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زیرا موسـیقی تواناترین و مهربان ترین پیک و پیام میان عاشـق و معشـوق، میان دو دلداده و 
میان انسـان هاسـت و ما موسـیقی رو نبایسـت فراموش کنیم که موسـیقی اندیشیدن به انسان 
مـی ده. مـن موسـیقی رو دنبـال کـردم کـه اندیشـیدن بـه انسـان هـا بـده. اون موسـیقی رو که 
خواسـته باشـه بـرای لحظـه ای فقط انسـان خوشـش بیاد یـا حال کنه بـه اصطالح مـا ایرونی ها 
کـه مـی گـن حالـی کردیـم و لذتـی بردیـم، از اون دیـدگاه من دنبال منـی کنم موسـیقی رو، من 
موسـیقی رو از دیدگاهـی دنبـال مـی کنـم کـه اندیشـیدن به مـردم بـده و لحظـه ای از خودش 
بیـرون بیـاد و فکـر کنـه زیـرا انسـان در فکر کردن سـاخته می شـه در اندیشـیدن راه جهان طی 

مـی کنه...

استاد محمدرضا شجریان

سخن آغازین
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سـالیان تـالش کـرد تا بـه قول خـود عامل اندیشـیدن 
باشـد. خوش باشـی لحظه ای را نمی پسندید و بلندمدت 
می اندیشـید. جدا از اینکه اندیشـیدن را چگونه می توان 
تعریـف و تفسـیر کـرد و یـا حتـی کارنامـه اجتماعـی 
افـرادی چـون محمدرضـا شـجریان، چـه میـزان قابـل 
قبول اسـت، باید در نظر داشـت چنین افرادی در جامعه 
مـا در اقلیـت انـد و از ایشـان کمتـر کسـانی که بـه این 
بـاور خـود جامـه عمل می پوشـانند.1 به تعبیـری دیگر 
شـجریان از جنـس ایسـتادن بـود بـا همه خوبـی ها و 
بـدی هایـش. بـا این حـال آنچـه محل توجه نویسـنده 
در این نوشـتار اسـت نه بررسی آرای و عقاید محمدرضا 
شـجریان2 کـه تحلیـل حامیـان یـا مدعیـان ارادت بـه 

خسـرو آواز ایران اسـت.3

این مدعیان در طلبش بی خربانند
خبـر وخامـت حـال اسـتاد شـجریان بـه سـرعت در 
جامعـه مـی پیچـد و تعطیلی رسـمی کشـور، زمینه را 
بـرای تجمـع مقابل بیمارسـتان محل بسـتری ایشـان 
فراهـم مـی کنـد. ازدحام جمعیـت آن قدری اسـت که 
راه هـای منتهـی به بیمارسـتان بسـته می شـود حتی 
درب ورودی اورژانـس! مطابـق معمـول عـده زیـادی به 
فیلم گرفتن مشـغول اند و چندان از اندیشـیدن خبری 
نیسـت. گویـی در ایـن اندیشـه نیسـتند کـه ورودی 

1- گرچه نباید از کسی بت سازی کرد و طبعا هر شهروندی من جمله نویسنده، نقاط مثبت 
و منفی در کارنامه خود دارد با این حال از تاثیرگذاری محمدرضا شجریان نمی شود و نباید به 

سادگی گذشت.
2- که بسیاری از صاحب نظران به آن پرداخته اند،

3- آشکار است که نقد حاضر به همه شهروندان حامی استاد شجریان، قابل تعمیم نیست

سپهر ساغریسپهر ساغری

 شجریان شکست خورده است؟
 نگاهی به رفتار و اندیشه حامیان استاد محمدرضا شجریان

اورژانـس را بسـته انـد! ازدحـام جمعیـت قابـل توجـه 
اسـت و انتظار پاسـخگویی دارند. در برابر خیل جمعیت 
چـاره ای نیسـت! جـز اینکه همایـون شـجریان در برابر 
ورودی بیمارسـتان! بـا بلندگـو توضیحاتـی ارایـه دهد! 
جامعـه ملتهـب اسـت و نارضایتی های اقتصـاد بر موج 
نارضایتی های سیاسـی افزوده، در چنین شرایطی شعار 
علیه دسـتگاه قـدرت دور از انتظار نیسـت. بـا این حال 
این شـعارها کجا سرداده می شـوند؟ مقابل بیمارستان! 
جایـی کـه ده هـا بیمـار در آن بسـتری اند! دسـت کم 
بخشـی از طرفداران »مرد موسـیقی و اندیشـه« چندان 
وقعـی به حقوق بیماران هم نمی گذارند. به نظر می رسـد 
همچنـان از اندیشـیدن خبـری نیسـت. گفته شـد که 
پلیـس گاز اشـک آور زده و بـا توسـل بـه زور مـردم را 
متفـرق کـرده اسـت!  قـرن بیسـت و یکم، هزاره سـوم، 
ایـن بلواها جلوی بیمارسـتان رخ مـی دهد که چه چیز 
ثابت شـود؟ منتقد حکومتیم؟ باید پرسـید آیا حکومت 
از ایـن مهم بی اطالع اسـت کـه با شـعاردادن بخواهید 
مطلعشـان کنید؟ به نظر نویسـنده خیر. کمااینکه وزیر 
کشـور آمار مشـارکت در انتخابات مجلـس را حدود ۴2 
درصـد اعـالم کـرد.۴  ایـن یـک فقره دسـت کم نشـان 
مـی دهـد به شـکل بسـیار روشـنی نارضایتـی عمومی 
بـه گوش حکومت رسـیده اسـت. در این صورت سـوال 
پیـش مـی آید که فایـده این تحرکات چیسـت؟ تخلیه 
بغضـی فروخفتـه؟5 اگر بغـض فروخفته خـود را به این 
ترتیـب فریـاد زدیم چه به دسـت آوردیم؟ محل تعجب 
اسـت اگـر کسـی گمـان کنـد رژیـم سیاسـی بـه آواز 
دسـت جمعی خوانـدن مقابل بیمارسـتان تغییـر کند. 
دسـت کم نویسـنده نمی تواند باور کنـد. خروجی آنکه 
جـز افسـوس برایمـان نمانـد کـه آن همه تـالش برای 
اندیشـیدن چه شـد! به هـر روی زمان می گـذرد چون 
همـه ایـن سـه هزار سـال تاریـخ کشـورمان، بـی وقفه 
و بـی رحـم و مـا همچنـان گرد خـود می چرخیـم. به 
عادت گذشـته، قرار گذاشـته می شـود: »امشب ساعت 
22 مرغ سـحر بخوانیـم تا یاد اسـتاد را گرامی بداریم.« 
بسـیاری از منتقدین و مخالفیـن حکومت، خاصه اینکه 
4- مشارکت 5۷/۴2 درصدی در انتخابات / تاثیر کرونا،حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان 

www.isna.ir  مشارکت
5- فعال مخالفان حکومت از هر بهانه ای برای ابراز نارضایتی خود بهره می جویند با این حال 

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند.

سخن آغازینسخن آغازین
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خسـرو آواز خـود را چون ایشـان خس و خاشـاک 
خوانـد، دوسـتش مـی دارنـد. با ایـن حال جـدا از 
بخش بندی و هویت شناسـی جریـان های حامی 
اسـتاد شجریان،  یک پرسـش پابرجاست. خواندن 
مرغ سـحر دقیقا چـه ارتباطی با یک اقـدام موثر و 
بلندمدت دارد؟ روشـن تر بگویم. اگر قرار گذاشـته 
شـود که آلبـوم های اسـتاد آواز خریداری شـود و 
از محـل انتفـاع آن فرزنـدان و بازماندگان ایشـان، 
بنیـاد شـجریان را در جهـت شناسـایی و معرفـی 
هنرمندان ایران زمین، تاسـیس کنند، تاثیرگذارتر 
نخواهـد بـود؟ وقـت آن نرسـیده ثروتمندانـی که 
انبـوه سـازی، خریـد ملـک و زمین یا سـکه و دالر 
را بـرای حفـظ مـال و سـرمایه خود انتخـاب کرده 
انـد، از خـود بپرسـند چه اتفاقی مـی افتد اگر یک 
شـتاب دهنده فرهنگی6 به نام شـجریان تاسـیس 
کننـد؟ چـه تفاوتـی مـی کنـد بـا 1۰۰ میلیـارد 
دارایـی، جهـان را تـرک کنیـم یـا بـا 99 میلیـارد 
تومـان؟ آیـا ایـن میـزان حـرص و تالش بـی وقفه 
بـرای افزایش دارایی به هر قیمـت آن هم در میان 
کسـانی کـه ثروتمند هسـتند، قابل توجیه اسـت؟ 
آنـان کـه در صنعـت فعال هسـتند مـی دانند که 
ایـن مبالـغ عدد بزرگی نیسـتند با این حـال دریغ 
از ریسـک هایـی کـه صـورت نمـی گیـرد. دسـت 
کـم بر نویسـنده پنهان اسـت این مثال فرشـتگان 
سـرمایه گذار۷ دقیقا چه نوع فرشـتگانی هسـتند؟ 
فقـط یک نام از فرهنگ غـرب وام گرفته و ترجمه 
تحـت لفظی کـرده اند بـی آنکه به معنا و رسـالت 
آن بیاندیشـند؟ چرا در خرید ملک یا دالر مسـابقه 
اسـت اما در مسـئولیت اجتماعی کمیـت اکثریت 

ما مـی لنگد؟

خروجی شنیدن آثار شجریان چه بوده است؟
تـا حـال از خود پرسـیده ایـم مایی که ایـن میزان 
کبـاده علـم و ادب مـی کشـیم که مثال موسـیقی 
فاخـر گوش می کنیـم، ادبیاتمان در چه سـطحی 

6- شتاب دهنده ها سازمان هایی هستند که از افراد صاحب ایده حمایت مادی و 
معنوی به عمل می آورند. به عنوان نمونه بنگرید به شتاب دهنده دانشگاه صنعتی 

www.accelerator.sharif.ir/mobile :شریف
7- فرشتگاه سرمایه گذار افراد صاحب سرمایه ای هستند که برخالف رویه پر پیچ و خم 
بانک ها و یا سرمایه گذاران سنتی، برحسب عالقه یا بعضا رسالت اجتماعی، بر روی ایده 

ای سرمایه گذاری می کنند. 
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وقـت آن نرسـیده ثرومتندانی که انبوه سـازی، خرید 
ملـک و زمیـن یـا سـکه و دالر را بـرای حفـظ مـال و 
رسمایـه خـود انتخاب کـرده اند، از خود بپرسـند چه 
اتفاقـی مـی افتـد اگـر یـک شـتاب دهنـده فرهنگی 
بـه نام شـجریان تاسـیس کنند؟ چه تفاوتـی می کند 
بـا 100 میلیـارد دارایـی، جهـان را ترک کنیم یـا با ۹۹ 

میلیـارد تومان؟ 
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اسـت؟ تـا حـال از خـود پرسـیده ایـم چـه واژگان و 
عباراتـی را بـه تتلـو، ساسـی مانکـن و مانند ایشـان، 
نسـبت داده ایـم؟ آیـا ایـن هـا ثمره شـنیدن اشـعار 
اسـتاد سخن سـعدی با صدای شـجریان بوده است؟ 
شـور عاشـقانه موالنـا در کجـای زندگـی روزانـه مـا 
هویـدا اسـت؟ از خیل مدعیان حمایت از اسـتاد، چه 
تعـداد آهنـگ هـای ایشـان را خریدیـم؟ چـه تعداد 
از مـا آثـار نـه فقـط ایشـان کـه دیگـر هنرمنـدان را 
رایـگان! دانلـود کردیـم؟ یـا بهتـر اسـت بگویـم چـه 
میـزان سـرقت کردیـم؟ تـا حـال از خود پرسـیده ایم 
جـدا از خواننده، نوازنـدگان، تنظیم کنندگان و دیگر 
دسـت انـدرکاران آثـار هنـری، بـدون فـروش آثـار 
خـود، چگونه گـذران عمر می کننـد؟ گرچه ذهنیت 
همیشـه طلبـکار خواهـد گفـت ایشـان از کنسـرت 
درآمـد خواهنـد اشـت! امـا می پرسـم سـطح درآمد 
ایشـان از هـر کجـا و بـه هر میـزان باشـد دزدی من 
و شـما را توجیـه نمـی کنـد! جـدا از قصـه پرغصـه 
نادیـده گرفتـن حق نشـر و مانند این در جامعـه ایران، 
می توانیم به بحران کرونا اشـاره کنیم. به نظر می رسـد 
اکثریـت حامیـان شـجریان شـهروندانی هسـتند که 
دسـت کـم خـود بـاور دارنـد اهل اندیشـه انـد! حال 
از ایـن اهل اندیشـه باید پرسـید در شـرایط کرونایی 
حاکـم، تجمـع چه محلـی از اعـراب دارد؟ نویسـنده 
در یکـی از کلیـپ هـای مربـوط بـه تجمـع حامیان 
اسـتاد شـجریان، شـهروندی را دید که یکی از شـماره 
هـای اندیشـه پویـا بـا تصویـری از خسـرو آواز ایران 
را در دسـت داشـت. حـال اگـر بجـای اندیشـه پویـا 
و تصویـری از شـجریان بـر جلـد آن، مثـال کیهـان و 
تصویری از بین الحرمین در دسـت حامیان امام سـوم 
شـیعیان می بـود، مطرح مـی کردیم کـه مذهبی ها 
چنیـن و چنـان اند! نویسـنده قصد دفـاع از احدی را 
نـدارد همه حـرف آن اسـت که تجمع، تجمع اسـت 
چـه بـرای حسـین بـن علـی چـه بـرای محمدرضـا 
شـجریان. این یک بام و دو هوا جایز نیسـت. نمی شـود 
برگـزاری عـزاداری را نقـد کـرد اما چشـم بر سـفر به 
شـمال بسـت. نمی شـود راهپیمایـی مذهبـی را نقد 
کـرد امـا برگزاری تشـییع جنـازه بـرای خسـرو آواز 

ایـران را توجیـه کرد! 

ماهنامه سرند      شماره شصتم، مهر 1399
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نویسـنده در یکـی از کلیـپ های مربـوط به تجمع حامیان 
اسـتاد شـجریان، شـهروندی را دیـد کـه یکـی از شـامره هـای 
اندیشـه پویـا بـا تصویـری از خـرو آواز ایـران را در دسـت 
داشـت. حال اگر بجای اندیشـه پویا و تصویری از شـجریان 
بـر جلـد آن، مثال کیهان و تصویری از بین الحرمین در دسـت 
حامیـان امـام سـوم شـیعیان می بـود، مطرح مـی کردیم که 
مذهبـی هـا چنیـن و چنـان انـد! نویسـنده قصـد دفـاع از 
احدی را ندارد همه حرف آن اسـت که تجمع، تجمع اسـت 
چـه بـرای حسـین بـن علی چه بـرای محمدرضا شـجریان. 
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کافـی اسـت کلمـه هـوش مصنوعـی را در گـوگل جسـتجو 
کنیـد تـا با پیشـنهادهای متعـدد و متنوع گوگل چـون هوش 
مصنوعـی در پزشـکی، هـوش مصنوعـی در کامپیوتـر، هوش 
مصنوعی در کشـاورزی، هوش مصنوعی در بورس و ... روبرو 
شـوید. واقعیـت ایـن اسـت که هـامن طور کـه ما انسـان ها 
بـه حـوزه های مختلـف ورود کرده ایم، هـوش مصنوعی نیز 

توانایـی ورود بـه هـر حـوزه ای را دارد.

فرینی
کارآ

د و 
اقتصا
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 روزانـه بـدون اینکه متوجه شـویم از کاربردهای هوش
 مصنوعـی بهره مـی بریم. شـاید واژه هـوش مصنوعی
 شـما را بـه یـاد ربـات ها بیانـدازد بـا این حـال هوش
 مصنوعی به ربات ها محدود نمی شـوند. از سیسـتم های
 تشـخیص چهره تلفن همراهتـان گرفته تـا زمانی که
 ایمیلتـان را بـاز مـی کنیـد و کامپیوترتـان مـی تواند
 ایمیـل هـای اسـپم را از غیر اسـپم تشـخیص بدهد یا
 اینکـه کامپیوترتـان مـی توانـد با شـما شـطرنج بازی
 کنـد و حتـی شکسـتتان بدهد، همـه نمونـه هایی از
 کاربرد هوش مصنوعی هسـتند. به زبان بسـیار سـاده
 بـا کمک هوش مصنوعی  می توانیم ماشـینی طراحی
 کنیـم که همانند انسـان قدرت تصمیم گیری داشـته
 باشـد یعنـی فکـر کنـد و از همـه مهـم تـر تصمیـم
 بگیـرد و سـپس عمل کند. پیشـینه هـوش مصنوعی
 بـه سـال هـای جنـگ جهانـی دوم باز مـی گـردد. در
 آن زمـان نیروهـای آلمانـی برای ارسـال ایمـن پیام به
 نیروهایشـان و جلوگیری از شنود دشمنانشان با کمک
 دسـتگاه انیگمـا1، پیام هـا را به صـورت رمزی ارسـال
 مـی کردند. سـپس آلـن تورینـگ انگلیسـی با کمک
 دسـتگاه خود، انیگما را رمزگشـایی کرد. این دسـتگاه
 کـه تورینـگ نـام آن را بامـب2 گذاشـت، بـر اسـاس
 »یادگیـری ماشـین« کـه زیرمجموعـه ای از هـوش
 مصنوعـی اسـت، سـاخته شـده بـود. در واقـع انیگمـا
 و بامـب هـر دو پیشـینه یادگیـری ماشـین و هـوش
 مصنوعـی در تاریـخ هسـتند. با ایـن تفاسـیر و با علم
 به توسـعه روزافـزون این فناوری در جهان، در نوشـتار
 پیـش رو بـه برخـی از فعالیـت های صـورت گرفته در
 حـوزه هـوش مصنوعـی، در کشـورمان مـی پردازیـم.
1-Enigma
2-Bombe

هوش مصنوعی در ایران
 بـه گـزارش ایرنـا3 ایـران مقام نخسـت در منطقـه غرب
 آسـیا در حـوزه هـوش مصنوعـی را داراسـت و نیـز طی
 دو سـال اخیـر به مقـام نهم جهـان در این حوزه دسـت
 یافتـه اسـت.۴ طـی فعالیـت هـای پژوهشـی و دسـت
 آوردهـای حـدود 65 دانشـگاه در کشـور، ایـران بـه ایـن
 مقام دسـت یافته اسـت. برغم این مهم به گفته بسیاری
 در حالـی کـه کشـورهای زیـادی از هـوش مصنوعی در
 صنعت اسـتفاده مـی کنند، کشـور ما تاکنـون به هوش
 مصنوعـی بیشـتر به عنـوان موضـوع علمی و پژوهشـی
 نـگاه کـرده اسـت با این حـال رفتـه رفته شـاهد حضور
 ایـن فنـاوری مـدرن در صنعـت ایـران نیز خواهیـم بود.

ربات جراح سینا
 شـرکت نـوآوران رباتیـک و پزشـکی سـینا5، طراحـی،
 ساخت و تولید تجهیزات پزشکی را در حیطه هایی چون
 آموزش، تشـخیص، درمان )شامل جراحی و توانبخشی(،
 بازتوانـی و مراقبـت های پس از درمان با تاکید بر فناوری
 رباتیـک پزشـکی انجـام می دهـد. ربات جراح سـینا که
 اولیـن ربـات جـراح ایرانی اسـت شـامل دو بخش اصلی
 کنسـول جراحـی از راه دور و ربـات هـای جراح مسـتقر
 بر بالین بیمار اسـت. کنسول جراحی شـامل مانیتور، دو
 ربـات راهبـر و پـدال هـای هدایـت زیـر پایـی اسـت که
 جراح با نشسـتن پشـت کنسـول، تصاویر ارسـال شـده
 از ناحیـه عمل را مشـاهده مـی کند و ابزارهـای جراحی
 و دوربیـن تصویربـرداری را بـه صـورت از راه دور هدایت
 مـی کنـد. ربـات های مسـتقر بـر بالیـن بیمـار 3 ربات
 پیـرو هسـتند که دوتـا از آن ها حامـل ابـزار و یک ربات
 تصویربـردار اسـت و ایـن 3 ربـات پیرو، دسـتورات جراح
 را اجـرا می کننـد. ربات راهبر، حرکت دسـتان جـراح را
 دریافـت مـی کند و با حذف لرزش هـا و مقیاس گذاری،
 آن هـا را بـه ربات پیـرو انتقال می دهد تا با دقت بسـیار

www.irna.ir 3- هوش مصنوعی ابزاری در خدمت انسان
4- چین برترین کشور فعال در حوزه هوش مصنوعی است و بعد از آن به ترتیب آمریکا، 

هندوستان، انگلیس، ژاپن و آلمان در صدر این رتبه بندی جهانی قرار دارند.
www.sinamed.ir :5- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

استارتاپ های هوش مصنوعی در ایران
نگاهی به استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی

 در اکوسیستم کار آفرینی ایران

جیران جمالی
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 بـاال اعمـال شـوند.6 ارتبـاط ربات هـای جراح مسـتقر بر
 بالیـن بیمـار و جـراح از طریـق اینترنت برقرار می شـود
 از ایـن رو در دورتریـن نقاط کشـور انجـام جراحی امکان
 پذیـر مـی شـود. این ربـات جـراح ایرانـی قادر بـه انجام
 ظریـف تریـن عمل های جراحی اسـت و تاکنون تسـت
 هـای حیوانـی را با موفقیت پشـت سـر گذاشـته اسـت.

ویلچر الکرتونیک و داشبورد هوشمند ماشین
ایـن دو محصوالتـی از تیـم "هوش مصنوعـی و رباتیک 
ایرانیـان" واقـع در پـارک علم و فناوری شـیراز هسـتند. 
ویلچـر الکترونیـک برای افرادی طراحی شـده اسـت که 
کامـال فلـج هسـتند. با وصل کـردن کیت طراحی شـده 
بـه هـر ویلچر برقـی، فـرد روی ویلچـر می توانـد تنها با 
حـرکات مردمـک چشـمش آن را کنترل کنـد. این تیم 
کارآفریـن ادعـا مـی کنـد کـه در بخـش ویلچـر در دنیا 
رقیبـی نـدارد. محصول دیگر آن ها، داشـبورد هوشـمند 
ماشـین اسـت که برای خودرو های متداولـی مانند 2۰6 
هشـدار دهنده خطرات اسـت. این محصول در این راستا 
15 سـرویس مختلـف ارائه می دهد کـه از مهمترین آن 
هـا مـی تـوان بـه عیـب یابـی و ردیابی اشـاره کـرد. این 
محصـول به عنوان هشـتار دهنده، خطر خـواب آلودگی 
راننـده را نیـز هشـدار مـی دهد و بـه طور کلـی تصادف 
را کاهـش مـی دهـد. قیمت هـر دو محصول بـا توجه به 
ویژگـی هـای آن هـا از 2/5 میلیون تا ۴ میلیون اسـت.۷

هرنیتو
 ایتوسـافت یـک مجموعـه اسـتارتاپی اسـت که حـدودا
 یک سـال پیش فعالیتـش را در زمینه اسـتفاده از هوش
 مصنوعی برای تحلیل داده ها بر مبنای یادگیری ماشین
 آغـاز کـرده اسـت و محصوالتی مانند گیمیتـو، پروازیتو،
 داسـتانیتو و هنریتـو را ارائـه کرده اسـت. هنریتو که یک
 استارتاپ از این مجموعه است یک پلتفرم فروش آنالین
 صنایع دسـتی و کارهای هنری مثل مجسمه، دیوارکوب
 و ... اسـت. هنریتـو که در راسـتای حمایـت از تولید ملی
 راه اندازی شـده اسـت، کسـب و کارهای کوچک خانگی
 یـا آثـار هنـری و کارهای دسـتی را در قالـب یک پلتفرم
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 جمـع آوری کـرده اسـت. بـه هر کـدام از کسـب و کارها
 یک صفحه در سـایت هنریتو اختصاص داده می شـود تا
 محصوالتشـان را بـرای فروش در این صفحـه قرار دهند.
 مزیت هنریتو نسـبت به اسـتفاده از اینستاگرام این است
 کـه در هنریتـو مشـکل عدم وجـود درگاه امـن را نداریم
 و بـا اطمینـان مـی تـوان خریـد را انجـام داد. در هنریتو
 بـا کمـک هـوش مصنوعـی سـلیقه کاربـر بعـد از ورود
 بـه سـایت و جسـتجو کـردن در آن و دیـدن محصوالت
 مختلـف، مـورد ارزیابـی قرار می گیرد و بـا توجه به رنگ
 مـورد عالقه و محصوالت مورد عالقه فرد، به آن شـخص
 محصوالتی پیشنهاد می شود. هنریتو قصد دارد پردازش
 تصویـر را نیـز بـه بخـش تحلیـل داده هـا اضافـه کند.8

سـمیا 
کار و  مدیریـت کسـب  پلتفـرم  یـک  اسـتارتاپ   ایـن 
 هوشـمند اسـت و بـرای بهبـود عملکـرد افـراد در یـک
 کسـب و کار طراحی شـده اسـت. اپلیکیشـن سمیا قادر
 اسـت گزارشـی کامـل و دقیق از کارکنـان یک مجموعه
 تهیـه کنـد ایـن گـزارش شـامل: روزهـای کاری، ایـام
 مرخصـی، اضافـه کار، غیبـت، سـاعات کاری کارمندان و
 میـزان تاخیر کارمندان اسـت. همچنین سـمیا موقعیت
 مکانـی کارکنـان را در طـول سـاعات کاری بـه مدیـران
 مربوطـه ارائـه می دهد. با کمک سـمیا مدیران مـی توانند
 بـه راحتـی عملکـرد کارکنـان خـود را به صـورت دقیق
 و لحظـه ای نظـارت کننـد. همچنیـن کارمنـدان نیـز
 مـی تواننـد برنامـه کاری روزانـه خـود را مشـاهده کنند
 و همینطـور در جریان سـاعات و ایـام کاری در طول ماه
گذشـته، میـزان مرخصی، غیبـت و تاخیر خود باشـند.9

 www.icheezha.ir 8- مصاحبه با بنیانگذاران استارتاپ هنریتو
 www.ecosystem.ir9- فهرست استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی

  )سینا( این ربات جراح ایرانی قادر به انجام ظریف
 ترین عمل های جراحی است و تاکنون تست های
 حیوانی را با موفقیت پشت رس گذاشته است.

ماهنامه سرند      شماره شصتم، مهر 1399
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نـرم افزارهـای متعـددی بـه منظور پخـش زنده 
بـه بـازار ارایـه شـده انـد بـا ایـن حـال یکـی از 
موفـق تریـن ایـن مـوارد پریسـکوپ اسـت کـه 
بوسـیله کیوان بیک پور راه اندازی شـده اسـت. 

www.pscp.tv

فرینی
کارآ

د و 
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بـه  بـرای کمـک  برنامـه ای  به عنـوان  پریسـکوپ 
افزایـش جذابیت توئیتر معرفی شـد که انتشـار آن 
نیز با سـروصدای زیـادی همراه بـود. ویژگی پخش 
زنـده تـا چند سـال قبل مفهـوم خاصی نداشـت و 
امکان ناپذیـر بـه نظـر مـی رسـید امـا اکنـون همه  
ناشـران بابـت وجـود چنیـن ویژگـی بسـیار راضی 
هسـتند. در فسـتیوال جنـوب از جنـوب غربی1 که 
در تگـزاس برگـزار شـد، برنامه هـای "میرکـت" و 
"پریسـکوپ" به طـور غیرمنتظره ای معرفی شـدند 
کـه انقالبـی در دنیـای دیجیتـال پدیـد آوردنـد و 
شـاید بـه جـرات دنیـای رسـانه را بـرای همیشـه 
دگرگـون کردنـد. میرکت با شکسـت مواجه شـد و 
کنـار رفت اما پریسـکوپ همچنـان در حوزه پخش 
زنـده، در بـازار رقابتی دنیـای دیجیتال و رسـانه به 
پشـت گرمی توئیتر حضـور دارد. ایده ایـن برنامه به 
این شـکل اسـت که باید گوشـی خود را بچرخانید 

و فیلمـی را بـرای کل دنیـا پخش کنیـد.2

پریسکوپ استارتاپ پخش زنده 
قابـل تامـل اسـت کـه فیس بـوک پـس از موفقیت 
پریسـکوپ، تصمیـم گرفت بخـش زیـادی از منابع 
خـود را صـرف پیاده سـازی پخش زنـده کند. بیک 
پـور امـا در ایـن مـورد نگرانی نـدارد. او در ایـن باره 
1-South by Southwest festival (SXSW)

2- متن پیش رو ترجمه و تلخیصی است از گفتگو با کیوان بیک پور موسس استارتاپ پریسکوپ
 PERISCOPE INTERVIEW: FOUNDER KAYVON BEYKPOUR ON
 HELPING CREATE THE LIVESTREAMING PHENOMENON
www.independent.co.uk  

می گوید: "نکته جالـب درباره ذهنیت ما هنگام رشوع 
طراحـی برنامه این بود که پریسـکوپ را بـه  عنوان اولین 

ابـزار پخش زنـده در نظر نگرفتیم. برنامه های زیادی قبل 

از پریسـکوپ استفاده می شدند و بعد از پریسکوپ هم 

برنامه هـای زیـادی برای پخش زنده ارایه شـدند. واقعیت 

این اسـت که کاربران ابزار مورد نظر را بر اسـاس رویکرد 

آن انتخاب می کنند و همین قابل توجه اسـت." به طرز 

جالبـی، فیس بـوک هنـگام پخـش زنـده امکاناتـی 
ماننـد الیـک و کامنـت هم زمـان را در اختیـار افراد 
قرار داده، درسـت مانند کاری که پریسـکوپ از قبل 
می کـرد. همان طـور کـه اقدامات فیس بوک نشـان 
می دهـد ابزارهـای مختلـف می تواند به  سـرعت در 
بـازار پخش زنـده، دیده شـود. کمپانی های مختلف 
در حـوزه رسـانه در تالش هسـتند تـا در این حوزه 
برتـر باشـند. جذابیـت اولیـه ایـن پدیـده ممکـن 
اسـت ناشـی از ایـن واقعیـت باشـد کـه همـه  افراد 
می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد و لـذت ببرند. بیک 
پـور بیـان کـرده نگـران تسـلط و برتـری رسـانه ها 
نیسـت. او اضافـه مـی کنـد: "در هنـگام طراحـی 
چشـم انداز محصـول، آگاهانه زمـان زیـادی رصف کردیم 

تا مطمنئ شـویم پریسـکوپ هامن ابزاری اسـت که شـام 

بتوانیـد جهـان را از دیـد افـراد ببینیـد. رسـانه ها و نارشان 

نیـز در پریسـکوپ مهـم هسـتند. اغلـب اوقـات آن هـا 

محتـوای مهمـی را تولید می کنند که ما از آن ها اسـتفاده 

می کنیـم." از نظـر بیک پور هدف پریسـکوپ مانند 

توئیتـر، ایجـاد فضایـی بـرای شـنیدن شـدن افراد 
معمولـی اسـت."ما بـه طیـف گسـترده موضوعاتی 
کـه شـما انتخـاب می کنیـد، عالقـه داریـم؛ ماننـد 
فیلـم اولیـن قدم هـای کودکتـان یـا پخـش زنـده 
مسـابقات ویمبلـدون در سراسـر جهـان." بیک پور 
می گویـد بـه زودی تغییراتی رخ می دهـد که امکان 
اسـتفاده از ایـن برنامه به اشـکال تازه تـر را می دهد، 
دسترسـی بـه پریسـکوپ را افزایـش می دهـد و در 
عین حـال اسـتفاده از آن نیـز راحت تـر می شـود. 
ایـن تغییرات شـامل زمان بندی جدید بـرای امکان 

پخش زنده با پریسکوپ 
گفتگو با کیوان بیک پور بنیانگذار استارتاپ پریسکوپ

زهرا طالیی
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مشـاهده فیلم  در پریسـکوپ اسـت. پیش از 
این، فیلم ها تنها 2۴ سـاعت باقی می ماندند 
اما حاال برای همیشـه در دسـترس هسـتند 
تا راحت تر و بیشـتر در اینترنت دیده شـوند. 
تغییر مهم دیگـر افزودن امکان پیاده سـازی 
و نمایـش برنامـه به صـورت اسـتریم اسـت. 
فیس بـوک در حـال حاضـر ایـن امـکان را 
می دهـد امـا پریسـکوپ و حتـی توئیتر هم 
از ایـن امـکان برخـوردار نیسـتند. فیلم هـا 
قابلیـت پیاده سـازی روی وب سـایت دیگـر 
را ندارنـد بنابراین قابلیت دسـتیابی به آن ها 
تنهـا از طریق همـان برنامه یا لینک فیلم در 
آن برنامه، ممکن اسـت. همـه  این ویژگی ها 
بـه زودی در دسـترس خواهنـد بـود. بـا این 
حـال برخـی از ایـن ویژگـی هـا از امکانـات 
موجـود در فیس بـوک عقـب تـر هسـتند و 
برخی از امکانـات فیس بوک بهترند. در حال 
حاضر فیس بـوک با اختـالف قدرتمندترین 
شـرکت حـوزه رسـانه و پخـش در جهـان 
اسـت. بـا این حـال بیک پـور از این مسـئله 
هـم نگرانـی نـدارد. او معتقد اسـت: "مـا به مـا به 
محصـول خـود اطمینـان داریـم و ایـن موضـوع محصـول خـود اطمینـان داریـم و ایـن موضـوع 

تـا االن پریسـکوپ را بـه جلـو پیـش برده اسـت. تـا االن پریسـکوپ را بـه جلـو پیـش برده اسـت. 

مترکزمـان مانند قبل بر ایجاد محصولی اسـت که مترکزمـان مانند قبل بر ایجاد محصولی اسـت که 

محبوب باشـد.محبوب باشـد."
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در دهـه 1۹۹0م دورکاری مـورد توجـه عمـوم قـرار گرفت و در سـال 1۹۹5 شـعار "کار چیزی 
اسـت کـه شـام انجـام مـی دهیـد نـه جایی کـه به آنجا سـفر می کنیـد" ابـداع شـد. در دهه 
نخسـت سـال 2000، مرخصـی سـاالنه یـا تعطیـالت در برخـی از سـازمان هـا به عنـوان عدم 
حضـور در محـل کار تلقی می شـد، از همیـن رو  برخی از کارمنـدان ادارات از دورکاری برای 
ادامه بررسـی نامه های الکرتونیکی و ایمیل های کاری هنگام تعطیالت اسـتفاده می کردند. 
بـا ایـن حـال امروزه دورکاری بوسـیله طیف قابل توجهی از سـازمان ها پذیرفته شـده اسـت. 

ماهنامه سرند      شماره شصتم، مهر 1399
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با درگیرشـدن حیات قرن بیسـت و یکم با چالشـی 
بـه نـام کرونـا، بسـیاری از شـرکت هـا و سـازمان 
هـای کوچـک و بـزرگ تـا حد امـکان نـوع فعالیت 
خـود را تغییـر داده و بـا برقـراری ارتبـاط از راه دور 
بـا کارمندانشـان در حال همـکاری هسـتند. کار از 
Telework�  راه دور کـه در زبـان انگلیسـی با نـام

ing شـناخته می شـود، بـه معنـای کار در خانه یا 
اسـتفاده از فنـاوری هـای مـدرن حـوزه ارتباطـات 
بـرای برقـراری ارتبـاط بـا کارفرما یا شـغل خویش 
اسـت. دورکاری بـه افـراد امـکان مـی دهـد تـا در 
خانـه، یـک کافه یا جایی بـه مراتب دورتـر از مکان 
شـغلی خـود، یـک یـا چنـد روز در هفتـه یـا تمام 
وقـت کار کنند. با توجه به شـیوع کرونـا و تاثیر آن 
بـر فراگیری دورکاری، در نوشـتار حاضر به وضعیت 

ایـن شـیوه کاری در ایـران مـی پردازیم. 

مزایا و معایب دورکاری
مهمتریـن دلیـل اسـتفاده سـازمان هـا از شـیوه 
دورکاری، کاهـش هزینـه هـا به نظر می رسـد زیرا 
در ایـن حالـت کارمندان به  دفتـر یا اتاق مخصوص 
احتیـاج ندارنـد، فضایـی کـه در بیشـتر مـوارد باید 
اجـاره یا خریداری شـود و هزینـه های اضافی مانند 
روشـنایی، خـورد و خـوراک و غیـره را بـه سـازمان 
تحمیـل می کنـد. عـالوه بـر ایـن دورکاری هزینه 
و زمـان جابجایـی در ترافیـک شـهری را کاهـش 
مـی دهـد. در کنـار ایـن مهـم ممکن اسـت امکان 

فاطمه احمدیفاطمه احمدی

دورکاری؛ تهدید یا فرصت؟
درباره رشایط دورکار در ایران 

برقـراری تعادل بین مسـئولیت هـای کاری افراد با 
زندگی شـخصی و نقـش خانوادگی )مثـال مراقبت 
از کـودکان یـا والدیـن مسـن( را بـرای کارمنـدان 
تسـهیل کنـد. برخـی از سـازمان هـا نیز بـه دالیل 
زیسـت محیطـی دورکاری را ترجیـح مـی کننـد. 
طبق نظرسـنجی رویتـرز تقریبا "از هـر پنج کارگر 
در سراسـر جهـان، به ویژه کارمنـدان در خاورمیانه، 
آمریـکای التیـن و آسـیا، یک نفـر به طور مـداوم از 
راه دور کار مـی کنـد و هـر روز تقریبـا 1۰ درصد از 
خانـه کار مـی کننـد."1 از طرفـی دیگر این شـیوه 
کاری مـی توانـد برای افـرادی که سـکوت و خلوت 
را ترجیح می دهند، شـیوه کاری ایده آلی باشـد. از 
طـرف دیگـر نبود نظـارت کافی بر این شـیوه کاری 
بعضـاَ موجـب سواسـتفاده از هـر دو طـرف کارفرما 
و کارمنـد مـی شـود. کالهبرداری هـای اینترنتی با 
اپلیکیشن های مختلف و سـرقت اطالعات کاربران 

از جملـه معایب دورکاری اسـت.

 

رشایط دورکاری در ایران
بـا نگاهی اجمالی و جسـتوجوی ایـن واژه در فضای 
اینترنـت بـه سـایت هـا، موقعیـت هـای مختلف و 
متفاوتی جهت انجام پروژه هـای دورکاری برمی خوریم. 
در این سـایت ها می توانید عضو شـوید. پـروژه هایی 
را بنـا بـر توانایـی هـای خـود دریافـت کنیـد و در 
نهایـت بـا توافق بر سـر هزینـه آن _که در بیشـتر 
موارد مسـتقیما به حساب شـما واریز نخواهد شد_ 
فعالیـت مـد نظـر را بـه پایـان برسـانید. در چنین 
شـرایطی شـما یک کارمند دورکار برای آن کسـب 
و کار خواهید بود. در موارد دیگر شـما می توانید به عنوان 
یـک فریلنسـر _کسـی کـه کارمنـد و کارفرمـای 
خویـش اسـت_ فعالیت داشـته باشـید. ایـن بدان 
معناسـت که فرد مسـتقیما بـا مشـتری در ارتباط 
بـوده و واسـطی میـان آن هـا نخواهـد بـود و در 
شـرایطی دیگر شـما مسـتقیما کارمند یک شرکت 
بـوده و در زمینـه مـورد نیـاز آن شـرکت شـروع به 
1-About one in five workers worldwide telecommute: poll 
www.reuters.com
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فعالیت خواهید کرد. امروزه در ایران مشـاغلی مانند 
تولید محتوا، مترجمی، برنامه نویسـی، طراحی و ... 
در دسـته شـغل هـای دورکار پذیرفتـه شـده اند. با 
ایـن حال بایـد پرسـید دورکاری به همیـن راحتی 
اسـت؟ بنـا بـر تجربیـات نگارنـده در ایـن شـرایط، 
بـدون وجـود هیـچ گونـه قـرارداد ُمـدون و قانونی، 
طرفیـن بـه راحتـی مـی تواننـد در انجـام وظایـف 
خـود کوتاهـی کننـد. کارفرما مـی تواند بـه راحتی 
بـا کوچکتریـن بهانه پـروژه دریافتـی را رد کـرده و 
از پرداخـت بـه موقـع و یـا کامل دسـتمزد کارمند 
شـانه خالـی کنـد. با آگهـی هـای ترغیـب کننده، 
وعـده هـای گمراه کننده به سـوی ثروتمند شـدن 
در خانه، تنها با یک گوشـی و از این دسـت مسـائل، به 
راحتـی می تـوان از نیروی کار، آن هـم نیروی کاری 
کـه در ایـن شـرایط اقتصـادی بـه دنبـال تغییـری 
چشـمگیر در زندگی خود است، سواستفاده کرد. در 
یـک حالـت طبیعی اصـول کاری بر این امر اسـتوار 
اسـت که شـما تامین کننـده فعالیتـی خواهید بود 
کـه در جایـی بـه آن احتیاج اسـت. به دیگر سـخن 
شـما توانایـی خـود را بـرای انجـام کاری اسـتفاده می 
کنیـد که در فرد یا سـازمانی به آن نیـاز دارد. اما در 
حالـت غیرطبیعی، در برخی فعالیت های دورکاری، 
از شـما می خواهند مبلغـی پرداخت کنید تا آن ها 
شـرایط کاری را بـرای شـما فراهـم کننـد. بـه طور 
مثـال یـک پـی دی اف از چندیـن سـایت مختلف 
دورکاری بـه شـما خواهنـد فروخـت کـه البته این 
مهـم را پـس از واریـز متوجـه خواهیـد شـد. یـا با 
شـرایط کاری عجیبـی مواجـه خواهیـد شـد کـه 
رغبت شـما برای انجام آن فعالیـت را از بین خواهد 
بـرد. بـه طور مثال ترجمـه دیالوگ هـای یک فیلم 
بـه صورت ویدئـوی ضبط شـده از خودتـان! گرچه 
نبایـد سواسـتفاده برخـی افـراد از اعتمـاد کارفرمـا 
را نادیـده بگیریـم. در ایـن میـان مسـئله جـدی تر 
دسـتمزدهای پائین تـر از حد معمـول در دورکاری 
اسـت. بـه طور مثـال در تولیـد محتوا بیشـتر افراد 
بر اسـاس میانگین تعـداد واژه ها، دسـتمزد خود را 
دریافـت مـی کننـد. اگر بـرای هر کلمـه 2۰ تومان 

در نظـر بگیریـم بـرای یـک محتـوای 18۰۰ کلمه 
ای تنهـا 36 هـزار تومان پرداخت می شـود. این در 
حالی اسـت که در کمتریـن حالت ممکن تولید هر 
محتـوا بـه حـدود 5 تا 6 سـاعت وقت نیـاز دارد. در 
چنین شـرایط اقتصادی، این دسـت پرداختی ها به 
تلخند شـبیه اسـت. در آن طرف ماجـرا کارمند نیز 
مـی تواند با پشـت گـوش انداختن و عـدم تعهد به 
کارفرمـا، صرفا به جهت اینکه سـاعت کاری شـناور 
اسـت، با تاخیـر در فعالیت خود عملکرد شـرکت را 
مختل کند بویژه آنکه بیشـتر این نـوع همکاری ها 
تنهـا با یـک توافـق کالمی آغـاز می شـوند. گرچه 
شـیوه فعالیـت دورکاری در دوران کرونـا و حتی در 
حالـت عادی می تواند روش مناسـبی برای کسـب 
درآمـد باشـد اما آن طور که پیداسـت آسـیب های 
خـاص خـود را هـم دارد کـه طبعـا لـزوم فرهنـگ 
سـازی و حتـی تدوین قانون در این زمینـه را ضروری 

مـی نماید.

جامعهجامعه

در این میان مسئله جدی تر دستمزدهای پائین تر از 
حد معمول در دورکاری است. به طور مثال در تولید 
محتوا بیشرت افراد بر اساس میانگین تعداد واژه ها، 
دستمزد خود را دریافت می کنند. اگر برای هر کلمه 
20 تومان در نظر بگیریم برای یک محتوای 1800 
کلمه ای تنها 36 هزار تومان پرداخت می شود. این 
در حالی است که در کمرتین حالت ممکن تولید 
هر محتوا به حدود 5 تا 6 ساعت وقت نیاز دارد. 
در چنین رشایط اقتصادی، این دست پرداختی ها به 
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آموزه های مولوی
به مناسبت 8 مهرماه روز بزرگداشت موالنا

قسمت اول

معمـوال بـا عنوان »گفتارهـا« ترجمه شـده اند، گرچه 
غالبـا خـود ترکیبـی از چنـد بخـش  بنظر می رسـند 
دربردارنـده  و حتـی  یکپارچـه  بسـیار  این حـال  بـا 
قسـمت هایی تکراری هسـتند. موالنا »حکایت« را به 
عنوان شـیوه اصلی آموزشـی در هر دو اثر تعلیمی اش 
مورد اسـتفاده قـرار می دهد. در فیه ما فیـه، تعالیم او 
اساسـا در قالب یک داسـتان آمده و در پی آن وعظی 
کـه نکات حکیمانـه را از دل داسـتان بیرون کشـیده 
اسـت. در مقابـل مثنـوی معنوی، که برخـی از همان 
داسـتان های فیـه ما فیـه را در بر دارد، منظوم اسـت. 
محتـوای مثنـوی، کـه یک اثـر 26۰۰۰ بیتی اسـت، 
بـا انگیـزه اصلی  موالنا بـرای سـرایش آن یعنی جلب 
رضایـت پیروانـش کـه تـا آن زمـان از اشـعار مثنوی 
شـیخ فریدالدیـن عطـار، لـذت و بهـره بـرده بودنـد، 
منطبـق اسـت. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه اثـرش 
در همـان گونـه ادبـی عرفانـی مثنـوی کـه سـلف او 
)عطار( در آن سـرآمد بود، سـروده شـده اما محتوای 
اثـر موالنـا بـه مراتـب عرفانی تـر اسـت و خطابش به 
احتمـال زیـاد بـه شـاگردان مدرسـه ای اسـت که به 
موالنـا از پـدرش به ارث رسـید. اگرچـه مثنوی موالنا 
بیـش از هـر اثـر دیگـری در این گونـه ادبـی، از قرآن 
و حدیـث اسـتفاده کـرده و نیـز دربردارنـده گـذاره 
هـای مذهبـی بیشـتری اسـت، توجـه بـه ایـن نکته 
حایـز اهمیـت اسـت کـه از ایـن مطالب بـرای انتقال 
آموزه هـای عرفانـی بهـره گرفته اسـت. با اسـتفاده از 
ایـن مطالب موالنا به دنبـال ترویج دیـن داری مکتبی 
و خشـک مقدس نبـود بلکـه او در تالش بـود تا اصول 
بنیـادی دیـن همچـون ختم نبـوت بـودن محمدبن 
عبـداهلل، مناسـکی مانند نمـاز جماعت و زیـارت مکه 
را مـورد بازنگـری قـرار دهـد. اشـاره موالنـا در فیـه 
مـا فیـه بـه تصور رایـج از محافـل تعلیمـی اش مبنی 
بـر اینکـه جلسـات او ایـن خطـر را در برداشـت کـه 
کسـی را بـه ترک علم و فضیلت مرسـوم سـوق دهد 
و نیـز مـردود برشـمرده شـدن بی چـون و چـرای او 
در مجالـِس یکی از رقیبان سرسـخت مذهبی اش که 
موفـق به متواری کردن یکی از شـاگردان موالنا شـد، 
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شـاهکار جالل الدیـن محمـد بلخـی رومـی در حوزه 
نظـم، اثـر تعلیمی »مثنـوی معنـوی« و در حوزه نثر 
کتـاب »فیـه مـا فیه« اوسـت.1 ایـن دو اثـر، که ثمره 
دو دهـه واپسـین حیـات مولوی اسـت، منابـع اصلی 
تعالیمـش بـه شـمار می رونـد که ضـرورت رجـوع به 
صدها زندگی نامه نوشـته شـده در مـورد موالنا را کم 
رنـگ مـی کنند. ما منابعـی را کـه در دوران جوانی و 
قبـل از مالقـات با مرشـد عارف، شـمس تبریـزی، به 
نگارش درآورده اسـت را در دسـت نداریم. به هر روی 
در نوشـتار حاضر به مناسـبت 8 مهر، روز بزرگداشت 
موالنـا، به بررسـی آموزه هـای این متفکر کشـورمان 

مـی پردازیم.2

فیه ما فیه و مثنوی معنوی؛ تجلی آموزه های مولوی 
فیـه ما فیـه، مهمترین منبـع آموزه های موالنا اسـت. 
ایـن اثر مجموعـه ای اسـت از نکته برداری شـاگردان 
مولـوی در محافلـش. متن کامـل اثر، که اسـاس کار 
ویرایـش اسـتاد بدیع الزمـان فروزانفر قـرار گرفت، در 
دو نسـخه  خطـی یافت شـده که یکی طـی 135۰م/ 
۷51ه.ق و دیگری که تقریبا دو سـوم نسـخه نخسـت 
را پوشـش می دهـد، طـی 131۷م/۷16ه.ق نگاشـته 
 شـده اسـت. بخش هـای تشـکیل دهنده ایـن اثـر که 

1- مجموعه ای است از نکات و یادداشت های مریدان مولوی که در محافل ادبی   او گردآوری 
کرده اند.

2- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از 
 www.iranicaonline.org
RUMI, JALĀL-AL-DIN viii. Rumi’s Teachings

روناک کریمی
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بیشـتر بـر این نکتـه تاکیـد دارد که برنامه آموزشـی 
مولـوی که پیش از این در مدرسـه پـدرش، بهاالدین 
محمـد ولـد، در قونیـه برگـزار می شـد، به طـور قطع 

برنامـه ای بـود عرفانی.

داستان موسی و شبان؛ عصاره آموزه های موالنا
شـاید شناخته شده ترین داسـتان پندآموز او »موسی 
و شـبان«  اسـت کـه نمونـه بـارز شـیوه آموزشـی و 
همچنیـن تعالیـم عملـی مولـوی اسـت. داسـتان بـا 
خرده گیری مرسـوم از انسـان انگاری خداوند از جانب 
موسـی آغـاز می شـود زمانیکـه او صـدای چوپانـی 
درحـال دعـا را می شـنود کـه در مناجاتـش خداونـد 
را بـا صفـات انسـانی مـورد خطاب قـرار می دهـد. اما 
طـرح داسـتان از آنجـا تغییـر مـی کنـد کـه خداوند 
موسـی را مالمـت کـرده  و یـادآور می شـود کـه این 
نیت و حالت درونی پرسـتنده اسـت کـه اهمیت دارد 
و نـه آنچـه کـه بر زبـان مـی آورد و یـا شـیوه عبادت 
او. پـس موسـی بـا شـتاب درپـی چوپـان مـی رود تا 
ایـن موضـوع را بـرای او روشـن سـازد امـا این بـار با 
مـردی روبـرو می شـود کـه به نظـر دگرگون شـده و 
بـه درجـات بـاالی عرفانـی دسـت پیـدا کرده اسـت. 
داسـتان بـا ابیاتـی بـه پایـان می رسـد کـه قضـاوت 
»روش عبـادت دیگـران« بـر اسـاس ادراک خـود و 
پسـت شـمردن آن را مـورد انتقـاد قـرار می دهـد. در 
بطـن روایـت، موالنا یکـی از اوج هـای غنایی مختص 
خـود را مطـرح می کند. طـرح اینگونـه مفاهیم پیش 
از آن در قالـب مثنوی منظوم بی سـابقه بوده و همین 
مسـئله اسـت که کالم موالنا را آنچنان متمایز و گیرا 

اسـت: کرده 

 ملت عشق از همه دین ها جداست 
عاشقان را ملت و مذهب خداست

ایـن موضـوع دقیقـا بیانگـر آمـوزه  عرفانـی داسـتان 
موسـی، فرسـتاده خدا، و چوپانی اسـت کـه به عنوان 
عاشـق خداوند شـناخته شـده و به این ترتیب از علم 
موسـی پیشـی می گیرد. با اینحال شـهرت زیـاد این 
داسـتان بیشـتر مرهـون بردبـاری مذهبـی ای اسـت 
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کـه در آن بـه صـورت قابـل توجهـی مطـرح شـده تا 
آموزه هـای دشـوار عرفانـی. نـکات تعلیمـی داسـتان 
موسـی و شـبان بـا آموزه هـای موالنـا در دیگر بخش 
هـای مثنـوی همخوانـی دارد. معروف تریـن مثال هـا 
مربـوط بـه داسـتان چهار مرد هندی اسـت کـه نماز 
خـود را بـا خرده گیـری از شـیوه  اقامـه نمـاز یکدیگر 
باطـل می کننـد و نیز داسـتان مـرد ناشـنوایی که به 
عیـادت همسـایه بیمـار خـود رفتـه و از انجـام کاری 
کـه تصـور کـرده بسـیار پسـندیده اسـت، احسـاس 
خرسـندی می کنـد. همچنیـن در فیه ما فیـه، موالنا 
بـه کـّرات بر اهمیت حالـت درونی فـرد عبادت کننده 
تاکیـد دارد تـا مناسـک ظاهری و تاجایـی بر اهمیت 
موضـوع تاکیـد دارد کـه اذان را نادیـده می گیـرد تـا 
بـا مرشـد صوفی خـود در حـال تفکر و عبـادت باقی 
بمانـد. او همچنیـن رقیبـی مذهبـی   را کـه یکـی از 
پیـروان او را از راه بدر کرده مورد سـرزنش قرار داده و 
می گوید: »با تسـبیح و نماز جماعت و دلق و سـجاده 
او را به دام کشـید.« موالنا همچنین علما را سـرزنش 
می کنـد که باوجود از برداشـتن تمـام جزئیات ظواهر 
دیـن، اینچنیـن درالفبای بُعـد درونـی آن درمانده اند 
درحالیکـه از نظـر موالنا چیزی که مهم اسـت همان 
حالت درونی اسـت. دفعـات تکرار چنیـن آموزه هایی 
بوسـیله موالنـا بـه احتمـال زیـاد به خاطـر مخاطبان 
اصلـی  او اسـت که دانشـجوی حـوزه علمیـه بوده اند. 

او  پندآمـوز  داسـتان  شـاید شـناخته شـده ترین 
»موسـی و شـبان«  اسـت کـه منونـه بـارز شـیوه 
آموزشـی و همچنین تعالیم عملی مولوی اسـت. 
داسـتان بـا خرده گیـری مرسـوم از انسـان انگاری 
خداونـد از جانـب موسـی آغـاز می شـود زمانیکه 
او صـدای چوپانـی درحـال دعـا را می شـنود کـه 
در مناجاتـش خداونـد را بـا صفات انسـانی مورد 
خطـاب قـرار می دهـد. امـا طـرح داسـتان از آنجا 
تغییر می کند که خداوند موسـی را مالمت کرده  
و یـادآور می شـود کـه ایـن نیـت و حالـت درونی 
پرسـتنده اسـت که اهمیت دارد و نه آنچه که بر 

زبـان مـی آورد و یـا شـیوه عبـادت او.
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نمایـش مرجـان بر اسـاس داسـتان هـزار و یک 
شـب و بـا نگاهی به پژوهـش کتاب هزار افسـان 
کجاسـت )بهرام بیضایی( به شیوه  تئاتر دیجیتال 

و زنـده )تعاملی( اجرا خواهدشـد.


