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*

ســالها پیش زمانی را که یک کنکــوری تمامعیار بودم ،خوب به
خاطر دارم .دو سال بود که نه میهمانی میرفتم ،نه در مسافرتهای
خانوادگــی حضــور داشــتم و نه لحظــهای را بدون اضطــراب آن
امتحان کذایی ،میتوانســتم با آرامش بگذرانم .عید هم در قرنطینه
کامــل بودم کــه مبادا آن دو هفتــه طالیی را که مؤسســه کنکور بر
آن تأکیــد کرده بود از دســت بدهم و رقیبان از من جلــو بیفتند .در
تمام آزمونهای آن مؤسســه و ســنجش مرتب شــرکت میکردم و
طبق پیشبینــی نمودارهــا و منحنیهای آن مؤسســه رتبهام باید
سهرقمی میشد.
بســیاری از ما فشــاری را که از طرف معلمان مدرسه ،کالسهای
خصوصی تکنیکهای تســتزنی ،خانواده و ســایر موارد! رویمان بود
خوب به خاطر داریم .به کمتر از رشتههای اصطالحا »تاپ« هم راضی
نمیشدیم! فقط داروسازی ،دندانپزشکی و پزشکی برای دانشآموزان
رشــته علوم تجربی و رشتههای مهندسی مکانیک ،کامپیوتر ،عمران و
برق ،موسوم به رشتههای »تاپ مکعب – سر نام اول این چهار رشته«
بــرای دانشآموزان رشــته ریاضی و فیزیک .در دنیــای دانشآموزان
علوم انســانی هم رشــته حقوق حرف اول و آخر را میزد .روز کنکور
فرا رســید و مردادماه رتبهها اعالم شــد .نتیجهای که برایش روزها و
شــبها تالش کرده بودم ،دســت نداد .من هم یک هفته تمام خودم
را در اتاق حبس کرده و اشــک میریختم .تصور میکردم دنیا به آخر
رســیده و تمام آرزوهایم بر باد رفته اســت .احتماال من جزء آن دسته
از دانشآمــوزان بدامتحــان بودم ،مثل خیلیهای دیگــر .گرچه دوره
کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی تهران خواندم و انصافا چیزهای
خوبی هم در طول آن ســالها یاد گرفتم ،اما بد ماجرا آنجاست که تا
مدتها فکر میکردم بخشــی از انتظاراتم برآورده نشده و در دانشگاه
هم آن آرمانشهری که در ذهن داشتیم و وعدهاش را داده بودند ،هرگز
محقق نشد.
روی دیگــر ســکه داســتان غمانگیز کنکور آنجاســت کــه هرگز
دانشآموزان در طول تحصیلشــان از ســوی معلمان و نظام ناکارآمد
آموزشوپرورش استعدادیابی نمیشوند .درست مثل داستان معروف
باالرفتــن مورچه و فیل و میمــون و ماهی از یک درخت میماند .حاال
بگذارید برایتان مثالی بزنم از تبعات ماجرا .دوستان زیادی را در اطرافم
میشناسم که بعد از اتمام دوره کارشناسی و حتی کارشناسیارشدشان،
از نــو دوباره کنکور دادهاند» .س« دوســت عزیزم کــه بعد از خواندن
مترجمی و چند ســال بعد از فارغالتحصیلیاش دوباره کنکور رشــته
تجربی داد و با پشــتکار و عالقهای که به پزشکی داشت و البته انگیزه
کســب درآمد باال ،توانست بعد از سه ســال و سهبار کنکوردادن قبول
شــود» .م« یکی از دوســتانم با مدرک کارشناسیارشد جامعهشناسی
از دانشــگاه تهران بعد از فارغالتحصیلیاش جامعهشناســی را کنار
گذاشت و رفت دنبال ریاضی و خوشبختانه االن معلم ریاضی موفقی
هم شــده است» .ت« ترم هفت مهندســی برق بوده که انصراف داده
و دوباره به عشــق زبان روســی از نو کنکور داد و االن هم به رشتهای
که خوانده بســیار عالقهمند اســت و در این حوزه کار میکند» .ل« در
دانشــگاه فیزیک خوانده و امســال در کنکور تجربی شرکت کرده تا در
یکی از شاخههای این رشته ادامه تحصیل دهد.
موارد باال تنها چند مورد معدود از دهها موردی اســت که در ذهن
موفق بهسرانجامرســیده پرداختم،
دارم .عالوهبراین تنها به ذکر موارد ِ
درحالیکه تعــداد افراد ناموفق در این راه بســیارند .حال بیایید کمی
واقعبینانهتر به داستان نگاه کنیم .اگر عمیقتر بنگریم ،گرچه این افراد
معدود موفق شــدهاند خواســته و تمایالت قلبیشــان را دنبال کنند،
اما بــرای این تغییر مســیر هزینه هنگفتی را هم خــود و هم جامعه
پرداختهاند .عزیزترین سرمایهای که در این میان از دست رفته ،روزهای
ناب جوانی بوده که فرد میبایست مطابق با نظریههای معمول تحول،
مراحل را درســت طی میکرده تا خود را برای شغلی درخور استعداد
و عالقه آماده کند .هزینه بعدی ،هزینههای سرســامآوری اســت که
برای ثبتنام در مدرســه خوب ،شــرکت در کالسهای کنکور و خرید
کتابهای کمکدرسی رنگارنگ صرف میشود و خانوادهها )به شکل
مســتقیم( و دولت متحمل شده و میشــوند .در نهایت هدف اصلی
هم پذیرش در دانشــگاه دولتی است و ترجیحا روزانه .اگر هم پذیرش
در دانشــگاه غیردولتی همراه با شــهریههای کمرشکن باشد که دیگر
وامصیبتا! هزینههای مادی و معنویای که باید در مسیر درست صرف
میشــد ،اما انگار در خاکریختن در جاده خاکی تباه میشوند که کامال
برخالف روند توسعه یک کشور است.
جان کالم آنکــه دانشآموزان و شــرکتکنندگان کنکور که هفته
گذشته رتبهتان اعالم شد و نتیجه تالشتان را بهخاطر آزمون غیراستاندارد
کنکور یا به هر دلیلی نتوانستید کسب کنید؛ مجازید امروزتان را با اشک
و آه سپری کنید ،اما فردا که برخاستید ،فکر کنید ،پرسوجو کنید ،تحقیق
و جستوجو کنید و در نهایت باز هم عمیق فکر کنید ،فارغ از آنچه پدر،
مادر و حتی معلمی که به شــما امید بسته در فالن رشته قبول شوید،
دوست دارید در آینده به چه کســی تبدیل شوید و چه کارهایی انجام
دهید .عالیقتان چیست و چه استعدادهایی دارید .بهشخصه عمیقا بر
این باورم که در هر انسانی حداقل در یک حوزه استعداد عجیبی نهفته
اســت .میدانم ممکن است راهنمای درســتی نداشته باشید و کمی
در این کار ســردرگم باشید .میتوانید از ویدئوهای الهامبخش یوتیوب
و آدمهــای موفق و مؤثری که دوروبرتان قــرار دارند کمک بگیرید که
نمونههای ملموس آن در سخنرانیهای »تِد« به وفور یافت میشود.
بیایید بار ناکارآمدی نظام آموزشوپرورشی را که در آن »بد-رشدی« و
نه پرورش پیدا کردهایم به کمک هم و صدالبته معلمان دلسوزی که در
این شنباد کنکور سعی میکنند چراغی را برایتان روشن کنند ،خود به
دوش بگیرید .دنیا به سمت »مهارتمحوری« پیش رفته و میرود ،نه
کنکورمحوری که حاصل چندین سال تالش را در آزمونی چندساعته و
چند نمره امتحانات نهایی خالصه کند .امروزه شرکتهای بزرگ بیش
از مدرکمحوری به مهارتمحوری روی آوردهاند و دانشگاههای کارآمد
انواع دورههای کارآفرینی را برگزار میکنند .اگر استعدادهایتان را کشف
کنید و مهارتهایتان را در همان راســتا ارتقا دهید ،میتوانید روزبهروز
در جایگاه بهتری قرار بگیرید .مدرک دانشــگاهی حداقل شرط الزم در
دنیای امروز اســت و بخش مهم موفقیت در مهارتها و تواناییهای
افراد در راستای استعدادشان نهفته است.
فراموش نکنید شکست در یک امتحان غیراستاندارد که بیشتر شبیه
به آشفتهبازاری با متاعهای نامرغوب شده است ،هرگز شرم ندارد .حال
آنکه قرار بر این بود آزمونی اســتاندارد به منظور غربالگری درســت و
دقیق باشد.
* کارشناسارشد روانشناسی بالینی و کارشناس زیستشناسی

روزی که دونالد ترامپ وارد دفتر ریاســتجمهوری شــد ،فضای محزونی بر
اصلیترین مرکز تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ) (EPAدر شهر
دورهام ایالت کارولینای شــمالی حاکم بود .زمانی که محققان این ســازمان به
محل کار خود وارد شــدند ،مشاهده کردند که تصاویر باراک اوباما و رئیس قبلی
این سازمان از دیوارها به پایین کشیده میشود .البته نگرانی محققان نیز بیدلیل
نبود ،چون ترامپ در کمپینهای انتخاباتی خود چندینبار این ســازمان را تهدید
کرده و گامهایی نیز در مســیر این تهدیدات برداشــته و هفتهها قبل از آنکه وارد
کاخ ســفید شود ،اســکات پروئت را نامزد ریاست این ســازمان کرده بود .سابقه
شــغلی پروئت گویای تالشهــای مختلف او برای جلوگیــری از اجرای قوانین
مصوبشــده در سازمان حفاظت محیط زیســت بود .زمانی که ترامپ در بیستم
ژانویه  ۲۰۱۷برای ریاســتجمهوری ســوگند یاد کرد ،تعداد زیادی از دانشمندان
ســازمان حفاظت محیط زیست سر خود را پایین افکنده بودند .آنها نگران بودند
که کدام طرف زودتر شــلیک خواهد کرد و بــه یکدیگر تذکر میدادند که مراقب
نوشــتههای خود در ایمیلها باشــند ،چون از این واهمه داشــتند که کادر جدید
ارتباطــات آنان برای یافتن نقطهنظرات پرســنل را پایش و کنترل کند .هرچند در
این بین کاســتا زیــاد نگران نبود ،چون او پس از  ۳۲ســال کار در این ســازمان
اصطالحا به یک گرگ باراندیده تبدیل شده بود که توفانهای سیاسی زیادی را از
ســر گذرانده است .ازاینرو درخصوص دیدگاههای پروئت و ترامپ هیچگاه دچار
بیخوابی نشــده بود .در روز جشن مراسم ریاســتجمهوری نیز او ابتدا از روی
کامپیوتر خود ســخنرانی ترامپ را شنید و به کارهای روزانه خود بازگشت .کاستا
کــه زمانی ریاســت برنامه تحقیقات هوا ،تغییر اقلیم و انرژی را در این ســازمان
برعهده داشت ،میگوید» :ترسها و پیشبینیهای زیادی وجود داشت ،ولی من
تصور میکردم کــه از میان آنها عبور خواهیم کــرد« .باوجوداین در  ۱۸ماه بعد
نگرانیهای کاســتا درخصوص تأثیر کابینه ترامپ بر فعالیتهای این ســازمان
شدیدا افزایش یافت .گروه حاکمه چون از قدرت این سازمان آگاه بودند نسبت به
دیگر سازمانهای علمی ،حمالت بیشتری را متوجه سازمان حفاظت محیطزیست
کردند .شخص رئیسجمهور بودجه این سازمان را به یکسوم کاهش داد و تیم
پروئت تالش کرد تا نقش علم را در تعیین مقررات زیستمحیطی تضعیف کند.
او مشــارکت محققان ارشد این سازمان در نشستهای مشاورهای این سازمان را
منع کرد و بهجای آنها از دانشــمندانی استفاده کرد که با صنایع مهربانتر بودند.
همه اینها باعث شد که قدرت شرکتها برای تأثیرگذاری در قوانین حاکم بر مواد
شــیمیایی و آالیندهها بیشتر شود ،اما باید دید نظر بیش از هزار دانشمندی که در
 EPAکار میکنند به چه صورت اســت؟ برای این کار نشریه »نیچر« در یکونیم
ســال گذشــته بیش از دهها مصاحبه با کارمندان ســابق و کنونی این ســازمان
انجام داد .این مصاحبهها نشــان میدهند که برای تعداد زیادی از دانشــمندان
این ســازمان ،امور روزانه اندکی تغییر داشته است و آنها به بررسیهای خود در
تمامی زمینهها؛ از بومشناسی گرفته تا سمشناسی و از هیدرولوژی تا کیفیت هوا
ادامه میدهند و این تالشی است تا از مبنا قرارگرفتن بنیانهای علمی در مقررات
و قوانین بهداشتی و محیطزیســتی حمایت کنند .البته آنچه روحیه پژوهشگران
این سازمان را خراب کرده اســت ،نوعي عدم اطمینان بیپایان درخصوص همه
جوانب کار آنان و خصومت ظریف مسئوالن کابینه ترامپ است .داستان رسانهها
در مورد کاهش بودجه سازمان و نیز اخراج نیروها و تالش برای تضعیف قوانین
و مقررات محیطزیســتی و بهداشــتی بر وخامت اوضاع افزوده اســت .در چنین
شــرایطی ریاســت ســازمان ،پروئت ،از ســوی رســانهها متهم به ریختوپاش
بودجههای دولتی و اســتفاده از پست خود برای فراهمآوردن یک شغل لوکس
برای همسر خود و دیگر تخلفهای اخالقی احتمالی شد .با اینکه پروئت تمامی
این موارد را رد میکرد ،ولی چند روز قبل؛ یعنی در پنجم جوالی  ۲۰۱۸از سمت
خود استعفا داد .آنچه اکثر محققان این سازمان با آن مشکل دارند این است که
دولت ترامپ در یک تالش مستمر و بیسابقه دنبال ازبینبردن مسیرهای علمی
توســط این سازمان اســت .این محققان اظهار کردهاند که عمدتا توسط مدیران
ارشــد سازمان نادیده انگاشته میشــوند .با وجود استعفای پروئت ،هنوز تعداد
کمی از آنها خوشبین هســتند که در انتخاب فرد جدید ،اســتراتژیهای ترامپ
تغییر کند .درحالحاضر نیز صحبت از ریاســت اندرو ویلر است که گفته ميشود
یك دالل سیاســي براي صنایع زغالسنگ بوده است .ترامپ در توییتهای خود
گفته است» :ویلر با دستور کار بزرگ و پایدار در  EPAادامه خواهد داد« .بسیاری
از پژوهشــگران معتقدند که این رونــد میتواند با تضعیــف قوانین ،فرایندهای
علمی را نابود کرده و نتیجه آنکه هرســاله دهها هزار نفر را در معرض خطرات

بالقــوه آلودگیها و مواد شــیمیایی خطرنــاک قرار دهد .این آشــفتگی همه را
تحتتأثیر قرار داده اســت .اکثر آنها با آنکه ســر خود را پاییــن انداختهاند ،ولی
امیدوارند که باالخره علم به یک نحوی پیروز شود .بسیاری از آنها در گفتار خود
از کلمات »تغییر اقلیم« و »گرمایش جهانی« اســتفاده نمیکنند تا توجهها را به
خود جلب نکنند .برخی بازنشســتگی خود را به تأخیر افکندهاند تا ســازمان برپا
بمانــد و برخی نیز ســازمان را ترک کردهاند .خانم بنت مدیر سیاســت علمی در
بخش  PEERدر ناحیه ایســتون شمالی در ایالت ماساچوست است .او میگوید:
»ترسها ،نگرانیها و اضطرابهای زیادی وجود دارد و کارکنان نمیدانند که چه
باید بکنند .این برخالف چیزی اســت که تاکنون دیدهایم« .بخش تحت مدیریت
او وظیفه یافتن خطاکاران دولتی را در حوزه محیط زیســت بر عهده دارد .کاستا
این وضعیت را بســیار مخرب میبیند .با اینکه او ســعی میکرد به کار خودش
مشــغول باشد ،ولی رفتهرفته خلقوخوی او بدتر و اصطالحا فلسفیتر شد و در
نهایت دریافت که باید ســازمان را ترک کند .او درباره مدیران ارشد خود میگوید:
»آنهــا خود را مصون دانســته و با نوعي پاســخگونبودن به پیــش ميروند .این
موضوع فقط تأسفآور و ترسناک است«.
 ۱۰۰روز آغازین
کاســتا در سال  ۱۹۸۵بهعنوان یک متخصص سمشناس پس از آموزشهای
الزم به ســازمان حفاظت محیط زیست آمریکا پیوســت تا بر اثرات فیزیولوژیک
آالیندهها متمرکز شــود .ورود او همعصر با دوره ریاســتجمهوری ریگان بود.
ریاســت بر عهده گورساچ بود که یک رئیس بهشــدت محافظهکار شبیه پروئت
بــود و در نتیجــه بودجهها کاهش یافته و قدرت ســازمان در حفاظت از محیط
زیســت نیز رو به تنزل نهاده بود .این تجارب به کاســتا کمک کرد تا دوره آغازین
ریاســتجمهوری ترامپ را پشــت ســر بگذارد ،ولی کاســتا میدید که شرایط
نامطلوب قبلی مجددا در حال تکرارشــدن اســت .کاستا در مصاحبههای خود
با نشــریه نیچر یادآور شده بود که »سازمان متبوع او از هر فردی بزرگتر است«.
البته او در ابتدا خواســته بود این مصاحبه ضبط نشــود ،چون اجازه مصاحبه با
رســانهها را نداشــت ،ولی بعدا موافقت کرد که تمامی مصاحبهها ضبط شوند.
در آن دوره رسانهها داستانهایی را درباره حاکمیت سانسور و نیز کاهش بودجه
ســازمان منتشــر میکردند .او اظهار کرد که بســیاری از این داســتانها احتماال
صحیح هســتند ،ولی ضمنا گفته بود ممکن اســت این نوع داســتانها به نحو
غیرقابلکنترلی زیاد شــوند و شــایعاتی را نیز در خود داشــته باشند .او میگوید:
»هنــگام نبود اطالعات صحیح ،مردم شــروع به خلق افســانه میکنند« .در این
دوره محققان جوانتر نزد او میآمدند تا بپرســند آیا باید بهدنبال شــغلی جدید
باشند یا خیر؟ و پاسخ او نیز ساده بود» :نترسید ،این دوره نیز سپري خواهد شد«.
کابینه ترامپ خیلی زود مکنونات قلبی خودش را نشــان داد .در  ۱۶مارس ۲۰۱۷
بودجه ســازمان را با  ۳۱درصد کاهش به  ۸٫۲میلیارد دالر رســاندند و از بین ۱۵
هزار ردیف شغلي در ســازمان ،سههزارو  ۲۰۰ردیف را حذف کردند .سنگینترین
ضربه از نظر بودجه به ادارهای وارد شــد که کاســتا و هــزارو صد محقق دیگر
در آن مشــغول فعالیت بودند؛ یعنی اداره تحقیق و توســعه ) .(ORDاین اداره
اصلیترین بازوی علمی سازمان محسوب میشد و بهنوعی کمک کرده بود تا در
سراســر آمریکا زیرساختهاي فنی برای قوانین مدرن زیستمحیطی ایجاد شود.
پیشــنهاد دولت ترامپ ،بودجــه این اداره را تقریبا نصف کــرد و از  ۴۸۳میلیون
دالر بــه  ۲۵۰میلیون دالر رســاند و ایــن وضعیت خفهکننــدهای برای محققان
آن بود .خانم میلز یك زیستشــناس در  EPAاســت کــه در ایالت رودآیلند کار
میکند و نماینده اتحادیه کارکنان نیز هست .او در آن زمان به نشریه نیچر گفت:
»هرچنــد مدیریت در تمامی ســطوح در تالش برای مطمئنکردن پرســنل بود،
ولی وقتی نگرانی وجود دارد ،شــما نمیتوانید کمکی بکنید .این افراد کســانی
هســتند که در اختیار اداره خدمات عمومی قرار میگیرند و احساس میکنند که
با آنها مانند دشــمن رفتار شده است« .هرچند او و دیگران میدانستند که چنین
کاهش برنامهریزیشــدهای ممکن اســت هیچگاه رخ ندهد ،چون کنگره آمریکا
دارای اختیار بر بودجه اســت و غالبا درخواستهای بودجهای رئیسجمهور را
تغییر میدهد .قانونگذاران ازجمله بسیاری از جمهوریخواهان مهم نسبت به
پیشنهاد نخست دولت ترامپ بهشدت مشکوک بودند .برایناساس کنگره که در
دست جمهوریخواهان بود ،در  ۳۰آوریل با نادیدهگرفتن درخواستهای دولت
در زمینه ســازمان حفاظت محیطزیســت ،بودجه آنان را برای باقیمانده ســال
مالــی  ۲۰۱۷فقط به میزان یک درصد کاهش داد .این برای بســیاری از محققان
ســازمان یک پیروزی به شمار ميرفت ،اما رفتار کاستا تغییر کرده بود .زمانی که
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علم زیر ضربات سیاست
در دولت جدید آمریکا نقش علم در تعیین مقررات زیستمحیطی بهشدت تضعیف و قدرت شرکتها برای تأثیرگذاری در قوانین حاکم بر مواد شیمیایی و آالیندهها بیشتر شد
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ

او و دو نفــر دیگر از محققان  EPAدر یک نشســت علمــی با یک عکاس خبری
روبهرو شــدند ،صورت خود را با دستانشــان پوشاندند و به او گفتند نمیخواهند
بعد از این نشســت با سؤالهای مدیریت سیاسی سازمان مواجه شوند .کاستا به
یکی از متقاضیان شــغل در ســازمان که مدرک پسادکتری داشت ،گفته بود بهتر
است برای شغل در جای دیگری اقدام کند ،چون فکر میکند فرصتهای شغلی
این ســازمان نامحتمل اســت که در چند سال آینده فعال شــوند .او میدانست
که مدیران ارشــد سازمان از محققان جوان خواستهاند کلمه »تغییر اقلیم« را از
سندها حذف کنند .کاســتا میگوید» :چنین موضوعی میتواند همه نوع موجی
را به ســازمان بفرســتد« .در همان زمانها کاستا اســتراتژی خود را تغییر داد؛
او تالش کــرد برنامه تحقیقاتی هــوا ،اقلیم و انرژی را گســترش دهد و بر مدار
موضوعــات علمی نگه دارد و از تیم خود محافظت کند و تاجاییکه امکان دارد
از مواجهه با مســئوالن ردهباالی ســازمان بپرهیزد .هنگام حضور در جلســات
علمی و در گزارشها تالش میکرد درباره موضوعاتی مانند ســالمت عمومی و
نیز دود حاصل از آتشســوزی جنگلها بهجای موضوع آالیندههای صنعتی هوا
صحبت کند .هرچند برنامه تحت مدیریت او در گذشــته بیشتر بر صنایع متمرکز
بود .او این تغییر را یک چرخش مثبت برای حفظ برنامه خود بدون محدودکردن
مباني علمی میدانســت .هرچند او آگاه اســت که تغییر اقلیــم ،کیفیت هوا و
ســالمت عمومی همه به یکدیگر مربوط میشوند .او در این زمینه میگوید» :من

نمیخواستم بنشینم و منتظر باشم تا محدودیتهای اعمالشده بر سازمان رفع
شــوند ،بلکه میخواســتم قبل از آنها فضا را در دســت بگیرم ،چون آنها افراد
ناآگاهی بودند«.
شکاف بیشتر میشود (تابستان )۲۰۱۷
تمام این مدت پروئت مشغول ملغیکردن قوانین زیستمحیطی تصویبشده
در دوره اوبامــا و بهویژه قوانینی بود که خــودش در دادگاههای ایالت اوکالهاما
براي تصویبنشدن آنها تالش کرده بود .در  ۲۸مارس ترامپ به پروئت اجازه داد
تا قوانین مربوط به انتشــار گازهای گلخانهای از نیروگاههای موجود را لغو کند.
روز بعد نیز پروئت ممنوعیت اســتفاده از یک آفتکش قوی به نام کلرپیریفوس
را لغو کرد؛ هرچند دانشــمندان ســازمان برآورد کرده بودند که تأثیراتی منفی بر
رشــد مغز کودکان خواهد داشت .آنچه دانشمندان از اینگونه رفتار دولت جدید
فهمیدند ،این نبود که دولت ترامپ و دولت اوباما با دو گرایش سیاسی مختلف
در دو مســیر متضاد گام برمیدارند ،بلکه این بود که گذشته از تعلقات سیاسی،
دولت قبلی حداقل احترامی برای نظرات پژوهشــگران قائل بوده اســت .با روی
کار آمــدن ترامپ همــه چیز تغییر کرده بــود .پروئت و تیم او کــه باید آنها را
سیاستمدار بنامیم ،بهندرت با دانشمندان سازمان مشورت میکردند .در بسیاری
از موارد سؤاالت محققان بیپاسخ میماند و اساسا ،عدم مشاوره با افراد خبره در
سازمان بود که به دوره کاری پروئت را در این سازمان پایان داد .ضمنا تیم پروئت

با نادیدهگرفتن دانشــمندان و یافتههای آنان ،خطر تضعیف قدرت سازمان را در
پروندههایی که ایالتها و گروههای محیطیزیستی علیه سازمان اقامه میکردند،
موجب شــدند .یکی از پژوهشگران ارشد ســازمان میگوید» :این سیاستمداران
آزادانه با پرســنل صحبت نمیکردند بلکه آنها هر کاری که میخواســتند انجام
میدادند و ســپس موضوع را به اطالع ما میرساندند« .این محقق و تقریبا همه
محققانی که در مصاحبهها شــرکت کردهاند ،خواســتار آن بودند که ناشــناس
باشــند؛ چون فاقد اجازه مصاحبه با رســانهها بودند .یکی دیگر از کارشناســان
ارشد سازمان میگوید :پرســنل در تالش برای مواجهشدن با این واقعیت جدید،
ســعی کردند که مشــترکاتی با رهبری ســازمان بیابند و دریافتند که نباید دور و
بــر موضوع »تغییر اقلیم« بروند و اصطالحا این عبارت به »راز مگوی ســازمان«
بدل شــد .یکی از مدیران میانی ســازمان گفت» :هفتههایی بود که افراد سعی
میکردند شــرایط را نرمال نشان دهند ولی ناگهان یک افتضاح جدید رخ میداد
و بــرای یکي ،دو روز احســاس میکردیــد که در داخل مه قــرار دارید« .هرچند
محققان به کار خود مشــغول بودند ولی بســیاری از آنان احساس میکردند که
تالشهایشــان اهمیتی برای رهبری ســازمان ندارد .در اداره تحقیق و توســعه
رد و بدل کردن مطالب بین کارشناسان و مدیریت ارشد فقط از طریق یک واسطه
به نام آقاي ریچارد یامادا انجام میشــد .او معاون این اداره بود و تمایل داشت
که ایدهها را منتقل کند ولی بســیاری از محققان معتقدند که او اغلب در مسائل
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ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
در مجموعــه فیلمهاى مــردان ایکــس ،گاهي
جملهاى با این مضمون تکرار میشــود که نســبت
جهشیافتههــا یعنــی انســانهاى تکاملیافته در
این فیلمها به انســانهاى امروزى ،همانند نســبت
هوموســاپینس به نئاندرتالهاســت و همچنان که
هوموســاپینس در انقراض نئاندرتالها نقش مهمی
ایفا کــرد ،همین موضــوع در مــورد جهشیافتهها
هــم البته با نســبت عکس صــدق میکنــد .آنها با
خصوصیــات و توانایيهایی که دارند اســباب مرگ
هوموســاپینس را مهیــا میکنند .گرچــه مجموعه
خوشساخت مردان ایکس سعی دارد این موضوع را
رد کــرده و نوعی صلح و یگانگی بین دو رده هوموها
یعنــی هوموســاپینس و جهشیافتههــا برقرار کند،
اما همانطور که در تناقضات روانی شــخصیتهاى

اینســری از فیلمها مشهود اســت ،رویارویی این دو
گونــه موضوعی کامال جدى تلقی میشــود .شــاید
تواناییهاى انســانهاى موجــود در مجموعه فیلم
مردان ایکس اغراقآمیز تلقی شــود ،ولی باید توجه
داشــت که بهزودى ما بــا ســایبورگها و نیز هوش
مصنوعی روبهرو خواهیم شــد که شاید بتوان آنها را
شکل تکاملیافته انسانهاى امروزى تلقی کرد .وقتی
آنها بیایند ،بيشك جامعه بشرى دو نیم خواهد شد:
یک ســو ترابشرها و ســایبورگها و رایانههاى حاوى
هــوش مصنوعی و ســوى دیگر همین انســانهاى
امروزى یا هوموساپینسها .باید همواره مدنظر داشت
که فرگشــت انســانها بهصورت همگن و سراسرى
نخواهد بود .در ضمن ما در اینجا در مورد فرگشت در
طبیعت که توسط داروین توضیح داده شده ،صحبت
نمیکنیم .درباره فرگشتی سخن میگوییم که توسط
خود هوموساپینس رخ میدهد و در ضمن هر انسانی
لزوما از این امکانات اســتفاده نخواهد کرد تا به یک
سایبورگ بدل شود .یعنی برخالف زمان بهوجودآمدن
هوموســاپینس در ســاوانهاى آفریقا ،این فرگشــت

امرى همگانی نبــوده و میتواند فقط در تعدادى از
انســانها رخ دهد .در این صورت ما نوعی همزیستی
بســیار ناهمگون و غیربرابر را بین هوموســاپینس و
سایبورگها یا رایانههاى هوشمند مشاهده میکنیم.
این ناهمگونی همراه با تواناییهاى رو به افزایش
ســایبورگها ،ســؤاالت و در عین حــال تناقضهاى
بيشــمارى را بهوجود میآورد که فیلمهای مردان
ایکس بخشــی از آن را بــه نمایش میگــذارد .این
ناهمگونی بین انســانها و سایبورگها به چه سمتی
خواهد رفت؟ آیا ما جهانی خواهیم داشت که در آن
نوعی همزیستی و همدلی بین انسانها و سایبورگها
برقــرار خواهد بود و آنهــا همدالنه به یکدیگر کمك
میکننــد تا هم انســانها و هم ســایبورگها زندگی
خوبی داشته باشند؟ اما مشکل اینجاست که انسانها
حتی بین خود نیز سابقه خوبی براى زندگی همدالنه
ندارند .فقط کافی اســت به اطراف خود نگاه کنید و
تبعیض ،بیعدالتی و جنگ بین انسانها را ببینید .در
هر گوشهاى یك دسته خود را برتر و محقتر از دسته
دیگر میپندارند و همین مبنایی براى ظلم و تبعیض

فني و علمی سرگردان میشده است .البته شایان ذکر است که سازمان حفاظت
از محیط زیســت آمریکا تقاضای نشریه نیچر برای مصاحبه با یامادا را نپذیرفته
اســت و به اتهامات ذکرشــده در این مقاله نیز پاســخی نداده است .شکاف بین
دانشمندان و رهبری ســازمان در اواخر جوالی  ۲۰۱۷نمایان شد و آن زمانی بود
که در خبرها ذکر شد که تیم پروئت در حال تهیه فهرستی از اسامی افراد شکاک
درباره تغییر اقلیم اســت .بســیاری تصور میکنند که  EPAاز آن جهت به دنبال
این فهرست بوده است که درباره اعتبار موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم تشکیک
کند یا اینکه کاندیداهایی برای پستهای مشاور در این مبحث بیابد .این در حالی
بود که ســازمان در همان دوره در حال بررسی وضعیت کنونی تغییر اقلیم بود.
این خبر باعث بروز نگرانیهایی در داخل و بیرون ســازمان شــد؛ چون چهار ماه
پیش از آن رهبری سازمان موضوع تغییر اقلیم را زیر سؤال برده بود و احتماال با
تهیه این فهرست میخواست تعهد سیاسی خود را کامل کند .نهایتا تیم رهبری
ســازمان اجازه داد که پروژه بررســی وضعیت کنونی تغییر اقلیم به پیش رود.
کاستا و دیگران در این تصمیم نقش داشتند .کاستا گفته بود» :آنها قدرت داشتند
تا این بررســی را انجام دهند یا متوقف کنند ولی با وجود تمام سخنان بیانشده،
این کار از طریق یک روند نرمال انجام شد« .برای کاستا واضح بود که در بسیاری
از موارد ،رهبری ســازمان احاطهای به عملکــرد محققان ندارد و اهمیتی نیز به
آن نمیدهــد؛ مگر آنکه با تعهد ترامپ درباره ابطــال مقررات مرتبط با صنایع
در تضاد قرار بگیرد و آن وقت است که این رهبری سیاسي وارد عمل میشود.
افزایش تنشها (پاییز )۲۰۱۷
در  ۳۱اکتبر پروئت یک بمــب خبري را در جامعه علمی آمریکا منفجر کرد.
او گفت محققاني که از کمکهای مالی  EPAبرای تحقیقات اســتفاده میکنند،
نمیتوانند در کمیتههای مشــورتی علمی ) (SABیــا کمیتههای مجزای مرتبط
با قوانین آلودگی هوا حضور یابند .اساســا این کمیتههــا مرور مبانی علمی اکثر
قوانیــن  EPAرا بر عهده دارند .این تصمیم باعث شــد که دانشــمندان بزرگی از
پروســه تصویب قوانین زیســتمحیطی کنار گذاشته شــوند .پروئت اقدام خود
را بــا یک اتهام عجیــب و غریب توجیه کرد .او گفت که کمکهای ارائهشــده از
سوی این ســازمان میتواند باعث شود که مشــاورههای ارائهشده از سوی آنان
متعصبانه باشد .دانشمندان از این ســخن شوکه شده بودند زیرا این سیاست در
ســایر آژانسهای علمی مانند مؤسســه ملی بهداشــت اجرا نمیشد و از سوی
دیگــر ،محققــان مرتبط با صنعت نیز بــا چنین محدودیتی مواجــه نبودند .این
تعجبها پایانی نداشــت و پروئت محدودیتهای بیشــتری بــرای اعضای این
کمیتههای مشــاوری اعمال کرد تا پژوهشــگران بیشــتری را از این کمیتهها دور
کرده و در عوض میتوانســت ســریعا افراد جایگزین مورد نظــر خود را انتخاب
کند .نتیجه آن شــد که  ۱۸نفر از  ۴۴عضو این کمیته مشــورتی علمی تعیینشده
از ســوی پروئت هســتند .البته تا پایان ماه ســپتامبر تیم ترامپ تقریبا دوسوم از
اعضای این کمیته را انتخاب خواهد کرد .زابرا تا ماه فوریه که بازنشســته خواهد
شــد ،مسئولیت اداره فعالیتهای این کمیته در  EPAرا بر عهده دارد .بسیاری از
این هراس دارند که عالیق وســیع این کمیته؛ از مواد شــیمیایی گرفته تا انرژی و
تولید صنعتی ،شــدیدا کاهش یابد یا وجهالمصالحه قــرار گیرد .به احتمال زیاد
پروئت ،میشــل هانیکات را برای ریاســت کمیته فوق در نظر داشته است .او یک
سمشناس اســت که در کمیسیون کیفیت محیط زیســت ایالت تگزاس در شهر
آستین مشغول به کار است و شدیدا با سختگیرانهترشدن استانداردهای کیفیت
هوا مخالف اســت .او به نشریه نیچر گفت که امیدوار است به ریاست این کمیته
مشــورتی علمي انتخاب شــود .در ادامه ،پروئت تونی کاکس را نیز به عضویت
کمیته مشورتی علوم هوای پاک ) (CASACمنصوب کرد .او یک مشاور دوستدار
صنایع اســت که مطالعات علمــی ارتباط بین مرگ انســان و آلودگی هوا را زیر
ســؤال برده بود .این کمیته وظیفه بررسی مطالعات علمی ،پیش از بهروزکردن
اســتانداردهای کیفیت هوا را برعهده دارد .تا هنگام این انتصابات کاســتا نیز از
این حمالت وارده بر مطالعات علمی خســته شده بود ،ولی با تغییر برنامههای
خود میتوانســت کورســویی از امید را ببیند .او میگوید بــه مدت طوالنی برای
انجام تحقیقات درخصوص آتشسوزیها ،البی کرده است ،چراکه بخش بزرگی
از انتشــار آلودگی ذرات معلق به دلیل این آتشسوزیهاســت که در کشور رخ
میدهد .البته ســازمان در گذشــته چندین دهه را به بررســی آلودگی ناشــی از
صنایــع اختصاص داده بود .با اینکه ترامپ و پروئت در رأس امور قرار داشــتند،
ولی کاســتا دریافته بود که زمان برای پیشــبرد برنامه خود درخصوص تمرکز بر
موضوع آتشسوزیها مناسب است .در اوایل ماه دسامبر بخش مقررات کیفیت

هوا که خواهان اصلی برنامه تحقیقات در زمینه هواســت ،بهطور غیررسمی از
این ایده تحقیقاتی کاستا پشــتیبانی کرد .باوجوداین در چنین شرایطی که نوعی
پیروزی برای وی محسوب میشد ،کاستا به جمعبندي رسید که سن  ۶۹سالگی
زمان خوبی برای ترک ســازمان اســت .او در این زمینه گفته است» :مطمئنا من
نمیخواســتم که از شــرایط سوءاســتفاده کنم« .او با پنج فرزند و پنج نوه و یک
ماشــین چمنزنی مــدرن و تعهد درونی به ادامه فعالیتهــای علمی به اندازه
کافی میتوانســت خودش را در بیرون از ســازمان نیز مشغول کند .او میافزاید:
»من فکر نمیکردم که در فضای موجود سازمان بتوانم خوب عمل کنم« .در روز
پنجم ژانویه؛ یعنی دو هفته قبل از آنکه ترامپ ســالگرد ورود خود به کاخ سفید
را جشــن بگیرد ،کاســتا برای آخرینبار وارد محل کار خود در سازمان حفاظت
محیط زیســت شد و همکارانش برای او یک جشن بازنشستگی گرفتند و در پایان
این روز او چند کارتن از وســایل شــخصی خود را درون خودروی خود نهاد و به
سوی منزل حرکت کرد.
استعفای پروئت (بهار )۲۰۱۸
طی ماههای بعدی شایعات بیشــتری درخصوص تخلفهای اخالقی پروئت
در سازمان انتشار یافت .تحقیقات ،جلسات کنگره و گمانهزنیهای بیپایان ،همه
این ســؤال را در ذهن متبادر ميکرد که این مدیر دغلباز تا چه مدت میتواند به
لطــف رفاقت با رئیسجمهــور در رأس کار باقی بماند .البته پروئت شــش ماه
دیگر نیز باقی ماند و یک بمب دیگر را در برنامههای علمی ســازمان منفجر کرد.
در  ۲۴آوریل او اعالم کرد که ســازمان حق نــدارد از هیچ مطالعهای در تصویب
قوانین خود بهره ببرد ،مگر آنکه آن دادهها و روشهای مطالعاتی را در دســترس
عموم قرار دهد .هرچند او نام این کار را شــفافیت نهاد ،ولی دانشــمندان و دیگر
کارشناســان فورا به مبارزه با آن برخاستند .این دانشــمندان معتقد بودند که این
موضوع ،حریم خصوصی ســوابق پزشــکی را تحتالشــعاع قرار میدهد ،چون
مطالعــات اپیدمولوژیک بر پایه اطالعات بیماران اســت و باید هویت این بیماران
حفظ میشــد .این پیشنهاد پروئت نهایتا باعث میشد که بسیاری از مطالعات که
مبنای تصویب قوانین در سازمان حفاظت محیط زیست بودند ،کنار گذاشته شوند.
این عمل به آن معنی بود که تالش شــود تا سازمان نتواند مقررات و قوانین مهم
و مفید بهداشتی و زیســتمحیطی وضع کند .یک تجزیهوتحلیل که در آوریل در
این خصوص انجام شد ،نشــان میداد که اگر سیاست پروئت از دو دهه پیش در
ســازمان مورد پیروی قرار میگرفت ،خبری از قوانین کنونی نبود که توانســتهاند
ســاالنه از  ۵۰هزار مورد مرگ ناشــی از آلودگی هوا جلوگیری کنند .زمانی که این
اخبار منتشــر شد ،کاســتا بهقدری ناراحت شــد که یک متن )بعد از بازنشستگی
خود( به نشــریه نیچر ارسال کرد و در آن متذکر شد» :این قانون همانند یک بمب
دستســاز است که برای نابودی توانایی سازمان برای انجام امور محوله طراحی
و ســاخته شده اســت و پروئت یک دغلباز و حیلهگر است« .فردای روزی که این
قانون تصویب شــد ،پوســتری از پروئت در حال امضای قانون در ورودی اصلی
ســاختمان بخش  ORDدر واشنگتن نصب شــده بود که بر موضوع شفافیت در
علم تأکید داشــت .برای بســیاری از محققان این عمل نیز یکی دیگر از توهینها
و دهنکجيهــا بود .یکی از محققان ســازمان در این خصوص گفت» :معنی این
پوستر آن بود که ما شما را دســتگیر کردهایم و شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید.
من نیز در جواب میخواهم به این رؤســا اطمینان دهم که ما نیز فهمیدهایم که
یک کالنتر جدید وارد این شــهر شده اســت« .البته کاستا از تصمیم خود پشیمان
نیســت ،چون تابســتان خود را در یک ناحیه دورافتاده در ساحل رودآیلند سپری
کــرد و این محلی بود که اوقات جوانی خــود را در آن گذرانده بود ،اما احتماال او
نیز نمیدانست که چگونه این داستان به پایان خواهد رسید ،چون او در اواخر ماه
گفته بود که »شاید دیگر آن نور در انتهای تونل وجود نداشته باشد« .زمانی که در
پنجم جوالی خبر استعفای پروئت انتشار یافت ،او در گاراژ منزلش بود .همسرش
از خانه به طرف او دوید تا خبر را به او بگوید و موبایل او نیز پر از متنهایی بود که
دوستان ،خانواده و همکاران سابقش در سازمان برای او ارسال میکردند .او آرام
شــده بود ،ولی تعجب نکرد .او زمانی که به گذشته فکر میکند امیدوار است که
رفقاي آقاي ترامپ همانند پیشینیان خود در اوایل دهه  ،۱۹۹۰نتوانند خیلی سریع
علم و عالم را از این ســازمان دور کنند .به نظر میرسد کاستا دوباره تهییج شده
اســت تا اصطالحا زغالها را تا زمان تغییر بادهاي سیاســی ،گداخته نگه دارد و
تیم ترامپ را بیرون بیندازد .او میگوید» :گاهی فکر میکنم که آنها شبیه ملخها
هستند که میآیند و مزارع را خراب میکنند ،ولي نهایتا میروند«.
Nature, 19Jul. 2018
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میشــود .انگار این همه تالش براى صلح و دوستی
قرار نیست به جایی برسد.
ولــی نکاتی وجود دارد کــه توجه به آن میتواند
به انســان در این برهه که براى اولینبار قرار است با
گونهاى آگاه ولی قدرتمندتر از خود برخورد کند ،یاری
رســاند .ما قبال در شرایطی مشــابه اما برعکس قرار
گرفتــه بودیم و آن هم زمانی بود کــه با نئاندرتالها
و ســایر گونههای ســرده هومو زندگــی میکردیم.
تاریــخ قضاوتی تلخ و تا حدود زیــادى کلی در مورد
ایــن همزیســتی دارد .نئاندرتالهــا منقرض شــدند
و هوموســاپینسها بــا قدرت و حــدت روزافزون به
زندگــی خود ادامه دادند .احتماال هوموســاپینسها
در انقراض نئاندرتالها نقش داشــتهاند و این همان
چیزى اســت که در فیلمهاى مــردان ایکس هم به
آن توجــه میشــود .اما نکات قابلتأمــل دیگرى نیز
وجود دارد .اکنون مشــخص شــده که ما بخشــی از
ژنهاى نئاندرتالهــا را به ارث بردهایم .چیزی حدود
دو نیمدرصــد که خود نشــاندهنده نوعــی مراوده
اجتماعي بین هوموســاپینسها و نئاندرتالهاســت.

کشــف این خصلتهاى مشــترك منجر به پیداکردن
یادگارهــاى نهفتــه درونی مــا از نئاندرتالهاســت.
یادگارهایی که به بقاى ما نیز یارى رسانده است .پس
در این همزیستی نابرابر همه چیز جنگ و نابودى یك
طرف نیســت .حتی میتوان با قدرت برتر دســت به
تعامل و گفتوگو زد و بخشــی از خصلتهاى خود
را به او منتقل کرد .به گمانم بســیار ضرورى اســت
که فیلسوفان اخالق ،آیندهپژوهان و سایر کارشناسان
مربوطه از هماکنون در این باب بهشدت تفکر کرده و
ضرورت توجه به پایههاى گفتمانی را به دانشمندانی
کــه در این جهت گام برمیدارند ،گوشــزد کنند .دنیا
بهشدت در حال تغییر اســت و سایبورگها بهعنوان
پساانسان ،دیگر موضوعی تخیلی و مربوط به سینما
نیســتند .آنها گونه تکاملیافته ما هستند که بهزودى
همزیســتی خود را با ما شروع خواهند کرد .بهگمانم
اینکه ما فقط به فکر ســاختن آنها نباشیم و از همین
االن پایههاى ارتباطی خود را با ســایبورگها تقویت
کنیــم ،نهتنها منجر به حفظ گونه ما میشــود بلکه
میتواند ما را به دنیایی بهتر رهنمون کند.

رﺿﺎ ﻣﺎهﻣﻨﻈﺮ
ﻣﻨﺠﻢ و ﻣﺮوج ﻋﻠﻤﻰ
مــاده موجــود در کهکشــان راه شــیری ،حدود
صدمیلیاردبرابر مواد تشــکیلدهنده خورشید است.
این ســاختار بزرگ کیهانی از اجــزای مختلفی مانند
ستارگان ،ســیارات و گازهای میانســتارهای تشکیل
شــده و بهاصطالح به آنها ســحابی میگویند .شاید
بتوان بزرگترین ســاختارهای درون کهکشان را گازها
و غبارهای میانســتارهای دانســت که به دلیل تنوع
مولکولهای تشــکیلدهنده ساختارشان و همچنین
فاصله بســیار میان اتمها ،آنهــا را ابرهای مولکولی
نیز مینامند .ایــن تودههای بزرگ که جرمشــان گاه
تا یکمیلیونبرابر جرم خورشــید نیز میرســد و جزء
زیباتریــن اجزای کهکشــان در نظر گرفته میشــوند،
بســیار متعــدد و متنوع هســتند ،اما دانشــمندان با
مطالعه این ســاختارهای بزرگ گازی به نشــانههای

جذابی از عناصر ســازنده حیات دســت یافتهاند که
مهمترین و شاید بنیادیترین نشانهها از وجود زندگی
در کیهان است.
ســاختار اصلی این توده ابرهای غولپیکر عمدتا
از گاز هیدروژن اتمی باردار تشــکیل شــده است .در
این محیط فاصله بین دو ذره میتواند بســیار زیادتر
از آنچه در زمین شــاهد آن هســتیم ،باشــد .چیزی
در حــدود یک یــا دو ذره در هــر مترمکعب! پس از
هیدروژن ســایر مولکولهایی که بیشــترین مقدار را
دارند عبارتند از OH :و  .COاین مولکولها در شرایط
مختلف دما و تراکم قادرند در واکنشهای شیمیایی،
ترکیبــات پیچیدهتری را تولید کنند ،اما یک پرســش
مطرح میشود که عناصر تشکیلدهنده گاز و غبار در
این ابرها از کجا منشأ گرفتهاند؟
منشــأ عناصر موجود در این ابرها با منشأ عناصر
موجــود در دیگر نقاط عالم مشــترک هســتند و به
انفجــار مهبانگ یا بیگبنــگ در روزهای نخســتین
عالم بازمیگردد .از آنجایی که در ابتدای عالم توزیع
مــاده به صورت یکنواخت نبود ،در مناطقی از کیهان

گرانش پدیدار شــد و ســرانجام کمتر از چندمیلیون
سال ،ستارگان بســیار بزرگ با جرمی  ۱۰۰تا  ۳۰۰برابر
خورشــید ،تماما از هیدروژن به وجــود آمدند که به
دور آنها هیچ ســیاره خاکیای گردش نمیکرد ،چون
عناصــر خاکی اصال وجود نداشــتند! ایــن عناصر در
هســته ســتارگان که دمایی معادل میلیونها درجه
سانتیگراد دارد ،شــکل گرفت .در آنجا هسته اتمها
با یکدیگر ترکیب شــده و عناصر سنگینتر را به وجود
آوردند .ســپس در طی انفجارهای ستارهای ،عناصر
سنگینتر مجددا به عمق فضا بازمیگردند و در آنجا
گاهی با یکدیگر واکنش شیمیایی میدهند.
هماکنون میتوان نشــانههای این عناصر در حال
واکنش با یکدیگر را در ابرهای مولکولی مشاهده کرد.
اگرچــه بیش از  ۹۰درصد جرم این ســحابیها از گاز
تشکیل شده ،اما مقادیر عظیمی نیز غبار میانستارهای
در آنها وجود دارد که در اثر تابش ســتارگان واقع در
همسایگی خود گرم شده و به صورت تابش فروسرخ
قابل تشخیص هستند .این ذرات با جذب نور و تابش
پرتو فروسرخ موجب سردماندن قسمتهای درونی

پیرامون خود میشــوند ،در نتیجــه درون و پیرامون
ابرهای مولکولی سرد شــده و متوسط دما در آنها از
پنــج الی  ۱۰درجه کلوین تجاوز نمیکند .در مرکز این
تودههای گاز و غبار با وجود اینکه ســرمای بســیاری
حکمفرماست ،اما به دلیل تراکم به نسبت باالتر ماده
جایگاه مناسبی برای تشکیل ستارگان جدید هستند.
گاهــی قســمتهایی از آن ابر غولپیکر فشــرده
شــده و نهایتــا ســتارگانی را تشــکیل میدهند و در
همین مراحل است که واکنشهای پیچیدهتری میان
ذرات معلق در این ابرها شــکل میپذیرد .مشاهدات
تلســکوپ فضایی هابل در نور مرئی ،رصدخانههای
فروسرخ فضایی و آرایههای تلسکوپی رادیویی نشان
میدهند ذرات کربنی فراوانی در این سحابیها وجود
دارند که در حضور میزان معینی از نور و گرما و تراکم
مواد ســاختارهای مولکولی اولیه از شــیمی آلی را
تشکیل میدهند.
هیدریدها ،اکسیدها ،ســولفیدها ،هالیدهای ساده
و مولکولهایــی که در اثر واکنش این عوامل شــکل
میگیرنــد در فضا دیده شــدهاند .همچنین نیتریلها،

مشتقات اســتیلن ،آلدهیدها ،الکلها ،اترها ،کتونها،
آمیدها ،یونهای هیدروکربنی ،برخی از رادیکالهای
ساده و حتی مولکولهای هیدروکربنی حلقوی تحت
عنوان PAHsها در این ابرها تشخیص داده شدهاند.
تمامــی ترکیبــات مذکــور )کــه پیشســازهای
مولکولهای زیســتی پیچیدهتر هســتند( در دل این
سحابیها شــکل میگیرند .سپس در هنگام تشکیل
ســیارات به آرامی به سطحشان منتقل میشوند .اگر
در میان یکی از این ســیارات ،تنهــا یک مکان ایدهآل
برای پرورش حیات وجود داشــته باشــد ،میتوانیم
شاهد شکوفایی بذر حیات در آنجا باشیم .هرچند که
راه بســیاری برای مبدلشــدن ملکولهای زیستی به
ساختار نظاممند حیات وجود دارد.
واکنشهای پیچیدهای میان این عوامل شیمیایی
ساده تا ظهور مونومرهای هیدروکربنی تشکیلدهنده
حیات الزم اســت .پروتئینها ،قندهــا و حتی بازهای
آلی تشــکیلدهنده دیانای همگی از جمله موارد
بهوجودآورنده حیات هستند که اجزای تشکیلدهنده
آنها میتواند در گذشتههای دور از فضا آمده باشد.

ﻗﻔﺴﻪ

ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ

*

آیا ما در عالم تنها هســتیم؟ آیا پیش از مهبانگ چیزی وجود داشته
اســت؟ آیا عالمهای دیگر هم وجود دارند؟ چه عاملی باعث درخشش
ستارگان میشــود؟ آبهای روی کره زمین از کجا آمدهاند؟ چرا آسمان
شــب تاریک اســت؟ آیا در گذشــتههای دور روی ســیاره مریخ ،حیات
وجود داشــته اســت؟ تلســکوپ چگونه کار میکند؟ در این یادداشت
قصــد دارم کتابی عالــی را معرفی کنم که به این پرســشها و صدها
پرســش دیگر پاســخ میدهد .راهنمای پرسشوپاســخ نجومی تألیف
دو اخترشــناس نامور به نامهاي ژان قنه قو و کارول کیریســتین است.
ژان قنه قو پروفســور بازنشســته دانشــگاه الوال کانــادا ،واقع در کبک
اســت .نگارنده افتخار نجومآمــوزی از او را داشــته و دارد و همواره از

راهنماییهای او در تدریس نجوم بهرهمند اســت .پروفســور قو سالها
مدیر ارشــد و رئیس بخش علمی رصدخانه مشهور جمینی بوده است
و درحالحاضر مشغول تألیف چندین کتاب که همگی توسط انتشارات
دانشــگاه کمبریج به چاپ رســیده ،است .کارول کیریســتین نیز بانویی
دانشمند در مؤسســه تلسکوپ فضایی ،واقع در بالتیمور آمریکاست .او
عالوهبر مشــارکت در بخش تلسکوپ هابل ،فعالیتهای »ترویج علم«
بســیاری هم انجام داده است .این کتاب به شکل هیجانانگیزی به این
ســؤاالت و مجموعهای از پرسشهای نجومی افراد عالقهمند به نجوم
پاسخ میدهد :عالقهمندان به نجوم که دوست دارند کتابی ملموس و
طبقهبندیشــده بخوانند ،دانشآموزان دبیرستانی و دانشجویانی که به
دنبال کتابی نجومیاند تا بدون پیچیدگیهای فیزیک و ریاضی ســؤاالت
را پاســخ بدهد و مدرسان نجوم؛ چه در کالسهای نجوم آماتوری و چه
در کالس درس دانشــگاه که میخواهند موارد اساســی و مهم را بدون
ابهام و جاانداختن موضوعی تدریس کنند .تجربه نویســنده در تدریس
این کتاب بهعنوان متممی بر کتاب درســی کالسیک نجوم مانند نجوم

دینامیکی ،به زبان فارســی و نیز کتاب  ،Essential Astrophysicsبسیار
عالی بوده اســت .در کتب درسی معموال به سبب طوالنیبودن فصول
و پیوستگی مطالب و آمیختهبودنش با روابط ریاضی و فیزیک ،گاه ،هم
مدرس و هم دانشآموز یا دانشجو موارد کلیدی ،مفاهیم عمیق و نکات
مهم در هر مبحث ،مانند سامانه خورشیدی یا ستارگان یا کیهانشناسی
را از قلم میاندازند .این کتاب برای پوشــش این مســئله در کالسهای
نجوم عالی اســت .این کتاب جذاب ،در انتشارات دانشگاه کمبریج روی
کاغذ گالســه چاپ شده است ،در  ۳۴۴صفحه و مشتمل بر  ۲۴۴پرسش
نجومــی؛ یعنی اگر خوانندهای عالقهمند در هفت روز هفته ،هر روز یک
پرســش را بخواند ،در کمتر از  ۹ماه یک دور کامــل هرآنچه از نجوم را
بهعنوان شهروند قرن  ۲۱به آن نیاز دارد ،خواهد آموخت و اگر مشتاقتر
باشــد خواهد توانســت کتب متنوع دیگری را در دست بگیرد و بخواند.
تمام ســؤاالت همراه با یک تصویر رنگی زیبا و جدول یا نمودارهای الزم
هستند .فصلهای کتاب عبارتند از:
 -1آﺳﻤﺎن ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد :در این فصل به  ۳۱پرسش

ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦ ﻧﺠﻮﻣﻰ
معرفي کتابي که به پرسشهای نجومی افراد عالقهمند به نجوم پاسخ میدهد
متداولی مانند ستارگان آســمان شب ،صورتهای فلکی ،ستاره قطبی،
مســیر سیارات در آسمان و بســیاری موضوعات نجوم رصدی پرداخته
شده است.
 -2ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه :در این
فصل با  ۲۸پرسشوپاسخ جالب
دربــاره ویژگیهای زمیــن و ماه،
خاســتگاه ماه ،اهله ماه ،تأثیرات
مــاه و زمین بر یکدیگــر و چندین
موضــوع جالب دیگــر به بحث
گذاشته شده است.

 -3ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪى :فصل ســوم بــا بیشترین سؤاالت در
میان دیگر فصول ،با  ۴۶پرسش به کندوکاو درباره خاستگاه ،تولد ،تحول
و مرگ خورشید میپردازد و سفری را در میان انواع سیارات سنگی ،گازی
و کوتوله ،بههمراه تمام اعضای
خانواده سامانه خورشیدی مانند
سیارکها ،دنبالهدارها و آینده این
سامانه به پیش میبرد.
 -4ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى
ﺳــﺘﺎرهاى ۲۶ :پرســش درباره

ستارگان است؛ ســؤاالتی که هر

کدامشــان نیازمند یک کتاب یا فصلی از یک کتاب اســت .چرا ستارگان
میدرخشند؟ انواع ستارگان چگونه پدید آمدهاند و واکنشهای هستهای
درون ســتارگان چگونهاند .ســتارگان اولیه در کیهان چگونه بودهاند و
عناصر ،از هلیوم تا اورانیوم طی چه فرایندی در ســتارگان پدید آمدهاند.
این  ۲۶ســؤال بیشــک نگاه هر خواننــده تازهکار را بــه آن نقطههای
درخشان باالی سرش تغییر خواهد داد.
 -5ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ و ﻋﺎﻟﻢ :مقام دوم بیشترین پرسش نجومی در این کتاب
خوشخوان متعلق اســت به موضوع کیهانشناسی که از کهکشان راه
شیری شروع میشود و تا ســؤاالتی درباره مهبانگ و جهانهای موازی
و نظریه ابرریســمان و حتی ســؤاالت فلســفی مانند پیــش از مهبانگ
میپردازد .این در حالی اســت که تا همین سال پیش ،به سال  ۱۹۱۷که
آلبرت اینشتین به تازگی نظریه نســبیت عام خود را ارائه کرده بود ،بشر
عالم را در ابعاد کهکشــان راه شیری خود میشناخت و حتی از انبساط
عالم اطالعی نداشــت .در این فصل خواننده طی  ۴۱پرسش سفری را از
راه شــیری و مکان سامانه خورشیدی در آن شروع میکند و به دورترین

کهکشانها سری میزند و در پی سرنخهایی از لحظات ابتدایی عالم در
شتابدهنده بزرگ هادرونی میگردد.
 -6ﺣﯿﺎت و ﻋﺎﻟﻢ :حیات چیســت؟ اولین پرســش از مجموع  ۱۷سؤال
این بخش است .چند سالی است اخترزیستشناسی گامهای خوبی در
نزدیکشــدن به چندوچون حیات در جاهایی جز زمین برداشــته است.
در این بخش کوتاه پاســخ سؤاالتي از قبیل نحوه آغاز حیات روی زمین،
اهمیت آب در شــکلگیری حیات ،اهمیت کربن در شکلگیری حیات و
بررسی حیات غیرکربنی ،تعداد احتمالی حیات هوشمند در کائنات و چند
سؤال دیگر را خواهید یافت.
 -7ﻧﺠﻮم آﻣﺎﺗﻮرى و ﻋﻠﻢ ﺷــﻬﺮوﻧﺪى :نجوم آماتوری چیست و به چه
دردی میخــورد؟ اولین گامهای عملی برای نجوم آماتوری چیســت؟
نقش منجمان آماتور در پیشبرد اهداف نجومی یک کشور چه میتواند
باشــد؟ سؤاالتی از این دســت در  ۱۳پرسش این بخش پاسخ داده شده
و نویســندگان اصول اولیه ورود به دنیای نجوم آماتوری را به مخاطب
مشتاق نشان دادهاند.

 -8ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎ :فصل پایانی کتاب با  ۳۵پرسش درباره تلسکوپهاست.
اگر گذرتان به فروشــگاه لوازم اپتیکی افتاده باشــد ،با تنوعی قابلتوجه
از انواع تلســکوپ روبهرو خواهید شد که صرفا تلسکوپهای آماتوری
هستند .این فصل به شما کمک خواهد کرد تا قبل از هر چیز با تاریخچه
انواع تلسکوپهای اپتیکی و غیراپتیکی ،نظیر رادیویی آشنا شوید ،سپس
نحوه کار آنها را با ســادهترین زبان بیاموزید و گشتوگذاری داشته باشید
از دستاوردها و اکتشافات نجومی که هر یک با تلسکوپی خاص حاصل
شدهاند.
این کتاب بــرای جامعه نجوم ایران و عالقهمندان به اخترشناســی
بسیار مفید است و تجربه نویسنده در استفاده از آن در کالس نجوم بسیار
خــوب بود .خبر خوش آنکه بخشــی از آن را ترجمه کردهام و امیدوارم
روزی شاهد چاپ آن در ایران باشم .خبر بد هم اینکه با این روند افزایشی
هزینههای چاپ هنوز ناشری درخور این کتاب برای قرارداد نیافتهام و در
این روزهای پرالتهاب اقتصادی امید چندانی هم ندارم.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی
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ﻧﮕﺎه

نقشه راه برای به کنترل درآوردن تیروئید

ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺳﻬﯿﻠﯽﭘﻮر

*

عملکــرد طبیعي غده تیروئید براي رشــد جســمي ،ذهني و تنظیم
متابولیك بدن در تمام گروههاي سني کودکان ضروري است و این مسئله
در سالهاي اولیه عمر که رشد و تکامل مغز از سرعت بیشتري برخوردار
است ،اهمیت بهمراتب باالتري دارد.
وجــود مقادیــر کافي از هورمونهــاي تیروئید بــراي تکامل مغز در
حال رشــد در زمــان جنیني هم بســیار ضروري اســت .هرچند غلظت
هورمونهاي تیروئیدي در نیمه اول حاملگي ،در خون جنین به نســبت
پایین اســت ،اما همیــن میزان اندك اهمیت بســیار باالیــي دارد .آنچه
شایسته توجه ویژه است ،آن است که در نیمه اول حاملگي ،با وجود نیاز
بســیار باال به هورمونهاي تیروئیدي ،غدد تیروئید جنین هنوز بهدرستي
نميتوانــد این هورمونها را بســازد و از این نظــر کامال به هورمونهاي
تیروئیدي مــادر )که از جفت عبور کرده و به جنین ميرســد( وابســته
است .این نکته دلیل اهمیت بسیار باالي درمان کمکاري تیروئید مادر در
زمان حاملگي و بهخصوص نیمه اول این دوران طالیي است .متأسفانه
هنوز هم گاه و بيگاه پزشــکان با مادران بــارداري برخورد ميکنند که از
ســالها پیش از حاملگي بهعلت ابتال به کــمکاري تیروئید -که معموال
ماهیــت خودایمني یــا اتوایمیــون دارد و »بیماري هاشــیماتو« نامیده
ميشــود -تحت درمان با لووتیروکســین بودهاند ،اما در زمان حاملگي
با این تصور غلط که »هورمونها ممکن اســت ســالمت جنین و رشــد
طبیعــي او را بهخطر بیندازد!!« ،از ادامه مصرف لووتیروکســین ســر باز
ميزنند! متأســفانه چنین مادراني بهاین وسیله سالمت جسمي ،روحي،
رواني و عملکردي جنین و کــودك خود را بدون دریافت کمترین بهایي،
از دســت ميدهند! این در حالي اســت که با شــروع حاملگــي نیاز به
مصرف هورمونهاي تیروئیدي در خانمهایي که از قبل کمکاري تیروئید
داشــتهاند ،در بســیاري موارد افزایش ميیابد .جالب است بدانیم حتي
گاهــي اوقات در خانمهایي که قبــل از بارداري بهعلت کاهش عملکرد
ســابکلینیکال یا خفیف ،نیازي به شــروع لووتیروکســین نبوده اســت،
استفاده از قرص لووتیروکسین الزامي ميشود .در تمام این دوران ،پیگیري
دقیق عملکرد تیروئید و تنظیم مناســب دوز دارو با نظر متخصص غدد
بهشدت توصیه ميشود.
از کمکاري تیروئید در مادران باردار که بگذریم به کمکاري مادرزادي
تیروئید در نوزادان ميرســیم؛ بیمارياي که شایعترین اختالل مادرزادي
در سیســتم غدد درونریز و متابولیســم و یکي از شــایعترین علل قابل
پیشگیري عقبماندگي ذهني در کودکان دانسته شده است .جالب است
بدانیــم که علت این کمکاري ،معموال با کمکاري مادر در زمان حاملگي
متفاوت اســت و نباید کمکاري تیروئید مــادر در زمان حاملگي را عامل
بهوجودآورنده »کمکاري مادرزادي تیروئید« در نوزاد دانست .همچنانکه
پیشتر بیان شد ،علت کمکاري تیروئید در بزرگساالن معموال بیماريهاي
خودایمني است ،درحاليکه کمکاري مادرزادي تیروئید در نوزادان بسته
به اینکه گذرا یا دائمي باشد ،علل کامال متفاوتي دارد.
فرم دائمي این بیماري معموال بهعلت اختالالت تکاملي غده تیروئید
شــامل عدم تشکیل این غده )اژنزي( یا تشــکیل ناقص و غیرطبیعي آن
)دیســژنزي( یا عدم توانایي غده ظاهرا نرمال در ســاخت هورمونهاي
تیروئیدي )دیسهورمونوژنز( اســت .هرچنــد در اکثر کتابها و مقاالت
علمــي ،اختالالت تکاملــي غده تیروئید را تا  ۸۵درصــد علل مربوط به
کــمکاري مادرزادي دائمي تیروئید دانســتهاند ،اما در کشــور ما با توجه
به شــیوع باالي ازدواجهــاي فامیلي ،مورد دوم یعني اختالل ســاخت
هورمونهاي تیروئید از شیوع باالتري نسبت به بسیاري از جوامع برخوردار
اســت .هنوز هم برخي از علل اختالل در تکامل غده تیروئید بهدرســتي
مشــخص نشده ،اما این پدیده معموال مولتيفاکتوریال )چندعلتي( بوده
و عوامل مختلف محیطي در کنار مداخالت پیچیده ژني در بروز آن مؤثر
دانســته شده است .امروزه تأثیر بســیاري از ژنها در اختالل تکامل غده
تیروئید به اثبات رسیده است.
از علــل منجر به کمکاري مادرزادي تیروئید گذرا ،ميتوان به مواردي
همچون کمبود یــد ،در معرض ید قرارگرفتن مادر یــا نوزاد ،درمانهاي
ضدتیروئید مادر ،وجود آنتيباديهــاي بلوكکننده برخي هورمونها با
منشــأ مادري و اســتفاده روتین از محلولهاي ضدعفونيکننده یددار در
مناطق عاري از کمبود ید ،اشاره کرد.
در کــمکاري مادرزادي تیروئید گذرا ،جهــت جلوگیري از تأثیر کمبود
هورمــون تیروئید بر رشــد و تکامل مغزي و جســمي کــودك ،درمان با
لووتیروکســین ،حداکثر تا سهسالگي ادامه ميیابد .اما در فرم دائمي این
درمان باید از زمان تولد تا آخر عمر ادامه داشته باشد.
گاهي اوقات دائميبودن کمکاري مادرزادي تیروئید ،از اولین روزهاي
تولد و در همان زمان تشخیص کمکاري ،تشخیص داده ميشود .اما گاهي
نیز الزم است پزشك در پایان سهسالگي با نصفکردن یا قطع کامل قرص
تیروئید و بررسي مجدد کودك حدود چهار تا شش هفته بعد ،ابتال به فرم
دائمي و نیاز به دریافت مادامالعمر داروي تیروئید یا عدم نیاز به شــروع
مجدد لووتیروکسین را مشخص کند .در هر دو فرم کمکاري گذرا یا دائمي
تیروئید که بهصورت مادرزادي ایجاد شده باشد ،تشخیص و درمان سریع
و بهموقع و پیگیريهاي دقیق در ســه ســال اول عمر از اهمیت ویژهاي
برخوردار است.
علت کــمکاري مادرزادي تیروئید هرچه باشــد ،باید دانســت که به
طورکلي رابطه معکوســي بین زمان تشخیص و شروع درمان با هورمون
تیروئید و ضریب هوشــي ) (IQنوزاد در سالهاي بعدي زندگي او وجود
دارد .بنابرایــن تشــخیص زودرس و بهنگام و درمان ســریع و مناســب،
الزمه دســتیابي کــودکان مبتال به این بیمــاري بــه توانایيهاي ذهني
حداکثري اســت .این در حالي اســت که بیش از  ۹۵درصد مبتالیان به
کمکاري مادرزادي تیروئید در زمان تولد هیچ عالمتي از این بیماري نشان
نــداده و در موارد عالمتدار هم در روزهاي اول این عالئم بســیار ناچیز
و بعضا غیرقابلتشــخیص هستند .علت این مســئله را ميتوان به عبور
هورمونهــاي تیروئید مادر از طریق جفت و اثــر حفاظتي آنها در جنین
نســبت داد .چیزي که بهلطف خدا از بسیاري از عوارض جنیني ،حتي در
نوزادان مبتال به عدم تشکیل کامل تیروئید )آژنزي( جلوگیري ميکند .با
توجه به نداشتن عالئم واضح و مشخص جهت تشخیص زودهنگام این
بیماري در زمان تولد و عوارض جبرانناپذیر بیماري درماننشده در زمان
مناســب و نظر به شیوع نسبتا باالي این بیماري در جوامع مختلف دنیا و
بــا توجه به اینکه در اکثر موارد بیمــاري تكگیر بوده و امکان پیشبیني
بروز آن وجــود ندارد ،ضرورت »غربالگري کــمکاري مادرزادي تیروئید«
سالهاست که در جوامع مختلف مطرح شده و امروزه در بسیاري از نقاط
دنیا ازجمله کشور عزیزمان به همت پیشکسوتان و بزرگان این رشته در
حال انجام است.
* فوقتخصص غدد درونریز و متابولیسم کودکان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکي ایران

