
شهر زیرزمینی کاریز؛ با بیش از ۲۵۰۰سال قدمت
هرمزگان یکی از اســتان های پرجاذبه ایران است که به 
واسطه زیبای هایش گردشگران بسیاری را به خود جذب 
کرده است. یکی از زیبایی های این استان شهر زیرزمینی 
کاریز می باشد که با قدمتی بیش از ۲۵۰۰سال و وسعتی 
بیش از ۱۰۰۰مترمربع در جزیره کیش واقع شده است. 
شهر زیرزمینی کاریز یکی از مکان های تاریخی جزیره 
کیش اســت. قنات کیش بیش از ۲۵۰۰ســال قدمت 
دارد و آب شــیرین قابل شرب ساکنان جزیره را تامین 
می کرد. قنات کیش از نظر طول رشــته قنات یا عمق 
چاه ها قابل مقایسه با قنات های دیگر نقاط ایران نیست ؛ 
اما با توجه به شیب بسیار کم جزیره ، چگونگی هدایت 
آب های زیرزمینی به سطح زمین در کیش بسیار مهم 
بوده است و نشان می دهد در زمان خود از پیشرفته ترین 
روش هــا برای حفر قنات اســتفاده می کردنــد. امروزه 
مجموعه قنات با تغییر کاربری به یک شــهر زیرزمینی 
شگفت انگیز بدل شــده است که با بیش از ۱۰۰۰۰متر 
مربع وســعت، از جاهای دیدنی کیش به شمار می رود 
و کاریز کیش خوانده می شــود. شــهر زیرزمینی کاریز 
شامل قســمت های مختلف از جمله غرفه های صنایع 
دســتی ایران و جهان، رستوران ســنتی و جدید، موزه 
و... می شــود. این شهر در عمق ۱۶متری زیر زمین قرار 
دارد. با توجه به اینکه معموال قنات ها از ارتفاعات شروع 
می شوند و به مظهر می رسند، عظمت قنات دوهزارساله 
کیش با حداکثر ارتفاع چهل و پنج متری در جزیره کیش 
منحصربه فرد است. جزیره کیش با توجه به اینکه ارتفاع 
چندانی ندارد، حفر و احداث قنات دوهزارســاله آن به 
دســت ایرانیان خالق در الیه گل مارن )مرگل( اهمیت 
و ارزش این قنات را بیش از پیش نمایان می کند. قنات 
قدیمی کیش با طول ۱۵کیلومتر، در طول دو رشــته از 
منطقه صفین و فرودگاه تا محل فعلی مجموعه فرهنگی 
ســیاحتی شهر زیرزمینی کیش به ســه رشته تبدیل 
می شود و از این محل مجددا با تبدیل به یک رشته، به 
شهر قدیمی حریره می ریزد. در طول مسیر این قنات های 
قدیمی تعداد زیادی چاه برای برداشت آب وجود دارد که 
نشان دهنده آن است که در این قنات آب به صورت ساکن 
و نیز به سمت مظهر قنات جریان و حرکت داشته است. 

از آب این قنات برای مصرف آبیاری فضای سبز و مصرف 
شرب ساکنین استفاده می شد و در عین حال کشتی ها 
نیز از آب جزیره کیش برای مصرف و فروش یا معاوضه با 
اجناس دیگر در کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده 
می کردند. آب شیرین کاریز حاصل از بارندگی های فصلی 
جزیره است که از مرجان ها به صورت یک فیلتر طبیعی 
عبــور و در الیه گل مارن جریان پیدا می کند. گل مارن 
نوعی گل رس محسوب می شود که در حالت طبیعی نرم 
و انعطاف پذیر است و چنانچه در معرض هوا قرار گیرد، 
خشک و محکم می شود. در مجموعه فرهنگی سیاحتی 
شــهر زیرزمینی کیش )کاریز( برای حفاظت از این گل 
ارزشــمند دیوارهایی جلوی آن کشیده شده است.نکته 
قابل توجه این است که این کاریزها بسیار ماهرانه به دست 
ایرانیان باستان حفاری شده اند که با شیبی مالیم در طول 
۱۵کیلومتر حرکت، از آب آن برای آبیاری استفاده می شد 
و امکان برداشتن از آن با چیزی شبیه به دلو نیز فراهم 
بود. پایاب ها مکانی پیش بینی شــده برای فراهم شدن 
امکان برداشتن آب از کاریز است. در طول مسیر کاریز، 
۶پایاب وجود دارد که یکی از آن ها در مجموعه فرهنگی 
سیاحتی شــهر زیرزمینی کیش موجود و قابل مشاهده 
اســت. در گذشته دور اهالی بومی نشین جزیره کوزه به 
دوش از این محل آب شــرب خود را تامین می کردند. 
قدمت این پایاب ها به بیش از ۸۰۰ســال می رســد. در 
گذشته دور، به خصوص قرون پنجم و ششم هجری که 
جزیــره کیش مرکز تجارت خلیج فارس و دریای عمان 
بوده و آب آشامیدنی آن برای مصرف کشورهای حاشیه 

خلیج فارس از ارزش بسیار باالیی برخوردار بوده است.

بازداشت دست کم ۱۰تن در اعتراضات به باخت تیم ملی بلژیک
بر اســاس گزارش رسانه های بلژیکی، در جریان اعتراضات در واکنش به 
باخت تیم ملی این کشــور مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۲۲ دست 
کم ۱۰تن بازداشــت شده اند. به نقل از خبرگزاری ای.ان.آی، در پی بروز 
تظاهرات و اغتشاشــات در شهر بروکســل بلژیک در واکنش به باخت 
دو بر صفر تیم ملی فوتبال این کشــور مقابــل مراکش در جام جهانی 
قطر، حداقل ۱۰تن در این شــهر از سوی پلیس بازداشت شدند. شبکه 
بلژیکی آر.تی.بی.اف بلژیک گزارش داد، در جریان این ناآرامی ها چندین 
تظاهرکننده سطل آشغال ها را در مناطق مرکزی بروکسل آتش زدند و 
با پرتاب آجر به خودروها حمله کردند. رســانه ها گزارش دادند نیروهای 
پلیس در شهر بروکسل علیه معترضان از خودروهای ضد شورش آب پاش 
و گاز اشک آور استفاده کردند و این تظاهرات تلفاتی نیز داشته است. این 
شبکه بلژیکی در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد، حدود ۱۰معترض 
بعد از این اغتشاشات در وضعیت بازداشت اداری قرار گرفته اند و یک تن 
نیز در بازداشــت قضایی به سر می برد.تیم ملی فوتبال مراکش در بازی 
برابر بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با دو گل دیر هنگام 
عبدالحمید صابری و زکریا ابوخالل به پیروزی رســید. روبرتو مارتینز، 
ســرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک بعد از شکست این تیم گفت، گل اول 
حریف توانست تاثیری سنگین روی نتیجه بازی بگذارد و تیم او نتوانست 

فرصت هایش را برای به ثمر رساندن گل استفاده کند.

 قهرمان بوکس جهان مسی را تهدید کرد
ابهام درباره اینکه آیا لیونل مســی در خوشحالی آرژانتینی ها بعد از برد 
مکزیــک در رختکن به لباس تیم حریف توهین کرده بحثی را در میان 
هواداران دو تیم راه انداخته و حتی یک قهرمان بوکس مشهور در مکزیک 
مسی را تهدید کرده است. لیونل مسی، ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین 
که از دید بسیاری به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال مطرح است، در 
دیــدار دوم تیم مکزیک و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ گلزنی کرد تا 
آرژانتین این دیدار را با پیروزی دو بر صفر سپری کند و همچنان رویایش 
را بــرای قهرمانــی در جام جهانی زنده نگه دارد. بــا این حال ویدیویی 
جنجالی از خوشحالی مسی و هم تیمی هایش بعد از این برد در رختکن 
منتشــر شده و عده ای بر اســاس این ویدیوی مبهم ستاره آرژانتینی را 

متهم به توهین به شیئی که ظاهرا لباس تیم ملی مکزیک یا پرچم این 
کشور است، کرده اند. کانلو آلوارز، قهرمان مکزیکی چند دوره رقابت های 
جهانی بوکس در واکنش به این ویدیو حتی مسی را به خاطر بی احترامی 
به پرچم کشــورش تهدید به برخورد کرده است. دیلی میل نوشت:»در 
این ویدیو مسی در حین آواز خواندن و تالش برای درآوردن استوک های 
ورزشی خود ظاهرا به این شی سبز رنگ که بیشتر شبیه به پیراهن تیم 
ملی مکزیک است و از دید برخی نیز می تواند پرچم کشور مکزیک باشد 
لگد می زند. آلوارز در توئیت تهدیدآمیزش علیه مسی در تفسیر خودش 
از این واقعه نوشت: آیا شما هم می بینید که مسی دارد زمین را با پیراهن 
و پرچم ما تمیز می کند. او بهتر اســت دعا کند من گیرش نیاورم. وقتی 
من به آرژانتین احترام می گــذارم او هم باید به مکزیک احترام بگذارد. 
صحبت من درباره کلیت یک کشــور نیست بلکه درباره گندی است که 
مســی زد!« با این حال هواداران تیم ملی آرژانتین از زدن چنین اتهامی 

به مسی متعجب شدند.

از ویژگی های شــعرهای شــاعران  یکی 
نیمایــی و حتــا شــاعران بزرگی چون 
فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و بیدل، 
تعهد و مسئولیت در قبال فرهنگ و مردم 
ستمدیده بود و اتفاقا یکی از ویژگی های 
اشــعار مخالفان نیما و قله های جهان این 
است که آن ها تعهد و مسئولیت را دربست 
در طاقچه گذاشــته اند. یک نظر مختصر 
بیندازید به هوشنگ ایرانی، تندرکیا، موج 
نو، شعر دیگر، شعر ناب، شعر دیگر، شعر 
حجم ، شــعر متفاوط)ط( شعر پالستیک 
)تجسمی( و پســامدرن که همه، از بیخ 
و بــن تعطیل اند. مجموعــه این موج ها و 
جریان هــا به لونی ســر در آخور عرفان 
پســان دارند و به اندیشــه های پیشان و 
مدرن توجهی ندارند. برخی از این موج ها 
فکر می کنند شــعر ســورئال می گویند، 
برخی فکر می کنند پدیدارشناس اند، چون 
در عرفان ایرانــی مبلغی نگاه متافیزیکی 
هســت و چون در پدیدارشناسی مقداری 
ذهنی گرایی هســت، این هــا به دلیل آن 
کــه متهم به عقب ماندگی نشــوند به هر 
حشیشی متوســل می شوند که بر عناصر 

فرهنگ جدید خود را متصل کنند. 
یداهلل رؤیایی در نامه  ای به برادرش، مظفر 
نوشــته بود: در هنگام سرودن دفتر شعر 
»لبریخته ها« در چاه ســیاهی گیر کرده 
بودم، دنبــال »او« و »هو« بودم که بیاید 
مرا برهانــد. )نقل به مضمون( اکثر قریب 
به اتفاق یا قریب به غیراتقاق این شاعران 
صوفی و پشمینه پوش بودند و مثل عرفای 
زمان مغول بر این اندیشه بودند که »دفتر 
صوفی سواد و حرف نیست/جز دل اسپید 

همچون برف نیست.« 
 اینهــا معموال در فکر چــاپ کتاب خود 
نبودند، در فکر تزکیــه نفس بودند و در 
عالم هپروت ســیر می کردند و حتا حاضر 
نبودند ماننــد مولوی »بر قصر خاقان قی 
کنند.« در شــعر مولــوی به خصوص در 

غزلیات شــمس اش، یک روح حماســی 
و معترض از دل اشــعار عرفانی اش موج 
می کوبد که »جانم ملول گشت ز فرعون 
و ظلم او« یا »شیرخدا و رستم دستان ام 
آرزوست.« اما در شعر شاعران موج ناب و 
حجم و دیگر، خبری از این تعهد موالنایی 

هم نیست.
 اغلــب این شــاعران به جز هوشــنگ 
چالنگــی،  افتخار می کننــد که به تعهد 
اجتماعــی و سیاســی دل نمی بندنــد و 
بــرای آن، احترامی قائل نیســتند. این 
حرف ها را این جماعت در حالی می زنند 
که کتاب هایشــان را ارشاد چاپ می کند 
و تعدادی از این افراد از ارشــاد اسالمی 

حقوق می گیرند.
 اگر تعهد اجتماعی و سیاســی بد است، 
باید دوجانبه باشــد چون ارشاد اسالمی 
هم بدون سیاست نمی تواند وجود خارجی 
داشــته باشد. این شــاعران وقتی از امور 
نمی گویند،  و سیاســی چیزی  اجتماعی 
بگوینــد؟  از چــه  دقیقــا می خواهنــد 
می خواهند از لب و لوچه و ســر و سینه 
معشوق و کم محلی یار در این دیار سخن 
بگویند؟ یا می خواهند کالمی فلســفی بر 
لب بیاورند و مثل یک روشــنفکر مأیوس 
بگوینــد چرا من به ایــن دنیا آمده ام؟ به 
کجا می روم؟ من مثل یک الک پشــت در 
تاالب گیر کرده ام، مــن چه کنم؟ مرگ 
نزدیــک اســت، کاش جانم بــه در رود و 
این جهان را به اهلش بســپارم. اغلب این 
شاعران و نویسندگان طلبکار عمدتا برای 
آنکه سلســله اعصاب شان را ترمیم کنند، 
بــه دود و دم بنگ و علــف و ماری جوانا 
و مواد مخدر رو می کنند و آن پس شــعر 
می گویند، شعرهای خوبی هم می گویند، 
داســتان های خوبی هم از عوالم خواب و 
بیداری می نویســند ولی این ها وقتی به 
عالم واقع روی می کنند، یک سطر هم در 
آستین ندارند و نمی توانند بنویسند. خب، 
گاهی خوانندگان، از خواندن شــعر این ها 
اقناع می شوند، این ها گاهی شعرشان، راح 

روح و مرهم دل مجروح می شود. 
اینها گاهی آقای »هامون«، »آقای گاو« و 
»آقای هالو« می شوند. روشنفکر مأیوس 

و مفلوکی که منجی خودش هم نیســت 
چگونه می تواند کســی را نجات دهد؟ در 
این روزها هنوز جوانان نیما و »آی آدم ها« 
را می خواننــد،  هنــوز »وارطان ســخن 
نگفت« و» نازلی« شاملو و اشعار دیگر او 
و سیاوش کسرایی، حمید مصدق، اخوان 
ثالث، فروغ فرخزاد، م. سرشــک، ســایه، 
حتا نصرت رحمانی و ســیدعلی صالحی 
را می خوانند: »هرشب ستاره ای به زمین 
می کشــند و باز/ این آسمان غم زده غرق 
ما  اگر  ستاره هاست...« )کســرایی( »من 
نشوم تنهایم/ تو اگر ما نشوی خویشتنی/ 
چه کســی می خواهد من و تو ما نشویم/ 
خانــه  اش ویــران باد...«)حمید مصدق( 
»ای گروهی بــرگ چرکین تار و چرکین 
پود، یادگار خشک ســالی های گرد آلود/

یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رســت 
نتواند...« )اخوان ثالث( »در لحظه ای که 
باید باید باید مــردی زیر چرخ های زمان 
له شــود/ مردی که زیــر درختان خیس 
می گــذرد ...«یا »چرا محله کشــتکارگاه 
کاری نمی کنــد/ چرا آنها که خاک باغچه 
)فروغ  نمی کنند...«  اســت...کاری  خونی 
فرخ زاد( »آن عاشــقان شرزه که با شب 
نزیســتند/رفتند و شــهر خفته ندانست 
کیستند...) م. سرشــک( »چه جای گل 
که درخت کهن ز ریشــه بسوخت/ از این 
سموم نفس کش که در جوانه گرفت« )ه. ا 
.سایه( »ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم .../

دیگر از چترها هم کاری برنمی آید ... « یا 
»من از تبار خو  ام نه خاک و خاکستر ...« 
یا»دهان پرنــده را مبند با بال هایش آواز 
می خواند/ دهن شــاعر را مبند...)نصرت 
رحمانی( »رودر روی تو ایستاده ام شلیک 
نکن/ تفنگ ات را سروته نشانه گرفته ای« 
)ســید علی صالحی(. مدعیان هنر برای 
هنر یک قرن اســت کــه می گویند فقط 
هنر محض اســت که می مانــد اما اکنون 
بیش از نیم قرن اســت که کســی شعر 
آنهــا را نمی خوانــد چون شــعر آن ها از 
نگاه انسانی تهی شــده است؛ چون اینها 
شعرشــان را برای دوستان شان می گویند 
اما حتا دوستان شان عمدتا شعر این ها را 

نمی خوانند.

شاعران و جنبش  های اجتماعی 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

با جام جهانی

میراث

حماسه ورزش ایران در ملبورن؛

روزی که فوتبال محور وحدت ملی شد
ظهر سرد پاییزی هشتم آذر ۱۳۷۶خورشیدی فوتبال 
روی خوش خود را به ایرانیان نشان داد تا همه ایران را 
به شادی وادار کند؛ لحظه ای که به قول فرانس پرس 
»کره زمین یک لحظه سبک تر شد، چون ۶۰میلیون 
ایرانی به هوا پریدند« چرا که دنیا به احترام ایران بلند 
شــد، کاله از سر برداشــت و برای مردانی که عرق و 
غیرت و تعصب را در زمین به نتیجه رســاندند، کف 
زد. تیــم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی 
۱۹۹۸ فرانســه در مرحله پلــی آف مقابل تیم ملی 
فوتبال استرالیا قرار گرفته بود. دیدار رفت در یکم آذر 
۱۳۷۶خورشیدی به میزبانی ایران و در ورزشگاه آزادی 
برگزار شد که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان 
رسید و بازی برگشت می بایست در ملبورن برگزار می 
شد.استرالیا تیمی قدر قدرتی محسوب می شد و هشت 
بازیکــن آنها در فوتبال انگلیس توپ می زدند و مربی 
آن ها یعنی »تری ونبلز« سرمربی سرشناس انگلیسی 
که با تیم ملی انگلیــس به نیمه نهایی جام ملت های 
اروپا رســیده بود و ســابقه هدایت تاتنهام و بارسلونا 
را داشت. با چنین شــرایطی مقابل ایران قرار گرفته 
بود که تنها به یک تســاوی صفر بر صفر نیاز داشت 
اما ونبلز قبل از بازی گفــت: »فکر می کنم برای برد 
باید بازی کنیم حتی اگر که صفر – صفر هم بشــود 
مطمئن هستم خوشحال می شــویم اما ما می دانیم 
که بازی کردن برای مســاوی خیلی خطرناک است« 
و والدیر بــادو ویرا هدایت ایران را برعهده داشــت و 
موظف بود تا سه دیدار تیم ملی ایران در مقدماتی جام 
جهانی ۱۹۹۸ را مربی گری کند.با همه اینها در هوای 
۱۵درجه باالی صفر ملبورن، ســاندرو پل، سوت آغاز 
مسابقه را به صدا درآورد و با شروع بازی به نظر می آمد 
که بازیکنان استرالیا به لحاظ فیزیکی و روانی در اوج 
خودشان قرار دارند. در ۶۰ثانیه ابتدایی بازی، استرالیا 
دو فرصت گلزنی را از دســت داد و تــا دقیقه چهار 
استرالیا حداقل می بایست سه گل به ایران می زد، اما 
موقعیت ها پشت سر هم خراب می شدند. استرالیا به 
دروازه ایــران هجوم می آورد تا در اول کار بتواند نبض 
بازی را در دست بگیرد، اما روحیه ای که به ملی پوشان 
تزریق شــده بود، نگذاشت ایران در دقایق اول تسلیم 
استرالیا شود. وقتی از روحیه صحبت می کنیم، یعنی 
مهار توپ با یک دست توسط احمدرضا عابدزاده که در 
حضور ۸۰ هزار تماشاگر استرالیایی با خنده و آرامش 
خــود به عنوان کاپیتان تیم، دلگرمی فوق العاده ای به 
هم تیمی هایش می داد. قفل دروازه ایران در دقیقه ۳۲ 
شکسته شد و »هری کیول« مهاجم جوان آن روزهای 
اســترالیا، توانست دروازه ایران را باز کند و استرالیا را 
یک بر صفر پیش بیندازد. ایران در ادامه به قول جواد 

خیابانی چیزی برای از دســت دادن نداشــت و باید 
تمام توان خود را برای بازگشت به بازی ارایه می کرد 
اما تــالش ایران در نیمه اول بی ثمر بــود تا ایران در 
۴۵دقیقه اول بازی یک بر صفر بازنده به رختکن برود. 
در نیمه دوم دروازه تیم ملی زودتر از تصور باز شــد و 
»آئورلیو ویدمار« ســه دقیقه پس از شروع نیمه دوم، 
گل دوم اســترالیا را به ثمر رساند تا همه چیز به نفع 
استرالیا باشد. ورق هنگامی برگشت که تکه های از هم 
پاشیده پازل روحی ایران را »پیتر هور« جیمی جامپ 
استرالیایی که بارها در روند مسابقات مختلف اخالل 
ایجاد کرده بود، به هم چســباند. او وارد زمین شد و 
تور دروازه ایــران را پاره کرد تا این کارش برای ایران 
خوش یمن باشــد. ما هیچ چیز غیرممکن نبود. تمام 
ناممکن ها به وقوع پیوست، آن هم جایی که هیچکس 
فکرش را نمی کرد. تیم ایران در زمین باید کار می کرد 
و روی زمیــن به دروازه حریف یــورش می برد. ورود 
ابراهیم تهامی به بــازی برای ایران خوش یمن بود و 
چند ثانیه بعد خداداد عزیزی با تمام توانش به محوطه 
جریمه استرالیا حمله کرد و تا آنجایی که ممکن بود، 
توپ را به ســمت دروازه برد و در نهایت کریم باقری 
که در بازی رفت غایب بــود، گل اول ایران را به ثمر 
رســاند.گل اول زده شده بود و بازیکنان ایران روحیه 
ای دوچندان داشتند، جواد خیابانی گفت: »زدن گل 
دوم آب ســردی اســت بر پیکر تماشاگران حاضر در 
ورزشــگاه.« تا اینکه باالخره این آب سرد ریخته شد. 
به این صورت که »مارک بوسنیچ« دروازه بان استرالیا 
شــروع مجدد خود را انجام داد و کریم باقری با ضربه 
سر توپ را به نیمه زمین استرالیا روانه کرد. آنجا علی 
دایی منتظر بود که توپ را تصاحب کند. او پاس گلی 
داد که هیچ وقت فراموش نمی شود. غزال تیزپای آسیا 
در موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار گرفت و او را 
مقهور خود کرد تا بــا گل دوم ایران، تیمی که حتی 
خوش بین ترین کارشــناس ها هم به صعودش امیدی 
نداشــتند، در راه صعود به جــام جهانی قرار بگیرد.) 

خالصه ای از گزارش ایرنا(

حافظه تاریخی

کی دانستم که بیخطا برگردی؟
برگشتی و خون مستمندان خوردی

باهلل اگر آنکه خط کشتن دارد
آن جور پسندد که تو بی خط کردی

جزئیات سعدی

اُتکا: میلگردی که جهت تحمل نیروی برشــی 
استفاده می شود.

شمشــیری پله: تیرآهن زیر پله را شمشیری 
گویند.

مشق کلمات

ساخت ربات تعاملی که با حس المسه 
انسان کار می کند

محققان با اســتفاده از ربات تعاملی توســعه یافته 
خود به نام )Ophrie( یک راه رفتن هدایت شــده 
را شبیه ســازی کردند که در آن انسان باید چشمان 
خود را ببندد در حالی که دست خود را روی بازوی 
ربات نگه داشــته اســت. اختصاصی شــبکه علمی 
 )S&T( ثریا- یک مطالعه جدید توســط محققان
در میســوری نشــان می دهد که چگونــه افرادی 
که دســت در دســت یک ربات راهنما راه می روند 
بازوهــای خــود را در زمان های مختلــف در طول 
پیاده روی ســفت یا شــل می کنند. تجزیه و تحلیل 
محققــان از این حرکات میتواند به طراحی رباتهای 
راهنما و دســتیاران باهوش تر و شبیه انسان کمک 
کنــد. محققان )S&T( در میســوری در مقاله ای 
که اخیراً در ژورنال علمی منتشــر شــده است می 
نویسند: این کار اولین اندازه گیری و تجزیه و تحلیل 
ســفتی بازوی انسان را در طول تعامل فیزیکی بین 

یک ربات رهبر و یک انسان پیرو  ارائه می دهد.
محقق اصلی، دکتر یون ســونگ ســونگ، استادیار 
مهندسی مکانیک و هوافضا در میسوری این یافته ها 
را به عنوان گامی اولیه در راه ســاخت رباتی که از 
نظر فیزیکی با شــریک انســانی در تعامل اســت و 
شبیه انسان اســت میداند. سونگ سونگ می گوید: 
این به ایده داشتن ربات های کمکی مربوط می شود 
کــه می توانند به طور یکپارچه با ما تعامل داشــته 
باشند. انســان ها اغلب بدون ارتباط کالمی یا حتی 
نشــانه های بصری با یکدیگر در هنگام انجام برخی 
کارها تعامل دارند مانند زمانی که یک نفر به دیگری 
کمک می کند راه برود یا زمانی که زن و شــوهری 
والس می رقصند. محققان در مقالهها و گزارش های 
علمی خــود نیروهایی را توصیف می کنند که وقتی 
یک راهنمای رباتیک با انسان در سه مسیر مختلف 

راه می رود وارد عمل می شوند.
سونگ سونگ می گوید: در نگاه اول، تعامل فیزیکی 
یک وظیفه پویا با مبادالت قدرت اســت که توسط 
ویژگی های غیرفعــال موجود در حال تعامل دیکته 
می شــود. اما اگر بررســی کنید که انسان ها چگونه 
تعامل فیزیکی را مدیریت می کنند متوجه می شوید 
که بایــد پردازش مداوم اطالعــات و تصمیم گیری 
برای اســتنباط قصد یکدیگر وجود داشــته باشد. 
کشــف مکانیســمی کــه از طریق آن ایــن اتفاق 
می افتد بــه ما کمک می کنــد ربات هایی در آینده 
طراحی کنیم که بتوانند به طور یکپارچه با شرکای 
انسانی خود تعامل داشــته باشند. سونگ سونگ و 
همکارانش مینویســند: حتی بدون اهداف مشخص 
مشترک، دو شریک انسانی میتوانند به طور فیزیکی 
با یکدیگر تعامل داشته باشند تا وظایف مشترک را 
انجام دهند.محققان می نویسند: ما مشاهده کردیم 
که ســفتی بــازو در لحظه هایی که مســیر آینده 
روبات ناشــناخته بود در مقایســه با لحظه هایی که 
مســیر قابل پیش بینی بود کمتر بود. این کاراولین 
شــواهد مدوالسیون ســفتی بازو را برای ارتباطات 
حرکتی بهتر در طول تعامل فیزیکی  ارائه می دهد. 
۱۰انســان با رنج سنی ۲۰ســال در این آزمایشات 
شــرکت کردند. ۹نفر از ۱۰نفر مرد و یک نفر چپ 
دست بودند و هیچ کدام هیچ گونه اختالل عصبی را 
گزارش نکرده بودند. سونگ سونگ می گوید: درک 
این تعامل بین انســان و روبات هــا می تواند منجر 
به بهبود در طراحی ربات شــود. یک دستیار ربات 
تعاملی می تواند در مراقبت از سالمندان، فیزیوتراپی 
و ســایر زمینه ها استفاده شــود. وی می گوید: این 
ربات ها مانند یک شــریک انســانی، به یک کارگر 
ساختمانی کمک می کنند بارها را حمل کنند یا به 
یک فرد مسن با مشکالت حرکتی کمک می کنند تا 
از اتاق خواب به آشپزخانه بروند. ما می خواهیم این 
روبات ها در عملکردشــان مؤثر باشند و در برقراری 
ارتباط و تعامل با انسان ها بی خطر باشند همه اینها 
در عین حفظ تماس فیزیکی با شرکای انسانی شان 

عملی خواهد بود.

 فناوری

یادداشت

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
سه شنبه 8 آذر 1401_ 4 جمادی االول 1444_ 29 نوامبر 2022- شماره 2073 _ سال هفتم

8 صفحهـ  قيمت 2000 ناموتـ  ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی اهلل شجاع پوریان                                  سردبیر: فضل اهلل یاری
چاپ: صمیم  44533725 - 021                                                                         توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

نشانی: تهران- میدان انقالب  - خیابان کارگر شمالی- کوچه مهر- پالک 6- طبقه اول- واحد3
تلفکس: 02166981275ـ   02166981271

 پســری که با مادرش بدرفتاری می کنه قطعا 
بدترشو ســر تو میاره، عاشقانه هاشو جدی نگیر. 

)Milad(
 هــی میگیــن چرا موســیقی ســنتی گوش 
نمیدین، واال مــا گوش میدیم خودش نمی خونه 
االن ۴دقیقهــاس منتظرم بخونــه ... )$|-|@|-

)R@M|
 یه رفیقي دارم پارســال وقت گذاشت برا ثبت 
نام التاري، اولین بارشــم بود، خیلي امیدوار بود 
و هیجان داشــت که برنده میشه، میگفت حسم 
میگه برنده میشــم، حتي رفتیم فست فود شام 
مهمونم کــرد، دقیقــا همون روزي کــه اعالم 
میکنــن برندههارو از خواب پاشــد که بره آمار 
التاریشو دربیاره دید ماشینشو دزدیدن بردن:((( 

)moonchild(
 خیابانی بازی کرواســی و کانادا رو این جوری 
شــروع کرد: ممنون از دوست خوب و دانشمند 
خودم، فکر کردم دانشمند رو با پروفسور سمیعی 

بود ولی خطابش به میثاقی بود:(((( )فوتبالی(

مجازستان


