ﻋﻠﻢ

ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3631

ﯾﺎدﺑﻮد

خاموشی در اوج شکوفایی

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

دلبستگيهاي یک دانشنامهنگار چیرهدست

 3ﺑﻬﻤﻦ 9 1398

دﻓﺘﺮ اﯾﺎم

مروج شایسته علم

مروري بر فعالیتهاي نوشتاري »حسن ساالري«
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪي

*

آن روز را بهروشــني به یاد دارم .یکي از روزهاي
گرم اوایــل تابســتان  ۱۳۸۷بود .جوانــي به دیدار
مــن آمده بــود .از اینکــه در آن هواي گــرم کت و
شــلوار به تن داشــت ،کمي متعجب شدم .خود را
»حسن ساالري ،نویســنده و پژوهشگر حوزه ادبیات
غیرداســتاني براي کودک و نوجــوان« معرفي کرد.
دانشنامهاي دوجلدي به رسم هدیه آورده بود که
دریافتم پدیدآور اصلي آن بوده است .چند دقیقهاي
در معرفي برخي آثار خود سخن گفت .از او پرسیدم
مقصودش از این دیدار چه بوده است .پاسخ داد :دو
کتاب ،یکي درباره ابوریحان بیروني و دیگري درباره
خوارزمي را از انگلیســي به فارسي ترجمه کردهام.
ميخواســتم شــما ویرایش آن را بر عهده بگیرید.
گفتم» :مــن در حوزه ادبیات کــودک و نوجوان کار
نکردهام .چرا مرا فردي مناسب براي ویرایش این دو
ترجمه به شمار آوردهاید؟« .معلوم شد که مقاالت
مــن در دایرةالمعارف بزرگ اســالمي و کتابي را که
درباره جبر خوارزمي نوشــته بودم ،خوانده بود .من
همچون بســیاري دیگر از همکاران دانشنامهنگار
نسبت به خواندهشدن مقاالت دانشنامهاي سخت
ناامید بودم چه رسد به مقاالت دانشنامهاي تاریخ
علمــي که خود نوشــته بودم! اینکــه باالخره یکي
پیدا شــده و این مقاالت را خوانده بود ،برایم بسیار
جالب بود .براي اینکه بدانــم چنین فردي ،چگونه
اســت ،ویرایش آن دو کتــاب را پذیرفتم .ترجمه او
را نیــز خواندم .نثري ســاده ،روان و پاکیزه و بســیار
بيپیرایه داشــت کــه موجب ميشــد ویرایش آن
معمــوال به برخي نکات استحســاني و شــاید چند
مورد طغیان قلم منحصر شود .البته در اصل کتاب
چند نکته به اشــتباه آمده بود که ساالري آنها را با
توضیحاتــي الزم در کتــاب یاد کــرد و نکاتي نیز به
اصل کتاب افزود که آنها نیز به شــیوهاي متمایز در
آن دو کتاب یاد شــدند .آن دانشنامهاي که با خود
آورده بود ،داســتاني جداگانه داشــت .به یاد دارم
جذابیت تصویري این دانشنامه که -اتفاقا حســن
ساالري شخصا بر این جنبه از کار نیز نظارت داشت-
چندان بود که دو فرزند خردسال من -با آنکه هنوز
خواندن نميدانستند -با ولع تمام این کتاب را ورق
ميزدند و این کار را با چنان پشــتکاري انجام دادند
که سرانجام شــیرازه هر دو جلد از هم پاشید و من
بهناچار نسخهاي دیگر از آن دانشنامه را این بار از
»دوست خود«» ،حسن ساالري« طلب کردم .این دو
کودک چیزهاي بسیار از این دانشنامه آموختند که
از جمله آن پرچم همه کشــورها بود .تردد ساالري
در دایرةالمعارف بزرگ اسالمي به »بهانه« ویرایش
آن دو ترجمــه ،ســرآغازي براي همــکاري نزدیک
و از آن نزدیکتــر ،دوســتي عمیــق من و ســاالري
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 روزهــاي هجدهــم و نوزدهم دي مــاه جاري
زمان غمباري براي مردم ایران بود .ســانحه سقوط
هواپیما و تصادف یك اتوبوس ،ســبب کشتهشــدن
حدود  ۲۰۰نفر از انســانهایي شــد کــه جمعي از
آنهــا از نخبــگان علمــي و فناوري کشــور بودند و
امیدهاي فراواني به وجود آنها داشــتیم .یکي از این
فرهیختگان حسن ســاالري بود که با آگاهي و توان
علمي و عشق به خدمت راه پیشگاماني مانند احمد
آرام ،احمد بیرشك ،محمود بهزاد و پرویز شهریاري
را در نویســندگي ،ترجمه ،پژوهــش و ترویج علم با
دقت و سرعت ادامه ميداد .حسن ساالري که بود؟
چه شد؟ و چه کرد؟
حســن ســاالري در اول خرداد  ۱۳۵۵در شهر
جاجرم خراســان شــمالي به دنیا آمد .تحصیالت
ابتدایي و متوســطه را در زادگاهش به پایان برد و
از دبیرستان شریعتي جاجرم در  ۱۳۷۳دیپلم علوم
تجربي گرفت .کارشناسي زیستشناسي را در ۱۳۷۸
از دانشگاه بوعلي سیناي همدان و کارشناسي ارشد
زیستشیمي را از دانشگاه علوم پزشکي تهران در
ســال  ۱۳۸۲اخذ کرد و یادگیرنده مادامالعمر شد
و بــه تدریس ،پژوهــش ،ترجمه و تألیــف و قبول
مســئولیتهاي علمي پرداخت .حسن ساالري از
همان دوران کودکي پرسشــگر بود و کتابخوان و
به کارهــاي هنري و جمعآوري نمونه ســنگها و
تهیه موزه عشــق ميورزید .این پرسشگري و عشق
و عالقه هنرمندانه در همه کارهایش نمایان بود .او
به آموزشوپرورش گرایش خاصي داشت و بر این
باور بود کــه از راه پرورش جوانان ميتوان جامعه
ایراني را به توســعه رســاند تا بتواند جایگاه خود
را در جهان متحول امــروز بیابد و دوباره پرچمدار
فرهنــگ و تمدن جهان شــود .او از همهکس و از
همهجــا ميآموخت و آموختههــاي خود را از راه
زبان و قلــم به کــودکان و جوانان کشــور منتقل
ميکــرد تا پایه و مایــهاي براي پژوهشــگري آنها
باشــد و بهاینترتیب به کشف ناشــناختهها توفیق
یابنــد .او به تاریخ و فرهنگ و ایران توجه داشــت
و بر این باور بود که دانشــمندان مانند ابنســینا و
ابوریحان و بســیاری دیگر ،حــق بزرگی بر گردن ما
دارند و شایسته است که ما با نوشتن از این بزرگان،
آیندهســازان را با این دانشمندان آشنا کنیم .عقیده
داشت که بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان ما
با بزرگان علم و فرهنگ و ادبیات ما آشــنا نیســتند
و بــه جایگاه حقیقی آنان پــی نبردهاند .به باور او
آشنایی دانشآموزان و دانشــجویان با این بزرگان
و دستاوردهایشــان ،موجب تقویت خودباوری در
نسل جوان خواهد شد؛ در نتیجه مشوق آنان برای
تالشهای بیشــتر خواهد شــد .البته در این زمینه
راه افراط را نمیپیمود و از اغراق در دستاوردهای
آنان خودداری میکرد؛ چراکه میدانســت اغراق
و بزرگنمایی درباره دانشــمندان ایرانی ،آســیبزا
خواهد بود .حسن ســاالري در کمتر از  ۲۰سال به
کارهاي مهمي دســت زد و توانست آثار ماندگاري
از خود به یادگار بگــذارد .او پایگاه اینترنتي جزیره
دانش را راه انداخت و جمعي از نویسندگان مسائل
علمــي و آموزشــي را برانگیخــت تــا مقالههایي
را براي کــودکان ،نوجوانــان و جوانان بنویســند.
مدیر داخلي مجله رشــد آموزش زیستشناســي،
عضو شــوراي برنامهریزي مجله رشــد نوجوان و
رشــد آموزش راهنمایي ،داور جشنواره کتابهاي
کــودکان و نوجوانان کانون فکري و عضو وابســته
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اســالمي بــود .برگزیده
دهها جشــنواره کتاب سال دانشــجویي ،سه دوره
کتاب ســال جمهوري اســالمي ،ســه دوره جایزه
کتاب فصل و جایزه قلم برتر جشــنواره کتابهاي
آموزشــي بود .او سرپرست بخش آموزش یکتاوب
افرار شرق بود .حسن ســاالري در عمر کوتاه خود
 ۳۰۰مقالــه علمي-آموزشــي و بیــش از  ۳۰جلد
کتاب علمي-تاریخي و آموزشــي نوشت .نمونهاي
از کارهاي این نویسنده و پژوهشگر عبارتاند از:
 -۱مجموعه ۳۰جلدي دانشــوران دیروز و امروز
)ترجمه و نگارش( ،محراب قلم۱۳۹۴-۱۳۹۲ ،
 -۲در کالس درس کاشــاني )نــگارش زیر نظر
یونس کرامتي( ،انتشارات مدرسه-تهران۱۳۹۲ ،
 -۳مجموعــه آشــنایي با منظومه خورشــیدي
)ترجمه( ،انتشارات مدرسه-تهران۱۳۹۲ ،
 -۴در کالس درس خوارزمــي )نگارش زیر نظر
یونس کرامتي( ،انتشارات مدرسه-تهران۱۳۹۱ ،
 -۵بــه کودك خــود کمك کنید بــراي رفتن به
مدرســه آماده شــود )ترجمه با همکاري اسفندیار
معتمدي( ،انجمن اولیا و مربیان.۱۳۸۷ ،
حسن ساالري همواره سپاسگزار افرادي بود که
در مسیر راهش راهنما و مددکارش بودند .در آخرین
دیدار که او را در مدرســه دارالفنون و هنگام گرفتن
جایزه جشنواره کتابهاي آموزشي رشد دیدم ،بسیار
خندان و خوشــحال بود و سفارش دوست و همکار
عزیزش آقاي حســین دانشــفر ،مؤلــف کتابهاي
زیستشناســي را کرد و گفت» :او تنهاســت و دور
از فرزندانش .باید بیشــتر به او سر بزنیم و احوالش
را بپرسیم« .درگذشــت ناگهاني حسن ساالري را به
خانواده ،دوســتانش و همه افــرادي که مانند او به
ایران و فرهنگ آن عشق ميورزند ،تسلیت ميگویم.
* کارشناس فیزیك و مؤلف کتابهاي درسي
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تحقیق در تاریخ علم )در مقطع کارشناســي ارشد(
شــد چندان که این دوســتي حتي به فرزندان ما نیز
معمــوال یک جلســه را به تدریــس آن )بهویژه در
سرایت کرد .براي ســالهاي پیاپي )به جز وقفهاي
مبحث نماهاي متن( اختصاص ميدادم .ســاالري
دو-ســه ســاله به ســبب ســکونت او در بجنورد(
همــواره بســیاري از جدیدتریــن مجموعههــاي
دستکم هفتهاي یک روز و گاه به ضرورت بیشتر در
هدفمند از آثار علمي بــراي کودک و نوجوان را که
دایرةالمعارف بزرگ اسالمي به کار مشغول بودیم.
در سراســر دنیا به زبان انگلیسي منتشر ميشد ،نه
ســاالري دلبســته دانشنامهنگاري بود و برخالف
فقــط ميخواند کــه ميکاوید
بیشتر کساني که در این کار قلم
و از ایــن میانــه ،آنهایــي را که
ميزننــد ،قواعــد و ضوابط این
ساالري دلبسته دانشنامهنگاري بود
شایسته ترجمه ميدید ،به زیور
کار را خیلي خوب ميدانســت.
و برخالف بیشتر کساني که در این کار
ترجمــه خویش ميآراســت.
بهجرئــت ميتــوان گفــت او
قلم ميزنند ،قواعد و ضوابط این کار
ایــن توجه ویژه بــه »مجموعه
نه فقــط یــک دانشنامهنگار
را خیلي خوب ميدانست .او نه فقط
آثار« به جــاي آثــار منفرد نیز
چیرهدســت ،بلکه پژوهشگري
یک دانشنامهنگار چیرهدست ،بلکه
بــه گمان مــن نشــئتگرفته از
پــرکار و پرتــالش در عرصــه
پژوهشگري پرکار و پرتالش در عرصه
همان دلبستگي عمیق او به فن
دانشنامهنگاري بود .صدالبته
دانشنامهنگاري بود .صدالبته این
دانشنامهنگاري بــود .درواقع
این مهارت و دلبستگي ساالري
مهارت و دلبستگي ساالري در کنار
ســاالري عموما مجموعههایي
در کنــار دلبســتگي ژرف او به
دلبستگي ژرف او به حوزه »ادبیات
غیرداستاني با مخاطب کودک و
را براي ترجمه برميگزید که به
حوزه »ادبیات غیرداســتاني با
نوجوان« کمتر به چشم ميآمد
نوعي ميتوانســت »دانشنامه
مخاطــب کــودک و نوجوان«
موضوعي/مفهومــي« نیز تلقي
کمتــر بــه چشــم ميآمــد.
شــود .در ترجمــه شــماري از ایــن مجموعهآثار،
همیشــه بر این باور بودم که بیشــتر فعاالن ادبیات
دو دوســت مشــترک ما ،مجید عمیق و ســلیمان
)داســتاني و غیرداســتاني( براي مخاطبان کودک
فرهادیــان نیز که هــر دو از پدیدآورنــدگان توانا در
و نوجوان ،به جاي آنکه براي »کودکان« بنویســند،
این عرصــه به شــمار ميآیند ،همکاري داشــتند.
»کودکانه« مينویسند .اما ساالري از معدود کساني
ناگفته پیداســت که براي دلبسته دانشنامهنگاري
بــود که بــه گمان من ،عنــوان »پژوهشــگر ادبیات
و نــگارش آثار علمي براي کــودک و نوجوان ،هیچ
کودک و نوجوان« بســیار برازنده او بود .شــاید یکي
کاري خوشــایندتر از پدیــدآوردن )ترجمه یا تألیف(
از کاربرديترین نوشــتههاي او مقالــهاي با عنوان
دانشنامــهاي بــراي کودک و نوجــوان نتواند بود.
»ویژگيهاي ســاختاري متن غیرداستاني و اهمیت
ســاالري وقت شــگفتانگیزي را صرف سرپرستي
معرفــي آن به دانشآمــوزان« )کتــاب ماه کودک
ترجمه دانشنامهاي براي گروه ســني زیر  ۱۲سال
و نوجــوان ،آذر  (۱۳۹۱بود که مــن در درس روش

کرده بود و وقتــي حتي بیش از آن را صرف آن کرد
که در کنــار یکدیگر این ترجمهها را ویرایش )اما در
بیشتر موارد بازترجمه( کنیم .تجربه سترگ ساالري
در حــوزه ادبیــات غیرداســتاني کــودک و نوجوان
بهواقــع فریادرس بود .قرار بر این شــد که به تقلید
از ناشــران اروپا و آمریکاي شــمالي؛ چه در ترجمه
ایــن اثر و چــه در ترجمه و حتي تألیــف آثار دیگر،
دایره واژگان بهکاررفته تا حد امکان محدود باشــد
و همت بهجاي آنکه صرف قلمفرســایي شــود ،در
راه ســادگي به کار گرفته شــود .این ترجمه البته با
وجود اینهمه تــالش و صرف وقــت ناتمام ماند.
دیگر فعالیت چشــمگیر ســاالري ،نقدهایي نســبتا
پرشــمار در مجله کتاب ماه علوم و فنون )و بعدها
فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردي( بود که
آنها نیز انصافا نمونههایي بســیار ممتاز از نقد کتاب
به شــمار ميآیند .یک ســال پیش در همین روزها،
از ســاالري خواهش کردم مراحل نگارش مقالهاي
دانشنامــهاي را که بــه او ســفارش داده بودم با
جزئیات کامــل و ذکر همــه تغییروتحــوالت ثبت
کند و در اختیار من قرار دهــد تا بهعنوان نمونهاي
واقعي از آنچه در ذهن یک نویسنده چیرهدست رخ
ميدهد ،به دانشــجویان درس روش تحقیق عرضه
کنم .ســاالري نیز با بزرگــواري این درخواســت را
پذیرفت و با حوصله بسیار این مراحل را ثبت کرد و
برایم فرستاد .دانشجویان تاریخ علم ،البته با توجه
به تمایل آشــکار ســاالري به تاریــخ علم در دهه
اخیر ،غالبا با آثار او آشــنا بودند )با آنکه ســاالري
در نهایت فروتني ،عموما دانشــجویان را مخاطب
خود نميدانست( ،اما دانشــجویان یکي ،دو سال
اخیر پژوهشــکده تاریخ علم دانشگاه تهران ،عمال
از تالشهاي ســاالري در حوزه نظري مقالهنویسي
بهره بسیار ميبردند .شگفت آنکه آخرین دیدار ما
نیز بــه نوعي به همین مقاله ربط داشــت .چندي
پیش به دعوت خانــه کتاب ،براي انتخاب مقاالتي
که شایســتگي حضور در مرحله دوم داوري کتاب
سال را داشــتند ،به خانه کتاب رفتیم .پس از پایان
کار ،ســاالري از من خواســت تا چند کتاب درباره
موضــوع آن مقاله را بــراي او امانت بگیرم .روزي
را که خبر ناگوار مرگ او را شــنیدم هرگز فراموش
نخواهــم کــرد .آن روز نیز به همان روشــني روز
نخست در خاطرم خواهد ماند .آنچه را که شنیدم
نميتوانســتم باور کنم )و اگر راستش را بخواهید
هنوز هم مرگ او را چنانکه باید باور نکردهام( .پس
از چندســاعت به یاد آوردم که باید چیزي هرچند
کوتاه بــه یاد او بنویســم .آن مطلب کوتــاه را در
اختیار دوستان و آشنایان اغلب مشترک در محافل
فرهنگي و علمي و نیز خبرگزاريهاي مختلف قرار
دادم .ســاالري عاشق ایراني و ایرانزمین و دلبسته
تعلیم نوباوگان این مرزوبوم بود .هرگز نمیرد آنکه
دلش زنده شد به عشق.
* عضو هیئت علمي
پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

ﻧﻪ ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﻪ دﻟﺴﺮد
بازخواني ویژگيها و فعالیتهای ترویج علمی »حسن ساالری«

ﺑﺎﺑﮏ ﻓﺮﻫﺎدى

*

در دیمــاه کــه ماهی پر از غم و اندوه بــود ،جامعه ترویج علم
ایــران یکــی از اعضای فعال و مؤثر خود را از دســت داد» .حســن
ســاالری« ،یکی از فعاالن روزنامهنگاری علمی در ســانحه اتوبوس
درگذشت و همکارانش را در سوگ نشاند .او در مدت به نسبت کوتاه
فعالیتهای خود ،آثار زیاد و البته باکیفیتی پدید آورد که بســیاری از
آنها در روزنامهنگاری علمی بیهمتا و ماندگارند .حسن ساالری ،در
مجموع بیش از  ۳۰۰مقاله در روزنامهها و نشریاتی مانند همشهری،
»شــرق« و مجالت رشــد منتشــر و دهها کتاب تألیف و ترجمه کرده
اســت .عالوه بــر این کتابهــا و مجموعههای بســیاری زیر نظر او
تدوین شــده اســت که از جمله آنها میتوان به مجموعه دوجلدی
»فرهنگنامه کلید دانش« اشــاره کرد که برنده بیستوپنجمین دوره
کتاب ســال شــد .به غیر از این بســیاری از آثار دیگــر او نیز جوایزی
را دریافــت کردهاند .تولید تعــداد زیاد و باکیفیت آثار نشــان از آن
داشت که او بهخوبی با مبانی و اصول روزنامهنگاری علمی آشنایی
داشت .نکته جالب درباره آثار او آن بود که مخاطبان از آن استقبال
میکردند و کتابهایــش بارها و بارها تجدید چاپ میشــد .عالوه
بر آن کارشناســان نیز از آن تقدیر میکردند .در میان روزنامهنگاران
علمی ایران ،از حسن ســاالری بیش از دیگران تقدیر کرده بودند که
تعــداد زیاد جوایز )از جمله کتاب ســال و جایزه انجمن ترویج علم
ایــران( گواهی بر این ادعاســت .در ادامه با چند مورد از ویژگیهای
حسن ساالری و آثار او که سببساز موفقیتهای چشمگیر او بودند،
بیشتر آشنا میشویم.
او بهخوبی با زبان آشــنا بود و به ادبیات فارسی عشق میورزید.همین آشــنایی با ادبیات فارسی موجب تقویت توانایی او در نگارش
متون علمی به زبان ســاده شــده بود .او مقالههــای خود را به زبان
شــیرین و پاکیــزهای مینوشــت و همین موضوع باعث میشــد که
خواندن کتابهای او لذتبخش شــود .او بهخوبــی با ادبیات ایران
آشنایی داشت و یکی از دلمشغولیهایش خواندن متون ادبی جدید
و قدیــم بود .همین موضوع باعث میشــد نوشــتههایش خواندنی
باشــند .او سعی میکرد حتیالمقدور از کلمات فارسی استفاده کند،

چــون بر ایــن باور بود که زبان فارســی ،زبان زنده و پویایی اســت و
توانایی انتقال مفاهیم را دارد و لزومی ندارد از واژگان بیگانه استفاده
کنیــم اما در این کار زیادهروی نمیکرد .او همیشــه تالش میکرد از
واژگان رایج اســتفاده کند و از استفاده از کلمات فارسی اما نامأنوس
و فراموششده خودداری میکرد.
با دایره واژگان دانشآموزان در ســنین مختلف آشــنا بود و هرزمانی که میخواســت برای یک گروه سنی خاص مقالهای بنویسد،
اولیــن موضوعی که به آن توجه میکــرد ،دایره واژگان آن گروه بود.
برای مثال در مقالههایی که برای دانشآموزان ابتدایی مینوشت ،از
عبارات و اصطالحات ثقیل و غیرقابــل درکی مانند »مجمعالجزایر«
اســتفاده نمیکرد؛ چراکه بر این باور بود کــه دانشآموز ابتدایی ،از
قبل با این اصطالح آشنا نیست و استفاده از چنین مفهومی ،ارتباط با
مخاطب را دچار اخالل میکند.
حسن ســاالری بهخوبی با زبان انگلیسی آشنایی داشت .همینموضوع باعث شــده بود بتواند به آســانی از منابع علمی اســتفاده
کند .خودش تعریف میکرد زمانی که در دانشــگاه همدان دانشجو
بود ،با دکتر »مرتضی عطری« )از استادان خوشنام »زیستشناسی«(
آشنا میشــود .دکتر عطری که اشــتیاق او را برای دانستن دیده بود،
چیزهای بســیاری به او میآموزد از جمله اینکه به او توصیه میکند
زبان انگلیســی را خوب بیاموزد .او هــم مجدانه به این توصیه عمل
میکند .تســلط او بر زبان انگلیســی موجب شده بود در مراجعه به
متون علمی مشکلی نداشته باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای آثار حســن ســاالری آن بود که بهترجمه صرف کتابهای خارجی اکتفا نمیکرد .برای مثال اگر وجود
برخــی مطالب برای مخاطبان ایرانی ضرورتی نداشــت ،آن را حذف
میکــرد و معموال برای آنکه کتاب برای مخاطبان ایرانی مناســبتر
باشــد ،با توجه به تاریخ و جغرافیــا و فرهنگ و تمدن ایران ،مطالبی
را به کتــاب میافزود و بهنوعی کتاب را از نــو تألیف میکرد .همین
افزودنیها ،کتابهای او را از دیگر کتابهای مشابه ،متمایز میکرد.
او سالها برای فراهمساختن محتوای آموزشی سودمند و مفیدبرای دانشآموزان ایران تالش کرد که از جمله این تالشها میتوان
بــه راهاندازی پایگاه اینترنتی جزیره دانش نام برد که آثار علمی خود
و همکارانش را در آن منتشر میکرد.
در رســانههای مختلف کار میکــرد و مطالبش را در قالبهایگوناگون منتشر میکرد؛ مثل کتاب ،روزنامه ،مجله سایت و شبکههای

اجتماعی اما ارتباط رودررو با دانشآموزان را همیشه حفظ میکرد.
او ســالها بهعنوان معلم در دبیرستانها تدریس میکرد زیرا بر این
باور بود کسی که بهعنوان مروج علم بهویژه برای نوجوانانوجوانان
فعالیــت میکند ،باید شــناخت کافی از مخاطبانش داشــته باشــد
تــا بتواند موضوعاتی مناســب آنان را انتخاب کنــد و با زبان و بیانی
مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
یکی از مهمترین مالکهــا و معیارهای او برای ارزیابی یک متنپیش از انتشــار ،اطمینان از درســتی و نادرســتی و اخبار علمی بود.
پس از رواج اینترنت و گسترش رســانههای غیررسمی و آسانشدن
انتشــار اخبار در قالب سایت و وبالگ ،تعداد روزافزونی از خبرنگاران
و گزارشگران جوان به انتشار اخبار در رسانههای جدید روی آوردند.
همین موضوع باعث شــد انتشــار اخبار نادرست گســترش یابد ،اما
حســن ســاالری همواره مراقب بود که در رســانه زیر نظر او ،خبر یا
گزارش نادرستی منتشر نشود .او منابع خبری معتبر را میشناخت و
همیشــه برای تهیه خبر و گزارش از این منابع استفاده و به همکاران
جوانش ســفارش میکرد پیش از انتشــار هر خبــری ،با مراجعه به
منابع معتبر ،از درستی و نادرستی خبر مطمئن شوند ،به همین دلیل
هیچگاه خبر نامعتبر و نادرستی از رسانههای زیر نظر او منتشر نشد.
همیشــه همراه و همیار خبرنگاران و گزارشگران جوان بود .بههمین دلیل بســیاری از خبرنــگاران جوان مقالههــای خود را پیش
از انتشــار نــزد او میآوردند و او با چهره گشــاده و آغوش باز از آنها
استقبال میکرد.
همیشــه پیش از آنکه نویسنده باشــد ،دانشجو بود و هیچگاه ازآموختن باز نایســتاد .هیچوقت مانند بسیاری از همکارانش نویسنده
تماموقت نبود بلکه نویســنده و دانشــجوی نیمهوقــت بود .بر این
باور بود که مقالههای هر نویســنده و مترجم ،خروجی فعالیتهای
اوست و زمانی این خروجی کیفیت دارد که ورودی خوب و باکیفیت
داشته باشیم و خروجی یک نویسنده ،مطالعات او است .پس از آنکه
نویســندهای ،مطالعه را کنار گذاشــت ،خیلی زود چشمه تولیداتش
خشک میشود.
انتظار مزد و تشــویق و جایزه از کســی نداشت .همین موضوعباعث شــده بود کــه نامهربانیها )که امروزه در حق نویســندگان و
فعاالن فرهنگی بســیار اســت( ،هیچگاه او را آزردهخاطر نســازد .او
هیچگاه خسته و مأیوس نشده بود.
* کارشناسارشد فیزیك و مروج علم

ﻋﻠﻰ ﻓﺮازﻣﻨﺪ

*

 حســن ســاالری ،نویســنده و مترجم پــرکار و
اندیشمند ،در حادثهای غمبار زندگی را بدرود گفت
و از میان دوســتدارانش رفت .انگار دفتر رویدادها
و ماجراهای غمبار دیمــاه  ۹۸برگ مرگ این عزیز
عاشق علم و گسترش آن را نیز کم داشت .نگارنده
جز چندینبــار دیدار در مناســبتهای مختلف در
آموزش و پرورش ،مؤسســه و انتشــارات فاطمی و
یکی ،دو جای دیگر ســابقه همفکری یا همکاری با
ایشــان را نداشت ،ولی ناظر فعالیتهای بیبدیل و
پایانناپذیر او بود و آنها را میستود .عالوه بر ماهیت
کارهــای زیاد و متنوعی که همه در یک کالم ترویج
علم به شمار میروند ،انتخاب و استمرار شادروان
ساالری در این کار ســخت و مفید به حال جامعه
مثالزدنی است .با توجه و مرور زندگینامه مختصر
ایشان در سایت جزیره دانش که خود از مؤسسانش
بوده اســت ،آسان میشــود دید که اگر اسیر فریب
جاه و جمال موفقیتهای روزمره و داوری دیگران
شــده بود ،با تواناییها و موقعیتهایی که داشت،
از راههای مرســوم میتوانســت به نــام و نانی که
بهطور مرســوم دســتیافتنی و از جانب بســیاری
ســتودنی است ،دســت یابد .میتوانست در همان
مراکز آموزشــی دولتی که با آنها همکاری داشت،
تن به روزمرگــی برنامههای جاری آنها بســپارد و
نامی دیگر یابد .با دو ،ســه ســال تحصیل رســمی
بیشتر به کسوت هیئت علمی مراکز آموزشی درآید
و بهعنوان اســتاد دانشگاه بر خود ببالد یا در سراب
فعالیتهــای کمکآموزشــی مؤسســاتی درغلتد
که حــوزه کارشــان بهاصطالح آمادهســازی خیل
عظیم عالقهمندان راهیابی به دانشــگاه و آموزش
عالی اســت ،به نــان و نوایی بادآورده برســد .این
فعالیتها در عرف جاری ،هم تبختر بیشــتری دارد
و هم آســانتر میتواند رهــروان آنها را به مقصود
دلخواهشــان برســاند؛ اما او دلیرانه افق دیگری را
برای فعالیتهای خود ترســیم کــرده بود و در پی
گسترش علم برای جامعه از راههای غیر از مجاری
آموزش رسمی مدرســه و دانشگاه جانانه کار کرد.
او عالوه بر کار و فعالیت نوشتاری دائمی در تألیف
و ترجمه در سایت جزیره دانش نیز کارهای مشابه
را توســعه بخشید و انبوه مخاطبان خود را در لذت
فراگیری دانش از راههای غیررسمی بهرهمندتر کرد.
آموزش غیررسمی و خارج از چارچوب برنامههای
آمــوزش و پرورش و دانشــگاه قلمروی اســت که
پوینــدگان واقعی آن و درســتتر اینکه آنهایی که
با آگاهــی از سرشــت و ضرورت کار عاشــقانه در
ایــن راه قدم میگذارند ،نادرنــد .در دنیایی که علم
تخصصی و تخصصیتر میشود ،فهم آن نهتنها از
دســترس عموم دورتر و دورتر میشود ،بلکه اغلب
خود متخصصان نیز از درک و فهم کامل حوزههای
فعالیت یکدیگر دور میمانند ،کار مروجان دانشمند
علم ،روزبهروز دشــوارتر ولی بااهمیتتر میشــود.
ســوءتفاهمی که توســط گزارشهای رســانههای
عمومی و ژورنالیســتها از پیشرفتهای علمی به
جامعه انتقال داده میشــود ،کم نیست .هزینهای
کــه از آگاهــی ناکافــی از علم بر جامعــه تحمیل
میشود ،به آســانی قابل ارزیابی نیست .تصور کنید
آگاهنبودن یک جامعــه از حداقل دانش مربوط به
یک واقعیت زیستشناســانه )مثال محیط زیستی(،
پزشکی )یک بیماری( یا مسئله بهداشتی هزینههای
مادی و نگرانیهای بیموردی را میتواند به جامعه
تحمیل کند .درحالیکه گســترش به زبان ســاده و
بهطور درســت و قابل فهم مســائل علمی از سوی
دانشــمندان آشــنا به درک و نیاز عمــوم میتواند
بســیاری از این هزینههــا و نگرانیها را در ســطح
جامعه کاهش دهد و آن را برای رویارویی درســت
با چنین رویدادهایی آمادهتر کند .آموزش عمومی و
غیررســمی مسائل علمی ،اهمیت دوباره و بیشتری
یافته اســت و در کنــار فعالیتهای نویســندگان و
عالقهمندان ترویج علم که به شــکل مســتقل و با
انگیزه شــخصی با تألیف یا از راههــای دیگر به این
مســئله مهم میپردازند ،در تعداد قابل توجهی از
کشــورها ،در کنار آموزش رسمی ،جای برنامههای
مدون و در حال اجرای ویژهای برای آموزش عمومی
و غیررسمی توسعه یافته است ،چراکه معلوم شده
پیشرفت واقعی مستلزم جریانداشتن تفکر علمی
در تمام ســطوح یک جامعه است و آگاهی علمی
و گستره عقل سلیم میتواند از معیارهای پیشرفت
یک جامعه معتدل باشد .دانستن اینکه انحصار علم
و آگاهی در عالیترین ســطح آن ،در بین ســرآمدان
جامعه ،لزوما نیکبختی پایدار جامعه را به ارمغان
نمــیآورد ،نکتهای بســیار مهم اســت .شــادروان
ساالری از زمره آنهایی به حساب میآید که اهمیت
آموزش علم برای جامعه را بهخوبی دریافته ،فراتر
از آن تمامقد در زندگی پربارش در این عرصه قدم و
قلم زد .انگار دســت روزگار پاسخ اینهمه تالش و
عشق زیاد او را با کوتاهکردن زندگیاش مکافات کرد
و او را از مخاطبان بســیاری که بیشک از او بهرهها
برده و دوستش میداشتند ،جدا کرد .امیدواریم راه
درست او با دیگرانی همچون او دنبال شود و مدیران
علمی و فرهنگی کشــور قدر کوششهای امثال او
را دریابند و نخبگان از این دســت نیز برای گسترش
فعالیتهایشان مورد حمایت جدی قرار بگیرند.
* استادژنتیکدانشکدهزیستشناسیدانشگاهتهران

