
روزنامه اطالعات- 3 آذر 1354
اطالعات با تیتر اول »پیش نویس قرارداد مترو امضا شد« 
برای اولین بار جزئیات طرح متروی تهران را منتشر کرد. به 
نوشته این روزنامه، شمال شرق میدان شهناز )میدان امام 
حسین فعلی( به عنوان ستاد سازندگان مترو انتخاب شده 
بود. اطالعات همچنین خبر داد که، آسانســورهای عظیم 
مسافران را به ایستگاه های زیرزمینی می فرستد و هر خط 

مترو در هر 5 دقیقه ، 12 هزار مسافر را جابجا می کند. 
دو سال بعد از این تیتر، شرکت های فرانسوی از سال 1۳5۶ 
عملیات اجرایی احداث خط یک مترو را در اراضی شــمال 
تهران )بزرگراه شهید حقانی کنونی( آغاز کردند. عملیات 
اجرایی مترو تا آذر ســال 5۹ اجــرای 2۳۰۰ متر تونل و 
بخشی از سازه ۳ ایستگاه ادامه یافت ولی در این زمان و در 
پی جریان های جنگ ایران و عراق، نمایندگان شرکت های 

خارجی ایران را ترک کردند و در اواخر سال ۶۰ هیئت وزیران توقف کامل طرح توسط مشاوران خارجی را اعالم کرد. چند 
ســال پس از آن، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دوباره ساخت مترو از سر گرفته شدو نهایتا از سال 1۳۷۷ 

شروع به کار کرد.
نخســتین مسیر فعال، خط 5 مترو بود که میان تهران و کرج مسافر جابه جا می کرد و در 1۶ اسفند 1۳۷۷ فعالیت خود 

را آغاز کرد.
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ضربه مغزی
»ضربــه مغــزی« فیلمی درام و ورزشــی 
محصول ســال 2۰15 به کارگردانی پیتر 
لندسمن اســت. داستان این فیلم برگرفته 
از داستان زندگی واقعی دکتر بنت اومالو ) 
در فیلم با بازی ویل اســمیت( می باشد که 
درباره عارضــه »ضربه مغزی« در بازیکنان 
فوتبــال آمریکایی که منجر به فراموشــی 
زودرس و در نهایــت مرگ آنان می گردید 
تحقیق کرد و در آن مقطع نتایج تحقیقاتش 
اصال به مذاق فدراسیون فوتبال خوش نیامد 
و... . بازی ویل اسمیت شاخص ترین نکته 
مثبت فیلم به شــمار می رود. ویل اسمت 

اگرچه لهجه آفریقایی عجیب و غریبی اختیار کرده اما بازی قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته است. مطرح کردن موضوع 
ضربه مغزی در جریان بازی فوتبال آمریکایی، موضوعی هست که کمتر سازنده ای سراغ آن می رود. همین که فیلم در میان این 
حجم از تبلیغات سنگین رسانه ای درباره فوتبال آمریکایی و سود سرشاری که نصیب برنامه سازان می کند اکران شده، یعنی 
اینکه سازندگان کار بزرگی انجام داده اند!  »ضربه مغزی« را در مجموع می توان اثری خنثی نامید. فیلمی که یک موضوع مهم 
را مطرح می کند اما با احتیاط از کنار آن عبور می کند تا به این ترتیب خیلی هم خودش را در مقابل کمپانی های عظیم حامی 
فوتبال آمریکایی نبیند. تنها نکته قابل توجه درباره »ضربه مغزی« بازگشت موفق ویل اسمیت و اثبات توانایی های بازیگری 

اوست که شاید اگر خوش شانس باشد، او را نامزد اسکار کند.

فناوری

ابداع بلندگوهای نامرئی برای خودروها

شــرکت ال جی اقدام به ساخت بلندگوهای ارتعاشــی کرده است که می توانند به صورت کم حجم و به نوعی نامرئی در 
خودروها کار گذاشته شوند و صدای سه بعدی همه جانبه را پخش کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، نصب یک 
سیستم صوتی مناسب در خودرو می تواند فضای قابل توجهی را اشغال کند. اکنون فناوری جدید شرکت کره ای ال جی 
جایگزینی باریک و سبک را ابداع کرده است که پخش صوتی همه جانبه را از پنل های تخت ارتعاشی کوچک نوید می دهد. 
یئو چون-هو در شرکت ال جی می گوید: ما بلندگوهای رایج سنگین و حجیم را با استفاده از فناوری پیشرفته خود برای 
اســتفاده از فضا، طراحی و عوامل ســازگار با محیط زیست به یک راه حل پخش صدای »نامرئی« با کیفیت باال تبدیل 
کرده ایم و تجربه صوتی در سطح جدیدی ارائه کرده ایم که قباًل امکان پذیر نبوده است. ابعاد این پنل ارتعاشی 15۰ در 
۹۰ میلی متر است که با همکاری ال جی با یک شرکت صوتی جهانی ناشناس توسعه داده شده و ضخامت آن تنها 2.5 
میلی متر است و در عین حال ۴۰ گرم وزن دارد. به گفته ال جی، این بلندگو ۹۰ درصد نازک تر و ۷۰ درصد سبک تر از 
بلندگوهای سنتی است که در حال حاضر سیستم های صوتی خودروها را پشتیبانی می کنند. بنابراین در این بلندگو با 
توجه به ابعاد آن، اجزایی مانند سیم پیچ ها و آهنرباها را پیدا نخواهیم کرد که آن را حجیم کنند. در عوض، فناوری محرک 
با ارتعاش پنل ها، تجربه صدای همه جانبه و غوطه وری غنی و ســه بعدی را ایجاد می کند. گفته می شود که این فناوری 
را می توان در داشبورد، سقف، ستون و پشت سری صندلی خودرو تعبیه کرد تا صدای باکیفیتی را در کل فضای داخلی 
خودرو ارائه کند. این فناوری در عین حال که استفاده از عناصر کمیاب مانند نئودیمیم را کنار می گذارد، فضای داخل 
خودرو را برای خودروسازان آزاد می کند تا از آن برای چیزهای دیگر استفاده کنند و به لطف نداشتن توری روی بلندگو، 
زیبایی بیشتری ایجاد می کند. ال جی قصد دارد این فناوری را در نیمه اول سال 2۰2۳ تجاری سازی کند و در نمایشگاه 

CES 2۰2۳ در ژانویه، نمونه هایی را به  عنوان آن چه برای خودروهای جدید در راه است، به نمایش خواهد گذاشت.

چهرهها

کیهان کلهر
کیهــان کلهر متولــد  ۳ آذر 1۳۴2 در تهران آهنگ ســاز و نوازنده کــرد اهل ایران 
می باشــد. کمانچه ســاز تخصصی کیهان کلهر اســت، وی در کنار کمانچه، تنبور، 
سه تار و شــاه کمان نیز می نوازد. کلهر در زمینه آهنگسازی برای موسیقی متن فیلم 
هم فعالیت داشته اســت، او با هنرمندان مختلــف از فرهنگ های دیگر همکاری هایی 
داشته اســت. همکاری هنری کلهر با اردال ارزنجان از ترکیه، شــجاعت حسین خان 
از هند، یویوما از چین، ژائو ژیپینگ، عالیم قاســمف از جمهوری آذربایجان، بروکلین 
رایدر از آمریکا،ارکستر فیالرمونیک نیویورک، کوارتت کرونوس و گروه سازهای بادی 
هلند، او را به هنرمندی بین المللی تبدیل کرده است. کلهر با هنرمندان ایرانی از جمله 
محمدرضا شجریان، علی اکبر مرادی، شهرام ناظری، حسین علیزاده و گروه دستان هم 
به اجرای موسیقی پرداخته است. کیهان کلهر با آلبوم های بی تو بسر نمی شود، فریاد، 
باران و فراتر از نقشــه جغرافیا که در آن ها به عنوان آهنگ ســاز و نوازنده نقش داشته 
نامزد جایزه گرمی شده است. در پنجاه و نهمین مراسم جایزه گرمی، کیهان کلهر به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری 
یویوما توانســتند با آلبوم sing me home موفق به کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شوند. کیهان کلهر در 
ســال 1۳۴2 خورشــیدی در خانواده ای کرد و موسیقی دوست در کرمانشاه چشم به جهان گشود. کار موسیقی را از پنج 
سالگی به صورت آزاد شروع کرد. دوازده ساله بود که به صورت حرفه ای به موسیقی پرداخت و در سیزده سالگی با ارکستر 
رادیو تلویزیون کرمانشاه شروع به همکاری کرد. کلهر مدتی کوتاه با گروه شیدا در مرکز هنری »چاووش« همکار بود. در 
هفده ســالگی مقیم ایتالیا شــد و سپس به نیت ادامه تحصیل راهی کانادا شد و در رشته آهنگسازی از دانشگاه کارلتون 
اتاوا فارغ التحصیل شد. کیهان کلهر در چند سخنرانی و مصاحبه مجموعه جاده ابریشم انگیزه و الگو خود را در نوازندگی 
کمانچه اســتاد علی اصغر بهاری نام برده است. برای شناساندن موسیقی ایرانی به غیر ایرانی ها تالش بسیاری کرده است، 
همکاری وی با هنرمندان هندی از جمله »شــجاعت حسین خان« )غزل( یا با کوارتت کرونوس( )جاده ابریشم(، یویوما، 
ارکســتر فیالرمونیک نیویورک و رامبراندت تریو )گروه موسیقی هلندی(، وی را به هنرمندی جهانی تبدیل کرده است و 
شــنوندگان زیادی در بین غیرایرانی ها دارد. او معتقد است: »موزیسین، موسیقی دان یا موسیقی شناس باید به ریاضیات، 
تاریخ و ادبیات آشنا باشد.« وی مدت ها عضو گروه دستان بود و در کنسرتهای این گروه به همراه شهرام ناظری به نوازندگی 
پرداخت. از میان این آثار می توان به سفر به دیگر سو اشاره کرد. پس از جدایی از گروه دستان و آغاز فعالیت های مستقل با 
موسیقیدانهای خارجی، با همکاری استادان موسیقی سنتی ایران محمد رضا شجریان و حسین علیزاده آثاری را پدید آورد 
که شامل شش آلبوم زمستان است، بی تو بسر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، سکوت، کویر و سرود مهر می شوند. وی 
در این سال ها با تعدادی از نوازندگان همچون اردال ارزینکان و تومانی دایاباته هم نوازی داشته. هم چنین به عنوان نوازنده 
در گروه راه ابریشم که یویوما ویولون سل نواز چینی-آمریکایی به راه انداخته حضور دارد. این گروه در دوازده فوریٔه 2۰1۷ 
برنده جایزه گرمی شــد. وی در مســتندی به نام موسیقی غریبه ها اعالم می کند که در حین جنگ مابین ایران و عراق، 

موشکی به خانه شان برخورد کرده و سپس برادر و کل خانواده اش را از دست می دهد.

فیلمبازی

عشق های زودگذر ماندگار
آندری َمکین )1۹5۷( نویسنده ای  است با تجربه های زیستی بسیار عجیب و تلخ. او که در سیبری به 
دنیا آمده و در اتحاد جماهیر شوروی رشد کرده بود، شیفته ادبیات و زبان فرانسه بود. مکین در هجرتی 
عجیب از پشت مرزهای شوروی خود را به فرانسه رساند و بعد سال ها توانست خود را به عنوان نویسنده 

تثبیت کند و برای رمان وصیت نامه فرانسوی جایزه گنکور را نیز به دست آورد. 
او در داستان های کتاب عشق های زودگذر ماندگار روایت هایی نوشته از مهم ترین عنصر تشکیل دهنده 
زندگی اش یعنی تناقض زیستن در دوران شوروی. داستان ها که به نوعی تکمیل کننده همدیگر هستند 
شــخصیت هایی را روایت می کنند که در زندگی خود با اندوه ها، ماجراها و عشــق های خاصی روبه رو 
شده اند، زمان بر آن ها گذشته و حاال روایتی از ایشان باقی مانده که مملو از تناقض ها و دوگانگی هاست، 
امری که خود مکین نیز به آن گرفتار بوده به خاطر نوع زندگی خاصش؛ از طرفی روســی و از ســویی 

فرانسوی شده. 
به همین خاطر این داستان نویس درخشان مخاطب خود را با روایت هایی روبه رو می کند که در آن ها احساس تلف  شدن هویت و زندگی 
به چشم می آیند. داستان هایی جذاب و بدیع که نمایان گر قدرت اوست در ساختن جزئیات شخصیت . مکین در فرانسه زندگی می کند 

و دو سال پیش نیز به عضویت آکادمی فرانسه درآمد.
»عشق های زودگذر ماندگار« اثر آندری سرگیویچ مکین با ترجمه اسداله امرایی توسط نشر چشمه در 1۳۰ صفحه به چاپ رسیده است.

بدون شرح

جمع آوری برگ های پاییزی برای استفاده از آنها به عنوان سوخت زمستانی در کشمیر

طرحروز

قاب

پیشنهاد

محمت زبر

EPA

استفاده از فناوری آبیاری چینی  در جام جهانی قطر
قطری ها در جــام جهانی 2۰22 فناوری های 
بســیاری را در جای جای کشور خود به کار 
بردنــد که برخــی از این فناوری ها توســط 

چینی ها توسعه یافته است.
به گــزارش ایســنا و به نقــل از چاینادیلی، 
کشــور عربی قطر، امســال میزبان بازی های 
جام های جام جهانی است و مراسم افتتاحیه 
جام جهانی 2۰22 نیز روز یکشــنبه در این 
کشور انجام شد. پس از آغاز جام جهانی افراد 
شــاهد به کار گیری فناوری های بسیاری در 
این کشــور  بودند که برخی از این فناوری ها 
را چینی ها توســعه داده اند. فناوری آبیاری و 
نگهداری چمن از دانشگاه نینگ شیا چین از 

جمله این فناوری ها است.
برخالف روش های آبیاری)اسپری و قطره ای( فناوری آبیاری به کار رفته در زمین فوتبال جام جهانی امسال از نیروی باد و خورشید برای 
باال بردن و انتقال آب به زیر زمین استفاده می کند و از اینترنت اشیا برای تحقق کنترل هوشمند آبیاری استفاده می کند. فناوری دقیق تر 
که در دهه گذشــته توسط دانشگاه نینگ شیا در منطقه خودمختار نینگ شیا هویی توسعه یافته است، ضایعات آبی را که همراه با آبیاری 

سنتی است، کاهش می دهد.
در اوت 2۰2۰، این دانشگاه با دولت قطر در مورد این فناوری صحبت کرد و پس از آن توافق نامه ای را به جهت همکاری امضا کردند.

بر اســاس این توافق، محققان این دانشــگاه در پروژه های مربوط به مواد غذایی، حفاظت از محیط زیســت و جنگل کاری و کشاورزی کم 
مصرف با قطر همکاری کردند. در سال های اخیر، دانشگاه نینگ شیا همکاری خود را با کشورهای عربی در زمینه فناوری صرفه جویی در 
مصرف آب گسترش داده است. به عنوان مثال، این دانشگاه دو آزمایشگاه تحقیقاتی اختصاصی را برای توسعه فناوری های آبیاری و صرفه 

جویی در آب در عمان و مصر ایجاد کرد.

دانستنیها

قهرمانان برآمده، قهرمانان برآورده
سیدعلیرضا واسعی*

قهرمانان برای تغییر می کوشــند و برآوردگان برای بقا دست و 
پا می زنند!

سیدنی هوگ در کتاب خود )قهرمان در تاریخ(، به تئوری نقش 
قهرمانان در تاریخ که از سوی برخی از فیلسوفان نظری تاریخ 
مطرح است، نقدی اساسی وارد می کند، از آن رو که قهرمان ها 
را محصول جامعــه ای می داند که در آن زندگی می کنند، هر 
چند می پذیرد برخی از آدمیــان فراتر از زمانه خویش و نوابغ 

دورانند، ازین رو بایان پرداخت و تأملند.
او بــرای ارزیابی بهتر این گروه از آدمیان، آنان را به دو دســته 
»تأثیرگذار« و »ذی نفوذ« تقســیم می کند و بر آن است همه 
آنان که در تاریخ نقشی آفریده یا می آفرینند و به تعبیر فلسفه 
تاریخی، به عنوان قهرمان)ســلطان، خلیفه، امام، پیشوا، رهبر، 
فرمانده یا به هر عنوان دیگر(شناسایی می شوند، در یک سطح 
نیســتند؛ پاره ای از آنان بر موج پیش آمده ســوار شــده و با 
تدبیر بهره گیری از فرصت ها پیش می روند، اما دســته دیگر 
خود موج ساز و تحول آفرینند و این دسته آخیرند که شایسته 
دریافت چنین عنوانی هستند، مثل پیامبران، پادشاهان موسس 

یا پیشوایان پایه گذار حکومت یا مکتب.
یادکرد این نکته بایسته است که قهرمانان از نظر ارزشی همانند 
هم نیستند، چون عده ای از آنان در راه اصالح جامعه و انسان 
گام بر می دارند، ولی عده ای مســیر نادرســت و غیرانسانی را 
دنبال کنند، بنا بــر این، اطالق چنان لفظی بر آنان به معنای 
تکریم یا تنزیه آنان نباید شمرده شود، بلکه صرفا ناظر به نقش 
آنان در جامعه است. طبقه بندی سیدنی هوگ از قهرمانان در 
تبیین پاره ای از تحوالت سیاسی اجتماعی کارآمد و پاسخگو 
است، اما در جهان دموکراسی وار امروز)دموقراضی=دموکراسی 
معیوب( نیازمند بازتعریف و نگاهی دیگر است، از آن رو که این 
فضا بســتری برای ظهور قهرمان نماها است، یعنی کسانی که 
به تعبیر یوکیشــی- تمدن اندیش ژاپنی- اگر توان پیش برد و 
سامان دهی جامعه ای را ندارند، قطعا می توانند از شکوفایی و 
پیشرفت آن جلوگیری کرده و آن را به فساد و تباهی بکشند. 
برای فهم بهتر این سخن، باید به این نکته بنیادین توجه داشت 
که آدمیان بر قدرت کــه به حکم جایگاه، فرصت ها و امکانات 
در اختیــار، همچون قهرمانان خودنمایی می کنند، دو دســته 
اند؛ »برآمدگان« که به شخصیت فردی و توانایی های فکری و 
علمی، و شایستگی های خود پیش آمده، رشد یافته و جایگاهی 
پیدا کردند و »برآوردگان« که تابع شــرایط خاصی برکشیده 
شده و بر مسند و قدرتی گماشته شدند، بی آنکه صالحیت های 

الزم معطوف به آن عرصه را داشته باشند.
»برآمدگان« البته ممکن اســت به نقش تخریبی روی کنند، 
چنان که در تاریخ و امروز افراد بسیاری چنین بوده و هستند، 
امــا آن چه اهمیت دارد آن اســت که اینان بــه اعتبار درک، 
دریافــت، انگیزه هــا و اهدافی که دارند و به اقداماتی دســت 
می زنند، اصالتی دارند و بر پای خویش ایســتاده اند، به هیمن 
سبب نقد اندیشه ها و کرد و کارهایشان ممکن، و زمینه گفتگو 
با آنان فراهم اســت یا الاقل می شــود آنان را شناخت و برای 
همراهی یا تقابل با آنان طرحی درافکند و سیاستی پیشه کرد، 
ولی »برآوردگان« چنین نیستند؛ آنان همچون عروسک هایی 
در دســتان دیگری و پیروانی گوش به فرمانند که به دستورها 
یا حتی نیت های پنهان ارباب قدرت- چه قدرت سیاســی، چه 
نظامــی، چه مالی، چه اطالعاتــی و ...- عمل می کنند و چون 
بدون اندیشــه و ایده استقاللی اند، عموما کارکردی تخریبی و 
بازدارای داشته و خواسته و ناخواسته مانع پیشرفت و شکوفایی 

دیگران و جامعه می گردند.
»برآوردگان« حداقل سه ویژگی برجسته دارند:

اول آن کــه عمومــا محصول ارتباط و قرابتنــد- چه خونی و 
چه اجتماعی- نه تخصص و حتــی تعهد که دغدغه برخی از 

ایدئولوژی اندیشان است.
دوم آن که قدرت زده و فرمانبردارند و برای استحکام موقعیت 
از هــر فرمانی پیــروی می کنند، بی آن که درکــی از رفتار یا 

پیامدهای کرد و کار خود داشته باشند.
ترس از مطرود شــدن و به حاشیه رفتن از آنها افرادی مطیع، 

سرسپرده و متملق ساخته است.
به بیان روشن تر، چون همه اعتبار و ارجشان به حکمی است 
که برایشان صادر یا میدان بی رقیبی است که برایشان طراحی 
شده، تنها به صاحبان و قدرت بخشان خویش وفاداری می کنند.
ســه دیگر آن که برای حفظ موقعیت از هیچ هزینه ای دریغ 

نمی کنند، از آن رو که دوام و بقای خویش را در آن می بینند.
قهرمان های پوشــالی یا بــه امضاء، در همیشــه تاریخ بوده و 
امروزه نیز به فراوانی یافت می شــوند، به ویژه در جوامعی که 
سیستم مشاوره و رایزنی درست و شایسته ساالرانه و قوانین یا 
ظابطه های برآمدن صحیح در آن حاکمیت ندارد، از این رو باید 

بیش از پیش در مهارشان اندیشید.
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
خداوند با حیا و بخشنده است وقتی مردی دست های 

خود را به سوی او بلند کرد شرم دارد که آن را خالی و 
نومید بازگرداند.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


