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علم، سیاست و گرسنگی

مجمع به صورت رسمی کار خود را با گفت وگو پیرامون چالش های پیش روی جهان 
در حوزه تغذیه به واســطه تغییرات اقلیمی، سیاســت گذاری در حوزه مواد مخدر و 
روان گــردان و همچنین نگاهی به پیچیدگی های کنونی روابط میان علم و سیاســت 
آغاز کرد. در زمینه امنیت غذایی و تغذیه، شــورای تحقیقات علوم انســانی آفریقای 
جنوبی (HSRC) میزبان نشســتی بــا تمرکز روی پیچیدگی های شــرایط حاضر بود. 
گفت وگو های اصلی در این حوزه روی سه سؤال اصلی متمرکز بود؛ نخست اینکه آیا 
امــروزه روش  یا روش های جدید و قابل اطمینانی برای تولیــد مواد غذایی با ردپای 
کربن نزدیک به صفر وجود دارد؟ یا اساســا در آینده نزدیک می توان به توسعه چنین 
روش هایی امید بست؟ سؤالی که خود میزباِن سؤال های مهم دیگری است، از جمله 
اینکه در صورت توســعه روش های جدید سازگار با وضعیت کنونی تغییرات اقلیمی 
آیا روش ایمن، به صرفه و دوســتدار محیط زیســتی برای توزیع آن نیز در دســترس 
خواهد بود؟ به عبارت ساده تر چگونه قرار است ما غذا را از مزرعه تا سر میز و درون 
بشــقاب بــا کمترین میــزان آالیندگی به صورتــی منصفانه به دســت مصرف کننده 
برسانیم؟ مســئله بعدی موضوع ضایعات مواد غذایی اســت. آن گونه که پروفسور 
فرانســیس از دانشــگاه وندا اشــاره می کند: ضایعات مواد غذایی در سراسر زنجیره 
ارزش غذایی اتفاق می افتد. اینجا مسئله تنها بهبود فناوری های توزیع یا تولید نیست، 
بلکه آگاه ســازی عمومی نســبت به آنچه مصرف می کنند و چگونگی مصرف مواد 
غذایی است. هدررفت مواد غذایی از خیلی جهات تراژدی بزرگی است که کمتر مورد 
توجــه قرار گرفته اســت. جدا از ضایعات عموم مردم، کافی اســت بــه میزان مواد 
غذایی ای که روزانه توســط رستوران ها، فروشنده ها، شرکت ها و کارخانه های تولیدی 
دور ریخته می شود، فکر کنید. البته تنها مسئله دورریختن مواد خوراکی مازاد نیست، 
بلکه مســئله چالش های ســالمت مواد غذایی و تهدیدهای متعددی که در نتیجه 
تولید فراتر از تقاضای برخی از مواد غذایی ایجاد می شــود نیز مطرح است. آن گونه 
که فرانسیس اشــاره می کند در واقع ما با معمایی از افراط و تفریط مواجهیم. ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که گرسنگی همچنان معضلی فراگیر است، اما در همین زمان 
در جوامعی دیگر با مشــکل چاقی رو به فزونی دست وپنجه نرم  می کنیم. این یعنی 
بخش قابل توجهی از مردمی که به ظاهر از گرســنگی رنج نمی برند نیز رژیم غذایی 
مناسبی ندارند. گرسنگی پنهان، وضعیتی است که به ویژه پس از همه گیری کووید ۱۹ 
بیش از پیش شاهد ظهور و گسترش آن بودیم. اینکه بخش های بزرگی از جوامع در 
ظاهر دسترسی مناسبی به مواد غذایی برای سیرشدن دارند. در واقع حتی اگر از آنها 
بپرســید به شما می گویند که نه گرسنه نیســتیم، اما در اصل به دالیل متعدد از رژیم 
غذایــی مناســبی برخوردار نیســتند و مواد غذایی مــورد نیاز بدن خــود را دریافت 
نمی کنند. در حقیقت گران شــدن بسیاری از اقالم در سبد غذایی خانواده ها در نتیجه 
بحران کرونا موجب شــد کیفیت مواد غذایی مصرفی بســیاری از خانوارها با کاهش 
چشــمگیری مواجه شود. به این ترتیب اگرچه در ظاهر بسیاری گرسنه نیستند، اما در 
حقیقت با گرسنگی پنهانی مواجه اند که در نتیجه افت کیفیت رژیم غذایی به وجود 
آمده است. به این ترتیب بسیاری از منابع آماری درباره خط گرسنگی در جامعه آمار 
دقیقــی ارائه نمی کننــد، به طوری که اگر مثال در آمارهای رســمی ما ۱۵ تا ۲۰ درصد 
گرســنگی داریم، گرسنگی پنهان در آن لحاظ نشده اســت. در واقع این بحران رو به 
فزونی افزایش هزینه های زندگی تأثیر مستقیمی در هزینه سبد غذایی جوامع گذاشته 
است. چیزی که سفیر سوئد نیز با اشاره به تأثیر جنگ اوکراین در افزایش هزینه مواد 
غذایی به آن اشاره کرد. آن طورکه دکتر پیتر جیکوب از شورای تحقیقات علوم انسانی 
آفریقــای جنوبی اشــاره می کنــد: اینها همگی بخش هایی از پازل مشــکلی بســیار 

پیچیده اند که مردم و به ویژه سیاست گذاران باید از آنها آگاه باشند.

تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی امسال نیز مانند سال های گذشته نقش پررنگی در حاشیه بسیاری 
از گفت وگوهــا داشــت، بــا این همه نشســت «عدالــت اقلیمی: جســت وجوی 
راه حل هــای عادالنه بــرای اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر ســالمت» شــاید 
شــاخص ترین پنل مجمع دهم در این حوزه بود. در این پنل، پروفســور اندرو هاینز، 
اســتاد تغییرات اقلیمی و بهداشت عمومی مدرسه بهداشت و پزشکی گرمسیری 
لندن به شــرح یافته های پروژه «تغییرات اقلیمی و سالمت» سازمان همکاری بین 
آکادمی هــا (IAP) پرداخت. پروژه  بین المللی ای که در تابســتان امســال به پایان 
رسید و یافته های خود را در قالب چهار گزارش پیرامون وضعیت اروپا، آفریقا، آسیا 
و آمریکا منتشر کرد. او در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت پیچیده کنونی اشاره 
کــرد که افزایش کنونی دمای ســیاره که در حال حاضر به ۱.۲ درجه ســانتی گراد 
(متوسط دما نسبت به دوران پیش از انقالب صنعتی) رسیده مشخصا به افزایش 
ســطح دریاها و بروز تغییرات اقلیمی گسترده منجر شده که خود تبعات سیاسی و 
اجتماعی متعدد و متنوعی را در نقاط مختلف جهان به دنبال داشته است. از نظر 
اقلیمی این تبعات از تأثیرات مســتقیم مثل گسترش وقوع خشک سالی  یا طوفان ، 
آتش ســوزی های گســترده، افزایش میزان آلودگی هوا تــا کاهش کیفیت آب های 
آشــامیدنی، به خطرافتادن منابع غذایی و گســترش بیماری هــای مرتبط را در پی 
داشته است. سوی دیگر تبعات غیرمستقیم ماجراست که گسترش فقر و اختالفات 
اجتماعی از جمله آنهاســت. مشخصا همه اینها تبعات متفاوتی در حوزه سالمت 
دارنــد؛ برای مثــال فقط در حوزه نیروی کار با افزایش بیش از پیش دمای ســیاره 
فعالیت فیزیکی در محیط باز ســخت تر می شــود، چیزی که همین حاال هم تأثیر 
داشت. اگر در نیمه دوم این قرن دمای سیاره به حدود ۲.۵ درجه سانتی گراد برسد، 
چیزی بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین با چنان گرمایی مواجه می شــوند 
کــه عمال قادر به کارکردن در آن نیســتند. این به خودی خود تأثیر گســترده ای بر 
شرایط زندگی برای مثال کارگران، کشاورزان و همه آنهایی که در محیط های باز کار 
می کنند، خواهد گذاشــت. طبیعتا همه مناطق در معــرض تغییرات آب و هوایی 
هســتند که شــرایط آنها به ویژه در حوزه ســالمت تابع الگوهای متفاوتی اســت. 
به عنوان مثال، قطب شــمال سریع تر از بســیاری از نقاط دیگر سیاره گرم می شود؛ 
بنابراین ما در منطقه قطب شــمال شاهد تأثیرات مهمی بر سالمت انسان با توجه 
به تغییرات در انتقال بیماری، حوادث بیشــتر و رویدادهای شــدید ناشــی از ذوب 
یخ های قطبی هستیم. برخی از جوامع ناچار به جابه جایی و اسکان مجدد هستند. 
در مناطقی مانند کالیفرنیا، استرالیا و... شاهد آتش سوزی های بسیار بزرگ هستیم. 
و این آتش ســوزی ها طبیعتا پیامدهای بسیار مســتقیمی بر زندگی و سالمت افراد 
دارنــد، نه فقط دود ناشــی از آتش ســوزی ها که خطر مرگ ناشــی از بیماری های 
قلبی -عروقی و تنفسی در روزهای پس از آتش سوزی را افزایش می دهد. عالوه بر 
گســترش وقوع رخدادهایی از این دســت عوارض تغییرات اقلیمی در دیگر نقاط 
جهــان تأثیر دیگری هم داشــته که کاهــش بازدهی محصــوالت زراعی از جمله 
آنهاســت؛ موضوعی که به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بیش از پیش 
شاهد آن بوده ایم. این تحوالت به  طور فزاینده ای بر سالمت جمعیت در دهه های 
آینده تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین همان طور که گفتم، تفاوت هایی وجود دارد؛ اما 
همچنان اشتراکات نیز فراوان اند. هاینز با اشاره به نتایج پژوهشی که سال پیش در 
مجله نیچر منتشــر شد، اشاره می کند که در حال حاضر ما تصور می کنیم که تقریبا 
بیش از یک سوم از مرگ ومیر های ناشی از گرمای سال های اخیر در نتیجه گرمایش 
زمین رخ داده اند؛ اما حتی این آمار هم دقیقا درست نیست؛ چرا که این پژوهش ها 
واقعا فراگیر نیســتند و داده های کافی از بسیاری از نقاط دنیا وجود ندارد. به عنوان 

مثال به  جز آفریقای جنوبی از سراســر آفریقا داده های بســیار کمی درباره شرایط 
وجود دارد. در نتیجه می شــود گفت که برآوردها بســیار کمتر از چیزی هستند که 
باید باشــند. او با اشــاره به نتایج پژوهش دیگری می افزاید که تا پایان این قرن اگر 
افزایش دمای ســیاره به ۳ درجه برسد، ما شاهد گسترش بیش ازپیش بیماری های 
واگیردار به ویژه بیماری هایی که از طریق  پشــه ها منتقل می شوند، خواهیم بود. به 
طوری که ممکن اســت بــه صورت بالقوه بیــش از ۴.۷ میلیــارد نفر در معرض 
بیماری هایــی مانند ماالریا قرار بگیرند. این در حالی اســت که اگر می توانســتیم 
افزایــش دمــا را به یک درجه محــدود کنیم (که حاال خیلــی غیرمحتمل به نظر 
می رسد) این رقم در حد ۲٫۴ میلیارد محدود می شد و این تازه در شرایطی است که 
باید افزایش جمعیت جهان تــا پایان قرن را هم در معادالت خود لحاظ کنیم. در 
حوزه مواد غذایی همان طور که اشــاره شد، احتماال با کاهش برداشت محصوالت 
مواجه خواهیم بود، خصوصا در آفریقا، آمریکای التین و جنوب آســیا. کاهشی که 
با افزایش بیش از پیش دما در نیمه دوم این قرن به مرور بیشــتر نیز خواهد شد. در 
برخی مناطق هم ممکن است که شاهد افزایش بهره برداری باشیم؛ اما نمی دانیم 
که آیا مردم عمال توان مالی خرید مواد غذایی در شرایط پیش رو را خواهند داشت 
یا نه. طبیعتا شــرایط مشــابهی مانند جنگ اوکراین می تواند بر چگونگی توزیع و 
دسترســی به مواد غذایی خصوصا در مناطقی که با کاهش تولید مواجه بوده اند، 
تأثیر چشــمگیری بگذارد. باید دقــت کنیم که تنها کمیت محصوالت نیســت که 
دســتخوش کاهش شده و خواهد شد؛ بلکه مســئله کیفیت آنها نیز مطرح است. 
همین حاال بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت جهان از کمبود تغذیه رنج می برند؛ 
رقمی که به وضوح در نتیجه این شــرایط افزایش خواهــد یافت. عالوه بر تبعات 
فیزیکی، با افزایش تغییرات اقلیمی ما شــاهد افزایش صدمات روحی و روانی در 
جوامع مختلف خواهیم بود. بیماری هایی که در عمل ناشــی از وقوع خشکسالی ، 
آتش سوزی و توفان های گسترده و استرس ناشی از این تغییرات شدید آب وهوایی 
هستند. از شرایط روحی جمعیتی که ناچار به ترک خانه و کاشانه خود می شوند تا 
آنهایــی که کار و زندگی خود را در نتیجه این شــرایط از دســت می دهند؛ اما چه 
می توان کرد؟ طبیعتا باید تصمیمات جدی برای کنترل افزایش دمای سیاره گرفته 
شــود؛ اما جدا از این تصمیمات ما نیازمند مدیریت بهتر بحران های طبیعی و نظام 
درمانــی مؤثرتــر و مقاوم تــری خصوصا برای مقابلــه با وضعیــت رو به فزونی 
بیماری های همه گیر هســتیم. از همه اینها مهم تر طبیعتا حرکت کردن به ســوی 
اقتصادی ســبز به دور از نیاز به ســوزاندن ســوخت های فســیلی و تولید گازهای 
گلخانه ای است. به عنوان مثال پژوهشی که سال پیش در مجله لنست با مطالعه 
روی ۹ کشــور (از جمله نیجریه، آفریقای جنوبــی، اندونزی، آلمان، آمریکا، بریتانیا، 
چین و برزیل) با این تصور که چه می شود اگر این کشورها به توافق اقلیمی پاریس 
پایبند باشند، انجام شد، نشــان داد که از مرگ میلیون ها نفر جلوگیری خواهد شد 
(از جمله ۱.۵ میلیون نفر در نتیجه آلودگی، شش میلیون نفر از تغذیه و بیش از دو 

میلیون از فعالیت فیزیکی).

اصالح یک شکست

وسیگن نایدو، رئیس کمیسیون آب وهوای ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در پنل 
جدایــی از پنل اصلی تغییرات اقلیمی به مســئله سیاســت های شکســت خورده 
مدیریت بحــران تغییرات اقلیمی پرداخته و خصوصا بــه راهکارهای ممکن برای 
تصحیح شکست این سیاســت ها اشاره کرد. او با اشاره به ششمین گزارش سازمان 
ملل در زمینه تغییرات اقلیمی در ســخنان خود گفت که ما در حال حاضر به وضوح 
در حال پیمودن راه اشــتباهی هستیم؛ آن هم با سرعتی بسیار زیاد. برای مدتی فکر 

می کردیــم که داریم به آرامی در مســیری درســت گام برمی داریــم تا اینکه جنگ 
اوکراین رخ داد و متأســفانه یکی از نخستین پاسخ ها به این جنگ بازگشت برخی از 
کشــورها به استفاده بیش از پیش از سوخت های فسیلی بود تا از امنیت انرژی مورد 
نیازشــان مطمئن شــوند. به عالوه ما همچنان به وضعیت کنونی از دریچه باریکی 
نگاه می کنیم. ما خیلی درباره سیل، خشکسالی و دیگر بحران های ناشی از تغییرات 
اقلیمی حرف می زنیم؛ اما کمتر شــده که درباره مســئله مهاجران اقلیمی حرفی 
بزنیم. براســاس گزارش بانک جهانی تا ســال ۲۰۵۰ میالدی ۸۹ میلیون آفریقایی 
درون قاره آفریقا در نتیجه تغییرات اقلیمی از محل زندگی خود ناچار به جابه جایی 
خواهند شــد. اما ســازمان جهانی مهاجرت با خوش بینانه خواندن پیش بینی بانک 
جهانــی رقم را خیلی بیشــتر می داند تا آنجا که رقم کلــی را بین یک تا دو میلیارد 
مهاجر در سطح جهان برآورد می کند. این تحوالت بحران های امنیتی گسترده ای را 
نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در سطح آفریقا در مدت دو سال ما شاهد 
وقوع پنج کودتا بودیم که برخی از آنها مســتقیما به شــرایط برخاسته از تغییرات 
اقلیمی مرتبط بودند. مســئله اصلی درواقع اینجاســت که نابرابری مشخصی در 
مواجهــه با تغییرات اقلیمی میان کشــورهای ثروتمند و فقیــر و همچنین طبقات 
مختلــف جامعه وجود دارد. به زبان ســاده وقتی درباره تغییــرات اقلیمی برخی 
می گویند که همه ما درون یک قایق نشســته ایم، مشــخصا دارند شوخی می کنند. 
چون عبارت درست تر این است که برخی از ما درون قایق های لوکسی نشسته ایم و 
برخی دیگر به زحمت از لبه قایق آویزانیم یا جلیقه نجات خود را چســبیده ایم. اگر 
به گزارش ســازمان ملــل بازگردیم، این گزارش براســاس انتخاب های احتمالی ما 
ســناریوهای مختلفی از آینده را ترســیم می کنــد. از بدبینانه ترین مدل که شــامل 
گســترش وخامــت اوضــاع تــا بهتریــن حالت کــه کاهــش آالیندگــی، افزایش 
مقاومت پذیــری و کاهش نابرابری اجتماعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی را در بر 
می گیرد. این تصمیمات در ظاهر ساده و واضح به نظر می رسند؛ اما در عمل نیازمند 
اراده سیاسی متناسب اند که در سال های اخیر دیده نشده و شرایط نیز آنها را تقویت 
نکرده اســت. مســئله اصلی اینجا در اصل نظامی اســت که در آن این تصمیمات 
سرنوشت ساز قرار است به تحول منتهی شوند. چنین نظامی نیازمند تعادل منطقی 
از منافــع و ریسک هاســت. نکته دیگر دانســتن و قبول این واقعیت اســت که ما 
نمی توانیــم دقیقا همان کیفیت مصرفــی انرژی های فســیلی را در حال حاضر در 
انرژی هــای بازگشــت پذیر خالصه کنیم و ایــن یعنی قربانی هــا و فداکاری هایی را 

پیش رو خواهیم داشت؛ قربانیانی که نیازمند پشتیبانی کافی در سطح جوامع اند.

همه گیری کرونا و ارتباطات بحران

اگرچه به جز معدود ماســک های رنگ  و وارنگ چندان اثر مستقیمی از دوران کرونا 
در مجمع امسال مشهود نبود، اما ردپای همه گیری کرونا به وضوح تقریبا در تمامی 
پنل ها احســاس می شد؛ به خصوص که این نخســتین مجمع علمی برگزارشده در 
آفریقا و همچنین اولین نشست علمی در این سطح پس از همه گیری کرونا بود. به 
عــالوه بخش عمده ای از کشــورهای قاره آفریقــا در زمان همه گیــری طعم تلخ 
نابرابری در توزیع و دسترســی عادالنه به واکسن های تأییدشده را چشیده بودند. با 
ایــن همه از دید بســیاری همه گیری کووید عمال می توانســت بــه عنوان مطالعه 
میدانــی کوچکی برای بحران بزرگ تــر تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شــود. دکتر 
شــبانه خان، مدیر آکادمی تحقیقات هندوســتان، ضمن اشــاره بــه تجربه هند و 
کشــورهای جنوب آسیا در مواجهه با بحران کرونا از ابتدا تا به امروز، درس هایی از 
ایــن تجربه را در مواجهه با عــوارض تغییرات اقلیمی مرور کرد؛ خصوصا در حوزه 
ارتباطات بحران که در ابتدای وقوع همه گیری، غافلگیری رســانه ها و حتی جامعه 
علمی و عدم آمادگی آنها برای سازماندهی پاسخ به جامعه را در پی داشت. بهانه 
بیشتر این غافلگیری ها همیشه این بوده که هیچ اخطاری وجود نداشت و همه چیز 
به طور ناگهانی اتفاق افتاد. این در حالی اســت که واقعا این طور نیست. ما همیشه 
در سطح محلی و جهانی شــاهد وقوع بحران هایی متنوع هستیم و بسیاری از این 
بحران هــا بدیل های تاریخی دارند. پس مســئله اصلی این نیســت کــه اخطار  یا 
تجربه ای وجود نداشــته، بلکه مشکل اینجاست که این اخطار معموال آن قدر دیر از 
راه می رســیده که دیگر مجــال چندانی برای اقدامات بیشــتر به جا نمی گذارد. این 
اخطارهای دقیقه نودی خیلی وقت ها جــز فلج کردن مردم در تصمیم گیری نتیجه 

مؤثر دیگری ندارد.

علم، آگاهی و روزنامه نگاری

مجمع امسال از جمله معدود دفعاتی بود که فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علم به شکل 
مشــخصی در آن حضور داشت. فدراســیون در پنل اصلی خود، روز دوم برگزاری مجمع، در 
نشســتی تحت عنوان «بــدون دانش عدالتی وجود ندارد؛ همســطح کردن زمیــن بازی برای 
روزنامه نگاری علمی»، به مســائل، مشــکالت و اهمیت روزنامه نگاری علم در سال های اخیر 
پرداخت. این نشست که با حضور میلیکا مومچیلوویچ، رئیس فدراسیون جهانی روزنامه نگاران 
علم برگزار شد، تالش کرد تا به موضوعات متنوعی بپردازد. این نشست با اشاره به کاهش شمار 
روزنامه  نــگاران فعال در حــوزه علم، کوچک شــدن تحریریه ها و اختصــاص روزنامه نگاران 
غیرمتخصص به حوزه های تخصصی اشاره داشــت که در سال های اخیر ما به وضوح شاهد 
گسترش زمینه های فعالیت و اهمیت حضور روزنامه نگاران در حوزه علمی بوده ایم، با این حال، 
به دالیل مختلف ازجمله شــرایط اقتصادی، شمار روزنامه نگاران علم کاهش درخور توجهی 
داشته است. این موضوع خصوصا در دوران همه گیری کرونا که رسانه ها نیازمند روزنامه نگاران 
وارد به این حوزه بودند، بیش از پیش خود را نشــان داد؛ به طوری که بســیاری از رسانه ها در 
بسیاری از کشورها عمال در نبود روزنامه نگاران علمی پیشین خود ابزار های الزم برای مواجهه 
با شرایط جدید را نداشتند. از سوی دیگر، اگرچه در ابتدای همه گیری کرونا و افزایش توجه به 
لزوم آگاهی بخشــی علمی، امیدها برای توجه به این حوزه رو به فزونی بود، اما در عمل تغییر 
چندانی در شــرایط رخ نداد و ما همچنان شاهد افول دامنه دار این حوزه در بسیاری از کشورها 
هستیم. این افول اگرچه هم زمان با افزایش شمار روزنامه نگاران علم مستقل بوده، اما این امر 
در بسیاری از کشورها با سخت های مشخصی همراه است که توجه و مطالعه بیشتری را طلب 
می کند. به عالوه مســئله و مشکل آموزش نســل جدید روزنامه نگاران علم و فناوری در نبود 
فرایندهای آموزشی سابق نیز مطرح است؛ خصوصا که بیشتر دانشگاه ها عمدتا روی ارتباطات 

علم و نه لزوما روزنامه نگاری در حوزه علم متمرکز هستند.

کنجکاوی؛ عاملی اساسی در علم؟

آکادمی علوم مجارستان (MTA) و اتحاد سازمان های علمی بین المللی (ANSO) امسال در 
مجمع جهانی علم نشستی داشتند با موضوع «چه می شود اگر؟ آیا کنجکاوی همچنان نیروی 
محرکه اصلی ایده های انقالبی علمی است؟». الزلو لوواس، استاد مؤسسه ریاضیات آلفرد رنی 
و رئیس ســابق آکادمی علوم مجارســتان، ســخنان خود را با بیان اینکــه چگونه کنجکاوی، 
بزرگ ترین اکتشافات در نجوم و بسیاری از حوزه های دیگر را به پیش برده است، آغاز و در ادامه 
با اشــاره بــه گادفری هارولد هاردی، ریاضی دان انگلیســی گفت هــاردی زمانی می گفت که 
هیچ کدام از یافته های من به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم به بهترشدن یا بدتر شدن دنیا کمک 
نکــرده و احتماال در آینده هم نخواهند کرد؛ حرفی که کامال غلط از آب درآمد. هاردی که یک 
صلح طلب به تمام معنــا بود فکر می کرد که هر چیز کاربردی ســرانجام به نوعی در جنگ ها 
استفاده خواهد شد، همان طور که دانش شیمی در تولید سالح های شیمیایی در جنگ جهانی 
اول مورد اســتفاده قرار گرفت. در نتیجه هاردی تالش خود را متوجه مطالعه روی اعداد اول 
بسیار بزرگ کرد. او به عنوان مثال عالقه مند بود، بداند که چند عدد اول وجود دارد که ۲۰۰ رقم 
دارند. او فکر می کرد این کنجکاوی های او در نهایت به درد کســی نخواهند خورد، اما اشــتباه 
می کرد. امروزه هر لپ تاپی که روشــن می کنیم یا هر صفحه وبــی را که مرور می کنیم بر پایه 
ریاضیاتی بنا شــده اند که تئوری  او یکی از سنگ های بنای اصلی آن شمرده می شود. سخنران 
دیگر این نشست ایوا کوندروسی، عضو گروه مشاوران ارشد علمی کمیسیون اروپا نیز با تأکید بر 
گفته های لوواس به این موضوع اشــاره کرد کــه «واضح ترین مثال در اینکه چگونه کنجکاوی 
کشــفی را ممکن می کند»، به راحتی می توانید در تجربه  سال های اخیر دنیا در برابر همه گیری 
کرونا ببینید. کنجکاوی هنوز هم نیروی محرکه اصلی ایده های انقالبی در علم است. او افزود 
که من می خواهم برای مثال به کاتالین کاریکو اشاره کنم. او همان کسی بود که تحقیقاتش به 
توسعه mRNA انجامید. فناوری ای که بسیاری از واکسن های کووید۱۹ بر پایه آن ساخته شدند. 
من و دکتر کاریکو هر دو کارمان را در مرکز تحقیقات بیولوژی آکادمی علوم مجارســتان شروع 
کردیــم. از آنجــا که در آن زمــان بودجــه تحقیقاتی چندانی وجود نداشــت، امــکان خرید 
فسفولیپیدهای الزم برای تحقیق را نداشتیم. کاریکو که آن زمان هنوز دانشجوی دکتری بود به 
قصابی پدرش رفت و روی نمونه هایی که با خود بازگرداند آزمایشات را با موفقیت پیش برد. او 
موفق شد به نتیجه برسد، چون کنجکاو بود و در نتیجه راه حل را با همه پیچیدگی ها پیدا کرد.

مجمع جهانی علم؛ از دیروز تا امروز

مجمع جهانی علم به عنوان بدیل مجمع جهانی اقتصاد در حوزه علم ۱۹ سال پیش با ابتکار 
یونسکو و شورای بین المللی علوم (ICSU) شروع به کار کرد. زمینه شکل گیری این مجمع در 
اصل کنفرانسی بود تحت عنوان کنفرانس جهانی علم که در انتهای قرن بیستم در سال ۱۹۹۹ 
به میزبانی آکادمی علوم مجارســتان در بوداپست برگزار شد. پس از این کنفرانس نظر به خأل 
وجود همایش علمی بین المللی در این ســطح یونســکو با همراهی شــورای علوم و انجمن 
پیشــبرد علوم آمریکا (AAAS) به طور رســمی مجمع جهانی علم را به صورت دوساالنه در 
بوداپســت راه اندازی کردند. مجمع تا سال ۲۰۰۹ در بوداپست باقی  ماند، اما از ۲۰۱۱ قرار بر این 
شد که به صورت گردشی هر دو سال در یک کشور برگزار شود. به عالوه مجمع علم از نخستین 
دور برگزاری خود در هر دوره با تم موضوعی مشــخصی آغاز به کار می کرد. به این صورت که 
در هر دوره موضوع بحث ها در چارچوب یکی از چالش هایی که جامعه علمی خود را مشخصا 
با آن درگیر می دید، تعریف شده و می شود. به عنوان نمونه موضوع دور اول در سال ۲۰۰۳ علم 
و جامعه، موضوع نشســت ۲۰۰۹ آگاهی و آینده، سال ۲۰۱۳ علم برای توسعه پایدار جهانی و 
سال ۲۰۱۷ علم برای صلح بود. موضوع دوره دهم مجمع جهانی با توجه به شرایط کنونی و 
تجربه همه گیری کووید۱۹ بنا بر مذاکراتی که از ســال ۲۰۱۷ و نشســت اردن در جریان بوده (و 
درنهایــت به انتخاب آفریقای جنوبی برای میزبانی این نشســت انجامیــد) علم برای عدالت 
اجتماعی انتخاب شد. موضوعی که انعکاس مستقیمی در بسیاری از پنل های منتخب مجمع 

امسال و همچنین سخنان سخنرانان حاضر داشت.

نجوم، فضا و نیمکره  جنوبی

نجوم و گروه های نجومی آفریقایی حضور بســیار پر رنگی در سراسر نشست امسال داشتند؛ 
به ویژه که ساخت پروژه SKA یا آرایه کیلومتر مربعی روز پنجم دسامبر (یک روز پیش از آغاز 
رسمی مجمع جهانی علم) به طور رسمی به صورت هم زمان در آفریقای جنوبی و استرالیا 
کلیــد خورد. این مجموعه پس از تکمیل در ســال ۲۰۲۸ حدود یک کیلومتر مربع وســعت 
خواهد داشت و حساسیت آن تا ۵۰ برابر هر رادیوتلسکوپ دیگری در دنیا خواهد بود. جدا از 
این مجموعه، آفریقای جنوبی در عین حال صاحب بزرگ ترین و قوی ترین تلسکوپ نوری در 
نیمکره جنوبی است؛ تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۵ ساخت آن در نزدیکی 
شمال شرق کیپ تاون به پایان رسید. از نظر نجومی، آفریقا در حال حاضر به واسطه تلسکوپ 
بزرگ آفریقای جنوبی در ســاترلند، تلســکوپ رادیویی مرکات (MeerKAT/ آرایه تلسکوپی 
کارو)، مرالیت (MeerLICHT) در استان کیپ شمالی آفریقای جنوبی، در کنار رصدخانه هایی 
چون اوکایمدن در مراکش، رصدخانه انتوتو آدیس آبابا در اتیوپی و سیســتم استریوسکوپی 
انرژی باالی نامیبیا جایگاه ویژه ای در سراســر قاره آفریقا و تمام نیمکره جنوبی دارد. انجمن 
نجوم آفریقا و دفتر نجوم برای توســعه اتحادیه بین المللی نجوم (IAU-OAD) در مجمع 
امسال میزبان نشستی درباره پیشبرد امیدهای نجومی آفریقا و بررسی تحوالت دو سال اخیر 
این قاره در حوزه نجوم بودند. در این نشســت، به طور خاص کوین گاوندر، رئیس دفتر نجوم 
برای توســعه، اشــاره کرد رشد نجوم می تواند با رشد توســعه در منطقه همراه باشد که ما 
می توانیم از نجوم برای تحریک توسعه مهارت ها و فعالیت های اقتصادی استفاده کنیم. تب 
مدوپه، رئیس انجمن نجوم آفریقا (AfAS) و استاد نجوم دانشگاه نورث وست نیز با اشاره به 
شرایط حاضر آفریقا گفت در واقع این قاره دوران طالیی را در حوزه نجوم سپری می کند، اما 
چالش هــای فراوانی نیز وجود دارد و بــرای مثال آفریقا همچنان ستاره شناســان حرفه ای 
به شدت کمی دارد. او اضافه کرد: علی رغم این واقعیت که ما زیرساخت های پیشرفته ای در 
اختیار داریم، از نظر آموزشــی همچنان با کمبودهای فراوانی مواجهیم. به گفته او در تمام 
آفریقــا در حال حاضــر تنها ۳۰۰ دکترای نجوم وجود دارد، درحالی که در مقام مقایســه، در 
بریتانیا بیش از ۶۰۰ منجم حرفه ای در حال کار هستند. او اضافه می کند: ما نمی خواهیم در 
نهایــت تنهــا تولیدکننده داده برای فرســتادن آن به اروپا باشــیم. مســئله دیگر مشــکل 
سرمایه گذاری است. پروفسور میرجانا پوویچ از انجمن نجوم آفریقا و استادیار مؤسسه علوم 
و فناوری فضایی اتیوپی اضافه می کند که به جز آفریقای جنوبی، بودجه و حمایت دولتی کم 
است و در بسیاری از کشورهای آفریقایی، نجوم همچنان برای همه قابل دسترس نیست. این 
یعنی ما هنوز راه درازی در آگاهی بخشــی و توضیح دادن این مهم که چگونه نجوم در رشد 

آفریقا می تواند مهم باشد، پیش رو داریم.

دهمین مجمع جهانی علم ســرانجام پس از یک ســال تأخیر در نتیجه همه گیری کرونا، در روزهای ششم تا نهم دســامبر (۱۵ تا ۱۹ آذر) امسال در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد؛ 
رویدادی که از خیلی جهات در نوع خود بزرگ ترین رویداد علمی ای به شــمار می رفت که تا به امروز در قاره آفریقا برگزار می شد. رویدادی که به ویژه در این نوبت با توجه به شرایط خاص 
جهان و به خصوص کشــورهای آفریقایی اهداف متعددی را در حوزه سیاســت گذاری کالن علمی و نقش آن در جامعه دنبال می کرد. شعار اصلی مجمع امسال علم برای عدالت اجتماعی 
بود که در جریان آن تالش شده بود در طول پنل های مختلف به مسئله عدالت اجتماعی در جامعه علمی و نقش علم در کمک به حل کردن چالش های سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف 
پرداخته شود. اما و اگرهای توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، بهداشت، همه گیری کووید ۱۹، لزوم بهادادن به دانش بومی و لزوم پایان دادن به نادیده گرفتن تعرضات و نابرابری های جنسیتی 
از ســوی جامعه علمی از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در مجمع جهانی علم امســال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از نظر پراکندگی مجمع امسال با حضور گسترده دانشگاه ها، مراکز 
علمی، پژوهشگران و سیاست گذاران آفریقایی، اروپایی، آمریکایی و همچنین نمایندگانی از خاورمیانه و آسیای شرقی برگزار شد. به عالوه اگرچه نام ایران در میان سخنان برخی از سخنرانان بین المللی حاضر در اشاره به شرایط دانشگاه های ایران 

در ماه های گذشته در مجمع امسال شنیده می شد، اما به وضوح از خود ایران یا مؤسسات و دانشگاه های ایرانی در میان پنل ها خبری نبود. به جز هیئتی کوچک که برای بازدید از مجمع آمده بودند.

علم برای عدالت اجتماعی
گزارش اختصاصی «شرق» از دهمین نشست جهانی علم در کیپ تاون آفریقای جنوبی

روش هــای مکانیکــی در دوره ای از تمدن ســرزمین هایی که اســالم در آنها 
حضور داشــت؛ همچنین کشــور چین، به رده  باالیی رســیده بــود. به ویژه بابت 
کاربرد روش های مکانیکی در چرخاب ها. امــا در این میان هند تصویری متفاوت 
را نشــان می دهد. ممکن اســت به دلیل ابهــام در داده ها و اخبــار موجود، که 
می تواند برآمده از نابودی اســناد و افزارها و ساخت واره ها در پیروزی های ترکان 
در ســال های ۱۱۹۰م. باشد، برداشــت و فهم گمراه کننده ای از هند داشته باشیم. 
این طور به نظر می رســد که در هند و در جنوب آسیا به  مراتب کمتر از ماشین ها 
اســتفاده می شــده اســت. صدالبته تعدادی چرخ های آب کش کار می کردند و 
برنج کاران در جاوه و بالی، در زمانی نامعلوم، افزارها و دستگاه های مکانیکی ای 
برای باال کشــیدن آب ساخته بودند. این رده از دســتگاه ها از یک لوله خیزران یا 
ناوه محوردار ســاخته می شــد که آن را از آب نهرها یا رودخانه ها پر می کردند. 
همین  که لوله یا ناوه از آب پر می شــد، زیر ســنگینی آب، به  ســوی دیگر غلت 
می زد و مقداری از آب نهر را به ســطح مزرعه می رساند. به نظر می رسد در هند 
تا پیش از ۱۲۰۰م. اثر و خبری از ماشین هایی که شامل چرخ دنده، قرقره، ضامن یا 
بازوی جنبنده داشته باشند، نبود. به زبان ساده اگر فهم ما درست باشد، نه چرخ 
ریســندگی و نه چرخ آب کش از نوع دنده دار آن  که درواقع چرخ ایرانی اســت، 
تــا بعد از این تاریخ به هند آورده نشــده بود. با تمام این گفته ها، نمی توان گفت 
که هند فاقد فناوری بوده اســت؛ زیرا شــبه قاره هند از منظر داشتن فراورده های 
غذایی، منســوجات، دارو، مواد معدنی و فلزات، ســهم سترگی در تمدن جهان 
دارد. نبود ماشــین به هیچ وجه دلیل فناوری عقب مانده نبود؛ بلکه دلیل آن بود 
که در قیاس با نوع پیشــرفت های فناورانه که ایران و چین را مشــخص می کرد، 

نقطه تأکید هند در جای دیگر قرار داشته است.
به فناوری چگونه نگاه کنیم؟

یکــی از راه ها و شــیوه های تحلیل این گونــه تفاوت  ها میــان تمدن ها، نگاه 
تیزبینانــه در مقایســه میــان روش هــای کشــاورزی اســت. ایــن کار را یکی از 
پژوهشگران بنام، خانم پروفسور «فرانسیسکا بری»، برای دو منطقه از چین انجام 
داده اســت. او دریافت در شــمال، کاشت گندم تا ســال ۱۰۰۰م. تا آنجا پیشرفت 
کرد که گاوآهن، کلوخ شــکن، بذرافشــان و کج بیل که به  وسیله حیوانات کشیده 
می شــدند، در مزرعه های بزرگ به کار گرفته می شــدند. جالب اینکه گاوآهن ها، 
خیش آهنی و خاک برگردان داشتند. کلوخ شکن ها هم دندانه های آهنی داشتند. 
اگر به جنوب چین نگاه کنیم، به نظر می رســد کشــت برنج از پیشــرفت کمتری 
برخوردار باشــد؛ زیرا مزرعه ها کوچک بودند و ابزارهای دســتی کارآمدتر بودند. 
با این احوال پروفســور بری نشــان داده که مجموعه  پیچیــده و ارتقایافته ای از 
افزارهای کامل کننده، ازجمله افزارهای دســتی برای علف چینی و ماشــین های 
بوجاری و آســیا برای فراوری فراورده های پس از برداشــت خرمن در دسترس 
بوده است؛ بنابراین چین جنوبی در مقایسه با چین شمالی عقب مانده نبود؛ بلکه 
وضعیت خود را بــا فراورده ای کامال متفاوت و محیطی دگرگون، ســازگار کرده 
بود. فرانسیســکا بری، هوشمندانه نشــان می دهد که هر ناحیه ای مجموعه ای 
از افزارهــای خودش را دارد کــه متمایزند و اگر کمی با دید گســترده تر بنگریم، 
می توانیم از مجموعه فناوری های هر منطقه خاص جغرافیایی ســخن بگوییم؛ 
کمااینکه درباره تمدن کهن ســرزمین عزیزمان ایران هم چنین است. هم مقایسه 

مناطق متفاوت جهان با ایران و هم ناحیه های مختلف در حوزه تمدنی ایران.
نگاه تحلیل محور بر مجموعه های فناوری

بــرای آغاز چگونگی تحلیل مجموعه های فناورانــه، یکی از روش ها و راه ها 
نگریســتن به شیوه ها و فن هایی است که قوم های گوناگون برای به دست آوردن 
غذا و دیگر نیازمندی های خود به کار می گیرند. برای نمونه شگفت انگیز است که 
صحرانــوردان برای فراهم کردن انواع خوراک ها، همچنین برای لباس و پناهگاه، 
تــا حد زیادی به حیوانات وابســته بودند. در مقابل، مــردم جنوب هند و جنوب 
شرقی آسیا، نزدینانه (تقریبا) به همان اندازه که صحرانوردان به حیوانات وابسته 
بودنــد، برای فراهم آوردن خوراک و ســوخت و دارو و لبــاس که از کتاب با پنبه 
می بافتند و نیز خانه های شــان که از چوب و بوریای بافته از نخل ساخته می شد، 
از غالت و درختان بهره می بردند. گاهی کشت غالت و پرورش درختان هم دوش 
و تنگاتنگ یکدیگر پیش می رفــت. به ویژه در نواحی جنگل های بارانی که حفظ 
و نگهداری درختان از سایش و فرسایش خاک، در نتیجه بارش باران های شدید، 
جلوگیری می کرد. برای نمونه در بخش هایی از جاوه، نه فقط مزرعه های باتالقی 
برای کشــت برنج وجود داشت؛ بلکه روی زمینی که مخصوص کاشت سبزی یا 
نیشکر بود، درخت نشانده می شــد و به این شیوه زمین زایا در دو سطح فراورده 
تولیــد می کرد. در پایین و روی زمین غله و ســبزی بــود و در باال و روی درختان 
میوه به بار می نشســت. به کار بردن واژه یا اصطالح «کشــاورزی چند ســطحی» 
برای چنین ســامانه ای بسیار بجاست. در جنوب آســیا، سامانه های مختلفی به 
این شــکل پدید آمده بود. گاهی در حاشــیه پهنه های بازی که ویژه کشت برنج 
آبی بود، درخت نشانده می شــد. گاهی درختانی که فراورده شان میخک بود که 
عمده فراورده صادراتی جزایر اندونزی است، داخل این سامانه ها کاشته می شد. 
در مقابل برخی هازمان ها یا جوامع در جزایر کوچک تر، بیشتر برای گذران غذایی 
خود، متکی به ماهی گیری و ســامانه های دریایــی و رودخانه ای بودند؛ بنابراین 

ســامانه ها و مجموعه های فنــاوری بنیادین 
آنها، شامل انواع قایق ها بود که نقش مهمی 
در بقای آنان داشتند. از مقایسه شیوه غذایابی 
ســوارکاران و شــبانان بیابان گرد با کشاورزان 
جنوب آســیا و از مقایسه جوامع کشت برنج 
در چین جنوبــی با گندم کاران شــمال چین، 
به آســانی به انواع سامانه ها و مجموعه های 
فناوری محور در ارتباط بــا تولید مواد غذایی 
و خــوراک و دیگر نیازمندی هــای زندگی پی 
می بریــم؛ امــا نه تنهــا در میــان مردمی که 
پــرورش حیوانات را برعهــده  گرفته بودند و 
آنان که انواع مختلف غــالت و فراورده ها را 
به بار می آوردند؛ بلکــه در میزان عملیات و 
مقدار استفاده از مهندسی نیز تفاوت و تضاد 
وجود داشت. این تفاوت و تضاد هم اکنون هم 
وجود دارد. در جامعه هایی که به برنج کاری 
یا کشت فراورده از نوع دیگر اشتغال داشتند، 

هر مزرعه حتی اگر خیلی کوچک هم بود، می توانست مقدار زیادی مواد خوراکی 
به بار آورد. گذشــته از این، در مزرعه هــای کوچک و در جاهایی که اقلیم بارانی 
بود، کارهای فنی ساختمانی الزم، برای تدارک آب برای کشت برنج، به نیروی کار 
کمتری نیاز داشت. در چین شمالی داستان متفاوت بود. مزرعه ها بزرگ تر بودند 
و به کار بردن وســایل و افزارهایی که به نیروی حیوان کشــیده می شدند، صرفه 
داشــت. کارهای مهندسی، چه برای تدارک آب و شبکه های آبیاری برای نواحی 
خشــک و چه به ویژه برای جلوگیری از سیل و طغیان رودخانه ها، مانند رودخانه 
زرد، باعظمت و وســیع بود. در ایران بزرگ و عراق امروزی که بخش هایی از آن 
در آن دوره ها زیر پرچم ایران یا دیگران بود، مجموعه ها و ســامانه های فناورانه 

مشابهی وجود داشت.
مجموعه های فناوری آسیایی در یک نگاه کلی

در منطقه ایران و عراق امروز فناوری بنیادین برای بقای کشــاورزی و آبیاری 
ابداع شده بود. ماشین هایی هم که به کار می رفت، عبارت بودند از استفاده وسیع 
از چرخاب ها، آســیاهای بادی، چرخ ریسندگی، چرخ دنده، نقاله و قرقره. کارهای 
مهندســی هم که در این منطقه صورت گرفته کارهای اساســی مانند سدسازی 
و کانال کشــی بود. اگر به نواحی کویری ایران ســفر کنید، به شــگفتی کانال های 
افقی و عمودی آب ها، ازجمله قنات پی می برید. در چین شمالی فناوری بنیادی 
برای بقا کشــاورزی و دیم بود. ماشین هایی که در این منطقه جغرافیایی استفاده 
می شــد، چرخاب ها و چرخ ریســندگی و چرخ دنده و قرقره و نقاله بود. کارهای 
مهندســی هم در چین شمالی کانال کشــی و سیل گیر سازی بود. در چین جنوبی 
فناوری بنیادی بقا بر اســاس برنج کاری آبی بود و ماشین های شــان به چرخ آب 
باالبر محدود می شــد. در چین جنوبی همان گونه که دالیلش را نوشــتم، بیشتر 
کارهای مهندسی کوچک بود. البته مورد متمایز آن در النکا و انگ کور، دو ناحیه 
در چین جنوبی، هم بود. مهندســی در چین جنوبی ســاخت مخازن کوچک آب 
برای آبیاری مزرعه های برنج بود. در آســیای مرکزی و مراتع و دشــت های آنجا 
فنــاوری بنیادی بقا پرورش حیوانات بود. به نظر می رســد این ناحیه جغرافیایی 
نزدینانه هیچ ماشین مهندسی محور نداشتند؛ مگر دستگاه های بافندگی سیار. در 
این ناحیه هیچ ســازه مهندســی، مانند آنچه چند خط باالتر درباره دیگر نواحی 

گفتیم، به چشم نمی خورد.
مهندسی در ایران و چین شمالی

تا اینجا آموختیم که در ایران و چین شــمالی ماشین ها و سازه های مهندسی 
شاهکارهایی به چشم می خورند که در تمدن بشر کم نظیرند. مقدار کار مهندسی 
بیشــتر و عظیم تر از جنوب آســیا بود. صدالبته در جنوب آسیا کارهای مهندسی 
ویژه ای مانند شــبکه های انگ کور از جهات بســیار غیرعــادی و نامتعارف بود. 
این تفاوت ها، چه در ســاخت و چــه در اندازه برگرفتــه از تفاوت های محیطی، 
نیازمندی های جامعه و شــرایط اقلیمی بود؛ اما ورای شــرایط وابســته به آب و 
خاک و هوا و محیط  زیســت، دو عامل مهم دیگر هم باید دیده شــود. نخســت، 
نهادها و سازمان های وابسته به مالکیت زمین اهمیت بسیار داشت. مزرعه های 
پهنــاور یا امالک بزرگ در چین شــمالی و نیز اعمال حقوق مالکیت به  وســیله 
پادشــاهان انگ کور، همگی به دست زدن به ساخت وســاز ماشین ها و سازه های 
مهندســی کمک می کردند. نکته مهم بعدی هم تراکم جمعیت اســت. درواقع 
تراکم جمعیت همواره عامل تأثیرگذاری در دگرگشــت های جوامع بوده اند و این 
رونــد حتی امروز هم ادامه دارد. وقتــی نیاز بود که جمعیت زیادی، از یک زمین 
کوچــک خوراک روزانه خود را تهیــه کنند، نیاز به شــبکه های آبیاری بزرگ تر و 
پیچیده تر احساس می شد. بزرگ تر از آنکه برای یک ناحیه کم جمعیت در همان 
منطقه الزم بود؛ درعین حال نیروی کار بیشــتری هم برای ساختن چنان شبکه ای 
الزم می آمد. این نکات بیشــتر به فناوری خوراک و غذا و نیازمندی های اساســی 
زندگی یعنــی فناوری برای بقا و زیســت و زندگی بازمی گــردد. جنبه دیگر یک 
مجموعه و سامانه فناوری منطقه ای وابســته به نهادها و سازمان هاست. برای 
نمونــه معبدها و دیرهای بودایی در چین و ژاپن که در روند رو به رشــد صنعت 
چاپ و برخی از اقسام فلزگری نقش داشتند. همچنین از معبدها و دیرها و دیگر 
اماکن آیینی به مراتب مهم تر، ســازمان های مرتبط با حکومت و بازارها و ارتش 

بودند که نقش پررنگی داشتند.
جان کالم

آنچه گفتم روشــن می کند که چرا بیشــتر وقت ها کافی نیســت که فقط به 
انتقــال فناوری از یک فرهنگ بــه فرهنگ دیگر بیندیشــیم؛ بی آنکه تغییرات و 
اصالحاتــی را کــه در تکنیک یا فن کــه به  احتمال  زیاد در پــی آن خواهد آمد، 
تشــخیص دهیم. همچنین اختراع های نو را که در ایــن انتقال و ترابرد فناوری 
رخ می دهد، از چشــم دور بداریم. هرجا رد پایــی از فناوری بقا و نیازمندی های 
زنده مانی در میان اســت، احتمال دارد که شــرایط محیطی، بسیاری از روش ها 
و فن هایــی را که انتقال  یافته اند، در ســرزمین جدید نامربوط تشــخیص دهد و 
در آن روش هــا و فن ها، تغییرات بســیاری اعمال کنــد. همچنین اگر در نهادها 
و ســازمان هایی که در فرگشت و دگرگشت و رشــد فناوری اثر گذاشته اند، نگاه 
کنیم، درمی یابیم که پشــتیبانی از صنعتگران گاه از سوی ثروتمندان بوده است 
و گاه از ســوی قدرتمندان. همچنین باید به نقش نپاهشــگاه ها یا رصدخانه ها 
مانند بغداد امروزی یا کایفنگ نگاهی پرسون داشت. رصدخانه ها و برای نمونه 
رصدخانــه پرافتخــار ایرانی ها در مراغه، تدارک و ســاخت وســایل و ابزارهای 
دانشــی و فنی را برای حکومت در نظر داشــت. رصدخانه ها در تهیه نقشه ها 
یا دست کم در بررسی پرســون گاه شمارهای مورد اعتماد نقش مهمی داشتند. 
گاه شــمار از دیدگاه دولت برای تعیین مالیات و برپاداشــتن مراســم مهم بود. 
البته یادمان باشــد که نپاهشــگاه ها یا رصدخانه ها همیشه فقط مشغول انجام 
کارهایی چنین گره خورده با مناســبت های 
اجتماعــی و سیاســی نبودنــد و کارهای 
پژوهشــی در صدر امور قرار داشت. اجازه 
دهیــد پایان بخش ایــن مقاله کوتــاه این 
باشــد که یکی از وجوه مهــم فناوری بقا 
در ایــران و عراق امروز، ســدهای ســنگی 
بزرگی است که برای انداختن آب به مسیر 
کانال های آبیاری ساخته می شد. همچنین 
آســیاهای آبی برای خردکردن و آردکردن 
غالت به وفور وجود داشــت. آنچه در این 
مقالــه خواندید گزیــده ای از کتاب فناوری 
در تمدن جهان بود که اســتاد پیش کسوت 
دانشــگاه ام آی تی، «آرنولد پیسی» نوشته 
است و نسخه ویراســت اول آن را سال ها 
پیش مترجم نام بردار کشــورمان، «فریدون 
بدره ای» ترجمه کرده اند که افسوس مندانه 
سال هاست دیگر تجدید چاپ نشده است.

فناوری برای بقا و زندگی
از هند و چین تا ایران چگونه مردمان از ماشین ها و مزارع استفاده می کردند
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