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گفتوگوی «ایران  »7با نویسنده کتاب «نامآوران ایران زمین»

نامآورانایرانی
دیروز و امروز

مری�م نظری /اواخر س�ال  93کتاب «نامآوران ایران زمین» پس از  6س�ال توس�ط احمد لرس�تانی،
پژوهش�گر و مؤلف جوان به ثمر رسید .این کتاب دانشنامه و فرهنگی است که نه تنها برای ایرانیان بلکه
در عرصه بینالملل کاربردی وس�یع داش�ته و برای همیش�ه و برای نس�لهای بعدی به عنوان یک کتاب
مرج�ع ماندگار و مورد اس�تفاده قرار خواهد گرفت .این اثر با دیدی متفاوت و وس�یع ب�ه تاریخ ایران و
نامآورانش از  8هزار سال پیش تا به امروز به دو زبان انگلیسی و فارسی در حوزههای مختلف پرداخته و
در آن نس�بت به شناسایی و معرفی بیش از هزار و  200شخصیت بزرگ و نبوغ ایرانی تالش شده است .از
این نویسنده تاکنون چند اثر در قالب کتاب به چاپ رسیده که از جمله آنها کتابی با عنوان «کالیمکس»
ب�ا موضوع فرهنگ طبقهبندی ش�ده ضربالمثلها و اصطالحات رایج در مکالمات روزمره انگلیس�ی -
فارس�ی است که در س�ال  83جزو یکی از پرفروشترین کتابهای سال شد .با این نویسنده به گفتوگو
نشس�تیم و درخصوص جدیدترین تألیفش و انگیزه و هدفی که موجب ش�د وی به سراغ نگارش کتابی با
موضوع «نامآوران» برود گپ زدیم که در ادامه میخوانید:
آقای لرس�تانی؛ چه ش�د که به فکر تألیف
کتابی با موضوع معرف�ی نبوغ و نامآوران ایرانی
افتادید؟
هر ایرانی در هر زمینه و حوزهای که فعالیت میکند
در حال خدمت به کش��ورش است .پیش از شروع کار با
تحقیق و پژوهش��ی که در زمینه مشاهیر و تاریخ ایران
داش��تم به این نتیجه رس��یدم که در زمینه نامآوران در
کش��ور کهنی مثل ایران این نقیصه کام ً
ال قابل مشاهده
اس��ت .به هر حال هر پژوهشی که انجام میگیرد مؤلف
یا پدید آورندهاش این احساس نیاز را در عرصه فرهنگ
دیده است.
اطالع�ات م�ورد نياز را چط�ور جمعآوری
کردید؟
کار جم��عآوری اطالع��ات ای��ن کت��اب را با کمک
وزارتخانهه��ا ،پژوهش��کده باستانشناس��ی کش��ور و
همینطور تیم باستانشناسی قوی و متمرکزی که روی
این پروژه فعالیت کردند ،به نتیجه رسید .یکی از نکاتی
که ما مد نظر ق��رار دادیم این بود که حقی از افرادی که
در قید حیات نیس��تند ضایع نش��ود .در زمینه پزشکان
پیشکس��وت این امر واقعاً کار مشکلی بود چراکه کشور
ما با مش��کل آرش��یو مواجه اس��ت .کمکهای مرحوم
دکتر «ش��مس ش��ریعت تربقان» در زمینه پزشکان و
پزش��کان پیشکس��وت اطالعات بس��یاری را برای ما به
دنبال داشت.
ب�ه عن�وان یک اث�ر ملی چ�ه ویژگیهای
خاصی در این کتاب میتوان دید؟
جام��ع ب��ودن و معرف��ی بیش از ه��زار و 200
نامآور ایرانی که س��ازماندهی این تعداد در دو
جل��د کتاب یک نقطه عطف محس��وب
میش��ود .دو زبان��ه ب��ودن و
همینط��ور متراک��م بودن
مطالب و فصلهای کتاب،
که اگر مسئله اختصار در
این کتاب رعایت نمیشد
تعداد جلدهای این کتاب
افزای��ش مییاف��ت .ب��ه
همین خاطر این کتاب به
عنوان مجموع��های کامل و
به ص��ورت اختصار این فرصت
را فراهم میکند ک��ه عالقهمندان در
کمترین زمان به آنها دسترسی پیدا کنند.
تع�داد ش�خصیتهایی ک�ه در این
کت�اب معرف�ی ش�دهاند بر چه اساس�ی
انتخاب شدند؟
تعداد ن��امآوران از قبل مش��خص نبود .وقتی
ما نامآوران رش��تههای مختلف را بررس��ی کردیم،

با کمک وزارتخانهها فهرس��تهایی به دست ما رسید.
هر انجمن مجموعههایی از اسامی نامآوران و چهرههای
موفق که در زمینههای مختلف فعالیت داش��تند را به ما
معرفی کردند .در مجموع وقتی این فهرستها در کنار
هم قرار گرفت و بیوگرافی و اطالعات را دریافت کردیم
کتاب با معرفی هزار و  200چهره فاینال شد .در انتخاب
اس��امی گروه م��ا هیچ دخ��ل و تصرفی نداش��تیم .اگر
میتوانستیم به تمام صاحبنامها در رشتههای مختلف
بپردازیم مطمئناً این تعداد خیلی بیشتر میشد ولی به
هر حال با ش��اخصهایی که برای این کار در نظر گرفته
شد ،بهترین بهترینها گردآوری شدند.
معیار و ش�اخصی که برای انتخاب افراد در
نظر گرفته شد ،چه بود؟
در ای��ن پروژه بحث ش��اخصها خیلی مطرح و مهم
بود به خصوص در زمینه معرفی پزشکان .بعضی اعتقاد
داش��تند که مقاالت بینالمللی پزش��کان و همینطور
رتبههای علمیشان در این انتخاب خیلی میتواند حائز
اهمیت باشد.
فصلبندی و ترتیب معرفی «نامآوران» در
این اثر بر چه اساسی است؟
این کت��اب دو جلد دارد که در آن ع�لاوه بر معرفی
نامآوران معاصر و پیشکس��وت ایرانی ک��ه زندگینامه،
افتخارات ،کتب و آثارش��ان آورده ش��ده ،به افتخارات
باس��تانی کش��ور از  8هزار س��ال پیش تا زمان معاصر
پرداخت��ه ش��ده و در ده فصل در رش��تهها و زمینههای
گوناگون از جمله پزش��کی ،مهندسی ،ش��عر و ادبیات،
هنر ،ورزش ،دیباچ��ه تاریخی ،ن��امآوران ایرانی مقیم
خارج از کشور و  ...جمعبندی شده است.
در حین جمعآوری اطالعات مربوط به این
دورهه�ا با چه محدودیتها و مش�کالتی روبهرو
شدید؟
این کت��اب حاصل  6تالش بیوقفه تیمی متخصص
و زبده بوده ک��ه هر اندازه بخواهیم از س��ختیهای کار
تحقی��ق و پژوه��ش در کش��ورمان بگوییم کم اس��ت.
تمام پژوهش��گران ما با این مشکل مواجه هستند واقعاً
میبینی��م که به نوعی فرهنگ همکاری کمرنگ ش��ده
اس��ت .در این پروژه افرادی با ما همکاری داش��تند که
فقط بخاطر عرق ملی که نسبت به کشور داشتند همراه
ما بودند.
از کاربرد این کتاب و افرادی که میتوانند
از آن بهره بگیرند برایمان بگویید.
کتاب «ن��امآوران ایران زمین» بر س��ه محور ایران
باس��تان ،ایران معاصر و ایران در عرص��ه بینالمل برپا
شده است .ایرانیها همیش��ه در عرصه بینالملل فعال
و پررنگ هس��تند ولی ش��اید معرفی این اش��خاص در
دنیا خوب انجام نش��ده اس��ت .باید چنین سندهایی در
کش��ور تولید کنیم ،اس��نادی که ایرانیها در هر طیف
و زمینهای که هس��تند با آنها آش��نا بش��وند و بتوانند از
هویت ملی خودش��ان دفاع کنند .این کتاب اثری است
که باید باشد چراکه هویت ملی ایرانیان است .مدیراني
که ش��کل دهنده افکار ،سرنوش��ت و رفتار نونهاالن و نو
رهروان عرصههای مختلف علمی هستند با مطالعه این
آثار میتوانند دید بهتری نس��بت به کشورشان داشته و
بهتر مدیریت کنند.
درخص�وص بح�ث هزینههای ای�ن کتاب
کمک مالی هم داشتید؟
خیر این کتاب با هزینه ش��خصی به نتیجه رس��ید.
اصوالً عوامل زیادی در مس��ائل فرهنگی کش��ور دخیل
هستند که موجب میش��وند امور فرهنگی در کشور ما
خیلی سودآور نباشند.
این اثر به زبان انگلیس�ی هم ترجمه شده،
درخصوص چشمانداز بینالمللی کتاب برایمان
بگویید.
این کتاب به عنوان یک سند ملی و بینالمللی برای
ای��ران میماند چراکه موضوع آن ایران اس��ت .انعکاس
این کتاب در آبرو ،معرفی و افتخار کش��ورمان میتواند
بسیار تأثیرگذار اس��ت .بانوان ایرانی جایگاه ویژهای در
جهان دارند ولی ش��اید تاکنون کمتر ب��ه آنها پرداخته
ش��ده باش��د .در زمینه معرفی فعالیت بانوان در عرصه
بینالملل نیاز اس��ت در فرهنگ کشورمان جستوجو
کرد چراکه س��رمایهگذاری علمی ب��ر روی بانوان کمتر
صورت میگیرد درحالیکه بسیاری از آنها استعدادهایی
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دارند که نیاز اس��ت شکوفا شود .مقرر شده در نیمه اول
امس��ال هم س��میناری برای معرفی بیش��تر این کتاب
و نامآورانش داش��ته باش��یم .همینط��ور در نیمه دوم
امس��ال بنا داریم یک مراس��م رونمای��ی در فرانکفورت
آلمان داشته باش��یم که مطمئناً صدای خیلی خوبی را
به جهانیان ارس��ال میکند .همچنی��ن در حال مکاتبه
هس��تیم برای اینکه این کتاب را در یونسکو ثبت کنیم
ک��ه به طور حت��م با ای��ن کار اتفاقات خوب��ی در زمینه
فرهنگی در کشور رخ خواهد داد.
ب�ه عن�وان ی�ک نویس�نده دیدگاهت�ان
درخصوص مطالعه کتاب در کشورمان چیست؟
به نظرم این موضوع هنوز خیلی جای کار دارد و نیاز
اس��ت که تدابیری برای افزایش میزان مطالعه در کشور
و بویژه در بین جوانان اندیش��یده شود .مسائل فرهنگی
زمان بر است ،نویسندهها به تنهایی نمیتوانند در زمینه
فرهن��گ پیش روی کنن��د من فکر میکن��م در زمینه
اصالح فرهنگ یک ملت ،دولت نقش اساس��ی و مهمی
دارد و باید در این زمینه به شهروندان آموزش داده شود.
در حال حاضر کتابهایی هس��تند که بسیار ارزشمند
ب��وده و معرفی آنها و ایجاد انگیزه ب��رای مطالعه آنها در
بین مدارس و دانشگاهها میتواند بسیار مؤثر باشد.
کتاب دیگری هم در دست چاپ دارید؟
بله ،کت��اب «نامآوران ای��ران زمین» بس��یار جای
گسترش و ارتقا دارد .قصد داریم جلد سوم این کتاب را
به ش��هدا اختصاص دهیم تا با معرفی بیشتر آنها جوانان
امروز شهدا و آرمانهایشان را بشناسند چراکه به صورت
ماندگار کتاب نفیس��ی برای آنها وجود ندارد .پس از آن
نیز س��عی داریم جلد چهارم همی��ن کتاب را به صنعت
اختص��اص بدهیم .صادرکنندههای نمونه کش��ورمان،
واحدهای صنعتی و همینطور کارآفرینان جزو قش��ری
هستند که به آنها هم در زمینه کتب و معرفی در عرصه
ملی نپرداختهاند .برای ادامه کار روی این پروژه تمرکز
کردیم ،ادام��ه این کار هم به تیمی فش��رده ،متمرکز و
همینطور حمایت دولت نیاز دارد.

