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 بخش اول:

 آلمان_برلینگزارش فرصت مطالعاتی به دانشگاه هومبولت 

 

 مقدمه

و ابتدا از کلمه فرصت و آنگاه مطالعات بگوییم. فرصت به مجال و نوبت و موقع گویند. پس فرصت جستن برای کمال را باید بیاییم 

غنیمت شمرد و درنگ نکرد همین امروز استفاده کرد زیرا دیروز گذشته است و فردا هم نیامده و هم معلوم نیست! فرصتی که برای 

ها فراوان است سوزیهای مطالعاتی محدود و فرصتشوید. اکنون که فرصتو هم غبار دل را میمطالعه باشد هم مغز را به تراوش 

 های بیشری را خلق کنیم! اماباید با فرصت شمردن مطالعاتی فرصت

 1که با چون خودی گم کنی روزگار        رز خود بهتری جوی و فرصت شما

که شعری هم در وصف فرصت شیرازی بگوییم. فرصت شیرازی که از کودکی گفتیم شایسته آن است فرصت بدین معنی حاال که از 

عالقه خاصی به تحصیل علوم و فنون داشت در همان آغاز جوانی به منطق و حکمت و حساب و هندسه و اسطرالب سرآمد گردید. 
گرد اد او شیخ مفید در وصف این شاالبته برای این سرآمدی زحمات زیادی کشید و از جمله با زبان انگلیسی آشنا شد. بطوریکه است

 چنین گفته است:

 فرصت آن شمع جمع لهل هنر

 فیلسوفان دهر را شاید
 

 که ندارد قرین ز نوع بشر

 که به فضل و هنر شود رهبر

 حال مطالعه چیست؟ مگر نه آنکه مطالعه یا بررسی کردن، نگریستن در چیزی برای وقوف بر احوال آن چیز است!؟ پس

 2لعه باغ و بوستان نکنی         که بوستان بهاری و باغ اللستانتو خود مطا

تر بحال آنان که هدفشان علم و های زیادی هم کردند، خوشخوشا بحال آنان که هم فرصت را غنیمت شمردند و مطالعه و بررسی
 دانش باد! زیرا

 علم را بر اوج افالک است ره

 نسخه او نسخه تفسیر کل

 ه، دهددشت را گوید حبابی د

 

 تا ز چشم مهر بر کندد نگه

 بسته تدبیر او تقدیر کل

 3بحر را گوید سرابی ده، دهد

 گونه است کجاست فرصت دیگر که ما بخود بالیم !؟پس حاال که این

 کجاست فرصت دیگر که ما به خود بالیم

 دکنیز علم و فضل بجز عبرت آنچه جمع 

 درنگ راهبر کاروان فرصت نیست

                                                                 
 . سعدی 1

 . همان 2

 . اقبال الهوری 3

 . بیدل دهلوی. 4

 خنددینجا حباب میمحیط نیز در ا

 خنددگشاد هر ورقش بر کتاب می

 4خنددکه هر سو شتاب میکجا رویم 
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(، اولین دوره آن به شرح زیر صورت 1398و  1397ماهه( سالهای 3به دنبال تصویب سفر مطالعاتی اینجانب طی دو سفر تابستانه ))

د برلین آلمان صورت گرفت. پس از ورود به برلین، فردای ( به مقص1397تیرماه  20) 2018جوالی  11گرفت. سفر اول در تاریخ 

شده و پس از انجام امور اداری و قرارداد فرصت  رهسپار جوالی( به دپارتمان جغرافیای دانشگاه هومبولت آلمان 12همان روز )

ن جغرافیدان جهان االشروع نمودم. پروفسور هاس رئیس دپارتمان که از فع 1کار خود را با هماهنگی پروفسور داگمار هاس، مطالعاتی

 8419بیش از  Citationsدارای  هاسپروفسور های متعددی می باشد. )اعم از مقاالت و کتاب( و انجام پروژهدارای انتشارات ،باشدمی

نوان باشد. با توجه به عبوده و یکی از اساتید برجسته بین الملل انستیتوی جغرافیای دانشگاه هومبولت می 55برابر با  h-indexو 

های زیادی که در ایران با ها، آنالیز مجموعه دادهپژوهشی مدنظر اینجانب، پس از استقرار در دپارتمان، امور مربوط به پردازش داده

ای های سطح و عمق خاک را سنجش نموده و عالوه بر آن تصاویر ماهوارهداده ه بودمحرارتی که از دپارتمان فوق گرفت سنسور 36

های ، سنتینل و غیره هم برای مدلینگ و روابطشان با دادهTM ،+ETM ،OLI ،MODISنجنده هایی مانند به ویژه تصاویر حرارتی س

مکار ام با چند ههایی از کار که قبل از ورود به آلمان انجام شده بود در اوقاتی که در دانشگاه هومبولت بودهزمینی استفاده شد. بخش

باشد. عالوه بر موارد فوق، خالصه اقدامات ایم که مقاله پیوست میه و به چاپ رسانیدهدیگر مقاالت حاصل از آنها را استخراج نمود

 شود: بندی میانجام شده به شرح زیر طبقه

 

 های سنجش از دور حرارتی و خاکالف: پژوهش

 شامل (چاپ مقاالتی که کمک زیادی به مرحله بعد )مدلینگ دما از سطح به عمق می کند -1

 1) Anew method to model… 
 2) Normalizing land surface temperature... 

 

 در هر دو مقاله از روابط بین الملل دانشگاه تهران استفاده شده است. 

 

 

                                                                 
1 . Dagmar Hasse        
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 ب: هماهنگی با دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران جهت اقدامات زیر:

الملل دانشگاه در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به بینمعرفی دو دانشجوی دکترا و سه دانشجوی ارشد و دو استاد و مشاور  -1

دانشگاه هومبولت جهت همکاری به مدت دو هفته تا شش ماه. در این مورد از طریق تماس تلفنی و ایمیل و قرارداد بین رئیس 

 دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه هومبولت امور پیگیری، نهایی، تصویب و امضا شد.

  .آلمان جهت همکاری علمی پژوهشی مشترک DFGزال مشترک بین دو دانشکده جغرافیا برای تهیه یک پروپو -2

 .، دانشگاه هومبولت و دانشگاه تهران )دانشکده جغرافیا(ERASMUSپیگیری امور مربوط به همکاری سه جانبه  -3

 . (Joint Degree)مذاکره پیرامون دوره کارشناسی ارشد مشترک بین دانشجویان ارشد دو دانشکده  -4

 

 ج: مذاکره با اساتید زیر جهت همکاری های مشترک در آینده 

 .)اکولوژیک و شهری( GISرئیس سنجش از دور و 1پروفسور پاتریک هاستر  -1

های مادون قرمز حرارتی که قرار است انجام همکاری پژوهشی در سه ماهه دوم سفر اینجانب با پروفسور هاستر بر روی داده

ها با همکاری اینجانب و ذا در این صورت قرار شد اولین سری پژوهشلاندازی کنند. ماه آینده راه 9انی حدود های آلمسنجنده
 دانشجویانم و نامبرده صورت گیرد.

های آلوده ، کار بر روی خاکERASMUSبین دو دانشکده،  Mouپیرامون  2چندین جلسه مشترک با آقای دکتر محسن مکی -2

 آلمان.

های یخچالی که دانشکده جغرافیای هومبولت از پیشگامان شناسی بویژه بر روی سنگهای خاک و زمیناز آزمایشگاهبازدید  -3
 باشد.های یخچالی بویژه بر روی اروپا میپژوهش در جهان بر روی پدیده

 

                                                                 
1   . Patrik Hoster 

2   . Mohsen Makki 
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 نتیجه مالقات با پروفسور هاس موارد زیر مورد توافق اولیه قرار گرفت:

 .Joint Degreeرک دو دانشکده برای همکاری مشت -1

 .مبادله استاد و دانشجو  -2

 .DAADو  DFGهای مشترک با اقدامات الزم برای پروژه -3

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هومبولت برلین دانشگاه

رده قرار دارد. نظام آموزش عالی در آلمان با نام هومبولت گره خو در شهر برلین (Humboldt-Universität zu Berlin)به آلمانی:  

تأسیس شد و  1809در سال  (Universität zu Berlin)به عنوان دانشگاه برلین است. این دانشگاه با ابتکار ویلهلم فون هومبولت
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ه جایگاه بسیاری از بزرگان و شگااستاد افتتاح و کار خود را آغاز نمود. در دو قرن گذشته این دان 52دانشجو و  256با  1810در 

های قانون، استاد در رشته 52دانشجو و  256با  1810در سال  است. دانشگاه تازه بنیان نهاده شده برلینبوده اندیشمندان آلمانی 

زیر نظر رئیس دانشگاه، تئودور اشمالز، آغاز به کار کرد. این دانشگاه خانه بسیاری از بزرگترین متفکران  و فلسفه پزشکی، الهیات

دان اشالیرماخر، ایدئالیست یوهان گوتلیب فیشته، الهی توان به فیلسوفه از میان آنها میاست ک آلمانی در دو قرن گذشته بوده

برجسته  و فیزیکدان دان ایدئالیست فردریش شلینگ، منتقد فرهنگی والتر بنیامینفیلسوف برجسته ایدئالیست هگل، فیلسوف الهی

نیز در این دانشگاه  و فریدریش انگلس از جمله کارل مارکس ارکسیسماشاره کرد. بنیانگذاران تئوری م و ماکس پالنک آلبرت اَینشتین

انگذار فون بیسمارک، بنیطور شاعر برجسته هاینریش هاینه، بنیانگذار ساختارگرایی فردرناندساسور، اتواند، همینکسب علم کرده

و همچنین  آمریکا ویلیام دوبوآ در ایاالت متحدهو از مخالفان تبعیض نژادی  تبارکمونیست آلمان کارل لیبکنشت، آمریکایی آفریقایی

در اوایل  نامدار یوهان فریدریش دیفنباخ توان اشاره کرد به جراحطور مییکی از رهبرای مشهور اروپایی به اسم رابرت شومان؛ همان

ت به عنوان مدلی برای دیگر است که دانشگاه هومبولاست. همچنین ادعا شدهبوده  برنده جایزه نوبل29این دانشگاه خانه . 1880

های مستقل و جداگانه، مد نظر قرار های سراسر اروپا، به عنوان خود محور بودن و مرکزمطالعات و تحقیقات در مبحثدانشگاه

 [.3]استگرفته

 آلمان-سفر مطالعاتی برلین گزارش ادبی

و  است بوده اندیشمندان توجه مورد تفکر، موضوعات از یکیعنوان  به همواره او به مربوط مسائل و انسان اندیشه، تاریخ فراخنای در
سرانجام  او، حیات هستی، منشأ پهنه در اشوجودی مختصات او، زندگی هدف انسان، ماهیت در خصوص مختلفی رویکردهای

مورد عنایت  مسائل جمله از انسانیت، معیارهای درباره بحث میان این در ظهورگذاشته است. عرصه به پا و... حقیقی حیاتش، سعادت

به استاندارهای  دستیابی منظور به تکاملی به حرکت را دیگران معیارها، این معرفی با تا ندابوده درصدد آنان است؛ بوده اندیشه ورزان
 که گوهرهای و کسی کامل انسان جستجوی بنمایانند. او به است خوشبختی و سعادت همان را که شاگمشده و کنند ترغیب انسانیت

 [.1]هست و بوده اصلی بشر دغدغه همواره باشد، ساخته آشکار را شاانسانی هایگنجینه و وجودی

 زنمیعقوب وار وا اسفاها همی

 ودشواهلل که شهر بی تو مرا حبس می
 

 دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست

 1آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست
    

 دریابد: اوست وجودی ارمعی و پیمانه که را اش گمشده خواهدمی بشر

 ماای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده
 روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد

 

 امنگنجد خورده ها اندرزان می که در پیمانه
 2امبرده ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نو

 

ب را. این چهار جهت جغرافیایی است اما من ام هم شمال و هم جنوب و هم شرق و هم غرآری هر چهار جهت جغرافیایی را پیموده

های دیگری مانند سیاسی، ایدئولوژیک، ثروت و تمدن و تاریخ را ای بین جهات جغرافیایی و جهتدر این پیمایش همواره واسطه
رزمین در سفر از سشود این بار کردم. اگر در سفر به جاهایی مانند استرالیا و آمریکای شمالی، در اندیشه خیام سپری میجستجو می

غرب یعنی برلین)آلمان( به سوی ریودوژانیروی برزیل در آمریکای جنوبی بود. شهر برلین خودش دارای بخش شرقی و بخش غربی 

بود، اما شرق هم غرب شد و دیگر شرقی نماند که بخواهد در مقابل غرب قد علم کند! در این سفر اینکه مرز چیست و چه بار مفهومی 

                                                                 
 . موالنا. 1

 .موالنا. 2
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ام دقیقا در مرز سابق بین برلین یدم. برای اینکه منظورم را روشن تر بکویم مثالی می آورم، اقامت چند ماهه من و خانوادهدارد اندیش

 بینید که یک پای من در بخش شرقی و پای دیگرم در بخش غربی سابق است! شرقی و غربی بوده است. در این عکس می
 

   

شدند! حال اگر به مرزها به عنوان یک خواستند جابجا شوند دچار چه مشکالت و تلفاتی میی میاما در همین مرز اگر فرد یا افراد

نگریم و اگر به عنوان عقیده و ایدئولوژیک با سیستم اقتصادی بنگریم طور قرارداد سیاسی نگاه کنیم به این جهان جور دیگری می

 شود و اگر عقیدتیهمچون کف آبی که عمر محدودی دارد و ناپدید می نگریم. اگر مرزها را با عینک سیاسی نظاره کنیمدیگری می

خط مرزی، خطی اعتباری و قراردادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد  و یا اقتصادی عمر بیشتری دارد.

ها و گاهی با استفاده از آبا و میانهخطوط مرزی میان کشورها گاهی به وسیله عوارض طبیعی مانند ژرفگاه. شودمرزی مشخص می

باشد( تعیین و توافق درجه می 49که برابر با مدار  و آمریکا ای از مرز میان کاناداخطوط فرضی و قراردادی )مانند بخش عمده

کند! اما هایش را از هم جدا میهای سیاسی چه دیوار باشد چه سیم خاردار و چه عوارض طبیعی دو سرزمین با ملتمرز .استشده

هایی دارد؟ نه تفاوت در طبیعت و سازد با مرزی که طبیعت ساخته است چه تفاوتایم مرزی که انسان میگاه از خود پرسیدههیچ

محیط و قوانین بلکه تفاوت در درون انسانها، تفاوت در انسانیت انسانها! اگر روزی بشر به این نتیجه برسد که مرزهای سیاسی را 

ی اتر یا محو شود. امروز که در گوشهها باید مستحکمهایی باید تضعیف شود. اصال مرزای دیگری باید تقویت و چه مرزبردارد چه مرزه

 شود، چه دورنمایی در پیش آیندگان است؟ از جهان مرزی برداشته و در قسمتی دیگر مرزی آهنین می

 

 مرز اگر خود شوم مرزبان به هر

 د نیزچه دانم که ایشان چه گوین

 

 چگویم چو کس را ندانم زبان

 1وز اینم بتر هست بسیار چیز

 طبیعت، روح و دنیا کشتزار در تا است آید. آمده کار به ابدیش حیات در را او تا بردارد راه توشه باید که راه، در است مسافری انسان

صاحب  به را ودیعت این و نماید پروار هانیکی و اهزیبائی از شده، داده قرار او در اختیار آالیش بی و پاک که را خویش جان و

 .برگرداند اشاصلی

 
                                                                                     

                                                                 
 . نظامی. 1
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 بخش دوم

 ادبی سفر دکتر سید کاظم علوی پناه به برزیل_گزارش علمی

 

 

 

 معرفی اهداف و ارکان کنگره 

علوم خاک، فراتر از  "با شعار   " 21st World Congress of Soil Science"بیست و یکمین کنگره جهانی علوم خاک با عنوان 

شرکت کننده و پژوهشگر  7500در ریودوژانیروی برزیل با شرکت بیش از  2018آگوست  17الی  12در تاریخ  "غذا و سوخت

 جهان برگزار شد.  کشور 140های مرتبط با علوم خاک از رشته

 ای است برای پاسخ به سواالتی مانند:دعوت نامه "علم خاک: فراتر از مواد غذایی و سوخت"موضوع کنگره 

 توان مردم گرسنه را تغذیه کرد؟ چگونه می 

  تولید کنیم؟ سوخت برای زمین چگونه 

  چگونه نیاز آبی یک جمعیت را خنثی کنیم؟ 

 کنیم؟  چگونه آلودگی سیاره زمین را رفع 

  چگونه برای رسیدن به یک تعادل به منظور حفاظت از تنوع زیستی با مدیریت پایدار زمین برای تولید کشاورزی دست

 یابیم؟ 

 

مورد   WCSS 21 اینها، در بین بسیاری از سواالت دیگر، موضوع مربوط به عملکرد چندگانه خاک است که در کنگره بین المللی 

کسب و  های تکنولوژیکی، و نیز فرصته یک تجربه عالی یادگیری، فرصتی برای مبادله دانش با پیشرفتبحث قرار گرفت. این کنگر

 هایی است که در زمینه های مرتبط با علوم خاک فعالیت دارند.کار برای شرکت

، سمپوزیوم فنی سخنگوی اصلی( 48المللی )سمپوزیوم بین 16های اصلی(، کنفرانس )سخنرانی 8شامل   WCSS 21برنامه علمی 

سخنرانی حضوری( و  120گروه کاری )بیش از  16سخنرانی شفاهی(،  600سمپوزیوم گروهی )بیش از  73داوران(،  16و نوآوری )

  نمایش پوستری است.  1680
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 برزیل

مربع است و تقریبا نیمی از آمریکای جنوبی را اشغال میلیون کیلومتر 5/8 ی معادلبرزیل دارای مساحت

مناطق دارای چندین منطقه آب و هوایی است که شامل آمازون گرمسیری در منطقه  این کند.می

های آب و هوایی تفاوت شمال، نیمه خشک در مناطق شمال شرقی و مناطق معتدل در جنوب است.

آنها شامل  کند.های اکولوژیکی ناشی از ایجاد مناطق مختلف زیستی یا بیوم کمک میبه ایجاد تفاوت

)جنگل آمازون(، بزرگترین دشت سیالب در جهان های بارانی گرمسیری در جهانگلبزرگترین جن

)جنگل نیمه خشک(، جنگل اقیانوس  Caatinga Savanna)ساوانا و جنگل(  Cerrado)پانتانال(، 

است  اشغال کردهای وسیع از سواحل شرقی آمریکای جنوبی را برزیل محدوده اطلس )جنگل بارانی گرمسیری( و پاموا ساوانا هستند.

در جنوب غربی  و پاراگوئه در جنوب و آرژانتین شود؛ و با کشورهای اروگوئهو همچنین شامل مناطق بسیاری از مرکز این قاره نیز می

طرف آب با گویان  و در آن و گویان و سورینام است و با ونزوئال در شمال شرقی همسایه در غرب و با کلمبیا و پرو همچنین با بولیوی

عواملی چون اندازه و آب و هوا و  .است رانسه نیز در شمال مرز مشترک دارد. این کشور از شمال به نیمکره جنوبی کشیده شدهف

است. برزیل پنجمین کشور از لحاظ وسعت در جهان بعد از کشورهای روسیه، کانادا،  منابع طبیعی غنی این کشور را متمایز کرده

 8٫511٫965باشد. وسعت این کشور )شمالی و جنوبی( سومین کشور از لحاظ وسعت می مریکااست؛ و در قاره آ و آمریکا چین

یافته کشاورزی،  های گسترده و توسعهرزیل با در اختیار داشتن بخشب .شودکیلومتر آن را آب شامل می 55٫455کیلومتر است که 

برابری قدرت خرید( بیش از سایر کشورهای آمریکای التین است معدن، تولید، خدمات و نیز نیروی کار، دارای تولید ناخالص داخلی )

رین تاست. برزیل در حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است. مهمو این امر برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه کرده

پرتقال، فوالد، منسوجات، کفش، گوشت صادرات برزیل را هواپیمای دارای بال ثابت، قهوه، وسایط نقلیه، سویا، سنگ معدن آهن، آب 

 [.4]استو تجهیزات برقی تشکیل داده

 

 ریو دو ژانیرو

رکز ایالت ریو دو ژانیرو، شود، مکه به اختصار ریو نام برده می ژانویه( ، به معنای رودخانهRio de Janeiro :به پرتغالی)ریو دو ژانیرو 

شهر بزرگ  ششمینمیلیون نفری  3/6است که با جمعیت  بزرگ آمریکای جنوبی دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری

 به عنوان یکی از مناظر فرهنگی 2012ژوئیه  1آید. این شهر در تاریخ شهر بزرگ جهان نیز به حساب می بیست و ششمینو  آمریکا

های این شهر توریستی در کنار کوه .است به ثبت رسیده« ژانیرو: منظر کاریوکا در بین کوه و دریا وریو د»با نام  هانی یونسکومیراث ج

 2016های المپیک تابستانی است. شهر ریو دوژانیرو، میزبان بازیقرار گرفته های اقیانوس اطلسانبوه از جنگل و سواحل و خلیج

   
Photo Refrence:  http://www.21wcss.org.img/conteudo/bra_3.jpg 
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در کنار  کتابخانه دارد. 76موزه و  82مکان برای نمایش فیلم، تئاتر، نمایشگاه موسیقی و هنری،  200بیش از ریودوژانیرو  .استبوده

های قیمتی، های واگن برقی، جواهرات و سنگهایی اختصاص دارد که به قطارها، هواپیماها، اتومبیلهای سنتی، این شهر به موزهموزه

  رزیلی و غیره مجهز است.های بومی و محلی، هنرهای بومی بورزش
 

 
 

 

مجسمه مشهور مسیح که در کشور برزیل و در شهر ریودوژانیرو قرار دارد، یکی از عجایب هفتگانه 

 این است؛ شده ساخته کورکووادو کوه نوک در و دارد متر 39٫6جهان است که ارتفاعی برابر با 

ای شهر ریودوژانیرو یکی از زیباترین شهرهای برزیل است که مجسمه .رددا ارتفاع متر 710 کوه

زیبا و در عین حال عجیب در آن قرار دارد. مجسمه محبوب و زیبای مسیح منجی، یکی از 

های دنیا است که در قله کوه کورکووادو در شهر ریودوژانیرو قرار دارد. این ترین تندیسمعروف

 فاصله در و دارد متر 39٫6ب هفتگانه جدید است ارتفاعی برابر با مجسمه زیبا که یکی از عجای

البته این تنها مجسمه مسیح نیست که سمبل گردشگری  .است قرارگرفته زمین از متری 710

گری های گردشتوانسته به یکی از جاذبه نیز ی سنت بندیکتصومعهشهر ریو شده است بلکه 

 Mosteiro de São) «سنت بندیکت صومعه» .دپرطرفدار در شهر ریودوژانیرو تبدیل شو

Bento)  بندیکت نرسیا»واقع شده و به  در ریودوژانیرو« تپه سنت بندیکت»در» (Benedict of Nursia)  اختصاص دارد که از

ماری معگرایی ساخته شده و اولین نمونه از مدرنیسم یا همان تکلف رود. این بنا به سبک معماریقدیسان مسیحیت به شمار می

گردد که راهبان میالدی و زمانی برمی 1590آید. تاریخ ساخت این صومعه به سال به حساب می برزیلاستعماری در ریو و کشور 

به ریو آمدند و این بنا را تأسیس  (Bahia) «باهیا»شود، از ایالت بندیکتی که یک نظام رهبانی در مذهب کاتولیک محسوب می فرقه

دهد. همچنان به فعالیت خود ادامه می (Colégio de São Bento) «کالج سنت بندیکت»ن صومعه به همراه کردند و امروزه ای

رود و افراد معروف بسیاری ترین تأسیسات آموزشی سنتی در برزیل به شمار میساخته شده و یکی از مهم 1858کالج آن در سال 

 [.5]اندالتحصیل شدهاز آن فارغ
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های بارز این شهر یکی از خصیصه (Favela) های ریو یا به اصطالح فاوالغهزا

های فقیر نشین با تمرکز جمعیتی باال و بصورت زاغه گفته باشند. فاوال به محلهمی

اولین فاوالها در قرن نوزدهم . خوردشود که در نقاط مختلف ریو به چشم میمی

رپناه و کاری نداشتند. بعدها با لغو توسط سربازانی ایجاد شد که بعد از جنگ س

های سابق نیز که دیگر نه کار داشتند و نه زمین به این افراد اضافه برده داری، برده

روستاییان به شهرها، سبب رشد  میالدی، مهاجرت گسترده 70شدند. در دهه 

ها نبود نظم و قانون نه در مشخصه اصلی این زاغه. انفجاری جمعیت فاوالها شد

فقر مادی، سطح پایین تحصیالت و مواد مخدر از  .د شهری و نه اجتماعی استبع

ها پلیس قدرتی نداشته و ها است. در بسیاری از این زاغهبزرگترین مشکالت فاوال

ها در سطح بر خالف انتظار، این زاغه .منطقه هستند باندهای مافیایی اداره کننده

ترین نقاط شهر نظیر ساحل ستیشهر پراکنده هستند و حتی در کنار توری

های ناوارد کوپاکابانا نیز با فاصله یک خیابان یک فاوال وجود دارد. اصوالً توریست

های گردشگری خاص خود را با وجود این موارد، فاوالها نیز جاذبه.  شونداین فاوالها دچار مشکالت متعددی می با ورود به محدوده

نی آنها، ساختار معماری بی نظم اما جالب آنها و هنر دیواری در آنجا بسیاری از جهانگردان اروپایی باشند. موسیقی و رقص غدارا می

 .[6]کندرا به خود جلب می
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 در جایی خاص متولد شده و زندگی ناگزیرکند، به این معنا که هر انسانی فردی است که بوم خاصی زندگی میانسان در زیست

 بوم، از طریقبوم جریان دارد و به عبارتی دیگر خصوصیات تاریخی مندرج در یک زیستدر زیستکند. خصوصیات تاریخی می

 گیرد. تحقق انسانیت انسان ازاز این رو هویت انسان رنگ و بوی تاریخ بومی خویش را می .شودشدن در انسان نهادینه میاجتماعی

 نابومی، موسیقی اهمیت فروانی داشته باشد، به این معاین معنا اگر در زیستتولید انسانیت خاص انسان نیز باشد، به  این رو باید باز

 هایشانای عمیق دارند و موسیقی جزوی از داشتهاند، با موسیقی بومی رابطهخواهد بود که افرادی که در آن زیست بوم رشد کرده

ان های انسترین داشتهزبان یکی از مهم. همچنین دهدر میهای انسانی را مورد اشاره قراخواهد بود، تعبیر میراث فرهنگی این داشته

گذاری مد نظر قرار بگیرد. زبان امری تاریخی و اجتماعی است و آمال و آروزهایی که در است که او را متشخص کرده و باید در قانون

حاوی تلمیحاتی به این حیات تاریخی شود. زبانی روزمره زیست بومی خاص وجود داشته در قالب اشعار، اساطیر، موسیقی اظهار می

اند، فراموش هایی که در گذشته یک جهان برای آینده شکست خوردهها، رویدادهای گذشته و نیز طرحو اجتماعی است، قهرمان

لیط( معبر مخصوص که در اتوبوس ها برای کسانی که مجوز)ب .یابندشان تداوم میشوند و در زبان یک قوم و در واقع در زندگینمی

 ندارند:
 

 جمع مرغان کز سلیمان روشنند

 پر و بال بی گنه کی برکنند

 بلک سوی عاجزان چینه کشند

 بی خالف و کینه آن مرغان خوشند

 هدهد ایشان پی تقدیس را

 1گشاید راه صد بلقیس رامی

 

 

 راه تنگست و فرس لنگست و معبر پر ز سنگ

 2ای سوار تیزرو لختی عنان واپس بتاب

 

                                                                 
 . موالنا. 1
 . قاآنی. 2
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یده سیاه در ادویه خوابان لوبیای خشک شود. اغلب غذا همراه با یکدیگر پخته شده تا زمانی که آب برنج قرمز و لوبیا ،برزیل ملی ذایغ

شود. البته در ایران نیز همین لوبیا با برنج هم یکی از غذاهای معروف بنام لوبیا پلو داریم اما ما ایرانیان آنرا با شده و سپس پخته می

ز تر از بسیاری اهای برخی ایرانیان بمراتب رنگینای! خالصه سفرهکنیم. البته فقط عدهو یا مرغ و ماهی! میل میگوشت ماهیچه 

 !دیگر ملت هاست

                                                           

 ز ساغر خونین شفق باده ننوشیما

 بر خاطر ما گرد ماللی ننشیند
 

 نگیریم لقمه لکف رنگین سفره وز

 1منپذیری غباری و صبحیم آیینه

                                    

 دوست سپرده حافظ به که عاریت جان این

 

 2کنم وی تسلیم و ببینم رخش روزی

                          

ساکن هستند. هر چند که از آب و  "فاوال "عنوان هایی از خرابکاران با های شهر ریودوژانیرو، مجتمعهای کوهها و تپهآری در قله

اند، اما آنان به کار خرابکاری خویش پایبند هستند. این دسته که همان نه تنها دزدان شب بلکه دزدان برق و این گونه امکانات محروم

اند؟! شاید به این خاطر باشد دهخصم روز روشن نیز هستند. در عجبم چرا این مردمان نیک جای بهتر بر فراز بلندی را به دزدان دا

  های آنها باشند!گر خطاکاریکه این گروه همیشه جلوی چشمانشان باشد تا بهتر بتوانند نظاره

 

 آری این جماعت به بازوی مردم شکم پر کنند! 

         

 3جای آسایش دزدان بود این وادی    مسکن غول بیابان بود این معبر

 

های علمی که محل تجمعی از دانشمندان و متخصصین است قابل توجه است. این کنفرنس الیشی اغلب کنفرانسآبته سادگی و بی ال

که ویژه خاکشناسان بود خاکیان یعنی خاکشناسان خیلی بودند و قدری خوردنی بر کف زمین بی زرق و برق می نشستند و بر حیف 

ای هدانند اما از بهر دنیا و لقمهمدعی دوری از کام دنیا میخود را بینیم که سراپا سا افرادی میکشیدند! اما چه بو میل خط بطالن می

 .شناسندالوان آن سر از پا نمی

 فکر رنگین است باغ دلگشای اهل فکر

 در هوای کام دنیا نیست آه سرد ما
 

 کشیم می گریبان در سر دهد می رو غمی چون

 4کشیمش خط بطالن میآفرین سواد بر
                                       

 منعمان گر پیش مهمان نعمت الوان کشند

 از فشار قبر هرگز قسمت کفار نیست

 کشیممی مهمان پیش خجلت سفره جای به ما

 کشیم...می امکان صحرای تنگی از ما آنچه

 

                                                                 
 رهی معیری. .  1

 . حافظ. 2

 . پروین اعتصامی. 3

 . صائب تبریزی. 4
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 آری

 گر تو جانی، غذای جان میجوی

 پرخوری زین شراب، مست آیی

 

 آش و آب و نان میجوی تنی ور

 1آیی دست به خبربی و خفته

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنرانی در میان دانشمندان جهان هارائ

 :کنفرانس مذکور اینجانب در سه بخش رسما دعوت شدم و حضور داشتم در

ی چهار سال هاهای استراتژیک و فعالیتکه بحث DIVISION 4یس برای بخش ر جلسه مربوط به تصمامات انتخاب ئد  (1

 شود الزمر میآینده این زیر مجموعه از خاک جهان است. چون این کنفرانس چهار سال آینده در گالسکو انگلستان برگزا

ی اهینده بداند. در این نشست تبادل نظرآهای خاک ها و برنامهیس جدید لین بخش نظرات را نسبت به فعالیتبود که رئ

سان معروف دنیا چهر نفر از بینید خاکشناد. لذا همانگونه که در عکس هم میشد فعال و اعضای این بخش الزم از افرا

 نفر آلمان و استرالیا یک نفر و روسیه یک نفر و اینجانب کو یک نفر از انگلیس و یک نفر ژاپن و یک نفر برزیل و ی آمریکا

 .گیری قرار گرفتث و بررسی و نتیجهحضور داشتیم. موارد مطرح و مورد بح

 در. بود Cultural pattern of soil understanding یعنی Division4 هر ِبخش مجموعه زیر به راجع دوم نشست (2

 یبررس و بحث ساعت دو نشست این در .داشتند حضور نیز هاکشور دیگر از تعدادی اول نشست افراد بر عالوه بخش این

 موضوع این روی مختلفی هاینگاه و گوناگون های بحث. آمد بعمل خاک جهانی درک برای رهنگیف الگوهای موضوع روی

 Cultural pattern of soil کارگروه یعنی بخش این اصلی موسسین از اینجانب اینکه به نظر. داشت وجود مهم

understanding واقع در. نمودم ارایه را خود نظرات امشتهدا مهم این هدایت بلکه ایجاد در تنها نه فعالی نقش و هستم 

 مانند اصیل هایفرهنگ نقش به میان این در و داشتم مختلف بطرق عادی مردم هایآگاهی روی زیادی تاکید اینجانب

 .نمودم نهاآ کالم اثرات و سعدی و حافظ و خیام و موالنا مانند بزرگانی و انحکیم وجود و ایرانی فرهنگ

                                                                 
 . اوحدی مراغه ای. 1
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)مفهوم خاک در اندیشه موالنا( بود که در   Soil in Rumi’s Thoughtتحت عنوان  ائه مقاله اینجانبموضوع سوم ار  (3

 و خانم1آقای جعفرجعفرزادهاین مقاله با همکاری مجدانه پرداخته شده است. مقاله به اهمیت خاک از دیگاه موالنا  این

 تهیه شده بود. 2دکتر کلثوم غضنفری

خنرانی بطور مبسوط و مستند از اهمیت فرهنگ ایرانی و شاعران و از فراخواندن اینجانب به ارائه سبعد یس این نشست البته رئ

 در زمینه سنجش بندههای از فعالیت 3پتزل نیکوالدکتر قای آیس این بخش بر این رئصحبت کرد. عالوه حکیمان و دانشمندان ایرانی 

 .ای مفصل صحبت و قدردانی کردم ادبی و بین رشتههم در زمینه علمی و ه ،هایماز دور بویژه حرارتی و کتاب

و شرکت افراد   Division 4 ,Cultural pattern of soil understandingمقاله خود را با حضور همه اعضای  خالصه اینجانب

ه بینید بیمهم و کلیدی مطرح کردند و همانگونه که در گواهی پیوست م ایهرا ارائ سخنرانی، این و در پایان کردهدیگری شروع 

 اند. تاکید زیادی نموده اهمیت این موضوع

                                                                 
 دانشگاه تبریز.و سیستم های اطالعات جغرافیایی از  ارشد سنجش از دور ی. فارغ التحصیل کارشناس 1
 خ دانشگاه تهران.. فارغ التحصیل دکتری تاریخ از دانشگاه گوتینگن آلمان و عضو هیات علمی گروه تاری 2

3.  .Nikola Patzel,berlingen, Germany . 
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 نکات

و  شدمژانیرو دوی از طریق برلین عازم ریووالج 11. اینجانب در تاریخ صورت گرفت 4اگوست ساعت  16سخنرانی اینجانب در تاریخ 

 د آلمان ترک کردم.اگوست این کشور را به قص 17تاریخ در نموده و  شرکت ویژههای ها و نشستمستمر در سخنرانیبه صورت 
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 نام ایران در کنفرانس

دانیم که اصوال هر ایرانی در هر کجای جهان که باشد وقتی نام می

ام شود! اگر این نایران را ببیند یا بشنود تمامی حواسش بدان جلب می

یند و آبت همراه باشد، اکثر قریب به اتفاق آنها به وجد میبا نشانی مث

آیند را حکایت کند موجب غم و افسردگی اگر هم نشانی از خبر ناخوش

های مادی و معنوی زیادی شود. البته از سرزمینی که جای گنجمی

هست انتظار همه آنست که همیشه بدرخشد و از نامالیمات و ناخوشی 

تر به صادرات فرهنگ غنی از شعر و ادب همه مهمهم به دور باشد. از 

 هایهای دیگر نفسو تاریخ خود بپردازد. نه اینکه در حاشیه فرهنگ

 بی رمقی بکشد. 

 

 تو خاکی گرت گنج باید رواست

 

 1خواسته خاک را کس نخواستکه بی

                               

افتاد من هم برای اعتالی کشورم قدمی هر چند کوتاه بردارم. به این امید که جمع پس بعنوان یک ایرانی بر این شدم هر جا گذرم 

 های کوتاه مرا به منزل مقصود برساند. این قدم

 آنچه آرم به زبان راز دل ایرانست

 

                                                                 
 . نظامی. 1
 . ملک الشعرای بهار. 2

    2 بو که اندر دل یاران کند این راز اثر
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فرهنگ غنی را تا عرش برین برد؟ فر و شکوه گذشته ایرانی را تا وان تمگر نه آنست که با جمع همین قدمهای هر ایرانی است که می

توان دهان بدخواهان و دیو صفتان را بست!؟ اما ایرانی نه فقط با شنیدن نام ایران و مشتری برد؟ جز اینست که به همین طریق می

ای از همه کشورهای جهان ترسیم شده بود نقشه بیند. در این کنفرانس بزرگ کهها میبلکه با دیدن نقشه ایران خودش را در آسمان

میزی آخود را با الگو و یا عالیمی رنگ هدف این بود تا هرکدام از شرکت کنندگان کشور خودش یا نام خاک یا خاکهای غالب سرزمین

 کنند! تا این یادبود جهانی برای آیندگان بماند! ... 

 ایم که خاک پاکش طلوع ملتی است!از این رو دیده و یا تنیدهدانیم ایرانی با وطنش نسبتی جدا نشدنی است می

 

 خواهد قادر و مستغنی روس همسایه
 

 1مضطر و ضعیف و ناالننه که همسایه 

 
 

 های خاک!پروفیل یا ستون

ه نظر مرا های مختلف بطور دست نخورده در معرض خاکشناسان قرار داده شده بود! اولین چیزی کدر این همایش ستونهایی از خاک

 جلب کرد چه بود!؟ 

 رده یا زیر رده یا ... چیست؟ -

 خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آنها چه فرقی دارد؟  -

 چیست؟... پیدایش و منشا و  -

های تفسیر و ها غرق شده بودم و از پیچیدگیدر حالی که به دیدن دقیق پروفیل کرد؟نه هیچکدام!! پس چه چیز جلب توجه می

های جدید علمی مصداق این شعر عالقه مندان به علم و یافته. های خاک، مات و مبهوط بودملیز و سرنوشت نهایی برخی نمونهآنا
 سعدی بودند

 دستانیم ما به عشقش هزار          هر گلی نو که در جهان آید

                                                                 
 . ملک الشعرای بهار. 1
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امی اما گو اینکه غیر متخصص یا افراد ع گفتهای سیستم پویای خاک مینگریست از پیچیدگیوقتی دانشمندی به پروفیل خاک می

 کردند.فقط به ظاهر خاک مانند رنگ و بافت و ... توجه می

 

 کنند میوه به نظر چشمان تنگ

 نگریمی شخص سیمای به تو

 دوست حکایت جز گفتیم چه هر

 یار صحبت وجود بی سعدیا

 گفت بتوان عزیز جان ترک

 

 بستانیم تماشاکنان ما

 حیرانیم نعص آثار در ما

 پشیمانیم آن از عمر همه در

 نستانیم هیچ به عالم همه

 1نتوانیم عزیز یار ترک

                      

 مرز اگر خود شوم مرزبان به هر

 چه دانم که ایشان چه گویند نیز

 

 گویم چو کس را ندانم زبانه چ

 2وز اینم بتر هست بسیار چیز

ز پهناور و متنوع ا سری خاک داریم. چگونه نقشه کشور تر چندین هزار  نوعکه در سطح دقیقبر اساس علم رده بندی خاک صدها بل

یک یا دو نوع خاک  (IRAN Soil)لحاظ خاک با اسم یک یا چند نوع خاک و یا رنگ مشخصی حک کنم!؟ بهتر آن دیدم با دو کلمه 

                                                                 
 . سعدی. 1
 . نظامی. 2

 
 



24 
 

ا رای از فاصله نسبتا دور بتواند نام زیبای ایران و موقیت آنبیننده ای هرگونهپر کنم. آن هم با حروف درشت و به رنگ غالب ایران. به

 ببیند! 

 
 

ر دالیلی نه که بنا ب یایم که دیگری نام و فرهنگ ایرانی را به جهانیان معرفی کند!؟ آری کم نیستند ایرانیانیانما از برای چه نشسته

ه دیوان بکنند. مگر نه آنست که ی شستشوی مغزی دیگران را هم تشویق میجویند بلکه با نوعتنها خود از بردن نام ایران دوری می

یو به نامش توان بست د. مگر جز اینست که فرّش توان رفت بر مشتریرا توان برد تا عرش برین! مگر نه آنکه  فرهنگ او نام خویش

 !؟ مگر نه آنکه هرچه در خاک و هرآنچه از خاک است اصلش در آسمان است!؟و پری

 

 مرغ جان من در این خاکی قفس محبوس توست

 تا اگر پران شود کوی تو سازد آشیان

 پوش منپاش ازرقسالها شد تا دل جان

 از در تو برنگردم گرچه هر شب تا به روز

 

 هم تو بالش برگشا و هم تو بندش برشکن

 یا گرش قربان کنی زلف تو باشد بابزن

 وار اندر آن زلف سیه دارد وطنمعتکف

 1انان بینم آنجا انجمن در انجمنپاسب

                                               

 

 

 

                                                                 
 . خاقانی. 1
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  (Discipline):دیسیپلین

و آراستگی و سامان بکار برده شده است. اما ترجمه برخی کلمات به فارسی چندان  اتیکت، انتظام، انضباط، نظاماین کلمه به معانی 

چنین کلماتی در تعامل با افراد و ادارات و مراکز علمی بهتر قابل درک است. دیسیپلین اصوال به معنی  ساده و گویا نیست. اما معنی

ز نظم او یا بعبارتی دیگر افراد  هستند ترقشود و اغلب شاهد این واقعیت هستیم که افراد منظم موفنظم و یا انضباط زیاد استفاده می

ری مرا های فکترند؟ این نوع چالشهای با دیسیپلین هم حتما موفقیا انسانآند. اما کاخی بلند بر پا کردند و جایگاهی رفیع ساخت

له شدم که وقتی آدمی با جاهایی مانند مراکز تجاری و محافل علمی ئبر آن داشت که معنی این کلمه را جویا شوم. اما متوجه این مس

 شود. آشنا می شتربی شود عمال  با معنی و مفهوم دیسیپلینو دیپلماتیک روبرو می

 بیار باده خامی که خالی است وطن

 

 1که عاشق زر پخته ز عشق باشد خام

 ؟البته اگر دیسیپلین نظم باشد شاعران همگی با دیسیپلین هستند

 سخن را سهل باشد نظم دادن

 سخن بسیار داری اندکی کن

 

 بباید لیک بر نظم ایستادن

 2یکی را صد مکن صد را یکی کن

 

 

نظم همه جا چشمگیر بود از همین رو همه چیز  ،ود بیش از هفت هزار پژوهشگر و استاد و دانشجوجر این کنفرانس عظیم و وحال د

رفت. افراد همه با دیسیپلین اما در مواقع صرف نهار که هیچ صندلی نبود بجز تعداد محدودی میز! اینجا اقتضای  بخوبی پیش می

 یستاده و یا نشسته غذا بخورند یا همه روی صندلی و پشت میز ؟نظم و یا دیسیپلین چه بود؟ همه ا

                                                                 
 . موالنا. 1
 . نظامی. 2
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 مشهود است... در عکسهای زیر موقع نهار خوردن و نشستن روی میز

  
 

ها ما را به سختی و مشقت یا به کنج عزلت چوبراما خوبتر آنکه کین چا است در این لحظات بخوبی فهمیدم نظم و دیسیپلین خوب

 نکشاند!

 پذیرد هر چیز که محدود بود شکل

 

 1زان جاه تو بیرون بود از حد تشکل

 بر افکن پرده افالک از پیش

 برون از پرده نامحدود نوریست

 

 مباش از پردگی محروم ازین پیش

 2کزان هر لمعه خورشید سروریست

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . قاآنی.  1
 . جامی. 2
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نیست.  برتری طلبی آری معنی واقعی دیسیپلین انجام کار درست در زمان مناسب است. دیسیپلین برای فخر فروشی نیست! برای

ود باید به شعر ربه باد فنا می تو یا انتظام و فرهیختگی توهمه آراستگی ... اگر فکر کنی یکجا با نشستن و جای دیگر با ایستادن و 

 :سعدی توجه بیشتری کنی

 دعوی مکن که برترم از دیگران به علم

 از من بگوی عالم تفسیرگوی را

 بار درخت علم ندانم مگر عمل

 علم آدمیتست و جوانمردی و ادب

 از صد یکی به جای نیاورده شرط علم

 هر علم را که کار نبندی چه فایده

 

 چون کبر کردی از همه دونان فروتری

 گر در عمل نکوشی نادان مفسری

 بریبا علم اگر عمل نکنی شاخ بی

 ورنی ددی، به صورت انسان مصوری

 وز حب جاه در طلب علم دیگری

 برای آن بود آخر که بنگریچشم از 

 

 

 آبرنگ هم عالمی دارد!

جیتال های دیهای اقتصادی توجه اصلی به سامانهو مجامع علمی و آکادمیک و سیستم هادر این کنفرانس بلکه بسیاری از کنفرانس

گویی کاهند. از خاک میم میها هآنها هم سرعت کار و هم دقت کار را افزایش و اصوال از هزینه است. بدیهی است که این سامانه

ایی و تامین مایحتاج مردم بحث همانگونه! از امنیت غذ مه گویی آنهای اصلی روی نقشه دیجیتال هست و اگر از آب میبحث

آید. میمیان  هب... نها و آشود. همه و همه از فناوری امروز و مزایای های دیجیتال میهای رقومی و نقشهکنی دوباره حرف از دادهمی

ت های زیادی از قبیل دقکنیم در قبال تمامی چیزپرسد که وقتی اعداد را به اطالعات تبدیل میاما کمتر کسی از خود یا دیگری می

هایی که خاک را لمس کرده تا بافتش را چه زیبا بود دستوریم. آهای مثبتی بدست میآوریم چه چیزکه بدست می... و سرعت و 

  .ها روی کاغذ نشان دهدکند تا تفاوت خاکو آبرنگی را لمس می بفهمد حاال بروس
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 است قدیم تجدید صیقلگر آیینه

 چون صورت خواب از من و ما هیچ ندیدیم

 

 نتوان به نوی غافل از این ساز کهن رفت

 1خرآرسد بیدل پی هستی به عدم می

 

 

 

 

  
 

 تان قدیمی نظر دریغ نکنیم تا  با شراب کهنه خاطر دیرین ما نو شود.  کاش که از دوس ای

 جلوه بیرنگی و نظاره تماشایی رنگ

 

 2اینجا جدید است آراست قدیمی کهچمن

                                   
 

 !یک بام و دو هوا

کند! اما در اینجا موردی رد و و هر هوایی در یک بام تغییر نمیایم اما بطور مسلم هر بامی دو هوا ندایک بام و دو هوا را همه شنیده

 هلل که همدمی هست که بگویم راز؟ محرمی هست که بنالم زار؟اها را به که گویم!؟ انشادانم این دردورم. اما نمیآرا برای مثال می

ارت آن کشور در تهران تماس مکرر جهت کنفرانس جهانی خاک به سف بیست و یکمینه مقاله در ئبرای گرفتن ویزای برزیل جهت ارا

های ریگیها و بهتر بگویم سختهای دیگر در تهران کم توجهیانجام مراحل قانونی نمودم. این کشور هم مانند بسیاری از سفارتخانه

ه از تجار خواست! نمی برای مثال مدارک بانکی دال بر ثروت و دارایی کافی بعبارتی تمکن مالی باالیی از متقاضیان ویزازیادی داشت! 

تمکن مالی زیادی داشتند موضوع انشای مدرسه آنها علم بهتر است یا مان نه آنست که اگر عال ربلکه از دانشجویان و دانشمندان! مگ

 ثروت  نبود؟!

 گویند عارفان هنر و علم کیمیاست

 با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار

 

                                                                 
 . بیدل دهلوی. 1
 همان..  2
 . پروین اعتصامی. 3

 وان مس که گشت همسر این کیمیا طالست

 3تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست
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م به اروم در همان شهر اقدومبولت در شهر برلین آلمان میهها ترجیح دادم در سفر فرصت مطالعاتی که به دانشگاه با این محدودیت

م و نتیجه مقایسه این دو جا از نظر نحوه برخورد و تسهیل گرفتن ویزای برزیل در سفارت برزیل در برلین نمایم! آری این کار را کرد

 انجام کار خود در شعر موالنا در یابید!   

 آن جا طرب انگیزتر از باده لعلیم

 آن جای به گرمی همه خورشید تموزیم

 ن جا همه آمیخته چون شکر و شیریمآ

 

 وین جا بد و رخ زردتر از شیشه زردیم

 من سردیموین جای به سردی همه چون به

 1وین جا همه آویخته در جنگ و نبردیم

د و کندر خاک خودمان هست اینگونه سختگیرانه و با تروشرویی برخورد می که ایآید چرا آن سفارتخانهحتما جای سوال پیش می

نم برای آنکه بررسی ک من کنند!؟نگونه کار را تسهیل کرده و با خوشرویی اقدام میآهای دیگر هست ای که در کشورن سفارتخانهآ

ام که مپرس! برای آنکه علم را از های زیادی را دیدهو نامالیمات و نا مهربانیثروت، اغلب مناطق جهان را گشته علم بهتر است یا 

ه های بستام که مپرس! نه فقط پشت دربها انتظار کشیدههای سفارتخانه کشورها در پشت درباقصی نقاط جهان بیاموزم ساعت

 ام که مپرس! ای شنیدهها سخنان خودخواهانهلکه درون سفارتخانهب

 همچو حافظ غریب در ره عشق
 

 2ام که مپرسبه مقامی رسیده

 

 پل های جنگلی

 پلهایی در مسیر رفتن به فرودگاه برلین 

جهت پرواز به سمت برزیل پلهایی دیدم که حیوانات بتوانند از دو سمت 

ارتباط این حیوانات به دلیل وجود اتوبان قطع  اتوبان رفت و آمد کنند و

نشود. برای اینکه محیط طبیعی این حیوانات حفظ شود، این پلها را به 

خته بودند که حیوانات حس های درختی ساخته و پرداای با گونهگونه

بهتری داشته باشند تا بدین طریق ارتباطات حیوانات و در نتیجه  امنیت

جاده هم قطع نشود و کمتر باعث بروز مشکالت  های دو طرفاکوسیستم

های انسان در کار طبیعت نشود. اینجانب همین قطع ناشی از دخالت

گذر دریاچه ارومیه )در سال ارتباط هیدرولوژیکی در احداث پل میان

ی آنقدر هوشمندانه های طبیع( را هشدار داده بودم. زیرا سیستم1379

که  دهندالعمل نشان میوب بشر عکسهای بیجا و نامطلنسبت به دخالت

اگر در همان ابتدای هر پروژه و ساخت و ساز و تغییر محیط به ضررهای 

مشکالتی را بعدا به دنبال  به طور قطعها اندیشیده نشود، آن و راه حل

منبع تصویر کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین اثر دکتر )خواهد داشت

 . (علوی پناه می باشد

                                                                 
 . موالنا.  1
 . حافظ. 2
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ها نگندند؟! برخی از گیاهان منقرض و جای آنها را گیاهان توان انتظار داشت که برخی آبهایی قطع شود چگونه میرتباطاگر چنین ا

گر ا های میکرو در خاک تلف نشوند؟!و ارگانیسمقرض نشوند و آبها تلخ و شور نشود های جانوری منمهاجم نگیرند؟! یا برخی گونه

از  گذارد؟ انسان به عنوان بخش کوچکیر باال ذکر کردیم بیفتد بر سرنوشت انسانها چه تاثیری میهای ناخوشایندی که داین اتفاق

ذیر پای آگاه و مسئولیتاین مجموعه اکوسیستم است اما تاثیرات مخرب آن بسیار زیاد است! حال چه باید کرد تا خود انسان به گونه

حل آن باشد که خود همین انسان ارتباطش با جهان بیرون ! شاید بهترین راهنگر باشد که موجب این تاثیرات منفی نشود؟و آینده

توان ر به خوبی برقرار نباشد چگونه میهای دیگهایی ارتباطشان با دنیای خارج از خود و تعاملشان با ملتشود. اگر ملت یا ملتبیشتر 

 انتظار داشت که حامی ارتباطات حیوانات و ... باشد؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسخیری است ولی باید توجه داشت که انسان باید با رسیدن به کمال نسبی و کسب ارزش وجودی  رابطه بین انسان و طبیعت رابطه

دار امینی برای خدا باشد تا این رابطه تسخیری باشد و در صورتی که در این امانت یعنی جهان هستی و طبیعت خیانت خود، امانت

انسان خواهد شد و همان طبیعت و جهان هستی واکنش نشان داده و با از تر باشد، طبیعت ارزشمندکرده و مصرف نادرستی داشته 

کند و طبیعی است که او مقابله خواهند کرد زیرا این جهان و طبیعت موجود طبق یک سیستمی که خدا آنها طراحی نموده کار می

انسان برای ایجاد تعامل موثر و کارا با  .ن سیستم خواهد شداختالل در قسمتی از این سیستم باعث واکنش کل و یا قسمتی از ای

بلکه باید خود را به نحو احسن با طبیعت وفق داده و با آن ارتباط  ،جهان هستی و طبیعت نباید تنها رویکرد بهره بردار را اتخاذ کند

ده های طبیعت را درک کرپیام ،ان هستی و طبیعتعالی برقرار کند. انسان باید با باور به وجود نظام حکیمانه الهی و با تامل در جه

[.7]و از آنها درس بیاموزد

 دیوار وجود و این همه نقش عجب بر در

 اندکوه و دریا و درختان همه در تسبیح

 

 دیوار بر بود نقش نکند فکرت که هر

 1نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

 

                                                                 
 . سعدی. 1
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با دیگر مخلوقات خداوند همکاری سازنده و پایدار داشته باشد. طبیعت و محیط  درنتیجه انسان به عنوان جزئی از این جهان، باید

ای با باید به گونه ،زیست، محلی است که انسان در آن متولد شده و رشد و نمو کرده است و در آن زندگی می کند. به همین خاطر

و پایداری آن نیز بکوشد تا امانت دار خوبی نزد خدا  آن رابطه برقرار کند که ضمن برخوردار شدن از مواهب طبیعی، در حفظ سالمت

 .های آینده نیز منتقل کندبوده و به بهترین نحو این موهبت ها را به نسل

 

 و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

 و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون

 و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی کم داشت

 خورد به قانون درختمی و اگر خنج نبود، لطمه

 1گشتو اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می

 

بایستی آنقدر تعامل، رفت و برگشت، نشست و برخاست، گفت و در این جهان در عین حال بزرگ ولی خیلی کوچک، انسانها می

نگیز را اپایدار و ساخت جهانی دلشنود، بحث و دیالوگ داشته باشند تا بتوانند همه با هم اهداف بزرگ و مهمی مانند توسعه 

 گذاری کنند. پس باید روز وصل جمله دوستداران را پاس بداریم و جمال آفتاب هر نظر را قدر دانیم!پایه

 

 حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

 

 2احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . سهراب سپهری. 1
 . حافظ.  2
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 پایانی دارد؟!آیا این گزارش 

ب او گفت که نامه را خواین بود که پایان گزارش کجاست؟  گزارش را برای دوستی فرستادم که نظری بدهد. او تنها چیزی که گفت

 دانی نامه گر کار به جایی نرساند آه و حسرت بدنبال است؟آغاز کردی ولی قصه را به پایان نرساندی! مگر نمی

چرخد یعنی از این قله به آن قعر از نی است و هر شروعی را اختتامی! اما آن چرخ مدور که همیشه میآری! گویند هر آغازی را پایا

این راه به آن راه پایانی است؟ آیا اصال عشق را پایانی است؟ مگر نه آنکه عشق در پایان فزون گردد ز آغاز؟ مگر نه آنکه اول فکر آمد 

 اول آغاز و آخر انجامست. و در آخر عمل؟

 یک بار نگویی به رفیقان وداع

 

 1کاخر تو در آن اول منزل چونی؟

اگر پایانی است آن عشق نیست بلکه شرمساری است. موالنا چه خوب گفت که که هرکه از عشق برگردد به آخر شرمسار آمد. او در  

 :گویدادامه چنین می

 آمد و عشق او چو نار آمد نه اول ماند و نی آخر مرا در عشق آن فاخر        که عاشق همچو نی
 

ست مندی اممکن است بپرسی این وسوسه .کشد عشق استرا از این دیار به آن دیار میو چیزی که ت ممکن است از من بپرسید آن

ی گه آن سوی آب! نفسی چند غرق فراقی نفسی دیگر در قریبی! و را گه از این سو، گه این سوی خشککه گاهی از آن سو کشد ت

 گونه شد؟د که آخر ایناول چه ش

 دهم پاسخ جمله کالمت را در یک کالم می

 هله ای اول و آخر بده آن باده فاخر

 بده آن باده جانی ز خرابات معانی

 بپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی

 که شد این بزم منور به تو ای عشق پسندم

 که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم

 ان بگو حرف سمندمیابد میدکه نمی

همه توهم که از عشق  ای همایشی از خاک بوده است، پس ایندانم که در آخر از من همی پرسی که این همایش که تو رفتهمی

 ای برای چیست؟کرده

 

  2اندن آنجا مشام عقل مشکین کردهنکهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران        عارفا

 

 

 

 ...آغاز یک پایان

 

 

                                                                 
 . سعدی. 1

 . حافظ 2
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 بوده است. 1397ماه سال شهریور  26شهریور( و  25) 97سپتامبر  16گشت به ایران تاریخ باز

 

 کشد هنوزخون شد دل و ز اشک اثر می

 جوش غبار کم نشد از خاک رفتگان

 

 هنوز کشدمی تر گشت و نغمهساز آب

 1کشد هنوزمنزل رسیده رنج سفر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

 مفرستپیامی ز مژگان تر می

 ات چشم این پیر روشنشد از نامه

 

 فرستمکتابی به خون جگر می

 2فرستمتشکر به نور بصر می

م از زحمات تمامی عزیزانی که به نحوی چه در تدارکات سفر و چه در حین سفر و چه بعد از سفر داندر پایان این گزارش الزم می

 م. اند تقدیر و تشکر به عمل آوررسانده اینجانب را یاریالملل دانشگاه تهران، بویژه روابط بین

که رنج سفر را بر خود خرید و حقیر را در طول سفر همراهی کرد صمیمانه تشکر  و دختر عزیزم ابتدای امر از زحمات همسر مهربانم

کرد کمال تشکر و دریغ جناب آقای دکتر محسن مکی که ملزومات سفر برلین و جلسات را آماده از زحمات بینمایم. و قدردانی می

دس و دیگر پسرم مهن پناه در دانشگاه هومبولتصدرالدین علویسید روزی پسرم جناب آقای دکتر از تالشهای شبانه قدردانی را دارم.

از زحمات و تالشهای خانم دکتر کلثوم غضنفری در دانشگاه تهران که تشکر ویژه  نمایم.تقدیر و تشکر می پناهسید سروش علوی

در پایان از زحمات آقای جعفر جعفرزاده که زحمت  م.یدار ندمکاری در تحریر مقاله سخنرانی را متقبل شده بودزحمت بازخوانی و ه

ا آقای جعفرزاده واقعنمایم. تهیه گزارش و آماده کردن مقاله و پاورپوینت سخنرانی کنفرانس اینجانب را بر عهده گرفت تشکر می

 کنم.ای درخشان آرزو میبعمل آورد که برای او آیندهنهایت تالش خود را 

 

                                                                 
 .. بیدل دهلوی 1

 .. ملک الشعرای بهار 2
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