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سخن آغازین

با توجه به تاریخی و نمادین بودن سال 1400 از منظر گذار به قرن جدید، پویش ایران در آینه 1400،  یک 
پویش علمی و دانشــگاهی با دامنه اثرگذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و دینی در تحوالت آتی کشور با 

مضمون »اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با شما سخن می گویند« است.
ایده مرکزی این پویش علمی، بازخوانی تحوالت قرن جاری در حوزه های مختلف از منظر علمی و تخصصی 
با نگاه به آینده، یعنی قرن پانزدهم هجری شمسی، از دیدگاه یکی از فرهیخته ترین اقشار جامعه یعنی اساتید 

و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران می باشد.
پشــتوانه این پویش علمی، سال ها تجربه و  آموزش، پژوهش و  نوآوری اعضای هیأت علمی شرکت کننده 
در این پویش علمی اســت. بدیهی است آنچه در این مصاحبه ها/گفتگوها در قالب ایده ها و طرح های جدید 
گفتمانی در ارتباط با مسائل مختلف مطرح شده، با پشتوانه سال ها تحقیق، آموزش و تجارب زیسته اعضای 

هیأت علمی در حوزه های تخصصی خود بوده است.
 )Popularization of Knowledge( هدف این پویش علمی، ترویج دانش در سطوح مختلف جامعه
با هدف بهرمنده ســازی آنها  از آخرین و جدیدترین ایده ها و دســتاوردهای علمی و تحقیقاتی در دانشــگاه 
تهران است. در این پویش علمی تالش شده  تا از طریق مصاحبه/گفتگوی عمیق با اساتید و اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه، دیدگاه ها و نظرات آنها در حوزه های تخصصی شان با هدف بهبود و ارتقاء وضعیت موجود 
شناسایی و در معرض دید برنامه ریزان و سیاستگذاران عرصه های مختلف جامعه )نظام حکمرانی( و نیز افکار 

عمومی قرار گیرد.
در این رویکرد به طور مشخص دو محور اصلی مورد تأکید و تمرکز بوده است:

1. بازخوانی وضع موجود در حوزه های تخصصی
2. نگاه آینده نگرانه به وضعیت ایران در سال های آتی )قرن آینده(.

آنچه که در این مجموعه پیش رو دارید، یکصد مورد »ایده پردازی و طرح گفتمان های جدید« در حوزه های 
مختلف اســت که عمدتا توســط اعضای هیأت علمی دانشــگاه تهران )و در موارد معدودی توسط اساتید و 
اعضای هیأت علمی دیگر دانشــگاه ها که در پروژه ها و طرح های علمی و فناورانه دانشگاه تهران مشارکت 

داشته اند( در قالب مصاحبه/گفتگو سامان یافته و تدوین شده است.
به رغم تقسیم بندی موضوعی این ایده پردازی ها که در فهرست اولیه قابل مشاهده است، باید اذعان داشت 
که به اقتضاء رویکردهای نوین در علم و دانش، غلبه بر موضوعات »بین رشــته ای« است و شاید بتوان آن 

را نقطه قوت و درخشان این مجموعه دانست. 
در پایــان برخود الزم می دانم از همت و تالش تمامی دســت اندرکاران تهیه این مجموعه به خصوص تیم 
حرفــه ای مصاحبه گر، همکاران حــوزه روابط عمومی، اعضای هیأت علمی مشــارکت کننده در این پویش و  

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قدردانی نمایم. 
عباس قنبری باغستان
عضو هیأت علمی و مدیرکل روابط عمومی دانشگاه

سخن آغازین
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مقدمه

»مسئولیت اجتماعی« جستاری مهم در گفتمان دانشگاه های »نسل چهارم« است و دانشگاه تهران 
به عنوان نماد آموزش عالی در اثرگذاری علمی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاســی از این امر مســتثنی 

نیست. 
در گفتمان دانشگاه نسل چهارم، تعهد و مسئولیت نسبت به جامعه و محیط پیرامونی، از جمله نقش 
و مشــارکت در توســعه اجتماعی، اخالق مداری، تعهد در قبال محیط زیســت، شفافیت و شایسته 
ســاالری، رعایت حقوق عامه های مختلف و... با هدف بازطراحی زیست اخالقی محیط  های فعالیت 

خود و دیگران نقش محوری دارد. 
در ایــن گفتمان دانشــگاه همچنین به مثابه  یک نهاد و بازیگــر اصلی در حوزه آموزش، پژوهش و 
فنــاوری یک جامعه، نقش و جایــگاه ویژه و چند جانبه در این زمینــه دارد و خصوصًا با دگرگونی 
پارادایم توسعه و موضوعیت یافتِن مفهوِم »توسعه  پایدار«، مقوله مسئولیت اجتماعی، به طور خاص 
در دانشگاه های نسل چهارم، پایگاه، تبلور و نموِد مضاعفی یافته است. چرا که اساسًا فلسفه  وجودی 
دانشــگاه، بر مبنای تولیِد خیِر عمومی و رفاه اجتماعی از شــاهراه خردورزی، علم آموزی، پژوهش 
و دانش اندوزی اســت و امتزاِج خارج از تعادل و افراط  گونه  آن با منطق های منفعت  گرایانه  صرف 
مادی یا سیاســی، دانشــگاه را از هویت ذاتی و تاریخی خود که سرشتی فرهنگی و اجتماعی دارد، 

تهی می سازد.
از طــرف دیگر، رجوع بــه یافته های علمی و تجارب جهانی این واقعیت را آشــکار می ســازد که 
بخش مهمی اِز رفع و حل تعارضات اجتماعی، کاهش مســائل مدیریت شــهری و توسعه  روستایی، 
کاهــش هزینه های دولتــی، محرومیت زدایی و همین طور توجه به مســائل و مقوالت ویژه  و حاد 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظیر شــکاف نســلی، افول ســرمایه اجتماعی، چالش های زیســت 
محیطی، فرهنگ شــهروندی، حوادث و بالیای طبیعی و ... از گذرگاِه مســئولیت اجتماعی دانشگاه 
عبور می کند. به عالوه، توجه به مقوله  مســئولیت اجتماعی، با ایجــاد و افزایش میزاِن مؤلفه هایی 
چون حِس رضایت فردی و جمعی، همبســتگی روابــط، اعتماد میان افراد و همچنین روحیه تعاون، 

منجر به افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
بنابراین می توان گفت مســئولیت اجتماعی دانشگاه، ظرفیتی اســت که دانشگاه ها را قادر می سازد 
تا از دریچه  آن، کنش هــای ارتباطی خود را با حوزه  عمومی، اجتماعات محلی، فضا ها و ارگان های 
غیرانتفاعــی، گروه های قومــی و اجتماعی، نهادهای مدنی و ســازمان های مردم نهاد بهبود و ارتقا 
بخشند. به واقع، دانشگاه در جایگاه پیشرو، منشأ بسیاری از تحوالت و راهبِر تغییراِت مطلوب مدنی 
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و اجتماعــی، طالیه دار ترویج مســئولیت اجتماعی در جامعه و نضج  دهنــده و قوام بخِش هویت های 
مسئولیت  پذیر و اخالق  مدار در برابر هم  دانشگاهیان، هم  محالن، همشهریان، هم وطنان و هم  نوعان 

و همین  طور متعهد و مکلف در برابر محیط زیســت فیزیکی )واقعی( و مجازی است.
بر اســاِس همین مبانی، دانشــگاه تهران به عنوان یک دانشــگاه  نسل چهارم کشــور، »مسئولیت 
اجتماعــی« را به مثابه ی یک تعهد ملی برای خود تعریف نموده و در ذیل اهداف ســه گانه ســومین 
برنامه  راهبردی پنج ســاله دانشــگاه )1400-1396( ارتقاِء اخالق و مســئولیت پذیری اجتماعی را در 
قالب ســه حوزه تقویت »اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری«، »حفظ محیط زیست و حرکت به سوی 
دانشــگاه سبز« و »گسترش محیط حمایتی و ارتقاِء سالمت اهالی دانشگاه«، مورد توجه و تأکید قرار 

داده است.
بر مبنای این هدف گذاری و خصوصًا در سال های اخیر، پهنه وسیعی از اقدامات و فعالیت های دانشگاه 
تهران در ارکان و سطوح مختلف، از جمله در تمامی حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی، 
فرهنگی و دانشــجویی، خیرین و نیکوکاران، دانش آموختگان و ...، معطوف به این رسالت اخالقی و 

مســئولیت اجتماعی بوده که کماکان نیز جریان داشته و ادامه دارد. 
بخــش مهمی از ابعاد  و داللت ها و نمودهای عینی مســئولیت اجتماعی دانشــگاه تهران، در تمامی 
فرایندهای اکوسیســتم دانشــگاهی دانشگاه، اعم از صدها فضای آموزشــی، مرکز تحقیقاتی و دیگر 
محیط های کارآفرینانه و نوآورانه آشــکار و هویدا است و همواره نیز در قالب ویژه برنامه های مختلف 
رونمایی هــا، افتتاحیه ها، جشــنواره ها و همایش ها  زمینه بروز و ظهور یافتــه و عمدتا نیز مورد توجه 

خاص بوده است. 
امــا بخش مهم دیگری از زمینه های تعیینی این مقوله را بایــد در ایده پردازی های مبتکرانه، نظریه 
پردازی های علمی  و توسعه گفتمان های خالقانه ای دانست که از طریق »کنش های ارتباطی« سریع 
و به موقع در ارتباط با مســائل اجتماعی و روز جامعه بروز و ظهور یافته و در تعامل و برخورد با دیگر 
آراء و اندیشه ها و »خوانش« های سیال در نظام حکمرانی،  زمینه های فهم مشترک، اثرگذاری بیشتر 

و نیز تحول گفتمانی در عرصه های مختلف را فراهم می ســازد.
یکی از اقدامات مهم در یکســال اخیــر، ایجاد تحول کیفی در فرآیندهای ارتباطی و اطالع رســانی 
دســتاوردها، ایده پردازی ها و ظهور و بروز گفتمان های جدید دانشگاه تهران بوده که با هدف افزایش 
دامنه اثرگذاری این دستاورد ها و ایده پردازی ها با تأکید و توجه بر دو عنصر »زمان و مکان« و تقویت 
مشارکت و حضور دانشگاه در حل مسائل مبتال به جامعه و پاسخگویی به آنها در سایه تحوالت سریع 

جامعه در ابعاد مختلف پیگیری و دنبال شده است. 
یکی از ابعاد این تحول کیفی در فرآیندهای ارتباطی و اطالع رســانی، به عنوان جلوه ای از مسئولیت 
اجتماعــی، راه اندازی »پویش علمی ایران در آینه 1400« اســت که با هــدف ایده پردازی و تقویت 

مقدمه



پویش علمی ایران در آینه 1400 -41

گفتمان علمی و دانشــگاهی در ارتباط با مســائل و چالش های روز جامعه و در حوزه های مختلف 
اعم از فنی و مهندسی، کشاورزی و محیط زیست، ارتباطات، رسانه و شبکه های اجتماعی، فناوری 
دیجیتال و همگرا، مدیریت و منابع انسانی، بودجه و اقتصاد، معماری و شهرسازی، زنان و خانواده، 
مسائل باستان شناســی و میراث فرهنگی، موضوعات فلسفی و حقوقی و... از سوی اداره کل روابط 

عمومی دنبال شده است.
پویش علمی ایران در آینه 1400 اکنون به یکصدمین ایســتگاه خود رســیده اســت و کتابی که 
پیــش رو دارید، حاوی »یکصد ایده و زمینه های گفتمانی« جدید در حوزهای متنوع علمی در ابعاد 
مختلف است که از زبان یکی از بازیگران اصلی آن، یعنی اعضای هیأت علمی در ارتباط با مسائل 

روز جامعه بیان شده است.  
ایــن کتاب اگرچه گویای همه ایده پردازی ها و پویایی تحوالت گفتمانی دانشــگاه نیســت، اما به 
اعتبار گســتردگی موضوعات مورد بحث و نیز مشــارکت تعداد قابل توجهی از اساتید، پژوهشگران 
و اعضای هیأت علمی که همگی ســرمایه های علمی و معنوی این مرز و بوم محســوب می شوند، 

می تواند بیانگر »زبان دانشــگاهیان« در ارتباط با موضوعات مرتبط باشد.
امید اســت ایــن پویش علمی در گام های آتــی خود بتواند زمینه ها و حوزه های گســترده تری از 
مسائل، موضوعات و چالش های روز جامعه را از زبان اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه پوشش 
داده و گام های بیشــتری در تقویت حضور دانشــگاه در عرصه های مختلف اجتماع که به حق جزء 

تعهد راستین دانشگاه تهران می باشد، بردارد. 
در پایــان الزم می دانم از همه اعضای هیأت علمی مشــارکت کننده در ایــن پویش علمی و نیز 
همکاران پرتالش و ســاعی در اداره کل روابط عمومی که به صورت هدفمند و به اقتضای مسائل 
و چالش های روز جامعه این هدف را دنبال کرده اند، مراتب ســپاس خود را تقدیم کرده و از خداوند 

متعال برای همه این عزیزان آرزوی ســالمتی و بهروزی بنمایم. 

محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران - یکم مرداد 1400
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کمبود توانایی های مهارتی یکی از 
کاستی های بارز آموزش مهندسی است

دکتر حسین معماریان 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

از نظر تعداد دانش آموختگان مهندسی، در دنیا پنجم هستیم

دکتر حسین معماریان، استاد مهندسی زمین دانشکده فنی دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس کرسی 
یونسکو در آموزش مهندسی و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران است. وی طراح 
و مجری اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در کشور و نویسنده ۲۵ کتاب و مؤلف بیش 
از ۲00 مقاله پژوهشی در نشریات و همایش های ملی و بین المللی که از آن میان بیش از ۳0 مقاله در 
زمینۀ آموزش مهندسی است. هفت کتاب اخیر ایشان برنده جایزه کتاب برگزیده و تقدیری از کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران و کتاب های برگزیده دانشگاهی بوده است. لیال احمدی، به مناسبت پنجم 

اسفند، روز جهانی مهندسی، به بررسی و تبیین وضعیت آموزش مهندسی در ایران پرداخته است.

 آقای دکتر با تشکر از شما برای شرکت در این گفت وگو، لطفاً بفرمایید آموزش مهندسی در کشور ما چه 
وضعیتی دارد؟

برای پاسخ گویی به این سوال بد نیست تاریخچه ای مختصر از آموزش مهندسی در کشور ارائه کنم، بدیهی است 
فعالیت های مهندسی از دیرباز در کشور ما وجود داشته است و به عنوان  مثال کتابی که به مناسبت هشتادمین سال 
تأسیس دانشکده فنی، توسط کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده فنی با نام 5 هزار سال مهندسی در ایران، 

منتشر شد به خوبی دامنۀ فعالیت های از جنس مهندسی را در گذشته ایران، نشان می دهد.
شروع کار فعالیت های آموزش عالی مهندسی را گروهی هم زمان با تأسیس دارالفنون )1230 خورشیدی(، می دانند. 
اما واقعیت این است که آموزش مدرن مهندسی در ایران، هم زمان با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313، آغاز 
شد. در این سال دانشکده فنی در چند رشته دانشجو پذیرفت و چند سال بعد اولین فارغ التحصیالن آن وارد بازار کار 
شدند. پس از آن، گرچه به تدریج دانشگاه های دیگری نیز تأسیس شدند، ولی برای چند دهه، تعداد مراکز عرضه کننده 
آموزش مهندسی، تعداد دانشجویان و تعداد رشته ها و گرایش های آن، به نسبت محدود بود. بعد از انقالب، به دنبال 
تغییرات و تحوالتی که در برنامه های درسی و نحوه اجرا صورت گرفت، به تدریج تعداد مراکز آموزش مهندسی، تعداد 
رشته ها و گرایش ها و تعداد دانشجویان افزایش یافت و به وضعیت کنونی رسیدیم که از نظر تعداد دانش آموختگان 
مهندسی، در دنیا پنجم هستیم. تنها چین، هند، روسیه و آمریکا تعداد فارغ التحصیل مهندسی بیشتری در سال دارند 
که جمعیت این کشورها هم به نسبت بیشتر است. با کشور آمریکا که چهارم است اختالف بسیار کمی از نظر تعداد 

دانش آموخته مهندسی داریم.
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 به نظر شما کاستی های برنامه های آموزش مهندسی ایران کدام است؟
هدف آموزش مهندسی، یا به طورکلی آموزش، انتقال سه دسته توانایی: دانشی، مهارتی و نگرشی، به فراگیران است. 
در آموزش مهندسی کشور ما، به توانایی دانشی توجه زیادی می شود حتی در مواردی بیش از حد، ولی به دو بخش 
باید بتوانند در پایان دوره کارشناسی کارگروهی را یاد بگیرند،  دیگر توجه کمتری می شود، مثاًل فارغ التحصیالن 
برقرار  الکترونیکی،  یا  ارتباط شفاهی، نوشتاری  بتوانند  باید  چون در صنعت همه کارهای مهندسی گروهی است. 
کنند. از همه مهم تر این است که به اصطالح نوعی آموزش ببینند که بتوانند طراحی کنند، چون اوج کار مهندسی 

طراحی است.
اما  بارز آموزش مهندسی است.  از کاستی های  در درجه اول به نظر می رسد که کمبود توانایی های مهارتی یکی 
برای اینکه بهتر بتوانیم درباره آن صحبت کنیم باید به برنامه ریزی آموزش مهندسی در ایران نگاهی بیندازیم. در 
گذشته، از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا انقالب 57 مراکز آموزش مهندسی به نسبت محدود بودند. این دانشگاه ها 
برنامه های آموزشی خود را اغلب از برنامه آموزشی دانشگاه تهران الگوبرداری می کردند. برنامه های آموزشی دانشگاه 

تهران هم برگرفته از برنامه یک یا چند دانشگاه و یا تلفیقی از برنامه های چند کشور بود.
بعد از انقالب، که آموزش متمرکز در اولویت قرار گرفت نمایندگانی از دانشگاه های مختلف آمدند و برنامه ریزی را زیر 
نظر وزارت علوم، انجام دادند. مشکل عمده این برنامه  ریزی این بود که اساتیدی که دعوت شده بودند، اغلب بدون 
پژوهش قبلی تصمیم می گرفتند که این یا آن درس در برنامه گذاشته شود و در چند واحد و در چه سالی تدریس 
شود. در این جلسات هر استادی، بسته به پیشینه تحصیلی خود، درس هایی که تدریس می کرد یا کتاب هایی که 
تألیف کرده  بود اظهارنظر می کرد. یکی می گفت این درس در هاروارد تدریس می شود. دیگری می گفت این درس در 
ام آی تی است و سومی می گفت این درس در دانشگاه های فرانسه آموزش داده می شود، و… این نوع برنامه ریزی 
اغلب هیچ ساختار منسجمی نداشت و در بهترین حالت مجموعه ای از تک درس های موفق بود. تنها الگوی موجود 
این بود که وزارت علوم به کمیته های برنامه ریزی ابالغ می کرد که هر برنامه آموزشی باید چه تعداد درس پایه چه 
تعداد درس اصلی، چه تعداد درس تخصصی داشته باشد. تعداد کل واحد هم مشخص بود. این روش برنامه ریزی 
برای بیش از سه دهه رایج بود، تا اینکه دانشگاه های بزرگ تر و با امکانات بیشتر شروع به اعتراض کردند و خواستند 
که خودشان برنامه ریزی کنند و وزارت علوم هم پذیرفت و اختیار برنامه ریزی آموزشی را به برخی از دانشگاه ها 
تفویض کرد. متأسفانه دانشگاه ها هم اغلب همان رویه قبلی را، ادامه دادند. پس اتفاق جدیدی نیفتاد و همان رویۀ 

برنامه ریزی، از شورای برنامه ریزی وزارت علوم به دانشگاه ها منتقل شد.
روشی که االن در دنیا استفاده می شود این چنین نیست. ابتدا تعریف می کنند که ما چه کسانی را با چه توانایی هایی 
آن  به  بتوانند  برنامه  دانش آموختگان  که  می کنند  انتخاب  به گونه ای  را  آنها  محتوای  و  درس ها  بعد  و  داریم  نیاز 
توانایی ها برسند. همچنان که دیده می شود، ما از این روش برای برنامه ریزی آموزش عالی استفاده نکردیم و یا بسیار 
کم استفاده کردیم. در نتیجه، دانش آموختگان مهندسی ما از همۀ توانایی های مورد نیاز صنعت، برخوردار نیستند. 
البته خیلی از همکاران دانشگاهی، مخالف این نظر هستند و به این استناد می کنند که آموزش ما خوب است چون 

فارغ التحصیالن ما برای ادامه تحصیل، در بهترین دانشگاه های جهان جذب می شوند.
پاسخ این دوستان این است که هر زمان دانشگاه ها توانستند فارغ التحصیالنی تربیت کنند که بتوانند مستقیمًا توسط 
واقعی  مهندس  یک  که  بگوییم  می توانیم  شوند،  مایکروسافت( جذب  و  گوگل  )مثل  بین المللی  یا  داخلی  صنعت 
تربیت کرده ایم. کسانی که ما تربیت می کنیم اغلب پژوهشگر مهندسی اند که علوم پایه و دانش نظری قوی دارند و 
دانشگاه های خارج از جذب چنین افرادی برای ادامه تحصیل و پژوهش، استقبال می کنند. سمت گیری حرکت برنامه 
آموزشی ما در واقع باید به گونه ای باشد که مهندس حرفه ای و آچار به دست تربیت شود و برنامه های موجود کمتر 
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این کار را می کند و وقتی فارغ التحصیالن ما وارد صنعت می شوند مدت ها باید آموزش های مقدماتی ببینند تا کارایی 
الزم را پیدا کنند. چه در ایران و چه در کشوری دیگر.

 
 دوره تازه تأسیس کارشناسی ارشد آموزش مهندسی چه اهدافی را دنبال می کند؟

اقناع  ابتدای قرن حاضر، که مشخص شد برنامه های آموزشی موجود دیگر نیازهای صنعت را نمی تواند کاماًل  از 
کند، پژوهش های متعددی در ارتباط با آموزش مهندسی در کشورهای پیشرفته آغاز شد. این پژوهش ها ضرورت 
ایجاد دوره های منتهی به مدرک در آموزش مهندسی را پیشنهاد کردند. به تدریج، دانشگاه های بزرگ شروع به ایجاد 
دوره های کارشناسی ارشد و به دنبال آن دکترای آموزش مهندسی نمودند. دانشجویانی که برای این دوره ها انتخاب 
می شدند همگی پیشینه مهندسی داشتند و در این دوره ها به آنها مسائل مربوط به آموزش را یاد می دادند و اینها دارای 
توانایی هایی می شدند که می توانستند طیف وسیعی از نیازهای موجود را جوابگو باشند. از جمله در برنامه ریزی آموزش 
مهندسی در دانشگاه و صنعت، سامان دهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایسته برنامه های آموزشی، مستندسازی و 
مدیریت اطالعات آموزشی مهندسی، مدیریت کیفیت برنامه های آموزشی مهندسی، مشارکت در راهبری ارزشیابی 
برنامه های آموزشی مهندسی؛ نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعۀ حرفه ای اعضای هیأت 
علمی؛ سامان دهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایستۀ برنامه های آموزش ضمن خدمت در صنعت و یاری دادن به 
دانشجویان مهندسی در ارتقای کیفیت و باالخره پژوهش در مورد چالش  های آموزش مهندسی را به انجام برسانند.
متأسفانه جای این نوع آموزش در کشور ما خالی بود. در شرایطی که به عنوان مثال در سال 1392، حدود یک میلیون 
و 400 هزار دانشجو و 14 هزار استاد، در مراکز متعدد آموزش مهندسی مشغول به تحصیل و تدریس بودند؛ جای 
کسانی که چالش های موجود را بررسی و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت آموزش ارائه دهند، خالی بود. خوشبختانه 
تأیید، دانشکده فنی،  از  برنامه پس  این  به کرسی یونسکو در آموزش مهندسی عرضه شد.  برنامه طراحی و  این 
دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مهر 1398، با جذب اولین گروه دانشجویان با پیشینه مهندسی، 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران، آغاز به کار کرد. با فارغ التحصیلی این دانشجویان، بخش مهمی از آموزش مهندسی، 
یعنی تربیت کارشناسانی که به وجوه مختلف آموزش مهندسی بپردازند و در مورد چالش های، آن پژوهش کنند 
و راه کار ارائه دهند، به انجام خواهد رسید. در نظر داریم دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی را در سال آینده 
به صورت منطقه ای برای اساتید مراکز آموزش مهندسی فارسی زبان منطقه، اجرا نمائیم. دو سال بعد نیز قرار است 
دوره را به زبان انگلیسی و به صورت بین المللی ارائه و باالخره چهار سال بعد، برنامه دکترای آموزشی مهندسی را در 

دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز نمائیم.
 

 کرسی یونسکو در آموزش مهندسی چه مأموریت و اهدافی را دنبال می کند؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که ابتدا چندکلمه ای درباره کرسی های یونسکو صحبت کنیم. این کرسی ها در 
واقع نهاد و شبکه هایی هستند که تحقیق و توسعه را در آموزش عالی، پیرامون یک موضوع خاص، تشویق می کنند. 
در حال حاضر بیش از 700 کرسی و 60 شبکه دانشگاه های همزاد، در 126 کشور دنیا ایجاد شده است. باید اضافه 
کرد که هر کرسی از عنوان و فعالیت منحصربه فردی برخوردار است، یعنی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، که 

در دانشگاه تهران قرار دارد، در دنیا منحصربه فرد است.
پیشنهاد تأسیس این کرسی را این جانب در سال 1389 ارائه کردم، که پس از تأیید دانشگاه تهران، به یونسکو ارسال 
شد. این پیشنهاد در سال 1390 توسط یونسکو تصویب شد و در سال 1393 که خانم ایرینا بوکوآ، رئیس یونسکو، به 
تهران آمده بودند؛ به صورت رسمی افتتاح گردید. هدف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ایجاد سیستمی منسجم 
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برای پژوهش، آموزش، بازآموزی، اطالع رسانی و مستندسازی در آموزش مهندسی و همچنین همکاری بین المللی 
علمی بین پژوهشگران تراز اول جهان با اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی ایران و کشورهای منطقه است. 
تمرکز فعالیت های این کرسی بر ارتقا کیفیت آموزش، تضمین کیفیت آموزش و تشویق به نوآوری و پیشرفت مداوم 
است، که دستیابی به آنها از طریق آموزش، پژوهش و همکاری ها صورت می گیرد. شعاری هم که برای کرسی 
یونسکو در آموزش مهندسی در نظر گرفته ایم »قدم  های کوچک برای فردای بهتر« است. چون باور داریم که با 

انباشتن کارها و اقدامات به ظاهر کوچک می  توان قدم های مؤثری برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی برداشت.
برای دستیابی به هدف های کرسی، برنامه های آموزشی متنوعی را طراحی و به اجرا گذارده ایم. در رابطه با توسعه 
حرفه ای اعضای هیأت علمی، 23 کارگاه آموزشی طراحی کرده ایم. اغلب این کارگاه ها را در دانشگاه تهران و در 
دانشگاه های دیگر برای استادان مهندسی، برگزار کرده ایم. در این میان، کارگاهی نیز برای دستیاران آموزشی یا 
»تی ای ها« )TA( سامان داده ایم که تاکنون بیش از هزار دستیار آموزشی در آن شرکت کرده  و گواهی دریافت 

کرده اند.
در کنار کارگاه ها، دوره های آموزشی چهارروزه یا پنج روزه نیز برای توسعه حرفه ای اساتید، برگزار می کنیم. در پردیس 
فنی، استادانی که تازه استخدام شده اند باید این دوره را بگذرانند تا بتوانند به مراحل بعدی بروند. در کنار فعالیت های 
آموزشی پیش گفته، برای اولین بار در ایران یک دوره »کارشناسی ارشد آموزشی مهندسی« طراحی کردیم که همان گونه 
که پیش تر ذکر کردم، اولین دوره آن از مهر 1388 در دانشکده فنی دانشگاه تهران، آغاز شد. تمام اطالعات مربوط به 

فعالیت های آموزشی کرسی و کارگاه ها و دوره ها در وب سایت کرسی، به آدرس ucee.ut.ac.ir موجود است.
تأسیس  پیشنهاد  است:  آن جمله  از  داشته ایم.  زیادی  فعالیت های  هم  مهندسی  آموزش  کیفیت  تضمین  زمینۀ  در 
مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران به فرهنگستان علوم و انجمن آموزش مهندسی ایران؛ عضو هیأت مؤسس 
ایران. کرسی یونسکو در  آموزش مهندسی  ارزشیابی  اساسنامه مؤسسه  آیین نامه و  استانداردها،  نهاد، نگارش  این 
آموزش مهندسی، از زمان تأسیس این مؤسسه در سال 1390، با آن همکاری نزدیک داشته و در راستای ترویج 

ارزشیابی و گسترش آن در کشور، فعالیت می کند.
در ارتباط با فعالیت های پژوهشی نیز اقدامات متنوعی توسط کرسی، صورت گرفته است. تا این تاریخ بیش از 60 
پروژه و پژوهش بزرگ و کوچک توسط کرسی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته بسیاری از نیازهای 
آموزش مهندسی کشور را مشخص کرده است. برای رفع بخشی از این کاستی ها، تاکنون 5 کتاب تألیف و منتشر 
توسعه  دوره های  و  کارگاه ها  است، که کتاب درسی  آموزش مهندسی«  در  آنها کتاب »نوآوری  از  یکی  کرده ایم. 
آموزش  کیفیت  بهبود  برای  راهکار  یادگیری، 50  و  کتاب »یاددهی  دیگری  است.  اعضای هیأت علمی  حرفه ای 
مهندسی« است که آن نیز در دوره های توسعۀ حرفه ای اساتید، به کار گرفته می شود. با بررسی استانداردهایی که 
در دنیا برای ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی وجود دارد، متوجه شدیم که درسی در سال اول رشته های مختلف 
مهندسی کشورهای پیشرفته ارائه می شود که جای آن در برنامه های آموزش مهندسی ایران خالی است. آن درس 
را تعریف کردیم و تدریس آن را از ده سال پیش در دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، آغاز کردیم. این درس 
هم اکنون در تعدادی از مؤسسات آموزش مهندسی کشور عرضه می شود. نظر به اینکه مرجعی به زبان فارسی، برای 
تدریس آن وجود نداشت، کتابی به نام »حرفه مهندسی« تألیف شد، که مانند کتاب های پیش گفته، توسط انتشارات 
دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. در ادامه پژوهش ها متوجه شدیم که پروژه کارشناسی مهندسی باید بر طراحی 
متمرکز باشد. پس طراحی باید آموزش داده شود. بر این مبنا کتابی با عنوان »طراحی مهندسی« تألیف شد، که 
آن هم توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است و باالخره پنجمین کتابی که در این زمینه، به سفارش 
انجمن آموزش مهندسی ایران، تهیه و به چاپ رسیده »گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران« است که 

دکتر حسین معماریان / فنی و مهندسی و علوم پایه



پویش علمی ایران در آینه 1400 -101

نمایشگر یک سال آموزش مهندسی )سال 96-95( در کشور است. در این کتاب وجوه مختلف آموزش مهندسی، 
از قبیل مراکز آموزشی، برنامه های آموزشی، استادان، دانشجویان و دانش آموختگان، به همراه آمار مربوطه، برای 
اولین بار در کشور در یک کتاب، فراهم آمده است. درصورتی که این فرایند رصد آموزش مهندسی، هرچند سال 
برنامه ریزی  و  کیفیت  کنترل  برای  باارزشی  ابزار  و  داد  خواهد  دست  به  را  باارزشی  اطالعات  شود،  تکرار  یک بار 
آموزشی دانشگاه ها خواهد بود. عالوه بر انتشار کتاب های پیش گفته، تا این تاریخ بیش از 50 مقاله پژوهشی در 
زمینه نوآوری های آموزش مهندسی و چالش های آن تهیه شده، که اغلب آنها در فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 

که توسط فرهنگستان علوم منتشر می شود، به چاپ رسیده است.
 

 برای ارتقای آموزش مهندسی کشور چه می توان کرد؟
اقدامات زیادی را در این زمینه می توان انجام داد، که برخی از آنها را با هم مرور می کنیم. اولین اقدام ضروری »گذار 
از کمیت به کیفیت«. به این منظور باید تعداد دانشجو را تعدیل کنیم. هم به بازار کار توجه داشته باشیم و هم به 
کیفیت خروجی ها. برای توضیح این مطلب باید بگویم که از ابتدای انقالب تا سال 1385، رشد تعداد دانشجویان 
و تنوع و تعداد مراکز آموزشی وضعیت ثابتی داشت. از سال 1385 رشد بی رویه ای در آموزش عالی کشور، از جمله 
در آموزش مهندس، صورت گرفت و این رشد در سال 91-90 به اوج خود رسید؛ و بعد از آن هم به تدریج کاهش 
یافت. اینکه چرا این اتفاق افتاد دالیل متعددی می تواند داشته باشد، ولی یکی از مهم ترین آنها این بود که حباب 
جمعیتی که در اوایل دهه 60 ایجاد شده بود چند سال بعد به دبستان رفت، دبستان ها را دو نوبته و سه نوبته نمود و 
بعد به دبیرستان و در اواخر دهه 70 از دبیرستان خارج شد و متقاضی ورود به دوره های کاردانی و کارشناسی آموزش 
عالی شد. در دهه 80 خیل عظیم دانش آموختگانی که نتوانستند جذب بازار کار شوند متقاضی مقاطع تحصیلی باالتر 
شدند. به هر صورت، با گذشت چند سال این حباب جمعیتی آموزش عالی را ترک کرد و به سرعت پدیده صندلی 
خالی در دانشگاه ها گسترش یافت به نحوی که االن بسیاری از مراکز آموزش عالی با کمتر از ظرفیت اسمی خود، 

فعالیت می کنند.
در رابطه با مسأله اشتغال نیز، بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 96 نرخ بیکاری در ایران 12 درصد بوده 
در حالی که در همان سال نرخ بیکاری دانش آموختگان مهندسی 37/5 درصد بوده است. نکته قابل توجه دیگر 
هم نامناسب بودن هرم جمعیتی دانش آموختگان است. به عنوان مثال در استرالیا به ازای هر کارشناسی که تربیت 
می شود ده کاردان هم تربیت می  شود. در پاکستان به ازای هر کارشناس 8 کاردان تربیت می شود؛ اما در ایران به 
ازای هر کارشناس 4 کاردان تربیت می شود. خالصه اینکه گذر از کمیت به کیفیت باید در رأس اهداف آموزش 

عالی قرار گیرد.
همراه به گذار از کمیت به کیفیت الزم است تا برنامه های آموزش مهندسی کشور را ارزشیابی کنیم و کاستی های آن 
را بفهمیم و در رفع آن بکوشیم. ارزشیابی همان سیستمی است که در دنیا وجود دارد و برای برنامه ریزی برنامه های 
آموزشی و حتی بازنگری برنامه های آموزشی استفاده می  شود. امروزه، سیستم ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی 
وضعیتی مستقل پیدا کرده و تا حد زیادی استاندارد شده است. در ارزشیابی مدرن، معیار کیفیت تعداد استادان یک 
دانشگاه یا مدرن بودن ساختمان ها، تجهیزات و آزمایشگاه های آن نیست. امروزه معیار کیفیت در ارزشیابی توانایی 
دانش آموختگان برنامه آموزشی است. به این منظور سیستمی ایجاد شده که مرکز آموزش مهندسی ابتدا خود یک 
برنامه آموزشی را ارزیابی درونی می کند و متوجه می شود چه توانایی هایی را نتوانسته در دانش آموختگان خود توسعه 
بدهد و چه قسمت هایی را پیش از نیاز عرضه کرده است. ارزشیابی مدرن تعدادی دستاورد را برای هر دانش آموخته 
مهندسی، در نظر گرفته است. مثاًل در کنار دانش رشته تحصیلی خود باید کارگروهی را بلد باشد، قادر به ارتباط مؤثر 
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باشد. بتواند طراحی کند. به این منظور 11 توانایی پایه در نظر گرفته شده و هر برنامه آموزشی، برای اینکه بتواند 
مدرک ارزشیابی را بگیرد، باید ثابت کند که دانش آموختگان آن این دستاوردها را کسب کرده اند.

در دنیا مراکز مستقلی برای ارزشیابی برنامه های آموزشی وجود دارد و در ایران هم از حدود 10 سال پیش »مؤسسه 
درونی  ارزیابی  ابتدا  و  مراجعه می  کنند  آن  به  دانشگاه ها  است، که  ایجاد شده  ایران«  آموزش مهندسی  ارزشیابی 
ارزیابی برونی شوند. برنامه های  انجام می دهند و در صورتی که به حداقل  های الزم برسند می  توانند متقاضی  را 
آموزشی که ارزیابی برونی را با موفقیت طی کنند، مدرک 6 ساله کیفیت را از مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی 

ایران دریافت می کنند.
یکی از مطالبی که در سیستم های ارزشیابی آموزش مهندسی به آن تأکید شده توسعه حرفه ای اساتید است. به این 
معنی که، استادی که حداقل 20 سال درس خوانده و علمی را فرا گرفته باید فرصتی داشته باشد که چگونگی انتقال 
آن را به فراگیران، یاد بگیرد. این هم نکته ای است که باید روی آن کار شود و به اصطالح برنامه هایی برای توسعه 
حرفه ای استادان در دانشگاه ها درست شود. اعضای هیأت علمی، در طول 10 یا 20 سال پس از استخدام، با آزمون  
و خطا به برخی رموز تدریس پی می برند؛ این در حالی است که باید از ابتدای آغاز به کار این توانایی را کسب کنند. 
باید توجه داشت که در دهه های اخیر تغییرات شگرفی در پداگوژی یا علم و هنر یاددهی و یادگیری ایجاد شده و 
آموزش به تدریج از استاد محوری به دانشجو محوری تغییر جهت داده است در آموزش مدرن استادان بیشتر نقش 

تسهیل گر یا منتور را ایفا کرده و بار یادگیری بیشتر بروی دوش دانشجویان است.
مسأله دیگری که در آموزش های مدرن به آن توجه زیادی می شود ارتباط استاد با دانشجو است که تأثیر بسیاری 
در یادگیری دارد. اگر بپذیریم که آموزش برای یادگیری است، نه چیز دیگری، باید از همۀ روش ها برای موفقیت 
آن استفاده کنیم. شاید یکی از مهم ترین این روش ها ارتباط استاد با دانشجویان است و گرفتن بازخورد مکرر از 
دانشجویان است، که تا چه اندازه یاد گرفته اند. نکته مهم دیگر، ارتباط دانشجویان با همدیگر است. امروزه معلوم 
شده که دانشجویان، از هم بهتر یاد می گیرند و در نتیجه وقتی کار گروهی به دانشجویان می دهیم و یا مسأله ای را 

بین آنها به اشتراک می  گذاریم به یکدیگر آموزش می دهند.
ارتباطات بین المللی نکته دیگری است که باید به آن توجه بیشتری بشود. ارتباطات بین المللی بسیار متنوع است. 
جابه جایی دانشجو، استاد، برنامه های آموزشی که جای خود دارد. در مورد ارزشیابی که پیش تر گفتیم هم اگر بتوانیم 
برنامه های آموزش مهندسی را ارزشیابی بیرونی انجام دهیم و مدرک بدهیم این امکان وجود دارد که به پیمان های 
جهانی هم عرضی مدارک آموزشی بپیوندیم. مثل پیمان واشنگتن، که برای کارشناسی مهندسی وجود دارد. به این 
ترتیب وارد جریان جهانی تغییرات و تحوالتی که در آموزش صورت می گیرد خواهیم بود و به اصطالح هم عرضی 
توانایی ها و مدارک دانش آموختگان ما مورد تأیید کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت. نکات بسیار دیگری نیز در 
مورد برطرف کردن چالش های آموزش مهندسی و ارتقای کیفیت وجود دارد که بحث در مورد آنها، در این فرصت 

نمی گنجد.
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توزیع قدرت در عصر کالن داده
چالش های زیادی برای حکمرانی ایجاد کرده است

دکتر مسعود اسدپور
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

برخی کشورها برای مدیریت افکار عمومی ارتش ربات های نرم افزاری 
ایجاد کرده اند

 کالن  داده یا »Big Data« یکی از مفاهیم پرتکرار در عصر حاضر است. همه با شنیدن کالن 
داده تا حدی می توانیم معنی ظاهری آن را حدس بزنیم، اما در پس آن تغییر و تحوالت مهمی در 
عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با دایره اثرگذاری گسترده در سطوح مختلف حکمرانی و 
سیاست گذاری به وقوع پیوسته است. مواجهه باکالن داده ها، داللت های زیادی هم برای تحلیلگران 
و کنشگران اجتماعی و هم برای سیاست گذاران دارد. در رویکردهای پژوهشی مبتنی بر کالن داده ها 
همچنین تغییراتی پارادایمی مهمی در سطوح و شیوه های آنالیز، تحلیل و تفسیر این نوع داده ها، در 
مقایسه با »داده ها« به معنا و مفهوم کالسیک آن، روی داده است که نمی توان به آسانی از کنار آن 
گذشت. برای آشنایی دقیق تر با مفهوم »کالن داده« و نقش آن در آینده تحوالت جوامع به خصوص 
در عرصه حکمرانی، لیال احمدی گفت وگویی با دکتر مسعود اسدپور، عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران و رئیس آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی 

انجام داده است.

 آقای دکتر لطفاً بفرمایید منظور از کالن داده چیست و چه تعریفی می توان از آن ارائه کرد؟
کالن داده به مجموعه دادگانی گفته می شود که حجم، تنوع و سرعت تولید آن به حدی است که ذخیره کردن، 
مدیریت، پردازش و تحلیل آن با استفاده از پایگاه های داده ها و ابزارهای تحلیلی سنتی امکان پذیر نباشد. شاید در 
بیان ساده آن بتوان گفت کالن داده، دادگانی است که کار کردن با آن )از ذخیره سازی گرفته تا پردازش آن( به 

بیش از یک کامپیوتر احتیاج داشته باشد.
 

 کالن داده برای ما و مخاطبانی که اطالعات تخصصی نداریم ممکن است در حد تجارب زیسته روزانه 
مانند جست وجوی اطالعات در اینترنت و … جلوه کند! اگر ممکن است جلوه هایی دقیق تر و تخصصی تر از 

کاربرد کالن داده ارائه نمایید.
کاربردهای کالن داده را در جای جای زندگی می توان پیدا کرد. به عنوان مثال اطالعات مالی شرکت ها در بورس، 
تراکنش های مشتریان بانک ها، اطالعات مربوط به سالمت مانند پرونده های پزشکی بیماران، فعالیت کاربران در 
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شبکه های اجتماعی، بازدید کاربران از سایت های مختلف، دوربین های ترافیکی، سفرهای مسافران درون و بیرون 
شهری، داده هایی که توسط سنسورهای مختلف سنجش از راه دور جمع آوری می شود از تصاویر ماهواره ای گرفته 
تا اطالعات دما، رطوبت، آلودگی، صوت، لرزش و دیگر ادوات هواشناسی و کیفیت سنجی محیط زیست، دستگاه های 
مختلف خطوط تولید کارخانجات، همه این داده ها به دلیل حجم، تنوع و سرعت تولید، مصداق هایی از کالن داده 

هستند.
 

 بیشترین استفاده و کاربرد کالن داده در چه حوزه  هایی است؟
کالن داده در همه حوزه ها کاربرد دارد از خدماتی تا تولیدی، از سیاست تا اقتصاد، اجتماع، فناوری، محیط زیست و 
قانون. از سطوح استراتژیک تا سطوح تاکتیکی. در حال حاضر کاربردی که برای ما به عنوان کاربر و استفاده کننده 
نمود بیشتری دارد کاربرد در خدمات است: فروشگاه ها از این اطالعات استفاده می کنند تا چینش اجناس را برای 
دسترسی مشتریان بهینه سازی کنند، سامانه های حمل ونقل از این تحلیل ها استفاده می کنند تا دسترسی سریع تر و 
کم هزینه تری برای مسافرت های درون شهری ایجاد کنند، بانک ها از این اطالعات استفاده می کنند تا کاله برداری ها 
را کشف کنند و ریسک مشتریان را کاهش دهند، شهرداری ها از این اطالعات استفاده می کنند تا مشکالت شهری 
را در اسرع وقت مرتفع نمایند، موتورهای جست وجو از این اطالعات استفاده می کنند تا منظور شما را از عبارات 
جست وجو بهتر متوجه شده و شما را مستقیم به صفحه مورد نظرتان برسانند. فروشگاه های اینترنتی از این اطالعات 

استفاده می کنند تا پیشنهادهای مناسبی به شما عرضه کنند و زنجیره عرضه و تقاضا را بهتر مدیریت نمایند.
 

 در دوران کرونا به نظر می رسد بیشترین استفاده در حوزه بهداشت و آموزش و حتی خرده فروشی است؟ 
در آموزش نیز در سطح دنیا آموزش الکترونیک رواج پیدا کرد و در دانشگاه تهران نیز همین طور. اگر ممکن 

است درباره کاربرد کالن داده در شرایط حاضر توضیح بفرمایید؟
کاربرد ملموس کالن داده برای ما در حوزه خدمات بوده است و این موضوع قبل از مسئله کرونا هم مرسوم شده 
بود. شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، تاکسی های اینترنتی، فروشگاه های اینترنتی و ابزارهای مسیریابی نمونه هایی 
از این خدمات هستند که قبل از کرونا نیز استفاده از آن ها شدت گرفته بود، اما مسئله کرونا باعث تشدید استفاده از 
یک سری خدمات و افول یک سری خدمات شد. به عنوان مثال سفارش غذا به دلیل تعطیلی رستوران ها و بیرون بر 
شدن غذاها شدت گرفت، سفارش کاال از سایت های اینترنتی با اقبال شدیدی روبه رو شد، استفاده از اینترنت و شبکه 
داده به دلیل وقت آزاد مردم و آنالین شدن بیشتر فعالیت ها ابعاد وسیع تری گرفت، اما در مقابل آن تعداد سفرهای 

درون شهری و برون شهری کاهش داشت.
اما بحث آموزش آنالین یکی از مواردی بود که تا قبل از کرونا در کشور رواج چندانی نداشت. شاید اگر می خواستیم 
برای رفتن به سمت آموزش الکترونیکی برنامه ریزی کنیم سال ها طول می کشید و دست آخر هم خیلی از مشکالت 
حل نشده باقی می ماند، اما کرونا در کنار همه مسائلی که برای کشور به وجود آورد یک نکته مثبت داشت و آن هم 
حرکت جامعه به خصوص بخش آموزشی به سمت آموزش های الکترونیکی بود. حجم عظیمی از محتوای آموزشی 
در این یک ساله تولیدشده که معتقدم باعث ثبت دانش و روش تدریس معلمان و استادان می شود و سالیان سال مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت و هر روز بهتر و بهتر خواهد شد. همچنین دسترسی مناطق محروم را به محتوای آموزشی 
باکیفیت فراهم خواهد کرد. به خاطر دارم در دوران دبیرستان برای پیدا کردن یک کتاب کمک آموزشی باید هشت 

ساعت سوار اتوبوس می شدم تا می توانستم از کتاب فروشی های شیراز یک کتاب مرتبط گیر بیاورم.
این محتواهای آموزشی اعم از فیلم کالس ها، اسالیدها، کوییزها، تمرین ها، سؤاالت امتحانی و غیره نمونه هایی از 
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کالن داده هستند که البته به دلیل گستردگی محل ذخیره سازی آن ها )از گروه های واتساپی و تلگرامی گرفته تا 
کانال های آپارات و سایت های مبتنی بر مودل و …( و محدودیت های دسترسی )که هر دانشگاه و مدرسه فقط برای 
شاگردان خود آن را قابل دسترس می سازد( استفاده از آن ها همچنان با مشکالت عدیده ای روبه روست. قطعًا در 
آینده استارتاپ هایی شکل خواهند گرفت که محتواهای آموزشی را دسته بندی کرده و بر اساس نیاز کاربر در اختیار 

او قرار دهند.
 

 در حوزه بهداشت کالن داده ها چگونه می توانند کاربرد داشته باشند؟
رکورد  شامل  پرونده  این  است.  جامعه  افراد  تک به تک  سالمت  پرونده  بهداشت  حوزه  در  کالن  داده  مهمترین 
ویژگی های فردی مثل داده های ژنتیکی و نوع خون و اطالعات قد و وزن به اضافه تمام بیماری های فرد و سابقه 
تمام داروهایی است که برای فرد تجویزشده یا تمام  کارهای بیمارستانی مانند جراحی هایی که روی فرد انجام گرفته 
است. این اطالعات وقتی که در ابعاد ملی مورد تحلیل قرار گیرد به شما می گوید: کدام داروها روی چه دسته از 
افرادی عوارض نامطلوبی داشته که در نتیجه آن طراحی داروها بهینه سازی می شود؛ چه افرادی با چه سوابقی دچار 
چه بیماری شده اند که در نتیجه آن دلیل برخی بیماری ها کشف خواهد شد؛ کدام پزشکان و یا بیمارستان ها در 
تجویزها و طی مراحل درمانی مرتکب اشتباه شده اند که در نتیجه باعث نظارت بهتر بر کادر درمانی خواهد شد؛ 

گسترش بیماری های واگیر چه الگویی داشته که در نتیجه شناخت ما از اپیدمی ها بهتر خواهد شد و نظایر آن.

و  برای رشد  را  بتوانند سازمان خود  اینکه  برای  علمی  فعاالن کسب وکارهای  و  مدیران  به  توصیه شما   
بالندگی در عصر دیجیتال متحول کنند چیست؟

سازمانی  فرایندهای  از  باید  خود  سازمان  رشد  برای  علمی  کسب وکارهای  فعاالن  است.  داده  عصر  امروز  عصر 
خود تا حد ممکن داده جمع آوری کنند، این داده ها را ساختار داده و منسجم کنند و آن ها را به صورت مرتب و در 
بازه های زمانی مناسب تحلیل کنند تا شناخت بهتری از فرایندهای انجام گرفته در سازمان خود پیدا کنند. این داده ها 
برنامه ریزی شده  فرایندهای  با  انجام گرفته چقدر  فرایندهای  که  کنند  بررسی  امکان می دهد  مدیران سازمان ها  به 
نیروی  را برطرف کرد؟ می توانند تحلیل کنند  این مشکالت  همخوانی دارد؟ گیر کار کجاست و چگونه می توان 
انسانی که در این فرایندها درگیر است چه کمبودهایی دارد؟ کجای مسیر را اشتباه و یا غیر بهینه طی می کند؟ گلوگاه 

سازمان کجاست و چگونه آن را مدیریت کنند؟
 

 در تعریف کالن داده ها از حجم، تنوع و سرعت صحبت می شود. دقیق و قابل اتکا بودن داده ها در تعریف 
کالن داده ها چه جایگاهی دارد یا به عبارت دیگر اعتبار و پایایی داده ها چه اندازه اهمیت دارد؟

یکی از مسائلی که در کالن داده با آن روبه رو هستیم صحت اطالعات است. به دلیل حجم انبوه و تنوع داده ها، 
احتمال اشتباه در گزارش اطالعات، خوانش اطالعات و تفسیر اطالعات وجود دارد. در نتیجه صحت برخی داده ها 
مورد تردید واقع می شود. البته راه هایی برای مقابله کردن داده ها با هم ردیابی و اعتبارسنجی منبع داده ها و همچنین 
راه هایی مبتنی بر علم آمار برای دور ریختن داده های پرت وجود دارد، اما در کل اطمینان از دقت و صحت اطالعات 
مسئله مهمی در کالن داده است و تحقیقات در این حوزه از موارد داغ علمی حوزه کالن داده است. شاید یکی از 
مهمترین مسائل قرن حاضر مبارزه با اخبار جعلی است که در شبکه و رسانه های اجتماعی منتشر می شود و باعث 

ضربه زدن به شرکت ها، برندها، سازمان ها و افراد می شود.
 



15

 توانایی مدیریت کالن داده ها و دسترسی به فناوری های دیجیتال مورد نیاز چه اندازه در بحث کالن داده ها 
اهمیت دارد؟

مهمترین مسئله در بحث کالن داده، فناوری های دیجیتال ذخیره سازی و پردازش داده های کالن است. این فناوری 
هم سخت افزار ذخیره سازی و مدیریت دیسک و فایل سیستم توزیع شده، هم فناوری مدیریت سخت افزار پردازشی 
و کالسترهای سروری را شامل می شود، هم فرایند مدیریت درخواست های کاربران و باالنس کردن بار پردازش و 
جلوگیری از قفل شدن سامانه و همچنین الگوریتم ها و روش های پردازش و پیش پردازش داده ها از گرفتن داده ها 
تا تمیز کردن آن ها و نمایه گذاری و استخراج اطالعات از آن ها را شامل می شود و هم روش های ارائه و بازنمایی و 
گزارش گیری از اطالعات. در نتیجه آخرین فناوری های دیجیتال اعم از سخت افزاری و نرم افزاری باید کنار هم قرار 

گیرد تا بتوان این داده های کالن را مدیریت کرد.
 

 اگر ممکن است درباره مکانیسمی توضیح دهید که به وسیله کالن داده ها، افکار عمومی جهت دهی یا کنترل 
می شوند؟

یکی از ارکان  مهم قدرت در عصر حاضر تسلط بر رسانه های اجتماعی است که در شکل گیری افکار عمومی نقش 
مهمی را ایفا می کنند. رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون و خبرگزاری ها قدرتشان کاسته شده و این قدرت بین 
تک به تک کاربران رسانه های اجتماعی توزیع شده است. در حال حاضر ممکن است قدرت یک کانال در رسانه های 
اجتماعی با یک صدا و سیما برابری کند. این توزیع شدگی قدرت ممکن است مسائل زیادی را ایجاد کند. به وفور 
مشاهده می شود که یک سلبریتی که صرفًا به واسطه قیافه یا اعتماد بیش از حد یا به هر دلیل دیگری معروف شده 

و در کانال خود دنبال کنندگان زیادی دارد و کل مملکت را با چالش روبه رو می کند.
حتی برخی از کشورها مثل آمریکا که خود صاحب چنین پلتفرم هایی هستند و قاعدتًا ابزارهای زیادتری برای کنترل 
آن ها در اختیار دارند با چالش های این چنینی روبه رو هستند. مثاًل چند وقت پیش دیدیم که توئیت رئیس جمهور 

آمریکا در شبکه توئیتر توسط این شبکه حذف شد. این یعنی قدرت رسانه های اجتماعی تا چه حد باال رفته است.
برای کنترل چنین رسانه هایی دو راه وجود دارد: یا باید جلو فعالیت این پلتفرم ها گرفته شود و به همان روش قدیمی 
چند شبکه تلویزیونی و چند روزنامه و سایت داشته باشیم و همان ها افکار عمومی را شکل دهند )مثل کره شمالی( 
که این روش با افزایش دسترسی به اینترنت و فناوری های جدیدی که تا چند سال دیگر اینترنت ماهواره ای را در 

دسترس عمومی خواهند گذاشت منسوخ شده است.
یا اینکه با روش های هوشمند به مدیریت و جهت دهی صحیح افکار عمومی اقدام کنیم. برای این کار باید شناخت 
است.  داده  تحلیل کالن  و  اجتماعی  تحلیل شبکه های  دانش  نیازمند  این  و  باشیم  داشته  عمومی  افکار  از  کافی 
اطالعات منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اگر به نحو مناسب و با روش مناسب تحلیل شوند، حائز اطالعات 
ذی قیمتی هستند که با هزینه کم و در زمان اندک و با امکان تکرار با فرکانس باال به مدیران کالن کشور بازگو 
می کنند مردم در مورد یک مسئله چگونه فکر می کنند. دانستن چنین چیزی مهمترین گام در مدیریت افکار عمومی 
است. بعد از این مرحله حاکمیت به عنوان یک جز از این شبکه )و نه از موضع باال( می تواند با ابزارهای محتوایی که 
در اختیار دارد در تغییر این افکار و سمت دهی به آن ها بکوشد. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید محتوای تولید شده 
به اندازه کافی برای افکار عمومی قابل قبول باشد، واقعیت ها را درست بازنمایی کند، شفافیت الزم را داشته باشد، 
دالیل منطقی داشته باشد و گوینده آن سرمایه اجتماعی الزم را به دست آورده باشد )چیزی که به سختی و در مدتی 
طوالنی به دست می آید و به راحتی و با یک تلنگر از دست می رود(. این کار، کار بسیار سختی است، اما هر سازمانی 

که بخواهد افکار عمومی را مدیریت کند با چنین مسئله سختی روبه رو خواهد بود.
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اخیراً برخی کشورها برای مدیریت افکار عمومی دنیا برای خود ارتش ربات های نرم افزاری ایجاد کرده اند و با این 
به  دادن  برای شکل  دولت ها هم می توانند  که  است  واضح  مدیریت می کنند.  را  سایبری خود  کمپین های  ارتش 
افکار عمومی داخلی هم چنین ارتشی را ایجاد کنند، اما به نظر من آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد این است که 
ارتش های این چنینی فقط تا اندازه محدودی مؤثر خواهند بود همانند حکومت نظامی که ممکن است تنها برای چند 

روز کارکرد داشته باشد.
 

 درباره بحث جعلی بودن در کالن داده ها توضیح بفرمایید؟
در عرایضم اشاره کردم که یکی از مهمترین مسائل قرن حاضر اخبار جعلی است. فریب و جعل همیشه در همه جا 
وجود داشته و از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است. از چاپ پول گرفته تا کاله برداری. قاعدتًا در عصر اطالعات 
جعل اطالعات خواهیم داشت. انتشار شایعات تاکنون ضربه های زیادی به کشورها و سازمان ها و برندها وارد کرده 
است. برای فائق آمدن بر این مسئله در کنار فعالیت نهادهایی مانند پلیس و قوه قضائیه، باال بردن اطالعات و سواد 
رسانه ای کاربران رسانه های اجتماعی باید در اولویت باشد. تولید اخبار جعلی ممکن است با اهداف مختلفی صورت 
پذیرد، اما زمانی که سواد رسانه ای و اطالعات کاربران باال برود به گونه ای که در به اشتراک گذاری اخبار جعلی تردید 

کنند، دامنه تأثیر این اخبار شدیداً کاهش پیدا کرده و در نطفه خفه خواهند شد.
یک  در  باالیی  علمی  سواد  کس  هر  لزومًا  اما  دارد،  مستقیمی  تقریبًا  رابطه  علمی  باسواد  اگرچه  رسانه ای  سواد 
افراد  با اطالعات عمومی  باالیی نخواهد داشت. سواد رسانه ای شاید  باشد سواد رسانه ای  داشته  زمینه تخصصی 
رابطه بیشتری داشته باشد تا سواد تخصصی. بارها پیش آمده یک خبر جعلی در گروه استادان دانشکده منتشرشده 
درحالی که اگر آن استاد که در زمینه تخصصی خود تبحر باالیی دارد به خود زحمت می داد و قبل از انتشار آن مطلب 
یک جستجوی ساده برای صحت سنجی آن خبر در گوگل انجام می داد می توانست به صحت آن مطلب شک کند 
و از به اشتراک گذاری آن حذر کند. سواد رسانه ای مجموعه ای از مهارت هاست که به افراد امکان می دهد اعتبار 
یک مطلب را تا حدودی بسنجند و همین برای کاهش تأثیر اخبار دروغ کفایت می کند؛ حتی در این حد که در فرد 

دریافت کننده یا توزیع کننده خبر، در مورد صحت خبر ایجاد تردید نماید.
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با استفاده از روش های نوین فرآوری
می توان مانع از خام فروشی شد 

دکتر مهدی قراباغی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

با توجه به محدودیت منابع، بازیافت پسماند و مدیریت آب 
در صنایع معدنی و فرآوری مواد باید در اولویت قرار گیرند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر مهدی قرا باغی، دانشیار دانشکده مهندسی معدن پردیس 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دارای دکترای فرآوری مواد معدنی، در جشنواره پژوهش سال 
۹۸ دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شدند. ایشان همچنین در سال ۹۷ نیز 
به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند، 
تالیف و انتشار کتاب و ده ها مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی از دیگر فعالیت های ایشان در 

زمینه فرآوری مواد معدنی می باشد.
به همین مناسبت صغری داوری فرد، کارشناس روابط عمومی دانشگاه با دکتر مهدی قراباغی گفت 

و گوی انجام داده است که در ادامه می آید.

 شما در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال ۹۸ به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شدید. 
دراین باره و دالیل انتخاب خودتان به عنوان پژوهشگر نمونه توضیح بفرمائید؟

دانشگاه  پژوهشی  معاونت  توسط  پژوهش  هفته  در  ساله  هر  پژوهش  جشنواره  هستید،  مستحضر  که  همانطور 
آئین نامه  برگزیدگان،  انتخاب  مبنای  می شوند.  انتخاب  برگزیدگان  مختلف،  بخش های  در  و  شده  برگزار  تهران 
جشنواره پژوهش است که در هر سال آئین نامه توسط معاونت پژوهشی به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه ارسال 
شده و مطابق با آئین نامه، پژوهشگرانی که امتیاز بیشتری کسب نموده و یا کیفیت پژوهشی ایشان با شرایط 
آئین نامه،  در  عمومًا  شد.  خواهند  انتخاب  سپس  و  بررسی  مختلف  شورا های  در  باشند،  داشته  تطابق  آئین نامه 
مالک های انتخاب پژوهشگران کیفیت، عملکرد و کارنامه پژوهشی و فعالیت های ارتباط با صنعت اساتید است. 
با این حال، در سال های مختلف ضوابط انتخاب پژوهشگران ممکن است تغییراتی داشته باشد و در آئین نامه در 
مجموع تالش می شود که مالک های کمی نظیر تعداد مقاالت و تعداد طرح های مرتبط با صنعت و مالک های 
کیفی، مانند کیفیت پژوهش های انجام شده مدنظر قرار گیرد. در رابطه با پردیس فنی، معمواًل از هر دانشکده 
داوطلبانی برای هر بخش انتخاب شده و کیفیت فعالیت پژوهشی ایشان در شورای پژوهشی پردیس فنی بررسی 
شده و در نهایت با بررسی که توسط معاونان پژوهشی دانشکده های زیر مجموعه پردیس فنی انجام می گیرد، 
اینجانب  با  انتخاب نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال خواهند شد. در رابطه  برگزیدگان برای بررسی و 
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نیز، دالیل انتخاب امتیاز پژوهشی و پروژه صنعتی انجام شده توسط اینجانب بود که سبب شد در سال 98 به 
عنوان پژوهشگر جوان انتخاب شوم.

 طرح های پژوهشی شما چه ویژگی داشتند که موجب شدند تا شما به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی 
شوید، لطفاً قدری در این  باره توضیح دهید؟

طرح های پژوهشی اینجانب عمومًا طرح های کاربردی و در ارتباط با صنعت هستند و در آنها تالش می شود که 
یک مشکل یا یک معضل صنعتی حل شود. معمواًل طرح های اینجانب با هدف رفع یک مشکل یا یک معضل 
صنعتی با شرکت صنعتی منعقد می شود و دستاوردهای طرح مزایای مادی مناسب را برای آن شرکت به ارمغان 
خواهد آورد. به عنوان مثال در برخی طرح های صنعتی انجام شده توسط اینجانب و همکاران، ساخت یک دستگاه 
یا وسیله که به دالیل مختلف امکان تهیه آن در کشور فراهم نیست، طراحی و ساخته می شود که از جمله آنها 

می توان به پروژه ساخت تیکنر خمیری اشاره نمود.
در رابطه با سایر پروژه هایی که توسط اینجانب انجام شده می توانم به بهینه سازی و افزایش ظرفیت کارخانه های 
فرآوری کنسانتره سنگ آهن و کارخانه مس و همچنین بهینه سازی کارخانه های کانی صنعتی اشاره کنم که 
در این زمینه معضالت فنی و مشکالت طراحی که در اجرای کارخانه وجود داشته است مورد بررسی قرار گرفته 
با تغییر تجهیزات یا مسیر جریان ها و تغییر ترکیب مواد شیمیایی فرایند مشکالت مشاهده شده رفع گردیده  و 
تولید  فرآیند  تولید گردد. عیب یابی  مدار  کارایی  بهبود  و  مواد شیمایی  افزایش ظرفیت، کاهش مصرف  و سبب 
در کارخانه های فرآوری از دیگر مواردی است که در پروژه ها مدنظر قرار گرفته و تالش می شود تا با استفاده از 
اصول مهندسی، در فاز اول ایرادات یافته شده و در فازهای نواقص و گلوگاه های کارخانه رفع شوند که شاهد 

تولید مستمر و بدون مشکل در کارخانه باشیم.
عالوه بر پروژه های فوق، پروژه های بازیافت مواد از جمله مشاوره در رابطه با بازیافت لیتیم از باتری های لیتیمی 
و توسعه فرآیند و مطالعات آزمایشگاهی برای طراحی فرآیند برای بازیافت پسماندها و استحصال مواد با ارزش 

از آنها از جمله پروژه هایی است که توسط اینجانب انجام شده است.

توضیح  مفصل تر  قدری  لطفاً  کدامند؟  کرده اید  تحقیق  آنها  روی  بر  که شما  مسائلی  و  زمینه  بیشترین   
بدهید؟

تحقیقات بنده در دو زمینه بنیادی و کاربردی انجام می شود که بخش بنیادی تحقیقات پایه ای بوده و تحقیقات 
اینجانب بر روی مواردی که در زمینه های نوین  بنیادی  با تحقیقات  با صنعت است. در رابطه  کاربردی مرتبط 
نوین  آنها می توان به روش های  از جمله  انجام می دهم که  را  بازیافت مواد است، پژوهش های خود  فرآوری و 
روش های  کاربرد  و  پسماندها،  بازیافت  و  فلوتاسیون  در  مواد  نانو  از  استفاده  شیمی سطح،  و  فلوتاسیون  فرآیند 
بازیافت  به مسائل  اینجانب  نیز تحقیقات  اخیر  نمود. در سال های  اشاره  باطله ها  بازیافت  و  نوین در تصفیه آب 
پسماند و مدیریت آب در صنایع معدنی و فرآوری مواد کشور معطوف شده است. زیرا کشور ما از لحاظ منابع در 
محدودیت قرار دارد و بایستی حداکثر بازیافت آب در صنایع مدنظر قرار گیرد. از جمله تحقیقاتی که در این زمینه 
توسط اینجانب انجام شده است، اجرای طرح در مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با مدیریت آب، و بازیافت 
آن در صنایع استراتژیک معدنی کشور است. از دیگر زمینه های تحقیقاتی اینجانب، به ویژه تحقیقات کاربردی 
که معمواًل حامی صنعتی دارند می توان به تحقیقاتی نظیر استحصال فلزات با ارزش از پسماندهای الکتریکی یا 

کاتالیست های مستعمل یا سایر پسماندهای معدنی اشاره کرد.
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 بفرمائید پژوهش های شما چه نتایجی کاربردی داشته است؟
خوشبختانه غیر از انتشار نتایج تحقیقات در مجالت معتبر پژوهشی ISI پژوهش های اینجانب منجر به حصول 
برخی نتایج صنعتی شده است که از جمله این موارد می توان طراحی مهندسی کارخانه فرآوری تولید کنسانتر آهن 
با ظرفیت تولید 650 هزار تن در سال محصول اشاره نمود. مشاوره و نظارت بر پایلوت بازیافت لیتیم از باتری های 
مستعمل لیتیمی از دیگر نتایج تحقیقات انجام شده است. طراحی مهندسی و ساخت اولین تیکنر خمیری کشور 
به همراه تیم کارفرما از جمله خروجی پژوهش ها بوده است که این طرح به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم 
آهن،  کنسانتره سنگ  تولید  کارخانه  چندین  احداث  برای  مهندسی  ارائه خدمات طراحی  به عالوه  شد.  انتخاب 
کارخانه استحصال مس کاتدی، و بهینه سازی مدار بازیافت آب برخی کارخانه های فرآوری معتبر کشور از جمله 
خروجی های پژوهش های اینجانب بوده است که اهداف اینجانب، بومی سازی دانش فنی و طراحی مهندسی در 
فرآوری و بازیافت مواد بوده است. در کنار این پژوهش ها، یکی از مواردی که سبب رضایت بنده شده است، کسب 
توانمندی های مناسب در دانشجویانی است که در این پروژه ها با بنده همکاری داشتند و تجارب کسب شده در 
این پروژه ها، سبب شد که این دانشجویان در صنایع کشور مشغول به کار شوند و ایشان را در ادامه مسیر علمی 

برای ادامه تحصیل در دانشگاه های تشویق کرد.

 نتایج و دستاوردهای پژوهشی شما بیشتر در کدام بخش ها مورد استفاده قرار گرفته است؟
با توجه به اینکه زمینه اصلی تحقیقات اینجانب مرتبط با فرآوری مواد و بازیافت است، لذا خروجی تحقیقات در 
رابطه با زمینه های یاد شده است. به صورت خالصه می توان بخش های تولید فلزات با ارزش، بازیافت پسماندها 
و فلزات، معادن و کارخانه های فرآوری و بخش بازیافت آب، از جمله بخش های هستند که تحقیقات انجام شده 

ممکن است برایشان سودمند باشد.

  اگر ممکن است قدری درباره اهمیت رشته فرآوری و بازیافت مواد معدنی توضیح بفرمائید.
فرآوری مواد معدنی، علم تبدیل سنگ های استخراج شده از معادن به ترکیبات با ارزش افزوده باال و قابل فروش 
در بازار است و از نظر تاریخی یکی از فعالیت های صنعتی بوده است که به توسعه اقتصادی بشریت کمک کرده 
است. شکی نیست که فروش مواد خام، بدون فرآوری، سبب خروج ثروت از کشور خواهد شد، و این در حالی است 
که با استفاده از روش های فرآوری، می توان ارزش افزوده بسیار مناسبی تولید کرده و از خام فروشی و اتالف 
ثروت کشور جلوگیری کرد. در گذشته، قبل از توسعه تکنولوژی، دانش فرآوری مواد معدنی توسعه کمی یافته و 
عمومًا استحصال مواد با ارزش و فلزات با استفاده از ذوب صورت می گرفت، امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی، 
شاهد توسعه سریع در روش های فرآوری مواد معدنی هستیم و در واقع فرآوری مواد معدنی، یکی از مهم ترین 

حلقه ها، در زنجیره ارزش فعالیت های معدنی است.
در این رشته تکنولوژی و فرآیندهایی که برای استحصال ترکیبات و خالص کردن باطله ها و پسماندها نیاز است، 
مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قیمت مواد معدنی، در واقع در کشور ما نیز، حداقل درآمدی ساالنه بیش 
از 10 میلیارد دالر، ناشی از صنایع معدنی کشور است که بخش مهمی از آن، مرتبط به فرآوری مواد معدنی است.
در بخش بازیافت نیز، بازیافت پسماندها، باطله ها و انواع مواد سمی و خطرناک، توسط این روش قابلیت تبدیل 

به مواد با ارزش را خواهند داشت که از جمله زمینه های نوینی است که در این فرآیند مدنظر قرار می گیرد.

حفظ  در  معدنی  مواد  فرآوری  اهمیت  بفرمائید  لطفاً  دارید  زیست  محیط  زمینه  در  هم  تحقیقاتی  شما   

دکتر مهدی قراباغی / فنی و مهندسی و علوم پایه
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سالمت محیط زیست چیست؟
منابع معدنی از یک طرف منابع اولیه برای رشد و پیشرفت جوامع را تأمین می کنند اما از سوی دیگر، با بهره 
برداری غیر اصولی، سبب آالیندگی محیط زیست خواهد شد و می دانیم که محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در 
هر جامعه است. لذا بایستی بهره برداری با رعایت الزامات زیست محیطی انجام گیرد. عمومًا روش های فرآوری 
برای استحصال مواد با ارزش می توانند به صورت زیست سازگار مورد استفاده قرار گیرند و در کنار مزایای متعدد، 
فیزیکی،  مانند روش های  فرآوری،  از روش های  بسیاری  نیز شوند. همچنین  سبب حفظ سالمت محیط زیست 
به عنوان روش های مناسب زیست محیطی شناخته می شوند.  نبوده و  ثقلی و مغناطیسی آالینده محیط زیست 
از سوی دیگر، روش های فرآوری قابلیت بازیافت مواد با ارزش از پسماندها را داشته و با استفاده از این دانش 
می توان باطله ها و پسماندهای خطرناک را به موادی بدون آالیندگی یا موادی با آالیندگی کمتر تبدیل نمود. لذا 
شناسایی روش های زیست سازگار فرآوری و استفاده از آنها در بازسازی محیط زیست، نقش به سزایی در بهبود 

محیط زیست و حفظ آن، به ویژه در اطراف صنایع آالینده دارد.
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مهندسین مکانیک نقش مهمی 
در تحقیقات بین رشته ای دارند

دکتر مجید بنی اسدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

گرایش ساخت و تولید، زبان اجرای طراحی مهندسی است

دکتر مجید بنی اسدی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک پردیس فنی دانشگاه تهران است. ایشان 
مؤلف ده ها مقاله و نیز مجری 10 طرح داخلی و پنج پروژه بین المللی بوده است. دکتر بنی اسدی در 
جشنواره پژوهش و فناوری سال 1۳۹۸ به عنوان »پژوهشگر نمونه جوان« معرفی شدند. به همین 

بهانه صغری داوری فرد با دکتر مجید بنی اسدی گفت وگو کرده است که در ادامه می آید:

 برای آغاز سخن، اگر ممکن است قدری درباره اهمیت رشته مهندسی مکانیک توضیح بفرمایید.
مهندسین مکانیک با داشتن دروس پایه ای نظیر استاتیک، دینامیک، ترمودینامیک و… جهان بینی نسبتاً دقیقی نسبت 
به پدیده های فیزیکی، برهم کنش اجسام و ذرات پیدا می کنند. در عمل مهندسین مکانیک فارغ از فعالیت های مشخص 
تعریف شده در صنعت قادر خواهند بود در مقاطع باالتر، دانش و توانایی خود را در علوم مختلف مثل مهندسی شیمی، 

متالوژی و حتی علوم زیستی اجرا کند و می توانند در تحقیقات بین رشته ای نقش کلیدی را داشته باشند.
 

 با توجه به اینکه مهندسی مکانیک گرایش های مختلفی دارد، گرایش مهندسی ساخت و تولید بیشتر به 
چه می پردازد و بیشترین کاربرد را در کدام صنایع و بخش ها دارد؟

رشته ساخت و تولید، گرایشی از مهندسی مکانیک می باشد که در برگیرنده دروس پایه ای رشته مهندسی مکانیک 
و همچنین دروس و مهارت های صنعتی برای انجام پروسه های ساخت قطعات می باشد. جایگاه و اهمیت مهندسی 
پیشرو  مجموعه های صنعتی  همه  در  ارکان صنعت  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  تولید  و  گرایش ساخت  مکانیک 
و  ساخت  مهندس  این رو  از  می باشد  مهندسی  طراحی  اجرای  زبان  تولید  و  ساخت  عمل  در  است.  شده  پذیرفته 
تولید با دانستن محدودیت های طراحی از یک طرف و داشتن مهارت ها و تخصص های مورد نیاز ساخت قطعه و 
آشنایی با محدودیت های ساخت، می تواند مشاوره و همفکری بسیار مؤثری با مهندسان طراح داشته باشد. از طرفی 
برنامه ریزی در فرایند های تولید و اجرای یک فرایند ساخت با کیفیت و بهینه، مهندس ساخت و تولید را ملزم به 
دانستن دانش های مختلفی نظیر ابزار شناسی، روش های تولید، تولید مخصوص می کند. از این رو مهندسان ساخت و 
تولید جایگاه کلیدی در صنایع مختلف نظیر ماشین سازی، ابزارسازی، خودروسازی، صنایع کشاورزی، صنایع هوایی 
و تسلیحاتی، طراحی کارگاه و یا کارخانه های تولیدی را دارا می باشند. در نهایت مجموعه های صنعتی برای ارتقا به 

سطح باالتر تکنولوژی قطعًا به مهندسان ساخت و تولید خالق تر با مهارت و دانش باال نیازمندند.
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 شما سال گذشته به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شدید لطفاً بفرمایید چه ویژگی در این انتخاب 
نقش داشته و آیا شما طرح خاصی را ارائه کرده بودید؟

تنوع  مبنای  بر  آنها  بین  اختالف کم  پژوهشی و در صورت  امتیاز  مبنای  بر  پژوهشگران  انتخاب  در سال گذشته 
فعالیت ها صورت گرفته توسط ایشان انجام می شد. خوشبختانه اینجانب با امتیاز باال در بند های مختلف پژوهشی 
موفق به دریافت این موفقیت شدم. انتشار مقاالت علمی پژوهشی، انجام پروژه های صنعتی و بین المللی و تألیف 

کتاب از جمله بند های پژوهشی بررسی شده بوده است که خوشبختانه امتیاز خوبی از همه آنها کسب کردم.
 

 بیشترین زمینه و مسائلی که تحقیقات شما بر روی آنها متمرکز بودند کدامند؟
تخصص اصلی بنده مدل سازی چند مقیاسی مواد ناهمگن می باشد. هدف از مدل سازی چند مقیاسی تعیین خواص 
مکانیکی و گرمایی مواد با داشتن برهمکنش های اتمی در سایز نانو می باشد. به طور کلی در این زمینه تحقیقاتی 
محققان اصول و روش های علم میکرومکانیک و نانومکانیک را بکار می گیرند تا آنالیز چند مقیاسی انجام شود. بنده 
در طول تحقیقاتی که انجام دادم تالش کردم تا روش های مدل سازی چند مقیاسی برروی مواد، بیو مواد و بافت های 
زنده را پیاده سازی کنم. به طور مثال خواص سنجی نانو کامپوزیت های پایه پلیمری، ساختار های سرامیکی، غشا های 
پلیمری، داربست های زیستی و بافت های زنده نظیر مغز، کبد و استخوان نمونه هایی از مدل های شبیه سازی شده 
توسط بنده و گروه تحقیقاتی تحت نظر اینجانب می باشد. البته کارهای تجربی هم به موازات کارهای محاسباتی 
نظیر  نانوکامپوزیت ها  مختلف  انواع  ساخت  مثال  بطور  است.  شده  حاصل  ارزشمندی  بسیار  نتایج  و  شده  انجام 
نانوکامپوزیت ضد حریق پایه پلیمری، نانوکامپوزیت رسانا، ساخت داربست پوست انسان، ساخت استنت های زیست 

تخریب پذیر و ساخت متامتریال نمونه ای از تحقیقات تجربی انجام شده بوده است.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی آثار و نتایج مهم پژوهش های خود توضیح دهید؟
خروجی های  مهم ترین  که  کنم.  بندی  تقسیم  و صنعتی  تحقیقاتی  دودسته  به  می توانم  را  پژوهشی  خروجی های 

تحقیقاتی شامل موارد ذیل می شود:
1. توسعه نرم افزار کاربردی برای اولین بار در دنیا با رویکردی جدید برای سه بعدی سازی ساختارهای مواد ناهمگن 

بر اساس اطالعات آماری.
ملی  مرکز  و  استراسبورک  دانشگاه  با همکاری  استخوان  پوکی  مدل سازی  برای  کاربردی  افزار  نرم  ارائه یک   .2

تحقیقات علمی فرانسه )در قالب پروژه بین المللی(.
3. توسعه یک نرم افزار کاربردی برای طراحی ساختار با رویکرد آماری )در قالب پروژه بین المللی(.

4. ارائه نرم افزار برای کنترل قاب تیلور به منظور اصالح ناهنجاری و عیوب استخوانی برای اولین بار در کشور.
5. ساخت اولین داربست پوست انسان باساختار منظم میکرونی در کشور.

مهم ترین خروجی های صنعتی نیز شامل موارد ذیل می شود:
1. ساخت آند پرسیلیسیم با کیفیت قابل رقابت با نمونه های با کیفیت خارجی برای اولین بار در کشور.

2. ساخت سامانه آزمایشگاهی و سیموالتور آندهای جریان تزریقی برای اولین بار در کشور.
3. بهینه سازی ریز ساختار آند و کاتد پیل سوختی اکسید جامد.

4. مدل سازی عددی ایستگاه تقویت فشار و عیب یابی مجموعه.
5. ساخت پوشش ضد حریق پلیمری.
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 نتایج و دست آوردهای پژوهشی شما بیشتر در کدام بخش ها مورد استفاده قرار می گیرند؟
دستاوردهای صنعتی ذکر شده در صنایع نفت و گاز استفاده شده و مشکالت زیادی را صنایع مربوطه رفع می کند. 
افزار سه بعدی سازی ساختارها به  انجام شده نظیر داربست پوست مصنوعی ونرم  همچنین پروژه های تحقیقاتی 
افزار سه بعدی ساختار در زمین شناسی، متالوژی،  نرم  به طور مثال  تدریج در پروسه تجاری سازی قرار گرفتند. 

مهندسی مکانیک، فیزیک حالت جامد و پزشکی کاربرد فراوان و منحصر بفردی دارد.
 

ملی  مرکز  و  استراسبورک  دانشگاه  همکاری  با  که  استخوان  پوکی  مدل سازی  برای  کاربردی  نرم افزار   
تحقیقات علمی فرانسه ارائه دادید، چه کاربردی دارد؟

مدل سازی پوکی استخوان یکی از مسائل اساسی مدلسازی در دهه های اخیر است. در صورت ارائه یک مدل توانمند 
برای پوکی استخوان امکان پیش بینی ریزساختار و خواص استخوان بیماران مبتال به این عارضه در سال های آینده 
را ممکن می سازد. این مدلسازی ها به پزشکان و محققان برای راستی آزمایی روش های مختلفی که برای درمان و 
یا کاهش سرعت بیماری استفاده می شود کمک کند. در حال حاضر در گروه تحقیقاتی تحت نظارت اینجانب یک 
مدل آماری میکرومکانیکی برای این منظور توسعه داده شده که با یک سیستم یادگیری ماشین در حال تکمیل 

شدن است.

 شما مقاله ای با عنوان »مدل سازی سه بعدی سلولی و همگن سازی بافت نامنظم مغز« منتشر کردید، چه 
رابطه ای بین رشته مکانیک و رشته پزشکی وجود دارد؟

علم میکرومکانیک ارتباط دهنده خواص ریزساختار با خواص ساختار می باشد. در الگو های طبیعی و زیستی امروزه 
این ارتباط اهمیت زیادی در طراحی مهندسی دارد. بطور مثال پیش بینی احتمال ضربات مغزی با توجه به نرخ 
نیروی اعمالی به جمجمه و آسیب بافت ریز ساختار مغز یعنی نورون ها بسیار اهمیت دارد. بطور مثال شرکت های 
ساختار  ریز  مدل سازی  لذا  دارند.  اطالعات  این  به  نیاز  بهینه،  ایمنی  کاله  یک  طراحی  برای  هلمت  کننده  تولید 
سیستم های بیولوژیکی گامی نو برای بهبود دست سازه ها به منظور حفاظت و کم کردن آسیب بافت ها می باشد. 
البته قابل ذکر است توان محاسباتی سوپر کامپیوترها فاصله زیادی برای مدل سازی دقیق این نوع سیستم ها دارد و 

مدل سازی سیستم های زیستی با تقریب زیادی انجام می شود.
 

 به عنوان پرسش پایانی به نظر شما بزرگترین مشکل پژوهشی که رشته های فنی مهندسی با آن مواجه 
هستند چیست؟

در زمینه مهندسی عدم تعامل مناسب بین صنعت و دانشگاه و عدم اختصاص بودجه مناسب از طرف منابع عمومی و 
صنعتی به پژوهش در سطح دانشگاه ها می باشد. از آنجا که تعامل و مکانیزم درستی برای همکاری صنعت و دانشگاه 
تعریف نشده است، لذا شناخت درستی هم از توانایی های دانشگاه برای صنعت نمی توان تصور کرد و همین موضوع 

همکاری مؤثر این دو نهاد را کاهش داده است.

دکتر مجید بنی اسدی / فنی و مهندسی و علوم پایه
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توربوماشین های آبی قلب صنعت هستند 

دکتر مهرداد رئیسی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

بهینه کردن عملکرد پمپ ها در صرفه جویی مصرف انرژی نقش مهمی دارد 

دکتر مهرداد رئیسی دهکردی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران و رئیس مؤسسه پژوهشی توربوماشین های آبی است. رشته تخصصی ایشان مهندسی 
مکانیک با گرایش تبدیل انرژی است و در حوزه های تخصصی مرتبط با توربوماشین ها فعالیت های 
پژوهشی و آموزشی بسیاری انجام داده اند. ۸0 مقاله در مجالت بین المللی منتشر و ۶0 مقاله در 
 Associate ،کنفرانس های بین المللی ارائه داده اند. دکتر رئیسی در زمینه تخصصی توربو ماشین ها
Editor مجله بین المللی Fluid Machinery and Systems )IJFMS( است. لیال احمدی،  با 
موضوع انستیتو توربوماشین های آبی از مؤسسات زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 
گفت و گویی با دکتر مهرداد رئیسی دهکردی انجام داده است. برای آشنایی بیشتر با این مؤسسه و 

فعالیت های آن با ما همراه باشید.

 آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید لطفاً بفرمایید مؤسسه پژوهشی توربوماشین های 
آبی دانشگاه تهران با چه هدفی تأسیس شد؟

مؤسسه پژوهشی توربوماشین های آبی در سال 1383 توسط رئیس وقت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 
جناب آقای دکتر نیلی و وزیر وقت نیرو جناب آقای مهندس بیطرف تأسیس شد. از زمان تأسیس مؤسسه تا سال 
1397، استاد محترم و برجسته کشور در حوزه توربوماشین ها جناب آقای دکتر نوربخش ریاست مؤسسه را به عهده 
داشتند و از سال 1397 تاکنون نیز این جانب در مؤسسه خدمت می کنم. هدف اصلی از تأسیس این مؤسسه، استفاده 
از ظرفیت های دانشگاه به منظور تربیت نیروهای متخصص نخبه و کمک به صنعت آب و برق بوده است تا از 
استحکام ارتباط صنعت و دانشگاه برای حل مسائل کشور در حوزه توربوماشین ها بهره گرفته شود. بدین ترتیب 

دانشگاه تهران کمک می کند تا مشکالت کشور در این حوزه برطرف شود.

 این مؤسسه از حمایت چه سازمان ها و نهادهایی برخوردار است؟
مؤسسه پژوهشی توربوماشین های آبی خودگردان است و بودجه مصوب ندارد، بلکه از طریق انجام پروژه ها امکانات 
مورد نیاز را فراهم و هزینه ها را تأمین می کند. این مؤسسه، هیأت امنایی بوده و رئیس هیأت امنا وزیر محترم نیرو 
بنابراین، سازمان ها و  تهران هستند.  دانشگاه  نیرو و  اول وزارت  تراز  از مسئوالن  امنا متشکل  اعضا هیأت  است. 

نهادهای زیرمجموعه وزارت نیرو )نظیر سازمان آب و برق خوزستان( از حامیان اصلی مؤسسه هستند.
 



25

 بیشترین تمرکز پروژه های مؤسسه در کجا و کدام بخش های کشور است؟
با توجه به حوزه پژوهشی مؤسسه که توربوماشین های آبی است، بیشتر پروژه های مؤسسه در استان خوزستان انجام 
می شود. می توان گفت استان خوزستان با توجه به منابع آبی گسترده ای که دارد مرکز نیروگاه های آبی کشور است 
و تعداد زیادی سد )از جمله سد مسجد سلیمان و سد دز( در خوزستان قرار دارند. البته در سایر مناطق کشور هم 
نیروگاه آبی داریم، ولی تمرکز در استان خوزستان است. عالوه بر این تعداد زیادی ایستگاه پمپاژ برای آب شرب و 

آب رسانی کشاورزی در این استان وجود دارد.

 اصوال توربوماشین های آبی چه کاربردهایی دارند و در چه بخش هایی از صنعت استفاده می شوند؟
آب و نفت برای منطقه جغرافیایی که ما در آن زندگی می کنیم دارای اهمیت حیاتی است. پمپ ها وظیفه انتقال 
آب، نفت و سایر مایعات را در همه صنایع به عهده دارند. برای انتقال نفت خام استخراج شده از چاه های نفت به 
پاالیشگاه باید از پمپ استفاده شود. دیگر کاربرد ملموس پمپ ها در انتقال آب از رودخانه به تصفیه خانه و توزیع 
آن در مناطق مختلف شهرها برای مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی است. طبق آمار غیررسمی  حدود 20 تا 30 
بنابراین، بهینه کردن عملکرد پمپ ها در  الکتریکی تولیدی در کشور صرف کارکرد پمپ ها می شود.  انرژی  درصد 

صرفه جویی مصرف انرژی نقش مهمی  دارد.
توربین های آبی وظیفه تأمین برق پایه کشور، ثابت نگه داشتن فرکانس برق و جبران برق مورد نیاز در زمان پیک 
مصرف را به عهده دارند. نیروگاه های برق آبی می تواند به صورت تلمبه ای-ذخیره ای باشند، به این ترتیب که در 
زمان هایی که مصرف پایین است به شکل پمپ کار کرده و آب را در یک سد ذخیره می  کنند سپس در اوج مصرف 
از انرژی آب ذخیره شده برای تولید برق استفاده می شود. مزیت نیروگاه های آبی نسبت به نیروگاه های حرارتی در 
این است که با توجه به عدم استفاده از سوخت فسیلی )نظیر نفت، گاز و غیره( آلودگی زیست محیطی ایجاد نکرده 
و در صرفه جویی انرژی فسیلی نقش بزرگی را ایفا می کنند. لذا همه کشور های صنعتی استفاده از انرژی آب را برای 
تولید برق در اولویت نخست قرار داده اند. بنابراین با توجه به کاربرد وسیع توربوماشین ها و نرخ باالی تبدیل انرژی 

در این ماشین ها، می توان ادعا کرد که این وسایل قلب صنعت هستند.
 

 آیا مؤسسه در زمینه تولید فناوری توربین های آبی هم فعالیت دارد؟
بله. یکی از وظایف مؤسسه انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور با همکاری مشاوران خارجی و بومی کردن 
فناوری توربین های آبی در داخل کشور است. مؤسسه در توسعه نیروگاه های برق آبی کوچک فعال بوده است و ایده 
استفاده از پمپ به عنوان توربین )پمپ معکوس( برای اولین بار در کشور در این مؤسسه توسط استاد محترم جناب 
آقای دکتر نوربخش طرح شد. بر اساس این ایده می توان نیروگاه های آبی کوچک در مناطق روستایی و دور افتاده 
احداث کرد. از مزایای این روش در دسترس بودن پمپ در بازار و آشنایی افراد با ساختار پمپ است که هزینه نصب، 
 Elsevier بهره برداری و تعمیرات را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. الزم به ذکر است که قرار است انتشارات
یک دایره المعارف در زمینه ذخیره انرژی منتشر کند که یک فصل آن به پمپ معکوس اختصاص داده شده است. 

تهیه و تدوین این فصل به طور مشترک به این مؤسسه و دانشگاه بروکسل بلژیک واگذار شده است.
 

 ارتباط مؤسسه با سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی چگونه است و تاکنون چه پروژه هایی با این نهادها 
انجام شده است؟

مؤسسه از زمان تأسیس تا کنون با سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی ارتباطات گسترده و مؤثری داشته است و 
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پروژه های زیادی را انجام داده است. از پروژه های انجام شده با نهادها و سازمان های داخلی می توان به این موارد 
اشاره کرد:

آزمایشگاهی  از پمپ های سانترفیوژ معکوس در مقیاس  استفاده  با  آبی کوچک  نیروگاه های  1. طراحی و ساخت 
)شرکت آب و نیرو(.

2. طراحی و ساخت نیروگاه های آبی کوچک با استفاده از پمپ های محوری معکوس در مقیاس آزمایشگاهی )شرکت 
آب و نیرو(.

3. طراحی توربین فرانسیس )شرکت فرآب(.
4. اندازه گیری راندمان نیروگاه آبی مسجد سلیمان با همکاری مشاور خارجی )سازمان آب و برق خوزستان(. الزم 
به ذکر است که در این پروژه، دبی سنج پروانه ای و دستگاه کالیبراسیون آن برای اولین بار در کشور ساخته شدند.

5. طراحی مرکز فناوری پمپ و توربین )سازمان آب و برق خوزستان(.
6. بهینه  سازی طراحی پمپ های سانتریفوژ )شرکت پمپ ایران(.

7. استخراج منحنی مشخصه شیرهای پروانه ای )شرکت میرآب(.
8. بررسی عملکرد تجهیزات ایستگاه های پمپاژ تأمین آب شرب استان خوزستان )سازمان آب و برق خوزستان(. در 
این پروژه سیزده ایستگاه پمپاژ شامل: ام  الدبس، قیصریه، دارخوین، کوت امیر، منصوری یک و دو، مرغزار، سربندر، 
ماهشهر، خطوط 10، 16، 24 و 40 اینچی مسجد سلیمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و راه حل ها برای بهبود 
عملکرد این ایستگاه ها طی گزارشی )در حدود هزار صفحه( ارائه شده است. بنده در دو نوبت از این ایستگاه ها بازدید 

کردم و بسیار خشنود هستم که قدمی برای رفع مشکل ایستگاه های پمپاژ آب شرب استان خوزستان برداشته شد.
9. اخیراً یک پروژه صنعتی به منظور افزایش عمر توربین های گازی صنعتی V94.2 با شرکت توربو کمپرسور تک 
خاورمیانه شروع شده است. الزم به ذکر است که توربین های گازی صنعتی به عنوان driver توربو پمپ های بزرگ 

استفاده می شوند.
از جمله ارتباط های برقرار شده با نهادها و سازمان های خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

که  آبی  توربوماشین های  زمینه  در  دکتری  دانشجوی  راهنمایی  برای  بلژیک  کشور   ULB دانشگاه  با  ارتباط   .1
قرارداد آن بین جناب آقای دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه بروکسل به امضا رسید. اولین 
دانشجوی که در این چهارچوب تحصیل کرده است، کارهای پژوهشی خود را در مؤسسه انجام داد و از رساله دکتری 

خود در ایران دفاع نموده است. همچنین اولین دفاعیه خود را در دانشگاه بروکسل با نمره عالی به پایان رسانید.
ارائه  آبی و  برای راهنمایی دانشجوی دکتری در زمینه توربوماشین های  LTU کشور سوئد  با دانشگاه  ارتباط   .2
مدرک دکتری Dual degree که قرارداد آن بین دو دانشگاه به امضا رسید. خوشبختانه اولین دانشجو از رساله 
خود )در دو دانشگاه( دفاع و مدارک دکتری خود را )از دو دانشگاه( اخذ نمود. قرار است دانشجویان دکتری دیگری 

در قالب این قرارداد وارد برنامه دکتری Dual degree شوند.
3. ارتباط با دانشگاه Jiangsu کشور چین که یکی از بزرگ ترین مراکز پژوهشی کشور چین در زمینه پمپ و 
توربوماشین های آبی است. این دانشگاه با شناختی که از مؤسسه پیدا کرده بودند از جناب آقای دکتر نوربخش برای 
ارائه سخنرانی در کشور چین دعوت کردند که بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این موقعیت مؤسسه استفاده کرد و 
تفاهم نامه ای بین دانشگاه Jiangsu و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران را برای پذیرش دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی در زمینه ماشین های آبی تهیه و به امضا رساند.
و  سیاالتی  ماشین های  زمینه  در  پژوهش  انجام  برای  جنوبی  کره  کشور   SKK دانشگاه  با  تفاهم نامه  امضا   .4
تبادل پژوهشگر از دیگر همکاری های بین المللی بود که این جانب در سال گذشته یک دوره آموزشی تحت عنوان 
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کمی سازی عدم قطعیت در مهندسی در دانشگاه SKK برگزار کردم.
5. با دانشگاه Tohoku کشور ژاپن نیز برای راهنمایی دانشجوی دکتری مشترک و پژوهش در زمینه کمی سازی 

عدم قطعیت در توربوماشین ها در طی دو سال گذشته همکاری داشته ایم.
دیگر  از   )Asian Fluid Machinery Committee( آسیا  سیاالتی  ماشین های  کمیته  در  عضویت   .6
دستاورد های بین المللی این مؤسسه است. توضیح آنکه از خاورمیانه و کشورهای همسایه ما، تنها ایران در این کمیته 
نماینده دارد. در حال حاضر جناب آقای دکتر نوربخش و این جانب به عنوان نمایندگان ایران عضو این کمیته هستیم.
انتشارات مؤسسه، ژورنال بین المللی Fluid Machinery and Systems رئیس مؤسسه را به  با توجه به   .7

عضویت هیأت تحریریه این مجله بین المللی تخصصی انتخاب کرد.
 

 آیا مؤسسه دانشجو نیز تربیت می کند، هدف از تربیت دانشجو در این مؤسسه چیست؟
زمینه  در  و دکتری  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  توجهی  قابل  تعداد  مکانیک  دانشکده مهندسی  اخیر  در سال های 
ماشین های آبی پذیرش کرده است و این دانشجویان قسمت پژوهش خود را در مؤسسه تکمیل نموده اند. بسیار 
خرسندیم که فارغ التحصیالن با تخصص ماشین های آبی در کارآفرینی و اشتغال در سازمان ها و دانشگاه های معتبر 

بسیار موفق بوده اند.
 

 آزمایشگاه مؤسسه چه امکاناتی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار می دهد؟
در آزمایشگاه مؤسسه چندین مدار آزمایش پژوهشی و نیمه صنعتی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران ساخته 
شده که هزینه ساخت آنها از طریق پروژه ها و قرارداد با صنعت تأمین شده است. استخر بزرگی در زیر ساختمان 
آزمایشگاه ساخته شده که از آب ذخیره شده در آن برای آزمایش مدارهای توربینی و پمپی استفاده می شود. عالوه 

بر این مؤسسه دارای مرکز کامپیوتر پردازش موازی نیز هست که مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.
 

 مهم ترین دستاوردهای مؤسسه را چه می دانید؟
شاید بتوان دستاوردهای مؤسسه را به چهار دسته کلی دسته بندی کرد که مهم ترین آنها معرفی توانایی های دانشگاه 
تهران در زمینه توربوماشین های آبی در آسیا و تا حدودی در اروپا است به طوری که مراکز دانشگاهی معتبری از آسیا 
و اروپا تمایل به همکاری علمی با دانشگاه تهران در این زمینه پیدا کرده اند. عقد و امضا تفاهم نامه های ذکر شده 
گواه بر این مطلب است. دستاورد دیگر مؤسسه تربیت نیروی متخصص تا سطح دکتری در زمینه توربوماشین های 
نسل جدید کشور هستند.  به  آموزش  به  دانشگاه های کشور مشغول  در  فارغ التحصیالن  این  از  برخی  است.  آبی 
برخی با تأسیس شرکت ها و کارگاه هایی در این زمینه، به حل مسائل صنعت و اشتغال زایی پرداخته اند و سایرین 
نیز با بهره گیری از تخصص کسب کرده در مؤسسه، در شرکت های معتبر مرتبط فعالیت می کنند. مشارکت در حل 
مشکالت کشور مرتبط با توربوماشین های آبی از طریق انجام پروژه های مذکور از دیگر خدمات مؤسسه و نهایتًا 

انتشار تعداد زیادی مقاالت علمی در ژورنال های معتبر بین المللی دستاورد دیگر مؤسسه است.
 

 چالشی که در کشور ما وجود دارد این است که بتوان از انرژی آب درست استفاده کرد. مؤسسه در این 
زمینه تا چه اندازه مؤثر بوده است؟

نیروی  تربیت  کار  اولین  که  است  داده  انجام  زیادی  فعالیت های  مؤسسه  انرژی،  از  درست  استفاده  خصوص  در 
متخصص در زمینه پمپ و توربین های آبی برای کشور است که الزمه استفاده درست از انرژی آب است. همان طور 
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که ذکر شد با طراحی و استفاده از نیروگاه های برق آبی کوچک به وسیله پمپ معکوس می توان از پتانسیل های آبی 
به درستی استفاده کرد. از دیگر اقدامات انجام شده ساخت جریان سنج پروانه ای برای اندازه گیری راندمان نیروگاه 
مسجدسلیمان برای نخستین بار در کشور است که به برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد نیروگاه های آبی کمک شایانی 
می کند. خوشبختانه در مؤسسه بستر طراحی پمپ و توربین ایجاد شده است که می تواند به استفاده درست از انرژی 

آب کمک قابل توجهی کند.
 

بازار  نیاز  تأمین  و  تعریف شده است، تجاری سازی دستاوردها  برای مؤسسه  ماموریت هایی که  از   یکی 
صنعت آب و نفت تعریف شده است، مؤسسه چقدر در انجام این مأموریت موفق عمل کرده است؟

خوشبختانه در جلسه هیأت امنا مؤسسه تأسیس شرکتی برای تجاری سازی و فناوری پمپ و توربین مورد تأیید قرار 
گرفت و تفاهم نامه ای بین جناب آقای دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه و رئیس وقت سازمان آب و برق خوزستان 
در حضور وزیر وقت نیرو به امضا رسید و این شرکت اکنون به نام »شرکت کبیر صنعت ایرانیان« فعالیت های خود 

را آغاز نموده است که این شرکت دفتری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دفتری در اهواز دارد.
 

 با محدودیت منابع آبی می توان برق مورد نیاز کشور را تأمین کرد. فعالیت مؤسسه در این راستا تا چه 
اندازه کمک کننده بوده است؟

همان طور که می دانید منابع آبی کشور محدود است و واضح است نمی توان کل انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را 
از طریق پتانسیل های آبی تأمین کرد و مجبور هستیم از نیروگاه های حرارتی در کنار نیروگاه های آبی استفاده کنیم. 
همان طور که اشاره شد از نیروگاه های آبی برای پیک مصرف و تنظیم فرکانس استفاده می شود. با گذشت زمان 
نیروگاه های برق آبی کشور دچار فرسودگی و افت راندمان می شوند. لذا الزم است این نیروگاه ها مورد بررسی دقیق 
قرار گرفته و تعمیر و نگهداری شوند. در این راستا مؤسسه از طریق تعامل با همکاران خارجی می تواند فعالیت هایی را 
آغاز نماید. در اولین قدم، قراردادی بین مؤسسه و سازمان آب و برق خوزستان و یک شرکت مهندسی مشاور خارجی 
برای اندازه گیری راندمان نیروگاه مسجدسلیمان به امضا رسید تا بتوانیم وضعیت این نیروگاه و راندمان آن را بررسی 
کنیم و پیشنهاد هایی برای تعمیرات اساسی نیروگاه ارائه نماییم. نقش مؤسسه در این زمینه ایجاد ارتباط، نظارت بر 

حسن انجام کار و تأمین زیرساخت های الزم همچون ساخت مدار کالیبراسیون جریان سنج ها بود.
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در حوزه نانوفناوری 
نگاه ملتمسانه به خارج از کشور وجود ندارد

دکتر فرشید چینی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

نانوتکنولوژی پاسخ بسیاری از چالش های صنعت است

دکتر سید فرشید چینی، استادیار دانشکده مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، پس 
از دریافت مدرک کارشناسی خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای ادامه تحصیل به کانادا رفت 
از پایان  آلبرتا دریافت کرد. ایشان پس  از دانشگاه  و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را 
تحصیالت به کشور بازگشت و به عنوان هیأت علمی در گروه مکانیک دانشگاه تهران استخدام 
شد. دکتر چینی عالوه بر تألیف و تحقیق، توانسته جمعی از جوانان دانش آموخته را در »آزمایشگاه 
نانو مهندسی سطح« که خود وی مؤسس و بنیانگذار آن بوده، گردهم بیاورد که حاصل تالش های 
این تیم تولید چندین محصول دانش بنیان منحصر بفرد در کشور است. حاصل تالش های ایشان در 
عرصه پژوهش های نوین باعث شد تا در سال 1۳۹۹ در ۲۹ امین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 
به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شوند. صغری داوری فرد با دکتر سید فرشید چینی گفت و 

گویی انجام داده است که در ادامه می آید.

 با سپاس از شما برای انجام این گفت وگو، لطفاً قدری درباره فعالیت های پژوهشی خود که موجب شد شما 
امسال به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شوید برای ما بگویید.

سالم خدمت شما و خوانندگان این مصاحبه! بسیار خوشحالم که این موفقیت نصیب بنده شد و این اتفاق یکی از 
باارزش ترین دستاوردهای بنده تا امروز بوده است. بنده عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و سرپرست و 
مؤسس »آزمایشگاه نانو مهندسی سطح« هستم. چندین مجموعه، تیم تحقیقاتی و شرکت دانش بنیان در آزمایشگاه 
بنده مشغول فعالیت هستند و به نظر من بزرگ ترین دستاورد بنده همین است که توانسته ام جمعی از جوانان نخبه 
و با استعداد کشور را در کشور نگه دارم و این جوانان برای خود و کشور عزیزمان ثروت و دانش تولید کنند. فعالیت 
ما در »آزمایشگاه نانو مهندسی سطح« همان طور که از اسم آزمایشگاه مشخص است، تغییر ساختار سطح و ایجاد 

نانوساختار بر روی سطوح برای ایجاد خاصیت های گوناگون است که در ادامه بیشتر توضیح می دهم.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی آثار خود و اینکه این ها چه کاربردهای برای کشور دارند، 
توضیح دهید؟

بعضی از محصوالت مجموعه بنده برای رفع نیازهای مستقیم کشور و بر اساس نمونه های خارجی موجود طراحی 
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و ساخته شده اند و بعضی دیگر با درک نیاز موجود و بدون وجود نمونه از ابتدا مراحل تحقیق و توسعه و طراحی را 
گذرانده اند و به محصول تبدیل شده اند. محصوالتی داریم که حتی در سطح دنیا کاماًل نوآورانه هستند و بازار خود را 
هر روز بزرگ تر می کنند. به عنوان مثال رنگ فوق آب گریز نمای ساختمان تولیدی ما با نام تجاری »ژیکالر« در دنیا 
منحصربه فرد است. در واقع اولین رنگ فوق آب گریز در دنیا است که به صورت یک مرحله ای اعمال می شود. زاویه 
تماس حدود 160 درجه و زاویه پسماند کمتر از 5 درجه دارد که باعث می شود نسبت به گردوغبار و دوده کاماًل مقاوم 
باشد و در طول مدت عمر خود تمیز بماند. و یا بعضی از دستگاه های آزمایشگاهی تولیدی ما مانند دستگاه اندازه گیری 

تنش برشی بین یخ و سطح برای سنجش میزان یخ گریزی سطح نیز به این شکل در دنیا منحصربه فرد است.
 

 آیا این محصوالتی که اشاره کردید توانسته است نشان یا استاندار ملی یا جهانی دریافت کند؟
در مورد استاندارد هم باید بگویم سطوح فوق آب گریز نسبتًا جدید هستند. استاندارد این محصول در داخل ایران 
توسط بنده در حال تدوین است. بنده همچنین دبیر این استاندارد در ایزو هستم و با همکاری ستاد نانو در حال تدوین 
این استاندارد هستیم. اگر کار تدوین و انتشار استاندارد بین المللی با موفقیت انجام شود یکی از معدود استاندارد هایی 

است که توسط ایران در مؤسسه ایزو پیشنهاد شده و تألیف می شود.

 بیشترین زمینه پژوهشی که شما بر روی آنها تمرکز کرده اید کدامند؟ بر مبنای این تحقیقات، چه راهکاری 
می توان برای غلبه بر مشکالتی که در حوزه مرتبط با مهندسی مکانیک وجود دارد احصاء کرد؟

به نظر بنده زمان تمرکز بر روی رشته گذشته است و به جای آن باید تمرکز بر روی محصول و تکنولوژی باشد. 
در این صورت با توجه به نیاز ممکن است مجبور شوید یا تخصص های مختلف را یاد بگیرید و یا از افراد صاحب 
تخصص های مورد نیاز در تیم خود استفاده کنید. تمرکز ما روی نانو مهندسی سطح است. با این تکنولوژی می توان 
خواص سطح )مثاًل اصطکاک و یا میزان هدایت الکتریکی و گرمایی( را تغییر داد بدون آنکه تغییری در ماده ایجاد 
شود. مثاًل می توان سطحی ساخت که یخ به آن نچسبد )سطح یخ گریز برای بدنه هواپیما، کابل های انتقال برق، 
دیش های ماهواره ای و سایر سطوحی که در معرض یخ زدن قرار دارند( و یا سطحی که تمیز بماند )سطح خود تمیز 
شونده و فوق آب گریز، به عنوان مثال رنگ فوق آبگریز و خود تمیز شونده نمای ساختمان تولیدی مجموعه خودمان 
با نام تجاری ژیکالر که باعث می شود دیوارها در معرض آلودگی و باران تمیز بمانند(. یا مثاًل با این فناوری سطح 
یک فلز را طوری تغییر داد که وقتی وارد بدن می شود بدن آن را به عنوان یک جسم خارجی تلقی نکند که این در 
ایمپلنت ها کاربرد دارد. و یا می توان سطحی ساخت که آب را از خود ، ولی روغن را به خود جذب کند که این در 
جداسازی آب و روغن مفید است. برای این تکنولوژی تخصص های مختلفی نیاز است و تیم ما معمواًل تمام این 
تخصص ها را بر حسب نیاز یاد می گیرند. این تخصص ها لزومًا در رشته های کالسیک مانند برق، مکانیک و … 
نمی گنجند. به نظر من این نوع نگاه به تکنولوژی می توانند بسیاری از مشکالت ما را حل کند و نقطه قوت تیم ما 
بوده است. به نظر بنده حلقه گمشده ارتباط صنعت و دانشگاه این است که دانشگاه خود به صنعت تبدیل شود. ما هم 
سعی می کنیم زنجیره دانش، تولید و فروش را در مجموعه خود کامل کنیم. بنابراین نتایج پژوهش ما به طور محصول 

و یا دانش فنی مستقیمًا به دست مصرف کننده که معمواًل مصرف کننده خاص )در صنایع مربوطه( است، می رسد.
 

 توضیحاتی که فرمودید در مورد تغییر سطوح اجسام بیشترین کاربرد و استفاده را در کدام بخش ها دارند 
و چه تحولی می توانند مثاًل در بحث پزشکی به وجود بیاورند؟ مثل موردی که درباره ایمپلنت در دندانپزشکی 

اشاره کردید، در سایر بخش ها چطور؟
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در موارد مختلف کاربرد دارد مثاًل کم کردن اصطکاک می تواند مصرف سوخت خودروها و هواپیماها را کاهش دهد 
و یا در مورد ایمپلنت ها می تواند آنها را سازگارتر با بدن کند تا بدن آنها را پس نزند. در ضمن زمان بیشتری در بدن 
بمانند. در مورد جداسازی می تواند در صنعت نفت و مصرف کمتر آب در استخراج نفت کاربرد داشته باشد. کاربردها 
محدود به این نیست مثاًل شما اگر بتوانید اصطکاک را کاهش دهید هر جایی که اصطکاک وجود دارد مفید است و 

یا اگر بتوانید سطحی بسازید که یخ نبندد می تواند در هر منطقه سردسیری مشکالت یخبندان را حل کند.
 

 لطفاً قدری درباره بازار داخلی و صادراتی محصوالت تولیدی که اشاره کردید توضیح دهید؟
در مورد رنگ فوق آب گریز باید بگویم تخمین ما در شهر تهران سالی 1200 تن است و در کشور شاید چندین برابر 
این مقدار باشد. ظرفیت تولید ما 200 کیلوگرم در روز است و می تواند در صورت نیاز و در قدم های بعدی افزایش 
یابد. بازار صادراتی این محصول می تواند بسیار بزرگ تر باشد ولی با توجه به نیاز داخلی در چند ماه آینده برنامه 

صادرات نداریم. در مورد ثبت دانش فنی ترجیح دادیم جایی ثبت نشود تا دانش فنی ما در اختیار خودمان بماند.
 

 اگر ممکن است درباره اهمیت و نقش مهندسی مکانیک در توسعه صنایع کشور توضیح دهید.
این چنینی دیگر حالل  این صورت و دسته بندی های  به  قبلی گفتم تحصیالت کالسیک  همان طور که در سوال 
مشکالت نیستند. حتی به نظر بنده معمواًل دست و پا گیر و باعث عقب گرد هستند. بنابراین ترجیح می دهم به این 
این گونه پاسخ بدهم که هر گاه سعی کنیم مرزبندی کنیم محدودیتی که خودمان اعمال کرده ایم، گریبان  سوال 
خودمان را می گیرد. در واقع باید بگویم نقش خاصی ندارد؛ یعنی هیچ رشته ای نقش مستقیم در توسعه صنایع کشور 
ندارد. دید باید محصول محور باشد و نه رشته محور و این نوع دید باعث می شود بتوان مشکالت کشور را رصد کرد 
و در صورت امکان مشکل را برطرف کرد. هر مشکل ممکن است تلفیقی از چند رشته باشد و برای حل هر مشکل 

گاهی ناچار می شویم به چندین رشته مشرف باشیم.

 شما مؤسس و رئیس آزمایشگاه نانو مهندسی سطح هستید لطفاً بفرمایید هدف از راه اندازی این آزمایشگاه 
چه بود و این آزمایشگاه چه اهمیتی در تحقیقات مهندسی مکانیک دارد؟

از روزی که کار در دانشگاه تهران را شروع کردم بزرگترین دغدغه ام مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور بود. 
البته ادامه تحصیل در هر جای دنیا از نظر بنده مشکلی ندارد مشکل در جایی است که می دیدیم هدف بسیار از این 
بچه ها نه ادامه تحصیل که مهاجرت است. این مهاجرت عواقب بسیار سنگینی برای شخص، خانواده و جامعه دارد. 
سعی کردم محیطی درست کنم که در حد توان دانشجویان با انگیزه و نخبه ای که می توانند برای خود و جامعه ارزش 
باالیی داشته باشند را در کشور نگه دارم. به نظر بنده خلق ثروت از راه علم هم ثواب دارد و هم لذت بخش است. 
هدف من از تأسیس آزمایشگاه نانو مهندسی سطح هم ایجاد کار و خلق ثروت برای این دانشجویان بود. عقیده دارم 
امروز که من دست این عده را گرفته ام فردا خود این افراد دست عده دیگری را می گیرند. در اینجا باید بگویم علم 
باید منجر به خلق ثروت شود در غیر این صورت از نظر بنده بی استفاده است. تمامی پروژه های تحقیقاتی ما باید 

منجر به ایجاد تکنولوژی و یا محصول شود.
 

 اگر ممکن است درباره فعالیت های این آزمایشگاه و زمینه های پژوهشی آن توضیح بفرمایید.
فعالیت های آزمایشگاه در زمینه ساخت دستگاه های نانو مهندسی )شرکت دانش بنیان نانو مهندسی سطح ژیکان(، 
انواع آسیاب ها، میکسرها و  دارویی  نانوساختار ژیکان(، ساخت تجهیزات  ساخت پوشش ها )شرکت رنگ و پوشش 
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راکتورها )مجموعه تهران فرایند( و روش های غیرمتعارف تولید آب )مثاًل استحصال آب از هوا(، و چند مورد دیگر است. 
در مورد آخر باید خاطرنشان کنم میزان آب موجود در هوا بسیار زیادتر از آب شیرین جاری در رودخانه هاست و می تواند 
جایگزین مناسبی برای تأمین آب آشامیدنی باشد. دستگاه ما در هوای خشک و رطوبت نسبی پایین نیز قادر به تولید 

آب از هوا است.

 به نظر شما فناوری نانو چه نقشی در مدیریت چالش ها و بحران ها دارد و چگونه می توان از این فناوری 
برای حل مشکالت بهره گرفت؟

زمانی صادرات کشور به پول امروز 30 میلیارد دالر بود و تنها صادرات کشور هم نفت! امروزه به سبب کاهش تقاضا 
هم ارزش نفت کم شده و هم میزان فروش آن. اقتصادهای دانش بنیان می توانند به طور تصاعدی رشد کرده و تنها 
راه حل موجود باشند. در چند سال اخیر برای اولین بار کشور شروع به صادرات تکنولوژی کرده است. به نظر من 
یک قدم بسیار مثبت است. هر چالشی می تواند برای افراد خوش بین یک فرصت برای شروع یک کسب وکار جدید 

باشد. بسیاری از این چالش ها را می توان با علوم نوین مانند نانوتکنولوژی پاسخ داد.
 

 و به عنوان پرسش پایانی، شما جایگاه نانو فناوری را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار رو به پیشرفت است و دلیل آن هم اینست که بر خالف صنایع دیگر که نگاه سنتی به صنعت دارند، در این 
حوزه نگاه ملتمسانه به خارج از کشور برای دریافت تکنولوژی وجود ندارد و در این مسیر همیشه سعی بر این بوده 
که مشکالت را خودمان حل کنیم ولو با هزینه ابتدایی باالتر. حاال امروز خودمان صاحب تکنولوژی هستیم. و در 
بهتر  باشیم در کشوری  راه حل  از  به جای جستجوی مقصر سعی کنیم خودمان یک قسمت  اگر  باید بگویم  آخر 

خواهیم زیست.
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در شروع و تصویب طرح های عمرانی کالن 
ضعف ساختاری بزرگ وجود دارد

دکتر علی اکبر آقاکوچک
رئیس کارگروه زیرساخت هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

بسیاری از تصمیم گیری ها در شروع طرح های عمرانی ناشی از 
فشارهای سیاسی، اجتماعی است

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. 
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به 

بازخوانی گزارش های تخصصی این هیأت نموده است.
چهارمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، 
با دکتر علی اکبر آقاکوچک، رییس کارگروه زیرساخت هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. 
ایشان همچنین استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس است که 

در این مصاحبه از مهم ترین علل و تأثیرات سیالب بر زیرساخت های کشور می گوید:

به طور مشخص  و  رییس جمهور  به دستور  کارگروه ها  این  لزوم تشکیل  و  فلسفه  اولین سوال،  به عنوان   
ضرورت شکل گیری کارگروه زیرساخت را توضیح دهید؟

وقتی که آن سیالب های مهیب انتهای سال 97 و ابتدای سال 98 در کشور اتفاق افتاد ابتکاری از طرف ریاست 
جمهوری صورت گرفت که یک هیأت ویژه از کارشناسان و اساتید دانشگاه تشکیل شود و یک گزارش ملی تهیه 
شود در خصوص دالیل وقوع این سیل، خساراتی که وارد شد و مدیریتی که در کشور در خصوص آن حادثه اتفاق 
افتاد. این هیأت ویژه در کشور برای دومین بار بود که تشکیل می شد. قبل از آن در ارتباط با حادثه پالسکو همچنین 
هیأت ویژه ملی تشکیل شد. در دیگر کشورها در خصوص این هیأت های ملی سابقه و قوانینی وجود دارد که این 

هیأت ها چگونه تشکیل شوند و نتایج آن ها چگونه باعث بازنگری در قانون شود.
و  پالسکو  مورد  در  که  ویژه ای  هیأت  دو  این  حقیقت  در  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  خاصی  قانون  ما  کشور  در 
سیالب های سال 97 و 98 تشکیل شد به صورت خاص و موردی توسط نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بسیار 
امیدواریم که این کار نهادینه شود و رویه هایی برای آن تدارک دیده شود و اگر خدای نکرده در آینده چنین اتفاقاتی 
در سطح ملی اتفاق افتاد دوباره چنین هیأت هایی تشکیل شود و مهم تر از همه اینکه نتایج تحقیقات این هیأت ها 
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مورد استفاده قرار گرفته و سبب بهبود و تغییر در رویه ها و قوانین شود.
زمینه های  افتاد خسارت هایی در  اتفاق  این سیالب مهیبی که  پاسخ شما می رسیم. در  به  این مقدمه  به  توجه  با 
مختلفی در کشور به وجود آمد و الزم بود همه ی ابعاد این خسارات بررسی شود. لذا حدود 15 کارگروه تشکیل شد 
که این موضوع را از زوایای مختلفی نظیر دالیل وقوع سیالب )مانند بارندگی ها، روان آب های رودخانه( و نظایر آن 
را بررسی کنند. گذشته از دالیل باید به پیامدهای این حادثه نیز رسیدگی می شد. در این زنجیره یکی از بحث های 
مهم خسارت هایی بود که به زیرساخت های کشور وارد شد. منظور ما از زیرساخت، ساختمان ها، پل ها، خطوط لوله 
آب، گاز، شبکه های فاضالب و برق و … است. کار کارگروه ما این بود که دالیل بروز این خسارت ها و میزان آن ها را 
بررسی کرده و پیشنهاد هایی ارائه دهیم که چگونه در حوادث آینده می توان این نوع آسیب ها به این نوع زیرساخت ها 

را کاهش داد.
 

 در کارگروه »زیرساخت« از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
زمینه های تخصصی که در این کارگروه مدنظر بود و متخصصینی که در آن همکاری می کردند عمدتًا متخصصین 
نظیر  بودند. مهندسی عمران گرایش های تخصصی مختلفی  این رشته  از تخصص های مختلف  مهندسی عمران 
سازه، بیوتکنیک، هیدرولیک، شبکه های آب و فاضالب و …دارد. تا حدودی متخصصین مهندسی برق نیز درگیر 
ماجرا شدند. ما در کارگروهمان 8 نفر عضو اصلی داشتیم و 16 نفر نیز از اساتید دانشگاه های آن استان  هایی که درگیر 
سیالب بودند با ما همکاری کردند و 8 کارشناس نیز دعوت کردیم که در این بررسی ها به ما کمک کنند. مجموعًا 

چیزی حدود 32 نفر در تهیه گزارش کارگروه زیرساخت ها همکاری کردند.
 

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
اگر بخواهم به صورت خالصه به مهم ترین نتایج حاصله اشاره کنم می توانم این طور بگویم که ما در 40، 50 سال 
اخیر توسعه زیرساخت ها را در ابعاد مختلف در کشور داشتیم. در بسیاری نقاط این توسعه ها در جهت رفاه مردم و 
رفع کمبودها و توسعه کشور بوده است و شکی در این نیست. اما در عین حال در بسیاری نقاط توسعه داده شده، 
اصول توسعه پایدار مغفول مانده است. بنابراین با توجه به ضعف هایی که در قسمت های مختلف اعم از آئین نامه ها 
و مقررات، سیستم های فنی و اجرایی کشور و سیستم های توسعه شهر و روستاها داشتیم، این نقایص باعث شدند 
که بخشی از ساخت وسازها و توسعه هایی که در 50 سال اخیر داشتم در برابر حوادث آسیب پذیر باشند. البته شدت 
دارند.  زیادی  آسیب پذیری  دیگر  بعضی  و  دارند  کمتری  آسیب پذیری  بعضی ها  است.  متفاوت  آن ها  آسیب پذیری 
آئین نامه ها،  برگردیم و اصالحاتی در  لذا الزم است حتمًا  به آن ها وارد می شود.  بنابراین هنگام حوادث خساراتی 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی داشته باشیم و نهایتًا زیرساخت های موجود را برای حوادث آینده بهسازی و 
مقاوم سازی بکنیم و کاری کنیم که زیرساخت هایی که از این به بعد ساخته می شوند دیگر این مشکالت را نداشته 

باشند و آسیب پذیری آن ها را کاهش دهیم و به حداقل برسانیم تا در آینده شاهد بروز چنین خساراتی نباشیم.

 کمیت زیرساخت های تخریب شده بر اثر سیالب چگونه است و خسارات وارد شده به زیرساخت ها چه 
میزان است؟

مجموعًا در این سیالب ها 25 استان 200 شهر و بیش از 4400 روستا در معرض سیل قرار گرفتند و خسارت هایی 
به انواع زیرساخت ها وارد شد. این زیرساخت های خسارت دیده عبارت از: ساختمان ها )که هم واحدهای مسکونی 
را شامل می شد و هم شامل واحدهای اداری بود(، مدارس، راه ها و ابنیه فنی مرتبط با راه ها نظیر پل ها، آبگذرها 
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و روستایی،  ریلی کشور، مراکز درمانی، شبکه های آب و فاضالب های شهری  نقل  و  آن، سیستم حمل  نظایر  و 
زیرساخت های شبکه برق، شبکه مخابرات، زیرساخت های نفت و گاز، زیرساخت های کشاورزی و زیرساخت های 

شهرک های صنعتی. جزئیات این خسارات به تفکیک عدد و رقم در گزارش ما موجود است.
برای برآورد خسارت، ما در یک بازه ی زمانی کوتاه 6 ماهه با آن وسعت خساراتی که وارد شده بود امکان برآورد 
خسارات به صورت مستقل را نداشتیم لذا با سازمان ها مکاتبه کردیم و آماری که آن ها ارائه دادند را به صورت کلی 
صحت سنجی کردیم و بر این اساس چیزی حدود شانزده هزار و هشتصد میلیارد تومان میزان خسارت هایی بود که 
به زیرساخت هایی که نام بردم وارد شده بود. از این مقدار سهم بزرگی مربوط به ساختمان ها بود؛ در واقع چیزی در 
حدود 40 درصد این خسارت به ساختمان ها وارد شده بود. بعد از آن زیرساخت های کشاورزی بودند که با مقداری 
حدود 23 درصد ریالی قیمتی که عرض کردم آسیب شدیدی دیده بودند. بعد از آن چیزی حدود 18 درصد از خسارات 
ریالی وارده به زیرساخت ها مربوط به راه های کشور بود. 13 درصد از خسارات نیز به شبکه آب و فاضالب مربوط 
می شد و باقی مانده خسارات مربوط می شد به انواع آن زیرساخت های دیگر شامل زیرساخت های نفت و گاز، برق، 

راه آهن و نظایر آن.
 

 تاب آوری زیرساخت های کشور )جاده ها، پل ها، خطوط ریلی، ساختمان ها، سیل بندها، تأسیسات فنی آب و 
برق، فرودگاه ها، تأسیسات بهداشتی و درمانی و…( در مقابل سیالب چگونه بوده است؟

این سوال، سوال بسیار مهمی است. اول یک نکته ای را بگویم. مفهوم تاب آوری برمی گردد به اینکه چه مقدار این 
زیرساخت ها خسارت دیدند و چقدر زود ممکن بود که این خسارات وارد شده جبران شده و این زیرساخت ها به 
بهره برداری عادی خود بازگردند. در این زمینه زیرساخت های کشور ما عملکرد متفاوتی داشتند. بعضی زیرساخت ها 
مانند زیرساخت های شبکه برق آسیب هایی دیده بودند اما توانستند که خیلی سریع اصالح بشوند و به بهره برداری 

خودشان بازگردند لذا این ها تاب آوری بهتری داشتند.
انتقال گاز نیز به همین ترتیب بود در واقع آسیب های کمی دیدند و همان آسیب های وارده نیز به سرعت  شبکه 
برطرف شد. اما بعضی از این زیرساخت ها نه تنها آسیب جدی دیده بودند بلکه زمانی که الزم داشتند تا بازسازی 
بشوند طوالنی تر بود. در این زمینه به عبارتی می شود گفت که ساختمان های کشور به لحاظ تاب آوری وضعیت 
و  راه ها  ساختمان ها،  از  بعد  بگیرد.  کامل صورت  بازسازی  که  بود  نیاز  نقاط  خیلی  در  داشتند. حتی  نامناسب تری 
استان های  در  پل ها  ندادند.  بروز  خودشان  از  خوبی  تاب آوری  متأسفانه  که  بودند  دسته ای  کشاورزی  تأسیسات 
کوهستانی مثل لرستان و ایالم تاب آوری خوبی از خود بروز ندادند. تأسیسات آب و فاضالب در روستاها تاب آوری 
خوبی از خود نشان ندادند اما وضع آن ها در شهرها بهتر بود )البته به استثنای شهر اهواز که شبکه فاضالب آن هم 
آسیب نسبتًا زیادی دید هم اصالح و به کاراندازی دوباره آن زمان زیادی برد(. الزم به ذکر است که چون ما کارگروه 
مستقلی درباره مهندسی رودخانه داشتیم خیلی وارد این حوزه نشدیم اما در این حد بگویم که خوشبختانه آن دسته 

از تأسیسات آبی مهم مانند سدها آسیب ندیدند.
 

 آیا بین استان های مورد بررسی شما از لحاظ میزان خسارات وارده تفاوتی وجود داشت؟
از نظر عدد خسارت هایی که به زیرساخت هایمان وارد شد استان خوزستان بیشترین خسارت را دید. منتهی در استان 
کنار  را  زیرساخت های کشاورزی  اگر  وارد شد.  زیرساخت های کشاورزی  به  از خسارت ها  زیادی  خوزستان درصد 
می گذاشتیم، شاید استان دیگری باالترین رتبه را به لحاظ میزان خسارت پیدا می کرد. بعد از آن به ترتیب در استان 
لرستان، گلستان و دیگر استان ها بیشترین میزان خسارت را داشتیم. البته غیر از این سه استان که بیشترین خسارات 
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را در زیرساخت ها دیده اند ما خسارات وارده به زیرساخت های سه استان کرمانشاه، ایالم و مازندران را نیز به تفکیک 
درآورده ایم. بقیه استان ها را به صورت تفکیکی مطالعه نکردیم اما جالب اینجاست که مجموع خسارات این 18 ،19 
استان باقی مانده قابل مالحظه است. یعنی چیزی حدود 30 درصد کل خسارات مربوط به سایر استان ها است. که 
به این معنی است که حتی در استان هایی که سیالب های مهیبی اتفاق نیفتاده زیرساخت های ما آسیب پذیر هستند 

و مجموع این خسارات نیز به لحاظ کمی میزان قابل مالحظه ای است.
 

 رعایت استانداردهای طراحی تاب آور در مقابل سیل در زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند 
چه اندازه بوده است؟

رعایت استانداردها دو بخش دارد. یک بخش آن به طراحی بازمی گردد و بخش دیگر آن به اجرا. اگر فقط بخواهیم 
به بحث طراحی ها اشاره کنیم باید بگویم که نقایص و رعایت استانداردهای طراحی نیز خود به دو بخش تقسیم 

می شود. بخش اول یک سری اشکاالتی است که در خود استانداردهای طراحی وجود دارد.
ما در گزارشمان مشخص کردیم که کدام استانداردهای طراحی ما نقص دارند. یکی از نقایص مربوط به استانداردهای 
طراحی، بخش معروف به تعریف حریم رودخانه ها است یعنی اینکه در کنار بستر یک رودخانه ما چه اندازه ای را 
حریم رودخانه بنامیم. حریم رودخانه یک تعریف قانونی و حقوقی دارد که به این مسئله برمی گردد که مالکیت حریم 
رودخانه با چه کسی است. در این بخش یک بحث فنی نیز داریم که مستقل از اینکه حریم رودخانه برای کیست 
)عموم، دولت و یا افراد و…( مشخص می کند که آیا در این حریم رودخانه ها می توان زیرساخت، ساخت یا نه. که 
دقیقًا همین قسمت فنی در آئین نامه های ما نقص دارد و یک مقدار مبهم است. در دیگر آئین نامه های ما نیز مانند 
آئین نامه های طراحی پل کمبود و نقص در بخش طراحی در برابر سیالب وجود دارد. پس یک بخش مربوط به 
نقایص آئین نامه ها و استاندارهای ما است. بخش بعدی این است که این استانداردهایی که در این آئین نامه ها وجود 

دارد هنگام اجرا رعایت شده اند یا خیر.
ما در اینجا باید زیرساخت ها را به چند دسته تقسیم کنیم. دسته ی اول زیرساخت هایی هستند که با بودجه های دولتی 
ساخته شده اند مانند پل ها، راه ها، بخشی از تأسیسات کشاورزی و…. در این بخش رعایت استانداردهای طراحی به 
صورت نسبی بیشتر و بهتر بود. بنابراین در زیرساخت هایی که از این طریق ساخته شده بودند و مشاور، پیمانکار 
و کارفرمای صاحب صالحیتی داشتند استانداردها بهتر رعایت شده بود. اما در این بین ما زیرساخت هایی داشتیم 
)خصوصًا ساختمان ها یا آن دسته از زیرساخت های کشاورزی که مردم خودشان در زمین هایشان ایجاد کرده بودند( 
که کارفرمای دولتی ندارند و کارفرمای اکثر این ها مردم هستند. در این نقاط لزومًا رعایت استانداردهای طراحی به 

صورت مناسب نبوده است لذا این زیرساخت ها به نسبت آسیب بیشتری بودند.
 

 کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند و باالخص زیرساخت های 
تخریب شده چگونه بوده است؟

باز هم در این قسمت باید زیرساخت ها را به دو دسته تقسیم کرد. زیرساخت های اجرا شده توسط بخش های دولتی 
و زیرساخت های اجرا شده توسط بخشی خصوصی. کلیت ماجرا مانند سوال قبلی است. آن دسته از زیرساخت هایی 
که توسط بخش های دولتی، با بودجه دولتی و از طریق نظام فنی اجرایی کشور از طریق پیمانکاران و مشاوران 
صاحب صالحیت اجرا شده اند به صورت کلی کیفیت بهتری داشتند و آسیب های کمتری دیدند ولی آن دسته از 
متحمل خسارات  و  داشتند  بیشتری  اجرا شده اند ضعف های  و  ساخته  توسط بخش خصوصی  که  زیرساخت هایی 

بیشتری شده اند.
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کشور  اجرایی  و  فنی  نظام  و  زیرساخت ها  بر ساخت  نظارت  و  اجرا  بودجه ریزی،  تصمیم گیری،   ساختار 
چگونه بر کیفیت و تاب آوری زیرساخت ها در مقابل سیالب اثر گذاشته است؟

این سوال نیز سوال بسیار مهمی است. ما فصلی از گزارشمان را به این موضوع اختصاص داده ایم.
ما برای پاسخ به این سوال آن را چند بخش کرده ایم. بخش اول مربوط به تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا و نظارت 
عمومی بر ساخت زیرساخت ها است در این بخش ما به این نتیجه رسیدیم که در قسمت شروع و تصویب طرح های 
عمرانی کالن کشور یک ضعف ساختاری بزرگ وجود دارد که آن هم مرحله ی مطالعات بسیار اولیه و توجیهی فاز 
یک در هر طرح عمرانی است. علی القاعده برای تصمیم گیری برای شروع طرح های عمرانی باید مطالعات جامعی 
صورت بگیرد و یک توجیه اقتصادی خوب وجود داشته باشد. یعنی در وهله اول باید مطالعه کنیم که احداث چنین 
طرحی آیا به لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر و در وهله دوم باید بسنجیم که به احداث چنین طرحی به لحاظ 
انجام نمی شود حتی  به صورت کامل  ما  اولیه در کشور  این مطالعات  دارد.  اقتصادی چقدر هزینه و چقدر صرفه 
بسیاری از تصمیم گیری ها در شروع طرح های عمرانی ناشی از فشارهای سیاسی- اجتماعی است. یعنی مثاًل یک 
نماینده در یک شهرستان انتخاب می شود و قول می دهد که اگر انتخاب شوم فالن راه را می سازم و همین نماینده 
می آید در مجلس فشار می آورد که بودجه برای احداث چنین طرح هایی در نظر گرفته شده و تصویب شود و بر 
اساس چنین فشارهای سیاسی و اجتماعی یک سری طرح هایی شروع می شود که به لحاظ فنی و اقتصادی توجیه 
کاملی ندارند. وقتی هم که یک طرحی شروع شود به قول معروف زخمی می شود و تا سال ها وبال گردن دولت و 
بودجه ی دولتی است. پس یک نقص از این نشأت می گیرد که قبل از شروع خیلی از طرح های عمرانی در کشور ما 

مطالعه کامل و جامع صورت نمی  گیرد.
مشکل بعدی این است که به دلیل همین مشکل اول ما با مجموعه ای از طرح های عمرانی در کشور مواجهیم که 
در طول سال ها تلنبار شده است. یک طرحی که روی کاغذ باید ظرف مدت 5 سال شروع و به بهره برداری می رسید 
در عمل 20 سال طول می کشد چون تعداد زیادی طرح شروع کردیم و بودجه نیز ناچاراً باید بین طرح های مختلف 
تقسیم شود لذا نتیجه این می شود که ما تعداد زیادی طرح نیمه کاره با بودجه ی ناکافی خواهیم داشت. چه اتفاقی 
می افتد؟ این طرح نه تنها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد بلکه به لحاظ فنی طرحی که احداث آن 20 
سال طول بکشد بعد از 20 سال و در زمان بهره برداری قسمت های اولیه آن دچار آسیب شده است. لذا در قسمت 
تصمیم گیری و بودجه ریزی مشکالت مهمی وجود دارد. در بخش نظارت عمومی و کلی نیز مشکالتی هست. نظارت 
چند مرحله دارد. یک سری نظارت های کلی وجود دارد و یک سری هم نظارت های میدانی وجود دارد. در قسمت 
نظارت های کلی و عمومی در طرح های عمرانی کشور نظارت های سازمان برنامه و بودجه در طول سال ها دچار 
ضعف شده است. به خصوص در سال هایی که سازمان برنامه وبودجه منحل شد نظارت های کلی و عالیه بر طرح های 

عمرانی به شدت تضعیف شد و هنوز هم به جایگاه اولیه خود در 20، 30 سال گذشته باز نگذشته است.
بخش دوم سوال بخش نظام فنی اجرایی کشور است. نظام فنی اجرایی کشور اصاًل چیست؟ در سازمان برنامه وبودجه 
مطابق قانون یک نظام فنی و اجرایی تعریف شده است برای آن دسته از طرح های عمرانی که از بودجه ی دولتی 
ساخته می شوند. این نظام دارای چند بخش است. یک بخش تدوین و تصویب آئین نامه های فنی است. این قسمت 
نظام فنی اجرایی کشور فعالیت نسبتًا خوبی انجام داده و تعداد قابل مالحظه ای آئین نامه و دستورالعمل داریم که در 
این نوع طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما ساختار این بخش از نظام فنی اجرایی کشور نقص و ایرادهایی دارد 
مثاًل اینکه معلوم نیست در چه بازه زمانی این دستورالعمل ها باید به روزرسانی بشوند و در آن ها تجدیدنظر شود. 
ایرادهایی دارند. اشکال دیگر نظام فنی اجرایی برمی گردد  همان طور که در سواالت قبلی گفته شد محتواها هم 
به اینکه در این نظام تعاریفی شده درباره پیمانکارها و مهندسین مشاورین طراحی و برای آن ها رتبه بندی صورت 
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در  ما  که  به دالیلی  و  دارد  وجود  این ساختارها مشکالتی  اجرای  در  ولی  دارد  وجود  این ساختارها  است.  گرفته 
گزارشمان به خوبی بررسی کرده ایم متأسفانه مشاوران و پیمانکاران ما در سال های اخیر تضعیف شده اند و یک سری 
از پیمانکارها و مشاورین با تجربه ی کشور ما دارند رو به اضمحالل می روند و این زنگ خطری برای کشور است. 
باید آن ها را حفظ کرد و باید به داد این ها رسید. مشکالتی در پرداخت های آن ها و دخالت کارفرمایان در کار آن ها 
وجود دارد که این اشکاالت را باید رفع کرد. آن دسته از طرح ها که توسط مشاورین و پیمانکاران خوب و باسابقه 
طراحی و اجرا شده بودند به مراتب خسارات کمتری دیده بودند. آن دسته از طرح ها که توسط مشاورین و پیمانکاران 
ضعیف تر و با دخالت های کارفرمایی طراحی و اجرا شده بودند خسارات بیشتری دیدند. این نوع مداخالت غیر فنی 
کارفرمایی در کار طراحان و پیمانکاران ما باید به حداقل برسد. بنابراین در این بخش نیز نظام فنی اجرایی کشور 

عالوه بر نقاط قوتی که دارد نقاط ضعفی نیز دارد.
 

اندازه بر بروز خسارات در سکونت گاه ها، اراضی   تخریب زیرساخت ها در برابر سیالب، چگونه و تا چه 
کشاورزی، و تأسیسات صنعتی اثر گذاشته است؟

ببینید در این قسمت باید این طور گفت که با کمال خوشبختی در این سیالب ها در استان های مختلف زیرساخت های 
اصلی رودخانه ای ما دچار آسیب جدی نشدند. هیچ کدام از سدهای ما دچار شکست نشدند. یعنی در هیچ کدام از 
استان ها سدی نداشتیم که دچار شکست شده باشد. لذا در جواب به قسمت اول این سوال می توان این گونه گفت 

که تخریب زیرساخت ها تأثیری بر بروز خسارات بر سکونت گاه ها نداشته.
اما به مرحله ی بعدی می رسیم. ما یک سری زیرساخت های ثانویه داشتیم. مثاًل رودخانه های ما و پل های ما آسیب 
دیدند. یک سری از زیرساخت های حفاظت رودخانه های ما آسیب دیدند؛ بله این ها باعث بروز خسارت در اراضی 
پایین دست شد. یا در بعضی استان های کوهستانی ما نظیر لرستان، ایالم و مازندران پل ها آسیب دیدند. هم پل های 
مهم و اصلی و هم یک سری از پل های فرعی تر. این نوع آسیب هایی که به این زیرساخت های رودخانه و پل وارد 
شد باعث آسیب در نقاط پایین دست هم شد. ولیکن به صورت کلی می توان این طور گفت که بیشتر این خسارت هایی 
که به پایین دست ها وارد شد به زیرساخت های کشاورزی بود. یعنی به دلیل تدابیری که برای حفاظت از شهرها 
در برابر سیل انجام شد، اولویت را بر این گذاشتند که نحوه تخلیه رودخانه ها به صورتی باشد که شهرهای بزرگ 
آسیب کمتری ببینند و همین باعث شد که زیرساخت های کشاورزی در استان هایی مانند گلستان و خوزستان آسیب 
بیشتری ببیند. یعنی در مکان هایی که حالت دشت و جلگه داشتند این تخریب زیرساخت ها، یا بهتر است بگویم 

مدیریت سیالب )نه تخریب زیرساخت( بروز خسارت هایی را بر اراضی کشاورزی پایین دست داشت.
 

 یعنی ما در قسمت سکونت گاه ها و تأسیسات صنعتی آسیبی نداشتیم؟
چرا آسیب داشتیم اما نمی توان گفت که این آسیب ها ناشی از تخریب زیرساخت ها بوده است. بعضی اوقات هست 
خراب شدن یک سد سبب آسیب می شود ولی یک وقتی هم هست خود سیل باعث تخریب سکونت گاه ها می شود. 

خسارات وارده به سکونت گاه ها و تأسیسات صنعتی در سیل 98 از نوع دوم است.

بودجه ریزی،  برنامه ریزی، طراحی،  زمینه  در  اجرایی کشور  و  فنی  نظام  برای  آموخته های سیالب   درس 
ساخت و نظارت بر ساخت زیرساخت ها چیست؟

این سوال ارتباط تنگاتنگی با سوال شماره 5 دارد. در سوال 5 ما مشکالت نظام فنی اجرایی را آسیب شناسی کردیم 
و در این سوال درس آموخته های نظام فنی اجرایی را بیان کردیم. مثاًل توصیف کردیم که مشکالت مربوط به 
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پیمان کارها و مشاورین و کارفرماهای ما چه بوده و چگونه باید این ها را برطرف کرد. یک مطلب دیگری که در این 
بخش به آن پرداختیم این بود که ما در کشورمان در زمینه پایش و نگهداری زیرساخت ها ضعف جدی داریم. در 
بسیاری از کشورهای دنیا شما وقتی یک زیرساخت مثل سد یا پل یا راه آهن را می سازید بدین معنی نیست که کار 
شما تمام شده باشد. پایش و نگهداری از آن زیرساخت ها خیلی مهم است. بنابراین در دیگر کشورها سیستم های 
بازرسی وجود دارد که به سازه ها سرکشی می کنند، تعمیر و نگهداری می کنند تا این زیرساخت بتواند آن عملکرد خود 
را حفظ کند. نمی گویم ما در کشور اصاًل سیستم پایش و نگهداری نداریم اما بسیار ضعیف است. پل ها، آبگذرهای 
ما، راه های ما به اندازه کافی تحت رصد سیستم های پایش و نگهداری نیستند و این یکی از مهم ترین مشکالت ما 
بود. اگر رودخانه ها بهتر الیروبی شده بودند و یا پل ها و آبگذرهای ما درست تر تنقیه و الیروبی شده بودند بخشی از 

این خسارات کمتر می شد. نمی گویم خسارات صفر می شد اما کمتر می شد.
یک سری هم نکاتی داشتیم درباره نقاط ضعف ساختارهای فنی کشور. مثاًل توصیه کردیم که در جزئیات طراحی 
پل ها با توجه به درس آموخته ها چه کارهایی را باید انجام داد. یا به این نکته اشاره کردیم که به اثرهای فرسایشی 
که در پایه پل ها اتفاق می افتد، یا در برخورد سیالب به عرشه پل ها در آئین نامه های ما توجه نمی شود. بنابراین این 
بخش از گزارش ما نیز به درس آموخته های فنی سیالب برای نظام فنی اجرایی اختصاص داشت که در طراحی های 

بعدی و اصالحیه آئین نامه ها الزم است به آن توجه شود.
در بخش ساختمان ها ما به یک نکته ی بسیار مهمی اشاره کردیم و آن هم این است که بخش بزرگی از خسارتی 
که به ساختمان های وارد شد به این دلیل است که در طرح های جامع و تفضیلی شهری روستایی به بحث حریم 
و حاشیه رودخانه ها به اندازه کافی توجه نشده بود در نتیجه در آنجا ممنوعیت های کافی برای ساخت وساز در نظر 
گرفته نشده است. لذا وقتی در طرحی گفته نشده باشد شما نباید در این مکان ساخت وساز کنید آن مهندسی که دارد 
ساختمان را می سازد فقط به ساختمان خودش توجه می کند و حتی اگر آن را بر اساس آخرین استانداردهای جهانی 
بسازد بازهم هنگام سیل این ساختمان آسیب می بیند. لذا در طرح های جامع و تفضیلی توسعه شهرها و روستاها باید 

به مسئله ی حریم رودخانه ها بیشتر توجه شود.
شایان ذکر است که در گزارش ما یک سری جزئیات فنی دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این مصاحبه کلی که 

داریم انجام می دهیم خارج است به همین علت به آن ها اشاره نمی کنم.
 

 اصالحات ضروری برای ارتقای کیفیت و تاب آوری زیرساخت های کشور در مقابل سیالب چیست؟
این بود که  ابتدا توصیه هایمان را بر اساس معیارهایی دسته بندی کردیم. یک معیار  این سوال  ما برای پاسخ به 
مخاطبین هدف خود را مشخص کردیم. در واقع مشخص کردیم که پیشنهاد های ما خطاب به سازمان های مسئول 
باشد، به سازمان های مردم نهاد باشد یا می تواند به عموم مردم باشد. معیار دیگر این است که مشخص کردیم که 
این پیشنهاد های از جنس اصالحات و اقداماتی است که باید قبل از وقوع سیالب باشد یا بعد وقوع سیالب. بحث 
ما در زمینه زیرساخت ها خیلی به هنگام وقوع سیالب برنمی گردد زیرا مثاًل شما نمی توانید یک پل را هنگام وقوع 

سیالب تعمیر کنید. اقدامات حین وقوع سیالب بیشتر به کمیته های مدیریت بحران و امداد و نجات بازمی گردد.
ولی ما در گزارش های خود سازمان های مسئول نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و… را خطاب قرار دادیم و به آن ها پیشنهاد هایی دادیم که باید 
قبل از وقوع سیالب عملی شود. درباره ی بعد از وقوع سیالب نیز به همین ترتیب یک سری سازمان ها را خطاب 
قرار دادیم و گفتیم که شما اقداماتی را انجام دهید برای اینکه در آینده این مشکالت پیش نیاید. مثاًل وزارت راه 
و شهرسازی یکی از وزارت خانه های مهمی است که می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. وزارت راه و 
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شهرسازی در دو حوزه فعالیت دارد. یکی حوزه راه سازی و یکی حوزه ساختمان سازی و شهرسازی. در حوزه راه 
زمینه ی  در  دادیم. حتی  آن ها  به  پل ها  نگهداری  و  تعمیر  پایش  زمینه ی  در  پیشنهاد های مشخصی  ما  ترابری  و 
زیرساخت های در حال احداث ما پیشنهاد های مشخصی در زمینه مطالعات هیدرولیکی و انتخاب مسیر دادیم. ببینید 
یکی از مشکالتی که وجود داشت این بود که در بحث طراحی راه ها اصاًل مسیریابی در فاز یک مطالعات به خوبی 
انتخاب  مسیرهایی  شود،  انجام  مطالعات صحیحی  دادیم  ما  که  پیشنهاد هایی  اساس  بر  اگر  اما  بود.  نشده  انجام 
می شوند و راه هایی احداث می شود که در آینده خسارات کمی در این زمینه ببینم. در حوزه ساختمان ها و شهرسازی 
پیشنهاد های مهم ما به وزارت راه و شهرسازی در زمینه طرح های هادی و جامع و تفضیلی شهرها و روستاها بوده 
است. کار مهم واصلی که باید وزارت راه و شهرسازی بکند و کمتر به آن پرداخته شده است این است که در حاشیه 
رودخانه ها و یا مکان هایی که احتمال زمین لغزش وجود دارد ساخت وساز را ممنوع کند. البته در این قسمت وزارت 

کشور نیز مخاطب ما بوده است.
بعد از این سازمان های مردم نهاد را مورد خطاب قرار دادیم. این سازمان های مردم نهاد )NGO( در این زمینه ها 
نقش مهمی دارند. مثاًل ما سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را داریم. این سازمان ها می توانند در اقدامات خود 
اصالحاتی را انجام دهند، مهندسین شأن را آموزش دهند و در رتبه بندی هایشان مسائلی را لحاظ کنند که منجر 
به ارتقا کیفیت کارها شود. ما ان جی اوهایی مثل جامعه مهندسان مشاور کشور و سندیکای پیمانکاران را داریم. 
حتی ما یک سری انجمن های علمی داریم نظیر انجمن سازه، انجمن هیدرولیک، انجمن مهندسی رودخانه و…. 
این انجمن ها می تواند در زمینه آموزش و گسترش دانش طراحی، و اجرای زیرساخت های مقاوم و تاب آور در برابر 
سیالب نقش داشته باشند. ما در این قسمت گزارش اقداماتی را که سازمان های مردم نهاد چه قبل و چه بعد از وقوع 

سیالب می توانند انجام دهند ذکر کرده ایم.
و در نهایت مردم را خطاب قرار دادیم و گفتیم که مردم در نهایت شما هستید که می توانید نقش داشته باشید. حاال 
سوال اینجاست که مردم چه کاری می توانند انجام دهند؟ ببینید مردم می توانند در قسمت مربوط به زیرساخت های 
مردم  باید  کشاورزی،  زیرساخت های  یا  ساختمان ها  مانند  زیرساخت های خصوصی  باشند.  داشته  نقش  خصوصی 
خودشان بیشتر آگاه باشند، توجه کنند و این مسائل را رعایت کنند. مثاًل وقتی یک نفر در حاشیه رودخانه یک زمینی 
را می خرد باید بداند که در این زمین فقط می تواند کشاورزی کند. اگر در این زمین ساختمان بسازد با وقوع سیل 
آن ساختمان ویران خواهد شد اما اگر کشاورزی کند نهایتًا محصوالتش از بین بروند ولی دیگر آسیب و تلفات جانی 
نخواهیم داشت. در بخش مربوط به زیرساخت های دولتی نیز اگر مردم به آن سطحی از آگاهی برسند که وقتی 
می بینند که در اجرای یک پل کم کاری می شود، ناظر حضور ندارد یا کیفیت بتن در آن مکان به حد مطلوب نیست 
مردم می توانند این را به سازمان های ناظر گزارش کنند و این امر باعث ارتقا کیفیت زیرساخت ها خواهد شد. بنابراین 
همه اعم از سازمان های دولتی، بخش خصوصی، )NGO(، کارشناسان و… در باال رفتن کیفیت زیرساخت های کشور 

و تاب آوری آن در برابر حوادث طبیعی نقش دارند.
 

 ما در عصری زندگی می کنیم که سرشار از بالها و بحران های طبیعی و غیر طبیعی است. در چنین برهه ای 
با توجه به یافته های کارگروه شما تاب آوری کشور را با توجه به تجربه هایی نظیر تجربه سیل اخیر در مقابل 

این بحران ها در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
این سوال یک سوال خیلی کلی و البته خیلی مهم است. می دانید که ما جزو کشورهایی هستیم که به لحاظ بالیای 
طبیعی در معرض انواع بالها نظیر سیل و زلزله و… هستیم. نکته ای که در قسمت اولیه صحبت هایم گفتم می خواهم 
در اینجا هم تکرار کنم. حقیقتًا ما در توسعه ای که در 50 سال اخیر داشتیم، به دلیل اینکه بعضی از مالحظات را به 
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صورت کامل و دقیق رعایت نکردیم و بعضی از اصول توسعه پایدار را به صورت کامل رعایت نکردیم آسیب پذیریم 
و الزم است که به این آسیب پذیری توجه شود. شاید از این به بعد به جای اینکه طرح های عمرانی جدید شروع 
کنیم باید توجه خود را به زیرساخت های موجود برگردانیم و آن ها را مقاوم سازی کنیم و تالش کنیم از آن ها بهتر 
نگهداری کنیم. این در درازمدت قطعًا به نفع کشور است. ما االن میلیاردها دالر زیرساخت در دست اجرا داریم. 
در بعضی از این طرح ها اگر آنالیز هزینه - فایده بکنیم، فایده خیلی زیادی نداریم. اما اگر همین بودجه ها را صرف 
بهسازی، مقاوم سازی، تعمیر و نگهداری زیرساخت های موجود کشور کنیم، آن آنالیز هزینه فایده جواب بهتری به 
ما می دهد. بنابراین اگر بخواهم یک جواب کلی به این سوال بدهم این است که ما آسیب پذیری زیادی هم در برابر 

سیالب و هم در برابر زلزله و سایر بالیا داریم و باید به این قضیه توجه بیشتری شود.

 کالم آخر؟
این  بنابراین  بود.  در کشور  چندسال خشکسالی  از  بعد  افتاد  اتفاق   98 فروردین  و   97 اسفند  در  که  سیالب هایی 
می توانست یک نعمت برای کشور باشد که البته نعمت هم بود. آن میزان آب هایی که وارد ذخایر کشور ما شد نعمت 
بود و ارزش بسیار زیادی داشت ولی متأسفانه به همان دالیلی که در صحبت های گذشته بیان کردم تبدیل به نقمت 
شد و خسارت های مالی و با کمال تأسف خسارت های جانی بر جای گذاشت. در این هیأت ویژه سیالب، نه فقط 
کارگروه بلکه همه کارگروه ها کار کردند، تجزیه تحلیل کردند و دالیلی برای این مشکالت پیدا کردند. در نهایت نیز 
برای حل این مشکالت پیشنهاد هایی را ارائه کردند. به غیر از کارگروه ما، خود سازمان های دولتی هم کارگروه هایی 

را مأمور کردند و نظیر چنین کارهایی را انجام دادند.
االن چیزی که بسیار مهم است این است که از این تجزیه وتحلیل های کارشناسی که انجام شده استفاده های عملی 
شود. این کافی نیست که ما هیأت ویژه سیالب تشکیل دهیم و چندین هزار صفحه گزارش تولید بکنیم. مهم این 
است که پیشنهاد هایی که این کارشناسان داده اند به وزارت خانه های مختلف برود و تبدیل شود به اصالحیه آئین نامه، 
مقررات، رویه های اجرایی و عملیاتی. این کار باید انجام شود. اگر این امر محقق شود ما از این حادثه درس گرفتیم 
و در جهت بهبود و اصالح پیش رفتیم. اگر این اتفاق نیافتد و گزارش های ما تبدیل شود به گزارش های باارزشی که 
فقط داخل قفسه کتابخانه گذاشته شود، و عملی در مورد آن اتفاق نیافتد در همین جایی که هستیم درجا خواهیم 
زد و دوباره در چندسال آینده همین اتفاقات خواهد افتاد، همین قدر خسارت خواهیم دید و دوباره همین حرف ها را 
خواهیم زد. ولی اگر از همین امروز قدمی بردایم و یک برنامه اصالحی برای کارهایمان تهیه کنیم، قطعًا چند سال 
دیگر اگر اتفاقی افتاد برمی گردیم و میگوییم اگر در چندسال گذشته آن کار را نکرده بودیم ممکن بود خسارات ما 
100 باشد ولی چون آن اقدامات را انجام دادیم خسارات ما مثاًل به 50 رسیده است. من نمی گویم تمام این مشکالت 
ظرف 5 سال یا 10 سال می تواند برطرف شود، ولی مهم این است که در جهت اصالح و بهبود حرکت کنیم و این 

امر، اگر عزمی وجود داشته باشد، حتمًا شدنی است.

دکتر علی اکبر آقاکوچک / فنی و مهندسی و علوم پایه
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شدت خسارات سیالب ۹۸، ناکافی بودن مطالعات 
و اقدامات به موقع مهندسی »رودخانه« را برمال کرد

 دکتر محمود شفاعی بجستان:
رئیس کارگروه مهندسی رودخانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها

تعارضات بین دستگاه های مختلف در مدیریت رودخانه ها در »بازه های 
غیرشهری« و در »بازه های شهری« به دلیل عدم شفافیت قوانین بسیار زیاد است

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی 

گزارش های تخصصی این هیأت نموده است.
دهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر 
محمود شفاعی بجستان، رئیس کارگروه مهندسی رودخانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. 
دکتر شفاعی بجستان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز 
است که در این مصاحبه به توضیح »نقش رودخانه ها در خسارات سیالب ۹۷-۹۸« و نیز جایگاه 

»دانش مهندسی رودخانه در ساخت و سازها« پرداخته است.

 به عنوان اولین سوال، در مورد فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رئیس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی توضیح دهید؟

ایران با وسعت زیاد و آب هوای خشک و نیمه خشک دارای منابع آبی محدودی است. پدیده سیل و سیالب گرچه از 
نظر ایجاد خسارات یکی از بالیای طبیعی در جهان و ایران به شمار می رود، ولی از جهت تأمین و ذخیره آب جهت 
بهره برداری مورد توجه است. در این خصوص، رودخانه ها نه تنها گذرگاه ایمن جریان سیالب ها هستند، بلکه همراه 
با تاالب ها و دریاچه های وابسته خود نقش ذخیره گاه های آبی را نیز بعهده دارند. در ایران حدود 150000 کیلومتر 
رودخانه های داخلی )که 50 درصد آن را رودخانه های فصلی و خشک تشکیل می دهند( و نزدیک به 2000 کیلومتر 
رودخانه مرزی، حدود 10 دریاچه بزرگ و بیش از 100 تاالب داریم که حفاظت و مدیریت این سامانه های آبی برای 

اهداف ایمنی در برابر سیالب و بهره وری از منابع آب آن ضروری است.
خسارات سیل تنها به خسارات مستقیم و ملموس آن بر جان و مال و دارایی مردم محدود نمی شود. بلکه خسارات غیرمستقیم 
آن بر جامعه انسانی و محیط زیست تأثیر بیشتری دارد. بنابراین نیاز است خسارات سیل در تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد 
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تا بتوان با استفاده از روش های مختلف آثار و خسارات زیان بار آن را کاهش داد. اهمیت اقدامات و کارهای مختلف در بستر 
رودخانه تأثیر زیادی بر کنترل و مدیریت سیالب دارد. وابستگی مستقیم وظایف سه نهاد بزرگ دولتی )وزارت کشاورزی، 
وزارت نیرو و سازمان محیط زیست( و دیگر سازمان های دولتی و مردم نهاد در حفاظت و ایمنی و بهره وری رودخانه ها و 

آب های پذیرنده آن ها )تاالب ها، دریاچه ها و دریاها(، اهمیت توجه به این سامانه های آبی را نشان می دهد.
به دنبال ریزش های جوی از اواسط پاییز و تشدید آن از اواخر اسفند 1397 تا نیمه فروردین 1398، مناطق وسیعی از 
کشور در معرض سیالب قرار گرفت که موجب خسارات زیادی مالی و جانی گسترده ای شد. در همین راستا، ریاست 
محترم جمهور طی حکمی دستور تشکیل »هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها« را به ریاست دانشگاه تهران و هیأتی از 
استادان دانشگاه های کشور صادر نمودند. برای این هدف، 15 کارگروه تخصصی از جمله »کارگروه مهندسی رودخانه و 
سازه های هیدرولیکی« تشکیل شد. این کارگروه با هدف تدوین گزارش سیل های رودخانه ای و ارائه درس آموخته ها 
و پاسخ به سواالت 12 گانه ریاست محترم جمهوری در عرصه رودخانه تشکیل شد. باید بپذیریم که عمده خسارات 
سیل بطور مستقیم از رودخانه ها نشأت می گیرد. چرا که بیشتر شهرها و شهرک های مسکونی، مراکز بزرگ صنعتی، 
کشاورزی، راه و ریل در محدوده رودخانه ها قرار دارند. هرچند علم مهندسی رودخانه به علت نوپا بودن آن، در ایران 
چندان شناخته شده نیست و متأسفانه آن طور که شایسته است مورد توجه برنامه ریزان بودجه کشور قرار نگرفته است، 
ولی از نظر داشتن کارشناسان متخصص و نظام اجرایی بسیار ماهر در زمره کشورهای پیشرفته قرار داریم. کارگروه 
مهندسی رودخانه، متشکل از اعضا هیأت علمی و کارشناسان با تجربه، بسیار خرسند هست که برای اولین بار در سطح 
ملی مورد اعتماد قرار گرفت و توانست در یک کار بسیار فشرده زوایای مختلف مشکالت ناشی از سیل را بررسی دقیق 

کند. امید است که این زحمات صرفاً در قفسه کتابخانه قرار نگیرد، بلکه در برنامه ریزی و اجرا مورد توجه باشد.
 

چه  به  و  گرفته شد  بهره  تخصص هایی  چه  از  هیدرولیکی«  سازه های  و  رودخانه  »مهندسی  کارگروه  در   
حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

کارگروه مهندسی رودخانه از ترکیب متخصصین دانشگاهی و صنعت آب کشور در رشته رودخانه و سازه های آبی 
تشکیل گردید. در این کارگروه با مشارکت 11 عضو اصلی، 27 عضو همکار و 22 مشاور صاحب نظر از 17 دانشگاه و 
مرکز پژوهشی کشور و از 8 نهاد دولتی و خصوصی صنعت آب کشور شروع به کار نمود. وظیفه کارگروه تدوین گزارش 
سیالب 1398 را در عرصه رودخانه های مهم استان های خوزستان )کرخه، دز، کارون بزرگ(، گلستان )گرگان رود(، 
لرستان )کشکان(، فارس )آبزنگی و شهرک سعدی( و ایالم )سیمره، کنجانچم( بود؛ تا میزان تأثیر عوامل مختلف سیل 

در مناطق متفاوت ایران و راهکارهایی جهت اصالح و کاهش خطرات سیل را گزارش نماید.
در تهیه این گزارش از کلیه اسناد و مدارک موجود که قبل از وقوع سیالب و در حین آن و پس از سیالب توسط 
کلیه سازمان ها و ارگان ها و دستگاه های مرتبط با سیالب تهیه شده بود، استفاده گردید. از جمله می توان به: نظام نامه 
مدیریت سیالب در وزارت نیرو، کتاب رودخانه ها و سواحل در آینه قانون، گزارش محدوده های تحت تأثیر سیالب 
سازمان آب منطقه ای استان، سالنامه آماری آب کشور، گزارش اهم اقدامات و برنامه های وزارت نیرو در حفاظت از 

بستر و حریم رودخانه های کشور )1398( و غیره اشاره نمود.
اعضا کارگروه تالش نموده اند تا با بررسی میدانی، برگزاری نشست های گوناگون و دریافت نظرات تخصصی افراد 
و  رودخانه  مهندسی  منظر  از  را  وارده  و خسارات  اوایل سال 1398  و  اواخر سال 1397  رخداد سیل های  مختلف، 
سازه های هیدرولیکی بررسی نمایند. گزارش نهایی کارگروه برای تعدادی از نخبگان صنعت آب کشور که در زمینه 
مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای و اجرایی داشته اند، ارسال و از 

نظرات آن ها نیز استفاده شده است.

 دکتر محمود شفاعی بجستان / فنی و مهندسی و علوم پایه
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 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
از مهم ترین دستاوردهای کارگروه، عالوه بر شناخت ابعاد سیل، علل وقوع، اقدامات قبل و حین و پس از رخداد سیل 
و خسارات آن، تعیین خالء های فنی- ساختاری و قانونی به منظور اصالح مدیریت رودخانه های ایران در کاهش 

خسارات سیل در آینده است.
در همین راستا، فهرست کاملی از راهکارها در سطوح مختلف )ملی، استانی، مدیریتی( برای اصالح شرایط مدیریت 
سیالب و کاهش خسارات ارائه شده است. مهم ترین یافته ها و راهکارهای اولویت دار برای بهره برداری سیاست گذاران 

کالن و مدیران و کارشناسان رودخانه کشور عبارتند از:
1. در سیل های اخیر، شدت خسارات ناشی از ناکافی بودن مدیریت و نظارت بر رودخانه، مطالعات جامع و اقدامات 
به موقع مهندسی رودخانه و اجرای نادرست پروژه های عمرانی در بستر، حریم و پهنه سیالبی رودخانه و تاالب ها 
بوده است. ضرورت دارد که اعتبارات مورد نیاز طرح های مهندسی رودخانه )شامل: بازسازی طرح های تخریب شده، 
طرح های جدید و یا حفاظت از طرح های موجود(، با اولویت رودخانه های مهم و سیل خیز کشور، تأمین و ابالغ گردد.

2. تجاوزات و دخل و تصرفات بستر رودخانه و ساخت وساز در حریم و پهنه سیالبی آن نقش اصلی در گستردگی 
خسارات داشته است. سرمایه گذاری برای تکمیل اجرای طرح تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، نشانه گذاری، ثبت 
اسناد آن، و نیز تعیین میزان تصرفات در عرصه حد بستر و حریم، و آزادسازی تصرفات الزم است. با توجه به حجم 

گسترده اقدامات باقیمانده، استفاده از روش های سریع تر و ارزان تر تهیه نقشه رودخانه ضروری است.
3. نارسایی ها و عدم شفافیت های قانونی در حیطه وظایف وزارتخانه ها در تشدید خسارات سیل مؤثر بوده است. اصالح 
قوانین و مقررات به نحوی که مدیریت واحدی بر سامانه رودخانه  ها تا قبل از سیل برقرار باشد، ضروری است. با توجه 
به اینکه در حال حاضر وزارت نیرو ساختار و نیروی تخصصی الزم را در اختیار دارد، این وزارت بهترین گزینه برای 

متولی مدیریت رودخانه و آماده سازی مدیریت سیالب رودخانه قبل از بحران )سیل( است.
4. تاالب های انتهایی در جریان سیل 1398 نقش قابل  توجهی در تسکین بخشی از سیالب داشته اند. بازنگری در 
مدیریت تاالب ها )شامل: تعیین بستر و حریم، حفاظت از حد بستر و حریم، تغییرات کاربری، ساخت و سازها و …( 
ضروری است. در تاالب های رودخانه ای، هر نوع ساخت و ساز و الیروبی و پاکسازی باید مبتنی بر اصول مهندسی 
رودخانه و هماهنگ با دستگاه متولی رودخانه باشد. همچنین در حفظ و احیا تاالب ها بخصوص تاالب های کوهستانی 

اهتمام جدی به عمل آید.
5. سیل های اخیر نشان داد که بیشتر پروژه های عمرانی غیر رودخانه ای تخریب یا آسیب جدی دیده؛ و یا منجر به 
تغییر الگوی جریان و رسوب رودخانه و تشدید خسارات سیل در مناطق باال یا پایین دست شده اند. گنجاندن مطالعات 

مهندسی رودخانه در شرح خدمات این نوع پروژه ها ضروری است.
نتایج بررسی های کارگروه »مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی« به صورت چهار گزارش مستند: 1- گزارش 
جامع و تفصیلی؛ 2- خالصه ای مبسوط از گزارش تفصیلی؛ 3- خالصه گزارش مدیریتی؛ و 4- گزارش پاسخ به 
سواالت ریاست جمهوری، ارائه شده است؛ که با اهداف خالصه سازی، روشنگری نکات و ارائه راهکارهای مؤثر برای 

بهره برداری سیاست گذاران کالن و مدیران و کارشناسان رودخانه های ایران تهیه شده است.
 

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص مهم ترین سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است، 
چیست؟

1- سدها و سایر سازه های آبی و عملکرد سازمان های مسئول در مدیریت این سازه ها چه نقشی در تشدید یا تعدیل 
سیالب داشته اند؟



45

تنها در حوضه کارون بزرگ و کرخه سدهای مخزنی نسبتاً بزرگی وجود دارند که می توانند نقشی در تسکین یا تشدید 
سیالب داشته باشند. تعیین نقش سدهای مخزنی به عهده کارگروه هیدرولوژی و منابع آب بوده است. بنابراین سایر 

سازه های آبی از جمله سدهای انحرافی، تنظیمی و آبگیرها و سیل بندها مورد نظر این کارگروه بوده است.
در سیل های 98-1397 در استان خوزستان، در زمان سیالب تمام دریچه های سدهای تنظیمی و انحرافی باز بوده و 
جریان سیالب از آن ها عبور کرده است. ولی با حجم زیاد سیالب در مقایسه با حجم قابل ذخیره و نیز تداوم سیالب ها، 
عماًل مدیریت این سازه ها تأثیری قابل مالحظه ای بر تسکین یا تشدید سیالب نداشته اند. در لرستان و در بازه رود 
کشکان، سدهای انحرافی و دهانه های آبگیر نقشی در کنترل سیالب نداشتند و عموماً تخریب شدند. در استان گلستان 
و ایالم، سدهای انحرافی کوتاه اجرا و بهره برداری می شوند. بطور کلی مدیریت سدهای تنظیمی و انحرافی در مسیر 
رودخانه ها به علت ظرفیت کم و بزرگی سیالب 1398 تأثیر قابل مالحظه ای بر تشدید یا تسکین سیل نداشته است.

یکی از مؤثرترین روش های تسکین و کاهش خسارات سیل در رودخانه های واقع در دشت ها، انحراف سیل و هدایت 
آن به تاالب ها، اراضی پست موجود و یا پخش سیالب در اراضی بایر )مستعد تولید ریزگرد( یا دریاچه های مصنوعی 
از طریق سدهای انحرافی و کانال های انحراف است. از این پتانسیل، بطور مثال در دشت خوزستان و بخصوص در 
دشت گرگان، بخوبی استفاده نشد. در مجموع بیش از 400 متر مکعب بر ثانیه ظرفیت انحراف آب از رودخانه دز و 
کارون و به همین مقدار نیز بر روی رودخانه کرخه وجود دارد که با باز کردن دریچه های آبگیر در سدهای تنظیمی 
گتوند و کرخه و سد انحرافی کرخه، بخشی از سیالب رودخانه منحرف و به سمت هورالعظیم منتقل گردید. ولی در 
سیل اخیر از این ظرفیت ها بطور کامل استفاده نشد. همچنین تأخیر در ساخت کامل سد انحرافی آقدکش در گلستان 

شرایط الزم برای انحراف سیالب را فراهم نکرد.
سیل بندها، که یکی از سازه های خاکریز در مهار سیل است، عموماً با جانمایی نامناسب و بدون رعایت معیارهای فنی 
و توسط پیمانکاران عمدتاً غیر تخصصی ساخته می شوند. بطور مثال پس از به مخاطره افتادن شهر های حمیدیه و 
سوسنگرد، و با تصمیم شورای تأمین استان خوزستان اقدام به تخریب این سیل بندها شد و باعث شد تا مجموعاً حدود 

600 مترمکعب بر ثانیه از جریان سیالب به سمت هورالعظیم منتقل شود و در تسکین سیل کرخه بسیار مؤثر بود.
بر روی رودخانه کارون ایستگاه های پمپاژ بزرگی با هدف آبیاری اراضی کشاورزی احداث شده اند که در زمان سیالب 
یا زیر آب بودند، و یا به دلیل بارندگی های مداوم قبل از سیل و نیز غلظت باالی رسوب رودخانه در زمان سیل نیازی 
به بهره برداری از آن ها نبوده و عماًل خاموش بوده اند. مدیریت بهره برداری از این ایستگاه ها توسط سازمان آب و برق 
خوزستان، وزارت جهاد کشاورزی )طرح های توسعه نیشکر(، صنایع استان و بخش خصوصی انجام می شود. در استان 
لرستان و ایالم، ایستگاه های پمپاژ ساخته شده در بستر و حریم رود کشکان و سیمره تخریب شده یا آسیب های جدید 

دیدند. در نتیجه زمینه مدیریت این سازه ها در جهت مدیریت سیل وجود نداشته است.

۲- انجام شدن یا نشدن عملیات مهندسی رودخانه صحیح )الیروبی، حفظ حریم ها، دیواره سازی و…( چگونه بر 
سیالب اثر گذاشته است؟

عملیات مهندسی رودخانه به منظور حفاظت رودخانه انجام می گردد؛ ولی چنانچه در راستای مدیریت سیالب و با 
رعایت تمام اصول مهندسی انجام نشود، باعث تشدید خسارات سیالب می شود. در مطالعات ساماندهی یا کنترل 
سیالب )بخصوص در مناطق شهری(، اثرات همه عوامل به صورت جامع در نقشه های خطر سیل باید دیده شود. یکی 
از علل اصلی هجوم سیالب به پل دختر، کاهش عرض رودخانه و ساخت غیر اصولی دیواره ساحلی بتنی و بلند و قائم 
توسط شهرداری در دو سمت رودخانه و به طرف پل شهدا بوده است. احداث کالورت یا زیرگذر در مسیل های منتهی 
به شهر شیراز با ظرفیت کم و عدم الیروبی آن ها نیز منجر به تشدید خسارات در شیراز شده است. اجرای ناصحیح 
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آبشکن در رودخانه کنجانچم منجر به انحراف سیل و تخریب بیشتر شده است. آبشکن های مستغرق در پیچ های 
رودخانه دز در اثر برداشت ناصحیح شن و ماسه از رودخانه در سیل اخیر تخریب شدند.

از دیگر اقدامات مهندسی رودخانه که در بیشتر سیالب دشت های رودخانه های سیل اخیر انجام یافته بود، احداث 
سیل بند یا خاکریز است. هر چند راهنمای طراحی، اجرا و بهره برداری این سازه ها توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر 
شده است، ولی عماًل این سازه ها بدون رعایت این معیارها و توسط پیمانکاران عمدتاً غیر تخصصی و یا مردم محلی، 
و با استفاده از مصالح خاکی محلی ساخته می شوند. در مکان هایی هم که نیاز ضروری می باشد، این سازه یا احداث 
نشده و یا بر اساس مطالعات جامع کنترل سیل طراحی و جانمایی نشده است. از جمله می توان به شهر حمیدیه اشاره 

کرد که این سیل بندها در زمان سیل توسط مردم ایجاد گردیدند.
الیروبی رودخانه ها بخشی از عملیات مهندسی رودخانه می باشد. در رودخانه های رسوب گذار و بر مبنای مطالعات 
ریخت شناسی، الیروبی می تواند در تعدیل سیالب اثرگذار است. به هرحال با یک بار انجام عملیات الیروبی نمی توان 
اقدام به افزایش ظرفیت رودخانه نمود، چرا که رسوبات در همین منطقه دوباره نهشته می شود. در بسیاری از موارد، 
الیروبی در طول مسیر و در تمام رودخانه ها اقدام مؤثری در بهبود آبگذری رودخانه نمی باشد. البته در بازه هایی که 
نهشتگی رسوب، ریختن نخاله و یا رشد نی و علف هرز منجر به گرفتگی و محدودیت جریان شده است، الیروبی باید 
انجام شود. انجام الیروبی در رودخانه های شهری و مسیل های منتهی به شهر بخصوص در زیر پل ها و یا دهانه های 
زیر گذرها و تونل ها بسیار اهمیت دارد. یکی از تعارضات نهادی اینست که مشخص نیست الیروبی باید توسط چه 

ارگانی انجام شود.
عملیات مهندسی رودخانه می تواند نقش مهمی در استفاده از تاالب ها به عنوان مخازن تسکین دهنده سیالب ایفا کند. 
شناسایی گزینه های مناسب و تصمیم سازی درست و بهنگام برای اقدامات انحراف سیالب از رودخانه، و هدایت آن 
به تاالب ها کارساز هستند. اقدامات انحراف سیل از رودخانه به تاالب های میانی )مانند تاالب های استان گلستان، و 
تاالب های بامدژ و شادگان(، در تسکین بخشی از سیالب گرگانرود و دز و کارون بزرگ، در قبل از اوج گیری سیالب 
می توانست اثربخشی بیشتری داشته باشد. همچنین، بازگشایی و هدایت سیالب کرخه به هورالعظیم در گسترش 
سیالب و کاهش سطح آب مناطق باالدست موفق بوده است. بهرحال، جاده سازی متراکم و ایجاد دایک حفاظتی 

چاه های نفتی باعث محدودیت ورود و توزیع آب در گستره هورالعظیم گردید، که موجب تشدید سیالب شدند.
 

۳-مشکالت قانونی و ساختاری در مدیریت بستر رودخانه ها )جلوگیری از دخل و تصرفات، حفظ حریم، برداشت شن 
و ماسه، تخلیه نخاله و…( چیست؟

بررسی سیل های اخیر نشان داد که مشکالت و نارسایی های قانونی در مواردی مانند مدیریت بستر و حریم رودخانه ها، 
مدیریت سیالب، برداشت شن و ماسه رودخانه، احداث سازه های هیدرولیکی، نحوه ساماندهی رودخانه، ساخت و سازها 
در بستر رودخانه باعث تشدید خسارت شد؛ و ضروری است مورد توجه قرار گیرد. برخی از نواقص حقوقی و قانونی در 

عرصه مدیریت رودخانه و سیالب عبارتند از:
1. چندان مشخص نیست که موضوع رعایت حد بستر و حریم رودخانه ها در محدوده شهرها دقیقًا به عهده چه 
نهادی است؟ و تکلیف افرادی که در این محدوده اقدام به ساخت و ساز کرده اند و طی سیالب با خسارت مواجه 

می شوند، چیست؟
2. اگرچه وزارت نیرو متولی رودخانه ها است اما دقیقاً مشخص نیست که مسئولیت اصلی مدیریت سیالب و سایر 

جنبه های مرتبط در دشت های سیالبی با چه دستگاهی است؟
3. متولی احداث، نگهداری و مرمت سیل بندها و دایک های کنترل سیالب در رودخانه ها دقیقاً مشخص نیست.
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4. طبق قانون، طراحی و اجرای پل ها و کالورت ها در مسیر رودخانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است. در سیل 
اخیر جانمایی نامناسب، طراحی غیر اصولی شکل و هندسه و ظرفیت آن، آبشستگی پایه ها و گرفتگی دهانه ها منجر 
به تخریب خود سازه و تشدید خسارات شد. و در مناطق آق قال، گنبد و بامدژ منجر به تخریب راه و ریل گردید و منجر 

به آب گرفتگی اراضی بیشتری شد.
5. عمده خسارات سیل رودخانه ای در بستر، حریم و پهنه سیالبی رودخانه اتفاق می افتد. ضروری است تا کلیه اقدامات 
در این محدوده و بهره برداری و حفاظت از آن با متولی واحدی صورت گیرد. بر اساس قانون تعیین حد بستر و حریم 
رودخانه با وزارت نیرو است، ولی به دلیل کمبود اعتبار هنوز نتوانسته است بخش زیادی از رودخانه های کشور را 
تعیین تکلیف کند. عالوه بر این با ساز و کارهای مختلفی، پروژه های عمرانی توسط سایر نهادهای دولتی در بستر، 
حریم و پهنه سیالبی بخصوص در مناطق شهری اجرا می شوند که از عوامل اصلی تشدید خسارات در سیل اخیر 
بودند و وزارت نیرو از آن ها مطلع نیست. اقدامات برای رفع تصرفات به دلیل کمبود اعتبار و تعارض با دستگاه قضائی 
بسیار ناچیز بوده است. از طرف دیگر مبنای سیل 25 ساله برای تعیین حد بستر رودخانه، در راستای مدیریت سیل 
در رودخانه محل چالش با وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران است و به لحاظ وجود ریسک خطر سیالب های 

بزرگ تر، نیازمند بازنگری مجدد است.
6. تهیه نقشه های پهنه خطر و خطرپذیری سیل، زیربنای بسیاری از اقدامات مدیریت رودخانه و سیالب دشت و نیز 

مدیریت و کنترل سیل است؛ ولی مرجع تهیه این نقشه ها در قوانین مشخص نیست.
7. نارسایی ها و عدم شفافیت های قانونی در حیطه وظایف وزارتخانه ها در موضوع مدیریت سیل در قوانین جاری وجود 

دارد. اینکه چه ارگانی مسئول پیشگیری و مهار مخاطرات سیل است باید روشن شود.
8. با آنکه نظارت بر برداشت مصالح رودخانه با وزارت نیرو است، ولی سپردن متولی گری معادن رودخانه ای به وزارت 
صمت با مدیریت یکپارچه رودخانه تعارض دارد. مدیریت یکپارچه و بهینه رودخانه ایجاب می کند که کلیه فرایند 
برداشت مصالح از رودخانه شامل اعطای مجوز و نظارت بر برداشت با وزارت نیرو باشد و درآمد آن نیز صرف ساماندهی 

و بهسازی رودخانه شود.
9. نبود قوانین شفاف در خصوص ساماندهی رودخانه در سیالب دشت )اراضی فراتر از بستر 25 ساله( و همچنین 
تعارضات مسئولیت شرکت های آب منطقه ای و شهرداری ها در مدیریت و ساماندهی رودخانه های شهری، منجر به 
ناهماهنگی در حفظ و مراقبت از بستر و یا عدم نظارت بر ساخت و سازها در رودخانه و مسیل ها شده است که در 

سیل های اخیر موجب تشدید خسارات شد.
10. در جریان سیالب اخیر، حجم بسیار زیاد رسوبات منتقل شده از سطح حوضه به رودخانه ها در استان های لرستان، 
گلستان و خوزستان باعث شد تا عالوه بر کاهش ظرفیت انتقال سیل رودخانه ها، خسارات وارده دوچندان شود. تفکیک 
مدیریت حوضه از مدیریت رودخانه، تعارضی است که در نظام مدیریت کشور وجود دارد. الزمست که با مدیریت 

یکپارچه در سطح حوضه، تمام فعالیت های رودخانه تحت مدیریت و نظارت واحد قرار گیرد.
 

4- جایگاه دانش و فن مهندسی رودخانه در پروژه های غیر رودخانه ای در کشور )راه، ریل، شهرسازی، کشاورزی، 
…(، چه اثری بر حادثه سیل و خسارات آن باقی گذاشته است؟

جایگاه استفاده از دانش و فن مهندسی رودخانه در پروژه های غیر رودخانه ای بدلیل ناباوری یا به بهانه محدودیت 
اعتبارات، توسط دستگاه های دولتی و نظامی نادیده گرفته شده یا کمرنگ است. سیل های اخیر نشان داد که احداث 
استخرهای  پمپاژ،  ایستگاه  پل،  ریل،  راه،  جمعیتی، شهرک های صنعتی،  مناطق  توسعه  )مانند:  عمرانی  پروژه های 
پرورش ماهی و …( در بستر و حریم و یا در پهنه سیالبی رودخانه، کاماًل تخریب یا آسیب جدی دیده اند، و هم 
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منجر به تغییرات رودخانه ای و تشدید خسارات در مناطق پایین دست و حتی در باالدست شده اند. از آن جمله احداث 
آزادراه خرم آباد به پل دختر است، که در سیالب اخیر به طول بیش از 60 کیلومتر تخریب شد. واریزه های آن سبب 
توسعه جزایر رسوبی زیادی در بستر دره رود کشکان تا رود سیمره گردید، و از لرستان به ایالم و خوزستان نیز سراریز 
شد. در مناطق جلگه ای نظیر دشت گرگان، جانمایی جاده کمربندی و ریل اگر مناسب انتخاب شده بود، می توانست 
به عنوان یک خاکریز مانع پیشروی سیل به سمت شهر آق قال شود. در جلگه خوزستان، اجرای سطح تراز ریل دوم 
اهواز-اندیمشک با ارتفاع کمتر از ریل اول باعث آبگذری از روی ریل و تخریب آن به طول 12 کیلومتر شد. در 
شهر آق قال استان گلستان، برای هدایت سیالب مجبور به تخریب چندین نقطه از جاده کمر بندی و راه آهن آق 

قال- اینچه برون شدند. چنین مشکالتی برای جاده و خاکریزهای تاالب های شادگان و هورالعظیم نیز به وجود آمد.
سازه های غیر رودخانه ای متقاطع با رودخانه نظیر پل ها و کالورت ها نیازمند طراحی بر اساس دانش مهندسی رودخانه 
می باشند. مهم ترین عامل آن جانمایی ناصحیح، هندسه آبگذری کم، و عدم توجه به آورد رسوب و واریزه ها، و تغییرات 

بستر رودخانه است.
جانمایی مناطق مسکونی در بستر و یا پهنه سیالبی رودخانه با خطر مواجه است. نمونه آن توسعه شهر پلدختر و نیز 
برخی روستاها در بستر سیالبی رودخانه کشکان، شیرین شهر در استان خوزستان، و توسعه شهر آق قال در بخش 

چاالبی دشت گرگانرود است.
از دیگر پروژه هایی که بخصوص در مناطق جلگه ای اجرا می شوند، طرح های بزرگ خدماتی، صنعتی و زراعی هستند. 
برای حفظ سرمایه و تولیدات معمواًل اطراف این مجتمع ها، خاکریز با ارتفاع حدود دو متر احداث می شود تا در زمان 
سیل تخریب نشوند. عالوه بر این برای انتقال آب از رودخانه به اینگونه طرح ها کانال های بزرگی احداث می شوند 
که عمدتاً بلندتر از سطح زمین هستند و برای حفاظت از آن ها نیز باید خاکریز احداث شود. وجود این خاکریزها منجر 
به تغییر توپوگرافی سیالب دشت رودخانه می شود که پیش بینی جهت حرکت سیل را دشوار نموده، و سبب تشدید 

خسارات می گردند.
احداث استخرهای پرورش ماهی در بستر رودخانه ها، بدون در نظر گرفتن اصول اولیه مهندسی رودخانه باعث تغییر 

جهت حرکت سیالب و تشدید خسارت می شود.
تأسیسات انتقال مثل تجهیزات خطوط نفت و گاز و یا تأسیسات اکتشاف نفت و گاز و احداث آن ها باید بر اساس رفتار 
هیدرولیکی و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها و سیالب ها باشد. موارد متعددی از این سازه ها در اثر تغییر تراز بستر 

رودخانه نمایان و مانعی برای عبور سیل بوده و خود نیز تخریب شده اند.
از این رو ضروری است که مطالعات مهندسی رودخانه و سیالب در شرح خدمات آن دسته از پروژه های عمرانی کشور، 
که نقش مؤثری بر رفتار رودخانه ها دارند و منجر به تخریب خود یا تشدید خسارات می شوند، گنجانده و الزام آور باشد.

 
زیست،  محیط  کشاورزی، سازمان  )شهرداری ها، بخش  رودخانه ها  مدیریت  در  / سازمانی  نهادی  تعارضات   -۵
وزارت راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، بخش خصوصی…( چگونه بر سیل و خسارات آن مؤثر بوده است؟

جهاد  وزارت  نیرو،  وزارت  )بین  غیرشهری  بازه های  در  رودخانه ها  مدیریت  در  مختلف  دستگاه های  بین  تعارضات 
کشاورزی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضائی و نیروی انتظامی( و در بازه های شهری 
)بین شهرداری ها، سازمان های آب منطقه ای و دیگر ارگان ها(، عمدتاً به دلیل عدم شفافیت تکلیف قانونی و یا عدم 

تخصیص بودجه، وجود دارد.
در سیل های اخیر، برخی از این تعارضات در عرصه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی سبب تشدید خسارات 

گردید. بطور نمونه:
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1. یکی از مهم ترین علت تشدید خسارات سیل در شهرها که عمومًا با تلفات انسانی همراه است، و نمونه آن در شیراز 
و پل دختر مشاهده شده، تعارضات بین شهرداری ها و وزارت نیرو در زمینه موضوع تعرض به بستر و حریم رودخانه ها 

و مسیل ها، دیوارسازی و کم کردن عرض طبیعی رودخانه است.
2. تعارضات نهادی بین وزارت راه و شهرسازی در زمینه جانمایی و ساخت و سازهای مراکز جمعیتی با وزارت نیرو 
باعث شده است تا بعضاً توسعه شهرک ها و شهرها بدون در نظر گرفتن نقشه های خطرپذیری سیل باشد. نمونه آن 
آب گرفتگی مناطق مسکونی شمال شهر آق قال )یا شیرین شهر( در سیل های اخیر بود که این اراضی در ارتفاع پایین تر 

از گرگان رود )یا در سیالب دشت کارون( قرار دارند.
3. از تعارضات بین بخش کشاورزی و مدیریت رودخانه، احداث آبگیرهای سنتی و بندهای انحرافی در رودخانه ها و 
ساخت سیل بندهای خاکریز در سیالب دشت رودخانه است. بطور نمونه در استان مازندران و لرستان و ایالم، بسیاری 

از آبگیرها در هنگام سیل تخریب شده اند.
4. مشخص نبودن تکلیف الیروبی رودخانه بخصوص در بازه های انتهایی رودخانه ها که دریا و یا تاالب وجود دارد، 
بدلیل تعارض بین وزارت نیرو و وزارت صمت و سازمان محیط زیست، منجر به عدم انجام الیروبی قبل از سیل های 

اخیر شده که موجب تشدید خسارت سیل شده است.
5. تعرضات در برداشت مصالح رودخانه ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت زمینه های نابسامانی رودخانه و افزایش 

خسارت پذیری از سیل را فراهم کرده است.
6. در حوضه اکتشاف و استخراج نفت در بستر تاالب ها، شرکت نفت برای حفاظت از تأسیسات نفتی و سرچاهی اقدام 
به احداث شبکه ای از خاکریزها و جاده ها کرده است که با سیاست های سازمان محیط زیست )با رویکرد حفظ زیست 
بوم تاالب( و وزارت نیرو )با رویکرد مخزن ذخیره سیالب ها در پایین دست رودخانه( در تعارض است. در سیل اخیر، 
تراز کم خاکریزهای محافظ در هورالعظیم مشکالتی را برای آبگیری در مخازن 3 و 4 هور پدید آورد که از قبل قابل 

تعامل بود.
 

۶- تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها در چه مقیاسی و با اتکا به چه ساز و کارهایی صورت گرفته و چگونه بر سیالب 
و خسارات آن اثر گذاشته است؟

حد بستر قانونی رودخانه، یک پهنه گسترده برای ایمن سازی عبور سیالب های متناوب )با فراوانی مجموعه سیالب های 
تا دوره بازگشت 25 ساله طبیعی( و کاهش خسارات بر رودخانه و همچنین بر جان مردم و دارایی های کشور است. 
سطح تجاوزات به حدود بستر و حریم رودخانه ها، از نظر قانونی شامل رودخانه هایی است که تعیین حد بستر و حریم 
شده اند. حدود 70 درصد تجاوزات در حد بستر، و 30 درصد در حریم رودخانه ها است؛ که 60 درصد این تجاوزات در 

نواحی شهری و روستایی صورت یافته است.
بیشتر  دیده اند.  اخیر خسارات  در سیل های  که  دارند،  قرار  رودخانه  بستر  در  زیادی  روستاهای  استان خوزستان  در 
بر شرایط  زیرساخت های آسیب دیده کشور در پهنه حد بستر رودخانه بوده اند. این گونه ساخت و سازها مستقیماً 
سیالبی اثر دارند و عالوه بر تخریب آن ها، منجر به انحراف سیل یا تشدید عمق و سرعت جریان می شوند. در بررسی 

خسارت های سیل فروردین 1398، یکی از عوامل اصلی، دخل و تصرفات ایجاد شده در بستر رودخانه ها است.
از 146 هزار کیلومتر رودخانه های ایران، 75 هزار کیلومتر )حدود 50 درصد( در اولویت اول قرار گرفتند. در نزدیک به 
دو دهه گذشته )97-1379(، حدود 53 هزار کیلومتر از رودخانه های کشور تعیین حد بستر و حریم شده اند. ضمن اینکه 
از 53000 کیلومتر تعیین شده، عملیات نشانه گذاری حد بستر و حریم تنها در 7700 کیلومتر )حدود 15 درصد( انجام 
شده است. بنابراین، با احتساب کل رودخانه های ایران، هنوز حدود 64 درصد طول رودخانه ها نیازمند اجرای طرح 
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تعیین حد بستر و حریم؛ و حدود 95 درصد طول رودخانه ها نیازمند نشانه گذاری حد بستر و حریم هستند.
بر اساس قوانین موجود رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو و دستگاه قضائی است، که در این 
خصوص اقدامات انجام شده بسیار محدود می باشد؛ بطوری که تا پایان سال 1397 تنها 19000 هکتار از اراضی بستر 
رودخانه های کشور آزادسازی شده است. روش های دیگری برای ادامه تجاوزات توسط مردم و همچنین دستگاه های 

دولتی به حد بستر و حریم رودخانه ها وجود دارد که عبارتند از:
1. مطابق قوانین موجود، در صورت اثبات مالکیت بستر و حریم قبل از 1347، رفع تصرف ممکن نیست. بر اساس نظر 

کارشناسان وزارت نیرو، به استناد این قانون مالکیت بیش از 90 درصد مراجعین به کمیسیون مربوطه تایید می شود.
2. سو استفاده از تعارضات بین دستگاه ها، موجب تجاوزات مردمی و نهادها به بستر و حریم رودخانه می شود. تعارضات 
بین وزارت نیرو و دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی باعث توقف یا کندی رفع تصرفات می شود، و عملکردها بستگی 
به نظر دادستان هر استان متفاوت می باشد. حتی برای رفع تصرفاتی که حکم قضائی صادر شده است مشخص نیست 

اجرای حکم بعهده کدام دستگاه می باشد. مهم ترین دلیل آن هم کمبود اعتبارات می باشد.
3. تجاوزات به بستر و حریم رودخانه توسط دستگاه های دولتی برای احداث شهرک های مسکونی و روستایی، احداث 
راه و ریل، شهرک های صنعتی، پارک و شهر بازی، تأسیسات آبگیری از رودخانه و غیره، توسط استانداری ها و در 
کمیسیون ماده 5 بررسی می شود که نماینده وزارت نیرو در این کمیسیون به صورت مدعو شرکت می کند و حق رأی 

هم ندارد. نمونه بارز این گونه موارد در رودخانه های استان لرستان مشاهده گردید.
 

۷- استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیر سازه ای مدیریت رودخانه چگونه بر سیالب و خسارت آن تأثیر گذاشته 
است؟

مدیریت جامع سیالب ترکیبی از اقدامات سازه ای و غیر سازه ای است. با این وجود، استفاده از رویکردها و اقدامات 
غیرسازه ای در مدیریت سیالب استان های مختلف همتراز نبوده و اثربخشی آن ها نیز قابل ارزیابی کمی نمی باشد. ولی 

کیفیت اثربخشی اقدامات غیر سازه ای در عرصه مدیریت سیالب عبارتند از:
1. استفاده از رویکرد مدیریت بستر و حریم رودخانه )مانند: رفع تصرفات و کنترل کاربری ها، و کاربرد روش های غیر 

سازه ای در حفاظت رودخانه و کاهش خسارات سیل( اثربخش خواهد بود.
2. تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیالب و نقشه های تغییر کاربری اراضی سیالب دشت، و بهره برداری از راهکارهای 

مدیریت سیالب دشت )ضابطه شماره 705 سازمان مدیریت و برنامه ریزی( اثربخش خواهد بود.
3. از جمله اقدامات مؤثر که در تسکین سیالب های نقش مؤثری دارد، تشکیل مرکز دیسپاچینگ برخط است که بر 
اساس داده ها و اطالعات واصله، مسیر حرکت سیل و شدت آن مشخص شده تا اقدامات بعدی اتخاذ گردد. نمونه آن 

در مدیریت سیالب استان خوزستان موفق بود.
4. استفاده از مدل های نرم افزاری برای پیش بینی مشخصات سیل )در قبل و در زمان سیل( برای اطالع رسانی و ایجاد 
تمهیداتی برای کاهش خسارات سیل ضروری است. در استان خوزستان، کاربرد این مدل ها در زمان بحران کمک 
خوبی به پیش بینی حرکت موج سیل داشت، بخصوص که فرایند مدل سازی در زمان سیل با وارد کردن داده های 

واقعی، تدقیق می شد.
5. استفاده از روش های طبیعی از گزینه های کم هزینه برای حفاظت دیواره و سیالب دشت رودخانه ها و کنترل سیالب 
هستند. وجود جنگل های حفاظت شده در بستر و اطراف رودخانه کرخه در کاهش سرعت جریان و تسکین سیالب 

تا اندازه ای نقش مثبت داشت.
6. تدوین و الزام ضوابطی برای ساخت و سازها در سیالب دشت رودخانه جهت مقاوم سازی و تاب آوری در برابر سیالب 
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ضروری است. در حال حاضر آئین نامه های ساختمانی کشور، کدهای الزم برای پادسیل سازی ساختمان و زیرساخت ها 
در مقابل سیالب را ندارند.

7. گسترش دامنه فعالیت گروه های گشت و بازرسی در پایش رودخانه ها و نگهداری و ایمن سازی سازه های رودخانه ای 
ضروری است.

8. عدم توجه به مدیریت بهسازی بستر رودخانه و بازه های تأثیر سازه های رودخانه ای موجب تشدید خسارات در 
سیل های اخیر بوده است؛ و تداوم بی توجهی به آن برای سیالب های آینده نیز خطرآفرین خواهد بود.

9. استمرار پایش رودخانه ها نیازمند استفاده از ابزارهای نوین با پرسنل و هزینه کم است. این ابزارها می توانند شامل 
استفاده از تصاویر ماهواره ای درشت مقیاس و پروازهای منظم پهبادی در مسیر رودخانه ها باشند. استفاده از این فناوری 

در استان خوزستان، نقش زیادی برای مدیریت سیالب در زمان بحران و کاهش خسارات داشت.

۸ - تعامالت میان سطوح )سطح ملی و محلی( و سازمان های مختلف درگیر در مدیریت رودخانه و سازه های آبی 
)وزارت نیرو و شرکت های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری ها و…( چگونه بر مدیریت سیالب اثر گذاشته 

است؟
مدیریت رودخانه باید منسجم و پایدار باشد. در حال حاضر، بخش هایی از مدیریت رودخانه در حد بستر و حریم رودخانه 
جز وظایف وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن است. ولی در بین واحدهای وزارت نیرو و سایر ارگان ها می توان گفت 

که به دلیل عدم تعامالت کافی، تقریبًا تمام اقدامات انجام شده قبلی منجر به تشدید خسارت شده است.
بین بخشی است و حل  امر  به ساختارهای سازمانی در کشور، قطعاً یک  با توجه  از طرف دیگر مدیریت سیالب 
مشکالت سیل مستلزم همکاری ها و تعامالت بسیاری از سازمان ها و وزارت خانه ها و نهادهای کشور خصوصاً در 
زمان وقوع سیل است. در زمان بحران سیالب 98 نمونه های خوبی از تعامالت و همکاریهای بین سازمان ها و ادارات 
استانی در قالب ستادهای مدیریت بحران و غالباً با محوریت استانداری ها مشاهده گردید که در مدیریت سیالب و 

کاهش خسارات مؤثر بود.
افزایش  اثر  در  رودخانه  حریم  و  بستر  به  تجاوز  از  ناشی  خسارت های  افزایش  علل  مهم ترین  اخیر،  سیل های  در 
سکونت گاه های روستایی، افزایش سطح زیرکشت به دلیل نیاز به تولیدات کشاورزی )در استان خوزستان( و یا تغییر 
کاربری به پارک )در استان گلستان و خوزستان( به خیابان )در استان فارس(، ایجاد تأسیسات آبگیری از رودخانه 
)احداث ایستگاه های پمپاژ در استان لرستان و خوزستان( بوده است که عمدتاً به دلیل دامنه وسعت چنین تصرفاتی، 

ضعف نظارت و عدم تعامل بین دستگاه ها برای برخورد قاطع و رفع تجاوزات بوده است.
تصرف اراضی واقع در مسیرهای انحراف سیل، که بطور طبیعی در تسکین سیل رودخانه بسیار اهمیت دارد، نیز در 
سیل اخیر می توانست مشکالتی را در استان خوزستان بخصوص پایین دست کرخه ایجاد کند و هماهنگی مدیریت 
سیالب رودخانه و تعامل بین دستگاه های مسئول و بخصوص مردم از بروز خسارات به شهرهای حمیدیه و سوسنگرد 

جلوگیری کرد.
در استان هایی که هشدارها را باور کردند و نیز فرصت برنامه ریزی و ایجاد تعامل وجود داشت، توانستند هماهنگی 
بین دستگاهی را ایجاد کنند. در استان گلستان تعامل قبل از بحران چندان مناسب نبود، ولی در استان های ایالم و 
خوزستان بیشترین تعامل وجود داشت. در سیالب های شهرهای کوهستانی نظیر آن چه در شیراز و یا تا حدودی در 
لرستان اتفاق افتاد، به دلیل کوتاه بودن زمان سیالب، باید این تعامالت قبل از سیل به وجود می آمد تا از بروز خسارات 

کاسته می شد.
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۹- سیالب چه تأثیرات مثبتی بر سامانه رودخانه و تاالب های وابسته باقی می گذارد؟
با وجود حجم زیاد خسارات باقی مانده از سیل های اخیر در کشور، تأثیرات مثبت سیالب بر رودخانه و تاالب امری 
بدیهی است. محیط های آبی مانند رودخانه )به عنوان مجرای آب های روان( و تاالب )به عنوان پذیرنده آب ها( در اقلیم 
ایران به سیالب های فصلی وابسته اند؛ و بخشی از چرخه حیاتی آن ها متکی بر سیالب است. از 146 هزار کیلومتر 
رودخانه های ایران، حدود 48 درصد را رودخانه های خشک و فصلی تشکیل می دهند، که کاماًل وابسته به جریان 
سطحی و سیالب هستند. در بیشتر رودخانه های دائمی نیز رژیم جریان تغییرپذیری زمانی زیادی دارد، که وابسته به 

رخداد سیالب های متناوب هستند.
تاالب های رودخانه ای یا در میانه مسیر رودخانه ها و یا در پایانه این رودخانه ها قرار دارند؛ و حیات و کارکرد آن ها 
وابسته به سیالب های بزرگ تر است. تعداد 150 پیکره تاالبی در ایران با محیط تقریبی 4400 کیلومتر شناسایی شده 
است؛ که تاکنون نزدیک به 3000 کیلومتر آن )معادل 61 درصد( مطالعات حد بستر و حریم شده است. بیش از 86 
تاالب با اهمیت بین المللی شناسایی شده است؛ که از بین آن ها تا کنون 36 تاالب در قالب 25 سایت با مساحت یک 
و نیم میلیون هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت بین المللی شده اند. تمامی این تاالب ها در سال های گذشته زیان های 
سنگین ناشی از کم آبی و خشکیدگی را متحمل شده اند؛ ولی سیالب های اخیر بسیاری از تاالب های کشور را پرآب 

نمود.
از جمله اثرات مثبت سیالب بر ساختار طبیعی و حفاظت رودخانه ها عبارتند از: الیروبی طبیعی بازه هائی از رودخانه ها؛ 
و  مردم  خودآگاهی  آینده؛  سیالب های  تسکین  جهت  آن ها  شناسایی  و  متروک  آبراهه های  در  سیالب  راه گشایی 
مسئوالن به خطرات ناشی از تصرفات غیرمجاز در حد بستر و حریم رودخانه؛ تأمین بستر مناسب اجتماعی برای 
آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها؛ و تجدید نظر در توافقات نامناسب بین دستگاهی برای ساخت و سازهای خطرآفرین 

در بستر و پهنه سیالب دشت رودخانه.
از جمله اثرات مثبت سیالب بر ساختار طبیعی و حفاظت تاالب ها عبارتند از: هویت بخشی به جایگاه طبیعی تاالب ها 
بویژه پس از دوره کم آبی و خشکسالی؛ نمایش اهمیت نقش تاالب های میان حوضه ای )مانند تاالب بامدژ در کناره 
رود دز( و تاالب های کوهستانی )مانند شاخه های رود کشکان( در ذخیره و مدیریت سیالب رودخانه؛ افزایش ذخیره 
آب تاالب های پایان های )مانند خلیج گرگان، هورالعظیم(؛ آب گرفتگی کانون های تولید گرد و خاک، که با خشکیدگی 
بخش هایی از تاالب ها )مانند هورالعظیم و تاالب شادگان( به وجود آمده بودند؛ و هشدار مدیریتی برای ضرورت رعایت 
قانونی حد بستر و حریم تاالب ها؛ و تجدید نظر در توافقات نامناسب بین دستگاهی برای بهره برداری و ساخت و 

سازهای ناسازگار با اکوسیستم تاالب و خطرآفرین در شرایط سیالبی )مانند هورالعظیم(.
 

10- درس آموخته های سیالب برای مدیریت رودخانه و سازه های آبی کشور چیست؟
از نگاه مهندسی رودخانه، مهم ترین یافته های سیل اخیر در سطح کشور عبارتند از:

1. تنوع رخداد سیالب ها در سطح کشور، بطوری که چهار نوع سیل شامل: سیل ناگهانی، سیل رودخانه ای، سیل 
شهری و سیل گلی یا واریزه ای در مناطق مختلف اتفاق افتاد. سیل شیراز از نوع سیل ناگهانی و با خصوصیات سیل 
شهری است که تلفات جانی تأسف برانگیزی را باقی گذاشت. سیل های گرگان رود، کرخه، دز، کارون بزرگ از نوع 
سیل رودخانه ای است که مشکل آب گرفتگی پهنه زیادی از اراضی حاشیه رودخانه ها، روستاها و شهرها را پدید آورد. 
سیل رودخانه کشکان از نوع رودخانه ای و با غلظت رسوب خیلی زیاد، از نوع گلی بود. تجربه اخیر یک آموخته مهم 

برای مدیران برنامه ریز و اجرایی دارد که: وقوع سیالب های مختلف در کشور بطور همزمان امکان پذیر است.
از سیل های اخیر،  از سیل و عدم توجه به احتمال وقوع سیل بدلیل وجود دوره طوالنی خشکسالی قبل  2. غفلت 
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باعث شد تا میزان تجاوزات به بستر و حریم ها توسط دستگاه های مختلف و با اتکاء به انواع سازو کارهای مختلف، 
ساخت وسازهای غیراصولی در بستر و پهنه سیالبی، بهره گیری بیش ازحد از بستر رودخانه توسط معادن شن و ماسه 

به شدت افزایش یابد و شرایط برای تخریب های بیشتر فراهم شود.
انجام طرح های  کنترل سیل،  مطالعات جامع  رفع تصرفات،  و  بستر  تعیین حد  از جنبه  رودخانه ها  مدیریت  اگر   .3
ساماندهی اولویت دار، و حفاظت و پاکسازی رودخانه ها انجام شده بود، آمادگی بیشتری برای مواجهه با سیالب 1398 

فراهم می شد.
4. نبود مدیریت واحد برای رودخانه ها منجر به بروز تعارضات و چالش هایی بین برخی دستگاه ها گردیده و سواالت 
مهمی را طرح نمود، از جمله: موضوع رعایت حد بستر و حریم رودخانه ها در محدوده شهرها دقیقاً به عهده چه نهادی 
است؟ تکلیف افرادی که در این محدوده اقدام به ساخت وساز کرده اند و طی سیالب با خسارت مواجه شده و یا سبب 
تشدید سیل و خسارت شده اند، چیست؟ اصواًل مسئولیت سیل در کشور با چه ارگانی است؟ چه ارگانی مسئول پیش 
بینی و مهار سیل است؟ مدیریت سیالب دشت، فراتر از بستر و حریم قانونی سیل 25 ساله، بعهده چه ارگانی است؟ 
متولی احداث، نگهداری و مرمت سیل بندها و دایک های کنترل سیالب در رودخانه ها گرچه بعضاً توسط نهادهای ذیل 
وزارت کشور انجام می شود، دقیقاً چه نهادی است؟ موضوع الیروبی رودخانه ها و تاالب ها که اقدامی برای پیشگیری 

از سیل است بعهده وزارت نیرو است یا وزارت کشور، یا سازمان محیط زیست؟
5. عدم توجه دستگاه های مرتبط با سیالب به تفاوت حد بستر با پهنه خطر سیالب، و با خطرپذیری در برابر سیالب؛ 
اصالح جانمایی طرح های آسیب دیده؛ جلوگیری از همانند سازی )بازسازی( سازه های تخریب شده در سامانه رودخانه؛ 
و برچیدن سازه های موقتی در بستر رودخانه )پل، ایستگاه های پمپاژ، …( و جایگزینی سریع آن با طرح های مقاوم و 

تاب آور در برابر سیل های بعدی.
6. برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای یکی از عوامل اصلی تشدید اثرات مخرب سیالب است که در سیل اخیر نیز 
نمودهای آن در استان های سیل زده مشخص بود. برخی معادن مستقر در سیالب دشت در زمان سیل مانع جریان بوده 
و خسارات زیادی دیده اند. باید در زمان هشدار سیل، معادن ملزم به پاکسازی بستر و برداشت موانع به وجود آمده در 

بستر باشند.
به  توجه  بدون  و  پیمانکاران غیر تخصصی  و  از طرح های رودخانه ای و غیر رودخانه ای توسط مشاوران  برخی   .7
استانداردهای رایج کشور اجرا شده است. سیل های اخیر نیز نشان داد که احداث پروژه های عمرانی غیر رودخانه ای 
)مناطق جمعیتی، صنعتی، راه، ریل، پل، ایستگاه پمپاژ، استخر پرورش ماهی و نظایر آن( در بستر، حریم و یا پهنه 
سیالبی رودخانه و تاالب ها، که بدون در نظر گرفتن اصول علمی حاکم بر رفتار جریان و رسوب احداث شده اند، هم 
تمامًا تخریب شده یا آسیب جدی دیده اند و هم منجر به تغییر الگوی جریان و رسوب شده باعث تشدید خسارات در 

مناطق دیگر شده اند.
8. تاالب های کوهستانی، میانی و انتهایی نقش قابل توجهی در تسکین بخشی از سیالب 1398 داشته اند. ساخت و 
سازهای درون تاالب ها نظیر احداث جاده ها، خاکریزها، کانال ها و تأسیسات نفتی واقع بدون رعایت اصول مهندسی 
رودخانه و کنترل سیل مشکالتی از قبیل کاهش حجم ذخیره، عدم عبور جریان کافی و پس زدگی آب را به همراه 

داشت.
9. حجم بسیار زیاد رسوبات منتقل شده از سطح حوضه و یا لغزش شیروانی ها و تخریب سواحل به رودخانه ها باعث شد 
تا جریان آب حاوی مقدار زیادی رسوب باشد که موجب تشدید خسارات در زمان سیالب گردید. همچنین زیان های 

ناشی از گل والی فراتر از زیان های ناشی از آب گرفتگی ارزیابی بوده است.
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11- ارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه های آبی کشور برای افزایش تاب آوری )مقاومت( در مقابل سیالب، 
مستلزم چه اصالحاتی است؟

سیل های اخیر باوجود خسارات زیادی که ببار آورد، کاستی های زیادی را نیز نمایان کرد؛ که در صورت رفع آن ها، 
تاب آوری در مقابل سیالب افزایش چشمگیری خواهد داشت. از دیدگاه مهندسی رودخانه، مهم ترین راهکارها برای 

اصالح مدیریت سیالب کشور عبارتند از:
1. در سیل های اخیر، شدت خسارات ناشی از ناکافی بودن مطالعات جامع و اقدامات به موقع مهندسی رودخانه و اجرای 
نامناسب پروژه های عمرانی در حد بستر و حریم و پهنه سیالبی رودخانه ها و تاالب ها بوده است. ضرورت دارد که 
اعتبارات مورد نیاز طرح های مهندسی رودخانه )شامل: باز سازی طرح های تخریب شده، طرح های جدید و یا حفاظت 

از طرح های موجود(، با اولویت رودخانه های مهم و سیل خیز کشور، تأمین و ابالغ گردد.
2. تجاوزات و دخل و تصرفات بستر رودخانه و ساخت وساز در حریم و پهنه سیالبی آن در تمام استان های سیل زده 
نقش اصلی در گستردگی خسارات داشته است. سرمایه گذاری برای تکمیل اجرای طرح تعیین حد بستر و حریم 
رودخانه ها، نشانه گذاری، ثبت اسناد آن، و نیز تعیین میزان تصرفات در عرصه حد بستر و حریم، و آزادسازی تصرفات. 
با توجه به حجم گسترده اقدامات باقیمانده، استفاده از روش های سریع تر و ارزان تر تهیه نقشه رودخانه )مانند: کاربرد 
تصاویر هوایی و ماهواره ای، نقشه های پهبادی و سیالب های تاریخی( برای تعیین تقریبی حد بستر و حریم رودخانه 

و نیز میزان تصرفات ضروری است.
3. بررسی سیل اخیر نشان داد که نارسایی ها و عدم شفافیت های قانونی در حیطه وظایف وزارتخانه ها در تشدید 
خسارات سیل مؤثر بوده است. اصالح قوانین و مقررات به نحوی که مدیریت واحدی بر سامانه رودخانه  ها تا قبل از 
سیل برقرار باشد، ضروری است. با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت نیرو ساختار و نیروی تخصصی الزم را در 
اختیار دارد، این وزارت بهترین گزینه برای متولی مدیریت رودخانه و آماده سازی مدیریت سیالب رودخانه قبل از 

بحران )سیل( است.
4. مدیریت حوضه ای هر رودخانه، با هدف تمرکز بر تمامی جنبه های مدیریتی آن در قبل، مواقع بحران سیل و در 
دوره بازسازی و بازتوانی ضروری است. همچنین، ایجاد یک ستاد معین با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی واقع 

در حوضه آن رودخانه پیشنهاد می شود.
5. کمیته تخصصی مدیریت رودخانه )جهت طرح هرگونه عملیات عمرانی در پهنه سیل رودخانه ها( به صورت استانی 
با مسئولیت وزارت نیرو و شرکت های تابعه تشکیل شود. این کمیته باید بتواند حرف نهایی را در طرح های پیشنهادی 

بزند، و مسئولیت آن باید متوجه وزارت نیرو باشد.
6. نقشه های پهنه بندی سیل، نقشه پهنه خطر سیالب و نقشه های خطرپذیری سیالب، و تدوین ضوابط کاربری ها 
در پهنه های سیل گیر، با توجه به توان تخصصی و تجارب توسط شرکت های مهندسین مشاور، و با نظارت و تأیید 

وزارت نیرو باشد.
7. تجدیدنظر در مجوز های داده شده جهت احداث زیرساخت های شهری و توسعه مناطق مسکونی در حد بستر و 

حریم رودخانه و پهنه خطر سیالب، بخصوص با توجه به تغییرات رودخانه در شهرهای سیل زده صورت پذیرد.
8. در مناطق مسکونی )شهر، روستا(: کاهش عرض رودخانه و احداث دیواره های بلند و عمودی، و جدایی رودخانه 
از شهر و روستا )و فراتر از آن: عدم دسترسی انسان و جانوران به کرانه رودخانه و آب( نه تنها مناسب نبوده، بلکه در 

شرایط سیالب و غیر سیالبی نیز خطرآفرین است؛ و باید اصالح شوند.
9. جلوگیری از شتابزدگی در همانندسازی )بازسازی( مناطق مسکونی، زیرساخت های شهری، و سازه های مهندسی 
رودخانه )دیواره های ساحلی، پل ها، و …( آسیب دیده در سیل؛ و ضرورت اصالح ویا تغییر جانمایی سازه ها برای 
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حفاظت از حد بستر و حریم رودخانه و ایمنی در برابر سیالب های محتمل مورد نظر باشند.
10. پایش دوره ای آبراهه های اصلی شهری و غیرشهری توسط گروه های گشت و بازرسی شرکت های آب منطقه ای؛ 

برنامه و اقدامات الیروبی و پاکسازی آبراهه ها )در شهرها با همکاری و نظارت بر شهرداری ها( انجام گردد.
11. بهبود نظام مدیریت رودخانه ها اقتضا می کند تا طرح های الیروبی، و مراحل واگذاری معادن مصالح رودخانه ای و 

نظارت بر آن، به وزارت نیرو واگذار شود.
12. مطالعه و شناسایی سازه های آبی )آبگیرها، سدهای تنظیمی یا انحرافی، ایستگاه های پمپاژ، انهار سنتی و غیره( 
برای انحراف سیل رودخانه، و بازگشایی و اصالح نهرهای انتقال سیالب به سیالب دشت و اراضی پست و تاالب ها 

صورت یابد.
13. در رودخانه پایین دست سدها، برقراری سیالب مصنوعی با دوره بازگشت سیل حداقل دو ساله )از طریق رها 
سازی آب از سد(، و در دوره های خشکسالی هر دو سال یکبار، به منظور حفظ بستر و دفع تصرفات، الیروبی و 

پاکسازی بستر، حفظ آمادگی برای سیل، و تأمین حق آبه های تاالب های پایین دست ضروری است.
14. لزوم بازنگری در مدیریت تاالب ها )از نظر: تعیین بستر و حریم، حفاظت از حد بستر و حریم، تغییرات کاربری، 
سخت و سازها و...(. در تاالب های رودخانه ای، هر نوع ساخت و ساز و الیروبی و پاکسازی باید مبتنی بر اصول 
مهندسی رودخانه و هماهنگ با دستگاه متولی رودخانه باشد. همچنین در حفظ و احیا تاالب ها بخصوص تاالب های 

کوهستانی اهتمام جدی به عمل آید.
15. بازنگری در طرح های ساماندهی رودخانه و تغییر نگرش از روش های سازه ای به روش های ترکیبی )سازه ای و 
غیر سازه ای( و یا غیرسازه ای در شرح خدمات این مطالعات، بمنظور کاهش هزینه ها و زمان ساخت، و توجه به سیمای 

طبیعی و اکوسیستم رودخانه ای ضروری است.
16. بازنگری و به روز رسانی نقشه های توپوگرافی و پایه مدل سازی پهنه سیالب، هر 5 تا 10 سال یکبار )بسته به 
تغییر مرفولوژی آبراهه اصلی رودخانه در رخداد سیالب ها، و تغییرات کاربری در سیالب دشت(، به کمک فناوری های 

نو و روش های ارزان و سریع.
17. لزوم گنجاندن مطالعات مهندسی رودخانه در شرح خدمات کلیه پروژه های عمرانی )مراکز جمعیتی، پل، راه، 
انتقال آب، نفت و  ریل، سازه های هیدرولیکی، شرکت های کشت و صنعت، حوضچه های پرورش ماهی، خطوط 
گاز، احداث پاالیشگاه و پتروشیمی و تأسیسات سرچاهی و نظایر آن ها( که در بستر، حریم و پهنه سیالبی رودخانه 

و تاالب ها احداث می شوند.

  کالم آخر؟
در بین بالیای طبیعی در ایران، سیل به لحاظ فراوانی وقوع در گستره پهناور کشور و خسارات مالی و جانی آن، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مستندسازی رویداد سیل در رودخانه ها کمک می کند تا بتوان با کمک روش های 

تخصصی مهندسی رودخانه، آثار و خسارات زیان بار آن را کاهش داد.
ما از همه نخبگان دانشگاهی و صنعت آب کشور که در تهیه این گزارش مستند تالش نموده اند، قدردانی می نمائیم، 
و مطمئن هستیم که این بررسی بر اساس نتایج کارشناسی، علمی و بی طرفانه انجام شده است. به این امید که 
گزارش های تهیه شده، و بخصوص موارد اصلی چالش های موجود و پیشنهادات برای راهکارهای اصالحی مورد 

استفاده مدیریت کالن رودخانه های کشور قرار گیرد و شاهد خسارات کمتر ناشی از سیالب ها در آینده باشیم.

 دکتر محمود شفاعی بجستان / فنی و مهندسی و علوم پایه
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شناخت، طراحی و تحلیل تجهیزات برای تشخیص 
و درمان بیماری از اهداف مهندسی پزشکی است

دکتر حمید سلطانیان زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نقش بنیادی در پژوهش های مربوط به 
بیماری های نورولوژی و کارکرد مغز دارد

دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه شناخت، 
طراحی و تحلیل تجهیزات برای تشخیص و درمان بیماری از اهداف مهندسی پزشکی است، گفت : 
»در مهندسی پزشکی هدف این است در گام نخست تجهیزاتی که برای تشخیص و درمان بیماران 
مورد نیاز است را بشناسیم، طراحی و تحلیل کنیم و بهبود ببخشیم و در این راستا به طور خاص یکی از 

زمینه ها، تجزیه و تحلیل سیگنال ها و تصاویری است که این دستگاه ها به ما می دهند«. 
دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، رساله دکترای خود را 
در زمینه پردازش تصاویر MRI انجام داده و مدرک دکترای بیوالکتریک در زمینه پردازش سیگنال و 
تصویر دارد. وی پس از فارغ التحصیلی یک سال به عنوان محقق پسادکتری در مؤسسه پزشکی فورد 
مشغول بود و بعد از آن نیز به صورت پژوهشگر در همان مؤسسه شروع به کار کرد. ایشان به تدریج 
همکاری خود را با دانشگاه تهران آغاز کرد و از سال 1۳۷۲ به بعد، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای 
مهندسی پزشکی مشغول به تدریس شد. همچنین پس از جذب دانشجویان به رشته بیوالکتریک و 
عالقه آنها به تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی نیز دروسی را ارائه داد. فعالیت های ایشان به 
نحوی با سیگنال ها و تصاویر پزشکی از جمله راهکارهای گرفتن اطالعات از بیمار و بررسی شرایط و 
موارد مختلف برای اخذ اطالعات، پردازش اطالعات، استخراج اطالعات کّمی که می تواند در تشخیص 
بیماری ها، درمان بیماران و طراحی درمان و ارزیابی و نتایج آن مؤثر باشد در ارتباط است. از این رو 
لیال احمدی به بهانه این تحقیقات صورت گرفته که به گونه ای در زمینه تشخیص و بهبود بیماری ها 
کمک کننده بوده با دکتر سلطانیان زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های 

فنی، به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

 آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کرده اید، لطفاً بفرمایید مهندسی پزشکی عمدتاً به چه 
زمینه هایی می پردازد؟

مهندسی پزشکی زمینه بین رشته ای است که تمام رشته های مهندسی که به نحوی می تواند در کار تشخیص و درمان 
و ارزیابی وضعیت بیماری ها مشارکت داشته باشد شامل این مجموعه است. به همین خاطر مجموعه بزرگی است و 
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طبعاً هر مؤسسه و دانشگاهی بسته به امکانات و شرایط، مشارکتی در این زمینه دارد و فعالیتی را انجام می دهند. در 
این رشته معمواًل افرادی که زمینه مهندسی دارند باید در علم پزشکی نیز مطالعه داشته باشند تا بتوانند به تشخیص و 

درمان بیماری ها کمک کنند.
 

 تحقیقات شما با عنوان بررسی تغییرات سیگنال FMRI و EEG در تنظیم احساسات و بر اساس یادآوری 
خاطرات مثبت گذشته، چه تأثیری در درمان بیماری ها داشته است؟

پژوهشی که در این زمینه انجام دادیم به واقع در این راستا بود که ببینیم یادآوری خاطرات گذشته چه تأثیری در 
عملکرد مغز می گذارد و عملکرد کدام قسمت مغز را تغییر می دهد، چون در درمان افسردگی و بیماری های مشابه 
این است که به افراد یکی از خاطرات خوب گذشته را یادآوری کنند. این باعث می شود ذهن و بخش هایی از مغز 
که درگیر احساسات است و احساسات خوب را ثبت و یادآوری و درک می کند، فعال شود و تکرار این ماجرا باعث 
می شود بیمار بهبود پیدا کند و از حالت افسردگی خارج شود. طبیعتًا به صورت تجربی پزشکان به این رسیده اند و در 
عمل اعمال می کنند. هدف ما این بود که منشأ نورونی این بیماری را پیدا کنیم و ببینیم که وقتی خاطرات مثبت 

یادآوری می شود در مغز چه اتفاقاتی می افتد.
 

 کار شما و رشته مهندسی پزشکی چگونه در تشخیص و درمان بیماری ها کمک کننده است؟
ما به طور کلی سعی می کنیم اواًل تجهیزاتی که برای تشخیص و درمان بیماران مورد نیاز است را بشناسیم، طراحی و 
تحلیل کنیم و بهبود ببخشیم که در این راستا به طور خاص یکی از زمینه ها، تجزیه و تحلیل سیگنال ها و تصاویری 
دستگاه  یا  و  می کند  تولید  مغزی  نوار  الکتروآنسفالوگرافی  دستگاه  مثاًل  می دهند،  ما  به  دستگاه ها  این  که  است 
مگنتوآنسفالوگرافی )Magnetoencephalography( سیگنال های الکترومغناطیسی مغز را ثبت می کند. دستگاه 
الکتروکاردیوگرام )EKG( نوار قلب می گیرد و دستگاه EMG یا )Electromyography( نوار ماهیچه می گیرد 
و همه اینها سیگنال تولید می کند که این سیگنال ها را می توان به صورت کیفی و شهودی ارزیابی کرد یا به صورت 
کمی که کار ما بیشتر تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی است، چرا که ارزیابی شهودی متغیر با مشاهده کننده و تعبیر 
و تفسیرکننده است و اطالعات در ذهن افراد محدود می ماند، ولی در کامپیوتر ما اطالعات زیادی را می توانیم جا 
بدهیم از ابزارهای پردازشی متنوع استفاده کنیم و اطالعات خاصی که در تشخیص و درمان و ارزیابی کیفیت درمان 

مؤثر است از این سیگنال ها استخراج کنیم.
همچنین در تصویربرداری پزشکی تجهیزاتی که امروزه برای تصویربرداری استفاده می شود متنوع است و شامل 
تی  سی  رادیوگرافی،  ای،  آر  ام   ،)Magnetic Resonance Imaging( یا  مغناطیسی  تشدید  سیستم های 
اسکن، سونوگرافی و پزشکی هسته ای و تصویربرداری نوری با پرتوهای مادون قرمز و حتی تصویربرداری نوری 
معمولی در پاتولوژی یک سری تصاویر را ایجاد می کنند که می توانند به صورت شهودی ارزیابی و یا به صورت 
کمی تجزیه و تحلیل شود که به نحو کمی هم با دقت باالتر و هم با جزئیات بیشتر را می تواند استخراج کند 
ارزیابی و تشخیص و درمان می تواند بسیارمؤثر باشد. به همین خاطر در همه جای دنیا در  و در مجموع برای 
در  بتوانند  تا  می کنیم  تربیت  دانش آموختگانی  و  هستیم  فعال  زمینه  این  در  هم  ما  و  می شود  کار  زمینه ها  این 
شرکت هایی که این تجهیزات را تولید می کنند، مکان هایی که اینها را توزیع، راه اندازی و ارزیابی و کنترل کیفیت 
می کنند، در بیمارستان ها و پژوهشکده ها و جاهای مختلف با درک درستی که از این تجهیزات دارند و می دانند 
چگونه از خروجی آنها اطالعات استخراج کنند بتوانند با ارائه خدماتی برای تشخیص، ارزیابی و درمان به کادر 

متخصص در درمان بیماران کمک کنند.

دکتر حمید سلطانیان زاده / فنی و مهندسی و علوم پایه
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 نتایج حاصل از این تحقیق در پزشکی چیست و برای چه بیمارانی کاربرد دارد؟
نتایج حاصل در قالب یک رساله دکترا و مقاله علمی پژوهشی در خارج از کشور در یکی از مجالت بین المللی منتشر 
شده است و در قالب مقاله دوم هم در دست اقدام است. هدف از این تحقیق شناسایی بخش هایی از مغز است که در اثر 
یادآوری خاطرات مثبت فعال و نقش این بخش ها در این فرایند روشن می شود و در نهایت منجر به بهبود بیمار خواهد 
شد. وقتی بدانیم کدامیک از مناطق مغز در یک فعالیت خاصی نقش دارند با استفاده از ابزارهایی می توانیم فعالیت مغز 
را تنظیم کنیم و بهبود ببخشیم تا فرد به حالت طبیعی بازگردد که این ابزارها شامل )TMS( تحریک مغناطیسی مغز 

است یا روش های دیگری که برای درمان بیماری ها توسط پزشکان اعمال می شود.

 لطفاً بفرمایید آیا تمامی پژوهش های شما با سیگنال و تصویر در پزشکی در ارتباط است؟
بله پژوهش های ما غالباً به نحوی با تصاویر و سیگنال های پزشکی مرتبط است تا به وسیله آنها زمینه خاصی را در پزشکی 

مورد توجه قرار دهند و راهکار خاصی را در تشخیص و درمان به پزشکان ارائه کنند.

 کارکرد MRI و نحوه عملکرد آن چیست و در خصوص تفاوت کاری که شما انجام می دهید و کاری که 
پزشکان انجام می دهند توضیح بفرمایید.

ما دستگاه MRI را که در یک شرکتی ساخته شده را استفاده می کنیم، ولی از آنجا که سیستم با نرم افزار کار می کند، 
می توانیم نرم افزارهایی را طراحی و ابداع کنیم و توسعه دهیم و به نرم افزار موجود دستگاه اضافه کنیم تا قابلیت موجود 
دستگاه بهتر شود تا تصاویری به دست آوریم که با سیستم سنتی قابل دسترسی نبود. حاال بعد از ایجاد تصاویر کار 
تازه شروع می شود. باید این تصویر تعبیر و تصویر شود. به طور سنتی رادیولوژیست ها این تصاویر را مطالعه و ارزیابی و 
گزارشی را برای پزشک معالج ارسال می کردند. کار ما بیشتر در این راستا است که در این مرحله هم بتوانیم به پزشکان 
کمک کنیم. تعبیر و تفسیرهای کامپیوتری را به تفسیرهای فردی اضافه کنیم. همچنین وقتی که داده های مربوط به 
جمعیتی از بیماران در دسترس باشد، می توانیم وجه تمایز این بیماری را با بیماران دیگر به صورت کمی از روی تصاویر 
از جهت ساختاری، هندسی و  انجام می دهیم  نورولوژی تصویربرداری مغز  بیماران  اگر در مورد  مشخص کنیم که 
عملکردی با حالت سالم تفاوت دارد و یا درجات بیماری چه تأثیری روی این شرایط یا درمان بیماری دارد ارزیابی کنیم 
که این درمان چه میزان از مشکل موجود در مغز را درمان کرده است یا گاهی معالجه با جراحی انجام می شود و طبیعتًا 
پزشک نیاز دارد بداند که منطقه جراحی مثاًل تومور مغز دقیقاً کجای مغز و در چه حدی است و از چه محدوده ای از سر 

بیمار باید بیرون بیاورد تا بدون صدمه به بافت سالم کار انجام شود.
 

 اصطالح source imaging در کار شما به چه معناست؟
هدف این است که از روی سیگنال هایی که از مغز ضبط می کنیم منشأ و مولد سیگنال ها را در مغز پیدا کنیم که یک 
سری نورون هستند و یک بخشی از مغز، مثاًل در مورد بیماری صرع می خواهیم بدانیم کدام بخش از سر بیماری صرع 
و تشنج را در فرد ایجاد می کند و با شناختن منبع غیرطبیعی که باعث بیماری است با جراحی خارج شود و بیمار سالمتی 

خود را به دست آورد.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران بفرمایید. این آزمایشگاه چه 
هدفی دارد و چه امکاناتی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

وزارت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت خانه  دو  همکاری  با  تهران  دانشگاه  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
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بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد و بانی این آزمایشگاه ستاد علوم شناختی بود و هدف این بود که این 
آزمایشگاه امکاناتی را فراهم کند که پژوهشگران بتوانند در ارزیابی وضعیت مغز و بیماری های نورولوژی و کارکرد 
مغز در شرایط صحت و بیماری اطالعات جمع کنند و به همین دلیل دستگاه هایی که برای این کار الزم است تهیه 
شده و در دستور کار است که دستگاه هایی دیگری هم تهیه شود تا همه پژوهشگران از سراسر کشور بتوانند از این 
سیستم ها استفاده کنند و سیگنال ها و تصاویر مورد نیاز خود را ضبط و تحلیل کنند و از نتایج تحلیل بتوانند سواالت 
پژوهشی خود را پاسخ دهند. دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی 3 تسال )MRI3( یکی از این سیستم هاست 
که در طرح های پژوهشی مختلف امروزه استفاده می شود. دستگاه ثبت EEG، الکترو آنسفالوگرافی با کانال های 
کم و زیاد در دسترس است و همین طور TMS و قرار است دستگاه MEG هم در آینده نزدیک خریداری شود 
و در دسترس قرار گیرد، بنابراین این مجموعه می تواند در شناخت فعالیت مغزی و ساختار مغز در شرایط صحت و 

بیماری به پژوهشگران کمک کند.
 

 این آزمایشگاه چه اندازه در تشخیص بیماری ها به پژوهشگران و پزشکان کمک می کند.
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در این راستا ایجاد شده است که امکاناتی برای دریافت سیگنال ها و تصاویر 
پزشکی وجود داشته باشد تا برای تشخیص بیماری ها مورد استفاده پزشکان و پژوهشگران قرار بگیرد. نقش این 
آزمایشگاه بسیار بنیادی است و اینکه تنها محلی است که پژوهشگران می توانند اطالعات خود را از بیماران برای 
اهداف پژوهشی ثبت کنند و در این سال ها هم پژوهشگران زیادی از سراسر کشور از این سیستم ها استفاده کردند 
و طرح های پژوهشی متنوعی را انجام دادند که گزارش علمی آن در مقاالت علمی در داخل و خارج از کشور منتشر 
این  اختیار بگذارد که در  را می تواند در  را دارد و اطالعات کمی  اینها  نقشه برداری هم سوابق  آزمایشگاه  شده و 
از این سیستم ها بهره مند شدند و چه تعداد طرح پژوهشی انجام شده است. امیدوارم  سال ها چه تعداد پژوهشگر 
این آزمایشگاه هم بیش از پیش تجهیز شود و با این نظم و کیفیتی که تا االن داشته کارش را ادامه دهد و بتواند 
به پژوهشگران سراسر کشور برای انجام طرح های بنیادی که نهایتًا می تواند برای تشخیص و درمان بیماری ها به 

پزشکان متخصص کمک کند.
 

 در پایان بفرمایید وضعیت رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه تهران چگونه است؟
ما در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از سال 1373 کارشناسی ارشد را برای مهندسی پزشکی شروع کردیم که 
زیرمجموعه ای  فعالیت ها شامل  این  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  در  موجود  به تخصص های  توجه  با  طبعًا 
جمله  از  تکمیلی  تحصیالت  است.  شده  نامگذاری  بیوالکتریک  عنوان  تحت  پزشکی  مهندسی  فعالیت های  از 
کارشناسی ارشد و دکترا از آن زمان در جریان است و در مقطع کارشناسی هم از حدود 15 سال پیش مجوز گرفتیم 
و دانشجویانی هم تربیت کردیم و در حال حاضر هم دانشجویانی که در دانشکده برق و کامپیوتر هستند می توانند 
و  کارآموزی  پایان نامه،  و  بگذرانند  را  زمینه  این  با  مرتبط  دروس  و  کنند  انتخاب  بیوالکتریک  را  زمینه ها  از  یکی 
فعالیت های عملی خود را در مقطع کارشناسی و فعالیت پژوهشی خود را در دوره های تحصیالت تکمیلی در این 

زمینه انجام دهند.

دکتر حمید سلطانیان زاده / فنی و مهندسی و علوم پایه
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بیش از ۶۰ درصد هزینه ساخت اتوبوس برقی
متعلق به قوای محرکه الکتریکی است

دکتر وحید اصفهانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر وحید اصفهانیان، مجری پروژه طراحی و ساخت اتوبوس برقی شهری گفت: »در یک اتوبوس 
برقی، بیش از ۶0 درصد هزینه ساخت متعلق به قوای محرکه الکتریکی است و مابقی آن مربوط به 
سازه و اتاق است، درصورتی که در اتوبوس احتراقی نسبت هزینه تقریباً بر عکس است. لذا، اگر 
سیستم قوای محرکه برقی در کشور توسعه یابد، با توجه به وجود زیرساخت های تولید انبوه اتوبوس 

در کشور، تولید خانواده اتوبوس برقی درون  شهری قابل دستیابی است«.
در مراسمی با حضور مجازی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور پنج طرح ملی دانش بنیان از جمله 
اتوبوس برقی شهری که به همت و کوشش محققان و متخصصان کشور به عنوان یک پروژه موفِق 
همکاری دانشگاه و صنعت، طراحی و ساخته شده  است رونمایی شد، به همین مناسبت دکتر وحید 
اصفهانیان، مجری پروژه و رئیس پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست در گفت وگو با هدیه 

میرزایی به معرفی این دستاورد پرداخت.

دکتر وحید اصفهانیان، مجری پروژه، ضمن تبیین ضرورت اجرای این طرح خاطرنشان کرد:   »در حال حاضر یکی 
از معضالت اصلی پیش روی جهان در دهه آینده، معضل  آلودگی هوا و گرمایش کره زمین است. بخش حمل و نقل 
به عنوان یکی از منابع اصلی استفاده از سوخت های فسیلی نقش به سزایی در تولید و انتشار آالینده های هوا و گازهای 
گلخانه ای دارد. از این رو اکثر کشورهای جهان در راستای بهبود شاخص شدت انرژی و بهره وری در بخش حمل و نقل 
دست به کار شده اند و در سطوح کالن ملی و خرد و بنگاه های اقتصادی نقشه راه دستیابی به هدف انرژی پاک – هوای 

پاک را تدوین کرده اند«.
وی افزود: »به نحویکه تا سال 2050 اکثر کشورهای پیشرفته دستیابی و به کارگیری فناوری خودروهای برقی، هیدروژنی 
و هیبرید را در ناوگان حمل نقل خود برنامه ریزی کرده اند. ورود فناوری های خودروهای پیشرفته برقی به ناوگان حمل 
و نقل، در اکثر کشورهای دنیا از ناوگان حمل و نقل عمومی آغاز شده است، بنابراین  اتوبوس درون شهری با عنایت به 

استفاده گسترده توسط مردم می تواند به عنوان دروازه ورود این فناوری به ناوگان باشد«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک تأکید کرد: »باید گفت اتوبوس برقی شهری، در بخش عمده ای از سیکل حرکتی خود 
در سرعت پایین کار می کند، شتاب گیری متوسط دارد، زمان درجا کار کردن )آیدل( آن زیاد است و توقف - حرکت 
بسیار دارد. همچنین زمان قابل مالحظه ای در ابتدا و انتهای خط توقف می کند که مناسب برای شارژ کردن باتری ها 

است. ایجاد زیرساخت شارژ شبانه در دپو نیز به راحتی میسر بوده و زیرساخت های آن فراهم است«.
دکتر اصفهانیان با اظهار اینکه در این اتوبوس از ساختار قوای محرکه سری برقی استفاده شده است، عنوان کرد: 
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»استفاده از ساختار سری این مزیت را ایجاد می کند که بتوان انواع سامانه های شارژ شبانه و شارژ سریع، افزودن سامانه 
بردافزا، پیل سوختی و غیره را در آن استفاده کرد. طراحی ماژوالر و قابلیت نصب بر روی انواع مختلف اتوبوس از 
ویژگی های این محصول است. طراحی و ساخت قطعات کلیدی و گلوگاهی توسط متخصصان مجموعه، این امکان را 

جهت ماژوالر بودن طراحی فراهم کرده است«.
مجری پروژه در ادامه به تشریح مشخصات فنی قوای محرکه برقی پرداخت و گفت: »وزن ناخالص مجاز، 18-19 
تن؛ موتور الکتریکی کششی، AC Induction با حداکثر توان kW 150×2 و توان نامی kW 85×2 ؛ مجموعه 
 kWh ،650؛ ظرفیت انرژی نامی V ،؛ ولتاژ باس قدرتLithium-Ion ،؛ باتریDistributed system ،کمکی
65-415 بسته به کاربرد؛ حداکثر شیب پیمایی ،20 درصد؛ حداکثر سرعت، km/h 80؛ برد با یک بار شارژ الکتریکی، 
km 30-300 بسته به شرایط و باتری؛ زمان شارژ، نیم تا یک ساعت به صورت شارژ سریع و 6-3 ساعت به صورت 
شارژ شبانه و حداقل پیمایش روزانه،200 کیلومتر با استفاده از شارژ سریع در ایستگاه ابتدا و انتها و یا استفاده از بردافزا 

از مشخصات فنی قوای محرکه برقی است«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک با اشاره به مزایا و منافع طرح خاطرنشان کرد: »کاهش مصرف سوخت نفت گاز 
و پرداخت 175،000 دالر )تقریبًا معادل 50 درصد قیمت محصول( براساس پیش نویس ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی مدت دوازده سال برای اتوبوس تمام برقی، کاهش تولید و انتشار 
آالینده های هوا در کالن  شهرهای آلوده با تأکید بر آالینده های SOx و PM، وجود زیرساخت های تولید و عدم 
نیاز به تغییرات شدید در خطوط تولید اتوبوس های احتراقی و سرمایه گذاری قابل قبول و دوره بازگشت سرمایه حدود 

سه سال ازجمله مزایا و منافع این پروژه است«.
وی همچنین وجود تقاضای مؤثر از طرف مشتریان همچون شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و شهر مشهد 
مقدس، قیمت تمام شده رقابتی در قیاس با محصوالت مشابه اروپایی و چینی و قابلیت صادرات این محصول، تربیت 
نیروی انسانی متخصص و توانمند، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تولید، خدمات پس از فروش و ایستگاه های 
تأمین انرژی، ایجاد بازار برای قطعات و محصوالت دانش بنیان تولید داخل )درایو کششی، باتری پک، سیستم مدیریت 
باتری، موتور الکتریکی و… ( و پتانسیل صادرات محصول و درآمدزایی از محل صادرات و توجیه باالی آن به دلیل 

باال بودن نرخ ارز را از دیگر مزایای این پروژه توصیف کرد.
به گفته دکتر اصفهانیان، توسعه محصول جدید با سطح داخلی سازی باال )70 درصد( بر اساس استانداردهای جدید، 
طراحی بومی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و برنامه اجرایی طرح براساس نظام دروازه ای و صحه گذاری 

مرحله به مرحله براساس تست نمونه های مختلف از دستاوردهای فناورانه این طرح است.
توسعه  و   )Verification Prototype( تولید  معیار  نمونه  توسعه  اول،  »فاز  کرد:  تصریح  ادامه  در  پروژه  مجری 
نیازمندی های اولیه تولید انبوه در کمتر از یک سال، توسعه نمونه های اولیه )A-Sample( تجهیزات در فاز اول با 
همکاری زنجیره تأمین، انجام تست های صحه گذاری طراحی نمونه معیار مهندسی )Evaluation Prototype( و 
تست های تجهیزات و قطعات در فاز اول، طراحی و توسعه پلتفرم نوآورانه سبک وزن، در برداشتن فعالیت های توسعه 
خط تولید و زنجیره تأمین و رسیدن به سر تولید )SOP( اتوبوس الکتریکی در طی کمتر از دو سال و نیم را می توان از 

دیگر دستاوردهای فناورانه طرح برشمرد«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک در بخش دیگری از سخنان خود ضمن معرفی مجریان و حامیان پروژه بیان کرد: 
»شرکت دانشگاهی مدیریت انرژی نوآور افق )مانا( با توجه به تجربیاتی که در طراحی و نمونه سازی اتوبوس هیبرید 
برقی مانند  فعالیت های دانش بنیانی که در توسعه قطعات و سیستم های گلوگاهی خودروهای  الکتریکی داشته و 
طراحی و ساخت باتری پک، درایو کششی، مبدل های کمکی و واحد توزیع انرژی الکتریکی در سال های اخیر انجام 

دکتر وحید اصفهانیان / فنی و مهندسی و علوم پایه
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داده، توسعه قوای محرکه برقی اتوبوس درون شهری را در دستور کار قرار داد. همچنین صنایع شهید شاهمرادی 
)صنایع زرین خودرو( به عنوان یکی از بزرگ ترین و مجهزترین خودروسازهای کشور در حوزه خودروهای سنگین و 
از حامیان تولید داخلی و رفع موانع تولید، نیز ورود و به کارگیری این فناوری نوین و پاک را در دستور کار خود قرار 

داده است«.
وی افزود: »پروژه توسعه اتوبوس تمام برقی درون شهری شرکت مانا و صنایع شهید شاهمرادی )صنایع زرین خودرو( 
با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه تهران در 
 )Low Entry( اواسط سال 1399 آغاز شد. قوای محرکه طراحی و ساخت شده شرکت مانا، بر روی اتوبوس لوانتری
صنایع زرین خودرو، پیاده سازی شده و به شکل های مختلف شب شارژ، شارژ ترکیبی یا به صورت بردافزا و پالگین ارائه 

شده است«.
دکتر اصفهانیان خاطرنشان کرد: »موتورهای تراکشن الکتریکی، ژنراتور، گیربکس تک سرعته درایوهای کششی، 
متعدد  سیستم های  الکتریکی،  انرژی  توزیع  سیستم  اینورتر ها،  و  کمکی  توان  سیستم  هوشمند،  پک های  باتری 
خنک کاری همه ساخت داخل و بومی سازی شده است. اتوبوس پایه نیز متعلق به صنایع زرین خودرو است. در این 
فرصت الزم است تا از ستاد توسعه فناوری های فضایی حمل و نقل پیشرفته که نقش کلیدی و اساسی به جهت 
ایجاد شبکه نوآوری، رفع موانع و مشکالت اجرایی فی مابین دستگاه های اجرایی کشور، نظارت و راهبری پروژه، 
تخصیص به موقع منابع و سیاست گذاری کالن پروژه را بر عهده داشته است و همچنین از تمامی همکاران این 

پروژه، نهایت تشکر و قدرانی را به عمل آورم«.
مجری پروژه درباره برنامه های تولید و فروش این طرح نیز گفت: »پیرو مذاکرات و جلسات متعدد فنی و مدیریتی با 
شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و شهرداری مشهد مقدس و بر اساس تفاهم نامه های منعقد 

شده فی مابین، مقرر شد که در فاز نخست، شهرداری تهران 200 دستگاه را پیش خرید کند«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک در پایان سخنان خود به مقایسه این محصول با نمونه های مشابه خارجی از منظر 
مالی و اقتصادی پرداخت و گفت: »قیمت اتوبوس های برقی تولیدی نسبت به نمونه های مشابه چینی و اروپایی 10 
 Low Floor یا Low Entry تا 40 درصد ارزان تر می باشند و قوای محرکه توسعه داده شده برروی هر اتوبوس

قابل  استفاده است«.
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منظور از اجرای برنامه های دکتری تربیت رهبرانی 
برای آموزش، مدیریت، سیاست گذاری و پژوهش است

دکتر جواد فیض
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

پژوهش در مهندسی باید منجر به آفرینش فناوری هایی جهت بهبود زندگی بشر شود

دکتر جواد فیض، استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، عضو وابسته گروه علوم مهندسی 
فرهنگستان علوم و عضو منتخب اتحادیه آکادمی هنرها و علوم اروپا مدیترانه است. ایشان پیش از 
این افتخارات ارزشمند دیگری را نیز کسب کرده اند که از جمله می توان به دریافت نشان درجه یک 
پژوهش دانشگاه تهران، رتبه نخست جشنواره بین المللی خوارزمی، چهره درخشان انجمن مهندسی 
 ،)ISI, JCR , Web of Science( برق ایران، جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان بر اساس
دریافت مدال نقره اینیشتن از یونسکو، استاد نمونه کشوری از دانشگاه تهران، پژوهشگر پیشکسوت 
مهندسی برق از سوی IEEE بخش ایران و استاد برجسته بنیاد نخبگان و مؤلف برتر بین المللی در 
مهندسی برق اشاره کرد. از این رو لیال احمدی درباره آموزش و پژوهش در رشته برق و کامپیوتر با 
دکتر جواد فیض، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، به گفت وگو 

پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

 آقای دکتر، شما کتاب های زیادی در زمینه مهندسی برق ترجمه کرده و نوشته اید. ویژگی های یک کتاب 
درسی مطلوب در آموزش مهندسی به ویژه مهندسی برق چیست و چگونه می توان یک کتاب را برای یادگیرنده 

در حوزه مهندسی جذاب کرد؟
برای تربیت مهندسان متخصص و باکفایت در رشته مهندسی برق باید بهترین کتاب ها در دسترس باشند. با وجود تعداد 
بسیار زیادی کتاب در این زمینه یافتن کتاب ایده آل بسیار دشوار است. با این حال جستجوی کتاب های نویسندگان 
مشهور می تواند کار را آسان تر کند. در آغاز باید کتاب درسی برای سطح آموزشی مناسب کارشناسی یا تحصیالت 

تکمیلی انتخاب شود. عموماً برای این دو سطح، کتاب با هدف گذاری های متفاوت تدوین می شوند.
در ابتدای شروع دوره مهندسی، درک رشته تحصیلی اهمیت زیادی دارد و کتاب های درسی در این برهه باید بتوانند 
دانشجوی تازه وارد را به خوبی راهنمایی کنند. ساختار ساده، منظم و منطقی کتاب ها اهمیت زیادی برای درک آسان 
مطالب آنها دارد. در سال های سوم به بعد کتاب ها حوزه های گسترده، ولی باریک تر و تخصصی تر را می پوشانند و انتظار 
می رود که با توجه به زمینه های اولیه به دست آمده، دانشجویان توانایی درک مطالب با جزئیات بیشتر و پیشرفته تر را 
پیدا کرده باشند. یک کتاب درسی خوب باید سرفصل های درس مورد نظر را تا حد ممکن بپوشاند، درک آن آسان باشد 

و حاوی کاربردهای عملی و نظری مورد نیاز باشد.
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برای مفید بودن کتاب درسی برای دانشجویان و استادان مواردی باید مورد توجه قرار گیرند و کتاب درسی بدون توجه 
به این خصوصیات کامل نخواهد بود. بدیهی است که هدف از یک کتاب درسی آموزش مواردی است که در کالس 
تدریس می شوند. هدف نویسنده یا مترجم کتاب هم برآوردن این نیاز است تا بتوان به کمک کتاب، دانش مورد نظر 
را به دانشجو ابالغ کرد. اگر فصول کتاب درست همان هایی باشند که تدریس می شوند، بسیار خوب خواهد بود. البته 
در مواقعی برخی از فصول کتاب بهتر تدوین می شوند و بعضی از فصول کاستی هایی به همراه دارند. در این حالت 
کتاب های تکمیلی برای کامل کردن درس توصیه می شوند. کتاب درسی باید از نظر زبان شناسی )ساختار، جمالت و 
کلمات مناسب( خوب تدوین شده باشد و در مواردی ویراستاری کتاب برای روانی آن ضروری است. عدم روانی متن 

کتاب انگیزه دانشجو به خواندن کتاب را کاهش می دهد.
مدرس غالباً به هنگام تدریس از مثال های بسیار خاص به ایده های اندکی کلی تر حرکت می کند. وی این کار را به جای 
آنکه قواعد را یاد دهد و سپس مثال بزند انجام می دهد. مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی یک کتاب برای ارائه خوب 
بررسی شود بسترسازی است. کافی نیست که نویسنده یک دوجین مثال از چگونگی کار یک ساختار ارائه دهد، بلکه 

باید مثال ها برای دانشجویان مفهوم و ملموس باشد تا به فهم مطالب کمک کنند.
کتاب باید به وضوح هدف کل درس را دنبال کند و این امر در فهرست کتاب تجلی پیدا می کند. حتی در برخی کتاب ها 
فهرست مطالب هر فصل هم در ابتدای آن آورده می شود. به عالوه در یک کتاب خوب شکل های درست و واضح در 
محل های مناسب جای می گیرند. در انتهای هر فصل کتاب درسی باید تعدادی تمرین و مسائل متنوع اضافه شود. این 

مسائل تکمیلی اغلب از ساده به مشکل تنظیم می شود. انجام این تمرینات آموزش دانشجو را عمق می بخشد.
 

 برخی از استادان ضرورت ارزیابی مستمر دوره های تحصیلی در دوره دکترا در دانشکده مهندسی فنی و 
مهندسی را مورد تأکید قرار داده اند. آیا این ارزیابی مستمر انجام می شود؟

ابتدا الزم است مقصود از ارزیابی روشن شود تا ارزیابی مفید و کاملی انجام پذیرد. تدوین و سپس تداوم اجرای یک برنامه 
دکتری کیفی همواره چالشی برای برنامه ریزان آموزشی بوده است. ارزیابی پیوسته برای شناختن موارد اصالحی ضروری 
است. بدین منظور باید پیرو فارغ التحصیلی اولین سری از دانشجویان بازخورد آنان را برای اصالح برنامه جستجو کرد. 

به کمک این بازخوردها توان موارد زیر تجزیه و تحلیل می شوند:
1. نیاز به همکاری و حمایت دقیق برنامه ریزان.

2. سیاست های نوآورانه برای غلبه به کمبود احتمالی اعضای هیأت علمی.
3. نیاز به اصالح نحوه راهنمایی دانشجویان.
4. در آمیختن تجربه های ملی و بین المللی.

5. ارتقای دانشی و حرفه ای برنامه.
6. کنار آمدن با منابع محدود و یافتن راه های ممکن تامین منابع.

7. مرور معیارهای ورودی ها و برنامه ها برای دستیابی به برآوردن نیازهای دانشجویان و بازار کار.
8. برقراری همکاری های ملی و بین المللی.

به طور کلی منظور از اجرای برنامه های دکتری تربیت رهبرانی برای آموزش، مدیریت، سیاست گذاری و پژوهش است.
مانند تمام برنامه های علمی، برنامه های دکتری نیاز به ارزیابی مستمر دارند تا با پاالیش برنامه ها محتوای کیفی و 
خروجی آن بهبود یابد. بررسی معنادار خروجی های یک برنامه یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که در برابر 
استادان و مدیران در طراحی و اجرای برنامه های تحصیالت تکمیلی قرار دارد. بازخورد فارغ التحصیالن و دریافت 
تجربیات آنان در ارزیابی برنامه ها و برنامه ریزی درست آتی کمک می کند و منجر به ارتقای برنامه ها می شود. سنجش 
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بعدی تغییرات انجام شده روی برنامه ها ضرورت دارد تا تأثیر آنها مشخص شوند. چالش ها و فرصت ها تجربه شده در 
طی اجرای دوره، ورودی به فرایند اصالحات آینده خواهند بود.

وقتی یک برنامه دکتری طراحی می شود عواملی مثل منابع محدود، تأمین بودجه، تجربه راهنمایی استاد باید مد نظر 
قرار گیرند. الزم است که درس های انتخابی متنوعی در دوره دکتری گنجانده شوند تا تحصیل کرده هایی تربیت شوند 

که نقش های متفاوتی در آینده ایفا کنند.
همواره نیاز به بازرسی محتوای درسی دوره ها و تعیین معیارهای ورود مناسب برای داوطلبان وجود دارد. داوطلبان باید 
عالیق پژوهشی خود را ارائه دهند تا انطباق آنها با تجربه پژوهشی استادان بررسی شود و این به عنوان معیاری برای 
پذیرش دانشجو به حساب آید. الزم است استادانی که در دوره های دکتری فعالیت می کنند آموزش ببینند تا نقش استاد 
راهنما را به طور مؤثر ایفا کنند. مدیران دانشگاه باید بار اعضای هیأت علمی با تخصص های متنوع و فعال در دوره های 
دکتری را مدنظر قرار دهند تا اعضای هیأت فرصت یابند به طور مستمر منابع آموزشی را به نحوی اصالح کنند که 
خروجی برنامه ها کیفیت مطلوبی پیدا کنند. موضوعات اخیر در مورد آموزش دوره دکتری بازه تغییرات گسترده ای از 
لحاظ محتوا و تأثیرات بر روی پژوهش و یادگیری تحقیق را دربرمی گیرد. مدل های سنتی دکتری با تقاضاهای جدید 

مورد چالش قرار گرفته و درجه دکتری را تحت فشار قرار داده است که آنها را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
• دولت، صنعت و جامعه به عنوان بهره برداران خروجی های پژوهش، خواستار توجه نزدیک تر کارهای تحقیقاتی به 

مسائل ایجادشده در زندگی روزمره هستند.
• به رشته های چند زمینه ای به عنوان پژوهش هایی که زاینده ترین نوآوری و کشف را در پی دارند تأکید فراوان شده 

است.
• تکه سازی موضوعات پژوهشی در ساختارهای علمی دانشگاه ها مرسوم شده و این امر همکاری دیسیپلین های مختلف 

را می طلبد.
• امروزه با افزایش سرعت، توزیع، تولید و نوآوری دانش، افزایش فعالیت پژوهشی بخش خارج دانشگاهی و تنوع بیشتر 

دانش و تخصص فرایندهای سنتی دانشگاهی به چالش کشیده اند.
• نقش های جدیدی برای دانشگاهیان، خبرگان و روشنفکران مطرح شده که برگرفته از ایده های کارآفرینی، کار بر 

اساس اطالعات، فرهیختگی ملی و دفاع از علم و پژوهش هستند.
• بحث بر روی رویارویی الگوها و روش ها فشار هایی را به برخی از رشته ها وارد ساخته که باعث پیچیدگی ساختار 

دوره های دکتری شده است.
• توجه ها به خروجی های دوره پژوهش دکتری تمرکز گسترده ای بر روی توسعه مهارت های عام یا قابل انتقال ایجاد 

کرده است.
موارد فوق مالحظات مهمی در طراحی برنامه های دکتری هستند و پاسخ گویی بدان ها برای ارزیابی دوره های دکتری و 

دستیابی به اهداف پیش رو ضرورت دارد. این به معنای موشکافی فکورانه دوره های دکتری تلقی می شود.
ارزیابی مستمر دوره های دکتری دانشگاه ها نیاز به تغییرات را آشکار می سازد. برای این ارزیابی باید به سواالت زیر 

پاسخ داد:
1. اهداف، محتوا و تجربه های آموزشی کدامند؟ تا به اجرای برنامه های پژوهش دکتری در رشته های خاص اولویت 

داده شود.
2. آیا در هر موضوع پژوهش، اجماعی در مورد این اهداف و انواع برنامه های در دسترس وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی 
است آیا تغییرات سیستماتیک در اهداف و برنامه ها وجوددارد که نظرات قابل توجهی برای آموزش پژوهش در آن رشته 

را منعکس سازند؟
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3. چگونه اهداف و برنامه های یادگیری پژوهش در رشته های خاص با نیازهای دانشجویان و دیگر طرف های عالقه مند 
به پژوهش در آن رشته ها انطباق دارد؟

حال باید دید که آیا ارزیابی مستمر دوره های تحصیلی در دوره دکترا با عنایت به نکات فوق انجام می گیرد؟ اگر این 
ارزیابی به نوعی دیگر صورت می گیرد آنها بر چه اساسی استوارند؟ این ارزیابی ها چگونه به گروه های آموزشی منعکس 
آیا برآوردی وجود دارد که در رشته هایی که  می شوند؟ عمکرد گروه ها دراعمال اصالحات چگونه بررسی می شود؟ 

سال هاست دوره های دکتری را اجرا می کنند ارزیابی سالیان دراز به کجا انجامیده است.
 

 شما همواره درباره اهمیت پژوهش سخن گفته اید، وضعیت پژوهش در رشته مهندسی برق را چگونه می بینید؟
مهندسی برق شاخه ای از مهندسی است که از انرژی الکتریکی استفاده می کند. مهندسی برق روی سیستم های تولید و 
انتقال جریان های الکتریکی بزرگ و تبدیل آن ها به شکل های دیگر انرژی مثل حرکت مکانیکی تمرکز دارد. مهندسی 
الکترونیک و مخابرات به جریان های الکتریکی کم انرژی مربوطند تا پردازش و تبادل اطالعات را انجام دهند. پژوهش 
در مهندسی برق مجموعه متنوعی از موضوعات علمی و کاربردی را شامل می شود که می توانند به گروه هایی تقسیم 

شوند که همپوشانی و تداخل دارند.
به طور کلی پژوهش نقش مهمی در کشف روش ها و اطمینان از به کارگیری آنها به بهترین نحو دارد. تحقیق همچنین 

می تواند پاسخ مجهوالت را بیابد و خالءهای دانش و تغییر روش کار حرفه ها را پر کند.
پژوهش های مهندسی به توسعه یا طراحی محصوالت و فناوری جدید کمک می کنند. آنها فرایندهای فنی موجود، 
آفرینش  نتایج تحقیقات و  اجرای  نوآورانه می آفرینند.  فناوری های جدید و  را اصالح کرده و  ماشین ها و سیستم ها 

دانش های جدید در مهندسی، زندگی بشر را روز به روز ارتقای بیشتری می بخشد.
هدف اصلی از پژوهش اطالع دهی، عمل، جمع آوری دلیل و شاهد برای نظریه ها، و سهیم شدن در توسعه دانش در 
مهندسی برق است. تحقیق و دالیل زیاد انجام آن نه فقط برای دانشجویان و پژوهشگران، بلکه تمام جامعه اهمیت دارد. 
برای آنانی که همواره عالقه به یادگیری دارند )حتی اگر عضو یک انستیتوی تحقیقاتی هم نباشند( هدایت تحقیقات نه 

تنها مهم، بلکه ضروری است.
به دالیل زیر تحقیقات الزم و ارزشمند هستند:

1.  ایجاد ابزاری برای کسب دانش و تسهیل یادگیری.
2. وسیله ای برای درک نظرات و افزایش آگاهی عمومی.

3. روشن کردن موارد نادرست و تأیید موارد صحیح.
4. اعتماد به مطالعه، نوشتن، تحلیل و تسهیم.

5. ارتقای اطالعات ارزشمند موجود.
6. ارتقای قدرت انسان و ممارست ذهنی وی.

اصواًل تحقیق فرایندی فکری و ذهنی است که کمک می کند یک پدیده معین یا یک موضوع بر اساس عالیق شخصی، 
علمی و یا حقوقی بررسی شود. برای انجام این کار روش ها و ابزار متفاوتی وجود دارد.

معیارهای فوق در غالب موارد مدنظر اکثر محققان از جمله پژوهشگران مهندسی برق است. پژوهش های مهندسی برق 
درصورتی که ارتباطات بین المللی قوت بگیرد به مراتب ارتقای بیشتری خواهند یافت. این امربه تعامل کشور با سایر 
کشورهای جهان به ویژه کشور های پیشرفته و صاحب فناوری بستگی دارد. این امر باعث خواهد شد که پژوهشگران 
کشور ضمن همکاری های مستمر با پژوهشگران سایر کشورها سخت افزارهای مورد نیاز برای تحقیقات خود را به آسانی 

تهیه کنند و بتوانند پژوهش هایی وسیع تر در سطح جهانی انجام دهند.
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 به نظر می رسد پژوهش هایی که در این رشته انجام شده کمتر کاربردی شده اند دلیل را چه می دانید؟
به نظر می رسد که بخشی از تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی به مقاالتی منجر می شود که ارتباط عملی 
محدودی دارند و در مواردی هم تالشی برای اجرایی کردن آنها صورت نمی گیرد. شاید بسیاری از مقاالت تحقیقاتی 
صرفاً به خاطر انتشار آنهاست. به عنوان مثال در مهندسی برق قدرت برخی از روش هایی که توسط محققان مطرح 
شده اند دوراز اجرای عملی هستند و این سوال را پیش می آورد که چرا چنین پژوهشی هایی باید ادامه یابد؟ شاید تأمین 
امنیت این شاخه از مهندسی برق بیش از شاخه های دیگر اهمیت داشته باشد، زیرا تأمین برق جامعه وابسته به امنیت 

شبکه قدرت است. با این وجود در مواردی تضمین امنیت نادیده گرفته می شود.
همچنین بررسی تعداد زیادی از مقاالت پردازش سیگنال و تئوری کنترل هم نشان می دهد که بعضی از این مقاالت 
کاماًل ریاضی و اثباتی هستند. روش های مطرح شده در آنها بسیار جنبه ریاضی دارند و در ضمن دارای استحکام و 
ضمانت ایمنی بسیار محدودی هستند. مثاًل چندان مشخص نیست که تا چه حد روش های مطرح شده کاربرد واقعی 
در خودروها یا تلفن های همراه دارند. از نظر عده ای امروزه »اجرا« یعنی فقط انجام یک شبیه سازی MATLAB و 

ارائه تعدادی معادله و نمودار.
پس این سوال درست است که چرا تنها تعداد اندکی از این موارد بسیار نظری استفاده می کنند. شاید یکی از دالیل این 
باشد که اغلب این نتایج تحقیقاتی مملو از فرضیاتی هستند تا حل مسأله را ممکن سازند. به عالوه بیشتر مقاالت از ذکر 
اجرای عملی الگوریتم ها طفره می روند. پس مشخص نیست که آیا واقعاً می توان از نتایج این تحقیقات بهره برد یا خیر.

پژوهش در مهندسی سرانجام باید منجر به آفرینش فناوری هایی شوند که زندگی بشر را بهبود بخشند. محققان باید 
تالش کنند تا فاصله پژوهش مهندسی مدرن بسیار نظری و بسیار ریاضی و اجرای عملی نتایج تحقیق را کوتاه کنند. 

پژوهش مهندسی بدون کاربرد عملی محاسن چندانی ندارد.
علم نیمه، کاربردی هم شاید هدر دادن منابع تلقی شود. اگر نتایج تحقیق را بیاراییم تا کاربردی جلوه کنند، علم زیان 
از  انتزاعی برای موارد »دور  بنیادی بی معنی است. داشتن یک مدل  خواهد دید. این بدان معنا نیست که پژوهش 
دسترس« می تواند مفید باشد. شخص می تواند آن را مطالعه کند و در آینده موانع را رفع کند و آن را آماده به کارگیری 
در تحقیقات کاربردی کند، اما ظاهراً مدل های کاربردی وجود دارند که توجه غیرضروری زیادی را به خود جلب کرده اند. 
آنها یا بسیار ساده شده اند تا کاماًل قابل درک شوند. ازاین رو باید به دنبال مدل های واقعی تر رفت یا فرضیات کاماًل 

غیرواقعی به کار بسته اند که اجازه دهند روشی اعمال شود که به طریق دیگر غیرعملی است.
درهر دو حال این مدل ها در جامعه علمی باقی می مانند و رسوب می کنند. از طرفی در جهان به حد کافی داور وجود 
دارد که با تأیید آنان مقاله حاصل انتشار یابد. پژوهش بنیادی مفید است، اما به هر حال باید از بنا کردن »مدل های 

کاربردی« که کاربردی ندارند آگاه باشید.
عده ای هم در تحقیقات خود وانمود می کنند که یک گروه از مسائل را حل کرده اند و این در حالی است که شواهد بسیار 
اندکی وجود دارد که آنان واقعاً ورای آنچه مقاله نشان داده انجام داده اند. مثاًل در الگوریتم های به کاررفته در مخابرات 

موبایل دشواراست درک کنیم که چگونه افراد با تلفن همراه خود به خوبی الگوریتم را یادمی گیرند.
  )Michael Stonebraker( با این حال قضاوت در مورد قابلیت عملی روش ها بسیار غلوآمیز است. میشل استون بریکر
به عنوان برنده جایزه دانشمند کامپیوتر معتقد است که نقطه مطلوب برای پژوهش کاربردی-علمی آن است که ده سال بعد 
به طور گسترده اجرایی شود. اگر خود را به مواردی محدود سازیم که فقط باید امروز از آن بهره ببریم، اساساً در مطرح کردن 
توسعه های جدید شکست خواهیم خورد. این موردی است که حداقل پژوهش علمی را از موارد دیگر نوآوری مثل استارت 
آپ ها یا R&Dهای صنعت متمایز می کند. در ضمن اگر در حال حاضر کار پژوهشی شما تأثیر فوری ندارد و این امر شما را 

پریشان می کند از خود سوال کنید که آیا نباید شما به رضایت مندی فراتر از یک استارآپ آزمایشگاه صنعتی برسید.
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باید  و کاربردی تر کردن دوره ها چه تمهیداتی  به صنعت  بیشتر  نزدیک شدن  برای   دانشگاه های صنعتی 
بیندیشند. توصیه شما چیست؟

آرام  و  نوآورانه  رقابتی سازمان هایی می طلبد که  زندگی می کنیم. چنین محیط  متغیر  و  رقابتی  بسیار  در جهانی  ما 
محصوالت و خدمات جدیدی بیافرینند و به تقاضاهای روزافزون مصرف کنندگان پاسخ مناسب بدهند. یک موضوع نافذ 
به عنوان وسیله الزام آور برای غلبه بر چالش های سازمان ها، همکاری است. به عالوه، تأثیر انقالب دیجیتال در سطح 
شخصی و سازمانی در حال تغییر دادن مفاهیم اقتصاد اجتماعی و راه درون یابی و همکاری میان افراد و تشکیالت 
اقتصادی است. با وجود آنکه نیاز به همکاری و مزایای آن درک شده است هنوز سازمان های زیادی تشویق و برقراری 
همکاری را دشوار می بینند. تالش های شتابان زیادی برای تشویق به همکاری وجود دارد و انواع متعددی از اشکال 
همکاری مطرح هستند. با این حال هنوز برای سازمان ها، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها مشخص کردن بهترین 
روش های همکاری پایدار و مستمر امری چالشی است تا بتوان آنها را تعقیب کرد. از این رو نیاز روزافزونی به ارائه 
برخی روش ها و اصول حس می شود تا همکاری شروع، اجرا و موفق شود. پس برای بهبود همکاری دانشگاه و صنعت 

چهارچوب منسجمی الزم است.
دانشگاه ها باید افرادی با مهارت های شبکه ای و مدیریتی را جلب کنند تا آنان به جلب شرکای صنعتی اهتمام ورزند. 
آنان عالقه مندترند که مرزهای  این مزیت را دارد که غالباً  با زمینه صنعتی  از سوی دیگر جذب هیأت های علمی 
دانشگاه و صنعت را درنوردند و با افرادی ورای تخصص خود شبکه پژوهشی مناسبی ایجاد کنند. الزم است دانشگاه ها 
مأموریت های خودرا بازتعریف کنند و همکاری با صنعت را بخش مهمی از نقش پژوهش دانشگاه ها تلقی کنند. مدیریت 

دانشگاه ها باید در پی رفع موانع همکاری دانشگاه و صنعت باشد و بر روی موفقیت این همکاری تأکید کند.
دانشگاه ها اهمیت سیاست گذاری برای همکاری پایدار با صنعت را به خوبی درک کرده اند. برای غلبه به برخی موانع 

چهار هدف زیرقابل توصیه است:
1. توسعه بلندمدت منابع R&D علمی مربوط به صنعت.

2. اصالح ساختاری ارتباط دانشگاه و صنعت.
3. کاهش اثرات منفی تقابل.

4. حل برخوردهای سازمانی و پرکردن خالءهای موجود در مرز بین دانشگاه و صنعت.
در طوالنی مدت، موفقیت این سیاست گذاری بستگی به هم راستایی آن با سیستم علمی دارد. با همکاری میان مؤسسات 
و توسعه یک سیاست مشترک می توان به این موفقیت دست یافت. با این همکاری برخوردهای عالیق هیأت علمی و 
سازمان ها آشکار می شوند و دانشگاه ها باید تالش کنند تا تقابل عالقه و تعهد افراد و مؤسسات را محدود سازند. بدین 
ترتیب که استادانه و با اصالح سیاست ها، به خصوصیات در حال تغییر محیط تحقیق دست یابند. با این حال، ضروری 

است دولت ها با تنظیم راهنما دانشگاه ها را از طی طریق مستقل برحذر دارند.
تعهد قوی صنعت منجر به عالقه پیوسته به پروژه در مراحل اجرای آن می شود. نتایج خوب حاصل از پروژه می تواند 
یک عامل مهم برای تشویق همکاری موفقیت  آمیز بعدی شود. انتظار می رود این امر به شرکت وسیع پرسنل صنعت در 

امر پژوهش برای موارد موردنیاز صنعت شود و آنان را به تعقیب نتایج تحقیق عالقه مند سازد.
تعریف پروژه های مشارکتی با صنعت عماًل بسیار مفید است. اعتماد شریک صنعتی به تجربه تیم علمی و عالقه زیاد 
به مشارکت در بهره برداری از دستاوردهای پروژه عوامل قاطعی برای موفقیت همکاری خواهد بود. این عوامل تعهد 
شریک صنعتی را به دنبال دارد. این یعنی صنعت اهمیت برابری دارد و دانشگاه ها و صنایع اجزای تکمیل کننده برای 

یک سرمایه گذاری مشترک موفق است.
ظرفیت جذبی شاخصه ای است که در انتقال فناوری موفق و فعالیت های مشارکتی پایدار سهیم اند. برای انتقال موفق 
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جذب کامل پژوهش و تبدیل آن به محصوالت بازارمحور، شرکای صنعتی باید قابلیت درونی داشته باشند. با حضور 
پرسنل صنعتی که تجربه پژوهش منطبق با دانشگاه داشته باشند کار را آسان تر می کند.

چشم انداز دیگر برای تالش در همکاری مؤثر، تعیین انتخاب مسأله، کار تیمی، مدیریت فرایند و انتشار اطالعات به 
عنوان اجزای کلیدی در بنای مؤثر رابطه های بین دانشگاه ها و شرکت هاست. خود فرایند همکاری دانشگاه و صنعت 
مطرح کردن کارهایی است که باید از آغاز فرایند همکاری تا تحویل نتایج ادامه یابد. آنها اساساً همکاری را از نظر »حل 
مسأله« به عنوان محرک اصلی نگاه می کنند ولو آنکه آنها معیارهایی را برای غلبه به برخی موانع مشترک مثل انتشار 

اطالعات پیشنهاد می کنند.
»بست های مرزی« به عنوان عوامل کلیدی در برقراری و پایدارسازی روابط تلقی می شوند. یکی از موارد مطرح در 
پروژه ها مسأله حق مالکیت است. ایده های اصلی برای غلبه به موانعی که ممکن است پیش آید معین کردن یک میانجی 
است. این میانجی پایش، مدیریت و اداره پروژه را انجام می دهد. یک میانجی قوی در ارزش یک پروژه دانشگاهی تحت 

حمایت صنعتی تأثیر بسیاری دارند.
فناوری مرکز  انتقال  اجتماعی،  ارتباط  نشان می دهد که  دانشگاهی و شرکت های صنعتی  پژوهش  مشارکت مراکز 
پژوهش دانشگاهی، سیاست های مالکیت فکری، اعتماد، ارتباط فناورانه و قابلیت فناورانه باعث سهولت قابل توجه 
انتقال دانش می شود. این روابط هم چنین تحت تأثیر نوع دانشی است که انتقال می یابد و اینکه آیا این انتقال صریح 

است یا ضمنی.
یه طور کلی مذاکرات در مورد مالکیت فکری کار دشواری برای شکل دادن ارتباط دانشگاه و صنعت است. اساساً ضروری 
است که به کمک قانون حقوق مالکیت فکری به موانع موجود فائق آئیم. راه های غلبه به چنین مشکالتی عبارتند از 
ایجاد چهارچوبی برای تشریک مساعی در همکاری های دانشگاه و صنعت؛ ذکر قید انحصار همکاری در قراردادها، قیود 
اطالعاتی حداقل، یکپارچگی همکاری در سازمان های شریک و منظور کردن یک میانجی برای رفع اختالف احتمالی. 
دانشگاه ها باید تشویق شوند که سیاست هایشان در مورد انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری را مورد تجدید نظر قرار 

دهند. هدف آنان باید ایجاد راهنماهای قابل اجرا و مشارکتی برای محدود کردن افشای نتایج باشد.
درک ماهیت شرکای صنعتی نیز از عوامل مورد توجه پژوهشگران دانشگاه هاست، زیرا ماهیت مطلوب آنان می تواند در 

به ثمر رساندن پروژه ها تأثیرات مثبت به جا گذارد.
سرمایه های اجتماعی که شامل اعتبار، وظایف متقابل، درک مشترک، دسترسی به اطالعات و فرصت هاست نقش 
تعیین کننده در شکل دادن و موفقیت همکاری ها ایفا می کنند. سرمایه اجتماعی را می توان به دو جز تقسیم کرد: اول 
خود رابطه اجتماعی که اجازه می دهد افراد به منابع انجمن های خود دسترسی پیدا کنند. دوم میزان و کیفیت منابع مورد 
دسترس. تعهد سازمانی و قابلیت دسترسی به منابع از طریق شبکه ها به عنوان پیش نیاز تأثیر متقابل دانشگاه، صنعت 
تلقی می شود. سیاست گذاری ها با تمرکز برروی عبور از مرز دانشگاه و صنعت و قابلیت تحرک مورد نیاز می تواند محرکی 

برای همکاری بهتر باشد.
ارتباط دانشگاه و صنعت مسأله پیچیده ای است. برای اینکه منافع چنین ارتباطی در اجتماع وسیع تری پخش شود و 
مداخالت متنوعی الزم است تا راه حل ها به دست آیند. موانع موجود در این ارتباط به رفتار و سیاست افراد و نیز سازمان 
بستگی دارد. از این میان موانع رفتاری مانند موضوع اعتماد و ذهنیت چالشی ترند. با این وصف، دانشگاه ها می توانند 
معیارهایی برای غلبه به برخی موانع تعیین کنند تا همکاری موفقیت آمیز برقرار و پایدار شود. در زیر معیارهایی با تمرکز 

بر روی نقش دانشگاه ها برای افزایش همکاری تشریح شده اند:
1. نقش پویای دانشگاه ها: الزم است دانشگاه ها نقشی پویا در تجاری سازی نتایج تحقیق ایفا کنند. ضروری است که 
آنان قابلیت کاربردی پژوهش برای صنعت با محتوای مربوطه و ارتقای دستاوردهای تحقیق را نمایش دهند. قبل از این 
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الزم است آنان درک بهتری از ملزومات تجارت و کاربران اطراف خود به دست آورند. این موارد به دانشگاه ها کمک 
خواهد کرد تا باهم راستایی اهداف پژوهش تاثیر بیشتر مالحظه شود.

2. سکوی همکاری: برای رویت پذیری پژوهش دانشگاه، الزم است سکویی ایجاد شود تا مردم بتوانند با ارتباطی 
روشن به بحث ایده ها و دست آوردها بپردازند. امروزه سکوهای دیجیتالی مورد بهره برداری قرار گرفته اند و باید بر روی 
فراهم کردن وسیله برخط برای تسهیم ایده آل ها و کار باهم تأکید بیشتری شود. این کار می تواند با یک سیاست گذاری 

دانشگاهی مردم را تشویق به ارتباط شبکه ای کند.
برای شبکه سازی تالش کرده و  به پژوهش: الزم است محققان  برای تحرک بخشیدن  3. مهارت های کارآفرینی 
پژوهش های خود را ارتقا دهند. ضروری است که دانشگاه ها افرادی با خصوصیات کارآفرینی را به کار گیرند که هدفشان 
ایجاد پیوندهای الزم باشد. پس دانشگاه ها باید افراد علمی قابل را به کار گیرند که تحقیق و اهمیت آن را به خوبی 
درک کنند و بتوانند با زبان تجار و بازار صحبت کنند. یک راه رسیدن به این هدف سرمایه گذاری بر روی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی پسادکتری است، زیرا آنان صاحب تجربیات الزم هستند و اغلب از راه های علمی استاندارد وسیع تر 

برای مسیرهای شغلی استفاده می کنند.
ارتباط  افزایش  به  منجر  آنها  به کارگیری  محیط های  و  واقعی  محصول  از  اطالع  تجارت:   / محصول  از  اطالع   .4

پژوهشگران و صنعت می شود. این امر همچنین چشم انداز پژوهشگران را در مورد کارشان وسعت می بخشد.
5. آموزش: الزم است محققان ورای محدوده دستاورد پژوهشی خود برای انتشار گسترده آن هم آموزش ببینند تا در 
مورد کاربرد پژوهش خود در دنیای واقعی فکر کنند. پژوهشگران با قراردادن تحقیق خود در موضع کاریرد صنعتی باعث 

تأثیرگذاری زیاد آن می شوند.
6. ارتباط های دیگر: دانشگاه ها باید ارتباط با انجمن فارغ التحصیالن را برقرار کنند و پیشرفت های ارتباط با صنعت را 
با آنان در میان گذارند. رابطه خوب و پیوسته با انجمن ها می تواند در افزایش پایبندی صنعت و حمایت مالی آنان تأثیر 

وسیعی داشته باشد
 

 اهمیت علوم مهندسی در کشور برای جهت گیری آینده چیست؟
گسترش وسیع مرزهای دانش بشری و پیشرفت های فناورانه منجر به زندگی پرمعناتر، پاک تر و سالم تر انسان شده 
است. از این رو امروزه تحلیل فناوری های رو به رشد از نظر به کارگیری آنها در اقتصاد، جامعه و تجارت امری مهم تلقی 
می شود. فناوری و جامعه درهم تنیده شده اند و ابزارها و به کارگیری آنها گسترش یافته اند. امروزه این امر را هرکسی 
در زندگی روزمره خود احساس می کند. یک مسأله عمده بازبینی جهت گیری های فرض های اصلی در فناوری است. 
درارزیابی فناوری مفهوم سیاست محور نوآورانه پدیدار شده و به پژوهش و نوآوری پاسخگو )RRI( موسوم شده است 
RRI یعنی شفافیت و فرایند تعاملی تا نقش آفرینان جامعه و نوآوران به هر مسأله ای از دید اخالقی، پایداری و مطلوبیت 
اجتماعی بنگرند. با چنین دیدگاهی باید فرایندهای نوآورانه و محصوالت قابل پذیرش بازار و در عین حال اخالق مدار 
ارائه شوند. با این کار موضع درست پیشرفت های علمی و فنی در جامعه تثبیت می شود. الزم است که تحقیق و نوآوری 

در وضعیت باز و شفاف طراحی و اجرا شود تا جامعه وسیع تری شانس دریافت نتایج آن را داشته باشد.
تصور نمی شود که ارزیابی جهت گیری آینده فناوری کاماًل نوع جدیدی از ارزیابی فناوری باشد. خصوصیات اصلی 

ارزشیابی فناوری آینده محور عبارتند از:
1. تجدید جهت گیری از ارزشیابی مخاطره ای به سمت ارزیابی سازمان دهی نوآورانه.

2. تجمیع با پژوهش پاسخگو و برنامه نوآورانه.
3. روش متکی به کیفیت و ابزارهای معمول ابتکاری برای مطالعات دوراندیشانه.
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 شما در سال ۲01۹ به عنوان عضو آکادمی هنرها و علوم اروپا-مدیترانه انتخاب شدید. این آکادمی به انجام 
طرح های علمی و مفاهیم بنیادی علم هنر فناوری در جهان می پردازد. نظر شما درباره ایجاد مرکز ارتباطات علمی 

و پژوهشی در سطح ملی به عنوان یک راه کار برای توزیع درست و حرکت علمی چیست؟
ایجاد  به  لزومی  نمی رسد  نظر  به  و  دارند  وجود  فارسی  ادب  و  هنر  پزشکی،  علوم،  فرهنگستان های  کشور  در 
مراکز ارتباطات علمی و پژوهشی بیشتر در سطح ملی وجود داشته باشد. این فرهنگستان ها دارای اساسنامه ها، 
آئین نامه ها و اهداف تعریف شده ای هستند که فعالیت بر اساس آنها می تواند راه کارهای مناسبی برای توزیع درست 
و حرکت علمی کشور فراهم سازد. مشکل اساسی عدم توجه جامعه و دولت ها به به کارگیری این توانمندی ها و 
توصیه های فرهنگستان هاست. تعداد قابل توجهی از استادان و دانشمندان کشور در این فرهنگستان ها عضوند و 
می توانند به عنوان مغز متفکر در خدمت جامعه و دولت قرار گیرند و به عنوان مشاورانی قوی، عالم و بی طرف 
به کمک برنامه ریزان بیایند. با این روش برنامه های درازمدت کشور غنای علمی و کارشناسی بسیار خوبی پیدا 

خواهند کرد.
در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، چین و روسیه فرهنگستان ها به عنوان مراکزی با واالترین اثرگذاری، به دولت ها 
اعضای  میان  از  جمهور  رؤسای  علمی  مشاوران  و  می کنند  توجهی  شایان  کمک  آینده کاوی  و  برنامه ریزی  در 
فرهنگستان ها برگزیده می شوند. چنین رویه ای باید در کشورمان نیز معمول شود و فرهنگستان ها نقش تعیین کننده 

خود را ایفا کنند.
 

 سطح رشته مهندسی برق در کشور را نسبت به سایر کشورها چگونه ارزیابی می کنید؟
در  برتر کنکور سراسری  نفرات  انتخاب  اولین  و  است  دانشگاهی  از مهم ترین رشته های  یکی  برق  رشته مهندسی 
سال های متمادی بوده است که این هم کاربردی بوده و هم یک فرصت طالیی را ایجاد می کند. این رشته مهم یکی از 
پرطرفدارترین رشته ها در 30 سال اخیر توانسته است برجسته ترین استعدادها را به خود جذب کند. این به نوبه خود باعث 
ارتقای سطح علمی و پژوهشی و اعتبار روز افزون دانشگاه های ایران در جهان شده است. بر اساس آمار پرجمعیت ترین 

رشته علمی درایران رشته مهندسی برق است و از این ظرفیت باید به خوبی استفاده شود.
خوشبختانه سطح رشته مهندسی برق در کشور به ویژه در دانشگاه های مهم بسیار مطلوب است. اعضای هیأت علمی 
اکثراً سطح علمی بسیار خوبی دارند و از کتب درسی به روز جهانی استفاده می کنند. دروس و سرفصل آنها در فواصل 
زمانی مشخصی بررسی و تغییرات الزم در آنها صورت می گیرد. جای خوشحالی است که فارغ التحصیالن دانشگاه های 
کشور در ادامه تحصیل در دانشگاه های مختلف و معتبر جهان بسیار موفق بوده و هستند و این نشان می دهد که آنان 

دارای پایه تحصیلی بسیار قوی و در سطح بین المللی هستند.
بر اساس رتبه بندی سایمگو، ایران در سال 2017 به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی برق و الکترونیک 
در سطح کشورهای آسیای غربی رسیده است. کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، مصر، رژیم صهیونیستی، امارات 
قرار  بعدی  رتبه های  در  ترتیب  به  بحرین  و  سوریه  یمن،  کویت،  عمان،  لبنان،  اردن،  عراق،  قطر،  عربی،  متحده 

گرفته اند.
برخوردارند.  دنیا  بزرگ  دانشگاه های  با  مقایسه  قابل  مغزافزاری  و  علمی  قابلیت  از  اول کشور  تراز  دانشگاه های 
با این حال سخت افزار کافی برای به ثمر رساندن ایده ها بسیار اندک است. در دانشگاه های بزرگ جهان تأمین 
سخت افزار برای تحقق ایده های بدیع کار نسبتًا آسانی است. با این وجود خوشبختانه پایه های علمی دانشجویان 
آسانی  به  آنان  انجام کارهای تحقیقاتی  و  ادامه تحصیل  استادان مجرب در حدی است که  به مدد  برتر کشور 

میسراست.
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 شما به عنوان پژوهشگر برتر و مخترع برتر هم انتخاب شده اید. درباره کارهایی تحقیقاتی و اختراع خود 
بگویید؟

اگر دانشگاه فقط محل آموزش باشد به مثابه یک دبیرستان بزرگ خواهد بود. چون آموزش معمواًل به جوییدن دانش 
نمی پردازد و این پژوهش است که جستجوگر می  طلبد. از سوی دیگر پژوهش و یافته های جدید دستاوردهای زیبا و 
عالمانه عرضه می کند و به انسان اعتماد به نفس می دهد. پژوهش و تحقیق به ثمر نشسته شادی آفرین است و حس 
مثمرثمر بودن را القا می کند. انبساط خاطر ناشی از یافته های تحقیقات علمی به انسان این عالمت را می دهد که 

وجودش عبث نیست و در جامعه خود و جامعه جهانی اثرگذاراست.
اینجانب در سال های طوالنی کار در دانشگاه در کنار آموزش و کارهای اجرایی به پژوهش های علمی گسترده ای 
پرداخته ام و این امر میسر نمی شد اگر دوره های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( وجود نداشت. در 
این جا الزم می دانم قدردان کلیه دانشجویانی باشم که در پیمودن این مسیرپر پیچ و خم با من همراه بوده اند. درواقع 
دستاوردهای پژوهشی خود را مدیون مغزهای نو آورانه جوانان این مرزوبوم هستم. به عنوان برنده رتبه اول پژوهش های 
بنیادی جشنواره بین المللی خوارزمی یک »نپ چنجر ترانسفورماتور الکترونیکی« ارائه کردم که ماحصل یک پروژه 
دانشگاهی و رساله دکتری بود. البته یادآوری می کنم که جایزه نه فقط به خاطر آن بلکه به خاطر سال های طوالنی 
پژوهش های اینجانب تعلق گرفت. ماحصل کار در قالب 9 مقاله در مجالت بسیار معتبر انتشار یافت، ولی متأسفانه این 
یک شرکت آلمانی بود که به صنعتی کردن آن همت گماشت و برای انجام آن از مقاالت منتشره اینجانب بهره برد و 
در نهایت نامه تشکری هم برایم فرستاد. متأسفانه این دستاورد با بی اعتنایی وزارت نیرو که می توانست کاربر اصلی آن 

باشد مواجه شد.
کارهای پژوهشی اینجانب در طی این سال ها در گستره وسیعی، ولی غالباً بر روی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها 
متمرکز بوده اند. اغلب آنها منجر به مقاالت علمی شده که در مجالت بسیار معتبر انتشاریافته و در کنفرانس های 

بین المللی ارائه گردیده اند و خوشبختانه دارای ضریب تأثیر بسیار خوبی هم بوده اند.
نتایج کارهای پژوهشی در اغلب موارد به شکل مقاالت علمی نمود پیدا می کند و باعث ارتقای علم و فناوری می شوند. 
گرچه مقاله خودهدف نیست، ولی لزوماً پژوهش و دستاوردهای آن برای بهره برداری سایرین باید در قالب مقاله در 
مجالت معتبر چاپ شود. بدیهی است سرهم کردن مقاله بدون انجام پژوهش کار نامعقولی است و باید آن را دور از 

شأن جامعه علمی کشور تلقی کرد.
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ویروس های کرونا از دیر باز وجود داشته اند 
و اولین بار در سال ۱۹۶۸ شناسایی شدند

دکتر سپیده خوئی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

چیزی که در COVID19 باعث غافلگیری شد سرعت زیاد انتقال آن است

دکتر سپیده خوئی، استاد دانشکده شیمی دانشگاه تهران است. ایشان در سال ۲01۹ برگزیده 
بین المللی »کامستک« به خاطر اختراع و تاثیرگذاری در پیشبرد علم و فناوری شدند. لیال احمدی، 
به  ایشان  با  »نانوفناوری« که حوزه تخصصی دکتر خوئی است،  درباره  روابط عمومی،  کارشناس 

گفت وگو نشسته است.

 خانم دکتر با تشکر از اینکه در گفت وگو شرکت کردید لطفاً بفرمایید جایزه کامستک را برای کدام اختراع 
و پروژه ای دریافت کردید؟

اداره  در   2017 سال  در  کار  این  باشند.  آمین ها(  )نظیر  فعال  مایعات  حاوی  می توانند  که  کپسول هایی  نانو  سنتز 
 (US9771449B2) Synthesizing عنوان:  تحت  آمریکا  متحده  ایاالت  تجاری  عالئم  و  اختراعات  ثبت 
nanocapsules containing reactive amine  به ثبت رسید. در سال 2019،  کمیته دائمی همکاری علمی 
و فناوری سازمان کنفرانس اسالمی )کامستک( این تحقیق را اثری تأثیرگذار در پیشبرد علم و فناوری تشخیص 

دادند و به آن جایزه برترین های علم و فناوری را اهدا نمودند.

 اگر ممکن است درباره آن اختراع و تأثیر آن بر توسعه علم و فناوری توضیح بفرمایید؟
 در طی چند دهه گذشته، عالقه زیادی به موادی وجود دارد که می توانند خود را بهبود بخشد، زیرا سیستم های خود 
ترمیم پذیر می توانند طول عمر مواد را افزایش، هزینه های جایگزینی را کاهش و ایمنی محصوالت را بهبود ببخشند. در 
مواد خود ترمیم شونده مبتنی بر کپسول، پس از ترک خوردگی ناشی از آسیب، میکروکپسول ها توسط جبهه های ترک 
در حال انتشار پاره می شوند و در نتیجه با اثر مویینگی، عامل ترمیم در ترک ها آزاد می شود. واکنش شیمیایی بعدی بین 

عامل ترمیم کننده و کاتالیزور تعبیه شده در بافت اصلی باعث التیام شده و از رشد بیشتر ترک جلوگیری می کند.
نانو/میکرو کپسوالسیون فرایندی است که در آن قطرات کوچک مایع یا ذرات جامد با یک الیه نازک تحت عنوان 
کپسول احاطه می شوند. میکروکپسول یک کره کوچک است که دارای دیواره یکنواختی در اطراف آن است. از مواد 
داخل میکروکپسول به عنوان هسته یا فاز داخلی نام برده می شود، در حالی که به دیواره آنها، پوسته، روکش و یا غشا 
گفته می شود. پیکربندی هسته می تواند یک ذره کروی یا نامنظم باشد و مواد قابل انکپسوله کردن می توانند در فاز 
جامد، جامدهای معلق در فاز مایع یا مایع باشد. طبیعتًا یکی از دشواری های این کار قراردادن ماده ای مایع و فعال 
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)از لحاظ واکنش پذیری( با راندمان باال در کپسول هایی در ابعاد نانو است.

 هدف این کمیته از اهدای جوایز به برگزیدگان چیست. اگر ممکن است درباره کمیته کامستک و اهداف 
آن بگویید.

 »کامستک« مخفف کمیته دائمی همکاری علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسالمی )OIC( برای ارتقا و ایجاد 
اجالس  توسط  »کامستک«  است.  سازمان  این  عضو  کشورهای  میان  در  فناوری  و  علمی  فعالیت های  همکاری 
سازمان کنفرانس اسالمی در سال 1981 تأسیس شد و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی را به منظور ایجاد 
توانایی های بومی در علم و فناوری، همچنین ارتقا و همکاری در زمینه های مربوطه و ایجاد ساختار نهادی برای 

برنامه ریزی و توسعه در سطح جامعه اسالمی یاری می دهد.
برجسته  تحقیقات  از  تقدیر  برای  را  جوایزی  که  گرفت  تصمیم   1996 سال  از  »کامستک«  اجرایی  کمیته 
کار  آنجا  در  و  اسالمی هستند  کنفرانس  دانشمندانی که شهروندان کشورهای عضو سازمان  توسط  انجام شده 
می کنند اهدا کند. این جوایز در دو زمینه اهدا می شود: 1( علوم پایه که جوایز آن به محققان در چهار رشته 
تکنولوژی  و  علم  برترین های   )2 می شود.  اعطا  فیزیک  و  ریاضیات  زیست شناسی،  شیمی،  شامل  پایه  علوم 
برای  جایزه  این  که  جوان  محقق  بهترین  جایزه  الف(  می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  گروه   4 در  محققان  که 
دانشمندان زیر 40 سال در نظر گرفته شده است. ب( جایزه بهترین کتاب علمی که این جایزه به نویسندگانی 
کرده  منتشر  برجسته ای  علمی  کتاب  بین المللی  مشهور  ناشر  توسط  گذشته  سال  دو  طی  که  می گیرد  تعلق 
تأثیرگذاری  و  برجسته  تعلق می گیرد که مشارکت  افرادی  به  نیز  این جایزه  اختراع که  ثبت  باشند. پ( جایزه 
در پیشبرد تئوری و یا توسعه ای سیستم های تجاری داشته اند. ت( جایزه بهترین مقاله پژوهشی که این جایزه 
و  ریاضیات  شیمی،  )زیست شناسی،  پایه  علوم  رشته  چهار  از  یک  هر  در  تحقیقاتی  برجسته  مقاله  محققان  به 

می شود. اعطا  فیزیک( 
 

 به طور کلی کارهای تحقیقاتی شما بیشتر بر چه موضوعاتی متمرکز بوده اند.
نظیر  پیشبرد تحقیقات دیگری  بتواند در  پلیمری در شکل ها و خصوصیات مختلف که  نانومواد  طراحی و ساخت 

پزشکی، داروسازی و مهندسی نیز کاربرد داشته باشد.
 

 شما در حوزه نانو فعالیت داشته اید: نانوذرات، نانوژل و ... اگر ممکن است درباره نانو بگویید و اینکه چه 
کاربردهایی دارد؟

شاید بشود گفت که تعریف نانو در پیچ وخم روزمرگی های تحقیقاتی ما گم شده و صرفًا تعریفی از آن آمده که اگر 
ماده ای را در مقیاس نانومتر داشته باشیم به آن نانومواد اطالق می شود. حال آنکه این تعریف، تفسیری پایه ای برای 
این دسته ترکیبات محسوب می شود. ترکیبات نانو باید اهرم پیشرفت و در حمایت از تحقیقات میکرو باشند، چرا که 
موادی با ساختاری در مقیاس نانو غالبًا دارای خصوصیات نوری، الکترونیکی، حرارتی، فیزیکی یا مکانیکی منحصر 
به فردی هستند که این خصوصیات را در همان مواد در مقیاس میکرو و یا ماکرو نمی توان یافت. حال اگر از این 
خصوصیات بهره گیری مفید در راستای پیشبرد علوم و استفاده متمایز در تحقیقات صورت گیرد، می توان گفت در 

مسیر درست فناوری نانو گام برداشته ایم.

 شما جایگاه نانوفناوری در کشور ما را چگونه می بینید و ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ 
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در ایران از پاییز سال 1382 پیرو دستور سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، در مورد توجه جدی به فناوری نانو و 
برنامه ریزی برای توسعه آن »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو« به صورت رسمی و با ساختار فعلی در دفتر همکاری های 
فناوری رئیس جمهور تشکیل شد. با توجه به تصویب کلیات برنامه بلندمدت توسعه فناوری نانو در سال 1383، این 
مصوبه که تحت عنوان سند »راهبرد آینده« در سال 84 در جلسه هیأت دولت به تصِویب رسید، حاوی 3 هدف 
کالن، 12 استراتژی و 53 برنامه اجرایی بود. وظیفه اصلی این ستاد، تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی کشور، 
رفع موانع در زمان اجرا و خدمت رسانی به بخش های اجرایی )خصوصی و دولتی( برای توسعه فناوری نانو است. 
این ستاد می کوشد تا از طریق چشم اندازسازی، ارائه تسهیالت، ایجاد بازار و رفع مشکالت، زمینه فعالیت بخش 
که  باعث شده  پشتیبانی ها  همین  کند.  ایران کمک  در  نانوفناوری  پیشبرد  به  جامعه  در  ثروت  تولید  و  خصوصی 
بسیاری از محققین کشور از حدود 17یا 18 سال پیش، سمت وسوی تحقیقات خود را در راستای این رویکرد جدید 
متمرکز نمایند و طبیعتًا این تغییر رویه، باعث افزایش در تعداد پایان نامه ها، رساله ها، مقاالت، کنفرانس ها، کتب و 
ثبت اختراعات نانویی شده است که جای خوشبختی است که تعدادی از آنها نیز از چهارچوب دانشگاه پا را فراتر 

گذاشته اند و وارد بخش های صنعتی شده اند.

 چرا نانوفناوری یکی از مهم ترین اولویت های تحقیقاتی در قرن ۲1 شد؟
پس از بیش از 20 سال تحقیقات بنیادی در زمینه علوم نانو و بیش از 15 سال تحقیق و توسعه متمرکز بر مبنای 
نانو، برنامه های کاربردی فناوری نانو می توانند به دو روش پیش بینی شده و بعضًا غیرمنتظره بر بهبود جامعه تأثیرگذار 
باشند. فناوری نانو توانسته انقالبی در بسیاری از بخش های صنعت از جمله فناوری اطالعات، امنیت داخلی، پزشکی، 
حمل ونقل، انرژی، ایمنی مواد غذایی و علوم زیست محیطی و بسیاری دیگر ورود کند و تحولی بزرگ بر جای بگذارد.

 کاربرد نانو در زیست پزشکی چیست؟
امید است که فناوری نانو بتواند مجموعه ارزشمندی از ابزارهای تحقیقاتی و دستگاه های مفید بالینی را در آینده 
نزدیک ارائه دهد. ستاد ملی فناوری نانو آمریکا )NNI(، توسعه برنامه های تجاری جدیدی در صنعت داروسازی 
شامل سیستم های پیشرفته دارورسانی، روش های درمانی جدید و تصویربرداری in vivo را در آینده ای نزدیک 
پیش بینی نموده است. رابط های نوروالکترونیکی و دیگر حسگرهای مبتنی بر نانو الکترونیک نیز اهداف فعلی تحقیق 
سلول  ترمیم  دستگاه های  مولکولی،  نانو  فناوری  زمینه  در  که  است  این  بر  تصور  می شود.  سازمان محسوب  این 
می توانند در زمینه پزشکی انقالب بیشتری ایجاد کنند. همچنین فناوری نانو برای ارائه رویکردی جدید و بهبودیافته 
بزرگ  مولکول های  با  می توانند  نانو  مقیاس  در  دستگاه هایی  است.  شده  طراحی  سرطان  درمان  و  تشخیص  در 
بیولوژیکی هم در سطح و هم در داخل سلول های سرطانی ارتباط برقرار کنند و از آنجا که فرایندهای بیولوژیکی، از 
جمله رویدادهایی که منجر به توسعه سرطان می شوند، در مقیاس نانو در سطح و داخل سلول ها رخ می دهد، فناوری 
نانو ابزارهای زیادی را ارائه می دهد. در مبارزه با سرطان، پیروزی در نیمی از جنگ بر اساس تشخیص زودهنگام 
است. فناوری نانو با کمک عوامل و روش های جدید مولکولی کمک می کند تا تشخیص ها زودتر و نظارت بر درمان 

دقیق تر انجام پذیرد.
بافت، تشخیص  در یک  قابل مشاهده  تغییر  در صورت  تنها  را  فعلی می توانند سرطان ها  تصویربرداری  روش های 
در  متاستاز می شوند. حتی  و شاید  تکثیر  هزاران سلول  زمان  این  در  به طول می انجامد:  غالبًا سال ها  این  دهند. 
صورت مشاهده، ماهیت تومور بدخیم یا خوش خیم و خصوصیاتی که ممکن است باعث پاسخ گویی آن به یک درمان 
خاص شود باید از طریق نمونه برداری های اغلب تهاجمی ارزیابی شود. حال تصور کنید اگر سلول های سرطانی یا 
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حتی پیش سرطانی به نوعی بتوانند برای شناسایی توسط دستگاه های اسکن معمولی برچسب گذاری شوند. برای 
عاملی که  و  را شناسایی  کند  به طور خاص سلول سرطانی  بتواند  که  فاکتوری  است:  فاکتور الزم  دو  منظور  این 
بتواند دیده شدن آن را امکان پذیر کند. این هر دو یعنی نانوفناوری. به عنوان مثال، آنتی بادی هایی وجود دارند که 
می توانند گیرنده های خاصی را که در سلول های سرطانی بیش از حد بیان می شوند را شناسایی کنند، در صورتی که 
این آنتی بادی ها بر روی نانوذره هایی کشیده شوند که تحت اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI( یا 

توموگرافی کامپیوتری )CT( سیگنال با کنتراست باال تولید کند می توان به هر دو هدف رسید.

 شما در زمینه دارو نیز فعالیت داشته اید. در خصوص دستاوردهایی که در این زمینه داشته اید، توضیح دهید.
روش های درمانی سرطان در حال حاضر محدود به جراحی، پرتودرمانی، هورمون درمانی و شیمی درمانی است. هر 
چهار روش به بافت های طبیعی آسیب می رسانند و گاهی منجر به ریشه کنی ناقص سرطان می شوند. فناوری نانو راهی 
را برای هدف گذاری مستقیم و انتخابی درمان ها فقط روی سلول های سرطانی ارائه می دهد. شیمی درمانی معمولی از 
داروهایی استفاده می کند که به طور مؤثر سلول های سرطانی را از بین می برند، اما این داروهای سایتوتوکسیک عالوه 
بر سلول های توموری، سلول های سالم را نیز از بین می برند و منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای مانند حالت تهوع، 
نوروپاتی، ریزش مو، خستگی، نقص عملکرد سیستم ایمنی بدن و آسیب احتمالی به قلب و سایر اندام ها می شوند. از 
نانوذرات می توان به عنوان حامل دارو برای شیمی درمانی استفاده کرد که دارو را مستقیمًا به تومور یا منبع خون آن 
می رساند، در حالی که از آسیب به بافت سالم جلوگیری می کند. نانو حامل ها مزایای متعددی نسبت به شیمی درمانی 

معمولی دارند. آنها می توانند:
- قبل از رسیدن داروها به هدف، از تجزیه شدن آنها در بدن محافظت کنند.

- جذب داروها به تومورها و سلول های سرطانی را افزایش دهند.
- امکان کنترل بهتر زمان و توزیع داروها به بافت را فراهم نمایند.

- از تعامل داروها با سلول های طبیعی جلوگیری کنند، بنابراین از عوارض جانبی جلوگیری می کنند.
این  می تواند  که  است  دارویی  نانوحامل های  ساخت  درزمینهٔ  می دهد،  انجام  ما  تحقیقاتی  تیم  که  هم  کارهایی 
داخل  در  بیوتکنولوژی  و  زیست شناسی  دامپزشکی،  پزشکی،  دانشکده های  با  مشارکت  کند.  دنبال  را  چهار هدف 
و خارج دانشگاه در تربیت دانشجویان دکتری و ارشد و همچنین طراحی و ساخت نمونه های پلیمری حاوی دارو 
برای شرکت ها و سازمان های خارج دانشگاهی در قالب طرح های کاربردی از دستاوردهای مهم زمینه فعالیت تیم 

تحقیقاتی ما به حساب می آید.

 آیا در زمینه کرونا نیز تحقیقی انجام شده و یا می توان امیدوار بود که نانوفناوری در این زمینه دستاوردهایی 
داشته باشد؟

 جالب اینکه بله. البته این COVID19 برای بیشتر مردم دنیا و ایران شناخته شده است، حال آنکه ویروس های 
نانوذرات فلزی و  این سال ها  بار در سال 1968 شناسایی شدند. در طی  اولین  باز وجود داشته اند و  از دیر  کرونا 
اکسیدهای فلزی اغلب در درمان مستقیم عفونت های ویروسی از جمله انواع قدیمی کرونا استفاده شدند. نانو ذرات 
دوپ شده با النتانید، نانو ذرات پلیمری بارگذاری شده با رنگ دانه ها و نقاط کوانتومی با توانایی کّمی سازی مورد 
استفاده قرار گرفتند تا در شناسایی آنها کمک کنند. چیزی که در COVID19 باعث غافلگیری شد سرعت زیاد 

انتقال آن است که باعث شده فرصت پژوهش را از اغلب محققان حتی محققان در زمینه نانوفناوری بگیرد.
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 فعالیت شما در پردیس علوم در تدریس شامل چه دروسی است و غیر از تدریس چه فعالیت دیگری 
دارید؟

در زمینه دروس پلیمری، شیمی پلیمرها در مقطع کارشناسی، شیمی و سینتیک پلیمرها، شیمی و تکنولوژی پلیمرها 
و شیمی و تکنولوژی رنگ و روکش در مقطع کارشناسی ارشد و نانوفناوری پلیمرها در مقطع دکتری. تربیت دانشجو 
در امر تحقیق از مقطع کارشناسی تا پژوهشگران پسادکتری. ارتباط با دانشگاه ها، نهادها و شرکت های دیگر در 
قالب  )در  مجموعه  آن  تحقیقاتی  اهداف  پیشبرد  برای  پلیمری  نانو/میکروذرات  سفارش ساخت  پذیرش  خصوص 
طرح های کاربردی، پایان نامه و رساله های دانشجویی و ...(.در مقطعی هم مسئولیت اجرایی در دانشکده و پردیس 

البرز دانشگاه تهران داشتم.

 در پایان و به عنوان یک استاد زن موفق بفرمایید دانشجویان خود را با چه هدفی تربیت می کنید؟
تالش می کنم حتمًا و در وهله اول تابع اصول اخالقی باشند، یاد بگیرند که بدون چشم داشت هم می شود و باید 
به هم نوع خود )در زمینه علمی، تحقیقاتی و یا حتی اجتماعی( کمک کرد. سوای اینکه از چه قوم، ملیت، گویش، 
جنسیت، اعتقاد و حتی مذهبی باشند که امیدوارم موفق بوده باشم. در وهله دوم باید فکرکردن و جستجوکردن در 
مورد یک موضوع را یاد بگیرند، چون مخالف این هستم که با سعی و خطا بتوان مسائل را حل کرد. با بررسی های 
جامع و اولیه باید کوتاه ترین و کاربردی ترین راه را پیدا کرد. در وهله سوم، باید تالش زیاد بکنند که در دورانی که 
دانشجو هستند هر چه می توانند از لحاظ عملی و تئوری یاد بگیرند که این امر محقق نمی شود مگر با تالش مداوم، 
حضور مفید و مطالعه مؤثر )طوری که همواره در خصوص اطالع از مطالب مرتبط به پروژه به روز باشند( چون شاید 

در آینده هیچ وقت فرصتی نظیر این برایشان پیش نیاید.

دکتر سپیده خوئی / فنی و مهندسی و علوم پایه
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ریاضی گریزی در جامعه به رقابت های غلط ایجاد شده 
در جامعه و شیوه تدریس در مدارس ارتباط دارد

دکتر مجید سلیمانی دامنه
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

پیشرفت تمدن و تکنولوژی، نیاز به ریاضیات مدرن را بیشتر کرده است

علوم  پردیس  کامپیوتر  علوم  و  آمار  ریاضی،  دانشکده  تمام  استاد  دامنه،  سلیمانی  مجید  دکتر 
دانشگاه تهران، دارای دکترای ریاضی کاربردی است و در حال حاضر استاد گروه ریاضی دانشکده 
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر است. ایشان عالوه بر تألیف چندین مقاله در مجالت معتبر داخلی و 
خارجی ریاست دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و معاونت پژوهشی و فناوری پردیس علوم 
را نیز در کارنامه خود دارند. ایشان هم چنین در چند انجمن و مجله معتبر ریاضی عضویت دارند که 
از جمله می توان به عضویت در انجمن ریاضی ایران، سردبیری مجله انجمن ریاضی ایران، عضو 
هیأت تحریریه نشریه »پالس وان« اشاره کرد. دکتر سلیمانی در سال 1۳۹۵ به عنوان پژوهشگر 
جوان برجسته کشور در رشته ریاضی معرفی شدند. همچنین حاصل تالش های ایشان در عرصه 
پژوهش های ریاضی کاربردی موجب شد تا در سال 1۳۹۹ در ۲۹ امین جشنواره پژوهش دانشگاه 
تهران به عنوان پژوهشگر برجسته معرفی شوند. به همین بهانه صغری داوری فرد با دکتر مجید 

سلیمانی دامنه مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه می آید:

 با سالم و سپاس از شما برای پذیرش انجام مصاحبه، به عنوان اولین سوال بفرمایید چه ویژگی در تحقیقات 
و سیر فعالیت های علمی شما باعث شد تا شما به عنوان پژوهشگر برجسته ۲۹ امین جشنواره پژوهش دانشگاه 

معرفی بشوید؟
از شما و همکاران ارجمندتان، بابت وقتی که برای این مصاحبه می گذارید، بسیار سپاسگزارم. درباره انتخاب به عنوان 
پژوهشگر برجسته دانشگاه، ابتدا باید تشکر کنم از اعضای شوراها و داوران جشنواره به لحاظ حسن نگاهی که نسبت 
به تحقیقات و کارهای علمی اینجانب داشته اند. در پاسخ به سوال شما، باید عرض کنم که کارهای پژوهشی اینجانب، 
یک پیوستار از تئوری تا کاربرد را دنبال می کند. به عبارتی دیگر، هر سه جنبه بنیادی، توسعه ای و کاربردی را دربر دارد. 
البته این ذات تحقیقات در رشته بهینه سازی و تحقیق در عملیات است. در این کارها، ابزارهایی از ریاضیات مدرن و 
به روز مورد استفاده قرار می گیرد، کاربردهای مهم و در عین حال جالبی از شاخه های مختلف ریاضیات )به ویژه آنالیز 
و جبر خطی( پیش روی خواننده قرار می گیرد، و در نهایت، نتایج این تحقیقات برای حل مسائلی کلیدی و چالشی در 

حوزه های مختلف مانند اقتصاد، مالی، پزشکی و … به کار گرفته می شود
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 لطفاً قدری درباره رشته خودتان و ریاضیات کاربردی برای ما بفرمایید و اینکه بیشترین کاربرد این رشته در 
چه بخش هایی است؟

ریاضیات کاربردی به بخشی از ریاضیات اطالق می شود که خاستگاه هر مسأله تحقیقاتی در آن، یک مسأله واقعی و 
کاربردی است. به عبارتی دیگر، هر مسأله تحقیقاتی در ریاضیات کاربردی، از چالشی در یک مسأله عملی در دنیای 
واقعی پدید می آید؛ ابزارها، روش ها و نتایج ریاضی برای رفع این چالش توسعه داده می شوند و در نهایت، نتایج حاصل، 
برای حل مسأله و غلبه بر چالش مورد اشاره به کار گرفته می شوند. اگر به تحقیقات در ریاضیات کاربردی به عنوان یک 
مسیر نگاه کنیم، ابتدا و انتهای آن )ریشه و برگ آن( در یک مسأله کاربردی و عملی است در حالی که این مسیر از دل 
ابزارهای پیشرفته و پیچیده ریاضی می گذرد، از آنها بهره می گیرد، آنها را توسعه می دهد و به آنها می افزاید. شاخه های 

مختلف ریاضیات کاربردی، کاربردهای متعددی در مسائل اقتصادی، مالی، پزشکی، نظامی، صنعتی و خدماتی دارند.
)Applied Mathematics(  و  کاربردی  ریاضیات  بین  تفاوت  به  توجه  است،  اهمیت  بسیار حائز  نکته که  یک 
کاربردهای ریاضیات )Applications of Mathematics( است. ریاضیات کاربردی، به دنبال توسعه و آفرینش 
ریاضیات مورد نیاز برای حل مسائل کاربردی است و صرفاً به استفاده از ریاضیات موجود و آماده نمی پردازد؛ در حالی که 
منظور از کاربردهای ریاضیات، استفاده مستقیم از تکنیک های موجود در ریاضیات بدون داشتن دغدغه توسعه آنهاست.

 
 با توجه به این تفکیکی که اشاره کردید، لطفاً قدری درباره فعالیت های علمی خود و تأثیر این پژوهش ها در 

بهبود فرایندهای )آموزشی و پژوهشی( مرتبط با حوزه علوم ریاضی و کامپیوتر توضیح بفرمایید؟
فعالیت های علمی اینجانب عمدتاً در زمینه بهینه سازی و تحقیق در عملیات از جنبه های نظری و کاربردی، با تمرکز بر 
بهینه سازی چندهدفه، تصمیم گیری چند معیاره، بهینه سازی ناهموار و کاربرد آنها در مسائل اقتصادی، مالی، پزشکی و 
در سال های اخیر، یادگیری ماشین و علوم داده، است. به عنوان نمونه هایی خاص از این کاربردها، می توان به پیش بینی 
رفتار بازارهای مالی، تحلیل عملکرد و سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیرنده )اقتصادی، خدماتی و غیره( اشاره کرد. 
مطالعات از این دست، کاربردهای مهم و جالبی را پیش روی دانشجویان ریاضی می گذارد، تا بتوانند ریاضیات را با لذت 
بیشتری و هدفمندتر بیاموزند. به عالوه، منجر به حوزه های پژوهشی مشترکی بین ریاضیات و رشته هایی مانند اقتصاد، 

مهندسی، مدیریت، و حتی پزشکی می شود.

 بهینه سازی چندهدفه، که از زمینه های پژوهشی شماست، چیست و چه کاربردی دارد؟
بهینه سازی چندهدفه به بهینه کردن )بیشینه یا کمینه کردن( بیش از یک تابع هدف )سود، هزینه و …( می پردازد 
که معمواًل این توابع هدف با هم در تعارض هستند. به عنوان مثال، هنگامی که یک سرمایه گذار قصد انتخاب چند 
موقعیت سرمایه گذاری از بین موقعیت های موجود را دارد، باید به گونه ای عمل کند که بازده سرمایه گذاری او بیشینه 
و ریسک سرمایه گذاری او کمینه شود. بنابراین، در این مثال ساده، دو تابع هدف »بیشینه سازی بازده مورد انتظار« 
تعارض هستند؛ چرا که سرمایه گذاری در  با هم در  به وضوح  را داریم که  و »کمینه سازی ریسک سرمایه گذاری« 
موقعیت های با بازده بیشتر، می تواند ریسک باالتری را متوجه سرمایه فرد سرمایه گذار نماید. البته شاخص های دیگری، 
ایفا کنند. بهینه سازی چندهدفه، در  نیز می توانند وارد مسأله شده و نقش  بازده  مانند قابلیت نقدشوندگی و نوسان 
چنین مسائلی، به کمک مدل سازی ریاضی، الگوریتم های بهینه سازی و سایر ابزارهای ریاضی و البته کامپیوتری به 
سرمایه گذار )تصمیم گیرنده( کمک می نماید، تا تصمیم مناسبی را در زمینه انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری اتخاذ 
نماید. خوانندگان عالقه مند می توانند با جستجو در اینترنت کاربردهای متعدد جالبی از بهینه سازی چندهدفه در حوزه های 

مختلف، از اقتصاد و مالی تا پزشکی و حوزه سالمت را مالحظه نمایند.

دکتر مجید سلیمانی دامنه / فنی و مهندسی و علوم پایه
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و  کاربردی؟  یا  است  بنیادی  پژوهش های  نوع  از  ریاضی  مثل  پایه  علوم  رشته های  در  پژوهش  اصوالً   
پژوهش های بنیادی برای ارتقای جایگاه علمی دانشگاه از چه اهمیتی برخوردار است؟

گرچه با نگاه سنتی، می توان ریاضیات را در دسته علوم بنیادی طبقه بندی کرد، ولی ریاضیات کاربردی به معنایی که 
اشاره شد، هر سه ماهیت بنیادی، توسعه ای و کاربردی را داراست.

پژوهش های بنیادی، همانطور که از اسمشان پیداست، بنیاد و بنیان علم را تشکیل می دهند. هنگامی که به نقاط عطف در 
تاریخ علم نگاه می کنیم، نقش علوم و پژوهش های بنیادی، در این نقاط عطف تاریخی، بسیار پررنگ و گاه بی بدیل است. 
شاید تا قبل از ابداع ماشین تورینگ و اختراع دستگاه های محاسباتی که مادر کامپیوترهای امروزی هستند، هیچ کسی 
اهمیت کارهای بنیادی تورینگ را نمی دانست، ولی ثمره آن پژوهش های اصیل و بنیادی، یک انقالب علمی را به وجود 
آورد. امروزه دنیا با مشکالت ناشی از پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می کند و همه منتظر معجزه واکسنی هستند که بی شک 
از دل ماه ها پژوهش و تحقیق بنیادی بیرون خواهد آمد. می خواهم از این مطلب، به این موضوع برسم که پژوهش های 
بنیادی بنگاه های زودبازده نیستند و دانشگاه برای رشد در زمینه علوم پایه و بنیادی باید یک برنامه ریزی منسجم و بلندمدت و 
برای چیدن ثمره این برنامه ریزی، با استناد به نمونه های تاریخی، صبری متناسب داشته باشد. علوم پایه و بنیادی در بسیاری 
از شاخص هایی که امروزه جایگاه علمی دانشگاه را با آنها می سنجند، سهم بسیار باالیی دارند ولی با استناد به تجربه و 
سابقه اجرایی که داشته ام، باید بگویم که دانشگاه و دولت متناسب با این اهمیت و نقش آفرینی، به علوم پایه توجه نکرده اند. 

سرمایه گذاری در علوم پایه و بنیادی مانند ذخیره ای است که در بزنگاه های چالشی به کمک دانشگاه و جامعه خواهد آمد.

لطفاً  ریاضی است.  علوم  در عرصه  ایرانی  دانشمندان  نقش  بیان کننده  علم  تاریخ  به  نگاهی  دکتر،  آقای   
بفرمایید با توجه به پیشینه ایرانیان در این عرصه در حال حاضر ما در کجای این علم ایستاده ایم؟

به این سوال، از دیدگاه های مختلفی می توان پرداخت. از منظر حضور افراد صاحب نام ایرانی در ریاضیات معاصر، وضعیت 
خوب است. دو تن از برندگان مدال فیلدز، دوره های کارشناسی خود را در دانشگاه های تهران و شریف گذرانده اند که این 
فوق العاده است. به ویژه، کسب این جایزه توسط پروفسور مریم میرزاخانی، برای زنان و دختران کشورمان بسیار الهام 
بخش است. در بین ریاضیدانان فعال در داخل ایران نیز محققان متعددی داریم که در رشته تخصصی خود در جهان، 
سرشناس و مورد استناد هستند. در سال های اخیر اعضای جوان هیأت علمی کشور و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
در برخی شاخه های ریاضیات، به ویژه ریاضی کاربردی، درخشش فوق العاده ای داشته اند و من آینده بسیار درخشانی را 

در این زمینه متصور هستم.

 اگر اجازه بفرمایید قدری درباره رشته ریاضی برای ما بگویید و اصالً اهمیت ریاضیات در زندگی، سخنی از 
لئوناردو داوینچی هست که: هیچ دانسته بشر را نمی توان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیّات توضیح داده 

شده و ثابت شود، نظر شما در این باره چیست؟
البته مفهوم علم و تقسیم بندی علوم نسبت به دوره فعالیت لئوناردو داوینچی تغییر زیادی کرده و من خیلی با این جمله 
ایشان برای علم امروز موافق نیستم. به عنوان مثال، بسیاری از شاخه های علوم انسانی با این جمله در تعارض هستند. 
ارسطو ریاضیات را علم کمیت تعریف می کند. تفسیر عمده پدیده های علمی، رفتاری، اجتماعی و … نیازمند داشتن 
شاخص هایی کمی مبتنی بر مدل ها و تحلیل های ریاضی است. تا اینجای بحث برای همگان روشن است و همه 
می دانند که ریاضیات با کمی سازی پدیده ها چه کمک بزرگی به پیشرفت دیگر شاخه های علم کرده است، ولی همه 
ماجرا این نیست. پیشرفت تمدن و تکنولوژی، به دالیل مختلف، نیاز به ریاضیات مدرن را بیشتر کرده است. به عنوان 
مثال، به شاخه های علمی که در دهه های اخیر ظهور کرده اند نگاه کنید: ریاضیات زیستی که در آن راهکارهای ریاضی 
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برای حل مسائل زیستی و البته پزشکی مورد بحث قرار می گیرند؛ ریاضیات مالی و اقتصاد ریاضی که در آن ریاضیات 
به کمک مدیریت، اقتصاد و تجارت می آید و مباحث دیگر مانند ریاضی در شیمی و غیره. از این نمونه ها و موارد مشابه 
می توان دریافت که ریاضیات صرفاً یک ابزار کمکی نیست و با توجه به ماهیت زاینده و چهارچوب اصل موضوعی که 
دارد، می تواند به تنهایی یا با ترکیب با دیگر شاخه های علمی، منجر به ظهور شاخه ها و نگرش های کالن و جدید علمی، 
مبتنی بر نیازهای بشر، گردد. البته در کنار این نگاه کاربردی، نباید از نقش بنیادین ریاضیات، که موجب ساختارمند شدن 

و ایجاد نظم فکری در ریاضی خوانان و ریاضیدانان می شود، گذشت.
 

 با توجه به بحث میان رشته ای )یا ترکیبی( که اشاره کردید، لطفاً قدری درباره ارتباط ریاضیات کاربردی با 
سایر علوم و اهمیتی که ریاضی در علوم دیگر مثل مدیریت و یا پزشکی دارد برای ما بگویید.

ریاضیات کاربردی، به ویژه بهینه سازی و تحقیق در عملیات، پیوندهایی بسیار نزدیک با مدیریت )صنعتی(، اقتصاد 
و مهندسی )صنایع، عمران، برق و کامپیوتر( دارد. شاخه هایی از رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع، با نام 
تحقیق در عملیات در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دایر هستند و همه رشته هایی که نام بردم، دروسی با عناوین 
بهینه سازی یا تحقیق در عملیات در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در برنامه های خود دارند. مواردی از این 
دست، نقش مؤثر و کاربردی ریاضیات به طور عام و بهینه سازی و تحقیق در عملیات به طور خاص در دیگر رشته ها 
را برجسته تر می سازد. امروزه نقش کلیدی و بی بدیل ریاضیات در مطالعه رفتار بازار، پیش بینی نرخ تورم و نرخ ارز، 
یافتن روش های بهینه سرمایه گذاری، مدیریت بهینه منابع، و ده ها و صدها مورد از این دست بر کسی پوشیده نیست. 
در سال های اخیر، استفاده از ریاضیات و علوم کامپیوتر در پزشکی و حوزه سالمت رشد چشمگیری داشته است. هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین، که سنگ بنای آنها ریاضیات است، ابزارهایی کلیدی در تشخیص بیماری های پیچیده 
و پیش بینی پاندمی ها و شیوع بیماری های ناشی از ویروس ها هستند. در مراکز معتبری که از پرتودرمانی برای درمان 
سرطان استفاده می کنند، از بهینه سازی )چندهدفه( برای یافتن یک طرح درمان بهینه کمک گرفته می شود و نتایج 

درخشانی بدست آمده است. اینها فقط مواردی معدود به عنوان نمونه است.
هر چه تکنولوژی بیشتر رشد می کند، نیاز به علوم پایه و به ویژه ریاضیات بیشتر احساس می شود. از این رو، همکاری های 
بین رشته ای، ریاضی با پزشکی، ریاضی با مدیریت، ریاضی با اقتصاد، و … در کشورهای پیشرفته با سرعت چشمگیری 
رو به رشد است. اینجانب در مأموریت های پژوهشی که داشته ام، در پروژه های تحقیقاتی مشترکی با دپارتمان های 
از  این زمینه ها، جنبه های جدیدی  اقتصاد، فعالیت داشته ام. کار کردن در  مدیریت، تکنولوژی اطالعات، تجارت، و 
زیبایی ها و کاربردهای ریاضی را نمایان می نماید. خوشبختانه ارتباط بین دانشکده های مهندسی، مدیریت و ریاضی در 
دانشگاه های داخل کشور نیز رو به افزایش است و کارهای بین رشته ای ارزشمندی در حال شکل گیری است، گر چه 

سرعت بخشیدن به این مقوله یک نیاز مبرم است.
 

 شما مقاله ای داشتید با عنوان»استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان« 
لطفاً قدری دراین باره و کاربرد مستقیم ریاضی در پزشکی بفرمایید؟

یکی از روش های مؤثر برای از بین بردن یا کنترل رشد تومورهای سرطانی، پرتودرمانی است. پرتودرمانی، روشی برای درمان 
بافت سرطانی با ارسال پرتوهای یونیزه پرانرژی مانند اشعه ایکس یا گاما به درون بدن است. در اجرای مؤثر و کم عارضه 
روش پرتودرمانی، تعداد اشعه ها، جهت آنها، شدت ارسال پرتو در هر جهت، همچنین چگونگی پیاده سازی طرح درمان بر پایه 
ماتریس شدت، نقشی کلیدی دارند. تعیین مقادیر بهینه این موارد )تعداد، جهت و شدت اشعه ها( به گونه ای که دوز الزم از پرتو 
به بافت سرطانی برسد، حداقل پرتو به ارگان های بحرانی وارد شود و در عین حال میزان انرژی که به اندام های سالم می رسد 
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نیز از کران هایی که از قبل توسط تیم پزشکی مشخص شده اند تجاوز نکند، مسأله کلیدی و حیاتی است.
در سال های اخیر، تالش های فراوانی برای حل این مسأله بر پایه یک تئوری حمایت کننده علمی صورت گرفته است. 
یکی از روش های حل این مسأله، استفاده از مدل سازی ریاضی و تکنیک های تحقیق در عملیات و بهینه سازی است. 
در مقاله مورد اشاره، به این مسأله، مدل ها و روش های مربوطه و همچنین چالش های پیش روی آن با جزئیات پرداخته 
شده است. مقاله با همکاری یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دکتر مسعود زارع پیشه، محقق 
سرشناس مقیم آمریکا، در یک مجله علمی، ترویجی با هدف آشنایی دانشجویان و محققان جوان با یکی از جدیدترین 
کاربردهای ریاضی و همچنین ترویج ریاضیات کاربردی به رشته تحریر در آمده است. عالوه بر مورد معرفی شده در 
مقاله مورد اشاره، کاربردهای وسیعی از بهینه سازی و تحقیق در عملیات در حوزه سالمت و پزشکی منتشر شده است.

 
 گزارشی خواندم که در این گزارش آمده بود اقبال دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی کاهش یافته 

است، به نظر شما این عدم استقبال از رشته ریاضی می تواند آینده این رشته را در ایران را با تهدید مواجه کند؟
متأسفانه در کشور ما مفهوم توسعه پایدار و توسعه همه جانبه مغفول واقع شده است. توجه بیش از حد به برخی حوزه ها، 
آن هم به قیمت بی توجهی به برخی حوزه های دیگر، سیگنال های غلطی به جامعه فرستاده و دانش آموزان و خانواده ها 
را به نسبت به رشته های پایه ای و بنیادی، از جمله ریاضیات، بی رغبت کرده است. یک دلیل دیگر، ظهور پدیده ای به نام 
دانشگاه فرهنگیان است. این دانشگاه از دو منظر اقبال دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی را تحت تأثیر 
قرار داده است. اول اینکه، امکان گرفتن شغل معلمی به عنوان یکی از اهداف دانش آموزانی که وارد رشته های علوم 
پایه می شوند از آنها گرفته شده است. موضوع دوم که بسیار مهم تر است این است که معلمان فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان، به دلیل اینکه در دانشکده ریاضی یک دانشگاه بزرگ تعلیم نیافته اند و حضور در یک مکتب ریاضی را تجربه 
نکرده اند، به اندازه کافی با زیبایی ها و کاربردهای ریاضی آشنا نیستند، لذا نمی توانند این زیبایی ها و کاربردها را به نسل 
جوان منتقل و آنها را نسبت به فراگیری ریاضیات مشتاق نمایند. بی توجهی به علوم پایه دیر یا زود گریبان جامعه ما را 
خواهد گرفت. علوم پایه قوی، ذخیره ای ارزشمند برای روزهای تنگنا و سختی است. امروز که بیماری ناشی از ویروس 
کووید -19 شیوع یافته است، چشم همه به دست زیست شناسان و سایر پژوهشگران مرتبط است تا بشریت را برای 
غلبه بر این بیماری و گرفتاری یاری نمایند. به عنوان مثالی دیگر، هوش مصنوعی و علوم داده که پایه آنها ریاضیات 
است، به شدت در حال رشد هستند و کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری وسیعی بر روی تحقیقات بنیادی و اصیل در 
این حوزه ها انجام داده اند. عدم اقبال دانش آموزان مستعد به ورود به رشته ریاضی، که نتیجه برخی سیاست های غلط 
است، در آینده دست کشور را در داشتن محققان و پژوهشگران سرآمد در این زمینه های مهم و اثرگذار خالی خواهد 

گذاشت. امیدوارم تا دیر نشده، تدبیری در این راستا اندیشیده شود.
 

 آقای دکتر متأسفانه این تفکر غلط گاهی اوقات در مواجه با درس ریاضی پیش می آید که مثالً جبر و انتگرال 
یا مشتق به چه دردی می خورد و شاید همین فکر به ظاهر بی اهمیت باعث عدم توجه به اهمیت ریاضی در نزد 

خانواده ها می شود، اگر ممکن است به زبان ساده برخی از کاربردهای این مباحث را بیان بفرمایید.
ابزارهای کلیدی در  از  مفاهیمی که در سوال شما به آنها اشاره شد، بسیار کلیدی و پرکاربرد هستند. مشتق یکی 
بهینه سازی است، ولی بگذارید به زبان بسیار ساده به یک کاربرد اقتصادی اشاره کنم. یک سیستم اقتصادی را در 
نظر بگیرید که ورودی )منابع( x را به خروجی y=f(x)  تبدیل می کند. مدیریت کالن سیستم تصمیم می گیرد منابع 
این سیستم را افزایش دهد. سوالی که برای وی مطرح است، این است که در قابل این افزایش منابع، انتظار افزایش 
خروجی های سیستم با چه نرخی را داشته باشد؟ به عبارتی دیگر، نرخ تغییر )مورد انتظار( در خروجی در قابل تغییر در 
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ورودی سیستم چقدر است؟ پاسخ این سوال مدیر مربوطه، مشتق y نسبت به x )یا همان f’x( است. مشتق کاربردهای 
متعددی در علوم مختلف به ویژه اقتصاد، علوم مالی و البته فیزیک دارد.

برای بیان کاربردی بسیار ساده از انتگرال، فرض کنید در یک شرکت بسیار بزرگ مالی، توابع f(t) و g(t)، به ترتیب، 
بیان کننده مبالغ فروش و هزینه در زمان t هستند. سوالی که مطرح می شود این است که سود خالص شرکت در یک بازه 
زمانی ]T,0[ چقدر است؟ اگر بازه زمانی مورد اشاره، گسسته باشد و به عبارتی دیگر با تعداد متناهی داده کار کنیم، سود 
خالص شرکت برابر است با مجموع مقادیر f(0)-g(0) تا f(T)-g(T) . ولی هنگامی که که با یک کالن داده روبرو هستیم 
و بازه زمانی در نظر گرفته شده، پیوسته است، سود خالص شرکت برابر با انتگرال تابع f(t)-g(t)   روی بازه [T,0]  است. 
من سعی کردم از یک مثال ساده و قابل درک عام استفاده نمایم ولی انتگرال نیز مانند مشتق کاربردهای متعددی در علوم 

مختلف دارند. به عنوان مثال، از انتگرال استفاده وسیعی برای محاسبه مساحت و حجم اشیا ناهمگون و خاص می شود.

 همیشه در اخبار شاهد بودیم که دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در مسابقات جهانی حائز رتبه های برتر 
هستند این موضوع تا چه اندازه نشان دهنده استعداد باالی ایرانیان در زمینه ریاضیات است و تا چه اندازه حاصل 

آموزش ؟
من خودم را فرد مناسبی برای پاسخ دادن به این سوال نمی دانم و بهتر است است این سوال از افرادی که مطالعات 
تطبیقی و آماری انجام داده اند یا از متخصصین آموزش ریاضی پرسیده شود. در هر حال، اگر دانش آموزان و دانشجویان 
ما در مسابقات و المپیادها موفق عمل می کنند، ولی برنامه ای برای مشارکت آنها در انجام پژوهش های اصیل و عمیق 
یا در حل مشکالت اساسی کشور وجود ندارد، این نشان می دهد که سیستم آموزشی در کشور ما متوازن عمل نکرده و 

مبتنی بر توسعه فراگیر و همه جانبه طراحی نشده است.

 به نظر شما چگونه می توان از استعدادهای برتر ریاضی مثل برندگان مسابقات جهانی برای توسعه بخش های 
مختلف مثل صنعت، کشاورزی، هوا و فضا و محیط زیست و … استفاده کرد؟

در وهله اول، باید با ایجاد فضای مناسب کاری و امکانات شایسته، استعدادهای برتر را تشویق به ماندن در کشور و عدم 
مهاجرت کرد. عالوه بر تأمین امکانات الزم )تجهیزات پژوهشی، گرنت پژوهشی، و وضعیت معیشت(، اصالح مقررات 
و آئین نامه ها یک ضرورت است. گرچه آئین نامه ها در سال های اخیر، تغییرات خوب و قابل توجهی داشته است، ولی 
روح حاکم بر مقررات جاری در دانشگاه ها )شامل آئین نامه های ارتقا، ترفیع، جوایز و جشنواره ها( همچنان سنتی است، 

فعالیت های متنوعی را ارزش گذاری نمی کند و بیش از حد به کمیت بها می دهد.
واقعیت این است که استعداد برتر تفکر عمیق را دنبال می کند، چهارچوب های محدود کننده را نمی پذیرد و گاه با آئین 
نامه های موجود، برای استخدام، ترفیع و ارتقا ساالنه هم دچار مشکل می شود. پس، ابتدا باید به تأمین امکانات و اصالح 
و بهبود مقررات اندیشید. مسأله مهم دیگر، به ویژه برای استفاده از استعدادهای برتر مانند برندگان مسابقات جهانی 
برای توسعه بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی، به مدیران این بخش ها بر می گردد. اگر می خواهیم از پتانسیل 
باالی ریاضیات کشور برای بهبود بخش های دیگر استفاده کنیم، ابتدا باید مدیرانی این بخش ها را مدیریت کنند که 
خود فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر باشند، توسعه به کمک ابزارهای علمی را با تمام وجود در عمل باور داشته باشند 

و بتوانند بر مبنای این باور، دانش و تجربه خود استفاده از استعدادهای برتر را در دستور کار قرار دهند.
موضوع دیگری که شاید پرداختن به آن هم مهم باشد، اینکه ما با استعدادهای برتر ریاضی چگونه برخورد می کنیم؟ 
چگونه از این استعداد برای رشد علم استفاده می کنیم، به طور مثال آیا االن کسی می داند برندگان المپیاد های کجا 

هستند؟ … در واقع بیشتر منظورم هدایت و حمایت از این استعدادهاست.
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پاسخ به این سوال، به نوعی در صحبت قبلی من مستتر است. چاره کار، در کنار تأمین امکانات و اصالح مقررات و آئین 
نامه ها، استفاده از مدیرانی است که خود استعداد برتر باشند.

 
 به نظر شما آموزش صحیح ریاضی تا چه اندازه در شکوفایی استعدادهای مثل مرحوم مریم میرزاخانی 

دخیل هستند؟
آموزش ریاضیات در تعداد قابل توجهی از دانشگاه های کشور از استاندارد بسیار باالیی برخوردار است و به اعتقاد من، اختالف 
چندانی با باالترین سطح آموزش ریاضی در دنیا ندارد. این موضوع برای آموزش ریاضی در سطح کارشناسی، پر رنگ تر 
است. دریافت مدال فیلدز توسط دو محققی که تحصیالت پایه ای ریاضی خود را در ایران گذرانده اند، موید این مطلب است.

 
 شما به عنوان مدرس و استاد ریاضیات بهترین روش ایجاد عالقه به رشته ریاضی در دانش آموزان را چه 

می دانید و آیا ریاضی گریزی برخی دانش آموزان به شیوه تدریس در مدارس ارتباطی دارد؟
بخشی از پاسخ من به این سوال بسیار نزدیک به پاسخی است که به یکی از سواالت قبلی شما دادم. نهادهای مربوطه 
در کشور باید سیاست های استخدامی، مالی، حمایتی و … را به گونه ای تنظیم نمایند که رویکرد نادرست توجه بیش 
از حد به برخی حوزه ها، آن هم به قیمت بی توجهی به برخی حوزه های دیگر، و سیگنال های ناشی از آن به جامعه 
حذف شوند. کنکور، به شیوه ای که امروزه در کشور برگزار می شود، و دامن زدن بیش از حد به این رقابت چهارگزینه ای 
و سطحی، یکی از پدیده های نامیمونی است که فرصت تفکر، فرصت عمیق شدن در مفاهیم اصیل و زیبای علمی و 

متأسفانه گاه فرصت زندگی کردن را از دانش آموزان جوان گرفته است.
عالوه بر این، کنکور شیوه های تدریس ریاضیات و البته دروس دیگر در مدارس را نیز عوض کرده است. بهترین راه 
ایجاد عالقه به ریاضیات، آشناکردن دانش آموز با روح حاکم بر ریاضیات، زیبایی های کم نظیر مفاهیم ریاضی و همچنین 
کاربردهای آنهاست. ولی متأسفانه بنا به دالیلی که اشاره شد، امروزه دادن عمق به تفکر دانش آموزان و عالقه مند کردن 
آنها به علوم بنیادی، جای خود را به آموزش روش های تست زدن داده است. البته در کنار دالیل مورد اشاره، نمی توان 
نقش دانشگاه فرهنگیان و اثرات منفی آن را نادیده گرفت، که در این باره قباًل صحبت شد. به طور خالصه، ریاضی 

گریزی برخی دانش آموزان به رقابت های غلط ایجاد شده در جامعه و البته به شیوه تدریس در مدارس ارتباط دارد.

 و سخن پایانی شما؟
توسعه علمی و تالش برای حل مشکالت کشور بر مبنای تفکر و روش های علمی، در سال های اخیر پیشرفت خوبی 
داشته است؛ ولی سرعت این پیشرفت در مقایسه با نرخ جهانی و همچنین نیاز کشور، کم است. امیدوارم مجموعه 
حاکمیتی در کشور عزیزمان به سمتی گام بردارد که این مقوله به لحاظ کمیت و کیفیت رشد بیشتری نماید. یکی از 
مهم ترین راه های قدرتمندتر شدن و رهایی هر چه بیشتر کشور از وابستگی ها، افزایش توانمندی علمی برای رشد جایگاه 
کشور در جهان علم و حل مشکالت جامعه است. ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر از جمله علومی هستند که اهمیت آنها 
بسیار مبرهن و روشن است؛ ولی می خواهم تأکید کنم که در آینده ای بسیار نزدیک نیاز همه کشورها به این علوم )به 

دلیل ظهور انفجارگونه استفاده از علم داده( چندین برابر خواهد شد.
اعطای جایزه  برای  به جشنواره پژوهش  داوران و شوراهای مربوط  از اعضای هیأت  پایان، ضمن تشکر مجدد  در 
پژوهشگر برجسته به اینجانب، از شما و همکاران ارجمندتان به خاطر این مصاحبه سپاسگزارم. از دانشجویان و همکاران 
عزیزم به دلیل همکاری در پروژه ها و نگارش مقاالت علمی صمیمانه قدردانی می نمایم. از همسر و فرزند عزیزم برای 

همکاری و همراهی با اینجانب بی نهایت سپاسگزارم.
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باید به دنبال ترویج غذا - دارو در کشور بود

دکتر زهرا امام جمعه
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

رسانه ها اطالعات درستی در خصوص محصوالت غذایی ارائه نمی دهند

دکتر زهرا امام جمعه، استاد تمام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. پژوهشگر 
برگزیده دانشگاه تهران، پژوهشگر برگزیده استان تهران، پژوهشگر برگزیده کشوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در رشته کشاورزی و استاد برگزیده در نخستین دوره جایزه زنان در علم در شاخه 
کشاورزی از جمله عناوین کسب شده توسط ایشان است. مقاالت داخلی و خارجی بسیار و تألیف سه 
کتاب و تدوین 1۲ فصل در کتاب های منتشرشده توسط ناشران بین المللی از جمله آثاری است که در 

کارنامه علمی ایشان وجود دارد. 
لیال احمدی، در گفت وگو با دکتر زهرا امام جمعه به موضوع غذاهای فراسودمند پرداخته است.

 به عنوان اولین سؤال، لطفاً بفرمایید تفاوت و اشتراک رشته صنایع غذایی و رشته تغذیه چیست؟
همان طور که از اسم رشته ها مشخص است در رشته تغذیه به دنبال این هستیم که بدانیم تأثیر غذا بر بدن چیست 
و چه مزایا و مضراتی دارد و متابولیسم غذا در بدن چگونه است، اما در رشته صنایع غذایی غیر از همه اینها، نحوه 
فراوری غذا و بهترین روش فراوری غذا را هم مطالعه می کنند تا خصوصیات سالمت بخش غذا حفظ و غذایی تولید 

شود که از لحاظ بهداشتی بدون مشکل و آلودگی و از لحاظ تغذیه ای هم دارای ارزش باالیی باشد.
غذایی  صنایع  فارغ التحصیالن  ولی  نمی شوند،  وارد صنعت  تغذیه  دانش آموختگان  که  است  این  در  دیگر  تفاوت 
است.  رشته مشترک  دو  در هر  غذا  متابولیسم  و  غذا  وارد می شوند. شناخت  کارخانه ها  در  فنی  به عنوان مسئول 
دانشجویان رشته صنایع غذایی غیر از دو درس، سه واحد درباره تغذیه هم مطالعه می کنند و همانند رشته تغذیه 
شیمی مواد غذایی را می شناسند، سپس آن را به صنعت می برند. مثاًل شیمی شیر را می شناسند و به صنعت می برند 

تا کمترین آسیب به خصوصیات تغذیه ای شیر وارد شود. 

 منظور از غذاهای عمل گرا یا فراسودمند چیست. آیا غذاهای عمل گرا همان غذاهای فراسودمند هستند؟
این دو ترجمه یک عبارت هستند functional food که فرهنگستان ابتدا برای آن معادل غذای عمل گرا را ارائه 
کردند و بعد از اینکه در جلسات فرهنگستان از ما دعوت و نظرخواهی شد، غذای فراسودمند را پیشنهاد دادیم. 
فلسفه استفاده از این اصطالح هم این بود که همه غذاها باید سودمند باشد. برخی از نظر تغذیه ای و برخی از نظر 
تأمین کالری. ولی اگر غذایی عالوه بر وظیفه غذا بودن وظایف دیگری مثل بهبود بیماری یا پیشگیری از ابتال به 
یک بیماری را داشت به آن غذای فراسودمند می گوییم. در واقع غذای فراسودمند شبیه غذاهای متعارف و معمول 
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روزانه ماست، اما وقتی مصرف می شود عالوه بر خواص تغذیه ای، مزایای سالمت بخشی از خود نشان می دهد.

 مهمترین اثرات و کاربرد غذاهای فراسودمند چیست؟
در طب بسیاری از کشورها مثل طب هندی، طب چینی و طب ایرانی و حتی در طب قدیم در غرب غذا را دارو 
می دانستند. بقراط می گفت: تو همان غذایی هستی که می خوری. یا منشأ تمام بیماری ها و درمان  غذاست. در واقع 
بقراط اعتقاد داشت هم بیماری و هم درمان از غذا ناشی می شود. ابن سینا می گوید غذای تو باید داروی تو باشد. لذا 
از اوایل قرن 21 به جای داروهای صرفًا شیمیایی به پیشگیری های طبیعی یا درمان های طبیعی روی آوردند، یعنی 
کاری که به وسیله آن ترکیبات طبیعی غذایی ها کار دارو را انجام دهند. البته این ترکیبات غذایی درمانی نیست و 
نمی تواند جایگزین داروهای شیمیایی که پزشک تجویز کرده شود. یا باید همراه آن داروها استفاده شود و یا برای 
پیشگیری به کار می روند. مثاًل اگر در طوالنی مدت غذایی را استفاده کنیم از ابتال به بیماری جلوگیری می کند. 
این علم به صورت تجاری از ابتدای سال های 2000 یا سال های آخر دهه 90 آغاز شد و در حال حاضر مهمترین 
و قوی ترین بخش صنایع غذایی، محصوالت فراسودمند یا همان محصوالت بایو یا ارگانیک هستند که کود و سم 
در آن ها به کار نمی رود و بیشترین تقاضا را در دنیا دارد. اینها به مصرف کنندگان اعتماد و اطمینان می دهند که 
غذای دریافتی کاماًل سالم است و اینکه غذا دارای ترکیباتی است که می تواند به سالمتی کمک کند. این غذاها 
دو دسته اند. یکی غذاهای غنی شده هستند: غذاهایی که به طور طبیعی ماده غذایی را ندارند و ما به صورت دستی 
به آن اضافه می کنیم و به آن غذای غنی شده می گوییم. مثاًل شیر به صورت طبیعی ویتامین D3 و آهن ندارد. اگر 
ما این مواد را به شیر اضافه کنیم، شیری تولید می کنیم که مصرف مدام آن به ما کمک می کند مشکالت کمبود 
ویتامین و کم خونی را در افراد حل کنیم. به این، شیر غنی شده می گویند که یک غذای فراسودمند است که به طور 
طبیعی در طبیعت وجود ندارد. اما یک سری غذاهای فراسودمند در طبیعت وجود دارند و ما سعی می کنیم غلظت 
آن ماده طبیعی را در محصول افزایش دهیم. به عنوان مثال ما انواع ترکیبات ضد سرطانی داریم که به طور طبیعی 
در انار، زردچوبه و یا چای وجود دارد و وقتی که این ترکیبات ضد سرطانی را از ماده طبیعی استخراج و غنی و وارد 
غذا کنیم این هم نوعی غذا است که ماده فراسودمند آن افزایش یافته است. محصوالتی که داخل آن ها ترکیبات 
طبیعی اضافه می کنیم و یک محصول فراسودمند یا غنی ایجاد می کنیم. مانند افزودن کورکومین به بیسکوئیت و 
یا فیبرهای محلول که مانع سرطان روده می شود را از تفاله سیب استخراج می کنیم و داخل کیک اضافه می کنیم 

که این کیک فراسودمند و باعث سالمتی است.
 

 در کشور ما تا چه اندازه درباره خصوصیات عمل گرایی غذاها مطالعه صورت گرفته است؟ و چه اندازه از 
آن ها استفاده می شود؟

یک طرف مطالعات است و در طرف دیگر اینکه چقدر مطالعات صنعتی شده است. در دانشگاه های مختلف گروه 
صنایع غذایی این مطالعات را انجام می دهند و گروه های صنایع غذایی در این زمینه بسیار فعال هستند و انتشارات 
علمی زیادی هم در این زمینه تولید کرده اند. گروه صنایع غذایی دانشگاه تهران بسیار قوی است، ولی اینکه این 
مطالعات چقدر در صنعت به کار می رود و صنعتی می شود، بستگی به ارتباط دانشگاه با صنعت دارد. در گروه صنایع 
ارتباط بسیار خوبی داریم و کارهای  افتخار عضویت در آن را دارم با صنایع  غذایی دانشگاه تهران که بنده هم 
ما تجاری شده است و غذاهای عمل گرا در اختیار مردم قرار گرفته است و مردم با آگاهی و یا بدون اینکه مطلع 
باشند در حال استفاده از آن ها هستند. گروه بسیاری از این غذاها حاوی باکتری های پروبیوتیک هستند و گروه 
صنایع غذایی دانشگاه تهران جزء اولین گروه هایی بود که کار روی پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها را آغاز کرد و با 
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شرکت های لبنی و کارخانجات گوشتی برای تولید سوسیس و کالباس قرارداد بست. در حال حاضر پروبیوتیک ها 
برای مردم کاماًل عادی شده است و شاید چندان به آن توجه نشود، از جمله ماست الکتیویا، دوغ کفیر و سایر 
محصوالت پروبیوتیک که غذاهای عمل گرا هستند. از کارهای دیگری که در ارتباط با صنعت انجام دادیم و در 
بازار وجود دارد اضافه کردن فیبرها یا محصوالت سطح باالتر هستند مثاًل نوشیدنی های عمل گرایی را طراحی 
کردیم که توسط شرکت ها در حال تولید هستند. حتی با کارخانه ها نان هم کار کردیم که حذف جوش شیرین و 

تولید نان های پروبیوتیک نتیجه آن است، ولی احتمااًل خیلی به این مسئله توجه نمی شود.
 

 درباره دسته بندی های مختلف غذاهای عمل گرا مثل پروبیوتیک ها و غیره توضیح بفرمایید؟
پروبیوتیک ها گروهی از مواد غذایی هستند که در آن ها از باکتری های پروبیوتیک استفاده می کنیم. گروه دوم مواد 
غذایی فراسودمند هستند که ما با بررسی جامعه متوجه کمبود آهن، کلسیم و ید می شویم و برای جبران، آن ها را 
به مواد غذایی اضافه می کنیم. وقتی این مواد غذایی مصرف شود مشکل حل می شود. گروه سوم که در تمام دنیا 
روی آن ها بسیار کار شده غذا -داروها هستند. این دسته دارو هستند و به درمان کمک می کنند یا مصرف آن ها 
باعث می شود به بیماری خاصی دچار نشویم و یا در هنگام ابتال به بیماری سریع تر بهبود پیدا کنیم. در این گروه 
مواد مؤثر را استخراج کرده، غنی می کنیم و به مواد غذایی اضافه می کنیم. معمواًل به خاطر بافت مناسب ماست و 
یا انواع نوشیدنی در این مواد جای کار بیشتری وجود دارد. برخی اعتقاد دارند محصوالت رژیمی در گروه غذاهای 

فراسودمند قرار می گیرند که کم قند و کم چربی هستند و برخی دیگر آن ها را جزء غذا-داروها می دانند.
 

 چرا این ترکیبات به صورت قرص یا شکل های دارویی دیگر تهیه نمی شود؟
به جز در کشور ما که متأسفانه عالقه زیادی به مصرف دارو وجود دارد، در اغلب کشورها به غذا خوردن عالقه دارند 
و یا اینکه غذا را به داروها ترجیح می دهند. به همین دلیل در تمام دنیا این غذا -داروها بیشتر به صورت غذا رایج 
است تا دارو و حتی دمنوش.این غذا- داروها بیشترین رونق را در کشور ژاپن دارند و در این کشور پر از محصوالت 
غذا - دارو است. از یک ماده غذایی ترکیبات مؤثر را استخراج و وارد غذاهای دیگر کرده اند و غذایی به وجود 

آمده که عالوه بر خاصیت غذایی خاصیت دارویی نیز دارند. غذا-داروها زیرمجموعه غذاهای فراسودمند هستند.

 با وجود پیشرفت در استفاده از غذاهای فراسودمند و کنترل مشکالت تغذیه ای و بیماری های زمینه ای در 
بسیاری از کشورها به نظر می رسد ما همچنان با مشکالت بسیاری از جمله کمبود آهن، کمبود ید، دیابت، 

سرطان مواجه هستیم. علت را چه می دانید؟
در مورد سرطان تحقیقی پنج سال پیش چاپ شد که نشان داد ابتال به سرطان دلیل و منطق خاصی ندارد، ولی 
این باعث نمی شود مسائل غذایی را رعایت نکنیم. منشأ بیشتر سرطان ها ناشی از استرس اکسیداتیو است که در 
تولید می شود  این محصوالت  ایجاد می شود. غذا جزء کوچکی است.  یا تنش و حالت عصبی  آلودگی هوا و  اثر 
و کم هم نیست و همان طور که گفتم اینکه چقدر ما از این محصوالت استفاده می کنیم هم خیلی مهم است و 
مهم تر از آن نحوه استفاده از این محصوالت است. دیابت نوع یک هم مشکل ژنتیک است، ولی دیابت نوع دوم 
به دیابت  ابتال  باعث  پرکالری  به فست فودهای چرب و  تمایل  تغییر سبک زندگی است. کم تحرکی و  به دلیل 
نوع دو می شود. فردی که غذایی با کالری 2 هزار یا حتی 3 هزار می خورد حتی اگر ما غذای حاوی کورکومین و 
زردچوبه و هر غذای فراسودمند دیگری به او بدهیم مشکلی حل نمی شود. ابتدا باید یاد بگیریم که میزان مصرف 
کالری را کم کنیم و در کنار آن با استفاده از غذاهای عمل گرا از ایجاد بیماری مثل دیابت پیشگیری کنیم. دیابت 



89

نوع دو با غذا قابل پیشگیری و درمان است به شرطی که از ابتدا درست رفتار کنیم و به این ترتیب نیاز به داروهای 
شیمیایی نخواهیم داشت. در حال حاضر بسیاری از مردم نمی دانند که دیابت دارند و زمانی خواهند فهمید که کار 
از کار گذشته است و دیگر کاری از تغذیه برنمی آید. اما علت سکته هم باز به استفاده از غذاهای ناسالم و فست 
بازمی گردد. فست فودها جزء غذاهای صنعتی محسوب نمی شوند. فست فودها جزء غذاهای رستورانی و  فودها 
وزارت  باشد  باالتر  از حدی  اگر  و  و نمک کنترل می شود  تهیه غذاهای صنعتی، چربی  در  سفره خانه ای هستند. 
بهداشت به آن پروانه تولید نمی دهد. بنابراین خاصیت غذاهای صنعتی این است که کنترل می شود و برچسب هایی 
با رنگ های مختلف دارد که خریدار اگر به آن ها توجه کند و از آن ها آگاه شود می تواند تغذیه و در نتیجه سالمتی 
خود را کنترل کند. به عنوان مثل غذاهایی که برچسب سبز دارند بدون مشکل هستند و با خیال راحت می توان 
آن ها را مصرف کرد. مواد غذایی با برچسب نارنجی را باید بااحتیاط مصرف کرد و از محصوالت با برچسب قرمز 
ارائه  و رستوران ها  قنادی ها  در  آنچه  یعنی  بسیار کم مصرف کرد. محصوالت غیرصنعتی  یا  و  اجتناب کرد  باید 
می شود قابل کنترل نیستند و این در حالی است که مصرف این غذاها در جامعه بسیار افزایش یافته است. البته 

کرونا باعث شده مردم به خانه ها بازگردند.

 چه چالش هایی در زمینه استفاده از این نوع غذاها وجود دارد؟
در حال حاضر محصوالت پروبیوتیک زیاد تولید می شود، ولی آیا مردم آموزش دیده اند چگونه از این محصوالت 
ماست  امروز  اینکه  داشت.  نخواهند  تأثیری  نشود،  استفاده  مستمر  به طور  محصوالت  این  اگر  کنند؟  استفاده 
پروپیوتیک استفاده کنیم و دوباره چند هفته بعد مجدد استفاده کنیم کاماًل بی فایده است. ما اگر این محصول را 

تولید کنیم ولی مردم ندانند چگونه آن را استفاده کنند تأثیری در سالمتی مردم نخواهد داشت.
بعضًا  داده نمی شود،  آموزش درست  تنها  نه  ما  تلویزیون  و  رادیو  ندارد. در  زمینه وجود  این  آموزش در  متأسفانه 
پروبیوتیکی که خریداری کرده اید  این ماست  به مردم گفته شود  باید  به مردم داده می شود.  اطالعات غلط هم 
چگونه باید استفاده کنید. آیا همراه غذا، قبل یا بعد از غذا. این ماست چه تفاوتی با ماست عادی دارد. وقتی که 
کنیم. خیلی ها حتی  استفاده  آن  از  برنامه مشخصی  و طبق  رفتار شود  آن  با  دارو  مانند  باید  می گوییم غذا-دارو 
نمی خواهند بپذیرند بین ماست عادی و پروبیوتیک تفاوتی وجود دارد و یا لبنیات سنتی را به این دلیل که چرب 

هستند بیشتر می پسندند.
 

 غذا-دارو و غذاهای فراسودمند تا چه اندازه می تواند در پیشگیری و درمان بیماری کرونا مؤثر باشد؟
در مورد درمان کرونا تحقیق خاصی نداشته ایم، اما در مورد پیشگیری، از آنجا که غذاهای فراسودمند سطح ایمنی 
را باال می برند در پیشگیری از کرونا بسیار مؤثر هستند. در همه دنیا از جمله در کشور ما هم در این خصوص 
مطالعه انجام شده است از جمله تأثیر ویتامین D3 در افزایش ایمنی بدن. اگر این ویتامین به اندازه در بدن وجود 
داشته باشد سطح ایمنی افزایش یافته و به راحتی می تواند با ویروس مقابله کند. این سطح ایمنی را می توان با دارو 
باال برد یا اینکه با غذاهایی که باعث افزایش سطح ایمنی بدن می شوند مثل غذاهایی که دارای سطح اکسیدانی 
باالیی هستند مانند انار. این به عالقه مردم بستگی دارد که با دارو خود را تقویت کنند یا با غذا. مسئله مهم این 
است که بدن بتواند با استرس های اکسیداتیو مقابله کند و از بسیاری از بیماری ها از جمله کرونا در امان بماند. در 
بحران کرونا بعضًا شنیده می شود ویتامین ث یا انار ترش استفاده نکنید. این در حالی است که انار ترش ترکیبات 
اکسیدانی بیشتری دارد و یا ویتامین ث سطح ایمنی را باال می برد که این سطح از ویتامین ث را می توان با قرص 
یا مثاًل میوه ای مثل پرتقال تامین کرد. تنها ویتامینی که در مواد غذایی کم یافت می شود ویتامین D3 است، چون 
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در طبیعت کم است و برای اینکه سطح این ویتامین در مردم افزایش یابد به مواد غذایی مانند شیر و ماست اضافه 
می کنیم. ویتامین D3 از آفتاب تامین می شود و به دالیل فرهنگی، و یا آفتاب گیر نبودن خانه ها، اکثر مردم دچار 

کمبود این ویتامین هستند.
 

 هر چند به نظر می رسد رشته کشاورزی و صنایع غذایی دو رشته مجزا هستند، اما تا زمانی که در بخش 
کشاورزی و باغداری به وفور از کودهای شیمیایی و سمی استفاده می شود، می توان به صنایع غذایی سالم 

دست یافت؟
کودها و سموم باغی اگر بی رویه استفاده شوند، مشکالت غیرقابل جبرانی را به وجود می آورند. مثل شمال کشور 
که با مشکل کودهای شیمیایی و نیترات مواجه هستند. این سموم به خصوص در محصوالت زراعی غده ای مانند 
به  باشد و  باید در کشور نظارت داشته  ارگانی  یا  نهاد  این مشکل  برای حل  پیاز تجمع می کنند.  سیب زمینی و 
کشاورزان آموزش داده شود تا به خاطر منافع کوتاه مدت با جان خود و مردم بازی نکنند. در حال حاضر یک پیک 
باالی سرطان را در مازندران داریم. اما مردم هنگام استفاده از میوه ها توجه داشته باشند، سموم و ترکیبات مضری 
که ممکن است در باغداری استفاده شود خوشبختانه در پوست میوه ها تجمع می کنند و مردم در هنگام استفاده 
از میوه ها به رغم اینکه پوست آن ها حاوی ترکیبات مفیدی است، باید حتمًا جدا شوند. مگر اینکه مطمئن باشید 

میوه هایی که استفاده می کنید ارگانیک هستند.
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بخشی نگری، بهره وری پایین کشاورزی، مدیریت استانی 
آب به جای مدیریت حوضه آبریزی و تحقق نیافتن مدیریت 

یکپارچه، بزرگترین چالش کشور در زمینه آب است

دکتر سید موسی حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

جنگ جهانی بعدی برای استحصال منابع آبی خواهد بود

دکتر سید موسی حسینی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا با تخصص مهندسی منابع 
آب، برگزیده جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال 1۳۹۸ در بخش پژوهشگر نمونه جوان و 
برگزیده جشنواره بین الملل دانشگاه در همین سال است. تالیف ۳۹ مقاله در ژورنال های معتبر و تمرکز 
بر مدیریت و مدل سازی منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور از جمله فعالیت های پژوهشی ایشان 
است.  به همین مناسبت صغری داوری فرد  گفت وگویی با دکتر سید موسی حسینی انجام داده است 

که در ادامه می آید.

 به عنوان سوال اول بفرمایید چه ویژگی های در پژوهش های شما موجب شد که در جشنواره پژوهش و 
جشنواره بین الملل سال ۹۸ دانشگاه به عنوان پژوهشگر نمونه جوان برگزیده شوید؟

معیارهای دانشگاه تهران برای انتخاب پژوهشگر نمونه و پژوهشگر بین الملل، بر اساس کیفیت کار پژوهشی و اینکه 
کار شــما چقدر مورد توجه پژوهشگران دیگر قرار گرفته و ارجاع داده شده است. اینکه پژوهش / پژوهش های عضو 
هیأت علمی باید در راستای طرح جامع تحقیقاتی و تخصص ایشان باشد، بتواند تأثیرگذار باشد و مشکالت هر چند 
کوچک موجود در آن زمینه را مرتفع نماید. انتخاب موضوع پژوهش بســیار اهمیت دارد، اینکه مســأله محور باشد 
جزو چالش های مهم و روز باشــد و اینکه پژوهشگر سعی نماید بر اساس تکنیک ها و روش های نوین آن را نمایش، 
واکاوی و راه حل علمی و مورد توجه جامعه علمی ارائه کند. این کار آســانی نیســت و در برخی موارد حدود دو سال 
برای تکمیل یک پژوهش زمان از ما گرفته است. به عنوان نمونه، پژوهشی که فکر کنم مورد توجه بود در راستای 
تدوین شــاخص های زیســت محیطی مدیریت پایدار منابع آب در ایران بوده اســت که در آن پژوهش ما حدود 13 
شاخص بین المللی را برای بیش از 400 سفره آب زیرزمینی کشور که دارای آمار و اطالعات خوب بود، پیاده سازی 
کردیم. یکی دیگر از موارد تأثیرگذار، فکر کنم پژوهشــی بود که بر روی حوضه کشکان در خصوص سیالب حوضه 
انجام گرفت، البته شــروع کار این پژوهش مربوط به قبل از ســیالب فروردین 98 این حوضه بود، اما خروجی کار 
مقارن شد با زمانی که توجهات به سمت سیالب رخ داده در این حوضه جلب شده بود. حدود 16 پژوهش انجام شده 

در سطح بین الملل از نوع مسأله محور را برای بررسی فرستادیم.
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به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ دانشــگاه تهران و به عنوان یک پژوهشــگر که در مراحل ابتدایی کار قرار 
دارد الزم می دانم که به همه پژوهشــگران توصیه نمایم که به توانایی و اســتعداد خود به عنوان یک ایرانی ایمان 
داشــته باشند و برای یافتن موضوع پژوهش که در سطح بین الملل مورد توجه قرار گیرد، الزم نیست بسیار کنکاش 
و جســتجو نمایند، اطراف ما پر اســت از مســائلی که در صورت توجه و تعمق در آنها هر یک ساحتی از پژوهش را 
می تواند باز نماید. البته همانطور که قباًل هم گفته شد، کمبود و یا در برخی موارد نبود داده خود مانعی بر مسیر انجام 
پژوهش در کشــور است. انجام پژوهش بصورت تیمی بســیار در ارتقای همه جانبه سطح کار اهمیت دارد، هرچند 
که ما ایرانی ها در انجام کارهای تیمی مانند بقیه کشــورها قوی نیستیم، اما یکی از رموز موفقیت کشورهای توسعه 
یافته در انجام پژوهش های تأثیرگذار همین کار تیمی و بکارگیری تخصص های مختلف در انجام پژوهش است که 
این برای من بســیار اهمیت دارد. همیشه به دانشجویان خود گفته و می گویم که انجام پژوهش بخشی از کار است 
و بخشــی دیگر که شــاید از مرحله اول مهم تر باشد، نحوه نمایش آنها در تحقیقات است که در این مرحله از عجله 
پرهیز نمایند. پیشنهاد می کنم که کیفیت پژوهش هر چند که در برخی موارد برای من و تیم چندنفره حدود دو سال 
از ابتدا تا نوشــتن نســخه اولیه گزارش طول کشیده است، بر تعداد پژوهش ارجحیت داده شود. انشاهلل که بتوانیم با 
انجام پژوهش های تأثیرگذار در راستای همگرایی ارتباط دانشگاه و صنعت و در نتیجه اعتالی کشور عزیزمان گامی 

هر چند کوچک برداریم.

توضیح  داشتید  زمینه  این  در  هم  پژوهش هایی  شما  که  آب  منابع  مدیریت  اهمیت  درباره  قدری  لطفاً   
بفرمایید.

مدیریت منابع آب شامل تمام فعالیت های فنی، تشکیالتی، قانونی و عملیاتی می  شود که در جهت توسعه، برنامه ریزی، 
بهره برداری و نگهداری بخش آب انجام می شود. مدیریت برتری دارد بر برنامه ریزی و آن هم بر توسعه ارجحیت دارد. 
در مورد اهمیت این موضوع همین بس که جنگ جهانی بعدی از نظر پدر مدیریت منابع آب دنیا، پروفســور دانیل 

الکس )دانشگاه کرنل( برای استحصال منابع آبی خواهد بود نه کشورگشایی و منابع ارضی.
همه پژوهشــگران حوزه آب می دانند مدیریت مطلوب منابع آب، مدیریت یکپارچه ) Integrated( است. مدیریت 
یکپارچه منابع آب یک الگو و فرآیند بهینه برای رسیدن به اهداف در این حوزه است. سازمان ملل برای پیاده سازی 
این الگوی مدیریتی در تمام کشــورها، یک نشست در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال 2002 برگزار کرد و در 
آنجا از همه کشورهای دنیا خواست تا برنامه هایشان را در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب حداکثر تا سال 2005 

ارائه کنند. 
خوشــبختانه کشــور ما جزو کشورهای پیشــگام و اولین کشــور در خاورمیانه بود که برنامه هایش را در قالب طرح 

راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب در سال 2003 ارائه کرد.
پارادایم مدیریت یکپارچه منابع آب دارای چند بعد اســت: هم جنبه های اقتصادی، هم اجتماعی، هم زیست محیطی 
و هم جنبه های ســازمانی را در نظر می گیرد. بعد آخر، جنبه ســازمانی شاید در مدیریت سنتی منابع آب مورد توجه 
کمتری قرار گیرد اما مواردی مانند کارآمدی قوانین، چارچوب اداری و تشــکیالتی، سیاست ها و استراتژی ها، ساختار 

سیاسی در این بعد از مدیریت وجود دارد و الزم است به آنها توجه شود.
به صورت ساده، این الگوی مدیریتی می خواهد بین اهداف متضاد در بخش آب ایجاد توازن کند و بنابراین در دنیای 
پویای امروزی و با توجه به چند بعدی بودن این پارادایم، الزم اســت به روز رســانی و تغییرات در مؤلفه های آن در 
طول زمان داده شود. مدیریت یکپارچه منابع آب اجازه توسعه صنایع در حوضه های آبریزی که خود از نظر منابع آب 
تجدید شونده در تنش هستند را نمی دهد. اگر مدیریت یکپارچه منابع آب تحقق می یافت، اکنون شاهد آن نبودیم که 



93

بیش از 67درصد از دشــت های کشور جزو دشت های ممنوعه از نظر توسعه بهره برداری اعالم شود. این دشت ها به 
علت برداشت بیش از حد مجاز )مطمئن yield( آثار مخرب زیست محیطی شامل فرونشست، کاهش کیفیت آب و 

شور شدن آب )به علت تداخل آب شور در سفره های ساحلی و کویری( در آنها مشاهده شده است.
 

 ارزیابی شما از اقدامات انجام شده در مدیریت منابع آب در کشور چیست؟
اخیراً طرح احیا و تعادل بخشــی ســفره های آب زیرزمینی از سال 2014 توسط وزارت نیرو در کشور شروع شده که 
هدف آن توســعه شــبکه پایش کمی و کیفی در آبخوان ها و هوشمندســازی چاه های پمپاژ به منظور تکمیل بانک 
داده ها و اطالعات، ارتقا سطح مدیریت از استانی به حوضه آبریز، افزایش مشارکت عمومی در نگهداری و صیانت از 
این منابع، افزایش بهره وری چاه های پمپاژ، نظارت بر شــرکت های حفاری، افزایش بازرسی ها، راه اندازی بازارهای 
محلی آب و تشکیل گروه آب بران می باشد. پیش بینی شده است این اهداف به طور کامل تا پایان سال 2021 تحقق 
یابد. اهداف پیش بینی شــده در این طرح ملی بسیار کارآمد و منطبق بر مدیریت یکپارچه می باشد و انشاهلل در زمان 
پیش بینی شــده عملیاتی شــود. البته در اینکه ایرانی ها در زمینه مدیریت و بهره برداری از آب از قدیم االیام شهرت 
دارند شکی نیست، در این زمینه همین بس که دو هیدروژئولوژیست معروف آمریکایی به نام های تاد و میز در کتاب 
معروف شــان با عنوان هیدرولوژی آب های زیرزمینی که در دنیا مرجع اســت، فصل اول کتاب را با قنات شــاهکار 
ایرانی ها آغاز کرده و تصویری از رشــته قنات ورامین نیز آورده است. در فصل های انتهایی کتاب، از قنات به عنوان 
تکنیک برداشت از منابع آب زیرزمینی که در راستای توسعه پایدار است، نام می برند. نمونه دیگری که ممکن است 
برای شما جالب باشد اینکه وزارت نیرو برای برآورد حجم آب پمپاژ شده توسط چاه های بهره برداری و یا حجم تخلیه 
منابع آب زیرزمینی توســط چشــمه ها و قنوات یک رویکرد مجزا و جالب دارد به این ترتیب که تنها بخشی )کمتر 
از 10درصد( از کل چاه های بهره برداری و چشــمه ها و قنوات را پایش می کند و ســپس نتایج را به همه آنها تعمیم 
می دهد. فرآیند انتخاب چاه ها، چشــمه ها و قنوات انتخابی نیز بر اســاس معیارهای از قبل تعریف شده می باشد. این 
رویکرد تنها در ایران وجود دارد! در یک مطالعه، ما این رویکرد چگونگی پایش چاه ها در ایران را در یک مقاله مطرح 
کردیم بسیار برای داوران جالب بود و به پیشنهاد داوران، عنوان آن مقاله، درس هایی از ایران برای پایش حجم آب 
پمپاژی از سفره ها در نظر گرفته و چاپ شد. این موارد و بسیاری دیگر نشان دهنده پیشینه درخشان ایرانیان در زمینه 
مدیریت منابع آب اســت. از طرفی برای دنیا اهمیت دارد که ایران به عنوان دومین کشــور در منطقه منا )خاورمیانه 
و شــمال آفریقا( بعد از عراق، از نظر حجم آب قابل تجدید اســت و یا چهارمین برداشــت کننده حجمی منابع آب 
زیرزمینی در سطح دنیا است، چه رویکرد و برنامه ای برای پایش و مدیریت منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی دارد.

 
با  را  آبی  منابع  از  استفاده  این سیستم  می توان  آیا  بفرمایید  لطفاً  کردید  اشاره  ایران  در  قنات  به   شما 

تکنولوژی های نوین تلفیق کرد؟
همانطور که گفته شــد، مشخص شــده که قنات به عنوان یک تکنیک برداشت از منابع آب زیرزمینی است که در 
راستای مدیریت پایدار این منابع است. ایران به عنوان خاستگاه قنات، دارای رشته قنوات بسیاری است که متأسفانه 
به دلیل پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در سفره ها و به ویژه آنهایی که در مجاورت تمرکز شدید چاه های پمپاژ قرار 
دارند، خشــک شده اند. اما هنوز هم قنوات فعالی وجود دارد که نیاز به نگهداری، الیروبی و مرمت دارند. به نظر من 
شــیوه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی توسط قنوات می تواند امروزه بیشتر الگو قرار گیرد تا اینکه بخواهیم توسعه 
قنوات را به جای چاه ها مدنظر قرار دهیم. منظور تجدیدنظر در حجم آب مجاز برداشــت شــده )Safe Yield( از 
منابع آب زیرزمینی است که طرز فکر حاکم در این زمینه با اصول مدیریت پایدار این منابع محدود هم راستا نیست. 

دکتر سید موسی حسینی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -941

قنات تنها قســمتی از آب زیرزمینی را که بخش انتهایی مادرچاه در آن قرار دارد، توســط نیروی گرانش و نه نیروی 
الکتروپمپ تخلیه می کند.

 در بخشی از صحبت هایتان اشاره کردید که ایران دومین کشور بعد از عراق در منطقه منا، از نظر حجم آب 
قابل تجدیدپذیر و چهارمین برداشت کننده حجمی منابع آب زیرزمینی در سطح دنیا است با توجه به اقلیم 

خشک و نیمه خشک ایران این گونه بهره برداری از میزان منابع آب چه مخاطراتی می تواند داشته باشد؟
نکته مهمی که در زمینه استحصال از منابع آب تجدید شونده به ویژه منابع آب زیرزمینی در کشورمان وجود دارد و 
نیاز به بازنگری دارد این است که گفته می  شود برداشت مجاز )Safe Yield( از این منابع به اندازه میزان تغذیه آب 
به این منبع انجام شود. به این صورت که بر اساس آمار و اطالعات، میزان نفوذ آب به سفره از سطح زمین که توسط 
بارش، رودخانه ها، آب های سطحی )برکه ها و تاالب ها و…(، نفوذ از آب های برگشتی و پساب از بخش کشاورزی، 
شــرب و صنعت و همچنین جریان های زیرزمینی که از فرای مرز ســفره آن را تغذیه می کند، را به عنوان مجموع 
تغذیه سفره لحاظ می شود. سپس برداشت از سفره تقریبًا برابر با این میزان تغذیه در نظر گرفته می شود. اما واقعیت 
این اســت که اگر انســان را از روی کره زمین حذف کنیم، چرخه هیدرولوژی طبیعت خود در تعادل است به اینگونه 
که نرخ تغذیه به سفره آب زیرزمینی و مقدار تخلیه طبیعی از آن توسط چشمه ها و زهکشی به رودخانه ها و دریاچه ها 
و دریاها برابر است و نه مازاد بر آن. حال انسان با دخالت در این چرخه و پمپاژ از این منابع به اندازه نرخ تغذیه این 
تعادل را به هم می زند و یکی از آثار این دیدگاه خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها و کاهش دبی پایه رودخانه ها است 
که بخش عمده آن مربوط به مشارکت آب های زیرزمینی است. این طرز فکر سال هاست در کشورهای توسعه یافته 
تغییر پیدا کرده اســت، به عنوان نمونه دانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا بسیار بر روی میزان برداشت مجاز از سفره ها 
تحقیق کرده اند و پیشــگام در این زمینه هستند. همانطور که حتمًا می دانید یا شنیده اید از مشکالت برداشت زیاد از 
منابع آب زیرزمینی، کاهش ســطح آب زیرزمینی و بنابراین نیاز به کف شــکنی و استفاده از تجهیزات قوی تر برای 
پمپاژ آب درون چاه اســت، کاهش ذخایر و کیفیت منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین و عواقب زیست محیطی و 
اقتصادی آن، هجوم آب شور دریا به سمت سفره های آب شیرین ساحلی و یا باالزدگی آب شور در سفره های کویری 
اســت. این موارد آخر، در کشورمان بسیار مشهود است. به عنوان نمونه، برداشت زیاد از منابع آب شیرین سفره های 
مســیله، شریف آباد و کهک در استان قم؛ ســفره های برازجان و گناوه در استان بوشهر، سفره عجب شیر در اطراف 
دریاچه ارومیه و… نمونه هایی اســت که گرادیان آب زیرزمینی معکوس شــده است به این معنا که بطور طبیعی، 
جهت جریان آب زیرزمینی در سفره های ساحلی به سمت دریاچه یا دریا است اما برداشت زیاد از سفره سبب هجوم 
آب شور دریا از زیرزمین به سمت سفره و در نتیجه معکوس شدن جهت جریان زیرزمینی شده است. این مسأله سبب 
پیدایش شــورترین منابع آب زیرزمینی شناســایی شده و در حال استحصال در کشور در دشت برازجان و گناوه شده 
اســت. و مثال هایی از معضالت زیست محیطی ناشی از برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی در کشور که هم اکنون 

شاهد آن هستیم، زیاد است.
 

 به نظر شما استفاده نادرست از منابع آب های زمینی و فرونشست زمین چه مسائل و مشکالتی را می تواند 
پیش روی کشور قرار دهد؟ و آیا تنها عامل مؤثر در این چالش زیست محیطی برداشت بی رویه است؟

اینکه فرونشســت زمین ارتباط تنگاتنگ و مســتقیمی با میزان برداشــت از منابع آب زیرزمینی دارد، کاماًل درست 
اســت. طی تحقیقی که ما در قالب یک مقاله مروری توسط یک تیم هفت نفره انجام دادیم و هم اکنون در یکی از 
ژورنال های معتبر در حال داوری است، بر روی 290 مقاله بین المللی که در 41 کشور دنیا مسأله فرونشست را بررسی 
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و نتایج را در پژوهش خودشــان ارائه کرده بودند، مشخص شد که عامل اصلی فرونشست در بلندمدت، فعالیت های 
انسان ساخت )آنتروپوژنیک( اســت )80درصد موارد(. عواملی مانند برداشت از منابع آب زیرزمینی )60درصد موارد(، 
تغییرات کاربری )10درصد موارد( و برداشــت نفت و گاز و معدن کاری )مجموعًا حدود 10درصد( از جمله موارد مؤثر 

بر فرونشست ناشی از فعالیت های انسانی است.
همچنین عوامل طبیعی مانند تراکم طبیعی الیه ای زیرزمینی، فعالیت های تکتونیکی و وجود گســل نیز در 20درصد 
موارد مؤثر بوده اند. همچنین در ســطح دنیا، در مواردی که فرونشســت ناشــی از برداشت منابع آب زیرزمینی بوده 
است، مصرف این منابع آبی بیشتر در بخش کشاورزی است. سفره های آب زیرزمینی کم عمق، همچنین سفره هایی 
که شــامل خاک های ریز دانه نرم )رس و ســیلت( هســتند و بطور کلی آنهایی که در مناطق خشک واقع هستند، 
مقدار فرونشســت در آنها بیشــتر اســت. فرونشســت دارای پیامدهای منفی متعددی در زمینه های زمین شناسی و 
ژئومورفولوژیک )چاه زایی، ایجاد درز و شــکاف در ســطح زمین، تخریب عوارض ســطحی زمین(، زیست محیطی 
)کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی، بروز سیالب بویژه در مناطق ساحلی به خاطر کاهش تراز سطح زمین و تأثیرات 
جزر و مدی، کاهش نرخ نفوذپذیری خاک، تداخل آب شــور و شیرین در(، اقتصادی )تخریب ساختمان ها و سازه ها، 
اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به دلیل جبران و توقف کاهش ســطح آب زیرزمینی، ایجاد باتالق و مرداب ها در 
ســطح زمین به دلیل کاهش نفوذ، تخریب ابنیه تاریخی، تخریب سیســتم لوله کشــی آب و نفت و گاز و تأسیسات 
روزمینــی و زیرزمینی( و هیدروژئولوژیکی )برهم زدن ارتباط هیدرولیکی بین آبخوان و واحدهای ژئولوژیک مجاور، 

بر هم زدن ویژگی های هیدرودینامیکی سفره( است.
از نظر واحدهای جغرافیایی، دشــت های ساحلی و مناطق دلتایی بیشترین فرونشست و مناطق کوهستانی، کمترین 
مقدار را داشــته اند. در مورد کشور خودمان پانل ســازمان ملل بر روی فرونشست که حدود سی سال از تشکیل آن 
می گذرد، در گزارش منتشر شده، از حدود 75 نقطه با فرونشست زیاد ) hot spots( در دنیا، حدود 15 مورد مربوط 
به ایران است و این خود نشان دهنده این است که کشور ما از نظر فرونشست بسیار برای این سازمان اهمیت دارد. 
در کشــور ما نیز تحقیقات در این زمینه در حال رشد است اما نکته قابل تأمل در زمینه بررسی فرونشست این است 
که موشــکافی کردن این مســأله نیازمند کار تیمی است، هم به تخصص های سنجش از دور هم زمین شناس و هم 
هیدروژئولوژی و هم منابع آب نیازمند است تا نتیجه جامعی گرفته شود. پیشنهاد من به محققین این است که ارتباط 
این چالش جهانی را اگر بخواهند بررسی کنند، این کار به صورت تیمی انجام شود و از بخشی نگری در بررسی این 

گونه مسائل زیست محیطی پرهیز شود.
 

 آقای دکتر لطفاً قدری درباره هدر رفت منابع آب در حوزه کشاورزی و اینکه چه چالش هایی در این مورد 
وجود دارد و چه راه کار عملی باید برای این مشکل در پیش گرفت، بفرمایید.

در حدود 92درصد از منابع آب تجدیدشــونده کشور در بخش کشاورزی مصرف می  شود. از نظر سازمان ملل ما جزو 
کشورهایی هســتیم که غالب آب تجدیدشونده در بخش کشاورزی مصرف می  شود در حالی که کشورهای اروپایی 
اکثراً جزو کشــورهای با مصرف غالب صنعتی و کشــورهایی مانند آمریکا مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعتی 
در تعادل اســت. هر چند که پسآب کشاورزی که از درجه کیفیت پایینی برخوردار است و آلوده به آالینده هایی مانند 
نیترات، فسفات، علف کش و… است به عنوان یکی از منابع تغذیه سفره ها در نظر گرفته می  شود، پایین بودن درجه 
کیفیت زهاب های کشاورزی از جمله مسائل زیست محیطی است. هر چند اخیراً وزارت نیرو طرحی را در مورد امکان 
استفاده از آب فاضالب تصفیه شده در بخش کشاورزی و شناسایی مناطق مستعد در کشور تعریف و با همکاری چند 
دانشــگاه در ایران که دانشگاه تهران نیز جزو آن اســت، اجرا نموده است اما نگرانی های زیست محیطی و سالمت 
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ناشــی از تخصیص آب تصفیه شده فاضالب به بخش کشــاورزی و حسن اجرای استانداردهای وزارت بهداشت در 
خصوص نوع کشت و استاندارد تصفیه فاضالب، خود از دیگر نکات نگران کننده است. مضاف اینکه تصفیه فاضالب 

و تکنولوژی که در کشورمان برای آن استفاده می  شود نیاز به به روزرسانی و ارتقا دارد.
 

 یکی از بحث های که امروز که از اهمیت ویژه ای برخوردار است توجه به پژوهش در حوزه آب است، لطفاً 
بفرمایید این موضوع در کشور چه جایگاهی دارد؟

خوشبختانه مسئولین اجرایی کشور به اهمیت جایگاه آب مشرف هستند، به عنوان نمونه، مرکز مطالعات استراتژیک 
ریاســت جمهوری در طی ســال های اخیر، چالش های مهم کشور را مطرح و اولویت بندی نموده است و چالش های 
حوزه آب در رده نخســت در ســال 1398 قرار داده اســت. هم اکنون شاهد اطالع رســانی مراکز مختلف از جمله 
معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران جوان، بنیاد ملی نخبگان و همچنین معاونت محترم 
پژوهشــی دانشــگاه تهران در خصوص حمایت ویژه از پژوهش ها در زمینه آب و محیط زیســت هستیم و این خود 
نشان دهنده توجه مراکز دانشگاهی و اجرایی کشور به این حوزه است. این موارد هر چند امید بخش است اما کافی 
نبوده و با توجه به اهمیت موضوع نیاز به اهتمام و حمایت های بیشــتر دارد. خوشــبختانه بیشتر رشته های مرتبط با 
علوم محیطی در دوره کارشناســی در ارتباط با مدیریت و مســائل و چالش های آب، واحدهای درسی تعریف کرده و 
ارائه می کنند و این خود اهمیت فراوان دارد اما پیشــنهاد می شود حداقل در قالب دروس اختیاری برای سایر رشته ها 
نیز ارائه شــود تا جایگاه و نقش آب و چالش های زیســت محیطی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن بیش از پیش 

برای همه آشکار گردد.

 آیا از ظرفیت و تحقیقات دانشگاهی در زمینه مدیریت منابع آب در سازمان های مربوطه استفاده می شود؟
ویژگی دانشــگاه های نســل سوم که دانشــگاه تهران هم جزو آنها محسوب می شــود، ارتباط با جامعه و صنعت و 
کارآفرین بودن آنها اســت. همگرایی ارتباط بین دانشــگاه و صنعت همیشه یک دغدغه بوده و هست. برای روشن 
شــدن بیشتر مسأله، به عنوان نمونه، مقاالتی که پژوهشــگران تایلندی در حوزه آب انجام می دهند، تقریبًا همه در 
انتهای مقاله در بخش تشکر، به حمایت از سازمان خاصی اشاره دارند، این نشان می دهد که تحقیقات در این کشور 
از سوی سازمان های اجرایی پیشنهاد و راهبری می شود و دانشگاه تنها محیطی برای اجرای درخواست های پژوهشی 
ســازمان های بیرون است. به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، سعی می کنم که دانشجویان را ترغیب نمایم 
تا تمام پایان  نامه ها و رســاله های خود را از اولویت های تحقیقاتی ســازمان های مرتبط مانند آب منطقه ای و محیط 
زیست استان بومی انتخاب کنند تا عالوه بر مسأله محور بودن پژوهش آنها، این ذهنیت در ذهن دانشجو ایجاد شود 
که در واقع با انجام دادن این پژوهش مشــکل هر چند کوچک از محل زندگی خویش را واکاوی و حل می نماید تا 
با انگیزه و دغدغه بیشــتری آن را انجام دهد. عالوه بر اینکه ســازمان مربوطه نیز برای در اختیار گذاشتن داده ها و 
اطالعات همکاری الزم را بعمل می آورند. اما برداشــت کلی من از ارتباط بین دانشگاه و سازمان های اجرایی، هنوز 

در حد رضایت بخشی نیست.

این  نتایج  به  توجه  شما  نظر  به  داشتید،  کشکان  رود  خصوص  در  تحقیق  چند  شما  اینکه  به  توجه  با   
پژوهش ها می توانست تأثیری در پیش بینی بحران ناشی از طغیان رودخانه کشکان در بهار ۹۸ داشته باشد؟

الزم می دانم اندکی در مورد ســیالب در کشــورمان صحبت نمایم، وقوع سیالب و به طور کلی فرآیند تبدیل بارش 
به رواناب به نظر من پیچیده ترین فرایندی اســت که در طبیعت وجود دارد و نمی توان به صورت قطع در این مورد 
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صحبت کرد. توسعه و پیدایش روزافزون مدل هایی که مقدار سیالب را پیش بینی می  کنند و این فرآیند را مدل سازی 
می  کنند، نشان دهنده درجه پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم بر این پدیده است. با توجه به اینکه عوامل بسیار زیادی 
در تبدیل بارش به رواناب موثرند و دارای تغییرات زمانی و مکانی شدیدی نیز در سطح حوضه هستند، در مورد مدل 

جامع و کامل و بدون خطا نمی توان صحبتی به میان آورد.
در مورد بروز ســیالب در حوضه کشکان در انتهای ســال 1397 و اوایل 1398، همان طور که مستحضرید تشریح 
رخداد سیالب از سوی ریاست جمهوری به دانشگاه تهران واگذار شد، البته من عضو هیأت تهیه این گزارش نبودم، 
ولی وقتی آمار بارش های قبلی در این حوضه را دیدم، به نظر نمی رســید که بارش با دوره بازگشــت بزرگی رخ داده 
باشد و موجب بروز این سیالب شده است! یکی از عوامل مؤثر می تواند شرایط هیدرولوژیک قبل از بروز واقعه بارش 
مورد نظر باشــد به این ترتیب که رخداد بارش های اولیه هر چند با شــدت کم، موجب می شود که تلفات بارش که 
مهمترین آنها می تواند نفوذ در خاک باشــد، توســط این وقایع جبران شود و سبب می شود که بخش زیادی از بارش 

اصلی هر چند با عمق و شدت نه چندان بزرگ، تبدیل به رواناب شود.
تجربه دیگری در مورد ســیالب قمرود در 10 و 11 فروردین 1388 رخ داد، در آنجا عامل مهم در بروز ســیالب، 
تقارن زمانی مدت بارش )حدود 25 ســاعت از ساعت 4 عصر دهم فروردین تا ساعت 17 یازدهم فروردین( با زمان 
تمرکز حوضه قمرود )مدت زمانی که طول می کشــد که رواناب از دورترین نقطه به محل مورد نظر برسد( که حدود 
24 ساعت برآورد می  شــود، موجب بروز سیالب شده است. این تقارن زمانی بدترین وضعیت هیدرولوژیکی در بروز 
سیالب است، زیرا در یک زمان تمام بخش های حوضه در تولید رواناب مشارکت نموده و رواناب تمام بخش ها )حتی 
روانــاب گلپایگان به عنوان دورترین نقطه حوضه( در یک زمان از نقطه موردنظر )شــهر قم( عبور نمایند. بروز این 
تقارن زمانی بصورت طبیعی بسیار نادر است، اما در بروز خسارات جانی و مالی به ویژه در اطراف حرم مطهر، به دلیل 
تغییرات کاربری ناشی از تجاوز به حریم رودخانه و تبدیل بخش عمده ای از آن به پارکینگ است. بروز سیالب با دبی 
اوج 250 متر مکعب در ثانیه )بیشتر از 10 برابر ظرفیت انتقال کانال طراحی شده( و تبدیل شدن تمام مقطع رودخانه 
و بخشی هایی که تبدیل به پارکینگ شده به مقطع عبور جریان نشان می دهد که هرچند این تغییر کاربری می تواند 
مشــکالت رفت و آمد شــهروندان را حل نماید اما عدم توجه به حقوق و حریم رودخانه به دلیل عدم وقوع بارش 
مخاطره آفرین در طی چند سال، نمی تواند تکیه گاه محکم و توجیه علمی برای تغییرات کاربری در محدوده حریم 
رودخانه ها به ویژه در محدوده های شــهری باشد. البته مشکالت ناشی از پایداری غیر قابل اعتماد سد پانزده خرداد 

که بر روی توده های کارستی )آهکی( بنا شده است در ذخیره سیالب های ورودی به سد نیز تأثیرگذار بوده است.
اخیراً طرح کاداستر رودخانه های اصلی کشور از سوی قوه قضائیه به وزارت نیرو ابالغ شده و هدف از آن تهیه اسناد 
برای تعریف حریم رودخانه های اصلی کشــور می باشد، انجام این گونه طرح ها به منظور شناسایی حریم رودخانه ها 
و جلوگیــری قانونــی از تغییرات کاربری و تجاوز به حریم رودخانه ها بســیار اهمیت دارد امــا مانع اصلی بر انجام 
این طرح، نبود داده ها اســت. زیرا معمواًل حریم رودخانه ها در محیط های کم خطر و طبیعی را بر اســاس محدوده 
سیالب دشــت با وقوع ســیالب 25 ساله مشخص می  شود، اما مشــخص نمودن این محدوده نیازمند مدل سازی بر 
اساس داده های ارتفاعی مقطع رودخانه و زمین های اطراف با رزولوشن باال و همچنین وجود داده های سیالب ثبت 
شــده در ایستگاه های هیدرومتری در رودخانه ها برای شبیه ســازی توسط مدل های هیدرولیکی است که در هر دو 

مورد کمبود شدید وجود دارد.
ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که با وجود این همه تحقیقات در زمینه سیالب در کشور توسط محققین 
چرا باز هم شــاهد وقوع همه ساله سیالب هستیم؟ به نظر من، عالوه بر تکثر و ماهیت پویای فرآیندهای تأثیرگذار 
بر تولید ســیالب که منجر می  شود هر واقعه ســیالب یک رخداد منحصربفرد از حیث فاکتورهای محرکه آن باشد، 
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نکته ای که ممکن است کمتر به آن توجه شود، استفاده محققین از روش ها و مدل هایی است که در سایر نقاط دنیا 
توســعه و ارزیابی شده اند و ممکن است کمتر به شرایط توسعه ای و اعتبار این روش ها توجه شود. بومی نمودن این 
روش ها برای شــرایط آب و هوایی و هیدرولوژیکی کشور اهمیت فراوان دارد. باز هم الزم می بینم که کمبود شدید 
داده های سیالب را مانع مهمی بر مسیر محققین در این زمینه متذکر شوم. مشکلی که همه دانشگاهیان برای تعریف 

موضوعات پایان نامه ها و رساله ها با آن روبرو هستند.
 

 با توجه به وضعیت منابع آبی که در باال به آنها اشاره کردید، به نظر شما در تعریف و اجرایی پروژه های 
عمرانی و صنعتی تا چه اندازه به مسائل مرتبط با منابع آبی از جمله محیط زیست توجه می  شود؟

یکی از ابعاد مهم پارادایم مدیریت یکپارچه منابع آب، توجه به اخالق زیســت محیطی اســت که در تصمیم گیری ها 
و سیاســت گذاری های این حوزه الزم است مورد توجه قرار گیرد. در مدیریت سنتی منابع آب، به دلیل بخشی نگری 
به این اصل مهم کمتر توجه می شــود. اخالق زیســت محیطی خود دارای چند مؤلفه است: در نظر گرفتن شرافت 
انســان ها، رعایت حقوق طبیعت، مشارکت ذی نفعان، عدالت، توسعه و حکمرانی مناسب. هر کدام از این مؤلفه ها در 
نظر گرفته نشــود، مدیریت یکپارچه وجود ندارد. به صورت خیلی ساده، اخالق محیط زیستی ایجاب می کند که تنها 
تخصیص آب به نفع انسان برای توسعه در نظر نگرفته نشود، بلکه به همه گونه های جانوری و گیاهی و حتی چشم 
اندازهای زمین نیز توجه شــود. این بعد در مدیریت یکپارچه منابع آب از جمله ابعاد مهم است اگر مدیریت یکپارچه 
منابع آب تحقق یابد، این موضوع توجه به مســائل زیســت محیطی و رعایت حقوق طبیعت رعایت می شود. توجه 
به این بعد مهم ممکن اســت در حال حاضر در نقاط صنعتی و به ویژه مناطق صنعتی ســاحلی کمتر دیده می شود، 
به عنوان نمونه، گزارشــات فعاالن محیط زیســت در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه نشان دهنده این 
موضوع اســت که عالوه بر آلودگی هوا توســط فلرها و مشعل ها، اســتفاده از آب دریا برای خنک کردن تأسیسات 
پاالیشگاهی به ویژه در تأسیسات غیر دولتی، معضالت زیست محیطی را هم برای مردم آن منطقه و هم موجودات 
آبزی و گیاهان ایجاد کرده اســت. شــاید در نگاه اول به نظر برسد استفاده از آب برای خنک کردن و وارد کردن آن 
در دریا چه مشــکلی می تواند داشته باشد؟ مســأله به این سادگی نیست به دلیل کاهش ترسیب امالح در لوله ها در 
دماهای باال و بنابراین افزایش طول عمر آن ها، معمواًل مواد شیمیایی به آب خنک کننده اضافه می شود که آن مواد، 
خطرناک اســت. خوشبختانه این موارد شــامل همه پاالیشگاه ها نمی شود و برخی از آنها دارای سیستم خنک کننده 

گردشی هستند.
 

 آقای دکتر به عنوان پژوهشگری که روی منابع آبی ایران کار کرده اید ارزیابی شما از سالمت منابع آبی 
ایران به لحاظ عاری بودن از آالینده های مثل نیترات چیست؟

نیترات آالینده ای اســت که می تواند توسط هم انســان، هم گیاه و هم حیوانات تولید شود. فاضالب های تولید شده 
انســانی و حیوانی در دامداری ها و کودهایی شــیمیایی که به محصوالت زراعی داده می  شود، منابع نیترات هستند. 
یون نیترات به دلیل داشــتن بار منفی در خاک جذب پایینی داشته و با آبیاری و آب باران در خاک شسته می  شود و 
به راحتی به منابع زیرزمینی می رسد. استراتژی شرکت آب و فاضالب به عنوان متولی توزیع آب شرب برای کاهش 
نیترات در آب شرب، به ویژه زمانی که غلظت این آالینده از حد استاندارد )50 میلی گرم در لیتر( فراتر رود، استفاده 
و اختالط بیشتر با منابع آب سطحی است که بواسطه فرآیند ترقیق غلظت نیترات در آب شرب کاهش می یابد. هم 
اکنون شــاهد پیاده سازی سیستم جمع آوری فاضالب شهری در سطح تهران هستیم و این یک اقدام بسیار مناسب 
در راســتای عدم اختالط فاضالب با منابع آب زیرزمینی است که الزم است برای سایر کالنشهرهای کشور نیز اجرا 
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شود. اما وجود نیترات در منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی با منشأ فاضالب، در مناطق کشاورزی با دلیل استفاده 
زیاد از کودهای شیمیایی متداول است.

در بســیاری از منازل برای تهیه آب شرب با کیفیت بهتر، از سیستم تصفیه خانگی استفاده می  شود، نکته قابل توجه 
اینکه معمواًل مکانیزم کارکرد این سیســتم ها بر اساس جذب فیزیکی است، این سیستم ها به دلیل استفاده از غشاها 
با روزنه های مختلف، معمواًل در ابتدای استفاده تمام امالح موجود در آب را جذب می کنند و بنابراین آب فاقد امالح 
که برای رشــد به ویژه برای کودکان ضروری اســت، خارج می کند. حال اگر ظرفیت این غشــاها از امالح پر شود، 
معکــوس عمل می کند و به جای گرفتن امالح از آب، امالح را بــاز پس می دهد مضاف اینکه وجود امالح بر روی 
سطح غشاها، خود منبع تغذیه برای انواع باکتری ها و رشد آنها است. در استفاده از این سیستم ها توجه به این نکات 
و تعویض به موقع فیلترها حائز اهمیت است. استفاده از تکنولوژی نانو در تصفیه آب و فاضالب در کشورمان، محدود 
به مطالعات آزمایشگاهی است و پیاده سازی آنها در محیط واقعی نیاز به مجوزهای گوناگون دارد. در حالی که در تمام 
دنیا از این تکنولوژی که یک روش کارآمد و سریع برای حذف آالینده ها است، استفاده گسترده می  شود. اینجانب به 
دلیل عالقه، رســاله دکتری خود را در ســال 1385 در زمینه حذف آالینده نیترات از آب زیرزمینی انتخاب کردم، اما 
عدم توجه مســئولین به حوزه علمی سبب شــد که ادامه دادن این زمینه پژوهشی بسیار محدود و آن هم در محیط 

آزمایشگاهی انجام شود.
 

 با توجه به مطالعات شما در زمینه منابع آبی، تخمین شما از سفره های آبی و نیز ذخایر منابع آبی به چه 
میزان است؟

ســفره های آب زیرزمینی سه دسته هستند: یکی سفره های آبرفتی که بیشتر ســفره های کشور از این نوع هستند، 
سفره های سازند سخت و سفره های کارستی )آهکی(. بیشتر مشکالت کاهش کمیت و کیفیت که اکنون وجود دارد 
مربوط به ســفره های آبرفتی اســت. هر چند که اکتشاف و استحصال از منابع آب در سازندهای سخت و کارستی به 
علت هزینه بر بودن اکتشــاف و حفاری در آنها هنوز در حد ســفره های آبرفتی نیست، اما 11 تا 13 درصد از سطح 
کشور ما را سازندهای آهکی تشکیل می دهد که تمرکز اصلی آنها در محدوده زاگرس است. برخی از استان ها مانند 
کرمانشــاه، لرســتان و فارس از این منابع در قالب چشمه ها و یا حفر چاه ها زیاد استحصال می  شود اما آمار دقیقی از 
ذخایر منابع آب زیرزمینی کارستی و سازند سخت در کشور نیست و ان شااهلل حداقل این منابع برای آیندگانمان باقی 
بماند. دشــت های آبرفتی شناسایی شده در کشور که بهره برداری و پایش کمی و کیفی در آنها انجام می  شود حدود 
609 تا اســت، از زمان ورود الکتروپمپ ها به ایران در زمان قاجار و امکان پمپاژ آب از اعماق بیشــتر، می توان گفت 
که زمان شــروع افول کمیت و کیفیت سفره های آبرفتی است. هم اکنون وزارت نیرو و محققین می توانند بر اساس 
اطالعاتی که از ســفره های آبرفتی دارند، میزان ذخایر آب زیرزمینی و زمان اتمام این منابع با حفظ روند برداشــت 
کنونی را تقریب بزنند اما ارائه و اشاعه این اطالعات به خاطر مسائل اجتماعی اصواًل کار صحیحی نیست. انشاهلل با 
اقدامات مؤثری که در راســتای احیا و تعادل بخشی سفره ها آغاز و پیاده سازی شده است، شاهد کاهش روند تخلیه 

این منابع باشیم.
 

 به عنوان پژوهشگر مدیریت منابع آب لطفاً بفرمایید بزرگترین چالش این حوزه در ایران چیست؟
البته این ســوال آنقدر در محافل مختلف تکرار شــده که کلیشه ای شده است. تحقق نیافتن مدیریت یکپارچه منابع 
آب در کشور به صورت کامل را شاید بتوان مهم ترین مشکل در این حوزه دانست، منظور توجه به همه ابعاد مدیریت 

یکپارچه شامل ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی است.

دکتر سید موسی حسینی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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البته همه ضعف مدیریت در حوزه آب را مطرح می کنند. همه ما موضوع کمبود نزوالت جوی به دلیل نوســانات آب 
و هوایی و افزایش جمعیت و توســعه بخش کشــاورزی و صنعت و نیاز روزافزون بخش های مختلف به منابع آب را 
کاماًل می دانیم. بهره وری پایین بخش کشــاورزی به عنوان مهم ترین بخش مصرف کننده منابع آب تجدید شــونده 
کشــور )در حد 92درصد(، مضاف بر این، رقابت بر سر مســأله آب و استحصال هر چه بیشتر بخش های مختلف از 
این منابع محدود و آلوده نمودن آنها از جمله چالش های موجود در بخش منابع آب کشــور اســت. بخشی نگری در 
حوزه آب، که منظورم توسعه به یک بخش و عدم توجه به سایر بخش های دخیل از جمله چالش های موجود در این 
حوزه اســت. مدیریت استانی آب به جای مدیریت حوضه آبریزی نیز از جمله نقاط ضعف این حوزه است. عدم توجه 
به ارزش گذاری آب به عنوان یک کاالی اقتصادی، برداشــت های غیر مجاز از منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی، 
کمبود و یا عدم وجود قوانین مؤثر و بازدارنده در این حوزه، دخیل ننمودن همه ذی نفعان حوزه آب در تصمیم سازی ها، 
وجود مراکز موازی تصمیم گیری در این حوزه، همه این موارد و ســایر موارد ذکر نشــده خالصه می  شود در تحقق 
نیافتــن کامل مدیریت یکپارچه در این حوزه در کشــور. این مدیریت تحقق پیدا نمی کند مگر در بســتری از وجود 
داده های کافی و قابل اعتماد در حوزه آب. البته شاهد اتفاق خوبی اخیراً در این زمینه هستیم، طرح آمایش منابع آب، 

اجرای طرح احیا و تعادل بخشی دشت های کشور از جمله آنها است.
 

 به عنوان پرسش پایانی شما چه راهکارهای را در زمینه مدیریت منابع آب پیشنهاد می کنید؟
با توجه به مطالب گفته شده الزم است وضعیت مدیریت منابع آب در کشور بر اساس شاخص ها و استاندارد بین المللی 
کــه تمــام جنبه های یکپارچگی مدیریت را در بر گیرد در طول دوره های مختلــف ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها 
برای تحقق بهتر مدیریت بهینه منابع آب که همان مدیریت یکپارچه است، در برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرد.
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یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، آموزش و توانمندسازی 
کشاورزان، کم آبیاری، به زراعی، ایجاد تشکل های آب بران، 

ایجاد پلیس آب، مدیریت تغذیه گیاهان و توسعه کشت گلخانه ای 
و استفاده مجدد از ز ه آب ها و آب های نامتعارف 

از جمله راهکارهای مهم ارتقاء بهره وری آب هستند

دکتر حامد ابراهیمیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر حامد ابراهیمیان طالشی، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و رئیس 
مؤسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران است. ایشان در سال ۲0۲0 موفق به 
دریافت جایزه بین المللی صرفه جویی آب کشاورزی )بخش کارشناسان جوان( شد. کسب جایزه 
مقاله علمی برتر در سومین جشنواره مهندسی آب ایران در سال ۹1 و پژوهشگر نمونه جوان در 
جشنواره پژوهش سال ۹۸ دانشگاه تهران از جمله دیگر افتخارات ایشان است. صغری داوری فرد 

در زمینه فعالیت های دکتر حامد ابراهیمیان گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می آید.

 شما در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال ۹۸ به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شدید. در 
این باره و دالیل انتخاب خودتان به عنوان پژوهشگر نمونه توضیح بفرمایید؟

شاخص های مختلفی برای انتخاب پژوهشگر نمونه وجود دارد که شاخص های اصلی شامل چاپ مقاالت در مجالت 
معتبر بین المللی، چاپ مقاالت علمی- پژوهشی در مجالت داخلی، تألیف کتاب، انجام طرح های پژوهشی - کاربردی 
هیأت  توسط عضو  چاپ شده  مقاالت  کیفیت  این،  بر  بود. عالوه  خارجی  و  داخلی  همایش های  در  مقاالت  ارائه  و 
علمی، اعتبار مجالت و همچنین میزان استناد تحقیقات انجام شده عضو هیأت علمی توسط محققان مختلف از دیگر 
باید در راستای  انجام شده  انتخاب پژوهشگر نمونه است. الزم به ذکر است که پژوهش های  شاخص های مهم در 

تخصص و طرح جامع تحقیقاتی عضو هیأت علمی باشد.
خالصه عملکرد پژوهشی این جانب شامل چاپ 50 مقاله در مجالت معتبر بین المللی )JCR(، چاپ بیش از 60 
مقاله در مجالت علمی- پژوهشی، تألیف دو کتاب، ارائه بیش از 20 مقاله در همایش های داخلی و خارجی و انجام 

هفت طرح پژوهشی است.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی آثار خود و اینکه اینها چه داللت های کاربردی برای کشور 
دارند، توضیح دهید؟

دکتر حامد ابراهیمیان / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -1021

ایران همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده است. از طرفی مصرف عمده آب در کشور به آبیاری اراضی کشاورزی 
اختصاص دارد. مصرف بیش از حد آب توسط کشاورزان و عدم استفاده بهینه از منابع آب موجود یکی از چالش های 
اصلی و مهم کشور است. افزایش بهره وری آب آبیاری به همراه کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی برای مقابله 

با مسأله کم آبی کشور یک ضرورت است.
طرح های پژوهشی این جانب عمدتًا در ارتباط با صرفه جویی آب کشاورزی، ارتقای بهره وری مصرف آب و کاهش 
آلودگی منابع آب ناشی از فعالیت های کشاورزی است که از نظر توسعه پایدار کشاورزی، حفاظت از محیط زیست 
و منابع آب اهمیت زیادی دارد. ویژگی اصلی طرح های پژوهشی، کاربردی بودن آنها در مزارع کشاورزی است که 
می توان با هزینه کم و اجرای ساده، نتایج بسیار خوبی در ارتباط با افزایش راندمان آبیاری و ارتقای بهره وری مصرف 
آب کشاورزی کسب کرد. به عنوان نمونه، طرح پژوهشی )سه ساله( »استفاده از پساب های تصفیه شده استان البرز 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی،  اراضی کشاورزی دشت های هشتگرد و ماهدشت« که در راستای  آبیاری  برای 

امنیت غذایی و حفظ محیط زیست است نیز یکی از طرح های کاربردی این جانب است.
 

 بیشترین زمینه و مسائلی که شما بر روی آنها تمرکز کرده اید کدامند؟ بر مبنای این تحقیقات، چه راهکاری 
می توان برای غلبه بر مشکالتی که اشاره کردید، احصاء کرد؟

آلودگی  کاهش  و  آبیاری  سیستم های  عملکرد  بهبود  و  اصالح  کشاورزی،  آب  مدیریت  بنده،  تحقیقاتی  زمینه 
در  میدانی  به صورت  تحقیقات  این  عمده  که  است   )chemigation( شیمابیاری  روش  به  آب وخاک  منابع 
مزرعه آموزشی-پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی )کرج( انجام شده است. همچنین، توسعه و ارزیابی 
مدل های شبیه سازی و به به کارگیری آن ها برای کاهش تلفات آب آبیاری و آلودگی از دیگر موضوعاتی است 
داده ایم در  انجام  تهران  دانشگاه  پژوهشی که در  پایان نامه ها و طرح های  آنها تحقیق کرده ایم. عمده  که روی 
راستای همین موضوعات مهم بوده است تا بتوان مزایا و محدودیت های راهکارهای مختلف را مورد بررسی قرار 
داد. این راهکارها متناسب با شرایط هر منطقه )خصوصیات اقلیمی، خاک، منابع آب، الگوی کشت و …( قابل 

کاربرد و توصیه است.
آبیاری، طراحی مناسب  انتخاب صحیح روش  آبیاری در کشور شامل  افزایش بهره وری آب  مهم ترین راه کارهای 
سیستم های آبیاری، مدیریت صحیح آب در مزرعه، استفاده از بذرها و ارقام اصالح شده، آموزش و مشارکت کشاورزان، 
تعیین تاریخ بهینه کاشت، تعیین ترکیب بهینه کشت، مدیریت تغذیه گیاه، توسعه کشت گلخانه ای و استفاده مجدد از 
زهاب ها و آب های نامتعارف است؛ بنابراین راه کارهای متعددی برای ارتقای بهره وری آب وجود دارد که باید متناسب 

با شرایط منطقه آن ها را پیاده سازی نمود.
استفاده ناکارآمد از منابع آب و نهاده های کشاورزی )کود و سم( منابع آبی کشور را از نظر کّمی و کیفی در معرض 
تهدید جدی قرار دهد. پیچیدگی و تنوع آالینده های کشاورزی و حجم باالی تلفات آب به دلیل طراحی نادرست 
سامانه های آبیاری و زهکشی به افزایش سهم کشاورزی در آالیندگی منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر شده 
است. برای رفع مشکالت کّمی و کیفی حاصل از زه آ ب های کشاورزی مناسب ترین روش، کنترل منابع آالینده 
با مدیریت کاربرد بهنگام و صحیح مواد شیمیایی و کاهش تلفات رواناب و نفوذ عمقی آبیاری در سطح مزرعه 
خواهد بود. با توجه به لزوم افزایش بازده عملیات آبیاری و کاربرد مواد مغذی به منظور دسترسی به امنیت مواد 
غذایی، حفظ محیط زیست و کشاورزی پایدار باید به روش مدیریتی کارآمدی همچون شیمابیاری )فرایندی که 
طی آن کود شیمیایی و مواد شیمیایی دیگر از طریق آب آبیاری به مزرعه داده می شود( روی آورد که در این 
زمینه راهنمای استفاده از آن در سامانه های مختلف آبیاری ارائه و بهترین عملیات مدیریتی در آن توصیف شود. 
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آنچه مسلم است با دستیابی به مدیریت و طراحی بهینه شیمابیاری، محیط زیست از آلودگی ناشی از فعالیت های 
کشاورزی در امان خواهد بود.

 
 این راهکارهایی که اشاره کردید، چه خروجی های عملیاتی می تواند داشته باشد؟

عمده نتایج پژوهش های انجام شده توسط این جانب حاکی از امکان کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، تولید 
و  شیمابیاری  تکنیک  اثر  در  آب وخاک  آلودگی  کاهش  و  آبیاری  آب  کاهش حجم  با  کشاورزی  محصوالت  بیشتر 
کودآبیاری است. به عنوان مثال در طرح کاربردی »کاهش تلفات آب، فسفر و فرسایش خاک با استفاده از مانع در 
آبیاری جویچه ای« که مورد حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بود توانستیم تلفات رواناب آب آبیاری، فسفر خروجی از مزرعه و فرسایش خاک را به ترتیب 45 درصد، 40 درصد و 
60 درصد کاهش دهیم. در واقع با یک راهکار ساده و کم هزینه مقدار قابل مالحظه ای تلفات آب، خاک و کود کاهش 
یافت. همین طرح موفق شد جایزه بین المللی صرفه-جویی آب کشاورزی در سال 2020 را کسب کند )الزم به توضیح 
است که کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی )ICID( هرساله اقدام به برگزاری مسابقه بین المللی صرفه جویی آب در 
کشاورزی می نماید(. نتایج این پژوهش ها هم در مجالت و همایش ها و برای سازمان های مختلف ارائه شد. امیدواریم 
که نتایج طرح های پژوهشی در اراضی کشاورزی کشور پیاده سازی و اجرا شود تا بر بحران آب کشور مقابله شود. عمده 

پژوهش ها و راهکارهای پیشنهادی در راستای سازگاری با کم آبی در کشور است.

 به طور مشخص چه نهادها و سازمان هایی می توانند از نتایج پژوهش های شما و نیز راهکارهایی که ارائه 
داده اید، بهره ببرند؟

نتایج و دستاوردهای پژوهشی عمدتًا در ارتباط با بخش کشاورزی و محیط زیست است که می تواند مورد استفاده 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گیرد. نتایج طرح های پژوهشی در اراضی 

کشاورزی کشور قابل کاربرد هستند.
و  مطالعات  مرکز  منطقه ای گیالن،  آب  البرز، شرکت  منطقه ای  آب  تحقیقاتی شامل شرکت  کارفرمای طرح های 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  جمهوری،  ریاست  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  بین المللی،  علمی  همکاری های 
گیالن  استان  شالیزاری  اراضی  در  آبیاری  آب  برگشتی  جریان های  از  استفاده  است.  بوده  خصوصی  شرکت های 
استفاده  به منظور  آبیاری  و شبکه  آب بندان  از  تلفیقی  استفاده  آلودگی،  و کاهش  آبیاری  راندمان  افزایش  به منظور 
حداکثری از آب باران و کاهش فشار به شبکه آبیاری تجن )مازندران(، افزایش بهره وری آب آبیاری با استفاده از 
ارقام مختلف محصول ذرت )کرج(، تحلیل شبکه ذی نفعان محلی و ارتقای بهره وری آب آبیاری در شرایط کم آبی 
به منظور احیای دریاچه ارومیه، تعیین بهره وری آب-انرژی و الگوی کشت اقتصادی در شرایط آبیاری با آب زیرزمینی 
)قزوین( و استفاده از پساب های تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی استان البرز از مهم ترین  دستاوردهای این 

پژوهشی بوده است که کاربردی شده اند.
 

 عمده پژوهش های شما بیشتر بر روی آبیاری متمرکز بوده است. با توجه به اینکه کشور ما با خشک سالی های 
پی درپی مواجه بوده است، چه راهکارهایی برای این مسأله در سایر نقاط کشور می توان توصیه کرد؟

روش آبیاری باید متناسب با شرایط اقلیمی، زراعی و آب وخاک مزرعه و همچنین متناسب با سطح آگاهی کشاورزان 
در استفاده از سیستم آبیاری انتخاب شود. هرچند دلیل اصلی کشاورزان برای تغییر سیستم آبیاری، کاهش مصرف 
آب نیست بلکه دالیل اصلی افزایش درآمد و بهره وری اقتصادی، کاهش هزینه نیروی کارگری و کاهش هزینه پمپاژ 
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آب است؛ اما با محدود شدن منابع آب و کاهش حق آبه های کشاورزی، کشاورزان تمایل دارند تا استفاده مؤثری از 
منابع آب موجود نمایند.

استفاده از روش های نوین آبیاری سطحی و آبیاری تحت فشار منجر به کاهش زیاد تلفات آب در مزرعه می شود. 
مشکالت عمده در آبیاری سطحی، تلفات نفوذ عمقی و رواناب است که می توان با مدیریت آبیاری سطحی، راندمان 

آبیاری را افزایش داد و حتی آلودگی ناشی از آالینده های کشاورزی را به حداقل رساند.
روش های نوین آبیاری تحت فشار از جمله فناوری هایی است که منجر به افزایش قابل توجه بهره وری آب در ایران 
و جهان شده است. سیستم های مختلف آبیاری بارانی و قطره ای وجود دارند که متناسب با شرایط مزرعه به کار 
می روند. توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار نقش مهمی در افزایش بهره وری آب کشاورزی دارد. خرد بودن اراضی 
کشاورزی در کشور یکی از دالیل اصلی عدم به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار است که باید اقدامات و 

برنامه ریزی های الزم برای یکپارچه سازی اراضی انجام شود.
علی رغم استفاده از سیستم های نوین و مناسب آبیاری در مزرعه، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که عملکرد 
سیستم آبیاری به دلیل مدیریت نامناسب آبیاری در مزرعه رضایت بخش نبوده است. برنامه ریزی آبیاری از اقدامات 

مهم و اساسی در مصرف صحیح آب آبیاری است که سیستم آبیاری باید بر اساس این برنامه ریزی عمل کند.
از  بسیاری  موفقیت  عدم  دالیل  از  یکی  آبیاری  سیستم  راهبری  در  کشاورزان  اطالع رسانی  و  آموزش  عدم 
آبیاری  پروژه های  موفقیت  در  کشاورزان  نقش  است.  بوده  کشور  در  تحت فشار  آبیاری  سیستم های  پروژه های 
کشاورزی  برای  آبیاری  پروژه های  در  آن ها  مشارکت  و  کشاورزان  توانمندسازی  و  آموزش  است.  حیاتی  بسیار 

پایدار یک اقدام ضروری است.

 برای افزایش بهره وری آب کشاورزی در کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟
امروزه فناوری های مختلفی برای مقابله با کم آبی و افزایش بهره وری آب معرفی شده اند. کاهش قابل توجه تلفات 
آب با اصالح جریان ورودی و ابعاد مزرعه در آبیاری سطحی، افزایش قابل توجه بهره وری آب در روش های آبیاری 
قطره ای نواری و زیرزمینی برای محصوالت زراعی و باغی، کارایی قابل توجه فناوری های نوین در مدیریت صحیح 
آب در مزرعه )مانند سنسورهای مختلف، مالچ ها، لوله های دریچه دار، مدل های شبیه سازی و تکنیک کم آبیاری(، 
اهمیت استفاده از بذرها و ارقام اصالح شده در افزایش بهره وری آب، ضرورت استفاده از تجهیزات و لوازم باکیفیت 
آبیاری و اهمیت آموزش و اطالع رسانی به کشاورزان در مورد برنامه ریزی آبیاری و استفاده از فناوری ها از جمله 

راهکارهای عملی و پیشنهادی است.
و  اجتماعی  اقتصادی،  پیامدهای  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  آب  بهره وری  ارتقای  در  پایداری  موضوع 
نتایج پژوهش ها نشان  بایستی مورد توجه قرار گیرد.  ارتقای بهره وری آب  فناوری های  از  استفاده  زیست محیطی 
می دهد که شکاف بزرگی بین مقادیر پتانسیل و موجود بهره وری آب وجود دارد که نشان دهنده ضرورت پیاده سازی 
راهکارهای ارتقای بهره وری آب است. دولت و بخش خصوصی مرتبط باید اقداماتی برای ظرفیت سازی و آموزش 
کشاورزان در استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش بهره وری آب و درآمد کشاورز انجام دهند. در این صورت، 
پذیرش و مشارکت کشاورزان در پیاده سازی راهکارهای بیان شده بسیار کمک کننده و مؤثر است. نظارت و کنترل 
در برداشت آب و ایجاد تشکل های آب بران با مشارکت کشاورزان نیز از دیگر اقدامات اساسی است که باید برای 
استفاده بهینه از منابع آب انجام شود. عالوه بر این، تعیین تاریخ بهینه کاشت، تراکم و آرایش کاشت و الگوی کشت 
بهینه، استفاده از کشت نشایی به جای استفاده از کاشت مستقیم بذر، استحصال و استفاده حداکثری از آب باران و 

همچنین توسعه کشت گلخانه ای، نقش مؤثری در صرفه جویی مصرف آب و افزایش بهره وری دارد.
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با توجه به محدودیت منابع آب توصیه می شود که کم آبیاری به عنوان یک گزینه کارآمد به منظور افزایش بهره وری 
آب در طرح ها و پروژه های آبیاری مدنظر قرار گیرد. کم آبیاری عبارت است از مصرف عامدانه و عالمانه کمتر آب 
و به عبارت دیگر استفاده بیشتر و بهتر از واحد حجم آب است. کم آبیاری )deficit irrigation( با کمتر آبیاری 
)less irrigation( متفاوت است. هدف اصلی از اجرای کم آبیاری افزایش بهره وری آب چه از طریق کاهش 
میزان آب آبیاری در هر نوبت و یا حذف آبیاری های است که کمترین بازدهی را دارند. اقدامات به زراعی مانند کاشت 
نشایی، کشاورزی حفاظتی )خاک ورزی مناسب( و تغییر تاریخ کاشت منجر به کاهش مصرف آب و استفاده حداکثر 
از باران می شود. همچنین مدیریت تغذیه گیاهان و مدیریت مناسب مکانیزاسیون در عملیات های کاشت، داشت 
و برداشت منجر به افزایش محصول و بهره وری آب کشاورزی خواهد شد. عملیات کودآبیاری نیز می تواند سبب 
کاهش تلفات و افزایش یکنواختی توزیع کود شوند که در نهایت بهره وری آب و کود در مزارع را افزایش می دهند.

برای  آن ها  از  می توان  که  است  کم هزینه  و  کاربردی  کارا،  فناوری های  از  یکی  شبیه سازی  مدل های  از  استفاده 
مدیریت آب در مزرعه و ارتقای بهره وری آب استفاده نمود. یکی از اقدامات مهم برای کنترل مصرف آب و بهبود 
زیرزمینی و شبکه  منابع  از  برداشت  اندازه گیری  از طریق  بهره وری آب در بخش کشاورزی، تحویل حجمی آب 
آبیاری است. نصب کنتور و تجهیزات مناسب برای اندازه گیری و تحویل حجمی آب، ایجاد پلیس آب برای نظارت 
و کنترل در بهره برداری آب، ایجاد یا توسعه تشکل های آب بران غیردولتی )با مشارکت کشاورزان( در هر یک از 
دشت های کشاورزی، قیمت گذاری مناسب آب و ایجاد بازار آب از اقدامات ضروری است که از برداشت های غیرمجاز 

آب جلوگیری می کند.
توسعه کشت گلخانه ای یکی از راهکارهای مهم در راستای افزایش بهره وری آب به خصوص در شرایط بحران آبی 
است. گلخانه به فضای محدودی اطالق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان، از 
نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. تولید در گلخانه از راهکارهای مؤثری است که می تواند 
منجر به افزایش بهره وری آب و تولید مواد غذایی شود. از مزایای گلخانه تولید محصوالت خارج از فصل، بهره وری 
زیاد، امکان کشت بدون خاک، استفاده بهینه از نهاده های تولید و ایجاد اشتغال است و به ویژه در مناطق خشک و 

نیمه خشک باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.
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هفت راهکار عمده برای مواجهه با چالش های 
اساسی در حوزه منابع طبیعی وجود دارد

 دکتر حسن احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

۱۳۵ میلیون هکتار از کل وسعت کشور تحت تأثیر فرسایش و تخریب قرار دارد

دکتر حسن احمدی استاد پیشکسوت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم جمهوری اسالمی ایران است که تحقیقات و تألیفات گوناگونی در زمینه منابع طبیعی داشته 
است.  واکاوی منابع طبیعی تجدیدشونده موضوع گفت وگوی لیال احمدی با دکتر حسن احمدی است.

 به عنوان یک سوال کلی و برای فهم بهتر جایگاه منابع طبیعی در کشور، از نظر شما ارزش منابع طبیعی 
کشورمان به چه میزان است و برآورد شما در این زمینه چیست؟

اگر بخواهیم ارزش مادی منابع طبیعی کشــور را نشان بدهیم در یک برآورد ارزش مجموعه ذخایر نفت و گاز حدود 
5 تریلیون یورو تخمین زده شــده که تقریبًا 10 درصد ارزش منابع طبیعی کشور است و این نشان می دهد که ارزش 
منابع طبیعی ما تا چه حد است، در حالی که ما هیچ ارزشی برای آن قائل نیستیم. جنگل و مرتع می تواند 40 درصد 
تبخیر را کاهش، 10 درصد رطوبت خاک و 20 درصد ضریب نگهداشــت رطوبت خاک را افزایش دهد و هر هکتار 
جنگل و مرتع می تواند ســاالنه 2.5 تن اکســیژن تولید و 4.5 تن گازکربنیک را جذب کنند که شــاید از نظر برخی 

ارزش مادی نداشته باشد.
 

 با توجه به میزان ارزشی که به آن اشاره کردید، وضعیت منابع طبیعی کشورمان را در حال حاضر چطور 
ارزیابی می کنید؟

منابع طبیعی تجدیدشــونده که در اصل شامل پوشش گیاهی اســت، در ایران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. 
عوامل گوناگونی در کاهش توان طبیعی این منابع و شکل گیری مؤثر بوده است. روند تخریب منابع طبیعی به گونه ای 
است که در صورت فقدان یک سیاست گذاری کاهش و قطع تخریب، روزبه روز شاهد زوال زودهنگام منابع هستیم. 
البته باید گفت که روند کنونی تخریب در یک بســتر تحول و توســعه تاریخی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده است. 
اگر چه بهره برداری از منابع طبیعی ســابقه دیرینه دارد، اما از نظر کارشناسان که به روند تخریب منابع طبیعی توجه 
کرده اند حدود 60 ســال می گذرد. در این مدت همواره کارشناســان در این اندیشه بوده ا ند که در جهت بهره برداری 
اصولی از منابــع گام بردارند و طی این مدت برنامه های گوناگون را به منظور حفظ، احیا و بهره برداری منابع طبیعی 

به اجرا درآورده اند.
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 آیا در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تخریب و فرسایش منابع طبیعی وجود دارد؟
از کل وســعت کشور که 165 میلیون هکتار اســت 135 میلیون هکتار تحت تأثیر فرسایش و تخریب قرار دارد که 
105 میلیون هکتار تحت تأثیر فرســایش آبی و 30 میلیون هکتار اراضی با فرســایش بادی تخریب می شود که این 
تخریب در محدوده سه اکوسیستم جنگل، مرتع و بیابان اثر می گذارد. در این مساحت ساالنه حدود 2 میلیارد و 750 

میلیون تن خاک تخریب و از دسترس خارج می شود.
 

 در سال های اخیر شاهد وقوع سیالب در برخی مناطق کشور بودیم. آیا این سیالب ها باعث تخریب بیشتر 
منابع طبیعی است یا تخریب منابع طبیعی این سیالب ها را ایجاد کرده است؟

سیل نشانه تخریب است. خاک را تخریب و به شکل رسوب در دریا و اقیانوس و یا چاله های داخلی رسوب می دهد 
و عالوه بر خسارت به منابع طبیعی، خسارت جانی و مالی در پایین دست ایجاد می کند. به همین دلیل است که باید 

به منابع طبیعی توجه کرد.
در شرایط کنونی آمار دقیق از منابع طبیعی نداریم، به عنوان مثال جنگل های زاگرس که 5 و نیم میلیون هکتار تخمین 
زده می شود و به تدریج در اثر تخریب به حدود زیر 4 میلیون هکتار رسیده است. به زاگرس که یک اکوسیستم جنگلی 
محسوب می شود دیگر نمی توان در شرایط فعلی جنگل اطالق کرد. در آن کشاورزی می شود، دام ها در مرتع چرا می کنند 
و از میوه ها و چوب درختان اســتفاده می شــود. در این حالت جنگل نمی تواند آب بارش را حفظ کند. در همین جریان 
ســیالب 97 و 98 مشــاهده کردیم. هر جا سیل آمد باالدست، جنگل بود. سیل در گلستان، مازندران، خرم آباد، ایالم و 
خوزستان و )مربوط به جنگل های کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری مربوط به جنگل های زاگرس است(. 
اگر این جنگل ها تخریب نمی شد، مقدار قابل توجهی آب بارش را در خود جذب می کرد و این سیل وحشتناک را ایجاد 
نمی کرد. در محاســبه ای در خصوص میزان تخریب این ســیالب اخیر در حوزه آبخیز کرخه، کارون و دز میزان خاک 
فرسایش یافته یک میلیارد و 293 میلیون و 348 هزار تن شد و اگر عمق خاک کشاورزی را 30 سانتی متر در نظر بگیریم، 

این خاک معادل 331 هزار و 628 هکتار زمین کشاورزی بوده که از دسترس خارج شده است.
برآورد می شود که ساالنه در کشور حدود 130 هزار هکتار پوشش جنگلی و حدود 500 هزار هکتار پوشش مرتع در 
بخش اکوسیســتم مرتع و بیابان تخریب می شــود. می دانید که پوشش گیاهی نقش اساسی در حفاظت خاک دارد و 
می تواند جلوی تخریب را بگیرد، آب را نفوذ دهد و از روان آب جلوگیری می کند و در نتیجه از وقوع سیل جلوگیری 

و خاک را حفظ می کند.
 

 شما گفتید کارشناسان منابع طبیعی در ۶0 سال اخیر به روند تخریب منابع طبیعی توجه کرده اند، آیا آماری 
از وقوع سیل در این محدوده ارائه شده است؟

بله. اگر آماری از وضعیت سیل و تخریب در ایران نشان بدهیم، این آمار می تواند اثرات تخریب و بحران منابع طبیعی 
را بهتر توصیف کند. از سال 1330 تا 1395 یعنی محدوده 65 سال وضعیت سیل و تخریب خاک به این شرح است:
در سال 1330، 205 مورد سیل داشتیم که به تدریج افزایش پیدا کرده است. در سال 1395، 506 سیل در نقاط مختلف 
کشور اتفاق افتاد که تماماً در اثر تخریب اکوسیستم های مرتع و بیابان و جنگل بوده است. در سال 1330 میزان خاک 
تخریب یافته که تبدیل به رسوب شده حدود 500 میلیون تن بوده است. در سال 1395 دو میلیارد 750 میلیون تن خاک 
تخریب و تبدیل به رسوب شد و از دسترس خارج و به دریا و اقیانوس و یا چاله های داخلی وارد شده است، به عبارت دیگر 
میزان تخریب خاک 400 درصد افزایش پیدا کرده است. هر هکتار جنگل حدود 1600 تا 2000 مترمکعب و هر هکتار 

مرتع حدود 40 متر مکعب آب را در سفره های زیر زمین ذخیره و از روان آب و ایجاد سیل جلوگیری می کند.

 دکتر حسن احمدی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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 چه عواملی را در ایجاد این تخریب های مؤثر می دانید؟
اولین و شــاید مهم ترین عامل انسان اســت. 80 درصد این تخریب را به صورت تغییر کاربری انسان رقم زده است: 
تبدیل جنگل به کشاورزی و چرای دام در جنگل و تبدیل مرتع به دیم زار، ویالسازی و ساخت وسازهای غیرمجاز که 
هنوز در عرصه منابع طبیعی قابل کنترل نیست. 20 درصد مربوط به خشک سالی و تغییر اقلیم است. خشک سالی در 
کشور ما مربوط به امروز و فردا نیست. 3 هزار سال سابقه خشک سالی داریم. کوروش در کتیبه دعا می کند که خدایا 
کشورم را از سه چیز مصون بدار: خشک سالی، جنگ و دروغ. بین 12 تا 13 میلیارد مترمکعب بیش از حد معمول از 
آبخوان ها برداشت می شــود. علت اصلی، حفر چاه های بدون مجوز و برداشت بی رویه از این چاه ها و آبخوان هاست 

که رقم بسیار باالیی است.
اگر از امروز این روند را قطع کنیم 50 ســال طول می کشــد تا به وضع نرمال برســیم. ما باید سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی مدیریتی داشته باشیم و این کار یک وزارتخانه نیست و همه ارگان ها باید به این مهم توجه کنند که از 

این برداشت بی رویه جلوگیری کنیم.
البته تغییر اقلیم مســأله مهم و مؤثری در این تخریب است. تغییر اقلیم در خشک سالی ها مؤثر است. یکی از مسائل 
مهمی که در چند ســال اخیر گریبان گیر ما شده و خشک ســالی ایجاد کرده موضوع گردوغبار است که حدوداً تمام 
اســتان کشــور را دربرمی گیرد. این گردوغبار که امروزه به غلط ریزگرد گفته می شود ذرات زیر دو میکرون است، اما 
ریزگردها عناصر ریزی اســت که صبحگاهان در کنار دریاها و اقیانوس ها از بخارات آب برمی خیزد، پس باید توجه 

شود که بین ریزگرد و گردوغبار باید تفاوت قائل شد.
این گردوغبار در جنوب و جنوب غرب و بیشتر استان ها از جمله آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، کردستان، خوزستان، 
اصفهان و گاهی تا تهران و استان های شمالی مثل مازندران و گیالن هم رسیده است، چرا که زمانی که این ذرات 
بســیار ریز باشند بیشتر در باال قرار می گیرند و حتی می توانند از فراز البرز هم عبور کنند و به استان های مازندران و 
گیالن هم می رسد. آنچه مسلم است این گردوغبار هم منبع داخلی و هم منبع خارجی دارد و حدود 60 درصد منابع 
مربوط به خارج از کشــور است. از سودان از روی دریای سرخ از عربستان می گذرند و به ایران می رسند. منبع دیگر 
عراق اســت به علت سدی که ترکیه روی دجله و فرات ســاخته است، اراضی زیر کشت کاهش پیدا کرده و همین 

اراضی منبع تولید گردوغبار است.
برای حل این معضل، چاره ای نیست مگر از طریق کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل )UNCCD( کشورها 
دور هم جمع شوند و برنامه و طرحی برای بیابان زدایی ارائه کنند. باید توجه کنیم هیچ کدام از ما حاضر نیستیم یک وجب 
از خاک کشورمان در دست دشمن باشد و برای این هدف در جنگ هشت ساله هزاران شهید دادیم، اما حاضریم خاک 

کشور به سادگی تخریب شود و برای آیندگان غذا نباشد. چه تفاوتی وجود دارد! باید به این نکته بیندیشیم.
 

 راهکار شما برای حل معضالت در حوزه آبخیزداری چیست؟
در این میان تدوین طرح های آبخیزداری، بیابان زدایی، مرتع داری و جنگل داری به عنوان یکی از عناصر اصلی برخورد 
درست با مسائل منابع طبیعی مطرح بوده است. در اثر شرایط بحرانی حاضر نیز کارشناسان بر این باورند که می توان 
مشــکالت منابع طبیعی کشور را به صورت علمی و فنی بررســی و بر اساس آن برنامه مناسبی طراحی و اجرا کرد؛ 
بنابراین باید به مهندســی ارزش توجه کنیم. هر بخشی از دیدگاه خود به مشکل نگاه می کند و درصدد حل مشکل 
اســت و راه حل ارائه می دهد. ما باید نگاه دینامیکی و پویا داشته باشیم. باید اکوسیستم را بشناسیم و با توجه به آن 
برنامه کالن ارائه دهیم. برای 50 ســال آینده برنامه ریزی کنیم. راهبرد کالن در هر بخش داشــته باشیم تا بتوانیم 
مدیریت خدمات اکوسیستمی را تعیین کنیم؛ بنابراین معتقدیم که واحد کاری منابع طبیعی باید حوزه آبخیز باشد. اگر 
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به تعریف حوزه آبخیز توجه کنیم که در آن سه اکوسیستم جنگل، مرتع و بیابان قرار گرفته است )البته در جنگل های 
شمال، جنگل و مرتع قرار دارد( یک حوزه آبخیز را در شرایط کنونی چند مدیر اداره می کنند. همان طور که گفتم در 
باالدســت آبخیزداری در میان بند مرتع و در پایین دســت بیابان قرار گرفته است؛ بنابراین در این روش که چند مدیر 
یک حوزه آبخیز را اداره می کنند به جای اینکه هم افزایی مثبت داشــته باشــند در بیشــتر مواقع اثرات و فعالیت های 

مثبت آنان خنثی می شود.
دوم، تغییر نگرش مدیران و سیاســت گذاران از سمت راه برد درمان به سمت راه برد پیشگیری است. بی شک اصالح 
ساختارهای کشــاورزی و منابع طبیعی برای کاهش خسارات ناشــی از رخدادهای طبیعی نظیر سیل بسیار کمتر و 

منطقی تر از هزینه هایی است که باید برای جبران خسارت متحمل شد.
راه حل سوم، تهیه اطلس اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور تثبیت کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر 

کاربری اراضی.
چهارم، بررســی مسائل اقتصادی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آبخیز از مهم ترین مسائل قابل بررسی است که با 
توجه به فقر مردم در این نواحی موجب استفاده بی رویه از اراضی و تخریب آن می شود. مردم باید بخشی از طرح ها 

باشند و بدانند طرح برای آنان منفعت دارد. باید به هر نحوی همکاری مردم را جلب کرد.
پنجم، با توجه به زودبازده بودن پروژه های منابع طبیعی و مشارکت پذیری باالی مردم لزوم برنامه ریزی و مشارکت 
مردمی باید مورد توجه قرار گیرد. علت اساسی موفق نبودن طرح های منابع طبیعی عدم مشارکت مردم در طرح هاست.
ششــم، لزوم تغییر جدی دیدگاه از مدیریــت انتزاعی مثل حکمرانی آب به مدیریت جامــع حوزه های آبخیز یعنی، 

حکمرانی جامع حوزه آبخیز است.
راه حل هفتم، لزوم بازنگری در مأموریت دستگاه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی به منظور کاربردی کردن برنامه های 
درسی است تا بخش های بین رشته ای تقویت و شرایط برای تربیت نیروهای مناسب با دید افق وسیع تر فراهم شود.

 
 پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی چرا اتفاق افتاد و چه عوارضی برای منابع طبیعی به دنبال داشته است؟

در گذشــته حدود 65 درصد روستانشــین و 35 درصد شهرنشین بودند و در حال حاضر این آمار معکوس شده است 
و همه این مســائل ریشه در مشــکالت اقتصادی دارد. روستا توان اقتصادی معینی دارد و با افزایش جمعیت کار در 
روســتا کمتر می شود و جوانان در جســت وجوی کار به شهرها کوچ می کنند. کرج در 50 سال گذشته جمعیت بسیار 
محدودی داشت و االن دومین شهر بعد از تهران است. دولت باید به بخش کشاورزی در روستا توجه بیشتری کند. 

متأسفانه نبود وضعیت اقتصادی مناسب این ناهنجاری ها را در کشور دامن می زند.
یک مثال در این زمینه، شــهر تهران اســت. تهران با کمبود آب درگیر اســت، طالقان آخرین امید تهران برای آب 
شرب است. تهران حداکثر برای 5 میلیون نفر توان و ظرفیت دارد. آخرین مرحله انتقال آب به تهران انجام شد. پس 
ازآن چه باید کرد؟ باید به این مســائل توجه شود. باید قوانین ویژه ای وضع شود برای اینکه بتوانند مردم در شهرها 
و روســتاهای خود ســاکن شوند و وضعیت اقتصادی آنها تقویت شــود. در تهران در شرایط آلودگی هوا، افرادی که 
وضعیت مالی مناسبی دارند، به شهرهای دیگر می روند، ولی کسانی که برای امرار معاش خود باید هر روز در تهران 

و در خیابان هایش بمانند، چه باید کنند.
 

 راه حل کالن شما به عنوان متخصص در این حوزه مشکل چیست؟
باید از متخصصان فن اســتفاده کنند و اصول کلی برای آمایش ســرزمین طراحی و اجرا کنیم. شــاید این آمایش 

سرزمین بتواند تنگناهای موجود را کاهش دهد.

 دکتر حسن احمدی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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آیا  اشاره می شود.  فعالیت های سازه ای  به  میان می آید  به  آبخیزداری سخن  از  که  زمان  آقای دکتر هر   
آبخیزداری منحصر به سازه است؟

اول بهتر اســت حوزه آبخیز را تعریف کنیم. حوزه آبخیز محدوده توپوگرافی اســت که تمام جریان های آبی به یک 
بســتر اصلی می ریزد و از یک خروجی خارج می شــود. در این محدوده اکوسیســتم های جنگل، مرتع و بیابان قرار 
گرفته اند و اکوسیستم دست ساز کشاورزی در بین آنها استقرار یافته است و مردم با گرایش های قوی و جنگلی به کار 
تولید مشــغول هستند. با توجه به اینکه مدیریت منابع طبیعی )جنگل، مرتع و بیابان( در حوزه آبخیز قرار دارند )البته 
تغییرات از اکوسیستم ها در جنگل های شــمال در بعضی مناطق متفاوت است( بنابراین توصیه می شود که مدیریت 
منابع طبیعی در قالب حوزه های آبخیز سامان دهی شود که هم از نظر نیروی انسانی- هزینه مقرون به صرفه بوده و 
هم از نظر مدیریت جامع مناسب تر خواهد بود، در شرایط کنونی 70 درصد کار آبخیزداری با سازه است و 30 درصد 
شاید هم کمتر با پوشش گیاهی است. این باید برعکس باشد. ما به عنوان کارشناسان منابع طبیعی باید خاک را حفظ 
کنیم. اگر بتوانیم یک بوته ســبز کنیم، کاری را انجام داده ایم. اگر به جای کاشــت و حفظ گیاهان سازه بزنیم، این 
ســازه جلوی رسوب را می گیرد. وقتی باالدست پوشش درست نداشته باشد خاک تخریب می شود و پشت این سازه 
جمع می شود. باید دیدگاه آبخیزداری عوض شود و احیا پوشش گیاهی در اولویت قرار گیرد. رویکرد آبخیزداری باید 
به جای اجرای پروژه های ســازه ای پروژه های تلفیقی زیست مهندسی )بیولوژیک( در سطح دامنه ها انجام دهد و از 

زدن سازه ها در موارد خاص استفاده شود.
 

 شما از فرهنگ منابع طبیعی سخن گفته اید. چگونه می توان این فرهنگ را در کشور ایجاد کرد؟
متأسفانه، امروزه هرم نیروی انسانی در کشور با مشکل مواجه شده است. همه می خواهند به سمت تحصیالت تکمیلی 
بروند. حجم بســیار زیادی از دانشگاه ها را دانشجویان تحصیالت تکمیلی اشغال کرده اند. در گذشته تکنیسین ها کار 
عملی را به مردمان در جنگل، مرتع و بیابان آموزش می دادند. ولی با رفتن به ســمت تحصیالت تکمیلی این بخش 
متوقف شده است. در گذشته آموزشگاه های زیادی داشتیم که متخصص تربیت می کرد که برخی از این آموزشگاه ها 
به دانشگاه تبدیل شد. این کمبود نیروی انسانی در بخش منابع طبیعی وجود دارد، لذا باید تکنسین ها تربیت شوند و 
به بخش های مختلف بروند و کار کاربردی و فرهنگ منابع طبیعی را به مردم آموزش دهند. ترویج آموزش از مسائل 
بسیار مهم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. جا دارد که وزارت جهاد کشاورزی به این بخش توجه و نیروی 

انسانی مورد نیاز را در این بخش تربیت کند.

 در پایان، مهم ترین توصیه شما در ارتباط با طرح های منابع طبیعی چیست؟
پایش و ارزیابی طرح های منابع طبیعی از اساســی ترین وظایف مدیران منابع طبیعی کشور است. مدیریت حوزه های 
آبخیز شامل مجموعه اقدامات مدیریتی است که برای حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده در یک 
حوزه آبخیز اجرا شود، ولی به دلیل عدم پایش و ارزیابی شرایط کنونی نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن 
داوری کرد. باید پایش و ارزیابی، مدنظر مدیران منابع طبیعی باشد و این پایش باید به نهادهای خارج از سازمان های 
اجرایی واگذار شــود. در مورد پایش و ارزیابی طرح های منابع طبیعی بحث طوالنی است و باید در مورد آن جداگانه 

به آن پرداخته شود.
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دانشگاه ها می توانند ارزش افزوده صنایع غذایی 
کشور را تا هدف ۱۲۰ میلیارد دالر پشتیبانی نمایند

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

ارزش صنایع غذایی جهان ۳۵۰۰ میلیارد یورو است 

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی، عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و استاد نمونه دانشگاه 
تهران است. ایشان فعالیت ها و مقاالت متعددی در حوزه »فراوری و صنایع غذایی« دارد. لیال احمدی 
در گفت وگو با دکتر ابراهیم زاده موسوی به واکاوی صنایع غذایی و بسته بندی در ایران پرداخته است.

 آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید، لطفاً درباره اهمیت صنایع غذایی در جهان و 
ایران بگویید؟

اجازه بدهید با ذکر آماری از ارزش غذایی شروع کنیم. ارزش جهانی صنایع غذایی 3500 میلیارد یورو است. ارزش 
کارگاه های صنعتی، 15 درصد  برآورد می  شود. 12 درصد  میلیارد دالر  ایران حدود 40  در  تولیدات صنایع غذایی 
اشتغال، 12 درصد سرمایه گذاری، 8 درصد ارزش افزوده، 7 درصد صادرات صنعتی اختصاص به صنایع غذایی دارد. 

سرانه ارزش افزوده صنایع غذایی در کشور حدود 500 دالر است.
 

 نقش دانشگاه ها در صنایع غذایی کشور چه اندازه است؟
انتظار  لیکن  دارند،  و  داشته  کشور  غذایی  صنایع  وضعیت  ارتقا  در  عمده ای  نقش  کشور  یک  درجه  دانشگاه های 
می رود با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد در صنایع غذایی، دانشگاه ها با پشتیبانی علمی و فناوری صنایع غذایی و 
به کارگیری فناوری های نوین و دانش روز باعث جهش صنایع غذایی شوند و صنایع غذایی را برای افزایش ارزش 
افزوده تا هدف 120 میلیارد دالر پشتیبانی نمایند. این هدف گذاری می  تواند خط مشی دانشگاه های درجه یک را 

برای ارتباط گسترده تر با صنایع غذایی کشور ترسیم نماید.
 

صنایع  یا  و  می پردازد  غذا  به  کشاورزی  مواد  تبدیل  به  صرفاً  غذایی  صنایع  بفرمایید  است  ممکن  اگر   
بسته بندی را شامل می شود؟

صنایع غذایی بخشی از زنجیره غذا و زیست فرآورده ها محسوب می شود که وظیفه آن فراوری مواد اولیه، محصوالت 
کشاورزی با هدف نگهداری و افزایش ارزش افزوده است. بسته بندی مواد غذایی نیز بخشی از صنایع غذایی در یکی 
از حلقه های فراوری مواد غذایی است که هدف آن حفاظت از ماده غذایی و افزایش ماندگاری و قابلیت بازاریابی 

آن است.

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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 صنایع بسته بندی را در ایران چگونه می بینید؟
صنایع بسته بندی در ایران طی دو دهه گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و همچنان رو به رشد است. در حال 
حاضر دستگاه های بسته بندی در داخل کشور طراحی و ساخته می شود و بخش عمده ای از مواد بسته بندی نیز در 
داخل ایران تولید می گردد. به جز بسته  بندی  های قوطی فلزی که ورق آن وارداتی است. سایر مواد اولیه بسته بندی 

در داخل ساخته می گردد.
 

 چه چالش هایی در این حوزه در کشور وجود دارد؟
و نیز  آن ها  تمام شده  قیمت  وارداتی و گرانی  اولیه  مواد  از  بعضی  باالی  بسته بندی در کشور هزینه  چالش عمده 
فناوری های نوین در بسته بندی است که هنوز در ایران رشد بایسته خود را پیدا نکرده است. دانشگاه ها در این زمینه 

می توانند کمک زیادی به صنایع بسته بندی و هوشمندسازی آن بنمایند.
 

استفاده  غذایی  مواد  بسته بندی  در  همچنان  اخیر  دهه های  در  پالستیکی  مواد  حاوی  بسته بندی  ظروف   
می شود؟

متأسفانه مواد اولیه پالستیکی بخش عمده صنایع بسته بندی را تشکیل می دهد. علت اصلی این موضوع پایین بودن 
قیمت آنهاست و بسته بندی های زیست تخریب پذیر همچنان به دالیل زیر سهم عمده ای از مواد اولیه بسته بندی را 

نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان پیدا نکرده است.
الف. پایین بودن مقاومت مکانیکی و قدرت ممانعت کنندگی زیست بسپارها.

ب. باال بودن قیمت مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر
ج. در دسترس نبودن مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر

البته در کشوری مثل ایران که ضایعات و محصوالت جانبی کشاورزی بسیار زیاد است، می توان از این مواد برای 
به شمار  مواد  این دسته  از  نیشکر  باگاس  مثل  موادی  استفاده کرد.  و ظروف یک بارمصرف  بسته بندی  مواد  تولید 

می  رود.
 

 آیا جایگزینی مواد پالستیکی با مواد قابل تجزیه امکان پذیر است؟
در خصوص تولید مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر تحقیقات گسترده ای در دانشگاه تهران انجام شده است و نتیجه 

آن تأسیس چندین شرکت تولیدی است که در حال حاضر مواد بسته بندی یک بار مصرف تولید می  کنند.
 

 آیا بسته بندی مواد غذایی و انواع آن در مواد غذایی تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد می کنند؟
بعضی از مواد بسته بندی می  توانند باعث ایجاد تغییرات شیمیایی، فیزیکی و حتی چشایی در مواد غذایی شوند که 
برای همه این موارد راه حل های علمی و قابل انجام وجود دارد که بسیاری از آنها نیز در صنایع بکار گرفته می شود.

 مواد غذایی کنسرو شده تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟
روش کنسرو کردن مواد غذایی یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری مواد غذایی در زمان های طوالنی است 
و هم چنان کاربردهای خود را دارد. مثاًل در شرایط بحران های اجتماعی، کوهنوردی، مصارف نظامی و... کنسرو 
بهترین روش به حساب می آید. لیکن در حال حاضر با توجه به تغییر الگوی مصرف در جوامع مختلف مواد غذایی 
کمتر فرآوری شده و تازه ترجیح داده می  شوند. در مجموع می توانیم عرض کنیم محصوالتی که به درستی کنسرو 
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شده باشند هیچ جای نگرانی برای مصرف کننده باقی نمی  گذارد.
 

 دستاوردهای جدید صنعت غذایی در فراوری و بسته بندی چیست؟
فناوری های نوین بسته  بندی منجر به تولید مواد بسته بندی فعال شده است که می تواند بدون فرآیندهای حرارتی 
مواد  از  یکی  به  کارهای جدید می توانم  این  از  کرد.  نگهداری  قبولی  قابل  تا مدت  تازه  به صورت  را  غذایی  ماده 
بسته  بندی فعال که طی تحقیقات مشترک دانشگاه تهران با صنعت تولید شده و برای بسته بندی پسته تازه مورد 

استفاده قرار گرفته است.
 

 درباره صنعت نوشابه سازی بگویید با وجود عالقه زیاد و طرفداران زیادی که دارد چرا گفته می شود نوشابه 
مضر است؟

ما حدود 32  در کشور  نوشابه  اغراق می کنند. مصرف سرانه  زیادی  تا حد  رسانه ها  نوشابه سازی  مورد صنعت  در 
لیتر در سال است که در مقایسه با بسیاری از کشورها مثل آمریکا با 200 لیتر و اروپا که بیش از 65 لیتر است 
قابل قیاس نیست. انتقاد اصلی که به نوشابه های گازدار وارد می شود وجود قند و بعضی از مواد افزودنی مثل رنگ 
و نگه دارنده های شیمیایی است که در سایر مواد غذایی نیز مصرف می شود. به طورکلی می  توانم عرض کنم که 
زیاده روی در مصرف هر ماده غذایی حتی آب نیز توصیه نمی شود. در دانشگاه با کمک صنعت تحقیقات گسترده ای 
را جایگزین شکر و افزودنی ها در صنایع نوشابه سازی انجام داده ایم که نتایج آن در بعضی از کارخانجات مواد غذایی 

کشور در حال تولید است.

 به عنوان استاد و متخصص صنایع غذایی چه توصیه ای به دانشجویان این رشته دارید؟
توصیه ای که به دانشجویان رشته صنایع غذایی دارم این است که به آینده کاری خود خیلی امیدوار باشند و در دوره 
تحصیل سعی کنند تا آنجا که می توانند تالش کنند بر دانش و مهارت خود بیفزایند و قوه خالقیت خود را در دوران 

تحصیل شکوفا کنند.

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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باید پذیرفت که در کشور تغییر اقلیم رخ داده است

دکتر رضا مکنون
رئیس کارگروه محیط زیست هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

آنچه به نام مدیریت بحران وجود دارد، بیشتر تشکیالت ناظر بر اقدامات 
پس از بحران است و نه مدیریت پیشگیرانه و فعال در بحران

یکی از مهمترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های 

تخصصی این هیأت نموده است.
سومین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با 
دکتر رضا مکنون، رییس کارگروه محیط زیست هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. ایشان 
همچنین عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست ایران و دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه 
امیرکبیر است که در این مصاحبه از مهم ترین علل و پیامدهای سیالب در ارتباط با محیط زیست 

کشور می گوید:

 به عنوان اولین سوال، بفرمایید فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رییس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه محیط زیست را توضیح دهید.

ســیالب و محیط زیست ارتباط تنگاتنگی دارند. از یک طرف مشــخصات محیط می تواند بر ویژگی های سیالب 
مؤثر باشــد و از طرف دیگر سیالب می تواند خسارت های محیط زیستی ایجاد کند. پس از رسیدن باران به زمین، 
محیط زیســت طبیعی شــامل کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع، تاالب های کوهپایه ای، دشت ها، رودخانه ها، مخازن 
آب زیرزمینی و در نهایت تاالب ها یا دریاهای پایین دســت، مشــخصات و سرنوشت ســیل را تعیین می کنند. در 
طول تاریخ، با بارش های آســمانی، ساختار محیط طبیعی شــکل گرفته است و در صورت عدم وجود دخالت های 
نامناســب در طبیعت، سیالب ها در صورت رخداد، خســارت قابل توجهی ایجاد نخواهند کرد و شادابی طبیعت و 

پرآبی رودخانه ها و تاالب ها و تغذیه منابع آب زیرزمینی را در پی خواهند داشــت.
دخالت های بشــر در طبیعت از جمله کاهش پوشش های جنگلی، تخریب مراتع، تغییر کاربری زمین، قطع ارتباط 
طبیعی رودخانه ها با تاالب ها، تغییر نفوذپذیری زمین، تجاوز به حریم اکولوژیکی رودخانه ها و تاالب ها و برداشــت 
شــن و ماســه از رودخانه ها منجر به تغییرات گســترده ای شده اســت به طوری که، این تغییرات اجازه نمی دهد 
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طبیعت نقش واقعی خود را در جذب بارش ها و تعدیل شــرایطی که منجر به سیل های مخرب می شوند ایفا نماید. 
سیالب های شدید عالوه بر ایجاد تلفات انسانی و خسارت به زیرساخت ها، منجر به فرسایش خاک، رسوب گذاری 
در ســدها و تأسیســات، نابودی پوشش گیاهی و جانوری، گســترش آلودگی ها و بیماری ها، تخریب آثار باستانی 
و اماکن مقدس و دیگر پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی می شــوند. ارزیابی ســیالب های گذشــته نشان 
می دهد راه حل اساســی برای کاهش خسارت سیالب ها، ســازگاری با طبیعت، حفظ محیط زیست و جامع نگری 

در مدیریت ریسک سیالب است.
کارگروه محیط زیســت به نقش متغیرهای محیط زیستی و ساختارهای مدیریتی موجود در رخداد سیالب ها، آثار 
مثبت و منفی ســیالب ها و همچنین درس آموخته های سیالب های اخیر و ارائه راهبردها و اصالحات پیشنهادی 

پرداخته است.
 

 در کارگروه »محیط زیست« از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
در کارگروه محیط زیست از نظر اساتید متخصص در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست استفاده شده است. 
این تخصص ها عبارتند از: حریم، اکولوژی، تاالب ها و دریاچه ها، زمین شناســی، ارزیابی اثرات زیســت محیطی، 

کیفیت آب، مدیریت جامع ســیالب، مدیریت رواناب شهری، سنجش از دور و...
اســتادان محترم با توجه به تخصص خود در هر یک از زمینه های فوق الذکر، به ســواالت مطرح شده توسط نهاد 
ریاســت جمهوری پاســخ دادند و پس از بحث و تبادل نظر در جلسات متعدد کارگروه، نتیجه نهایی به عنوان نظر 

کارگروه محیط زیست منتشر شد.
 

آن رسیدید  به  کارگروه  این  پژوهش های  در جریان  که  یافته هایی  مهم ترین  بفرمایید  به طور خالصه   
چه بود؟

اهم یافته های کارگروه محیط زیســت به طور خالصه عبارتند از:
 سیل و خسارات ناشی از آن مسأله ای پیچیده است که طی سال ها به دلیل عوامل مختلف به وجود آمده است.
 تغییر اقلیم رخ داده اســت و در ایران، هم پدیده خشکســالی و هم بارش های متراکم منجر به ســیل مشاهده 

می گردد.
 در ســال های گذشته عوامل طبیعی که باعث کاهش ســرعت رواناب و جذب آب می شد، تقلیل یافته یا از بین 
رفته اند. الزامات و توان طبیعت با تصمیمات، سیاســت گذاری ها و اقدامات غیراصولی به نام توســعه، نقض شــده 

است.
 عمده ســاختارهای پیش بینی برای مدیریت سیل سال ها بدون پیگیری جدی بوده است. در ارتباط با بسیاری از 
وقایع طبیعی و انسان ساخت، ساختار مناسب در دهه های قبل وجود نداشته است و آنچه به نام مدیریت بحران در 
ایران وجود دارد، بیشتر تشکیالت ناظر بر اقدامات پس از بحران است و نه مدیریت پیشگیرانه و فعال در بحران.
 عدم هماهنگی بین دســتگاه ها بسیار عیان است. بین دستگاه ها نه فقط هماهنگی وجود ندارد، بلکه در بسیاری 
از موارد به ویژه در مقابله با ســیل و دیگر موارد مرتبط با حکمرانی آب، میان ســازمان های ذی نفع، ذی ربط و ذ ی  

مدخل تنش و جدال وجود دارد که منجر به بی اثر ســازی اقدامات مدیریتی می گردد.
 طراحی و ایمنی در طراحی ســدها برای حفاظت از فیزیک ســد است و هیچ گونه توجهی به ظرفیت پائین دست 
ندارد. در برخی از موارد، هدف عمدتًا ســاخت ســد بوده اســت و الغیر )بدون آنکه سود، زیان و هزینه اثربخشی 
جامع ســد دیده شود(. گاهی اوقات عالوه بر این که پایین دســت دیده نشده، رفتار باالدست، آبخیز و آبخوان هم 
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دیده نشده است.
 مدیریت سد در زمان وقوع بحران )سیل( تا حدودی مناسب بود. در صورت وجود مدیریت یکپارچه و دسترسی 

سریع به اطالعات، خسارات کاهش می یافت.
 ســاختار مدیریت بحران در کشــور یکپارچه نیســت و وظایف ســازمان ها همپوشــانی دارد. مشکل عالوه بر 

همپوشــانی، محدوده های خالی مانده و فراموش شده مسئولیت نیز است.
 در حال حاضر خسارات مستقیم سیل تعیین شده است و خسارات ثانویه از جمله خسارات وارد بر محیط زیست 

در آینده مشخص خواهد شد.
 بیمه نقش مهمی در جبران خســارات دارد و بخش مهمی اســت ولی در ســیل اخیر متأسفانه تنها در 5 درصد 

موارد وجود داشــته است. در کشور نیاز به تحولی بزرگ در زمینه بیمه احساس می گردد.
 حکمرانی جامع و مناســب کلید حل معمای سیل است.

 هوشمندسازی در آینده نقش مهمی خواهد داشت.
 قوانین و مقررات نیاز به تحلیل عمیق تر دارد: 

o کفایــت و کامل بودن یا عدم کفایت و کامل نبودن؟
o اجرا شدن یا نشدن؟

o مشخص بودن یا مشخص نبودن دقیق مجری؟
o وجود یا عدم وجود ناظر برای پایش؟

o الزامات اجرایی و پذیرش مسئولیت سازمانی در عدم اجرا.
 حریم رودخانه مهم ترین بخش در خســارات انسانی است. عالوه بر حریم، در بسیاری از موارد تجاوز به بستر و 

حد بســتر رودخانه صورت گرفته و این مسأله شدت خسارت ها را افزایش داده است.
  تعریف، اجرا و رعایت حریم اکولوژیک برای رودخانه ها )مثل احداث اســتخرهای پرورش ماهی در لرستان که 

در بستر رودخانه احداث می شوند(.
 تجاوز به حریم تاالب ها و محدود کردن ظرفیت پذیرش ســیالب، خسارات زیادی را ایجاد نمود.

 زیرساخت های ناصحیح از عوامل مهم ایجاد خسارت است.
 توانمندســازی ابزار مناسبی برای کاهش خسارات در آینده است.

 توجه ویژه به ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح های توسعه ای جدید به صورت ویژه توصیه می شود.
 تعیین نواحی امن برای گونه های حیات وحش مهم )مثل ســمندر در لرســتان( در مناطق در معرض خطر سیل 

ضروری به نظر می رسد.
 توجه و برنامه ریزی برای چگونگی مشــارکت و مداخله فعال جوامع محلی در مدیریت سیالب.

 لزوم در نظر گرفتن دیدگاه ها و رفتار مردمی در مدیریت ســیل.
 اعمال نفوذ و انجام اقدامات ســازمان ها و نهادهای قدرتمند اقتصــادی و صنعتی از قبیل عملیات نفتی و... در 

محدودســازی و تغییر مسیرهای جریان رودخانه ای و جابجایی و انتقال آب در منابع تاالبی و رودخانه ای.
 لزوم انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های توسعه ای که به هر نحوی با منابع آبی ارتباط دارند.

 لزوم انجام مطالعات پیوســت سالمت برای طرح های توسعه ای که به هر نحوی با منابع آبی مرتبط هستند.
 الزام توجه به نتایج مطالعات آمایش ســرزمین به ویژه در ارتباط با طرح های مرتبط با توسعه منابع آب.

 الــزام به در نظر گرفتن ظرفیت برد و توان محیطی در سیاســت گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی های کالن 
منطقه ای و فرامنطقه برای طرح های توسعه منابع آب.
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 لزوم شناســایی، ممیزی و ارزیابی میزان تاب آوری زیرســاخت های شهری و روســتایی، ارتباطات و تاب آوری 
اجتماعی در برابر ســیالب با رویکرد تدوین چهارچوب جامع ارتقا تاب آوری.

 شــناخت جامع و دقیق سیل، انواع آن و ویژگی های هر نوع سیل توسط مسئولین، کارشناسان و عموم مردم.
 آموزش زمینه های مختلف مربوط به ســیل به طور دائم و پیوسته به همه افراد در تمامی سطوح.

 اختصاص بودجه کافی، مناســب و مســتمر در زمینه های مختلف مدیریت جامع و منعطف سیل و خطر ریسک 
سیل.

 اختصاص بودجه کافی، مناســب و مســتمر برای تحقیقات در زمینه های مختلف مدیریت جامع و منعطف سیل 
و آموزش زمینه های مختلف آن.

 در سطح سیاســت گذاری، افزون بر ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه ها، ارزیابی راهبردی زیست محیطی 
برنامه ها و طرحی که در ســطح کالن تهیه می گردد نیز بسیار حیاتی و الزم است.

 حقابه زیســت محیطی رودخانه ها و تاالب های مرکزی کشــور، دریای مازنــدران، خلیج فارس و دریای عمان 
باید به طورجدی مدنظر قرار گیرد. دیدگاه برخی از مدیران )که بســیاری از آب ها از دسترس خارج شده است و به 
دریاچه ها و خلیج فارس که آب آنها شور است پیوسته و الزم است از خروج آب جلوگیری گردد( دیدگاه نامناسبی 

است و رعایت حقابه ها بسیار مهم و حیاتی است.
 

 به طور کلی کارگروه شما در پاسخ به سواالت طراحی شده توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح 
زیر است به چه نتایج و پاسخ هایی رسید؟

الف: نقش متغیرهای محیط زیستی در پیدایش خسارات سیالب چه بود؟
به طور خالصه، متغیرهای محیط زیســتی مانند پوشــش های جنگلی، رودخانه ها و حریم آنها، پســتی و بلندی های 
طبیعی، اراضی با ساختار نفوذپذیری مناسب و تاالب های طبیعی تعدیل کننده سیالب هستند. عوامل اصلی پیدایش 
ســیالب های مخرب، فعالیت های غیراصولی، تغییرات کاربری، عدم رعایت حریم رودخانه ها و تاالب ها و توســعه 
ناپایدار در حوضه های آبریز می باشــند و مشــکالتی مانند فرسایش خاک، زمین لغزش ها، تشدید شدت، بار رسوبی و 
خسارت سیالب ها را در پی دارند. متغیرهای محیط زیستی در مشخصات سیالب ها به چهار دسته جنگل ها، مراتع و 
پوشش گیاهی، تاالب ها، دست کاری در پیکره های آبی طبیعی و تجاوز به حرایم و تغییر کاربری اراضی تقسیم شدند.

 قوانین، سازوکارها، رویه ها و اقدامات مدیریتی منجر به تخریب های محیط زیستی تشدیدکننده سیالب 
و خسارات آن چیست؟

در قانون توزیع عادالنه آب، بستر و حریم کمی رودخانه )به منظور حفظ اراضی اطراف رودخانه با هدف ایجاد امکان 
دسترسی دائمی به رودخانه( بر اساس سیالب با دوره برگشت 25 ساله تعریف شده است. در دهه 80 شمسی، حریم 
کیفی رودخانه نیز تعریف گردید که حداکثر 150 متر از طرفین آخرین حد حریم بســتر رودخانه را شــامل می شود. 
تجربه ده ها ســال پیاده ســازی این حریم ها نشــان می دهد که به لحاظ محیط زیســتی، قانونی و طراحی شهری، 
به خصوص در شهرها، فاقد کارایی الزم هستند و تخطی های متعددی از این حرایم رخ داده است. از دالیل متعدد این 
امر می توان به وجود ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی، صدور اسناد مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون 
اســتعالم از وزارت نیرو، برخی مغایرت های قانونی مانند مغایرت تبصره ماده 96 قانون شــهرداری ها با قانون توزیع 
عادالنه آب در واگذاری مالکیت رودخانه ها در محدوده شهرها به شهرداری ها، عدم وجود ضمانت اجرایی در برخورد 
با تخلفات احتمالی، تأخیر در تهیه نقشــه های بســتر و حریم رودخانه ها به علت کمبود منابع اعتباری، عدم آشنایی 
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کامل دستگاه های اجرایی مختلف با مسئولیت ها و وظایف خود و آگاهی ناکافی از عواقب تصمیم گیری ها و اقدامات 
)مثاًل صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات واقع در حریم و بستر رودخانه ها( اشاره کرد.

تجربه ســیالب های ســال های اخیر نشــان می دهد رعایت قوانین موجود مربوط به حد بستر و حریم رودخانه ها، 
پاســخگوی حفظ مناطق جمعیتی نبوده اســت. تعیین حریم رودخانه در شــهرها و روســتاهایی که در مجاورت 
رودخانه قرار دارند معمواًل با اتکا به اســتعالم از مراجع مرتبط صورت می گیرد و بررســی های فنی محلی انجام 
نمی شــود. به همین دلیل اغلب متوســط ثابتی برای حرایم رودخانه های کشور در نظر گرفته می شود. برای ایران 
که دارای رودخانه های متعدد و با شــرایط مختلف اســت، الزم اســت طبقه بندی های دقیق تر و منطبق با شرایط 
بومــی و خاص همان منطقه صورت گیرد. در برخی از رودخانه های کشــور و به ویژه در گذر آنها از محدوده های 
شــهری، علی رغم اجرای طرح های متعدد با رویکرد تثبیت و ســامان دهی کرانه ها، در عمل بخش های زیادی از 
حریم و بســتر رودخانه به احداث راه های ارتباطی، فضای ســبز حاشیه ای و تأسیسات تفرجگاهی اختصاص یافته 
اســت و این امر موجب کاهش شــدید فضای حیاتــی رودخانه و کاهش توان آن برای گــذر آب در زمان وقوع 
ســیالب گردیده است. به عنوان نمونه بررسی جریان آبگذر رودخانه کارون در مقطع اهواز در سیالب 1398 نشان 
می دهد که با جریان عبوری 3300 مترمکعب بر ثانیه، خطر ســرریز شــدن و غرقاب حریــم تغییر کاربری یافته 
به عامل نگرانی عمده شــهروندان و مســئولین امور شهری تبدیل شــده بود. در حالی که در همان بازه در سال 
1347، آبگذری 6400 مترمکعب در ثانیه بدون خســارت جدی به ثبت رسیده است. از چالش های دیگر در عرصه 
قوانین، عدم اجرای صحیح قانون ارزیابی اثرات زیســت محیطی به ویژه برنامه پایش و مدیریت محیط زیست پس 
از اجرای طرح های دارای مطالعات ارزیابی اثرات زیســت محیطی اســت. به عنوان مثال، برای پروژه اجرا شده در 
شــیراز )احداث حوضچه و کالورت برای تخلیه آب از حوضچه به پایین دســت( که باعث بروز سیل شد، مطالعات 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی نداشت. در مورد طرح ها و برنامه های کالن نیز عمدتًا مطالعات ارزیابی استراتژیک 

زیست محیطی وجود نداشته است.
عدم نظارت بر رعایت قوانین در مورد برداشت اصولی شن و ماسه از بستر رودخانه ها، باعث تغییر الگوی رودخانه 
و همچنین کاهش میزان نفوذپذیری بســتر در رودخانه ها شــده اســت. چنانچه همه شن و ماسه نهشته شده در 
بســتر رود که نفوذپذیری زیادی دارد، برداشته شــود و رسوبات دشت سیالبی که گلی و ریزدانه هستند، رخنمون 
پیدا کنند، نفوذپذیری آب به شــدت کاهش و پتانسیل رخداد سیالب افزایش می یابد. عدم هماهنگی مناسب میان 
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانه های برداشت شن و ماسه از حریم و بستر رودخانه ها 
و همچنین عدم اســتفاده همزمان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از نقشه های به روزرسانی شده حریم و بستر 

رودخانه تهیه شــده توسط وزارت نیرو، بر چالش های موجود افزوده است.
در سیالب های اخیر، در برخی تاالب های بزرگ کشور نظیر تاالب های شادگان و هورالعظیم مشخص شد که در 
خصوص نحوه بهره برداری از ســازه های درون تاالب ها و رعایت مالحظات محیط زیســتی، هنوز شفافیت کافی 
در قوانین و سازو کارهای مناســب برای اطمینان از تعامل مناسب بین سازمان های مسئول وجود ندارد. به عالوه 
در بخش شــبکه پایش تاالب ها و نحوه به اشتراک گذاری داده های جمع آوری شده، اشکاالت و ناهماهنگی هایی 
در عملکرد ســازمان های مرتبط به چشم می خورد و الزم اســت بازنگری در قوانین برای الزام به اشتراک گذاری 
داده ها و گردش مناســب اطالعات به منظور اســتفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه ها در دستور کار قرار گیرد. در 
خصوص تعیین نیاز زیست محیطی تاالب ها نیز در برخی موارد، اختالف بین ارقام برآورد شده توسط وزارت نیرو و 
سازمان حفاظت محیط زیست دیده می شود و این امر در ارزیابی شرایط تاالب پیش از سیل ایجاد مشکل می کند.
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 آثار منفی سیالب بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟
سیالب عالوه بر تخریب و آسیب رساندن به محیط زیست طبیعی و انسان ساخت، می تواند باعث خسارت به جان 
و مــال مردم، مهاجرت افراد از محل زندگی خود، مهاجرت وحوش از مناطق امن، تغییر در مورفولوژی رودخانه ها 

و مســیل ها و تضعیف بستر فعالیت های اقتصادی – اجتماعی شود. 
جنبه های مختلف آثار منفی ســیالب بر محیط زیست و طبیعت عبارتند از:

 تخریب جنگل ها، مراتع، باغات، مناطق حفاظت شده و حیات وحش: تخریب تاالب ها، جنگل ها، مراتع، باغات، 
مناطق حفاظت شــده و همچنین آســیب به تنوع زیستی، زیستگاه ها و رویشــگاه های گیاهی و جانوری، صدمه 
مســتقیم به فلــور )گیاهی( و فون )جانوری( منطقه، خســارت جدی به زنجیره غذایی، اکوسیســتم ها و خدمات 
اکوسیســتمی از آثار منفی ســیالب ها در زمینه محیط زیست هســتند. به عنوان مثال، در سیل فروردین 1398، 
آســیب جدی به مناطق چهارگانه محیط زیست استان لرستان وارد شد و به زیستگاه های مهم حیات وحش منطقه 
از جمله زیســتگاه سمندر لرستانی و دهانه اثر طبیعی ملی غار ماهی کور خسارت وارد آمد. همچنین غرقاب شدن 
و از بیــن رفتــن گیاه کهور که برای تثبیت خاک و کنترل تولید گرد و خاک کاشــته شــده بود، نمونه دیگری از 

خسارات محیط زیستی سیالب های ابتدای سال 1398 است.
 ورود آالینده ها به محیط زیســت طبیعی و انسان ســاخت: واژگونی یا تخریب مخازن حاوی مواد شــیمیایی 
و انتقــال و پخش گســترده آالینده ها در محیط )برای مثال تخریب محل های دپوی پســماندها، کود و ســموم 
کشاورزی(، ورود زهاب های کشاورزی، پســاب پرورش ماهی و فاضالب های شهری و صنعتی به همراه سیالب 
به رودخانه ها و تاالب ها و تخریب های اکوسیســتمی ناشی از آن از آثار منفی سیالب ها می باشد. افزایش کدورت 
و بار معلق جریان در هنگام ســیالب می تواند مرگ ومیر شــدید آبزیان را در پی داشته باشد. به عنوان مثال، از بین 
رفتن بخش زیادی از اســتخرهای پرورش ماهی استان های لرســتان و خوزستان، از آثار منفی مهم سیالب های 

فروردین 1398 بوده است.
 فرســایش خاک و زمین لغزش: ایجاد فرســایش شدید خاک در سطح زمین و بســتر رودخانه ها، انتقال حجم 
عظیمی از رســوبات به اراضی پائین دســت، تغییر در توازن دانه بندی رسوبات، پرشــدن حجم سدها از رسوبات، 
آلودگی آب )مثاًل گل آلود شــدن منابع آب شــرب ســاری در اثر ورود حجم زیــادی از ذرات معلق به منابع آب 
منطقه(، تغییرات مشــخصات فیزیکی و شــیمیایی خاک، انتقال و گســترش آلودگی های زمین ســاختاری )مثاًل 
فرسایش و انتقال ســاختارهای زمین شناختی شور یا آهکی(، رخداد زمین لغزش های متعدد به خصوص در مناطقی 

که پوشــش های گیاهی و جنگلی از بین رفته اند، نمونه هایی از اثرات منفی سیالب ها بر زمین هستند.

 آثار مثبت سیالب بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟
ســیالب های از جنبه های متعددی برای محیط زیست نعمت محسوب می شوند. به عنوان مثال، می توان به افزایش 
آب در دســترس و بهبــود وضعیت منابع آب، غنی نمــودن و ارتقا حاصلخیزی خاک سیالب دشــت ها و اراضی 
کشــاورزی از طریق ته نشستی رســوبات حاوی مواد مغذی )به ویژه آهن، پتاســیم، مس و فسفر(، رونق اقتصاد 
محلی )مانند امکان صید ماهی، قایق رانی و بهبود فعالیت های گردشــگری وابســته به پیکره های آبی(، شستشو و 
فالشینگ رودخانه ها و مســیل ها و احیا رودخانه ها اشاره کرد. همچنین سیالب ها فرصت و تجربه ای جدید برای 
بازنگری طرح های جامع مدیریت ســیل و استفاده از اقدامات به روز و فناوری های مدرن و نوآوری ها در مدیریت 
ســیالب و تدقیق حریم و بستر رودخانه ها می باشند. ســیالب ها می توانند هشداری به انسان ها باشند تا از تجاوز 
به حریم رودخانه ها و تاالب ها بپرهیزند و ســعی کنند با ســیالب ها به عنوان یک پدیده مفید طبیعی همزیســتی 
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داشته باشند.
آثار مثبت ســیالب بر محیط زیست و طبیعت ایران به طور خالصه عبارتند از:

 افزایش آب در دسترس )آبزایی(
 بهبود شــرایط زیســتگاهی و جذب پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی، ایجاد سنگ آب ها و چاالب ها در 
عرصه های طبیعی برای شــرب حیات وحش، کمک به تقویت پوشــش گیاهان یک ساله و چندساله، افزایش دبی 

آب چشــمه ها در ارتفاعات و در زیستگاه های حیات وحش و احیا برخی از این منابع آبی
 آبگیری و افزایش سطح تراز سدهای درگیر سیالب

 بازگشایی مسیل های جریان رودخانه ها به سمت تاالب ها
 کاهش مساحت کانون های گردوخاک

محیط  پایداری  و  تاب آ وری  افزایش  سبب  که  زیست  محیط  مدیریت  برای  سیالب  درس آموخته های   
زیست ایران شود چیست؟

ســیل می تواند یــک فرصت تلقی گردد تا بــا اصالح ســاختارهای چالش برانگیز موجود به ویــژه در زمینه های 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی و مدیریت جامع ریســک سیالب، تاب آوری کشــور در برابر خطر سیل بهبود یابد. 
مهم ترین درس آموخته ها از ســیالب های اخیر شــامل اهمیت پایش و جمع آوری داده های پایه محیط زیســتی، 
ضرورت جامع نگری در مدیریت ریســک ســیالب، تعییــن و رعایت حریم اکولوژیک منابــع آب، حفظ و احیای 
تاالب ها، توســعه سیستم های حســابداری آب برای حوضه های آبریز کشور، حفظ جنگل ها، آبخوان داری، اهمیت 
علوم زمین، مدیریت کاربری اراضی، بهره برداری از مخازن سدها با توجه به کیفیت آب، بهره گیری از سیستم های 
سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در کنترل کاربری اراضی، ضرورت تدوین پیوست بهداشتی و محیط 

زیستی برای برنامه های مدیریت سیالب است.

 اصالحات ضروری برای افزایش ظرفیت استفاده کشور از منابع آبی ناشی از سیالب ها چیست؟
در حــال حاضر نیاز بــه رویه های قانونی جدید در راســتای مقابله؛ مدیریت و افزایش تاب آوری محیط زیســت 
رودخانــه ای؛ تاالبــی؛ جنگلی و رویشــگاه های گیاهی در برابر وقوع ســیالب در کشــور وجــود دارد و باید در 
کارگروه های مرتبط با شــورای عالی آب؛ شــورای عالی محیط زیست؛ و دیگر شــوراهای عالی مرتبط نسبت به 
نیازســنجی؛ غربالگری؛ آماده ســازی و تدوین و تصویب قوانین؛ آئین نامه های اجرایی و دســتورالعمل های ملی و 
محلی در زمینه حفاظت منابع آب و خاک؛ پوشــش گیاهی و کاربری اراضی و به طور کلی تمامی اسناد باالدستی 
مرتبط با آمایش ســرزمین اقدام گردد. ضمانت اجرایی ناکافی قوانین و ضعف دســتگاه های اجرایی مســئول در 
حفاظت از محیط زیست و اجرای کامل مقررات، کارایی قوانین موجود را محدود کرده است و الزم است در زمینه 

بودجه، امکانات و اختیارات این دســتگاه ها بازنگری الزم انجام شود.
مهم ترین اصالحات الزم برای اســتفاده مناسب از آب حاصل از سیالب به شرح زیر هستند:

 حفظ حریم و بســتر رودخانه ها به منظور بهبود آبگذری و افزایش میزان تغذیه منابع آب زیرزمین؛
 بررســی امکان استفاده از روش های ســنتی و بومی کنترل آب و بهره برداری بهینه از مخازن ذخیره طبیعی و 

آب بندان های موجود در مناطق با پتانسیل سیل خیزی زیاد؛
 احداث ایســتگاه های اندازه گیری جریان در خروجی تاالب های مرزی و مستند کردن ارقام جریان های ورودی 

و خروجی برای اســتفاده در مذاکرات مربوط به منابع آب مرزی مشترک؛
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 لزوم جلب مشــارکت مردم و آگاهی بخشــی در خصوص کارکرد سازه های حفاظتی و نحوه بهره برداری آنها در 
محدوده تاالب ها و رودخانه ها؛

 لزوم بازنگری در طراحی و بهره برداری ســازه های حفاظتی در رودخانه ها و تاالب ها و ترمیم سازه های تخریب 
شــده در صورت نیاز )دایک مرزی هورالعظیم، مســیرها و کانال های تغییریافته در تاالب شادگان و دیواره تاالب 

آبتاف 1 در پلدختر و…(؛
 بررســی مزیت اســتفاده از گونه های گیاهی و درختی بومی کشــور در سیالب دشت ها به منظور کنترل سرعت 

انتقال جریان سیل؛
 بازســازی و ترمیم سیالب دشت ها و مســیرهای قدیمی رودخانه ها که تحت تأثیر طرح های توسعه دچار تغییر 

شــده است )برای مثال بازسازی و ترمیم پیچ و خم ها و قوس های طبیعی رودخانه ها(؛
 لزوم توجه به قرق اراضی محدوده های تاالبی و سیالب دشــت ها برای حفظ پوشش گیاهی و نفوذپذیری خاک 
و جلوگیری از تشــدید پخش ریزگردها در شرایط پساسیل که بخش عمده ای از پوشش گیاهی از بین رفته است؛

 تهیه نقشــه های پتانسیل نفوذپذیری زمین و نقشه های پتانسیل فرســایش پذیری و تلفیق این نقشه ها با سایر 
الیه های اطالعاتی از قبیل نقشه شیب و کاربری اراضی. وجود این الیه های اطالعاتی در مدیریت سیالب بسیار 
مهم می باشــد. با اســتفاده از این اطالعات می توان با هدایت آب به مناطق دارای بیشــترین نفوذپذیری، ضمن 
کنترل آثار مخرب ســیالب، بر ظرفیــت جذب آب افزود و به تغذیه آبخوان ها نیز پرداخت. پســتی و بلندی های 
طبیعی در مناطق میانی سیالب دشــت ها می تواند در انحراف و ذخیره موقت سیالب ها مورد استفاده قرار گیرند تا 
ضمن رهاســازی تدریجی سیالب به پایین دست و کاهش شــدت آن، فرصت بیشتری برای مدیریت سیل فراهم 

شود؛
 اســتفاده از زمین های کشاورزی برای مهار ســیل عالوه بر کاهش خسارت به بخش های شهری و صنعتی، به 

حاصلخیزی خاک در اراضی کشــاورزی و تغذیه بیشتر منابع آب زیرزمینی کمک کند؛
 توجه به رویکرد شــهرهای اسفنجی و استفاده از روش های توســعه کم اثر برای افزایش میزان نفوذپذیری آب 
در شهرها و همچنین احیای روددره ها و رودخانه های شهری که دچار تخریب یا تغییر کاربری شده اند می تواند با 

افزایش نفوذ پذیری و ذخیره آب و خروج تدریجی ســیالب ها، از شدت و خسارت آنها بکاهد.

 اصالحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط به منظور کاستن از احتمال بروز سیالب ها و خسارات ناشی 
از آن ها چیست؟

مهم ترین اصالحات الزم به منظور کاســتن از احتمال بروز ســیالب و خســارات ناشــی از آن عبارتند از: ایجاد 
مرکــز آینده نــگاری و آینده پژوهی با هدف پایش، پیش بینی، پیش آگهی، پیشــگیری، مقابله، مدیریت و کنترل و 
جبران خســارت ســیالب ها، تعریف، تدوین، تصویب، به روز ســازی و رعایت حریم اکولوژیک، تکمیل و اصالح 
مطالعات آمایش ســرزمین بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک، بهبود کیفیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 
طرح ها، ارزیابی اســتراتژیک )راهبردی( زیست محیطی برنامه های مدیریت ریسک سیالب، تعیین پهنه های خطر 
سیالب و تدوین برنامه های جامع مدیریت سیالب برای مناطق پرخطر، انجام مطالعات ظرفیت سنجی، نیازسنجی 
و پهنه بندی عرصه های منابع قرضه معدنی و مدیریت برداشــت شــن و ماســه از بســتر رودخانه ها، ساماندهی 
رودخانه هــا در محیط های شــهری و تدوین ضوابط تعیین و تثبیت حریم و بســتر آنها، مدیریت محیط زیســتی 
رودخانه ها و تاالب ها، پاک ســازی رودخانه ها و تأسیسات، بازنگری سامانه های مدیریت سیالب شهری، آموزش و 
اطالع رسانی، مشارکت ذی نفعان و ذی مدخالن، بازنگری در برنامه ریزی، طراحی و اجرای تأسیسات ارائه خدمات 

دکتر رضا مکنون / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -1221

شــهری و عمومی، بازنگری در نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده محیط زیست.
براین اســاس، پنج پیشنهاد اولویت دار کارگروه محیط زیست عبارتند از:

 ضروری اســت بررسی اثرات مثبت و منفی سیل بر محیط زیســت طبیعی به ویژه فون و فلور و محیط زیست 
انسانی در دستور کار قرار گیرد.

 ارزیابی استراتژیک خطر ریسک سیل ضروری است.
 خســارت های سیل در کشور ما عمده است اما بر اساس برآورد سازمان های جهانی چون اسکاپ، خسارت های 
خشکســالی چندین برابر ســیل در کشور می باشد. لذا بررســی های جامع و تفصیلی سیل و خشکسالی و مدیریت 

جامع منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 بازنگــری در طرح های ارزیابی توان محیط زیســت )طرح های توســعه شــهری، صنعتــی، حفاظت، مرتع و 

آبزی پروری، جنگل کاری و..( پیشنهاد می گردد.
 به منظــور پایش برنامه های پیشــنهادی توصیه می شــود برای هــر چالش مهم ایران نظیر ســیل در یکی از 
دانشــگاه های کشور مرکزی با همکاری سایر دانشگاه ها ایجاد شود و تمام حوادث سیل را زیر نظر داشته باشند و 

به طور ادواری گزارش دهند و مؤثر بودن روش های اجرا شــده را ارزیابی نماید.
 

 به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه در عصری زندگی می کنیم که مملو از بالیا و آسیب های طبیعی 
و غیرطبیعی غیرقابل پیش بینی است، به نظر شما اگر اتفاقی مانند سیالب آن هم در شرایط فعلی کرونا 
آمادگی  بر  اندازه  چه  تا  کارگروه شما  و مشخصاً  کارگروه ها  این  پژوهش  از  حاصل  یافته های  تکرار شود 
کشور برای مقابله با این بحران کارآمد است؟ و تاب آوری کشور در برابر چنین بحران هایی را در دوران 

فعلی چگونه ارزیابی می کنید و چگونه می توان این تاب آوری را در زمینه  تخصصی شما افزایش داد؟
همچنان مسأله ناکافی بودن ضمانت اجرایی قوانین و ضعف دستگاه های اجرایی مسئول در حفاظت از محیط زیست 
و اجرای کامل مقررات در محدود کردن کارایی قوانین موجود مطرح است و الزم است در زمینه بودجه، امکانات 
و اختیارات این دســتگاه ها بازنگری الزم انجام شــود. به نظر می رســد به همین دلیل، پیشنهادات ارائه شده، که 
حاصل یافته ها و پژوهش های هیأت ویژه ســیالب و مشخصًا کارگروه محیط زیست بود، هنوز اجرایی نشده است 

و این مســأله در کنار بروز شرایط بحرانی )کرونا( تاب آوری کشور را کاهش داده است.
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عوامل طبیعی، انسانی و مدیریت سازمانی 
عامل اصلی آسیب های بخش کشاورزی بوده است

دکتر حسن احمدی
رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 

)بخش اول( 

تغییر اقلیم اثرات بسیار جدی در بخش کشاورزی گذاشته است

تشکیل  مأموریت  اخیر،  در سال های  تهران  دانشگاه  به  محوله  مأموریت های  مهم ترین  از  یکی 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه 
گزارش کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.  با توجه 
به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله 
مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی 
گزارش های تخصصی این هیأت نموده است. یازدهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه 
چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر حسن احمدی، رئیس کارگروه کشاورزی و 
منابع طبیعی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها و دکتر غالمرضا زهتابیان دبیر این کارگروه است. دکتر 
احمدی و دکتر زهتابیان، از استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، در این مصاحبه به توصیف 

پیامدهای سیالب بر زمین های کشاورزی پرداخته اند:

 به عنوان سوال اول بفرمایید در کارگروه شما از چه تخصص هایی بیشتر بهره گرفته شد؟
حدوداً 30 نفر مستقیمًا در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی مشغول بودند و حدود 30 نفر هم به طور غیرمستقیم 
در این کارگروه فعالیت داشــتند. تخصص های این افراد در حیطه ی کشــاورزی و منابع طبیعی است. اغلب آن ها 

دانشــگاهیان بودند و از تعدادی پژوهشگر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز کمک گرفته شد.
رئیس کمیته کشــاورزی دکتر علیرضا کوچکی، اســتاد دانشگاه مشــهد و آقای دکتر کامکار، استاد دانشگاه علوم 
کشــاورزی و منابع طبیعی گرگان، همکار اصلی در بخش کشــاورزی بودند. رئیس کمیته آبخیزداری آقای دکتر 
ســالجقه استاد منابع طبیعی دانشــگاه تهران، رئیس کمیته مرتع دکتر ارزانی استاد دانشگاه تهران و رئیس کمیته 
جنگل دکتر شــامخی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشــگاه تهران بودند. در نهایت دکتر غالمرضا زهتابیان دبیر 

کارگروه منابع طبیعی و کشــاورزی و بنده هم حسن احمدی مسئولیت این کارگروه را بر عهده داشتم.

 فلسفه تشکیل کارگروه شما و اهمیت آن در ساختار هیأت چیست؟
رخدادهای طبیعی جز جدایی ناپذیر از زمین بوده و خواهد بود. اما اینکه آیا این رخدادها به فاجعه تبدیل شــوند یا 
خیر به عوامل متعددی بســتگی دارد. اینکه رویکرد ما در برابر این رخداد چه باشد و چه درس آموخته هایی داشته 
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باشــیم و چگونه از این درس آموخته ها برای پیشگیری، کاهش خسارت و کاهش سرعت جبران خسارت استفاده 
کنیم بســتگی به نحوه مستندسازی، آسیب شناسی و تحلیل غیرجانبدارانه رخداد دارد. بی شک پیشگیری بهترین 

راهکار اســت که باید مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل باشد.
با هدف مستندسازی تأثیرات سیل اخیر در بخش کشاورزی در زیرشاخه های زراعت، باغبانی، شیالت، آبزی پروری، 
پرورش دام و طیور و تأسیســات زیرساخت های کشــاورزی و در بخش منابع طبیعی اکوسیستم های جنگل، مرتع 
و نیز آبخیزداری مورد بررســی قرار گرفت. این بررســی ها در 5 استان گلستان، لرســتان، خوزستان، مازندران و 

سیستان و بلوچستان انجام شده است.
کارگروه تالش کرد تا به ســواالت مطرح شــده توسط رئیس جمهور در دو بخش کشاورزی و منابع طبیعی پاسخ 
داده شــود. همچنین توصیه های مدیریتی در سه زمینه پیشــگیری، مدیریت حین بحران و مدیریت پسابحران به 
ســه طیف مسئوالن، مردم و ســازمان های مردم نهاد به شکل مفتوح و با نشست های کارشناسی ارائه داده است. 
امید است که این گزارش که حاصل تالش چندین ماهه اعضای کمیته های کشاورزی و منابع طبیعی و همراهی 
و همفکری طیف وســیعی از مدیران، کارشناسان و محققان دانشــگاهی- تحقیقاتی، دانشجویان و سازمان های 
اجرایی اســت؛ بتواند به عنوان سندی ارزشــمند برای دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای سناریوی 

پدافند غیرعامل در برخورد با ســیالب به عنوان یک رخداد طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

  کمیت اراضی کشاورزی که تحت تأثیر سیالب قرار گرفته اند و نیز مقدار خسارت ها چقدر است؟
آســیب پذیری بخش کشاورزی به واسطه ســیالب های مخرب اواخر سال 97 و اوایل سال 98 ناشی از سه دسته 
از عوامل طبیعی، انســانی و مدیریت سازمانی بوده است که می توان مهم ترین آن ها را به شرح زیر خالصه کرد:

• بارش های سنگین و مداوم در مناطق باالدست )سیل خیز( و جاری شدن حجم قابل توجهی آب به سمت اراضی 
پایین دســت )سیل گیر( به دلیل تخریب پوشش گیاهی به ویژه جنگل و مرتع.

• عدم پیش بینی و کنترل به موقع مســیرهای عبور سیل و ظرفیت آ بگذری ناکافی مسیرهای رودخانه.
• تخریب پوشــش گیاهی جنگلی و تغییر کاربری اراضی شــیب دار جنگلی و زراعی به ویژه در مناطق سیل خیز و 

نیز زراعت غیراصولی در زمین های شــیب دار از جمله شخم زدن در جهت شیب زمین.
• کم بودن اختالف ســطح بین آب رودخانه ها و اراضی کشاورزی پیرامون، نظیر استان خوزستان و یا حتی پایین 

بودن ارتفاع این اراضی از ســطح آب های آزاد مثل استان گلستان و افزایش امکان طغیان رودخانه ها.
• اقدام خودســرانه شکســتن دایک ها با هماهنگی و بعضًا بدون هماهنگی توســط مــردم محلی یکی از دالیل 
آســیب پذیری مزارع کشاورزی در استان خوزستان به ویژه مزارع نیشــکر و کارخانجات قند و صنعت نیشکر این 
اســتان بوده است همچنین این مسأله سبب آسیب به زیرســاخت های مواصالتی نظیر جاده ها، ریل ها و… و به 

ویژه تخریب راه های بندر ترکمن مرز بازرگانی اینچه برون در اســتان گلستان بوده است.
• عدم تحویل پروژه ی احداث زه کش ها در اســتان گلســتان و عدم مدیریت صحیح اراضی شــیب دار به ویژه در 

استان های مازندران لرستان و گلستان.
در پاســخ به ســوال اول رئیس جمهور اینطور بگویم که براساس آمارهای به دســت آمده کل خسارت ناشی از 
ســیل اخیر به بخش کشاورزی در مجموع پنج استان خسارت دیده معادل 136.113.536 میلیارد ریال بوده است. 
بیشــترین خسارت ناشی از سیل در استان خوزستان با خسارتی بالغ بر 96,832,175 میلیارد ریال )71/15 درصد 
از کل خســارت( که تقریبًا رتبه اول را در میان اســتان ها داشته اســت. در بین زیر بخش های کشاورزی نیز در 
مجموع پنج اســتان بیشترین آسیب متوجه زیر بخش زراعت با خسارتی معادل 7.956,413 میلیارد ریال )58/44 
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درصد از کل خســارت( بود. کمترین خسارت نیز در بخش دام و طیور با خسارتی معادل 3,561,348 میلیارد ریال 
)2/62 درصد از کل خســارت( بوده است. اگر بخواهیم درصد خسارت های وارده در استان های مختلف در بخش 
کشــاورزی را به تفکیک بیان کنیم خوزستان 71.15 درصد، خوزستان 10.9 درصد، لرستان 11.8، مازندران 5.14 

و 0.89 درصد نیز متعلق به سیســتان و بلوچستان است.
همچنین میزان خســارت وارده به بخش های کشاورزی به تفکیک به شرح زیر است:

• زراعت 58.44 درصد
• تأسیسات زیربنایی 27.04 درصد

• باغبانی 6.97 درصد
• آبزیان 4.92 درصد

• دام طیور 2.62

 تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیالب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته اند؟
برای پاسخ به این سوال بنده باید یک مقدمه عرض کنم. تغییر کاربری اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین 
که لزومًا تغییر در میزان ســطح زمین نبوده، بلکه شامل تغییر در تراکم و مدیریت زمین نیز می باشد. این تغییرات 
نتیجه اثربخشــی عوامل متعددی نظیر سیاســت، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، رفتار انســانی و محیط می باشد. در 
حقیقت توان و امکان رشــد شهر و شهرنشینی را می توان به عنوان مهم ترین شاخص توصیف کننده تغییر کاربری 

اراضی و به خصوص اراضی کشاورزی ایران محسوب کرد.
عوامل تأثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی را می توان در ســه دسته تقسیم کرد: عوامل قانونی، عوامل اقتصادی 
و عوامل جمعیتی. عامل جمعیت در تغییرات کاربری اراضی مهم ترین عامل است و دو عامل دیگر را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
• عدم توجیه پذیری اقتصادی بســیاری از فعالیت های بخش کشاورزی )زراعت، باغداری و سایر فعالیت ها( برای 

کشاورزان به علل مختلف و به ویژه گرانی نهاده ها.
• عدم حمایت از بخش کشــاورزی و عدم تأمین زیر ســاخت های اساسی بخش کشــاورزی از جمله تأمین آب 
کشــاورزی و جلوگیری از بروز خشکســالی های دوره ای که ضریب اطمینان کشــاورزی در بسیاری از مناطق را 

کاهش می دهند.
• نبود برنامه مدون آمایش ســرزمین و تأمین بســیاری از هزینه های زیرساختی توســط سازمان های مختلف از 
محل صدور مجوز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشــاورزی و ساخت و ســازهای غیر مجاز به جای تأمین آنها 

از منابع مالی دولتی.
• عــدم ضمانت اجرایی قوانین بازدارنده تعرض به اراضی و منابع طبیعی.

• ضعف بدنه کارشناسان حقوقی و قضائی.
• نداشــتن الگوی کشــت مدون و علمی و نظایر آن از موضوعات مهم و قابل توجه در خصوص کاربری اراضی 

در این چهار استان است.
برای مثال، در 8 ماه اول سال 1394 حدود 302 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان خوزستان 
گزارش شــده اســت که این میزان معادل 196 هکتار و 6221 متر مربع بوده اســت. نکته شایان ذکر این که بر 
اســاس مســتندات در این زمینه هیچگونه اخطار توقف عملیات تغییر کاربری توسط متولیان امر به متخلفان نیز 

داده نشده است.
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بنابر گزارش امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی استان گلســتان تنها از سال 1395 تاکنون، تعداد 3114 مورد 
تغییر کاربری در اراضی کشــاورزی استان گلستان به مساحت 887.12 هکتار شناسایی شده است که از این تعداد 

1510 مورد مجاز )به مســاحت 686.27 هکتار( و 1604 مورد غیرمجاز )به مساحت 200.85 هکتار( بوده است.
از مجموع حدود 850 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان لرستان 200 تا 250 هزار هکتار )حدود 12 درصد( 
اراضی شــیب دار بوده که قباًل جنگل یا مرتع بوده اســت. طی دهه های 30 تا 60 شمســی این اراضی مرتعی و 
جنگلی تغییر کاربری دادند و زیر کشــت فرســایش زای دیم قرار گرفتند. این مسأله در سیل اخیر اثر بسیار منفی 

خود را نشان داد.
عدم وجود پوشــش گیاهی مرتعی و جنگلی در این اراضی و شــخم زدن در راســتای شیب باعث عدم نفوذ کافی 
بارش های شــدید شد و لذا کمیت سیالب را به شدت افزایش داد. از آن گذشته فرسایش شدید این اراضی باعث 
افزایش چند برابری بار رســوبات ســیالب شــد و در نتیجه، توان تخریبی سیالب نیز به شــدت افزایش یافت. 
بنابراین، تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی اســتان لرستان به کشــت دیم فرسایش زا طی چند دهه گذشته خسارت 
زیان بار خود را نشــان داد. عالوه بر فرسایش شدید خاک و در نتیجه تخریب و رسوب گرفتگی تأسیسات زیربنایی 
و اراضی پایین دســت و حاشــیه رودخانه ها، برای اولین بار پدیده رانش زمین هم خود را نشان داد و خسارت قابل 

توجهی به عرصه های جنگلی، جاده ها و پل ها به خصوص در مناطق روســتایی و عشایری وارد شد.
تغییر کاربری اراضی و حذف پوشــش گیاهی جنگلی در شهرســتان پل دختر، نمونــه ی خوبی از تغییرات کاربری 
اراضی است که در تمام استان لرستان به چشم می خورد. در این بین تغییر اراضی جنگلی و مرتعی شیب دار )بیش 
از 20 درجه( به زراعت ســبب افزایش دبی سیالب ها شده و البته تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به باغات 

دســت کاشت که شیب باالی 30 درجه دارند، نیز سبب افزایش رخداد و خسارت سیالب می شوند.
در اســتان لرستان عالوه بر عوامل انســانی تخریب جنگل ها و تبدیل آن به زمین کشاورزی و همچنین مصرف 
چوب به عنوان ســوخت، پدیده خشــکیدگی یا زوال درختان بلوط نیز سهم بســزایی در نابودی درختان و به تبع 
آن تشــدید سیالب داشته است. بر اســاس آمار اداره کل منابع طبیعی استان لرستان، 562.722 هکتار از اراضی 
جنگلی بلوط در استان لرستان یعنی 46 درصد از کل این اراضی دچار پدیده ی زوال با درجات مختلف هستند. بر 
اســاس آمار این اداره ی کل، 315.664 هکتار از جنگل های اســتان دچار زوال 1 تا 25 درصدی، 195859 هکتار 
دچــار زوال 25 تــا 50 درصدی، 28854 هکتار دچار زوال 50 تا 75 درصــدی و 22345 هکتار دچار زوال 75 تا 

100 درصدی هستند.
 

 افزایش تاب آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیالب مستلزم چه اصالحات و اقداماتی است؟
با توجه به دالیل وقوع ســیالب اخیر و عوامل مؤثر بر تشــدید اثرات مخرب آن، مجموعه اقداماتی که می تواند 
منجر به افزایش تاب آوری نظام های کشــاورزی و منابع طبیعی در برابر رخداد ســیل در استان های پنجگانه شود 

به شرح زیر می باشد:
•  جلوگیری از شــخم در راستای شیب در اراضی شیب دار، تراس بندی و اختصاص اراضی شیب دار به باغات و یا 

محصوالت علوفه ای چندساله همراه با مدیریت صحیح و اصولی.
• رعایت تناوب زراعی و توســعه کشت بقوالت به ویژه در مناطقی که با فرسایش آبی و بادی روبرو هستند.

• ترویــج کشــاورزی حفاظتی با حفظ کاه و کلش در ســطح خاک در اراضی کشــاورزی به خصوص در اراضی 
شیب دار.

• تغییر تقویم کشــت با توجه به فصل و سابقه وقوع سیالب در صورت امکان.
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• اجرای عملیات اصولی آبخیزداری و حفاظت آب و خاک و بیولوژیک؛ تهیه نقشــه پهنه بندی ســیل با اســتفاده 
از بانک ســیل اســتان ها جهت ارائه هر چه بهتر برنامه های مدیریتی و پروژه های آبخیزداری می تواند بسیار مفید 

واقع شود.
• اجرای طرح های آبخیزداری در مســیر رودخانه های فصلی و دائمی به منظور پخش یکنواخت سیالب در مزارع 
بهره مندی مزارع از بارندگی های فصلی و موســمی بدون ایجاد تخریب و جلوگیری از ســرعت سیالب در مسیر 

رودخانه ها نیز بسیار کارساز است.
• حفظ منابع طبیعی در مناطق باالدســت و تقویت و احیای عرصه های جنگلی و مراتع برای جلوگیری از تشکیل 

رواناب و جریان ســیل، حفظ منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک.
• شناســایی مســیل ها، رعایت حریم رودخانه ها و پرهیز از احداث هرگونه تأسیسات دامپروری و آبزی پروری در 
نزدیکی مســیل ها و حریم رودخانه ها؛ در این راســتا جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها و ممنوعیت کشت در 
بستر رودخانه هایی که در دراز مدت به واسطه کاهش نزوالت جوی خشک شده و کشاورزان به جهت عدم آگاهی 
الزم، بســتر رودخانه ها را به کشــت و کار تخصیص داد ه اند نیز می تواند مفید واقع شود. احیای این رودخانه ها از 

طریق شناســایی مکانی آن ها از طریق نقشه های هوایی در گذشته امکان پذیر خواهد بود.
• عدم صدور مجوز برای ســاخت تأسیسات کشاورزی در مناطق سیل خیز و سیل گیر.

• توســعه و بهبود خدمات بیمه ای محصوالت کشــاورزی و ترویج آن در بین کشاورزان و تعیین نرخ بیمه اراضی 
کشاورزی متناسب با خطر سیل.

• بهره گیری از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد برای ترویج فرهنگ پاسداشت طبیعت.
• تهیه نقشــه خطر ســیل برای اراضی کشاورزی برای ایجاد آمادگی و اندیشــیدن تمهیدات الزم برای مقابله با 

سیل های آینده.
• فرهنگ ســازی عمومی برای حفظ و احیای منابع طبیعی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد،

• پیگرد قانونی ویژه به منظور جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش در ســطح مزارع.
• اختصاص اراضی مجاور رودخانه ها به باغ به جای زراعت؛ درختان چندساله از مقاومت بیشتری در برابر سیالب های 

احتمالی در مقایسه با محصوالت زراعی برخوردار هستند و خسارت وارده به آن ها به مراتب کمتر است.

 پیشگیری، مدیریت بحران و پسابحران و افزایش تاب آوری کشاورزی مستلزم چه اصالحات و اقداماتی 
است؟

• وجود تفکر ریســک محور و پیشــگیری در برابر مخاطرات و یا به عبارتی شکل گیری این باور در ذهن مدیران 
که تکرار وقایع بحرانی بیشــتر شــده اســت و نگرش مدیران در خصوص احتمال برگشت پذیری طوالنی مدت 

رخداد هایی مثل ســیل باید با نگره احتمال وقوع و فراوانی باالی این پدیده ها جایگزین شود.
• توجه به زیرســاخت های مورد نیاز استان ها در بخش کشاورزی. بدین منظور الزم است بودجه بخش کشاورزی 

اســتان ها با مدیریت و هزینه کرد مطلوب تقویت و بهینه سازی شود.
• تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران از سمت راهبرد درمان به سمت راهبرد پیشگیری. بی شک هزینه اصالح 
ســاختار های کشــاورزی جهت کاهش خسارات ناشی از رخداد های طبیعی نظیر ســیل بسیار کمتر و منطقی تر از 

هزینه هایی اســت که باید برای جبران خسارات سیل متحمل شد.
• بازنگــری در جانمایی مزارع، باغات و تأسیســات آبزی پروری، دامپروری و ســایر تأسیســات زیربنایی بخش 

کشاورزی )آمایش کشاورزی و منابع طبیعی(
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• بازنگری در طراحی الگو های کشــت منطقه ای بر اساس اصول علمی و استاندارد، به نحوی که کمترین میزان 
خســارت احتمالی در شرایط وقوع سیالب به این محصوالت وارد شود.

• پیگیری کامل طرح توسعه زهکش های اصلی در اراضی مستعد سیل در هر استان و انجام فعالیت های زیربنایی 
برای امکان انتقال هرچه ســریع تر جریانات آب بیش از حد ضریب آبگذری به سایر اراضی حاشیه.

• تغییر الگو های کشــت در مزارع و باغات و انتقال بســتر های کشــت به ارتفاعات باالتر از طریق ایجاد جوی و 
پشــته های بلند یا ســکو های بلندتر به منظور کاهش خسارات احتمالی ناشی از آب ماندگی در مزارع و باغات )در 

صورت امکان(
• فراهم کردن امکان جابجایی سیستم های آبیاری بارانی تا حد ممکن )انتقال پمپ ها، گان ها و رایزر ها در مناطق 

سیل زده موفقیت آمیز بوده است(..
• جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشــاورزی به کاربری های غیر کشاورزی.

• عدم کاشــت در اراضی شــیب دار و یا رعایت اصول اســتاندارد طراحی باغات در اراضی شــیب دار بر اســاس 
فنی. دستورالعمل های 

• بســیج تأمین نیروی انسانی داوطلب برای ایجاد پویش های اثربخش در نجات باغات و مزارع و سایر واحد های 
تولید کشــاورزان و کمک به تأمین ماشین آالت و تجهیزات الزم برای منحرف کردن آب از اراضی زراعی، باغات 

و مراکز پرورش آبزیان، دام و طیور، تخلیه آب و برداشــت محصوالت در معرض خطر.
• ارائه دســتورالعمل های فنی توصیه ای و تمهیدات الزم برای مدیریت حین سیل توسط مردم.
• ســازما ن دهی و تشویق سازمان های مردم نهاد برای بازسازی بعد از سیل در حوزه کشاورزی.

• ایجاد یک سیســتم جامع هشــدار سیالب و تدوین دســتورالعمل جامع مقابله با ســیل در بخش کشاورزی و 
دام پروری با مشارکت سازمان های دخیل مانند وزارت جهاد کشاورزی.

• توانمندسازی مدیران و کارشناسان در رویارویی با بالیای طبیعی نظیر سیل از طریق ارتقا دانش و انتقال تجربه 
به آنان به ویژه در مدیریت بحران دستگاه  ها.

• برگزاری دوره های آموزشــی و مانور های مســتمر برای ایجاد و حفظ آمادگی مدیران و کارشناســان نهاد های 
اجرایی در این بخش توصیه می شود.

 
 درس آموخته های سیالب برای سیستم کشاورزی و منابع طبیعی کشور چیست؟

آنچه که از ســیل اخیر می توان به عنوان عبرت، درس آموخته و یا تجربه ای برای مدیریت بهتر بحران های آینده 
که وقوع آن ها محتمل اســت، مورد توجه قرار گیرد را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

• آمایش کشــاورزی و منابع طبیعی و همچنین، تهیه نقشــه های مخاطرات طبیعی و به ویژه سیل برای مدیریت 
بحران در شــرایط اضطرار و پیشگیری از تصمیمات نادرست مدیریتی بسیار حائز اهمیت است.

• تدوین دســتورالعمل های فنی برای پیشگیری، مدیریت بحران و مدیریت پسابحران یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است.

• بهتر اســت با توجه به حجم خســارات وارده در جریان وقوع سیالب، تمهیدی اندیشیده شود که به جای هزینه 
کاهش و یا جبران خســارات وارده، این مبالغ صرف اصالح و تقویت زیرساخت های پیشگیرانه شود.

• وضعیت اراضی شیب دار به ویژه در استان های مازندران و لرستان باید به شکل ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار 
گیرد و ســناریو های مدیریتی این اراضی به شکل دستورالعمل فنی تهیه و الزم االجرا شود.

• طرح های کالن زه کشــی در اولویت اجرا قرار گرفته و نظارت الزم بر حسن اجرای آن ساماندهی شود.
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• نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران هایی نظیر سیل جدی گرفته شود و پتانسیل استفاده از توانمندی 
این سازمان ها به فعلیت رسانده شود.

• بازبینی در ســاختار و بازطراحی کانال ها برای هدایت و کنترل ســیالب در مزارع و باغات در اولویت قرار گیرد 
و حتی توسعه یابد.

• طراحی جدید الگو های کشت با نگرش نوین به مخاطرات طبیعی انجام و در مناطق سیل گیر و سیل خیز باغات 
توسعه بیشتری در مقایسه با زراعت پیدا کنند.

• انجام تحقیقات جامع برای شــناخت اکوسیســتم ها، رفتار های اقلیمی و مدل های هیدرولوژی در مناطق با خطر 
سیل جدی گرفته شود.

• رسیدگی به امور دام در سطح کالن در مدیریت بحران کشور در اولویت قرار گیرد و در استان ها نیز ساماندهی شود.
• ســامانه های هشدار قبل از وقوع ســیل باید قویًا طراحی و در حداقل زمان هشدار های الزم را به اطالع عموم 

برسانند.
• انجمن های پیمانکاری باید مورد تشویق قرار گیرند و زمینه پیوستن دائم آن ها به زیرساخت های مدیریت بحران 
قانونی شــود. در اهمیت این موضوع همین بس که در ســیل گلســتان نقش این انجمن ها در تأمین ماشین آالت 
بیش از 152 دســتگاه بوده، در حالی که ســهم مدیریت بحران استان تنها سه دستگاه بوده است. همچنین، الزم 
اســت که حداقل هزینه های این انجمن ها و خســارات وارده به ماشین آالت آن ها جبران شود تا همکاری آن ها با 

مدیریت بحران در شرایط اضطرار ادامه یابد.
• حفاظت و صیانت از منابع طبیعی قبل از وقوع ســیالب به ویژه در اراضی باالدســت )سیل گیر( بسیار حائز اهمیت 

است.
• عوامل انســانی، یکی از مهم ترین دالیل افزایش خســارت در زمان وقوع سیل هســتند. تخریب بدون منطق 

ســازه ها نظیر جاده ها، ریل ها، و نظایر آن می تواند عواقب بسیار ناگواری به همراه داشته باشد.

در ادامه و پس از گفت وگو با رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر زهتابیان، دبیر این کارگروه نیز برخی 
نکات تکمیلی پرداخت که به شرح ذیل می باشد:

دکتر زهتابیان:  در درس آموخته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید بر بخش  هایی که ملموس است ولی 
توجهی به آن نمی شــود مجــدداً تأکید کرد. مثاًل در ارتباط با موضوع تغییر اقلیم. تغییر اقلیم اثرات بســیار جدی 
در بخش کشــاورزی گذاشته است، ولی چون جزو مأموریت های بخش کشــاورزی و منابع طبیعی نبود ما به آن 
نپرداختیم. اما این تغییر اقلیم بر دما تأثیر به ســزایی داشــته است. البته تأثیر آن بر ریزش های جوی زیاد نیست و 
مقدار کمی از این ریزش  ها کاســته اســت. اما نکته مهم این است که شکل بارش  ها عوض شده. برف کمتر شده 

و باران بیشــتر شده و همین باعث تولید سیل می شود.
در واقع تغییر اقلیم گذشــته از ایجاد خشکســالی می تواند به افزایش ســیالب  ها نیز منجر شود. یعنی اگر عوامل 
انســانی و مســائل مربوط به مدیریت در کشور خود را نیز در نظر نگیریم، تغییر اقلیم یک معضل جهانی است که 
بر اســاس آن پیش بینی می شــود که دمای جهان تا ســال 2050 حداقل 2 درجه افزایش پیدا خواهد کرد و این 
مسأله خواه ناخواه در کشور ما نیز اتفاق خواهد افتاد. این مسأله باعث می شود بارندگی ها به صورت رگبار درآمده 
و باعث ایجاد ســیل شود. حال همه ی این ها در کنار تخریب جنگل و تخریب زمین قرار می گیرد و باعث می شود 

تغییــر اقلیم وظیفه مخرب خود را تمام و کمال انجام دهد.
بحث دیگری که مطرح اســت این اســت که ما نمی توانیم فقط سیالب های 97 و 98 را آسیب شناسی کنیم. بلکه 

دکتر حسن احمدی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -1301

باید برگردیم به سال های گذشته و ببینیم جنگل های ما در گذشته در چه وضعیتی بوده است. از اصالحات ارضی 
تا به امروز منابع طبیعی ما به یغما رفته و تخریب شــده اســت و یکی از پیامدهای این مســأله، سیالب است. در 
واقع به تعداد دفعات ســیل افزوده شــده است. یعنی از طرفی ما با مسأله فراوانی آب و تخریب های که توسط آن 

انجام می شــود مواجهیم و هم از طرف دیگر آب کم است و ما با معضل خشکسالی روبه روییم.
نکته دیگری که می خواهم بگویم همانطور که دکتر احمدی اشــاره فرمودند درباره ی مســأله ی شیب های تند در 
بخش کشــاورزی اســت. اگر به مراجع بین المللی مراجعه کنیم، می بینیم که یکی از عوامل اصلی تخریب زمین 
روش های آبیاری ســنتی خصوصًا در اراضی بیش از یک درصد شــیب است. این در حالی است که در اکثر نقاط 
کشــور ما آبیاری ها به روش سنتی انجام می شود. البته در آن دسته از اراضی که پوشش های گیاهی پرپشت دارند 
تا 5 درصد شــیب هم برای کشــاورزی مشکلی ندارد اما بیش از آن مشکل ســاز است. این در حالی است که در 
کشــور ما بدون توجه به میزان شیب زمین، کشاورزی در دامنه های بسیار شیب دار انجام می شود. شخم در جهت 
شــیب زده می شود و بافت خاک بهم می ریزد و با اندکی بارندگی تمامی خاک جمع می شود و این یکی از عوامل 

مهمی اســت که می تواند پیامد ها و خسارات ناشی از سیالب را افزایش دهد.
در واقع باید به بخش کشــاورزی در این زمینه توجه ویژه ای شــود. اگر ما در این بخش سرمایه گذاری می کردیم 
و سیســتم های آبیاری مان را مدرن می کردیم و سیســتم های مدرن آبیاری قطره ای و بارانی را جایگزین آبیاری 

ســنتی می کردیم، ممکن بود با این حجم از خسارت در بخش کشاورزی مواجه نشویم.
یا نکته ای که در مورد تغییر کاربری اراضی به نظرم می رسد این است که تغییر کاربری اراضی تنها به خاطر این 
نبوده اســت که مردم جنگل تراشی کرده اند یا مرتع را به زمین کشاورزی تبدیل کرده اند. به علت اینکه روش های 
کشاورزی اعم از آبیاری نامناسب، مصرف بیش از حد کود و سم و… بوده اند سبب شوری خاک شده اند و همین 
باعث شــده است که کشاورزی در بســیاری نقاط توجیه اقتصادی نداشته باشد. حتی در بسیاری از نقاط به همان 
میزان وزنی که محصول کاشــته می شود، برداشت ندارند در نتیجه زمین رها می شود. وقتی زمین رها شد، طبیعی 
اســت که تغییر کاربری داده می شــود و کارهای دیگری روی آن انجام خواهد شــد. می خواهم بگویم که تغییر 
کاربری هم به دلیل ابعاد فنی و هم به دلیل ابعاد غیرفنی رخ می دهد و باعث تخریب می شــود. در رأس علل این 
تخریب ها همانطور که آقای دکتر هم فرمودند باید به جنگل تراشــی اشــاره کرد. هر جا که پوشش گیاهی از بین 

رفته است، تخریب را با خود به همراه داشته است.
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شدت تخریب سیالب به خاطر تخریب جنگل های 
زاگرس و هیرکانی است

دکتر حسن احمدی
رئیس کارگروه کشاورزی  و منابع طبیعی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 

)بخش دوم(

مقدار خاک تخریب یافته حین سیالب ، ۶۴ برابر خاک سازی است

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی با 
اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های تخصصی 
این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی  این هیأت نموده است. دوازدهمین مصاحبه در 
کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر حسن احمدی، رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب ها و دکتر غالمرضا زهتابیان دبیر این کارگروه است. دکتر احمدی و دکتر 
زهتابیان، از استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، در این مصاحبه به توضیح تأثیرات نابودی 

تخریب منابع طبیعی تجدید شونده بر وقوع و افزایش سیالب پرداخته اند:

 با توجه به اینکه بخش دوم این مصاحبه بر حوزه منابع طبیعی متمرکز است، لطفاً در خصوص کانون اصلی 
سیالب های ۹۸-۹۷ توضیح دهید؟

شمال  )جنگل های  هیرکانی  و  زاگرس  جنگل های   98 فروردین  و   97 اسفند  سیالب های  شروع  نقطه  و  کانون 
کشور( بوده است. شدت بارندگی در ایام استثنایی بوده است و بنابراین جاری شدن سیل غیرطبیعی نبوده است. 
اگر جنگل های این منطقه تخریب نشده بود مسلمًا شدت سیل کمتر بود و خسارت های مالی و جانی آن محدودتر 
می شد. هر هکتار جنگل بین 1600 تا 2000 متر مکعب آب را در خود جذب می کند و رواناب را کنترل می کند. 
هر هکتار مرتع می تواند تا 40 متر مکعب آب را در خود جذب کند. بنابراین علت جاری شدن سیل در تمام مناطق 
لرستان، گلستان، مازندران، ایالم و خوزستان از بین رفتن جنگل و مراتع باال دست بود. و متأسفانه هنوز هم این 
تخریب ادامه دارد و اگر به پیشنهاداتی که ما در این گزارش دادیم عمل نشود، در صورت وقوع مجدد سیالب، باز 

هم متحمل خسارات بسیاری خواهیم شد.

 کمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند و نیز میزان خسارت وارده به این بخش 
چقدر است؟
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در بخش اول این مصاحبه گفتیم که ما توانستیم خسارات وارده به بخش کشاورزی را از نظر ریالی مشخص کنیم. اما 
در بخش منابع طبیعی قادر به انجام این کار نیستیم. به دلیل چندبخشی بودن مسأله منابع طبیعی، در عمل ایده ها و 
نظرات موجود در این بخش، مختلف و چندبعدی است. برای روشن شدن موضوع باید گفت که خسارت های حاصل 
از بالیای طبیعی به طور کلی در قالب دو گروه ملموس و قابل تبدیل به ارزش ریالی و غیر ملموس یا غیر قابل 
تبدیل به ارزش مادی قابل تقسیم است. خسارت نامحسوس در قالب تأثیرات روانی، منابع طبیعی، تغییر اکوسیستم 
و… وجود دارد. رابطه بین این دو خسارت در کشورها بر شرایط مختلف متفاوت است و متأسفانه در ایران تا کنون 

رقم و درصد مشخصی ذکر نشده است. به طور کلی رابطه بین این دو خسارت در دنیا به شکل زیر است:
60 درصد خسارت ها اثرات فیزیکی و 80 درصد اثرات روانی دارد. یعنی وقتی یک خانه خراب می شود و یک خانواده 
بی خانمان می شود، یا یک زمین کشاورزی به عنوان منبع درآمد انسان ها آسیب می بیند تأثیرات روانی آن بسیار 
بیشتر از اثر فیزیکی از بین رفتن آن سازه ها است. همانطور که قباًل گفته شد در خسارت ملموس در بخش کشاورزی 
عددی معادل 137.387 میلیارد ریال خسارت برآورد شده که این تقریبًا 39 درصد کل خساراتی است که در اثر سیل 
ایجاد شده است. اما در مورد اکوسیستم هایی مانند جنگل، مرتع، از بین رفتن خاک و… نامحسوس است و هنوز 
نمی توانیم در کشور عدد و رقمی برای برآورد آن به دست آوریم. و آنچه مسلم است در صورت از بین رفتن خاک در 
یک منطقه مرتعی و جنگلی، بین 300 تا 400 سال زمان می برد تا مجدداً یک سانت از آن خاک تشکیل شود. در 
مناطق خشک این فرایند ممکن است به 1000 سال نیز برسد. برای مثال خسارت وارده به اراضی منابع طبیعی و 

تخریب خاک در سیل اخیر به شرح زیر است:
بر پایه میان گیری از مقادیر فرسایش ویژه در حوزه های بزرگ مانند کرخه، کارون، دز و گرگان رود، میزان فرسایش 
کل برآورد شده و از بین رفتن خاک در یک هفته حدود 1.293.348.006 تن برآورد شده است. مقایسه نقش این 
مقدار تخریب بر شرایط اکوسیستمی این است که مقدار خاک تخریب یافته حین سیالب های 97 و 98، 64 برابر 

خاک سازی است.
با در نظر گرفتن عمق خاک کشاورزی )30 سانتی متر( این خاک هدر رفته معادل 331628 هکتار زمین کشاورزی 
است )تنها در یک هفته(. اگرچه می توان با داشتن ارزش یک هکتار زمین برآوردی از نظر ریالی انجام داد ولی آیا 
می توان خاک را به جای اولش بازگرداند؟ نمی توان. در شرایط اقلیم جنگل های شمالی اگر اصاًل به خاک دست 
نزنیم بین 300 تا 400 سال طول می کشد تا این خاک بازسازی شود اما همانطور که گفتم در مناطق خشک شرایط 
بسیار سخت تر و این فرایند طوالنی تر است. در سال های دفاع مقدس 8 سال جنگیدیم و یک متر مربع خاک از 
دست ندادیم. چگونه به این سادگی این حجم از خاک را از دست دادیم و دست روی دست گذاشته ایم؟ چه کسی 

پاسخگو است؟
 

 خسارات وارد شده در اراضی جنگلی جنگل های شمال و زاگرس در اثر زمین لغزش در حوزه های آبخیز 
کرخه، دز، لرستان، گلستان، مازندران و ایالم چقدر است؟

برآورد اولیه نشان می دهد بیش از 83 هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس واقع در باالدست حوزه های آبخیز کرخه 
و دز به ویژه در استان لرستان در سال 1398 درگیر زمین لغزش شده است. این زمین لغزش متأسفانه در استان های 
لرستان و در زمین های متأثر از فعالیت انسانی رخ داده است. بر پایه سنجش های اولیه زمین و همچنین استفاده 
از تصاویر ماهواره ای متوسط سطح لغزش های رخ داده برابر 38.420 متر مربع بوده است و مقدار اراضی تخریب 
شده توسط لغزش در این استان 3707 هکتار بوده است. برآورد اولیه حاکی از آن است که 201 میلیون متر مکعب 

جابه جایی خاک در اثر زمین لغزش بوده است.
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در استان گلستان تعداد 423 مورد زمین لغزش به وسعت 262 هکتار در اثر بارندگی های اخیر در سطح استان رخ 
داده است که رقم باالیی را نشان می دهد. با توجه به توزیع این زمین لغزش ها که تمامًا در مناطق جنگلی و مرتعی 

و اراضی کشاورزی بوده است برنامه ریزی برای پایدارسازی اراضی کشاورزی باید در متن کار مدیران قرار بگیرد.
در استان مازندران چیزی بالغ بر 2900 هکتار از اراضی این استان تحت تأثیر زمین لغزش ها قرار گرفته است. الزم 
به ذکر است که این برآوردها بر اساس بازدیدهایی است که اغلب در مناطق صعب العبور بوده و همکاران ما به 
این مناطق دسترسی پیدا کرده بودند و به این نتایج رسیده اند. در استان ایالم سطح زمین هایی که تحت تأثیر زمین 
لغزش قرار گرفته اند 600 هکتار بوده است که حدود 30 درصد آن در اراضی کشاورزی و باال دست روستا و 70 

درصد آن در اراضی ملی به وقوع پیوسته است.

 تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیالب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته است؟
از سطح  است.  یافته  تا 1395، 4.6 درصد کاهش  از سطح پوشش جنگل در سال های 1381  استان گلستان  در 
یا  مرتعی  اراضی  یعنی  است.  شده  اضافه  درصد   136.4 دیم زار  به  و  شده  کم  درصد   32.6 کشاورزی  زمین های 
کشاورزی تبدیل به دیم زار شده اند. سطح شهرها 50 درصد افزایش و مراتع 10 درصد کاهش یافته و پیکره آبی این 

استان نیز 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
در حوزه الر، آمارهای به دست آمده در فاصله 1393 تا 1398 نشان داده است که سطح جنگل ها 3 درصد کاهش 
پیدا کرده. اراضی کشاورزی آبی 45 درصد افزایش یافته. کشاورزی دیم 9 درصد افزایش پیدا کرده است. مناطق 
افزایش یافته. یعنی اراضی کشاورزی یا مراتع تبدیل به اراضی دیم شده و جنگل تبدیل به  مسکونی 17 درصد 

باغات شده است.
در حوضه تجن نتایج نشان می دهد که در سال های 1393 تا 1398 سطح جنگل 9 درصد کاهش پیدا کرده است.

در حوزه قره سو در سال های 1381 تا 1393 سطح جنگل 18.9 درصد کاهش پیدا کرده است. کشاورزی 41.4 
درصد کاهش پیدا کرده است. دیم زار 305 درصد افزایش پیدا کرده است. مسکونی 6.4 درصد افزایش پیدا کرده 
است. مرتع 11.8 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع در این مناطق زمین های مسکونی و کشاورزی به صورت 

دیم افزایش پیدا کرده است.
نکته ای قابل توجه اینکه، تخریب در جنگل های شمال کشور به طور تصاعدی افزایش می یابد، به طوری که از سال 
1368 تا سال 1397 در مدت 29 سال در جنگل های گلستان، 65.892 هکتار سطح جنگل تخریب شده است؛ و 

بهمن و سیل در گلستان با سیل شدید مواجه شدیم.
در کل جنگل های شمال ساالنه 8100 هکتار جنگل تخریب می شود. این تخریب جنگل می تواند عوامل مختلفی 

داشته باشد، از جمله:
• دامداران بیش از حد مجاز دام در جنگل می آورند و چرای دام باعث می شود پوشش گیاهی خاک از بین رفته و 

خاک لخت شود.
• دامداران برای اینکه مراتع خود را توسعه دهند جنگل ها را تخریب می کنند؛ خصوصًا گاوداری هایی که در سطح 

جنگل است.
• جاده سازی های غیر اصولی، ویال سازی و قاچاق چوب در جنگل و...

 
 درس آموخته های سیالب در زمینه منابع طبیعی )جنگل و مرتع و …( چیست؟

این درس آموخته را می توان به دو بخش تقسیم کرد.

دکتر حسن احمدی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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درس آموخته ها در بخش جنگل:
•  طرح کاداستر در اراضی جنگل با قید فوریت اجرا شود و به پایان برسد،

• تمرکز طرح های توسعه ای در بخش جنگل داری باید از پروژه های کوتاه مدت و اغلب با دوام اندک به پروژه های 
باال  این خصوص سرمایه گذاری روی  باالتر روستاییان سوق داده شود. در  با سطح مشارکت  بلندمدت و  میان و 
و  اکوتوریسم  مانند  از جنگل  استفاده  نوین  با روش های  ایشان  آشنایی  و  اهالی محلی  منابع طبیعی  دانش  بردن 

طبیعت گردی، پرورش جانوران شکاری و استفاده از محصوالت جنگلی از اهم واجبات است.
• ضروری ترین اقدام برای حفظ و احیا جنگل های زاگرس در کوتاه ترین زمان این است که عوامل تخریب و فشار در 
این جنگل ها شناسایی و مدیریت شود که این عوامل به شرح زیر است:دامداری عشایر و روستایی، قطع درختان برای 
سوخت، قطع درختان برای استفاده از چوب، جمع آوری میوه بلوط و سایر میوه های جنگلی، جاده سازی، عبور لوله های 
نفت و گاز، کشاورزی روی دامنه های غیرمجاز، کشاورزی زیر اشکوب جنگل، ویالسازی، باغ داری های نامناسب، 
توسعه بی رویه شهر و روستاها، ایجاد سازه های نامناسب در جنگل، معدن کاری، ایجاد آتش سوزی عمد و غیرعمد، 
تملک و تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی. الزم به ذکر است که بیشترین اولویت کاهش فشار دام و قرق است.

درس آموخته های بخش مراتع:
• تقویت پوشش گیاهی.

• تقویت سیستم نظارتی جهت حفاظت از مراتع.
• احیا و اصالح مراتع تخریب شده با استفاده از گونه های گیاهی مناسب و ترجیحًا بومی.

• استفاده از دانش آموختگان مرتع در اجرا و نظارت بر طرح های مرتع داری.
• تبدیل تدریجی مرتع داری سنتی به مرتع داری نوین و بهره گیری بیشتر از دانش و تکنولوژی در بهره برداری،

• تقویت درآمد مرتع داران برای افزایش انگیزه مشارکت ایشان و ارتقا سطح تاب آوری آن ها در برابر بالهای طبیعی.
• باقی گذاردن بیشتر پوشش گیاهی با بهره برداری کمتر در مراتع شیب دار و اجتناب از دخالت بی مورد انسان در این 

اراضی به منظور حفظ آب و خاک و کاهش رواناب.
• سپردن درازمدت سامان های عرفی به مردم جهت احساس مسئولیت بهتر در حفاظت.

 
 انجام شدن یا نشدن آبخیز داری چگونه و در چه مقیاسی بر سیالب و خسارات آن تأثیر گذاشته است؟

بنده قبل از اینکه وارد این بحث شوم باید حوزه آبخیز را تعریف کنم. تعریف حوزه آبخیز در کشور ما هنوز آن مفهوم 
واقعی اش را پیدا نکرده است. من حوزه آب خیز را به عنوان مفهوم کلیدی منابع طبیعی در ایران مطرح می کنم. 
حوزه آبخیز محدوده توپوگرافی است که تمام جریانات آبی به یک بستر اصلی وارد و از آن خارج می شود. در این 
این محدوده  در  اکوسیستم دست ساز کشاورزی  قرار گرفته است.  بیابان  و  اکوسیستم های جنگل، مرتع  مجموعه 
استقرار پیدا کردند و در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی، قومی، فرهنگی و سیاسی مردم در آنجا زندگی و امرار 

معاش می کنند.
بنابراین آنچه مسلم است این است که یکی از مشکالت فعلی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری تعریف حوزه 
آبخیز است. ما در گزارش خود ذکر کرده ایم که حوزه آبخیز باید واحد کاری منابع طبیعی باشد. در شرایط فعلی در 
یک حوزه آبخیز در باالدست آبخیزداری کار می کند، در قسمت میانی مرتع و پایین هم بیابان؛ آن هم با سه مدیریت 
مختلف. حوزه آبخیز باید یک مدیر و یک سیاست واحد داشته باشد. باید یک طرح از باالترین نقطه ارتفاعی تا 
پست ترین نقطه را دربر گیرد. غیر از این صورت منابع طبیعی ما دچار مشکالت زیادی خواهد شد که بعضًا قابل 

جبران نخواهند بود.
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بنابراین مفهوم آبخیزداری به طور جدی از آنچه که در شرایط کنونی تحت عنوان آبخیزداری انجام می شود متفاوت 
است. آبخیزداری مدیریت حوزه آبخیز است که مجموعه اقدامات مدیریتی برای حفظ، احیا و بهره برداری از منابع 
طبیعی موجود در یک حوزه اجرا می شود. در صورتی که این اقدامات در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز از نقطه 
باالدست تا نقطه پایین اجرا شود می تواند از بازدهی مناسبی برخوردار شود. اما در بیشتر موارد به سمت عدم پایش 

و ارزیابی در حین اجرا و پس از اجرا موجب گردیده تا رسیدن به اهداف فاصله زیادی داشته باشد.

واکاوی عملیات آبخیزی
الف: سازه های احداث شده کمتر بر شرایط فنی، اکولوژیکی و اجتماعی حوزه آبخیز منطبق بوده اند. این امر مستلزم 
تهیه طرح  زمان  اولیه  خدمات  به شرح  مسأله  این  می باشد.  آبخیز  حوزه های  پایه  شرایط  از  دقیق  بسیار  شناخت 

برمی گردد که باید بازنگری شود.
ب: سازه های انتخابی و پیشنهادی با رعایت اصول فنی طراحی اولیه نبوده اند و از سویی دیگر منطبق بر استاندارهای 
رایج نیستند و تنها سلیقه ناظر در زمان اجرا مؤثر بوده است. در این زمینه باید مسأله تغییرات اقلی می رخ داده 
به همراه در نظر گرفتن روش های مناسب تر برای دبی طرح مورد نظر مد نظر باشد. معمواًل سازه های آبخیزداری 
با دبی هایی با دوره برگشت کمتر از 52 سال ساخته می شوند. در بررسی های انجام شده مشخص شد که بیشتر 
سازه های تخریب شده از نوع گابیون بوده اند. این مسأله از یک سو به دلیل زیاد بودن دوره برگشت بارش و سیالب 
رخ داده می باشد و از سوی دیگر به دلیل طراحی  ها و ساخت غیر اصولی آن ها، با در نظر گرفتن عمر مفید 25 سال 

مقدار احتمال رخداد سیالب با دوره برگشت 100 و بیشتر در این دوره معادل 22 درصد خواهد بود.
مطابق با مطالعات بانک جهانی و از نظر اقلیی نرخ عدم موفقیت این سازه ها باید 15 درصد باشد ولی متأسفانه ما 
نتوانستیم آمار دقیقی را از آبخیزداری به دست آوریم که مطالعه ما بتواند دقیق تر پیش برود. به عنوان مثال در استان 
ایالم طی 6 سال گذشته 223902 متر مکعب )کلیه انواع عملیات سازه ای مکانیکی( انجام شده است و طبق نظر 
اداره کل منابع طبیعی استان در سال 98 مقدار خسارت مربوط به سازه  ها و مرمت آن ها معادل 91300 مترمکعب 

بوده است. این مقدار مبین تخریب حدود 40 درصد عملیات در سیل اخیر است.

در اینجا می توان چند پیشنهاد کاربردی داشت:
الف: اینکه نیاز است تا در فرم های ارزیابی خسارت، مسأله خسارت وارد شده به سازه های آبخیزداری و همچنین 

اکوسیستم در نظر گرفته شود،
ب: لزوم بازنگری در شرایط مطالعات پایه و طراحی و تعیین الیل شکست و موفقیت عملیات آبخیزداری در محدوده 

باالدست حوزه های آبخیز.
با توجه به اینکه بر روی دامنه های حوزه آبخیز که منبع اصلی رواناب است پروژه های بیولوژیک کمتر انجام می شود 
بنابراین در عمل دبی ورودی به آب راه ها ثابت خواهد بود و با کاهش شیب و کاهش طول مسیر پیمایش جریان 
در آبراه ها سطح مقطع و عمق جریان افزایش می یابد و این منجر به فرسایش کناری و یا سرریز شدن جریان از 

کناره های سازه در حین وقوع بارش خواهد شد.
بخش اعظم تخریب ایجاد شده در سازها در قسمت های کناری بوده است. این مسأله از یکسو به دلیل رسوب گذاری 
در پشت سازها در دوره های جریان های قبلی است و بنابراین مقطع رسوبات در پشت سازه  ها به صورت محدب 
بوده است. بنابراین در سیالب های بعدی جریان بیشتر متمایل به کنارها خواهد بود و این موجب تخریب کنارها و 

دستک ها خواهد شد.
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بنابراین، لزوم انجام اقدامات نگهداری ضروری است. در عمل سازه های گابیونی یکی از سازه های مناسب برای 
استهالک انرژی سیالب می باشند و در بند های انحرافی و همچنین بندهای اصالحی استفاده می شود. سنگ  ها و 
توری های فلزی، مصالح اصلی این سازه را تشکیل می دهند. این امر باعث شده تا این سازه از نظر هزینه  ها و تطابق 

مناسب با محیط زیست پیرامون خود از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
در  بوده اند.  پایاب  و  در قسمت سریز  پلکان  گونه  فاقد هر  تخریب شده  گابیونی  اعظم سازه های  در عمل بخش 
صورتی که این سازه  ها با شرایط سرریز استاندارد ساخته شوند مقدار تلفات انرژی آنها تا حد 15 الی 20 درصد بیشتر 
از سازه های صلب خواهد بود. به طوری که در نهایت موجب تلفات انرژی تا حد 80 درصد در آبراهه های کوچک 

خواهد شد.
ج: عملیات مکانیکی پیشنهادی باید در کنار عملیات بیولوژیک باشد. در بخش اعظم پروژه های اجرا شده عمر مفید 
سازهای بند اصالحی تا حد 8 سال است و پس از 8 سال از بین خواهند رفت. بنابراین در عمل عمر مفید سازها 
کمتر از 12 سال می باشد. پس از دوره فوق اثر بخشی سازها در کنترل رسوب بسیار کم می شود. بنابراین تنها راه 

تداوم اثر بخشی آن ها تلفیق با فعالیت های بیولوژیک و ایجاد پوشش گیاهی است.
د: ساماندهی مکانی حوزه آبخیز برای کاهش دبی سیالب بسیار مهم است. بواسطه خصوصیات مختلف حوزه آبخیز، 
عکس العمل زیرحوضه های مختلف نسبت به بارندگی متفاوت خواهند بود. به منظور کنترل سیالب در مناطق منشأ 
و افزایش توان تاب آوری حوضه در ممانعت از رخ داد سیالب، همزمانی حوزه های آبخیز بسیار حائز اهمیت خواهد 
بود. در چیدمان سازه ها در حوزه آبخیز به مسأله همپوشانی زمان تمرکز هیچ توجه نشده است. بنابراین مقدار تأخیر 
در زمان تمرکز یک آبراهه در عمل تحلیل هزینه اثربخشی مبین این است که استفاده از ترکیب سازه های متوسط 
)گابیون( و کوچک در سرشاخه های رتبه اول تا سوم نسبت به دیگر روش ها اثربخشی بیشتری خواهد داشت و دبی 

سیالب به طور محسوس کمتر خواهد شد.
عالوه بر این، نتایج نشان داد که احداث سدهای سنگ مالتی بزرگ در مسیر آب راه های سیالب بیشتر منجر به 
کاهش پیک سیالب می شود. بنابراین نقش سازه های بزرگ آبخیزداری اساسًا در تنظیم روند سیالب است و حجم 
آب را تغییر نمی دهد در حالی که سازه های کوچک و متوسط همزمان هم حجم سیالب و پیک سیالب را کاهش 

می دهد.
جمع بندی نهایی در زمینه ارزیابی اثر بخشی پروژه های آبخیزداری و حفاظت آب و خاک مبین این است که تا زمانی 
که دسترسی آزاد و بی طرفانه به اطالعات و داده های همه طرح های اجرا شده در مناطق حوزه های آبخیز دچار 
سیالب شده در دسترس نباشد نمی توان بر پایه موارد موردی قضاوت نهایی انجام داد. یکی از تجربه های ارزنده 
در زمینه ارزیابی، نقد طرح های مرتع و آبخیزداری توسط دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه 
وقت )1366- حسن احمدی( اقدام به ارزیابی چندین طرح آبخیزداری مهم گردید. تجربه فوق مبین نکات ارزنده 

بسیاری بود از جمله:
1. عدم ارتباط میان بخش های مختلف مطالعاتی پروژه.

2. ضعف مبانی تئوریک.
3. کاربرد روش های ناهماهنگ و استانداردهای متفاوت به دلیل اعمال سلیقه فردی،

4. عدم وجود ارتباط بین پژوهش های بنیادی و مطالعات کاربردی به همراه،
5. ضعف بنیادی در لحاظ کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه در پروژه اجرا شده.

با وجود راهگشا بودن ارزیابی فوق برای هدایت پروژه  ها در برنامه توسعه اول و دوم در دهه 1370 ،1380 و 1390 
هرگز چنین مطالعه ای به طور مجدد انجام نشد. لذا در این مرحله یکی از توصیه های جدی در زمینه بهبود و افزایش 
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سطح تاب آوری حوزه های آبخیز در برابر سیالب و دیگر مخاطرات طبیعی مرتبط، انجام مطالعات ارزیابی توسط 
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دانشگاه  ها و مراکز پژوهشی بی طرف است. نتایج حاصل از این ارزیابی  ها 
می تواند در بهبود سطح پروژه های اجرایی در سال های بعد مفید به فایده واقع شود. در انجام این توصیه مباحثی 
همچون آینده نگری برنامه های حفاظت آب و خاک و آبخیزداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا سناریوهای برتر 

مدیرت سیالب و حفظ خاک تعیین شوند.
تأثیر عملیات آبخیزداری در حوزه های بزرگ مانند کرخه، کارون و گرگان رود به دلیل ماهیت بزرگ مقیاسی و کم 
شدن اثر نسبی از یک سو و تأثیر تغییر کاربری اراضی دچار ابهام است. بنابراین باید طی بررسی های دقیق تر و 
مدل سازی مبتنی بر در نظر گرفتن اثر مقیاس و کاربری اراضی بر شرایط بارش اثر آن ها به طور کمی مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
با وجود اهمیت رهیافت های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و اهمیت آن برای کاهش سیالب در مناطق پایین دست 
متأسفانه توجه کافی به اجرای آن نشده است. طرح های آبخیزداری به صورت موضوعی و موردی به اجرا درمی آیند، 
بعد از اجرا نیز هیچ گونه پایش و ارزیابی در مورد سالمت آن انجام نمی شود. علی رغم اعالم مشکل تأمین بودجه باید 
گفت ذکر دلیل عدم تعیین بودجه توسط سازمان های متولی به عنوان تنها ضعف اجرایی آن ها کافی نیست. رویکرد 
آبخیزداری به جای اجرای پروژه آبخیز در آب های اصلی منفرد باید به انجام پروژه های تلفیقی زیست مهندسی 
)بیولوژیک( در سطح دامنه ها و مسیر آب ها تغییر کند. الزم است تا قبل از اجرای هرگونه پروژه آبخیزداری به استفاده 
از تحلیل اثربخشی هزینه ها )دستاورد-هزینه( نسبت به مقایسه بین گزینه های اجرایی مختلف بیولوژیک، سازه های 

مدیریتی اقداماتی انتخاب شود که اثربخشی بیشتری دارد.

در ادامه نیز دکتر غالمرضا زهتابیان، دبیر این کارگروه نکاتی تکنیکی در خصوص »مدیریت منابع طبیعی« اضافه 
کردند که به شرح ذیل است:

دکتر زهتابیان: ببینید ما یک علت داریم یک معلول. ما باید علتی که باعث می شود سیل تولید شود را مشخص 
کنیم. سیل خودش هم یک معلول است. معلول چیست؟ معلول یک علت هایی است. این علت ها را باید در فرادست 
و در ارتفاعات جست که یکی از معلول های این ها سیل است. ما باید یک مقدار گذشته و یک مقدار حال و یک مقدار 
هم آینده را مدنظر قرار دهیم. یک سری نانوشته هایی در سیل سال 98 وجود دارد که به نظر من خیلی شکافته نشده 

است و این باید در قالب طرح های مطالعاتی انجام شود.
یاد یک شعری افتادم که می گوید:
مزرع باغ فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو
طبیعتًا ما وقتی باد می کاریم باید طوفان برداشت کنیم. این سیل معلول علت های زیادی در باال دست است که آقای 
دکتر احمدی کامل به آن اشاره فرمودند. این سیل را اگر در باالدست بتوانید با بیل جلویش را بگیرید در پایین دست با 
فیل هم نمی توانید. تفاوت ماجرا در اینجاست که وقتی آب راه می افتد باید در خاک نفوذ کند و به صورت جریان های 
زیرزمینی پیش برود به جای اینکه به صورت رواناب های سطحی برود. در کنار این مطالبی وجود دارد که علتش 
سیل است و معلول های دیگری دارد. یعنی مشکالت باالدست منجر به راه افتادن سیالب می شود و خود این سیل 
در پایین دست مشکالتی را ایجاد می کند. این نکته که فرمودند جامع نگری و مدیریت پایدار حوضه آبخیز باید وجود 
داشته باشد یک طرح مستمری است که دائمًا باید بر روی آن کار کنند. االن این 1.2 میلیارد نهشته هایی که از 
باال کنده شده و پایین آمده است سبب شده که باالدست ضعیف و و فقیر شود، و سیلی که به خاطر کمبود پوشش 
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گیاهی در باالدست به پایین دست رسیده تما می اراضی کشاورزی را تخریب کرده است.
این تخریب ها را به صورت جامع آقای دکتر گزارش دادند اما فرصت نشد بگوییم که تما می این 1.2 میلیارد تن در 
اراضی پایین دست تبدیل به گرد و غبار می شود، اراضی حاصل خیز کشاورزی تقریبًا از بین می رود. قیمت این اراضی 
که تخریب شده با میزان زمانی که طول می کشد که این اراضی دوباره تشکیل شود و به قوت خود بازگردد به هیچ 

عنوان قابل مقایسه نیست.
در واقع خاکی که بین 300 و بعضًا تا 1000 سال طول می کشد تا احیا شود به هیچ عنوان قابل جبران نیست. 
بیماری های پوستی بعد از وقوع گرد و غبار متوجه اهالی سیل دیده می شود، نفوذپذیری خاک کم می شود، زمین 
به مراکز  این ها دوباره معلول سیل است که خود سیل معلول عدم توجه  باتالقی و شور می شود. همه ی  زهدار، 
باالدست است. بنابراین نانوشته هایی در سیالب وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. گذشته برای ما حال را 

ترسیم می کند و امروز ما مسئول سال های آتی خواهیم بود که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
نکته دیگری که وجود دارد کثیفی و بی استفاده بودن آب سیل در پایین دست است. ما در باالدست آب آبی و پاک 
را داریم وقتی به پایین دست می رسد به آن آب خاکستری می گویم زیرا با خود رسوب به همراه دارد حتی بعضًا از 
فاضالب ها نیز می گذرد و مواد کثیفی به آن اضافه می شود و در نهایت در پایین دست یک آب سیاه تحویل می گیریم 
که به درد هیچ کاری نمی خورد. یا مثاًل درباره سازه هایی که آقای دکتر فرمودند؛ سازه خوب است اما باید موقعیت 
مکانی آن به دقت بررسی شود و ارزیابی های الزم انجام شود اما در جریان سیالب 98 می بینی که سدها وقتی که 

پر شدند از یک جایی به بعد مجبور هستند باز شده و در شهرها رها شود.
اگر در باال دست توجه الزم و اقدامات موردنیاز انجام می شد خب این مسائل پیش نمی آمد. این ها اهمیت موضوع 
سیالب و بین رشته ای بودن آن را نشان می دهد. توجه به مسائل علمی، آکادمیک، فنی و تخصصی بسیار بسیار 
مهم است. در واقع تصمیم گیری ها باید بر مبنای تصمیم سازی های فنی باشد که در آینده با این مشکالت کمتر 
مواجه شویم. همچنین در جریان این سیالب ها می توان به عنوان ریشه ای ترین علت به منابع طبیعی اشاره کرد. اگر 
به منابع طبیعی توجه نشود سیالب اتفاق می افتد آن وقت محیط زیست و حتی زیرساخت ها و سازه های انسان ساز 
دچار ضرر می شوند، گروه های امداد و نجات و مدیریت بحران به مشکل برمی خورد و سایر سازمان ها و نهادهای 

دولتی درگیر می شوند.
مهم ترین  است.  بین المللی  تجارب  از  ناشی  مدرِن  و  مهم  سیاست گذاری های  به  توجه  عدم  معلول  همه  این ها 
استانداردهای جهانی در حال حاضر مقوله های بیولوژیک هستند یعنی شما در ابتدا باید سعی کنید بحرانی همچون 
سیالب را با پوشش گیاهی طبیعی کنترل کنی و در وهله دوم به سازه ها روی آوریم. منابع طبیعی همچون نقشه و 
پازلی است که نمی توان تنها یک قسمت آن را در نظر گرفت بلکه باید از باال تا پایین و در همه ای ابعاد برنامه ریزی 
شود تا با بحران های این چنینی مواجه نشویم. در واقع عظمت کارهای عمرانی، بیولوژیک و مکانیکی و این دست 

برنامه ریزی هایی که باید انجام شود باید با حجم و عظمت سیالب همخوانی داشته باشد.
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باید به دنبال مدل مفهومی بومی در ارتباط با 
»پیش بینی« های هواشناسی بود

دکتر بهلول علیجانی
رئیس کارگروه اقلیم شناسی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 

باید از »مدیریت میانگین محور« کشور در ارتباط با منابع آب 
به سمت »مدیریت مخاطره محور« گذار کرد

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های 
تخصصی این هیأت نموده است. سیزدهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، 
دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر بهلول علیجانی، رئیس کارگروه اقلیم شناسی هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب ها است. دکتر علیجانی، استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی، در 

این مصاحبه به تشریح تأثیرات مسائل اقلیم شناسی بر سیالب های ۹۷ و ۹۸ پرداخته است:

 به عنوان اولین سوال بفرمایید در کارگروه »هواشناسی و اقلیم شناسی« از چه تخصص هایی بهره گرفته 
شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

عنوان کارگروه ما هوا و اقلیم بود و ما هم از متخصصین هواشناســی و اقلیم شناســی استفاده کردیم. این دو حوزه 
در اصل از نظر عناصر و موضوعاتی که بررســی می کنند، یکی هســتند، تنها تفاوتشــان فقط از نظر مقیاس زمانی 
اســت. هواشناسی شرایط روز را بررســی می کند، مثاًل زمانی که ما می گوئیم سیل شدیدی در گلستان اتفاق افتاده 
اســت اگر قرار باشد، همان سیل را در همان 27 یا 26 اســفند بررسی کنیم، هواشناسی باید بررسی کند، که در آن 
روز چه پدیده هایی در اتمســفر ایران رخ داده که این ســیل اتفاق افتاده اســت، ولی اگر ما بخواهیم ببینیم که این 
ســیالب ها در بلندمدت )مثاًل در بیست سال دیگر( وضعشان چه خواهد شد تا بتوانیم حوادث آینده را مدیریت کنیم، 
باید اقلیم شناســی را بررسی کنیم؛ چون اقلیم شناسی پدیده ها را در مقیاس درازمدت بررسی می کند. به عبارت خیلی 
ســاده تر اگر بخواهیم مســائل روز را حل کنیم باید از هواشناســی کمک بگیریم اما اگر بخواهیم برنامه ریزی های 
بلندمدت کشــور را از نظر عمرانی، سیاسی، اقتصادی و… تنظیم کنیم باید از اقلیم شناسی کمک بگیریم. ما هم در 
کارگروهمان از متخصصین رشــته های هواشناسی و اقلیم شناسی دانشگاه های مختلف کشور دعوت کرده و از آن ها 

کمک گرفتیم.
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 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین داده هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
طبق یافته های کارگروه ما، عامل اصلی این ســیالب ها بارش بوده اســت و اگر ما می خواهیم سیالب ها را مدیریت 
کنیم باید بارش را مدیریت کنیم. اولین مرحله مدیریت بارش یعنی پیش بینی دقیق بارش که کاری اســت که باید 
هواشناسی انجام دهد. در واقع باید بارش را دقیق پیش بینی کند و بر اساس آن پیش بینی سازمان های ذیربط )مثاًل 
وزارت نیرو( شروع کنند به مدیریت سیالب ها، رودخانه ها، سدها و … در واقع مهم ترین مسأله ای که به آن رسیدیم 

مسأله پیش بینی بارش و مدیریت سیل در روی زمین هست.

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟
1- ریزش های جوی اخیر در مقایسه با ریزش های گذشته در ایران، چه وضعیتی داشته است؟

این یک ســوال اقلیم شناسی است. به این ســوال متخصصین اقلیم شناسی ما باید جواب بدهند که به خوبی بررسی 
کردند و به نتایج خوبی نیز رســیدند. ما متوجه شــدیم که بارش هایی به شدت بارش های اسفند 97 در گذشته هم 
داشتیم؛ مثاًل در سال های 1390 یک روز بارشی با شدت 250 میلی متر باریده و در نقاط دیگر هم وجود داشته، اما 
چیزی که بارش های اسفند 97 و فروردین 98 را شاخص کرده تداوم آن ها بوده است، نمی توانم بگویم این بارش ها 
کاماًل اتفاقی بوده اســت و قبلی ها نبوده، اما اینکه مثاًل در گرگان با آن حجم از مشــکل مواجه شدیم یا در لرستان 
بارش ها تداوم زیادی داشــته فقط به علت بارش نیست بلکه باید این علل را در زمین هم جست وجو کرد. ما به این 
اعتقاد داریم که تا زمانی که بارش در اتمسفر شکل می گیرد، از آسمان پایین می آید و بعد به زمین می ریزد، بررسی 
بارش وظیفه هواشناســی است؛ اما به محض اینکه روی زمین جاری شد، بررسی علل و عواقب مربوط به آن دیگر 
وظیفه ی هواشناسی نیست، بلکه وظیفه  ی مسئوالن و مدیران آب است؛ در واقع آن ها باید این آب را مدیریت کنند.
البته من هنوز وارد خســارت سیل در سطح زمین نشده ام. اگر وارد آن حوزه شویم عوامل دیگری نیز وجود دارند. در 
حال حاضر ما فقط داریم روی این بحث می کنیم که این بارش ها چه تفاوتی با بارش های گذشته دارد. که ما به این 

نتیجه رسیدیم که بارش های 97 و 98 از نظر تداوم شاخص بودند.

۲- تجهیزات ســنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر سیستم های داده برداری قبل و حین سیالب های اخیر چگونه 
عمل کرده اند؟

زمانی که ما از تجهیزات صحبت می کنیم یعنی انتظار داریم تجهیزات و ابزار دستگاه های متولی خصوصًا تجهیزات 
ســازمان هواشناســی باید در حدی باشد که بتواند پدیده های جوی را به موقع بشناسد، به موقع پیش بینی کند و به 
موقع به اطالع مردم برســاند. خب ما در اینجا مشــکل داشتیم، برای اینکه تجهیزات کافی اعم از تجهیزات ابزاری 

مثل رادیوسوند، رادار و تجهیزات نرم افزاری مثل مدل های پیش بینی و سناریوها کم بوده است.
بر اســاس بررسی های کارگروه اقلیم شناســی، ما از نظر پیش بینی های کوتاه مدت هیچ مشکلی نداشتیم و مشکل 
اصلی پیش بینی های بلندمدت بوده است. مخصوصًا ابزاری که الزم بود، در حد استاندارد نبوده است. جدا از مسأله ی 

تحریم، تهیه ی این تجهیزات بودجه های کالن می خواهد که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.
البته در این قســمت یک نکته را هم باید عرض کنم. موقعی که می گوئیم یک پیش بینی خوب یا دقیق اســت و یا 
بد اســت و دقیق نیست، هیچ موقع کلمه صد به کار نمی بریم. یعنی حتی در پیش بینی های کوتاه مدت شش ساعتی 
هم ما نمی توانیم بگوییم که هواشناســی 100 درصد دقیق پیش بینی کرده است، مثاًل می گوییم تا 95 درصد دقیق 
بــوده اســت. در پیش بینی های بلند مدت و فصلی ما روی 80 حرف نمی زنیــم می گوئیم مثاًل 70 درصد خوب بوده 
اســت زیرا هرچه دوره پیش بینی طوالنی تر شود دقت پایین می آید. فرضا امسال همه مدل ها، هم مدل های جهانی، 
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هم مدل های ســازمان هواشناسی پیش بینی کرده بودند که اسفند و فروردین در ایران پر باران خواهد شد ولی االن 
سیزدهم و چهاردهم اسفند است و هنوز خبری از بارش ها نیست.

۳ - پیش بینی ها و هشــدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی ســال آبی ۹۸-1۳۹۷ و قبل از وقوع سیالب چه 
کیفیتی داشته است؟

بلــه باز هم همان را عــرض می کنم که پیش بینی ها در کوتاه مدت خوب اســت، ولی نحوه اطالع رســانی و بیان 
پیش بینی ها مشکل داشت. یعنی اطالع رسانی به گونه ای نبوده که همه مردم در جریان قرار بگیرند و از عمق مسأله 
مطلع شوند. البته کارگروه ما پیشنهاداتی دادند که خوشبختانه خیلی از این پیشنهادات در حال اجرایی شدن هستند. 
مثاًل یکی از این پیشنهادات این بود که هشدارهای هواشناسی را در قالب رنگ ها اعالم کنند. مثاًل وقتی می خواهیم 

اخطار های کالن بدهیم باید از رنگ قرمز به معنای »خیلی خطرناک« استفاده کنیم.
یک مشــکل دیگر هم که در پیش بینی ها وجود داشــته و هنوز هم دقیق برطرف نشده است، پیش بینی های محلی 
اســت که ما پیشنهاد دادیم بیشتر به آن توجه شــود. مثاًل شما تلویزیون نگاه می کنید درباره آب و هوای کل کشور 
صحبت می کند یعنی به صورت کلی می گوید اســتان آذربایجان این طور است، خراسان آنطور است، جنوب هم طور 
دیگری. پیشنهاد ما این بوده که این پیش بینی ها در مقیاس محلی خیلی ریز تر و دقیق تر از این اعالم شود. مقیاس 
این پیش بینی های محلی باید تا حد امکان ریز تر شــود و همه مردم و مخصوصًا کشــاورزان، مسئوالن، مهندسین و 

آن هایی که با کارهای مختلف سر و کار دارند باید در جریان قرار بگیرند.
 

 فرمودید که اطالع رسانی به مردم مقداری دچار ضعف بود. سوال من این است که اطالع رسانی فقط باید 
به حیطه مردم خالصه شود یا در حیطه سازمان ها نیز ما این ضعف را داشتیم؟

ببینید پیش بینی ها باید طوری برای مردم بیان شــود که به زبان مردم باشــد تا مردم بهتر بفهمند. در قدم بعدی این 
پیش بینی ها باید به اطالع ســازمان های مرتبط برســد. در نهایت نیز این پیش بینی ها باید یک مقداری تخصصی تر 
شــود. مثاًل برای کشاورزان، برای مخاطرات، محیط زیســت، همه این ها جدا جدا و تخصصی مطرح شود تا بتوانند 

استفاده کنند.

4 - توانمندی سامانه های پایش و پیش بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نیاز دستگاه های اجرایی است؟
کار یکی از اعضای کارگروه ما این کار بوده که با ســازمان های مختلف مصاحبه کرده یا از طریق پرسشنامه کیفیت 
این پیش بینی ها را برای این دستگاه ها بسنجد. بر اساس نتایج به دست آمده آن ها رضایت داشتند و گفتند متناسب با 
کار ما هست اما اینکه ما پیشنهاد می کنیم تا مقداری جزئیات بیشتر شود، هدفمان این است که هر کدام از سازمان ها 

در حیطه تخصص خودشان اطالعات کافی داشته باشند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم مسأله  مدل های پیش بینی است. آن چیزی که االن خیلی مهم است مدل های 
پیش بینی اســت. ســازمان هواشناسی یا هر سازمان دیگری در کشــور برای پیش بینی از مدل های جهانی استفاده 
می کنند. اما نکته ای که وجود دارد این اســت که اگر در اروپا یک مدل نوشــته شــده برای شرایط جغرافیایی ایران 
دقیقًا هماهنگ نیســت و هر کاری بکنیم یک اختالفی وجود دارد، اما پیشنهاد ما این بوده که سازمان هواشناسی با 
همکاری متخصصان دانشگاهی مدل های محلی تعریف کند تا با شرایط جغرافیایی این کشور بیشتر هماهنگی داشته 
باشــد؛ مثاًل ما از نظر جهانی کلی می گوئیم که بله اگر یک ترافی روی مدیترانه باشــه این تراف باعث می شود یک 
ســامانه باران زا از مدیترانه به ســمت ایران بیاید. از نظر کلی شاید این مسأله درست باشد ولی کسی تا با توپوگرافی 
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ایران آشــنا نباشد این پیش بینی اش با اشتباه مواجه می شود اما موقعی که با توپوگرافی ایران آشنا باشد می گوید که 
مثاًل ممکن است به خاطر توپوگرافی خاصی که در این منطقه وجود دارد این سامانه از این مسیر پیش بینی شده عبور 
نکند و آنجا باران زیاد نخواهد داشت. به همین خاطر است که می گوئیم مدل های بومی باید با هماهنگی دانشگاه ها 

و متخصصین دانشگاه ها و خود سازمان تعریف و نوشته شود.
 

 از کلمه تراف استفاده کردید می شود یکم بیشتر توضیح دهید؟
ببینید هر اتفاقی که در روی زمین رخ می دهد مربوط است به بادهایی که در سطوح باال می وزند. منظور ما از سطح 
باال در ارتفاع 2000 متری سطح دریا سطح پنج هزار متری و 10 هزار متری است که عمدتًا موردی که برای ما مهم 
اســت پنج هزار متر است. در ارتفاع پنج هزار متری بادهای غربی به حالت موجی می وزند یعنی مستقیم از غرب به 
شــرق نمی وزند، این موج یکجا می شود 7 یکجا می شود 8، هفت به طرف قطب شمال و 8 به طرف استواست و به 
بادی که به صورت موجی می وزد و حالت 7 یا U دارد تراف می گوئیم و فارســی آن می شود ناوه . اگر چنین حالتی 
در ایران باشد هوای ایران ناپایدار است و انتظار بارندگی خواهیم داشت. اگر به جای U یک حالت 8 باشه می گوئیم 
فراز و ما در شــرایط خشکی هستیم. اگر بخواهیم از این به بعد دقیق تر پیش بینی کنیم باید مدل هایی بر اساس این 

ویژگی ها و به صورت محلی و بومی کشور خودمان تعریف کنیم.

۵ - کیفیت گزارش های سازمان هواشناســی، اعم از دقت پیش بینی و اخطار، بازه زمانی اطالع رسانی، و محتوا و 
زبان اطالع رسانی چه تأثیری بر عملکرد دستگاه های کشور در سیالب داشته است؟

از پیشــنهادها و یافته هایی که ما در آخر کار گروه مطرح کردیم ایجاد جو اعتماد در کشــور اســت. این نکته خیلی 
مهمی است، بعضًا ممکن است سازمان هواشناسی هم درست پیش بینی کند، اما متأسفانه افراد به پیش بینی ها اعتماد 
نمی کنند. برای مثال ســازمان پیش بینی می کند که فردا یک رگبار شــدیدی خواهد آمد و آبی که می خواهد به سد 
ببارد فالن قدر مترمکعب است، این میزان خطر دارد و بیش از ظرفیت سد است. کسی که مسئول سد کرخه و سد 
کارون اســت، می گوید چه کســی می تواند بگوید این حتمًا اتفاق می افتد، من اگر آب را باز کنم ممکن است مشکل 

پیش بیاید. البته این مسئول هم تقصیری ندارد و جو عمومی کشور این طور است.
در واقع سازمان هواشناسی باید کاری بکند که اعتماد در کشور ایجاد شود که بله االن که مثاًل هواشناسی پیش بینی 
می کند که فرضا فردا باران می آید یعنی می آید. این دیگر تالش هر دو طرف اســت از آن طرف سازمان باید تالش 
کند دقیق تر پیش بینی کند یعنی باید طوری باشد واقعًا اتفاق بیافتد در این حالت اگر یکی دو ساعت تأخیر هم اتفاق 

بیافتد باالخره مردم هم به این پیش بینی ها اعتماد پیدا می کنند.
به همین خاطر پیشــنهاد ما این بوده که عالوه بر پیش بینی که در کل کشور می شود پیش بینی های محلی دقیق تر 
شــده و جزئیات بیشتر شود تا اعتماد عمومی در کشور ایجاد شود. در جریان سیل خیلی از سازمان هواشناسی کشور 
انتقاد می کردند، مدیران، نه مردم عادی، می گفتند ســازمان هواشناسی پیش بینی هایش کلی است، از آن طرف هم 
سازمان هواشناسی می گفت ما مدیران را به صورت رسمی و با جزئیات خبر می کردیم. یک مقدار اختالف سلیقه در 

هر دو طرف وجود دارد که پیشنهاد ما این بود که تالش بکنند و این اعتماد عمومی را ایجاد کنند.

۶ - منابع مالی، تجهیزات دانش و قابلیت های ســخت افزاری و نرم افزاری سازمان هواشناسی برای پیش بینی و 
اخطار سیالب در کشور تا چه اندازه برای مدیریت سیالب در ایران مناسب است؟

ببینید نرم افزار را توضیح دادیم به جز نرم افزار ســخت افزار می ماند. در قســمت ســخت افزار منابع مالی و نیروی 



143

متخصص نیز مسأله  مهمی است. در قسمت منابع مالی کاماًل واضح است خود سازمان هواشناسی می گوید که بودجه 
کافی در اختیار ما قرار نمی دهند. بیشــتر از این وارد مسائل مالی نمی شوم یعنی بسیار واضح است همه می دانند که 

همه دستگاه ها مشکالت مالی دارند و خوب باید یک جوری آن حل شود.
حاال به ســراغ بحث نیروی متخصص می روم. بر اساس بررســی هایی که از نیروهای متخصص سازمان انجام دادیم 
متوجه شــدیم که بیشــتر آن هایی که در حوزه و زمینه پیش بینی هستند و پیش بینی می کنند از پایه ریاضی و فیزیک 
آمده اند و متخصص های دیگر خیلی کم هســتند. مثاًل هیدرولوژیست و اقلیم شناس در سازمان کم است این در حالی 
اســت که در بخش پیش بینی باید نیروی متخصص اقلیم شــناس باشند چون من االن عرض کردم که مدل ها باید با 
توجه به موقعیت جغرافیایی کشــور تنظیم بشوند. من یک مثال عرض می کنم؛ مثاًل همین اخیراً در بوشهر سیلی آمده 
بود که هیچ کس مسئولیت آن را به گردن نمی گرفت. مثاًل یکی از دالیلش این است که باالترین مقام یک شهر که 
فرماندار است اصاًل از جغرافیای شهر خبر ندارد و اصاًل در این زمینه مطالعه نکرده است. مثاًل نمی داند که بوشهر از نظر 
جغرافیایی مرتع هایش کجاست، جنگل، بیابان و رودخانه هایش چگونه است. چگونه باران دارد و…. در واقع اکثر مدیران 

از ویژگی های مناطق جغرافیایی کشور بی خبرند. متأسفانه مدیران کشور با جغرافیایی مناطق مختلف بیگانه هستند.
این مسأله به این دلیل است که مثاًل مهندس سازمان هواشناسی در خانه نشسته و در کامپیوتر دارد پیش بینی می کند 
و آن کســی که متخصص هیدرولوژی است در کامپیوتر رودخانه ها را با مدل های ریاضی طراحی می کند و کامپیوتر 
این کار را انجام می دهد ولی ما یک متخصص جغرافیای طبیعی هم می خواهیم که بگوید اینجا که داری پیش بینی 
می کنی مثاًل در این شــهر که ســیل آمده این همه خسارت زده شما اینجا توپوگرافی را در نظر نگرفته ای مثاًل این 
رودخانه در اینجا پیچ خورده و شما باید این را در نظر می گرفتید. متخصصین جغرافیای کشور بایستی در سازمان ها 
باشــند و همه مدیران کشور باید به منطقه و مدیریت خودشان از لحاظ جغرافیایی آگاهی کامل داشته باشند و حتی 
باید برای این مسأله در دوره هایی آموزش ببینند. بر اساس پیشنهادات ما باید نیروهای متخصص در بخش پیش بینی 
در سازمان هواشناسی باشند مثل سنجش از دور، اقلیم شناس، متخصص جغرافیای طبیعی مثل هیدرولوژیست این ها 

باید باشند تا با همکاری یکدیگر بتوانند پیش بینی های دقیق انجام بدهند.
همچنین ما پیشــنهاد دادیم که نیروهای متخصص ســازمان هواشناســی با مراکز علمی جهان ارتباط برقرار کنند. 
ارتباط هایی در قالب دوره های رفت و برگشت؛ یعنی آموزش در آنجا در اینجا همکاری های نزدیک از نظر علمی باید 

بشود. متأسفانه ارتباط علمی خیلی کم هست.

 ۷- علت بارش های زیاد و سنگین و ترسالی در سال آبی 1۳۹۷ و 1۳۹۸ چیست؟
من از اول عرض کردم که هر اتفاقی که روی زمین می افتد مربوط به بادهایی است که در ارتفاعات باال می وزد. در سال 
1397 بادهای غربی پیشروی کردند و در آخر 97 و اول 98 ایران را فرا گرفتند. هر جا که باران ببارد یک عامل صعود 
می خواهد و یک منبع رطوبت. در سال 97 و 98 عامل صعود به وسیله بادهای غربی و رطوبت هم از سمت مدیترانه آمد 
و هم از سمت دریای خزر و هم از خلیج فارس. در این برهه زمانی که عوامل زیست محیطی و جوی مناسب بود، این 
همه رطوبت آمد و بارش های شدیدی را ایجاد کرد که این را از نظر علمی ما کاماًل توضیح دادیم البته این سوال خیلی 

تخصصی است و برای همین است که سریع از آن عبور کردیم وگرنه اگر الزم باشد این مبحث خیلی گسترده است.

۸- تغییر اقلیم چه تأثیری بر بارش ها و آینده آبی ایران دارد؟
این ســوال خیلی مهم می باشــد. ببینید در همه جهان تغییر اقلیم رخ داده و هوا گرم شده است. اقلیم ذاتًا یک پدیده 
بی نظمی اســت و موقعی که هوا گرم می شود این بی نظمی شــدید تر هم می شود. این را باید مدیران کشور قبول 
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بکنند نتیجه نهایی یافته های ما هم در این گزارش این بوده است که مدیران باید بپذیرند تغییر اقلیم رخ داده است 
و باید با کنوانسیون های جهانی هم در زمینه مقابله یا سازش با تغییر اقلیم همکاری کنیم؛ مثل کنفرانس پاریس. در 
سطح جهان نیز این تغییر اقلیم و گرم شدن اتفاق افتاده است. مثاًل در سال 2018 دما یک درجه نسبت به سال های 
انقالب صنعتی باالتر رفته. وقتی که هوا گرم می شــود ویژگی اش بی نظم شــدن و بیش تر شدن پدیده های فرین یا 
خیلی شــدید است. پدیده فرین پدیده ای اســت که کمتر اتفاق می افتد یعنی نادر است. مثاًل همین سرمایی که چند 
وقت پیش در جنوب آمریکا اتفاق افتاد. این اتفاق قباًل رخ نداده بود یا مثاًل ســرمایی که در ســال 1386 کل کشور 
ایران را فلج کرد. یا مثاًل رگبارهای شدید سیستان و بلوچستان چند سال پیش طی بارش های شدیدی به وجود آمد 
و این چیزها را پدیده فرین می گوئیم. وقتی که تغییر اقلیم رخ می دهد پدیده های فرین زیاد می شود. خوب االن هم 

این پدیده ها دارد زیاد می شود. این پدیده های فرین وجود دارد و مدیران کشور هم باید این را بپذیرند.
اگر در برنامه های کشــور این مســأله را در نظر نگیریم ما بازهم دچار خسارت خواهیم شد. نباید گفت با بارش های 
98 و 99 دیگر دوره خشکســالی تمام شده است تغییر اقلیم تمام شده است اما ما می گوئیم نه هنوز ادامه دارد تغییر 
اقلیم وجود دارد و ما باید کشــور را بر اســاس تغییر اقلیم مدیریت کنیم. پیشنهاد جدی ما این است که کشور قبول 

بکند که تغییر اقلیم وجود دارد.

۹- آیا کمیت بارش ها در این سال آبی، ضرورت تغییراتی در نظام مدیریت منابع آب کشور ایجاد می کند؟
ما یک ویژگی بارش کشورمان را باید بگوییم و آن این است که ما یک سال از خشکسالی در کشور شکایت می کنیم 
و یک ســال هم که باران می آید ســیل می آید و رگبار همه جا را می گیرد. چون ماهیت بارش های کشور این گونه 
اســت. ما در منطقه خشــک و نیمه خشــک زندگی می کنیم. حاال که تغییر اقلیم آمده یعنی ما باران زیاد نداریم و 
بارش هایی که در کشــور ما می بارد بارش های معمولی و متداول و متوســط نیست. شدید و به شکل رگبار است. در 
اکثر نقاط این کشور 50 و 60 درصد بارش در 10 درصد از روزهای بارش می بارد یعنی بارش خیلی شدید است. مثاًل 
در بندرلنگه یک سال 200 میلیمتر باران باریده بود آن هم فقط در یک روز. کمیت بارش های سال 98 و 97 نشان 
داد که در این کشور همیشه پدیده های فرین یعنی بارش های شدید وجود خواهد داشت یعنی ما بارش مالیم در این 

کشور نخواهیم داشت و بارش ها شدید خواهد بود و باید مدیریت منابع آبی کشور اصالح شود.
همان طــور که عرض کردم این پیشــنهاد اصلی ما بوده اســت. در واقع مدیریت از حالــت میانگین و از حالت 
تکیه بر میانگین باید خارج شــود و این مدیریت باید بر مخاطرات و پدیده های فرین متکی شــود. پدیده های 
فرین هم اینگونه اســت که در یک سال نیست یک دفعه 20 سال یا 30 سال خبری نیست اما یک دفعه اتفاق 
می افتد. این به این معنی اســت ما باید برنامه ریزی بلندمدت برای منابع آبی داشــته باشیم. منظور از بلندمدت 
این است که کشور باید ببیند که در 50 سال آینده ممکن است 20 سالش را خشکسالی داشته باشیم اما ممکن 
است دو ســال آنقدر باران ببارد که مثاًل سالی 500 میلی میلیمتر یا 1000 میلیمتر ببارد. زمانی که برنامه ریزی 
درازمدت داشــته باشیم می توانیم آب آن دو سالی که باران زیاد می بارد را نگه داریم برای سال هایی که ممکن 
اســت باران نبارد. یعنی مدیریت شــود و تمام آب های نزولی ذخیره شــود. مثاًل در همان ســال 98 پیش بینی 
می کردنــد که حدود 100 میلیارد مترمکعب آب آمده ولــی 50 میلیارد متر مکعب آن رفته به دریا و اقیانوس و 
فقط خسارتش برای ما باقی ماند. اگر ما برنامه ریزی بلندمدت بکنیم آن موقع برای مهار کردن و ذخیره کردن 
آب هــای اضافی در ســال های پرباران برنامه تنظیم می کنیم و آب را نگه می داریــم. منظور از برنامه بلندمدت 
این اســت که ما باید برای ســال 2100 برنامه ریزی بکنیم کما اینکه همه ی کشورهای جهان دارند این کار را 

انجام می دهند و این خیلی مهم است.
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10- درس آموخته های سیالب برای سازمان هواشناسی کشور چیست؟
اول اینکه به فرایند پیش بینی خیلی باید توجه کنیم. یعنی پیش بینی االن به عنوان یک صنعت و علم دقیقی هست 
یعنی هر کشــوری هر جامعه ای هر علمی باید آینده اش را پیش بینی کند. برای پیش بینی ما باید قوی باشیم و برای 
این باید از نظر عمل از نظر دانش تجهیزات و امکانات توسعه پیدا کنیم، نیروهای متخصص تربیت کنیم، چون االن 

قرن بیست و یکم قرنی است که هرکسی که از آینده اطالعات دقیق تری داشته باشد موفق تر است.
دومین مسأله پذیرش شرایط تغییر اقلیم است، باید مردم و مدیران بپذیرند که تغییر اقلیم وجود دارد.

سومین مسأله این است که پدیده های فرین زیاد می شود و مدیریت کشور باید بر اساس همان پدیده های فرین باشه 
نه بر اساس میانگین ها و متوسط ها.

چهارمین نکته این اســت که برنامه ریزی بلندمدت داشــته باشیم چون مســائل اقلیمی را با بیست سال و ده سال 
نمی شود برنامه ریزی کرد. منظور من برنامه ریزی بلندمدت پنجاه ساله و صدساله است، عرض کردم بیشتر کشورها 

تا سال 2100 دارند برنامه ریزی می کنند.
نکته پنجم توجه به ویژگی های جغرافیایی کشــور است. کشور ما از جهت ویژگی های جغرافیایی خیلی متنوع است. 
در زبان انگلیسی به ایران می گویند the land of diversity یعنی سرزمین تنوع ها، از نظر نژاد، از نظر دین، از 

نظر مذهب، از نظر توپوگرافی، واقعًا همه چیز در این کشور فراوان است. باید این را در نظر بگیریم.
نکته بســیار مهم و ششم اصالح اساسنامه سازمان های متولی اســت. االن کارهای موازی زیاد هست، وزارت نیرو 
و ســازمان هواشناســی کارهای موازی انجام می دهند، خب باید اساسنامه  ی این ها اصالح شود و مأموریت هرکدام 

مشخص باشد. سازمان ها باید به کمک هم باشند، نه در موازی یکدیگر.
نکته هفتم که ما یاد گرفتیم این است که باید یک مدیریت یکپارچه برای مدیریت باران و آب ایجاد شود. خیلی فکر 
کردیم که شاید بتوان با ارتقای جایگاه سازمان هواشناسی و یا ادغام چند سازمان این هدف انجام شود. اما در نهایت 
دیدیم که عملی نیســت و هزینه های کشور را باال می برد. در نهایت تصمیم گرفتیم که یک مرکز مجازی مدیریت 
یکپارچه تعریف شــود. پیشنهاد ما این است که یک پورتال جامع مدیریت هوا و آب ایجاد شود، یک سایت مجازی 
که ســازمان هواشناسی و وزارت نیرو در آنجا باشند و همه تولیدات و محصوالتشان را آنجا بارگذاری کنند. کاربران 
هم عضو آنجا باشــند و موارد مورد نیاز خودشــان را از آنجا بگیرند. ما به درگاه جامع مدیریت آب و هوا خیلی تأکید 

داریم. مدیریت این پورتال به صورت شورایی انجام شود.
درس هشــتم که ما یاد گرفتیم، این بود که ســازمان هوا شناسی باید به عنوان یک سازمان خودکفا عمل کند یعنی 
خودش، تولید محصول کند. این نکته را باید عرض کنم که االن، سازمان هواشناسی داده های هواشناسی را با پول 
در اختیار کاربران می گذارد. البته این از مصوبات مجلس اســت اما ما معتقدیم که داده های هواشناســی در همه   جا 
دنیا مجانی است و در ایران هم باید مجانی باشد. سازمان می تواند با تولید محصوالت ثانویه درآمد کسب کند. مثاًل 
ســازمان می توانند محصوالتی را تولید کند، و در نقاط مختلف کشــور آن ها را بفروشد، آن هایی که نیاز دارند آن را 
بخرند و از آن محصوالت در بهتر شدن کشاورزیشان، و ساختن خانه شان استفاده کنند. این هم پولی برای سازمان 
می شود و هم مردم می توانند از اطالعاِت بهتر و دقیق تر استفاده کنند. یا اینکه هر سازمانی یا نهادی که از داده های 

هواشناسی استفاده می کند باید تاییدیه صحت و دقت داده ها را از سازمان بگیرد، نه اینکه داده بخرد.

11- چه اصالحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با سایر دستگاه ها برای ارتقای کیفیت عملکردی آن ضروری است؟
بنده اساســنامه   سازمان و وزارت نیرو را مطالعه کردم. در بیشتر این ها، زمینه  ی فعالیت این ها شفاف نیست، و بعضی 
وقت ها این شــفاف نبودن باعث موازی کاری می شــود. بایستی این ســازمان ها و نهادها وظایف خودشان را دوباره 
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بررسی کنند. و در واقع یک مقام باالتر مانند هیأت دولت باید این ها را بررسی، و تصحیح کند و بگوید این سازمان 
فقط وظیفه اش این است. االن بیشتر مشکل ما این است که هر سازمان وظایف خودش را یک جور تعریف می کند 
و موقعی هم که مشــکلی پیش می آید، هیچکس مشکل را گردن نمی گیرد و می گوید دیگری گناهکار است. دلیل 
همه ی این ها به خاطر مشــخص نبودن چارت سازمانی و اساسنامه  ی مأموریت سازمان ها است که این بازنگری هم 

در سازمان هواشناسی و هم در سازمان های دیگر باید عملی شود.

  کالم آخر؟
ببینید ماهیت بارش های کشــور ما هیچ موقع به صورت مالیم یا متوسط نیست، یا یک سالی اصاًل باران نمی بارد و 
یک سالی هم که می بارد به صورت رگبار است. نکته بعدی این است که تغییر اقلیم رخ داده و تغییر اقلیم باعث شده 
اســت که این ماهیت اقلیم بی نظم تر هم بشود. یعنی آن پدیده های فرین که می بینید یک سال باران نمی بارد ولی 
یک روز به اندازه  ی یک سال باران می بارد، این تکرارش بیشتر خواهد شد. ما سیالب های شدیدتری خواهیم داشت، 
رگبارهای شــدیدتری خواهیم داشت، باید تمام سازمان ها و متولیان خودشان را آماده نگه دارند. اگر شهردار شیراز یا 
مســئوالن شیراز این شناخت را از ماهیت بارش های منطقه داشتند، خسارت های شدید رخ نمی داد این به خاطر این 
اســت که آگاهی کافی از جغرافیای کشــور نداشتند. مسئوالن و مدیران باید از جغرافیای منطقه خودشان به صورت 

دقیق آگاهی داشته باشند یعنی کسانی مسئولیت را بگیرند که از این مسأله آگاهی دارند.
جغرافیای کشور بسیار مهم است و باید به آن توجه بکنیم. همه چیز به تغییر اقلیم برمی گردد. باید قبول کنیم که 
در کشور تغییر اقلیم رخ داده و باید این مسأله را در تمام برنامه های کوتاه و بلندمدت منظور کنیم. مردم هم باید 
بدانند که اقلیم و هوا گرم شده و سبک زندگی شان را عوض کنند. دیگر گذشته نیست که ما بخواهیم شکالت و 
بیسکویت را در جعبه های چوبی زیبا بخریم. این یعنی از بین بردن جنگل ها. باید این را در نظر بگیریم که جنگل 
نباید از بین برود. ســبک زندگی مان را باید عوض کنیم وبه اندازه نیاز، منابع محیط را مصرف کنیم. ســازمان ها 
و نهادها نیز از نظر وظایف و کارها باید مأموریت هایشــان شــفاف شود طوری که موازی کاری در کشور رخ ندهد 
و ایــن را هم دوباره تکرار می کنم که باید مدیریت میانگین محور کشــور مخصوصــًا در منابع آب تغییر کند و به 
سمت مدیریت مخاطره محور برود. یعنی باید مخاطرات را در در نظر بگیریم و برنامه های بلندمدت تعریف کنیم.
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جای باغ های گیاه شناسی در کالن شهر تهران 
خالی است

دکتر حسین آخانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

در کشورهای پیشرفته به تعداد دانشگاه ها باغ گیاه شناسی وجود دارد

انجام  آخانی استاد پردیس علوم و محقق برجسته در زمینه محیط زیست است.  دکتر حسین 
پژوهش های متعدد در حوزه جغرافیای گیاهی و فلور ایران، جمع آوری ۲4هزار نمونه گیاهی از ایران، 
آلمان، ایتالیا، ترکمنستان، پاکستان، فرانسه، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، ترکیه، اردن و 
یونان، بنیان گذاری بخش گیاه شناسی و هرباریم موزه تاریخ طبیعی ایران در سال ۶۶، تألیف مقاالت 
علمی، پژوهشی متعدد، تألیف کتاب در زمینه تنوع گیاهان ایران و فعالیت های اجتماعی و اطالع رسانی 
در خصوص مسائل زیست محیطی از فعالیت های دکتر آخانی است.  به بهانه آغاز عملیات ایجاد باغ 
موزه گیاه شناسی دانشگاه تهران که قرار است با همکاری شهرداری تهران اجرایی شود، لیال احمدی 

در همین زمینه گفت وگویی با دکتر حسین آخانی انجام داده است که در ادامه می آید:

 آقای دکتر شما باغ های گیاهی را به پارک ها ترجیح می دهید. دلیل این ترجیح چیست؟
باغ گیاه شناســی جایی است که گیاهان زیادی را به نمایش می گذارند و درواقع مانند این است که دنیایی را در یک باغ 
جای داده ایم. باغ های گیاه شناسی یک دانشگاه باز هم به حساب می آیند که مردم ضمن لذت بردن از طبیعت و گیاهان، 
درباره گیاهان اطالعات کسب می کنند. فردی که از بازدید باغ برمی گردد درواقع سفری به دور دنیا داشته است. بنابراین 
هر چقدر بتوانیم تعداد باغ های گیاه شناسی را افزایش دهیم به مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان کمک کرده ایم که 

به صورت عینی با تنوع گیاهی در کشور و جهان آشنا شوند.

 آیا تهران ظرفیت ایجاد محیط های طبیعی شهری مثل باغ های گیاه شناسی را دارد؟
شهر تهران در کوهپایه های البرز دارای توانمندی طبیعی منحصر به فردی برای ایجاد باغ های گیاه شناسی است. از قدیم 
هم تهران با باغات آن شناخته می شده است. در حال حاضر در این شهر به عنوان پایتخت نزدیک به 9 میلیون جمعیت 
و استان تهران 13 میلیون جمعیت دارد. این جمعیت نیاز به مکان های مناسبی دارد تا مردم بتوانند از طبیعت بهره ببرند. 
یکی از معضالت ساخت و سازها در شهر تهران از بین بردن باغ ها و محیط های طبیعی است. ساکنان این شهر، به ویژه 

کودکان جایی برای بهره مندی از طبیعت و استفاده سالم از طبیعت ندارند.
یکی از دالیلی که افراد دارای تمکن به ساخت ویال در شمال و دیگر نقاط خوش آب و هوا می پردازند و متأسفانه آسیب 
شدیدی به محیط زیست وارد می کنند نیاز مردم به زندگی در طبیعت است. مردم برای بودن ساعاتی در طبیعت هزینه و 
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زمان زیادی صرف می کنند تا بخشی از این کمبودها را جبران کنند. به رغم ساخت 2300 پارک در تهران، جای محیط های 
طبیعی و باغ های گیاه شناسی که در آن زیست بوم های طبیعی طراحی شده است در این کالن شهر خالی است.

بر اساس پایگاه داده های باغ های گیاه شناسی جهان از از 3712 باغ گیاه شناسی در جهان فقط 4 باغ در ایران ذکر شده 
اســت که فقط یکی از آنها فعال است. باغ گیاه شناســی ملی ایران در سال 1347 ساخته شده و از آن زمان به بعد باغ 
گیاه شناســی دیگری در ایران ساخته نشده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته حداقل به تعداد دانشگاه ها و حتی 
در کشــورهایی مانند آلمان و آمریکا بیشتر از تعداد دانشگاه ها باغ گیاه شناسی وجود دارد. پیشنهاد من این است که در 
کنار باغ گیاه شناسی ملی ایران و باغ گیاه شناسی تهران، باغ های گیاه شناسی اقماری درست کنیم و هر 22 منطقه تهران 
بتواند باغ گیاه شناســی داشته باشد. در تهران بیشترین دانشگاه ها و دانشجویان را داریم، لذا پتانسیل بسیار زیادی را در 
ایجاد باغ های گیاه شناسی دارد و با وجود متخصصان و سازمان بوستان ها و فضای سبز که شبکه گسترده ای را در تهران 

دارد تهران بهترین شهر برای آغاز حرکت ملی و جبران کم کاری های چهار دهه اخیر است.

 کارکرد باغ های گیاه شناسی چیست؟
باغ های گیاه شناســی عالوه بر افزودن به ســرانه فضای ســبز در شــهرها، مکان مهمی برای آموزش های علمی 
شهروندی امکاناتی را در اختیار شهروندان قرار می دهند که عالوه بر لذت بردن از فضای سبز و تفرج در آن اطالعات 
مفید و علمی در رابطه با طبیعت کســب کنند. در این باغ ها به طور معمول گیاهانی از سراسر جهان کاشته شده که 
متناسب با رویشــگاه های مختلف در سطح جهان و طبقه بندی های علمی، اطالعات مفیدی در رابطه با نام علمی، 

رویشگاه و شرایط کشت آنها ارائه می شود.
کارکرد دیگر این است که باغ های گیاه شناسی مهم ترین مکان برای حفظ گونه های گیاهی در حال انقراض هستند و 
ســازمان های بین المللی و دولت ها باید کاری کنند که بتوان همه گونه ها گیاهی جهان را در باغ های گیاه شناسی حفظ 

کرد. برای نمونه اگر حادثه ای باعث نابودی رویشگاه یک گیاه شد، آن گیاه برای همیشه منقرض نشود.
 

 ایران در کمربند خشک کره زمین قرار دارد و افزایش گرمای کره زمین به این خشکی دامن می زند و گونه های 
گیاهی زیادی در حال نابودی هستند برای حفظ و نجات این گونه ها چه راهکاری توصیه می کنید؟

از حدود 300 هزار گونه گیاهی در دنیا 80 هزار گونه را در باغ ها نگهداری می کنند. برای حفظ همه گونه ها فاصله زیادی 
داریم. در ایران با وجود فقط یک باغ گیاه شناســی فقط تعداد اندکــی از حدود 8 هزار گونه گیاهان آوندی ما در این باغ 
موجود است. ما نیاز به افزایش این باغ ها داریم تا بتوانند بخشی از این گونه های گیاهی را نگهداری کنیم، لذا بدون باغ های 

گیاه شناسی امکان نجات بسیاری از گونه های گیاهی در حال انقراض وجود ندارد.
متأسفانه در کشور ما حتی اطالعات دقیقی در مورد گونه های گیاهی نداریم و نمی دانیم چه تعداد منقرض و چه تعداد در 
حال انقراض هستند. دلیل اینکه این اطالعات در دسترس نیست این است که دانشگاه های ما از لحاظ دانش گیاه شناسی 
کم کاری کردند. بخش عمده فعالیت های گیاه شناسی ایران در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است که رویکرد این وزارتخانه 
بیشتر بهره برداری است تا پژوهش. بسیاری از پایان نامه ها به درستی هدایت نمی شوند و کسانی که مدرک می گیرند، چون در 
دانشگاه ها باغ گیاه شناسی نیست نقص بزرگی در آموزش و پژوهش دارند. درست مانند آن است که دانشگاهی رشته پزشکی 
داشته باشد، ولی بیمارستان نداشته باشد. دانش گیاه شناسی ما محدود به ایجاد هرباریم ها و یا شناسایی برخی گونه های جدید 
و معرفی آنها و یا نوشتن مقاله و یا گرفتن مدرک است، ولی هیچ وقت به این فکر نکردیم که همه این کارها زمانی ارزش 
دارد که این گیاهان حفظ شوند. به جز مناطق چهارگانه که زیر نظر سازمان محیط زیست است حدود 90 درصد مساحت 

ایران رها شده است و بسیاری از گونه های نادر در جایی قرار گرفتند که تخریب طبیعی در حال تشدید است.
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به جز دانشگاه مشهد، هیچ دانشگاهی در ایران پژوهشکده گیاه شناسی ندارد. این نقیصه شایسته دانشگاه مادر نیست. 
ان شاهلل با گشایشی که فراهم شد به زودی با ساخت پژوهشکده در باغ گیاه شناسی، تمامی فعالیت های گیاه شناسی 
دانشــگاه تهران متمرکز شــود و تحولی بزرگ در آموزش و پژوهش و همچنین نقش آفرینی دانشگاه در عرصه های 

خدمت گذاری و کاربری دانش پایه حاصل شود.
ما پارک های زیادی در ایران داریم که اکثر گونه های آنها خارجی اســت. در حالی که اگر دانشــگاه ها دارای باغ های 
گیاه شناسی باشند این امکان فراهم می شود ما به سوی اهلی کردن گونه های بومی برویم، هم در مصرف آب صرفه جویی 
کنیم و هم با تولیدات گیاهی، به خصوص گیاهان زینتی نقش مهمی در رهایی از اقتصاد نفتی ایفا کنیم. من به عنوان 
یک عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران عرض کنم که هزاران فارغ التحصیل رشته های گیاه شناسی ما یا عالقه به این 

رشته ندارند و یا اگر افراد عالقه مند و با استعدادی باشند بسیاری از آنها از کشور خارج می شوند.

 همان طور که فرمودید یکی از کارکردهای باغ های گیاهی آموزش حفاظت از طبیعت به مردم است که به نظر 
بسیار برای کشور ما ضروری است. برای این هدف چه برنامه ای در نظر دارید؟

اول باید بستر الزم را فراهم کنیم. باغ گیاه شناسی و پژوهشکده ایجاد کنیم و محققان ما این کار را بیاموزند و انجام دهند 
و آن موقع این می تواند در تمام کشور تأثیر خود را نشان دهد به این ترتیب اگر گونه های گیاهی در توچال در حال انقراض 

است، در یک باغی به صورت زنده حفظ خواهد شد.

 دو دهه است که تالش می کنید ضرورت ایجاد باغ گیاه شناسی به مسئوالن تفهیم شود. دلیل این مقاومت را 
چه می دانید. این در حالی است که در بسیاری از کشورها که حتی بحران کم آبی ندارند مانند آلمان سالهاست به 

اهمیت این موضوع پرداخته اند؟
من مقصر اصلی را دانشــگاه ها می دانم. دانشــگاه های ما مأموریت اصلی و واقعی خود را فراموش کرده اند. اگر بخواهیم 
تاریخچه دانشــگاه ها را مرور کنیم، می بینیم که در مأموریت های اولیه بیشتر نیاز به تأمین مهندس و پزشک را اولویت 
قرار دادند و فکر می کردند که ســالمت انسان، اداره امور و اســتفاده از ماشین و ساخت و ساز نیاز اصلی کشوری است 
که می خواهد به سمت توسعه پیش برود. همه می دانیم که بخش عمده دانش آموزان ما به سمت رشته های مهندسی و 

پزشکی تشویق می شوند و رشته های علوم پایه اولویت خانواده ها و مدیریت کالن کشور نیست.
نگاه آموزش عالی در ســایر رشته ها در این چند دهه گذشته بیشتر کمی بوده است. ما فقط دانشگاه تأسیس کردیم، 
ولی فکر نکردیم که دانشــگاه فقط ســاختمان و استخدام عضو هیأت علمی برای جزوه خوانی نیست. دانشگاهی که 
باغ گیاه شناســی ندارد نباید اجازه داشته باشد دانشــجوی علوم گیاهی بگیرد. در سال های اخیر که موجی از تربیت 
دانشــجویان کارشناسی ارشــد و دکتری راه افتاد، ما شدیم ماشــین های تولید کننده نیرو برای کشورهای غربی. ما 
اعضای هیأت علمی هم درگیر ارتقا و رقابت های شــغلی بعضًا ناسالم شدیم و دانشجویان ما هم دنبال رقابت رفتند 

که با کمک مقاله های علمی از ایران بروند.
در چنین جوی، کدام دانشگاه و همکاری به فکر ساخت باغ گیاه شناسی است؟ باغ گیاه شناسی بودجه می خواهد، زحمت 
می خواهد. مقصر اصلی این ناکامی ها در وحله اول سیاســت گذاری نادرســت و در وحله دوم خود همکاران گیاه شناس 
هســتند که برای رسیدن به این اهداف تالشی نکردند. دانشگاه به شکل افراطی به سمت باال بردن تعداد دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی رفت و طبیعی است همکارانی که می بینند با گرفتن دانشجوی بیشتر می توانند ارتقا شغلی بیشتری 

به دست آورند چرا به خود درد سر بدهند.
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 چگونه علم به تناقض بین توسعه و حفظ محیط زیست کمک می کند؟
در ســال 1392 تعداد 520 دانشــمند جهان، که از ایران اینجانب امضا کننده نامه بودم، به ســران کشــورهای جهان 
در خصــوص بحران های زیســت محیطی مانند افزایش اختالالت آب و هوای کره زمیــن، انقراض گونه ها، دگرگونی 
زیســت بوم ها، آلودگی و افزایش جمعیت نوشــتند. در آن نامه و ضمائم آن تأکید شده بود که دانش بشر برای همه این 
مشکالت راه حل دارد. مسأله آن است که ما باید به توسعه پایدار ایمان داشته باشم. دولت ها باید مصرف سوخت های 
فســیلی و منابع طبیعی را متوقف کنند و از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی استفاده کنند. در مورد آب 
نیز با اســتفاده از دانش بومی هزاران ساله ایران باید بپذیریم که در کشور خشکی مانند ایران، جای نگهداری آب پشت 
سدها و تبخیر آن نیست. جای آب در زیر زمین است. دانشگاه باید تکنولوژی را نه در خدمت استفاده آزمندانه از منابع 

طبیعی بلکه در جهت کاهش مصرف هدایت کند. ما با باغ گیاه شناسی می توانیم به بخشی از این نیازها پاسخ دهیم.
 

 برای حفظ گونه های بومی و مقاوم به خشکی تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟
متأسفانه اقدامات زیادی انجام نشده است. من مدتهاست که پیگیر چنین برنامه ای بودم. در پردیس مرکزی دانشگاه از 
طرف پشتیبانی زمینی در اختیار من قرار داده شد که در آنجا یک گلخانه تحقیقاتی درست کردم. ما در آن گلخانه و زمینی 
که در مجاورت آن است تعداد زیادی از گونه های بومی را کاشته ایم و جالب است که طی دو سال توانسیتم یک باغچه با 
تنوع باالیی از گیاهان بیابانی درست کنیم. البته این دستاورد مدیون تالش های محقق پسادکتری اینجانب آقای الکساندر 

رودف و حمایت های بنیاد فرهنگی-خیریه محمد نقی ترکمان است.

 اهمیت تعامل مدیریت شهری و دانشگاه ها در انجام پژوهش های مشترک به منظور انتخاب گونه های بومی و 
مقاوم برای عبور کم آبی چیست؟

همه می دانیم که ما با چالش بزرگ کم آبی مواجه ایم. در حال حاضر فضای سبز تهران 140 میلیون متر مکعب آب در سال 
مصرف می کند. ما در آینده نزدیک نمی توانیم این چمن ها را آبیاری کنیم. ما باید به دنبال راهکارهای فوری برای حفظ 
فضای ســبز و کاهش مصرف آب باشم. آنچه ما به عنوان دانشگاه می توانیم انجام دهیم اول نشان دادن اهمیت احیای 
رویشگاه های طبیعی است که بدون نیاز به آب مانند بسیاری از کشورهای دنیا زیست بوم های شهری را زنده کنیم. دوم 
با انجام تحقیقات علمی، گیاهانی با مصرف کم آب در اختیار شهرداری ها قرار دهیم. ما تنوع گیاهی کم نظیری داریم که 

حتی گیاهان بومی ما در گرم ترین کویرها رویش دارند، چرا نباید بتوانیم این گیاهان را به فضای سبز وارد کنیم.
 

 درباره باغ گیاه شناسی مشترک دانشگاه تهران و شهرداری بگویید؟
تفاهم نامه باغ گیاه شناسی بین دانشگاه تهران و شهرداری تهران دوم خرداد 1400 امضا شده و کلنگ احداث آن زده شده 
است. در آغاز با وجودی که در شهرداری تهران این پتانسیل وجود داشت که مورد پذیرش واقع شود، ولی در دانشگاه این 
ظرفیت وجود نداشت که خوشبختانه رئیس دانشگاه با وجودی که رشته مهندسی خوانده اند به محیط زیست، دانشگاه سبز 
و مأموریت اجتماعی دانشگاه اهمیت می دهند. من هم افتخار داشتم در سال 1398 که در فرصت مطالعاتی در آلمان بودم، 

آقای شهردار را به بازدید از باغ گیاه شناسی برلین دعوت کنم و ایشان به اهمیت این مسئله پی بردند.
این باغ در دو طرف اتوبان چمران بین اتوبان های حکیم و همت در شــرق برج میالد )شمال پارک گفت وگو( و در کنار 
کوی چمران دانشــگاه تهران در زمین های ژئوفیزیک ایجاد خواهد شد. خوشبختانه در این محدوده شهرداری تهران در 
حال ساخت پارکی بود که با مسئوالن شهرداری و سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران وارد مذاکره شدیم و آنها از این 

پیشنهاد استقبال کردند.
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زمین دانشــگاه تهران که در امتداد اتوبان چمران است به دلیل آنکه در حریم بزرگ راه است و کاربری فضای سبز دارد، 
بهترین محل برای ایجاد باغ گیاه شناســی است. این زمین ها به دلیل اینکه کنترلی بر آنها نیست، آسیب های اجتماعی 
زیادی ایجاد کرده بودند و شرایط ناهنجاری داشتند که خوشبختانه پروژه باغ گیاه شناسی به شکلی از ظرفیت بسیار مهم 
زمین دانشــگاه که عماًل بالاستفاده مانده بود درجهت توسعه فضای سبز و انجام کارهای تحقیقاتی و ایجاد پژوهشکده 

استفاده خواهد کرد و مردم تهران نیز از نعمت داشتن یک باغ گیاه شناسی زیر نظر دانشگاه تهران بهره مند می شوند.
باغ گیاه شناسی دارای هفت قسمت است:

اولین قســمت سیستماتیک است که باغچه های زیادی دارد که بر اساس طبقه بندی گیاه شناسی رده بندی می شوند 
و از آنجا که دارای پالک و اطالعات خواهند بود دانشــجویان و دانش آموزان، دانشــگاهیان و مردم، دنیای گیاهان 

بومی و جهانی را می بینند.
قســمت دوم، پژوهشکده گیاه شناسی اســت که در زمین های ژئوفیزیک ساخته خواهد شــد که بخش های متعدد و 
آزمایشگاه های متعددی دارد که در آن در مورد جنبه های مختلف گیاه شناسی تحقیق صورت می گیرد. در این پژوهشکده و 
گلخانه های تحقیقاتی هم کشت و کار و هم تولید گیاهان بومی برای کاربردهای زینتی و و دارویی انجام می شود. با توجه 
به آنکه پردیس علوم در محمدآباد کرج دارای 70 هکتار زمین است، ما می توانیم با همکاری باغ گیاه شناسی از این زمین 

حداکثر استفاده را بکنیم و بخشی از نیازهای شهروندان از نظر گل و گیاه و نهال را تأمین کنیم.
بخش سوم این باغ، باغ گیاهان دارویی و کاربردی است که گیاهان دارویی را به مردم معرفی خواهیم کرد. در این بخش 

یک باغ قدیمی هم وجود دارد که ما آن را تقویت خواهیم کرد که درخت های میوه بیشتری کشت شوند.
بخش چهارم باغ کودکان اســت که آنها با امکاناتی که برایشــان فراهم می کنیم کشت و کار می کنند و به این ترتیب 

کودکان را به طبیعت بازمی گردانیم.
قسمت پنجم در واقع گلخانه های نمایشی و پژوهشی است. در ایران هیچ گلخانه بزرگی که گیاهان کشورهای دیگر را 

ببینیم وجود ندارد. در این باغ گلخانه های حرفه ای خواهیم ساخت که گیاهان را به مردم نشان خواهیم داد.
قسمت ششم بخش جغرافیای گیاهی است که عمدتاً شرق اتوبان چمران، یعنی دانشگاه تهران است. زیست بوم های ایران 
و جهان را در این بخش به مردم نشان می دهیم. حدود 15 هکتار از باغ گیاه شناسی نمایش دهنده یک دنیا خواهد بود که 
بخشی عمده آن در زمین های دانشگاه تهران و بخش دیگری در غرب بزرگ راه چمران در زمین های شهرداری خواهد بود. 
زیست بوم های خزری، البرز، زاگرس، مناطق مدیترانه، آفریقا، آمریکا و اروپا و استرالیا را در این بخش طراحی خواهیم کرد.

دو آبشــار خواهیم داشــت که یکی در رود دره، شــمال پارک گفت وگو و دیگری کنار اتوبان چمران خواهد بود که به 
اصطالح نمادی از آبشــار مارگون در زاگرس است. سه دریاچه کوچک یکی شور دیگری نماینده تاالب انزلی و سومی 

نماینده زاگرس است.
قسمت هفتم ایجاد موزه گیاه شناسی است که در دو بخش پروژه اجرا خواهد شد یک بخش هرباریم برای پژوهش های 
علمی و بخش نمایش موزه گیاه شناسی که در موزه علم خواهد بود. موزه علم پروژه دانشگاه است که به کمک خیرین 

در حال انجام است و ما در آن تالش می کنیم که دنیای گیاهان را با استفاده از تکنولوژی دیجیتالی به نمایش بگذاریم.
 

 سخن پایانی؟
سخن پایانی من این است که دستاورد باغ گیاه شناسی، حاصل دو دهه پیگیری بوده است. امیدوارم که تغییر مدیریت شهری 
و دولت باعث شود که این پروژه با شتاب بیشتری به راه خود ادامه دهد و از همه همکارانم در پردیس های علوم، کشاورزی و 
ابوریحان و فنی درخواست می کنم که دست به دست هم دهیم تا نطفه ای که برای ایجاد ساخت باغ گیاه شناسی گذاشته شده 

به سالمت در اولین سال قرن پانزدهم شمسی متولد شود.

دکتر حسین آخانی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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رفع مشکل صادرکنندگان از اهداف پروژه 
اصالح انگورهای بی دانه بود

دکتر علی عبادی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

اصالح انگورهای تازه خوری برای دسترسی به ارقام بی دانه برتر
اهمیت در بازاریابی آنها دارد

دکتر علی عبادی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با گرایش فیزیولوژی و اصالح درختان 
میوه است. از جمله تحقیقات ایشان پروژه اصالح انگورهای بی دانه است که به منظور اصالح گونه 
بومی انگور ایران و بهبود صادرات آن انجام شده است. از این رو برای معرفی دستاوردهای این کار 
تحقیقاتی لیال احمدی، با دکتر علی عبادی، در این زمینه به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در 

ادامه می خوانید:

 به عنوان اولین سوال بفرمایید چطور شد که پروژه اصالح انگورهای بومی ایران رقم خورد؟
پروژه اصالح انگورهای بی دانه به این منظور رقم خورد که بسیاری از صادر کنندگان ما که می خواستند انگور صادر 
کنند با مشکل مواجه بودند. به این دلیل که بسیاری از ارقام ما دانه دار هستند، ولی در خارج از کشور ارقام بی دانه 
مورد پسند است و بازار برای ارقام بی دانه مطلوب است، به این دلیل بر آن شدیم که ارقام بی دانه جدید به دست 
یا  و  یاقوتی  قرمز،  بی دانه  بی دانه سفید،  ایرانی همچون  بی دانه  ارقام  مانند  ایران  انگور  بومی  بیاوریم محصوالت 
عسگری مشکالتی دارند که در این زمینه باید گفت انگورهایی مانند عسگری حبه هایی با پوست نازک دارند که 
باعث می شود ریزش کنند و یا انگور بی دانه سفید و قرمز ریز و آبکی هستند، بنابراین مناسب صادرات نبودند، به 

همین خاطر این پروژه با هدف ایجاد ارقام جدید بی دانه با حبه های درشت و گوشتی رقم خورد.

 مراحل علمی انجام شده در این پروژه چگونه بوده است؟
اصالح انگورهای تازه خوری به منظور دسترسی به ارقام بی دانه برتر، اهمیت زیادی در بازاریابی آنها دارد. در این 
تحقیق هشت دورگ جدید اصالح شده زودرس انگور، حاصل از تالقی چهار والد پدری بی دانه و هفت والد مادری 
دانه دار از نظر کیفیت و عملکرد محصول بررسی شدند. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  پردیس  باغبانی  تحقیقات  ایستگاه  در  دورگ(  هر  ازای  به  بوته  )هشت  تکرار  هشت 

دانشگاه تهران، با هدف معرفی ارقام انگور بی دانه برتر به اجرا درآمد.
در این پروژه، بنده با گرایش فیزیولوژی و اصالح درختان میوه و تعداد دیگری از همکاران از جمله دکتر محمدرضا 

فتاحی مقدم با گرایش اصالح گیاهان باغبانی و همچنین دانشجویان فوق لیسانس و دکترا دخیل بودند.
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 لطفاً در زمینه گرایش های رشته باغبانی و کارکرد آنها توضیح دهید.
باغبانی و  از برداشت و تولید گیاهان  باغبانی داریم یکی فیزیولوژی، فیزیولوژی پس  گرایش هایی که در رشته 
دیگری اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی است. در فیزیولوژی، فیزیولوژی پس از برداشت و تولید گیاهان 
تغییرات  ایجاد  به  بیوتکنولوژی  و  اصالح  در  و  پرداخته می شود  تولید  و  فیزیولوژیک  مسائل مختلف  به  باغبانی 
ژنتیکی در گیاهان پرداخته می شود. درواقع کاری که ما انجام دادیم، یعنی از گیاهان و ارقام بومی گیاهان برتر 

جدیدی به دست آوردیم.
 

را تشریح  زمینه  این  در  گرفته  اقدامات صورت  و  تحقیق  این  انجام  روند  پروژه،  زمان بندی  لحاظ  به   
بفرمایید.

این پروژه از سال 1378 با ارزیابی ارقام موجود در کلکسیون انگور دانشگاه تهران و سپس دورگ گیری شروع 
شد و در سال 1400 به نتیجه رسید و تقریبًا 22 سال به درازا کشید و در این مدت دورگ گیری های الزم را انجام 
دادیم و بذرهای آن را کاشتیم و گیاهان کوچک به دست آمد تا اینها بزرگ شوند و دوران جوانی را طی کنند و 
شروع به محصول دهی کنند هفت سال طول کشید و بعد از آن هم چندین بار بررسی و ارزیابی و تکثیر شدند و 
در قطعات تکراردار کشت شدند و در نهایت آزمون DUS روی اینها انجام شد که آزمونی مورد نیاز برای ثبت 

و گواهی بذر و نهال است تا بتواند برای رقم ثبت شود و بعد از آزمون اینها را ثبت کردیم.

 اگر ممکن است در خصوص آزمون DUS و این که چه داللتی این آزمون دارد، توضیحاتی بفرمایید .
این  انجام می شود که  این صورت  به  پایداری و  و  تمایز، یکنواختی  آزمونی است تحت عنوان   DUS آزمون 
محصول و رقم جدیدی که ایجاد شده را با والدین خودش می سنجند تا با آنها تفاوت بارز داشته باشد، یعنی 
رقم جدیدی از والدین خود به دست آمده باشد و ضمنًا در صفات خود پایدار باشد و متغیر نباشد، مثاًل درشتی، 
گوشتی بودن و بیدانه بودن در آنها پایدار و ثابت باشد و صفات پایداری و یکنواختی داشته باشند. این آزمون 
DUS است که تحت نظارت مؤسسه گواهی و ثبت بذر و نهال در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران 

انجام شد.
 

 هدف اصالحی صورت گرفته در این تحقیق چه بوده است؟
هدف اصالحی ایجاد ارقام بی دانه حبه درشت با بافت گوشتی بوده است و در این ارتباط این دورگ گیری ها انجام 
شد که نهایتًا به هشت رقم رسیدیم که حبه های درشت تر از ارقام بومی بی دانه کشور دارند و گوشتی هستند و 
زمان رسیدن مناسب هم دارند که صفت مهمی برای بازار و بازار پسندی است. پردیس، سروش، زرین، صایب، 
الماس، عقیق، یاقوت کبود و رخشا اسامی محصوالت جدید است که وجه تسمیه آنها برای انتخاب اسامی بیشتر 
بر اساس شکل ظاهری خوشه ها و شکل ظاهری آنها صورت گرفته است. این ارقام توسط مؤسسه ثبت و گواهی 
بذر و نهال ثبت شده و با قرادادی که با وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی بسته شده در حال تکثیر هستند 

و به زودی در اختیار باغ داران قرار خواهند گرفت.
درخصوص این هشت رقم در حال انجام کارهای مختلفی هستیم و ارزیابی مقاومت آنها را به خشکی و کم آبی و 
همچنین انبارمانی آنها را در دست بررسی داریم. همچنین تغییرات ایجاد شده در شکل ظاهری میوه است درشت تر 
و گوشتی شدن و زمان رسیدن، اما درمورد خواص آنها از نظر دارویی بررسی انجام ندادیم. از طرف دیگر در حال 
بررسی خاصیت انبارمانی یا خاصیت نگهداری آنها در انبار هستیم تا ببینیم چه مدت می توان آنها را نگهداری کرد.

دکتر علی عبادی / محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
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 میانگین تولید انگورهای بومی ایران چقدر بود و با این اصالحات چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟
میانگین کشوری تولید انگور در کشور حدود 12 تن است و این رقم میانگین پایینی است که البته این میانگین 
شامل مناطق مختلف کشور است ولیکن در جاهایی که آبیاری می شود 25 الی 30 تن به دست می آید ارقامی که 
ما داریم عملکرد خوبی دارند البته ارقام زودرس عملکرد پایینی دارند، در حدود 15 تن و عملکرد ارقام دیررس 

به 35 تا 40 تن می رسد.
درباره وضعیت صادرات انگور و محصوالت آن با این اصالحات باید عنوان کرد که پس از تکثیرشدن این ارقام 
که یکی دو سال طول می کشد، در اختیار باغداران قرار خواهند گرفت و رسیدن به تولید نیز چهار تا پنج سال 
زمان می برد تا به حد اقتصادی برسد. در این صورت می توان صادرات آنها را مدنظر قرار داد و آنها را با ارقام 
و  داشت  خواهند  بیشتری  قیمت  جدید  ارقام  بخشید.  رونق  را  صادرات  بازار  و  کرد  جایگزین  بومی  کم کیفیت 

صادرکننده و تولیدکننده درآمد بیشتری خواهند داشت.
 

 در پایان لطفاً در خصوص همکاری با باغداران توضیحاتی ارائه فرمایید.
مسائل مربوط به آب، کود و آفات و بیماری ها و ارقام جدید و اینکه رقم اصالح شده در اختیار باغداران قرار بگیرد 
آنها مشاوره و  به  این زمینه  ژنتیکی کار می کنیم و می توانیم در  تولید و اصالح  یعنی  باغبانی،  ما در زمینه  که 
خدمات بدهیم. در دانشکده ما با باغداران ارتباط مستمر داریم. باغداران به طور مدوام مراجعه می کنند و سواالت 
خود را مطرح می کنند، اما در ارتباط با این طرح اطالعات را به بخش خصوصی منتقل کردیم. بخش خصوصی 
صاحبان نهالستان ها هستند که از طریق نظارت وزارت جهاد کشاورزی به آنها منتقل شده، آنها این محصول را 

تکثیر می کنند و در اختیار باغداران قرار می دهند.



دکتر عباس قنبری باغستان

دکتر اعظم راودراد دکتر هادی خانیکی دکتر مسعود کوثریدکتر داتیس خواجه ئیان

دکتر مهدی منتظر قائم دکتر حمید عبداللهیان

دکتر سعیدرضا عاملی

رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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دو دیدگاه افراطی نسبت به سلبریتی ها 
باید به تعادل برسد

دکتر اعظم راودراد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

وظیفه هنر آگاه  کردن مخاطب از مسائل و مشکالت جامعه است

دکتر اعظم راودراد، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. 
از آثار ایشان می توان به تألیف کتاب نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات؛ جامعه شناسی سینما و 
سینمای ایران؛ جامعه شناسی مخاطبان تئاتر ایران و ترجمه جامعه شناسی هنرها و مقاالت بسیاری 
با موضوع جامعه شناسی سینما و هنر اشاره کرد. لیال احمدی، برای آشنایی بیشتر مخاطبان با حوزه 

»جامعه شناسی سینما« با دکتر اعظم راودراد به گفت وگو نشسته است.

 خانم دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید لطفاً بفرمایید جامعه شناسی سینما چیست و 
چه فایده ای برای جامعه و برای سینما دارد؟

جامعه شناسی سینما به مطالعه رابطه متقابل میان سینما و جامعه ازیک طرف و مطالعه روابط اجتماعی درون جامعه 
به  می تواند  است،  متأخر  دومی  و  اولی کالسیک  که  اساسی  رویکرد  دو  این  دارد.  اشاره  دیگر  از طرف  سینمایی 
شناخت بهتر جامعه به میانجی سینما و نیز شناخت جامعه سینمایی با استفاده از روش های تحقیق در علوم اجتماعی 
کمک کند. جامعه شناسی هنر و جامعه شناسی سینما اساسًا علومی اجتماعی هستند و نه هنری. به همین دلیل فایده 
از دانش  برخورداری  با  نیز  اما درعین حال هنرمندان  با وساطت هنر است،  بهتر جامعه  برای شناخت  بیشتر  آن ها 
از جامعه و واقعیت های اجتماعی را عمق ببخشند و کیفیت  جامعه شناسی قادر خواهند بود شناخت و بینش خود 
ارتقا دهند، اگرچه بعد هنری کار هنرمندان به استعداد و  از این دانش  با به کارگیری  آثار هنری خود را  محتوایی 

توانمندی های زیبایی شناختی آن ها وابسته و از آن متأثر است.

 جامعه شناسی انتقادی در حوزه سینما چیست و آیا می توان آن را زیرمجموعه جامعه شناسی سینما دانست؟
از نظر آن ها  فرانکفورت است.  انتقادی متفکران مکتب  از رویکردهای مطالعه جامعه شناسانه سینما رویکرد  یکی 
سینما به طورکلی و به خصوص در وجه سرگرمی آن، اساسًا هنر نیست، بلکه کاالست و هدفش هم تسلیم مخاطبان 
به وضع موجود است. از نظر آن ها سینما با ویژگی هایی چون استانداردسازی و عقالنیت ابزاری، بیش از هر چیز مانند 
یک کارخانه ای که به دنبال تولید محصوالت مصرفی در جهت رسیدن به سود است عمل می کند، با این تفاوت که 
این محصوالت مصرفی، یعنی فیلم، اثرات منفی بر روی مخاطبان هم دارند. مهمترین این اثرات منفی جلوگیری از 
رشد قوه تفکر انتقادی در مخاطبان و دادن آگاهی کاذب به آن هاست. از نظر آن ها آگاهی واقعی نیاز به آزادی است 
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و وظیفه هنر آگاه کردن مخاطب از مسائل و مشکالت و رنج های جامعه است. درحالی که آگاهی کاذب نیاز به آزادی 
را با نیاز به مصرف جایگزین می کند. از نظر متفکران مکتب فرانکفورت، کارکرد اصلی هنرهای توده ای و مردم پسند 
که آن را صنعت فرهنگ می نامند، همین جایگزینی نیاز واقعی با نیاز کاذب و آگاهی واقعی با آگاهی کاذب است 
که منجر به حفظ وضع موجود در جوامع سرمایه داری می شود. در این میان آن ها سینما را مهمترین نمونه و هسته 

اصلی صنعت فرهنگ می دانند و بنابراین بیشترین انتقاد را هم به آن دارند.
 

 لطفاً بفرمایید مطالعه و پژوهش در مورد سینما از چه زمانی و با چه هدفی شروع شد؟
به وسیله  این جامعه هنری،  دلیل شرایط خاص فرهنگی مشارکت کنندگان در  به  پیدایش خود  ابتدای  سینما در 
مردم و اندیشمندان جدی گرفته نشد. آن ها به سینما به چشم یک سرگرمی سطح پایین نگاه می کردند که توسط 
مردمی با روابط اجتماعی خارج از عرف معمول جامعه به وجود آمده است، اما در ادامه و زمانی که سینما به عنوان 
هنر شناخته شد، کم کم تحلیل فیلم های سینمایی و پژوهش در باب سینما در دانشگاه ها وارد شد. اهداف مطالعه 
سینما در زمان های مختلف متفاوت بوده است. در دوره های اولیه شناخت این هنر جدید و شیوه های ارتباط آن 
نگرانی  و  محققان  دغدغه  بیشتر  زمان  این  در  بود.  توجه  مورد  بیشتر  فیلم ها  در  نهفته  معناهای  و  مخاطبان  با 
آن ها در مورد تأثیرات منفی سینما بر جامعه بود؛ اما در ادامه و با توسعه رویکردهای تخصصی تر جامعه شناسی، 
از  اصلی  آن ها هدف  در  که  گرفت  سینما شکل  جامعه شناسی  آن  دنبال  به  و  ادبیات  و  هنر  جامعه شناسی  ابتدا 
در  اغلب  جامعه شناختی  پژوهش های  اولین  ایران  در  بود.  سینما  و  هنر  میانجی  به  جامعه  بهتر  مطالعه، شناخت 
حیطه ادبیات بود و بعد از آن به سایر هنرها کشیده شد. مطالعه جامعه شناختی سینما به طور عمده پس از انقالب 
انجام شد و در سال های اخیر رشد داشته است. در حال حاضر پژوهش های متعددی در این حوزه به طور خاص 
و همچنین به صورت میان رشته ای در باب سینما انجام شده که یافته های اغلب آن ها در قالب کتاب ها و مقاالت 

علمی منتشر شده است.
 

 در جامعه شناسی از چه روش هایی برای مطالعه فیلم و سینما استفاده می شود؟
قابل  نیز  سینما  و  فیلم  مطالعه  در  اجتماعی  علوم  رشته های  در  مطالعه  روش های  تمامی  تقریبًا  گفت  می توان 
انواع روش های کمی و کیفی و زیرمجموعه های آن هاست. در حوزه روش های کمی  استفاده است. این شامل 
به عنوان مثال از روش هایی مانند تحلیل محتوا برای مطالعه فیلم ها و درک مؤلفه های اجتماعی مختلف نمایش 
داده شده در آن ها و پیمایش برای مطالعه بر روی مخاطبان سینما و همچنین هنرمندان سینما استفاده می شود. 
در حوزه روش های کیفی نیز از تمامی روش های تحلیل متن مانند تحلیل محتوای کیفی، تحلیل روایت، تحلیل 
فهم  و  فیلم ها  یعنی  سینمایی،  متون  مطالعه  برای  آن  مانند  و  تفسیری  تحلیل  گفتمان،  تحلیل  نشانه شناختی، 
رابطه آن ها با شرایط اجتماعی واقعی، استفاده می  شود. همچنین از روش هایی مانند مصاحبه عمیق و مصاحبه 
گروه متمرکز برای مطالعه دریافت ها و خوانش های مخاطبان از فیلم ها و نیز نحوه مصرف فیلم توسط مخاطبان 
استفاده می شود. برخی از روش های مطالعه اسنادی نیز می تواند به محققان برای شناخت تحوالت تاریخی در 
نیز  بر جامعه  و سینما  فیلم  اثرات  مطالعه  مورد  در  کند.  فرهنگی کمک  باب سیاست گذاری های  از  حوزه سینما 
گاه از تحقیقات تجربی مانند مقایسه دو گروه تجربه و گواه می توان سود برد. درمجموع امکان به کارگیری انواع 
روش های معتبر در علوم اجتماعی به تناسب سؤال تحقیق در حوزه جامعه شناسی سینما وجود دارد و از این نظر 

این حوزه بسیار قوی و غنی است.
 

دکتر اعظم راودراد / رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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 به عنوان جامعه شناسی که در حوزه هنر و سینما مطالعه و تحقیق داشته اید، عناصر تشکیل دهنده رابطه 
میان هنر و جامعه را چه می دانید؟

رابطه میان هنر و جامعه در رویکرد کالسیک بیشتر با مطالعه اثرات هنر بر جامعه و شناخت جامعه به واسطه آثار 
هنری مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن مطالعه مخاطبان هنر، مطالعه هنرمندان و سیاست گذاری های فرهنگی و 
هنری و اثرات آن ها بر هنر و سینما نیز اضافه شد. در رویکردهای متأخر جامعه شناسی هنر نیز مباحثی همچون 
دنیاهای هنر و میدان های هنری که دیدگاهی کل نگرتر دارند اضافه شده است. در رویکرد دنیای هنر به مطالعه نظام 
تولید، توزیع و مصرف هنر، با تأکید بر نظام تولید پرداخته شده است. در رویکرد میدان های هنری هم چنین است، 
ولی تأکید بیشتر بر مصرف هنر و رابطه آن بر سبک زندگی مخاطبان است. همین عناصر و محورهای مطالعاتی در 

جامعه شناسی سینما هم وجود دارد.

 به نظر می رسد کار جامعه شناسی مطالعه درباره واقعیت هاست. چرا جامعه شناسی برای شناخت  جامعه 
به جای مطالعه جامعه واقعی به مطالعه فیلم می پردازد؟

تحقیقی  روش  هر  می کند.  استفاده  جامعه  شناخت  برای  موجود  تحقیق  روش های  همه  از  جامعه شناسی 
محدودیت های خاص خود را دارد. هر مطالعه ای اگرچه ابعادی از واقعیت را روشن می کند، در شناخت ابعاد بسیار 
دیگری ناموفق است. در بسیاری از مواقع جامعه مورد مطالعه دیگر در دسترس محققان نیست. در هرگونه مطالعه 
فیلم های سینمایی آن جوامع، می توانند نشان دهنده  اینجا  آثار هنری، در  این موارد  این چنین است. در  تاریخی 
ابعاد مختلف زندگی و در مورد سینما، به خصوص زندگی روزمره آن جوامع باشند. از طرف دیگر فیلم به دلیل 
روایتشان  و  داستان  باورپذیری  ایجاد  برای  است. همچنین سینماگران  واقعی  زندگی  به  بسیار شبیه  شکل خود 
نزد مخاطب و درگیر شدن عاطفی او، ناچار هستند که واقعیت های اجتماعی را همان گونه که هست به نمایش 
بگذارند. اگرچه رویکرد شناختی و به طورکلی جهان بینی فیلم سازان هم در چگونگی بیان این واقعیت اثر می گذارد 
حدی  تا  هم  کنار  در  مختلف  فیلم سازان  ساخته شده  فیلم های  وجود  در عوض  می کند.  سوگیری  دچار  را  آن  و 
می تواند این سوگیری را خنثی کند. در عین حال یافته های مطالعات جامعه شناختی در دنیای واقعی هم می توانند 
یافته های تحقیقات سینمایی را تکمیل و در موارد لزوم اصاًلح کند. درهرصورت موضوعات زیادی وجود دارد که 
تنها در هنر و فیلم و سینما می توان به آن پرداخت و از هیچ روش تحقیقی دیگری قابل دستیابی نیست؛ بنابراین 
انواع تحقیقات برای به دست آوردن یک تصویر کلی تر از موضوعات مورد مطالعه جامعه الزم و ضروری هستند. 

تحقیقات سینمایی نیز در این میانه سهم خود را ایفا می کنند.

 بازتاب جامعه در هنر و تأثیر هنر بر جامعه و تغییرات اجتماعی چگونه با هم قابل جمع است؟
هنرمندان همچون سایر مردم در جامعه زندگی می کنند و عضو گروه های اجتماعی مختلف اولیه و ثانویه هستند. 
تجربه زندگی در جامعه و روابط اجتماعی آن ها در گروه های اجتماعی، همچنین مطالعات و مصارف رسانه ایشان 
بر  مبتنی  این شناخت  هنرمندان،  توسط  اثر هنری  هنگام خلق  جامعه می دهد.  از  شناختی  آن ها  به  در مجموع 
تجربه و مطالعه آن ها به طور طبیعی و به تناسب اقتضای هنری هر نوع از هنر، در اثر هنری وارد می شود. در مورد 
البته  سینما به دلیل شباهت بیشتر به زندگی، شناخت هنرمند به صورت بازتاب جامعه در هنر بروز پیدا می کند. 
این بازتابی است که از جهان بینی و شناخت هنرمند هم متأثر است و نمی توان به طور مستقیم از آن برای شناخت 
جامعه استفاده کرد. موضوعی که در سؤال قبل به آن پرداخته شد؛ اما هر اثر هنری در عین بیان واقعیت ها به 
از  دیگر  آن  در  دیگر هم هست؛ وضعیتی که  آرزوی وضعیتی  به نوعی  آن هنر،  اقتضائات  با  متناسب  شیوه های 
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رنج ها و مصائب و مشکالت موجود و نمایش داده شده در اثر هنری خبری نباشد. حال این آرزوی وضعیتی دیگر 
مجسمه سازی  و  نقاشی  همچون  روایی  غیر  هنرهای  در  مثال  به عنوان  غیرمستقیم،  شیوه های  به  است  ممکن 
ادبیات و سینما، ظاهر شود. همچنین در  روایی همچون  مثال در هنرهای  به عنوان  به شیوه های مستقیم تر،  یا 
بسیاری از آثار هنری، نمایش مسائل و مشکالت و رنج ها و مصائب بشری، خودبه خود آرزوی غلبه بر این رنج ها 
و رسیدن به جامعه ای متفاوت فارغ از این مشکالت را برمی انگیزد. حتی اگر آثار هنری به نمایش ابعاد مثبت و 
خوشایند جامعه در قالب سرگرمی بپردازند، بازهم در میان مردمی که از این شرایط برخوردار نیستند، منجر به 
آرزوی تغییر در واقعیت اجتماعی خودشان می شود. درهرصورت آثار هنری تنها بازتاب و نشان دهنده واقعیت های 
رفتارهای  و  نهادها  و  اندیشه ها  ارزش ها،  ایجاد  یا  تغییر  تقویت،  در  خود  به نوبه  بلکه  نیستند،  اجتماعی  موجود 
درعین حال  هنری  آثار  به این ترتیب  می شود.  یاد  عنوان شکل دهی  با  نقش  این  از  که  دارند  نقش  نیز  اجتماعی 

بازتاب و شکل دهنده جامعه هستند.
 

 اگر ممکن است بفرمایید مطالعه مخاطب و ویژگی های آنچه جایگاهی در مطالعه جامعه شناختی سینمایی 
دارد؟

مخاطبان در تاریخ سینما همواره یک رابطه دوسویه با فیلم ها داشته اند. در درجه اول وجود مخاطب برای شناخته 
اثر گذاشته و  اثر به عنوان هنر الزم و ضروری است. ازیک طرف فیلم ها می توانند بر روی مخاطبان  شدن یک 
افکار و اندیشه هایی را در سر آنان قرار دهند و رفتارهای آنان را هم تحت تأثیر قرار دهند. از طرف دیگر استقبال 
یا عدم استقبال مخاطبان از فیلم ها می تواند فیلم سازان را به تجدیدنظر در سبک ها و مضامین تولید فیلم وادار 
کند. همچنین نحوه دریافت مخاطبان از فیلم ها، خوانش های متنوع مخاطبان و نحوه مصرف آن ها از فیلم های 
مختلف به نوبه خود بر معنای فیلم ها اثر گذاشته و آن را تعیین می کند. به عبارت دیگر با توجه به نقش مخاطبان 
هرگز نمی توان معنای مورد نظر فیلم ساز را تنها معنای قابل توجه در فیلم دانست. مخاطبان هم به گستره ای 
و  هنرمندان  میان  رابطه  آن ها  مطالعه  که  می بخشند  تجسم  فیلم ها  از  متضاد  گاه  حتی  و  متفاوت  معناهای  از 
طبقه  مذهب،  جنس،  سن،  همچون  مخاطبان  خصوصیات  و  ویژگی ها  همچنین  می کند.  روشن تر  را  مخاطبان 
اجتماعی، سلیقه و ذائقه هنری آن ها و بسیاری خصوصیات دیگر راهنمای هنرمندان هستند. مخاطبان حتی قبل 
از ساخته شدن اثر هنری، با حضور در ذهن هنرمندان به فعالیت های هنری آن ها جهت می دهند. به همین دلیل 
تأثیرپذیری  نیز چگونگی  و  این هنر  بر  آن ها  اثرات  و  در جامعه شناسی سینما  ابعاد مختلف  از  مطالعه مخاطبان 

آن ها از هنر، حائز اهمیت است.
 

 آیا جامعه شناسی با در نظر گرفتن هنرمند به عنوان یکی از عوامل تولید هنری، بعد فردی هنرمند را نازل 
نمی کند؟

تولید یا خلق هنر از عوامل اجتماعی متعددی متأثر است. افراد و نیروهای اجتماعی بسیاری در کارند تا کسانی 
که به عنوان هنرمند شناخته می شوند، موفق شوند آثار هنری را به وجود آورند. البته همین افراد و نیروها و روابط 
آثار هنری  به طور غیرمستقیم در سبک و محتوای  اثر گذاشته و  بر چگونگی کار هنرمندان  میان آن ها درنهایت 
تأثیر می گذارند. این یک واقعیت اجتماعی است که ابعاد و گستره اش در جامعه شناسی روشن می شود. این شناخت 
اجتماعی از هنر منافاتی با مهم دانستن فعالیت هنری هنرمندان و ارزش قائل شدن برای کار آن ها ندارد. تنها اثری 
که دارد به رسمیت شناختن تأثیر سایر نیروهای اجتماعی، در کنار هنرمندان است؛ چیزی که در خارج از این حوزه از 

دید محققان مغفول مانده و در جامعه شناسی به تفصیل روشن می شود.

دکتر اعظم راودراد / رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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یکی  گرایش  دو  اخیراً  چیست؟  »سلبریتی«  مقوله  به  هنر  عرصه  جامعه شناس  یک  به عنوان  شما  نظر   
به شدت علیه سلبریتی ها و یکی هم در حمایت از سلبریتی ها در جامعه قابل مشاهده است. نظر شما نسبت به 

مفهوم سلبریتی و نیز جایگاه سلبریتی ها در جامعه ما چیست؟
سلبریتی به معنای فرد مشهور، اغلب در زمینه های هنری و به خصوص در میان بازیگران سینما وجود دارد. اما دو 
دیدگاه افراطی در مورد آن ها وجود دارد که هر دو تا حدودی اشتباه است. دیدگاه موافق سلبریتی ها می خواهد از آن ها 
به عنوان الگوهای قابل پیروی تجلیل کند و دیدگاه مخالفشان می خواهد با افشای نقاط ضعفشان، به خصوص نقاط 
ضعف اخالقی شان، آن ها را نفی کند. این در حالی است که دلیل شهرت این افراد، نه الگو بودن و نه غیراخالقی 
محدوده  در  سلبریتی ها  از  جامعه  اگر  بنابراین  است؛  هنریشان  توانایی های  آن ها  شهرت  دلیل  آن هاست.  بودن 
توانمندی های هنری انتظار داشته باشد، نه بیشتر و نه کمتر، آنگاه این دو دیدگاه به تعادل خواهند رسید. به این 
اعتبار، بازیگری خوب است که خوب بازی کند، کارگردانی خوب است که خوب فیلم بسازد، هنرمندی خوب است 
که در کار هنری خودش قوی و موفق باشد. در بقیه عرصه های زندگی اجتماعی، همین سلبریتی ها مانند انسان های 
معمولی، دارای نقاط قوت و ضعف هستند که ویژگی انسان است و ربطی به شهرتشان ندارد. اگر انتظارات جامعه از 

هنرمندان مشهور، در محدوده هنر باشد، این دوگانه موافقت و مخالفت دیگر معنا نخواهد داشت.
 

 و به عنوان سؤال آخر بفرمایید آیا سیاست گذاری های کالن فرهنگی و هنری باعث بی اثرشدن تحقیقات 
جامعه شناسی سینما نخواهد شد؟

سیاست گذاری های فرهنگی- هنری یکی از محورهای مطالعه در جامعه شناسی هنر و سینماست که نشان می دهد 
چگونه آثار هنری تحت تأثیر این سیاست ها ممکن است به شکل ها و با مضامین متفاوتی به وجود آید. به عنوان 
مثال اینکه کدام هنرها و مضامین دچار محدودیت هستند و بنابراین آثار هنری در آن حیطه ها غایب هستند و کدام 
هنرها و مضامین مورد حمایت و توجه بیشتر قرار می گیرند و بنابراین هنرمندان گرایش پیدا می کنند که بیشتر در 
آن حیطه ها به تولیدات هنری دست بزنند، از موضوعات مورد توجه در این حیطه است. همچنین برخی از افرادی 
که خود را با سیاست گذاری های هر جامعه و دوره ای موافق و متناسب نمی یابند ممکن است در آن جوامع و دوره ها 
موفق به ورود به عرصه هنر و آفرینش هنری نشوند و برعکس، افراد دیگری با همان میزان از خالقیت یا حتی 
کمتر، ممکن است به دلیل همراهی و همنوایی یا حتی تطبیق دادن خود با آن سیاست گذاری ها به عرصه هنر وارد 
شوند و در جامعه به عنوان هنرمند شناخته شوند. این بحث نشان می دهد که چگونه عوامل اجتماعی غیرهنری، مانند 
سیاست گذاری ها می توانند در هنر اثر گذاشته و شکل و محتوای انواع هنرها را به سمت وسوی خاصی هدایت کنند. 
همچنین همین عوامل اجتماعی می توانند موجب هنرمند شدن یا نشدن افرادی با توانایی های هنری یکسان شوند.

در مجموع جامعه شناسی هنر و سینما به دنبال ردپای عوامل اجتماعی در هنر و سینماست و می خواهد نشان دهد که 
تنها مؤلفه های هنری مسئول شناخته شدن افرادی در جامعه به عنوان هنرمند، تعیین سبک و محتوای آثار هنری، 
شکل گیری نوع رابطه مخاطبان با هنر، تأثیرگذاری هنر، موفقیت یا شکست هنرها و پیدایش انواع و مکتب های 
هنری مختلف نیستند. شرایط و عوامل اجتماعی نیز به همان اندازه در این موارد نقش دارند و کار جامعه شناسی هنر 

و سینما نشان دادن این رابطه با استدالل های نظری مختلف و تحقیقات و پژوهش های میدانی است.
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مسئولیت اجتماعی 
امری مهم در بازی های رایانه ای است 

دکتر مسعود کوثری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

بازی های رایانه ای نوعی »غرق شدگی« را برای افراد ایجاد می کنند

بازی های ویدئویی و رایانه ای نه تنها ابزاری برای سرگرمی و آموزش به شمار می روند، بلکه بر دیگر 
جنبه های فرهنگ نیز تأثیر می گذارند. امروزه بازی های ویدئویی و رایانه ای به بخش جدانشدنی 
زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده و در روزهای کرونایی هم نشینی کودکان با بازی های رایانه ای 
و ویدئویی به عنوان چالشی جدی برای والدین مطرح شده که مزایا و معایبی را با خود به همراه دارد. 
 با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه 
تهران با دکتر مسعود کوثری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ارتباط با بازی های 

ویدئویی و رایانه ای به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید.

 بازی های رایانه ای ما را وارد عصر جدیدی به نام عصر بازی کرده اند
بر  رایانه ای  بازی های  که  تغییراتی  در خصوص  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشیار  کوثری  مسعود 
زندگی افراد گذاشته و جهان ما را تغییر داده اند، گفت: بازی های رایانه ای ما را وارد عصر جدیدی به نام عصر 
بازی کرده اند که با توجه به تغییرات ایجاد شده، بررسی ابعاد مختلف آن ضروری است. بازی های رایانه ای امکان 
تجربه کردن شرایطی مانند مشارکت در جنگ ها، ماجراجویی، مسابقات اتومبیل رانی و… را که در شرایط عادی 

تجربه کردن آن مستلزم صرف زمان، پول و خطر بوده را فراهم کرده است.
هم،  گذشته  در  که  چرا  است  یافته  زیادی  گسترش  رایانه ای  بازی های  با  امر  این  البته  کرد:  تصریح  کوثری 
شبیه سازهایی بودند که به صورت آنالوگ این امر را فراهم می کردند اما با بازی های رایانه ای، دایرۀ این تجربیات 
کاماًل گسترش پیدا کرده است بنابراین انسان فرصت تجربه کردن کارهایی را پیدا می کند که در گذشته تجربه 

کردن آن به سادگی میّسر نبود.

 بازی های رایانه ای نوعی »غرق شدگی« را برای افراد ایجاد می کنند
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این نکته که بازی های رایانه ای نوعی »غرق شدگی« را 
برای افراد ایجاد می کنند، ادامه داد: بازی های رایانه ای یک »سطح« و یک »عمق« دارند. به عبارت دیگر چون 
بازی های رایانه ای این امکان را فراهم می کنند تا ما از سطِح صفحه کامپیوتر بگذریم و به داخل بازی برویم، 

نوعی غرق شدگی را برای فرد فراهم می کند؛ گویی که ما درون بازی قرار داریم.

دکتر مسعود کوثری / رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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وی افزود: ابزار و وسایلی که در گذشته با آن ها بازی می کردیم، به صورت شیء یا ابژه بیرون از ما قرار داشتند 
اما بازی های رایانه ای ما را به درون خود برده و امکان تجربۀ عمیق تری را فراهم  با آن ها در تماس بودیم  و 

می کنند.

 بازی های رایانه ای زندگی در فضای دیگری را محقق می کنند
مسعود کوثری ایجاد و تجربۀ »فضا« را امری مهم در بازی های رایانه ای عنوان کرد و گفت: بازی های رایانه ای 
فضای جدیدی را برای مخاطب تولید کرده که در گذشته به این وسعت وجود نداشته است. در گذشته افراد و 
البته با پیدایش تلویزیون و سینما تجربۀ فضا،  مخاطبان، بیشتر با فضاها و مکان های فیزیکی در ارتباط بودند. 
فیلمبرداری  واقعی  فضاهای  از  اما  نیستند  واقعی  که  فضاهایی  تجربۀ  رسانه ها  این  که  چرا  کرد؛  پیدا  گسترش 

شده اند را فراهم کردند.
روایت  تجربه های  فضا،  تجربۀ  ایجاد  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشیار 
بازی های  اما  بوده  بیرونی  با رسانه ها  ما  روایت  و  ارتباط  بیان دیگر، در گذشته  به  تغییر کرده است.  کردن هم 

رایانه ای، روایت و تجربه های جدیدی را برای افراد فراهم کرده است.

 بازی ها نوعی جامعه پذیری را برای افراد فراهم کرده است
روایت  اساس  بر  بازی ها  گفت:  و  کرد  تلقی  خاصی  روایت های  اساس  بر  را  رایانه ای  بازی های  ساخِت  کوثری 
خاصی ساخته می شوند و آن روایت، کشف فضاست. این کشف در رسانه های دیگری مانند رمان، رادیو، تلویزیون 
و به نوعی در عصر کتابت تفاوت دارد. بنابراین کشف روایت از طریق فضا، چیزی است که بازی های رایانه ای 

برای ما فراهم کرده اند.
بازی ها  که  می دهد  نشان  رایانه ای  بازی های  به  نوجوانان  و  کودکان  و مسحور شدن  شیفتگی  کرد:  تأکید  وی 
نوعی جامعه پذیری را برای کودکان، نوجوانان و حتی افراد بزرگسال فراهم کرده است که در گذشته و از طریق 

بازی های سنتی به این وسعت و گستردگی وجود نداشته است.

 »بازی گونه شدن فرهنگ«؛ امری که در بازی ها تحقق می یابد
مسعود کوثری با اشاره به تأثیر بازی ها بر فرهنگ روزمره و »بازی گونه شدن فرهنگ« گفت: بازی های رایانه ای 
سازوکاری دارند که مستلزم کلیک کردن، انتخاب کردن، تغییر دادن و به عبارتی مستلزم نوعی تعامل و کنش 
)انتخاب کردن، گزینش کردن، ساختن،  واکنش  و  و کنش  تعامل  این  است.  بازی  و عناصر  انسان  بین  متقابل 
ویران کردن و حتی دوست یابی( به نوعی، عمل فرهنگ سازی تلقی می شود چرا که در آن نوعی تعامل اجتماعی 
کردن،  بازی  با  و مخاطبان  می افتد  اتفاق  فرهنگ سازی  فرایند  رایانه ای هم  بازی های  در  بنابراین  است.  نهفته 

سطحی دیگر از فرهنگ را تجربه می کنند.

 سیستم های رده بندی سنی در بازی ها منجر به افزایش آگاهی خریداران می شود
»سیستم های  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشیار 
هر  در  و  می شود  ساخته  مختلفی  سنی  گروه های  برای  رایانه ای  بازی های  کرد:  خاطرنشان  سنی«  رده بندی 
سنی مشتری های خاص خود را دارد. در جهان هم سیستم های رده بندی سنی مختلفی وجود دارد که از طرف 
انجمن های مردمی هدایت می شوند و به رده بندی بازی ها می پردازند. همچنین هر تولیدکنندۀ بازی موظف است 
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برچسب ردۀ سنی را بر روی بازی قید کند تا والدین یا خریداران از آن مطلع شوند.
کوثری با اشاره به سیستم رده بندی سنی بازی های رایانه ای در ایران عنوان کرد: حدود 6 یا 7 سال پیش بنیاد 
تولید شده،  بازی های  با بررسی  بنیاد  این  انقالب فرهنگی تأسیس شد.  رایانه ای توسط شورای عالی  بازی های 
روی  بر  رده بندی سنی  درج  برای  را  هولوگرام هایی  است. همچنین  کرده  پیشنهاد  رده بندی سنی  برای  نظامی 

بازی های رایانه ای تولید کرده اند.

 در روزهای کرونایی »سواد بازی های رایانه ای« بیشتر از قبل ضرورت دارد
قرنطینه چه  و  کرونا  ویروس  که شیوع  این سوال  به  پاسخ  در  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشیار 
توجه  با  گفت:  رایانه ای  بازی های  سواد  لزوم  بر  تأکید  با  می کند،  فراهم  نوجوانان  و  کودکان  برای  را  شرایطی 
به سراغ  از گذشته  بیشتر  نوجوانان  و  قرنطینه های خانگی، کودکان  و  زندگی شهری و شیوع ویروس کرونا  به 
والدین و حتی کودکان و  برای  رایانه ای  بازی های  به سواد  نیاز  رایانه ای می روند. در چنین شرایطی  بازی های 

نوجوانان احساس می شود.
رایانه ای  بازی های  را صرف  خود  وقت  تمام  که  نیست  معنا  این  به  ماندن  خانه  در  و  قرنطینه  شد:  یادآور  وی 
یا  فیزیکی  آسیب های  مانند  روانشناختی  و  آثار خستگی  به  بازی کردن در ساعات طوالنی منجر  کنیم چرا که 
تیک های عصبی می شود که حتی پزشکان هم به این سندروم ها که در اثر بازی کردن طوالنی ایجاد می شود، 
اشاره کرده اند. بنابراین باید به فکر بازی های جایگزین عملی و مبتنی بر حضور همگان باشیم که در عین حال 

مفرح و سرگرم کننده باشد.

 رعایت مسئولیت اجتماعی امری مهم در بازی های رایانه ای است
مسعود کوثری با اشاره به حقوق کودکان و نوجوانان تأکید کرد: بازی های رایانه ای جذابیت های بسیاری دارد اما 
ممکن است کودکان یا نوجوانان متوجه نباشند که چه بازی ای را مصرف می کنند. به همین منظور گاهی اوقات 

حقوق کودکان و نوجوانان در این زمینه رعایت نمی شود.
تلقی  مهم  را  رایانه ای  بازی های  در  اجتماعی  مسئولیت  رعایت  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشیار 
برای  را  اجتماعی  مسئولیت  و  تعهد  نوعی  می کند؛  مصرف  مصرف کننده،  که  خدمتی  یا  کاال  هر  گفت:  و  کرد 
مسئولیتی  چنین  و  نبوده  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  رایانه ای  بازی های  می کند.  ایجاد  کاال  یا  خدمت  تولیدکننده 
متوجه تولیدکنندگان و والدین است تا از زیاده روی در مصرف آن جلوگیری کنند و مانع از آسیب دیدگی کودکان 
و نوجوانان شوند. این یک »مسئولیت اجتماعی« است که بر عهدۀ تولیدکنندگان بازی و والدین به منظور نظارت 

در مصرف بازی ها قرار دارد.

 بازی های رایانه ای لزوماً منجر به افزایش پرخاشگری نمی شود
کوثری با بیان دیدگاه های مختلف درباره اثرات بازی های رایانه ای گفت: عده ای از روان شناسان و روان پزشکان 
بازی های  دیگر  عبارت  به  دارند.  پاالیش  یا  کاتارسیس  تخلیه کنندگی،  نقش  رایانه ای  بازی های  که  معتقدند 
رایانه ای را سبب تخلیه انرژی ذخیره شده در افراد می دانند که ممکن است در آینده منجر به پرخاش و خشونت 

شود. به همین منظور نقشی ایمنی بخش برای بازی های رایانه ای قائل هستند.
بازی های خشن،  و  رایانه ای  بازی های  معتقدند که  روان پزشکان  و  روان شناسان  از  دیگری  داد: عدۀ  ادامه  وی 
روحیۀ خشن و خشونت و یا میزان استرس و اضطراب را در افراد باال می برند. البته تحقیقات نشان می دهد که 
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بازی های رایانه ای و بازی های خشن لزومًا منجر به خشونت و افزایش پرخاشگری نمی شود.
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: عده ای از محققان معتقدند که تحت شرایطی خاص، 
بازی های رایانه ای خشن، روحیۀ پرخاشگری را در افراد افزایش می دهد. اگر فرد در محیط فیزیکی خشن زندگی 
کند، خشونت در بازی ها قطعًا تأثیر بیشتری دارد و آن را تشدید می کند. برای بسیاری از افراد هم که این شرایط 
مهیا نیست، پرخاشگری یا خشونت بازی ممکن است کوتاه مدت باشد و به آثار درازمدت پرخاشگری منجر نشود.

 بیشتر از گذشته به »بازی های رایانه ای« فکر کنیم
با شیوۀ  بازی ها نوعی رسانۀ جدید هستند که  را نوعی رسانۀ جدید عنوان کرد و گفت:  بازی ها  مسعود کوثری 
در  نیستند.  رادیو  یا  و  تلویزیون  به شیوۀ  رسانۀ جمعی  بازی ها،  دیگر  عبارت  به  دارند.  تفاوت  رسانه های جمعی 
واقع بازی ها به مثابه رسانه های میانه ممکن است همزمان چندین نفر را مانند بازی های برخط یا آنالین درگیر 

کند. در برخی از موارد هم می توانند به مثابه رسانۀ فردی مانند بازی های آفالین، محتوا را به فرد منتقل کند.
بسیار  مالی  گردش  اخیر  چندسال  در  فرهنگ،  بزرگ  صنعت  از  بخشی  مثابۀ  به  بازی  صنعت  داد:  ادامه  وی 
بزرگی )حتی بیشتر از هالیوود( داشته است. بنابراین همان معضالتی که صنعت فرهنگ در سینما، رمان و سایر 
به  دارد و  بازی هم وجود  با آن درگیر است، قطعًا در صنعت  و....  برهنگی  مانند خشونت،  محصوالت فرهنگی 

نوعی می تواند ابزار سلطه باشد.
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: باید به بازی های رایانه ای بیشتر از گذشته 
متنوع تر  نیز  آن ها  از  سوءاستفاده  و  استفاده  موارد  و  شده  گسترده تر  روز  به  روز  آن ها  دامنه  که  چرا  کرد؛  فکر 
می شود. صنعت بازی به عنوان یکی از صنایع رو به رشد باید جدی گرفته شود و تحقیقات متعدِد جامعه شناختی، 

روان شناختی، اقتصادی و… صورت بگیرد تا به صورت چشم و گوش بسته با آن موافقت یا مخالفت نکنیم.
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»روزنامه نگاری  بحران« 
همچنان در نظام رسانه ای مغفول است

دکتر هادی خانیکی
رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

»آگاهی موقعیتی« باید نقطه کانونی هرگونه سیاست گذاری 
برای مواجهه با بحران باشد

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های 
تخصصی این هیأت نمده است. نهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی 
کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر هادی خانیکی، رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. ایشان همچنین مدیر گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه 
عالمه طباطبایی است که در این مصاحبه به توصیف عملکرد رسانه ها و دستگاه های اطالع رسانی و 

نقاط ضعف و قوت آنان پرداخته است:

 ۹۸ و   ۹۷ مختلف سیالب  ابعاد  بررسی  در  رسانه ها  نقش  به  پرداختن  اولین سوال، ضرورت  عنوان  به   
چیست؟

یکی از مهم ترین مقوالت در مدیریت سیالب، ارتباطات و اطالع رسانی است. مدیریت غیرسازه ای سیالب نیازمند 
ارتباط گیری با گروه های مختلف ذی نفعان، ازجمله مردم در معرض سیالب، از زمان صدور هشدار سیالب تا همه 
مراحل بعدی مدیریت امداد و نجات، تخلیه، اسکان موقت، کمک رسانی و مدیریت تعدیل خسارات و سایر مراحل 
است. در واقع رسانه ها مهم ترین منابعی  هستند که مردم از طریق آن ها اطالعات و آگاهی های مربوط به حوادث 

غیرمترقبه را به دست می آورند.
تجارب تاریخی گویای آن است که در چنین موقعیت هایی مردم به رسانه های حرفه ای، آزاد و مستقل اعتماد دارند. اما 
در عین حال ، خود هم از طریق رسانه های جایگزین شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایل در تکاپوی تولید محتوا، 
اظهار نظر و بازنشر محتواهای مورد نظر هستند. در پیمایش ملی تلفنی که در 134 شهر کشور در تابستان 98 انجام شد، 
96 درصد پاسخگویان بیان داشته اند اخبار و اطالعات مربوط به سیالب اخیر را به طور مرتب از طریق مجراهای خبری 

داخلی دنبال کرده اند و تنها 2 درصد آن ها نسبت به پیگیری اخبار و اطالعات مربوطه بی تفاوت بوده اند.
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پیمایش انجام شده در سه استان و در میان سیل زدگان نیز نشان می دهد که 77.6 درصد آن ها اخبار سیالب را از 
صداوسیما دنبال می کرده اند. استفاده از صداوسیما برای اطالع یابی به معنای استفاده نکردن یا اعتماد نداشتن به 
شبکه های اجتماعی یا تلویزیون های ماهواره ای نیست. نکته مهم این که 32.4 درصد نیز از شبکه های اجتماعی نظیر 
تلگرام و اینستاگرام استفاده می کرده اند. شبکه های ارتباطات آشنایان و خانواده ها نیز منبع اطالع رسانی 32.7 درصد 
بوده است. بدیهی است که افراد می توانسته اند از منابع مختلف استفاده کنند. بسیار اهمیت دارد که بدانیم چه اخبار 
و اطالعاتی در ارتباط با سیل از طریق نهادهای رسمی اطالع رسانی، رسانه های جریان اصلی و رسانه های جایگزین 

در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.
متأسفانه در سیالب های 97 و 98 ناکارآمدی منبع هماهنگ و یکپارچه برای آگاهی رسانی های الزم به مردم موجب 
شده است تا دریافت و تفسیر مردم در استان های مختلف ناهماهنگ و غیرواقعی شود. به طور مثال بخش هایی از 
مردم لرستان به اطالعات و آگاهی هایی که از رسانه ها و منابع رسمی دربارۀ سیل منتشر می شد اعتمادی نداشتند. 
بنابراین آموزش های رسانه ها را نیز چندان جدی نمی گرفتند. در خوزستان نیز فهم قومیتی از سیل و سدسازی و 
مصطلح شدن واژۀ »سیل ُولومی« به معنای برنامه ریزی رسمی بر اساس سیاست های منطقه ای برای شکل دادن 
به سیل در شهرها و روستاهای خاص در زمان وقوع سیل و بعد از آن درخور توجه است. به طور کلی سوگیری های 

سیاسی و رسانه ای در اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای از کارآمدی این گونه اقدامات می کاهد.
افزون بر این، گسترش دامنه اخبار جعلی و شایعات رسانه ای و فعالیت رسانه های بی مرکز و شبکه ای خارج از کشور، 
آگاهی های عمومی مردم را هدف گرفته و بر بی اعتمادی جامعه به دولت و نظام، حین و پس از وقوع سیالب ها دامن 
زده است. امروز باال بودن آگاهی های کاذب و غیردقیق جامعه دربارۀ سیالب ها و شکل گیری ذهنیت عمومی مبتنی 
بر بی اعتمادی به مانعی برای ادراک خطر مردم در خصوص سیالب های بعدی و بحران های طبیعی دیگر تبدیل 

شده است. در این مورد به خصوص استان خوزستان وضعیت به شدت آسیب پذیرتری دارد.
بر اساس آنچه گفته شد در موضوع آگاهی بخشی، نقش رسانه های جمعی، فناوری ها و مهارت های ارتباطی ازجمله 

به لحاظ جنبه های مختلف زیر حائز اهمیت اساسی است:
• پیوند برقرار کردن میان  دانشمندان، مقامات دست اندرکار برخورد با حوادث غیرمترقبه، مقامات دولتی، و افکار 

عمومی.
• آموزش مردم برای  آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه.

• ردگیری حوادث در شرف وقوع.
• هشیار کردن مقامات.

• هشدار دادن به مردمی که بیش از همه احتمال دارد از این حوادث صدمه ببینند.
• ارائه اطالعات درست و کاربردی، قبل، حین و بعد از بروز بحران و پیشگیری از رواج شایعه ها و خبرهای دروغ.

• ارزیابی خسارات.
• کمک کردن جمع آوری اطالعات، آذوقه، و  سایر منابع.

• هماهنگ کردن عملیات نجات و امداد.
• شمارش گمشدگان.

• روحیه بخشیدن به آسیب دیدگان و برانگیختن و بسیج حساسیت های  عمومی، سیاسی، و نهادی و سازمانی،
• نظارت بر روندها و فرایندهای امدادرسانی.

• کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت های مدیریت بحران.
• پیگیری فرایندهای توانمندسازی آسیب دیدگان و بازسازی مناطق آسیب دیده. 
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با چنین رویکردی است که بررسی عملکرد رسانه ها قبل، حین و پس از بحران سیل نوروز 1398 اهمیت بسیار 
پرچالش ترین  و  عمیق ترن  گسترده  ترین،  از  یکی  به  را  آن  رسانه ای  پوشش   ،98 سیالب  پردامنه  ابعاد  می یابد. 
تجربه های روزنامه نگاری بحران در ایران تبدیل و دقت در این تجربه بی مانند را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

 
 رسانه ها و شبکه های اطالع رسانی در بحران سیالب چه عملکردی داشته اند؟

حوادث و بالیای طبیعی، پدیده هایی اقلیمی و زیست محیطی هستند که کاهش ابعاد و خسارت های آن در حوزۀ 
مداخله های انسانی و اجتماعی است و آگاهی مسئوالن و شهروندان، می تواند از میزان تلفات و آسیب ها و شدت 
آالم و رنج بحران های آن ها به میزان قابل مالحظه ای بکاهد. این حق شهروندان است که بدانند در چه صورتی و 
چه موقع در  خطر قرار دارند و در چه صورتی و در چه موقع خطر از سرشان گذشته است. افزون بر این، شهروندان 
حق دارند از سرنوشت هم وطنان خود باخبر  شوند. در همین چهارچوب ارتباطات به طور اعم و رسانه ها به طور خاص 
باشند. در همین راستا رئیس جمهور سوال مذکور را  این میان می توانند نقش ها و کارکردهای مؤثری داشته  در 

مطرح کردند.
با توجه به اهمیت رسانه ها و نقش آن در شکل گیری افکار عمومی، جریان ها و کانال های رسانه ای و اطالع رسانی 

در پنج محور مجزا، اما همسو با هدف کارگروه مورد مطالعه قرار گرفتند که عبارتند از:
و  گلستان  استان های خوزستان،  تلویزیونی  خبر سراسری، شبکه های  )شبکه های یک، سه،  تلویزیون  و  رادیو   .1

لرستان )افالک( از صداوسیما و نیز سه شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال، بی. بی. سی فارسی و من و تو(.
2. روزنامه ها و مطبوعات )شش روزنامه سراسری ایران، سازندگی، شرق، شهروند، کیهان، هفت صبح(.

3. خبرگزاری ها و سایت های خبری )شش خبرگزاری پانا، برنا، ایسنا، مهر، ایرنا، خبرآنالین و خبرگزاری های محلی 
استان های گلستان، خوزستان و لرستان(.

4. رسانه های آلترناتیو )داده های کالن شبکه های اجتماعی توئیتر و تلگرام در سطح ملی و استان های خوزستان، 
گلستان و لرستان(.

5. نهادهای روابط عمومی )روابط عمومی های هفت وزارتخانه و هفت سازمان ملی مرتبط با سیل در تهران و روابط 
عمومی های سازمان های متناظر در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان(.

نتایج به دست آمده پیرامون عملکرد مجراهای اطالع رسانی و رسانه ای  درادامه به تفکیک به توضیحاتی درباره 
مذکور می پردازم:

رادیو و تلویزیون
اخبار بارندگی ها در رسانۀ ملی به دلیل غالب بودن پارادایم »خشکسالی« بر ذهنیت سیاست گذاران و مسئوالن رادیو 
و تلویزیون در روزهای پیش از سیل، به طور عادی و در اولویت های دوم به بعد، آن هم به صورت کلی و غیر هدفمند، 
پوشش داده می شد. نگارش و بیان اطالعیه ها و اخطاریه های هواشناسی که در صداوسیما قرائت می شوند نیز گاه 
کلی، غیرشفاف و به گونه ای بود که در اغلب آن ها، پارامترهای جوی مشخص نمی شد و تفاوت سطح هشدارها در 
آن ها شفاف نبود. نگارش و محتوای این متون البته به صداوسیما ارتباط ندارد، لیکن در نهایت از طریق این رسانه 

ارائه شده اند و فاقد اثرگذاری الزم تلقی می شوند.
به طور  نیز  اخبار  در  هواشناسی  پیش بینی های  برای  به سیالب ها  منتهی  ایام  در  جغرافیایی مشخص شده  مقیاس 
لحن  همچنین  می شد.  اخطاریه ها  به  اطمینان  و  حساسیت  کاهش  موجب  موضوع  این  بود.  وسیع  بسیار  غالب 
کارشناسان هواشناسی و به تبع آن مجریان و گویندگان در صداوسیما در روزهای پیش از سیالب هشداردهنده نبوده 
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و پیش بینی ها طبق روال شرایط عادی بیان می شد؛ آن گونه که مخاطب نمی توانست ابعاد خطر را دریابد. در بیشتر 
گزارش های هواشناسی از عبارت هایی همچون »طغیان رودخانه ها«، »سیالبی شدن مسیل ها«، »وزش باد«، »فعال 
شدن سامانه های بارشی در روزهای آتی«، »صدور اخطاریه«، »آب گرفتگی ها« و … استفاده می شد که مجموعه 
این واژگان به دلیل مرسوم و تکراری بودن، حساسیت الزم را ایجاد نمی کرد. به این ترتیب می توان، در یک ارزیابی 
کلی، نتیجه گرفت که صداوسیما هم به دلیل زبان و محتوای اطالعیه های سازمان هواشناسی و هم به دلیل نوع 
بیان و توجه خود رسانه به موضوع به عنوان فراگیرترین رسانه، نتوانست در مرحله پیش از وقوع بحران »ادراک 

خطر« از سیالب را در افکار عمومی، به خصوص در مناطق سیل زده ایجاد کند.
با این حال با شروع بحران سیالب در استان گلستان، صداوسیما با تأخیری یک روزه، پوشش ویژۀ سیل را در دستور 
کار قرار داد. در این مرحله شبکه خبِر سیمای جمهوری اسالمی با شکست مکرر آنتن و برقراری ارتباط های زنده با 
خبرنگاران و مسئوالن محلی و کشوری مدیریت پرحجم اخبار را در دست گرفت. پوشش ویژۀ اخبار سیل در گلستان 
در ایام نوروز حساسیت سایر استان ها را در پی داشت؛ به گونه ای که در استان های غرب و جنوب غرب کشور، به ویژه 
در لرستان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و … هشدارهای الزم، به نحوی پیگیرانه و قوی، مطرح شد تا 

دستگاه های مختلف با آمادگی بیشتری در این استان ها به مقابله با بحران سیل بپردازند.
در  و  بوده  حرفه ای تر  ارتباطی  و  رسانه ای  منظر  از   98 سیالب های  از  پس  و  حین  رویکرد صداوسیما  درمجموع 
عملکرد آن وجه »هشدار دهی و اطالع رسانی« غلبه داشته است. البته رویکرد انتقادی صداوسیما عمدتًا معطوف 
به برانگیختن و واداشتن مقامات و مسئوالن به حضور و اقدام در صحنه حوادث بود که منجر به حضور بی برنامه، 
مکرر و گاه نمایشی آنان می شد و عملیات امداد و کمک رسانی و الزامات مدیریت بحران را تحت تأثیر قرار می داد. 
پس از فروکش کردن اوج سیالب ها پخش ویژه برنامه های تحلیلی – تفسیری وقایع و نیز انعکاس وسیع مطالبات 
و صداهای مردم سیل زده، توانست توجه افکار عمومی را تا حدودی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به پوشش 

صداوسیما سوق دهد.
بررسی نشان می دهد بیش از سه چهارم کسانی که در پیمایش نظرات سیل زدگان در استان ها شرکت کرده اند ترجیح 
می دهند در بحران ها اخبار را از صداوسیما دریافت کنند. همین امر ضرورت تقویت سازوکارها و اشکال اطالع رسانی 

در این رسانه را بیشتر آشکار می کند.

مطبوعات
بنا بر یک رویه نادرست، که تقریبًا همانند آن در کمتر کشوری دیده می شود، مطبوعات ایران سال هاست که تمامی 
به حدود 20 روز رسید. در  نوروز 1398  به سر می برند. تعطیلی مطبوعات در  نوروز در تعطیلی  روزهای طوالنی 
روزهای پیش از تعطیالت نیز، به دلیل بحران کمبود کاغذ، شمارگان مطبوعات به شدت کاهش یافته و نظم انتشار 

آن ها مختل شده بود. به همین دلیل مطبوعات پیش تر از تعطیالت نوروز استقبال کرده بودند.
در میان روزنامه های سراسری تنها دو روزنامه »ایران«، ارگان دولت با انتشار شش نسخه الکترونیک، و روزنامه 
»شهروند«، ارگان جمعیت هالل احمر ایران، با انتشار چند شماره کاغذی تنها روزنامه های کشور بودند که در ایام 
تعطیالت نوروز بحران سیل را مورد توجه قرار دادند. البته این تنها تالش ها هم چنان که باید مورد توجه مخاطبان 
قرار نگرفت، ولی شماری از روزنامه نگاران حرفه ای که عمدتًا به صورت خودانگیخته و غیر سازمان یافته، در مناطق 
سیل زده حضور یافته بودند و از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی فعاالنه به پوشش رویدادهای 

سیل پرداختند و به این ترتیب »روزنامه نگاری شهروندی« نقشی مؤثرتر از روزنامه نگاری جریان اصلی یافت.
پس از تعطیالت، هم زمان با کاهش تقریبی شدت سیالب، مطبوعات کوشیدند با ارائه مصاحبه، گزارش و تحلیل هایی 
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دربارۀ ابعاد و پیامدهای سیل تا حدودی جاماندگی غیرحرفه ای خود را جبران کنند. ویژگی مثبت عملکرد مطبوعات 
در این ایام، در مقایسه با سایر رسانه ها و خبرگزاری های رسمی و ارگانی، استقالل نسبی در بیان مسائل و موضوعات 
و نقطه ضعف ها و کاستی ها بود. به خصوص برخی از گزارش های میدانی مطبوعات از نمونه های قابل توجه خبردهی 

و آگاهی بخشی دقیق و بی طرفانه و نیز تحلیل های موثق به شمار می روند.
با این حال چند نکته هم چنان حائز اهمیت است:

1. سهم اصلی بازار روزنامه های کشور کماکان متعلق به حکومت و دستگاه های مختلف متعلق به نظام سیاسی 
است. به این ترتیب بیشتر روزنامه های بزرگ کشور در چهارچوب سیاست های سازمان ها و نهادهایی که به آن وابسته 
فعالیت می کنند و حتی در مواقع بحران نقش دستگاه  الزامات و معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری،  نه  هستند، و 
تبلیغاتی یک نهاد یا دستگاه اداری- اجرایی را بر عهده می گیرند. کما اینکه در جریان سیل برخی از مطبوعات 

همچنان به شیوه اطالع رسانی بر پایه صبغه مسلکی - سیاسی ادامه دادند.
2. هنوز »ارتباطات بحران« و »روزنامه نگاری بحران« مفاهیمی مغفول در نظام رسانه ای ایران هستند. از همین رو، 
رفتار مطبوعات در مواجهه با بحران به طور عمده متکی به ابتکارهای موردی و شخصی و نه رویکردی جامع مبتنی بر 
سازمان، آموزش، تجربه اندوزی و مهارت افزایی است. در کل مصاحبه ها با روزنامه نگاران و خبرنگاران، فقط دو خبرنگار 

صداوسیما و خبرگزاری تسنیم از گذراندن دوره دو روزه روزنامه نگاری بحران در 15 و 6 سال قبل خبر داده اند.
و  ارتباطات  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  در  و صاحب نام،  پرسابقه  روزنامه های  حتی  مطبوعات،  جاماندگی   .3
از  برخورداری  به ضرورت  کم توجهی  و  موبایلی،  پیام رسان های  و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  و  اطالعات 
و  نشریات  نقش آفرینی  و  چابکی  از  مالحظه ای  قابل  میزان  به  بحران،  پوشش  مهیای  و  حرفه ای  روزنامه نگاران 
روزنامه های حرفه ای در پوشش سیل کاست و میدان را به فعالیت شهروندان در فضای مجازی سپرد. این در حالی 
است که شهروندان به هنگام ارائه و به اشتراک گذاشتن خبرها و نظرها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
موبایلی طبعًا نمی توانند معیارهای حرفه ای، اجتماعی، اخالقی روزنامه نگاری را به اجرا درآورند و اساسًا نمی توان از 

آن ها چنین انتظاری داشت.
4. به لحاظ جغرافیایی، شماری از مطبوعات محلی هنوز نتوانسته است، مفهوم و کارکرد رایج »رسانه« را کسب کند. 
این گونه مطبوعات امروز به درجه ای از استقالل مالی و حرفه ای نرسیده اند که بتوانند حتی در شرایط عادی به روال 
کار خبری و اطالع رسانی خود بپردازند. به همین دلیل حتی پس از فروکش شدن سیالب نیز بخشی از مطبوعات 

محلی نتوانستند انتشار یابند و رویدادها را پوشش دهند.
 

خبرگزاری ها و سایت های خبری
خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز در مرحله پیش از بحران از ایفای نقش هشدار دهندگی بازماندند، اما در مرحله 
بحران توانستند با اعزام نیروهای خبری به مناطق سیل زده و ارتباط گرفتن با نهادهای مسئول و همچنین بهره مندی 
از امکانات شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایل، تصویری نسبتًا متوازن از سیل ارائه دهند. این پوشش در 
برخی خبرگزاری ها و سایت های منتقد دولت به فضای انتقادی و نسبتًا بی اعتماد شبکه های اجتماعی نزدیک تر بود 
ولی در خبرگزاری ها و سایت های رسمی بعضًا با ابتکار عمل های جدید خبری و پرداختن به الزامات اجتماعی و 

فرهنگی همراه شد.
و حتی خبرهای جعلی،  غیررسمی  اخبار  بحران سیل، جذابیت  و  آب  در حوزۀ  پیشینی  و  زمینه ای  دانش  نداشتن 
ضعف ها، کاستی های فنی و حرفه ای و دیده نشدن در میدان اصلی افکار عمومی، ازجمله چالش های خبرگزاری ها و 
سایت ها در پوشش رویداد سیل بودند. در این میان، شاید مهم ترین چالش، به دالیل گوناگون، از دست رفتن مرجعیت 
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خبری برای خبرگزاری ها و سایت های رسمی و حتی رسانه های جریان اصلی بود. واقعیت این است که اخبار رویداد 
سیل بیش از خبرگزاری ها و سایت های رسمی خبری در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی جریان یافته 
بود. الجرم، روایت شکل گرفته از سیالب ها در این فضا نیز عمدتًا بر کاستی ها و نقاط ضعف عملیات امداد و نجات و 
اسکان سیل زده ها استوار بود. درحالی که دسترسی خبرگزاری ها به منابع موثق خبری برای رد یا تأیید انبوه خبرهای 
منتشر شده در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و امکان سنجش صحت آن ها دشوار بود، در کنار بازنشر بسیاری از 
این محتواهای منفی و تنش زا توسط شبکه ها و رسانه های غیررسمی و مخالف دولت عماًل امکان مدیریت فضای 

رسانه ای کشور و کاهش بحران را در مقاطعی با سختی مواجه کرد.

شبکه های مجازی
با وجود فیلترینگ پیام رسان تلگرام و شبکه اجتماعی توئیتر، این دو رسانه، همراه با شبکه ها و پیام رسان های دیگر 
با بهره گرفتن از مزیت های فناورانه، نقش مهمی را در تولید و به اشتراک گذاشتن انواع محتوا در ارتباط با بحران 
سیل ایفا کردند. این در حالی بود که فیلتر کردن تلگرام و توئیتر، در عمل و به واقع، تنها سازمان های درگیر مدیریت 
بحران را از حضور و فعالیت در این دو فضای ارتباطی فراگیر و اثربخش و تعامل با انبوه مخاطبان آن ها محروم کرد.
با حداقل 50 الیک، و هزار پست  توئیتری،  پر الیک  توئیت  داده کاوی هزار  از  داده های حاصل  تحلیل مضمون 
پربازدید تلگرامی، با حداقل 50 هزار بازدید، گویای نوعی رهاشدگی و بی برنامگی و بی عملی دستگاه های مدیریت 
بحران در فضایی بود که بیشترین پرسش ها و ابهام های شهروندان در آن مطرح و دنبال می شد و انبوه شایعه ها و 
خبرهای جعلی در آن جریان داشت. ویژگی اصلی این فضا مرکزگریزی فناورانه و غلبۀ جنبه های اعتراضی اجتماعی 

و سیاسی بود.
»رهاشدگی« شبکه های اجتماعی مجازی از یک سو و ضعف مرجعیت رسانه های اطالع رسانی رسمی و کانال های 
مؤثر ارتباطی بین دستگاه های حکومتی با آسیب دیدگان و افکار عمومی از سوی دیگر، در سطح جامعه به ویژه در 
مناطقی مانند خوزستان و لرستان گاه باعث تأثیرگذاری و رواج گسترده »اخبار جعلی« شده بود. این پدیده به خصوص 
در روزهای نخست وقوع سیالب چنان بود که بخش زیادی از تالش های رسانه های اطالع رسانی رسمی )ازجمله 
صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسالمی( بیشتر صرف خنثی سازی »اخبار و روایت های جعلی« از آنچه حتی به 
وقوع نپیوسته است، بود. طرح شایعاتی چون »سرریز کردن سد کرخه«، »ممانعت وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم« 
که منشأ آن ها صرفًا توئیت یک نگهبان و اظهارنظرهای افراد محلی غیرمسئول بود، گاه موجب ایجاد بحران های 
شدید مدیریتی و اجتماعی گردید. البته موارد قابل توجهی نیز وجود داشت که در آن کانال های تلگرامی محلی در 
نقش کانال های مؤثر اطالع رسانی برای شکل دادن ارتباطات و اجتماعات محلی، ارائه خدمات و تشکیل کانون های 

خبررسانی ظاهر شده اند که به طور مشخص در منطقۀ آق قال و روستاهای آن، این کاربرد مؤثر مشاهده گردید.
همچنان که اشاره شد برخی از خبرگزاری ها، سایت ها و خبرنگاران کوشیدند از فضای تلگرام و توئیتر برای ارائه 
خبرها و گزارش های خود بهره بگیرند، اما درعین حال تالش آن ها نتوانست خأل حضور »مرجع رسمی و قابل وثوق 
اینکه حتی معدود سازمان ها و مسئوالنی که  اطالع رسانی« را در حوزۀ عمومی و افکار عمومی جبران کند، کما 
تصمیم به استفاده از تلگرام و توئیتر گرفتند، نتوانستند ارتباطی جامع و مؤثر با مخاطبان برقرار کنند. چنانکه در برخی 
موارد، حتی نخستین برداشت کاربران از حضور مسئوالن و مقامات در این دو فضای فیلتر شده، نوعی »خودنمایی« 

قلمداد شده است.
بر اساس مطالعه صورت گرفته به نظر می رسد که کاربران از تلگرام بیشتر برای »اطالع رسانی« و از توئیتر بیشتر 

برای اظهار نظرهای انتقادی و اعتراضی علیه دستگاه های رسمی و نیز بیان مواضع منفی استفاده کرده اند.
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روابط عمومی
از  برخوردار  درعین حال  و  رسانه ای  و  ارتباطی  ذاتًا  مقام حرفه ای  در  روابط عمومی  کارکردهای  مهم ترین  ازجمله 
»جایگاه مدیریتی« در سازمان ها و نهادهای حکمرانی، رصد به موقع »موضوعات« مهم پیش رو، قبل از تبدیل شدن 
آن ها به »خطر« و ورای آن »بحران« است. به این اعتبار نقش روابط عمومی مؤثر و توانا، در مرحله پیش از وقوع 
بحران، تهیه و تدوین »برنامه جامع اقدام« و کسب آمادگی برای پیشگیری، مواجهه و مدیریت موضوع ها، روندها و 

فرایندهایی است که قابلیت بالقوه تبدیل شدن به ریسک و بحران را دارند.
کارگروه پس از بررسی رفتار شماری از روابط عمومی دستگاه های رسمی درگیر در سیل اخیر، ضعف اصلی آن ها را 
در مرحله »پیش از وقوع سیل« فقدان »برنامه جامع اقدام ارتباطی–رسانه ای درون و برون سازمانی« ارزیابی کرد. 
قابل توجه اینکه عموم روابط عمومی ها در نظام رصد و ارزیابی خود اساسًا تصور و درکی از وقوع سیالب در مقیاسی 
که رخ داد نداشتند و سازوکارهای رصد و ارزیابی آن ها امکان چنین آمادگی را برای آن ها فراهم نمی کرد. از همین 
رو »غافلگیر شدن« و »قرار گرفتن در موضع انفعالی« به هنگام مواجهه با بحران سیل وجه اشتراک عموم روابط 
عمومی ها به شمار می رود. بررسی ها نشان داد اولویت اصلی روابط عمومی ها در اوج رویداد سیل اخیر معطوف به 
حفظ اعتبار و حیثیت سازمان متبوع و توجیه اقدامات گذشته، برنامه های حال و آینده آن بوده، است. حال  آنکه اصول 
»شفاف سازی« و »حفظ ارتباطات با مخاطبان« و »اطالع رسانی سریع و به موقع« نیز اصولی بنیادی اند که کمتر به 
آن ها توجه شده است. نتیجه آن که به رغم ضرورت مرجعیت خبری روابط عمومی ها در خالل وقوع سیل و پس از 

آن، صدای آن ها به موقع و به خوبی در جامعه شنیده نمی شد.
 

و  روزنامه نگاری  زمینه  در  رسمی  رسانه های  مشکالت  مهم ترین  فرمودید  مطرح  که  نکاتی  به  توجه  با   
اطالع رسانی بحران چیست؟

با توجه به آنچه در شرح عملکرد رسانه ها و اطالع رسانی در مراحل پیش، حین و پس از بحران سیالب گذشت، اهم 
چالش ها و درعین حال راهکارهایی که برای غلبه بر موانع کنونی متصور است را می توان به شرح زیر جمع بندی کرد. 
توضیح اینکه این چالش ها عمدتًا کالن و ساختاری اند و الجرم راهکارهای ارائه شده نیز معطوف به اصالحات اساسی 

میان مدت و بلند مدت است، اما می توان در چهارچوب ارتباطات بحران به برخی از آن ها به صورت ویژه پرداخت:
1. غفلت نظری و عملی از اهمیت »ارتباطات و روزنامه نگاری بحران« و کاربرد سازوکارهای تحقق آن در نظام 
رسانه ای و اطالع رسانی کشور: از یک سو نظام آموزش های رسمی و حرفه ای ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران 
توجه چندانی به موضوع بسیار مهم ارتباطات و روزنامه نگاری بحران نداشته اند و از سوی دیگر نهاد های مسئول 
گوناگون  سازمان های  و  عمومی  روابط  نهادهای  فرابخشی،  و  بخشی  از  اعم  بحران  مدیریت  و  سیاست گذاری 
خبررسانی و اطالع رسانی مهیای مواجه شدن با بحران های طبیعی از منظر ارتباطی و رسانه ای نیستند. این در حالی 
است که وقوع انواع حوادث طبیعی، در سرشت اقلیم ایران و بخشی از سرنوشت همیشگی ما ایرانیان قابل مشاهده 
است. به این اعتبار ضروری است درک عملی از ارتباطات بحران به دستور کار عملی همه نهادهای ذی ربط تبدیل 
گردد و این مهم در نظام ارتباطی کشور هم از لحاظ علمی - آموزشی )دانشگاهی و حرفه ای( و هم کاربردی - فنی 
)در رسانه ها و مجاری اطالع رسانی( و هم در حوزه های سیاست گذاری و مدیریت اجرایی کشور تثبیت و نهادینه شود.

2. کم توجهی به نقش رسانه های جریان اصلی و کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی و 
نتیجتا شکل گیری پدیده ضعف مرجعیت رسانه ای در کشور: تاکنون مدیریت سیاسی و اجرایی کشور، به طور عمده، 
از میان تمامی رسانه های جریان اصلی، تلویزیون را به عنوان رسانه اثرگذار به رسمیت شناخته و نسبت به پاسخگویی 
فیلترینگ، در عمل، خود و  اعمال سیاست  با  این  بر  بوده است. عالوه  از رسانه های دیگر کم توجه  بهره گیری  و 
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سازمان هایی را که می توانند از فناوری های جدید بهره مند شود از این امکان روزآمد و کارآمد محروم کرده است. این 
رویکرد سبب پیدایش و رشد دو پدیده شده است:

و  اجتماعی  شبکه های  به  اصلی  جریان  رسانه های  از  آگاهی بخش  و  خبررسانی  جریان  مرجعیت  انتقال  الف( 
پیام رسان های موبایلی و نیز شبکه های خارج از کشور.

ب( خالی ماندن عرصه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایل از فعالیت حرفه ای کنشگران حرفه ای و نهادهای 
مدنی و سازمان های مدیریت بحران و متخصصان رسانه ای شده است.

3. اصالح این سیاست ها و رویکرد باید با توجه به اهمیت شکل گیری ذهنیت های دید جمعی در دستور کار مسئوالن 
و دستگاه های مدیریت بحران قرار گیرد.

4. کم توانی جریان رسانه ای و اطالع رسانی حرفه ای و مستقل: در نگاهی کلی، اعمال نظام پیشگیرانه بر فعالیت 
ارتباطی -  از فضای  بزرگی  به طور خاص، بخش  تلویزیون  و  رادیو  انحصاری  نقش  و  عام  به طور  رسانه ها  عموم 
رسانه ای کشور را اکنون ناکارآمد و سیاست زده کرده است. این امر منجر به بروز نوعی ناهنجاری و سوگیری های 
سیاسی در رفتارهای رسانه ای شده است. نتیجه رواج چنین سیاستی رشد کم اعتمادی مردم به کردار و رفتار رسانه ها 
به  نهادهای اطالع رسان  از رسانه ها و  بوده است. در شرایط کنونی، عماًل بخشی  و مجموعه اطالع رسانی کشور 
حمایت و دفاع همه جانبه از دستگاه ها و نهادهای دولتی می پردازند و حتی می کوشند اشتباه های احتمالی آن ها را 
توجیه کنند و بخشی دیگر نیز جز خطا و رفتار نادرست در کنش های دولت و دستگاه های مربوط چیزی نمی بینند. 
پیامد این رویکرد غیرحرفه ای و جانب دارانه، در هر دو سو، خدشه دار شدن »اعتماد عمومی« به منابع رسمی اخبار و 
اطالعات است. راه حل این وضعیت نگران کننده، تقویت جریان رسانه ای مستقل، کثرت گرا، حرفه ای و واقع گرا در 
همه سطوح و کمک به تثبیت قانونی فعالیت های رسانه ای حرفه ای و چاره اندیشی دربارۀ نقش انحصاری صداوسیما 

در فضای رسانه ای جدید است.
مدیریت  دستگاه های  اخیر،  جریان سیل  در  گرچه  دستگاه های حکومتی:  در  واحد«  عملی »سخنگویی  فقدان   .5
در  تعلل  سخنگویی،  در  ناروشنی  هنوز  اما  داشته اند،  فعالیت هایی  واحد  صدای  شدن  طنین انداز  جهت  در  بحران 
پاسخگویی و سوگیری در بیان واقعیت ها ازجمله چالش های اصلی مدیریت بحران در ایران به شمار می روند. این در 

حالی است که تالش برای رفع این معضل می تواند به تحقق ضرورت های زیر کمک کند:
الف( برخورداری از یک »روایت کالن« از موضوعات و وقایع.

ب( مدیریت جریان اخبار و اطالعات در فضای آشفته و ابهام آلود خبری.
پ( جلوگیری از بروز شایعه و »اخبار جعلی« که همواره تأثیر مخربی بر افکار عمومی داشته اند.

رسانه ای  ارتباطی،  جریان  مدیریت  شهرستان ها:  و  استان ها  در سطح  محلی  اطالع رسانی  سازوکارهای  6. ضعف 
شرایط بحران در سرزمینی به پهناوری ایران با تکیه صرف بر رسانه ها و دستگاه های اطالع رسان پایتخت ناممکن 
است. برای مواجهه با بحران های متنوع و گسترده در سراسر ایران زمین الزم است رسانه های محلی و دستگاه های 
اطالع رسان استانی به مراتب و بیش ازپیش توانمند شوند. آن ها نیز باید به دقت بیاموزند که بالیای طبیعی )سیل، 
زلزله، خشکسالی، آلودگی هوا، بیابان زایی و …( بخش الینفک زیست جامعه ایران است و با تمام توان و امکانات 

مهیای مواجه شدن با این واقعیت مقدر و قطعی باشند.
 

بهبود کارکرد   برای بهبود وضعیت اطالع رسانی در جریان بالهای طبیعی علی الخصوص سیالب و ایضاً 
رسانه ها در این مواقع حساس و بحرانی چه توصیه هایی دارید؟

توصیه های کارگروه برای بهبود وضعیت اطالع رسانی به شرح زیر است:



173

1. بیان هشدارها توسط سازمان هواشناسی با تمایز میان مفاهیم مختلف بیان کنندۀ سطوح مختلف هشدار و توجه به 
سلب نشدن حساسیت مردم، رسانه ها و مدیران سایر دستگاه ها نسبت به واژه ها و معانی مختلف آن ها.

برای  مویرگی  شبکه ای  ایجاد  و  محلی  مقامات  مردمی،  گروه های  مردم نهاد،  سازمان های  با  همکاری  توسعه   .2
به شبکۀ  اعتماد محلی  مورد  افراد  و  مقامات محلی  اضافه کردن شبکۀ غیررسمی سمن ها،  و  اطالع رسانی محلی 

اطالع رسانی رسمی.
3. برگزاری مانورهای اطالع رسانی برای بازآموزی مفاهیم هشدار به شهروندان و جلوگیری از عادی شدن یا فراموشی 

موارد مرتبط با هشدار سیالب.
4. تولید و انتشار اطالعاتی دربارۀ سیستم های هشدار سیالب و تعامل آن ها با مردم یا مسئولیت های مردم در قبال 

سطوح مختلف هشدار.
همین طور توصیه های کمیته رسانه برای ارتقا عملکرد رسانه ای و ارتباطات به شرح زیر است:

1. ارتقا نقش ارتباطات بحران )روزنامه نگاری بحران، روابط عمومی بحران، سواد رسانه ای، ارتباطات ریسک و …( 
در نظام آموزش دانشگاهی و حرفه ای و نیز نظام سیاست گذاری و مدیریت اجرایی کشور.

2. برگزاری دوره های مستمر آموزشی و مانورهای بحران )از قبیل شیوه رفتار با سیل زدگان، مدیریت اضطراب در 
بحران، شیوه اجرا، شیوه حضور در میان مردم و …( برای خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران.

3. بازنگری در سیاست فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی.
در  بحران  مدیریت  دستگاه  مشارکت جدی تر  نیز  و  مسئول  سازمان ها  و  نهادها  در  واحد«  داشتن »سخنگوی   .4

»مدیریت رسانه ای« حوادث طبیعی.
5. تدوین پروتکل های ارتباطات رسانه ای میان دستگاه های مدیریت بحران و رسانه ها، با مشارکت خود رسانه ها و 

متخصصان روزنامه نگاری بحران.
6. اصالحات جدی گفتمان، لحن و محتوای اطالع رسانی سازمان هواشناسی توصیه به نحوی که تمایز بین شرایط 

عادی، هشدار، اخطار و سایر سطوح بحران مشخص باشد.
انواع بحران ها، ازجمله سیالب و  7. در دستور کار قرار دادن تولید مستمر برنامه هایی با محتوای آموزشی دربارۀ 

ارتقای آگاهی های عمومی دربارۀ آن .
8. تولید برنامه هایی با محتوای محلی و عطف به شرایط خاص سیالب در استان در استان هایی که احتمال بروز 

سیالب در آن ها بیشتر است در رسانه ملی.
9. محدود نشدن وظیفه رسانه ملی به پیگیری وضعیت سیل زدگان در شرایط پس از سیالب. )ابهامات جدی در 
ذهن مردم و سیل زدگان دربارۀ علل بروز سیالب، نقش سازه های آبی در مدیریت سیالب، نقش سایر عوامل نظیر 
ساخت وسازها، برنامه ریزی فضایی، عملیات امداد و نجات، کّمیت و کیفیت استفاده از کمک های مردمی و مسائل 
دیگر وجود دارد که روشن نشدن ابعاد آن ها بر اعتماد و عملکردهای مردم در سایر حوادث و بحران ها مؤثر است. 

شفاف سازی در این ابعاد از طریق تولیدات رسانه ای به شدت توصیه می شود(.
ضعف  کوه خواری،  جنگل خواری،  رودخانه ها،  مسیر  در  غیرمجاز  ساخت و سازهای  به  رسانه ها  توجه  ضرورت   .10
سایر  و  بیمه  نظیر  غیرسازه ای سیالب  مدیریت  سازوکارهای  فضایی، ضعف  برنامه ریزی  در  نقصان  زیرساخت ها، 
عواملی که گزارش ملی سیالب ها بر آن ها تأکید می کند. )مسائلی نظیر زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها 
اغلب صرفًا از جهت مسئلۀ فساد در رسانه ها مطرح می شوند اما توجه به آن ها از منظر مدیریت سیالب نیز برای 

تاب آوری اجتماعی اهمیت داشته و در حال حاضر مغفول است(.
11. دقت در اطالع رسانی به ویژه در تفسیر هشدارهای هواشناسی در رسانه های رسمی. )کلی و غیرشفاف بودن 
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برخی اطالعیه ها و اخطاریه های هواشناسی ایجاب می کند رسانه ها دقت الزم را در اطالع رسانی به ویژه در تفسیر 
این اطالعیه ها و اخطاریه ها داشته باشند. استفاده از صفت های معنادار نویدبخش یا هشداردهنده با توجه به متن 
اطالعیه های هواشناسی در برداشت افکار عمومی و حساس شدن یا نشدن آن در مواجهه با این اطالعیه ها نقش 

مهمی دارد(.
12. افزایش تعامل وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای با رسانه ها بر محور ارتقای توان تخصصی رسانه ها در 

زمینه شناخت مدیریت غیرسازه ای سیالب و توجه به آن در گزارش ها و محتوای رسانه ای ضروری است.
13. تدوین شیوه نامۀ پوشش رسانه ای بحران های طبیعی کشور.

14. تدوین شیوه نامه ای مشخص برای پوشش خبری بحران که در آن رابطه خبرنگاران با مدیران و نهادهای اجرایی، 
نحوۀ اطالع رسانی و نحوۀ حضور خبرنگار در محل رویداد تعریف شود و منابع خبری معتبر و سازما ن دهی کل فرایند 

اطالع رسانی در آن تدوین شود.

 کالم آخر؟
ازآنجاکه تأمین و تسهیل فرایند آگاهی بخشی و اطالع رسانی قبل، حین و پس از وقوع بحران های طبیعی، ازجمله 
مسئولیت های بنیادین همه دولت هاست، باید درواقع، در مواقع بروز بحران و در همه مراحل مدیریت آن، »آگاهی 
موقعیتی« را نقطه کانونی و هرگونه سیاست گذاری و برنامه اقدام برای مواجهه با آن منظور کرد. نهادهای روابط 

عمومی در این فرایند تکیه گاه و بازوی اصلی دستگاه های رسمی به شمار می آیند.
رسانه ها نیز مهم ترین منابعی  هستند که مردم از طریق آن ها اطالعات و آگاهی های مربوط به حوادث غیرمترقبه 
را به دست می آورند. تجارب تاریخی گویای آن است که در چنین موقعیت هایی مردم به رسانه های حرفه ای، آزاد 
و مستقل اعتماد دارند. اما درعین حال ، خود هم از طریق رسانه های جایگزین شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
موبایل در تکاپوی تولید محتوا، اظهار نظر و بازنشر محتواهای مورد نظر هستند. بنابراین مدیریت بحران، در بحبوحه 
وقوع حوادث غیرمترقبه، و در فضای به شدت رسانه ای شده امروز، امری به غایت دشوار است. ضرورت مهم برای 

انجام این امر، آگاهی از سهم و نقش عملی رسانه ها و مجاری اطالع رسانی در فرایند ارتباطات جمعی است.
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احترام به دیگران و تبادل موقعیت
تحقق معنای جامع روابط عمومی شبکه ای است

دکتر سعیدرضا عاملی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

و  ارتباطات  علم  از  بهره مندی  است.  روابط عمومی  و  ارتباطات  جهانی  روز  اردیبهشت   ۲۷
روابط عمومی از مهم ترین الزمه های زندگی اجتماعی در عصر دهکده جهانی است. به همان میزان 
که عدم توجه به این علم به منزله نقصان در چرخه حیات اجتماعی، فردی و سازمانی است، توجه 
به آن، سقف موفقیت های یک فرد، گروه، مجموعه یا سازمان را بر پایه دانایی استوار می سازد. 
آموزشی  گروه  تمام  استاد  و  فرهنگی  انقالب  عالی  دبیر شورای  رنانی،  عاملی  دکتر سعیدرضا 
مؤسسات  دانشگاه ها،  روابط عمومی  مدیران  نشست  در  تهران،  دانشگاه  اجتماعی  ارتباطات 
آموزش عالی، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری سراسر کشور که ۲۶ اردیبهشت 1400، 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز جهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی برگزار 

شد، به طرح مباحثی در این خصوص پرداخت که در ادامه می خوانید:

دکتر سعیدرضا عاملی رنانی، استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی، به بحث »روابط عمومی، تقویت کننده 
ارتباطات و سرمایه اجتماعی و رهیدن از تنهایی« پرداخت و گفت: »فلسفه وجودی روابط عمومی، یعنی تأمین 
احترام همگان، رعایت حقوق همه ذی نفعان، سخنگویی سازمان، تأمین حضور سازمان در همه عرصه های مرتبط 

و مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به ویژگی های روابط عمومی خالق در انتقال های بهبودبخش گفت: 

»روابط عمومی خوب، آن روابط عمومی است که خالقیت و نوآوری را در مسیر انتقال به وضعیت بهتر قرار دهد«.
به  مبهم  روابط عمومی  از  انتقال  از  عبارتند  انتقال ها  »این  گفت:  و  کرد  اشاره  انتقال  پنج  به  حوزه  این  در  وی 
دسترسی«،  قابل  و  به لحظه  »روابط عمومی  به  تأخیری  و  کند  روابط عمومی  از  انتقال  شفاف«،  »روابط عمومی 
از  انتقال  عقالنی«،  و  واقعیت گرا  »روابط عمومی  به  سازمان  رفتار  توجیه کنندۀ  احساسی،  روابط عمومی  از  انتقال 
روابط عمومی خاموش به »روابط عمومی پاسخگو« و در نهایت انتقال از روابط عمومی موردی به »روابط عمومی 

سیستمی و الگوریتمی«.
دکتر عاملی همچنین با اشاره به توسعه ارتباطات در شرایط کرونا و به حساب آوردن اعضای سازمان به عنوان یک 
اصل تعیین کننده سالمت و رضایتمندی، خاطرنشان کرد: »روابط عمومی مسئولیت تقویت ارتباطات سازمانی و از 
انزوا خارج کردن همه اعضا را بر عهده دارد. تنهایی و انزوای منفی، منشأ بدرفتاری های بین فردی، بین گروهی و 
افسردگی سازمانی است. تنهایی زمانی امری مثبت تلقی می شود که کار مثبتی در حین تنهایی انجام می شود«.
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عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ارزش افزوده فناوری های نو برای 
تقویت سرمایه اجتماعی با استفاده از روابط عمومی شبکه ای و به طرح مسأله کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی 
سازمان ها از طریق روابط عمومی شبکه ای پرداخت و گفت: »در روابط عمومی شبکه ای به دنبال به فعلیت درآوردن 
ظرفیت های پنهان، خفته و ناکارآمد شده سازمان و ذی نفعان سازمان هستیم. مسأله اصلی روابط عمومی شبکه ای 

یافتن راه حل برای کارآمدی سازمان و افزایش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان است.
ظرفیت  از  بهره گیری  به  مربوط  جدید  شبکه ای  فضای  افزوده  ارزش  اینکه  و  جهانی  سرمایه  به  اشاره  با  وی 
انبوه جهان  قراردادن جمعیت  منبع  واقع  است، گفت: »در  اقتصادی  ارزش  تولید  برای  انبوه جمعیت  منبع کردن 
تمام  کرد.  تعبیر  جهانی  سرمایه  به  آن  از  باید  که  آورد  به وجود  را  عظیمی  مالی  منبع  هدف،  یک  تحقق  برای 

شرکت های بزرگ امروز جهان در فضای مجازی از همین مسیر تراکم سرمایه »اکسابایتی« فراهم کرده اند«.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در بخش دوم ارائه خود با طرح این سوال که روابط عمومی شبکه ای چیست؟ 
یادآور شد: »در فضای جدید که در پرتوی نظام فراگیر رایانه ای شکل گرفته است، شبکه را می توان مجموعه ای 
از دستگاه ها تعریف کرد که از طریق واسطۀ ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند. در چنین شبکه هایی، هر دستگاه 
ارتباطی  به عنوان گره در نظر گرفته می شود و هر گره می تواند یک رایانه، پرینتر، گوشی همراه یا هر دستگاه 

دیگر و حتی دستگاه های اینترنت همه چیزها باشد«.
وی در ادامه با اشاره به شبکه های ارتباطی گفت: »شبکه های ارتباطاتی، مجموعه ای از افراد، سازمان ها و دیگر 
تبادل  یا  دوستی، همکاری  مانند  اجتماعی،  روابط  از  واسطه مجموعه ای  به  که  اجتماعی هستند  موجودیت های 
ارتباطات  به دو شکل صورت می گیرد:  ارتباطات در چنین شبکه هایی  به یکدیگر متصل می شوند که  اطالعات 
همزمان که در زمان واقعی تبادالت میان طرفین قرار می گیرد و ارتباطات غیرهمزمان که پیام ها می توانند در هر 

زمان ارسال شوند و مخاطبان دریافت کننده نیز در هر زمان اقدام به خواندن آن ها کنند«.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به روابط عمومی شبکه ای یادآور شد: »روابط عمومی شبکه ای ظرفیتی 
است برای تأمین نظام مند و پایدار ارتباطات سازمان، به منظور حفظ و توسعه ارتباطات درون سازمانی، برون سازمانی 
و ایجاد مشارکت همه عالقه مندان در توسعه و پیشرفت سازمان از طریق افزایش داده ها و تراکنش های داده مبنا 

که منجر به افزایش سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شود«.
به  دوری  و  پراکندگی  تبدیل  ظرفیت  از  شبکه ها  »روابط عمومی  افزود:  اجتماعی  ارتباطات  آموزشی  گروه  استاد 
نظام مند شدن و نزدیکی، تأمین ارتباط همزمان بین ذی نفعان و توسعه ارتباطات فردی محیطی و حضوری به 

ارتباطات شبکه ای فردی و جمعی فرامکانی برخوردار است«.
دکتر عاملی با اشاره به این نکته که روابط عمومی شبکه ای ظرفیتی برای پویاکردن همه عناصر ارتباطی درون 
سازمان است، گفت: »روابط عمومی شبکه ای« را می توان قالب یا ریخت اجتماعی جدیدی برای روابط عمومی ها 
اقتضائات  زمینه ای، شبکه ها  چنین  در  است.  یافته  سازمان  پیرامون شبکه ها  آن  اساسی  فعالیت های  که  دانست 
خاص خود را برای روابط عمومی ها به همراه دارند که مبتنی بر خصوصیات شبکه هاست. در واقع در روابط عمومی 
شبکه ای، یک شبکه از ندها یا گره های به هم متصل تشکیل شده که این گره ها می توانند درون شبکه ای یا بیرون 

از شبکه باشند«.
روابط عمومی  به  مخاطب گرا  روابط عمومی  شبکه ای،  روابط عمومی  به  سلسله مراتبی  روابط عمومی  تبدیل  وی 
به  مناسبتی  و  مقطعی  روابط عمومی  و  دوفضایی  شبکه ای  روابط عمومی  به  تک فضایی  روابط عمومی  تعاملی، 

روابط عمومی نظام مند و ماندگار را از پیامدهای روابط عمومی شبکه ای دانست.
و  غیر مرکزی  به  این جلسه،  در  از سخنان خود  نهایی  نتیجه گیری  به عنوان  فرهنگی  انقالب  عالی  دبیر شورای 
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گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  سازمان  بیرونی  درونی،  ارتباطات  استحکام  و  روابط عمومی  شبکه ای  همه مرکزی شدن 
به  منجر  می تواند  که  است  امکانی  اینترنتی  ارتباطی  بستر  و  مجازی  فضای  مرکزی  و  غیرمرکزی  »ظرفیت 
را  ارتباطات سازمان  تراکم  و  دامنه  و سطح،  برون سازمانی  و  درون سازمانی  گروه های  انسجام  مشارکت جمعی، 

افزایش دهد«.
اقتصادی،  سرمایه  افزایش  موجب  شبکه ای  روابط عمومی  تعمیق  و  »توسعه  شد:  یادآور  پایان  در  عاملی  دکتر 
اجتماعی و فرهنگی سازمان می شود. روابط عمومی شبکه ای منتهی به توسعه منابع انبوه انسانی سازمان که در 
پیوند و مشارکت اعضا، مشتریان و عالقه مندان می شود و قابلیت باالیی برای افزایش سرمایه اقتصادی، سرمایه 

اجتماعی و سرمایه فرهنگی سازمان دارد«.

دکتر سعیدرضا عاملی / رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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»رقابت پذیری در بازارهای نوپدید« 
فرصت های خلق و تسهیل تبادل ارزش 

توسط شرکت های نوپا را هدف گرفته است

 دکتر داتیس خواجه ئیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:  

فرصت های کارآفرینی رسانه ای در دو بخش محتوا و پلتفرم 
و برپایۀ خالقیت انسانی هستند

 دکتر داتیس خواجه ئیان عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران است. وی پس 
از اخذ کارشناسی ارشد کارآفرینی در دانشگاه تهران، دکتری خود را در رشته مدیریت رسانه 
از همین دانشگاه دریافت کرد. وی با تمرکز حوزۀ مطالعاتی خود در زمینۀ کارآفرینی رسانه ای، 
پایان نامه دکتری و نیز پروژه دوره پسادکتری خود در دانشگاه آلبورگ دانمارک را روی همین حوزه 
تخصصی انجام داد. همچنین اهمیت بازارهای نوپدید به عنوان زمینه کارآفرینی رسانه ای، انگیزه 
وی از تدوین کتابی شد که در نهایت باعث شد ایشان بتوانند جایزه اثر برگزیده جشنواره ساالنه 
بین الملل دانشگاه تهران در سال 1۳۹۹ را از آن خود کنند. در ادامه گزارشی از گفت وگوی نرگس 

حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، را با این استاد دانشگاه می خوانید.

 بازارهای نوپدیِد حاصل از فناوری بستر کارآفرینی رسانه ای هستند
 Competitiveness in« با عنوان بین الملل دانشگاه تهران  باره کتاب برگزیده اش در جشنواره  خواجه ئیان در 
 ،«Emerging Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive Technologiesگفت: 
»موضوع این کتاب زمینه ای است که کارآفرینی رسانه ای در آن شکل می گیرد. بازارهای نوپدید بازارهایی هستند 
فناوری های  برخی،  قول  به  و  آن ها خط شکن، گسست آفرین  به  که  می گیرند  فناوری هایی شکل  تأثیر  تحت  که 
برانداز گفته می شود؛ یعنی آنچه نظم قدیم را برمی اندازد و نظم جدیدتری را ایفا می کند. تمام این ها نوآوری های
Disruptive هستند، یعنی بازار مستقر را از رونق می اندازند و بازاری جدیدتر و با ظرفیت باالتر جایگزین می کند. 
بخش مهمی از فصل های کتاب حول کارآفرینی رسانه ای در سه سطح مختلف کالن، شرکتی و فردی شکل گرفته 
است که در سطح کالن عواملی مثل خط مشی و قانون گذاری؛ در سطح شرکتی عواملی همچون راهبردهای شرکتی 
در نوآوری، شناسایی فرصت و مدل های کسب و کار و در سطح فردی مثل عوامل تأثیرگذار در اقدام به کارآفرینی 

افراد در بازارهای نوپدید را مورد توجه قرار داده است«.
وی در توضیح تفصیلی بازارهای نوپدید افزود: »بازارهای نوپدید بازارهایی هستند که در نتیجۀ تغییرات فناوری های 
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به شمار می آیند که هنگام  فناوری گسست آفرین  فناوری های دیجیتال،  برای مثال  ایجاد می شوند.  گسست آفرین 
تجاری شدن بسیاری از بازارهای قدیمی را تخریب کردند و بازارهای جدیدی را به جای آن ها نشاندند. در عمل به 
دلیل شتاب فناوری هایی که تحوالت انقالبی ایجاد می کنند، با بازارهایی مواجه هستیم که مرتبًا به هم می ریزند و 
بازارهای جدیدتری به جای آن ها شکل می گیرند. تخریب دیجیتال یکی از پیامدهای ظهور چنین بازارهایی است، 
معروف   Ubiquitous Media همیشه حاضر  رسانه های  به  که  همراه  تلفن  فناوری های  با ظهور  مثال  برای 
بنیادینی را تجربه کرد، صنعتی مثل حمل ونقل و تاکسیرانی هم متحول شد و حتی  شدند، صنعت رسانه، تحول 
صنایعی مثل گردشگری و سایر صنایع نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتند. در زندگی روزمره خود می توانیم ببینیم چگونه 
کسب وکارهای قدیمی از بین رفتند و کسب وکارهای جدیدی به جای آنها ایجاد شده اند. موضوع اصلی این کتاب نیز 
همین است که چگونه می توانیم در بازارهایی که در نتیجۀ تغییرات فناوری ایجاد خواهند شد، مزیت های رقابتی خود 

را حفظ کنیم یا مزیت های رقابتی جدیدی به دست آوریم و خود را برای این شرایط جدید مهیا کنیم«.

 همگرایی رسانه ای و فرصت های کارآفرینی در محتوا و پلتفرم
استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران دربارۀ ارتباط کارآفرینی و رسانه گفت: »اگر بخواهم کمی علمی تر و همراه 
با چند اشاره این بحث را پیش ببرم می توانم بگویم که این وابسته به دیدگاه آقای »شومپیتر« است. شومپیتر که همۀ 
دوستانی که در رشته کارآفرینی مطالعه می کنند با نظرات ایشان آشنا هستند، این دیدگاه را مطرح کرد که کارآفرینان 
با ایجاد نوآوری های بنیادین، بازارهای قدیم را فرومی پاشند و بازارهای جدیدی ایجاد می کنند و درنتیجۀ این بازارهای 
جدید، ارزش حاصل می کنند. همین دیدگاه که بازارهای نوپدید را ایجاد می کند، درواقع نقطۀ ورود ما به کارآفرینی 
رسانه ای نیز است. در کارآفرینی رسانه ای، شاهد آن هستیم که فناوری های دیجیتال از طریق ارزان شدن فرایند تولید 
و حتی خانگی شدن آن، سبب همگرایی رسانه ای شده و فضایی را ایجاد کرده که افراد زیادی به عنوان کارآفرین وارد 
فضای تولید محتوا یا فعالیت در سطح پلتفرمی شده اند. همگرایی رسانه ای به این معنی است که محتوای رسانه ای 
منحصر به یک ابزار خاص تولید نمی شود؛ مثاًل یک محتوا مختص تلویزیون نیست و می تواند با قالب بندی مجدد 
در تلفن همراه نیز قرار بگیرد و به اشکال مختلف دیگری از آن استفاده کرد. این اتفاق تحت تأثیر دیجیتالی شدن 
و سهولت تطبیق محتوا با ابزارهای دریافت و مصرف رقم خورده است. از طرفی ما کارآفرینی رسانه ای را دو شکل 
می دانیم: کارآفرینی در محتوا که هم اکنون افراد زیادی در کشور ما از این طریق، خلق ارزش کرده و کسب درآمد 
می کنند. دستۀ دوم هم کارآفرینان بخش توزیع هستند که روی پلتفرم های رسانه ای کار می کنند و فضای جدیدی 
برای فعالیت کارآفرینان محتوا فراهم می کنند و در واقع بستر تبادل ارزش می شوند. نظر به اینکه هم کارآفرینی در 
بخش محتوا و هم در بخش پلتفرم تحت تأثیر تحوالت فناوری صورت می گیرد بنابراین، می توان گفت کارآفرینی 

رسانه ای اساسًا بر بنیان بازارهای نوپدید استوار است.

 بخش مدیریت رسانه با اهداف کالن دانشگاه و کشور هم راستا است
وی اشتراک بین طرح کتاب با فضای عملیاتی کارآفرینی رسانه ای را این گونه شرح داد: »تصور من این است که 
این کتاب در زمینۀ سیاست گذاری برای توسعۀ فضاهای کسب وکاری کارآفرینی در کشور و بهره بردن از فضاهای 
نوپدیدی که ما با آن مواجه ایم کاربرد خواهد داشت. بخش مهمی از آن به اقتضای تخصص من در حوزۀ فناوری های 
رسانه است که به شرحی که گفته شد از ظرفیت های بسیار ارزشمند برای اقدامات کارآفرینی هستند. در فضاهای 
رسانه ای می توانیم فرصت های ارائه ارزش برای تقاضاهای جدید و برآورده نشده توسط شرکت های نوپا را به شکل 
این کتاب در همین زمینه است که چگونه  از مهم ترین کاربردهای  کارآمد تسهیل و حمایت کنیم. فکر می کنم 
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می شود از کسب وکارهای کوچک برای برآورده ساختن نیازهای بازارهای نوپدید فن آور استفاده کرد؛ چه برای کمک 
به راهبردها و مدل های کسب و کار در سطح شرکتی و چه سطح سیاست گذاری«.

کتاب  این  »موضوع  کرد:  اضافه  دانشگاهی  آکادمیک  فضای  با  عملیاتی  برنامه های  این  هماهنگی  درمورد  وی 
هم راستا با مسیری است که ما در دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران در پیش گرفته ایم. شاید الزم باشد که همین 
جا برای خوانندگان عزیزی که به عنوان اعضای دانشگاه تهران این مطلب را می خوانند، بگویم که ما در بخش 
سطح  در  کرده ایم  سعی  هستیم،  بازرگانی  مدیریت  گروه  از  بخشی  اینکه  به رغم  تهران  دانشگاه  رسانۀ  مدیریت 
بین المللی اثرگذار باشیم و این امر را با تمرکز روی کارآفرینی رسانه ای محقق کرده ایم، به شکلی که در کارآفرینی 
رسانه ای آثار مختلف هر چهار نفر عضو فعلی این بخش در صفحات اول گوگل اسکالر دیده می شوند. هدف گیری 
ما در دانشگاه تهران این بوده که توجه پژوهشی و انرژی محققان را جلب زمینه ای عملی و مورد نیاز کشور مثل 
کارآفرینی رسانه ای کنیم و در عین حال با راهبردی علمی در قالب تألیف، تدوین و فعالیت های سردبیری در سطوح 

بین المللی یکی از راهبران فکری این حوزه باشیم.
بخش مهمی از تمرکز رشته مدیریت رسانه بر پرکردن نیازهای برآورده نشده موجود در بازارهای رسانه ای کشور قرار 
گرفته است. این نیازهای برآورده نشده تحت تأثیر فناوری های جدید در کشور و در جهان ایجاد شده اند و اینجاست 
که فضای عملیاتی و صنعتی رشتۀ مدیریت رسانه به کمک پیشبرد کارآفرینی رسانه ای می آید. طرح این کتاب نیز در 
راستای اهداف ما در بخش مدیریت رسانه هستیم هم با دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین؛ و هم با اهداف 
کشور به عنوان کشوری که مسیر کارآفرینی به عنوان رویکرد اصلی اقتصادی خود در نظر گرفته، همسو است. این 
کتاب مقدمه ای است بر کتاب بعدی ام که به طور تخصصی تر در دست تألیف دارم و امیدوارم بتوانیم با انجام این 

فعالیت ها در راستای مأموریت های کشور، دانشگاه تهران و طبیعتًا بخش خودمان گام برداریم«.

 توانمندی علمی و سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران ابزار غلبه بر موانع حضور بین المللی به شمار می آید
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دربارۀ همکاری دانشگاه اذعان داشت: »دانشگاه تهران و معاونت پژوهشی همواره 
یار و همراه بوده اند که بخش مهمی از امکان پذیرشدن فعالیت ها به خاطر همین همکاری مستقیم و غیرمستقیم 
از سمت دانشگاه و دانشکده مدیریت دریافت شده است. این همکاری در قالب های مختلفی ارائه شده است؛ چه 
در قالب اعتبارها، چه در قالب دسترسی هایی که ممکن می کنند و چه در قالب فضاها و انعطاف پذیری های زمانی 
که برای ما مشخص می کنند. من از معاونت های دانشگاه تهران و همینطور دانشکده مدیریت بابت مجموعه این 

حمایت ها بسیار قدردانی می کنم«.
دکتر داتیس خواجه ئیان از برنامه های آیندۀ پژوهشی خود نیز سخن گفت: »خرسندم بگویم کتاب دومم هم تقریبًا 
برجسته  استاد های  از سمت  تدوین و جمع کردن مطالب هدفمند  قالب  در  این کتاب که  است.  ارسال شده  آماده 

بین المللی صورت گرفته است احتمااًل در تابستان منتشر خواهد شد«.
وی در ادامه دربارۀ موانع پژوهشی خاطرنشان کرد: »در برهۀ زمانی که ما زندگی می کنیم، کار کردن در سطح 
بین المللی اصاًل کار ساده ای نیست و چالش ها و موانع زیادی وجود دارد که همه از آنها آگاهیم. با این حال در عین 
همین موانع فرصت های قابل توجهی هم وجود دارد که باید از آن ها استفاده کنیم. یک سرمایه قابل اعتنا سرمایۀ 
اجتماعی خود ما به عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران است که کمک می کند بر محدودیت های موجود 
غلبه کنیم و بتوانیم با استفاده از اعتبار دانشگاه تهران، اعتبار شخصی مان و اعتبار علمی مان همکاری های خوب 
میان کشوری را برقرار کنیم. من ترجیح می دهم هنگام مواجهه با موانع به ظرفیت های موجود برای فائق آمدن بر 

آن ها یا کم کردن اثر آنها بر کار توجه کنم«.
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 تدوین کتاب یک استراتژی هوشمندانه برای همکاری بین المللی است
استاد جوان دانشگاه تهران در مورد موفقیت علمی و بین المللی کتابش بیان داشت: »به تازگی انتشارات اشپرینگر 
به خاطر یک سری از تغییرات فنی، سامانۀ شاخص گذاری اش را خاموش کرده است و االن به آخرین رقم دانلود 
کتاب دسترسی ندارم اما آخرین باری که من بررسی کردم کتاب جز 35 درصد باالی کتاب های دانلود شده این 
برای  است، می تواند شاخصی  گرفته  دو سال  کتاب ظرف  ارجاعاتی که  تعداد  به عالوۀ  رقم  این  و  بود  انتشارات 
موفقیت این کتاب تلقی شود. باید بگویم عالوه  بر اینکه فصل هایی از این کتاب را خودم نوشتم، فصل های دیگر را 
در قالب تدوین از سایر همکاران بین المللی کمک گرفتم. به باور من تدوین کتاب یک استراتژی هوشمندانه است. 
درحالی که تألیف ارزش باالیی دارد، تدوین این ویژگی منحصر به فرد را دارد که ما توجه و انرژی افراد دانشگاهی 
زیادی را با محوریت ایران حول موضوعی که مورد نظرمان است متمرکز می کنیم و یا در یک مسئلۀ بین المللی 
شراکت بزرگ و ارزشمندی پیدا می کنیم و رهبری یکی از ابعاد را به دست می گیریم. خود من از نتایج تدوین کتاب 
در سطح بین المللی بسیار راضی هستم: اواًل به خاطر ارزیابی مثبت و اعتباری که کتاب از نظر علم سنجی داشته و 
دیگر بابت اینکه می بینیم فصل هایی از آن به عنوان یک درس نامه اعتبار حاصل کرده است. از این رو به همکاران 
توصیه می کنم که در فعالیت های بین المللی خود پروژه هایی مثل تدوین کتاب را هم در نظر بگیرند، زیرا سرمایۀ 

اجتماعی شان به کار گرفته می شود تا افراد مهمی در دنیا با آن ها همکاری کنند«.
درنهایت او درباره ارتباطات بین المللی به این صورت نظر داد: »اشکال مختلفی از تعامالت را می توان در عرصۀ 
به  از شیوه هایی است که به سادگی و  انجام دادم یکی  به کار برد. همین پروژۀ تدوین کتاب که من  بین المللی 
خوبی همکاری مشترکی بین ما و همکاران بین المللی اجرا می کند. با توجه به اینکه خیلی از موضوعاتی که برای ما 
موضوعیت دارد در سطح جهانی هم دارای موضوعیت است و به رغم این شباهت ها تفاوت هایی نیز در دیدگاه های 
ما وجود دارد که این می تواند تعامالت مسائلی جذابی را رقم بزند. راه های متعددی داریم که بتوانیم همکاری های 
بین المللی را توسعه بدهیم. فکر می کنم کارهایی که برای ما شاخص هستند مثل مقاله نوشتن و مواردی که برای 
ما اعتبار آکادمیک مرسوم را می آورد و پروژه هایی که به ما اجازۀ همکاری های بین المللی را در قالب پروژه های 
به همراه  اجرا  و هزینه  برابر زحمت  در  اعتنایی  قابل  فعالیت هایی هستند که دستاوردهای  طوالنی مدت می دهند 

دارند«.

 دکتر داتیس خواجه ئیان / رسانه و ارتباطات، روابط عمومی
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فعالیت روابط عمومی بیشترین تأثیر را بر 
»رؤیت پذیری« و افزایش »ضریب تأثیر« 

فعالیت های دانشگاهی دارد

دکتر عباس قنبری باغستان 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:  

۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. بهره مندی از علم ارتباطات و روابط عمومی 
از مهم ترین الزمه های زندگی اجتماعی، به خصوص در عرصه های دانشگاهی و فعالیت علمی است. 
به همان میزان که عدم توجه به این علم به منزله نقصان در چرخه حیات اجتماعی، فردی و سازمانی 
است، توجه به آن سقف موفقیت های یک فرد، گروه، مجموعه یا سازمان را بر پایه دانایی استوار 

می سازد. 
به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، دکتر عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی 
و عضو هیأت علمی گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، در دومین کارگاه از سلسله 
کارگاه های آموزشی وزارت عتف ویژه مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، 
مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری سراسر کشور که سه شنبه ۲۸ اردیبهشت1400به صورت 
مجازی برگزار شد، به طرح مباحثی در خصوص »تأثیر روابط عمومی بر شاخص های رؤیت پذیری 
و ضریب تأثیر فعالیت های علمی و دانشگاهی؛ نگاهی به اهمیت شاخص های آلتمتریک« پرداخت 

که گزارش آن را می خوانید:

 فعالیت روابط عمومی در سه سطح فردی، سازمانی و ملی می تواند صورت گیرد
دکتر عباس قنبری باغستان در ابتدای جلسه ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، یکی از مهم ترین 
اهداف در چهارچوب فعالیت های روابط عمومی را ارائه فعالیت ها یا دستاوردهای دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و 
مراکز پژوهشی با هدف نمایش میزان نفوذ و افزایش تأثیر آن در جامعه دانست و گفت: فعالیت روابط عمومی می تواند 
در سه سطح فردی، سازمانی و کالن ملی صورت بگیرد؛ به این معنا که فعل / عمل روابط عمومی در درون این یک 
اکوسیستم دانشگاهی، می تواند به صورت فردی، سازمانی و کالن ملی و برای ارائه بهتر فعالیت ها و نمایش اثرات آن 

در جامعه علمی و در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران در ادامه برای فهم بهتر مبحث »رؤیت پذیری« و »ضریب تأثیر«، تعریفی از 
مفاهیم آن ها ارائه داد و عنوان کرد: رؤیت پذیری )Visibility( و ضریب تأثیر )Impact( به این معناست که به چه 
میزان فعالیت های علمی و دستاوردهای دانشگاهی، دیده شده و ذی نفعان مختلف اعم از افکار عمومی می توانند آنها 

ببیند و از آن بهره ببرند.
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وی در ادامه با اشاره به نظام های رتبه بندی دانشگاهی مانند کیو.اس، یو.اس.نیوز، شانگهای و یا پایگاه استنادی جهان 
 )Reputation( تصریح کرد: هر دو شاخص رؤیت پذیری و ضریب تأثیر در نهایت به درجه ای از اعتبار )ISC( اسالم

کسب شده توسط دانشگاه منتهی خواهد شد که این نظام های رتبه بندی اهمیت ویژه ای برای آنها قائل هستند.
قنبری باغستان در ادامه با اشاره به معیارهای سنجش شاخص رؤیت پذیری و ضریب تأثیر خاطرنشان کرد: در گذشته 
شاخص های مربوط به سنجش میزان رؤیت پذیری و ضریب تأثیر فعالیت علمی و دانشگاهی تا حد زیادی وابسته 
به شاخص های کالسیک همچون اعتبار سامانه ها/وب سایت رسمی دانشگاه ها و یا میزان استناد  )Citation( به 
فعالیت های علمی بود. الزم به ذکر است که امروزه نیز این شاخص ها حاکم بوده و در گزارش های رتبه بندی موجود 
یکی از معیارهای اصلی سنجش، میزان اعتبار دانشگاه ها بر اساس شاخص استناد یا درجه روئت پذیری فعالیت های 

علمی آن دانشگاه است.

 گذار مهم از شاخص های کالسیک به شاخص های آلتمتریک
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران شاخص های آلتمتریک را شاخص های نسبتاً نوینی برای سنجش اعتبار فعالیت های 
علمی و دانشگاهی عنوان کرد و گفت: شاخص های آلتمتریک به طور مشخص به کنش و فعالیت های روابط عمومی 
اشاره داشته که می تواند تأثیرات بسیاری نیز در شاخص های رؤیت پذیری و ضریب تأثیر ایفا کند. بر اساس شاخص 
در رسانه ها، شبکه های  روز  داغ  به موضوع  بتواند  فعالیت علمی چقدر سریع  است که یک  بسیار مهم  آلتمتریک، 

اجتماعی و همچنین محافل علمی بشود.
استاد گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با مقایسه مزیت شاخص های آلتمتریک نسبت به شاخص های 
کالسیک تأکید کرد: شاخص های آلتمتریک، میزان رؤیت پذیری و ضریب تأثیر فعالیت های علمی را در کوتاه مدت 
می سنجد، در صورتی که شاخص های کالسیک )میزان استناد( را در درازمدت سنجیده و به همین دلیل به زمان 

طوالنی نیاز دارد.
اکسپلورر«،  »آلتمتریکس  ا ستوری«،  »ایمپکت  کارد«،  »ساینس  »ریدرمتر«،  »سایتداین«،  آنالیتیکز«،  »پلوم  وی 
»پیپر کریتیکل«، »پالس وان ایمپکت اکسپلورر« و »آلتمتریکس« را از جمله انواع نمایه های موجود برای نمایش 

شاخص های آلتمتریک معرفی کرد.
نویسنده کتاب »بین المللی سازی آموزش عالی: استراتژی ها، راهبردها و تکنیک ها در توسعه ارتباطات علمی« در پاسخ 
به سوال که آیا تضادی بین شاخص های کالسیک و شاخص های آلتمتریک وجود دارد یا خیر؟ یادآور شد: از نگاه 
فنی، اختالفاتی بین طرفداران شاخص های کالسیک و شاخص های آلتمتریک وجود دارد. از یک سو برخی مالک 
اصلی سنجش رؤیت پذیری و ضریب تأثیر را شاخص های آلتمتریک می دانند، چرا که در کوتاه مدت اثر فعالیت علمی 
را می سنجند. از سویی دیگر طرفداران شاخص های کالسیک اصالت را به خود نسبت می دهند، چرا که سنجش در 

سطوح علمی و پژوهشی، به صورت عمیق انجام می شود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران تصریح کرد: از نگاه روابط عمومی هیچ تضادی بین شاخص های کالسیک و 
شاخص های آلتمتریک وجود نداشته و بین این دو شاخص ضریب همبستگی مثبتی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، 

تالش بیشتر در شاخص های آلتمتریک، منجر به تأثیرات بلندمدت در شاخص های کالسیک خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران »زمان« را مسآله مهمی در روابط عمومی دانست و گفت: نکته اصلی و مرکز ثقل 
رسانه ها،  در  مطرح  و  داغ  جدید،  موضوعی  به  علمی  کنش  و  فعالیت  یک  تبدیل  »میزان  آلتمتریک  شاخص های 
شبکه های اجتماعی و محافل تصمیم گیری و سیاست گذاری در کوتاه مدت« است، چرا که از دست دادن زمان ممکن 

است به معنای مرگ فعالیت ها و دستاوردهای علمی بوده و باعث شود که دیده نشوند.
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 رسانه ها، شبکه های اجتماعی و همکاران ابزارهای مهم در تقویت شاخص های آلتمتریک هستند
وی رسانه ها و شبکه های اجتماعی را بهترین ابزار برای افزایش میزان رؤیت پذیری و ضریب تأثیرگذاری در شاخص های 
آلتمتریک دانست و تأکید کرد: با انتشار مقاله و دستاوردهای علمی، کار روابط عمومی تازه آغاز شده و باید تالش برای 

ارائه و رؤیت پذیری با هدف افزایش ضریب تأثیر صورت بگیرد.
قنبری باغستان در ادامه به فعالیت هایی که می تواند باعث بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها شود، اشاره کرد و 
گفت: تأسیس بانک های اطالعاتی )به زبان های مختلف( بسیار مهم هستند. هر »داده« موجودی در دانشگاه ها قابلیت 
تبدیل شدن به بانک های اطالعاتی را دارد. تأسیس بانک های اطالعاتی یک فعالیت مربوط به بخش روابط عمومی 
است و هدف آن جمع آوری یکپارچه اطالعات و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف است. در تمام 
جهان 3448 بانک اطالعاتی علمی و دانشگاهی وجود دارد که از این تعداد 701 بانک اطالعاتی مربوط به کشورهای 
آسیایی است که در این میان، ایران در رتبه 52 قرار دارد. به همین منظور تأسیس بانک های اطالعاتی یک اولویت 

اساسی در دانشگاه ها است.

 باید حق دسترسی آزاد به منابع علمی را به رسمیت شناخت و آن را رسماً اعالن کرد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران »به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به منابع علمی و اعالن رسمی آن« را 
از دیگر فعالیت های مربوط به بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: به رسمیت شناختن حق 
دسترسی آزاد با اعالن رسمی آن تفاوت دارد. در محافل علمی-بین المللی اعالن رسمی در قالب یک بیانیه یا مصوبه 
و نمایش آن در سایت های رسمی و شبکه های اجتماعی بسیار مهم بوده و به عبارت دیگر به رسمیت شناختن حق 

دسترسی آزاد به منابع علمی و اعالن رسمی آن الزم و ملزوم یکدیگرند.
قنبری باغستان تصریح کرد: جنبش بوداپست، بیانیه برلین و بیانیه بثدا بر به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به منابع 
علمی تأکید دارند. الزم به یادآوری است که دسترسی آزاد به منابع علمی صرفاً به معنای حق دانلود کردن منابع علمی 
تولید شده، نبوده و فراتر از آن است. در واقع منابع علمی و دستاوردها باید به صورت گسترده در دسترس همگان باشد. 
هر گونه مطالعه، پرینت، توزیع، جست وجو، ذخیره، انتقال آن به دیگران و هر گونه استفاده از آن به دفعات مکرر بدون 

کمترین پیامد حقوقی یا بار مالی باید آزاد باشد.
مشاور علمی بین الملل پایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( ادامه داد: در این زمینه تنها یک محدودیت وجود دارد 
و آن به رسمت شناختن مالکیت معنوی دستاورد است و در فعالیت روابط عمومی بر آن بسیار تأکید می شود؛ هرچند 
متأسفانه در رسانه ها تا حدودی رنگ باخته است. زمانی که حق دسترسی آزاد را با تمامی مؤلفه های ذکر شده به 
رسمیت بشناسیم، الزم است که به صورت رسمی اعالم شود تا کاربران و مراجعه کنندگان با خیال آسوده به آن مراجعه 

کرده و از آن استفاده نمایند.
حلقه های اکوسیستم دانشگاهی باید از طریق راه اندازی سامانه های اینترنتی مدرن و تعاملی به هم وصل شوند

وی فعالیت دیگر در بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها را راه اندازی سامانه های اینترنتی مدرن و تعاملی عنوان 
کرد و گفت: در تمامی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری سامانه رسمی وجود دارد، اما متأسفانه بُعد تعاملی و مدرن 
بودن در آن ها کمتر دیده نمی شود. در اکوسیستم دانشگاهی حلقه ها و زنجیره های بسیار متنوعی وجود دارد. به عبارت 
دیگر روابط عمومی ها باید از حلقه مدیریتی و الک توجیهی عملکرد مدیریت خارج شده و به سوی سایر حلقه های این 
اکوسیستم حرکت کنند. در چنین اکوسیستمی استاد، دانشجو، نوآور، مراکز رشد، پارک علم و فناوری وجود دارد که 

روابط عمومی وظیفه معرفی کردن همه آنان را برعهده دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در بسیاری از دانشگاه ها این سامانه ها دیده می شود، اما مشکل اساسی آن 
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استاتیک بودن صفحات و عملکرد آنها به صورت جزایر مستقل و منفرد است. متأسفانه این صفحات در مکان مشخصی 
حلقه های مختلف اکوسیستم دانشگاهی را به یکدیگر متصل نمی کنند.

 ضرورت برندسازی با استفاده از حوزه های تمرکز
استاد گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران »برندسازی با استفاده از تقسیم بندی های موضوعی حوزه های 
تمرکز« را فعالیت دیگری در بهبود و ارتقای شاخص رؤیت پذیری دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: براساس تقسیم بندی 
دانشگاه ها در حوزه های مختلف پژوهشی و بین المللی سازی که توسط وزارت علوم انجام شده، هر دانشگاهی در یک 
حوزه پیشرو و پیشگام است و این فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند تا از ظرفیت های موجود برای برندسازی استفاده 
کنیم. به عنوان مثال دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این حوزه خوب عمل کرده و در سایت رسمی دانشگاه، پیشگامی 

خود را در عرصه های مختلف به تفکیک اعالم و منتشر کرده است.
دکتر عباس قنبری باغستان اذعان کرد: متأسفانه برخی دانشگاه ها و مراکز آموزشی در تاریخ گرفتار شده اند و بیشتر 
معرفی و ارائه دانشگاه ها براساس تاریخ آن ها صورت می گیرد که مثاًل چند سال قدمت دارند و در زمان حال هم صرفًا 
بر جاذبه های توریستی تأکید می شود. دانشگاه ها باید در ارائه های خود حرف های جدید برای گفتن داشته باشند که 
خوشبختانه با تالش های خوبی که صورت گرفته، زمینه های آن وجود داشته، اما به آنها توجه نمی شود. این ظرفیت ها 
فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند تا از توانمندی های موجود برای برندسازی و تا جای ممکن از شاخص های 

آلتمتریک و رسانه ها برای اطالع رسانی استفاده کنیم.

 باید به الگوریتم های موتورهای جست وجوگر دقت داشت
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران »بهینه سازی فرمت تنظیم فعالیت های علمی بر اساس الگوریتم های مختلف« 
را فعالیت دیگری در بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها عنوان کرد و یادآور شد: دیگر زماِن نامه نگاری و ارسال 
گزارش به صورت دستی گذشته است و تقریباً تمام گزارش ها و دستاوردها در اینترنت انتشار می یابند. در اینترنت 
موتورهای جست وجوگر متفاوتی وجود دارد که براساس الگوریتم خاصی فعالیت می کنند. به صورت ذاتی وظیفه این 

موتورهای جست وجوگر شناسایی گزارش ها و دستاوردها است.
موتورهای  مناسب  عملکرد  از  جنبه هایی  داد:  ادامه   )ISC( اسالم  جهان  استنادی  پایگاه  بین الملل  علمی  مشاور 
از  آگاهی  روابط عمومی،  اما وظیفه  است،  فنی  امری  الگوریتم های سئو صورت می گیرد که  براساس  جست وجوگر 
مشخصه های الگوریتم هایی است که رؤیت پذیری را ارتقا می دهد. برخی از موتورهای جست وجوگر مانند گوگل بر 
متادیتای فایل، کلیدواژه، تیتر و… حساس است، بنابراین عدم رعایت الگوریتم های موجود به معنای دسترسی و 

رؤیت پذیری کمتر خواهد بود.

  حضور گسترده در تمامی شبکه های اجتماعی برای کنش گران دانشگاهی الزامی است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران حضور پیوسته در شبکه های اجتماعی مختلف را فعالیت دیگری در بهبود و ارتقای 
رؤیت پذیری دانشگاه ها مطرح کرد و گفت: در ارتباط با شبکه های اجتماعی، نباید صرفاً به اینستا، توئیتر و … توجه 
داشت. شبکه های اجتماعی بسیار زیادی ویژه فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاهی مانند لینکدین، ریسرچ گیت، گوگل 
اسکوالر، فیگ شیر، بی پرس، مندلی، اس. اس. آر. اِن و… وجود دارد. این موارد شبکه های اجتماعی دانشگاهی 
هستند که هر کنشگری در سطح فردی یا سازمانی می تواند حساب کاربری ایجاد کرده و به فعالیت مشغول شود. در 

نهایت تمام این تالش ها منجر به رؤیت پذیری بیشتر دانشگاه ها خواهد شد.
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علمی«  ارتباطات  توسعه  در  تکنیک ها  و  راهبردها  استراتژی ها،  عالی:  آموزش  »بین المللی سازی  کتاب  نویسنده 
ارتقای  خاطرنشان کرد: ترویج فعالیت های علمی در قالب و فرمت های مختلف فعالیت دیگری در زمینه بهبود و 
رؤیت پذیری دانشگاه ها هستند. باید توجه داشت که امروزه جریان ارتباطات تغییر کرده است. در گذشته بارگذاری 
مطالب در سایت های دانشگاهی کافی بود، اما نکته مهم این است که روابط عمومی و کارشناس حرفه ای باید به دنبال 
کاربران و مخاطبان باشد. امروزه کاربران، مخاطبان و ذی نفعان در قالب شهروندان هر یک از شبکه های اجتماعی 
پراکنده اند. شبکه های اجتماعی به مثابه کشوری عمل می کند که قواعد شهروندی مخصوص به خود را دارد. بنابراین 
روابط عمومی باید براساس قوانین شهروندی هریک از این شبکه ها عمل کند؛ در غیر این صورت سقوط خواهد کرد.

 به اشتراک گذاشتن داده های خام، کمک به توسعه شبکه های علمی است
دکتر عباس قنبری باغستان به اشتراک گذاشتن داده ها و اطالعات خام در آرشیو های علمی را رکن مهم دیگری در 
بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سرشار از پژوهش ها و 
داده های علمی مختلفی است که تنها بخشی از آن در قالب گزارش منتشر شده و داده های بسیار زیادی، بالاستفاده 
باقی مانده است. با توجه به اینکه به علت عنصر زمان و فقدان منابع کافی ترند جهانی جدید، حرکت به سمت استفاده 
از داده های ثانویه است، می توان از طریق به اشتراک گذاری آنها به توسعه شبکه های علمی کمک کرد. این داده های 
در سایت های  داده های خام  این  از  آرشیوی  ایجاد  باشد.  نداشته  پژوهشگر  برای  استفاده خاصی  است  خام ممکن 
دانشگاهی، برای تحلیل گران و آینده پژوهان دیگر محافل علمی کاربرد داشته و از این طریق رؤیت پذیری دانشگاه 

افزایش می یابد.

 ضرورت توجه به صحیح نویسی اسامی در مستندات علمی و دانشگاهی
وی در ادامه تأکید کرد: دانشگاه ها، افراد، کنشگران، پژوهشگران و… اسامی مشخص و خاصی دارند. اگر در تولیدات 
و مستندات علمی عنوان و اسم به طور کامل و دقیق و یکپارچه نوشته نشود، بدون شک به رؤیت پذیری آسیب خواهد 

زد. درست نویسی اسامی و رعایت اصل یکپارچگی بسیار ضروری است.

 در هر کنش روابط عمومی باید از امر غیر اخالقی پرهیز کرد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران در پایان نشست به بحث »اخالق در روابط عمومی« پرداخت و گفت: در خصوص 
مسائل، چالش ها و دو راهی های اخالق در روابط عمومی مشکالت متعددی وجود دارد که بر همگان آشکار و روشن 
است. سه توصیه مهم در این زمینه این است که »عمل غیر اخالقی انجام ندهیم/ انجام ندهیم/ انجام ندهیم« است. 
این هشدار بسیار عمیق و اساسی است، چرا که اگر کاری غیراخالقی صورت بگیرد، به سرعت افشا خواهد شد. در این 
زمینه برخی سایت های جهانی مانند Retraction Watch نیز وجود دارد که وظیفه رصد مسائل اخالقی و افشای 

آنها را برعهده دارند.
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درس های مطالعات جهانی برای ایران

دکتر مهدی منتظر قائم
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی در طی کووید-۱۹

۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. به همین مناسبت دکتر مهدی منتظرقائم، 
استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران، یادداشتی را در خصوص »ارتباطات بحران در رسانه های 

اجتماعی در طی کووید -1۹: درس های جهانی برای ایران« نوشته اند که در ادامه می خوانید: 

کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی  (SARS-COV-2) در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد و در 
اواخر بهمن 1398 در استان قم ایران اولین موارد ابتالء به این بیماری مشاهده شدند و پس از مدت کوتاهی این 
بیماری در سایر شهرها نیز گسترش یافت. قرنطینه گسترده در طی شیوع کرونا و محدودیت در رفت و آمدها باعث 

افزایش حضور آنالین مردم در رسانه های اجتماعی شد.
بهداشت عمومی در رسانه های  ارتباطات بحران در موارد اضطراری  این است که  یادداشت، هدف اصلی  این  در 
اجتماعی را مطالعه کنیم. به این منظور در ابتدا تجربه های جهانی کشورهای موفق در زمینه استفاده از رسانه های 
اجتماعی برای مدیریت ارتباطات بحران مطالعه شده و اصلی ترین ویژگی های آنها را در این زمینه بیان کرده ایم. 
 19- کووید  زمان  در  اجتماعی  رسانه های  در  بحران  ارتباطات  مدیریت  زمینه  در  ایران  تجربه  مطالعه  به  سپس 

می پردازیم و اصلی ترین نقاط قوت و ضعف کشور ایران را بیان می کنیم.
با شناسایی ضعف های کشور ایران و در تطبیق آنها با تجربه های جهانی راه حل هایی که برای مدیریت ارتباطات بحران 
در رسانه های اجتماعی به دست می آیند. بخش مربوط به نقد تجربه ایران و راه کارهای مطرح شده در این یادداشت 

آورده شده است.

 درس های جهانی از مدیریت ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی
در مقاله اصلی وضعیت 9 کشور چین، آمریکا، استرالیا، ژاپن، تایوان، نیوزلند، انگلستان، سنگاپور و کانادا به طور 
در  کشورها  این  موفقیت  دالیل  اصلی ترین  که  گفت  می توان  نهایی  جمع بندی  در  است.  شده  مطالعه  تفصیلی 
مدیریت ارتباطات بحران در شرایط کووید -19 با توجه به نقش رسانه های اجتماعی شامل این موارد بوده است: 
رسانه های  از  استفاده  اجتماعی،  رسانه های  در  دولت مردان  و  عمومی  بهداشت  بحران  مدیریت  نهادهای  حضور 
اجتماعی برای پاسخ گویی به بحران، ایجاد تیم مدیریت بحران در شبکه های اجتماعی، ادغام رسانه های سنتی 
و اجتماعی با یکدیگر، رصد مکالمات صورت گرفته در رسانه های اجتماعی، استفاده از رسانه های اجتماعی برای 
کمک به گروه های حاشیه ای، ارتباطات مبتنی بر علم در طی بیماری همه گیری کووید -19، شناسایی اپیدمی 
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اطالعات غلط و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با آن و ارتباط بحران بین المللی در مدیریت ارتباطات بحران در 
اجتماعی. رسانه های 

 وضعیت ایران در مدیریت ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی
از سوی دیگر مطالعه وضعیت دولت و نهادهای رسمی ارتباطات بحران و عمومی مردم در رسانه های اجتماعی در 

شرایط بحران کرونا بیان گر نکات زیر در عملکرد ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی هستند:
• عدم حضور نهادهای مدیریت بحران و سازمان های بهداشت عمومی در رسانه های اجتماعی:  در قانون مدیریت 
بحران کشور ایران تعریف مشخصی از ارتباطات بحران و ارتباطات ریسک وجود ندارد، در مواردی هم که به این 
نقش  بنابراین  است؛  شده  اشاره  زمینه  این  در  نقش صداوسیما  به  بیشتر  شده  پرداخته  بحران  مدیریت  از  بخش 

رسانه های اجتماعی در شرایط بحرانی در اسناد باالدستی مورد غفلت قرار گرفته است.
• نبود تحقیقات منسجم و عدم رصد فعالیت های آنالین کاربران: در کشور ایران محتوای شبکه های اجتماعی رصد 

نمی شود و به اطالعات منتشر شده در این شبکه ها بی توجهی صورت می گیرد.
• انتشار اطالعات غلط در زمینه کووید -1۹: اطالعات غلط منتشر شده در زمان کووید -19 در رسانه های اجتماعی 
شامل شایعه ها )اشاره به مواردی نظیر درمان های ناکارآمد، خوددرمانی، سیاه نمایی شرایط و احتکار هستند(، انگ 
زنی )مواردی نظیر نامیدن ویروس کرونا به ویروس چینی را شامل می شود( و تئوری توطئه )اشاره به سالح زیستی 

بودن ویروس کرونا و ساخته شدن آن توسط ابرقدرت ها دارد( هستند.
• تشکیل کمپین های مختلف: یکی از اقدامات خودجوش کاربران ایرانی در مدیریت شرایط بحران کرونا این بود که 
آن ها دست به تشکیل کمپین هایی می زدند که به افراد توصیه می کرد در این شرایط رفتار درست را برای کاستن از 

عواقب کووید -19 در پیش بگیرند.
• فاصله دولت و ملت در فعالیت های مجازی  :کنش های دولت و ملت ربطی به هم ندارند و بعضاً متضاد هم هستند. در 
مطالعه تجربه کاربران شبکه های اجتماعی در زمینه کووید -19 نیز این مسئله به وضوح به چشم می خورد. برای نمونه 
دولتمردانی که در توئیتر حضور داشتند با انتشار پست هایی مسافرت های مردم و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط 
آن ها را دلیل وخامت شرایط می دانستند. مردم هم در تقابل معتقد بودند که عملکرد دولت و قرنطینه نکردن شهرها و 

نبود محدودیت در رفت وآمدها باعث ایجاد این شرایط شده است.
• انتقاد به عملکرد دولت در زمینه مبارزه با اپیدمی کووید -1۹: در سراسر جهان مردم دولت های خود را به دلیل 
اینکه نتوانسته اند شیوع ویروس رو کنترل کنند مقصر می دانستند  )Noor et al , 2020(. این مسئله در فعالیت 
آنالین کاربران ایرانی نیز به صورت های مختلفی وجود داشت. کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی از عملکرد دولت 

در مدیریت بحران کووید -19 انتقاد کردند.
• انتقاد به عملکرد شهروندان: یکی دیگر از مواردی که در عملکرد کاربران ایرانی در توئیتر به چشم می خورد انتقاد 

آن ها از عملکرد شهروندان و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط آنان است.
• اطالع رسانی و گزارش دهی:  اطالع رسانی در زمینه کووید -19 انواع مطالب را شامل می شود که از آن جمله 
می توان به اطالع رسانی در زمینه ابتالی فرد و یا اطرافیانش به کووید -19 اشاره کرد. افراد در این پست ها عالئم 
و سایر نشانه های بیماری را شرح می دادند و وضعیت بیماران و نگرانی هایشان را برای سایر کاربران بازگو می کردند.
بحران  وقوع یک  مرحله  در  بحران ها  به  توجه  تمام  ایران  در کشور  • نبود ارتباطات ریسک در کشور ایران:  
ایران  ارتباطات ریسک را در  از بحران توجه نمی شود، این مسئله عدم توجه به  است و به مراحل قبل و بعد 

می دهد. نشان 
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 راهکارهای سیاستی ارتقای مدیریت ارتباطات بحران در ایران
از مجموع درس هایی که از مطالعه مدیریت ارتباطات بحران در موارد اضطراری بهداشت عمومی »مطالعه موردی کووید 
-19« در جهان به دست آمد و شناسایی ضعف هایی که ایران در این زمینه داشت، در نهایت می توان گزاره های زیرا را 

به عنوان راه حل هایی برای ارتقای عملکرد مدیریت ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی ارائه داد:
نوآوری  از  باید  مدیران  کنید:   ادغام  و تدوین سیاست ها  کامل در تصمیم گیری  به طور  را  اجتماعی  • رسانه های 
استقبال کنند و مانع استفاده از آن برای شرایط بحرانی نشوند. به جای انتشار منفعالنه اطالعات ریسک و بحران 
مدیران اورژانس و همچنین شاغالن بهداشت عمومی باید فناوری های نوین را برای ارتباطات دوطرفه در زمان 
 Line , 2016:602( بحران به کار ببرند و فعالیت های آنالین کاربران را برای ایجاد آگاهی از وضعیت نظارت کنند

.)et al
• ارزیابی وضعیت و تجربه گرفتن از شرایط کنونی برای آینده:  مسئوالن مدیریت بحران و اورژانس های بهداشت 
عمومی در کشور ایران باید به طور منظم و حرفه ای دست به ارزیابی وضعیت جامعه در طول همه گیری کووید -19 
و درس هایی که از این شرایط به دست آمده اند، بزنند. کووید -19 یک میدان آزمایش برای سیستم مدیریت بحران 
ایران بود که ضعف های اصلی آن را در مدیریت بحران های بهداشتی به ویژه در دنیایی که رسانه های اجتماعی آن 
را متحول کرده اند، نشان داد. در این زمینه باید نهادهای دانشگاهی با اصول علمی دقیق دست به تجزیه وتحلیل 

شرایط مدیریت بحران کشور بزنند.
• رصد اطالعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی برای ترسیم نقشه  بحران: تجزیه وتحلیل اطالعاتی که مردم 
در رسانه های اجتماعی مختلف به اشتراک می گذارند می تواند به مؤسسات بهداشت عمومی و سازمان های مدیریت 
 Zhao  ,2020 ,  Arpaci et al  , اولویت بندی وظایفشان کمک کند )2020  بحران در تصمیم گیری بهتر و 
Park et al ,2020 ,& Xu(. اطالعات جمع آوری شده از این طریق می تواند به سیاست گذاران کمک کنند تا 
مهم ترین موضوعات را از منظر عمومی شناسایی کرده و از دانش به دست آمده برای مدیریت همه گیرهای آینده 

.)Niknam et al , 2020( استفاده کنند
• ارتباطات بحران بین المللی در رسانه های اجتماعی:  ارتباطات بحران بین الملل به این معناست که کشورها باید از 
کنشگری فردی در مواجه با بحران ها خودداری کنند و به همکاری های چندگانه در سطح بین الملل برای مدیریت 
بحران دست بزنند. به ویژه با توجه به ماهیت جهانی و همه جایی رسانه های اجتماعی به نظر می رسد که نیاز به 

ارتباطات بحران بین الملل در این رسانه ها وجود دارد.
از اصلی ترین  از بین بردن شکاف دیجیتال و بهبود زیرساخت ها:  تجربه کشورهای موفق نشان داد که یکی   •
راه های آن ها برای مدیریت این شرایط بحرانی گسترش زیرساخت های فن آوری بود که مواردی نظیر استفاده از 
اینترنت  5G و استفاده از نرم افزارهای مختلف برای پزشکی از راه دور و تشخیص بیماری را شامل می شد. برای 
استفاده از مزایای شبکه های اجتماعی قبل از هر چیزی نیاز است که ابزار )رایانه شخصی و تلفن همراه هوشمند( 
و زیرساخت )اتصال به اینترنت( دسترسی به آن ها وجود داشته باشد. بعدازآن باید مهارت های الزم برای استفاده از 

تکنولوژی برای کمک گرفتن در شرایط بحرانی را به شهروندان آموخت.
• تیم مدیریت بحران در رسانه های اجتماعی داشته باشید : در مرحله قبل از وقوع بحران الزم است که سازمان 
مدیریت بحران کشور تیمی از افراد متخصص را ایجاد کند که مسئول پاسخگویی آنالین به مردم قبل، حین و بعد 
از بحران باشند. این گروه باید برای به روزرسانی مداوم اطالعات در شبکه های اجتماعی آموزش ببینند. اگر سازمان ها 
در گفت وگوهای آنالین حضور داشته باشند از پخش شایعه و اطالعات غلط کاسته می شود زیرا مردم می دانند که 
و  داشتن هشتگ  زمینه  این  در  مراجعه کنند.  باید  به کجا  این محیط  در  آوردن اطالعات درست  به دست  برای 
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کمپین هایی که مردم تا قبل از وقوع یک بحران بدانند که از طریق آن ها می توانند با سازمان های مدیریت بحران و 
بهداشت عمومی ارتباطات برقرار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• بسته های ترکیبی ارتباطات بحران داشته باشید:  رسانه های اجتماعی قبل از هر چیز مکمل کانال های موجود 
برای ارتباط با بحران هستند و باید به عنوان بخشی از یک استراتژی ارتباطی گسترده تر در نظر گرفته شوند )2015 , 
Gurman & Ellenberger(؛ بنابراین نیاز است که سازمان مدیریت بحران یک رویکرد کلی در قبال کانال های 
.)Strander, 2011: 46( مختلف ارتباط با بحران در نظر بگیرد و آن ها را در یک »بسته ارتباطی بحران« ادغام کنند
بهداشت  سازمان های  و  بحران  مدیریت  سازمان   : اجتماعی  در رسانه های  منتشرشده  غلط  اطالعات  با  مبارزه   •
عمومی باید منابع معتبر اطالعاتی در رسانه های اجتماعی باشند و یا به منابع معتبر در این زمینه لینک دهند. از 
طریق همکاری جهانی و مشارکت های چند رشته ای، می توان اطالعات غلط را مهار کرد و جایشان را به حقایق ارائه 

.(Kouzy et al, 2020) شده توسط نشریات پزشکی و اطالعات دقیق مرتبط با موضوع داد
به  عمومی  اجتماعی عالقه  رسانه های  طریق  از   : بحران  ارتباطات  الگوهای شهروندمحور  گرفتن  پیش  در   •
ممکن  بحران  ارتباطات  پایین  به  باال  از  الگوی  است.  یافته  افزایش  به شدت  محور  شهروند  بحران  ارتباطات 
به  باال  از  تنها  . اطالعات دیگر   (Cho et al  , باال جایگزین شود )28 :2013  به  پایین  از  با رویکرد  است 
افقی اطالعات صورت می گیرد.  انتقال عمودی و  امروزه در همه بخش ها دریافت و  نیستند،  پایین در جریان 
اطالعات را می توان در زمان واقعی پخش و ارزیابی کرد و نقش های عموم و پاسخ دهنده را در طول بحران 
Collin et al(. در الگوهای ارتباطات بحران شهروندمحور ما انواع الگوهای ارتباطی  تغییر داد )161: 2016, 
را در رسانه های اجتماعی در شرایط بحرانی شاهد هستیم؛ در این رسانه ها باید ارتباط دوسویه دولت با شهروندان، 

شهروندان با دولت، دولت با دولت و شهروند با شهروند شکل بگیرد.
• همان طور که پیشگیری بهتر از درمان است اولویت با ارتباطات ریسک است تا ارتباطات بحران : اگر مدیریت 
شرایط بحرانی را به سه مرحله قبل، در حین و بعد تقسیم کنیم، مدیریت و ارتباطات ریسک در دوره اول یعنی 
مرحله ای که می توان آن را مرحله پیشگیری نیز نامید جایگاه بیشتری دارد. هر کشوری توسعه یافته و یا درحال 
به  را  توجه اصلی خود  بهداشت عمومی است،  دنبال مدیریت صحیح و اصولی موارد اضطراری  به  توسعه ای که 

برنامه های پیشگیری که در قالب مدیریت ریسک ارائه می شوند، داده است. 
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علوم ارتباطات تنها از طریق ترکیب با سایر حوزه های 
NBICS قادر به حل مسائل و چالش های جدید است

دکتر حمید عبداللهیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

تحوالت کلیدی از زاویه فرد و فناوری روی داده که دیگر در اختیار 
دولت ها نیست

۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. حوزه ارتباطات به مدد فناوری های 
نوین و ظهور شبکه های اجتماعی دچار تحوالت زیادی شده و با مسائل و چالش هایی همچون 

»جوامع متحرک«، »اینترنت سیاه«، »کالن داده« و ... مواجه شده است. 
به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعی، با دکتر حمید عبداللهیان، عضو هیأت علمی و استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات 
اجتماعی دانشگاه تهران، در خصوص حوزه های جدید این علم به گفت وگو نشسته است که شرح 

آن را در ادامه می خوانید:

دکتر حمید عبداللهیان، در ابتدای گفت وگو بر اساس مدل توماس کوهن به توضیح »ایجاد حوزه های جدید« در علم 
ارتباطات پرداخت و گفت: زمانی که یک ناهنجاری در علم رخ دهد و دستگاه های علمی موجود توانایی پاسخ به 
آن ناهنجاری را نداشته باشند، دیدمان )پارادایم( جدید شکل می گیرد و حوزه های جدید فرصت ظهور پیدا می کنند؛ 
دیدمان های  جایگزینی  بلکه  نیست،  اختراعات  و  ابداعات  از  عبارت  علمی  پیشرفت  است  معتقد  کوهن  که  چرا 

)پارادایم های( غلط با دیدمان های درست است.
عبداللهیان تصریح کرد: گاهی اوقات تحوالتی در جامعه رخ می دهد که دستگاه های دیدمانِی موجود در یک علم 
نمی توانند به آن تحوالت پاسخ داده و یا آن ها را تبیین و یا تفسیر کنند. در چنین شرایطی دیدمان جدید به وجود 
می آید تا به تحوالت جدید پاسخ دهد. البته الزم به ذکر است که دیدمان های موجود به سرعت جای خود را به 

دیدمان های جدید و درست نداده و مقاومت می کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این نکته که در علوم اجتماعی و علوم انسانی دیدمان کاماًل غلط وجود 
نداشته و تنها شهرت خود را از دست می دهند، یادآور شد: ورود حوزه های جدید به علم ارتباطات نیز همین گونه 
است؛ تحوالتی مانند انتقال از جامعه مبتنی بر صنعت و تحوالت فیزیکی به جامعه متکی بر اطالعات و نرم افزار 
یا جامعه شبکه ای یا جامعه اطالعاتی بر همین اساس رخ داده است. حوزه هایی مانند روزنامه نگاری و رسانه های 
نوشتاری به تدریج گستردگی و شهرت خود را از دست داده و جای خود را به فضای مجازی و اطالعات موجود در 

فضای مجازی داده اند.
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وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل برخی از ظرفیت های ارتباطی کنار گذاشته می شوند. سینما و تلویزیون هم در 
معرض بروز چنین تغییراتی هستند چرا که فیلم های ساخته شده در فیلیمو و درگاه های اینترنتی مشابه به فروش 

رسیده و تحت تأثیر تحوالت فضای ارتباطاتی قرار گرفته اند.
استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به تحوالت ایجاد شده در تعریف علم ارتباطات 
اذعان کرد: در تعریف علم ارتباطات هم تحوالتی رخ داده است. در گذشته علم ارتباطات به فرآیند تولید پیام، انتقال 
پیام از طریق رسانه ها و رسیدن آن به مخاطب می پرداخت اما اخیراً علم ارتباطات به تولید اجتماعی معنا می پردازد 

که شامل حوزه پیشین است.
تغییراتی  هم  ارتباطات  حوزه های  در  گفت:  ارتباطی  حوزه های  در  موجود  تغییرات  بیان  با  عبداللهیان  حمید  دکتر 
بلکه  بدهد.  پاسخ  اخیر  تحوالت  و  پیشرفت ها  به  نمی تواند  معنای سنتی خود  به  ارتباطات  علم  مشاهده می شود. 
در ترکیب با سایر حوزه ها که اکنون تحت عنوان NBICS )نانو، زیست شناسی، اطالعات، علوم شناختی و علوم 
اجتماعی( شناخته می شود، به این پیشرفت ها می پردازند. همچنین این تغییرات را در proxemics )تحلیل فضای 
اجتماعی و رابطه انسان و فضاهای موجود( و تحلیل جوامع متحرک می بینیم. این قالب های جدید قادرند به حل 

مسائل و پاسخگویی درست به تحوالت حوزه ارتباطات و حتی فراتر از آن بپردازند.
اختیار مخاطب  در  را  ایستای یک، اطالعات  به تحوالت وب است. وب  نکته دیگر مربوط  داد:  ادامه  عبداللهیان 
قرار می داد و امکان تعامل وجود نداشت. وب 2 به شکل گیری شبکه های اجتماعی کمک کرد و وب 3 نیز وظیفه 
برقراری زمینه برای ارتباط بین تمامی دستگاه های الکترونیکی را ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، نه تنها مهار همه 

دستگاه ها امکان پذیر شده است بلکه در وب 3 رایانه ها توانایی تولید داده های خام را نیز بر عهده دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این نکته که تحوالت کلیدی از زاویه فرد و فناوری در حال رخ دادن است، 
یادآور شد: امروزه اینترنت ماهواره ای یا اینترنت استارلینک در حال گسترش بوده و دیگر در اختیار دولت ها نخواهد 
بود. البته طراحان این حوزه معتقدند که با پیشروی در این فناوری به حوزه اختیارات دولت ها و قوانین کشورها احترام 
می گذارند. اما در نهایت امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای یا اینترنت استارلینک شرایطی را برای تمام مردم فراهم 
کرده و مجموعه ای از مفاهیم جدید را به جامعه معرفی خواهد کرد. مانند مفهوم »حکمرانی« که به مرور زمان معنای 

خود را از دست داده و دیگر در قالب مرزهای جغرافیایی معنایی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین ما با مجموعه ای از اتفاقات در حوزه ارتباطات مواجه هستیم. در گذشته رشته جامعه شناسی 
پیشگام علوم انسانی بود، دانش الزم را تولید کرده و سایر علوم از آن استفاده می کردند اما با تحوالت کنونی، رشتۀ 
چند رشته ای ارتباطات در این حوزه پیشگام است. ارتباطات در قالب رشتۀ واحد علوم انسانی مطرح نخواهد شد، بلکه 

چند رشته ای بوده و از سایر علوم و رشته ها برای پیشبرد آن استفاده خواهد شد.
گفت:  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه های  بر  تأکید  با  تهران  دانشگاه  اجتماعی  ارتباطات  آموزشی  گروه  تمام  استاد 
دانشگاه های نسل سوم باید مهارت زا و دانشگاه های نسل چهارم باید ثروت آفرین باشند. اگر رشته های دانشگاهی 
نتوانند در قالب فعالیت های دانشگاهی هر جامعه، به تولید ثروت بپردازند، نمی توانند رویه آموزشی مطلوب را محقق 
کنند. بر این اساس، رشته ارتباطات باید به سمت تربیت دانشجویان و نیروهای متخصصی حرکت کند که بتوانند با 

مهارت خویش به تولید ثروت بپردازند.
دکتر حمید عبداللهیان با اشاره به کمبود حس مسئولیت پذیری نیروهای دانشگاهی در علوم انسانی، علوم اجتماعی و 
ارتباطات، تأکید کرد: در دوران همه گیری کرونا، بخش آموزش دانشگاهی ضربه های زیادی را متحمل شده و گمان 
می کنم که در آینده با افت تحصیلی مواجه خواهیم بود. به عبارت دیگر چنین شرایطی هم به هدف مهارت آفرینی 
نیروهای متخصص، درس خوان و  به  ایران  این در حالیست که کشوری مانند  آفرینی لطمه می زند.  و هم ثروت 
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وطن پرست نیاز دارد.
عبداللهیان تصریح کرد: البته در بخش هایی از کشور نیروهای متخصص، درس خوان و وطن پرست وجود دارند و در 
شرکت های دانش بنیان و صنایع مختلف به فعالیت های گوناگون و برجسته ای مشغول هستند اما حوزه علوم انسانی 
نیازمند تقویت و ایجاد سطح مطلوب است. در حوزه ارتباطات نیز تغییر رویکرد به سوی پرورش نیروهایی حس 

می شود که بتوانند وارد حوزه های جدید شده و در آن بدرخشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین بر لزوم وجود متخصصانی در حوزه های »رسانه ها و شبکه های اجتماعی«، 
»رابطه انسان و فضا«، »مطالعه جوامع متحرک«، »مطالعات فناوری های ارتباطات و اطالعات )جمع آوری داده های 

کالن(«، »اینترنت سیاه«، »اینترنت عمیق« و »مطالعات مربوط به توسعه وب 3« تأکید کرد.
وی با اشاره به این نکته که حل مسائل و مشکالت جدید جوامع در گرو هم گرایی میان علوم مختلف است، یادآور 
شد: برقراری ارتباط، تعامل و هم افزایی میان علوم مختلف منجر به پیشرفت جوامع به ویژه ایران خواهد شد. به 
همین دلیل بر لزوم برگزاری وبینارهای مختلف و مشترک میان دانشگاه ها و دانشکده هایی مانند علوم اجتماعی، 
فنی، اقتصاد، جغرافیا، علوم و فنون نوین، علوم و ریاضیات و… تأکید می شود. تنها در گرو این هم گرایی است که 

امکان راه اندازی رشته تحلیل شبکه ها فراهم می شود.
استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: ایران کشوری است که به لحاظ مسائل نظامی، 
امنیتی و ژئوپلتیک در معرض چالش های فراوان قرار دارد. به همین دلیل باید رشته های چند رشته ای تأسیس شوند 
تا به نیازهای امنیتی و ملی پاسخ داده شده و تولیدات راهبردی داشته باشند و مسائل ملی را حل کنند. به عبارت 
دیگر باید سامانه های جدیدی تعبیه شوند تا کشور را رصد کرده و از مشکالت و موانع موجود در حوزه جغرافیا، 
اقتصاد، محیط زیست، نظامی و… آگاهی ایجاد شود. دستیابی به این موارد نیازمند آگاهی و تالش روزافزون است 

که به تنهایی میسر نشده و از طریق هم افزایی علوم مختلف رخ می دهد.
دکتر حمید عبداللهیان با اشاره بر وابستگی اقتصاد و رفاه عمومی به نظام های ارتباطاتی و اطالعاتی خاطرنشان کرد: 
یکی از نقاط آسیب پذیر جامعه ما تجارت و اقتصاد بوده و بخش عظیمی از این اقتصاد و تجارت به فضای مجازی 
منتقل شده است. حال این سوال مطرح می شود که ما از فضای مجازی برای تولید ثروت چه استفاده ای می کنیم؟ 
در این شرایط نابرابری هایی در دسترسی به اینترنت و فضای مجازی وجود دارد که در پرتو هم گرایی رشته ها، این 

نابرابری ها کمتر می شود.
عبداللهیان افزود: اگر دسترسی به فضای مجازی وجود داشته باشد، می توان از مهارت های موجود در فضای واقعی 
استفاده کرد تا در فضای مجازی تولید ثروت رخ دهد. به عبارت دیگر مهارت ها در فضای واقعی به فضای مجازی 
وارد خواهند شد که برون داد آن رفاه و ثروت اجتماعی خواهد بود. بنابراین اقتصاد و رفاه عمومی هم به نظام های 

ارتباطات و اطالعات نوین وابسته شده است.
از  برخی  در  کرد:  عنوان  ارتباطات  در حوزه  رشته های جدید  ایجاد  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  علمی  عضو هیأت 
را در دانشگاه تهران تأسیس کرده ایم.  این رشته  ارتباطات سالمت ورود کرده و  ارتباطات مانند  حوزه های جدید 
ارتباط  به  نیاز  اندازی آن  راه  برای  ارتباطات محیط زیست کمی زود است چراکه  مانند  تأسیس سایر حوزه ها  اما 
سایر  تجارب  از  آینده می توان  در  اندازی شوند،  راه  رشته ها  این  اگر  دارد.  نهادهای مختلف وجود  با  و هم افزایی 

دانشکده ها برای تأسیس رشته های چند رشته ای نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: جامعه ایران در دوران گذار قرار داشته و به همین دلیل نمی توان به طور دقیق توضیح داد که ارتباطات 
و رشته ارتباطات چه معنایی دارد. چراکه در هم تنیدگی ای از رشته ها و حوزه های مختلف در حال رخ دادن است و 
ارتباطات با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، اقتصاد، جغرافیا و… پیوند دارد. به عبارت دیگر تنها ارتباطات بین انسان ها 
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مطرح نیست. در دانشگاه تهران در حوزه هایی مانند رسانه ها، افکار عمومی و نظریه ها و شبکه های اجتماعی به خوبی 
کار شده و نمایی از معرفی رشته ارتباطات را برای همگان فراهم کرده است.

ایران تأکید کرد:  با اشاره به فراز و فرودهای جامعه  ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران  استاد تمام گروه آموزشی 
جامعه ایران، جامعه ای همراه و همدل است چراکه توانسته از تمام فراز و فرودهای تاریخی عبور کرده و خود را 
به قرن 15 خورشیدی )21 میالدی( برساند. ایران جامعه ای است که بقایای انسانی و تاریخی آن به 60 هزار سال 
پیش بازمی گردد و به تأیید متفکران ایران شناس، حداقل هفت هزار سال قبل از میالد به شکل جامعه جمعی گرا به 

وجود آمده است.
دکتر حمید عبداللهیان تصریح کرد: جامعه ایران به همت از خودگذشتگی افراد، به جایی رسیده که می تواند مجدداً 
در حوزه های گوناگون پیشتاز باشد. الزم به ذکر است که در حوزه های گوناگونی مانند صنایع هسته ای، نظامی، 
راداری، پهباد و… به خوبی پیشرفت کرده است. در حوزه های کلیدی مانند ارتباطات هنوز دستاورد برجسته ای دیده 

نمی شود که باید رخ بدهد.
عبداللهیان در پایان گفت وگو تأکید کرد: من به آینده رشته ارتباطات امیدوار و خوش بین هستم. گمان می کنم که 
نسل های آتی، نیروها و قهرمانان وطن پرستی را خواهند داشت که کشور و رشته ارتباطات را جلو برده و بیش از 
پیش با مقتضیات اجتماعی، راهبردی، سیاسی و نظامی همراه شوند. کما اینکه جامعه هم به خودی خود تغییرات و 
نیازها را حس کرده و با تجارب موجود، کشور را به سوی پیشرفت سوق خواهد داد. در حوزه ارتباطات اگر نیروهای 

خوبی تربیت شود، به نوعی ثروت آفرینی نیز ایجاد خواهد شد.
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ساختارهای اقتدار عمودی و مرکز- پیرامون 
در جهان جدید، دچار چالش شده است

دکتر مهدی منتظرقائم
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

مدارهای هویتی شکاف برداشته و دچار »فراپاشی« و »فروپاشی« شده است

نشست تخصصی »دانشگاه دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال«، به عنوان یکی از نشست های 
تخصصی اولین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«، امروز سه شنبه نهم شهریورماه 1400، برگزار 
شد. در این نشست که با حضور سه تن از اساتید حوزه ارتباطات، رسانه و روابط عمومی برگزار 
شد، دکتر مهدی منتظرقائم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به موضوع »رابطه عشق و نفرت 

روابط عمومی و شبکه های اجتماعی« پرداختند که متن کامل سخنرانی ایشان به شرح ذیل است:

ما در جهان جدیدی زندگی می کنیم که ویژگی های جهان جدید را باید همیشه مانند کلمه »بسم اهلل« در قرآن که 
در همه ســوره ها تکرار شــده، مرتب تکرار کنیم تا در اذهان ماندگار شود و بتوانیم مفاهیم پایه جهان جدید را درک 
کنیم. جهان جدید به لحاظ فنی »دیجیتالیزه«، »مینیاتوریزه«، »کامپیوتریزه« و چندرســانه ای شــده است. معنای 
عوامل فنی این است که امکان ارتباطی، در دسترس همگان و در همه زمان ها و همیشه قرار گرفته است. به عبارت 
دیگر ما در جهانی زندگی می کنیم که وفور، فراوانی، ســهولت، دسترســی، تکثر بازیگران و تبعاتی که از میان آن ها 

ایجاد شده، بسیار است.
ما باید درک کنیم که جهان و شرایط کار، زیست، زندگی، رفاقت، همدلی، کشورداری، درآمد و… دچار دگرگونی های 
بنیادین شــده است. اگر ویژگی های فنی )دیجیتالیزه شــدن( و ویژگی های کاربری )وفور، سهولت و دسترسی( را با 
یکدیگر ترکیب کنیــم، در عرصه اجتماعی و میداِن عمل حوزه های ارتباطی با ویژگی های جدیدی مانند »مرکزیت 
زدایی« روبرو خواهیم شــد. به عبارت دیگر ساختارهای اقتدار عمودی و مرکز-پیرامون در جهان جدید، دچار چالش 

شده و بنابراین ما در جهان متکثر زیست می کنیم.
در جهان جدید گفت و گو یک اصل غیرقابل مناقشــه اســت؛ چراکه در جهان جدید نمی توان حتی یک گروه و گزاره 
کوچک را با دســتوِر از باال اداره کرد به این دلیل که افراد به درســتی یا به اشــتباه فکر می کنند که چیزی در آن 
عرصه می دانند؛ چراکه می توانند با یک جست وجوی ساده اینترنتی مطلب یا مطالب را مرتبط یا غیرمرتبط، صالح یا 

غیرصالح پیدا کنند و بنابراین در آن عرصه حرفی برای بیان کردن داشته باشند.
مرکزیت زدایی، ســاختار زدایی، مکان زدایی، عدم امکان کنترل به صورت مرکزی، مشارکتی شدن، همگانی شدن 
و… ویژگی هایی هستند که در عرصه اجتماعی شدن نمایان خواهند شد. معنای تمامی موارد ذکر شده این است که 
در جهانی زندگی می کنیم که تعداد بیشتری از افراد می توانند در حوزه کاری ما به درستی یا به اشتباه مداخله کرده 
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و اثرگذاری مثبت یا منفی داشته باشند.
ما در جهان گذشته، به نوعی در چهاردیواری خانه خود زیست می کردیم و تمامی عرصه های زندگی، به خودمان ربط 
داشت و کنترل بیشتری داشتیم. اما در حال حاضر، چهاردیواری را هر چیزی که تعریف کنیم )هویت فردی، هویت 
خانوادگی، هویت شــغلی، هویت دینی، هویت ملی، هویت طبقاتی( و به عبارت دیگر هرچه مدار هویتی در اطراف 
خود ترســیم کنیم، باید بپذیریم که مدار هویتی شــکاف برداشته و دچار فراپاشی و فروپاشی شده است. ساختارهای 
هویتی، ســاختارهای زیستی، ســاختارهای فردی و جمعی دچار تکثر و تنوع شــده و چنین تکثری می تواند ما را با 
چالش هایی روبه رو کند که بخشــی از چالش ها برای فروکاســتن است و بخشی هم می تواند به فرصت تبدیل شود. 
این جهان جدید میدان ها عمل را با چالش های متعددی روبه رو می کند که اگر بتوانیم این چالش ها را مدیریت کنیم؛ 
عرصه زیســتی، زندگی فردی، فکری، تفکر، اندیشــه، نگارش، تحقیق و کار می تواند اثرگذاری بهتری بر ما داشته 
باشد و اگر نتوانیم این چالش ها را مدیریت کنیم؛ قطعًا در رقابت با دیگران عقب مانده و سرعت حرکت آن ها باعث 

می شود تا جایگاه ما تغییر کند.
سازمان ها یکی از میدان هایی هستند که در جهان جدید دچار چالش های بسیاری شده اند؛ چراکه سازمان ها میدان های 
متراکمی از نیرو، برنامه و اقدام هســتند، و بنابراین اگر جهان جدید بر زندگی فردی و شــخصی افراد اثرات بسیاری 
دارد، قطعًا این اثرات متراکم شده و با حرکت به سوی سازمان ها، چالش ها را شدیدتر، جدی تر، عینی تر و ملموس تر 
به منصه ظهور می رســاند. به عبارت دیگر در حال حاضر، ســازمان ها و میدان هایی که در آن کارهای تشکیالتی و 
برنامه ریزی شده انجام می دهیم، هم سهل تر و هم سخت تر شده است. ما نیاز به سازماندهی مرکزی تری داریم که 
بتواند به صورت لجستیکی هدایت و رهبری بیشتر و جدی تر با توجه به جهان جدید و عاقالنه تر و مقرون به صرفه تر 
انجام دهد. همچنین در برخی موارد نیاز به سازمان زدایی داریم تا همکاری و مشارکت حداکثری از نیروهای انسانی 

را به کار بگیریم.
در جهان جدید لزوم کیفی گرایی افزایش پیدا کرده و کار به صرف کار و کاِر ساعتی نشان می دهد که به هیچ وجه 
به سمت منافع سازمانی یا عملکردهای نهایی ما حرکت نمی کند. ما باید شاخص های کیفی تری را برای سنجش کار 
فردی و جمعی تعریف کنیم. اگر دانشــگاه تهران نتواند خود را متحول کند، نســل جوان ما در کشورهای همسایه یا 
اروپایی تحصیل می کند. به طور حتم رقابت در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی در جهان جدید افزایش پیدا می کند. 
ضمن اینکه در تمامی میدان ها با مخاطب بهره ور یا هدف سرسخت تر، فعال تر و لجبازتری سروکار داریم. اگر ما در 
گذشته مواردی را بخشنامه می کردیم و توسط مخاطب پذیرفته می شد، در حال حاضر مخاطب برای پذیرش مقاومت 
بیشتری دارد. باید مطمئن باشیم که هرچه نسل ها جلوتر می روند، روابط آموزشی، خانوادگی، انسانی، شغلی، تجاری 
و سیاســی ما مبتنی بر چالش های هرچه بیشتری برای اقناع و اثرگذاری در شهروندان، ارباب رجوع و افرادی که با 

آن ها در تعامل هستیم، اتفاق خواهد افتاد.
جهان جدید، جهانی اســت که ما را به چالش های بســیار زیادی کشانده اســت. این چالش ها فردیت نوین، زیست 
فردی و جمعی نوین، میدان کار و عمل متفاوت و مدیریت و رهبری متفاوتی را ایجاد می کند. اگر در گذشته مفاهیم 
در خأل و تنهایی تعریف می شــد، در حال حاضر باید درون زنجیره ای از دایره المعارف های مفهومی تعریف شود. اگر 
حزبی بخواهد در عرصه سیاســی به رقابت مشــغول شود، در صورتی که به زیست شهروندان و جهان ذهنی شان یا 
به اســتراتژی رقبای سیاسی بیرونی توجه نکند، قطعًا در ارتباط با شهروندان دچار چالش های زیادی خواهد بود و به 
تدریج در ذهن شــهروندان تبدیل به باشگاه قدرت می شود. بنابراین ســرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی کم رنگ 
خواهد شــد. همچنین اگر یک محقق یا استاد دانشگاه نتواند روال گفت وگوی افقی و مشارکتی را با مدیران، رقبا و 
دانشــجویان در مقاطع مختلف به دست آورد و بر آن مسلط باشد، احترام اساتید کهن را قطعًا نخواهد داشت؛ چراکه 
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علم و دانش به تنهایی وجاهت و مشروعیت اجتماعی تولید نمی کند.
یکی از تغییراتی که در جهان جدید اتفاق افتاده، ظهور شــبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی سیستم هایی 
از برقراری ارتباط هستند که می توانند در آِن واحد، تعداد زیادی از کاربران را به صورت متنی، صوتی و تصویری به 
یکدیگر متصل کنند )مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و…(. الزم به ذکر است که تعریف شبکه های اجتماعی بیشتر 
از شــبکه های اجتماعی ارتباطی است. شــبکه های اجتماعی 6 نوع اصلی دارند مانند شبکه های بازی و فوریوم های 
تخصصی. بیشــتر عرائض بنده ناظر بر شبکه های اجتماعی ارتباطی اســت؛ هر چند شبکه های تخصصی در ایران 
خیلی شکل نگرفته و شکل گیری آن ممکن است در آن تبعاتی که بر روی روابط عمومی ها می گذارد، کمرنگ تر از 
شبکه های اجتماعی ارتباطی باشد اما آن ها هم می توانند در برخی شرایط اثراتی داشته باشند که در بعضی از کشورها 
نشانه هایی از بروز چالش در این عرصه ها پیدا شده است. در ایران هنوز این اتفاق رقم نخورده و تا اندازه ای کارکرد 
شــبکه های اجتماعی تخصصی و فوریوم های حرفه ای درون شــبکه های اجتماعی عمومی یا ارتباطی هضم شده و 

یکی از چالش های بزرگ مدیریت کالن فضای مجازی در ایران همین موضوع است.
به عنوان مثال تمامی سخنوران اجتماعی ما توئیت کرده و در اینستاگرام حضور دارند در حالی که باید در فوریوم های 
تخصصی فعال باشند؛ نه اینکه خودشان را به عنوان چهره عمومی با شهروندان به طور مستقیم همیشه درگیر کنند 
و بنابراین بحث های فنی، تخصصی و داخل ســازمانی در عرصه عمومی بروز پیدا می کند و میدان های متحدالمرکِز 
امنیت اطالعات به هم خواهد ریخت و آشفتگی اطالعاتی ایجاد می شود. بسیاری از اتفاقاتی که در ایران رخ می دهد، 
به دلیل فقدان فوریوم های تخصصی اســت. ظهور شبکه های اجتماعی با تذکارهای تعریفِی ارائه شده سبب شده تا 
کار روابط عمومی دچار چالش شــود. روابط عمومی ها به عنوان حِد فاصل یا چشــم و گوش سازمان وظیفه هدایت 
بیرونی ســازمان ها را برعهده دارند. روابط عمومی ها وظیفه دارند تا یک ســازمان را در زمان و مکان نهادینه کنند. 
روابط عمومی باید به سازمان بگوید تا با شهروندان، رقبا و میدان عملی که در آن زیست می کنند، چگونه باید تعامل 
کرد. روابط عمومی ها همیار بخش های برنامه ریزی، مدیریت و اجرایی هستند. اگر ما می گوئیم سازمان ایجاد شده تا 
کاری را انجام دهد و کارکردی را محقق کند، ابزار ســنجش میزان توفیق در بهره وری و کارایی باید روابط عمومی 
باشد. روابط عمومی با آن معنایی که در دنیا شکل گرفته و روزبه روز به سمت استراتژیک تر شدن حرکت می کند، به 

عنوان معین و کمکی تمام بخش های درون سازمان، R&D و رهبری سازمان تلقی می شود.
روابط عمومی ها در میدان جدیدی زیست می کنند که در آن شبکه های اجتماعی ظهور کرده است. شبکه هایی که هر 
شهروند و فرد غیرمطلعی می تواند هر سخنی را واقعی یا غیرواقعی تولید کند، درون شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارد و با جلب نظر تعدادی از شــهروندان و بهره وران دیگر که به هر دلیلی وارد این فضا شــده اند، تکثیر و عرضه 
کند. این فراوانی و ســهولت در دسترســی و تولید محتوا این امکان را به تولیدکنندگان می دهد تا بدون کنترل، هر 

خروجی و تحلیل یا تفسیری را تولید و عرضه کنند.
در پایان باید یادآوری کنم که روابط عمومی ها در جهان شبکه ای شده با چالش های متفاوتی مانند »چالش سرعت«، 
»چالش دقت«، »چالش کیفیت اطالعاتی«، »چالش تعامل جهانی-محلی«، »چالش رقابت و همکاری با رسانه های 
سنتی و مدرن«، »چالش دوســویگی«، »چالش چندرسانه ای بودن«، »چالش دیجیتالیزه شدن«، »چالش شبکه ای 

شدن« و »چالش مجازی شدن به معنای فلسفی و بنیادین آن« روبه رو هستند.
الزم به ذکر است؛ در نشست تخصصی دانشگاه دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال عالوه بر دکتر مهدی منتظرقائم، 
دکتر عباس قنبری باغســتان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران با موضوع »روابط عمومی ها و گذار به دانشگاه 
دیجیتال )نســل پنجم آموزش(« و دکتــر هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی با موضوع 

»روابط عمومی؛ امکان و امتناع گفت وگو در شرایط افول سرمایه اجتماعی« به سخنرانی پرداختند.
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گفت وگو در دانشگاه، گفت وگو از دانشگاه و 
گفت وگو با دانشگاه باید در دستور کار قرار گیرد

دکتر هادی خانیکی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی:

مسئله اصلی در روابط عمومی ها ضعف در مهارت های گفت وگو است

روابط عمومی دانشگاه تهران: نشست تخصصی »دانشگاه دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال«، به 
عنوان یکی از نشست های تخصصی اولین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«، سه شنبه هشتم 
شهریورماه 1400، برگزار شد. در این نشست که با حضور سه تن از اساتید حوزه ارتباطات، 
رسانه و روابط عمومی برگزار شد، دکتر هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
به موضوع »روابط عمومی؛ امکان و امتناع گفت وگو در شرایط افول سرمایه اجتماعی« به سخنرانی 

پرداختند که متن کامل سخنرانی ایشان به شرح ذیل است:

گمان می کنم همه ارتباطاتی ها با یکدیگر هم نظر هستند که رسانه، شکل بوده و ارتباطات، محتوا است. به عبارت 
دیگر رســانه، تکنیک، فناوری و مهارت های رســانه ای چه در حوزه روابط عمومی، چه در حوزه روزنامه نگاری و 
چه در حوزه رســانه های جدید اگر بتوانند منجر به ارتباط شــوند )منظور از ارتباط نوعی همگرایی، فهم مشترک 
از مســئله و تالش مشــترک برای حل مسئله است( و به راه حل دســت یابند، موفق هستند. بر اساس تحقیقاتی 
که در ایران انجام شــده و بنا بر مشــاهدات و تجربیات اینجانب، مدعای بنده این است که چون جامعه ما به طور 
عام و جامعه دانشــگاهی ما به طور خاص در معرض یک اختالط سرمایه ای بوده، به همین دلیل هم اختالل های 
ارتباطی وجود دارد. اختالل های ارتباطی را می توان به یک نهاد ارتباط گر )که روابط عمومی اســت و در شــکل 

جدید دیجیتالی شده(، تعمیم دهیم.
زمانی که صحبت از سرمایه می شود، می دانیم که نسبت به کاال موقعیت باالتری دارد، قابل ذخیره و انتقال است. 
انواع ســرمایه در دوران ما حداقل به پنج وجه مشــخص تقسیم شــده و در حال گسترش است. از دوران گذشته 
)قرن 19( با ســرمایه اقتصادی و سرمایه فیزیکی سروکار داشــته و داریم. پس از آن سرمایه انسانی در قرن 20 
مطرح شــد که انباشــت دانش و تجربه بوده و به این اعتبار است که هر جامعه ای دارای ثروتی می شود که ناشی 
از آموزش، تخصص، مهارت و… اســت. سرمایه سوم، »ســرمایه اجتماعی« است که از اوایل قرن 20 در حوزه 
اجتماعی و اقتصادی مطرح شــد و مبتنی بر میزان اعتماد، تأثیر شبکه های اجتماعی، همیاری، قانون گرایی، امید 
به آینده و… اســت و پشتوانه برای دو ســرمایه دیگر شد. سرمایه بعدی، سرمایه فرهنگی است که شامل تاریخ، 

ســنت، تبار، ارزش، هنر و… می شود و سرمایه نمادین که به خلق افتخار و تعلق خاطر منجر می شود.
آنچه که امروزه با آن در جامعه مواجه هســتیم و جامعه شناســان، اقتصاددانان، صاحب نظران سیاسی و ارتباطات 
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هم به آن پرداختند، این مســئله است که ســرمایه اجتماعی، در معرض اختالل ها و کاســتی هایی قرار گرفته و 
مــا ارتباط گران نمی توانیم با غفلت به آن بپردازیم. خوشــبختانه ســرمایه اجتماعی به صــورت علمی در ایران 
ســنجیده شــده )حداقل در قالب مطالعات اجتماعی و پیمایش های منظم و ادواری از سال 1379 درباره ارزش ها 
و نگرش های اجتماعی و فرهنگی و ســرمایه اجتماعی صورت گرفته است(، و نشان می دهد که مسائل مهمی در 
ایران شکل گرفته و تغییرات گوناگونی به وجود آمده است. در این تغییرات که اشکال مختلفی دارد و جنبش های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاســی را نیز می ســنجد، دو تغییر بسیار مهم است: 1( ارزش های فردی نسبت به 
ارزش های جمعی رشد بیشتری کرده است 2( ارزش های مادی در برابر ارزش های معنوی اولویت پیدا کرده است.

به عبارت دیگر در وضعیت آتی جامعه، که هر مخاطبی در هر محیطی، چه در شــکل کالن و چه در ســطح خرد 
آن، به ســوی فردگرایی بیشتر و مادی شــدن بیشتر حرکت کرده اســت. عالوه بر این دو تغییر عمده، تغییرات 
ســرمایه اجتماعی در ایران یک تهدید بزرگ را نشــان می دهد و آن حس زوال اجتماعی است که ابعاد مختلفی 
دارد: 1( احســاس تضعیف ارزش های اخالقی در جامعه 2( احســاس تضعیف و نابرابری در جامعه 3( احساس بی 

اعتمادی عام 4( احساس هراس از آینده.
زمینه های مهم اجتماعی اســت که سرمایه اجتماعی را در ســطح کالن، در سطح میانی و در سطح خرد کاهش 
می دهد. پژوهشــی در ســال 1397 در دانشگاه تهران انجام شده که نشــان می دهد ظرفیت سرمایه اجتماعی با 
شــاخصه های قابل اندازه گیری در چه وضعیتی قرار دارد. ســرمایه اجتماعی در سه سطح کالِن پنداشت عمومی 
مردم از عملکرد نظام در رفع و حل مشــکالت عمده کشور، پنداشت عمومی جامعه از درستی جامعه و ارزیابی از 
آینده تنزل پیدا کرده اســت. همچنین سرمایه اجتماعی را در ســطح میانی سنجیده است؛ به این معنا که اعتماد 
ســازمانی به دستگاه های رســمی دولتی یا حاکمیتی، وزارتخانه ها و نهادهای تأمین کننده اقتصاد و سیاست و… 
اعتماد به گروه های شــغلی و حرفه ای و همچنین اعتماد به رســانه ها سنجیده شد که متأسفانه در مقایسه با موج 
اول تنزل داشــته اســت. سطح سوم سرمایه اجتماعی نیز در سطح خرد اســت؛ یعنی داوری عمومی مردم نسبت 
به خودشــان که آن هم در وضعیت خوشایندی قرار ندارد. خوشــبختانه در این میان، دانشگاه و مدرسه نهادهای 
اجتماعی ای هســتند که اعتماد بیشــتری به آن ها می شــود. همچنین در اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای به 
ترتیب معلمان، کارگران و پزشکان و استادان دانشگاه ها در وضعیت باالتری قرار دارند. در مجموع می توان گفت 

که نه تنها وضعیت مطلوبی وجود ندارد، که حتی وضعیت کاهنده ای نیز مشــاهده می شود.
زمانــی کــه چنین اتفاقی رخ بدهد، در حــوزه ارتباطات به طور عام و روابط عمومی به طــور خاص تأثیر خواهد 
گذاشــت. جامعه در حال تکه تکه شــدن و فرد گراتر شدن است. یکی از مهم ترین مواردی که در چنین وضعیتی 
نیاز اســت، چســب اطالعاتی و اتصال افــراد، گروه ها و نهادهای جامعه اســت. به همین دلیل با یک مســئله 
پارادوکسیکال و تناقض آمیز مواجهه ایم که از یکسو ارتباطات به سمت تضعیف و گسستگی در شکل گفت وگویی 
خود پیش می رود و از سوی دیگر، نیاز به ترمیم و تقویت آن وجود دارد. در هجده ماهی که جامعه ما مانند جهان 
درگیر مســئله اپیدمی کرونا بوده و هســت، همه ما می بینیم که از یک طرف کرونا ما را به منزوی شدن، فاصله 
اجتماعی و فرار اجتماعی دعوت کرده و از ســوی دیگر چنین دورشدنی ما را به ارتباطات دیجیتال سوق می دهد. 
در این وضعیت پارادوکسیکال، در یک پیوستاری قرار گرفته ایم که گمان می کنیم صرفًا با تقویت روابط دیجیتال 
و فناورانه می توانیم جلوی ریزش اعتماد و گســیختگی را بگیریم و از طرف دیگر آن گســیختگی ها حتی اجازه 

نمی دهد که ارتباطات فناورانه و دیجیتال نقش مؤثری داشــته باشد.
چند ســال گذشته تحقیقی توسط دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی انجام شده که مهم ترین 
نشــانه های تحول را در افکار عمومی این ســه وجه می داند که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی، میزان نارضایتی 
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و گســترش دامنه نارضایتی ها بیشتر شده اســت. دومین تغییری که در افکار عمومی آشکار شده هراس از آینده، 
ناامیدی و احســاس ترس از آینده است که با شتاب در حال گسترش اســت. سومین عامل بسیار مهم این است 
کــه ارزش ها و معیارهای عمومی که می تواند رفتارهای جمعی )اعتماد عمومی، همبســتگی عمومی، همیاری( را 

تنظیم کند، به شدت کاهش پیدا کرده است.
مســئله ما در روابط عمومی ها )چه در شــکل دیجیتال و چه در شکل نهادی و ســازمانی( ضعف در مهارت های 
گفت وگو اســت. ضعف گفت وگو در سطح فرهنگی امکان فهم مشترک، شنیدن حرف ها و پیام ها، درست گفتن و 
انتقال پیام ها را به شــدت پایین آورده و این ضعف در فرهنگ گفت وگو در ســطح اجتماعی به ضعف در نهادهای 
مدنی، تخصصی و شبکه ای منجر شده است. همچنین انعکاس ضعف فرهنگی گفت وگو و ضعف نهادهای مدنی، 
تخصصی و شــبکه ای در وجه اجتماعی، به ضعف رقابت در ســطوح مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
منجر می شــود. بنابراین مســئولیتی که در برابر ما به عنوان روابط عمومی محیط های دانشگاهی وجود دارد این 

اســت که گفت وگو در دانشگاه، گفت وگو از دانشگاه و گفت وگو با دانشگاه را در دستور کار قرار دهیم.
الزم به ذکر است؛ در نشست تخصصی دانشگاه دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال عالوه بر دکتر هادی خانیکی، 
دکتــر عباس قنبری باغســتان، مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه تهران با موضوع »روابــط عمومی ها و گذار به 
دانشــگاه دیجیتال )نســل پنجم آموزش(« و دکتر مهدی منتظرقائم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با موضوع 

»رابطه عشــق و نفرت روابط عمومی و شبکه های اجتماعی« به سخنرانی پرداختند.



دکتر مسعود 
غالمعلی لواسانی

دکتر عباسی شوازی  دکتر هاجر 
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احساس مسئولیت اجتماعی و ملی، آگاهی و شناخت از جامعه 
علمی بین المللی، استقالل فکری، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه 

و امید در بین دانشجویان، هدایت و راهبری عالیق آنان در 
جهت رسالت اجتماعی مهم ترین دغدغه های آموزشی است

دکتر محمدجالل عباسی شوازی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران که همه ساله از سوی معاونت آموزشی برگزار می شود، با 
معرفی برگزیدگان این جشنواره، به کار خود پایان داد.

آموزش در زمان کرونا، موضوع  و  دانشجویان  یادگیری  آموزشی، نحوه  مدیریت کالس،  تجارب  
گفت وگوی فاطمه علی زاده، دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، با دکتر محمدجالل عباسی 

شوازی، استاد برگزیده در هشتمین جشنواره آموزش، است که در ادامه می خوانید:

 به عنوان اولین سوال، تجربه و یا خاطره  خود را درباره با آموزش بیان کنید.
مایه افتخار است که حدود 33 سال پیش به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تهران شدم و به عنوان اولین 
فارغ التحصیل جمعیت شناسی دانشگاه از رساله خود دفاع کردم؛ بعد از مدتی به عنوان مربی جذب دانشگاه شدم. سپس با 
بورسیه دانشگاه تهران دوران دکتری خود در دانشگاه ملی استرالیا را گذراندم و پس از آن فعالیت های آموزشی خود در 

دانشکده علوم اجتماعی را ادامه دادم.
شرکت در کالس و آموزش و تعامل با دانشجویان از شیرین ترین اوقات خدمت بنده است و فکر می کنم این احساس را هر 
استادی داشته باشد. موفقیت دانشجویان در دروس و مراحل مختلف تحصیلی، فارغ التحصیلی و استخدام آن ها در دانشگاه ها 
و یا سایر دستگاه های دولتی و خصوصی بسیار باعث خوشنودی استاد می شود. به ویژه فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های 
تحصیالت تکمیلی که استاد راهنما و یا مشاور پایان نامه آن ها بوده ام بسیار باعث رضایت خاطر و خوشنودی ام بوده است و 

همیشه خداوند را شاکر بوده ام که دستاوردهای علمی و اجرایی دانشجویانم تحسین برانگیز بوده است.

 کالس های شما بیشتر استادمحور است یا دانشجومحور؟
شخصاً اعتقاد دارم که دانشجویان در کالس های درسی باید مشارکت فعال داشته باشند و عموماً کالس هایم با بحث 
و تبادل نظر درباره موضوع درس همراه هستند. البته، میزان مشارکت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت 
است. در کالس های دوره کارشناسی با طرح سواالت متعدد دانشجویان را تشویق می کنم در مباحث کالسی شرکت 
کنند. در کالس های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان تشویق می شوند که با مطالعه منابع درس مورد نظر که قبل 
از هر جلسه کالس برایشان ارسال می شود و مطالب و مقاالت تکمیلی مرتبط که جستجو و مطالعه می کنند با آمادگی 
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در کالس حاضر شوند. در واقع، اینجانب بیشتر نقش راهنما و مدیریت بحث را بر عهده می گیرم و سعی می کنم با ارسال 
منابع درسی مربوط و به روز، تک تک دانشجویان را به صورت داوطلبانه درباره موضوع مورد بحث تشویق کنم. به عبارتی، در 

کالس ها سعی می کنم به جای متکلم وحده بودن، با دانشجویان تبادل نظر و مباحثه داشته باشم.
 

 در خصوص یادگیری دانشجویان در کالس های درسی )یادگیری عمیق، کارگروهی و...( و یا مدیریت کالس و 
نحوه  تدریس خود، تجارب و نظر را توضیح دهید.

مدیریت بنده برای دروس کارشناسی ارشد و دکتری به نحوی است که دانشجویان از ابتدا تا انتهای ترم درس را با جدیت 
دنبال می کنند و باید آمادگی و مشارکت خود را نشان دهند. با این روش دانشجو از ابتدای ترم تحصیلی تا زمان امتحان 
مرتب در حال مطالعه مباحث درسی است و اصطالحاً مفهوم درس »شب امتحانی« برای دروس اینجانب معنی ندارد. 
دانشجویان عالوه بر آموختن محتوای درسی باید از جنبه های مختلف آموزش ببینند: اول، آشنایی با نظم و مقررات کالسی 
و رعایت آن ها مانند حضور به موقع در کالس و تهیه و تحویل گزارش های درسی در تاریخ های تعیین شده؛ دوم، آشنایی با 
زبان انگلیسی و مطالعه منابع التین مرتبط با دروس؛ سوم، اعتمادبه نفس برای انتخاب موضوعات تحقیقی برای گزارشات 
درسی؛ چهارم، آشنایی و یادگیری دانشجویان با نحوه تهیه گزارش های درسی و مقاالت علمی؛ پنجم، آشنایی و یادگیری 

با نحوه ارائه یافته ها و گزارشات تحقیقی از طریق ارائه سمینار در کالس ها.
شیوه تدریس و هدف بنده این است که به نحوی به دانشجویان کمک کنم تا هم زمان با یادگیری محتوای درس، در زمینه های 
فوق توانمند شوند. بدین منظور، در ابتدای هر ترم در اولین جلسه کالسی سیالبس درس همراه با منابع، انتظارات و نحوه 
ارزشیابی دانشجویان ارائه می شود؛ کمیت و کیفیت گزارشات درسی و تحقیقی و مهلت زمانی برای ارائه آن ها نیز مشخص 
می شود. عالوه بر منابع درسی فارسی، منابع درسی به زبان انگلیسی قبل از هر جلسه کالس برای دانشجویان ارسال می شود 

تا آن ها با مفاهیم اصلی و نویسندگان علم جمعیت شناسی در سطح بین المللی نیز آشنا شوند.
در ابتدای هر ترم معمواًل دانشجویان ممکن است زمان زیادی برای ترجمه متون انگلیسی صرف کنند ، ولی بعد از دو یا 
سه هفته خواندن متون انگلیسی برایشان آسان تر می شود، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و زبان انگلیسی خود را به 
مرور تقویت می کنند. گزارش هایی که دانشجویان در طول ترم تهیه می  کنند و به ویژه گزارش اصلی درس که در پایان ترم 
تحویل می شود، به آن ها نحوه انتخاب موضوع تحقیق و نگارش و تهیه گزارش به شیوه علمی را می آموزد. هم چنین، نقد 
سمینارها و نیز ارائه گزارش های شفاهی در کالس به آنها راه های انتقال مفاهیم به صورت مؤثر را نشان می دهد. در مجموع، 
دانشجویان با یک کالس مدیریت شده، درس را شروع می کنند و به صورت منظم در کالس مشارکت می کنند و در نهایت 

با توانمندی در زمینه های مختلف کالس را به پایان می برند.
در طول دوران خدمت آموزشی، ارزیابی های دروس اینجانب بیان کننده این است که به رغم اینکه دانشجویان در طول ترم 
وقت و تالش زیادی برای درس های بنده صرف می کنند، ولی همواره از میزان یادگیری خود در کالس ها رضایت داشته اند 

و حتی بعد از فراغت از تحصیل نیز کالس های اینجانب را مفید ارزیابی کرده اند.
 

 به نظر شما در یک سال و نیم اخیر، وضعیت آموزش و بازدهی استادان و دانشجویان دوران کرونا چگونه 
بوده است؟

به طور طبیعی در ابتدای کرونا به دلیل مشخص نبودن طول دوره کرونا و نیز عدم وجود امکانات برای ارائه کالس های آنالین، 
مشکالتی وجود داشت، ولی به رغم موانع و شرایط موجود، موفقیت های زیادی در کیفیت کالس های آموزشی به صورت 
آنالین ایجاد شده و به نحوی انقالب تکنولوژیکی در آموزش در سطح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است. خوشبختانه 
دانشگاه تهران بسترسازی ارزشمندی در تغییر جهت گیری از کالس های حضوری به آموزش مجازی کرده است و با ارائه 

دکتر عباسی شوازی / آموزش، ادبیات و علوم انسانی
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آموزش ها و ارزیابی های مستمر، استادان و دانشجویان به اهمیت آموزش الکترونیکی پی برده اند. به مرور زمان  بر کیفیت 
آموزش های الکترونیکی و مزایای آن افزوده شده و به نظر می رسد آینده آموزش عالی در این مسیر قرار گیرد.

در این زمینه هر فردی برای خود تجربیات متفاوتی در برگزاری کالس های درسی به صورت آنالین دارد، در یک سال 
گذشته بنده همواره تالش کرده ام که دانشجویان با شوق و انگیزه کافی در کالس های درس من شرکت کنند و عدم 
برگزاری کالس های حضوری مانع آن نشده است که از حجم و محتوای کالس های درس کاسته شود. با توجه به 
برنامه هایی که در طول ترم برای دانشجویان مشخص کرده ام، باعث شده است که هر دانشجو ضمن مشارکت فعال در 
جلسات هفتگی کالس های درس، گزارشات درسی خود را به صورت مستقل تهیه و قبل از موعد مقرر ارائه دهد. احساس 
من این است که کالس های آنالین، چنانچه به خوبی مدیریت و راهبری شوند، این امکان را فراهم می کند که دانشجویان 
ملزم به مطالعه و ارائه گزارش های درسی به صورت فردی شوند و همین موضوع بر آگاهی و توانمندی آنان کمک 
می کند. البته هنوز مشکالت و موانعی در ارائه آموزش های آنالین وجود دارد، ولی با توجه به ظهور تکنولوژی ارتباطی و 
برنامه ریزی های هدفمند، این مشکالت مرتفع می شود و روز به روز بر کیفیت آموزش افزوده خواهد شد. در مجموع، کرونا 
ضمن اینکه با برخی مشکالت و محدودیت هایی همراه بوده است، ولی فرصت های استثنایی را پیش روی بشر و به ویژه 

بخش آموزش گذاشته است که بدون کرونا به راحتی امکان پذیر نبود.
 

 و سخن پایانی شما درباره آموزش؟
همواره باید در نظر داشت که آموزش و پژوهش دو مقوله توأمان است و کیفیت کالس های درسی و محتوای آموزشی تنها 
از طریق انجام پژوهش ها و ارائه یافته های جدید و مرور یافته های تحقیقات قبلی امکان پذیر است. به عبارتی، هر استاد باید 
همواره دو بال آموزش و پژوهش را در امور تدریس و آموزش دانشجویان خود به کار گیرد تا محتوای متون درسی بر مبنای 
مسائل اجتماعی روز جامعه شکل گیرد و دانشجویان با شناخت شرایط و نیازهای جامعه تربیت و آماده شوند. در کنار تدریس، 
وظیفه استاد این است که با ایجاد روابط معنوی با دانشجویان، ویژگی های اخالقی و مدنی آنان را شکل داده و تقویت کند. ایجاد 
احساس مسئولیت در مقابل مسائل اجتماعی و ملی، استقالل فکری، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه و امید در بین دانشجویان، 
هدایت و راهبری عالیق آنان در جهت منافع شخصی و رسالت اجتماعی آنان از موضوعاتی است که باید در کنار آموزش دروس 

تخصصی به دانشجویان ارائه شود.
 

 چه توصیه هایی برای دانشجویان دانشگاه تهران دارید؟
دانشجویان بهترین دوران زندگی خود را در دانشگاه می گذرانند و در حقیقت برای ادامه زندگی شخصی و اجتماعی خود 
سرمایه گذاری می کنند. دوره دانشجویی گذراست و بدون داشتن نقشه راه و تالش و پشتکار نمی توان دستاورد خوبی برای 
آینده داشت. دانشجویی موفق است که با آگاهی، عشق و عالقه، تالش و پشتکار و امید به آینده از امکانات و استادان 
دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی در کشور است بهره ببرد. ایجاد و بهره گیری از شبکه های علمی که به صورت رسمی 
و غیر رسمی در دانشگاه وجود دارند، نه تنها برای دوران دانشجویی مفید است، بلکه در دوران پس از فارغ التحصیلی که 
بخش مهم تر و طوالنی تری از زندگی هر دانشجو را تشکیل می دهد نیز بسیار ارزشمند است. عالوه بر آن، ضمن احساس 
مسئولیت اجتماعی و ملی، آگاهی و شناخت از جامعه علمی بین المللی برای هر دانشجو ضروری است و بدون شک دانشگاه 

بهترین بستر برای تعامالت بین المللی است.
در نهایت، دانشجویان باید در نظر داشته باشند که استادان دانشگاه، روزی به عنوان دانشجو در همین کالس ها نشسته اند و پس 
از فراغت از تحصیل، جذب دانشگاه شده و به کشور و جامعه علمی خود خدمت می کنند. همان طور، نخبگان اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی جامعه نیز از همین مسیر گذشته اند؛ بنابراین، دانشجویان می توانند الگوهای آینده خود را در کشور و دانشگاه جست وجو 

کنند و برای رسیدن به آن اهداف برنامه ریزی و تالش کنند. بدون شک، خواستن توانستن است.
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تدریس تولید کننده ارزش واقعی است

دکتر امین خراسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

در هیچ برهه ای نباید از آموختن از پیشکسوتان اجتناب کرد

 اگر بپذیریم که هیچ چیز نمی تواند جای تجربه را بگیرد این نکته را هم قبول می کنیم که انتقال 
تجربه در هر حرفه و سطحی قدری از منفعت را برای تازه واردان آن حوزه یا حتی سالخوردگان 
آن نیز دارد؛ از این جهت که در جریان راه های رفته دیگران قرارگرفتن می تواند به هموارشدن 
مسیرهای طی نشده یا ارزیابی مسیرهای طی شده کمک کند. هیچ کس نمی تواند خالق تجربه 
باشد، باید آن را متحمل شد و راه میانبر در این میان شنیدن تجارب دیگران است. در ادامه سلسله 
دانشگاه  آموزش  برگزیدگان هشتمین جشنواره  با  تهران  دانشگاه  عمومی  روابط  گفت وگوهای 
تهران، هانیه شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، به سراغ دکتر امین خراسانی، استادیار 

دانشکده جغرافیا، رفته که شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 به عنوان اولین سوال و برای بازشدن باب گفت وگو، دکتر خراسانی در خصوص مهمترین درس آموخته ها 
و تجربیات سال های تدریس می گویند:

شاید مهم ترین سوال هم همین سوال باشد که تجربه این سال ها چه مواردی بوده است. اول باید بگویم که تجربه 
تدریس من به قبل از استخدام در دانشگاه تهران به عنوان هیأت علمی برمی گردد؛ در دوره دکتری و به صورت 
حق التدریس در دانشگاه آزاد و واحدهایی از دانشگاه پیام نور و البته محدود به دوره کارشناسی. البته شاید تجارب 
از  دانشگاه تهران شدم، یکسری  وارد  به عنوان هیأت علمی  از زمانی که  اما  نباشد،  استناد  قابل  این دوره خیلی 
تجارب را به صورت آزمون و خطا یا از طریق یادگیری و مطالعه بدست آوردم، اما امتیازی که به زعم بنده داشتم 
و شاید برخی دیگر از استادان نداشته باشند این مورد است که بنده از سال 80 وارد دانشگاه تهران شدم؛ در مقطع 
کارشناسی تا مقطع دکتری به صورت پیوسته در دانشگاه تهران بودم و شناخت تقریبًا عمیقی از دانشگاه تهران و 
تدریس در آن داشتم. اعم از انتظارات استادان، انتظارات دانشگاه و دانشکده، سطح رشته خودم در دانشگاه و سطح 

رشته بین دانشگاه های دولتی.
 این موارد به من کمک کرد تا چند گام نسبت به یک استاد پایه یک که تازه می خواهد ببیند که فضای حاکم به 
چه صورت است، جلوتر بودم و استنباط شخصی من این است که این مورد یک مزیت برای من بوده است، اما این 
نکته درک شخصی من است و شاید الزم باشد قضاوت های بیشتری در این خصوص انجام بشود. لذا در ادامه قصد 

دارم در دو سرفصل مهم ترین تجارب آموزش خودم را به شما بگویم:
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 تدریس، تولیدکننده ارزش واقعی
مهم ترین تجربه ای که از دانشگاه تهران فارغ از اینکه چه مقطع و چه درسی باشد به دست آوردم، ارزشمندی خود 
تدریس است، یعنی تدریس در ذات خود یک کار ارزشمند و شما به عنوان مدرس تولیدکننده ارزش هستید. چون 
ممکن است که خیلی از کارها برای ما درآمدزا باشد یا برای ما موقعیت ایجاد کنند یا با هر معیار دیگری مطابق 
باشد که افراد بر آن اساس شغل انتخاب می کنند. چه بسا شغل های زیادی هستند که از آن درآمد به دست می آید 

و جایگاه اجتماعی و اقتصادی دارد، اما تولیدکننده ارزش واقعی نیستند.
اما شغل معلمی در هر مقطع و مؤسسه ای مولد ارزش واقعی است و اگر هم به عنوان شغل اول هم فراتر از یک شغل 
به آن نگاه کنیم خود فرد مدرس متوجه تولید این ارزش واقعی می شود و بازخورد آن را در بازه های زمانی مختلف و 
حَتی در کوتاه مدت هم از دانشجو، از جامعه و از سایر نهادهایی می گیرد که در سطح جامعه با آن در ارتباط هستند. 
ما اگر قدری عمیق به فرایند تدریس نگاه کنیم و با یکسری استانداردها انجامش بدهیم قطعًا یک ارزش واقعی را 

در اختیار مخاطب قرار می دهیم.
دومین تجربه و سرفصلی که می خواهم به آن اشاره کنم و فکر می کنم برای خودم خیلی تجربه ارزنده و مهمی است 
و شاید به همکاران هم سن و سال من نیز کمک کند، ارائه بینش و در واقع بصیرت و آگاهی  فراتر از آن چیزی است 

که در یک واحد درسی ارائه می شود.
می خواهم خیلی صریح در این خصوص با شما صحبت کنم، در حال حاضر دانش عمومی شده است و مرزهای دانش 
محدود به دیوارهای دانشگاه ها نیستند. باید این واقعیت را بپذیریم و من فکر می کنم هر عضو دانشگاهی یا هیأت 
علمی که این واقعیت را نپذیرد فقط بی دلیل کار خود را سخت تر می کند. اتفاقًا فکر می کنم پذیرش این حقیقت 
کمک می کند که با سرعت بیشتری جلو برود و از یک سری از انرژی هایی که خارج از محیط دانشگاه وجود دارد هم 
در مسیر خودش استفاده کند. این اصاًل به این معنا نیست که دانشی که در دانشگاه وجود دارد کم است یا به روز 
نیست یا کم ارزش است، منظور این است که حداقل بخش هایی از مطالبی که در کالس های خود آموزش می دهیم 
چه در قالب پایان نامه و پژوهش مستقل، بیرون از دانشگاه قابل دسترس است؛ در فضای اینترنت، در مؤسسات آزاد، 

در تعامل با دانشجویانی که در دانشگاه های دیگر و در مقاطع تحصیلی باالتر هستند.
این سطح  از  بخواهیم  اگر  کند، حاال  منتقل  استاد می تواند  که  است  بینشی  نیست،  قابل دسترس  که  آن چیزی 
انتزاعی فراتر برویم، پرسش این است که بینش و بصیرت در این میان یعنی چه؟ یعنی نحوه پیدا کردن شغل، نحوه 
تعامل با کارفرما بعد از اشتغال و نحوه تعامل با استادان؟ می خواهم بگویم همه این موارد در کنار هم سازنده پازلی 
هستند که به ایجاد تصویری کلی کمک می کند که فکر می کنم مهمترین وظیفه یک استاد ارائه این تصویر کلی به 
دانشجویان و مخصوصًا دانشجویان دوره کارشناسی است. دانشجویان مقاطع باالتر این تصویر کلی را در ذهنشان 
دارند )از شخصیت خود، از رشته و جهان بینی ( اما دانشجویان کارشناسی غالبًا راه زیادی برای به دست آوردن آن 

پیش رو دارند.
 مجموعه دانشی که در این حوزه از طریق استاد به دانشجو یا مستقیمًا با رفتار و گفتار استاد یا با ارجاعاتی که 

می دهد منتقل می شود؛ مثل شرکت در کارگاه های جانبی، سخنرانی های مرتبط یا پیشنهاد مطالعه کتب ارزشمند.
دانشجو باید احساس کند با یک بانک اطالعاتی مواجه است، حال ممکن است این شبهه به وجود بیاید که بگوییم 
بانک اطالعاتی در خارج از دانشگاه نیز وجود دارد و و به طور مثال در اینترنت یا افرادی خارج از دانشگاه موجود 

است، اما اینگونه نیست.
نحوه چینش اطالعات کنار یکدیگر خیلی اهمیت دارد؛ مثاًل در رشته ما از روش های آماری و نرم افزارهای آماری 
می توانند  نیز  دانشگاه  داخل  و  خارج  افراد  از  خیلی  می شود.  استفاده  زیاد  مختلف،  تحلیل های  به  رسیدن  برای 
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تحلیل های آماری انجام دهند و بر آن ها مسلط هستند، ولی وظیفه شکل دهی به آن تحلیلی که در قالب خرد برآمده 
از مجموعه آمار ها در کنار همدیگر، برعهده استاد است. مثاًل در فصل پنجم یک پایان نامه، جایی که باید خردی 
برای دانشجو شکل بگیرد. حداقل در رشته های علوم انسانی و اجتماعی به این صورت است که متأسفانه در خیلی 
از موارد این اتفاق نمی افتد. نکته بنده این است که این مورد یک امر پژوهشی نیست، اگر دانشجو به خرد نرسیده 
باشد، نباید مسآله را به پایان نامه تقلیل دهیم. ما فقط نباید به سراغ استاد راهنما برویم، بلکه مجموعه استادان و 
افرادی که در مسیر آموزشی دانشجو بودند در آن امر دخیل هستند و در مجموع نتوانستند این توان را در دانشجو 
ایجاد کنند که بعد از یک یا دو سال وقت گذاشتن برای پایان نامه بتواند فصل پنجم را به سادگی و بدون نیازبه استاد 
بنویسد. به زعم بنده باید بتواند بنویسد و اگر این اتفاق نیفتاده است، یعنی آن بینشی که باید از استادان به دانشجویان 

منتقل می شده منتقل نشده است.
من با اعالن هایی شبیه رویدادهای تد با عنوان ارائه سه دقیقه ای پایان نامه در سطح دانشگاه زیاد مواجه شده ام. حال 
چه کسی می تواند در سه دقیقه پایان نامه اش را ارائه بدهد؟ دانشجویی که دو یا سه سال بر روی یک مسأله کار 
کرده است باید به یک خردی رسیده باشد. کسی که می خواهد گامی به جلو بردارد و در حوزه تخصصش مؤثر باشد 

فقط با دانستن اینکه این آزمون آماری معنادار است نمی تواند کاری از پیش ببرد.
من فکر می کنم ما اگر فقط همین دو مورد را؛ یعنی ارزشی که تدریس دارد و بینشی که توسط استاد باید به دانشجو 
منتقل بشود را در قالب دو پروژه مکمل به رسمیت بشناسیم و در واقع باور درونی مان باشد، حداقل برای شخص 

من کفایت می کند.

 آشنایی با محیط تدریس
دکتر خراسانی در پاسخ به سوال ضرورت آشنایی با محیط و بستر تدریس اینگونه پاسخ دادند: من می خواهم با این 
جمله تجربه زیسته ام را به شما منتقل کنم که من یازده سال دانشگاه تهران را به عنوان دانشجو زندگی کردم و 
تمام زیر و بم آن را شناختم. روز اولی که وارد دانشگاه شدم با یکی از دوستان برادرم با فضای دانشگاه آشنا شدم و 
در آن لحظات احساس کردم که ایشان چقدر نسبت به فضای دانشگاه اطالعات دارد با اینکه اختالف سنی کمی با 

من داشتند، اما به لحاظ آشنایی با محیط بسیار غنی بودند.
می خواهم بگویم دانشجویی که از یک روستای دورافتاده یا شهرستان به دانشگاه تهران می آید، همان قدر که من 
غریب بودم غریب است و اگر استاد شناخت کافی داشته باشد، خیلی فراتر از آموزش، کالس و درس می تواند به 
کمک دانشجو بیاید. کمااینکه بنده هم تمام تالشم این بوده است که نوع تعاملم با دانشجویان، به ویژه در مقطع 
کارشناسی، به این شکل باشد و احساس دانشجو این باشد که فراتر از کالس و درس، با وی تعامل صورت می گیرد. 
این مسأله در امر آموزش بسیار اهمیت دارد؛ اینکه دانشجو به استاد اعتماد کند و به تجربه استاد ایمان بیاورد. حال 
ممکن است استاد یک دانشگاهی از خارج از کشور استخدام شود یا استادان بین دانشگاه های مختلف داخلی جابه جا 
شوند. من اصاًل قصد ندارم که بگویم این همکاران ارجمند مشکلی دارند و فقط معتقدم این آشنایی یک مزیت است 
که شاید بتوان به نوع دیگری آن را جبران کرد. توجه به همین نکته که مِن نوعی از یک فضای دیگری آمدم، این 
هم ارزش افزوده ای دارد. ترکیب این استادان با یکدیگر اتفاقًا منتقل کننده خردی است که پیشتر به آن اشاره کردم 

و تنوع استادان از این جهت مهم و به نفع دانشجو است.

 آزمون و خطا
در ادامه از استاد خراسانی خواستم تا خطاهای مسیر تدریس شان را که پیش تر به آن اشاره کردند، بگویند:
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من اتفاقًا مشخصًا به آزمون و خطایی بودن اشاره کردم که بگویم ابایی ندارم از اینکه اعالم کنم خطایی داشتم و 
بهتر است تجارب چه مثبت و چه منفی منتقل شوند.

مهم ترین ضعفی که بعدها به آن پی بردم کم سوال پرسیدن از همکارانم بود و در مواقعی که الزم بود از تجارب 
ایشان نمی پرسیدم. به این دلیل که خودم در دانشگاه تهران بودم و فکر می کردم هر چه الزم است را می دانم، این 
استادان پیشکسوت را می شناسم و سر کالس هایشان بوده ام، اما این اشتباه بود و باید بیشتر به سراغ این پیشکسوتان 
می رفتم. از این استادان خیلی می توان استفاده کرد. ما یک استادی داشتیم به نام استاد مطیعی لنگرودی که ایشان 
استاد مشاور رساله دکتری بنده بودند و چند سالی است که بازنشسته شدند. من در هر سه مقطع با ایشان کالس 
داشتم و هنوز هم از جمالت قصار ایشان در کالس هایم استفاده می کنم و هر چه جلوتر می روم به عمق آن جمله 
و گزاره علمی، اجتماعی، اقتصادی بیش از پیش پی می برم. البته دست دانشجو را هم در این باره بازمی گذارم و 
تفسیر زیادی از این جمالت ارائه نمی دهم؛ می خواهم دانشجو بداند که این مسأله هم وجود دارد و چیزی را به او 

تحمیل نمی کنم.
استادان و پیشکسوتان تعدادشان بسیار است و من دکتر لنگرودی را به طور مثال گفتم. ای کاش در سال های اول 
تدریس بیشتر از استادان پیشکسوت می پرسیدم و فوت کوزه گری آنها را یاد می گرفتم، چون آنها آنقدر بلند نظر 

هستند که این نکات را به ما یاد بدهند.

 نحوه تعامل با دانشجویان
استادیار دانشگاه تهران تعامل خود را با دانشجویانشان این طور توصیف کردند:

اول پاسخی کوتاه به این سوال شما می دهم و بعد آن را به تفصیل توضیح می دهم؛ کالس ها در دوره کارشناسی 
استادمحور و در دوره کارشناسی ارشد و تحصیالت تکمیلی دانشجومحور است.

تدریس در دوره کارشناسی استادمحور است، اواًل به این معنی نیست که من حتمًا می خواهم یک محتوای از پیش 
تعیین شده را بدون هیچ انعطافی به دانشجو تدریس کنم. تأکید من این است که دانشجو در دوره کارشناسی باید 

حرف شنوی داشته باشد، ولی هر حرفی را هم قبول نکند؛ یعنی دانشجو گوش شنوا داشته باشد.
دانشجوی  وقتی  را  نکته  این  من  کاش  است. ای  کمک کننده  خیلی  کارشناسی  دانشجویان  برای  ویژگی  این 
می کنم  سعی  کلی  طور  به  بودند.  گفته  استادان  و  بودم  کم دقت  من  احتمااًل  البته  می دانستم.  بودم  کارشناسی 
به  زیاد  دانشجوها  چون  بودم،  موفق  حدی  تا  خودم  زعم  به  و  باشد  داشته  حرف شنوی  کنم  مجاب  را  دانشجو 
اتاق من مراجعه می کنند و مشورت می گیرند؛ درباره موضوعات مختلف و حتی موضوعات غیردرسی! حتی در 
مواردی دانشجو برای حل مشکل خانوادگی به من اعتماد کرده و به سراغ ما آمده است. البته من در این زمینه 
نه ادعایی دارم و نه دانشی. فقط اعتمادی بوده است که بین من و دانشجو شکل گرفته است. برای مجاب شدن 
دانشجو یکسری الزاماتی نیاز است؛ این مورد را یکی دو سالی به تجربه آزمایش کردم و در کالس های مختلف 
از تکنولوژی در تدریس  استفاده کنیم و  باید حتمًا  این بحث مطرح است که  آن را دیدم. در حال حاضر خیلی 
هرچه از این ابزارها بیشتر استفاده کنیم، احتمااًل تدریس  ما بهتر است. بنده هم منکر این قضیه نیستم، اما اجازه 
دانشجو فکر می کند  پاورپوینت پخش می شود،  بدهم، وقتی سر کالس کارشناسی،  را توضیح  بدهید مصداقش 
این یعنی درس و این اسالیدها تمام درس است. یکسری از دانشجویان هم تقاضا دارند که اسالیدها را دریافت 
کنند چرا؟ به این دلیل که دیگر برای امتحان به همین خطوط اکتفا کنند و سراغ منابع دیگر نروند و توقع نمره 

خوب داشته باشند.
البته این دانشجوی کارشناسی است و وظیفه ما است که ذهن او را به سمت نوعی بلوغ و به نظرم به سمت بینشی 
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است  ممکن  می کنم  برگزار  پاورپوینت  بدون  را  کارشناسی  کالس های  اکثر  هم  حاضر  حال  در  بدهیم.  حرکت 
پاورپوینت ببرم، اما برای استفاده خودم برای انسجام ذهنی ام می برم، اما در برخی کالس ها بنا بر اقتضای محتوای 
کالس الزم است تصاویر، نقشه ها یا مواردی از این دست برای انتقال بهتر مفاهیم نمایش داده شود، در واقع بُعد 

بصری تدریس در این جا اهمیت پیدا می کند.
به طور کلی به نظر من این آسیب است که بگوییم استاد اگر پاورپوینت ندارد، یعنی طرح درس ندارد، یعنی نمی داند 
می خواهد چه بگوید و الی آخر. نه! من مطلقًا این مورد را قبول ندارم و معتقدم در دوره کارشناسی جنس درس تا 
حدی تعیین کننده این مسأله است که ترجیح امروزم استفاده کمتر از پاورپوینت و استادمحوری در دوره کارشناسی 

است، اما این الزامًا به این معنی نیست که تا ابد به این شکل پیش خواهم رفت.
در دوره کارشناسی ارشد و دکترا ورق برگشته و اوضاع کاماًل متفاوت می شود و به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد 
تدریس من تجربه محور است، معتقدم بسیاری از مفاهیمی که می خواهیم در این دوره به دانشجو آموزش بدهیم یا 
در مقطع کارشناسی آن را یاد گرفته است و بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد بسط داده می شوند و با توجه به اینکه 

باید به سراغ پژوهش بروند، مفاهیم را در کنار تجارب قرار می دهند و این دو را با هم پیش می برند.
به زعم بنده تدریس صرف مفاهیم در دوره کارشناسی ارشد راه به جایی نمی برد؛ چون مقطع کارشناسی ارشد به 
باید گوش شنوا  بین کارشناسی که  برزخ  برزخ رنج می برند؛  این  از  نیز  برزخ است و دانشجویان  نوعی مثل یک 
باشد و زیاد بخواند و دکتری که هم سن و هم تجربه شان آنقدر قوی هست که با دادن سرنخ ها مسیر را پیدا کند، 
استاد  از  آنقدر  نه  باشد،  را داشته  توانایی طی کردن مسیر  دارد که خود  باالیی  آنقدر سن  نه  ارشد  در کارشناسی 
حرف شنوی دارد که کار را پیش ببرد، اما وقتی دانشجو را به سراغ تجارب می فرستیم، این ذهنیت ها اصالح می شود 
و متوجه می شود دانستن مفاهیم و مدل ها کافی نیست و باید بتواند مسائل را حل کند و اگر نمی تواند، نمی توان اسم 

آن را کارشناس ارشد گذاشت.
در مقطع دکتری کار خیلی راحت است و اصاًل همین عنوان دکتری دانشگاه تهران وزن بسیار زیادی دارد و آرزوی 
خیلی از افراد به دست آوردن این جایگاه است و خوشبختانه بیشتر دانشجویان  دکتری ما نیز به اینکه تالش زیادی 
برای رساندن آنها به مسیر مطلوب انجام شود، نیازی ندارند. در این دوره هم به تناسب جنس درس نوع تدریس را 
مشخص می کنم؛ مثاًل در رشته ما عنوان درسی است به نام »اندیشه ها و رویکردهای توسعه روستایی« که بحث 
نظری است و آنقدر نظریه ها گسترده هستند که شاید استادان هم نتواند ادعا کنند که بر همه آنها مسلط هستند. 
مثاًل دانشجویانی هستند که چند سال با یک نظریه به واسطه پایان نامه کارشناسی ارشد درگیر بودند و در این مورد 
من آنها را از خودم بیشتر صاحب نظر می دانم و در تدریس از نظر آنها استفاده می کنم و به قدر نیاز از تجربیات 
بهره مند می شوم. بیشتر کالس ها در این دوره تعاملی هستند و کارهای گروهی به شکلی است که در طول ترم از 
یافته هایشان استفاده می کنیم و اصالحات الزم انجام  می شود و با یکدیگر در مورد کارهایشان گفت وگو می کنند. 
البته بنده سه سال است که در این مقطع تدریس می کنم و نمی توانم در این مورد ادعایی داشته باشم، کما اینکه در 

مورد مقاطع دیگر هم ادعایی ندارم.
کار گروهی مسأله چالشی است و حداقل در تدریس من با چالش های زیادی مواجه شده است و تجارب متناقضی 

گرفتم: مشارکت همه افراد یا روی دوش یک نفر افتادن!
شیوه ای که من برای اولین بار در یک کالس کارگاهی کارشناسی ارشد پیاده کردم و تجربه نسبتًا موفقی بود به 
این شکل بود که اول کار را به صورت انفرادی توضیح دادم ،بدون اینکه به دانشجویان بگویم کار گروهی در پیش 
است. در یکسری حوزه های محدود و دانشجویان چند هفته ای روی آن کار کردند و به صورت انفرادی گزارش هایی 
را برای کالس آماده کردند. بعد از چند هفته که افراد به کارشان متعهد شده بودند و احساس می کردند متعلق به 
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خودشان است در کنار دانش و آگاهی نسبی که در مورد مسأله پیدا کردند، این دانشجوین را به گروه هایی تقسیم 
کردم که مسأله مشابه یکدیگر است. بچه ها به سرعت با یکدیگر هماهنگ شدند. کارهایی که ارائه دادند کارهایی 
مجزا بود، ولی یک کار گروهی هم به عنوان سنتز ارائه دادند. من فکر می کنم به این شکل بچه ها هم ضرورت کار 
گروهی را متوجه می شوند، هم با کیفیت آن را انجام می دهند. کار گروهی انگیزه می خواهد و اینکه من فقط از فواید 
کار گروهی بگویم کافی نیست، اما اگر با مسأله مواجه و متوجه شوند شاید کارش عینًا منطبق با هم گروهی اش 
نباشد، اما یک نخ تسبیح این دو را به یکدیگر متصل می کند. فکر می کنم ادبیات کارگروهی در کشور ما بد یا ناقص 
جا افتاده است؛ فقط می گوییم کار گروهی خوب است، اینکه چرا خوب است و چطور باید انجام بشود را توضیح 

نمی دهیم.
این تجربه بنده نسبتًا موفق بوده و قصد دارم آن را به دوره کارشناسی و دروس مشابه نیز تعمیم بدهم.

اما دیگر برای دکتری، دانشجو باید بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ما در حال تربیت سرپرست و مغز متفکر 
سازمان ها هستیم. از این نظر برای آن ها اعتقادی به کار گروهی ندارم.

 بازخورد دانشجویان
دکتر خراسانی درباره بازخورد دانشجویانشان این طور توضیح دادند:

بازخوردها و تجارب مثبت خداروشکر کم نبوده است. فقط یک مثال می زنم: دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدی 
داشتیم که رتبه 1 کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی بود. از دانشگاهی در یزد آمده بود و دانشجوی بسیار توانمندی 
بود، اما با ریشه عشایری. از آن جایی که تخصص من هم جغرافیای روستایی است و با این عزیزان کار و زندگی 
کرده ام، می دانم با تغییر این محیط الزم است کمی به کمک این افراد بیاییم. این دانشجو در حد یک فارغ التحصیل 
دکتری بود و انتظارش از کالس خیلی باال بود. از یک سری از همکاران دل خور بود که مطالب کالس کافی نیست. 
را  دانشجو  این  کردم  سعی  من  می شد.  تمام  گران  برایش  لهجه   داشت صراحت  روستایی  عشایری،  ریشه  چون 

راهنمایی کنم و هفته ای نبود که چند ساعتی در اتاق من نباشد. من هم استقبال می کردم.
این دانشجو بعد از اتمام دوره ارشد و فارغ التحصیلی برای دکتری اقدام نکرد و بیشتر درگیر تشکیل خانواده و کسب 
درآمد بود، اما از دنیای علم فاصله نگرفت. خوشبختانه آنقدر توانستم راهنمایی اش کنم که در چند پروژه ملی به 
همراه همکارانم با من همکاری کرد و در حال حاضر هم من او را به یکی از دانشگاه های شهر تهران معرفی  کردم 
و در حال تدریس است. به یک شرکت مهندسی مشاور هم معرفی  کردم و در آنجا مشغول به کار است. هر پروژه ای 
که من داشته باشم قطعًا پای ثابت پروژه هایم است. ایشان با آن صراحت لهجه بیش از حد می توانست خیلی زود 
از طرف استادان طرد بشود و استادان ادبیات ایشان را مناسب دانشگاه ندانند، اما وظیفه معلمی من چه می شود؟ ما 
و دانشجو ربات نیستیم و قرار نیست فقط یک سری مفاهیم را منتقل کنیم کما اینکه اکثر مباحثی که باید تدریس 

می شد ایشان پیشاپیش می دانست.
اگر من کمکش نمی کردم، در دوره کارشناسی ارشدش هم ناتمام می ماند. شاید من در این سطح تجارب زیادی 
نداشته باشم، اما جمعًا این شکل از کارها منافعی برای استاد هم دارد و فکر می کنم باید ارتباط دانشجو و استاد را 
بلندمدت تر و راهبردی تر شکل بدهیم و شاید الزم است کم لطفی هایی که گاهی به برخی دانشجویان روا داشته 
می شود انجام ندهیم. البته من در جایگاهی نیستم که رویکرد استادان یا نظام آموزشی را نقد کنم، اما اینکه ما شرایط 
تمام دانشجویان را یکسان ببینیم به زعم من کم لطفی است. باید بتوانیم تاب آوری این نوسان را در خود تقویت 

کنیم تا از منافع مادی و معنوی این ارتباط بهره مند شویم.
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 به عنوان حسن ختام گفت وگو از دکتر خراسانی خواستم تا خاطره ای از کالس هایشان تعریف کنند.
نمی توانم بگویم خاطراتی که انسان همیشه از آنها یاد می کند آنقدر زیاد است که بخواهم از بین آن ها انتخاب کنم، 

نه آنقدر کم است که قابل ذکر نباشد. یک خاطره که خودم را خیلی تحت تأثیر قرار داد برای شما تعریف می کنم:
دو یا سه سال پیش در یکی از کالس های کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان در حال ارائه یک کار کالسی بود. 
)من در کالس های ارشد و دکتری صریح هستم، یعنی خیلی با دانشجویان مدارا نمی کنم و آنها را به چالش می کشم. 
ایشان همان موقع ارائه به گریه افتادند و تاب انتقادات تند و تیز من را نداشتند. کالس ملتهب شد چرا که خود من 
هم با چنین شرایطی مواجه نشده بودم. البته پیش آمده بود که سر جلسات امتحان از این قبیل اتفاقات بیفتد. خالصه 
از یکی از خانم های کالس، که سن شان از باقی بچه ها باالتر بود، خواستیم که ایشان را آرام کنند. از آن دانشجو 
خواستم بعد از کالس بیایند تا صحبتی با هم داشته باشیم. بعد از کالس که آمدند همچنان هق هق داشتند و مکدر 
بودند. بعد از چند دقیقه که ایشان کمی آرام شدند از ایشان خواستم فارغ از کالس از خود بگویند؛ از محل زندگی، 

کاری که انجام می دهند از همه آنها تعریف کنند و از اینکه چه شد آنقدر ناراحت شدند.
کار به جایی رسید که ترم بعد که دانشجویان این کالس مشغول انتخاب استاد راهنمای پایان نامه هایشان بودند این 
خانم نفر اول به دفتر من آمدند و می خواستند فقط با من پایان نامه بردارند و می گفتند حاضرند در صورت تکمیل 
ظرفیت یک یا دو ترم هم صبر کنند. در حال حاضر که که اواخر کار پایان نامه شان است می توانم بگویم تا به حال 

هیچ دانشجویی را ندیدم که تا این اندازه تالش کند و روی پایان نامه ارشد اینقدر زحمت کشیده باشد.
یک  اینکه  ولی  است،  نبوده  کم  من  تدریس  تجربه  در  داشتند  بیشتری  هیجانات  و  احساسات  که  اتفاقاتی  شاید 
دانشجو با آن حجم از هیجان و شاید تنفر وارد دفتر من شد و حاال که متوجه نیت خیر و کمک من شده است آنقدر 
اصرار دارد که حتمًا پایان نامه اش را با من بگذارند، من را خیلی تحت تأثیر قرار داد. هرچند که ابداً دوست ندارم 
هیچ دانشجوی دیگری به این شکل در کالس من گریه کند٬ اما متوجه شدم که دانشجویان ممکن است دچار 
قضاوت های احساسی شوند و ما باید کمک شان کنیم که از این هیجانات و احساسات عبور کنند و به ما اعتماد کنند.
نهایتًا ممنون از شما که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتید، امیدوارم اندکی از آنچه الزم بوده بوده است در شأن 

دانشگاه تهران در اختیار مخاطبان قرار گرفته باشد.
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یادگیری تمامًا در کالس درس اتفاق نمی افتد

دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دانشجو باید چگونگی حل مسئله را یاد بگیرد 

دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی استادیار گروه فیزیک دانشگاه تهران است. وی دکتری تخصصی 
خود را در سال 1۳۸۷ در رشته فیزیک ذرات از پژوهشگاه دانش های بنیادی گرفت و در سال 

1۳۹۶ نیز موفق به کسب »جایزه مریم میرزاخانی« نیز شد. 
تجارب آموزشی، نحوه  مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و تجارب در کالس های مجازی، 
با دکتر هاجر  موضوع گفت وگوی فاطمه علی زاده، دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، 
ابراهیم نجف آبادی، استاد برگزیده در هشتمین جشنواره آموزش است که شرح آن را در ادامه 

می خوانید:

 به عنوان اولین سوال، در مورد دستاوردهایتان، خصوصاً جایزه مریم میرزاخانی توضیح دهید، چه شد که 
برنده  این مدال شدید؟

Physical-:مثل معتبری  مجالت  در  را  مقاالت  سری  یک  ما  که  بود  جهت  این  از  میرزاخانی  مریم  جایزه ی 
کارها  این  و  معتبری هم هستند  بسیار مجالت  که  کردیم  Elevators، PRL، Physics  Reports، چاپ 
و کروتونیون  اکتونیون ها  ریاضیات مثل  اعداد خاص  بین ساختار سیاه چاله ها و یک سری  بود  ارتباطی  مورد  در 
مطرح شده بود، که فکر می کنم این جایزه به خاطر این زمینه کاری که یک ارتباط جدیدی بود که ما با همکاری 

همکارانمان در دانشگاه امپریال کالج لندن انجام دادیم و باعث شد این جایزه به من اختصاص پیدا کند.
 

 با توجه به انتخاب شما در جشنواره آموزش سال جاری، از تجارب و خاطره خود در کالس برایمان بگویید؛ 
کالس هایتان بیشتر دانشجومحور بوده یا استادمحور؟

تدریس در کالس سراسر تجربه است و خاطره، که در ادامه تجارب در کالس هایم را توضیح می دهم، اما در مورد 
محوریت کالس، همه ی کالس ها بر عهده خودم است و بر اساس نیاز دانشجو کالس هایم را تنظیم می کنم. البته 
در مورد کالس های آنالین شرایط خیلی متفاوت است اما در کالس های حضوری بر اساس سیالبس درسی، بحث 
کالس را پیش می بردیم و همیشه سعی بر این بوده با پروژه هایی که برای دانشجویان تعریف می شود، عمق مطالب 

کالسی را درک کنند.
در کالس ها سوال و جواب محوریت دارد و بنده به این روش تمایل دارم، چون در این زمان است که متوجه می شوم 
دانشجو درس را پیگیری و درک می کند. و دانشجوهایی که کمک بیشتری نیاز داشتند، کالس های حضوری برای 
رفع اشکال برگزار کردم، کالس های حل تمرین هم که جدا برای هر کالس وجود دارد و این کالس را دانشجوهای 
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حل تمرین زیر نظر استاد هدایت می کنند.
نکته ای که وجود دارد در هر کالس، این است که در انتهای هر ترم هم رضایت دانشجو و هم رضایت استاد باید 
حاصل شود، دانشجو باید از زمانی که برای حضور در کالس، حل تمرین و پیگیری کالس گذاشته است، رضایت 
داشته باشد، و این طور نیست که صرفًا برگزاری کالس مد نظر باشد. به همین خاطر من همیشه سعی می کنم 
خودم را جای دانشجو بگذارم تا متناسب با آن نیازها و توقعات کالس ها را جلو ببرم، و احساس می کنم این روش 
تا به حال جوابگو بوده است. اما این نوع برگزار کردن کالس به شدت انرژی و زمان می برد، ولی وقتی دانشجو پس 
از فارغ التحصیلی هم، استاد و نحوه  تدریسش را به خوبی به یاد می آورد، حس رضایت و خوشحالی جواب تمام 

سختی ها است.
 

  در رابطه با یادگیری دانشجو و نحوه ی تدریس و مدیریت خود در کالس، توضیح دهید؟
از نظر من استاد نباید همه مطالب کالس را به دانشجو منتقل کند، و این وظیفه دانشجو است که برود تحقیق کند 
و با توجه به سواالتی که در کالس مطرح می شود، خود را به چالش بکشد. به این دلیل است که تمایل به پرسش 

و پاسخ در کالس ها دارم، چون باعث می شود دانشجو مدام در کالس درگیر و شرکت داده شود.
به همین دلیل در ابتدای کالس برای بیان مطلب با یک پرسش ابتدایی شروع می کنم و از دانشجو نظر می خواهم 
که این نظرات در روند کالس تأیید و یا تکمیل می شوند که این موضوع به درک و یادگیری بهتر دانشجو کمک 
می کند، اما نباید توقع داشت دانشجو همه  مطالب را در کالس یاد گرفته باشد و بیشتر روند اصلی فکرکردن و فهم 

مطالب اصلی مدنظر است.
در کالس درس من دانشجو باید چند مطلب را به خوبی یاد بگیرد: اول اینکه برای بررسی یک اتفاق یا توجیه یک 
پدیده چه سوالی درست است که پرسیده شود، دوم، پس از اینکه سوال پرسیده می شود، یاد بگیرد چه اطالعاتی 
نیاز است که در مورد این سوال بداند، و سپس اطالعات قبلی را در ذهن خود چنان طبقه بندی کند که هروقت نیاز 
شد بتواند از این دسته بندی برای جواب سوال جدیدش استفاده کند. سوم، سعی کند با استفاده از دانسته ها پاسخ 

سوال را پیدا کند.
سعی ما بر این است که دانشجو چگونگی ارتباط دادن بین اطالعات و چگونگی حل مسأله و پاسخ دادن به مسئله 

را یاد بگیرد؛ زمانی که دانشجو چگونگی را یاد بگیرد می تواند جواب سوال را پیدا کند.
در نهایت دانشجو باید از جواب سوال خود اطمینان حاصل کند؛ زمانی که این اتفاق بیفتد و دانشجو این روش را یاد 

بگیرد، باید این توانایی را کسب کند که در تمام مسائل مختلف آ ن را به کار ببرد.
پس هدف در کالس این است که روش ماهیگیری را به دانشجو آموزش دهیم تا خود بتواند ماهی را از آب بگیرد و 
وقتی این یادگیری اتفاق می افتد دانشجو احساس رضایت می کند. بنابراین کالس بر اساس نحوه ی فکر کردن دانشجو 

و آموزش تحلیل مسائل پیش رفته است تا دانشجویان بتوانند بر اساس قوه ی ذهنی خود باقی مطالب را یاد بگیرند.
یکی دیگر از تجاربی که در کالس برای ما حائز اهمیت است و سعی در کسب این تجربه داریم احترام متقابل است؛ 

کالس در صورتی قابل اداره کردن است، که احترام متقابل وجود داشته باشد.
مِن استاد زمانی پشت همین نیمکت ها دانشجو بوده ام و شاهد مدیریت کالس از سوی دیگری بودم، بنابراین باید 
حواسم به این باشد کسی که در مقابل من نشسته است، شخصی است که در آینده هر شغلی هم داشته باشد، 
همانند خود من است. همان طور که استاد توقع احترام از سمت دانشجو دارد، استاد هم باید متقاباًل برای نظرات 
و وقت دانشجو ارزش قائل شود. پس زمانی که احترام وجود نداشته باشد، هر چقدر هم تالش کنیم، کالس قابل 

اداره کردن نیست.
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 نظر شما در رابطه با آموزش در زمان کرونا چیست؟ آیا بازدهی مطلوب را داشته است؟
با توجه به مشکالتی که سامانه ایلرن در ابتدا وجود داشت، پلت فرم های دیگری را برای برگزاری کالس آنالین 
انتخاب کردم تا مشکل قطع و وصلی کالس را نداشته باشیم، اما دانشگاه باید برای کالس هایی که نیاز به حل 

مسئله و اثبات روابط ریاضی بر روی تابلو هستند، تمهیداتی را بسنجد.
در کالس های آنالین به دلیل کاهش تعامل استاد با دانشجو، به صورت ویدئو و یادداشت هایم با دانشجو ارتباط برقرار 
می کنم، در کل تجربه ی خوبی در برگزاری کالس های آنالین داشته ام. اما بازدهی که انتظار می رود از کالس ها، 
در کالس آنالین به خوبی کالس های حضوری نیست. و بررسی یادگیری و ارزیابی دانشجو در کالس های مجازی 

به طور واقعی امکان پذیر نیست.
در نهایت شرایط خوبی برای کالس های آنالین با توجه به وضعیت اینترنت کشور و سامانه های آموزشی، فراهم 
نشده است، اما سعی ما بر این بوده که با استفاده از ویدئوهای آموزشی، مطلب را به درستی به دانشجو منتقل کنیم.

 
 سخن پایانی و توصیه ای به دانشجویان

تمام دوران تحصیل در دانشگاه خاطره است، باالخص دوران کارشناسی و با یک مرتبه ای دوران کارشناسی ارشد، 
همه  این دوره ها دوران طالیی زندگی دانشجوهاست؛ چون دانشجوها کاماًل در یک سن بسیار ثمربخش و در یک 
سنی که می خواهند محیط اطراف را بشناسند و فکر آینده باشند در محیط دانشگاه رشد می کنند. توصیه ام به آنها 
این است که نهایت استفاده را از این دوران بکنند، چه از لحاظ کنار هم بودن دوستان و یا گروهی درس خواندن. 
به  یا هم فکری و  را حتمًا کسب کنند، مثل حل تمرین در کنار دوستان و  از تجارب  باید یک سری  دانشجویان 
اشتراک گذاشتن ایده ها، محاسبه  جدید با همکالسی ها و این اتفاقات فقط در دانشگاه اتفاق می افتد و در محیط کار 
این فرصت ها پیش نمی آید. بنابراین، به طور جدی به دانشجویان توصیه می کنم از این دوران که بهترین دوره ی 
جوانی است، به بهترین نحو بهره ببرد. هرکسی در این سن می تواند ترسیم کند چه اتفاقاتی در زندگی آینده اش 
می افتد، پس باید حداکثر استفاده را در محضر استادان مختلف و با تجربه خصوصًا در دانشگاه تهران که دانشگاه 

مادر کشور است، ببرد.
عالوه بر این امکانات، دانشجوهایی هستند که هم صحبت و هم فکر بچه ها هستند و از لحاظ هوش در جایگاه باالیی 
قرار دارند و دانشجویان اگر در کنار هم، همکاری، ترسیم آینده و حرف زدن را یاد بگیرند می توانند آینده خوبی را 

برای خود ترسیم کنند.



215

وظیفه مهم استاد، ایجاد انگیزه 
و عالقه در دانشجویان است

دکتر غالمرضا عبداهلل پور
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دانشگاه محل اجتماع انسان های عالقه مند و عاشق، بااستعداد، تالشگر 
و خدمتگزار، مستعد و مطلع از علوم روز است

دکتر غالمرضا عبداهلل پور، استاد دانشکده دامپزشکی و برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه، 
گفت: »استادان همواره باید تالش کنند تا از  نظرهای دانشجویان در مورد شیوه تدریس خود آگاه 
شوند و این فرصت را به دانشجو بدهند که انتقادها و پیشنهادهای خود را به راحتی مطرح تا بر 

اساس آن نقاط ضعف خود را اصالح کنند«.
جشنواره  هشتمین  برگزیدگان  با  تهران  دانشگاه  عمومی  روابط  گفت وگوهای  سلسله  ادامه  در 
آموزش، هانیه شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر غالمرضا عبداهلل پور، استاد 
دانشکده دامپزشکی، در خصوص تجارب آموزشی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و 

تجارب کالس های مجازی به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش در خصوص تجارب خود در حوزه آموزش توضیحاتی ارائه فرمایید.
در این زمینه یکی از وظایف مهم اســتاد در کالس درس، ایجاد انگیزه و عالقه در دانشــجویان است و در کنار این 
نکته، الزم اســت کالس به نحوی مدیریت شود که برای دانشجو خســته کننده نباشد. با توجه به اینکه بنده عضو 
گروه آموزشــی علوم بالینی و بیماری های دام هســتم که هم جنبه تئوری و هم جنبه عملی دارد، تالش کرده ام تا 
در کالس های درس تجارب علمی خودم را در هر دو بُعد به دانشــجو منتقل کنم. لذا، در کالس های نظری که در 
خصــوص بیماری های دام صحبت می کنــم، معمواًل زمانی را برای نمایش فیلم مربوط به همان بیماری که قباًل در 
کلینیک دامپزشــکی یا در ویزیت های خارج از کلینیک به همراه دانشــجویان سال های باالتر داشته ام را به نمایش 

می گذارم.
باید گفت این بخش از کالس خیلی برای دانشــجویان جذاب اســت و ســبب عالقه و توجه بیشتر آنان به موضوع 
درس می شــود. در بخش پایانی کالس همواره وقتی را برای پاســخ به پرسش های دانشجویان اختصاص می دهم. 
البته در طی ســه ترم گذشــته که تدریس مجازی در اغلب موارد جایگزین تدریس حضوری شده است، استادان با 
چالش جدیدی روبه رو شده اند که به ناچار می بایست خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند. من با توجه به اینکه طی 
20 ســال گذشته مسئولیت مرکز کامپیوتر بیمارستان دامپزشکی را همزمان برعهده داشته ام، لذا همواره از کامپیوتر 
حداکثر اســتفاده را در برگزاری کالس هایم داشته ام و خوشــبختانه از همان ابتدای شیوع پاندمی کرونا، جزو اولین 
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نفرات جهت برگزاری کالس های آنالین در ســامانه آموزش مجازی دانشــگاه تهران بودم و در این مدت کمتر از 
آموزش آفالین استفاده کرده ام.

در مورد دروس عملی نیز همواره در مقدمه هر جلسه خالصه ای از دروس پیش نیاز مرتبط با بحث کالسی ارائه می دهم 
تا موضوع هایی که معمواًل چند ترم قبل برای دانشــجویان عنوان شده را یادآوری کنم تا بر این اساس بتوانند مباحث 
مربوط به درس جاری را دقیق تر دنبال کنند. در طی هر کالس از سیستم های سمعی بصری کامپیوتری حداکثر استفاده 

را برای آموزش می کنم. همچنین 30 درصد وقت کالس عملی را برای تمرین دانشجویان اختصاص می دهم.
 

 آموخته یا درس گرفته ای در این مسیر داشتید که بتواند به استادان جدید کمک بکند؟ به واقع توصیه شما 
به اعضای هیأت علمی تازه وارد در این حوزه چه مواردی است؟

اعضای هیأت علمی جدید که جذب دانشکده دامپزشکی و به ویژه گروه علوم بالینی می شوند، ضمن توجه به نکاتی 
که به آن اشــاره شــد، الزم اســت در جهت تقویت تجارب عملی خود در کنار مباحث نظری کوشا باشند تا بتوانند 
کالس هــای درس موفق  تری را برگزار کنند. همواره تالش کنند در کنار اســتفاده از کتاب های مرجع، مقاالت روز 
مرتبط با تخصص خود را نیز مطالعه کنند. همچنین ارتباط علمی خود را با ســایر محققان و اســتادان پیشکســوت 
ملی و بین المللی حفظ کرده و آن را گســترش دهند. نکته مهم دیگر این اســت که استادان همواره تالش کنند تا 
از نقطه نظرهای دانشــجویان در مورد شــیوه تدریس خود آگاه شوند و این فرصت را به دانشجو بدهند که انتقادها و 

پیشنهادهای خود را به راحتی مطرح و بر اساس آن نقاط ضعف خود را اصالح کنند.

  برای تحقق اهداف یادگیری عمقی از چه شیوه و روش هایی بهره برده اید؟ لطفاً در مورد نحوه آموزش 
کارگروهی به دانشجویان نیز توضیح دهید.

در پاســخ می توان گفت کالس های دروس علوم بالینی باید هر دو بُعد را دارا باشند. استاد باید تسلط کامل به درس 
داشــته و دانشــجو را نیز باید همواره تشویق کند که در مباحث نظری و به ویژه عملی مشارکت فعال داشته باشد. به 
نظر من برای تشــویق و ایجاد انگیزه در دانشجو الزم است، استاد ضمن تبیین نقاط مثبت حرفه آینده آنان و عنوان 
تجربه های خود، نحوه اســتفاده بهینه از آموخته های کالســی را به دانشــجو منتقل کند. در این راستا الزم است از 

امکانات به روز شده و سیستم های سمعی بصری در رابطه با موضوع درس حداکثر بهره الزم را ببرد.
در خصوص کار گروهی نیز، در درس های عملی و بالینی دامپزشکی که نیازمند انجام کار عملی است، بهترین روش 
برای یاگیری دانشــجویان، تقســیم آنان به چند گروه پنج نفری و انجام عملیات و تمرین آنها به صورت چرخشی در 
داخل هر گروه با نظارت اســتاد اســت. البته گاهی نیز در کالس های نظری یک موضوع جهت تحقیق گروهی به 

تعدادی از دانشجویان عالقه مند پیشنهاد می شود تا طی دو هفته آماده و در کالس به شکل سمینار ارائه شود

 لطفاً در پایان خاطره ای جالب از کالس هایتان تعریف بفرمایید.
من دانشگاه را مکانی برای اجتماع انسان های عالقه مند و عاشق، بااستعداد، تالشگر و خدمتگزار، مستعد و مطلع از 
علوم روز می دانم. اکنون نیز بعد از گذشــت سی سال، تالش می کنم خودم را دانشجو بدانم و دانشجو بمانم. یکی از 
خاطرات جالب برای من روزی بود که وقتی وارد کالس شدم، بالفاصله یکی از دانشجویان پسر با یک جعبه شیرینی 
آمد ســر کالس و ضمن تعارف به من اجازه خواســت که به حاضران در کالس هم شیرینی بدهد، پرسیدم موضوع 
چیســت؟ با خوشحالی گفت: به مناســبت ازدواجش با یکی از همکالس های دختر است. این مسأله خیلی برای من 

دلنشین و خوشحال کننده بود و برایشان آرزوی خوشبختی و سعادت کردم.
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وظیفه استاد، نشان دادن مسیر موفقیت است

دکتر اصغر طارمیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

صداقت، شفافیت، دلسوزی، احترام و شهامت »گفتن نمی دانم«
منش و رفتار اصلی استاد است

در ادامه سلسله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش، 
فاطمه علی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، با دکتر اصغر طارمیان، دانشیار پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی، در خصوص تجارب آموزشی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و 

تجارب کالس های مجازی به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش، درباره رشته تخصصی و کاربرد واحدهایی که تدریس می کنید توضیح دهید.
رشته بنده علوم و صنایع چوب و کاغذ در دانشکده منابع طبیعی زیر مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی است. 
واحدهایی که تدریس می کنم در ارتباط با فناوری چوب، خشــک کردن چوب و حفاظت و اصالح چوب با این رویکرد 
که ما منابع چوبی محدودی داریم، حتی در کشورهایی که منابع جنگلی عظیم دارند، سعی می کنند که بحث فناوری، 
حفاظت و اصالح چوب را جدی بگیرند. هدف این است که از زمانی که درخت قطع می شود، پروسه و روش خشک کردن 
چوب، آماده سازی برای تولید مبلمان و سازه های چوبی، به نحوی باشد که کمترین ضایعات و هدر رفت را داشته باشد و 

از این منبع به گونه ای شایسته استفاده شود.
چوب در صنایع مختلفی همچون کاغذسازی، مبلمان، اوراق فشرده، صنایع بهداشتی، عمران و غیره استفاده می شود، اما 
به رغم مزایایی که دارد، معایب و مشــکالت ماده چوبی باعث شده است که کاربرد آن کمی محدود شود. مقاوم نبودن 
در برابر آتش، تخریب پذیری چوب در مقابل آفات، حساســیت چوب به جذب رطوبت مواردی است که کاربرد چوب را 

محدود می کند و از عمر سازه های چوبی می کاهد.
در واحدهایی که تدریس می کنم راهکارهای حفاظت و اصالح چوب با هدف بهبود خواص ماده چوبی ارائه می شــود، 
در واقع ما به دانشجویان یاد می دهیم که چگونه با روش ها و تکنولوژی های روز دنیا چوب را حفاظت کنند تا در مقابل 
آتش، رطوبت و موریانه بیشتر عمر کند و به بهترین نحو استفاده شود. همچنین هدف این است که ما بتوانیم با تغییر 
خواص چوب، عمر سازه های چوبی را از ده سال به چهل تا پنجاه سال افزایش دهیم و این خواص را طوری تغییر بدهیم 

که بتواند نیازهای صنایع مختلف را در کاربردهای ویژه برطرف کند.
 

 از تجارب آموزشی خود، جایگاه استاد و نکات مهم آموزشی در طول دوران تدریس بگویید.
در مورد تدریس و جایگاه استاد، مسائلی که مطرح می کنم صرفاً جهت یادآوری است و قطعاً اغلب همکاران محترم کم 

و بیش با این مسائل آشنا هستند. بنده چند رفتار و منش را در حین تدریس و در کالس های درس در نظر می گیرم.

دکتر اصغر طارمیان / آموزش، ادبیات و علوم انسانی
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نکته اول »صداقت« است با دانشجو باید کاماًل صادق بود و این صداقت باید به نحوی باشد که به خود دانشجویان نیز 
تســری پیدا کند که بدانند استاد صداقت را به هر چیزی ترجیح می دهد و این گونه نباشد که دانشجو از ترس سرزنش 
استاد به خاطر خطایی که کرده است، از گفتن حقیقت ماجرا امتناع کند. این مسأله را به دانشجویان گوشزد کرده ام که 

ابتدای هر کالس اگر مشکلی دارند صادقانه به استاد بگویند تا بعداً مشکالت بیشتری پیش نیاید.
نکته دوم »شــفافیت« در همه مســائل مربوط به درس است، اگر استاد اطالعاتی را در مورد مسائل آموزشی دارد، باید 
به صورت شفاف در اختیار دانشجویان قرار بدهد و این شفافیت در اعالم نمره دانشجویان می تواند خیلی مهم باشد. در 
زمان اعالم نمره و ارزشیابی فعالیت ها و تکالیف دانشجویان، ریز نمرات و جزئیات را تماماً در یک فایل آماده می کنم تا 

مشخص شود نمره ای که برای یک دانشجو ثبت شده، نحوه عملکرد و نتیجه فعالیت های مختلف او بوده است.
بنابراین، اینکه فقط نمره پایان  ترم را وارد کنیم، گاهی اوقات موجب اعتراض دانشجو می شود، اما اگر با جزئیات نشان 
داده شــود معلوم می شــود که مثاًل چرا برخی از دانشجویان به رغم اینکه امتحانات پایان ترم را به خوبی پاس نکرده اند، 
اما نمره قابل قبولی را نسبت به دیگر دانشجویان اخذ کرده اند. همچنین در مقابل اعتراض دانشجو، بهتر است به آنها 

فرصتی داده شود تا برگه امتحانی خود را ببینند تا هدف یادگیری که مهم تر از کسب نمره است، پیاده شود.
نکته سوم »دلسوزی« است، دانشجو باید احساس کند استاد دلسوز سرنوشت و یادگیری او است و این را دانشجویان با 
ضریب هوشی ای که دارند، به وضوح متوجه می شوند که استاد دلسوز آنهاست یا فقط برای رفع تکلیف در کالس حضور 
دارد. بنابراین، من در اولین جلسه کالس، به اهداف و اهمیت آن درس و راهنمایی که دانشجویان تا زمان فارغ التحصیلی 
مسیر را بدانند و در آن سمت حرکت کنند، می پردازم. تمام مسائلی که مرتبط به آن رشته است و باعث می شود دانشجو 
پس از فارغ التحصیلی توانمند باشــد و احساس مفید بودن داشته باشد، بنده به دانشجو ارائه می دهم و گاهی اوقات آن 

بی رغبتی که به رشته و کالس داشتند، در بسیاری از آنها تغییر پیدا کرده است.
نکته چهارم »احترام« به نظر دانشــجو، وقت و عقیده او اســت، به هیچ عنوان نگاه از باال به پایین جوابگو نیست و نه 
اخالق حرفه ای نه اخالق اسالمی حکم می کند که استاد به این صورت رفتار کند. باید به دانشجو و نقد و نظراتش احترام 
گذاشــت تا دانشجو احســاس نکند که محکوم به قبول نظرات استاد است، حتی نظرات علمی، همیشه به دانشجویان 
عنوان می کنم اگر اســتاد تمام حرفی می زند به این معنی نیســت که کاماًل درست است و اگر نقد و یا نظری دارید به 
اســتاد بیان کنید که اشــتباه می کند. این موضوع به این خاطر است که دانشجو احســاس کند حق رأی و نظر دارد و 
محکوم نیست که نظرات استاد را قبول کند. مسأله احترام به دانشجو مصداق های مختلفی دارد، مثاًل عدم حضور استاد 
در کالس درس، بنده همیشه از قبل با نمایندگان و دانشجویان در ارتباط هستم تا اگر مشکلی پیش آمد و نتوانستم در 

کالس درس حاضر شوم، به آنها اطالع دهم.
نکته پایانی »شهامت گفتن نمی دانم«، امروزه مباحث علمی گسترش پیدا کرده و خیلی از دانشجویان پرسشگر شده اند 
و سواالت مختلفی ممکن است پرسیده شود، اینکه ما تصور کنیم استاد باید جوابگوی همه سواالت باشد، اشتباه است.
زمانی که دانشــجویان سوال می پرسند مواقعی که بتوانم جواب قانع کننده و علمی می دهم و اگر احتیاج داشته باشم که 
بررســی کنم از آنها می خواهم که جلســه آینده جواب بدهم و یا دانشــجویان را ارجاع می دهم و می گویم نمی دانم یا 
درخواست می کنم که به دنبال پاسخ بروند و تحقیق کنند. به هر حال اینکه به دانشجو گفته شود نمی دانم و یا اطالعی 

ندارم، دلیل بر کم سوادی و یا بی سوادی استاد نیست.
 

 نقش استاد و دانشجو در مدیریت و پیشبرد برنامه ها در کالس هایتان چگونه است؟
زمانی که کالس ها حضوری بود، برگزاری کالس به صورت دانشجو محور و فعالیت های کالسی نیز بیشتر بوده است و 
االن هم سعی بر این است که این برنامه پیاده شود. به هر حال دانشجو، جوینده علم است و در آینده سیستم به سمتی 
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خواهد رفت که عمده مطالب و اداره کالس با دانشجو باشد. بنابراین، بنده چه قبل از شیوع کرونا و چه بعد از آن، یک 
موضوع تحقیق کالسی را به صورت گروهی به دانشجو واگذار می کردم و ممکن بود در پایان ترم یک دانشجو چهار تا 

پنج موضوع را تحقیق کرده باشد.
باید گفت این دانشجو محوری گاهی برای استاد هم مفید است و یک سری مطالب را کسب می کنند که از آن اطالع 
نداشــتند، دانشجو هم ممکن اســت در حین تحقیق و وارد شدن به صنعت با مسأله ای روبه رو شود که مسیر زندگی و 
شــغلی اش تغییر پیدا کند. بنابراین، دانشــجو محور بودن هم به دانشجو برای یادگیری بهتر و هم به استاد برای بیشتر 

شدن تجارب و دانش کمک می کند.
 

 در رابطه با یادگیری دانشجویان در کالس ها )یادگیری عمیق، مدیریت کالس، کارگروهی، نحوه تدریس و..( 
تجارب و یا نظر خود را ارائه فرمائید.

کارگروهی که تا اندازه ای در جامعه ما هم کمرنگ است، دانشجویان باید آن را از همین محیط دانشگاه یاد بگیرند، به 
واســطه کارگروهی ممکن است اتفاقاتی برای دانشجویان پیش بیاید و یک سری مهارت ها را از یکدیگر کسب کنند. 
در رابطه با یادگیری عمیق، تمامی مسائل را به صورت کاربردی به دانشجویان یاد می دهم تا اینکه صرفاً تئوری باشد و 
به دلیل اقتضائاتی که این رشته در ارتباط با صنعت دارد، عیناً موضوعات را به صورت کاربردی مطرح می کنم. یکی از 
موضوعات نمایش فیلم اســت که دانشجویان در کالس چندین فیلم می بینند و باعث می شود آن چیزی را که می بیند 
سال ها در ذهنشان ماندگار شود و دیگر بازدیدهای علمی است که بنا بر نظر دانشجویان فارغ التحصیل، آن بازدیدها هم 
در ایجاد انگیزه و هم در یادگیری خیلی تأثیرگذار بوده و همچنین باعث شــده تا دیدشان نسبت به رشته و بازارکار باز 

شود و مسیر شغلی خودشان را انتخاب کنند.
بنابراین، بنده ســعی می کنم برای همه کالس ها از همان ابتدا واحدهای آزمایشگاهی بگیرم، با وجود محدودیت هایی 
که برای این کالس ها وجود دارد، استاد باید تالش کند محدودیت ها و موانع را بردارد به نحوی که دانشجویان کارهای 
عملیاتی را خوب یاد بگیرند. همچنین در بازدیدهای علمی برخی مشکالت برای استاد وجود دارد، اما پیشنهاد می شود تا 

برای هر واحد حتماً یک بازدید از جامعه و صنعت گذاشته شود، این موضوع کیفیت درس را بسیار باال می برد.

  لطفاً چگونگی وضعیت آموزش و بازدهی استادان و دانشجویان را در یکسال اخیر و دوران کرونا توصیف 
کنید.

قطعاً شکی نیست که کیفیت پایین بوده است. در این دوران نقش استاد خیلی پررنگ است و از استادان انرژی زیادی 
گرفته شــد. شــاید تصور شود در کالس های مجازی استاد خیلی دچار مشکل نیست، اما از بنده و دیگر استادان انرژی 
زیادی گرفته شده، شاید دانشجویان هم همینطور باشند. به هر حال آموزش به صورت حضوری قطعاً کیفیت بهتری دارد، 
بسیاری از دانشجویان درکالس های مجازی با محدودیت هایی چون نداشتن کامپیوتر خوب، میکروفون یا وب کم روبه رو 
هســتند و نمی توانند سؤال های خود را مطرح کنند و گاهی این محدودیت ها باعث می شود مباحث و پرسش و پاسخ و 

کارهای گروهی، کمرنگ شود، اما استاد باید وقت بیشتری بگذارد تا بر این مشکالت غلبه کند.
بنده تا حد توان ســعی کردم با ارائه پاورپوینت های متنوع بر این مشکالت غلبه کنم. البته باید یادآور شوم که سیستم 
یادگیری الکترونیکی دانشــگاه تهران، واقعاً جای تقدیر و تشــکر دارد و از مدیریت این ســامانه و مرکز آموزش های 
الکترونیکی تشکر می کنم، به رغم مشکالتی که در رابطه با سرعت اینترنت وجود داشت، امکاناتی فراهم شد که منجر 
به این شــد در دانشگاه تهران آموزش صدمه نبیند، هرچند کیفیت پایین بود، اما خوشبختانه تا حدقابل قبولی آموزش 

ادامه پیدا کرد.
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در کالس های حضوری گاهی اوقات به علت آلودگی هوا، بارش برف و برگزاری جلســات، کالس درس تشــکیل 
نمی شود و سیستم آموزش مجازی به ما این امکان را می دهد که بتوانیم کالس های جبرانی و غیرحضوری را برگزار 
کنیم. قطعًا بنده همچنان از امکانات آموزش مجازی برای امتحان گرفتن و تکلیف دادن به دانشــجو استفاده خواهم 
داد، سیستم بسیار کارآمدی است که به استاد در آموزش کمک می کند. بنابراین، توصیه می کنم به همکاران که حتمًا 

بعد از کالس های حضوری از پتانسیل فضای آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران هم استفاده کنند.
 

 در پایان اگر نکته دیگری درباره موضوع آموزش است و یا اگر توصیه و پیشنهادی برای دانشجویان دارید، 
بفرمایید.

برای اینکه آموزش به اهداف خود برســد و دانشــجویان فارغ التحصیلی داشته باشــیم که نگران بازار کار نباشند و 
متناسب با نیاز صنعت و جامعه توانمند باشند، هم دانشجو و هم استاد همزمان باید تالش کنند، اگر یک طرف و یک 
عنصری از این اجزا همزمان تالش و کمک نکند، قطعًا کیفیت آموزشی ارتقا پیدا نخواهد کرد. دانشجویان باید بدانند 
که دانشــگاه برای آنها ایجاد شده و در طی دوران کرونا من عمیقًا حس کردم صدا و همهمه دانشجو، شیطنت های 
دانشــجو و جوی که از هیاهوی آنها در محیط دانشــگاه اتفاق می افتد واقعًا قابل جایگزین نیست و زمانی که حضور 
دانشــجو کمرنگ شد، همه ما این را احساس کردیم و دانشگاه بدون دانشجو معنا و مفهوم خود را از دست می دهد. 
بنابراین، تمام این سیســتم برای دانشجو مهیا شده است و شما دانشجویان هستید که باید نهایت استفاده را بکنید. 

اگر استاد نقاط ضعفی را دارد دانشجو باید انتقاد کند تا در آینده، کیفیت آموزشی بهبود یابد.
بنده همیشــه به دانشــجویان تأکید می کنم اگر در کالس شرکت نکنید و فعالیت نداشته باشید، متضرر خواهید شد. 
این اشــتباه است که بگوییم فالن استاد خوب است و به این دلیل دانشجو موفق شده است، سهم استاد در موفقیت 
دانشجو کمتر از خود دانشجو است. گاهی دانشجویان تصور اشتباهی دارند و فکر می کنند اگر استاد درس تغییر پیدا 
کند بهتر است و باعث موفقیت دانشجو می شود، اما آینده شغلی دانشجو و موفقیت او بیشتر بستگی به خودش دارد 
نه استاد. عملکردهای دانشجو پس از فارغ التحصیلی نشان دهنده این است که نقش استاد کمرنگ تر از نقش دانشجو 
اســت، استاد می تواند مسیر را به دانشجو نشــان دهد و آنها را راهنمایی کند، در نهایت اشخاصی موفق هستند که 

نهایت استفاده را کرده باشند و برای وقتی که می گذارند ارزش قائل شوند.
نکته دیگر، اینکه بگوییم این رشته بازار کارش خوب است یا فالن رشته بازار کار ندارد، دیگر در جامعه امروزی ما مطرح 
نیســت. گاهی دانشجویانی از رشته های فنی یا رشته هایی که بازار کار خوبی دارند فارغ التحصیل شده اند، اما می بینیم 
که یا مشــغول به کار نیســتند یا به کارهایی که در شأن دانشجو نیست روی آورده اند، به این دلیل که بازار کار نیست. 
تجربه نشان داده دانشجویی که تالش کند و مفاهیم درسی را به صورت عملی و کاربردی یاد بگیرد، آن دانشجو موفق 
خواهد بود. همچنین تک بعدی بودن هم نمی تواند خیلی به دانشجو کمک کند و باید وارد فعالیت های جانبی هم شد.

خوشبختانه دانشگاه زیرساخت های مختلفی دارد که دانشجویان در کنار درس و برحسب عالقه می توانند وارد موضوعات 
مختلف و انجمن ها و کانون های فرهنگی شوند و وارد این فضا شدن، مسیر زندگی دانشجویان را روشن می کند و خیلی 

از ابهامات و نقاط ضعف ها که به لحاظ ارتباطات و توانمندی وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
بنابراین، نباید محدود به درس شد و ارتباطات اجتماعی را باید با فعالیت های مختلف گسترش داد. بسیاری از دانشجویان 
به واسطه این فعالیت های جانبی توانسته اند مسیر زندگی خود را مشخص کنند. قطعاً تمامی دانشجویانی که فارغ التحصیل 
می شــوند، آینده کشور مدیون آنها خواهد بود. اگر در کشوری که در آن به علم، فناوری و دستاوردهای دانش بنیان تأکید 
می شود توجه الزم به این مسائل صورت نگیرد، آن کشور پیشرفت نخواهد کرد. امیدوارم که با دلسوزی و تالش موانع را 

برداریم و به پیشرفت کشور کمک کنیم.
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باید بر روی تعامل های مسیر آموزش 
و دوطرفه بودن یادگیری اندیشه کرد

دکتر مسعود غالمعلی لواسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

استادان با سبک های یادگیری دانشجویان و چگونگی حضور آنان 
در کالس درس آشنا شوند

 دکتر مسعود غالمعلی لواسانی، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و برگزیده هشتمین 
جشنواره آموزش با تأکید بر اینکه باید بر روی تعامل های مسیر آموزش و دوطرفه بودن یادگیری 
اندیشه کرد، گفت: »به تجربه آموخته ام که جریان آموزش یک جریان تعاملی است، یعنی برای آنکه 
بتوانیم بهترین شکل آموزش را داشته باشیم، باید بر روی تعامل های سازنده بین آموزگار و دانشجو 
اندیشه کنیم و تصور نکنیم که در مسیر آموزش فقط استاد باید یاد بدهد و دانشجویان صرفاً ملزم 
به یاد گرفتن هستند«. در ادامه سلسله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان 
هشتمین جشنواره آموزش، هانیه شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر مسعود 
غالمعلی لواسانی، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در خصوص تجارب آموزشی، نحوه 
مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و تجارب کالس های مجازی به گفت وگو پرداخته است که 

شرح آن را در ادامه می خوانید:

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش بفرمائید تجربه های شما از آموزش در دانشگاه، چه مواردی بوده است؟
واقعیت این است که این یک سوال خیلی کلی است و تجربه ها و خاطرات زیادی به ذهن متبادر می شود. اما می خواهم 
بگویم که تجربه من در دانشگاه همراه با شیرینی ها و بیشتر شیرینی ها و گاهی هم با تلخی ها و دشواری ها همراه 
بوده است. چرا که شما در دانشگاه با بهترین دانشجویان کشور سروکار دارید و آنها هم تصویری آرمانی از دانشگاه و 
استادان را در ذهنشان پرورانده اند و شما باید با برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، آمادگی های قبلی، طرح درسی کاماًل علمی 
و مشخص سرکالس ها حاضر شوید و پاسخگوی نیازهای علمی و روان شناختی دانشجویان باشید. به هر حال من به 
تجربه آموخته ام که جریان آموزش یک جریان تعاملی است، یعنی برای آنکه بتوانیم بهترین شکل آموزش را داشته 
باشیم، باید به تعامل های سازنده بین آموزگار و دانشجو اندیشه بکنیم و تصور نکنیم که در مسیر آموزش فقط ما هستیم 

که باید یاد بدهیم و دانشجویان باید گوش بدهند و یاد بگیرند.
من به تجربه دانستم، آموختم و همیشه سعی می کنم این موضوع را در زندگی خودم انجام بدهم که مسیر آموزش را 
یک مسیر دو طرفه و تعاملی ببینم و هیچ احساس شرمندگی و ناراحتی از اینکه چیزی را ندانم و از دانشجو یاد بگیرم 
در مسیر آموزش نداشته باشم، کما اینکه در این سال ها مواردی بوده است که به نکته ای آگاهی نداشتم، مطالعه نداشتم 
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یا منبعی را ندیده بودم و یکی از دانشجویان آن را معرفی کرده است که در مسیر مطالعه من نبوده است، من یاد گرفتم 
و به دانشم افزوده شده است و آن را در کالس هم بیان کردم. حسن این کالس ها این بود که داده ها را با هم در میان 
گذاشتیم. می خواهم بگویم تجربه ای که داشتم این بود، باید به این تعامل ها در مسیر آموزش و دوطرفه بودن یادگیری 
اندیشه کرد. شاید بهتر است آن الگوهای سنتی یاددهنده- یادگیرنده را کنار بگذاریم و صحبت از مسیر یادگیری یکپارچه 
از دو سوی این دو قطب ارائه دهیم و آن ها را یک قطب در نظر بگیریم و شرایطی که در مدارس و دانشگاه هاست را 

به گونه ای دیگر صورت بندی و تعریف کنیم.

 آموخته یا درس گرفته ای در این مسیر داشتید که بتواند به استادان جدید کمک کند؟ در واقع توصیه شما به 
استادان تازه وارد در این حوزه چه نکاتی است؟

بگذارم،  با آن ها در میان  را  بکنم و تجارب خودم  وارد هستند صحبت  تازه  استادانی که  برای  اگر بخواهم  من 
دانشگاه می شوند،  وارد  که  دانشجویانی  که  است  این  داشتم  من  که  تجربه ای  که  بگویم  را  نکته  این  می توانم 
انتظار باالیی از استادانشان دارند از این جهت که به دانشی که مدرسش هستند تسلط داشته باشند، خیلی دوست 
دارند که در کنار این دانش تخصصی که استاد دارد، شور و شوق استاد به آن حوزه درسی و پژوهشی که دنبال 
می کند را هم ببینند. بنابراین توصیه ام این است که استادان تازه وارد با تمامیت وجودی، تمام جنبه های شور و 
شوق عاطفی، جنبه های شناختی، استعدادهای شناختی، تجارب شناختی شان و یادگیری های قبلی شان در کالس 
نروند،  به کالس درس  داشتند  ناراحتی  و  یا کسالت  احساس خستگی می کردند  روزی  اگر  بشوند.  درس حاضر 
چراکه نداشتن آن شور و شوق مدنظر به نظر من بر توانایی ها، استعداد و تجارب شناختی آن ها نزد دانشجویان 
غلبه خواهد کرد. دانشجویان دوست دارند که در کالس های درس با استادی روبه رو شوند که با تمامیت وجودی 
و  عواطف  )یعنی  است  شناختی  جنبه های  به  انرژی بخش  و  انرژی دهنده  جنبه های  برگیرنده  در  که  خودش 
شناخت ها( در کنار هم روبه رو شوند و هر جلسه احساس کنند که استاد به گونه ای صحبت می کند و درس می دهد 

که با تمام وجودش گره خورده است.
کما اینکه این آموخته من هم حاصل یادگیری از استادان خودم بوده است. من هم شیفته حضور در کالس درس استادی 
بودم که با تمام وجود سر کالس می آمد و نه تنها دانش و توانایی تخصصی باالی خود را به رخ کالس می کشید، 
بلکه شور و شوق و انگیزه اش را به دانشجویان نشان می داد. به بیان دیگر می خواهم این نکته را بگویم که آموزگار یا 
استادی که به کالس درس وارد می شود در کنار دانش و تجارب علمی و تخصصی که دارد باید هم شیفتگی و عشق 
خودش را نسبت به موضوع درسی و آموزش را نشان بدهد و هم نسبت به یادگیری و پیشرفت دانشجویان این عشق و 
عالقه و عاطفه نمود پیدا کند و بدون اینکه آموزگار و استاد احساس خجالت بکند از اینکه این عواطف انسانی و ارزنده 

خودش را نشان بدهد.
 

 یادگیری در کالس های شما به چه صورت بوده؟ لطفاً بفرمائید کالس ها دانشجو محور یا استاد محور برگزار 
می شوند؟

واقعیت این است که من با آن تقسیم بندی کالس ها به دانشجو محور و استاد محور موافق نیستم، همانطور که در 
گذشته گفتم به تعامل بین دانشجویان و آموزگار باور دارم و معتقدم که یادگیری زمانی شکل می گیرد که آموزگار هم 
یاد بگیرد و خودش را در مقامی نبیند که فقط بخواهد یاد بدهد و دیگران باید در برابر او به صورت انفعالی بنشینند. 
این تعامالت شکل می گیرد؛  بلکه براساس  بنابراین، من اصاًل کالس هایم نه دانشجو محور است نه استاد محور، 
موضوعی را مطرح می کنم، درباره آن موضوع صحبت می کنم، هرچقدر دانشجویان بیشتر صحبت بکنند، استقبال من 
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بیشتر است. هرچه سوال مطرح بکنند، بحث و گفت وگو داشته باشند، استقبال بیشتری خواهم کرد. هرچه بیشتر خودم 
یاد بگیرم بیشتر آنها را تشویق می کنم تا اینکه بخواهم خودم را در مقام یاددهنده صرف ببینم، البته امکان دارد کالسی 
را هم ترتیب بدهم که استاد محور باشد. اما از لحاظ این تعامالت بستگی به فضای کالس هم دارد، در بعضی از 
کالس ها تعامالت و یادگیری های من از سوی دانشجویان بیشتر است و در بعضی از کالس ها به ناچار شاید من بیشتر 
صحبت کنم و بخشی از این مسئله هم به ماهیت بحثی که مطرح می شود مربوط است. ممکن است در برخی زمینه ها 
دانشجویان بیشتر مایل باشند که من صحبت های خود را ارائه دهم و آن ها یاد بگیرند و در بعضی از کالس ها ممکن 
است ماهیت کالس به گونه ای باشد که من مایل باشم از تجارب دانشجویانم برای پیشبرد اهداف درس استفاده بکنم 
و این موارد بستگی به ماهیت درس و کالس و مقاطع تحصیلی نیز دارد. دوره کارشناسی ارشد و دکتری تا اندازه ای در 

زمینه این تصمیم مؤثر است.
 

 شما برای تحقق هدف یادگیری عمقی از چه شیوه  ها و روش هایی استفاده کرده اید؟
برای اینکه دانشجویان کار گروهی را یاد بگیرند باید این شرایط برایشان تنظیم شود. من برای ترویج فعالیت های 
گروهی گاهی در ارائه های دانشجویان این کار را انجام داده ام. گروه هایی کوچک 2تا3 نفری تشکیل داده شده و 
دانشجویان در این قالب روی بخشی از درس یا پروژه کار کردند و آن را در یک فعالیت گروهی به ثمر رساندند. 
به عنوان یک الگو هم اگر شما به مقاله های چاپ شده من که ناشی از کارهای پژوهشی است نگاه بکنید، می بینید از 
تعداد مقاله های متعددی که من در این سال ها به چاپ رساندم شاید 3 یا 4 مقاله تک اسم باشد و بقیه مقاله ها 2و3 
یا حتی 5و6 اسم را در کنار خودش دارد و من همیشه با افتخار از این کارهای پژوهشی در کالس های درس صحبت 
کردم، با افتخار از اینکه یک کارگروهی و مشترک است و اینکه چه طور ما در جریان این پژوهش و کار تحقیقی در 
کنار یکدیگر برای رسیدن به این اهداف کار را دنبال کردیم یا نقش من در این پژوهش چه بوده است، نقش دیگری 
چه بوده است و چه بحث ها و گفت وگوهایی پیش آمده، همه اینها را با شوق و افتخار در کالس های درس بازگو 
می کنم و به دنبال این هستم که شور و شوقی را در دانشجویان برای پژوهش و آموزش در کنار همدیگر پدید بیاورم.

 
 لطفاً بفرمایید چگونه کار گروهی را به دانشجویان یاد داده اید؟

امکان شکل گیری  باور هستم که در کالس درس و ساعت های محدود برگزاری کالس های دانشگاه  این  بر  من 
یادگیری عمقی و ژرف وجود ندارد. بدون شک ما فقط در کالس ها می توانیم کلیدها، نشانه ها و حیطۀ موضوع درس 
را با دانشجویان در میان بگذاریم و اگر بخواهد یادگیری ژرف در مورد آن موضوعات شکل بگیرد مستلزم فعالیت ها و 
تالش های بیشتری در بیرون از کالس است. برای همین کار در بسیاری از موارد من از دانشجویان می خواهم که درباره 
موضوع در بیرون از کالس مطالعه، جست وجوگری و صورت بندی بکنند و حَتی درباره آن موضوع ارائه ای را تدارک 
ببیند و آن را در کالس درس مطرح کنند. در این مدت بازخوردهای مثبتی هم از دانشجویان داشته ام، یعنی مواردی بوده 
است که دانشجویان نزد من آمده اند و گفتند چه کار خوبی بود که شما از ما خواستید تا برویم و در این زمینه خودمان 
کار و صورت بندی بکنیم و این باعث شد که خیلی از نکاتی را که ما به آن آگاه و واقف نبودیم در این جستجوگری ها 
یاد بگیریم و به قولی ملکه ذهنمان شده است. به عبارت دیگر همیشه به دانشجویان می گویم که برای اینکه یادگیری 
ژرف شکل بگیرید باید خودتان را در مقام یک جستجوگر و پژوهشگر ببینید به عنوان پژوهشگری که سؤالی دارد و در 
صدد یافتن پاسخ برای سؤال های خود است وارد صحنه شوید. به نظرم می آید زمانی که دانشجو به عنوان پژوهشگر 
روی یک موضوع متمرکز می شود، بیشتر از هر جای دیگری می تواند زوایای پنهان موضوع را فرا بگیرد و یک یادگیری 

ژرف و عمقی را رقم بزند.
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  آیا تا کنون اشتباهی داشته اید که بخواهید به دیگر استادان توصیه کنید تا این کار را انجام ندهند؟
البته من اشتباه های زیادی داشتم و نخست باید به خودم پیشنهاد و توصیه کنم که این اشتباه را انجام ندهم. 
برای نمونه یک بار در کالس درسی با دانشجویان بودم و دوست داشتم که خود دانشجویان به من توجه کنند 
به صحبت هایی که در کالس درس هست و به ویژه زمانی که من صحبت می کنم همه آن ها به من نگاه کنند و 
به صحبت های من توجه کنند. این میلی بود که در آن کالس در من وجود داشت و یکی از دانشجویان در این 
کالس بیشتر به موبایلش توجه می کرد و زمانی که گفتگوهایی بود، این موبایل و روی میز بود و با آن کار می کرد، 
چند بار می خواستم به این دانشجو تذکر بدهم و هر بار با شرکت او در بحث های کالس از این کار خودداری 
می کردم و جلوی خودم را می گرفتم، چون هم با موبایل کار می کرد هم اینکه در بحث های کالسی فعال بود و 
به نظر می رسید که حضور ذهن دارد. در یکی از کالس ها که موضوع درس برای من خیلی مهم بود بود و من با 
شور و شوق و هیجان صحبت می کردم این انتظار را در من زیاد شد که دانشجویان به بحث های من توجه کند 
و لحظه ای که نگاه کردم و دیدم که سر او در موبایل است، به یک باره دیگر هیجانی شدم و به او تذکر دادم که 
فالنی دیگر به موبایل نگاه نکن و به صحبت های من توجه کن و دیدم آن دانشجو بسیار متأثر شد، به گونه ای 
که حتی از چشمانش اشک جاری شد و نتوانست حضور در کالس را تاب بیاورد و لحظاتی از کالس بیرون رفت 
و به خاطر این تذکری که گرفته بود ناراحت شد، بعد از اینکه برگشت به او گفتم که من قصد ناراحت کردن 
تو را نداشتم و بحث کالسی ما خیلی مهم بود به این خاطر دوست داشتم که شما توجه و در بحث ما حضور 
داشته باشید. ایشان بعد موبایلش را به من نشان داد و گفت استاد ببیند من در همه بحث هایی که شما انجام 
بدید به این شکل یاد می گیرم که هر کدام از موضوعات را اول جست وجو می کنم و نظریه های موجود و دانش 
مرتبط با آن را می بینم و به طور کلی شکل شرکت من در کالس های درسی به این صورت است، یعنی من به 
هیچ وجه بی اطالع و بی توجه به موضوعات و بحث هایی که در این کالس در تمام این مدت بوده، نبوده ام بلکه 
هر موضوعی که مطرح شده چه از جانب شما چه از جانب دانشجویان و هر سؤالی که مطرح شده بالفاصله من 
آن را در شبکه جست وجو می کردم که ببینم دیدگاه های موجود درباره نظریه یا درباره موضوع چه مواردی هستند 

تا بتوانم حضور فعال تری داشته باشم.
من احساس کردم که به رغم اینکه کم و بیش می دانستم او مشغول این کار است، چرا باید در میان بحث به او تذکر 
بدهم و سبب آزردگی خاطر دانشجویی بشوم که با تمام انگیزه و شور و شوقش، البته با سبک خودش، در این کالس 
شرکت می کند. می خواهم بگویم ما گاهی اوقات داوری یا قضاوتی روی رفتار دانشجویان یا دیگران انجام می دهیم 
از موضع و نظر خودمان است در حالی که اگر درک درست و روشنی داشته باشیم در بسیاری از این موارد ممکن است 
که داوری های ما درست نباشد. بنابراین، من اگر بخواهم پیشنهادی به استادان دیگر داشته باشم، پیشنهاد می کنم که 
استادان با سبک های یادگیری دانشجویان و چگونگی حضور دانشجویان در کالس درس آشنا باشند. دانشجویی ممکن 
است که سبک یادگیری تصویری داشته باشد، ممکن است که سبک یادگیری اش مشاهده کردن باشد، دانشجویی برای 
اینکه یاد بگیرد باید موضوع کالس درس را ببیند و بنویسد تا یاد بگیرد، ولی یک دانشجویی ممکن است فرمول ها و 
موضوعات درسی و ساخت دستوری که در کالس درس وجود دارد را اگر بنویسد یادگیری اش مختل بشود و نیاز باشد 

که فقط نگاه کند و با نگاه کردن ممکن است یادگیری بهتری داشته باشد.
توصیه و پیشنهاد من این است که ما به این سبک های یادگیری دانشجویان توجه کنیم، احترام بگذاریم و اجازه بدهیم 
که هر دانشجویی با همان سبکی که دوست دارد در کالس درس ما حضور داشته باشد تا زمانی که این سبک سبب 

اختالل کالس درس نشود و به یادگیری بهتر دانشجو کمک می کند با او همراه و سازگار باشیم.
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 شما چقدر از ابزارهای کمکی برای آموزش مطالب استفاده می کنید؟ به بیان دیگر چه میزان به استفاده از 
ابزارهای تکنولوژی و کمک آموزشی اعتقاد دارید؟

واقعیت این است که من در استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در طیفی از کم تا زیاد در کالس های درس روبه رو 
هستم، به عبارت دیگر از سال های گذشته تا کنون ممکن است که در برخی از کالس ها تنها ابزار من تخته کالس 
بوده باشد، ولی در برخی از کالس ها در کنار استفاده از تخته از نمایش اسالید و استفاده از پاورپوینت یا فیلم استفاده 
نمایش  با  ارائه های آن ها همراه  ارائه دارند، همه گزارش ها و  به ویژه دانشجویان  از کالس ها که  کرده ام. در برخی 
اسالید و پاورپوینت باشد و معمواًل دانشجویان با استفاده از این وسایل ارائه کالسی شان را انجام می دهند. در بعضی از 
کالس هایی که موضوع بحث تحلیل های آماری است، تمام کالس با استفاده از نرم افزار و رایانه پیش می رود. به عبارت 
دیگر، در این کالس ها دانشجویان از همان جلسه اول و دوم باید با لپ تاپ سر کالس بیایند و بدون این ابزارها امکان 

برگزاری کالس میسر نیست.
به فرض اگر روزی باشد که ما نتوانیم از این دستگاه ها در محیط دانشگاه استفاده کنیم، به ناچار باید کالس درس 
را تعطیل کنیم. در شرایط کنونی نیز شما می بینید که به طور کلی استادان و دانشجویان، بدون استفاده از این ابزارها 
و سامانه ها امکان اجرای کالس درس را ندارند. من هم از زمانی که بحران کرونا شروع شد، از برنامه هایی مثل 
واتس اپ و تلگرام و مانند آن ها برای تعامل با دانشجویان استفاده کردم و از زمان شکل گیری سامانه ایلرن هم کم 
و بیش آن را یاد گرفتم. شاید در نیم سال اولی که بحران کرونا شروع شده بود کمتر و آشنایی من آنقدر وسیع نبود 
که بتوانم آن تعداد کالس درس را به صورت کامل آنجا برگزار کنم و زمانی از ترم گذشته بود، یعنی اسفندماه که 
شروع بحران بود تا حدود اردیبهشت ماه این آشنایی طول کشید و وارد صحنه شدم و از همین جهت هم نسبت به 
یادگیری دانشجویان حس خوبی نداشتم. اما از نیم سال بعد از همان شروع ترم با سامانه ایلرن و برنامه های دیگر 
این تعامالت را با دانشجویان برقرار کردم و بازتاب خوبی هم داشت. دانشجویان توانستند یادگیری های خوبی را از 

خالل همین تعامالت از راه دور داشته باشند.
در نهایت می خواهم بگویم که من به استفاده از این ابزارها باور دارم و به نظرم می رسد که استفاده از این ابزارها نه تنها 
به یادگیری و شناخت های بهتری در دانشجویان منجر خواهد شد، بلکه به لحاظ انگیزشی و شور و شوق هم مؤثر است. 
کما اینکه در کالس های درسی که پیشتر به آن اشاره کردم و موضوع بحث تحلیل های آماری است، شور و شوق به 
مباحث آماری را در دانشجویانی که پیش از این انگیزه چندانی نداشتند، اما االن می بینم که چقدر احساس خوبی دارند. 
گاهی در برخی از این کالس ها با اینکه جلسات ما به صورت رسمی تمام شده و به پایان ترم رسیدیم، دانشجویان اصرار 
می کنند که اگر می شود کالس هایی را به صورت اضافه داشته باشیم که بتوانند بحث های بیشتری را دنبال کنند و فراتر 

از نیم سال و طول ترم یاد بگیرند.
 

 در پایان لطفاً یک خاطره از کالس هایتان تعریف بفرمائید.
خاطره ها خیلی زیاد هستند اما اگر بخواهم یکی از خاطرات اخیر را بگویم این است که با آمدن کرونا و شروع بحران 
کرونا کالس های درس ما دیگر به شکل حضوری برگزار نشد. من هم در سال پیش، یعنی در نیم سال اول سال 1399، 
برگزاری کالس هایم را با سامانه ایلرن دنبال کردم، با این حال دستگاهی که من در دانشکده داشتم و کالس هایم را 
در آنجا برگزار می  کردم وبکم نداشت و کالس هایم را به صورت صوتی و نمایش اسالید یا فیلم در سامانه ایلرن دنبال 
می کردم به بیان دیگر تعامالت من با دانشجویان تصویری نبود و البته گاهی دانشجویان اگر می خواستند ارائه ای داشته 
باشند یا صحبت بکنند می توانستند وبکم خودشان را فعال بکنند و کالس تصویر آن ها را داشته باشد، اما از جانب من 
تصویری نبود. گاهی دانشجویان صحبت می کردند که شما هم تصویرتان را بگذارید و من هم می گفتم که این امکان 
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را ندارم. کمی هم نگران بودم اگر تصویر هم اضافه شود شاید در تعامل ما مشکالتی یا ُکندی ها و اختالالتی پیش بیاید 
و به آن ها می گفتم فعاًل با همین شرایط کار را دنبال می کنیم. به هر حال در میانه های نیم سال من توانستم رایانه ای را 
فراهم بکنم که امکان وبکم هم داشته باشد و به دانشجویان کالسی گفتم که از این به بعد می توانم وبکم را فعال بکنم 
و تصویر من را هم داشته باشید. یکی از دانشجویان بالفاصله پاسخ داد و گفت استاد ما در تمام این مدت با نمایش های 
اسالید که در ارتباط با موضوعات درسی بود و صدای شما یاد گرفتیم و ارتباط برقرار کردیم خواهش می کنم که شما 
وبکم را فعال نکنید و ما از شما تصویری نداشته باشیم و اجازه بدهید که ما با همین صدای شما که آموخته می شویم 

کالس ها را دنبال کنیم.
هم  کنونی  شرایط  و  دانشجویان  یادگیری  سبک های  به  مسئله  این  که  کردم  احساس  واقعًا  لحظه  آن  در  من 
برمی گردد، به عبارت دیگر چون از ابتدای نیم سال دانشجویان آموخته شده بودند که تصویری از من نداشته باشند 
و تمرکز روی صدای من و نمایش اسالیدها داشته باشند به نظر می رسید که اگر بخواهیم این سبک را تغییر بدهیم 
و تنوعی در آن ایجاد بکنیم و تصویر هم همراه بشود چه بسا تصویر من باعث بشود تمرکزی که دانشجویان بر 
موضوعات درسی دارند گسسته بشود. به همین دلیل من هم از این پیشنهاد استقبال کردم و اتفاقًا تا پایان ترم 
بدون اینکه هیچ تصویری از من باشد و از طریق نمایش اسالیدها و صدا توانستم تعامل خوبی با دانشجویان داشته 
باشم و بازخوردهایی که از کالس های درس داشتم به رغم نبود تصویر برای دانشجویان همه این کالس ها همراه 
به نظر می رسید که صدا، هم صدای من هم صدای دانشجویان،  با یادگیری و تعامل های آموزشی خوبی بود و 
می توانست خأل تصویر را پر بکند و یکی از دانشجویان در پایان کالس ها وقتی درباره این شرایط صحبت می کردیم 
جمله جالبی گفت: این صدایی که بین ما است، این صدا ماندگار است و تنها صدا است که می ماند. به نظر من از 
لحاظ روان شناسی هم خیلی بی ربط نیست. به عبارت دیگر صدایی که برای گسترش علم و دانش از جانب آموزگار 

و دانشجو بیرون می آید، ماندنی است و هیچ نیرویی نمی تواند این صدا را خاموش بکند.
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رعایت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری 
از ارکان اساسی یاددهی و یادگیری هستند

دکتر حسن ابراهیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دانشگاه تهران در دوران اپیدمی کرونا، در آموزش الکترونیکی پیشگام بود

دکتر حسن ابراهیمی، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی با بیان اینکه رعایت اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری از ارکان اساسی یاددهی و یادگیری هستند، تأکید کرد: »به عنوان کسی که مسئولیت 
برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه را بر عهده دارد، انتظار از دو رکن اساسی یاددهی و یادگیری، 
یعنی استاد و دانشجو این است که در ابتدا اخالق حرفه ای را رعایت کنند و دیگر مسئولیت پذیر باشند، 
البته این مباحث فقط به آموزش الکترونیکی اختصاص ندارد و اگر کرونا هم تمام شود و به شرایط 
عادی نیز بازگردیم باید به این دو اصل توجه شود. به نظر می آید که در حال حاضر و در دوره ای که ابزار 
نظارتی ما خیلی کارآمد نیست، رعایت »اخالق حرفه ای« و »مسئولیت پذیر بودن« می تواند بسیاری از 
مسائل و مشکالت را حل کند«.  به بهانه برگزاری نخستین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«، 
هدیه میرزایی، کارشناس روابط عمومی، در گفت وگو با دکتر حسن ابراهیمی، مدیر کل برنامه ریزی و 
نظارت آموزشی دانشگاه، به بررسی رویکردهای صورت گرفته در زمینه مفهوم »یادگیری و یاددهی 
الکترونیکی« و همچنین اقدام های حوزه آموزش دانشگاه تهران در زمینه آموزش الکترونیکی به ویژه 

در دوران کرونا و پساکرونا پرداخته است.

 در شرایط کنونی استفاده از فناوری های نوین یک الزام محسوب می شود
و  رویکردها  تبیین  به  این گفت وگو  ابتدای  در  دانشگاه،  آموزشی  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر کل  ابراهیمی،  دکتر 
الزامات آموزش الکترونیکی در شرایط کنونی پرداخت و گفت: »برای پاسخ به این پرسش که آیا در عصر حاضر 
آموزش الکترونیکی و به مفهوم دیگر »یادگیری و یاددهی الکترونیکی« از الزامات سیستم های آموزشی دانشگاه ها 
محسوب می شود و یا خیر، باید درک درستی از شرایط کنونی جهان داشته باشیم. طبیعتًا وقتی فناوری های نوین 
و عصر دیجیتال و مفاهیم این چنینی را توصیف می کنیم، به نظر می آید هیچ بخشی از جامعه که دانشگاه ها هم 
جزو آن هستند را نمی توان از آنها مبرا دانست. به هر حال نوع و شیوه زندگی در جوامع مختلف، تعامل خانواده ها 
و همچنین دولت و ملت تغییر پیدا کرده است. وقتی با دید وسیعی بررسی می شود، سوال این است که فارغ از 
پاندمی کرونا آیا به واقع می شود نسبت به این تحوالت فناوری و دیجیتالی بی تفاوت بود و همان شیوه گذشته را 

پیش گرفت یا نه؟«.
وی تصریح کرد: »در حال حاضر که جامعه جهانی هنوز درگیر پاندمی کرونا است و از سویی هم نمی توانیم رکود و 
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وقفه را در حیطه آموزش تصور کنیم، یقینًا استفاده از فناوری های نوین یک الزام محسوب می شود. زمانی که پاندمی 
الکترونیکی داشت و تا حدودی  از پیش تجربه خوبی در حوزه آموزش های  کرونا پیش آمد چون دانشگاه تهران 
سامانه های الزم، البته با ابعاد محدودتری در اختیار بود، باعث شد که خیلی سریع جزو دانشگاه های پیشرو در امر 
ارائه آموزش به شیوه الکترونیکی قرار گیرد و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، یعنی مهرماه هم با این پاندمی 

روبه رو باشیم به نحو اجتناب ناپذیر باید همچنان از فضا و بستر الکترونیکی استفاده شود«.

 برای التیام آالم دانشجویان و استادان و بازگشت به شرایط عادی در پساکرونا، به زمان و برنامه ریزی 
نیازمندیم

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه با اشاره به برگزاری همایش »دانشگاه تهران دیجیتال« خاطرنشان 
کرد: »مهمترین بخشی که در این همایش مورد توجه واقع شده، بحث پساکرونا است که امیدواریم هر چه زودتر 
فرا برسد و اینکه آیا در آن زمان ما به شرایط قبل از کرونا باز خواهیم گشت و یا با رویکرد جدیدی مواجه خواهیم 
بود. پاندمی کرونا با خود مشکالتی همچون روانی، عاطفی و جامعه شناختی را به همراه آورد و جامعه ما متأثر از 
یکسری مسائلی شد و بالتبع دانشجویان و استادان و به طور کل دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور تحت تأثیر 
این عوامل قرار گرفتند که برخی از آنها به مباحث روانی و جامعه شناختی متأثر از این دوره باز می گردد و بخش 
دیگر هم موضوع هایی را در بر می گیرد که در این دوران نمود پیدا کردند. به طور مثال یک دانشجوی شهرستانی 
دیگر نیاز به سفر و حضور در کالس نداشت، هزینه های او به شدت پایین آمد و البته به راحتی توانست از آموزش 
بهره مند شود و بارها درس ارائه شده را مطالعه کند. بر این اساس، یک امکانی فراهم شد و شاید بتوان گفت نوعی 
راحتی را در استادان و دانشجویان به وجود آورد و این هم شاید مسأله ای باشد که در دوران پساکرونا بتواند در روند 
آموزش ما تأثیر بگذارد. اما نکته مورد توجه این است که در دوران پساکرونا برای اینکه آالم روحی دانشجویان و 
استادان التیام پیدا کند و برطرف شود و همچنین بتوانیم کالس ها را دوباره به شرایط عادی و حضوری بازگردانیم، 

قطعًا به زمان و برنامه ریزی مناسب نیازمندیم«.

 دانشگاه ها نمی توانند نسبت به رویکردهای تحول آفرین بی تفاوت باشند
دکتر ابراهیمی در ادامه سخنان خود با تشریح اقدام های صورت گرفته در زمینه آموزش های الکترونیکی و سامانه های 
با  پاندمی کرونا  امکانات در شرایط پساکرونا تصریح کرد: »در دوران  این  از  راه اندازی شده و میزان بهره برداری 
افزایش آموزش های الکترونیکی و راه اندازی سامانه های مختلفی رو به رو بوده ایم، اما اینکه بعد از کرونا چه شرایطی 
پیش روی داریم و این رویه و میزان بهره مندی از این امکانات چگونه خواهد بود، باید این موضوع را در نظر گرفت 
بلکه به گونه ای جهشی است و به واقع ما سال  اتفاق نمی افتد،  که حرکت تکاملی عصر دیجیتال به صورت خطی 
آینده نمی دانیم که عوامل تأثیرگذار و تحول آفرینی که شاخص تحوالت دیجیتالی هستند، چگونه خواهند بود. اگر 
جامعه در کلیت خود به تحوالت بی تفاوت نیست، قطعًا دانشگاه هم نمی تواند به رویکردهای تحول آفرین بی تفاوتی 
نشان دهد و آنها را به کار نگیرد. یک الزامی در استفاده از رویکردهای تحول آفرین وجود دارد که می توان آن را در 
دو بخش در نظر گرفت؛ یکی آن بخش از فناوری های دیجیتال است که خیلی ارتباطی به تحوالت ندارند، همانند 
اینترنت که در دنیای کنونی استفاده از آن بدون تردید یک الزام است و باید در آن فضا، از امکاناتی که اینترنت در 

اختیار ما قرار می دهد برای توسعه آموزش بهره الزم را ببریم«.
اینترنت اشیا،  از خصیصه های عصر دیجیتال همچون هوش مصنوعی و  افزود: »اما در خصوص آن بخشی  وی 
آنها  بودن  چند  هر  البته  می کند،  ایجاد  دانشگاه  آموزش  به  خللی  آنها  نبود  گفت  نمی توان  که  است  این  واقعیت 
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مزیت هایی دارد. واقعیت این است که در پساکرونا دو مسأله را باید از هم تفکیک کنیم، یکی آن بخش از دنیای 
دیجیتال است که بودن آنها الزم و نبودشان خلل ایجاد می کند، اما داشتن این امکانات به معنای تحول نیست 
همانند اینترنت و سامانه های مختلفی که دانشگاه از آن استفاده می کند و بخش دوم تحوالتی است که داشتن آن 
مزیت است، اما نداشتن آن اختالل در آموزش عالی ایجاد نمی کند. واقعیت این است که بدون آنها هم قبل از کرونا 
و قبل از تحوالت دیجیتالی توانسته ایم کار خود را انجام دهیم. لذا، در پاسخ به این موضوع که در شرایط پساکرونا 
آیا برای دانشگاه همچنان الزامی برای استفاده از امکانات الکترونیکی و دیجیتالی ایجاد شده وجود دارد، باید گفت با 
یک اعتبار خاص این الزام هم می تواند وجود داشته باشد و هم خیر و بستگی به این خواهد داشت که هدف و رویکرد 
ما از بهره مندی و استفاده از امکانات تحول آفرین چه می تواند باشد. البته با همفکری های صورت گرفته، شیوه تلفیقی 
مورد توجه قرار گرفت، یعنی در پساکرونا سامانه هایی که با زحمت فراهم شده است را قطعًا نمی توان بالاستفاده رها 

کرد، امکانات بسیار خوبی فراهم شده که می تواند در کنار آموزش حضوری کمک رسان باشد«.

 در بحران کرونا دانشگاه توانست تجربه بسیار ارزشمندی را در زمینه آموز ش مجازی کسب کند
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه برگزاری دوره های 
مجازی در دانشگاه تهران اظهار کرد: »آموزش در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و مطابق اساسنامه ای که 
دارد، مبتنی بر آموزش حضوری است و مجوز آن بر این اساس شکل گرفته است و قرار هم نیست شیوه آموزش 
دانشگاه تهران بخواهد تغییر پیدا کند. ما مجوز آموزش های الکترونیکی را قبل از پاندمی داشتیم، االن هم داریم، 
یعنی با توجه به اینکه در حال حاضر همه دوره های آموزشی دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، اما هنوز 
موقع اعالم ظرفیت برای پذیرش دانشجو دو دسته اعالم ظرفیت داریم؛ ظرفیت پذیرش دانشجوی حضوری که 
به صورت روزانه و نوبت دوم است و پذیرش ظرفیت در دوره های مجازی و دانشگاه تا سقف چهل نفر می تواند در 
دانشکده های مختلفی که متقاضی هستند، دانشجوی مجازی بگیرد. این روند بعد از پاندمی هم ادامه دارد، یعنی 
طبق اساسنامه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع به شیوه حضوری باز می گردیم و در کنار آن دوره های مجازی 
را کماکان خواهیم داشت. اما اتفاقی در این دوران افتاد و اینکه دانشگاه توانست یک تجربه بسیار ارزشمندی در 
زمینه آموز ش مجازی پیدا کند و این شرایط به ما آموخت که ویژگی های عصر دیجیتال می تواند به طور قابل توجهی 

در یاددهی و یادگیری کمک کنند«.

 نبود خروجی های خوب دلیل کاهش پذیرش ظرفیت دانشجوی مجازی
دانشیار دانشکده الهیأت و معارف اسالمی در توضیح اینکه چرا در دوره ای پذیرش دانشجو به صورت مجازی در دانشگاه 
تهران افزایش داشت و دلیل توقف این رویکرد چه بوده است، گفت: »مسأله آموزش مجازی خیلی شبیه به استعداد 
درخشان است. در استعداد درخشان تا سقف 40 درصد امکان پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیالت تکمیلی 
افزایش پیدا کرده است، اما به این معنی نیست که هر کسی مجوز ورود به دانشگاه را دارد. در یک زمان برخی از 
واحدهای ما با توجه به معیارها و شاخص هایی که داشتند تعداد قابل توجهی دانشجوی مجازی جذب کردند و این رویه 
در عمل خیلی مطلوب واقع نشد. بحث در این است که آیا علت اینکه ما در دوره هشت ساله آمدیم از ظرفیت پذیرش 
مجازی کم کردیم، این بود که تجربه به قدر کافی نداشتیم و یا اینکه خروجی های خوبی نداشته ایم. الزم به یادآوری 
است، شخصی که می تواند در دوره حضوری قبول شود، طبیعتاً نمی آید در دوره های مجازی و پردیس های اقماری 
شرکت کرده و هزینه پرداخت کند. این جزو امور بدیهی است که دانشجویان پذیرفته شده در دوره های حضوری آمادگی 
بهتری به لحاظ علمی دارند. نمی خواهم بگویم هوش برتری دارند، چون ممکن است برخی از افراد در حین اینکه واقعًا 
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توانمند هستند، اما نتوانند برای آزمون سراسری آمادگی الزم را کسب کنند و به ناچار به سمت آموزش مجازی روند. 
اما حکم غالب این است، دلیل پذیرش دانشجویان در دوره های حضوری آمادگی بیشتر آنها بوده است و به طور کل 

ویژگی های الزم را داشتند و کسانی رفتند به طرف آموزش مجازی که بنا به دالیلی این شرایط را نداشتند«.
افزود:  و  توصیف کرد  نبود خروجی های خوب  را  آموزش مجازی  دلیل کاهش ظرفیت دوره های  ابراهیمی،  دکتر 
ضرورتًا  زمینه  این  در  دانشجو  پذیرش  معقول سازی  و  مجازی  دوره های  ظرفیت  کردن  کم  در  ما  مشکل  »پس 
فقدان امکانات الزم برای برگزاری این دوره ها و نداشتن تجربه الزم نبوده است، بلکه به این دلیل بود که دانشگاه 
می خواست برند و اعتبار مدرک تحصیلی خود را حفظ کند. همین نگرش همواره وجود دارد، یعنی تا زمانی که کنکور 
است و پذیرش دانشجو به این شیوه صورت می گیرد این سیاست خواهد بود. اما اگر روزی برسد که برای دوره های 
حضوری و یا مجازی مسأله ای به نام کنکور نباشد و ما صالحیت های علمی و در واقع آن چیزی که به خود شخصیت 
فرد به عنوان فراگیر بر می گردد را بخواهیم معیار بررسی قرار دهیم و از میان افراد انتخاب کنیم، آن زمان شاید بتوان 

در خصوص مسائل و نحوه مربوط به پذیرش دانشجو تجدید نظر کرد«.

 پایان پاندمی کرونا تغییری در سیاست پذیرش دانشجو ایجاد نخواهد کرد
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه با تأکید بر اینکه پایان پاندمی کرونا تغییری در سیاست پذیرش 
دانشجو نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: »اینکه بخواهیم بگوییم چون در شرایط بحران کرونا، چند ترم تجربه خوبی 
در زمینه آموزش مجازی داشته ایم، نمی تواند در سیاست پذیرش دانشجو تغییری ایجاد کند. البته باید توجه کرد 
تجربه خوب داشتن به معنای این نیست که ما کمال مطلوبی را در این دوره داشته ایم، اما توانستیم تجربه های 
خوبی را به دست آوردیم. واقعیت این است که حداقل یک قدمت 80 ساله در دانشگاه تهران وجود دارد و پیش 
از آن نیز می توان به دیرینگی آموزش حضوری در تاریخ تمدن انسان اشاره کرد، پس باید بتوانیم همواره تالش 
داشته باشیم تا آموزش حضوری را متحول کنیم و اینکه ما در دوره پاندمی تجربه خوبی در آموزش مجازی کسب 
کرده ایم، نمی تواند دلیلی باشد در پساکرونا هم این شیوه را که با اهداف خاصی به وجود آمده و البته کارکرد خود 
را دارد، بخواهیم به همین گونه ادامه دهیم و یا پذیرش دانشجو در این دوره افزایش یابد. آموزش مجازی فاصله 
زیادی با آموزش حضوری دارد، اما طبیعتًا آموزش حضوری در کنار امکانات مبتنی بر عصر دیجیتال می تواند یک 

گام ما را جلوتر ببرد«.

 تالش کردیم با تسهیل امور، استرس و نگرانی زیاد را از دانشجویان دور کنیم
وی در ادامه این گفت وگو به تبیین اقدام ها و فعالیت های حوزه آموزش دانشگاه تهران در دوران پاندمی کرونا پرداخت 
و اظهار کرد: »در خصوص تجربه و اقدام هایی که در زمینه آموزش الکترونیکی اتفاق افتاد، در حوزه آموزش دانشگاه و 
با همکاری واحدهای ذیربط تالش کردیم تا مانع از این شویم که بخواهد استرس و نگرانی زیادی به دانشجویان وارد 
شود، یعنی سعی شد تا هر چیزی که باعث ایجاد استرس در دانشجویان بود را به نوعی تسهیل کنیم. به طور مثال اگر 
دانشجویی اعالم می کرد که به دلیل شرایطی که برای خود و یا خانواده اش به وجود آمده در خواست حذف ترم را دارد 
و یا به دلیل شرایط پاندمی نتوانسته در آزمونی شرکت کند و ارائه مرخصی بدون احتساب در سنوات از جمله مسائلی بود 

که آموزش دانشگاه تالش کرد تا جایی که امکان دارد با دانشجویان همکاری و همراهی کند«.

 اقدام های دانشگاه تهران در حوزه آموزش الکترونیکی قابل قبول است
دکتر ابراهیمی، همچنین درباره نحوه ارائه بسترها و سامانه های ارائه آموزش الکترونیکی تصریح کرد: »با توجه به 



231

اینکه ما یک باره در شرایط بحران کرونا قرار گرفتیم و آمادگی الزم را نداشتیم، در ترم اول به استادان و دانشجویان 
اعالم کردیم که آموزش می تواند در بسترهای مختلفی ارائه شود، چون باید برای بیش از 9 هزار کالس برنامه ریزی 
می کردیم و این مسأله اقتضا می  کرد که تنوعی در بستر ارائه آموزش برای ترم اول قائل شویم. یعنی اگر استادی 
حتی از سامانه های موسوم به رسانه های جمعی و اجتماعی بهره گرفته و در همان محیط با دانشجو تعامل کرد همه 
را پذیرفتیم. اما در ترم دوم با همکاری مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه، به رفع و رجوع برخی از 
نقصان ها پرداخته شد؛ سرورها افزوده و پهنای باند بیشتری در نظر گرفته شد که این اقدام ها توانست تا حدودی 
مشکالت برگزاری کالس ها را برطرف کند. در ترم سوم امکانات بهتری فراهم شد و تجربه های بیشتری هم به 
دست آمد و ما تالش کردیم با همکاری معاونان آموزشی واحدها همچنان برای دانشجویانی که مشغول تحصیل 
بودند و همچنین کسانی که پایان نامه و رساله داشتند تسهیل گری ها و مساعدت های الزم را داشته باشیم. در این 
دوره سعی شد تا قوانین آموزشی را همچنان پابرجا نگه داریم و برگزاری کالس در حد 16 جلسه را جزو اصول قلمداد 
کردیم و از ترم دوم به بعد حضور و غیاب به نحو دقیق تری انجام شد. به دلیل نبود امکانات الزم، پراکندگی بسترها 
برای ارائه کالس ها و نبود ارزیابی دقیق باعث شد که در ترم اول اطالع از برگزاری و عدم برگزاری کالس ها را بر 

اساس خوداظهاری استاد درس، به دست آوریم و در این شرایط فقط می توانستیم اعتماد کنیم«.
دانشیار دانشکده الهیأت و معارف اسالمی ادامه داد: »ولی در ترم دوم و سوم کرونایی، این امکان را داشتیم به واسطه 
گزارش هایی که از سامانه می گیریم وضعیت را بررسی کنیم. البته همچنان برخی به دلیل اجتهادهای شخصی و یا 
مدیریتی در بعضی از بخش ها و یا به خاطر عدم آشنایی عضو هیأت علمی و بعضاً مشکالتی که دانشجویان در استفاده 
کردن از سامانه های دانشگاه در ساعت خاص از پیش تعیین شده داشتند، مالحظه شد که از امکانات استفاده نکردند 
و دوباره از محیط های بیرون از سامانه ایلرن کالس های خود را برگزار کردند. به این عده از اشخاص در ابتدا تذکر 
دوستانه ای داده شد، اما از ترم دوم به بعد تذکر جدی تر شد چون برای ما مهم بود حال که این شرایط در دانشگاه 
فراهم شده از آن به نحو مطلوبی استفاده شود. در کل یکسری از اقدام ها و فعالیت هایی برای ارائه آموزش الکترونیکی 
در دوره پاندمی کرونا با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه صورت گرفت که نمی توان ادعا کرد کمال مطلوب بود، اما 
به گونه ای مقبولیت داشت، یعنی در حد قابل قبول بود و می توان گفت که در این شرایط یک دوره آموزشی خوبی ارائه 
شده است. ولی در قیاس با شرایط غیرکرونایی و بحرانی شاید بتوان نقدهای خیلی زیادی به آن وارد کرد، ما برای ارائه 

درس های عملی و آزمایشگاهی با مشکل مواجه هستیم«.

 عمده مشکالت دانشگاه در زمینه آموزش الکترونیکی مربوط به ساختارها بود
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا ارزیابی از ارائه دوره های آموزش 
الکترونیکی در این دوره انجام شده است، خاطرنشان کرد: »در کل ارزیابی کالسی و ترمی طبق مصوبه شورای 
اختیار مدیران  نتیجه آن در  انجام می شود و  امتحان ها  از شروع  آموزش دانشگاه و معاونت آموزشی معمواًل قبل 
دانشکده ها، گروه ها و استادان قرار داده می شود، اما در کنار آن اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دو پیمایش 
انجام داده است. یکی از این پیمایش ها توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی صورت گرفت. در این دو پیمایش 
سعی کردیم برای نحوه برگزاری نیسمال دوم 98 و نیسمال اول 99 از استادان و دانشجویان ارزیابی به عمل آوریم 
تا مشخص شود عملکرد به چه صورت بوده است. در این ارزیابی برخی ها با شرایط عادی و حضوری مقایسه کرده 
بودند و رضایت نداشتند و تعدادی دیگر شرایط را درک کرده این شرایط را به نسبت خوب دانستند. عمده مشکالت 
ما بر می گشت به ساختارها که به نظر می آید هنوز جای ارتقا دارد و دانشجو این مطالبه را داشت تا ارتقای الزم در 

این زمینه صورت بگیرد تا استفاده از این امکانات بهینه تر شود«.

دکتر حسن ابراهیمی / آموزش، ادبیات و علوم انسانی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -2321

وی با بیان اینکه بخشی از مشکالت هم به بُعد فرهنگی بازمی گردد و اینکه برای استاد و دانشجو هنوز این شیوه از 
آموزش فرهنگ سازی نشده است، افزود: »البته این تعداد، اندک بودند، لذا باید آسیب شناسی های الزم در این زمینه 
صورت پذیرد تا معلوم شود چرا برخی از استادان و دانشجویان نتوانستند با سامانه ها ارتباط برقرار کنند. در مجموع 
نتایج این دو پیمایش به گونه ای بود که هم کاستی ها و هم رضایتمندی قابل قبولی را از طرف استادان و دانشجویان 
نشان می داد، اما چیزی نبود که بتوانیم بگوییم کاماًل ایده آل بوده است. در شرایط بحران گاهی اوقات تحقق 50 

درصد از هدف هم ایده آل است در حالی که همین درصد در دوره عادی رویکرد مطلوبی نیست«.

 در دوره بحران کرونا، آزمون ها بیشتر استاد محور برگزار شد
دکتر ابراهیمی در خصوص برگزاری آزمون های پایان ترم نیز گفت: »آزمون ها در این دوره بیشتر استاد محور برگزار 
امکاناتی که در  از  یا استفاده  ارزیابی مستمر داشتند و در طول ترم به صورت شفاهی و  شد. استادانی که دغدغه 
سامانه بوده تکالیفی برای دانشجو وضع کردند و کمترین نمره را به آزمون پایان ترم اختصاص دادند، توانستند بسیار 
دقیق تر کار کنند و ارزیابی خوبی از یادگیری دانشجو به دست آورند. اما استادانی که همه بار نمره را برای آزمون 
پایان ترم گذاشتند، ارزیابی دسته اول را از میزان یادگیری نداشتند. لذا، برای حصول اطمینان از بیشترین یادگیری 
ممکن در بستر مجازی، در طول ترم به معاونان آموزشی یادآوری شد تا از اعضای هیأت علمی بخواهند کمترین 
نمره را به آزمون پایانی اختصاص دهند و استادان در طول ترم تالش کنند تا ارزیابی مستمر داشته باشند تا مجموع 
آن نمرات، میانگین نمره پایان ترم دانشجو باشد. از مشکالت عمده هنوز برگزاری آزمون و استفاده از امکانات بیشتر 

برای برگزاری هر چه بهتر آزمون ها است«.

 به اشتراک گذاشتن تجربه های آموزش الکترونیکی از اهداف برگزاری جشنواره است
ابعاد مختلفی  دیجیتال«  تهران  »دانشگاه  در جشنواره  اینکه  عنوان  با  اسالمی  معارف  و  الهیأت  دانشکده  دانشیار 
ابعاد مختلفی است، چون عنوان دانشگاه دیجیتال مفهومی  بررسی خواهد شد، اظهار کرد: »این جشنواره، دارای 
دارد که نیازمند بحث های زیادی است. در یک نگاه کلی می توانیم بگوییم که در تحوالت عصر دیجیتال دانشگاه ها 
متحول شده اند و ساختار آموزش و مدیریتی آنها تغییر پیدا کرده است. به طور مثال در این سه ترم گذشته که البته 
ممکن است به ترم چهارم هم بیانجامد ما از این امکان موجود که در گذشته فقط در قالب دوره های مجازی نمود 
داشت در ابعاد مختلف دانشگاه حتی در ساختار مدیرتی بهره بردیم. لذا، باید بر می گشتیم به عقب تا دریابیم که چه 
تجربه هایی را توانستیم در این دوره به دست آوریم و چه استفاده هایی را می توانیم در آینده از این تجربه ها داشته 
باشیم و نقصان ها و کاستی ها را بشناسیم و اینکه اگر این شرایط بخواهد در آینده ادامه پیدا کند چه رویکرهایی 
را باید اتخاذ کرد. هدف از برگزاری این جشنواره تشریک مساعی بین کسانی است که به نوعی درگیر آموزش در 
سطوح مختلف دانشگاه اعم از عضو هیأت علمی، دانشجو، مدیر و مسئول بوده اند تا بتوانیم از این امکانی که در 
دانشگاه به تبع تحول دنیای دیجیتال به دست آمده و در این سه ترم بیشترین بهره را داشته است بهره الزم را 
کسب کنیم. یعنی هدف در این جشنواره این است به افراد فرصت دهیم تا تجربه خود را توضیح دهند و با دیگران 

به اشتراک بگذارند«.
وی در ادامه توضیح داد: »در این دوره هر کسی برای تعامل با دانشجویان خود از یک امکانی استفاده کرده است که 
اینها باید یکجا مستندسازی شود و چه جایی بهتر از یک جشنواره که این تجربه ها ارائه و در آن مستند شود. در این 
جشنواره اعضای هیأت علمی، تجربه های زیسته گرانبار و نوآوری های خود را در امر یاددهی و یادگیری الکترونیکی 
در معرض دید و استفاده دیگر همکاران قرار می دهند و از رهگذر این رویداد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
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نکات ارزشمندی را دریافت خواهند کرد. در بُعد دیگر، دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاه جامع گروه هایی دارد که 
درگیر آموزش »علم یاددهی و یادگیری« هستند که باید متناسب با تحوالتی که در این عرصه وجود داشته با توجه 
به شرایط پاندمی به ما آگاهی بدهند. این گروه ها می توانند در بخش دوم جشنواره که ارائه مقاالت و داوری ها است 
کمک کنند و انتظار داریم اعضای هیأت علمی صاحب نظر در این جشنواره حضور به هم رسانند و حاصل مطالعات و 
دانش خود را ارائه دهند. الزم است در این فرصت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تشکر کنم به دلیل سابقه و 
ارتباطی که با برنامه ریزی درسی و آموزش یاددهی و یادگیری دارد در بسیاری از مواقع به ما کمک کردند. البته هنوز 
هم جا دارد و دانشکده علوم اجتماعی هم می تواند در این زمینه فعالیت کند و بُعد اجتماعی و تبعاتی که در این دوره 
دانشگاه پشت سر گذاشته است را در یک مطالعه روشمند در اختیار قرار دهد، البته دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه 
جامع و نماد آموزش عالی از این موهبت برخوردار است که اعضای هیأت علمی آن به رغم تفاوت رشته تحصیلی و 
تخصصی خود، دستی در مطالعات آموزش الکترونیکی و مباحث آن دارند و در این زمینه صاحب نظر هستند. لذا، در 

این رویداد از اندیشه و دانش همه افراد استفاده خواهد شد«.
دکتر ابراهیمی در پایان با بیان اینکه خروجی همایش می تواند مقاالت بسیار خوبی داشته باشد که هم برای دانشگاه 
و هم جامعه علمی کشور مفید واقع شود، گفت: »جشنواره فرصتی است که یک ارزیابی داشته باشیم و نگاه ها و 
نقدهای مثبت و منفی رویکردهای مختلف را بشنویم و استفاده کنیم. مقاالتی که فرصت دانش افزایی دارند را مورد 
توجه قرار دهیم، به نظر می آید بعد از هر عملی چنین رویکردی یک نیاز است. همچنین بتوانیم از سرآمدان آموزش 
الکترونیکی تقدیر کنیم. دانشگاه تهران که در این دوران به نوعی در آموزش الکترونیکی پیشگام بود، از آن انتظار 
می رود که در ارزیابی و معرض دید قراردادن عملکرد هم مقدم باشد. امیدوارم که جشنواره در شکل خوبی بتواند 
همه اهداف را پوشش دهد و ما هم تجربه های الزم را به دست آوریم که اگر مجبور شدیم ترم چهارم را هم به این 

صورت ارائه دهیم اشتباهات گذشته را نداشته باشیم«.

دکتر حسن ابراهیمی / آموزش، ادبیات و علوم انسانی
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زبان فارسی برای حدود هزار سال
محمل تولید آثار فاخر هنری است

دکتر علیرضا امامی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

زبان فارسی میراث ملی و عامل وصل ایران فرهنگی است

پارسی  زبان  پاسداشت  و  فردوسی  بزرگداشت  روز  ما  تقویم رسمی کشور  در  اردیبهشت   ۲۵
نام گذاری شده است. به همین بهانه نرگس حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات 
اجتماعی، با دکتر علیرضا امامی، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، گفت وگو کرده 
است. این استاد دانشگاه همچنین با »فرهنگستان زبان و ادب فارسی« در زمینه فرهنگ نویسی 
همکاری می کند. متنی که در ادامه می خوانید، متن این مصاحبه است که به اهمیت روز پاسداشت 

زبان فارسی و نقش فردوسی در حفظ این زبان می پردازد.

 به عنوان اولین سوال، ضرورت وجود روزی به نام زبان پارسی در تاریخ و تقویم رسمی کشور چیست؟
زبان فارسی از چند جهت جایگاه مهمی نزد عموم ایرانیان دارد. منظور من از ایران پهنهٔ وسیعی فراتر از مرزهای 
سیاسی کنونی ایران است و از حدود شرقی چین تا آسیای صغیر و بین النهرین را شامل می شود و به نوعی می توان 
آن را ایران فرهنگی نامید. این ایران فرهنگی شامل اقوام و طایفه های گوناگونی است که هرکدام سهمی بسیار در 

بالندگی و رشد و توسعهٔ زبان فارسی و فرهنگ ایران داشته اند.
با این مقدمه، جهات اهمیت زبان فارسی به این ترتیب است که اواًل زبان فارسی در حکم زبانی میانجی و واسطه 
بین اقوام و مردمی با فرهنگ های مختلف در طول تاریخ ایفای نقش کرده است. از جنوب ایران تا شمال ایران 
مردم، با زبان های مادرزادی متفاوت، برای ارتباط مؤثر با یکدیگر از این زبان استفاده کرده اند. در مقام مثال، شاید 
بیجا نباشد که زبان فارسی و نقش واسطگی آن را با مقام زبان انگلیسی در روابط بین الملل امروز مقایسه کنیم. در 
طول قرن ها، مردمان مختلف این نواحی از زبان فارسی برای ارتباط و نامه نگاری و تدوین و تنظیم متونی همه فهم 
استفاده کرده اند و البته به پویایی و زنده بودن این زبان یاری رسانده اند. شاید بد نباشد که برای مثال اشاره کنم به 
نامه نگاری های پادشاهان سلسلۀ صفوی با سالطین عثمانی. نه تنها نامه های صفویان به عثمانیان به زبان فارسی 
بوده است بلکه نامه های عثمانیان نیز به فارسی نگاشته می شده است. حتی نامه های بسیاری از حاکمان عثمانی 
وجود دارد که فرمان های حکومتی خود را به زبان فارسی صادر می کرده اند. به بیان دیگر، زبان دیوانی حاکمان 
عثمانی همین زبان فارسی بوده است. حتی مثاًل سلطان سلیم عثمانی دیوانی شعر به زبان فارسی دارد که از قضا 
شعرهای خوب و مستحکمی هم هست، اگرچه زبان مادری او ترکی بوده. همین وضعیت در شبه قارهٔ هند نیز حاکم 
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است و می توان مثال های بی شماری برای آن آورد. از آن جمله، باز برای مثال، می توان از بیدل دهلوی نام برد که 
یکی از ارکان سبک هندی در شعر فارسی است. این جهت نخست اهمیت زبان فارسی است که می توان درباره اش 
بسیار بیش از این سخن گفت و از نمونه هایش یکی تحقیق مرحوم دکتر ریاحی در حوزهٔ عثمانی و مرحوم گلچین 

معانی در حوزهٔ شبه قاره است.
وجه دیگر اهمیت زبان فارسی نزد فارسی زبانان و ایرانیان عالوه بر نقش میانجی، آن است که این زبان میراثی 
نکته دربارهٔ  این  از  تاریخی جستجو می کنند ولی نمی توان  ابنیهٔ  و  آثار  را در  ملی است. عمومًا میراث های ملی 
زبان فارسی غافل شد که بسیاری از آثار هنری که جنبهٔ زبانی دارند، در ظرف این زبان شکل گرفته اند. آثاری 
که هم اکنون و البته از روزگارانی کهن، طرف توجه مردمان دنیا بوده است. مثاًل مثنوی مولوی در دنیای کنونی 
هر روز مخاطبان جدیدی پیدا می کند و دربارهٔ آن آثار جدیدی خلق می شود، چه آثار تحقیقی و چه آثار هنری 
مانند ترانه های مختلفی که براساس شعر مولوی ساخته می شود. اینکه می گویم از زمان کهن طرف توجه مردم 
ابن بطوطه در سفرنامهٔ معروف خود در قرن هشتم هجری  نقلی است که  برای مثال  بوده است، نشانه اش  دنیا 
دارد و حکایت می کند از اینکه مالحانی در چین آن روزگار شعر سعدی را زمزمه می کرده اند. زبان فارسی حدود 
نیز شیفتهٔ خود  را  غیرفارسی زبانان  و همگان، حتی  باشکوه شده  آثاری  برای خلق  است که محملی  هزار سال 

ساخته است.
جهت سوم اهمیت این زبان از نظر سیاسی است. یکی از ارکان حفظ وحدت ملی ما هم اکنون زبانی با این پیشینه 
و قدمت است. طبیعی است که عناصر مختلفی به یکپارچگی و وحدت سیاسی یک کشور کمک می کند. انسجام و 
هماهنگی اجزای تشکیل دهندهٔ یک کشور که مهم ترین جز همان مردم است، وابسته به این عناصر مختلف است؛ 
مثاًل دین و مذهب مشترک، تاریخ کهن، فرهنگ عامه بخشی از این عناصر هستند اما شاید یکی از مهم ترین این 
عناصر زبان و ادبیات باشد. در نکتهٔ قبل، به تلویح، اشاره کردم به پیوند محکمی که میان زبان و ادبیات برقرار است. 
حال، زبان و ادب فارسی، با این پیشینه و قدمت، می تواند یکی از اسباب این انسجام و وحدت باشد. هم زبانی در کنار 
همدلی موجب نزدیکی آدمیان به یکدیگر است و این نزدیکی یقینًا می تواند در برابر هر تهدیدی، اعم از تهدیدهای 
خارجی و دشمن بیرونی یا سختی ها و مشکالت داخلی، مردمان را در کنار یکدیگر قرار دهد. در این میان حماسهٔ 
ملی که در قالب زبان فارسی شکل گرفته و شکل اعالی خود را در شاهنامهٔ فردوسی یافته است، جایگاه برجسته ای 
برای  نمونه  و  الگو  بیگانگان شخصیت های مثبت شاهنامه در حکم  با  ایرانیان  رویارویی های  از  بسیاری  دارد. در 
پهلوانان ایرانی بوده اند. شاهان شاهنامه ای، قهرمانان حماسهٔ ملی و دالوری های آنان در نبرد با بیگانگان الهام بخش 

ایرانیان در تمام زمان ها بوده است.
سویهٔ دیگری که شاید باید پیشتر از این به آن اشاره می کردم، جنبهٔ ارتباطی فرازمانی این زبان است؛ به بیان دیگر، 
این زبان با گذر از روزگاران کهن خاطره ای را از گذشتگان برای ما به ارمغان آورده است. ما از خالل سده ها و 
قرون، هم اکنون می توانیم با گذشتگان خود ارتباط برقرار کنیم و شرح احوال بزرگان دین و دولت و ملت خود را 
از میان متون به جای مانده به زبان فارسی بیابیم. متن های کهن فارسی در حکم آینه ای هستند که می توان در آن 
اوضاع زندگی پیشینیان خود را ببینیم و بر آن اساس تحقیقات مختلفی، از جمله تاریِخ اجتماعی، تاریِخ سیاسی، 

زیبایی شناسی گذشتگان و جز آن را انجام دهیم.
سخن بسیار است اما به گمانم همین مقدار نیز که گفته شد، می تواند دلیل خوبی باشد برای گرامی داشت این زبان 
و تخصیص روزی ویژه به آن در تقویم. حداقل فایدهٔ این کار این است که ما در هر سال، در روزی مشخص به این 

امور می اندیشیم و این زبان را گرامی می داریم.
 

دکتر علیرضا امامی / آموزش، ادبیات و علوم انسانی
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 از گره خوردن نام این روز با فردوسی بگویید؛ فردوسی چگونه توانسته این زبان را زنده نگه دارد؟
در پاره گفتار پیشین به این رابطه اشاره ای کردم. بر همه آشکار است که حکیم فردوسی بزرگ ترین منظومهٔ حماسی 
را به زبان فارسی سروده است. البد می دانید که پیش از فردوسِی بزرگ خدای نامه های گوناگونی وجود داشته است 
بوده که  ابومنصوری  این خدای نامه ها، شاهنامهٔ  نرسیده است. در رأس  ما  به دست  امروزه  متأسفانه هیچ یک  که 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق به عنوان حاکمی محلی دستور به گردآوری آن داد و درواقع جامع خدای نامه های پیش 
از خود بود. این متن نیز متأسفانه از میان رفته است و تنها مقدمه ای از آن )که در میان شاهنامه فردوسی ضبط شده 
است( به جای مانده و به همت مرحوم عالمه محمد قزوینی زنده شده است. ظاهراً بخش عمدهٔ شاهنامه فردوسی 

نظم همین شاهنامهٔ ابومنصوری است که به نثر بوده.
اما در این میان هنر فردوسی چیست؟ هنر فردوسی را آنجا درمی یابیم که حکیم بزرگ آنچنان در نظم این متن 
هنر و مهارت به کار برده است که همهٔ این متن ها و از جمله شاهنامهٔ ابومنصوری در محاق قرار گرفته و اکنون به 
دست ما نرسیده است؛ یعنی باوجود شاهنامهٔ فردوسی، اقوام ایرانی دیگر نیازی ندیده اند که به حفظ آن گونه متون 
همت گمارند؛ یعنی با کمی گستاخی شاید بشود گفت که هنر فردوسی اسباب ازمیان رفتن بخشی از متون فارسی 
شده است )مسلمًا این امر علت تامه نیست( ولی می توان این گونه حدس زد. ضمنًا شاهنامه های دیگری نیز بوده 
که ظاهراً آنها نیز به همین سرنوشت دچار شده اند؛ از آن جمله است شاهنامهٔ مسعودی و شاهنامهٔ حکیم ابوالمؤید 
بلخی و حتی مثاًل آفرین نامهٔ ابوشکور بلخی که از نظر موضوعی حماسی نیست، ولی در بحر متقارب؛ یعنی همان 
وزن شاهنامه سروده شده است. با این حال، به جرأت می توان گفت که کالم و هنر حکیم فردوسی تمام این متون 

را در سایهٔ باعظمت خویش نهاده است.
این یک نکته؛ اما نکتهٔ دیگر که آن هم به هنر فردوسی باز می گردد، زبان فردوسی است. زبان فردوسی، به شکل 
بیگانه  از واژه های  بیان دیگر، همان گونه که همگان می دانند، در متن شاهنامه  آشکاری، فارسی گرایانه است. به 
بسیار کم و به ندرت استفاده شده است. زبانی سخته و استوار و بدون لغزش و ابیاتی محکم و زیبا در شاهنامه شکل 
گرفته اند که در همهٔ آنها گویی وسواسی شگفت در انتخاب الفاظ وجود دارد. چنین معروف است که در زبان شاهنامه 
واژهٔ عربی )که با زبان فارسی بسیار عجین شده و درهم آمیخته است( وجود ندارد. البته چنین نیست ولی بسامد 
واژه های تازی در شاهنامه بسیار اندک است و به طریق اولی واژه های زبان های دیگر. دالیل مختلفی را هم برای 
این امر گفته اند. مثاًل گفته اند که شاهنامه به تأثر از منابعش واژهٔ عربی کم دارد یا گفته اند که علت کمی این دست 

واژه های بیگانه مربوط به زمان تألیف آن است.
اما به گمان من، نمی توان منکر ایران دوستی و فارسی گرایی حکیم شد. منظومه های دیگری، مانند گرشاسپ نامهٔ 
حکیم اسدی وجود دارد که در آنها این وسواس دیده نمی شود. همچنین ادعاهای درست و راست حکیم فردوسی نیز 
همواره در پیش چشم مخاطبان شاهنامه بوده است که »او عجم را به این پارسی زنده کرده است«. یقینًا این رابطه 
و گره خوردگی ژرف میان زبان فارسی و شاهنامه تحت تأثیر همین امر است، یعنی فارسی ناب بودن متن شاهنامه 

و حس وطن پرستی )مسلمًا غیرافراطی( حکیم بزرگ، فردوسی.
نکتهٔ دیگر که باید بر آن تأکید کنم آن است که یک سوی این اثر زبان فارسی است و سوی دیگِر محتوایِی آن 
اسطوره ها و حماسه های یک ملت، یادگار ایرانیان کهن که در این متن برای ما زنده مانده است. اقوام ایرانی در 
طول تاریخ تهدیدهای مختلفی را پشت سر گذاشته اند؛ اما با دل وجان این حماسهٔ فردوسی را حفظ کرده اند. شاهنامه 
فردوسی هم به عنوان یادکردی از گذشتهٔ پرمجد و عظمت ایرانیان دورانی طالیی را به عنوان خاطره ای نیک )البته 

شامل همهٔ تلخی ها و شیرینی ها( برای ما در خود جای داده است.
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 بسیاری اعتقاد دارند که اگر فردوسی نبود، زبان فارسی نیز امروزه وجود نداشت. نظر شما در این باره 
چیست؟

شاید این اعتقاد چندان صحیح نباشد؛ زیرا زبان فارسی و تحوالت گوناگون آن وابسته به عوامل گوناگونی است و 
نمی توان حفظ و بقای آن را تنها منوط به یک متن کرد؛ ولی این اعتقاد را می توان داشت که شاهنامهٔ فردوسی 
یکی از اصلی ترین میراث های ملی ما است که از پس قرن ها به دست ما رسیده است و نمادی است از ملیت ایرانی 

و زبانی فارسی به همان مفهوم عام که در پاسخ به پرسش پیشین به آن اشاره کردم.

 اکنون که میراث زبان پارسی به ما رسیده، وظیفۀ ما، دانشگاه و اهالی دانشگاه )به طور خاص دانشگاه 
تهران( در قبال حفظ زبان فارسی چیست؟

وقتی سخن از میراث های ملی به میان می آید، وظیفه نیز پررنگ می شود. پیش از این زبان فارسی و آثار ادبی آن 
را با بناهای تاریخی مقایسه کردم. وظیفهٔ ما در برابر مثاًل تخت جمشید چیست؟ یا مثاًل بناهای تاریخی اصفهان. 
در فضای مجازی دیده ایم که هر چند گاه یک بار، سروصدایی به حق دربارهٔ تخریب فالن اثر هنری یا تاریخی بلند 
می شود. متأسفانه این حساسیت دربارهٔ زبان فارسی کم رنگ تر شده است و اعتراضی به تخریب این میراث به گوش 

نمی رسد.
گفتم فضای مجازی و به نظرم می رسد در این فضا هیچ گونه حساسیت و مسئولیت پذیری دربارهٔ زبان فارسی به 
در  آشفتگی  و  نحو جمالت  در  بی دقتی  بیگانه،  زبان های  واژه های  ناپختهٔ  و  به کارگیری شلخته  نمی خورد.  چشم 

نشانه گذاری یا سجاوندی و سایر بی مباالتی ها زبان را به سمت گونه ای ابهام و نامفهوم شدن سوق داده است.
در نامه نگاری های اداری و اصواًل مکتوبات دیوانی هم به نظر نمی رسد حساسیتی وجود داشته باشد. حتی برخی 
بخشنامه ها که ابالغ می شوند نیاز به ترجمانی دارند و باید کسی بیاید و آنها را به فارسی ساده و همه فهم معنی کند.

این وضعیت کنونی است؛ اما چه باید کرد؟ وظیفه دو جنبه دارد؛ یکی عمومی و دیگری شخصی.
وظیفهٔ شخصی کاماًل جنبهٔ اختیاری دارد و هر شخص بنا به سلیقهٔ خود می تواند از زبان استفاده کند ولی اگر کسی 
به زبان فارسی به عنوان میراثی که از گذشتگان به او رسیده است نگاه می کند و تمایل دارد که این میراث با تحوالت 
طبیعی و به شکلی عادی به آیندگان برسد )چون تحول زبان امری طبیعی و بدیهی است(، به یقین چنین فردی 
تالش می کند تا با زبان و در بحث ما زبان فارسی آشنایی بیشتری پیدا کند و در کاربردهای خود دقت و وسواس 
بیشتری نشان می دهد. با تمام این احوال، او صاحب اختیار است و می تواند چنین نکند. همان طور که گفتم چنین 
فردی بسته به اینکه چه میزان عالقه و همت به ملیت و هویت خود داشته باشد، نگاه مسئوالنه به زبان خواهد 

داشت.
اما بخش دیگر، وظایف نهادهای مدنی، ازجمله دانشگاه ها و فرهنگستان و سازمان های مربوط دیگر است. مهم ترین 
وظیفه یکی آن است که در سیاست گذاری برای زبان کوشا باشند و با سیاست های نهاد مسئول، یعنی فرهنگستان 
اخیر برخی روزنامه نگاران و  باشند. در سال های  زبان فارسی است، هماهنگ  امر سیاست گذاری  قانونًا متولی  که 
وارد  بعضی  که  داشته اند  آنجا  در  گرفته شده  تصمیم های  و  فرهنگستان  مصوبات  برخی  به  نقدهایی  دلسوز  افراد 
کند.  آگاه  را  مردم  عموم  و  گوید  پاسخ  دلسوزانه  نقدهای  به  شفافیت  با  باید  فرهنگستان  نیست.  بعضی  و  است 
مسلمًا سیاست گذاری در امری که بسیار شخصی است )زبان( کار چندان آسانی نیست. طبعًا برخی نقدها هم اسیر 
سیاست زدگی و ایرادگیری های غیرکارشناسانه است و باز هم وظیفهٔ فرهنگستان و نهادهای آموزشی دیگر، از جمله 

دانشگاه، است که با گسترش آموزش های زبانی منتقداِن کارآگاه و دانا در حوزهٔ زبان فارسی بپرورد.
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 شاید وظیفهٔ آموزشی که کارکرد اصلی دانشگاه است، در اینجا برجسته تر شود؟
به نظرم می رسد که یکی از نهادهای مهم آموزشی که حساسیت های زبانی و فرهنگی را در میان عموم مردم پرورش 
می دهد و هدفمند می سازد، تاکنون نتوانسته به وظیفهٔ خود عمل کند. منظورم دانش آموزانی است که در مدرسه باید 
بیاموزند که از زبان به درستی استفاده کنند و بتوانند هم درست بنویسند و هم درست سخن بگویند. به بیان دیگر 
بیاموزند که اندیشهٔ انتقادی داشته باشند و راه های بیان اندیشه را نیز یاد بگیرند. شاید قدیم ترها زنگ انشا جدی تر 
گرفته می شد ولی من ندیده ام که این روزها و در چندین سال اخیر، به ویژه با تغییر نظام های آموزشی، چندان همتی 

برای آموزش و تمرین انشا وجود داشته باشد )شاید البته بنده بی اطالعم(.
با این حال حاصلی که از مدرسه ها به دست می آید چندان چشمگیر نیست و خیلی از فارغ التحصیالن دورهٔ دبیرستان 
در بیان مفاهیم ذهنی خود و به ویژه آوردن آن مفاهیم روی کاغذ، مشکل دارند. این مشکل خودبه خود به دوران 
دانشجویی هم )که دورهٔ گرفتن تخصص و یادگرفتن حرفه هایی است که اکثراً ارتباطی مستقیم با زبان و ادبیات 
فارسی ندارند( سرایت می کند؛ یعنی دانشجوی غیرمرتبط با زبان که در چندین سال دوران مدرسه نتوانسته است 

مهارت های زبانی الزم را کسب کند، در دوران تحصیالت تخصصی خود هم بعید است که چیز زیادی بیاموزد.

 آیا سه واحد زبان فارسی که در دروس عمومی تدریس می شود، می تواند این خأل را جبران کند؟
تصمیم گیرندگان قدیم دانشگاه، در گذشته و با درنظرداشتن اینکه دانشجویان آن زمان به قدر الزم و کافی در زمان 
مدرسه زبان فارسی و مهارت های زبانی را آموخته اند، سه واحد درسی را برای آشنایی بیشتر با زبان و ادبیات به 
فارسی عمومی اختصاص داده بودند. اکنون که این نقیصه )یعنی آموزش ناکافی در دوران مدرسه ( ظاهر شده است، 
به گمانم، وظیفهٔ آموزشی دانشگاه نیز سنگین تر است و شاید حتی نیاز باشد که واحد های بیشتری به زبان و نگارش 
فارسی و در کنار آن ادبیات تخصیص یابد. متأسفانه، در بسیاری از دانشکده ها می بینم که کالس هایی با حدود صد 
و گاهی بیشتر از صد دانشجو تشکیل می شود که با ذات تمرین و تکرار در مهارت های زبانی بیگانه است. این گونه 
به نظر می رسد که در چنین دانشکده هایی درس فارسی عمومی، تنها واحدی برای گذراندن و رفع تکلیف قلمداد 

می شود.
همت اهالی دانشگاه در این زمینه باید بر امر آموزش زبان فارسی و ادبیات آن به دانشجویان منحصر شود و اگر از 
پس این کار برآیند، می شود گفت که وظیفهٔ خود را انجام داده اند. باید درس نگارش را جدی گرفت و برای آن دو 
واحد مجزا تعریف کرد )البته از مسائل قانونی آن اطالعی ندارم( و مهمتر از همه به آموزش نگارش فارسی باید به 

چشم درسی عملی و مهارتی نگاه کرد.
 

 اصاًل حفظ زبان به چه معناست؟ چه باید و نبایدهایی را در پی دارد؟
دو رویکرد در زبان شناسی وجود دارد؛ یکی رویکرد توصیفی است که در آن تنها به توصیف زبان و تحوالت طبیعی 
آن پرداخته می شود. این رویکرد طرفداران بسیاری دارد و دالیلی متین و منطقی هم برای آن ذکر می کنند. قدر 
مسلم آن است که این رویکرد کاماًل علمی و مبتنی بر تجربه گرایی است و نظر به تحوالت عادی و طبیعی زبان 
دارد. رابرت. ا. هال کتابی دارد به نام »زبان و زبان شناسی« که مرحوم دکتر باطنی آن را به فارسی ای شیوا و رسا 
ترجمه کرده است. این کتاب برای مخاطبان عالقمند و غیرمتخصص نوشته شده است و یکی از پیام های اصلی 
آن این است که زبان را نمی توان و نباید کنترل کرد. مرحوم دکتر باطنی هم از کسانی بودند که دید خوبی نسبت 
به سیاست گذاری در حوزهٔ زبان نداشتند. نمونه اش هم نقدی است که بر کتاب مرحوم ابوالحسن نجفی نوشتند با 

عنوان »اجازه بدهید غلط بنویسیم«.
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به نظر من، زبان یکی از دموکراتیک ترین جنبه های زندگی بشر است و تا افراد یک جامعهٔ زبانی در مورد هر پدیدهٔ 
آن تصمیم نگیرند و اکثر آن جامعه تغییری را نپذیرند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همین امر است که به زبان جنبه ای 
واژهٔ  از  »چراغ دان«  یا  »قندیل«  کلمهٔ  به جای  گرفتند  تصمیم  فارسی زبانان  اکثر  وقتی  مثاًل  می دهد.  دموکراتیک 
»لوستر« استفاده کنند، کسی نتوانست جلودار آنها شود و امروزه این واژه کاربرد گسترده دارد. هیچ کسی هم جز 

همان اکثر جامعهٔ فارسی زبان، نخواهد توانست این کاربرد را عوض کند.
این یک رویکرد است، اما رویکرد دیگر رویکردی تجویزی است. همین رویکرد است که در آن شما با حفظ زبان 
و پدیدهٔ سیاست گذاری در آن به شکل جدی روبه رو می شوید. ذات این رویکرد طبعًا محافظه کار است و هدف آن 
جلوگیری از شتاب در تغییرات و تحوالت زبانی است. جامعه های زبانی هم بنا به جایگاه جهانی و تعامالتشان با 
دیگر جوامع، هرکدام شتاب بیشتر یا کمتری را در این تغییرات و تحوالت تجربه می کنند. به بیان دیگر برخی از 
جوامع زبانی تولیدکننده و صاحب دست باال در فرهنگ و گفتمان و زبان هستند و برخی دیگر بیشتر دست پایین را 
دارند و فقط مصرف کننده هستند. در برخی موارد هم میان جوامع تعادلی وجود دارد، ولی به نظر می رسد که تولید 
علم و صنعت و دراختیارداشتن بازارهای جهانِی محصوالت فرهنگی برخی زبان ها را دارای سیطره بر فرهنگ جهانی 
کرده است. سیل ورود واژه های بیگانه و بدتر از آن نحو و مسائل دستوری زبان دیگر، از این طریق در فرهنگ های 
پایین دست آنها را به مصرف کنندهٔ صرف بدل می کند. رابرت هال که منتقد سیاست گذاری در زبان است در جامعه ای 

باالدست زندگی کرده است که در آن این نگرانی ها کمتر است.
جامعه هایی که پیشینهٔ فرهنگی و سابقهٔ تاریخی خاصی دارند و در آنها زبان حاوی گنجینه هایی از ادبیات است )و در 
اینجا منظور زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است( شاید الزم باشد محافظه کارانه تر رفتار کنند و از سیاست های مربوط 
به »حفظ زبان« حمایت کنند؛ زیرا در این جوامع زبان و به ویژه ادبیات حاوی پیامی است که میراث ملی تلقی می شود 

و نیازی به ذکر نمونه نیست. بایدها و نبایدهای حفظ زبان هم که شما اشاره کردید در همین سخن می گنجد.
 

 حد و مرز حفظ زبان کجاست و معیارش چیست؟
یقینًا در این امر باید تابع عقل سلیم و سلیقهٔ عمومی بود زیرا همان طور که گفتم زبان متعلق به تمام افراد جامعهٔ 
زبانی است و هرگونه افراط  و تفریط در این امر محکوم به شکست است. مثاًل کسانی که خواستار »زبان پاک« 
هستند و می خواهند که زبان را به کل از هر نشانه ای که در آن بوی بیگانگی می یابند، تهی کنند و اصطالحًا سره گرا 
هستند بعید است که درخواست خود موفقیتی پیدا کنند؛ واژه های عربی و فرانسوی و انگلیسی بسیاری هستند که 
در زبان فارسی ساکن شده اند و دیگر نمی توان آنها را بیگانه خواند. بیرون راندن اجباری این عناصر هم لطمه به 
زبان و تاریخ آن می زند. همان طور که عرض کردم در این امر باید تابع عقل سلیم باشیم. چیزی که ممکن است 
زبان را بسیار تضعیف کند و باید بسیار مراقب آن باشیم ورود ساختارهای دستوری بیگانه به زبان فارسی است که 
امر مطلوبی نیست. گرته برداری های ناالزم از این جمله است و شاید تنها راه مقابله با آن گسترش حساسیت در 

استفاده از زبان باشد.
 

 به نظر شما آیا امکان وجود یک زبان واحد در بین ما هست؟
اگر سوال شما را درست فهمیده باشم، منظورتان جامعهٔ زبانی و زبان واحد است. به بیان دیگر می خواهید بپرسید آیا 
در جامعهٔ زبانی تنها یک زبان واحد وجود دارد یا می تواند در آن جامعه زبان های گوناگونی باهم به همزیستی برسند. 
یقینًا، در هر جامعه ای خرده فرهنگ هایی وجود دارند که برای ایجاد ارتباط درونی و یافتن مبنایی برای ارتباط داخل 
آن جامعه از زبان مخصوص خود استفاده می کنند. هرکدام از این خرده فرهنگ ها هم در ذات خود اهمیت بسیار دارند 
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و باید از آنها نیز محافظت کرد. در ایران امروز طوایف مختلف و متفاوتی وجود دارند که هرکدام زبان خاص خود را 
دارند و با آن زبان در جامعهٔ خود با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اتفاقًا این زبان ها حامل و حاوی فرهنگ هایی 
غنی و پربارند. از این زبان ها باید مراقبت کرد و ازمیان رفتن هرکدام از آنها هم خسارتی جبران ناپذیر است. متأسفانه 
رواج تلویزیون و رسانه های دیداری و شنیداری حیات این زبان های بومی را تهدید می کند و ممکن است در آینده 
بسیاری از این زبان ها و فرهنگ ها را از دست بدهیم؛ بلکه تاکنون هم بسیاری از آنها را از دست داده ایم )بگذریم 
که تلویزیون ملی ایران که سرمایه از بیت المال دارد، یک تبلیغ بدون تضعیف زبان فارسی ندارد و در آن کاالهایی 

ایرانی با نام های غیر ایرانی تبلیغ می شود و نشانی از دوستی با زبان فارسی در این تبلیغات دیده نمی شود(.
جز این امر سطح ها و گونه های زبانی متفاوتی در یک جامعه وجود دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و وجودشان 
هم کاماًل طبیعی است؛ مثاًل گونهٔ زبانی عامیانه یا گونهٔ زبانی رسمی یا ادبی و جز آنها. به هرحال، نمی توان انتظار 
داشت همه به یک گونه سخن بگویند یا بنویسند. اصاًل ویژگی سبکی هر فرد و خصوصیات زبانی او براساس همین 
اختالف ها تبیین و تعریف می شود. انتظار اینکه زبان واحدی در جامعه وجود داشته باشد با این مقدمه چندان منطقی 
نیست اما باالخره جوامع زبانی گوناگون باید به طریقی که کمترین هزینه را به آنان تحمیل کند، با یکدیگر ارتباط 
پیدا کنند. مثاًل امر قانون گذاری باید بر اساسی استوار باشد که همه آن را بفهمند یا فرمان و بخشنامه ای که دولتی 
صادر می کند باید به گونه ای باشد که اکثر اهالی یک جامعه یا کشور آن را بفهمند. اینجا مسئلهٔ »زبان معیار« مطرح 
می شود که بحثش طوالنی است. فقط یک نکته را اشاره کنم و بگذرم. همان طور که در سوال دیگری پاسخ دادم، 
زبان فارسی از دیرباز برای این وظیفه اختصاص یافته است و در حالی که بسیاری از جوامع دیگر فاقد زبان معیار 
برای ارتباط های بین قومی بوده اند، ایرانیان از زبان فارسی برای ارتباط استفاده کرده اند. این را که چگونه این زبان 
معیار شده است و تاریخ معیارشدن آن چیست، عالقه مندان می توانند در کتاب هایی مانند تکوین زبان فارسی دکتر 
علی اشرف صادقی و شکل گیری زبان فارسی مرحوم ژیلبر الزار بخوانند. باری، این زبان قابلیت آن را از قدیم یافته 
است که واسط تفاهم ایرانیان از دوردست ترین جاها باشد. مثاًل یک نفر از آذربایجان با یک نفر از بلوچستان یا 
خوزستان یا هر جای دیگری در ایران، برای تفهیم و تفاهم از زبان فارسی استفاده می کند و در گذشته هم استفاده 

می کرده اند. وجود زبان معیار نفی کنندهٔ زبان های محلی و بومی نیست.
 

 زنده بودن زبان با تغییرات و پویایی در آن رقم می خورد یا مانایی و ایستایی؟
این امر به نظرم بدیهی می رسد یعنی مسلمًا زنده بودن زبان با پویایی و تحوالت آن معنی می یابد و رکود و ایستایی 
در زبان معنی ندارد. زبانی که ایستا است، زبانی است که گویشور ندارد. زبانی است که مرده است. تا هر زمان که 
حتی یک گویشور در زبانی وجود داشته باشد، آن زبان تحول می یابد و تغییر می کند. زبانی که تغییر نکند قاعدتًا 
گویشوری ندارد و باید آن را مرده به حساب آورد. نکته آنجاست که این تحوالت همان طور که پیش تر عرض کردم 
تدریجی و طبیعی باشد. برخی از مخالفان این نظر مسئلهٔ »جهانی شدن« را مطرح می کنند ولی به نظرم همان طور 
که زبان معیار نافی زبان ها و گویش های محلی نیست و قاعدتًا هر دو باید در کنار هم وجود داشته باشند، جهانی شدن 
نیز مستلزم حذف فرهنگ ها و زبان های بومی نیست. با فناوری های امروزی و ارتباطات گستردهٔ بین فرهنگی ممکن 
است به دالیلی که پیش تر اشاره کردم )به ویژه ضعف آموزش های الزم زبانی( شاهد برخی بی مباالتی ها در زبان 
باشیم. نهادهای سیاست گذار، مانند فرهنگستان، تالش می کنند تا جلوی این تغییرات سریع را که طبیعی نیستند 
بگیرند و به این روند شکل و شمایلی نسبتًا طبیعی ببخشند؛ هرچند در این میان انتخاب کاربران زبان و تصمیم 

عموم ایرانیان و همتی که در استفادهٔ صحیح از زبان دارند، تعیین کننده است.
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 شما عضوی از دانشگاه هستید که با فرهنگستان نیز همکاری می کنید. رابطۀ دانشگاه تهران و فرهنگستان 
چگونه است؟ همکاری این دو نهاد در چه زمینه هایی می تواند اثربخش باشد؟

من فقط در طرح فرهنگ نویسی فرهنگستان همکاری می کنم ولی همکاران بسیاری از دانشگاه تهران هستند که با 
گروه واژه گزینی فرهنگستان کار می کنند و خدمات مهمی را انجام می دهند. درواقع یکی از کارهای مهم فرهنگستان 
معیارسازی زبان علم است. می دانید که باالخره بسیاری از متن های تخصصی علمی باید به زبان فارسی ترجمه شود 
)همان طور که به زبان های دیگر نیز ترجمه می شود(. پیش از واژه گزینی فرهنگستان، مترجماِن متن های علمی 
هرکدام جداگانه و بدون اینکه از کاِر مترجماِن متخصِص همکاِر خودآگاهی داشته باشند، برای مفاهیم علمی ای که 
معادل فارسی نداشت، واژه ای می ساختند و خوب یا بد متأسفانه این واژه ها مرجعیتی نداشتند و ممکن بود منحصر 
به همان کتاب ترجمه ای شوند؛ بدین ترتیب گاهی دیده می شد که مفهومی واحد دو یا سه معادل در زبان فارسی 
پیدا می کند. این یکی از هنرهای فرهنگستان و گروه واژه گزینِی آن است که به این واژه ها رسمیت می بخشد و آنها 
را تصویب می کند. همفکری متخصصان زبان و آن رشته با یکدیگر باعث می شود که )الاقل در عالم نظر( بهترین 

واژه های ممکن به گنجینهٔ واژگان زبان فارسی افزوده شود.
خوشبختانه  است.  مبدأ  همان  از  فارسی  زبان  در  بیگانه  واژهٔ  رواج  و  ورود  از  جلوگیری  کار،  این  در  دیگر  نکتۀ 
فرهنگستان از دانش و معلومات اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در این زمینه یاری می گیرد و اهالی دانشگاه 
تهران به عنوان دانشگاه مادر تأثیر قابل مالحظه ای در ساخته شدن و آمادگی زبان فارسی به عنوان زبان علم در آینده 

دارند.
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز همکاری سازنده ای با فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارد و همکاران 

من در این گروه با بخش های مختلف فرهنگستان در ارتباط هستند.
هرچه ارتباط این دو نهاد با یکدیگر نزدیک تر باشد، به عقیدهٔ من می توانند ثمربخش تر به تقویت و حمایت از زبان 
ایران  دانشگاه  تأثیرگذارترین  به عنوان  و  علمی  هیأت  اعضای  بهترین  داشتن  با  تهران  دانشگاه  بپردازند.  فارسی 

می تواند به نهاد فرهنگستان که سیاست گذار قانونی زبان فارسی است یاری رسانَد و تاکنون هم رسانده است.
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اولویت استاد، باید آموزش باشد نه کار اجرایی

دکتر ژاله آموزگار
استاد پیشکسوت دانشگاه تهران:

در هیچ جایی نمی توانستم چنین موقعیت اجتماعی را به دست آورم

دکتر ژاله آموزگار، از جمله مشاهیر و مفاخر برجسته دانشگاه تهران است که به پاس مطالعات 
خود در زمینه فرهنگ و زبان های باستانی ایران، به بزرگ بانوی مطالعات ایران ِ باستان شهرت 
یافته است. این استاد پیشکسوت دانشگاه تهران منتخب و برنده جوایز و نشان های بیشماری 
است که آخرین آن، تقدیر از وی به عنوان »شخصیت های پیشکسوت علوم انسانی ایران« در 
جشنواره فارابی امسال )تیر 1400( بود. آنچه در ادامه می آید، گفتگوی لیال احمدی، کارشناس 

روابط عمومی دانشگاه، با دکتر ژاله آموزگار است که در ادامه می آید.

 با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. به عنوان اولین سوال، ابتدا برای آشنایی ما و خوانندگان 
درباره گروه فرهنگ و زبان های باستانی بگویید؟

من همیشه گفته ام که افتخار می کنم که عضو گروهی بودم که جز گروه های درخشان دانشکده ادبیات بوده است. 
این گروه ابتدا با نام گروه زبان شناسی همگانی و فرهنگ و زبان باستانی تأسیس شد. بعدها از هم جدا و دو گروه 
جدید فرهنگ و زبان های باستانی و گروه زبان شناسی به وجود آمد. استادان بسیار برجسته ای عضو گروه بودند 
که همگی تحصیالت عالی داشتند و در خارج از کشور درس خوانده و بازگشته بودند و کارنامه علمی بسیار غنی 
بدانم. من  را گروه موفقی  باستانی  زبان های  باعث می شود که گروه فرهنگ و  این  ارزنده ای داشتند.  تألیفات  و 

سالهاست که بازنشسته شده ام، ولی رابطه ام را با گروه و دانشکده همچنان حفظ کرده ام.

 در حال حاضر استادان این رشته را چگونه می بینید. آیا جای استادانی مثل شما در گروه خالی نیست؟
نه، چون من معتقدم که باید به موقع و به صورت رسمی و اداری بازنشست می شدم، ولی در شغل ما بازنشستگی 
علمی مفهومی ندارد. ما کارهای علمی و پژوهش هایمان را همیشه داریم و باید به آنها بپردازیم، ولی از نظر اداری 
باید جای خود را به جوان ترها بدهیم و راه را برای آنها باز کنیم. آنها با فناوری جدیدتری آشنا هستند و پیشکسوتان 
می توانند تجربه های خود را در اختیار آنها قرار دهند. بازنشستگانی مانند من باید با نگاه تحسین آمیزی به جوان ترها 
نگاه کنند. استادان جدید باید از ما بهتر شوند، چون امکانات فنی بیشتری دارند و در عوض ما هم تجربه بیشتری 
باور داشته باشیم که هیچ کس جای  باید این را  باید با خوش قلبی و نیت خوب در کنار هم کارکنیم.  لذا  داریم، 
کسی را نمی گیرد و هر کسی جای خود را دارد. اآلن شاید از نظر تعداد، استادان درجه یک مانند قدما کمتر باشند، 
ولی خوشبختانه جوان ترها استادان باسواد و کاری هستند و با روش های جدید آشنایند. فعالند و آینده خوبی دارند.
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 به طور کلی رمز موفقیت خود را در چه می دانید؟ آیا می توان انتظار داشت استادان بزرگی مانند شما را 
دوباره داشته باشیم؟

هیچ انسانی تکرار نمی شود. البته من شخص فوق العاده ای نبودم. فقط هدف داشتم و به کارم عالقه مند بودم و 
عاشق معلمی. لحظه ها را به موقع شکار کردم. جای کسی را نگرفتم و تنگ نظری نداشتم و راه و روشم را درست 

انتخاب کردم و در نتیجه آدم موفقی شدم.
بخت این را داشتم که سر راهم استادان خوبی قرار گرفتند و من هم به خوبی از دانش و تجربه آنها استفاده کردم 
و من فکر می کنم معلم موفق و دلسوزی بودم. با دانشجویان خود همکاری و همدلی می کردم و دارایی ارزشمند 
استادان  اکنون  من  سابق  دانشجویان  بیشتر  و  عزیزند  بسیار  من  برای  که  هستند  دانشجویانی  نسل  چند  من 
درجه یک هستند و در رأس گروه ما قرار دارند و من چون آنها را دوست داشتم آنها هم من را دوست داشتند و 
آرزو دارم کسانی که مانند من وارد کار تعلیم و تربیت می شوند دانشجویان خود را دوست داشته باشند و روابط 

صمیمانه ای با آنها برقرار کنند.
از لحاظ علمی تدریس درس و علم خیلی خوب است، ولی به نظر من در این زمانه که در فضای مجازی و اینترنت 
مسائل علمی را می توان یافت، یک استاد بیشتر باید به مسائل جنبی بپردازد. من در کنار درس، مسائل اخالقی، 
تجربی و ریزه کاری های زندگی را سعی می کردم با دانشجویانم در میان بگذارم و دانشجویان 30 یا حتی 40 سال 
پیش من بیشتر گفته های مرا به خاطردارند. من از آموزش نکات علمی به آنها نیز غفلت نکردم و همیشه با مطالعه 
سر کالس می رفتم و به دانشجویانم می گفتم اگر شما درس می خوانید، من هم که استاد شما هستم قبل از آمدن به 
کالس درس می خوانم و در کنار درس درباره مسائل دیگر نیز صحبت می کردم. یکی از دانشجویانم می گفت که در 
کنار یادداشت های درسی، ستونی داشتم برای حرف هایی که در حاشیه درس می گفتید و او اکنون که استاد است این 
گفته ها را به دانشجویانش منتقل می کند. این گفته ها خود یک تاریخ شفاهی است که نسل به نسل منتقل می شود.

 استادانی که شما در زمان دانشجویی داشتید چه تفاوتی با استادان حال حاضر داشتند؟
و طبعًا کمتر  دارند  بیشتری  بپردازند، چون مشغله  به مسائل جنبی  استادان جوان کمتر می توانند  االن  متأسفانه 
می توانند مثل ما همدلی و هم زبانی با دانشجویان داشته باشند و این باعث تأسف است. من جز آدم های خوشبختی 
بودم که استادان بسیار خوبی داشتم. در دوره کارشناسی که زمان ما لیسانس می گفتند در تبریز تحصیل می کردم. 
آن زمان استادان درجه یکی مثل دکتر نوابی از شیراز دکتر مرتضوی و دکتر خیام پور، دکتر احمد رجایی و دکتر 
روشن ضمیر، استاد ادیب طوسی و دکتر طباطبایی همگی از شخصیت های درجه یک زمان خود بودند و خوشبختانه 
در بزرگداشت همه آنها صحبت کردم، ولی تملق نگفتم و صرفًا حقیقت را گفتم. دکتر نوابی چنان زبان پهلوی را 
جالب تدریس می کرد که اشتیاق من را برای آموختن دوچندان می کرد و انگیزه ای در من ایجاد کرد که در رشته 
زبان های باستانی ادامه تحصیل دادم. من همیشه فکر می کنم که بسیار خوشبخت هستم، نه اینکه در ناز و نعمت 
بار آمده باشم، بلکه از این نظر که پدر و مادر فرهنگی داشتم که مرا در مسیر خوبی قرار دادند و فرقی بین پسر 
و دختر نمی گذاشتند و شرایط یکسانی برای ما فراهم کردند. دوم اینکه استادان من همگی ستاره های درخشان 

آسمان ادبیات زمان ما بودند.

 چطور شد که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور و به کشور فرانسه رفتید و تحصیل در آن کشور برای 
شما چگونه گذشت؟

من دانشجوی درس خوانی بودم و در رشته خودم شاگرد اول شدم. در زمان ما بورس تحصیل در خارج از کشور 
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به شاگرد اول ها داده می شد. چهار سال بورس تحصیل در فرانسه را گرفتم که نتیجه زحمات و تالش من بود و 
آن را حق خود می دانستم و در عین حال خود را مدیون سرزمینم می دانستم و از این رو به ایران بازگشتم و سعی 
کردم دین خود را به این سرزمین بپردازم. هنوز هم کارمی کنم و درس می دهم و این خاصیت نسل ما است. 
انسان  پیر دومناش.  بود،  فرانسه  راهنمای برجسته ای در دوره دکتری در  استاد  انتخاب  بخت دیگری که داشتم 
بااخالقی که کالس داری بسیار خوب و صمیمیت فوق العاده ای داشت. من عالوه بر مسائل علمی، مسائل اخالقی 
هم از ایشان آموختم. او جز دانشمندان درجه اول رشته ما بود، من بعد از پایان تحصیالتم هم همچنان با ایشان 
ارتباط داشتم و هر بار که به فرانسه سفر می کردم حتمًا به دیدارش می رفتم. او به دلیل سکته ای که بعداً کرده بود 

نمی توانست حرف بزند و از طریق تایپ با من صحبت می کرد.

 از اینکه به ایران بازگشتید چه احساسی دارید؟
از اینکه به ایران بازگشتم و به کشورم خدمت کردم و وارد دانشگاه تهران شدم، بسیار خوشحالم. استاد دانشگاه 

تهران بودن برای من افتخار است و تمام تالشم را کردم که به عنوان یک استاد وظیفه ام را خوب انجام دهم.
همیشه مورد لطف قرار گرفته ام و بارها از من قدردانی شده است. بزرگداشت های مختلف و جوایز زیادی داشته ام. 
بیشتر از این چه می خواهم؟ آنچه الزم بوده است را به دست آوردم. انسان باید داشته هایش را ببیند و خداوند این 

موهبت را به من داده که با لذت به چیزهایی که دارم نگاه کنم.

 رابطه شما با دانشکده و استادان بعد از بازنشستگی چگونه است؟
دانشکده همچنان حفظ  استادان  و  با رؤسا  را  رابطه ام  و  دارم  دانشکده رفت وآمد  بازنشستگی همچنان در  از  بعد 

کرده ام و در جلسات مشورتی آنها شرکتی می کنم. رابطه خیلی خوبی با همه استادان دانشکده ادبیات دارم.

 درباره آثارتان بگویید؟ کدام یک برای شما ارزش بیشتری دارد؟
خوشحالم که بسیاری از کتاب ها و نوشته هایم را اینجا و به زبان فارسی برای دانشجویانم نوشتم و کتاب تاریخ 

اساطیری من به چاپ بیستم رسید و کجا من می توانستم چنین موقعیت اجتماعی را به دست آورم؟
»تاریخ  کتاب  کردم.  کار  تفضلی  احمد  دکتر  زنده یاد  با  مشترک  کتاب  پنج  من  دارم.  دوست  را  کتاب هایم  همه 
ادبیات« او را بعد از ایشان چاپ کردم که فکر می کنم خدمت ارزنده ای کردم و از این بابت بسیار خوشحالم. جایزه 
کتاب سال و همچنین جایزه کتاب دانشگاه را برای کتاب »نخستین انسان نخستین شهریار« اثر کریستینسن را 
دریافت کردیم که هر چند ترجمه بود، ولی کار ما در حقیقت پژوهشی جدید بود چون ضمن ترجمه کتاب، تمام 
زیرنویس ها را بازنویسی کردیم و دکتر تفضلی کتابخانه بسیار غنی داشتند و این موضوع در این مورد به ما کمک 
فراوان کرد. آن موقع هم خیلی ها گفتند که این فقط ترجمه نیست، بلکه پژوهش است. خود دکتر تفضلی می گفتند 
از طریق این کتاب عرضه  از بقیه کتاب ها برای من اهمیت بیشتری دارد، چون اطالعات زیادی  که این کتاب 
کردیم. کتاب دیگر ما، کتاب زبان پهلوی ادبیات و دستور آن است که جز کتاب های درسی رشته ما است و حتی 
به ژاپنی هم ترجمه شده است و در دانشگاه ژاپن تدریس می شود. بعد از درگذشت دکتر تفضلی من کتاب های 
دیگری هم نوشتم. کتاب »تاریخ اساطیری« من یک کتاب درسی کم حجم است، ولی سعی کردم تمام دوره تاریخ 
اساطیری ایران را در آن جا بدهم. همان طور که می دانید مختصر نوشتن به مراتب سخت تر از مفصل نوشتن است. 
در مختصر نوشتن باید مطالب اصلی را عرضه کرد. همین کتاب بعدها در دائره المعارف 20 جلدی »تاریخ باستان« 
با تمام ارجاعات آمده است. اخیراً کتابی را ترجمه کردم با نام »یادگار زریران« که نشر معین آن را چاپ کرده 
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است که البته قبل از من هم دکتر نوابی ترجمه جامعی از آن به چاپ رسانده است، ولی من به زبان ساده تری 
درآوردم و بعد هم دو کتاب که مجموعه مقاالت من است که انتشارات معین درآورده و از نظر کاربردی بسیار 
مفید است، مقاالتی که موضوعات آنها را در کالس هایم تدریس کرده ا م. مثاًل در مورد گاه شماری مقاله ای دارم 
که گزارش هایی ساده از گاه شماری در ایران باستان است. کتاب دیگری با دکتر تفضلی ترجمه کردیم با عنوان 
»شناخت اساطیر« که انتشارات چشمه آن را منتشر کرد و 16 یا 17 بار چاپ شده است. کتاب های دیگر من در 

فهرست آثار من موجود است. به هر حال انسان در هر شغلی باید کار خود را خوب انجام دهد.

 به عنوان یک استاد موفق بفرمائید استاد باید کار اجرایی انجام دهد یا خیر؟
به نظر من استادان بهتر است بیشتر کار علمی انجام دهند. من هیچ وقت حتی قبل از انقالب هم طرف کار اجرایی 
نرفتم. استاد باید در کار آموزش فعالیت داشته باشد تا اجرایی. کسی که کار اداری دارد از نظر علمی عقب می ماند. 

البته االن استادان شاید مجبور باشند.
روابطم  بگیرم.  را  اینکه جای کسی  بدون  بیشتری کردم  بازنشسته شدم کارهای علمی  از سال 85 که  بعد  من 
را با دانشگاه حفظ کردم و به قول دوستان که بعد از بازنشستگی به دیدن من آمدند و از من تقدیر کردند جز 
بازنشستگانی بودم که مرتب کار علمی دارم. چون خاطرم جمع بود بیشتر نوشتم و بعد از بازنشستگی هیچ خالئی 

در کارم ایجاد نشد. از این نظر استاد بازنشسته علمی نمی شود، بازنشستگی صرفًا اداری است.

 شما مقاالت زیادی نوشتید که همگی درجه یک هستند. آیا کمیت مقاالت می تواند تضمین کننده کیفیت 
علمی باشد؟

بارها  نیستم.  این مقررات موافق  با  اصاًل  پیچیده وزارت علوم هستند که  بسیار  ما درگیر مقررات  استادان جوان 
نوشته ام و گفته ام که البته توجهی به گفته هایم نشده است. اجبار به اینکه استادی در سال تعدادی مقاله داشته 
باشد و در مجالت خاصی چاپ کند اصاًل سطح علم را باال نمی برد. استادانی که بتوانند می نویسند و چاپ می کنند، 

ولی اینکه از استاد بخواهند به اجبار بنویسد قطعًا چنین مقاله ای، مقاله خوبی نخواهد شد.
باید وقتی حرفی برای گفتن داریم مقاله بنویسیم. اینکه به زور موضوعی پیدا کنیم و با دانشجو بنویسیم و چاپ 

کنیم که رتبه بگیریم کار مطلوبی نیست.
خوشحالم که هیچ مقاله ای را به زور ننوشتم، چون نمی خواهم ارتقا بگیرم و همیشه گفته ام نه دنبال نام هستم و نه 
نان. در نتیجه راحت تر می توانم کار کنم. استادان جوان ما البته باید دنبال هر دو باشند. حقشان هم هست. مقاله 

نوشتن کار بسیار خوبی است، ولی هر زمان حرف و نکته جدیدی داشته باشند.
من بیش از 200 مقاله دارم، ولی هر زمان حرف و نکته جدیدی برای نوشتن داشتم، دست به قلم بردم.

وجود  شما  تخصصی  رشته  حوزه  در  منبعی  هیچ  کردید  مطالعه  به  شروع  و  بازگشتید  ایران  به  وقتی   
نداشت؟ از فعالیت علمی در آن زمان بگویید.

وقتی من از فرانسه برگشتم در بنیاد فرهنگ ایران به ریاست دکتر پرویز خانلری مشغول کار شدم. بنیاد فرهنگ در 
پیشبرد منابع رشته ما خدمات ارزنده ای کرده است. آن موقع واژه نامه پهلوی قابل استفاده ای اصاًل وجود نداشت و 
همین انگیزه ای شد برای نوشتن واژه نامه ها به زبان پهلوی و فارسی. به عهده هر کسی یک کتاب پهلوی گذاشتند 
که برای آن واژه نامه تهیه کند مثاًل مرحوم بهار برای »بندهش«، مرحوم تفضلی برای »مینوی خرد« و من هم 

برای »دینکرد پنج«. همان طور که گفتید منابع در دسترس کم بود.

دکتر ژاله آموزگار / آموزش، ادبیات و علوم انسانی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -2461

آیا االن هم مانند گذشته، دانشجویان برای   در حال حاضر منابع این رشته را چگونه ارزیابی می کنید. 
تحصیل در این رشته باید به کشورهای دیگر بروند؟

خوشبختانه کسانی که برای ادامه تحصیل به خارج رفتند و تحصیل کردند و بازگشتند کتاب های ارزنده ای نوشتند 
که منابع را غنی کرد و همین طور هم دارد غنی تر می شود. منابع بسیاری به فارسی منتشرشده و با امکانات جدید 

منابع خارجی هم در دسترس است.
در دوره ای که ما بودیم این طور نبود. یادم است که کتاب زبان پهلوی که االن تدریس می شود در زمان ما نبود و 
باید به دانشجویان جزوه می دادیم. االن اوضاع خیلی بهتر شده است و بهترین کتاب ها در دسترس است و از نظر 
مطالب علمی هم آ نچه ما اآلن به دانشجوی تحصیالت تکمیلی این رشته ارائه می دهیم بسیار بهتر از آن است که 
در خارج ارائه می شود و این را با قاطعیت می گویم. االن در این رشته دانشجویان همه زبان های قدیم را می خوانند 

و استادان ما در رشته خود متخصص هستند.
در سفرهایم به خارج با تماس هایی که با دانشجویان ایرانی که در رشته های فرهنگ و زبان های باستانی تحصیل 
می کنند داشتم همگی گله داشتند که اینجا مطالب زیادی به ما تعلیم داده نمی شود و مانند دوره دکتری در ایران 

نیست.
با تالش هایی که استادان جوان ما خواهند کرد امیدوارم ایران قطب این رشته شود و ضمنًا به استادان جوان توصیه 

می کنم که خدمات استادان نامی گذشته را به خاطر داشته باشند و دانشجویان را با آنها آشنا کنند.



دکتر سید امید فاطمی

دکتر امیرمحمد گمینی دکتر فتح اله پورفیاض دکتر حنیف قلندریدکتر صدیق دامغانی زاده

دکتر مصطفی صالحی دکتر عباس قنبری باغستان

دکتر احسان چیت ساز

علم، حوزه دیجیتال و فناوری های همگرا 
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باید به دنبال بومی سازی مسأله و انگیزه 
فعالیت های علمی باشیم، نه اصل و ماهیت آن

دکتر امیرمحمد گمینی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

جای تاریخ علم در دانشگاه های ما خالی است

دکتر امیرمحمد گمینی، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ 
نجوم در جهان اسالم و تاریخ ورود علوم جدید به ایران است. از آثار ایشان می توان به کتاب 
دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسالمی و کتاب مواجهه با داروین 
اشاره کرد. دکتر گمینی در حال حاضر مشغول پژوهش در زمینۀ ورود نجوم جدید به ایران و بازخورد 
نخبگان مختلف ایرانی به آن در دوران قاجار است. ایشان در سال های گذشته یکی از مفصل ترین 
کتب جامع هیأت به زبان فارسی به نام اختیارات مظفری نوشتۀ قطب الدین شیرازی را تصحیح کرده 
است و به زودی با مقدمه و شرح جامع از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران منتشر 
خواهد کرد. تاریخ علم و جایگاه آن در ایران، موضوع گفت وگوی صغری داوری فرد با ایشان است 

که در ادامه آمده است:

 آقای دکتر، به عنوان پرسش آغازین بفرمایید اهمیت تاریخ علم چیست و اصاًلً چرا تاریخ علم؟
سؤال بسیار خوبی است، عرض کنم که رشته تاریخ علم در درجه اول بخشی از یک رشته بزرگ تر به نام تاریخ و 
فلسفه علم است. هدف این رشته این است که ما بفهمیم علم چیست؟ علم، این پدیده مهم و دقیق بشری، یکی 
از حوزه های معرفتی بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است، علم در طول تاریخ به شکل های مختلف چون علوم ریاضی، 
علوم تجربی همیشه وجود داشته است، مخصوصًا در دوران اخیر؛ یعنی از قرن 17 و 18 به بعد، تأثیرات اجتماعی علم 
روز به روز بیشتر شده است، به شکلی که بعد از انقالب صنعتی تأثیر عمیق علم و دانش روی کوچک ترین جزئیات 

زندگی بشر واضح و روشن و مبرهن شد.
بنابراین اهمیت این حوزه معرفتی به اندازه ای زیاد است که رشته های مختلف علوم انسانی باید به این بپردازند که 
»علم چیست«؛ و برای اینکه بدانیم علم چیست باید تاریخش را بدانیم و همچنین بر اساس نگاه فلسفی و هم نگاه 
تاریخی شناخت عمیق تری درباره علم پیدا بکنیم. اینکه در طول تاریخ چه نظریات مختلفی مطرح شده است و 
چطور این نظریه ها جای همدیگر را گرفته اند؛ یعنی همان گونه که تاریخ عمومی اهمیت دارد، تاریخ سیاسی و تاریخ 
هنر اهمیت دارد و… یکی از تاریخ های مهم هم »تاریخ علم« است، مثاًل درباره اهمیت تاریخ سیاسی کسی شک 
ندارد که الزم است تحوالت سیاسی طول تاریخ را بدانیم؛ بنابراین کسی نمی پرسد چرا ما باید تاریخ سیاسی بدانیم، 
جنگ ها، فتوحات… را بررسی کنیم و کسی شک ندارد که بشر باید تحوالت تاریخی و سیاسی خود را در مناطق 
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مختلف جغرافیایی خوب بداند. عالوه بر تاریخ سیاسی مباحث فرهنگی مختلفی هم در طول تاریخ وجود داشته که 
یکی از عناصر بسیار مهم فرهنگی، علم بوده است. پس همان گونه که تاریخ فلسفه الزم است و تاریخ هنر ضروری 
است، تاریخ علم هم ضروری است، چرا که کمک می کند تا نسبت به گذشته بشر شناخت پیدا کنیم و امروزمان را 
درست بشناسیم. در واقع این تاریخ است که به ما کمک می کند امروز را هم بهتر بشناسیم، به طور مثال اگر کسی 
می خواهد بداند مسائل سیاسی و اقتصادی امروز ایران چگونه است؟ نیاز است بداند که چه تاریخی بر ایران گذشته 
است؟ به خصوص تاریخ معاصر و تاریخ دوره قاجار و پهلوی و بعد از آن تا به امروز چه اتفاقی افتاده است و این گونه 
است که امروز ایران کشف می شود. همین علم امروز را اگر می خواهیم بفهمیم چیست و چگونه عمل می کند و 
اگر می خواهیم درک عمیق تری از نظریات علمی امروز پیدا بکنیم، با شناخت تاریخ علم است که می توانیم درک 
دقیق تری از نظریه های علمی امروز داشته باشیم. باید بدانیم این علم چگونه کار می کند و این با شناخت تاریخی 

به دست می آید.
 

 نگاه شما به عنوان یک محقق تاریخ علم، به تاریخ علم چگونه است؟
خوب یک جنبه اش همین بود که عرض کردم که از این طریق بهتر می توان علم را شناخت و جنبه دیگرش، وجه 
انسانی و زیبای شناسی است؛ یعنی همان گونه که یک باستان شناس یک سفالینه را از دل خاک بیرون می کشد 
یا یک فیزیکدان نظریۀ علمی نوینی دربارۀ کائنات کشف می کند و اینها به خودی خود فارغ از فواید اقتصادی یا 
سیاسی و اجتماعی، ارزش انسانی دارد چون انسان ذاتًا می خواهد بداند و دقیق و درست و زیبا بداند. برای مورخ علم 
هم عالوه بر فوایدی که تاریخ علم برای شناخت ماهیت علم و نزدیکی تمدن ها دارد، جنبه زیبایی شناسانه هم دارد؛ 
یعنی زیبایی علمی و زیبایی نظریات علمی گذشته و دانشمندان قدیم، مثاًل ابوریحان بیرونی هزار سال پیش در 
ایران چه نظریاتی داشته و چه نگاهی به آسمان داشته است و این ها همه به ما کمک می کند که بدانیم ذهن بشر 
در طول تاریخ چگونه کار می کرد. البته این ها چیزهای است که به طور شخصی عالقه مندم. عالوه بر این تاریخ علم 
در جهت سواد عمومی و فهم ما از جایگاه خودمان در دنیا اهمیت دارد. چیزی که برای من جالب است این است 
که می دیدم چقدر دیدگاه های نادرست درباره تاریخ علم قدیم می تواند باعث شود تحلیل ما از شرایط امروزمان در 
دنیا اشتباه شود و تحت تأثیر قرار بگیرد؛ یعنی حتی همین امروز لحظه به لحظه تحلیل های سیاسی و اجتماعی ما از 

شرایط امروزمان، بسیار تحت تأثیر فهم و درک ما از تاریخ علم ما در گذشته است. 

 شما سیر پژوهش های تاریخ علم در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
رشته تاریخ علم رشته جوانی است در ایران هیچ دانشگاهی به جز دانشگاه تهران در این زمینه فعالیت نمی کند 
تنها یک مقطعی در دهه 90 پژوهشگاه علوم انسانی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش کرد. خوب از آغاز فعالیت 
پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران دانشجویان زیادی در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته شده اند که باید 
در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهند؛ چراکه توانایی هایی پژوهشی بسیار خوبی دارند و می توانند مقاالت ملی و 
بین المللی پژوهشی ارزشمندی را ارائه بدهند. باید این دانشجویان در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهند. از زمان 
تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، پژوهشگرانی که تربیت شدند چه در ایران و چه خارج از ایران هم 
به تحصیالت خودشان ادامه دادند وهم به کار پژوهشی پرداختند و آهسته آهسته آثار پژوهشگران ایرانی دانشگاه 
تهران در خیلی از مجالت علمی معتبر و کنفرانس ها دیده می شود در صورتی که اگر شما به 30 سال پیش نگاه 
کنید درمی یابید که تعداد پژوهشگران این رشته خیلی کم تر بود و آن هایی که بودند همه کسانی بودند که در 
خارج از کشور تحصیل کرده بودند یا خودآموخته بودند. در واقع این رشته را در دانشگاه نداشتیم و تنها کسانی که 
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واقعًا خیلی عالقه مند و توانمند بودند می توانستند در زمینه تاریخ علم پژوهش کنند. »دانش نامه جهان اسالم« یا 
»دایره المعارف اسالمی«، این ها مراکزی بودند که انگشت شمار پژوهش گران دوره اسالمی در این مراکز تحقیق 
می کردند که یا تحصیالت مرتبط یا غیر مرتبط با تاریخ علم داشتند اما این توانایی را داشتند که کار حرفه ای در 
زمینه تاریخ علم انجام بدهند، ولی از زمان تأسیس پژوهشکده تاریخ علم، تعداد پژوهشگران حرفه ای در زمینه 
در  ما  پژوهشکده  دانش آموختگان  و  پژوهشگران  این  از  بعضی  در حال حاضر  و  است  یافته  افزایش  علم  تاریخ 
دانشگاه های غربی یا ادامه تحصیل می دهند یا به عنوان پژوهشگر در این دانشگاه ها فعالیت می کنند، به هرحال 
جریان آکادمیک در رشته تاریخ علم آغاز شده و خوب هم آغاز شده است و تمام کسانی که در زمینه فعالیت 
می کنند همه پژوهشگران حرفه ای هستند که دغدغه مند و صرفًا یک عده فارغ التحصیل ارشد نیستند که رفتند 
در جامعه هضم شدند و فراموش کردند. حتی بسیاری از کسانی که در کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند به 
تاریخ علم همین جاست  از فواید  از آموخته هایشان بهره می برند و در واقع یکی  عنوان معلم برای آموزش علم 
که این رشته برای آموزش علم برای خیلی از اساتید و معلمان ضروری است. بسیاری از فارغ التحصیالن تاریخ 
علم، می توانند وظیفۀ خود را در مشاغل فرهنگی بسیار بهتر ایفا کنند: کسانی که در رسانه ها فعال می شوند یا 
در وزارت خانه ها فعالیت فرهنگی می کنند، حتی رایزنان فرهنگی ایران در دیگر کشورها اگر تاریخ علم در ایران 

را بدانند، در شغل خود می توانند بسیار مثمر ثمر باشند.
اما آنچه باید اتفاق بیفتد گسترش این رشته در دانشگاه های دیگر است و باید فارغ التحصیالن دانشگاه تهران بروند 
در دانشگاه های دیگر هم این رشته را تأسیس کنند و الزمه این موضوع این است که دکتری رشته تاریخ علم 
در پژوهشکده تاریخ علم راه اندازی بشود که ما تمام تالش مان را انجام دادیم، مجوزهای الزم را گرفتیم اما در 
پیچ وخم های اداری گاهی گیر می افتیم، پیچ وخم های دست پاگیر که به جای آنکه کمک کننده گسترش دانشگاه 
باشد گاهی مانع ایجاد و گسترش آن می شوند، موانعی که در واقع به این دلیل است که بعضی مسئوالن نمی توانند 
جزئیات الزم در مورد رشته های نحیفی مثل تاریخ علم را ببینند و با بوروکراسی پیچیده و غیرالزم نهال ظریف 
رشته های روبه رشد را تحت الشعاع قرار می دهند؛ و باید بگویم چیزی که در حال حاضر برای گسترش این رشته 
نیاز داریم این است که بتوانیم دوره دکتری را راه اندازی کنیم و برای دوره دکتری نیاز داریم که مسئوالن دانشگاه 
درک بهتری نسبت به این رشته پیدا کنند و از نزدیک با دغدغه هایش آشنا بشوند تا بتوانند کمک کنند تا با عبور 
از این پیچ وخم های اداری دوره دکتری این رشته را در دانشگاه راه اندازی کنیم و همان گونه که دانشگاه تهران در 
بسیاری از مواقع نقش پیشرو در راه اندازی رشته ها در سایر دانشگاه ها داشته است در زمینه تاریخ علم هم این گونه 
بشود و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر بتواند به تأسیس این رشته در سایر دانشگاه ها نیز کمک کند و در واقع 

دانشگاه تهران بانی گسترش این رشته در سایر دانشگاه ها باشد.
 

 آقای دکتر در صحبت ها به پژوهشگر دغدغه مند اشاره کردید، لطفاً بفرمایید منظور از دغدغه مندی چیست 
و دغدغه اصلی شما در تاریخ علم چیست؟

دغدغه اصلی هر پژوهشگری، رشته اصلی خودش است؛ بدین معنا که بتواند فعالیت باکیفیت پژوهشی )چاپ کتاب، 
مقاله، شرکت و حضور در پژوهش های ملی و بین المللی( در رشته مورد عالقه خود انجام بدهد و هر اندازه این 
عالقه به رشته بیشتر باشد طبیعی است گسترش و کار حسابی کردن در رشته مورد عالقه اش مهم تر است، ببینید 
اینکه گفتم دغدغه مند؛ یعنی پژوهشگر بخواهد یک کار باکیفیت انجام بدهد و حتی به کار دیگران هم حساس 
باشد. اگر کتابی چاپ می شود که استانداردهای الزم در این رشته را رعایت نکرده، کسی که دغدغه دارد دست به 
قلم می شود، نقدی بر آن می نویسند، اشکاالت آن را بیان می کند. در واقع یک پژوهشگر دغدغه مند این عرصه، در 
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تمام فعالیت ها باید تالشش این باشد که کتاب، مقاله، پژوهش کیفیت الزم را داشته باشد؛ و مسئله دیگر این است 
که فرد دغدغه مند باید حرف نو بزند و سؤاالت و مسئله های مهم را در رشته خود پیدا کند و به سمت یافتن پاسخ 
برود نه اینکه صرفًا هدفش این باشد که مقاله ای بنویسد، پایان نامه ای را داوری یا راهنمایی کند که امتیازی بگیرد، 
پژوهشگر دغدغه مند تاریخ علم به دنبال این نیست که صرفًا پایان نامه بنویسد یا راهنمایی کند، بلکه به دنبال این 
است که سؤاالت و مسئله های حل نشده را پاسخ دهد و اسناد کار نشده را کار کند. ببینید پژوهشگر دغدغه  مند و 
پژوهشگری که دغدغه ندارد هر دو کار پژوهشی می کنند، پایان نامه راهنمایی می کنند، کتاب می نویسند، اما تفاوتش 
این است که پژوهشگر دغدغه مند می خواهد رشته اش را گسترش دهد، مسئله ای را حل کند، سؤالی را پاسخ بدهد 

و اسناد کار نشده را بررسی کند ولی فرد غیر دغدغه مند صرفًا می خواهد یک کتابی یا مقاله ای چاپ کرده باشد.
 

 به نظر شما موانع اصلی در زمینه پژوهش های تاریخ علم چیست؟
از موانع را قباًل گفتم: همین نبود مقطع دکتری در دانشگاه تهران. ما تا دانشجوی دکتری نداشته باشیم  یکی 
التحصیالن مان را باال  نمی توانیم کارهای پژوهشی را گسترش بدهیم و پیش ببریم و کیفیت فعالیت های فارغ 
باشیم می توانیم کار  اگر همکار پژوهشی داشته  اما  انجام می شود  با کیفیت الزم  البته کارهای پژوهشی  ببریم. 
پژوهشی  طرح های  بتوانیم  علم  تاریخ  پژوهشکده  عنوان  به  ما  که  است  این  بعدی  مشکل  بدهیم.  گسترش  را 
برای  را  توانایی الزم  پژوهشگرانی که  و  فارغ التحصیالن  با  تا  باشیم  داشته  را  بودجه الزم  اینکه  یعنی  بگیریم؛ 
انجام کار پژوهشی دارند مثاًل یا با فارغ التحصیالن خودمان، بتوانیم قرارداد پژوهشی ببندیم، ولی ما نمی توانیم 
این کار را انجام بدهیم. چون برای تأمین منابع مالی مشکل داشتیم و داریم. سال ها است نتوانسته ایم بودجه ای 
با  که  دارند  توقع  ما  از  بلکه  نتوانسته ایم  تنها  نه  بگیریم،  نظر  در  مستعد  پژوهشگران  با  پژوهشی  قرارداد  برای 
این  انجام داده ایم. هر چه کار پژوهشی در  بارها  البته  ببندیم و پول هم جذب بکنیم که  مراکز پول دار قرارداد 
پژوهشکده انجام می َشود یا توسط ما اعضای هیأت علمی است یا به دست دانشجویان در قالب پایان نامه. ولی 
قرارداد پژوهشی را نمی توانیم حمایت کنیم. خوب ببینید با این کمبودها ما چطور می توانیم پژوهشگران قابل و 
توانمند را جذب بکنیم؛ بنابراین پژوهشگرها یا به خارج می روند و یا اصاًلً از مسیر پژوهش و تحقیق دور می شوند. 
ببینید پولی که ترکیه برای تاریخ علم و پژوهش های مرتبط خرج می کند چندین برابر هزینه های ما است. شما 
کافی است بروید موزه تاریخ علم استانبول را ببینید. ما در کشور چنین چیزی نداریم، ما در ایران یک موزه علوم 
داریم که در کل آن دو اتاق متعلق به دوره علوم اسالمی است. مقایسه کنید با ساختمان چند طبقه استانبول که 
متعلق به تاریخ علم دوران اسالمی است. ببینید تفاوت از کجا است تا به کجا. مالحظه بفرمایید با موزۀ تاریخ 
علم استانبول مقایسه می کنم نه با موزه تاریخ علم لندن و مونیخ. در دنیا و در کشوری مثل ترکیه به موضوع 
تاریخ علم بسیار پرداخته می شود و چندین دانشگاه ترکیه از جمله استانبول، سلطان فاتح، دانشگاه مدنیت و …

تاریخ علم دانشگاه تهران و آن هم فقط  ایران فقط پژوهشکده  تاریخ علم دارند، درحالی که در  اینها رشته  همه 
تاریخ  در  بدهیم. ترک ها  نشان  دنیا  به  را  تاریخ علم خودمان  نمی توانیم  ما  این گونه که  ارشد. خوب  کارشناسی 
علم دوره اسالمی و آن هم فقط دوره عثمانی کار می کنند، تاریخ علم ایرانی دوران اسالمی هم وظیفه ما است. 
منظور اینکه پول های پژوهش کجا می رود؟ آیا می آید در کار پژوهشی خرج بشود؟ البته نقاط مثبت را ما نادیده 
داده شده که  این فرصت  ما  به  و  ما جذب شدیم  نفری مثل  و چند  دارد  این رشته وجود  نمی گیریم، همین که 
به طور حرفه ای و تمام وقت باذوق و تالش بسیار درباره تاریخ علم تحقیق و پژوهش کنیم خیلی ارزشمند است، 
ولی این کافی نیست. من و همکارانم در کنار تدریس به طور تمام وقت مشغول کار پژوهشی و نگارش مقاله در 

مجالت داخلی و خارج معتبر هستیم.
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  آقای دکتر در زمانی که پژوهشکده تاریخ علم در دهه هشتاد به همت استاد هادی عالم زاده و همکاران 
ایشان در دانشگاه تهران راه اندازی شد، این مرکز تبادالت علمی خوبی با دانشمندان جهان داشت و من به 
خاطر دارم افراد صاحب نامی در این پژوهشکده با موضوع علوم مختلف اسالمی حضور داشته و سخنرانی 

کردند، لطفاً برای خوانندگان بفرمایید امروز این همکاری ها و تبادالت چگونه است؟
بله ما هنوز هم تبادالت خوبی داریم و کنفرانس های متعددی در پژوهشکده برگزار شده که محققان خارجی هم 
حضور داشتند و سخنرانی کردند و همین طور محققان پژوهشکده دعوت شدند و رفتیم در دانشگاه ها و مراکز علمی 
با کسانی  با مراکز و پژوهشکده های مختلف غربی و  از محققان پژوهشکده  اروپایی سخنرانی داشتیم و هرکدام 
که در دنیا درباره رشته تاریخ علم )دوره اسالمی( فعالیت می کنند همکاری داریم و ارتباطات علمی خوبی داریم. 
البته اخیراً به دلیل شیوع ویروس کرونا شکل این مبادالت تغییر کرده و کنفرانس ها و سمینارها به شکل مجازی 
برگزار می شود، البته همکاری های بین المللی ما اَشکال مختلفی دارد که این همکاری ها در بخش های مختلف مثل 
با استادان داخلی و خارجی، تحصیل در دوره پست  همکاری برای همایش ها، کنفرانس ها٬ راهنمایی پایان نامه ها 

دکتری، دریافت مقاله برای نشریه علمی –پژوهشی تاریخ علم از جمله این همکاری هاست.
 

 دکتر گمینی شما در یادداشتی با عنوان: »بحثی تاریخ نگارانه درباره موانع یا عوامل ایجاد انقالب علمی 
در تمدن اسالمی و غرب«، مطلبی داشتید بدین مضمون که نباید بپرسیم چه موانعی مانع رسیدن علم دوران 
اسالمی به علم جدید شده بلکه درست تر این است که بپرسیم چه عواملی باعث شد علم قدیم قرون میانه 

اروپا به علم جدید تبدیل شود؟ در این مورد توضیح بفرمایید؟
یعنی روش شناسی است، در واقع وقتی  نگارانه است؛  تاریخ  یادداشت  اشاره کردید، یک  یادداشتی که شما  این 
می خواهیم کار تاریخ علم انجام بدهیم باید ببینیم چه نوع سؤاالتی را می توانیم بپرسیم و چه نوع سؤاالتی اشتباه 
است که بپرسیم. این هم همین بود، در واقع سؤال این است که انقالب علمی در جهان اسالم اتفاق نیفتاده و 
این انقالب علمی در قرن 17 در اروپای مسیحی اتفاق افتاد. در اینجا بعضی ها سؤال می پرسند چه موانعی در 
علم دوره اسالمی وجود داشته که اجازه نداد و نگذاشت که این انقالب در دوره اسالمی اتفاق بیفتد؟ من گفتم 
این را  )البته عرض من هم نیست و پژوهشگران بسیاری این حرف را گفتند( ولی من در قالب یک یادداشت 
عنوان کردم و فکر می کردم الزم است که به این موضوع پرداخته بشود، ببینید علم اسالمی که به سمت انقالب 
کردن پیش نمی رفت، علم دوره اسالمی در مسیر عادی خودش حرکت می کرد و اینکه یک علم یک دفعه بخواهد 
را  دارد مسیر عادی خودش  اینکه علمی  نه  این علت می خواهد،  به سوی دیگری حرکت کند  و  بشود  انقالبی 
می رود. ببینید مثل اینکه دو خودرو در جاده حرکت می کنند و یک خودرو ناگهان از یکی از خروجی های سمت 
راست خارج می شود. نمی توانیم بپرسیم آن خودرو که خارج نشد؛ چرا خارج نشد؟ چون داشت مستقیم حرکت 
مسیری  به  و  خارج شد  جاده  از  یک دفعه  که  چه شد  می خواهد،  علت  خارج شد  که  خودروی  آن  بلکه  می کرد 
دیگر رفت. مسئله علم در غرب و دوره اسالمی هم همین است. در واقع چه شد که علم غربی یک دفعه از مسیر 
قبلی خارج شد و رفت یک نوع جدیدی از علم ورزی و دانش ورزی را مطرح و آغاز کرد؟ نمی توان گفت یک 
سری موانع در دوره اسالمی باعث شده که علم در دوره اسالمی به انقالب علمی نرسد، زیرا عین این موانع در 
انقالب نکرد وجود  اینکه علم دوره اسالمی  اگر بگوییم علت  بنابراین  اروپای مسیحیت هم وجود داشته است؛ 
این موانع است، صحیح نیست بلکه این تفاوت ریشه در عوامل دارد نه موانع. موانع در اروپای مسیحی هم بوده 
است در واقع عواملی هست که در اروپای مسیحی به وجود می آید که منجر به انقالب علمی می شود اما این 
عوامل در دنیای اسالم به وجود نیامده است؛ که البته هر کدام از این عوامل خود یک موضوع پژوهشی است: 
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به طور مثال تغییرات سیاسی و اقتصادی در اروپا چه تأثیراتی در جریان علم گذاشت. مثل رشد سرمایه داری و 
رشد بازرگانی چه تأثیراتی در ایجاد علوم جدید داشته است؟ ولی این اتفاقات در جهان اسالم نیفتاده بود نهضت 
سرمایه داری در جهان اسالم ایجاد نشده بود. از طرف دیگر خود دوران رنسانس و بازیابی فرهنگ و هنر یونان 
باستان که نوعی مسیحیت نوین در اروپا ایجاد کرد، آیا مثاًل فردگرایی و انسانی گرایی جزو عواملی نبوده که باعث 
ایجاد علم جدید شده است؟ یا به طور مثال پاسخ به این پرسش که آیا نوع جدیدی از مسیحیت که تحت تأثیر 
اسطوره شناسی  ادبیات  و  ادبیات  از سوی دیگر تحوالت هنری مثل مجسمه سازی،  بود؟  فیثاغورثی  اندیشه های 
و... که هیچ وقت به عربی ترجمه نشدند و مسلمانان با این بخش از فرهنگ یونانی آشنایی نداشتند، این ها همه 
تفاوت های فرهنگی و سیاسی، اقتصادی و حتی جغرافیایی جهان اسالم با اروپاست که باعث می شود آن ها مسیر 

متفاوتی را از مسلمانان بروند.

 آقای دکتر این گفته صحیح است که غربی ها علم مسلمانان را بردند و تمام رشد علمی دنیای غرب مدیون 
جهان اسالم است؟

ببینید بخشی از این داستان درست است، به هرحال در دوره رنسانس اروپایی ها عالقه مند به علم و فلسفه یونانی 
و اسالمی شدند و اروپایی اصاًلً از طریق مسلمانان با فلسفه و نجوم و طب و ریاضیات یونانی آشنا شدند، چون 
مسلمان اصاًلح کننده، پیشرفت دهنده و ادامه دهنده علم و فلسفه یونان بودند. آثار یونانی اول از طریق مسلمانان به 
اروپا راه پیدا کرد و دری شد که اروپایی ها فلسفه و نجوم آشنا شوند و بهتر یاد بگیرند، چون در دوره اسالمی علم و 
نجوم یونانی پیشرفت زیادی کرده بودند. البته منظور از دوره اسالمی فقط مسلمانان نیست، بسیاری از این فیلسوفان 
ایرانی، مسلمان، یهودی و مسیحی و حتی ستاره پرست بودند. همه این اندیشمندان در جغرافیای اسالمی بودند و به 
عربی می نوشتند. وقتی آثار محققان در کشورهای اسالمی به التین ترجمه شد و پایه و اساس علم در اروپا را سخت. 
مثل آثار پزشکی ابن سینا که ادامه دهنده راه جالینوس است اما خیلی اصاًلحات در آن انجام شده است؛ بنابراین 
می بینیم که همین آثار مثل »قانون ابن سینا« می شود پایه و اساس تدریس علم طب در اروپای قرن 14 و 15 و 
بر مبنای همین علم دوره اسالمی که ریشه در علم یونانی داشته است آهسته آهسته علم اروپایی اواخر قرون میانه 
شکل می گیرد که البته هنوز این علم انقالبی نبوده است، بلکه ادامه دهنده راه دانشمندان جهان اسالم و یونان بوده 
است، اما بعد آهسته آهسته از اواخر قرن 16 شکل انقالبی به خود می گیرد و در قرن 17 می بینیم دائمًا دیدگاه های 
خیلی نو و متفاوت با علم قدیم در اروپا زاده می شود. باید توجه داشت که دیدگاه ها نو هم باز مبتنی بر علوم قدیم 
هستند، یعنی علوم قدیم بستری را آماده می کنند برای تحول در علوم و بعد نگاه ها آهسته آهسته انقالبی می شود 
و مثاًل نجوم کپلری، فیزیک نیوتنی. دیگر این قوانین را از ابن سینا نگرفته اند. درست است که علم جدید ریشه در 
علوم یونانی و دوران اسالمی دارد، ولی اگر این گونه فکر کنیم که دستاوردهای نوی دانشمندان قرن 17 اروپا همه از 
مسلمانان و دانشمندان جهان اسالم گرفته شده است اشتباه است. اصاًلً این گونه نیست و این یک جور تاریخ نگاری 
غلط است؛ اما باید این را گفت که ورود علوم به اروپا از طریق تحوالت و پیشرفت های علمی مسلمانان و جهان 
اسالم اتفاق افتاد و بستر الزم برای آشنایی با ریاضیات، نجوم، فیزیک، اپتیک و فلسفه طبیعی در اروپا مستحکم شد 
و آن وقت است که کپرنیک می تواند وجود داشته باشد. البته بخش زیادی از نجوم کپرنیک ادامه نجوم بطلمیوسی و 
ادامه نجوم دوره اسالمی است. نقش مکتب مراغه در نجوم کپرنیک انکارناپذیر است؛ بنابراین فهم هر دو مهم است 
هم دانشمندان جهان اسالم و یونان و هم نوآوری های که دانشمندان اروپایی انجام دادند. اینکه بگوییم دانشمندان 
اروپایی علم جهان اسالم را بردند و به اسم خودشان ثبت کردند غلط است و از طرف دیگر اگر فکر کنیم دانشمندان 

جهان اسالم و یونان هیچ نقشی در انقالب علمی اروپا ندارند این هم غلط است.

دکتر امیرمحمد گمینی / علم، حوزه دیجیتال و فناوری های همگرا
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 دکتر گمینی شما به عنوان پژوهشگر تاریخ علم آیا تعارضی بین علم و دین می بینید؟
عرض کنم سؤال شما دو جنبه دارد، یک جنبه تاریخی که آیا در طول تاریخ، علم و دین تعارضاتی باهم داشتند یا نه. 
یک جنبه دیگر هم این است که االن چه رابطه ای بین علم و دین وجود دارد؟ البته کارهای زیادی در این زمینه و 
اینکه علم و دین در دوران مختلف اسالمی چه رابطه ای داشتند انجام نشده است. اینکه علم و دین از هم دور بودند 
تعارض داشتند یا نه. مثاًل بسیاری از دانشمندان دوره اسالمی عالم دینی هم بودند مثل خواجه نصیرالدین طوسی 
و خیلی دانشمندان دیگر داریم که هم عالم دینی تراز اولند و هم دانشمند تراز اول که یک چنین چیزی را امروز 
هرگز نداریم، آیا شما امروز عالم دینی را می شناسید که مثاًل نظریه پرداز بزرگی باشد. این چنین دانشمندانی امروز 
نداریم ولی در گذشته زیاد داشتیم. دانستن این موارد باعث می شود ما درکی از تاریخ رابطه علم و دین در گذشته 
پیدا بکنیم. اساسًا یکی از گرایش ها در تاریخ علم، تاریخ روابط علم و دین است. من در سال های اخیر کارهایی در 
این زمینه انجام دادم، درباره تاریخ ورود نظریۀ تکامل و نجوم جدید در دورۀ قاجار به ایران و عکس العمل علما به 

آن مقاالتی نوشتم و هنوز مشغولم.
اما اینکه امروز علم و دین باهم تعارض دارد یا نه. این برمی گردد به این سؤال که کدام دین؟ ما یک دین که 
نظرات  افراد مختلف، علمای مختلف  دارد،  برداشت ها  اقسام  و  انواع  ما  تشیع خود  داریم، همین  نداریم، دین ها 
مختلفی دارند، مثاًل درباره »نظریه تکامل« عده ای معتقدند این نظریه با اسالم سازگار است اما بعضی از متفکران 
می گویند سازگار نیست و بعضی ها می گویند نه تنها سازگار است بلکه در آیات و روایات گفته شده است؛ بنابراین، 
این برمی گردد به اینکه ما چه جور دینی مد نظرمان است. این به تلقی دین داران بستگی دارد ممکن است عده ای 
تلقی شان این باشد دین تنها راهی است برای زندگی سعادتمند اخروی ولی برای یکی نه دین بخواهد سعادت 
دنیوی را هم برآورده بکند، دین ممکن است برای یکی فقط از این نظر مهم باشد که می خواهد شما را انسان 
از دین وجود دارد پاسخ به این سؤال هم می تواند مختلف  بنابراین چون برداشت های متفاوت  اخالقی تر بکند؛ 
باشد و البته من بیشتر از این ورود نمی کنم چون سؤالی است بیشتر از جنس فلسفۀ دین، درحالی که من مورخ 
علم هستم. این مهم است که در طول تاریخ این نگاه های مختلف به دین و علم چه زمان هایی موجب تعارض 
ابزاری در دست دین داران  زمانی علم می شود  است؛ و حتی  بوده  یا کمتر  نبوده  تعارض  این  زمانی  بوده و چه 
برای تبلیغ دین. مخصوصًا از اواخر دوره قاجار در ایران این داستان شروع می شود و اصاًلً مفهومی به نام »اعجاز 
علمی« شکل می گیرد که قباًل اصاًلً چنین چیزی وجود نداشته است که مثاًل شما بگویید چون قباًل درآیات و 
مال  البته فقط  اعجاز علمی  این  است.  این دین  نشان دهنده حقانیت  است  نظریات علمی گفته شده  ما  روایات 
شیعه نیست، اهل سنت مذاهب و ادیان دیگر مثل یهودی ها، مسیحی ها، هندوها و چینی ها این را دارند، آن ها 
برای حقانیت دین خودشان دالیلی  این شیوه  به  پیدا بکنند و  را در متون خودشان  هم سعی کردند علم جدید 
بیاورند. منظورم این است که اساسًا روابط علم و دین همیشه خصمانه نبوده است. گاهی خصمانه بوده و گاهی 
عکس این قضیه صادق است و آن قدر دین داران علم جدید را قبول می کنند که می خواهند از آن استفاده بکنند 

و بگویند همه این ها را دین ما قباًل گفته است.

پیشینه  با  ایرانی-اسالمی  از خوانندگان است که چرا تمدن  یقین دارم که پرسش بسیاری  آقای دکتر   
قابل قبول علمی در زمینه های مثل ریاضی، نجوم و …چرا نتوانسته است با علم نوین پیوند بخورد و از ثمرات 

علم نوین بهره ببرد؟
این سؤالی است بسیار گسترده و نمی شود به آسانی به آن پاسخ داد، به هرحال علم دوره اسالمی به سمت یک 
از علم  اروپا نوعی جدیدی  ناگهان در  انقالبی پیش نمی رفت و یا الاقل ما نشانه ای در آن نمی بینیم ولی  علم 
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و  نو است  دارد که کاماًل  از طرفی عناصری  و  دارد  از طرفی ریشه در علوم دوره اسالمی  به وجود می آید که 
چه  غرب  در  که  می شوند  متوجه  دیر  خیلی  ایرانی ها  و  مسلمانان  می دهد.  روی  آن  در  عظیمی  پیشرفت های 
وارد  کی  کپرنیک  جدید  نجوم  اما  است،  صفوی  شاه عباس  با  عصر  هم  کپرنیک  ببینید  می افتد،  دارد  اتفاقاتی 
ایران می شود؟ در دوره قاجار؛ یعنی با حدود 200 سال تأخیر علم انقالبی اروپا تازه آهسته آهسته به ما می رسد 
و ما دانشگاه تهران را اوایل پهلوی اول تأسیس می کنیم و در نتیجه اگر 200 سال از اروپا عقب بودیم و اگر 
تأسیس دانشگاه و نهاد های مرتبط را در نظر بگیریم تا اینکه بخواهیم به آن ها برسیم 250 تا 300 سال تأخیر 
در آشنایی با علم جدید اروپایی. در نتیجه رفع این تأخیر هم زمان می برد و این چیز عجیبی نیست. ببینید ما در 
طول حدود 90 سال فعالیت دانشگاه تهران می خواهیم، این 200-300 سال عقب ماندن را جبران کنیم. خوب 
کار آسانی نیست، با توجه به اینکه علم هر روز دارد سرعتش را بیشتر هم می کند. البته فکر می کنم خوب عمل 
کردیم، ببینید همین دانشگاه تهران، ده ها پژوهشگر مطرح و بین المللی دارد و یا فارغ التحصیالن ما که در بهترین 
دانشگاه های دنیا ادامه تحصیل می دهند و دانشجویان خوبی می شوند و استادان و دانشجویان ما کارهای علمی 
در تراز جهانی انجام می دهند. ولی هنوز راه بسیار زیادی در پیش داریم و باید اتفاق بیفتد و اتفاق هم خواهد 
افتاد چون ما این مسیر را طی کردیم و داریم طی می کنیم و چیزی که االن مانع ماست و ما را عقب می اندازد، 
بروند جای  دارند  بروند، دوست  مملکت  این  از  که  فکرند  این  در  ما همه  دانشجویان  فکرهاست،  و  مغزها  فرار 
دیگر تحصیل و زندگی کنند و برنمی گردند. فکر می کنند اگر بروند در دانشگاه های آمریکای یا اروپا، حتمًا بیشتر 
پیشرفت می کنند. البته در بعضی رشته ها شاید این حرف درست باشد ولی در همه رشته ها حتمًا این گونه نیست. 
وقتی همه به فکر رفتن هستند، چه می توان کرد. خوب چه عواملی باعث شده همه جوانان به فکر رفتن از این 
مملکت باشند؟ این عاملی است که ما را عقب می اندازد، حاال این مسائل فرهنگی است، مسائل سیاسی است 
و یا مسائلی است که نمی دانیم با جوانان چگونه برخورد کنیم، مسئله این است که عقاید و افکار و فرهنگ مان 
افکارشان و  اکثریت ها می خواهند عقاید و  اقلیت ها و  را به جوانان تحمیل می کنیم… شاید سیاست پیشگان ما، 
شکل زندگی شان را بر دیگران تحمیل کنند و این باعث می شود که جوانان کشور را رها کنند و بروند. نه تنها 
جوانان غیرمذهبی بلکه جوانان مذهبی هم دوست دارند بروند. خوب چرا؟ و این ها مشکالت ماست؛ و اگر مسائل 

چاره اندیشی بشود هرگز جوانان نخبه این کشور را ترک نمی کنند.
 

 دکتر گمینی، شما در »بیست وپنجمین کنگره بین المللی تاریخ علم و تکنولوژی« که سال 1۳۹۶ در شهر 
ریودوژانیرو برگزار شد، موفق شدید جایزه پژوهشگر جوان برای پایان نامه دکتری با عنوان »جایگاه و آرای 
قطب الدین شیرازی در علم هیأت« را دریافت کنید، لطفاً بفرمایید پایان نامه شما چه ویژگی داشت که باعث 

شد تا شما برنده این جایزه بشوید؟
این جایزه از سوی انجمن بین المللی تاریخ و فلسفۀ علم اهدا شد و چون آن انجمن در آن سال کنفرانس خود 
را در برزیل برگزار کرده بود، جایزه در آنجا به من داده شد. پایان نامه من به همراه پنج پایان نامه دیگر توانست 
این جایزه را بگیرد، ولی پایان نامه من تنها پایان نامه ای بود که از شرق توانست این جایزه را بگیرد چون چهار 
پایان نامه دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند. جالب این است که پایان نامه من به زبان فارسی است و 
تنها یک چکیده 20 صفحه ای انگلیسی از این پایان نامه تهیه کرده بودم و به همراه متن فارسی به کنگره ارسال 
کرده بودم. به نظرم، داوران )که بعضی هایشان حتمًا عربی و فارسی می دانستند( فهمیده بودند که کار نویی است. 
منظور من در سخنان قبلی ام از دغدغه مندی همین بود که پژوهشگر برایش مهم باشد که برود کار نو انجام بدهد 
و برود اسناد خوانده نشده و سؤاالت مطرح را پیدا کند. من فکر می کنم به همین دلیل بود که توجه داوران به 
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پایان نامه بنده جلب شده بود، البته به این پایان نامه از سوی بنیاد پروفسور احسان اوغلو ترکیه هم- که پایان نامه 
دوره اسالمی برایشان اهمیت دارد – نیز جایزه ای اعطا شد.

 به عنوان پرسش پایانی آیا می توان از موضوعی مانند علوم بومی و بومی کردن علم سخن گفت؟
تاریخ علم در دوره اسالمی نگاه می کنیم مثاًل به علم نجوم، خیلی ها معتقدند بهترین نمونه  به  ببینید ما وقتی 
برای علوم دینی و بومی علوم دوره اسالمی است، ولی ببینید اگر شما دقت کنید می بینید این علوم، همان علوم 
یونانی است و هیچ چیزی در ماهیت علوم دوره اسالمی و اصل و مبانی روش شناسی آن نیست که مثاًل بگوییم 
این اسالمی شده یا عربی شده یا ایرانی شده یا یونانی است، نه همان روش شناسی است که در یونان هم بوده و 
اینجا استفاده می شود، همان گونه که امروز آنچه در دانشکده فیزیک لندن تدریس می شود در دانشکده فیزیک 
دانشگاه تهران هم تدریس می شود و ماهیت هردو یکی است و جنبه بومی ندارد. پس به این معنا نه علم غربی 
داریم و نه علم شرقی. نه علم یونانی داریم و نه علم اسالمی. ولی به یک معنایی دیگری می توان علم بومی 
هم  را  شرعی  اوقات  بتوانند  که  بود  مهم  برایشان  اسالمی  منجمان  نجوم،  علم  درباره  مثاًل  باشد  داشته  وجود 
و  جدید  مسئله های  این  واقع  در  و  بدهند  معیاری  ماه  رؤیت هالل  برای  که  بود  مهم  برایشان  بکنند،  محاسبه 
انگیزه های جدید می تواند بومی باشد، ولی خود روش شناسی و مبانی علم دیگر نمی تواند بومی باشد، همان گونه 
که مجموع زاویه های مثلث همه جای دنیا 180 درجه است، فرقی نمی کند کجای دنیا باشید؛ بنابراین چیزی که 
می تواند بومی باشد، شرقی یا غربی باشد، اسالمی یا یونانی باشد، مسئله ها و انگیزه های فعالیت علمی است، نه 

اصل و ماهیت آن.
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تاریخ علم به نوعی بازیابی هویت ملی است

دکتر حنیف قلندری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

پاسخ به این سوال که چه شد ما راه دانشمندان رنسانس را نرفتیم 
تقریبًا غیرممکن است

دکتر حنیف قلندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران است. زمینه اصلی 
تخصص ایشان آثار هیأت دورۀ اسالمی است که می توان آن را کیهان شناسی قرون وسطی نامید. 
از نتایج پژوهش های ایشان می توان به تصحیح کتاب »منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالک« از 
نویسنده ای قرن ششمی اشاره کرد که به همراه تحقیقی دربارۀ آثار هیأت و ترجمۀ فارسی کتاب 
توسط انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است. ایشان 10 سال همکاری با مرکز دایره المعارف 
بزرگ اسالمی و سه سال نیز با موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران را در کارنامه علمی خود 
دارد. تاریخ علم و جایگاه آن در ایران موضوع گفت وگوی صغری داوری فرد با دکتر حنیف قلندری 

است که در ادامه آمده است

 آقای دکتر، به عنوان آغاز سخن لطفاً بفرمایید شما چه تعریفی برای »تاریخ علم« ارائه می دهید؟
ترجیح می دهم »تاریخ علم« را با استفاده از یکی از تعریف های تاریخ تعریف کنیم. در این تعریف تاریخ »داستانی« 
است که در واقعیت رخ داده است و مورخ تالش می کند شواهد واقعی بودن آن را عرضه کند. بر این اساس »تاریخ 
علم« داستان علم است، آن طور که اتفاق افتاده است. داستان چیزهایی که موضوع علم هستند یعنی ریاضیات، 
فیزیک و … و داستان آن هایی که دربارۀ این موضوعات سخن گفته اند یعنی دانشمندان. مورخ علم تالش می کند 
تا هر چه بیشتر این داستان را به واقعیت شبیه کند. هر چند علم در زبان فارسی به نوعی مشترک لفظی است و به 
حوزه های مختلف دانش اطالق می شود، اما در زبان های اروپایی منظور از علم، علم تجربی )Science( است. از 
این رو مطالعۀ تاریخ علم در آغاز کار خود تنها به مطالعۀ علمی مشغول بود که مخلوق قرن هفدهم و رنسانس بود. 

علمی که از »انقالب علمی« به وجود آمده بود.

 لطفاً بفرمایید مطالعات تاریخ علم چه سیری در جهان و ایران داشته است؟
باید بگویم که مطالعات تاریخ علم در اروپا از میانۀ سدۀ نوزدهم میالدی آغاز شده بود، اما بیشتر نویسندگان تاریخ 
علم یا محققان آن دوره و حتی تا دهه های نخست قرن بیستم را باید از جملۀ عالمان فقه اللغۀ بدانیم. محققانی چون 
فرانتس ووپکه )1826-1864م( هاینریش زوتر )1848-1922م( آیلهارد ویِدمان )1852-1928م( کرلو آلفونسو نلینو 
)1826-1864م( و پیر دوهم)1861-1916م( تنی چند از نام آورترین محققان این حوزه هستند. چرخش تاریخی 
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فلسفۀ علم در اوایل نیمۀ دوم سدۀ بیستم و طرح موضوع توجه به تاریخ علم موجب شد که اقبال به تاریخ علم بیشتر 
از گذشته شود و در دهۀ شصت سدۀ پیشین میالدی رشتۀ دانشگاهی تاریخ علم ایجاد شود. در این میان توجه به 
علم در قرون وسطی شاید مسیر دشوارتری را پیموده باشد، اینکه آیا اصاًلً علم قرون وسطی چیزی برای مطالعه 
دارد یا نه؟ یا اینکه آیا می توان ریشه های تحوالت بعدی را در علم قرون وسطی ُجست؟ این ها پرسش هایی که در 
چند دهۀ اخیر پاسخ های مستدلی به آن ها داده شده است و مطالعۀ علم در سده های میانه به شاخه ای از مطالعات 

تاریخ علم بدل شده است.
در ایران، در نیمۀ نخست سدۀ حاضر، به مطالعاتی از این دست توجه می شده است، هر چند این نوع کارها بیشتر در 
کنار مطالعات متن پژوهش ادبی که از دورۀ پهلوی اول آغاز شده بود قرار می گیرند. کارهایی نظیر تصحیح رسالۀ التفهیم 
ابوریحان بیرونی به دست استاد جالل همایی یا رسالۀ جبر خیام به دست استاد غالم حسین مصاحب. بعدها با اقبال دکتر 
سید حسین نصر و و شاگردان ایشان به این موضوع مطالعاتی از این دست در ساحت دانشگاه در ایران آغاز شد اما 
دنباله دار نبود. از منظر آکادمیک تأسیس پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران به همت دکتر غالم علی حداد عادل و 

همراهی دکتر حسین معصومی همدانی را در سال 1375 ش می توان آغاز راه پژوهش در این رشته دانست.
 

 اهمیت تاریخ علم و پژوهش در این زمینه از دیدگاه شما چیست؟
من با نظر آن دسته از پژوهشگران این حوزه موافقم که »تاریخ علم« بخشی از معارف بشری است که به نظر می رسد 
به طور ناخودآگاه سراغ آموختن آن یا پژوهش در آن می رویم. اهمیتش از آن روست که به این ترتیب شناخت خود را از 
جامعۀ بشری و سیر تکوین آن بیشتر می کنیم. اگر تاریخ علم ندانیم حداقل یکی از دستاوردهای مهم بشر را نشناخته ایم 

و این ممکن است موجب جدایی ما از پیشینۀ خودمان، یا پیشینۀ دیگرانی که با آن ها سر و کار داریم بشود.
 

 در رزومه شما از شما به عنوان متخصص علم نجوم دوره اسالمی که به کیهان شناسی قرون وسطایی 
معروف شده یاد شده است، لطفاً قدری درباره کیهان شناسی قرون وسطایی توضیح بدهید و اینکه این نوع 

از کیهان شناسی چه ویژگی داشت؟
بیشتر پژوهشگران معتقدند که کیهان شناسی دانش جدیدی است و مخلوق علم معاصر است اما اگر کیهان شناسی 
پاسخ های  از  بخشی  که  بگوییم  آنگاه می توانیم  آن طور که هست«  کنیم: »شناسایی جهان  تعریف  این طور  را 
دانشمندان گذشته به کیهان شناسی مربوط می شود. اینکه جهان از چه درست شده است و چگونه حرکت می کند. 
نظری که در این باره در دنیای باستان و قرون وسطی بیش از دیگر آرا پذیرفته شد و در بارۀ آن سخن گفته شد 
کیهان بطلمیوسی نامیده می شود. کیهان بطلمیوسی در تبیین الگوهای فیزیکی خود وام دار نظریۀ ارسطو است و در 
مدل های ریاضی که حرکت را تبیین می کنند وام دار الگوهای حرکت که بطلمیوس در آثار خود توضیح داده است. 
ارسطو بر این باور است که فیزیک آسمان )عالم فوق قمر( از فیزیک زمین )عالم تحت قمر-عالم کون و فساد( 
جداست. عنصر تشکیل دهندۀ آسمان متفاوت است و سیارات و دیگر اجرام آسمانی از عناصر زمینی، یعنی خاک و 
آب و هوا و آتش، ساخته نشده اند. او همچنین معتقد است که در آسمان تغییری راه ندارد و دلیل اینکه حرکت های 
مختلفی در آسمان دیده می شود آن است که محرک های متعددی در آسمان وجود دارند که آن ها را افالک می نامند. 
از اینجا به بعد، در بارۀ نوع حرکت و تعداد و مقدار آن ها منجمان هستند که اظهار نظر می کنند. اگر بخواهیم بر 
این اساس ویژگی های کیهان بطلمیوسی را در چند عنوان خالصه کنیم می توانیم این طور بنویسیم: کیهان محدود 
است؛ تمام کیهان و اجزای آن شکل کروی دارند؛ زمین در میانۀ عالم قرار دارد؛ زمین در برابر تمام کیهان بسیار 
کوچک است؛ تمام کیهان و اجزای آن از یک عنصر ساخته شده اند و اجزای متحرک آن به طور یکنواخت حرکت 
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می کنند؛ ستارگان و سیارات به خودی خود حرکت نمی کنند و افالک آن ها را به حرکت وامی دارند. در سده های میانه 
و به ویژه در میان متفکران اسالمی اختالف نظرهایی میان مدل ها و این بنیان ها دیده شد و ایشان تالش کردند 
که این ناهماهنگی ها را برطرف کنند و دشواری را برطرف کنند. از این رو منظور از بررسی کیهان شناسی در قرون 
وسطی شناسایی اصطالحات موجود در این مدل ها و دنبال کردن مباحثاتی است که میان دانشمندان در این باره در 

دوره های مختلف وجود داشته است.
 

 به نظر شما جایگاه تاریخ علم و اهمیت آن در جامعه علمی و دانشگاهی ما چطور است؟ اصوالً پژوهش های 
تاریخ علم چه دیدگاهی به ما می دهد؟

همین که امروز یک رشتۀ دانشگاهی وجود دارد که عده ای در آن تحصیل می کنند نشان می دهد که این رشته 
جایگاه خود را یافته است اما اینکه شرایط اجتماعی و سیاسی طوری است که اقبال عمومی بدان کم است نیازمند 
از  تا  بدهیم  نشان  دیگران  به  را  علم  تاریخ  در  تحقیق  روش  که  داریم  هنوز الزم  ما  است.  بیشتر  تأمل  و  توجه 

اظهارنظرهای عجوالنه که از نتایج پژوهش های این حوزه دور هستند جلوگیری کنیم.
دربارۀ اینکه تاریخ علم چه دیدگاهی به ما می دهد، به نظر من بر اساس آرایی که امروزه در میان مورخان علم 
رایج تر است، اینکه علم را یک فعالیت پیوسته در طول تاریخ در نظر می گیرند، تاریخ علم به ما کمک می کند تا 
نگاه کل گرایانه تری به برخی از دستاوردهای بشر داشته باشیم. برای توضیح بیشتر از یک مثال استفاده می کنم؛ در 
تاریخ علم در بارۀ نظریات مختلف حرکت در طول تاریخ صحبت می کنیم، می گوئیم در فیزیک ارسطو عامل حرکت 
میل طبیعی اجسام است و بعدها دانشمندان در در این نظر تشکیک کردند تا در انقالب علمی تحلیل مسئله صورت 
دیگری پیدا کرد. بعد این ها را کنار هم می گذاریم و گویی از باال به یک خط زمانی نگاه می کنیم و یک طور تصویر 
پیوسته ای از رخدادها به دست می آوریم که البته حتمًا بزنگاه هایی برای آن وجود داشته است. به نظر من این دیدگاه 

می تواند از مطالعۀ تاریخ علم حاصل شود. گاه چنین نگاهی می تواند در مراحل حل مسئله راهگشا باشد!
 

را چگونه  این رشته  آینده  و  این رشته  از  دانشگاهی  اقبال جامعه  علم،  تاریخ  پژوهشگر  عنوان یک  به   
ارزیابی می کنید؟

االن ما در شرایطی هستیم که تب ادامۀ تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی تا اندازه ای فروکش کرده و مثاًل به 
اندازۀ یک دهه پیش عالقه مند به تحصیل نداریم، ضمنًا به متقاضیان دهه هفتاد رسیدیم که تعداد آن ها بسیار کمتر 
از متقاضیان دهه شصت است. بر این اساس از نظر آماری اقبال به رشته هایی مثل تاریخ علم کم شده و شاید کمتر 
هم بشود. در محیط های دانشگاهی هم به نظر من در معرفی رشته چندان موفق نبودیم، به عبارت دیگر بسیاری 
از پس پژوهش های  این گمانند که خودشان  بر  پایه،  به ویژه رشته های علوم  ما در رشته های دیگر،  از همکاران 
تاریخ علم در رشتۀ خودشان برمی آیند و بنا بر این مراجعات به ما اندک است. با این حال، با توجه به اینکه همین 
دانشجویان اندک ما بعضًا بسیار عالقه مند به این رشته هستند و ما هم تالش می کنیم جایگاه رشته را در دانشگاه 

بهتر کنیم و آن را بیش از پیش معرفی کنیم، به اتفاقات آینده خوش بینم و منتظر.
 

 به نظر شما مطالعه علم تاریخ می تواند ما را از تعصب کورکورانه نسبت به گذشته علمی خود دور کند و یک 
نگاه واقع بینانه نسبت به علم و کارکرد آن به ما بدهد؟ ما همیشه در حال بالیدن به نام دانشمندان و علمای 

گذشته خود هستیم بدون اینکه بتوانیم پیوندی بین علوم قدیم و جدید ایجاد کنیم.
حتمًا این کار را می کند. در واقع ما با مطالعۀ تاریخ علم نقش واقعی و جدا از اغراق دانشمندان را در پیشرفت علم 
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در می یابیم. این ممکن است به نوعی بازیابی هویت ملی منجر شود اما مطمئنًا منجر به تعصب نخواهد شد. چون 
به عبارت ساده ما در می یابیم که هر دانشمندی چه نقشی در تکوین ساختاری که ما آن را با نام علم می شناسیم 

داشته است.
ما به زمان خود در این علوم پیشرفته بودیم اما پاسخ دادن به این سوال که چه شد که ما راه دانشمندان رنسانس 
را نرفتیم تقریبًا غیرممکن است. اگر ما دانشمندان خودمان را با دانشمندان عصر رنسانس مقایسه کنیم به تعبیر 
رشدی راشد، یکی از مورخان مشهور معاصر در تاریخ علم دورۀ اسالمی، آن ها را در یک مکتب علمی می بینیم. 
یعنی بخشی از راه علم به دست دانشمندانی از این سرزمین طی شده است. حال اگر بپرسیم پس چه شد که ما به 
دستاوردهای رنسانس دست نیافتیم؟ این سوال پاسخ واحدی ندارد، بی ثباتی سیاسی، عوامل اقتصادی، نبود آموزش 
و بسیار چیزهای دیگر را می توان برشمرد که همه به نوعی به یکدیگر وابسته اند و جواب واحدیبه این سوال نیستند.

 
 به عنوان پژوهشگری که تخصص اصلی شما نجوم است، آیا تمامی تاریخ علم نجوم ایران به خوبی برای 

جامعه علمی جهان شناخته شده است؟
بله تقریبًا در مطالعات پژوهشگران تاریخ علم مطالب اصلی در بارۀ پیشینۀ نجوم در ایران گفته شده است اما یک 
زمینۀ تحقیق هنوز در ایران فراهم است. بسیاری از نسخه های خطی که دربر دارندۀ مطالب مرتبط با نجوم هستند، 
به زبان عربی و فارسی، هنوز خوانده نشده اند، خواندن آن ها هم می تواند دالیل بیشتری را در تأیید پژوهش های 
گذشته عرضه کند و هم شاید نکات تازه ای به دست ما بدهد که موضوع پژوهش های دیگر بشود. اگر بخواهم تفصیل 
بیشتری بدهم، اعتقاد اصلی نجوم گذشته فرض قرار گرفتن زمین در میانۀ آسمان و حرکت دیگر اجرام آسمانی بر 
گرد آن است. این فرض را می شناسیم اما رویکرد دانشمندان و نویسندگان آثار نجومی در دوره های مختلف به این 
مسئله متفاوت بوده است. در زمانی برخی از مهمترین رساله های عربی در این باره خوانده شده است، رساله هایی 
که دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی نوشته اند و در آن ها در برخی ملزومات این نظر 
شک کرده اند و پاسخ هایی نیز داده اند. حال با خواندن رساله هایی که پیش از ایشان یا پس از آن ها نوشته شده اند 
و بسیاری از آن ها در کتابخانه های ایران موجود هستند می توان تصویر روشن تری از سیر این واقعه به دست داد. 
منظور من این نیست که لزومًا به کشف تازه ای خواهیم رسید، البته که آن هم ممکن است، اما منظور من آن است 
که از طریق تصحیح رساله ها و بعد مطالعه در آن ها می توانیم به زمینه های تغییر دست پیدا کنیم و این در مطالعۀ 

تاریخ علم بسیار ارزشمند است.
 

 بسیاری از ایرانیان و مسلمانان حسرت تمدن پرافتخار گذشته خود را دارند و بسیاری سودای بازگشت 
به تمدن پرشکوه سده های قبل، به نظر شما آیا این بازگشت ممکن است؟ یا چطور می توان به آن دوران 

شکوفایی بازگشت؟
به نظر من ما باید فرزند زمانۀ خویشتن باشیم، به عبارت دیگر بازگشت به گذشته غیر ممکن است اما می توان 
در این زمانه به چنین جایگاهی دست یافت اگر مقتضیات این زمانه را به درستی بشناسیم. امروز بیش از هر زمان 
دیگری علم به یک دستاورد جهانی تبدیل شده است، باید از راه درست بخشی از این فعالیت جهانی بود. تأکید بر 
اتکا به داخل به معنای آن نیست که ما در صدد کشف دوبارۀ علوم برآییم و علوم و فناوری های مختلف را از نو 
برای خودمان بسازیم. ما باید با تکیه بر پژوهشگران خودمان و اصاًلح ساختار آموزش تالش کنیم هر چه بیشتر در 

اتفاقات علمی جهان حاضر باشیم.
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استفاده از نانوساختارها می تواند منجر به بهبود عملکرد 
پیل های سوختی و کاهش مصرف پالتین در آنها شود

 دکتر فتح اله پورفیاض
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

اکسرژی و فناوری Pinch می تواند مصرف انرژی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد

دکتر فتح اله پورفیاض، دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، در جشنواره بین الملل 
دانشگاه تهران )سال ۹۹( در بخش مؤلفان مقاالت یک درصد، برگزیده شد.

پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیکس با توجه به فعالیت افراد در بازه ده سال اخیر و بر اساس 
پارامترهایی نظیر تعداد مقاالت، تعداد استنادها، نسبت استنادها به تعداد مقاالت، تعداد مقاالت برتر 
)داغ و پراستناد(، H-index و … افرادی که مقاالت آنها جز یک درصد برتر هستند را لیست می کند 
و هر دو ماه یک بار بروز می شود. دکتر فتح اله پورفیاض بیش از دو سال است که جزء این لیست 
یک درصد است. در ادامه صحبت های وی در باره کار و پژوهش هایش را می خوانید که توسط نرگس 

حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، تنظیم شده است.

 ضرورت آشنایی با حوزه های بین رشته ای
دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین در مورد ماهیت ذاتًا نوین این دانشکده گفت: »دانشکدۀ علوم و فنون نوین 
شامل چهار بخش تخصصی انرژی، هوا و فضا، علوم زیستی و بین رشته ای فناوری است. با توجه به اینکه یکی 
این  در  تحصیلی  رشته های  اکثر  است،  بوده  بین رشته ای  مباحث  طرح  دانشکده،  این  تأسیس  اصلی  اهداف  از 
بخش های تخصصی، بین رشته ای هستند. طرح مباحث بین رشته ای در دانشگاه های معتبر دنیا به طور روزافزونی 
در حال گسترش است. متأسفانه بخش قابل توجهی از دانشجویان با این رشته ها آشنایی ندارند. لذا آشناکردن 
تحصیلی  رشته های  با  علوم،  دانشکده های  پردیس  و  فنی  دانشکده های  پردیس  دانشجویان  به ویژه  دانشجویان 

دانشکده علوم و فنون نوین اهمیت زیادی دارد«.
اختراع  ثبت  به  مقاالت  از  کمی  بخش  »اگرچه  افزود:  حوزه  این  دانشجویان  برای  نظری  پژوهش  درباره  وی 
مقاله  اینکه  به  توجه  با  این حال،  با  به مرحلۀ صنعتی شدن می رسند،  اختراع ها  ثبت  از  منجر می شوند و بخشی 
با چگونگی نوشتن مقاله اهمیت  ابداعات پژوهشی کمک فراوانی می کند، آشنایی دانشجویان  ایده ها و  به ثبت 
زیادی دارد. در حال حاضر دانشجویان عمدتًا در دوره کارشناسی ارشد با چگونگی نوشتن مقاله آشنا می شوند، 
درصورتی که بهتر است آشنایی با نوشتن مقاله از اواخر دوره کارشناسی شروع شود. اگرچه دانشجویان ورودی به 
برق  از رشته های کارشناسی مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و مهندسی  انرژی،  ارشد  رشته های کارشناسی 
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هستند، ولی متأسفانه بخش قابل توجهی از دانشجویان این رشته ها در پردیس دانشکده های فنی با رشته های 
بین رشته ای انرژی آشنایی ندارند؛ که امیدوارم با توجه به اهمیت بسیار زیاد مباحث انرژی، شرایط آشنایی این 

دانشجویان با رشته های مرتبط با انرژی فراهم شود«.
 

 پژوهشی که اثبات می کند مصرف انرژی گاز می تواند تا 40 درصد در پاالیشگاه کاهش یابد
انرژی  تخصصی  بخش  عضو  آنجا  که  »از  برد:  نام  گونه  این  را  خود  مقاالت  تخصصی  حوزه های  پورفیاض 
هستم، مقاالت اینجانب در زمینۀ انرژی است که شامل هر دو بخش انرژی های فسیلی نفت و گاز و انرژی های 
از  برخی  است.  زمین گرمایی(  و  سوختی  پیل  زیستی،  مد،  و  جذر  امواج،  آبی،  بادی،  )خورشیدی،  تجدیدپذیر 
موضوعاتی که در مقاالت اینجانب مطالعه شده ا ند، عبارتند از: کاربرد فناوری نانو در سیستم های انرژی از جمله 
کاربرد نانوسیال ها و نانوکاتالیست ها، به کارگیری مفاهیمی مانند آنالیز اکسرژی و فناوری Pinch برای افزایش 
بررسی  برای  کوچک  مقیاس  در  خورشیدی  انرژی  مبتنی بر  سیستم های  ساخت  انرژی،  سیستم های  راندمان 
عملکرد آنها، ساخت سیستم های مبتنی بر پیل سوختی در مقیاس آزمایشگاهی برای بررسی افزایش راندمان آنها، 
استفاده از نرم افزارهای مختلف و کدنویسی برای شبیه سازی و مدل سازی سیستم های انرژی به منظور بررسی اثر 
پارامترهای مختلف بر عملکرد آنها، استفاده از روش های عددی و CFD برای مدل سازی سیستم های انرژی و 

بهینه سازی سیستم های انرژی با روش های مختلف بهینه سازی«.
وی در توضیح یکی از پژوهش های خود که نتایج آن طی چندین مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی منتشر 
Pinch می توان  فناوری  از مفاهیم اکسرژی و  استفاده  با  این تحقیق نشان داده ایم که  افزود: »در  شده است، 
تا حدود 40  را  از پاالیشگاه های گاز )نهمین پاالیشگاه گاز میدان گازی پارس جنوبی(  انرژی در یکی  مصرف 
درصد کاهش داد. با استفاده از همین مفاهیم، می توان مصرف انرژی در پاالیشگاه های نفت را نیز به طور قابل 
مالحظه ای کاهش داد. یکی دیگر از موضوعات مهم در صنعت گاز که تعدادی از مقاالت ما در این زمینه است، 
فناوری های مایع سازی گاز طبیعی )LNG( که یکی از مهم ترین راهکارهای صادرات گاز طبیعی ایران به ویژه به 

اروپا، مایع سازی گاز طبیعی )LNG( است. لذا دستیابی ایران به این فناوری اهمیت زیادی دارد«.
 

 در ایران انرژی های خورشیدی و بادی پتانسیل زیادی برای توسعه دارند
از  »یکی  گفت:  سوختی  پیل  و  خورشیدی  انرژی  سیستم های  در  فناوری نانو  کاربرد  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
چالش های پیل های سوختی، هزینۀ باالی آنها است که یکی از دالیل آن استفاده از پالتین گران قیمت در این 
پیل ها است. نتایج تحقیق ما در این زمینه، نشان می دهد که استفاده از نانوساختارها به ویژه نانوساختارهای کربنی 
)نانولوله های کربنی و گرافن( می تواند منجر به بهبود عملکرد پیل های سوختی و کاهش مصرف پالتین در آنها 
شود. در برخی از مقاالت که در زمینۀ کاربرد نانوسیال ها در سیستم های مبتنی بر انرژی خورشیدی یا زمین گرمایی 
است، نشان داده ایم که به کارگیری نانوسیال ها می تواند باعث بهبود عملکرد حرارتی این سیستم های انرژی شود. 
در جهان، از بین انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های برق آبی، بادی و خورشیدی بیشترین ظرفیت تولید توان را 
انرژی کشور دارند که عمدتًا  انرژی های تجدیدپذیر، سهم کوچکی )حدود یک درصد( در سبد  ایران،  دارند. در 
انرژی برق آبی است و سپس با فاصله انرژی های بادی و خورشیدی هستند. با این حال، در کشور ما انرژی های 
انرژی های زیست توده در  پتانسیل توسعه  پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه دارند. هم چنین  بادی  خورشیدی و 

ایران قابل توجه است«.
تعداد دیگری از مقاالت این دانشمند ایرانی در زمینۀ سیستم های انرژی هیبریدی یا ترکیبی هستند که وی دربارۀ 
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این گونه  هستند.  تجدیدپذیر  انرژی های  به ویژه  مختلف  انرژی  منابع  شامل  سیستم ها  »این  داشت:  بیان  آن ها 
multi- یا   polygeneration )سیستم های  محصول  چند  تولید  امکان  و  باال  راندمان  دلیل  به  سیستم ها 
معمواًل  این سیستم ها  در  توسعه هستند.  در حال  و  توجه  مورد  به شدت  از جمله آب شیرین،   )generation
از روش های مختلف بهینه سازی برای بهینه کردن عملکرد سیستم استفاده کرده ایم. به عالوه نشان داده ایم که 
سیستم های هیبریدی مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل خوبی برای تأمین نیازهای انرژی مناطق دورافتاده 

)دور از شبکه انتقال برق( دارند«.
 

 انرژی های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی قابل رقابت با سوخت های فسیلی نیستند
در پایان استاد دانشگاه تهران از چالش هایی که حوزۀ انرژی با آنها مواجه است سخن گفت و راهکارهایی نیز 
موازی کاری هایی  و  پراکنده کاری  چالش ها،  از  »یکی  کرد:  زیر خالصه  موارد  در  را  آن ها  می توان  که  داد  ارائه 
است که در تحقیقات بخش انرژی وجود دارد. درواقع تحقیقات در اکثر حوزه ها با چنین چالشی مواجه هستند. 
این  در  تحقیقات  یکپارچه سازی  منظور  به  انرژی  در حوزه  ملی  پروژه های  تعریف  در  پژوهشی می تواند  معاونت 

حوزه، کمک فراوانی کند.
ارزان  انرژی در کشور ما بسیار  این است که  انرژی  از بزرگ ترین چالش های پیِش روی تحقیقات بخش  یکی 
است، لذا فناوری هایی که منجر به بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی می شوند، معمواًل با توجه به اینکه نیاز به 
انرژی،  پرمصرف  اینکه عمدۀ صنایع  به  باتوجه  نمی گیرند.  قرار  استقبال صنایع  مورد  دارند،  اولیه  سرمایه گذاری 
صنایع بزرگی مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و سیمان و این صنایع عمدتًا دولتی هستند، درصورتی که 
یا  تشویق  را می توان  این صنایع  داده شوند،  قانون گذاران شرح  و  برای سیاست گذاران  انرژی  راهبردی  اهمیت 

مجبور به استفاده از فناوری هایی با راندمان باالی انرژی کرد.
از  انرژی ها  این  ما  کشور  در  که  است  این  است،  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  روی  پیِش  که  دیگری  چالش 
برای سیاست گذاران و  اگر  نیز  این مورد  در  نیست.  نفت  و  گاز طبیعی  انرژی های  با  رقابت  قابل  اقتصادی  نظر 
و  هستند  پایان پذیر  نفت  و  طبیعی  گاز  مانند  فسیلی  سوخت های  که  شود  داده  شرح  موضوع  این  قانون گذاران 
آینده، توضیح داده  انرژی جهان در  انرژی های تجدیدپذیر در سبد  آالینده های زیادی منتشر می کنند و جایگاه 

شوند، اهمیت بسیار زیاد دستیابی به دانش فنی این فناوری های انرژی، مشخص می شود«.
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سرآمدی آینده ملت ها متعلق به جوامعی است 
که در حوزه NBIC پیشرو باشند

دکتر احسان چیت ساز
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

فناوری های هم گرا، مدیریت، ارتقای عملکرد و بهبود کارکردهای جوامع را 
فراهم می کند

»هم گرایی« روند کالنی است که در تمامی فناوری ها، محصوالت و در سطح جهانی دیده می شود. با 
وجود این، هم گرایی در حال گذر از مرحلۀ تک رشته ای و حذف مرزهای فناورانه است. هم گرایی حاصل 
وقایعی است که در طی زمان اتفاق می افتد: در آغاز رشته های علمی، سپس فناوری ها و محصوالت 
با هم ترکیب می شوند و در نهایت، با هم گرایی صنایع، این چرخه تکامل می یابد. اصطالح »فناوری 
هم گرا« در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری جایگاه بسیار مهمی دارد. هم گرایی فناوری های نانو، 
زیستی، اطالعات و علوم شناختی در بهبود عملکرد انسانی، ترسیم اقتصاد، جامعه و زیرساخت های 
صنعتی آینده و... نقش مهمی دارد. هم گرایی، قدرت تفکر را از پارادایم های معمول فراتر برده و 
منجر به دیدگاهی همه جانبه به مسائل می شود. توان نوآوری و حل مسائل، زمانی افزایش می یابد 
که بتوان پایه های دانش، مجموعه مهارت ها و تنوع تجربه های افراد مختلف را در محیطی گفت وگو 

محور و مشارکت جویانه، همراه با احترام به همه اعضا، گردآوری کرد.
به دلیل اهمیت این موضوع، مینا راستی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه 
تهران، با دکتر احسان چیت ساز، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، معاون سابق توسعه 
مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و معاون توسعه بازار پارک فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در 

خصوص فناوری های هم گرا به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

 آسیب دانشگاه ها در چرخه باطل تدوین و اجرای رشته های آموزشی
دکتر احسان چیت ساز، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در ابتدای سخنان خود در خصوص ورود دانشگاه ها 
به چرخه باطل تدوین و اجرای رشته های آموزشی گفت: محتوای آموزشی رشته های آموزشی در دانشگاه ها همگرایی 
هدفمندی با نیازهای حال و آینده بازار کار ندارد، چرا که اعضایی که به تدوین این رشته ها می پردازند، ممکن است 
متناسب با نیازهای حال و آینده توسعه دانش و صالحیت نیافته باشند و با نگاه های بخشی، محدود محتوایی را آماده 

می کنند که بی توجه به مسیر مورد نیاز برای توسعه است.
چیت ساز مشکل اصلی این حوزه را گرایش و وابستگی اساسی رشته ها به ذات و هسته اولیه خود دانست و تصریح 
واحدهای  به  وابسته  و دستمزدشان  نظام حقوق  دانشگاه ها،  علمی  اعضای هیأت  که  است  این  مهم  نکته  کرد: 
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درسی، پایان نامه ها و… است. پیامد این فرایند این است که اعضای هیأت علمی اگر انگیخته های متعالی درونی 
نداشته باشند، برای به دست آوردن واحدهای درسی و پایان نامه های بیشتر، باید رقابت کنند؛ بنابراین نتیجه و 
پیامد مورد انتظار این است که فرد باید به صورت پیوسته تالش کند تا درس های متناسب با صالحیت محوری 

خود، در سرفصل رشته وجود داشته باشد تا از نقطه امن و آرامش خود خارج نشود.
وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است دانشگاه ها به واسطه این انگیخته های درون گروهی، به جای آماده شدن 
برای آینده، به حفظ صالحیت های گذشته گرایش پیدا کنند. تردیدی نیست که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی 
وارد بازار کار شده و باید متناسب با مقتضیات روز، نیازهای جدید جامعه را برطرف کنند؛ اما واقعیت این است که 
صالحیت دانشجویان متناسب با صالحیت های گذشتۀ جمع اعضای هیأت علمی شکل می گیرد؛ بنابراین با نیازهای 

روز بازار کار تناسب ندارد.

 دانشگاه ها با اختالف میان وضعیت اشتغال و رشته تحصیلی مواجه هستند
معاون توسعه بازار پارک فناوری اطالعات و ارتباطات با اشاره به رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های جهان 
میان  اختالف جدی  متوجه وجود  را مرور کنید،  دانشگاه های جهان  دانش آموختگان  اشتغال  اگر رصد  یادآور شد: 
نبودن  آماده  محصول  اختالف  این  شد.  خواهید  کرده  تحصیل  رشته  و  دانش آموختگان  مرتبط  اشتغال  وضعیت 

دانش آموختگان برای برطرف کردن نیازهای حال و آتی جوامع است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: این چالشی است که دانشگاه ها به طورجدی با آن مواجه هستند و تا زمانی 
که بازنگری در رشته های آموزشی به صورت درون زا، برعهده همان بدنه متولی اجرای رشته های کنونی باشد، تغییر 

و تحولی در مجموعه صالحیت های خروجی دانشگاه ها رخ نخواهد داد.

 دیوارهای بلندی به نام گروه های آموزشی، به دنبال تخصص گرایی ایجاد شده است
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ایجاد دپارتمان های مختلف در دانشگاه ها گفت: 
از سوی دیگر، به دنبال تخصص گرایی، دیوارهای بلندی به نام گروه های آموزشی ایجاد شده است که برای تشکیل 
این دیوارهای بلند، باید اصولی برای »مشروعیت بخشی« به آن وجود داشته باشد. ایجاد این دیوارهای بلند در 
دپارتمان ها زمانی مورد نیاز است که امکان گفت وگو میان اعضا به دلیل تفاوت در مفهوم شناسی، روش شناسی و 
پدیدارشناسی آن علوم مقدور نباشد. چرا که به لحاظ ترمینولوژی، متدولوژی و اپیستومولوژی امکان برقراری ارتباط 

علمی بین اعضا غامض می شود.
این  پیامد  افزود:  و  کرد  بیان  محققین  و  متخصصین  میان  همکاری  عدم  را  بلند  دیوارهای  این  ایجاد  پیامد  وی 
دیوارهای بلند و عدم همکاری ناتوانی در حل مسائل واقعی جامعه است. چرا که مسائل واقعی جامعه پیچیده، دشوار 

و چند بعدی است و نیازمند مشارکت دانشگران با تخصص های مختلف است.

 مسائل پیچیده جوامع، راه حل های دشوار و بین رشته ای دارند
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تأکید کرد: نکته مهم این است که مسائل پیچیده، راه حل های دشوار 
از  برخی  که  است  دلیل  به همین  نیستند.  رشته ای  درون  راه حل های  اغلب  راه حل ها،  این  و  دارند  بین رشته ای  و 
دانش آموختگان نظام آموزش عالی، از پِس صالحیت های مورد نیاز بازار کار برنمی آیند. چرا که مجموعه گروه های 

آموزشی و دیوارهای بلند، منجر به فاصله گرفتن این صالحیت ها شده و روز به روز این فاصله بیشتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: پیش از این هیچ تمدنی فرصت منحصربه فردی برای ارتقای عملکرد انسان در مقیاسی که در آینده 
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نزدیک با آن روبرو خواهیم شد، نداشته است. همگرایی علوم به خصوص علوم و فناوری های نانو، بیوتکنولوژی، 
فناوری اطالعات و علوم شناختی )NBIC( در حال ایجاد مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند است که دارای پتانسیل 
قابل توجهی برای بهبود عملکرد انسان و همچنین تحول جامعه، علم، اقتصاد و تکامل انسان است. با درک بیشتر 
تکامل  و  عملکرد  ارتقای  درمانی،  حوزه های  در  را  انسان  عملکرد  بتوانیم  ما  که  احتمال  این   ،NBIC همگرایی 
افزایش دهیم، پیش بینی و حتی انتظار می رود. عالوه بر این، همگرایی چالش های کاماًل جدیدی را برای دانشمندان، 
سیاست گذاران و رهبران تجارت به وجود می آورد که برای اولین بار ابزارهای جدید و قدرتمند گسترده ای برای شکل 

دادن به بازارها، جوامع و سبک های زندگی خواهند داشت.
چیت ساز خاطر نشان کرد: ظهور همگرایی ما را به روش های جدید برای ایجاد تعادل در برابر خطر و بازده، تهدید و 

فرصت، مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی در قرن بیست و یکم به چالش می کشد.
عضو کمیته راهبری شبکه اجتماعی آموزش دانشگاه تهران حل مسائل و مشکالت جدید جوامع را در گرو هم گرایی 
میان علوم مطرح کرد و گفت: دانش و فناوری های هم گرا در حوزه علوم انسانی نیز تأثیرات شگرفی داشته است؛ این 
علوم کمک می کنند تا هم گرایی جدیدی میان علوم ایجاد شود تا در نتیجۀ آن بتوانند مسائل جدید جامعه را حل کنند. 
مسائل امروز جامعه در مرِز میان این دانش ها قرار داشته و می تواند در همکاری میان متخصصین مختلف شکل بگیرد و 
مسائل و مشکالت واقعی جامعه را حل کند. نکته مهم این است که مسائل جامعه محدود به دیسیپلین خاصی نیست که 
متخصصین یک حوزه بتوانند به تنهایی آن را حل کنند. لذا این دانش و فناوری های شناختی، دریچه جدیدی به سوی حل 
کردن مسائل و مشکالت روز جوامع خواهند بود. برای مثال در حوزه مدیریت منابع انسانی نظام های جذب، نگهداشت، 

ارتقا و عملکرد تحت تأثیر این علوم در حال تحوالت مبنایی است.

 حل مسائل و مشکالت جدید جوامع در گرو هم گرایی میان علوم مختلف است
دکتر احسان چیت ساز هدف تأسیس دانشکده های جدید دانشگاه تهران را تمرکز بر علوم میان رشته ای دانست و 
عنوان کرد: دانشگاه تهران در دوره ای اقدام به تأسیس دانشکده های بین رشته ای نمود که هدف آن تمرکز بر علوم 
میان رشته ای و همگرایی بین آنها بود؛ اما این دانشکده های جدید در درون خود دیوارهای بلندی به عنوان گروه های 
آموزشی ایجاد کردند که نتیجه آن دور شدن از هدف اصلی خود، یعنی هم گرا کردن فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

بود.
مؤلف کتاب بانک ها و پیشبرد کارآفرینی تأکید کرد: نکته مهم این است که فعالیت های ذکر شده اغلب در مراکز 
همکاری یا مؤسسات پژوهشی، دنبال شده و تالش می کنند تا بر دوش رشته اصلی، سرریز دانش را به سایر رشته ها 
توسعه دهند. به عبارت دیگر افراد تخصص های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و از طریق سرریز دانشِی افراد 
مختلف در کنار یکدیگر اما بر دوش صالحیت های محوری خود به ارائه راه حل های نوین و کارآمد در حل مسائل و 

مشکالت روز جامعه دست می یابند.

 پژوهشکده فناوری های هم گرا به منظور پاسخ به نیازهای جدید جامعه تأسیس شد
رئیس دبیرخانه هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان، تأسیس پژوهشکده فناوری های هم گرای دانشگاه تهران را تالش 
برای یافتن راه حل و پاسخ به نیازهای جدید جوامع دانست و خاطرنشان کرد: پژوهشکده فناوری های هم گرا در سال 
1397 در دانشگاه تهران با حضور جمعی از متخصصین رشته های مختلف ایجاد شد. این پژوهشکده دارای گروه های 

پژوهشی مختلفی است که تالش می کنند تا به نیازهای جدید جامعه پاسخ دهند.
چیت ساز ادامه داد: فناوری های هم گرا طیف گسترده ای از نیازهای جامعه را دنبال می کنند. به عنوان مثال حوزه 
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ارتقای عملکرد، نگهداشت  انسانی،  نیروی  مانند جذب  نیازمندی های موجود در سازمان ها  انسانِی شناختی،  منابع 
منابع انسانی، مربی گری )کوچینگ( و همیاری را با استفاده از فناوری های همگرا دنبال می کند که فرایند بسیار 
مهم و کلیدی در سازمان ها است. برای مثال جذب نیروی انسانی فرایندی کلیدی است که هزینه و انرژی زیادی را 
برای آینده سازمان ها ایجاد می کند و اگر این فرایند به خوبی انجام نشوند، پیامدهای سایر فرایندهای منابع انسانی با 
اتالف منابع و سرمایه مواجه خواهد بود. ازاین رو فناوری های همگرا، سنجش ها را از حالتی کیفی به چهارچوبی کمی 
و قابل اندازه گیری بدل می کند و دقت پیش بینی ابزارها را باال برده و انتخاب و ارتقای بهینه کمک شایانی می کند.
ابزارهای  و  تکنیک ها  با  را  ارتباطات حل مسائل جدید سازمان ها  و  اطالعات  فناوری  پارک  بازار  توسعه  معاون 
نبوده و  قابل حل  ابزارهای گذشته  با تکنیک ها و  ندانست و گفت: مسائل جدید سازمان ها  بدیع گذشته ممکن 
انسانی »دورکار«  نیروی  از  زیادی  تا قسمت  را می طلبد. شیوع ویروس کرونا سبب شد  نیازمندی های جدیدی 
شوند، اما ابزارهای مدیریت عملکرد، ارتقا و ارزیابی در شرایط جدید در دست مدیران سازمان ها نبود و نمی دانستند 

که چگونه فعالیت نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار دهند.

 علوم میان رشته ای تالش می کنند تا با هزینه کمتر، بازده باالتری ایجاد شود
از سوی دیگر  یادآور شد:  بازدارنده خالقیت کارکنان عنوان کرد و  را عامل  وی وجود عنصر ترس در سازمان ها 
نظام های ارزیابی عملکرد قدیم در سازمان ها مبتنی بر ایجاد فرمان برداری بوده و بیش از این که فرد را به ارتقای 
عملکرد سوق دهد، کاهنده عملکرد بوده اند. امروزه می دانیم که آمیگدال در مغز با عنوان متولی ترس وارد عمل شده 

و فرایندهای شناختی مبتنی بر سیستم دو را با چالش مواجه می کند.
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بنابراین وجود ترس در نظام های مدیریتی و منابع انسانی 
سازمان ها، مدیران را از استفاده از خالقیت کارکنان بازمی دارد که پیامد آن کاهش عملکرد و بازده سازمان خواهد 
بود. امروزه چنین مباحثی به کمک علوم اعصاب، علوم داده و ویژگی های بایولوژیکی متفاوت هر فرد تدوین شده 
و دریچه جدیدی را به سوی عملکرد فردی و سازمانی باز می کند تا با هزینه کمتر، بازده باالتری ایجاد شود. یا در 
نظام های کوچینگ در سازمان ها، مربی گری مغز بر سایر ساحت های مربی گری با ارائه ابزارهای بدیع سایه افکنده 

است.
مترجم کتاب مربی گری مغز تأکید کرد: فناوری های هم گرا مسیرهایی را برای علوم انسانی شناختی باز کرده است 
که با استفاده از انعطاف پذیری عصبی مغز را هک کند یا به ارتقای عملکرد مغز منجر شود. انعطاف پذیری عصبی 
اساس و پایۀ تمام چیزهایی است که می آموزیم و عنصر اصلی برای توانایی تغییر در ما است. پس مناسب است تا 

برای ارتقای عملکرد جامعه به سراغ آن برویم.

 سرآمدی آینده ملت ها متعلق به جوامع و کشورهایی خواهد بود که در حوزه NBIC پیشرو باشند
و  دارد  قرار  همگرا  فناوری های  تأثیر  تحت  اجتماعی  هدایت  امروزه  واقع  در  شد:  یادآور  چیت ساز  احسان  دکتر 
کاری های صورت گرفته در این حوزه می تواند بر سعادت یا شقاوت جوامع و فرهنگ ها تأثیر بگذارد. مجموعه این 
مباحث نشان می دهد که سرآمدی آینده ملت ها از آِن جوامع و کشورهایی خواهد بود که در حوزه NBIC سرآمدی 
برای جامعه و تصمیم گیرندگان  را  با آن  راه حل های متناسب  نیازمندی ها پیش دستی کرده و  داشته، در شناسایی 

فراهم می کنند.
عضو کمیته ارزیابی شرکت های پارک فاوا نقطه آغاز پژوهش های هم گرا را از دانشگاه ها ندانست و گفت: نقطه 
آغاز پژوهش های هم گرا لزومًا از دانشگاه ها نیست. امروزه در بسیاری از سازمان ها و صنایع، به واسطه منابع موجود، 
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پژوهش های بدیع تری نسبت به دانشگاه ها انجام می شود و به عبارتی، دانشگاه ها در پی این مجموعه ها در حال 
حرکت هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وجود فناوری های هم گرا را عامل توسعه جوامع عنوان کرد و گفت: در نهایت 
فناوری های هم گرا، مدیریت، ارتقای عملکرد و بهبود کارکردهای جوامع را فراهم می کند. به عنوان مثال برای تولید 
واکسن های کرونا، از علوم داده و بایوتکنولوژی و فناوری جدید »پیام رسان آر اِن اِی« یا »ام آر اِن اِی« برای تولید واکسن 
کووید -19 استفاده کرده اند که پیامد این امر در سال های آینده مشاهدۀ عملکرد داروهای »شخصی سازی شده« 
برای انسان ها خواهد بود و شاهد پیشرفت قابل توجهی در درمان سرطان خواهیم بود. در واقع پیامد این رویداد 

نامطلوبی )کووید -19( که برای جوامع رخ داد، افزایش طول زندگی بشر به واسطه این فناوری ها است.

 حل مسائل بحرانی در جامعه نیازمند تعامل متخصصان علوم مختلف است
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: مسائل بحرانی ایجاد شده در جوامع، چند بُعدی 
بوده و حل کردن آن، نیازمند تعامل متخصصان علوم مختلف است. واقعیت این است که اگر همچنان دیوارهای 
بلند وجود داشته و اعضای هیأت علمی در پژوهشکده ها و گروه های تخصصی مشغول به کار بودند، با راه حل واقعی 

برای مواجهه با کرونا روبه رو نبودیم.
وی حرکت به سوی همکاری های متقابل برای ایجاد ارزش اجتماعی را مهم تلقی کرد و گفت: نکته مهم این است 
ارزش  ایجاد  برای  متقابل  به سوی همکاری های  با حرکت  و  رها کرده  را  آرامش خود  منطقه  انسانی  که سرمایه 
اجتماعی، از نظام های ارزش گذاری سنتی خارج شوند و بر مسائل واقعی جامعه تمرکز کنند. نکته مهم این است که 

بتوانیم مسائل مختلف را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و برای مسائل مشترک، راه حل های مشترکی ابداع کنیم.
معاون توسعه بازار پارک فناوری اطالعات و ارتباطات با اشاره به تمرکز بر مسائل واقعی جوامع و ارائه راه حل های 
بود که در حوزه  افراد و سازمان هایی خواهد  تأثیر مجموعه ها،  آینده تحت  اداره جوامع  مشترک خاطرنشان کرد: 
فناوری های هم گرا متخصص و مسلط بوده و بتوانند از آن، برای بهبود عملکرد اجتماعی خود بهره ببرند. سرآمدی 
در حوزه فناوری های هم گرا مدیون همکاری و هم گرایی میان نیروی انسانِی مراکز پژوهشی و مؤسسات در این 
حوزه خواهد بود تا مسائل واقعی به میدان آمده و با ارائه راه حل های مشترک، بتوانند منجر به گشایش مسیرهای 

جدید شوند.
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایان سخنان خود یادآور شد: فراموش نکنیم که اگر در دانشگاه ها 
و گروه ها، به مسیر گذشته و سنتی ادامه دهیم، منجر به شکست خواهد شد. رصد اشتغال دانش آموختگان در حوزه 
آموزش عالی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در سال های اخیر انجام شده، به خوبی بیان کننده این 
موضوع است و تحول دانشگاه تهران در ایجاد رشته های چند بعدی یک از کلیدهای حل توأمان مسئله اشتغال و 

توانمندی حل مسئله در کشور خواهد بود.
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پارک های علم و فناوری در کشور هفت مرحله 
توسعه ای را پشت سر گذاشته اند

دکتر صدیق دامغانی زاده 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

پارک ها نسل جدیدی از سازمان های پژوهشی هستند که رسالت آن ها 
توسعه اقتصادی و تعمیق تکنولوژی با هدف افزایش توان رقابت پذیری است

روابط عمومی دانشگاه تهران: حدود سه دهه از تأسیس اولین پارک های علم و فناوری در ایران 
می گذرد و در این مدت، پارک های علم و فناوری به لحاظ رشد کّمی و توسعه کیفی، تجارب زیادی 
را پشت سر گذاشته اند. مرور سیر توسعه پار ک های علم و فناوری در کشور از منظر علمی- تاریخی 
با هدف ثبت مهمترین بزنگاه های توسعه ای در این حوزه، با هدف کسب درس آموخته ها و استفاده 
از آن ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور، 
مینا راستی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با هدف آشنایی 
بیشتر با مراحل توسعه پارک های علم و فناوری در ایران به گفت وگو با دکتر محمدجعفر صدیق 
دامغانی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مشاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطالعات و 

ارتباطات )فاوا( پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر صدیق دامغانی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تاریخچه ایجاد پارک های علم و فناوری گفت: 
موضوع پارک های علم و فناوری، نه تنها در ایران بلکه در جهان موضوعی بدیعی بوده و برای من هم معادل بخش 
مهمی از زندگی ام محسوب می شود. به طور کلی این مفهوم در دنیا از حوالی دهه 60 میالدی آغاز شد. در آن مقطع 
در نقاطی از جهان )ابتدا در سیلیکون ولی( تجمعی از شرکت های تکنولوژیک شکل گرفت. این ایده بعدها در مکان های 

دیگر هم گسترش یافت و به خوبی عمل کرد؛ یعنی توانست ثروت باالیی تولید کند.
صدیق دامغانی زاده ادامه داد: در اوایل دهه 70 شمسی این فکر برای اولین بار وارد ایران شده و از شهر اصفهان 
شروع شد. در مجاورت کارخانه ذوب آهن اصفهان محلی وجود داشت که کاربری آن منقضی شده بود و به همین 
دلیل مسئولین به این فکر افتادند که در آن مکان، یک شهرک علمی ایجاد کنند. البته آن زمان این ایده از آمریکا 
خارج شده و به اروپا، شرق آسیا و حتی روسیه نیز رسیده بود. الگوی آن روز حرکت هایی بود که در Tsukuba ژاپن 
و دایدوک کره جنوبی شکل گرفته بود. شهرهایی با سرمایه گذاری های سنگین ساخته بودند، )Tsukubaحدود ده 

میلیارد دالر و دایدوک حدود 4 میلیارد دالر( تا دانشمندان کشورشان را جمع کنند و تکنولوژی های آینده را بسازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پارک ها را مجموعه های سریع الرشدی که از لحاظ حجم بسیار سریع رشد کرده و 
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متحول می شوند، عنوان کرد و گفت: پارک ها اهداف واحدی را دنبال می کنند اما در هر کشور کارکرد متفاوتی دارند. 
مهمترین هدف پارک ها ایجاد زمینه برای تعمیق تکنولوژی شرکت های بخش خصوصی و توسعه اقتصادی آن هاست 
تا در نتیجۀ آن بتوانند رقابت پذیر شده و در بازار جهانی حضور پیدا کنند. چنین هدفی در جامعه ای که زیرساخت های 
نیازهای  اما ممکن است در جوامع دیگر  را تقاضا می کند  نیازهای حداقلی  اروپایی، برخی  قوی دارد، مانند جوامع 
بیشتری را تقاضا کنند. مثاًل در یک جامعه اروپایی فقط یک فضا و امکانات منتورشیپی را فراهم می کنند؛ چرا که 
اقتصاد به تنهایی کار کرده و شرکت های جوان در آن بستر رشد می کنند. اما در کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا و 

یا مانند ایران، پارک ها وارد حمایت های جدی از شرکت های مستقر در پارک می شوند.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تصریح کرد: پس پارک مجموعه ای است که سعی دارد به شرکت ها 
کمک کند تا تعمیق تکنولوژیک و توسعه اقتصادی پیدا کنند؛ به طوری که بتوانند رقابت پذیر شده و وارد زنجیره های 

تأمین ملی و بین المللی شوند.
وی در خصوص ورود خود به عرصه های مدیریتی پارک های علم و فناوری یادآور شد: من سال 1374 بعد از خاتمه 
دوره دکتری به ایران برگشته و در دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک مشغول به کار شدم. اصالتاً اهل دامغان 
هستم اما در تهران متولد شده و تحصیل کرده ام. زمانی که به ایران برگشته و مشغول به کار شدم، ایده شهرک علمی 
در اصفهان شکل گرفته و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اولین پارک علم و فناوری کشور محسوب می شد. 2 تا 3 
سال این ایده در حال شکل گرفتن بود تا در نهایت مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را برای تأسیس دریافت کرد.
مشاور وزیر ارتباطات و رئیس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( افزود: من در سال 77 از طرف وزیر علوم وقت 
به عنوان اولین رئیس شهرک منصوب شده و آغاز به کار کردم. از همان زمان در کنار زندگی علمی خود، به موضوع 
مدیریت پارک ها بسیار توجه نمودم. در شهرک علمی اصفهان 3 تا 4 سال رئیس بوده و پس از بازگشت به تهران، 
4 سال به مدیریت دفتر پژوهش و فناوری سازمان برنامه منصوب شدم. در آن دوره بیشتر تالش و انرژی خود را بر 
شکل گیری پارک ها و قوانین آن ها گذاشتم. بعد از آن دوره حدود 8 سال به عرصه دانشگاه برگشته و فقط درگیر کار 

آموزش بودم.
صدیق دامغانی زاده تصریح کرد: مجدداً از آغاز دولت اول آقای روحانی به کار مدیریتی برگشته و یک دوره رئیس پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران بودم. بعد از آن هم یک دوره در دانشگاه تهران به عنوان معاون برنامه ریزی کار کرده و 
تا به امروز تالش کردم تا از جوانان کادرسازی کرده و پشتوانه آن ها باشم. امیدوارم این آخرین پوزیشن مدیریتی من 
باشد تا نسل ما یاد بگیرد که باید به موقع از روی صندلی مدیریتی بلند شده و فرصت الزم را برای جوانان فراهم کند. 
چنین ایده ای باید در کشور به یک اصل تبدیل شود و من هم به آن مقید هستم؛ چراکه در هر پست مدیریتی بعد از 
یک دوره3 تا 4 ساله مسئولیت خود را واگذار کردم. در حال حاضر هم 60 سال سن دارم و معتقدم باالی این سن، نه 

تنها سن مدیریت نیست، بلکه سن مشاوره است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هفت مرحله را در فرآیند تولد و رشد پارک های علم و فناوری در کشور مؤثر دانست 

و تصریح کرد:
مرحله اول »دوره فکر اولیه تا تأسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان« است. در این دوره نگاه غالب ایجاد شهرک 
علمی تحقیقاتی با الگوی شهرک دایدوک کره جنوبی و یا تسوکوبای ژاپن بود. در این الگو باید مبالغی بین چهار 
تا ده میلیارد دالر سرمایه گذاری دولتی انجام می شد و سپس دانشمندان برجسته کشور در این شهرک به تحقیق و 
توسعه می پرداختند. در این دوره تمامی حمایت مالی مورد نیاز برای پیشبرد مطالعات و کارهای اولیه توسط صنایع 
استان اصفهان و به طور خاص ذوب آهن و فوالد مبارکه تأمین می شد و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز نقشی محوری 

در تولید فکر ایفا می نمود.
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دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران مرحله دوم را »دوره تأسیس شهرک و آغاز فعالیت عملیاتی« عنوان 
کرد و گفت: در این دوره که مصادف با سال های 77 الی 80 بود، شهرک با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
تأسیس شده و با ردیف بودجه ای کمتر از سیصد میلیون تومان )تقریباً دو تا سه برابر بودجه پژوهشی دانشگاه های رده 
یک کشور در آن زمان( آغاز به کار کرد. این میزان بودجه به روشنی نشان می داد که الگوی تفکری ایجاد شهرکی 

شبیه به دایدوک کره و یا تسوکوبای ژاپن قابل تحقق نیست.
وی با اشاره به پارادایم شیفت انجام شده در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های 
موجود، از رؤیای ایجاد دایدوک و تسوکوبای ژاپن در ایران خارج شده و به ایجاد مراکز رشد با همراهی جوانان آماده 
به کار اما بدون پول و سرمایه فکر کردیم. با توجه به اینکه نقطه عزیمت اصلی در توسعه ایران، جوانان تحصیل کرده 
و نه سرمایه گذاران بزرگ هستند و از طرف دیگر اینکه فناوری باید در بخش خصوصی توسعه یابد. براساس این تغییر 
باور، برنامه کاری شهرک تحقیقاتی اصفهان به کمک به رشد هسته ها و شرکت های نوپای فناور تغییر یافت. این 
پارادایم شیفت را شاید بتوان یکی از اصلی ترین نقاط عطف در توسعه موفق پارک ها در کشور محسوب نمود. براساس 

این تفکر جدید اولین مرکز رشد کشور در اواخر دهه هفتاد در شهرک اصفهان شروع به فعالیت نمود.
مشاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( که خود از پایه گذاران اولیه پارک های علم و فناوری 
در ایران محسوب می شود، »آغاز جهش حرکت پارک ها در کشور با توجه ویژه مقام معظم رهبری« را مرحله سوم 
تولد و رشد پارک های علم و فناوری در کشور عنوان کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری در بازدیدی که سال 79 از 
استان اصفهان و نمایشگاه توانمندی های استان با شهرک علمی تحقیقاتی داشتند، به شدت از آن استقبال نموده و از 
آن به عنوان حرکتی زیربنایی برای توسعه روشمند ارتباط دانشگاه، صنعت و نیز توسعه فناورانه اقتصاد ایران نام بردند. 

حمایت مقام معظم رهبری نقطه عطف و محرک ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری در ایران بود.
صدیق دامغانی زاده افزود: مقام معظم رهبری در همان سفر هیئتی را برای بررسی کارکرد شهرک مأمور نموده و پس 
از دریافت گزارش هیئت در یکی از سخنرانی هایشان مفصاًل در خصوص نقش مهم پارک های علم و فناوری در 
توسعه کشور اعالم نظر فرمودند و پس از آن نیز موضوع را برای پیگیری به شورای عالی انقالب فرهنگی سپردند. 
متعاقب این اقدامات، سازمان برنامه و بودجه وقت و نیز وزارت عتف توسعه کّمی و کیفی پارک های علم و فناوری 
را در دستور کار خود قرار داده و در همین دوران با انجام پاره ای اصالحات و اعطای اختیارات الزم، شعبات استانی 

سازمان پژوهش های علمی کشور به پارک های علم و فناوری مستقل تبدیل شدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران »ایجاد پارک پردیس با الگویی متفاوت« را مرحله چهارم تولد و رشد پارک های علم 
و فناوری در کشور بیان کرد و گفت: در همین دوران و با پیگیری های مرحوم کازرونی )وزیر مسکن اسبق کشور( و 
حمایت های نهاد ریاست جمهوری، پارک پردیس با رویکردی جدید در کشور شکل گرفت. این پارک سعی کرد تا 
توجه خود را بیشتر به حمایت، رشد و توسعه شرکت های متوسط معطوف کند؛ تا جایی که با توجه به این مأموریت 
در آغاز حرکت خود نسبت به تأسیس مرکز رشد اقدام نکرد. این تجربه ارزشمند، کشور را با مسائل توسعه فناورانه 

شرکت های متوسط آشنا نموده و مسیر جدیدی را در این راه باز کرد.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تصریح کرد: »توسعه اختیارات و مزایای پارک ها در قانون برنامه 
چهارم«، مرحله پنجم تولد و رشد پارک های علم و فناوری در کشور است. با تصویب قانون برنامه چهارم در انتهای 
دولت هشتم، شرکت های مستقر در پارک ها از مزایای مناطق آزاد برخوردار شدند که این قانون تأثیر قابل توجهی در 

توسعه و تعمیق توسعه و حرکت پارک ها ایفا نمود.
وی »توسعه کّمی و کم رنگ شدن مأموریت اصلی پارک ها« را مرحله ششم تولد و رشد پارک های علم و فناوری در 
کشور دانست و گفت: در دولت های نهم و دهم، با توسعه کّمی پارک ها، تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش 
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بنیان و تأسیس صندوق شکوفایی و نوآوری، قدم های قابل توجهی در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور برداشته شد. 
هرچند عدم تحقق مفاد برنامه چهارم در خصوص حمایت دولت از تحقیقات بخش خصوصی و جایگاه پارک های علم 
و فناوری در این موضوع عماًل موجب شد تا مأموریت اصلی پارک ها در اذهان برنامه ریزان کشور کم رنگ شود. در 
این زمان عماًل پرچم حمایت و هدایت از ایده پارک ها به دوش سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بود و اگر دفتر 
پژوهش و فناوری سازمان در این مدت دست از حمایت پارک ها برمی داشت و یا به مأموریت آن ها اصرار نمی ورزید، 

شاید امروز چیزی از پارک های علمی و فناوری در کشور باقی نمانده بود.
دکتر صدیق دامغانی زاده »تولد پارک های فناوری سمت بازار« را مرحله هفتم تولد و رشد پارک های علم و فناوری در 
کشور عنوان کرد و یادآور شد: در آغاز دولت یازدهم و با توجه به مشاهده مشکالت موجود برای ارتباط شرکت های 
متولد شده در پارک های علم و فناوری کشور برای ارتباط با بازار که همگی به استثنا پارک پردیس ریشه در سمت 
عرضه علم و فناوری یا وزارت عتف داشتند، ایده تأسیس پارک در وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات 
جوانه زد. در این مسیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در انجام اقدامات پیشی گرفته و با کسب مجوز الزم و 

خرید زمین مناسب پارک فناوری اطالعات و ارتباطات را از سال 1396 تأسیس کرد.
مشاور وزیر و رئیس پارک فاوا ادامه داد: مأموریت اصلی این پارک وارد نمودن شرکت های جوان حوزه ICT به 
بازارهای ملی و بین المللی ، ایجاد شبکه ای از پارک ها، مراکز رشد و شتاب دهنده و حمایت از آن ها با هدف کمک 
به ایجاد شرکت های جوان و جذب و حفظ نخبگان در حوزه ICT تعیین شد. در همین دوران و متعاقب اقدامات 
وزارت ICT، وزارت نفت و جهاد کشاورزی نیز مجوز تأسیس پارک خود را دریافت نمودند. تعریف صحیح کارکرد 
این پارک ها و نقش مکمل آن ها نسبت به پارک های موجود از دستاوردهای مهم در توسعه و تکمیل سامانه نوآوری 

ملی محسوب می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش مکمل پارک های علم و فناوری در کنار پارک های علم و فناوری 
وزارت عتف تأکید کرد: تقریباً تمام پارک های دنیا به استثنای کشور چین، با رویکرد پارک های وابسته به وزارت عتف 
شکل گرفته اند. رویکرد کشور چین »جمعیت زیاد، نیروی کار ارزان و جذب صنایع خارجی به داخل« بود؛ بنابراین 
هدف و مسئله اول، کار کردن در سمت بازار است. الزم به ذکر است که پارک فاوا تکرارکنندۀ پارک های وزارت عتف 

نبوده و مکمل آن ها است.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با اشاره به سابقه مدیریتی خود در پارک های علم و فناوری مختلف 
افزایش  با هدف  تکنولوژی شرکت ها  تعمیق  و  اقتصادی  توسعه  را  فناوری  و  پارک های علم  کشور، رسالت کالن 
توان رقابت پذیری دانست و یادآور شد: بر این اساس پارک های علم و فناوری را باید نسل جدیدی از سازمان های 
پژوهشی تلقی نمود که در آن به جای محققین مستخدم دولت، محققین شاغل در بخش خصوصی به انجام تحقیقات 

مشغول اند.
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هدف برنامه تحول دیجیتال دانشگاه تهران 
گذار به یادگیری الکترونیک است

دکتر سید امید فاطمی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر سید امید فاطمی، رئیس مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران، در گفتگو با لیال احمدی، 
»یادگیری  به  گذار  با هدف  تهران  دانشگاه  در  دیجیتال  تحول  برنامه  روابط عمومی،  کارشناس 

الکترونیک« را تشریح کرد.
 دکتر سید امید فاطمی از اسفند 1۳۹4 رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران شد. وی 
از اواخر سال 1۳۹۸، و پس از تجمیع دو مرکز فناوری اطالعات و مرکز یادگیری الکترونیکی، ریاست 
مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه را بر عهده گرفت. با تجمیع این دو مرکز که با آغاز شیوع بیماری 
کرونا در کشور همزمان شد، ظرفیت فناوری دیجیتال برای پشتیبانی از یادگیری الکترونیکی دانشگاه 
در دوران تعطیلی کالس های حضوری چند برابر شد و از همان هفته اول شیوع کرونا با مدیریت ایشان 
در چند ماه کارهای اساسی در حوزه یادگیری الکترونیکی صورت پذیرفت. مشروح گفتگوی کارشناس 

روابط عمومی با رئیس مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران به شرح ذیل است.

 آقای دکتر همزمان با آغاز کار شما در مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه در سال 1۳۹۸ از اجتماع یادگیری 
و یادگیری الکترونیکی به جای آموزش الکترونیکی سخن گفتید. منظور شما از یادگیری الکترونیکی چیست؟

زمانی که رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی شدم کارهای بسیار خوبی در مرکز انجام شده بود و جز اولین مراکز 
آموزش الکترونیکی کشور بود که دوره های کارشناسی ارشد مجازی را انجام می داد و از سال 1386 تا به حال در 118 

رشته کارشناسی ارشد دوره های مجازی برگزار کرده است.
کارهای خوبی در زمینه اجرای آموزش الکترونیکی انجام شده بود. با ابالغ حکم من در مرکز دو مأموریت از من 
خواسته شد: 1- باال بردن کیفیت دوره ها، چون در بحث های زیرساختی و کّمی کارهای خوبی انجام شده بود و حتی 
در حوزه کیفی هم کارهای خوبی انجام شده بود و مأموریت دوم این بود که نقش مرکز در یادگیری الکترونیکی 
دانشگاه روشن شود. اینکه آیا نقش مرکز صرفاً نقش پشتیبانی فنی است و یا بهبود و پیشبرد یادگیری الکترونیکی 
در دانشگاه تهران است. برای این هدف کار بسیار جدی که در مرکز به کمک دوستان انجام دادیم روشن  کردن و 
تبیین مفهوم یادگیری الکترونیکی بود. تأکید من از این به بعد بر یادگیری الکترونیکی نه آموزش الکترونیکی است. 
این دو کلمه کاماًل با هم تفاوت دارند. زمانی منظور از آموزش های الکترونیکی این بود که همان آموزش سنتی و 
سر کالس به صورت اینترنتی انجام شود. آموزش فرایندی برنامه ریزی شده برای تحقق یادگیری است، اما یادگیری 
فرایندی است که در یادگیرنده اتفاق می افتد و باعث تغییرات رفتاری در یادگیرنده می شود. توجه شود که ترجمه 
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درست e-learning یادگیری الکترونیکی و نه آموزش الکترونیکی است. پس اولین کاری که دنبالش بودیم این بود 
که ما این مفهوم را جا بیندازیم. این مفهوم معنایش این نیست که به فناوری فقط به عنوان ابزار نگاه شود، بلکه باید 
کاری کنیم که از فناوری استفاده شود تا پارادایم جدیدی ایجاد شود و در درجه اول دانشجو و بعد همه کارمندان و 
بعد همه استادان یادگیرنده باشند، یعنی؛ به کمک فضای دیجیتال، دانشگاه تبدیل به یک سازمان یادگیرنده دیجیتال 
پیوند   )Technology Enhanced Learning( فناوری  با  بهبودیافته  یادگیری  با   e-learning دنیا  در  شود. 
خورده است. پس اولین کاری که انجام شد از هیأت رئیسه درخواست کردیم اسم مرکز از آموزش های الکترونیکی به 
یادگیری الکترونیکی تغییر کند که قدم مهمی بود. گام بعدی این بود که یادگیری الکترونیکی را تعریف کنیم. یادگیری 
الکترونیکی چیست؟ ما می گوئیم فناوری اطالعات، همه با این مفهوم آشنا هستیم و در زندگی روزانه ما هم وجود 
دارد وقتی می گوئیم e-learning یعنی به کمک فناوری، یادگیری را تغییر دهیم. تکنولوژی دو بعد دارد: زمانی 
تکنولوژی را به عنوان ابزار می بینیم و زمانی به عنوان توانمندساز )enabler( که با وجود تکنولوژی، دنیای جدید 
و روش کسب و کار جدیدی ایجاد می شود. قباًل کسب و کار به گونه دیگری بود، در حال حاضر در فضای دیجیتال 
بحث پرداخت برخط online payment و یا سفارش برخط online ordering به میان آمد. روش ها و در واقع 
تفکر عوض شد. e- learning هم همین است و یک پارادایم و فکر جدید است. حاال تکنولوژی را داریم، چگونه 
برای یادگیری بهتر از آن استفاده کنیم. تصوری که در دانشگاه داشتیم این بود که آموزش الکترونیکی، یعنی اینکه 
استاد پای کامپیوتر از طریق اینترنت با وب کم و میکروفون با دانشجو حرف بزند. این غلط است. اگر هم به تعبیری 
درست باشد، یک قسمت کوچک از یادگیری الکترونیکی است. اسم این کار ویدئوکنفرانس یا مکالمه تصویری است. 
یا به عبارت بهتر این است که ما به صورت سنکرون یا همزمان ارتباط ایجاد کرده ایم که همزمان قسمتی از یادگیری 
هم صورت می گیرد، اما شعار e-learning هر کسی، هر زمانی، با هر وسیله ای، هر جایی و در هر فرصتی است. 
این شعار با روش قبلی در تناقض است. اصل تعریف e-learning این است »استفاده از اینترنت برای دسترسی به 
محتوای آموزش؛ تعامل با محتوا، مدرس، سیستم، دیگر یادگیرندگان و کمک گرفتن در حین فرایند یادگیری برای به 
دست آوردن دانش و ساخت معنا و پیشرفت در موضوع«. در ورای این تعریف چهار مؤلفه وجود دارد که همیشه من از 
آنها سخن گفته ام و خوشبختانه جا افتاده است. پس یادگیری الکترونیکی چهار رکن دارد: محتوامحور، فعالیت محور، 
دانشجومحور و شبکه محور است. همه اینها پارادایم های جدید و با روش سنتی متفاوت است. می توان گفت 80 درصد 
کالس های حضوری ما استادمحور و غیرفعال است. شبکه محور و فعالیت محور )حداقل با حضور استاد( نیست و مباحثه 
در آن وجود ندارد و اگر وجود دارد، بسیار کم است. استاد باید به این مسائل توجه داشته باشد وگرنه موفق نخواهد بود.
این موضوع را با این تعبیر می گویم: یادگیری را باید مفیدش کرد: )م( محتوامحور )ف( فعالیت محور )ی و د( یادگیرنده 
و دانش پذیرمحور و )ش( شبکه محور. در این صورت یادگیری عمیق ایجاد می شود و برای دانشجو می ماند. در این 
زمینه ما در چند سال اخیر بسیار کار کرده ایم، اما جاانداختن این موضوع خیلی سخت بود، چرا که روش سنتی شکل 

گرفته بود. تا اینکه کرونا ما را مجبور کرد که کالس ها را به صورت غیرحضوری برگزار کنیم.

 وارد بحث کرونا شدید. دانشگاه در همان هفته اول آموزش الکترونیکی را آغاز کرد و از فضای سنتی که شما 
فرمودید وارد فضای مجازی شد. چطور استادان و دانشجویان با این مسأله کنار آمدند و اینکه آیا به نظر شما 

آموزش الکترونیکی انجام شد یا یادگیری الکترونیکی؟
با شیوع کرونا و تعطیلی کالس های حضوری استادان مجبور شدند دروس خود را غیرحضوری برگزار کنند و برخی از 
استادان این پارادایم را قبول نداشتند. بنابراین، با ابزارها و روش های مختلف )مثاًل واتساپ، اسکایپ و …( آموزش 
غیرحضوری را شروع کردند، اما کم کم با مشکالتی مواجه شدند. اینکه دانشجو را نمی دیدند و نمی دانستند که در 
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کالس شرکت می کند یا خیر و آیا دانشجو اینترنت مناسب در اختیار دارد یا خیر. برخی ابزار مناسب نداشتند و برخی 
هم فقط مکالمه صوتی با دانشجو داشتند. لذا استاد به این فکر افتاد که از همان درس ها یا پاورپوینت ها فیلم و صوت 

تهیه کند و در اختیار دانشجو قرار دهد. این قدم بسیار بزرگی بود.
این همان قدم اول تهیه محتوا بود. شاید بگویید کالس هم همان محتوای استاد است و قباًل هم داشتیم. این درست 
است. تدریس استاد محتوای مناسبی برای یادگیری است، اما در این حالت وقتی محتوا را در اختیار دانشجو قرار 
می دهیم،. هر زمانی که دانشجو احساس کند وقت مناسب برای یادگیری است از آن استفاده می کند. دوم اینکه اگر 
با یک بار مطالعه یادگیری اتفاق نیفتاد، امکان تکرار وجود دارد و سوم اینکه دانشجو فرصت فکرکردن و تأمل دارد. 
در حالی که در روش سنکرون یا همزمان دانشجو فقط شنونده است. در کالس حضوری امکان و فرصت فکرکردن 
وجود ندارد و ابهامات برطرف نمی شود و مطالب لحظه ای وارد فکر دانشجو می شود. درواقع همه آن چیزی که من 
می خواهم بگویم در این جمله نهفته است: »یادگیری بعد از تأمل صورت می گیرد«. دانشجو باید فرصت فکرکردن 

داشته باشد. مطالب را ببیند؛ بشنود و بخواند. سپس فکر کند و مطالب جدید را به مطالب قبلی پیوند بزند.
برگردیم به بحث قبلی، استادان به سمت تهیه محتوا و ضبط آن رفتند، اما بعد از شکل گیری محتوا تجربه بعدی 
استادان این بود که در سایت فعالیت ایجاد کنند. اینکه اطمینان حاصل کنند که دانشجو فعال است. مطالب را می بیند. 
لذا تمرین و سوال در سایت قرار دادند و این باعث شد دانشجو فعالیت کند. تعامل شکل گرفت. توصیه ما این بود که 
کلیپ ها ده دقیقه ای باشند و بعد از آن از دانشجو خواسته شود که راجع به آن فکر کند و نظر دهد. همه اینها به صورت 
آسنکرون یا غیرهمزمان برگزار شد. مرحله بعد امتحان گرفتن بود که هم به یادگیری و هم سنجش یادگیری کمک 

می کند. حاال ما در مرکز باید این فرایند را به الگو تبدیل کنیم.

 آیا می توان گفت شما یادگیری الکترونیکی را به سنتی ترجیح می دهید؟
بحث من این است که یادگیری چهار رکن دارد که ربطی به حضوری و غیرحضوری ندارد. اگر در کالس حضوری 
این چهار رکن رعایت شد، بحثی نیست و یادگیری عمقی اتفاق افتاده است. بحث اصلی این است که یادگیری عمقی 
بعد از تأمل و با فعالیت شکل می گیرد، اما بنده معتقدم یادگیری الکترونیکی مؤثرتر است، چرا که در این نوع یادگیری 
این چهار رکن بهتر انجام می شود. می توانم محتوا تهیه کنم و در اختیار دانشجو قرار دهم. مثل محتوای ویدئویی و 
سپس از دانشجو در محیط اینترنت فعالیت بخواهم. به عنوان نمونه نمره ای که من در این ترم به دانشجو دادم شامل 
120 فعالیت بود. شاید یک فعالیت سه دقیقه و یکی ده دقیقه باشد. یادگیرنده محوری و شخصی سازی مزیت دیگر 
 )Guide on the Side( نیست، بلکه راهنمای دانشجو )Sage on the Stage( است. استاد دیگر ستاره صحنه
است. تحقق اینها در یادگیری حضوری خیلی سخت است البته نمی گویم محال است. شکل گیری اجتماع چهارمین 
مزیت است؛ تاالرهای گفت وگو که دانشجویان سوال های خود را مطرح می کنند و استاد پست می گذارد و نظرخواهی 
می کند. همه دانشجویان با هم مباحثه می کند، اما معایب این نوع یادگیری مربوط به انسان بودن ما و نیازهای ویژه ای 
است که انسان دارد. نیاز به ارتباط چهره به چهره و در میان جمع بودن که امکان حذف ندارد و باید وجود داشته باشد.

 اگر بخواهیم به صورت کّمی ارزیابی کنیم چه زمانی می توانیم بگوییم یادگیری الکترونیکی اتفاق افتاده 
است؟

 web استفاده از فضای اینترنتی چند سطح دارد: اگر بین صفر تا 30 درصد فعالیت ها الکترونیکی و باقی حضوری باشد
 blended و نه ایلرنینگ( صورت گرفته است. اگر 30 تا 70 درصد فعالیت ها الکترونیکی بود( assisted learning
learning یا یادگیری تلفیقی و اگر 70 درصد به باال الکترونیکی باشد آنگاه e-learning خواهد بود. پس همان طور 
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که مالحظه می کنید در یادگیری الکترونیکی قرار نیست که تعامل حضوری صفر شود و حتی تا 30 درصد هم می شود 
ارتباط حضوری داشت. ما در یادگیری الکترونیکی اعتقاد نداریم که حضور صفر شود.

اما توصیه ما این است که 70 درصد مطالب به صورت الکترونیکی باشد که البته در حال حاضر که کرونا شیوع دارد 
ارتباط حضوری هم خیلی سخت است.

 در جایی که یادگیری الکترونیکی مؤثرتر است جلسات حضوری چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
من شبیه این سوال را از معاون ادکس )edX( پرسیدم؛ شرکتی که فلسفه آن فعالیت محور بودن است. اگر دوره های 
ادکس را ببینید این را خواهید دید ) www.edx.org (. پرسیدم شما که معتقد هستید یادگیری در ایلرنینگ اتفاق 
می افتد. چرا االن در این همایش حاضر شدید و به صورت حضوری سخنرانی می کنید. پاسخی که به من دادند این 
بود که من برای یاددادن اینجا نیستم، بلکه برای گفت وگو و مراوده اینجا هستم. استاد عالوه بر صرف یاددادن، الگوی 

اخالق، منش و دوستی و خیلی چیزهای دیگر هم هست و نباید اینها را از دست داد.

 درجایی گفته اید که برای رسیدن به یادگیری الکترونیکی و درواقع رسیدن به اجتماع یادگیری به خصوص 
در دوران کرونا که غیر قابل اجتناب است نیاز به چند رکن است از جمله استاد دیجیتال، دانشجوی دیجیتال و 

غیره. چطور به این هدف خواهید رسید؟
بله مخصوصًا در این زمان ناگهان از آموزش حضوری به غیرحضوری رسیدیم. پس باید به سمت آماده سازی برویم. 
ترم گذشته تجربه اقتضایی و تجربی داشتیم، ولی ترم بعد نباید این طور باشد. من چهار رکن می بینم: اولین رکن 
استاد است و باید مهارت استاد را ارتقا دهیم. خوشبختانه بسیاری از استادان، خود، دنبال یادگیری و مهارت های الزم 
هستند و ما هم کالس هایی را برگزار کردیم که مطالب را به اشتراک گذاشتیم، ولی باید کار نظام مند و سیستماتیک 
انجام دهیم. رکن دوم دانشجوست که به صورت مختصر در سایت، اطالعات و آموزش هایی را قرار دادیم تا دانشجو 
در این حوزه تقویت شود. حتی در حوزه مدیریت زمان و هم در حوزه فنی مطالبی آماده کردیم و در اختیار دانشجویان 
قرار دادیم. البته وقتی استادان توانمند شوند برای دانشجو هم کمک کننده خواهد بود. رکن بعدی هم کارشناسان و 
دستیاران هستند که تیم کمک کننده و یا دستیار استاد خواهند بود. استاد باید کنار خودش دستیار داشته باشد که در 
زمینه های فنی می تواند از استاد جلوتر هم باشد. دستیاران فنی و آموزشی. رکن چهارم هم مدیران و تصمیم گیران 
هستند. مدیران ما روز سوم اسفند تصمیم بسیار مهمی گرفتند و دانشگاه از همه در این خصوص جلوتر بود. اینکه 
به سمت یادگیری الکترونیکی برویم و آموزش تعطیل نشود. خوب این نیازمند این است که مدیر فرایند یادگیری 
الکترونیکی و ابزارهایی که باید در اختیار استاد، دانشجو و کارشناس باشد را بشناسد. همه اینها در مجموع اجتماع 
یادگیری را شکل می دهد. ما می خواهیم بگوییم که در دنیای دیجیتال همه یادگیرنده هستند و اجتماع یادگیری بسیار 

ضروری است و پیش بینی آینده یادگیری، یادگیری اجتماعی است.

 شبکه شعاع در سال 1۳۹۷ رونمایی شد. در حال حاضر در چه مرحله ای است و در شرایط حاضر چقدر 
می تواند کمک کننده باشد؟

سوال بسیار خوبی است و دقیقاً برمی گردد به اجتماع یادگیری. متأسفانه وقتی شبکه علمی آموزشی عالی )شعاع( در 
سال 97 رونمایی شد به دالیلی استفاده از آن را دنبال نکردیم که مهم ترین دلیل آن آماده نبودن برای استفاده از این 
شبکه است. برای استفاده از هر چیزی آمادگی الزم است از جمله این شبکه که آمادگی و بلوغ کافی وجود نداشت و 
بنابراین تصمیم گرفته شد استفاده نشود. به تدریج برنامه ریزی برای استفاده از شبکه یادگیری دانشگاه در حال انجام 
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است. به عنوان مثال از استادان و دانشجویان اکنون خواسته ایم که در این شبکه موضوع یادگیری در ترم آینده را به 
بحث بگذارند.

شبکه اجتماعی چند خصوصیت دارد: اول اینکه افراد پروفایل داشته باشند و خود را معرفی کنند، توانمندی ها، عالقه ها، 
مهارت هایشان را در معرض دید قرار دهند و افراد دیگر را با جستجو بتوانند پیدا کنند. خصوصیت دوم این است که 
در موضوعاتی که در شبکه اجتماعی قرار داده می شود مشارکت داشته باشند. مثاًل با دوستان به اشتراک بگذارند. 
کامنت بگذارند و یا اینکه ابراز عالقه کنند و نمره دهند. سوم اینکه در شبکه اجتماعی بتوانند گروه هایی را بر مبنای 
عالقه خود شکل دهند و بهتر اینکه سیستم هم به آنها پیشنهاد دهد و یا اینکه دنبال کننده باشند. از چهارم شهریور 
مطالبی را برای یادگیری الکترونیکی به اشتراک می گذاریم و از همه اعم از استاد، دانشجو و کارشناس می خواهیم 
که rate )ارزیابی( کنند و کامنت بگذارند. این شروعی برای استفاده از شبکه اجتماعی تعاملی است و بعد به اجرای 

سایر مراحل خواهیم رسید.

 با ادغام مرکز فناوری اطالعات و مرکز آموزش های الکترونیکی شما مأموریت مرکز جدید را تحول دیجیتال 
عنوان کردید منظور از تحول دیجیتال به خصوص در دانشگاه چیست؟

مرکز فناوری های دیجیتالی دو مرکز زیرمجموعه دارد که قبل از آذر 1398 مجزا بودند. مرکز فناوری اطالعات و 
مرکز یادگیری الکترونیکی که تجمیع شدند. برای تحول دیجیتال یا دانشگاه دیجیتال دو رکن الزم است که در این 
دو مرکز شکل گرفت. رکن اول کارهای زیرساختی و سامانه ای است و رکن دوم کارهای پارادایمی است که در این 
دو مرکز شکل گرفته بود. با تجمیع دو مرکز، مرکز جدیدی به نام مرکز فناوری های دیجیتالی تشکیل شد که هدف 
آن حرکت به سمت به کارگیری فناوری های دیجیتال برای جریان سازی در تمام کسب و کارهای دانشگاه است، چه 
کسب و کارهای اصلی یا core business و چه کسب و کارهای پشتیبانی یا support business، یعنی؛ یادگیری 
و آموزش، پژوهش و فناوری از یک طرف و کارهای اداری،مالی به همراه سایر کارهای دانشگاه باید دیجیتالی شود. 
مأموریتی که دانشگاه از ما به عنوان مرکز دیجیتال می خواهد این است است که به حوزه تکنولوژی و تحول دیجیتال 

به عنوان توانمندساز نگاه کند نه به عنوان ابزار و به این ترتیب موجب خلق ارزش های جدید در دانشگاه شود.
برای اینکه مدیریت دانش در دانشگاه اجرا شود )مدیریت به معنی تامین کردن، پردازش، در اختیار گذاشتن و به اشتراک 
گذاشتن( یک سری الیه نیاز داریم که با جمع شدن آنها دانش شکل می گیرد. ابتدا الیه های زیرساختی است و بعد 
الیه های سامانه ای. مثاًل اتوماسیون شکل بگیرد. فرایند بعدی ذخیره سازی اطالعات است. اینکه به اطالعات توجه 
کنیم و در کنار همه اینها مدیریت دانش به مفهوم اینکه اطالعات تحلیل شود و در دسترس قرار بگیرد و در مرحله 
باالتر شبکه تعامل علمی روی آنها صورت بگیرد. برای رسیدن به این تحوالت اسم مرکز یادگیری الکترونیکی هم 
تغییر کرد و به مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی تغییر نام داد که بیشتر کارهای مدیریت دانش دست این 
مرکز است و کارهای مدیریت و کارهای فناوری اطالعات بر عهده مرکز فناوری اطالعات است. ان شاء اهلل با کمک 

همه اعضای دانشگاه، استاد، دانشجو و کارمند بتوانیم به سمت تحول دیجیتال حرکت کنیم.

 فعالیت مرکز را در دوران کرونا چگونه ارزیابی می کنید؟
هم بازخوردهایی مثبت و هم منفی داشته ایم و از آنجا که ما بیشتر با استادان در ارتباط هستیم، برخی از استادان از 
امکانات و شرایط راضی هستند و برخی هم گالیه  هایی داشتند. البته از صنف دانشجویی هم درخواست برای جلسه 

داشتند که استقبال می کنیم.
در این خصوص باید کار آماری انجام می شد که معاونت آموزشی و دانشکده روانشناسی انجام دادند که در مجموع 
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در بخش استادان حدود 70 درصد راضی و 30 درصد ناراضی بودند و در قسمت دانشجویان هم 50 درصد مطلوب و 
50 درصد نامطلوب ارزیابی کرده اند. قطعاً نقایص و نقاط مثبتی هم وجود داشته است. هنر ما این است که برای ترم 
مهرماه نقایص را برطرف و نقاط مثبت را تقویت کنیم. در این مدت در حال برنامه ریزی بودیم و باید کمک سایرین را 
هم داشته باشیم. چهارم شهریور برنامه های خود را در قالب پست های شبکه های اجتماعی اعالم می کنیم تا استادان 

و دانشجویان نظر بدهند تا بتوانیم نقایص را برطرف کنیم و ترم خوبی پیش رو داشته باشیم.
من امیدوارم با کمک هیأت رئیسه که توجه خوبی هم دارند ترم خوبی را پیش رو داشته باشیم. دیتا سنتر ما تقریباً دو 
برابر شده، یعنی؛ منابعی که از طرف دانشگاه به ما اختصاص داده شده تا سرورها و منابع خود را تقویت کنیم در سه 
ماه اخیر دو برابر شد. سرور فعلی ما در نیمسال گذشته مشکل جدی نداشت در حالی که تا 2 هزار کاربر به صورت 
زنده همزمان داشتیم. ما سرویس ها را پایش و مشکالت را رصد می کردیم. االن این منابع دو برابر شده و اگر درست 

مدیریت شود، می توانیم حتی در اختیار سایر دانشگاه ها هم قرار دهیم.
زیرساخت ها را تقویت کردیم. نرم افزارها و فکر ابزارها تقویت شدند و دانشجویان و استادان فرایند را یادگرفتند. استادان 
در کارگاه ها شرکت کردند و همه اینها کمک می کند ترم آینده ترم بسیار خوبی داشته باشیم تا جایی که تجربه دانشگاه 

تهران را در دنیا منتشر کنیم. هرچند همین مقدار عملکرد ما در زمان کوتاه قابل دفاع بود.

 دورکاری مسأله دیگری بود که در این ایام برای استادان و کارمندان ضروری تشخیص داده شد در این 
حوزه چه برنامه هایی انجام شد؟

یکی از مشخصه های دانشگاه دیجیتال، مدیریت عملکرد بر مبنای کار است نه بر مبنای حضور. این همان بحث 
توانمندساز در مقابل صرف ابزار است. زمانی دیجیتالی بودن صرفًا یک ابزار بود و زمانی تفکر عوض می شود. حرکت به 
سمت دیجیتال فقط ابزار نیست و تفکر باید تغییر کند. کسب و کار دیجیتال بر مبنای کار است نه بر مبنای ساعت های 
حضور یا کارت ساعت زنی. دانشگاه به ما در مرکز دیجیتال مأموریت داد که روی دورکاری کار کنیم و ما هم یک 
سری کارها را در این راستا انجام دادیم. یکی از کارهایی که برای استادان انجام دادیم این بود که دفتر مجازی برای 

استادان ایجاد کردیم. ما برای دورکاری طراحی هایی انجام دادیم که بعضی از آنها انجام شده است.

 در پایان اگر سخن دیگری را ضروری می دانید.
باید  تهران  دانشگاه  کارمندان  بنابراین  کار فکری می کند.  و کارمند کسی است که  است  دانشی  دانشگاه سازمان 
فکرکردن و کار علمی کردن را جدی بگیرند و ما در مرکز به این هدف کمک می کنیم. درواقع دیجیتال می تواند در 

این زمینه هم کمک کننده باشد.
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دانشگاه تهران رهبری دیجیتال آموزش عالی 
کشور را در چشم انداز خود ترسیم کرده است

دکتر مصطفی صالحی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر مصطفی صالحی، معاون سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی با بیان اینکه دانشگاه 
تهران در حوزه فناوری های دیجیتالی پیشگام دانشگاه های کشور است، گفت: »با توجه به بیش از 
نیم قرن سابقه و اقدام های دانشگاه تهران در راستای دیجیتالی سازی فرآیندها، طی دو دهه گذشته 
این دانشگاه در این حوزه، پیشگام دانشگاه های کشور بوده و ساختار بالغ تری در حوزه فناوری های 
دیجیتالی دارد. بر این اساس، دانشگاه تهران رهبری دیجیتال آموزش عالی کشور را در چشم انداز 
دیجیتال خود ترسیم کرده است«. به بهانه برگزاری نخستین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«، 
هدیه میرزایی، کارشناس روابط عمومی دانشگاه، در گفت وگویی با دکتر مصطفی صالحی، معاون 
سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه و دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، 
به بررسی رویکردها و فعالیت های صورت گرفته در زمینه مفهوم و توسعه »فناوری های دیجیتال« و 

»دانشگاه دیجیتال« پرداخته است.

 دانشگاه نسل چهارم رویکردی اجتماعی و اقتصادی دارد
این گفت وگو ضمن  ابتدای  دکتر مصطفی صالحی، معاون سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی، در 
تبیین نسل های مختلف دانشگاه ها تصریح کرد: »دانشگاه نسل اول نهادی است که در آن آموزش، نقش محوری 
داشته است و دانشگاه نسل دوم را می توان بر محور پژوهش و آموزش و نتایج حاصل از آن تعریف کرد. همچنین 
دانشگاه نسل سوم افزون بر مأموریت های آموزشی و پژوهشی خود سعی دارد با سرمایه  گذاری بر روی نوآوری و 

تجاری  سازی ایده های تولیدشده در دانشگاه، به تولید ثروت پرداخته و در کارآفرینی نقش بازی کند«.
دنبال  به  منفعالنه  به صورت  و  اقتصادی  بنگاه  مانند یک  که  است  دانشگاهی  چهارم  نسل  دانشگاه  گفته وی  به 
پاسخ گویی به نیاز بازار نیست، بلکه سعی می  کند تا با رویکردی فعاالنه بر روی محیط اجتماعی و اقتصادی پیرامون 

اثر گذارد.

 دانشگاه دیجیتال حاصل توسعه دانشگاه در پرتو رویکرد »تحول دیجیتال« است
دکتر صالحی در ادامه به توصیف مفهوم دانشگاه دیجیتال و ارتباط آن با نسل های مختلف دانشگاهی پرداخت و 

در ۶ الیه و بیش از ۶۰ سامانه نرم افزاری استقرار یافته، ده ها فرایند 
حلقه های مختلف اکوسیستم دانشگاه سامانه سپاری شده است
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خاطرنشان کرد : »در این زمینه نظریه ها و تعاریف متفاوتی وجود دارد، اما می توان گفت دانشگاه دیجیتال، حاصل 
توسعه دانشگاه در پرتو رویکرد »تحول دیجیتال« است. تحول دیجیتال، نیز به معنای بازنگری اساسی در فرآیندها 
و خدمات سازمان با کمک فناوری های دیجیتال تحول آفرین است، به نحوی که بهره وری ذی نفعان را بهینه سازد. 
به واقع تحول دیجیتال به کارگیری فناوری های دیجیتالی در همه حوزه های یک سازمان است که به صورت اساسی 

شیوه عملکرد آن سازمان و ارائه خدمات به ذی نفعان خود را تغییر می دهد«.
معاون مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران افزود: »در این تعریف، مفهوم فناوری های دیجیتالی در مجموع 
هم فناوری های نام آشنا و سنتی نظیر اینترنت، موبایل و نسل های مختلف وب و هم فناوری های نوظهور همچون 
شبکه ها و رسانه های اجتماعی، رایانش ابری و موبایلی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل کالن داده، اینترنت اشیا، 

رباتیک، هوش مصنوعی، بالک چین و پرینتر سه بعدی را شامل می شود«.
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین تصریح کرد: »دانشگاهی که در زمینه تحول دیجیتال فعالیت دارد و تالش 
می  کند تا برای پیشبرد اهداف کالن خود از رویکرد های آن بهره مند شود را »دانشگاه دیجیتال« می نامند. بر این 
اداری،  )مالی،  مدیریت سازمان  و  پژوهش  آموزش،  دانشگاه شامل  فرآیندهای  بتواند  باید  دیجیتال  اساس، تحول 
رفاهی و …( و همچنین اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان را به عنوان ذی نفعان اصلی دانشگاه و جامعه 

و صنعت را که به ویژه در دانشگاه های نسل سه و چهار مورد توجه است را تحت تأثیر قرار دهد«.

 مفهوم »دانشگاه دیجیتال« می تواند در نسل های مختلف دانشگاه مطرح شود
وی با اظهار اینکه مفهوم دانشگاه دیجیتال می تواند در نسل های مختلف دانشگاه مطرح شود، گفت: »به عقیده 
من و با توجه به تعریفی که ارائه شد، مفهوم دانشگاه دیجیتال می تواند در تمامی نسل های دانشگاهی مورد توجه 
قرار بگیرد، اما چون در حال حاضر رویکردها تغییر پیدا کرده و بحث فناوری های نوظهور مطرح است، شاید برخی ها 

مفهوم دانشگاه دیجیتال را فقط در حیطه دانشگاه های نسل سه و چهار تعریف کنند«.
دکتر صالحی ضمن توصیف تفاوت های بین مفاهیم الکترونیکی سازی و دیجیتالی سازی فرآیندها گفت: »در سازمانی 
را  آموزشی  معاونت  فرآیند جاری صدور گواهی موقت حوزه  بخواهیم  اگر  مثال  به طور  تهران،  دانشگاه  همچون 
است،  اجرا شده  برنامه ای جدید  و  رویکرد  اتخاذ  بدون  رویه که  این  کنیم،  پیاده سازی  الکترونیکی  به صورت  عینًا 
الکترونیکی سازی گفته می شود. اما در مفهوم دیجیتالی سازی، باز طراحی، بهینه سازی و بازنگری فرآیندها قبل از 
پیاده سازی )سامانه سپاری( آنها مطرح است، یعنی با کمک فناوری ها و با توجه به اهداف سازمان بتوانیم در فرآیندها 

تحول سازنده و مناسب ایجاد کنیم«.

 دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتالی پیشگام دانشگاه های کشور است
معاون مرکز فناوری های دیجیتالی، دانشگاه تهران را در حوزه فناوری های دیجیتالی پیشگام دانشگاه های کشور 
دیجیتالی سازی  راستای  در  تهران  دانشگاه  اقدام های  و  سابقه  قرن  نیم  از  بیش  به  توجه  »با  گفت :  و  برشمرد 
در  بالغ تری  بوده و ساختار  دانشگاه های کشور  پیشگام  این حوزه،  در  دانشگاه  این  فرآیندها، طی دو دهه گذشته 
حوزه فناوری های دیجیتالی دارد. بر این اساس، دانشگاه تهران رهبری دیجیتال آموزش عالی کشور را در چشم انداز 
دیجیتال خود ترسیم کرده است. به این منظور، مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه در الیه های مختلفی همچون 
زیرساخت ها، فناوری های توانمندساز، سامانه سپاری فرآیندها و حکمرانی، فعالیت های خود را طراحی و اجرا می کند 
که خروجی آن ذی نفعان دانشگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا، پرورش فرهنگ تحول دیجیتال و ارتقای 

زیرساخت و مدیریت فناوری دیجیتال در دانشگاه امری ضروری است«.
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دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین با اظهار اینکه نخستین جشنواره دیجیتال نیز با هدف تبیین جایگاه دانشگاه 
فناوری های  جشنواره  محور  سه  در  جشنواره  »این  افزود:  می شود،  برگزار  دیجیتال  فناوری های  بحث  در  تهران 
جشنواره  محور  در  شد.  خواهد  برگزار  الکترونیکی  یادگیری  همایش  و  الکترونیکی  یادگیری  جشنواره  دیجیتالی، 
فناوری های دیجیتالی که مورد بحث گفت وگوی ما نیز است، به موضوع فعالیت های دانشگاه تهران در حوزه های 
مختلف فناوری های دیجیتال مانند سیاست ها، رویکردها، اقدام ها و همچنین چشم انداز های آتی پرداخته می شود. 

تمرکز دو محور دیگر بر روی اقدام ها و تجارب ارزنده دانشگاه در حوزه یادگیری الکترونیکی است«.

 توسعه حکمرانی فناوری های دیجیتالی بر مبنای اصل تمرکزگرایی است
حکمرانی  حوزه  در  آن  مسئوالن  رویکردهای  و  تهران  دانشگاه  کالن  »سیاست های  کرد:  تأکید  صالحی  دکتر 
فناوری های دیجیتالی در سال های اخیر منجر شده تا دانشگاه بتواند در این حوزه، رشد خوب و قابل قبولی داشته 
فناوری های  مرکز  محوریت  با  و  تمرکزگرایی  اصل  مبنای  بر  حوزه  این  خدمات  توسعه  مشخص  طور  به  باشد. 
دیجیتالی دانشگاه بوده است. دالیل اتخاذ و اصرار به این رویکرد را می توان جلوگیری از موازی کاری، مدیریت منابع، 
یکسان سازی )از منظر شکلی و محتوایی(، برآورده کردن حداقل استانداردهای الزم )از منظر کارایی و امنیتی( و در 

نهایت حفظ یکپارچگی در ارائه خدمات دیجیتال به دانشگاه دانست«.
وی در ادامه به تشریح حوزه های فعالیت مرکز فناوری های دیجیتالی، در راستای نیل به اهداف دانشگاه دیجیتال و 
زیرساخت های الزم برای استقرار این مفهوم در دانشگاه تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: »برای دستیابی به جایگاه 
دانشگاه دیجیتال، یکی از مأموریت های دانشگاه ایجاد تحول در فرآیندها بوده است که در این زمینه سامانه سپاری 
اداری و مالی( به منظور بهینه سازی،  فرآیندهای دانشگاه در تمام حوزه ها )آموزشی و فرهنگی، پژوهشی، رفاهی، 

تسهیل و سرعت بخشی در امور صورت گرفته است«.
توسعه  هدف  با  نوین  روش های  و  ابزارها  فراهم آوردن  و  معرفی  همچنین  نوین،  فنون  و  علوم  دانشکده  دانشیار 
دامنه و ارتقا کیفیت آموزش در سطوح عالی زیر ساخت یادگیری الکترونیکی )آموزش در فضای مجازی(، برقراری 
ارائه  برای  اینترنت  و  پر سرعت  ارتباطی  پردازشی، شبکه  توان  زیرساخت الزم شامل سرور، فضای ذخیره سازی، 
از طریق روش های مختلف، فراهم آوردن  ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران در سطح دانشگاه  خدمات دیجیتالی، 
ابزارهای الزم جهت مدیریت دانش و ذخیره سازی اقالم اطالعاتی مختلف را از دیگر اقدام ها و فعالیت های انجام 

شده در مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران توصیف کرد.

 بیش از ۶0 سامانه نرم افزاری با فناوری های مختلف توسط این معاونت استقرار یافته است
دکتر صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تحلیل، توسعه، تضمین کیفیت و استقرار را از واحدهای سازمانی 
معاونت سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی برشمرد و اظهار کرد: »دریافت نیازمندی های بهره بردار 
و تحلیل فنی نیازمندی های دریافت شده از بهره بردار جزو کارکردهای واحد تحلیل و طراحی و پیاده سازی سامانه 
متناسب با نیاز بهره بردار وظیفه واحد توسعه است. همچنین ممیزی و نظارت بر کیفیت عملیاتی سامانه ها را می توان 
از کارکردهای واحد تضمین کیفیت دانست. ایجاد پل ارتباطی میان واحدهای توسعه و تحلیل با بهره بردار و کاربر 

نهایی تا تحویل بهینه و مدیریت بهبود مستمر در بازه استقرار سامانه نیز از جمله اقدامات واحد استقرار است«.
وی با اشاره به الیه های ارائه خدمات فناوری های دیجیتالی در دانشگاه تهران افزود: »هم اکنون 6 الیه دیتای مرجع، 
مدیریت یکپارچه سازی، سامانه های اطالعاتی، سامانه های مدیریت دانش، مدیریت سامانه ها و کانال های ارتباطی 
برای ارائه و پشتیبانی از خدمات فناوری های دیجیتالی به ذی نفعان در دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است که 
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از این میان، الیه سامانه های اطالعاتی دانشگاه خود شامل سامانه های آموزشی و فرهنگی، پژوهشی، اداری، مالی، 
رفاهی و خدمات پایه فناوری اطالعات است. در حال حاضر بیش از 60 سامانه نرم افزاری با فناوری های مختلف 
توسط این معاونت استقرار یافته اند که کاتالوگ معرفی آنها در آدرس https://r.ut.ac.ir/salehi قابل دسترس 

است«.
به گفته معاون مرکز فناوری های دیجیتالی، سیاست اصلی این معاونت در زمینه توسعه سامانه ها، استفاده حداکثری 
از توان شرکت های خصوصی و مبتنی بر برون سپاری و خرید خدمت است که در این زمینه بیش از 30 پیمانکار با 
مرکز فناوری همکاری دارند. در زمینه های خاص نیز که توان خارجی وجود ندارد، مرکز با تجهیز نیروهای توسعه 
دهنده که عمومًا از بدنه دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل شده است، سعی در رفع نیازها داشته و حدود 30 درصد 

از سامانه های فعلی درون سپاری هستند.

 در بحران کرونا ضرورت نگهداشت سامانه های موجود و سامانه سپاری فرآیندهای جدید افزایش یافت
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین با بیان اینکه بحران کرونا، بسیاری از رویکردهای آموزشی را تحت تأثیر قرار 
داد، افزود: »البته از همان ابتدا دانشگاه تصمیم گرفت تا آموزش های خود را به صورت الکترونیکی برگزار کند. در 
دانشگاه تهران چون از قبل مرکز یادگیری الکترونیکی با هدف پیشبرد این حوزه فعالیت می کرد و تجارب ارزنده ای 
از  آماده تر  توانستیم  الکترونیکی  آموزش  ادعا کرد در زمینه  این اساس می توان  بر  این خصوص وجود داشت،  در 
دانشگاه های دیگر عمل کنیم. اما هیچوقت این حجم از بار کاری بر روی سیستم ها قرار نگرفته بود که باید برای 
تحقق بهتر امور به لحاظ زیرساخت، سامانه های نرم افزاری و پرورش فرهنگ دانشگاهی در این حوزه، اقدام های 
الزم صورت می گرفت، در تمام این زمینه ها کار شد و در حال حاضر ضمن ارتقا زیرساخت ها، سامانه های مختلفی 

نیز ایجاد شده است«.
بود  آموزشی، الزم  بر حوزه  بود که در بحران کرونا، عالوه  این  پایان تصریح کرد: »نکته مهم  دکتر صالحی در 
نیز مطابق  اداری، مالی و رفاهی  امور دانشگاه در سایر حوزه ها شامل پژوهشی و مدیریت سازمان در زمینه های 
روال گذشته انجام شود. این در حالی بود که دورکاری اعضای دانشگاه در راستای مدیریت همه گیری کرونا لزوم 
فراهم آوردن بستر و ابزارهای الزم برای ایجاد امکان دورکاری آنان، به معنی انجام وظایف محول شده بدون حضور 
فیزیکی کارکنان واجد شرایط در محل کار با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص را به همراه داشت. پس 
موضوع دیگری که در این دوران با آن روبه رو شدیم باال رفتن میزان حساسیت و ضرورت نگهداشت و ارتقای کیفیت 
سامانه های موجود بود. از سوی دیگر با افزایش درخواست های سامانه سپاری فرآیندهای جدید مواجه شدیم که قبل 
از کرونا به شیوه های دیگر همچون حضوری دنبال می شدند یا شرایط ویژه ناشی از کرونا نیازمندی آنها را مطرح 
کرده بود. با هدف پاسخ به نیازهای مذکور، مرکز فناوری های دیجیتالی مطابق با مأموریت ذاتی خود اقدام های 

مختلفی را انجام داد که گزارش تفصیلی آن از طریق آدرس https://r.ut.ac.ir/IT99 در دسترس است«.
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سامانه سپاری فرآیندهای حوزه آموزش 
با رویکرد تحول دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است

دکتر مصطفی صالحی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

نخستین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال« در حال برگزاری است و بر اساس برنامه های اعالم 
شده، در این جشنواره عالوه بر ارائه مقاالت، برگزاری نشست های تخصصی و تبادل تجربیات، 
قرار است از مهمترین دستاوردهای دانشگاه تهران در زمینه »دانشگاه دیجیتال« نیز رونمایی شود. 
به همین بهانه، هدیه میرزایی، کارشناس روابط عمومی دانشگاه، در گفت وگویی با دکتر مصطفی 
دانشیار دانشکده  و  فناوری های دیجیتالی دانشگاه  صالحی، معاون سامانه های اطالعاتی مرکز 
علوم و فنون نوین، به مفهوم و توسعه »دانشگاه دیجیتال« پرداخته است که در بخش دوم از این 
گفت وگو، بررسی رویکردها و فعالیت های صورت گرفته در زمینه »سامانه سپاری فرآیندهای حوزه 

آموزش دانشگاه تهران دیجیتال« مورد توجه قرار گرفته است.

 سامانه سپاری فرآیندهای حوزه آموزش با رویکرد تحول دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است
تبیین  ضمن  گفت وگو  این  ابتدای  در  دیجیتالی،  فناوری های  مرکز  اطالعاتی  سامانه های  معاون  صالحی،  دکتر 
اهمیت حوزه آموزش دانشگاه و پیچیدگی های سامانه سپاری امور مرتبط با آن، تصریح کرد: »آموزش، فعالیت اصلی 
و محوری دانشگاه ها است. این در حالی است که با توجه به تعداد و تنوع پردیس/ دانشکده/ مؤسسه ها و مراکز 
آموزشی، تعداد دانشجویان، رشته های تحصیلی و گروه های آموزشی در سطح دانشگاه تهران، انجام دستی و سنتی 
امور حوزه آموزش بسیار مشکل، هزینه بر، زمان بر و عماًل امکان ناپذیر است. برای اینکه تصور دقیق تری از مقیاس 
و حجم کار مورد نیاز ایجاد شود، کافی است نگاهی به برخی از آمارهای اعالمی اخیر در سالنامه آماری 1399 

دانشگاه تهران داشته باشیم«.
وی افزود: »بر اساس گزارش ارائه شده در این سالنامه آماری، تعداد پردیس ها )9(، تعداد دانشکده ها )43(، تعداد 
دانشجویان شاغل به تحصیل )45.295 نفر(، تعداد دانشجویان ورودی جدید )13.035 نفر(، تعداد دانش آموختگان 
)7.587 نفر(، تعداد اعضای هیأت علمی )2.137 نفر( و تعداد رشته های تحصیلی )حدود 1000 رشته( است. قابل 
ذکر است که این ارقام فقط مربوط به سال 1399 است و نشان می دهد که برای مثال فقط در مهر این سال، الزم 
بوده است همه امور مرتبط با ثبت نام و شروع به تحصیل 13.035 نودانشجو از استعالم مدارک تحصیلی تا صدور 

تحلیل دقیق فرآیندهای آموزشی، فاز کلیدی در سامانه سپاری فرآیندها 
با رویکرد تحول دیجیتال است
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کارت دانشجویی آنها انجام شود که در قیاس با سایر دانشگاه ها در سطح آموزش عالی کشور رقم قابل توجهی بوده 
است. بر این اساس، سامانه سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه آموزشی به شکل سیستمی با رویکرد تحول دیجیتال 
و در راستای دانشگاه دیجیتال، امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر شرایط متفاوتی که طی قریب به دو سال 
گذشته به واسطه همه گیری کرونا با آن روبه رو بوده ایم، ضرورت این موضوع را نمایان تر کرده است. سامانه سپاری 
فرآیندها موجب افزایش سرعت، دقت، کیفیت و سهولت انجام امور مرتبط با دانشجویان، اعضای هیأت علمی و 

کارشناسان حوزه آموزشی خواهد شد«.

تحصیل،  به  مشغول  دانشجویان  نو دانشجویان،  پذیرش  حوزه های  با  مرتبط  فرآیندهای  سامانه سپاری   
دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی

معاون سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تأکید کرد: »با هدف پاسخ به نیاز سامانه سپاری 
امور آموزش و یکپارچه سازی فعالیت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران در 
سال 1389 توسط مرکز فناوری های دیجیتالی راه اندازی شد. طی بیش از 10 سال که از فعالیت این سامانه می گذرد، 
سامانه سپاری فرآیندهای مختلفی در این حوزه با همکاری مرکز فناوری های دیجیتالی و معاونت آموزشی دانشگاه در 
دستور کار بوده است و پیاده سازی اکثر فرآیندهای در این سامانه انجام شده است. همچنین در راستای یکپارچگی 
سامانه های اطالعاتی دانشگاه، سامانه جامع آموزش با ثبت، نگهداشت و مدیریت اطالعات دانشجویان، به عنوان 
مرجع دیتای مرتبط با هویت دانشجویی نقشی محوری بازی کرده است و اطالعات مذکور را در اختیار سایر سامانه ها 
قرار داده است. شایان ذکر است که مدیریت دروس شامل فعالیت هایی همچون تعریف، اخذ، ثبت نمره و ارزشیابی 
از جمله امکانات پایه دیگر این سامانه است. لیست سامانه های حوزه آموزشی از طریق رجوع به بخش مربوطه در 
کاتالوگ سامانه های اطالعاتی به آدرسhttps://r.ut.ac.ir/salehi قابل دسترس است. به طور کلی فرآیندهای 
حوزه آموزشی که در سامانه جامع آموزش یا از طریق سایر سامانه های دانشگاه، سامانه سپاری شده اند را می توان به 

چهار بخش تقسیم بندی کرد«.
غیرحضوری  پذیرش  با  مرتبط  شده  سامانه سپاری  فرآیندهای  تبیین  ضمن  نوین  فنون  و  علوم  دانشکده  دانشیار 
یکپارچه سازی  و  ساماندهی  جهت  فرآیندها  »این  کرد:  خاطرنشان  )نودانشجویان(  جدید  ورودی  دانشجویان 
پذیرش غیرحضوری دانشجویان ورودی جدید به صورت الکترونیکی، طراحی و پیاده سازی شده است. به طور کلی 
نودانشجویان پس از انتقال اطالعات دریافتی شان از سامانه سازمان سنجش به سامانه آموزش، از طریق این فرآیندها 
می توانند شناسه یکتای دانشگاه تهران را دریافت و سپس تمامی مراحل ثبت نام الکترونیکی را به صورت غیرحضوری 
انجام دهند و بعد از پذیرش نهایی به عنوان دانشجوی دانشگاه تهران تحصیل خود را آغاز کنند. این فرآیندها طی 
سال های اخیر با توجه به نیازمندهای جدید تکمیل تر شده است. نودانشجویان می توانند برای شروع به سامانه ثبت نام 

دانشجویان ورودی جدید مراجعه کنند«.
دکتر صالحی، استعالم اطالعات پذیرفته شدگان از سرویس ثبت احوال، استعالم تاییدیه تحصیلی دیپلم، کارشناسی و 
تحصیالت تکمیلی از وزارت های آموزش و پرورش و عتف، امکان تأیید تعهدنامه های تحصیلی به صورت الکترونیکی، 
امکان بارگذاری مدارک و انتقال خودکار آنها به پرونده الکترونیکی دانشجویان، تکمیل پرسشنامه های سالمت جسم 
و روان وزارت علوم به صورت الکترونیکی، صدور کارت نو دانشجویان و پذیرش دانشجویان غیرایرانی را از جمله 

فرآیندهای آموزشی مرتبط با نودانشجویان برشمرد.
معاون سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی در ادامه به تشریح فرآیندهای سامانه سپاری شده مرتبط با 
دانشجویان شاغل به تحصیل پرداخت و گفت: »از جمله فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان در حین تحصیل 
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می توان به درخواست های دانشجویی )انتخاب واحد/ تمدید سنوات/ مرخصی تحصیلی/ حذف پزشکی(، درخواست 
کارت  المثنی  و  تعویض  درخواست  دووجهی(،  دوره  درخواست  کهاد/  دوره  )درخواست  دیگر  رشته  در  واحد  اخذ 
ارسال  و  به تحصیل  اشتغال  گواهی های  درخواست  ابالغ مشروطی گروهی،  دانش آموختگی،  کارت  و  دانشجویی 
گواهی به ایمیل دانشجو، درخواست تصویب موضوع پروپوزال و دفاع از پایان نامه/ رساله، همانندجویی پروپوزال و 
پایان نامه/ رساله برای جلوگیری از تقلب علمی، ثبت آنالین پایان نامه ها در پژوهشگاه ایرانداک، امضای الکترونیکی 
صورت جلسات دفاع، امکان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه تهران به صورت غیرحضوری/ حضوری با همکاری 
مراکز پیام نور کل کشور و مشاهده پاسخنامه های تستی و تشریحی دانشجویان از طریق سامانه آموزش، ثبت نام و 
برگزاری آزمون )مانند اشتمال و پردیس های بین المللی(، مدیریت کارآموزی دانشجویان کارشناسی و آرشیو مدارک 

دانشجویان و تشکیل پرونده الکترونیکی اشاره کرد.
صدور  موقت،  گواهی  صدور  حساب،  تسویه  و  دانش آموختگی  کار  گردش  نوین،  فنون  و  علوم  دانشکده  دانشیار 
دانشنامه، صدور المثنی گواهی موقت، دانشنامه و ریز نمرات، ابطال معافیت تحصیلی، گردش کار دانش-آموختگی 
مقطع پایین تر و انصراف از تحصیل« را از جمله فرآیندهای سامانه سپاری شده مرتبط با دانش-آموختگان توصیف 
کرد. همچنین ثبت نمرات، ارزشیابی استادان، محاسبه حق التدریس، تقاضای خدمت به شیوه تمام وقت ویژه، جذب 
اعضای هیأت علمی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی را از فرآیندهای سامانه سپاری شده مرتبط با فعالیت های 

آموزشی اعضای هیأت علمی دانست.

 تحلیل دقیق فرآیندهای آموزشی، فاز کلیدی در سامانه سپاری فرآیندها با رویکرد تحول دیجیتال است
آموزش خاطرنشان  فرآیندهای حوزه  مراحل سامانه سپاری  تشریح  از سخنان خود ضمن  دیگری  در بخش  وی 
تحلیل  مرحله  نرم افزار، چهار  توسعه  متدولوژی  با  منطبق  اطالعاتی  معاونت سامانه های  در  کلی  »به طور  کرد: 
نیاز واحد بهره بردار، طراحی و توسعه، تست و تضمین کیفیت و در نهایت استقرار برای سامانه سپاری فرآیندها 
دنبال می شود. در حوزه آموزش، بهره بردار عمدتًا معاونت آموزشی بوده و با توجه به تصمیم های ستاد یا بر اساس 
درخواست های اعالمی از سوی واحدهای صف، نیاز خود را به مرکز فناوری های دیجیتالی منتقل می کند. آنچه 
که در ادامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تحلیل نیاز دریافتی است. تحلیل مذکور از دو منظر فنی و فرایندی 
فناوری های  مرکز  در  ما  همکاران  حضور  با  کارشناسی  متعدد  جلسات  قالب  در  کار  این  که  می پذیرد  صورت 
دیجیتالی و معاونت آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد. خروجی این فاز مستند تحلیلی است که شامل مواردی 
سامانه های  سایر  با  ارتباط  و  پیاده سازی  برای  ممکن  راهکارهای  ذی نفعان،  فرآیند،  دقیق  کار  گردش  چون 

اطالعاتی دانشگاه است.
دکتر صالحی ادامه داد: »مستند مذکور در فاز بعدی مبنای توسعه و طراحی قرار می گیرد و اگر به دقت انجام نشود 
و همه زوایا به درستی دیده نشود، تغییرات احتمالی بعدی هزینه سامانه سپاری را افزایش و در برخی موارد ناممکن 
کرده و منجر به شروع از نقطه اول می شود. از سوی دیگر، آنچه در مفهوم دیجیتالی سازی با رویکرد تحول دیجیتال 
واقع  در  که  است،  پیاده سازی  از  قبل  فرآیندها  سازنده  تحول  و  بازنگری  و  بهینه سازی  باز طراحی،  است،  مطرح 
جایگاه آن در فاز تحلیل است. به همین دالیل است که تحلیل، فازی کلیدی محسوب می شود. معمواًل پیاده سازی 
راهکار منتخب در فاز طراحی و توسعه دو بخش دارد. بخشی از آن توسط کارشناسان راهبر سامانه آموزش در مرکز 
نیازمند توسعه در کد منبع سامانه آموزش است، به شرکت  فناوری های دیجیتالی صورت می پذیرد و بخشی که 
آموزش  راهنماها،  تهیه  با  آن  استقرار  فاز  نهایت  در  و  فاز تست  فاز،  این  از تکمیل  پیمانکار سپرده می شود. پس 

کارشناسان و هماهنگی های الزم برای پشتیبانی، دنبال می شود«.
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 راه اندازی سامانه های همانندجویی و ثبت آنالین پروپوزال و پایان نامه ها در ایرانداک از اقدام های مهم 
اخیر حوزه آموزشی

در خصوص  گرفته  اخیر صورت  اقدام های  بیان  دیجیتالی ضمن  فناوری های  مرکز  اطالعاتی  سامانه های  معاون 
سامانه سپاری فرآیندها، تصریح کرد: »راه اندازی سامانه همانندجویی در فرآیند تصویب و دفاع سامانه جامع آموزش 
این پروژه  از فعالیت های مهم اخیر مرکز فناوری های دیجیتالی در حوزه آموزشی بوده است. در  دانشگاه تهران، 
که چالش های فنی و مدیریتی زیادی را در برداشت، به منظور جلوگیری از تقلب علمی، مشابهت یابی پروپوزال و 
پایان نامه/ رساله های دانشجویان در فرآیند تصویب و دفاع از طریق ارتباط وب سرویسی سامانه جامع آموزش با 
سامانه همانندجویی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( امکان پذیر شده است. همچنین با هدف 
تجمیع و غنی سازی پایگاه اطالعات و مدارک علمی کشور، ثبت آنالین مستندات مذکور در سامانه پژوهشگاه مذکور 
دانشگاه تهران فراهم شده است. این پروژه از این جهت که دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه کشور، با وجود 
مقیاس خاص خود، به قانونی که چندین سال از آن می گذرد به طور کامل عمل کرده و بستر الزم را ایجاد کرده 
است، اهمیت زیادی دارد و جا دارد به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه در راستای افزایش کیفیت و سالمت 
خروجی های اصلی دانشگاه که همان پایان نامه ها و رساله های دانشجویان است، در نظر گرفته شود. این مهم، با 

توجه به نقش دانشگاه تهران از منظر نماد آموزش عالی کشور، در سطح ملی تأثیرگذار خواهد بود«.

 در بحران کرونا، روند سامانه سپاری فرآیندهای حوزه آموزش تسریع شد
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین با اظهار اینکه بحران کرونا، بسیاری از رویکردهای آموزشی را تحت تأثیر قرار 
داد، افزود: »موضوعی که در این دوران با آن روبه رو شدیم باال رفتن میزان حساسیت و ضرورت نگهداشت و ارتقای 
کیفیت سامانه ها به ویژه حوزه آموزشی بود. از سوی دیگر با افزایش درخواست های سامانه سپاری فرآیندهای جدید 
مواجه شدیم که قبل از کرونا به شیوه های دیگر همچون حضوری دنبال می شدند یا شرایط ویژه ناشی از کرونا 
نیازمندی آنها را مطرح کرده بود. با هدف پاسخ به نیازهای مذکور، مرکز فناوری های دیجیتالی مطابق با مأموریت 
ذاتی خود اقدام های مختلفی را انجام داد. بر اساس اعالم معاونت آموزشی در گزارش توصیفی-تحلیلی عملکرد 
دانشگاه در سال 1399، تنها در این سال پانزده فرآیند جدید در حوزه آموزشی با همکاری این مرکز سامانه سپاری 

شده است«.
دکتر صالحی در پایان سخنان خود تصریح کرد: »به عنوان مثال از دیگر فعالیت ها می توان به استعالم غیرحضوری 
مشخصات هویتی و تحصیلی نودانشجویان در فرآیند ثبت نام اشاره کرد. به طور مشخص، به منظور اجتناب از مراجعه 
حضوری این دانشجویان و افزایش دقت در گردآوری اقالم اطالعاتی پایه مرتبط با آنها، امکان استعالم سیستمی 
اطالعات ثبت احوال، دریافت عکس از ثبت احوال، سوابق تحصیالت دانشگاهی و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی 
از طریق سامانه آموزش دانشگاه تهران فراهم شده است. همچنین نمونه دیگر این  از وزارت آموزش و پرورش 
فعالیت ها، سامانه سپاری فرآیند درخواست دانشجویان مبنی بر حضور فیزیکی محدود و با مجوز در بحران همه گیری 
کرونا، بوده است که برای مدیریت شرایط خاص این دوران و کاهش آسیب به فعالیت های دانشگاهی دانشجویان، 
صورت  خوابگاه ها،  و  آزمایشگاه ها  در  فیزیکی  حضور  برای  دانشجویان  درخواست  بررسی  و  ثبت  سپاری  سامانه 
پذیرفت. به طور مشخص دانشجویان با مراجعه به این سامانه، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و با بررسی و 
تأیید الکترونیکی استاد راهنما و ریاست پردیس/ دانشکده محل تحصیل خود و نظارت مرکز بهداشت دانشگاه مبنی 

بر سالمت آنان، می توانند در دانشگاه حاضر شوند«.
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آموزش نسل پنجم از پتانسیل کوانتومی برای 
جهش برخوردار است

دکتر عباس قنبری باغستان 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

نشست تخصصی »دانشگاه دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال«، به عنوان یکی از نشست های 
نهم شهریورماه  با  برابر  امروز سه شنبه  تهران دیجیتال«،  »دانشگاه  اولین جشنواره  تخصصی 
و  رسانه  ارتباطات،  حوزه  اساتید  از  تن  با حضور سه  که  نشست  این  در  برگزار شد.   ،1400
روابط عمومی برگزار شد، دکتر عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران 
به موضوع »روابط عمومی ها و گذار به دانشگاه دیجیتال )نسل پنجم آموزش(« پرداختند که متن 

کامل سخنرانی ایشان به شرح ذیل است:

ابتدا از باب طرح بحث و عنوان سخنرانی که »روابط عمومی ها و گذار به دانشگاه دیجیتال )نسل پنجم آموزش(« 
می باشد، باید دو نکته را که پیوند دهنده حوزه »آموزش« با »روابط عمومی« است را به طور مختصر مورد توجه قرار 
داد: یکی مربوط به »تحول فناورانه در عرصه آموزش« است و دوم »ابعاد ارتباطی« این تحوالت فناورانه در عرصه 

آموزش که به خصوص برای ما به عنوان کارشناسان حوزه روابط عمومی بسیار حائز اهمیت است.
نکته اول، بحث »تحوالت فناورانه« در عرصه آموزش است و فهم اینکه ما با سرعت پرشتابی در حال گذار هستیم. 
در ادبیات مربوط به تحوالت فناورانه در حوزه آموزش، ما می توانیم پنج نسل »مدل آموزش« را براساس »نقش و 

تأثیر فناوری« در آن ها از یکدیگر تفکیک کنیم.
اگر بخواهیم به سوابق آن توجه کنیم، یکی از معتبرترین تقسیم بندی ها را جیم تیلور )Jim Taylor( در سال 2001 
در مقاله ای ارائه داده و وی در این مقاله به بررسی پنج نسل مدل آموزش )با تأکید بر نقش فناوری( پرداخته که به 

ترتیب عبارتند از:
1( آموزش نسل اول؛ مبتنی بر فناوری پرینت )کتاب و…(، 2( آموزش نسل دوم؛ مبتنی بر فناوری چندرسانه ای 
مثل صوت و تصویر، ویدئو و…، 3( آموزش نسل سوم؛ مبتنی بر ارتباطات راه دور مثل کنفرانس صوتی از راه 
دور، کنفرانس ویدئویی از راه دور، ویدئوهای تعاملی و… 4( آموزش نسل چهارم؛ مبتنی بر مدل یادگیری منعطف 
)Flexible Learning Model( مانند مدل فایل های آموزشی قابل دسترس در سامانه های اینترنتی، یا فایل های 
بر  مبتنی  مدل  پنجم؛  نسل  آموزش   )5 و   )interactive multimedia online( آنالین  تعاملی  چندرسانه ای 

آموزش منعطف هوشمند و خودکار مانند سامانه های یادگیری و ارتباطی تعاملی که امروزه ما با آن مواجه هستیم.
با توجه به این تقسیم بندی تیلور، ما می توانیم نشانه هایی از گذار به آموزش دیجیتال را از نسل سوم مدل های 

روابط عمومی ها ابعاد ارتباطی »گذار دیجیتال« را رصد کنند
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آموزش به بعد مشاهده کنیم تا اینکه در نسل پنجم، کاماًل دیجیتال و به نوعی »خودکار« است، یعنی هم در تولید 
 Auto اصطالحًا  و  آموزشی خودکار  محتوای  تولید  در  و حتی  آموزشی  مشاوره های  در  آموزشی، هم  برنامه های 

Generate است.
نکته دوم، »ابعاد ارتباطی« این تحوالت فناورانه در حوزه آموزش است که به نظر می رسد تا حد زیادی در برنامه های 
این است که ما به عنوان  اگر بخواهیم خوش بینانه قضاوت کنیم،  اینکه  یا حداقل  آموزشی مورد غفلت واقع شده 
سیاست گذار و برنامه ریز از این سرعت تحوالت تا حدودی عقب افتاده ایم. در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است:

1. سرعت تحوالت حوزه آموزش، هم به دلیل تغییرات فناورانه، و هم به دلیل عواملی غیر از تغییرات فناورانه به 
 Joseph Alois( شدت باالست. اگر ما به ادبیات و تاریخ ارتباطات مراجعه کنیم، اندیشمندانی مثل یوزف شومپیتر
Schumpeter( در سال 1934 عنوان کرده بود که ما هر 50 سال شاهد »انقالب فناورانه« خواهیم بود. در حال 
حاضر به واسطه پیشرفت های تکنولوژی شاید این پنجاه سال به 10 سال یا شاید هم 5 سال تبدیل شده است. یعنی 

ما هر پنج یا 10 سال شاهد یک تحول فناورانه مهم، حاال اگر نگوییم انقالب فناورانه، هستیم.
عالوه بر این، دالیل غیرفناورانه و به عبارتی محیطی، مانند اپیدمی کرونا هم باعث شده که ما حرکتمان به سمت 
استفاده از فناوری در آموزش بیش از گذشته شود. به همین منظور می بینیم که آموزش مجازی و یادگیری دیجیتال 
که در حالت طبیعی ممکن بود چند دهه طول بکشد تا به آن برسیم، در یک بازه زمانی دو ساله به امری رایج در 

همه جای جهان تبدیل شده است.
2. محاسبات اقتصادی و فنی بیشتر از ابعاد و پیامدهای ارتباطی و فرهنگی در این گذار فناورانه در حوزه آموزش 
مورد توجه قرار گرفته است. یک محاسبه ای اخیراً توسط گروه گارتنر، که یک کمپانی مشاوره مشهور در حوزه آی. 
تی برای مدیران می باشد، انجام شده که می گوید هزینه یک »ارتباط چهره به چهره« برای سازمان ها، 8 دالر است. 
همین هزینه برای »ارتباط تلفنی« 4 تا 6 دالر، برای »ارتباط از طریق ایمیل« 50 سنت تا دو و نیم دالر و برای 
»ارتباط دیجیتال« از طریق خدمات وب )Web Self Service( تنها 24 سنت، یعنی یک چهارم دالر است. لذا 
ما می بینیم که در پس چنین محاسباتی است که ما شاهد این سرعت و گرایش به سمت دیجیتالی شدن هستیم. 
ادامه به آن اشاره  ارتباطی و فرهنگی گوناگونی داشته که در  اما پیامدهای  البته این موضوع فی نفسه بد نیست، 

خواهیم کرد.
این دو نکته که در باال به آن اشاره شد، به قول تیلور یک »پتانسیل کوانتومی« برای جهش در ابعاد مختلف ایجاد 
کرده که ما امروزه شاهد آن هستیم )مانند آموزش جهانی و آموزش بدون مرز و …(. از منظر اقتصادی هم این 

جهش نفع زیادی برای پیشگامان آن داشته است که پرداختن به آن از حوصله این پنل خارج است.

 مسئله ارتباطات و روابط عمومی ها در گذار به دانشگاه دیجیتال
مسئله ای که در حوزه ارتباطات و روابط عمومی وجود دارد این است که آیا گذار به آموزش دیجیتال، به صورت 
طبیعی اتفاق افتاده است یا خیر؟. به عبارت دیگر، آیا در این گذار ابعاد ارتباطی و فرهنگی موضوع مورد توجه قرار 
گرفته است؟ مثاًل آیا می توان همزمان با گذار فناورانه فرهنگ سازی و ظرفیت های جانبی آن در ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی و دینی هم ایجاد شده است؟ یا حداقل اینکه آیا ما با برنامه و به صورت سیستماتیک وارد این گذار شدیم 

یا این گذار، چه بر اثر جبر فناوری یا بر اثر شرایط محیطی مثل مانند اپیدمی کرونا بر ما تحمیل شده است!
واضح است که پاسخ به این سواالت لزومًا مثبت نیست! یعنی در این مدل آموزش نسل پنجم که دیجیتال است، در 
فرایند طبیعی و نرمال ارتباط، بر مبنای هر مدل ارتباطی که بخواهیم نگاه کنیم، نوعی چولگی به نفع غلبه فناوری 
اتفاق افتاده است و این از منظر روابط عمومی خوشایند نیست. حداقل اینکه بر اساس ابتدایی ترین مدل های ارتباطی 
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اگر بپذیریم که یک طرف ارتباط »مخاطب« است، در این گذار دیجیتال، از وزن و ترجیح و اولویت »مخاطب« 
ارتباطی مانند نظریه غنای رسانه ای )Media Richness Theory( یا نظریه  کاسته شده و برخی نظریه های 
حضور اجتماعی )Social Presence Theory( هم آن را تأیید می کند. البته باز هم تأکید می کنم که این گذار 
فناورانه و دیجیتال کاماًل منفی نبوده و تأثیرات مثبت زیادی را حتی برای مخاطب به همراه داشته است و به همین 

دلیل نمی خواهیم یک طرفه به این موضوع نگاه کنیم.

 رویکردهای ممکن در روابط عمومی در گذار به دانشگاه دیجیتال
با توجه به این مسئله و چالش هایی که به آن اشاره شد، روابط عمومی ها می توانند دو رویکرد به دانشگاه دیجیتال 

داشته باشند:
 جبر فناورانه را بپذیرند و با اخذ برچسب »دیجیتال«؛ ذیل »روابط عمومی دیجیتال«، همه فعالیت ها را به سمت 

دیجیتالی و فناورانه کردن آن پیش ببرند. که این به معنای همان غلبه نگاه فنی بر این مقوله است.
با ماهیت »ارتباطات« به معنای نظری، فلسفی و اصولی آن وفادار باشند و همچنان بر فعالیت هایی از جنس اقناع، 
تأثیر اجتماعی، مشارکت، دیالوگ، تفاهم و گفت وگو وفادار و پایدار بمانند، و به قول هابرماس همچنان حتی در 

شرایط گذار دیجیتال و جبر ناشی از آن، به دنبال فراهم ساختن »شرایط آرمانی ارتباط« باشند.
من در حال حاضر پاسخی به این که کدام رویکرد بهتر بوده یا اتفاق افتاده است، ندارم. به رغم تجربه یکی دو سالی 
که از گذار به شرایط آموزش دیجیتال داریم، هنوز زود است که از موفقیت یا عدم موفقیت تجربه زیسته خودمان 
از نگاه ارتباطات و روابط عمومی صحبت کنیم. در واقع الزامات علمی و مالحظات پژوهشی هنوز چنین اجازه ای 
به ما نمی دهد. حتی ممکن است رویکرد تلفیقی فی البداهه به نظر بهتر و ایده آل تر باشد؛ اما چالش شرایط امکان 

و امتناع آن همچنان مطرح است!
به همین خاطر زمانی که بحث برگزاری این پنل با محوریت »روابط عمومی« مطرح شد، من با مشورتی که با 
همکاران داشتم، ترجیح بر این شد که با این موضوع به صورت ریشه ای برخورد کنیم. به همین دلیل امروز در این 
پنل به جای دو تکنسین ارتباطات، میزبان دو اندیشمند ارتباطی با پشتوانه نظری و فسلفی بیشتر و غنی تر یعنی 
جناب آقای دکتر هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و جناب آقای دکتر مهدی منتظرقائم، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم که هریک از آنها در سخنانشان، رویکردهای نظری و فلسفی عمیقی به 

این مقوله خواهند داشت.

دکتر عباس قنبری باغستان / علم، حوزه دیجیتال و فناوری های همگرا



پویش علمی ایران در آینه 1400 -2901

دانشگاه ها متأسفانه نظام و ساختار کلیسایی خود 
را حفظ کرده اند

دکتر احسان چیت ساز
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

نشست تخصصی »آینده یادگیری مهارت های حرفه ای و تخصصی در دانشگاه دیجیتال«، به عنوان 
یکی از نشست های تخصصی اولین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«، روز چهارشنبه برابر با 10 
شهریورماه 1400 برگزار شد. در این نشست که با میزبانی دفتر آموزش های حرفه ای و تخصصی مرکز 
فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر احسان چیت ساز، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران با موضوع »مزیت بین المللی و مزیت رقابتی موک دانشگاه تهران« به سخنرانی پرداختند که 

گزارش کامل آن را در ادامه می خوانید:

دکتر احسان چیت ساز، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در ابتدای سخنان خود درباره مزیت رقابتی 
یادآور شد: زمانی که درباره مزیت رقابتی صحبت می کنیم، باید بدانیم که از میان انبوه و گستره ای که در بخش های بازار 
وجود دارد، می خواهیم در کجا رقابت کنیم. همچنین پس از آن باید بدانیم که در این عرصه چگونه به رقابت بپردازیم.

دکتر چیت ساز با تأکید بر فهم نرخ بازده و نرخ ورود، ادامه داد: در بخش اول باید به سراغ این هدف برویم که در کجا 
مزیت رقابتی، نرخ بازده اکنون و آتی و نرخ ورود رقبا وجود دارد. جایی که نرخ ورود باال باشد، مکان خوبی برای ارائه 
سرویس و خدمت تجاری نیست. به عبارت دیگر زمانی که نرخ ورود باال باشد، نرخ خروج هم باالست و احتمال شکست 
کسب و کارها فراهم می شود. اگر قرار باشد کسب و کاری پایدار باشد، باید بتواند در ابعاد و جوانب مختلف پایدار بماند. پس 
به سراغ ساحتی می رویم که موانعی برای ورود داشته باشد. دانشگاه ها تا به امروز تالش کرده اند تا به ُطُرق مختلف با 
مشروعیت بخشی به مدرک های دانشگاهی این موضوع را تأمین کنند و مدارک دانشگاهی ارزش خود را از دست داده اند 

و امروز کاربست دانش و نوآوری در آن منشأ ایجاد ارزش است.
وی تصریح کرد: پرسش دوم نیز به ما یادآوری می کند که چگونه باید با سایر افراد فعال در این حوزه به رقابت پرداخت. 
هسته این مفهوم به نظریه منبع محور بارنی بازمی گردد. به عبارت دیگر باید بدانیم که آیا منبع ارزشمند، کمیاب و 
غیرقابل تقلید و غیر قابل جانشینی در اختیار وجود دارد یا خیر. زمانی که چنین منبعی در اختیار دانشگاه قرار داشته باشد، 
می توان اذعان کرد که مزیت رقابتی پایداری را در اختیار داریم و این همان چیزی است که تفاوت محصول ما را با سایر 

محصوالت موجود در بازار مشخص می کند.
بین المللی  و  آموزشی مختلف  پلتفرم های  وجود  به  اشاره  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پارک  بازار  توسعه  معاون 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر پلتفرم های آموزشی مختلفی در ایران و جهان وجود دارد. به نظر می رسد در آموزش هایی 

مزیت رقابتی دانشگاه تهران در موک حوزه های علوم انسانی است
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که ما به ازای بین المللی دارند، بسیاری از مزیت های رقابتی خود را از دست خواهیم داد؛ چراکه به نوعی منبع ارزشمند، 
کمیاب، غیرقابل تقلید و جانشینی و منشأ مزیت رقابتی را کمتر در اختیار داریم. به همین دلیل در چنین شرایطی باید به 

سراغ مزیت هزینه برویم تا مشتری خود را با توجه به سایر پلتفرم ها حفظ کنیم.
دکتر چیت ساز در پاسخ به این پرسش که »چه چیزی می تواند مزیت موک دانشگاه تهران را در آینده ای که آموزش 
خصوصی است، فراهم کرد؟ » گفت: می دانیم که دانشگاه زایده کلیسا بوده و تمامی نظام های مدیریتی داخل کلیسا را 
در خود پیاده کرده است. اگر بخواهید یک تغییر کالن را در دانشگاه اعمال کنید، باید به شوراها و هیئت های گوناگونی 
رجوع کرد؛ به عبارت دیگر یک مجموعه فرایند بسیار پیچیده و طوالنی وجود دارد و این امکان که متناسب با نیازهای 

بازار حرکت کرد، وجود نخواهد داشت.
عضو فعال در زیست بوم دانش بنیان کشور در پاسخ به این پرسش که »اگر موک دانشگاه تهران بخواهد مزیت رقابتی 
داشته باشد، باید کجا آن را جست وجو کرد؟ » یادآور شد: اگر موک دانشگاه تهران بخواهد مزیت رقابتی داشته باشد، باید 
همان جایی که منبع غیرقابل تقلید دارد، برود. منبع غیرقابل تقلید زمانی ایجاد می شود که محتواهای موجود در سایر 
پلتفرم های آموزشی کپی نشود و زایشی از درون صورت پذیرد. الزم به ذکر است که رسیدن به منبع غیرقابل تقلید در نظام 

آموزش عالی کشور، در حوزه علوم انسانی است که از فرهنگ ایرانی-اسالمی می جوشد.
وی تصریح کرد: گمان می کنم که مزیت رقابتی دوره موک دانشگاه تهران، تمرکز بر رشته های علوم انسانی است. جایی 
که محتواها برآمده از آن چیزی است که در فرهنگ ما وجود دارد. همچنین یادگیری هایی که از داخل این فرهنگ 
می جوشد و می توان آن را در جامعه جهانی ارائه داد. بنابراین در پاسخ به این مسئله که »کجا باید رقابت کرد؟« باید بر 
محتواهایی که در حوزه علوم انسانی وجود دارد، تمرکز کرد. »چگونگی رقابت« نیز به چگونگی ارائه محتوا به صورت 

جذاب و مناسب در پلتفرم های آموزشی برمی گردد.
دکتر چیت ساز پرسید: اگر قابلیت های دانشگاه تهران در خالل مراحل آغازین حیاتش تعیین شده باشد آیا واقعاً توسعه 
قابلیت های نوین مورد نیاز برای مواجهه با چالش های فردا امکان پذیر است؟ وی در پاسخ به این سوال گفت قابلیت ها، نیاز 
به هماهنگی بین اعضای سازمانی مانند یکپارچه کردن مهارت ها دارد. اینجاست که استراتژی به عنوان رویه و نه گفتمان 
است. رویه سازی دربردارنده »الگوی تکراری فعالیت« می باشد که معمواًل »بدون هوشیاری آگاهانه« انجام می شوند. دو 
عامل در کارایی و اثربخشی تیم های کاری اثرگذار است اول یادگیری سازمانی )تکرار و تکرار وظایف پیچیده( و دوم فرهنگ 
سازمانی )ظرفیت اعضای سازمان در درک یکدیگر و همکاری با هم بدون هدایت مدیریت دائمی، وابسته به ادراکات 

مشترک، ارزش های مشترک و هنجارهای رفتاری( است.
منابع  ارزیابی  برساخته سیستم  پاداش های  و  قابلیت، جریمه  توسعه  کلیدی  اشاره کرد که محرک  دکتر چیت ساز 
نیستند بلکه رهبری سازمانی با یک نیت برجسته استراتژیک جاه طلبانه است که توسط رهبری سازمان میان اعضای 
سازمانی القا شده است. بسیاری از سازمان ها قادر به سازگار شدن با شرایط متغیر هستند. خود ظرفیت تغییر ممکن 
است به عنوان یک قابلیت سازمانی در نظر گرفته شود. توانایی سازمان برای یکپارچه کردن، ساختن، و پیکر بندی 
مجدد شایستگی های درونی و بیرونی به منظور پاسخگویی به محیط های سریعًا در حال تغییر را قابلیت های پویا 
می نامند. قابلیت های پویا را هر قابلیتی که به یک سازمان اجازه می دهد منابعش را بر حسب سازگاری و تغییر پیکر 
بندی مجدد کند، در نظر می گیرند. اما آیا دانشگاه با فرایندهای پیچیده تصمیم گیری دارای قابلیت های پویاست؟ 
دکتر چیت ساز به این نکته اشاره کرد که به دلیل زایش دانشگاه از کلیسا، فرایندهای محافظه کارانه تصمیم گیری در 
کلیسا به دانشگاه تسری یافته است. از این روست که در دانشگاه با انبوهی از شوراها و هیأت ها برای تصمیم گیری 
مواجهیم که تغییر در رویه های آن را پیچیده و گاه غیر ممکن می کند. قابلیت پویا یک فرآیند سطح باالتر است که 
از آن طریق سازمان، روش های جاری عملیاتی اش را اصالح می نماید. از این رو، موک دانشگاه تهران می تواند نقطه 
تغییر بازی استراتژیک دانشگاه باشد. جایی که فرایندهای تصمیم گیری پیچیده دانشگاه را کنار می گذارد و هم راستا 
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با نیاز بازار به تولید و عرضه محتوا و خدمات می پردازد. این یک تمایز اساسی در دانشگاه دیجیتال جدید است! کلید 
توسعه ممتاز منابع، اهرم کردن منابع است. اول منابع را متمرکز کنیم و سپس از طریق »کاوش تجربیات« به منظور 

تسهیل یادگیری به انباشت منابع اقدام کنیم. اینجاست که موک به مزیت رقابتی دانشگاه بدل می شود.
نویسنده کتاب شایستگی های منابع انسانی در باب استراتژی های بازی جدید گفت: یکی از مهمترین موضوعات 
برای موک دانشگاه آن است که بدانیم چگونه استراتژی های نوآور تدوین می کنیم؟ وی تأکید کرد؛ نوآوری های 
استراتژیک مستلزم پیشگام بودن در طول یک یا چند بعد استراتژی هستند. برخی شرکت ها محصوالتی را تولید 
می کنند که یک بازار کاماًل جدید را خلق می نماید. مثاًل زیراکس صنعت دستگاه کپی کاغذهای معمولی را خلق 
نمود؛ و می توان گفت که خلق بازارهای جدید، ناب ترین شکل استراتژی اقیانوس آبی است- خلق »فضای بازار بی 
چون و چرا«. این دقیقًا ذات مزیت رقابتی دانشگاه تهران است. آموزش هایی که از فرهنگ ایرانی-اسالمی بجوشد 
اجتماعی  علوم  ایرانی-اسالمی،  عرفان  ایرانی-اسالمی،  فلسفه  نباشد.  جهان  در  شده  ارائه  آموزش های  ترجمه  و 
زاینده موک دانشگاه تهران و  اقیانوس آبی برای نوآوری و چشمه  ایرانی-اسالمی یک  ایرانی-اسالمی، معماری 

منشأ مزیت رقابتی پایدار دانشگاه است.
همچنین موک دانشگاه می تواند بخش های مشتری جدید برای محتوای موجود خلق کند و فضاهای بازار جدید وسیعی 
را باز نماید. اپل رایانه شخصی را اختراع نکرد، بلکه بازار رایانه های خانگی را راه اندازی کرد. موک دانشگاه تهران باید 
محتوای عمومی، مهندسی و علوم پایه خود را به اقصی نقاط فارسی زبانان دنیا برساند و محتوای تخصصی زاییده از 
فرهنگ ایرانی را در جهان بگستراند. این مزیت با دارایی ارزشمندی به نام اعضای هیأت علمی منحصر به فرد دانشگاه 
تهران قابل تقلید نیست. موفق ترین استراتژی های اقیانوس آبی یک صنعت کاماًل جدید را راه اندازی نمی کنند بلکه 
رویکردهای نوینی برای خلق ارزش مشتری معرفی می کنند. از این رو نوآوری های استراتژیک دل یک سیستم یکپارچه 
برای سفارش، مونتاژ و توزیع رایانه های شخصی بود که اجازه انتخاب بی مانندی به مشتری و تکمیل سریع سفارشات 
را می داد. وی تأکید کرد مطالعات مکنزی نشان می دهد که یک عنصر کلیدی نوآوری استراتژیک- چیزی که آنها 
استراتژی بازی جدید می نامند- مستلزم تغییر شکل دادن زنجیره ارزش صنعت به منظور تغییر »قوانین بازی« درون 
یک بازار می باشد. نوآوری استراتژیک اغلب درگیر تلفیق ابعاد عملکردی است که سابقا بعنوان عناصر متضاد یکدیگر 
به آنها نگریسته می شد. موک دانشگاه تهران یک طرح نوآور، نوآوری فرایند، و یک مدیریت کارآفرینانه ناب برای 
تولید محتوا را نیاز دارد تا رقابت پذیری قیمتی، روزآمدی محتوا، تمایز محتوا و خدمات مشتریان پاسخ گو را باهم تلفیق 
نماید. چیت ساز خاطر نشان کرد با این حال حتی استراتژی های نوآور نیز در معرض تقلید هستند. بیشتر اشکال بادوام 
مزیت رقابتی آنهایی هستند که ناشی از نوآوری مدیرتی مانند سیستم تولید ناب تویوتا، می باشند. برای شناسایی منابع 
سازوکارهای صیانتی، الزم است فرایند تقلید رقابتی را بررسی نمائیم، برای این که یک شرکت به طور موفقیت آمیزی 
استراتژی دیگری را تقلید کند، بایستی چهار شرط را محقق سازد. از این رو، موک دانشگاه تهران باید به صورت پیوسته 
در حال شناسایی، تشویق، تشخیص و تملک منابعی باشد که در دانشگاه تهران کالسیک امکان این تملک وجود ندارد. 
موک دانشگاه باید قادر به تملک منابع و قابلیت های الزم برای سرآمدی استراتژیک باشد و هر فردی که حرفی یا دانش 
یا مهارتی ارزشمند برای انتقال به جامعه دارد را باید به هر نحوی جذب کند؛ امری که در دانشگاه تهران کالسیک مقدور 
نیست. موج های فناوری متوالی سبب تزلزل رهبران بازار و اجازه یافتن تازه واردها برای کامیابی شده است و این دقیقًا 
زمانی است که اگر موک دانشگاه تهران را برای جایگاه یابی حمایت نکنیم مزیت رقابتی دانشگاه از دست خواهد رفت.



دکتر رضا رستمی

دکتر رضا پورحسین دکتر سوگندقاسم زاده دکتر الهه حجازیدکتر عباس استاد تقی زاده

دکتر اعظم نوفرستی دکتر سعیده لطفیاندکتر ملیحه شیانی

دکتر مریم رسولیان

روانشناسی، زنان و خانواده



پویش علمی ایران در آینه 1400 -2941

نگاه نظام تربیتی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی
به کودکان نگاه درستی نیست

دکتر رضا پورحسین
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

تهران،  دانشگاه  از  بالینی  روان شناسی  رشته  دانش آموخته  متولد 1۳۳۸  پورحسین،  رضا  دکتر 
کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. 
ایشان تألیف هفت کتاب و ده ها مقاله علمی در روان شناسی را در کارنامه علمی خود دارد. رئیس 
همایش های چهره های ماندگار، مدیر شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون، مدیرمسئول و سردبیر 
مجله کودک و مجله علمی رویش روان شناسی ازجمله مسئولیت های اجرایی ایشان است. صغری 
داوری فرد، به مناسبت ۲0 نوامبر که به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شده است با دکتر رضا 

پورحسین به گفت وگو پرداخته است.

 با سپاس از شما برای پذیرش انجام این گفت وگو، لطفاً به عنوان سرآغاز بحث بفرمایید تعریف کودک از نظر 
شما به عنوان یک روان شناس چیست؟

در یک تعریف ساده علمی می توان گفت که کودک، کودک است، مینیاتور بزرگ سالی نیست. کودک، کودک است؛ 
یعنی دنیای ذهنی و روانی کودک کاماًل٬ با بزرگ سال متمایز است. ویژگی های او ویژگی های همین وهله و متفاوت از 
بزرگ سال است. او یک بزرگ سال کوچک نما نیست، بلکه کودک است. این تعریف به ما یک نگاه می دهد، این نگاه 
می گوید برای ورود به دنیای کودکی باید او را از یک بزرگ سال متمایز کرد تا بتوان وارد دنیای ذهنی او شد. به لحاظ 

سنی، کودکی تا سنین 14-15 سالگی را پوشش می دهد که البته از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
 

 به نظر شما دالیل نام گذاری »روز جهانی کودک« چه بوده و آیا این نام گذاری به بهبود شرایط زندگی کودکان 
)به لحاظ جسمی، معنوی و روحی( کمک کرده است؟

دلیل نام گذاری روزی به نام »روز کودک« به دلیل طرح و تصویب اعالمیه حقوق کودک در نوامبر 1959 بوده است. 
این اعالمیه در سال 1924 در ژنو طرح شده بود و در سال 1959 تصویب شد. دلیل دیگر نام گذاری ها بهانه ای برای زنده 
نگه داشتن موضوعاتی است که دارای اهمیت فراوانی برای رشد و توسعه جوامع بشمار می رود. وقتی مسائل، مشکالت 
عدیده فردی، بهداشتی و اجتماعی پیرامون کودکان مطرح شد، انگیزه طرح و تصویب این اعالمیه شکل گرفت. اینکه تا 
چه حد در جهت بهبود شرایط زندگی کودکان مؤثر بوده است باید بررسی شود. طبیعی است فعالیت های خوبی در برخی 

در ارتباط با حقوق کودکان مشکل قانون نداریم
اشکال در نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است
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کشورها انجام شده و می شود اما در برخی موارد هم صرفاً یک کار نمادین و سمبلیک است و ثمره ای برای بهبود وضعیت 
کودکان نداشته است. شایسته است در این مورد بررسی علمی صورت بپذیرد. البته گزارش هایی توسط یونیسف ارائه 
می شود ولی به نظر می آید نباید به این گزارش ها بسنده کرد؛ چرا که گزارش های یونیسف توسط دفاتر نمایندگی آن ها 
در کشورها تهیه می شود. این دفاتر مستقیماً تحت اداره دولت ها فعالیت می کنند به همین دلیل گزارش های یونیسف 

ممکن است دارای تورش و سوگیری باشد.

 به نظرم اگر بگوییم اولین حق کودکان که باید در روز جهانی کودک به آنان بدهیم حق شاد زیستن است، 
سخن گزافی نباشد، به نظر شما به عنوان یک روان شناس، کودکان جامعه ما تا چه اندازه شاد هستند؟ آیا آمار 

یا تحقیقی در این زمینه وجود دارد؟
درباره میزان شادی کودکان در ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما با توجه به بهبود شرایط زندگی و ارتقا سطح 
بهداشت، رفاه و آموزش فکرمی کنم شرایط خوبی را تجربه می کنند. البته این موضوع در وضعیت های متوسط و باالی 
اجتماعی و اقتصادی صدق می کند. در طبقات پایین اجتماعی اقتصادی شادی کودکانه رنگ و بوی ضعیف تری دارد 
و گاهی هم مشاهده نمی شود. شاخص دیگری که بیانگر افزایش نشاط و شادی کودکان است افزایش توجه والدین 
به وضعیت بهداشتی، تحصیلی و بعضاً سالمت روان کودکان در فضای شهری در ایران است. خانواده ها برای کودکان 
خود وقت خاص اختصاص می دهند، به وضعیت تحصیلی آن ها رسیدگی می کنند، به بهداشت آن ها توجه می کنند، رفاه 
فعلی و آینده آن ها برای والدین شان مهم است و نمونه های دیگر که این توجه خاص به کودکان بیانگر آن است که در 

زندگی های شهری و البته در طبقات متوسط به باال وضعیت کودکان وضعیت خوبی است.
 

 لطفاً بفرمایید ایران از چه زمانی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آیا این عضویت تأثیری در بهبود زندگی 
کودکان ایرانی داشته است یا خیر؟

فکر می کنم ایران در سال 1372 )مجلس چهارم شورای اسالمی( به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. البته در این قانون 
سعی شده است که موارد آن با مبنای دینی و فرهنگ بومی ما انطباق داشته باشد. طبیعی است وقتی قانونی به تصویب 
می رسد، همه دستگاه های مرتبط با موضوع قانون، ملزم به اقدام و رعایت بایدها و نبایدهای آن هستند. مهم این است که 
نظارتی صورت پذیرد که آیا قانون به خوبی اجرا می شود یا نه؟ وگرنه روح قانون در اسناد باالدستی درباره کودکان خود را 
نشان داده و می دهد. در اینکه نظارت جدی صورت می پذیرد یا نه حداقل من اطالع دقیقی ندارم. به عنوان نمونه کودکان 
کار و نیز محروم بودن برخی از کودکان از تحصیل نشان می دهد که قوانین در بعضی موقعیت ها به خوبی اجرا نمی شود. پس 
مشکل قانون نداریم. بلکه اشکال در نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است. البته درباره لزوم ارائه قوانین دیگر فکر می کنم 

در برخی موارد، خأل قانونی وجود داشته باشد که الزم است در این باره اقدام تقنینی صورت پذیرید.
 

 به نظر شما بزرگ ترین مشکل و معضلی که کشور ما در رابطه با موضوع کودکان با آن مواجه است چیست؟
به نظر من ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم و آن عدم وجود یک نهاد باالدستی است که موارد و مسائل کودکان 
را رصد و پیگیری کند و دستگاه های مختلف را هماهنگ نماید. آموزش وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و صداوسیما از مهمترین دستگاه های هستند که برای کودکان فعالیت می کنند و بخشی از مأموریت آن ها 
برای رشد و ارتقاء سطح رشد، بهداشت، آموزش و سواد فرهنگی و اجتماعی است. همان طور که وزارت ورزش و جوانان 
عهده دار و هماهنگ کننده دستگاه ها برای جوانان است؛ کشور نیاز دارد که یک نهاد باالدستی موارد مربوط به کودکان 
را هماهنگ کند. فعاًل چنین دستگاهی وجود ندارد. بخش های مختلف کارهای خود را می کنند اما تحت یک فرماندهی 

دکتر رضا پورحسین / روانشناسی، زنان و خانواده



پویش علمی ایران در آینه 1400 -2961

اقدام نمی کنند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم سیاست جمعیتی کشور ما اقتضا می کند که 
به موضع کودک و مسائل آن بیشتر توجه کنیم. بخشی از مشکالتی که برای کودکان پیش می آید شاید ناظر به عدم 
هماهنگی بین بخش های مختلفی است که برای ارتقای وضعیت کودکان مأموریت دارند، به عبارت دیگر بخشی از 
مسائل و مشکالت ما مکانیزمی است نه محتوایی. این سیستم ها و مکانیزم ها هستند که راه را برای تحقق اهداف و 
رسیدن به محتواهای رشد یافته فراهم می سازند پس اقتضا می کند که بیشتر به مکانیزم ها و روش ها توجه شود. این 
موضوع را تأکید کنم که با توجه به داشتن فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی، مشکلی در محتوا نداریم بلکه مسئله اصلی 
نبود مکانیزم است که این مشکل با تأسیس یک نهاد هماهنگ کننده باالدستی که نقش فرماندهی نیز داشته باشد تا 

میزان زیادی حل می شود.
 

 استاد! وقتی قرار شد با شما مصاحبه ای درباره روز جهانی کودک انجام بدم ذهنم بشدت درگیر مسائل 
خانواده و مسائل روز خانواده ها بود چطور می توانیم از روز جهانی کودک صحبت کنیم، از حقوق کودک حرف 
بزنیم درحالی که حقوق خانواده کودک نادیده گرفته می شود، … اجازه بدهید اینگونه بیان کنم آیا در شرایط امروز 

جامعه ما، »روز جهانی کودک« معنا و مفهومی دارد؟
بله. من هم موافقم. زمانی می توانیم از حقوق و ارتقا شرایط زندگی کودکان صحبت کنیم که این شرایط را ابتدا برای 
خانواده فراهم شده باشد. البته خانواده هایی هستند که خودشان مشکل جدی اقتصادی دارند اما برای کودکان خود از 
هیچ اقدام مثبت فروگذار نمی کنند، اما وقتی خودشان در مضیقه بسر می برند حتی اگر قصد ارتقا شرایط کودکان را 
داشته باشند به زحمت می افتند. به عبارت دیگر ارتقا شرایط زندگی خوب برای کودکان مستلزم فراهم سازی این شرایط 
برای خانواده، آموزش وپرورش و وزارت بهداشت و درمان است. این دو فضا از هم متمایز نیستند. به عبارتی کودک در 
خانه و کودک در مدرسه تعریف می شود. وقتی زمینه ها و موقعیت های زمانی و مکانی رشد کودکان فراهم شود رشد 

آن ها تحقق می یابد.
 

 آیا شما قبول دارید که کودکان »بی گناهان محکوم مدام العمر هستند«؛ چرا که اگر کودکی شرایط زندگی 
مطلوبی ندارد خودش در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته، این والدین کودکان و سیاست گذاران جمعیتی کشور 

هستند که این کودکان را وارد زیست جدید می کنند.
کودکان امروز آینده سازان فردا هستند. پس میزان زیادی از شرایط فردا در امروز رقم می خورد. طبیعی است اگر در 
امروز، کودکانی داشته باشم که نیازهای آنان به خوبی فراهم نمی شود این کمبودها به فردا و زندگی آینده آن ها منتقل 
می شود. پس الزم است برای فردا، همین امروز سرمایه گذاری کنیم. متأسفانه نگاه نظام تربیتی، آموزشی، بهداشتی و 
فرهنگی برای کودکان نگاه درستی نیست. ما تصور می کنیم پول خرج کردن و فراهم سازی امکانات الزم برای کودکان 
هزینه است؛ درحالی که هرگونه هزینه در امروز، سرمایه گذاری برای فرداست و ریالی از پول خرج شده به هدر نمی رود. 
اینجاست که اصل اقتصاد آموزش وپرورش، اصل اقتصاد تعلیم و تربیت معنا پیدا می کند. بر اساس این اصل، هرگونه 
هزینه در زمینه آموزش وپرورش، سرمایه گذاری محسوب می شود. این گونه نام گذاری ها بیشتر نمادین است تا حداقل در 
یک هفته، یک روز مسئوالن، برنامه ریزان، مربیان و حتی والدین به این موضوع فکر کنند که کودک و کودکی مهم 
است و آینده کشور ما در گرو رشد کودکان در زمینه های گوناگون است و نیز به این موضوع توجه می دهد که کودکان 
عالوه برداشتن نیازهای متفاوت، حقوقی نیز دارند که حاکمیت، دولت و خانواده باید آن ها را پاس بدارند و حقوق آن ها 
را محقق سازند و از هر اقدامی که حق کودکان را خدشه دار می سازد اجتناب کنند. کودکان نمی توانند از حقوق خود دفاع 
کنند، گاهی نسبت به آن ها آگاهی هم ندارند، این حاکمیت و والدین هستند که برای رفاه کودکان و نیز ساختن آینده 
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بهتر کشور باید حقوق کودکان را پاس بدارند.
در هر صورت قوانین و اقدامات پراکنده ای در کشور هست که جای خوشحالی است، اما آن ها در یک کلیت منسجم 
تعریف نشده اند تا کمبودها خود را نشان بدهند. به عنوان مثال در زمینه شهرسازی، ساختمان سازی، شهرک سازی و… 
جای کودکان کجاست؟ تا چه اندازه شهرداری نسبت به محل بازی کودکان، اتاق کودک، محل بازی کودکان در مراکز 
تفریحی و تجاری حساس است. تقربیا هیچ. شهرداری از پاسیو و انباری و تراکم و پنجره سؤال می کند اما هیچ گاه 
نپرسیده اند که در نقشه شما اتاق کودک کجاست؟ فکر نمی کنم قوانین شهرسازی و شهرداری، درباره کودکان قانون 
خاصی داشته باشند. اینها خألهای اساسی ما هستند که بیشتر به دلیل فقر نگرش درباره کودکان است. سؤال می کنم 
آیا قوانین جزایی و کیفری ما درباره کودکان و جرایمی که توسط والدین و مربیان اتفاق می افتد کامل است؟ خأل قانونی 
نداریم؟ اگر نداریم خوب است برای مردم تشریح شود و اگر هم خأل قانونی وجود دارد به مردم بگوییم و نسبت به 
رفع این نیاز اساسی اقدام کنیم. یک شاخص که برای من به عنوان یک روان شناس کودک مهم است، میزان اخبار و 
اطالعاتی است که درباره کودکان می شنوم. فکر می کنید چند درصد اخبار روزانه یا حتی هفتگی که ما دریافت می کنیم 
درباره کودکان است؟ و یا شاخص های دیگر. چند درصد فیلم های که برای سینما ساخته می شود، فیلم کودک است و 
کودکان مخاطبان خاص آن هستند. زمانی در دهه 60 و 70، سینمای کودک در ایران رونق داشت ولی در دهه های 80 
و 90 خبری از سینمای کودک نیست. اما در مقابل، رسانه ملی سهم برنامه های کودک و نوجوان را با افزایش ساعات 
پخش و تأسیس شبکه سه، شبکه نهال، پویا وامید برای کودکان و نوجوانان به این موضوع اهمیت داده است. در واقع 
این ها نشان می دهد »کودک« دغدغه شامل و گسترده ما نیست. بخش هایی از حاکمیت به کودکان توجه بیشتری دارند 
و بخش دیگر کمتر و گاهی خیلی کم. بازهم می گویم این تفاوت در اقدامات و قانون گذاری با یک نهاد باالدستی که 

نقش هماهنگ کننده و حتی فرمان دهی هم داشته باشد تا اندازه زیادی حل می شود.

 شما عملکرد نهادهای حمایتی از کودکان را چگونه ارزیابی می کنید و آیا نظارت دقیق و درستی بر فعالیت این 
نهادها مثل سازمان بهزیستی وجود دارد؟

من با حضور مهدهای کودک در سازمان بهزیستی مخالف هستم. مأموریت سازمان بهزیستی، مأموریت دیگری است. 
مهدهای کودک باید در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرند. روند آموزشی و تربیتی باید یک روند طولی مثل دو امدادی 
طی کند. پیش دبستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه. من فکر می کنم اگر آن نهاد باالدستی تشکیل شود می تواند روند 

طولی و عرضی )هماهنگی بین دستگاه ها( را به جهت رشد کودک سامان دهد.
اجازه بدهید اندکی برگردیم به مشکالت و مسائلی که امروز و با وجود گسترش بیماری کووید 19 با آن روبه رو هستیم 
و به تبع آن درگیری های ذهنی و عاطفی که کودکان با آن مواجه هستند، امروز کودکان در محیط ایزوله ای نیستند و 
همراه والدین خود در جریان تمام اخبار مخرب مربوط به بیماری و مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید 19 قرار دارند، به 
نظر شما چگونه باید کودکان را از آسیب های ناشی از این بیماری دور کنیم تا از سالمت روان آن ها حفاظت کرده باشیم.
در ابتدایی بروز کرونا، این موضوع در رسانه ملی مطرح شد که کودکان را در معرض اخبار کووید 19 قرار ندهید و از 
والدین خواسته شد که حتی االمکان نزد کودکان از کرونا و وضعیت ابتالء و مرگ ومیر صحبت نکنند. کودکان وقتی این 
اخبار را می شنوند در ذهن خود تصویرسازی می کنند و دچار ترس و دلهره همیشگی می شوند. وقتی والدین و دیگران 
از مرگ و بحران صحبت می کنند، استرس فقدان پدر و مادر در ذهن آن ها شکل می گیرد. کودکان ترس از این پیدا 
می کنند که ممکن است والدین خود را از دست بدهند. در این شرایط کرونا عالوه بر سالمت جسمی و آموزش رعایت 
پروتکل ها، حفظ سالمت روان کودکان بسیار مهم است. کودکان نباید در معرض اخبار وسیع کرونا قرار بگیرند و یا حتی 
والدین باید مراقب رفتارهای خود باشند تا استرس خود را به کودکان منتقل نکنند. بازی با کودکان، حفظ نشاط خود در 
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خانه می تواند آن ها را از فضای پراسترس دور نگه دارد.
 

 حاال که این روزها با مسئله شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم و بیشتر خانواده ها به دالیل اقتصادی کمتر 
می توانند کنار فرزندان خود باشند، از سوی دیگر با تعطیلی مدارس، ناگزیر تنها منبع آموزشی و تربیتی کودکان، 
تلویزیون و فضای مجازی است، به نظر شما چگونه می توان از آسیب های این فضا جلوگیری کرد، در واقع چه 

کنترلی باید در فضای مجازی و تلویزیون صورت بگیرد تا آسیب ها به حداقل برسد؟
زمانی که کودکان به مدرسه نمی روند، طبیعی است که وظیفه والدین و رسانه ملی دوچندان می شود. البته معتقدم که 
هیچ چیز نمی تواند نبود مدرسه و روابط بین فردی و اجتماعی را جبران کند ولی به ناچار باید تا اندازه ای این کمبود را 
جبران کنیم تا جایی که اطالع دارم، تلویزیون با تأسیس مدرسه تلویزیونی و نیز افزایش برنامه های کودکان و نوجوانان 
اهتمام داشته که بخشی از این نیازها را جبران کند. حتی برنامه های که ناظر  به خانواده است، بخشی از آن ها درزمینهٔ 

رفتار با کودکان در شرایط کرونایی اختصاص یافته است.
 

 به عنوان یک صاحب نظر در این حوزه ارزیابی شما از فعالیت های آموزشی و سرگرمی تلویزیون و فضای 
مجازی چیست؟ به نظر شما آیا فعالیت رسانه ملی متناسب با اوضاع و شرایط امروز جامعه هست و آیا کنترلی 

بر محتوای مطالب ارائه شده در این فضاها وجود دارد؟
من از محتوای رسانه ملی درباره کودکان دفاع می کنم. نمی گویم خیلی ناب و فوق العاده است، اما بسیار خوب است. 
دغدغه تهیه خوراک فرهنگی برای کودکان وجود دارد که همه مباحث مطرح شده در قالب های گوناگون، وجه علمی 
و پژوهشی نیز داشته باشد، اما به لحاظ هنری و زیبایی شناسی می توان کارهای بهتری را برای کودکان تولید کرد. اما 
این اعتماد درباره فضای مجازی تا اندازه زیادی خدشه دار است. متأسفانه عمده محتواهای ارائه شده در فضای مجازی 
نسبتی با فرهنگ ایرانی-اسالمی ندارد و متأسفانه نظارتی هم وجود ندارد. در صداوسیما، دستگاه های نظارتی منظم و 
تعریف شده ای وجود دارد که خدای نکرده غذای روحی ناسالم به کودکان نرسد، اما فکر می کنم هیچ نظارتی در فضای 
مجازی وجود ندارد. متأسفانه باید بگویم که شاهد کانال های ماهواره ای و صفحات مجازی در فضای مجازی هستیم که 
از کودکان به ابزارهای اروتیک استفاده می شود و یا اینکه ویدئوهای مستهجن برای کودکان ارائه می شود؛ یعنی کودکان 
به راحتی می توانند به این گونه محتواها دسترسی داشته باشند. طبیعی است وقتی تصاویر نامناسب به ذهن کودک وارد 
شود، هسته اولیه مشکالت عاطفی و هیجانی و نیز مشکالت رفتاری در کودکان شکل می گیرد که برای این مسائل 
نظارتی وجود ندارد. طبیعی است اگر همان نهاد باالدستی که گفتم وجود داشته باشد می تواند در این زمینه اقدام کند و 

نظارت اعمال کند، ولی متأسفانه فضای مجازی برای کودکان رهاشده است.
 

 شاید طرح این پرسش زودهنگام باشد، ولی به نظر شما نباید با توجه به تجربه اخیر ایران و جهان در مسئله 
همه گیری ویروس کووید 1۹ شکل فعالیت مدارس و دروس تغییر کند؟

قطعاً باید درباره پساکرونا فکر کنیم، البته بحث های صورت گرفته است اما بعید می دانم فکر جدی که منجر به تدوین 
دستورالعمل ها و قوانین شود، صورت پذیرفته باشد. طبیعی است پس از کرونا باید در سواد رسانه ای، سواد سالمت، 
سازوکارهای آموزشی و فرهنگی، ایجاد فضاهای جدید فرهنگی و آموزشی، رفتارهای متناسب با شرایط بحران و تروما 
فکر کنیم. شاید فضاها و پنجره های جدیدی جلوی ما باز شود که مجبور باشیم اقداماتی انجام بدهیم. پس شایسته است 
آینده پس از کرونا را تصویر کنیم. فکر نمی کنم پس از کنترل کرونا، برگشت به وضعیت قبلی به خوبی اتفاق بیفتد بلکه 

طرح واره های ذهنی و رفتاری با شیوع کرونا شکل گرفته که باید زمینه های تحقق آن را فراهم آوریم.
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مسائل اقتصادی و تنگنای مالی 
نباید دلیلی بر زیر پا گذاشتن حقوق کودکان باشد

دکتر الهه حجازی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر الهه حجازی؛ دانشیار دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران دانش آموخته رشته روان شناسی 
از دانشگاه پل والری فرانسه در سال 1۳۶۶ است که کارشناسی ارشد و دکترای خود را در سال 
1۳۶۷ و 1۳۷1 در همین رشته در دانشگاه پاریس گذرانده است. تألیفات و ترجمه های متعددی در 
رشته روان شناسی دارد که از جمله می توان به »روان شناسی تربیتی در هزاره سوم« و »هوش عملی 
در زندگی روزمره« اشاره کرد. همچنین راهنمایی و مشاوره ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا 
از جمله کارنامه پژوهشی ایشان است. از مسئولیت های اجرایی ایشان می توان به معاونت آموزشی و 
پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ریاست مجتمع آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران، 
مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم و مشاور پژوهشی وزیر آموزش و پرورش 
اشاره کرد. ایشان هم اکنون ریاست دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه را بر عهده دارند.

صغری داوری فرد به مناسبت۲0 نوامبر که به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری شده است با دکتر 
الهه حجازی به گفت وگو پرداخته است.

 با سپاس از شما برای پذیرش انجام این گفت وگو، لطفاً به عنوان سرآغاز بحث بفرمایید تعریف کودک از 
نظر شما به عنوان یک روان شناس چیست؟

از تولد نیز رشد همه جانبه در او ادامه  کودک را موجودی می دانم که از زمان جنینی رشدش آغاز می شود و بعد 
می یابد. کودک دارای ظرفیت های بالقوه ای است که در شرایط مناسب به حداکثر می رسد. کودک به طور ذاتی دارای 
نیازهایی است که در صورت برآورده شدن و در جریان تعامل با محیط، منجر به شکوفایی و بهزیستی در او می شود. 

هر فردی قبل از رسیدن به سن بلوغ کودک محسوب می شود.

 به نظر شما دالیل نام گذاری »روز جهانی کودک« چه بوده و آیا این نام گذاری به بهبود شرایط زندگی 
کودکان )به لحاظ سالمت جسم و روح( کمک کرده است؟

کودکان سرمایه های هر جامعه محسوب می شوند و هر کودک می تواند یک عامل توسعه باشد. به همین دلیل نیاز 
است تا کودکان در محیط امن و سالم رشد یابند تا توانمند شود. کودک توانمند می تواند عامل توسعه در هر جامعه ای 

باشد. پس حفظ کودک ضروری است. روز جهانی کودک تأکید بر همین امر دارد.

مأموریت نهادهای آموزشی نیاز به بازتعریف دارد
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 لطفاً بفرمایید ایران از چه زمانی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آیا این عضویت تأثیری در بهبود 
زندگی کودکان ایرانی داشته است یا خیر؟ و آیا قوانین مصوب ضمانت اجرایی دارد؟

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تصویب شده است و فکر می کنم کشور ما در دهه هفتاد )1372( به این 
کنوانسیون پیوسته است. هدف کنوانسیون حقوق کودک حمایت از کودک و ایجاد فضای امن برای رشد کودک 
است. در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورها حق دارند با توجه به شرایط فرهنگی خودشان برخی از 
اصول را تغییر دهند؛ بنابراین قطعیت در این کنوانسیون وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک تقریبًا شبیه مفاد حقوق 
بشر است و حقوق بزرگ سال را برای کودک هم به رسمیت شمرده است. به نظر من مهمترین مواد آن، حق کودک 
برای داشتن یک زندگی مناسب و والدین سالم و مسئولیت پذیر و داشتن حق تحصیل است. حمایت از کودک در 
مقابل آسیب های روانی، جسمانی و جنسی از دیگر مواد مهم این کنوانسیون است. من مطمئن نیستم که ضمانت 
اجرایی برای کلیه مواد کنوانسیون وجود داشته باشد. مثل عدم دسترسی به آموزش و یا کار کودکان و عدم حمایت 

از کودکان بد سرپرست و....
 

 به نظر شما بزرگ ترین مشکل و معضلی که کشور ما در رابطه با موضوع کودکان با آن مواجه است چیست؟
برای  قوانین حمایتی  نبود  از تحصیل،  جامانده  کار، کودکان  باشد. کودکان  تبعیض  مهمترین مشکل وجود  شاید 

کودکان آسیب دیده )جسمانی، روانی، جنسی(.
توجه به کودکان در هر شرایطی ضروری است و معرف مسئولیت های اجتماعی در قبال کودکان است.

 
به شدت درگیر  انجام بدم ذهنم  با شما مصاحبه ای درباره روز جهانی کودک   خانم دکتر وقتی قرار شد 
مسائل خانواده و مسائل روز خانواده ها بود به قول دکتر اقلیما چطور می توانیم از روز جهانی کودک صحبت 
کنیم، از حقوق کودک حرف بزنیم درحالی که حقوق خانواده کودک نادیده گرفته می شود،… بگذارید خیلی راحت 

بگویم آیا در شرایط امروز جامعه ما، »روز جهانی کودک« معنا و مفهومی دارد؟
روز جهانی کودک در همه جا معنا دارد و آن هم توجه به کودکان است. وقتی »مالله«، دختر پاکستانی مورد حمله 
طالبان قرار گرفت و آسیب جدی دید، پرچم حمایت از آموزش برای کودکان را پایین نیاورد. امروز در افغانستان با 
وجود حمله به مکتب خانه ها و مدارس، خانواده ها فرزندانشان را برای تحصیل از مدارس خارج نمی کنند؛ بنابراین 
توجه به کودکان در هر شرایطی ضروری است و معرف مسئولیت های اجتماعی در قبال کودکان است. من نمی دانم 
منظور از حقوق خانواده چیست؟ خانواده از اعضای یک جامعه تشکیل شده است و بنابراین همه اعضای خانواده 
حقوق شهروندی دارند. اینکه در کشوری به دلیل مسائل اقتصادی خانواده هایی در تنگنای مالی باشند دلیل بر زیر 
پا گذاشتن حقوق کودک نمی شود و ما شاهدیم بسیاری از خانواده های محترمی که در این شرایط هستند و برای 
حفظ کودکان خود تالش می کنند. مشکل اصلی خانواده هایی هستند با ناهنجاری های مختلف مثل اعتیاد، خشونت 
در این خانواده ها فرزندان دچار مشکالت بسیار هستند و قانون باید در این خانواده ها مداخله و فرزندان را حمایت 
کند. من حقوقدان نیستم ولی به عنوان یک روان شناس می دانم که با بازتعریف مأموریت نهادهای آموزشی و یاری 
انجمن های مردم نهاد می توان از کودکان حمایت کرد و به بازسازی روابط خانواده نیز کمک نمود. شاید دقت بیشتر 

در انتخاب همسر و پیشنهاد گذراندن دوره های فرزند پروری قبل از تولد فرزند نیز یک راهبرد مفید باشد.

 آیا شما قبول دارید که کودکان »بی گناهان محکوم مادام العمر هستند«؛ چرا که اگر کودکی شرایط زندگی 
مطلوبی ندارد خودش در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته، این والدین کودکان و سیاست گذاران جمعیتی کشور 
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هستند که این کودکان را وارد زیست جدید می کنند.
درست است که ما والدین و محل زندگی مان را انتخاب نکرده ایم ولی این به معنای محکوم بودن نیست. درست 
است که شرایط کودکی که در فنالند به دنیا می آید با کودکی که در افغانستان است متفاوت است ولی باید تالش 
کرد تا شرایط برای کودک افغانستانی بهبود یابد. در دوران کرونا شاهدیم که چگونه انجمن های مردم نهاد به میدان 
آمده اند و در تالش برای بهبود شرایط کودکان مناطق محروم کشورمان هستند. امروزه رویکرد روان شناسی آن است 
که همه ما و به ویژه کودکان نیاز به سرمایه های تحولی داریم و این سرمایه ها فقط والدین نیستند بلکه نهادهای 
حمایتی، همسایه ها، اقوام و نظام آموزشی هم می تواند باشد. امروزه برای بهزیستی کودکان مسئولیت فقط بر عهده 

خانواده نیست و می توان از سایر نهادها در این مورد یاری خواست.
اجازه بدهید اندکی برگردیم به مشکالت و مسائلی که امروز و با وجود گسترش بیماری کووید 19 با آن روبه رو 
هستیم و به تبع آن درگیری های ذهنی و عاطفی که کودکان با آن مواجه هستند، امروز کودکان در محیط ایزوله ای 
نیستند و همراه والدین خود در جریان تمام اخبار مخرب مربوط به بیماری و مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید 19 
قرار دارند، به نظر شما چگونه باید کودکان را از آسیب های ناشی از این بیماری دور کنیم تا از سالمت روان آن ها 

حفاظت کرده باشیم.
شروع بیماری کرونا باعث خروج دانش آموزان از مدارس شده است و زندگی اجتماعی آنان را کاماًل محدود نموده 
از دالیل  یکی  است.  داشته  افزایش  بشدت  نوجوانان  و  کودکان  افسردگی  و  استرس  میزان  در کل جهان  است. 
استرس مرگ و از دست دادن والدین ناشی از ویروس کووید 19 است. این ترس موجب اضطراب و استرس شدید 
می شود. از طرفی به دلیل شیوع بیماری، کودکان بیشتر در خانه هستند و از ارتباطات اجتماعی که بسیار برای آنان 
ضروری است محروم شده اند. این محرومیت و بیشتر با خود بودن و از طریق مجازی درس خواندن نیز شرایط را 
برای افسردگی آماده می کند. کودکان تا جایی که ضرورت رعایت نکات بهداشتی را بدانند الزم است اخبار کرونا 
را دنبال کنند، ولی ضرورتی به دانستن آمار فوتی ها و یا مبتالیان نیست. به نظرم شنیدن اخبار روزانه خیلی مناسب 

کودکان نیست.
 

اقتصادی  به دالیل  خانواده ها  بیشتر  و  مواجه هستیم  کرونا  ویروس  با مسئله شیوع  روزها  این  که   حاال 
کمترمی توانند کنار فرزندان خود باشند، از سوی دیگر با تعطیلی مدارس، ناگزیر تنها منبع آموزشی و تربیتی 
کودکان، تلویزیون و فضای مجازی است، به نظر شما چگونه می توان از آسیب های این فضا جلوگیری کرد، 

درواقع چه کنترلی باید در فضای مجازی و تلویزیون صورت بگیرد تا آسیب ها به حداقل برسد؟
واقعیت این است که بسیاری از خانواده ها قبل از دوران کرونا اجازه استفاده از فضای مجازی را به فرزندان خود 
نمی دادند، ولی امروز فضای مجازی، فضای مورد نیاز برای آموزش و یادگیری است و الزم است دانش آموزان از آن 
استفاده کنند. استفاده از فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، کودکان دارند مهارت های زیادی در استفاده 
از نرم افزارها کسب می کنند، می توانند جستجوگری کنند، ولی همیشه خطر هم وجود دارد. شاید با آگاهی دادن 
به کودکان، گذراندن زمانی حتی حداقلی در کنار کودکان در هنگام استفاده از فضای مجازی بتوان جلوی برخی 

آسیب ها را گرفت.
 

 ارزیابی شما از فعالیت های آموزشی و سرگرمی تلویزیون و فضای مجازی چیست؟ به نظر شما آیا فعالیت 
رسانه ملی متناسب با اوضاع و شرایط امروز جامعه هست و آیا کنترلی بر محتوای مطالب ارائه شده در این 

فضاها وجود دارد؟

دکتر الهه حجازی / روانشناسی، زنان و خانواده
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به  نظرم تلویزیون دارد تالش خود را می کند. برنامه ها هم محتوای شاد دارند، ولی اینکه کودکان بپسندند نمی دانم.
 

 آیا در دوره همه گیری بیماری کووید 1۹ تجارب کشورهای دیگر را )نحوه آموزش، جلوگیری از آسیب به 
کودکان …( موردمطالعه قرار گرفته است؟

من یک بررسی کوتاه در مورد کشورهای دیگر داشتم. تقریبًا در تمام جهان آموزش مجازی است )در فرانسه مدارس 
باز بودند و آن هم به دلیل اینکه والدین باید کار می کردند( و نیمرخ آسیب های روانی یکسان است. راهکار خاصی 

هم ارائه نشده است.
 

 شاید طرح این پرسش زودهنگام باشد، ولی به نظر شما نباید با توجه به تجربه اخیر ایران و جهان در 
مسئله همه گیری ویروس کووید 1۹ شکل فعالیت مدارس و دروس تغییر کند؟

ما یاد گرفته ایم که آموزش را از طریق مجازی انجام دهیم و یادگیرندگان هم خود را تا حدودی سازگار کرده اند. به 
 نظرم تلفیق حضوری و مجازی می تواند برای دوران پس از کرونا الگوی خوبی باشد. در کشور ما معمواًل آلودگی 
هوا در بیشتر ماه های سال وجود دارد و آموزش تلفیقی می تواند خیلی مؤثر باشد. شیوه سنتی آموزش باید تغییر کند 

و این دوران موجب تسریع این امر شده است.
 و به عنوان پرسش پایانی، چرا ما باید همیشه پیرو و تقلیدکننده باشیم؛ چرا نباید برای داشتن فرزند یک سری 
قوانین و مقررات وجود داشته باشد، همان گونه که سالمت جسمی والدین برای داشتن فرزند الزامی است، چرا نباید 
این را حق کودک قبل از تولد بدانیم که پدر و مادری که سالمت روحی و روانی و توانایی برآوردن نیازهای کودک 
را ندارند حق فرزنددار شدن را ندارند، شاید روز جهانی کودک بهانه خوبی باشد تا در فرزندآوری صالحیت اخالقی 

و روانی و تأمین حداقل های زیست کودک قبل از تولد مهیا شود.
من به این سؤال تا حدودی پاسخ داده ام. به  نظرم دولت ها نمی توانند تا این اندازه در زندگی خصوصی افراد دخالت 
داشته باشند. مشاوره های قبل از ازدواج می تواند اجباری باشد )که هست( و آزمون های روانی هم به کار گرفته شود، 
ولی این ها تضمینی برای یک زندگی سالم و سازگار نیست. افزایش آگاهی نسبت به خود، باالبردن مهارت های 
زندگی، مهارت های فرزندپروری و به طورکلی تاب آوری افراد جامعه است که مهم است. اینکه چرا ازدواج می کنیم و 

چرا فرزند می خواهیم باید یک سؤال اساسی برای افراد در آستانه ازدواج و یا فرزندآوری باشد.
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خانواده کلید اصلی دسترسی به اختالل های 
روانشناختی کودکان و نوجوانان است

دکتر سوگند قاسم زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر سوگند قاسم زاده، استادیار دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است. وی 
در بیست ونهمین جشنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به عنوان »پژوهشگر جوان نمونه« 
علوم  دانشکده  ارتباطات  کارشناسی  دانشجوی  پور،  حمیدی  نرگس  رو،  این  از  شد.  برگزیده 

اجتماعی، با ایشان به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید: 

بفرمایید  از آن خود کرده اید،  را  اینکه شما عنوان »پژوهشگر جوان«  به  با توجه  اولین سوال  به عنوان   
پژوهش برای شما از چه زماني و چگونه آغاز شد؟

از  از همان دوران کارشناسی قانع به کالس درس نبودم و همان موقع مثل دوران دانش آموزی در بسیاری  من 
فعالیت های فوق برنامه شرکت می کردم و همین باعث شد خیلی زود وارد محیط پژوهشی بشوم. یعنی، این طور 
نبود که بروم و یک سری واحد را بردارم و سر کالس بنشینم و بعد هم با معدل باال آن درس ها را بگذرانم. همین 
ویژگی  باعث شد با همراهی دانشجویان دیگر برای اولین بار در دانشگاه الزهرا انجمن علمی ، دانشجویی روانشناسی 
بالینی را راه اندازی کنیم و به دنبال آن، با تأسیس یک نشریۀ علمی آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی، همایش و 
ژورنال کالب بستری فراهم شد که فراتر از دانشگاه در حال تحصیل قدم بردارم و از همین طریق با استادان بزرگ 

روانشناسی و مشاوره در دانشگاه های دیگر آشنا شوم.
عرف آن زمان این گونه بود که دانشجویان از مقطع ارشد وارد فضای پژوهشی می شدند، آن هم به واسطۀ پایان نامه ، 
اما من به لطف خدا از ترم سوم کارشناسی این افتخار را داشتم که از معاون پژوهشی وقت دانشگاه الزهرا، دکتر 
حسینیان، الفبای پژوهش را یاد بگیرم و آن جا وارد دنیای پژوهش، معناداری، آمار، مقاله و طرح پژوهشی شدم. 

درواقع عالقه مندی به حوزۀ پژوهش از همان ترم سوم کارشناسی رقم خورد.
شاید همین االن دانشجویان کارشناسی نتوانند مقالۀ علمی داشته باشند یا به طور خیلی حرفه ای در این حوزه کار 
کنند، ولی من در همان دوره موفق شدم در چندین طرح پژوهشی شرکت کنم و این جز رشد علمی در فضای 
آکادمیک، یک رشد دیگر هم داشت، از بعد نگرشی باعث شد که دیدگاه جدیدی نسبت به مسائل مختلف برای 
من شکل بگیرد و یاد بگیرم که فقط در جایی اظهار نظر کنم که برای ادعایم منبع علمی داشته باشم و داده های 

مستندی در آن زمینه وجود داشته باشد.

مداخالت خانواده محور در حوزۀ اختالالت شایع دوران 
کودکی و نوجوانی اثربخشی و ماندگاری بیشتری دارد
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از مقاطع تحصیلی شرایط پژوهشی خیلی راحت نبوده است و مسیر تالش توأم با سختی ها و  البته در هیچ کدام 
فرازونشیب های بسیاری بوده است. دورۀ ارشد هم با مفهوم طراحی برنامه و پکیج آشنا شدم. اتفاق دیگر این بود که 
به جز اساتید دانشگاه الزهرا با خانم دکتر فرشته موتابی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی آشنا شدم و به واسطۀ 
فعالیت های بالینی و دانش و تجربۀ ایشان، طرح و شکل پایان نامۀ ارشدم رقم خورد و همزمان با کمک استادان دو 
دانشگاه، سراغ طراحی برنامه و پکیجی رفتم که برای باالبردن توانایی روان  شناختی و  بهبود کیفیت زندگی و سالمت 

روان خانم  های شاغل بود. آن جا نقطۀ آغاز عالقۀ من به طراحی برنامه و پکیج ارتقای سالمت رقم خورد.

 چالش ها و موانع جدی شما در پیشبرد طرح هایتان چه بوده است و چگونه آنها را پشت سر گذاشته اید؟
مهم ترین چالش و منابع پژوهشگری در حوزۀ علوم انسانی، به خصوص در حوزۀ روان شناسی، این است که انتشار 
مقاالت بین المللی برای ما بسیار  متفاوت از رشته های فنی یا علوم پایه است و اصاًل قابل قیاس باهم نیستند و 
ارزیابی شود و  بعد کیفیت مقاالت  از  باید  بیشتر  انسانی  را دارد. پژوهش در حوزۀ علوم  دشواری های خاص خود 
نه کمیت آن. ضمن اینکه بسیاری از مقاالت ما متأسفانه قبل از اینکه به داوری علمی برسند به دالیل اجتماعی 
و سیاسی توسط کشورهای دیگر رد می شوند. من فکر می کنم دانشگاه می تواند با تفاهم نامه هایی که با نشریات 
و  بدهد  انجام  را  خوبی  اقدامات  پژوهشگران  تربیِت  بعد  از  هم  دارد  بین المللی  آکادمیک  محیط های  و  مختلف 
این بعد هم  از  از بعد مالی پژوهشگران را حمایت کند، چون ما  زمینه های تحقیقاتی مشترک را رقم بزند و هم 

محدودیت های پژوهشی  خیلی زیادی داریم.

 در طول سال ها فعالیت پژوهشی چه امتیازاتی به دست آوردید؟
اول  رتبۀ  با  مقطع  دو  هر  در  و  انتخاب  نمونه  پژوهشگر  به عنوان  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دورۀ  همان  در 
فارغ التحصیل شدم و عضو بنیاد ملی نخبگان شدم. سال آخر ارشد نیز به عنوان دانشجوی نمونۀ کشوری انتخاب 
شدم. این انتخاب به طور همزمان در چند حوزه است، یعنی دانشجو باید برجستگی الزم و کسب اطالعات باال را 
در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشد تا این عنوان را به دست آورد. با کسب این عنوان 
برای انتخاب مقطع تحصیلی دکتری انتخاب های خیلی بیشتری داشتم و چون تقریبًا تا آن دوره  عالقۀ پژوهشی 
من در حوزۀ بالینی مشخص شده بود، می خواستم به طور تخصصی وارد شاخۀ روانشناسی کودک و نوجوان بشوم 
که به سبب این امتیاز و تولیدات پژوهشی و آموزشی ، در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و بالفاصله وارد مقطع دکتری 

تخصصی شدم و فصل جدیدی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی برایم آغاز شد.

 بالفاصله بعد از ورود به دانشگاه تهران، وارد فضای آموزشی هم شدید. پژوهش و آموزش کنار هم چه 
ثمره ای برای شما داشت؟

افروز  غالمعلی  دکتر  آموزشی  و  پژوهشی  دستیار  به عنوان  که  بود  این  خوب  اتفاق  تهران  دانشگاه  به  ورودم  با 
استاد ممتاز دانشگاه تهران مشغول به کار شدم که عالوه بر کارهای آموزشی و پژوهشی متعدد، برای من تجربۀ 
فعالیت های اجرایی زیاد در محیط آکادمیک دانشگاه تهران هم فراهم شد که از نظر گستره و تنوع، متفاوت از مقاطع 
تحصیلی پیشین بود. چون هم زمان کارهای پژوهشی ادامه داشت و تولیدات پژوهشی باال بود، همان موقع موفق 
شدم بورسیۀ دانشگاه هم بشوم و فرصت تدریس به دانشجویان هم برایم فراهم شد. طبیعتًا به واسطۀ تحصیالت 
دکتری و بهره مندی از تجربۀ استادان بزرگ دانشگاه تهران فعالیت های من خیلی گسترده تر شد و اصطالحًا سر و 

شکل تخصصی تری به خود گرفت.
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 از حوزۀ تخصصی خود بیشتر بگویید. فعالیت های پژوهشی شما در روانشناسی متمرکز بر چه موضوعاتی است؟
هرچه پیش می رفتم عالقمندی من مشخص تر می شد و به طور تخصصی در حوزۀ کودک و نوجوان کار می کردم. 
این زمان باعث شد که به این نتیجه برسم که خیلی از اتفاقات و رویکردها و برنامه های موجود یا بسیار زمان برند 
یا متناسب با فرهنگ ایران نیستند؛ همین باعث شد که خانواده  ها خیلی نتوانند از آن بهره مند شوند و آن قدری 
وجود  که  بین المللی  مطالعات  و  استادان  نظر  از  بهره گیری  با  نباشند. کم کم  اثربخش  زحمت می کشیدیم،  ما  که 
داشت، حیطۀ تخصصی پژوهشی ام مشخص شد و رسالۀ دکتری ام دقیقًا در همین حوزه شکل گرفت: پژوهش در 
حوزۀ خانواده کودکان دارای اختالالت عاطفی و رفتاری؛ درواقع طراحی پکیج ها و برنامه ها و مداخالت با برچسب 
خانواده محور. پکیج مجموعه ای از برنامه های آموزشی و درمانی در حوزه های مختلف شناختی هیجانی و رفتاری 
است که سعی می کند با توجه به هدفی که دارد به ارتقای سالمت و پیشگیری از اختالل یا درمان کمک بکند. این 
عبارت مداخالت خانواده محور هم اولین بار از علم پزشکی وارد حوزۀ علوم انسانی شد. آنجا هدف این بود که اگر 
می خواهید درمانی موفق باشد، فقط به درمان خود بیمار اکتفا نکنید و به خانواده هم وارد شوید و خانواده را توانمند 
کنید که روی کیفیت زندگی فرد و خانواده اثر بگذارد. همین اتفاق در مسائل روان شناختی هم افتاد و وقتی من روی 
اختالالت کودک و نوجوان کار می کردم، بخاطر رساله ام سراغ یک دسته از اختالالت شایع رفتم که آن، اختالالت 
رفتاری بود. برنامۀ من صرفًا روی خود کودک و درمانش متمرکز نبود، بلکه همزمان به اصالح روابط درون خانوادگی 
شامل روابط پدرها و مادرها و حتی خواهر و برادرها هم می پرداخت. این رساله در سال 93 با نمرۀ 20 پذیرفته شد و 
من هم برای امور جذب در هیئت علمی دانشگاه تهران آماده می شدم. سال 94 استخدام شدم و خیلی تخصصی تر 
از قبل مداخالت خانواده محور را پیگیری کردم و ادامه دادم. در این زمینه طرح پژوهشی کاربردی دارم که اصول 
و مؤلفه های مؤثر در طراحی مداخالت خانواده محور در حوزۀ کودک و نوجوان است و سال 95 رسالۀ دکتری من 
موفق شد رتبۀ اول جایزۀ روانشناسی دکتر علی محمد کاردان را کسب کند. کم کم مقاله ها و تولیدات علمی من همه 

به این سمت کشیده شدند.
درواقع اصلی ترین مطالعات بالینی من این گونه شد که چگونه برنامه های آموزشی یا اطالعات درمانی را متناسب سازی 
و طراحی کنیم که هم بومی باشد، هم خانواده محور باشد و هم همه اعضای خانواده به نوعی توانمند بشوند. به این 

شکل بهبودی سریع تر اتفاق می افتد و ماندگاری این بهبودی هم بیشتر خواهد بود.

 طرح های پژوهشی شما در چه زمینه هایی کاربرد دارند؟
طرح های پژوهشی ما به این شکل است که بخشی از آن کاربردی است، درواقع ما باید با سازمان ها و حوزه هایی که 
خارج از دانشگاه و مرتبط با فعالیت بالینی ما هستند، مذاکره کنیم و بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم ارتباط 
بگیریم و کار پژوهشی برای آنها انجام بدهیم که فوق العاده سخت است، به دالیل بسیار زیادی که وجود دارد و یکی 
از مهم ترین دالیل، محدودیت های بودجه ای سازمان هاست که خیلی طالب کارهای پژوهشی نیستند و دستشان 
بسته است. به همین دلیل پیداکردن کار خیلی سخت خواهد بود و رقم زدن این پژوهش ها همیشه با دشواری همراه 
است. طبیعتًا دانشگاه در این زمینه می تواند خیلی کمک  کند و بستر این مهم را فراهم کند، یعنی مراکز را شناسایی 
کند، مذاکرات الزم انجام بدهد و به نوعی آموزش دهد که خدمات پژوهشی چقدر می تواند در باالبردن بهره وری 
آن سازمان کمک کننده باشد. بخشی دیگر هم در قالب طرح های داخلی دانشکده ای است و بخشی هم در قالب 

پایان نامه های دانشجویی.
کاربرد پژوهش ها و مداخالت خانواده محور وسیع است و برای خود پدر و مادرها هم کاربرد بسیار دارد.  از این نظر 
که می آیند و وارد فضای درمانی می شوند، یعنی به جای اینکه مقابل درمانگر قرار بگیرند، کنار درمانگر هستند. 
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درمانی  تعهد  هم  پیدا  کنند،  بیشتری  آگاهی  مشکل  شناخت  به  نسبت  که  می کند  کمک  بینشی  بعد  از  هم  این 
)اصطالحًا تبعیت درمانی یا  compliance( درمانی را باال می برد، چون همراه درمانگر و بازوی کمکی او می شوند. 
این اتفاق فقط وابسته به اتاق درمان و اتاق مشاوره نخواهد بود و به خانه نیز کشیده می شود، والدین متناسب با 
نیاز فرزندشان تغییر مي کنند. هرچقدر این تغییرات به خانواده برود، ما جلوی فاکتورهای تداوم بخش مشکالت را 
می گیریم. بنابراین، ماندگاری این بهبودی بیشتر خواهد بود. در این کار هم تسریع و هم ماندگاری اثرات درمان را 
داریم. مزیت دیگر مداخالت خانواده محور که کاربری آن را وسیع تر می کند، بومی بودن آن است که با ویژگی های 
فرهنگی ایرانی، اسالمی همخوانی دارد. ما سعی می کنیم توصیه ها، کاربردها و تغییراتی که استفاده می کنیم واقعًا 
با توجه به شرایط فعلی باشد، یعنی بدانیم که یک خانوادۀ ایرانی اآلن با چه مشکالت و دشواری هایی روبه روست و 
در شرایط اقتصادی فعلی چطور می تواند این تغییرات را با خانواده برای خود و سایر اعضای خانواده رقم بزند. نکتۀ 
دیگری که جزء ویژگی های طراحی برنامه های خانواده محور است، دامنۀ زمانی کوتاه آن است، یعنی ما اگر بخواهیم 
فقط روی کودک یا به تنهایی روی والدین کار بکنیم زمان بر خواهد بود، ولی وقتی توأمان خانواده و روابط اعضای 
خانواده باهم و خود کودکان را مورد هدف قرار می دهیم، سرعت درمان هم باالتر می رود. در یک کالم، برای تغییر 

کودک، نیاز است که والدین تغییر کنند.

 تألیفاتی که داشته اید هم در همین زمینه بوده اند؟ محور اصلی و ایدۀ مرکزی کتاب های شما چه بوده است؟
در کتاب نخستم، سراغ اختالالت هیجانی رفتم و پکیج بارلو که یک پکیج چهارجلدی و مفصل است را ترجمه 
کردم. این پکیج درمورد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختالالت هیجانی کودک است. پروتکل های 
حاد  اختالل های  برای  مثاًل  کردم؛  طراحی  را  کودکان  هیجانی  اختالل های  برای  را  حوزه  این  در  خانواده محور 
اصطالح  همین  )برای  نیستند  واحد  تشخیص  یک  به  وابسته  که  مشکالتی  انواع  و  ترس ها  وسواس،  اضطرابی، 
درمان فراتشخیصی برایش به کار می رود( مؤلفه های مشترک بین همۀ اختالالت هیجانی را جمع می کند و مداخلۀ 
این تغییر  تا  خانواده محوری را رقم می زند که هم زمان عالوه بر آموزش کودک، پدر و مادر هم آموزش می بینند 
اتفاق بیفتد. هرچه جلوتر رفتم متوجه می شدم چقدر نقش پدر و مادر، کلیدی است. والدین باید تغییر کنند تا منجر 
به تغییراتی در فرزند بشوند. نسل قدیم خیلی دانش فرزندپروری نداشته اند و طبیعتًا آسیب های هیجانی برای پدر و 
مادرهای امروزی رقم خورده و این زنجیرۀ قربانی باید از یک جایی قطع بشود. این دیدگاه باعث شد که من به طور 
تخصصی سراغ رویکرد جدید فرزندپروری مبتنی بر طرح واره هم بروم. طرح واره سازه ا ی شناختی است و به زبان 
عامیانه، طرح واره ها همان تله های فکری هستند که الگوهای فکری هیجانی و رفتاری مخرب و تکراری می سازند، 

در دوران کودکی شکل گرفته اند و مبنای ارزیابی خودمان در دوران بزرگسالی هستند. 
کتاب سوم یعنی دنیای بزرگسالی با آسیب های هیجانی کودکی را هم در همین زمینه ترجمه کردم. هدف کتاب 
این است که والدین هم مشکالت عاطفی خودشان را تأمین کنند و هم بتوانند به عنوان والد سالم نیازهای عاطفی 
تنبیه کردن، جریمه کردن  آنها تشویق کردن،  به  و  بیایم  آنکه من  به جای  یعنی  تأمین کنند،  را  فرزندشان  اساسی 
بیایم و  نادیده گرفتن را آموزش بدهم و بگویم دقیقًا این کاری که می گویم را انجام بدهد، چند قدم عقب تر  و 
نیازهای اساسی که باید به قدر کفایت تأمین بشوند را برایشان توضیح بدهم، مثاًل آموزش بدهم که آن یازهایي 
خیلی  حاال  می توانند  بعد  شود.  ترمیم  عاطفی شان  روابط  و  خود  و  کنند  شناسایی  را  نشده  تأمین  آنها  براي  که 
بهتر به فرزندشان کمک کنند که اگر آسیب روان شناختی برای خودشان رقم خورده، به صورت زنجیره وار برای 

فرزندانشان هم تکرار نشود.
یک کتاب تألیفی هم در این زمینه داشته ام که یک برنامه  درمانی در حوزۀ توانمندسازی حسی و حرکتی با رویکرد 
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خانواده محور بود، با عنوان مداخالت خانواده محور در توانمندسازی کودکان با نشانگان داون که در انتشارات دانشگاه 
تهران به چاپ رسیده است.

 به جز فعالیت های پژوهشی و آموزشی، شما تجربه  مسئولیت در کلینیک دانشکده  روان شناسی و علوم 
تربیتی دانشگاه تهران را هم داشته اید. هماهنگی کارهای علمی با اجرایی و ایجاد تعادل بین این ها چگونه 

اتفاق می افتد؟ دستاوردهای شخصی و اجتماعی این مسئولیت برای شما چه چیزهایی بوده است؟
در  پژوهشی  و  آموزشی  کار  هم زمان  که  است  سخت  خیلی  شدم.  دانشکده  کلینیک  سرپرست   95 سال  از  من 
نیستید  ارتباط  دانشجو در  با  باشید و آن هم مسئولیت کار کلینیک که شما فقط  اجرایی داشته  فعالیت های  کنار 
و اتفاقًا با مراجعان که همان مردم عادی روبه رو هستید. ما در حوزه  روانشناسی از کلمه  بیمار استفاده نمی کنیم، 
از کلمه  »مراجع« یا »client« استفاده می کنیم. به واسطۀ این پست اجرایی، من ساعت های زیادی را با مراجعان 
غیردانشگاهی در ارتباط بودم که فقط برای اینکه بتوانم کیفیت کار را باال ببرم. سعی می کردم وقتی نیازهای بالینی 
با  اقدامات خوبی  داشتم  را  این مسئولیت  از همان سال که  بکنم.  یکپارچه  را  آنها  پژوهشی  اهداف  با  را می بینم 
همکاری همکاران عزیز دانشگاهی رقم خورده که می توانم به مهم ترین آنها از جمله راه اندازی مرکز توانمندسازی 
کودک و نوجوان اشاره کنم که 22 مرداد سال 99 راه اندازی شد. به طور تخصصی در حوزه های مختلف روانشناسی 
و توان بخشی به کودک و نوجوان خدمت می کنیم و از لحاظ بالینی اتفاق خیلی خوبی در این حوزه برای دانشکده   

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رقم خورد.

 از برنامه هایتان برای آینده بگویید و اینکه پیرامون همین مسائل عمیق تر خواهید شد یا ترجیح می دهید 
حیطۀ تازه ای را برای پژوهش انتخاب کنید؟

تا کنون برنامه ها و تولیدات پژوهشی برای مداخله های خانواده محور در بخش اختالالت روانی برای سندروم داون 
رقم خورد و پکیج فرزندپروری مبتنی بر نیازهای بنیادین هم آماده شد. االن هم روی پکیج های جدید خانواده محور 
آنهایی که  بیماری دیابت هستند،  افسردگی و  بالینی،  ناسازگاری اجتماعی، اضطراب  در حیطۀ کودکانی که دچار 
مبتال به سرطان هستند و نوجوان هایی که مبتال به سندروم پی  ام اس یا پیش ازقاعدگی هستند کار می کنم. حوزۀ 
پژوهشی من بیشتر همین هاست؛ یعنی تمام تالشم این است که مداخالت خانواده محور در حوزۀ اختالالت شایع 
دوران کودکی و نوجوانی را طراحی و گردآوری بکنم که هم اثربخشی باالتری دارد و هم ماندگاری اش بیشتر است 

و تالشم این است پژوهش ها را در همین زمینه ادامه بدهم. 

 کالم آخر؟
همیشه پایان همۀ کالس هایم می گویم که امیدوارم هر آنچه می آموزیم سرمایه ای در جهت رشد هرچه بیشترمان 

باشد.
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نیاز به تولیت واحد در امداد رسانی و بازنگری 
در بسته های خدماتی ضروری است

دکتر مریم رسولیان
رئیس کمیته بهداشت و سالمت روان کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه:

 یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های 

تخصصی این هیأت نموده است.
ششمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با 
دکتر مریم رسولیان، رئیس کمیته بهداشت و سالمت روان کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب ها است. ایشان همچنین رئیس انجمن روان پزشکی ایران است که در این 

مصاحبه از مهم ترین پیامدهای روانی سیالب بر مردم مناطق سیل زده می گوید:

انسان ها  بر روان  تأثیراتی  مانند سیالب چه  به طور خاص حادثه ای  بفرمایید که حوادث طبیعی و  لطفاً   
می گذارد؟

هر حادثه ای چه طبیعی )سیل، زلزله، بیماری( و چه انسان ساخت )جنگ، زندان و شکنجه و …( استرس به فرد وارد 
کرده و بر اساس ساختار شخصیتی فرد، میزان تاب آوری و حمایت های روانی، اجتماعی واکنش های متفاوتی را در او 
برمی انگیزد. تجربه نشانه هایی مانند اضطراب، احساس بی قراری و یأس و ناامیدی و افسردگی، ترس از تکرار واقعه و 
ناتوانی در انجام کارهای روزمره، تحریک پذیری و پرخاشگری از جمله عالئم شایِع بعد از تجریه حوادث طبیعی هستند.

  لطفاً در مورد روش های شناسایی آسیب های روانی بفرمایید؟ از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است؟ 
نحوه ارتباط  گیری با بیماران و شناسایی آن ها چگونه بود؟

در سیل اسفند سال 97 و اوایل سال 98، با مراجعه به درب منازل یا اقامتگاه سیل زدگان و ارزیابی از طریق پرسشنامه 
وضعیت سالمت روان افراد بررسی شده است. مطالعه ای بر روی 2486 نفر از جمعیت سیل زده  سه استان خوزستان 
)دشت آزادگان، غرب اهواز، حمیدیه(، لرستان )پلدختر، معموالن( و گلستان )آق قال، گمیشان( انجام شد. نمونه ها 
در قالب 210 خوشه )70 خوشه  12 نفره از هر استان هر خوشه شامل 8 بزرگ سال و 4 کودک( به طور تصادفی 

بیشترین آسیب روانی ناشی از سیالب مربوط به لرستان بوده است
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انتخاب شدند و در نهایت پرسشنامه های مورد بررسی شامل 1671 فرد بزرگسال 16 سال به باال و 815 کودک و 
نوجوان 6 تا 15 سال بودند.

پرسشگراِن داده های کمی کارشناسان سالمت روان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی سه استان منتخب 
بودند. این پرسشگران در یک کارگاه یک روزه در تهران و در یک کارگاه نیم روزه در استان محل خدمت توسط تیم 
پژوهش آموزش داده شدند. در روز دوم یا سوم پرسشگری، یکی از اعضای تیم پژوهش با حضور در محل نظارت و 
پاسخگویی به سواالت پرسشگران را انجام داد، تا از کیفیت انجام کار اطمینان حاصل شود. در سیر پرسشگری یک 
ناظر استانی هر روز پرسشنامه ها و فرم های مربوط به خوشه ها را کنترل کرده تا از انتخاب صحیح نمونه و پرسشگری 
دقیق اطمینان حاصل شود. داده های کمی با مراجعه این پرسشگران آموزش دیده به خانوارهای مورد بررسی، به 
صورت مصاحبه و با استفاده از چک لیستی شامل متغیرهای دموگرافیک و سواالتی در خصوص بهره مندی از خدمات 

بهداشت روان، و سه پرسشنامه برای بزرگ ساالن و دو پرسشنامه برای کودکان و نوجوانان جمع آوری شد.

 اگر ممکن است، بر اساس نتایج پیمایش کمیته تحت مدیریت خود، از روند ارائه خدمات روان شناختی و 
روان پزشکی به سیل زدگان بگویید؟

ارائه  برای  افراد مورد مطالعه،  از  اسکان 63.1 درصد  به محل  بهزیستی  یا  احمر  بهداشت، هالل  کارکنان وزارت 
خدمات سالمت روان مراجعه کرده اند. میانگین فاصله  زمانی سیل تا مراجعه 7 روز بود. 23.5درصد از افراد مورد 
مطالعه، دسترسی خود به خدمات بهداشتی و درمانی پس از سیل را محدود گزارش کرده اند که در اکثر موارد )58.6 

درصد( ناشی از مسدود شدن مسیرهای ارتباطی به دلیل سیل بوده است.

در  سیل زدگان  از  تعداد  چه  کردید،  اشاره  آن  به  قبل  سوال  در  که  شده  انجام  بررسی های  اساس  بر   
چه گروه های سنی و جنسی و دیگر طبقه بندی ها نیازمند مراقبت های روانی و دریافت خدمات روانشناختی 

بوده اند؟
24.1درصد از افراد مورد مطالعه بعد از رخداد سیل به دلیل مشکالت اعصاب و روان احساس نیاز به دریافت خدمات 
درمانی یا مشاوره داشته اند که از بین آن ها 40.2درصد از نیازمندان برای دریافت خدمات درمانی یا مشاوره مراجعه 

کرده بودند. بیشترین میزان اختالل در گروه سنی بین 25 تا 45 سال و زنان بوده است.
رابطه متغیرهای جنسیت، سن، وجود اختالل روانی، تحصیالت، وضعیت سکونت و وضعیت ورود سیالب به منزل با 
احساس نیاز به دریافت خدمات سالمت روان معنی دار بوده و در مدل چند متغیره باقی مانده اند. شانس احساس نیاز 
به دریافت خدمات سالمت روان در زنان 2.5 برابر مردان بوده است. شانس احساس نیاز به دریافت خدمات سالمت 
روان در گروه های سنی 36 تا 45 سال و 46 تا 55 سال به ترتیب 1.88 و 2.69 برابر گروه سنی 16 تا 25 سال 
بوده است. افراد دچار اختالل روانی، 5.94 برابر افراد بدون اختالل روانی، شانس احساس نیاز به دریافت خدمات 

سالمت روان داشته اند.
 

 بین شهرهایی که بررسی کردید از منظر کمیت و یا عمق آسیب های روانی ناشی از سیالب تفاوتی وجود 
داشت؟

اختالل  دچار  احتمااًل  بررسی  مورد  بزرگساالن  درصد   34 عمومی،  سالمت  پرسشنامه  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
روان پزشکی هستند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این نسبت در استان لرستان )47 درصد( به شکل معنی دار و 
چشمگیری باالتر از دو استان دیگر بود )گلستان 27 درصد و خوزستان 28 درصد(. مطالعه نورباال و همکاران به 
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کمک همین ابزار نشان داده بود که این نسبت در سال 1394 در استان های لرستان، گلستان و خوزستان به ترتیب 
برابر با 20، 37 و 21 درصد است. این افزایش برجسته نرخ آشفتگی سالمت روان در استان لرستان، هم نسبت به 
خود استان و هم در قیاس با دو استان دیگر، می تواند آشکارا به رویداد سیل اخیر مرتبط باشد. این نتیجه گیری با 
در نظر داشتن میزان باالتر سه شاخص زیر در استان لرستان در قیاس با دو استان مذکور نیز هم خوان است: 1( 
خسارت مالی بیشتر از صد میلیون تومان؛ 2) آسیب به دارایی ها؛ 3( ورود سیالب به منزل مسکونی به ارتفاع بیش 

از 150 سانتی متر.
36.9 درصد از افراد مورد مطالعه گزارش کرده اند که برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آن ها مراجعه نشده 

است، به طوری که عدم مراجعه در استان گلستان به طور معنی داری بیشتر بوده است.
محدودیت در دسترسی به خدمات به طور معنی داری در استان لرستان بیشتر و در استان گلستان کمتر بوده است. 
546 نفر )32.7درصد( از افراد مورد مطالعه بعد از رخداد سیل به دلیل مشکالت و بیماری های جسمی  احساس نیاز 

به دریافت مراقبت های بهداشتی و درمانی داشته اند که در استان لرستان به طور معنی داری بیشتر بوده است.
 

 عمده ترین مشکالت روانی سیل زدگان در بررسی انجام شده چه بود؟ و به چه مراقبت هایی نیاز دارند؟
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه سالمت بیمار، ده درصد افراد مورد بررسی احتمااًل دچار افسردگی شدید هستند 
و نیاز به ارزیابی و مداخله تخصصی دارند. این نسبت در استان لرستان )20 درصد( به شکل معنی دار و چشمگیری 
باالتر از دو استان دیگر بود. بر اساس پیمایش ملی سالمت روان ایران در سال 1389 )شریفی و همکاران، 2015( 
مجموع  در  ساله   64 تا   15 ایرانیان  در  دیستایمیک  اختالل  و   )MDD( ماژور  افسردگی  اختالل  یک ساله  شیوع 
14 درصد بود؛ به ترتیب 12.7 و 1.3 درصد. با لحاظ کردن این دانسته که شیوع یک ساله  14 درصدی اختالالت 
افسردگی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها باالتر است، شیوع یک ماهه  20 درصدی افسردگی شدید در استان 

لرستان، با هر مالحظه ای، نرخی بسیار باال و هشداردهنده تلقی می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مقیاس تجدیدنظر یافته تأثیر حوادث، 23 و نیم درصد افراد مورد بررسی، مظنون به ابتالی 
به PTSD هستند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این نسبت نیز در استان لرستان )45 درصد( به شکل معنی دار و 
چشمگیری باالتر از دو استان دیگر بود )هر دو استان حدود 13 درصد(. بر اساس پیمایش ملی سالمت روان ایران 
در سال 1389 )شریفی و همکاران، 2015( شیوع یک ساله  PTSD در ایرانیان 15 تا 64 ساله حدود 2 درصد بود. 
)مطالعه کسلر و همکاران 1995( در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که هشت درصد مردم )10 درصد زنان و 5 درصد 
مردان( در زمانی از عمر خود PTSD را تجربه می کنند. درباره شیوع مقطعی 45 درصدی PTSD در استان لرستان، 

بازهم باید گفت که با هر مالحظه ای، این نرخ بسیار باال و هشداردهنده تلقی می شود.
 

 لطفاً درباره چیستی بیماری PTSD و عالئم آن در افرادی که بررسی کردید بیشتر توضیح دهید.
اختالل PTSD یا اختالل استرس پس از سانحه یکی از اختالالت روانپزشکی است که برای تشخیص این اختالل 
تجربه یک ترومای شدید و تهدید کننده  حیات ضروری است. در موارد که فرد تجربه  ناگوار و شدیدی دارد که 
احساس خطر قریب الوقوع در آن جدی است و خود را در معرض آسیب می بیند و یا شاهد صدمه جدی به دیگری 
بوده است، دچار عالئمی مانند ترس، اضطراب، تحریک پذیری خلق، کرختی عاطفی و تجربه مجدد واقعه ناگوار 
در خواب یا بیداری دارد، می شود. رایج ترین اختالل استرس پس از سانحه در کشور ما در ادبیات عامه به نام موج 

انفجاری یا موجی شناخته می شود.
الزم به ذکر است که آثار روانشناختی استرس بر مبنای میزان آسیب پذیری افراد متفاوت است و رابطه استرس و 
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شدت بروز عالئم روانشناختی را به رابطه  بین ضربه و احتمال شکستگی استخوان تشبیه می کنند. در سیل زدگان 
عالئم این اختالل به صورت ترس شدید از تکرار سیل، مکرراً خواب سیل را دیدن و تکرار صحنه های ایام سیل 
که شدت این افکار در حدی است که عملکرد فرد در زندگی روزانه را تحت تأثیر قرار می دهد و احساس آزار روانی 

از این عالئم دارد.

جنبه های  )از  آنها  بارزترین مشکالت  و  نوجوانان  و  کودکان  بر  روان شناختی سیل  تأثیرات    عمده ترین 
تحصیلی، خانوادگی و دیگر ابعاد( چه بود؟

ترس و اضطراب مهم ترین نشانه های کودکان سیل زده بود، نکته مهم این است که وضعیت روانی والدین رابطه 
بودند  بیشتری  روانشناختی  مشکالت  دچار  والدین  که  خانوارهایی  در  و  دارد  کودکان  روانی  وضعیت  با  مستقیم 

کودکانشان هم این اختالالت را بیشتر تجربه کرده بودند.

  در جریان مصاحبات و یا برخوردهایی که با مردم داشتید به نکته های جالب یا نقاط امیدآفرینی در بحث 
آمادگی های روانی و یا روحیه مردم سیل زده برخورد داشتید؟

و  گلستان  در  نهاد بخصوص  مردم  سازمان های  مؤثر  فعالیت  و  روحیه همکاری  مردم،  اکثر  مقاومت  و  تاب آوری 
خوزستان نکات امیدآفرینی بود که توجه ما را به خود جلب کرد.

 
 به طور کلی کیفیت خدمات روان شناختی ارائه شده به سیل زدگان را چطور ارزیابی می کنید؟

از زمان زلزله بم سال 1383 مداخالت روانی اجتماعی در بالیا توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت خیلی سازمان 
یافته شده است. تا قبل از آن زمان هم در زلزله رودبار و قائن فعالیت های مؤثری انجام شده بود که این فعالیت ها 
در بم به دلیل وسعت زلزله گسترش و سازما ن دهی شده و تبدیل به مدلی برای ارائه مداخالت روانشناختی شد. در 

سیل اخیر هم همین مدل توسط وزارت بهداشت و بهزیستی اجرایی شد.
همان طور که در باال اشاره شده است اکثر مردم از خدمات رضایت نسبی داشته اند. اما نیاز به تولید واحد و بازنگری 
بسته های خدماتی و آمادگی قبلی برای ورود به بالیا نیاز به مدیریت قوی تر و ستادی دارد که در زمان قبل از حادثه 
برای زمان حادثه برنامه ریزی انجام شده باشد و این خأل اصلی در تمامی زمینه ها و نه فقط خدمات بهداشتی است.

 
 ارائه خدمات روان شناختی و روان پزشکی به مردم آسیب دیده در جریان رخدادهای طبیعی کشور چگونه 
باید بهبود یابد و چه اقداماتی باید در راستای مدیریت پیامدهای ناشی از این بحران ها انجام داد؟ به خصوص 

اینکه ما پس از سیالب، گرفتار اپیدمی فعلی کرونا شده ایم؟
مداخالت  برای  مناسب تری  مدل  بهداشت،  جهانی  سازمان  توسط   2009 سال  از  روانشناختی  اولیه  کمک های 
روانشناختی در بالیا و حوادث انسانی و غیر انسانی معرفی شد. این مداخله که مبتنی بر آموزش های حمایتی ساده  
روانشناختی توسط افراد آموزش دیده غیر متخصص است، در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مداخالت 

برای کنترل و پیشگیری از اختالل استرس پس از سانحه است.
اشاره  از آن ها  تا  به چند  زلزله وجود دارد که  مانند سیل و  با حوادث طبیعی  بین کووید 19  تفاوت های عمده ای 
می کنم. طوالنی بودن زمان کووید و این که زمان پایانش معلوم نیست، در ایام کووید امدادگران به دلیل مسری 
بودن بیماری در خطر جدی تر و شدیدتری نسبت به امدادگران حوادث طبیعی هستند و این خطر را نه تنها برای 
خود ایجاد می کنند که برای خانواده و اطرافیان خود هم ایجاد می کنند. در کووید خطر در کمین است اما در حوادث 
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خطر پایان یافته است، در کووید درگیری مردم تدریجی است و در حوادث خطر ناگهان برای جمعیت زیادی رخ داده 
است. به همه   دالیل پیش گفته، نوع مداخالت کووید با حوادث متفاوت است. اطالع رسانی و افزایش اگاهی جامعه 
در مورد بیماری یکی از زیربناهای کنترل استرس است. ارائه راهکارهای کنترل استرس که عمده  تکنیک آن عدم 
تمرکز بر مواردی است که پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد )مانند تا کی کووید ادامه دارد، آیا من کووید می گیرم( و 
تمرکز بر مواردی که در کنترل فرد است )مانند من از خودم مراقبت می کنم، من موارد بهداشتی را رعایت می کنم(.

 کالم آخر؟
1. شکل گیری همکاری بین بخشی و بین رشته ای در بررسی و یافتن راهکار برای معضالت روانی اجتماعی، دستاورد 
مهم این گزارش بود. در زمینه مسائل روانپزشکی، باید عرض کنم که استرس های روانی اجتماعی بروز افسردگی را 
6 تا 7 برابر کرده در حالیکه سابقه فامیلی و یا ژنتیک احتمال بروز افسردگی را نسبت به جمعیت عمومی 2 تا 3 برابر 
می کند و این به این معناست که برای این که جامعه از سالمت روان بهتری برخوردار باشد، کنترل استرسورهای 
و  سیاست گذاران  اعتقاد  و  رشته ای  بین  فعالیت های  با شکل گیری  مهم  این  و  دارد  مهمی  بسیار  نقش  اجتماعی 

برنامه ریزان به این مهم امکان پذیر است.
در مدت  از مردم  زیادی  بالیای طبیعی که گروه  در  نهاد:  فعالیت سازمان های مردم  و تسهیل  ترویج  اهمیت   .2
کوتاهی گرفتار شده و حجم نیاز به کمک به شدت افزایش پیدا می کند، ضرورت وجود سازمان های مردم نهاد برای 
کمک به دولت انکار ناپذیر است، وظیفه دولت عالوه به رسمیت شناختن و حمایت از این سازمان ها، هدایت نیروهای 
داوطلب در مسیر نیازهای جامعه است. به رغم انگیزه  باالی این سازمان ها شاهد هدایت و پشتیبانی دولت در این 

زمینه نیستیم.
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اولین کمبود در عملیات امداد و نجات
نقصان در نظام جامع مدیریت اطالعات است

دکتر عباس استاد تقی زاده
دبیر کارگروه امداد، نجات و سالمت هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی گزارش های 

تخصصی این هیأت نموده است.
هفتمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، 
با دکتر عباس استاد تقی زاده، رئیس کارگروه امداد، نجات و بهداشت هیأت ویژه گزارش ملی 
سیالب ها، است. ایشان همچنین مدیر گروه سالمت در حوادث و بالیای دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران است که در این مصاحبه به توصیف کمیت و کیفیت عملیات امدادی صورت 

گرفته در بازه زمانی سیالب و نقاط ضعف و قوت این عملیات پرداخته است:

 به عنوان سوال اول، فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور ریاست جمهوری و به طور مشخص 
»کارگروه امداد، نجات و سالمت« را به طور مختصر توضیح دهید؟

طبیعتاً هر حادثه ای که اتفاق می افتد مردم یک سری نیازهای اصلی دارند مثل سرپناه، غذا، آب، بهداشت، بهداشت محیط 
و همچنین خدمات سالمتی خصوصاً اگر مردم دچار مصدومیت شده باشند یا به هر حال احتمال وقوع بیماری هایی در 
منطقه وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی شود. بنابراین یکی از حیطه های کاماًل ملموس که مردم صریحاً به آن نیاز 
دارند اقدامات نجات، انتقال مردم به نقاط امن، انتقال مصدومین به بیمارستان ها و ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه ای و… 
است، بنابراین فلسفه وجودی کارگروه ما کاماًل مشخص هست. اقدامات ما دقیقاً با مردم سروکار دارد. وقتی ما با مردم 

سروکار داریم باید آمادگی خوبی وجود داشته باشد و خدمات به صورت جامع و استاندارد به مردم ارائه شود.

 در کارگروه امداد و نجات از چه تخصص هایی استفاده کردید و به چه حوزه های بیشتر پرداختید؟
همان طور که عرض کردم حیطه امداد و نجات حیطه بسیار گسترده ای است. طبیعتًا ما باید از افراد مختلفی استفاده 

فقدان هماهنگی بین نهادهای مختلف بر روند عملیات امداد و نجات 
تأثیر به سزایی داشت
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می کردیم. ما از افرادی استفاده کردیم که اختصاصًا در حوزه امداد فعالیت می کنند و کارشان اسکان افراد است. 
همچنین از افرادی استفاده کردیم که کارشان اختصاصًا امداد به افراد است. همچنین از افراد متخصص طب اورژانس 
استفاده کردیم. در واقع ما از کسانی استفاده کردیم که هم دانش علمی و هم تجربه اجرایی داشته باشند؛ به عنوان 
مثال فردی که برای بررسی خدمات پیش بیمارستانی انتخاب شد قباًل رئیس سازمان اورژانس کشور بودند، یعنی 
عالوه بر اینکه تخصص طب اورژانس دارند  قباًل سمت اجرایی داشتند و کاماًل بعد عملیاتی وضعیت را درک کرده 
بودند. در حوزه بهداشت محیط ما از استادان بنام این حوزه استفاده کردیم که درجه علمیشان استاد بود و کار اجرایی 
تغذیه، بهداشت روان، و دام پزشکی و دیگر حوزه ها هم به همین ترتیب عمل کردیم.  بودند. در بحث  هم کرده 
می دانید که در سیالب ها خیلی از افراد دام هایشان را از دست می دهند و الشه ی این دام ها می توانست در بهداشت 
محیط مشکالتی را به وجود بیاورد. ما در کارگروه حتی متخصص حشره شناسی داشتیم. کسی که درجه استادی دارد 
و در دوران جنگ در حوزه کنترل ناقالن و مسائل دیگر مربوط به حشرات مسئولیت داشته است، بنابراین افرادی که 

در حیطه های مختلف انتخاب شدند دو وجه مشخص داشتند: دانش کافی و تجربه  اجرایی.

 به طور خالصه بفرمایید از نظر شخص شما مهم ترین یافته های پژوهش این کارگروه چه بوده است؟
چند موضوع به نظر بنده خیلی مهم است. یکی از مشکالتی که در حوادث در کشور داریم، موضوع نظام هماهنگی 
است. در حوادث طبیعی سازمان های مختلف دولتی، خصوصی، مردمی، خیریه و.. شرکت می کنند؛ ما نیاز داریم یک 
فرماندهی واحد در سطوح مختلف ملی، محلی و… داشته باشیم، اما متأسفانه این هماهنگی و این ساختار هنوز 
شکل نگرفته است و حتی این مسأله بعضی اوقات منجر به جابه جایی جایگاه ها و مسئولیت ها می شود، یعنی کسی 
که باید در جایگاه هماهنگی باشد در جایگاه فرماندهی قرار می گیرد و فرماندهی که باید در سطح ملی عمل کند در 
سطح محلی عمل می کند و این باعث می شود که ما ساختار منسجم و هماهنگ برای مدیریت بحران نداشته باشیم.

نکته  بعدی که خیلی از نظر بنده مهم است نقش مردم است. من اعتقاد دارم که هم در سیل و هم در حوادث دیگر 
که داشتیم اگر مردم نبودند، مدیریت این حوادث آن هم در این سطح گسترده در 25 استان واقعًا مشکل بود. ما باید 
نقش مردم را جدی بگیریم، اما در عین حال ما در امر سازما ن دهی مردم و نهادینه کردن و تعریف نقش مردم مشکل 
داریم. ما سه مشکل عمده در بحث نقش مردم داریم: یکی اینکه وظایف مردم از قبل برنامه ریزی شده نیست، یعنی 

اگر اتفاقی بیفتد مردم می آیند و از قبل برنامه ای برای مشارکت آنان وجود ندارد.
دوم اینکه مشارکت مردم سازما ن دهی شده نیست. بعضی افراد به صورت انفرادی می آیند و وقتی به صورت انفرادی بیایند ما 
نمی توانیم تشخیص دهیم که مثاًل اگر این فرد ادعا می کند روان پزشک و متخصص تغذیه هست واقعاً صحت دارد یا خیر.
و در آخر، بحث اساسی دیگر درباره مشارکت مردم، نهادینه شدن است، یعنی ما نیاز داریم یک ساختاری داشته باشیم 
که واقعًا انسجام داشته باشد که بتوانیم با یک اعالم عمومی گروه های مردمی آموزش دیده داشته باشیم که نه به 

صورت انفرادی، بلکه به صورت گروهی به میدان بیایند و پیشینه و تجربه شان نیز مشخص باشد.
نکته  دیگری که فکر می کنم خیلی مهم است بحث ارائه خدمات است. با توجه به تجربیات شخص بنده و مطالعاتی 
که بر سیالب انجام شده است، من فکر می کنم که ما در ایجاد توازن در ارائه خدمات مشکل داریم. چه بسا بعضی 

اوقات خدمات ارائه شده حتی بیش از نیاز هم هست. آنچه مهم است داشتن برنامه ای کاماًل مشخص است.
در کل فکر می کنم مهم ترین یافته های ما که از این پروژه به دست آوردیم نکاتی بود که مطرح کردم.

 
 کارگروه شما در پاسخ به سواالت طراحی شده توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح زیر است به چه 

نتایج و پاسخ هایی رسید؟
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سوال اول: کمیت عملیات امداد و نجات صورت گرفته در بازه زمانی شروع تا پایان سیالب چقدر بوده؟
در بحث کمیت ما به یک سامانه ثبت اطالعات نیاز داریم. من وقتی می خواهم یک مسأله ای را قضاوت کنم، طبعًا 
باید یک ابزار قضاوت از پیش تعیین شده در اختیار داشته باشم. اگر من می گویم این خوب یا بد است، باید مخاطب 
بداند بر اساس چه معیاری صحبت می کنم. در کشور ما این معیار مشخص نیست. ما در کشور به ابزارها و متدهای 
معتبری نیاز داریم که بر اساس آن بگوییم سازمانی خوب یا بد عمل کرده است و یا کمیت عملیات کافی بوده و یا 
نه، اما در حال حاضر معیار قضاوت ما شهودی است. ما باید در کشور بر روی این معیارهای استاندارد کار کنیم. در 
جریان سیالب همه  سازمان ها ادعا می کنند که خوب عمل کرده اند و همه یک سری اطالعات داده اند، اما جالب است 
که بگویم اطالعاتی که ارائه دادند متفاوت است. حتی آمار افرادی که تحت تأثیر سیل قرار گرفتند در گزارش های 
مختلف متفاوت است. این آمار از 7 میلیون تا 24 میلیون ذکر شده است! پس ببینید تعریف یکسانی از فرد تحت 
تأثیر سیل هم وجود ندارد، بنابراین اطالعاتی که به دست ما رسید خیلی گسترده و پراکنده بود و ما نمی توانستیم 
تصمیم بگیریم که عملیات امداد و نجات واقعًا به چه صورت بوده است، اما به طور کلی برآوردهای ما نشان داد 
که 10 میلیون نفر تحت تأثیر سیل قرار گرفتند و اگر مبنا بر این تعداد باشد، می بینیم که با توجه به اینکه این 10 
میلیون نفر در 25 استان پراکنده بودند، حجم عملیاتی که انجام شد انصافًا گسترده و قابل قبول است. البته در بعضی 
نقاط با نقص عملیات مواجه بودیم مخصوصًا در روزهای اول که راه ها از بین رفته بودند و دسترسی وجود نداشت 
ما با کمبود ارائه خدمات و در بعضی شهرها خصوصًا شهرهایی که در مسیر بودند ما با ازدیاد عملیات روبه رو بودیم، 
یعنی عملیاتی که نیاز نبوده. اگر بخواهم بحث را خالصه کنم به شما عرض می کنم که بر اساس یافته های کارگروه 
ارزیابی  با توجه به گستردگی و حجم عملیاتی که صورت گرفت خوب  امداد و نجات در کل  ما، کمیت عملیات 
شد. هرچند در روزهای اول و در مناطق دور از دسترس با کمبود عملیات مواجه بودیم. نکته دیگری که وجود دارد 
این است که بعضًا خدمات به افراد نیازمند نمی رسید. مثاًل در یک شهری 5 هزار نفر فرد نیازمند خدمات داشتیم و 
خدمات به ازای 20 هزار نفر ارائه می شد، اما باز هم به افراد نیازمند نمی رسید، زیرا افراد دیگری از شهرهای همسایه 
با اینکه تحت تأثیر سیل قرار نگرفته بودند، اما برای دریافت خدمات رایگان به شهرهای سیل زده سفر می کردند و 
خدمت دریافت می کردند، بنابراین با توجه به مشکالتی که در بحث ثبت اطالعات وجود دارد نمی شود خیلی دقیق 
به این پرسش پاسخ داد، اما در کل کمیت عملیات مناسب بوده است. در کل باید ذکر کنم که حجم و کمیت عملیات 

مناسب بوده، اما توزیع درست و عادالنه آن مشکل داشته است.

سوال دوم: کاستی های عملیات امداد و نجات چه بوده است و از چه عواملی تأثیر پذیرفته است؟
زمینه  مثبتی در  اقدامات  این مصاحبه همین جاست. خداروشکر در سال های گذشته  تمرکز  نقاط  از  واقع یکی  در 
عملیات امداد و نجات انجام شده است. اگر به 10 سال پیش برگردیم ما در وزارت بهداشت دفتری به نام دفتر 
بالیا نداشتیم، در بیمارستان ها و دانشگاه ها مراکز هماهنگی نداشتیم اما االن داریم. ما حتی سازمانی به نام سازمان 
مستقل اورژانس نداشتیم که االن داریم. یا به طور مثال ما برنامه عملیات اضطراری در وزارت بهداشت و جمعیت 
هالل احمر نداشتیم که االن داریم )من نام وزارت بهداشت و هالل احمر را کنار هم می گویم چون اسم کارگروه ما 

امداد، نجات و سالمت هست و این دو نهاد مهم ترین نهادهای مرتبط با کارگروه ما هستند(.
اما من در اینجا به صورت مختصر به مهم ترین کاستی های عملیات امداد و نجات در زمان سیالب اشاره می کنم. 
اولین کمبود، نقصان در نظام جامع مدیریت اطالعات است. ما اطالعات نداشتیم. نمی دانستیم که خالصه به چند 
نفر باید خدمات داد 7 میلیون نفر یا 25 میلیون نفر؟ اگر اطالعات وجود داشت نمی دانستیم که این اطالعات چقدر 
صحت دارد. این اطالعات در فرمت های مختلف ثبت می شد؛ یک نفر می گفت این تعداد بسته کمک رسانی ارسال 
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کردیم و مشخص نبود که این بسته ها حاوی چه اقالمی است، ولی یک عده به صورت مشخص می گفتند این 
تعداد مثاًل تن ماهی یا این تعداد روغن کمک رسانی کردیم. در واقع تطبیق این اطالعات و درآوردن یک اطالعات 
واحد امکان پذیر نبود. یا حتی بعضًا اطالعات وجود دارد اما به اشتراک گذاشته نمی شود بنابراین ما در بحث مدیریت 

اطالعات که قلب تپنده عملیات امداد و نجات است مشکل داریم و باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.
ارتباطات است؛ در زمان  ما قطع  از مشکالت  ارتباطی است. یکی  دارد بحث سامانه های  نکته دیگری که وجود 
سیالب در مناطقی تلفن های زمینی از دست رفته بود و حتی بعضی موبایل ها هم از دست رفته بودند. مثاًل در یک 
سری روستاهای دور افتاده در خرم آباد ما واقعًا نمی دانستیم چه اتفاقاتی افتاده است چون اصاًل راه ارتباطی با آنان 
نداشتیم. و این باعث شد ارائه خدمات امدادی ما به تأخیر بیافتد. وجود یک سامانه ارتباطی پایدار، یکپارچه و چندالیه 
برای مدیریت عملیات امداد و نجات حتمًا ضروری است. بعضی اوقات ما سامانه های ارتباطی را داریم اما نمی توانیم 
از آن استفاده کنیم )این مثال که می زنم مثال واقعی هست( که خیلی از جاها تلفن های ماهواره ای داشتند، اما شارژ 
از  پایدار و یکپارچه یکی  ارتباطی  نبود یک سیستم  بنابراین  از آن چگونه استفاده کنند.  یا نمی دانستند  نشده بود 

کمبودها و ضعف های ما بود.
ضعف دیگر ما نداشتن برنامه اقتضائی برای پاسخ به سیل بود. برنامه ای که برای سازمان های امدادی نوشته شده 
است رویکردش رویکرد تمام مخاطرات است یا رویکردشان رویکرد زلزله است، اما ما وقتی می خواهیم به سیل 
پاسخ بدهیم باید یک برنامه داشته باشیم که اختصاصًا تجهیزات و امکانات و برنامه اختصاصی مرتبط با سیل را ارائه 

بدهد ما نمی توانیم با برنامه زلزله به بحران سیل پاسخ بدهیم.
نکته دیگری که از چالش های این خدمات بود بحث تأمین امنیت است. بعضی از جاها کمپ های اسکان زده شد، اما 
آمدند چادرها را بردند یا جلوی ماشین های امدادی را وسط راه گرفتند و ماشین را بردند. یا خیلی از اوقات نیروهای 
اعزامی ما را کتک زدند و تجهیزات همراهشان را بردند، بنابراین به نظر می رسد نکته  مهم، همراهی نهادهای تأمین 
امنیت در کنار ما است. بدون امنیت هیچ کاری نمی شود کرد. البته این نکته را بگویم که اتفاقاتی که اشاره کردم 
موردی است، اما باالخره هست و تأمین امنیت همواره یکی از دغدغه های جدی افرادی بوده که در حوزه امداد و 

نجات و سالمت کار می کردند. برای همین من وظیفه داشتم که این نکته را بگویم.
نکته  بعدی که فکر می کنم باید مورد توجه قرار بگیرد توجه جدی به نیازهای خود عواملی هست که در حوزه امداد 
و نجات فعالیت می کنند. زلزله کوتاه است، اما سیل یک مقدار بازه ی زمانی بیشتری طول می کشد مانند همین 
کووید 19 است. یک مسأله  جدی که ما االن با آن روبه رو هستیم این است که کادر درمان و نظام سالمت واقعًا 
خسته شده اند. یکی از مشکالتی که آنجا در جریان سیالب هم وجود داشت همین بود. دوستان ما که می رفتند 
برای کمک گالیه داشتند که هیچکس از ما نپرسید که حال خودت چطور است؟ بسیاری از آنان مانند عموم مردم 
خانه و اموالشان را در سیل از دست داده بودند، اما می گفتند کسی از ما نپرسید وضعیت خودت و خانواده ات چطور 
و وضعیت روانی ات چطوراست. بنابراین، در کنار اینکه ما باید به نیازهای مردم توجه کنیم باید به نیازهای افرادی 
که در حال خدمات دادن هستند نیز در ابعاد مختلف روحی، روانی، اجتماعی و معنوی توجه کنیم. آن ها هم مثل بقیه 

انسان هستند و ارگان ها باید به آن ها کمک کنند.
نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم بحث تجهیزات و امکانات فنی هست. ما متأسفانه تحریم هستیم و 
خیلی از این تجهیزات را ممکن است نداشته باشیم و این مسأله در بعضی جهات برای ما مشکل آفرین بود. مثاًل اگر 
هلی کوپترهایی که ما در اختیار داشتیم می توانستند با دوربین های دید در شب حرکت کنند ما شب را در امدادرسانی 
از دست نمی دادیم به خصوص در لرستان ما شب را از دست دادیم. یا به عنوان مثال آمبوالنس هایی که ما در 
اختیار داشتیم نمی توانستد در سیل حرکت کنند و فقط قادر بودند که در جاده های آسفالتی حرکت کنند، در حالی که 
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ما به ماشین های شاسی بلندی نیاز داشتیم که بتوانند در آب حرکت کنند. این ها نیازمندی های ما بود. با توجه به 
تالش هایی که در چند سال اخیر در شرکت های دانش بنیان انجام شده ما باید نیازهای امدادیمان را با سرمایه گذاری 

بر روی این شرکت های بومی دانش بنیان حل کنیم و نیازهایمان را خصوصًا در حیطه امداد و نجات تأمین کنیم.
یکی دیگر از کمبودهایی که می توان به آن اشاره کرد سامانه هشدار سیل است. در کشور ما در سامانه های هشدار 
سیل خیلی خوب عمل نکردیم. نکته ای که اینجا وجود دارد دقت هشداری است که داده شد. همه جا هم در شیراز 
هم در خوزستان هم در لرستان همه مسئوالن می گفتند که ما می دانستیم که قرار است سیل بیاید، یعنی آگاهی 
از آمدن سیل داشتند، اما فکر نمی کردند آن سیلی که می گویند اینقدر شدید باشد؛ یعنی سطح هشدار مسئوالن با 

سطح واقعیت اتفاق افتاده، متفاوت بود.
نکته  دیگری که باید به عنوان درس آموخته از آن یاد کنیم حضور مسئوالن رده باال در مناطق سیل زده است. خیلی 
از دوستان من می گفتند ما به جای اینکه به عملیات کمک رسانی برسیم مجبور بودیم همراه مسئوالن شویم و اینگونه 
زمان از دست می دادیم و در کارمان وقفه می افتاد. دادن دستورهایی که واقعی نبود، و قول هایی که داده می شد بدون 
اینکه از شرایط منطقه آگاهی داشته باشند یکی از مشکالت ما بود. بنابراین اگر مسئوالن می خواهند بیایند باید برای 
حمایت بیایند نه اینکه باری شوند بر دوش مسئوالن منطقه. به هر حال آن ها باالخره از منطقه می روند و آن مدیر منطقه 
می ماند و قول هایی که به مردم داده شده که مسئوالن منطقه نمی داند باید چگونه به این ها عمل کنند. این دخالت کردن 

و فرماندهی کردن و دادن قول های بدون هماهنگی مشکالتی بود که مسئوالن به وجود آوردند.
به طور کلی این ها اهم مشکالت و کمبودهایی بود که در فرایند پاسخ به سیل داشتیم.

سوال سوم: کمیت و کیفیت دستورالعمل های امداد و نجات در سیالب چه هست؟ و چگونه در سیالب اخیر عملیاتی شدند؟
ببینید عرض کردم ما در 10 سال گذشته هم در سازمان های مربوط به سالمت نظیر وزارت بهداشت و دانشگاه ها و 
هم در زمینه امداد و نجات که با محوریت هالل احمر پیش برده می شود یک برنامه ای تدوین کردیم تحت عنوان 
برنامه ی عملیات اورژانسی یا EOP( Emergency Opration Plan( که کاماًل در آن مشخص شده که هر 
بخش و هر دستگاهی چه عملیاتی باید انجام بدهد و چه آمادگی هایی باید داشته باشد. این برنامه خوشبختانه نوشته 
شده و عالوه بر آن راهنماها و پروتکل های مختلفی وجود دارد. مثاًل در بحث امداد پروتکل حضور مسئوالن وجود 
دارد، پروتکل واکسیناسیون و تغذیه و… وجود دارد اما مشکالتی در این زمینه وجود دارد: اینکه این ها اجرا نمی شود 
یعنی آنهایی که باید به آن دقت کنند نمی کنند. ما پروتکل حضور مسئوالن داریم اما وقتی مسئوالن به آن توجه 
نمی کنند به دردی نمی خورد. نکته دیگری که وجود دارد این است که خیلی پروتکل ها نوشته می شوند، آموزش هم 
داده می شوند، اما این آموزه در سطح مرکزی و در سطح کشوری و ملی است، اما اگر در یک شهرستان و روستا 

بپرسی که آیا با این پروتکل ها آشنا هستند یا نه می بینی که اسمش را هم نشنیده اند.
می خواهم بگویم که ما پروتکل های استاندارد خوبی داریم. ما از لحاظ حجم و کمیت پروتکل ها واقعًا کم نداریم، اما 
اینها در سطح باال مانده اند. اگر آموزشی هم داده شده در همان سطح باالست و هرچقدر به سمت محلی تر می آییم، 

می بینیم که آشنایی با نحوه اجرای این پروتکل ها کمرنگ تر می شود.

 آشنایی مسئوالن محلی با این پروتکل ها منظورتان هست یا مردم را هم مدنظر دارید؟
مسئوالن و آن هایی که باید آن را اجرا کنند را عرض کردم. در واقع باید فرایندی طراحی شود که به صورت وسیع 
آموزش  زیرساخت های  و شکل گرفتن  کرونا  به  توجه  با  االن  بیافتد.  اتفاق  آشنایی ها  و  آموزش ها  این  گسترده  و 
مجازی به نظرم دقیقًا وقت مناسبی است که ما از این ظرفیت استفاده کنیم تا بتوانیم این آموزش ها و پروتکل ها 
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را تا دورترین نقاط و صف اول خدمات برسانیم و آن ها را آموزش دهیم، بنابراین اگر بخواهم خالصه کنم ما حجم 
اجرای آن مخصوصًا در  اما در  داریم،  را  برخوردار هستند  باالیی  استانداردهای  از  از دستورالعمل هایی که  وسیعی 

سطوح محلی با مشکل مواجه هستیم.
 

 درسته. فقط چون یک قسمتی از سوال هم دقیقاً این هست که کمیت و کیفیت این پروتکل ها چیست اگر 
ممکن است دو الی سه نمونه از این پروتکل هایی که فرمودید را مثال بزنید.

و  احمر  هالل  سازمان  اضطراری  عملیات  برنامه   بهداشت،  وزارت  اورژانسی  عملیات  برنامه   گفتم  که  همان طور 
دستورالعمل های ذی ربط آن نظیر دستورالعمل های نحوه اسکان، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات روانی که توسط 
وزارت بهداشت نوشته شده، دستورالعمل گندزدایی و بهداشت محیط، دستورالعمل جمع آوری الشه های حیوانات، 
دستورالعمل مدیریت اجساد افراد و… همگی دستورالعمل هایی هستند که توسط افراد خبره چک شدند و وجود 
دارند و هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ استاندارد بودن از وضعیت خوبی برخوردار هستند، اما همان طور که گفتم 

متأسفانه در اجرای آن مخصوصًا در سطح محلی مشکل داریم.

 سوال چهارم: فرماندهی عملیات امداد و نجات و کیفیت هماهنگی بین سازمانی چگونه بر خسارات جانی اثر گذاشت؟
ببینید ما در انجام عملیات های امدادی در کل دنیا دو ساختار اصلی داریم: یکی، ساختاری با عنوان مرکز هماهنگی که 
طبیعتًا در سطح ملی در سازمان مدیریت بحران کشور است و در سطح استانی هم در استانداری ها و در سطح پایین تر 
در فرمانداری ها. نقش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، نقش استاندار و نقش فرماندار نقش هماهنگ کننده 
است. یعنی باید عملیات را هماهنگ کنند و همچنین حمایت و پشتیبانی و تسهیل گری انجام بدهند. از طرف دیگر 
نهادهایی مثل هالل احمر، اورژانس کشور و وزارت بهداشت نهادهای اجرایی،عملیاتی هستند و باید فرماندهی کنند. 
این دو ساختار باید دوشادوش هم عمل کنند. ما در این حوزه طبق ساختارهای مصوب دو کارگروه داشتیم یکی 
امداد و نجات  امداد و نجات و یک کارگروه سالمت، بهداشت و درمان. رئیس هماهنگ کننده کارگروه  کارگروه 
سازمان هالل احمر است و رئیس و هماهنگ کننده کارگروه سالمت و بهداشت هم وزارت بهداشت است. وقتی 
نگاه می کنیم می بینیم این ها به صورت جداگانه و به تنهایی خوب عمل می کنند. مثاًل اورژانس کشور یا جمعیت 
هالل احمر به تنهایی خوب عمل می کنند، اما وقتی ارتباط جمعیت هالل احمر با نیروهای مسلح پیش می آید ما با 
مشکل مواجه می شویم، بنابراین مشکل ما از همان رأس شروع می شود. مشکل ما دقیقًا از همین جا شروع می شود 
که جایگاه ها با هم عوض می شوند. ما انتظار داریم وزارت کشور و استانداری ها در نقش هماهنگ کننده عمل کنند، 
اما در حیطه فرماندهی عمل می کنند. حتی در جلسه ای از رئیس سازمان مدیریت بحران پرسیدیم که شما خالصه 
هماهنگ کننده هستید یا عمل کننده و ایشان گفتند ما هر دوش هستیم و این واقعًا نمی شود که یک سازمان هم 
هماهنگ کننده باشد هم فرماندهی کند. همچنین چیزی را در هیچ جای دنیا نداریم. می خواهم بگویم که وقتی ما 
به اقدام می رسیم بهتر عمل می کنیم، اما وقتی به هماهنگی می رسیم دچار مشکل می شویم، زیرا در این ساختار 
هماهنگی مشکل داریم. البته ما فقط هالل احمر و وزارت بهداشت را بررسی نکردیم. ما هر سازمانی را که به نوعی 
با امداد و نجات مرتبط بود را بررسی کردیم مانند دام پزشکی، تأمین اجتماعی، پزشکی قانونی، نیروهای مسلح، 
خیریه ها، سازمان نظام پرستاری و … نکته دیگری که وجود داشت این بود که نیروهای مسلح می گفتند از ما 
چیزی خواسته نشد و چون خواسته نشد ما خودمختار وارد عمل می شدیم و این دقیقًا نقص است. این در صورتی 
است که مسئولیت سالمت و درمان با وزارت بهداشت است و اگر نیروهای مسلح می خواهند فعالیتی کنند باید به 
وزارت بهداشت کمک کنند. البته نمی خواهم بگویم که مشکل از نیروهای مسلح است نه در دو طرف نقص وجود 
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داشته: از آن طرف خواسته و دعوتی ابالغ نشده و از این طرف خودمختار عمل شده است، بنابراین مشکل ما هم 
در فرماندهی و هم در هماهنگی است، اما اینکه چطور این ها بر خسارات جانی تأثیر گذاشته است؟ خوشبختانه بر 
خالف زلزله سیل خسارات جانی بسیاری نداشت اگر درست یادم باشد بین 96 تا 100 نفر کل کشته های ما بود، 
بنابراین این ناهماهنگی ها در این حادثه غیر از سیل شیراز که سیل شدیدی بود بر دیگر مناطق تأثیری نداشت، اما 

این عدم هماهنگی بر روند کلی عملیات تأثیر بسزایی داشت.

سوال پنجم: در حال حاضر وضعیت آمادگی کشور برای عملیات امداد و نجات در چه سطحی است؟
این برمی گردد به همان سوال اول که درباره کیفیت عملیات صحبت کردیم. ما اگر بخواهیم بگوییم آمادگی ما 
چقدر است، باید بگوییم که آمادگی برای چه چیزی در چه سطحی؟ ما باید برای چه چیزی آماده باشیم؟ برای یک 
زلزله 7 ریشتر یا 5 ریشتر؟ برای سیلی که فقط در تهران قرار است رخ دهد یا سیلی که قرار است 25 استان را به 
مدت یک ماه درگیر کند؟ بنابراین ما باز هم به یک سامانه ارزیابی میزان آمادگی دستگاه های مختلف نیاز داریم که 
بگوییم مثاًل سازمان آتش نشانی به صورت جداگانه و سازمان اورژانس به صورت جداگانه هرکدام برای این سناریو 
و این سطح از حادثه این میزان آمادگی را دارند و برای سطح دیگری از حادثه این میزان آمادگی دارند، اما متأسفانه 
چنین سیستمی را نداریم، بنابراین نمی توانیم بگوییم که آمادگی کشور چقدر است، اما می خواهم یک جور دیگر به 
این سوال جواب بدهم. فرض کنید که قرار است یک سیل دیگری با همین سناریو بیاید، یعنی سیلی که در اواخر 
سال رخ می دهد و قرار است تقریبًا 25 کشور را تحت تأثیر قرار دهد و خب حاال می خواهیم بگوییم سطح آمادگی 
ما چقدر است؟ باید بگویم که بعد از حادثه سیل گذشته تغییر آنچنانی در مملکت ما اتفاق نیافتاده و نقص هایی که 
داشتیم به رغم گذشت دو سال برطرف نشده است، لذا آمادگی ما برای یک سناریوی مشابه در سطح مطلوبی قرار 
ندارد. چرا؟ چون ما هنوز مردم را سازما ن دهی نکردیم، زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی مان را بازسازی نکردیم، 
هنوز ساختار فرماندهی و هماهنگی مان را سامان ندادیم. پیش بینی من این است که نسبت به سیل قبل اگر همچنین 
اتفاقی دوباره بیافتد نباید خیلی خوش بین باشیم که وضعیتمان تغییر چشم گیری کرده باشد. البته این را هم بگویم 
که دو سال برای این اصالحات کافی نیست، اما به هر حال رئیس جمهور دستور دادند که این ایرادات و نقصان ها 
بررسی شود، ما در قالب این کارگروه ها به مطالعه مشکالت پرداختیم و همین که این مشکالت مطالعه شده خودش 
قدم بزرگ و ارزشمندی است و امیدواریم بر اساس یک برنامه میان مدت پنج ساله از حاال به بعد ما بتوانیم میزان 
آمادگی مان را افزایش دهیم. با توجه به اینکه نقش مردم را اصاًل نمی شود نادیده گرفت، اگر اتفاقی بیافتد، اصاًل 
نگران پاسخ نیستیم باالخره پاسخ داده می شود، اما این کیفیت پاسخ است که مهم است. در هر صورت مردم و 
ارگان ها پای کار می آیند. انصافًا و بدون جهت گیری می گویم که ارگان ها با تمام امکانات در سیل قبلی کار کردند و 
اگر دوباره اتفاق بیافتد بازهم با تمام توان ایستادگی می کنند، اما این مهم است که ما بدانیم آمادگی ما در سطح ایده 
آلی نیست و نقص هایی داریم و این نقص ها در سیل قبل در این گزارش هایی که آماده شد کاماًل مشهود هستند و 

االن کاری که باید بکنیم رفع این نقص هاست.

سوال ششم: کمک های مردمی و کمک های کشورهای خارجی چه اثری بر عملیات امداد و نجات داشت؟
همان طور که در قسمت های قبلی گفتم اگر کمک های مردمی نبود، حادثه مدیریت نمی شد، بنابراین نقش مردم 
باید  کنیم.  کار  مردمی  مشارکت های  بحث  در  بایستی  ما  کردم  که عرض  اما همان طور  است،  مهم  بسیار  بسیار 

سازما ن دهی شوند، باید برنامه ریزی شوند و در نهایت نهادینه شوند. این مشکالت ماست.
در بحث مشارکت مردمی به چند نکته اشاره می کنم: اول اینکه مردم باید بدانند که خودشان باید خودکفا به کمک 
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بیایند. خیلی اوقات یک فرد می آید و می گوید من پزشک هستم به من امکانات بدهید که کمک کنم. باید به او 
امکانات پزشکی بدهیم، غذا و محل اسکان بدهیم و خب اینگونه فقط یک تیم نیاز داریم که به مردمی که برای 
کمک آمده اند برسند و برایشان امکانات اولیه رفاهی را آماده کنند و این خود مشکلی به مشکالت ما اضافه می کند.
نکته دیگری که به عدم سازما ن دهی شدن مردم مربوط می شود این است که بعضی اوقات مردم آنقدر در یک محل 
جمع می شوند که خود حضور مردم به صورت غیر سازما ن دهی شده می تواند مشکل آفرین باشد، یعنی مثاًل 10 هزار 
نفر جمعیت در یک محل تحت تأثیر سیل داریم 30 هزار نفر هم برای کمک به این ها به صورت سازما ن دهی نشده 

می آید و حاال ما باید 40 هزار نفر را مدیریت کنیم. این خیلی کار را سخت می کند.
در بحث مشارکت مردمی ما نیاز داریم به سیستمی که بتواند گروه های مردمی و خیریه ها را شناسایی و سازما ن دهی 
کند. پیشنهاد شفاف ما این است که سازمانی با عنوان »سازمان مشارکت های مردمی« شکل بگیرد که کارش فقط 
سازما ن دهی مردم باشد. هرچند بخشی از وزارت کشور و بخشی از سازمان هالل احمر به نام سازمان جوانان و 
سازمان داوطلبان وجود دارند که باید این وظیفه را انجام دهند، اما به نظر می رسد که این سازمان ها کفایت نمی کنند 
و ما به یک سازمان ملی برای مشارکت مردم در حوادث نیاز داریم. نمونه های خارجی هم وجود دارد که ما مطالعه 
کردیم. مثاًل در آلمان یک سازمانی وجود دارد که نیروهای مردمی را شناسایی می کند و آن ها را آموزش می دهد و 
هنگام بالیا آن ها را صدا می کند. مثاًل یک گروه جوشکار را صدا می زند آن ها می آیند، ولی اشخاص تکی نیستند، 
ایمنی  از قبل آموزش های الزم نظیر آموزش های مربوط به تخصصشان آموزش های  بلکه یک گروه هستند که 
و… را دیده اند و حتی تجهیز شده اند و دیگر الزم نیست تازه آن ها را ببری بهشان تجهیزات بدهی، بلکه آن ها از 
قبل همه جوره آماده هستند. این کاری است که به نظر در زمینه مدیریت مشارکت های مردمی حتمًا باید انجام شود.

در بحث کشورهای خارجی ما چند نکته داریم نکته اول این است که وزارت امور خارجه ما باید در عرصه مدیریت 
حوادث فعال تر حضور پیدا بکند. مثاًل یکی از مسئوالن به ما گفتند خیلی از ارگان های بین المللی می خواستند به ما کمک 
کنند، اما وقتی وزیر امور خارجه گفتند ما به کمک نیاز نداریم منصرف شدند. پس صحبت های وزیر امور خارجه و دیگر 
نمایندگان در واقع مانیفست جمهوری اسالمی را در بحث کمک های خارجی مشخص می کند و بقیه ارگان ها بر اساس 

آن مانیفست اقدام می کنند، بنابراین نحوه مشارکت وزارت امور خارجه و فعال بودن نقش آن مهم است.
نکته دیگر این است که خیلی قول ها داده شد و عملی نشد که بحث تحریم ها مستقیمًا در این امر تأثیرگذار بود. 
نکته دیگر که در بحث کمک های بین المللی وجود دارد بحث گمرک ما بود. خیلی اوقات کمک ها می رسید، اما 
گمرک ترخیص نمی کرد، یعنی بخش زیادی از انرژی نهادهایی که این کمک ها را دریافت می کردند صرف ترخیص 
این مواد از گمرک و طی پروسه  گمرکی کمک ها بود. خیلی اوقات نگرانی از فاسد شدن این اقالم نیز وجود داشت. 
پیشنهاد ما این بود که یک ستادی در گمرک شکل بگیرد تحت عنوان »ستاد ترخیص کاالهای امدادی«. ما این 
پیشنهاد را به وزارت اقتصاد دادیم. تأسیس چنین ستادی ضروری است. به هر حال هنگام بالیا شرایط خاصی وجود 
دارد ما نمی توانیم روندهای روتین گمرکی را طی کنیم که اقالم امدادی را ترخیص کنیم، بنابراین به ستادی نیاز 

است که بتواند این کار را به سرعت انجام دهد.
نکته دیگری که وجود داشت بحث نیازسنجی هدایا و کمک های بین المللی بود. در واقع نیازسنجی درستی انجام 
نشده بود. بعضی اوقات چیزهایی ارسال شده بود که شاید خیلی به ما کمک نمی کرد. مثاًل در بین این حجم عظیم 
خدماتی که اهدا شده دو دستگاه اتومبیل کمکی به ما نمی کند. حتی این کشورهای خارجی بعضًا ادعا می کردند که 
ما چیزهایی که داشتیم را فرستادیم نه آن چیزهایی که نیاز بود. در واقع عدم تطابق نیازهای اعالم شده با هدایای 
ارسال شده یکی از مشکالت ما بود. مثاًل آن ها کیت هایی فرستاده بودند که اگر زلزله آمده بود، ما قطعًا به این 
کیت ها نیاز داشتیم، اما در حادثه ای مانند سیل که ما مجروح زیادی نداریم چنین کیت هایی نمی توانستند کمک کننده 
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باشند. در کل با توجه به حجم کاری که ما در داخل انجام دادیم کمک های بین المللی خیلی چشم گیر نبود و حتی 
با مشکالتی روبه رو بود که ما امیدواریم این مشکالت در آینده حل شود.

سوال هفتم: کمیت و کیفیت عملکرد سازمان های امداد و نجات کشور چه دولتی و خصوصی چه مردمی و مدنی در 
سیالب چگونه بوده است؟

در جریان مصاحبه بسیار در این باره صحبت کردم، اما می خواهم به یک نکته دیگر اشاره کنم آن هم اینکه اگر به 
صورت انفرادی به یک سازمان خاص نگاه کنیم می بینیم که با تمام توان آنچه را داشتند آوردند، البته اینکه کفایت 
می کرده یا نه بحث دیگری است، چون گستردگی عملیات بسیار زیاد بود. البته باز هم عرض می کنم که با وجود 
نقص هایی که داشتیم از نظر کارگروه ما می شود به کمیت خدمات ارائه شده نمره قبولی داد، اما در بحث کیفیت، 

عادالنه بودن و استانداردبودن و مبتنی بر فرهنگ بودن آن خدمات نکاتی است که باید به آن ها بیشتر توجه کنیم.

سوال هشتم: درس آموخته های سیالب برای عملیات امداد و نجات کشور در آینده چه نکاتی است؟
با توجه به اینکه در طول مصاحبه به این موضوع پرداختم فقط فهرست وار به این موارد اشاره می کنم.

ما به یک مجمع ملی نیاز داریم که در این مجمع ملی مسئوالن، کارشناسان و صاحب نظران حضور داشته باشند 
و وظیفه این مجمع باید شناسایی بالیای آینده و ارائه راهکار برای مقابله با آن باشد، یعنی رویکرد ما باید رویکرد 
آینده نگر باشد. در واقع فی الحال یک خأل عمیقی بین حوزه علم و اجرا وجود دارد، یعنی ما خوب دانش تولید می کنیم 
و مطالعه می کنیم، اما این دانش کمتر تبدیل به سیاست می شود و همان سیاست وقتی می خواهد تبدیل به اجرا شود 
با مشکل مواجه می شود. در واقع ما دو خأل داریم یکی خأل تبدیل دانش به سیاست و دیگری چگونگی تبدیل برنامه 

به اجرا و عملیات و تشکیل این مجمع ملی خیلی می تواند به این مسأله کمک کند.
دوم برنامه های مشترک است. عرض کردم که وزارت بهداشت برای خود برنامه دارد، هالل احمر برنامه دارد، ولی 

پیشنهاد من این است که به منظور افزایش هماهنگی بین این سازمان ها برنامه های مشترکی تدوین شود.
سوم و از همه مهم تر تشکیل مرکز هماهنگی مدیریت بحران کشور است. این مرکز باید 24 ساعته در حال فعالیت 
باشد، همه  مخاطرات را ثبت کند و هشدار دهد. ما این را در سطح ملی نداریم و چنین مرکزی باید تأسیس شود تا 

بتوانیم همه امور را ثبت کنیم.
راه اندازی سامانه های یکپارچه مدیریت اطالعات، راه اندازی سیستم ارتباطی پایدار، راه اندازی سیستمی که به طور 
جامع و در سطح ملی بتواند کمک های مردمی را سازما ن دهی کند، از نکاتی است که به آن اشاره کرده ام. همچنین 
راه اندازی نظام های ارزیابی استاندارد، یعنی اگر یک سازمان می گوید من عمل کردم آن سامانه باید تأیید کند که 
واقعًا آن سازمان خوب عمل کرده است یا خیر، بنابراین ما یک ساختاری می خواهیم که میزان آمادگی، تاب آوری 
و میزان عملیاتی که انجام دادیم را بسنجد و نهایتًا تشکیل ستاد ترخیص کاالها، توجه به شرکت های دانش بنیان 

برای تأمین تجهیزات و امکانات و خالءهای تجهیزاتی ما. فکر می کنم این ها مهم ترین یافته های کارگروه ماست.
 

 با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و با توجه به اینکه در عصری زندگی می کنیم که سراسر از بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی است مثل زلزله، سیل و مسأله ای مانند کرونا به نظر شما با وجود این بحران های طبیعی 
و غیرطبیعی تاب آوری کشور چه میزان است خصوصاً اگر بخواهد در کنار شرایطی مانند کرونا بازهم سیالب 

رخ دهد؟
می خواهم یک مقدار مبتنی بر شواهد و مطالعاتی صحبت کنم که در نقاط مختلف کشور شخصًا انجام دادم نه بر 

دکتر عباس استاد تقی زاده / روانشناسی، زنان و خانواده
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اساس ذهنیاتم. ببینید نکته ای که وجود دارد این است که االن رویکرد مدیریت بحران دارد عوض می شود. رویکرد 
االن رویکرد تاب آوری است. دیگر مهم نیست که قرار است چه بالیی سرما بیاید. هر بالیی که سرمان بیاید چه 
سیل باشد چه زلزله باشد چه کووید و آنفوالنزا چه حتی آتشفشان باشد ما باید یک سری اقدامات تاب آورانه انجام 
دهیم. ما باید بتوانیم مجروحان را مدیریت کنیم، باید بتوانیم به مردم تغذیه و اسکان مناسب بدهیم، ما باید خدمات 
باید  ارتباطی داشته باشیم، ما  پایدار اطالعاتی و  باید سیستم  پیش بیمارستانی و بیمارستانی مناسب داشته باشیم، 
ساختار فرماندهی و هماهنگی مناسب داشته باشیم و این ها هیچ ربطی به اینکه چه اتفاقی قرار است بیافتد ندارد؛ 
این ربط به پیامدهای یک اتفاق دارد. رویکرد تاب آوری می گوید بالیا، ناشناخته و غیرمنتظره هستند، یعنی معلوم 
نیست فردا چه اتفاقی بیفتاد. اینکه چه اتفاقی می افتد دغدغه نیست، بلکه آنچه باید بر آن تمرکز کنیم این است 
که خدماتی که ما در حین و پس از حادثه می دهیم چگونه قرار است تداوم پیدا کند فارغ از اینکه چه عاملی باعث 
ایجاد این حادثه شده است. من فکر می کنم کشور ما در حال حاضر نیاز دارد که با این رویکرد جلو برود تا بتواند 

توان خود را افزایش دهد.
 

 و کالم آخر؟
کالم آخر اینکه به گواه همه  ناظرهای بین المللی ظرفیت های شایان توجهی در کشور ما در بحث پاسخ به بالیا 
وجود دارد. ما در پاسخ به این بالیا با توجه به ظرفیت هایی که وجود دارد نسبتًا خوب و باالتر از حد متوسط جهانی 
عمل می کنیم، اما این ظرفیت ها خوب برنامه ریزی نشده اند. من می خواهم برگردم به سوال قبلی شما که درباره 

تاب آوری بود. 
ما چند مطالعه درباره تاب آوری انجام دادیم یکی مطالعه تاب آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی بوده است، 
دیگری درباره بیمارستان های استان های یزد انجام شده و یک مطالعه هم درباره تاب آوری در برابر گرد و خاک 
خوزستان انجام دادیم و جالب است بدانید که تقریبًا در همه این ها میزان تاب آوری ما بین 50 تا 60 درصد نشان داده 
شد و این نشانه این است که احتمااًل در نقاط دیگر نیز حدوداً به همین ترتیب است. حاال سوالی که اینجا به وجود 
می آید این است که وضع ما خوب است یا بد است؟ اگر مقیاس سنجش ما 20 باشد ما حدود 10 سال پیش روی 
عدد 9 بودیم یعنی رد می شدیم. االن و با توجه به اقداماتی که انجام شده حدوداً روی عدد 11 هستیم، یعنی پاس 
کردیم و وضعمان بهتر شده است. عرض کردم که کاماًل بر اساس مستندات حرف می زنم. اما باز سوالی که پیش 
می آید این است که 11 عدد خوبی است یا عدد بدی است؟ 11 عددی است که نشان می دهد ما هنوز تا 20 خیلی 
فاصله داریم اما اینگونه نیست که بگوییم اگر حادثه ای پیش بیاید، ما هیچ کار نمی توانیم بکنیم و اگر در تهران زلزله 
بیاید هر 8 میلیون نفر می میرند. نه از این خبرها نیست. ما نشان دادیم که وضعیت ما از متوسط مقداری باالتر است 
و پیشرفت داشتیم، اما پیشرفت ما کند است و باید با استفاده از ظرفیت ها و پیشنهادات و اصالحاتی نظیر پیشنهاداتی 
که عرض کردم به شیب پیشرفتمان شدت بدهیم. استفاده از ظرفیت ها نه سرمایه گذاری فوق العاده ای می خواهد نه 

تجهیزات خیلی پیشرفته   فقط برنامه ریزی و ذهن خالق می خواهد که امیدوارم این اتفاق ها بیافتد.
طبق مطالعاتی که ما انجام دادیم قسمت زیادی از روند افزایش تاب آوری، یعنی چیزی حدود 30 درصد از آن به حوزه 
حاکمیت برمی گردد. نقطه شروع و ماشه شلیک ما برای ارتقا تاب آوری کشور این است که دیدگاه مسئوالن ما به چه 
صورت هست. اگر دیدگاه ما به سمت استفاده از ظرفیت ها برود واقعًا بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد. در هر 
صورت کشور ما یک کشور بالخیز است، قباًل حوادث بسیاری را تجربه کردیم و بعد از این هم حادثه خواهیم داشت. 
مهم این است که روی بحث ساختارهای نرم افزاری و حتی فکرافزاری بیشتر تمرکز کنیم و از ظرفیت های خود 
استفاده کنیم. من یقین دارم که با برنامه ریزی می توانیم خیلی بهتر از این عمل کنیم و تاب آوری کشور را باال ببریم.
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دانشگاه بدون دخانیات بخشی از مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه تهران است

دکتر رضا رستمی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهمترین مسائلی است که سال هاست در آموزش عالی 
کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه دانشجویی، 
بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد بود. دانشگاه تهران 
نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاست گذاری های الزم در این زمینه را انجام داده و اخیراً 
نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. اما قبل از اجرای این برنامه به صورت 
رسمی، مسأله دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به عنوان یک مسأله اجتماعی و فرهنگی، همواره 
مورد توجه بخش های مختلف دانشگاه تهران قرار داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی فعالیت های علمی، پژوهشی و حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، 
طرح های پژوهشی و... در این زمینه انجام داده اند. به همین مناسبت جهت تشریح رویکردهای 
علمی و روان شناختی پیرامون مضرات استفاده از دخانیات و شیوه های صحیح منع آن، هدیه میرزایی 
در گفت وگویی با دکتر رضا رستمی، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و رئیس پژوهشکده 

فناوری های همگرا، به بررسی این موضوع پرداخته است.

 دانشگاه بدون دخانیات بخشی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران است
دکتر رستمی، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، در ابتدای این گفت وگو با اشاره به اهمیت و جایگاه مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه ها گفت: » دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاه پیشرو و جامع همواره توانسته در سطوح مختلف 
جامعه نقش و مسئولیت اجتمای خود را ایفا کند. در موضوع دانشگاه بدون دخانیات نیز این دانشگاه، تالش دارد تا با 
نقش آفرینی، اثرگذاری اجتماعی و فرهنگ سازی مناسب بتواند دانشجویان و یا دانش آموختگان مفید و مؤثر و با سالمت 

جسمی و روانی به جامعه تحویل دهد«.
وی با بیان اینکه هر ساله شاهد ورود افراد نخبه کشور به دانشگاه تهران هستیم، افزود: »افراد نخبه ای که تحت عنوان 
دانشجو و به دور از خانواده وارد محیط جدیدی می شوند. باید گفت از طرفی خانواده های این دانشجویان، فرزندان خود را 
با هدف و امید تربیت صحیح و کسب تخصص و دانش در محیط آکادمیک راهی دانشگاه ها می کنند و از طرف دیگر جدا 
شدن یک جوان هجده ساله که تاکنون از سوی خانواده همه گونه حمایت و کنترل می شده و قرار گرفتن آنها در محیط هایی 
همچون خوابگاه که قطعاً حمایت والدین را به همراه ندارد، فشارها و استرس های ناشی از ایجاد مسئولیت های جدید و 

در قالب سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد با هیجانات در همه 
دانشکده ها تدریس شود

دکتر رضا رستمی / روانشناسی، زنان و خانواده
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مسائل مربوط به تحصیل ممکن است در مجموع زمینه هایی را ایجاد کند که یک شخص خواسته و یا ناخوسته به سمت 
استفاده از سیگار و یا حتی استفاده از مواد اعتیادآور دیگر پیش رود«.

 دوری از خانواده، نبود نظارت ها و استعداد ژنتیکی از زمینه های اعتیاد به سیگار
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی اظهار کرد: »دانشگاه باید شرایطی را ایجاد کند تا دانشجویان به سمتی حرکت 
نکنند که زمینه های آسیب و مشکالت برای آنان فراهم شود، یکی از این زمینه ها اعتیاد و شایع ترین آن سیگار است. 
متأسفانه سیگار اثرات مثبتی دارد و به راحتی می تواند در کوتاه مدت برای افراد حس خوب آرامش، توجه بهتر، کم کردن 
اضطراب و تنش را به همراه آورد. پس مالحظه می شود، ماده ای وجود دارد که به وفور در دسترس است که اگر شرایط 

فراهم شود، خیلی ها ممکن است به سمت اعتیاد و وابستگی آن بروند«.
دکتر رستمی با بیان اینکه در بحث دانشگاه بدون دخانیات توجه به متغیرهای متعددی به نام دانشجو باید مورد توجه قرار 
بگیرد، تصریح کرد: »افراد با استعدادی وارد دانشگاه می شوند و هدف ما باید بر این باشد که آنها را به لحاظ روان و جسم، 
سالم تحویل اجتماع دهیم. اما همانگونه که عنوان شد در این دوره استرس های خاص دوران جوانی، استرس تشکیل خانواده 
و مشغله های تحصیل چالش هایی هستند که مسلماً دانشجویان با آن مواجه خواهند شد. در این بین سیگار به عنوان ماده ای 
که به راحتی و به صورت قانونی در اختیار همه است، اثرات مثبتی هم دارد و یک فرد مضطرب احساس می کند که آن را آرام 
می کند، ممکن است از سوی دانشجوی در معرض استرس استفاده شود. دوری از خانواده و نبودن نظارت ها منجر می شود 

که شخص اگر استعداد ژنتیکی هم داشته باشد و شرایط آن نیز فراهم آید یک وابسته کامل به سیگار شود«.
 

 سیگار دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: »سیگار افزایش همه نوع سرطان را به همراه خواهد داشت. ممکن 
است در کوتاه مدت توجه و حال شخص را خوب کند، اما در طوالنی مدت قطعاً آسیب های متعددی همچون مشکالت 
ریوی و قلبی را منجر می شود. دانشگاه های پیشرو در دنیا به شیوه های مختلفی به این مسأله ورود کرده اند تا محیط دانشگاه 
را به عنوان یک محیط علمی که می خواهد بهترین ها را تربیت کند، به دور از دخانیات نگه دارند. در دانشگاه های خارج از 
کشور نیز فضاهای دانشگاهی بدون دخانیات وجود دارد، یعنی داخل ساختمان ها به هیچ وجه از سیگار استفاده نمی شود و 
در فضاهایی هم که به نام دانشگاه شناخته می شود، مکرراً تابلوهای دانشگاه بدون دخانیات نصب شده است. هدف و تالش 

هم بر این است که دانشجو را سالم تحویل بگیرند و به عنوان یک فرد مؤثر و خالق تحویل جامعه بدهند«.
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با عنوان اینکه سیگار دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر است، بیان 
کرد: »هدف مهم تری که دانشگاه های بزرگ دنیا و بالتبع دانشگاه تهران مورد توجه قرار داده اند، این است که سیگار 
اعتیاد می آورد و اعتیاد آن هم شدید است، به واقع سیگار می تواند دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر هم باشد. ما 
اگر با منع سیگار در نظر داریم تا محیط بدون دخانیات در دانشگاه ایجاد شود، می خواهیم از آسیب های بدتر از سیگار 
پیشگیری کنیم. بسیاری از مواقع تفکر جوانان و نوجوان بر این است که افراد زیادی سیگار می کشند و استفاده آنها هم 

از سیگار نمی تواند منعی داشته باشد و به این گونه عملکرد خود را توجیح می کنند«.
دکتر رستمی ادامه داد: »سیگار آسیب هایی دارد که در این زمینه باید آگاهی های الزم و به شیوه صحیح علمی ارائه 
شود، ما نباید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا افراد به این سمت بروند. آنچه که باید در موضوع دانشگاه بدون دخانیات 
به عنوان گام اول مورد توجه قرار بگیرد و به جوانان اطالع رسانی شود، اعتیادهای بعد از سیگار است. شخص سیگار را 
تجربه می کند و لذت می برد در کل ویژگی اعتیاد این است که شخص با مصرف ماده ای حس خوبی را دریافت می کند، 
اما بعد از مدتی مصرف و وابستگی افزایش می یابد و در نتیجه آسیب هم بیشتر می شود. در نهایت استفاده از سیگار به 
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مرز خود می رسد، یعنی شخص به جایی می رسد که اگر روزی یک پاکت سیگار هم مصرف کند، دیگر آن حس اولیه ای 
که داشته به آن دست نمی دهد و سراغ مواد مخدری با آسیب و وابستگی بیشتر خواهد رفت«.

 اعتیاد مادر بیماری های روانی است
وی با اظهار اینکه دانشگاه نباید محیط امنی برای مصرف سیگار یک جوان تازه جدا شده از خانواده و پر استرس باشد، 
تصریح کرد: »بهتر است در بحث دانشگاه بدون دخانیات تالش شود تا یک پیشگیری اولیه صورت بگیرد، بدین معنا که 
ما باید بتوانیم در آن نقطه آغاز کاری انجام دهیم تا وابستگی به سیگار ایجاد نشود و تست سیگار و دریافت این حس 
خوب از سوی یک جوان دانشجو صورت نگیرد، چون این اتفاق متأسفانه زمینه سازی برای پیشروی در مراحل بعدی و 

کسب تجربه های خطرناک تر و ایجاد آسیب هایی تحت عنوان اعتیاد خواهد شد«.
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با طرح این پرسش که چرا منع اعتیاد مهم است، گفت: »اعتیاد مادر بیماری های 
روانی است و افسردگی، وسواس، بدبینی، ترک دانشگاه و تحصیل و طرد شدن از جامعه را به همراه خواهد داشت. یعنی 
یک شخص در نقطه آغاز سیگار مصرف می کند تا توجه آن خوب شود و استرسی که دارد از بین برود. اما ممکن است 
همین مسأله شروعی برای گرایش به مواد مخدر و اعتیادآور دیگر شود که ممکن است به ترک دانشگاه و اخراج از دانشگاه 
بیانجامد، چون وقتی مواد مخدر به میان می آید شاید در ابتدا فرد حس خوبی داشته باشد، اما دیگر حال خوبی برای انجام 
امور روزمره از جمله تحصیل ندارد، پس مالحظه می شود که از این زاویه هم بحث دانشگاه بدون دخانیات یک کار شایسته 

و ویژه است«.
دکتر رستمی با بیان اینکه استادان و دانشجویان دانشگاه تهران الگوی جامعه هستند، افزود: »گاهی اوقات جوانانی که 
به من مراجعه می کنند به آنان از مضرات مواد مخدر می گویم، اما توجیحی می کنند این است که مواد مخدری همچون 
حشیش و ماری جوانا در دنیا آزاد شده است. باید گفت اگر این مواد در برخی کشورها آزاد شده از این بابت است که 
ببینند چه کسانی مصرف دارند تا بتوانند به این گونه اشخاص کمک کنند، یا وقتی به آنها گفته می شود استفاده از این 
مواد مخدر مغز را کوچک، انسان را بی انگیزه و نسل های بعدی را به لحاظ ژنتیکی با مشکل مواجه می کند، باز استدالل 
می آوردند که ما کلی از افراد را می شناسیم که از این مواد استفاده می کنند. این رویکرد و میزان شناخت و اطالعات از 
مواد اعتیادآور که در بین برخی جوانان مرسوم است، می تواند بسیار خطرناک باشد. این گونه استدالل ها صحیح نیست، 
ممکن است شخصی با مصرف تعداد محدودی سیگار معتاد مادام العمر شود، اما شخص دیگری با توجه به شرایط 

ژنتیکی که دارد، هیچ اتفاقی برای او نیفتد«.
 

 برای دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات باید همه ارکان دانشگاه مشارکت کنند
وی با عنوان اینکه در موضوع دانشگاه بدون دخانیات همه مباحث مربوط به پیشگیری اولیه، ثانویه و اثرگذاری اجتماعی 
باید لحاظ شود، خاطرنشان کرد: »پیاده سازی اهداف دانشگاه بدون دخانیات به واقع از رویکردهای دانشگاه اخالق مدار 
است و باید گفت یکی از ویژگی های اخالق مداری توجه به سالمت خود و اطرافیان می باشد. افراد سیگاری معمواًل فقط 
به خودشان آسیب نمی زنند، بلکه یک شخص سیگاری خانواده ای دارد که به آنها سیگاری های ثانویه گفته می شود و 
در این بین آسیب های جدی را می بینند. پس ما در موضوع دانشگاه بدون دخانیات باید بتوانیم نگاه اخالقی، انسانی و 

سالمت را به جامعه تزریق کنیم«.
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه برای دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات 
باید همه ارکان دانشگاه مشارکت کنند، تصریح کرد: »در کتابی با عنوان »Good to Great« در حوزه مدیریت که 
توسط جیم کالینز نگارش شده است، چگونگی اوج گیری شرکت های معمولی و تبدیل آنها به شرکت هایی عالی و نیز 
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دالیل ناکامی شرکت های دیگر بررسی شده است. بر این اساس گفته می شود، شرکت هایی عالی و زبان زد هستند و 
شرکت هایی هم خوب کار می کنند، ولی در سطح عالی نیستند و برای تمایز بین دو موضوع 10 ویژگی در این کتاب ارائه 
شده، اما یکی از ویژگی های مهم این گونه عنوان می شود که ابتدا »چه کسی« بعد »چه چیزی« و مالک آن نیز انتخاب 
افراد شایسته است و در توضیح آن می گوید که برای انتخاب افراد شایسته ای که بتوانیم برای هدف و استراتژی مان به آنها 
تکیه کنیم باید به ویژگی های شخصیتی بیش از سوابق تحصیلی خاص، مهارت های مفید، دانش تخصصی یا حتی تجربه 
کار اهمیت دهیم. می خواهم از طرح این موضوع به این نکته برسم که در بحث دانشگاه بدون دخانیات نیز باید از تجربه ها 
و نقطه نظرهای افراد شایسته و صاحب نظر بهره مند شویم. در این زمینه همه ارکان دانشگاه اعم از استادان، دانشجویان، 
کارکنان و واحدهای مربوط می توانند مشارکت داشته باشند. ما برای دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات می توانیم کارهایی 
با سطوح مختلف انجام دهیم و در این راستا مسئولیت ها و وظایف استاد، دانشجو و کارمند باید مشخص شود، همچنین 

فرهنگ سازی، اطالع رسانی و گستردگی هم باید مورد توجه قرار بگیرند«.

 مهمترین موضوع اطالع دادن و تغییر نگرش است
دکتر رستمی با اظهار اینکه ترک سیگار و کنترل آن شدنی و اما سخت است، گفت: »تعدادی از افراد در بین سطوح 
مختلف دانشگاه هستند که سیگار مصرف می کنند، ما نمی توانیم چکشی با آنها برخورد کنیم. عنوان می شود که سیگار 
کشیدن داخل این ساختمان، ممنوع است، اما اینکه آیا باید فضایی را برای سیگاری ها در نظر بگیریم و یا خیر و همچنین 
چگونه باید با کسانی که این قانون را نقض می کنند، برخورد کنیم از موضوع هایی هستند که باید در مورد آنها تفکر 
و مطالعه شود تا دریابیم مدل های موفق دانشگاه بدون دخانیات در دنیا چگونه بوده است. اطالع رسانی، آگاهی دادن، 

فرهنگ سازی و اعمال قانون، خوب است ولی باید به گونه ای علمی مطالعه و بررسی شوند«.
وی با اشاره به اقدام های دانشگاه تهران در زمینه دانشگاه بدون دخانیات، افزود: »این اقدام ها شروع خوبی بوده است، 
اما برای اینکه در موضوعی به نتیجه الزم دست یابیم باید تالش زیادی شود. برای رسیدن به نقطه مطلوب به نظر این 
حرکت های صورت گرفته کافی نیست و نیازمند فعالیت های بیشتری هستیم تا اهداف طرح پیاده سازی و موضوع نهادینه 
شود. باید گفت در این زمینه مهمترین موضوع اطالع دادن و تغییر نگرش است. باید درباره مضرات سیگار و مواد مخدر 

به صورت صریح، شفاف و علمی اطالعات الزم را به جوانان ارائه دهیم و آموزش های الزم نیز داده شود«.

 در قالب سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد با هیجانات در همه دانشکده ها تدریس شود
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با تبیین کار پژوهشی صورت گرفته در زمینه بررسی وضعیت سالمت روان 
دانشجویان دانشگاه تهران گفت: »در این پژوهش مشخص شد که تعدادی از دانشجویان شکوفا، خالق، پویا و به دنبال 
نوآوری هستند و در برخی دیگر از دانشجویان زمینه های افسردگی و اضطراب وجود دارد که به راحتی می توانند به سراغ 
اعتیاد بروند. شخصی که افسردگی و اضطراب دارد، خواب ندارد و از قرص های خواب آور استفاده می کند و این زمینه ای 
می شود تا به اعتیاد روی آورد. بر اساس این پژوهش ما نباید با اتکا به این رویکرد که دانشگاه تهران هستیم و توانسته ایم 
بهترین ها را جذب کنیم این موضوع را فراموش کنیم که همین بهترین ها با اینکه باهوش هستند، اما می توانند با تأثیر 

از مسائل مختلف افسرده شوند«.
دکتر رستمی در ادامه تأکید کرد: »من به عنوان استاد یکی از وظایفم این است که خوب تدریس کنم و وظیفه دیگرم 
بر این است که الگوی خوبی باشم. یک استاد باید در زمینه سیگار و دیگر مواد مخدر دانش و اطالعات الزم را کسب 
کند و در کالس درس موضوع را به گونه ای مطرح و با دانشجویان در این خصوص سخن بگوید، البته نه به صورت 
مستقیم، چون ما اجازه نداریم به کسی مستقیماً امر و نهی کنیم. اما امر به معروف یعنی امر به دانش، من باید در 
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خصوص موضوعی همچون سیگار و مواد اعتیادآور دیگر دانش الزم را کسب کنم تا بتوانم در اختیار دیگران قرار بدهم. 
در دانشکده روان شناسی قطعاً باید استادان در این زمینه اطالعات الزم را داشته باشند، اما استادان دانشکده های دیگر 

نیز باید با این مسائل آشنا شوند و در خصوص آن در کالس های درس خود صحبت کنند«.
وی با بیان اینکه این پژوهش نشان داده که درصدی از دانشجویان ما با مشکالتی روبه رو هستند، خاطرنشان کرد: 
»مشکالت آن تعداد از دانشجویان باید از طریق مرکز مشاوره دانشگاه، پیگیری شود تا آن افراد به جای اینکه سرخود 
قرص خواب آور استفاده کنند با کمک مرکز مشاوره اضطراب آنها پیدا و درمان شود. همچنین بهتر است تا در قالب 
سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد با هیجانات در همه دانشکده ها تدریس شود. مگر ما از استادان نمی خواهیم 
که آموزش مداوم ارائه دهند، باید این موارد به آنها آموزش داده شود تا آگاهی های الزم را کسب کنند. البته من استاد، 
فقط برای دانشجویان نباید این مسائل را بدانم، بلکه در زندگی خصوصی و خانوادگی خود نیز باید آن را پیاده سازی کنم. 
چون اعتیاد آنچنان زیر پوستی حرکت می کند که می تواند همه قشرهای جامعه را تحت نفوذ خود قرار دهد، به همین 

دلیل ما باید دانش را در همه گروه ها زیاد کنیم«.

 برای ترک سیگار، تذکر صرف به جوانان کفایت نمی کند
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی تصریح کرد: »طرح دانشگاه بدون دخانیات هرچند هم خوب باشد، اما اینکه 
چگونه و توسط چه کسی باید اجرا شود، خیلی مهم و نیازمند مطالعه است. این طرح باید تداوم پیدا کند، دانشگاه بدون 
سیگار باید قسمتی از وجود دانشگاه شود. برای رسیدن به این هدف، آموزش، تولید محتوا، آگاهی و مشاوره دادن برای 
ترک سیگار دارای اهمیت است به نحوی که در مرکز بهداشت دانشگاه باید مشاوره ترک سیگار راه اندازی شود. صرف 
تذکر دادن به جوانان برای ترک سیگار کفایت نمی کند، بلکه باید مرکزی باشد که مشاوره ها و کمک های الزم را در این 
زمینه ارائه دهد. در خصوص اینکه چرا جوانان به سمت سیگار می روند باید یک کار همه جانبه صورت بگیرد و جزئی از 
وظایف مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه به عنوان یک کار درمانی شود. دانشگاه نیز باید امکانی فراهم آورد تا در سیستم 

آموزشی و طرح درس ها درباره مضرات سیگار و مواد اعتیادآورد دیگر صحبت شود«.
 

 حمایت از پایان نامه هایی با موضوع دخانیات
دکتر رستمی با اظهار اینکه برای اثرگذاری طرح دانشگاه بدون دخانیات باید از همه ظرفیت های دانشگاه استفاده شود، 
عنوان کرد: »در این کار صرفاً با کارهای تبلیغاتی به نتیجه نخواهیم رسید. در حال حاضر یکسری از پایان نامه ها از 
سوی معاونت پژوهشی دانشگاه حمایت می شود، باید در این خصوص نیز حمایت های الزم انجام شود. عادت و تغییر 
دادن عادت بسیار سخت است، مسلماً باید همه جانبه فکر کنیم و در این زمینه تقسیم وظیفه بین استادان، دانشجویان 
و واحدهای مربوط دانشگاه صورت بگیرد و بودجه و برنامه های خاصی برای آن در نظر گرفته شود. موضوع سیگار، 

مضرات آن و عوامل شکست ناشی از اعتیاد را باید برای خانواده های دانشجویان تشریح کنیم«.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: »سیگار به اندازه ای ظریف و کشنده فرد را وابسته می کند که شخص معتاد 
به راحتی آن را کنار نمی گذارد. اعتیاد مزمن است، می شود کاری کرد تا فرد سیگاری کمتر استفاده کند، اما ترک کردن 
سخت است و نیاز به خدمات درمانی و مشاوره ای جدی دارد. در دانشگاه بدون سیگار باید این رویکرد را مورد توجه قرار 
دهیم و اینکه تالش کنیم تا اشخاصی که سیگاری نشده اند، به دنبال آن نروند. این گروه دوم برای دانشگاه باید مهم تر 
باشند. در دانشگاه 80 درصد از سیگار استفاده نمی کنند که برای ما سرمایه هستند، ما باید با آگاهی دادن، اطالع رسانی 
و شفاف سازی در خصوص مضرات استفاده از دخانیات و مواد اعتیاد آور این گروه را حفظ کنیم و به گونه ای مانع از رفتن 

آنها به این سمت شویم«.
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شادکامی یک عامل تسریع کننده 
در فرایند توسعه اجتماعی است

دکتر اعظم نوفرستی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

از مطالعه ای درباره ۳0 هزار دانشجو که توسط دکتر نوفرستی، عضو  یافته های به دست آمده 
هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی انجام شده، نشان داده است که شرکت کنندگان 
»نشاط« را در دو بخش فردی و اجتماعی و در 14 مؤلفه: عواطف و هیجانات مثبت؛ نبود عواطف 
منفی؛ تأمین مایحتاج اولیه زندگی، رفاه و سالمتی؛ روابط؛ دستاورد، رسیدن به اهداف و خواسته ها در 
زندگی؛ احساس معنا و ارزشمندی؛ توانایی ها و فضیلت های اخالقی؛ انتخاب گری، داشتن حق آزادی 
و انتخاب؛ عدالت اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی؛ پذیرش اجتماعی؛ یکپارچگی اجتماعی؛ شکوفایی 
اجتماعی و در نهایت امنیت اجتماعی ادراک می کنند.  با توجه به اهمیت این موضوع، به خصوص در 
میان قشر جوان و دانشجو، لیال احمدی، کارشناس روابط عمومی با هدف تبیین ابعاد مختلف شادی 
و شادکامی و مؤلفه های آن به ویژه در ایران گفتگویی با دکتر اعظم نوفرستی انجام داده است که 

در ادامه می آید:

 خانم دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. به عنوان سوال اول بفرمائید شادی به عنوان 
پدیده روانشناختی چه تعریفی دارد؟

 subjective برای تعریف شادی باید بین دو مفهوم تمایز قائل شویم . مفهوم شادی و شادکامی. شادکامی ترجمه
wellbeing مورد نظر است که به عنوان شادکامی ترجمه شده است. شادکامی دو مؤلفه دارد: مؤلفه هیجانی و مؤلفه 
شناختی. مؤلفه هیجانی یعنی اینکه من چقدر حالم خوب است و احساس خوبی دارم. چقدر هیجانات مثبت، شادی، 
نشاط، امید و لذت را تجربه می کنم و البته بخشی از آن هم مربوط به نداشتن هیجانات منفی است، اینکه غمگینی، 
ترس، خشم، اضطراب و نفرت را کمتر تجربه کنم. یعنی هر چه فرد هیجانات منفی کمتری را تجربه و در عوض 
هیجانات مثبت بیشتری را تجربه کند، شادکام تر خواهد بود. این فقط بعد هیجانی شادکامی است. شادکامی یک بعد 
شناختی هم دارد که آن رضایت از زندگی است؛ یعنی اینکه وقتی به گذشته و زندگی حال نگاه کلی می اندازید، آیا از 
زندگی خود در حوزه های مختلف رضایت دارید یا خیر؟ هر چه این میزان رضایت بیشتر باشد، یعنی شادکام تر هستید. 
شادکامی یعنی اینکه هیجانات مثبت بیشتر و هیجانات منفی کمتری را تجربه کنیم، بنابراین رضایت بیشتری در زندگی 
احساس کنیم. اگر این سه مورد وجود داشته باشد، فرد شادکام خواهد بود. بر اساس این تعریف، شادی جزئی از شادکامی 

است. نشاط یا شادکامی چیزی بیش از یک هدف فردی مهم یا حالت های خلقی لّذت بخش است.

باید به دنبال تدوین شاخص های ملی شادکامی در کشور بود
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  آیا از نظر روانشناسی افراد شاد در دسته انسان های سالم از نظر روانی و افرادی که شاد نیستند جز افراد 
ناسالم دسته بندی می شوند؟

نمی توان این گونه تقسیم کرد. اگر منظور این است که آیا فرد از نظر روانی اختالل دارد یا خیر؟ صرفًا شاد بودن به 
معنی اختالل نداشتن و شادکام بودن نیست. یعنی اینکه ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که شاد نیستند، 
ولی اختاللی هم ندارند، مثاًل به افسردگی هم مبتال نیستند. احساس خاصی هم ندارند، یعنی نه شاد هستند و نه 
اختالل دارند که تعداشان هم کم نیست. در جامعه آمریکا متوجه شدند که 20 درصد این گونه هستند. بنابراین، این 
افراد به اختالل خاصی مبتال نیستند و شادکام هم نیستند. در حالی که شادکامی هدف ما در زندگی است. شادکامی 

همان چیزی است که ما از آن به عنوان خوشبختی یادمی کنیم و آن را برای خود و عزیزانمان آرزو می کنیم.

 در جامعه معاصر در بیشتر فرهنگ ها در سطح فردی و اجتماعی به شادکامی توجه ویژه ای شده است. چرا 
و از چه زمانی به این مسأله توجه شد؟

شادکامی به دلیل اینکه همواره با رضایت، خوش بینی، امید و اعتماد همراه است، می تواند به عنوان یک تسریع کننده، 
در فرایند توسعه یک جامعه عمل کند. بر این اساس، در بیشتر فرهنگ ها در سطح فردی و اجتماعی به شادکامی 
توجه ویژه ای شده است. اهمّیت شادکامی یا نشاط تا حّدی است که امروزه درباره آن شاخص های ملّی تهّیه می شود 

و هر کشوری موظف است یک شاخص ملّی شادکامی را برای جامعه خود تدوین کند.
بنابراین در همه فرهنگ ها  ببرند،  از زندگی  را  بیشترین لذت  این بودند که  به دنبال  ابتدا  از همان  انسان ها  البته 
می بینیم که شادکامی، حال خوب، هیجان مثبت و احساس رضایت از زندگی هدف همه مردم در همه فرهنگ ها 
بوده است و ارتباطی به فرهنگ خاص، شرایط خاص و زمان خاصی ندارد و در متون اسالمی نیز بحث سعادت مطرح 

شده است، اینکه انسان سعادتمند کیست؟ بنابراین از زمان پیدایش انسان این مسأله قدمت دارد.

 بر اساس مطالعات علمی، مؤلفه های شادکامی کدامند؟ و تفاوت این مؤلفه ها در کشور ما با کشورهای 
غربی چیست؟

»آرگایل« شادکامی و نشاط را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی تعریف کرد. 
او شادی را مؤلفه هیجانی شادکامی و رضایت از زندگی را مؤلفه شناختی شادکامی دانست. بیشتر پژوهش های انجام 
شده در حوزه شادکامی نیز بر این مؤلفه ها تأکید کرده اند. مهّمترین زمینه یابی های انجام شده در حوزه شادکامی نیز 
بر هیجان مثبت و رضایت از زندگی به عنوان مهّمترین مؤلفه های شادکامی و نشاط تأکید کرده اند. با این وجود، 
جامعه شناسان معتقدند مطالعه شادکامی و نشاط بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته است، 

امکان پذیر نیست. در اصل، شادکامی و نشاط مفهومی اجتماعی است.
در این خصوص ما نیز مطالعه ای را به صورت جامع و کیفی انجام داده ایم و چهار مؤلفه در مورد شادکامی به دست 
آوردیم که در چهار مقوله و هرکدام از آنها را به چند زیر مقوله تقسیم کردیم: در مؤلفه های شادکامی بحث تأمین 
نیازهای اولیه و رفاه به این معنا است که وقتی فردی بتواند نیازهای اولیه خود را فراهم کند و رفاهی را برای خود 
داشته باشد می تواند به شادکامی دست یابد. بحث بعدی ارتباط است: کیفیت ارتباط فرد با جامعه و افراد جامعه یکی 
دیگر از مؤلفه های شادکامی است. مؤلفه دیگر هیجانات مثبت هستند که درباره آن صحبت کردیم که فرد چقدر 
احساس شادی و نشاط می کند. مؤلفه آخر که من به این شکل تقسیم بندی کردم جهت گیری های مثبت است که 
 Positive( این جهت گیری های مثبت شامل پیشرفت، معنویت، قناعت و رضایت همه را در زیرمجموعه به نام
آوردیم.  به دست  ایران  اینها مؤلفه های شادکامی است که ما در  آوردیم.  یا جهت گیری مثبت   )Orientation
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ممکن است سوال شود که تفاوت آن با کشورهای غربی چیست. تفاوتی که ما دیدیم بحث تأمین نیازهای اولیه و 
رفاه است که در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر به آن توجه شده بود که دلیل آن به خاطر شرایط اقتصادی در 
کشور است، اما در مورد هیجانات مثبت با سایر کشورها مشابه است. در بخش جهت گیری معنوی و احساس معنا 
و هدفمندی در زندگی در کشورهای غربی هرچند به این مقوالت پرداخته شده، ولی در کشور ما به دلیل اهمیت 

مذهب، مؤلفه های فهم شادی شناخته شده است.
با  روابط خوب  داشتن  اولیه،  نیازهای  تأمین  ایران  در  مؤلفه های شادکامی  بگویم  به صورت خالصه  بخواهم  اگر 
دیگران، داشتن هیجانات مثبت و داشتن جهت گیری های مثبت است که منظور از جهت گیری مثبت پیشرفت کردن، 

معنوی بودن، قناعت کردن و رضایت داشتن در زندگی است.

 افرادی که از شادکامی برخوردار هستند چه ویژگی هایی دارند؟
پژوهش هایی که در حوزه نشاط و شادکامی انجام شده نشان می دهد، ویژگی هایی که از نظر اجتماعی ارزشمند است 
مثل سالمت روانی، طول عمر بیشتر، درآمد کافی و موّفقّیت با شادکامی رابطه مثبت دارد. نشاط فرد را بر می انگیزد، 
بر آگاهی او می افزاید، خالقیت وی را تقویت می کند و روابط اجتماعی وی را تسهیل می کند. افراد با نشاط دارای 
عّزت نفس باال، روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنادار هستند. افرادی که شاد هستند احساس امنّیت 
بیشتری می کنند، آسان تر تصمیم می گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند، در فعالّیت های سیاسی شرکت 
می کنند و نسبت به کسانی که با آن ها زندگی می کنند، بیشتر احساس رضایت دارند. همچنین، نشاط از انحرافات 
اجتماعی می کاهد، امنیت اجتماعی را افزایش می دهد و همبستگی اجتماعی را زیاد می کند و بیگانگی با جامعه را 
کاهش می دهد. درحالی که فقدان و کمبود آن افسردگی، بدبینی و ارزیابی منفی از رویدادها، بی عالقگی به اجتماع 
و کار، کمرنگ شدن وجدان کاری، اعتیاد به مواد مخّدر، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت در روابط اجتماعی، 
طالق، گرایش به فرهنگ بیگانه و غیرخودی و … را به بار می آورد. بنابراین نشاط و شادکامی نه از این جهت که 
یک احساس مثبت و خوشایند است، بلکه به این دلیل که یک سرمایه عمومی و اجتماعی خردمندانه بوده و منافع 

بسیاری برای فرد و جامعه دارد، ارزشمند است.

 آیا دستیابی به یک ماهیت واحد از شادکامی و مؤلفه های آن امکان پذیر است؟
خیر واقعًا امکان پذیر نیست. مطالعات انجام شده در حوزه نشاط و شادکامی در ابعاد مختلف نشان می دهد که اگر 
چه نشاط به عنوان یک هدف مهم در بیشتر جوامع مورد توّجه قرار گرفته است، اّما منابع و تعیین کننده های آن 
اجتماعی،  روانی، جسمانی،  عوامل  ویژگی های جمعّیت شناختی،  است.  متفاوت  گروه های مختلف  و  فرهنگ ها  در 
اقتصادی، مذهبی، معنوی و فرهنگی در پژوهش های متعّددی مورد بررسی قرار گرفته اند تا میزان و سهم هر کدام 
از این عوامل در تعیین نشاط اجتماعی افراد یک جامعه معّین شود. از ویژگی های جمعّیت شناختی می توان به سن، 
جنس، تحصیالت، وضعّیت تأهل و نژاد اشاره کرد. به عنوان مثال، آرگایل نشان داد، هر چه سن افراد بیشتر می شود، 
ابراز کنند.  میزان شادکامی آن ها نیز افزایش می یابد. زنان تمایل دارند که شادکامی بیشتری را نسبت به مردان 
بین افزایش تحصیالت و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد مطالعات نشان دادند که افراد متأهل نسبت 
به افراد مجرد سطح شادکامی باالتری دارند. همچنین، مطالعه ای نشان داده است که بین نژادهای مختلف از نظر 
میزان شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد. از عوامل روانی می توان به شخصیت و ابعاد آن خوش بینی و سرزندگی، 
منابع جسمانی،  از  دارند.  معناداری  و  مثبت  رابطه  شادکامی  با  که  کرد  اشاره  زندگی  از  رضایت  و  روانی  سالمت 

سالمتی، ورزش و سایر متغّیرها مثل خوردن و آشامیدن و استراحت.
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 با توجه به اینکه کشور ما کشوری مذهبی است. بفرمائید مذهب چه اندازه در ارزیابی و تعیین مؤلفه های 
شادکامی تأثیرگذار است؟

در مطالعه ای که انجام دادیم نشان داد که ایمان و توکل به خدا در زمان سختی ها و انجام آداب مذهبی مانند نماز 
خواندن و روزه گرفتن و غیره از زیر مؤلفه های مهم در بحث شادکامی در ایران بود و در مصاحبه هایی که انجام 
می شد مردم بر این موضوع تأکید داشتند. البته بحث مذهب و معنویت در زیرمجموعه جهت گیری های مثبت که 

قباًل گفتم جمع بندی شد. پس اینکه مذهب در شادکامی نقش داشته یا خیر بله حتمًا دارد.
البته این فقط مختص ایران نیست در خیلی از کشورها و حتی کشورهای غربی هم مطرح است هرچند نه با اسم 
مذهب بلکه با عنوان معنویت، یعنی معنویت و معنوی بودن یکی از مؤلفه های شادکامی است، ولی تفاوت آن با 

ایران رنگ و بوی مذهبی است که در کشور ما وجود دارد.

 در جامعه مثل ایران مطالعات حاکی از باال بودن سطح هیجانات منفی است؛ این در حالی است که مطالعه 
دقیق ادبیات ایران و شاخه های مرتبط با آن از جمله اساطیر، قصه ها، شعر و داستان های عامیانه نیز نشان 
چه  متخصص  یک  عنوان  به  است؟  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  ایرانی  فرهنگ  در  طلبی  که شادی  می دهد 

راهکاری را برای تخلیه این هیجانات توصیه می کنید؟
و  شعر  قصه ها،  اساطیر،  جمله  از  آن  با  مرتبط  شاخه های  و  ایران  ادبّیات  دقیق  مطالعه  است.  درست  این  بله 
داستان های عامیانه، نشان می دهد که نشاط در بعد فردی و اجتماعی در فرهنگ ایرانی از جایگاه خاّصی برخوردار 
است و برگزاری جشن های متعّدد اجتماعی مثل جشن نوروز، سیزده به در، جشن مهرگان، چهارشنبه سوری در 
ایران باستان نیز گواهی بر این مّدعاست، با این حال مطالعات و شواهد پژوهشی نشان می دهد که وضعیت نشاط 
در ایران در سال های اخیر چندان رضایت بخش نیست. بزرگترین پژوهشی که تاکنون در این زمینه انجام شده 
است، میزان نشاط و شادکامی افراد را در 156 کشور جهان از سال 2004 تا 2013 مورد بررسی قرار داده است. 
در این پژوهش رتبه ایران در بین 156 کشور 115 است و میانگین شادکامی ایران بین 0 تا 10، 4.6 بوده است. 
همچنین این پژوهش نشان داده است که میزان شادکامی در ایران از سال 2005 تا 2013 کاهش یافته است. 
علّت پایین بودن رتبه ایران در نشاط اجتماعی به فاکتورهای عدم رفاه اجتماعی، وضعّیت ماّدی، امنّیت اقتصادی، 
عزاداری های  و  مراسم ها  اقتصادی،  فساد  گستردگی  اجتماعی،  آزادی های  وضعّیت  بهداشت،  وضعّیت  نابرابری، 
گسترده مذهبی و عدم سالمت زندگی در ایران نسبت داده شده است. از سوی دیگر، مؤسسه نظرسنجی گالوپ 
)2013( اعالم کرد که در بین 138 کشور جهان، ایران بعد از عراق دومین کشور در میزان بروز عواطف منفی 
است. در این پژوهش که به صورت تلفنی و مصاحبه چهره به چهره انجام گرفت، از افراد سوال می شد که چقدر 
هیجان های منفی مثل خشم، استرس، ناراحتی، درد جسمانی و نگرانی را در روزهای قبل تجربه کرده اند. نرخ 
باالی بیکاری و افزایش نرخ تورم که مانع از تهیه امکانات رفاهی برای مردم می شود، مهمترین دلیل این امر 
دانسته شده است. پژوهش های انجام شده در داخل ایران نیز تا حدودی تأیید کننده این یافته هاست. به عنوان 
مثال، در مطالعه ای نشان دادند که فقط 3 درصد از مردم ایران خود را »خیلی شاد« توصیف کرده اند. همچنین 
آمار مربوط به مرگ و میر افراد جوانی که به دنبال ایجاد نشاط و شادی کاذب با استفاده از داروهای روانگردان 
و مواد مخدر در کشور به صورت جسته و گریخته و البته نادقیق در جراید عمومی اعالم می شود گواه دیگری 
بر این مدعاست. این یافته ها بیانگر میزان باالی هیجان منفی و پایین بودن میزان نشاط در سال های اخیر در 

جمعّیت ایران است.
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 آیا افراد با داشتن این مشکل در جامعه صرفاً با مراجعه به روان پزشک و مشاور می توانند به هیجانات 
مثبت دست یابند؟

به هیچ عنوان مراجعه به روانپزشک راه شاد کردن خود و دیگران نیست فقط در مورد یک درصد خاص که مبتال به 
اختالل افسردگی و سایر اختالالت روانی هستند طبیعتًا بیمار و دچار اختالل محسوب می شوند که باید به روانپزشک 
مراجعه کنند، اما اگر می خواهیم سطح شادکامی در کشور افزایش پیدا کند راه حل آن مراجعه به روانپزشک نیست. 

دو راه حل وجود دارد که برخی از آنها را به مسئوالن و برخی را باید به مردم بگوییم.
وضعیت عدالت اجتماعی خوب نیست، تبعیض وجود دارد، امنیت اجتماعی نسبت به سایر موارد بهتر است. کمتر 
ایرانی وجود دارد که از ایرانی بودن خود شرمنده و غمگین باشد. بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم پذیرش اجتماعی 
چندان مشکلی ندارد. بیشتر بحث عدالت، امنیت و شکوفایی اجتماعی است. اینها چیزهایی است که سیاستمداران 
باید به آنها توجه کنند. به مردم کمک کنند تا بتوانند نیازهای اولیه مختلف مثل مسکن، خوراک و پوشاک و سالمتی 
را تأمین کنند. تا مردم خیالشان از این بابت راحت نباشند نمی توانند شادکامی را تجربه کنند. اما بخش دیگر به مردم 
باز می گردد. یعنی باید از طریق رسانه ها فرهنگ سازی شود یکی از این موارد که باعث شده مردم شرایط خوبی از 
نظر شادکامی نداشته باشند بحث تجمل گرایی است. شاید خیلی از مردم از نظر تأمین نیازهای اولیه مشکلی نداشته 
باشند، اما باز هم از زندگی لذت نمی برند. بسیاری که خوشبختی را در مادیات، خانه بزرگ تر و ماشین بهتر ببینند. 

درحالیکه مطالعات این را نشان نمی دهد.
نیفتد،  اتفاق  این  اگر  که  شود  جایگزین  رضایت  و  قناعت  با  تجمل گرایی  که  است  این  بیفتد  اتفاق  باید  آنچه 
فراهم کند که  را  باید شرایطی  اولیه دولت  نیازهای  برای  نمی شود. پس  پر  تجمل گرایی چاهی است که هرگز 
مردم بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند، اما بخش دوم فرهنگ سازی است. بخش دیگر که به مردم مربوط 
می شود بحث ارتباطات است که با آموزش به مردم منتقل می شود. مثاًل اگر زوجین مشکل دارند یا پدر و مادر 
با فرزند مشکل دارند پیش مشاور بروند و مشکالتشان را حل کنند. روابط اجتماعی خود را گسترش دهند. هر 
ابعاد  قدر این روابط اجتماعی گسترده تر باشد، در حقیقت شادکامی بیشتری تجربه می کنند. کار دیگری که در 
فردی می توان برای آموزش افراد انجام داد این است که مردم بیاموزند کارهایی که باعث شادی می شود را بیشتر 
انجام دهند. مثل تفریح، ورزش، موسیقی گوش کردن، رفتن به جاهای دیدنی و طبیعت و هر کاری که حالشان 
را بهتر می کند. اگر ورزش فرهنگ زندگی مردم شود، می تواند حال آنها را بهتر کند، کار دیگری که مردم باید 
انجام دهند بحث معنویت و مذهب است که بسیار کمک کننده است و دیگر اینکه افراد یاد بگیرند که برای رشد 
و پیشرفت خود تالش کنند. مطالعات نشان داده که هرچقدر افراد به پیشرفت شخصی خود بیشتر اهمیت دهند 

و مهارت بیاموزند شادکام تر هستند.
بنابراین ما دو دسته راهکار برای ارتقای شادکامی داریم. یکی ارتقای شادکامی ای که مسئوالن باید انجام دهند و 

دیگری توسط مردم از طریق فرهنگ سازی.
منفی  وقتی مردم دچار هیجانات  داد که  آموزش  و  باید فرهنگ سازی کرد  ایران  در  منفی  تخلیه هیجانات  برای 
ایجاد  باعث  عواملی  چه  ببینیم  باید  ابتدا  منفی  هیجانات  مدیریت  برای  کنند.  مدیریت  و  تنظیم  را  آنها  می شوند 
هیجانات منفی می شود مسائل اجتماعی که در مورد عدالت و امنیت، شکوفایی و تأمین نیازهای اولیه است. زمانی 
که اینها اصالح شد مردم باید تکنیک های کنترل هیجانات منفی را یاد بگیرند. چیزهای مختلفی روی این مدیریت 
هیجان تأثیرگذار هستند: ورزش کردن، حل مسأله، مشورت گرفتن، خارج شدن یا ترک محیط تنش زا. اینها چیزهایی 
است که در سطح فردی می توان به مردم آموزش داد. اما در اصل باید دید چرا هیجانات منفی در ایران باال است: 

درصدی از آن ابعاد فرهنگی و درصدی ابعاد اجتماعی دارد.
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 سخن پایانی؟
پژوهش هایی که در حوزه نشاط و شادکامی انجام شده نشان می دهد، ویژگی هایی که از نظر اجتماعی ارزشمند است 
مثل سالمت روانی، طول عمر بیشتر، درآمد کافی و موّفقّیت با شادکامی رابطه مثبت دارد. نشاط فرد را بر می انگیزد، 
بر آگاهی او می افزاید، خالقیت وی را تقویت می کند و روابط اجتماعی وی را تسهیل می کند. افراد با نشاط دارای 
عّزت نفس باال، روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنادار هستند. افرادی که شاد هستند احساس امنّیت 
بیشتری می کنند، آسان تر تصمیم می گیرند، دارای روحیه ی مشارکتی بیشتری هستند، در فعالّیت های سیاسی شرکت 
می کنند و نسبت به کسانی که با آن ها زندگی می کنند، بیشتر احساس رضایت دارند. همچنین، نشاط از انحرافات 
را زیاد می کند. درحالی که فقدان و  اجتماعی  افزایش می دهد و همبستگی  را  اجتماعی  امنّیت  اجتماعی می کاهد، 
کمبود آن افسردگی، بدبینی و ارزیابی منفی از رویدادها، بی عالقگی به اجتماع و کار، کمرنگ شدن وجدان کاری، 
اعتیاد به مواد مخّدر، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت در روابط اجتماعی، طالق، گرایش به فرهنگ بیگانه 
و غیرخودی و … را به بار می آورد. بنابراین، نشاط و شادکامی نه از این جهت که یک احساس مثبت و خوشایند 
است، بلکه به این دلیل که یک سرمایه عمومی و اجتماعی خردمندانه بوده و منافع بسیاری برای فرد و جامعه دارد، 

ارزشمند است.
بر این اساس، با توجه به اهمّیت تأثیر نشاط در رشد همه جانبه کشور و تأثیر متقابل نشاط با مسائل گوناگون جامعه 
به خصوص آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، الزم است مسئوالن و مدیران ارشد کشور در قوانین و روش های 
اجرایی اداره کشور به گونه ای عمل کنند که به طور مستمّر نشاط در مردم افزایش یابد. برای افزایش نشاط در سطح 
کالن کشوری برنامه ریزی و سیاست گذاری الزم است و این برنامه ریزی بدون شناخت شاخص های نشاط بر اساس 

اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور امکان پذیر نخواهد بود.
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شکاف جنسیتی در دنیای آکادمیک در سطح 
بین المللی آشکار است

دکتر سعیده لطفیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر سعیده لطفیان، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از استادان فعال 
این دانشکده در عرصه های علمی و پژوهشی است، تألیف و ترجمه چندین کتاب و تألیف 10 ها 
مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی حاصل تالش های این بانوی پرتالش گروه علوم سیاسی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. ایشان عالوه بر فعالیت های علمی در عرصه اجرا نیز از بانوان 
موفق دانشگاه تهران است. ایشان از سال 1۳۹۶ به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و 
خانواده منصوب شدند. به بهانه فرارسیدن روز مادر و روز زن صغری داوری فرد با ایشان گفت وگویی 

انجام داده است که در ادامه می آید:

اینکه چه کسانی در زندگی و موفقیت های شما نقش    خانم دکتر لطفاً قدری درباره خود، تحصیالت و 
بفرمایید. داشتند 

در تهران متولد شدم، فرزند بزرگ خانواده بودم و به دلیل ویژگی شخصیتی والدینم و فاصله سنی کمی که با آنها 
داشتم، دوست صمیمی، معلم و راهنمای اصلی در زندگی من بودند. توصیه همیشگی  آنها به فرزندانشان این بود 
که شنونده دقیق و کتاب خوان مشتاق باشید و بنابراین دغدغه زندگی کودکی و نوجوانی ما فقط درس خواندن 
بود. دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه تهران را در 1356 به اتمام رساندم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم 
و دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و نیز کارشناسی ارشد و دکترا در علوم سیاسی را در آنجا گذراندم. معلمی 
را به طور تمام وقت از 1360 با تدریس در دانشگاه های ایالتی میشیگان و آیوا آغاز کردم. زمانی که هیأت علمی 
از آگهی استخدام دانشگاه تهران مطلع شدم، درخواست مرخصی  بودم،  دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بستون 
برای گذراندن فرصت مطالعاتی کردم و سال تحصیلی 71-1370 برای تدریس در گروه علوم سیاسی به کشور 

بازگشتم و هنوز هم افتخار عضویت در آن دانشکده را دارم.

 اگر ممکن است بفرمایید زنان دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران چه تأثیری در ارتقای جایگاه زنان در 
جامعه داشته اند.

بسیاری از استادان خانم  در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پست های مهم دولتی و یا پست های دانشگاهی 
رفع  هدف  با  سیاست هایی  اجرای  به  یا  و  داشته اند  چشمگیری  فعالیت  سیاست گذاری  در  علمی  انجمن های  و 

دانشگاه تهران نقش مهمی در تعدیل نگاه ها نسبت به زنان 
می تواند داشته باشد
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مشکالت زنان در جامعه کمک کرده اند. در سایر دانشکده ها نیز بسیاری دیگر از اعضای هیأت علمی در وزارت 
علوم و در سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی و مراکز پژوهشی سال های متمادی برای پیشبرد وضعیت زنان 
باعالقه و پشتکار تالش کرده اند. برای تهیه گزارشی در مورد مقاله های چاپ شده در زمینه مسائل زنان، به تازگی 
داده های گردآوری شده  تهران کردیم،  دانشگاه  پژوهشگر زن  و  پژوهشی هیأت علمی  بررسی عملکرد  به  اقدام 
دستاوردهای چشمگیری را به نمایش می گذارد. طی دهه  گذشته، حدود 500 همکار خانم بیش از 15 هزار مقاله 
علمی پژوهشی و نزدیک به 2 هزار کتاب منتشر کرده اند و در اجرای صدها طرح کاربردی مشارکت داشته اند. 
فقط  تهران  دانشگاه  خانم های هیأت علمی  توسط  زنان  مطالعات  با  مرتبط  مقاله   200 از  بیش  دوره،  در همین 
از  شماری  معتبر،  پژوهشی  جشنواره های  در  است.  شده  چاپ  دانشگاه  داخلی  پژوهشی  علمی  فصلنامه های  در 
خانم های همکار دانشگاهی ما به عنوان برگزیدگان و نخبگان علمی کشور معرفی شده اند. همین امسال، خانم 
دکتر شمیرانی در جشنواره ملی زن و علم )بزرگداشت دکتر مریم میرزاخانی( و خانم دکتر مشیرزاده در جشنواره 
پژوهش و فناوری دانشگاه موفقیت هایی کسب کردند. زنان دانشگاه تهران با مشارکت تحسین برانگیز در انجام 
فعالیت های آموزشی برای ترویج علم و فعالیت های پژوهشی در عرصه های مختلف از علوم پایه گرفته تا علوم 

انسانی و هنر به حل مشکالت توسعه در کشور کمک کرده اند.

 به نظر شما دانشگاه چگونه می تواند در ارائه الگوهای مناسب به جامعه نقش مؤثری داشته باشد؟
دانش  انتقال  و  دانش اندوزی  در  را  اصلی  نقش  پژوهشی  انجام طرح های  و  آموزشی  ارائه خدمات  با  دانشگاه ها 
بوده اند. اهمیت  پایدار  نهادهای هدایت کننده و تسهیل کننده  توسعه  از اصلی ترین  نتیجه یکی  ایفا کرده اند و در 
روزافزون دانشگا ه ها برای زمینه سازی، فراهم کردن امکانات الزم و هماهنگی دیپلماسی علم و فناوری در سطوح 
بین المللی و منطقه ای نیز شناخته شده است. دیپلماسی علمی ابزار مهمی برای سیاست خارجی کشورها به شمار 
می آید. از دانشگاه  می توان برای انتقال دانش به مخاطبان خارجی و برای شناسایی زبان، فرهنگ و هنر ایرانی با 
هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین المللی استفاده کرد. مدیریت موفق آموزش عالی به برخی از کشورها مانند 
انگلستان، امریکا و چین کمک کرده است تا جایگاه علمی بین المللی خود را ارتقا بدهند، میلیاردها دالر درآمد 
حاصل از شهریه دانشجویان خارجی به اقتصادهای خود سرازیر کنند، پژوهشگران نخبه خارجی را جذب کنند و 
از نظام آموزش عالی خود به عنوان یک ابزار مؤثر قدرت نرم استفاده کنند. فراهم آوردن فرصت های آموزشی برای 
دانشجویان خارجی یکی از مهم ترین ابزار قدرت نرم دولت است، زیرا آنها پس از بازگشت با دانش کسب شده و 
روابط حرفه ای ایجادشده با استادان و هم دوره ای های خود، احتمال دارد که زبان و ارزش های فرهنگی ایرانی را 
به خانواده و آشنایان انتقال دهند. اثرگذاری قدرت نرم بر توسعه و امنیت ملی گاهی بسیار بیش از قدرت نظامی 
است. هیأت علمی دانشگاه های ایرانی در ارائه تصویر مثبت و مطلوب تر کشور به جامعه جهانی نقش  داشته اند. 
دانشگاه های دولتی بزرگ از جمله دانشگاه تهران برای انجام فعالیت های خود به بودجه زیادی نیاز دارند و بدون 
کمک عمومی گسترده نمی توانند خوب انجام وظیفه کنند. البته اگر تالش نکنند تا به نیازهای جامعه پاسخ دهند، 
نباید انتظار داشت که به منابع مالی زیادی صرفًا برای فعالیت های آموزشی ارائه شدنی توسط مؤسسات آموزش 
دانشگاه های  منطقه،  ثروتمند  کشورهای  حتی  و  پیشرفته  کشورهای  در  باشند.  داشته  دسترسی  کوچک تر  عالی 
جدید  چالش های  کرونا  بحران  می کنند.  دریافت  دولت  از  توسعه  و  پژوهش  بودجه  دالر  میلیاردها  ساالنه  برتر 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهانی ایجاد کرده است و منجر به تغییرات اجتماعی از جمله متحول کردن نقش 
دانشگاه ها خواهد شد. اهمیت این نهادها افزایش پیدا می کند، زیرا برای مقابله با این چالش ها نیاز به فناوری های 
باید  زمینه های مهم  در  دانشگاهی  پژوهش های  دارد.  دانش تخصصی وجود  بر  مبتنی  نو و دستاوردهای علمی 
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آموزش  کار  نیروی  به  باید مهارت های فکری و عملی  ایجاد مشاغل جدید  برای  انجام شوند.  با حمایت دولت 
داده شوند. این در حالی است که پس از سال ها تحمل کمبود بودجه ناشی از تحریم، ادامه سیاست تعدیل نیرو 
و صرفه جویی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دانشگاه ها با تجهیزات منسوخ و کمبود سایر امکانات الزم 
نانوتکنولوژی،  مصنوعی،  هوش  رباتیک،  مانند  نوین  فناوری های  مهم  زمینه های  در  پژوهش  و  آموزش  برای 
فناوری اطالعات روبرو شوند. ایران ممکن است به دلیل پدیده  فرار مغزها درخشان ترین نخبگان علمی خود را از 
دست بدهد. از یک سو، حمایت دولت از دانشگاه های بزرگ باید افزایش یابد؛ و از سوی دیگر صنایع و شرکت های 
دانشگاهی  پیشروی  پژوهشی  مراکز  و  آزمایشگاه ها  با  مشترک  روابط  تقویت  برای  مبالغی  می توانند  خصوصی 
پرداخت کنند. توجه فوری به نیازهای مالی چند دانشگاه جامع پژوهشی کشور به عنوان یکی از اولویت های اصلی 
برنامه های توسعه الزم است تا این نهادهای علمی بتوانند به انتظارات جامعه در زمینه پژوهش و آموزش پاسخ 
انقالب  به عرصه  و  ندهد  از دست  را  اقتصادی  پیشرفت  کیفی  و  به رشد سریع  ایران فرصت دستیابی  تا  دهند 

صنعتی چهارم وارد شود.

 خانم دکتر شما از سال 1۳۹۶ به عنوان مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شدید تا 
حدودی در جریان اقدامات سازنده شما در این باره هستیم، ولی لطفاً بفرمایید چه اقدامات و فعالیت هایی 

برای بهبود وضعیت کارکنان زن شاغل در دانشگاه از سال 1۳۹۶ تاکنون انجام شده است؟
از  و درک درستی هم  دارند، شناخت  آگاهی  دانشگاه  در  خانم های شاغل  انتظارات  و  درخواست ها  از  مسئوالن 
مسائل دارند و تالش کرده اند تا با حسن نیت برای حل آنها چاره اندیشی کنند. گام  هایی هر چند کوچک برای 
گاهی  و  اقتصادی  محدودیت های  دالیل  به  اما  است،  شده  برداشته  شغلی  و  معیشتی  مشکالت  حل  به  کمک 
حقوقی که در کشور وجود دارد، هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم. بخش بزرگ مسائل تنها 
از دانشگاه ها  از درخواست های کارکنان زن در بسیاری  با سیاست گذاری کالن در کشور حل شدنی است. یکی 
مربوط به راه اندازی مهد کودک است. رفع موانع حقوقی احیای مهدکودک ها در نظام اداری کشور با هدف حمایت 
از مادران در محیط کار و توجه به رشد فکری و تربیت اخالقی کودکان به اجرای سیاست های کالن کشور در 
زمینه های دیگر مانند سیاست ازدیاد جمعیت و تأکید بر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی مردم، محور کمک می کند. 
در برنامه های دولت باید برای رسیدگی به مشکالت اقتصادی کارمندان زن سرپرست خانوار، برنامه های حمایتی 
مانند کاهش ساعت کار و اعطای وام دیربازده در صورت نیاز آنان به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شوند. 
کاهش  درون شهری،  مسافرت های  کاهش  به  و  است  امکان پذیر  دورکاری  که  داد  نشان  نوزده  کووید  پاندمی 
بحران،  این  کرد.  خواهد  کمک  بزرگ  شهرهای  ساکنان  زندگی  سطح  کیفی  ارتقای  و  هوا  آلودگی  و  ترافیک 
وضعیت کار در جهان را تغییر داده است و پیش بینی می شود که بازار کار در همه کشورها متحول شود. مادران 
شاغل می توانند از فرصت کار »در هر جا، در هر زمان« استفاده کنند، مثاًل از منزل و زمانی که فراغت بیشتری 
اداری محوله را  از فرزند و مدیریت خانواده باشد، کارهای  نیاز کمتری به توجه تمام عیار برای مراقبت  دارند و 
هدف  با  که  است  الزم  برمی گردیم.  بحران  از  پیش  شرایط  به  زمانی  چه  که  نیست  آشکار  هنوز  دهند.  انجام 
توانمندسازی زنان، دولت بودجه خاصی را به دانشگاه ها برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی فشرده ویژه 
کارکنان خانم که به مقتضای نوع وظایف محوله به آنان می توانند بخشی و یا کل کارها را از منزل و از راه دور 
انجام دهند، اختصاص دهد. امکان دورکاری از منزل برای مادرانی که فرزندان خردسال دارند، خانم هایی که باید 
برای  اجرا می کند  برنامه ویژه ای  آلمان  ازکارافتاده خانواده پرستاری کنند، فراهم شود.  و  بیمار  افراد سالمند،  از 
پرداخت تمام یا بخشی از حقوق کارمندانی که در دوران کرونا مراقبت از اعضای بیمار خانواده را به عهده دارند. 
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این نوع سیاست های حمایتی شرایط زندگی زنان و خانواده های آنها را متحول می کند. برنامه هایی که از سوی 
از: ترویج ورزش برای سالمت زنان شاغل در دانشگاه؛  هیأت علمی خانم برای آینده پیشنهاد شده اند، عبارتند 
شناسایی و معرفی زنان توانمند و فعال در دانشکده ها برای پست های مدیریتی در دانشگاه، وزارت علوم و سایر 
نهادهای دولتی؛ کمک به افزایش همکاری های علمی بین المللی زنان دانشگاهی در سطح منطقه، جهان اسالم 
و نظام بین الملل؛ امکان سنجی طرح های بین المللی سازی فعالیت های پژوهشی خانم های هیأت علمی از طریق 
یونسکو و اتحادیه اروپا؛ ایجاد شبکه های بین المللی بین زنان دانشگاهی و نخبگان علمی به عنوان ابزاری برای 

گفت وگو، تبادل نظر و بومی سازی هنجارهای بین المللی برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاستی.

جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه  و  توسعه  پیشرفت،  افزایش  در  میزان  چه  تا  را  زنان  اشتغال  شما   
ضروری می دانید؟

به روش های  انسانی  رفاه  و  توسعه  باشد.  دولتی  برنامه ریزی  اولویت های  باید در صدر  اجتماعی  اقتصادی،  رفاه 
پیچیده تر از آنچه تصور می شود به توسعه ملی ربط دارد. آن دورانی را که موفقیت برنامه های توسعه یک کشور 
توسعه  ملی سرانه سنجیده می شد، پشت سر گذاشته ایم. کشوری  درآمد  افزایش  یا  و  اقتصادی  افزایش رشد  با 
یافته است که بیشترین رتبه را در شاخص های توسعه انسانی، برابری طبقاتی و برابری جنسیتی به دست آورده 
باشد. شاخص نابرابری جنسیتی نشان دهنده تفاوت بین مرد و زن و میزان توانمندسازی زنان است. شاخص های 
دیگری هم نشان می دهند که میزان دسترسی زنان به فناوری )اینترنت و تلفن همراه(، آموزش، سهم زنان در 
از  بازنشستگی کمتر  اجتماعی مانند حقوق  ارشد و میانی، مشارکت سیاسی و دسترسی به حمایت های  مدیریت 
مردان است. افزون بر این، پیامدهای اقتصادی پاندمی هیچ کشور یا ملتی را بی نصیب نگذاشته است و بر زندگی 
زنان در همه جا به طور نامتناسبی تأثیر منفی داشته است. زنان توانایی کمتری برای جذب شوک های اقتصادی 
در بخش غیررسمی  دارند 740میلیون زن در سراسر جهان  امنیت شغلی کمتری  و  درآمد، پس انداز  زیرا  دارند، 
شاغل هستند و در کشورهای در حال توسعه بیش از 70 درصد از زنان به صورت غیررسمی کار می کنند. در بین 
این گروه آسیب پذیر، زنان تولیدکننده و فروشنده مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و یا کارهای دستی که در 
بازارهای محلی شهرها، در مترو و یا کنار خیابان ها دیده می شوند؛ یا زنانی که در خانه ها به نگهداری از کودکان 
و یا پرستاری از افراد مسن مشغولند، دیده می شوند. در نتیجه این زنان از مزایای مرخصی استعالجی با حقوق، 
بیمه  درمانی و ازکارافتادگی، حقوق بازنشستگی و غیره بهره مند نیستند. به طور مدام در معرض خطر اخراج از کار 
قرار دارند. داده های آماری دقیقی از تعداد این زنان وجود ندارد. به هر حال داده های مرکز آمار نشان دهنده این 
است که جمعیت خانم های ایرانی در گروه سنی 20 تا 64 سال حدود 25 میلیون نفر در سرشماری 1395 بود و 
مقایسه با جمعیت سایر کشورها نشان می دهد که این رقم مساوی کل جمعیت استرالیا، بیش از دو برابر جمعیت 
بلژیک، پنج برابر جمعیت کویت و 10 برابر جمعیت قطر بود. شمار زنان به عنوان درصدی از کل جمعیت کشور 
بیش از 49 درصد بود و تا 1414به 50 درصد نزدیک خواهد شد. زنان به طور میانگین بیشتر عمر می کنند، امید 
به زندگی در بدو تولد زنان ایرانی در 1390 حدود 2 سال ونیم از مردان بیشتر بوده است. واقعیت است که بگوییم 
نیمی از سرمایه انسانی ایران را زنان تشکیل می دهند و به ویژه در گروه های سنی که می توانند از لحاظ اقتصادی 
مشارکت مؤثر و فعاالنه داشته باشند. میزان باسوادی در بین زنان از 52 درصد در 1365 به بیش از 84درصد در 
1395 افزایش یافت. شمار دانشجویان زن در مؤسسات آموزش عالی در یک دهه گذشته افزایش داشته است؛ 
و در 97-1396 حدود 1٫7 میلیون نفر بود. از این بین یک چهارم در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا مشغول 
به تحصیل بودند. آشکار است که ما در زمینه ایجاد فرصت های تحصیلی و شغلی برای زنان پیشرفت داشته ایم، 
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اما روند این پیشرفت باید تسریع شود. نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بود؛ و نرخ مشارکت 
اقتصادی مردان بیش از چهار برابر نرخ مشابه در بین زنان در 1398 گزارش شد. نیروی انسانی متعهد، بااستعداد 
و تخیل بی اندازه یکی از ارزشمندترین دارایی های ایران را تشکیل می دهد. از این ویژگی می توان برای ایجاد 
محیط کار بهتر و عادالنه استفاده کرد که به نفع همه باشد و حتی به احیای اقتصادی سریع در دوران پسابحران 
فرودست  طبقات  در  و  آسیب پذیر  خانواده های  در  زنان  توانمندسازی  جهت  در  باید  گام هایی  کند.  کمک  کرونا 
برداشته شود. برای استفاده از پتانسیل بزرگ و ارزشمندی که در نیمی از جمعیت کشور قرار دارد ، باید ورود زنان 
به بازار کار تسهیل شود. توانمندسازی و ایجاد فرصت های بیشتر برای اشتغال زنان فقط برای استقالل اقتصادی 

و بهبود سطح زندگی آنها الزامی نیست، بلکه برای اطرافیان آنها و برای کل جامعه مهم است.

مدیریتی هم  فرهنگی، پست های  و  علمی  در بخش  اشتغال  بر  که عالوه  بانویی  به عنوان  نظر شما  به   
داشته اید چه موانع فرهنگی و ساختاری در مسیر اشتغال و مدیریت زنان در عرصه های مختلف وجود دارد؟

در  تحصیلی  مدارک  اخذ  از  پس  زنان  است.  آشکار  بین المللی  سطح  در  آکادمیک  دنیای  در  جنسیتی  شکاف 
پست های رده پایین تر و با حقوق کمتر به کار مشغول می شوند. موانع پیشروی زنان در همه مراحل از درخواست 
ارتقا،  پژوهشی،  بودجه  تخصیص  کمک هزینه،  اعطای  همکاران،  و  دانشجویان  ارزیابی  توصیه نامه،  استخدام، 
به  زنان،  به  دکترا  مدارک  از  نیمی  از  بیش  اعطای  وجود  با  دارد.  وجود  بازنشستگی  مزایای  مأموریت،  ترفیع، 
دلیل این موانع درصد اعضای هیأت علمی زن در کشورهای اروپایی و امریکا بین 20 تا 33 درصد است. البته 
زنان  درآمد  مثال،  به عنوان  است.  زیاد  هم  دریافتی  حقوق  تفاوت  است.  درصد   5 حدود  مهندسی  رشته های  در 
به  که  علمی  هیأت  زنان  درصد  است.  مرد  همتایان  از  کمتر  درصد   12 متوسط  به طور  انگلستان  در  دانشگاهی 
 24 )حدود  سوئد  در  مثال،  به طور  نیست.  رضایت بخش  نیز  رسیده اند،  دانشگاهی  شغلی  موقعیت های  باالترین 
درصد(، فرانسه و سوئیس )19 درصد(، آلمان )17 درصد( است. در ایران، زنان حدود یک سوم از اعضای هیأت 
خدمت  مدیریتی  ارشد  سمت های  در  آنها  از  کمی  درصد  و  می دهند  تشکیل  را  عالی  آموزشی  مؤسسات  علمی 
نگرش های  و  ساختاری  مسائل  از  عبارتند  ما  کشور  در  کار  بازار  به  زنان  کمتر  دسترسی  اصلی  موانع  می کنند. 
فرهنگی، عوامل اجتماعی و اقتصادی )مانند سطح تحصیالت، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی، فساد اداری(، نقش 
مدیریت  و  سیاست گذاری  در  زنان  کم  مشارکت  )مانند  سیاسی  عوامل  کارآفرینی،  در  خصوصی  بخش  ناکافی 
نشان  زنان  پیشینه مشارکت سیاسی  اشاره می کنم.  به محدودیت های سیاسی  کاری،  به حوزه   توجه  با  دولتی(. 

می دهد که در 1890، زنان حق رأی دادن در هیچ جا نداشتند. 
در اوایل قرن بیستم، بیشتر کشورهای غربی به زنان حق رأی دادند، البته زنان سوئیسی از 1971 توانستند در 
انتخابات ملی شرکت کنند. با تغییر سیاست عربستان سعودی در این زمینه، از 2015 در سراسر جهان حق رأی 
نمایندگی  به  را  برای زنان در نظر گرفته شده است. در 1907، فنالند نخستین کشوری بود که یک زن  دادن 
در پارلمان برگزید، مدت طوالنی سپری شد تا زنان بیشتری به عرصه های سیاسی راه یابند. افزایش فشارهای 
ورود  برای  )سمن ها(  مردم نهاد  سازمان های  مانند  غیردولتی  نهادهای  و  متحد  ملل  سازمان  از سوی  بین المللی 
دلیل  به  می آید.  بشمار  سیاسی  نمایندگی  کرسی های  به  زنان  دستیابی  در  پیشرفت  دالیل  از  سیاست  به  زنان 
نفوذ  افزایش  شاهد  زنان   )1975-1985( دهه  از  به ویژه  زنان،  سازمان های  بین  بین المللی  شبکه های  ایجاد 
با جمعیت  نامتناسب  هنوز  سیاست گذاری  نهادهای  در  زنان  مدیریتی  نقش  وجود،  این  با  بوده ایم.  زنان  سیاسی 
زنان و توانمندی ها و شایستگی های آناناست. داده های بانک جهانی نشان می دهد که در 2019 به طور متوسط 
6 درصد  ایران، حدود  در  داشت.  اختصاص  زنان  به  در جهان  پارلمان ها  در  نمایندگی  از کرسی های  یک چهارم 
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به  مراکز تصمیم گیری محلی  در  از پست ها  3 درصد  و حدود  اسالمی  نمایندگی مجلس شورای  از کرسی های 
زنان تعلق داشت. کوبا که هم رتبه ما از نظر شاخص توسعه انسانی در آن سال بود، بیش از نیمی از کرسی های 
از جمله 5 کشور آسیای  از کشورهای اسالمی  بود. زنان در برخی  را به زنان اختصاص داده  نمایندگی سیاسی 
مرکزی، ترکیه، آذربایجان، الجزایر، عربستان، تونس، امارات از این نظر عملکرد خوبی داشتند. یمن کمترین سهم 
زنان را در کرسی های قانون گذاری داشت. برخی از کشورهای منطقه دارای مجالس پارلمانی هستند که کاماًل 
نقش مشورتی دارند و از قدرت رأی گیری کامل برخوردار نیستند. به عنوان مثال، تمام 150 عضو هیأت پارلمانی 
در عربستان سعودی توسط پادشاه منصوب می شوند که در 2013 تصمیم گرفت زنان یک پنجم اعضای آن )30 
نفر( را تشکیل دهند. در حالی که این نهاد اختیارات محدودی دارد و نمی تواند قوانینی را تصویب یا اجرا کند. 
زنان عربستان در 2018 فاقد کرسی نمایندگی بودند، اما 20 درصد از کرسی ها در 2019 به آنها اختصاص داده 
شد. در بسیاری از موارد، ارتباط خانوادگی یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فرصت برای ورود زنان به عرصه سیاست 
از جمله نمایندگی در نهادهای قانون گذاری بوده است. این زنان از پشتیبانی همسر یا پدر و سایر خویشاوندان 

نزدیک خود برخوردار بوده اند و تاحدی فعالیت سیاسی آنها موروثی، نمایشی و ساختگی بوده است. 
به  آنها  راه یابی  تأثیر کمتری در  به همتایان مرد  زنان نسبت  دنیای سیاست مردساالر است و شایستگی فردی 
اتخاذ  یا  سهمیه ها  تعیین  به  اقدام  کشورها  بیشتر  نابرابری ها،  این  اصالح  برای  است.  داشته  سیاسی  نهادهای 
انتخاباتی  نامزدهای  فهرست های  در  مذهبی  و  قومی  نژادی،  اقلیت های  یا  زنان  حضور  از  تا  کرده اند  قوانینی 
احزاب و یا مستقل از احزاب برای نهادهای نمایندگی سیاسی اطمینان حاصل شود. موفقیت اخیر زنان در برخی 
از مجالس قانون گذاری کشورها یا نهادهای بین المللی مانند پارلمان اروپا به ساختار این سهمیه ها ارتباط دارد. 
پس از تصویب سهمیه جنسیتی در 2005، سهم زنان از کرسی های نمایندگی در افغانستان شش برابر افزایش 
یافت. به همین ترتیب، زنان قرقیزستان در 2007، افزایشی آشکار از صفر به 26 درصد از کرسی های پارلمان 
داد.  افزایش  برابر  را 10  پارلمان  نماینده  زنان  نیز سهم  پاکستان در 2002  را تجربه کردند. سهمیه بندی جدید 
چنین دگرگونی گسترده می تواند پیامدهای مثبت و سازنده ای برای عدالت اجتماعی به ارمغان بیاورد. در ضمن، 
به احزاب سیاسی نشان می دهد که زنان برای مناصب سیاسی شایستگی دارند و پس از انتخابات می توانند نه 
مردم  برای کل  شایسته ای  نماینده  بلکه  دهند،  انجام  را  زنان  مسائل  به  رسیدگی  زمینه  در  محوله  وظایف  تنها 
باشند. برخی از این سهمیه بندی ها منجر به افزایش نمایندگی زنان در گروه های اقلیتی )مانند زنان رنگین پوست( 
شده است، و برخی دیگر از روش های سهمیه بندی به حضور آنها در این نهادهای سیاسی کمکی نکرده اند. نوع 
سهمیه بندی یعنی اینکه برای چه گروه هایی ایجاد شده اند )به طور نمونه، زنان یا گروه های اقلیت، یا هر دو( و 
بر میزان  یا دربرگیرنده همه سطوح(  )به طور مثال، ملی، زیر ملی، حزبی  اجرا شده اند  در چه سطحی سهمیه ها 
نمایندگی زنان به نسبت مردان تأثیر دارد. یکی از عللی که با وجود سهمیه ها و تالش ها برای کاهش نابرابری 
زنان  راه یابی  و  برخوردارند  در سراسر جهان  بیشتری  قدرت  و  نفوذ  از  در عرصه سیاسی  مردان  هنوز  جنسیتی، 
محدود باقی مانده است، این است که کشورها به طور هم زمان اقدام به ایجاد و اجرای سیستم های سهمیه ای 
تازگی  به  که  هاریس،  کاِمال  نکرده اند.  نژادی  نابرابری  مانند  نابرابری ها  سایر  و  جنسیتی  نابرابری  رفع  برای 
به عنوان نخستین زن معاون رئیس جمهور امریکا شد، هم یک زن است و هم به گروه اقلیت نژادی سیاه پوست 
و آسیایی تبار آمریکایی تعلق دارد. یک زن رنگین پوست در مقام قانون گذار یا مجری بهتر می تواند خواسته های 
زنان و اقلیت ها را درک کند و در جهت رفع مشکالت آنها عمل کند. اگر جدیت برای اجرای قوانین و اعمال 
مجازات در صورت عدم رعایت آن ها نباشد، سهمیه بندی های جنسیتی برای ایجاد فرصت های برابر برای زنان 
احتمال دارد فقط ساختگی و نمایشی مثل مورد عربستان باشند. در برخی از کشورها سهمیه جنسیتی را ایجاد 
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احزاب  بیشتر  نتیجه،  در  نمی دهند.  انجام  آنها  نکردن  رعایت  برای  مجازات  و  تنبیهی  اقدام  هیچ  اما  می کنند، 
با  نمی شود.  مشاهده  قانون گذاری  مجالس  در  جنسیتی  ترکیب  در  چندانی  تغییر  و  می گیرند  نادیده  را  سهمیه 
که  دارد  احتمال  مردم ساالری،  به  کمک  و  اجتماعی  عدالت  برای  سهمیه ها  این  روزافزون  محبوبیت  به  توجه 
بپردازند.  اقلیت ها به طور هماهنگ تر  نابرابری نمایندگی سیاسی زنان و  کشورها متقاعد شوند که به حل مسأله 
تبدیل شدن مشارکت محدود و کمرنگ زنان به مشارکت معنادار و بانفوذ آنها در عرصه های مختلف تصمیم گیری 
و سیاست گذاری کمک خواهد کرد تا سیاست های برابری جنسیتی در دستور کار دولت ها قرار داده شود. مشارکت 
سیاسی واقعی زنان که نماینده اقشار مختلف در پارلمان ها و سایر نهادهای قانون گذاری باشند، )به جای صرفًا 
نماینده نخبگان سیاسی و طبقه مرفه شهری بودن( به ارائه مؤثر برنامه های خدمات عمومی برای رفع نیازهای 
اقتصادی و اجتماعی زنان و خانواده ها کمک خواهد کرد. نگرش، رفتار و قوانین تسهیل کننده  مشارکت زنان در 

بازار کار، در سمت های ارشد مدیریتی در عرصه های مختلف در همه جا در حال تغییر است.

 به نظر شما حضور زنان در عرصه های سیاسی تا چه میزان می تواند در رفع تنش ها از جمله جنگ و 
نزاع های سیاسی و به طورکلی در جهت صلح و امنیت همگانی باشد؟

میزان تأثیر جنگ  و درگیری های داخلی بر وضعیت زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر است. اگر چه این 
نامتناسبی  به طور  زنان  اما  دارند و می جنگند،  نبرد حضور  مردان هستند که در جنگ و درگیری در صحنه های 
قربانی جرائم جنگی می شوند. بیشتر دچار پناهندگی و آوارگی می شوند و باید نگرانی ها و اضطراب حفظ امنیت 
دختران  و  زنان  زندگی  بر  مسلحانه  درگیری های  و  کنند. جنگ ها  تحمل  را  خانواده  سالمند  اعضای  و  فرزندان 
استقالل طلب  گروه های  و  جنبش ها  می کنند.  تشدید  را  موجود  جنسیتی  تبعیض های  و  نابرابری ها  و  دارند  تأثیر 
با اقتدارگرایی و سرنگونی رژیم های غیرمردمی فعالیت می کنند، به طور معمول  و آزادی خواهی که برای مبارزه 
چشم انداز متفاوتی از جامعه  پسا انقالب ارائه می دهند. به طور مثال، احزاب سیاسی در تونس و مصر در جریان 
شورش ها و اعتراضات شهروندان عرب علیه حسنی مبارک و زین الدین بن علی درصدد جلب همکاری و مشارکت 
زنان برآمدند. در سناریوهای ترسیم شده  آنها رعایت و گسترش حقوق زنان بخشی از برنامه های توسعه ملی را 
تشکیل می دهند. بعد از به قدرت رسیدن و تثبیت جایگاه در عمل این برنامه ها ناقص اجرا می شوند. همان طور 
که مطرح شد، در همه جوامع در صد کمتری از زنان در سطوح باالی دولتی در مقایسه با همتایان مرد به کار 
زنان  تسهیل کننده  حضور  یا سایر سیاست های  و  زنان  نفع  به  مواردی سهمیه بندی  در  بنابراین  گمارده شده اند، 
به عنوان رهبران سیاسی در نظر گرفته شده است. مالحظات جنسیتی در تمام برنامه های پساجنگ و پسابحران 
برای کشورهای دارای سطوح باالی نابرابری ها مورد توجه قرار گرفته است، زیرا مشخص شده است که افزایش 
اختالف های سیاسی کمک  مسالمت آمیز  به حل  و صلح بانی می تواند  فعالیت های صلح سازی  در  زنان  مشارکت 

کند. 
مشارکت زنان در زمینه های مختلف عملیات صلح سازمان ملل برای موفقیت تالش های صلح سازی و پاسداری 
پیامدهای  امنیت  با تصویب قطعنامه 1325 در شورای  پیش،  است. 20 سال  داده شده  از صلح الزم تشخیص 
نامتناسب و منحصربه فرد درگیری مسلحانه برای زنان به رسمیت شناخته شد؛ و از آن به بعد هم چندین قطعنامه 
در مورد زنان، صلح و امنیت به تصویب رسیدند که بر اهمیت نقش برجسته و مشارکت معنادار زنان در پیشگیری 
و حل منازعات تأکید دارند. در این قطعنامه ها از کشورهای عضو خواسته شده است که حقوق شهروندی، سیاسی 
و اقتصادی زنان را ارتقا دهند، بودجه اختصاصی خود را برای اقداماتی در جهت اجرای برنامه های »زنان، صلح 
و امنیت« افزایش دهند، از جمله کمک بیشتری به برنامه های برابری جنسیتی و توانمندسازی اقتصادی و امنیت 



341

دچار  که  کشورهایی  با  کنند،  حمایت  مدنی  جامعه  از  نیز  و  کنند؛  اعطا  جنگ  از  پس  و  جنگ  شرایط  در  زنان 
فرصت های  به  زنان  دسترسی  تا  کنند  همکاری  هستند،  جنگ  از  پس  ناآرامی های  یا  و  مسلحانه  درگیری های 
تحصیلی و ظرفیت سازی فراهم شود. از کشورهای کمک دهنده خواسته شده است تا در برنامه های کمک خارجی 
پیشرفت  میزان  مبنای  بر  را  کمک  توزیع  و  باشند  داشته  توجه  جنسیتی  برابری  و  زنان  توانمندسازی  به  خود 
کنار  دنیای سیاسی  از  افرادی که  به عنوان  قرار دهند.  زنان  نسبی  بهبود وضعیت  در  دریافت کننده کمک  کشور 
آنجایی که  از  باشند.  فساد سیاسی شده  و  کارهای خالف  مرتکب  دارد که  احتمال  زنان کمتر  گذاشته شده اند، 
زنان خیلی کمتر در مبارزات مسلحانه مشارکت داشته اند، کمتر مسئول جنایات جنگی تشخیص داده می شوند. 
بسته  نقش  زنان  مهربانی  و  نیت  خلوص  پاک دستی،  صلح جویی،  از  مثبت تر  تصویری  رأی دهندگان،  پندار  در 
است. در نتیجه، در دوران گذار از جنگ به شرایط صلح، برای زنان موقعیت های بهتری برای مشارکت سیاسی 
ایجاد می شود. عوامل سیاسی از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی یا ساختاری بااهمیت تر به نظر می رسند، البته 
دسترسی زنان به فرصت های آموزشی و شغلی مهم به شانس آنها برای نامزدی در انتخابات و پیروز شدن آنها 
انتظار  می شود،  توجیه  برابری  اصل  و  عدالت  اساس  بر  زنان  سیاسی  برابری  که  آنجا  از  می کند.  زیادی  کمک 
به میزان  قانون گذاری ملی در کشورهایی که دموکراتیک تر هستند،  زنان در مجالس  نفوذ  می رود که حضور و 
بیشتری افزایش پیدا کند. کشورهای اسکاندیناوی در زمینه نمایندگی پارلمانی زنان از سایر کشورهای پیشرفته 
پیشی گرفته اند، در حالی که زنان از لحاظ مشارکت در نهادهای قانون گذاری و رهبریت سیاسی در مناطق در 
حال گذار به دموکراسی در آسیا، آفریقا، آمریکای التین و خاورمیانه به کندی پیشرفت کرده اند. از یک سو، روند 
دموکراتیزه شدن به گسترش فعالیت زنان در نهادهای تصمیم گیری منجر شده است؛ و از سوی دیگر افزایش 
زن  سیاستمداران  که  است  این  بر  فرض  و  است.  کرده  کمک  مردم ساالری  تقویت  به  زنان  سیاسی  مشارکت 
تمایل دارند که از جنگ کمتر به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده شود. موفقیت نسبی رهبران سیاسی زن )از 
جمله آنگال مرکل در آلمان، جاسیندا آردرن در نیوزیلند، مته فردریکسن در دانمارک، سانا مارین در فنالند( در 
مدیریت بحران کووید 19 توجه زیادی را به خود جلب کرد. آردرن باالترین درصد محبوبیت را در مقایسه با تمام 
و همتایان  این رهبران زن  بین عملکرد  تفاوت  دریافت کرد.  نیوزلند در طی یک قرن گذشته  نخست وزیرهای 
مرد آنها آشکار است و شاید علت اصلی موفقیت آنها اتخاذ سیاست های فعال و هماهنگ شده با مشاوران زبده و 

رویکرد مدیریت مشارکتی آن ها در پاسخ به مشکالت ناشی از پاندمی بوده است.

نظر  این  از  شما  است،  توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی  مختلف  عرصه های  در  زنان  حضور   
وضعیت ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

زنان گاهی به اجبار به کارهایی کشیده می شوند که مزایای کمتر دارد. زنان بیشتر احتمال دارد که به طور قراردادی 
با  را که  باشند و وظایفی  برخوردار  امنیت شغلی کمتری  از  استخدام شوند، حقوق کمتری دریافت کنند،  موقت 
کار در بیرون از خانه سازگار نیست انجام دهند. در سیاست های مقابله با سختی های ناشی از بحران کرونا کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اند، فاقد پوشش بیمه درمانی هستند. زنان به طور متوسط بیش از 3 ساعت بیشتر از مردان 
به کارهای بدون دستمزد در خانه می پردازند. این حجم کار و افزایش مسئولیت هایشان در خانه، آنها را به سوی 
کارهای پاره وقت و مشاغل موقتی سوق می دهند که درآمدهای کمتری نصیب آنها می کنند. تنگناهای مالی به 
تشدید فشارهای روحی و روانی زنان به ویژه مادران دارای فرزندان خردسال و سرپرست خانوار منجر می شوند. 
پیش بینی می شود که به دلیل بحران کنونی وضعیت نسبی زنان در بیشتر جوامع بدون چاره اندیشی فوری بدتر 
شود. بیماری کرونا سالمتی نیروی کار را تهدید کرده است؛ و فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش سرایت این 
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ویروس بر بسیاری از مردم تأثیر منفی داشته است. بروز پاندمی در همه جا بر مدارس و دانشگاه ها تأثیر داشته 
از 60  بازمانده اند. در کل جهان، کمتر  از تحصیل  است. میلیون ها دانش آموز دختر به دلیل بسته شدن مدارس 
درصد زنان از اینترنت استفاده می کنند و برای بسیاری به دلیل نبود دسترسی به اینترنت و فناوری امکان ادامه 
تحصیل از راه دور میسر نشده است. هدف اصلی سیاست گذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها هنوز افزایش 
رشد تولید ناخالص داخلی است. در حالی که نمی توان ازاین گونه شاخص های مبتنی بر درآمد به عنوان تنها معیار 
سنجش کیفیت زندگی و میزان نابرابری ها از جمله نابرابری های جنسیتی، نژادی و طبقاتی استفاده کرد. در واقع، 
محاسبه  می دهند،  انجام  زنان  به ویژه  که  دستمزد  بدون  کار  ساعت  میلیون ها  که  می شود  باعث  آنها  بر  تمرکز 
نشوند و نقاط ضعف نظام های اقتصادی در رفع نیازهای آسیب پذیرترین افراد، از جمله زنان آشکار نشوند. این 
امر به شکست دولت ها در مدیریت بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کمک می کنند. کم توجهی به 
مسائل بهداشتی کارمندان از لحاظ مادی صدها میلیارد دالر هزینه  داشته است و هزینه های غیرمادی آن شامل 
انگیزه کم، بهره وری کم، اضطراب زیاد در مورد نیازهای بی سابقه خانواده ها بوده است. در کشورهای توسعه یافته  

که در سیاست گذاری موفق تر بوده اند، افزایش رفاه عمومی و پایداری در اولویت قرار داده شده است.
در ایران، روند پیشرفت در چند دهه اخیر در برخی زمینه ها خوب بوده است، اما از فرصت ها استفاده حداکثری 
نشده است. شاخص توسعه انسانی )شتا( در 2019 ایران معادل 0٫783 بود و در گروه کشورهای با شتای باال 
قرار داشت. از میانگین جهانی و کشورهای عربی بیشتر بود. با این حال، رتبه جهانی متوسطی داشتیم. شتا برای 
زنان ایرانی 0٫709 در مقایسه با رقم 0٫819 مردان بود. امید به زندگی در بدو تولد زنان ایرانی حدود 2 سال از 
مردان بیشتر بود، میانگین سال های تحصیل زنان با مردان تقریبًا برابر بود. درآمد ناخالص ملی سرانه مردان پنج 
برابر بیشتر از زنان بود. میانگین درآمد سرانه زنان در کل جهان حدود 3 برابر درآمد زن ایرانی بود. به طور مستمر 
پرسش های  به  تا  بررسی شود  در کشور  کار، سیاست  بازار  اقتصاد،  در  نابرابری جنسیتی  پیامدهای  و  علل  باید 
مهمی پاسخ داده شود: چرا زنان با وجود داشتن تحصیالت و شغل برابر درآمد کمتری نسبت به مردان دارند؟ تا 
چه حد زنان در ساختارهای تصمیم گیری در سطوح ملی و محلی نقش دارند؟ چه محدودیت هایی برای گسترش 
اهمیت دهیم؟ چه سیاست هایی  برابری جنسیتی  به  باید  دارد؟ چرا  زنان وجود  معنادار و مؤثر  مشارکت سیاسی 
برای رفع نابرابری جنسیتی اجرا شده است؟ آموزش عالی ابزاری برای توانمندسازی زنان و گسترش فعالیت آنها 
از سوی دیگر بر اساس دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی می توان سیاست های  در عرصه های مختلف است؛ و 

مؤثری را برای حل این مسائل تدوین کرد.

اجتماعی  مسئولیت  به  ویژه ای  توجه  اخیر  سال های  در  تهران  دانشگاه  دارید،  اطالع  که  همان گونه   
حقوق  با  ارتباط  در  شما  نظر  به  است.  بوده  راستا  این  در  دانشگاه  برنامه ریزی های  تمام  و  است  داشته 
زنان و فرهنگ سازی در جامعه نسبت به عدالت جنسیتی، مشارکت دادن زنان در جامعه و ... دانشگاه چه 

مسئولیتی دارد؟
مسئولیت های اجتماعی دانشگاه ها هم درونی )نسبت به دانشجویان و کارکنان آنها( است و هم نسبت به جامعه 
این  است.  پاسخگو  سیاست گذاران  و  مردم  قبال  در  دیگر  عمومی  نهاد  هر  مانند  دانشگاه  خارجی.  محیط  در 
مسئولیت پذیری در واقع برای تقویت همسویی بین سیاست های آموزش عالی با منافع ملی و نیازهای شهروندان 
و ذینفعان اجتماعی است. به طور مثال، مسئولیت پذیری اجتماعی هیأت علمی دانشگاه تهران ارتباط نزدیکی با 
مفهوم مسئولیت اجتماعی آنها دارد و بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی هیأت علمی باید برای تأمین 
نیازها و رفع نگرانی های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، محیط زیستی جامعه متمرکز باشد. اعضای هیأت علمی 
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زن در هر رشته ای که فعالیت می کنند، باید تشویق شوند تا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود به توانمند 
ساختن زنان برای اشتغال مناسب، دستیابی به رشد شخصی و ارتقای طبقاتی کمک کنند. این امر نه تنها برای 
بهبود وضعیت زنان ایرانی مفید است، بلکه به ارتقای جایگاه نسبی جامعه ایرانی در دنیای رقابتی  نیز می انجامد. 
دالیل اقتصادی، سیاسی و اخالقی وجود دارد که دانشگاه ها با جدیت مسئولیت های اجتماعی خود را بپذیرند و به 
رفع چالش های جامعه کمک کنند. دانشگاه تهران افزون بر آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر مورد نیاز برای 
اجرای سیاست های عمومی به طور منحصربه فردی قادر به تولید دانش الزم برای یافتن راه حل ها است. دانشگاه  
تهران در دوران پساانقالب توانسته  فرصت های آموزشی خوبی را در اختیار زنان جوان ایرانی قرار دهد و پذیرای 
دانشجویان زن نخبه از سراسر کشور بوده است. امکانات تحصیلی و پژوهشی فراهم شده برای این زنان جوان 
کمک کرده تا برای ایفای نقش های اجتماعی به عنوان مادر، همسر، خواهر و شهروندانی تحصیل کرده و خالق 
برای سازندگی جامعه ای روبه پیشرفت آمادگی الزم را داشته باشند. بدون شک تنها با ایجاد فرصت های تحصیلی 

نمی توان برای کاهش شکاف های جنسیتی در شغل، حقوق یا بازنشستگی اقدام کرد. 
بررسی ابعاد مختلف نابرابری های جنسیتی نشان می دهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی منجر به کندی پیشرفت 
تفاوت های  شهرستان  و  استان  خردتر  سطوح  در  که  است  علت  همین  به  شده اند.  شکاف ها  این  تداوم  و  کار 
زیادی در میزان مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان مشاهده می شود. استادان دانشگاه تهران با انجام پژوهش ها 
و یا همکاری با مراکز و نهادهای سیاست گذار در کشور به مقابله با کلیشه های غیرسازنده، تشویق به اقدامات 
تصمیم  گیری ها  در  آنها  مشارکت  و  زنان  اقتصادی  استقالل  تقویت  اجتماعی،  رفتارهای  در  تحول  برای  الزم 
می شود،  ناشی  آنها  اجتماعی  قدرت  میزان  از  دانشگاه ها  اجتماعی  مسئولیت های  که  آنجایی  از  کرده اند.  کمک 
دارد. تالش هایی  مهم  نهادهای  سایر  نگرش  تغییر  برای  زیادی  پتانسیل  مادر  دانشگاه  به عنوان  تهران  دانشگاه 
و  شایستگی ها  دارای  زن  استادان  است.  شده  مدیریتی  ارشد  و  میانی  سطوح  در  زنان  مشارکت  افزایش  برای 
توانمندی های چشمگیر  در سمت های روسا و معاونان دانشکده ، پردیس و مدیران گروه  در دانشگاه تهران مشغول 
به کار شده اند. برای برنامه ریزی و تعیین اولویت های آینده مفید است که به موضوع استخدام فارغ التحصیالن 
زن به ویژه در رشته های تحصیلی که پیش بینی می شود که دانشجوی زن بیشتر داشته باشند، توجه بیشتری کرد. 
الگویی برای سایر مراکز آموزش عالی در  در این زمینه، دانشگاه تهران به عنوان نهاد علمی- آموزشی برتر به 

کشور تبدیل خواهد شد.

زمینه  در  بین المللی  کنوانسیون های  به  پیوستن  و  قوانین  تصویب  و  زنان  حقوق  به  توجه  نظر شما  به   
مسائل و حقوق زنان تا چه اندازه می تواند در ارائه تصویر بهتر از ایران به جهان مؤثر باشد؟

افرادی  اسالمی،  جوامع  در  حقوقی  و  اجتماعی  فرهنگی،  موجود  وضعیت  از  کم  شناخت  دلیل  به  مواقع،  برخی 
نقش  ما  باید  گرفته اند.  نادیده  را  جوامع  این  مالحظات  بوده اند،  فعال  زمینه  این  در  بین المللی  نهادهای  در  که 
باشیم. تالش برای جلب حمایت  این قوانین و کنوانسیون های بین المللی داشته  یا اصالح  پررنگی در تدوین و 
کشورهای اسالمی و مشارکت بیشتر در گفت وگوهای جهانی مربوط به رفع تبعیض علیه زنان که بیش از پیش 
مطرح خواهد شد، می تواند جایگزین سیاست صرفًا انتقادی و ناهماهنگی بشود. با افزایش اهمیت مباحث زنان در 
محافل بین المللی و توجه به تعامالت بیشتر برای برابری جنسیتی در صحنه های مختلف، نمایندگان ایرانی نیز 
شاید بتوانند نقش سرنوشت سازی در شکل گیری طرح های ابتکاری، سیاست های موفق، رویه های الهام بخش بر 

اساس اصول مذهبی، فرهنگی و بومی جامعه اسالمی مهمی مثل ایران داشته باشند.

دکتر سعیده لطفیان / روانشناسی، زنان و خانواده
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الگو برای زن  قدری درباره  این روز خدمت شما لطفاً  با تبریک   در آستانه روز مادر و روز زن هستیم 
مسلمان ایرانی و اهمیت و ضرورت داشتن الگوی مناسب توضیح دهید.

من نیز روز زن و مادر را به خانم های همکار در خانواده  دانشگاه تهران تبریک عرض می کنم و امیدوارم که همه 
پژوهش های جامعه شناسی سیاسی،  در  کنیم.  و مسئولیتی خود خدمت  در جایگاه شغلی  نحو  بهترین  به  بتوانیم 
یا  خانوار  سرپرست  زنان  مانند  آسیب پذیر  زنان  تاب آوری  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  مذهبی  باورهای  و  دین داری 
به  اجتماعی و حمایت خانواده معرفی شده اند.  از مهارت های  برخورداری  آواره در کنار مثبت اندیشی،  پناهنده و 
دلیل احترام ویژه به الگوی زن مسلمان، ایرانی ها دیدگاه های مختلفی در مورد نقش مناسب زنان در سیاست و 
جامعه در مقایسه با دیدگاه های مردساالرانه و متعصب متداول در برخی از جوامع اسالمی دارند. وجود این الگو 
و تجربه ، به زنان ایرانی احساس قدرت و مشروعیت می بخشد که می توانند در تغییر هویت سنتی زنان به عنوان 
اعضای ناتوان، ضعیف و مطیع جامعه نقش بسزایی داشته باشند. فراتر از تمایل آنها به رفتن به مدرسه و دانشگاه 
برای کسب دانش، این نگرش ممکن است زنان بیشتری را ترغیب کند تا با ورود به بازار کار، یا فعالیت داوطلبانه 
بی خانمان ها،  خشونت،  قربانیان  به  کمک  برای  خیریه  شبکه های  و  کمپین ها  ایجاد  اجتماعی،  سازمان  های  در 
بیکاران و سایر نیازمندان و مددجویان به طور فعال تر وارد عرصه عمومی شوند. شمار بیشتری از زنان ممکن است 
پس از کسب مهارت و با پشتیبانی خانواده، برای رسیدن به مناصب سیاسی رسمی تالش کنند و بهتر بتوانند در 

سیاست به فعالیت بپردازند و در پیشبرد اهداف توسعه عدالت محور و مردم محور سهیم باشند.



345

سیاست گذاری در راستای تدوین برنامه های 
مداخله ای به منظور بهبود وضعیت زنان توسط 

نهادهای حمایتی ضروری است

دکتر ملیحه شیانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر ملیحه شیاني، عضو هیأت علمي دانشکده علوم اجتماعي و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات 
زنان دانشگاه تهران است. لیال احمدي، کارشناس روابط عمومي، به مناسبت روز زن گفت  وگویي 
در خصوص فعالیت های این مرکز مطالعاتی و چشم انداز آتی فعالیت های این مرکز با ایشان انجام 

داده است که در ادامه می آید:

 با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. اگر ممکن است بفرمایید مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 
از چه سالی و با چه هدفی تأسیس شد؟

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سال 1380 با حمایت مالي مرکز امور زنان و خانواده زنان ریاست 
جمهوري به عنوان یک مرکز علمي، پژوهشي تأسیس شد. این مرکز با هدف هدایت و سامان دهي تحقیقات و 

گسترش و ارتقاي مطالعات و تحقیقات زنان به فعالیت هاي آموزشي ، پژوهشي مي پردازد. 
از اهداف اصلي مرکز، پژوهش و تحقیق در حوزه مسائل زنان و خانواده است که موجب تقویت بینش و آگاهي علمي 
نسبت به مسائل زنان برای اصالح نگرش هاي اجتماعي و فرهنگي کشور مي شود. بدین لحاظ در پي آنیم که زمینه 
مناسبي را برای همکاري و ایجاد شبکه ارتباطي میان مراکز پژوهشي، دانشگاه هاي ایران و مراکز علمي و تحقیقاتي 

سایر کشورها به عنوان یک قطب پژوهشي در ایران فراهم آوریم. 

 این مرکز از سال 1۳۸۳ عهده دار آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان شد، آیا این 
موضوع به دنبال حذف رشته مطالعات زنان در دانشکده اتفاق افتاد؟

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز علمی، پژوهشی تأسیس شد، با این وجود از 
اجتماعی  علوم  دانشکده  با  آموزشی  امور  در  و  ورزید  مبادرت  نیز  آموزش  امر  به  پژوهش  کنار  در  تاسیس  ابتدای 
همکاری نمود. الزم به ذکر است مطابق اساس نامه، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به عنوان یک بخش پژوهشی 
امکان جذب دانشجو به طور مستقل را نداشته و فعالیت های آموزشی را با دانشکده علوم اجتماعی و به طور مشخص 
مکان  از  زنان  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  انتقال  با  می دهد.  انجام  جامعه شناسی  گروه  با  زنان  مطالعات  رشته  در 

دانشگاه تهران نقش مهمی در تعدیل نگاه ها نسبت به زنان می تواند 
داشته باشد

دکتر ملیحه شیانی / روانشناسی، زنان و خانواده
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دانشکده به پردیس مرکزی در سال 1390 دانشکده علوم اجتماعی به دالیل مختلف در رشته مطالعات زنان دانشجو 
جذب نکرد، اما خوشبختانه در سال جاری دانشکده علوم اجتماعی با همکاری مرکز در بازنگری دروس، مجدداً در 

رشته مطالعات زنان دانشجوی کارشناسی ارشد در دوره آموزشی 1400-1399 جذب کرده است.

 محور و موضوع پژوهش های مرکز چیست؟
به  مربوط  اول  داد؛ بخش  قرار  توجه   مورد  در چند بخش  را می توان  زنان  پژوهشی حوزه  به طورکلی محورهای 
موضوعات و مسائل زنان در جامعه و در ارتباط با نهادهای مختلف و حقوق زنان است  که از جمله آنها می توان به 
مسائل آموزشی، بهداشتی، حقوقی، اقتصادی و غیره اشاره کرد. برای نمونه بررسی نقش زنان در تاب آوری فاجعه 
و نحوه گذران اوقات فراغت زنان در شهر تهران که در حال حاضر در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در حال اجرا 
است. بخش دوم مربوط به مشکالت و آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده است، از آن جمله می توان به بررسی 
خشونت خانگی که در حال حاضر در حال انجام است و طرد اجتماعی زنان کارتن خواب که در سال گذشته انجام 
یافته است. عالوه بر آن مسائل و موضوعات محوری دیگری که ناشی از مناسبات زنان و پیامدهای آن در جامعه 
است نیز در قالب پژوهش ها انجام می شود از جمله می توان به بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار، مطالعه سالمت 

اجتماعی و سرمایه اجتماعی زنان اشاره کرد. 

 ارتباط مرکز با سایر نهادهای داخلی چگونه است؟ 
مرکز در بخش های مختلف برحسب ضرورت و اولویت مسائل زنان با سایر نهادها نظیر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، 
سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارتباط و همکاری داشته است. ارتباط مرکز با سایر نهادها عمدتٌا در قالب 
تفاهم نامه ها، برگزاری نشست های مشترک، برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام پژوهش های علمی بوده است.  

 آیا مرکز مطالعات زنان با سازمان های بین المللی همکاری داشته و دارد؟ مهم ترین دستاورد این ارتباط 
چه بوده است؟

 بله، عالوه بر ارتباط، دستاورد این همکاری نیز قابل ذکر است که از آن جمله طرح شبکه زنان جوامع فارسی زبان 
)PGN( )با همکاری بانک جهانی(؛ سیاست ها و برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال  )سازمان بین المللی کار و مرکز 

مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(. 
 - Review of Employment Creation Policies and Programs in the Islamic Republic
Of Iran(CWS & International Labor Office[ILO])۰

- ابعاد جنسیتی بازار کار و ویژگی های اشتغال در ایران )سازمان بین المللی کار و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 
دانشگاه تهران(.

 Gender Dimensions of Labor Market and Employment Patterns in the Islamic
Republic of Iran(CWS & International Labor Office[ILO])

- ابعاد جنسیتی الگوها و ویژگی های فقر در ایران )سازمان بین المللی کار و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه 
تهران(.

 Gender Dimensions of Patterns and characteristics of Poverty in the Islamic
Republic of Iran(CWS & International Labor Office[ILO ])

آژانس  همکاری  )با  جنسیتی  مالحظات  به  توجه  با  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شاخص های  بررسی  طرح   -
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بین المللی جایکا(؛ طرح مالحظات جنسیتی در برنامه های توسعه و توانمندسازی زنان ) با همکاری بانک جهانی(. در 
حال حاضر با برگزاری نشست مشترک با دانشگاه درسدن آلمان درصدد برقراری ارتباط و همکاری بیشتر هستیم.

 طرح های پژوهشی مرکز در خصوص مشکالت و مسائل مربوط به زنان تا چه اندازه بر اساس اولویت سنجی 
دستگاه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می شود؟

در پاسخ به این سؤال می توان گفت بخشی از طرح های پژوهش کاماٌل در راستای اولویت های دستگاه ها، مؤسسات و 
نهادهای دولتی و غیردولتی است که پس از طی مراحل اداری توسط تیم پژوهش مرکز انجام می شود. بخش دیگر 
نیز با توجه به اولویت های جامعه و مسائل ویژه زنان به سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی پیشنهاد 
داده می شود و در صورت پذیرش به انجام می رسد و مواردی نیز توسط خود مرکز طراحی و به مرحله اجرا می رسد. 

 پروژه های تحقیقاتی مرکز تا چه اندازه کاربردی هستند و نتیجه تحقیقات مرکز را در کجا می توان دید؟
پروژه های تحقیقاتی مرکز همانند سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی که با سفارش سازمان ها، نهادها و دستگاه های 
دولتی و غیردولتی انجام می شود واجد راهکارها و پیشنهادهای اجرایی است که متولی باید آنها را به کارگیرد که 
در صورت اجرای آن دارای نتایج کاربردی مهم خواهد بود. عالوه بر آن بسیاری از قوانین مصوب در حوزه زنان و 

خانواده ماحصل پژوهش های انجام شده است. 

 اگر ممکن است بفرمایید براساس تحقیقات انجام شده در مرکز، مهم ترین مشکالت زنان به ویژه زنان 
سرپرست خانواده چیست؟

بر اساس مطالعه و تحقیقی با عنوان »فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران« می توان گفت یکی از 
عمده ترین مشکالت در سال های اخیر و در بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه افزایش قابل 
توجه تعداد زنان سرپرست خانوار است، به طوری که در چند دهه اخیر، بیشتر از یک سوم خانوارها بنا به دالیلی 
مانند طالق، تجرد قطعی و مهاجرت توسط زنان سرپرستی می شوند. روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعه 
اسنادی و کتابخانه ای و فراتحلیل است. جامعه آماري این مطالعه، شامل 59 مقاله و پایان نامه مرتبط با موضوع 
زنان سرپرست خانوار است. نتایج مطالعات در چهار بعد وضعیت اقتصادی، آموزش و مهارت، شبکه ها و مناسبات 
زنان سرپرست خانوار مشکالت  اولین و مهمترین دغدغه  روانی نشان می دهد که  بهداشت  و  اجتماعی، سالمت 
اقتصادی و مسئله اشتغال بوده است. از دیگر مشکالت مهم این زنان می توان به انواع مشکالت جسمانی و روانی، 
بی سوادی، کم سوادی، عدم آموزش، اشتغال در مشاغل حاشیه ای و غیررسمی، بی ثبات و کم درآمد، عدم امنیت در 
تعامالت اجتماعی، تجربه خشونت در روابط، طرد از سوی شبکه های روابط اجتماعی، عدم جامعه پذیری اقتصادی، 
عدم خودباوری، عدم مهارت های اجتماعی و شغلی، عدم دسترسی به منابع اشاره نمود و این در حالی است که این 
زنان از حمایت های قانونی اندکی برخوردار هستند. زنان سرپرست خانوار مجبور به ایفاي نقش هاي چندگانه اي در 
جامعه هستند که اغلب در تعارض با یکدیگر قرار دارند و این مسئله آنان را با مشکالت جسمانی، روانی، اقتصادی، 
ارتباطی و ... مواجه می سازد. لذا با شناخت مسائل زنان سرپرست خانوار، سیاست گذاری در راستای تدوین برنامه های 

مداخله ای به منظور بهبود وضعیت آنان توسط نهادهای حمایتی ضروری به نظر می رسد.

 در سال های اخیر در برخی مناطق محلی با عنوان خانه دوام و ایمنی در سرای محله تشکیل شده است که 
در راستای تأکید و تمرکز هماهنگی ها در حوزه ارتقاء و حفظ آمادگی و ایمنی شهر و شهروندان در مواجهه با 

دکتر ملیحه شیانی / روانشناسی، زنان و خانواده
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حوادث در سطح محله فعالیت می نماید که زنان نیز در آن فعالیت می کنند.آیا تاثیر این خانه بر زنان ارزیابي 
شده است؟

بله، تحقیقي با عنوان »بررسی نقش زنان در تاب آوری شهر در حوادث غیرمترقبه« انجام شده که آنچه می توان از 
بررسی محورهای فوق به عنوان نتایج پژوهش حاضر ارائه کرد این است که هر چند طی سال های اخیر با تاسیس 
خانه های دوام و پرداختن به موضوع تاب آوری به  صورت مشخص اهمیت این موضوع بیان شده است، اما طی 
سال های اخیر افزایشی در آگاهی زنان ساکن در محله ها در باب تاب آوری با توجه به حضور خانه دوام در محله های 

تهران، صورت نگرفته است.  
با توجه به مردانه بودن اکثر فضاهای کاری و فعالیتی در ایران، طبیعی است که سهم باالی نقش های اجتماعی 
مربوط به مردان باشد، اما نکته قابل توجه افزایش نسبت حضور زنان در خانه های دوام و مشارکت در برنامه ها است. 
به طوری که اکثر مسئوالن خانه های دوام زنان هستند و همچنین مراجعه کنندگان به خانه های دوام به ندرت آقایان 
و تقریبا همه آنها بانوان هستند، اما به  رغم مشارکت بانوان، تعداد زیادی از بانوان محله به دلیل شاغل بودن امکان 
مشارکت و حضور در خانه های دوام را ندارند. در واقع، رشد نسبت زنان مراجعه کننده به خانه های دوام بیش از مردان 

است  که از دالیل آن ساعات برنامه های آموزشی با زمان آزاد زنان خانه دار منطبق است.  
بررسی وضعیت فعالیت و برنامه های خانه ها دوام نشان می دهد طی سال های اخیر اکثر برنامه ها محدود به تعدادی 
کارگاه های آموزشی در زمینه زلزله و آتش نشانی بوده است که در این زمینه هم برنامه ها به صورت پیوسته و مستمر 
نبوده است. این در حالی است که در برنامه ها موضوع تاب آوری و حوزه های مختلفی که الزم است افراد در آن 
توانمند شوند بیان و تأکید شده است. آن گونه که انتظار می رفت خانه ها دوام تا کنون نتوانستند به صورت متمرکز به 
موضوعات مختلف تاب آوری بپردازند. البته تعدادی از زنان داوطلب توانستند مهارت های الزم در زمینه آتش نشانی 
کسب کنند، همچنین اطالعات پیش از وقوع زلزله را به نحوی آموخته اند که به صورت مربی توان آموزش به دیگر 

افراد را دارند.

و  آیا می توان گفت دسترسی  دانشگاه،  زنان  نتایج پژوهش های مرکز مطالعات  و  ارزیابی ها  به  با توجه   
بهره مندی از سرمایه اجتماعی برای زنان و مردان یکسان است؟

اهمیت سرمایه اجتماعی و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن همانند مشارکت و اعتماد اجتماعی برکسی پوشیده 
زنان  اجتماعی  از جمله »فراتحلیل مطالعات سرمایه  بر روی آن صورت گرفته است،  متعددی  و مطالعات  نیست 
در ایران« که به این موضوع پرداخته است، اما نکته قابل تأمل توجه حساسیت کم نسبت به نابرابری ها به ویژه 
نابرابری های جنسیتی است؛ مطالعات نشان داده اهمیت سرمایه اجتماعی، دسترسی و بهره مندی از آن برای زنان 
و مردان متفاوت است به طوری که نابرابري سرمایه اجتماعي فرصت اندکي براي زنان در ارتقاي وضعیتشان و 
توسعه یافتگی جامعه پدید می آورد. از این رو در این مطالعه با بهره گیری از مرور نظامند پژوهش های انجام یافته 
بر  پرداخته شده است.  اجتماعی و جنسیت  به سرمایه  بررسی مطالعات مربوط  به  فراتحلیل  به کارگیری روش  و 
اساس نتایج می توان اذعان داشت گونه ای بی طرفی و بی تفاوتی جنسیتی بر پژوهش های سرمایه اجتماعی حاکم 
است؛ به طوری که نسبت اندکی از مطالعات به سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت پرداخته و زنان در این حوزه مورد 
بی توجهی قرار گرفته اند. این مسأله از آنجا حائز اهمیت است که کورجنسیتی بودن سبب افزایش نابرابری ها و تشدید 
تبعیض های جنسیتی میان زنان و مردان می شود و این مهم در ساختار مدیریتی جامعه، سیاست گذاری دولت مردان و 
دسترسی به منابع سیاسی نیز تأثیرگذار است. بنابراین زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور مورد غفلت قرار گرفته و 
از سرمایه اجتماعی کمتری در مقایسه با مردان برخوردار بوده اند و این کاستی در مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی 
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نیز نمایان است. همچنین بی تفاوتی جنسیتی در مطالعات سرمایه اجتماعی با غلبه رویکرد و روش کمی نشان دهنده 
آن است که نقش زنان در توسعه به واسطه ایجاد شبکه های اجتماعی قدرتمند، مشارکت، اعتماد و دیگر مؤلفه های 

سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است.

 به طورکلی این تصور وجود دارد که زنان فقط باید در حوزه خود و برای خود کار کنند. آیا این سیاست در 
مرکز نیز حاکم است و یا آقایان هم در انجام طرح های پژوهش در مرکز فعال هستند؟

خیر- در سال های اخیر سیاست مرکز بر این بوده است که زنان فقط برای زنان نباید کار کنند و در این راستا بسیاری 
از همکاران و دانشجویان همکار ما را آقایان تشکیل می دهند. 

 آیا تالش های مرکز صرفاً به حوزه پژوهش ختم می شود؟
آموزشی،  کارگاه های  همایش،  علمی،  نشست های  برگزاری  با  مرکز  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  بر  عالوه  خیر، 
همکاری با گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی، انتشار فصلنامه های علمی، پژوهشی و ترجمه و تألیف کتاب 

و تشکیل گروه های علمی در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارد. 

 مشکالت فرهنگی ناشی از تفکر سنتی و نهادینه شدن ارزش های حاکم در جامعه هزینه های زیادی را 
به زنان تحمیل کرده است. برای اصالح این تفکر مرکز تا چه اندازه توانسته و یا می تواند راه حل قابل قبول 

ارائه کند؟
در راستای فعالیت های ذکر شده در بند 9 در بعد آموزشی و پژوهشی یکی از اهداف اساسی مرکز اصالح  کلیشه ها، 

تفکرات و اندیشه ها بوده است که خود را در قالب ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه نشان می دهد. 
   همان طورکه می دانید در برخورد با مسائل زنان دو رویکرد ناشی از تفکرات سنتی غالب است: نگاه ایدئولوژیک و 
دوم سیاسی که آسیب ها و مشکالت زیادی را بر زنان تحمیل کرده است. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به عنوان 
یک نهاد علمی و دانشگاهی با حاکمیت رویکرد علمی تالش نموده تا همانند دیگر حوزه ها با انجام مطالعات و 
پژوهش های علمی درباره زنان و انتشار نتایج آن از طریق برگزاری نشست ها، کارگاه های آموزشی و مکتوبات و گاه 

با مشارکت نهادهای متولی در این راستا گام بردارد.
از آنجایی که ارزش ها و هنجارها ریشه های عمیق در تفکرات و باورهای جامعه دارد برای تغییرات آن نیز نمی توان 
در کوتاه مدت به نتیجه رسید. بنابراین پی ریزی مناسب برای دگرگونی ارزش ها و تفکرات سنتی از یک سو مستلزم 
زمان مناسب و از دیگرسو هدف گذاری مناسب از طرف دانشگاه است. به عبارتی باید زمینه های الزم نظیر نیروی 
انسانی کارآمد و بودجه برای آن فراهم شود تا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها بر محور نتایج آن استوار شود. به 

این معنا که تالش مراکز و موسسات پژوهشی صرفا جذب پروژه و منابع مالی از خارج دانشگاه نباشد.
بر همین اساس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در بخشی از اقدامات خود با انجام طرح های داخلی و بهره گیری از 
پتانسیل و نیروهای دانشجویی و بازتاب آن در جامعه در تغییر تفکرات منفی نسبت به زنان و نهادینه کردن ارزش ها 

و هنجار های مثبت گام برداشته است.

 در بسیار موارد حقوق مربوط به زنان را در قوانین مشاهده می کنیم، آیا طبق تحقیقات شما این حقوق واقعاً 
اجرایی می شوند و زنان از آنان بهره مند می شوند؟ یا صرفاً در حد قانونی باقی مانده اند؟

باید توجه داشت که قضاوت در مورد تصویب و اجرای قوانین نیازمند تحقیقات و مطالعات گسترده و تخصصی در 
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حوزه های مختلف است، اما به طور کلی می توان همانند سایر قوانین در مورد زنان نیز اظهار داشت که در بسیاری 
موارد مثل حضانت کودکان، شرایط ضمن عقد و طالق و غیره، گام هایی در راستای احقاق حقوق زنان به صورت 
تصویب و اجرای قوانین برداشته شده است، اما بسیاری از قوانین با ضمانت اجرای قوی همراه نبوده و صرفٌا در 
حد یک مصوبه باقی مانده است. بنابراین فاصله قابل توجهی را می توان تا احقاق حقوق کامل زنان مشاهده کرد.  

 به نظر می رسد که ترجیح زنان پرداختن به فعالیت های اجتماعی است در مقایسه با فعالیت و مشارکت 
سیاسی آیا این یک ترجیح است یا به نوعی اجبار؟

در یک نگاه کلی به جامعه اکثر افراد اعم از زن و مرد گرایش بیشتری به فعالیت های اجتماعی دارند که این مسأله بر 
حسب عوامل و موانع ساختاری، میانی و فردی قابل تحلیل است. بنابراین، زنان نیز با توجه به محدودیت ها و موانع 
پیش رو که نوعی اجبار را با خود به همراه دارد نسبت به فعالیت های اجتماعی گرایش بیشتری داشته اند، اگرچه در 

این زمینه نیز مشکالت عدیده ای پیش رو دارند. 

 پتانسیل های موجود در مرکز برای بهره مندی زنان از حقوق خود و توانمندسازی آن در عرصه های مختلف 
چگونه است؟

از آنجا که رسالت اصلی مرکز فعالیت های علمی و پژوهشی است، پتانسیل اصلی در راستای فراهم نمودن زمینه ها 
و نتایج علمی برای کارگزاران در این عرصه است که می توان از شناسایی حقوق تا ارائه راهکارهای اجرایی را برای 
آن در نظر گرفت. با توجه به بین رشته ای بودن مطالعات زنان این توانمندی می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن بارور شود. 



دکتر عباس قنبری 
باغستان
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از قلعه گنج در کرمان تا خواف در خراسان؛ 
پیاده سازی الگوی جامع کسب وکار اجتماعی 

برای نخستین بار در کشور

دکتر مهدی قربانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر مهدی قربانی، دانشیار دانشگاه تهران، از اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 
با محوریت مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران با همکاری دانشگاه تهران، شرکت 
مقاومتی  اقتصاد  نهاد مردمی  استانداری خراسان رضوی، سازمان  صنایع معدنی فوالد سنگان، 

خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان خواف خبر داد.

دکتر مهدی قربانی، مجری این طرح، ضمن اعالم این خبر به تشریح اهمیت موضوع و فعالیت های صورت گرفته 
در این زمینه پرداخت و گفت: »در راستای احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ) CSR ( و همچنین خلق کسب 
و کار اجتماعی به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و ارتقا تاب آوری نظام های اجتماعی- 
استانداری  خواف(،  اقتصادی  )معین  سنگان  فوالد  معدنی  صنایع  شرکت  همکاری  با  تهران  دانشگاه  اکولوژیک، 
خراسان رضوی، سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان خواف، اجرای الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را از اردیبهشت ماه 1399 در 

شهرستان خواف در تعداد 85 روستا آغاز کرده است«.

 قلعه گنج، تجربه موفق توان افزایی روستاییان مناطق محروم بود
سیاست های  قالب  در  کشور  اقتصادی  توان  افزایش  بر  مبنی  رهبری،  معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  وی 
ابالغی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: »جهت احیای مسئولیت اجتماعی کارآفرینان و سرمایه گذاران به عنوان 
معین های اقتصاد مقاومتی، توسعه متوازن و همچنین ایجاد کسب و کار اجتماعی در ایران، الگوی مثلث توسعه 
استان های کرمان و خراسان  استاندار وقت  ابتکار مهندس رزم حسینی،  با  اقتصادی و فرهنگی در سال 1393 
انقالب اسالمی  بنیاد مستضعفان  با مدیریت  پیشنهاد و طراحی و  رضوی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان معین اقتصادی و اجرای پروژه توانمندسازی جوامع محلی تحت نظر دانشگاه تهران عملیاتی گردید که 
با رویکرد توانمندسازی روستاییان و شهرهای کم برخوردار، به طور پایلوت در شهرستان قلعه گنج به عنوان یکی 
مناطق محسوب  آن  در  و چشمگیری  ارزشمند  کارنامه  اجرایی شد که  و  مناطق کشور، طراحی  از محروم ترین 

می شود«.
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 مثلث توسعه، فرآیند و شیوه نوین مدیریتی است
دکتر قربانی، با بیان اینکه مثلث توسعه فرآیند و شیوه نوین مدیریتی است، در خصوص الگوی مثلث توسعه اقتصادی 
و فرهنگی تصریح کرد: »بر اساس الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، کارگزاران حکومت، نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی و کارآفرینان و سرمایه گذاران به عنوان اضالع مثلث و ائمه جمعه به عنوان ناظران در 
میانه این مثلث نقش محوری را در قالب وظایف مشخص و گام های شش گانه ایفا می کنند. در حال حاضر بیش از 
200 معین اقتصاد مقاومتی تحت عنوان بانیان توسعه مبتنی بر اقتصاد مردم محور در دوازده منطقه استان خراسان 
اجتماعی  راه اندازی کسب وکارهای  یعنی  مولد  توان افزایی  و  اجتماعی  مسئولیت های  احیای  راستای  در  و  رضوی 

فعالیت دارند«.

 کاهش تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها و راه اندازی سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 
از اهداف این الگو است

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در ادامه سخنان خود کاهش تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها، ایجاد وحدت رویه و 
یکپارچگی در مناطق مختلف استان، پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی در طرح های اقتصادی، تسهیل و رفع موانع 

و سرعت عمل در سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جهت جهش تولید را از اهداف این طرح برشمرد.
وی افزود: »برای اجرای برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی نیازمند سازمانی است 
که وظیفه ایجاد هماهنگی، اصالح فرایند در مسیر حرکت به سمت توسعه متوازن، تسهیل گری و رفع موانع موجود 
در مسیر مجریان، نظارت و اخذ بازخورد و تهیه گزارش ها از سیاست ها و برنامه های ابالغی را به عهده داشته باشد. 
بنابراین سازمانی مردم نهاد با نام »سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی« در ارتباط با پویایی 
اقتصاد و سرمایه گذاری به همت معین های اقتصاد مقاومتی و پرهیز از هرگونه هزینه دولتی در چهارچوب الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به صورت پایلوت در استان خراسان 

رضوی راه اندازی شد«.

 مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی در شهرستان خواف در حال اجراست
با  هم اکنون  خواف  شهرستان  در  معدنی  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت  جامع  »مدل  کرد:  عنوان  قربانی،  دکتر 
همکاری شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان به عنوان معین اقتصادی شهرستان خواف، دانشگاه تهران، استانداری 
خراسان رضوی، سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان خواف در حال اجراست. 
بر این اساس، شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خواف با هدف تولید پایدار بخشی از گندله مورد نیاز شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در سال 1394 تأسیس شده است. در حال حاضر واحد گندله سازی به ظرفیت اسمی 5 میلیون تن 
در سال در حال بهره برداری بوده و با تولید و در مدار قرار گرفتن کارخانه کنسانتره سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در 
سال، به بزرگترین تولید کننده کنسانتره در شرق کشور تبدیل خواهد شد. فوالد سنگان، متعهد به احیای مسئولیت 
اجتماعی، توسعه متوازن و یکپارچه بوده و بهبود کیفیت زندگی فردی و شغلی پرسنل و شهروندان را در اولویت 

کاری خود قرار داده است«.

 کسب و کار اجتماعی نوعی از »کسب و کار دگرخواهانه«
یا بخش  آن سرمایه گذار  در  که  است  کاری  و  از کسب  نوعی  اجتماعی  کار  و  این طرح، کسب  گفته مجری  به 
انسانی و کمک به دیگران است. در واقع نوعی »کسب و کار  خصوصی بدون کسب سود در پی حل معضالت 
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دگرخواهانه« است که هدفش به پایان رساندن یک مسأله اجتماعی است.
دانشیار دانشگاه تهران، تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیای مسئولیت اجتماعی و 
تحقق کسب و کار اجتماعی و امنیت پایدار شهرستان خواف، تقویت هماهنگی های فرابخشی در بین دست اندرکاران 
سازمانی و تدوین چهارچوب های الزم برای تحقق حکمرانی خوب و آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف، تقویت 
شبکه تعامالت اجتماعی و به اوج رساندن مشارکت مردم در فرآیند آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف، ایجاد موازنه 
بین خدمات اکوسیستم در راستای ارتقای تاب آوری نظام اجتماعی – اکولوژیک و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی 
و حفظ عزت نفس و کرامت انسانی مبتنی بر رویکرد توان افزایی، تعالی و خوداتکایی محرومان را از راهبردهای 
اصلی این طرح در ارتباط با الگوی کسب و کار اجتماعی و مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی در 

شهرستان خواف برشمرد.

 ۸۵ کانون جمعیتی روستایی در این طرح فعالیت دارند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نحوه اجرای این طرح پرداخت و اظهار کرد: »ابتدا نیروهای بومی 
تحصیل کرده به عنوان تسهیل گران طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی خواف انتخاب شدند که در حال حاضر 
تعداد 18 تسهیل گر در تعداد 85 کانون جمعیتی روستایی مشغول به فعالیت هستند. همزمان تیمی متشکل از 20 
انتخاب شدند که در  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان مشاوران پژوهشگاه دانشگاه تهران واحد خواف، 
قالب تیم پشتیبان مطالعاتی و اجرایی طرح برای اجرای یک پژوهش کاربردی فرارشته ای و بین رشته ای همکاری 

می کنند«.
دکتر قربانی، تأکید کرد: »در شهرستان خواف، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه به صورت عملیاتی و اجرایی در حال 
پیگیری است و نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین و همچنین شرکت های معدنی 

در این طرح بسیار کلیدی و پررنگ ظاهر شده است«.

 رویکرد معین اقتصادی در شهرستان خواف »کار با مردم برای مردم« است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، حضور مردم و مردم محوری در تمامی مراحل مسأله شناسی، برنامه ریزی، اجرا 
انقالب و  بر گام دوم  افزود: »این موضوع منطبق  را رکن اساسی توصیف کرد و  بر پروژه ها و طرح ها  و نظارت 
سیاست های اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب است. بر اساس اقدامات صورت گرفته، ابتدا سازماندهی 
اجتماعی در کلیه روستاهای شهرستان )85 روستا( انجام گرفت و در هر روستا کانون آبادانی و پیشرفت روستا با 
مشارکت مردم تشکیل شد و در حال حاضر شناسنامه کانون های آبادانی و پیشرفت روستاهای شهرستان خواف نیز 

تهیه شده است«.
به گفته مجری این طرح، هر کانون یک سازمان مردم نهاد تلقی می شود و از سوی »امین روستا« مدیریت می شود. 
با نگاه  در هر روستا با حضور اعضای کانون، کارگاه های مشارکتی متعددی برای شناخت مسائل محوری روستا 
جامع  تدوین سند  در  و  روستایی شده  مشارکتی  ارزیابی  تدوین سند  به  منتج  که  است  گرفته  انجام  تسهیل گری 
شهرستان خواف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رویکرد معین اقتصادی در شهرستان خواف »کار با مردم برای 

مردم« است.

 راه اندازی صندوق های اعتباری خرد در هر روستا به عنوان یک مدل اعتماد محور
دانشیار دانشگاه تهران، در ادامه چگونگی و نحوه تأمین مالی طرح را تشریح کرد و گفت: »جهت تثبیت و بهبود 
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کسب و کارهای خرد روستایی رویکرد »تأمین مالی خرد« اجرا شد و صندوق های اعتباری خرد روستاها در سطح 
85 روستای شهرستان به منظور ارائه تسهیالت خرد و بهبود و تثبیت کسب و کارهای روستاییان از سوی کانون های 
آبادانی و پیشرفت روستایی شکل گرفت. با توجه به اینکه یکی از موانع در راه اندازی کسب و کارهای روستایی 
مشکل،  این  رفع  برای  است،  تسهیالت  دریافت  برای  کارآفرینان  توسط  بانکی  تضمین های  و  وثیقه ها  نداشتن 

صندوق های اعتباری خرد در هر روستا به عنوان یک مدل اعتماد محور راه اندازی شدند«.
دکتر قربانی، با بیان اینکه صندوق های اعتباری خرد روستایی از مرداد ماه 99 در شهرستان خواف راه اندازی شده 
است، تصریح کرد: »اکنون پس از سه ماه از راه  اندازی، تعداد بیش از 10 هزار نفر در این صندوق عضویت پیدا کردند 
که در طول دوره زمانی سه ماهه مبلغی حدود یک میلیارد تومان از سوی اعضای صندوق های خرد روستایی پس انداز 
خرد جمع آوری شده است که از ماه چهارم )آبان ماه(، اعطای تسهیالت خرد به اعضای صندوق های اعتباری خرد 

شهرستان خواف آغاز شده است«.

اقدام  مختلف،  حوزه های  در  عملیاتی  پروژه ها  شناسایی  جامع،  مطالعات  محوری،  مسأله  بر  طرح  این   
هدفمند و مدیریت جهادی تأکید دارد

وی خاطر نشان کرد: »همزمان با انجام اقدامات در روستاهای هدف، تیم مطالعات، کلیه طرح ها و برنامه های دستگاه 
اجرایی و اقدامات صورت گرفته تاکنون در شهرستان خواف را مورد تحلیل قرار داده است. سپس در قالب کارگاه های 
مشارکتی با حضور کلیه اضالع مثلث و نمایندگان کانون های آبادانی و پیشرفت روستایی، خروجی ارزیابی فرصت ها 
و محدودیت های توسعه شهرستان ارائه شد که در حال حاضر مطالعات توسعه جامع شهرستان به عنوان نقشه راه 
مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی سنگان خواف در مرحله جمع بندی و تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان 

و سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی است«.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: »در این طرح به مسأله محوری و شناسایی پروژه ها و طرح های عملیاتی در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی، زیرساختی و عمرانی، آموزشی و مهارتی، طبیعی و محیط زیستی و اقتصادی )اشتغال 
و زنجیره ارزش تولید( تأکید شده است. لذا این مدل کاماًل مسأله محور و هدفمند، فرایند آبادانی و پیشرفت جامع 

شهرستان خواف را مبتنی بر ترویج فرهنگ مدیریت جهادی در دستور کار قرار داده است«.

 با اولویت بر مشارکت معین اقتصادی، تشکل های مردمی و خیرین توسعه ۸0 تفاهم نامه در دست اجراست
مجری این طرح، عنوان کرد: »نکته کلیدی در مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی خواف و اجرای 
ارزیابی  و  نظارت  و  اجرا  برنامه ریزی،  سند،  تدوین  مراحل  تمامی  در  که  است  این  اجتماعی  کار  و  الگوی کسب 
اقدامات، مشارکت مردمی در قالب کانون های آبادانی و پیشرفت روستایی جزو جدایی ناپذیر این طرح بوده که در 
حال حاضر 80 تفاهم نامه در دست اجراست. همچنین در چندین پروژه مرتبط با بخش منابع آب، خیرین توسعه نیز 

با این طرح همکاری دارند«.
دانشیار دانشگاه تهران، با تأکید بر توجه به مسأله محوری تأمین آب شرب و آب کشاورزی در شهرستان خواف اظهار 
کرد: »از این تعداد 58 تفاهم نامه در بخش های تأمین منابع آب کشاورزی و آب شرب شامل الیروبی و مرمت قنوات، 
آبرسانی مشارکتی به روستاها، تأمین آب شرب سمت توسعه مسکن روستایی و اقدامات آبخوان داری و آبخیزداری 
منعقد شده است. 12 تفاهم نامه نیز مربوط به اجرای مشارکتی پل باکسی در محور آب نماهای روستاها و تسطیح و 

زیرسازی جاده های مواصالتی روستا است«.
دکتر قربانی ادامه داد: »همچنین شش تفاهم نامه مربوط به بازنگری طرح های هادی روستایی و چهار تفاهم نامه در 
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زمینه نهال کاری و احیای مشارکتی مناطق بیابانی است. ثبت جهانی آثار تاریخی شهرستان خواف، ساخت فضاهای 
آموزشی، زیباسازی ورودی روستاها، همکاری با ادارات مختلف شهرستان و غیره… نیز از دیگر تفاهم نامه های منعقد 
شده بین فرمانداری، طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، معین اقتصادی، دستگاه اجرایی متولی و کانون آبادانی و 

پیشرفت روستایی است«.

 »ما جویای شغل نیستیم، ما خالق شغلیم«
وی با بیان اینکه در پروژه های اجرایی شهرستان خواف، آموزش، یادگیری، ظرفیت سازی و مشارکت مردمی محور 
اساسی اقدامات است، گفت: »معین اقتصادی و سایر سرمایه گذاران در شهرستان، در تأمین ماشین آالت و تجهیزات 
مورد نیاز اجرای طرح ها و پروژه های تعریف شده مشارکت داشته و همچنین دستگاه اجرایی متولی در شهرستان در 
هر بخش، نقش آموزش و نظارت بر اقدامات را با دیدگاه کارشناسی و فنی ایفا می کند. توجه ویژه به دانش بومی 
در حوزه های مختلف در کنار انتقال دانش و آموزش در راستای یادگیری و ظرفیت سازی جامعه محلی جهت ارتقا 

تاب آوری در مواجهه با بحران های طبیعی و اقتصادی به صورت عملیاتی در خواف دنبال می شود«.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، افزود: »ما معتقدیم که مشارکت فعاالنه و آگاهانه روستاییان در اجرای طرح ها، 
ضمن تحقق حکمرانی خوب )مبتنی بر شفافیت و مشارکت محوری(، ارتقا روحیه خودباوری، حفظ شأن و منزلت 
مسئولیت پذیری،  تقویت حس  نفس،  به  اعتماد  معکوس،  مهاجرت  روستایی،  جمعیت  تثبیت  روستاییان،  اجتماعی 
از  موارد  این  دارد که همه  دنبال  به  را  کلیه طرح ها  اجرای  در  زمان  و  و کاهش هزینه  اجتماعی  تقویت سرمایه 

سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند«.
دانشیار دانشگاه تهران، در پایان سخنان خود با اظهار اینکه طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی تالش می کند 
تا باور »ما جویای شغل نیستیم، ما خالق شغلیم« در شهرستان خواف نهادینه سازی شود، تأکید کرد: »یقینًا برای 
رسیدن به این باور باید همدل و همزبان شویم و بستر را برای اشتغال جوانان و مردم عزیز شهرستان خواف فراهم 
کنیم. دانشگاه تهران به عنوان مجری طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف در رفع فقر و بیکاری، 
کاهش مهاجرت و آسیب های اجتماعی مصمم بوده و معتقدیم که با همدلی و همزبانی خواهیم توانست امید را به 
ارمغان بیاوریم و تالش خواهیم کرد تا با توکل به خداوند متعال و مشارکت فعاالنه همه ذی نفعان، زیبایی، شادی و 

خوشبختی را به مردم عزیز شهرستان خواف اهدا کنیم«.
دکتر مهدی قربانی، دانشیار دانشگاه تهران، از مبتکران حوزه »کسب و کار اجتماعی« است که تحقیقات و فعالیت های 
پژوهشی ایشان بر توسعه محلی، توانمندسازی جوامع روستایی، تاب آوری نظام های اجتماعی- اکولوژیک و تأمین 
مالی خرد تمرکز دارد. دکتر قربانی، مجری طرح توان افزایی جوامع محلی شهرستان های قلعه گنج )طرح ممتاز و 
برگزیده کشوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای رونق تولید ملی در سال 1398 و دستاورد ویژه 
پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1397(، مانه و سملقان و جزیره الرک بوده که بیش از شش سال تجربه عملیاتی 

در رفع فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور را در کارنامه خود دارد.
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سیاست گذاری اجتماعی به دنبال اجتماعی شدن 
قدرت است

دکتر رضا امیدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر رضا امیدی، عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران است. ایشان مقاالت بسیاری در زمینه سیاست گذاری اجتماعی دارد.»کتابشناسی تحلیلی و 
انتقادی عدالت اجتماعی« از جمله  کتاب های ایشان در این زمینه است. سیاست گذاری اجتماعی، 
موضوعات سیاست گذاری، نگاه به سیاست گذاری در دانشگاه و کشور، نسبت آن با سیاست گذاری 
اقنصادی و تأثیر سیاست گذاری بر عملکرد شهروندی موضوع گفت وگوی صغری داوری فرد با 

ایشان است که در ادامه آمده است:

 مقوله سیاست گذاری اجتماعی اخیرا در حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی خیلی مورد توجه قرار گرفته 
است. برای شروع، در مورد مفهوم »سیاست گذاری اجتماعی« و اهمیت آن توضیح دهید؟

به صورت تاریخی، می توان تاریخ شکل گیری سیاست گذاری اجتماعی  را به تحوالت میانۀ قرن نوزدهم و برآمدن 
و  اما ظرفیت ها  بود،  اندازه ای رشد کرده  تا  و مدنی  این مقطع، حقوق سیاسی  در  داد.  نسبت  اجتماعی«  »مسئلۀ 
تداوم داشت.  برای آن ها  برده وار  نوعی زندگی  بود و همچنان  پایین جامعه فراهم نشده  برای طبقۀ  فرصت هایی 
تضاد و تعارض میان کار و سرمایه نیز نمود بارزی پیدا کرده بود. امر اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی از دل 
چنین وضعیتی بیرون آمد تا به نوعی تضمین کنندۀ سطحی از حقوق اجتماعی و رفاهی جامعه باشد. از این منظر 
سیاست گذاری اجتماعی به دنبال اجتماعی شدن قدرت بود تا از این طریق هم شرایط منجر به بی عدالتی و تضعیف 
همبستگی اجتماعی را کنترل کند و هم به گروه هایی که در معرض آسیب های ناشی از تحوالت اقتصادی و گسترش 
حقوق مدنی قرار داشتند، رسیدگی کند و وضعیت معیشتی و اجتماعی آن ها را ارتقاء دهد. درواقع، سیاست گذاری 
اجتماعی دغدغۀ روشنفکران و نخبگان اجتماعی بود و تأسیس اولین انجمن سیاست گذاری اجتماعی در آلماِن اواخر 
میالدی  دهۀ 1970  به  آکادمیک  رشته ای  به عنوان  اجتماعی«  اما »سیاست گذاری  است.  آن  بر  داللتی   19 قرن 
در  اجتماعی  اول سیاست گذاری  نوع  دستاوردهای  برخی  به تدریج  که  است  دوره ای  به  مربوط  اتفاقًا  و  برمی گردد 
معرض تهدید قرار گرفته بود. منظورم این نیست که سیاست گذاری اجتماعی در واکنش به عقب نشینی دولت های 

رفاهی ایجاد شد، اما نوعی همزمانی در این زمینه وجود داشت. 

 سیاست گذاری اجتماعی به طور کلی روی چه موضوعاتی متمرکز است؟ در ایران به این مقوله چگونه 

کرونا بازنگری رادیکال در برخی ساحت های سیاست گذاری را موجب شد
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و چطور پرداخته شده است؟ 
داشت  اهمیت  تاجایی  مسئله  بود.  نابرابری  و  فقر  اجتماعی،  سیاست گذاری  مطالعاتی  محور  مهمترین  و  اولین 
نبود، مرگ  اجتماعی  و سیاست گذاری  نابرابری  و  فقر  70 میالدی رشد مطالعات  در دهۀ  اگر  گفته می شود  که 
جامعه شناسی بریتانیا قطعی بود. اما قلمروهای کالسیک سیاست گذاری اجتماعی شامل آموزش، سالمت، مسکن، 

و تأمین اجتماعی در معنای عام آن است. البته به تدریج قلمروهای دیگری هم اضافه شده است.
در شورای تحول  اخیراً  نداریم، و  اجتماعی«  با عنوان »سیاست گذاری  ایران ما هنوز رشته ای   در دانشگاه های 
اما  تغییر کند.  اجتماعی«  به »سیاست گذاری  اجتماعی«  رفاه  آموزش عالی مصوب شده که رشتۀ »برنامه ریزی 
دانشگاه  در  لیسانس  مقطع  در  اجتماعی  رفاه  برنامه ریزی  رشتۀ  همین  ذیل  اجتماعی  سیاست گذاری  قلمروهای 
تهران، و در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی تقریبًا از اوایل دهۀ 80  تدریس می شود. 

البته واقعیت این است که حتی در عرصۀ دانشگاهی هنوز اهمیت این حوزه مورد توجه نیست.

 با توجه به اهمیت این مقوله و ارتباط آن با حوزه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه، 
از منظر حکمرانی به معنای کالن چطور به آن پرداخته می شود؟ 

در ساحت سیاست گذاری که سابقۀ نسبتًا طوالنی دارد و به نوعی حوزۀ اجرایی بر حوزۀ نظری پیشی داشته است 
اغتشاش  اجرایی  حوزۀ  پیش افتادن  که  است  این  واقعیت  است.  داشته  همراه  به  هم  جدی  پیامدهای  البته  که 
نظری و مفهومی را تشدید می کند. ما تقریبًا از زمان انقالب مشروطه به این سو و از اوایل قرن اخیر تحت تأثیر 
عامل های متفاوتی روندی از نهادسازی و سیاست گذاری در حوزه های اجتماعی را داشته ایم: تأسیس نظام آموزش 
همگانی، تأسیس نظام بهداشت، نظام بیمه های اجتماعی، و انواعی از قوانین و سازمان های حمایتی و مساعدتی. 
ایدۀ ملت سازی پهلوی، جنبش های اجتماعی، و حتی الگوگیری از تحوالت بین المللی یا سازمان های بین المللی 
اما به ویژه در سه  تأثیر داشته اند.  نظیر سازمان بین المللی کار بر روند نهادسازی ها و سیاست گذاری های رفاهی 
مفاهیمی  که  است  این  منظورم  است.  نداشته  این حوزه  به  توجهی  چندان  روشنفکری  غالب  جریان  اخیر،  دهۀ 
نظیر عدالت اجتماعی یا همبستگی اجتماعی به تدریج از زبان روشنفکری و نیروهای تأثیرگذار بیرون افتادند و در 
عرصۀ سیاست گذاری نیز به مفاهیمی پوچ و کژ تبدیل شدند و بعضًا موجب شد تا جریان های پوپولیستی از این 
خأل بیرون بیایند. االن هم می بینیم که بین جریان های سیاسی بعضًا مسئلۀ عدالت به پوپولیستی ترین سازوکارها 
از نفت و شرکت های  اعم  دارایی هایی  پیدا کرده که  تقلیل  این  به  پیدا کرده است و همۀ مسئلۀ عدالت  تقلیل 
دولتی و اموال منقول و غیرمنقول دولتی را بفروشند و در قالب پول نقد بین مردم توزیع کنند. البته این را هم 
بگویم، که همین رویکرد مدافعان جدی در بین طیفی از تکنیسین های دانشگاهی دارد. در چند سالۀ اخیر یکی 
به دلیل گسترۀ زیاد فقر در کشور که خود محصول نابرابری های شدید در دسترسی به امکانات و خدمات است و 
تأثیری که فقر بر تضعیف همبستگی اجتماعی و قطبی شدن جامعه دارد، و دیگری شاید به دلیل پیامدهای ناشی از 
وضعیت سیاسی، برخی جریان های سیاسی و طیفی از روشنفکران بیشتر به مباحث عدالت اجتماعی و همبستگی 
می پردازند. وگرنه بسیاری از همین بحث ها نظیر کاالیی شدن خدمات آموزشی و سالمت، وضعیت نیروی کار، و 
... در اوایل دهۀ 80 که ما دانشجوی همین دانشگاه تهران بودیم از سوی برخی اساتید مطرح می شد، اما نه در 

دانشگاه و نه در عرصۀ عمومی بازتابی نداشت. 

 با توجه به تعریفی که از سیاست گذاری اجتماعی ارائه دادید؛ آیا این بین این مقوله و سیاست گذاری 
اقتصادی ارتباطی وجود دارد؟
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با توضیحی که در پاسخ به پرسش اول دادم، باید رابطه ای نهادی بین سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی وجود 
داشته باشد. در واقع، سیاست گذاری اجتماعی در این رابطۀ نهادی حائل بر سیاست گذاری اقتصادی است و دربارۀ 
آن قضاوت می کند. به این معنا که اواًل سیاست گذاری اجتماعی باید از منظر پیشگیرانه و رفاهی مانع از تصویب 
سیاست های اقتصادی و توسعه ای باشد که  می تواند به همبستگی اجتماعی )انسجام و عدالت( آسیب بزند. اتفاقًا 
این موضوع در مادۀ 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده است. براساس این مادۀ قانون 
شأن حضور وزیر رفاه در جلسات شورای عالی اقتصادی و ... حفاظت از جامعه است؛ حفاظت از امر اجتماعی. دوم، 
سیاست گذاری اجتماعی به سیاست های جبرانی هم توجه دارد؛ یعنی درصورتی که در نتیجۀ برنامه های اقتصادی 
و توسعه ای گروه هایی از جامعه با پیامدهایی مواجه شدند، باید آن را جبران کرد. این موضوع نیز در مادۀ 1 قانون 
و  است  دیگری  بحث  اجرا شده  اساسًا  یا  بوده  موفق  تاچه اندازه  قانون  این  اینکه  است.  تأکید  مورد  جامع  نظام 
البته بحث مهم و مفصلی است. اما خیلی خالصه می توان گفت نیندیشیدگی به همین سیاست گذاری اجتماعی 
و کارکردها و دستاوردهای مدنظر آن از یکسو و انواعی از تعارض های ساختاری و پارادایمی و حتی ایدئولوژیک 
مانع از اجرای قانون ساختار نظام جامع شد. این قانون در سال 83 تصویب شده است. جالب است که طراحان 
این  از عملکرد نظام سیاست گذاری به دست آورده بودند، به  از دو دهه ای که  این قانون براساس تجربۀ بیش 
نتیجه رسیدند که توسعه بدون توجه به سیاست گذاری اجتماعی منسجم و یکپارچه شدنی نیست، و این وضعیت 
می تواند دستاوردهای اقتصادی را هم به چالش بکشد. به همین دلیل، به نظر من به دنبال تأسیس یک سازمان 
برنامه و بودجۀ اجتماعی بودند. اما مجموعه ای از تعارض ها که بعضًا قابل پیش بینی هم بود، مانع از پیشبرد این 
قانون شد. که خود این نشان از ضعف سیاست گذاری های اجتماعی دارد که نمود آن را در بسیاری از حوزه های 
بر  حاکم  روند  عمومی،  آموزش  نظام  وضعیت  مسکن،  وضعیت  بازنشستگی،  نظام  وضعیت  فقر،  نظیر  اجتماعی 

نظام سالمت، و غیره شاهد هستیم.  

 شما بر روی سیاست گذاری آموزش و به طور مشخص عدالت آموزشی و نقد خصوصی سازی آموزش کار 
کرده اید. وضعیت عدالت آموزشی را در ایران چطور می دانید؟ 

واقعیت این است که تمرکز من بر سیاست گذری آموزش و پرورش از دورۀ حضورم در سازمان برنامه و بودجه 
در اوایل دهۀ 80 شروع شد. ما وقتی از سیاست گذاری اجتماعی صحبت می کنیم به بیان ساده دنبال این هستیم 
که ارزش ها و اصولی را )نظیر همین همبستگی اجتماعی که توضیح دادم(، از طریق چه سازوکارهایی )به لحاظ 
تأمین منابع، تولید و عرضۀ خدمت(، و در راستای چه دستاوردهایی محقق کنیم. آموزش عمومی در دنیای امروز 
یکی از مهمترین حوزه های سرمایه گذاری دولت ها به شمار می آید. اکثر پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات نابرابری 
نابرابری های  کاهش  بر  را  تأثیر  بیشترین  سالمت  و  آموزش  حوزۀ  در  سرمایه گذاری  که  هستند  این  به  قائل 
اجتماعی دارد و یکی از عامل های مهم تحرک طبقاتی است. از همین رو، دولت ها در تأمین مالی آموزش عمومی 
دولت ها  را  آموزش عمومی  82 درصد مخارج  یونسکو حدود  گزارش  آخرین  براساس  دارند.  زیادی  بسیار  نقش 
تأمین مالی می کنند. این نسبت در اروپا باالی 90 درصد است. اما در برخی کشورها از جمله ایران طی دو سه 
مردم  از جیب  پرداخت  اصطالحًا  و  است  کرده  آموزش عقب نشینی  مالی  تأمین  از  دولت هرچه بیشتر  اخیر  دهۀ 
در حوزۀ آموزش رو به افزایش بوده است. از برنامۀ اول توسعۀ پس از انقالب تا به امروز، نسبت دانش آموزان 
از شاخص های توسعه ای بخش آموزش و پرورش مدنظر  مدارس غیردولتی به کل دانش آموزان به عنوان یکی 
سیاست گذاران بوده است و انواعی از سازوکارها در راستای گسترش مدارس غیردولتی و تعمیم مناسبات بازاری 
به مدارس دولتی در دستور کار بوده است و در قوانین توسعه ای و بودجه های سنواتی نیز انعکاس داشته است. 
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برای مثال، تغییر کاربری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی طی سال های اخیر یکی از این سازوکارها بوده که 
تعارض منافع زیادی را نیز در پی داشته است. برآوردها نشان می دهد که بین 30 تا 40 درصد مخارج آموزش 
عمومی به دوش مردم محول شده است که این نسبت بیش از 2 برابر میانگین جهانی است و امروزه به یکی از 

مسائل جدی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. 
از طرفی، وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی با کیفیت برای طبقات مختلف و مناطق مختلف بسیار متفاوت 
آن، ضعف  از  مهمتر  اما  کنکور شاهد هستیم.  نتایج ساالنۀ  در  را  آن  نمودهای  از  یکی  که  است  تبعیض آمیز  و 
مفرط آموزشی در مناطق محروم و طبقات محروم است تاجایی که براساس آزمون های استاندارد بین المللی برای 
مثال حدود یک سوم دانش آموزان ما در پایان مقطع ابتدایی توان کافی برای روخوانی و درک مطلب ندارند. این 
آمارهای  براساس  کردند. همچنین  تأیید  نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت  پیشین  معاونان  از  یکی  اخیراً  را  موضوع 
رسمی وزارت آموزش و پرورش نزدیک 19 درصد کودکان در سن متوسطۀ دوم، از تحصیل بازمانده اند که عمومًا 
به دلیل دسترسی نداشتن به مدرسه یا فقر خانوارها است. اما همین نسبت برای استان سیستان وبلوچستان نزدیک 
به 46 درصد است، یا برای خراسان شمالی و آذربایجان غربی نزدیک به 30 درصد بازماندگی از تحصیل در مقطع 
متوسطۀ دوم که بسیار آمارهای باالیی است. این آمار مربوط به پیش از شیوع کووید-19 است و در نتیجۀ این 

شیوع، بازماندگی از تحصیل حتی بیشتر شده است.

 به کووید- 1۹ اشاره کردید، شیوع کرونا و آموزش مجازی چه تأثیری بر عدالت آموزشی داشته است؟ 
سالمت،  آموزش،  نظیر  مختلفی  عرصه های  در  نابرابری ها  و  نارسایی ها  از  بسیاری  ابتدا  در  کووید-19  شیوع 
نابرابری های شغلی، و غیره دوباره انعکاس داد. فاصلۀ زیادی که ما در دسترسی به خدمات سالمت با میانگین های 
جهانی و حتی منطقه ای داریم؛ شاخص هایی نظیر نسبت تخت به جمعیت، پزشک به جمعیت، و غیره. در زمینۀ 
آموزش هم همین وضعیت نمایان شد. دسترسی نداشتن به ویژه دانش آموزان مناطق محروم به اینترنت، ناتوانی 
این مسائل است. یعنی  از جملۀ  اینترنت  پایین  ابزارهای الزم برای آموزش مجازی، سرعت  خانواده ها درتأمین 
هم وضعیت زیرساخت ها و هم وضعیت خانواده ها بر افزایش سطح نابرابری در حوزۀ آموزش تأثیر داشته است. به 
احتمال زیاد، پس از عبور از بحران کووید-19 به تدریج پیامدهای این دوره در حوزۀ آموزش نمایان تر خواهد شد.

بر  اندازه می تواند  تا چه  آن است  اهدافی که مدنظر  به  توجه  با  اجتماعی  نظر شما سیاست گذاری  به   
عملکرد شهروندی تأثیر بگذارد؟

است.  شهروندان  اجتماعی  حقوق  تضمین کنندۀ  درواقع  اجتماعی  سیاست گذاری  شد،  داده  توضیح  همانطورکه 
تضعیف سیاست گذاری های اجتماعی به ویژه وقتی در قالب روند کاالیی سازی حیات اجتماعی نمود پیدا می کند 

هرچه بیشتر شهروندان را در تنگنا قرار می دهد یا به یک معنا شهروندزدایی می کند. 

همه  که  است   1۹ کووید  بیماری  همه گیری  مسئلۀ  درگیر  کشور  که  است  سال  یک  به  نزدیک  االن   
حوزۀ  در  را  مسئول  سازمان های  و  نهادها  عملکرد  شما  است،  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  کشور  بخش های 

اجتماعی در این مدت چگونه ارزیابی می کنید؟
ببینید، شیوع کووید-19 جدای از خودش، به نوعی محکی بر عملکرد گذشتۀ نظام سیاست گذاری در حوزه های 
اروپایی در همین  اکثر کشورها. شما می بینید که در برخی کشورها ی  ایران، در  نه فقط در  بود.  مختلف هم 
در  رادیکال  بازنگری  نوعی  بحران  یعنی  داد؛  رخ  درمانی بخش خصوصی  مراکز  ملی سازی  از  روندی  بحران، 



361

دورۀ  در  اقتصادی  بنگاه های  ملی سازی  از  گسترده تری  نوع  شد.  موجب  را  سیاست گذاری  ساحت های  برخی 
اروپا و آمریکا رخ داد. براساس گزارش ها در آن مقطع تنها در کشورهای سازمان  بحران مالی 2008 نیز در 
و  شدند  ملی  خصوصی،  بنگاه های  از  دالر  میلیارد   1200 به  نزدیک   )OECD( توسعه  و  اقتصادی  همکاری 
با چالش جدی  ابتدا  از همان  نظام سالمت  ایران هم  اختیار گرفت. در  را دولت در  یا مدیریت آن ها  مالکیت 
که  داد  نشان  بیکاری  بیمۀ  به ویژه  و  اجتماعی  بیمۀ  نظام  شد.  عیان  آن  کمبودهای  از  بسیاری  و  شد  مواجه 
قابلیتی برای مواجهه با بحران های حتی ساده تر را ندارد و نظام بیمه ای نیاز به بازسازی جدی دارد. اینکه حتی 
بخش قابل توجهی از کسانی که حق بیمه پرداخت می کنند؛ چه در قالب طرح های اختیاری و خویش فرما و چه 
است. همچنین  نقصان جدی  نشوند، یک  بیکاری  بیمۀ  نوع خدمات  اجباری، مشمول هیچ  قالب طرح های  در 
شد.  منجر  اقتصادی  فعال  جمعیت  از  خروج  و  بیکاری  از  موجی  به  که  مشاغل  ناپایداری  و  بی ثباتی  وضعیت 
نظام  اما  از سوی کارشناسان مطرح می شود،  این چالش ها مدت ها است که  از  بسیاری  این است که  واقعیت 
از  باید  نظام سیاست گذاری  که  درسی  ندارد.  آن  بر  حاکم  روندهای  و  این وضعیت  به  توجهی  سیاست گذاری 
بازنگری جدی کند. مسیر  بر سیاست گذاری های پیشین  به روند حاکم  این است که نسبت  این بحران بگیرد 
طی شده در برخی از این حوزه ها مسیر غلطی است و با رخدادهای جزیی تر هم با چالش جدی مواجه می شود
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ساختار سنی جمعیت عامل کلیدی مرگ های 
کرونایی است

دکتر رسول صادقی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

یکی از مسائلی که پس از همه گیری کرونا در جهان مطرح شد، تأثیر بیماری کووید-1۹ بر روندهای 
جمعیتی و فرایندهای مرتبط با آن همچون ازدواج، زاد و ولد، مهاجرت و... بود. پاندمی کرونا هر 
چند مسئله ای جهانی است اما با واکنش های ملی و محلی همراه بوده و فراتر از ابعاد بهداشتی 
و پزشکی آن، یک مسئلۀ اجتماعی برآمده از موقعیت ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و 
پیچیدۀ اجتماعی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
علوم ارتباطات دانشگاه تهران، با دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران 
و رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور در ارتباط با تأثیر کرونا بر مسائل جمعیتی به گفت وگو 

نشسته است که در ادامه می خوانید.

 پاندمی کرونا نابرابری های اجتماعی و جمعیتی در حوزه سالمت را برجسته کرد
نابرابری های  اهمیت  اجتماعی،  و  اقتصادی  متعدد  بر چالش های  کرونا عالوه  پاندمی  اینکه  بیان  با  دکتر صادقی 
اجتماعی و جمعیتی در حوزه سالمت را بیش از پیش برجسته ساخته است، گفت: این ویروس هر چند مسئله ای 
جهانی است اما با واکنش های ملی و محلی همراه بوده و مهم تر از آنکه صرفًا یک مسئلۀ بهداشتی و پزشکی باشد، 

مسئلۀ اجتماعِی برآمده از موقعیت ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و پیچیدۀ اجتماعی است.
رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور ادامه داد: ساختارهای سنی و ترکیب های جمعیتی، فقر و نابرابری اجتماعی نه 
تنها ریسک ابتالء و سرایت این ویروس را افزایش داده، بلکه خود نیز متأثر از آن، گسترده تر و شدیدتر خواهند شد.

 ساختار سنی جمعیت، عامل کلیدی مرگ های پاندمی کرونا است
میان  در  و  مناطق  در  کرونا  پاندمی  مرگ  و  ابتالء  تفاوت های  شد:  یادآور  تهران  دانشگاه  جمعیت شناسی  دانشیار 
زیرگروه های مختلف جمعیتی و اجتماعی را می توان تا حدود زیادی توسط عوامل و نیروهای جمعیت شناختی تبیین 
کرد و نابرابری های فضایی و اجتماعی کووید -19 تا حدود زیادی به ویژگی ها و مشخصه های جمعیتی بر می گردد. 

ساختار سنی جمعیت، تعیین کنندۀ مهم و کلیدِی شیوع ابتالء و مرگ های پاندمی کرونا است.
وی تصریح کرد: با توجه به سیستم ایمنی ضعیف تر و شیوع باالی بیماری های مزمِن قلبی-عروقی، ریوی و دیابت 
در سنین سالمندی، تلفات انسانی این ویروس در گروه سالمندان بیشتر از سایر سنین است. از این رو، کشورهای با 

کرونا باعث کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج در فروردین و اردیبهشت شد
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ساختار سنی سالخورده نظیر ایتالیا )با میانه سنی 47 سال و 23 درصد جمعیت سالمند(، در مقایسه با کشورهایی با 
ساختار سنی جوان، بیشترین میزان های مرگ ناشی از کووید -19 را تجربه می کنند.

 تراکم جمعیت و مهاجرت ها در پاندمی کرونا تأثیرگذار است
صادقی عالوه بر ساختار سنی، تراکم جمعیت در سطوح خانوار، محله و شهر را بر شیوع این ویروس اثرگذار عنوان 
کرد و گفت: در مناطقی که تراکم جمعیتی باالست، شیوع و تلفات کرونا بیشتر است. بر اساس مطالعات صورت 
گرفته، در مناطقی با تراکم جمعیتی باال، ترکیب جمعیتِی عمدتًا مهاجر، سالمند و شاغل در بخش خدمات، میزان 
از عوامل اصلی  نیز یکی دیگر  ابتالء به کووید -19 بیشتر است. همچنین مهاجرت ها و جابه جایی های جمعیتی 
شیوع و گسترش پاندمی کرونا است؛ چرا که کووید -19 از منشأ آن در ووهان چین بر اثر مهاجرت و جابه جایی های 

جمعیتی تقریبًا به تمام کشورهای جهان سرایت پیدا کرد.

 پیامدهای جمعیت شناختی پاندمی کرونا بستگی به میزان شیوع و طول مدت آن دارد
رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور پیامدهای جمعیت شناختی کوتاه مدت و بلندمدت پاندمی کرونا را وابسته به 
میزان شیوع و طول مدت آن عنوان کرد و گفت: امروزه کووید -19 توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی 
از علت های مرگ مطرح شده و کشورها، ملزم به ثبت آن در فهرست علل مرگ هستند. به طور کلی برآورد می شود 
که میزان مرگ ومیر برای گروه های مختلف سنی به ویژه برای سالمندان در مقایسه با سال قبل افزایش یابد و در 

مقابل، شاخص امید زندگی کمتر شود.
وی ادامه داد: برخالف مرگ ومیر، تأثیر پاندمی کرونا بر باروری با تأخیر اتفاق می افتد و معمواًل اثر آن نیز کاهشی 
است. میزان های مقطعی باروری در بستر شوک و عدم اطمینان های اقتصادی و نرخ های باالی بیکاری و همچنین 

ترس از مراجعه به مراکز بهداشتی کاهش می یابد.

 اولین تأثیر کووید -1۹ بر ایران افزایش مرگ ومیر بوده است
رسول صادقی اولین و مشخص ترین تأثیر کووید -19 بر کشور ما را افزایش مرگ ومیر دانست و گفت: بر اساس 
آمارهای رسمی از زمان شروع کووید -19 تا به امروز، حدود 55 هزار فوتی ثبت شده که میانگین سنی آن ها عمدتًا 

50 سال است. به عبارت دیگر بیشتر افرادی که جان خود را از دست داده اند، سالمند بودند.
وی ادامه داد: مقایسۀ میزان مرگ و میرهای ناشی از کووید -19 با سال گذشته نشان می دهد که تعداد مرگ ها حدود 
20 درصد افزایش داشته که در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. یعنی مناطق شهری حدود 25 

درصد و مناطق روستایی حدود 14 درصد شاهد افزایش تعداد مرگ های ثبت شده بوده اند.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا آماری در زمینه تأثیر کرونا بر امید زندگی در 
ایران وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: چون تأثیرات کووید- 19 بر روی سنین باال بوده، نمی تواند چندان بر امید زندگی 
اما اگر بر روی کودکان و جوانان تأثیرگذار بود، می توانست امید زندگی را به طور چشمگیری  کاهش ایجاد کند. 
کاهش دهد. برآورد خام ما حدود نیم تا یک سال را نشان می دهد. اما برای دریافت آمار دقیق باید صبر کنیم تا سال 
تمام شود و با استخراج »الگوی سنی مرگ« و انجام محاسبات، مشخص شود که ویروس کرونا تا چه میزان بر امید 

زندگی در کشور اثرات کاهشی داشته است.

 ویروس کرونا سبب شده تا رفتارهای باروری افراد تغییر کند
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رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور با اشاره به کاهش باروری و فرزندآوری در کشور عنوان کرد: متأسفانه پاندمی 
کووید -19 به طرز قابل توجهی موضوع باروری و فرزندآوری را تحت تأثیر قرار داده و سبب شده تا رفتارهای 
باروری افراد تغییر کند که نتیجه آن، کاهش فرزندآوری در کشور است. از سوی دیگر، با توجه به وجود تحریم ها و 
افزایش بیکاری، جامعه ما با مشکالت اقتصادی متعددی روبرو است که کووید -19 شدت آن ها را بیشتر کرده است.
وی ادامه داد: تمامی این موارد به اضافه نگرانی هایی که از مراجعه به مراکز بهداشتی ایجاد شده است، سبب می شود 
تا افراد، فرزندآوری خود را به تأخیر بیاندازند. به این معنا که اگر فردی تصمیم داشت تا صاحب فرزند شود، این فرزند 
را امسال نخواهد داشت و به عبارت دیگر تأثیر کووید -19 بر باروری با یک وقفه 8 یا 9 ماهه خواهد بود. آمارهای 
موجود نشان می دهد که در ایران 10 درصد موالید نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که باز هم این 

کاهش در مناطق شهری )15 درصد( نسبت به مناطق روستایی )5 درصد( بیشتر بوده است.

 شیوع ویروس کرونا بر تنش ها و فشارهای روحی-روانی خانواده ها دامن زده است
رسول صادقی ادامه داد: این موضوع حتی بر میزان ازدواج ها هم تأثیر منفی داشت. خصوصًا که در دوران قرنطینه 
به دلیل تعطیلی مراکز ثبت ازدواج و تاالرها، ازدواج ها با کاهش 40 درصدی در فروردین و اردیبهشت مواجه شد. 

اگرچه که بعداً این کاهش جبران شده است.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا در این مدت به نوعی زندگی خانواده ها را 
هم تحت تأثیر قرار داد. در بحث روابط درون خانواده به دلیل همان بحران و شرایط اقتصادی که کووید -19 ایجاد 

کرد، بر تنش ها و فشارهای روحی-روانی خانواده ها دامن زد.
دلیل  به  زوجین  تماس های  میزان  حتی  گفت:  بهزیستی  روان شناسی  و  مشاوره  اداره  مدیرکل  از  نقل  به  صادقی 
اختالف های خانوادگی در دوران قرنطینه و کرونا با مراکز مشاوره سه برابر شده که البته این شرایط در کشورهای 
دیگر از جمله استرالیا، نیوزلند، چین، و ترکیه هم مشاهده شده است. بنابراین کووید -19 از یک سو میزان مرگ ومیر 
را افزایش داده، باروری را کم کرده و از طرف دیگر طالق ها افزایش یافته و ازدواج ها کمتر شده است. همه این 

عوامل می تواند اثرات منفی بر روی رشد جمعیت کشور داشته باشد.

 متأسفانه سیاست گذاری در زمینه حمایت از خانواده ها وجود ندارد
وی در پاسخ به وجود بسته های حمایتی-معیشتی از خانواده ها تصریح کرد: متأسفانه در زمینه بسته های حمایتی، 
برای  مخصوصًا  خانواده ها  از  حمایتی  بسته های  عنوان  تحت  چیزی  و  نشده  انجام  خوبی  سیاست گذاری های 
خانواده های جوان که مشوق های مالی برای فرزندآوری یا ازدواج داشته باشند، نداشتیم که خود این امر هم به طور 
قطع، سیر کاهشی باروری یا اثرات منفی بر رشد جمعیت را بیشتر می کند. بنابراین پاندمی کووید -19 در شرایطی 
باشد، می تواند  نداشته  قالب سیاست های دوست دار خانواده وجود  اجتماعی و حمایت هایی که در  که حمایت های 

پیامدهای بیشتری داشته باشد و به نوعی باروری و رشد جمعیتی کشور را کاهش دهد.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران برای خروج کشورها از چنین وضعیتی تأکید کرد: پیشنهادها در این زمینه 
می تواند در راستای حمایت از خانواده ها باشد تا عالوه بر کمک به مردم، شاهد کاهش پیامدهای اجتماعی باشیم. 
البته پیشنهادهایی در این زمینه داده شده مانند وجود بسته های حمایتی برای ازدواج و فرزندآوری ها که به آن اشاره 
شد و اطمینان دادن به افراد برای مراجعه به مراکز باروری مبنی بر اینکه این مراکز به لحاظ بهداشتی برای آنان 

امن و عاری از خطر است.
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 احتماالً در دوران پساکرونا میزان مهاجرت ها به دالیل معیشتی افزایش خواهد داشت
و  دانست  کاهشی  کوتاه مدت  در  را  کووید -19  بستر  در  مهاجرت  روند  مطالعات جمعیتی کشور  مؤسسه  رئیس 
گفت: مهاجرت های داخلی و بین المللی با توجه به ممنوعیت و محدودیت ها، بسته شدن مرزها، بازنگری در قوانین 
مهاجرت ی کاهش می یابد. در حال حاضر، حدود 70 کشور در جهان، محدودیت ها و اقدامات سختگیرانه ای را در 
زمینه مهاجرت و مهاجران اعمال کرده اند. حتی بسیاری از کشورها )از جمله ایران( محدودیت هایی برای مهاجرت و 
جابه جایی های داخلی نیز اعمال کرده اند و افرادی که از این محدودیت ها و مقررات سرپیچی کنند، جریمه خواهند 
به دالیل معیشتی و  بین المللی  انتظار می رود در دوران پساکرونا مهاجرت های داخلی و مهاجرت های  البته،  شد. 

اقتصادی افزایش قابل توجهی پیدا کنند.
صادقی یادآور شد: به طور خالصه، مسائل و چالش های برآمده از پاندمی کرونا نه تنها به سیستم مراقبت های بهداشتی 
بستگی دارد، بلکه به ساختارهای سنی، توزیع و جابه جایی های جمعیتی، فقر و اشکال مختلف نابرابری و همچنین 

رفتارهای اجتماعی مردم نظیر تاب آوری، تبعیت از قرنطینه و دستورالعمل های بهداشتی و… نیز وابسته است.

 بعد از پایان کووید -1۹ شاهد یک موج عظیم مهاجرتی خواهیم بود
رسول صادقی در پاسخ به این سوال که آیا آماری در زمینه تأثیر کرونا بر روندهای مهاجرتی در ایران وجود دارد 
یا خیر، خاطرنشان کرد: کووید -19 خودش با مهاجرت و جابه جایی ها گسترش پیدا کرد و به یک پاندمی عالم گیر 
تبدیل شد. در ایران هم شهرهایی مانند قم، تهران و استان های شمالی که جابه جایی ها در آن بیشتر بود، این ویروس 
گسترش زیادی داشت. در مورد مهاجرت های بین المللی فعاًل به طور موقتی با کاهش مواجه هستیم اما بعد از پایان 

ماجرای کووید- 19 و باز شدن مرزها، شاهد یک موج مهاجرتی خواهیم بود.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: عوامل و 
نیروهای جمعیت شناختی نه تنها تبیین کنندۀ تفاوت ها در ابتالء و مرگ کووید 19 هستند، بلکه در مقابل، خود نیز 
به شدت از آن متأثر هستند. شیوع ویروس کرونا، اقتصادهای ناپایدار را ناپایدارتر، کارگاه ها و کارگران دستمزدی 
را تعطیل، ناامنی شغلی را بیشتر، نابرابری اجتماعی را گسترده تر و میزان های فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. 
سالمندان، زنان سرپرست خانوار، مهاجران و فقرای حاشیه شهری از جمله گروه های آسیب پذیر اجتماعی هستند 
که در این شرایط نه تنها وضعیت اقتصادی شان بدتر شده، بلکه امکانات و دسترسی محدودتری نیز به سیستم های 

بهداشتی و مراقبتی دارند.
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انسان شناسی؛ مطالعه انسان ها به منزله همزادانی با تاریخ 
متفاوت نگاهی به انسان شناسی در ایران و جهان

دکتر مهرداد عربستانی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهرداد عربستانی، دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی به مناسبت 
روز جهانی انسان شناسی به »فلسفه نام گذاری این روز و نیز جایگاه انسان شناسی در ایران« 

پرداخته است.

دکتر مهرداد عربستانی در این یادداشت می نویسد:
»سومین پنجشنبه ماه فوریه هر سال که امسال مصادف با 30 بهمن ، برابر 18 فوریه بوده است به نام روز جهانی 
انسان شناسی نام گذاری شده است. این نام گذاری در سال 2015 توسط انجمن انسان شناسی آمریکا صورت گرفته 
است. اگرچه این مناسبت در ابتدا مناسبتی ملّی بوده، ولی با استقبال از آن در جاهای دیگر دنیا، به زودی به عنوان 
قابل ذکر است که  اعطای جوایز، بزرگ داشته می شود.  برنامه های علمی، ترویجی و  با  و  روزی جهانی شناخته 
سالهاست که روز 13 شهریور، روز تولد ابوریحان بیرونی، نیز به عنوان روز ملی مردم شناسی وارد تقویم رسمی کشور 
شده است. اگرچه شاید به علت واقع شدن این روز در تعطیالت تابستانی دانشگاه ها معمواًل این مناسبت مورد غفلت 

قرار می گیرد و برنامه های ویژه ای برای آن تدارک دیده نمی شود.
ابعاد جدانشدنی اجتماعی، زیستی و روان شناختی است.  با  به منزله موجودی  انسان  انسان شناسی، بررسی  موضوع 
واحد مطالعه در انسان شناسی معمواًل گروه یا اجتماعی انسانی است که از حیثی )قومّیت، ملّیت، حرفه، زبان، موقعیت 
باور، سیاست، جغرافیا، و هر قید اجتماعی  اوقات فراغت،  تاریخی، بوروکراسی، عالیق،  اجتماعی، مصرف، تجربه 
دیگری( به هم مرتبط می شوند و یک میدان را می سازند. می توان گفت که انسان شناسی به طور خاص به فرهنگ 
ورزی انسان ها می پردازد. از این حیث، انسان شناسی در عین حالی که با دیگر علوم اجتماعی شباهت داشته بین 
شأن مرزهای متعینی وجود ندارد، در عین حال حوزه ای خاص با رویکردی ویژه را نیز شامل می شود. از طرفی ربطی 
باستان شناسی، زبان شناسی و علم ژنتیک  با رشته هایی همچون نخستی شناسی، رفتارشناسی جانوری،  تنگاتنگ 

برقرار می کند.
غیر از مکاتب نظری مطالعات انسان شناختی، سنت های مختلفی مثل سنت های انسان شناسی فرهنگی- اجتماعی 
بریتانیایی، سنت فرانسوی و سنت آمریکایی در مطالعات انسان شناختی قابل تشخیص هستند، که روزبه روز تأثیر 
متقابل شأن از همدیگر بیشتر می شود. سنت آمریکایی که شاید گسترده ترین سنت انسان شناختی است و بیشترین 
مشتغلین را در خود جای داده است، به لحاظ تاریخی خود را همچون رشته ای چهار حوزه ای تعریف می کند. این 

حوزه ها عبارتند از حوزه انسان شناسی فرهنگی، باستان شناسی، زبان شناسی، و انسان شناسی زیستی.
استراتژی روش شناختی مطالعه انسان شناسی به طور عام و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی به طور خاص، مبتنی 
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بر نسبیت فرهنگی است. عماًل رویکرد روش شناختی انسان شناسی ترکیبی است از شناخت یک مردم با معیارهای 
فرهنگی و اجتماعی خود ایشان و با رویکردی همدالنه )همان نسبیت فرهنگی(، به عالوه نگاهی از بیرون و مبتنی 
بر رویکردهای نظری عام. مطالعات انسان شناسی معمواًل با روش مردم نگارانه یا اتنوگرافیک، انجام می گیرند که 
مستلزم اقامت و مواجهه و مشارکت مستقیم پژوهشگر با مردمانی است که بین ایشان تحقیق می کند. شاید بتوان 
آنها  تأکید  و  تمرکز  نقطه  را  با رشته های خواهری همچون جامعه شناسی  انسان شناسی  پژوهش های  تمایز عمده 
دانست. در حالی که در نهایت خود انسان و فرهنگ ورزی، معنادهی و زمینه رفتارش در عرصه های مختلف فعالیت 
انسانی مورد توجه انسان شناسی است، جامعه شناسی بیشتر به جامعه انسانی همچون امری مستقل به منزله موضوع 
مطالعه عالقه مند است. در یک گزارش انسان شناختی، همواره انسان انضمامی وجود دارد و صدایش شنیده می شود. 

اگرچه بعید است که همه با چنین تمایزی کاماًل موافق باشند.
این رشته یعنی  نام التین  انسان شناسی و مردم شناسی در مقابل  ایران تذبذبی سلیقه ای در به کار بردن واژه  در 
Anthropology وجود دارد. واژه انسان شناسی می تواند دال بر انسان شناسی به عنوان یک رشته عام و شامل 
انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی و دیگر گرایشات و استطاله های این رشته به کار رود. مردم شناسی هم اگر چه در 

مقابل همان واژه به کار گرفته می شود، بیشتر داللت به انسان شناسی فرهنگی- اجتماعی را تداعی می کند.
مطالعاتی که می توان آنها را مردم شناختی نامید، تاریخی نسبتًا طوالنی در دوران جدید ایران دارند. دهه ها پیش 
از شکل گیری مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، و بعدها دانشکده علوم اجتماعی، مطالعاتی عمدتًا از نوع 
فولکلور در مراکزی مثل مرکز مردم شناسی با افت وخیزهایی صورت گرفته اند و هم اکنون گنجینه ای از این مطالعات 
به صورت پراکنده در آرشیوها در حال فراموشی هستند. اما با شکل گیری مؤسسه مطالعات اجتماعی و بعدها دانشکده 
علوم اجتماعی، مطالعات انسان شناختی صبغه ای رشته ای، متأثر از دانش تجمعی و نظریات آکادمیک، و روش مندتر 
می یابند. به ویژه می توان از نقش دکتر نادر افشار نادری به عنوان اولین متخصص تحصیل کرده این رشته که با قواعد 

و فنون منتظم به مطالعات انسان شناختی، به ویژه در جماعات عشایری و روستایی، پرداخت نام برد.
امروزه انسان شناسی، یا مردم شناسی، در دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، زیر 
نظر گروه مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تدریس می شود. چند دانشگاه دولتی دیگر هم در 
مقاطع لیسانس و فوق لیسانس دانشجوی انسان شناسی می پذیرند. دانشگاه آزاد اسالمی هم در واحدهای متعددی 
رشته و دروس انسان شناسی را ارائه می دهد. مراکز تحقیقاتی مثل پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
و به خصوص پژوهشکده مردم شناسی این وزارت خانه نیز دهه هاست که در راستای وظایف سازمانی به تولیدات و 
ترویج مردم شناختی مبادرت کرده اند. انجمن انسان شناسی ایران هم به عنوان یک نهاد مدنی آکادمیک، نیز کار خود 
را به همت برخی از اساتید این رشته از اوایل دهه 80 شروع کرده، و با فراز و نشیب هایی به کارش به عنوان انجمنی 

علمی و محل تعامل و همکاری مشتغلین و عالقه مندان به انسان شناسی ادامه داده است.
جای خوشحالی است که با وجود فارغ التحصیالن انسان شناسی که در دانشگاه های داخل و خارج از کشور تحصیل 
کرده اند، روزبه روز مطالعات انسان شناختی رونق بیشتری گرفته و نقش مطالعات این رشته هم در پیشبرد دانش و 

تخیل اجتماعی و نیز در امور مربوط به توسعه بیشتر آشکار می شود.
در انتها ضمن تبریک روز جهانی انسان شناسی به تمامی انسان شناسان و مشتغلین این رشته، مایلم این نوشتار را با 
نقل به مضمون آخرین جمالت کتاب تاریخ مردم شناسی نوشته ه. ر. هیس )ترجمه ابوالقاسم طاهری( پایان دهم که: 

انسان شناسی دانشی است که سعی دارد از خشونت و سبوعیت انسان ها علیه یکدیگر بکاهد«.

دکتر مهرداد عربستانی / اجتماعی - فرهنگی
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برنامه دائمی تحقیقات در ابعاد گوناگون سیل باید 
در دستور کار مشترک دولت و بخش های پژوهشی 

قرار گیرد

دکتر بهرام ثقفیان 
رئیس کارگروه هیدرولوژی و منابع آبی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیئت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیئت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیئت، اقدام به 

بازخوانی گزارش های تخصصی این هیئت نموده است.
نوزدهمین مصاحبه در این پرونده، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با 
دکتر بهرام ثقفیان است. ایشان مسئول کارگروه هیدرولوژی و منابع آبی هیئت ویژه گزارش ملی 

سیالب ها است و در این مصاحبه از تأثیر و تأثر سیالب های ۹۷ و ۹۸ بر منابع آبی کشور می گوید:

 به عنوان اولین سوال، لطفاً در مورد فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رئیس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه هیدرولوژی و منابع آبی را توضیح دهید؟

سیل حاصل اندرکنش مجموعه ای از عوامل آب و هوایی، خصوصیات حوضه آبریز و دخالت های انسانی است. با 
وجود آنکه بارندگی مهم ترین عامل بروز سیل های رودخانه ای و ناگهانی به حساب می آید، انسان ها عامل تشدید 
سیل و افزایش آسیب پذیری هستند. بارش های سنگین و طوالنی مدت در اواخر اسفند سال 1397 و فروردین سال 
1398 منجر به بروز سیالب های حدی در بخش های وسیعی از کشور گردید که با خسارات مالی و جانی بسیاری 
همراه بود. با توجه به گستره زمانی- مکانی و شدت استثنایی سیالب ها در کشور، رئیس محترم جمهور طی حکمی 
تا ریاست »هیأت ویژه گزارش ملی  داد  دانشگاه تهران، مأموریت  احمدآبادی، رئیس  نیلی  آقای دکتر محمود  به 
سیالب ها« با عضویت 20 نفر از شخصیت های علمی کشور در حوزه های تخصصی مرتبط با حوزه سیالب را بر 
عهده گرفته و با نگاهی جامع و یکپارچه گزارش ملی این رخداد را ارائه نماید. در این راستا، کارگروه »هیدرولوژی و 
منابع آب« به منظور پاسخگویی به بخشی از سواالت منضم به حکم مورد نظر تشکیل و شروع به کار کرد. مطالعات 
در  مدیریت سدها  رواناب،   - بارش  دیدگاه  از  مؤلفه های سیل  کارشناسی  تحلیل های  ارائه  با هدف  کارگروه  این 

باید اذعان کرد که انسان عامل تشدید سیل و افزایش آسیب پذیری است
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مواجهه با سیل و مدیریت سازمانی سیل در سطح وزارت نیرو انجام گرفت. بررسی ها عمومًا در سطح حوضه های 
سیل زده و در سه بازه زمانی پیش، حین و پس از سیل اخیر برنامه ریزی گردید.

 
بیشتر  حوزه هایی  چه  به  و  گرفته شد  بهره  از چه تخصص هایی  آب«  منابع  و  »هیدرولوژی  کارگروه  در   

پرداخته شد؟
گزارش های کارگروه هیدرولوژی و منابع آب حاصل تالش 10 عضو اصلی و 11 عضو همکار و نیز تالش، همفکری 
و نظرات کارشناسی جمعی از متخصصین و کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب است. با توجه به دامنه گسترده 
سواالت، کارگروه هیدرولوژی و منابع آب به سه کمیته تخصصی هیدرولوژی سیل، مدیریت مخازن و مدیریت سیل 

تقسیم شد.
آمار  بر  با تکیه  ابعاد مختلف سیالب ها  اول شناخت  انجام شد.  با دو هدف اساسی  از جنبه هیدرولوژی  بررسی ها 
ابعاد  در  تحلیل های تخصصی  ارائه  از سیل. دوم  و پس  پیش، حین  زمانی  بازه  در  و گزارش سازمان های دخیل 
هیدرولوژیکی سیل شامل تشریح ویژگی ها و مؤلفه های سیل از دیدگاه شرایط حوضه، رابطه بارش-رواناب، شرایط 

برف، تحلیل آماری دوره بازگشت دبی و احجام و بررسی اثرات سیالب های اخیر بر وضعیت منابع آب کشور.
از جنبه مدیریت مخازن، وضعیت بیالن آبی و نحوه بهره برداری مخازن سدها در سیالب های حوضه های قره سو 
و گرگان، کرخه، کارون و دز در سال آبی 98-1397 در بازه های زمانی قبل، حین و پس از سیل مورد توجه قرار 
گرفت. در این راستا سناریوهایی از منظر تاریخ پیش بینی و اعالم هشدار سیل و نیز نحوه بهره برداری از تأسیسات 
تخلیه سدها توسعه یافتند. عالوه بر این تعدادی شاخص ارزیابی در راستای کّمی کردن نقش تشدید یا تعدیل سیل 

توسط مخازن توسعه یافت.
از دیدگاه مدیریت سیل نیز آسیب شناسی در محدوده عملکرد وزارت نیرو، به خصوص در سیالب های سال آبی 
98- 1397، در دستورکار قرار گرفت. در این راستا ضمن توجه به روایت سیل اخیر و بهره گیری از نظرات خبرگان 
و مدیران ذیربط در قالب جلسات و بازدیدهای متعدد، اقدامات و روش های مدیریتی اعمال شده توسط وزارت نیرو 
و زیرمجموعه های آن و نحوه ارتباط با دیگر سازمان های مرتبط با مدیریت سیل بررسی گردید. رویکردهای کالن 
و بلندمدت کشور که در قالب سیاست ها، برنامه ها، نظامنامه ها و دستورالعمل ها منتشر شده اند نیز مورد بررسی قرار 

گرفت و تجارب بین المللی در مدیریت سیالب ها، با هدف بهبود مدیریت سیالب ارزیابی گردید.
 

 به طور خالصه بفرمائید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
ترکیب خصوصیات  از منظر  آبی 1397-98  آن است که سیل های سال  از  ارزیابی های کارگروه حاکی  مجموعه 
گستردگی مکانی و تداوم از جمله سیل های استثنایی کشور در دوره ثبت تاریخی به شمار می روند. بررسی آمار 
تعدادی از ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری و نیز ورودی سدها حکایت از سالی شاخص در ابعاد حجم بارش 
و سیالب در بیشتر مناطق سیل زده در کشور و به ویژه در حوضه های قره سو و گرگان و کرخه دارد. از طرفی این 
از بزرگترین تجربه های مدیریتی / کارشناسی در آمادگی و مواجهه با سیل های استثنایی در سطح  سیالب یکی 
سازمان ها و نهادهای مسئول را رقم زد و می تواند در صورت آسیب شناسی دقیق و بازبینی چالش ها، زمینه ساز تغییر 

نگرش در مدیریت ریسک سیل در آینده باشد.
بر این اساس اهم یافته ها و توصیه های کارگروه هیدرولوژی و منابع آب عبارتند از:

1. از دیدگاه دوره بازگشت، دبی اوج سیالب ها در بین حوضه های سیل زده تا 450 سال در حوضه کرخه برآورد 
می شود. لیکن از جهت احجام آبی، شرایط سیالب در دو حوضه کرخه )ناشی از دو سیالب متوالی( و قره سو و گرگان 

دکتر بهرام ثقفیان / اجتماعی - فرهنگی
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به مراتب شدیدتر بود.
2. بررسی کمبودها در مدیریت سیالب های اخیر، ضرورت مطالعات اولویت بندی حوضه های سیل خیز و به دنبال 
آن پهنه بندی سیل، تدوین برنامه های واکنش به شرایط اضطراری برای تمامی سطوح )ستادی تا عملیاتی(، اماکن 

و تأسیسات و با لحاظ حاالت و سناریوهای ممکن را آشکار ساخت.
3. تدوین و بروزرسانی دستورالعمل های بهره برداری از سدها در شرایط پیش و حین مواجهه با سیل و خشکسالی 
ضرورت دارد. حفاظت از حریم و دبی ایمن رودخانه های پایین دست سدها و نیز رفع ناهماهنگی بین ارکان مختلف 

تصمیم  تصمیم گیری در شرایط سیالبی، عملکرد بهره برداری از مخازن را بهبود خواهد بخشید.
انواع پیش بینی ها در مدیریت منابع آب و بهبود  انکار  با توجه به تجربه سیالب های اخیر و بازدهی غیرقابل   .4
بهره برداری مخازن سدها در دوره پیش و حین سیل، تحقیقات و سرمایه گذاری گسترده در زمینه توسعه و ارتقای 
عملیاتی مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی کوتاه مدت )بویژه برای محدوده های شهری( و نیز ماهانه - فصلی برای 

حوضه های کشور توصیه می گردد.
مدیریت  اجرایی  بر بخش های  و حین سیل  پیش  مراحل  در  و هوایی  آب  عوامل  پایش  کلیدی  و  مؤثر  نقش   .5
منابع آب پوشیده نیست. سازماندهی پایگاه  ملی اطالعات آب با مسئولیت برداشت، پایش و تجزیه و تحلیل انواع 
سری های زمانی هیدرولوژیکی )در مقیاس زمانی زیر روزانه و روزانه( و ایجاد دسترسی بهنگام برای نهادهای درگیر 

با مدیریت سیل در دستگاه های اجرایی و پژوهشی در بازه پیش و حین رخداد سیل ضروری است.
6. باوجود آنکه سیالب شاید تنها بالی طبیعی باشد که تأثیرات مثبت وسیعی را در بخش منابع آب، کشاورزی، تولید 
برق آبی و محیط زیست به همراه دارد، لیکن بهبود ماندگار در منابع آب سطحی و جبران کسری منابع زیرزمینی را 

نمی توان به اتکای وقوع یک دوره ترسالی انتظار داشت.
7. برنامه دائمی تحقیقات در ابعاد گوناگون سیل باید در دستور کار مشترک دولت و بخش های پژوهشی قرار گیرد 
)از جمله در زمینه های تأثیر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر سیل، بهره برداری عملیاتی از فناوری های حوزه 
دانش شهروندی در مدیریت سوانح طبیعی و سیل، تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و نقش آن در مدیریت 

سیل و سدها(.
 

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟
1- تفاوت ها و شباهت های سیالب های اخیر با سیالب های بزرگ گذشته در ایران چیست؟ و چه تأثیری بر 

کل رخداد سیالب و مدیریت آن باقی گذاشته است؟
دوره  سیالب های  با   1398 فروردین  و   1397 اسفند  در  اخیر  سیالب های  هیدرولوژیکی  شباهت های  و  تفاوت ها 
تاریخی در چهار حوضه رودخانه های قره سو و گرگان، کرخه، دز و کارون، توسط معیارهای کّمی ارزیابی گردید. 
بدین منظور، مرتبه دبی حداکثر لحظه ای، حجم سیالب 5، 15 و 30 روزه، ضریب رواناب، دبی ویژه و میزان بارش 
مولد سیالب تعیین شد و نسبت به رخدادهای گذشته )طول دوره آماری برای حوضه قره سو-گرگان 45 سال و برای 
حوضه های کرخه، کارون و دز 50 سال( بر اساس نتایج تحلیل فراوانی )دوره بازگشت( دبی اوج و حجم سیالب اخیر 
مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین، احجام بارش و رواناب در چارچوب زمانی سال آبی 98-1397 نسبت به دوره 

تاریخی )دوره آماری فوق الذکر( بررسی شد.
در مقایسه دبی های سیالبی در ایستگاه های حوضه رودخانه قره سو و گرگان، که به صورت نزولی مرتب شده اند، دبی 
حداکثر لحظه ای سیالب اخیر از نظر بزرگی در رتبه 1 تا 5 قرار گرفت. حداکثر دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ای 
در بین ایستگاه ها در محدوده بین 400 تا 450 سال برآورد شد. از طرفی، مرتبه حداکثر حجم سیالب در تداوم های 
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مختلف )5 تا 30 روزه( از نظر بزرگی، بین 1 تا 2 بوده است. بیشترین حدود دوره بازگشت حجم سیالب بین 375 
تا 425 سال برآورد شد. در سرشاخه های حوضه قره سو و گرگان مقادیر دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ای در حد 
متوسط بوده اما به نظر می رسد که به دلیل هم زمانی وقوع سیالب های سرشاخه های باالدست حوضه و همچنین 
باال بودن حجم و استمرار بارش، مقادیر دوره بازگشت دبی اوج و حجم در پایین دست حوضه قابل توجه بوده و 
در شمار سیالب های بزرگ محسوب می شود. ضریب رواناب سیل اخیر در سطح حوضه قره سو و گرگان به دلیل 
تغییرات مکانی در خاک، پوشش سطحی، شیب زمین و توزیع مکانی بارش بین حدود 8 تا 63 درصد در تغییر است.
بر پایه نتایج تحلیل آمار ایستگاه پل شالو، سیل اخیر در حوضه کارون از نظر رتبه در مقام 2 در بین سیل های تاریخی 
قرار داشته و دوره بازگشتی در حدود 25 تا 35 سال دارد. از طرفی، مرتبه حداکثر حجم سیالب در تداوم های مختلف 
)5 تا 30 روزه( از نظر بزرگی، بین 3 تا 5 بوده است. حدود دوره بازگشت حجم سیالب در تداوم های مختلف در 
ایستگاه پل شالو و ورودی سد کارون 1 )شهید عباسپور(، بین 5 تا 30 سال تخمین زده شد. ضریب رواناب سیل اخیر 
نیز حدود 51 درصد برآورد شد که حاکی از پتانسیل نسبتًا باالیی در تولید سیالب در نیمه باالدست این حوضه است.

دبی حداکثر لحظه ای سیل اخیر در حوضه دز مرتبه 6 تا 7 در بین سیل های تاریخی را به خود اختصاص می دهد. 
درنتیجه سیل اخیر از نظر دبی اوج در حد سیل های متداول در این حوضه بوده است. همچنین حجم 30 روزه سیالب 
دارای ابعاد بزرگ تری نسبت به دوره تاریخی بوده و مرتبه حداکثر حجم سیالب در تداوم های مختلف )5 تا 30 روزه( 
از نظر بزرگی، بین 1 تا 6 بوده است. حداکثر حدود دوره بازگشت حجم سیالب در ورودی سد دز بین 275 تا 325 
سال برآورد شد. ضریب رواناب این حوضه بین24/3 درصد در باالدست تا 51/5 درصد در پایین دست به دست آمد 

که نشان دهنده پتانسیل سیل خیزی باال در این حوضه است.
برخالف دو حوضه دز و کارون، سیل فروردین 1398 در حوضه کرخه از نظر بارش مولد، دبی حداکثر لحظه ای و 
حجم سیالب در رتبه 1 قرار داشته و دوره بازگشت آن در سه ایستگاه از چهار ایستگاه منتخب حوضه بین 175 تا 
325 سال تخمین زده شد. همچنین بیشترین محدوده دوره بازگشت حجم سیالب بین 600 تا 700 سال برآورد 

گردید که در مجموع چه از نظر دبی اوج و چه حجم سیالب به عنوان یک سیل استثنایی شناخته می شود.
بررسی های انجام شده بر روی آمار تعدادی از ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری و نیز ورودی سدها حکایت از 
سالی استثنایی در بیشتر مناطق کشور و به ویژه در حوضه های قره سو و گرگان و کرخه دارد. در مجموع دوره تاریخی 
ثبت آمار سیالب ها، دوره بازگشت در احجام چند روزه رواناب سیل اخیر به مراتب بحرانی تر از دوره بازگشت دبی 
اوج بوده است. لذا این سیالب با توجه به میزان و تداوم بارش سبب ایجاد حجم رواناب استثنایی نسبت به دوره 

تاریخی در اغلب حوضه های سیل زده شده است.
بر اساس بررسی های کارگروه، نظرات کارشناسان و مقایسه وضعیت حوضه های سیل زده پیش و پس از وقوع سیل 
اخیر، تأثیرات تفاوت / شباهت این سیل با سیالب های گذشته بر رخداد و مدیریت سیل را می توان به شرح زیر 

برشمرد:
• برخالف غالب سیل های بزرگ گذشته که مناطق محدودی از کشور را تحت تأثیر قرار داده بودند، سیل اخیر 
گستردگی مکانی قابل توجهی در کشور داشت که نمونه آن به استناد تحلیل های احجام مطابق پاسخ بخش اول 

سوال مالحظه نمی شود.
توسعه مناطق  و  زراعی  اراضی  به  برخی مناطق جنگلی  تبدیل  اراضی وسیع در سطح حوضه ها،  تغییر کاربری   •
مسکونی عمومًا سبب کاهش ظرفیت نگهداشت حوضه ها شده که منتهی به بروز خسارات گسترده  تری نسبت به 

سیالب های گذشته شده است. لذا توجه بیشتر به مدیریت حوضه از منظر تغییر کاربری اراضی مورد انتظار است.
با دوره تاریخی، تأکید می گردد این نوع  با وجود رشد اجرای عملیات آبخیزداری در سال های اخیر در مقایسه   •

دکتر بهرام ثقفیان / اجتماعی - فرهنگی
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اقدامات به تنهایی توان مهار سیالب های بزرگ مانند سیل اخیر را ندارد، ولی برای کاهش آسیب در پایین دست در 
برابر سیالب های معمول می تواند در مقایسه با روش های غیر سازه ای مورد بررسی قرار گیرد.

• در ادوار تاریخی، به دلیل شرایط متعادل بین حوضه، توان آبگذری هندسی-هیدرولیکی سیالب-دشت-رودخانه 
و جمعیت محدود، سیل گرفتگی اراضی و آسیب به مردم بسیار کمتر بوده است. بی تردید توسعه شهری و ساخت 
سازه های انسان ساز در تغییر فرآیند بارش- رواناب حوضه و حرکت جریان در رودخانه ها، به ویژه در سیل اخیر، تأثیر 

شگرفی داشته است.
• برخالف سیالب های دوره تاریخی، نتایج تحقیقات در زمینه تغییر اقلیم در حوضه های کرخه و کارون و دیگر 
حوضه ها حاکی از آن است که عالوه بر تغییرات در دما و بارش، جابجایی تدریجی در زمان رخداد سیالب های 
زمستانه و بهاره در حوضه های جنوب غرب نیز مشاهده می شود. اعالم نظر با قطعیت بیشتر منوط به اجرای یک 
تحقیق مدون و جامع در زمینه تأثیر تغییر اقلیم بر بزرگی و تداوم سیالب ها، مدیریت و ایمنی سدها )در گذشته و در 

آینده( و نیز تأثیر این پدیده بر طرح های موجود و آتی سازه ای و غیرسازه ای کنترل سیالب است.
• اغلب سیل های بزرگ پیش از وجود اسنادی همچون نظامنامه مدیریت ریسک و نظامنامه سیالب رخ داده اند. 
بااین حال، هرچند گستره مکانی و بزرگی سیالب اخیر قابل توجه بود، در اجرا و در سطح عملیاتی به دلیل نبود 
دستورالعمل های جامع، برنامه های عمل اضطراری و شیوه نامه های محلِی مدیریت سیل، هنوز تغییر شگرفی نسبت 

به مدیریت سیل های تاریخی مالحظه نمی شود.
• بررسی نحوه مدیریت در سیالب های بزرگ گذشته و سیل اخیر این موضوع را آشکار کرد که تفاوت دستگاه های 
بهره بردار سدها در سطح عملکرد وزارت نیرو در یک حوضه واحد )مانند حوضه های جنوب غرب کشور( با اصل 
یکپارچگی مدیریت منابع آب در سطح حوضه هم خوانی ندارد و می تواند زمینه ساز ایجاد ناهماهنگی در گام های 
زمانی کوتاه مدت تا ماهانه-فصلی باشد. تصمیم گیری نهایی در بهره برداری سدها در حین سیالب بین وزارت نیرو 
و استاندار همواره می تواند در معرض سلیقه یا تصمیم های غیرتخصصی منابع آب باشد. لذا تغییر نگرش به مدیریت 

سازمانی-تخصصی یکپارچه مخازن سدهای یک حوضه واحد به ویژه در زمان بحران ضرورت دارد.
 

قبل و حین سیالب چگونه  داده برداری  و دیگر سیستم های  متغیرهای هیدرولوژیک  ۲- تجهیزات سنجش 
بوده است؟

پایش و پردازش اطالعات از جمله ارکان اساسی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب هستند. اهمیت دقت و سرعت 
اندازه گیری های منابع آب در زمان رخداد شرایط بحرانی، مانند سیل، برای واحدهای تصمیم ساز  پایش و  عمل 

دوچندان است.
متغیرهای هیدرولوژیکی در کشور عمومًا از طریق ایستگاه های زمینی پایش می شوند. بارش، دبی رودخانه و دبی 
ورودی به و خروجی از سدها ازجمله متغیرهای اساسی در پایش و برنامه ریزی منابع آب به شمار می روند. نوع 
با شرایط پایش آمار سیل متفاوت است. شبکه های پایش که برای  آمار موردنیاز برای مطالعات بیالن منابع آب 
بررسی های بیالن منابع آب تجهیز می شوند، اغلب اندازه گیری دبی روزانه را در دستور کار خود دارند. پایش و پیش 
بینی سیالب مستلزم اندازه گیری دبی سیالب )و عمق بارش( در مقیاس زیرروزانه و با دقت مناسب برای دبی های 
باال در چارچوب یک شبکه ایستگاه های برخط با قابلیت ارتباط در زمان واقعی با مرکز پایش و پیش بینی سیالب 

است.
با اینکه آماری از خرابی های لوازم و تجهیزات، بازدیدهای دوره ای، مدت زمان معطلی برای تعمیرات در سال های 
گذشته و پیش از سیل اخیر )اسفند 1397 و فروردین 1398( در دسترس کارگروه قرار نگرفت، لیکن جداول ارزیابی 
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منطقه ای  آب  شرکت های  و  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  در  پایه  مطالعات  دفاتر  همکاری  با  ایستگاه ها  کیفی 
استان های درگیر سیل اخیر تهیه گردید. بررسی شبکه پایش منابع آب سطحی در سطح حوضه های قره سو و گرگان 
ایالم،  لرستان، کرمانشاه، همدان،  استان های  لرستان و خوزستان، کرخه در  استان های  استان گلستان، دز در  در 
کردستان و خوزستان نشان می دهد که این شبکه عمومًا برای مطالعات منابع آب توسعه یافته و لزومًا تمهیدات 
ویژه ای برای اندازه گیری دبی های حّدی سیالب وجود ندارد. بااین حال، توزیع مکانی و تعداد ایستگاه های سنجش 

دبی وضعیت قابل قبولی در دوره پیش از سیالب داشته ولی نیازمند تجهیز ویژه برای پایش سیالب ها هستند.
در سیالب های اخیر، با توجه به تخریب کامل یا جزئی تعدادی ایستگاه در استان های لرستان، گلستان، کرمانشاه 
و ایالم، کارایی شبکه دبی سنجی از منظر دقت و سرعت عمل اندازه گیری در حین سیالب های بزرگ، ضعیف تا 
متوسط ارزیابی می شود. البته نمی توان بزرگی سیالب )دبی اوج، حجم، تداوم و گستره( را در ارزیابی نادیده گرفت.

ضرورت دارد دقت اطالعات گزارش شده در زمینه دبی ورودی، دبی سرریزها، حجم آب در مخازن و منحنی های 
ارتفاع-حجم-سطح مخازن مورد توجه بیشتری قرار گرفته و به روزرسانی انواع روابط سنجش آب در سدها در دستور 
کار قرار گیرد. از طرفی، آمار ساعتی دبی سیالب های اخیر در محل سدهای حوضه های قره سو و گرگان، کرخه، 
کارون و دز، بعضًا حاوی آمار مبهم یا متناقض بود و لذا قضاوت در مورد این آمار ممکن نیست. توصیه مؤکد دارد 
که امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ثبت دقیق سری زمانی دبی ساعتی ورودی به مخازن سدها و بارگذاری آن ها 

در سامانه ایران دمز فراهم شود.

۳- نحوه اطالع رسانی درباره سیالب و ساختار آن در وزارت نیرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی چگونه 
بوده است؟

درمجموع برداشت کارگروه هیدرولوژی و منابع آب در رابطه با نحوه اطالع رسانی درباره سیالب و ساختار آن در 
وزارت نیرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی به شرح زیر است:

• ساختار اطالع رسانی وزارت نیرو پس از صدور اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی در سیالب های اخیر، 
در عمل مطابق با نظامنامه سیالب ارزیابی می شود. بااین حال در جزئیات و هم چنین شیوه و رویه تبدیل اطالعات به 

اقدامات مدیریتی در استان ها تفاوت وجود دارد که به ظرفیت ها و تجارب هر استان باز می گردد.
• با اینکه در نظامنامه سیالب نحوه رابطه بین شرکت های آب منطقه ای و شرکت مدیریت منابع آب نسبتًا خوب 
تبیین شده، نظامنامه به اذعان شرکت های آب منطقه ای استان های سیل زده فاقد جزئیات کافی در سطح عملیاتی 
بوده و در حد کفایت عمل گرا نیست. به عبارت دیگر، سطح اطالع رسانِی متناسب با بزرگی خطر و فاصله زمانی تا 
وقوع سیالب به خوبی تعریف نشده است. جزئیات نظامنامه سیالب در هر حوضه باید ویژه همان حوضه تهیه شده 

و پیوست نظامنامه در سطح کالن باشد.
• در ساختار اطالع رسانی وزارت نیرو، تعامالت ریسک کمتر دیده می شود و صرفًا وظایف اطالع رسانی به صورت 
امور سیل و مخاطرات  رئیس کارگروه تخصصی  به عنوان  نیرو  وزارت  تعریف شده است؛ حال آنکه  درون سازمانی 
دریایی، برق، آب و فاضالب، که به نظر می رسد متولی اصلی ارزیابی ریسک و اجرای بخشی از چارچوب مدیریت 
ریسک است، باید در ساختار خود و دستورالعمل هایی که تدوین می کند به صورت مشخص و شفاف به نقش خود در 

تعامالت ریسک اشاره کند.
• در نظامنامه سیالب در یک مورد ارسال عالمت به سازمان های خارج از مجموعه وزارت نیرو )ارتباط با رسانه ها و 
مدیریت افکار عمومی( موردتوجه قرار گرفته؛ درصورتی که سطح بندی مشخصی برای این فرآیند بیان نشده است. 
به این معنی که مشخص نیست در چه سطحی از شدت و زمان وقوع سیالب، چه اطالعاتی و به چه اشخاصی داده 
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شود. از بین مؤلفه های تعامالت ریسک، صرفًا تعامالت بین مسئولین با یکدیگر دیده شده و برای تعامالت ریسک 
و هشدار به مردم چارچوب مشخصی وجود ندارد.

 
4- عملکرد سازمان های مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سدها در پاییز و زمستان 1۳۹۷ و بعد از آن 

برای مدیریت سیالب چگونه بوده است؟
عملکرد سازمان ها در این سوال در دو مقطع زمانی مورد نظر است. بنابراین پاسخ برای این دو مقطع به تفکیک 

ارائه می شود.

الف( دوره آمادگی پیش از سیالب: پاییز و زمستان 1۳۹۷
در بخش اول پاسخ باید توجه کرد که عملکرد سازمان های مسئول مدیریت منابع آب در فصول پاییز و زمستان 
1397 وابسته به پیش بینی های فصلی است که در حال حاضر در حد کفایت قابل اعتماد نیستند. لذا اقداماتی که در 
این دو فصل انجام می شود، عمدتًا بر مبنای وظایف دوره ای است که در اسنادی همچون شرح وظایف کارگروه امور 

سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب و نظامنامه سیالب وزارت نیرو پیش بینی شده است.
و  ضوابط  اساس  )بر  بهره برداری  ترازهای  حداکثر  و  حداقل  رعایت  مطروحه،  وظایف  از  یکی  راستا،  این  در 
دستورالعمل های موجود( با توجه به پیش بینی های بلندمدت و تأمین مصارف در فصول سیالبی است. لذا ضرورت 
دارد به روزرسانی منحنی فرمان سدها و سازوکار تبدیل عبرت های گذشته به منحنی های به روز در دستور کار قرار 
گیرد. بررسی های کارگروه نشان داد که در استان خوزستان و گلستان چنین اقدامی صورت نگرفته است. البته در 
و اصالح  بهسازی  پیگیری  و  آبگذری سیالب  گلوگاه های  و  تقاطعی  از جمله »شناسایی سازه های  مورد وظایفی 
توسط   1397 زمستان  و  پاییز  در  مسیل ها«  و  رودخانه  در  نیاز  مورد  پاکسازی های  و  الیروبی  »انجام  و  آن ها« 

سازمان های مسئول در استان های سیل زده اقداماتی انجام گرفته است.
در زمینه عملکرد متولیان بهره بردار در چهار حوضه قره سو و گرگان، کرخه، کارون و دز در پاییز و اسفند 1397، 
نکات زیر قابل مالحظه اند. پیش بینی های در ابتدای سال آبی 98-1397 توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
سال آبی در حوضه قره سو و گرگان را در معرض خشکسالی متوسط اعالم کرد و براین اساس برنامه مدیریت منابع 
و مصارف آب سدهای بزرگ مخزنی برای سه سد بوستان، گلستان و وشمگیر را ابالغ نمود. نحوه بهره برداری و 
توزیع آب به صورت محتاطانه همراه با افزایش ذخیره سدها در ایام پیش از سیالب بوده است. از طرف دیگر، دخل 
و تصرف در بازه های مختلف رودخانه گرگانرود نیز باعث کاهش ظرفیت ایمن رودخانه )به ویژه در مناطق شهری( و 
درنتیجه محدودیت رهاسازی سیالب در زمان های مناسب شده است. عالوه بر آن، فقدان دستورالعمل بهره برداری 
از سدها در هنگام سیل از جمله کمبودها در ضوابط بهره برداری از تأسیسات آبی در شرکت سهامی آب منطقه ای 

گلستان به شمار می رود.
در حوضه کرخه، دو سد سیمره و کرخه در دست بهره برداری هستند. سد سیمره توسط شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران و سد کرخه توسط سازمان آب و برق خوزستان بهره برداری می شوند. شرکت توسعه منابع آب و 
نیروی ایران بر اساس انواع پیش بینی های سازمان هواشناسی و مدل های درون سازمانی پیش بینی بارش و رواناب 
کوتاه مدت و میان مدت، اقدامات خود را پیش از وقوع سیالب 1398 برنامه ریزی کرد. از جمله می توان به ارسال 
از سد  پیش رهاسازی  در خصوص  برنامه ریزی  تشکیل جلسات هماهنگی،  بهره برداران سدها،  به  اخطار  نامه های 
سیمره و ایجاد حجم خالی مخزن در جهت ذخیره سیالب پیش بینی شده، اشاره نمود. سازمان آب و برق خوزستان 
به  توجه  با  آذرماه  از  دز(  و  کارون  حوضه  سدهای  اغلب  همراه  )به  کرخه  سد  بهره برداری  متولی  به عنوان  نیز 
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پیش بینی های هواشناسی و نیز مدل های پیش بینی بارش درون سازمانی خود، نسبت به ارسال نامه های درون بخشی 
و بین بخشی اقدام نمود. بااین حال، به جهت ناهماهنگی بین بخشی )فی مابِین وزارت کشور و وزارت نیرو( در خصوص 
مسئولیت ترمیم و بازسازی دایک ها و مسیل های حد فاصل سد کرخه تا هورالعظیم، متأسفانه رهاسازی مخزن کرخه 
تحت تأثیر محدودیت دبی ایمن پایین دست منجر به حجم ذخیره کافی برای سیالب های فروردین نشد و تا پیش 

از فروردین 1398 تمامًا سد کرخه آبگیری نمود.
از میان سدهای حوضه کارون، دو سد کارون 4 در باالدست و سد گتوند در پایین دست توسط شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران بهره برداری و مدیریت می شوند. متولی بهره برداری سدهای کارون 3، کارون 1 و مسجد سلیمان 
نیز سازمان آب و برق خوزستان است. از میان این سدها، سد کارون4 با تبعیت از پیش بینی های انجام شده و قبل 
از وقوع سیالب فروردین 1398، اقدام به پیش رهاسازی آب نمود و ظرفیت قابل قبولی برای کنترل سیل ایجاد کرد. 
سایر سدهای حوضه کارون، به دالیلی که در بخش )ب( توضیح داده خواهد شد، ظرفیت کمتری در راستای کنترل 

سیالب در اختیار داشتند.
گرچه حوضه دز از ابتدای سال آبی )پاییز 1397( تا انتهای آبان ماه شرایط نرمالی داشته، اما با افزایش بارش ها، 
حال  در  سدهای  وضعیت  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مخازن،  در  آب  ذخیره  حجم  افزایش  و  سیالب ها  وقوع 
بهره برداری را به سازمان باالدستی، یعنی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، اعالم کرد. همچنین با 
توجه به زیر ساخت های موجود در بهره برداری از سد دز، شامل خروجی نیروگاه و تونل های سرریز، تا حد امکان 
تالش شد تخلیه هرچه بیش تری انجام شود. در خصوص عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که متولی 
بهره برداری از سد رودبار لرستان در حوضه دز است نیز تالش ها در جهت استقرار و استفاده از سامانه های پیش بینی 
جریان ورودی به سدها قابل تأمل و توجه است. وجود چنین سامانه هایی به بهره برداری هرچه مناسب تر از سدها، 
به خصوص در شرایط سیالبی، کمک می نماید. در مجموع، در بازه پیش از سیالب با توجه به ابزارها، امکانات و 

پیش بینی های در دسترس، عملکرد متولیان بهره برداری از سدهای حوضه دز قابل قبول ارزیابی می شود.

ب( دوره اعالم هشدار و دوره حین سیالب
سازمان مسئول در مدیریت منابع آب و سدها در کشور وزارت نیرو است. از آنجا که عملکرد شرکت های آب منطقه ای 
ارتباط مستقیم با سایر دستگاه های استانی دارد، در اینجا به نحوه واکنش این دستگاه ها در زمان وقوع سیالب اشاره 

می شود.
طبق روال اداری مدیریت بحران در کشور، اعالمیه های سازمان هواشناسی )اطالعیه ها و اخطاریه ها( به دستگاه های 
عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان ابالغ می شود. سپس، جلسه شورای هماهنگی برگزار و مصوبات 
جلسه به دستگاه های استان ارسال می  شود و همه دستگاه ها در حالت آماده باش قرار می گیرند. این شورا متناظر با 
شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور می تواند 14 کارگروه تخصصی داشته باشد که وظایف تخصصی شورا را در 
چهار مرحله اصلی مدیریت بحران برعهده دارند. رؤسای کارگروه ها، اعضا اصلی شورای هماهنگی هستند. ارتباط 
و تعامل شرکت های آب منطقه ای در استان های سیل زده با سایر سازمان ها با حضور در شورای هماهنگی مدیریت 

بحران در استانداری ها حاصل شده که در ادامه مختصراً به آن اشاره می شود.
کلیه  برای  بندی   10 اخطاریه  یک  استانداری  هواشناسی،  اخطاریه  صدور  از  پس  استان  این  در  گلستان:  استان 
دستگاه های اجرایی، فرماندهان و شبکه ها و عوامل اجرایی شورای مدیریت بحران ارسال کرد و متعاقبًا اولین جلسه 
شورای هماهنگی پس از دریافت اولین اخطاریه برگزار شد. هماهنگی استانداری با آب منطقه ای استان گلستان از 

همین طریق صورت گرفته است.
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استانداری خوزستان  با  برق خوزستان  و  تعامل سازمان آب  پاییز 1397،  اواخر  از  استان  این  در  استان خوزستان: 
به تدریج افزایش یافت و هشدارهای الزم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و اقدامات حفاظتی در پایین دست 

سدها به استانداری داده شد.
استان لرستان: در این استان جلسات ستاد مدیریت بحران در شرکت آب منطقه ای به طور مرتب برگزار و خروجی 
این جلسات به مراجع ذیربط داده شد. به تمام دهیاران حوضه کرخه به صورت تلفنی اطالعیه های هشدار سیالب 
اعالم شد. در شهرستان دورود نیز نماینده ویژه مدیرعامل و معاون آب منطقه ای در تمام جلسات مدیریت بحران 
حضور داشته و اطالعیه های سیالب را به ستاد بحران رسمًا اعالم نمودند. نقش شرکت آب منطقه ای استان لرستان 

در زمینه اطالع رسانی به عموم نیز قابل توجه بوده است.
استان فارس: مدیریت بحران استان پس از دریافت پیش بینی های هواشناسی پیش از وقوع سیل، اخطاریه هایی را 
برای تمام دستگاه های اجرایی صادر کرده و متعاقبًا اولین جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران با هدف 
ایجاد هماهنگی تشکیل شد. به نظر می رسد در این استان بر اساس اطالعیه ها و اخطاریه ها، سازمان های مسئول 
اقدامات ضروری را از زمان صدور پیش آگاهی تا پایان سیل به انجام رسانیده اند. لیکن در استان فارس، عدم وجود 
سیستم های عملیاتی هشدار سیل ناگهانی )محلی( باعث غافلگیری نسبت به وقوع سیل ناگهانی در دو زیرحوضه ی 

کوچک تنگ اهلل  اکبر و مسیل سعدی شد.
در نهایت می توان این طور نتیجه گرفت که از بعد سازمانی، رابطه سایر سازمان ها و نهادها با مجموعه وزارت نیرو 
در  ارتباط  این  بودن  لیکن مشکل عمده کمرنگ  ارزیابی می  شود.  مثبت  ملی  ابعاد  در  اخیر  در حین سیالب های 
چارچوب مدیریت ریسک برای ایجاد آمادگی است. مدیریت سیل فرایندی است که به عملکرد یکپارچه و جامع 
نیازمند است. فقدان یک نظامنامه ملی سیل پس از رخداد سیالب های اخیر بیش از پیش احساس شد. نظامنامه 
کنونی سیالب در سطح وزارت نیرو یک نظامنامه درون سازمانی است. علیرغم اشاره به نقش سایر سازمان ها در 
نظامنامه، مکانیزم و ضمانت اجرایی برای دیگر سازمان ها تعیین نشده است. از همین رو، بی اطالعِی دیگر سازمان ها 
بازدید ها و مصاحبه های کارگروه برجسته بود. سازمان هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی،  از نظامنامه در جریان 
سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری ها و حتی مردم در 

قبال مدیریت سیل مسئولیت دارند.
باید ذیل سازمان مدیریت بحران کشور دارای نقش محوری در مدل مدیریت جامع  با این حال وزارت نیرو هم 

سیالب باشد.

۵- کمیت و کیفیت واکنش سازمان های متولی مدیریت منابع آب به هشدارها و اخطار های سیالب سازمان 
هواشناسی چگونه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال با ارجاع به مستندات موجود، دو محور اصلی در نظر گرفته شد: 1. بررسی کمیت و کیفیت 
هشدارها و اخطار های سازمان هواشناسی کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی از دیدگاه پیش بینی سیل برای 
استفاده در وزارت نیرو و شرکت های تابعه و 2. بررسی کمیت و کیفیت واکنش وزارت نیرو و شرکت های تابعه به 

اعالمیه های صادر شده توسط سازمان هواشناسی کشور با توجه به دستورالعمل ها و نظامنامه ها.
یکی از وظایف سازمان هواشناسی کشور، آماده سازی و صدور پیش بینی های جّوی کوتاه مدت و فصلی و اطالع رسانی 
در دو سطح عموم و تخصصی )برای بخش خصوصی و دولتی( است. اعالمیه های سازمان هواشناسی کشور در 
دو دسته طبقه بندی می گردد: اطالعیه جنبه آگاهی بخشی دارد و مربوط به رخداد وقایع بارشی است که نیاز به 
هماهنگی داشته باشد. بسته به نوع پدیده هواشناسی، اغلب شامل پیش بینی ها در بازه های زمانی از 72 ساعت )و 
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گاه تا 96 ساعت( آینده است. اخطاریه زمانی صادر می شود که احتمال رخداد پدیده های مخرب جّوی بسیار باال بوده 
باشد )بیش از 80 درصد(. بسته به نوع پدیده هواشناسی، این نوع پیش بینی های جّوی از چند ساعت تا 48 ساعت 

قبل از وقوع پدیده را دربرمی گیرد.
در یک دسته بندی اولیه می توان سیالب های اخیر در کشور را در دو دسته زیر طبقه بندی کرد. سیل ناگهانی که در 
اثر بارش های شدید و اغلب کوتاه مدت در حوضه های کوچک تا متوسط اتفاق می افتد. به دلیل نوع واکنش حوضه 
آبریز نسبت به بارش های شدید و زمان تمرکز کوتاه، اغلب سیل ناگهانی غافلگیر کننده بوده و تلفات جانی و مالی 
آن ها فراوان است. هشدار سیل ناگهانی حتی با فناوری های روز جهانی بسیار دشوار است. سیل فروردین 1398 در 

شیراز از این نوع سیل است.
سیل منطقه ای یا رودخانه ای: برخی سیالب های فصلی در زمستان یا بهار در اثر بارش نسبتًا شدید و مداوم / متوالی 
و گاهی با ذوب برف در حوضه های آبریز وسیع رخ می دهند. سیل های اسفند 1397 و فروردین 1398 در استان های 
گلستان، خوزستان و جنوب لرستان از این نوع سیل به حساب می آیند. پیش بینی و هشدار هواشناسی و هیدرولوژیکی 
برای این نوع سیل ها عمومًا دقیق تر از سیل های ناگهانی انجام می گیرد و زمان آمادگی بیشتری در اختیار مدیران 

بحران قرار می دهد.

واکنش سازمان های متولی مدیریت منابع آب در سیالب های اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸
وزارت نیرو – شرکت مدیریت منابع آب

سازمان  سوی  از  هواشناسی  اخطاریه   28 و  اطالعیه   31 مجموعًا   ،1398 فروردین  آخر  تا   1397 بهمن  اول  از 
هواشناسی کشور برای استان های گلستان، خوزستان، لرستان و فارس صادر شد. به دنبال این اعالمیه ها، 31 جلسه 
تخصصی »ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب« در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد. از این 
تعداد 18 جلسه مربوط جلسات »پایش حین سیالب« بود و درمجموع جلسات، 117 مصوبه در رابطه با سیالب های 

اخیر به تصویب رسید.

شرکت آب منطقه ای گلستان )حوضه قره سو و گرگان(
در استان گلستان، چهار اطالعیه و پنج اخطاریه هواشناسی در دو بازه زمانی 24 اسفندماه 1397 تا 1 فروردین 1398 
و نیز سه اطالعیه در بازه 20 فروردین 1398 تا 22 فروردین 1398 صادر شد. در تاریخ 25 اسفندماه آب گرفتگی 
معابر، رخداد سیل و نیز طغیان رودخانه ها اعالم و در 26 اسفندماه اخطار وقوع سیل منتشر گردید. در سیل دوم 
گلستان در فروردین 1398، از 20 فروردین اعالمیه بارش 50 تا 100 میلیمتر صادر و در 22 فروردین ماه اطالعیه 
آب گرفتگی معابر و احتمال طغیان رودخانه ها داده شد. بنابراین، می توان اولین اخطاریه سازمان هواشناسی در مورخ 
24 اسفندماه )دو روز قبل از وقوع سیالب( را مالک اقدام برای بهره برداری از سامانه های منابع آب استان گلستان 
قرار داد. در زمینه واکنش به اطالعیه / اخطاریه در بهره برداری از سدهای حوضه از تاریخ 25 اسفند 1397، مالک 
ارزیابی عملکرد معادل اعمال بهره برداری از سدها در شرایط سیالب از روز 25 اسفند است. در این صورت، با وجود 
آنکه تسکین دبی اوج در عمل در مجموعه سه سد استان 17 درصد بود، در سناریوی تخلیه از 25 اسفند می توانسته 

تا 39 درصد افزایش یابد. سایر شاخص های عملکرد در گزارش تفصیلی کارگروه آمده است.

سازمان آب و برق خوزستان )حوضه های کرخه، کارون و دز(
اتکای پیش بینی های  به  ایران( عمدتًا  نیروی  و  منابع آب  توسعه  )به همراه شرکت  برق خوزستان  و  سازمان آب 
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درون سازمانی خود بهره برداری از سدها را انجام می دهد. لیکن سازمان به دالیل ناکافی یا غیردقیق بودن جزئیات، 
اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی را مالک عمل قرار نمی دهد. با توجه به اطالعات موجود در تاریخچه 
بهره برداری از سدهای حوضه کارون در مدت زمان سیالب 1398، به نظر می رسد که بهره برداران به نتایج خروجی 
مدل های پیش بینی  سازمان اعتماد داشته اند. هرچند که با توجه به نزدیک بودن فاصله دو رخداد سیل فروردین 

1398، عماًل امکان مانور زیادی در بهره برداری از سدها وجود نداشته است.
در جمع بندی می توان به نکات زیر اشاره نمود:

1. متن اعالمیه / اخطاریه سازمان هواشناسی کشور فقط نوع مخاطره جّوی، زمان شروع )در مقیاس روزانه(، حدود 
مکان جغرافیایی تحت تأثیر، توصیه حفاظتی و وضوح متن را در برمی گیرد. درحالی که الزم است چهار جز مهم 
کّمی و تأثیرگذار زمان شروع، زمان پایان، عمق یا شدت و مساحت تحت تأثیر بارش در متن اطالعیه / اخطاریه 

وجود داشته باشد.
موظف شد  هواشناسی کشور  سازمان  مورخ 09/ 06/ 1394   آب  عالی  بیستم شورای  جلسه  اساس مصوبات  بر   .2
برنامه ریزی الزم برای طراحی و توسعه مداوم یک مدل ملی برای شبیه سازی »گردش عمومی جو« به منظور تحقیق 
نتایج مدل های جهانی در پهنه کشور را عملیاتی نماید. سازمان هواشناسی مدعی است که با همکاری دانشگاه تهران 
در طی سه سال موفق به طراحی و اجرای مدل بومی گردش کلی جو شده اند. بر طبق گفته رئیس وقت سازمان 
هواشناسی کشور )داود پرهیزکار، اسفند 1397(، »این مدل در مرحله آزمایش است و پس از بررسی و صحت نتایج 

آن، به سمت افزایش صحت این مدل و توسعه کارهای تحقیقاتی گام برداشته خواهد شد«.
3. درحالی که خروجی مدل های پیش بینی هواشناسی جهانی و منطقه ای وضوح مکانی نسبتًا مناسبی برای پیش بینی 
سیالب رودخانه ای دارند، شکل کنونی انتشار اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی قابلیت بهره برداری و 
استفاده مستقیم در مدل های هیدرولوژیکی پیش بینی سیل و مدیریت مخازن سدها را ندارد. درواقع، پیش بینی های 
سازمان هواشناسی برای کاربرد در سطح حوضه آبریز / آبخیز به عنوان واحد مکانی ایجاد سیل نبوده و ارضاکننده 

نیازهای حوزه مدیریت سیالب نیست.
4. سیالب اخیر نشان داد که پیش بینی های فصلی و بلند مدت هواشناسی برای مدیریت سیالب کاربردی نیست. 
از طرفی تحقیقات اخیر نشان می دهد که این نوع پیش  بینی ها با مقاصد عملیاتی هنوز در افق زمانی باالتر از یک 
ماه قابل اتکا نیست. با توجه به استانداردهای جهانی، پیش بینی های فصلی به علت عدم قطعیت تا حدودی می توانند 
برای مدیریت مخزن مفید باشند. به طور نمونه سازمان هواشناسی در ارائه پیش بینی زمستان 1397 در جلسه 36 ام 

شورای عالی آب کشور در 12/ 09/ 97  وضعیت بارش را در محدوده نرمال / قدری کمتر از نرمال پیش بینی نمود.
5. وزارت نیرو به صورت موازی با سازمان هواشناسی نسبت به ایجاد و بهره برداری ایستگاه های هواشناسی اقدام 
نموده است. با توجه به اینکه خروجی پیش بینی های سازمان هواشناسی دقت کافی برای کاربرد این نهادها را ندارد، 

الزم است این نهاد از مجاری قانونی نیاز خود را درخواست و مطالبه نمایند.
6. بهره برداری سدها در حین سیالب بسیار دشوار است. اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی بازه کوتاهی 
را پیش بینی می کند و محتوای آن ها در بهره برداری از مخازن کاربردی نیست. لذا، عماًل بهره برداران از سدها تنها 

شانس عکس العمل در مواجهه با پدیده های جّوی را در مدت زمان بسیار اندکی دارند.
7. به واسطه کمبود جزئیات در اعالمیه های سازمان هواشناسی برای مدیریت سیالب، اقدامات »ستاد ملی فرماندهی 
و پشتیبانی مدیریت سیالب« صرفًا محدود به این اعالمیه ها نبوده است. بر اساس نظامنامه مدیریت سیالب وزارت 
نیرو، مؤسسه تحقیقات آب مسئولیت پیش بینی های عملیاتی را برعهده دارد. سامانه پیش بینی و هشدار سیل مؤسسه 
تحقیقات آب در زمان تنظیم این گزارش فقط پیش بینی هواشناسی را انجام می دهد. نحوه اعالم هشدار توسط این 
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مؤسسه با ارسال پیامک هشدار به »ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب« آغاز می شود. متن هشدار 
/ اخطار شامل شروع، تداوم و مقدار بارش است. مؤسسه از اول بهمن ماه 1397 تا آخر فروردین 1398، مجموعًا 
22 اخطار صادر کرده که در 14 مورد سیالب رخ داده است. ضرورت دارد همکاری الزم بین مؤسسه تحقیقات آب 
و سازمان هواشناسی کشور برای یکپارچه سازی سامانه پیش بینی هواشناسی شکل گیرد و یا متولی واحد این نوع 
پیش بینی ها تعیین گردد. لیکن پیش بینی سیل برای کاربرد در حوضه سدها باید به وزارت نیرو محول گردد و برای 

مناطق شهری به منظور حفاظت از جان و مال ساکنین نیز بر عهده و با مسئولیت تام شهرداری باشد.
 

۶- سدها چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیالب داشته اند؟
در راستای پاسخ به این سوال، سناریوهایی از منظر تاریخ های پیش بینی و اعالم هشدار سیل و نیز نحوه بهره برداری 
از تأسیسات تخلیه سدها توسعه یافتند. عالوه بر این، در راستای کّمی کردن نقش تشدید یا تعدیل سیل، تعدادی 
شاخص ازجمله شاخص تسکین حجم سیالب، شاخص تسکین دبی اوج سیالب و شاخص تأخیر در دبی اوج سیالب 
توسعه یافت. در شاخص تسکین حجم سیالب، مقدار حجمی از آورد ورودی به مخزن سد که توسط آن ذخیره شده 
و به پایین دست منتقل نشده است مورد توجه قرار می گیرد. اما تنها حجم ورودی به مخزن حائز اهمیت نیست و دبی 
ورودی به مخزن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. شاخص تسکین دبی اوج درواقع بیانگر میزان کاهشی است که در 
دبی اوج خروجی از مخزن نسبت به دبی ورودی محقق شده باشد. از طرفی تفاوت زمانی این دو دبی اوج ورودی و 

خروجی تحت عنوان شاخص تأخیر در دبی اوج سیالب توسعه یافت.
حوضه قره سو و گرگان: آب رها شده از سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر صرفًا جهت مصارف کشاورزی در اراضی 
پایین دست است و لذا برنامه ریزی برای بهره برداری از آن ها بر اساس تقویم کشت و نوع محصوالت صورت می گیرد. 
این برنامه ریزی از ابتدای هرسال آبی با هماهنگی و تصویب دفتر بهره برداری از تأسیسات تأمین آب معاونت حفاظت 
و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام می گیرد. برای سال آبی 98-1397 نیز برنامه بهره برداری از هر 
سه سد بر اساس پیش بینی خشکسالی با شدت متوسط صورت گرفته بود. ولی این پیش بینی به ویژه در اواسط فصل 
پاییز و اواخر فصل زمستان محقق نشد و بارش های شدید در اواخر اسفندماه رخ داد. به منظور تحلیل عملکرد سدهای 
بوستان، گلستان و وشمگیر در سیالب مورد اشاره، بررسی جامعی از مشخصات سدها و تأسیسات تخلیه کننده و 
نیز ظرفیت ایمن گرگانرود در فواصل بین سدها صورت گرفت. هر سه سد بوستان، گلستان و وشمگیر مجهز به 

تخلیه کننده عمقی و سرریز آزاد بدون دریچه و فاقد تأسیسات نیروگاه برق آبی هستند.
با توجه به سناریوهای طراحی شده در بهره برداری از سدها بر اساس میزان دقت و طول زمان پیش هشدار قبل 
از وقوع سیالب )از دو هفته، یک هفته و دو روز قبل از رخداد سیل که آخرین حالت بر اساس هشدار دو روز قبل 
سازمان هواشناسی تنظیم شد(، شاخص تسکین دبی اوج سیالب در سناریوهای مختلف بین 20 تا 42 درصد نوسان 
دارد. هر چند پیش هشدارهای هواشناسی دو هفته پیش و یک هفته پیش، در عمل و با توجه به امکانات کنونی 
پیش بینی در کشور در حال حاضر ایده آل محسوب می شوند، لیکن تأکید می گردد که امکان چنین پیش بینی هایی 
با این حدود پیش هشدار در قالب انواع مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی با هدف برآورد مستقیم احجام رواناب یک 
هفته و دو هفته و ماهانه )و نه لزومًا سری دقیق زمانی روزانه( با حدود دقت متداول وجود دارد. توسعه و ارزیابی 
عملکرد این گونه مدل ها باید در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب قرار گیرد. سناریوی همراه با هشدار دو روز 
تاریخی بهره برداری است که در  از سیالب عملی ترین و نزدیک ترین سناریو به لحاظ زمانی به سناریوی  پیش 
آن شاخص تسکین دبی اوج 39 درصد محاسبه شد. درحالی که در شرایط بهره برداری صورت گرفته )تاریخی( این 
شاخص 17 درصد به دست آمد. شاخص تسکین حجم سیالب نیز در سناریوهای مختلف بین 3 تا 21 درصد محاسبه 
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شد، درحالی که در عمل این شاخص 13 درصد محقق گردید.
حوضه کرخه: در سد سیمره به جهت هزینه تملک اراضی در ترازهای باال دریچه های سرریز اصلی نصب نشده 
و تراز نرمال که در مطالعات 723 متر از سطح دریا تعیین شده بود، به تراز 704/5 متر از سطح دریا )آستانه سرریز 
بدون دریچه( تقلیل یافته است. درنتیجه، حجم مفید مخزن از 1289 به 453 میلیون مترمکعب کاهش یافته و قدرت 
تنظیم مخزن را به میزان چشمگیری کاهش داده است. بااین حال به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران، پیش رها سازی قبل از هر سیالب تا حد امکان صورت گرفته و حجم کمینه ای برای 
ذخیره سیالب احتمالی ایجاد شده است. در کل می توان گفت که عملکرد سد سیمره در طول سیالب های اخیر و در 
حد مقدورات حجمی مخزن، خوب تا بسیار خوب ارزیابی می شود و تقریبًا عملکرد منطقی بهتری در شرایط سیالب 

اخیر متصّور نیست.
در سد کرخه امکان عملکرد بهتر همراه با پیش رها سازی در حد 700 تا 1000 مترمکعب بر ثانیه بنا به توصیه وزارت 
نیرو وجود داشته است. در صورت تحقق پیش رهاسازی به میزان توصیه شده وزارت نیرو، بیشینه دبی خروجی از 
سد کرخه در فروردین 1398 کاماًل محدود می شد. تأکید می گردد که این نوع بهره برداری و پیش رهاسازی مستلزم 
ترمیم / تکمیل دایک های کنترل سیل در پایین دست سد کرخه تا هورالعظیم بوده است. درنهایت، هر دو سد سیمره 
و کرخه در تعدیل و تسکین سیالب نقش مؤثری داشتند و هیچ یک باعث تشدید در سیالب پایین دست نشدند. نتایج 
بررسی ها بیانگر آن است که تسکین دبی اوج و تسکین حجمی سیالب فروردین 1398 در حوضه کرخه توسط این 
دو سد به ترتیب برابر 68 و 35 درصد بوده که عملکرد مناسبی است، هرچند امکان تعدیل بیشتر سیالب در سد 
کرخه با پیش رها سازی بیشتر / زودتر وجود داشته است. در سناریوی مطلوب در کل حوضه کرخه، افزایش تعدیل 

دبی اوج و تعدیل حجمی سیالب تا حدود 87 و 54 درصد نیز ممکن بوده است.
حال  در  گتوند  و  1، مسجدسلیمان  کارون   ،3 کارون   ،4 کارون  کارون سری سدهای  در حوضه  حوضه کارون: 
بهره برداری هستند. این مجموعه سدها در حوضه کارون، درمجموع دبی اوج سیالب را 79 درصد کاهش دادند 
که عدد قابل توجهی به نظر می رسد. هم چنین حجم سیالب خروجی نسبت به سیالب ورودی به سامانه مخازن در 
دوره سیالب های فروردین 1398 حدود 33 درصد کاهش نشان می دهد. بررسی داده های تاریخی بهره برداری از 
سدهای حوضه کارون نشان می دهد که این سدها در تسکین و تعدیل سیالب نقش حیاتی ایفا کرده اند. با فرض 
عدم وجود سدهای حوضه کارون، بیشینه دبی روزانه خروجی در محل سد گتوند در سیالب فروردین 1398 برابر 
7706 مترمکعب بر ثانیه برآورد می شود. درحالی که با وجود سامانه مخازن کارون این رقم به حدود 1650 مترمکعب 
بر ثانیه محدود شد. یکی دیگر از مهم ترین نقش های سدها در مواجهه با سیالب، عالوه بر کاهش دبی اوج سیالب، 
به تعویق انداختن زمان اوج سیالب است. سامانه مخازن کارون در سیالب فروردین 1398 توانست حدود 20 روز 
دبی اوج سیالب را به تأخیر اندازد. شاخص کنترل آمادگی سیالب سامانه مخازن کارون نیز برابر 51 درصد به دست 
آمد. این بدان معنی است که در بهترین حالت بهره برداران باید 49 درصد حجم سیالب ورودی را به پایین دست 

رها می کردند.
حوضه دز: در حوضه دز، سدهای رودبار لرستان و دز با مجموع حجم مفید حدود 2089 میلیون مترمکعب بهره برداری 
می شوند. حجم ورودی سد رودبار لرستان در بازه 3 تا 31 فروردین 1398، 148/6 میلیون مترمکعب بوده که در حدود 
45/3 درصد از مقدار ورودی سیالب در سد رودبار لرستان در سد ذخیره شده است. همچنین، دبی اوج روزانه ورودی 
به سد رودبار لرستان، در بازه زمانی مورد اشاره 33/2 درصد کاهش یافته است. در بهره برداری سد دز در سیالب های 
اخیر، میزان تسکین حجم سیالب و کاهش دبی اوج روزانه به ترتیب 25 و 22/4 درصد بوده که با توجه به حجم 
سیالب عظیم ورودی قابل توجه است. با وجود کاهش دبی اوج تخلیه از سد دز نسبت به دبی ورودی، این میزان 
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هم چنان بیش از دبی ایمن پایین دست سد دز است. حتی اگر در حالت ایده آل فرض شود با پیش بینی حجم جریان 
ورودی به سد از دو هفته قبل از شروع سیالب اول اقدام به تخلیه جریان می شد، گرچه میزان تخطی از دبی ایمن 
پایین دست سد دز کاهش می یافت، اما هم چنان دبی اوج خروجی روزانه بیش از دبی ایمن می بود. در نتیجه تخلیه 

جریان از سد دز بیش از دبی ایمن با توجه به شدت سیالب و شرایط سد، گریزناپذیر ارزیابی می شود.

۷- حجم بارش ها چقدر بوده و سازه های آبی )مخازن سدها و…( در بهترین عملکرد تا چه اندازه می توانسته اند 
در تسکین سیالب نقش داشته باشند و چه میزان سیالب ناگزیر بوده است؟

برآورد میانگین بارش سامانه اسفند 1397 و دو سامانه فروردین 1398 در سطح حوضه های سیل زده بر اساس آمار 
حدود 530 ایستگاه از یک شبکه ترکیبی ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی 
ابتدای سال آبی 1397-98  از  بارش  نتایج نشان می دهد که در حوضه های سیل زده،  انجام گرفت.  نیرو  وزارت 
تا پیش از سیل در سه حوضه جنوب غرب کشور بیش از میانگین بارش ساالنه در این حوضه ها بوده که داللت 
در  بارش مولد سیالب ها  از سوی دیگر مقدار  دارد.  از رخداد سیل  این حوضه ها حتی پیش  در  ترسالی  بر رخداد 
حوضه های قره سو و گرگان، کرخه، کارون و دز به ترتیب 46، 47، 36 و 30 درصد مجموع بارش میانگین سال آبی 

در این حوضه ها بوده که بیانگر حجم قابل توجه بارش های در تداوم از 6 تا 10 روزه است.
در پاسخ به بخش دوم این سوال در زمینه بهترین عملکرد سدها، سناریوی ایده آلی برای سدهای هر چهار حوضه 
قره سو و گرگان، کرخه، کارون و دز تدوین شد. سپس در سدهای چهار حوضه مورد بررسی، سناریویی تحت عنوان 
»سناریو ایده آل« طراحی شد. بر این اساس با توجه به امکان پیش بینی حجم آبدهی ورودی فروردین 1398 )و 
یا اسفند 1397 برای سدهای گلستان( به مخازن سدها با استفاده از سری های بلندمدت آبدهی و با بهره گیری از 
روش های ساده رگرسیونی یا روش های داده کاوی )مانند شبکه عصبی و غیره(، در صورتی که حجم آبدهی فروردین 
بیش از حجم مخزن بوده باشد، مخازن دقیقًا قبل از وقوع سیالب در تراز کمینه بهره برداری قرار گرفته و در صورت 
کمتر بودن حجم آبدهی، به اندازه حجم آورد ورودی تخلیه می شوند. در نتیجه در انتهای فروردین، مخزن بر تراز 
برای  داده کاوی  روش های  بر  تکیه  به دلیل  سناریو،  این  که  است  ذکر  به  می گیرد. الزم  قرار  بهره برداری  بیشینه 
پیش بینی، همراه با عدم قطعیت تلقی شده و صرفًا به منظور نمایش بیشینه توانایی عملکرد سدها در سیالب اخیر 
بوده است. مبنای تخلیه از سدها در این سناریو، توانایی تخلیه کننده ها و قید رعایت دبی ایمن پایین دست آن ها بوده 
است. چند شاخص ازجمله شاخص تسکین حجم سیالب، شاخص تسکین دبی اوج سیالب و شاخص تأخیر در دبی 
اوج سیالب برای ارزیابی عملکرد طراحی شدند. شاخص تسکین حجم سیالب بر اساس حجمی از ورودی به مخزن 
سد که در آن ذخیره شده و به پایین دست منتقل نمی گردد محاسبه شد. اما چون حجم ورودی به مخزن در تعیین 
میزان تسکین سیل به تنهایی کافی نیست، تسکین دبی اوج ورودی به مخزن )روزانه( نیز در قالب شاخص تسکین 
دبی اوج بررسی شد. این شاخص بیانگر میزان کاهش در دبی اوج ورودی به مخزن بر خروجی سد است. از طرفی 
تفاوت زمانی این دبی اوج ورودی و خروجی تحت عنوان شاخص تأخیر در دبی اوج سیالب محاسبه شد. پاسخ سوال 

به تفکیک حوضه و در انتها به صورت جمع بندی در ادامه می آید.
حوضه قره سو و گرگان: ابتدا باید بیشینه توان یا پتانسیل حداکثر سدهای قره سو و گرگان به عنوان یک مجموعه 
سه سدی در تسکین سیالب اسفند 1397 را برآورد نمود. براین اساس، سناریوی شماره 4 برای سه سد بوستان، 
گلستان و وشمگیر تعریف شد که در آن در 25 اسفند 1397، کلیه سدها تخلیه و لذا بیشینه ظرفیت تسکین سیالب را 
دارا باشند. نتایج ارزیابی شاخص های عملکردی این سناریو نشان داد که از منظر تسکین سیالب، مجموعه سدهای 
)خالی( حوضه رودخانه های قره سو و گرگان می توانسته اند 63 درصد دبی اوج و 32 درصد حجم سیالب را کاهش 
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دهند. عالوه بر آن، دو روز تأخیر در زمان اوج سیالب و میزان شاخص آمادگی به کنترل سیالب 32 درصد به دست 
آمد. این در حالی است که در عمل )سناریوی صفر( در سیالب اسفند 1397 تا فروردین 1398 درصد تسکین دبی 
اوج 17 درصد، تسکین حجم سیالب 13 درصد، زمان تأخیر در دبی اوج سیالب 1 روز محقق شد. بنابراین با توجه 
به تداوم و حجم سیالب و احجام سدها، حتی در حالت ایده آل با فرض خالی بودن مخازن سه سد پیش از رخداد 
سیالب 1397، تسکین کامل سیالب به لحاظ دبی اوج و حجم سیالب امکانپذیر نبوده است. لیکن در صورت مرتفع 
شدن ضعف پیش بینی های هواشناسی و هیدرولوژیکی و بهره برداری براساس دیگر سناریوها )پاسخ سوال 6(، امکان 
شرایط مناسب تری در بهره برداری از سدهای قره سو و گرگان همراه با ارتقای شاخص های عملکردی به ویژه در 

کاهش دبی اوج سیالب می توانست وجود داشته باشد.
حوضه کرخه: در سناریوی ایده آل و تا حدودی غیرعملی، مخازن سیمره و کرخه در تراز کمینه بهره برداری خود 
در بدو رخداد سیالب اول فروردین ماه قرار دارند. نتایج شبیه سازی این سناریو بیانگر آن بود که در کل حوضه 
کرخه امکان تعدیل / تسکین حجم و دبی سیالب تا بیش از 90 درصد نیز می توانست محقق شود. لیکن در شرایط 
تاریخی اتفاق افتاده، تسکین حجمی و دبی اوج در این حوضه به ترتیب 35 و 68 درصد تحقق یافت. تأکید می شود 
به جهت  بااین حال، سد سیمره  نیست.  لزومًا عملیاتی  ولی  است  تعیین سقف عملکرد  ایده آل  نقش سناریوی  که 
حجم مفید بسیار کم می توانسته تا تراز کمینه بهره برداری پیش رها سازی نماید. به جهت سهم بسیار باالی سیالب 
رودخانه کشکان در سیالب فروردین 1398، افزایش حجم کنترل سیالب در سد سیمره کمک چندانی به سد کرخه 

نمی کرده است.
حوضه کارون: مانند دیگر حوضه ها، در سناریوی بهره برداری ایده آل تعدادی شرایط فرضی اعمال می شود که به 
علت محدودیت های اجرایی در عمل ممکن نیست و صرفًا برای یافتن پاسخ سوال طراحی شدهاست. بر اساس این 
سناریو فرض شد که مخازن زنجیره سدهای کارون از ابتدای سال آبی 98-1397 به گونه ای بهره برداری شوند که 
در بدو وقوع سیالب اول در فروردین 1398، کل حجم مفید سدها برای کنترل سیالب به کار گرفته شود. با اجرای 
این سناریو و با خالی بودن حجم مفید سدهای حوضه کارون برای کنترل سیالب فروردین 1398، سقف شاخص 
تسکین دبی اوج به 98 درصد می رسید درحالی که در شرایط واقعی شاخص تسکین دبی اوج در حوضه کارون 79 
درصد محقق شد. درنتیجه سدهای حوضه کارون در بهترین حالت فرضی می توانسته اند دبی اوج روزانه سیالب را 
98 درصد کاهش دهند. همچنین درصورتی که امکان اجرای چنین سناریوی ایده آلی فراهم بود، سدها قادر بودند 92 
درصد از حجم سیالب را ذخیره کرده و فقط 8 درصد حجم سیالب ورودی را به پایین دست رها کنند. این در حالی 

است که سدها در بهره برداری تاریخی در فروردین 1398 توانسته اند فقط 33 درصد حجم سیالب را ذخیره کنند.
حوضه دز: در حالت ایده آل، بایستی کل حجم سیالب در سدها ذخیره شده و هیچ جریانی به پایین دست جاری 
نشود. اما نکته حائز اهمیت آن است که آیا اساسًا سدهای رودبار لرستان و دز در حالت فرضی و ایده آل می توانسته اند 
قبل از بروز سیالب خالی باشند؟ گرچه تخلیه کامل سدها دور از واقعیت است، اما در سد رودبار لرستان این امکان 
وجود داشته است. با این حال، سد رودبار با حجم مفید 117 میلیون مترمکعبی نقش بسیار کم تری در ذخیره آورد 
حوضه آبریز دز در مقایسه با سد دز دارد. در سد دز نیز بسیار پیش تر از بروز سیالب، مجاری نیروگاه تخلیه آب با 
بیش ترین توان را انجام  دادند و سرریزها نیز با لحاظ مقادیر تراز آب در مخزن، درحال تخلیه آب از مخزن بودند. 
علی رغم تالش برای تخلیه مخزن سد دز پیش از سیالب، این سد ناچار به ذخیره سیالب های متوالی در آذر، دی 
و بهمن 1397 با احجام قابل توجه شد. لذا، اساسًا با توجه به سیالب ها و آورد رودخانه پیش از بازه سیالب، امکان 
تخلیه به منظور دستیابی به بهترین عملکرد در حالت ایده آل )تخلیه کامل مخزن( وجود نداشته و درنهایت حتی با 
تخلیه بیشینه مخزن دز، این سد می توانسته حداکثر تسکین 25 درصدی در حجم سیالب داشته باشد. این عملکرد 



383

ایده آل نسبت به عملکرد 18 درصدی در شرایط تاریخی ثبت شده در سیالب 1398، تفاوت عمدهای ندارد. اما 
چنانچه مخازن می توانستند در حالت فرضی قبل از بروز سیالب خالی باشند، تسکین و کاهش دبی اوج به 55 درصد 

می رسید که نسبت به مقدار مشابه ثبت شده در سیالب اخیر )26 درصد( تفاوت قابل توجهی دارد.

۸- کمیت و کیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه ای مدیریت منابع آب چگونه بر سیالب و 
خسارت های آن تأثیر گذاشته است؟

اقدامات غیرسازه ای که در ضوابط و دستورالعمل  مرتبط با وزارت نیرو و نیز شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل 
و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب به آن ها اشاره شده، شامل موارد زیر است:

1. مدیریت سیالب دشت )شامل پهنه  بندی سیالب و تعیین حد بستر و حریم(
2. سامانه های پیش بینی و هشدار سیالب

3. بیمه سیالب
4. مدیریت مخزن

5. آبخیزداری
مدیریت سیالب نیازمند مشارکت منسجم دستگاه های مختلف و حتی مشارکت اجتماعی است. کمیت و کیفیت 
با  فاضالب  و  آب  برق،  دریایی،  و مخاطرات  امور سیل  کارگروه تخصصی  بر عهده  غیرسازه ای  اقدامات  راهبری 
مسئولیت وزارت نیرو است. توفیق اندک در پیاده سازی اقدامات غیرسازه ای مدیریت سیل نشان دهنده فقدان نگاه 
نیرو دارای تخصص  اقدامات در مسئولین است. وزارت  این  تأثیر  نتایج  از  ناکافی  بلندمدت و درک  استراتژیک و 
انجام  به  که موظف  اقدامات غیرسازه ای نیست در حالی  پیاده سازی مجموعه  و مسئولیت فراگیر برای طراحی و 
اغلب این نوع اقدامات شده و لذا نیازمند رفع تداخل و شفاف سازی مسئولیت ها است. نتیجه ارزیابی رهیافت های 

غیرسازه ای در جدول )1( در صفحه بعد ارائه شده است.

۹- رویکردهای کالن و بلندمدت و اولویت بندی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب 
کشور چگونه بر بروز و خسارت های سیالب اثر گذاشته است؟

اسناد  این  به ویژه مدیریت آن در  به سیالب و  با سیالب مالحظه می شود که  باالدستی مرتبط  اسناد  به  با توجه 
به وضوح کم توجهی شده است. از طرفی چون رویکردها و جهت گیری های موجود در اسناد هنوز وضوح، انسجام و 
جایگاه نهادی مناسبی پیدا نکرده اند، به نظر نمی رسد تأثیر چشمگیری در عمل داشته باشند. در مجموع بررسی های 

این کارگروه، پاسخ به سوال در جنبه های زیر قابل تبیین است:
• با توجه به شرح وظایف ساختار کالن شرکت مدیریت منابع آب، می توان دریافت که در شرایط کنونی سیاست ها 

و نظام مدیریت منابع آب کشور برنامه منسجمی در زمینه مدیریت سیالب ها ندارد.
• ازآنجاکه در ساختار سازمان مدیریت بحران کشور یک کارگروه با عنوان »کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات 
دریایی، برق، آب و فاضالب« مرتبط با سیل تعریف شده و نیز با توجه به برخی از بندهای شرح وظایف این کارگروه 
می توان نتیجه گرفت که این کارگروه دست کم وظیفه ساماندهی و هماهنگی فعالیت های تمامی دستگاه های دولتی 
در ارتباط با مدیریت سیل را بر عهده دارد. مسئولیت این کارگروه بر عهده وزارت نیرو قرار دارد. لذا انتظار می رفت 
تا وزارت نیرو نسبت به وظایف این کارگروه و نیز 100 وظیفه مندرج در نظامنامه سیالب وزارت نیرو، اقدامات الزم 
را به عمل آورد. اما اهم اقدامات غیرسازه ای وزارت نیرو برای سیل شامل تعیین بستر و حریم بوده که آن هم مکرر 

نقض شده و مورد تعرض قرار گرفته است.
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کیفیتکمیترهیافت غیرساز ه ایشماره

مدیریت 1
سیالب دشت

پیاده  سازی حد 
 بستر و
 حریم 

رودخانه  ها

- طبق گفته وزارت نیرو، مطالعات 
حد بستر و حریم رودخانه های مهم 

استان های تحت تأثیر سیالب )شامل 
گرگان رود، قره سو، کشکان، دز، کارون و 
کرخه( یا به صورت کامل انجام شده و یا 
بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است.
- آزادسازی22200هکتار از تصرفات 

بستر و حریم رودخانه  ها

- در مورد بستر و 
حریم، سایر دستگاه  ها 
متقاضی نشانه گذاری 

بهتر و آشکارتر 
 هستند.

- حفاظت از حد 
بستر و حریم به خوبی 
صورت نگرفته است.

 نقشه  های
پهنه  بندی 

سیالب

طبق گفته وزارت نیرو، نقشه  های پهنه  بندی 
سیالب رودخانه  های مهم استان های تحت 

تأثیر سیالب )شامل گرگان رود، قره  سو، 
کشکان، دز، کارون و کرخه( یا به صورت 
کامل انجام شده و یا بیش از 70 درصد 

پیشرفت داشته است

اطالعاتی در دست 
نیست

کاربری اراضی
اطالعاتی در سطح وزارت نیرو در دسترس 

نیست
اطالعاتی در دسترس 

نیست

2
سامانه  های 
پیش بینی و 
هشدار سیالب

 سامانه  های
پیش  بینی 

سیالب

سامانه  های پایش و هشدار صرفاً مرکب از 
پیش  بینی  های هواشناسی )بارش( در کشور 

و در خوزستان مشتمل بر سامانه پایش 
سدها و پیش بینی سیل نیز است.

سامانه ملی و فراگیر 
پیش  بینی سیالب 

رودخانه ای وجود ندارد. 
سامانه های محلی برای 
سیالب ناگهانی وجود 

ندارد.

-بیمه تخصصی سیالب وجود نداردبیمه سیالب3

مدیریت 4
مخزن

نبود یا عدم به روزرسانی منحنی فرمان 
در معدودی از سدهاسدها

آبخیزداری5
اطالعی در دست نیستمحدود به دوره بازگشت پایین تا متوسطتسکین سیالب

نیازمند بررسی دقیق در عمدتاً در باالدست سدها اجرا شده استکنترل رسوب
دیگر کارگروه ها

جدول )1( 
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• تشکیل محدود جلسات کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب در مواقع عادی 
نشانه کم توجهی به پدیده و خطرات سیل است )در کلیه سطوح: ملی تا استان و شهرستان(. از طرفی، مسئولیت های 
انتظار  لذا  بحران.  مدیریت  نه  و  است  پیش گیرانه(  )اقدامات  سیالب  ریسک  مدیریت  به  معطوف  عمدتًا  کارگروه 
می رفت تا مبحث مدیریت ریسک سیالب در سطح عملیاتی )ERPها( سامان یابد. درواقع تا تدوین عملیاتی ترین 

سندها )ERPها( و آموزش و مانور آن ها، فعالیت مدیریت ریسک همچنان باید ادامه دار باشد.
• ضعف در تبلور مدیریت یکپارچه )یا به هم پیوسته( آب نمی تواند منجر به حل چالش های درهم تنیده منابع آب و 

سیالب گردد.
• اصالح رویکردهای کالن و بلندمدت بسیار ُکند شکل می گیرند و ُکندتر پیاده سازی می شوند. ازجمله علل اصلی 

آن عدم استفاده از ظرفیت های اجتماعی و محلی )مردم، ادرات شهرستان و استان( است.
• اعمال رویکرد »باال به پایین« در عرصه ی مدیریت آب )شامل فرآیند سیالب( و عدم به کارگیری ظرفیت های 
استانی / محلی و صرفًا تکیه بر ظرفیت محدود ستادی ازجمله عوامل کندی تحوالت مثبت در مدیریت سیالب است.

10- تعامالت میان سطوح )سطح ملی و محلی( و سازمان های مختلف درگیر در مدیریت منابع آب و سازه های 
آبی )وزارت نیرو و شرکت های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری ها، و …( چگونه بر مدیریت سیالب 

اثر گذاشته است؟
در مدیریت یکپارچه منابع آبی شکل گیری نهادی متشکل از سازمان های مختلف در سطوح ملی و محلی ضرورت 
دارد. لیکن به دلیل نبود نظامنامه ملی و جامع سیل و ضعف سیستم نظارتی جهت ارزیابی عملکرد، امکان بررسی 
و ارزیابی دقیق تعامالت بین سازمانی مدیریت سیل فراهم نیست. برخی علل اساسی ناکارآمدی مدیریت سیل و 

ضعف تعامالت میان ارگان های مختلف در سطح ملی و محلی به شرح زیر است:
1. نبود و یا کم رنگ بودن فرماندهی واحد در مدیریت سیل.

2. نبود نظامنامه سیالب در سطح ملی.
3. ضعف تعامل با توجه به گستردگی مکانی تحت پوشش سیل.

4. عدم توجه به پتانسیل مردمی و سمن ها برای سازماندهی این پتانسیل در مراحل پیشگیری، مقابله و بازسازی.
 

11- سیالب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می گذارد؟
سیالب های بزرگ با وجود آن که در زمان کوتاهی در قالب یک پدیده تکرارشونده خسارات گسترده ای را به جوامع 
وارد می نمایند، لیکن شاید تنها بالی طبیعی هستند که تأثیرات مثبت شگرفی را نیز در بخش منابع آب، کشاورزی 
و محیط زیست به همراه دارند. آب جاری شده ناشی از بروز بارش های سنگین و یا مستمر، چرخه آب را در مدت 
کوتاهی و با اثرات میان تا بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد و اجزای سودمند بیالن آبی محدوده تحت تأثیر را 
تقویت کرده و تا مدت ها دگرگون می سازد. در کنار تهدید و افزایش ریسک، سیالب ها مخازن ذخیره آب سطحی، 
آبخوان ها و تاالب ها را در مقیاس کوچک تا بزرگ پر می کنند و امکان استفاده از آب ذخیره شده برای تأمین انواع 

نیازها و تولید برقابی را در کوتاه مدت تا میان مدت فراهم می آورند.
افزایش ذخیره مخازن سدها در حوضه ها و مناطق خشک می تواند فرصتی  اینکه  با  حجم آب در مخازن سدها: 
ویژه محسوب شود، اغلب سدها در حوضه های دز، کارون، کرخه و قره سو و گرگان مخازنی دارند که عمدتًا تنظیم 
درون سالی داشته و حجم مخزن قابل توجهی به نسبت آورد ورودی برای تنظیم برون سالی ندارند. با این اوصاف 
نمی توان توقع داشت که رخداد یک سال پرآب با چندین واقعه سیالب بتواند اثرگذاری بلندمدت پایدار و یا حتی 
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میان مدت در مخازن ذخیره آب سطحی ایجاد نماید. عالوه بر آن، شروع سال آبی 99-1398 با یک حجم مخزن 
بیش از حد نرمال در این حوضه ها می تواند به جای یک فرصت مناسب، تهدید به حساب آید. در صورت تحقق مجدد 
ترسالی و یا حتی شرایط نرمال، کنترل سیالب های زمستانه و بهاره در مخازن دشوار خواهد بود. بنابراین نمی توان 
بر اساس حجم مخازن )یا درصد پرشدگی( در شروع سال آبی جدید، انتظار اثرات پایدار ناشی از سیالب های سال 

آبی 98-1397 در منابع آب سطحی ذخیره شده در مخازن را داشت.
نشان  کشور  کل  در  شهریور  ماهه   12  SPI هواشناسی  خشکسالی/ترسالی  شاخص  خشکسالی/ترسالی:  شرایط 
می دهد که ترسالی سال آبی 98-1397، شدیدترین ترسالی در 30 سال اخیر بوده که سبب خروج شرایط هواشناسی 
در کشور از یک دوره خشک بلندمدت )حدود 11 سال در میانگین کل کشور به استثنای یک دوره یک ساله تقریبًا 
نرمال( شده است. بررسی موردی ایستگاه های با سری بلندمدت )60 سال آمار( نیز نشان داد که شدیدترین انتقال 
از یک دوره خشک )سالی( به یک دوره تر )سالی(، مربوط به دو سال آبی متوالی 97-1396 و 98-1397 است که 
چنین تغییر چشمگیری سابقه تاریخی ندارد. همچنین ، یک بررسی آماری ساده نشان می دهد که با شروع یک دوره 
ترسالی، به خصوص در حاالتی که مقدار شاخص SPI کل کشور بیش از مثبت یک بوده، در سال بعد نیز احتمال 

استمرار شرایط ترسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی )یا حداقل نرمال( بیشتر از بازگشت دوره خشکسالی است.
کلیدی  آبخوان  یک  موردی  بررسی  در  زیرزمینی  آب  منابع  بر   1397-98 ترسالی  دوره  اثر  زیرزمینی:  آب  منابع 
با توجه به در دسترس بودن آمار و مدل واسنجی شده دشت به صورت نمونه مورد توجه قرار گرفت.  در کشور 
بررسی های این بخش نشان می دهد که تردید جدی در میزان و دوره زمانی پایداری تأثیر ترسالی 98-1397 بر 
منابع آب زیرزمینی کشور وجود دارد. بررسی آبدهی تعدادی از چشمه های کارستی و تعدادی از هیدروگراف های واحد 
دشت ها در مناطق سیل زده نشان داد که با وجود افزایش نسبی تراز آب زیرزمینی نسبت به سال گذشته، تدریجًا 
اثرات این افزایش در حال محو شدن است. با وجودی که نمی توان بدون بررسی دقیق تر نتایج موردی یک دشت 
)دشت قزوین( را به دیگر آبخوان ها تعمیم داد، لیکن انتظار می رود که در مناطق مشابه نیز تداوم اثر ترسالی نسبتًا 

کوتاه باشد و همچنان شاهد ادامه شرایط بحرانی در منابع آب زیرزمینی باشیم.
تولید برق آبی و اثرات زیست محیطی: مقایسه سهم انرژی برق آبی نسبت به کل انرژی تولیدی کشور در پنج ماهه 
اول 1398 در مقایسه با سال 1397 و همچنین نتایج تحلیل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نشان می دهد 
که در پنج ماهه اول سال 1398 میزان تولید انرژی برق آبی و درنتیجه منافع اقتصادی حاصل از آن حدوداً 4 برابر 
مدت زمان مشابه در سال 1397 شده است. افزایش تولید برق آبی منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت های آالینده 
انتشار گازهای  به همراه خواهد داشت. میزان کاهش  نیز  را  تولید گازهای گلخانه ای  و در پی آن کاهش میزان 
گلخانه ای به علت عملکرد نیروگاه های آبی به جای نیروگاه های سوخت فسیلی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر  
3/7 برابر است. چنین رقمی می تواند عالوه بر ارزش اقتصادی، منافع ارزشمند زیست محیطی نیز به همراه داشته 
باشد. همچنین، سیالب های اخیر در احیای محیط زیست و تاالب ها و نیز کاهش ریزگردها مؤثر بوده که بررسی آن 

خارج از عرصه کارگروه هیدرولوژی و منابع آب است.
عالوه بر اثرات مثبت ذکر شده، انتظار می رود که با توجه به تجارب ارزشمند به دست آمده از این رویداد، نواقص 
و کمبودها در زمینه مدیریت منابع آب کشور نیز تا حد ممکن شناسایی و مرتفع گردد تا ضمن کاهش خسارات از 

فرصت های بالقوه ای که این بالی طبیعی می تواند در اختیار جامعه قرار دهد به بهترین نحو بهره برداری شود.

1۲- درس آموخته های سیالب برای مدیریت منابع آب کشور چیست؟
درس آموخته هایی که در ادامه می آید، به روش تحلیل شکاف استخراج شده اند:
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1- مدیریت سیالب در مقایسه با دوره تاریخی:
• ضرورت بهبود رویه های مدیریت سیالب پس از رخداد سیالب های بزرگ از طریق اصالح قوانین و ضابطه ها و 

یا نشر جزوات راهنمای روزآمد در چارچوب »مدیریت دانش«.
۲- اندازه گیری و محاسبات سیالب:

• ضرورت توجه به پایش و هشدار سیالب در جانمایی و تجهیز ایستگاه های هیدرومتری در کشور در کنار تأمین 
آمار برنامه ریزی منابع آب.

• ضرورت ارتقای کمیت و کیفیت سامانه های پایش منابع آب و سیالب  در قالب تأسیس پایگاه  ملی اطالعات آب.
• لزوم بازبینی دستورالعمل های کنونی انتخاب و محاسبه سیالب طراحی انواع سازه های آبی.

اثر  از جمله در  از عوامل مختلف و  ناشی  ناایستایی  تأثیر  • ضرورت توجه به روش های محاسبات سیالب تحت 
تغییرات رژیم هیدرولوژیکی حوضه ها.

• اهمیت بازنگری ایمنی هیدرولوژیکی سدها )در ادوار منظم یا پس از رخداد سیالب های بزرگ(.
• کمبود سری زمانی داده های زمینی و محدودیت دسترسی به تصاویر مناسب برای پایش مؤلفه های هیدرولوژیکی 

)ازجمله برف و رطوبت(.
۳- ساختار اطالع رسانی سیالب و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی در نظامنامه سیالب وزارت نیرو:
• ضرورت تنظیم سطح اطالع رسانِی متناسب با شرایط حوضه آبریز، بزرگی سیالب  و فاصله زمانی تا وقوع سیالب.

• نظام نامه  سیالب وزارت نیرو به تنهایی مسائل مربوط به اطالع رسانی سیالب و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی 
را به طور کامل پوشش نمی دهد.

4- عملکرد سازمان های مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سدها در پاییز و زمستان 1۳۹۷ و پس 
از آن:

• فقدان برنامه های واکنش به شرایط اضطراری )ERP( و ضعف آمادگی عملیاتی برای رویارویی با تهدید سیل.
۵- پیش بینی های هواشناسی و هیدرولوژیکی و پروتکل های هشدار متناسب با مخاطره بارش و سیل:

• غیرقابل استفاده بودن پیش بینی های کوتاه مدت سازمان هواشناسی برای بهره برداری سدها و تصمیم گیران منابع 
آب.

پروتکل های هشدار  پیش بینی سیالب.فقدان  و  پیش بینی های هواشناسی  با  رابطه  در  یا خأل(  )و  کاری  موازی   •
)متناسب با سطح مخاطره بارش و سیل( در اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو.

• اهمیت پیش بینی های میان مدت )ماهانه تا فصلی( هواشناسی و هیدرولوژیکی در مدیریت دوره های خشکسالی 
/ ترسالی.

۶- عملکرد مخازن سدها:
• ضرورت مدیریت مخازن بر اساس منحنی فرمان روزآمد.

• تأثیر کلیدی دبی ایمن پایین دست بر عملکرد مخزن سدها در بازه پیش و حین سیل.
• اهمیت تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال سد.

• توجه بیشتر به چگونگی بهره برداری از سدها در شرایط حّدی تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی و سیل.
• ضرورت توجه به حجم ذخیره سیالب در مخازن سدها.

• ضرورت رویکرد سیستمی در بهره برداری سیالبی سامانه سدهای چند مخزنه.

• ضرورت تصمیم گیری بر مبنای به کارگیری دانش فنی و مدل های تخصصی.
• ضرورت بهره برداری بهنگام و یکپارچه سدهای موازی گتوند و دز.
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• لزوم محدودیت در اعمال نظر مسئولین در هنگام بروز سیل و تحمیل دستورات سازمانی بدون در نظر گرفتن 
مسائل فنی و تخصصی در رابطه با بهره برداری بهینه از سدها.

• ایجاد تصور ایمنی )کاذب( در پایاب سدها در جامعه.
۷- نقش اقدامات غیرسازه ای کنترل سیالب:

• ضرورت اجرای مطالعات پهنه بندی خطر سیل به ویژه در محدوده های سیل گیر و آسیب پذیر.
• فقدان سامانه های هشدار سیل شهری.

• اهمیت بهینه سازی اقدامات کنترل و مدیریت سیل با توجه به تغییرات مکانی حوضه آبریز و اولویت بندی شاخص 
سیل خیزی در سطح زیرحوضه ها.

۸- رویکردهای کالن و بلندمدت و اولویت بندی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع 
آب کشور و تأثیر آن بر مدیریت سیالب:

• عدم توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک سیالب.
• ابهام در شرح وظایف تخصصی چهارگانه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب 

و نحوه اعمال اختیارات این کارگروه.
• کندی )و عماًل توقف( در پیاده سازی شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و 

فاضالب.
• اهمیت جلب توجه مدیران به دستورالعمل های استاندارد صنعت آب و پیروی از »ظن معقول« عالوه بر وظایف 

قانونی و ابالغی.
• کاهش توجه به بحران های طبیعی ناشی از تجمیع »مدیریت بحران« و »پدافند غیرعامل«.

• نبود امکان رشد دانش بومی در مدیریت سیل ناشی از گسست رابطه منسجم میان بخش اجرایی )صنعت( و بخش 
علمی- پژوهشی.

• لزوم بازنگری دوره ای نظامنامه ها و سایر ضوابط مدیریت سیالب.
۹- تعامالت میان سطوح ملی - محلی و سازمان های مختلف درگیر در مدیریت سیالب:

• عدم شفافیت در آئین نامه های اجرایی مربوط به تعیین فرماندهی سیل، رابطه بین وزارت کشور و وزارت نیرو و 
رابطه بین وزارت نیرو و سایر ارگان ها در مدیریت سیل.

• جامع و عملیاتی نبودن نظامنامه در سطح ملی و نبود انعطاف در جزئیات )احکام ملی در مقابل شرایط محلی(.
10- تأثیرات سیالب بر منابع آب ایران:

• باوجود آنکه سیالب شاید تنها بالی طبیعی است که تأثیرات مثبت وسیعی را در بخش منابع آب، کشاورزی، 
تولید برق آبی و محیط زیست به همراه دارد، لیکن بهبود دائمی و پایدار در منابع آب سطحی و جبران کسری منابع 

زیرزمینی را نمی توان به اتکای وقوع یک دوره ترسالی انتظار داشت.
• شدیدترین انتقال از یک دوره خشک )سالی( به یک دوره تر )سالی(، مربوط به دو سال آبی متوالی 97-1396 و 

98-1397 است که چنین تغییر چشمگیری در آمار ثبت شده سابقه تاریخی ندارد.
• ضرورت شناسایی و بازبینی نواقص و کمبودها در زمینه مدیریت منابع آب کشور در شرایط ترسالی و بروز سیالب 

و حداکثرسازی منافع حاصل از این شرایط با توجه به تجارب ارزشمند حاصل از رویداد سیالب اخیر.
در مجموع بررسی ها نشان می دهد که چارچوب ها و ضوابط مدیریت سیل در کشور نسبت به آنچه امروز در بسیاری 
از کشورها متداول است، فاصله بسیاری دارد. عالوه بر آن، همان درک موجود که در اسنادی مانند نظامنامه سیالب 
اسناد  این  نیافته است. نخست،  به دو دلیل در عمل نمود کامل  یافته،  انعکاس  استانداردها و دستورالعمل ها  یا  و 
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یکپارچگی و جامعیت ندارند. برای مثال نظامنامه سیالب تنها در حیطه عملکرد وزارت نیرو تدوین شده درحالی که 
مدیریت سیل امری فرانهادی است. دوم، این اسناد به جزئیات اجرایی و عملیاتی تعبیر و تفسیر نشده اند و لذا در عمل 
مدیران ناچار به اتخاذ تصمیم های موردی می گردند. تحت این شرایط، تدوین برنامه مدیریت ریسک سیالب و نیز 

برنامه واکنش به شرایط اضطراری )ERP( در سطوح حوضه ای و محلی ضرورتی غیرقابل انکار است.
چه  مستلزم  سیالب،  مقابل  در  تاب آوری  افزایش  برای  کشور  آب  منابع  مدیریت  سطح  ارتقای   -1۳

اصالحاتی است؟
کالبدی- منظر  است.  بررسی  قابل  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژیکی،   - کالبدی  منظر  سه  از  تاب آوری  افزایش 
اکولوژیکی ناظر بر مجموعه اقداماتی است که خطر سیل را از جامعه )مانند توسعه زیرساخت های آبی، تعریض بستر 
رودخانه، اقدامات آبخیزداری( و جامعه را از خطر سیل )جانمایی درست سکونت گاه ها و ارتقا سیستم های هشدار 
سریع( دور نگاه دارد. منظر اقتصادی، تمرکز بر پایداری و تداوم توسعه اقتصادی منطقه در شرایط وقوع سیل دارد. 
در این خصوص، اتخاذ راهبردهای اقتصادی متناسب با شرایط هیدرولوژیکی منطقه، منجر به توسعه فعالیت های 
و  اجتماعی  آمادگی  افزایش  معنی  به  نیز  اجتماعی  نظر  از  جامعه  تاب آوری  شد.  خواهد  با سیل  سازگار  اقتصادی 
سازماندهی آن برای شرایط پیش، حین و پس از بحران است. در بحث افزایش تاب آوری در مقابل سیالب، باید 
برای مؤلفه های در معرض سیل، از کوچک ترین واحد که ساختمان ها در محیط شهری باشند تا بزرگترین واحد )که 
زیرساخت هایی همچون سدها را در بر می گیرد(، مجموعه ای از راهکارها ارائه شود که لزومًا همه در حیطه اختیارات 

و خدمات معمول وزارت نیرو قرار نمی گیرند.
راهکارهایی که در ادامه می آید، به روش تحلیل شکاف استخراج شده اند. ذکر این نکته ضروری است که راهکارها 
به تفکیک موضوعات مطرح شده در عنوان سواالت کارگروه تنظیم شده است. البته سواالتی که راهکار ویژه ای 

ندارند، در دسته بندی راهکارها قرار نمی گیرند.
1- مدیریت سیالب در مقایسه با دوره تاریخی:

افراد  درس آموخته های  و  تجارب  کنار  در  مشابه  سیالب های  در  مختلف  کشورهای  تجارب  مستمر  جمع  آوری   •
متخصص و مجرب و مردم محلی در مواجهه با سیالب های تاریخی در قالب گزارش های تجربه نگاری و مدیریت 

دانش در کشور توصیه می شود.
۲- اندازه گیری و محاسبات سیالب:

• تجهیز، ارتقا و توسعه کیفی شبکه برخط ایستگاه های هیدرومتری ویژه پایش و هشدار سیالب بر اساس فناوری های 
ایران قرار گیرد. طراحی شبکه ویژه  باید به طورجدی در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب  روزآمد دبی سنجی 
پایش متغیرهای سیالب با تمرکز بر مناطق سیل خیز به عنوان مکمل شبکه موجود اندازه گیری / پایش هیدرولوژیکی 

می تواند اهداف پیش بینی و هشدار سیالب را تا حّدی برآورده سازد.
• روش ها و ابزار ضروری برای به روزرسانی سریع منحنی های دبی اشل به ویژه در دوره رخداد و یا بالفاصله پس 
از سیل به کار گرفته شوند. تدقیق آمار سیالب در ایستگاه های هیدرومتری در این بازه زمانی برای تصمیم گیری و 

مدیریت سیل یک عامل کلیدی به حساب می آید.
• تقویت سازمانی و نیروی انسانی دفتر مطالعات پایه منابع آب و تبدیل آن به سازمان / مرکز آمار و اطالعات آب 
کشور با مسئولیت دیسپاچینگ ملی آب برای برداشت و پایش انواع سری های زمانی هیدرولوژیکی )در مقیاس زمانی 
زیرروزانه و روزانه( توصیه می شود. ایجاد دسترسی بهنگام برای نهادهای درگیر با مدیریت سیل در دستگاه های 

اجرایی و پژوهشگران در زمان رخداد سیل از ویژگی های عملکردی چنین مرکزی باید باشد.
• تجهیز شبکه پایش منابع آب کشور به ایستگاه های خودکار برف سنجی و به کارگیری تصاویر ماهواره ای متناسب 
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در تعیین مؤلفه های چرخه هیدرولوژی توصیه می شود.
• دانش شهروندی )CS: citizen science( در مدیریت سیل باید توسط سامانه های فناورانه به منظور ارتقای 
پایش مشخصات بارش و سیالب در زمان واقعی، ارزیابی مخاطره سیالب، بازسازی شرایط وقوع سیل های گذشته، 
اطالعات ضروری برای واسنجی برخط مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و ارزیابی پهنه های دچار سیل گرفتگی 
مورد توجه قرار گیرد. کارگروه بررسی فناوری های موجود در حوزه دانش شهروندی در مدیریت سوانح طبیعی )و 
بحران سیل( و بررسی نحوه استفاده از اطالعات شهروندان به عنوان داده های مکّمل در پایش و مدیریت سیالب در 

کشور را توصیه و بر لزوم توجه برنامه ریزان به این ابزار نوظهور و ارزان تأکید می نماید.
• به کارگیری روش های متأثر از ناایستایی سری های زمانی در تحلیل فراوانی سیل و اصالح و بازنگری استانداردهای 

صنعت آب در رابطه با برآورد و انتخاب سیل طراحی توصیه می شود.
• تعریف و اجرای برنامه بازبینی ایمنی هیدرولوژیکی سدهای کشور در مواجهه با سیل. در مورد دیگر سازه های آبی 

ضرورت به کارگیری تحلیل ریسک سیل باید به تفکیک انواع سازه مورد توجه قرارگیرد.
۳- ساختار اطالع رسانی سیالب و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی در نظامنامه سیالب وزرات نیرو:

• تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تعیین سطوح اطالع رسانِی متناسب با شرایط حوضه  آبریز، بزرگی سیالب  
و فاصله زمانی تا وقوع سیالب توصیه می شود.

• تدوین نظامنامه سیالب درون سازمانی توسط هر یک از نهادهای عضو کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات 
دریایی، برق، آب و فاضالب در مهلت معین، رفع هم پوشانی ها و پر کردن خألها، تجمیع و تلفیق آن ها و نهایتًا اخذ 

مصوبه از نهادهای باالدستی.
4- عملکرد سازمان های مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سدها در پاییز و زمستان 1۳۹۷ و پس 

از آن:
• برنامه های واکنش به شرایط اضطراری برای تمامی سطوح )ستادی تا عملیاتی( و اماکن و تأسیسات )مانند شهرها، 
سدها، پل ها( و با لحاظ شرایط تمامی حاالت ممکن تدوین گردد. همچنین ایجاد آمادگی عملیاتی در رویارویی با 

بحران با کمک آموزش های تئوری و عملی )به همراه مانور( به مردم، نیروهای امدادی و مدیران توصیه می شود.
۵- پیش بینی های هواشناسی و هیدرولوژیکی و پروتکل های هشدار متناسب با مخاطره بارش و سیل

• اجرای تحقیق مستقل برای مقایسه مدل های پیش بینی  هواشناسی و هیدرولوژیکی )سیل( کوتاه مدت در کشورهای 
مختلف، ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها و شناسایی بهترین مدل )ها( برای کشور توصیه می گردد.

• تدوین چارچوب و جداول استاندارد در سطح ملی برای هشدار سیل توسط کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات 
دریایی، برق، آب و فاضالب و برنامه ریزی برای پیاده سازی در سطح محلی بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی 

توصیه می گردد.
• با توجه به حساسیت و کاربرد وسیع پیش بینی ها در مرحله آمادگی، تحقیقات و سرمایه گذاری گسترده در زمینه 

مدل های پیش بینی ماهانه - فصلی هواشناسی و هیدرولوژیکی توصیه می گردد.
۶- عملکرد مخازن سدها:

• ایجاد اعتماد به مدیریت مخزن مبتنی بر به روزرسانی منحنی فرمان بر مبنای تجارب گذشته در همان سد )درنتیجه 
کاهش فشار سیاسی در مدیریت مخزن( و اتخاذ تصمیم در بهره برداری با توجه به حساسیت های محلی توصیه 

می شود.
• دبی ایمن )بدون خسارت( در پایین دست سدها ازجمله عوامل بسیار مؤثر بر عملکرد مخازن در شرایط سیالبی 
است. گلوگاه های رودخانه ای در پایین دست سدها باید شناسایی شود و آبگذری مطمئن آن ها تعیین گردد. در این 
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زمینه حفظ بستر و حریم نیازمند ظرفیت سازی قانونی است.
• نحوه عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکال سد از جمله دریچه ها و شیرها در شرایط اضطراری سیالب بسیار اهمیت 
دارد. الزم است با تعریف دستورالعمل های ویژه، دوره های بازدید، تعمیر و نگهداری آن ها مشخص شده و با دقت 

مراقبت گردد.
• وقوع شرایط حّدی )خشکسالی و سیل( حاصل از نوسانات و تغییرات طبیعی در اقلیم است. تدوین دستورالعمل های 

بهره برداری سدها در شرایط حّدی سیالبی و خشکسالی ضرورت دارد.
• حجم ذخیره سیالب با حجم کنترل سیالب تفاوت دارد. در مناطق سیل خیز الزم است در ماه های سیالبی، حجمی 
به عنوان حجم ذخیره سیالب منظور شده و اجازه افزایش تراز مخزن از تراز نرمال معمول داده نشود. به این منظور 

تهیه دستورالعمل مشخص توصیه می شود.
• در سامانه های چند مخزنی، نحوه بهره برداری هر یک از سدها تأثیر مستقیم بر عملکرد کل سامانه ایجاد می کند. 
درصورتی که سدها متولیان بهره برداری مختلفی داشته باشند، الزم است دست کم در شرایط بحرانی، کل سیستم 
راستای  در  بهره برداری سدها  یکپارچه  و  رویکرد سیستمی  اتخاذ  بهره برداری شود.  و  یکپارچه مدیریت  به صورت 

مدیریت بهینه سیالب توصیه می شود.
و مالحظات  بین خروجی  تضاد  رفع  و  آب  منابع  بر خروجی مدل های  تکیه  با  فنی  جنبه های  به  دادن  اولویت   •
نظر  اعمال  از  جلوگیری  برای  مناسب  تمهیدات  گرفتن  نظر  در  با  مشخص  دستورالعمل های  قالب  در  اجتماعی 

مسئولین غیرمتخصص در هنگام بروز سیل در بهره برداری بهینه از سدها توصیه می شود.
• تهیه منحنی فرمان بهره برداری هماهنگ از سدهای گتوند و دز پیش از بروز سیالب های آتی با توجه به شرایط 

کّمی و کیفی و دبی ایمن پایین دست سدها، در بازه های مجزا و مشترک توصیه می شود.
• سدها و مخازن به جهت ذخیره و کنترل سیالب عمومًا ایمنی کاذبی در پایاب خود ایجاد می نمایند. در شرایط 
بهره برداری عادی مخزن، به جهت ذخیره سیالب های معمول در مخزن، رودخانه پایین دست تغییرات زیادی در دبی 
را تجربه نخواهد کرد. لذا با گذشت زمان، حریم امن رودخانه محدود تر شده و ساخت وساز در بستر و حریم رودخانه 
صورت می گیرد و به دنبال وقوع یک سیل حّدی، میزان خسارت بیش از شرایط عدم احداث سد خواهد بود. باید در 
خصوص تجاوز به بستر و حریم رودخانه در پایاب سدها که منتهی به کاهش دبی ایمن می شود اقدامات ضروری 

به اجرا در آید.
۷- نقش اقدامات غیرسازه ای کنترل سیالب:

• مطالعات پهنه بندی سیل باید با اولویت حوضه های سیل خیز انجام گیرد.
• تدوین استاندارد، اِلزام قانونی )و مهلت( و ارائه کمک فنی و مالی به شهرهای در معرض خطر سیل برای راه اندازی 
»سامانه هشدار سیل« توسط نهادهای محلی )شهرداری و نهادهای تخصصی( با کمک مشاورین ذیصالح توصیه 

می شود.
• تحقیق در موضوع سیل خیزی و اولویت بندی درون حوضه ها برای شناسایی کانون های سیل زا و تمرکز سیستم های 
پایش و انجام عملیات اجرایی متناسب ضروری است. در همین راستا تهیه اطلس سیالب های تاریخی ایران و اطلس 

سیل خیزی کشور توصیه می شود.
۸- رویکردهای کالن و بلندمدت و اولویت بندی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع 

آب کشور و تأثیر آن بر مدیریت سیالب:
• مدیریت ریسک سیل و مدیریت بحران سیل مکمل یکدیگر هستند. بخشی از مخاطره سیل با مدیریت ریسک )از 
دیدگاه آمادگی، پیشگیری و بازسازی( و بخشی دیگر با مدیریت بحران )در زمان مواجهه( کنترل می شود. درنتیجه 
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توجه کافی به مدیریت و چرخه ریسک سیل در ساختار سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت نیرو و فراهم آوردن 
باور و عزم برای استقرار رویکرد مدیریت ریسک در مقیاس حوضه و با نگاهی جامع و یکپارچه اکیداً توصیه می گردد.
و  آب  برق،  دریایی،  مخاطرات  و  امور سیل  تخصصی  کارگروه  توسط  زمان بندی  و  روش ها، شاخص ها  تدوین   •
فاضالب در قالب یک برنامه منسجم مدیریت سیالب )معقول و پیاده شدنی( و نظارت و مطالبه گری این نهاد از 

مسئولین استان ها و وزارت  خانه  ها توصیه می شود.
• عالوه بر نظامنامه سیالب، باید دستورالعمل ها، استانداردها و راهنما های دیگری که در مورد سیالب در کشور نشر 
یافته اند، به عنوان مکمل نظامنامه سیالب توسط دفاتر ذیربط وزارت نیرو و سایر دستگاه های متولی مجری مورد 

ارزیابی و استفاده قرار گیرند.
• تعیین ضوابط و دستورالعمل های مناسب برای تبیین نقش مستقل و اندرکنش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

در امور مدیریت سیل توصیه می گردد.
• ایجاد رابطه منسجم و مستمر میان صنعت و دانشگاه با هدف توسعه دانش بومی و ارتقا توانمندی های کشور در 

حوزه مدیریت سیل توصیه می شود.
• تخصیص بودجه کافی برای فعالیت های سازه ای و غیرسازه ای پیشگیری و آمادگی پیش از سیل در چارچوب 

مدیریت ریسک توصیه می شود.
۹- تعامالت میان سطوح ملی - محلی و سازمان های مختلف درگیر در مدیریت سیالب:

• تعیین تکلیف شفاف و قاطع قوانین و ضوابط مربوط به فرماندهی و مدیریت سیل در هر 4 مرحله مورد اشاره در 
قانون جامع مدیریت بحران امری ضروری است. این اقدام نیازمند تعریف دقیق مرز مسئولیت ها با تأکید بر ضرورت 
مدیریتی  مختلف  مداخله سطوح  برای چگونگی  و ضوابط مشخص  چارچوب  تدوین  است. همچنین  گروهی  کار 

)کشوری، استانی، حوضه ای و شهرستانی( در مدیریت سیل توصیه می گردد.
• با تدوین دستورالعمل های نمونه )راهنما( مدیریت سیالب و تعیین مهلت، بایستی کارگروه های استانی تخصصی 
امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب ملزم شوند تا نسخه )های( محلی و حوضه ای را تهیه و برای 
تصویب به سازمان بحران کشور ارائه نمایند. کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب 
با پایش مستمر، همواره بهترین نمونه ها را انتخاب و در معرض استفاده دیگران قرار می دهد تا راهنما و مشوقی 

برای بهبود دستورالعمل ها و شیوه نامه ها باشد.
10- تأثیرات سیالب بر منابع آب ایران:

تهیه  و  سیالب  بروز  و  ترسالی  شرایط  در  آب  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  زمینه  در  آسیب ها  شناسایی   •
دستورالعمل های حداکثرسازی منافع حاصل از این شرایط با توجه به تجارب رویداد سیالب اخیر توصیه می شود.

 
 کالم آخر؟

بارندگی  است.  انسانی  دخالت های  و  آبریز  حوضه  هوا، خصوصیات  عوامل  از  مجموعه ای  اندرکنش  حاصل  سیل 
همواره مؤثرترین عامل بروز سیل های رودخانه ای و ناگهانی به حساب می آید. از میان عوامل انسانی تشدیدکننده 
سیل، تعدادی بر روی عوامل اقلیمی و تعدادی بر شرایط فیزیکی حوضه تأثیر می گذارند. از طرفی، شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی ایران به گونه ای است که هر ساله شاهد رخداد پدیده سیالب در برخی مناطق کشور هستیم. هرچند نوع و 
مشخصه های سیالب بسته به منطقه و اقلیم حاکم متفاوت است، لیکن در مجموع سطح وسیعی از کشور در معرض 
تکرار این پدیده قرار دارد. برخالف غالب سیل های بزرگ تاریخی که مناطق محدودی از کشور را همزمان تحت 
تأثیر قرار داده بودند، سیالب آخر اسفند 1397 و فروردین 1398 گستردگی مکانی قابل توجهی در کشور داشت. 
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بررسی دقیق ابعاد سیل اخیر در این کارگروه حکایت از رخداد ترسالی در سال آبی 98-1397) بویژه پس از یک 
دوره نسبتًا طوالنی مدت خشکسالی( و بروز سیالب های استثنایی با دوره بازگشت های باال در بیشتر مناطق کشور 
و به ویژه در حوضه های قره سو-گرگان و کرخه در یک دوره حدوداً یک ماهه دارد. در دوره مذکور، سدهای مناطق 
سیل زده نیز با احجام عظیمی از سیالب روبرو شدند که خوشبختانه بهره برداری اغلب آنها با آمادگی نسبی همراه بود. 
معدودی از سدها نیز به دلیل شرایط روانی ناشی از خشکسالی مستمر در سال آبی 97-1396 و پیش از آن، فقدان 
پیش بینی های ماهانه - فصلی قابل اعتماد و پایین بودن نسبی احجام مخازن سدها در مواجهه با سیل غافلگیر شدند 
و نتوانستند در کنترل سیل موفق عمل نمایند. تجربه سیالب اخیر نشان داد که باید به اقدامات غیر سازه ای مدیریت 
سیالب در کنار دیگر اقدامات اهمیت بیش از پیش داده شود. تسریع یا آغاز اقداماتی مانند پهنه بندی سیالب و تعیین 
حد بستر حریم، توسعه سامانه های پیش بینی و هشدار سیل محلی و منطقه  ای، اجرای بیمه سیالب، پادسیل سازی، 
به روز رسانی منحنی فرمان سدها، برنامه های آمادگی و پاسخ اضطراری، آموزش و ظرفیت  سازی اجتماعی، توسعه 

نظام نامه ملی سیالب و اعمال شفافیت در آئین نامه های اجرایی فرماندهی سیل ضروری است.
در مجموع سیالب اخیر با وجود تلخی بسیار، کسب یکی از بزرگترین تجربه های مدیریتی / کارشناسی در آمادگی 
و مواجهه با یک سیل  استثنایی در سطح سازمان ها و نهادهای مسئول را رقم زد. هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها 
نیز توانست در مدت نسبتًا محدودی به آسیب شناسی و بازبینی چالش های تجربه شده اقدام و راهکارهای معطوف به 
تغییر بنیادی به سمت رویکرد مدیریت به هم پیوسته سیل را ارائه نماید. به امید آنکه برای جامعه و کشور مفید باشد.
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تجربه سیالب نشان داد که باید به دنبال الگوهای 
بومی از مدیریت بحران در استان ها و مناطق مختلف 

کشور باشیم

دکتر عباس قنبری باغستان 
دبیر کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 
کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به اهمیت 
شکل گیری این هیئت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله مصاحبه هایی 
با اعضای هیئت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیئت، اقدام به بازخوانی گزارش های 
تخصصی این هیئت نموده است. بیستمین مصاحبه در این پرونده، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی 
کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر عباس قنبری باغستان، دبیر کارگروه »اجتماعی، فرهنگی و 
رسانه« هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. دکتر قنبری، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات 
مهم ترین  و  کارگروه  اجرایی  کار  سازو  کار،  روش  توضیح  به  مصاحبه  این  در  تهران،  دانشگاه 

یافته های این کارگروه پرداخته است:

 در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه به چه ابعاد و حوزه هایی پرداخته شد و روش جمع آوری اطالعات 
در این کارگروه چگونه بود؟

»هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها«، مرکب از 20 تن از دانشگاهیان، با حکم رئیس جمهور در 27 فروردین 1398 آغاز 
به کار کرد و موظف شد تا پانزده عرصه مطالعاتی را با همکاری نهادهای علمی و اجرایی و مدنی برای پاسخگویی به 
110 سوال مشخص در زمینه های اقلیمی، محیط زیستی، فّنی، مدیریتی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، حقوقی 

و سیاسی سامان دهد.
کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رســانه یکی از کارگروه های پانزده گانه »هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها« است که 
حسب حکم ریاست محترم جمهوری و مسئولیت های محوله به این هیأت، مسئول مطالعه و ارزیابی ابعاد »اجتماعی«، 

»فرهنگی« و »رسانه ای« حادثه سیالب فروردین 98 در کشور شد.

سازوکار اجرایی-تحقیقاتی طراحی شده در کارگروه اجتماعی، فرهنگی 
و رسانه با مشارکت ۱۲۰ تن از استادان، محققان و فعاالن مدنی الگوی 

مناسبی برای مطالعات آتی بدست داد 
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همان طور که از نام آن برمی آید، فعالیت این کارگروه ابتدا بر سه محور »اجتماعی«، »فرهنگی« و »رسانه ای« متمرکز 
بود. با این حال متعاقباً با توجه به اهمیت مباحث روان شناختی، بهداشت و سالمت روان به عنوان یکی از ابعاد اجتماعی 
سیالب ها و با تشخیص کمیته مدیریت این کارگروه، موضوع »بهداشت و سالمت روان« نیز به حوزه فعالیت های این 

کارگروه افزوده شد.
»کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه« با مسئولیت دکتر هادی خانیکی، عضویت سه تن از اعضای هیأت ملّی، انتخاب 
27 تن دیگر از شــخصیت های علمی و حرفه ای و مدنی کشور، تشکیل چهار کمیته تخّصصی ملّی و 7 کمیته استانی 
و مشــارکت 25 دانشگاه و پژوهشگاه و پژوهشکده و انجمن علمی و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و نهادها و 
شبکه های فعال مدنی و اجتماعی، زمینه ها و ابعاد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و ارتباطی سیالب ها و بهداشت روان 

و سالمت شهروندان آسیب دیده را مطالعه کرد.
در این مطالعه بیش از 120 تن از استادان و محققان دانشگاهی و فعاالن مدنی و متخصصان حرفه ای در سطوح ملّی 
و استانی مشارکت داشتند و در کنار آن از پژوهش ها و مطالعات نهادهای اجرایی، سازمان های مردم نهاد و انجمن های 
علمی و حرفه ای در قالب نشست های تخصصی، گفتگوها و هم اندیشی های علمی، بیش از 110 جلسه »بحث و بررسی 
گروهی متمرکز« با مسئوالن، مدیران و دست اندرکاران مدیریت سیالب و نیز بیش از 700 مصاحبه عمیق با شهروندانی 

که مستقیماً در معرض سیل قرار داشته اند، استفاده شد.
کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی، برای پاسخ دهی به سواالت مربوط به این کارگروه و آن دسته سؤاالتی که 

در این متن به آن ها اشاره شده است، با ساختار سازمانی زیر فعالیت کرده است:
کمیته های استانی: این کمیته های در هفت استان سیل زده تشکیل می شوند و سواالت طرح شده در چارچوب مفهومی 

را برای استان خود بررسی کرده و پاسخ می دهند.
• کمیته استانی مازندران
• کمیته استانی گلستان

• کمیته استانی خوزستان
• کمیته استانی لرستان

• کمیته استانی ایالم
• کمیته استانی کرمانشاه

• کمیته استانی فارس
گروه های مســائل ملی: این گروه شــامل چند کمیته مطالعاتی است که مسائل سطح ملی و فراتر از سطح استان ها را 

بررسی می کردند.
• کمیته مطالعات رسانه

• کمیته مطالعات اجتماعی و فرهنگی
• کمیته مطالعات بهداشت و سالمت روان

• کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی
گروه مدیریت و یکپارچه سازی: این گروه نیز در نهایت نتایج بررسی های گروه های مطالعات استانی و کمیته های ملی 
را در قالب گزارش نهایی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها یکپارچه سازی 

می کند.. این گروه هم چنین مدیریت ارتباطات با سایر کارگروه های هیئت ویژه را نیز بر عهده خواهد داشت.
به لحاظ ساماندهی فعالیت ها در کارگروه و با توجه به گستره وسیع چهار مقوله مهم »اجتماعی«، »فرهنگی«، »رسانه« 
و »بهداشــت و سالمت روان«، فعالیت های کارگروه در قالب چهار کمیته تخصصی در سطح ملی شامل 1- فرهنگی 

دکتر عباس قنبری باغستان / اجتماعی - فرهنگی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -3961

و اجتماعی، 2- مطالعات ســازمانی و سیاســت پژوهی، 3- رســانه و 4- بهداشت و ســالمت روان و نیز هفت کمیته 
تخصصی در ســطح استانی )هفت استان خوزستان، لرســتان، فارس، ایالم، کرمانشاه، گلستان و مازندران( ساماندهی 
گردید و درمجموع از نظرات، پیشــنهاد ها و تجربیات بیش از 120 تن از استادان، محققان دانشگاهی و فعاالن مدنی و 
متخصصان حرفه ای این حوزه ها که در سطوح ملی و استانی )استان های سیل زده( فعالیت داشته اند، استفاده شد. ضمن 
آنکه در کنار این شــبکه از همکاری های مطالعاتی، از نظرات محققان، کارشناسان و فعاالن اجتماعی مراکز پژوهشی 
و انجمن های علمی و نیز ســازمان ها و نهادهای مدنی در قالب نشست های تخصصی بحث و گفتگوی علمی به طور 

مؤثری بهره برداری شد.
با توجه به مالحظات مربوط به بایسته های محتوایی، شکلی و ارتباطی تدوین »گزارش ملی سیالب ها«، غایت فعالیت ها 
در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه تدوین گزارشی از سیالب اخیر در چهار حوزه »اجتماعی«، »فرهنگی«، »رسانه« 

و »بهداشت و سالمت روان« است.
به لحاظ روشــی، در تهیه این گزارش از چهار روش »مطالعه اســنادی«، »تحقیق کیفی«، »تحقیق کّمی« و »تحلیل 
محتوا« اســتفاده شده است. هر چهار روش به لحاظ علمی از جامع ترین، معتبرترین و پرکاربردترین روش های تحقیق 
در حوزه مســائل اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای محسوب می شوند که می توانند سازوکار سامان دهی گزارش ملی را در 

حوزه فعالیت های کارگروه تشکیل دهند.
روش »مطالعه اسنادی« ناظر بر تحلیل و ارزیابی سیستماتیک مستندات، گزارش ها و پاسخ های دستگاه ها و نهادهای 
دستگاه حکمرانی کشور در ارتباط با »سیالب« و نیز عملکرد آن ها )دستگاه های مذکور( در پیش، حین و پس از سیالب 
بود. در این روش تالش شــده تا »روایت« دستگاه های حکمرانی کشور از سیالب بدون هیچ گونه قضاوت و سوگیری 

مطالعه و ارزیابی شان از چگونگی، دالیل و آسیب های حادثه سیالب سال 98 مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.
روش تحقیق کیفی بیشتر ناظر بر مشاهدات میدانی اعضای کارگروه در ده ها سفر و بازدید از شهرها و نیز مراکز سیل زده 
هفت اســتان درگیر با سیالب های اخیر بود. حاصل این کار برگزاری بیش از 110 »جلسه بحث و بررسی متمرکز« با 
مســئوالن و مقامات محلی، استانی و ملی، چندین نشست تخصصی با نهادها و سازمان های مردم نهاد )سمن ها( و نیز 
فعاالن و کنشگران اجتماعی آزاد، و نیز انجام 700 مصاحبه عمیق با مردم )به خصوص افراد عادی و صاحبان مشاغلی 
که مستقیم در معرض سیل قرار داشته اند( بوده است. در این روش، تالش شده است تا از طریق حضور میدانی در مناطق 
سیل زده و نیز مواجهه مستقیم با مردم، مقامات و مسئولین مربوطه، روایت دست اول و عمیق از دیدگاه ها، نگرش ها و 

نظرات آن ها در ارتباط با سیالب به دست آید.
روش کّمی ناظر بر پیمایش )نظرسنجی عمومی( در دو سطح ملی و استانی بود و کارگروه، با هدف کّمی سازی دیدگاه ها 
و نگرش های عمومی مردم در ارتباط با دالیل وقوع، آسیب ها و پیامدهای سیالب اخیر، سه پیمایش )نظرسنجی( انجام 
داد که یکی از آن ها در ســطح ملی )31 اســتان، 134 شهر و حجم نمونه 2016 نفر( صورت گرفت. دو پیمایش دیگر، 
پیمایش استانی با تأکید و تمرکز بر هفت استان سیل زده )خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، فارس، ایالم و کرمانشاه( 
بوده که با محوریت کمیته بهداشــت و سالمت روان در دو حوزه 1- ابعاد روان شناختی سیالب ها و 2- ابعاد اجتماعی 
سیالب ها به انجام رسید. در پیماش استانی که در هفت استان مذکور به اجرا درآمد، درمجموع 3720 نمونه که بر اساس 

فرمول های آماری دقیق انتخاب شده بودند، مورد نظرسنجی قرار گرفته اند.
روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون ناظر بر مطالعه و تحلیل محتوای رسانه ها و شبکه های اطالع رسانی در ایام وقوع 
ســیالب و نیز روایت آن ها از دالیل، چگونگی و انعکاس فعالیت ها و عملکردها در ایام پس از ســیالب بود. با توجه به 
اهمیت رســانه ها و نقش آن در شکل گیری افکار عمومی، جریان ها و کانال های رسانه ای و اطالع رسانی در پنج محور 
مجزا اما همســو با هدف کارگروه مورد مطالعه قرار گرفتند که عبارت اند از 1- رادیو و تلویزیون )شبکه های یک، سه، 
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خبر سراســری، شبکه های تلویزیونی استان های خوزستان، گلستان و لرســتان )افالک( از صداوسیما و نیز سه شبکه 
ماهواره ای ایران اینترنشنال، بی. بی. سی فارسی و من و تو(، 2- روزنامه ها و مطبوعات )شش روزنامه سراسری ایران، 
ســازندگی، شرق، شهروند، کیهان، هفت صبح(، 3- خبرگزاری ها و سایت های خبری )شش خبرگزاری پانا، برنا، ایسنا، 
مهر، ایرنا، خبرآنالین و خبرگزاری های محلی استان های گلستان، خوزستان و لرستان(، 4- رسانه های آلترناتیو )داده های 
کالن شــبکه های اجتماعی توئیتر و تلگرام در سطح ملی و اســتان های خوزستان، گلستان و لرستان( و 5- نهادهای 
روابط عمومی )روابط عمومی های هفت وزارتخانه و هفت ســازمان ملی مرتبط با سیل در تهران و روابط عمومی های 

سازمان های متناظر در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان(.
در هر چهار روش تحقیق مذکور، مالحظات روش شناختی با تأکید بر اطمینان از »روایی« و »پایایی« تحقیق با هدف 
تضمین اعتبار »نتایج« آن ها موردنظر بوده است. در بخش روش کیفی؛ هدف، اکتشافی و در جهت فهم بهتر تعامالت 
اجتماعی در یک بســتر پویا، تعاملی و طبیعی بوده اســت. نمونه های تحقیق در ارتباط با مشاهدات و مصاحبه ها، هم 
در ارتباط با مقامات و مســئولین و هم در ارتباط با مردم سیل زده، هدفمند بوده است تا نسبت به »نمایندگی« آن ها از 
سوژه های مورد تحقیق، اطمینان حاصل شود. همچنین این مصاحبه ها و مشاهدات با استفاده از مکانیسم »به حداکثر 
رساندن تنوع«، تا اطمینان از دستیابی به »نقطه اشباع« ادامه داشته و درنهایت از »روش تحلیل مضمون« برای دستیابی 

به الگوی فکری، تصمیم سازی و رفتاری مردم و مسئولین در ارتباط با سیالب استفاده شده است.
در روش کّمی ســواالت پرسشــنامه پیمایش ملی و اســتانی و نیز پروتکل تحلیل محتوای رســانه ها، با اســتفاده از 
مکانیسم های روشی و آماری استانداردسازی شده اند و جامعه آماری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی به نحوی 
تعیین و نمونه گیری صورت گرفت که نمونه های موردتحقیق، بتوانند »نماینده درستی« از جامعه آماری موردنظر باشند.
با توجه به هدف و تمرکز این کارگروه بر مطالعه و ارزیابی علمی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای سیالب در دو سطح 
ملی و استانی، انتظار می رود نتیجه کار آشکارکننده آسیب ها، چالش ها و نقاط ضعف حکمرانی کشور و باالبرنده قدرت 

بازخوانی و اصالح آن در این حوزه باشد.
 

  مهم ترین ابعاد و سواالتی که کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در جریان سیالب های ۹۷ و ۹۸ به آن 
پرداخت چه بود؟

مطالعات قابل توجهی درباره مطالعات اجتماعی ســیالب در ایران و به زبان فارســی وجود ندارد. پیشبرد مطالعات در 
کارگروه »اجتماعی، فرهنگی و رسانه« هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها نیز به داشتن چارچوبی مفهومی جهت پیشبرد 
مطالعه نیاز دارد. در ادامه و بر اســاس گزارش کارگروه اجتماعی، مفاهیم اصلی برای مطالعه سیالب های اخیر ایران از 
منظر جامعه شناختی، فرهنگی و اطالع رسانی را معرفی می کنم. محققانی که در چارچوب کارگروه اجتماعی، فرهنگی و 
اطالع رسانی »هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها« فعالیت کرده اند، این نظام مفهومی را مدنظر داشته و تالش کرده اند 
به سؤاالتی که ذیل هر مفهوم آورده شده است پاسخ دهند. مدیریت سیالب مقوله ای میان رشته ای است و عرصه های 
زیادی در علوم پایه، فنی و مهندســی، علوم اجتماعی و اقتصادی و ســایر تخصص های دخیل را در بر می گیرد. ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی مدیریت سیالب هم در مقوالت مختلفی جای می گیرند. آنچه در ادامه بیان می کنم، 
شرح مختصری درباره ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی مدیریت سیالب است به عالوه سؤاالتی که در هر بعد در 

خصوص سیالب های اخیر می توان طرح کرد.
ادراک خطر سیالب

مطالعات مدیریت سیالب عمدتاً به ادراک مردم از ریسک و خطر )Risk Perception( سیالب پرداخته اند. سواالت 
مهم در این حوزه عمدتاً عبارت اند از:
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• مردم خطر سیالب را در منطقه زندگی خود تا چه اندازه جدی تلقی می کرده اند؟
• خطر سیالب در برنامه ریزی زندگی آن ها چه نقشی ایفا می کند / می کرده است؟

• بازتاب درک خطر ســیالب در زندگی ایشان، چه شکل واقعی داشــته است؟ )بیمه سیالب، ایجاد سیل بند، دوری از 
منطقه سیالب خیز و...

آگاهی های عمومی درباره سیالب
پژوهش درباره آگاهی های عمومی درباره سیالب مشتمل بر دو بخش است:

• اول، مردم چه آگاهی هایی باید درباره سیالب داشته باشند؟
• دوم، مــردم چه آگاهی هایی را و از چه مســیرهایی دریافت کرده اند؟ چه بخشــی از مــردم در معرض آموزش ها و 

آگاهی های عمومی درباره سیالب قرار گرفته اند؟
آموزش های وضعیت امداد و نجات

بررسی آموزش های وضعیت امداد و نجات نیز شامل بخش های زیر است:
• چه آموزش هایی در خصوص وضعیت امداد و نجات و نقشــی که مردم باید در هنگام امداد و نجات ایفا کنند باید به 

مردم داده شود؟ )پروتکل های رسمی امداد و نجات در خصوص نقش شهروند در هنگام امداد و نجات چه می گویند؟(
• چه نوع آموزش هایی به مردم در خصوص سیالب داده شده است؟

• ارائه شــدن یا نشدن آموزش های الزم به شهروندان، در ســیالب های اخیر چه اثری بر عملیات امداد و نجات باقی 
گذاشته است؟ )چگونه عملیات امداد و نجات بر اثر آموزش یا عدم آموزش تحت تأثیر قرار گرفته است؟(

ارزیابی کارکرد خدمات عمومی
یکی از مهم ترین نکات در هنگام بروز رخدادهای طبیعی این است که کارکرد خدمات عمومی )بهداشت، امنیت، آموزش، 
خدمات برق و آب، ایمنی و …( تا چه اندازه تاب آور و برقرار باقی می ماند. این سوال البته در حیطه کارگروه های مدیریت 

بحران و امداد و نجات هم قرار می گیرد، ولی از منظر اجتماعی، سواالت زیر مهم است:
• خدمات عمومی تا چه اندازه مختل شده و در چه بازه زمانی برقرار شده است؟

• نگرش مردم به کارکرد خدمات عمومی در رخداد سیالب در استان های مختلف چیست؟
• فقدان عملکرد درست کدام خدمات بیشترین مشکالت را ایجاد کرده است؟

سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیالب
اعتماد عنصر اساســی ســرمایه اجتماعی است. سیالب های اخیر نشــان داد که اعتماد در هنگام امداد و نجات بسیار 
تعیین کننده اســت. مقاومت در برابر تخلیه سکونتگاه ها و بی اعتمادی به پرداخت شدن خسارات سیل زدگان، نمودهایی 

از اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی در جریان مدیریت سیالب را نشان داد. سواالت مهم در این عرصه عبارت اند از:
• اعتماد سیل زدگان یا مردم مناطق در معرض سیالب به نهادهای سیاسی و کمک رسانی چه اندازه بوده / هست؟

• سطح اعتماد چگونه بر عملیات امداد و نجات اثر گذاشته است؟
• سطح اعتماد عموم شهروندان )حتی در مناطقی که درگیر سیالب نبوده اند( چگونه بر میزان آمادگی ملی برای مدیریت 

سیالب اثر گذاشته است؟ )برای مثال در قالب میزان کمک های مردمی و …(
• ســطح اعتماد مردم در مناطق سیل زده چگونه تحت تأثیر رفتارهای نهادهای کمک رسان، دولت و کل نظام سیاسی 

در رخدادهای گذشته قرار گرفته است؟
آگاهی ها و آموزش های بهداشتی

یکی از مسائلی که در جریان سیالب اهمیت می یابد، بهداشت فردی و عمومی است. سواالت مهم از نظر اجتماعی در 
این خصوص عبارت اند از:
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• آیا افراد قبل از وقوع سیالب – باالخص در نقاطی که هشدار سیالب صادر شده بود – آموزش بهداشتی برای مواجهه 
با سیالب دریافت کرده بودند؟

• آیا آموزش های بهداشــتی در حین وقوع ســیالب بخشی از برنامه اطالع رسانی رسانه های عمومی، نهادهای امداد و 
نجات، سمن ها و … بوده است؟

• اصلی ترین مشکالت بهداشتی که سیل زدگان تحمل کرده اند چه بوده است؟
تأثیرات سیالب ها بر دارایی ها

سیالب ها اثرات اجتماعی بر جای می گذارند و برخی از مهم ترین اثرات عبارت اند از:
• اثر سیالب بر تخریب خانه و مسکن، و شرایط اسکان بعد از فرونشست سیالب

• تأثیر بر اسباب زندگی
• تأثیر سیالب بر معیشت کشاورزی بر اثر تخریب اراضی و محصوالت، و بازه های زمانی الزم برای بازگشت کشاورزان 

به شرایط معیشتی عادی
• ســیالب می تواند ابزارهای معیشــت شهروندان )وسایلی را که افراد در کارگاه خود از آن ها استفاده می کنند( را تحت 

تأثیر قرار دهد.
• حیوانات و دام ها نیز در معرض تخریب های سیالب قرار می گیرند. برخی دام ها تلف می شوند و شرایط نگهداری دام 

نیز دشوار می شود.
• تأثیر ناشی از سیالب بر محل کار افراد و از دست دادن اشتغال و پی آمدهای اجتماعی ناشی از آن

اثرات روان شناختی سیالب بر سیل زدگان
ســیالب سبب بی خانمانی، خسارات جانی و مالی، رنج و سختی ناشــی از تخریب مسکن، اسباب زندگی و گاه مرگ 

اعضای خانواده و عزیزان می شود. این گونه خسارات مالی و جانی، اثرات روانی ناخوشایندی بر افراد باقی می گذارند.
اثرات سیالب با فرونشست آب از میان نمی رود بلکه تداوم می یابد. باالخص در سیالب های شدید، تخریب منازل، بروز 
آسیب های اجتماعی ناشی از بی نظمی اجتماعی و بسیاری مقوالت دیگر هم در یکدیگر تنیده شده و تا مدت ها اثرات 

روان شناختی بر سیل زدگان باقی می گذارند. مهم ترین سواالت روان شناختی درباره سیالب ها به شرح زیر است:
• چه تعداد از ســیل زدگان، در چه گروه های سنی، جنســی، و سایر طبقه بندی ها، نیازمند مراقبت های روانی و خدمات 

روان پزشکی هستند؟
• عمده ترین مشکالت روانی سیل زدگان چیست و چه نوع مراقبت هایی نیاز دارند؟

• کیفیت ارائه خدمات روان شناختی و روان پزشکی که به ایشان ارائه می شود چگونه است؟
• ارائه خدمات روان شناختی و روان پزشکی در جریان رخدادهای طبیعی کشور چگونه باید بهبود یابد؟

سازمان های مردم نهاد و مدیریت سیالب
ســازمان های مردم نهاد در همه جهان نقش مهمی در مدیریت ســیالب ها بر عهده دارند. سمن ها طیف گسترده ای از 
خدمات را ارائه می کنند که هر ســه مرحله پیش، حین و پس از ســیالب را در برمی گیرد. سمن ها هم چنین در آموزش 
مردم برای مقابله با ســیالب، کمک به برنامه ریزی اجتماعات محلی برای ارتقای تاب آوری در مقابل ســیالب، کمک 
به ســیل زدگان به هنگام امداد و نجات، و همیاری با ســیل زدگان برای بازگشتن به زندگی عادی مشارکت می کنند. 

سؤال های مهم درباره سمن ها به شرح زیر است.
• نقش های سمن ها در مراحل پیش، حین و پس از سیالب چیست؟ این نقش ها در سایر کشورها چگونه ایفا می شود؟

• نقش ســمن ها در مرحله پیش از ســیالب و در مقاطع مختلف )زمان های عادی و زمان های صدور هشدار سیالب( 
چیست؟
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• نقش سمن ها حین سیالب )عمدتاً عملیات امداد و نجات( چیست؟
• سمن ها بعد از سیالب )مدیریت احیا و بازگشت به حالت عادی( چه وظایفی را ایفا می کنند؟

• تعداد، کیفیت، مهارت ها، آموزش ها و منابع سمن ها برای مشارکت در مدیریت سیالب در هر سه مرحله پیش، حین 
و پس از سیالب چیست؟

• ساختار ارتباط سمن ها و مردم در مراحل مختلف چگونه تعریف می شود و چه مشخصاتی دارد؟
• مشکالت سمن ها برای نقش آفرینی در مدیریت سیالب ها چیست؟

• مشــکالت ارتباطی ســمن ها برای تأثیرگذاری بر مدیریت سیالب ها چیست؟ چگونه سمن ها در استفاده از ابزارهای 
ارتباط گیری و ارتباطات بحران عمل می کنند؟

• ســمن ها چه مشکالتی با قوانین و رویه های کشــور دارند و نظام حقوقی فعلی چگونه فعالیت ایشان برای کمک به 
ارتقای تاب آوری کشور در مدیریت بالیا را محدود کرده یا افزایش می دهد؟

• مناسبات و مشکالت احتمالی سمن ها با نهادهای امدادرسان رسمی چه بوده است؟
• شبکه های مردمی غیررسمی امدادرسانی )غیر از سمن ها( چه ارتباطی با سمن ها و نقشی در امدادرسانی ایفا کرده اند؟

• نهادهای بومی و محلی چه نقشی در کمک رسانی و مدیریت سیالب ایفا کرده اند؟
نهادهای رسمی آموزشی و فرهنگی، و آموزش های سیالب

بخشــی از آموزش های ســیالب باید از طریق نهادهای رسمی متولی آموزش عمومی و فرهنگ عمومی به مردم ارائه 
شــوند. رسانه ها )باالخص صداوسیما( و آموزش و پرورش دو نهاد متولی این امر هستند. سازمان های مردم نهاد هم در 

این زمینه ایفای نقش می کنند که به صورت مستقل بررسی می شوند. سواالت مهم در این خصوص عبارت اند از:
• آموزش های عمومی مرتبط با مدیریت ســیالب که نهادهای رسمی آموزش و فرهنگ عمومی وظیفه دارند به مردم 

ارائه کنند چیست؟
• رســانه ها، باالخص صداوســیما، در زمان های وضعیت عادی، و در مقاطع هشــدار و وقوع ســیالب در زمینه ارائه 

آموزش های مرتبط با مدیریت سیالب چه نقشی ایفا کرده اند؟
• نقش آفرینی رسانه ها در این عرصه چه مشکالتی داشته است؟

• آموزش و پرورش باید چگونه آموزش هایی را و با چه روش هایی به دانش آموزان ارائه کند؟
• آموزش های مربوط به ســیالب و مدیریت سیالب در آموزش و پرورش، باالخص در مناطق در معرض سیالب، چه 

کیفیت و کمیتی داشته است؟
آسیب های اجتماعی در مناطق سیل زده

جوامع بر اثر بروز رخدادهای طبیعی نظیر ســیالب، زلزله، ســونامی و رخدادهایی بــا این ماهیت، در معرض تضعیف 
یا حتی فروپاشــی نظم اجتماعی قرار گرفته و دچار بی نظمی )Social disorder( می شــوند. بی نظمی اجتماعی، 
به عالوه ماهیت آسیب زای رخدادهای طبیعی فاجعه بار، آسیب های اجتماعی نظیر سرقت، تعرض و هتک حرمت زنان، 

کودک آزاری و برخی جرایم را در جوامعی که در معرض بالیای طبیعی قرار گرفته اند افزایش می دهد.
نکته مهم این اســت که آسیب های اجتماعی ناشی از وارد آمدن فجایع طبیعی، در مقاطع حین و پس از بروز حوادث، 
پدید می آیند و گاه بر اثر فقر و سایر عوارض فجایع طبیعی، آسیب های اجتماعی بعد از حادثه، ابعاد گسترده ای می یابند. 

مطالعه این موضوع اغلب بر محور سواالت زیر انجام می گیرد.
• حادثه، استعداد بروز کدام آسیب های اجتماعی را در جامعه افزایش داده است؟

• چه نوع آسیب های اجتماعی بر اثر حادثه تجربه شده است؟
• آســیب ها بر اثر کدام سازوکارها بروز کرده اند؟ )اغلب، فروپاشی نظام تأمین امنیت نقش مهمی در بروز آسیب ها ایفا 
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می کند.(
• مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت آسیب های اجتماعی در مناطق سیل زده مستلزم چه سیاست ها، برنامه ها و 

اقداماتی است؟ و در فرایند احیای زندگی عادی چگونه باید مانع از تشدید آسیب های اجتماعی شد؟
مدیریت اجتماعی کمپ های اسکان موقت

مدیریت ســیالب در مقطع امداد و نجات، مستلزم اسکان موقت تعداد افراد زیادی در سکونتگاه های موقتی است. نوع 
ســکونتگاه ها و مدت اقامت در آن ها تحت نظام مشخص پروتکل های امداد و نجات و شدت سیالب و خسارات ناشی 
از آن تعیین می شود، ولی به طور کلی، مدیریت اجتماعی سکونتگاه ها دارای مالحظات خاصی است. عمده ترین سواالت 

در خصوص مدیریت سکونتگاه ها به شرح زیر است:
• مدیریت اجتماعی و فرهنگی اسکان در کمپ های موقت شامل چه مالحظات و استانداردهایی می شود؟

• کمیت سکونتگاه ها و تجهیزات و امکانات آن ها برای استقرار سیل زدگان چه شرایط اجتماعی ایجاد کرده است؟
• اسکان در کمپ ها، در جریان سیالب های اخیر، چه کیفیتی داشته است؟ چه مسائلی در مدیریت اجتماعی سیالب ها 

بروز کرده است؟
• آیا آســیب های اجتماعی در کمپ ها بروز کرده است؟ مدیریت اجتماعی کمپ ها برای جلوگیری از بروز آسیب ها باید 

چه کیفیتی داشته باشد؟
مواجهه مردم و امدادگران

رخدادهایی نظیر سیالب سبب می شوند مواجهه امدادگران و سیل زدگان ناگزیر شود. هر دو گروه تحت فشارهای عصبی 
و تنش هایی قرار دارند و مدیریت رفتارها در این میان اهمیت می یابد. یکی از مسائل اجتماعی قابل بررسی، به ظاهر ساده 

ولی مؤثر بر مدیریت کنش های سیل زدگان، شیوه رفتار و کیفیت مواجهه امدادگران با ایشان است.
مواجهه امدادگران و مردم غیر از ابعاد اخالقی و کیفیت ارتباط گیری، تحت تأثیر تجهیزات امدادی، دانش و آگاهی های 
امدادگران و ســایر مؤلفه های رفتاری ایشان نیز هســت. ارتقای کیفیت عملیات امداد و نجات، مستلزم پاسخ دادن به 

سؤاالتی در این خصوص نیز هست.
مردم سیل زده نیز در مواجهه با امدادگران رفتارهایی را بروز می دهند که بر کیفیت عملیات امداد و نجات اثرات متفاوتی 
دارد. آموزش دیده بودن مردم و قابلیت آن ها در مدیریت تنش ها، می تواند کیفیت عملیات امداد و نجات را افزایش دهد.

• مواجهه مردم و امدادرسانان در جریان سیالب های اخیر چه ویژگی هایی مثبت یا منفی داشته است؟
• آیا امدادرسانان برای شرایط دشوار و مواجهه با مردم تحت فشار و شرایط خاص آماده بوده اند؟

• کیفیت و کمیت آموزش های مردم و امدادرســانان برای مدیریت مناســب رفتار و اخالق مواجهه در چنین شرایطی 
چگونه باید تغییر کرده و بهبود یابد؟

مالحظات اجتماعی هشدار سیالب
هشدار سیالب با پروتکل های مشخص هواشناسی در مقاطع زمانی معینی قبل از بروز سیالب ها به دستگاه های رسمی 
و مردم اعالم می شود. پوشش خبری هشدار سیالب و سازوکارهای مطلع شدن مردم از آن، به عالوه واکنش های مردم 

به هشدار سیالب، مقوله ای با مالحظات اجتماعی است.
• پوشش هشدار سیالب چگونه بوده و چقدر از مردم هشدار سیالب دریافت کرده اند؟

• مردم از چه مسیرها و رسانه هایی هشدار سیالب دریافت کرده اند؟
• میزان درک مردم از فحوای هشدار سیالب چه میزان بوده است؟

• واکنش مردم به هشدار سیالب چه بوده است؟
• هشدار سیالب سبب اقدام برای تقویت کدام آمادگی ها در مردم مناطق سیل زده شده است؟
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• عوامل مؤثر بر ادراک هشدار سیالب و واکنش به آن چگونه بوده است؟
• مسیرهای اطالع رسانی، اعتماد، گذشته هشدارهای سیالب، و ویژگی های افراد در معرض سیالب چگونه بر واکنش 

ایشان به هشدار سیالب اثر گذاشته است؟
• واکنش های مردم به هشدار سیالب، چه اثراتی بر عملیات امداد و نجات، بروز خسارات جانی و مالی، و مدیریت کلی 

سیالب داشته است؟
تخلیه مناطق سیل زده

تخلیه مناطق ســیل زده و باالخص تخلیه منازل مردم به هنگام ســیالب یکی از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از 
خسارات است. مردم به دالیل مختلف ازجمله سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی، نوع کمک رسانی، برآوردشان از سیالب، 
کیفیت اطالع رسانی و سایر عوامل، واکنش های متفاوتی به فرمان تخلیه منازل نشان می دهند. تخلیه منازل در جریان 

سیل اخیر نیز با مسائلی توأم بوده است. سواالت مهم درباره این واکنش ها به شرح زیر است:
• هشدارهای تخلیه از چه طریقی و با چه کیفیتی ارائه شده است؟

• چه سازوکارها و انگیزش هایی برای متقاعدسازی مردم به تخلیه منازل به کار گرفته شده است؟ )سازوکارهای رسمی، 
غیررسمی، اجبار و …(

• عملکرد نهادهای رسمی در اقناع مردم برای تخلیه منازل چگونه بوده است؟
• واکنش های مردم به هشدارهای تخلیه تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟

• دالیل مقاومت در برابر تخلیه در برخی مناطق چه بوده است؟
• درس آموخته های سیالب های اخیر برای مدیریت اجتماعی عملیات تخلیه چیست؟

ذهنیت و کنش سیل زدگان
ســیالب های اخیر نشان داد که برخی ذهنیت ها بر کنش شهروندان در جریان مدیریت سیالب، همراهی با امدادگران 
یا مقاومت در برابر فرمان های عملیات مدیریت ســیالب مؤثر است. ضروری است ذهنیت های سیل زدگان که بر رفتار 
آن ها در قبال کلیه عملیات امداد و نجات مؤثر بوده اســت بررســی شود. ذهنیت سیل زدگان نیز تحت تأثیر سیالب و 
کیفیت عملیات امداد و نجات و رسیدگی به آنان قرار گرفته است و باید بررسی شود. برخی از مهم ترین سواالت در این 

بخش عبارت اند از:
• چه شناخت ها و ذهنیت هایی در شهروندان بر کنش ایشان در قبال سیالب )از لحظه دریافت هشدار سیالب تا مراحل 

بعدی( اثر گذاشته است؟
• ذهنیت های سیاسی، قومی، مذهبی و … چگونه بر کنش شهروندان در جریان سیالب اثر گذاشته اند؟
• باورهای مردم درباره علت های سیالب چگونه بر عملیات امداد و نجات و پس از آن اثر گذاشته است؟

• سیالب و کیفیت مدیریت آنچه انگاره ها و ذهنیت هایی را در سیل زدگان ایجاد و تقویت کرده است؟
ارزیابی مردم از کمک رسانی نهادها

یکی از مهم ترین نکات این است که عملیات امداد و نجات و تالش های بعدی برای بازگرداندن مردم به جریان عادی 
زندگی، از ســوی سیل زدگان چگونه ارزیابی شده است. کمک ها هم چنین از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است و 

ارزیابی مردم می تواند معطوف به هر نهاد، متفاوت باشد. سواالت مرتبط با این مقوله عبارت اند از:
• ارزیابی سیل زدگان )و مردم به طور کلی( از عملیات کمک رسانی و امداد و نجات چیست؟

• چه عواملی بر ارزیابی مردم از عملیات کمک رسانی مؤثر بوده است؟
• درس آموخته هــای تحلیل ارزیابــی مردم برای آینده ســازمان های امداد و نجات و مدیریــت اجتماعی عملیات 

کمک رسانی چیست؟
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اطالع رسانی، ارتباطات بحران و سیالب
یکی از مهم ترین مقوالت در مدیریت ســیالب، ارتباطات و اطالع رسانی اســت. مدیریت غیرسازه ای سیالب نیازمند 
ارتباط گیری با گروه های مختلف ذینفعان، ازجمله مردم در معرض ســیالب، از زمان صدور هشــدار ســیالب تا همه 
مراحل بعدی مدیریت امداد و نجات، تخلیه، اسکان موقت، کمک رسانی و مدیریت تعدیل خسارات و سایر مراحل است. 

مهم ترین سواالت مرتبط با ارتباطات و اطالع رسانی بحران به شرح زیر است.
• نظام اطالع رســانی و ارتباطی کشــور در زمینه مواجهه با رخداد ســیالب و مدیریت اطالع رسانی در این عرصه چه 

ویژگی هایی دارد؟
• نیروی انسانی متخصص در زمینه ارتباطات و اطالع رسانی بحران در چه وضعیتی است؟

• رسانه های کشور در زمینه ساختار سازمانی و کیفیات دیگر برای مواجهه با بحران ها، چه ویژگی های دارند؟
• کیفیت عملکرد رســانه های رســمی، ازجمله صداوســیما در سطح ملی و در سطح استان های ســیل زده، در زمینه 

اطالع رسانی و ارتباطات بحران چگونه بوده است؟
• رویکردها و رویه های اطالع رســانی رسانه های رســمی، باالخص صداوسیما، چگونه بر مدیریت سیالب اثر گذاشته 

است؟
• درس آموخته های سیالب های اخیر برای اصالحات و بهبود در نظام مدیریت رسانه ای و ارتباطات بحران چیست؟

مطالعات اجتماعی سازمان های مدیریت سیالب
ســازمان های زیادی درگیر مدیریت ســیالب بوده اند. حیطه عمل این سازمان ها قبل از سیالب تا ماه ها یا سال ها بعد 
از ســیالب را هم در برمی گیرد. نوع تعامالت این ســازمان ها از یکدیگر، ادراکی که از همدیگر دارند و توانایی در پیش 
بردن برنامه های مشترک، اثر تعیین کننده ای بر مدیریت سیالب دارد. شکل دادن به تعامالت مثبت و مؤثر بر مدیریت 
ســیالب، مستلزم سرمایه اجتماعی و اعتماد بین سازمانی، به عالوه رویکردی در مواجهه سازمان ها با یکدیگر است که 
اقدام مشــترک و میان بخشی را ممکن سازد. ســواالت مهم در خصوص نوع مواجهه سازمان ها با یکدیگر در جریان 

مدیریت سیالب در هر سه مرحله پیش، حین و بعد از سیالب عبارت اند از:
• ســازمان هایی که باید با یکدیگر در مدیریت مؤثر ســیالب فعالیت کنند، چه رویکردی نســبت به یکدیگر دارند؟ 

رویکردهای ایشان چگونه بر اعتماد و ظرفیت تعامل اثر گذاشته است؟
• نوع رویکردها و تعامالت سازمان ها با یکدیگر، چگونه کیفیت مدیریت سیالب را متأثر ساخته است؟

• فرهنگ ســازمانی سازمان ها، ذهنیت ها، آموزش ها و سایر مشخصات و رویه های مرتبط با شرح وظایف سازمان ها و 
نیروی انسانی آن ها، چه اثری بر مدیریت سیالب گذاشته است؟

تغییرات اجتماعی ناشی از سیالب
سیالب ها تأثیراتی بر زندگی اجتماعات انسانی باقی می گذارند که در پی آن تغییرات اجتماعی نیز محتمل است. شماری 

از تغییرات اجتماعی محتمل بر اثر بروز سیالب ها به شرح زیر است:
• تغییرات اجتماعی نظیر مهاجرت، جابه جایی سکونتگاه ها، تغییر ساختارهای اقتصادی، بروز فقر )یا رونق اقتصادی( و 

تغییرات اجتماعی ناشی از آن.
• تغییرات در ذهنیت ها و نگرش های مردم درباره حکمرانی، جامعه و سیاست

• تغییرات سیاسی
• تغییرات سازمانی و نتایج اجتماعی مترتب بر آن ها

ســوال مهم در خصوص تغییرات اجتماعی مترتب بر سیالب ها آن است که چه تغییراتی محتمل است و هر تغییر چه 
افراد و گروه هایی را با چه تأثیراتی، متأثر می سازد.

دکتر عباس قنبری باغستان / اجتماعی - فرهنگی
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 یافته های کارگروه اجتماعی و فرهنگی به تفکیک استان های مورد مطالعه چه بود؟
ابعاد اجتماعی و فرهنگی ســیالب ها در استان های سیل زده شامل اســتان های فارس، مازندران، خوزستان، گلستان، 
لرســتان، اسالم و کرمانشاه به طور جداگانه توسط گروه های پژوهشی استانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه کارگروه 
برای انجام مطالعات چارچوب مفهومی یکســانی برای همه اســتان ها تدوین کرده و حداکثر هماهنگی با محققان در 
استان ها صورت گرفته بود تا گزارش هایی با محتوای قابل مقایسه و تا حد ممکن تابع ساختار واحدی تدوین شود، اما 
ویژگی های محلی، مقتضیات سیالب در هر استان و دیدگاه و تجارب محققانی که در هر استان فعالیت کرده اند بر محتوا 
و ساختار گزارش ها اثر گذاشته و تفاوت هایی ایجاد شده است. وجوه کم و بیش یکسانی در عمده گزارش ها وجود دارد 
اما هر اســتان ویژگی های خاص خودش را نیز دارد برای مثال، گرچه اســتان خوزستان در متغیرهای مختلفی با سایر 
استان ها مشترک است، اما مطالعه نشان داد مسأله تلقی مردم در خصوص تبعیض قومیتی در این استان نسبت به سایر 
اســتان های سیل زده جدی تر اســت و تا حد زیادی عمومیت دارد. سیالب اگرچه در شیراز باعث شده است مردم به هم 
نزدیک تر شده و همبستگی اجتماعی بیشتری با یکدیگر بیابند، اما سیل در استان ایالم، افزون بر بی اعتمادی به نهادهای 
حکومتی، نوعی بی اعتمادی بین گروهی را نیز ســبب شده است. سیالب ها در این استان نه تنها کلیشه های قومی بین 
مردم را از بین نبرده، بلکه بیشتر به آن ها دامن زده است. این جنس از تفاوت های بین استانی در کنار شباهت های بسیار، 

در بسیاری از موارد به چشم می خورد.
در گزارش ســیل استان فارس به طور مفصل درباره سلطه پارادایم خشکسالی بر نگرش مردم، ساز و کارهای ناکارآمد 
هشداردهی، برخی مناسک معمول و نمایشی مدیریت بحران، بی اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی و حکومتی و نیز 
ضرورت توجه به خصیصه های فرهنگی محلی در مدیریت و سیاست گذاری بحران ها بررسی شده است. سیالب استان 
مازندران جزو ســیالب های با گســتره محدود بود، با این حال از آنجایی که احتمال رخدادن سیالب در این استان زیاد 
است، بررســی آن اجتناب ناپذیر می نمود. گزارش سیالب استان مازندران به صورت خالصه، تحلیلی جامعه شناختی از 
علل تمایل نداشــتن مردم به استفاده از بیمه ها ارائه کرده و همچنین با استفاده از داده های گردآوری شده، راهبردهایی 

برای مدیریت سیالب ارائه و نقش حکمرانی را با تفصیل بررسی کرده است.
در گزارش سیالب استان خوزستان یکی از مباحث مهم یعنی تفاوت و تناقض روایت مردم و روایت مسئولین از سیالب 
اخیر طرح شده است. بر اساس مطالعات کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه مشخص شد هر چه سیالب ها از استان های 
شــمالی فاصله گرفتند و به مناطق جنوبی ایران نزدیک تر شــدند و هرچه از زمان غافلگیری سیالب ها گذشت، نقش 
مدیریت بحران از نظر مردم پراهمیت تر شد. همچنین در استان خوزستان، روایت مردم از بحران با روایت مسئولین از 
آن به باالترین ســطح از ناسازگاری رسید. روایت مردمی در این استان تا آنجا پیش رفته است که برخی معتقدند نظام 
سیاسی به صورت عامدانه موجب وقوع سیل و آب گرفتگی مناطق عرب نشین در خوزستان شده است، در حالی که روایت 

مسئولین چندان تقصیری را متوجه مدیریت بحران نمی داند و سطح باالی بارش ها را علت سیالب می داند.
گلســتان جزو استان هایی بود که گستره ســیل در آن زیاد بود و این مهم در گزارش مفصل آن نیز بازتاب یافته است. 
گزارش بررســی اجتماعی و فرهنگی سیالب استان گلستان تالش می کند تا از آنچه رخ داده و آنچه می تواند به بهبود 
وضعیت کمک کند، شرح دقیقی دهد. داده های پیمایشی این بخش عمدتاً به صورت تفکیک شده بین شهرهای آق قال، 
گمیشــان و گلستان ارائه شده است تا سیاســتگذاران و نیروهای اجرایی این توانایی را داشته باشند که با هدف گیری 
دقیق تری، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این سیالب را مورد توجه قرار دهند. گزارش این استان همچنین در خصوص 

نگرش مردم به سیالب و توجه به گروه هایی چون جامعه اهل سنت ایران اهمیت بسیاری دارد.
بررســی ابعاد اجتماعی ســیالب در استان لرســتان از چند وجه، اهمیت ویژه ای دارد. مهم ترین نکته این است که این 
استان در آینده نیز در معرض سیالب خواهد بود و در صورت در دستور کار قرار ندادن برخی اصالحات اساسی، به علت 
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بستر زیرساختی و بستر اجتماعی اش، به شدت در برابر سیالب آسیب پذیر است. استان لرستان جامعه ای است با ساختار 
نیمه مدرن و نیمه سنتی که در سالیان درازی سه نوع از سبک زندگی ایلی، روستایی و شهری را در خود جای داده است. 
این جامعه در حال گذار هم از فقدان ســازماندهی و تشــکیالت مدرن رنج می برد و هم از بوروکراسی دولتی آغشته به 
طایفه گرایی محلی در رنج اســت. این گزارش می تواند نخست، نیاز اســتان به اصالحات اساسی را نشان دهد و دوم، 

راهنمایی برای نقاط تمرکز سیاستگذاری ها باشد.
گرچه استان ایالم نیز در متغیرهای مختلفی از جمله سطح ادراک و آگاهی و آموزش و میزان سرمایه اجتماعی با سایر 
اســتان ها اشتراکاتی دارد، اما بر اساس تحقیقات، این استان نسبت به سایر استان های سیل زده در برخی وجوه متفاوت 
اســت. احساس تبعیض قومی و احساس طردشدگی در این استان به شدت باالست. افزون بر این، در این استان نوعی 
بی اعتمادی بین گروهی نیز به سبب سیالب پدیدار شده است. گزارش سیل استان ایالم همچنین حاوی اطالعاتی درباره 
اثرات اقتصادی اجتماعی ســیالب در روستاهای استان اســت و از داده های آن می توان برای برگزیدن بهترین گزینه 
جبران هزینه های سیالب استفاده کرد. استان کرمانشاه از آنجایی که در قیاس با سایر استان ها آسیب های کمتری دیده 
بود، گزارش آن نیز اندکی محدودتر از سایر استان ها تهیه شده است. تحلیل نهایی این گزارش حاکی از آمار و وضعیت 

نیمه خوشایندی است که عمده شرایط بحرانی را نتیجه کمبود استفاده از تجارب مدیریت بحران در کشور می داند.

  درس آموخته های سیالب برای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه تاب آوری کشور 
در مقابل سیل چیست؟

مطالعات انجام شده از سوی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه معطوف به ضرورت های ذیل است:
1. برجســته کردن ذهنی اهمیت الزامات اجتماعی و غیرسازه ای در مدیریت ســیالب ها و غفلت عملی از آن ها: در 
گذشته تأکید اصلی بر انجام اقداماتی برای محافظت در مقابل سیالب نظیر احداث دایک یا سیستم زهکش بوده است 
تا احتمال ســیالب کاهش یابد که همین رویکرد تأکیدات ســازه ای در مدیریت سیالب را افزایش داده بود. در مقابل 
رویکردهای غیرســازه ای به مدیریت سیالب - که حیطه ای فراتر از علوم اجتماعی را نیز در بر می گیرد - در دهه های 
گذشته قوت بیشتری یافته اند و از آگاهی رسانی و توسعه آموزش های مربوط به سیالب گرفته تا امور مربوط به استفاده 
از ســمن ها، بانک های اطالعاتی حمایت اجتماعی، ارائه خدمات روان شــناختی و نظام های ارزیابی خسارات مبتنی بر 
نظام های بیمه ای برای جبران صدمات وارده به ســیل زدگان گسترش یافته است. مطالعات کارگروه نشان داد که این 
الزامات جدید غیرسازه ای و اجتماعی در کشور یا در سطح بسیار باالیی مغفول اند یا به صورت بسیار سطحی و کم اثر به 

آن ها پرداخته می شود.
۲. تقویت سازوکارهای غلبه بر پارادایم های ذهنی غالب و معمول در سیالب ها: نظام حکمرانی مجهز به سازوکارهای 
غلبه بر پارادایم های ذهنی متعارف و مسلّط نیست )برای مثال، پارادایم خشکسالی(. مدیران و تصمیم گیران با بیش از 
یک دهه خشکسالی کنار آمده بودند و هیچ تصوری دربارۀ امکان بارش های شدید نداشته اند. رویه های سازمانی و نظام 
تصمیم گیری با شرایط خشکسالی تنظیم شده و نظام حکمرانی ظرفیت مناسب نداشته است که هم زمان هم در شرایط 
خشکسالی باشد و هم از طریق آموزش عمومی، تقویت رسانه ها، توسعه تعامالت با سمن ها و بسط سمن های تخصصی 

فعال در زمینه مدیریت بحران، آماده مواجهه با شرایط سیالب باشد.
۳. ترمیم بی اعتمادی و گسستگی ارتباطات میان سازمانی: آنچه در خالل مطالعات کارگروه مشهود است، میان وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه ها، سازمان های رسمی و مردم، 
و دولت و ســمن ها، در شــرایط پیش، حین و بعد از سیالب ها شکاف های سازمانی وجود دارد. در عمل سازمان ها براثر 
سال ها عدم تعامل یا تعامل نا مؤثر برای یکدیگر کم اعتبار شده اند؛ دولت و سمن ها نسبت به یکدیگر بدبین هستند؛ و 

دکتر عباس قنبری باغستان / اجتماعی - فرهنگی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -4061

مردم نیز در مدت چند دهه نسبت به وعده ها، کردارها و هشدارهای نهادهای رسمی کم اعتماد شده اند. این کم اعتمادی 
بر ارکان مختلف مدیریت غیرســازه ای ســیالب در مراحل پیش، حین و پس از سیالب اثر منفی گذاشته است. مهم تر 
آن که، نقصان در برآوردن وعده ها، شــفاف نشــدن علل و ارزیابی عملکرد نهادهای رسمی در جریان سیالب و جبران 

نشدن خسارات بر شدت بی اعتمادی خواهد افزود.
4. کم کردن فاصله میان روایت های مردم و حاکمیت از ســیالب: عالوه بر تفاوت های اســتانی در روایت های مردم 
از ســیالب، این مطالعات کارگروه نشــان می دهد که روایت های مردمی گاه تا عمدی تلقی کردن ســیالب )عمدتاً در 
خوزستان( یا کوتاهی در مدیریت سیالب توسط سدها )در گلستان( پیش رفته است و با روایت های رسمی در خصوص 
زیاد بودن بارش ها بســیار فاصله دارد. پر نشــدن شکاف بین روایت رســمی و مردمی از سیالب، عمق بی اعتمادی را 

باالخص برای سیل زدگان خسارت دیده بیشتر خواهد کرد.
۵. نهادی کردن حاکمیت جامعه نسبت به ایمنی: جامعه ایرانی که پیش از سیالب جایگاه مهمی برای ایمنی قائل نبوده 
اســت، پس از سیالب بر اهمیت ایمنی، مهندسی رودخانه و مدیریت غیرسازه ای سیالب واقف شده است. این فرصت 

اگر به ظرفیت تبدیل نشود، به سرعت از دست می رود.
۶. بهره برداری از توان و نقش مؤسســات مردم نهاد و تقویت زمینه های عملی در استفاده از این ظرفیت: در خالل 
سیالب ها نقش اجتماعی سمن ها برجسته شد اما مطالعات میدانی کارگروه نشان می دهد که عزمی سیاسی در حاکمیت 
برای حداقل وارد ساختن سمن ها به مدیریت بحران از پیشگیری تا پس از بحران ضروری است. شواهد نشان می دهند 
که سمن ها و سایر تشکل های مردمی ازجمله خیریه ها، گروه های جهادی و تشکل های مذهبی نقش مثبتی در مدیریت 
سیالب ایفا کرده اند. نکته مهم این است که این گروه های جامعه مدنی عمدتاً پیش از سیالب جدی گرفته نمی شده اند 
و برنامه هایی مشــخص برای دخیل کردن آنان در مراحل مختلف مدیریت حوادث طبیعی از پیش از بروز تا پس از آن، 

وجود نداشته است.
۷. تداخل نقش ســمن ها با نهادهای امدادی و مدیریتی: سمن ها می توانند نقش مهمی در مدیریت سیالب ایفا کنند 
اما این به معنای وجود ظرفیت مناســب در ســمن ها برای جایگزین شــدن به جای نهادهای اصلی مدیریت ســیالب 
سازمان های رسمی امدادگر نظیر هالل احمر نیست. سطوح باالتری از هماهنگی و تقسیم کار میان سمن ها و این دسته 
از سازمان ها الزم است. سمن ها به همه دانش ها، مهارت ها، امکانات و منابع الزم برای مدیریت سیالب ها مجهز نیستند 
و عملکردهای متنوع و ناهماهنگ آن ها می تواند بر مشکالت بیفزاید، اما باال بردن سطح هماهنگی و آمادگی سمن ها، 

آن ها را به نیرویی مؤثر در مدیریت حوادث تبدیل می کند.
۸. اصالح روایت های محلی قوم مدارانه از سیالب ها: مطالعات منطقه ای کارگروه نشان می دهد که سیالب های مناطق 
به روایت های قومی آغشــته شده اســت و باید این مسئله را اساساً حل کرد. این مسئله به خصوص در خوزستان بسیار 
جدی بوده است. عمده مناطق سیل زده، محل زندگی هم وطنان عرب زبان بوده و ذهنیت جمعی در بستر کم اعتمادی، 
تشّتت شبکه ها و رسانه های داخلی، جهت گیری های سیاسی رسانه های خارجی و معاند، و ویژگی های متفاوت سیالب 
سال 1398 که بیشتر تحت تأثیر سدها و مدیریت آن ها بوده شکل گرفته است. روایت های قومی و مذهبی از سیالب ها 

در استان گلستان نیز تقویت شده است.
۹. رفع تبعیض از مالکیت های عرفی و گروه های حاشــیه ای: در معرض تبعیض بودن مالکیت های عرفی )کسانی که 
بدون اسناد مالکیت و طبق عرف محلی در اراضی کشت می کرده اند یا دسترسی به برخی اموال داشته اند( و گروه های 
حاشــیه ای )نظیر مهاجران افغانستانی که فاقد اسناد هستند( مسئله مهم سیالب های اخیر بوده است. ضرورت دارد که 
در این زمینه سازوکارهای مناسب پرداخت خسارت به این گروه ها تدوین شود تا بر اثر فقدان دسترسی به اسناد اثبات 

مالکیت یا بروز خسارت، طرد اجتماعی و اقتصادی در خصوص آن ها شکل نگیرد.
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10. ایجاد نظام حمایت هدفمند اجتماعی از شهروندان: عدم آمادگی نظام حمایت اجتماعی برای شناسایی و حمایت 
هدفمند از شهروندان )مبتنی بر اطالعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد( مسئله مهمی است که در فقدان 

بانک های اطالعاتی قابل اتکا برای شناسایی سطح رفاه و نیازمندی های افراد خسارت دیده، شکل گرفته است.
11. رشد همبستگی بیشــتر میان مردم به مردم، در کنار توسعۀ بی اعتمادی نهادی: مطالعات کارگروه نشان داد که 
انســجام شیعه و سنی )در گلستان(، فارس و سایر گروه های قومی با اعراب خوزستان، و انسجام ملی به طور کلی بر 
اثر فراگیر شــدن فرایند کمک رســانی و حتی حضور هم میهنان از نقاط مختلف در مناطق سیل زده بیشتر شده است 
اما برخی کاســتی ها، نقصان های رســانه ای، دمیدن بر انتظارات، رقابت های ســازمانی و سیاسی میان دستگاه های 
کمک رســان، و باالخص عملکرد صداوسیما در نقد شدید دولت و بزرگ جلوه دادن خدمات سایر دستگاه ها در مقابل 
عملکرد دولت، و نقیصه های ســاختاری مدیریت ســیالب که سبب تشدید خسارات شــده، بر بی اعتمادی مردم به 

دستگاه های رسمی افزوده است.
1۲. نزدیــک کردن تصور عمومی از »خدمات دولتی« به اقدامات انجام شــده: نهادهــای دولتی بنا به گزارش ها، و 
باالخص هالل احمر، بیشترین خدمات تاریخ خود را به مردم ارائه کرده اند، اما بی نظمی، تقابل رسانه ای، ناآگاهی مردم 
از پروتکل های امداد، و سابقه بی اعتمادی، این میزان کمک را ناچیز جلوه داده است. ضروری است اقداماتی برای آگاه 

ساختن مردم و نزدیک کردن ذهنیت ایشان به میزان خدماتی که ارائه شده است انجام گیرد.
1۳. توجه به مدیریت پیش از ســیالب ها: اساسی ترین مسئله مدیریت سیالب  ها، در مرحلۀ پیش از وقوع سیل است، 
یعنی مرحله ای که مســتلزم ارزیابی مخاطره، تدوین راهبرد و سیاســت گذاری، آگاه سازی و آموزش و نیز فراهم سازی 
زمینه های ارتباط بین کنشگران مختلف است. آماده سازی مردم برای وقوع سیالب کمتر از مرحلۀ وقوع سیالب و مرحلۀ 
پساسیالب، قابلیت رؤیت پذیری دارد ولی اهمیت آن به اندازۀ مراحل بعدی است. ظرفیت سازی و آماده سازی جامعه برای 
وقوع سیالب به زمان زیادی نیاز دارد و معمواًل اهمیت زیادی به آن داده نمی شود. دستگاه های مرتبط با سیالب نیز فاقد 

برنامه ها و اقدامات فراگیر و مؤثر در زمینۀ آموزش های مرتبط با آمادگی برای مواجهه با سیالب هستند.
14. انجام اقدامات پیشگیرانه در برنامه های توسعه مناطق سیل خیز: اصواًل در مناطقی که مستعد وقوع سیالب های 
تکراری هســتند، مثل مناطقی در استان مازندران یا استان های گلستان، لرســتان و خوزستان باید اقدامات مربوط به 
آماده ســازی مردم و اقدامات پیشگیرانه در برنامه های توســعه ای این مناطق دیده شود. این به معنی ضرورت توجه به 
مدیریت جامع خطر ســیل در طرح های جامع شهری و طرح های هادی روســتایی است. ساخته شدن سکونتگاه ها در 

مناطق پرخطر نشانۀ آشکار بی توجهی به این مهم است.
1۵. توجــه به برنامه ریزی فضایی: بی توجهی به نقش برنامه ریزی فضایی در مدیریت ســیالب و عدم توجه به وارد 
نمودن مالحظات مربوط به مخاطرۀ ســیالب در برنامه ریزی فضایی مناطق مســتعد ســیالب کاماًل آشکار است. در 
حالی که باید در برنامه ریزی فضایی این مناطق هم به تقویت راهبردهای مربوط به پیشگیری از سیل پرداخت و هم به 
اقدامات مربوط به کاهش تأثیرات ســیالب. وظیفۀ برنامه ریزی فضایی سازمان دهی به تقاضاهای فضایی جامعه است. 
در این برنامه ریزی باید به صورت توأمان به فعالیت های اقتصادی، نیاز سکونتگاهی و حفظ محیط زیست توجه صورت 
گیرد. این مهم اگرچه در زمره نکات مرتبط با زیرساخت ها و امور شهرسازی است، لیکن نهادهای دولتی به آگاه سازی، 
اطالع رســانی و جلب مشارکت مردمی برای تحقق اصول این امور باالخص در مناطقی که قباًل بی توجه به این موارد 

شکل گرفته اند، نیاز دارند.
1۶. تدوین نظام ارتباط گیری کارآمد و تعاملی میان مدیران و متخصصان با شهروندان آسیب پذیر: شهروندان دانش 
و اطالعات کافی دربارۀ پیامدهای احتمالی سیالب بر اموال خود، و همچنین در مورد احتمال وقوع سیالب در منطقه 
خود، و اقدامات ضروری به هنگام سیالب ندارند. زبان فنی مدیران و کارشناسان )نظیر دورۀ بازگشت سیالب، بستر 
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و حریم، دشــت سیالبی و.....( به ســختی برای مردم عادی قابل فهم است و به نظر می رسد مشکل ارتباطی در این 
زمینه بین مردم و مدیران جدی است. دستگاه های متولی امور تخصصی سیالب، به نظام ارتباط گیری کارآمدی برای 

تعامل با شهروندان، ارائه آموزش ها و اثرگذاری بر کنش های ایشان نیازمند هستند.
1۷. آموزش مســئولیت های اجتماعی شهروندان در ســیالب ها: بخش های بزرگی از مردم تمایل دارند تا مسئولیت 
مواجهه با ســیالب را بر دوش مسئوالن دولتی قرار دهند که با ابزارهای مهندسی راه حل دفاعی در مقابل سیالب پیدا 
کنند. نگرش عموم مردم این است که کاهش خطر سیالب وظیفه دولت است نه مردم. مردم باید مسئولیت های خود در 
قبال سیالب را بدانند و برای پذیرش این مسئولیت تجهیز شوند. شدت خسارات سیل به اندازه ای است که در مناطق 
تحت تأثیر خطرات آن باید تعامل دائمی بر محور تبیین خطر، پذیرش مسئولیت، همکاری همه جانبه و آمادگی همیشگی 

صورت گیرد.
1۸. جلب مشارکت بخش های خصوصی و عمومی و ســمن ها در بهبود تاب آوری: ضعف مشارکت عمومی مردم در 
جلوگیری و کاهش آســیب های ســیل، مانع بزرگی برای بهبود وضعیت تاب آوری جامعه در مقابل سیالب است. برای 
اینکه این توازن مســئولیتی برقرار شود الزم اســت تا این موضوع در معرض گفتگوی باز عمومی قرار گیرد. ضروری 
است برنامه های محلی مدیریت سیالب با مردم به اشتراک گذاشته شده و حتی مشارکتی تهیه شوند. مشارکت مردم در 
مراحل اولیۀ مدیریت سیالب سبب افزایش مشروعیت کل این فرایند خواهد شد. این به معنی ضرورت مشارکت بخش 

دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی، سمن ها و شهروندان در حکمرانی مخاطرۀ سیالب است.
1۹. هدفمند کردن آینده نگرانۀ جبران خســارت ها: مانع اساســی در حوزۀ جبران خسارت این است که فقط به فکر 
بازگرداندن جامعه به حالت عادی خود اســت. درحالی که باید کاری کرد تا جامعه پس از وقوع ســیالب صرفاً به فکر 
بازگشــت به حالت عادی و نرمال نباشد، بلکه جامعه باید از رویداد ســیالب درس آموزی داشته و بتواند خسارات آتی 
را به حداقل ممکن برســاند. این کار می تواند از طریق سیاســت ها و اقدامات بخش جبران خســارت سیالب رخ دهد. 

نهادینه  کردن درس آموزی از سیالب در رویه های عملکردی دستگاه ها مشهود نیست.
۲0. جامعیت بخشی به سیستم هشدار سیالب ها: سیستم هشدار سیالب، هم فرایندی مهندسی و هم فرایندی سازمانی 
اســت. سیستم هشدار فراتر از فن آوری است و شــامل ارتباطات انسانی، مدیریت و تصمیم گیری هم می شود. درواقع، 
مراحل مختلف واکنش مردم به هشدار سیالب عبارت اند از شنیدن هشدار، فهمیدن محتوای پیام هشدار، باور به معتبر 
و دقیق بودن هشــدار و در نهایت واکنش به هشــدار از طریق انجام کنش محافظتی. هر چهار مرحله در سیالب های 
اخیر دچار نقص های زیاد بوده اســت. انواعی از بی اعتمادی، عادت کردن به پارادایم خشکسالی، نقصان رسانه ها، فقدان 
آموزش های کافی به مردم برای درک نشانه های اطالع رسانی، نقصان در عملکرد سمن ها و زیرساخت رسانه ای کشور 

بر نقصان در هشدار سیالب و جدی گرفته شدن آن اثر گذاشته است.
۲1. جلب مشارکت اجتماعات داوطلبانه و شبکه های محلی در هشدار: فقدان سیستم هشدار مبتنی بر اجتماع محلی 
در ســیالب اخیر کاماًل مشهود بوده اســت. اثربخشی هشدارهای رسمی حتمًا باید با اســتفاده از کانال های محلی 
داوطلبانه هم تقویت شود. وجود سیستم هشدار سیالب در سطح محله ای بسیار ضروری است. به دلیل سطح پایین 
اعتماد به سیســتم هشدار رسمی، خود اجتماع محلی باید فرایند مشــاهدۀ رودخانه و سیستم اطالع رسانی از طریق 
افــراد قابل اعتماد را دنبال نماید. این گــروه محله ای در مراحل بعدی می تواند در مورد نحوۀ فعال ســازی اجتماع 
محلی و نوع واکنش اجتماع محلی به سیالب، تصمیمات الزمه را اتخاذ کند. جالب توجه این که در فقدان اثربخشی 
رسانه های رسمی، سمن ها و گروه های امدادرسان محلی از رسانه تلگرام در قالب های مختلف با سازوکاری شبیه به 

اطالع رسانی محلی استفاده کرده اند.
۲۲. تنظیم پروتکل های بازدید: پروتکل مشــخصی بر بازدید مقامات سیاســی از مناطق سیل زده و کمپ های اسکان 
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موقت حاکم نیســت. حضور متعدد مســئوالنی که گاه کمترین ارتباط با مسئله سیل را در ایام بحرانی آن دارند، عالوه 
بر آن که مقامات اســتانی و درگیر در ســیالب را وادار به تغییر برنامه های اصلی خود می کند، انتظارات گسســته را در 
حادثه دیدگان افزایش می دهد و به تدریج این دیدگاه را در آنان تقویت می کند که مقامات برای نمایش سیاسی از این 

مناطق بازدید می کنند و بر بی اعتمادی می افزاید.
۲۳. مشکالتی که در کمپ های اسکان موقت تجربه شده عمدتاً عبارت بوده اند از:

• عدم وجود مدیریت واحد در اردوگاه ها و محل های اسکان
• سردرگمی مردم در مراجعه و پیگیری خواسته ها

• مداخله افراد غیرمتخصص در امور مختلف اردوگاه ها و مناطق سیل زده
• حضور غیرضروری گروه های متعدد در اردوگاه ها

• هدایت امور بر اساس نظرها و خواسته های گروهی
• عدم توجه کافی به وضعیت روان شناختی سیل زدگان توسط مدیریت اردوگاه ها

• در اولویت بودن اهداف ســازمانی و تهیه مستندسازی سازمانی در مقایســه با مسائل سیل زدگان در کارهای برخی 
ســازمان ها و گروه ها. حضور نمایشی مقامات و با هدف تهیه مستندات در اردوگاه ها که باعث ایجاد جو بی - اعتمادی 

در اردوگاه ها می شد.
24. آموزش کارشناســان روان درمان پیش از وقوع حوادث و ضرورت پیش بینی مداخالت روانی-اجتماعی: در این 
خصوص 1- داشــتن پروتکل مشخص برای غربالگری و ارائه خدمات درمانی در حوزه سالمت روان، 2- هماهنگی 
و همکاری بین ارائه دهندگان خدمات ســالمت روان به ویژه اداره سالمت روان معاونت های بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشــکی، بهزیستی و هالل احمر، 3- یکپارچه و یکدست شدن ارائه خدمات و آموزش ها و شفاف شدن شرح 
وظایف هریک از دســتگاه های ذی ربط، 4- توجه و اولویت دادن به کودکان و ارائه خدمات ســالمت روان و بازی 
درمانی به آن ها، 5- اســتفاده از ظرفیت ســمن ها و بخش خصوصی با توجه به کمبود نیروی ارائه دهنده خدمات 

سالمت روان، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
 

 کالم آخر؟
تجربه ای که در فرایند مطالعه و مشارکت در به فرجام رسانیدن گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه حاصل 
شــد، کمتر از نتایج آن نیســت. اهمیت یافتن جوانب اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی و روانی سیالب به مثابه بحران و 
ضرورت توجه به آن ها در پیشــگیری، مهار و مدیریت سیالب ها، برجستگی مطالعات و پژوهش های میان رشته ای و 
همفکری ها و همکاری های ســه گانه علمی و اجرایی و مدنی، به دست آمدن داده های ارزنده کمی و کیفی حتی در 
سطوحی فراتر از آنچه تاکنون انتشار یافته است و رو آوردن دانشجویان و محققان ارجمند به پایان نامه ها و رساله ها و 
پژوهش های مسأله بنیاد، بخشی از دستاوردهای این کارگروه و کارگروه های دیگر است که امید می رود این رهیافت 

در مواجهه با بحران های دیگر پشِت سر و پیِش رو مورد بهره برداری قرار گیرد.

دکتر عباس قنبری باغستان / اجتماعی - فرهنگی
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با توجه به آسیب ژنوم و انتقال به نسل آینده 
مسأله سیگار و دخانیات مسأله نسلی است

دکتر موسوی موحدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهم ترین مسائلی است که سال هاست در آموزش عالی 
کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه دانشجویی، 
بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد بود. دانشگاه تهران 
نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاست گذاری های الزم در این زمینه را انجام داده و اخیراً 
نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. اما قبل از اجرای این برنامه به صورت 
رسمی، مسأله دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به عنوان یک مسأله اجتماعی و فرهنگی، همواره 
مورد توجه بخش های مختلف دانشگاه تهران قرار داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی فعالیت های علمی، پژوهشی و حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، 

طرح های پژوهشی و ... در این زمینه انجام داده اند.
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، از جمله این مراکز است که از سال 1۳۶1 
این برنامه را آغاز کرده است. به همین مناسبت و برای آشنایی با سابقه این امر و همچنین تشریح 
رویکردهای علمی پیرامون مضرات استفاده از دخانیات و شیوه های صحیح منع آن، هدیه میرزایی در 
گفت وگویی با دکتر علی اکبر موسوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و استاد 

ممتاز دانشگاه تهران به بررسی این موضوع پرداخته است.

 آسیب ژنوم و انتقال به نسل آینده از مضرات دود سیگار است
دکتر موسوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در ابتدای این گفت وگو ضمن تبیین برخی 
از مضرات دود سیگار، اپی ژنتیک را از مهمترین مباحث مطروحه در این زمینه برشمرد و گفت: »عموم مردم با 
مسأله اپی  ژنتیک و آسیب ژنومی دود سیگار آشنایی ندارند. دود سیگار با دارا بودن حدود 4600 تا 6000 ترکیب 
شیمیایی مختلف زمینه ساز عوارض مهلک همچون سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، مشکالت کلیوی، دیابت 

و بیما ری های دیگر است«.
وی با اشاره به انتشار کتاب »دودسیگار: تازه های علمی در تعدیل آسیب های ناشی از آن« به نگارش خود و سیده 
زهرا موسوی نژاد و رضا یوسفی در سال 1388، خاطرنشان کرد: »رویکرد این کتاب آگاهی رسانی به افرادی است 
تعدیل  راه های  داده شده و همچنین  زیان های مصرف سیگار هشدار  این کتاب  که سیگار مصرف می کنند، در 

قانون  گذاری و فرهنگ سازی باید رویکرد و ریشه علمی داشته باشد
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و جلوگیری از زیان های آن نیز ارائه شده است. در بخشی از این کتاب به موضوع دود سیگار، تخریب ژنومی 
و انتقال به نسل آینده پرداخته می شود. بر این اساس عنوان شده است که دود سیگار مسبب ایجاد جهش های 
HPRT، تولید ادرار جهش زا، تبادل کروماتیدهای خواهری، ناپایداری ریز ماهواره ها و تخریب DNA در برخی 
بافت ها و سلول های رویشی است. ترکیبات موجود در توتون قادرند جهش  هایی را در ژنوم ایجاد کنند که انباشته 
کودکان  بر سالمت  بارداری  دوران  در  به ویژه  مادران  بودن  سیگاری  می شود.  به سرطان زایی  منجر  آنها  شدن 
و  رشته ای  شکست های   ،DNA افزایش  آناپلوئیدی،  فراوانی  نیز  سیگاری  مردان  اسپرم  در  می گذارد.  اثر  آنها 

آسیب های اکسایشی باال می رود و جهش در اسپرم قابل انتقال به نسل بعد است«.
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک افزود: »بنابراین، این تغییرات مخرب ممکن است منجر به تغییرات 
بماند.  پایدار  بعدی هم  زاده ها شود و می تواند حتی در نسل های  ژنتیکی  ترکیب  در  برگشت  قابل  و غیر  پایدار 
یعنی  کند،  ایجاد  را  نامطلوبی  عوارض  می تواند  نیز  سیگار  دود  با  ناخواسته  مواجهه  شده  گفته  موارد  افزون بر 
ژنتیکی،  مسائل  به  تبدیل  می تواند  نیز  آنها  از  بعد  نسل  چند  در  می دهند  قرار  استفاده  مورد  افراد  که  سیگاری 
سیتوژنتیک و ژنوتاکسیک شود. لذا، مسأله سیگار بحث نسلی دارد و مضرات سیگار فقط متوجه شخصی که از 
آن استفاده می کند نمی شود، بلکه نسل های بعدی آن را نیز با مشکالت زیادی روبه رو خواهد کرد. این زاویه از 
دیدگاه علمی را بیشتر باید در بین دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان دانشگاه و همچنین اعضای مختلف 

جامعه اطالع رسانی کنیم، بحث انتقال نسلی مضرات سیگار امروزه در دنیا مورد توجه قرار گرفته است«.

 نیکوتین موجود در سیگار، پیش ساز مواد سرطان زا در بدن
استاد ممتاز دانشگاه تهران با بیان اینکه در بخش دیگری از این کتاب موضوع نیکوتین به عنوان پیش ساز مواد 
سرطان زا در بدن مورد بررسی قرار گرفته، تأکید کرد: »در این بررسی آمده است که مسأله ترکیب آلکالوئیدی 
ماده اعتیادآور و فوق العاده قوی است که منبع اصلی و تجاری آن برگ گیاه تنباکوست. هر عدد سیگار حاوی 15 
تا 30 میلی گرم از این ماده است و به ازای هر سیگار 0/5 میلی گرم نیکوتین جذب بدن فرد سیگاری می شود. 
این  است.  کشنده  شود،  بدن  در صورتی که جذب  ترکیب  این  میلی گرم   60 غلظت  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
از آنجایی که نیکوتین در  از غشای سلول ها عبور می کند و به سرعت در مغز تجمع می یابد.  ترکیب به آسانی 
پیام آورهای  و  برخی هورمون ها  است، می تواند غلظت طبیعی  اختصاصی  گیرنده  دارای  سطح سلول های مغزی 

عصبی را تغییر دهد و در نتیجه اثرات خاصی بر بخش های متفاوتی از بدن داشته باشد«.
و  زیاد می کند  را  فشار خون  و  قلب  نیکوتین سرعت ضربان  دیگر،  »از طرف  داد:  ادامه  دکتر موسوی موحدی 
با فلج کردن مژک هایی که در نظافت مجاری تنفسی  موجب پیدایش لخته های غیر عادی در خون می شود و 
فوق العاده  مواد  پیش ساز  نیکوتین  همچنین  دارد.  تنفسی  دستگاه  بیماری های  در  عمده ای  سهم  دارند،  نقش 

سرطان زایی نظیر نیتروزآمین ها و متیل آمین است و نقش مهمی در ایجاد سرطان های لوله گوارش نیز دارد«.
 

 فرهنگ سازی و قانون گذاری الزمه دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار اینکه در بسیاری از دانشگاه های دنیا استفاده از سیگار ممنوع است، 
گفت: »بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات در دنیا هستند که با جدیت منع استفاده از سیگار را دنبال می کنند، حتی 
در کشورهایی همچون سنگاپور استفاده از سیگار در جامعه و بین عموم ممنوع است. دانشگاه تهران هم به عنوان 
یک دانشگاه علمی و فرهنگی شایسته است با آگاهی دادن، موضوع »دانشگاه عاری از سیگار« را فرهنگ سازی 
کند. اطالعات علمی الزم در خصوص مضرات استفاده از سیگار باید در دسترس عموم قرار بگیرد تا مردم تصور 
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باید بدانند فرزندان و نسل های آینده را  نکنند که سیگار فقط مسأله ای شخصی، تنوعی و تفریحی است، بلکه 
نیز با مشکالتی روبه رو خواهد کرد«.

به  دستیابی  الزمه  قانونگذاری  و  فرهنگ سازی  اینکه  بر  تأکید  با  بیوفیزیک  و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
الزم  قانون های  هم  و  شود  فرهنگ سازی  باید  هم  زمینه  این  »در  کرد:  عنوان  است،  دخانیات  بدون  دانشگاه 
تدوین و اجرا شود. فرهنگ سازی این است که ما بر مبنای دانش و آگاهی به دیگران نکات، مسائل و مضرات 
استفاده از سیگار را اطالع رسانی کنیم و اینکه چه اتفاق هایی برای خود شخص، خانواده او و نسل های بعد خواهد 
افتاد. بسیاری از مردم در این باره و ایجاد و بروز مشکالت ژنتیکی آگاهی الزم را ندارند، دادن اطالعات خوب 
مبنی بر دانش تبدیل به فرهنگ سازی می شود. آگاهی داشتن نسبت به هر موضوعی مقدمه اجرای قانون است. 
اطالع رسانی باید با شیوه بسیار لطیف بیان شود و این کار را دانشگاه ها می توانند به نحو صحیح و مطلوب انجام 

دهند«.

 باید از سخن و دانش استادان صاحب نظر برای فرهنگ سازی بهره مند شویم
استاد ممتاز دانشگاه تهران تصریح کرد: »سؤالی که مطرح می شود این است که این فرهنگ سازی باید از طرف 
و زبان چه شخصی صورت بگیرد؟ در پاسخ می توان گفت کسی که دانشگاه و جامعه علمی به گفتار و کردار او 
احترام می گذارد، گاه شنیدن یک سخن و جمله ای از زبان اشخاص صاحب نظر و آگاه که به لحاظ جایگاه علمی 
و شخصیتی مورد قبول و اطمینان هستند، بسیار تأثیرگذارتر از آن است که به طور مثال یک واحد و یا اداره ای 
از استادان بسیار خوبی که در حال حاضر در  انعکاس دهد. به نظر می رسد  در دانشگاه بخواهد مطلبی را بارها 
این زمینه فعالیت و آگاهی الزم را دارند باید دعوت شود تا در فضاهای مجازی زمانی را در رابطه با این مسأله 
به  اعضای هیأت علمی  و  کارکنان  دانشجو،  نسل جوان  برای  را  بسیاری  تأثیر  رویکرد  این  یقینًا  کنند،  صحبت 

همراه خواهد داشت«.
دکتر موسوی موحدی در ادامه عنوان کرد: »در این زمینه می توانیم از همکاری استادان دانشگاه تهران که البته 
خود آنها سیگار نمی کشند بهره مند شویم، چون کسی که نظر و یا مطلبی را بیان می کند، در درجه اول باید خود 
به آن عمل کند تا بتواند آن را انتشار دهد. کسی نمی تواند سیگار بکشد و دیگری را از این کار منع کند، بلکه 
باید عاری از سیگار باشد تا بتواند در خصوص تعدیل و یا عدم استفاده از سیگار صحبت کند. این فرهنگ سازی 
می تواند از جانب استادان صاحب نظر و در قالب سخنرانی های نو، علمی و کوتاه همچون سخنرانی های تد ارائه 

شود«.

 اقدام های دستوری و بخشنامه ای تأثیر چندانی نخواهد داشت
وی با اظهار اینکه قانون قبض و بسط دارد و من همیشه موافق بسط آن هستم، خاطرنشان کرد: »باید گفت 
لطیف و  آگاهی، فرهنگ و جمالت  به صورت  باید  را  قانون  لذا،  است.  بوده  کارآمد  به صورت قبض کمتر  قانون 
نباید  را  قانون  امروزه  بشنویم.  دانشگاهی هستند،  جامعه  قبول  مورد  که  افرادی  زبان  از  و  بیاوریم  در  کاربردی 
پلکانی،  دانش،  و  علم  مبنای  بر  و  نغز  نکات  و  با سخنان  باید  را  قانون  بلکه همین  نوشت،  دیکته ای  به صورت 
کوتاه، علمی و با لحن زیبا ارائه دهیم. من همیشه تأکید دارم اگر بتوانیم مطالب را به زبان سعدی برای مردم 
بازگو کنیم، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ایراد ما بر این است که این حکما را داریم که به بهترین شیوه سخنانی 
را گفته اند، اما بهره کافی از آنها نمی بریم. این گونه مسائل را باید با اندیشمندان و استادان مطرح کنیم تا دریابیم 

آنها چگونه می توانند این قوانین را به زبان شیوا و رسا عنوان کنند و بعد آن را انتشار دهیم«.



413

خوشایند  و  خوب  لحن  و  اخالق  باید  چیزی  هر  در  اینکه  بیان  با  بیوفیزیک  و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
استفاده شود، افزود: »در این صورت است که حتی قواعد بازدارنده ای همچون منع استفاده از دخانیات در بین 
نخواهد  چندانی  تأثیر  بخشنامه ای  و  دستوری  اقدام های  باشد.  داشته  بیشتری  تأثیرگذاری  می تواند  نیز  جوانان 
داشت، قانون را باید به صورت باز همراه با آگاهی و لطافت عنوان کنیم و البته در کنار آن الزم است تا راهکارهای 
مورد نیاز هم ارائه شود. اگر ما منعی برای انجام ندادن کاری و یا تأکید برای انجام آن داریم، در مورد آن باید 

آگاهی های الزم را بدهیم«.

 دستورالعمل های اداری در زمینه منع استفاده از دخانیات محتوای الزم را ندارند
استاد ممتاز دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: »به شخصی گفته می شود که باید مصرف سیگار را 
تعدیل کند، وقتی به آن وابستگی دارد چگونه می تواند این کار را انجام دهد. تعدیل با متوقف کردن و ترک کردن 
فرق می کند، باید راهی به این افراد نشان داده شود تا اندک اندک و البته با خواسته و میل خود این کار را انجام 
دهند. قانون و اجرای آن در اداره امور بسیار مهم است، اما به این نکته هم شایسته است توجه کنیم و بدانیم 
قانون زیر بنا می خواهد و باید در باور و قلب انسان نهادینه شود تا بتواند آن را اجرا کند. قانون خوب است، اما 

به شرط آنکه کارایی داشته باشد و شرط کارایی آن زیربنای فرهنگی و آگاهی سازی است«.
دکتر موسوی موحدی با تأکید بر اینکه قانونگذاری و فرهنگ سازی باید رویکرد و ریشه علمی داشته باشد، گفت: 
انتشار  از سیگار در دانشگاه به راه های مختلف  از مطالب در حال حاضر در خصوص ممنوعیت استفاده  »خیلی 
پیدا می کند که به نظر می رسد که این مطالب گذرا خواهند بود و کارایی الزم را نخواهند داشت، چون با علم 
زمینه  این  در  تأکید می شود  ندارند.  را  منتشر می شوند محتوای الزم  اداری که  نیستند. دستورالعمل های  همراه 
دانشگاه  در  به ویژه  باشیم،  داشته  علمی  رویکرد  باید  فرهنگ سازی  چه  و  قانون  اعمال  چه  مسائل  البته همه  و 
شایسته است در این مورد و سایر موارد مکانیزم علمی ارائه شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد. وقتی ما یک جوان 
دانشجو را از کشیدن سیگار منع می  کنیم اگر این مسأله با رویکرد علمی تبیین شود، یقینًا تأثیر بیشتری خواهد 
استرس در  ایجاد می کند و  استرس  برای یک جوان تشریح کرد که سیگار  به طور مثال مطلوب است  داشت. 
بدن به رادیکال های آزاد غیر متعادل تبدیل می شود و این امر زمینه ساز خیلی از بیماری ها از جمله دیابت و یا 
کوید -19 خواهد بود. مسائل باید به لحاظ علمی بازگو شود تا شخص بتواند قانع شود و گام در راه تعدیل و یا 

ترک سیگار بردارد«.

 با احساس و رویکردهای شخصی و مسائل سطحی تصمیم نگیریم
وی با بیان اینکه ما دانشگاهی هستیم یعنی باید بر مبنای دانش تصمیم بگیریم و عمل و مدیریت کنیم، اظهار 
کرد: »مدیریت ما باید بر مبنای دانش باشد و با احساس و رویکردهای شخصی و مسائل سطحی تصمیم نگیریم. 
هر کشوری که بر مبنای دانش کار کرد موفق شد و توانست پیشرفت کند. در دانشگاه تهران استادان صاحب نظر 
بسیاری هستند، این دانشگاه یک مرکز بسیار بزرگ برای اندیشه و دانش است که با نگاه های گوناگون می تواند 
زیادی  تعداد  تهران  پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه های  در  کند.  مطرح  را  سیگار«  از  عاری  »دانشگاه  گفتمان 
دانشمند و صاحب نظر در رشته های مختلف هنر، علوم، ادبیات، علوم پزشکی، حقوق و … هستند که می توانند 
از دیدگاه خود در رابطه با مسأله سیگار و تعدیل آن صحبت کنند. به طور مثال استادان دانشکده روان شناسی 

خیلی خوب می توانند به مفاهیم استرس زا و عوامل و مضرات آن بپردازند«.
تعریف،  تحقیقاتی  طرح  می توان  زمینه  این  در  اینکه  بر  تأکید  با  بیوفیزیک  و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
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حاضر  حال  »در  افزود:  داد،  ارائه  عملی  و  علمی  راهکارهای  و  کرد  منتشر  بین المللی  و  ملی  در سطح  مقاالت 
فضای مجازی برای گفت و گو در دسترس است. همان گونه که گفتم مطلوب است مجموعه سخنرانی های ویژه 
با عنوان تد ایرانی و یا سخنرانی های ویژه دانشگاه تهران با مباحث گوناگون تهیه شود. البته در این سخنرانی ها 
به  غیر مستقیم  به صورت  و  بیان  دیگری  باید مسائل  بلکه  پرداخت،  به موضوع سیگار  نباید مستقیمًا  خیلی هم 
عوارض سیگار اشاره شود که این رویکرد می تواند بیشتر تأثیرگذار باشد. به نظر می رسد اگر این کار انجام شود، 
بر کارهای دیگر مقدم است و تأثیر بر قلب و روان انسان ها خواهد داشت. الزم به ذکر است که بدانیم با محبت 
ایرانی ها صاحب  و لحن زیبا می توانیم بر قلوب دیگران تأثیر بگذاریم و این نکته مهم را فراموش کرده ایم. ما 
حکمت عالم هستیم، اما در مدیریت ها از آن استفاده نمی کنیم و توجه نمی شود که قلب چه می خواهد، هل الجزاء 

االحسان اال االحسان«.
استاد ممتاز دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: »به هر طریق صحبت ها و سخن های ما با لحن نیکو و ادب اثرگذار 
و  نظرخواهی  علمی  اعضای  از  بریم.  پیش  را  رویه  این  پیشین  حکمای  از  الگوبرداری  با  می توانیم  که  می شود 
اختیار  در  مجازی  به صورت  آنها  فهرست  و  دهند  ارائه  علمی،عمومی  سخنرانی های  که  شود  درخواست  آنها  از 
دانشگاهیان قرار بگیرد. شایسته است روابط عمومی دانشگاه نیز ارائه این سخنرانی ها را مدیریت کند تا به نحو 

مطلوبی بهره برداری شوند«.

 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، چهل سال عاری از دخانیات
را  بیوفیزیک  و  بیوشیمی  مؤسسه  ریاست  دوره  چهار  »بنده  گفت:  پایان سخنان خود  در  موحدی  موسوی  دکتر 
زمینه  در  یعنی  افتاد،  اتفاق  این  زمان  آن  در  و  است  بوده   1361 در سال  آن  دوره  اولین  که  داشته ام  بر عهده 
منع استفاده از سیگار قانون گذاری صورت گرفت. خوشبختانه با همکاری اعضای هیأت علمی و سایر کارکنان 
توانستیم این مؤسسه را عاری از دخانیات کنیم. در حال حاضر کسی در محیط مؤسسه از سیگار استفاده نمی کند 
و این کار به گونه ای خالف محسوب می شود و باید گفت نزدیک به چهل سال است که این رویکرد در مرکز 

پیاده سازی شده و مورد حمایت قرار گرفته است.
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اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های صرف
نتایج منفی خواهد داشت

مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهمترین مسائلی است که سال هاست در آموزش عالی 
کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه دانشجویی، 
بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد بود. دانشگاه تهران 
نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم در این زمینه را انجام داده و اخیراً 
نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. اما قبل از اجرای این برنامه به صورت 
رسمی، موضوع دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به عنوان یک مسأله اجتماعی و فرهنگی، همواره 
تحقیقاتی  مراکز  پردیس ها،  دانشکده ها،  و  بوده  تهران  دانشگاه  مختلف  بخش های  توجه  مورد 
پایان نامه،  کتاب،  قالب  در  زیادی  نظری  و تالش های  پژوهشی  علمی،  فعالیت های  پژوهشی،  و 
طرح های پژوهشی و... در این زمینه انجام داده اند. به همین مناسبت جهت تشریح رویکردهای 
علمی و جامعه شناسانه پیرامون مضرات استفاده از دخانیات و مواد مخدر و شیوه های صحیح منع آن، 
هدیه میرزایی، کارشناس روابط عمومی دانشگاه تهران در گفت وگویی با دکتر مهرداد عربستانی، 
دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی، به بررسی این موضوع پرداخته است. 

دانشگاه بدون دخانیات به رفتار صحیح و سالمت محور توجه دارد

دکتر عربستانی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، در ابتدای این گفت وگو با تبیین مفهوم دانشگاه بدون دخانیات 
گفت: »رویکرد دانشگاه بدون دخانیات مفهومی است که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های دنیا اعمال می شود و 
ایده ای است که به رفتار صحیح اجتماعی و سالمت محور توجه دارد و باعث شده که خیلی از دانشگاه ها در سراسر 
دنیا این سیاست را پیش بگیرند. به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیای آمریکا حدود 80 دانشگاه در زمره دانشگاه های 
عاری از مصرف دخانیات هستند و البته دانشگاه هایی هم هستند که در این خصوص اقدامی نکرده اند، ولی باید توجه 
داشت که در این دانشگاه های عاری از دخانیات، بسیاری جوازها و عرف ها و امکانات وجود دارد که در دانشگاه های 

ما معمول نیست«.
وی افزود: »دانشگاه بدون دخانیات ایده ای است که مبتنی بر رفتار سالم به وجود آمده است. در دانشگاه تهران هم اگر 
این ایده مطرح شده، طبعاً باید یک چنین مبنایی داشته باشد که قطعاً بر اساس پیش فرض هایی بوده است که الزم است 
مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر اگر دانشگاه تهران به عنوان یک نهاد دانشگاهی و علمی می خواهد چنین کاری 

ه گرایانه به دور از واقعیات منجر به شکست است تلقی های تنزُّ

دکتر مهرداد عربستانی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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را انجام دهد، حتماً باید تمام جوانب امر را در آن لحاظ کند تا همه ارکان آن و به ویژه دانشجویان بتوانند با آن همراهی 
الزم را داشته باشند. در گذشته به دلیل اشتباهاتی که در این گونه سیاست گذاری ها و شیوه های اجرای آنها شده )مانند 
سیاست های پوشش( برخی موضوع ها را تبدیل به محل منازعه و جبهه کشمکش کرده ایم و لذا االن این کار باید با 

دقت صورت بگیرد«.

 استفاده از مواد تخدیر کننده می تواند معلول ناخرسندی های اجتماعی باشد
دکتر عربستانی با بیان اینکه به لحاظ تاریخی، استفاده از مواد شیمیایی برای به دست آوردن نوعی آرامش و لذت تقریبًا 
در همه جوامع مختلف مرسوم بوده است، خاطرنشان کرد: »در اکثر جوامع مواد شیمیایی به صورت مجاز و یا غیر مجاز 
همواره مورد استفاده قرار می گرفته است، از موادی همانند تنباکو که می تواند آثار اجتماعی کمتری داشته باشد تا مواد 
دیگری همچون ناس و قات و دانه های بتل در آسیای جنوبی و جنوب شرقی. البته در جوامع مختلف معمواًل افراد بالغ 
اجازه استفاده از این مواد را داشتند که نشان می دهد تابویی برای جوانان و نوجوانان وجود داشته است. همچنین موارد 
دیگری مانند الکل، مخدرها، روان گردان ها و مواد صناعی که اخیراً خیلی زیاد شده است، از زمره این فنون شیمیایی 

برای کسب لذت بوده اند که البته مواد اخیر تأثیرات نامطبوع بیشتری بر فرد و جامعه دارند«.
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی با اشاره به نظرها و اندیشه های »زیگموند فروید« درباره زندگی اجتماعی انسان تصریح 
کرد: »فروید معتقد است، اصواًل جامعه انسانی به گونه ای طراحی نشده که سعادت انسان به طور کامل در آن محقق 
شود و همواره نوعی ناخرسندی در بطن هر اجتماع انسانی وجود دارد؛ چون الزمه زندگی در اجتماع چشم پوشی از تمناها 
و تمایالت غریزی، در ازای بهره مندی از مزایای زندگی اجتماعی، مثل پاکیزگی و زیبایی، نظم، امنیت و پیش بینی پذیری 
است. پس این محرومیت ها همیشه وجود دارد و به ویژه اگر آنچه جامعه به انسان می دهد جبران این چشم پوشی ها را 
نکند، همیشه انسان سعی دارد تا به روش های مختلفی این محدودیت ها و عدم توازن لذت را جبران کند. اگر چه این 
روان کاو شهیر معتقد است که در نهایت چنین رویکردی به طور قطع محقق نمی شود، یعنی انسان نمی تواند خرسندی 

کامل را در اجتماع کسب کند«.
وی ادامه داد: »فروید، همچنین از مکانیزم هایی نام می برد که برای جبران این ناخرسندی ها به کار گرفته می شود؛ از 
عشق و هنر گرفته تا استفاده از مواد شیمیایی. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که بر اساس این نظریه، استفاده 
از مواد شیمیایی در واقع واکنشی برای جبران ناکامی های ذاتی جامعه است و البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از 
مواقع وقتی شخص در آن غرق می شود و همان سوءمصرف رخ می دهد، ممکن است تبعات جبران ناپذیر زیادی را به 

همراه داشته باشد و فرد سیری قهقرایی را طی کند«.

 اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های صرف، نتایج منفی خواهد داشت
دکتر عربستانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های صرف و بدون جایگزین در 
جوامع نتایج منفی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: »کسی که سیگار می کشد و یا از ماده مخدری استفاده می کند، 
طبعاً به دنبال نوعی لذت است. سوای قضاوت اخالقی در این باره یا مضرات بهداشتی این مصرف این نکته قابل توجه 
است که اگر کسی از لذتی محروم می شود، آیا چیزی جایگزین آن می شود و منبع لذت دیگری به او ارائه می شود یا 
نه؟ چون اگر جامعه نتواند در ازای ممنوعیتی که ایجاد می کند، جایگزینی را فراهم آورد آن وقت ممکن است عدم 
توازن اقتصاد لذت، تبعات و مشکالت پیچیده ای ایجاد کند که ارتباطات و حیات اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد. ما 
باید بتوانیم شادی و یا به عبارت دیگر لذت متعادل را در جامعه برقرار کنیم، یعنی اگر می خواهیم جامعه حالت طبیعی 
داشته باشد و انسان ها به لحاظ روانی فرو نریزند و تواتر خشم و احساسات منفی باال نرود، باید این تعادل برقرار شود و 
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در جایی که یک لذتی و یا بخشی از آن گرفته می شود، قطعاً باید بتوانیم جایگزین بهتری برای آن تعریف کنیم. البته 
الزم به توضیح است که در اینجا منظور از لذت یک اصل مقوم حیات روانی و اجتماعی و قرین رضایت و سعادت است 

و نباید لذت در معنای لذت گرایانه یا هدونیستی )Hedonism( اشتباه گرفته شود«.
دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی بیان کرد: »جامعه نباید در مسیر ممنوعیت صرف حرکت کند، اتخاذ این رویکرد 
به نظر من می تواند زمینه ساز ناهنجاری های بیشتری شود. درست است که مصرف سیگار عوارض نامطلوبی به ویژه 
برای سالمتی دارد و ممکن است حتی برای اطرافیان، یعنی کسانی که به ناچار در معرض آن قرار می گیرند اعتیاد ثانویه 
را به همراه آورد و نوعی تعدی به حقوق دیگران هم قلمداد شود. اما پاسخ این سوال که چرا با تمام دالیل بهداشتی 
و توجیهاتی که در زمینه مضرات مصرف دخانیات وجود دارد، اشخاص همچنان به مصرف آن تمایل دارند، نشان 
می دهد که چیزی غیر از سالمت در کشش به دخانیات نقش دارد که سالمت را در محاق می برد. یکی از آنها البته اثر 
آرامش بخش و تمرکز )هر چند موقت( مواد شیمیایی سیگار و احساس رضایت ناشی از عادت است. سوال این است که 

چه چیزی را می توان جایگزین چنین تأثیری کرد؟ به نظر من این یک پرسش کاماًل اساسی است«.

 بسیاری از کشورها در سیاست گذاری های کنترل سوء مصرف مواد، نفی مطلق را کنار گذاشته اند
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها در سیاست گذاری های خود برای کنترل سوء مصرف مواد سالهاست نفی مطلق را 
کنار گذاشته اند، افزود: »مطالعات نشان داده هر چیزی که ممنوع یا غیرقانونی شده به صورت پنهانی و خطرناک تر ادامه 
یافته است و به دلیل اینکه این گونه رفتارهای پنهانی از دایره کنترل اجتماعی خارج می شوند، ممکن است آسیب های 
اجتماعی و جرم ها و تخلفات دیگری را نیز به همراه آورند که متعاقباً هزینه های بیشتری را به جوامع تحمیل کند. مثل 
شکل گیری اقتصادی زیرزمینی و باندهای تبهکار پیچیده که در نهایت باعث می شود که تغییری در دسترسی پذیری 

مواد رخ ندهد«.
دکتر عربستانی با تصریح اینکه امروزه بسیاری از کشورها برای برخورد با سوء مصرف مواد مخدر رویکرد »کاهش 
آسیب« را پیش گرفته اند، خاطرنشان کرد: »باید تأکید کرد که برخوردهای قهری و ممنوعیت برای مقابله با مصرف 
 Harm( دخانیات و یا مواد مخدر بهترین شیوه ها قلمداد نمی شوند و در عوض راهکارهایی همچون کاهش آسیب
reduction( مطرح شده که سعی کرده اند تا جایی که امکان پذیر است مصرف را داخل مرزهای کنترل اجتماعی قرار 
دهند تا بتوانند به منظور کاهش آسیب بر آنها نظارت داشته باشند. همان طور که می دانید این امر در مورد مواد کانابینوئید 
)Cannabinoids( )مثل حشیش و ماری جوآنا( رخ داده و در برخی جوامع مصرف آن آزاد - یعنی »مجاز اما زیر 
نظر« - شده است. البته احتمااًل این آزادی به دلیل بی خطر و سالم بودن این مواد نیست، بلکه منظور این است که 
بتوانند کنترل بر روی آن داشته باشند و احتمااًل آن را جایگزین مصرف مواد آسیب زاتر کنند. به این ترتیب وجود اعتیاد به 
منزله یک ناهنجاری تا حدودی در داخل جامعه »هنجار« قلمداد می شود و تأکید بر کاهش آسیب های ناشی از مصرف 
است. این رویکرد همچنین در ایران هم با جرم زدایی از مصرف مواد و فعالیت هایی مثل در اختیار قراردادن سرنگ های 

استریل به معتادان تزریقی اتخاذ شده است«.

ه گرایانه و به دور از واقعیات، منجر به شکست است  تلقی های کامالً تنزُّ
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی تأکید کرد: »اینکه ما بخواهیم با اعمال ممنوعیت هایی، جامعه ای بدون هیچ »آلودگی« 
به وجود بیاوریم، باید گفت تلقی های تنّزه گرایانه و به دور از واقعیات است که بدون در نظر گرفتن همه جوانب انجام 
می شوند و اغلب اوقات به شکست منجر می شوند. در جوامع علمی و کنفرانس های بین المللی نیز این موضوع مورد توجه 
قرار گرفته است که ممنوعیت صرف و برخورد قهری در این زمینه دیگر جوابگو نخواهد بود و باید با دید واقع گرایانه تر 
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عوارض این آسیب ها را کاهش داد، یک جست وجوی اینترنتی با کلید واژه های »جنگ علیه مواد« تعداد زیادی از این 
کنفرانس ها، مقاالت و بیانیه ها را به دست می دهد«.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه اتخاذ رویکرد دانشگاه بدون دخانیات توضیح داد: »با توجه به نکاتی 
که ارائه شد، اگر بخواهیم دانشگاه عاری از دخانیات داشته باشیم به جای ممنوعیت های خیلی سخت باید از سیاست های 
جایگزین استفاده کرد، کما اینکه دانشگاه های عاری از دخانیات هم تقسیم بندی می شوند به دانشگاه های صد در صد 
بدون دخانیات که قطعاً در آنها زمینه سازی های زیادی صورت گرفته است تا این موضوع به عنوان یک کد اخالقی و 
رفتاری فضای آکادمیک پذیرفته شود و همچنین دانشگاه هایی که بدون دخانیات عنوان می شوند، اما در آنها مکان هایی 
برای تدخین در بخش های حاشیه ای فضای دانشگاه در نظر گرفته شده که در دید نیست و باعث آسیب به دیگران 

هم نمی شود«.
دکتر عربستانی با اظهار اینکه به عقیده من اگر دانشگاه تهران هم بخواهد در این زمینه پیش رود، راه حل مناسب 
استفاده از سیاستگذاری کاهش آسیب در مقابل منع اکید است گفت: »یعنی به یک باره نمی توان این ممنوعیت را ایجاد 
کرد، این بحث سالهاست که در دانشگاه مطرح است و اقدام ها و مکاتبه هایی هم در این زمینه صورت گرفته است، اما 
برای اینکه به شیوه صحیح اجرا شود باید با جدیت و به طور واقع بینانه و علمی همه جوانب آن بررسی شود. به نظر 
می آید اگر بتوانیم مکان هایی را در دانشکده ها قرار بدهیم که اگر کسی خواست فقط در آن محل اجازه استفاده از سیگار 
را داشته باشد، حداقل می توانیم بقیه فضاهای دانشگاه را پاک نگه داریم. افزون بر اینکه باید در یک دید کلی تر به زمینه 
حیات دانشجویی هم توجه کنیم و اگر ممنوعیتی ایجاد می کنیم برای آن جایگزینی ارائه شود تا جوانان دانشجو بتوانند 
وقت گذارنی و تفریحات جایگزینی هم داشته باشند. یعنی فقط گرفتن و در ازای آن چیزی را ندادن ممکن است در 

کوتاه مدت و با قوه قهریه ظاهراً به اجرا درآید، ولی نمی توان از شکل گیری واکنش های پنهانی جبرانی مطمئن بود«.
 

 قانون خوب است اما باید منطقی باشد
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی با بیان اینکه به اجرای قانون معتقدم و اگر قرار است قانونی اجرا شود باید به طور فراگیر 
و رسمی به آن پرداخته شود، افزود: »همان گونه که در بسیاری از دانشگاه ها یکسری قوانین اخالقی و رفتاری مدون 
وجود دارد که باید مورد توجه و رعایت قرار بگیرند، می توان در خصوص عدم مصرف دخانیات هم قوانینی را وضع کرد 
و به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارمندان و میهمانانی که وارد دانشگاه می شوند گفت که در این مکان سیگار 
کشیدن ممنوع است و با این شرط وارد دانشگاه شوند. قانون و تدوین کد رفتاری برای دانشگاه ها اصواًل امری مدنی 
است. ولی باید با توجه به امکان عملی به آن مبادرت کرد. یعنی مسأله ای را مطرح نکنیم که عماًل نتوان آن را اجرایی 
کرد و این قانون به یک جبهه جدید مقاومت و کشمکش تبدیل شود. نکته قابل توجه دیگر این است که مخاطب چنین 
قوانینی فقط دانشجویان نیستند، بلکه در درجه اول باید هدف کارکنان دانشگاه، اعم از کارمندان و اعضای هیأت علمی 
باشند که خدمت رسان های فضای دانشگاه هستند. تحقیقات نشان داده که کار با کسانی مثل پدر و مادر، متصدیان 
مدرسه و دانشگاه و خالصه کسانی که خدمتی را برای گروه هدف تدارک می بینند )Providers( بیشتر می تواند به 

تغییر رفتار خدمت گیرندگان منجر شود«.

 بسیاری از جوانان مصرف دخانیات را نشانه بلوغ و استقالل قلمداد می کنند
وی با اظهار اینکه برای بسیاری از جوانان اصواًل مصرف دخانیات نشانه بلوغ و استقالل قلمداد می شود، خاطرنشان 
کرد: »باید به نقش و تأثیرگذاری مصرف دخانیات در بین جوانان و نوجوانان به عنوان یک امر نمادین هم توجه کرد. 
این یکی دیگر از جنبه های مصرف سیگار به خصوص در نزد جوانان و نوجوانان است. نوجوانی و جوانی یک برهه سنی 
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است که با هیجانات و شور زیادی همراه است و نیاز به استقالل و کسب هویتی مستقل یا پذیرفته شدن در یک گروه 
نوعی نیاز ذاتی است که در این برهه از رشد روانی برجسته می شود . در همین سنین است که این نیاز جوانان را به 
سوی »تخطی« )Transgression( از خطوطی که قباًل در داخل آن قرار داشتند و نوعی نفی اقتدار بزرگترها سوق 
می دهد. لذا، این تخطی ها عموماً برای ایشان نشانه و نمایشی از بلوغ و استقالل شخصی محسوب می شوند. قطعاً این 
موضوع را نمی توان انکار کرد که هیچ جوان و یا نوجوان سالمی نیست که تا حدودی گذشتن از مرزها را تجربه نکرده 
باشد و شاید هم بخشی از رشد طبیعی آنها این طور اقتضا می کند که از برخی مرزها خارج شوند تا بتوانند این احساس 
استقالل و مسئولیت پذیری بالغانه را به دست آورند. اینجاست که باید با رویکردی علمی و نه صرفاً به عنوان یک شهروند 
مطیع قانون با آنها برخورد کرد و شخصیت یک جوان و نوجوان را از جنبه های روان شناختی، جامعه شناختی و حتی از 
نظر فیزیکی، یعنی جسمی و بیولوژیکی مورد توجه قرار داد. دوباره تأکید می کنم نباید تک بعدی، مثاًل فقط بر اساس 

دالیل مربوط به سالمت، با این مسأله مواجه شد«.
دکتر عربستانی تصریح کرد: »پس از گذر از دوران نوجوانی ممکن است تمایل به مصرف دخانیات ادامه پیدا نکند، 
و جوان راه های دیگری برای احساس استقالل و تشخص بیابد. به هر حال تحقیقات نشان می دهند که گرایش به 
مصرف سیگار در بین جوانان متأثر از مسائل متعددی همچون عوامل اجتماعی، شامل فشار گروهی و تقلید از هماالن؛ 
عوامل روان شناختی، مثل ارتباط نزدیک بین افسردگی، اضطراب و استرس و تمایل به مصرف سیگار؛ عوامل ژنتیکی 
و بیولوژیکی که تمایل به مصرف نیکوتین و نیز ترک آن تأثیر می گذارد و تأثیر تبلیغات و رسانه ها در ارائه تصویر »من 
آرمانی« به واسطه مصرف سیگار است. نکته مهم در این است که مصرف سیگار و برنامه ریزی برای تأثیرگذاری روی 
آن نباید فقط یک بُعد )غالباً بعد بهداشتی و سالمتی( آن مورد توجه قرار گیرد، بلکه ابعاد نمادین، لذت بخشی، اجتماعی 

و فیزیولوژیک آن مورد توجه قرار داده شود«.

 جامعه ما بیشتر رویکرد منع کننده دارد
دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی با اظهار اینکه جامعه باید در ازای چیزی که می گیرد جایگزین های مناسبی را ارائه 
دهد، افزود: »در جامعه ما جایگزین های مناسب خیلی کمی وجود دارد، اینکه جوانان در حالی که تمایل به انجام کارهای 
هیجانی و »تخطی از قیود کودکی« را دارند یک واقعیت است که الزم است به آن توجه کرد، و به همان اندازه مسلمًا 
باید به راه های کم آسیب این نیاز روانی و تعبیه و جواز حضور آن در جامعه هم فکر کرد. نمی خواهم بگویم که به این 
دلیل افراد باید به سمت استفاده از سیگار و یا مواد مخدر بروند، ولی منظورم این است که این آگاهی را باید داشته باشیم 
و مسأله سیگار کشیدن را فقط به یک امر منطقی و عقالنی مربوط به سالمت تقلیل ندهیم. ما خیلی از کارهای غیرسالم 
دیگر را هم مانند استفاده از مواد غذایی مضر به دالیل مختلف از جمله کسب لذت انجام می دهیم که جامعه هم آنها را 
منع نکرده. با لحاظ کردن همه این مسائل و اینکه در جامعه ما منع زیاد است و با توجه به نیازهای دوران رشد جوانان 
و نوجوانان باید در این زمینه نسبت به عملیاتی کردن و برنامه ریزی های دقیق، همراه با فرهنگ سازی، با گوشه چشمی 

به اقتصاد روانی لذت، گام های محتاطانه ای برداشته شود«.

 رویکردهای دانشگاه بدون دخانیات باید مبتنی بر واقعیات و امکانات جامعه تعریف شود
وی در ادامه سخنان خود گفت: »مفهوم دانشگاه بدون دخانیات به عنوان یک قانون دانشگاهی باید به آرامی در دانشگاه 
پذیرفته شود. انتظار این است که دانشگاه با آگاهی از همه جوانب به سمت کاهش مصرف دخانیات در دانشگاه پیش 
برود، به طوری که این کار مبتنی بر شواهد و منطبق با واقعیات و امکانات جامعه تعریف شود. در مورد نقش خانواده و 
دانشگاه در تأثیر بر مصرف سیگار در بین دانشجویان و جوانان سوال می شود که در پاسخ باید متذکر شد که رابطه میان 
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فرزند با خانواده و همین طور دانشجو و اولیا دانشگاه، یک رابطه پیچیده و دو وجهی است، یعنی رابطه ای درهم تنیده 
از محبت و احترام از یک سو و طرد و خصومت از طرف دیگر. به ویژه در شرایطی که شاهد افزایش هیجانات منفی 
)مثل خشم( و ناامیدی اجتماعی در جامعه و به ویژه جوانان هستیم، نباید با تکیه صرف بر پندهای اخالقی و توصیه های 
بهداشتی و پدرمآبانه دست به اقداماتی زد که این روابط را حتی پیچیده تر کند. کما اینکه مدل های فرزندپروری و روابط 
 )Permissiveness( استاد و دانشجو هم در جامعه ما تغییرات زیادی پیدا کرده و خواه ناخواه به سمت آسان گیری

بیشتر رفته است«.
دکتر عربستانی با تبیین اینکه خانواده، جامعه و دانشگاه هر یک می توانند نقش بسزایی برای جوانان ایفا کنند، تشریح 
کرد: »اما سوال این است، که کیفیت این نقش چگونه است؟ خواست های دستوری همیشه بهترین نتیجه را نمی دهند، 
زمانی این درخواست ها عملی می شوند که واقع بینانه و منطبق با هضم اجتماعی و در قالب گفتمانی مشروع و پذیرفته 
شده صورت بگیرند. صادر کننده دستور باید دارای اقتدار یا مرجعیت پذیرفته شده باشد. الزم است این امر را نادیده 
نگیریم که در شرایط جامعه ما که یک واکنش ضد اقتدار رواج دارد، مستلزم این است که هر اقدامی دستوری، به ویژه 

در خصوص منع، با ظرافت و با استناد به ارزش های مقبول صورت بگیرد«.

 نباید نسبت به تکرار احساسات منفی مانند خشم و یأس در جامعه بی تفاوت بود
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی با اشاره به تجربه ها، کارهای اجرایی و آسیب شناسی هایی که در این زمینه صورت 
گرفته، عنوان کرد: »همواره تالش کردیم تا برنامه ریزی علمی و منطقی برای آسیب های اجتماعی از جمله مسأله 
اعتیاد ارائه دهیم و در این میان همیشه این نکته مطرح بوده که چرا اعتیاد به مواد مخدر زیاد شده است و در نهایت 
یکی از نکات مورد توجه همان موضوعی بود که از ابتدای این گفت وگو نیز به آن اشاره کردم، یعنی باید به موضوع 
توازن اقتصاد لذت توجه کرد و در صورت وضع ممنوعیت بدون توجه به این توازن، اصواًل »اقتصاد روانی« به هم 
می ریزد و استفاده از قوای قهریه صرف هم ممکن است باعث تبعات نامطلوب دیگر شود. در بررسی های بین المللی 
که به ویژه از سوی گالوپ )Gallup( صورت گرفته، ایران جزو یکی از 10 کشوری است که بیشترین تجربه تکرار 
احساسات منفی مانند خشم و یأس را دارد )در دو سال ایرانیان بیشترین تجربه تکرار خشم را در دنیا داشته اند(. نباید 
به این نشانه ها بی تفاوت بود و این یک زنگ خطر بسیار مهم است، خشم، احساسی است که در اثر ناکامی، هر 
نوع از ناکامی، پدید می آید. هرچند این آمار ممکن است چندان هم دقیق نباشند، اما با احتساب هر ضریب خطایی 

همچنان یک نکته مهم و اساسی را نشان می دهند که باید به آن توجه کرد«.
وی همچنین خاطرنشان کرد: »به نظر می آید به دلیل وجود شرایطی از جمله موانع و فشارهای اقتصادی تا مبهم شدن 
مسیر ارتقای اجتماعی و احساس بی دفاعی در برابر ویروس در سال های اپیدمی، باعث شده که آحاد جامعه بیشتر ناکامی 
و ناامیدی اجتماعی را تجربه کنند که نتیجه آن البته تشدید تجربه هیجانات منفی بوده است. طبعاً در این شرایط شاید 
خیلی از مردم تمایل پیدا کنند تا این را با شیوه های منفعالنه، راحت و ارزانی که در دسترس است جبران کنند، از لم دادن 
جلوی تلویزیون و دیدن هر آنچه نشان می دهد، تا روش های شیمیایی که ظاهراً ارزان و در دسترس هم هستند. در 

چنین شرایطی چیزی که جامعه کمتر از همه نیاز دارد، یک ممنوعیت بی مالحظه دیگر است«.
دکتر عربستانی در پایان تصریح کرد: »توصیه من یک نگاه کلی احتراز از نگاه تنزُّه گرایانه و توجه به تعبیه و جواز منابع 
لذت در جامعه است که البته صرفاً در حیطه مسئولیت دانشگاه نیست، ولی دانشگاه هم می تواند به نوبه خود در مورد آن 
بیاندیشد. جایگزینی که بتواند تا حدودی احساس استقالل، لذت و نزدیک شدن به »خود آرمانی« را تسهیل کند و منع 

مصرف سیگار تنها به عنوان منعی اضافه بر منع های دیگر معنا نیابد«.
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مشکل اصلی اقتصاد نداشتن تفکر توسعه ای است

دکتر حسین عباسی نژاد اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشکده دانشگاه تهران است. تألیف 
 ، Eviews, Microfit اقتصادسنجی )مبانی و روش ها(، اقتصادسنجی کاربردی با نرم افزارهای
اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته، بانکداری الکترونیکی و کتاب ها و مقاالت بسیار دیگر از جمله 

آثار ایشان است. مشکالت اقتصادی ایران موضوع گفت وگوی لیال احمدی با ایشان است. 

چه  و  چیست؟  ایران  اقتصاد  مشکل  مهمترین  بفرمایید  سوال،  اولین  عنوان  به  عباسی  نژاد  دکتر  آقای   
ریشه هایی دارد؟

مشکل اصلی نداشتن تفکر منسجم اقتصادی و توسعه ای است، یعنی معلوم نیست در آینده اقتصاد سوسیالیستی 
قانون  44 در  پاندول به چپ و راست می رویم. اصل  یا چیز دیگری؟ مثل  یا سرمایه داری  را رقم خواهیم زد 
اصل  این  از  موسعی  تفسیر  رهبری  است.  سوسیالیستی  کاماًل  و  هستند  دولتی  بزرگ  صنایع  اغلب  و  اساسی 
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردند و به قانون اصل 44 تبدیل شد و قانونی با اهمیت برای باال 
بردن سهم و توان بخش خصوصی در اقتصاد ایران شد. ولی یک باره با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و 
قانون  این  عماًل  و  رفت  کنار  چیز  پوپولیستی، همه  با حرکت های  که  آمد  دولتی سرکار  آن  با  متناظر  مجلس 

شد. بی اهمیت 
 

می تواند  چگونه  اقتصاد  علم  و  است  کشور  سازمان های  یا  نهادها  از  بخش  کدام  رسالت  تورم  کنترل   
کمک کننده باشد؟

علم اقتصاد همانند سایر علوم حتمًا راه حل هایی برای عبور از سیکل های تجاری مانند رکود و تورم را دارد، اما 
عمل  آن  یافته های  به  زیادی  موارد  در  ولی  بیاورند،  زبان  به  اگر  حتی  نمی دانند  علم  را  اقتصاد  ما  سیاستمداران 
نمی کنند. دوست دارند محبوبیت موقتی برای خود و ماندن در قدرت کسب کنند. معمواًل کنترل تورم از وظایف 
بانک مرکزی است به شرطی که دارای استقالل نسبی باشد. به این معنی که دولت اشراف سلسله مراتبی به آن 
نداشته باشد که هر وقت بی پول شد دستور چاپ اسکناس جدید بدهد، چون حتی در شرایطی هم که مثاًل درآمد 
ارزی خوب می شود، این ارز باید در بازار بفروش برود و بانک مرکزی مابه ازای آن را به خزانه ریال بدهد، اما این 
چنین نیست و غالبًا با اعالن فروش نفت، درآمد ارزی ناشی از فروش را که هنوز به بازار ارائه نشده است با چاپ 

اسکناس خزانه بستانکار می شود.
 

سیاست های اقتصادی قشر متوسط را فقیر کرده است

دکتر حسین عباسی نژاد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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 با توجه به شرایط موجود در کشور شرط الزم برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر را در جامعه چه می دانید؟
همه حکومت ها تالش می کنند طبقه متوسط را توسعه دهند که طبقه متوسط در واقع قشر متخصص و تحصیل 
کرده است که این امر موجب کاستن از قشر خیلی ثروتمند و هم چنین فقرا خواهد شد، اما سیاست های اقتصادی 
ما باعث شده عماًل قشر متوسط را هم به سمت فقرا سوق دهیم. نه فقر را توانستیم کاهش دهیم و نه از ثروت 
ثروتمندان کاسته ایم. در نتیجه، این سیاست موجب فرار نیروی متخصص می شود چرا که احساس می کنند به اندازه 

کارایی نتیجه ای عایدشان نمی شود.
 

 در بحران کرونا بسیاری از کشورها با مشکالت اقتصادی مواجه شدند، ولی برخی از کشورها این بحران 
اینکه دلیل  بفرمایید و  اقتصادی این کشورها  را بهتر کنترل کردند و کمتر دچار بحران شدند. درباره نظام 

موفقیت آن ها را چه می دانید؟
علی الظاهر کشورهایی که موفق شدند در مبارزه با کرونا برخی مانند چین حکمرانی دیکتاتورمنشانه دارند و برخی 
مانند کره جنوبی که نسبتًا دموکراتیک هستند، ولی مهمترین عامل از نگاه من این است هرچه قدر بین مردم و 
حکومت ها عنصر اعتماد باالتر بوده باشد، موفقیت در برخورد با این پدیده ها بهتر بوده است. لذا اعتماد به حکومت 
که  دیگر کشورهایی  عبارت  به  یا  نمود.  خواهد  دشواری ها  این  رفع  به  شایانی  و حکمرانی خوب کمک  دولت  و 

سرمایه های اجتماعی باالتری دارند، موفقیت بیشتری در عقب زدن بلیه های طبیعی از جمله کووید 19 داشته اند.
 

 نقد سیاست های اقتصادی کشور با تکیه بر موازین علمی بر عهده چه نهاد و یا چه کسانی است؟
نقد عملکرد دولت ضرورتًا به عهده هیچ نهادی نیست. همه مردم، متخصصان و دانشگاه ها حق دارند بدون حب 
و بغض عملکرد دولت ها را عالمانه نقد کنند، ولی گوش شنوایی در حال حاضر وجود ندارد. نه در دولت نه حتی در 
سطح حکومتی. نهاد خاصی عهده دار نقد عملکرد دولت نیست. هرچند ما با مقامات باالتر که صحبت می کنیم نقادی 
قوی تری از دولت می نمایند و بیشتر به اپوزیسیون می مانند و گویی خودشان باعث و بانی این مشکالت نیستند، 
مانند ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، مقامات پراختیار ولی بی مسئولیت و کسانی که کسی جرأت نمی کند عملکردشان 

را نقد کند، لیکن آن ها بیشترین نقد را به عملکرد دولت ها دارند. 
باید گفت به درستی مقامات شرح وظایف خود را نمی دانند. مثاًل قوه قضائیه مرتب راجع به موضوعات اقتصادی 
اظهار نظر می کنند. مجلسیان دائم به دنبال این هستند که قوانینی را به تصویب برسانند که دولت را موظف به اجرای 

آن کنند، ولی هدف اصلی کسب محبوبیت و رای آوری است.
 

 مهمترین مانع توسعه اقتصادی در ایران چیست؟
پاسخ این سوال که مانع اصلی توسعه چیست بسیار مشکل است. برخی می گویند فرهنگ، بالفاصله مثال می زنند 
لحاظ شاخص های  به  اما  دارند،  زیادی  فرهنگی  در جنوب، شباهت های  و  مرز  و مکزیک که هم  متحده  ایاالت 
توسعه ای کاماًل متفاوتند. برخی می گویند نهادها مهم هستند مانند نهاد دین، نهاد روحانیت، نهاد خانواده، نهاد مدرسه 
و نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه ها، ولی شاید مهمترین آن ها از نظر من »نبود حکمرانی خوب« باشد و »عدم 
حاکمیت قانون«، به خصوص در رأس قوا که به اجتهاد خود عمل می کنند و بعضًا قانون را در مواقع ضروری دور 
می زنند. عدم تمکین به قانون حتی از نوع بدش مانع اساسی توسعه و پیشرفت است، از رعایت مقررات راهنمایی و 
رانندگی گرفته تا مراحل انتخاب نماینده مجلس و حتی انتخاب مدیران همه و همه مالک اصلی شأن در مصلحت 

است و نه در تخصص و شایستگی و برجستگی و کارآمد بودن افراد.
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 مهمترین دلیل ضعف در تولیدات غیر نفتی و یا کارایی پایین صنایع کوچک و متوسط را چه می دانید؟

اعتقاد دارم مهارت ایرانیان از ازمنه بسیار دور در تجارت و داد و ستد است و حتی در شرایط عادی هم صاحبان 
سرمایه در ایران به واردات و نه صادرات عالقه مندتر هستند، چون بی دردسرتر است و بازدهی و سودآوری بیشتری 
برخوردهای  تا  ناعادالنه  مالیات های  اخذ  از  زیادی مواجه هستند.  بسیار  با مشکالت  تولیدکننده ها  دارد. در حاضر 
ممیزی گرفته تا پرداخت هایی که به بیمه ها باید بپردازند و از همه مهم تر قانون کار که در مجموع کفه آن به نفع 
کارگران است تا کارفرمایان، در نتیجه تولیدکننده های ما دائم از این وضعیت گالیه دارند و آزادی عمل الزم را در 
انتخاب نیروی ماهر و غیرماهر خود ندارند. حاال شما اضافه بفرمایید مشکالت ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه و 

موانع نقل و انتقال مالی توسط بانک ها که عماًل همه را زمین گیر نموده است.
 

 آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش برنامه و نظر تخصصی اقتصاددانان کشور است؟ تعامل بیشتر بین دانشگاه 
و مسئوالن چگونه ممکن است؟

به ظاهر بله، ولی مسئوالن دستگاه های اجرایی که اغلب خود از دانشگاه به سمت تصدی شغل های اجرایی می روند، 
در عمل دانشگاهیان را دارای تفکرات انتزاعی می دانند که شناختی از واقعیت های جامعه ندارند. در صورتی که سخت 
در اشتباه هستند و نمی دانند که ایشان هستند که غرق در مشکالت سازمانی خود می شوند و عماًل روحیه تفکر علمی 
و تفکر منطقی الزم را برای حل مسئله از دست می دهند. اتفاقًا در دو سال اخیر که از جانب دولت تقاضا شد برای 
حل مسائل از دانشگاه استفاده کنند، دانشگاه ها پاسخی مثبت دادند و تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه وارد 
عمل شدند و گزارش های بسیار خوبی در زمینه مسائلی هم چون بالیای طبیعی )سیل – زلزله(، اقتصاد در سطح 
کالن، پول و بانک، ارتباطات و سرمایه های اجتماعی تهیه شد و به مسئوالن مربوط تسلیم شد و اینکه چه قدر این 

مکتوبات مورد بهره برداری رسیده باشد. نمی دانم.
 

 مشکالت زیادی سال هاست که از سوی متخصصان بحث و ارائه طریق شده است از جمله بانکداری و 
افزایش شعب بانک ها به رغم افزایش بانکداری الکترونیک، افزایش سود بانکی، تورم، بی کاری، تکیه بر 
منابع طبیعی و افزایش نرخ ارز. مهمترین دلیل برای ادامه این مشکالت و حل نشدن آن ها را در آستانه سال 

۲0۲1 چه می دانید؟
پاسخ به این سوال در حقیقت بسیار متنوع است. ولی باز هم تکرار می کنم با »حکمرانی خوب« می توانیم بر اکثر 
باید به آن بها بدهیم حل مشکالت سیاست خارجی و زندگی  از مهمترین مسائلی که  آییم.  این مشکالت فائق 
مسالمت جویانه با کشورهای جهان است. یعنی کشورهای دیگر باید اطمینان خاطر پیدا کنند که حاکمیت آن ها در 
ایجاد ارتباط با ایران خدشه دار نمی شود. البته ایران هم این مسئله برایش از اهمیت باالیی برخوردار است. به هر روی 
باید ایجاد احترام متقابل داشته باشیم و آنگاه شاهد آسفالت کردن جاده های اقتصادی توسط سیاست ورزان برای ارائه 
پیشنهادات عالمانه اقتصاددانان خواهد شد و حتی اگر مشکالت اشاره شده در سوال بر طرف نشوند، حل گره های 
سیاست خارجی به مرور باعث می شود مسائل اقتصادی از حالت پیچیده بیرون بیاید. کلیه کشورها با مشکالت تورم، 
رکود، نوسان نرخ ارز و مشکالت بانکی درگیر هستند و خواهند بود، اما با کمک نیروهای متخصص داخلی، منابع و 
خیل عظیم نیروی انسانی متخصص و همیاری کشورهای دوست قادر به حل آن ها خواهند شد، اما با کمال تأسف 

در حال حاضر دوستی که در بلندمدت همکاری راهبردی با ایران داشته باشد نداریم.
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 آیا با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی موافق هستید؟
واگذاری ها باید انجام شود و البته بهتر است قبل از آن آزادسازی قیمت ها صورت پذیرد. در علم اقتصاد گفته می شود 
که در بخش خصوصی بهره وری باالتر است و از طرفی شرکت های دولتی غالبًا یا از محل مصادره صاحبان سرمایه 
به دست آمده و یا تضامینی است که نزد بانک تصرف شده است. شرکت های دولتی هر سال زیان های زیادی را بر 
بودجه دولت تحمیل می کنند و مدیریت های ناکارآمدی دارند و دود ناشی از ناکارآمدی مدیریت آن ها به چشم مردم 
می رود، لذا باید با نظارت کامل و به طور صحیح در بازار بورس ارائه شوند و پس از آن اختیار اداره شرکت مربوطه 
به شخص خریدار واگذار شود. نباید فشارهای کارگری و غیره موجب سلب مالکیت خریداران این قبیل واگذاری ها 

شود. هرنوع کنترلی از جانب دولت ها برای اقتصاد مضر است.
 

 چشم انداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و ادامه تحریم ها را چگونه می بینید؟
کرونا رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. به تبع آن رشد اقتصادی ایران هم به دلیل تعطیلی اغلب کسب 
و کارها که به منظور نجات جان انسان ها اتخاذ می شود موجب کند کردن رشد اقتصادی و متعاقبًا فقیرتر شدن 
مردم ایران خواهد شد. حال اگر آثار تحریم های اقتصادی را به آثار وجود کرونا اضافه کنیم و با توجه به اینکه هیچ 
چشم اندازی برای از میان رفتن آن وجود ندارد، چشم انداز مثبتی برای اقتصاد ایران وجود ندارد مگر اینکه معجزه ای 

رخ دهد.
 

 آینده اقتصاد جهان پساکرونا را چگونه می بینید؟
آینده اقتصاد جهان پس از کرونا را نیز خوب نمی بینم و هر زمانی که به پایان برسد چندین سال باید ملت های جهان 
تالش کنند تا بتوانند رشد منفی این سال ها را جبران کنند. برخی از اقتصاددانان آثار کرونا روی اقتصاد جهانی را با 

رکود بزرگ سال های 1933-1929 مقایسه می کند و حتی شاید بدتر از آن دهه.

دکتر حسین عباسی نژاد / اقتصادی، بودجه و تجارت



پویش علمی ایران در آینه 1400 -4261

توسعه سرمایه انسانی، به خصوص در حوزه آموزش 
باید در ارتباط با بازار کار تعریف  شود

دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است. تألیف کتاب های اقتصاد 
کالن: نظریه ها و مسائل؛ دولت بزرگ نه؛ بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر 
تورم؛ مبانی و اصول علم اقتصاد؛ اقتصاد کالن؛ اقتصاد کالن نوین و کتاب ها و مقاالت بسیار در حوزه 
اقتصاد از آثار ایشان است. کرونا، فقر و علم اقتصاد موضوع گفت وگوی لیال احمدی با ایشان است.

 آقای دکتر رحمانی، لطفاً بفرمایید دلیل گسترش فقر در جامعه شیوع بیماری کرونا است و یا به مشکالت 
ساختار اقتصادی ما در گذشته بازمی گردد؟ در شرایط بحران کرونا اقتصاد کنترلی بهتر عمل کرده یا اقتصاد آزاد؟

گسترش فقر ربطی به بیماری کرونا ندارد، بلکه پدیده ای است که از تداوم بی ثباتی اقتصاد کالن به شکل تورم باال و 
رشد اقتصادی پایین سرچشمه می گیرد. کرونا فقط سبب شده است به طور موقتی وخیم تر شود. تورم های باال و بی ثباتی 
در بازارها عالوه بر آنکه مانع رشد اقتصادی قابل قبول و پایدار برای فقرزدایی می شود، اسباب نابرابر شدن توزیع درآمد 
را هم فراهم می نماید و به این ترتیب سبب گسترش فقر می شود. اینکه اقتصاد کنترلی بهتر عمل می کند یا اقتصاد آزاد، 
سؤال صحیحی نیست، چرا که اگر شیوع بیماری کرونا را دربردارنده اثرات خارجی منفی و دور شدن از حداکثر رفاه 
اجتماعی بدانیم، آنگاه علم اقتصاد توصیه به مداخله دولت می کند و اساساً علم اقتصاد موضوعی مستقل از اقتصاد کنترلی 
یا اقتصاد آزاد است و این عبارات درواقع انعکاس یک بینش سیاسی هستند نه انعکاس علم اقتصاد. همان طور که در 
کشورهای صنعتی هم دیده شده است، هنگامی که کرونا سبب کاهش رفاه اجتماعی و گسترش بیکاری و گسترش فقر 
به طور موقتی شده است، هیچ دولتی تردید در مقابله به خود راه نداده است، گرچه تجربه های متفاوتی وجود داشته است 
و بخش بزرگی از برنامه های مقابله با کرونا بر اساس توصیه علم اقتصاد انجام شده است. لذا، مقابله با عواقب کرونا 

بدون به کارگیری علم اقتصاد به نتیجه سودمند نمی رسد.
 

 گفته می شود پول پرچم اقتصادی یک کشور است. برای اینکه این پرچم در اهتزاز باقی بماند، چه باید کرد؟
گرچه در برخی شرایط، کشوری ممکن است برای تشویق صادرات و محدود کردن واردات موقتاً، تن به کاهش ارزش 
پول ملی و آن هم نه خیلی شدید بدهد، اما تداوم کاهش ارزش پول ملی نه علت، بلکه معلول و نشانه یک بیماری 
مزمن در اقتصاد است و آن بیماری چیزی نیست غیر از تداوم تورم های باال. لذا، با شعار نمی توان ارزش پول ملی را 

کسانی که از تورم ثروت افسانه ای می اندوزند رانتی هم برای انتقال ثروت 
خود به کانادا و امثالهم دریافت می کنند

دکتر تیمور رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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حفظ کرد و این پرچم را برافراشته نگه داشت. تا زمانی که دستگاه سیاست گذاری یک کشور شامل دولت و مجلس و 
حتی در مورد حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، قوه قضائیه نتوانند مانع شکل گیری نیروهایی شوند که تداوم 
رشد نقدینگی را به کشور تحمیل می کند و تورم را تداوم می بخشد، امکان حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد. درواقع، 
اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، نه تنها نمی توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم، بلکه تالش برای جلوگیری از کاهش 
ارزش پول ملی امر ناممکن و زیانباری است. مهم آن است که کاهش ارزش پول ملی را معلول بدانیم و نه علت، چرا 
که در غیر آن صورت امکان سیاست گذاری صحیح را از دست می دهیم. اگر از کاهش ارزش پول ملی شرمنده می شویم، 
باید از تداوم تورم و مشقت دهک های پایین نیز احساس شرمندگی کنیم. هنگامی که با تورم اسباب کاهش ارزش پول 
ملی را فراهم می کنیم، تالش برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی فقط سبب می شود کسانی که از تورم ثروت 

افسانه ای می اندوزند، رانتی هم برای انتقال ثروت خود به کانادا و امثالهم دریافت کنند.
 

 اقتصاددانان افزایش منابع طبیعی و تأثیر آن بر کیفیت آموزش را منفی می دانند. در این خصوص توضیح 
بفرمایید؟

در علم اقتصاد این موضوع به نفرین منابع )Resource curse( مشهور است. نفرین منابع ادعا می کند که به طور متوسط 
کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، از نظر رشد اقتصادی عملکرد نامناسب تری دارند یا رشد اقتصادی پایین تری دارند. در 
کشورهایی که منابع طبیعی به وفور یافت می شود و ساختار حکمرانی هم اسباب رانت جویی گسترده را فراهم می کند یا به 
تعبیر تحلیل های نهادگرایانه، نهادهای موجود محرک رانت جویی و بازدارنده فعالیت مولد هستند، آنگاه این امکان وجود دارد 
که ساختار نظام انگیزشی برای کیفیت آموزش هم زیان بار باشد. آموزش به معنی انباشت سرمایه انسانی است و سرمایه 
انسانی هنگامی که بازدهی انتظاری مناسبی نداشته باشد و در عوض بازدهی فعالیت های رانت جویانه باال باشد، به طور 
طبیعی انگیزه انباشت سرمایه انسانی که از طریق کیفیت آموزش فراهم می شود، نیز تضعیف می شود. این موضوع مقاله 
مشهوری توسط ویشنی، مورفی و شالیفر در اوایل دهه 1990 است که چگونه رانت جویی می تواند در آموزش هم انحراف 

ایجاد نماید. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی و ساختار نهادی ضعیف این موضوع بسیار حاد است. 

 عملکرد ضعیف رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی را چگونه تحلیل می کنید؟
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، هم نزاع گروه های سیاسی برای سهم بری بیشتر از رانت منابع طبیعی و هم اتکا 
به درآمد ارزی حاصل از منابع طبیعی برای واردات و گسترش رفاه و لذا تضعیف تولید داخلی و هم وفور منابع مالی ناشی 
از درآمد ارزی منابع طبیعی و بی توجهی به به کارگیری بهینه منابع کمیاب و اجرای پروژه های به اصطالح فیل سفید 
)که خود نوعی اسباب رانت جویی است(، زمینه عدم گسترش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را فراهم می نماید، ضمن 
آنکه در کشورهای دارای وفور منابع و ساختار حکمرانی ضعیف، سیاست های پولی و مالی هم در جهت بی ثبات سازی 

اقتصاد عمل می کند و بی ثباتی از مخرب ترین عوامل برای رشد اقتصادی است.
 

 آیا در این کشورها غفلت از علم و آموزش عمدی است و یا تکیه بر منابع طبیعی این غفلت سهوی را ایجاب 
می کند؟

اگر غفلت از علم و آموزش را امری عمدی بدانیم به معنی نادیده گرفتن تحلیل علم اقتصاد از موضوع است. به هیچ وجه 
غفلت از آموزش امری عمدی نیست، چرا که بسیاری از کشورهای دارای وفور منابع تالش زیادی برای گسترش انواع 
آموزش و از جمله آموزش عالی دارند )وضعیت گسترش دانشگاه ها در کشور را در نظر بگیرید(. اما وفور منابع سبب 
می شود سیاست گذاران نیاز به آموزش را نیازی واقعی تشخیص ندهند و حتی گسترش آموزش نیز اسباب رانت جویی 
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باشد )مثاًل تالش استان ها برای ایجاد دانشگاه حتی در شهرهای کوچک جهت گرفتن منابع و ایجاد پست مدیریتی و 
بودجه، تالش دانشگاه ها برای گسترش رشته ها و دوره ها بدون توجه به اینکه بازاری برای آن وجود دارد یا خیر، تالش 
دانشگاه های سطح باالی کشور برای یافتن راه هایی جهت کسب درآمد بدون آنکه با رسالت اولیه آن ها انطباق داشته 
باشد و …(. هنگامی که در کشوری مثل ما در یک سال با سرازیر شدن درآمد نفت رشد اقتصادی از منفی 2 درصد 
به 12.5 درصد می رسد، به طور طبیعی سیاست گذاران نیاز کمتری به تالش برای بهبود آموزش در خود به عنوان یک 
اولویت احساس می کنند، چرا که قرار است آموزش و انباشت سرمایه انسانی و رشد بهره وری همین رشد اقتصادی را 
ایجاد نماید. البته در علم اقتصاد می توان نشان داد که وضعیت آموزش دارای نوعی تعادل »نش« نابهینه است که برای 

هیچکدام از بازیگران عرصه آموزش بهینه نیست تالش برای بهبود را انجام دهند.
 

 ارتباط مدیریت وجوه حاصل از فروش مواد اولیه یا منابع طبیعی و عدالت بین نسلی را چگونه می بینید؟
این موضوع هم به شدت مرتبط با ساختار نهادی و حکمرانی است. مثاًل نروژ را در نظر بگیرید که چگونه نظام حکمرانی 
مناسب آن سبب شده است درآمدهای حاصل از تولید و فروش نفت صرف سرمایه گذاری و افزایش توان تولید کشور شود 
که نه فقط نسل های کنونی، بلکه نسل های آتی را نیز بهره مند می نماید. در مقابل، بسیاری از کشورهای دارای ساختار نهادی 
نامناسب برای تصمیم گیری چگونگی استفاده از درآمد منابع طبیعی، با گسترش رانت جویی نه تنها سبب نابرابری در استفاده 

از درآمد منابع طبیعی در میان نسل کنونی می شوند، بلکه حق نسل های آتی را نیز مورد بی توجهی قرار می دهند. 

 چگونه می توان رفاه را در کشور افزایش داد؟
گرچه سیاست های بازتوزیع برای چگونگی رفاه بااهمیت هستند، اما بدون ایجاد رشد اقتصادی نسبتاً باال و پایدار امکان 
ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی وجود ندارد. درواقع، رشد اقتصادی باال و پایدار، شرط الزم افزایش سطح رفاه اجتماعی 
است. به طور مشخص، در ایران برای آنکه امکان افزایش رفاه فراهم شود باید از سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد 
کالن و از جمله ایجاد تورم باال جلوگیری شود، رانت جویی محدود شود، به بسترسازی افزایش سرمایه گذاری در سرمایه 
فیزیکی، انسانی، دانشی و اجتماعی توجه جدی شود و تا حد امکان روابط با دنیای خارج برای تحقق ظرفیت های 

صادراتی و انتقال تکنولوژی مهیا شود.
 

 به نظر می رسد سرمایه انسانی و منابع طبیعی فرصت هایی برای رشد اقتصادی فراهم می کند. چرا در کشور 
ما این عوامل معکوس عمل کرده اند؟

اول در مورد منابع طبیعی باید اشاره کرد که با وجود بحث نفرین منابع، الزاماً وفور منابع طبیعی برای رشد اقتصادی 
زیانبار نیست )به عنوان نمونه خود ایاالت متحده یا کانادا هم از نظر منابع در وضعیت مناسبی قرار دارند( بلکه آنچه 
سبب زیانبارشدن آن می شود ساختار نهادی نامناسب است که از طریق گسترش رانت جویی و ایجاد بیماری هلندی و 
مختل کردن نظام انگیزشی سبب آسیب به رشد اقتصادی می شود. درواقع، اگر ساختار نهادی و حکمرانی مناسب باشد 
خود وفور منابع می تواند محدودیت های دستیابی به رشد اقتصادی را تخفیف دهد و سبب شود یک کشور سریع تر مسیر 
رشد اقتصادی را طی نماید. در ارتباط با سرمایه انسانی هم الزم است اشاره شود که اواًل سرمایه انسانی در ارتباط با بازار 
کار تعریف می شود و لذا تربیت مثاًل تعداد زیادی دانشمند و متخصص شیمی در کشوری که فعالیت اقتصادی محدودی 
درزمینهٔ این تخصص وجود دارد عماًل به معنی آن است که سرمایه انسانی انباشت نشده است و ثانیاً وفور منابع طبیعی 
در ترکیب با گسترش رانت جویی ناشی از وفور منابع طبیعی سبب می شود که اساساً نیاز به انباشت سرمایه احساس 

نشود و انگیزه آن سلب شود.
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 آیا وضعیت رشد اقتصادی در کشور به دلیل شیوع کرونا و تحریم بوده است و یا اقتصاد ما مشکالت پایه ای 
داشته است؟

اقتصاد ایران در طول حدود 30 سال پس از جنگ به طور متوسط ساالنه حدود 3.5 درصد رشد کرده است و در دهه اخیر 
به طور متوسط رشد آن نزدیک صفر بوده است. این در حالی است که برای کشوری مانند ایران رشدهای متوسط حدود 
6 درصد الزم است تا جایگاه جهانی خود را ارتقا دهد. در ده سال گذشته که کرونا وجود نداشته است و لذا کرونا فقط 
موقتاً اثر منفی بر رشد اقتصادی و آن هم فقط بخش خدمات گذاشته است. تمام شاخص ها نشان می دهد رشد بخش 
کشاورزی کماکان مانند قبل است و بخش صنایع و معادن هم فقط در دو ماه فروردین و اردیبهشت رشد منفی داشته و 
آن را در ماه های بعد جبران کرده است و لذا کرونا همانند سایر کشورها فقط وقفه ای موقتی در رشد ایجاد کرده است و 
مشخصاً در مورد ایران عاملی برای پایین بودن رشد اقتصادی آن محسوب نمی شود. البته تحریم ها بااهمیت بوده است 

و نقش مهمی در کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی در دهه اخیر داشته است.
 

 چشم انداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و ادامه تحریم را چگونه می بینید؟
به نظر نمی رسد که کرونا نقش چندان با اهمیتی در وضعیت اقتصاد ایران برای بلندمدت داشته باشد و حتی در غیاب 
واکسن کرونا اقتصاد خود را با آن تطبیق می دهد، اما تحریم ها بااهمیت است. با تداوم تحریم در حد کنونی، اقتصاد ایران 
توان دستیابی به رشد اقتصادی باال را نخواهد داشت و حتی اگر رشد اقتصادی منفی را که در سال های قبل داشته است 
پشت سر بگذارد، قادر به ایجاد رشدهای اقتصادی باال و پایدار نخواهد بود. تداوم تحریم ها اواًل با تداوم عدم اطمینان 
و کاهش توان پس انداز سبب پایین بودن سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ضروری 
است، ثانیاً تمام کشورهای موفق در ایجاد رشد اقتصادی باال با اتکا به بازار صادراتی و انتقال تکنولوژی از جهان خارج 
در قالب همکاری اقتصادی و یادگیری حین انجام فعالیت اقتصادی توانسته اند به رشد اقتصادی باال دست یابند و تداوم 

تحریم به معنی محروم شدن از این امتیاز است.
 

 تشکیل نهاد یا سازمانی غیردولتی متشکل از خبرگان اقتصادی که به امر نظریه پردازی اقتصادی بپردازند را 
ضروری می دانید؟

اقتصاددان و متخصص برای حل  از نظر  ایران  مطلقاً خیر. این نهادها هم اکنون وجود دارند و دانشگاه ها هستند. 
مشکالت اقتصادی کمبود ندارد و اگر از نظریه اقتصادی استفاده نمی شود تا حدی مرتبط با آنچه است که در پاسخ 
سؤاالت قبلی مستتر است. کافی است سیاست گذاران به این جمع بندی برسند که بدون کمک گرفتن از دانش اقتصاد 
قادر به حل مشکالت اقتصادی نیستند و حاضر باشند تحلیل های اقتصادی را در نظام تصمیم گیری مداخله دهند و امر 

دیگری ضرورت ندارد و تأسیس هر نهادی هم اتالف منابع است.
 

 اقتصاد جهان بعد از کرونا را چگونه می بینید؟
برخالف آنچه بسیاری از اندیشمندان تصور می کنند، اقتصاد جهان پس از کرونا مسیر قبلی را کماکان ادامه می دهد. 
انسان امروزی یاد گرفته است چگونه با اتکا به دانش بر دشواری ها غلبه نماید. ذات انسان بر اثر کرونا تغییر نکرده است و 
تحوالت اقتصاد جهان محصول فعالیت انسان برای غلبه بر محدودیت ها و دستیابی به سطح رفاه باالتر است و به همین 
دلیل با پشت سر گذاشتن دوره ای که حتی ممکن است چند سال طول بکشد، روند امور به روال سابق بر خواهد گشت.

دکتر تیمور رحمانی / اقتصادی، بودجه و تجارت
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تصمیمات سخت نیاز به دوراندیشی مردم 
و سیاست مداران قوی دارد

 دکتر محسن مهرآرا اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. »اقتصاد 
سالمت«، »نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکار های اساسی آن«، »اقتصادسنجی کاربردی«، 
»بدهی های خارجی در اقتصاد ایران« از جمله کتاب های تألیفی ایشان است. دکتر مهرآرا مقاالت 

متعددی در زمینه اقتصاد و مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد سالمت نیز دارند. 
با توجه به بحران و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا در ایران و جهان، لیال احمدی گفت وگویی با دکتر 

محسن مهرآرا انجام داده است

 آقای دکتر مهرآرا لطفاً بفرمایید اقتصاد سالمت تا چه اندازه می تواند برای برون رفت از شرایط بحرانی 
کرونا کمک کننده باشد؟

سالمت و بهداشت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه سبب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. ازاین رو 
در اقتصاد مقوله بهداشت و آموزش سنگ بنای ثروت تلقی می شوند، به نحوی که این دو را اساس بهره وری و تولید 

اقتصادی نیز می نامند.
در سال های اخیر مقوله سالمت بیش ازپیش مورد توجه اقتصاددان  ها بوده و یکی از اهداف اساسی اغلب سیاست های 
اقتصادی بهبود وضعیت سالمت جوامع است. قطعًا رویکرد »اقتصاد سالمت« در این حوزه ها راهگشا است. ما نیاز 
به مطالعات میدانی در این خصوص داریم. به طور مثال هنوز بار این بیماری با توجه به میزان مرگ ومیر و گروه 
سنی مربوطه مشخص نیست. اساسًا تحلیل های هزینه-اثربخشی یا هزینه-فایده در خصوص اقداماتی که در این 
شرایط باید صورت گیرد وجود ندارد. هنوز بسته ای در خصوص اقدامات هزینه-اثربخش به فراخور شرایط بیماری 
و اقتصادی در هر منطقه ارائه نشده است. این بسته باید مؤثرترین اقدامات با کمترین هزینه را برای کاهش بار 
بیماری پیشنهاد دهد. به عالوه نظام اجرایی و زیرساخت های موجود برای محقق ساختن بسیاری از اقدامات اولیه 

مانند فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به شدت ضعیف است.
 

 شما در زمینه سالمت و تأثیر آن بر اقتصاد مطالعه داشته اید؟ لطفاً بفرمایید بیماری کرونا و همه گیری جهانی 
آن در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته چگونه بر اقتصاد و تولید ناخالص آن ها تأثیر گذاشته است؟

آمارهایی که در این خصوص منتشر می شود نشان می  دهد هزینه های این بیماری به دلیل تعطیلی های گسترده 

ایران بهترین عملکرد را در بخش سالمت داشته   است

دکتر محسن مهرآرا
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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حداقل در کوتاه  مدت برحسب نرخ بیکاری و تورم باال بوده است. در برخی مناطق نرخ های بیکاری به باالی 20 
درصد و نرخ های رشد اقتصادی به کمتر از 5- یا 10-  درصد رسیده است. همچنین این هزینه های اقتصادی برای 
کشورهای پیشرفته باالتر بوده است. به نظر نمی رسد کشورها توان پذیرش چنین هزینه    هایی را در حوزه اقتصاد در 
بلندمدت داشته باشند. این هزینه های تعطیلی برای کشورهای فقیر و در حال توسعه که قبل از آن نیز دچار فقر 

گسترده ای بودند به مراتب بیشتر است.

ثروت بادآورده تنبلی ایجاد می کند و انگیزه های سخت کوشی و ثروت آفرینی را از بین می برد / تصمیمات سخت 
نیاز به دوراندیشی مردم و سیاست مداران قوی دارد

 کشور ما همواره بر اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی تکیه داشته است، درحالی که در علم اقتصاد گفته می  شود 
این کشورها رشد اقتصادی کمتری داشته و دارند. چه چیز باعث شد که کشور ما از اتکا بر اقتصاد مبتنی بر 

منابع طبیعی دست برندارد؟
دلیل  همین  به  می برد.  بین  از  را  ثروت آفرینی  و  سخت کوشی  انگیزه های  و  می کند  ایجاد  تنبلی  بادآورده  ثروت 
است.  شده  استفاده  کشورها  این  شرایط  توصیف  برای   )Resource Curse( منابع  نفرین  اصطالح  از  به درستی 
به سختی می توان خانواده ثروتمندی را متقاعد ساخت از این ثروت برای رفاه اعضای خانواده استفاده نکنند تا آن ها 
با سختی یاد بگیرند چگونه روی پای خود بایستند. در کشورهای برخوردار از این ثروت نیز، ورود کاالهای مصرفی 
انگیزه برای تولید داخل و افزایش بهره وری را به سرعت از بین می برد و سیاست  مداران ضعیف حاضر نیستند این 
آینده پس انداز کنند و تنها به مصالح و دل خوشی کوتاه مدت رأی دهندگان خود می اندیشند.  ثروت را برای نسل 

تصمیمات سخت نیاز به دوراندیشی مردم و سیاست مداران قوی دارد.

بهترین عملکرد را ما در بخش سالمت پس از انقالب اسالمی و در کشورهای منطقه داشته ایم.

ارزیابی  چگونه  را  ما  کشور  سالمت  نظام  است.  توسعه یافتگی  و  رفاه  اصلی  ملزومات  از  یکی  سالمت   
می کنید؟ و چه عواملی را در استقرار نظام سالمت مطلوب مؤثر می دانید؟

شاید به جرأت بتوان گفت بهترین عملکرد را ما در بخش سالمت پس از انقالب اسالمی و در کشورهای منطقه 
داشته ایم. به طور مثال کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان و مادران، دسترسی به مراقبت های درمانی اولیه و آب سالم 
در بخش بزرگی از کشور، صادرات این خدمات و توریسم سالمت و همچنین دسترسی نسبتًا باال و کم هزینه به 
مراقبت های سطح دوم و لوکس از جمله این موارد هستند. هر چند همچنان نارسایی های زیادی وجود دارد مانند 
نارضایتی از کیفیت خدمات و اتالف گسترده منابع در مراقبت های درمانی سطح دوم و سوم به ویژه در بیمارستان های 
دولتی و تأمین اجتماعی، عدم طراحی صحیح بسته های بهداشتی و درمانی، هزینه اثربخش که تمامی آحاد جامعه 

به آن دسترسی ارزان و سریعی داشته باشند نیز از جمله این موارد هستند.

اتکا به ظرفیت های مردمی و غیردولتی می تواند ظرفیت بیمارستان ها را آزاد سازد و آسیب های بزرگ اقتصادی و 
معیشتی را تا زمان واکسیناسیون کاهش دهد.

 
 در شرایط بحران ناشی از اپیدمی کرونا، نظام سالمت ما چگونه عمل کرد؟ و شرایط پساکرونایی این 

دکتر محسن مهرآرا / اقتصادی، بودجه و تجارت
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سیستم را چگونه می بینید؟
با توجه به ناشناخته  بودن ویروس و چگونگی پویایی های رفتار آن در طول زمان، تمامی کشورها کم وبیش غافلگیر 
شدند و این بی اطمینانی همچنان وجود دارد. بااین حال قطعًا سیاست گذاران سالمت بهتر از این می توانستند اقدام 
کنند. به طور مثال توسعه سریع تخت های بیمارستانی صحرایی و ویژه بیماران کرونایی با اتکا به ظرفیت های مردمی 
و غیردولتی )NGO( می تواند ظرفیت بیمارستان ها را آزاد سازد و آسیب های بزرگ اقتصادی و معیشتی را تا زمان 

واکسیناسیون کاهش دهد.

آموزش های رسمی ما معطوف به نیازهای بازار کار نبوده است / با هزینه های به مراتب کمتری می توانستیم نظام 
سالمتی خود را بیش از این حد نیز ارتقاء دهیم.

  با توجه به اینکه در اقتصاد مقوله بهداشت و آموزش سنگ بنای ثروت تلقی می شوند، این دو مقوله در 
کشور ما چقدر در افزایش ثروت مؤثر بوده است؟

کمیت آموزش در کشور ما پس از انقالب اسالمی به شدت ارتقا یافته است، اما کیفیت این آموزش ها کارایی الزم 
را نداشته است. به طور مثال آموزش های رسمی ما معطوف به نیازهای بازار کار نبوده است. شاخص های سالمتی 
نیز پس از انقالب ارتقای قابل مالحظه ای یافته اند، اما با هزینه های به مراتب کمتری )مانند کاهش اتالف منابع و 
طراحی و اجرای بسته ها و پروتکل های هزینه اثربخش( می توانستیم نظام سالمتی کشور را بیش از این حد نیز ارتقا 
دهیم. برنامه اصاًلحات در نظام سالمت از جمله طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه مراقبت های مدیریت شده 
و هزینه اثربخش به هیچ سرانجامی نرسیده است و نظام اجرایی تنبل و بروکراسی موجود در نظام سالمت فعلی 

به شدت در مقابل اصاًلحات مقاومت می کند.

شرایط فساد موجود در بوروکراسی کشور، هر گونه برنامه اصالحات و سیاست اقتصادی را عقیم ساخته است.
 

 شرط الزم برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر در جامعه در این شرایط را چه می دانید؟
کاهش فساد مالی، اداری و اقتصادی، ارتقای اخالق حرفه ای، ایجاد احساس عادالنه بودن قواعد بازی در میان کلیه 
فعاالن اقتصادی، پس انداز کردن درآمد های نفتی در شرایط رفع تحریم ها، اصاًلح نظام آموزشی در مقاطع آموزش 
رسمی )دبیرستان و دانشگاهی( در جهت نیاز بازار و ارتقای کیفیت، کاهش اتالف منابع در کلیه بخش ها از جمله 

بخش آموزش عالی و بخش سالمت می توانند بخشی از این راه حل ها باشند.
شرایط فساد موجود در بروکراسی کشور، هرگونه برنامه اصاًلحات و سیاست اقتصادی را عقیم ساخته است. به عبارت دیگر، 
تحقق هرگونه بسته اصاًلحات در بخش های مختلف نیاز به بروکراسی و توان اجرایی کارا، مبتنی بر اخالق حرفه ای 

دارد، لذا بسیاری از برنامه های اصاًلحی، موضوعیت خود را در یک نظام اجرایی فاسد از دست می دهند.
 

تحقیقات دانشگاهی در حوزه اقتصاد در کشور بسیار ضعیف است و پاسخگوی نیاز دستگاه ها و فعاالن اقتصادی نیست.

 نقش اقتصاددانان کشور، به خصوص دانشگاهیان را در ارائه راه کارهای اقتصادی و رفع مشکالت را چگونه 
می بینید؟

در  پژوهش  و  آموزش  آسیب های  به  حدی  تا  مقوله  این  است.  نبوده  رضایت بخش  تاکنون  نقش  این  متأسفانه 
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رشته اقتصاد مربوط می شود. به  طور مثال تحقیقات در حوزه اقتصاد در کشور بسیار ضعیف است و پاسخگوی نیاز 
زیادی صرف  انسانی  و  مالی  منابع  نیستند. همه ساله  نیستند. تحقیقات مسئله محور  اقتصادی  فعاالن  و  دستگاه ها 
این درحالی که کارشناسان دستگاه های  اقتصادی در داخل کشور می شود.  پایان نامه ها، رساله ها و مقاالت  تدوین 
اجرایی و حتی استادان اقتصاد وقت خود را )به درستی( باارزش تر از آن می دانند که حتی چکیده این متون را برای 
حل مشکلی احتمالی مطالعه کنند. یا مدرسان دانشگاه برای کالس های درسی خود از متون و تحقیقات خارجی به 
جای تحقیقات داخلی استفاده می کنند. پیش فرض همه ما این است که تحقیقات داخلی کیفیت پایینی دارد و در 
بهترین شرایط بازنویسی و تکرار نتایج تحقیقات خارجی است. کاماًل واضح است که بخش بزرگی از این تحقیقات 
اتالف کامل منابع است و شاهدی است از اینکه دانشگاه ها و حتی مراکز تحقیقاتی ما با مسائل اقتصادی کشور 
بیگانه هستند. فارغ التحصیالن اقتصاد توانایی تحقیق کیفی معطوف به نیازهای کشور را ندارند. دانشگاه های ما نیز 
فاقد قابلیت های الزم برای ایجاد این توانایی در دانشجویان خود هستند. نظام پژوهشی و استانداردهای نشریات 
بلندمدت و دنباله دار هستند( فراهم  را برای تحقیقات کیفی )که تحقیقاتی  انگیزه های الزم  نیز  علمی- پژوهشی 
نمی کنند. در محیط پژوهشی حاکم تنها تحقیقات زودبازده و کوتاه مدت و کپی برداری سریع از مقاالت خارجی برای 

پژوهشگران، پاداش شخصی سریعی به همراه می آورد.

برای حل مسائل کشور هیچ پارادایم و مکتب اقتصادی ویژه ای نمی تواند راه حل جامعی ارائه دهد.

 اینکه گفته می شود مشکل کارشناسان اقتصادی ما این است که با مسائل اقتصادی در چهارچوب یک 
پارادایم واحد برخورد نمی کنند تا چه اندازه درست می دانید؟

این موضوع مشکل اساسی ما نیست. پارادایم ها با به چالش کشیدن یکدیگر زمینه توسعه یک شاخه علمی را فراهم 
ارائه  جامعی  راه حل  نمی تواند  ویژه ای  اقتصادی  مکتب  و  پارادایم  هیچ  مسائل کشور  برای حل  واقع  در  می کنند. 
دهد. به عالوه در حال حاضر اساسًا پارادایمی برای حل مسائل توسعه ای و معطوف به نیازهای کشور وجود ندارد. 
پارادایم های موجود در علم اقتصاد که برای اقتصادهای پیشرفته ارائه شده اند اساسًا دغدغه های توسعه ای ندارند. 
به طور مثال مکاتب مرتبط با گسترش آزادی های اقتصادی نمی توانند توسعه اقتصادی را در کشورهای پیشرفته و 
عقب ماندگی سایر مناطق مانند کشورهای آمریکای التین را برحسب این سیاست ها توضیح دهند. توسعه اقتصادی 
را نمی توان با یک یا چند پارادایم اقتصادی تبیین نمود. این موضوع به شدت فرا اقتصادی و در واقع فرا رشته ای 

است و مستلزم نگاهی فراگیر از منظر تاریخ، حقوق، روان شناسی و… است.
 

 توصیه شما در شرایط بحران کرونایی به اقتصاد کشور چیست؟
توسعه ارائه مراقبت های هزینه - اثربخش به طور مثال توسعه مراقبت ها و تخت های صحرایی خارج از بیمارستان ها 
بر کمک های غیردولتی وNGO ها، کاهش تعطیالت غیر هدفمند که  بیماران کرونایی و متکی  نیاز  به  معطوف 
باال است و  تراکم جمعیت  نقاطی که  در  وارد کرده است، محدودیت های قوی  به معیشت مردم  زیادی  صدمات 
با کمترین هزینه )برحسب تحدید معیشت مردم( بیشترین دستاورد را در زمینه  اقداماتی که  به طورکلی مجموعه 
کاهش بار بیماری فراهم می آورد که به آن ها در »اقتصاد سالمت« اقدامات هزینه اثربخش می گویند؛ و باالخره 
این  در  پیشبرد اصاًلحات  در  موانع موجود  به طوری که  بروکراسی در بخش سالمت  و  اجرایی  نظام  توانمندسازی 

بخش مرتفع شود.

دکتر محسن مهرآرا / اقتصادی، بودجه و تجارت



پویش علمی ایران در آینه 1400 -4341

الزاماتی برای بودجه: مولفه هایی که در اصالح 
برنامه بودجه باید به آن توجه کرد

»بودجه« مهمترین سند اقتصادی و مبنای برنامه ریزی سالیانه کشورها است. با توجه به اهمیت این 
موضوع و در جریان بودن بودجه سال 1400، دکتر وحید ماجد، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
و رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با صغری داوری فرد، به 
بررسی الزامات بودجه نویسی و نکات اصالحی که می توان در الیحه بودجه 1400 به آن توجه کرد، 

پرداخته است که در ادامه می خوانید. 

 دکتر وحید ماجد با اشاره به اینکه بودجه کشور از دو بخش کلی تشکیل شده است، می گوید: »بودجه عمومی و 
بودجه شرکت های دولتی که مجموع این دو بودجه کل کشور را تشکیل می دهد که معمواًل تمرکز بر روی بودجه 
با  از بودجه است که شامل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که  عمومی است، بودجه عمومی بخشی 
عنوان بودجه دولت می شناسیم. بودجه شرکت های دولتی که بخش اعظمی از بودجه را به خود اختصاص داده است 
در حدود دو سوم بودجه و شاید هم بیشتر، در واقع درآمد و مخارج خود شرکت های دولتی است که عمومًا مجلس 
محترم به این بخش از بودجه در سنوات قبل دقت کافی را نداشته است. بودجه عمومی کشور یا همان بودجه دولت 
در الیحه بودجه 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده است، در این بودجه پیشنهادی 
منابع دولت شامل درآمدها و واگذاری دارایی هایی سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی بود که درآمدها شامل 
مالیات و عوارض گمرکی که چیزی در حدود 317 هزار میلیارد پیش بینی شده که توسط دولت نسبت به سال گذشته 

افزایش ده درصدی در نظر گرفته شده است«.
وی افزود: »واگذاری درآمد های سرمایه ای که عمومًا درآمد های نفتی است برابر 225 هزار میلیارد تومان از سوی 
دولت پیشنهاد شده است که رشد فروش نفت را نسبت به سال قبل به میزان 110 درصد در نظر گرفته است. 
واگذاری دارایی های مالی که همان فروش اوراق مشارکت و استقراض از مردم و بدهی های اخذ شده از جمله از 
صندوق توسعه ملی است 298 هزار میلیارد تومان است که باز رشد 125 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان 
است که یک رشد 59  میلیارد  این حساب 840 هزار  با  بودجه  منابع  یا همان  درآمدها  بنابراین مجموع  می دهد. 

درصدی در الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 پبش بینی شده است که باید با هزینه ها تراز می شد«.
دکتر ماجد در ادامه به بخش مصارف بودجه اشاره کرده و گفت: »مصارف بودجه هم که دو بخش است بودجه 
جاری و بودجه عمرانی که در واقع عناوینی است که معمواًل عموم با آن آشنا هستند، بودجه عمرانی در سند بودجه 
با عنوان تملک دارایی های سرمایه ای از آن یاد می شود که برابر با 104 هزار میلیارد تومان در الیحه پیشنهادی 
دولت برای 1400 پیش بینی شده است که این بخش هم نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش را نشان می دهد. 

دکتر وحید ماجد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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در بخش مصارف هم که با هزینه های جاری شناخته می شود که شامل حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های 
بازنشستگی است که رقم آن 637 هزار میلیارد تومان است نسبت به بودجه 1399 رشد 59 درصدی داشته است. 
در الیحه پیشنهادی دولت بودجه عمرانی در واقع 11 درصد بودجه عمومی دولت بود و تملک دارایی هایی مالی که 
همان پرداخت بدهی ها، خرید اوراق واگذار شده 100 هزار میلیارد تومان است که عماًل وقتی با بدهی های سال آتی 

مقایسه می شود 200 هزار میلیارد تومان به میزان بدهی ها در این بخش اضافه می شود«.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به کاستی های بودجه پیشنهادی دولت، این کاستی ها را 
به دو بخش کاستی در اصول و کلیات و عدم واقع بینی منابع و مصارف تقسیم بندی کرده و افزود: »در اصول و 
کلیات به اصالح ساختاری بودجه که منجر به افزایش کسری بودجه می شود و در سنوات گذشته نیز در واقع این 
مشکالت ساختاری وجود داشت، از سوی دولت محترم توجه کافی نشده است. پس از خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برجام در سال 1397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصالح ساختار و راه های کاهش کسری بودجه را تدوین 
کند و بودجه 1398 در این چارچوب تنظیم بشود ولی متأسفانه هیچ کدام از لوایح بودجه 1398 و 1399 مطابق 
با برنامه اصالح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و متأسفانه در مجلس شورای اسالمی نیز 
اصالحات قابل توجهی در آن انجام نشد. الیحه بودجه 1400 هم توجه کافی یا به اصالح ساختار نداشت بلکه در 
اغلب شاخص های کالن از جمله کسری تراز عملیاتی نسبت به درآمد های مالیاتی که به کل منابع، میزان وابستگی 
به نفت، سهم مخارج سرمایه ای و غیره حتی نسبت به سال های گذشته شاید در وضعیت بدتری قرار دارد. عالوه 
بر این در الیحه پیشنهادی دولت هیچ منبع پایدار جدیدی هم تعریف نشده است و پایه های مالیاتی مثل مالیات بر 
درآمد و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت در الیحه بودجه 1400 حذف شده است. مسئله 
دوم در کاستی در اصول و کلیات عدم تحقق بودجه ریزی عملیاتی است. متأسفانه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 

1400 بمانند سنوات گذشته به صورت کامل در قالب بودجه عملیاتی تدوین نشده است«..
وی تصریح کرد: »عدم انطباق فعالیت دستگاه ها با نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعمال تغییرات در بودجه های ساالنه 
باعث شده که نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشور قابل اجرا نباشد و واقعی نبودن برخی از بودجه های سالیانه و در 

پی آن موجب و تشدید کسری بودجه شده است«.
دکتر ماجد با تشریح بودجه ریزی عملیاتی که رابطه میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از 
اجرای آن برنامه را نشان می دهد؛ بخش دوم کاستی های الیحه پیشنهادی بودجه 1400 شمسی را عدم واقع بینی 
در منابع و مصارف عنوان کرد و گفت: »این عدم واقع بینی را می توان در هفت بند به آن اشاره کرد که اولی کسری 
بودجه ساختاری در الیحه پیشنهادی است که در حدود 50 درصد است و با توجه به گزارشی که مرکز پژوهش های 
مجلس به صورت رسمی ارائه کرده است رقمی در حدود 450 هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آینده 
پیش بینی می شود که البته سناریوهای مختلفی وجود دارد کسری از 195 هزار میلیارد تا 450 هزار میلیارد تومان 
می تواند باشد که گزارشات رسمی این برآورد را داشتند. بر این مبنا کسری ساختاری بودجه 1400 در حدود 53 
درصد است که یا باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق ملی توسعه یا فروش اوراق جبران بشود که این 

امر موجب تورم زایی شدید بودجه در سال آینده می تواند باشد«.
وی وابستگی به نفت را دومین کاستی بودجه در بخش منابع عنوان کرده و افزود: »در الیحه پیشنهادی دولت پیش 
برآوردی درآمد حاصل از نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت است که در واقع این در تضاد با برنامه های توسعه 

کشور است که در بلندمدت باید وابستگی به نفت از بین برود«.
دکتر ماجد انقباض اعتبارات عمرانی و کاهش آن نسبت به سال گذشته را سومین کاستی بودجه برشمرد و گفت: 
»یک مقوله بسیار مهم دیگر بحث انقباض اعتبارات عمرانی است که در واقع کاهش شدید سهم مصارف عمرانی 
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از بودجه عمومی است که از 15 درصد در الیحه بودجه 1399 به 11 درصد در الیحه بودجه 1400، نشان دهنده 
کاهش سرمایه گذاری دولت است و اگر این را در کنار کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار بدهیم به معنای 

انقباض بیشتر فعالیت های تولیدی و رکود تورمی بیشتر در سال های آتی خواهد بود«.
وی تصریح کرد: »این هم یک موضوع بسیار مهم است هرچند دولت محترم به این موضوع عنایت داشتند ولی به 

هر حال در شرایط مذکور شاید دولت به دلیل محدودیت منابع ناچار است به این کاهش بوده است«.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش هزینه های جاری در الیحه بودجه این افزایش 
را یک عامل تورم زا عنوان کرد و افزود: »علیرغم محدودیت منابع، افزایش هزینه های جاری قابل توجه است که 
طبق محاسباتی که انجام شده است و گزارشی هم که مرکز پژوهش ها داشته است، 60 درصد رشد نشان می دهد. از 
یک طرف چون منابع بودجه درست پیش بینی نشده و از طرف دیگر هم افزایش هزینه های جاری را در بودجه شاهد 

هستیم تورم شدید و تشدید تورم موجود در سال آتی به نظر می رسد دور از انتظار نباشد«.
کاهش درآمد های مالیاتی موضوع دیگری بود که دکتر ماجد ضمن اشاره به آن گفت: »در بحث برآورد منابع برای 
سال آینده در الیحه بودجه پیشنهادی سهم درآمد های مالیاتی در منابع بودجه عمومی کاهش پیدا کرده است. به 
نظر می رسد به صورت تصنعی سهم نفت افزایش پیدا کرده است براین مبنا سهم مالیات بر درآمد دولت که در الیحه 
بودجه 1399 در حدود 36 درصد بوده، در الیحه بودجه 1400 به 27 درصد رسیده است که سهم پایین درآمد های 
مالیاتی دو اثر منفی خواهد داشت یکی وابستگی مجدد به درآمد های نفتی و در صورت عدم تحقق درآمد های نفتی 
و نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی موجب می شود که پایه پولی افزایش پیدا کند که در این صورت نقدینگی 
در جامعه افزایش خواهد یافت که این آثار تورمی را تشدید می کند و یا مراجعه به عموم و بانک های تجاری برای 
تأمین کسری که تنگنای مالی را تشدید خواهد کرد، در خصوص درآمد های نفتی و پیش بینی منابع حاصل از محل 

فروش نفت هم در واقع به نظر می رسد که یک بیش برآوردی اتفاق افتاده است«.
رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: »پیش بینی منابع قابل توجه و غیر واقع از محل 
پیش فروش نفت در الیحه بودجه سال آینده و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز از این محل در واقع یکی از 
کاستی های دیگر بودجه 1400 است، پیش فروش نفت به معنی ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو سال است 
که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت را در پی خواهد داشت و این بسیار ریسکی است و 
حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شود، در صورت گشایش در فروش و صادرات 
نفت دولت پیش بینی می کند که از این محل یا افزایش ظرفیت پاالیشگاه های کشور در دو سال آتی این اوراق را با 
تحویل نفت تسویه کند در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق 
پرداخت کند که عالوه بر موضوع سود این اوراق، دولت ریسک تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز هم را به نظر می رسد 

قبول می  کند که این بسیار خطرناک است و پایداری تعهدات دولت را ممکن است زیر سوال ببرد«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری تراز عملیاتی قابل توجه در الیحه بودجه 1400 تأکید کرد: 
»موضوع اصالحات ساختاری در بودجه آنگونه که در منویات مقام معظم رهبری بوده است حتمًا باید مد نظر قرار 
بگیرد تا ان شااهلل نمایندگان محترم مجلس به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند. بحث برآوردهای غیر واقع بینانه 
در بودجه باید اصالح بشود و برآوردهای واقع بینانه در آن گنجانده شود که در اصالحات این هم مد نظر قرار بگیرد«.

دکتر ماجد در پایان گفت: »مسأله بعدی که در واقع یک مسأله جدی است بحث هزینه و مصارف است چون در 
این بخش انتظار نمی رود نمایندگان محترم مجلس با توجه به تابع هدف خود که عمومًا به دنبال این هستند که 
سهم مناطق و فعالیت های مورد عالقه خودشان را از بودجه عمومی افزایش بدهند، در این بخش یعنی هزینه های 
جاری همسو با دولت به دنبال افزایش هزینه های جاری خواهند بود و ممکن برای افزایش هزینه های نهادهای 
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با توجه به قدرت چانه زنی که در مجلس وجود دارد به نظر می رسد  یا مناطق خاص چانه زنی کنند و  خاص 
تورمی  آثار  و  را تشدید خواهد کرد  بودجه  این مسأله کسری  پیدا کند که  افزایش  بیشتر هم  هزینه های جاری 
بودجه سال آینده را بیشتر تشدید می کند. نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که به نظر می رسد که در 
کاهش هزینه های جاری نه از سوی دولت محترم و نه از سوی مجلس محترم همت کافی وجود ندارد و متأسفانه 
سال هاست این موضوع، مسأله بودجه ریزی در کشور را بغرنج و دچار چالش کرده است. نکته دیگر این است که 
اگر در واقع، هزینه های عمرانی افزایش پیدا بکند؛ یعنی کاهش در هزینه های جاری به نفع هزینه های عمرانی 
باشد و این همت وجود داشته باشد می تواند افزایش هزینه های عمرانی برای به حرکت درآوردن اقتصاد ملی و 
افزایش اشغال کمک کند و نهایتًا یک مسأله که باید به آن توجه کرد توسعه متوازن منطقه ای است که بر مبنای 
آمایش سرزمینی صورت گرفته که این مقوله در بودجه ریزی استانی و سهم مناطق از بودجه باید مد نظر قرار 
بگیرد و البته این نمی تواند یک شبه اتفاق بیفتد و باید یک قاعده و قانون مشخصی در قالب قوانین دائمی کشور 
تصویب بشود از جمله می تواند در قالب برنامه های توسعه باشد. هرچند قباًل به این موضوع توجه شده است، اما 

عملیاتی شدن آن از طریق بودجه های ساالنه است که این مهم باید مد نظر قرار بگیرد«.
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نبود سازوکار روشن و مشخص از تصمیم گیری 
در خصوص اولویت و فوریت مسائل، باعث انباشت 

مشکالت در حوزه های مختلف شده است

روابط عمومی دانشگاه تهران: یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های 
اخیر، مأموریت تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال 
فعالیت، با ارائه سه گزارش کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار 

خود پایان داد. 
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به 
پرونده،  این  در  مصاحبه  شانزدهمین  است.  نموده  هیأت  این  تخصصی  گزارش های  بازخوانی 
گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر وحید ماجد است. ایشان 
دبیر کارگروه اقتصاد و بودجه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است و در این مصاحبه به مشکالت 

نظام بودجه ریزی کشور و پیامدهای سیالب های ۹۷ و ۹۸ بر اقتصاد کشور پرداخته است:

 به عنوان اولین سوال، در خصوص فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رئیس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه اقتصاد و تأمین مالی را توضیح دهید.

از همان روزهای آغازین سال 1398 تعداد قابل توجهی از استان های کشورمان درگیر سیل شدند و این اتفاق تلخ 
فروردین  ابتدای  از  وارد کرد.  به کشور  نیز  مالی سنگینی  بر جای گذاشت، خسارات  تلفات جانی  اینکه  بر  عالوه 
تاکنون بسیاری از دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف با همکاری مردم درگیر رفع مشکالت ناشی 
از سیل بوده اند. همچنین کارگروه های مختلف به بررسی ابعاد مختلف خسارات ناشی از سیل پرداخته اند. با توجه به 
رویکردهای مختلف موجود و نبود وحدت رویه در برآورد خسارت از یک سوی و مشخص نبودن سازوکار تأمین مالی 
خسارات وارده و ایجاد تاب آوری اقتصادی و مالی از سوی دیگر از مهم ترین دالیل ایجاد کارگروه اقتصاد بوده است. 
بر این مبنا الزم بود که چهارچوبی برای برآورد خسارات در حوادث مشابه و همچنین شیوه ها و سازوکارهای تأمین 

مالی احصا و ارائه شود که این مهم ها در کارگروه اقتصاد و تأمین مالی مد نظر قرار گرفت.

منابع احتیاطی برای پوشش زیان و خسارات ناشی از وقوع حوادث 
غیرمترقبه در ابعاد قابل توجه دیده نشده است

دکتر وحید ماجد
 دبیر کارگروه اقتصاد و بودجه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 
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 به طور مشخص، در کارگروه »اقتصاد و بودجه« از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی 
بیشتر پرداخته شد؟

در کارگروه اقتصاد بیشتر از تخصص های اقتصاد، مالیه عمومی، بیمه، برنامه ریزی و متخصصان حوزه بودجه ریزی 
استفاده شد.

 
 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

مهم ترین یافته های این کارگروه را می توان به صورت زیر برشمرد:
1. نبود روش شناسی علمی و مورد قبول دستگاه های اجرایی و مؤسسات علمی در برآورد خسارت.

2. نبود روش نظام مند بودجه ریزی و تأمین مالی برای مواجه به حوادث مشابه.
3. توسعه و بکارگیری مدل های برآورد خسارت بالفاصله بعد از وقوع و مدل برآورد هزینه های الزم برای بازسازی 

و بازتوانی بعد از حادثه.
4. ارائه راهکارها و روش های بودجه ریزی و تأمین مالی حوادث و سوانح طبیعی.

 
 با توجه به یافته های پژوهش و بررسی های شما در این کارگروه، پاسخ کارگروه به سواالت رئیس جمهور 

که به شرح زیر است، چیست؟
1- بودجه ریزی امور مربوط به مدیریت سیالب در سالیان گذشته چگونه بوده است؟

بودجه ریزی در ایران برای حوادث غیرمترقبه به صورت متمرکز صورت می گیرد و بودجه ریزی مجزایی برای هر 
یک از حوادث انجام نمی شود و لذا بررسی بودجه ریزی مربوط به مدیریت سیالب نیازمند بررسی سرفصل کالن 

بودجه ریزی مربوط به حوادث غیرمترقبه است.
نظام بودجه ریزی مشتمل بر تهیه و تصویب بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر آن است. بررسی های انجام شده نشان 
می دهد اگرچه بودجه مربوط به حوادث غیرمترقبه در حوزه اجرا و نظارت نیز با مشکالتی مواجه است با این حال 
چالش اصلی در حوزه ی بودجه مربوط به این سرفصل، به نحوه ی تهیه و تنظیم بودجه و عدم تأمین مشخص و 

شفاف منابع مالی برای آن باز می گردد.
بودجه ریزی مربوط به حوادث غیرمترقبه ذیل سه سازوکار ردیف های بودجه ای، تبصره های بودجه و عملیات مالی 
خارجی از سند بودجه انجام می پذیرد. با این حال کیفیت وصول و تخصیص منابع مالی در صورتی که بودجه مربوطه 
ذیل ردیف های بودجه ای تعریف شده باشد نسبت به تبصره های بودجه یا عملیات خارج از بودجه باالتر است. به 
فعالیت مربوطه می تواند به صورت شفاف و  برنامه و  آنکه ذیل ردیف های بودجه دستگاه متولی،  به دلیل  عالوه 
سنجش پذیر بر اساس خروجی های مدنظر از اجرای فعالیت مشخص شود، اختصاص بودجه ذیل این ردیف ها از 

کیفیت باالتری نیز برخوردار است.
با این حال طی سال های گذشته، اختصاص بودجه به امور مربوط به حوادث غیرمترقبه عمدتًا ذیل تبصره های بودجه 
و بدون تعریف روشن و مشخص از محل تأمین منابع مربوطه بوده است. بر اساس احکام قانونی، ابتدا در ماده 10 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه داده شد برای پیش گیری، بازسازی و نوسازی ناشی از 
مجموعه ای از حوادث غیرمترقبه معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش تنخواه گردان موضوع 
ماده 1 این قانون تأمین و هزینه نماید و این مصارف را تا پایان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی یا 

اصالح بودجه ساالنه تسویه خواهد شد.
در سال 1387 ذیل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، منابع دیگری برای جبران خسارت دیده شد به 
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طوری که به دولت اجازه داده شد معادل 1.2 درصد از بودجه عمومی را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین 
کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد. در سال 1394 و 
ذیل تصویب قانون الحاق در سال 1394 با تصویب قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
و ذیل بند »م« ماده ی 28 اعتبارات در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون تنظیم 1 و ماده 12 قانون تشکیل سازمان 

مدیریت بحران به ترتیب به 2 و 3 درصد افزایش یافت.
از این رو با اصالح در نظر گرفته شده در بند مذکور مجموع منابع در اختیار برای هزینه کرد در انواع حوادث غیرمترقبه، 
5 درصد منابع بودجه در نظر گرفته شد. و بر این اساس، ساالنه بخشی از 5 درصد مصارف مذکور ذیل تبصره های 
بودجه ساالنه به امور مختلف اختصاص پیدا می کند. بررسی الیحه بودجه سال 1398 نشان می دهد از سقف 5 درصد 

مذکور حدود 0.5 درصد برای ذیل فعالیت های مختلف در نظر گرفته شده است.
بازسازی  از پیش گیری، نوسازی و  به مدیریت حوادث غیرمترقبه اعم  از بودجه عمومی  اگرچه 5 درصد  این رو  از 
اختصاص داده شده است که رقم نسبتًا قابل توجهی است با این حال، به دلیل آنکه منابع مالی مشخص و تعیین 
شده ای ندارد و اعتبارات مدنظر برای جبران خسارت باید از صرفه جویی در سایر ردیف های هزینه ای تأمین مالی شود، 
میزان تأمین اعتبار تابعی از انعطاف در سایر ردیف های بودجه ای است. این شکل از تأمین مالی در واقع انعکاسی 
از عدم اولویت یا اولویت داشتن پایین امور مربوط به مدیریت حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در نظام بودجه ریزی 
کشور است. نبود اولویت در خصوص هزینه کرد برای امور مربوط به حوادث غیرمترقبه اعم از پیش گیری، نوسازی یا 
بازسازی در حالی است که کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم چنین نحوه ی توسعه صورت گرفته طی سال های 

گذشته، در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه است.
به عالوه و علی رغم آنکه بودجه دولت در ایران همواره با کسری منابع مواجه بوده است، منابع احتیاطی برای 
پوشش زیان و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در ابعاد قابل توجه دیده نشده است و همین امر باعث 
شده است در مواجهه با چنین وقایعی به دلیل نبود منابع کافی بودجه ای و چسبندگی در هزینه های دولت، تأمین 
مالی از طریق سازوکارهای خارج از بودجه اعم از صندوق توسعه ملی یا شبکه بانکی صورت پذیرد. در حالی که 
یکی از وظایف صندوق های ثروت ملی در دنیا، ایفای نقش ثبات ساز برای بودجه دولت است، عملکرد نامناسب 
حساب ذخیره ی ارزی باعث شد تا در شکل گیری صندوق توسعه ملی، ذیل تبصره اول از مصارف تعیین شده در 
بند )خ( اساسنامه، هر گونه برداشت دولت از این صندوق ممنوع شود و لذا ارتباط دولت با صندوق توسعه ملی 
ذیل سازوکار ناشفاف و با عدم قطعیت همراه شد و همین امر تأمین منابع مالی بودجه ای را با دشواری مواجه 

کرده است.
لذا به نظر می رسد طی سال های گذشته، بودجه مربوط به حوادث غیرمترقبه و مدیریت سیالب عمدتًا از طریق 
و  با خسارات  مواجهه  برای  مالی  تعریف ضربه گیر  و عدم  میزان هزینه کرد  در  قطعیت  با عدم  بودجه  تبصره های 

زیان های بزرگ و قابل توجه بوده است.
هم چنین سازوکار نظارتی روشن و مشخصی در خصوص نحوه ی هزینه کرد و اثربخشی استفاده از منابع عمومی 
بودجه موجود نیست. طی سال های اخیر نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه به دلیل کاهش کمیت و کیفیت توان 
کارشناسی آن تضعیف شده و لذا در نبود سازوکار نظارتی از نحوه ی هزینه کرد سالمت و کارایی استفاده از منابع 
عمومی کاهش پیدا کرده است. استفاده از زیرساخت های اطالعاتی و ایجاد شفافیت در خصوص ذی نفعان منابع 
مالی بودجه ای، ارائه تصویری شفاف از خسارات و تأمین مالی آن ها می تواند از طریق ارتقای نقش نظارت مردمی 

کارایی و سالمت استفاده از منابع عمومی را افزایش دهد.
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۲- نظام بودجه ریزی و مقدار بودجه دستگاه های متولی در زمینه مدیریت سیالب، چگونه بر سیالب و خسارات 
ناشی از آن تأثیر گذارده است؟

از  ناشی  بین نظام بودجه ریزی، دستگاه های متولی در زمینه مدیریت سیالب و هم چنین خسارات  ارتباط  بررسی 
آن نیازمند تفکیک دو گروه از دستگاه های اجرایی است. دستگاه هایی که کارکرد اصلی و مأموریت آن ها مقابله و 
مواجهه با حوادث غیرمترقبه از جمله سیل است و دستگاه هایی که مأموریت و شرح وظایف آن ها مستقیم در جهت 
مدیریت حوادث غیرمترقبه تعریف نشده است با این حال بخشی از فعالیت آن ها می تواند در مدیریت و اثرپذیری 

کشور از حوادث غیرمترقبه مؤثر باشد.
دستگاه های اجرایی گروه اول ذیل سند بودجه ریزی کشور را می توان، سازمان مدیریت بحران، هالل احمر و صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزی طبقه بندی کرد. این دستگاه ها مأموریت مستقیم در خصوص برنامه ریزی در خصوص 
مواجهه و مدیریت حوادث غیرمترقبه دارند. گروه دوم، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که نقش آن ها می تواند ذیل برنامه ریزی 

برای پیش گیری و هم چنین مدیریت خسارات طبقه بندی شود.
در خصوص دستگاه های گروه اول، سازمان مدیریت بحران و هالل احمر دارای ردیف بودجه مستقل هستند که ذیل 
این ردیف بودجه برنامه ها و فعالیت های آن ها تعریف شده است. سازمان مدیریت بحران که ذیل وزارت کشور تعریف 
برنامه پژوهش های کاربردی است که  برنامه راهبری حوادث غیرمترقبه و  برای دو  می شود، دارای ردیف بودجه 
برنامه راهبری از سه فعالیت سازما ن دهی و هماهنگی آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه، سازما ن دهی و هماهنگی 
بازتوانی و بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه و سازما ن دهی و هماهنگی پیش بینی و پیش گیری از 
حوادث غیرمترقبه و برنامه پژوهش های کاربردی از یک فعالیت انجام پژوهش های کاربردی تشکیل شده است. در 
الیحه بودجه سال 1398 مجموع منابع اختصاص داده شده به این سازمان ذیل دو برنامه و چهار فعالیت یاد شده 
12.55 میلیارد تومان بوده است که قاعدتًا این میزان منابع، صرفه هزینه های ستادی سازمان مدیریت بحران شده و 
لذا منابعی برای جبران خسارت ناشی از وقوع سیل و سایر حوادث غیرمترقبه یا برنامه ریزی در ابعاد گسترده و ملی 
برای پیش گیری و افزایش تاب آوری اقتصادی دیده نشده است. به عالوه فعالیت های تعریف شده برای این سازمان 
خوش تعریف و شفاف نیست و از این رو الزم است که در تعریف برنامه های این سازمان به منظور شکل دهی به 

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بازنگری شود.
بودجه جمعیت هالل احمر ذیل ردیف های بودجه از شش برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح، برنامه ارائه خدمات 
امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح، برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان، برنامه ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی به زائران، برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان و برنامه پژوهش های کاربردی 
تشکیل شده است. مجموع منابع در نظر گرفته شده برای برنامه های یاد شده برای سازمان هالل احمر در الیحه 
بودجه سال 1398، حدود 1.51 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 520 میلیارد تومان به برنامه آمادگی مقابله 
با حوادث و سوانح، 354 میلیارد تومان به برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان و 477 میلیارد تومان 

به برنامه ارائه خدمات درمانی و حمایتی به آسیب دیدگان در الیحه در نظر گرفته شده است.
ذیل این سه برنامه اصلی فعالیت های مختلفی تعریف شده است که بر اساس سنجه های در نظر گرفته شده برای 
آن ها می توان تخمینی از تناسب بین منابع در نظر گرفته شده با شدت وقوع حوادث غیرمترقبه به دست آورد. برنامه 
ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگاه از 5 فعالیت اصلی ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان، تأمین 
پوشاک، تأمین خوراک، تأمین سایر اقالم و ملزومات و تأمین سرپناه موقت تشکیل شده است. ذیل فعالیت های یاد 
شده برنامه تأمین سایر اقالم و ملزومات بیشترین حجم از منابع به میزان 125 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده 
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است که بر اساس سنجه تعریف شده این میزان از منابع برای 455365 نفر در نظر گرفته شده است. به عالوه بودجه 
در نظر گرفته شده برای تأمین سرپناه موقت برای حدود 24471 خانوار، تأمین خوراک برای 168713 نفر، تأمین 
پوشاک 96862 و ارائه خدمات درمانی به 72458 نفر بوده است. برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان 
از یک فعالیت با نام مشابه با برنامه تشکیل شده است که میزان کمی سنجه در نظر گرفته شده برای این فعالیت 

468781 هزار نفر است.
همان طور که از میزان منابع در نظر گرفته شده برای سازمان هالل احمر و هم چنین سنجه های کمی تعریف شده 
برای آن مشخص است، ابعاد منابع مالی با بحران هایی با اندازه ی محدود و کوچک تناسب دارد و در صورتی که 
مشابه با سیل سال جاری، ابعاد وقوع حادثه بزرگ باشد و شامل چندین استان یا شهر متوسط به باال شود، منابع مالی 
در نظر گرفته شده کافی نخواهد بود. به عالوه این میزان از منابع برای ارائه خدمات ذیل تمامی حوادث غیرمترقبه 
طی سال مالی است و با توجه به آسیب پذیری کشور و تعدد وقوع حوادث غیرمترقبه میزان ارائه خدمات با توجه به 

محدودیت در منابع در نظر گرفته شده محدود خواهد بود.
با توجه به رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین فعالیت این سازمان بر اساس خروجی های مشخص 
یا  از سناریو های واقع بینانه  با برآوردی  با وقوع بحران، بودجه این سازمان می تواند در هر سال متناسب  متناسب 
نسبتًا بدبینانه از وقوع حوادث غیرمترقبه تنظیم شده و در صورت وقوع بحران متناسب با شدت و گستردگی به این 

سازمان تخصیص داده شود.
در خصوص صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، این صندوق علی رغم نقش مهم آن در جبران خسارات به دلیل 
آنکه ردیف بودجه مشخص ندارد بودجه آن ذیل تبصره های بودجه و از منابع بند 10 قانون رفع موانع تولید مصوب 
سال 1380 و بند 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تأمین می شود. طی سال های اخیر اگرچه ذیل تبصره 
بودجه منابع اختصاص داده شده به این سازمان 100 درصد تخصیص یافته تلقی شده با این حال به دلیل آنکه 
میزان تعهدات این صندوق مازاد بر منابع در نظر گرفته شده است، این صندوق با زیان انباشته مواجه است و لذا از 

توان کافی مالی برای ایفای تعهدات بیمه ای برخوردار نیست.
در خصوص دستگاه های گروه دوم، بخشی از وظایف این دستگا ه ها ناظر بر مدیریت پیش از بحران است. استقرار 
سامانه های پایش وضعیت آب و هوایی، استخراج نقشه های نقاط آسیب پذیر، قاعده ی گذاری در خصوص چگونگی 
ایجاد زیرساخت ، انجام پژوهش های کاربردی متناسب با مأموریت دستگاه اجرایی و در جهت جلوگیری یا کاهش 
با این حال در تعریف برنامه ها و فعالیت دستگاه های  از وقوع سیالب از جمله این موارد است.  هزینه های ناشی 
اجرایی این شفافیت و جهت دهی دیده نشده است و همین امر باعث می شود تا اولویت فعالیت های مرتبط با حوادث 
غیرطبیعی باال نباشد. در خصوص این گروه از فعالیت ها الزم است که ذیل سند بودجه تعریف مشخص و روشنی 
برای انجام این گروه از فعالیت ها دیده شود و بدون افزایش اعتبار صرفًا از طریق بازتخصیص منابع و اعتبارات در 

دسترس، جهت دهی بخشی از فعالیت های دستگاه ها متناسب با برنامه ریزی در خصوص مواجهه با سیالب باشد.

۳- مدل برآورد خسارات ناشی از سیالب در کشور چیست و دربردارنده چه نقصان هایی است؟
در ایران روش استانداردی به عنوان چهارچوب پذیرفته شده برای ارزیابی خسارت به کار نمی رود. سازمان مدیریت 
که  است  کرده  تهیه  مترقبه  غیر  حوادث  گزارش  تهیه  و  خسارت  اعالم  برای  را  مشخصی  دستورالعمل  بحران 
نویسی در  این حال، گزارش  با  ارائه می کند.  را  به تفکیک بخش های مختلف  برای گزارش خسارات  چهارچوبی 
بخش های مختلف لزومًا بر مبنای این دستورالعمل نیست. به این ترتیب پراکندگی و عدم گزارش دهی در یک 

چهارچوب مشخص و پذیرفته شده همگانی نخستین و اساسی ترین مشکل در ارزیابی آثار بحران در ایران است.
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در این فضا هرچند ممکن است گزارش های تیم های ارزیابی در استان های مختلف از تشریح و تفصیل بسیاری 
برخورداری باشد، عدم پایبندی به یک چهارچوب دقیق که خروجی های مشخصی را در سطوح تعیین شده ای تولید 

می کند عماًل امکان تجمیع و تحلیل داده ها در سطح کشور را محدود می کند.
به عالوه، دستورالعمل ارائه شده در سازمان بحران با دستورالعمل جامع و مطلوبی که امکان برآورد خسارات اقتصاد 
کالن و توسعه انسانی را فراهم کند فاصله دارد. در دستورالعمل سازمان مدیریت بحران، برآورد آثار بحران فقط به 
تفکیک سه گروه کلی ساختمان ها، تأسیسات و کشاورزی انجام می شود و شامل دیگر بخش ها نمی شود. این در 
حالیست که یک ارزیابی جامع باید تمامی بخش های مختلف اقتصادی و نیز اجتماعی شامل صنعت و بازرگانی، 

آموزش، سالمت و بهداشت، محیط زیست، ارتباطات، حمل و نقل، نیروی کار، توریسم و … را پوشش دهد.
عالوه بر این یک چهارچوب استاندارد از ارزیابی خسارت شامل بررسی آثار اقتصاد کالن نیز می شود. برآورد آثار 
نیازمند وجود یک دستورالعمل مشخص، دقیق و جامع است که تمامی گروه های  انسانی  اقتصاد کالن و توسعه 
متولی متعهد به ارائه گزارش در آن قالب باشند. در غیر این صورت، نیازهای بازسازی و ترمیم در این دستورالعمل 

شناسایی نمی شود و به این ترتیب امکان ارائه استراتژی ترمیم و بازسازی وجود ندارد.
ارزیابی آثار کالن ناشی از وقوع سیل، نیازمند تهیه محتوای اطالعاتی مناسب توسط بخش های مختلف برای بخش 
در  تغییر  و  واردات در هر بخش  و  تغییر در صادرات  این محتوای اطالعاتی شامل  اقتصادی است.  برآورد کالن 

درآمدها و دارایی های مشمول پرداخت مالیات می شود.
هم چنین، یکی از اساسی ترین کمبودها در گزارش های تهیه شده در ایران در مقایسه با دستورالعمل های موجود 
در سطح بین المللی عدم توجه به مفهوم زیان است. زیان و خسارت دو عنصر اصلی در ارزیابی آثار بالیای طبیعی 
است. یکی از چهارچوب های متعارف که در آن این تمایز مشخص شده است و به عالوه چهارچوبی روشن به منظور 
ارزیابی زیان و خسارت است دستورالعمل PDNA  است. بر مبنای این دستورالعمل، زیان و خسارت را به شرح زیر 
تعریف می کند: خسارت مجموعه خرابی های رخ داده در مناطق سیل زده است که دارایی های فیزیکی را تحت تأثیر 
قرار داده است. خسارت در هنگام وقوع سیل یا بالفاصله پس از آن رخ می دهد و با واحدهای فیزیکی اندازه گیری 
تخریب  اثر  در  که  است  اقتصادی  جریان های  تمامی  در  تغییر  اقتصادی  جریان های  در  تغییر  یا  زیان  می شود. 
دارایی های فیزیکی و زیر ساخت ها و یا اختالل در دسترسی به کاال و خدمات به وقوع می پیوندد. از این رو زیان ناظر 

بر جریان درآمدی از دست رفته ناشی از اختالل ایجاد شده در عملکرد منابع و دارایی های در معرض سیل است.
در جریان های  تغییر  یا  زیان  است  تهیه شده  وقوع سیل  از  ناشی  آثار  در کشور در خصوص  در گزارش هایی که 
برنامه  در خصوص طراحی  اولویت بندی  در  زیان  گزارش  اهمیت  نمی شود.  گزارش  مختلف  بخش های  اقتصادی 
بازسازی است. در واقع یکی از مالک های اصلی در اولویت بندی نسبت به تخصیص منابع مالی یا تمرکز منابع 
کشور برای بازسازی زیان از دست رفته است و از این رو می تواند در جهت دهی صحیح نسبت به تخصیص منابع 

مالی نقش مهمی داشته باشد.
به عالوه در گزارش های تهیه شده الزم است تفکیک مناسبی بین هزینه های بخش عمومی و خصوصی صورت 
گیرد. این در حالی است که در برخی از گزارش های تهیه شده در کشور میان تخریب های بخش خصوصی و عمومی 

تفاوتی قائل نشده است و به این ترتیب سهم مستقیم دولت در خسارات برآورد شده مشخص نیست.
تجربه PDNA تا کنون در بیش از 40 کشور جهان اجرا شده است. همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد در این شیوه 
دولت تقاضا کننده و نهادهای دولتی اجرا کننده اصلی فرایند ارزیابی هستند. با توجه به وجود چهارچوب استاندارد 
و متعارف برای ارزیابی ذیل این روش می توان از تجربیات نهادهای بین المللی یا کشورهایی که این چهارچوب را 

پیاده کرده اند استفاده کرد.
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نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد تنها با ارائه خدمات مالی و تکنیکی از اجرای فرایند ارزیابی حمایت 
نیز  و  بین المللی  نهادهای  سایر  و  سازمان  این  توسط  شده  تهیه  راهنمای  کتابچه های  این،  بر  عالوه  می  کنند. 
ارائه  بر  اندازه کافی دقیق هستند و عالوه  به  در کشورهای مختلف  بحران  وقوع  از  تهیه شده پس  گزارش های 
چهارچوب ارزیابی خسارات، زیان ها و نیازهای بازسازی به تفکیک هر بخش، نحوه تفکیک بخش های اقتصادی و 
اجتماعی، تقسیم کار و پیش برد کار را نیز به صورت شفاف و دقیق توضیح می دهند. چهارچوب PDNA همچنین 
پا را از ارزیابی تخریب های فیزیکی فراتر می گذارد و تالش می کند تا نیازهای بازیابی و افزایش تاب آوری مناطق و 

موارد آسیب دیده را نیز ارزیابی کند.
با توجه به نبود ساختار یکپارچه و مورد توافقی برای ارزیابی هزینه ها و نیازهای پس از وقوع بحران در کشور، استفاده 
از این کتابچه های راهنما برای طراحی چهارچوبی نظام مند که عالوه بر ایجاد ارتباط بین ارزیابی در بخش های 
مختلف امکان تجمیع نیروهای آموزش دیده و شروع سریع کار ارزیابی بالفاصله پس از بحران را فراهم می کند، 
ضروری است. در واقع این چهارچوب نیازمند اطالعات تفصیلی در خصوص ویژگی های بخش های مختلف پیش 
از وقوع بحران و پس از آن است. از این رو الزم است این اطالعات ذیل ساختار مشخص نهادی به صورت ادواری 
و منظم جمع آوری شود. به عالوه الزم است گروه هایی در بخش های مختلف برای ارزیابی و پیاده سازی این روش 
آموزش ببینند. این گروه ها می توانند کارشناسان دستگاه های اجرایی یا داوطلبینی باشند که آموزش های مورد نیاز را 
دریافت کرده و در دوره ی ضرورت بنابر درخواست یک نهاد مرکزی مانند سازمان برنامه و بودجه اقدام به پیاده سازی 
از  این چهارچوب می کنند. در صورتی که پیاده سازی چهارچوب از طریق داوطلبین انجام شود الزم است حداقلی 
تعداد افراد آموزش دیده شوند تا در دوره ی ضرورت تعداد مشخص و به اندازه ی کافی از آن ها در دسترس باشند. 
به عالوه به منظور پایداری در پیاده سازی این روش الزم است سازوکارهای انگیزشی و مالی مناسب برای افراد 
شرکت کننده دیده شود تا بتوان با کیفیت و دقت مناسب و در زمان کوتاه نسبت به جمع آوری و پیاده سازی این 

چهارچوب اقدام کرد.
به عالوه یکی از دشواری های اجرای یک چهارچوب جامع، هماهنگ کردن و همراه کردن تمامی نهادهایی است 
که باید در فرایند ارزیابی هزینه های بحران شرکت کنند. در صورت وقوع یک بحران بزرگ که بخش زیادی از افراد 
یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد به دلیل لمس بحران توسط نهادها و گروه های مختلف همراه کردن آنان با یک 
چهارچوب مشخص آسان تر است. یکی از مهم ترین اصول دستیابی به یک چهارچوب ارزیابی جامع و دقیق مرزبندی 
ارتباط میان  بر جامعیت چهارچوب مورد نظر،  به نحوی که عالوه  نهادهای متولی است  صحیح و دقیق وظایف 
خروجی نهادهای مختلف نیز به درستی ممکن شود. از این رو ضروری است که دولت در هنگام تقسیم وظایف میان 
نهادهای درگیر به جای خروجی ارزیابی ها بر فرایند و نحوه اجرای مسئولیت ها تمرکز کند. در غیر این صورت ممکن 
است هر یک از نهادهای مورد نظر برای دستیابی به یک خروجی کامل تر اقدام به انجام ارزیابی هایی در خارج از 
حیطه وظایف تعیین شده خود نمایند و به این ترتیب عالوه بر هدر رفت منابع و دوباره کاری، فرایند تجمیع اطالعات 
را در چهارچوب یکپارچه اصلی با مشکل مواجه کنند. شکل گیری یک دستورالعمل در خصوص نحوه ی پیاده سازی 

این چهارچوب و ابالغ آن به دستگاه های اجرایی می تواند فرایند جمع آوری و تسهیل داده ها را تسهیل کند.
بحران های  تناسب  به  متولی  نهادهای  تعیین  هزینه ها،  ارزیابی  برای  مشخص  فرم های  تدوین  اینکه  به  توجه  با 
مختلف، تقسیم وظایف و آموزش نیروهای آشنا به فرایند و همچنین اجرای فرایند ارزیابی برای بحران های فرضی 
اقداماتی زمان بر هستند، الزم است پیش از وقوع بحران و به صورت ادواری این اقدامات را انجام داد تا چالش ها 
و نقاط آسیب پذیر در اجرای چهارچوب تدوین شده شناسایی شود. به عالوه یک مرکز مشخص از دستگاه های 
اجرایی متولی پیاده سازی این چهارچوب شود. با توجه به نقش سازمان برنامه در بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی 
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پیشنهاد می شود این سازمان عهده دار این مسئولیت شده، داده های متناسب برای بخش های مختلف را جمع آوری 
کرده، نسبت به آموزش و بازآموزی افراد برای پیاده سازی این چهارچوب اقدام کند.

4- ساختارهای کلی اقتصاد ایران چگونه بر سیالب و خسارات آن اثر گذارده است؟
بر اساس گزارش های ارائه شده توسط دستگاه های مختلف بخش عمده خسارات وارد شده در سه بخش ساختمان، 
بخش کشاورزی و زیرساخت های حمل و نقل بوده است، به طوری که این سه بخش در مجموع حدود 75 درصد 
از کل خسارات وارد شده به زیرساخت ها را به خود اختصاص داده اند. از این رو در ادامه با توجه به ترکیب یاد شده 
اثرگذاری عوامل اقتصادی در میزان آسیب پذیری بخش های یاد شده مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. به طور 
مشخص در ادامه نحوه ی اثرگذاری ساختارهای کلی اقتصاد ایران بر ساختار انگیزشی و انتخاب عاملین مختلف و 
آثار ناشی از ساختارهای کلی اقتصاد بر شدت خسارات وارد شده و هم چنین انتقال این خسارات به وضعیت رفاهی 

گروه های در معرض آسیب مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
طی دهه های گذشته به دلیل وجود تورم مزمن دو رقمی ناشی از عدم انضباط در سیاست های پولی و مالی، وقوع 
بیماری هلندی به دلیل عدم تنظیم مناسب از نحوه ی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و عدم تأمین سازوکار 
مالی مناسب برای تأمین مالی مسکن و عرضه ی مناسب آن، هزینه ی مسکن بخش مهمی از هزینه های خانوار 
را شکل داده است بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم این این گروه در سبد هزینه ی خانوار در سال 1396 به 
طور متوسط حدود 37.8 درصد بوده است. به عالوه سهم هزینه های مربوط به مسکن در دهک های پایینی بیشتر 
است به طوری که این سهم در دهک های اول و دوم به ترتیب 51.7 درصد و 44.9 درصد است. سهم قابل توجه 
هزینه های مسکن در سبد خانوار به ویژه دهک های پایین سبب می شود تا با هدف تعدیل این هزینه ها تقاضا برای 
مسکن ارزان قیمت افزایش یابد که نتیجه ی آن افزایش تقاضا برای زمین در مناطق با ریسک سکونت باالتر و 
کیفیت پایین تر ساخت است. همین امر باعث می شود از یک سو ساخت وساز تجاری و مسکونی در مناطقی مانند بستر 
و حریم رودخانه ها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر کیفیت و استحکام بنا نیز کاهش یافته و لذا عالوه بر انتخاب 

مکان با ریسک باالتر، میزان آسیب پذیری واحدهای مسکونی نیز در مواجهه با سیل افزایش یابد.
نبود  و  کشور  مختلف  مناطق  در  انگیزشی  سازوکارهای  اصالح  ذیل  منطقه ای  توسعه  به  توجه  عدم  عالوه  به 
سازوکارهای روشن در خصوص اولویت بندی نسبت به هزینه کرد دولت برای اصالح نابرابری های جغرافیایی سبب 
شده است تا بخشی از مناطق کشور به ویژه مناطق مرزی و غربی کشور عملکرد اقتصادی نامناسب تری به ویژه از 
جهت ایجاد اشتغال و کاهش فقر داشته باشند و در نتیجه وضعیت اقتصادی این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور 
نامناسب تر باشد. در حالی که در تابستان 1398 متوسط نرخ بیکاری در کشور 10.1 درصد بوده است، در استان های 
لرستان، خوزستان، کرمانشاه و گلستان به ترتیب این نرخ 14.7، 14.6، 14.2 و 11.1 بوده است. عدم توجه مناسب 
به توسعه منطقه ای و اصالح سازوکارهای انگیزشی در کنار استفاده مناسب از منابع عمومی برای توسعه در این 
بخش ها با کاهش عملکرد اقتصادی از یک سو آسیب پذیری این مناطق را افزایش داده است و از سوی دیگر فرایند 
احیا و بازگشت را برای گروه های از مردم در این مناطق به دلیل مسائل و مشکالت اقتصادی با دشواری بیشتری 

مواجه کرده است.
بخش کشاورزی طی سیل اخیر نسبت به سایر بخش ها بیشترین آسیب را متحمل شده است. این در حالی است که 
خسارت وارد شده به سایر بخش های اقتصادی محدودتر بوده است. بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف 
نشان می دهد بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی آسیب پذیری بیشتری در مواجهه با پدیده ی سیل 
دارد و از این رو سیاستگذاری در خصوص تبدیل ساختار اقتصاد کشور و انتقال فعالیت های اقتصادی از کشاورزی به 
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صنعت یا خدمات می تواند میزان آسیب پذیری در مواجهه با سیل را کاهش دهد.
با این حال طی سال های گذشته، سیاستگذاری دولت در خصوص بخش کشاورزی اعمال سیاست های حمایتی از 
طریق خرید تضمینی محصوالت یا اعطای یارانه به نهاده های تولید در بخش کشاورزی اعم از کود، ماشین آالت 
کشاورزی و آب است. اعمال این سیاست ها یکی از عواملی است که باعث شده است روند تبدیل ساختاری اقتصاد 
و کاهش سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران کند شود به طوری که علی رغم اینکه طی سال های 1396-1367 
تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت رشدی حدود 135 درصدی داشته است سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت تنها سه درصد کاهش یافته است، به عالوه از سال 1387 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت افزایش مالیمی را تجربه کرده است. این در حالی است که تجربه بقیه کشورها حاکی از کاهش مستمر 

سهم بخش کشاورزی با افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه است.
بررسی استان های آسیب دیده در سیل اخیر نیز نشان می دهد که سه استان گلستان، لرستان و کرمانشاه که سهم 
بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در این استان ها به ترتیب 26.6، 25.6 و 18.3 درصد است این در حالی 
است که میانگین بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 12 درصد است. این سه استان به همراه 

استان خوزستان در مجموع حدود 13.5 درصد از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی را تشکیل می دهند.
طی سال های گذشته به دلیل رشد قابل توجه هزینه های جاری عمدتًا متأثر از هزینه های مربوط به امور رفاهی به 
دلیل وجود کسری در صندوق های بازنشستگی، هزینه های دفاعی و امنیتی و هزینه های مربوط به سالمت ناشی 
از اجرای طرح تحول سالمت، سهم هزینه های عمرانی در بودجه دولت کاهش پیدا کرده است، به طوری که سهم 
این هزینه ها از حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1363-1390 به کمتر از 3 درصد در فاصله ی 

سال های 1391-1395 رسیده است.
به عالوه میزان مخارج حقیقی بودجه عمرانی نیز از سال 1387 روندی نسبتًا نزولی را طی کرده است. در سال 
1396 میزان مخارج حقیقی عمرانی حدود 47 درصد میزان آن در سال 1387 است و میزان مخارج عمرانی در سال 
1396 به رغم افزایش قابل توجه در هزینه های استهالک و هم چنین افزایش اندازه ی اقتصاد در محدوده ی مقادیر 
آن در سال 1381 است. عدم تخصیص منابع مالی مناسب به مخارج عمرانی در محدوده ی مقادیر 5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی باعث شده است تا کیفیت دارایی های عمومی اعم از ساختمان های بخش عمومی مانند بیمارستان ها، 
مدارس، ساختمان های دولتی کاهش یابد و آسیب پذیری آن ها در مواجهه با وقوع رخدادهای طبیعی از جمله سیل 
افزایش یابد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های دولت در توسعه و بهسازی زیرساخت ها مانند زیرساخت های حمل و 
نقل، پل ها نیز کاهش یابد و لذا عالوه بر آنکه میزان ارائه این خدمات تحت تأثیر قرار گیرد، کیفیت آ نها نیز کاهش 
یابد. به عالوه دولت در نحوه ی هزینه کرد خود سیاست یکپارچه ای را مدیریت ریسک های ناشی از حوادث غیرمترقبه 
و پیاده سازی مخارج عمرانی به کار نگرفته است. این شرایط در مخارج عمرانی دولت باعث شده است تا میزان 

آسیب پذیری دارایی های عمومی کشور در مواجهه با حوادث غیرمترقبه از جمل سیل افزایش یابد.
هم چنین طی سال های گذشته عدم طراحی سازوکاری ثبات ساز برای بودجه دولت در جهت جبران شوک های وارد 
شده به کسری بودجه دولت ناشی از کاهش در درآمدها یا افزایش در هزینه ها باعث شده است تا میزان انعطاف و 
توان بودجه دولت برای مواجهه با چنین شرایطی محدود باشد. به ویژه در سال جاری به دلیل تشدید تحریم های 
نفتی و کاهش میزان صادرات نفتی کشور ابعاد کسری بودجه دولت بر اساس ارقام الیحه ی بودجه دولت به میزان 
حدود 152 هزار میلیارد تومان بالغ شد. نبود سازوکارهای ثبات ساز و عدم تعریف نقش ثبات ساز برای صندوق توسعه 
ملی بر خالف نقش متداول این صندوق ها در کشورهای با درآمد نفتی سبب شده است تا بودجه دولت در تنگنا قرار 
گرفته و لذا از انعطاف و توان کافی برای مواجهه با هزینه های ناشی از حوادث غیرمترقبه برخوردار نباشد و از این رو 



447

نحوه  مواجهه دولت با خسارات ناشی از وقوع این حوادث تحت تأثیر قرار گیرد. این شرایط در کنار نبود بازار بدهی 
عمیق که دولت بتواند با هزینه های مالی پایین و در یک افق پایدار، اقدام به تأمین مالی کند، میزان منابع در اختیار 
دولت برای مواجهه با چنین شرایط را به شدت محدود کرده است و همین امر باعث شده است تا بخش بیشتری از 

خسارات ایجاد شده به آحاد اقتصادی منتقل شود.
سازوکار بیمه از جمله سازوکارهایی است که می تواند نقش مهم و مؤثری در کاهش آسیب پذیری مالی و رفاهی 
نسبت به حوادث غیرمترقبه از جمله سیل داشته باشد. با این حال شرایط اقتصادی کشور استفاده مناسب از این 
ابزار به منظور جلوگیری از اثرپذیری و کاهش شدت آسیب ها را محدود کرده است. در حالی که بیمه اتکایی از جمله 
ابزارهای مهم برای انتقال ریسک از داخل کشور به بیرون است، طی سال های گذشته به دلیل اعمال تحریم های 
ظالمانه امکان استفاده از چنین ابزاری بسیار محدود شده است. به عالوه امکان انتشار اوراق بالیای طبیعی توسط 
دولت برای پوشش ریسک ناشی از وقوع بالیای طبیعی محدود است. در واقع در حالی که اتصال و ارتباط با بازارهای 
مالی بین المللی فضای مالی ممکن در اختیار دولت برای تأمین مالی و انتقال ریسک را افزایش می دهد در شرایط 

جاری این گزینه برای کشور به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه محدود شده است.
به عالوه طی سال های گذشته شکل گیری یک صندوق بیمه همگانی مواجهه با بالیای طبیعی که بتواند پوشش 
پایه ای و اجباری برای هزینه های ناشی از بالیای طبیعی ایجاد کند به نتیجه نرسیده است. در حالی که شکل گیری 
با  تأیید آن خودداری کرد و  از  ابهاماتی در آن شورای نگهبان  به دلیل  این صندوق در سال 1382 پیشنهاد شد 
وجود گذشت حدود 16 سال از زمان طرح آن، شکل گیری این صندوق نهایی نشده است. عدم وجود سازوکارهای 
بیمه ای اعم از صندوق بیمه همگانی برای مواجهه با بالیای طبیعی یا بیمه های اتکایی که بتوانند جبران بخشی از 
هزینه های ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه را عهده دار شود باعث شده است تا میزان پوشش خسارات ناشی از وقوع 
سیل محدود باشد و همین امر آسیب پذیری گروه های در معرض سیل را افزایش داده است. نبود سازوکار روشن و 
مشخص از تصمیم گیری در سطح حاکمیت که بتواند مسائل با اولویت و فوریت را ذیل یک چهارچوب روشن و پایدار 
از جهت کارکرد حل کند، باعث انباشت مسائل در حوزه های مختلف از جمله نحوه ی مقابله و مواجهه با هزینه های 

ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه شده است.

۵- اقتصاد کشور در سال 1۳۹۸ و سال های آینده چگونه تحت تأثیر اقتصاد سیالب قرار خواهد گرفت؟
و  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  کشور  مختلف  دارایی های  به  آسیب  باعث  مختلف  استان های  در  سیل  وقوع 
هم چنین از دست رفتن جریان اقتصادی ناشی از این دارایی ها شده است. از این رو اقتصاد کشور در سال 1398 و 
سال های پس از آن از دو مسیر تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی ذیل بخش های مختلف و تأمین مالی مورد نیاز 
برای شکل دادن به برنامه بازسازی و احیا از سیل اخیر اثر می پذیرد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته در خصوص 
میزان زیان و تأمین مالی مورد نیاز در سیل اخیر ذیل سه استان خوزستان، گلستان و لرستان، اثرپذیری اقتصاد کشور 

بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای این سه استان ارائه می شود.
با توجه به محدود بودن آثار مخرب ذیل مناطق محدودی از جغرافیای کشور، اثرگذاری زیان حاصل از وقوع سیل در 
بخش های مختلف اقتصادی در مقیاس کل اقتصاد ایران محدود است. برآوردهای اولیه صورت گرفته حاکی از آن 
است که میزان خسارت صورت گرفته ذیل بخش های مختلف از سیل اخیر در سه استان خوزستان، گلستان و لرستان 
حدود 12.6 هزار میلیارد تومان و زیان ناشی از کاهش سطح فعالیت های اقتصادی برای این بخش ها حدود 26.6 
هزار میلیارد تومان است. این میزان از خسارت در استان های مذکور و در سطح خرد از جهت میزان آسیب وارد شده 
به وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها قابل توجه است با این حال ابعاد زیان مذکور در مقایسه با سطح فعالیت های 
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اقتصادی کشور در سال 1398 کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.
به عالوه در خصوص ترکیب زیان در بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی و حمل و نقل بیشترین میزان 
زیان را به خود اختصاص داده اند به طوری که بخش کشاورزی با حدود 16.8 هزار میلیارد تومان زیان و بخش حمل 
و نقل با 4.6 هزار میلیارد تومان در مجموع حدود 80 درصد از کل زیان را تشکیل داده اند. از این رو از به نظر می رسد 
به نحو ه عملکرد بخش های مذکور در سال های  اخیر  از سیالب  اقتصاد کشور در سال های آتی  اثرپذیری  میزان 
آتی وابسته است. با توجه به اینکه زیان حاصل شده در بخش کشاورزی عمدتًا به دلیل از دست رفتن امکان تولید 
محصول در بخش هایی از مناطق سیل زده بوده و امکان احیا یا حتی افزایش تولید این بخش ها در سال های آتی 
در صورت وجود شرایط مناسب آب و هوایی وجود داشته باشد، از این رو میزان انتقال آثار ناشی از زیان در بخش 
کشاورزی به سال های آتی محدود و نزدیک به صفر خواهد بود. در خصوص بخش حمل و نقل نیز با توجه به 
آسیب دیدن زیرساخت های حمل و نقل، اثرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور به نحوه ی تأمین مالی و بازسازی این 
بخش در سال های آتی بستگی دارد. با توجه به اینکه ابعاد تأمین مالی مورد نیاز برای بخش حمل و نقل ابعاد بزرگ 
و قابل توجهی نیست انتظار می رود اثرگذاری این بخش نیز به مانند بخش کشاورزی در سال های آتی بر اقتصاد 

کشور نزدیک به صفر باشد.
هم چنین چگونگی تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه ی احیا و بازسازی نقش مهمی در چگونگی اثرپذیری 
مختلف  بخش های  فعالیت  سطح  بر  می تواند  مالی  تأمین  نحوه ی  عالوه  به  دارد.  اخیر  سیالب  از  کشور  اقتصاد 
اقتصادی نیز اثرگذاری باشد. به طور خاص در شرایط کنونی با توجه به ابعاد خسارات وارد شده به بخش ساختمان 
نحوه ی تأمین مالی برای بازسازی و احیا ساختمان های آسیب دیده اهمیت دارد. برآورد خسارت وارد شده به بخش 
ساختمان حدود 4.3 هزار میلیارد تومان و مجموع منابع مورد نیاز برای بازسازی و تعمیر ساختمان های آسیب دیده 
ناشی از سیل حدود 7.4 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در صورتی که سازوکارهای تأمین مالی مناسبی در جهت 
ذیل  این بخش  رشد  افزایش  باعث  برای بخش مسکن می تواند  تقاضا  دیده شود،  تعمیر ساختمان ها  و  بازسازی 
سال های 1398 و 1399 شود. برآورد می شود در صورت تأمین مالی مناسب، بخش مسکن ناشی از تقاضا برای 

بازسازی و تعمیر ساختمان های آسیب دیده از سیل رشدی حداقل 5 درصدی را تجربه کند.
به عالوه سازوکار تأمین مالی برای برنامه ی بازسازی و احیا اهمیت باالیی دارد. برآوردها نشان می دهد ذیل افق 
زمانی بلندمدت تأمین مالی مورد نیاز برای برنامه ی بازسازی حدود 16 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که بخش 
مهمی از آن )حدود 11.3( هزار میلیارد تومان طی 18 ماهه ی نخست باید تأمین مالی شود. عدم تأمین مالی مناسب 
ذیل بازه ی زمانی مدنظر یا ذیل شیوه های غیرتورمی ممکن است عالوه بر طوالنی شدن فرایند بازسازی باعث شود 
تا از طریق تشدید در تورم میزان اثربخشی تأمین مالی مذکور نیز کاهش یابد. لذا سازوکار تأمین مالی از یک سو 

دوره ی بازسازی و از سوی دیگر در سطح عمومی قیمت ها موثر است.

۶- پیامدهای اقتصادی سیل برای اجتماعات حاضر در مناطق سیل زده و اقتصاد کالن چیست؟
برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که مجموع زیان و خسارت حاصل شده در سه استان لرستان، خوزستان 
و گلستان حدود 15.4 هزار میلیارد تومان است. با توجه به جمعیت 1.8 میلیون نفری که در سه استان مذکور از وقوع 
سیل آسیب دیده اند، سرانه میزان رفاه از دست رفته به طور متوسط 8.5 میلیون تومان برآورد می شود که بخشی از 
این رفاه ازدست رفته ناشی از کاهش در ارزش دارایی ها اعم از دارایی های عمومی و خصوصی و بخشی دیگر به 

دلیل ازدست رفتن جریان رفاهی حاصل شده از این دارایی هاست.
هر چند این میزان از کاهش در رفاه به صورت یکسان بین گروه ها و افراد مختلف توزیع نشده است. به هر میزان که 
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توزیع رفاه از دست رفته متقارن نباشد اثرگذاری آن بر نابرابری و فقر نیز شدیدتر خواهد بود. به عالوه نحوه ی اجرا و 
پیاده سازی برنامه های احیا و بازسازی و نحوه ی پوشش منابع مالی مورد نیاز ذیل برنامه های جبرانی نیز می تواند بر 
نابرابری در این مناطق مؤثر باشد. به طور مشخص برآوردهای صورت گرفته در خصوص میزان منابع مالی مورد نیاز 
ذیل سه استان لرستان، گلستان و خوزستان برای بازسازی و تعمیر ساختمان ها و هم چنین جمعیت تحت تأثیر قرار 
گرفته در این سه استان از سیل نشان می دهد در حالی که سرانه منابع مالی مورد نیاز در استان گلستان حدود 6.4 
میلیون تومان برآورد می شود، این میزان در استان لرستان حدود 3.2 میلیون تومان و در خوزستان حدود 5 میلیون 
تومان است. لذا با توجه به اینکه در استان های مختلف و هم چنین در درون استان ها میزان آسیب پذیری گروه های 
مختلف یکسان نیست، شدت اثرپذیری وضعیت رفاهی افراد مختلف متفاوت بوده و در صورت عدم توجه به نابرابری 

مذکور در طراحی برنامه های جبرانی وقوع سیل باعث افزایش نابرابری خواهد شد.
به عالوه نحوه ی اثرگذاری سیل اخیر بر وضعیت درآمدی افراد حائز اهمیت است. با توجه اثرپذیری بیشتر بخش 
سایر  به  نسبت  کشاورزی  بخش  شاغلین  درآمد  اقتصادی،  بخش های  سایر  به  نسبت  وقوع سیالب  از  کشاورزی 
شاغلین با افت بیشتری مواجه خواهد بود. برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد از کل آثار رفاهی وقوع سیل ذیل 

بخش های مختلف 25 درصد از رفاه از دست رفته در بخش کشاورزی است.
با این حال چگونگی تأمین مالی و سازوکارهای آن نقش مهمی در پیامدهای اقتصادی سیل برای گروه های مختلف 
دارد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته در کوتاه مدت تأمین مالی برای بازسازی و تعمیر منازل مسکونی و هم چنین 
دسترسی به آب آشامیدنی و فاضالب به میزان حدود 9 هزار میلیارد تومان و در میان مدت و بلندمدت تأمین مالی به 
منظور اشتغال به میزان حدود 1.5 هزار میلیارد تومان )در مجموع با در نظر گرفتن افق کوتاه مدت حدود 2.1 هزار 
میلیارد تومان( اولویت اصلی برای کنترل پیامدهای ناشی از وقوع سیل است. عدم تأمین مالی مناسب این منابع 

مالی می تواند باعث شود تا دوره  احیا طوالنی تر شود.
از منظر اقتصاد کالن، اثرگذاری سیل را می توان ذیل مؤلفه های بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی و تورم مورد 
از آن  بررسی قرار داد. برآوردهای صورت گرفته در خصوص میزان و ترکیب زیان در بخش های مختلف حاکی 
است که میزان زیان حاصل شده ناشی از وقوع سیل در بخش های مختلف حدود 26.6 هزار میلیارد تومان است. 
ابعاد زیان مذکور در مقایسه با سطح فعالیت های اقتصادی کشور در سال 1398 کمتر از یک درصد از تولید ناخالص 

داخلی برآورد می شود.
در حالی که بودجه دولت به دلیل افت درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت با تنگنای منابع مالی مواجه است، 
هزینه های مترتب بر سیل کسری بودجه دولت را تشدید کرده است. برآورد می شود هزینه ی سیل برای دولت در 
سال جاری حدود 9هزار میلیارد تومان باشد که 2.3 درصد بودجه 386 هزار میلیارد تومانی و حدود 9.3 درصد کسری 
بودجه 96هزار میلیارد تومانی سال جاری را تشکیل می دهد. لذا هزینه های سیل باعث تشدید کسری بودجه و تنگنای 

منابع مالی برای دولت شده است.
به عالوه با توجه به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی بخشی از هزینه های ناشی از سیل و هم چنین مشکالت شبکه 
بانکی به نظر می رسد بخشی از تأمین مالی صورت گرفته توسط بانک ها باعث تشدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
می شود و لذا از مسیر بودجه دولت و شبکه بانکی، پایه پولی افزایش یابد. در صورتی که مجموع هزینه های مرتبط با 
سیل حدود 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و فرض شود تمامی منابع مورد نیاز از طریق پایه پولی تأمین 
شود، این میزان از تأمین مالی باعث می شود تا پایه پولی و نقدینگی حدود 6 درصد افزایش یابد. لذا در صورت عدم 
کنترل مناسب بر پایه پولی و عدم تأمین مالی مناسب ذیل سازوکارهای غیرتورمی، استفاده از منابع بانک مرکزی 

می تواند رشد قابل توجه 6 درصدی در نقدینگی و به دنبال آن تورم را به همراه خواهد داشت.
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از این رو پیامدهای اقتصاد کالن سیل متمرکز بر نقش آن بر کسری بودجه، چگونگی تأمین مالی منابع مورد نیاز و 
اثر آن بر نقدینگی و تورم خواهد بود.

 ۷- درس آموخته های سیالب برای اقتصاد ایران و تأمین مالی مدیریت سیالب چیست؟
با توجه به مسائل نظام مالی و بودجه ای ایران، درس آموخته های سیالب برای اقتصاد ایران و تأمین مالی مدیریت 

سیالب به شرح زیر است:
• اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حوادث غیرمترقبه در بودجه سنواتی یا نشان دار کردن بودجه آن: همان طور 
که اشاره شده یکی از مشکالت مهم در خصوص تأمین مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در کشور، نبود ردیف 
بودجه برای این حوادث و اختصاص آن ها از طریق تبصره ها و سرجمع منابع بودجه ای است که منوط به صرفه جویی 
در سایر ردیف های هزینه ای است. با توجه به سهم باالی پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد و کاهش انعطاف 
مالی در هزینه کرد دولت، ایجاد صرفه جویی در محدوده ی مقادیر مورد نیاز برای حوادث غیرمترقبه با شدت قابل 
توجه مانند سیل اخیر، غیر واقع بینانه بوده و عماًل باعث خواهد شد تا تأمین مالی از سازوکارهای خارج از بودجه 
صورت گیرد. لذا پیشنهاد می شود عالوه بر اینکه در ذیل امور اقتصادی فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور 
ایجاد شود، به صورت روشن، تفصیلی و با تعریف محدوده ی مشخصی از حوادث غیرمترقبه منابع تعریف شده در 
بند )م( ماده 28 قانون الحاق 2 از حالت تبصره خارج شده و برای آن ردیف مشخصی در بودجه در نظر گرفته شود 
که بودجه ی آن به صورت متمرکز و با در نظر گرفتن الزامات هزینه کرد در خصوص تعیین اولویت و نظارت بر آن 
تخصیص پیدا کند. به عالوه یک راهکار دیگر برای اطمینان از تأمین مالی حوادث غیرمترقبه استفاده از بودجه 
نشان دار شده است به طوری که میزان مشخص و شفافی از درآمدهای دولت برای مثال 10 درصد از افزایش در 
قیمت فروش حامل های انرژی یا یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در صورت افزایش نرخ آن از 9 درصد به 
10 درصد، اختصاص به حوادث غیرمترقبه داشته باشد. با توجه به اهمیت مواجهه مناسب با این حوادث، نشان دار 
کردن بودجه آن ها و اتصال منابع آن ها به اصالحات اقتصادی می تواند منجر به تسهیل در پذیرش انجام اصالحات 

توسط مردم شود.
بازتخصیص مناسب منابع  برنامه ها و فعالیت های مختلف در بودجه به منظور  به  اولویت بندی مشخص نسبت   •
بودجه ای: بازتخصیص منابع بودجه ای از نخستین گزینه ها و ابزارهای در دسترس برای تأمین مالی است، با این حال 
استفاده ی مناسب و به موقع از این گزینه نیازمند آن است که اولویت بندی روشن و مشخصی در خصوص برنامه ها 
و فعالیت های مختلف در سطح بودجه دولت وجود داشته باشد. در شرایط جاری، برنامه ها و فعالیت های بودجه ای 
دولت فاقد اولویت بندی مشخص است و این امر باعث شده است تا فرایند بازتخصیص ذیل سازوکاری روشن و 
شفاف انجام نشود. پیشنهاد می شود در دوره ی بودجه ریزی یا مبادله موافقت نامه اولویت های برنامه ها و فعالیت های 
دولت یا کمیت ارائه برنامه و فعالیت بر اساس سطوح مختلف منابع در دسترس تعیین شده تا بتوان در مواجهه با 

شرایطی که بودجه نیازمند بازتخصیص منابع است، به شکل کاراتر عمل کرد.
• شکل گیری صندوق یا حساب حوادث غیرمترقبه: یکی از چالش های کلیدی در خصوص هزینه کرد برای حوادث 
غیرمترقبه عدم تخصیص منابع مالی برای آن ها در سال هایی است که بحران رخ نداده است. به عالوه در صورت 
منظور  به  لذا  نباشد.  اختیار  در  هزینه کرد  برای  کافی  مالی  منابع  است  ممکن  توجه،  قابل  ابعاد  در  بحران  بروز 
انباشت منابع برای استفاده در زمان بروز بحران، می توان اقدام به ایجاد صندوق یا حساب مشخص  شکل گیری 
بانکی به منظور انتقال منابع بودجه ای در نظر گرفته شده به این صندوق و انباشت آن طی زمان نمود. در واقع منابع 
بودجه ای در نظر گرفته برای حوادث غیرمترقبه به میزان مشخصی )حداقل 50 درصد از 5 درصد تعریف شده ذیل 
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بند )م( ماده 28 قانون الحاق 2 معادل حداقل 2.5( ساالنه به صندوق واریز شود. قاعدتًا در صورت بروز بحران با توجه 
به نقش صندوق، منابع از صندوق به دولت برای هزینه کرد منتقل می شود. صندوق منابع دریافتی را در بخش های که 
نقدشوندگی کافی و ریسک پایین داشته باشند سرمایه گذاری کرده و لذا عالوه بر ورودی ساالنه از طریق بازدهی بر 
سرمایه گذاری های انجام شده، میزان منابع در اختیار صندوق افزایش پیدا می کند. نکته مهم در خصوص شکل گیری 
صندوق یا حساب پس انداز برای حوادث غیرمترقبه، شکل گیری تعهد سیاسی برای عدم هزینه کرد از این صندوق 
ذیل امور غیرمرتبط است. عدم وجود تعهد سیاسی در این خصوص می تواند منجر به استفاده های غیر بهینه از منابع 

آن شده و اهداف مدنظر از شکل گیری آن ها محقق نشود.
از حساب پس انداز برای حوادث  به دلیل چالش های حکمرانی آن، استفاده  یک گزینه ی جایگزین برای صندوق 
غیرطبیعی است که منابع بودجه ای به صورت ساالنه به این حساب منتقل شده و حساب برای دولت قفل می شود 

و صرفًا با وقوع بحران، بخشی از این حساب، متناسب با شدت هزینه های رخ داده در اختیار دولت قرار می گیرد.
•  استفاده از منابع عمومی ذیل سازوکار بیمه: سازوکار بیمه از جمله راهکارهای مناسب برای تأمین مالی خسارت 
و زیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه است. سازوکار بیمه اواًل برای منابع دولتی می تواند نقش اهرم را ایفا کند، 
به طوری که منابع دولتی به عنوان انگیزه ای برای فروش بیمه حوادث غیرمترقبه استفاده شده و با کاهش هزینه ی 
خرید بیمه، پوشش گسترده تری از بیمه حوادث را ایجاد کند. به عالوه به دلیل اینکه سازوکار بیمه مبتنی بر پرداخت 
خسارت از منابع در اختیار بیمه است، همواره این انگیزه در بیمه وجود دارد که ذیل ارزیابی مشخص از خسارات رخ 
داده صیانت بیشتری از منابع در اختیار صورت دهد و لذا از بیش برآوردی در خصوص هزینه های خسارت می تواند 
جلوگیری کند. شکل گیری بیمه ذیل صندوق بیمه با پوشش کشوری و بیمه اجباری یا از طریق بیمه اتکایی یا 

ترکیب این دو گزینه می تواند به بهبود تجهیز منابع مالی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه منجر شود. 
• اصالح صندوق توسعه ملی به منظور ایفای نقش ثبات ساز بودجه: در شرایط جاری نبود سازکاری ثبات ساز برای 
بودجه دولت سبب شده است تا رابطه ی دولت با صندوق توسعه ملی به صورت غیرشفاف و ناکارا باشد. این در 
حالی است که ماهیت بودجه دولت در ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی وجود یک صندوق ثبات ساز را دیکته 
می کند. اصالح صندوق توسعه ملی و ایفای نقش ثبات ساز توسط این صندوق می تواند باعث شود تا ذیل سازوکاری 
روشن امکان تأمین مالی دولت از این صندوق در دوره های که کسری بودجه دولت با شوک منفی ناشی از افت در 

درآمدها یا افزایش ناگهانی هزینه ها مواجه می شود فراهم شود.

۸- اصالحات ضروری در بخش اقتصادی به منظور افزایش تاب آوری کشور در مقابل سیالب چیست؟
تاب آوری اقتصادی به صورت توانایی یک اقتصاد یا جامعه در به حداقل رساندن خسارت رفاهی ناشی از وقوع سیل 
با مفروض گرفتن سطح مشخصی از شدت وقوع پیشامد طبیعی تعریف می شود. طراحی صحیح راهبردها، نیازمند 
شناخت مناسب از وضعیت اقتصادی کشور و ابعاد مختلف تأمین مالی و هم چنین ویژگی ها و گستره ی فاجعه طبیعی 
اقتصاد خرد و همچنین مؤلفه های محیطی، اصالحات  اقتصاد کالن،  ابعاد  به  با توجه  این حال  با  رخ داده است. 

ضروری در خصوص ارتقای تاب آوری را می توان به صورت زیر احصا کرد:
مؤلفه های محیطی به منظور کاهش آسیب پذیری

• اصالح در طرح های توسعه شهری و روستایی و جلوگیری از سکونت در مناطق با ریسک بال
• تهیه نقشه ریسک های وقوع سیل و ایجاد کمپین و آموزش در خصوص آن ها

• ارتقای استانداردهای ساخت وساز و بهبود زیرساخت ها
)EWS( ایجاد سیستم های پیش هشداردهنده •

دکتر وحید ماجد / اقتصادی، بودجه و تجارت



پویش علمی ایران در آینه 1400 -4521

تاب آوری اقتصاد کالن
• ارتقای رتبه ی اعتباری دولت و فضای سیاست گذاری مالی برای تسهیل استقراض دولت

• ارتقای استانداردهای ایجاد زیرساخت ها
• اصالح نظام بودجه ریزی کشور به منظور اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حوادث غیرمترقبه

• شکل گیری صندوق بالیای طبیعی به منظور انباشت منابع مالی بودجه ای در صندوق مذکور
• صالح ساختار صندوق توسعه ملی برای ایفای نقش ثبات ساز بودجه
• ایجاد بیمه مرتبط با سیل و حوادث طبیعی برای بنگا ه های اقتصادی

• تاب آوری اقتصاد خرد
• سیاست گذاری در جهت کاهش نابرابری

• جلوگیری از سکونت افراد فقیر و کم درآمد در مناطق با ریسک باال
• حمایت از خانوارهای فقیر و کم درآمد برای ارتقای استانداردهای ساخت مسکن
• توسعه نظام بیمه ای به ویژه برای افراد کم درآمد و فقیر از طریق نظام یارانه ای

• ایجاد چترهای حمایتی به صورت مشروط و غیر مشروط
• اصالح سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی به منظور کاهش وابستگی به این بخش

 به عنوان جمع بندی و کالم آخر شما در خصوص نتایج یافته های کارگروه چیست؟
برآورد خسارت ناشی از حوادث طبیعی و هزینه های الزم برای برای بازسازی آن در حوادثی مثل سیل، از اولویت های 
اساسی مدیریت این نوع سوانح است. عالوه بر این با توجه به غیر قابل اجتناب بودن حوادث طبیعی لزوم سازگاری 
با این گونه وقایع و از جمله پیش بینی روش های تأمین مالی قبل از وقوع و بعد از وقوع یکی اولویت های راهبردی 
در سیاست گذاری و مدیریت آن ها است. با توجه تجربه های صورت گرفته در کشور و ارزیابی های صورت گرفته 
از خسارات و هزینه های مورد نیز در سوانحی مثل زلزله، به نظر می رسید که تجربه مذکور می تواند در مدیریت و 
اقتصاد سایر سوانح مثل سیل نیز اثرگذار باشد. هر چند تجربه قبلی تا حدودی مفید بوده است، ولی حداقل در بخش 
برآورد خسارت و تأمین مالی حوادث، طبق اطالعات ارائه شده در این نوشتار به نظر می رسد که کاستی های جدی 
وجود دارد. از جمله می توان به خسارات اعالمی در زمان وقوع حادثه و خسارت برآوردی با فاصله چند ماهه از زمان 
وقع حادثه اشاره کرد که رقمی به بزرگی 95 هزار میلیارد ریال می رسد. کاستی جدی دیگر در این زمینه شیوه 
غیر منسجم و اصولی تأمین مالی بعد از وقوع بوده است که اواًل آمار و اطالعات دقیقی از تأمین مالی انجام شده 
و کمک های صورت گرفته وجود ندارد، ثانیًا از روش ها و ابزارهای شناخته شده و تجربه شده در دنیا بدین منظور 
استفاده نشده است، ثالثًا تأمین مالی مبتنی بر یک روش علمی برآورد خسارت و هزینه مورد نیاز برای بازسازی 

صورت نگرفته است و نهایتًا از ظرفیت های بخش غیردولتی بویژه سمن ها، آنگونه که باید استفاده نشده است.



سید محمدباقر جعفری دکتر سیده فاطمه مقیمی دکتر آرین قلی پوردکتر هومن معتمد دکتر محمدرضا ذوالفقاری
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»دولت همراه«، »دولت اجتماعی« و »دولت هوشمند« 
شاخصه های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند

نام دولت  به  نوین دیگری  اخیر، پدیده  الکترونیکی در سال های  به دنبال متداول شدن تجارت   
الکترونیک مطرح شده که مهمترین ویژگی این پدیده، ایجاد بستری مناسب جهت ارائه خدمات با 
کمترین هزینه و بیشترین اثر است که همواره مورد نیاز و دغدغۀ مردم و دولت ها بوده است. شروع 
ویروس کرونا در جهان، منجر به توجه ویژه و اساسی دولت ها به دولت الکترونیک شده است. 
مطالعه وضعیت کشورهای جهان در کنترل این بیماری نشان می دهد دولت هایی که از ابزارهای 
الکترونیکی بیشتری استفاده کرده اند، موفق تر بوده اند. وجود دولت الکترونیکی قوی و یکپارچه در 
کشور در زمان بحران همچنین کمک مؤثری برای کاهش آسیب ها نیز می تواند باشد. با توجه به 
اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با دکتر 
سید محمدباقر جعفری، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، در ارتباط با دولت 

الکترونیکی به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

 پیاده سازی صحیح دولت الکترونیکی منجر به رضایت شهروندان کشور می شود
سید محمدباقر جعفری در خصوص تعریف دولت الکترونیکی و کاربردهای آن گفت: در یک تعریف ساده دولت 
الکترونیکی یا E-Government ارائه خدمات دولت به شهروندان به وسیله تکنولوژی دیجیتال از طریق شبکه های 

الکترونیکی به ویژه اینترنت است.
جعفری ادامه داد: دولت الکترونیکی همچون سایر حوزه ها مانند خریدوفروش، آموزش و یا بانکداری که به وسیله 
مکان،  و  زمان  محدودیت های  شدن  برداشته  با  و  داشته  قابل توجهی  رشد  شده اند،  متحول  دیجیتال  تکنولوژی 
دسترسی شهروندان به خدمات نهادهای دولتی در هر ساعت از شبانه روز و از هر مکانی امکان پذیر شده است که 

تحقق این امر، تحول بزرگی در ارائه خدمات به شهروندان محسوب می شود.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران یکی از عوامل رضایت شهروندان کشورها از 
دولت خود را کیفیت ارائه خدمات نهادهای دولتی به شهروندان دانست و یادآور شد: کیفیت این خدمات می تواند 
دولت  صحیح  پیاده سازی  شود.  تعیین  اطالعاتی  شفافیت  یا  و  دقت  سرعت،  همچون  متعددی  عوامل  اساس  بر 

حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به کارگیری تکنولوژی دیجیتال
در اداره کشور است

دکتر سید محمدباقر جعفری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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الکترونیکی عامل بسیار تأثیرگذاری در افزایش کیفیت خدمات دولتی است و رضایت شهروندان را در پی دارد که بر 
همین اساس دولت ها در اکثر کشورهای جهان گام های بزرگی را برای پیاده سازی دولت الکترونیکی برداشته اند تا 

با گسترش رضایت عمومی شهروندان، قوام حکومت خود را بیشتر کنند.

 حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به کارگیری تکنولوژی دیجیتال برای اداره امور کشور است
وی تصریح کرد: در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم به کارگیری دولت الکترونیکی یک مفهوم صفر و 
یک نیست )اجرای دولت الکترونیکی یا عدم اجرای آن(. میزان الکترونیکی شدن یک دولت در یک طیف می تواند 
تعریف شود. این طیف از صفر یعنی عدم ارائه هیچ گونه خدمت الکترونیکی و تا مراحل بسیار پیشرفته که به حکمرانی 
الکترونیکی یا E-Governance می رسد، قابل تعریف است. هر دولت با توجه به میزان موفقیت خود در این زمینه 

می تواند در بخشی از این طیف قرار گیرد.
سید محمدباقر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به »حمکرانی الکترونیکی« تأکید کرد: حکمرانی 
تعریف،  یک  در  است.  کشور  امور  اداره  برای  دیجیتال  تکنولوژی  به کارگیری  از  پیشرفته  سطح  یک  الکترونیکی 
حمکرانی الکترونیکی، نسخه الکترونیکی حمکرانی خوب تعریف شده است که به دنبال دستیابی به اهداف حکمرانی 

خوب از طریق تکنولوژی دیجیتال در اداره یک کشور استفاده می شود.
جعفری یادآور شد: براساس یک تعریف جامع تر توسط برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(، حکمرانی الکترونیکی 
سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از: »خدمات الکترونیکی که در حقیقت همان مفهومی دولت الکترونیکی و ارائه 
خدمات الکترونیکی به شهروندان است«، »اداره کردن الکترونیکی که به لزوم ارتباط الکترونیکی بین تمام نهادهای 
دولتی و شفافیت در این ارتباطات و عملکرد آن ها اشاره دارد« و »مشارکت الکترونیکی که در آن رابط دوسویه مردم 

با دولت از طریق فّناوری دیجیتال امکان پذیر می شود«.

 مشارکت الکترونیکی منجر به دیده شدن نظرات مردم در سیاست گذاری نهادها می شود
الکترونیکی  مشارکت  بررسی  به  ادامه  در  تهران  دانشگاه  فارابی  پردیس  حسابداری  و  مدیریت  دانشکده  استادیار 
پرداخت و گفت: در برخی تعاریف از مشارکت الکترونیکی به عنوان دمکراسی الکترونیکی هم یاد می شود؛ یعنی اینکه 
شهروندان بتوانند به صورت الکترونیکی در سرنوشت خود مشارکت کنند و ارتباط یک طرفه معمول بین نهادهای 
دولتی و مردم که اطالعات و خدمات از طرف این نهادها به مردم می رسد، متحول شده و مردم هم بتوانند به صورت 

الکترونیکی با نهادهای دولتی تعامل داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه می توان به استفاده از نظرسنجی های الکترونیکی، امکان مشاوره با شهروندان به صورت 
الکترونیکی، ارائه الکترونیکی اطالعات به شهروندان و گفت وگوی مدام بین نهادهای دولتی و شهروندان از طریق 
ابزارهای متنوعی همچون رسانه های اجتماعی اشاره کرد که منجر به دیده شدن نظرات مردم در سیاست گذاری های 
برای  الکترونیکی  به صورت  شهروندان  نظرات  جمع آوری  زمینه،  این  در  کاربردی  مثال  شد.  خواهد  نهادها  این 
تصمیم گیری در شوراهای روستایی و شهرها و یا ارتباط بین شهرداری های مناطق شهری و مردم هر منطقه با 

استفاده از قابلیت شبکه های اجتماعی در شناسایی مشکالت آن منطقه و رفع آن ها است.

 »دولت همراه«، »دولت اجتماعی« و »دولت هوشمند« شاخصه های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند
سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که سرنوشت و آینده دولت الکترونیکی چه خواهد شد، گفت: در 
این زمینه دو موضوع را می توان مطرح کرد. موضوع اول گسترش خود مفهوم دولت الکترونیکی است که در بحث 
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حکمرانی الکترونیکی به آن اشاره شد. در این قسمت تالش می شود با ارائه مفاهیم جدیدتر، به کارگیری قابلیت های 
تکنولوژی دیجیتال به تمامی جوانب حکومت داری گسترش یابد. موضوع دوم در زمینه آینده دولت الکترونیکی، بحث 
پیشرفت تکنولوژیکی است؛ به این معنا که با پیشرفت تکنولوژی های دیجیتال، تکنولوژی های به کار گرفته شده در 

دولت الکترونیکی هم رشد کند.
ارائه  جعفری تصریح کرد: اولین مفهوم در این مسیر »دولت همراه« یا Mobile Government است که به 
یا  اجتماعی«  »دولت  بعدی،  گام  دارد.  اشاره  تبلت  و  همراه  تلفن  مانند  همراه  ابزارهای  طریق  از  دولتی  خدمات 
Social Government است که در آن استفاده از قابلیت رسانه های اجتماعی برای ارائه خدمات نهادهای دولتی 
به شهروندان مورد نظر است. در گام بعدی مفهوم »دولت هوشمند« یا Smart Government مطرح شده که 
در این مفهوم، به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کالن داده، محاسبات ابری، 

واقعیت افزوده و نظایر آن در ارائه خدمات به شهروندان مورد توجه قرار می گیرد.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در خصوص شاخصه های دولت الکترونیکی و 
نحوه سنجش این شاخصه ها عنوان کرد: برای سنجش دولت الکترونیکی معمواًل به گزارش های دوساالنه سازمان 
بر اساس سه شاخص خدمات  این گزارش  الکترونیکی« رجوع می شود. در  با عنوان »شاخص توسعه دولت  ملل 
آنالین، زیرساخت های ارتباطی و سرمایه انسانی مرتبط، به اندازه گیری پیشرفت کشورهای جهان در زمینه دولت 

الکترونیکی پرداخته می شود.
وی افزود: شاخص توسعه دولت الکترونیکی هر کشور، شاخصی ترکیبی بر پایه امتیاِز هر یک از این سه بخش است. 
قابل ذکر است که سازمان ملل در کنار گزارش دوساالنه »شاخص توسعه دولت الکترونیکی« به انتشار گزارش 
»شاخص مشارکت الکترونیکی« نیز می پردازد که بر مبنای سه شاخص اطالعات الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی و 

تصمیم گیری الکترونیکی به محاسبه میزان مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو می پردازد.

 شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران روند صعودی داشته است
سید محمدباقر جعفری با اشاره به کشورهای پیشرو در زمینه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین 
گزارش سازمان ملل که در تیرماه سال جاری منتشر شد، دانمارک، استرالیا، استونی، فنالند و استرالیا به ترتیب 
باالترین امتیاز در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دنیا را به خود اختصاص داده اند. بر اساس گزارش »شاخص 
مشارکت الکترونیکی« نیز کشورهای استونی، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و نیوزیلند به ترتیب باالترین امتیازات را در 

بین 193 کشور عضو این سازمان کسب کرده اند.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی در پاسخ به این پرسش که ایران در زمینه دولت الکترونیکی 
چه جایگاهی دارد، گفت: بر اساس گزارش های سازمان ملل، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران روند صعودی 
داشته است. رتبه ایران که همواره باالی 100 در بین 193 کشور عضو سازمان ملل بود، در گزارش سال 1397 به 

رتبه 86 کاهش پیدا کرده است.
جعفری ادامه داد: طبق گزارش سازمان ملل، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیکی در چهار گروه پایین، 
متوسط، باال و خیلی باال دسته بندی می شوند که ایران در سال 1397 از سطح کشورهای متوسط به سطح باال ارتقا 
پیدا کرده است. البته با بررسی سه شاخص اندازه گیری شده برای ایران در این زمینه، مشخص می شود که بهبود 
رتبه ایران بیشتر به خاطر دو شاخص زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی بوده که با توجه به گسترش زیرساخت های 
ارتباطی و دسترسی بیشتر به اینترنت به خصوص اینترنت همراه و همچنین بهبود شاخص سرمایه انسانی کشور با 
توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطالعات رخ داده است. متأسفانه در زمینه خدمات آنالین، 
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بهبود چشمگیر نبوده که بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در سال جاری، رتبه ایران در زمینه شاخص توسعه 
دولت الکترونیکی 89 و در شاخص مشارکت الکترونیکی 118 بوده است.

 شیوع ویروس کرونا سبب گسترش دولت الکترونیکی شده است
وی به شیوع بیماری کرونا و اینکه دولت الکترونیکی چگونه می تواند به کنترل بیماری کمک کند، عنوان کرد: شروع 
همه گیری جهانی ویروس کرونا با وجود تمامی مشکالت و بحران هایی که ایجاد کرده، موجب برخی تأثیرات مثبت 

از جمله توجه ویژه و اهتمام بیشتر دولت ها به گسترش دولت الکترونیکی هم شده است.
شرایط  بررسی  زمینه  این  در  شد:  یادآور  تهران  دانشگاه  فارابی  پردیس  حسابداری  و  مدیریت  دانشکده  استادیار 
کشورهای مختلف جهان در کنترل این بیماری نشان می دهد دولت هایی که از ابزارهای الکترونیکی بیشتری در 
این راه استفاده کرده اند، موفق تر بوده اند. به عنوان مثال چین و کره جنوبی با به کارگیری تکنولوژی های دیجیتال 
گوناگون در زمینه هایی مانند ردیابی بیماران و مدیریت زنجیره تأمین بهداشت دستاوردهای بهتری داشته است. 
وجود یک دولت الکترونیکی قوی و یکپارچه در بین نهادهای دولتی در زمان بحران کمک مؤثری برای کاهش 
آسیب ها می تواند باشد. داشتن بانک اطالعاتی کامل و بروز از وضعیت داروها، بیمارستان ها، سرمایه انسانی حوزه 
بهداشتی، صنوف مختلف، وضعیت شغلی خانوارها و موارد مشابه در حوزه های متفاوت،  اقالم  انبارهای  پزشکی، 

کنترل خود بیماری و کاهش عوارض جانبی آن برای کسب وکارها و مردم بسیار مهم و تأثیرگذار است.

  نبود رویکرد جامع در به کارگیری تکنولوژی دیجیتال ضربه سنگینی به کشور وارد می کند
سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه های سالمت الکترونیکی در دولت الکترونیکی باعث 
ارتقای سطح کارایی نظام سالمت کشور می شود یا خیر، گفت: یکی از مشکالت فعلی نظام سالمت ما عدم وجود 
یک رویکرد جامع در به کارگیری تکنولوژی دیجیتال است. در این زمینه، کندی حرکت به سمت سالمت الکترونیکی 
به  مثال  به عنوان  این موضوع  بهتر  برای درک  وارد می کند.  به کشور  و حتی جانی  اقتصادی  ضربه های سنگین 
دفترچه های بیمه دقت کنید؛ موضوعی که سال هاست در حوزه سالمت کشورهای پیشروی الکترونیکی منسوخ شده 

ولی همچنان در ایران فعال است.
جعفری ادامه داد: در تمامی این کشورها، خدمات بیمه، نسخه پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و موارد مشابه به صورت 
الکترونیکی انجام و پیگیری می شود که ضمن ایجاد شفافیت، دقت باال داشته و امکان رصد خطا و جلوگیری از فساد 
را فراهم می کند؛ اما در کشور ما همه ساله هزینه های کالنی برای چاپ دفترچه های بیمه به صورت فعلی که باید 
کاغذ مخصوص داشته و در هر برگ تصویر تجویز پزشک، در دو صفحه بعدی هم درج گردد، صرف می شود. عالوه 
بر آن هزینه وقت مردم برای رجوع و انتظار در صف برای دریافت این دفترچه ها را هم در نظر بگیرید. درحالی که 

می توان گفت تقریبًا از 2 برگ بعدی در جمع آوری داده های بیماران استفاده آن چنانی نمی شود.
 

 بی توجهی به رعایت قانون تضاد منافع، مانع تحقق پیاده سازی سالمت الکترونیکی می شود
جامع سالمت  پروژه  یک  در  کرد:  عنوان  تهران  دانشگاه  فارابی  پردیس  حسابداری  و  مدیریت  دانشکده  استادیار 
پیشرفته  تکنیک های  از  استفاده  با  و  شده  نگه داری  بیمار  سالمت  پرونده  در  اطالعات  تمامی  الکترونیکی؛ 
تجزیه وتحلیل داده ها، مانند داده کاوی می توان در رصد بیماری های در حال گسترش، شناسایی افراد مستعد بیماری، 
نحوه مصرف دارو در کشور و موارد مشابه به اطالعات بسیار مفیدی دست یافت. بر اساس تحلیل های بیشتر مانند 
اطالعات جمعیت شناختی بیماران مانند جنسیت، سن، منطقه جغرافیایی و سایر موارد، غنای اطالعات بیشتر شده 
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و تصمیم های بهتری قابل اخذ است. این یک نمونه از مزایای گسترش سالمت الکترونیکی است. به نظر من عدم 
رعایت قانون تضاد منافع، باعث شده است که بسیاری از کارگزاران درگیر در این موضوع، منافع شخصی و گروهی 

خود را بر منافع جمعی ترجیح داده و مانع تحقق پیاده سازی سالمت الکترونیکی به صورت جامع در کشور شوند.

 تحقق دولت الکترونیک به شفافیت در مکانیسم های اداری و سازمانی کمک می کند
دولت  تحقق  سازمانی؛  و  اداری  مکانیسم های  در  شفافیت  موضوع  به  توجه  »با  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
الکترونیکی تا چه می تواند باعث شفاف سازی فرایندها و روندها شود و به نوعی مانع شکل گیری فساد شود«، یادآور 
شد: در این زمینه می توان به برخی از مزیت های به کارگیری سیستم اطالعاتی در سازمان اشاره داشت. با به کارگیری 
سیستم های اطالعاتی، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی انجام فعالیت ها، فرایند و رویه انجام یک فعالیت مستند 

شده و تمام اطالعات مرتبط با آن فعالیت در سیستم ها ذخیره می شود و این یعنی شفافیت در اجرای فرایند.
سید محمدباقر جعفری ادامه داد: با استفاده از سیستم های اطالعاتی، رویه های متنوع انجام کار توسط بخش های 
با  را  این مفهوم  نیز به طور شفاف در سیستم ذخیره می شود. شما  مختلف سازمان، یکی شده و تمامی اطالعات 
به  نیاز  که  حاکمیتی  مسائل  در  به ویژه  بگیرید.  نظر  در  دولتی  سازمان های  در  اطالعاتی  به کارگیری سیستم های 
فرایندهای مشخص و شفافیت اطالعاتی بین سازمان های دولتی و خود دولت است. اجرای دولت الکترونیکی و 
مکانیزه شده فرایندها، موجبات ثبت دقیق تمامی جزئیات و اطالعات مرتبط با انجام یک فعالیت را ایجاد می کند. با 
داشتن چنین اطالعاتی، شرایط سوءاستفاده از موقعیت، روابط و رانت که در روش سنتی به علت دستی بودن فرایندها 

ایجاد می شود، به شدت کاهش خواهد یافت.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در پایان با ذکر مثالی در این زمینه گفت: 
به عنوان مثال در نظر بگیرید که در زمینه تأمین کاالهای اساسی یک سیستم جامع و سراسری مدیریت زنجیره 
تأمین برقرار شده باشد. در این سیستم اطالعات تمامی حلقه های زنجیره تأمین یک کاالی اساسی از نقطه شروع 
که می تواند زمین های کشاورزی باشد تا حلقه آخر که خرده فروشان هستند و آن کاالی اساسی را تحویل شهروندان 
می دهند، ثبت می شود و قابل رهگیری است. اگر سیستم به درستی پیاده سازی و اجرا شده باشد، در تمامی مراحل 
امکان بررسی و نظارت بر این محصول وجود دارد. با داشتن چنین اطالعاتی ضمن برنامه ریزی بهتر برای تأمین 
آن کاال، مباحثی همچون احتکار، صادرات بدون مجوز، ارائه به بازار خارج از کنترل نهادهای ناظر و با قیمت های 
غیرمصوب امکان پذیر نخواهد بود و عماًل جلوی سوءاستفاده و یا اهمال کاری برخی نهادهای دولتی و شرکای آن ها 

در زنجیره تأمین آن کاال گرفته خواهد شد.
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کارکرد اصلی فناوری های دیجیتال بهینه سازی 
ارتباطات و افزایش شفافیت عملیات است 

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر آرین قلی پور، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، محقق 
برگزیده بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور )1۳۹۹( در بخش »همکاری 
با جامعه و صنعت« از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. از تالیفات ایشان می توان به 
ده ها کتاب و مقاله در زمینه مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت رفتار سازمانی: رفتار جمعی؛ مدیریت 
رفتار سازمانی: رفتار فردی؛ نهادها و سازمان ها: رویکرد نهادی به سازمان و مدیریت؛ جامعه شناسی 
سازمان ها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت و مقاالت متعدد داخلی و خارجی اشاره کرد. 
لیال احمدی، با موضوع »تحول دیجیتال منابع انسانی« گفت وگویی با دکتر آرین قلی پور انجام داده 

است که در ادامه می آید

در ابتدا درباره طرح و یا مدلی پرسیدیم که باعث انتخاب ایشان در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برگزیده کشور شد. این طرح، مدل یا استاندارد 34000 در »مدیریت منابع انسانی« نام دارد و وی درباره آن 
می گوید: »این طرح با عنوان مدل 34000 استانداردی است برای ارزیابی یا تحلیل و بهبود منابع انسانی سازما ن ها 
و شامل رویکرد بخش خصوصی و رویکرد دیگر بخش دولتی است. درواقع دو مدل برای بخش دولتی و خصوصی 
است که مدل دولتی مورد تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت که بر اساس آن دستگاه های دولتی 
می توانند از آن استفاده کنند. کار دیگر برای اهالی صنعت مدل چهار عاملی جبران خدمات یا حقوق و مزایا است که 
مورد تصویب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در بخش دولتی، شورای عالی حقوق و دستمزد این 
مدل را تصویب کرد که در حوزه حقوق و مزایا مدلی جدید است. این مدل با همکاری خانم دکتر ندا محمداسماعیلی، 
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به سازمان استاندارد جهانی هم پیشنهاد شده است که کلیات آن در دور 
اول مورد تصویب قرار گرفته است. بیش از 500 شرکت و سازمان دولتی از این مدل ها در یک دهه اخیر استفاده 

کردند«.
دکتر قلی پور افزود: »کارهای اولیه طراحی مدل یا استاندارد 34000 در سال 2009 بود که در سال 2010 انتشار اولیه 
را انجام دادیم و به همین دلیل در یک دهه گذشته سازمان های زیادی به استفاده از این مدل روی آوردند. این مدل 
نسبت به مدل های مشابه خارجی قابلیت های باالیی دارد و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی ما طراحی شده و 

مقتضیات کشور ما در مدل دیده می شود و ارتباط خوبی با اهالی صنعت و دولت برقرار می کند«.

مدیریت منابع انسانی پشتیبان اصلی تحول دیجیتال است

دکتر آرین قلی پور
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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وی در ادامه گفت وگو در پاسخ به سؤالی در خصوص »تحول دیجیتال« که موضوع روز سازمان ها و جوامع امروزی 
است با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در منابع انسانی با استناد به مقاله ای از دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد 
تأکید کرد که تحول دیجیتال فقط درباره تکنولوژی و ابزار نیست، بلکه درباره انسان ها و استعدادهاست، یعنی اگر 
زمانی بخواهیم تحول دیجیتال ایجاد کنیم باید انسان ها را آماده کنیم و تا زمانی که انسان ها و مهارت های انسانی 
آماده نباشد، این تحول اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی را می شود خرید، ولی مهارت های انسانی قابل خریدوفروش 

نیست و باید ایجاد شود.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران موضوع تحول دیجیتال را از جنس نرم دانست و افزود: »قصد ما این نیست 
که اهمیت تکنولوژی را نادیده بگیریم یا کمرنگ جلوه دهیم، ولی اگر انسان ها مهارت های الزم را نداشته باشند، 
چنین اتفاقی شکل نخواهد گرفت و تحول دیجیتال رخ نخواهد داد. بنابراین، الزمه تحول دیجیتال منابع انسانی، 
برخورداری از مهارت های نرمی است که برای این موضوع الزم است و ما نمی توانیم تصور کنیم تحول دیجیتال 
در یک سازمان، جامعه یا شرکت اتفاق بیفتد بدون اینکه انسان ها شایستگی های الزم را داشته باشند. چون موضوع 
اساسًا برآمده از انسان هاست و شما در موضوع کرونا و تحوالت ناشی از آن که دنیا را تحت تأثیر قرار داد، دیده اید 
که تکنولوژی مشکل گشا نبوده است و نگاه ها به نبوغ انسانی است و این احساس و انتظار وجود دارد که انسان، باید 

مشکل را حل کند«.
وی منظور از مهارت های نرم را صرفًا نحوه استفاده از تکنولوژی ندانست، بلکه جنبه های دیگر انسانی را مهم تر 
توصیف کرد و افزود: »در بخش تحول دیجیتال مرتبًا تغییرات تکنولوژی را داریم. انواع فناوری های تحول آفرین 
از جمله رایانش ابری، اینترنت اشیا، اپلیکیشن های موبایل، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل داده، هوش مصنوعی، 
رسانه های اجتماعی فناوری های بوده اند که در جامعه بشری به صورت کلی و در سازمان ها به صورت جزئی تر تحول 

ایجاد کرده اند«.
دکتر قلی پور توضیح داد که در بحث مهارت های نرم و پذیرش تکنولوژی هم جنبه انسانی و هم بحث آماده سازی 
فرهنگ مهم است. انسان زمانی که فرهنگ تکنولوژی را نپذیرد آن تکنولوژی نمی تواند موقعیت های خوبی را در 
جوامع به دست آورد. فرهنگ موضوع انسانی است. فرهنگ موضوع تکنولوژی نیست. مهارت و شایستگی انسانی 

موضوع فرهنگ است«.
وی با اشاره به شکاف تکنولوژی جدید و قدیم گفت: »اواًل کار کردن با تکنولوژی های جدید بسیار متفاوت از کار 
با تکنولوژی هایی است که قباًل وجود داشت، وقتی از شکاف مهارت در نسل قدیم و جدید سخن به میان می آید 
به راحتی در مسائل روزمره قابل تشخیص است. مثاًل در همین آموزش مجازی در کرونا و استفاده از تکنولوژی، 
استادان باسابقه و قدیمی تر استقبال کمتری داشتند و با تأخیر کار با تکنولوژی را آغاز کردند، ولی استادان جوان تر 
که با این مهارت ها آشنا بودند سریع تر خود را وفق دادند و اینجا شکاف مهارتی در استفاده از تکنولوژی خود را 

نشان داد«.
استاد دانشگاه تهران منظور از مهارت را شایستگی عنوان کرد و افزود: »دانش، مهارت و توان و از طرف دیگر 
به  تمایل  پایین  از سنین  این حوزه است. در مورد گوشی های هوشمند، کودکان  بسیار مهمی در  فرهنگ، عامل 
استفاده از آن در ساعت های طوالنی دارند، درحالی که والدین می خواهند آنها را دور کنند. این مدل ذهنی است. مدل 
ذهنی نسل قدیمی تر این تکنولوژی را اتالف وقت می داند. این نگاه، خود را در انتقال و پذیرش تکنولوژی نشان 
می دهد. بحث یادگیری و هم یاددهی با روند دیجیتالی شدن متفاوت شده است. نحوه کسب شایستگی ها از این 
مسأله تأثیر می پذیرد. وقتی می گوئیم تقویت مهارت یا شایستگی دیجیتال، یعنی برای زندگی در جامعه ای که روز 

به روز دیجیتالی می شود کسب مهارت ضروری است«.
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وی ادامه داد: »مسأله دیگر در مورد این تکنولوژی های جدید، سرعت نوآوری دیجیتال است که شتاب بیشتری دارد 
و مرتب در پی یافتن راه حل های دیجیتال برای فعل و انفعال سازمانی و رشد نوآوری های سازمانی است که می تواند 

موفقیت های سازمانی را رقم بزند«.
دکتر قلی پور در پاسخ به این سوال که آیا پذیرش تحول دیجیتال برای همه جوامع و سازمان ها ضروری است، 
تحول دیجیتال را اجتناب ناپذیر دانست و توضیح داد: »برخی مواقع ما انتخاب نمی کنیم. تکنولوژی دیجیتال ما را در 
مقابل یک عمل انجام شده قرار می دهد. در بحران کرونا ما مجبور شدیم از فضای مجازی و تکنولوژی استفاده کنیم. 
بدون اینکه انتخاب کنیم و این خود شتاب یا شکل دهی تحول دیجیتال را سریع تر کرد تا آدم ها باور کنند استفاده از 
تکنولوژی های جدید زندگی آنها را بهتر می کند. خرید اینترنتی راحتی بیشتری نسبت به خرید حضوری دارد. وقتی 
سازمانی امکانات جدیدی فراهم می کند تجربه مشتری از این نوع خدمات  دهی متفاوت می شود و احساس می کند 
نسبت به حالت حضوری به صورت متفاوت با او رفتار می شود و اینکه شرکت ها چه کنند که فرهنگی ایجاد کنند که 

مشتری تجربه خوشایندی داشته باشد. این بحث بسیار جدی است«.
استاد دانشکده مدیریت اولین کاربرد تحول دیجیتال را شفاف سازی عنوان کرد و افزود: »سازمان ها باید استراتژی ها 
و اولویت های خود را در این زمینه شفاف کنند. تحول دیجیتال استراتژی خود را دیجیتالی شده و با شفافیت باال همراه 

می کند. اگر شفاف سازی نکنیم، مقاومت کرده ایم. زمانی که دیجیتال می شویم شفافیت عملیات میسر می شود«.
وی دانشگاه تهران را نمونه موفق در تحول دیجیتال به خصوص در بخش آموزش دیجیتال معرفی کرد و ادامه داد: 
»دانشگاه تهران یک سیستم برای آموزش مجازی ایجاد کرده است. وقتی وارد این سیستم می شویم از زمان آغاز 
بر اساس جدولی همه مشخصات، از جمله زمان آغاز و کل حضور را نشان می دهد و کاماًل عملکرد من استاد شفاف 
است و این در تمام فرایندها اتفاق می افتد، درحالی که در گذشته این قابلیت وجود نداشت. در سیستم بانکداری وقتی 
با تکنولوژی و اپلیکیشن ها کار می کنیم همه چیز شفاف است، ولی زمانی که حضوری کار می کنیم. اتفاقات ناشایست 
غیرشفاف بسیاری روی می دهد؛ بنابراین، یکی از کارکردهای اصلی فناوری های دیجیتال بهینه سازی ارتباطات و 

افزایش شفافیت عملیات است«.

 دکتر قلی پور مدیریت منابع انسانی را پشتیبان اصلی تحول دیجیتال دانست و تأکید کرد: »زمانی که ذهن 
انسان ها را متحول کنیم و شایستگی های متناسب با این تکنولوژی و فرهنگ الزم این کار را ایجاد کنیم تحول 

دیجیتال اتفاق می افتد«.
دانشیار  زنجانی  دکتر مهدی شامی  آقای  ارزشمند همکار خود  آثار  و  نوشته ها  به  استناد  با  تهران،  دانشگاه  استاد 
دانشکده مدیریت، دانشگاه دیجیتال را دانشگاه جهانی و بدون مرز توصیف کرد که مرزهای جغرافیایی در آن از بین 
می رود و دانشجویان می توانند از سراسر دنیا وارد این دانشگاه شوند و با استادان، کارکنان و دانشجویان ارتباط برقرار 

کنند و همکاری های مختلفی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و غیره داشته باشند.

 دکتر قلی پور تأکید کرد که برای تحول همه اینها اولین کار تحول انسان هاست و تا زمانی که انسان ها 
متحول نشوند تحول واقعی اتفاق نمی افتد.

وی نقش رهبری دیجیتال را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: »مدیران و رهبران جامعه که می خواهند 
برای سایرین الگو باشند نگاهشان به مسأله چگونه است. این رهبر دیجیتال الگوی جامعه است و در هر جامعه ای 
مردم به مدیران خود شبیه تر هستند تا به پدران خود. وقتی می گوئیم مدیر یا رهبر دیجیتال منظور رهبر رؤیاپرداز 
و الهام بخشی است که نگاه به آینده دارد و بقیه را تحت تأثیر قرار می دهد و برای این کار باید تفکر طراحی و 
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ریسک پذیری داشته باشد. اساسًا یکی از مشکالت و موانع سازمان دیجیتال این است که رهبران، مدیران و پیشتازان 
شهامت ریسک کردن ندارند، چون موضوع تغییر است و ترس از تغییر باعث می شود به این سمت حرکت نکنیم. 
رهبر دیجیتال باید بداند چقدر تحلیل داده مهم است تا اینکه بر اساس شهود و تجربه تصمیم نگیرد و برای این 
کار باید کارکنان را با خود همسو کنند. پس اولین مورد در تحول مدل ذهنی انسان ها بستگی به رهبران دارد و بعد 

دیگر بسترهای تکنولوژی است ما نمی توانیم تکنولوژی را تجربه کنیم بدون اینکه آن را در اختیار داشته باشیم.

 کاری که رهبران دیجیتال انجام می دهند این است که فرهنگ پشتیبان استفاده از این تکنولوژی را ایجاد 
کنند. این اصلی ترین مأموریت رهبران یک سازمان دیجیتال است.

استاد برگزیده دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه در منابع انسانی باید فرایندهای منابع انسانی را به سمت دیجیتالی 
شدن سوق دهیم، افزود: »اگر داده ها را در مورد همه کارکنان داشته باشیم، تکنولوژی دیجیتال در لحظه می تواند این 
اطالعات را در اختیار ما بگذارد که به آن گزارشات لحظه ای می  گوییم. این بسیار متفاوت از زمانی است که به این 
تکنولوژی های دیجیتال مجهز نیستیم. سال ها پیش تحقیقی در تگزاس، آمریکا، انجام شد تا بدانند چه زمانی شادی 
انسان ها حداکثر می شود. از طریق همین موبایل های هوشمند مدام می پرسیدند شما کجا هستید و چقدر خوشحالید. 
در تحلیل این اطالعات متوجه شدند خوشحال ترین زمان ، زمانی بود که با دوستان بودند حتی بیشتر از خانواده و 
پایین ترین سطح خوشحالی زمانی بود که با رئیس بودند. وقتی مدیری به جای اینکه خوشحالی ایجاد کند باعث 
ناراحتی شود، درواقع به سازمان لطمه وارد می کند. یکی از موارد ناخوشی به مسیر خانه تا محل کار بازمی گشت. 
این داده  ها به مدیران بسیار کمک می کند تا زمان جذب نیرو کسی را استخدام کنند که به سازمان نزدیک تر باشد«.

چابکی  دیجیتال  تکنولوژی  کالن:  سازمانی  ساختار  اول  داریم.  فرایند   14 انسانی  منابع  مدیریت  »در  گفت:  وی 
بیشتری برای سازمان ایجاد می کند. دوم تجزیه وتحلیل و ارزشیابی شغل: مشاغل جدید طراحی شغلی متفاوتی را 
می طلبد. تکنولوژی جدید طراحی شغلی جدید ایجاد می کند. سوم بحث جذب در برنامه ریزی منابع انسانی و روابط 
کارکنان و سالمت کارکنان است. این تکنولوژی کمک می کند در حوزه سالمت کارکنان کارهای بیشتری انجام 
بازخوردهای  کارکنان  مهارت عملکرد  مورد  در  روز جهان  است. موضوع  کارکنان  مدیریت عملکرد  دهیم. چهارم 
لحظه ای و مستمر است که بدون تکنولوژی های جدید امکان پذیر نیست. در تمام فرایندهای منابع انسانی بسیار 

کمک می کند که متفاوت عمل کنیم و نتایج متفاوت داشته باشیم«.
استاد دانشکده مدیریت مدل پنج بعدی ترسیم کرد که در رأس آن رهبران دیجیتال، یک بعد فناوری یا تکنولوژی 
دیجیتال، بعد دیگر فرهنگ دیجیتال و بعد دیگر شایستگی های دیجیتال است که به انسان مرتبط است و در میان 
اینها تحول دیجیتال قرار می گیرد. هر کدام از اینها همدیگر را تقویت می کند. وی تأکید کرد که بین همه اینها 

انسان ها در اولویت هستند.

 دکتر قلی پور مزیت تحول دیجیتال را تنوع پذیری بیشتر دانست و افزود: »تکنولوژی های جدید مرزهای 
جنسی، قومی و نژادی را کمرنگ تر می کند«.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مدیریت منابع انسانی به اندازه ای که باید رشد نداشته است، سه موج را در ایران 
توصیف کرد و توضیح داد: »موج اول در دوران جنگ افزایش تولید در اولویت بود. هدف این بود که تولید کنیم تا 
مصرف را پاسخ بگوییم. بنابراین مدیران معنای تولید را می فهمند که این همان مدیریت تولید است. در دهه بعد 
از سیستم دولتی تا حدی به سیستم خصوصی حرکت کردیم. مدیریت اقتصادی را متوجه شدند. بحث سودآوری و 
صورت های مالی را شناختند. پس موج دوم مدیریت مالی بود یا درک مدیریت بازرگانی. موج سوم مدیریت بازرگانی 
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را درک کردند و انواع شرکت ها شکل گرفت: فروختن و ارزان خریدن و گران فروختن. این سه موج را سپری کردیم. 
موج چهارم فهم و درک انسان ها یا فهم مدیریت منابع انسانی است. البته نمی توانیم ادعا کنیم که این فهم مدیریت 
منابع انسان ها وجود دارد، ولی به این سمت حرکت کرده ایم. هنوز در عمل به اندازه سه موج اول جایگاه خود را پیدا 

نکرده است، ولی این تالش ارزشمند است که ممکن است در چند سال آینده دستاورد خوبی داشته باشیم.
استاد دانشگاه تهران در خصوص دلیل انطباق ناپذیری فرهنگ و تکنولوژی در سازمان ها تصریح کرد: »در بحث 
بحران  در  ولی  می خریم،  را  ماشین  مدل  آخرین  ما  می کند.  پیدا  انتقال  سریع تر  مصنوعات  و  ملموسات  فرهنگ 
در  ماشین  همان  با  و  نمی کنیم  رعایت  است،  خسته  درمان  کادر  که  می کند  اعالم  بهداشت  وزارت  وقتی  کرونا 
خیابان ها دور دور می کنیم. مصنوعات فرهنگی سریع تر از ارزش های فرهنگی وارد می شود. همیشه تغییر و انتقال 
مصنوعات فرهنگی راحت تر از ارزش های فرهنگی قابل دسترسی است. تغییر در رفتارها، ارزش ها و مدل های ذهنی 
و مفروضات بنیادی سخت تر و کندتر است، ولی با پرداخت مبلغی به راحتی یک کاالی مدرن را می شود خریداری 
کرد. نمی توانیم ارزش های قوی را به راحتی در ذهن خود جای دهیم. اساسًا الیه های پایین فرهنگ و مفروضات 
بنیادین و ارزش های مشترک دیربازده هستند، ولی الیه های باالیی که مصنوعات هستند به راحتی قابل دسترسی 
از  بسیاری  مثال  به عنوان  است.  نشده  وارد  تکنولوژی  پشتیبان  ارزش های  تکنولوژی  با  همراه  متأسفانه  هستند. 
سازمان ها اتوماسیون وارد کرده اند، ولی همچنان کاغذ و پرینت هم وجود دارد. مدل ذهنی و این دانش ایجاد نشده 
و همچنان دنبال کاغذ هستیم و این هزینه های سازمان و جامعه را دو برابر می کند. تکنولوژی را وارد کرده ایم، ولی 
روش های قدیمی همچنان ادامه دارد. خوشبختانه در دانشگاه تهران دیگر کاغذ کاربرد ندارد مثاًل کارمندان دیگر 

احکام کاغذی ندارند. فیش حقوقی و یا نامه اداری کاغذی وجود ندارد«.
استاد برگزیده پژوهش وزارت علوم، در پایان در حوزه تحول دیجیتال چنین توصیه کرد: »برای رسیدن به تحول 
دیجیتال اول از انسان ها شروع کنیم و انسان را در اولویت قرار دهیم. تأکید بر تکنولوژی خوب است، ولی انسان باید 
در اولویت باشد و توصیه دوم این است که بر مهارت های نرم تأکید بیشتری داشته باشند. تحول دیجیتال قبل از 
اینکه دیجیتال باشد انسانی است و مهارت های مهم تکنولوژیک همان مهارت نرم است در کنار مهارت های سخت. 
سومین توصیه این است که تغییر را از باال و از مدیران شروع کنند و چهارم اینکه عنایت داشته باشند داده های خوبی 

برای تصمیم گیری فراهم شده که تصمیم های مدیران باید بر اساس این داده ها شکل بگیرد«.
و توصیه آخر این است که اگر سریع شکست خوردید استمرار داشته باشید و کار را رها نکنید. جمله جالبی در همان 
ابتدا عرض کردم خواندم: »جست وجوی کمال و کامل بودن دشمن خوب بودن است، لذا اول نباید  مقاله ای که 
فکر کنیم سریع به حد غایی رسیده ایم، بلکه به صورت تدریجی این روند را به سمت جلو پیش ببریم. جست وجوی 
شتابان بدنه را خسته می کند و از این جهت باید آهسته و پیوسته این مسیر را ادامه داد و از اشتباهات و شکست ها 

برای موفقیت آینده درس گرفت«.
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بسیاری از کسب و کارها بدون توجه به زیرساخت های 
الزم، در بسترهای آسیب پذیر شکل گرفته اند

مأموریت تشکیل  اخیر،  دانشگاه تهران در سال های  به  مأموریت های محوله  از مهم ترین  یکی 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه 
گزارش کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه 
به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق سلسله 
مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی 
گزارش های تخصصی این هیأت نموده است. هشتمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه 
چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر سیده فاطمه مقیمی، رئیس کارگروه کسب 
و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است. ایشان همچنین عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران است که در این مصاحبه به توصیف پیامدهای گوناگون سیالب بر کسب و کار مردم در مناطق 

سیل زده پرداخته است:

 به عنوان سوال اول، در مورد فلسفه و لزوم تشکیل کارگروه ها در هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها و به 
طور مشخص کارگروه کسب و کار توضیح دهید؟

در خصوص تشکیل کارگروه ها این طور بگویم که بعد از اتفاقی که در فروردین ماه سال 98 شکل گرفت و به عنوان 
یک بالی طبیعی هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کرد و در نقاط مختلف کشور خصوصًا لرستان، خوزستان، 
گلستان و فارس اثر منفی خودش را گذاشت )که البته بقایای این قضیه در نقاط دیگر هم به شکل دیگری خودش 
را نشان داد( جناب رئیس جمهور ضرورت تشکیل یک کارگروه ملی را برای بررسی چگونگی آسیب های سیالب 
تشخیص دادند و این مجموعه از کارگروه های مختلفی تشکیل شده بود که یکی از این کارگروه ها کارگروه کسب 

و کار بود.
طبعًا سیالب به غیر از آسیب های جانی مضرات بسیاری به کسب و کارها نیز وارد کرده بود که تشکیل این کارگروه 
به این دلیل که چگونگی این اتفاق، چرایی آن، اثرات آن را بررسی کند و همچنین راهکارهایی را ارائه دهد که 
بتوان من بعد جلوی موارد مشابه را گرفت ضروری بود. اگر بخواهم دقیق تر بیان کنم، بررسی اینکه سیالب چه 
اثری بر روی این کسب و کارها گذاشتند و چگونه می شود این اثرات منفی را جبران کرد نکته  مهم مورد بحث است.

از منظر کسب و کار، تاب آوری کشور پایین است

دکتر سیده فاطمه مقیمی
رئیس کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:
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 در کارگروه کسب و کار از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
ما بر حوزه های مختلفی کار کردیم و از بحث های کارآفرینی، مدیریتی، زیر ساخت هایی که مربوط به بهره وری از آب 
بود و همینطور بخش های پژوهشی، برنامه ریزی شروع کسب و کار و… بهره برداری کردیم. ما حتی کارگاه های 
آموزشی برگزار کردیم برای اینکه آموزش دهیم کسب و کارهایی که دچار نقصان شدند حاال در این مرحله چگونه 

کسب و کار قبلی خود را مجدد راه اندازی کنند.
ما از کیس های مشابه در دیگر کشورها هم در تفحصی که داشتیم استفاده کردیم. کمیته  ما دائمًا نشست های جمعی 
را بررسی کردیم،  نیز استفاده کردیم؛ مطالعات موردی خارجی  ایرانی  از استادان دانشگاه های غیر  داشت و حتی 
آسیب پذیری ها را دیدیم و در واقع نحوه برخورد با آن ها را بومی سازی کردیم تا بتوانیم این ها را به عنوان یک درس 
آموزنده در مجموعه کاریمان داشته باشیم و در نهایت امر، ما کل گزارش را آماده کرده و آن را ارئه دادیم و پس از 

جمع بندی یک گزارش کلی برای ارائه به محضر ریاست محترم جمهور تهیه شد.
 

 به طور خالصه و کلی بفرمایید که مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
مهم ترین یافته هایی که در طول پژوهش به آن رسیدیم این بود که بسیاری از کسب و کارها در بسترهایی تأسیس 
شده بودند که زیرساخت های الزم در آن منطقه در نظر گرفته نشده بود. به طور مثال فردی در حاشیه رود کارون 
کاری را راه اندازی کرده بود که همان بحث سیل کل پایه اساس کاری آن را از بین برده بود. ما بسیاری از این موارد 
را به صورت حضوری بازدید منطقه ای هم کردیم. مثاًل در استان ساخت و سازی اتفاق افتاده بود و به زمین و اساس 
آن به عنوان زیرساخت دقت نشده بود و در مسیر رودخانه ساخت و ساز کرده بود. در بحث کسب و کار هم همین 
بود، افراد بنگاه یا دفترشان یا کارخانه و رستورانی که راه انداخته بودند را در مسیر رودخانه ساخته بودند و به عواقبی 

که این امر می تواند به صورت مستقیم بر روی سرمایه اش داشته باشد توجه نکرده بودند.
نکته  بعدی این است که بسیاری از کارها در حال انجام شدن با یک روش سنتی است بدون اینکه به این امر توجه 
شود که پیشرفت های علمی فرصت های بهتری را فراتر از شرایطی که دارد در آن شرایط آن کار به صورت سنتی 
انجام می شود فراهم کرده است. به همین خاطر  باید این آشنایی الزم نسبت به علوم جدید مربوط به آن نوع کسب 

و کار و همچنین آموزش مربوط به چگونگی شروع کسب و کار در فضای جدید به افراد داده شود.
در همین راستا ما کارگاه های آموزشی و نشست هایی را با دارندگان کسب و کار تدارک دیدیم که بتوانیم آنها را 
با نحوه شروع کسب و کار و همچنین مخاطره پذیری کسب و کاری که دارند آشنا کنیم. البته نکته ای که در این 
نقطه از بحث باید به آن اشاره کنم مسأله ای تحت عنوان فرهنگ است. فرهنگ های مختلف بعضًا آموزش پذیری 
افراد برای شیوه های جدید را با مشکل مواجه می کند به همین علت فرهنگ سازی در چنین فضاهایی حتمًا نیاز بود 
که با برگزاری همین کارگاه ها، نشست هایی که داشتیم توانستیم این همراهی با روند جدید در کسب و کارها را با 

صاحبان این کسب و کار ایجاد کنیم.
 

 نتایج به دست آمده توسط کارگروه شما در پاسخ به سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چه بود؟
کدام کسب و کارها از سیالب خسارت دیده اند؟ میزان خسارت چقدر است؟

نمی شود به صورت یک عدد مشخص بیان کرد که کدام کسب و کارها به چه میزان از سیل خسارت دیده اند، اما 
می توان گفت که بیشتر خرده کسب و کارها و شرکت ها و بنگاه های کوچک از این مسأله آسیب دیدند. مثاًل در 
استان خوزستان و گلستان کسب و کارهایی آسیب دیده اند که به صورت سنتی انجام می شد. ما در خوزستان شاهد 
این بودیم که بسیاری گاوداری ها آسیب دیدند، زیرا این گاوها به صورت استاندارد و صنعتی نگه داری نمی شدند یا 
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آغل مناسبی برای آنان در نظر گرفته نشده بود و یا این آغل ها در مسیر رودخانه برپا شده بود و خیلی از دام ها را 
آب برد و حتی بحث نگه داری دام های باقی مانده بعد از سیالب با مشکل روبه رو شد، اما خب باز هم تأکید می کنم 
که برای برآورد میزان خسارت عدد و رقم ثبت شده ای در جایی وجود ندارد و به همین علت نمی توان میزان خسارت 

را به صورت دقیق اعالم کرد.
باز هم به طور مثال بر اساس اطالعات جمع آوری شده، در حوزه کسب و کار و فعالیت های اقتصاد ی مناطق مختلف 
کشور، بیشتر ین کسب و کارها ی آسیب دیده در  سه استان خوزستان، لرستان و گلستان بوده که اغلب به کسب و 
اقتصادی در مناطق سیل زده  از فعالیت های  آمار و اطالعات برخی  کارهای بخش کشاورزی مربوط است. هر چند 
دریافت نشد یا ناقص بود، در مجموع از کل اطالعات دریافت شده از مناطق سیل زده در سه استان گلستان، لرستان 
و خوزستان، عالوه بر خسارت وارد شده به بخش کشاورزی و دامپروری که در  بخش قبل حدود 136,000 میلیارد 

ریال ذکر شد.
 

 سیالب چه اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب و کارها باقی می گذارد؟
سیالب در کوتاه مدت کسب و کار را قفل می کند و طبیعتًا تا راه اندازی مجدد مدتی زمان می برد و ممکن است از نظر 
اقتصادی بر خانواده یا خانوارهایی که از آن کسب و کار ارتزاق می کردند فشار وارد شود کمااینکه واقعًا اینچنین شد. 
بحث تأثیرات میان مدت و بلندمدت فرصت تشکیل دوباره آن بنگاه اقتصادی را می طلبد که طبیعتًا اگر این اثرگذاری 
بتواند از روند خوب و مثبتی پیروی کند می تواند رشد قابل توجهی را از آن خود کند و در غیر این صورت متأسفانه 

این اثرگذاری منفی که دارد ممکن است تا مدت ها این کسب و کارها را متوقف کند.
به لحاظ  جمعیتی، در دوران پساسیل احتمال مهاجرت موقت  یا دائمی و همچنین جابه جایی برخی روستاها وجود 
مزارع،  رفتن   زیر آب  دلیل  به  زمستانه  رفتن محصول  کشت  از دست  تأثیرات شامل  این  اقتصادی  لحاظ  به  دارد . 
بدهی ناشی از زیر آب رفتن کشت زمستانه، تخریب مزارع و کانال های آبرسانی، آسیب دیدن وسایل کشاورزی 
همچون پمپ های آب، شور شدن برخی زمین های زراعی، تخریب کلی یا جزئی منازل، آسیب دیدن لوازم  خانگی، 

از دست دادن کشت  تابستانه )یعنی از دست دادن درآمد حدود یک سال( و ذهنیت ترسالی و  کشت بی رویه می شود.
تحلیل و تبیین آثار و )پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( سیل اخیر بر حوزه کسب و کار در بخش های 
اصلی اقتصادی مطابق نتایج بررسی های فوق و پیمایش های میدانی تیم مسئول در مناطق درگیر سیل با استفاده از 
تکنیک »مصاحبه ی نیمه ساختار یافته«، حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند در مدیریت بحران کمک اساس 

بنماید.
بر اساس نتایج حاصل، مهم ترین پیامدهای سیل بر بخش کشاورزی بر اساس گزارش های رسمی منتشره از سوی 
نهادها و دستگاه های ذی ربط عبارتند از: تخریب کانال های آبرسانی، آب گرفتگی مزارع، از بین رفتن محصوالت 
جایگاه  تخریب  شغلی(،  )تک  کشاورز  خانوارهای  معیشت  سازی  ناپایدار  دامی،  بیماری های  افزایش  شده،  کاشته 
نگهداری دام، تخریب و آسیب به انبارهای علوفه، آسیب به شیالت و صنایع وابسته به آن، تخریب مرغداری های 
صنعتی و سنتی، تلف شدن طیور، آب گرفتگی باغات و نخلستان ها، کاهش عملکرد نخلیات و باغات، تخریب سازه ی 
گلخانه ها، تخریب محصوالت گلخانه ها، کاهش حجم صادرات محصوالت کشاورزی، از بین رفتن کندوهای عسل.
گزارش های رسمی دستگاه های رسمی نشان از آن دارد که بخش صنعت در اثر سیل اخیر با پیامدهایی از جمله: 
معادن، تخریب کارگاه های  به  راه های دسترسی  تأسیسات شهرک های صنعتی، تخریب  و  زیرساخت ها  به  آسیب 
قالیبافی، خسارت به خطوط لوله و تأسیسات نفتی، آسیب به زیرساخت های عمومی )شبکه فاضالب، شبکه برق و 
گاز(، تخریب آسفالت خیابان ها و جاده ها، آسیب به ماشین آالت و تجهیزات کارگاه های شهرک صنعتی، آسیب به 
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محصوالت تولیدی و مواد اولیه کارگاه های شهرک صنعتی، کاهش توان خرید صاحبان صنایع جهت شروع فرایند 
تولید، آسیب به کارگاه های صنایع دستی، مواجه شده است.

و  با مشکالت  مرتبط  دستگاه های  از سوی  منتشر شده  اطالعات رسمی  و  آمارها  اساس  بر  و  در بخش خدمات 
ارتباطی در  روبه رو شده اند که مهم ترین آن ها شامل: آسیب مشاغل خانگی، تخریب پل های  پیامدهای متعددی 
محورهای فرعی و روستایی، آسیب و تخریب محورهای مواصالتی و سازه های راهداری، کاهش حضور گردشگران 
بافندگی فرش عمدتًا در استان های گلستان و لرستان، بیکاری موقت نیروهای  در کوتاه مدت، آسیب کارگاه های 
کاری کارگاه ها و مشاغل صنفی- خدماتی، تغییر تقاضای خرید عموم از کاالی عمدتًا لوکس به کاالهای ضروری، 

آسیب به آثار تاریخی و ابنیه مرتبط با بخش گردشگری، است.
کارگروه، حسب موارد مطرح شده اقدام به ارائه تیپ شناسی کسب و کارهای آسیب دیده از سیل نمود. جهت انجام 
نظر  ذی ربط،  نهادهای  سوی  از  منتشره  آمارهای  بر  استناد  بر  عالوه  بخش،  این  در  کارها  و  کسب  نوع شناسی 
صاحب نظران و دست اندرکاران مرتبط با سیالب اخیر در قالب کاربرگ های طراحی شده توسط تیم مسئول بند نیز 
اخذ گردید. بر این اساس کسب و کارهای آسیب دیده، به سه دسته  الف- کسب و کارهای نیازمند بازیابی، ب- کسب 

و کارهای نیازمند گذار و ج- کسب و کارهای نیازمند پایداری، تقسیم بندی شده اند.
الف- کسب و کارهای نیازمند بازیابی: این دسته از مشاغل، در جریان سیل اخیر، آسیب جدی یا جزئی دیده اند و 
الزم است به شکل پیشین بازگردند. ماهیت این کسب و کارها به گونه ای است که امکان تغییر بنیادین به منظور 
افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد. این کسب و کارها عمدتًا با فرهنگ بومی 
مناطق عجین شده و از دیرباز در مناطق درگیر سیل وجود داشته اند. واحدهای سنتی زراعی و باغی و پرورش دام و 
طیور و نیز مشاغل خانگی در این دسته قرار می گیرند. اگرچه بخشی از خسارت وارده بر این کسب و کارها نتیجه 
مدیریت نامناسب آن ها است، اما در کوتاه مدت امید چندانی به تغییر آنها برای افزایش تاب آوری نیست. البته انجام 
اقداماتی از جمله بیمه واحدها و آموزش صاحبان کسب و کارها می تواند باعث افزایش تاب آوری خانوارها و صاحبان 

کسب و کارها شود.
آسیب جدی  اخیر،  سیل  جریان  در  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  از  دسته  این  گذار:  نیازمند  کارهای  و  ب-کسب 
دیده اند و باید ضمن بازیابی، اصالحات و تغییراتی را در آنها به منظور افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری در 
برابر مخاطرات طبیعی و به ویژه سیل، ایجاد کرد. این کسب و کارها عمدتًا از جمله کسب و کارهایی است که 
در سال های اخیر در مناطق آسیب دیده ایجاد شده اند و از سابقه و قدمت زیادی برخوردار نیستند، مانند واحدهای 
پرورش آبزیان و واحدهای نیمه مدرن و مدرن فعالیت های زراعی و باغی از جمله گلخانه ها. بخش دیگری از این 
کسب و کارها واحدهایی است که در اثر توسعه غیر پایدار کسب و کارهای سنتی و بومی مناطق ایجاد شده اند، 
مانند واحدهای زراعی و باغی در حاشیه و مسیل رودخانه ها و نهرهای فصلی، اماکن گردشگری و تفریحی حاشیه 

رودخانه ها و اراضی شیب دار و در معرض خطر.
ج- مشاغل نیازمند پایداری: این دسته از کسب و کارها در جریان سیل اخیر، آسیب جدی ندیده اند، اما به دلیل 
آسیب به کسب و کارهای باالدستی و پایین دستی، تحت تأثیر قرار گرفته و دچار آسیب های غیرمستقیم شده اند. 
این واحدهای اقتصادی عمدتًا واحدهای بزرگ اقتصادی مانند صنایع سنگین و واحدهای تبدیلی و فرآوری هستند 
که در اثر عدم تأمین مواد اولیه مانند صنایع غذایی، سیلوها و کارخانه های آرد و یا قطع و محدودیت دسترسی به 
بازارهای مصرف مانند صنایع صادراتی، کارخانه های صنایع لبنی و یا کاهش تقاضا برای تولیدات آنها مانند هتل ها و 
مراکز اقامتی و رستوران ها می باشند. اکثر این واحدها بدلیل حجم سرمایه گذاری های انجام شده نیازمند حمایت های 
عمدتًا مالی مانند کاهش یا بخشودگی حق بیمه ها، استمهال وام ها و تسهیالت دریافت شده و اختصاصی تسهیالت 
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کم بازده برای تقویت آنها و کمک به پایداری آنان می باشند.
در تحلیل پیامدها بر زنجیره کسب و کارها مهم ترین اثرات نامطلوب سیل اخیر بر بخش کشاورزی که می تواند 
تا سال ها تولید را در مناطق تحت تأثیر سیل، دچار اخالل کند، از بین رفتن سرمایه های طبیعی مرتبط با بخش 
کشاورزی از جمله فرسایش خاک، تخریب مراتع و رانش زمین است که عالوه بر خسارت های آورده شده در فصول 
قبل، کمیت و کیفیت تولید را در سال های بعد نیز دچار آسیب و اخالل کند. آسیب زیرساخت های پایه و لنگی کار در 
بنگاه ها و واحدهای صنعتی ناشی از سیل و آب گرفتگی از اصلی ترین اثرات منفی سیل بر بخش صنعت بوده است. 
این امر خصوصًا در صنایع سنگین و استراتژیک کشور در استان خوزستان بسیار مشهود است. در خصوص بنگاه های 
استان های  در  صنعتی  واحدهای  عمده  که  صنعتی،  شهرک های  از  خارج  در  خصوصًا  صنعتی  متوسط  و  کوچک 
لرستان و گلستان بوده اند، آسیب به سرمایه های فیزیکی از جمله تخریب ساختمان و ابنیه واحدها و از دست رفتن 
سرمایه های مالی و اقتصادی آنان بسیار چشمگیر بوده و صاحبان این کسب و کارها را دچار مشکل و مشاغل زیادی 

را در سطح مناطق به طور دائم یا موقت به تعطیلی کشانده است.
در سطح محلی تخریب منازل مسکونی و آب گرفتگی سکونتگاه ها خصوصًا در نواحی روستایی که همزمان هم محل 
زندگی و هم محل فعالیت های اقتصادی خانوارهای روستایی بوده است، آسیب جدی را متوجه کسب و کارهای 
خدماتی نواحی روستایی کرده است. در سطح منطقه ای و ملی، تخریب راه ها و پل ها باعث مختل شدن ارائه خدمات 
به بسیاری از فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. خدمات توزیعی، خدمات حمل و نقل 
و کسب و کارهای بخش گردشگری از مهم ترین فعالیت های اقتصادی است که کسب و کارهای آن ها در جریان 

سیل اخیر دچار مشکل شده است.

 سیالب به رغم خساراتش چه ظرفیت هایی برای توسعه کسب و کار ایجاد کرده است؟
اثرات سیالب و خسارت های آن برای کسب و کارها دو بعد دارد. در واقع ممکن است این اثرات برای یک کسب 
و کار ظرفیت منفی ایجاد کند و از طرف دیگر ممکن است ظرفیت مثبت ایجاد کند. اگر ما بتوانیم کسب و کار را 
در همان محلی که بوده دوباره راه اندازی کنیم و شرایطی در اختیارش بگذاریم تا بتواند سرپا شود )مثاًل به کمک 
تسهیالت بیمه که در اختیارش می گذاریم یا آموزش هایی جهت راه اندازی مجدد( این کار می تواند رشد مجدد و 
حتی قوی تری داشته باشد. اما اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم منجر به یک سری مهاجرت می شود. مهاجرت هایی 
که ناشی از مضیقه های مالی و افت و از بین رفتن کسب و کار در نقطه  مبدا است. ما خیلی از مهاجرت هایی که از 
منطقه روستایی به منطقه شهری داشتیم ناشی از همین مشکالت است که وقتی که یک حادثه ای در یک منطقه 
اتفاق می افتد طبیعتًا فرد به علت نداشتن سرمایه برای راه اندازی مجدد کسب و کار مجبور است جابه جا شود و 
معمواًل به شهرنشینی رو می آورد و این قضیه پیامدهای منفی دارد: مثاًل اینکه فرد از فرهنگ اصیل خود جدا می شود 
و یک عذاب همیشگی دور شدن از فرهنگ برای فرد باقی می ماند که این خودش مسأله  جدیدی ایجاد می کند و از 
رشد یک کسب و کار جدید موفق جلوگیری می کند به همین علت کمک کردن به اینکه همان کار مجدد با تغییرات 
فرهنگی و استراتژیک و ایضًا به روزرسانی ادبیات عملکردی بتواند در همان نقطه ی مبدا شروع مجدد داشته باشد 

خیلی در این بحث مهم است.
اگر بنا باشد به صورت تفکیکی بیان شود، در این کارگروه تأثیرات مثبت سیالب بر سه دسته کلی از کسب و کارها 
بررسی شد. اول در کسب و کارهای کشاورزی، دوم در کسب و کارهای بخش صنعت و در نهایت کسب و کارهای 

بخش خدمات.
پیامدهای مطلوب سیالب بر کسب و کارهای بخش کشاورزی به شرح زیر است:
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• تکمیل ظرفیت سدهای مخزنی کشور
• افزایش پتانسیل دایر شدن اراضی کشاورزی که پیش از این بایر بودند

• رونق کسب و کار دارندگان ادوات خاص کشاورزی و باغداری
• رونق فعالیت کسب و کارهای مرتبط با تعمیرات ادوات کشاورزی آسیب دیده

همچنین پیامدهای مطلوب سیالب بر کسب و کارهای بخش صنعت به شرح زیر است:
• رونق فعالیت شرکت های راه سازی

• رونق فعالیت کسب و کارهای مرتبط با تعمیرات تجهیزات کارگاهی و آسیب دیده
• رونق فعالیت تولیدکنندگان مواد اولیه کارگاه های صنعتی

• افزایش تقاضای مصالح ساختمانی
• رونق کسب و کارهای مرتبط با تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

و در نهایت پیامدهای مطلوب سیالب بر کسب و کارهای بخش خدمات به شرح زیر است:
• رونق کسب و کارهای ساختمان سازی

• افزایش کیفیت ساخت در ساخت وسازه های جدید
• توجه بیشتر به اصول مهندسی در بازسازی ها

• آبگیری تاالب های کشور
• الیروبی و ساماندهی رودخانه ها

• بهبود وضعیت گردشگری به ویژه طبیعت گردی.

 مناسب ترین شیوه ها برای کمک رسانی به کسب و کارها برای اینکه به حالت عادی بازگردند چیست؟
بر اساس موارد بیان شده توسط صاحب نظران و یافته های گزارش کارگروه، می توان به این نتیجه رسید که با توجه 
به تعداد زیاد نقاط ضعف و تهدید در فرایند مدیریت سیل اخیر در بخش کسب و کار، راهبردهای اتخاذی عمدتًا 
باید از نوع »راهبردهای تدافعی« و »راهبردهای محافظه کارانه« باشند. این راهبردها به طور خاص به کاهش نقاط 
ضعف و تهدید و تعدیل اثرات آن ها با استفاده از ظرفیت نقاط قوت و فرصت های احتمالی متمرکز هستند. مهم ترین 
راهبردهای بازگشت به حالت عادی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری کسب و کارها در نواحی تحت تأثیر 

سیل در دو دسته خاص کسب و کار و کالن، عبارتند از:

الف- راهبردهای خاص کسب و کار
راهبرد اول: استفاده از ظرفیت های بودجه ای )خاص حوادث غیرمترقبه( و بیمه ای و منابع بانکی برای جبران سریع 

و متناسب آسیب ها به بخش های مرتبط با کسب و کار با هدف بازگشت به حالت عادی؛
راهبرد دوم: کاهش در معرض خطر قرار گرفتن کسب و کارها در بخش های مختلف اقتصادی؛

راهبرد سوم: کاهش میزان حساسیت کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی در هنگام مواجهه با بالیای طبیعی؛
راهبرد چهارم: افزایش ظرفیت و توان انطباق بنگاه های اقتصادی با شرایط خطر، در قبل، حین و پس از بروز خطر؛

راهبرد پنجم: توانمندسازی صاحبان کسب و کار و متولیان بخش های مختلف اقتصادی؛
راهبرد ششم: اصالح و ساماندهی قوانین مرتبط با حفاظت از سرمایه های طبیعی خصوصًا آب، خاک، جنگل ها و 

مراتع؛ راهبرد هفتم:  تقویت سازوکارهای حمایتی بخش کسب و کار در شرایط بحران؛ 
راهبرد هشتم: مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران؛ 
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راهبرد نهم: اصالح الگوهای تولیدی و ارائه خدمات.

ب- راهبردهای کالن:
راهبرد اول: ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و به ویژه سیل در بخش کسب و کار؛

راهبرد دوم: ایجاد و عملیاتی نمودن سامانه جامع کسب و کار )ساجک( در سطح ملی؛
راهبرد سوم: افزایش توان امداد و نجات در بین دستگاه های متولی؛

راهبرد چهارم: الزام کارفرمایان و فعاالن اقتصادی به پیاده سازی اصول ایمنی، پیشگیری و مقابله با خطر بالیای 
طبیعی؛

راهبرد پنجم: بازنگری حکمرانی کسب و کارها بر اساس اصول کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری؛
با  این است که ما در همان محل که کسب و کار وجود داشته  به طور خالصه مناسب ترین روش کمک رسانی 
رویه های نوین و فناوری های جدیدی بتوانیم کار را مجدد راه اندازی کنیم. همچنین باید با پیش بینی آسیب هایی که 
می تواند وجود داشته باشد جلوی تکرار حوادث را بگیریم و بگذاریم آن بحران رد شود و شرایط کار کردن به حالت 
عادی خود بازگردد ولی نباید بگذاریم عملکرد و رویه کار کردن با شرایط قبل باشد تا آسیب هایی که وارد شده دوباره 
تکرار نشود. همچنین این امر می تواند به این امر کمک کند که تجربه قبلی با تغییرات زیرساختی فضای بهتری را 
برای رشد مجدد و راه انداری کسب و کار ایجاد کند. در واقع این تجربه تلخ باید یک دورنمای هدفمند و مثبت پیش 

روی ما قرار دهد و از تکرار تجربیات منفی پیشین جلوگیری کند.
 

 مناسب ترین سیاست ها برای تبدیل خسارات سیل به فرصتی برای توسعه اقتصادی چیست؟
یکی از سیاست هایی که می توانیم برای این قضایا به کار ببریم این است که در فضای امروزه که به هر حال بسیاری 
از بالیا یا آسیب های طبیعی خیلی غیرقابل پیش بینی هست پیش از شروع کسب و کار آسیب هایی که می تواند در 

یک بستر اتفاق بیفتد را از قبل بررسی کنیم.
همچنین، همانطور که می دانید کارگروه تلفیق یافته های حاصل از پژوهش تمامی کارگروه هایی که در جریان سیل 
فعالیت داشتند را به طور جامع جمع بندی کرد و می تواند این جمع بندی را در اختیار جامعه مان و حتی جامعه جهانی 
قرار دهد و زحماتی که دوستان در دیگر کارگروه ها کشیدند و نتایج ارزشمندی که به دست آمد می تواند بسیار مورد 

استفاده و مثمر ثمر قرار گیرد.
 

 تاب آوری اقتصادی کشور از منظر کسب و کار را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟
تاب آوری کشور را اگر از منظر کسب و کار بخواهیم نگاه کنیم متأسفانه خیلی پایین است. آگاهی و شرایطی که االن 
وجود دارد در رابطه با اینکه چگونه می توان کار را به روز کرد، دوباره راه اندازی کرد و خسارات را به حداقل رساند، 
بسیار محدود است. همچنین صندوق های حمایت مالی برای شروع کسب و کارها به میزانی که الزم است وجود 
ندارد و بودجه هایی که برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده بسیار محدود است لذا این کسب و کارها خیلی 
سخت توانستند از جایشان بلند شوند و حتی خیلی از این کسب و کارها با گذشت زمانی نزدیک به دو سال همچنان 
نتوانستند به جایگاه اولیه شان برگردند. به همین خاطر باید یک سری طرح های بیمه ای برای این نوع کسب و کارها 
و سرمایه های آسیب پذیر در نظر گرفت. همچنین آموزش همیشه باید در رأس برنامه های مناطق به خصوص مناطق 

آسیب پذیر باشد و در واقع باید نظارت مستمر بر این قضایا حتمًا شکل بگیرد.
خیلی از مواردی که عرض کردم باید توسط تشکل های مربوطه انجام شود و باید از انواع کسب و کارها حمایت شود. 
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در واقع ما باید یک فرهنگ تشکل گرایی را در مجموعه های مختلف راه بیاندازیم و حمایت ها و آموزش ها باید از این 
طریق باشد. حتی تجربیاتی که در یک همچنین مواقعی به دست آمده باید مستندسازی شود زیرا مستندسازی این 
تجربیات خیلی می تواند از تکرار اشتباهاتی که در مواجهه با حوادث پیشین وجود داشته جلوگیری کند و همینطور 
می تواند قدم های مستحکمی در راستای توسعه اقتصادی برای آینده هر نوع کسب و کار به دنبال داشته باشد. اگر 
این روند را جلو رفتیم می توانیم از این تجربیات استفاده درست و بهینه بکنیم و از تکرار بسیاری از خطاها و زیان ها 
جلوگیری خواهد شد. همچنین مجلد کردن این تجربیات باید به گونه ای باشد که به اطالع عموم برسد و عموم 
مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند و فرهنگ سازی جدیدی در جامعه شکل بگیرد. ما در این بحث مفهومی تحت 
عنوان »مسئولیت اجتماعی« داریم که مسئولیت اجتماعی می تواند برای نسل های آینده ما اثرگذاری ویژه ای داشته 
باشد خصوصًا با توجه به اینکه بالیای طبیعی هیچوقت تمام شدنی نیست و در یک مقطع زمانی رشد بیشتر دارد و 

در مقاطع دیگر کمتر است. 

 کالم آخر؟
امید بر این است که این اتفاقات و مصیبت های این چنینی برای هیچ جامعه ای اتفاق نیافتد ولی خب به هر حال یک 
مسأله ای است که به ناچار و غیرقابل گذشت است و نمی شود گفت اصاًل دیگر اتفاق نمی افتد اما اگر چنین اتفاقی 
تکرار شد امیدوارم برداشت و استفاده از این گزارش ها به درستی انجام گیرد، زیرا قطعًا می تواند در بسیاری زمینه ها 
قابلیت بهره برداری جهت به حداقل رساندن و مقابله با آسیب ها را داشته باشد، زیرا که این گزارشات حاصل هزاران 
ساعت تحقیق و تفحص است. می گویم هزاران ساعت چون همه  این کارگروه ها توسط کمیته های ریزتر زیرمجموعه 
خودشان کار کردند و متخصصان و افراد کار آزموده ای در این پروژه کار کردند و در نهایت اطالعاتی که جمع شد 

و توانست به عنوان یک گزارش کلی ارائه شود.
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صنعت بیمه زیرساخت های فنی، حرفه ای 
و نیروی متخصص اختیار ندارد

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. 
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به 
پرونده،  این  در  مصاحبه  پانزدهمین  است.  نموده  هیأت  این  تخصصی  گزارش های  بازخوانی 
ذوالفقاری  محمدرضا  دکتر  با  ارتباطات،  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  چمنی،  حانیه  گفت وگوی 
است. ایشان رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است و 
در این مصاحبه به مشکالت صنعت بیمه در پوشش سوانح طبیعی و نقصان های نگاه ریسک محور 

نظام های اجرایی کشور و تأثیر و تأثر آن بر سیالب های ۹۷ و ۹۸ پرداخته است:

 ضرورت تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه »مدیریت ریسک و بیمه« چیست؟
با آن روبه رو هستند بحث خسارات  از سوانح طبیعی  بعد  از معضالتی که همه ی کشورها و جوامع  ببینید یکی 
اقتصادی است. سوانح طبیعی چه به لحاظ وسعت منطقه درگیری چه از بابت حجم خسارات اقتصادی و چه از 
جهت اقدامات و ملزوماتی که برای بازسازی آن خسارات وجود دارد از ابعادی برخوردار است که معمواًل از توان 

اقتصادی دولت  ها خصوصًا در کشورهای در حال توسعه خارج است.
می شوند،  آن  درگیر  جامعه  از  کوچکی  بخش  که  و…  تصادف  انفجار،  آتش سوزی،  مانند  سوانحی  خالف  بر 
خسارات در قسمت خاصی از کشور متمرکز است و مؤسسات توانایی جبران این خسارات را دارند اما در سوانح 
طبیعی مانند سیل و زلزله حجم زیادی از انرژی ها از طبیعت خارج می شوند )اعم از آب باران، انرژی زلزله و…(، 
لذا  می افتد.  اتفاق  کمی  زمانی  فاصله  در  زیادی  بسیار  خسارات  حجم  و  می شود  درگیر  باالتری  مکانی  وسعت 
معمواًل کشورهای کمتر توسعه یافته با اتکا به منابع عمومی مثل بودجه های دولتی تالش می کنند این خسارات 
را جبران کنند زیرا سازمان ها و مؤسسات خصوصی و کوچک تر امکان پرداخت و جبران همه  ی این خسارات را 
ندارند؛ حتی اگر مردم نیز به این بازسازی کمک کنند بازهم این بازسازی زمان بسیار زیادی خواهد برد و یک 

صنعت بیمه هیچ نقشی در برگرداندن جامعه به وضعیت 
قبل و کاهش آسیب ها نداشته است

دکتر محمدرضا ذوالفقاری
رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها:
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بخش زیادی از جامعه به سختی می توانند به حالت عادی بازگردند.
همانطور که می بینیم در سوانح بزرگ بخش زیادی از مردم تا ماه ها و حتی سال ها نمی توانند به شرایط قبل از 
سانحه بازگردند چرا که منتظر هستند که تحت عنوان کمک های خیریه ای و بالعوض به آن ها کمک شود. این 
در صورتی است که اگر بیمه به عنوان یک صنعت خصوصی به درستی وارد پوشش خسارات سوانح طبیعی می شد 
آنان کمک  به  عاریه ای  و  به صورت صدقه  و کسی  آسیب دیده حفظ می شد  مردم  انسانی  کرامت  اینکه  ضمن 
نمی کرد، راحت می توانستند از شرکت های بیمه اموالی را که از دست داده اند مطالبه کنند و شرکت های بیمه نیز با 
تمهیدات حقوقی و مالی که از قبل پیش بینی کرده بودند می توانستند از پس این خسارات بربیایند. هم دولت این 
بین کاره ای نبود و باری بر دوشش نبود زیرا مردم خودشان را بیمه کرده بودند و خود شرکت های بیمه نیز طبیعتًا 
اگر درست عمل می کردند و بنیادهای اقتصادیشان را درست بنا کرده بودند متضرر نمی شدند چرا که از طریق 
منابع مالی که از قبل پیش بینی کرده بودند خسارات را پرداخت می کردند بدون اینکه دچار ورشکستگی شوند.

در خصوص  مدیریت ریسک  در جهت  اقدامی  و  پیشگیرانه  اقدامات  و  از عوامل  یکی  را می شود  بیمه  اصل  در 
سوانح طبیعی دانست. به درستی این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم مقابله با آثار سیالب 98 در این 
در مدیریت  به عنوان عامل دخیل  به صورت سیستماتیک  بود که  باری  اولین  و شاید  بود  پروژه گنجانده شده 

ریسک سوانح به بیمه اشاره شده بود و جایگاه درستش را در یک کارگروه جداگانه پیدا کرده بود.
به اعتقاد من الزام وجود چنین کارگروهی کاماًل مشخص است و خود دولت هم شاید به این باور رسیده است که 
در خصوص سوانح طبیعی چاره ای ندارد جز اینکه اهرم و ابزارهای بیمه ای را مدیریت کند تا بتوانند هم خسارات 
سیالب را مدیریت کنند هم بار مالی خود دولت کاسته شود. در کشورهای توسعه یافته معمواًل مسئولیت دولت ها 
در سوانح طبیعی در بخش امور زودگذر سانحه است؛ مانند امور امدادی و مدیریت بحران که برای مردم سرپناه 
کارش  یا  خانه  اینکه کسی  ولی  ببیند  تدارک  درمانی  امکانات  و  بیمارستان  آن ها  برای  و  کند  تأمین  و خوراک 
را از دست داده ارتباطی به دولت ندارد زیرا باید خودش را بیمه می کرده است و دولت در این زمینه مسئولیتی 
نمی پذیرد زیرا معتقد است که اگر یک نفر صاحب یک سرمایه ای است این سرمایه باید آنقدر برای او ارزشمند 

باشد که در زمان درست آن را بیمه کند.
 

 در کارگروه شما به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شده و از چه تخصص هایی بهره گرفتید؟
اگر صنعت بیمه در خصوص سوانح طبیعی در کشور ما صنعت توسعه یافته ای می بود، بخش زیادی از تخصص هایی 
که این مطالعه نیاز داشت از دل متخصصین بیمه این سوانح بیرون می آمد. اما متأسفانه در این خصوص صنعت 
بیمه ما خیلی عقب افتاده است. شرکت های بیمه کشور ما در این زمینه وارد نشدند. علت آن می تواند این باشد 
که همیشه دولت خسارات اقتصادی را پرداخت می کرده لذا لزومی بر فعالیت شرکت های بیمه در زمان سوانح 
طبیعی وجود نداشته است. پس به همین علت صنعت بیمه در این زمینه نتوانست از لحاظ نیروهای متخصص ما 
را تأمین کند. دوستانی که توانمندی هایشان و تجربه کاریشان وارد این مطالعه شد بیشتر از زمینه مهندسی بودند. 
به طور خاص منظور بنده مهندسی عمران و سوانح طبیعی است که با مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی داشتند. 
البته حرفه ی اصلی خود بنده مدل سازی سوانح طبیعی برای صنعت بیمه و مشاوره برای این صنعت است. دیگر 
دوستانی که ما توانستیم از آن ها کمک بگیریم نیز بیشتر در این زمینه ها فعالیت داشتند. بیشتر نگاه ما این بود 
که اگر قرار باشد صنعت بیمه به صورت هوشمندانه به بخش مدیریت سوانح طبیعی و جبران خسارات وارد شود 
با چه نقصان ها و مسائلی در این زمینه روبه رو است. تمرکز ما بر مشکالت مرتبط با زیرساخت حقوقی کشور و 
بیمه، توانگری و  همچنین سیاست گذاری های درون صنعت بیمه خصوصًا بیمه مرکزی تحت عنوان تعرفه های 
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ظرفیت شرکت های بیمه برای ورود به مدیریت سوانح طبیعی و… بوده است.
صورت  به  می خواست  بیمه  صنعت  اگر  که  بگوییم  گرفتیم  کمک  آن ها  از  که  متخصصینی  با  کردیم  سعی  ما 
متخصص،  نیروهای  دانشگاهی  تربیت  با  مرتبط  مسائل  ما  مثاًل  داشت.  نیاز  چیزهایی  وارد شود چه  هوشمندانه 
این مسأله، داده های اطالعاتی و… را  با  نرم افزارهای تخصصی مدیریت ریسک، رشته های دانشگاهی مرتبط 
بررسی کردیم. به عبارت دیگر ما به صورت منطقی صنعت بیمه را آسیب شناسی کردیم که چرا اصاًل صنعت بیمه 
نتوانسته در مدیریت این بحران و جبران این خسارات وارد شود و اگر می خواست ورود پیدا کند به چه فاکتورهایی 
نیاز داشته است. البته الزم به ذکر است که نتایجی که ما به دست آوردیم یک مقدار به مذاق صنعت بیمه خوش 
نیامد زیرا این طور برداشت شد که ما در مجموع توان صنعت بیمه کم بینی می کنیم ولی واقعیت این است که ما 
با این نگاه جلو رفتیم که اگر صنعت بیمه بخواهد وارد مدیریت خسارات ناشی از سوانحی مانند سیالب شود به 

چه چیزهایی نیاز دارد.
ابتدا بررسی کردیم  از بیرون صنعت بیمه و هم از درون صنعت بیمه بررسی کردیم. یعنی  ما این قضیه را هم 
که صنعت بیمه از درون به چه مقوله های و تخصص ها و اطالعاتی نیاز دارد و از بیرون صنعت بیمه نیز بررسی 
کردیم که چه قوانین حمایتی باید برای این صنعت وضع شود، چه مهندسینی و چگونه باید برای این امر تربیت 
این  به  باید  چگونه  کشور  بانکداری  و  اقتصادی  سیستم  باشد،  باید  چگونه  ساختمان ها  استاندارد  سیستم  شوند، 
صنعت کمک کند و …. در واقع ما این مسأله را طوری بررسی کردیم که اگر ریاست محترم جمهور می خواهند 
یعنی در خود  ببینند.  را در کجا  باید ریشه  بدهد،  با سوانح طبیعی  ارتقا وضعیت کشور در مقابله  برای  دستوری 
صنعت بیمه مشکل کجا است و در ایضًا در خارج از صنعت بیمه که همان قوانین و مقررات و نظام اجرایی و 
آموزشی کشور است مشکل از کجا نشأت می گیرد. در نهایت نیز سعی کردیم در هر مبحث توصیه هایی را نیز 

مطرح کنیم.

 مهم ترین یافته های پژوهش و مطالعات شما در خصوص سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است، 
چیست؟

1- کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیالب در ایران چگونه است؟
ما در صنعت بیمه قوانینی مخصوص به حادثه سیالب نداریم چرا که خاص سیالب بیمه ای نداریم. سیالب در 
کنار سوانح دیگر مانند آتش سوزی پوشش بیمه ای داده می شود و می توان گفت که تقریبًا هیچ مطلبی مرتبط با 
این حادثه در صنعت بیمه وجود نداشت چه از لحاظ اینکه بتوانند ریسک بیمه ای مرتبط با سیالب را تحلیل کنند 
چه از این لحاظ که خاص این حادثه قوانینی داشته باشند. اگر بخواهم کلی تر بگویم می توانم بگویم که اصاًل 

صنعت بیمه آنچنان ریسک های پوشش داده شده برای سیالب را نداشته است.
 

 یعنی کاًل حوادث طبیعی در صنعت بیمه کشور نادیده گرفته شده یا فقط خاصه سیالب قوانینی وجود 
ندارد؟

شاید بهتر باشد این طور بگوییم که در کشور ما تا چند دهه گذشته نگاه به سوانح طبیعی چه در بیمه چه قوانین 
با سوانح طبیعی دست و پنجه نرم می کردند بیشتر  به نوعی  ارگان هایی که  ملی چه در مدیریت بحران و کاًل 
لحاظ  از  چه  آسیب ها  بیشتر  گذشته  دهه   5 در  حداقل  زیرا  نیست  بی علت  امر  این  البته  است.  بوده  زلزله محور 
اقتصادی و چه از لحاظ انسانی به سبب زلزله وارد شده است و هر جا هم ما سعی کردیم در بحث مدیریت بحران 
پیشگیرانه  با مسائل  مرتبط  تعاریف  و  پیش بینی  یعنی مصداق  است.  بوده  زلزله  مثال  بیشتر  کنیم  وارد  را  مثالی 
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مرتبط با زلزله بوده است زیرا تا به االن بسیار زیاد با آن روبه رو بوده ایم. تا کنون به طور متوسط هر 10 سال 
یک مرتبه یک زلزله بزرگی را تجربه کرده ایم که طبیعتًا آن زلزله نظر همه را جلب کرده است و یک محور اصلی 
باشند درباره زلزله هستند زیرا ما  با مدیریت بحران اگر هم وجود داشته  لذا مسائل مرتبط  تلقی می شده است. 

اصاًل در کشور سیالب را به صورت مکرر تجربه نکرده ایم.
پس در وهله اول اگر قوانین و تمهیداتی نیز وجود داشته باشد مرتبط با زلزله بوده است، دوم اینکه اصاًل صنعت 
بیمه ما در بخش سوانح طبیعی رشد آنچنانی نداشته است چه برسد به اینکه قوانین و مقررات خاصی مرتبط با 
این سوانح و علی الخصوص سیالب داشته باشد. در واقع در اثر مطالعاتی که توسط یک سری از متخصصین و 
همکاران ما انجام شده یک سری تعیین نرخ ها برای جبران خسارات وارد به یک سری ساختمان ها در نظر گرفته 

شده است اما برای سیالب همین هم وجود ندارد.

۲- صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیالب دارای چه ضعف ها و قوت هایی است؟
یکی  دیگر  عبارت  به  دارد.  ضعف هایی  درون  از  بیمه  صنعت  کردم،  بیان  نیز  قبلی  سواالت  در  که  همانطور 
قیمت  گذاری  توانمندی  که  است  این  دارد  طبیعی  سوانح  خصوص  در  ما  بیمه  صنعت  که  اصلی  ضعف های  از 
چه  ب  ساختمان  برابر  در  الف  ساختمان  مثاًل  که  کند  ارزیابی  بتواند  که  معنی  این  به  ندارد.  را  ریسک محور 
در  فرهنگ  این  نه  شود.  تعریف  آن ها  به  وارده  جبران خسارات  برای  باید  قیمتی  چه  و  دارد  آسیب پذیری هایی 
صنعت بیمه جاافتاده که هنگام بیمه یک ساختمان آسیب پذیری آن را ارزیابی کنند و نه حتی توانمندی ابزاری 

و دانش آن را دارند.
بیشتری  اخذ سهم  است که جهت  ناسالم  رقابت های  بحث یک سری  میان می آید  به  اینجا  که  مبحثی  طبیعتًا 
امر باعث می شود که حتی در  این  بازار بین شرکت های مختلف بیمه ی دولتی و خصوصی صورت می گیرد.  از 
قسمت هایی که صنعت بیمه وارد بحث سوانح طبیعی شده است عماًل هوشمندانه نباشد. زیرا دانش ریسک محور 
و  پایدار  ورود  ورودش  شده،  وارد  که  هم  جایی  هر  و  نداشته  وجود  بیمه  در صنعت  احتمالی  خسارات  تعیین  و 
توانگری نیست. به عبارت دیگر می خواهم این طور بگویم که صنعت بیمه با ساختار فعلی همین پوششی که داده 
بود را توانست مدیریت کند )شاید 1 درصد از کل خساراتی که در کشور اتفاق افتاد را بیمه توانست جبران کند( 
اما اگر بیشتر از این مقدار را بیمه کرده بود ورشکست می شد زیرا این بیمه گری نه بر مبنای اصول بازار که بر 

اساس رقابت ناسالم بود.
به عبارت دیگر با این ساختار بیمه ای، دانشی و فنی که در سازمان های بیمه ای در کشور وجود دارد، ورود این 
صنعت به پوشش بیمه سوانح در کشور نه تنها مفیدی نیست بلکه خطرناک است زیرا نه تنها از پس پرداخت 
صنعت  که  است  این  امر  این  علت  شد.  خواهد  ورشکست  نیز  صنعت  این  خود  بلکه  آمد  برنخواهد  خسارات 
ابزارهای نوین را در اختیار ندارد و به همین دلیل نگاه  بیمه زیرساخت های فنی و حرفه ای، نیروی متخصص، 

ریسک محور به سوانح طبیعی ندارد.
نکته دیگری که می خواهم عرض کنم این است که شاید بتوان گفت یک نوع خمودگی بر صنعت بیمه کشور 
این مقدار محدود که  به  این معنی که عماًل چه شرکت های خصوصی و دولتی کفایت می کنند  به  غالب است 
صرفًا تعدادی انسان یا خودرو را بیمه کنند و حق بیمه اش را بگیرند. در واقع به دلیل عدم دانش کافی و دیگر 
مشکالت، خود صنعت بیمه تمایل ندارد پوشش بیمه ایش را گسترده کنند و ریسک های بزرگ تری را بپذیرند. لذا 
ما در توصیه هایمان به این سمت رفتیم که برای پوشش بیمه ای سوانح طبیعی صنعت بیمه را رها کرده و یک 
مجموعه مجزا تحت عنوان صندوق های مخصوص سوانح طبیعی را راه اندازی کنیم. این امر مختص به کشور 
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ما یا کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در بسیاری کشورهای دیگر نیز چنین چیزی وجود دارد که در کنار 
صنعت بیمه یک سری صندوق های حوادث طبیعی برای پوشش خسارات این سوانح در نظر گرفته شده است.

۳- جایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه ها، زیرساخت ها و سایر اقدامات توسعه ای در معرض سیالب 
چیست؟

این است که ما در ساخت  به آن پرداخته می شود  از مفاهیمی که خیلی جدی  در فرایند مدیریت ریسک یکی 
روش های  یا  اهرم ها  از  یکی  می دهیم  انجام  مختلف  مناطق  در  که  جدیدی  توسعه های  و  جدید  شهرک های 
مدیریت ریسک این است که تا می شود از وقوع سوانح پیشگیری شود. در واقع باید ساخت و سازها را جوری 
مدیریت کنیم که از منابع خطر دوری کنیم. برای زلزله این قضیه کمتر ممکن است اما این قضیه برای سیالب 
خیلی ساده تر امکان پذیر است. اگر ما سازه هایمان را به دور از توصیه های مدیریت ریسک سیالب بسازیم عماًل 
در حریم آب ها و رودخانه ها ساخت و ساز خواهیم داشت و از قضا بخش زیادی از خسارت هایی که به مردم عادی 

و صنایع وارد شد به همین علت بود.
این مسأله سبب مشکالت بسیاری شد. پس عماًل  در واقع ما در نقاطی به حریم طبیعت تجاوز کرده بودیم و 
اگر نگاه مدیریت ریسک در سیالب حاکم بود یکی از اولین اقدامات الزم این بود که از ساخت و ساز در حریم 
در  اگر  که  است  این  از درس آموخته ها  یکی  در حقیقت  کنیم.  پرهیز  پرخطر سیالب  مناطق  دیگر  یا  آبی  منابع 
فرایند ساخت و سازها نقشه های پهنای خطر سیالب در نظر گرفته شده بود، اگر مدیریت اجرایی و مقررات ملی 
ما این نظارت را بر ساخت و سازها داشتند )همه این ها جز اقدامات مدیریت ریسک است( مردم با این حجم از 
ما در  باشیم. وقتی  را داشته  از قبل مطالعات الزم  ما  اقدامات مستلزم است که  این  خسارت روبه رو نمی شدند. 
دارد  احتمال وقوع سیالب وجود  نقاط کشور  نداریم و نمی دانیم در کدام  را  پهنه بندی سیالب  نقشه های  کشور 
بالطبع نمی توانیم شهرداری را محدود کنیم که در یک نقطه ساختمان بسازد یا نسازد. در نهایت یک زنجیره از 
نقصان ها به وجود می آید و در نهایت مردم عادی خودشان تصمیم می گیرند که کجا ساخت و ساز انجام دهند و 

نهایتًا با این حجم از خسارت مواجه می شویم.
باید  ارزیابی ریسک ها  پس می توان گفت که تجربه سیالب نشان داد که بخش هایی که در جهت شناسایی و 
آوردن  به دست  پهنه بندی سیالب،  بحث  در  چه  حاال  ندادند.  انجام  به طور صحیح  را  خود  کار  می بودند  فعال 
مناطق تحت خطر، ایجاد مقررات ملی که از ساخت و ساز در مناطق خطرناک ممانعت کند، بحث های مرتبط به 
ساخت و ساز ایمن در مناطقی که ممکن است تحت تأثیر سیالب قرار بگیرند، بحث پوشش گیاهی در بخش 
کشاورزی و…. متأسفانه جایگاه مجموعه ای از اقداماتی که می تواند در کاهش سیالب با نگاه مدیریت ریسک 
پهنه بندی سیالب  بحث  در  مثاًل  ندارد.  نیز  متولی مشخصی  بلکه  است  خالی  تنها  نه  است.  خالی  بگیرد،  انجام 
نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان مدیریت بحران هرکدام می گفتند  پیدا کنیم. وزارت  نتوانستیم متولی خاصی  ما 

وظیفه  ی ماست اما ما نتوانستیم در این مجموعه ها متولی خاصی برای این امر پیدا کنیم.

4- ضعف های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل زدگان به جریان 
عادی زندگی اثر گذاشته است؟

این سوال خیلی ساده است. تقریبًا نبوده. یعنی عماًل اگر صنعت بیمه ای برای پوشش سوانح وجود داشت و مردم 
برگشت  طبیعتًا  کنند،  دریافت  را  خود  خسارات  بیمه  شرکت  از  می توانستند  سانحه  از  بعد  و  بودند  خریده  بیمه 
زندگی به حالت عادی خیلی زودتر صورت می گرفت چرا که دریافت پول از شرکت های بیمه و پیرو آن ساخت 
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و سازهایشان بدون نیاز به کمک های دولتی و کمک های خیریه ای می توانست صورت بگیرد ولی تقریبًا چنین 
بیمه ای وجود نداشت. قبل تر هم گفتم که از کل خسارات وارد شده فقط یک درصد آن توسط بیمه جبران شده 
پس می شود گفت که اصاًل وجود نداشته است. الزم به ذکر است که این اطالعات را از خود صنعت بیمه گرفتیم 
بیمه  از ساختمان هایی که  اشاره کنم که یک سری  باید  این ها  از  نیامده است. گذشته  به دست  از گمانه زنی  و 
خسارت آن را پرداخت کرده متعلق به مردم نبوده و مرتبط با پروژه های صنعتی بوده که بیمه شده بودند. پس 
می توان گفت که صنعت بیمه تقریبًا هیچ نقشی در برگرداندن جامعه به وضعیت قبل و کاهش بار آسیب بر مردم 

نداشت.

 ۵- وضعیت بیمه زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند، چگونه است؟
که  کمی  عدد  همان  به  این ها  همه ی  عماًل  و  داشتند  سانحه  این  در  کمی  خیلی  بیمه ای  پوشش  زیرساخت ها 
پوشش بیمه ای در کشور وجود دارد برمی گردد. شاید بتوان این طور گفت که این مسأله نه جز دغدغه های صنعت 
بیمه بوده و نه توانمندی آن را داشته که بخواهد وارد بیمه کردن زیرساخت ها شود. البته به جز بعضی پروژه ها 
که به لحاظ شرایط خاصشان )مانند نیروگاه ها یا پاالیشگاه ها( مجبور هستند که بیمه داشته باشند )گرچه در این 
حادثه این زیرساخت ها آسیب خیلی خاصی ندیدند( به طور کلی زیرساخت های عمومی مثل پل ها، راه و جاده ها 
و… که متعلق به دولت هستند بیمه نمی شوند. معمواًل مسئولیت اینگونه زیرساخت ها را خود دولت می پذیرد و 

آن ها را بازسازی می کند.
دولت  زیرا  شوند  بیمه  عمومی  زیرساخت های  که  نبوده  باز  کشور  در  باب  این  اصاًل  که  گفت  بتوان  شاید  پس 
خودش خسارات این زیرساخت ها را می پردازد و دیگر نیازی به خرید بیمه برای این زیرساخت ها نیست. همه ی 
دالیلی که قسمتی از آن را در این مصاحبه بیان کردم و در گزارشمان نیز از آن ها صحبت کردیم و بیان کردیم 
که چرا صنعت بیمه نتوانسته در کشور ما در بخش سوانح طبیعی شکوفا شود را می توان به نقصان های موجود 

در بیمه ی زیرساخت ها نیز تعمیم داد.

نقصان هایی  بیمه، چه  و  با صنعت مدیریت ریسک  تعامل همه دستگاه های ذیربط در مقوله سیالب  ۶- کیفیت 
داشته و چگونه بر بروز خسارات سیالب اثرگذار بوده است؟

اما می توان  است.  بوده  اصاًل چیز دیگری  بروز خسارات  زیرا سبب و علت  نیست  این سوال کمی صحیح  خود 
اما  نیست  این صنعت  اختیار  در  که  بیمه،  از صنعت  بیرون  عوامل  به  است  مرتبط  سوال  این  که  گفت  اینگونه 
کشورها  اغلب  در  شود.  طبیعی  سوانح  بیمه  وارد  هوشمندانه  صورت  به  بتواند  تا  دارد  نیاز  آن  به  صنعت  این 
را  استاندارد  ساز  و  ساخت  شرایط  که  دارد  وجود  ساز  و  ساخت  استانداردهای  تعیین  برای  ممیزی  ارگان های 
این طور  ما  در کشور  اما  ندارد.  آن ساختمان  به محک زدن  نیازی  دیگر  بیمه  لذا شرکت  تأیید می کند  و  تعیین 
نیست. ساختمان های ساخته شده در کشور ما هنگامی که می خواهند بیمه شوند برای شرکت های بیمه به دلیل 
این ساختمان چیست؟  بداند که شرایط  باید  از کجا  بیمه  ناشناس هستند. شرکت  بیمه  برای  بی شناسنامه بودن 
استانداردها چقدر در آن رعایت شده است؟ متأسفانه صنعت بیمه نیز این توانایی را ندارد که وقت بگذارد و آن 
زیرساخت یا ساختمان را از ابتدا ارزیابی کرده و آن را تعیین قیمت کند. به عبارت دیگر یکی از نقصان هایی که 
در خصوص عدم گسترش پوشش های بیمه ای سوانح وجود دارد مربوط به خود صنعت بیمه نیست بلکه متعلق 
به بیرون از این صنعت و بیش از هر چیز دیگری به علت افسارگسیخته بودن صنعت ساخت و ساز کشور است.
صنعت ساخت و ساز در کشور کاماًل بدون شناسنامه بدون ممیزی و بدون کنترل کیفیت است. و ما انتظار داریم 
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شرکت بیمه با یک بازدید تشخیص دهد که ساختمان ما وضعیتش چیست در صورتی که ممکن است هزاران 
اتفاق در آن رخ داده باشد که هیچ کس نظارتی بر آن انجام نداده است. به عبارت دیگر اگر صنعت بیمه بخواهد به 
صورت درست و هوشمندانه وارد بیمه ساختمان ها و زیرساخت ها شود باید در کنار این صنعت یک سیستم ممیزی 
درست تدارک دیده شود که امکان ارزیابی درست کنترل کیفیت ساختمان ها را داشته باشد؛ تا بیمه بتواند میزان 
استاندارد بودن ساختمان ها را بداند و بر این اساس از یک ساختمان با سطح استاندارد بیشتر برای بیمه کردنش 
اجرایی کشور، مجموع سیستم های نظارتی کشور،  به عبارتی مجموع نظام فنی  بالعکس.  بگیرد و  پول کمتری 
نمی دهند  انجام  به درستی  را  کار خود  در کشور  کنترل کیفیت  و  نظام مهندسی، مجموعه های ممیزی  سیستم 
و با توجه به اینکه خود صنعت بیمه نیز تخصصی برای شناسایی ریسک ها ندارد حتی اگر بخواهد وارد پوشش 
خسارات سوانح طبیعی شود با یک سری سازه های مبهم و بدون شناسنامه روبه رو است. آنچه که صنعت بیمه 
و مدیریت ریسک به عنوان ابزار جانبی برای شناخت بیشتر ریسک ها و ساختمان ها نیاز داشتند که باید توسط 

مجموعه های فنی کشور تأمین شود، تأمین نشده است.

 ۷- نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیالب و تشدید 
خسارات باقی گذاشته است؟

ما اگر بخواهیم مجموعه فاکتورهای مدیریت ریسک را یک تقسیم بندی کلی بکنیم، وقتی من ادعا می کنم که 
مجموعه ای سرمایه ها را دارم مدیریت ریسک می کنم باید چند اقدام را انجام دهم که بگویم در این جهت دارم 
مدیریت می کنم. اولین قدم شناسایی ریسک ها است. من باید بدانم ابنیه ای که من می خواهم مدیریت ریسکشان 
را انجام دهم دارای چه وضعیت آسیب پذیری هستند. طبیعتًا متناسب با سانحه طبیعی یک ساختمان نسبت به 
سیل یک جور آسیب پذیری دارد و نسبت به زلزله یک جور دیگر. ممکن است یک ساختمان که در برابر سیالب 
را  بنا  آسیب پذیری یک  بتوانیم  باید  ما  عماًل  بالعکس. پس  و  باشد  آسیب پذیر  زلزله  برابر  در  است  مقاوم  خیلی 

متناسب با خطری که آن بنا را تهدید می کند ارزیابی کنیم.
برای ارزیابی آسیب پذیری باید آن ساختمان و کیفیتش و خطرهایی که آن ساختمان را تهدید می کند بشناسم. 
باید  یا وزارت کشاورزی  نیرو  مانند وزارت  منابع آب  نهادهای متولی  پهنه بندی سیالب توسط  نقشه جامع  یک 
تدوین شود تا بتوانیم ابتدا خطرها را بشناسیم. بعد از اینکه متوجه شدیم چه خطرهایی یک منطقه را تهدید باید 
ساختمان هایی بسازیم که در برابر آن خطر مقاوم باشد. متولی چنین امری وزارت مسکن، سازمان برنامه بودجه، 
نظام فنی اجرایی کشور و… است. این ها باید وارد شوند و مقررات ملی را برای ساخت و ساز سازه هایی یک 

منطقه متناسب با خطرهایی که آن منطقه را تهدید می کند اعمال کنند.
در قدم بعدی و پس از اعمال مقررات و ساختن یک سازه باید اطالعات آن سازه در اختیار شرکت بیمه ای قرار 
بگیرد که می خواهد آن بنا را بیمه کند. البته یک سری قوانین طبیعتًا وجود دارد که برای ساختن سازه ها اعمال 
می شود اما اواًل در بسیاری موارد این قوانین بر اساس نگاه ریسک محور نیست و دومًا این قوانین فقط به ساخت 
آن سازه محدود می شود و مبنای دقیق استاندارسازی برای شناسایی سازه وجود ندارد. لذا اغلب ساختمان های 
ساخته شده در کشور برای ما ناشناس هستند و ما نمی دانیم که چه کیفیت ساخت و سازی دارند و چه خطرهایی 

آن ها را تهدید می کنند.

۸- اصالحاتی که باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیالب صورت گیرد، چیست؟
اصالحاتی که ما در حوزه ی مدیریت و کاهش ریسک سوانح طبیعی پیشنهاد دادیم به این شرح است:
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• تغییر نگرش سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با سوانح طبیعی از تفکر و فرایند های مدیریت بحران محور 
به فرایند های مدیریت ریسک محور و پیشگیرانه.

• اصالح اساسی در صنعت ساخت وساز کشور و نظام کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی.
• اعمال اصالحات جدی در ساختار و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان متولی طرح، اجرا 
بنگاه داری  بُعد  از  نظارت حاکمیتی سازمان  بُعد عملکرد  به نحوی که  و ساز شهری  فرایند ساخت  بر  نظارت  و 

اقتصادی آن برای مهندسان جدا گردد.
• تعریف جایگاه سازمانی مدیر ریسک در مناصب و چارت سازمانی دستگاه ها و سازمان های متولی سرمایه های 
کشور اعم از مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری، صنعتی و زیرساخت های کشور و اعطای مسئولیت و اختیارات 

قانونی در صیانت و مدیریت ریسک های مرتب.
• در نظر گرفتن سایر مخاطرات طبیعی همچون سیل و طوفان در طرح های توسعه در کنار خطر زلزله توسط 

سازمان ها و شرکت های متولی توسعه شهری و روستایی.
اتخاذ  جهت  سیالب  برابر  در  تاب آوری  منظر  از  کشور  سکونت گاه های  فعلی  وضعیت  جامع  و  فوری  ارزیابی   •

تمهیدات الزم جهت پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوانح مشابه.
• حذف و بازسازی بافت های فرسوده در شهرها و روستاها با توجه منابع خطر از جمله سیالب.

در  سوانح  سایر  و  بهمن  طوفان،  سیل،  نظیر  زلزله  نظیر  کشور  طبیعی  مخاطرات  انواع  اطلس  طرح  تهیه   •
مقیاس های ملی و منطقه ای و با رویکرد کمی و احتماالتی و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر با ریزنمایی کافی 

و برای دوره های بازگشت مختلف.
بازرگانی، و زیرساخت های عمرانی  از تمامی مناطق شهری، روستایی، صنعتی،  پایگاه داده مکان محور  ایجاد   •

کشور به صورت یکپارچه زیر نظر شورای عالی معماری و شهرسازی.
مقاومت  و  ساز  و  ساخت  کیفیت  ارتقا  جهت  ساخت،  کیفیت  بیمه  کردن  اجباری  و  بیمه  مکانیزم  از  استفاده   •

ساختمان ها در برابر سوانح طبیعی.
• تربیت نیروی انسانی متخصص مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک سوانح طبیعی برای فعال شدن فرایند پیاده 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  در  سازمانی(  ریسک  و  طبیعی  سوانح  ریسک  خصوص  )به  ریسک  مدیریت  سازی 

دست اندرکار مدیریت بحران.
همچنین اصالحات پیشنهادی ما برای صنعت بیمه به این شرح است:

• اصالحات قانونی ساختار صنعت بیمه کشور و در رأس آن بیمه مرکزی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه 
نظارتی خود بر فعالیت شرکت های بیمه و کاهش و حذف فعالیت بیمه گری شرکت بیمه مرکزی.

• توسعه سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی )از جمله سیالب( جهت بهره برداری در حرفه بیمه گری 
سوانح طبیعی و ایجاد بازار بیمه ریسک محور و توانگر.

بیمه همگانی سوانح طبیعی و اجرایی نمودن آن. قانون موجود مصوب سال  • تأسیس و طراحی فنی صندوق 
98 به علت طوالنی شدن فرایند تصویب آن )حدود 18 سال( نیاز به اصالح اساسی منطبق بر قوانین باال دستی 

نظام و علم روز بیمه دارد.
• طراحی و تدوین قوانین حمایتی اقشار آسیب پذیر و در جهت توسعه مدیریت ریسک و بیمه به نحوی که سبب 

تغییر نگرش دولت از جایگاه مدیریت بحران به سرمایه گذاری در مدیریت ریسک باشد.
• جمع آوری نظام مند و به کارگیری اطالعات مربوط به دارایی های در معرض تهدید سوانح طبیعی شامل توزیع 

مکانی محیط مصنوع و گونه شناسی ابنیه قالب بانک های اطالعاتی مکان محور.

دکتر محمدرضا ذوالفقاری/ مدیریت  و منابع انسانی
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• ارتقای جایگاه افراد و ارگان های نظارتی / ممیزی در اعمال نظارت و احراز استانداردهای فنی و شناسنامه دار 
فرایند  در خدمت  ابزاری  عنوان  به  حرفه ای  بر ضمانت های  مبتنی  و  زیرساختی  تأسیسات  و  ساختمان ها  کردن 

ارزیابی ریسک در صنعت بیمه.
ارائه  و  فناوری  با هدف گسترش  بیمه کشور  ارزیابی و مدل سازی ریسک در صنعت  ایجاد و گسترش حرفه   •

خدمات بیمه ریسک محور.
• تربیت نیروی انسانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح 

طبیعی در بیمه.

 کالم آخر؟
ندارد  بیمه کند  را  بر ریسک هایی که می خواهد آن ها  نگاه ریسک محور  توانایی  ما  بیمه کشور  متأسفانه صنعت 
و این نقصان تا حدی به درون صنعت بیمه برمی گردد از این لحاظ که این صنعت نیروی انسانی متخصص و 
نرم افزارهای تخصصی این امر را ندارد و بخشی از آن هم به خارج از صنعت بیمه مربوط می شود که نظام فنی 
اجرایی کشور باید کمک این صنعت می کرده تا این دانش را به دست بیاورد. مادامی که ما نتوانیم این تکه های 
پازل را به درستی کنار هم بگذاریم ورود صنعت بیمه در این سوانح می تواند کار خطرناکی باشد چرا که می تواند 
پوشش هایی را انجام دهد که هنگام جبران خسارت وارد شده بر این پوشش ها کم بیاورد و هم خود صنعت دچار 
ورشکستگی می شود و هم بخش قابل توجهی از مردم نتوانند خسارت های خود را دریافت کنند. لذا فکر می کنم 
که یکی از ملزومات صنعت بیمه در سوانح طبیعی شناسایی ریسک ها و مدل سازی خسارات ناشی از سیالب و 

زلزله است.
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بیمه نقشی در تأمین مالی بدآمدها ندارد

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. 
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی 

گزارش های تخصصی این هیأت نموده است.
هجدهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با 
دکتر هومن معتمد است. ایشان از اعضای هیأت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و 
همچنین دبیر کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است و در این مصاحبه 

نقصان های نظام مدیریت ریسک کشور را مورد بررسی قرار داده است:

 به عنوان اولین سوال بفرمایید فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رئیس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه »مدیریت ریسک و بیمه« چه بوده است؟

موضوع مدیریت ریسک به طور کل و مدیریت ریسک بدآمدها )سوانح( چه آنهایی که ناشی از مخاطرات انسان ساخت 
هستند و چه آنهایی که به دلیل رخداد مخاطرات طبیعی روی می دهند، در کشور ما موضوعی جدید و با سابقه کم 
است و همین امر موجب پایین ماندن سطح آگاهی عمومی و حاکمیت در برابر مخاطرات طبیعی در ایران شده است. 
به طور مشابهی بیمه مخاطرات طبیعی نیز در کشور ما در سالیان گذشته به دلیل قطع ارتباط با صنعت جهانی بیمه 
و همینطور اینرسی زیاد صنعت در برابر تغییر و بروز شدن باعث شده که اواًل روش های ریسک پایه در طراحی و 
بکارگیری بیمه بدآمدها مورد استفاده قرار نگیرد و ثانیًا نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور بسیار پایین باشد به طوری که 
کسر ناچیزی از سبد بیمه ای شرکت ها را شامل شود. فلسفه تشکیل کارگروه مدیریت ریسک و بیمه، به نظر من، آن 
بوده که سهم صنعت بیمه و روش های مدیریت ریسک بدآمدها در مدیریت بدآمدها و به خصوص سیل های گسترده 
1398-1397 مشخص شود و راهکارهای عملی برای فعال کردن پتانسیل باالی این دو حوزه در مدیریت بدآمدهای 

آینده ارائه گردد.
 

 در کارگروه »مدیریت ریسک و بیمه« از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

تغییر نگرش سازمان ها از تفکر مدیریت بحران محور به تفکر مدیریت 
ریسک محور ضروری است

دکتر هومن معتمد
دبیر کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 

دکتر هومن معتمد/ مدیریت  و منابع انسانی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -4821

بیمه،  بدآمدها،  ریسک  مدیریت  ریسک،  مدیریت  تخصص های  از  مرکب  بیمه  و  ریسک  مدیریت  کارگروه  اعضا 
مهندسی عمران بوده است که مرتبط ترین تخصص ها با موضوع مورد بررسی هستند. سرفصل هایی از قبیل جایگاه 
مدیریت ریسک در فرایند توسعه ی سکونتگاه ها و زیرساخت ها در کشور، چالش های صنعت بیمه در مواجهه با پوشش 
همگانی سوانح طبیعی، ارزیابی ریسک بدآمدها، صندوق بیمه بدآمدها، منابع و روش های ایجاد پایگاه داده مکان محور 
برای دارایی های کالبدی کشور، و توان افزایی دانشگاه ها و مؤسسات در زمینه تربیت نیروهای متخصص مدیریت 

ریسک بدآمدها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته اند.

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
مدیریت ریسک به طور کلی و مدیریت ریسک بدآمدها در ساختار مدیریت کشور به گونه ای مناسب شناخته نشده و 
استفاده از آن در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری ها به صورت موردی و محدود است به طوری که آسیب پذیری کشور 
در برابر مخاطرات طبیعی روز به روز افزایش می یابد. در درجه دوم، نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور بسیار پایین است 
و صنعت بیمه عماًل نقشی در تأمین مالی بدآمدها ندارد. از طرفی منابع انسانی متخصص و با تجربه در این حوزه بسیار 

کمیاب است و پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
 

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟
1- کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیالب در ایران چگونه است؟

آنچه که به صورت خالصه در ارتباط با کیفیت قوانین موجود در حوزه بیمه سیالب می توان به آن اشاره نمود، این است 
که متأسفانه کشور ما سابقه طوالنی در این حوزه نداشته و از این رو خالهایی در این زمینه وجود دارد.

ساختار صنعت بیمه کشور و در رأس آن بیمه مرکزی نیازمند اصالحات قانونی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه 
نظارتی خود بر فعالیت شرکت های بیمه می باشد. فعالیت بیمه گری شرکت بیمه مرکزی به تشخیص متخصصین با 

جایگاه نظارتی آن منافات داشته و بدین لحاظ از نظر قانونی نیازمند اصالحات می باشد.
عالوه براین، نیاز به تدوین قوانین حمایتی در زمینه ایجاد بازار تخصص های ارزیابی و مدل سازی ریسک برای ارائه 

خدمات فنی بیمه ای به صاحبان سرمایه برای تعامل فنی با شرکت های بیمه ای وجود دارد.
همچنین علی رغم وجود مقررات ملی و نظارت آن توسط سیستم های نظارتی، به دالیل مختلف نظیر کمبود مجریان 
ذی صالح، عدم کنترل کیفی مصالح، کمبود نیروی کار حرفه ای، ناکارآمدی نظام نظارتی، فساد اداری، درآمدسازی 
شهرداری ها از خالف های ساخت وساز و عدم مستندسازی، امکان طبقه بندی و شناسنامه دار کردن ساختمان ها متناسب 

با آسیب پذیری آن ها تا کنون صورت نپذیرفته است.

۲- صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیالب دارای چه ضعف ها و قوت هایی است؟
ضعف و قوت های صنعت بیمه را به طور کلی می توان اینگونه خالصه کرد:

• عدم بهره مندی از مدل های احتماالتی شبیه ساز ریسک سوانح طبیعی در تعیین نرخ حق بیمه ها. از آنجایی که در 
سوانح طبیعی به دلیل دوره های بازگشت طوالنی عماًل امکان استفاده از مدل های آماری صرف وجود ندارد؛ باید از 
مدل های احتماالتی شبیه سازی سوانح طبیعی بهره گرفته شود که متأسفانه در سطح کشور استفاده از چنین مدل هایی 

در صنعت بیمه عملیاتی نشده است.
• آزادسازی نرخ های بیمه که منجر به ایجاد فضای رقابت ناسالم بین شرکت های بیمه گر جهت اخذ قراردادهای 
بیمه ای به هر قیمت شده است. این کار منجر به ارائه پوشش های بیمه ای با قیمت های بسیار نازل تر از آنچه که 
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محاسبات ریسک مخاطرات ایجاب می کند می گردد. در نتیجه، در صورت وقوع سوانح فراگیر در مقیاس کشوری یا 
منطقه ای، شرکت های بیمه ای نخواهند توانست نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام نمایند، زیرا که نرخ دریافتی 

بیمه نامه های آنها بسیار پایین تر از آن ریسکی بوده است که در بیمه نامه تعهد نموده اند.
• عدم عالقه مندی صنعت بیمه به مشارکت در بازار بیمه سوانح طبیعی و نرخ نفوذ پایین آن به دلیل آشنا نبودن صنعت 
بیمه کشور به روش های کمی سازی و قیمت گذاری فنی ریسک سوانح )عدم رواج استفاده از ابزار مدل سازی ریسک 

سوانح( و در نتیجه سودآور نبودن بیمه سوانح طبیعی از منظر بازرگانی
• کمک های بالعوض و تسهیالت دولت به آسیب دیدگان که باعث آموزش نادرست مردم و ایجاد احساس عدم نیاز 

به بیمه کردن اموال در بین مردم می گردد.
• کشور ایران با وسعت بسیار فراوان و متأثر از سوانح طبیعی متعدد یکی از مستعدترین مناطق جهت توسعه بیمه 
سوانح بوده و اصل پخش پذیری در آن مشروط به توسعه بیمه همگانی می تواند نه تنها ایجاد کننده امنیت مالی برای 

مردم و حاکمیت باشد، بلکه سبب توسعه پایدار صنعت بیمه در کشور گردد.
• با توجه به پتانسیل وجود انواع مختلف بیمه نامه های جدید در کشور، توسعه بیمه سوانح در کشور خود می تواند 

محرکی برای توسعه سایر خطوط بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت در کشور باشد.
• ورود بیمه سوانح در فرایند توسعه، خرید و سرمایه گذاری های مردم می تواند در دراز مدت سبب توسعه فرهنگی 

فرایند و مدیریت ریسک گردد.

معرض سیالب  در  توسعه ای  اقدامات  و سایر  زیرساخت ها  توسعه سکونتگاه ها،  در  ریسک  مدیریت  جایگاه   -۳
چیست؟

جانمایی ساختگاه های توسعه سکونتگاه ها و زیرساخت ها در ارتباط با منابع خطر و همچنین طراحی و ساخت مقاوم 
در برابر سانحه دو ابزار مهم مدیریت ریسک در مواجهه با سوانح طبیعی از جمله سیالب می باشد. هر چند که بعد 
دیگر یعنی انتقال ریسک موجود از طریق صنعت بیمه نیز از جایگاه خاص خود برخوردار است. در این ارتباط شناخت 
علمی و مبتنی بر داده های دقیق و تحلیل های احتمالی که بتواند تواتر و شدت خطرات مختلف ناشی از سیالب را در 
پهنه های مختلف کشور ارائه نماید یکی از ملزومات هر گونه اقدام در راستای استفاده بهینه از زمین و یا بهسازی و 

کاهش آسیب پذیری است.
پیرو جلسات مختلف و همفکری این کارگروه با سایر کارگروه های هیأت و همچنین شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور، عدم وجود و استفاده از پهنه بندی احتماالتی خطرات سیالب در کشور به منظور مدیریت ریسک در توسعه 
سکونت گاه ها به عنوان یک معضل اصلی مشخص گردید. منحصر به فرد بودن سانحه سیالب بهار 1398 از نظر 
وسعت و شدت حادثه در چند دهه اخیر در عین حال بیانگر بی تجربگی و کم توجهی نظام ساخت و ساز کشور به لزوم 
شناخت مناطق سیل خیز با تعیین صحیح میزان احتمال مواجهه با سیل های با دوره های بازگشت مختلف و همچنین 

راهکارهای مواجهه با عواقب آن در بعد سازه ای و یا منطقه ای بوده است.
موضوع  زیرساخت ها،  و  سکونت گاه ها  توسعه  در  کشور  تأثیرگذار  و  مهم  نهادهای  و  وزارت خانه ها  کار  دستور  در 
به کارگیری چهارچوب مدیریت ریسک سوانح طبیعی از جمله سیالب در توسعه سکونت گاه ها و زیرساخت ها از جایگاه 
قابل اعتنایی برخوردار نیست. هر چند که به صورت موضعی و جزیره ای اقداماتی در برخی سازمان ها صورت پذیرفته 
است. اما نکته بسیار مهم در موفقیت پیاده سازی چهارچوب مدیریت ریسک در کشور، وجود نگاه سیستمی و یکپارچه 
به جهت ایجاد تمامی ملزومات مورد نیاز در این ارتباط می باشد. از این رو باید تمامی اجزای مدیریت ریسک سوانح 
طبیعی شامل شناسایی و ارزیابی صحیح مخاطرات، شناخت دقیق محیط مصنوع زندگی جوامع، بهسازی ساختمان ها 
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و زیرساخت ها در برابر مخاطرات، حذف و یا جابه جایی ریسک های غیر قابل انتقال و نهایتاً انتقال ریسک هایی که نه 
قابل مقاوم سازی اند و نه حذف به صنعت بیمه، به صورت سیستمی و منسجم پیاده شود.

4- ضعف های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل زدگان به جریان عادی 
زندگی اثر گذاشته است؟

در جریان سیل فروردین ماه نیز کامل نبودن چرخه مدیریت ریسک در کشور شامل ارزیابی ریسک، کاهش ریسک 
)یا مقاوم-سازی(، حذف ریسک و انتقال ریسک، منجر به ایجاد مشکالت و اختالل های جدی در فرایند جست وجو، 
نجات، امداد و اسکان اضطراری و همچنین بازیابی زندگی مردم شد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که این 
اختالل ها را می توان از منظر مدیریت بحران و با بررسی چرخه مدیریت بحران نیز ارزیابی نمود که تفاوت اصلی آن با 
زنجیره مدیریت ریسک در موضوع تمرکز بر روی یک سانحه مشخص است، در حالی که در زنجیره مدیریت ریسک، 
اجزا لزوماً در ارتباط با یک حادثه خاص مطرح نمی باشند و در واقع نگاه کلی تری حاکم می باشد. بر این اساس، الزم 
است تا برای توسعه پایدار ساختمان ها )خصوصی و عمومی و آموزشی( و زیرساخت های کشور سیستم های ارزیابی 
ریسک و مدیریت ریسک و روش های انتقال ریسک در تمامی سطوح اداری و اجتماعی گسترش یافته و نهادینه 

گردند. در این خصوص به طور مفصل در گزارش کارگروه مدیریت ریسک و بیمه به آن پرداخته شده است.

۵- وضعیت بیمه زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند، چگونه است؟
آمار تهیه شده از خسارات ناشی از سیالب فروردین 1398 توسط کارگروه زیرساخت ها حاکی از مجموع خسارات 
اقتصادی مستقیم حدود 170 هزار میلیارد ریال می باشد، که به آن باید حدود 130 هزار میلیارد ریال خسارت وارده به 
بخش کشاورزی را اضافه نمود. با توجه به مجموع خسارات تعهد شده توسط صنعت بیمه در سیالب اخیر می توان 
نتیجه گرفت که کمتر از یک درصد خسارات ناشی از این سانحه توسط صنعت بیمه پوشش داده شده؛ که گواه بر دو 
واقعیت موجود کشور است: 1( نفوذ بسیار ناچیز و نامحسوس صنعت بیمه در پوشش خسارات ناشی از سوانح طبیعی؛ 
و 2( قرار داشتن بار جبران خسارات بر دوش دولت به عنوان بیمه گر مجانی سوانح. شایان ذکر است که اگرچه دولت 
توانسته با استفاده از ذخایر ارزی در این حادثه سیل در شهرهای کوچک و روستاها را تا حدودی جبران خسارات 
کند؛ ولی مسلمًا قادر به جبران خسارات ناشی از سوانح طبیعی در شهرهای بزرگ نخواهد بود. بر این اساس می توان 

وضعیت بیمه زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.

۶- کیفیت تعامل همه دستگاه های ذیربط در مقوله سیالب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصان هایی داشته 
و چگونه بر بروز خسارات سیالب اثرگذار بوده است؟

از آنجایی که در کشور صنعتی به نام صنعت مدیریت ریسک به صورت سازمان یافته وجود ندارد، این کارگروه سعی 
نموده است تا بر اساس برداشت کارشناسی خود از این سوال، به بررسی تعامل دستگاه های مختلف در زمینه مدیریت 
ریسک سیالب و کاهش خسارات محتمل آن بپردازد. لذا، همانگونه که در جواب به سوال سوم نیز به تفصیل بیان 
شده است، کاستی های مختلفی در حوزه مدیریت ریسک و در تعامل بین سازمان ها و دستگاه های مختلف متولی نظام 

فنی اجرایی کشور وجود دارد که به مهم ترین آن ها اشاره می کنم:
• عدم هماهنگی و تعامل در امر مدیریت، صیانت و بهره برداری از منابع آبی کشور در خصوص پیش بینی شدت و 

وسعت سیالب های محتمل.
• عدم استفاده از استعدادها و توان دستگاه های مختلف و مخصوصاً جامعه علمی کشور در مطالعه و توسعه پهنه بندی 



485

مخاطرات جوی نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در مقیاس ملی و منطقه ای با رویکرد کمی و احتماالتی.
• تعصب سازمان های مختلف متولی جمع آوری و پردازش داده های آماری مربوط به محیط مصنوع در به اشتراک گذاری 

اطالعات با جامعه علمی کشور.
نبود  و  بحران  مدیریت  در سازمان  )از جمله سیالب(  ریسک سوانح طبیعی  ارزیابی  یکپارچه  • عدم وجود سامانه 
همکاری بین سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه در تخمین ریسک سوانح طبیعی در سطوح کشوری، استانی و شهری.
• مشکالت ساختاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اعمال انجام وظایف نظارتی خود بر فرایند ساخت وساز 
شهری و تناقض جدی وظایف سازمانی با جایگاه سازمان به عنوان یک سندیکای حرفه ای حافظ منافع مهندسان و 

بُعد بنگاه داری اقتصادی آن.
در نهایت الزم است ذکر کنم که به دلیل عدم به کارگیری مدل های ریسک سیالب در صنعت بیمه ایران، تعامل 
مربوط به دستگاه های ذی ربط مدیریت سیالب با صنعت بیمه در فاز پیشگیری قابل بررسی نیست. به عبارت دیگر، 
از اساس چنین ارتباطی تا به حال بین این دستگاه ها با صنعت بیمه کشور شکل نگرفته است. از طرفی به دلیل عدم 
وجود سیستم های غربالگری و ممیزی کیفیت ساختمان ها، اصواًل ورود و توسعه صنعت بیمه در بیمه اموال با مشکل 
مواجه بوده است. این موضوع مخصوصاً با خالء فعلی موجود در صنعت بیمه از جهت نیروی انسانی متخصص در 

ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارات مربوط به سیالب قابل تأمل است.

۷- نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیالب و تشدید 
خسارات باقی گذاشته است؟

در سیالب گذشته به ویژه در استان های خوزستان، گلستان و لرستان، خسارات قابل توجهی به ساختمان ها و همچنین 
زیرساخت های مختلف کشور وارد شده است که جزئیات و علل فنی آن ها توسط کارگروه زیرساخت ها تشریح شده 
احداث  ساختمان  ملی  مقررات  اساس ضوابط  بر  اداری  و  تجاری  مسکونی،  ساختمان های  تمامی  کشور  در  است. 
می شوند و سایر زیرساخت ها و سازه های ویژه عموماً بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه 
و نظام فنی و اجرایی کشور ساخته می شوند. در حادثه سیالب اخیر مشاهده شد که با وجود تالش های نظام فنی و 
اجرایی کشور به عنوان متولی تهیه دستورالعمل ها و ضوابط فنی مورد نیاز در بدنه فنی -اجرایی کشور، کماکان خروجی 
ساختمان ها و زیرساخت های احداث شده بر اساس ضوابط این سازمان، دارای مشکالت جدی است که منجر به وقوع 

خسارات قابل توجه در این سیالب شده است.

۸- درس آموخته های سیالب برای مدیریت ریسک و بیمه سیالب در کشور چیست؟
همانطور که در طی گزارش مشروح، خالصه و همینطور پاسخ به سواالت ریاست محترم جمهوری کارگروه مدیریت 
ریسک و بیمه تاکنون عنوان شده است، زنجیره مدیریت ریسک در کشور به طور عام و همچنین به طور خاص در 
مورد خطر سیل، به صورت منسجم عملیاتی نشده است، هرچند تالش های پراکنده و جزیره ای در بخش های مختلف 

صورت گرفته است.
در کنار مشکالت و معضالت بسیار زیادی که سیالب فروردین 1398 برای کشور ایجاد نمود، درس آموخته  هایی 
ارزشمندی نیز در زمینه های مختلف از جمله موضوع مدیریت ریسک سیالب و حتی در مقیاس بزرگ تر مدیریت 
ریسک سوانح طبیعی به همراه داشته است. در ادامه سعی می کنم که این درس آموخته ها را ذیل هر کدام از مؤلفه های 
مدیریت ریسک یعنی ارزیابی ریسک، کاهش آسیب پذیری، حذف ریسک و انتقال ریسک به صورت خالصه توضیح 
دهم. همچنین شایان ذکر است که برخی از این مولفه ها با اجزا زنجیره مدیریت بحران نیز دارای همپوشانی هستند 
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و لذا می توانند از دیدگاه مدیریت بحران نیز مورد ارزیابی قرار گیرند که این کار توسط کارگروه مربوطه انجام پذیرفته 
است.

الف-ارزیابی ریسک
هر گونه اقدامی در جهت استفاده بهینه از منابع کشور در خصوص مقابله با آثار سوء سوانح طبیعی از جمله سیل، با 
شناخت دقیق از وضعیت موجود محیط مصنوع از آسیب پذیری آن نسبت به خطر سانحه شروع می شود. این موضوع 
خود مستلزم شناخت منابع خطرات طبیعی و ارزیابی شدت و احتمال آثار زیان بار سانحه بر محیط مصنوع می باشد 
که آموخته های سیالب اخیر حاکی از خالء جدی بدنه کارشناسی کشور از شدت و تواتر وقوع سیالب در پهنه های 

مختلف کشور می باشد.
ب- کاهش آسیب پذیری

تجربه خسارات ناشی از سیالب اخیر در ابعاد مختلف، همانگونه که در گزارش سایر کارگروه ها از جمله کارگروه های 
زیرساخت و شهرسازی منعکس شده است، حاکی از ضعف بدنه علمی و کارشناسی ساختار حاکم بر توسعه سکونتگاه ها 
و زیرساخت ها در تبیین راهکارهای علمی مهندسی و اعمال و نظارت مقررات و نظام نامه های فنی و اجرایی در جهت 
کاهش آسیب پذیری سیالب می باشد. خسارات سیالب اخیر و همچنین تجربه کشور در مواجهه به سوانح مشابه 
نظیر زلزله، لزوم تهیه و تدوین دستورالعمل ها و مقررات ملی شبیه آئین نامه 2800 برای طراحی و بهسازی در مقابل 
سوانح جوی را بیش از پیش آشکار می نماید. همچنین جهت بهره برداری از توان متخصصین داخلی و انعکاس دانش 
روز دنیا، پیشنهاد می گردد کمیته دائمی متشکل از متخصصین و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های متولی )مشابه 
کمیته دائمی آئین نامه 2800( تأسیس گشته و ضمن تفویض اختیارات قانونی، وظیفه ویرایش و بازنگری مقررات 
ملی سیالب به آن کمیته واگذار گردد. عالوه بر این امر، وضعیت فعلی سکونت گاه های کشور نیز از منظر تاب آوری 
در برابر سیالب نیاز به یک بررسی فوری، جامع و کامل دارد تا بتوان تمهیدات الزم جهت پیشگیری از وقوع دوباره 

چنین سوانحی را اندیشید.
ج-پرهیز از ریسک

توسعه دانش بشری و توانایی مقابله با آثار سوء سوانح طبیعی امکان طراحی و اجرای سازه های مقاوم و یا بهسازی 
ابنیه موجود را در بدترین شرایط محیطی فراهم ساخته است. لذا الزام برقراری توازن بین اهمیت و هزینه مترتب 
بر بهسازی خیلی از ابنیه موجود، اقدامات بهسازی را از نظر اقتصادی و یا فنی غیر قابل توجیه نموده و لذا پرهیز از 
ریسک در اولویت قرار می گیرد. مصداق چنین مواردی را به وفور می توان در مناطق تحت تأثیر سیالب اخیر در کشور 
مشاهده نمود. ساخت وسازهای فراوان با کاربری های مختلف نظیر سکونتگاه ها، تأسیسات صنعتی و شریان های حیاتی 

در حریم و یا حتی بستر رودخانه ها، نمونه هایی از ریسک های غیرقابل بهسازی و مستلزم حذف می باشند.
د-انتقال ریسک

صرف نظر از کارایی ابزار کاهشی ریسک در فرایند مدیریت ریسک و با توجه به مجموعه ظرفیت های مالی، فنی، 
اجرایی و نظارتی کشور در حال توسعه ای همچون ایران، مدیریت کامل ریسک از طریق صرفاً کاهش ریسک امری 
غیر قابل انتظار بوده و لذا کشور نیازمند چاره اندیشی در تأمین منابع مالی جبران خسارت و بازسازی پس از سوانح 
می باشد. صنعت بیمه در اغلب کشورهای توسعه یافته و یا حتی در حال توسعه توانسته است با استفاده از ابزارهای مالی 

بخش قابل توجهی از ریسک های سوانح را مدیریت و یا انتقال دهد.
متأسفانه همانگونه که در سیالب اخیر و همچنین سوانح طبیعی دیگر )نظیر زلزله کرمانشاه( مشاهده شده است، نقش 
صنعت بیمه کشور در این راستا بسیار کم رنگ و ناچیز بوده است. با بررسی های انجام شده در مورد عملکرد و توان 
فنی و مالی صنعت بیمه کشور در زمان حاضر به نظر می رسد یگانه روش مؤثر برای انتقال ریسک سوانح طبیعی 



487

مخصوصاً در رابطه با سکونتگاه ها در کشور تأسیس صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی و با در نظر گرفتن الزامات 
تعیین شده در گزارش کارگروه مدیریت ریسک و بیمه خواهد بود.

۹- چه اصالحاتی باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیالب صورت گیرد؟
با توجه به جایگاه کنونی صنعت بیمه در پذیرش و انتقال ریسک های ناشی از سوانح طبیعی و اشکاالت ساختاری 
حاکم بر این صنعت، پاسخ این کارگروه به سایر سواالت ریاست محترم جمهور نیز حاکی از پیشنهادات و اصالحات 

الزم االجرا بوده که مهم ترین آن ها در حوزه مدیریت ریسک و صنعت بیمه را در ادامه تشریح می کنم.
شایان ذکر است که جدول کامل فهرست پیشنهادات اولویت بندی شده اعم از پیشنهادات راهبردی، عملیاتی و اجرایی 
در گزارش خالصه کارگروه ارائه شده است که طی آن مشخص است چه اقدامی توسط چه سازمان یا بخشی و با چه 

اولویتی  باید انجام پذیرد.
الف- جایگاه مدیریت ریسک

1. تغییر نگرش سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با سوانح طبیعی از تفکر و فرایندهای مدیریت بحران محور 
و پاسخ به بحران و امدادرسانی محور به تفکر و فرایندهای مدیریت ریسک-محور و پیشگیرانه که نیازمند تصویب 

قوانین حمایتی مورد نیاز در هیأت دولت می باشد.
2. برای ارتقا جایگاه مدیریت ریسک مؤثر در کشور باید فرایندها و اقدامات موضعی و تک بعدی به فرایندهای همه 
جانبه و یکپارچه تبدیل گردد. الزمه این نوع فرایندها نیاز به داشتن نگاه سیستمی به فرایندهای توسعه ای کشور همراه 
با ایمنی و تاب آوری در برابر سوانح طبیعی است؛ که الزمه آن افزایش باور عملی به جامعه علمی و گسترش نگرش 

توسعه دانایی محور است.
3. اصالح اساسی در صنعت ساخت وساز کشور و نظام کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی.

4. تهیه طرح اطلس انواع مخاطرات طبیعی کشور به صورت کمی با ارائه نقشه های پهنه بندی خطر به ویژه برای 
خطر سیل در مقیاس های ملی و منطقه با ریز نمایی کافی برای دوره های بازگشت مختلف و بر حسب نیاز و اهمیت 

ساختمان و یا زیرساخت های در معرض آسیب.
5. ایجاد پایگاه داده مکان محور منسجم، یکپارچه و به روز از تمامی ارزش های مهم، زیرساخت ها و سکونتگاه های 

کشور.
6. توسعه سامانه های پایش مخاطرات طبیعی به ویژه سیل و مدل سازی ریسک سیالب برای استفاده در سازمان های 

متولی مدیریت بحران.
7. بازنگری در قوانین، دامنه اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون های شهری و روستایی متولی نظارت و کنترل بر 
تخلفات ساخت و ساز کشور به منظور جلوگیری از رویکرد درآمدزایی کوتاه مدت برای شهر و روستا در قبال مجاز 

کردن تخلفات با دریافت جریمه و آسیب زدن به زیست بوم شهر و روستا در بلند مدت.
8. تربیت نیروی انسانی متخصص مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک سوانح طبیعی برای فعال شدن فرایند پیاده سازی 
مدیریت ریسک )به خصوص ریسک سوانح طبیعی و ریسک سازمانی( در وزارتخانه ها و سازمان های دست اندرکار 

مدیریت بحران.
9. تعریف جایگاه سازمانی مدیریت ریسک در مناصب و چارت های سازمانی دستگاه ها و سازمان های متولی سرمایه های 
کشور اعم از مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری، صنعتی و زیرساخت های کشور و اعطای مسئولیت و اختیارات 

قانونی در صیانت و مدیریت ریسک های مترتب.
ب-  صنعت بیمه

1. گسترش بیمه های ریسک محور و مبتنی بر ارزیابی و مدل سازی ریسک به جای روش جاری در صنعت بیمه.

دکتر هومن معتمد/ مدیریت  و منابع انسانی
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2. تعامل صنعت ساخت و ساز با صنعت بیمه با هدف کنترل و تضمین کیفیت ساخت و ساز با قابلیت جبران خسارت.
3. جمع آوری نظام مند و به کارگیری اطالعات مربوط به دارایی های در معرض تهدید سوانح طبیعی.
4. توسعه و بهره مندی صنعت بیمه از سامانه های پایش مخاطره سیل و مدل سازی ریسک سیالب.

5. تربیت نیروی انسانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح طبیعی 
در بیمه.

6. ملحوظ نمودن دروس مرتبط با خطرات ناشی از سوانح طبیعی و روش های تخمین و مدل سازی ریسک سوانح 
طبیعی در برنامه های آموزشی رشته های اقتصاد و بیمه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

با  مردم  کردن  آشنا  جهت  بیمه  صنعت  در  تبلیغاتی  و  فرهنگ سازی  سیستم های  پیاده سازی  و  سرمایه گذاری   .7
ریسک های متوجه آن ها ناشی از مخاطرات طبیعی و لزوم نیاز به تأمین بیمه مرتبط.

8. ایجاد ابزارهای مالی جذاب برای سرمایه گذاران به منظور انتقال ریسک های ناشی از سوانح طبیعی به بازار سرمایه 
داخلی و خارجی در نبود بیمه های اتکایی در زمان تحریم.

د: کالم آخر؟
ضمن تشکر از ریاست جمهوری برای تشکیل هیأت ویژه بررسی و گزارش سیالب های 1398-1397 که برای اولین 
بار به صورت چند بخشی و نظام مند در کشور ایجاد شده است و همچنین مدیریت دانشگاه تهران که به خوبی از 
عهده این وظیفه برآمد، به دو مورد مهم، از دیدگاه خودم، به عنوان چکیده مطالعات و بررسی های کارگروه مدیریت 

ریسک و بیمه اشاره می کنم:
1. مدیریت ریسک می بایست در ساختار، عملیات و برنامه ریزی نظام اجرایی کشور وارد گردد و جز الینفکی از آن 
گردد؛ به این معنی که هر گونه برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری منوط به طی فرایند مدیریت ریسک در 
حوزه و بخش مربوطه گردد. تغییر ساختار سازمانی و افزوده شدن دفتر مدیریت ریسک که بر تمامی معاونت ها نظارت 
داشته باشد، از آنها گزارش گیری نماید، و نتایج را در باالترین سطوح مدیریت سازمان مطرح کرده و رهیافتی برای آن 
پیدا کند، ضروری است. این تحول عالوه بر اینکه در مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی و انسان ساخت تأثیر بسیار 

مثبت خواهد داشت، امکان توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در کشور را به وجود خواهد آورد.
2. روش های نوین و ریسک پایه بر مبنای مدل سازی ریسک بدآمدها باید در شرکت های بیمه به کار گرفته شود که 
الزمه آن افزایش سطح دانش و تربیت نیروی متخصص در این حوزه است. به عالوه، افزایش آگاهی عمومی نسبت 
به مخاطرات طبیعی و نقش صنعت بیمه در کاهش و انتقال آن می بایست به طور جدی و گسترده در دستور کار قرار 
گیرد تا نرخ نفوذ بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک سوانح متحول گردد. دستیابی به منابع اتکایی بین المللی در این 

زمینه حیاتی است.



دکتر سیدحامد موسوی دکتر مهدی هداوند دکتر نسرین مصفادکتر محمدجعفر جوادی ارجمند دکتر حسن محسنی

حقوق و علوم سیاسی
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سراب قرمز؛ پدیده ای که ترامپ را به اشتباه انداخت

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعالم نتایج آن موضوعی مهم در یک ماه اخیر بوده و کشورهای 
زیادی در انتظار اعالم نتیجه قطعی و رسمی آن هستند. انتخابات امسال آمریکا حواشی زیادی با 
خود به همراه داشته و مدت زمان زیادی تا اعالم نهایی نتیجه انتخابات باقی نمانده است. به همین 
منظور مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، با دکتر سید حامد موسوی، عضو 
هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و متخصص در حوزه امریکای شمالی به گفت وگو 

نشسته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

عضو هیات علمی دانشگاه تهران سیستم انتخاباتی آمریکا را از سایر کشورها متفاوت دانست و گفت: سیستم انتخاباتِی 
خاص آمریکا به قانون اساسی این کشور و پدران بنیان گذار آن )founding fathers( برمی گردد. پدران بنیان گذار 
آمریکا و افرادی مانند توماس جفرسون، جیمز مدیسون و جرج واشنگتن تمایلی نداشتند تا آمریکا یک دمکراسی به 
معنای کامل آن باشد، بلکه صراحتاً اعالم می کردند که آمریکا یک جمهوری است. البته این کشور دمکراسی هم دارد، 

اما کامل نیست، چرا که معتقد بودند رأی مردم به تنهایی موجب انحطاط کشور خواهد شد.
دکتر موسوی ادامه داد: دمکراسی آمریکا کامل نیست، چرا که دمکراسی، پوپولیسم را با خود به همراه دارد و در نتیجه 
آن ممکن است مردم احساسی تصمیم بگیرند یا دانش و شعور سیاسی الزم را نداشته باشند. بر همین اساس سیستمی 

به نام کالج انتخاباتی )electoral college( را بنیان نهادند.
وی با اشاره به برخی از محدودیت های رأی دهی در گذشته، توضیح داد: در گذشته زنان و سیاه پوستان از حق رأی 
محروم بودند. در برخی از ایاالت هم سواد و دارایی مالک شرکت در رأی دهی انتخابات بود، اما به مرور زمان این 

محدودیت ها حذف شده و رأی دهی برای بیشتر افراد فراهم شده است.
نماینده در کالج  ایالت، 538  از 50  انتخاباتی گفت:  فرایند کالج  به  اشاره  با  استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
انتخاباتی حضور دارند. این نمایندگان باید رئیس جمهور آمریکا را به طور رسمی اعالم می کنند. البته ذکر این نکته هم 
ضروری است که تعداد کالج های انتخاباتی، در هر ایالت متفاوت بوده و در طیف عددی 3 تا 55 نماینده می گنجد. 
برای مثال ایالت کالیفرنیا 55 نماینده و ایالت های کوچک مثل دالویر و یا وایومینگ 3 نماینده در کالج انتخاباتی دارند.
دکتر موسوی با اشاره به سیستم »برنده صاحب همه چیز می شود« تصریح کرد: در 50 ایالت آمریکا به استثنای ایاالت 
 Winner takes( »در 48 ایالت سیستم »برنده صاحب همه چیز می شود )Nebraska( و نبراسکا )Maine( ِمین
all( برقرار است؛ به عبارت دیگر هر حزبی که در هر ایالت اکثریت آرا را به دست آورد، تمام 55 نماینده کالج انتخاباتی 

حزب جمهوری خواه به خاطر ترامپ منافع بلندمدت خود را به خطر نمی اندازد

دکتر سید حامد موسوی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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به کاندید آن حزب خواهد رسید. از این رو فرقی نمی کند که کاندید آن حزب 51 درصد آرا را به دست آورده باشد یا 
99 درصد آن را.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که معمواًل قبل از انتخابات، رأی 38-37 ایالت تا حد زیادی مشخص بوده 
و  داده  رأی  دمکرات ها  به  که  است  دهه  چند  کالیفرنیا  ایالت  مثال  برای  می شود.  برنده  کسی  چه  که  می دانند  و 
جمهوری خواهان می دانند که در آن ایالت شانسی برای برنده شدن ندارند. به همین دلیل آن ایالت را رها کرده و در 

اصطالح با اشاره به رنگ دمکرات ها به آن blue state می گویند.

 در انتخابات آمریکا پدیده سراب قرمز اتفاق افتاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به ویژگی برخی از ایالت ها خاطرنشان کرد: برخی از ایالت ها را که از 
قبل رأی شان مشخص نیست swing state می نامند. به این معنا که در یک انتخابات به دمکرات رأی می دهند و در 
دیگری به جمهوری خواه. این عمل باعث می شود تا تمام انرژی و هزینه کاندیدها بر این ایالت ها متمرکز شود. آرای 
تعدادی از ایالت ها که به یکدیگر خیلی نزدیک هستند را اصطالحاً tossup state یا »شیر یا خط« می گویند و این 

ایالت ها نتیجه نهایی انتخابات را مشخص می کنند.
دکترموسوی ادامه داد: در انتخابات فعلی آمریکا هم ایاالتی که بر سر آن بحث درگرفته، همان ایاالتی است که قباًل 
کلیدی بودن آن ها مشخص شده بود. برای مثال گفته می شد که اگر ترامپ ایالت پنسیلوانیا را ببازد، شانس پیروزی او 
در انتخابات تنها 2 درصد خواهد بود. ایالت های کلیدی که نتیجه این انتخابات را مشخص کردند پنسیلوانیا، میشیگان، 

ویسکانسین، نوادا، آریزونا و جورجیا بودند.
وی واکنش ترامپ به تقلب در انتخابات آمریکا را مربوط به پدیده ای به نام سراب قرمز )red mirage( عنوان کرد 
و گفت: در سال های گذشته هم در انتخابات آمریکا امکان رأی دهی از قبل، از طریق پست و حضوری وجود داشت. 
در انتخابات امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، حدود 100 میلیون نفر از طریق پست یا حضوری، اما قبل از روز 
انتخابات رأی دادند و سراب قرمز اتفاق افتاد. سراب قرمز به این معناست که در شب انتخابات، جمهوری خواهان 

احساس می کنند که در انتخابات پیروز شدند، چرا که در بسیاری از ایالت ها، اول رأی های حضوری شمرده می شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تأکید کرد: نکته مهمی که وجود داشت این بود که طرفداران دمکرات معمواًل 
افرادی با تحصیالت باال و قشر متوسط شهری بودند و مسائل بهداشتی کرونا را بیشتر رعایت می کردند؛ درست 
برخالف طرفداران ترامپ که نظرسنجی ها حاکی از آن بود که کرونا برایشان اولویت اول نبوده است. بر همین اساس 

طرفداران بایدن از طریق پست و طرفداران ترامپ به صورت حضوری در انتخابات شرکت کردند.
دکتر موسوی تصریح کرد: به همین دلیل چون در شب انتخابات اول رأی های حضوری شمرده می شود، سراب قرمز 
اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه تصور کرد که در این انتخابات پیروز شده است؛ اما در روزهای بعد که کم کم رأی های 

پستی شمرده شد، نتایج انتخابات تغییر کرد.
وی تقلب اعالم شده از جانب ترامپ را مربوط به پدیده سراب قرمز دانست و گفت: نکته جالب این است که بحث 
مثل  کلیدی  ایالت های  در  به خصوص  افتاد.  اتفاق  هم  عمل  در  و  بود  شده  مطرح  هم  انتخابات  قبل  قرمز  سراب 
پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و جورجیا که ترامپ در آن ها جلو بود، اما کم کم عقب افتاد و این حس که تقلب 
شده است، به وجود آمد. البته یادآوری این نکته هم مهم است که حس تقلب فقط محدود به خود ترامپ نیست، بلکه 
نظرسنجی های انجام شده توسط مؤسسه های مختلف بیان کننده این موضوع است. به عنوان مثال در نظرسنجی انجام 
شده توسط مؤسسه Politico و Economist/Yougov  به ترتیب 70 و 79 درصد از کسانی که به ترامپ رأی 

داده اند، معتقد به تقلب در انتخابات هستند.

دکتر سید حامد موسوی/ حقوق و علوم سیاسی
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 ترامپ دو گزینه »پیگیری حقوقی« و »دعوای خیابانی« را پیِش روی خود دارد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دو گزینه »پیگیری حقوقی« و »دعوای خیابانی« را دو گزینۀ پیِش روی ترامپ 
عنوان کرد و گفت: اولین گزینه پیگیری حقوقی و شکایت از نحوه شمارش آرا در برخی از ایالت ها مانند میشیگان و 
پنسیلوانیا است که اگر این موضوع حل نشود، کار به دادگاه عالی کشیده خواهد شد. البته ترامپ در این گزینه موفق 

نخواهد بود چرا که تیم ترامپ هنوز هم مدرکی دال بر تقلب گسترده در انتخابات ارائه نداده است.
سیدحامد موسوی ادامه داد: گزینه دوم این است که ماجرای تقلب در انتخابات را به دعواهای خیابانی بکشاند مانند 
اتفاق هایی که حدود ده روز پیش در برخی از شهرهای آمریکا رخ داد. با توجه به اینکه بیشتر طرفداران ترامپ اسلحه 

دارند، بروز این اتفاق و کشیده شدن ماجرا به زدوخورد خیابانی وضعیت خیلی حادی را به وجود خواهد آورد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است، گفت: اگر می بینیم که تا به امروز این اتفاق رخ 
نداده به این دلیل است که به رغم باور ترامپ، حزب جمهوری خواه به هیچ وجه مایل به استفاده از این گزینه نیست و 
می توانیم این گونه بگوییم که در اجرا این گزینه، حزب جمهوری خواه از همان اول پشت ترامپ را خالی کرده است. 
به عنوان نمونه شبکه فاکس نیوز آمریکا که پربیننده ترین شبکه خبری آمریکا و از طرفداران پر و پا قرص ترامپ به 
حساب می آید از زمانی که احساس کرد بایدن پیروز خواهد شد، به سمت آرام کردن فضای جامعه رفته و برخالف 
ترامپ، این شبکه تلویزیونی موضوع تقلب در انتخابات را منوط به ارائه اسناد مستند می داند. حتی زمانی که سخنگوی 
کاخ سفید از تقلب در انتخابات سخن گفت، فاکس نیوز سخنانش را تنها به این دلیل که ادعاهای مطرح شده مستند 

نیستند، قطع کرد.
از احزاب  استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود: به همین دلیل است که حزب جمهوری خواه به عنوان یکی 
قدرتمند در آمریکا، به جای تأیید سخنان ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات و کشاندن این ماجرا به کف خیابان، مایل 

به بررسی آن در مسیر حقوقی است که البته خیلی خوب هم توانستند این موضوع را مدیریت کنند.

 حزب جمهوری خواه به خاطر ترامپ منافع بلندمدت خود را به خطر نمی اندازد
دکتر موسوی در پاسخ به این سؤال که چرا حزب جمهوری خواه دست به چنین کاری نزده و برای پیروزی در انتخابات 
تالش نکرده است، گفت: حزب جمهوری خواه همراه با دیگر حزب این کشور یعنی دمکرات ها، بخش قابل توجهی 
نزدیک به 200 سال آمریکا را اداره کرده اند. به همین  از حاکمیت آمریکا را تشکیل داده و این دو حزب مشترکاً 
دلیل حزب جمهوری خواه حاضر نیست به خاطر فردی مثل ترامپ، منافع بلندمدت و بخش مهمی از حاکمیت کشور 

را خدشه دار کند. از این جهت به گمان من کار ترامپ تمام است و باید بایدن را رئیس جمهور آینده آمریکا دانست.

 با انتخاب بایدن احتماالً تحریم های سمبلیک و نمادین برداشته می شوند
دکترسیدحامد موسوی تیم بایدن را تیمی با تجربه و آشنا در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: »بایدن و تیم 
او حدود 2 ماه دیگر دولت آمریکا را در دست می گیرند. افراد حاضر در تیم بایدن در حوزه سیاست خارجی از سابقه و 
تجربه باالیی برخوردارند. افرادی مانند جیک سالیوان یا ویلیام برنز در تیم او هستند که در برجام و امضای آن نقش 

مستقیمی را ایفا کردند«.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیش بینی سیاست های دولت بایدن را امری پیچیده توصیف کرد و گفت: »با 
انتخاب بایدن شرایط خیلی پیچیده تر می شود و پیش بینی برای اینکه قرار است در چهار سال پیِش رو چه کاری انجام 
دهد، سخت است. به عبارت دیگر نمی توان سیاست های دولت بایدن را ساده سازی کرد. نکته مهم درباره دمکرات ها 
این است که سیاست های آنان در مقایسه با ترامپ و حزبش، چندبعدی تر است و فقط از ابزار تحریم یا درگیری نظامی 
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استفاده نمی کنند بلکه آنان از »اجماع سازی«، »ابزار قدرت نرم« و »دیپلماسی« هم برای رسیدن به اهداف ایاالت متحده 
بهره می برند«.

وی در پاسخ به این سؤال که بایدن در خصوص برجام چه روشی را در پیش خواهد گرفت، بیان کرد: اگر چه به صورت 
قطعی نمی توان گفت، اما پیش بینی من این است که با روی کار آمدن بایدن و تیم او، ممکن است فقط یک سری 
از تحریم های سمبلیک و نمادین در گام اول برداشته شود مانند ممنوعیت ویزا و یا بعضی از تحریم ها که مشکالت 
دارویی و مبارزه ایران علیه کرونا را سخت کرده است، اما در تحریم های اصلی مثل تحریم های بانکی یا نفتی که 
تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورمان دارند، گمان نمی کنم که در درجه و فاز اول تغییراتی ایجاد شود. اینکه فکر کنیم 

با آمدن بایدن تحریم ها به کلی برداشته می شود و سریعاً پشت میز برجام خواهند نشست، به نظرم خوش بینی است.

 تحریم های اساسی به خودی خود رفع نخواهد شد
دکتر سیدحامد موسوی رفع تحریم ها به طور کامل را در حال حاضر غیرممکن دانست و گفت: درست است که بایدن و 
تیم او با برخی از کارهای ترامپ مانند خروج آمریکا از برجام موافق نبودند و نیستند اما درعین حال معتقدند که این کاری 
است که انجام شده و آمریکا هم هزینه اش را داده است. به باور آن ها حاال که ایران تحریم شده باید از آن به عنوان 

ابزاری برای گرفتن امتیازات بیشتر از این کشور استفاده کرد.
امتیازات شامل مباحث منطقه ای، موشکی و برخی  به عقیده من  احتمالی تصریح کرد:  امتیازات  وی در خصوص 
 sunset clause تغییرات در متن خود برجام و تبصره های غروب است. تبصره های غروب که در اصطالح به آن
می گویند، زمان بندی ای است که برجام برخی از محدودیت ها را در برنامه هسته ای ایران اعالم می کند. گمان می کنم 

که رفع تحریم های اساسی را به گرفتن این امتیازات موکول خواهند کرد و آن ها را رایگان حذف نمی کنند.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد: برخی از اندیشکده های امنیتی آمریکا مانند مرکز امنیت جدید آمریکا 
)Center for New American Security( که به دمکرات ها هم نزدیک هستند، به بایدن و تیمش توصیه 
کرده اند که مذاکرات اصلی با ایران را به پاییز سال آینده موکول کنند. دلیل کارشان هم این است که معتقدند تا زمان 

مشخص شدن دولت جدید در ایران، نباید مذاکرات اصلی و توافقی را با دولت فعلی انجام داد.

 انتظار تغییراتی بنیادین در سیاست های خارجی آمریکا به نوعی خوش بینی است
دکترموسوی در پایان درباره رویکرد کلی بحث بایدن و تیم او درباره ایران خاطرنشان کرد: نباید از آن ها انتظار تغییرات 
بنیادی در سیاست خارجی آمریکا را داشت چرا که بسیاری از سیاست ها و اهداف کلی ایاالت متحده در مباحث مختلف، 
فارغ از اینکه چه فرد یا حزبی رأس کار هستند، ثابت است. حال چه ترامپ رأی بیاورد و چه بایدن، رقابت ها در نظام 
بین المللی همچنان پابرجا خواهد بود؛ اما در عین حال این را هم نمی توان گفت که هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن 

نیست، چون آن ها در روش رسیدن به اهداف تفاوت های زیادی دارند و تاکتیک و روششان متفاوت است.

دکتر سید حامد موسوی/ حقوق و علوم سیاسی
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روابط بین الملل نیازمند سرمایه اجتماعی 
برای سامان دهی آن است 

دکتر نسرین مصفا، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالیفات از جمله حصول همکاری های 
اجتماعی- فرهنگی بین المللی در سازمان ملل متحد )دو جلد(، مشارکت سیاسی زنان، تألیف مشترک 
کتاب تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد)دو جلد(، کتاب راهنمای سازمان ملل 
متحد)سه جلد(، میثاق حقوق کودک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، ترجمه مشترک تاریخ 
سازمان های بین المللی، تدوین کتاب شناسی های مطالعات و پژوهش های حقوق بشر در ایران و 
مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران، و مقاالت و نوشتارهایی در مجموعه های ،اندیشه 
حج: فصل بازی جنگ یمن )تضارب سیاست با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی(، حقوق: 
جان مایه بقای اجتماع )گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد سید عزت ا… عراقی(، جامعه بین المللی 
و حقوق بین الملل در قرن بیستم، چالش های کمک های بشردوستانه در خاورمیانه، و مقاالتی هم چون 
 Protecting children in and at war: from legally protected subjects to ‘others’ in
conflict در The International Legal Order: Current Needs and Possible Responses و 
مقاالت دیگر به فارسی و انگلیسی با موضوعات روابط بین الملل، سازمان های بین المللی و زمینه های 
حقوق بشر از جمله آثار ایشان است.  لیال احمدی، کارشناس روابط  عمومی، با موضوع »اعتماد و 

دوستی در روابط بین الملل« با دکتر نسرین مصفا گفت وگو کرده است.

 به عنوان اولین سوال، لطفاً بفرمایید منظور از سرمایه های اجتماعی در روابط بین الملل چیست و ابعاد مختلف 
آن را نام ببرید؟

به مانند همه بررسی ها در رشته روابط بین الملل، تعریف و ابعاد آن بسته به نگاه کالن و روش مداقه ما دارد. به تبع آن، 
تعاریف مختلفی هم ارائه شده است. به طور کلی، سرمایه اجتماعی برآیندی از اعمال و رفتارهای جمعی اثرگذار در روابط 
خرد و کالن است که می تواند منبعی برای ارتباط میان اجزا آن باشد. البته این مفهوم، باید در چهارچوب بین رشته ای 
نیز تبیین شود. برای من در مباحث همکاری های بین المللی و سازمان های بین المللی، سرمایه اجتماعی در بستر اعتماد و 
مشروعیت به تسهیل روابط میان دولت ها به تحقق اهداف مشترک و یا کاهش تعارض می انجامد که پایه همکاری های 

بین المللی قرار می گیرد. البته باید بازیگران دیگر روابط بین الملل از جمله سازمان های غیردولتی را نیز در نظر داشت.

در روابط بین الملل، اعتماد ناشی از تعلق خاطر هنجاری و یا اراده و عمل 
برای حل مشکالت مشترک بشری است

 دکتر نسرین مصفا
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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در سال های اخیر، تعریف دقیق تری از سرمایه اجتماعی در روابط بین الملل ارائه شده است. در این نظریات که مبتنی 
بر نظریات جامعه شناسی و متفکرین آن است، روابط بین الملل جاری به عرصه های مشخص و متمایزی برای اقدام 
اجتماعی تقسیم می شود که هر یک قواعد خود را دارند که آن قواعد، نسبت کنشگران با یکدیگر را مشخص می کند، 
درحالی که با هم برای قدرت و نفوذ و جایگاه در رقابت هستند. جایگاه هر کنشگر در هر یک از این عرصه ها، بسته 
به سرمایه مرتبط است و سرمایه به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود. در این خوانش، سرمایه 
اجتماعی منابعی هستند که در نتیجه روابط نهادی و شبکه ها حتی می تواند از کنش ها و روابط معمول میان دولت ها هم 
به وجود آید که می تواند شکل دهنده کارکرد قدرت و تعارض و روابط اجتماعی باشد. این برداشت در تضاد با آن قرائت 
معمول )به پیروی از رابرت پاتنام( است که تعهدات اخالقی، ارزش های اجتماعی )و اعتماد( و شبکه های اجتماعی را 

شکل دهنده سرمایه اجتماعی به ویژه در مباحث اقتصادی می داند.
 

 سرمایه های اجتماعی تا چه اندازه می تواند در ایجاد روابط بین الملل مؤثر باشد؟
پاسخ این سوال به دو مسئله بستگی دارد: اول اینکه چه قرائتی از سرمایه های اجتماعی داشته باشیم و دوم اینکه منظور از 
»ایجاد روابط بین الملل« چیست. به هر حال این روابط که مورد مطالعه رشته روابط بین الملل هستند، به ماهیت کنش ها 
و نظم جهانی شکل می گیرند. در تاریخ روابط بین الملل، کنشگران همواره از راهبردهای مختلف برای شکل گیری به 
روابط قدرت و روابط اجتماعی، سیاست ها، و نهادها و سازمان های بین المللی در جهت منافع و یا ارجحیت های خویش 
استفاده کرده اند و سرمایه اجتماعی یکی از این مصادیق است. اگر به تاریخ تشکیل سازمان های بین المللی نگاهی داشته 
باشیم، نقش کنگره ها و کنفرانس ها و فرایند چندجانبه گرایی هر یک، مهم و با استفاده و بهره مندی از سرمایه های 
اجتماعی کنشگران جهت شکل دهی به یک نتیجه مطلوب بوده اند. سازمان های بین المللی که پس از جنگ های مخرب 
قرن بیستم، تشکیل شدند، از سرمایه های اجتماعی در زمان خود متأثر بوده اند. از این رو، روابط بین الملل همواره نیازمند 

سرمایه اجتماعی برای سامان دهی آن است. باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی تنها منحصر به دولت ها نیست.
 

 در سال های اخیر محققان روابط بین الملل اعتماد را به عنوان عنصر مرکزی در فضای سیاسی به رسمیت 
شناخته اند، مهم ترین نتیجه و تأثیر این اعتماد در روابط بین الملل چه می تواند باشد؟

در اینجا باز مسأله مهم تعریف ما از »اعتماد« و سطح تحلیل است. شاکله بنیادی و قرائت اولیه رشته روابط بین الملل 
که ملهم از واقع گرایان است، اساساً »اعتماد« در فضای بین الملل را سخت و دست نیافتنی می داند. نظریات متعددی هم 
متعاقب آن مطرح شده است. روی دیگر، آن است که اعتماد بین کنشگرانی همچون کارگزاران و دیپلمات ها و رؤسای 
دولت ها می تواند در پیشبرد برخی امور، سیاست ها، مذاکرات، اهداف و یا هماهنگی مفید واقع شود که سطح تحلیل را 
به سطح فردی تغییر می دهد. به طور کلی، بررسی وجود و وجوه و اهمیت و تأثیر اعتماد در روابط بین الملل باید با توجه 
به نسبی بودن مفاهیم اجتماعی و رابطه آن با ریشه های تاریخی، فرهنگی، هویتی و سیاسی ارتباط یابد. در مبحث 
همکاری های بین المللی، عمدتاً اعتماد ناشی از تعلق خاطر هنجاری و یا اراده و عمل برای حل مشکالت مشترک بشری 
مهم است. مسئله هویت در این جا بسیار پراهمیت است. همچنین این سواالت نیز در ذهن متبادر باشد که در چه قالبی 

می توان اعتماد کرد؟ اعتماد مورد پذیرش کدام است؟ و شاخص های آن چیست؟
 

 اگر ممکن است درباره دوگانه دوستی و دشمنی در روابط بین الملل توضیح دهید؟
شاید اندیشیدن به تاریخ روابط بین الملل بدون عنایت به مفاهیم دوستی و دشمنی امکان پذیر نباشد. ولی تنها چند سالی 
است که مفهوم »دوستی« در این زمینه، طلب پژوهش بیشتر می کند و در دستور کار، قرار گرفته است، تا به تعریفی 
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کلی و مطالعه نظام مند آن برسیم. مقاله ارزشمند سرکار خانم دکتر مشیرزاده در این رابطه با نگاه بومی تحلیل اشعار 
سعدی، یکی از این مصادیق است. توجه داشته باشیم که به نظر من، تعریف مشخصی از »دوستی« وجود ندارد، بلکه 
یک چهارچوب کلی برای تشخیص آن درحال توسعه است. این چهارچوب البته سابقه ای فلسفی، نظری و تاریخی دارد. 
گرچه »دوستی« در زندگی فردی ملموس است، ولی با تسری مطالعه آن در سطح روابط بین الملل، توجه به هویت و 
مرز دوستی با دشمنی برجسته شده است. در قرون پیشین، »دوستی« در روابط بین الملل گاه از طریق ارتباطات میان 
خانواده های سلطنتی و حکام پیش می رفت: ازدواج میان فرزندان خانواده های اشراف، پادشاهان و حکمرانان مصداق آن 
است. هدف از »دوستی« تضمین بقا و پیشگیری از جنگ بود. به طورکلی، »دوستی« در روابط بین الملل در رابطه میان 

افراد، یا مرز های هویتی دولت ها و کنشگران و یا یکی از پیش زمینه های حصول یک امر مطلوب تبلور پیدا می نماید.
 

از دوستی در روابط بین الملل  از دوستی تا چه حد می تواند به درک متقابل   برداشت فرهنگ های مختلف 
بینجامد؟

با وجود برداشت های مختلف، دو مفهوم دوستی و دشمنی در عمده فرهنگ ها وجود دارد. همان طور که برداشت های 
مختلف از مفاهیم و سنت ها و مسائل با وجود هویت های متفاوت یافتنی است. درک متقابل از دوستی در روابط بین الملل 
نیز امکان پذیر است. غایت مشترک می تواند زمینه ساز آن باشد. دست کم این مهم می تواند به صورت حداقلی با تعیین 

چهارچوب و مرزهای تعریف آن ملموس تر باشد.
 

 بسیاری از مفاهیمی که در نظریه های بین الملل به کار می رود از جمله عقالنیت، دوستی، رفتار، هویت، خشم، 
دوستی به فرد یا افراد منتسب است و یا ولکاک معتقد است سرمایه اجتماعی اطالعات، اعتماد و هنجارهای 
به دولت ها در روابط  را  این اصطالحات  اجتماعی فرد وجود دارد چگونه می توان  متقابلی است که در شبکه 

بین الملل تعمیم داد؟
بله، ولی مهم تطبیق ویژگی این مفاهیم در چهارچوب نظریاتی است که از آن ها برای فهم مسائل استفاده می کنیم. 
مسأله دوم این است که توجه داشته باشیم روابط بین الملل، فقط منوط به دولت ها نیست و تفسیر موسع تری از این 

روابط و این رشته باید داشته باشیم.
 

 گفته می شود در نظام بین الملل هیچ دوستی و دشمنی پایداری وجود ندارد، ولی به نظر می رسد که دشمنی و 
رقابت پایدارتر بوده اند، دلیل این مشکل را چگونه تفسیر می کنید؟

هیچ گاه نمی توان مطلق صحبت کرد. ادله برای اثبات نسبی پایداری دوستی وجود دارد، طبیعی است برای رقابت و 
دشمنی نیز داریم. توجه داشته باشیم که رقابت لزوماً به معنای دشمنی نیست. بررسی و موضع گیری در این موضوع 
هم بسته به بستر سیاسی، عرصه خاص و هم چنین نظریه ای دارد که به آن پایبند هستیم. از دیدگاه واقع گرایان، منافع 
است که تعیین کننده همگی آنان است. به طور کلی، مرز دوستی و دشمنی نسبتاً مشخص است. ولیکن نکته آن است 
که دشمنی خود را بیشتر نشان می دهد. دشمنی چون گاه به جنگ تبدیل می شود، زودتر توجه را در عرصه جهانی جلب 

می کند. دوستی معمواًل با صلح همراه است و صلح را مرتب گزارش نمی کنند.
 

 قدرت نرم یکی از اصطالحات در نظریه های روابط بین الملل است. این نوع از قدرت چگونه ایجاد می شود و 
روابط دوستانه بین کشورها تا چه اندازه در دستیابی مؤثر است؟

»قدرت نرم« عمدتاً ناشی از مقاله سال 1990 آقای جوزف نای، استاد روابط بین الملل، است که با همین موضوع و کتاب 
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بعدی در مورد »آینده قدرت« مفهوم »قدرت هوشمند« مطرح شده و در کشور ما هم بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد، 
قرائت متفاوتی از مفهوم »قدرت« ارائه می دهد که فقط بسته به قوای نظامی و اقتصادی )قدرت سخت( نیست، بلکه 
متأثر از مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، ارزشی و هنجاری است و به نوعی، عوامل فرهنگی قدرت را مطرح می کند. حاال 
البته توجه داشته باشیم که این مفهوم عمدتاً در پیشبرد و حفظ نظم جهانی متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
مورد استفاده قرار گرفت که تبعات سیاسی خود را هم دارد. این نوع از قدرت و مصادیق آن می تواند به روابط دوستانه 
منجر شود، ولی می تواند به روابط خصمانه هم بیانجامد. به طور کلی، مؤلفه های فرهنگی و سابقه تاریخی میان کشورها 

در این موضوع مهم هستند.
 

 با وجود تأکید دین اسالم بر دوستی و همزیستی مسالمت آمیز چرا در منطقه خاورمیانه با وجود عوامل همگرا 
روابط مبتنی بر دوستی و اعتماد کمتر ایجاد می شود؟

با ذکر این نکته که منطقه خاورمیانه، حوزه جغرافیایی و سیاسی پیچیده ای است، باید گفت که تحلیل آن مستلزم بررسی 
همه جانبه است. ما از روابط میان ملت ها سخن می گوئیم یا دولت ها؟ عوامل همگرایی و امثالهم تک بعدی نیستند و 
فقط نمی توان به اشتراکات و افتراقات دینی و مذهبی توجه داشت، سابقه تاریخی، منافع، مداخالت خارجی در این مهم 

دخیل هستند.
 

 سازمان همکاری اسالمی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های بین المللی چگونه می تواند در برقراری 
روابط مسالمت آمیز و مبنی بر اعتماد مؤثر باشد؟

سازمان همکاری اسالمی یکی از سازمان های فرامنطقه ای با عضویت 57 دولت با جمعیت مسلمان یا بخشی مسلمان 
است. در چهارچوب نظریات شکل گیری سازمان های منطقه ای و بین المللی، عنصر هویتی، اسالم به پیدایش آن منجر 
شده تا به همگرایی و ترتیبات خاصی بینجامد؛ مانند همه سازمان های منطقه ای، در حوزه هایی نسبی موفق بوده و 
در حوزه هایی هم نبوده است. در بررسی عملکرد سازمان ها، ما باید به ورودی ها، خروجی ها و محیط سیاسی پیرامون 
آن ها توجه داشته باشیم پیچیدگی های محیط سیاسی پیرامون سازمان همکاری های اسالمی، عدم کارآمدی و استقالل 
دبیرخانه، افزایش افتراقات و موضوعات مورد تعارض و نهادهای موازی و دور شدن از هدف اصلی آن، مواجهه با اشغال 
فلسطین و رهایی قدس، از موانع موفقیت این سازمان به حساب می آیند. ما شاهد آن هستیم که موضوعات مربوط به 

مسلمانان در خارج از این سازمان حل و رفع می شوند.
 

 فراتر از سازمان های منطقه ای، سازمان های بین المللی و جهانی با محوریت سازمان ملل متحد چه نقشی در 
کاهش معضالت و ایجاد دوستی و اعتماد در سطح بین الملل می توانند داشته باشند؟

یکی از مقاصد چهارگانه منشور ملل متحد، بند 2، ماده 1 آن، »توسعه روابط دوستانه در ملل بر مبنای احترام به 
اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی« است که در بند 
بعدی به همکاری بین المللی به عنوان زمینه سازان توجه می کند. همکاری بین المللی در فصول دیگر منشور در مواد 
مختلف تبیین شده است. از منظر تاریخی، میثاق جامعه ملل هم به روابط دوستانه بین ملل در ماده 12 اشاره داشت. 
ازاین رو، اعضای ملل متحد با علم به این هدف و تبعات آن به عضویت سازمان درآمده اند. اسنادی هم چون اعالمیه 
اصول حقوق بین الملل، روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال 1970 و 
اسناد دیگر این موضوع را تشریح کرده اند. سازمان ملل متحد با فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و اشتراک و مذاکره، 
در موضوعات مهم و البته نه در همه موضوعات، در کاهش معضالت، افزایش اعتمادسازی از طریق همکاری های 
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بین المللی قدم برداشته است. ارزیابی دقیق از عملکرد آن نیازمند درک واقعی از چالش ها، بحران اعتماد نسبت به 
خود سازمان ملل متحد و بررسی تبعات نبودن این سازمان در عرصه بین المللی و انتظارات واقعی از آن است. مواردی 
انفعال در شرایط بحران ها،  و  برخوردهای گزینشی  ایاالت متحده در موضوعات مختلف،  هم چون یک جانبه گرایی 
مشروعیت ملل متحد را دچار خدشه کرده است. با وجود همه این مشکالت ملل متحد، این نهاد تجربه منحصربه فرد 
همکاری بشری است. هنوز محل مراجعه برای بیان تقاضا برای رفع تهدیدات علیه صلح و حل وفصل اختالفات و 
در حقیقت ابزار کشورها برای پیگیری عالیق خود قلمداد می شود. بهره مندی از عرصه ای که برای تعامالت کشورها 

نمایندگانشان از طرف ارکان سازمان وجود دارد، می تواند به آنها در داشتن روابط مسالمت آمیز کمک کند.
 

 به نظر می رسد برخی از سازمان های بین المللی از جمله یونسکو به دلیل سابقه انجام فعالیت های فرهنگی، 
علمی و آموزشی در تمام دنیا نسبت به سازمان های دیگر در ایجاد دوستی نسبتاً پایدار اهمیت بیشتری دارد؟ 

چقدر با این گزاره موافق هستید؟
از طریق همکاری های  فراهم کردن صلح  و  از جنگ  دوری  بشر،  ذهن  از  زدودن جنگ  یونسکو،  وجودی  فلسفه 
بزرگ  است. جنگ های  داشته  نسبی  موفقیت  فکر جنگ  زدودن  در  البته  است.  بوده  آموزشی  و  علمی  فرهنگی، 
عالم گیر از زمان تأسیس آن نداشتیم، ولیکن جنگ های منطقه ای در برخی نقاط و درگیری های داخلی بسیار بوده اند. 
به آن  انتقاداتی هم  اما  تأمل اند،  قابل  فعالیت های گسترده ای در زمینه های ذکرشده داشته است که  این سازمان 
هست. تأسیس سازمان هایی مانند یونسکو مورد تقلید دیگر سازمان های منطقه ای ازجمله سازمان همکاری اسالمی 
امور فرهنگی قرار گرفته است. شناسایی میراث های مشترک  انجام  برای  اکو  به نوعی در  در تشکیل اسیسکو و 
بشری، ملموس و ناملموس برای فراهم کردن زمینه فرهنگی مهم است. هرچند که برخی از شناسایی ها خود مورد 

اختالف قرارگرفته اند.
مسئله مهم در همه این فعالیت ها، درونی کردن ارزش ها و هنجارهایی است که توسط آنان تبشیر و تبلیغ می شود. 

درونی کردن نیز نیازمند یک سلسله عوامل، فردی و ساختاری است.
در دوستی و اعتماد که موضوع بحث این مصاحبه است، نیز چنین است. دوستی در روابط بین الملل احساسات دوستی 
فردی نیست. دوستی در روابط بین الملل باید زمینه مناسب تری برای خدمت به مردم کشور و بشریت و رهایی آنان 
از جنگ و بلیه های دیگر مانند همین همه گیری بیماری کنونی فراهم کند. دوستی باید نتایج داشته باشد. بحران ها 
خود  دوران  این  در  دولت ها  سیاست های  هستند.  دوستی ها  ارزش های  درونی سازی  برای چگونگی  خوبی  محک 
می تواند از منظر جایگاه دوستی در روابط بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد. قباًل هم عرض کردم، تعریف مشخصی 
نداریم، ولیکن سیاست های کشورهای دوست به طور مثال در اروپا را در این دوران می توان ارزیابی کرد که احتمااًل 
به دریافت یک شاخص در این زمینه به ما کمک می نماید. سیاست های ناسیونالیستی و پوپولیستی برخی از دولت ها، 

حتی نسبت به کشورهای به زعم خود، دوست، قابل تأمل و تحلیل هستند.
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نبود سازوکار گزارش دهی از نحوه اجرای قانون 
به مجلس و افکار عمومی، فقدان نظارت را 

به دنبال دارد

یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه سه گزارش 

کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. 
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به بازخوانی 
گزارش های تخصصی این هیأت نموده است. هفدهمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه 
چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر مهدی هداوند است. ایشان دبیر کارگروه حقوق 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها است و در این مصاحبه به نقصان های نظام حقوقی کشور و تأثیر آن 

بر سیالب های ۹۷ و ۹۸ پرداخته است:

 به عنوان اولین سوال، بفرمایید نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیالب چیست؟
سیل 98-97 نشان داد که نظام مدیریت آب کشور دارای کاستی های بسیاری در حوزه های مختلف است. فقدان 
مبین  از هر چیز  بیش  از پیش مشخص،  برنامه ی  فقدان یک  دلیل  به  انفعالی  و مدیریت  یکپارچگی، هماهنگی 
ضعف های حقوقی و ساختاری حاکم بر نظام مدیریت آب کشور در اجرای صحیح و به موقع تکالیف قانونی محوله 
است. بنابراین بررسی دقیق این کاستی ها می تواند ضمن شناسایی بهتر با هدف اصالح حقوقی و ساختاری این 

حوزه بسیار مؤثر باشد. در مجموع قوت ها و کاستی های نظام حقوقی مربوط به سیالب به این شرح است:

1. اسناد باالدستی و قوانین مناسب
نظام حقوقی کشور،  نشان می دهد که  و ریسک سیالب  بحران  مدیریت  با  مرتبط  قوانین  و  اسناد  بررسی جامع 
پتانسیل باالیی در ارتقای شاخص های الزم برای مواجهه مناسب در زمان بروز سیالب دارد. لیکن آن چه باعث 
شده تا در زمان بروز بحران، ناهماهنگی های گسترده و خسارات شدید بر اموال عمومی و ناکارآمدی مشاهده شود، 

برای تضمین مدیریت بحران، چاره ای جز اصالحات اساسی 
در نظام نظارتی نیست

دکتر مهدی هداوند
 دبیر کارگروه حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 
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عدم توجه به قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله به ویژه در پیش از بروز سیالب می باشد. در این رابطه 
می توان به اسناد سه گانه مربوطه یعنی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی مصوب 1370، طرح 
جامع امداد و نجات کشور مصوب 1382 و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 اشاره کرد 
که به رغم اینکه در دوره ای نزدیک به سه دهه تدوین و وزارت نیرو را در جایگاه اول در مواجهه با سیالب به 
عنوان مسئول کارگروه سیل قرار داده و حدود یکصد تکلیف را بر عهده این وزارتخانه، نهاده است، لیکن عماًل 
نتیجه گرفت؛ عدم  آن چه می توان  بنابراین  است.  نگرفته  تکالیف صورت  این  برای عملیاتی سازی  مناسبی  اقدام 

توجه و کوتاهی و اهمال نسبت به تکالیف قانونی بوده است تا فقدان قوانین مناسب.

۲. فقدان حاکمیت قانون و اهمال نسبت به تکالیف مصرح
همان طور که متذکر گردید، آنچه بیش و پیش از هر چیز در بررسی های عملکرد مجموعه وزارت نیرو از منظر 
حقوقی مشهود است، عدم حاکمیت قانون و قصور نسبت به تکالیف قانونی خود به ویژه در رابطه با اسناد سه گانه 
بحران که قباًل اسامی آن ها آمد و تکالیف مصرح این وزارت خانه به عنوان مسئول کارگروه سیل در حدود سه دهه 
اخیر بوده است. به طور خالصه می توان گفت رویکرد این وزارتخانه نسبت به قوانین، به شکل گزینشی بر اساس 
سود و هزینه و نه بر اساس رعایت مصالح و منافع عمومی استوار شده است. در بین ده ها و صدها قانون و تکلیف 
قانونی موجود، وزارت نیرو تمرکز خود را معطوف به ماده 1 قانون تشکیل وزارت نیرو مصوب 1353 که هدف 
تشکیل این وزارتخانه را »حداکثر استفاده از منابع آب کشور و تهیه و تأمین آب برای انواع مصارف« بیان کرده 
محدود شده است و به رغم این که بخش عمده ای از بودجه عمرانی کشور و در سالیان اخیر صندوق توسعه ملی، 
تنها بخش  یافته است،  بر منابع آب های سطحی، اختصاص  با تمرکز  این مجموعه  به عملیاتی کردن پروژه های 
ناچیزی از بودجه مربوط به این دستگاه )به طور متوسط 4 درصد بودجه عمرانی این مجموعه( برای بهره گیری از 

پتانسیل مخازن زیرزمینی در مدیریت آب و مهار سیالب، صرف شده است.
به عالوه بررسی های کارگروه حقوقی نشان می دهد که وزارت نیرو در مواردی حتی به وظایف کلیدی و مهم خود 
در قبال حادثه سیل واقف نبوده است که این موضوع، برای مجموعه ای که در طول سه دهه اخیر، محل مصرف 
بخش عمده ای از منابع عمومی کشور بوده، محل نگرانی است. در این رابطه می توان به طور نمونه به عدم شناخت 
کارشناسان این مجموعه نسبت به سطح جامع امداد و نجات کشور )1391-1382( و یا پهنه بندی سیالب به عنوان 

اولین گام در مدیریت ریسک و بحران سیالب اشاره کرد.

۳. عدم توجه به رویکردهای جامع اسناد باالدستی و قوانین موضوعه
نتایج حاصل از بررسی های کارگروه حقوقی مبین آن است که نظام حقوقی کشور دارای اسناد باالدستی متعدد و 
مترقی در حوزه آب می باشد. اما آن چه که مشخص است؛ چالش اجرا یا به عبارت دیگر، عدم توجه به این اسناد 
یا گزینش سلیقه ای آن ها بر اساس هزینه-درآمد بوده و به نظر می رسد که در این بین آن چه کمتر از هرچیز مورد 
توجه قرار گرفته، حفاظت و حراست از مصالح و منافع عمومی بوده است. ارزیابی مجموعه پاسخ های دریافتی از 
طرف وزارت نیرو در خصوص اسناد باالدستی مبین آن است که علیرغم این که تاریخ ابالغ برخی از آن ها به سال 
1382 باز می گردد، برنامه مدونی در جهت تغییر رویکرد و سیاست گذاری وزارت نیرو بر اساس این اسناد تنظیم 
نشده و یا حتی در مواردی در جهت عکس آن ها اقدام شده که نمونه بارز آن، استانی شدن مدیریت شرکت های آب 
منطقه ای بر اساس الیحه پیشنهادی دولت در سال 1383 بوده که در تعارض کامل با مفاد صریح اسناد باالدستی 
بوده است که در حال حاضر هم، مشکالت مختلفی را برای نظام مدیریت آب کشور در عرصه های مختلف ایجاد 
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کرده است.
4. قصور در تعیین حریم و بستر رودخانه ها

یکی از موضوعات مهمی که در سیل اخیر باعث تشدید آثار و خسارات سیل شد، مشخص نبودن حریم و بستر 
از سال 1347 بر اساس قانون  این رابطه بوده است. وزارت مذکور  نیرو در  از تکالیف وزارت  رودخانه ها بود که 
ملی شدن آب متولی حریم و بستر رودخانه ها بوده که این مهم در قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال 1361 نیز 
مصرح شده است. متعاقب این دو قانون، آئین نامه های مربوط به تعیین حریم و بستر یکی در سال 1353 و دیگری 
در سال 1379 تدوین می گردد که بر اساس آن ها وزارت نیرو موظف به تعیین حریم و بستر، نشانه گذاری و ابالغ 
آن به ذی نفعان می گردد. بررسی های کارگروه حقوقی حاکی از آن است که این تکلیف مصرح قانونی تنها در 5 
درصد طول رودخانه های کشور )همراه نشانه گذاری( صورت گرفته است که با این روند، اتمام این فرایند، قرن ها 
به طول خواهد انجامید. هرچند توجیه وزارت نیرو در خصوص عدم انجام کامل این تکلیف قانونی، بر مسائل مالی 
متمرکز است ولی این نهاد، مستندات الزم در خصوص پیگیری ها و مکاتبات الزم مربوط به درخواست بودجه به 

مبادی ذیربط را جهت صحت سنجی ادعای خود ارائه نداده است.
از موارد دیگری که الزم است در این جا بدان اشاره شود دخالت مقامات سیاسی در فرایند رفع تجاوز به حریم و 
بستر رودخانه ها و ممانعت از اقدامات قانونی وزارت نیرو بوده است که البته خود این نهاد هم در پاسخ های واصله 

به کارگروه حقوقی به این موضوع اشاره داشته است.

۵. قوانین و مجوزهای اجاره یا واگذاری بستر و حریم رودخانه ها
سیالب اخیر نشان داد که هیچ رودخانه، مسیل یا آبراهه ای مصون از سیل نیست. احتمال بروز سیالب، هرچند کم، 
هیچ گاه منتفی نیست. بنابراین نمی توان با استفاده از عبارات یا استدالل های مختلف، قوانین و مقرراتی تصویب 
نمود که اجازه واگذاری یا حریم را به وزارت نیرو تفویض نماید. در همین راستا پیشنهاد می گردد، مراتب قانونی 
جهت الغای آن بخش از تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب که ممنوعیت دخل و تصرف در حریم و بستر را 

منوط به مجوز وزارت نیرو دانسته صورت پذیرد.

۶. کاستی های قانون توزیع عادالنه آب
با وجود اسناد باالدستی جامع و جدیدی که می توان از آن ها در پاسخ به بسیاری از چالش های آبی بهره جست 
لیکن قانون توزیع عادالنه آب 1361 به عنوان قانون جاری و حاکم بر صنعت آب کشور فاقد حداقل های ممکن 
برای حصول به اهداف اسناد باالدستی بوده و پتانسیل قوانین و اسناد باالدستی برای ارتقای تاب آوری و افزایش 
ظرفیت مدیریت سیالب، عماًل بال استفاده باقی مانده است. به عبارت دیگر در حالی که اسناد باالدستی، پتانسیل 
مطلوب  ارتقای شاخص های حکمرانی  و  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  پایدار،  توسعه  اهداف  به  در حصول  باالیی 
مقاصد  این  به  نیل  برای  از ظرفیت های الزم  توزیع،  قانون  لیکن  دارند،  کارآمدتر  و  جامع، هماهنگ  مدیریت  و 

برخوردار نیستند.

۷. عدم سامان دهی و بهره گیری از مشارکت مردمی
اقدامات خودجوش مردم در برخی از مناطق سیل زده و احداث سیل بند و … که در پاره ای از موارد نیز مانع ورود 
سیالب به مناطق مسکونی شد این موضوع را ثابت کرد که مشارکت مردمی در صورتی که به شکل سازما ن دهی 
بوده و همراه با آموزش های الزم باشد تا چه حد می تواند خسارات سیل را کاهش دهد. این موضوع نیز البته از 
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تکالیف وزارت نیرو به عنوان مسئول کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه از سال 1382 )بر اساس طرح جامع 
امداد و نجات کشور( بوده که بر اساس بررسی های انجام شده، عماًل این وزارتخانه اقدامی در این راستا انجام 

نداده و برنامه خاصی را نیز پس از آن در دست اقدام نداشته است.

۸. وجود نهادهای موازی
یکی از مواردی که باعث عدم یکپارچگی و هماهنگی و در نتیجه کاهش سرعت عمل و کارایی در مدیریت بحران 
می گردد، وجود تشکیالت موازی در مراحل مختلف مواجهه با بحران می باشد. زیرا این تشکیالت عماًل وظایفی 
را انجام می دهند که از جمله شرح وظایف نهادهای ذیربط دیگر بوده و ضمن افزایش هزینه ها از سرعت عمل در 
زمان بحران می کاهند. به همین دلیل هم الزم است ضمن بررسی دقیق دستگاه های دخیل در مدیریت بحران 
به  اقدام و نسبت به حذف آن ها تصمیمات الزم  و زیرمجموعه های آن ها، نسبت به شناسایی تشکیالت موازی 

عمل آید.

۹. عدم انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی وجوه مختلف سیالب
انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی در حوزه سیالب از جمله وظایف وزارت نیرو به عنوان مسؤول کمیته فرعی 
تخصصی  کارگروه  دو   ،1372 مصوب  طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش  کمیته  تشکیل  قانون  اجرایی  آئین نامه  سیل 
سیل مربوط به طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1382، و کارگروه تخصصی سیل مربوط به قانون تشکیل 
سازمان مدیریت بحران سال 1391 بوده است که در این خصوص به جز تدوین چند ضابطه فنی، اقدام کاربردی 

درخوری در خصوص حوزه های مرتبط با مسأله سیالب به ویژه مسائل حقوقی و اجتماعی صورت نگرفته است.
در این راستا الزم است با بهره گیری از توان پژوهشکده های متعددی )خارج از مجموعه وزارت نیرو( که در حال 
روش های  و  محتمل  آسیب های  نیروها،  عملکرد،  نحوه  و  هستند  سیل  نظیر  طبیعی  پدیده های  روی  بر  مطالعه 
پیش بینی، پیشگیری و آمادگی برای مواجهه با پدیده های طبیعی از جمله مباحث مورد مطالعه در مراکز مذکور 
می باشد، و نیز همکاری نزدیک با این مراکز، نسبت به روزآمد شدن دانش مدیریت سیل، اقدامات هدفمند و توأم 

با برنامه صورت گیرد.
در این راستا توصیه می شود سازمان های متولی مدیریت بحران سیل در سطح کشور با همکاری این مراکز، زمینه 
اینکه عمده تحقیقات مراکز مذکور،  با توجه به  البته  تحقیق منطقه ای در زمینه مدیریت بحران را فراهم آورند. 
ناظر بر ابعاد فنی موضوع سیالب هستند. لذا با هدف ارتقای دانش مواجهه با سیل در حوزه های مختلف از جمله 
ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و دیگر ابعاد می توان از پتانسیل جامعه دانشگاهی کشور در این رابطه استفاده کرد.

 
 چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه های مختلف )از جمله اجرای زیرساخت ها، شهرسازی، مدیریت 
بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و…( سبب افزایش آسیب پذیری کشور در مقابل 

سیالب شده است؟
بروز سیل یک امر طبیعی بوده و در بسیاری از موارد با توجه به رشد علم آب و هواشناسی و اقلیم شناسی قابل 
نادرست و غیر اصولی  با این حال آنچه که سیل را تبدیل به پدیده ای مخرب می سازد مداخله  پیش بینی است. 
عوامل انسانی است که جوامع انسانی را در برابر رخداد سیل بی دفاع و آسیب پذیر می سازد. مهم ترین عواملی که 
باعث تشدید سیل و آسیب دیدن جوامع انسانی در برابر آن می شود عبارتند از تخریب محیط زیست، فعالیت های 

عمرانی اشتباه و احداث غیر اصولی سکونت گاه ها و مشکالت نهادی و مدیریتی.
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بند یکم( تخریب محیط زیست
بی هیچ تردیدی تخریب محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی مهم ترین عامل تشدید رخداد سیالب و آسیب های 
ناشی از آن است. طی دهه های گذشته دستکاری های قانونی و غیر قانونی در طبیعت و ایراد تخریب های گسترده 
در محیط زیست کشور، هم شمار و تکرار رخدادهای سیل را و هم میزان آسیب پذیری در برابر این پدیده را افزایش 
داده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز 9 دلیل برای بروز سیالب اخیر از منظر محیط 
زیستی ارائه می دهد که 7 مورد آن مستقیمًا به تخریب محیط زیست ارتباط دارد. این در حالی است که حفاظت از 

محیط زیست کشور هزینه های به مراتب کمتری از هزینه های ناشی از سیالب داشته است.
در دهه های اخیر به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی تخریب محیط زیست بطور فزاینده و سیستماتیکی اتفاق 
از موارد تخریب محیط زیست بطور مداوم و سازمان یافته  این است که بسیاری  از سیستماتیک  می افتد. منظور 
با مجوز قانونی و یا حتی با اجازه خود سازمان حفاظت محیط زیست رخ می دهند و نهادهای ناظر مانند مجلس 
شورای اسالمی و قوه قضائیه هم نظارت مؤثری برای پیشگیری از نقض مقررات محیط زیستی اعمال نمی کنند. 
کشور  زیست  محیط  حفاظت  در  مغفول  نکات  از  یکی  شده  تخریب  اکوسیستم های  بازسازی  و  ترمیم  همچنین 
هزینه های  در کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  از  آمده  به دست  با سودهای  تا الاقل  می رفت  انتظار  و  است 
بازسازی اکوسیستم های تخریب شده نیز تأمین شود که چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده است. نتیجه این بی توجهی 
اکوسیستم های تخریب شده متعددی از تاالب های خشک شده و کوه های دریده شده تا جنگل های مخروبه است 
که از توسعه ناهمساز و غیرمعقول کشور برای نسل حاضر و آینده به یادگار مانده و هر لحظه برای کشور هزینه 

ایجاد می کند و گاه نیز سیالب پرده از این زخم های چرکین بر می کشد.

بند دوم( نبود مدیریت یکپارچه رودها و سواحل
1. حریم ها به مثابه مناطق حائل در محیط زیست عمل می کنند و یک کارکرد حفاظتی دوسویه دارند. از یکسو 
مانع تداخل عوامل زیانبار محیط زیستی در سازه های انسانی و تهدید جان انسان ها جلوگیری می شوند و از سویی 
از مداخله عوامل مخرب انسانی در محیط زیست پیشگیری می کند. تا هنگامی که رود در مسیر طبیعی خود جریان 
دارد مشکل خاصی بروز نمی کند. اما مسیر طبیعی رودخانه یک منطقه مشخص نیست و با توجه به فصول مختلف 
سال و بر حسب میزان بارش فرق می کند. در شرایط بارندگی شدید رود از بستر اولیه خود خارج و بطور وارد بستر 

پهن تری می شود و محیط پیرامون خود را دچار آب گرفتگی می کند.
2. با توجه به این نکته اهمیت تعیین و حفظ یک منطقه حائل به عنوان حریم رود ضروری است و هر گونه ساخت 
و ساز و ایجاد موانع مصنوعی در این حریم باید ممنوع شود. چرا که ایجاد این موانع سازه ای افزون بر آنکه این 
سازه ها را در معرض سیالب و تخریب قرار می دهد، باعث تنگ شدن آبراهه های طبیعی شده و حجم انتشار سیل 
را افزایش می دهد. از سوی دیگر ساخت و ساز در حریم سواحل تاالب ها، مصب ها و دریاها امکان ورود آب رودخانه 

به حوزه آبریز خود را محدود کرده و سبب سر ریز شدن آب و تشدید سیل می شود.
نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت  پرتو نظارت غیر مؤثر مسئوالن وزارت  اخیر در  این حال در دهه های  با 
اماکن  به  آن  تبدیل  و  دریا  و  رودخانه ها  سواحل  مجاز  غیر  تصرف  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  و  زیست  محیط 
مسکونی و تفرجگاهی به منظور کسب سود بیشتر با سرعت افسار گسیخته ای رواج یافته و مساحت بسیار زیادی 
از حریم های ساحلی رودخانه ها و تاالب ها، به ویژه در استان های شمالی کشور توسط اشخاص عمومی و خصوصی 
افزایش  آنها  آبراه ها و ساخت و ساز در  انواع  تصرف شده است. تصرف بستر و حریم رودها و مسیل ها و دیگر 

چشمگیری یافته و یکی از عوامل قطعی تشدید کننده وقوع و ویرانگری سیالب در ایران است.
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ساخت و ساز و توسعه سکونتگاه ها در حریم و بستر رودخانه ها و سواحل تاالب ها و دریاها، احداث واحدهای تجاری 
رودخانه های  تغییر کف مسیل های  در شهرها،  به ویژه  رودخانه ها  و  آبراه ها  تغییر مسیر  آبزی پروری،  و  و صنعتی 
شهری، فرسایش کنار رودخانه ای به دلیل برداشت بی رویه سنگ، شن و ماسه از رودخانه ها از جمله مصادیق نقض 
حریم رودخانه ها و آبراه ها است. ساخت و سازهای متعدد در شهرها مسیر طبیعی رودخانه ها را از حالت طبیعی خود 
خارج کرده و شاخه ها و پیچ و خم های طبیعی که سرعت سیالب را کاهش می دادند را تغییر داده و بستر رودخانه 
را تنگ یا سیمانی کرده است که در نتیجه آب از بستر اصلی رودخانه خارج شده و زمین نمی تواند آب های سیالبی 

را جذب کند.
تأثیر نقض حریم رودها و مسیل ها در سیالب استان گلستان قابل مشاهده بود. در جریان سیالب  بارز  3.نمونه 
فروردین 1398 وقوع سیالب در استان گلستان عمدتًا به دلیل عملکرد نامناسب رودخانه ها در انتقال رواناب ها به 
خلیج گرگان بوده است. چرا که بر اساس تصاویر ماهواره ای سطح آب خلیج گرگان قبل و بعد از سیالب تغییری 
نداشته و این خلیج آب وارد شده از رودخانه ها به درون خود را به راحتی به دریای خزر منتقل کرده است. نتیجه 
اینکه به دلیل مسدود بودن یا تنگ بودن یا تغییر مسیر رودها و مسیل ها در استان گلستان رودها در ایفای کارکرد 

ذاتی و طبیعی خود ناتوان بوده و مسیر رواناب ها به سمت دریای خزر مسدود شده و سیل بروز کرده است.
4. ساخت غیر اصولی آبراه ها و کانال های آب از دیگر چالش ها در این زمینه است. در برخی مورد کانال های طبیعی 
عبور آب به دلیل ساخت و ساز و گسترش فضای شهر یا روستا با خاک مسدود شده و برای انتقال آب از لوله 
استفاده می شود. حال ممکن است در اثر سیالب قطر این لوله ها پاسخگوی حجم زیاد آب نبوده و سریعًا مسدود و 
تخریب شوند که در نتیجه جریان آب از مسیر خود خارج و ایجاد سیل می کند. اما اگر با محاسبات درست و دقیق 
کانال ها و دریچه های مناسبی برای گذر آب کار گذاشته می شد جریان آب بطور عادی تداوم می یافت. افزون بر 

اینکه تجمع پسماندها در آبراه ها نیز باعث مسدود شدن آنها و تسریع در وقوع سیل می شود.
5. نقش تخریب سواحل دریاها و تاالب ها در تشدید سیل به دلیل از بین رفتن قابلیت جذب و ذخیره آب در تاالب 
محرز است. اما حفاظت از سواحل دریاها و تاالب ها نیز یکی از مسائل بغرنج در حقوق ایران است. تثبیت مالکیت 
ساحلی  مستحدثه  اراضی  فروش  و  ثبت  طرح  مورد  در  وزیران  هیأت  نامه  تصویب  تصویب  با  سواحل  بر  دولت 
)مصوب 1342/7/13( آغاز شد و در ادامه قانون اراضی متحدث و ساحلی در سال 1354 یعنی 44 سال پیش در 
منابع طبیعی  بر سواحل مقرر کرد که وزارت کشاورزی و  مالکیت دولتی  تثبیت  با هدف  ماده 2 پیش  تبصره 1 
مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی متحدث دریای 
خزر را که تاکنون عالمت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه را 

شناسایی و نقشه برداری و با نصب عالئم مشخص نماید.
این قانون در ادامه در ماده 3 کلیه اراضی متحدث کشور را متعلق به دولت اعالم می کند و اشخاص حق تقاضای 
ثبت آنها را ندارند. از لحاظ منطق حاکمیت قانون علی االصول انتظار می رفت این حکم قانونی اجرا شده و سواحل 
کشور در اختیار دولت قرار می گرفت. با این حال به دالیلی که تاکنون خود قانونگذار نیز آنها را بررسی نکرده و 
تحقیقی جامع پیرامون آن صورت نداده است طی دهه های بعد همچنان مالکیت دولت بر این نواحی بطور کامل 

و مشخص تثبیت نشده، تصرفات غیر مجاز صورت می گیرد.
6.  همچنین الیروبی نکردن اصولی و به موقع رودها و سدها نیز می تواند به تشدید وقوع سیل کمک کند. مدیریت 
نادرست سدها مانند اصالح و ترمیم شبکه های انتقال آب در سد، رسوب زدایی و باز کردن به موقع دریچه های 
سد به منظور پیشگیری از سر ریز شدن آب آن از دیگر عوامل تشدید کننده سیل است. طراحی نامناسب و غیر 
اصولی سدها یکی دیگر از دالیل تشدید سیل می تواند باشد. همانگونه که انجمن هیدرولیک ایران نیز در نامه خود 
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به شماره 98/304 مورخه 24/ 04/ 1398  در پاسخ به سواالت هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها تصدیق می کند که 
برخی سدهای کشور از جمله در استان گلستان به دلیل حجم مخزن کم برای مواجهه با بروز سیل و ورود حجم 
عظیم آب طراحی نشده بوده اند. البته انجام ندادن آبخیزداری در باالدست رودخانه ها و تخریب پوشش گیاهی و 

خاک می تواند باعث آزاد شدن حجم عظیم آب به سمت سدها شود.
تمامی این موارد به لحاظ قانونی جزو وظایف وزارت نیرو بوده و ارتباط میان الیروبی نکردن رودها، آبراه ها و سدها 

و مدیریت نادرست سدها با تشدید سیل محرز است.
7. یکی از عواملی که بروز سیل را تشدید می کند دفع پسماندهای شهری، کشاورزی و صنعتی و به ویژه نخاله های 
ساختمانی در آبراه ها و رودخانه ها است که در بارندگی های شدید سبب محدود شدن جریان طبیعی آب و گسترش 
سیل می شود. با آنکه قانون مدیریت پسماند دفع غیر مجاز پسماند را ممنوع می کند، اما انتشار پسماند در محیط 
زیست و به ویژه در رودها و آبراه ها همچنان بطور مستمر صورت می گیرد. در مناطق شهری و روستایی مدیریت 
از محدوده های شهری و روستایی، مسئول مدیریت  بیرون  اما در  بر عهده شهرداری و دهیاری است  پسماندها 
پسماندها دقیقًا مشخص نیست و به همین دلیل در این مناطق پسماندها به نحو مطلوبی مدیریت و جمع آوری 
نمی شوند که در نتیجه در مواقع سیالب به عنوان مانع حرکت آب عمل کرده و خسارت ناشی از سیالب را تشدید 

می کنند.
البته آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب )1373/2/18( سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول پیشگیری از تخلیه 
پسماند در آب می داند. چرا که طبق ماده 7 سازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضالب و مواد زائد 
جامد منابع آلوده کننده نمونه برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید و طبق ماده 10 
سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هر یک از منابع آلوده کننده را توسط مأمورین خود مورد بازرسی 

قرار دهد.
و  فاضالب شهر  به شبکه عمومی  فاضالب  نوع  تخلیه هر  به  مربوط  مقررات  مورد  در  نامه  آئین   5 ماده  تبصره 
جمع آوری، نگهداری و حمل و دفع مواد زائد جامد کمیسیون دائمی متشکل از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه های 
نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط 
زیست و سایر سازمان های مسئول آب و فاضالب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله 
اجرا گذارده خواهد شد. از عملکرد این کمیسیون و اقداماتی که در راستای تنظیم مقررات مربوط به تخلیه پسماند 

در آب انجام داده است اطالعی در دسترس نیست.

بند سوم( ساخت و ساز غیر اصولی و نا ایمن
مناطق  اصولی  احداث  اما  نیست  ممکن  جا  همه  و  همیشه  بزرگ  سیالب های  به ویژه  سیل،  وقوع  از  پیشگیری 
مسکونی و ساخت سازه های مقاوم در برابر سیل نیز دشوار نیست و می توان با ساخت و سازهای مقاوم و اصولی 
آسیب پذیری در مقابل سیل را کاهش داد. با وجود تصویب مقررات متعدد برای ایمن سازی در ساخت و سازها، 
در دهه های اخیر عالوه بر دستکاری در مجاری گذر آب در رودها و مسیل ها، ساخت و سازهای غیر مقاوم و غیر 
اصولی نیز میزان آسیب پذیری در برابر سیل را در ایران افزایش داده است. با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد 
در زمینه الزام به ایمن سازی در ساخت و سازها، در عمل شدت تخریب های ناشی از سیالب اخیر نشان می دهد که 
نظارت مطلوبی بر رعایت ایمنی در ساخت و سازها اعمال نشده و علت تخریب بسیاری از سازه های تخریب شده 

نقض قواعد مربوط به ایمنی بوده است نه شدت سیالب و خارج از کنترل بودن آن.
با توجه به میزان خسارت های وارده در جریان سیالب اخیر، نا ایمن و غیر اصولی بودن ساخت و سازهای شهری، 
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روستایی و جاده ای را نشان می دهد و این پرسش را به میان می کشد که چگونه سازمان های متصدی و ناظر ساخت 
و ساز یعنی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان نظارت مؤثر و دقیق در این زمینه اعمال 
نکرده اند. به نظر می رسد اساسًا مسأله لزوم تضمین مقاومت پذیری سازه ها در مقابل سیل برای این سازمان ها 

اهمیت چندانی نداشته است و در مقررات ساخت و ساز نیز این مسأله مهم تا حدود زیادی مغفول مانده است.

بند چهارم( تخریب پوشش گیاهی و خاک
هزینه های  هیچ  بدون  و  راحتی  به  و  هستند  سیل  طبیعی  سدهای  مهم ترین  جنگل ها  به ویژه  و  گیاهی  پوشش 
از جنگل  را بگیرند. در زمینه حفاظت  می توانند آب سطحی را در خود جذب کرده و جلوی هرزآب ها و سیل ها 
قوانین و مقررات متعددی طی یک قرن گذشته به تصویب رسیده اند ولی مساحت جنگل های کشور همواره بطور 

نزولی بوده و سالیانه با وجود ممنوعیت قطع درختان، هزاران هکتار جنگل بطور مجاز یا غیر مجاز نابود می شود.
قطع درختان جنگل و تخریب پوشش گیاهی و خاک باعث می شود که خاک فرسوده شده، ضریب نفوذ آب در 
خاک کاهش یافته و آب باران و رودخانه به جای آنکه در خاک نفوذ کند، در سطح آن جاری می شود و سیل ایجاد 
می کند. این نکته به ویژه در مورد سیل گلستان قابل تأمل است چرا که به دلیل جنس خاک گچی آن منطقه 
ضریب نفوذ آب در خاک کاهش بسیاری یافته و تخریب پوشش گیاهی نیز سیل پذیری این منطقه را تشدید کرده 

است.
دام،  چرای  جنگل زدایی،  کشاورزی،  فعالیت های  از  عبارتند  خاک  و  گیاهی  پوشش  تخریب  عوامل  مهم ترین 

فعالیت های صنعتی، احداث سازه ها و ساختمان ها، انتشار آلودگی های شیمیایی و بیماری های گیاهی.
تأثیر تخریب پوشش گیاهی و خاک در مناطق زاگرس و گلستان در سیالب اخیر محرز است. با توجه به وضعیت 
نامطلوب حفظ و نگهداری جنگل ها و آبخیزها و روند فزاینده کاهش سطح پوشش گیاهی در کشور می توان به این 
نتیجه رسید که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در حفظ پوشش های 
گیاهی، این موانع طبیعی و کم هزینه، موفقیت الزم را نداشته است. در حالی که این سازمان طی دهه های طوالنی 

گذشته از قوانین و مقررات مناسب برای حفاظت از جنگل ها بهره مند بوده است.
افزون بر حفاظت از جنگل ها یکی از وظایف مهم این سازمان حفظ و نگهداری آبخیزها بوده است. از آنجا که 
یا  با سیل  آبخیزداری به جذب آب توسط خاک و حفظ آن کمک می کند مانع اطمینان بخش مهمی در مقابله 
کاهش اثرات ویرانگر آن است. با این حال به نظر می رسد وظیفه آبخیزداری عماًل مورد توجه جدی وزارت جهاد 
کشاورزی نگرفته و هیچ برنامه مشخص چشمگیری برای گسترش و کاربست آن در مدیریت منابع آبی اجرا نشده 
است. یکی از دالیل این کم توجهی شاید تداخل وظایف مربوط به مدیریت منابع آبی با وزارت نیرو باشد. اما به 
هر حال وظیفه آبخیزداری به دلیل ارتباط با خاک و پوشش گیاهی و تأثیر مثبت آن در پیشگیری از وقوع سیل 
می بایست بطور جدی مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت و اقدام های علمی الزم برای این منظور 

صورت می گرفت.
حفاظت از خاک با وجود تصویب قانون حفاظت از خاک در سال 1398 همچنان متولی مشخصی ندارد و می-
توان گفت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. بنابراین 
تخریب گسترده ای که در گذشته در پوشش خاک کشور رخ داده و عامل تشدید سیالب اخیر شده، عماًل امروز 

مسئول مشخصی ندارد.

در  آن  از  ناشی  پیامدهای  و  سیالب  حادثه  بروز  جریان  در  شده  محقق  حقوقی  تقصیرهای  و  قصورها   
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استان های مختلف چیست؟
کارگروه حقوق کلیت نظام حقوقی و قوانین کشور را بررسی کرد و از این لحاظ تفاوتی میان استان های مختلف 
کشور وجود ندارد. لذا موارد بیان شده در طول مصاحبه قابل تعمیم به کل استان ها است و استان ها به تفکیک 

بررسی نشده اند.
 

 درس آموخته های حقوقی و قانونی سیالب چیست؟
این سیالب و نحوه مدیریت چالش های اساسی زیادی را در گذشته، امروز و آینده به وضوح نشان داد که می توان 

از آنها درس های زیادی گرفت. این درس ها و تجربیات را می توان در سه مورد دسته بندی کرد:

بند یکم( درس های گذشته
سیالب فروردین ماده 1398 در حقیقت سیالبی بود که موج های آن به تدریج از دهه های گذشته آغاز شده بود اما 

صرفًا در فروردین سال 98 خود را به وضوح نشان داد.
این سیالب از هنگامی آغاز شد که به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی محیط زیست و اکوسیستم های آن مورد 
شدیدترین تجاوز و تخریب واقع شدند و رژیم طبیعی بسیاری از این اکوسیستم دچار اختالل جدی شد. این سیالب 
از هنگامی آغاز شد که سازه های مهندسی بر نظام طبیعی رودها و آبراه ها، زمین ها و دشت ها، باغ ها و جنگل ها غلبه 
کرد و محیط زیست طبیعی را تبدیل به محیط زیست انسان ساز کرد. این سیالب از هنگامی آغاز شد که قوانین 
و مقررات ناظر بر حفاظت محیط زیست و رعایت ایمنی در ساخت و سازها مورد بی توجهی و نقض مستمر قرار 
گرفتند و از اصل حاکمیت قانون فقط پاراگرافی در کتاب های آموزشی باز ماند. این سیالب از هنگامی آغاز شد که 
دولت و مردم منافع شخصی کوتاه مدت امروز را بر منافع جمعی بلند مدت امروز و فردا ترجیح دادند و برای کسب 

منفعتی فزون تر، دست تطاول بر هیبت و حیثیت طبیعت بی دفاع کشور یازیدند.
و  کرده  زنهارها  طبیعت  با  محترمانه  و  عاقالنه  رفتار  مورد  در  گذشته  سالیان  از  کشور  عقالی  و  کارشناسان 
آسیب پذیری ملک و مملکت را در برابر جور سیالب هشدارها داده بودند اما این حقیقتی همچون آفتاب روشن 
است که روی بر گردان از پند ناصحان بی طرف و خیره سری در تداوم راه ناصواب گذشته الجرم مصیبت هایی 
این چنین را به بار می آورد. حال گذشته همچون آیینه ای نیک پرداخته پیش روی ماست و نشان می دهد چگونه 
بی توجهی و بهره نگرفتن از تجربیات گذشته باعث شد تا طی دهه های گذشته سیالب های زیادی به وقوع پیوسته 

و خسارات زیادی به کشور تحمیل شده و این روند همچنان تداوم داشته باشد.
چنانچه این حوادث و عوامل و آثار آنها به دقت مطالعه و مستندسازی شده و امروز مورد بهره برداری واقع می شد، 
از  این است که  اما واقعیت  اندازه سنگین و هنگفت نمی شد.  این  تا  خسارت های یک چنین سیالب میان قامتی 
سیالب های گذشته یا تجربه ای کسب نشده و یا تجربیات به دست آمده از سیالب های گذشته به نحو مقتضی 
مکتوب و مستند نشده و برای کسب آگاهی و تجربه در اختیار مقامات مسئول و عموم قرار نگرفته است. بی توجهی 

به تجربیات گذشته از سیالب ها به راحتی می تواند زمینه را برای تکرار آن ها در آینده فراهم کند.
آنچه که در این میان سخت ذهن سوز و شایسته تأمل می نماید این است که در سیالب اخیر دولت همه ابزارهای 
قانونی پیشگیری از وقوع این بحران را در کف تدبیر خود در اختیار داشت اما طی تمام این سال ها در کاربست 
ابزارهای مورد نیاز برای  آنها کوتاهی کرد و نکرد آنچه می بایست و نگفت آنچه می شایست. اگر چنانچه دولت 
مدیریت بهتر سیالب ها را در اختیار نداشت چرا طی گزارشی رسمی از مجلس شورا درخواست نکرد و اگر مشکلی 

در کاربست این ابزارها پیش روی داشت چرا طی گزارشی رسمی به مردم و مجلس اطالع نداد؟

دکتر مهدی هداوند/ حقوق و علوم سیاسی
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مانند  به  یا  و  بوده  بهره مند  امور مجلس  معاونت  از  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  اتفاق  به  نزدیک  اکثریت 
شورای عالی استان ها امکان ارتباط با مجلس را به انحای دیگر دارند. کار ویژه مهم این معاونت برقراری ارتباط 
این  تا  انتظار می رود  قانونی مربوطه است و  با مجلس در خصوص وظایف  اجرایی متبوعه  مستمر میان دستگاه 
واحدهای اداری خالءها و نارسایی های حقوقی خود را با هیأت دولت و مجلس بازگو کنند. اما پس از بررسی های 
به عمل آمده مشخص شد که دستگاه های اجرایی مختلفی که در امر مدیریت سیل دخیل بودند، با وجود اشاره 
ایفای بهتر وظایف خود، گزارش های رسمی مقتضی را در  اداری، فنی و مالی در  به مشکالت و موانع حقوقی، 
خصوص این مشکالت را در اختیار مجلس و هیأت دولت قرار نداده و یا اگر داده اند پیگیری الزم به منظور کسب 

نتیجه مناسب به عمل نیاورده اند.
به عنوان نمونه وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 02/100/479 مورخ 06/ 01/ 1398  به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم می کند که اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که قرار بود در سال 1397 برای سازمان 
هواشناسی کشور اختصاص یابد، اختصاص نیافته است. در دیگر سوی سازمان هواشناسی نیز کمبودهای مالی و 
تجهیزات فنی را یکی از مشکالت اصلی خود معرفی می کند. اما پرسش این است که چرا این نامه به موقع و پیش 
از وقوع سیالب فروردین سال 1398 ارسال نشده است تا سازمان برنامه و بودجه در جریان کمبودهای مالی این 

نهاد مهم قرار گیرد؟
نیست چرا که  آنها  رافع مسئولیت  لزومًا  اجرایی  برای دستگاه های  اداری  و  مالی  موانع حقوقی،  و  وجود خالءها 
حفاظت از مردم و محیط زیست در برابر بحران های طبیعی یک امر حاکمیتی است که دولت به هر طریق ممکن 
باید آن را به انجام برساند. اما بدیهی است چنانچه این دستگاه ها در خصوص مشکالت متعدد خود در اجرای بهتر 
قوانین اطالع رسانی به موقع و الزم را انجام می دادند امروز قسمت اعظم بار مسئولیت مستقیمًا متوجه هیأت دولت 

و مجلس شورای اسالمی بود.
تعداد و حجم وقوع سیالب در کشور و میزان آسیب پذیری  افزایش  از  نکته هایی که می توان  از مهم ترین  یکی 
آن آموخت این است که در حالی که توسعه کشور اتکای بسیار زیادی به دانش مهندسی و فنی دارد هنوز دانش 
مهندسی و عملکرد مهندسان کشور با وجود توسعه قابل توجه و درخور تحسین آن به اندازه ای که سرزمین ایران 
اینجا توجه به دو مقوله  را در برابر این آسیب ها بطور اطمینان بخشی مصون نگه دارد پیشرفت نکرده است. در 
ضرورت دارد: نخست سطح دانش مهندسی و فناوری های موجود و دوم اخالق و تعهد شغلی مهندسان کشور در 
اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز. بنابراین همانگونه که به پیشرفت و نوسازی دانش فنی و مهندسی در 
کشور نیاز داریم، در کنار آن به ارتقا و تعمیق اخالق حرفه ای و تعهد شغلی در میان مهندسان و صنعتگران کشور 

هم نیازمندیم تا تخصص و تعهد شغلی در کنار هم نظام ساخت و ساز کشور را به پیش ببرند.
این نکات به عنوان درس های آموختنی از نظام ایمنی و ساخت و ساز قابل توجه است:

1.  با وجود افزایش دانش مهندسی، ضعف استحکام و ایمنی و بی توجهی به ایمن سازی در فرایند ساخت این 
سازه ها همچنان وجود دارد که از این حیث تخلف از مقررات ساخت و ساز محسوب می شود.

2. بی توجهی به مقررات و ضوابط ایمنی در ساخت و ساز نیز همچنان وجود دارد. قوانین و مقررات ساخت و ساز با 
وجود برخی چالش های حقوقی مانند مبهم و پراکنده بودن، به اندازه ای که تکلیف سازنده و ناظر ساخت را مشخص 

کند روشن هستند و بنابراین سرپیچی از این مقررات نیز تخلف به شمار می آید.
3. در فرایند توسعه و فعالیت های عمرانی اصل احتیاط باید به عنوان یکی از اصول مهم و ستون فقرات حقوق 
محیط زیست بیش از پیش مورد توجه و رعایت قرار گیرد. این اصل راهکار مهمی به نام ارزیابی آثار محیط زیستی 
با  باید به دقت و  بنابراین پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و کل فعالیت های توسعه ای کشور  ارائه می دهد و 
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بی طرفی کامل مورد ارزیابی آثار محیط زیستی واقع شده و قاطعانه از اجرای طرح ها و پروژه هایی که ارزیابی آثار 
محیط زیستی نشده اند باید جلوگیری کرد.

4. یکی از عمده دالیل ساخت سازه های نا ایمن، به نقص و کاستی در قوانین و مقررات ساخت و ساز بر می گردد. 
به دلیل نقص، خالء و ابهام در قوانین و مقررات ساخت و ساز، نظام مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان نیز ابهام ها 
و خالءهای زیادی دارد که در عمل تبدیل به دستاویزی برای مسئولیت گریزی می شوند. بنابراین نظام مسئولیت 
مدنی و کیفری ساخت و ساز در کشور باید بطور جدی مورد بررسی و آسیب شناسی واقع شده و راهکارهای الزم 

برای تضمین رعایت قواعد ایمنی و مقررات مربوط به ساخت و ساز شناسایی و عملیاتی شوند.
5. مسئولیت اداری مقامات مرتبط با فعالیت های توسعه ای، عمرانی و ساخت و ساز نیز مانند وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید مورد بررسی جدی و آسیب شناسی واقع شده و موارد مبهم و خالء های 

حقوقی که دستاویز مسئوالن خاطی می شود باید برطرف شوند.
6. ضعف عملکرد نهادهای ناظر به ویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری ها و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان: این نهادها با وجود در اختیار داشتن صالحیت ها و ابزارهای حقوقی و اداری کافی 
به نحو مطلوب و اطمینان بخشی در پیشگیری از ساخت سازه های نا ایمن کنونی موفق نبوده اند. قابلیت فرسایش و 
تخریب سریع و ناپایداری بسیاری از سازه ها، مقاومت ناپذیری در برابر سیل و زمین لرزه، تصادفات جاده ای جملگی 

نشان از این دارد که نظام نظارت بر ساخت و ساز در کشور بطور جدی نیازمند بازنگری و اصالح است.
7. احتمال مشکل آفرین بودن سازه ها و ساختمان های کنونی در برابر سیالب های احتمالی آینده. با توجه به اینکه 
با توجه به نظام فنی کنونی ساخته شده و میزان ایمنی و استحکام  هم اکنون سازه ها و ساختمان های بسیاری 
آنها در معرض تردید است، هیچ بعید نیست که این سازه ها و ساختمان ها نیز در جریان سیالب های آینده دچار 

تخریب نشوند.
از سوی دیگر ضعف نظام همکاری سازمانی همواره برای نظام مدیریتی کشور مشکل زا و پرهزینه بوده و عامل 
اصلی دوباره کاری و پراکنده کاری به شمار می آید. این همکاری نامطلوب در مواقع بحرانی کشور را بیش از هر 
زمان دیگری دچار چالش می کند و سیالب اخیر نیز دوباره به روشنی این معضل دیرپای قدیمی را بر نمایاند. با 
آنکه مدیریت بحران های طبیعی و به ویژه سیل یک امر فرابخشی و نیازمند همکاری همه بخش های عمومی و 
خصوصی است، اما واقعیت این است که نقش برخی از مؤسسات در مدیریت سیل کم رنگ یا کاًل بی رنگ بوده 

است.
در  و بخش خصوصی  نهاد  مردم  انجمن های  کانون وکال،  و  مهندسی  نظام  مانند سازمان های  مؤسسات صنفی 
جریان مدیریت سیل نقش مؤثری نداشته اند. حذف یا محدودسازی انجمن های مردم نهاد در فرایند نظارت و پیگرد 
افزایش تخریب محیط  از این تخلفات و  قضائی تخلفات محیط زیستی و منابع طبیعی به بی خبری قوه قضائیه 
مدیریت  فرایند  در  نیز  علمی  انجمن های  و  دانشگاه ها  مانند  پژوهشی  و  علمی  نهادهای  است.  انجامیده  زیست 
نتیجه ای جز  این نهادها در فرایند مدیریت سیل  بحران نقش چشمگیری نداشته اند و غیبت و همکاری نکردن 
تفوق رویکردهای غیر علمی در این مدیریت نداشته است. بنابراین به منظور ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر 
نظام حقوقی باید تدابیر الزم برای تسهیل ایجاد همکاری سازنده و مستمر میان مؤسسات مختلف غیر دولتی و 

دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی اتخاذ کند.
مؤثر  نظارت  از  منظور  است.  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  اطمینان بخشی  عامل  سازنده  و  مؤثر  نظارت  همچنین 
نظارتی است که همه فرایندهای اجرای قوانین و مقررات را زیر نظر قرار داده، به کوچک ترین تخلف حساس بوده 
و قدرت بازدارندگی ایجاد کند. با این حال شاید بتوان گفت نظارت چشم اسفندیار مدیریت سیل در کشور است چرا 
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که طی سالیان گذشته تخلفات بارز و گسترده فراوان در منظر نظر نهادهای ناظر صورت گرفته و تشدید یافته است 
بدون آنکه این نهادهای ناظر قاطعانه به وظیفه خطیر نظارتی خود عمل کرده باشند. ساخت و سازهای غیر قانونی 
کاربری های  تغییر  و  تخلفات ساختمانی  رودها و مسیل ها صورت گرفته،  اصولی که در جنگل ها و حریم  و غیر 
گسترده ای که رخ داده و همچنان نیز رخ می دهد همگی نشان از ناکارآمدی نظام نظارتی در کشور و تسامح یا 

بی خبری خودخواسته نهادهای ناظر دارد.
آنچه جای شگفتی دارد این است که این تخلفات همگی در مأل عام و در مرئی مقامات ناظر صورت گرفته اند 
و همه مردم می توانند به وضوح این تخلفات را مشاهده کنند ولی به نظر می رسد نهادهای ناظر یا از وقوع این 
تخلفات اطالع ندارند یا مسامحه می کنند که در هر صورت خود یک نقض قانون به شمار می آید. نبود سازوکار 
گزارش دهی از نحوه اجرای قانون توسط مجری قانون به مجلس و افکار عمومی، بی توجهی کمیسیون های داخلی 
مجلس به مسأله کیفیت محیط زیست، منابع طبیعی و ساخت و ساز در کشور، بی توجهی و تعلل سازمان بازرسی 
کل کشور و دادستان ها در رسیدگی و پیگرد قضائی تخلفات محیط زیستی و منابع طبیعی، همه و همه از دالیل 

ضعف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات پیشگیری از وقوع سیل هستند.
عالوه بر قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی به عنوان نهادهای ناظر قضائی و سیاسی، خود مقامات قوه مجریه 
و  استانداران  و  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  دارند.  نظارتی  وظایف  نیز 
حریم  تصرف  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط  تخریب  روند  بر  مستمر  و  دقیق  نظارت  وظیفه  جملگی  فرمانداران 
ساحلی و بستر رودها و مسیل ها در محدوده صالحیت خود داشته اند و همه این حجم عظیم از تخلفات صورت 
گرفته نشان از آن دارد که این مقامات نیز در عمل به وظایف نظارتی خود موفق نبوده اند. بنابراین برای تضمین 

مدیریت شایسته سیل و تقویت نظام ایمنی در کشور چاره ای جز اصالحات اساسی در نظام نظارتی نیست.
الزم به ذکر است که همه موارد تخریب و استفاده های نادرست از منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیر اصولی و 
بهره برداری نادرست از منابع آبی کشور لزومًا با سو نیت و قصد مجرمانه صورت نگرفته است. بلکه یکی از دالیل 
عمده مشکالت فوق آموزش عمومی و تخصصی نامطلوب و غیر سازنده، ضعف در نظام اطالع رسانی و نبود آمار 

و اطالعات دقیق، روشن و در دسترس برای عموم بوده است.
بدیهی است با آموزش تخصصی شایسته در زمینه پیشگیری و کنترل سیل مهندسان و مجریان بهتر می توانستند 
سازه های ایمن و اصولی بسازند، مدیران و کارکنان اجرایی و قضائی بهتر می توانستند وظایف و قوانین و مقررات 
مربوطه را انجام دهند، و با آموزش عمومی بهتر و سازنده تر مردم آگاهی بیشتری راجع به مسأله سیل و مقابله با 
آن کسب می کردند. اما با وجود برخی تالش های صورت گرفته توسط رسانه ها و برخی سازمان ها، هنوز آموزش و 

آگاه سازی عمومی و تخصصی در زمینه سیل به نحو مطلوبی سازمان نیافته است.
نظام  اصالح  خواستار  حقوقی  نظام  چنانچه  که  آینده  برای  است  راهی  چراغ  گذشته  ناکارآمدی  از  درس ها  این 

مدیریت سیل است این اصالح از رهگذر اصالح و تعمیق نظام آموزشی امکان پذیر خواهد بود.

بند دوم( درس های امروز
پیش از آن باید گفت مهم ترین درسی که امروز می توان از سیالب اخیر گرفت این است که تا هنگامی که گل 
این سیالب بر سر خانه مردم و آب آن بر سفره مردم خشک نشده و به محاق فراموشی سپرده نشده است، باید هر 
چه سریع تر کلیه اقدامات الزم برای پیشگیری از تجدید اشتباهات گذشته به کار آید، تخریب های صورت گرفته 
از رخساره محیط زیست زدوده شود و سازه های غیر مجاز بر حریم رودها و آبراه ها قلع و قمع شود. چرا که اگر 
زمان بگذرد نسیان باز آید و تالشی جدی برای جبران خسارت های سیل گذشته و پیشگیری از سیل های آینده 
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صورت نمی گیرد.
دولتی  و غیر  دولتی  نهادهای  ارزیابی عملکرد  و  این سیالب  بروز  دقیق عوامل  تحلیل  امروز  دومین درس مهم 
مختلف و میزان مشارکت مردمی در مدیریت سیالب است تا نشان دهد عملکرد این نهادها تا چه اندازه قابل قبول 

است و چه اصالحاتی ضرورت دارد.
• الف( شیوه مدیریت بحران

با وجود تأکید قانون مدیریت بحران بر مدیریت یکپارچه و پرهیز از موازی کاری، در جریان سیالب اخیر همچنان 
موارد زیادی از پراکنده کاری و موازی کاری میان سازمان ها وجود داشت که باید عوامل آن به دقت بررسی شوند. 
به نظر می رسد تأکید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آئین نامه اجرایی آن مبنی بر همکاری و هماهنگی 
دستگاه های اجرایی با سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور، ضمانت اجرای الزم و مکانیسم اداری مطلوب را 
ندارد و دستگاه های مختلف خود را در هماهنگی و همکاری با همدیگر مکلف نمی بینند. همچنین فرهنگ دیرپای 
فرافکنی مسئولیت های اداری خود را دوباره در شانه خالی کردن ادارات از مسئولیت پیشگیری، کنترل و جبران 
خسارت های سیل نشان داد حال آنکه در تحلیل نهایی برای مردم آسیب دیده هیچ فرقی نمی کند که کدام نهادی 

مسئول باشد، مهم این است که باالخره یک نهاد عمومی به کمک آنان بشتابد.
بیشتری صورت گیرد،  کارآمدی  و  اثربخشی  با  بحران های طبیعی  آینده مدیریت  در  است  قرار  اگر  ترتیب  بدین 
همکاری  افزایش  و  سازمان ها  پراکنده کاری  از  پیشگیری  سازمانی،  فرهنگ  تغییر  بحران،  مدیریت  شیوه  اصالح 
میان سازمانی در سطوح مختلف اداری کشور به منظور افزایش ضریب هماهنگی در مواقع بحرانی ضروری است.

 • ب( امدادرسانی و جبران خسارت
از هم میهنان  آنها را مطالعه می کند گروهی  همین اکنون که این سطور نگاشته می شوند و مخاطب عالقمندی 
آسیب دیده ما نیازمند کمک، همدستی و هم داستانی هستند. هنوز بسیاری از هم میهنان آسیب دیده در خانه های 
سیل زده خود احساس ایمنی نمی کنند و نگران تأمین هزینه های و جبران خسارت هایی هستند که سیل برایشان 
به یادگار آورده است. اما شاید آنان بیش از حمایت مالی به حمایت روحی و معنوی نیاز دارند و اینکه مطمئن باشند 

تمام ایران در کنار آنها ایستاده است.
و  اجتماعی، محیط زیستی  اقتصادی،  آثار  نشوند  دلیلی جبران  به هر  اخیر  از سیالب  ناشی  چنانچه خسارت های 
مراتب دشوارتر خواهد  به  آنها  در پی خواهند داشت که جبران  برای کشور  و کوتاه مدت  بلند مدت  در  سیاسی 
بود. جبران نشدن خسارتی ناخواسته و ناروا خود خسارتی بزرگ تر به نام خسارت معنوی و آسیب روحی بر جای 
می گذارد. دولت در جریان سیل اخیر وعده های بسیار برای جبران این خسارت ها دارد اما چنانچه در تضمین جبران 
این خسارت ها موفق نباشد اعتماد مردم به دولت شکننده تر و سست تر خواهد شد و زمینه را برای نافرمانی مدنی 

فراهم خواهد ساخت.
بنابراین نظام حقوقی اگر نتوانست از وقوع چنین سیالب قابل پیشگیری جلوگیری کند، الاقل می تواند برای جبران 

این ناکامی، نظام حمایت و جبران را تضمین و عملی سازد. در این راستا توجه به این نکات ضروری است:
1. حمایت از افرادی که کسب و کار و اسناد رسمی خود را در جریان سیل از دست داده اند.

2. حمایت های روحی و روانی از افرادی که در سیل اخیر دچار آسیب های روحی شده اند.
3. تضمین اینکه جبران خسارت ها بطور برابر و عادالنه خواهد بود و هیچ تبعیض ناروایی صورت نخواهد گرفت.

4. شناسایی سازه ها و ساختمان هایی که در جریان سیل آسیب دیده اما به ظاهر سالم می نمایند و می توانند در 
آینده خطرآفرین باشند.

5. دفع پسماندهای ناشی از سیالب و زیباسازی شهرها و روستاهای سیل زده
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6. تشویق کارکنان امدادی و افراد داوطلبی که در جریان امدادرسانی تالش های شایانی انجام دادند.
7. انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی مردم سیل زده و جلوگیری از احتکار و گران فروشی این کاالها 

در این مناطق توسط فرمانداران و استانداران.
• پ( مستندسازی شواهد و گزارش ها

یکی از دالیل ناکارآمدی در مدیریت سیل در گذشته و حال این بود که شواهد و تجربیات حاصل از سیالب های 
گذشته به نحو مقتضی مستندسازی و مکتوب نمی شد تا برای مطالعه و بررسی در آینده در دسترس باشد. چنانچه 
دالیل و عوامل بروز این سیالب ها، اقدامات انجام شده و میزان کارآمدی دولت در کنترل این سیالب ها مستند 
برای مدیریت  اختیار دولت و کارشناسان  ارزشمندی در  اسناد می توانست تجربیات  این  امروزه  و مکتوب می شد 
سیالب اخیر قرار دهد. بدیهی است اکنون که مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع سیالب فروردین 1398 نگذشته و 
بسیاری از شواهد انسانی و محیط زیستی موجود است، دولت باید از تمامی دستگاه های ذیربط و نهادهای پژوهشی 
جغرافیایی،  مهندسی،  فنی،  جوانب  تمام  از  این سیالب  مرحله  به  مرحله  گزارش های  تا  کند  درخواست  علمی  و 

شهری، اداری، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گردآوری، تحلیل و مستند شده و در اختیار عموم قرار گیرد.

بند سوم( درس های آینده
با تحلیل عوامل وقوع سیالب اخیر می توان دریافت که هیچ تضمینی وجود ندارد که سیلی که در فروردین 1398 
آینده تکرار نشود و خسارت های  یا سال های  ماه ها  نوردید دوباره در  را در  ایران  از سرزمین  زیادی  قسمت های 
بیشتری را بر جای نگذارد. بنابراین هر ذهن منطقی این پرسش را مطرح می کند که آیا نظام حقوقی ایران آمادگی 
و توانمندی مناسب و الزم برای مقابله با بروز چنین تهدیدهایی را در آینده دارد؟ آیا نظام مالی و اقتصادی کشور 

توان تحمل هزینه های فوق سنگین ناشی از سیالب در آینده را دارد؟
به نظر می رسد با توجه به کاستی های نظام حقوقی و کاستی های موجود در سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و 
فنی کشور که خود عامل مضاعفی برای ناکارآمدی نظام حقوقی در مقابله با سیل هستند، این نظام حقوقی آمادگی 
اطمینان بخشی برای تضمین پیشگیری از وقوع چنین سیالب خسارت باری را در آینده نداشته باشد و نظام مالی 

کشور نیز نمی تواند تضمین کند که یارای جبران همه هزینه های ناشی از یک سیالب دیگر را دارد.
قسمت عمده ای از سازکارهای حقوقی مدیریت بحران در سیل به مرحله کنترل سیل و امدادرسانی اختصاص یافته 
است حال آنکه در دو مرحله پیشگیری و جبران خسارات این سازکارهای حقوقی کمتر توسعه یافته اند. به عبارتی 
قواعد پیشگیرانه و جبران خسارت به دلیل اهمیت آنها می بایست جایگاه حقوقی قوی تر و آمرانه تری داشته باشند. 
پیشگیری از وقوع خسارت بهتر از جبران آن است چرا که احتمال دارد برخی خسارت ها جبران نشوند و یا توان 
مالی الزم برای جبران آن وجود نداشته باشد؛ همچنین جبران خسارت عادالنه تر و اخالقی تر از انتظار بخشش از 
سوی خسارت دیده است. نباید از فرد زیان دیده از سیل انتظار داشت که به دالیلی مانند وضعیت اقتصادی نامطلوب 
را مطالبه نکند. چرا که به فرض رضایت شخص قربانی، خسارت های  ابراز کرده و جبران خسارت  را  حق خود 
جبران نشده همچنان به جا می مانند و خود خسارت های بیشتری بر جای می گذارند. به هر حال شرافت حقوقی 
در این است که هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند ولو آنکه زیان دیده راضی باشد. بنابراین ضروری است تا 
سازکارهای حقوقی الزم برای تنظیم دقیق نحوه شناسایی مسئولیت، ترمیم و جبران خسارت ها توسعه بیشتر و 

مناسب تری یابند.
خسارت های مادی و معنوی، انسانی و محیط زیستی وارده به کشور در جریان سیل اخیر بسیار سنگین و گاه تحمل 
ناپذیر بود. اما نکته قابل تأمل و درس آموختنی در این خسارت ها این بود که دولت صرفًا با اصالحات حقوقی و فنی 
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الزم و با صرف هزینه های بسیار کمتری از میزان خسارت های کنونی می توانست از بروز این خسارت ها جلوگیری 
کند یا الاقل آنها را تا حد زیادی کاهش دهد.

بر  مبنی  کارشناسان  هشدارهای  به  دیگری  دلیل  هر  یا  مسامحه  و  سهل انگاری  بی توجهی،  دلیل  به  دولت  اما 
سیل پذیری کشور و آسیب پذیر بودن آن بی توجهی کرده، سالیان متمادی نسبت به اجرای مؤثر قوانین و مقررات 
پیشگیرانه، بازدارنده و ایمن ساز اعتنا نداشته و در نتیجه امروز متحمل این حجم عظیم از خسارت ها شده است. 
امروز نیز چنانچه در اجرای این قوانین تعلل ورزیده و از فجایع کنونی برای آینده درس عبرت نگیرد، در آینده نیز 

شاهد بروز چنین خسارت هایی و بلکه شدیدتر خواهیم بود.
انکارناپذیری که پیش روی امروز و آینده کشور ما قرار دارد این است که برای تداوم حیات شایسته و  واقعیت 
زندگی سالم هیچ چاره ای جز حفاظت قاطعانه از محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیست. درواقع امنیت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور به نحو بنیادینی به امنیت محیط زیستی گره خورده و از آن جدایی ناپذیر است. درس های 
تأثیر آن بر بروز سیالب ها نشان داد که قوانین و مقررات  از وضعیت حفاظت محیط زیست در کشور و  گذشته 
کنونی برای حفاظت قاطعانه و اطمینان بخش از محیط زیست، به نحوی که محیط زیست سالمی برای سال های 
آینده باقی بماند کارآمد و مؤثر نیستند. بنابراین یک تحول راهبردی و اساسی در نظام حقوق محیط زیست کشور 
و  آمرانه، تخلف ناپذیر  قواعد  به عنوان  باید  از محیط زیست  قواعد حقوقی حفاظت  نحو که  بدین  است  ضروری 

راهبردی تلقی شوند و بی هیچ کم و کاستی اجرا شوند.
آن  با  مقابله  به جای  اقلیمی  با دگرگونی  آموخت ضرورت سازگاری  آینده می توان  برای  درس مهم دیگری که 
است. پیشگیری از رخداد سیل و مقابله با آن به طور کامل ممکن نیست و همیشه درجه ای از خطر سیل وجود دارد. 
حتی در کشورهای پیشرفته و توانمند در زمینه مدیریت بحران نیز مانند آمریکا و ژاپن ساالنه سیل رخ می دهد و 

خسارت های زیادی به جای می گذارد.
تفکر و گرایش اصلی در مدیریت سیالب در ایران مبارزه و مهار آن است همچنان که بند 12 راهبردهای بلند 
مدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین نیز بر مهار سیالب تأکید می کند. واقعیت این است که سیالب 
در کنار خرابی هایی که برای سازه های انسانی به بار می آورد، برای طبیعت فواید زیادی دارد و یکی از نشانه های 
حیات اکوسیستمی است. آنچه که سیالب را خطرناک و مخرب می سازد ساخت و ساز غیر اصولی در محیط های 

سیالب خیز است.
پیشگیری از وقوع سیالب تقریبًا ناممکن و یا ناهمساز با محیط زیست است به ویژه آنکه پیشگیری قطعی از وقوع 
تغییرات اقلیمی نیز ممکن نیست و امکان دستکاری نظام آب و هوایی نیز به منظور پیشگیری از وقوع سیل وجود 
با محیط  بهتر آن است که رویکرد سازگاری  بوده و  از سیل ممکن  ناشی  از وقوع خسارت  پیشگیری  اما  ندارد. 
زیست اتخاذ شود. بنابراین رویکرد کنونی مورد توجه در مدیریت محیط زیست و بحران، سازگاری با شرایط جدید 
با دگرگونی  این شرایط. سازگاری  با  آماده سازی و تطبیق  آینده و  نامطلوب طبیعی  است یعنی پیش بینی شرایط 
اقلیمی بر افزایش بهره وری و بهینه سازی در استفاده از منابع طبیعی، کاهش آثار محیط زیستی، اصالح الگوهای 
مصرف، اصالح الگوهای سکونت و پرهیز از سکونت در مناطق نزدیک به رودها و آموزش و آگاه سازی تأکید دارد.

 
 اصالحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب آوری و افزایش ظرفیت 

مدیریت سیالب چیست؟
تمامی عوامل منجر به تشدید سیالب اخیر از تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم رودها تا ساخت و سازهای 
غیر اصولی و مدیریت نادرست سدها به یکباره و یک شبه ایجاد نشده اند تا به یکباره نیز اصالح شوند. بلکه رفع 
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آنها مستلزم کسب تجربه از درس های گذشته و انجام اصالحات مستمر و هوشمندانه در نظام حقوقی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشور با تأکید و اصرار هر بیشتر و با مشارکت همه اشخاص ذیربط است.

بند یکم( اصالحات حقوقی
مدیریت مؤثر سیل در کشور مستلزم اصالح و تقویت نظام حقوقی کشور است. البته با آنکه گاهی عوامل اقتصادی، 
اجتماعی، فنی و سیاسی نیز در اجرای مؤثر نظام حقوقی مشکل ایجاد می کنند، اما به هر حال کاهش چالش های 

حقوقی به نوبه خود می تواند برخی از مشکالت مدیریت سیالب را کاهش دهد.

الف( اصالحات تقنینی
ارائه مقررات و قواعد اختصاصی و مشترک برای  با تأکید  1. تصویب یک قانون جامع برای مدیریت بحران ها 

انواع بحران های طبیعی کشور
به عنوان مثال تعریف سیل و ارائه ضوابطی برای شناسایی و اعالم بروز سیالب و تعیین و تفکیک وظایف کلیه 
نهادهای مرتبط در این زمینه الزم است. نکته ای که مورد توجه برخی اسناد حقوقی خارجی بوده است به عنوان 
 )EC/60/2007 EC( مثال بند 1 ماده 2 دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص ارزیابی و مدیریت خطرات سیل
طی عبارتی کلی سیل را چنین تعریف می کند: هر گونه زیر آب رفتن موقتی زمینه هایی که پیش از زیر آب نبوده اند 
توسط جریان های رودخانه، سرازیر شدن آب از مناطق مرتفع، بارش های موسمی، افزایش سطح آب دریا و ورود 

به ساحل و زه آب های ناشی از زهکشی.
۲. ایجاد قواعد حقوقی خاص برای مدیریت سیل

سیل یک وضعیت اضطراری است که گاهی کنترل آن در جریان حادثه نمی تواند تابع تشریفات بطئی حقوقی و 
اداری باشد. در چنین موارد خاصی مقامات اجرایی باید از صالحیت های تشخیصی مناسبی در چهارچوب قانون 
بهره مند باشند تا بتوانند با سرعت بیشتری سیل را کنترل کرده و از جان انسان ها حفاظت کنند. قواعد حقوقی 
وضعیت اضطراری از این دست قواعد هستند که به مقامات اجرایی کمک می کنند در صورت نقص قواعد حقوقی 
با شرط رعایت حقوق  البته  اجرا کنند  آنها در مواقع بحرانی تصمیم های سریع گرفته و  بودن  پا گیر  یا دست و 

بنیادین اشخاص. 
۳. وضع قوانین جامع و یکپارچه برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی 

یکی از جدی ترین مشکالت مربوط به حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، پراکندگی و تشتت قوانین و مقررات و 
نبود یک قانون جامع و یکپارچه در این زمینه است که عماًل مشکالت اجرایی زیادی برای مقامات مجری و قضائی 
از موارد این تشتت و پراکندگی قوانین و مقررات زمینه را برای تخلف و سوءاستفاده  ایجاد می کند. در بسیاری 
فراهم می کند. بنابراین تصویب یک قانون جامع حفاظت محیط زیست و قانون جامع منابع طبیعی می تواند برخی 

از این مشکالت عدیده را حل کند.
 4. افزایش ضمانت اجراهای قوانین و مقررات محیط زیستی و منابع طبیعی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و 

کارآمدسازی مجازات ها.
 ۵. یکپارچه سازی مقررات و کاهش تورم مقررات گذاری در زمینه مدیریت منابع آب و سیل

در حال حاضر مقررات، ضوابط فنی و نشریه ها و دستورالعمل های متعددی در زمینه آب و سیل از سوی نهادهای 
مختلف شامل هیأت وزیران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه 
صادر شده است که انبوهه ای از مقررات پراکنده را شکل می دهند. این حجم زیاد از ضوابط در وادی امر باعث 
بنابراین بهتر است نهادهای  نیز به همراه دارند.  را  تشتت و تورم مقررات می شوند و سردرگمی مقامات اجرایی 
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مذکور اقدام به تنقیح و یکپارچه سازی مقررات فنی مرتبط با سیل کنند.
۶. الزام دستگاه های اجرایی به پایش و ارزیابی آثار مقررات گذاری و انتشار مستمر نتایج آن برای عموم.

۷. الزام دستگاه های اجرایی به اشاعه و مبادله اطالعات و دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در زمینه های مرتبط 
با بحران های طبیعی.

 ب( اصالح مقررات ساخت و ساز
1. تصویب قوانین و مقررات جامع ساخت و ساز

مقررات ناظر بر ساخت و ساز نیز به مانند مقررات منابع طبیعی پراکنده، متشتت و گاه مبهم هستند. به عنوان مثال 
مقررات ملی ساختمان اساسًا هیبت و چهارچوب یک مصوبه حقوقی هنجاری و منتظم را ندارد و بدیهی است که 

در دایره عمل نیز زمینه تخلف یا اجرای نامناسب را تسهیل می کند.
۲. تقویت قواعد ایمنی و مسئولیت سازندگان

با توجه به سطح آسیب پذیری کشور در برابر حوادث طبیعی به ویژه سیل و زمین لرزه، تقویت و ارتقای قواعد ایمنی 
در ساخت و ساز ضروری داشته و الزم است تا قوانین و مقررات مرتبط با حساسیت و دقت بیشتری تکالیف و 

مسئولیت های مهندسان و سازندگان سازه های مختلف را مقرر کنند.
۳.اصالح نظام حقوق شهری

تهیه  ساختن  الزامی  جمله  از  دارد  شهری ضرورت  ساخت  اصالح  برای  متعددی  قانونی  الزامات  حاضر  حال  در 
طرح های آمایش سرزمین برای توسعه نقاط شهری و روستایی؛ تعیین ضوابط مشخص برای مقاوم سازی شهرها و 
روستاها در برابر سیل؛ تصویب ضوابط و مقررات خاصی برای تعیین حد نصاب برای سطح اشغال شهر و مساحت 

فضای سبز در شهرها و روستاها؛ الزام به بازآفرینی و مقاوم سازی شهرها و روستاها.

 پ( اصالح نظام اطالع رسانی
1. الزام دستگاه های اجرایی به تهیه و انتشار اطالعات پایه مربوط به حوزه فعالیت خود به ویژه اطالعات مربوط 
به کمیت و کیفیت پوشش گیاهی و خاک، وضعیت رودها و تاالب ها، جمعیت افراد ساکن در دشت-های سیالبی، 

زمین های کشاورزی و نیاز آبی کشور.
از  حاصله  تجربیات  و  شده  انجام  اقدامات  انتشار  و  مستندسازی  به  سیل  با  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  الزام   .2

مدیریت سیالب ها در گذشته برای استفاده در آینده.

ت(کارآمد سازی سیستم های نظارتی
1. نظارت دقیق استانداران و فرمانداران بر عملیات مقاوم سازی ساختمان ها در شهرها به منظور مقاومت در برابر 

سیل
2. الزام سازمان برنامه و بودجه به اعمال نظارت مؤثر بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی در طرح های عمرانی و 

ساخت و ساز ها
3. الزام کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس شورای اسالمی به بازرسی و پایش مستمر کیفیت اجرای قوانین 

و مقررات مرتبط با سیل و ارائه گزارش منظم به مردم
4. افزایش اختیارات دادستان ها و قضات در پیگرد و رسیدگی به جرایم محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت و ساز 

و تقویت شعب تخصصی در این زمینه
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5. الزام سازمان بازرسی کل کشور به انجام بازرسی های مستمر و تخصصی در مورد عملکرد نهادهای عمومی در 
زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و ساخت و سازها.

6. تقویت انجمن های مردم نهاد در نظارت و اقامه دعوی در زمینه تخلفات محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت و ساز.

بند دوم( اصالحات سازمانی
برای ایجاد نظام سازمانی مؤثر و حرفه ای برای مدیریت مؤثر سیالب برخی اصالحات اداری الزم است:

1.  تشکیل دفاتر و واحدهای تخصصی مدیریت سیل در سازمان های مرتبط با سیل مانند سازمان حفاظت محیط 
زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان 

شهرداری های کشور.
2. تشکیل جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران بطور منظم و مستمر در سطح مرکز و استان ها.

3. تشکیل جلسات شورای عالی آمایش سرزمین بطور منظم و مستمر.
مراحل مختلف  در  تجهیزات  و  تجربیات  اطالعات،  انتقال  برای  سازمانی  میان  تقویت سازوکارهای همکاری   .4

مدیریت سیل.
5. تقویت سازوکارهای همکاری مؤثر و مستمر میان نهادهای علمی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی و الزام این 

دستگاه ها به تشکیل جلسات مشترک با نهادهای علمی و استادان دانشگاهی در مدیریت بحران.
6. اصالح ساختار سازمان های نظام مهندسی با هدف ارتقای کارآمدی این نهادها و تضمین اعمال نظارت دقیق 

و بی طرفانه توسط آنها در فرایند ساخت و ساز در کشور.
7. افزایش اختیارات شهرداری ها و دهیاری ها در مدیریت سیالب های محلی و الزام دستگاه های دولتی به فراهم 

ساختن امکانات الزم برای آنها در این خصوص.
8. تشکیل کمیته تخصصی سیالب در شورای عالی آب با صالحیت مشخص.

9. تسهیل همکاری بین المللی. امروزه مدیریت سیل بدون همکاری بین المللی دشوار و یا ناممکن است. به دلیل 
برای  نباید  و هیچ کشوری  است  بین المللی ضروری  و مساعدت  وقوع سیل همکاری  در صورت  فوریت شرایط 
حفظ و نمایش اقتدار خود از همکاری و دریافت کمک های خارجی سرباز زند. بنابراین قوانین مدیریت سیل باید 
سازمان های متصدی را ملزم کنند تا به نحو نهادینه و مؤثری با نهادهای بین المللی مانند صلیب سرخ و سازمان 

جهانی هواشناسی و نهادهای همتای خود همکاری داشته و کمک های انسان دوستانه مبادله کنند.

بند سوم( اصالحات در حوزه حفاظت محیط زیست
بنابراین  است،  طبیعی  زیست  محیط  تخریب  سیل  تشدید  یا  بروز  عوامل  مهم ترین  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
سازمان حفاظت محیط زیست می بایست نقش سازنده و مؤثری در پیشگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه 
شکل گیری سیل در کشور ایفا کند. در این راستا دو قانون مهم شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط 
زیست صالحیت های این سازمان را مشخص می کنند که به نظر می رسد با وجود برخی ابهام ها و کاستی برای 

ایفای وظیفه نظارتی مؤثر بر حفظ محیط زیست کشور تا حدود زیادی کافی است.
بر  ناظر  و  کشور  زیست  محیط  حفظ  اصلی  مرجع  عنوان  به  را  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  چنانچه  بنابراین، 
حفاظت از تمام اکوسیستم های طبیعی بدانیم، آنگاه این سازمان باید نقش موثرتری در تخریب تمام عرصه های 
اما مشکل عمده ای که در این زمینه وجود دارد تلقی و  ایفا کند.  از وقوع سیالب در کشور  طبیعی و پیشگیری 
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در حفظ  آن  عام  زیست و صالحیت  عالی سازمان حفاظت محیط  نظارت  است که  تفسیر سازمان های مختلفی 
محیط زیست را به دلیل تعارضات قوانین مختلف نمی پذیرند. از نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو، خود 
این سازمان ها متصدی امور مربوط به اراضی، جنگل ها، مراتع، آبخیزداری و مدیریت رودها و آبخوان ها هستند و 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در این مسائل مداخله اداری تلقی می شود. بدین ترتیب در عمل حفاظت 
از کلیت محیط زیست کشور با ناهماهنگی اداری و همکاری نامطلوب سازمان های متصدی عرصه های مختلف 

محیط زیستی کشور روبه رو است.
افزون بر مشکل اداری فوق، برخی ابهامات و مشکالت قانونی نیز در انجام بهتر و مؤثرتر نظارت بر حفاظت محیط 
از تخریب  پیشگیری  در  دارند که می توانند مشکالتی  توسط سازمان حفاظت محیط زیست وجود  زیست کشور 
محیط زیست منجر به وقوع سیالب ایجاد کنند. با این حال و با توجه به تأکیدهای قانون حفاظت و بهسازی محیط 
زیست و روح کلی این قانون انتظار می رفت سازمان حفاظت محیط زیست قائل به نقش نظارتی اصلی خود در 
مقابله با تخریب محیط زیست منجر به سیالب و ترمیم صدمات وارده به محیط زیست در اثر سیل در کشور شده 
یا الاقل مشکالت و موانع حقوقی خود در این زمینه را رسمًا اعالم می کرد. در تحلیل نهایی باید گفت که هر چند 
برخی قوانین صالحیت رسیدگی به برخی حوزه های محیط زیستی مانند جنگل ها، آبخیزها و رودها را در اختیار 
وزارتخانه ها و سازمان های دیگر قرار داده است، اما همه این اکوسیستم ها بخشی جدایی ناپذیر از محیط زیست 
کشور هستند و سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ایفای مسئولیت خود به عنوان مرجع صالحیت دار اصلی 
حفظ محیط زیست می بایست این سازمان ها را ملزم به حفاظت از اکوسیستم های تحت صالحیت آنها می ساخت 

و در موقع سیالب نیز هشدارها و تذکرات جدی را به این نهادها می داد.
در نهایت باید گفت که یک بازنگری اساسی در نقش و صالحیت سازمان حفاظت محیط زیست و تصریح روشن تر 
به صالحیت اصلی این سازمان در صیانت از اکوسیستم های طبیعی کشور الزم است. در این راستا پیشنهاد می شود 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 با توجه به موارد زیر اصالح شود:
1. افزایش صالحیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف از 

لحاظ حفظ محیط زیست؛
2. تقویت ساختار اداری و مالی سازمان حفاظت محیط زیست؛

3. افزایش ضمانت اجراها و مجازات های جرایم و تخلفات محیط زیستی به ویژه در مورد تجاوز به حریم رودخانه ها؛
4. اصالح و تقویت نظام پایش، بازرسی و هشدار محیط زیستی؛

5. الزام دستگاه های اجرایی به تبعیت از تذکرات سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری، کاهش آثار و ترمیم 
تخریب و آلودگی محیط زیست؛

6. تقویت نظام اطالع رسانی محیط زیستی.

دکتر مهدی هداوند/ حقوق و علوم سیاسی
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اندیشه دانشگاه بدون دخانیات 
مقدمه ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات است

مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهمترین مسائلی است که سال هاست در آموزش عالی 
کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه دانشجویی، 
بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد بود. دانشگاه تهران 
نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم در این زمینه را انجام داده و اخیراً 
نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. اما قبل از اجرای این برنامه به صورت 
رسمی، مسأله دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به عنوان یک مسأله اجتماعی و فرهنگی، همواره 
مورد توجه بخش های مختلف دانشگاه تهران قرار داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی فعالیت های علمی، پژوهشی و حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، 
طرح های پژوهشی و... در این زمینه انجام داده اند. به همین مناسبت به منظور تشریح رویکردهای 
در  میرزایی  هدیه  آن،  منع  صحیح  شیوه های  و  دخانیات  از  استفاده  پیرامون  قانونی  و  حقوقی 
گفت وگویی با دکتر حسن محسنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران و دانشیار حقوق خصوصی 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به بررسی این موضوع پرداخته است.

 دانشگاه بدون دخانیات مرتبط با اهداف دانشگاه تهران است
دکتر حسن محسنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه، در ابتدای این گفت وگو با بیان اینکه دانشگاه بدون دخانیات 
مرتبط با اهداف دانشگاه تهران است، گفت: »یکی از اهداف دانشگاه فراهم آوردن محیط سالم برای کسب علم 
و دانش است، طبیعتًا اگر این هدف را همانند یک آب زالل در نظر بگیریم، نباید هیچ چیزی غیر از شفافیت در 
آن باشد. در بسیاری از مواقع دخانیات می تواند منجر به مصرف مواد اعتیادآور دیگر شود، از این رو، استفاده از 
دخانیات به هر نوعی با اهداف دانشگاه سازگاری ندارد. دانشگاه بدون دخانیات دانشگاهی است که در آن رفتار 
برگزیده ترویج پیدا کند. ما در جامعه برخی از رفتارها را از سر تقلید انجام می دهیم و خواست قبلی در آن وجود 
ندارد، مصرف دخانیات و بسیاری از موارد دیگر بدین گونه هستند. به طور مثال یک دانشجو شاید قصدی برای 
مصرف سیگار نداشته باشد، اما وقتی مشاهده می کند که اطرافیان او در دانشگاه همچون استادان، همکالسی ها 

و یا کارمندان این کار را انجام می دهند، ممکن است به تقلید از آنها پیروی کند«.

بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم انگارانه به مصرف 
دخانیات شده است

دکتر حسن محسنی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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 دانشگاه هم می تواند مروج مصرف سیگار باشد و هم بازدارنده
میان  دراین  که  خوابگاهی  فضاهای  و  پژوهشی  و  آموزشی  فضاهای  از  است  اعم  دانشگاه  اینکه  اظهار  با  وی 
فضاهای خوابگاهی بسیار آسیب پذیرتر هستند، عنوان کرد: »سیگار کشیدن از سر تقلید و بدون انگیزه قبلی و از 
سر تفنن و تفریح در محیط خوابگاهی می تواند بسیار رواج پیدا کند. باید گفت در دانشگاه هم به جهت اهداف 
کالنی که در زمینه های تعلیم و تربیت و اخالق مداری وجود دارد و هم از نظر اینکه یک محیط جمعی و اجتماعی 
دخانیات مصرف  آن  در  بتوان  که  کنیم  تعریف  را  مکانی  و  فضا  نمی توانیم  و شرایطی  عنوان  است، تحت هیچ 
کرد. اگر دانشگاه به این مسأله توجه نکند و آن را جدی نگیرد، به دلیل الگو بودن در جامعه عماًل می تواند مروج 
مصرف دخانیات شود، اما اگر با شیوه ها و رویکردهای علمی و فرهنگسازی واطالع رسانی صحیح به آن بپردازد، 

یقینًا خواهد توانست نقش بازدارنده سازنده ای داشته باشد«.
دکتر محسنی با تصریح اینکه اندیشه دانشگاه بدون دخانیات مقدمه ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات است، 
تأکید کرد: »در دانشگاه این نکته بسیار مهم است که استاد، دانشجو و کارمند هدف دانشگاه بدون دخانیات را 
دنبال کنند. بسیاری از دانشجویان با تأسی از استادان، دانشجویان سال های باالتر و یا کارمندان رفتار و منش 
خود را تغییر می دهند و یا تقلید می کنند، البته بحران سنی دانشجویان و یا اقتضائات اجتماعی نیز ممکن است 
این موضوع را ایجاب کند. بنابراین، اندیشه دانشگاه بدون دخانیات مقدمه ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات 
است که اگر خوب اجرا شود، شاید کسانی هم که دخانیات مصرف می کردند با ورود به دانشگاه این عمل را به 
گونه ای ناپسند و به دور از رفتار اجتماعی بدانند و حتی در زندگی و حریم خصوصی خود نیز آن را اعمال کنند«.

 
 اطراف دانشگاه باید عاری از فضاهای دسترسی به دخانیات شود

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: »من مخالف با این رویکرد هستم که در 
ابتدا  این مکان ها  تعبیه  با  است  نظر گرفته شود، چون ممکن  در  دخانیات  از  استفاده  برای  دانشگاه مکان هایی 
افرادی که به آنجا می روند مورد نکوهش اطرافیان قرار بگیرند، اما وقتی یک رفتاری شایع می شود دیگر آن رفتار 
ناپسند نخواهد بود و این گونه مکان ها به یک محلی دائمی برای مصرف دخانیات تبدیل خواهند شد. همچنین 
چاره ای  شهر  در  دخانیات  توزیع  برای  باید  شود،  دخانیات  به  دسترسی  فضاهای  از  عاری  باید  دانشگاه  اطراف 

اندیشه شود و این محل ها نباید خیلی در دسترس دانشجو و نزدیک دانشگاه ها و خوابگاه ها قرار بگیرند«.
این  که  مطرح شود  پرسش  این  است  افزود: »ممکن  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  حقوق خصوصی  دانشیار 
رویکرد چه فایده ای به همراه خواهد داشت، کسی که بخواهد سیگار مصرف کند می تواند آن را از قبل تهیه کرده 
و حتی در محیط دانشگاه و خوابگاه هم استفاده کند. به هر حال همین که افراد با فرهنگ صحیح مدیریت شهری 
و مدیریت فضاهای دانشگاه مواجه می شوند و مالحظه می کنند که در این مکان ها عرضه دخانیات محدود و یا 
ممنوع است، این رویکرد می تواند انگیزه ای را در یک جوان دانشجو برای ترک سیگار و یا نرفتن او به سمت 

مصرف آن، ایجاد کند«.

 فرهنگ سازی و ضمانت اجرای قانونی از الزامات دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات
وی فرهنگ سازی را مقدم بر برخوردها و کنش های قانونی برشمرد و تصریح کرد: »اما مشروط بر اینکه بعد از 
این مقدمه یک ضمانت اجرای قانونی هم ایجاد شود وگرنه اگر بخواهیم انتظار داشته باشیم که این مسأله فقط 
به همراه  را  ناسازگاری هایی  می تواند  بخواهد حل شود،  قانون  اعمال  راه  از  یا صرفًا  و  فرهنگ سازی  از طریق 
آورد. به لحاظ فرهنگ سازی مهمترین نقش را حاضران در دانشگاه یعنی استادان، کارمندان و دانشجویان دارند، 

دکتر حسن محسنی/ حقوق و علوم سیاسی
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می توان با قطعیت گفت دانشجویی که بداند استادش دخانیات مصرف می کند، این کار را درست تلقی خواهد کرد. 
بنابراین، نخستین گام های فرهنگی را همین رفتارهای کارکنان سطوح مختلف دانشگاه و دانشجویان می سازند«.

مصرف  عدم  می تواند  اجتماعی  شبکه های  گستردگی  از  استفاده  با  فرهنگی  بخش  اینکه  بیان  با  محسنی  دکتر 
دخانیات را ترویج دهد، عنوان کرد: »این کار می تواند با تبیین عوارض مصرف سیگار و آگاهی سازی در این زمینه 
صورت بگیرد. البته دوباره تأکید می کنم در این میان نقش استادان و کارمندان بسیار تأثیرگذار خواهد بود، هر 
چند ممکن است هر شخصی رفتار خود را داشته باشد، برخی با این موضوع با بی تفاوتی برخورد کنند و یا برای 
افرادی دیگر مهم باشد و به لحاظ وظیفه انسانی خود و جهت منع دیگران از مصرف دخانیات رویه ای را اتخاذ 
کنند. به نظر من توسعه فعالیت های ورزشی، تهیه گزیده های آموزشی کوتاه درباره عوارض سیگار بر بدن انسان 
و اطرافیان و حتی به لحاظ اقتصادی می تواند، مؤثر واقع شود. البته توصیه من گسترش فعالیت های ورزشی است، 

اما باید این را هم در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی ورزش با دخانیات قابل جمع نیست«.

 جوانان ما نیاز به توجه، همراهی و همفکری دارند
نمی شوند،  خشنود  کارمندان  و  استادان  بی تفاوتی  از  دانشجویان  اینکه  اظهار  با  دانشگاه  حقوقی  امور  کل  مدیر 
کارهایی  به سراغ  بیشتر  دانشجو  تا یک جوان  باعث شود  بی تفاوتی ها  این  از  برخی  است  افزود: »یعنی ممکن 
همچون مصرف دخانیات برود. خودم تجربه ای در برخورد با یکی از دانشجویان که سیگار مصرف می کرد داشتم 
و از او خواستم که دیگر این کار را انجام ندهد، آن دانشجو بعد از من تشکر کرد و گفت ممنونم که یکی من را 
دید و این موضوع را گوشزد کرد. یعنی می خواهم بگویم که جوانان ما نیاز به توجه، همراهی و همفکری دارند 
و استاد همانگونه که باید خوب تدریس کند و در زمینه های مختلف برای نسل جوان الگوی مناسبی باشد، اگر 

ضرورت ایجاب کند باید هشدارهای الزم را در خصوص برخی از اقدام ها و یا رویکردها به آنان بدهد«.

  بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم انگارانه به مصرف دخانیات شده است
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبیین مستندات 
قانونی منع مصرف دخانیات و ضمانت اجراهای آن، به اظهارنظر اداره کل امور حقوقی در این زمینه اشاره کرد 
و گفت: »بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم انگارانه به مصرف دخانیات شده است و اقدامی که در 
حوزه وظایف اداره حقوقی درباره دانشگاه بدون دخانیات صورت گرفت و در سطح دانشگاه نیز ابالغ شد، بررسی 
و رفع ابهام درباره این پرسش مطروحه بوده که آیا سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه مجاز است یا خیر و اگر 
در  گرفته  بررسی های صورت  با  اشخاصی می شود؟  و  و شامل چه محل ها  ممنوعیت چیست  مستند  منع شده، 
این اداره کل، بر اساس مستندات قانونی در اظهارنظر شماره 7232524، تاریخ هجدهم آذرماه 1398  این گونه 
عنوان شد که »قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات« مصوب 1385 به طور کلی به مصرف، تولید و توزیع 
دخانیات می پردازد. درباره مصرف دخانیات، این قانون در ماده 13 به منظور رعایت بهداشت و تندرستی، ضمانت 
دانشگاه  را که شامل  اداری  به تخلفات  قانون رسیدگی  ماده 18  نهادهای موضوع  در  استعمال دخانیات  اجرای 
و محوطه آن نیز می شود، برای »کارکنان« واکنش اداری به شرح بند الف آن ماده مقرر نموده و برای »سایر 
مرتکبین« جزای نقدی پیش بینی کرده است. عبارت »سایر مرتکبین«، شامل عضو هیأت علمی، دانشجو و دیگر 

مراجعه کنندگان به دانشگاه نیز می شود«.
دکتر محسنی ادامه داد: »همچنین در این اظهارنظر قید شده، بدیهی است عدم رعایت این قانون، تخلف از شأن 
دانشجویی یا شأن اعضای هیأت علمی، حسب مورد برابر بند 5 قسمت دال ماده 6 آئین نامه انضباطی دانشجویان 
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جمهوری اسالمی مصوب 1374 شورای عالی انقالب فرهنگی و بند 11 ماده 7 قانون مقررات تخلفات انتظامی 
از اماکن عمومی در تبصره 1 ماده 13  اعضای هیأت علمی سال 1364 مجلس شورای اسالمی است. مقصود 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، با عطف توجه به آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصالحات 
بعدی، مفهومًا اماکنی است که قابل اختصاص به شخص یا کس خاصی نباشد و همگان در آن حق حضور دارند. 
برابر آن تبصره برای استعمال دخانیات در »اماکن عمومی« و »وسایل نقلیه عمومی« کیفر پیش بینی شده است 

و اگر چنین اماکنی در دانشگاه باشد یا چنین وسایلی در دانشگاه تردد کند، مشمول حکم مقنن است«.
 

 بخشی از بی توجهی به دانشگاه بدون دخانیات ناشی از بی اطالعی به رفتارهای قانونی است
وی با بیان اینکه ابالغ اظهارنظر اداره کل امور حقوقی با استقبال بسیاری از کارکنان روبه رو شد، خاطرنشان کرد: 
»باید گفت بخشی از بی توجهی به دانشگاه بدون دخانیات ناشی از بی اطالعی به رفتارهای قانونی است، یعنی ما 
واکنش های قانونی را نمی دانیم و با توجه به اینکه سابقه مواجهه و مبارزه با دخانیات در دانشگاه هم بیشتر در 
حوزه فرهنگی تمرکز داشته و در سایر بخش ها به صورت تذکر اعمال می شده، البته آن هم مؤثر بوده است، فکر 
می کنم که گام به گام می توان این مسأله را پیش برد و به اجرای الزام دانشگاه بدون دخانیات به نحوی که مایه 
افتخار همگان باشد، کمک کرد. قطعًا دانشگاه می تواند درباره اجرای قوانین شیوه نامه های خوبی را تدوین کند«.

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه با تأکید بر اینکه دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران باید به گونه ای اجرا 
شود که جنبه ملی به خود بگیرد، گفت: »در قانون از واژه »مبارزه ملی« استفاده شده است، یعنی همه تکلیف 
می توانند  مشاوره  مرکز  و  دانشجویی  فرهنگی،  بخش  دانشگاه  در  اما  درآورند.  اجرا  به  را  قانون  این  که  دارند 
به صورت جدی در اجرای این قانون فعالیت کنند و در حوزه حقوقی و اداری نیز اداره کل حقوقی می تواند ابهامات 
مواردی که گزارش می شود را برطرف کند. این نکته را می خواهم تأکید کنم دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه 
و همکاری  اراده  بدون  این هدف  به  اما دستیابی  بگیرد،  به خود  ملی  اجرا شود که جنبه  به گونه ای  باید  تهران 
تکلیف عمومی می دانم.  را من یک  این  و  بود  نخواهد  امکان پذیر  دانشجویان  و  کارکنان  اعضای هیأت علمی، 
از  تا گزارش هایی  کند  ایجاد  را  واحدی  دانشگاه یک  راستا  این  در  پیشنهاد هم می شود که  این  در هر صورت 
موفقیت ها، دستاوردها و همکار ی کارکنان و دانشجویان توسط آن واحد تهیه شود و گزیده هایی از فعالیت های 

فرهنگی، اجتماعی و اداری را در فضای مجازی و سایت دانشگاه منتشر کند«.

 هیچ قانون خوبی بی نیاز از اجرای خوب نیست
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با یادآوری اینکه هیچ قانون خوبی بی نیاز از اجرای خوب 
نیست، افزود: »یعنی اگر بهترین قانون هم تدوین شود، اما به اجرا در نیاید و یا اینکه درست اجرا نشود، همانند 
این است که اصاًل قانونی نداشته ایم. در کل جامعه تجربه ما درباره اجرای قوانینی همچون مبارزه با دخانیات با 
سابقه زیادی همراه نیست، البته دانشگاه هم بخشی از جامعه است. ممکن است نهادها یا سازمان های نظم گرایی 
همچون ارتش و پادگان باشد که بتواند به خوبی مسأله مبارزه با دخانیات را در داخل خود کنترل و الزامات را 
اعمال شود.  آن  در  این کنترل ها  تا  ندارد  و کاری  یا ساز  دانشگاه چنین محیط  است که  ولی روشن  اجرا کند، 
دانشگاه یک محیط علم و دانش است پس باید از راه فرهنگ و اندیشه توفیق کسب کند. اما به هر حال تجربه 
دانشگاه در کنترل، نظارت و شیوه مبارزه با مصرف دخانیات تجربه ای تازه است، این گونه بگویم ما تازه در ابتدا 
باید به کارهای فرهنگی که قدمت بیشتری دارند اهمیت و  و شروع راه هستیم و برای دستیابی به اهداف آن 
قدرت بیشتری داده شود و در کنار آن، کارهای حقوقی هم که شاید بتوان گفت قدمت کمتری دارند را نیز مورد 
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توجه قرار دهیم«.
هیأت  و  کارمندی  دانشجویی،  شئونات  رفتار خالف  به عنوان یک  را  دخانیات  باید مصرف  »ما  کرد:  اظهار  وی 
علمی در دانشگاه اعالم کنیم و گاهی اوقات هم به مواردی که گزارش می شود، بپردازیم. یعنی در ابتدا از طریق 
راهکارهای فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی به این موضوع رسیدگی کنیم، اما در نهایت اعمال قانون را هم 
به عنوان آخرین گام درباره کسانی که در دانشگاه سیگار می فروشند، دیگران را به استفاده از آن تشویق می کنند 
این  اتخاذ  از  البته پس  با مصرف سیگار سالمت و تندرستی اطرافیان را به خطر می اندازند، برخورد کنیم.  یا  و 
رویه، حقوقدانان، رفتارشناسان، جامعه شناسان و روان شناسان باید دوره ای از رفتار دانشگاه در مواجهه و مبارزه با 
سیگار را مطالعه کنند تا مشخص شود به طور مثال این رفتار، در بازه زمانی شش ماه تا یکسال آیا موجب کاهش 
مصرف دخانیات شده، تأثیری نداشته و یا اینکه برعکس منجر به افزایش مصرف آن شده است که آن موقع باید 
باز تأکید  اما  انتخاب شود.  بنیادی تری مورد توجه قرار بگیرد و چاره های بهتری  فکرهای جدی تر واندیشه های 
می کنم نخستین اقدام می تواند راهکارهای فرهنگی و دوستانه مبتنی بر نصیحت و تذکرهای سازنده باشد و در 

نهایت راهکارهای حقوقی و قانونی اجرا شود، اما حتمًا باید بازخوردهای بعدی آن بررسی شود«.
دکتر محسنی در ادامه تصریح کرد: »همه قوانین ما در حوزه قوانین خاص دانشجویی به دو مسأله خوب ورود 
می کنند، یکی مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی که قطعًا برخورد می شود و دوم شأن و شئونات، در هرجایی 
نتواند بر اساس بندهای قانونی تصمیم الزم را اتخاذ کند، می تواند آن رفتار را خالف شئون  که تصمیم گیرنده 
بداند. ما در حوزه استادان، دانشجویان و کارمندان در مورد مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هیچ خأل قانونی 
نداریم چون به صراحت آمده و اجرا هم می شود، اما در خصوص دخانیات خأل داریم که باید به قوانین عمومی 
آئین نامه های  البته شاید الزم است که در  با دخانیات« مراجعه شود.  همانند »قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
دانشگاه عالوه بر رفتار خالف شئون به خود دخانیات هم اشاره شود، یعنی صریحًا عنوان شود مصرف، توزیع 
انتظامی، انضباطی و یا اداری  و یا خرید و فروش دخانیات در محیط دانشگاه ممنوع است و مستوجب واکنش 

مشخص خواهد بود«.
 

 دانشگاه بدون دخانیات شامل همه فضاهای مرتبط با دانشگاه می شود
دانشگاه  با  مرتبط  فضاهای  همه  شامل  دخانیات  بدون  دانشگاه  اینکه  عنوان  با  دانشگاه  حقوقی  امور  کل  مدیر 
می شود، خاطرنشان کرد: »اینکه دانشگاه تهران یک دانشگاه بدون دخانیات است، هیچ جایی برای آن تابلو زده 
نشده، البته شاید هم نیازی نباشد، اما حال که این گونه است ما باید خودمان این مسأله را ترویج دهیم. یعنی همه 
باید بدانند که حتی اگر دخانیات مصرف می کنند موقع ورود به دانشگاه نباید این کار را انجام دهند و این باید در 
سطوح مختلف کارکنان، دانشجویان و عموم مردم که به دانشگاه مراجعه می کنند جا بیفتد و البته برای رسیدن 
به آن نقطه باید کار زیادی صورت بگیرد. خیلی ها فکر می کنند فقط در داخل ساختمان های دانشگاه نمی توانند 
سیگار بکشند، یعنی در فضاهای باز اطراف دانشگاه می توانند، شاید اگر ما در این فضاها هم تابلوهای منع سیگار 
را نصب کنیم، بتوانیم این قلمرو را افزایش دهیم و این کار باید انجام شود و این مفهوم را برساند که دانشگاه 
بدون دخانیات شامل همه فضاهای مرتبط با دانشگاه است. چون ما ابزارهای بازرسی نداریم، بیشتر اقداماتی که 

انجام می دهیم باید هشداری باشد که می تواند گسترش پیدا کند«.
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در دانشگاه های خارج 
از کشور هم فرهنگ سازی قوی و هم اعمال قانون صورت گرفته است، تأکید کرد: فرهنگ سازی و قانون باید 
با هم اجرا شود، ضمن اینکه باید استادان را تشویق کنیم برای داشتن نقش فعال در هدایت دانشجویان، بلکه 
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خود دانشگاه هم باید از روش های ارتباطی جدید استفاده کند و در این زمینه از مشارکت دانشجویان، استادان 
و کارمندان حتمًا بهره مند شود. در حال حاضر فکر می کنم که هشدار در دانشگاه کمرنگ است، بیشتر فرض بر 
این است که همه می دانند اما بعید می دانم همگان از الزامات و تبعات قانونی مصرف دخانیات آگاه باشند و این 
را یک وظیفه ملی بدانند. دانشگاه هر چه بیشتر در حوزه بهداشت، سالمت و تندرستی کار فرهنگی و اجرایی 
انجام دهد به اهداف خود نزدیک تر خواهد شد. دانشگاه تهران باید با الزام دانشگاه بدون دخانیات، این موضوع را 
در درون خود نهادینه کند و در ابتدا عنوان کند که من نمی خواهم در درون محیط من کسی سیگار استفاده کند، 
باید برای سالم  با توجه به نقش سازنده ای که دارد این فرهنگ را در جامعه اشاعه دهد. دانشگاه  بعد می تواند 

نگه داشتن محیط خود الزامات قانونی و فرهنگی را با دقت اجرا کند«.
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سه گفتمان بسط محور، حفظ  محور و توسعه  محور 
پیشران های سند چشم انداز ایران بوده است

روابط عمومی دانشگاه تهران: »تجارب سند چشم انداز 1404 در منطقه غرب آسیا با نگاهی به 
دورنمای چشم انداز 14۵0« عنوان مقاله دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند، دانشیار گروه علوم 
سیاسی دانشگاه تهران، است که اخیراً در همایش »چشم انداز 14۵0« مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارائه شد. با توجه به اهمیت موضوع سند چشم انداز 1404 و نیز برنامه ریزی صورت گرفته 
برای تدوین سند چشم انداز 14۵0؛ لیال احمدی، کارشناس روابط عمومی، در گفت وگویی با دکتر 
محمدجعفر جوادی ارجمند به تشریح ابعاد مختلف سند چشم انداز و ضرورت و اهداف آن پرداخته 

است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

 با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید، اگر ممکن است به عنوان سوال اول تعریفی از سند 
چشم انداز ارائه نمائید و بفرمائید با چه هدفی در هر کشور طراحی و تدوین می شوند؟

می  توانیم در یک تعریف کوتاه بگوییم چشم انداز از زاویه ای، نگاه خاص به آینده است. اینکه آینده را چطور تصور 
می کنیم؟ چگونه واکاوی و چگونه می خواهیم آینده را کشف کنیم؟ بر این اساس سه رویکرد به عنوان رویکردهای 

آینده پژوهانه مطرح می شود: رویکردهای تصویرپردازی، اکتشافی و رویکرد هنجاری.
در رویکرد تصویر پردازی معمواًل با این پرسش مواجه هستیم که آینده بهتر باید چگونه باشد و در این رویکرد حتی 
با نگاه هایی معمواًل تخیلی  در قالب داستان، رمان، مسأله یا یک موضوعی را در آینده تصویرسازی می کنیم که 
همراه می شود. طبعًا این روش علمی و روش مند نیست. رویکرد اکتشافی رویکردی است که نگاه به آینده دارد، 
رویکردی تحلیلی است که گفته می شود از زمان حال شروع می شود و به سوی آینده می رود، تالش می شود که در 
این رویکرد کشف کنیم کدام آینده رخ می دهد که اصطالحًا این رویکرد و روش را رو به بیرون می گویند. یعنی با 
این سوال معمواًل روبه رو هستیم که چه آینده ای را می  شود ساخت؟ این را هم معمواًل در روش های آینده  پژوهی به 

عنوان روش سناریونویسی مطرح می شود.
اما رویکرد سوم که در حقیقت یک رویکرد هنجاری است نگاهی به آینده با یک رویکرد تجویزی است و گفته 
می شود این رویکرد هنجاری از یک موقعیت مطلوب در آینده شروع می شود و به زمان حال می رسد و اصطالحًا رو 
به درون گفته می شود. یعنی برای چگونگی تحقق آن باید آینده مطلوب را ساخت. آینده جایی است که ما آن را به 

مجموعه تحوالت مربوط به ظهور داعش و پرونده هسته ای، مانع از تحقق 
اهداف سند چشم انداز شدند

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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وجود می آوریم، چرا که آینده یافتنی نیست، بلکه ساختنی است. سند چشم انداز 20 ساله را باید به این شکل نگاه 
کرد، یعنی با یک رویکرد هنجاری آینده های عملیاتی هنجاری تعریف شود و بخش های مختلف جامعه آموزش داده 

شود و در راستای تحقق چشم انداز برنامه ریزی صورت گیرد.
در دو دهه اول انقالب، در ارتباط با بخش های مربوط به حوزه سیاست خارجی و نگاه به فضای بیرونی، برنامه ریزی 
بر اساس روش های آینده پژوهانه و به نوعی منبعث از منطقه گرایی بود. از این سه روشی که در مقاله به عنوان 
روش ها و گفتمان ها و پیشران های سند چشم انداز مطرح شد سه گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ  محور و گفتمان 
توسعه  محور در سیاست و روابط خارجی ما مطرح بود که مجموعًا از شرایط داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی جمهوری 

اسالمی به عنوان یک کنشگر نشأت می گرفت.

 سند چشم انداز 1404 از چه زمانی تدوین شد و چه اهدافی را برای کشور در نظر گرفت؟
همان طور که در مقاله آمده است به طور خالصه می توان به این نکته اشاره کرد که سال های اولیه پس از انقالب 
و دوران دفاع مقدس، دورانی بود که در کشور ما ثبات سیاسی، برنامه و نهادهای الزم که در رابطه با آینده پژوهی 
کار کنند و با شیوه های آینده پژوهی آشنا باشند، بسیار کم وجود داشت و حتی در دانشگاه ها مطالب و برنامه های 

درسی آینده پژوهی خیلی مطرح نبود.
در حقیقت بعد از دوره دفاع مقدس و با تجارب ارزنده ای که در مدت جنگ تحمیلی در مسائل امنیتی، تهدیدات 
منطقه ای، قدرت های جهانی به ویژه سیاست های توسعه و نفوذ آمریکا و قدرت های بزرگ دیگری که در رابطه با 
کشور ما به دست آمده بود، برخی از نخبگان و فرهیختگان دنبال این بودند که سند چشم اندازی ترسیم کنند که این 
کار در سال های منتهی به دهه 80 سال های 81 و 82 آماده و تنظیم شد و به عنوان سند چشم انداز 1404 تقدیم 

رهبر معظم انقالب اسالمی شد و ایشان هم این سند را پس از بررسی و اصالح، ابالغ فرمودند.
اهداف سند چشم انداز به این ترتیب طرح شد که با توجه به اینکه برنامه های توسعه سیاسی و اقتصادی، برنامه های 
پنج ساله هستند باید به دنبال یک نگاه استراتژیک  تر در کشور بود که معمواًل کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته تحت عنوان سند امنیت ملی نام  گذاری می کنند که برای دو یا سه دهه، چشم اندازهای 
مسیر پیشرفت و توسعه را ترسیم می کنند و بعد از مدتی مورد بازنگری قرار می دهند و تغییرات و اصالحاتی را نسبت 

به سند امنیت ملی قبلی صورت می دهند.

 منطقه تعریف شده در سند 1404 منطقه غرب آسیا است. اهمیت این منطقه برای کشور چیست؟
در سند چشم انداز 1404 منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان منطقه مورد نظر سند مطرح شده است، منطقه ای به 
لحاظ تمدنی و فرهنگی ایران منطقه بومی محسوب می شود که ایران در گذشته و در تاریخ و تمدن خود به عنوان 
یک کشور بزرگ در این مناطق، اولین کشوری بوده که قدمت تاریخی، منطقه ای و فرهنگی داشته و همچنین در 
سند به این نکته اشاره می شود که ایران باید به قدرت برتر اقتصادی منطقه از طریق تعامل و سازوکارهای مختلف 
در سیاست خارجی برسد. ازجمله تعامل با قدرت های بزرگ از طریق سازوکارهای مختلف در سیاست خارجی، بحث 
اعتمادزایی، تنش زدایی، نوعی نگاه همزیستی مسالمت آمیز روابط متقابل خوب با همسایگان و منطقه، اینها مجموعًا 

سرفصل نکاتی است که در سند چشم انداز به لحاظ سیاست خارجی و منطقه گرایی مطرح می شود.

 اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران چیست؟ چرا سند چشم انداز ضروری است و در ارتباط با 
برنامه های توسعه چه نقشی برای سند چشم انداز وجود دارد؟

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند/ حقوق و علوم سیاسی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -5261

راجع به اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران باید به این نکته خالصه اشاره شود که در واقع اتخاذ و ابالغ 
سند چشم انداز به عنوان اولین گامی بوده و هست که در کشور تالش شد که سیاست خارجی ایران از حالت انفعالی 
و روزمرگی و برنامه های کوتاه مدت رهایی یابد و در مسیر گام های بلندمدت و سند امنیت ملی گام بردارد. این 
ضرورتی است برای بسیاری از کشورها چون در صحنه سیاست خارجی چه در گذشته و چه امروز و آینده ما شاهد 
کنشگری و فعالیت کنش مندانه کشورهای مختلف هستیم. برای رسیدن به اهداف و امنیت ملی آنچه مسلم است 
تجربه گذشتگان در سیاست خارجی کشورهای مختلف، قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای همیشه حکایت 
از این داشته که تأمین منافع ملی و اهداف امنیت ملی تنها با بازیگری و نگاه کوتاه مدت صرف به صحنه جهانی 
حاصل نمی شود. سیاست های ائتالفی، سیاست های همگرایانه، سیاست هایی که بتواند به صورت چندجانبه و در قالب 
ائتالف ها و اتحادها اتخاذ شود و در مناطق مختلف منطقه گرایی را تقویت کند، به تأمین بهتر منافع ملی و جلوگیری 

از تهدیدات امنیت ملی و همینطور به توسعه و رفاه جامعه می انجامد.

 ایران با چه سازوکارهایی در این دوره بعد از ابالغ سند چشم انداز در دوره های دولت نهم و دهم و یازدهم 
و دوازدهم عمل کرد؟ دوران آقای احمدی نژاد و آقای روحانی در حقیقت سازوکارهای سیاست خارجی ما با 
سند چشم انداز به چه صورت بود؟ چگونه و چقدر از سیاست های مختلفی که نام بردید و سازوکارهایی که 

برای تنش زدایی چندجانبه گرایی همزیستی مسالمت آمیز داشتیم، به این اهداف رسیدیم؟
به این نکته باید اشاره کرد که در سال های دهه 80 یعنی از سال های 76 تا 84 که دوران ریاست جمهوری آقای 
خاتمی بود و به دوران اصالحات معروف است، نوع نگاه آقای خاتمی و اتخاذ رویکرد وی در سیاست خارجی بر 
اساس سازوکارهای تنش زدایی، همزیستی مسالمت آمیز و روابط متقابل خوب با همسایگان و همینطور منطقه و 
جهان دنبال می شد و در این راستا موضوع گفت وگوی تمدن های به عنوان تز آقای خاتمی در مقابل برخورد تمدن ها 
مطرح شد و سال 2001 سال گفت وگوی تمدن ها از طرف سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد و 
این نشان می داد که نوع نگاه به سیاست های جهانی در قالب گفت وگوی تمدن ها می تواند بخشی از همین اهدافی 
را تأمین کند که بعدها به نوعی در سند چشم انداز مطرح شد، ولی ما با توجه به همین سیاست های اتخاذی در دوره 
آقای خاتمی شاهد بودیم که سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا و سایر نقاط دنیا، فضای منطقه و جهان را به 

سوی یک جانبه گرایی و سیاست های هژمونی این کشور سوق داد.
حمله به برج های دوقلو که نوعی سیاست هراس و گسترش رعب و وحشت از تروریسم را در دنیا را به وجود آورد. 
گسترش و پیدایش شکل های مختلفی از رادیکالیسم و تروریسم، مخصوصًا تروریسم سازمان یافته دولتی توسط 
آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه از تبعات واقعه سپتامبر 2001 بود. در حالی که ایران سیاست گفت وگوی تمدن ها و 
گفت وگو برای حل منازعات را دنبال می کرد، ایران و چند کشور به عنوان محور شرارت از طرف جرج بوش مطرح 

شد و موجی از خشونت های سیاسی و ترور جهان را فرا گرفت.
بعد از دوران اصالحات که دوران اصول گرای آقای احمدی نژاد هست، اگر بخواهیم نگاه کوتاه و سریعی در ارتباط 
با بحث سند چشم انداز 1404 به ویژه در حوزه منطقه گرایی داشته باشیم، باید به این نکته توجه کرد که اساسًا 
شرایطی که بعداً در وضعیت منطقه حاصل شد و به تدریج سلسله حوادث ناشی از بی عدالتی و تمایز طبقاتی منجر 
به موضوع بیداری اسالمی و حرکت های مردمی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد که از کشور تونس آغاز شد 
و بخش وسیعی از این مناطق و مصر را هم در برگرفت و منجر به سرنگونی چند رژیم خودکامه شد و تغییراتی را 
در شرایط و فضای منطقه ای ایجاد کرد. این در حالی بود که چند سالی از فروپاشی شوروی گذشته بود و دوره جنگ 
سرد را نظام جهانی پشت سر گذاشته بود و آمریکا سیاست های هژمونی و سلطه گرایانه خود را در مناطق مختلف از 
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جمله غرب آسیا دنبال می کرد.
ادامه جنبش های سطح جهان عرب بتدریج  سیاست خارجی آرمانگرای احمدی نژاد در منطقه و جهان به همراه 
سوریه و سپس عراق را در فضایی از ناامنی و گسترش رادیکالیسم توسط گروهای قومی فرو برد که منجر به ظهور 
داعش در منطقه شد و فضای مبتنی بر توسعه و پیشرفت ایران هم تحت الشعاع تحوالت خشونت بار منطقه قرار 
گرفت و شیوه آغاز مذاکرات برنامه هسته ای ایران با کشورهای غربی هم منجر به صدور قطعنامه ای مختلف علیه 
فعالیت های هسته ای از طرف سارمان ملل گردید و عماًل اجرای اهداف سند چشم انداز را در بعد منطقه را به تعویق 

انداخت. مضافًا اینکه آقای احمدی نژاد اساسًا اعتقادی به سند چشم انداز نداشت.
همینطور در ارتباط با دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید آقای روحانی، اگر یک تأمل کوتاهی صورت گیرد، ما با 
مسائل و حوادث گوناگون و متعدد در حوزه سیاست خارجی در ارتباط با همسایگان منطقه و جهان روبه رو بودیم. 
همان طور که در مقاله نیز آمده به دو مسأله عمده اشاره شده است که رویدادها، اتفاقات و برنامه هایی در ارتباط 
با هردو مسئله اتفاق افتاد که نوع نگاه منطقه گرایی و چشم اندازگرایی در سیاست خارجی ایران را در منطقه، سند 
چشم انداز به تأخیر انداخت. در کنار حوادث گوناگون که می شود مطرح کرد، یکی بحث مسأله پیدایش و تحوالت 
داعش بود که در شروع پیدایش این حرکت در کشورهای سوریه و عراق ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه 
را به هم زد و کشورهای مختلف را دچار بحران کرد و طبیعتًا کشور ما هم در این زمینه سیاست های مختلفی را باید 
اتخاذ می کرد. چند سال برای مقابله با حرکت داعش برنامه ریزی های مختلف انجام و گفت وگوهای گوناگون صورت 
گرفت و سیاست ائتالفی ما با روسیه و گروه های حشدالشعبی و دولت عراق و همین طور ارتش سوریه اقداماتی در 
حوزه منطقه ای صورت گرفت. البته ترکیه در ابتدا سیاست های مماشات گونه ای را در ارتباط با داعش پیش گرفت، 
ولی با تهدیدات امنیتی و داخلی رویکرد خود را تغییر داد و سه کشور تأثیرگذار ایران، روسیه و ترکیه سیاست های 
منطقه ای متناسبی را برای شکست داعش دنبال کردند که در نهایت به شکست داعش در منطقه منجر شد که 

بحث های این موضوع بسیار طوالنی است و به اختصار اشاره شد.
بحث بعدی سیاست هسته ای ایران بود و گفت وگو با 1+5 که تالش ها، اقدامات و رایزنی های دیپلماتیک در دولت 
تدبیر و امید فعال شد. با توجه به رویکردی که آقای روحانی برای تعامل گسترده با دنیا در پیش گرفته بود، بخش 
عمده فعالیت های دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در راستای توافق با دولت اوباما در 
تیرماه 1394 صورت گرفت و برجام امضا شد. البته پس از مدتی با روی کار آمدن دولت ترامپ، در اردیبهشت سال 
97، دولت آمریکا از برجام خارج شد. ایران گفتگو و مذاکره را با دولت های اروپایی دنبال کرد تا امسال )1400( که 
مجموعًا بخش عمده ای از سیاست خارجی دولت تدبیر وامید به این موضوع اختصاص داشت و عماًل تحقق اهداف 
سند چشم انداز تحت شعاع مسئله هسته ای و مسأله داعش قرار گرفت. نکته قابل ذکر اساسی این است که از سال 
96 به بعد تحریم های همه جانبه آمریکا علیه ایران در ابعاد مختلف تشدید شد و با تأثیر گذاری تحریم ها بر زندگی و 
معیشت مردم، مشکالت زیادی در اداره امور جامعه ایجاد نمود که همراه با نا کارآمدی بخش هایی از سیستم اداری 

دولت همراه بود که این موارد هم مزید بر علت عدم تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 شد.

 با توجه به سیاست های این سه دوره چه اندازه به اهداف سند چشم انداز رسیدیم؟
با گسترش  و  از سال 96  بعد  که  با شرایطی  ویژه  به  دوره سند چشم انداز سال 1404  پایان  تا  هرچند سه سال 
بود،  گرفته  صورت  تحریم ها  انواع  رفع  برای  که  برجام  توافق  رغم  به  آمریکا  همه جانبه  و  ظالمانه  تحریم های 
سیاست های آمریکا باعث شد که همچنان سایه تحریم ها بر مسائل ملی، اقتصادی، تجاری و امنیتی ایران گسترش 

پیدا کند و عماًل اهدافی که در ارتباط با سند چشم انداز دنبال شد تحقق پیدا نکند.
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البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در شرایطی که ما با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ دنیا در تعامل 
بودیم به ویژه کشورهای رقیب همسایه که قدرت های منطقه ای مهمی هم هستند از جمله ترکیه و عربستان و اینها 
هم دارای چشم اندازهای چند ساله هستند و به عنوان رقیب ما در کنار فعالیت های دیپلماتیک، به دنبال اهداف و 
تحقق چشم اندازهای کشورشان می باشند، آن فضایی که نیازمند نوعی همکاری چند جانبه باشد، از طرف کشورهای 
همسایه صورت نگرفت. اینکه منطقه غرب آسیا صلح پایدار، ثبات سیاسی و توسعه و رفاه را ببیند، فراهم نشد. نکته 
پایانی اینکه اسناد باال دستی نظام ج. ا. ایران در حوزه سیاست خارجی در دولت های احمدی نژاد و روحانی مورد 

توجه جدی واقع نشد.

 الگوهای کنش ایران در سیاست خارجی نیاز به تولید در بستر روش های آینده پژوهانه دارد که در افق 
14۵0 موجبات اعتالی ایران را فراهم کند. آیا برای طراحی و اجرای این الگو آمادگی داریم؟

درباره الگوهای آینده پژوهانه در افق 1450 که مطرح شد و اینکه کشور چگونه در این افق 50 ساله نگاهی به آینده 
داشته باشد، باید گفت که برنامه های کوتاه مدت چهار و پنج ساله عماًل با توجه به روند رو به افزایش و با شتاب 
باالیی که تحوالت گوناگون در داخل کشور و کشورهای همسایه و جهان صورت می گیرد، کارایی الزم را در کنار 
اسناد باال دستی و بلند مدت بدست خواهد آورد. لذا لزوم نگاه آینده پژوهانه با روش های آینده پژوهی از مسائل بسیار 
مهم است. در حال حاضر آینده پژوهی به عنوان یک موضوع بین رشته ای در چندین دانشگاه در سطوح دکتری 
دنبال می شود و برای اینکه آینده ای باثبات همراه با توسعه پایدار ایجاد شود و جامعه در مقابل تکانه ها و تنش های 

منطقه ای و جهانی مقاوم باشد، نگاه آینده پژوهانه برای هر کشوری از جمله ایران ضرورت دارد.

 سخن پایانی؟
نکته پایانی این است که در ارتباط با افق 1450 به لحاظ روش های آینده پژوهی، مدل های مختلفی وجود دارد که 

باید مورد توجه سیاست گذاری در نهادهای مطالعاتی کشور واقع شود.
روش شناسان معمواًل از این روش نام می برند: مدل سازی، تحلیل الیه ای علت ها، تحلیل تأثیر متقابل، مدل های 
تصمیم گیری دلفی، مدل سازی آماری، روش های مشارکتی،.بازار پیش بینی، سناریوها، روش تحلیل جایگزین، تحلیل 

اثرات روند و روش چشم انداز است که در سوال های قبلی به آن اشاره شد.
برای یک افق بلندمدت در ارتباط با نگاه به آینده در 50 سال بعد طبیعتًا باید تجارب سند چشم انداز 1404 پیش 
روی سیاست گذاران، سیاستمداران و اتاق های فکر و مراکز مطالعاتی و وزارتخانه های مختلفی که درگیر با بحث های 
چشم انداز هستند در حوزه سیاست روابط خارجی مورد مطالعه قرار گیرد و اهمیت مسأله چشم انداز در آینده کشور، 
آموزش به عموم جامعه و شکل گیری نهادهای گوناگون که روش های مطالعاتی و عملیاتی را دنبال می کنند از طریق 

گفت وگوها، برگزاری همایش ها و روش های مطالعاتی چشم انداز بلندمدت ترسیم شود.
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سه گانه »بحران« در نظام آموزشی جدی است

لیال احمدی، به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر حسین غفاری، به مسائل مختلفی در 
ارتباط با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه، تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز 

نقدی که از نگاه فلسفه متوجه نظام آموزشی کشور است، پرداخته است.

 آقای دکتر لطفاً بفرمایید نام گذاری روزی به نام فلسفه می تواند به حفظ جایگاه فلسفه و زنده ماندن ارزش 
آن کمک کند؟

خب به طور کلی پاسخ مثبت است، می گویند از دل برود هر آنچه از دیده رود. هر چیزی وقتی که بر انسان عرضه 
نشود، کم کم فراموش می شود. این به خصوص در اموری که در حوائج ظاهری انسان به چشم نمی خورند، بیشتر 
مصداق است، به خصوص فلسفه که به دلیل نداشتن جذابیت های اقتصادی و شغلی و غیره از منطق و دایره توجه 
برنامه ریزان اجتماعی حتی در سطوح فرهنگی به کلی خارج است. چندی پیش یکی از استادان دانشکده ادبیات 
که علی القاعده باید مرکز علوم انسانی باشد از بنده به طور دوستانه پرسید که راستی این سوالی که می کنم به 
شما برنخورد، ولی می خواستم بدانم که این فلسفه که شما وقت خود را صرف آن می کنید به چه دردی می خورد 
و به چه کاری می آید؟ خب وقتی که وضع یک استاد دانشگاه در رشته های انسانی از نظر ناآگاهی به فلسفه که 
علی القائده پایه و بنای همه علوم انسانی دیگر است چنین باشد، وضع بقیه خود به خود معلوم است. لذا حداقل طرح 

این پرسش ها هر از گاهی می تواند یک آگاهی بخشی و لو بسیار مختصر داشته باشد.

  رسالت فلسفه از نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم به این سوال به طور خیلی کلی و بنیادی پاسخ دهیم باید گفت وظیفه فلسفه، هویت بخشی وجودی به 
انسان است. مقصودم از این هویت بخشی، مخصوص هویت ملی و فرهنگی مختص به هر قوم و ملت و جامعه ای 
نیست، بلکه هویت وجودی انسان به طور بسیار عام و در سطح جهانی، نسبت به جایگاه وجود وی در نظام هستی 
به دلیل موقعیت وجودی وی در جهان و به دنبال آن چشم اندازی برای داشتن یک الگوی کلی برای زیستن انسانی 
است. البته این رسالت همه فلسفه های بزرگ کالسیک از 3000 سال پیش تا کنون در کل فرهنگ بشری است، 
اگرچه در دوران جدید و معاصر در فرهنگ غربی به دالیل متعدد فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و مسلط شدن دیدگاه 
علمی بر حوزه رسالت فلسفی، در بسیاری از فلسفه های جدید این رسالت رخت بربسته و جای خود را به دیدگاه های 
محدود، منطقه ای، سیاسی، اجتماعی و امثال آن داده است، ولی هیچ یک از این امور نمی تواند مانع اندیشیدن انسان 
به موقعیت و جایگاه خود در نظام هستی و تالش برای رسیدن به یک تبیین معقول برای زیستن انسانی و آگاهانه 

تربیت استاد مهم تر از تربیت دانشجو است

دکتر حسین غفاری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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و فراحیوانی و فرامادی باشد. به هر حال رسالت اصلی فلسفه کشف ریشه های وجودی آدمی و دلیل برای بقای 
زندگی انسانی است.

البته عوامل دیگر فرهنگی و به طور مشخص دین نیز به طور موازی با این رسالت فلسفی همپوشانی دارد، ولی باید 
در نظر داشت اواًل همه مردم به خصوص در روزگار کنونی و دوران جدید از منظر دینی به حیات انسانی خود نگاه 
نمی کنند و ثانیًا و مهم تر آنکه حتی فهم موضع دینی درباره هستی و انسان و برنامه حیات اخالقی و انسانی وی، 
هرگز فارغ از تبیین های عقلی مستقل در این باره نیست و نخواهد بود و لذا داشتن یک انسجام فکری و بنیاد عقالنی 

نسبت به هویت وجود انسانی، در فهم و تفسیر دیدگاه ارائه شده در ادیان بسیار تأثیرگذار و کمک کار خواهد بود.
 

 آیا فلسفه متعلق به همه انسان هاست و یا اینکه به گروه خاصی از متخصصان و فیلسوفان تعلق دارد؟
البته فلسفه مانند همه رشته های دیگر علوم و معارف بشری، دارای یک برنامه آموزشی تخصصی و اصطالحی است 

همانند ریاضیات، فیزیک، نجوم، زیست شناسی و حتی ادبیات در سطح دانشگاهی و تخصصی.
ولی این موضوع به معنای کارکرد اختصاصی فلسفه یا هر علم دیگری فقط برای متخصصان آن علم نخواهد بود، 
بلکه رشته های تخصصی برای فهم بهتر و روشمند و سریع تر دانش هاست تا سپس با بیان مناسب در اختیار اقشار 
وسیع تر و در مراحل کاربردی قرار گیرد. اتفاقًا فلسفه از این جهت نسبت به همه علوم دیگر این مزیت اختصاصی را 
دارد که حوزه کاربردی آن به طور گسترده مربوط به همه انسان ها حتی افراد بی سواد و معمولی است، یعنی سوال 
و پرسش وجودی فلسفه سوال همگانی و همه گیر است. بر خالف مثاًل فیزیک که پرسش آن در مورد ساختارهای 
پدیدارهای فیزیکی سوال عمومی نیست و حتی اگر آن را به طور ساده هم برای همه توضیح دهید بسیاری از افراد 
عالقه ای به دانستن قوانین حرکت، نور، موج، الکتریسیته، میدان نیرو و غیره ندارند و از این علوم فقط خواستار به 

دست دادن نتایج فعالیت خود در حوزه آسان سازی زندگی طبیعی هستند.
ولی در مورد سوال فلسفه به خالف، خود سواالت، مورد عالقه همه انسان هاست و پرسش ها و پاسخ ها همه مسائل 
بنیادی همه انسان ها هستند. اگرچه ارائه آن ها به صورت اصطالحی و تخصصی برای همه قابل فهم و پیگیری 
نیست، ولی اگر روش ارائه توسط افراد واسطه بین تعلیمات تخصصی و مفاهیم عمومی، رعایت شود، خوب است. 

فلسفه اصواًل علم تخصصی به این معنا نیست، بلکه علمی است برای زدودن ابهام از پرسش های بنیادین آدمی.
 

 به عنوان استاد فلسفه بفرمایید هدف از تربیت دانشجوی فلسفه چیست و فارغ التحصیل فلسفه بعد از 
پایان تحصیل چه رسالتی بر عهده دارد؟

این پرسشی است که با کمال تأسف در مورد کّل نظام آموزشی ما در همه سطوح آن مطرح است و به طور خاص در 
نظام دانشگاهی و به طور خاص تر در علوم انسانی و نهایتًا به طور اخص الخواص در رشته فلسفه! و این پرسش های 
چندگانه به طور فاجعه آمیزی یک پاسخ مشترک دارد و آن فقدان هر گونه هدف مشخص عقالیی و برنامه ریزی 
شده در سطح کالن اجتماعی است. از دوره اول ابتدایی که می توان آن را استثنا کرد، چون حداقل یادگیری سواد 
خواندن و نوشتن و حساب و ریاضی اولیه و امثال آن را می توان هدف گیری اولیه همه جوامع انسانی دانست، ولی 
بلکه  با یک واکنش دفاعی و  از آن در چاه بی هدفی و بی برنامگی سرنگون می شویم. می دانم که بالفاصله  بعد 
تهاجمی سریع روبه رو می شوم که آقا نظام آموزش و پرورش برای چندین و چند سال آینده برنامه ریزی دارد و نظام 
دانشگاهی فالن و بهمان است، ولی بدبختی همین است که همین برنامه های روزمره تازه آن هم کپی شده از ده ها 

سال گذشته کشورهای غربی را به عنوان هدف تلقی می کنیم.
سوال ما این است که این آموزش ها برای رفع چه نیازی در سطح فرد و جامعه طراحی شده اند، یعنی جوانی که 

دکتر حسین غفاری/ فلسفه، دین و الهیات



پویش علمی ایران در آینه 1400 -5321

دیپلم متوسطه می گیرد قرار است چه کاری بکند که الزم است این آموزش ها را ببیند؟ و اگر می دانیم که قرار است 
چه کاری و چه فایده ای از این آموزش ها حاصل شود در این صورت می پرسیم آیا این فایده ها در طول ده ها سال 
اجرای این برنامه ها حاصل شده است یا نه و اگر این آموزش ها به کاری نمی آیند، نه در سطح افراد و نه در سطح 
جامعه، آنگاه چرا این برنامه های بی خاصیت و فایده را با این همه هزینه های گزاف که گزاف تر از همه آن ها عمر 

پرارزش جوانان ماست، اجرا می کنیم؟
برای اینکه این بحث بسیار پردامنه و بنیادی است فعاًل از تفصیل بیشتر مطلب خودداری کرده و به نظام دانشگاهی 
آموزش  انسان عاقلی مدتی در فضای  اگر  اشاره می کنم.  فلسفه  انسانی و سپس رشته  آن هم در محدوده علوم 
دانشگاهی، سبک و روش آن و سپس محتوای هر رشته و سپس نتایج آن سیر کند با نهایت تعجب از این بیهوده 
کاری که قومی آن هم در سطح فرهیختگان آن قربه الی اهلل انجام می دهند، حیران می شود. در این نظام دانشگاهی 
در هر رشته ای که باشد طی چهار سال دوره لیسانس و دو سال فوق و سه تا چهار سال بعد از آن به عنوان دکتری، 
تعداد عناوین را در هر نیم سال حداکثر 15 جلسه پر می کند و نیم سال بعد عنوان دیگر. عناوین پرطمطراق، ولی 
ماهیت و شیوه برنامه آموزشی چنین است که هر نیم سال حداکثر 20 تا 30 صفحه از یک کتاب یا جزوه خوانده 
می شود و سپس نیم سال بعدی عنوان دیگری، در نهایت کل تعلیمات آموزشی یک نیم سال فقط این است که 
بند  اندازه یک  به  واقعًا  بهره علمی  استاد می گوید درس دادیم! ولی  را خواندیم و  این درس  ما  دانشجو می گوید 
انگشت هم نیست. در دوره ارشد و دکتری هم وضع اندکی بهتر است، به طوری که شما فقط گویی به افراد یک 
تعداد کاتالوگ برای آشنایی با محصوالت علمی مربوطه داده اید. از این بدتر اینکه معلوم نیست این کاتالوگ ها اگر 

هم محتوایی ارائه کنند قرار است به چه دردی بخورند.
نکته دردآور آن این است که استادان فعلی هم کم و بیش دانش آموختگان همین سیستم و نظام هستند با مقداری 
بزک و آرایش البته علمی. فرض را بر این بگذاریم که همه چیز در آموزش درست و به سامان باشد، قرار است 
فارغ التحصیالن باستان شناسی، جغرافی، تاریخ، ادبیات، روان شناسی، جامعه شناسی و غیره چه کارهایی برای جامعه 
انجام بدهند و چه خیری از این نظام آموزشی عاید جامعه شود؟ یعنی باید دید که اگر هدف نظام آموزشی دستیابی به 
حقیقت و واقعیت علمی در هر درس و رشته باشد، این موضوع از ابتدا با روش آموزش نظام واحدی و نک زدن علمی 
در فاصله های زمانی یاد شده منافات دارد و اگر هدف نظام آموزشی، برطرف کردن نیازهای کشور در سطوح مختلف 
است، در این صورت باید بتوان نشان داد که انبوه صدها هزار نفر دانش آموختگان دانشگاهی به کار کدامین نیاز 
جامعه می خورند و واحدهای متقاضی این نیروهای کار اعم از بخش دولتی و خصوصی کدامند؟ خواهیم دید که به 
جز تعداد بسیار اندکی از پست های آموزشی در آموزش و پرورش، هیچ واحدی از دستگاه های مشغول به کار، قابلیت 
نظری و عملی برای جذب این نیروهای فاقد هرگونه کارایی عینی در دانشگاه ها را ندارند و اینجا اولین ایستگاه 
فاجعه ملی تحصیل کرده های بیکار پدیدار می شود، کسانی که با بهره مندی از عناوین فاقد محتوای لیسانس، فوق 
لیسانس و خصوصًا دکتری دارای توقعات باالیی از نظام اشتغال جامعه هستند و بعد از چند سال سرگردانی مشغول 

به مشاغل کاذب و یا مشاغل سطح پایین از نظر رده بندی های موجود اجتماعی می شوند.
هنوز معضل سومی نیز در نظام آموزشی و آن هم مربوط به ساز و کار انتخاب دانشجوست که عامل عالقه فردی 
و نیز استعداد الزم ذهنی که متناسب با رشته مورد انتخاب باشد در کمترین درجه به چشم می خورد. همه این ها که 
گفته شد در رشته فلسفه به اضعاف مضاعف بیش از دیگر رشته ها به چشم می خورد؛ از عامل تقاضای بازار کار که 
برای این رشته در همه سطوح صفر است، حتی آموزش پرورش نیز لیسانس فلسفه را در ردیف نیازهای خود اعالم 
نمی کند. از جهت عامل عالقه به جرأت و با استناد به تجربه طوالنی تدریس در این رشته می گویم که کمتر از 20 
درصد دانشجویان این رشته مختصر عالقه ای به آن داشته باشند و باقی مانده دانشجویان و مؤکد در مقطع لیسانس، 
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نه تنها فاقد عالقه شخصی و بلکه واجد یک نوع بیگانگی و ناسازگاری با رشته خود هستند.
از همه این ها که بگذریم این رشته به لحاظ محتوایی مشکل ترین رشته به طور مطلق حتی نسبت به علوم ریاضی و 
مهندسی است و در نقطه مقابل، پذیرفته شدگان در کنکور صرفًا به علت سطح پایین تقاضا و نمره قبولی به آن وارد 
شده و معمواًل فاقد شرایط ذهنی الزم برای تحمل دشواری های محتوایی این رشته هستند و نتیجه کار معلوم است؛ 
رشته دشوار با محتوای کم جاذبه و بازار کار صفر و زیر صفر و استادانی که نوعًا فاقد توانایی های الزم برای ارائه 
گزارش جامع و قانع کننده در موضوعات مورد بحث هستند. اکنون شما بگویید هدف و رسالت از تربیت دانشجوی 

فلسفه چیست؟ و رسالت آن بخت برگشته در دوران بیکاری و بطالت! چه می تواند باشد.
نکته بسیار مهم دیگری که در نظام آموزشی کشور کمترین توجهی به آن نشده است و می توان گفت اساسًا صورت 
مسئله آن به کلی مغفول واقع شده است، مسئله تربیت استاد است. یعنی تمام دغدغه نظام اگر درست تشخیص 
دهد و درست عمل کند شیوه تربیت دانشجو است و حال آنکه هرگز کسی نمی پرسد این عمل تربیت دانشجو را 
چه کسی باید انجام دهد! و هشدار می دهم که فعاًل مقصود بنده از تربیت، مسائل اخالقی و شخصیت انسانی و 
معنوی نیست، اگرچه که این خود از مهمترین مسائل است. خیر مقصود همان تربیت علمی در همان رشته است. 
مگر نه اینکه این کار بر عهده استادان است، ولی از خود نمی پرسیم که استادان چگونه و تحت چه شرایطی تعلیم 
دیده اند؟ می گویید در دانشگاه های کشور و همه در باالترین مدارج تحصیالت تکمیلی یعنی دارای مدرک دکتری 
هستند و نیز احیانًا چند مقاله علمی پژوهشی نیز چاپ کرده اند! مجال توسعه بحث نیست به اختصار بگویم که روش 
فعلی دانشگاه ها در باالترین سطوح خود قادر به تربیت یک استاد مسلط به موضوع کار خود نیست و اگر در گذشته 
در پاره ای از علوم انسانی استادان برجسته ای چون فروزانفر، غنی، قزوینی و محمود شهابی و حتی یحیی مهدوی 
و ده ها چهره علمی برجسته از این قبیل حداقل در علوم انسانی داشته ایم به جهت سابقه تعلیم و تعلم در فضای 
حوزوی بوده و سپس تکمیل و توسعه معلومات خود احیانًا در دانشگاه های خارجی، ولی با مصرف بدون جایگزین آن 
سرمایه ها، اینک فضای علمی استادان دانشگاه اسفناک است، قصد کاستن اوج و قدر خود و همکاران خود را ندارم، 

ولی باید دانست که مسئله استادی دانشگاه غیر از مدرک دکتری است.
اجمااًل به عنوان نشانه ای از یک راه حل عرض می کنم که اگر روزگاری عزم جدی بر اصاًلح نظام آموزشی کشور 
باشد و مردانی کارامد و توانمند با در اختیار داشتن امکانات و بودجه کافی، متصدی این امر شوند، می توان ضمن 
دقت در گزینش استاد و تهیه شیوه نامه هایی برای احراز صالحیت علمی استادان برای استاد، به جز داشتن مدارک 
کذایی و مهم تر از آن موظف کردن همه استادان به مشارکت در مباحثه علمی برنامه ریزی شده میان همکاران خود 
و نظارت بر آن و ارائه گزارش و نتایج کار )و البته یا تأمین مالی مناسب برای اجرای آن( که در این صورت می توان 
امیدوار بود در دو دوره پنج ساله، برگزاری جلسات مستمر مباحثه و تحقیق و نقد و انتقاد در میان استادان هر رشته 

در هر گروه آموزشی به نتایج درخشان در تربیت علمی استادان مبّرز نائل می شویم.

 منظور از این جمله که فلسفه اصیل مسئله مند است و با جامعه و فرهنگ برآمده از آن نسبت دارد چیست؟
این جمله که البته نمی دانم از کیست جمله حکیمانه ای است و می تواند ناظر بر دو مسئله اساسی باشد. نکته اول 
که به محتوای فلسفه مربوط می شود، تفاوت فراگرفتن فلسفه و سپس حتی انجام تبعات و تحقیقات پژوهشی در 
موضوعات فلسفه را با رسیدن به عمق و محتوای مبادی فلسفه و به روایتی تحقق فلسفه در جان و فهم متعاطی 
فلسفه و رسیدن وی به مقام فلسفه بیان می کند. اگرچه آموزش و فراگیری فلسفه در مراحل نخست، شرط الزم 
برای رسیدن به روح تفکر فلسفی است، ولی هرگز مساوی با آن نیست، فلسفه در مقام نخست فلسفه تقلیدی است 
که اگرچه برای مقاصد آموزشی متوسط مفید و الزم است، ولی از دل این گونه فلسفه، خالقیت و پویایی درونی 
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تفکر و قابلیت انطباق با پرسش ها و نیازهای زمانه از دل مبادی اصیل فلسفی حاصل نمی شود. هنوز این مقام توضیح 
بیشتری را می طلبد که بیم تنگنای مکان و زمان آن را مانع می شود.

و اما نکته دوم مربوط است به خاصیت تبعی تفکر فلسفه که سبب پیدایش ملکه ذهنی برای تجزیه و تحلیل مسائل 
می شود. به نحو ارجاع هر مسئله به مبادی اولیه پیدایش آن و سپس بازگشت از آن مبادی به پرسش مطروحه، این 
سبک بحث سبب می شود که فلسفه از چهارچوب محتوای کالسیک خود در مباحث وجودشناسی و معرفت شناسی 
متعارف فراتر رفته و بتواند در قبال مشکالت و مسائل نوین در جامعه داخلی و بین المللی با خالقیت راه گشا باشد. 
رهبران سطوح مختلف جوامع کنونی چنانچه شخصًا از تفکر خالق فلسفی بهره مند باشند و یا از مشاوره صاحبان 
اندیشه بنیادین برخوردار باشند در حل معضالت کنونی، متفاوت با وضع کنونی عمل می کردند. البته باید متأسفانه 
به این واقعیت عمومی اذعان کرد که نوعًا رهبران جریان های سیاسی و نیز صاحبان منافع اقتصادی از همراهی با 
تفکرات بنیادین فلسفی خودداری می کنند، زیرا سیاست اصواًل سطحی نگر و عجول است و آمادگی اجرای تحوالت 
بنیادین را که هزینه های سنگین اجتماعی را در بر نخواهد داشت. اقتصاد سرمایه داری نیز فقط بر چرخه عرضه و 
تقاضای سود محور، دَوران می کند و مصلحت خود را در تابعیت از آرا و اهوای نفسانی که محرک قطار منفعت است 

می بیند تا تأمل و توقف در آستانه حقیقت.
اینجانب خود در طی دهه های گذشته بر بسیاری طرح های بنیادی برای اطالح نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و 
غیره پای فشرده ام که کوچک ترین توجهی از ناحیه اصحاب سیاست و غیره را بر نیانگیخته است و متأسفانه زمانی 
حساسیت این موضوعات معلوم می شود که گردش زمان حاضر به پذیرش فرصت های جدید نخواهد بود. مسائلی 
مانند بیماری سرطان گونه نظام آموزشی کشور و نیز اصالح نظام انتخاباتی عوام گرایانه به نظام انتخابات چندوجهی 
که طرح آن سال های پیش طی مقاله ای در روزنامه اطالعات منتشر و به برخی مراجع عالی تصمیم گیری کشور نیز 

عرضه شد و نیز طرحی برای اصاًلح حداقل، نظام آموزش فلسفه در دانشگاه های کشور و غیره.
 

 تفاوت فلسفه اسالمی و فلسفه غربی را به طور کلی چه می دانید؟
متفاوت جهت  نسبت  در  را  تفاوت  این  باید  بدهیم،  این پرسش  به  نهایی  و  بسیار کلی  پاسخ  بخواهیم یک  اگر 
تفکر فلسفی با جهت تفکر دینی و الهی، در این دو فلسفه دانست. فلسفه اسالمی مانند یک درخت میوه پیوندی 
است که بر پایه فلسفه الهی یونان پیوند خورده و سپس برآمده و تنومند گشته است، فلسفه غربی نیز که در ذات 
و بنیاد خود یونانی است تا اواخر قرون وسطی در قرون سیزده و چهارده میالدی تقریبًا در برآیند کلی خود با 
فلسفه اسالمی همسو و هم جهت بوده، ولی پس از آن به دالیل مختلفی که در این مقام مجال تحلیل آن نیست 
جهت گیری متفاوتی پیدا کرد. بگذارید با یک مثال هندسی موضوع را به ذهن نزدیک کنم؛ اگر دو مثلث یکی 
قائم الزاویه و دیگری مختلف االضالع و با یک زاویه منفرجه را در نظر بگیرید و هر یک از دو ضلع هر یک از 
این زوایا را با یکدیگر مقایسه کنید به این صورت که بگوییم دو ضلع عمود بر یکدیگر قائم الزاویه، یکی نماینده 
سمت و سوی الهی و معنوی فلسفه و دیگری شاخص عقالنیت مستقل فلسفی باشد و همچنین درباره دو ضلع 
الزاویه منطبق کنیم  قائم  مثلث  با  را  فلسفه اسالمی  آنگاه می توانیم سیر تحوالت  مثلث دوم،  منفرجه در  زوایه 
که هر چقدر دو ضلع عمود بر هم را در افق بی کران زمان ادامه دهیم، اگرچه بر طول اضالع و وسعت فضای 
ما بین آن ها افزوده می شود، ولی هیچگاه این دو ضلع از یکدیگر دور نمی شوند، بلکه همواره ضلع عمودی بر 
ضلع افقی فرود می آید و در همه جا این دو ناظر بر یکدیگرند، ولی بالعکس در زاویه منفرجه که آن را نماد سیر 
و  دورتر می شوند  و  دور  یکدیگر  از  دائمًا  دهیم  امتداد  را  اضالع  کردیم، هر چقدر  عنوان  فلسفه غرب  تحوالت 
نسبت آن ها با یکدیگر کمرنگ تر و به تدریج محو می شود. این الگوی کلی وضع فلسفه در بعد از قرون وسطی 
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در هر دو سرزمین فرهنگ شرق و غرب است. جزئیات این بحث و زوایای دیگر آن ذیل طویلی دارد که در این 
نمی گنجد. مختصر 

 به نظر شما آیا فلسفه می تواند در دنیای امروز راهنمای انسان برای حل مشکالت باشد؟
اگر منظور از مشکالت، اموری مانند میزان رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، یا بحران جمعیت و یا مشکالتی 
مانند محیط زیست، رهبری نظام سیاسی بین المللی و امثال این ها باشد، اصواًل آدرس اشتباهی داده ایم، فلسفه ناظر 
به حل مشکالت زندگی جسمانی و فیزیکی و حیوانی بشر نیست، حل این ها را باید از علوم تجربی اجتماعی به مدد 
عقل معاش و حسابگر و عقالنیت ابزاری مدرن جستجو کرد، ولی اگر مقصود مشکل خاص انسان به ما هو انسان 
باشد، یعنی پرسش خاص انسان که چرا زندگی می کنم، چه هدفی باید داشته باشم و مسائلی از این دست، فلسفه 
البته همواره در کار است و صرف نظر از دین که غالبًا حوزه مشترکی از نظر مصداقی با فلسفه دارد، فلسفه تنها 

راه گشا و تکیه گاه برای زندگی دارای توجیه عقالنی است.
 

 در پایان بفرمایید وضعیت امروز فلسفه را چگونه می بینید؟
ایجاد کرده در بحران است.  انسان  بر معنای زندگی  تبع شرایطی که گسترش سیطره کمیت  به  وضعیت فلسفه 
امروز تکنولوژی که روزگاری ابزار رسیدن به سعادت تلقی می شد، ابزار محو هر گونه معنایی برای سعادت محسوب 
می شود و موبایل و اینترنت در جایگاه خدایان المپ نشسته اند، باید منتظر بود.»مگر خضر مبارک پی تواند که این 

تن ها به آن تنها رساند«. 
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بحران در علم ناشی از محدودیت ذاتی آن است

دکتر محمدتقی طباطبایی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران است. از مقاالت ایشان 
می توان »درباره غرب و پرسش از وجود«، »مسئله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت«؛ 
رویکردی فعال به مسئله تکنیک در اندیشه رضا داوری اردکانی«؛ از غرب زدگی تا توسعه نیافتگی، از 
فلسفه تا روشنفکری: سنجش درون ماندگار«؛ »هم پژوهشگر وهم آموزگار« و غیره اشاره کرد. لیال 
احمدی، به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر محمدتقی طباطبایی، به مسائل مختلفی 
در ارتباط با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه، تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

و ... پرداخته است.

 آقای دکتر اگر ممکن است فلسفه را تعریف کنید و بفرمایید هدف از مطالعه فلسفه چیست؟
اما اگر ژرف تر بنگریم  معمول است تعریف فلسفه را به تعداد فیلسوفان، متعدد بدانند، به راستی نیز چنین است، 
خواهیم دید که بیشتر این تعریف ها پیراموِن بینشی محوری جمع پذیر خواهند بود. این بینش محوری، توجه به کلِّ 
واقعیت یا کل نگری است. فلسفه همواره، کلِّ واقعیت را پیش چشم دارد و می کوشد دچار یک سویه نگرِی رایج در 

شناخت روزمره و حتی شناخت علمی نشود.
در شناخت روزمره، انسان در جست وجوی منفعت فردی خویش است و تمامی امور را با توجه به سود و زیان خود 
می سنجد و ارزیابی می کند. چنین نگاهی سبب می شود تا فرد نسبت به واقعیتی فراتر از آنچه برای او واقعی می نماید، 
بی توجه شود و صرفًا پیش پای خویش را ببیند. یکی از تالش های مهمی که در فرهنگ و ادب هر قومی در تاریخ 
انجام شده، در این راستا بوده که توجه فرد را به منافع همگانی بازگرداند تا بتواند دریابد که سود و زیاِن او با سود و 

زیاِن تمامِی افرادی که با آن ها زندگی می کند، پیوسته است و از این کوته نگری بیرون آید.
همین چالش را شناخت علمی دارد، اما در سطحی دیگر. هر علمی، موضوع خاص خویش را دارد که با روِش خاِص 
خویش صرفًا بدان می پردازد و می کوشد تمامی مسائل را با توجه به این موضوع خاص و قواعد رفتاِر آن پاسخ گوید. 
تالش علوم برای حل مسئله، در راستای حل مشکالت بشر است تا بتواند در تعامل با آن ها به باالترین میزان از 
توانمندی برسد و در یک کالم، می کوشند تا انسان به طورکلی، به بیشترین میزان از رفاه و منفعت برسد. اما هر یک 
از علوم این هدف را در زمینه  موضوعی خاص و با روشی خاص دنبال می کنند که از دیگر علوم متمایز است. بر 
این اساس روشن است که علوم هیچ گاه نخواهند توانست با یکدیگر تعاملی بنیادین داشته باشند چراکه بنا بر قاعده 
روش، هرکدام باید در چهارچوب موضوع خاص خود و محدود به روِش خاص خود بمانند. تالش های بسیاری که 

شرط ادب و پرورش، خروج از نادانی نخستین است
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برای تقویت میان رشته ای ها در نیمه ی دوم قرن بیستم شکل گرفت نیز ناظر به همین محدودیِت ذاتِی علوم است 
که البته نقطه ی قوت آن ها است، زیرا اگر علوم چنین محدودیتی نداشته باشند، توان حل مسئله در آن ها بسیار 
کاهش می یابد. بنابراین، گرچه علوم بزرگ ترین توانمندی بشر در زمینه حل مسئله اند، اما محدودیتی ذاتی دارند که 
به آن ها اجازه نمی دهد تا پا از قلمرو خاص خویش بیرون بگذارند و با دیگر علوم وارد گفت و گو درباره رستگاری و 
به زیستِی بشر، با توجه به تمامی جنبه های وجودِی وی و نیز با توجه به محیط زیستی شوند که وی در آن زیست 
می کند و نگاه یک سویه به منافع انسان باعث تخریب آن می شود. اگر توانمندی روزافزوِن بشر به واسطه علم، سبِب 

نابودِی طبیعت شود، آیا می توان این توانمندی را واقعًا توانمندی دانست؟
پرسش این است که توانمندی روزافزونی که سرانجام به نابودِی طبیعت، یعنی نابودِی بشر بینجامد آیا توانمندی 
روزافزون است. بنابراین گرچه در نگاه علمی از یک سویه نگری و محدودیِت موجود در نگاه روزمره به رستگاری و 
به زیستِن انسان فرا رفته ایم و انسانی بسیار توانمندتر پدید آورده ایم، اما هم در سطح نسبِت موجود در میاِن علوم 
)یعنی منافِع گوناگوِن بشر( و هم در سطح نسبِت انسان با طبیعت، یک سویه نگری و محدودیت ذاتی داریم. علوم 
نمی توانند کل نگر باشند، یعنی نمی توانند به رستگاری و به زیستِی بشر با توجه به همه جنبه های وجودی او و نیز در 

نسبت با محیطی که وی در آن زندگی می کند، بپردازند. علوم از توجه به کلیِت واقعیت ناتوان اند.
جهِت مشترِک فعالیت های شناختی بشری، رسیدن به رستگاری و به زیستی است، اما هیچ دانشی نیست که درباره 
چیستِی این جهِت مشترک، سخن بگوید و در جامع ترین شکِل ممکن بدان بپردازد. سخن گفتن از چیستِی این جهِت 
انجام می دهد. فلسفه جای علوم و حتی جای شناخت  با توجه به کلیِت واقعیت، کاری است که فلسفه  مشترک 
روزمره را نمی گیرد و به هیچ وجه ما را از آن ها بی نیاز نمی کند، بلکه خود نیز به داده های مهمی که از این دو بستر 
شناختی برمی آید نیازمند است، اما به نیازی توجه می کند که هرکدام از این دانش ها آن را صرفًا از جهِت خاصی در 

نظر می گیرند و به صورت محدود بدان می پردازند.
فلسفه موضوعی دارد که کلِّ واقعیت است، هدفی دارد که رساندِن بشر به کمال و غایِت به زیستی و رستگاری با 
توجه به کل واقعیت است و فایده ای دارد که خودآگاه کردِن بشر به نحوه های گوناگوِن اندیشیدن و شناختِن وی و 
توانمندی ها و ناتوانی های ذاتِی این نحوه های گوناگون است. فایده فلسفه آن است که دانشمندان دریابند در هر 
دانشی که می اندیشند، آن نحوه از اندیشیدن چه مختصاتی دارد، چه بنیادهایی دارد و بنابراین چه توانایی ها و چه 
ناتوانی هایی دارد و اگر قرار باشد که با دیگر دانش ها در نسبت قرار گیرد، چگونه این نسبت می تواند برقرار شود. 
فلسفه مدام به ما یادآوری می کند که گرچه رستگاری و به زیستِی انسان مهمترین خواسته او است، اما به چنین هدفی 
نمی توان رسید مگر آنکه انسان را در کلیِت واقعیت قرار دهیم و رستگارِی او را با توجه به نسبِت او با کل واقعیت و 

نیز با توجه به تمامِی جنبه های وجودِی او در نظر آوریم.
قوِت چنین نگرشی در توجه به جهِت مشترکی است که علوم همگی به سوی آن در حرکت اند، اما به خاطر روش 
خاص خویش از پرداختن بدان ناتوانند. ناتوانِی آن نیز در فاصله ای است که از زندگی روزمره و نیز زیسِت علمی 
میان  از  را  روزمره و هم در شناخت علمی، مسئله حل می کنیم و چالش های موجود  زندگی  در  ما هم  می گیرد. 
به خوبی  نمی پرسیم، چراکه  آن ها  فایده  از  کارهایی هیچ گاه  انجام چنین  که هنگام  است  بدین خاطر  برمی داریم. 
روشن است. اما در فلسفه مدام از فایده آن می پرسیم، زیرا فلسفه برای آنکه بتواند مفید باشد، یعنی بتواند ما را در 
سطح زندگی روزمره و زیسِت علمی به خودآگاهی برساند، نیاز است تا از مسائل جزئی و چالش های موجود فاصله 
بگیرد و در چنین فاصله گذاری است که فایده انجام چنین کاری ناروشن می شود. ناتوانی و محدودیِت فلسفه نیز در 
هم بستگی با توانمندی آن است. توانمندی فلسفه در کل نگرِی آن است، اما این کل نگری سبب می شود تا فلسفه از 
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امور جزئی و مسائل موجود فاصله بگیرد و به درستی چنین برداشت شود که فلسفه انتزاعی است و به امور واقعی توجه 
ندارد. این جاست که فلسفه برای رفع این فاصله از امور جزئی، نیاز دارد تا مدام با شناخت روزمره و شناخت علمی در 
نسبت باشد، در گفت و گو با آن ها به کل واقعیت بیندیشد. فلسفه برای آن که به کل واقعیت بیندیشد نباید یک سره 
زمین واقعیت موجود را رها کند، بلکه باید مدام در میان شناخت روزمره و علمی و شناخت فلسفی در رفت و آمد باشد. 
کارویژه فلسفی در این رفت و آمد، شکل می گیرد بنابراین، هنگامی که از تعریف فلسفه سخن میگوییم افزون بر 

موضوع، هدف و فایده فلسفه، باید از چگونگِی انجاِم کار فلسفی سخن بگوییم.
 

 به نظر شما نام گذاری روزی به نام فلسفه صرفاً برای بزرگداشت و تجلیل از آن است یا هدف دیگری را 
دنبال می کند؟

ابتکار یونسکو در نام گذاری روزی به نام فلسفه از این جهت بسیار ارزشمند است که با بزرگ داشِت فلسفه در این 
روز به ما یادآوری می کند که به رغم تمامی ادعاها درباره پایان فلسفه یا پایان متافیزیک، انسان از آن جهت که انسان 
است، از آن جهت که عاقل است، ضرورتًا نیازمند به پرداختن به پرسش هایی است که از درون عقل برمی خیزند و به 
او تحمیل می شوند. پرسش های فلسفی از آن جهت که ناظر به رستگاری بشر در کلیِت واقعیت اند، از نیازی واقعی 
خبر می دهند و به همین خاطر نیز نه فراموش شدنی اند و نه یک بار  برای  همیشه، پاسخ گفتنی اند. یادآورِی این نیاِز 
ژرِف بشری در زمانه ای که روز به روز به نیازهای روزمره ی بشر افزوده می شود و دانش نیز به چنین توهمی دامن 
می زند که به تنهایی پاسخ گوی تمامی نیازهای بشر است و بنابراین دیگر جایی برای طرح فلسفه و نیازهای فلسفی 
نیست، کاری است ضروری. توجه به پرورش و ادِب نوِع بشر، توجه به نیازی است بسیار ژرف تر از نیازهای روزمره 

انسان که باید همواره آن را به یاد آورد و بازگو کرد.
 

 گفته می شود کار فلسفه، ناراحت کردن یا نکوهش حماقت است. تفسیر شما از این جمله چیست؟
پس از این خواهم گفت که کار فلسفه چیست و چگونه انجام می شود. کار فلسفه، ناراحت کردن یا نکوهش نادانی 
نیست. یکی از مسائل مهمی که فلسفه در طول تاریخ بدان پرداخته مسئله پایدیا، پرورش یا ادب است. در تاریخ 
معموِل فلسفه، سوفیست ها به عنوان نخستین کسانی معرفی می شوند که به این مسئله پرداختند و پس از ایشان و 
در تقابل با فهم ایشان از مسئله ادب، این سقراط است که به عنوان پدِر فلسفه به این پرسِش انسانی پرداخت. )دقت 
نمایید که من می گویم تاریخ معموِل فلسفه، زیرا تاریخ فلسفه موجود بیش از آن که تاریخ فلسفه جهان باشد، تاریخ 
فلسفه ی غرب است. از این رو در چنین تاریخی به ضرورت به تاریخ اندیشه دیگر مردمان و نیز اثرپذیرِی فلسفه 
یونانی از آن ها بی توجهی شده است و چنین برداشت می شود که گویی پرسش از ادب و پرورش، محدود به ایشان 
بوده و ایشان نخستین کسانی بوده اند که بدین مسئله توجه کرده اند. به این مسئله در تاریخ اندیشه بشر پیش از 
یونانیان نیز توجه شده بوده، فلسفه یونانی اگر خصوصیتی دارد در نحوه ی پرسش  آن است که پرسش از چیستی 
باشد، نه در طرح این پرسش به طور کلی. ناگفته نماند که اکنون سال هاست توجه به تاریخ فلسفه جهان در میان 
غربیان بسیار جدی شده است و شاید بتوان گفت حتی طرح این مسئله نیز، باز مدیون تأمل ها و بازنگری های ایشان 

است و مثال هایی از اندیشه های پیش از یونانی نیز از جانب ایشان، به دست داده می شود(.
حال برگردیم به نقش سقراط. سقراط دریافت که برای ادب کردن و پرورِش یک انسان، پیش از آن که بخواهیم او 

را آموزش دهیم نیاز است، او خود نیز به نیازش بدین پرورش آگاه باشد و در یک کالم، بخواهد که پرورش یابد.
نخست  او  کنیم  ادب  را  کسی  بخواهیم  اینکه  برای  است.  پرورش پذیری  پرورش،  امکاِن  شرِط  که  دریافت  وی 
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باید ادب شدنی باشد. این مفهوِم ادب شدنی  بودن یا پرورش پذیری در پیوند است با آگاهِی فرد بر نادانِی خویش. 
از نادانِی خویش آگاه نیست، بلکه خود را  نکته مهم آن است که فرِد انسان در حالت طبیعِی خویش به هیچ وجه 
داناترین می انگارد. بیرون آوردِن فرد از این حالت نخستین، شرِط ادب شدن و پرورش یافتِن اوست. سقراط به پیروی 
از سوفیست ها دریافت که برای دگرساختِن این حالِت نخستین نیاز است تا با روشی جدلی و در یک گفت و گوی 
طراحی شده، فرد را بر نادانِی خویش آگاه سازد. این کاری بود که سوفیست ها انجام می دادند و در پایان با آگاه کردِن 
فرد به نادانی اش از او طلب مزد می کردند تا او را آموزش دهند، اما سقراط طلب مزد نمی کرد و شاید به همین خاطر 

نیز به دست همان سوفیست ها به این جرم محاکمه شد که جوانان را فاسد می کند.
نکته مهمی که در پرورش پذیری وجود دارد پاک شدن از نادانی است و این پاک شدن زمانی رخ می دهد که فرد در 
پایان یک گفت و گوی جدلی درمی یابد که نادان است و از این آگاهی بر نادانِی خویش، شرمگین می شود و وجودش 
از این نادانی پاک می شود. آنچه ناراحت کردن نامیدید، ناراحت کردن نیست، بلکه ناراحت شدِن فرد از نادانِی خویش 
به نظر  می کند.  پاک  و  می سوزاند  را  بنیادین  نادانِی  آن  یک سره  آگاهی،  این  از  برآمده  شرمسارِی  آتِش  که  است 
فیلسوفان، فرد تا از این نادانی نخستین بیرون نیاید، ادب شدنی نخواهد بود. بنابراین نکوهش نادانی، نه کار فلسفه 
بلکه مقدمه هرگونه پرورش انسانی است. انسانی که بخواهد از روزمرگی خویش بیرون آید و به سوی دانش حرکت 
کند و خود را بپرورد، نخست باید از نادانی بنیادیِن خویش پاک شود. سعدی در گلستان بیتی دارد که به این نگاه 

بسیار نزدیک است:
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی   گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن

بنابراین نگاه، تربیت کردن، افزودِن دانش نیست، بلکه پاک کردن از جهل و نادانی است که تا چنین نشود، امکانی 
برای دانش افزایی نخواهد بود.

 در ترجمه فیلوسوفی گفته می شود فیلو به معنی دوستدار و سوفیا به معنی خرد است و فیلسوفان دوستداران 
خرد نامیده می شوند. به نظر شما این خرد باید نزد فیلسوف باقی بماند یا به زندگی مردم وارد شود تا حیات 

و مرگی نیکو داشته باشند؟
درست است که فیلسوف، دوستداِر خرد است، اما خرد نزد فیلسوف نیست، بلکه خرد، خود را در رفتار و کردار و گفتاِر 
مردمان آشکار می کند. خرد، از آغاز نزد مردمان است نه فیلسوف. فیلسوف کسی است که بدین خرد، توجه دارد و 
نسبت بدان خودآگاه است. بنابراین فیلسوف نباید خرد را به زندگی مردمان وارد کند، بلکه باید مردمان را نسبت به 
خردی آگاه سازد که در رفتار، کردار و گفتاِر خوِد ایشان در کار است، اما از آن بی خبرند و به همین خاطر نسبت بدان 
درک روشنی ندارند و در مواقع حساس نمی توانند از آن به درستی بهره ببرند. در همین راستا است که می توان از 
کار فیلسوف نیز سخن گفت. نخست باید توجه داشت که خرد، امری است موجود و متحقق. به واقع آن چیزی خرد 
نامیده می شود که در مقام عمل، راهبِر مردمان است. خرد عبارت است از آن سنجه و معیاِر کلی ای که مطابق با 
آن، فرد در زندگِی خویش داوری می کند و دست به گزینش می زند. فرد در هر گفته یا کرده خویش، خرد خویش 
را آشکار می سازد. سنجه  ای که با آن درستِی این کردار و گفتار سنجیده می شود، خرد است و این خرد، امری فردی 
نیست، بلکه امری است جمعی. بدین  خاطر است که افراد نسبت به کردار و گفتار یکدیگر، داوری دارند و آن را به جا 
یا نا به جا می پندارند. آداب و رسوم اقوام و مردمان، تجسِد این خردی است که همچون سنجه عمل می کند. خرد 

یک توان انتزاعی نیست، بلکه تواِن درست داوری کردن است.
تا زمانی که فرد در زندگی روزمره خویش با چالش روبه رو نیست و همه امور به  هنجار است، نیاز به فهمی درست و 
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روشن از تواِن درست داوری کردن نیست. زیرا فرد در هر موردی می داند که داوری درست چیست و مطابق با آن نیز 
عمل می کند، اما هنگامی که فرد نمی تواند به درستی داوری کند و نه تنها فرد که مردمان به طورکلی از داوری کردن 
ناتوان می شوند، زمانی است که بیش از هر زمان دیگر، اهمیت فلسفه و کار ویژه آن آشکار می شود. درست است 
که خرد امری است موجود و متحقق در آداب و رسوِم مردمان اما در وضعیت بحران، خرد در داوری فرو می ماند 
و نمی تواند درست را از نادرست تشخیص دهد. در چنین زمانی، فلسفه که کارش از روز نخست، مفهوم سازی و 

روشن سازِی همین خرِد در کار است، اهمیتش روشن می شود.
فایده ی فلسفه، ایجاد خودآگاهی است اما این کار را چگونه انجام می دهد؟ فلسفه با بازگشت به خرد موجود در جامعه 
و تالش برای فهِم چیستِی آن و توضیح چگونگِی رفتاِر آن، به تعریفی از خرد می رسد که مطابق با آن می تواند در 
زمانه ی بحران، جهت گیرِی کلی حرکت به سوی به زیستی و رستگاری انسان را روشن سازد. فلسفه این کار را در 
گفت وگو با شناخت روزمره و شناخت علمی انجام می دهد. در یک چنین گفت و گویی، فلسفه می کوشد تا آنچه در این 
دو بستر از شناختن وجود دارد را صورت بندی و مفهوم سازی کند تا درکی روشن نسبت به چیستِی خرد به طورکلی 
فراهم سازد. این درِک روشن، مهمترین بینشی است که فلسفه می تواند به بشر بدهد تا بر اساس آن بتواند در مواقع 

بحرانی، چاره جویی کند و در راستای منفعِت کلِی خویش حرکت کند.
 

 آیا اگر فلسفه در حوزه های دیگر وارد شود و نقش مشاور و راهنما را ایفا کند، حوزه هایی مانند سیاست، 
حکومت، اقتصاد یا دین، به این معناست که در خدمت حکومت درآمده است و نقش مستقل خود را از دست 

داده است؟
فلسفه همان طور که در تعریف آن آمد و با توجه به کار خاصی که انجام می دهد به هیچ وجه مستقل نیست و جدا 
از زندگی روزمره یا شناخت علمی، تعریف نشده تا اگر در نسبت با آن ها قرار گرفت، بیم آن برود که استقالل خود 
را از دست دهد. مشکل در طرح این پرسش، فرِض پیوستگِی مفهوم استقالل با مفهوِم جدایی است. درست است 
که فیلسوف هنگام تحلیل و تفکر فلسفی، از اصول فلسفی پیروی می کند و از دایره فلسفه پا بیرون نمی نهد، اما 
با خود و جهان، در  برقرار کردن  از نسبت  استقالِل فلسفه هم چون گونه ای خاص  این  نیست که  بدان معنا  این 
تعارض است با گفت و گوی فلسفه با زندگی روزمره و شناخت علمی. همان طور که در تعریف کار فلسفی توضیح 
داده شد، کار فلسفی انجام شدنی نیست، مگر در نسبت با همین دو زمینه. بنابراین نه تنها این مشاوره و گفت و گو، 
نافی استقالل فلسفه نیست، بلکه اگر چنین کاری انجام ندهد، دیگر فلسفه نخواهد بود. در این صورت بهتر است 
هم سخن با بیشتر ناآشنایان به فلسفه، آن را تفکری انتزاعی، یعنی بی ربط با واقعیت و درنتیجه بی فایده خواند. فایده 
بنیادها و نحوه ی  به  نیز خودآگاه ساختِن دانش ها نسبت  به زندگی روزمره و  انسان نسبت  فلسفه، خودآگاه ساختِن 

شناختِن خویش است.
 

 به عنوان سؤال آخر وضعیت علم فلسفه و تأثیر آن را بر زندگی در دنیای امروز چگونه می بینید؟
همان گونه که در بحث از فایده فلسفه گفته شد، این فلسفه است که به بنیادهای زندگی انسان امروزین و بنیادهای 
دانش می اندیشد. این بنیادها را فلسفه پدید نمی آورد، همان گونه که خرد را فلسفه پدید نمی آورد، اما این فلسفه است 
که ما را نسبت به این بنیادها خودآگاه می سازد تا از توانایی ها و ناتوانی های خویش آگاه شویم و به نحوی رفتار کنیم 
تا به غایت فلسفه که زیستن در تناسب با کلیِت واقعیت باشد، نزدیک تر شویم. خردی که راهبِر انسان مدرنی است 
که جهان علمِی امروزین را پدید آورده، در فلسفه است که مفهوم سازی می شود و درباره چیستِی آن سخن گفته 
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می شود. تا فلسفه نباشد نسبت به خرِد جهاِن مدرن، یعنی خرِد علمی ناآگاه خواهیم ماند و آثار این ناآگاهی را امروز 
می توانیم در جامعه خویش ببینیم؛ جامعه ای که سال هاست در آرزوی توسعه و پیشرفت است و در این راه از جان و 
مال خویش در راِه کسِب علِم جدید، تا جای ممکن هزینه کرده، اما در این راه پیش نرفته و سرگردان است. علِت 
این سرگردانی، نشناختِن چیستِی آن خردی است که زندگی انسان امروزین را راه می برد و علم را بنیان می نهد. ما 
خرد علمی را نمی شناسیم، زیرا گمان کردیم که خرِد علمی همان تکنیک های آزمایشگاهی ای است که دانشمندان 
انجام می دهند. درست است که این تکنیک ها و روش ها، تحقق و تن آوردگِی خرد علمی است، اما انجام و تکراِر این 
روش ها و تکنیک ها به هیچ وجه ما را نسبت به آن ها خودآگاه نمی سازد تا دریابیم که چگونه باید آن ها را به کار ببندیم 
تا در راستای به زیستی و رستگاری  مان باشد. فلسفه، موضوعی دارد، فایده ای دارد، هدفی دارد و مهم تر از همه، نحوه 
انجامی دارد که ما نسبت به بیشتر آن ها هنوز در ابهام هستیم. ابهام در این زمینه یعنی ابهام در شناخِت خردی که 

قرار است راهبِر ما در بحرانی ترین لحظات تاریخ مان باشد.
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کرونا بشر را در وضعیت 
»ناامنی اگزیستانسیالیستی« قرار داده است

دکتر حسین مصباحیان عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران است. وی در حال تحقیق 
پیرامون ایده و نهاد دانشگاه است که قرار است در کتابی دو جلدی با عنوان فلسفۀ دانشگاه منتشر 
شود. کتابی که بخشی از آن به چهار مرحلۀ تاریخی در تاریخ نهاد دانشگاه )پاریس- هاله - برلین 
و فینکس( و بخش های دیگر آن به ایده دانشگاه نزد فیلسوفانی چون کانت، شلینگ، فیخته، هگل، 
شالیر ماخر، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس، گادامر، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن، همبولت، 
وبر و بوردیو اختصاص خواهد یافت. او در مورد دو پروژه فوق تا به حال چند مقاله شامل »درباره شرایط 
امکان آموزش فلسفه در دانشگاه«، »درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی«، »دانشگاه از تاریخ 
تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و باز اندیشی فلسفی ایدۀ دانشگاه«، انتشار داده است. تا 
پیش از دو پروژه فوق، تمرکز پژوهش های وی تفسیر غیرغربی از دو مسئله اساسی فلسفۀ مدرن 
غربی، یعنی سوبژکتیویته و جهان شمولی )به مثابه ستون های اصلی مدرنیته( بوده است که حاصل 
آن در کتاب مدرنیته و دیگری آن و نیز مقاالتی مانند »انسان آرزوها و خدا به مثابه فراسوی هستی: رو 
به رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن بنیادی« و »ردیابی مضمون رهایی بخش سوبژکتیویته 
از فرانکفورت تا پاریس« انتشار یافته است. لیال احمدی، به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با 
دکتر حسین مصباحیان، به مسائل مختلفی در ارتباط با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه، تأثیر فلسفه 

بر زندگی اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی و... پرداخته است.

 آقای دکتر همان طور که می دانید نوزدهم نوامبر از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی فلسفه نام گذاری 
شده است. سابقه و دلیل این نام گذاری چیست؟

بله، سومین پنج شنبه نوامبر هر سال به نام روز جهانی فلسفه نام گذاری شده است و امسال این پنج شنبه با 19 نوامبر 
/ 29 آبان مصادف شده است. نخستین بار روز جهانی فلسفه در سال 2002 توسط یونسکو اعالم شد و بعدها در سال 
2005 این سازمان رسمًا اعالم کرد که در پنج شنبه سوم نوامبر هر سال این روز گرامی داشته خواهد شد. از همان 
سال های آغازین، تأکید یونسکو بر برجسته ساختن وجوه جهانی، عام و همه شمول فلسفه و همزمان تأکید بر نقش 
فلسفه در باروری فرهنگ ملل مختلف بود. مثاًل در یکی از بندهای بیانیه یونسکو در سال 2002 اعالم شده بود که 
باید بر اهمیت همه شمولی )جهانی شدن( آموزش برای نسل های آینده تأکید گذاشت. بندی که با بندهای دیگری 

نمی توان بازتولید الگوهای آماده فکری را فلسفه نامید

دکتر حسین مصباحیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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نظیر ضرورت توجه به مسائل انسان جهان معاصر و اهمیت مواجهه انتقادی با تعهدات و تعلقات ملی، منطقه ای و 
بین المللی به فلسفه همراهی شده بود. به طور رسمی اما در 29 ژوئیه سال 2005 یونسکو بیانیه ای در 11 پاراگراف 
انتشار داد که در قسمتی از آن بر نقش این سازمان در ترویج فلسفه در سطح جهان تأکید شده بود و تعیین روزی 
جهانی برای فلسفه در همین جهت ارزیابی شده بود. این سند که بر پایه تجربیات سه سال پیشین تنظیم شده بود، 
در حقیقت به ابعاد مختلف تعیین روزی برای فلسفه پرداخته بود و در آن اظهار امیدواری شده بود که با چنین کاری 
زمینه های الزم برای گفت وگوهای چند فرهنگی در سطح فلسفی فراهم آید. ضرورت آموزش فلسفه هم یکی دیگر 
از مهمترین نکاتی بود که در این سند مورد تأکید قرار گرفته بود و رسمًا در آن قید شده بود که گنجاندن تدریجی 
آموزش فلسفه در برنامه نظام های آموزشی کشورهای مختلف مورد حمایت و تشویق یونسکو قرار می گیرد. یا در 
یکی دیگر از بندهای این بیانیه تصریح شده بود که باید آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت فلسفه باال برد و نشان 
داد که چگونه فلسفه می تواند در تفسیر تأثیرات جهانی شدن یا تحلیل مواجهه جوامع مختلف با مدرنیته نقش ایفا کند. 
در سال های بعد هم موضوعاتی مانند نسبت حق و قدرت )در سال 2008 در ایتالیا( فلسفه و گفت وگوی فرهنگ ها 
)در سال 2009 در روسیه( و فلسفه، نظر و عمل )در سال 2010 که قرار بود در ایران برگزار شود که به دالیلی نشد( 
مورد توجه قرار گرفتند. اصواًل یونسکو هر سال موضوعی خاص را معرفی می کند و مؤسسات فلسفی کشورهای 
مختلف هم سعی می کنند خود را با آن موضوع تعیین شده تطبیق دهند. گرچه همواره چنین اتفاقی نمی افتد. می توان 
گفت تعیین موضوعات برای سال های مختلف توسط یونسکو، تابع تحوالت جهانی همان سال است. مثاًل در سال 
2019 توجه به نقش فلسفه در جوامع و مناطق مختلف در دستور کار یونسکو قرار گرفت. هدف این بود که مشارکت 
فیلسوفان همۀ جهان در پرتوافکندن بر مسائل مهم منطقه ای و جهانی سال، مسائلی نظیر مهاجرت، رادیکالیسم و 
تغییرات محیطی به کار گرفته شود. امسال نیز از سوی یونسکو بررسی ابعاد فلسفی بیماری همه گیر کووید 19، به 

ویژه زبان و معنای آن پیشنهاد شده است که با آنچه جهان درگیر آن است، دقیقًا منطبق است.
اما در مورد علت یا فلسفه نام گذاری باید گفت که اصواًل وقتی روزی برای چیزی یا کسی اعالم می شود، هدف 
این است که توجه همگان به آن موضوع، شخص، حادثه و... جلب شود. در مورد روز فلسفه هم در متون مختلف 
یونسکو هم همین امر مورد تأکید قرار گرفته و گفته شده است که هدف از این نام گذاری جلب توجه همگان به نقش 
فلسفه در زندگی و تاریخ بشری است. در همان سند 2005 یونسکو این گونه تأکید شده است که هدف نام گذاری 
فراهم آوردن شرایطی برای فهم بهتر رشته فلسفه یا معرفت فلسفی به ویژه برای جوانان است. با این افزوده که 
یونسکو امیدوار است فلسفه بتواند رشته ای باشد که مشوق تفکر انتقادی و مستقل باشد و به فهم بهتر جهانی که 
در آن به سر می بریم کمک کند. انتظاراتی هم در این بیانیه از برگزاری کنفرانس های ساالنه به مناسبت روز جهانی 
فلسفه قید شده بود. مثاًل در بندی از این بندها بر نیاز به تأمالت فلسفی مسئول و منقد و ضرورت آگاهی بین المللی 
بیشتر به این موضوع تأکید شده بود. گو اینکه عالوه بر این، قید شده بود که صورت بندی روش ها و رویکردهای 
نوین آموزش فلسفه یکی دیگر از انتظارات است. گرچه یونسکو بر گسترش آموزش های فلسفی در سطح جهان 
تأکید می گذاشت، ولی از این هم غافل نبود که از طریق ترویج فلسفه، نقش تعیین کننده و مأموریت روشنفکری 
آن بیشتر دیده خواهد شد، چیزی که به صراحت در یکی از بندها قید شده بود. در مجموع، ولی شاید بتوان دلیل 
اعالم چنین روزی را در کلمات خانم اُدری آزولِی )Audrey Azoulay( که زمانی وزیر فرهنگ فرانسه بود و در 
سال 2017 مدیرکل سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یا همان یونسکو شد، جست وجو کرد که فلسفه نه 
تنها وسیله ای ارزشمند برای اندیشیدن درباره تغییر است، بلکه همچنین معرفتی است که گفت وگو و مدارا را مورد 
تشویق قرار می دهد و بر آن پای می فشارد. همین دو نکته، یعنی ضرورت تغییر و ضرورت گفت وگو بر سر محتوا و 

روش تغییر کافی است که روزی به نام فلسفه تعیین شود.

دکتر حسین مصباحیان/ فلسفه، دین و الهیات
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  وقتی به روز فلسفه می رسیم ناخودآگاه این پرسش به ذهن می آید که فلسفه چیست؟ آیا می توان به این 
پرسش ورود کرد؟

دشوارترین، جدی ترین و مزاحم ترین پرسش هر معرفتی پرسش از چیستی آن است. پرسشی که نه تنها دست اندرکاران 
علوم طبیعی و شعب مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی را آزار می دهد، بلکه اهالی فلسفه را نیز در هزارتوی پر پیچ 
و خم خود گرفتار می سازد. پرسش از فلسفه تقریبًا همزاد با خود فلسفه بوده است. حتی در دیالوگ های افالطونی به 
طور مثال، که گفته اند بیشتر در حوزه اخالق قرار می گیرد، پرسش از فلسفه طرح شده است. افالطون در قسمت هایی 
از منون به ماهیت فلسفه و روش های فلسفی، در رساله های گرگیاس، پروتاگوراس و اپولوژی به اهداف متناسب با 
فلسفه و در جمهوری به رابطۀ نقد فلسفی و اجزای زندگی روزانه می پردازد. من نمی خواهم سیر پرسش از فلسفه 
را در تاریخ فلسفه پیگیری کنم، فقط می خواهم به این نکته توجه دهم که پرسش از فلسفه اصواًل بخشی از فلسفه 
است. حتی فیلسوفانی مانند ویتگنشتاین که در جایی از کتاب پژوهش های فلسفی ادعا می کند که متافلسفه اصواًل 
وجود ندارد، خود در همین کتاب، فهم فلسفی را موضوع پژوهش قرار می دهد و بدین ترتیب وارد حوزه متافلسفه 
می شود. همین مطلب به نحوی دیگر در مورد ریچارد رورتی که به بی حاصلی فلسفه در برخی حوزه ها حکم می دهد، 
نیز صادق است. تا حدی که اصواًل رورتی را به دلیل همین حکم )حکم بی حاصلی فلسفه در برخی حوزه ها( اصواًل 
نقش  و  فلسفه  ماهیت  مورد  در  پژوهش  مبرهن ساختن چنین حکمی،  متافیلسوف خوانده اند، چرا که الزمۀ  یک 
فلسفه است. بنابراین، به نظر می رسد که پرسش از فلسفه برای هر فیلسوفی مطرح است. تعاریفی هم که از فلسفه 
شده است به اندازه خود دیدگاه های فلسفی، متنوع است. پاسکال به طور مثال فلسفه را در پیوند با کرامت انسانی 
تعریف می کرد و می گفت کرامت ما در تفکر ما قرار دارد، پس بگذارید تالش کنیم که خوب فکر کنیم. یا آلبر کامو 
جدی ترین مسئلۀ فلسفه را مسئلۀ خودکشی می دانست. از نظر او پرداختن به اینکه زندگی ارزش زندگی کردن دارد 
یا نه در واقع جدی ترین مسئلۀ فلسفی است. بنابراین خودکشی تنها مسئله ای است که فلسفه باید به آن بپردازد و 

ماهیت فلسفه چیزی جز اندیشیدن به موضوع خودکشی نیست.
بنده از بین تعریف هایی که به آن ها آگاهی دارم، با تعریف خوزه اورتگایی گاست، فیلسوف نوکانتی حوزه ماربورگ 
هم افقی وجودی بیشتری دارم. این فیلسوف اسپانیایی فلسفه را مطالعۀ ریشه ای )رادیکال( هستی می داند و برای 
وضوح بخشیدن به آن، ویژگی هایی را برای آن ذکر می کند: نخست اینکه خود هستی امری انتزاعی نیست. هستی، 
زندگی من است و زندگی یک دادۀ ریشه ای است. زندگی مقدم بر تفکر است. من پیش از آنکه به حیرت خود پاسخ 
بگویم که چیستم، رویارو با واقعیتی می یابم که هستم نام دارد. به همین دلیل است که گاست به طور مثال کوژیتوی 
دکارتی را به نقد می گیرد و می نویسد این سوبژکتیویته نیست که یک واقعیت مطلق یا یک داده رادیکال است. 
این زندگی است که یک داده رادیکال است. دومین ویژگی فلسفه چیزی است که گاست آن را اصل خودگردانی 
/ خودبسندگی فلسفه می نامد. فیلسوف نمی تواند چیزی را به عنوان حقیقت بپذیرد که بر بنیاد فلسفه شکل نگرفته 
باشد. فیلسوف نباید از حقایق مفروض قبلی چیزی در ذهن داشته باشد. فیلسوف همچنین نباید هیچ چیزی را پیش 
فرض بگیرد، چرا که فلسفه معرفتی بدون فرضیات است. ویژگی سوم فلسفه آن چیزی است که گاست آن را اصل 
کلیت می نامد، اصلی که همچون اصل خودبسندگی، فلسفه را از علم متمایز می سازد. آنچه ما علوم )زیست شناسی، 
فیزیک، طب، نجوم، شیمی و...( می نامیم، رشته هایی هستند که فقط به بخشی از واقعیت عالقه مند هستند و نه به 
تمامیت آن. فلسفه، ولی با کل و با تمامیت واقعیت سرو کار دارد و درگیر دنیا و »آنچه در آن است« است، چه این 
دنیا دنیای مادی باشد، چه دنیای ذهنی، چه خیالی چه مطلوب. فیلسوف از نظر او یک متخصص است، متخصص 
فلسفه  است که  این  فلسفه  ویژگی چهارم  تلقی شود.  متناقض نما  یا  پارادوکسیکال  عبارتی که می تواند  جهان ها. 
معرفتی تئوریک )نظری( است. فلسفه خود یک کنش یا فعالیت است، فعالیتی که ما می توانیم به آن اشتغال یابیم و 
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بنابراین خود بخشی از زندگی و حتی شیوه ای از زندگی است، گو اینکه شیوۀ متفاوتی از زندگی باشد. وقتی فلسفه 
معنای  به  اندیشمندانه  اندیشمندانه: »زندگی  و  نظری  تئوریک،  به صورت  مگر  ندارد،  زندگی حضور  دارد،  حضور 
ایستادن در خارج از زندگی و به معنای رعایت فاصله ای معّین بین زندگی و خود است. فیلسوف بودن از نظر گاست 

هیچ چیز جز مؤلفه ای انتزاعی از زندگی من نیست«.
بنابراین، فلسفه مطالعۀ ریشه ای زندگی است. مطالعۀ ریشه ای، یعنی مطالعۀ همه زندگی. همه زندگی ولی حضور 
ندارد. به همین سبب است که بشر ناخرسند است و به دنبال بخش گمشدۀ زندگی می گردد، او دلتنگ آن چیزی 
است که وجود ندارد. انسان یک کشتی شکسته و از دست رفته در اقیانوس وجود است. فلسفه پناهگاهی است، از این 
رو، که در آن، بشر به پژوهش همه هستی زندگی می پردازد، فیلسوف از نظر گاست باید بداند که مطالعه او مربوط 
به کل زندگی است. فلسفه نوعی ارتفاع گرفتن توسط کسی است که خود را در خطر سقوط می بیند و تالش می کند 
حادثۀ سقوط را خنثی سازد. فلسفه تالش برای بنا کردن چیزی برای کسی است تا بتواند در خالء، جسمی سخت 
بیابد و بر آن بایستد. گاست در فلسفه چیست قطعه زیبایی دارد در باب فلسفه، که به زیبایی توسط آقای سیاوش 
جمادی ترجمه شده است و نقل آن هم می تواند ما را به این تعریف از فلسفه نزدیک کند که: فلسفه نارضایتی از 

وضع موجود و دلتنگی برای جایی است که اینجا نیست و هم ادای ِدینی به فلسفه، در روز آن تلقی شود:
این همه مشتاقی برای فلسفه از چه روست؟ چرا نباید به زندگی فارغ از فلسفه ورزی و به آنچه در جهان یافته ایم، 
قناعت کنیم؟ چرا نباید به آنچه از پیش بوده، به آنچه در آنجا به وضوح فراپیش ما است، بسنده کرد؟ به این دلیل: 
همه آنچه فراپیش ما است، هرآنچه در آنجاست، تمامی آنچه به ما داده شده و همه چیزهای حاضر و روشن، در ذات 
خود جز قطعه ای صرف، جز تکه ای، پاره ای و ته مانده چیزی غایب نیستند و ما را یارای آن نیست که به آن ها بنگریم 
و جای خالی آنچه را در آنجا نیست، احساس نکنیم. در هر موجود داده شده، درهر داده موجود در جهان، این خط 
شکسته ذاتی می بینیم. می بینیم که درد از اصل بریدگی آن موجود، درد اشتیاقش که در طلب پاره گم گشته خویش 
است و ناخرسندی خدایی آن به نزد ما ناله سر می دهد … این ناخرسندی، همچون دوست داشتن بدون دوست داشته 
شدن و همچون دردی است که در اعضایی که نداریم، حس می کنیم. دلتنگی برای آنچه نیستیم، شناخت خویشتن 

چونان چیزی لنگ و لوچ و ناکامل. این است آن ناخرسندی....

 پس با این حساب، این تلقی که فلسفه مخاطب خاص دارد و متعلق به همه مردم نیست، تلقی درستی نیست؟
خیر. به هیچ روی درست نیست. گرچه درست است که زبان فلسفه همچون زبان علم تخصصی است و بنابراین 
متخصصان بهتر می توانند سر از ساز و کارش درآورند، اما این بدان معنا نیست که فلسفه متعلق به مردم نیست. در 
فلسفه بر به رسمیت شناختن حق هر فردی برای فلسفه ورزیدن )در نظر و در عمل( تأکید می شود. در جهان معاصر 
نیز بر ضرورت تالش برای فراهم آوردن امکانات بیشتر برای دسترسی تعداد بیشتری از مردم به فلسفه مورد تأکید 
قرار گرفته است. به طور مثال فیلسوف فرانسوی، ژاک دریدا کتابی دو جلدی نوشته است به نام حق به فلسفه که 
در آن حق دسترسی همگان به فلسفه مورد بحث قرار گرفته است. حق به فلسفه، اما همان گونه که همین فیلسوف 
بحث می کند به هیچ وجه به این معنا نیست که می توان یا باید یک رابطه بی واسطه و فوری با فلسفه برقرار کرد. 
به هیچ رو نمی توان بازتولید الگوهای آماده فکری را فلسفه نامید. هیچ فعالیت فلسفی ای نمی تواند شکل بگیرد، 
مگر آنکه پیشاپیش حداقل منابع حوزه فعالیت فلسفی مورد نظر، سبک بیان فلسفی و زبانی که فلسفه با آن سخن 
می گوید، مورد سنجش قرار گرفته باشد. برخالف تصور ساده از فلسفه، که در آن فلسفه ورزی مترادف با درافکندن 
پرسش دانسته می شود، فیلسوف ما ترجیح می دهد الزمه فلسفه ورزی را نه فقط طرح پرسش که دانستن این امر 

بداند که چگونه این پرسش طرح می شود.

دکتر حسین مصباحیان/ فلسفه، دین و الهیات
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تا  دیگران خوشحال تر می شدم  زندگی  به  از وصل شدن  که شاید  گفته اید  میسگلد  از  نقل  به  جایی  در   
وصل شدن به اندیشه های بزرگ. آیا می توان این گونه تعبیر کرد که زمان آن فرا رسیده که فلسفه وارد زندگی 

مردم شود و در کتاب های رازآلود و در اندیشه های متخصصان فلسفه منحصر نشود؟
بله میسگلد معتقد بود و هست که هیچ فلسفه ای در وضعیتی نیست که به ما بگوید ما که هستیم، اما ما در وضعیتی 
هستیم که بدانیم چه چیزی باید ساخته شود. او تأکید می کرد که از طریق خود فلسفه و نوعی رویکرد متافلسفی به 
این نتیجه رسیده است که فلسفه نقش تعیین کننده خود را برای در انداختن طرحی جدید برای جهانی انسانی تر از 
دست داده است. با این همه، او انکار نمی کند که فلسفه می تواند با انحصارطلبی قدرت سیاسی سر ناسازگاری داشته 
باشد و این همان نقشی است که در مواقع مختلف، بر عهده داشته است. گرچه یقینًا استدالل های میسگلد در مورد 
بی حاصلی فلسفه می تواند با مخالفت های جدی مواجه شود، اما آن استدالل ها از این حیث قابل تأمل و اهمیت اند که 
می توانند چهار پرسش مهم فلسفی در باره فلسفه را بار دیگر به میدان آورند و در کانون توجهات بنیادین پژوهشگران 
فلسفه قرار دهند: فلسفه چیست؟ )پرسش از چیستی و ذات(؛ چرا باید فلسفه ورزی کرد؟ )پرسش از چرایی یا غایت 
فلسفه(؛ چگونه باید فلسفه ورزی کرد؟ )پرسش از چگونگی فلسفه ورزی یا پرسش از متدولوژی های فلسفه ورزی( و 

آیا فلسفه به پایان رسیده است؟ )پرسش از وضع فلسفه(.

  به نظر شما تصور آینده ای انسانی تر از جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنیم یک رؤیا باقی خواهد ماند 
و یا به کمک فلسفه ممکن می شود؟

ما وقتی کلمه تخیل یا یوتوپیا را می شنویم، ابتدا با یک حس منفی با آن برخورد می کنیم. در جهان غرب هم، همین 
طور است. اگر بخواهیم به کسی نسبتی منفی اطالق کنیم، می گوئیم او یوتوپیایی است، ولی واقعیت این است که به 
تعبیر یک فیلسوف، جامعه ی بدون یوتوپیا، جامعه ای مرده است. همچنانکه که انسان بدون یوتوپیا و بی تخیل انسان 
مرده ای است. بنابراین، اگر منظور از تخیل، به معنی درافکندن طرحی باشد، به عنوان چشم انداز و دور از دسترس، 
ذاتًا امری منفی نیست. اصواًل غیرممکن متضاد یا منافی ممکن نیست. کسی باید این غیرممکن را انجام دهد، کسی 
باید بدان بیندیشد و به آن عمل کند. باز به تعبیر یک فیلسوف دیگر، اگر فقط قرار بود چیزی که ممکن است، اتفاق 
بیفتد، هیچ چیز ابداً اتفاق نمی فتاد. اگر من فقط آنچه را که می توانستم انجام دهم، انجام می دادم، من عماًل هیچ 
کاری نکرده بودم. بنابراین در پاسخ به پرسش شما، امر یوتوپیایی، مادام که یک چشم انداز باشد و راه را نشان دهد و 
به تحقق آن اندیشیده شود، به هیچ وجه ناپسند نیست. ارنست بلوخ در جایی می گوید امید چیز خوبی است که برای 
بشر باقی مانده است. گو اینکه به هیچ وجه در گذشته تعمیق نیافته است و به بلوغ خود نرسیده است، اما به هیچ 
وجه نابود هم نشده است. یا چامسکی می گوید اگر تصور کنید که میلی برای آزادی وجود دارد، که امکاناتی برای 

تغییر امور وجود دارد، پس این امکان وجود خواهد داشت که در ساختن جهانی بهتر مشارکت کنید.

 در مقاله ای شعری از هولدرلین آورده اید که همواره بر زبان هایدگر جاری بوده است: »جایی که خطر وجود 
دارد نجاتی نیز خواهد رویید.« آیا یک فیلسوف می تواند برای رفع معضالت انسانی راه حل ارائه کند. مثاًل 

معضل کرونا که انسان ها در سراسر دنیا با آن درگیر هستند؟
ورود به بحث هایدگر در ربط با شعر هولدرلین بحث ما را طوالنی می کند، ولی برای معضالتی مثل بیماری همه گیر 
کووید 19، به نظر می رسد نوعی تقسیم کار بین علوم انسانی و علوم طبیعی- فیزیکی به وجود آمده است. اگر بپذیریم 
پیدا کردن عالجی برای بیماری همه گیر کرونا و به طور مشخص نوع اخیر و جاری آن یعنی سارس- ویروس کرونا 
2، موسوم به ویروس کووید- 19، بر عهده علوم طبیعی- فیزیکی است، می توان نشان داد که بیماری مذکور با 
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خود بحران هایی را همراه می آورد، یا بحران های پیشاپیش موجود، ولی مستور را آشکار و فعال می سازد که مواجهه 
با آن ها به عهده علوم انسانی است. همواره در طول تاریخ هم چنین بوده است. می دانیم که پاندمی کووید 19 
در مقایسه با پاندمی های گذشته، حداقل تا اینجا کمتر مرگبار بوده است. از مرگبارترین پاندمی های شناخته شده 
می توان از طاعون ژوستینین )نقطه آغاز در امپراتوری روم شرقی و گسترش آن تا قلمرو پادشاهان ساسانی در ایران( 
در فاصله سال های 541 تا 542 میالدی نام برد که صد میلیون کشته در پی داشت. طاعون سیاه در اروپا، در فاصله 
سال های 1346 تا 1350 میالدی که 50 میلیون کشته به جا گذاشت. طاعون مدرن در فاصله سال های 1889 تا 
1890 بیش از 10 میلیون کشته، آنفوالنزای اسپانیایی در فاصله سال های 1918 تا 1920 20 میلیون کشته و اچ. 
ای.وی )ایدز( از سال 1960 تا کنون بیش از 39 میلیون کشته برجا گذاشته اند. در همه این موارد هم علوم طبیعی 
و هم علوم انسانی به ابعاد مختلف این پاندمی ها پرداخته اند و راهگشایی کرده اند. با اینهمه به تعبیر دقیق هابرماس، 
بیش از و پیش از هر چیزی باید دانست که هیچ کس در موقعیتی نیست که بتواند وضع ناشی از بحران کرونا را 
توضیح دهد و پیامدهای احتمالی آن را پیش بینی کند. کرونا باز به تعبیر او جهل بشر نسبت به موقعیت را به رخ او 
کشیده است و بشریت را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است. وضعیتی مرزی که نمی توان منحصراً از طریق معرفت 

عقلی با آن مواجه شد و آن را فهم کرد. کرونا بشر را در وضعیت »ناامنی اگزیستانسیالیستی« قرار داده است.

 به این سخن اعتقاد دارید که فلسفه دیگر کمکی به پاسخ گویی یا شکل بخشی به تغییرهای اجتماعی 
نمی کند، چرا که مشکالت امروز جهانی اهمیتی سیاسی و اقتصادی دارند نه فلسفی؟ اگر نه پاسخ شما به این 

گفته چیست؟
بله. این مطلب واقعیت دارد که مشکالت امروز جهانی اهمیتی سیاسی و اقتصادی دارند، ولی پرسش این است که 
کی اینگونه نبوده است. مطلبی که فرمودید، دیدگاه استاد من دیتر میسگلد هم هست. از نظر او، تعمیق دمکراسی 
از سطح سیاسی به همه سطوح زندگی و تعمیق حقوق بشر از سطح حقوق سیاسی به سطوح اجتماعی و اقتصادی 
و مقابله با خطر »جهانی کردن«، اصلی ترین مسائل روزگار ما هستند. او معتقد است که تمایز بارزی میان فلسفه و 
سیاست وجود دارد. در پاسخ به میسگلد من و دو شاگرد دیگر او یعنی استال گائون و ترور نوریس بحث کرده ایم که 
درک میسگلد از فلسفه، به مثابه پدیده ای غیرسیاسی و یا مصلوب االراده، موجب فروکاست نقش فلسفه می شود و 
وجه رادیکال آن را که همانا فلسفه به مثابه نقد است، نادیده می انگارد. گائون در نقدی که به میسگلد می نویسد، به 
درستی متذکر می شود که درک ژرف و جامع از فلسفه به مثابه »نظریه« همان چیزی است که ماکس هورکهایمر و 
تئودور آدورنو )نسل اول نظریه پردازان مکتب فرانکفورت( بدان باور داشتند. گائون با قاطعیت ادعا می کند که فلسفه 

به مثابه نظریه ی انتقادی، واژگون ساز قدرت سیاسی است. 

  این جمله که فلسفه به خدمت هیچ قدرت مستقری درنمی آید بدین معناست که فلسفه نباید در سیاست، 
اقتصاد و اجتماع دخالت کند؟

خیر. به این معنا است که فلسفه همواره علیه قدرت است. فلسفه همواره از وضع موجود ناراضی است.

 همان طور که می دانید فهم عرفی پر از نادانی و خطاست و فلسفه ما را مجاب می کند تا تمام جنبه های 
فهم عرفی را به دست استدالل واگذار کنیم. چگونه فلسفه این کار را انجام می دهد و چرا هنوز انسان از این 

نادانی فاصله نگرفته است و در تمام بخش های زندگی با مشکل مواجه است؟
بله، سقراط می گفت فقط یک خیر وجود دارد و آن معرفت یا دانش و آگاهی است و تنها یک شر وجود دارد و آن 
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جهل است و چون چنین است زندگی ناآزموده، ارزش زیستن ندارد. اما در ربط مستقیم با پرسش شما، شاید تغییر 
جهت اندیشیدن بتواند راهگشا باشد. بدین ترتیب که از میان اشکال مختلف اندیشه یعنی اندیشه »کارپذیر« )که 
به اندیشه بی طرف، علمی و فرهنگستانی شهرت یافته( و اندیشه »متعهد« )که به مفهوم قلب شده و رایج اصطالح، 
ایدئولوژیک نامیده می شود(، به آن سنخ از اندیشه توجه شود که ماهیتش، دغدغه اندیشیدن به مسائل مبتال به زمانه 
باشد و در عین حال، از هرنوع جزم اندیشی بپرهیزد و دل مشغول بازاندیشی مدام خویش باشد. ترسیم دقیق این 
سه گونه رویکرد نسبت به »اندیشه« مبانی و جهت گیری و مرزهای اشتراک و افتراق شان، می تواند خود موضوع 

مستقلی برای گفت وگو باشد.
 

 در پایان در پاسخ به کسانی که می گویند فلسفه به چه کار می آید چه پاسخی دارید؟
به نظر من دو پاسخ کلی برای این پرسش وجود دارد، تسلی بخشی و تسلی زدایی. یک رویکرد می گوید فلسفه به درد 
تسلی بخشی می خورد و رویکرد دیگر می گوید تسلی از آدم می زداید. نسب رویکرد اول را باید به بوئیتوس برگرداند، 
فیلسوفی که گاه او را پایه گذار فلسفه قرون وسطی دانسته اند. او در آخرین اثرش رساله در تّسالی فلسفه که آن 
را در زندان و قبل از اعدام شدنش نوشت، درباره اهمیت و نقش فلسفه صحبت می کند و می گوید فلسفه است که 
امید و پناه دهنده زندانی است. آقای دکتر ایلخانی در مقاله ای درخشان با عنوان »مفهوم فلسفه از دیدگاه بوئتیوس« 
می نویسد فلسفه به زندان می رود و زندانی از »او دلیل ظهور دوباره اش را می پرسد، بانوی فلسفه آمده است تا با 
زندانی همیاری و همدردی کند، او آمده است تا زندانی را تسلی دهد. اصواًل زندانی به خاطر فلسفه دربند است، او 
دربند است چون دیگران از فلسفه و حکمت متنفرند. این اولین بار نیست که حکمت به خطر افتاده است، فلسفه از 
قبل از افالطون با حماقت و نخوت مقابله کرده است و هنگام مرگ پیروزمندانه سقراط در کنار او بوده است. گاهی 
 P به نظر می آید که این بانو لباسی فاخر و زیبا و خراب نشدنی بر تن دارد که خود بافته است، بر روی آن دو حرف
(Practice) در پایین و Th (Theory) در باال نقش بسته است. بین این دو حرف نردبانی است که از حرف پایینی 
به حرف باالیی می رود. در اینجا بوئتیوس با کمک از تمثیل، منظور خود از فلسفه و نقش آن را در زندگی انسان 
بیان می کند. P فلسفه عملی است و Th فلسفه نظری است. اّولی پایه و بنیان دّومی است. به این معنا که ابتدا باید 

با فلسفۀ عملی آغاز کرد و از طریق آن به فلسفۀ نظری دست یافت، عمل باید با فکر توأم باشد.
اثرش  نویسنده متون ژورنالیستی فلسفی در پرفروش ترین  آلن دوباتن، فلسفه پژوه، مجری و  در دوره معاصر هم 
)200 هزار جلد( تّسلی بخشی های فلسفه بر همین کارکرد فلسفه تأکید می گذارد. او معتقد است که فلسفه می تواند 
به گاه درماندگی در حوزه های مختلف تّسالیمان بخشد. اگر با عدم محبوبیت مواجه اید، سقراط می تواند تّسلی بخش 
ناامیدی می کنید، سنکا  اگر احساس یأس و  پیدا خواهید کرد.  تّسلی  اپیکور بخوانید،  با بی پولی  باشد. در مواجهه 
بخوانید تّسال خواهید یافت. اگر احساس ناتوانی و نابسندگی می کنید، مونتنی بخوانید. قلب شکسته و عشق شعله ور 
نیز می تواند با آثار شوپنهاور تّسال یابد. در مواجهه با سختی ها، نیچه بخوانید، هم همذات پنداری خواهید کرد و هم 

مقاومت تان در مقابل دشواری ها باال خواهد رفت.
تسلی زدایی یا بیناسازی، اما داستان بلندی دارد که نمی توان در اینجا برگزارش کرد. همین حد بگویم با پیگیری آن 

داستان، مسیر پرسش به کلی عوض می شود و آن اینکه فلسفه به چه کار نمی آید؟
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جای ژرف اندیشي در زندگی امروز بشر خالی است

 دکتر سید حمید طالب زاده، پژوهشگر فلسفه و استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران است. تألیف 
کتاب های گفت وگویی میان هگل و فیلسوفان اسالمی؛ صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم؛ ن ی چ ه و 
پ رس ش م اب ع دال طب ی ع ه، فلسفه: آشنایی با فلسفه اسالمی دوره پیش دانشگاهی رشته های علوم انسانی 
و علوم و معارف اسالمی، فلسفه سال سوم دبیرستان )رشته علوم انسانی(؛ ترجمه هستی در اندیشه 
فیلسوفان و تاریخ فلسفه اسالمی و مقاالت بسیاری در حوزه فلسفه از آثار ایشان است.  لیال احمدی، 
به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر سید حمید طالب زاده، به مسائل مختلفی در ارتباط 
با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه، تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره 

پرداخته است.

 آقای دکتر همان طور که می دانید سومین پنج شنبه از ماه نوامبر هر سال از سوی یونسکو روز جهانی فلسفه 
نام گذاری شده است. علت این نام گذاری و درواقع هدف از این اقدام را چه می دانید.

برگزاری روز جهانی فلسفه اقدامی نمادین است برای یادآوری جایگاه فلسفه در زندگانی بشر. معمواًل عناوینی که 
روزهای معینی را در سال به آن اختصاص می دهند دو گونه اند: عناوینی هستند که در زندگی بشر نقشی پررنگ و بسزا 
دارند و برای بزرگداشت و تجلیل از آن نقش روزی را به نام آن معین می کنند. مثاًل روز پزشک، روز مهندس، روز کارمند، 
روز دامپزشکی و غیره و یا عناوینی ناظر بر اموری هستند که در خطر بی توجهی و فراموشی اند و این روزها را به نام 
آن ها می نامند باشد تا جایگاه آن ها حفظ و ارزش آن ها زنده بماند. مثاًل روز جهانی سالمندان، روز جهانی معلوالن، هفته 
دفاع مقدس، روز جهانی محیط زیست و غیره روز جهانی فلسفه از نوع دوم است. اختصاص روزی به نام فلسفه بهانه ای 
است تا تفکر و ژرف اندیشی که دیگر در زندگانی امروز بشر حضور چندانی ندارد، یادآوری شود و زمینه ای به دست دهد 

تا اندیشمندان برای صلح و بهروزی بشر در سایه عقل با هم مشارکت کنند.

 در گذشته فیلسوف در میان مردم زندگی می کرد و فلسفه در میان مردم و در ابعاد مختلف زندگی جریان داشت، 
ارسطو در میان مردم زندگی می کرد. چه شد که فلسفه منحصر به کتاب ها و تبدیل به یک فعالیت رازآلود شد؟

اندیشه به معنای عام آن همیشه وجود داشته است و نمی توان آغاز معینی برای آن پیدا کرد، اما فلسفه شکل خاصی 
از اندیشه است که در یونان ظاهر شد. این شکل از اندیشیدن کوشید تا زندگانی انسان را در عرصه شناخت، سیاست، 
اخالق، حقوق و غیره نظم و ترتیبی مفهومی ببخشد و ارتباط منسجم و یک پارچه ای را میان آن ها برقرار کند، این 
نظم و یکپارچگی از طریق تبیین استداللی انجام می شود و به همین جهت ارسطو قوانین اندیشیدن را در علم منطق 

فلسفه همواره راهنماي فکر و عمل اروپائیان بوده است

دکتر حمید طالب زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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تدوین کرد و آن را میزانی برای فهم استداللی و عقلی قرار داد. فلسفه همان تعّین کلی و عقالنی زندگانی بشر است 
و در نتیجه فیلسوف باید در میان مردم و در تجربه زیسته آنان مشارکت داشته باشد وگرنه از واقعیت فاصله می گیرد.

 منظور شما از این جمله که معاصرت نحوه مواجهه با هستی در افق زمان است چیست. آیا می توان گفت که 
فلسفه را باید با مسائل روز تطبیق داد؟

فلسفه که رونق پیدا کند، سطح فرهنگ در اجتماع باالتر می رود. فلسفه اثر وضعی در ابعاد گوناگون فرهنگ دارد و 
فکر انسان را از مسائل پیش پا افتاده متوجه ساحت معقول جهانی می کند، این مهم در هر عصر و زمان متناسب با 
مقتضیات همان عصر و زمان صورت می پذیرد. فلسفه وقتی زنده است که بتواند مسائل واقعی جامعه را مطرح کند و 
آن مسائل را در افقی فراتر و عمیق تر از فهم رایج صورت بندی کند و بدین وسیله سطح فکر جامعه را با خود باال بکشد، 
فلسفه باید واقعی ترین مسائل زندگانی را به مفهومی ترین و منسجم ترین شکل ممکن عرضه کند و همه چیز را به مرتبه 
معقول فراخواند، مرتبه معقول، منظری را پیش روی ما آشکار می کند و پرتو تازه ای بر همه چیز می افکند تا بتوانیم بهتر 
ببینیم و بهتر انتخاب کنیم. پس فلسفه نمی تواند بدون پیوند نزدیک با مسائل روزگاری که در آن زیست می کنیم زنده 
و مؤثر باشد. این معنای معاصرت است، فلسفه وقتی خود را از زندگی واقعی جدا کند، تبدیل به دانش انتزاعی می شود، 
درحالی که فلسفه برای باالتر بردن سطح فرهنگ و کرامت انسان و قوت بخشیدن به شیرازه زندگانی اخالقی و آشکار 

ساختن شأن واالی انسانی پدید آمده است و این مهم هرگز به کفایت نمی رسد و پایان پیدا نمی کند.
 

 آیا می توان امیدوار بود که فلسفه به میان مردم بیاید و اندیشیدن مستقل و بدون تعصب را آموزش دهد. برای 
رسیدن به این هدف راهکار شما چیست؟

باید عرض کنم فلسفه به معنایی که یادآور شدم که از ماهیت امور پرسش می کند و می کوشد اموری را که ظاهراً 
ازهم گسسته است در پرتو مفاهیم عقلی و استدالالت برهانی به یکدیگر مربوط کند و نظم و سامانی فکری پرورش 
دهد. ابتدا در یونان و سپس به برکت همت نوابغی همچون فارابی و ابن سینا در ایران باور شد. چنان که اشاره کردم فلسفه 
در یونان از بدو امر با زندگی مردم یونان آمیخته بود و این آمیختگی تداوم یافت و حتی در قرون وسطی نیز که دین 
مسیحیت بر فکر و عمل مردم اروپا سیطره داشت، فلسفه همچنان در میدان بود و مسیحیت می کوشید تا آنجا که ممکن 
است خود را به فلسفه نزدیک کند و به دیانت صورتی فلسفی ببخشد، چهره های مقدس مانند آگوستین، آنسلم، بوئسون 
و آکوئینی در عین حال فیلسوف بودند و فلسفه و دین از هم جدایی نداشت، در عصر مدرن نیز با ظهور فیلسوفانی مانند 
دکارت و الیپ نیتس، هیوم، کانت، هگل و هوسرل زندگانی مردم اروپا رنگ فلسفی به خود گرفت، به طوری که می توان 
گفت فلسفه همواره راهنمای فکر و عمل اروپاییان بوده است و اساساً مدرنیته همان شیوه تفکر فلسفی عصر مدرن است 
که سیاست، اخالق و حقوق همه نهادهای اجتماعی را قوام بخشیده است، اگر امروز فلسفه حضور کمرنگ تری پیدا 
کرده است به این جهت است که تکنیک پیشتاز شده است و همه چیز از جمله تفکر فلسفی را نیز تحت تأثیر قرار داده 
است، اما فلسفه در ایران راه مشابهی را طی نکرده است. فلسفه در ایران همیشه زیر سایه فقاهت و شریعت بوده است 
و فیلسوفان جایگاه مستحکمی نداشتند و معمواًل از جانب دین مداران رانده می شدند، غزالی ابن سینا را تکفیر کرد و شیخ 
اشراق را اعدام کردند و صدرالمتالهین تبعید شد و هنوز هم فقها روی خوشی با فلسفه ندارند و به همین جهت فیلسوفان 
منزوی بوده اند و وظیفه خود دانسته اند که دین اسالم را که الگوی زندگی ایرانیان بوده است به شیوه ای فلسفی تبیین 
کنند و از این راه در زندگانی مردم حضور داشته باشند و با سطحی نگری مبارزه کنند؛ اما ورود افکار و آرا به دوره های 
مدرن به ایران و گام نهادن ایران در مسیر تجدد، فلسفه اسالمی را دستخوش چالش های فراوان کرد و طبعاً برای تجدید 
حیات فلسفی در ایران باید به مواجهه فلسفی با مسائل این روزگار بپردازیم و به اندیشه فلسفی توانایی بیشتری ببخشیم.
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در علم ِفراست درباره بستگی و ارتباط مشخصات 
روحی و روانی انسان با شکل چهره و اندام ها 

سخن می رود

پی بردن به اخالق و شخصیت آدمی از طریق مشاهده ظواهر جسمانی او، موضوع علم فراست 
یا دانش قیافه شناسی است که گروهی از متقّدمان و متأخران درباره آن سخن گفته اند؛ از جمله 
بقراط در سده قبل از میالد به این موضوع توجه کرده است. اما تا پیش از ارسطو، فراست علمی 
مستقل و شناخته شده نبود. در منابع اسالمی، از افلیمون یونانی به عنوان صاحب نظر در علم فراست 
نام برده اند. علم فراست از طریق ترجمه منابع یونانی، به ویژه کتاب های طبی، وارد جهان اسالم 
شده است. »علم فراست در منابع اسالمی« عنوان مقاله ای به نگارش دکتر هادی عالم زاده، استاد 
پیشکسوت دانشگاه تهران با همکاری مریم معینی است. بدین  بهانه لیال احمدی، کارشناس 
روابط عمومی دانشگاه در گفت وگویی با این استاد پیشکسوت تاریخ و تمدن اسالمی، به بررسی 

این موضوع پرداخته است.

 با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید لطفاً بفرمائید علم ِفراست در متون اسالمی به چه می پردازد؟ 
و چه تعریفی می توان از آن کرد؟

پیش از پاسخ به پرسش های شما الزم است به دو نکته مهم درباره لفظ و مفهوم »فراست« اشاره شود:
1. ِفراست  )به کسر فاء   ferasat ( در لغت، یعنی فهم، درک، ادراک و زیرکی؛ اما َفراست ) به فتح فاء/ farasat ( به 
معنی سواری، سوارکاری، اسب شناسی است. در قوامیس/ فرهنگ های عربی نیز ِفراسۀ و َفراسۀ به همین معانی متداول 
در زبان فارسی آمده است. بنابراین، بحث ما در این گفت وگو »علم ِفراست« است، نه »علم َفراست« که درباره آن 
کتاب ها و رساله های بسیاری به فارسی و عربی تألیف شده است، از جمله َفَرس نامه حکیم الملک از شاگردان میرداماد و 
شیخ بهایی که این کتاب را در سال 1071 ق. به دستور شاه عباس دوم صفوی تألیف کرده و در آن درباره انواع اسب 

و بیماری ها و درمان آنها سخن رفته است.
در بسیاری ازمتون ادبی واژه »تفرُّس« در معنی ِفراست به کار رفته است، برای نمونه: »به نظر تفّرس از احوال باطن او 

تفحص کرد« و »ازآنجا که صدق تفرس فطانت پادشاه بود دانست که …«.

»طب سنتی« شناخته شده در جهان با »طب اسالمی« شهرت یافته 
در روزگار ما یکسان نیست

دکتر هادی عالم زاده
استاد پیشکسوت گروه تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه تهران

دکتر هادی عالم زاده/ فلسفه، دین و الهیات
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 physiognomy / 2. علم ِفراست که در فرهنگ اسالم و منابع فارسی و عربی اغلب مترادف با علم قیافت/ قیافه شناسی
به کار می رود، به احتمال بسیار از این حدیث نبوی اخذ شده است: إتَُقوا ِفراَسَۀ الُمؤِمِن َفإنَُّه َینُظُر بُِنوِر اهللِ )از ِفراست مؤمن 

بپرهیزید که او با نور خدا می نگرد(.
با عنایت به دو نکته مذکور کمابیش می توان به مفهوم و شناختی از این علم دست یافت. در فرهنگ ها و کتب حاوی 
مصطلحات و دانشنامه های فارسی و عربی تعاریف مشابهی از علم فراست / قیافت آمده و غالباً آن را چنین تعریف 
کرده اند: شناخت و پی بردن به ُخلق و خوی باطنی و سجایا و رذائل و ضمایر اشخاص از طریق تأمل بر چهره و سیما 

و رنگ و شکل اندام ها و ظاهر افراد، به خصوص از شکل چهره و صورت آنان.
در این »علم« یا به تعبیر برخی »ِشبه علم« درباره بستگی و ارتباط مشخصات روحی و روانی انسان با شکل چهره 
و اندام ها )پیشانی، ابرو، چشم، بینی، لب و دهان و…( سخن می رود و اگرچه دانشمندان دوره های متأخر ِفراست / 
قیافه شناسی را بی اعتبار می دانند، اما شواهد و نمونه هایی فراوان حاکی است که برخی از نشانه ها و خصوصیات چهره و 

اندام و بدن با رفتارهای روانی مشخصی در افراد ارتباط و بستگی دارد.

 این علم از کجا وارد جهان اسالم شد و چه دانشمندانی به آن پرداخته اند؟
گفته اند بقراط پدر علم پزشکی در حدود 400 تا 450 سال پیش از میالد به علم ِفراست اشاره کرده است. او عقیده داشت 
عوامل خارجی بر ُخلق و خوی اشخاص تأثیر می گذارد و این حاالت در چهره و ظاهر آن ها نمایان می گردد. جالینوس، 
طبیب یونانی )129- 200م( نیز بخش هایی از آثار متعدد خود را به این علم اختصاص داده است و می دانیم که آثار او از 
نخستین متون یونانی بوده که توسط ثابت بن ُقّره َحّرانی )211 – 288ق.( در بغداد به عربی ترجمه شده است، از این 
روی می توان احتمال داد که این علم از طریق ترجمه کتب جالینوس به جهان اسالم راه یافته باشد، اما مسلم است که 
این علم پیش از ارسطو )سده چهارم پیش از میالد( علم مستقل و شناخته شده ای نبود و او بود که نخستین کتاب را در 

»قیافه شناسی« تألیف کرد.
و  نشانه ها  یعنی  اشخاصی که سیما،  اثر می گوید:  این  در  او  است.  علم »تمثیل«  این  در  ارسطو  کار  اصلی  مبنای 
ویژگی های چهره آنان شبیه جانور معینی است خصوصیات مزاج و رفتاری مشابه با آن حیوان را دارند. این پندار و نظِر 
درخور تأمل و تردیِد او هنوز طرفدارانی دارد و بعضی از قیافه شناسان از مشابهت چهره شخص با صورت برخی جانوران 
حکم هایی درباره خصوصیات اخالقی او می کنند؛ مثاًل از شباهت چهره کسی به شیر )سلطان جانوران( آن فرد را شجاع 
و دارای علو طبع می پندارند و کسی را که چهره ای شبیه روباه دارد حیله گر و کسانی را که چهره ای مانند خرس دارند 
به قوت و بردباری، کسانی را که به گراز / خوک نر شباهت دارند به زورمندی و بی کلّه گی و آن هایی را که به خر / االغ 

شبیه اند، به کم فهمی و بالهت نسبت می دهند.
اما از میان دانشمندان اسالمی، به نظر می رسد، بیش از همه امام فخرالدین محمد بن عمر رازی )543- 606 ق.( در 
این علم شهرت یافته باشد. این شهرت احتمااًل به این دلیل است تکه افزون بر این که یک باب از کتاب ارزشمند و 
مشهورش )جامع العلوم / ِسّتینی( را به »علم الِفراسۀ« اختصاص داده، اثری مستقل و منفرد به نام رسالٌۀ فی الِفراسۀ 

نیز تألیف کرده است.
فخر رازی در جامع العلوم که درواقع دانشنامه ای به زبان فارسی است، دانش ها و معارف رایج عصر خود را در 60 باب 
معرفی کرده و در باب بیست و ششم با عنوان »علم الِفراسۀ« پس از مقدمه ای کوتاه، و در نُه »اصل« به تعریف و شرح 
جزئیاتی از این علم پرداخته است. او در اصل اول قوای سه گانه آدمی، یعنی شهوت و غضب و فکرت را تابع »أمِزجه 
اربعه« )مزاج های چهارگانه: َدم، صفراء، بَلَغم و َسوداء( معرفی می کند و می نویسد: »چون بیشتر افعال آدمی تکلفی )یعنی 
مبتنی بر اختیار و اراده او( است و استدالل از افعال آدمی بر اخالق او درست نباشد، حکماً خواستند راهی بیابند تا به 
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واسطه آن اخالق آدمی را بشناسند، پس در حیوانات تأمل کردند و دریافتند که شکل و صورت هر یک از حیوانات مالزم 
با ُخلق و عادتی خاص است و سپس در آدمی تأمل کردند و از شباهت ظاهری هر آدم با شکل و صورت هر حیوان 
حکم به شباهت ُخلق و عادت این آدم با آن حیوان کردند.« به نظر می رسد که مراد فخر رازی تلویحاً از حکماً ارسطو و 
پیروان او باشد؛ زیرا چنان که پیش تر گفتیم ارسطو پایه گذار علم قیافت و نخستین کسی بود که در کتابی مستقل مبادرت 
به قیافه شناسی بر اساس شباهت سیمای ظاهری افراد با حیوانات کرد. در واقع فخر رازی با نقد و رّد اساس کار ارسطو 
در قیافه شناسی، خود شیوه ای دیگر در علم ِفراست عرضه کرده است. رازی این باب از جامع العلوم را چنین آغاز می کند:
»این علم از علم های شریف و دانش های غریب است و علمای روزگار در این علم هیچ خوض نکرده اند … پس اولی تر 
آن دیدیم که در اصل و حقیقت این علم شرحی دهیم مختصر در هشت اصل و هشت عضو… ]اما[ حقیقِت آن جز 
با تجربه بسیار و اندیشه به غایت و تتبع صور و اخالق مردم… روی ننماید… و از این جمله معلوم شود که حّد ]و 
تعریف[ ِفراست استدالل کردن است از آفرینش ظاهر بر ُخلق و عادت. سپس در ذیل هشت اصل برخی از این نشانه ها 

و داللت ها را عرضه می دارد، مثاًل در ذیل اصل دوم چنین آورده:
»در آنچه موی بر آن داللت کند: موی نرم دلیل باشد بر بددلی ]یعنی ترس و بزدلی[ و موی درشت ]یعنی ِزبر و خشن[ 
دلیل بود بر شجاعت و… موی بسیار بر هردو کتف و بر گردن داللت کند بر احمقی و دلیری و…« و در اصل سوم 
تا نُهم به ترتیب: از آنچه رنگ، پیشانی، ابرو، چشم، شکل بینی، لب و دهان و زبان و دندان، و سرانجام »در چیزهایی 

که شکل روی بدان داللت کند« سخن می راند.
فخر رازی چنان که اشاره شد جز این باب کوتاه در جامع العلوم تألیفی نسبتاً مفصل در باره این علم دارد که ترجمه 
فارسی آن به نام رسالٌۀ فی الِفراسۀ به دست ما رسیده و در مجله تاریخ علم )دانشگاه تهران، شماره چهارم، 1384( به 

چاپ رسیده. با نگاهی گذرا به فهرست کوتاه این رساله می توان اجمااًل به مندرجات آن پی برد:
»این رساله مشتمل بر سه مقاله است … مقاله اول در امور کلی این علم است و مشتمل بر هفت فصل. مقاله دوم 
در بیان مقتضیات کل این علم است و مشتمل بر چهار باب و هر باب چند فصل. مقاله سوم دربیان عضوها است و 

مشتمل بر هفده فصل«.
جز آثار فخر رازی از دیگر دانشمندان مسلمان، از جمله ابن سینا، ابونصر فارابی، شمس الدین محمد انصاری، زین العابدین 
عمری مرصفی … تالیفاتی مستقل با عنوان هایی مشابه رسالۀ الفراسۀ و رسالۀ فی الفراسۀ در دست است و برخی نیز 
چون ابشیهی، دمیری، ابوالقاسم قشیری، اسماعیل جرجانی، شمس الدین آملی و شیخ بهاالدین محمد عاملی یک فصل 
یا باب یا گفتاری از تألیفات خود را به این دانش اختصاص داده اند )برای اطالع از دیگر آثاری که در این موضوع تألیف 
شده و مشخصات کامل آن ها به کشف الظنون حاجی خلیفه و الذریعۀ آقابزرگ طهرانی و علم الفراسۀ الحدیث جرجی 

زیدان رجوع شود(.

 در رساله فخر رازی »علم ِفراست« به چه شاخه هایی تقسیم شده و این تقسیمات بر چه مبنایی صورت 
گرفته است؟

رازی در فصل سوم رسالۀ فی الِفراسۀ این علم را در دو قسم، بی ذکر عنوان مطرح می کند و در ضمن تعریف هر قسم 
مبنای هر یک از این دو قسم را توضیح می دهد. بر پایه این مبانی می توان عنوانی مناسب و بیانگر ماهیت هر قسم 

عرضه کرد: قسم اول ]باطنی اشراقی[، قسم دوم ]ظاهری تعلیمی[.

قسم اول ]باطنی اشراقی[: رازی این قسم از ِفراست را خاص کسانی می داند که »نفوس ناطقه آنان در غایت اشراق 
و صفا، و دور از عالیق جسمانی است«. او می گوید: صاحبان چنین نفوسی بی مشاهده هیچ عالمت ظاهری و صفت 
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محسوسی از کسی احوال و صفات او را درمی یابد و در بیان مبنا و منشأ این توانایی می افزاید که »حکمت این آن است 
که جواهر نفوس ناطقه در ماهیت و حقیقت مختلف است، بعضی در غایت اشراق و صفا است و بعضی دیگر بدین مرتبه 
نیست.« او برای تبیین این مدعا متوسل به یک تمثیل می شود: هم چنان که آدمی در خواب قادر می شود بر معرفت غیب، 

نفس صافی هم در بیداری قادر می شود بر معرفت غیب.
رازی تعریف و تشریح قسم اول )باطنی اشراقی( از علم ٍفراست را با این دوجمله به پایان می برد: »… بیان این ]مسأله[ 
در ]این[ رساله ممکن نیست؛ این حکایت را بباید دفتری.« که داللت بر ُغموض بحث و علو جنبه باطنی و شهودی 

این قسم دارد.

قسم دوم ]ظاهری تعلیمی[: همان است که در بند 2 پاسخ به سوال اول مطرح شد، یعنی استدالل ُجستن از احوال 
و عالئم ظاهر بر اخالق و صفات باطن. سپس در توضیح و تفهیم تفاوت های دو قسم می افزاید: در قسم اول فرد بر 
مقتضای قّوت و صفای نفس حکم می کند، مثل ِفراست انبیا و اولیا و در قسم دوم فرد بر مقتضای عالئم ظاهری، مثل 

پیشانی، ابرو، بینی، و … حکم می کند که مبتنی بر تعلیم و تعلّم است.
رازی برای قسم اول متعرض اقسام و فروع نمی شود، و حال آنکه در ذیل قسم دوم )ظاهری تعلیمی(، در چند فصل که 
نزدیک به نیمی از رساله را دربرمی گیرد، به ذکر انواع و فروع این قسم و علومی که نزدیک به این علم است می پردازد، 
از جمله: 1. فراست احوال اشخاص بر مبنای مزاج ها )گرِم خشک، گرِم تر، سرد خشک، سرد تر، معتدل و نامعتدل(؛ 
عالئم چهره )سر، پیشانی، ابرو، چشم، بینی و …(؛ نوع تنفس و صدا؛ سن )تا 20 سالگی، جوانی، کهولت / آغاز پیری 
و پیری(؛ شهر و مسکن؛ فقر و ثروت )توانگران اصیل و تازه به ثروت رسیده ها(؛ 2. شناختن احوال اشخاص بر مبنای 
خطوط کف دست و پا؛ 3. عالئم منقوش بر استخوان شانه های گوسفند و بز؛ 4. جای پای آدمیان و ُسم چهارپایان؛ 5. 

نوع و رنگ پوست آدمیان؛ 6. شکل اندام های بدن )دست، پا، سینه، پشت، شکم، ساق و…( و....
او زیر این نوع عناوین و عناوین گوناگون دیگر به تفصیل و با ذکر جزئیاتی گاه شگفت انگیز داد سخن می دهد، سخنانی 
که بس دور از ذهن می نُماید که دانشمندی جامع االطراف و ُملّقب به »امام الُمشّککین« بدانان باور داشته بوده باشد؛ 
سخنانی از این دست: »هر که چشم او کبود بَُود و به زردی و سبزی می زند همچون فیروزه، صاحب او بدکردار بَُود و 
اگر با آن صفت نقطه ای سرخ جمع شود، بدترین و خبیث ترین مردم بَُود« )ص 186(؛ یا »هر که نزدیک خنده سرفه بر 
وی افتد، شوخ و فصیح زبان بَُود« )ص 190( و مانند این ها در سراسر رسالۀ؛ چندان که نمی توان مطمئن بود که آیا این 
رساله از تالیفات رازی است و اگر از آِن او بوده، آیا مترجم )لطف اهلل عزیز ِهروی متوفای سده هفتم( در ترجمه آن به 
فارسی امانت و دقت الزم را مراعات کرده یا مطالبی مطابق طبع و ذوق خود و موافق میل و عالقه مردم روزگارش بدان 
افزوده است. صرف نظر از اصالت رسالۀ و صحت انتساب آن به فخر رازی و تردید و تشکیک در ارزش علمی مندرجات 
آن، اما نمی توان منکر اهمیت و ارزش این رساله و دیگر آثار مشابه آن در مطالعات و تحقیقات مربوط به تاریخ فرهنگی 

و اجتماعی ایران اسالمی در سده های میانه شد.
 

 صاحب علم فراست باید چه توانایی ها می داشت تا قادر به شناخت خلق و خوی افراد باشد؟
در پاسخ به سوال سوم گفته شد که علم ِفراست را به دو قسم تقسیم کرده اند: »باطنی اشراقی« و »ظاهری تعلیمی«. 
با دقت در عنوان این دو قسم می توان اجمااًل به پاسخ این سوال دست یافت؛ زیرا در ضمن تعریف و ماهیت هر یک 
از این دو قسم تصریح شده که قسم اول از مقوله امور باطنی، شهودی و اشراقی است، یعنی اموری که در تعالیم عرفا 
و متصوفه و اهل حقیقت و معنی مطرح است. طبق این تعالیم، طالب این معانی باید پس از کسب استبصار بکوشد با 
پرهیز از غیر حق )دفع مانع درونی و عوایق بیرونی( و سلطه بر هواهای نفسانی شایستگی قبول حاالت و حقایق الهی و 
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غیبی را بیابد. نیل به این مرحله واال افزون بر فطرت پاک موهوبی و عنایت الهی، مستلزم مجاهدت پیوسته جسمانی و 
روحانی در تهذیب و تزکیه نفس از عالیق دنیوی است که دستیابی به این مقدمات هم غالباً جز با یاری و هدایت اولیا 

و مشایخ اهل معرفت و اصالن به حقیقت محقق نخواهد شد.
اما قسم دوم چنان که از عنوانش آن برمی آید، دانشی ظاهری و تعلیمی است که می توان آن را مانند دیگر دانش ها و 
پیشه ها از طریق مطالعه کتب مربوط و تعلم در نزد استادان این فنون آموخت و با تمرین و ممارست و کسب تجارب از 
آنان به مهارت الزم دست یافت، چنان که در روزگار خود شاهد اعمال خارق العاده َشعبده بازان حرفه ای یا فال گیرانی ماهر 

هستیم که از عالئم و شکل هایی مانند تَه مانده قهوه نوشیده شده به پیشگویی می پردازند.

 مسلمانان با چه انگیزه و هدفی در صدد انطباق آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر اکرم )ص( بر علم ِفراست 
برآمده اند؟

ن به حدیث نبوی »إتّقوا ِفراَسَۀ  چنان که در آغاز بحث در باب لفظ و مفهوم ِفراست اشاره شد، دانشمندان مسلمان با تیمُّ
الُمؤمن …« عنوان علم ِفراست را جایگزین علم قیافت و قیافه شناسی کردند و در جهت اسالمی کردن این علم و 
چیزهایی شبیه آن که هم در میان اعراب جاهلی با نام های قیافۀ، ریافۀ و عیافۀ رواج داشت و هم از آثار ترجمه شده 
یونانی به جامعه اسالمی راه یافته بود، کوشیدند تا با تمّسک به برخی از آیات قرآنی و احادیث نبوی به این دانش صبغه 

اسالمی بخشند.
میَن )در این  رساترین آیه قرآن کریم که بر این دانش انطباق دارد، آیه 75 سوره ِحجراست: إَنّ ِفی َذلک آَلیاٍت لِلُمَتَوسِّ
امر برای اشارت دانان نشانه های ]آشکار[ هست(. در فرهنگ های عربی به فارسی معتبر وکهن، مانند المصادر زوزنی و 
م« ِفراست بردن، دیدن چیزی را و نظرکردن و ِفراست بردن، از عالمت به چیزی پی بردن  تاج المصادر بیهقی و … »توسُّ

معنی شده، درست به معنایی که مطابق با مفهوم اصطالحی علم ِفراست است.
آیه دیگری که در این علم بدان استشهاد کرده اند، آیه 273سوره بقره، یعنی آیه »تَعِرُفُهم بِسیَماُهم« )تو آنان را از 
سیماشان می شناسی( است. شمس الدین آملی در نفایس العلوم در شرح و تفسیر واژه »متوّسمین« به این آیه از سوره 
بقره تمسک جسته و تفرس و فراست را از ویژگی های ایمان و تقوی دانسته است. فخرالدین رازی در رسالۀ فی الِفراسۀ 
آیات »َو لََتعِرَفنَُّهم ِفی لَحِن الًَقوِل )سوره محمد: 47 / 30( و » ِسیَماُهم ِفی ُوُجوِهِهم ِمن أَثَِرالُسُجوِد« )سوره فتح: 48 / 
29( را هم به مستندات قرآنی مربوط به ِفراست افزوده است، گرچه در آیه اخیر ارتباط وثیقی با این علم مشهود نیست.
این دانشمندان به روایات چندی هم به نقل از پیامبراکرم صلوات اهلل علیه در ذیل و تأیید این آیه استناد کرده اند، از جمله 
َطبِرسی در تفسیر مجمع البیان چنین آورده: »از مجاهد ]محدث و تابعی سده اول ق.[ نقل شده که ُمتوّسم یعنی ُمتفِرّس 
و سخن او درست است، زیرا از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده که »إتّقوا ِفراَسَۀ الُمؤِمِن َفإنُّه َینُظُر بُِنوِر 
م و تفرُّس می شناسند ]و از باطن و ضمیر  اهلل« و نیزپیامبر)ص( فرمود: خدا را بندگانی است که ]باطن[ مردم را با توسُّ
ِمیَن والَسبیُل فینا ُمقیٌم و  آنان آگاه می شوند[. و از ابی عبداهلل ]امام صادق[ علیه السالم روایت شده که فرمود: نًَحُن الُمَتَوسِّ
الَسبیُل َطریُق الَجَنُۀ )ما متوّسمانیم و راه راست در ما نهادینه شده و این راه تنها راه بهشت است(. نیز عبداهلل بن دواحه 
مُت فیَک الَخیَر أعَرُفُه و اهلُل َیعلَُم أنّی ثابُِت الَبَصِر  قمی از نبی اکرم )ص( روایت کرده که خطاب به من فرمود: إنّی تََوَسّ
)من در تو نیکویی می بینم و درمی یابم و خدا می داند که من بصیرت نهادم(«؛ افزون بر این ها، ُکلینی در اصول کافی 
بابی در این باره )یعنی توّسم و تفّرس و ِفراست( گشوده و پنج روایت از ائمه علیهم السالم در این موضوع نقل کرده است.

 آیا قشیری با دیدگاه متفاوتی به علم ِفراست پرداخته است؟
برخی از عرفا و علمای اخالق نیز در اثبات علم ِفراست و ماهیت آن و انتساب آن به گروهی خاص در آثار خود متعرض 
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نکات در خور توجهی شده اند، از جمله ابوالقاسم قشیری، عارف بزرگ سده پنجم، بابی از رسالۀ القشیریۀ را به علم ِفراست 
اختصاص داده و با دیدگاهی متفاوت و فراتر از بررسی نشانه های ظاهری تن آدمی بدان نگریسته است. وی با اشاره به 
این نکته کلیدی که این علم از سوی خداوند تنها به بعضی از مؤمنان عنایت می شود، به نقل از یکی از بزرگان صوفیه 
می نویسد: »هرکه به نور ِفراست نگرد، به نور حق نگریسته باشد و مادام که عملش از حق بود او را سهو و غفلت نباشد، 
بلکه حکم حق بود که زبان بنده را بدان گویا کند و آنچه گفت به نور حق نگرد، یعنی به نوری که حق تعالی او را بدان 
مخصوص کرده باشد. ِفراست روشنایی بود که در دل ها بدرخشد و معرفتی بود اندر اسرار، او را از غیبی به غیب همی 
بَرد تا چیزها ببیند از آنجا که حق تعالی بدو نماید تا از ضمیر َخلق سخن بگوید.«؛ اما شرط کسب این ژرف بینی آن است 
که چشم خود از حرام و تن خود از شهوات بازدارد و باطنش را آباد سازد و این مراقبت را از سّنت به خوردن حالل تداوم 

بخشد تا ِفراست دچار َخلَل نگردد و به تعبیری دیگر وجودی آسمانی شود و شایسته دریافت انوار الهی گردد.
چنان که مالحظه می شود این نگاه ُقشیری به ِفراست در واقع منبعث از آموزه های قرآنی و مأخوذ از احادیث نبوی است، 
از این روی نمی توان آن را از ابداعات او خواند؛ اما البته این دیدگاه / نگاه / رویکرد به علم ِفراست به لحاظ ماهیت و 
مبنا با آنچه ارسطو بر پایه طبیعیات در کتاب قیافه شناسی عرضه کرده بسیار بسیار متفاوت و مصداق »قیاس مع الفارق« 

است.

 دکتر نصر، علم الفراسه را یکی از اقسام علوم خفیه دانسته؛ منظور از علوم خفیّه چیست؟ در حالی که برخی 
آن را از فروع علوم طبیعی می دانند و برخی نیز به علوم الهی نسبت داده اند.

دکتر سید حسین نصر تقریباً در همه تالیفات خود به تفصیل یا إجمال و یا اشاره از علوم خفیه یا علوم غریبه )علوم نهانی 
یا علوم شگفت( سخن به میان می آورد. این رویکرد و توجه به این علوم ناشی از تعلق خاطر او به »مکتب سنت گرایی« 
است که اصول آن را از استادان سرشناس خود، عالمه طباطبایی و سید محمد کاظم عصار و سید ابوالحسن رفیعی 
قزوینی، که همه متأثر از فلسفه و مکتب شیخ اشراق و مأل صدرا بوده اند، فراگرفته است و درپی آشنایی و ارتباطش با 
چند از تن اسالم شناسان اروپایی، ازجمله هانری ُکربَن و فریتهیوف شوئون و تیتوس بورکهارت و ِرنِه ِگنون، در او نیرو 

یافته و ریشه دوانده است.
نصر در کتاب علم و تمدن در اسالم و خاّصه کتاب علم در اسالم که هردو توسط شادروان احمد آرام به فارسی ترجمه 
شده، در ذیل عنوان »کیمیا و دیگر علوم خفّیه« سخن رانده و به نقل از ِرنِه ِگنون علوم خفّیه را چنین تعریف کرده است: 
»علوم خفّیه یا غریبه از نیروهای مکتوم در کیهان و راه های روبه رو شدن با این نیروها بحث می کند.« نصر پس از این 
تعریف می افزاید: در جهان سنتی از آن جهت این دانش ها را پنهان نگاه می داشتند که اجتماع را از شِرّ به کار گرفته 
شدن و بهتر بگوییم از شِرّ بد به کار گرفته شدن آن ها حفظ کنند؛ چندان که هر کس را شایسته تّعلم علوم ّسری و باطنی 
نمی دانستند و از تعلیم آن ها، حتی تعلیم زیرشاخه های آن، مثل کیمیا، لیمیاء )سحر و جادو(، هیمیاء )تسخیر نفوس( و 

…، جز به کسانی که اهلیت داشتند امتناع و پرهیز می کرده اند.
برخی از مفسران قرآن با استناد و تمسک به آیات و احادیثی که عرضه شد، مبنای الهی برای این دانش قائل اند و اهل 
م به نور خدا شده اند و  ِفراست را مؤمنان مخلِص و مخلَص، حکیمان و ربّانّیونی می دانند که الهی گشته و متفرِّس و متوسِّ
بدین وسیله می توانند حقایق هستی را دریابند و از َخلق و سیمای اشخاص به ُخلق و ضمیر آنان پی برند. کرامات مشایخ 
صوفیه را می توان حاصل تسلطی دانست که در ِفراست / تفّرس داشته اند، مانند بیش تر کرامات منسوب به ابوسعید 
ر، در کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی السعید فراهم آمده است. بر  ابوالخیر که توسط نواده او، محمد بن منوَّ
همین مبنا است که جرجانی در التعریفات ِفراست را »در اصطالح اهل حقیقت ]یعنی عرفا[ مکاشفه یقین و معاینه غیب« 
تعریف می کند؛ و تَهانُوی نیز ِفراست را »نزد اهل سلوک اطالع یافتن بر مکاشفه یقین و معاینه سّر« معرفی می کند. دو 
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اصطالح »مکاشفه یقین و معاینه غیب و سّر« در تعابیر اهل عرفان یعنی اطالع خداوند بر آنچه در دل باشد تا دل نیز 
به نور اطالع خداوندی بر رازهای غیب آگاهی یابد و این عبارت از نوری است که پیغمبر اکرم )ص( فرموده: »الُمؤِمُن 

َینُظُر بُِنوِر اهللِ«.
در برابر سنت گرایانی چون نصر و هم اندیشانش، برخی از دانشمندان مانند سید اسمعیل جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی، 
تَهانُوی در کّشاف اصطالحات الفنون و العلوم، طاش ُکپری زاده در مفتاح السعاده و حاجی خلیفه در کشف الظنون علم 
ِفراست را از فروع علوم طبیعی به شمار آورده اند. فخر رازی نیز چنانکه اشاره شد اخالق و اعمال آدمیان را تابع مزاج های 
چهارگانه، یعنی طبیعت جسمانی آدمی می داند و علم ِفراست را برساخته حکماً می شمرد و در رسالۀ تصریح می کند که 
»اصول این علم مستند علم طبیعی است و بیش تر علوم طبیعی به تجربه حاصل شده« و باب مربوط به علم ِفراست را 

هم در جامع العلوم پس از »علم الطبیعات« و پیش از »علم الطّب« عرضه کرده است.

 در مقاله شما آمده که جرجانی در گفتار دوم از ذخیره خوارزمشاهی به »ِفراسۀ المزاج« پرداخته آیا می توان 
ِفراست را از مقوله طّب سنتی شمرد؟

تعبیر »ِفراسۀ المزاج« که شما در سوال خود مطرح کرده اید اصواًل با مبانی پزشکی جرجانی مغایرت دارد و اگر چنین 
مطلبی از نوشته من استنباط می شود، قطعاً ناشی از خطا و نارسایی نگارش من در نقل و بیان مطلب جرجانی بوده 
است. نوشته من در مقاله این است: »جرجانی … گفتار دوم کتابش ذخیره خوارزمشاهی را به شناخت مزاج و یا به 
عبارتی »فراسۀ المزاج« اختصاص داده و آن ها را در چهار دسته: گرم، سرد، خشک و تر بررسی و کیفیات هریک از 
آن ها را بیان کرده است«. اگر جرجانی تعبیر »ِفراسۀ المزاج« را به کار برده باشد، بی تردید مرادش از لفظ »ِفراست« 
معنای لفظی و لغوی آن، یعنی شناختن درست و مطابق با واقع مزاج بیمار است، نه مفهموم اصطالحی »ِفراست« که 
در »علم الِفراسۀ« مطرح است؛ زیرا وی در باب اول همین گفتار به تفصیل و با دقت تمام شرح می دهد که تنها راه و 
کلید تشخیص بیماری و درمان بیمار شناختن مزاج او است و طبیب تا درست درنیابد که بیمار دارای کدام مزاج است 
)گرم، سرد یا…؟( قادر به درمان درست نخواهد بود. از این روی، پاسخ این پرسش شما منفی است، یعنی نمی توان 

ِفراست را از مقوله طّب سنتی شمرد.
توضیحاً می افزایم که مراد ما از طب سنتی ظاهراً آن نوع از بهداشت و دارو و درمان است که از سده های پیشین و از آثار 
برجای مانده طبیبان نامداری چون فردوس الحکمۀ علی بن َربَّن طبری، الحاوی محمد بن زکرّیا رازی، الّطّب الَملِکی 
علی بن عباس اهوازی، القانون فی الطّب ابوعلی سینا، ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل ُجرجانی و… به دست ما 
رسیده است. این نوع از درمان و دارو اگرچه مسلم است که ترکیب و التقاطی از پزشکی یونانی، اسکندرانی، هندی 
وایرانی بوده، اما به این دلیل که چهارده قرن تقریباً در سراسر جهان اسالم از مغرب واندلس / اسپانیا تا مالزی و اندونزی 
رفع نیاز می کرده، علمی کاربردی و مفید شناخته شده و هنوز نزد گروهی در بسیاری از کشورهای مسلمان و نامسلمان 
با عنوان »طب سنتی« تداول و خواستار دارد، چندان که در کنار پزشکی دانشگاهی جدید ایستاده و در برخی از کشورها 
به عنوان یک رشته مطلوب علمی در دانشگاه ها شناخته شده و دانشجو می پذیرند. با این همه، هیچ ارتباطی میان علم 

فراست مورد گفت و گو با طب سنتی وجود ندارد.

 برخی توصیه ها و تجویزهایی که از طرف متخصصان طب سنّتی صورت می گیرد، آیا نشأت گرفته از علم 
ِفراست نیست؟

در مورد ُشبهه ارتباط علم ِفراست با طّب سّنتی اشاره به »نظریه طب اسالمی« الزم به نظر می رسد: سنت گرایانی چون 
دکتر نصر اعتقاد دارند که »پزشکی اسالمی و ملحقات آن همچون داروسازی و جراحی و نظایر اینها از پیام اسالم مدد 

دکتر هادی عالم زاده/ فلسفه، دین و الهیات
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گرفته و از زمینه پزشکی یونانی و اسکندرانی و هندی و ایرانی تغذیه شده اند.« بر پایه این باوربه طرح »نظریه پزشکی 
اسالمی« مبادرت کرده اند. نصر تلقی خود از این نظریه را چنین بیان کرده: »پزشکی اسالمی به صورتی بسیار محکم به 
سراسر ما بعد الطبیعه و جهان شناسی و فلسفه اسالمی پیوسته است، چه موضوع طب، یعنی انسان جهاِن صغیری است 
که در داخل خود همه هستی را شامل است و در حقیقت کلیدی برای فهم هستی است، چنان که گفته اند »االنساُن َرمُز 
الوجوِد« )آدمی راز هستی است( و پزشکان مسلمان تن آدمی را امتدادی از نفس و روح او و دارای ارتباطی بسیار با نفس 
و روح او می دانسته اند.« بدیهی به نظر می رسد در چنین فضای اندیشگی و باور علمی کسانی »طّب سنتی« ماندگار از 
ابن سینا و جرجانی و دیگر پزشکان جهان اسالم را با پدیده ای به نام »طّب اسالمی« مالزم و حتی مترادف و منطبق 

برهم به شمار آرند و کسانی هم مجال یابند تا علم ِفراست را از مقوله طب سنتی و طب اسالمی بدانند.
نکته پایانی در پاسخ به این پرسش این که به عقیده و نظر من نباید »طب سنتی« شناخته شده در جهان را با آنچه در 

ایران روزگار ما به نام »طب اسالمی« شهرت یافته، َخلط کرد و یکسان انگاشت.

 در عصر حاضر به نظر می رسد علم فراست مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته، آیا ]مّدعای[ آنان مبنای 
علمی دارد؟

این بنده اطالعات در خور عرضه ای درباره وضع این علم و مطالعات دانشمندان متخصص معاصر ندارم، جز آنچه در 
مقاله متعرض آن شده ام که به نقل خالصه آن در اینجا بسنده می کنم.

علم فراست / قیافه شناسی در قرون وسطی نسبت به دوره های پیش تر رواج بیش تری یافت و به تدریج با سحر و جادو 
درآمیخت، چندان که از مقوله خرافات گردید؛ اما با ظهور و گسترش علوم تجربی این دانش نیز دست خوش تحول شد.
یوهان الواتر/ Lavater  ) 1741 -1801 ( رازَور سوئیسی نخستین کسی است که اطالعات و تجربیات پیشینیان را 
در قیافه شناسی فراهم آورد و مطالعات خود را هم برآن افزود و بدین سان علم ِفراست در مفهوم قیافه شناسی بار دیگر 
مطرح گشت و بعدها کسانی در فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا موفق شدند از این اطالعات کم وبیش درستی که الواتر 
گرد آورده بود، روش و اصول قابل قبولی استخراج کنند. یکی از آثار درخور توجه در این زمینه کتاب َسموئیل ِولس/ 
 Lombroso /است که در 1886م. در نیویورک چأپ شده است. بعدتر ِچزاره / سزار لومبروسو Samuel Wells
)1835 – 1909 ( ُجرم شناس و طبیب ایتالیایی معتقد و مدعی شد که می توان به وسیله بعضی از مشخصات جسمی 
ُمجرمان آنان را از دیگران بازشناخت. أگرچه امروز بیش تر نظریات لومبروسو از اعتبار افتاده، اما کارهای او عامل مهمی 

در تحقیقات مربوط به جرم و مجرمان بوده است.



دکتر محمدمهدی عزیزی دکتر مهرداد رحمانیدکتر علیرضا عینی فر دکتر پرستو عشرتی
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دلیل عمده بروز خسارت ها در سکونتگاه های انسانی، 
ناسازگار بودن شیوه توسعه و مدیریت سکونتگاه ها 

با حوزه های آبریز است

دکتر محمدمهدی عزیزی
رییس کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها: 

 یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران در سال های اخیر، مأموریت تشکیل 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-۹۷ است که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه 

سه گزارش کالن، 1۵ گزارش کارگروه ها و بیش از ۷0 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد.
با توجه به اهمیت شکل گیری این هیأت و صبغه ملی آن، روابط عمومی دانشگاه تهران از طریق 
سلسله مصاحبه هایی با اعضای هیأت، رؤسا و دبیران کارگروه های مختلف این هیأت، اقدام به 

بازخوانی گزارش های تخصصی این هیأت نموده است.
پنجمین مصاحبه در این پرونده، گفت وگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، 
با دکتر محمدمهدی عزیزی، رییس کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها است. ایشان همچنین استاد تمام دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران 
است که در این مصاحبه از مهم ترین علل و تأثیرات سیالب بر سکونتگاه های شهری کشور 

می گوید:

 به عنوان سوال اول، در مورد فلسفه و لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رییس جمهور و به طور مشخص 
ضرورت شکل گیری کارگروه مورد نظر را توضیح دهید؟

سیالب های اسفند 1397 و فروردین 1398 ایران و آسیب های بسیار زیاد آن را می توان در زمرۀ بی سابقه ترین پدیده های 
طبیعی دوران معاصر کشور دانست؛ اما در کنار اقدامات قابل توجه در امدادرسانی و بازسازی های پس از آن، تحلیل 
و ارزیابی علمی این پدیده در ابعاد مختلف می تواند یک تجربه ذی قیمت را برای کل جامعه و به ویژه جامعۀ علمی به 
دنبال داشته باشد. شکل گیری هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها در فروردین 1398 از سوی ریاست محترم جمهور 
برای تحلیل و ارزیابی این پدیده از جهات مختلف، می تواند نقطه عطفی در ایفای نقش جامعۀ علمی و دانشگاهی باشد.

در قالب هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، یکی از کارگروه های 15 
گانه تخصصی این هیأت است که برای پاسخ گویی به تعداد 10 سوال مطرح شده از سوی ریاست محترم جمهور برای 
این کارگروه شکل گرفت. در رابطه با ضرورت تشکیل این کارگروه، به طور خالصه می توان گفت که آنچه باعث تبدیل 
پدیدۀ طبیعی، نظیر بارش زیاد، به فاجعه ای انسانی و ملی می شود، ناشی از ناسازگاری مداخالت انسانی با فرآیند های 
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طبیعی است.
بنابراین، دیدگاه تاب آوری سکونتگاه ها در برابر چنین پدیده هایی، رویکردی بوده است که کارگروه شهرسازی، معماری و 
میراث فرهنگی برای تحلیل این پدیده بستر مطالعه خود قرار داد. خسارت های رویداد سیل فروردین 1398 بیش از پیش 
اهمیت تصمیم گیری های توسعه ای متکی بر دانش روز در مورد تاب آوری سکونتگاه ها را نشان می دهد، چرا که بسیاری 
از تصمیمات اشتباه و سهل انگاری ها در حوزه برنامه ریزی از مقیاس آمایش ملی تا محلی سبب می شود تا شکل گیری 

یا تشدید خسارت ها ادامه داشته باشد.

 در کارگروه شما، از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی با عضویت رسمی 10 نفر از اساتید به عنوان اعضای اصلی و 1 نفر 
به عنوان مشاور و با صدور حکم توسط ریاست محترم هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها آغاز به کار کرد. این اعضا از 
دانشگاه های مختلف بودند که عضویت حداقل یک نفر از هر یک از دانشگاه های سه استان اصلی سیل زده همراه با یک 
نفر از دانشگاه شیراز را شامل گردیدند. با توجه با ابعاد و حوزه های تخصصی مرتبط با مأموریت کارگروه، متخصصین 
برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، معماری و میراث فرهنگی عضویت داشتند. در فرایند کار نیز 
اعضای هیأت علمی و کارشناسان و کمیته های فرعی در استان های چهارگانه مشارکت داشتند. عالوه بر این، در طول 
فعالیت 6 ماهه کارگروه، سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، مهندسین  مشاور، مسئولین، مدیران و کارشناسان در استان ها و نیز 
در دفتر مرکزی کارگروه، همراه بودند. مدیران و کارشناسان دستگاه های فوق الذکر، ضمن فراهم کردن بخش عمده ای 
از داده ها و اطالعات مورد نیاز، با حضور در جلسات مداوم کارگروه نیز با ارائه نظرات ارزندۀ خود ارتقا گزارش های 

کارگروه را فراهم آوردند.
تحلیل و ارزیابی پدیده در قالب مبانی نظری، چهارچوب نظری و بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کیفی، صورت 
گرفت. در راستای چهارچوب نظری، ضمن استفاده از نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف و مرتبط با پدیدۀ سیل، 
رویکرد تاب آوری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر سیل، نظریه ی پایه تحلیل و ارزیابی انتخاب شد. با توجه به 
گستردگی آثار پدیده، اقدام به نمونه گیری از سکونتگاه های شهری و روستایی استان های سیل زده گردید، به گونه ای که 
نمونه های منتخب پوشش مناسبی از موضوع را داشته باشند و نتایج و یافته های علمی آن ها قابل  تعمیم باشد. قوانین، 
مقررات و ضوابط مرتبط با پدیدۀ سیل همراه با بررسی طرح های توسعۀ شهری و روستایی سکونتگاه ها بررسی و تحلیل 
گردیدند. بازدیدهای میدانی اعضای اصلی و کارشناسان کارگروه از استان ها، شهرها و روستاهای منتخب، بخش اصلی 

و بسیار مؤثر در ارتقای تحلیل و ارزیابی پدیده بود.
 

 به طور کلی بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
بارشی، دالیل بروز و تشدید  از چگونگی و شدت رویدادهای  کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی فارغ 
خسارت ها را در نحوه ساخت و توسعه و مدیریت سکونتگاه ها در مقیاس های استانی و سکونتگاهی و ساز و کارهای 
مربوط به آن ها جستجو کرده است. دانش و دیدگاه تاب آوری سکونتگاه ها به عنوان رویکرد اصلی کارگروه در پاسخ به 
مأموریت محوله و در پاسخ به سواالت بوده است. دلیل عمده بروز خسارت ها در سکونتگاه های انسانی به ناسازگار بودن 
شیوه توسعه و مدیریت سکونتگاه ها با حوزه های آبریز مربوط می شود. کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 
در گزارش تفصیلی خود، چگونگی وقوع سانحه و اثرات آن در سکونتگاه ها در سطوح مختلف را با تمرکز بر چهار استان 
لرستان، گلستان، خوزستان و فارس و سیزده سکونتگاه شهری و روستایی واقع در این استان ها مورد بررسی قرار داد. 

یافته های حاصل از این مطالعه در پاسخ به سواالت ریاست جمهوری آمده است.
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  به طور کلی کارگروه شما در پاسخ به سواالت طراحی شده توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح زیر 
است به چه نتایج و پاسخ هایی رسید؟

سوال اول: شیوه توسعه سکونتگاه های شهری و روستایی و رعایت نکردن استانداردهای شهرسازی تاب آور در مقابل 
سیالب، چگونه بر بروز خسارات به سکونتگاه ها تأثیر گذاشته است؟

اصواًل مفهوم تاب آوری در شهرسازی دانشی نوپا است. در این پژوهش، ابتدا فهرستی از معیارهای تاب آوری سکونتگاهی 
در برابر سیل استخراج و با توجه به بستر قانونی و حقوقی کشور، سازوکارها تدقیق و تدوین گردیدند. سه محور اصلی 
تاب  آوری سکونتگاهی مد نظر قرار گرفت، شامل: الف( دوری از خطر، ب( کاهش و مدیریت خطر؛ و ج( سازگاری با 

خطر سیل.
برنامه ریزی، طراحی و ساخت سکونتگاه ها بدون توجه به قابلیت های برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری برای 
کاهش خطر سیل مهم ترین مسئله تشخیص داده شد. در قالب مکان یابی توسعه های شهری و روستایی، شیوه ها و 
الگوهای مختلف توسعه سکونتگاه     ها در استان های خسارت دیده مورد مطالعه قرار گرفتند. به عنوان نمونه، بارگذاری های 
جدید در محدوده یا حریم شهرها و ساخت وسازها در بستر و حریم رودخانه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. 
نمونه های این مسئله در کارون در اهواز، خرم رود و کرگانه در شهر خرم آباد، کشکان در شهر معموالن، گرگان رود در 

شهر گنبد و نیز شیراز قابل مشاهده بوده اند.
توسعه سکونتگاه های غیررسمی در پهنه های در معرض خطر سیل نیز مشاهده شدند )نمونه محله های افغان آباد در 
شهر گنبد، کرگانه در شهر خرم آباد، عین دو در شهر اهواز و سعدیه در شهر شیراز که در اثر سیالب های اخیر زیر آب 
رفتند(. به دلیل مکان یابی نامناسب شهر جدید شیرین شهر، فاز دو شهر در رویداد اخیر به صورت کامل زیرآب رفت. 
همچنین، مکان یابی جاده های کمربندی و راه آهن در حریم شهرها که به دلیل در نظر نگرفتن خطر سیل یا از کار افتادند 
یا سبب بروز یا تشدید آب گرفتگی شدند )مانند آق قال و کمربندی خرامه در شیراز(. عالوه بر این، فرایند برنامه ریزی 
کاربری زمین نیز نقش اساسی در تشدید مسئله داشته است )نمونه فرمانداری و مراکز اورژانس و کاربری های حساس 

و خطرساز(.
استقرار روستاهایی که به دالیل مختلف، مانند کمبود زمین مناسب برای ساخت وساز و یا تغییر مسیر رودخانه ها و مانند 
آن، در معرض خطر سیل یا زمین لغزش صورت گرفته است )برای نمونه، در استان خوزستان 400 روستا در بستر رودخانه 

ساخته شده اند که از این بین 70 روستا زیر آب رفتند(.
برنامه ریزی سکونتگاه ها بدون توجه به دانش تاب آوری در سکونتگاه ها که تأکید آن بر سازگاری با سیل با استفاده 
از رویکردهای اکولوژیک و مدیریت یکپارچه است، باعث بروز یا تشدید خسارت شده است. در نظر نگرفتن اقدامات 
اکولوژیک برای سازگاری با سیل و به جای آن، تمرکز بر روی اقدامات سازه ای در سکونتگاه ها بدون ادغاِم برنامه و 
طرح آن ها با برنامه ریزی سکونتگاه، همراه با عدم مرمت و مقاوم سازی باعِث قرار دادن مناطق شهری در معرض خطر 
شده است )مانند تخریب دیواره های ساحلی در خرم آباد، پلدختر و اهواز(. مکان یابی، طراحی، ساخت و اجرای پل ها 
به دلیل در نظر نگرفتن خطر سیل، بر شکل گیری یا شدت یافتن خسارت ها تأثیرگذار بود )شهرهای خرم آباد، پلدختر، 
گنبد، شهرک سعدی شیراز(. زیرساخت های شهری نیز موضوع دیگری است )نمونه عدم اجرا، فرسودگی یا جدا نکردن 
سیستم فاضالب از سیستم هدایت آب های سطحی در اهواز(. کانال کشی آبراه ها و نیز سرپوشانده کردن آن ها به جای 
مرمت اکولوژیک آن ها، بخش های از سکونتگاه ها را تبدیل به آسیب پذیرترین مناطق شهری کردند )نمونه مسیر دروازه 

قرآن شهر شیراز، شهرک سعدی شیراز و گمیش تپه در گلستان(.

سوال دوم: عدم رعایت قواعد و قوانین برنامه ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه ها چگونه سبب آسیب پذیری در مقابل 
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سیل و بروز خسارات شده است؟
ابتدا الزم به ذکر است که پاسخ این سوال عمدتاً از دیدگاه شهرسازی و معماری است. بررسی عدم رعایت قوانین و 
مقررات در قالب کارگروه مستقل و تخصصی حقوقی می گنجد. در بسیاری از موارد آسیب وارده به شهرها و روستاها 

مربوط به سازوکارهای خارج از این قلمرو بوده است.
در رویداد سیالبی 98-97 موارد متعددی دیده شده که از جنبه رعایت قوانین و مقررات قابل بررسی بودند. برای مثال، 
تالقی جاده های کمربندی، راه آهن، رودخانه ها، مسیل ها دیده می شوند که به دلیل مطالعات پایه آنها موجبات ایجاد و 
یا تشدید خسارت شده است )نمونه کمربندی آق قال که در راستای عمود بر رودخانه های اصلی ساخته شده و به دلیل 
کافی نبودن عرض و مکان کالورت ها، سبب تشدید آب گرفتگی شده است(. همچنین می توان به عدم رعایت آئین نامه 
طرح هندسی راه های ایران مصوب 1391 و آئین نامه طراحی راه های شهری ایران مصوب 1374 در طراحی و ساخت 

پل ها و آب گرفتگی آنها اشاره کرد )نمونه تراز پل ها با توجه به تراز سیل در شهر خرم آباد(.
تداخل مسئولیت ها و روشن نبودن مرز آنها مسئله مهم و قابل بررسی است. برای مثال، از یک سو، مطالعه و برنامه ریزی 
و ساخت زیرساخت های کنترل سیل بر عهده وزارت نیرو است و از سوی دیگر، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، 
حفظ جان و مال مردم از خطرات و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری است. 
در روستاها این وظیفه به استناد مواد 10 و 18 آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی، لحاظ نمودن 

اقدامات حفاظتی در زمان تهیه طرح های هادی روستایی به عهده بنیاد مسکن است.
مورد مهم دیگر مربوط به عدم رسیدگی، ترمیم، نگهداری و مقاوم سازی سازه های حفاظتی داخل محدوده و حریم شهر 
می شود. مسئولیت اقدامات سازه ای مدیریت سیل با وزارت نیرو بوده و در داخل محدوده شهر با مجوز این وزارتخانه 
صورت می گیرد. از نمونه مصداق ها می توان به دیواره ساخته شده در شمال شرقی شهر پلدختر و دیواره محافظ غرب 
بستر کشکان رود، دیواره محافظ رودخانه کرگانه در خرم آباد، شکسته شدن کانال چمران در استان خوزستان و حرکت 

سیالب به طرف شهر اهواز و آسیب دیدگی محله عین دو شد.
عدم اجرای طرح های توسعه استانی و شهری در مورد فاضالب شهری و هدایت آب های سطحی نیز مثال دیگری از 
مصداق های این سوال است. به موجب قانون تأسیس شرکت های آب و فاضالب )1371(، جمع آوری و انتقال و تصفیه 
فاضالب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بر عهده شرکت آب و فاضالب استان زیر نظر وزارت نیرو 
است. به دلیل جدا نکردن شبکه فاضالب از شبکه هدایت آب های سطحی، پس  زدگی فاضالب در هنگام رویدادهای 

بارشی شهرها را آسیب پذیر کرده است )در شهرهای اهواز، دزفول، شیراز، گمیش تپه، گنبد، آق قال و مانند آن(.
در قالب طرح های عمرانی و طبق قانون نظام فنی و اجرایی کشور )1385(، تأکید بر کاهش آسیب پذیری طرح ها با 
هدف افزایش ایمنی به عنوان یک اصل مطرح بوده و طبق قانون اصول نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح های 
عمرانی کشور )1375(، انجام مطالعات و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جزو اقدامات پایه ای برای این 
طرح ها مطرح شده است. عدم توجه به این دو مهم در بروز و تشدید خسارت ها در رویدادهای سیالبی سال 97-98 
نقش داشته است )نمونه زیرگذر های مصوب کمیته داخلی حمل ونقل ترافیک در شهر خرم آباد، تغییر کاربری از مسیل 

به معبر و مسدود کردن مسیل طبیعی در شیراز(.

سوال سوم: عمده ترین تخلفات صورت گرفته در توسعه سکونتگاه ها که سبب تشدید خسارات شده است چیست و 
تحت تأثیر چه سازوکارهایی رخ داده است؟

به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه این کارگروه، بخش عمده آسیب ها و بروز خسارت ها بیشتر به دلیل خأل قانونی، 
ابهامات قوانین یا عدم کفایت قوانین مربوطه شکل گرفته اند. همچنین، شناسایی موارد عدم رعایت قواعد و قوانین 
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برنامه ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه ها مسئله ای است که به دلیل همپوشانی و بعضاً عدم هماهنگی الیه های مختلف 
قوانین و نیز بین نهادها و بخش های مرتبط بسیار پیچیده است. با این حال، موارد عمده عدم رعایت قواعد و قوانین که 

سبب آسیب پذیری سکونتگاه ها شده اند و ساز و کارهایی که موجب بروز این موارد شده اند ارائه می شود.
1- تغییر کاربری

تغییر کاربری در بستر یا حریم آبراه ها یا نواحی باالدست از مهم ترین موارد تخلف به شمار می رود. در غالب موارد 
سازوکارهای بروز چنین مواردی به اولویت دادن تصمیمات محلی و اولویت دادن به مسائلی مانند روان سازی ترافیک 
بر ایمنی شهروندان و یا تغییر کاربری آبراه ها به معبر بوده است )نظیر تغییر کاربری مسیل محدوده دروازه قرآن شیراز 

به معبر(.
۲- ساخت وساز در بستر و حریم آبراه ها

از یک سو، شهرداری ها خواستار مدیریت واحد محدوده شهرها هستند و از سوی دیگر، وزارت نیرو که مسئولیت قانونی 
مدیریت بستر و حریم آبراه ها را دارد، در چرخه مدیریت شهری جایگاه روشنی ندارد. یکی از مداخالت که موجب تشدید 
خسارت ها در سکونتگاه ها شد سرپوشیده کردن مسیل ها یا آبراه ها بوده است )نمونه سرپوش کردن مسیل شهرک 
سعدی در دهه 70 و پوشاندن بخشی از رودخانه در شهر گمیش تپه گلستان توسط شهرداری و احداث کاربری های 

تفریحی و گردشگری در بستر و حریم رودخانه کارون(.
۳- عدم رسیدگی به آبراه های داخل محدوده و حریم سکونتگاه ها

طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداری وظیفه نگهداری، الیروبی و حصول اطمینان از نبودن نخاله و زباله در رودخانه، 
انهار، مسیل ها و کانال ها در محدوده شهر بر عهده شهرداری است. بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، نگهداری و 
الیروبی رودخانه ها، انهار و مسیل ها در خارج از محدوده های شهری وظیفه وزارت نیرو است. بر اساس مطالعه کارگروه، 
الیروبی به صورت برنامه ریزی شده نه در محدوده شهرها و نه در بیرون شهرهای در معرض سیل انجام نشده است 
)نمونه ها در شهرهای خرم آباد و پلدختر الیروبی کشکان رود، خرم رود و کرگانه در استان لرستان و تأخیر در الیروبی ها 

در آق قال در استان گلستان، رودخانه کرخه در خوزستان و حوضه دروازه قرآن شیراز(.

سوال چهارم: عملکرد شهرداری ها و دهداری های مناطق شهری و روستایی سیل زده چگونه سبب تشدید خسارات 
سیل شده است؟

پیش از پاسخ به این سوال، الزم به ذکر است که کارگروه حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها ورود تخصصی به 
مباحث حقوقی داشته است. همچنین، بررسی عملکرد شهرداری ها نمی تواند به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن 

تفاوت های زیاد آن ها در ظرفیت های مالی، انسانی و دانش تخصصی در شهرهای بزرگ و کوچک صورت گیرد.
از جمله عملکرد شهرداری می توان به ضرورت داشتن مجوز برای مداخالت در بستر و حریم آبراه ها از وزارت نیرو اشاره 
کرد. در بستر و حریم آبراه ها، شهرداری ها قبل از احداث هرگونه تأسیسات و ساختمان موظف به اخذ مجوز از وزارت 
نیرو هستند. بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ، شهرداری ها می توانند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه 
جلوگیری کنند؛ اما ساخت وسازهای مشاهده شده در بسیاری از شهرها بیش از اینکه نشانگر عملکرد ضعیف شهرداری 
در نظارت برای جلوگیری از ساخت وساز باشد، زاییده نقایص اجرایی شدن این قانون است؛ ساخت وساز غیر مجاز تخلف 
محسوب شده )و نه جرم( و تخریب آن )به خصوص ورود به زمین محصور( نیازمند صدور حکم از مراجع قضائی است.

برنامه ریزی برای ایمن سازی مراکز جمعیتی با همکاری سازمان آب منطقه ای از جمله وظایف شهرداری هاست که 
می تواند در طرح های جامع شهری یا طرح های جامع سیل شهری نیز لحاظ شود. نظارت بر این مهم برعهده شهرداری 
در کنار سایر نهادها بوده است. بررسی مواردی مانند پل ها در شهرهای مورد مطالعه نشان می دهد که کارایی خود را از 
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دست داده و بعضاً باعث تشدید آب گرفتگی در بافت شهری شده اند. همچنین، ناکافی بودن اقدامات در زمینه تنظیف و 
نگاهداری انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضالب مسئله دیگر تشخیص داده می شود. عدم رسیدگی به این گونه مسائل، 
بر شدت آب گرفتگی و آسیب های وارده به بافت شهری اطراف تأثیر می گذارند. ذیل این وظیفه انجام اقدام مناسب برای 
رفع مشکالت در سیستم هدایت آب های سطحی؛ نظارت بر وضعیت آب گرفتگی معابر و جمع آوری و هدایت آب های 
سطحی در سطح شهر و هماهنگی امور جمع آوری و هدایت آب های سطحی با طرح های تفصیلی و جامع؛ نظارت 
مستمر بر عملکرد ناظرین و مدیران پروژه های مرتبط با جمع آوری و هدایت آب های سطحی نیز محسوب می شود که 

در بسیاری از مکان های بررسی شده همراه با نقصان های زیادی بوده و بر شدت خسارات افزوده است.
در روستاها نیز بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آن ها طبق سازوکار مقرر 
در بند 11 الحاقی ماده 69 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر 
ساخت وساز، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی 

می شود.

سوال پنجم: درس آموخته های سیالب برای نظام برنامه ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه های شهری و روستایی 
ایران چیست؟

چکیده درس آموخته های مطالعه و تحلیل علمی این پدیده از دیدگاه شهرسازی و معماری به شرح ذیل بوده اند.
1- درس آموخته ها در زمینه رویکردهای کلی نظام برنامه ریزی و توسعه سکونتگاه ها

نتایج پژوهش نشان دهنده تسلط گفتمان حول محور اقدامات سازه ای بوده است. این باور راسخ به اقدامات سازه ای، 
باعث عدم توجه به سایر روش های غیر سازه ای و اکولوژیک کاهش خطر سیل شده است. برای مثال، از سدها به عنوان 
دفاع مستحکم در برابر سیل و یا استفاده از سیل بندها، دایک ها، دیواره ها و کانال ها یاد می شود. همچنین، نگاه خطی 
به رودخانه ها غفلت دیگر تشخیص داده شد که می توان آن را در قالب اعداد برای حریم های کمی و حریم دید، نگاهی 
که حاکی از درک نادرست به رودخانه و سیل است. نمی توان رودخانه ها را یک پدیده خطی فرض کرد. این امر به ویژه 
در دشت های آبرفتی خوزستان و گلستان به وضوح به چشم می آید. اقدامات هیدرولوژیک شهری بر پایه خروج هر چه 

سریع تر روان آب ها از طریق کانالیزه کردن رودها و مسیل ها و سرپوشانده کردن آن ها شکل گرفته است.
۲- درس آموخته ها برای نظام برنامه ریزی و توسعه در سطح استان

در قالب تحلیل طرح های جامع ناحیه )شرح خدمات تیپ 19(، مشخص شد که در این شرح خدمات عرصه کمی برای 
هم پیوندی با طرح های ناحیه ای یا منطقه ای مدیریت رودخانه و سیل دیده شده است. مسئله سیل تنها در بخش 
مطالعات جغرافیایی– اقلیمی دیده شده و صورت بندی اسناد تولید شده نشان دهنده یک نگاه غیرعلمی به سیل است که 
آن را زاده رویدادهای طبیعی و نه نتیجه شیوه نامناسب توسعه می داند )نمونه برنامه ریزی سیالب دشت ها بدون ادغام در 

برنامه منطقه بندی کاربری اراضی طرح های جامع ناحیه(.
۳- درس آموخته ها برای نظام قوانین و تشکیالت برنامه ریزی و مدیریت سیل در سطح سکونتگاه

و  سو  یک  از  سیل  مدیریت  بر  ناظر  قوانین  در  جدی  نشانگر ضعف های  سال 97-98  سیالب های  رویداد  تحلیل 
برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه ها از سوی دیگر و در نتیجه هم پوشانی و خأل در وظایف نهادهای ناظر بر مدیریت سیل 
و آبراه ها در سکونتگاه ها بوده  است. در نظام تشکیالتی ناظر بر مسئله سیل، تهیه و تصویب نقشه های ریزپهنه بندی سیل 
در مقیاس مناسب برای مداخالت سکونتگاهی، برنامه ریزی یکپارچه اقدامات سازه ای و غیرسازه ای )مانند برنامه ریزی 

شهری( به روشنی تعیین نشده اند.
4- درس آموخته ها برای رویه های مدیریتی - اجرایی سکونتگاه ها
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معمواًل در طرح های موضعی شهری، اثرات تغییرات کاربری و تراکم در تشدید آسیب پذیری پروژه ها در برابر سیل مورد 
توجه جدی قرار نمی گیرند. طراحی و اجرای شبکه های تأسیسات شهری و عدم جداسازی آن ها و عدم توجه به توسعه 
سکونتگاه ها نمونه دیگر این مسئله است. تعلل در بازرسی ساخت وساز در حریم رودخانه ها، عدم رسیدگی و پاک سازی 
بستر آبراه ها و نیز عدم ترمیم و مقاوم سازی سازه های حفاظتی توسط شهرداری ها سبب تشدید سیالب شده اند که 
مربوط به رویه های مدیریتی در شهرداری ها می شود. در قوانین و رویه های مدیریتی سکونتگاهی به استفاده از ظرفیت 
مشارکت مردمی در ارتقا تاب آوری سکونتگاه ها توجه ناچیزی شده است، حال آنکه در رویداد سیالبی اخیر مردم نقش 

پررنگی در کاهش آسیب ها داشتند.
۵- درس آموخته ها در زمینه آموزش و توسعه دانش شهرسازی تاب آور در برابر سیل

بررسی های میدانی، بررسی طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی و تصمیم گیری ها در سطوح مختلف همگی 
نشان گر ضعف های جدی در زمینه دانش تاب آوری شهری در بدنه حرفه ای بخش خصوصی و ادارات و نهادهای دولتی 

و شهرداری ها بود.

سوال ششم: افزایش تاب آوری سکونتگاه های شهری و روستایی در مقابل سیالب، مستلزم چه اصالحاتی در قوانین، 
رویه های اداری، جلوگیری از تخلفات و اقدامات مدیریتی است؟

با توجه به رویکرد کلی کارگروه مبتنی بر تاب آوری و سازگاری با سیل، اصالحات در زمینه های ذیل به اختصار قابل 
ارائه هستند:

1. ضرورت تغییر نگرش و گفتمان و رفع کاستی های اندیشه ای شامل درک خطی از رفتار رودخانه و اتکاء بیش از حد 
به اقدامات سازه ای و نگاه »کنترل و مهار« سیل و آب در مقیاس شهرها )نظیر مسائل مرتبط با کانال کشی رودها و 
مسیل ها و سرپوشانده کردن آن ها، تمرکز بر مرمت آبراه های دائم یا فصلی، اولویت دهی به پروژه های فاضالب شهری، 

نگاه متفاوت به سکونتگاه های غیررسمی واقع در حریم رودها(.
2. ایجاد سازوکار مناسب قانونی برای همکاری بین بخشی در مدیریت یکپارچه آب و سیل در قالب نظام تشکیالتی 
)ضرورت ادغام مطالعات و طرح های مربوط به سیل و پیشنهاد های طرح های جامع راهبردها، اهداف و سیاست ها و 

طرح های موضعی و موضوعی(.
3. بازبینی شرح خدمات طرح های توسعه در مقیاس های مختلف توسعه ملی، توسعه شهری، منطقه ای و روستایی 

)تیپ های 12 و 19 و طرح های هادی روستایی( از منظر ادغام با طرح های جامع رودخانه و حوضه های آبریز.
4. تهیه نقشه های ریزپهنه بندی سیل در طرح های جامع و تفصیلی و تعیین نهاد تهیه کننده و تصویب کننده ریزپهنه بندی 
سیل در شهرها و روستاها با مقیاس قابل استفاده در برنامه ریزی فضایی و مداخالت شهری و رفع خألهای قانونی 

مرتبط.
5. تبیین قانونی مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و نگهداری اقدامات ساز ه ای در حریم و محدوده سکونتگاه های شهری و 

روستایی.
6. رفع خأل در مقررات ساختمانی مرتبط با کاهش خطر سیل، ارائه استانداردهای حداقلی برای دادن مجوز ساخت در هر 
پهنه، اقدامات ارتقا و تعمیر ساختمان ها برای حفاظت در برابر سیل، تهیه دستورالعمل و ضوابط طراحی در جهت مدیریت 
یکپارچه آب در سکونتگاه ها، بازبینی آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به طراحی راه ها و بازرسی و پاک سازی بستر 

آبراه ها.
7. آموزش و توسعه دانش تاب آوری سکونتگاه ها در برابر سیل )بازنگری دروس تخصصی رشته های مرتبط دانشگاهی 
در زمینه تاب آوری سکونتگاه ها، آموزش حرفه مندان مرتبط، آموزش کارکنان صف و ستاد نهادهای مرتبط با برنامه ریزی 
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و مدیریت سکونتگاه های انسانی، آموزش و مشارکت مردمی و تأسیس نهاد پژوهشی مرتبط با سکونتگاه ها، سیل و 
مدیریت یکپارچه آب(.

 
سوال هفتم: سیالب چگونه و به چه میزان میراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟

نوع خسارات وارده به میراث فرهنگی در اثر سیل فروردین 1398 در قالب سه دسته عمده قابل طبقه بندی است که 
شامل آب شستگی، آب گرفتگی و آب بردگی می شوند. عوامل آسیب های وارده به میراث فرهنگی را می توان در موارد 

ذیل خالصه کرد:
عامل اول مربوط به مداخالت نسنجیده و با تأخیر در میراث فرهنگی است که باعث می گردد تا میزان خسارات افزایش 
یابد. بسیاری از محوطه های تاریخی در حال کاوش فاقد تمهیدات الزم در برابر بارندگی شدید و آب گرفتگی هستند. 
برای مثال، می توان به آسیب های قلعه فلک االفالک در خرم آباد اشاره کرد که با تخریب و تسطیح دامنه های تپه برای 

گشایش معابر شهری و یا احداث پارکینگ، موجب ناپایداری و رانش خاک شده است.
عامل دوم، عدم توجه به دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی در میراث فرهنگی است )نمونه آب گرفتگی بخش هایی 

از محوطه میراث جهانی چغازنبیل در خوزستان و فرسایش خاک در این محوطه(.
عامل سوم، عدم مرمت به موقع آثار پیش از سیل است که در خسارت دیدن میراث فرهنگی در جریان سیل نقش داشته 

است )نمونه پل های تاریخی لرستان(.
عامل چهارم به تضاد بین توسعه های معاصر و عملکرد آثار میراثی مرتبط است. توسعه های شهری و روستایی گاه 
جغرافیای خرد اطراف آثار را چنان تغییر داده اند که باعث افزایش خسارات در هنگام سیل شدند )نمونه کشیده شدن 

جاده ارتباطی بین شهری از زیر پایه های پل دختر(.

سوال هشتم: تاب آوری میراث فرهنگی در معرض سیالب چه میزان بوده است؟
پژوهش نشان داد که آثار ثبت جهانی شده و آثاری که از لحاظ گردشگری و تاریخی-اقتصادی از اهمیت باالتری 
برخوردارند، تاب آوری بیشتری در برابر سیالب داشته اند )نمونه های چغازنبیل و سازه های آبی شوشتر در خوزستان، گنبد 
قابوس در شهر گنبد(. یک دلیل این امر می تواند به طراحی و مکان یابی اولیه مناسب بازگردد. همچنین می توان به قلعه 

فلک االفالک در لرستان اشاره کرد، اگرچه صدماتی از سیل اخیر متوجه آن شد.
پل های تاریخی در لرستان، خوزستان و گلستان نشان دادند که چگونه طراحی و مکان یابی صحیح و توجه به بستر در 
زمان ساخت پل بعد از قرن ها ضامن صیانت از این سازه های باارزش شده است. با آنکه به بعضی از پایه ها و قوس های 
این پل ها صدماتی وارد شد، اما عموماً با توجه به خصوصیات طراحی و مکان یابی آن ها در برابر سیالب، عملکردی 
مناسب نشان دادند. آسیب های وارده را نیز می توان به عدم مرمت مناسب و مداوم در سال های قبل و تأثیر تغییرات 
متأخر بستر طبیعی و مصنوع آن ها مربوط دانست )پل های تاریخی کشکان، کلهر، الیگودرز و افرینه، در لرستان، پل 

باستانی دزفول و پل تاریخی آق قال(.

سوال نهم: درس آموخته های سازه های تاریخی و فرهنگی و شهرسازی ایرانی- اسالمی برای افزایش تاب آوری در 
برابر سیالب چیست؟

شهرها،  ساخت  و  طراحی  مکان یابی،  زمینه  در  جامعی  و  کامل  درک  ما  پیشینیان  که  می دهد  نشان  مطالعات 
می توان  کلی  دسته  چند  در  را  آموخته ها  درس  این  داشته اند.  سیل  موضوع  با  ارتباط  در  سازه ها  و  ساختمان ها 

به صورت زیر خالصه نمود:
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لزوم برنامه ریزی بر مبنای دانش سرزمینی و بلندمدت به جای تمرکز کوتاه مدت بر روی موضعی محدود:
مکان یابی و ساخت آثار میراث فرهنگی نشان می دهد که طراحی آن ها در چهارچوب نگاهی فراتر و در مقیاس آمایش 
منطقه ای بوده و کاماًل به فرآیندهای طبیعی و تأثیر آن ها بر جغرافیای محل در مقیاس های خرد تا کالن آگاهی 
داشته اند. در زمینه سیل و اولین نمود این دانش، آگاهی از رفتار رودخانه ها بوده است. پیشینیان می دانسته اند که باید از 
زمین های مسطح سیل گیر درون قوس رودخانه ها پرهیز کنند )نمونه شهر پل دختر(. در گنبد کاووس، سیل دقیقاً تا مرز 

هسته تاریخی این شهر نفوذ می کند و پیش تر نمی رود. تجربه زیسته مردم و هماهنگی آن ها با طبیعت.
طراحی جزئیات معماری در ساخت وسازها با توجه به مخاطرات طبیعی:

جزئیات طراحی معماری میراث فرهنگی به جای مانده از گذشته در بسیاری از موارد در انطباق با نیازهای محیطی و 
مخاطرات طبیعی شکل گرفته بوده اند. برای مثال، پایه پل های تاریخی به نحوی طراحی می شدند که بیشترین مقاومت 
را در برابر جریان شدید آب داشته باشند و از طرف دیگر کمترین رسوب گذاری را ایجاد کنند. در خصوص واحدهای 
مسکونی نیز چنین تمهیداتی مشهود است. در ناحیه گلستان، خانه های بومی بر روی سکویی باالتر از زمین قرار داشتند، 
زیر این سکو باز بوده اند تا امکان جریان آب در هنگام سیل از زیر ساختمان وجود داشته باشد. همین طور خانه های 
حصیری سنتی تاالب های خوزستان را می توان نام برد که نه تنها در هنگام آب گرفتگِی تاالب ها مغروق نمی شدند، بلکه 

به راحتی قابل ساخت مجدد بودند.

سوال دهم: اصالحات ضروری برای افزایش تاب آوری سکونتگاه ها و سایر تأسیسات در مقابل سیالب بر اساس 
درس آموخته های ناشی از ارزیابی میراث فرهنگی و بافت های تاریخی در معرض سیالب چیست؟

بر اساس درس آموخته های ارائه شده و با توجه به مطالعات مستندسازی و تحلیل های انجام شده، اصالحات ضروری 
نه گانه ذیل پیشنهاد می شود. این اصالحات را می توان در سه سطح متفاوت دسته بندی کرد.

سطح یک: تغییر نگرش: لزوم اتخاذ دیدگاه آمایشی در برنامه ریزی حفاظت از بافت های تاریخی و میراث فرهنگی:
تحلیل تاب آوری بافت ها و میراث معماری تاریخی نشان می دهد که در مکان یابی و ساخت آثار، مالحظات محیطی در 
مقیاس های فراتر از مقیاس خرد محلی در محدوده پیرامونی مورد نظر بوده است. دوری گزینی از طرح های توسعه ای و 
حفاظت میراثی متکی بر محاسبات میانگینی به جای محاسبات حداقلی و حداکثری از ضرورت ها است. با توجه به تجربه 
کسب شده، ضروری است به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در مقابله با مخاطرات طبیعی با تأکید بر افزایش سهم 

مردم در برنامه ریزی، اقدامات اجرایی و محافظت از میراث فرهنگی اتکا بیشتر کرد.
سطح دو: برنامه ریزی: تدوین و اعمال استراتژی جامع محافظت در برابر بالیای طبیعی و انسان ساخت:

یکی از مهم ترین عوامل در حفاظت از میراث فرهنگی، بافت های تاریخی و دیگر سکونتگاه های انسانی می تواند 
تهیه استراتژی های جامع محافظت در برابر سیالب باشد، شامل کاهش خطر، افزایش مقاومت در برابر سیل، افزایش 
هشدار و شناسایی زودهنگام سیل و برنامه ریزی. این استراتژی ها می توانند شامل تدوین برنامه های تخصصی و 
کوچک مقیاس محلی نیز باشند. با توجه به تغییرات اقلیمی، مخاطرات طبیعی به ویژه سیل با شدت بیشتر و تناوب 

باالتر اتفاق خواهند افتاد.
سطح سه: سیاست ها و اقدامات: اتخاذ ترکیبی از اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در حفاظت از میراث فرهنگی:

رویکرد سازه ای، رویکردی انعطاف ناپذیر و مطلق گرا است، در حالی که اقدامات غیر سازه ای در رابطه با حرایم آثار 
میراثی و بافت های با ارزش تاریخی، می تواند تأثیر بسیاری در افزایش تاب آوری اثر و مکمل رویکرد فناوری محور 
و سازه ای باشد. پایش، مراقبت و نگهداری از شرایط طبیعی محوطه های استقرار آثار، شهرها و روستاهای تاریخی 
نیز ضروری است. ایجاد شبکه ای از متخصصان، فعالین، مؤسسات پژوهشی، دانشگاهیان در رشته های مرتبط با 
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حفاظت آثار و بافت های تاریخی در کشور و در سطح بین المللی می تواند باعث تقویت سازگاری میراث فرهنگی در 
برابر سوانح طبیعی پیش و پس از حدوث آن ها گردد.

 
 توجه به اینکه در عصری زندگی می کنیم که مملو از بالیا و آسیب های طبیعی و غیر طبیعی غیر قابل پیش بینی 
است، به نظر شما اگر اتفاقی مانند سیالب آن هم در شرایط فعلی کرونا تکرار شود یافته های حاصل از پژوهش 
این کارگروه ها و مشخصاً کارگروه شما تا چه اندازه بر آمادگی کشور برای مقابله با این بحران کارآمد است؟ و 
تاب آوری کشور در برابر چنین بحران های طبیعی را در دوران فعلی چگونه ارزیابی می کنید و چگونه می توان این 

تاب آوری را در زمینه تخصصی شما افزایش داد؟
دانش روز شهرسازی تاب آور و تجارب سایر کشورها در زمینه قانون گذاری در سطوح مختلف و نظام برنامه ریزی، 
طراحی و مدیریت سکونتگاه ها برای ارتقا تاب آوری سکونتگاه ها در برابر سیل بوده که می تواند برای سایر سوانح نیز 
به کار گرفته شوند. از دیدگاه تاب آوری سکونتگاه ها، آنچه باعث تبدیل پدیده های طبیعی به فاجعه های انسانی و ملی 
می شود، ناشی از هم نشینی ناسازگار و نامتناسب مداخالت انسانی با فرآیند های طبیعی است. بسیاری از کاستی ها در 
نظام برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی، تصمیمات اشتباه و سهل انگاری ها در حوزه برنامه ریزی از مقیاس آمایش 
ملی تا محلی در مناطقی که با مخاطرات طبیعی از جمله سیل روبرو بوده اند، سبب شده است تا با شکل گیری یا تشدید 

خسارات روبرو شویم.
چهار دسته از علل و عواملی که در شکل گیری یا تشدید خسارت ها در سکونتگاه های شهری و روستایی مؤثر هستند:

1. نارسایی و کاستی اندیشه ای در نظام مدیریت سوانح طبیعی و توسعه سکونتگاه ها
پیگیری زنجیره علل و عوامل مستقیم مؤثر بر شکل گیری رویدادهای طبیعی، نظیر سیالب ها، نشان داد که در بسیاری 
از موارد، نارسایی ها و کاستی های اندیشه ای در نظام مدیریت این رویدادها از یک سو و نظام توسعه از مقیاس آمایش 

سرزمینی و منطقه ای تا سکونتگاه ها از سوی دیگر، در شکل گیری و یا شدت گرفتن خسارت ها مؤثر بوده است.
شناخت زنجیره علل و عوامل وقوع و تشدید آثار منفی این رویدادها، نشان دهنده تسلط گفتمان موجود بوده که عمدتًا 
حول محور اقدامات سازه ای بوده است. این گفتمان در سیاست ها و اسناد توسعه از منطقه تا شهرها و روستاها به صورت 
تأکید بر استفاده ازاین گونه اقدامات است. این باور راسخ به اقدامات سازه ای و تأکید زیاد بر ایجاد »ایمنی« توسط اقدامات 
سازه ای جدا از بحث بر سر تأثیرات مخرب زیست محیطی بلندمدت خود، این واقعیت را نادیده می گیرد که این سازه ها 

قلمرو تحت »حفاظت« خود را در وضعیت های مختلف محافظت می کنند.
۲. کاستی های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه ها و طرح های مقیاس منطقه ای باید در تطابق با عوامل و شرایط پدیده ها و رویدادها باشند. اولویت بخشیدن به 
توسعه اقتصادی نباید به بهای مغفول ماندن توسعه پایدار و اهمیت دادن به حفاظت از محیط زیست در اسناد توسعه های 
شهری و منطقه ای باشد. مکان یابی شهرها و توسعه های جدید یا جهت گیری توسعه شهرها به گونه ای باشند که باعث 
وارد شدن خسارات رویدادها به این سکونتگاه ها شوند. مکان یابی، طراحی، ساخت و اجرای تأسیسات و زیرساخت ها، 
نظیر راه ها و پل ها سازگار با خطرات پدیده ها و رویدادها باشد. برنامه ریزی یکپارچه زیرساخت ها با نظام سکونت گاه ها 
و فعالیت ها پنجم از ضرورت ها است از جمله می توان به سازگاری سیستم های فاضالب و سیستم هدایت آب های 
سطحی با کاربری های سکونت و فعالیت اشاره کرد. از نمونه تبعات چنین غفلت ها می توان به آب گرفتگی ها و پس زدگی 

فاضالب اشاره کرد.
۳. کاستی ها و خألها در نظام قوانین و تشکیالت برنامه ریزی و مدیریت در سطح سکونتگاه

تحلیل های مرتبط با سیالب ها نشان دهنده کاستی ها در قوانین، ضوابط و سازوکارهای تصمیم گیری در نظام توسعه 
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شهری و مدیریت پدیده هایی نظیر سیالب ها است. مهم ترین این کاستی ها که در شکل گیری یا تشدید خسارت ها مؤثر 
بودند عبارتند از:

یکم، در شرح خدمات انجام طرح های جامع ناحیه )قرارداد و شرح خدمات تیپ 19(، عرصه کمی برای هم پیوندی 
با طرح های ناحیه ای یا منطقه ای مدیریت پدیده هایی نظیر سیالب ها دیده می شود. عالوه بر این، صورت بندی شرح 
خدمات نشان دهنده یک نگاه غیرعلمی به این گونه پدیده ها است که آن  را زاده رویدادهای طبیعی و نه نتیجه شیوه های 

نامناسب توسعه می داند.
دوم، فقدان نقشه های ریزپهنه بندی خطر قابل استفاده در برنامه ریزی سکونتگاه ها، عماًل استفاده از ابزارهای غیرسازه ای 
مانند برنامه ریزی کاربری زمین، ضوابط خاص پهنه ها و مانند آن را غیرممکن ساخته است. تهیه نقشه ریزپهنه های خطر 

با مقیاس قابل استفاده در برنامه ریزی فضایی و مداخالت شهری پایه ارتقا تاب آوری سکونتگاه ها است.
سوم، شرح خدمات طرح های توسعه و عمران شهری )تیپ 12( به صورت همه جانبه و نظام مند مسئله سوانح را لحاظ 
نکرده اند. مطالعات پدیده هایی نظیر سیل به ندرت جایی در خروجی طرح های توسعه و عمران شامل برنامه کاربری زمین 
و طرح های موضعی و موضوعی داشته اند. به موازات شرح خدمات طرح های توسعه شهری، در شرح خدمات طرح های 

هادی روستایی نیز همین کاستی جدی دیده می شود.
چهارم، خألها در ضوابط و مقررات توسعه باعث شده است تا امکان استفاده از ابزارهای غیرسازه ای که در دنیا برای 
کاهش خطر استفاده فراوانی از آن می شود، وجود نداشته باشد. الزامات برنامه ریزی شهری در مناطق در خطر می توانند 
ارائه استانداردهای  مواردی مانند مکان یابی کاربری های مجاز در ریزپهنه های مختلف و نحوه ساخت کاربری ها و 
حداقلی توسعه در پهنه های در خطر را ضابطه مند کنند. همچنین، مقررات ساختمانی می توانست انواع روش های کاهش 
خطر در مقیاس ساختمان و اجرای آن ها، اقدامات اجباری ارتقا و تعمیر ساختمان ها و شیوه های مورد قبول مقاوم سازی 

ساختمان با توجه به ظرفیت های موجود را تعیین کرده و موجب کاهش خسارت ها گردد.
پنجم، سازوکار الزم برای ممانعت از تصمیم گیری های توسعه ای که می توانند باعث شکل گیری و تشدید خطر یا انتقال 
خطر به مناطق دیگر بشوند، دیده نمی شود. بارگذاری کاربری ها و فعالیت ها جدید در نقاط در معرض خطر شکل گرفته اند 

یا سایر مناطق را در معرض خطر قرار داده اند.
4. کاستی ها در رویه های مدیریتی - اجرایی سکونتگاه ها

دسته چهارم از یافته ها مربوط به کاستی ها در رویه های مدیریتی–اجرایی در شهرها است که سبب شکل گیری یا تشدید 
خسارت می شوند. برای مثال، وضعیت شبکه های فاضالب شهری و شبکه هدایت آب های سطحی و عدم جداسازی 
آن ها، نشانگر ضعف و عدم توجه برنامه های اجرایی است. تعلل در بازرسی و جلوگیری از ساخت وسازهای واقع در 

حریم ها در شکل گیری و یا تشدید خسارت ها نقش دارند.
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نباید مفهوم شهر را به ساختمان و جاده تقلیل داد

دکتر مهرداد رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

شهرسازی به شدت تحت تأثیر سیاست و اقتصاد است

روابط عمومی دانشگاه تهران: معماری و شهرسازی همانند بسیاری از فنون و هنرهایی که در جامعه 
بشری می بینیم بر مبنای اصول و ارزش هایی شکل گرفته اند که این اصول و ارزش ها نیز به نوبه 
خود منبعث از طرز تفکر و ارزش های فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و در عین حال از شرایط اقلیمی 
و محیطی، شرایط اقتصادی، از مقوالت سیاسی و... متأثر هستند. فقدان اصول و معیارهایی برآمده 
از فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مقوله معماری و شهرسازی معاصر، معضالت و 
مشکالتی را در این زمینه به همراه آورده است. لیال احمدی، کارشناس روابط عمومی، در گفت وگویی 
با دکتر مهرداد رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به ریشه یابی 

این معضالت و نابسامانی ها در معماری و شهرسازی معاصر ایران پرداخته است.

 با تشکر از اینکه دراین گفت وگو شرکت کردید، به عنوان سوال اول بفرمائید چه تعریفی می توان از شهر 
ارائه کرد و شهر ایده آل چگونه باید باشد؟

شهر مفهوم پیچیده ای است و نمی توان آن را در یک تعریف مشخص محدود کرد. متأسفانه در تصور رایج، مفهوم شهر 
به مجموعه ساختمان ها و جاده ها تقلیل یافته است؛ در حالی که جامعه، روابط اجتماعی، ریشه های فرهنگی، مناسبات 
اقتصادی، مکانیزم های قانونی و نهادی، منابع و محیط زیســت و… نیز در دل تعریف شــهر می گنجد. در خصوص 
شهر ایده آل از زمان های دور، همواره آرمان شهرهایی توسط متفکران و صاحب نظران طرح ریزی شده است؛ از جمهور 
افالطون گرفته، تا مدینه فاضله فارابی، یوتوپیای توماس مور و… شهرهای ایده آل همواره در »نقد وضعیت موجود« 
شــهرهایی که متفکران در آن زیسته اند مطرح شده اند؛ باید توجه داشت اگر به شهر به صورت مجموعه ای فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و… بنگریم که تبلور فضایی می یابد؛ نمی توان نسخه واحدی به عنوان شهر ایده آل مطرح کرد؛ 

به عبارت دیگر شهر ایده آل به تعداد شهرها گوناگون خواهد بود.
 

 شهرسازی و رشته شهرسازی به صورت تخصصی به چه می پردازد؟
همانگونه که ذکر شد، شهر دارای ابعاد متنوعی است و رشته شهرسازی که از آغاز به عنوان یک رشته »میان رشته ای« 
مطرح شده؛ تالش دارد تا کلیه این ابعاد را پوشش دهد. بنابراین شهرسازی عالوه بر وجوه فنی و مهندسی، رگه هایی 
نیرومند از اقتصاد، جامعه شناســی، محیط زیســت، سیاســت گذاری و… را نیز در خود دارد. از این رو، هنگامی که 
شهرســازان به برنامه ریزی یا طراحی یک شــهر می پردازند علی االصول به کلیه این وجوه توجه دارند و بازتاب های 
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فضایی و مکانی آنها را تحلیل و تعیین می کنند.
 

 مهمترین مهارت هایی که شهرسازان باید داشته باشند چیست و در واقع به عنوان استاد چه مهارت هایی 
را به دانشجویان این رشته می آموزید؟

با توجه به ماهیت میان رشــته ای شهرســازی، مهارت های متنوعی در این رشــته مورد نیاز است، مهارت های فنی و 
مهندســی یکی از این موارد اســت؛ دانشــجو باید قدرت تجزیه و تحلیل داده ها و احیاناً ترسیم کانسپت و طراحی را 
بیاموزد. از سوی دیگر، دانشجو مهارت های چانه زنی، مذاکره و برقراری ارتباط با دیگران و کار تیمی را نیز باید بیاموزد. 
شهرســازان عالوه بر طراحی و برنامه ریزی تحلیل گر، سیاست گذار، میانجیگر و… نیز هستند که آموزش شهرسازی 

در کشور ما و دیگر کشورها بر مبنای همین مهارت ها تنظیم شده است.
 

 مبانی نظری و فرایند علمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهر و شهرسازی را تا چه اندازه مؤثر می دانید؟
یکی از گرفتاری های جدی ما در شهرســازی در طول دهه های گذشــته، وجود مدیران و تصمیم گیرانی بوده که فاقد 
دانش شهرســازی بوده اند. متأســفانه هنوز هم بسیاری از مدیران شهری در کشور ما از رشته های غیر مرتبط نزدیک 
و یا دور تعیین می شــوند. این در حالی است که شهرسازی یک تخصص است و الزم است مدیرانی که در این زمینه 
انتخاب می شوند متخصص این رشته باشند. اتفاقی که در نظام مدیریت شهری ما افتاده مثل این است که یک نقاش 

مدیر یک بیمارستان باشد.
 

 چرا مسائل مبتال به شهرنشینی در ایران رو به افزایش است؟
مســائل ما نه تنها رو به افزایش اســت، بلکه در حال پیچیده تر شدن نیز هســت. یکی از دالیل آن این است که هر 
اتفاقی که در شهر می افتد معمواًل دیرپاست و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی عمیقی دارد. مثاًل وقتی یک منطقه شهر 
مانند منطقه 22 تهران با آن شــتاب شــکل می گیرد، دیگر نمی توان آن را به پیش از این ساخت و سازها برگرداند و 
آنچه می ماند تبعات ناشی از ترافیک، کمبود آب، زیرساخت ها، خدمات و رشد روز افزون مهاجرت به تهران است. دلیل 
دیگر آن است که شهرسازی ما به شدت تحت تأثیر سیاست و اقتصاد است. متأسفانه به دلیل عملکرد جناحی دولت ها، 
ما تاکنون هیچ سیاســت پایداری در شهرسازی کشور شاهد نبوده ایم. اگرچه قوانین همان قوانین اند، اما هر دولتی به 
نحو دلخواه آن را تفسیر می کند. ما در طول 50 سال گذشته، به ندرت سیاست هایی با عمر چهار سال داشته ایم و این 

نقیصه ای جدی است.
 

 چالش های شهرسازی را برای مدیریت شهری در قرن ۲1 چه می دانید؟
قرن 21 قرن رخدادهای پیچیده، غیر قابل پیش بینی و با ضرباهنگ سریع است. قرنی است که برخی آن را قرن عدم 
قطعیت ها می نامند. ما هنوز نمی دانیم تکنولوژی تا 30 ســال آینده چه میزان زندگی بشــر را دگرگون خواهد کرد. از 
سوی دیگر تغییرات اقلیمی به گونه ای در حال وقوع است که اگر روند آن متوقف نشود، با وقوع سوانح طبیعی زندگی 
و معیشــت بسیاری از انســان ها بر روی کره زمین دچار اختالل جدی خواهد شد. نزاع های سیاسی، گروه های تندرو 
و شــورش هایی که یکی از نتایج بدیهی آنها تخریب و نابودی شهرهاســت از دیگر وقایعی است که در کمین است. 
ما متأســفانه به رغم حرکت های محدودی که انجام شده، برای چنین چالش هایی آمادگی نداریم و بیشتر درگیر امور 

روزمره و کوتاه مدت شده ایم در حالی که این وقایع منتظر ما نخواهند نشست.
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 آیا سازمان متولی در حوزه شهر و شهرسازی در کشور به صورت مستقل وجود دارد؟
نظام مدیریت شهری در کشور ما نظامی متکثر و متنوع و در یک کالم پراکنده است. به رغم تالش های متعدد برای 
ایجاد مدیریت واحد شــهری، این آرزو همچنان دســت نیافتنی باقی مانده و به زعم بنده به دلیل ساختار بروکراتیک 
کشور شدنی نیست. تقریباً می توان گفت کلیه دستگاه های دولتی در شهر دارای نقش و عملکرد هستند. برخی دارای 
مســئولیت های بیشــتر مانند تأمین خدمات و کاربری های عمومی اند و برخی نیز به دلیل مالکیت زمین نقش آفرینی 
می کنند. شهرداری و شورای شهر اگرچه به ظاهر مسئولیت اصلی در شهرها را به عهده دارند، اما تنها تعداد معدودی از 
مسئولیت های مدیریت شهری مانند نظافت و خدمات شهری، فضای سبز و تجهیزات شهری و… به عهده آنهاست.

 
 اهمیت یکپارچه سازی مدیریت شهری در شهرسازی را چه می دانید؟

اگر مدیریت شهری یکپارچه نباشد، مانند ارکستری خواهد شد که هر نوازنده ای ساز خود را می زند. مسلم است که در 
این شرایط صدای گوش خراشی شنیده خواهد شد. شهر هم مانند یک ارکستر، یا یک سیستم یا بدن یک موجود زنده 
اســت؛ تنها زمانی به صورت سالم و کارامد عمل خواهد کرد که اجزایش هماهنگ باشند. به عنوان مثال در شرایطی 
که شهرداری یک اولویتی داشته باشد، اداره برق اولویت دیگر و آموزش و پرورش اولویت دیگر، چه انتظاری از شهر 
می توان داشــت؟ اما نه تنها یکپارچه سازی اهمیت دارد، بلکه پایداری سیاست گذاری و پایداری نهادی نیز الزم است. 
فرض کنید تمام اجزای یک شــهر هماهنگ باشند، ولی با تغییر شورای شهر و یا دولت کلیه اولویت ها تغییر کند، باز 
هم نمی توان به نتیجه دلخواه و مطلوب دست پیدا کرد. موفق ترین شهرهای دنیا آنهایی هستند که اختیار اداره شان از 

دولت و جریان های سیاسی تفکیک شده و خود مردم آن شهر آن را اداره می کنند.
 

 یکی از اقدامات برای حل معضالت ایجاد شهرهای جدید بوده است که ظاهراً خود باعث ایجاد مشکالت 
جدیدتری شد؟ دلیل این مشکل از منظر شهرسازی چیست؟

شــهرهای جدید در ایران برای ســرریز جمعیت شهرهای بزرگ ایجاد شدند. ما مشکل بزرگی داشتیم و آن مهاجرت 
باال به شــهرهای بزرگ کشــور و افزایش روز افزون جمعیت آنها بود، فلذا برای حل این مسئله در مجاورت هر یک، 
تعدادی شهر جدید ساختیم. این کار شبیه این است که بیماری که دارای مرض قند است و زخم پا در او ایجاد شده، 
برای درمانش برای او فقط پماد تجویز کنیم. به عبارت دیگر ما ریشــه مســئله که وفور مهاجرت به شهرهای بزرگ 
ناشی از عدم تعادل نظام توزیع امکانات و منافع در کشور است را کنار نهاده و فقط به ظاهر مسئله پرداختیم، اما همین 
درمــان مقطعی نیز کارامد نبود؛ عدم توجه به نیازهای جمعیتی که در حومه زندگی می کند )مانند نیاز به حمل و نقل 
سریع عمومی به شهر مادر، امکانات و خدمات، واحدهای مسکونی مناسب با استطاعت خانوارهای هدف و…( سبب 
شد از این شهرها استقبالی نشود و به جایش بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی و روستایی امروز تبدیل به شهرهایی 
بزرگ شوند. امروز هم که جمعیت شهرهای جدید افزایش یافته و به ظاهر پر شده اند ناشی از مشکالت بازار مسکن 

و از روی ناچاری متقاضیان است وگرنه این تجربه در این تجربه موفقی نبود.
 

 مشکل مسکن در ایران اغلب از زاویه کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به خانوار مطرح می شود. نظر 
شما چیست؟ شما به عنوان متخصص شهرسازی مشکل مسکن را در ایران چگونه می بینید؟

یکی از بزرگ ترین مسائل بازار مسکن در ایران ضعف زیرساخت هایی است که برای این موضوع الزم است. از جمله 
اطالعات خانوارهای متقاضی، پراکنش آنها، محل کار آنها، اطالعات امالک و اراضی کشور و… ما در طی این پنجاه 
ســال هنوز پایگاه داده مناســبی نداریم که بدانیم ابعاد قضیه مسکن در ایران چیست. همه اعداد و ارقامی هم که در 
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رسانه ها می شنوید براورد و تخمین هایی است که بعضاً بسیار دور از واقعیت می توانند باشند. متأسفانه این مسئله بدیهی 
هیچ گاه به شــکل جدی مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی که به راحتی می تواند چنین پایگاه داده ای را تشکیل 

داد و حداقل به برآورد دقیق تری از معضل مسکن در کشور آگاهی یافت.
مسئله دیگر، پیوندی است که موضوع مسکن با آمایش سرزمین دارد. سیاست های مسکن باید همسو با سیاست های 
آمایش ســرزمین اجرا شود. به عنوان مثال اگر در آمایش سرزمین بناست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ انجام شود و 
فعالیت های اقتصادی بناست در مراکز جدیدی مستقر شوند، سیاست های مسکن نیز باید متناسب با آنها تنظیم شود. این 
پیوند در نظام اداره کشور روشن نیست. سازمان برنامه و بودجه متولی آمایش سرزمین و وزارت راه و شهرسازی متولی 
مسکن است. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این زمینه مسئولیت های کلیدی دارند، با این 

حال در این سال ها اقدام خاصی در راستای این هماهنگی مشاهده نشده که می تواند منجر به دامن زدن مسائل شود.
از سوی دیگر مسئله مسکن به شکل جدی به اقتصاد ملی گره خورده است. بخش مسکن همواره از بخش های کلیدی 
اقتصاد ما بوده است. امروز با آشفتگی بازار ارز، بازار مسکن به گونه ای بی سابقه دچار عدم تعادل شده است. قیمت های 
سرسام آور زمین و مسکن کار دولت پیش رو برای سامان دادن به این حوزه را سخت نموده است. به نظر می رسد دولت 
باید همزمان در چند سنگر در بازار مسکن به هدایت تحوالت بپردازد. تسهیل عرضه مسکن متناسب با سیاست های 
آمایشــی و طرح های توسعه منطقه ای و شــهری چه در بافت های فرسوده و چه در اراضی جدید؛ تجدیدنظر در نظام 
مالیاتی مســکن، نظارت جدی بر معامالت بازار مســکن، نظارت بر بازار نهاده های مورد نیاز تولید مسکن، تسریع در 
چرخه تولید مســکن از طریق مقررات زدایی، پیگیری سیاست های تشویقی و حمایتی از اقشار محروم با هدف گذاری 

اختصاص حداکثر 30 درصد درآمد خانوار به مسکن، از جمله اقداماتی است که دولت در این راستا باید انجام دهد.
 

 علت نقص یا ناکافی بودن برنامه های مسکن مانند »مسکن مهر« را چه می دانید؟
مســکن مهر به لحاظ تعداد مسکن تولید شــده برنامه ای شکست خورده محسوب نمی شود. مشکل مسکن مهر این 
بود که تنها مســکن بود. در حالی که ما وقتی از تولید مســکن صحبت می کنیم باید به شکل گیری محیط سکونت با 
کیفیت بیندیشــیم که فراتر از مسکن است. حمل و نقل عمومی، تجهیزات و تأسیسات شهری، کاربری های خدماتی 
مانند مدرسه و درمانگاه و فضای سبز و باز، خیابان ها، پیاده روها و… همگی در کنار هم تشکیل یک محیط سکونت 
با کیفیت را می دهند. در برنامه مســکن مهر اولویت تنها ســاخت واحدهای مسکونی بود و همین مسئله ایجاد کرد. 
به خصوص که بســیاری از این مجموعه ها بیرون شهرها بوده و با خدمات شهرهای موجود نیز فاصله داشتند. چه در 
کیفیت بخشــی به مجموعه های مسکونی احداث شده و چه در ساخت مجموعه های آتی، باید این نکته آویزه گوش 
مســئولین باشد که مسکن فقط واحد مسکونی نیست و باید کلیه امکانات و مقتضیات یک محیط سکونت با کیفیت 

نیز فراهم شود.
 

 عمده ترین مشکل در شهرسازی را چه می دانید؟
مســائل شهرســازی ما پیچیده اســت و تا حد زیادی به یکدیگر گره خورده است. سخت اســت بتوان در این پیکره 
مغشــوش، اصلی ترین مشکل را شناســایی کرد، اما شاید بتوان گفت برخی مشــکالت پایه ای هستند و خود عامل 
مشکالت دیگر. به عنوان مثال از نظر من هنوز فهم درستی از شهر برای بسیاری از مسئوالن و کنشگران این حوزه 
وجود ندارد. هر کسی با پیش فهم ها و پیشفرض های خود وارد این گود می شود و دست به اقداماتی می زند که در اکثر 
اوقات پیامدهایی غیرمنتظره به بار می آورد. خود همین پیامدهای غیرمنتظره که در اقدامات 50 سال اخیر شهرسازی 

کشور به وجود آمده و فراوان است دلیلی است بر عدم فهم عمیق و قرین به صحت از شهر.
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  با توجه با نیاز به مسکن، ساخت و ساز عمودی و ساختمان های مرتفع را توصیه می کنید و یا در سطح؟
هرکدام از شــیوه های ساخت و ساز دارای مزیت ها و معایبی است. میزان فشردگی و مساحت شهرهای ما به شکلی 
است که حرکت به سمت بلندمرتبه سازی را اجتناب ناپذیر کرده، اما به نظر می رسد مهمتر از ساخت و ساز عمودی 
یا ســطحی، اواًل سیاســت گذاری صحیح آن است که کجا عمودی باشــد کجا خیر که متأسفانه در کشور ما چنین 
چیزی رخ نداده و به عنوان مثال در تهران سالهاست ضوابط بلندمرتبه سازی عماًل وجود ندارد و هرچه شکل گرفته 
ســلیقه ای، به اتکا بازار و… بوده اســت. دوم هم اینکه ما باید کلیه ساخت و سازها را به سمت ساخت و ساز سبز و 
ســازگار با اقلیم سوق دهیم. امروزه ساختمان های سبز که نقطه تالقی تکنولوژی جدید و سنت های دیرین معماری 

است نقشی کلیدی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی و آب دارند.
 

 به نظر شما کشور ما نیاز به ساخت مسکن بیشتر دارد و یا اینکه باید به نوسازی و بازآفرینی بپردازد؟
ما به هر دو نیاز داریم و دلیل آن هم گوناگونی جنس تقاضاست. متقاضیان مسکن از گروه های مختلف اجتماعی اند و 
در نتیجه باید گونه های مختلفی از مسکن متناسب با نیازهای آنها تأمین کرد که البته متأسفانه امروز اقشار فرودست 
و متوســط بیشترین نیاز را در این زمینه دارند، اما طبیعتًا بازآفرینی و تولید مسکن در بافت های ناکارآمد درون شهری 
به دلیل اینکه ســرمایه گذاری روی زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز را به شدت کاهش می دهد، اقتصادی تر می نماید، 
اما در شرایطی که قیمت زمین در داخل شهرها به شکل افسار گسیخته ای رشد یافته، متأسفانه مقرون به صرفه بودن 

ساخت و ساز مسکن در بافت های فرسوده چالش برانگیز شده است.

 معضالت بافت های فرسوده و کمبود مسکن بیشتر ناشی از فقدان سیاست ها و برنامه های اجرایی متناسب 
با شرایط حاکم بر شهرهاست یا عوامل دیگری را مؤثر می دانید؟

همانگونه که ذکر شد فقدان سیاست های پایدار و پایداری نهادی؛ عدم ثبات اقتصادی و فقدان تدبیر مناسب در رابطه 
با مسکن که از کجا باید شروع کرد و به کجا رسید و این مسیر را چگونه باید رفت و تهدیدها و حوادث غیرمنتظره 
را چگونه باید پاســخ داد؛ سبب شده معضالت شهرســازی کشور یا بی پاسخ بمانند یا پاسخ ناقص دریافت کنند و یا 
در بدترین حالت پاسخ غلط. متأسفانه شهرسازی و مسکن نیز مانند همه امور کشور به نوعی به ثبات اقتصادی گره 
خورده و تا زمانی که این ثبات برای دوره ای طوالنی )حداقل 10 تا 20 ســال( برقرار نشود نمی توان انتظار تحوالت 
ویژه ای در این زمینه داشت. البته این موضوع نافی ضرورت اقدام و عمل در شرایط کنونی نیست. باید با تمام توان 
و با امیدواری و توکل به حضرت حق، پا در میدان گذاشــت و با تدبیر صحیح قطار توســعه کشور را به سمتی پایدار 

و تاب آور هدایت کرد.
 

 سخن پایانی؟
در کشــور ما ظرفیت های نهادی، قانونی، فکری، آموزشی و پژوهشی فراوانی در زمینه مسکن و شهرسازی وجود 
دارد. متأســفانه این ظرفیت ها در کشور به درستی و همه جانبه به کار گرفته نمی شود. بسیاری از نظرات و ایده ها 
تنها در کالس های درس و یا محافل محدود باقی می ماند و به تصمیم گیری های کلیدی وارد نمی شود. ما نیازمند 
عزمی راســخ و اراده ای جدی در راســتای بهره گیری از فکر و ایده متخصصان کشــور در شناســایی و کاربست 
ظرفیت های کشــور هستیم. ما نباید از قافله پیشرفت های علمی و تجربی این حوزه عقب بمانیم و با گرفتار شدن 
در چرخه روزمرگی و بروکراســی شاهد نشســتن غبار کهنگی و ناکارآمدی بر نظام شهرسازی و مدیریت شهری 

کشور باشیم.
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برای طراحی و معماری خوب باید رابطه انسان 
با محیط و اثر متقابل آن را شناخت

دکتر علیرضا عینی فر
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

هماهنگی در نهادها، سر و سامان دادن بازار کار و فعال کردن واقعی 
بخش خصوصی، زمینه ساز بهبود وضعیت معماری کشور هستند

روابط عمومی دانشگاه تهران: رابطه انسان با محیط و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، به خصوص در 
ارتباط با »طبیعت«، یکی از موضوعات مهم بین رشته ای است که در سال های اخیر به یکی از 

چالش های مهم در زندگی مدرن تبدیل شده است.
آنچه در ادامه می آید، گفتگوی حانیه چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه با 
دکتر علیرضا عینی فر، استاد تمام دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در زمینه 

»معماری و تأثیر آن بر طراحی محیط« از زوایای مختلف است.

 به عنوان اولین سوال، لطفاً درباره تأثیر عوامل انسانی بر معماری بنا و تأثیر گرفتن از آن توضیح دهید؟
تعریف ســاده معماری »هنر شــکل دادن به مکان زندگی اســت.« هرچیزی در محیط می سازیم برای استفاده انسان 
است. محیط به دو دسته کلی محیط مصنوع یا »انسان ساخت« و »محیط طبیعی« قابل تقسیم است. البته بخشی از 
محیط طبیعی هم انسان ســاخت است. بوستان های شهری از این نوع هستند. محیط طبیعی، بکر است و انسان در آن 
مداخله ای نکرده است. مانند دشــت ها، جنگل ها و کوه هایی که از مداخله مصون بوده اند. مجموعه تغییرات در محیط 
طبیعی و انسان ســاخت در تعامل و تعادل با یکدیگر به مجموعه نیازهای فیزیولوژیک و روحی و روانی انســان پاسخ 
می دهند. بنابراین در محیط زندگی بناهایی را می ســازیم که از یک سو حضوری بیرونی و عینی دارند و بیرون از ذهن 

قابل مشاهده و ارزیابی هستند.
از ســوی دیگر ویژگی های نهفته محیط اســت که در شرایط و زمان های مختلف می تواند در ذهن انسان دریافت های 
متعدد و متفاوتی، بوجود آورد. در واقع انســان قابلیت های آشــکار و نهفته محیط را به همراه هم در محیط طبیعی و 
انسان ســاخت درک می کند، به شناخت می رســد و بازتاب هایی به رویدادهای واقع در محیط نشان می دهد. هر رویداد 

خاطره ای می سازد که پیوند انسان را با گذشته و آینده برقرار می کند.
بنابراین برای طراحی خوب باید »انســان«، »محیط« و مهم تر از آن »رابطه این دو« را شناخت. برای تبیین چگونگی 
شــناخت این رابطه نظریه هایی در روانشناسی مطرح شد و در اواســط قرن بیستم میالدی علمی میان رشته ای به نام 

»روانشناسی محیطی« شکل گرفت.
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مبانی این علم بر تعریفی جدید و بسط یافته از تعاریف اصلی روان شناسی با عنوان »روانشناسی اکولوژیک« بود. بر این 
مبنا، تجربه علم روانشناسی از محیط آزمایشگاهی به محیط طبیعی زندگی بسط پیدا کرد. روان شناسان اکولوژیک که 
پیشگام آنها »راجر بارکر« بود، روان و رفتار انسان را با تمام ارتباطات محیطی، فرهنگ و خاطرات گذشته فرد در محیط 
طبیعی و انسان ســاخت، مطالعه کردند. تأکید بر این کل نگری و تعامل ویژگی های کالبدی و انســانی محیط، به تقابل 
دو نظریه جبریت محیطی و جبریت کالبدی منجر شد. این پرسش که آیا محیط کالبدی بر رفتار انسان اثر می گذارد یا 
تربیت و وراثت تعیین کننده رفتار انسان است، دو سر طیف این نظریه ها بودند. در میانه طیف نظریه های »امکان گرا« و 
»احتمال گرا« قرار گرفت. نتیجه این مباحث به نظریه های کنش متقابل در روانشناسی منجر شد. جمله معروفی چرچیل، 

»انسان محیط را می سازد و محیط ساخته شده بر رفتار او تأثیر می گذارد«، بیانی موجز از این ارتباط متقابل است.
بسیاری از روابط در زندگی روزمره با این نظریه ها قابل تحلیل است و می تواند موجب ارتقا آگاهی های پیش از طراحی 
باشد. برای مثال اگر در محیط یک محله یا مجموعه مسکونی زمین بازی تجهیز شده وجود داشته باشد، امکان ابزاری 
و عینی استفاده از آن فراهم شده، ولی به دالیل رفتارهای اجتماعی دیگری که در بطن محیط جریان دارد، ممکن است 
از مراجعه کودکان به این محیط ها ممانعت شــود. این ممانعت می تواند به دلیل رفتارهای پر خطر اجتماعی یا ناشی از 
تفاوت های فرهنگی باشد. از تحلیل های فضای باز مسکونی در رساله دکتری یکی از دانشجویانم این نتیجه به دست آمد 
که والدین در مجموعه های مسکونی به کودکان کمتر اجازه می هند که از زمین های بازی پنهان از دید، استفاده کنند. از 
زمین های بازی که توسط خانواده ها قابل نظارت است، بیشتر استفاده می شود. در مقابل، اگر همین زمین های بازی وجود 

نداشته باشند، امکان ابزاری استفاده حذف شده که می تواند به رفتارهای همراه با مزاحمت توسط کودکان منجر شود.
در طراحی معماری به دانشجویان می گوئیم، حل عملکردها شروع طراحی است؛ شرط الزم است ولی کافی نیست. حل 
عملکردها پاسخ به نیازهای استفاده کنندگان از فضا است؛ ولی فراتر از آن ویژگی های ذهنی و پاسخ به نیازهای روحی 

و روانی انسان است.
مثال خیلی ساده در مقیاس معماری مقایسه دو آپارتمان مسکونی با یک مساحت است که با یک الگوی متداول طراحی 
شــده اند و فضاهای مورد نیاز و خدمات را دارند. در یکی حس دلباز بودن وجود دارد و در دیگری خرد شــدن و تنگی 
فضاها و تقسیمات غیرضروری، حس دلگیر بودن را القا می کند. این دریافت های متفاوت حاصل تفاوت در دریافت های 
انسان از فضای زندگی است، که تأمین آن نیاز به بینش عمیق و تجربه تدریجی و زمان بر در یادگیری معماری و پرورش 
معماران دارد. البته چالش معماران و مردم، تفاوت و تفاهم در نگاه نسبت به محیط زندگی است. گاه تفاوت ها ناشی از 
تجربه معماران در فضای دانشــگاهی و حرفه ای، و گاه از پیشــینه گوناگون فرهنگی معمار و مردم است. برای نزدیک 
کردن این دیدگاه ها در روانشناسی محیطی رویه هایی اندیشیده شده است. شیوه های مطالعه مداخله گر و غیرمداخله گر، 
ارزیابی پس از بهره برداری و غیره این رویه ها را روشمند می سازند. بنابراین، رابطه انسان و محیط تعاملی است و »انسان 

و محیط« تأثیر و تأثر متقابل دارند.
 

 نقش فضا در زندگی و روابط انسان چیست؟
کتابی ســال ها پیش ترجمه کردم و انتشارات دانشگاه تهران اولین بار سال 1381 چاپ کرد با عنوان »آفرینش نظریه 
معماری؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،« نوشته پروفسور جان لنگ. کتاب به دلیل طرح مطالب پایه و کاربردی 
در مطالعات محیطی تا کنون بارها تجدید چاپ شــده اســت. اهمیت کتاب در آن زمان به کاربردی کردن نظریه های 
مطالعات محیطی و علوم رفتاری در رشــته های مرتبط با طراحی بــود؛ از طراحی صنعتی تا معماری داخلی، معماری، 
معماری منظر و طراحی شهری. البته از آن زمان تاکنون منابع بسیار دیگری در داخل و خارج کشور منتشر شده که در 
دســترس هستند. ترویج این علم بین رشته ای در ایران، دیدگاه های علمی پرداختن به موضوع را نه به عنوان جایگزین 
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نظریه های هنجاری و ارزشی، بلکه به منزله مکمل آنها در اختیار این رشته ها قرار داد.
برای مثال بدون مانع کردن محیط شــهر و دسترســی به کاربری های معماری برای معلولین حرکتی و دیداری، تابع 
دیدگاهی ارزشی اســت. »معلولین نباید به دلیل نقصی مادرزاد یا عارضی از دسترسی به فضاهای شهر و فعالیت های 
اجتماعی محروم شــوند.« پاســخ علمی و عملکردی به این خواسته ارزشی، از مطالعه علمی رفتارها در محیط بدست 
می آید. اگر مسیرهایی که برای نابینایان در پیاده روهای شهر طراحی می شود گاه به یک پرتگاه، جوی آب یا تنه درخت 
برخورد می کند، مشــکل از مطالعه و توجه ناکافی به این رفتارها اســت. بسیاری از هنجارها و ارزش ها باقی می مانند، 
ولی راه حل های علمی با گذشت زمان می توانند تغییر کنند. برای مثال، ساخت عالئم راهنما در مسیر حرکت نابینایان، 

در شهرهایی از دنیا، با استفاده از مسیریاب های الکترونیک، در حال تطبیق با امکانات و مزایای شهر هوشمند است.
برای برخورداری عادالنه از امکانات محیط، باید به تفاوت گروه های خاص جمعیتی توجه کرد. ســالمندان، کودکان و 
معلولین برخی از این گروه ها هستند. بسیاری از اقدامات مربوط به بدون مانع کردن شهر و معماری برای اغلب گروه های 
خاص مفید است. مثاًل یک شیب راه با شیب مناسب در پیاده رو، برای افراد با مشکل حرکتی، افراد کم تحرک مسن و 
افرادی که با کالسکه بچه حرکت می کنند، تسهیل کننده است؛ ولی ممکن است، به دلیل ایجاد عدم تعادل، برای عبور 

نابینایان مناسب نباشد. مجموعه این اقدامات باید رابطه انسان و محیط را به شکل متعادل برقرار سازد.
در یکی از فصل های همین کتاب پرسش این است که استانداردهای طراحی چگونه باید با سایر ابعاد انسانی زندگی در 
ارتباط باشــند. موضوعی که با طراحی محصول در طراحی صنعتی، طراحی داخلی بنا و محوطه های معماری و شهری 
ارتباط اساســی دارد. برای مثال، وقتی برای طراحی کابینت های یک آشپزخانه از مرجعی آلمانی به نام نویفرت کمک 
می گیریم، براساس معدل قد مردم اروپا که چند سانتیمتر از معدل قد مردم ایران بلندتر است، ابعاد و اندازه ها را در اختیار 
می گذارد. اگر اســتفاده از کابینت با این ابعاد و ارتفاع برای ایرانی ها مشکل باشد، مسلماً برای مردم شرق دور می تواند 
مشکل تر باشد. گاه استانداردها به رفتارهای فرهنگی مردم ربط پیدا می کنند. مثاًل برای فضای غذاخوری در کتاب های 
اســتاندارد غربی فقط می شود ابعاد انواع میزهایی را که برای فرهنگ غربی یا فرهنگ جهانی شده، که آن هم تعریفی 
غربی اســت، پیدا کرد. شاید بخشی از مردم ایران از میز ناهارخوری اســتفاده نکنند و بسیاری از مردم ژاپن هم هنوز 
روی همین میزهای کم ارتفاع با نشستن روی زمین غذا بخورند. بحث ارگونومی و آنتروپومتری، با هدف تطبیق ابعاد و 
اندازه های بدن انســان با اشیا و محصوالت، در طراحی صنعتی و طراحی داخلی و در وسایل و مبلمان قابل استفاده در 

محیط های بیرونی، از نکات مهم رابطه انسان با محیط است.
مثال دیگر خانه هایی اســت که پیش از این در آن زندگی می کردیــم. با »انعطاف پذیری فضا«،  خانواده ای 7 نفره در 
خانه ای 70، 80 متری زندگی می کردیم و هیچگاه احســاس کمبود فضا نداشتیم. فضای ثابت خانه با چیدمان عناصر 
نیمه ثابت، روابط انســانی فضا را شکل می دهد. پیش از این، عناصر ثابت، تکیه گاه زندگی ساکنان بودند، امروز با غلبه 
عناصر نیمه ثابت، رفتار ساکنان تابع چیدمان کم انعطاف فضا است. فضای یک اتاق 12 متری مفروش با فرش ایرانی، 
فضای انعطاف پذیری را برای کارکردهای متفاوت در طول زمان فراهم می کند. چنین اتاقی می تواند جایگاه چیدن یک 
سرویس خواب برای تک عملکرد خوابیدن باشد. در شرایط امروز منعطف بودن فضای خانه در انطباق با امکانات جدید 

زندگی، می تواند تداوم زندگی گذشته و انتقال آن به آینده را ممکن سازد.
در کتاب دیگری که با نام »زبان فضا« از روان شناس - معمار انگلیسی برایان السون ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه 
تهران حدود ده سال پیش چاپ شد، مثال جالبی از »روابط انسانی در ورزشگاه فوتبال« دارد. زمانی در بریتانیا تصمیم 
گرفته شد برای طوالنی نشدن زمان حضور تماشاگران در ورزشگاه های فوتبال بلیط ها را با درج شماره صندلی بفروشند. 
انتظاری که در ورزشــگاه آزادی تهران قبل از مســابقه داربی معروف معمواًل از روز قبل شروع می شود )قبل از پاندمی 
کوید 19(. این تالش برای نظم دادن به وضعیت بازی ها در انگلســتان انجام شــد، ولی موفق نبود. هواداران تیم های 
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فوتبال، گروه های اجتماعی هســتند که ارتباطات قوی با هم دارند. بجای شــماره صندلی، شیوه گروه شدن و تشویق، 
صورت نشستن روی صندلی ها را تعیین می کند.

مثال خوب دیگر برای نشــان دادن »رابطه ساختار کالبدی و بازتاب های رفتاری و ذهنی مردم«، میدان انقالب تهران 
اســت. در ســال 1380 )قبل از احداث ایستگاه مترو( پژوهشی را برای اداره زیباسازی تهران انجام دادیم. یکی از نتایج 
مشــاهده و تحلیل محیط میدان، تفاوت اجتماعی آشــکار در چهار ضلع میدان بود. چهار دنیای متفاوت که روی نقشه 
میدان متقارن و همســان دیده می شــوند. در حالی که فضای اجتماعی هر یک از این چهار ضلع تعریف متفاوتی دارد. 
ســینماهای جنوب غربی میدان مکانی مردمی و غیر محلی در نقطه ای از کالنشــهر بدون مرکز است. در ضلع شمال 
شــرقی، ترکیب ســینمای بهمن و کارکردهای تجاری و خدماتی خرد، فضایی اجتماعی اســت که بیشتر تحت تأثیر 
دانشــگاه تهران است. ضلع شمال غربی ترکیبی از پاساژ و مغازه های خرده فروشی گذری است. ضلع جنوب شرقی که 
زمانی دنباله های مغازه های رنگ فروشی خیابان کارگر جنوبی بود، تحت تأثیر کتاب فروشی های مقابل دانشگاه، با غلبه 
کتاب های کمک آموزشــی و آزمون های ورودی دانشگاه، محل مراجعه قشــرهای دانشجو و دانش آموز است. فضای 
کالبدی متقارن میدان، فضای اجتماعی نامتقارنی دارد که بســتر جذب اقشــار مختلف اجتماعی و ایجاد مکث و عبور 
متفاوت است. عالوه بر تغییر و تحول کاربری ها، نشانه ها و عناصر نمادین، گویای تحوالت زمانی، وقوع رویدادها، ثبت 

خاطرات و تکوین مکانی از شهر در ذهن ساکنان آن هستند.
 

 در واقع یکی از مهم ترین دغدغه های این رشته، تأثیر و تأثر دو مفهوم فرهنگ و معماری است. درسته؟
بله دقیقاً. انسان در شروع زندگی، برای ایجاد سرپناه و حفاظت از خود از غار و سپس کلبه و چادر استفاده کرد. در زندگی 
اولیه، معماری بومی برآمده از جغرافیا و فرهنگ بود. در ساختن برای پاسخ به نیازها، فقط یک طرف وجود داشت. انسان 
برای خود می ســاخت و در مقابل عوامل طبیعی پناه می گرفت. با گســترش سکونتگاه های انسانی و تغییر در مناسبات 
یکجانشــینی باز هم سنت سکونت و بوم تعیین کننده چگونگی ســاخت خانه برای ساکنان روستاها و شهرها بود و در 
فرایند ساخت دو طرف بوجود آمد. معمار سنتی با الگویی منعطف که برگرفته از سنت سکونت مردم بود، طراحی می کرد 

و می ساخت و سفارش دهنده و کاربر هم مردم بودند.
با وســعت گرفتن شــهرها و تأســیس نهادهای حکمرانی و خدماتی و غیره، این روابط بسیار پیچیده شده و الگوهای 
مبنای اســتقرار مردم به ناچار تحت تأثیر غلبه مقررات و قوانین و پیشــرفت فناوری است. برآمدن زندگی از فرهنگ و 
الگوهــای محلی در دل طبیعت، به زندگی مدرن ضابطه محور و در بســیاری از موارد مخرب طبیعت، تغییر جهت داد. 
برای طراحی و ساخت یک مجتمع مسکونی که برای جمعیت مجهولی ساخته می شود، بجای رابطه یک به یک معمار 
و بهره بردار، رابطه پیچیده ای میان ســفارش دهنده، ســرمایه گذار، گروه های مشاور و طراح با تخصص های گوناگون، 
پیمانکاران و دستگاه های نظارت مختلف، وجود دارد. عالوه بر این با رشد حمل و نقل و ارتباطات و تعامل فرهنگ ها و 
خرده فرهنگ ها، معماری ارگانیک روییده از دل طبیعت، نیازمند برنامه ریزی های بیرونی و به تعبیری محتاج مهندسی 

فرهنگی می شود.
غنای مکان های برآمده از ســنت ســکونت و فرهنگ مردم »در طول زمان« به تداوم فرهنگی پاسخ بهتری می دهد. 
مکان های تکوین یافته با الگویی ریشــه دار و فاخر، ضوابط و مقررات دوره مدرن را اســیر استواری خود می سازد. برای 
مثال، میدان نقش جهان اصفهان در طول زمان، از دوره صفویه تا کنون، قابلیت پذیرش فعالیت های متناسب با نیازهای 
زمانه خود را داشــته اســت. بدون تغییر عمده در فضای کالبدی، روابط انسانی و فعالیت ها با نیازهای زمان تطبیق پیدا 
کرده اســت. کاخ عالی قاپو مکانی حکومتی در غرب، مســجد امام در جنوب، مسجد شیخ لطف اهلل در شرق و ورودی 
بازار شهر در شمال میدان ساختار کالبدی پیرامونی را شکل می دهند. در میانه این فضای محصور، که زمانی جنوب آن 
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میدان بازی چوگان و پهنه شــمالی آن محل تبادل کاال بوده، با نیازهای بعدی بخوبی تطبیق پیدا کرده است. هرچند 
که این میدان در رویدادهای زمان انقالب اســالمی و پس از آن مکان گردهمایی ها و در روزهای جمعه مصالی نماز 
جمعه است، در تداوم زندگی خود، نمادی از معماری ایرانی- اسالمی باقی مانده و پیشینه فرهنگی ایران را حمل و به 

گردشگران داخلی و خارجی معرفی می کند.
نمونه دیگر، ساخت بناهای مسکونی خاصی در شمال تهران در چند سال قبل است. معماری با برندسازی ظاهراً فاخر، 
نوعی از معماری وارداتی کالســیک را دست مایه تفاخر اقشــار مرفه ساخت. هوشمندی معمار در خدمت خواسته های 
تجمل گرای قشری که پولی بیشتر از کافی دارند، قرار گرفت. تا اینجا ظاهراً مشکلی نیست، سفارش هایی به معمار داده 
می شــود، او هم کار را خوب بلد است و می ســازد. تأثیر اجتماعی و فرهنگی چنین رویدادی فراتر از یک اقدام محدود 
در گوشــه ای از شهر اســت. این ساختن سخت، به تأثیری نرم تبدیل می شود، که از باالی شهر جاری و در پهنه شهر 
به تقلیدی بی کیفیت می گراید و با مبتذل ترین صورت به دورترین شــهرهای ایران می رســید. اقدامی عینی و بیرونی، 
درون مایه های فرهنگی یک جامعه را که نیاز به آگاه سازی درونی دارد، مهندسی می کند. تخریب فرهنگی در زمانی کوتاه 
در زندگی یک شهر واقع می شود، ولی آثار آن ماندگار می ماند. بنابراین معماری عین فرهنگ یک جامعه است؛ می تواند 
نماد احترام به داشته های فرهنگی یا بی توجهی به آن باشد. می تواند اقشار فرودست را متوجه ظاهر معماری و اقشار مرفه 

را اسیر تجمل گرایی کند. در هر دو قشر ارتقا آگاهی نسبت به فرهنگ ایرانی-اسالمی، نیاز به هدایت و حمایت دارد.

 کاربرد معماری چیست و با چه نهادها، سازمان ها و مخاطبینی مرتبط است؟
کاربرد معماری فراهم کردن فضای زندگی و انتظام مکان زندگی انسان در هماهنگی با طبیعت است. نهادهای زیادی 
از جهات مختلف با معماری ارتباط دارند. وزارت مســکن و شهرســازی و سازمان هایی چون محیط زیست در مقیاس 
بزرگ منطقه ای بستر شکل گیری معماری را برنامه ریزی می کنند. سازمان میراث فرهنگی مسئولیت حفاظت و توسعه 

محوطه ها و بناهای تاریخی و میراثی را به عهده دارد.
تدوین آئین نامه های اجرایی و فنی به عهده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســت. برای برنامه ریزی عمرانی و تعیین 
اعتبارات مالی، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئولیت دارد. در مقیاس شهری وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت 
کشور مسئولیت طرح های شهری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی طرح های روستایی را به عهده دارد. در مقیاس طراحی 
و ســاخت سازمان نظام مهندسی تدوین مقررات ملی ســاختمان و مدیریت نظارت بر طراحی و اجرای ساختمان را به 

عهده دارد.
بســیاری از نهادهای دیگر هم با برنامه ریزی، طراحی و اجرای بناهای فرهنگی، درمانی، ورزشــی، تفریحی و غیره با 
معماری ارتباط دارند. عالوه بر این نهادهای دیگری چون جامعه مشاوران، سازندگان ساختمان و غیره نیز از نهادهای 

مؤثر هستند.

 لطفاً درباره آخرین ترندها و مسائل معماری و نقاط قوت و ضعف ما را توضیح دهید.
در حال حاضر معماری دنیا به میزان زیادی تحت تأثیر پیشــرفت های نرم افزاری و ســخت افزاری فناوری اســت. در 
زمینه های نرم افزاری گاه پیشرفت ها به گونه ای است که ایده های متکی به فناوری بر مبانی فرهنگی معماری غلبه پیدا 
می کند. توانایی ایجاد فرم های دســت نیافتنی و امکان تهیه طرح های اجرایی دقیق برای آنها از این ویژگی هاست. در 
زمینه های ســخت افزاری پیشرفت استفاده از سامانه های هوشمند در تمام مقیاس های زندگی در شهر اهمیت بسیاری 

دارد. پیشرفت فناوری ساخت، اجرای فرم های پیچیده را ممکن ساخته است.
پیشــرفت های نرم افزاری با وجود تسهیل بسیاری از فعالیت های آموزشــی و حرفه ای، نگرانی هایی را برای آموزش و 
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پرورش معماران مطرح کرده است. برخی از گرایش ها در طراحی و ساخت با وضعیت جاری ایران تطبیق زیادی ندارد. 
باید با بومی سازی این فعالیت ها پاسخ های درخور نیازهای کشور را پیدا کرد. در مقیاس برنامه ریزی هم هدایت فعالیت ها 
در جهات مورد نیاز مهم است. برای مثال، نوآوری در معماری نباید به آثار موضعی شاخص محدود شود، آثار تأثیرگذار 
محرک توسعه اهمیت بیشتری دارند. طراحی یک ویالی مسکونی خوب است، ولی طراحی یک الگوی طراحی متناسب 
با فرهنگ های محلی و توســعه روش های ساخت متناسب با آن که نیاز جمعیت بزرگ تری را هدف قرار دهد، خدمت 

بزرگ تری است.
تمامی این تحوالت آموزش معماری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بحث استفاده از رایانه در طراحی معماری پرسش 
استفاده از ابزار یا در اختیار ابزار قرار گرفتن را مطرح کرده است. امکان شبیه سازی های رایانه ای در مباحت انرژی و فن 
ساختمان، طراحی و درک بهتر فضا را در فرایند طراحی بهبود بخشیده است. در این خصوص استفاده از زمینه هایی چون 
علوم اعصاب یا فنونی چون نحو فضا، دســتاوردهای علمی هستند که در مطالعات معماری کاربرد زیادی پیدا کرده اند. 

تحلیل بهتر فضا، آگاهی های پیش از طراحی را تقویت می کند.
ابزارهای زیادی در فنون ساخت وجود دارد، که استفاده از آنها در دانشکده های معماری دنیا متداول شده است. استفاده 
از برش های لیزری، چاپگرهای سه بعدی و بازوهای رباتیک از جمله این امکانات هستند. پژوهش در هوش مصنوعی و 
کاربرد آن در طراحی از مقیاس شهر تا معماری مطرح است. پروژه های شهر هوشمند، معماری هوشمند و غیره زمینه 
پژوهش هســتند. در این خصوص، در ایران دانش پایه موجود و قابل توســعه است. مشکل فعلی کمبودهای ابزاری و 
فنی است. دانش آموختگان داخل کشور، در بسیاری از آزمایشگاه های فناوری در کشورهای توسعه یافته، در موارد فوق 
فعالیت های شــاخصی دارند. در معماری دانشگاه تهران در این مورد در سال های اخیر تالش زیادی شده، ولی موانعی 
چون نبود امکانات و بودجه، محدودیت های جذب هیئت علمی و غیره، راه اندازی این آزمایشــگاه ها را میســر نساخته 
است. کوچ به دانشگاه های دیگر داخل کشور و مهاجرت به خارج کشور بعضی از نتایج برداشته نشدن این موانع است.

 
 به نظر شما کاستی های رشته معماری چیست؟ نگاه به آینده باید چگونه باشد؟

کاستی های رشته معماری در حوزه های مختلفی است که خود حوزه ها و رابطه میان آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
تبیین »آموزش«، »حرفه، » و »رابطه آموزش و حرفه معماری« در مدلی واحد، می تواند بیانگر کاســتی ها و محرک 

تدوین راه حل های تصمیم ساز باشد.

• آمــوزش معماری. اگر به مطالب شــروع صحبت توجه کنیم، در ارتباط میان رشــته ای آموزش معماری به نکته 
جالبی برمی خوریم. در برنامه ریزی دوران موســوم به انقالب فرهنگی و بازگشــایی مجدد دانشگاه ها در سال 1361 
تا کنون، برنامه ها معماری در »گروه هنر« وزارت عتف )نام فعلی( تصویب می شــود. دانشجویان در آزمون ورودی 
از »گروه ریاضی« وارد دانشــگاه می شــوند و معماری در زمره رشــته های نیازمند هدایت از سوی »شورای تحول 
علوم انســانی« قرار گرفته است. به این پیچیدگی معضالت زیر هم افزوده شده است. تمرکزگرایی و یکسان سازی 
برنامه های آموزشی تمامی دانشکده های معماری قدیمی و تازه تأسیس؛ توسعه بی رویه دانشکده های معماری )حدود 
850 رشته(؛ مشکل شمار زیاد و اشتغال دانش آموختگان؛ تطبیق ضعیف مقررات یکسان برنامه ریزی آموزشی، جذب 
هیئت علمی، ترفیع ساالنه و ارتقا اساتید با مقتضیات رشته های هنری و معماری. در حال حاضر تدریس و تحصیل 
در دانشکده های معماری حرفه ای ناگزیر شده است که برای ادامه تالش و زندگی زمان ایجاد می کند. مدرک گرایی 
و اهمیــت دادن به آموزش های فنی و حرفه ای بخش هایی از حرفه های ضروری در طراحی و ســاخت را با کمبود 
مواجه ساخته، در حالی که افراد زیادی با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری جایگاهی در حرفه پیدا نمی کنند. با این 
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شرایط اغلب معماران و بویژه هنرمندان شاخص حاضر به کار در محیط های دانشگاهی نیستند. در نتیجه بنیه علمی 
رشــته های معماری و هنری با از دست دادن اساتید شــاخص و سختی پر کردن جای این گنجینه های تجربه دچار 
خأل و کاستی می شود. جذب اساتید جدید باید با برنامه ریزی و همپوشانی زمانی هوشمندانه تری انجام شود. در حال 

حاضر کمیت گرایی آفت رشته های با ماهیت علوم انسانی و هنری شده است.

• حرفــه معماری. حرفه معماری بطــور طبیعی، در بخش های مختلــف مرتبط با طراحی، اجــرا و مدیریت دفاتر 
معماری و کارگاهی و در تشــکیالت اداری ســازمان های مرتبط، بخشی از دانش آموختگان را جذب می کند. بخشی 
از دانش آموختگان که عمومًا از نخبگان هستند، به دالیل مختلف از جمله مشکل جذب در بازار کار، درآمد محدود و 
غیره متأسفانه مهاجرت می کنند. مهم ترین مرجع مرتبط با حرفه معماری سازمان نظام مهندسی است که با استفاده 
از مقررات ملی ساختمان تنظیم روابط در حرفه معماری به عهده دارد. نظام مستقل معماری، هم عرض و هماهنگ 
با نظام مهندسی از نیازهای این سازمان است. یکی از مهم ترین گام ها، نجات دفاتر مهندسی و مشاوران با تجربه ای 

است، که تا حدود زیادی تحت تأثیر مقاومت در مقابل مناسبات ناسالم در بازار کار هستند.

• رابطه آموزش و حرفه. در رشــته معماری بــه دلیل ماهیت تجربی و نیاز به پرورش پیدا کردن با ممارســت و 
تمرین، رابطه متقابل آموزش و حرفه بسیار اهمیت دارد. در فضای ناهماهنگ موجود، حرفه معماری بجای تداوم 
بخشــیدن به آموزش و یادگیری و پرورش معمار، به دالیل مختلف که در این مقال نمی گنجد، گاه به درســتی و 
گاه ســخت گیرانه، منتقد محیط های آموزش معماری شده است. باید ارتباط متعادلی بین آموزش و حرفه معماری 
بوجود آید. در حال حاضر آزمون نظام مهندسی آنقدر متقاضی دارد که با مدیریت سازمان سنجش انجام می شود. 
صرف برگزاری آزمون توســط سازمانی که در این زمینه دارای تجربه زیادی است، اشکالی ندارد، ولی به هر حال 
آزمونی که در شــبکه کالس های کنکور و آموزش گاه ها قرار گیرد، قطعًا بدون آســیب نیست. برای بهبود رابطه 
آموزش و حرفه، اســتفاده از روش های جدید مانند تأسیس شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد فناوری می تواند 

راهگشــا باشد. مراکز رشد با جذب نخبگان می توانند پیوند خوبی میان آموزش و حرفه باشند.
نکته آخر این که، تمام این عوامل باید هماهنگ با هم اصالح شوند تا در زمینه آموزش، طراحی و ساخت، توسعه پایداری 

حاصل شود. آموزش معماری در درون خود باید نقد، بازبینی و اصالح شود، به گونه ای که:
• به دانشگاه های سطح یک کشور در برنامه ریزی و جهت گیری های خاص هنری استقالل بیشتری داده شود.

• مقررات آموزشی و جذب هیئت علمی با مقتضیات رشته تطبیق داده شود.
• حرفه معماری از پیشرفت های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری های نوین برخوردار باشد.

• برای جذب نخبگان به آموزش و حرفه، زمینه های قانونی متناسب با رشته معماری تنظیم شود.
• مقررات و آئین نامه های طراحی و اجرا، مبتنی بر پژوهش های بنیانی و کاربردی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی نقد و 

اصالح شود.
• با اتکا به پژوهش های بنیانی و کاربردی، برنامه ریزی ها کالن و باالدست، پوشش الزم را برای توسعه پایدار رشته و 

حرفه معماری فراهم آورند.
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تغییر نگرش مجموعه مدیریت شهری
اولین و ضروری ترین گام در مدیریت رواناب است

دکتر پرستو عشرتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مدیریت رواناب مستلزم بهره گیری از روش های غیر سازه ای 
و نیز پایدارتر از نظر اقتصادی و محیط زیستی است

روابط عمومی دانشگاه تهران: با توجه به بحران خشکسالی و کمبود آب به عنوان یک چالش جهانی، 
»مدیریت آب« مقوله ای بین رشته است که می توان از ابعاد و زوایای مختلف به آن پرداخت. یکی 
از این ابعاد، مدیریت رواناب شهری است که از نگاه »معماری منظر« می توان به آن پرداخت. دکتر 
پرستو عشرتی، عضو هیأت علمی دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران و 
مجری طرح »راهنمای مدیریت رواناب در طراحی معابر محلی« است. این طرح، طرحی کاربردی 
است که به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. برای معرفی ابعاد 
مختلف این طرح و دستاوردهای آن، لیال احمدی، کارشناس روابط عمومی، با ایشان گفت وگویی انجام 

داده است که در ادامه می خوانید.

 با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. طرح شما با عنوان مدیریت رواناب شهری در طراحی 
معابر محلی شهر تهران است؛ درباره این طرح و چرایی انجام آن توضیح دهید؟

باید  است که  بشر  ابتدای حیات  از  ارزشمند  منبع  و یک  زمین  در کره  زندگی  از عوامل محدودکننده  آب یکی 
به  دیگر  سوی  از  و  شهرنشینی  رشد  دلیل  به  یک سو  از  امروزه  گیرد.  قرار  محافظت  و  نظارت  ارزیابی،  مورد 
تغییرات،  این  عوامل  از  یکی  است.  ایجاد شده  آب شهری  منابع  در  تغییرات چشمگیری  اقلیمی،  تغییرات  دلیل 
برنامه ریزی ها و طراحی های شهری ناپایداری است که صرفًا برای تأمین نیازهای کوتاه مدت و به دور از پایداری 
به انجام رسیده اند. تالش برای اصالح مدیریت رواناب در شهر تهران انگیزه شکل گیری این طرح بوده است. 
ما در این طرح »راهنمای طراحی، الگوهای اجرایی و دستورالعمل های نگهداری و بهره برداری« از روش های 
از  راهنما  این  کاربست  داده ایم.  ارائه  را  است  تهران  محلی شهر  معابر  نیازهای  با  متناسب  که  رواناب  مدیریت 
سوی دست اندرکاران مدیریت رواناب شهر تهران، می تواند به عنوان گامی عملی در مسیر مدیریت پایدار رواناب 

در شهر تهران برشمرده شود.

 آیا طرح شما کاربردی است و با همکاری سازمان خاص انجام شده است؟
و  مطالعات  )معاونت  تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  برای  که  است  کاربردی  طرح  یک  این  بله 
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برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع( شهرداری تهران به انجام رسیده است. مجری طرح معاونت پژوهشی 
دانشگاه تهران و من مسئول علمی آن هستم. نظارت این طرح از سوی »مدیریت مطالعات و برنامه ریزی فنی، 
عمرانی، استانداردسازی و امور بحران« آن مرکز به انجام رسیده است و بهره بردار طرح »معاونت فنی و عمرانی 

شهرداری تهران« است.

 چه طور شد که این طرح به شما پیشنهاد شد و ارتباط این کار با رشته تخصصی شما چیست؟
این طرح در واقع بخشی از ایده کالن من و همکارانم برای منظر شهری تهران با نام »منظر مولد و خودبسنده 
شهر تهران« هست که آن را در قالب یک پروپوزال در اردیبهشت سال 1397 به شهرداری ارائه دادیم و پیرو 
آن به مرکز مطالعات شهرداری تهران ارجاع داده شدیم. اما با توجه به پیشرو بودن آن طرح به نسبت نظام فنی 
و اجرایی موجود، پس از برگزاری جلسات متعدد، به پیشنهاد کارفرما بخش کوچکی از آن طرح کالن، به صورت 
طرح موجود در بهمن 1398 به قرارداد منجر شد. چه در آن طرح کالن برای منظر شهری تهران و چه در این 
از  بوده ام که  به عنوان یک معمار منظر در پی آن  تهران، من  معابر محلی شهر  رواناب در  برای مدیریت  طرح 
پتانسیل های کمتر شناخته شده و کمتر بهره گرفته شده رشته منظر در حل چالش های فعلی منظر شهری تهران 

گام بردارم.

 طرح شما تا چه اندازه مورد استفاده قرار گرفته است؟
است.  تهران«  معابر محلی  رواناب در طراحی  »راهنمای مدیریت  پیداست  آن  نام  از  ما چنان که  خروجی طرح 
در کل  رواناب  مدیریت  پیمانکاران  و  مجریان،  برنامه ریزان، طراحان،  سیاست گذاران،  از سوی همه  راهنما  این 
شهر تهران قابل استفاده است. در واقع این راهنما با زبانی ساده و کاربردی به آن ها کمک می کند که بتوانند 
برخالف روش های متداول )اما منسوخ سازه ای( موجود، با بهره گیری از روش های غیر سازه ای و نیز پایدارتر از 

نظر اقتصادی و محیط زیستی، نسبت به حل مشکل رواناب تهران گام بردارند.

 این طرح تا چه اندازه می تواند به مشکالت کشور در این حوزه کمک کند؟
در کشور ایران موضوع آب همواره به عنوان یک عامل اساسی در استقرار و توسعه سکونتگاه های انسانی تأثیرگذار 
بوده است. زیرا به طور کلی تأمین آسایش اقلیمی در بخش زیادی از فالت ایران، به شدت وابسته به آب است. 
اقلیم باعث برهم خوردن تعادل بارش شده، وضعیت منابع آب  در شرایط کنونی که از یک طرف موضوع تغییر 
زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور بحرانی است و از طرف دیگر 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها متمرکز 
شده اند، پرداختن به مسأله مدیریت رواناب های شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هر قطره باران در این 
کشور که بخش اعظم آن در نوار بیابانی کره زمین واقع شده است، نعمتی است که باید قدر شمرده شود. این 
طرح گامی است در تغییر نگرش در زمینه رواناب و بهره گیری از نزوالت آسمانی در نزدیک ترین مکان به محل 

بارش برای آبیاری فضای سبز و تأمین آب آب خوان.

هستند  این  دنبال  به  کشورها  شهرنشینی  افزایش  و  زندگی  شیوه  تغییر  به  توجه  با  حاضر  حال  در   
امکان در  تا حد  آلودگی آن را کم کرده و  از شهر خارج کنند،  آنکه سیالب را هر چه سریع تر  که به جای 
زمین نفوذ دهند یا اینکه این آب ها را به نوعی جمع آوری کنند. در کشور تا چه اندازه در این مسیر حرکت 

کرده ایم؟
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موضوع  اهمیت  به  توجه  با  دیگر،  کشورهای  از  بسیاری  در  کردید،  نشان  خاطر  شما  که  همان طور  دقیقًا  بله 
روان آب های شهری رویکردهای متنوعی در مقیاس های مختلف برای نحوه مواجهه با این موضوع مطرح شده 
است که بسیاری از آن ها به طور عملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز دیگر استفاده از روش های 
فعلی در مدیریت رواناب نظیر جمع آوری و هدایت رواناب و ایجاد کانال های انتقال به نواحی خارج از شهر عماًل 
فاقد کارایی الزم است زیرا در این روش ها رواناب به عنوان یک عامل مزاحم در نظر گرفته می شود که باید به 
سرعت از شهر خارج شود. این در حالی است که امروزه از یک طرف در تمام دنیا به ویژه در مناطق خشک و کم 
باران، بروز خشک سالی های پی درپی باعث شده آب به یک عنصر بسیار با ارزش و کمیاب تبدیل شود و از طرف 
دیگر گسترش شهرها، انتقال رواناب به خارج از شهر را تبدیل به فرآیندی بسیار پرهزینه کرده است. به این ترتیب 
تأکید اکثر روش های نوین بر مدیریت رواناب در مبدأ معطوف شده است. به رغم بدیهی بودن این موضوع، اما 
هنوز در اجرای این روش ها در شهرهای ایران بسیار دور هستیم؛ تغییر نگرش متخصصان و مجموعه مدیریت 

شهری، اولین و ضروری ترین گام برای حرکت در این مسیر است که بیش از یک دهه هست آغاز شده است.

 عامل اصلی ایجاد رواناب، افزایش سطوح نفوذناپذیر از قبیل خیابان ها و معابر پوشیده شده از آسفالت 
و موزائیک و سایر پوشش های نفوذناپذیر مثل ایزوگام است که به کارگیری و استفاده از آنها به شدت رواج 
یافته است و با توجه به گسترش وسعت شهر در هر سال، رواناب بیشتری تولید می گردد. آیا تحقیق شما 

در مورد رواناب ها بیشتر تأکید بر جمع آوری رواناب است یا نفوذ آن؟
همان طور که به درستی ذکر نمودید، بخش عمده ای از سطوح در محیط های شهری در ایران از جمله در تهران 
با  به علت ساخت وساز و نوع مصالح به کار رفته در کف سازی ها عماًل غیر قابل نفوذ هستند و به همین دلیل 
برای شکل گیری  باالیی  پتانسیل  متأسفانه  ازاین رو  و  این سطوح جاری شده  روی  رواناب  بارشی،  کوچک ترین 
سیالب در شهرها وجود دارد. از طرفی این سطوح نفوذناپذیر شرایط طبیعی نفوذ آب ناشی از بارش در بستر را از 
بین برده است. پژوهش ما بدون شک بر نفوذ حداکثری رواناب در محل تولید آن تأکید دارد. رویکردی پیشنهادی 
ما در این طرح برای مدیریت رواناب در معابر محلی شهر تهران به این شرح است: »مدیریت رواناب در معابر 
کاربری های  کلیدی  مؤلفه  بر سه  مبتنی  معبر  پروفیل  از طریق طراحی  رواناب  با هدف جذب حداکثری  محلی 
همجوار معبر، فعالیت هایی که در معبر صورت می پذیرد و پوشش گیاهی موجود«. چنان که آشکار است، جذب 

حداکثری رواناب در محل یکی از مؤلفه های کلیدی در رویکرد پیشنهادی ماست.

 شاید این پرسش در حوزه تخصصی شما نباشد اما با توجه به تجربه ای که در جریان کار خود داشتید 
که  تهران  مثل  خشکی  اقلیم  در  سطحی  آب های  این  از  مجدد  استفاده  واقع بینانه  لحاظ  به  آیا  بفرمائید 
بارندگی کم است و تراز آب زیرزمینی شهر تهران در حال افت کردن است امکان پذیر است؟ یا باید به 
این بارندگی در سطح شهر اجازه دهیم که به زیر زمین نفوذ کند. جذب سفره آب زیرزمینی شود و آبخوان 

دشت تهران را تغذیه کند؟
به  نیاز  و  نیست  »منظر«  معمار  یک  به عنوان  من  تخصص  در  سوال  این  به  قاطع  پاسخ  گفتید  که  همان طور 
بهره گیری از دانش محققین رشته های مختلف دارد. اما با توجه به طرحی که به انجام رساندیم و نیز تحقیقاتم 
در این زمینه می توانم بگویم که همه رویکردهای نوین در همه نقاط دنیا از جمله مناطق کم آبی چون تهران، 
یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن بازگرداندن مدیریت یکپارچه چرخه آب شهری بر اساس راه حل های 
مبتنی بر طبیعت به هدف بازگرداندن حداکثری اکوسیستم شهری به اکوسیستم طبیعی است. قاعدتًا شهر تهران 
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نیز نه تنها نباید از این قاعده مستثنا باشد، بلکه به سبب قرار گرفتن در کمربند بیابانی و خشک زمین و شکنندگی 
این  در  رویکرد  تغییر  و  رواناب های شهری  مدیریت  مقوله  به  توجه جدی  نیازمند  اقلیمی،  تغییرات  برابر  در  آن 
زمینه است. به همین دلیل لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها در بهره گیری از روش های نوین و بومی سازی 
آن ها بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا، ما در این طرح نسبت به امکان سنجی استفاده از روش های 

نوین در مدیریت رواناب های شهری اقدام نمودیم.

 بهترین اقدامات مدیریتی را این می دانند که چرخه هیدرولوژیک طبیعی را که توسط شهرسازی به هم 
خورده است، تعدیل کنند. آیا با تخریب های صورت گرفته این اقدام را عملی می دانید. راه کار شما چیست؟

آنچه می توانم از موضوع تخصصی خود به آن پاسخ دهم آن است که متخصصین مرتبط با مقوله منظر شهری 
از دیسیپلین های مختلف هم باید و هم ناگزیر به ایجاد یک تغییر بنیادین در روش های اشتباهی هستند که با 
کاربرد آن ها، در بر هم خوردن این چرخه هیدرولوژیک طبیعی نقش داشته اند. طرح ما گامی در این مسیر بوده 
است. از نگاه من، هر قدم هرچقدر هم که کوچک، حیاتی است، چرا که ما در برابر نسل های پس از خود مسئولیم.
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موسیقی در مبنای فرهنگی خود عامل تفکر 
و اعتالی فرهنگی جامعه است

دکتر آذین موحد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

ایران یکی از غنی ترین و قوی ترین موسیقی اقوام را دارد

دکتر آذین موحد، موسیقی دان و عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. 
ایشان در اعتالی موسیقی آکادمیک در دانشگاه تهران نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری داشتند. 
صغری داوری فرد، کارشناس روابط عمومی، درباره اهمیت موسیقی و جایگاه آن در جامعه با ایشان 

گفت وگویی انجام داده است.

 برای شروع، بفرمایید چطور شد که با موسیقی آشنا شدید و از موفقیت های خود در این مسیر بگویید؟
 من در کودکی در مدرسه بین المللی تهران که توسط آمریکایی ها مدیریت می شد درس خواندم و همین جا بود 
بود و  برای من رشته ای جدی شده  نوجوانی موسیقی  اوان  از  نوازندگی ساز فلوت آشنا شدم.  با موسیقی و  که 
موسیقی نه تنها هنری بود که به آن عالقه مند بودم، بلکه عالقه بسیار به اصول صحیح نوازندگی، مبانی اندیشه، 
در  مسائل  این  مدرسه  آن  در  بنابراین  داشتم؛  موسیقی  تاریخ  در شکل گیری  اثرگذاری  و  تحول سبک ها  تفکر، 
درون من نهفته شد و نهایتًا من برای ورود به دانشگاه موفق شدم به آمریکا بروم و در دانشگاه کالیفرنیا و بعد 
ایلینوی تحصیالت خود را در رشته موسیقی ادامه دهم و دکترای خود را در رشته نوازندگی  از آن در دانشگاه 
فلوت گرفتم و این شانس را داشتم که بعد از چند سال فعالیت در دانشگاه تهران یک بورس فوق دکتری در 

دانشگاه هاروارد برنده شوم.

 چطور شد که این بورس فوق دکتری به شما تعلق گرفت؟
در واقع این بورس به دلیل موضوع پروژه تحقیقاتی من و در ارتباط با پداگوژی تفسیر برای موسیقی کالسیک 
همان گونه  ولی  نیست،  آنها  موسیقی  بومی  ارکان  از  غربی  کالسیک  موسیقی  که  بود  کشورهایی  در  غربی 
و  تدریس  غربی  کالسیک  موسیقی  دنیا  کشورهای  تمام  در  و  دنیا  آموزشی  نظام های  تمام  در  می دانید  که 
استفاده می شود و در کشورهای مترقی به عنوان بنیان تعلیم و تربیت، رشد خالقیت، مسئولیت پذیری و آموزش 
رویکردهای مدنی و دیسیپلین، آموزش موسیقی کالسیک از همان اوان کودکی در نظام های آموزشی آنها وجود 

دارد و آموزش داده می شود.
در اکثر کشورهای جهان موسیقی کالسیک غربی به عنوان یک رشته دانشگاهی ارائه می شود، به ویژه که اساسًا 
تفکر آکادمیک در موسیقی با موسیقی کالسیک غربی شکل می گیرد. به رغم غنای موسیقی، در موسیقی اقوام 
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و ملل می بینیم که در اصل، مبانی نظری و تفکر توسط کالس های مربوط به موسیقی کالسیک غربی در همه 
دنیا آموزش داده می شود.

بی اندازه  شدم  مواجه  جوانانی  با  تهران  دانشگاه  در  کارم  آغاز  در  که  بود  جالب  من  برای  بحث  این  بنابراین،   
بااستعداد و نخبه در مهارت تکنیکی و فنی نوازندگی سازها، اما متأسفانه هیچ گونه اندیشه ای پشت صدایی که 
این نت ها را می نواختند نبود؛ بنابراین عالمت سؤال بزرگ برای من این بود که چرا این دانشجویان بااستعداد 
کرده  تجربه  سال  سالیان  که  را  موسیقیایی  تعامل  و  ارتباط  تجربه  آن  چرا  و  نمی نشیند  دل  به  می نوازند  آنچه 
بودم، نوازندگی این جوانان برای من ایجاد نمی کند. همین باعث شد تا با مطالعه  میدانی و روان شناسی که روی 
دانشجویان در کالس های ساز دانشگاه تهران انجام دادم متوجه این نکته شوم که در نظام آموزش موسیقی در 
ایران، موسیقی کالسیک صرفًا به عنوان فرایند فنی و مهارتی دیده می شود که همه به دنبال سرعت و حرکات 
عجیب و غریب انگشتان و حرکت های محیرالعقول هستند و فراموش کردند که مبنای موسیقی تعامل با مخاطب 
است و مهمتر، مبنای سلوکی است که نوازنده پیدا می کند و توسط آن ارتباط با درون، تعالی و تلطیف روح شنونده 
و ایجاد فرصت هایی که با توجه به ظرافت هایی که در جریان انتزاعی موسیقی وجود دارد، افراد را به الیه های 
عمیق تر مغز می کشاند تا با تفکر بنیادی تر، سنجیده تر و تعقل عمیق رابطه پیدا کنند. همین مسئله باعث شد که 
اندیشه و  من به دنبال این باشم که چگونه می توانم آموزش موسیقی کالسیک را در دانشگاه تهران به سمت 
تعقل، استفاده از نگاه فلسفی و هنری به بیان موسیقی و زیبا کردن موسیقی برای مخاطب سوق بدهم و این شد 
که خوشبختانه پیشنهاد من برای پروژه مطالعات فوق دکتری با عنوان پداگوژی تفسیر؛ یعنی »روش آموزش« 
تفسیر موسیقی کالسیک غربی در کشورهایی که موسیقی غربی از ارکان بومی موسیقی آنها نیست، مورد موافقت 
دانشگاه هاروارد قرار گرفت. این مطالعه فوق دکتری من بسیار جالب بود، چرا که این مطالعات زمانی انجام شد 
که در دانشگاه ها و مراکز آموزش موسیقی در آمریکا، جهان غرب و نظام بین المللی که متولی آموزش موسیقی 
کالسیک غرب بودند،  مسائل مربوط به تفسیر موسیقی و به خصوص بیان موسیقی هنوز در بین استادان خارجی 
شکل نگرفته بود؛ چرا که غرب با این نوع موسیقی آشنایی دارد و فرهنگ موسیقایی آنها با این صداها و نت ها 
به صورت خودجوش آشناست و با آن بزرگ می شوند، لذا وقتی وارد دانشگاه هم می شوند به صورت خودجوش در 
وجود آنها نهفته و نهادینه شده است لذا نیازی به تفسیر به معنای واقعی ندارند، بلکه این تفسیر برای کشورها 
مثل ما که به رغم اینکه موسیقی ما از غنایی بسیار باالیی برخوردار است، اما ساختار انگاره های آن و چرخش های 
آنچه مخاطب  بر شنود  تأثیرگذاری  به ویژه  و  بیان موسیقیایی  راستای  تأثیرگذاری در  و  روابط نت ها  و  ملودیک 
برداشت می کند با موسیقی کالسیک غربی متفاوت است؛ بنابراین این تحقیق به دلیل قوتی که در روش تدریس 
من ایجاد کرد توانست به جمع بزرگی از دانشجویان عزیزم در دانشگاه تهران کمک کند و باعث رشد و تعالی 
موسیقی کالسیک در ایران شود. بورسی که دانشگاه هاروارد به من اعطا کرد، توسط پروفسور احسان یارشاطر، 

ساالنه در اختیار مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد گذاشته شده است در سال 2001 به من اعطا شد.

 آیا می توان گفت موسیقی و مادران در زندگی تأثیر و نقش مشابه دارند؟
و  مدنیت  مبانی  موسیقی،  است.  انسان ها  تربیت  و  تعلیم  و  رشد  در  موسیقی  تأثیر  می دانم  به وضوح  من  آنچه 
مبانی دیسیپلین را در افراد توسعه می دهد. مبانی پایبندی به نظم و در کنار آن تفکر و خالقیت در قالب نظم. 
بدهید، جایگاه خالقیت در چهارچوب هر سبکی  انجام  بی قاعده در موسیقی  و  بی رویه  نمی توانید خالقیت  شما 
مشخص است؛ بنابراین دیسیپلین همواره در موسیقی نهفته است؛ موسیقی برای راهی برای فرافکنی انسان ها، 
آزادمنشی و خالقیت بسیار واالیی است که مبتنی بر نظم و تفکر و چهارچوب اتفاق میافتد. این دقیقًا فرایندی 
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است که می توانیم بگوییم بانوان در نظام فرهنگی خانواده باید به آن آراسته باشند تا یک خانواده وزین، پایبند 
به کرامت انسانی شکل بگیرد که روابط انسانی واال و استقالل افراد در کنار اجماع، احترام متقابل و همکاری و 

مشارکت وجود داشته باشد.

 اگر ممکن است کمی درباره جایگاه زنان در تاریخ موسیقی ایران توضیح دهید؟ آیا حضور کم رنگ زنان 
در تاریخ موسیقی ناشی از تاریخ نگاری است؟

مختص  موسیقی  در  جنسیت  بحث  ولی  است،  بوده  مردانه  همیشه  تاریخ نگاری  و  است  همین طور  بدون شک 
جامعه ایران نیست، گرچه در جامعه ایران این نادیده گرفتن ها و فرصت نداشتن ها به دلیل دیدگاهی که نسبت 
به صدای بانوان وجود دارد، محدودیت بیشتری برای بانوان ایجاد کرده است. در تاریخ موسیقی جهان همیشه 
از  یکی  که  برلین  سمفونیک  ارکستر  در  حتی  مثال  به طور  و  است  داشته  وجود  بانوان  برای  محدودیت ها  این 
استخدام  به  نوازنده  به عنوان  را  بانوان  متأخر خود،  تاریخ  در  ارکسترهای سمفونیک در جهان است  قدیمی ترین 
که  همان گونه  هرچند  نیست،   ایران  به  محدود  صرفًا  موسیقی  رشته  در  جنسیتی  تبعیض های  بنابراین  درآورده؛ 
گفتم این محدودیت ها از نظر قوانین اجتماعی در ایران به مراتب بیشتر بوده است، اما در خصوص جایگاه زنان 
ایران که در قرن  این نکته اشاره کنم که در موسیقی دستگاهی  ایران در درجه اول می خواهم به  در موسیقی 
گذشته و در دوره قاجاریه به وفور نقش اجتماعی میابد و بخشی از فرهنگ روزمره مردم ایران می شود، در اصل 
در اندرونی خانه ها توسط مادران به فرزندان آموزش داده می شده پس بدون شک تاریخ موسیقی ایران مملو از 
را  نامشان  و  بی تأثیر  نمی توان  را  وزیری  قمرالملوک  مثاًل خانم  است  بانوان  نقش آفرینی  و  داستان های مختلف 
کتمان کرد، ولی کمتر بانوانی این فرصت برایشان پیش می آمد که نامشان در عرصه اجتماع مطرح شود. لذا با 
توجه به محدودیت های مذهبی و عدم درک صحیح از مبانی فرهنگی موسیقی که به آن به عنوان لذت و تفنن 

نگاه می شود این باعث می شده که جایگاه زنان و عملکرد آنان در عرصه موسیقی مخدوش شود.

بفرمایید آیا منابعی وجود   شما به دوره قاجار و نقش پررنگ موسیقی در این دوره اشاره کردید. لطفاً 
دارد که نشان دهنده جایگاه و حضور زنان در عرصه موسیقی ایران باشد؟

متأسفانه به صورت دقیق که تاریخ زنان را در موسیقی ایرانی مطالعه کرده باشند، خیر، ولی در کتب اصلی که در 
زمینه موسیقی داریم چنین موضوعی نیست، ولی بدون شک در طول تاریخ مواردی بوده اند و شاید رساله ها و 
پایان نامه هایی باشد که من مطالعه نکرده ام،  البته در تحقیق یکی از دانشجویان عزیزم که مطالعات بسیار خوبی 
در سنت نوازندگی سنتور انجام داده اند، متوجه شدیم بخش عمده ای از میراث استاد حبیب سماعی که بسیار در 
نوازندگی سنتور تأثیرگذار بودند، توسط بانویی گردآوری شده که نام ایشان را هیچ کدام از ما نشنیده  بودیم. ایشان 
تمام نگارش هایی که از کالس های خود با جناب حبیب سماعی داشتند را جمع آوری کرده که یک منبع تحقیقاتی 
بسیار غنی مربوط به سنتور است و تا چندی پیش در ایران ناشناخته بوده و در تحقیقات ده سال اخیر مشخص 
شده است. خانم طلیعه کامران و نقش این بانوی هنرمند کاماًل روشن است. اگر توسط نوشته ها و یادداشت های 
در  مطالعات  متأسفانه  که  است  این  نشان دهنده  گفته  این  نداشتیم.  را  گرانبها  گنجینه  این  امروز  ما  نبود  ایشان 
تاریخ موسیقی زنان اندک است و اگر این تحقیقات دقیق و علمی ادامه پیدا کند، چه بسا موارد دیگری هم باشد، 

حتی در بررسی سفرنامه و داستان ها، البته باید کار دقیق علمی و تحقیقاتی انجام شود.

 دریافت من از فرمایشات شما این است که ما در تاریخ نگاری موسیقی شاید دچار ضعف هستیم،  آیا 
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برداشت من از سخنان شما درست است؟
اساسًا تاریخ نگاری موسیقی ایران یکی از حوزه هایی است که هنوز روی آن کار می شود.  درست است که ما دو 
کتاب بسیار مهم در زمینه موسیقی داریم یکی کتاب استاد حسن مشحون و یکی مربوط به استاد روح اهلل خالقی، 
اما هنوز این کتب به سبک کتاب دانشگاهی به روز نیستند  اتفاقًا یکی از پروژه های مهمی که استادان موسیقی 
زمینه  در  مطالعات  است  انجام  در حال  دانشجویان خود  با  تهران  دانشگاه  موسیقی شناسی  به ویژه بخش  ایرانی 
تاریخ موسیقی ایران است و پایان نامه ها و رساله های زیادی است که تاکنون در زمینه تاریخ موسیقی در ایران 
نکته های  از  این یکی  و  دادند  انجام  آقای دکتر میثمی  را  نمونه موسیقی دوره صفویه  به طور  انجام شده است. 
مثبت در زمینه موسیقی است که در نظام دانشگاهی به آن پرداخته می شود و امیدوارم در سال های آتی بتواند 

کتاب هایی با الگوهای معاصر و معیارهای دانشگاهی در این زمینه داشته باشیم.

 شما مسیر فعلی موسیقی ایرانی چگونه ارزیابی می کنید. آیا در مسیری هست که به قول خودتان آثار 
فاخر تولید کنند؟

در  تأثیرگذاری موسیقی  از  از مسیر موسیقی می کنیم،  اینکه وقتی صحبت  دلیل  به  است.   پاسخ منفی  متأسفانه 
جامعه صحبت می کنیم.  شاید بتوانم بگویم در نظام دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دو دانشگاه 
مبنای  آکادمیک موسیقی که  اساس رویکرد  بر  ایجاد شده،  آنها  رشته موسیقی در  اخیراً  گیالن و کردستان که 
فرهنگی و هنری و اصول زیبای شناختی و نقش آفرینی درست موسیقی را آموزش می دهند، این اتفاق در جریان 
باشد اما برای اینکه موسیقی در نظام های اجتماعی مسیر پیدا کند نیازمند حمایت و نیازمند سیاست گذاری است 
که حاکمیت با این رویکرد زیبایی شناسی و معرفت شناسی در راستای اعتالی فرهنگی از موسیقی استفاده کنند 
اما نمی کنند و به همین دلیل است که پاسخم به سؤال شما منفی است، چرا که متأسفانه با سیاست های غلط 
صداوسیما و همچنین بخش  عمده ای از سیاست های وزارت ارشاد، نحوه برگزاری کنسرت ها، کنترل مؤسسات 
در  آموزشی  سیاست های  هنرمندان،  توسط  موسیقی  سالن های  از  استفاده  در  برنامه ریزی  هنری،  آزاد  آموزش 
هنرستان ها، همچنین رانت های که در بازار موسیقی و تبلیغات عجیب و غریب که در ارتباط با برخی هنرمندان 
می پردازند  موسیقی  شناسانه  زیبایی  و  عمیق  الیه های  به  که  هنرمندانی  از  حمایت  عدم  و  می گیرد  صورت 
به  نسبت  اخیر  به موسیقی که در سال های  داشتن  تفننی  نگاه  و  اقتصادی  دیدگاه  از طرف دیگر  و  ازیک طرف 
موسیقی شده، اینها سیاست های اشتباهی هستند که تا زمانی که نظام سیاست گذاری در ارتباط با رشته موسیقی 
توسط ارگان ها و مؤسسات مسئول را به سمت کاربرد موسیقی در راستای اعتالی فرهنگی و تعلیم و تربیت قدم 
برندارد ما با همین سراشیبی در ارتباط با اجراهای موسیقی در کشور روبه رو خواهیم بود و در این میان دانشگاه ها 
باید تالش کنند تفکر فرهنگ موسیقی را به نظام بیرون و جامعه بکشانند و سبک های مختلف با توازن درست 
به جامعه معرفی شوند و باید این نکته را اینجا بگویم اگر من و همکاران در گروه موسیقی دانشگاه تهران نبودیم، 

مطمئن باشید که امروز حتی دانشگاه تهران هم مکانی برای توسعه همان موسیقی بی اندیشه بود.
  البته این نکته را صریح بگویم که من مخالفتی با موسیقی پاپ و مردمی ندارم.  آنها هم جایگاه خود را دارند، 
برای  را  موسیقی ها  این  و فرصت های شنیدن مساوی  اجرا  توازن  که  بلکه می خواهم عرض کنم سیاست هایی 
جامعه ایران ایجاد کند وجود ندارد و تا زمانی که سیاست های فرهنگی بر اساس داده های اجتماعی و معیاری 

هنری تدوین نشوند من امیدی به تولید موسیقی که موجب تفکر و اعتالی فرهنگی شود ندارم.

 لطفاً بفرمایید موسیقی نواحی ایران )مثل موسیقی خراسان بزرگ( چه تأثیری در غنای موسیقی ایران 

دکتر آذین موحد/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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داشته است و آیا ما در کشورهای دیگر هم شاهد این تنوع و تکثر در موسیقی اقوام و نواحی هستیم؟
همه  و  باالست  به شدت  ایران  موسیقی  هویت  بر  ایران  نواحی  موسیقی  تأثیر  که  چرا  است،  خوبی  بسیار  سؤال 
می دانیم که ردیف دستگاه موسیقی ایرانی شدیداً تحت تأثیر لحن ها و آواهایی است که در موسیقی اقوام و نواحی 
ایران  در  نواحی  موسیقی های  نام  با  رسمًا  دارد که  را  در خود گوشه هایی  اساسًا  ردیف دستگاهی  و  است  ایران 
ثبت شده اند و در اینکه آیا تأثیر داشته است که شکی وجود ندارد. در پاسخ به بخش دوم که آیا کشورهای دیگر 
هم این موسیقی نواحی را دارند باید بگویم ایران یکی از کشورهایی است که غنی ترین و قوی ترین موسیقی اقوام 
را دارد و این منبع خالقیت و الهام نه تنها برای موسیقی، بلکه منبع الهام برای ادیبان،  شاعران،  نویسندگان و 
حتی رنگ و نقاشی و در واقع پیوند خورده و آغشته شده با هنرهای دیگراست. امیدوارم به زودی موفق بشویم در 
نظام دانشگاهی موسیقی نواحی ایران را به عنوان یک رشته ایجاد و ارائه کنیم. خوشبختانه، همکار عزیزم خانم، 
دکتر قره سو، با مطالعات گسترده ای که در موسیقی اقوام داشتند، امروز، متولی کالس های موسیقی نواحی ایران 
هستند و من بسیار خوشحالم که در دوره مدیریت من در گروه موسیقی استخدام شدند و تالش های بسیاری برای 
آموزش آکادمیک موسیقی نواحی با دعوت از استادان محلی این نوع موسیقی انجام می دهند و امیدوارم دانشگاه 
تهران اولین دانشگاهی باشد که گروه های هم نوازی موسیقی اقوام در آن شکل بگیرد و با حضور استادان از تمام 

نواحی موسیقی ایران بتوانیم این نوع موسیقی را هم در دانشگاه آموزش بدهیم.

 شما اقدامات مهمی در جهت آموزش آکادمیک موسیقی داشتید لطفاً قدری دراین باره توضیح بدهید و 
اینکه این تالش های شما چه نتایجی در هنر موسیقی داشته است؟

من در آغاز دهه هفتاد و با توجه به مسائل و بحران هایی که ایران پشت سر گذاشته بود مثل انقالب فرهنگی، 
بود که  این در حالی  و  برگشتم  ایران  به  بودند  روبه رو  با آن  آموزشی  نظام های  جنگ و هرج ومرج هایی که در 
رشته موسیقی به شکل اسطوره درآمده بود. من تصمیم گرفتم خودم باشم و کار علمی و آکادمیک انجام دهم 
و موسیقی که تعامل با انسان ها نقش اصلی این رشته است را در تعامل واقعی با مردم و دانشجویانم ارائه دهم، 
لذا با حفظ احترام و کرامت دانشجو و استقالل فکری و خالقیت در دانشجو به تبیین نظریه ها و استانداردها در 
دانشگاه پرداختم و در حقیقت، این استقالل فکری و پایبندی به استانداردها، قضاوت هنری کردن و نقش هنری 
ایفا کردن را مبتنی بر مسئولیت های هنری و فرهنگی در دانشجویان تأثیر گذاشت، باید اذعان کنم که معیارهای 
آموزش موسیقی با حضور من در دانشگاه تهران تغییرات زیادی کرد و من در این راه و برای اعتالی موسیقی 
در دانشگاه و آموزش درست آن در دانشگاه مبارزات زیادی کردم و بارها مورد سؤال و گزینش قرار گرفتم، اما 
انسانی نقش  باید در راستای توسعه و تعالی  تا نشان دهم موسیقی یک جریان فرهنگی است که  مبارزه کردم 
تمام  بگیریم.  نادیده  بکند  ایفا  باید  را که موسیقی  نقشی  ولی  باشیم،  داشته  نمی توانیم موسیقی  ما  باشد.  داشته 
کنیم.  استخدام  و  را جذب  موسیقی  اندیشه  و  استادان صاحب سبک  که  بود  این  مدیریتم  دوره  در  بنده  تالش 
بازنگری دروس یکی از کارهایی بود که بعد از سالها دوندگی باالخره در دوره مدیریتم انجام شد. اصالح فضاها 
و  برای خرید سازهای جدید  باشند،  تشویق خیرین  استاندارد  با  تا حدی در مطابقت  و کالس های موسیقی که 
هنری  فعالیت های  گرفتن  نظر  در  برای  چارچوبی  حتی  هستند،  دانشکده  سرمایه  که  قدیمی  سازهای  بازسازی 
استادان موسیقی در پرونده ارتقای آنان. من این فشارها را تحمل  کردم تا تعامل درست با موسیقی و اعتالی 
فکر  شوند.  آشنا  موسیقی  انسانی  و  فرهنگی  جایگاه  با  دانشجویان  تا  بزنیم  رقم  دانشگاه  در  را  موسیقی  درست 
کنم فارغ التحصیالن رشته موسیقی کالسیک مؤید این مطلب هستند، چرا که اکثراً تمایل به ادامه تحصیل در 
مقاطع باالتر در بهترین دانشگاه های موسیقی جهان با بورس جذب می شوند و این یعنی این دانشجویان درست 
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تربیت شده اند. من برای اعتالی موسیقی دانشگاهی تالش کردم و امروز نتیجه اش این شده که بهترین استادان 
موسیقی در دانشگاه تهران تدریس می کنند. سال ها به من گفته شد خانم حرف نزنید،  اگر اعتراض کنید همین 
را هم که داریم از دست می دهیم، ولی من تالش کردم و امروز شاهد تغییر و تحول بودیم. باالخره مسئوالن 
دانشگاه پذیرفتند که گروه موسیقی باید رسمی تلقی شود چرا در برنامه های دانشگاه دانشجویان و اساتید اجرای 
موسیقی جدی و صحیح نکنند این باعث تقویت دانشگاه می شود، سختی های زیادی در این راه و در راه تغییر و 
تحول در گروه موسیقی کشیدم، ولی نتیجه داد و اینکه می گفتند اگر تکان بخوریم، آنچه را هم که داریم از ما 
می گیرند، محقق نشد، بلکه آنچه  خواستم با لطف همکارانم البته با تالش بسیار و با تحمل سختی ها انجام شد. 
تعلل و تنبلی خواسته بعضی از آدم هاست، چرا که وقتی تحول ایجاد می کنید، مطالبات دانشجویان باال می رود و 

بعضی ها این اتفاق را دوست ندارند، ولی خوشبختانه اتفاق افتاد.
 

 لطفاً بفرمایید موسیقی چه تأثیری می تواند بر سالمت جامعه و اجتماع داشته باشد.
اگر موسیقی در مبنای فرهنگی خود در نظام های اجتماعی استفاده شود به تلطیف روح انسان ها می پردازد و به 
تقویت قدرت اندیشیدن و ظرافت بینی منجر می شود و نهایتًا موجب می شود افراد به تعقل بیشتر پایبند بشوند، 
چراکه موسیقی الیه های عمیق تر ذهن را درگیر می کند و افراد متعهد به یک نوع اصول فکری و منش معقول و 
اینکه تعامالت خود را با اجتماع و با محیط پیرامون خود انسانی انجام بدهند، موسیقی واقعًا تأثیرات اجتماعی در 
مدنیت پذیری افراد دارد، موسیقی فرهنگ های مختلف، یک نوع گفتمان فرهنگی است، می توانیم اعتقاد داشته 
باشیم که موسیقی جایگاه تعامالت آزادمنشی است و جایگاهی است که افراد استقالل، حرمت و حیثیت یکدیگر 
را حفظ می کنند؛ بنابراین جایگاه موسیقی در توسعه و تحول انسان ها همیشه جایگاهی واال بوده است و به خاطر 
همین هم است که اگر موسیقی در غنای فرهنگی خود در ذهن و وجود آحاد یک جامعه شکل بگیرد، به اعتالی 
فرهنگی آن جامعه کمک می کند. موسیقی همواره در رشد و تحول تفکر و معرفت انسانی مؤثر بوده و حیف است 

که موسیقی صرفًا به عنوان ابزار در فرایند تفنن و یا گذراندن اوقات فراغت توجه شود.

مسیر  این  پیمودن  در  الگوی شما  کسانی  یا  کسی  چه  بفرمایید  گفت وگو  این  ختام  به عنوان حسن  و   
بودند؟

خوب به طور طبیعی خانواده در این میان نقش مهمی داشتند، زیرا پدر و مادرم اعتقاد بسیار به جایگاه دانشگاه تهران 
در نظام اجتماعی ایران داشتند ولی درباره مسیری که من برای خدمت در دانشگاه انتخاب کردم، باید نام ببرم از 
استاد عزیز و بزرگوار سرکار خانم استاد دکتر امیربانو کریمی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران که از اقوام 
مادر بنده و همچون خاله من هستند که در عالقه و شوق من برای خدمت به کشورم در دانشگاه تهران الگوی من 

بوده و من به تأسی از ایشان خدمت در دانشگاه و گام نهادن در این مسیر را برای خود انتخاب کردم.

دکتر آذین موحد/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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موسیقی غنی، لذت عمیق و رشد فرهنگ شخصی 
و اجتماعی را به دنبال دارد

دکتر امین هنرمند
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دکتر امین هنرمند، دانشیار گروه موسیقی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی خود را 
در رشتۀ نوازندگی موسیقی جهانی از دانشگاه تهران دریافت کرده و مقاطع کارشناسی ارشد 
حوزه  همین  در  اکنون  او  است.  گذارنده  تورنتو  دانشگاه  در  آهنگ سازی  رشتۀ  در  را  دکتری  و 
مشغول به ساخت آثار هنری، تدریس و پژوهش است. بهانه این گفت وگو انتخاب وی به عنوان 
»پژوهشگر جوان نمونه« در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران است که 
در آذر سال جاری برگزار شد. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی نرگس حمیدی پور و مهراوه 
تقی زاده، دانشجویان کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی با دکتر امین هنرمند، عضو هیأت علمی 

گروه موسیقی دانشگاه است.

 از هم کالمی با شما و دیدارتان، هرچند به صورت مجازی خیلی خوشحالیم. در ابتدا مشتاقیم که از زبان 
شما دربارۀ مجموع پژوهش ها و کارهای شما بشنویم. از امتیازها و دستاوردهایتان که باعث شد امسال به عنوان 

پژوهشگر نمونه برگزیده شوید، بگویید.
ممنون از اظهار لطف شما. فعالیت های من نسبتاً گسترده است و عالوه بر تدریس، آهنگ سازی موسیقی هنرِی مستقل، 
موسیقی فیلم و پژوهش هم انجام می دهم. اگرچه استادان و دانشجویان رشته های عملی مثل نوازندگی و آهنگ سازی 
در همه جای دنیا کمتر پژوهش انجام می دهند، در کنار عالقه شخصی، برخی سیاست های دانشگاه تهران )که البته از 
جهاتی مورد نقد هم هستند( باعث شد من در این زمینه، به زعم خودم رشد کنم. موضوع اصلی که در زمینۀ پژوهش در 
10 سال گذشته رویش متمرکز بوده ام، موسیقی »آلفرد شنیتکه«، آهنگ ساز روس است و تالش می کنم وجوه مختلف 
 Music Theory موسیقی اش را درک و به نوعی طبقه بندی و الگوسازی کنم. مقاله اخیرم در سال گذشته در ژورنال
Spectrum، توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد و برای ادامۀ مسیر، انگیزۀ بیشتری ایجاد کرد. در سه سال 
گذشته هم مشغول کار روی مقالۀ دیگری دربارۀ موسیقی »شنیتکه« بوده ام. دو کتاب درسی و یک کتاب پژوهشی نیز 
به قلم من توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. سه سی دی مستقل، دو سی دی مشترک در ایران و یک 
سی دی مشترک در آمریکا منتشر کرده ام. مضاف بر اینکه حدود 50 پایان نامه کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و 

هنر راهنمایی کرده ام. فعالیت های فرعی دیگری مثل داوری و طرح سوال هم دارم.
 

 شما کتاب های تألیفی هم در حوزه موسیقی داشته اید. لطفاً دربارۀ کتاب های تالیفی  صحبت و معرفی  کنید.
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سه کتاب به قلم من توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. دو کتاب »مقدمه ای بر آنالیز موسیقی آتنال« و 
»زبان تخصصی موسیقی«، در واقع کتاب هایی درسی هستند که من تألیف کرده ام. از آنجایی که بسیاری افراد تألیف 
را با تصنیف اشتباه می گیرند، شاید بد نباشد در اینجا یادآوری کنم که تألیف از الفت می آید؛ یعنی نویسنده بین آنچه که 
وجود دارد پیوند ایجاد می کند و مطالب یا نتایج جدیدی هم به آن می افزاید. اما تصنیف به دستاوردهای کاماًل جدید 
اشاره دارد و شاید قابل مقایسه با مقاله های علمی-پژوهشی باشد. دو کتاب مورد اشاره برای استفاده در کالس تدوین 
و تألیف شده اند و اولین منابع به زبان فارسی در زمینه های مطروحه هستند. کتاب »مقدمه ای بر تحلیل موسیقی آلفرد 
شنیتکه« دستاوردهای شخصی تر من را مطرح می کند که در حال حاضر چاپش متوقف شده و در بازار یافت نمی شود. 

دلیلش هم این است که کتاب نیازمند تغییرات اساسی و به روز شدن است که باید در فرصت مقتضی به آن بپردازم.
دلیل عالقه ام به موسیقی شنیتکه این است که بسیاری از آثار او، عالوه بر محتوای غنی و تکنیک های جالب توجِه 
سازماندهی شده، احساساتم را به شکلی درگیر می کند که عالقمند می شوم آنها را بارها گوش کنم. من شخصاً ارزش 
ویژه ای برای قطعاتی که دلتنِگ دوباره شنیدنشان می شوم، قائل هستم! برخی آثار، به ویژه در دوره مدرن، شنیدنشان 

فقط برای یک بار برایم جالب است.

 باوجود اینکه پژوهش در رشته های عملی کمتر مطرح است، شما در این حوزه کار کردید و موفق هم بوده اید. 
پژوهش برای شما به صورت جدی از چه زمانی آغاز شد و فکر کردید که عالوه  بر چیزی که وجود دارد، شما در 

مسائل نظری عمیق تر شوید؟ و چگونه ادامه پیدا کرد تا به اینجا رسید؟
شروع آن از دورۀ دکتری بود و در کنار عالقه شخصی، سیاست های دانشگاه تهران هم باعث شد پژوهش در فعالیت های 
من پررنگ شود؛ اما بسیاری از همکاران که در زمینه نوازندگی یا آهنگ سازی در دانشگاه با موفقیت فعالیت می کنند، 
نمی توانند زیاد کارهای پژوهشی را پیش ببرند و حق هم دارند؛ چراکه غالباً در این زمینه تربیت نشده اند، اما در عوض 
ممکن است بتوانند )البته در بهترین شکل و با نگاه آرمان گرایانه( آثاری ایجاد کنند که تحلیل گران و تئوریسین ها در 
موردشان مطلب بنویسند. مثاًل موضوع اصلی پژوهش من در مورد آثار و رویکردهای خاص آلفرد شنیتکه است، در 
صورتی که خود او با وجود اینکه مقاالتی نوشته است و سال ها در کنسرواتوار مسکو و همچنین آکادمی هامبورگ 
تدریس کرده است، پژوهشگر محسوب نمی شود. اینکه از استادان رشته های عملی در موسیقی نمی توان انتظار پژوهش 
قابل توجه داشت، یک موضوع جاافتاده در جهان است. مثاًل در دانشگاه تورنتو که من در آن تحصیل کرده ام، استادان 
آهنگ سازی مقاله یا کتاب نمی نویسند، بلکه تولیدات هنری عملی دارند و از طریق آنها در دانشگاه ارتقا پیدا می کنند. 
این موضوع به نوعی در سیستم آموزشی دانشگاه ها نیز نهادینه شده است. مثاًل افرادی که در مقطع دکترای رشته های 
موسیقی شناسی، قوم موسیقی شناسی، تئوری یا آموزش موسیقی تحصیل می کنند، عالوه بر کالس، پایان نامه نظری 
مفصلی می نویسند و در نهایت مدرک .Ph.D دریافت می کنند؛ اما تحصیل در رشته های آهنگسازی، نوازندگی یا رهبری، 
عالوه بر کالس شامل تلفیقی از کارهای نظری و عملی است و در آمریکای شمالی غالباً منجر به D.M.A می شود؛ 
یعنی »Doctor of Musical Arts« یا دکترای هنرهای موسیقایی. اگرچه من شخصاً به پژوهش عالقه مندم، اما 
امیدوارم مسئوالن محترم دانشگاه در ارتباط با فعالیت های پژوهشی افرادی که تخصصشان تولیدات هنری است، کمی 

تجدیدنظر کنند.
 

 ما در ایران هم این دو ساختار متفاوت را داریم؟
در ایران فعاًل رشته دکترای موسیقی نداریم و تنها در رشته دکترای پژوهش هنر یا مطالعات عالی هنر که به صورت 
همان .Ph.D تعریف شده است، افراد می توانند پایان نامه ای مرتبط با موسیقی انتخاب کنند. در ضمن، D.M.A نسبتًا 

دکتر امین هنرمند/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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جدیدتر است و از دهۀ 1930 در آمریکای شمالی ایجاد شده و بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان در رشته های عملی 
موسیقی رایج شده است.

 شما در ایران و خارج از ایران موسیقی نوشته اید و جوایزی هم کسب کردید. از موسیقی فیلم برایمان بگویید 
و اینکه چگونه به این حوزه وارد شدید.

از آنجایی که پدر من کارگردان سینماست، از کودکی با آثار تصویری آشنا شدم و اولین تجربه های حرفه ای من در زمینۀ 
موسیقی، ساخت موسیقی برای تصویر بوده است. زمانی که شروع به نوشتن موسیقی برای آگهی های تلویزیونی کردم 
دانش آموز بودم و چون از کودکی پیانو می زدم، با اندکی خالقیت توانستم آثار ساده ای خلق کنم. همین مسیر منجر به 
آهنگسازی برای فیلم و سریال شد که در کنار آهنگسازی موسیقی هنری محض که تخصص اصلی من است، ادامه 

یافت. نوشتن موسیقی فیلم سینمایی را اولین بار در کانادا تجربه کردم و بعد در ایران تجربیات موفق تری داشتم.
 

 اجازه بدهید در همین جا یک سؤال مطرح کنم. به نظر شما موسیقی فیلم چه ویژگی ها و دشواری هایی برای 
یک آهنگساز دارد؟

موسیقی فیلم چند ویژگی مثبت دارد. یک ویژگی مهم آن امکان ارتباط با شنونده های نسبتاً زیاد است، چراکه مخاطب 
آثار سینمایی یا تلویزیونی بیشتر از موسیقی مستقل هنری است. معمواًل موسیقی فیلم طوری نوشته می شود که در 
مقایسه با آثار کنسرتی و خاص تر که ما می نویسیم، عالوه بر رضایت کارگردان، مخاطب عام تری را نشانه بگیرد و بسته 
به نوع و چهارچوب کار، این می تواند یک فرصت برای آهنگساز آگاه و مخاطب باشد. ویژگی دیگر، تعامل و ارتباط با 
یک تیم سازنده به جز موسیقی است که برای من مفید و آموزنده است. تالش برای تأمین نظرات هنرمندانی در سایر 
رشته های هنری و یافتن راه حل برای مشکالت، در عین دشوار و چالش برانگیز بودن، برای من یک تمرین جذاب 
است. به نظرم اینکه آهنگساز گاهی از دنیای شخصی و درونی خودش بیرون بیاید تا به سفارش دیگران با مختصات 
جدیدی موسیقی بنویسید، باعث می شود وجوه جدیدی از خود را کشف کند. ویژگی سوم، درآمدزایی بیشتر در کار سینما 
و تلویزیون به نسبت قطعات هنری معاصر است که طبیعتاً با موضوع مخاطِب بیشتر ارتباط مستقیم دارد. به خاطر این 

دالیلی که گفتم موسیقی فیلم برای من زمینۀ جالبی است.
 

 به نظر شما، تنوع در سالیق شنیداری و ایجاد فاصله میان آن ها چه دالیلی می تواند داشته باشد؟
افراد  آنچه  و  به عنوان کاالی فرهنگی-شنیداری مصرف کنند  دارند  آنچه عموم مردم دوست  بین  در دوران معاصر 
تحصیل کرده در زمینۀ موسیقی یا افراد با سلیقه خاص می پسندند، فاصله بسیار زیادی ایجاد شده است. این می تواند 
دالیل متنوعی داشته باشد. یک مورد می تواند شرایط زندگی امروز ما باشد. اگر شما 150 سال پیش می خواستید موسیقی 
ارکستری بشنوید، باید یک بلیت تهیه می کردید و به سالن کنسرت می رفتید؛ اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی 
و تغییرات زندگی، ما در حالی که راه می رویم، ورزش می کنیم یا با اتوبوس به محل کار یا منزل می رویم، می توانیم 
موسیقی گوش دهیم. این نوع تجربه شنیدن موسیقی، نحوه ارتباط گرفتن ما با آن را نیز عوض کرده است. مثاًل ممکن 
است آن قدر بدون تمرکز و حوصله کافی موسیقی شنیده باشیم که این طرز موسیقی شنیدن برایمان عادت شده باشد و 
در نتیجه موسیقی ای طلب کنیم که با همین روحیه سازگار است؛ اما تحصیل کردگان موسیقی همچنان با آن سنت در 

ارتباط هستند، چراکه آثار کالسیک یا معاصر را دائماً می شنوند و تحلیل یا اجرا می کنند.
موضوع دیگر می تواند نقش رسانه در شکل دادن حوصله و سلیقۀ عموم ما باشد. به عنوان مثال، همۀ ما روزانه دقایق 
یا ساعت هایی را صرف گشت وگذار در اینستاگرام می کنیم. شرایط اینستاگرام ایجاب می کند ویدئوی یک دقیقه ای را 
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بارگذاری کنیم و برای دیدنش هم یک دقیقه وقت داریم. پس اینستاگرام انتظار و عادت های ما را به گونه ای شکل 
می دهد که حوصله ما، حوصله یک دقیقه ای می شود.

این موارد و دالیل دیگر باعث شده است که سلیقه مخاطب عام رفته رفته به سمت موسیقی ساده و سهل الوصول برود. 
البته من نمی گویم این خوب است یا بد؛ لذت غریزی یا سطحی بردن از موسیقی هم می تواند یکی از کارکردهای آن 

باشد، اما قطعاً همه آن نیست.

 به نظر شما برای سوق دادن جامعه به سمت شنیدن موسیقی خوب چه باید کرد؟ و چطور می توانیم تبدیل به 
یک شنونده خوب موسیقی شویم؟ اصالً معیار موسیقی خوب چیست؟

من فکر نمی کنم در یک جامعه، همۀ سالیق باید به تعبیری در راستای واالترین سطح هنری باشد و همه دوستدار 
موسیقی خیلی خاص و هنری باشند. همان طور که در هر زمینه ای تکثر داریم، در زمینه سلیقه و تولیدات موسیقایی هم 
این تنوع اجتناب ناپذیر است. امروزه به راحتی می توان به همه نوع اطالعات، آموزش و برنامه های اجرایی در سبک های 
مختلف دست پیدا کرد. پس هر کسی که به موسیقی فراتر از فرهنگ عامه عالقه مند باشد، می تواند به اشکال مختلف، 
با آن مرتبط شود و در صورت تداوم ممکن است نیازمند ممارست و زحمت باشد. ما همواره به نفع یادگیری و آموزش 
یک سری سختی هایی را متحمل می شویم. مثاًل کتاب خواندن یا سحرخیزی برای رفتن به مدرسه کار سختی است؛ 
اما این زحمت را به خودمان یا فرزندانمان می دهیم تا چیز یاد بگیریم. این یک اصل جاافتاده است و می دانیم یادگیری 
با طبع راحت طلب انسان سازگاری ندارد. پس انسان می تواند در زمینۀ موسیقی هم همین طور عمل کند. مثاًل فکر کند 
برایش سخت است که به جای یک ترانه 3 دقیقه ای، مثاًل یک قطعۀ موسیقی 20 دقیقه ای پیچیده تر را گوش دهد اما 
می تواند حوصله کند و با تکرار این تجربه، رفته رفته درک و دریافتش از موسیقی را تغییر دهد. از طرفی ممکن است 
عالقه مند شود که کتاب ساده ای هم در ارتباط با موسیقی پیدا کند و کمی اطالعاتش را هم دربارۀ مبانی موسیقی باال 
ببرد و به یک شنوندۀ پیشرفته تری تبدیل شود. نتیجه اش این می شود که به واسطه دانش، آگاهی و ممارست، فرد درکی 
از موسیقی حاصل می کند که لذت بسیار عمیقی را برایش به ارمغان می آورد و این موضوع می تواند بر رشد فرهنگ 

شخصی و اجتماعی او هم مؤثر باشد.
 

 اگر بخواهیم به جامعه خودمان نگاهی بیندازیم، نظرتان دربارۀ فضای موسیقی در ایران چیست؟
در همه جای دنیا، موسیقی مردمی غالب است و رسانه هم به این امر کمک کرده است. اگر این موضوع را کنار بگذاریم، 
به طورکلی من نگاه مثبتی به جریانات موسیقی کشورمان دارم. به نظرم با توجه به دشواری های این رشته، در کشور ما 
سبک های مختلف موسیقی رشد قابل توجهی داشته است و تالش افرادی که در هر سبک، موسیقی با کیفیت باالی 
آن سبک را تولید می کنند، تحسین برانگیز است. در دانشگاه هم که حدود 20 سال به عنوان دانشجو و استاد حضور 
داشته ام، رشد قابل توجهی می بینم. اگرچه ممکن است نگاه من با تعصب همراه باشد، اما مستنداتی نظیر ورود تعداد 
زیاد فارغ التحصیالن ما به مقاطع تکمیلی دانشگاه های معتبر دنیا نسبت به گذشته، یا کسب رتبه های متعدد در مسابقات 
بین المللی که در گذشته کمتر بود، گواه این مدعا است. یکی از دالیل هم حضور اساتید جوانی است که فارغ از سطح 

دانشی که دارند، عاشق تدریس اند و با انگیزه و تعهد بسیار این کار را انجام می دهند.
 

 به نظر شما دانشگاه چه نقشی را می تواند در ارتقای کیفیت موسیقی که در جامعه حضور دارد ایفا کند؟
دانشگاه یکی از معدود سنگرهایی است که سلیقه خاص تر را اشاعه می دهد و به افراد عالقه مند کمک می کند تا سنت 
موسیقی کالسیک-معاصر را تداوم دهند. دانشگاه موضعی موازی با موسیقی مردمی در بطن جامعه دارد و مکمل آن 
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است. البته این را هم بگویم که این طور نیست که هر کس به دانشگاه آمد بخواهد به سبک مورد بحث کار کند؛ اما 
به طور خاص، در بخش تحصیالت تکمیلی رشتۀ آهنگسازی، نقش دانشگاه این است که موسیقی ای که به لحاظ 
ساختار، ابعاد، بافت و ویژگی هایی نظیر این، پیچیده تر و غنی تر از موسیقی پاپ است را اشاعه دهد. این را هم اضافه 
کنم که در دنیای امروز همیشه مرزها دقیق و مشخص نیستند و سبک های مختلف موسیقی از یکدیگر تأثیر می گیرند.

 
 جالب است که موسیقی در تلویزیون شنیده می شود که اتفاقاً از آن نوع موسیقی هایی است که به قول شما 

سه دقیقه ای هستند، من دوست دارم بشنوم و یک لذت آنی را هم تجربه کنم.
حتماً دست اندرکاران محترم در رادیو و تلویزیون تالش زیادی می کنند و دست آوردهای قابل توجهی هم دارند؛ اما 
متأسفانه باید بگویم که برآیند عملکرد رسانه در ارتباط با موسیقی از نظر من قابل قبول نیست، چراکه تا حدی منفعالنه 
و عقب تر از جامعه است. مصداق آن عدم نمایش ساز به دلیل حرام بودن برخی از انواع موسیقی است. یعنی رسانه به جای 
اینکه در تبیین معیارهای موسیقی مناسب و غیرمناسب از نظر مذهب و فرهنگ ما )که اتفاقاً تا جایی که من درک 
کرده ام، هم راستا با نگاه آکادمیک ما است( تأثیرگذار باشد، تصمیم گرفته است که به آن نپردازد )البته ممکن است شرایط 
اخیراً کمی تغییر کرده باشد و من از آن بی خبر باشم(. این در حالی است که عموم مردم سازها را می شناسند و به راحتی 
به اجراها و منابع متعدد و همین طور دوره های آموزشی مختلف دسترسی دارند. پس نتیجه این می شود که مخاطب، 
دست کم در رابطه با مقوله موسیقی، با توجه به انتخاب های زیادی که دارد به راحتی سراغ شبکه های دیگری می رود 
که ممکن است خوراک سیاسی و فرهنگی ناسالم را با چاشنی برنامه های موسیقایی جذاب یا شاید مبتذل به خورد او 

دهند؛ پس این استراتژی دافعه ایجاد می کند و غیردلسوزانه است.
از طرف دیگر، عجیب است که بسیاری از آثاری هم که مثاًل در رادیو پخش می شود، به زعم من هم اشکال شرعی 
دارد و هم با معیارهای تخصصی موسیقی خوب سازگار نیست. یک طرف این موضوع، مدیرانی هستند که تخصصی 
در موسیقی ندارند و شاید از مشاوران خوبی هم بهره نمی گیرند. مثاًل به یاد دارم برای مدتی نسبتاً طوالنی، مسؤولین 
بخش موسیقِی تلویزیون شاعر بودند؛ این موضوع بسیار عجیب است. مطمئن نیستم آیا برعکسش هم صادق است 
یا نه؛ مثاًل اینکه مسئولیت سازمان یا صنفی از شعرا را یک موسیقیدان بر عهده داشته باشد و اینکه آیا اساساً شعرا 
چنین مدیری را می پذیرند یا نه. البته همه این اشخاص محترم حتماً در زمینه تخصصی خود خبره هستند اما در جای 
نادرستی قرار می گیرند که از تخصصشان هم استفاده نمی شود. بعد از پشت سر گذاشتن سرگرمی هایی با موسیقی، 
باید برای همه روشن شود که اگرچه ممکن است به اشکال مختلف دستی در موسیقی داشت و ذرات موجود در هوا را 
دست کاری و جا به جا کرد، در نهایت متخصِص این رشته مثل یک پزشک سال ها در دانشگاه تحصیل می کند. به عنوان 
مثال، من حدود 10 سال در دانشگاه موسیقی کالسیک خوانده ام؛ 4 سال دانشگاه تهران و تقریباً 6 سال دانشگاه تورنتو 
و با تخصص آهنگسازی فارغ التحصیل شده ام؛ از آن زمان 9 سال گذشته است و من هر روز مطلب جدیدی آموخته ام. 
این مربوط به تنها یک تخصص در موسیقی است؛ دانشگاه تورنتو که معمواًل جزو 15 تا 30 دانشگاه برتر دنیا ارزیابی 
می شود، در 9 رشته مختلِف موسیقی تحصیالت تکمیلی ارائه می دهد. به طور کلی، این ساختار بدین معنی است که عالم 
موسیقی و مهارت و دانش مربوط به آن بسیار وسیع است که در برنامه ریزی های کالن هم باید مورد توجه قرار گیرد.
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کاوش های بزرگی در محوطه های ریوی
بازه هور و ویرانشهر در جریان است

دکتر میثم لباف خانیکی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

تخصص های رویکردگرایانه باید جایگزین تخصص های 
محصور در یک دورۀ خاص بشود

دکتر میثم لباف خانیکی، عضو هیأت علمی رشته باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
دارای دکترای تخصصی باستان شناسی و مؤلف ده ها مقاله در زمینه باستان شناسی در شرق ایران، 
باستان شناس برجسته ای است که نتایج تالش های بی وفقه اش در زمینه تحقیق و پژوهش در 
باستان شناسی موجب شد تا او به عنوان پژوهشگر نمونه جوان در جشنواره پژوهش سال 1۳۹۸ 
دانشگاه تهران معرفی شود. به همین بهانه صغری داوری فرد با دکتر میثم لباف خانیکی درباره 

باستان شناسی و مسائل مرتبط با آن گفت وگویی انجام داده است که در ادامه آمده است.

 به عنوان شروع بفرمایید وضعیت رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران و دانشگاه های ایران چگونه است؟
رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران، بیشتر از همه دانشگاه های داخل ایران، سابقه آموزشی و پژوهشی دارد. ریشه اش 
عمیق تر است. پس دور از انتظار نیست که بیشترین ثمرات علمی و عملی از دانشگاه تهران حاصل شود. البته در سال های 
پس از انقالب، گروه های باستان شناسی مثل دانشگاه زاهدان و بعد، دانشگاه تربیت مدرس توانسته اند نیرو های کارآمدی 
در حوزه باستان شناسی پرورش بدهند. متأسفانه باید عرض کنم که در سال های اخیر، پاره ای از گروه های آموزشی در 
دانشگاه  هایی که فاقد زیرساخت های کافی برای تأسیس این رشته بوده اند، به جذب دانشجو پرداخته اند که نه در هیأت 

علمی و نه در میزان دانش و توانمندی فارغ  التحصیالن از کیفیت کافی و الزم برخوردار نیستند.

 لطفاً قدری درباره سیر تحول این رشته در ایران بفرمایید و اینکه شما این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال 1313 دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات تأسیس شد که یکی از گروه های آموزشی از همان بدو تأسیس رشته 
باستان شناسی بود. طبق آماری که از تعداد دانشجویان دانشکده ادبیات در سال تحصیلی 1330-1329 در دست است، تعداد 
دانشجویان رشتۀ باستان شناسی در آن سال چهارده نفر بوده است. در سال 1338 به همت دکتر عزت اهلل نگهبان، مؤسسه 
باستان شناسی دانشگاه تهران تأسیس شد و از سال 1340-1339 دورۀ کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران 
به جذب دانشجو پرداخت. اولین برنامه حفاری علمی مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران با همکاری اداره کل باستان شناسی 
در تپه مارلیک با هدایت دکتر نگهبان و همکاری چند تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران انجام پذیرفت. از سال 
تحصیلی 1343-1342 که گروه های آموزشی در دانشکده ادبیات تعریف شدند، دکتر عیسی بهنام مدیریت گروه آموزشی 
باستان شناسی را عهده دار شد و پس از بازنشستگی ایشان، دکتر نگهبان به مدیریت گروه پرداختند. کاوش های هفت تپۀ 
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خوزستان و حفاری های علمی در تپه های سه گانۀ زاغه، سگزآباد و قبرستان بوئین زهرا از جمله دیگر فعالیت های میدانی 
گروه باستان شناسی دانشگاه تهران بوده که کاوش در تپه های بوئین زهرا همچنان به عنوان بخشی از واحد عملی کاوش 

باستان شناسی دانشجویان دانشگاه تهران ادامه دارد.
 

 شما در جشنواره پژوهش ۹۸ به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شدید لطفاً قدری درباره طرح پژوهشی و ویژگی 
که طرح شما داشت توضیح بفرمایید.

این در  از  انجام طرح های پژوهشی و مقاالت متعددی بود که پیش  بنده در جشنواره سال 98، به دلیل  انتخاب 
نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده ام. طرح های پژوهشی در راستای مطالعاتی صورت گرفته که دربارۀ مناظر 
فرهنگی، هنر و معماری دوران تاریخی ایران انجام داده ام. حوزۀ جغرافیایی مورد عالقۀ بنده، شرق ایران است و 
طرح های بنده با تمرکز بر مناطقی از کرمان و خراسان صورت گرفته است. در سال های اخیر، به تبعیت از پایان نامه 
کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری ام، مطالعات میدانی و کتابخانه ای ام را به سوی فرهنگ و تمدن خراسان سوق داده ام 
و چند سالی است که کاوش هایی را در محوطه های ریوی )خراسان شمالی(، بازه هور )خراسان رضوی( و ویرانشهر 
)خراسان شمالی( هدایت کرده ام. مهمترین یافته های ما در بازه هور به دست آمد. در آنجا کاوش های پنج سالۀ ما 
به کشف بقایای آتشکدۀ مهمی منجر شد که از دورۀ اشکانی تا اوایل دورۀ اسالمی فعال بوده و به عنوان یکی از 
مراکز مذهبی شرق ایران شناخته می شده است. پاره ای از نتایج مقدماتی در مقاالتی که عرض کردم به زبان های 

فارسی و انگلیسی انتشار یافته است.

 لطفاً قدری درباره محوطه های که کاوش شده و نام بردید بیشتر توضیح بدهید و اینکه این کاوش ها از چه زمانی 
آغاز شده و در چه مرحله ای قرار دارند؟

محوطۀ تاریخی بازه هور در جنوب مشهد واقع است که طی مطالعات و کاوش های باستان شناسی که از سال 1392 تا 
1398 به سرپرستی بنده در این محوطۀ تاریخی صورت گرفت، آثاری از یک آتشکدۀ ساسانی کشف گردید که به نظر 
می رسد از دورۀ اشکانی تا اوایل دورۀ اسالمی فعال بوده و به عنوان یکی از مراکز عمدۀ مذهبی شمال شرق ایران شناخته 
می شده است. هم اکنون مطالعات دربارۀ این آتشکده جریان دارد و معرفی و ساماندهی آن خواهد توانست عالوه بر فتح 
باب جدیدی در ارتباط با مطالعات تاریخی و باستان شناختی خراسان، امکان توسعۀ اقتصادی منطقه را با تکیه بر گردشگری 

فرهنگی فراهم آورد.
محوطه تاریخی ویرانشهر که در استان خراسان شمالی واقع است، برای اولین بار در سال 1355 توسط گروهی از 
باستان شناسان اعزامی از دانشگاه تورین ایتالیا شناسایی شده بود. برای اولین بار مطالعات باستان شناسی در این محوطه 
به سرپرستی بنده و دکتر روکو رانته با حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و موزۀ لوور فرانسه آغاز 
گردید و در سال جاری کاوش های باستان شناسی در این محوطه به کشف آثار معماری شاخصی از دورۀ اشکانی و 

احتمااًل ساسانی انجامید.
ایران  تاریخی مهم منطقۀ شمال شرق  از محوطه های  محوطۀ ریوی واقع در استان خراسان شمالی، یکی دیگر 
است که کاوش های باستان شناسی در آن به سرپرستی آقای محمد جواد جعفری )دانشجوی دکتری باستان شناسی 
دانشگاه تهران( و خانم دکتر یودیت تومالسکی )مدیر موسسۀ باستان شناسی آلمان، شعبه تهران( جریان دارد. بنده 
این افتخار را داشتم که در سال 1395 با ایشان همکاری داشته باشم و ضمن کاوش و بررسی باستان شناسی در 
آن محوطه به وجود بقایای یک شهر ساسانی به وسعت بیش از 40 هکتار در بخش شمالی محوطه پی بردیم. در 
جریان کاوش مذکور، بخش هایی از یک فضای معماری دورۀ ساسانی حاوی خمره های ذخیره و دیگر مواد فرهنگی 

ساسانی کشف گردید.
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  پژوهش های شما بیشتر بر باستان شناسی دوره ساسانی متمرکز می باشد، آیا این دوره مشخصه بارزی دارد، یا خیر؟
همانطور که عرض کردم، بنده اعتقاد چندانی به یک دوره با آغاز و پایان مشخص و متمایز ندارم. در واقع فرهنگ و هنر 
دورۀ ساسانی تداوم دورۀ اشکانی است و در دورۀ اسالمی به حیات خود ادامه می دهد. ولی این مرحله از هنر و فرهنگ ایران 
را به عنوان آخرین مرحلۀ به اصطالح عصر باستان برگزیدم؛ چون روند تکاملی هنر ایران باستان در دورۀ ساسانی به اوج 
خود می رسد و پس از امتزاج با باور های اسالمی به شکل بدیعی در ادوار اسالمی تجلی می یابد. لذا شناخت هنر و فرهنگ 

ایران در این برهۀ زمانی خاص، امکان مناسبی برای درک بهتر ادوار پسین و پیشین فراهم می آورد.
 

 چه تفاوتی بین رشته باستان شناسی و پژوهش در این رشته در ایران و کشور های دیگر جهان وجود دارد؟
گرچه در سال های قبل، تفاوت هایی در روش شناسی باستان شناسی ایران و خارج ایران وجود داشت، ولی گسترش روابط 
بین مجامع دانشگاهی ایران و دیگر کشورها موجب شده است که باستان شناسان ایرانی از آخرین روش های مطالعات میدانی 
و روش های آزمایشگاهی مطلع باشند. اما هنوز در زمینۀ آموزش تفاوت هایی بین ایران و کشور های توسعه یافته وجود دارد. 
هنوز باستان شناسی ایران، متأثر از رویکرد تاریخ هنری، آثار فرهنگی باقی مانده از گذشته را بر اساس »زمان« تقسیم بندی 
می کند و دروس در قالب سه گرایش پیش از تاریخی، تاریخی و اسالمی ارائه می شود. باید بدانیم که کلیۀ آثار فرهنگی که 
در این سرزمین خلق شده، محصول فرایند پیوسته ای است که از دورۀ پیش از تاریخ شروع شده و تا امروز ادامه دارد. لذا کسی 
که عالقه مند به مطالعۀ مثاًل آثار دورۀ سلجوقی است، باید با فرایند های فرهنگی ادوار پیش و پس از دورۀ سلجوقی آشنا 
باشد. اصاًل الزم است که تخصص های رویکردگرایانه، جایگزین تخصص های محصور در یک زمان یا دورۀ خاص بشود.

 
 به نظر شما به عنوان پژوهشگر این عرصه چه تنگنا های در این رشته و فعالیت های مرتبط با باستان شناسی 
وجود دارد و آیا سازمان متولی این امر یعنی میراث فرهنگی به درستی از پژوهش های باستان شناسی حمایت 

می کند؟
همانطور که قباًل اشاره کردم، میراث فرهنگی در حد توانش از پژوهش های باستان شناسی حمایت می کند. اما واقعیت 
این است که اساساً بودجۀ کافی در اختیار این بخش قرار نمی گیرد. شاید الزم باشد که در این زمینه، مراکز علمی از جمله 
دانشگاه تهران بودجۀ مورد نیاز برای پژوهش های باستان شناسی را فراهم آورند. قطعاً تبعات و برکات این پژوهش ها 

نهایتاً عاید دانشگاه و میراث فرهنگی و کشور خواهد شد.
 

 برای برخی آزمایش ها مثل تعیین قدمت و سن یافته ها نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی است، لطفاً بفرمایید از این 
نظر مشکالت و کمبود های این رشته چیست؟

بخش عمده ای از نیاز های آزمایشگاهی باستان شناسی را آزمایشگاه های پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث 
فرهنگی مرتفع ساخته است. اخیراً موسسۀ باستان شناسی دانشگاه تهران نیز در صدد تقویت زیرساخت های آزمایشگاهی 
و تعامل با دیگر گروه ها برآمده که ان شااهلل به نتایج خوبی نائل شود. ولی همچنان انجام آزمایش های رادیو کربن در 
سالیابی و تشخیص قدمت دقیق یافته های باستان شناسی در داخل کشور با مشکل مواجه است و بهره گیری از امکانات 

آزمایشگاهی خارج از کشور صرف هزینه های هنگفت را می طلبد.

 به نظر شما آیا دیدگاه درستی در سیاست گذاری کشور نسبت به باستان شناسی و اهمیت این رشته وجود دارد؟ 
اساساً شما عملکرد سازمان های متولی باستان شناسی مثل »میراث فرهنگی« را چگونه ارزیابی می کنید؟

متأّسفانه، خیر! به نظر می رسد هنوز اهمیت باستان شناسی و فایده  هایی که می تواند برای تقویت و توسعۀ کشور داشته باشد 
کاماًل درک نشده است. این در حالیست که ایران، کشوری است که پایه های قدرتمند فرهنگی آن و غنای تاریخی آن 

دکتر میثم لباف خانیکی/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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می تواند مبنایی برای تقویت دیگر زیرساخت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور قرار گیرد. معرفی فرهنگ و تاریخ این 
سرزمین از کار ویژه های باستان شناسی است.

سازمان میراث فرهنگی، که البته هم اکنون به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شده، ارگانی است 
که اساساً معاونِت میراث فرهنگی آن به منظور شناسایی، معرفی، حفاظت و نجات آثار و محوطه های تاریخی کشور بنیان نهاده 
شده است. در سرزمینی که در جای جای آن آثار و مواریث فرهنگی ملموس وناملموس، با پیشینۀ چند صدساله و چند هزار ساله 
وجود دارد، وظیفه این نهاد بسی سنگین و البته حساس و پراهمیت می شود. یقیناٌ دانشگاه ها می توانند به عنوان بازوی پژوهش 
در پیشبرد اهداف باستان شناسی این وزارتخانه نقش عمده ای ایفا کنند. الزم است توجه جدی تری در تعامل بین این وزارتخانه 

و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.
 

 بخش دیگری از فعالیت های باستان شناسی، مربوط به وضعیت موزه ها است. شما وضعیت و امکانات موزه های 
باستان شناسی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این است که موزه های باستان شناسی ایران، همچنان مطابق رویۀ سنتی و قدیمی عمل می کنند. اگرچه موزه ملی 
ایران، اخیراً اقداماتی در راستای بهره گیری از تکنولوژی روز را در نمایش و معرفی آثار در پیش گرفته ولی در اغلب موزه های 
باستان شناسی کشور، چندان خبری از امر آموزش نیست. این در حالیست که موزه در کشور های توسعه یافته، بسان دانشگاهی 
با انواع و اقسام ابزار های چندرسانه ای به آموزش مخاطبین می پردازد. دیگر، هدف موزه ها صرفاً حّظ بصری نیست. در بدو ورود 
به موزه، برای مخاطب سوال ایجاد می شود و زمانی که بازدیدکننده به آخرین ویترین یا گالری می رسد، پاسخ بخش عمده ای از 

سوال خویش را دریافته است. آیا موزه های ایران این چنین اند؟
 

 اگر امکان دارد قدری درباره رابطه بین تحقیقات باستان شناسی و تاریخ تمدن ملت ها بفرمایید؟
فی الواقع شناخت و معرفی تاریخ تمدن ملت ها، بخش مهمی از تحقیقات باستان شناسی را تشکیل می دهد. گرچه اطالعات 
مهمی در متون تاریخی ضبط شده است ولی آنجا که پا به عرصۀ پیش از تاریخ می گذاریم یا می خواهیم دربارۀ تاریخ 
اجتماعی و زندگی تودۀ مردم اطالعاتی به دست آوریم، گزارش های تاریخی از سخن باز می مانند. آنگونه که طبری نام 
کتاب خود را به درستی انتخاب کرده، تاریخ، شرح زندگانی و رویداد های مرتبط با »ملوک و رسل« است. اما باستان شناسی 
به جزئیاتی از زندگی روزمرۀ مردم عادی و نکاتی از زندگی حتی مشاهیر سیاسی، دینی و اجتماعی می پردازد که یا در تاریخ 
نیامده و یا گاهی تاریخ آن را به غلط و تحریف شده نقل کرده است. اجازه بدهید مثالی در این رابطه عرض کنم. یکی از 
بزرگترین هنرمندان یونان باستان که در دورۀ پریکلس  )پایه گذار دموکراسی در آتن( زندگی و فعالیت می کرد، شخصی است 
به نام فیدیاس. مهم ترین و معظم ترین آثار هنری دورۀ کالسیک یونان را این فرد خلق کرده است. در نوشته های مورخین 
معتبری مثل پلوتارک آمده که به دنبال توطئه ای، فیدیاس متهم به فساد اقتصادی و الحاد می شود و نهایتاً دستگیر شده 
و در زندان جان می سپرد. این در حالیست که یافته های باستان شناسی نشان داده اند که فیدیاس بعد از خلق مجسمه های 
کالن در پارتنون آتن، تازه به المپ رفته و مجسمه معروف زئوس را در آنجا ساخته است و تا آخر عمر به آفرینش های هنری 
مشغول بوده است. وی چنان محبوبیتی داشته که بازماندگان وی نیز در المپ مورد احترام بوده اند. می بینید که باستان شناسی 

حقایقی را آشکار می سازد که در متون تاریخی کاماًل به گونه ای دیگر روایت شده است.

  آیا سازمان یا نهاد بین المللی که از آثار فرهنگی و باستانی حمایت کند در دنیا وجود دارد؟ و چگونه می توان 
از ظرفیت این نهاد های بین المللی )مثل یونسکو( برای حفاظت از آثاری که در معرض خطر هستند استفاده کرد؟

همانطور که فرمودید، یونسکو وظیفۀ اصلی اش همین است. نهاد های دیگری مثل ایکوموس )شورای بین المللی بناها و 
محوطه های تاریخی( هم هستند که در ایران شعبه و دفتر دارند. ولی متأسفانه آنطور که باید و شاید عرصه برای فعالیت آنها 
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مهیا نیست. شاید الزم باشد نهاد های قدرتمند آموزشی و پژوهشی مثل دانشگاه تهران با این مؤسسات وارد تعامل بشوند و 
ضمن هم افزایی در کنار یکدیگر، حفاظت از آثار فرهنگی و باستانی ایران را تقویت نمایند.

 
 در یک نگاه و برآیند کلی، چه میزان از سایت  ها و محوطه های باستان شناسی ایران شناسایی شده اند؟ وضعیت 

مراقبت و حفاظت از آنها چگونه است؟
همانطور که پیش تر عرض کردم، ایران چنان مملّو از آثار و محوطه ها و تپه های تاریخی است که حفاظت از آنها را باید 
آحاد مردم ایران عهده دار شوند. باید جدیت و نیرو های بیشتری برای حفاظت از آثار تاریخی ایران بسیج شوند. این آثار با 
این تراکم در هیچ جای دنیا پیدا نمی شود و قطعاً شایستگی توجه بیشتر مسئوالن و تخصیص اعتبارات دولتی کالن را دارد.

 
 در اجرای طرح های عمرانی در کشور مثل سدسازی و …چه اندازه به مسائل مرتبط به باستان شناسی اهمیت 

داده می شود؟
در سال های اخیر، هر گونه اقدامی در جهت توسعه و عمران مناطق مختلف کشور به استعالم از وزارت میراث فرهنگی 
منوط شده است. برای اجرای پروژۀ سدها هم وزارت نیرو مکلف شده است که بودجه ای را به مطالعات باستان شناسی 
تخصیص دهد. ولی اینجا تناقضی الینحل وجود دارد. باستان شناسان با بودجۀ وزارت نیرو به محل اجرای پروژه اعزام 
می شوند؛ تشخیص می دهند که در محدوده ای که قرار است آبگیری شود محوطه های باستانی مهمی وجود دارد؛ آن 
محوطه ها را کاوش می کنند و زمانی که آثار از زیر خاک آشکار شد، آبگیری سد شروع می شود! نتیجه، نابودی کامل 
آثاری است که حفاظ خاک از روی آن ها برداشته شده است. اما چاره چیست؟ اواًل باید آگاهی تاریخی و فرهنگی و حتی 
آینده نگری اقتصادی مسئوالن به اندازه ای رشد کند که بدانند مزایای حفظ آثار تاریخی این سرزمین بسیار سودمندتر 
از احداث سدی است که کمتر از 50 سال عمر مفید دارد. ثانیاً وزارت میراث فرهنگی باید چنان قدرت و مشروعیتی 
داشته باشد که از اجرای طرح های در ظاهر عمرانی این چنینی مقابله کند. ثالثاً باید وزارت آموزش و پرورش و رسانۀ 
ملی چنان در رشد آگاهی مردم بکوشند که خود مردم و جامعه، سود و زیان اجرای طرح های توسعه ای آسیب رسان به 
مواریث فرهنگی شان را دریابند. رابعاً زمانی که کار از کار گذشت و بنا شد که سدی احداث شود، دوستان باستان شناس 
حتی االمکان نباید به کاوش محوطه های تاریخی و برداشتن خاک از روی آثار اقدام نمایند. همین خاک بهترین حفاظ 
برای نگهداری آثار باستانی در زیر زمین است. شاید بعد از 50 سال که عمر سد به پایان رسید، امیدی برای حفظ بقایای 

آثار باشد. این مطالب را بر پایۀ تجاربی که دربارۀ نابودی آثار پشت سد سیمره کسب کردم، عرض نمودم.

 آقای دکتر چندسالی است که همایش بین المللی باستان شناسان جوان برگزار می شود، لطفاً بفرمایید برگزاری 
این همایش چه نتایج و دستاوردی داشته است و استقبال باستان شناسان خارجی از این همایش چگونه بوده 

است؟
گردهمایی  برگزاری  برای  ایرانی  باستان شناسان  جوان  نسل  تکاپوی  است،  داشته  همایش  این  که  نتیجه ای  حداقل 
باستان شناسان ایرانی و خارجی، آشنایی ایشان با باستان شناسان خارج از مرز های ایران، آشنایی با ایده ها و فناوری های نو 
در حوزۀ باستان شناسی، برقراری ارتباط و تعامل با افراد، نهادها و مؤسسات خارج از ایران و آگاهی باستان شناسان غیرایرانی 
با فعالیت های باستان شناسان ایرانی بوده است. در وهلۀ بعد، مجموعه مقاالتی که به عنوان محصول این همایش منتشر 
شده است بسان دایره المعارفی از باستان شناسی ایران، حاوی آخرین اخبار و نتایج پژوهش های باستان شناسی در ایران است.

همیشه باستان شناسان خارجی از رویداد های این چنینی در ایران استقبال کرده اند. سفر به ایران و مراوده با باستان شناسان 
ایرانی، امتیاز مهمی برای ایشان محسوب می شود و البته برای باستان شناسان جوان نیز فرصتی فراهم می آورد تا به راه های 

تعامل علمی با همکاران و هم رشته ای های خارجی خود قدم گذارند.

دکتر میثم لباف خانیکی/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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از تمدن بخش شرقی ایران غفلت کرده ایم

دکتر حسن فاضلی نشلی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

خاورمیانه منشأ اثرات عمیق ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی است

در بهمن  سال جاری، جشنواره ساالنۀ بین الملل )1۳۹۹( با همکاری دانشگاه های تهران و علوم پزشکی 
تهران برگزار شد و در آن برگزیدگان حوزۀ بین المللی در هر بخش معرفی و از آن ها تقدیر شد. یکی از 
برگزیدگان این جشنواره، دکتر حسن فاضلی نشلی، استاد تمام گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران است. به همین بهانه، نرگس حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم 
ارتباطات اجتماعی با ایشان به گفت وگو نشسته است. در این گفت وگو در مورد موضوعات و محورهای 
اصلی کتب بین المللی دکتر حسن فاضلی  نشلی می خوانیم که پژوهش های ارزشمندی به لحاظ مکانی 

در سطح جهان و به لحاظ زمانی نیز به خاطر ماهیتشان، به وسعت کل تاریخ بشر هستند.

 مروری بر تمدن های باستان و نقشی که ایران در آن ها ایفا کرده است
دکتر حسن فاضلی نشلی چند کتاب با دامنه اثرگذاری ملی و بین المللی چاپ کرده است و به همین خاطر نیز 
جایزۀ بین المللی دریافت کرده است. کتاب نخست با عنوان التین »Ancient Civliztion Review« است 
که پژوهشی جامع در حوزۀ باستان شناسی به شمار می رود. وی در مورد کلیات این کتاب گفت: »در این کتاب 
ایران و ویژگی های منطقه ای و جغرافیایی صحبت کرده ام. مثاًل  به طور خاص  به اعصار مختلف جهان و  راجع  
اینکه چطور انسان از غارنشینی بعد از میلیون ها سال وابستگی به طبیعت، به کشاورزی و یکجانشینی رو می آورد 
و بر طبیعت مسلط می شود. اینجا دو اتفاق مهم می افتد، گیاهانی مثل گندم و جو و حیواناتی مثل گوسفند اهلی 
می شوند. گوسفند وحشی و بز وحشی دارای پشم نبودند که برای لباس به کار گرفته شوند و بعد از آنکه اهلی 
می شوند، این تغییرات ژنتیکی در آن ها شکل می گیرد و امروزه لباس هایی که ما بر تن داریم مرهون آن تغییرات 

است.
از طرفی با اهلی شدن گندم و جو، انسان توانایی درست کردن نان را به دست می آورد که امروزه قوت بسیاری از 
مردم جهان است. حال سوال این است که در این تحول مهم اقتصادی، نقش ایران چه بوده است؟ دوره های 
تغییرات  و  شده اند  مستقر  کجا  در  و  زمانی  چه  در  شده اند،  خارج  آفریقا  از  که  اولیه  انسان های  و  آن  ماقبل 
از  اینکه دقیقًا  این کتاب آمده است.  نیز در  ایران  باستان شناسی  تاریخ  استراتژیک معیشتی شان چه بوده است؟ 
کی شکل گرفته است؟ بخش زیادی از این کتاب به این مربوط است و منشأ های کشاورزی در جهان و منطقۀ 
مالکیت های  دهکده نشینی،  روستانشینی،  گسترش  و  آغاز  مسائل  به  و  داده ام  قرار  تحقیق  مورد  نیز  را  زاگرس 

فردی، طبقات اجتماعی، روابط اقتصادی و فرهنگی، تجارت با مناطق دوردست و… پرداخته ام«.
او در ادامه در مورد ارزش های طبیعی و انسانی تحقیق شده در کتابش افزود: »یک فصل هم در مورد برهمکنش 
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مناطق  مثل خاک های  کرده ام  بررسی  را  ایران  مختلف  مناطق  فصل  این  در  کرده ام.  طبیعت صحبت  و  انسان 
ارباب رعیتی،  نظام های  کشاورزی،  نظام های  گذشته،  سال   50 در  ایران  اقتصاد  نوع  مختلف،  گیاهان  مختلف، 
چشم اندازها، منابع و معادن و… تمام ارزش های طبیعی و انسانی ایران را بیان کرده و مورد بررسی قرار داده ام. 
یک فصل هم در مورد فلز به طور خاص مس، آهن و مفرغ صحبت کرده ام که سه فلزی بودند که تاریخ بشر 
را به لحاظ تکنولوژیک تغییر داده اند و درواقع تکنولوژی پیشگام بوده اند و به طور کلی اینکه کدام مناطق ایران 
معادن این فلزها بوده و هستند. به طور مفصل این ها را برای چینی ها توضیح دادم و آن ها با ساختارهای پژوهشی 

ایران نیز آشنا شده اند.
در مورد گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد سیاسی نیز صحبت کرده ام. االن در بسیاری از جوامع درصد بسیار کمی 
ثروت زیاد دارند و درصدی قشر متوسط هستند و درصد بسیاری طبقۀ فقیر هستند. ریشۀ این ها به یکجانشینی 
انسان غارنشینی که کشاورز می شود دو مشکل دارد: زمین قابل دسترسی  انقالب کشاورزی برمی گردد؛ زیرا  و 
می خواهد و جنگ برای مالکیت زمین شکل می گیرد. از طرفی اگر زمین بیشتر داشته باشی نیاز به نیروی کار 
اینجاست که برده داری نیز در تاریخ  بیشتری داری و همین باعث می شود به روستاهای بیشتری حمله کنند و 
آغاز می شود. خالصه بحث بر سر آنکه اینکه این ها چطور به وجود آمده و اصاًل جنگ و نزاع چطور شکل گرفته 
به طور  انسان حدود 7 هزار سال پیش  بوده است؟  برای دین  بوده است؟  برای فتح سرزمین ها  آیا جنگ  است. 

جدی به این فکر می افتد که آدم های زیادی را بکشد و به روستاها حمله می کند«.

 این کتاب توجه کشور پهناور چین به ایران باستان را به دنبال داشت
»سال  داشت:  بیان  جهان  به  دستاورد  این  معرفی  برای  تالش هایش  مورد  در  باستان شناسی  گروه  تمام  استاد 
تدریس کردم. در کشور چین که کشور  را  ایران  باستان شناسی  و  رفتم  دانشگاه پکن  به  ترم  برای یک  گذشته 
بسیار پهناوری است، در زمینۀ اطالعات باستان شناسی ایران اطالعات بسیار کمی وجود داشت؛ زیرا نه محققین 
آنجا  دستاوردی  یا  ایرانی سخنرانی  باستان  شناسان  و  محققین  نه  و  کرده اند  کار  ایران  در  و  آمده اند  قباًل  چینی 

ارائه داده اند.
در یک ترمی که من آنجا بودم، باستان شناسی ایران را از آغاز تا پایان دورۀ هخامنشیان تدریس کردم و در مورد 
دورۀ نوسنگی، مس سنگی، مفرغ، عیالمی ها، مادها و هخامنشیان 13 جلسه سخنرانی کردم. پس از آن به حدود 
30 دانشگاه دیگر و مراکز مختلف دنیا سفر کردم و سخنرانی هایی داشتم. این سخنرانی ها تبدیل به متن شد و 
به صورت یک کتاب همراه عکس و منابع در آمد؛ که چینی ها این را سریع چاپ کردند و بسیار مورد استقبال 
دانشگاه های چین قرار گرفت. فکر می کنم یکی از دستاوردهای این کار این بود که توجه کشور پهناور چین که 
می تواند هزاران توریست برای ایران داشته باشد را به همراه داشت. درواقع ایران اگر همین یک چین را برای 
گردشگری داشته باشد به کل دنیا می ارزد و نیازی ندارد توریست دیگری وارد بکند؛ بنابراین توریست هایی که 
می آمدند و محوطه های باستانی و تاریخی مثل تخت جمشید، مناطق فارس، اصفهان، تهران، همدان و خوزستان 
را می دیدند، اطالعات بسیار زیادی داشتند که آن ها پیش تر چاپ شده بود. من فکر می کنم این کتاب صرف نظر 
از محتوای علمی اش که نمی  خواهم آن را قضاوت کنم، نوبودن ابتکار معرفی ایران در  کشور پهناور مثل چین 

که قدرت دوم دنیاست و ضرورت داشت که ما با آن ها در ارتباط باشیم را در برداشت«.

 ما بخش شرقی تمدن ایران را فراموش کرده ایم
»این  کرد:  عنوان  است  مورد شهر سوختۀ سیستان  در  که   »Tepe Geraziani« ،دیگرش کتاب  مورد  در  او 

دکتر حسن فاضلی نشلی/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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کتاب را با یکی از دانشجوهای دکتری ام، »حسینعلی کاوش« کار کردیم و از »ماسیمو ویداله« عضو هیأت علمی 
گروه میراث فرهنگی دانشگاه پادوا در ایتالیا، نیز دعوت کردیم و پیرامون تپۀ گراتزیانی که در سیستان و نزدیک 
شهر سوخته است کاوشی را نوشتیم. این کار را به صورت کتاب درآوردیم و در ایتالیا به چاپ رسید و از ما تقدیر 
شد. سیستان به شهر سوخته شناخته شده است و در آنجا ما صدها محوطۀ تاریخی داریم که برخی شهر و برخی 
روستا هستند. در واقع تاج سیستان شهر سوخته است و این فرهنگ در هزارۀ سوم به اوج خود می رسد و تمدنی 
است که 1200 سال قدمت دارد. این کتاب رابطۀ ایران را با جهان شرق نشان می دهد. اگر ایران را دو بخش 
شرقی و غربی تقسیم کنیم، بخش غربی می شود همینی که االن هستیم و شرق می شود خراسان بزرگ شامل 
سمرقند، بخارا و… اما ما این بخش را که مسیر مهاجرت آریایی ها از آسیای مرکزی به داخل فالت ایران است، 
کنار گذاشته ایم. همۀ این ها گسترۀ فرهنگ ایرانی است که اوج تمدن اسالمی ما نیز در آنجا شکل گرفت و اکثر 
دانشمندان و بزرگان ما از این بخش شرقی بوده اند. به طور کلی مسئلۀ رابطۀ ایران با آسیای مرکزی به محاق 

رفته و ایران شرقی مورد فراموشی قرار گرفته است«.
فاضلی نشلی در مورد اعتبار بین المللی این اثر افزود: »این خوب است که ما می توانیم تزهای دکتری مان را نیز 
در سطح دنیا به عنوان کتاب چاپ کنیم و به نظرم این جز ارزش های این کتاب است. اگر بتوانیم سایر رساله های 
دکتری مان را در همین مسیر چاپ کنیم، اتفاق بسیار خوبی است زیرا همۀ دنیا به آن دسترسی خواهند داشت و 

ما می توانیم دستاوردهایمان را به جهانیان معرفی کنیم«.

 منشأ تحوالت دورۀ نوسنگی خاورمیانه است
این استاد دانشگاه تهران در مورد کتاب سومش »The Neolithisation of Iran« که دربارۀ نوسنگی شدن 
است اظهار کرد: »این کتاب را انتشارات آکسفورد چاپ کرده است و مجموعه مقاالتی دربارۀ عصر نوسنگی است. 
این کتاب را با همکاری »راجر َمتیوز«، استاد باستان شناس دانشگاه ردینگ در انگلیس، نوشتیم. در این کتاب 
ایرانی  انجام شده است را به همراه 23 محقق  ایران در مورد عصر نوسنگی  آخرین پژوهش های علمی که در 
جایگاه  ما  است.  داشته  پی  در  اجتماعی  و  اقتصادی  ایدئولوژیک،  اثرات عمیق  نوسنگی شدن  کردیم.  جمع آوری 
ایران را در این تحول بزرگ بررسی کرده و دستاوردهای 15 سال اخیر دیگر محققین را جمع آوری کردیم و در 
این کتاب به چاپ رساندیم و نتایج آن را در اختیار جهانیان قرار دادیم. منشأ این تحوالت خاورمیانه است و سوال 
این است که آیا این تحوالت در فلسطین، ترکیه یا عراق بوده است و آن جوامع وارد ایران شده اند یا ایرانیان 
هم زمان با آن ها پیش رفته اند و این تحول را شکل داده اند؟ البته در این بین هم کتاب های دیگری در خارج از 

کشور چاپ شد که من نیز فصل هایی دربارۀ آن ها نوشته بودم«.
فاضلی نشلی در مورد پژوهش های بین المللی دیگرش برای آینده گفت: »هم اکنون نیز به همراه یکی دیگر از 
انتشارات راتلج در حال همکاری هستیم که پژوهشی است که تا سال آینده چاپ خواهد  با  اساتید مطرح دنیا، 

شد«.
 روح بین المللی شدن در ما کمتر دیده می شود

دنیا سخنرانی  معتبر  دانشگاه های  در  و  ایران  از  خارج  در  بار  چندین  سالی  که  تهران  دانشگاه  بین المللی  استاد 
روح  که  است  این  ما  اساسی  »مشکل  داشت:  بیان  بین المللی  کارهای  موانع  مورد  در  دارد  ارتباطات  و  می کند 
بین المللی شدن در ما وجود ندارد. من نمی خواهم مملکت خودم را زیر سوال جدی ببرم اما مشکل اساسی این 
بسته  در  به  ارتباط  این  در  و  ندارد  دنیا وجود  معتبر  مراکز علمی  و  دنیای علم  با  تعامالت  در  اراده ای  است که 

برخوردیم.
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و  می کند  مطلق  تاریخ گذاری  که  دارد  رادیوکربن  تاریخی  مرکز  پکن  دانشگاه  باستان شناسی  گروه  همین  االن 
خروجی آن ساالنه 3000 نمونه رادیو کربن است که در دنیا مرجع است و مراکز علمی دنیا این را به رسمیت 
می شناسند. حال آنکه کل کربن-14 که ایران در طول سال های بعد از انقالب اسالمی انجام داد و آن هم در 
خارج از کشور، 2000 تا هم نمی شود و هیچ دانشگاهی در ایران مرکز رادیو کربن ندارد؛ اما دانشگاه پکن که 
می خواست این مرکز را ایجاد کند، با دانشگاه آکسفورد که بهترین مرکز رادیوکربن دنیاست و دانشگاه هاروارد 
تفاهم نامه و قرارداد مشترک امضا کرد و در طول 20 سال طوری شد که االن مرجع است. گروه باستان شناسی 

دانشگاه پکن با مؤسسۀ باستان شناسی لندن نیز تفاهم نامه دارد و استاد و دانشجو مبادله می کند.
که  می شود  شامل  را  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  ساختمان  از  نیمی  تقریبًا  گروه  این  فیزیکی  لحاظ  از 
شامل آزمایشگاه های مختلف است و یک موزه به اندازۀ طبقۀ همکف دانشکدۀ ادبیات دارد. این گروه در آنجا 
research based یا همان پژوهش محور است. این ها دو کار مهم کرده اند: اول آنکه محققین و دانشجویان 
خود را به اروپا و آمریکا فرستاده اند و آن دانش را اخذ کرده اند. در مرحلۀ دوم با تمامی مراکز علمی دنیا تفاهم نامۀ 
دارد که خودش تصمیم می گیرد در چه  باستان شناسی قدرت  قدر گروه  آن  تا جایی که  امضا کرده اند  مشترک 
علوم  وزارت  اخیر  بخش نامۀ  در  تازه  ما  داده اند.  اختیاراتی  داخلی  مدیران  به  یعنی  کند؛  فعالیت  دنیا  در  سطحی 
اجرا  را  این کار  اگر هم بخواهیم  بیاوریم. حاال ما  از کشور  از خارج  به گروه  بین الملل وابسته  استاد  توانسته ایم 
کنیم، با کجا می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟ کانون آن اروپا و آمریکاست که باستان شناسی آنجا شاخه های بسیار 
متنوعی دارد. باالخره ما باید از یک جایی شروع کنیم و این شروع مهم است. اصاًل چقدر گروه های ما آمادگی 
جذب اساتید و دانشجویان را به طور جدی دارند؟ اینها معضالت پیش روی ماست که وقتی ستاد تصمیم سازی 

می کند در رده های پایین چقدر از آن استقبال می شود؟
االن اگر کسی بخواهد از خارج از کشور به عنوان برای مثال سفیر به ایران بیاید، منبع انگلیسی نیست که ایران 
 Iran from the Earliest Times« و ویژگی هایش را درست به آن معرفی کند. فقط کتاب گریشمن با عنوان
to the Islamic Conquest« است که آن هم مربوط به سال 1954 است؛ یعنی نزدیک 70 سال است که کار 
جدیدی در این باره منتشر نشده است. من تقریبًا 11 سال است که دارم روی این کتاب به عنوان یک پژوهش 
تازه کار می کنم اما چطور می شود از زحمات یک پژوهشگر تشکر کرد؟ آیا می توانیم با دانشگاه های معتبر دنیا 

ارتباط برقرار کنیم؟ سنگ زیر پای محققان بسیار است«.
این  »راهش  افزود:  بین المللی  بهتر  و  بیشتر  تعامالت  راهکار  مورد  در  انگلیس  برادفورد  دانشگاه  فارغ التحصیل 
نگیرد.  تصمیم  ستاد  فقط  و  بدهیم  بیشتری  اختیارات  آموزشی  گروه های  و  و محققان  پژوهشگران  به  که  است 
ستاد تصمیمات خوبی می گیرد اما چون این اختیارات به صف داده نمی شود، صف خنثی می شود. صف چه کسانی 
هستند؟ گروه های آموزشی. لذا فاصلۀ ما با مراکز علمی دنیا در رشتۀ باستان شناسی بسیار است و خأل هایی داریم؛ 
ما نه مرکز DNA داریم، نه باستان جانورشناس، نه باستان گیاه شناس، نه ایزوتوپ ایستنسروم، نه باستان سنجی 
و نه کربن -14. اصاًل هیچ دانشگاهی در ایران استاد علوم میان دانشی ندارد. هیچ کدام را نداریم و گروه آموزشی 
خالی در کشور هستیم. پس اگر می خواهیم بین المللی شویم، این روح بین المللی شدن زمانی پدید می آید که به 
قول معروف این نیاز در گروه ها و دانشگاه ها احساس شود و پس از آن حاکمیت آن را بپذیرد. حاکمیت بپذیرد 
که کارشناسان تصمیم بگیرند و مسئولین عمل کنند، نه آنکه مسئولین تصمیم بگیرند و کارشناسان عمل کنند. 
مثال دیگری می زنم، االن در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان اجازه می دهند شما به زبان انگلیسی رسالۀ 
دکتری تان را بنویسید؛ یعنی حتی نیازی نیست که به زبان آن کشور مسلط باشید؛ زیرا جهانی کردن آن علم و 
اعتبار  بتوانید  است که شما  این  مهم  االن  نشود.  ایستایی متخصص  عامل  و  مانع  زبان  تا  است  مهم  تخصص 

دکتر حسن فاضلی نشلی/ موسیقی، هنر و  میراث فرهنگی
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اما  استقبال می کند  را وارد دانشگاه کنیم، دانشگاه  اعتبار  این  اگر بخواهیم  بیاورید. حال ما  بین المللی به دست 
ممکن است سازمان بازرسی مانع ایجاد بکند و با سواالت متعددی مواجه شویم؛ یعنی ما باید به مراکز ذی صالح 
پاسخ دهیم که چرا از یک مرکز پژوهشی اعتبار مالی کسب کرده ایم. من سه سال پیش حدود 350 هزار پوند 
یعنی نیم میلیون دالر اعتبار مالی پژوهشی در انگلستان داشتم؛ اما به خاطر روابط ایران و انگلستان، این اعتبار 

جذب نشده و به اردن رفته است«.

 نام ایران باید زنده باشد
موجود  مشکالت  به رغم  را  پژوهشی  کارهای  به  خود  اشتیاق  علت  پایان،  در  تهران  دانشگاه  پژوهشگر  استاد 
ترکیه شناسی،  کتاب های  االن  باشد.  زنده  باید  ایران  نام  که  است  این  من  عالقۀ  »دلیل  کرد:  عنوان  این گونه 
کردستان شناسی، عرب شناسی، بلوچستان شناسی، افغانستان شناسی و ترکمنستان شناسی در دنیا جای ما را گرفته 
است و ما جایگاهی که باید را نداریم. ما در کاوشی که امسال در شمال ایران داشتیم، با جان و دلمان کار کردیم. 
یک کاوش باستان شناسی که یک قبرستان مربوط به هزارۀ اول یعنی 3 هزار سال پیش بود را تابستان امسال در 
دوران کرونا کاوش کردیم و در اوج گرمای مازندران، تیر ماه، خودمان هزینه کردیم و از لحاظ مالی در شرایط 
فاجعه بار کار کردیم که بعدها نیز یک کتاب در این باره منتشر خواهد شد. این ها باید دیده بشود تا پژوهشگران و 
جوانان ما دلگرم بشوند. این ها درد و دل های یک استاد و پژوهشگر است که من می خواستم بیان کنم. نکتۀ آخر 
آنکه می توان فقط درس داد و زندگی کرد اما آدمی که به تن آسایی زنده نیست. به امید ایران سربلند و جاویدان«.



دکتر عبدالحمید علیزاده دکتر قادر قربانی اصلدکتر نادیا مفتونی

بین المللی سازی آموزش عالی
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الگوی کارگروه ملی همکاری با اتحادیه اروپا با 
مسئولیت دانشگاه تهران بسیار موفق عمل کرده است

دکتر عبدالحمید علیزاده
معاون قائم مقام وزیر عتف در امور بین الملل:

دانشگاه تهران پیشتاز جذب دانشجویان بین المللی است

نیز  به دنبال جهانی سازی و تحوالت پُرشتاب دهه های اخیر، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
دستخوش تغییرات شگرفی شده اند. یکی از این تحوالت گرایش به بین المللی سازی است که 
عمدتاً در قالب دو محور کالن »بین المللی سازی در خارج« و »بین المللی سازی در خانه« دنبال 
می شود. مهمترین داللت بین المللی سازی، فراتر رفتن از مرزهای ملی و افزایش دامنه اثرگذاری 
در سطوح منطقه ای و بین المللی و در سطح ایده آل آن نیز، ایفای نقش اثرگذار در تحوالت علمی، 
تحقیقاتی و فناورانه است که امروزه به عنوان یک هدف آرمانی، در دستور کار عمده دانشگاه های 
مطرح جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و باهدف ارزیابی جایگاه دانشگاه تهران 
در کنش های بین المللی علمی و آموزشی، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 
اجتماعی دانشگاه تهران با دکتر عبدالحمید علیزاده، معاون قائم مقام وزیر در امور بین الملل و معاون 
علوم،  وزارت  بین المللی  علمی  همکاری های  مرکز  تخصصی  سازمان های  و  علمی  همکاری های 

تحقیقات و فناوری به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

 آیین نامۀ ساختاردهی و تشکیل کارگروه های ملی همکاری های بین المللی در حال تصویب است
دکتر عبدالحمید علیزاده معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست های سه گانۀ وزارت علوم در حوزه بین الملل را تمرکززدایی از فرایندها و 
امور اجرایی )تقویت بخش سیاست گذار و تفویض اختیار به دانشگاه ها(، ارائه خدمات در بستر الکترونیک و تعامل دو یا 
چندجانبه با کشورهای هدف دانست و گفت: در راستای تحقق اصل تفویض اختیار و مأموریت سپاری به دانشگاه ها، از 
چندسال گذشته به صورت جدی و در طی ماه گذشته به صورت کاماًل عملیاتی وارد موضوعی تحت عنوان آیین نامۀ 
ساختاردهی و تشکیل کارگروه های ملی همکاری های بین المللی شده ایم که پس از تصویب از سوی وزیر محترم بزودی 

ابالغ خواهد شد.
علیزاده روح و جان آیین نامۀ تشکیل کارگروه های ملی همکاری های بین المللی را اصل مأموریت سپاری و تفویض اختیار 
بیشتر به دانشگاه ها و تمرکززدایی در امور بین الملل خواند و ادامه داد: سیاست مرکز این است که در حوزه سیاست گذاری، 

حمایت و نظارت نقش خود را حفظ کند اما در عرصه عمل و اجرا این وظیفه را به دانشگاه ها نیز بسپارد.
وی تصریح کرد: بر اساس این سیاست، دستگاه ها و یا دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحت عنوان متولی و 
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میزبان این کارگروه قرار گرفته و رئیس مؤسسه به عنوان رئیس آن کارگروه تعریف می شود. دانشگاه ها و دستگاه های 
دیگر نیز می توانند به عنوان عضو کارگروه، کار تیمی خود را آغاز کنند. برای هر کارگروه هم یک کشور هدف با پارامترها 

و شاخص های مدنظر مرکز تعریف خواهد شد.

 تمرکززدایی از فعالیت های علمِی بین المللی، هدایت، حمایت و بهره گیری از ظرفیت ها مهم ترین هدف مرکز است
معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری مهم ترین اهداف این مرکز را خاطرنشان کرد و گفت: اولین هدف مرکز، تمرکززدایی از فعالیت های علمِی 
توانمندی های مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها است.  از ظرفیت ها و  بین المللی ستادِی وزارتخانه و بهره گیری 
هدف بعدی که نوعی ساختارسازی، شبکه سازی و کار تیمی خوانده می شود، هماهنگی همکاری های فناورانه و علمِی 
بتوانند  تا  تا حد ممکن واگذاری به خود آن ها است  بین المللی درون شبکه ها و در میان مؤسسات داخلی کشور و 

همکاری های فناورانه و علمِی بین المللی را با مؤسسات هم تراز در کشورهای هدف دنبال کنند.
علیزاده افزود: این مسئله ما را برای رسیدن به هدف راهبردی مان در تعامالت علمی بین المللی کمک خواهد کرد تا 
موضوع بین المللی سازی مؤسسات و نهادینه شدن همکاری های علمی-بین المللی رخ دهد. مرکز با اهداف مشخصی 
در هر حوزه جلو می رود و برای هر کشور هدف، برنامه ریزی مشخصی انجام شده است. به همین منظور دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی کشور در قالب کارگروه ها مأموریت هایی بر عهده دارند.

 تعامالت پایدار در عرصه بین المللی وابسته به تربیت نیروی انسانی است
دکتر عبدالحمید علیزاده در ادامه گفت وگو در خصوص ورود دانشجویان خارجی با تأکید بر عملکرد موفق دانشگاه 
تهران خاطرنشان کرد: با مشاهده تجارب موفق کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و چین در تعداد دانشجویان خارجی 
و فازبندی های انجام شده برای رسیدن به این هدف می توان گفت که فاز اول یعنی مرحله انگیزشی مؤسسات آموزش 
عالی، مدیران آموزش عالی در حوزه ستادی و سطحی دانشگاه ها در طی چند سال اخیر به خوبی اتفاق افتاده است. به 
عبارت دیگر بررسی ها و ارزیابی ها نشان می دهد که انگیزش الزم برای جلب توجه مدیران دانشگاهی و ستادی به مقولۀ 

دانشجوی بین المللی به خوبی ایجاد شده است.
معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری تصریح کرد: الزم به ذکر است که آموزش عالی ما در این مقوله بسیار نوپا بوده و قدمت حرکت جدی ما در این 
مسیر به 10 سال هم نمی رسد چرا که در گذشته این فرایند به طور سیستماتیک تعریف نشده بود. خوشبختانه امروزه 
کشور در حوزه آموزش عالی )دولتی و غیردولتی( به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد در عرصه بین المللی تعامالت 

پایدار داشته باشد، باید به تربیت نیروی انسانی بین المللی بپردازد.

 دانشجویان بین المللی از فاکتورهای اصلی بین المللی سازی آموزش عالی هستند
وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی از دیدگاه تربیت سفیر علمی-فرهنگی، یک سرمایۀ ماندگار است. بنابراین اگر بتوانیم 
در تربیت نیروی انسانی خارجی تحت عنوان دانشجو و سپس دانش آموخته سرمایه گذاری کنیم، هر دانشجو از دیدگاه 
اقتصادی نیز می تواند همانند یک سرمایه مولد در نظر گرفته شود. اگر سرمایه گذاری و تربیت مناسبی انجام شده باشد، 
یک دانشجو در آینده می تواند مشوق فرد دیگری باشد و این زنجیره ادامه پیدا خواهد کرد. اما الزمه تداوم این امر 
درست عمل کردن در تعلیم و تربیت دانشگاهی از منظر کمی و کیفی است. امروزه در فاز اول مدیران دانشگاهی و 
حوزه های ستادی به خوبی اهمیت این موضوع را به زبان می آورند و به آن واقف اند که دانشجوی بین المللی می تواند 

دکتر عبدالحمید علیزاده/ بین المللی سازی آموزش عالی
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از فاکتورهای اصلی بین المللی سازی آموزش عالی باشند. به عبارت دیگر گزارۀ عبور از آموزش عالی »سنتی-ملی« به 
مدل »مدرن-بین المللی« در کشور در حال تثبیت و قوام است.

علیزاده با بیان این نکته که فاز دوم این هدف آغاز شده اما اگر به آن توجهی نشود، قطع خواهد شد، گفت: در حال حاضر 
در کشور ما، حوزه ستادی و مدیران دانشگاهی تالش می کنند تا متقاضی خارجی تحصیل را جذب کنند، سپس محقق 
و استاد دانشگاه است که باید آن دانشجو را بپذیرد. در صورتی که می دانیم این فرایند در تجربه های موفق در دنیا کاماًل 

برعکس است. به عبارت دیگر اساتید دانشگاه، پیشخوانان اصلی جذب دانشجو هستند.

 اعضای هیئت علمی دانشگاه، پیشخوانان اصلی جذب دانشجو هستند
معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با ذکر پنج فرایند الزم برای جذب یک دانشجوی خارجی در تمام دنیا یادآور شد: در ابتدا باید دانشجوی خارجی شناسایی و 
جذب شود. سپس در درون دانشگاه یک دستگاه متولی باید دانشجوی خارجی جذب شده را پذیرش کند. در ادامه باید یک 
نهاد متخصص به دانشجو آموزش های الزم را بدهد و یک نهاد دیگر نیز از او پشتیبانی کند. در نهایت هدف گذار اصلی باید 

از دانش آموخته خارجی بهره ببرد.
وی افزود: باید متولی تمامی این مراحل در کشور و دانشگاه ها تعریف و مشخص شود. به این ترتیب تکلیف مهمان و میزبان 
در این فرایند مشخص خواهد شد. در حال حاضر حوزه های ستادی، مدیران دانشگاهی و تیم های مدیریتی فرایند جذب 
دانشجوی خارجی را انجام می دهند. اما باید تفویض اختیار صورت بگیرد و فرایند جذب به پیشخوان اصلی آن یعنی اعضای 
هیئت علمی برسد. در مدل صحیح زمانی که اعضای هیئت علمی دانشجویی را جذب کردند، سپس دانشگاه وارد عمل شده 

و فرایند پذیرش را انجام خواهد داد.

 از طریق راه اندازی کانون دانش آموختگان بین المللی، باید آنها را به فرصت تبدیل کرد
دکتر عبدالحمید علیزاده حوزه بهره برداری از دانش آموختگان را مهم دانست و گفت: با بررسی کشورهای متقاضی و 
دانش آموختگانی که به کشورهای خود بازمی گردند، آمارها نشان می دهد که برخی از آن ها از پست های ملی و منطقه ای 
در کشور خود برخوردار می شوند. حال این سوال مطرح می شود که چگونه باید ارتباط خود را با آن ها حفظ کنیم. نکته 

مهم این است که دانشگاه ها باید به سمت راه اندازی کانون دانش آموختگان بین المللی خود بروند.
معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری یادآور شد: هر چهار مرحله جذب، پذیرش، آموزش و پشتیبانی در نظر هزینه محسوب شده اما در حقیقت نوعی 
سرمایه گذاری است؛ البته اگر بتوانیم بخش بهره گیری از دانش آموختگان را به فرصت تبدیل کنیم. بنابراین باید به بدنه 
هیئت علمی اعتماد کنیم و اجازه دهیم تا این مسیر طی شود. البته الزم به ذکر است که پتانسیل و توانمندی اعضای 
هیئت علمی باید در دسترس بوده، زمینه و روحیه فعالیت بین المللی داشته باشند، فعالیت ها و دستاوردهای علمی خود را 

معرفی کنند و به بیان دیگر، شناخته شده باشند.
علیزاده تصریح کرد: متأسفانه پژوهشگران، دانشمندان و سرآمدان علمی کشور که در منطقه نیز برتر هستند، برای 
متقاضیان خارجی که قصد تحصیل در کشور را دارند، شناخته شده نیستند. باید در آئین نامه ها، ضوابط و مقررات موجود 
بازنگری شود و سیاست های حمایتی-تشویقی خاص این حوزه برای اعضای هیئت علمی در صورت انجام فعالیت های 
بین المللی در نظر گرفته شود. اگر عضو هیئت علمی بتواند یک متقاضی خارجی را برای تحقیق یا تحصیل جذب کند، 
باید تشویق شود. البته این مسئله باید از سلیقه به سیستم تغییر کند و به فرایندی سیستماتیک تبدیل شود. به این ترتیب 

دامنه و پیشخوان های جذب دانشجویان خارجی به تعداد اعضای هیئت علمی گسترده خواهد بود.
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 با هدف گذاری درست این مسیر، گزارۀ »علم بهتر است یا ثروت« به گزارۀ »علِم ثروت ساز« تغییر می کند
وی فاز سوم این هدف را موضوع فناوری و فعالیت های دانش بنیان در کنار آموزش و پژوهش دانست و تأکید کرد: اگر 
هدف گذاری به خوبی انجام شود، با استفاده از بستر تربیت نیروی انسانی خارجی زمینه همکاری ها عمیق تر خواهد شد. 
به عنوان مثال فردی که در دانشگاه های ایران تحصیل می کند و با سیستم های پژوهش، تحقیقات و فناوری کشور 
آشنا می شود، هنگام بازگشت به کشور خود، باز هم در بستر آکادمیک، پژوهش و تحقیق حضور دارد. بنابراین این افراد 
عالوه بر علم، به سمت توسعه تعامالت بین المللی در حوزه فناوری نیز حرکت خواهند کرد. اگر فاز سوم به درستی 
هدف گذاری شود، می توانیم ادعا کنیم که از گزاره علم بهتر است یا ثروت عبور کرده ایم و به جای آن، گزینه علِم 

ثروت ساز را برگزیده ایم.

 الگوی کارگروه ملی همکاری با اتحادیه اروپا با مسئولیت دانشگاه تهران بسیار موفق بوده است
دکتر عبدالحمید علیزاده یادآور شد: دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، با دارا بودن نیروهای متخصص، 
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مجرب پذیرای طیف وسیعی از دانشجویان خارجی است. دانشگاه تهران عالوه 
بر دارا بودن جایگاه اول در پذیرش دانشجوی خارجی در کشور، در حوزه بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

مسئولیت کارگروه ملی همکاری با اتحادیه اروپا و اتحادیه دانشگاه های ایران و روسیه را نیز بر عهده دارد.
وی با ارزیابی موفق الگوی همکاری های دو جانبه با اتحادیه اروپا و اتحادیه دانشگاه های ایران و روسیه خاطرنشان 
کرد: دانشگاه تهران امکان همکاری های مشترک خوبی برای محققان و پژوهشگران عضو کارگروه اتحادیه اروپا را 
فراهم کرده است. همچنین گزارش های بسیاری از جذب گرنت های بین المللی از اتحادیه اروپا، در کارگروه همکاری با 
اتحادیه اروپا با محوریت دانشگاه تهران برای سایر دانشگاه ها و محققین دانشگاه تهران ایجاد شده که قابل تقدیر است 

و می توان آن را در میان الگوهای بسیار موفق قرار داد.
دکتر علیزاده ابراز امیدواری کرده که دانشگاه تهران بتواند در گسترش تعامالت میان دانشگاه های روسیه و ایران نیز 
همانند اتحادیه اروپا دستاوردهای درخشانی بدست آورد چرا که روسیه نیز از پتانسیل باالیی برای توسعه همکاری ها 

برخوردار است.
وی بهره مندی از فناوری های موجود در دانشگاه های روسیه، امکان استفاده اساتید ایرانی از دوره ها و فرصت های 
مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه های روسیه، تبادل دانشجو )دوره های کوتاه مدت و تمام وقت( به ویژه در حوزه زبان 
و ادبیات فارسی و ایران شناسی، ایجاد و تقویت ُکرسی ها و گروه های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های روسیه 

را از جملۀ سیاست های همکاری با دانشگاه روسیه عنوان کرد.

 فارغ التحصیالن بین المللی دانشگاه تهران موفقیت های چشمگیری در کشورهایشان داشته اند
معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و 
ارزیابی و عملکرد دانشگاه تهران در آموزش دانشجویان خارجی و بازخوردهای آنان بیان کرد:  با اشاره به  فناوری 
فارغ التحصیالن خارجی از دانشگاه تهران، هنگام بازگشت به کشور خود )به خصوص در کشورهای عراق و افغانستان( 
از موفقیت های چشمگیری برخوردار شده و بسیاری از افراد در رده های ملی کشور به فعالیت مشغول هستند. به عنوان 
مثال در سال 96 بالغ بر 300 عضو هیئت علمی و مربی از دانشگاه های افغانستان جذب شده اند که بیش از 30 درصد 
این افراد در دانشگاه تهران جذب شده و بسیاری از ایشان با کسب درجات عالی و خوب، فارغ التحصیل شده اند. با توجه 
به اهمیت سیاست جذب و تربیت نیروی انسانی خارجی تأثیرگذار، در سال های 97 و 98 هم شاهد جذب دانشجویان 

خارجی بوده ایم و دانشگاه تهران رتبه اول را در جذب دانشجویان خارجی کسب کرده است.

دکتر عبدالحمید علیزاده/ بین المللی سازی آموزش عالی
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برنامه های »اراسموس پالس« یا »افق اروپا« فرصت 
مناسبی برای توسعه همکاری ها با اتحادیه اروپا است

دکتر قادر قربانی اصل 
رایزن علمی و فناوری ایران در اتحادیه اروپا:

دانشگاه تهران جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی اتحادیه اروپا دارد

در دنیای مدرن امروز، علوم و فناوری با قدرت بسیار زیادی رو به توسعه هستند. توسعه علمی 
پیش شرط رشد و الزمه توسعه همه جانبه و پایدار است. کشورهای مختلف تالش می کنند تا منافع 
خود را از طریق گسترش ارتباطات علمی بین المللی به دست آورند. در این مسیر، روابط علمی 
بین المللی از مهم ترین ابزارها و مکانیسم های تسریع در توسعه هستند. به این اعتبار، نظام های 
آموزش عالی در سطح جهان، در دو دهۀ گذشته، دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. توسعۀ 
ارتباطات پیشرفته و فناوری اطالعات، افزایش مبادلۀ نیروی انسانی بین المللی، تمرکز بر جامعۀ 
دانش بنیان و... از جمله محرکان اصلی تغییرات بوده است. بر این اساس دانشگاه ها باید خود را 
برای رویارویی با تغییرات یاد شده و نیز تحوالت علمی و فناوری جهانی سازگار کنند که یکی از 
این تحوالت، »بین المللی سازی« دانشگاه است. با توجه به اهمیت موضوع، مینا راستی دانشجوی 
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، با دکتر قادر قربانی اصل، رایزن علمی 
و فناوری جمهوری اسالمی ایران در اروپا و سرپرست دانشجویان ایرانی در اتحادیه اروپا، به 

گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

 فراتر از کشورها، ایران باید روابط علمی و فناوری خود را در سطح اتحادیه اروپا تقویت کند
دکتر قادر قربانی اصل در ابتدای گفت وگو، ارتباطات علمی دانشگاه های ایران با اروپا را به دو بخش ارتباطات علمی 
دوجانبه با دانشگاه های کشورهای اروپایی و روابط و همکاری های علمی چندجانبه با اتحادیه اروپا تقسیم کرد و 
گفت: در گذشته اختصاص بودجه های پژوهشی و حمایت های مالی از همکاری های علمی و فناوری دانشگاه های 
اروپایی به طور مستقل در هر کشور صورت می گرفت، اما امروزه عالوه بر حمایت و پشتیبانی مالی دانشگاه ها توسط 
هر کشور اروپایی، بودجه کالن و مشترکی نیز در اتحادیه اروپا وجود دارد که عالوه بر تقویت آموزش، پژوهش و 
نوآوری در دانشگاه های اروپا، آن ها را برای همکاری های علمی بین المللی ترغیب می کند. به همین منظور در حال 
حاضر دانشگاه های اروپا برای دریافت بودجه های پژوهشی یا انجام پروژه های مشترک بین دانشگاهی، بیشتر به 

سمت اتحادیه اروپا می روند.
رایزن علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در اروپا با بیان این نکته که بودجه های کالن پژوهشی و تحقیقاتی 
در اختیار اتحادیه اروپا بوده و این فرصتی را برای کشور ما فراهم می کند، یادآور شد: کشور ایران عالوه بر روابط 
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دوجانبه علمی با کشورهای اروپایی، باید روابط علمی و فناوری خود را با خود اتحادیه اروپا بیش از پیش تقویت کند. 
داشتن روابط علمی قوی با اتحادیه و طراحی ساز و کارهای مناسب برای گسترش آن به ایجاد و تقویت ارتباطات 

علمی دانشگاه های ایران با کل دانشگاه های اروپایی نیز منجر خواهد شد که خود فرصتی مهم است.
 

 دانشگاه تهران نمایندۀ اصلی ارتباطات علمی دانشگاه های ایران با اتحادیه اروپا است
وی ادامه داد: البته ایجاد روابط علمی چندجانبه و استفاده از فرصت طرح شده، در دستور کار بسیاری از دانشگاه های 
جهان است به عنوان مثال، در سال های اخیر دانشگاه های کشورهای مختلفی مانند چین، مکزیک، برزیل، هند، 
ترکیه و… به دلیل اهمیت و پتانسیل مالی، فناوری و علمی موجود، برای برقراری روابط علمی و فناوری با اتحادیه 
اروپا تالش نموده و طرح ها و همکاری های بسیار خوبی را آغاز کردند، به همین دلیل برقراری چنین روابطی برای 
کشور ایران حائز اهمیت است و دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، نماینده و مسئول هماهنگ کنندۀ 

ارتباطات علمی دانشگاه های ایران با اتحادیه اروپا است.
سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا با تأکید بر اهمیت برقراری همکاری های مستقیم با اتحادیه اروپا عنوان کرد: 
اتحادیه اروپا عالوه بر داشتن بودجه های کالن پژوهشی و برنامه هایی مانند »اراسموس پالس« یا »افق اروپا«، 
خود نیز دارای بخش ها و مراکز علمی ، پژوهشی و نوآوری است که همانند دانشگاه ها مستقیمًا به کار پژوهشی و 
تحقیقاتی مشغول هستند. این بخش ها، بازوهای علمی اتحادیه اروپا هستند که »مرکز تحقیقات مشترک اروپا« 
)JRC( مدیریت آن را بر عهده دارد. لذا برای دانشگاه تهران و دانشگاه های ایران فرصت مهم و مناسبی فراهم 
علمی  همکاری های  به  مستقیم  طور  به  اتحادیه  در  موجود  فرصت های  و  برنامه ها  از  استفاده  بر  عالوه  تا  است 
از  استفاده  و  محققین  و  استاد  تبادل  چون  مختلفی  پژوهشی  و  علمی  برنامه های  و  بپردازند  نیز  اروپا  اتحادیه  با 

فرصت های مطالعاتی را اجرا کنند.

 برنامه »اراسموس پالس« مربوط به تبادل و اعزام دانشجویان با دانشگاه های اروپایی است
دکتر قادر قربانی اصل برنامه »اراسموس پالس« اتحادیه اروپا را توضیح داده و گفت: برنامه »اراسموس پالس« 
اتحادیه اروپا، یکی از معتبرترین برنامه هایی است که دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های ایران در سال های اخیر به 
خوبی از آن استفاده کردند. در سال های گذشته، ایران موفق شد حدود 600 بورسیه از اتحادیه اروپا برای دانشجویان 
دکتری داخل کشور دریافت کند که بر اساس آن دانشجویان دکتری ما بتوانند به مدت شش ماه به دانشگاه های 
اروپا اعزام شوند و کارهای تحقیقاتی خود را ادامه دهند که خوشبختانه بخش بزرگی از آن به مرحله اجرا در آمد 
و دانشجویان ایرانی توانستند بخشی از تحقیقات خود را در دانشگاه های اروپا انجام داده و به کشور بازگردند. در 
حقیقت، برنامه اراسموس پالس به تبادل و اعزام دانشجویان بین دانشگاه های اروپایی و سایر دانشگاه های جهان 

اختصاص دارد.
با  ایران  در  دانشگاهی  برنامه،  این  در  کرد:  تأکید  اروپا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فناوری  و  علمی  رایزن 
دانشگاهی در اروپا به توافق می رسد تا استادان دو طرف دانشجویان دکتری خود را برای ادامه تحقیقات، استفاده 
از آزمایشگاه ها و یا انجام یک پژوهشی خاص به دانشگاه مقصد اعزام کنند. در ادامه استادان دانشگاه های مبدأ 
می کنند. سپس  تهیه  را  نظر  مورد  دانشجوی  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  به  مربوط  پروپوزال  و  برنامه  مقصد  و 
اروپا پس  اتحادیه  و  ارسال می کند  اروپا  اتحادیه  به  از طریق کشور خود  را  مربوطه  پروپوزال  اروپایی،  دانشگاه 
را  مناسب  پروپوزال های  پژوهشی،  برنامه های  کیفیت  اساس  بر  شده،  ارسال  پروپوزال های  تمامی  بررسی  از 
انتخاب و هزینه مربوطه و الزم را به دانشگاه اروپایی ارسال می کند. در ادامه دانشجو از کشور مبدأ اعزام شده 
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و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را در دانشگاه مقصد آغاز می کند و از حقوق ماهیانه خوبی برای گذراندن 
امور زندگی در اروپا برخوردار می شود. البته در این برنامه، دانشجوی اروپایی نیز می تواند به دانشگاه های ایران 
و هر کشور غیر اروپایی برای فرصت مطالعاتی اعزام شود. در واقع، هدف این برنامه تبادل دانشجو و محققان 
برای دوره های کوتاه مدت است. در پروپوزال ها حتی می توان رفت و آمد استادان دو طرف را نیز دید. البته برای 

استادان محدودیت زمانی وجود دارد.

 دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، جایگاه ویژه ای در اروپا دارد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که دانشجویان ایرانی در سراسر جهان از جایگاه علمی خوبی برخوردار 
هستند، گفت: کشور ایران و دانشجویان ایرانی به لحاظ علمی، در سراسر جهان و اروپا به خوبی مشهور هستند و 
دانشگاه تهران نیز در میان دانشگاه های ایران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور مشهور و به لحاظ کیفی، مورد 
قبول بوده و جایگاه ویژه ای در اروپا دارد. همچنین در مذاکرات انجام شده در سال های اخیر با اتحادیه اروپا، حساب 
پتانسیل ها و فرصت های  از  برای استفاده  اخیر  باز شده است. در سال های  بر دانشگاه تهران  اتحادیه  ویژه ای در 
اتحادیه اروپا برنامه ریزی خوبی از طرف ایران انجام شده و ارتباطات علمی و فناوری خوبی برقرار شده است که 

آمارها به خوبی روند رشد و توسعه را نشان می دهند.

  روحیۀ »بین المللی شدن« فرصت بسیار خوبی را برای کشور ایران فراهم می کند
ادامه داد: دانشگاه تهران در معاونت امور بین الملل، کارگروه های مختلفی را ایجاد کرده که وظیفه برقراری  وی 
ارتباطات علمی با کشورهای مختلف را برعهده دارند. تحریم های آمریکا و مسائل اقتصادی پیش آمده برای ایران، 
این روند را کندتر کرده، ولی از آنجا که پایه ریزی خوبی برای ارتباطات علمی با اروپا انجام شده و برنامه ریزی ها و 
مکانیسم های مؤثری وضع شده، تسریع مجدد روند ارتباطات علمی آسان خواهد بود. الزم به ذکر است که پروژه های 
مشترک زیادی میان دانشگاه های ایران و دانشگاه های کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا انجام شده و 
یا در حال انجام است. انگیزه »بین المللی شدن ارتباطات علمی و فناوری« در بدنه استادان و اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها به خوبی قابل مشاهده است. روحیه، اشتیاق و انگیزۀ »بین المللی شدن« فرصت بسیار خوبی را برای 

کشور ایران فراهم خواهد کرد.
 

 استادان و دانشجویان ایرانی با وجود محدودیت ها به خوبی درخشیده اند
با  اروپایی گفت:  ایرانی در کشورهای  استادان  و  دانشجویان  درباره وضعیت  اروپا  در  ایرانی  دانشجویان  سرپرست 
مراجعه به دانشگاه های مهم اروپا، به طور حتم استادان و دانشجویان ایرانی بسیار موفقی در زمینه علمی و پژوهشی 
خواهید دید که حضور دارند و به فعالیت های مختلفی مشغول هستند. در دانشگاه های اروپا، رشد کردن و دریافت 
موقعیت های مهم علمی دشوار است؛ چرا که اولویت اول در دریافت آن، خود اروپائیان هستند؛ اما با چنین شرایطی 
استادان ایرانی و دانشجویان دکتری به خوبی درخشیده و در دانشگاه های اروپا و مراکز تحقیقاتی و صنعتی اروپا 
حضور داشته و مشغول به کار هستند و قطعًا می توانند به عنوان یک فرصت برای ارتقای علمی و فناوری کشور مد 

نظر قرار گیرند.
 

 ایتالیا، فرانسه، آلمان و اتریش و هلند کشورهای هدف برای تحصیل هستند
بورسیه های  و  تحصیل  برای  که شرایط خوبی  اروپایی  دانشگاه های  از  برخی  به  اشاره  با  اصل  قربانی  قادر  دکتر 
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مختلف تحصیلی فراهم کرده اند، تأکید کرد: کشور ایتالیا در سال های اخیر برنامه و کمپین های مختلفی را به منظور 
باید در مقاطع تحصیالت تکمیلی  بین المللی شدن دانشگاه ها ایجاد کرده است. دانشگاه ها برای بین المللی شدن 
)کارشناسی ارشد و دکتری(، تدریس و تحقیق را به زبان انگلیسی انجام دهند؛ اما در این میان دانشگاه های ایتالیا 
با مقاومت سیاسیون کشور و نهادهای فرهنگی برای حفظ زبان ایتالیایی روبه رو بودند، ولی در نهایت دانشگاه های 
ایتالیا موفق شدند و دولت ایتالیا پذیرفت تا دانشگاه ها بتوانند برای مقاطع تحصیالت تکمیلی برنامه هایی به زبان 

انگلیسی داشته باشند.
وی ادامه داد: همین امر سبب رشد بین المللی شدن دانشگاه های ایتالیا و موجب جذب دانشجویان خارجی زیاد از 
سراسر جهان شده است. کشور ایتالیا حتی برای جذب دانشجویان نخبه از سراسر جهان، بورسیه های مختلفی را حتی 
در مقطع کارشناسی ارشد تعریف کرده است. چنین برنامه هایی منجر به رشد سریع دانشگاه های آن ها شده که به 
عنوان مثال دانشگاه پلی تکنیک میالن و یا دانشگاه تورین امروزه جزو دانشگاه های برتر اروپایی محسوب می شوند.
رایزن علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در اروپا با اشاره به این نکته که چهار کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان 
یادآور شد: در سال های  اروپا »کشور های هدف« بودند،  ایران و  ارتباطات علمی  ابتدای همکاری و  اتریش در  و 
اخیر عالوه بر کشور ایتالیا، کشورهایی چون آلمان، هلند )مثل دانشگاه دلفت در رشته های مهندسی و یا دانشگاه 
واخنینگن در رشته های کشاورزی(، کشور فرانسه و کشور اتریش کشورهای هدف برای دانشجویان ایرانی برای 

ادامه تحصیل بوده است.

 دریافت ویزای دانشجویی در شرایط شیوع کووید-1۹ مشکلی ندارد
سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا همچنین در خصوص دریافت ویزای دانشجویان یادآور شد: اگر دانشجویان در 
قالب توافق نامه های رسمی از دانشگاه مقصد پذیرش تحصیلی داشته باشند، برای دریافت ویزا هیچ مشکلی وجود 
ندارند. البته در شرایطی خاص و برای رشته های حساسیت زا ممکن است سخت گیری وجود داشته باشد که معمواًل 
با پیگیری ها و توضیحات فنی دانشگاه های مقصد قابل حل خواهد بود. دانشجویانی هم که از دانشگاه های اروپایی 
بورس تحصیلی داشته باشند، برای دریافت ویزا مشکلی ندارند. دانشجویانی هم هستند که از دانشگاه های اروپایی 
پذیرش تحصیلی دارند، ولی بورس ندارند و با هزینه شخصی قصد ادامه تحصیل دارند. این دسته از دانشجویان باید 
تمکن مالی خود را به سفارت کشور مقصد اثبات کنند تا بتوانند ویزا بگیرند. معمواًل این گروه از دانشجویان با امر 

ویزا مشکل بیشتری دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در شرایط شیوع کووید -19 هم با گذراندن مراحل ذکر شده، دانشجو ویزا 
را دریافت کرده و پس از ورود به کشور مقصد، چند روز در محل اقامت خود قرنطینه شده و سپس فعالیت خود را 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مشخص شده آغاز می کند. البته بسیاری از برنامه های دانشگاه ها امروزه به صورت 

آنالین برگزار می شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

 دانشجویان حساب ویژه ای برای اشتغال و یافتن شغل باز نکنند
دکتر قادر قربانی اصل در خصوص شرایط اشتغال دانشجویان ایرانی در کشورهای اروپایی گفت: هر کشوری در اروپا 
شرایط خاص خود را دارد، اما دانشجویان خارجی به صورت رسمی اجازه کار تمام وقت ندارند. دانشجویان خارجی 
فقط چند ساعت در ماه و به صورت محدود مجوز کار دارند. البته مهم است توجه شود که این مجوز چند ساعت در 
ماه، به معنای وجود شغل و داشتن کار نیست. پیدا کردن کار ساعتی محدود، بسیار سخت است؛ بنابراین بهتر است 

که دانشجویان حساب ویژه ای در این خصوص باز نکنند.
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 دانشجویان ایرانی معموالً در اولویت دریافت خوابگاه قرار نمی گیرند
وی درباره هزینه های زندگی دانشجویی در اروپا خاطرنشان کرد: هر کشوری در اروپا شرایط و هزینه های خاص 
خود را دارد، اما در کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، بلژیک، هلند و فرانسه حداقل 1000 یورو برای زندگی و خوراک 
دانشجویی نیاز است. برای بقیه کشورهای اروپایی نیز تقریبًا همین حدود است. البته توجه شود که کشور سوئیس 
کشور گرانی است و هزینه تحصیل هم بسیار باالست و برای دانشجویانی که با هزینه شخصی قصد ادامه تحصیل 
داشته باشند، توصیه نمی شود. پرتغال و اسپانیا کمی ارزان تر هستند. مهم ترین قسمت هزینه ها مربوط به مسکن است 
و اگر شانسی وجود داشته باشد که چند دانشجو یک مسکن را اجاره کنند، بسیار خوب بوده و موجب صرفه جویی 

می شود. امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی هم بسیار کم است.
دکتر قادر قربانی اصل تصریح کرد: البته خوابگاه ها هم مجانی نیستند، بلکه فقط ارزان تر هستند و چون ارزان تر 
هستند داوطلبان زیاد دارد. اگر دانشجو با هزینه شخصی به کشور مقصد اعزام شود، امکان دریافت خوابگاه اصاًل 
اما  اقدام کنند  با بورسیه های تحصیلی کشور مقصد می توانند برای خوابگاه  فراهم نیست. دانشجویان اعزام شده 
به دلیل وجود خیلی از پارامترها معمواًل در اولویت قرار نمی گیرند. دانشجویان ایرانی بخاطر یک سری از مسائل 
فرهنگی بیشتر ترجیح می دهند تا در خارج از خوابگاه ها اسکان داشته باشند. ضمن اینکه اگر با دوست یا دوستان 

خود با هم جایی را اجاره کنند عماًل به لحاظ هزینه مثل خوابگاه ها می شود.

 دانشگاه های ایران از کیفیت علمی باالیی برخوردار هستند
رایزن علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در اروپا با بیان این نکته که دانشجویان و استادان اروپایی که به 
ایران سفر می کنند همواره اذعان می دارند که دانشگاه های ایران از کیفیت علمی باالیی برخوردار است، تأکید کرد: 
دانشجویان و استادان اروپایی که برای بازدید و فرصت های علمی کوتاه مدت به ایران اعزام می شوند، متأسفانه به 
دالیل سیاسی، ابتدا تصویر واضح و درستی از کشور ایران در ذهن ندارند و این، نتیجه وارونه سازی حقایق کشورمان 
توسط رسانه های غربی است. در واقع دانشجویان و استادان اروپایی حقیقت کشور ایران را نمی دانند و با تصور ذهنی 
غلط و وارونه ای وارد کشور می شوند، اما پس از ورود با فرهنگ و تمدن ایران آشنا شده و متوجه می شوند که تصور 
غلطی از ایران به آنان ارائه شده است. همچنین همواره در مجامع مختلف، به باالبودن کیفیت علمی دانشگاه های 

ایران اذعان می دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وظیفه تمامی ایرانیان را نشان دادِن عظمت و جایگاه واقعی ایران به جهان دانست 
و افزود: دانش پژوهان و محققان کشور در همکاری های علمی و پژوهشی خود با خارج شایسته است از هر فرصتی 
استفاده کرده و مبلغ تمدن بزرگ کشور خود باشند. همچنین می توانند با توانایی و خالقیتی که در علم و دانش 
دارند و نیز فرصت هایی که در کار مشترک پژوهشی پیدا می کنند، دستاوردهای بزرگی را برای جامعه علمی کشور 

فراهم کنند.
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باید بیش از گذشته به دنبال معرفی سرمایه های 
علمی و دانشگاهی کشور به جامعه جهانی بود

دکتر نادیا مفتونی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

فعالیت های بین رشته ای منجر به برقراری ارتباطات جهانی گسترده تر می شود

دکتر نادیا مفتونی دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران است. وی از آگوست سال 
۲01۹ به عنوان پژوهشگر پیشکسوت مدرسه حقوق دانشگاه ییل منصوب شده و به اقتضای 
رشته خود، در زمینه فلسفه و حوزه هایی که به شکل بین رشته ای، به فلسفه ارتباط دارند؛ مانند 

فلسفه هنر و فلسفه اقتصاد فعالیت می کند.
دکتر مفتونی در ماه های اخیر چند وبینار مهم از جمله وبینار »فلسفه سینما« با حضور دادلی اندرو 
چهره سرشناس مطالعات فیلم دانشگاه ییل، وبینار »مطالعات فلسفه ابن سینا در غرب« با حضور 
پروفسور دیمیتری گوتاس استاد مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه ییل آمریکا، وبینار »فلسفه 
با حضور پروفسور »دوریان کامانف بندی« استاد فلسفه موسیقی دانشگاه مک گیل  موسیقی« 
کانادا، وبینار »فلسفه علم« با حضور نیکوالس رشر، مدیر مرکز فلسفه علم و مدیر پیشین دپارتمان 
فلسفه دانشگاه پتسبرگ و وبینار »گذرگاه زمان« با حضور دکتر راب ماس، استاد و مدیر دپارتمان 
هنر، فیلم و مطالعات تصویری دانشگاه هاروارد، برگزار کرده است. با توجه به اهمیت فعالیت های 
بین المللی علمی، مینا راستی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
با دکتر نادیا مفتونی در خصوص ماهیت و اهمیت برگزاری این وبینارها به گفت وگو نشسته است 

که در ادامه می خوانید:

 لطفاً به عنوان اولین سوال، درباره دغدغه ها و نیز تجارب علمی-بین المللی خودتان توضیح دهید.
واژه دغدغه که شما به کار بردید خیلی حساس است؛ یعنی این نکته مهمی است که انسان برای فعالیت بین المللی 
ابتدا باید دغدغه های جهانی، تاریخی و افکار بشری جهان شمول داشته باشد. بنده دغدغه و فعالیت جهانی به این 
ابتدای امر به عنوان یک هنرمند داشتم. زمانی که در سال 1383 در کشورهای متعدد به ویژه پاریس  معنا را در 
نمایشگاه نقاشی برپا کردم و در فستیوال های فیلم حضور می یافتم، به دنبال این دغدغه های بین المللی، به فکر 
ارتباط و تعامل زنده با فضاهای دانشگاهی افتادم که طبعًا باید به تخصص خودم مربوط می بود. این اندیشه به 2 

سال پیش بازمی گردد.
البته فعالیت جهانی دانشگاهی دو بخش عمده را در برمی گیرد. یک بخش از تالش های بین المللی ما استادان دانشگاه 

دکتر نادیا مفتونی/ بین المللی سازی آموزش عالی



پویش علمی ایران در آینه 1400 -6201

همان مقاالتی است که در مجالت بین المللی منتشر یا در همایش های جهانی ارائه می کنیم. بسیاری از این همایش های 
جهانی در داخل کشور برگزار شده و خیلی از آن ها هم در کشورهای دیگر شکل گرفته است. من این نوع مقاالت را از 
دورانی که دانشجوی مقطع دکتری بودم در سوابقم دارم؛ اما یک ارتباط جهانی دیگری را در دو سال اخیر پیش برده ام 
که از سنخ چاپ مقاله نیست. ولی در حقیقت خیلی جدی تر و مهم تر از یک مقاله است. اساساً همه کارها نباید برای این 
امتیازات ظاهری باشد. گاهی اتفاقاتی رقم می خورد که شما کشورتان را به جهان معرفی می کنید و فضای دانشگاهی 
و فرهنگی کشور را در سطحی عالی نمایان می سازید. این را بنده با امتیاز ده ها مقاله و ارتقا و ترفیع عوض نمی کنم. 
آن امتیازات، شخصی است و برای خود انسان است. ولی کاری که برای معرفی کشور می کنید مربوط به افقی باالتر از 
ابرهاست و برای همیشه ماندگار است، هر چند بعدها کسی نفهمد چه کسی این کار را انجام داده یا شروع کرده است.

 لطفاً کمی دقیق تر توضیح دهید که این وبینارها، کنفرانس های بین المللی و تبادل اطالعاتی، چه دستاوردهایی 
برای شما، کشور و جامعه علمی به همراه داشته است؟

حتمًا؛ بازمی خواهم همان دستاوردهایی را که برای کشور و جامعه علمی تحقق یافته، موردی و با مثال توضیح بدهم؛ 
یعنی جنبه های شخصی در برابر جنبه های دیگر، کمرنگ و کم اهمیت است. دستاورد نزدیک و ظاهری فعالیت ها، 
بازتابش در رسانه های خود آن هاست. مثاًل وبینار نیکوالس رشر در پنسیلوانیا و در خبرگزاری دانشگاه پتسبرگ هم 

منتشر شد. چون او یک متفکر ویژه است و یک دانشمند عادی و ساده نیست.
این را هم باید تأکید کنم که همیشه مصمم بوده ام در هر حوزه ای که می خواهم جلسه، کنفرانس یا چیزی شبیه به 
این برپا کنم، فقط به سوی آدم های درجه یک از دانشگاه های درجه یک بروم. آدم هایی که خودشان در گستره وسیع 
و عمیقی تأثیرگذار هستند؛ یعنی وقتی شما در اندیشه او تأثیر می گذارید، او در اندیشه ده ها و صدها شاگرد و همکار 
خود نفوذ و تأثیر دارد. خوشبختانه سمتی که در مدرسه حقوق دانشگاه ییل )Yale Law School( دارم خودش 
پشتوانه خوبی برای ارتباط با بزرگان دانشگاه های مختلف بوده و هست؛ زیرا YLS ٬ 30 سال است که به صورت 

بالمنازع رتبه نخست دانشگاهی را در یو اس نیوز به خودش اختصاص داده است.
در زمینه فلسفه حقوق که همان فقه و حقوق دانشکده الهیأت است، سراغ »بروس اکرمن« در مدرسه حقوق ییل رفتم 
و در نقد تحقیق و تألیفی که در دست داشت، نقش فعالی داشتم. حتی با کنفرانسی که با همکاری و زحمات همه 
همکارانم در دانشکده الهیأت برپا کردیم، اکرمن احساس کرد که نظام دانشگاهی کشورمان یک نظام فعال، زنده، بیدار 
و آگاه است. شاگردان این آدم بعضاً قضات دیوان عالی آمریکا هستند. تأثیر بر چنین آدمی خیلی متفاوت از تأثیر بر یک 

استاد دانشگاه عادی است.
همین جناب اکرمن بود که خواست من در جایگاه پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه ییل قرار بگیرم و در ایمیلی به 
یک محقق دیگر، تالش های پژوهشی ام را مورد تقدیر قرار داد. این ها در گفت وگوی مستقیم اهل تعارف نیستند، 
چه برسد در گفت وگو با شخص ثالث. من شرمنده ام که ممکن است این سخنانم جنبه خودستایی به خود بگیرد اما 
آنچه من به دست می آورم، متعلق به دانشگاه تهران است و سرمایه اصلی دانشگاه تهران نه زمین، درخت، میز و 

صندلی ها؛ بلکه آدم هایش هستند.
 

 شما به فعالیت بین رشته ای اشاره کردید. قدرت فعالیت بین رشته ای هم کار آسانی نیست. شما چگونه از 
حوزه فلسفه اسالمی شروع کردید و در ادامه توانستید فلسفه هنر تا فلسفه اقتصاد را پوشش بدهید؟ به نظر 
من تخصص اقتصاد سخت تر از مثاًل هنر و رسانه است، چون اقتصاد با ریاضیات و آمار و مسائل متفاوت تری 

سر و کار دارد.
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البته دیپلم بنده ریاضی و تحصیالت آغازین من نیز فیزیک کاربردی از دانشگاه شریف است؛ اما پاسخ سوال شما 
در واقع به عالقه همیشگی من یعنی تعلم و یادگیری برمی گردد. من اقتصاد را به معنای تخصصی آن در همین 
سال های اخیر به سبک کاماًل منسجم، کالسی و درسی یاد گرفته ام و با دسترسی به منابع و کالس های دانشگاه 
از همان مقطع کارشناسی مغتنم شمردم و  را  اقتصاد  اقیانوسی عجیب وغریب است، کالس های مختلف  ییل که 
مطالعه تخصصی در اقتصاد را ادامه دادم و این باعث شد هنگام مطالعه فارابی، به عمق آرای اقتصادی وی توجه 

کنم. شما با ذهن خالی از دانش یک رشته خاص، نمی توانید به مطالعات بین رشته ای مرتبط با آن مبادرت بورزید.
اما از جهت خروجی، می توانم بگویم گام کاربردی در فلسفه که در اندیشه تحقق آن بودم، برداشته شد. من همیشه 
در کالس های فلسفه می گفتم که قرار نیست فلسفه خواندن و فیلسوف شدن مستقیمًا به نان شب مردم ارتباط 
داشته باشد. این درست است. ولی در کتاب اقتصاد فرهنگ فارابی، فارابی را به عنوان فیلسوفی می بینیم که به نان 

شب مردم مستقیمًا کار دارد.
همین بین رشته ای کار کردن یک عاملی می شود که انسان بتواند ارتباط جهانی بهتر و بیشتری برقرار کند. من از 
زبان رشر توضیح می دهم. نیکوالس رشر در کنفرانس 22 فروردین 1400 تعبیر جالبی را به کاربرد و هنگامی که 
گفتم کتاب سهل و ممتنع وی با نام سفری در فلسفه به 101 روایت توانسته با مخاطب گسترده ای ارتباط برقرار 
کند، گفت: »اکثر فالسفه صرفًا برای همکارانشان مطلب می نویسند و فقط دوستان متخصص شان به نوشته های 
آن ها تمایل نشان می دهند. فلسفه اگر قرار است به حیات خود ادامه دهد باید با افرادی تعامل کند که فیلسوف 
حرفه ای نیستند؛ بلکه هوشی معمولی و عالقه ای نسبی به مسائل مبنایی دارند.« وی بعد از کنفرانس هم در ایمیلی، 

از کامنتی که درباره کتاب ایشان گذاشته بودم، تشکر کرد.
البته من درباره کتاب اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد هنر خودم ادعای مخاطب گسترده ندارم. این را باید زمان نشان بدهد؛ اما 

خرسندم که چهره اقتصادی فارابی را معرفی و یک نظریه اقتصادی از آثار وی تدوین کرده ام.

 با توجه به اهمیت فعالیت بین رشته ای، آیا فکر می کنید مسیر فلسفه اسالمی که رشته اصلی خودتان است، 
درست پیش می رود؟

من برای همه همکاران و زحماتشان احترام جدی قائل هستم. همین تالش هاست که با همه اختالفات میان خودشان 
و همه نقدهایی که دیگران وارد می کنند، مجموعه ای را فراهم کرده تا من بتوانم در آن قدمی بردارم. این یک مطلب 
است و مطلب دیگر هم آسیب شناسی تحقیقات فلسفه و عرفان اسالمی است. محور گفت  وگوهای کنفرانس هایی که با 
آقای دیمیتری گوتاس که در آبان و اسفند سال 1399 داشتیم، همین بود. ما مشخصاً بر فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق 
تمرکز داشتیم و مرز تحقیق و غیرتحقیق را به صورت موردی به میان آوردیم. اینجا نمی خواهم نام ببرم ولی گوتاس 

صراحتاً گفتارها و نوشتارهایی را نام برد که در حاالتی خلسه گونه ارائه می شود و بهره ای از استدالل و استناد ندارد.

 در کنفرانس آبان ماه، پروفسور گوتاس بیان کرد که از تحقیقات شما درباره شیخ اشراق شهاب الدین 
سهروردی آموخته است و جامعیت شما را در حوزه شیخ اشراق ستودنی و روشنگر برشمرد. لطفاً کمی بیشتر 

توضیح دهید.
این هم می تواند یک دستاورد برای نظام دانشگاهی و علمی کشور محسوب شود؛ یعنی من یک نمونه ای از وضعیت 
علمی کشور را به نمایش می گذارم. خصوصاً در این ارتباط های زنده، شما مجال اصالح و ترمیم ندارید؛ یعنی یک مقاله 
مکتوب نیست که فرصت داشته باشید اشکاالتش را برطرف کنید. اگر خرابکاری بکنید، کار خراب شده و از دست رفته 
است. همان طور که در مورد بروس اکرمن گفتم، این ها در مطالب علمی با کسی تعارف ندارند؛ اما در ابعاد شخصی، من 
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هم باید تواضع گوتاس را بستایم. وی با همه عظمتی که دارد، پاسخ ایمیل های مرا کاماًل متواضعانه و گرم و صمیمانه 
داده و همواره از برگزاری کنفرانس ها تشکر و قدردانی کرده است. من وقتی اولین ایمیل را به وی زدم، حتی انتظار پاسخ 
نداشتم. درباره آقایان آنتونی گیدنز و نیکوالس رشر هم همین گونه بوده است. رشر که حقیقتاً محقق بی نظیری است؛ 
چرا که در سن 92 سالگی با ذهن تیز و تمرکز کامل، به سواالت شرکت کنندگان در کنفرانس فروردین 1400 پاسخ داد 
و حتی بسیار منسجم تر از بسیاری از استادان و محققان جوان صحبت کرد. من نمی دانم، اما اگر ما به 92 سالگی برسیم، 
چه شکلی خواهیم بود! دوروتی همسرشان هم در سن و سالی که حدود همان 90 سال به نظر می رسد، به قول خود 

رشر؛ مشاور تکنولوژی اوست و کارهای کامپیوتر و اینترنت و … را برایش انجام می دهد.

 چه چالش ها و مشکالتی در زمینه فعالیت های بین المللی وجود دارد و از نظر شما به عنوان متخصص این 
حوزه، چه راهکارهایی برای مواجهه و غلبه بر این چالش ها وجود دارد؟

من به همه مشکالت این حوزه اشراف ندارم. فقط مواردی را که به ذهنم می رسد عنوان می کنم. یک چالش مهم و 
حساس، زبان انگلیسی است. آن نوع زبان انگلیسی که کارآمد باشد و شما بتوانید به وسیله آن با دانشگاه های رتبه یک 
رقمی ارتباط برقرار کنید، یعنی جرأت کنید به یک استاد ادبیات دانشگاه ییل ایمیل بزنید و مراوده داشته باشید، با زبان 
انگلیسی رایج در کشورمان متفاوت است و این انگلیسی رایج سرشار از اشتباهات و غلط های جا افتاده است. یک بخش 
این ضعف زبانی، قدرت شنوایی است. در اینجا از مرحوم استاد طوبی کرمانی یاد می کنم که می گفتند وقتی دو نفر 
آمریکایی با هم حرف می زنند هیچی نمی فهمید. بله؛ شما باید تسلطی به شنوایی زبان اصلی داشته باشید تا زمانی که 

پرفسور راب ماس یا دادلی اندرو یا نیکوالس رشر شروع به حرف زدن می کنند، بفهمید دارند چه می گویند.
اما چالش مهم تر و بزرگ تر این است که شما باید با آنچه به عنوان دانش روز رشتۀ مربوطه در دانشگاه های رتبه یک 
رایج است، آشنا بوده و در سطحی تسلط داشته باشید تا جرأت کنید با دانشمندان و متفکران آن دانش به گفت وگو 
بنشینید. البته با ترجمه نمی توان به دانش روز رسید. به قدری سرعت تولید دانش زیاد است که اگر شما بخواهید 

منتظر ترجمه و مترجم بنشینید، باید بنشینید و بنشینید و بنشینید!
مشکل آخر که آسان ترین چالش ارتباط بین المللی محسوب می شود، این است که استاد باید خود انگیزه تقال و تکاپو 
و پیگیری داشته باشد؛ یعنی اگر شما توقع دارید که دانشگاه یک یا چند کارمند داشته باشد و در اختیارتان بگذارد 
تا بتوانید جلسات گفت وگویی در سطح مدرسه اقتصاد لندن یا مدرسه حقوق ییل برگزار کنید، تصورتان خیلی خام 
است. با این ظرافتی که برای ارتباط الزم است، آیا توقع دارید یک کارمند زحمتکش دانشگاه بنشیند و برای شما 
استاد بزرگوار ایمیل بزند و مثاًل وبینار هماهنگ کند؟! حتی پوسترهای کنفرانس ها و وبینارهای ما توسط دانشجویان 
خودمان طراحی می شود که بعضی از آن ها پنج تا شش سال در کارگاه های انگلیسی ویژه علوم انسانی و به تعبیر 

دقیق تر English for Humanities, Arts, and Social Sciences تعلیم دیده اند.
البته یک نکته دیگر را هم باید در پایان به عنوان چالش و در عین حال راهکار، مد نظر قرار داد و آن این است 
که در دنیای امروز باید هر چه می توانید بین رشته ای عمل کنید و مخاطبان و فضاهای بیشتری را پوشش دهید. 
با توجه به این مطلب، آنچه به سواد من مرتبط می شود مانند فلسفه حقوق، فلسفه سینما، فلسفه زندگی، فلسفه 
موسیقی، فلسفه علم، روش شناسی مطالعات فلسفی و عرفانی، فلسفه رسانه، فلسفه اقتصاد و فلسفه جامعه شناسی 
را هدف گرفتم. البته بیشتر این ها در دو سال اخیر اجرا شد. پروفسور آنتونی گیدنز که القاب لرد و بارون هم دارد، 
یک جامعه شناس است و در عین حال اقتصاددان و مدیر مدرسه اقتصاد لندن هم هست و به همین سبب مقارن 
با انتشار کتاب اقتصاد فرهنگ بنده، با وی به گفت وگو خواهیم نشست. البته در ایران گیدنز را خوب می شناسند و 

نیازی به معرفی ایشان نیست.
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178
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227

234

242

248

257
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269

273

279

نمایه تصویری از مصاحبه ها
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345

352

357

362

366
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394

410

415
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نمایه تصویری از مصاحبه ها
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571

576

583

588

594

599

604

610

614

619

گی
رهن

ث ف
یرا

و م
نر 

، ه
قی

سی
مو

لی
 عا

ش
وز

 آم
ی
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ی 
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مینا راستی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

منصوره اصبری
کارشناس مسئول اداره کل روابط عمومی 

فاطمه علی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

مهراوه تقی زاده
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

فرشاد زحلی
کارشناس مسئول واحد چندرسانه ای اداره کل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران

دکتر عباس قنبری باغستان
مدیرکل روابط عمومی 

و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
زهره رمضانی دوستکوهی
معاون اداره کل روابط عمومی 

حانیه چمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

آرمان راستی
نیروی امریه اداره کل روابط عمومی

نرگس حمیدی پور
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

هانیه شریفی
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

محمدرضا قرقانی
دانشجوی کارشناسی رشته ارتباطات اجتماعی

اکبر پورباقر مقدم
کارشناس واحد چندرسانه ای اداره کل روابط عمومی

لیال احمدی
کارشناس مسئول اداره کل روابط عمومی

ابوالفضل رجبیان
کارشناس واحد چندرسانه ای اداره کل روابط عمومی

صغری داوری فرد
کارشناس اداره کل روابط عمومی

گروه برنامه ریزی، اجرا و مصاحبه کننده




