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رازماندگاری:
نکوداشتدر

ثبوتییوسفدکتر

پذیرش دانشگاه های دولتی ، که زیرنظر وزارت علوم کار می کردند ، بود . وزارت 
اجازه ی  خصوصی  بخش  به  گرفت  تصمیم  فراوان  تردید  و  شک  از  پس  علوم 
ورود به آموزش عالی را بدهد ) گو این که از سال 1361 دانشگاه آزاد با تأسیس 

شعبه های فراوان چنین کاری کرده بود ( .
   در زنجان من با همراهی دکتر سعداله نصیری قیداری )از دانشجویان شیرازم( 
تأسیس  مجوز   . کنیم  شرکت  خیر  کار  این  در  گرفتیم  تصمیم  دیگر  تن  چند  و 
علوم  وزارت  از  را  رازی  عبدالرحمن صوفی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
گرفتیم ، در 1384 . در سال های اول مقاطع کارشناسی و در چند سال اخیر بعضی 
مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های عمدتًا علوم انسانی و علوم اجتماعی را دایر 
کرده ایم . در چند سال اول که موج متولدان دهه ی 1360 به سن ورود به دانشگاه 
از  هیچ کدام  گذشته  سال  پنج  در  ولی   . داشتیم  متقاضی  انبوهی   ، بودند  رسیده 
مؤسسه های غیرانتفاعی ، از جمله صوفی رازی ، متقاضی الزم و کافی برای تأمین 

هزینه ها و ارائه ی خدمات مناسب نداشته اند .
را  دانشجو  ملزم می کنند  را  غیرانتفاعی  ، مؤسسات  علوم  وزارت  آیین نامه های    
از طریق کنکور سراسری بگیرند ، برنامه های مصوب وزارت علوم را اجرا کنند ، 
هیأت علمی به صواب دید وزارت خانه استخدام کنند ، شهریه ی دانشجویی برابر 
تعرفه ی وزارت علوم بگیرند ، درعین حال هیچ کمکی هم از وزارت خانه و دولت 
نخواهند! تکلیف روشن است . با این شرط و شروط غالظ و شداد نمی توان خدمت 

درجه یک ارائه کرد . در صوفی رازی هم ، چنینیم .
رازی  غیرانتفاعی صوفی  برای مؤسسه ی   ، رازی  نام صوفی  انتخاب  فلسفه ی    
زنجان ، ارادت من و دکتر نصیری به نجوم و دانشمندان قرون و اعصار گذشته 

ایران زمین است .

دربارهیمدرسهیکسبوکارصوفیزنجان
چند سال پیش با چند نفر از دوستان جهان دیده در مورد ضعف مدیران و مدیریت 
نهادهای تولیدی و خدماتی کشور صحبت می کردیم . گفته شد به مدت چند دهه 
ارتباط کمی با کشورهای دیگر داشته ایم . شیوه های مدیریت و بازاریابی مشتری 
 . است  متحول شده  بسیار  دیجیتال  تکنولوژی  و حضور  با ظهور   .  .  . و  مداری 
آموزش های کتابی ده - بیست سال پیش به طور بنیادی تغییر کرده اند . در دنیای 
امروز ، دانشجویی که می خواهد مدیریت کسب و کار و بازرگانی و بازاریابی و... 
یاد بگیرد ، باید آموزش میدانی در بطن جامعه ببیند و چنین رویکری را در کشور 
را  خودمان  مدیریت  و  کار  و  مدرسه ی کسب  گرفتیم  تصمیم   . نداریم  عزیزمان 

داشتپاس به ، شماره هر در تا شده آن بر گزارش ینامهفصل
تأثیرگذاراستادانازیکیبهرابحثیپژوهندگیوکوشندگیهاسال
استادان برای گزاریارج این تاکنون .دهد اختصاص دانشگاه
گرفته انجام یعقوبی محمود دکتر و رازانی رضا دکتر قدرگران
از که بود ارجمندان این شمار در نیز ثبوتی یوسف دکتر .است
دستیپیش 121یشماره» نو نگاه « ینامهفصل،نیک بخت
، است جامعه و دانشگاه ، علم یویژه که ،1398 بهار در ، کرده
دانشگاهپیشیناستادوداناخترفیزیکاینبهپُرباروگوییگفتطی

پهلوی،زندگی،تحصیالتوفعالیتهایاوپرداختهاست.
برگزیده علوم ماندگار یچهره عنوان به 1380 سال در ایشان
رازیصوفیعبدالرحمنعالیآموزشیمؤسسهزنجاندروشده
چهارم و سوم یسده اخترشناس بزرگ دانشمندان از یکی که

.استگزاردهبنیادرااستهجری
صورتبه را هاپاسخ و هاپرسشاز برخی ، گزارشینامهفصل 

.استکردهارائهبندیعنوان

ابوریحانیرصدخانه
نخستین   ، کشور  دانشگاه های  علمی  هیأت  اعضای  میان  در  که  می کنم  گمان 
کسی هستم که رسمًا آموزش اخترفیزیک دیده ام و به طور سیستماتیک نجوم و 

کیهان شناسی را وارد برنامه های درسی کشور کرده و پی گیر بوده ام .
  در 1350 ، به مدیران دانشگاه پهلوی گفتم نجوم و اخترفیزیِک نظری به طور 
نسبی در آن دانشگاه پا گرفته و وقت آن است که به جنبه های رصدی آن بپردازیم 
در  قابل عرضه  کار رصدی  بتوان  آن  در  را که  اولین رصدخانه  پیشنهاد کردم   .
مشورت  با   . پذیرفتند   . کنیم  تأسیس  شیراز  در   ، داد  انجام  بین المللی  عرصه ی 
به   Cassegrain انعکاسی  تلسکوپ  پنسیلوانیا یک  دانشگاه  نجوم  دپارتمان 
قطر پنجاه سانتی متر به شرکت استرومکانیک تگزاس و یک فتومتر مناسب به خود 
دانشگاه پنسیلوانیا سفارش دادیم . ساختمان رصدخانه را دفتر فنی دانشگاه طراحی 
کرد و ساخت و رصدخانه در پاییز 1355 آغاز به کار کرد . نامش را هم گذاشتیم 
رصدخانه ی ابوریحان بیرونی . این نام را هم من پیشنهاد کردم . از 1359 تا 1365 

ریاست این رصدخانه با خود من بود .
  رصدخانه ی بیرونی اولین رصدخانه ی پژوهشی کشور بعد از رصدخانه ی مراغه 
) سده ی هفتم هجری قمری ، زمان خواجه نصیرالدین طوسی ( در کشور است! 
را  رصدخانه  سالگی  پاییز 1395 چهل  در  شیراز   . می کند  رصد  ستاره  هنوز هم 
 ، گاینن  ادوارد  جمله  از   ، اولیه  از دست اندرکاران  نفر  چند  و  من   . گرفت  جشن 

حضور داشتیم .

جهانعلومفرهنگستاندرعضویت
نامیده   Third World Academy of Sciences ابتدا  فرهنگستان  این 
می شد و اکنون TWAS( The World Academy of Science s( نامیده 
می شود . مؤسس آن عبدالسالم ) 1926 - 1996 ( پاکستانی است : دانش آموخته ی 
البراتوار کاوندیش کمبریج ، استاد ایمپریال کالج لندن و برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک 
، مبتکر و مؤسس مرکز فیزیک نظری   ) با گالشو و واینبرگ  در 1979 ) مشترک 

تریست ایتالیا و باالخره مبتکر و مؤسس فرهنگستان جهانی علوم در 1983 .

مؤسسهیآموزشعالیوغیرانتفاعیعبدالرحمنصوفیرازی
در دهه های 1370 و 1380 ، شمار متقاضیان آموزش های عالی بیش از ظرفیت 
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وقت  وزیر   ، فرهادی  دکتر  آقای  دیدار  به   . کنیم  دایر  فکر می کنیم  آن چه  برابر 
علوم ، رفتیم . هدف را گفتیم و اجازه خواستیم مدرسه ای خاص تربیت مدیر با 
مشخصات مورد نظرمان در مقطع کارشناسی ارشد ، تأسیس کنیم . مجوز صادر 
شد . مدرسه ی کسب و کار صوفی را به عنوان یکی از زیرمجموعه های مؤسسه ی 

آموزش عالی غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی تأسیس کردیم )1395( .
است.  گرفته  دانشجو  دوره  سه   ، امروز  به  تا   ، کار صوفی  و  کسب  مدرسه ی    
عالوه بر   . کشورند  کارداران  و  کسب  و  میانی  مدیران  از  عمدتًا  دانشجویان 
، آموزش های میدانی را زیرنظر مدیران  آموزش های کتابی مصوب وزارت علوم 
مدیریت  با شگردهای  و  می بینند  کشور  خارج  بعضًا  و  کشور  و سرشناس  موفق 
جهانی آشنا می شوند . ببینیم تا ده سال آینده چه گلی به سر خودمان و به تاج 

مدیریت کشور خواهیم زد .

تغییراقلیموگرمایشزمین
علمی  مجامع  در  حضور  امکان  و  فرصت  میالدی   1990 و   1980 دهه های  در 
خارج از کشور را داشتم و درباره ی گرم شدن زمین و تغییر اقلیم زیاد می شنیدم. 
دانش الزم را نداشتم و مطلب زیادی دستگیرم نمی شد . تصمیم گرفتم یاد بگیرم. 
 Intergovemental Panel for Climate  ( گزارش  جلد  سه 
Change IPCC ( را گرفتم . جلد اول را با حوصله خواندم ، دو جلد دیگر را 
ورق زدم . اولین درس تغییر اقلیم را در 1388 در دانشگاه علوم پایه ی زنجان دادم. 
سال بعد درس را تکرار کردم . مطالب درسی را با کمک دانشجویانی که درس را 
گرفته بودند جمع آوری کردم و به صورت کتابی 230 صفحه ای درآوردم . عنوان 
کتاب را زمینگرم:ارمغانسدهیبیستویکمگذاشتم . گیتاشناسی 

آن را چاپ کرد )1390( .
اقلیم و گرمایش زمین عالقه مند شده بودم . نوشته ها و گزارش های    به تغییر 
به تدریج جزو معدود صاحب نظران   . بین المللی را پی می گرفتم  کنوانسیون های 
تغییر  پژوهشکده ی  دهد  اجازه  کردم  پیشنهاد  علوم  وزارت  به   . شدم  رشته  این 
اقلیم و گرمایش زمین را در دانشگاه علوم پایه ی زنجان تأسیس کنیم . اجازه ی 
پژوهشکده ی نوع دوم ) یعنی از دولت پول نخواهیم ( صادر شد . پژوهشکده در 

1390 تأسیس شد .

توصیهبرایجوانان
در گذشته ها ، به مدت هزار و دو هزار سال ، نه دانش مدرن امروزی وجود داشت 
و نه تکنولوژی ماشینی و پرشتاب امروزی . تغییر در سراسر جهان بسیار کند بود . 
پدرها و مادرها آن چه را از راه و رسم زندگی می دانستند به فرزندان می آموختند ، 
پیر می شدند و صحنه را ترک می کردند . فرزندان برومند به صحنه وارد می شدند. 
کمی بیش تر از پدران و مادران می دانستند ، ولی نه خیلی زیاد . در دنیا گونه ای 

تعادل وجود داشت . 
  در پایان سده ی هفدهم میالدی ، از برکت دانش مدرن مبتنی بر شواهد تجربی 
بازه ی زمانی کوتاه صد  . متعاقب آن در  و آزمایشگاهی ، ماشین بخار اختراع شد 
اروپا و سپس آمریکای شمالی ، دانش های جدید دیگر   ، از دنیا  ساله ای ، بخشی 
را  ناآگاهان  و  بی دانشان  و  شدند  توانا   . آفریدند  را  دیگر  پرقدرت  فن آوری های  و 
این  از   ، آفریقا  و  چین   ، هند   ، ما  جغرافیایی  منطقه ی  مردم   . گرفتند  زیرسلطه 
تحول ناآگاه بودند . به درجات زیر نفوذ اروپای قدرتمند رفتند ، یا به کلی مستعمره 
شدند . وقتی هم که از خواب هزاره ها و سده ها بیدار شدند ، به جای بررسی علل 
عقب ماندگی های شان ، به بد و بیراه گفتن پرداختند . به زعم خود ، حرف حساب شان 
این بود که استعمارگران انصاف و عدالت سرشان نمی شود و حق و حقوق دیگران را 
پایمال می کنند . غافل از این که در دنیایی که خدا آفریده ، صاحبان قدرت همیشه 
الگوهای زندگی بسیار  : تازه ، سرعت تغییرات در  ضعیفان را زیر مهمیز داشته اند 
پرشتاب بود . به جا ماندگان ، اگر هم سبب اصلی عقب ماندگی شان را درست ارزیابی 
کرده بودند ، زیرساخت و فرصت الزم برای رسیدن به قافله ی پیش تازان را نداشتند. 
چنین بود که بخش عظیمی از جهان باستان ، از سواحل مدیترانه گرفته تا اقیانوس 
آرام و تمام آفریقا ، مستعمره ی چند ده میلیون اروپایی شد . از بومیان قاره های دید 

سخن نمی گویم که خود داستان پر آب چشم دیگری است .
  به هر حال ، نزدیک به هفتاد - هشتاد سال است می دانیم دوای دردهای مان 

چیست . حکیم طوس گفته بود : 

» توانا بود هر که دانا بود « ، ولی یادمان نبود . االن می دانیم برای توان داشتن 
باید دانش داشته باشیم . در این راه هم می کوشیم ، ولی چون سابقه و تجربه ی 

طوالنی در کسب دانش های نو نداریم ، پیشرفت مان کند است . 
  پیش تر گفتم آن چه جهش اروپا را در دویست سال پیش رقم زد ، اختراع ماشین 
بخار و فن آوری های دیگر بود که به انسان اروپایی اجازه داد به قدرت های چند 
ده، چند صد و چندین و چند هزار اسب بخار دست یابد . انسان آسیایی و افریقایی 
سال ها به قدرت عضالنی خود و یکی دو اسب و گاوش بسنده کرد و درجا زد . بر 

گذشته حسرت آوردن خطاست . االن در کجای تاریخ هستیم؟ 
 . است  تکرار شدن  حال  در   ، داد  رخ  پیش  سال  دویست  آن چه  من  نظر  به     
که  است  داشته  بزرگی  جهش  فن آوری  و  دانش  جهان  گذشته  سال  بیست  در 
سال  بیست  تا   . است  طوفانی تر  و  بلندتر  پیش  سال  دویست  جهش  از  احتمااًل 
که  بزرگی  شرکت های  و  دانشگاه ها  در  می شد  را  سریع  کامپیوترهای  پیش 
آزمایشگاه های تحقیق و توسعه داشتند سراغ گرفت . ولی فن آوری های دیجیتال 
مانند فن آوری های نانو، بیو و اینفو ، اینترنت بیگ دیتا و خیلی از دانش های مبتنی 
این سرعت عوض  به  را  نبود و جهان  رایج  امروز  اندازه ی  به  این فن آوری ها  بر 
نمی کرد . در دو کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه ی نوح هراری می خوانیم که 
انسان امروزی خلقت گیاهان ، جانوران و انسان را که تا دیروز به قدرت و حکمت 
خداوند نسبت می دادیم ، به دست گرفته است . به کمک مهندسی ژنتیک و ژن 
درمانی ، از سلول بنیادی ، رگ و پی و عضله و استخوان برای قلب و کبد و ریه و 
چشم و گوش و... می آفریند . گوسفند درسته خلق می کند . در لوله ی آزمایش بچه 
می آفریند . محصوالت گیاهی و حیوانی تراریخته که خدا نیافریده ، می آفریند . 
آهنگ دگرگونی ها در مقایسه با آن چه در دویست سال پیش با اختراع ماشین بخار 
و الکتریسیته رخ داد بسیار سریع تر است . به زندگی روزانه مان نگاه کنیم و ببینیم 
اینترنت به تنهایی چگونه راه و رسم زندگی را در همین پنج سال گذشته عوض 
کرده است ، به عنوان مثال : با گوشی هوشمند و کارت بانکی مان قبض آب و 
برق و تلفن پرداخت می کنیم . بلیت قطار و هواپیما می خریم . هتل رزرو می کنیم. 
اینترنتی سفارش  تاکسی های  درون شهری  برای سفر   . اینترنتی می کنیم  خرید 
می دهیم و هزار کاربرد دیگر ، ولی نرم افزارهای الزم برای این خدمات را خودمان 

ننوشته ایم. باز متکی به دیگران هستیم . باز داریم عقب می افتیم . 
از سواد  آیا شما جوانان و نوجوانان توجه کرده اید که سوادتان   ،   نکته ی دیگر 
پدران و مادران تان بیش تر است ؟ هروقت که پدران و مادران در کاربرد گوشی 
هوشمند و نصب فیلترشکن و تنظیم تلویزیون و . . . درمی مانند ، به شما متوسل 
می شوند . تبادل اطالعات بین نسلی وارونه شده است . اگر در آفرینش آن چه در 
دوروبرتان است سهمی نداشته باشید ، شما هم به سرعت کارایی تان را از دست 
خواهید داد و در زمره ی بی سوادان درخواهید آمد . امیدوارم همین چند نمونه از 
دگرگونی پرشتابی که در تمام نقاط جهان رخ نشان می دهد ، شما نسل جوان را 
به فکر وادارد . شما امید و آینده ی این مرز و بوم هستید . در بازه ی زمانی کوتاه 
ده - بیست ساله ای زمام امور کشور را به دست خواهید گرفت . به هوش باشید. 
نکند مانند پدران و مادران سالیان گذشته مان ، در دویست سال پیش که بی خبر 
بودند و زیر بار ناآگاهی کمر خم کردند ، امروز شما در خواب باشید و صحنه را 
این بار شما به دیگران واگذارید . رنج و درد ناآگاه بودن و ناتوان ماندن در سده ی 
بیست و یکم احتمااًل مهیب تر و رنج بارتر از آن چه در سده های هجدهم و نوزدهم 

بوده ، خواهد بود . 
  نظر دیگری دارم که ممکن است خیلی ها را خوش نیاید : از گذشته های دور ، 
عادات و آداب و باورهای زیادی را تا به امروز یدک کشیده ایم . جا دارد به آن ها 
افتخار کنیم و آراسته و پیراسته نگاه شان داریم . ولی به یاد داشته باشیم که کهنه 
هستند و اشیای موزه ای شده اند . همان طور که کاسه و بشقابی را که از چند صد 
سال پیش از زیر خاک بیرون آورده ایم در موزه نگاه می داریم و تحسینش می کنیم 
ولی می دانیم در سر سفره ی شام و ناهار امروزمان کارایی ندارند ، بسیاری از آداب 
و رسوم و پند و اندرزها و باورهای مان هم کهنه و اشیای موزه ای شده اند . می توانیم 
در سیاهه ی افتخارات تاریخی مان نگاه داریم ، ولی کارایی امروزی ندارند و اکثراً 
بازدارنده هستند . چه بخواهیم و چه نخواهیم کنار گذاشته خواهند شد ، هرچه زودتر 
بهتر . چنین کاری از نسل پا به سن گذاشته برنمی آید ، ولی از شما جوان نوجو و 

نوخواه و نواندیش ساخته است . موفق و مؤید باشید .


