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ســعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
به عمل کار برآید به ســخندانی نیست
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فرصت دانش بنیان

حادثه دلخراش و تراژیک پالسکو با تمام تلخی هایش 
تلنگری بود که بر ضعف های تکنیکی و مدیریتی مان 
بیشتر واقف شویم -و با پرداخت هزینه ای بس گزاف- 
بفهمیم از کدام نواحی بیشتر آسیب پذیریم و از کدام 
جوانب بیشتر در خطریم. یعنی این حادثه هشدار 
داد که کجاها باید خودمان را تقویت کنیم و در چه 
قسمت هایی باید توانمان را افزایش دهیم. هر عقل 
سلیمی مقدم بر آن که دنبال مقصر بگردد و درصدد 
بربیاید تا گناه را گردن شخص یا اشخاصی بیندازد، 
سعی می کند با تامل و تدبر در حادثه بنگرد و فتور 
عملی و نظری را بشناسد و علت های ناکامی را بفهمد. 
قطعا مدیران عالی کارگروه هایی تشکیل داده اند تا 
ضمن بازخوانی دقیق حادثه، ضعف و قوت همه جانبه 
»ما« را در مواجهه با ماجرای پالسکو بررسی کنند و 
راه تکرار را بر مخاطرات احتمالی آینده ببندند. هم باید 
به پیشگیری فکر کرد، هم به مهار و مقابله و کاهش 

هزینه و هم...
اما آنچه به مجله و روش و منش ما مربوط می شود 
این است که باید در علم و فناورِی مقابله با حوادث 
و سوانح دست به نوآوری و بهره گیری از فناوری های 
روزآمد بزنیم، خود را به روز کنیم و در مناسب سازی 
-یا به تعبیر وسیع کلمه فرآیند بومی سازی علم و 
تکنولوژی- گام های جدی و موثر برداریم. مهم تر از 
همه این ها باید در دانش بنیان کردن خدمات مقابله با 
بحران )هر بحرانی( بکوشیم. پیش از این ها به تفصیل 
حرف  محصول«  و  »کاال  کردن  دانش بنیان  درباره 
زده ایم و ضرورت آن را یادآور شده ایم. حال باید تاکید 
کنیم که خدمات نیز باید دانش بنیان شوند. دانش بنیان 
شدن نهادهای مثل آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان 
و... منحصر در تجهیزات اطفاء حریق، آمبوالنس و... 

نیست. به صرف ساختن یا وارد کردن تجهیزات مدرن 
و پیشرفته در این عرصه دانش بنیان نمی شویم. البته 
ضرورت مدرن شدن تجهیزات و ادوات را کسی انکار 
نمی کند و در این حادثه معلوم شد که در زمینه ادوات 
و تجهیزات کم و کسری هایی داریم، اما عرض ما این 
است که به صرف تجهیزات دانش بنیان نمی شویم. در 
واقع مفهوم دانش بنیان را باید وسیع تر دید و آن را به 
فرآیند و نگاه کالن و مدیریتی مربوط دانست. در واقع 
همان طوری که سال 95 متفاوت از سال 45 است، 
پس مدیریت بحران ما هم باید به روز شود و با امکانات 
روز دنیا هماهنگ شود. اگر در سال 45 اتفاقی مشابه 
در تهران می افتاد، جز همسایه های محل وقوع حادثه از 
آن مطلع نمی شدند و جز خبرنگاران رسانه های رسمی 
کس دیگری نمی توانست اخبار حادثه را مخابره کند. 
در واقع بر توانایی یا ناتوانی مامورین دست اندرکار، مردم 
عادی واقف نمی شدند و از کم و کیف ماجرا هم سر در 
نمی آوردند. احتماال بعد از بیست و چهار ساعت تازه از 
طریق روزنامه ها و رادیو می فهمیدیم چه شده و چه 
اتفاقی افتاده. اما سال 95 مجهز به شبکه سایبرنتیک 
قدرتمندی است که می تواند هر خبری را در آن واحد 
بین مردم پخش کند. هنوز از شروع ماجرا ثانیه ای 
و خبرهای  عادی، عکس ها  مردم  بود که  نگذشته 
جدی  سوال  کردند.  مخابره  هم  برای  را  پالسکو 
این جاست که آیا مدیریت بحران هم توانست از این 
امکان فوق العاده استفاده کند؟ آیا کسی به این فکر افتاد 
که مثال با استفاده از تلگرام روی یا شبکه های مجازی 
روی رفتار مردم تاثیر بگذارد و از این طریق کارش را 
پیش ببرد؟ آیا با توجه به تعمیم گوشی های هوشمند 
وقتش نرسیده که ما اپلیکیشنی مرتبط با حوادث و 
سوانح طراحی کنیم؟ من به یک اتفاق کوچک در این 

�ی چگونه از پالسکو درس بگ�ی
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در کنار این ها بحث آموزش مبتنی بر فناوری های 
جدید را نیز باید جدی گرفت. آموزش غیر مستقیم، 
جذاب و عالمانه می تواند روی رفتار شهروندان تاثیر 
بگذارد و هزینه های حادثه را کاهش دهد. تصور 
کنید اگر این همه مردمی که دور پالسکو جمع 
شده بودند، جلوتر می دانستند چه باید بکنند و چه 
نباید بکنند حتما هم تلفات کمتر می شد و هم از 

عمق حادثه کاسته می شد...
در مقوله دانش بنیان، فرهنگ سازی در کنار هنر 
را نباید دست کم گرفت. به خصوص هنر سینما 
می تواند به ما بفهماند که در برابر زلزله، آتش سوزی، 
سیل، سونامی، آتش فشان، جنگ، مریضی و حوادث 
غیرمترقبه دیگر، چقدر احساسی رفتار می کنیم و 
چقدر عاقالنه. آتش نشان های خبره دنیا معتقدند 
که بعد از فیلم »آسمانخراش جهنمی« هم رفتار 
مردم در چنین سوانحی بهتر شد و هم مامورین 
بر اوضاع مسلط تر شدند. در این یادداشت فرصت 
نیست.  دانش بنیان  جنبه های  همه  به  پرداختی 
نخبگان و سرآمدان خود بهتر می دانند که چقدر 
می توانند طرح های نو بدهند و به اتفاقات نو فکر 
کنند... ما فقط خواستیم به بهانه این حادثه تلخ 
تذکر دهیم که با دانش بنیان کردن کاال و خدمات 
مربوط به سوانح و بحران ها می توانیم به »اقتصاد 
بحران« هم فکر کنیم. یعنی الزاما نباید هزینه کنیم 
یا روی دست دولت و مردم هزینه بگذاریم، بلکه 
اتفاقا »دانش بنیان« تا قبل از بروز حادثه می تواند 
گردش مالی قابل اعتنا داشته باشد و برای صاحبان 
این اقتصاد درآمد بیاورد. این درآمد حالل است و 
نفع عامه را در پی دارد. یعنی هم صاحبان کاال و 
خدمات دانش بنیان سود می برند، هم مردم و هم 
حکومت. ما باید از حوادث و اتفاقات درس بگیریم 
و نه تنها راه تکرار بر خطرها ببندیم، بلکه تهدیدهای 
به فرصت  باشند-  را -هر چه که  آینده  احتمالی 
بدل کنیم؛ به یک فرصت دانش بنیان که همه بر 
سفره آن بنشینند و سود ببرند. سالمت مردم و 
عزیزان مان هم حفظ شود. خداوند قربانیان حادثه 
اخیر را بیامرزد، به خانواده هایشان صبر بدهد، مقام 
جان فشانان آتش نشانان دلیر و شجاع ما را باال ببرد 
 .و به بازماندگان قهرمانان ملی صبر و اجر دهد

ماجرا اشاره می کنم تا قدرت شبکه های اجتماعی را 
بهتر ملتفت شویم. در اوج خبرهای ضد و نقیضی که 
مردم عادی -بی اعتنا به مراکز خبری رسمی- برای 
هم می فرستادند، خبری آمد که سازمان انتقال خون 
نیاز به خون دارد. چند دقیقه بعد عکس هایی از مراکز 
می دادند  نشان  که  رسید  دستمان  به  خون  اهداء 
مردم، مشتاقانه و همدالنه هجوم برده اند برای انتقال 
خون. در صورتیکه هیچ اعالن رسمی برای این کار 
نشده بود و نیازی هم نبود. آیا مدیریت بحران نباید 
قدر این فضای مجازی و سایبرنتیک را بداند؟ جدای 
پیشرفت  دیجیتال  دنیای  اجتماعی،  شبکه های  از 
عظیمی کرده. حاال هر مدیری می تواند از راه دور 
به طور هوشمند سازمانش را اداره کند و بر اتفاقاتی که 
می افتد اشراف داشته باشد. ما می توانیم از هندوستان، 
محتوی یخچالمان را در -فی المثل- انگلستان ببینیم 
و کم و کسری هایمان را از همین راه دور تامین کنیم. 
حتی علم به جایی رسیده که ساختمان های هوشمند 
طراحی کرده و ما بی آن که نیازی به دخالت مستقیم 
داشته باشیم، می توانیم با نظارتی عالیه، در ایمنی خانه 
و محل کارمان بکوشیم. حتی خانه های قدیمی را نیز 
می توان با صرف هزینه ای نه چندان زیاد به خانه های 
هوشمند بدل کرد. با استفاده از فناوری امروز می توانیم 

ضعف ها و مشکالت ساختمان را هم بفهمیم... 
سیموالتور که در اصل مربوط به آموزش خلبانی 
بود، امروز به دیگر عرصه ها هم آمده. با برگزاری 
مانورها و بازسازی شرایط واقعی در دنیای مجازی 
اگر مثال  بفهمیم چند مرده حالجیم.  می توانیم 
سیموالتور آتش نشانی طراحی کنیم، آن وقت بهتر 
می فهمیم در کجاها مشکل داریم و در چه شرایطی 
از اطفاء حریق باز می مانیم. یک معنای بومی کردن 
فناوری این است که خودمان را با جغرافیای طبیعی 
و فرهنگی زاد و بوممان هماهنگ کنیم. مثال در 
جنوب شهر کوچه ها باریکند و عمال امکان استفاده 
از ماشین آالت عظیم وجود ندارد. برای همین هم 
ناچاریم متناسب با این جغرافیا ادواتی طراحی کنیم 
و بسازیم که در عمل امکان اطفاء حریق و نجات 
قربانیان حادثه افزایش یابد، نه کم شود. احتماال 
تقویت واحد »تحقیق و توسعه« می تواند ایده های 

دانش بنیان و کم هزینه و مفیدی را جذب کند... 
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 محـمد یوسـف نیا 

در اهمیت روی پای خود ایستادن

قدیمی هــا می گفتنــد کــس نخــارد پشــت مــن 
ــت  ــا راس ــن. بیچاره ه ــت م ــن انگش ــز ناخ ج
ــا  ــل را م ــن ضرب المث ــت ای ــد؛ حکم می گفتن
وقتــی به خوبــی فهمیدیــم کــه در مســابقه علــم 
ــه وضــوح  ــم و ب ــرکت کردی ــا ش و اقتصــاد دنی
ــش  ــا دل ــس نه تنه ــم هیچ ک ــه دریافتی و تجرب
بــرای مــا نمی ســوزد، بلکــه اگــر از دســت 
بربیایــد، جلــوی پایمــان ســنگ هــم می انــدازد. 
مســابقه علــم و توســعه در جهــان جــدی 
ــد  ــد می توان ــر می کن ــی فک ــر کس ــت. اگ اس
ــدازد و در  ــش بین ــش را روی پای بنشــیند و پای
عیــن حــال منتظــر آینــده ای درخشــان باشــد، 
ــیر را  ــت و مس ــه اس ــتباه رفت ــخت راه را اش س
عوضــی گرفتــه اســت. حتــی شــاعران مــا کــه 
ــد،  ــش دهن ــه کوش ــه ب ــش ن ــد وصال می گفتن
بالفاصلــه اضافــه می کردنــد: »هــر قــدر ای دل 
کــه توانــی بکــوش.« داشــتم عــرض می کــردم 
حکمــت آن ضرب المثــل مشــهور را مــا وقتــی 
ــزرگ  ــابقه ب ــان را در مس ــه خودم ــم ک دریافتی
جهــان ســهیم دیدیــم، منتهــا بــه ایــن نتیجــه 
ــت  ــی دس ــیر کس ــن مس ــه در ای ــیدیم ک رس
مــا را نخواهــد گرفــت. فهمیدیــم مــا اگــر 
طالــب موفقیــت در مســابقه هســتیم، بایــد بــه 
مقدمــات آن مجهــز باشــیم، وگرنــه پــاک قافیــه 
را خواهیــم باخــت. اگــر پــدران مــا در ســال های 
طالیــی و شــکوفایی تمــدن ایرانــی اســالمی، در 
پــی علــم و دانــش مجاهــده نمی کردنــد، قطعــا 

نامشــان در تاریــخ ثبــت نمی شــد و بــه وصــال 
شــاهد مقصــود نمی رســیدند. ســعدی بــه 
همیــن اعتبــار می گویــد: »کــس بــار مشــاهدت 
نچینــد/ تــا تخــم مجاهــدت نــکارد«. مشــاهده 
ــه در  ــه ریش ــت ک ــی اس ــوه درخت ــال می و وص
زمیــن تــالش و مجاهــده دارد. در تاریــخ همــه 
اقوامــی کــه روی پــای خود نایســتادند و دســت 
بــه اســتمداد بیگانــه داشــتند، دیــری نپایید که 
پشــیمان شــدند و عاقبــت ســهل انگاری خــود را 

بــه عینــه مشــاهده کردنــد.
مــن در ایــن یادداشــت دعــوت بــه غــرور 
نمی کنــم؛ غــرور و خودبینــی بــا اســتغنا و اتــکا 
بــه تــوان بالقــوه فرق هــای زیــادی دارد. حــرف 
مــن ایــن اســت کــه در بــازار دانــش و اقتصــاد 
ــت.  ــا نیس ــروی م ــم و اب ــق چش ــی عاش کس
ــر  ــه اگ ــت ک ــان اس ــابقه ای در جری ــما مس رس
کســی کاهلــی کنــد، بــازی را به ســختی واگــذار 
ــال  ــم فوتب ــت تی ــان هس ــرد. یادت ــد ک خواه
برزیــل بــا همــه اهــن و تلپــش، بــا همــه منــم 
منــم گفتن هایــش چطــور در زمیــن خــودی بــا 
فضاحــت بــازی را بــه آلمــان باخــت و در مقابــل 
تماشــاگران برزیلی شــرمنده و ســرافکنده شــد؟ 
همــه اقوامــی که اهمیت مســابقه سرنوشت ســاز 
جهــان را درک نکننــد، گرفتــار همیــن مصیبت 
خواهنــد شــد و نتیجــه اهمــال خــود را خواهند 
ــدس  ــاع مق ــال های دف ــل در س ــا الاق ــد. م دی
به خوبــی ایــن را فهمیدیــم. همین طــور در 

نده کیس است که روی ان �ب در مسابقه عیمل �ب

داشته های خودش حساب کند
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ــق آن  ــرای تحق ــع ب ــتن موان ــا برداش ــده، ام ش
آرزوهــای بــزرگ، شــرط کافــی نیســت. تحقــق 
آن آرزوهــای بــزرگ چنــد چیــز الزم دارد؛ 
ــی  ــتگاه های حکومت ــت دس ــی حمای ــه یک البت
ــه ای  ــن نکت ــی و مســئوالن اســت. همی و دولت
کــه دوســتان هــم در میــان گذاشــتند، بالشــک 
ــه  ــان بخشــی اســت ک ــرط الزم اســت؛ هم ش
عــرض کــردم مــا دنبــال آن هســتیم و بــا 
مســئوالن هــم در میــان می گذاریــم کــه بایــد 

ــد. ــال کنن آن را دنب
شــما ببینیــد از ده ســال پیــش تــا االن 
همیــن وضعیتــی کــه شــما در آن 
هســتید، چقــدر تفــاوت کــرده. ده 
ســال پیــش مــا ایــن پدیده هــا 
را نداشــتیم، ایــن پیشــرفت های 
ایــن  نداشــتیم،  را  المپیــادی 
محیط هــای  در  را  نوآوری هــا 
دانشــگاهی و دانشــجویی نداشــتیم، 
امــا امــروز داریــم. البتــه ایــن رونــد 
بــا تصاعــد هندســی پیش مــی رود؛ 
همین طــور خــودش را می زایــد 
رونــد  ایــن  می کنــد.  تولیــد  و 
ــد  ــش خواه ــه افزای ــاءاهلل رو ب انش
بــود و مطمئنــا روزی کــه بــه امیــد 
خــدا شــما جوان هــای امــروز مــردان میانســالی 
شــدید و سررشــته های کار در ایــن کشــور 
دســت شــماها قــرار گرفــت، انشــاءاهلل کار 
خیلــی آســان تر و روان تــر خواهــد بــود. آن روز 
ــک  ــی شــماها کمربســته ی ــا نیســتیم، ول ماه

کار عظیــم و بــزرگ هســتید.
آن روزی را بایــد دنبــال کنیــم کــه اگــر در دنیــا 
ــی را  ــه علم ــک نظری ــت ی ــمندی خواس دانش
بفهمــد، بشناســد، حــل کنــد و بــا یــک اختــراع 
آشــنا شــود، مجبــور شــود زبــان فارســی را یــاد 

 »...بگیــرد

ــه دریافتیــم کــس  ــه تجرب ــم ب ســال های تحری
ــن،  ــن جــز ناخــن انگشــت م نخــارد پشــت م
ــه  ــه باشــیم ک ــد دریافت ــار بای ــن اعتب ــه همی ب
در توســعه علمــی هیچ کــس دانــش را کادوپیــچ 
ــا  ــه م ــد داد، بلک ــه نخواه ــا هدی ــه م ــده ب ش
ناچاریــم روی پــای خــود بایســتیم و از درخــت 
ــه  ــاال این ک ــم. ح ــش بچینی ــوه دان ــت می معرف
ایــن درخــت در کــدام خــاک ریشــه می دوانــد، 
موضوعــی اســت کــه در یادداشــت های بعــدی 

ــم. ــه آن بپردازی ــد ب بای
عجالتــا ایــن یادداشــت را درز می گیــرم و شــما 

را دعــوت می کنــم بــه خوانــدن 
ــم  ــر معظ ــات رهب ــمتی از بیان قس
ــت  ــاره اهمی ــالمی درب ــالب اس انق
مهــم  مســئله  یــا  خودکفایــی 
ــان  ــود. ایش ــای خ ــتادن روی پ ایس
ــه  ــن زمین ــش در همی ــدی پی چن
فرمودنــد: »بــرای یــک ملــت، ســم 
ــتگی  ــت از وابس ــارت اس ــزرگ عب ب
و پادزهــر ایــن ســم، عبــارت اســت 
از خودآگاهــی، اســتقالل فکــری، 
ــود  ــای خ ــی، روی پ ــتقالل علم اس
ایســتادن، خــود را اداره کــردن و 
ــدن.  ــران ندی ــاج دیگ ــود را محت خ

بنابرایــن این هــا بایــد ایــن پادزهر را از دســترس 
ایــن ملــت دور نگــه دارنــد؛ ایــن طبیعی اســت... 
امــروز وقتــی می گوییــم سیاســت رژیــم پهلــوی 
ایــن بــود کــه نگــذارد اســتعدادهای ایــن ملــت 
ــت؛  ــعار نیس ــک ش ــن ی ــد، ای ــدا کنن ــد پی رش
ایــن یــک حــرف متکــی بــه منطــق و اســتدالل 
ــت.  ــور گذش ــادی این ط ــال های متم ــت. س اس
البتــه قبــل از آن هــا قاجارهــا هــم همیــن نقش 
را ایفــا کردنــد؛ منتهــا ندانســته، از روی حماقت 
و جهالــت و از روی آشــنا نبــودن بــا علــم؛ احیانا 
هــم رجالــی در آن هــا وابســته بودنــد. ایــن دوره 
گذشــته ماســت. در طــول ایــن دوره، بــه ملــت 

ــران ســتم شــده. ای
انقــالب اســالمی آمــد ایــن دســتگاه را برچیــد، 
ــده  ــع برچی ــت. موان ــی نیس ــن کاف ــا ای منته
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فراگیر شدن گفتمان تولید علم در 
کشور و پدیدار شدن نتایج عملی آن

ن بسی�ب مدال آور  ن و دانشجو�ی
گ

ب� خ ره�ب فرزانه انقالب اسالیم در دیدار �خ

کید کردند: یف �ت ه �ش
گ

دانش�
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حضـرت آیـت  اهلل خامنـه ای، رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی، بـا جمعی از نخبگان و مـدال آوران علمی 
دانشـگاه صنعتـی شـریف دیـدار کردنـد و در این 
دیـدار، مدال های کسب شـده از سـوی نخبگان در 
مسـابقات و المپیادهای کشـوری و جهانی به رهبر 

معظـم انقالب اسـالمی اهدا شـد.
رهبر انقالب اسالمی، دیدار با جمعی از نخبگان 
جوان علمی کشور را باز شدن پنجره ای به سوی 
یک باغ دل گشا و ورود هوای تازه و فروزان تر شدن 
امیدها به تحقق اهداف واالی نظام و کشور، توصیف 
کردند و گفتند: »من شکرگزار خداوند متعال به 
سبب وجود جوان های خوب، صالح و نخبه کشور 
هستم و این جوانان نیز باید شکرگزار نعمت نخبگی 

و ظرفیت ها و استعدادهای باالی خود باشند.«
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای مطالب مطرح شـده از 
جانـب نخبگان علمـی را مطالبی پختـه، صحیح، 
دقیـق و منطبق با آرمان ها خواندند و تاکید کردند: 
»هسـته های نخبگی که همچون گل خانه هایی در 
سراسـر کشور پراکنده هسـتند، قطعا آینده کشور 
را سرشـار از عطر علم و تجربه و اسـتعداد و تدین و 

انقالبی گری خواهنـد کرد.«
ایشان با اشاره به فراگیر شدن گفتمان تولید علم در 
کشور و پدیدار شدن نتایج عملی آن، افزودند: »تالش 
و حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید ُکند یا 
متوقف شود، بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.«

رهبر انقالب اسـالمی مدال هـای نخبگان علمی را 
بسـیار باارزش و نماد استعداد درونی و هویت واالی 
این جوانان دانسـتند و خاطرنشـان کردند: »ارزش 
معنـوی ایـن مدال هـا بسـیار باالتـر از ارزش مادی 
آن اسـت و به همیـن دلیل من مدال هـای اهدایی 
جوانان نخبـه را با کمال میل و با افتخار می پذیرم، 

امـا بعد به خـود آنان بازخواهـم گرداند.«
و  دینی  تعهد  موضوع  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
انقالبی را در کنار تالش علمی بسیار مهم ارزیابی 
و تاکید کردند: »پیشرفت علمی به تنهایی یک ملت 
و کشور را سعادتمند نخواهد کرد، بلکه همراه شدن 
حرکت علمی با آرمان های واالی معنوی و انقالبی، 
زمینه ساز به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن 
آن برای منطقه و دنیای اسالم و جهان خواهد بود.«

ایشـان دلیـل شـکاف ها، کمبودها و سسـتی های 
کنونی بنیان تمدن غرب را با وجود پیشـرفت های 
فـراوان مـادی آن، نبود معنویـت و آرمان های الهی 
دانسـتند و گفتند: »انحراف هـای گوناگون فکری، 
عملـی و اخالقی، متالشـی شـدن بنیان خانـواده، 
خشـونت روزافزون، فسـاد اخالقی و خودکشـی ها 
در جوامـع غربـی به ویـژه آمریـکا، ناشـی از همین 
موضوع اسـت. برخـی از متفکرین و اندیشـمندان 
آمریکایـی صراحتـا به این شـکاف ها و آسـیب ها و 

نبود اخـالق اذعـان می کنند.«
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا اشـاره به خشـونت های 
روزافـزون در جامعـه آمریـکا و کشـتار بـه  وسـیله 
سـالح، افزودند: »آدم کشی و رواج اسلحه در آمریکا 
بـه یـک مشـکل جـدی تبدیـل شـده اسـت کـه 
عـالج آن، توقف اسـتفاده از سـالح در میـان مردم 
اسـت، امـا بـه دلیـل سـلطه مافیـای کمپانی های 
اسلحه سـازی در آمریکا، هیئت حاکمه این کشـور 
جرئت غیرقانونی کردن اسـتفاده از سالح را ندارد.«
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای »اهتمـام جـدی بـه 
آرمان هـای دینـی و الهی و تعهد انقالبـی« را الزمه 
پیشـرفت واقعی کشـور دانسـتند و تاکیـد کردند: 
»ایـن موضـوع بایـد در همـه عرصه هـای کشـور 
اعـم از اقتصاد، سیاسـت، کار علمی، اداره کشـور و 
گزینـش مدیـران مـورد توجه ویـژه قرار گیـرد.«

ایشان سومین عامل برای پیشرفت کشور را »ثبات 
انقالب« برشمردند و  ایستادگی در راه دین و  و 
پیروزی  همچون  بزرگ  کارهای  »انجام  گفتند: 
یا موفقیت در هشت سال دفاع  انقالب اسالمی 
مقدس و هم چنین مقابله با فشارها و تعارض ها 
علیه نظام اسالمی، به دلیل انسان هایی بوده است 
که دارای ثبات قدم و ایستادگی بودند و در مسیر 
دین و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشدند و از افراد 
متزلزل در راه دین و انقالب باید حذر و پرهیز کرد.«
رهبر انقالب اسالمی »حضور جهادی« در عرصه های 
گوناگون، خصوصا میدان های تاثیرگذار برای آینده 
کشور را از دیگر عوامل موفقیت و پیشرفت دانستند 
و افزودند: »اقدام جهادی به معنای خسته نشدن در 
مقابل سختی ها و موانع و ایمان به مسیر و حرکت 

بر اساس فکر و منطق است.«
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حضـرت آیـت اهلل خامنه ای نسـل جـوان کنونی را 
بسـیار توانا تـر، آگاه تـر و هوشـمندتر از نسـل اول 
انقالب برشـمردند و با اشاره به جنبش دانشجویی 
تاکیـد کردنـد: »جنبـش دانشـجویی بـه معنـای 
حرکت جهادی در مسـیر و در خدمـت آرمان های 
انقالب اسـت و نـه بر ضد آرمان ها سـخن گفتن.«

رهبر انقالب اسالمی گفتند: »من جوان های مومن 
و انقالبی را بسیار دوست دارم و از آن ها، در هر کجا 
باشند، پشتیبانی می کنم و وظیفه روسا و مسئولین 
از  مضاعف  حمایت  مربوطه،  وزرای  و  دانشگاه ها 

جوانان مومن و انقالبی در دانشگاه هاست.«
ایشان هم چنین با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان 
نخبه درخصوص ایجاد شرایط الزم برای بانوان نخبه، 
بیان کردند: »مسئوالن دانشگاه ها باید تسهیالت و 
شرایطی را فراهم کنند که زنان دانشجو و محقق، 
عالوه بر انجام کارهای علمی خود، بتوانند وظیفه 
همسرداری و نگه داری از فرزندان را نیز انجام دهند 
و مجبور به کنار گذاشتن مسیر علمی خود نشوند.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای به سخنان یکی از نخبگان 
علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و 
گفتند: »اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در 

دنیاست و فقط اختصاص به ما ندارد.«
ایشان چگونگی بهره برداری از اقتصاد مقاومتی را 
منوط به اهداف کشورها دانستند و افزودند: »جدای 
از نحوه جهت گیری و بهره برداری، این موضوع که 
اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکانه های گوناگون 
غیربدخواهانه حفظ  یا  بدخواهانه  از  اعم  جهانی 

خواهد کرد، یک اصل پذیرفته شده است.«
رهبر انقالب اسالمی دلیل پیشرفت های علمی و 
صنعتی آمریکا در یکصد و پنجاه سال گذشته را 
به کارگیری اقتصاد مقاومتی دانستند و خاطرنشان 
کردند: »البته آمریکایی ها این اندیشه را در جهت 
مادی گری و پول به کار گرفتند، اما همین تجربه 
جهت گیری  با  می توان  را  جهانی  پذیرفته شده 

متعالی تری به کار گرفت.«
حضرت آیـت اهلل خامنه ای امکانـات و ظرفیت های 
طبیعی کشـور را بسـیار متنوع و گسـترده و البته 
ناشـناخته خواندند و تاکید کردنـد: »وجود چنین 
ظرفیت هایـی یـک اقبـال بلند بـرای نسـل جوان 

اسـت کـه بـا بهره گیـری از آن هـا، کشـور را بـه 
پیشـرفت هم زمـان مـادی و معنوی برسـانند.«

پیـش از سـخنان رهبـر انقـالب اسـالمی، دکتـر 
فتوحی، رئیس دانشـگاه صنعتی شـریف، با اشـاره 
به نقش برجسـته این دانشـگاه در پیروزی انقالب 
اسـالمی، دفـاع مقدس و اقتدار و شـکوفایی علمی 
کشـور و با بیان گزارشی از دستاوردها و برنامه های 
دانشـگاه صنعتی شـریف گفت: »دانشگاه صنعتی 
شـریف تـالش دارد در پیشـرفت و ارتقـای علمی 
پایدار و درون زای کشـور و مشارکت در حل مسائل 

ملی، نقشـی موثر داشـته باشد.«
حسنی  مرتضی  آقایان  نیز  دیدار  این  ابتدای  در 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و 
دارنده مدال برنز المپیاد فیزیک کشوری، محمدسعید 
سرافراز دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه 
صنعتی شریف و دارنده مدال طالی المپیاد ریاضی 
کشوری، مهدی یوسفی برگزیده و فعال اقتصادی 
جهان اسالم و خانم سارا مشحون دانشجوی دکترای 
نانوفناوری و دارنده مدال طالی المپیاد نجوم کشوری 
و نیز تعداد دیگری از دانشجویان دانشگاه صنعتی 

شریف دیدگاه ها و دغدغه های خود را بیان کردند.
مهم ترین محورهای سخنان دانشجویان به این شرح 
است: انتقاد از تعارض ساختارهای علمی کشور با 
جهت گیری توحیدی انقالب اسالمی و لزوم قرار 
گرفتن حداکثری دانشگاه روی ریل انقالب اسالمی، 
امکان پذیر بودن تحول در دانشگاه با تکیه بر هسته های 
خودجوش انقالبی و ضرورت اعتماد به جوانان مومن، 
توسط  انقالبی  جوانان  به  ندادن  میدان  از  انتقاد 
مسئوالن، لزوم اتحاد کشورهای اسالمی و کاهش اتکا 
به نظام سلطه با اشتراک گذاری مدل اقتصاد مقاومتی، 
لزوم انعطاف پذیری بیشتر نظام دانشگاهی در رابطه با 
دانشجویان متاهل و ضرورت فراهم آوردن زمینه های 
تحصیل و اشتغال این دسته از دانشجویان، ضرورت 
برنامه ریزی برای ارائه آموزش هایی که دانشجویان را 
برای زندگی توانمند می کند، انتقاد از عدم توازن در 
انتخاب رشته و ضرورت برگزاری المپیادهای معتبر 
در همه رشته ها، پیشنهاد راه اندازی دانشگاهی در 
تراز انقالب اسالمی، ضرورت اصالح و تجدید نظر در 

 .برخی ساختارها و مبانی برنامه ریزی کشور
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معـاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در دومین 
کنفرانس مهندسـی و فناوری های سبز برای آینده 
پایـدار گفت: »فعالیت هزاران اسـتارت آپ موفق در 
کشـور الگـوی موفقی از فنـاوری و نـوآوری در حل 
چالش های اساسـی کشور اسـت و پیاده سازی این 
الگـوی موفـق در حـوزه محیـط زیسـت می تواند 
ضمـن حـل چالش هـای زیسـت محیطی و ایجاد 
کسـب وکار، درآمدزایی و رشـد اقتصاد را به ارمغان 

بیاورد.«
با اشاره به تغییر مسیر فرایند اشتغال و  ستاری 

 نیره شمس 

چالش های زیست محیطی با الگوی 
موفق استارت آپ ها به کسب وکار 

بدل می شوند

خ خ کنفرانس همندیس و فناوری های س�ب ستاری در دوم�ی

یدار عنوان کرد ای آینده �پ �ب

ش
زار

گ

کسب و کار گفت: »طی سال های اخیر اتفاقات جدی 
در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات رخ داد و 
شرکت هایی به موفقیت های بزرگی دست یافتند 
که اساس کار خود را نوآوری و فناوری مبتنی بر 
دانش قرار دادند، اما امروزه در صنعت خودروسازی 
و دیگر صنایع نیز شاهد چنین تحولی هستیم. ظهور 
شرکتی که تا پیش از این در صنعت خودرو فعالیتی 
نداشت، زنگ خطری را برای فعاالن خودرو به صدا 
درآورد و با فناوری و نوآوری خود به زودی نگرش در 

عرصه خودروسازی را دچار تحول خواهد ساخت.«
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می زنند.« 
را متحول  فناوری، کشور  این که حوزه  بیان  با  او 
بخش  کارآفرینان  جدید  »نسل  گفت:  می کند، 
بزرگ  شرکت های  صاحبان  اکنون  که  خصوصی 
هستند، دارایی فیزیکی و مالی هنگفتی نداشتند و از 
حمایت های دولتی برخوردار نبوده اند، بلکه توانستند 
در یک فضای کسب وکار ایده های نوآورانه و خالقانه 

خود را در این بستر به درآمد برسانند.«
دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب کسب وکار است

ستاری با بیان این که رسالت اصلی دولت ایجاد فضای 
مناسب کسب وکار نوآورانه و فناورانه است، گفت: » 
بر همین اساس، دولت یازدهم با اجرایی کردن قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، فضای تنفس 
را برای شرکت ها ایجاد کرد. برای موفق شدن در 
اقتصاد دانش بنیان و حمایت از روند جدید اقتصادی، 
شرکت ها  این  به  را  محدود  فضای  یک  نخست 
اختصاص دادیم و اکنون ماحصل این فضا، گردش 
مالی 30هزار میلیارد تومانی بیش از سه هزار شرکت 
دانش بنیان  به عنوان یک مدل و الگوی موفق بود که 
اکنون در سرتاسر بستر اقتصادی کشور تسری یافته 

است.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این که نفوذ فناوری در 
عرصه اقتصاد نه به دست دولت، بلکه توسط جوانان و 
در شرکت هایشان محقق می شود، ابراز کرد: »بیش از 
پنج میلیون جوان زیر 30 سال و فارغ التحصیل فنی 
و مهندسی هم پای توسعه یافته ترین کشورهای دنیا، 
ظرفیتی خارق العاده کشورمان که کمتر کشوری در 
اختیار دارد و می توان با ایجاد یک سازوکار مناسب  و 
حمایت از این ظرفیت ارزشمند، شاهد تحولی عظیم 

در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم.«
در ادامه این کنفرانس ستاری از نمایشگاه طرح های 
فناورانه دانشگاهی در حوزه محیط زیست دیدن کرد. 
بر اساس این گزارش، دومین کنفرانس بین المللی 
مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار 
28  و 29 دی  ماه سال جاری توسط دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و با برگزاری پانل های تخصصی و با حضور 
مسئوالن، پژوهش گران و دانشگاهیان این حوزه با 
کمک  به  زیست محیطی  چالش های  حل  هدف 

.مهندسی  و فناوری های سبز برگزار شد

رشد استارت آپ ها و رشد اقتصاد کشور
معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری، به رشد 
فزاینده و موفق استارت آپ های کشور اشاره کرد و 
گفت: »فعالیت هزاران استارت آپ موفق در کشور 
الگوی موفقی از فناوری و نوآوری در حل چالش های 
اساسی کشور است و پیاده سازی این الگوی موفق در 
حوزه محیط زیست می تواند ضمن حل چالش های 
زیست محیطی و ایجاد کسب وکار، درآمدزایی و رشد 

اقتصاد را به ارمغان بیاورد.«
او با اشاره به رشد ساالنه  صددرصدی و بیشتر برخی 
چهار  »صرفا  افزود:  کشورمان  استارت آپ های  از 
استارت آپ کشور به باالی 30 میلیارد تومان فروش 
دست یافته  اند و این در حالی ا ست که برخی از آن ها 
در منطقه بی رقیب هستند و به زودی وارد عرصه 
صادرات جهانی می شوند که این موضوع می تواند 
انگیزه بخش سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 

ورود به این حوزه باشد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر این که نوع نگرش 
دولتی با ایجاد کارخانه برای ایجاد اشتغال رویکردی 
در  اشتغال  که  بود  »زمانی  افزود:  است،  نادرست 
ایجاد کارخانه و پاالیشگاه تعریف می شد، اما اکنون 
شرکت های برتر و درآمدزا شرکت هایی هستند که 
پایه و اساس خود را نوآوری و کار فناورانه مبتنی بر 
دانش قرار داده اند. دولت هزینه های هنگفتی را برای 
ایجاد کارخانه های سیمان حمایتی و فوالد صرف 
کرد و ریسک این کارخانه ها را متقبل شد به امید 
آن که اشتغال رونق بگیرد، اما به مجرد برداشته شدن 
رانت دولت این کارخانه ها ناکارآمدی خود را در ایجاد 
داده اند،  نشان  تحصیل کرده  جوانان  برای  اشتغال 
به طوری که  نمونه  این موضوع را در استان اصفهان 

با رتبه سوم از لحاظ بی کاری شاهدیم.«
از  حمایت  کردن  خالصه  این که  بیان  با  ستاری 
شرکت ها در قالب ارائه وام دولتی خیانت به این 
شرکت هاست، گفت: »خوشبختانه در ساختار جدید 
دولتی  تسهیالت  چشم به راه  شرکت ها  اقتصادی 
نیستند  و با نوآوری و خالقیت مدیران جوان این 
شرکت ها و به مدد سرمایه گذاری بخش  خصوصی، 
بازساخت و تحولی جدی را در اقتصاد کشور رقم 
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ش
زار

»نوآوردگاه« محصوالت و خدمات گ
شناختی برگزار می شود

�ب محایت ستاد توسعه فرهنگ عمل، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت عیمل
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نـوآوردگاه کسـب  وکار فناورانه رویدادی آموزشـی 
- عملـی اسـت کـه بـه شـما آمـوزش می دهـد 
کـه چگونـه می توانید بـر پایـه ایده هـای فناورانه 
خـود، کسـب  وکاری راه  بیندازیـد و آن را توسـعه 
دهیـد. طـی ایـن رویـداد شـما در مـدت سـه تـا 
هفـت روز در محیطـی پویـا و بانشـاط در قالـب 
یـک بـازی طراحی شـده یـاد می گیریـد گـروه 
تشـکیل دهیـد، بودجه بگیرید، شـرکت خـود را 
ثبـت کنیـد، ایده و نـوآوری خـود را ثبـت کنید، 
مدل کسـب  وکار حرفـه ای خـود را طراحی کنید، 
هزینه هـای کسـب  وکار خـود را مدیریـت کنید و 
برای کسـب  وکار خود سـرمایه گذار جـذب کنید.

فراخوان طرح های نوآورانه در حوزه محصوالت و 
  )BCI(خدمات شناختی مبتنی بر رابط مغز و رایانه
در راستای رویداد کارآفرینی نوآوردگاه محصوالت و 
خدمات شناختی که با حمایت ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
برگزار می شود، توسط مرکز راهبردی فناوری های 
هم گرا با همکاری مرکز نوآوری و شتاب دهی شزان 
که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی مستقر 

است، منتشر شد.
رابـط مغـز و رایانـه )BCI( یکـی از حوزه هـای 
نوظهـور و در حـال رشـِد هم گرایـی فناوری هـا 
در دهه هـای اخیـر به شـمار مـی رود. ایـن حوزه 
از سـویی بـازار متنـوع و گسـترده ای دارد و از 
سـوی دیگر توانمندی های کلیدی برای توسـعه 
آن در کشـور شـکل گرفتـه اسـت. هم گرایـی 
فناوری هـای شـناختی و اطالعـات و ارتباطـات 
عامـل اصلـی توسـعه و گسـترش ایـن حـوزه به 
شـمار مـی رود. در عین حـال در برخی کاربردها، 
از فناوری زیسـتی و فناوری نانو و مواد پیشـرفته 

نیـز بهـره گرفته می شـود.
مرکـز راهبـردی فناوری هـای هم گرا وابسـته به 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری با 
همکاری شـرکت نـوآوران فناوری هـای هم گرای 
)شـزان(  نانـو  و  اطالعـات  زیسـتی،  شـناختی، 
برنامـه »فراخـوان طرح هـای نوآورانـه در حـوزه 
 BCIمحصـوالت و خدمـات شـناختی مبتنـی بر
« را برگـزار می کنـد. هدف این برنامه شناسـایی 

توانمندی هـای موجـود و تـالش برای توسـعه و 
تجاری سـازی آن هاسـت.

هدف نهایـِی برنامه »تولید محصـوالت کاربردی 
 »BCIبـر مبتنـی  شـناختی  خدمـات  ارائـه  و 
ارزیابـی  ماننـد  در بخش هـای حـوزه سـالمت 
شـناختی، کاهـش شـدت یـا درمـان اختـالالت 
و  بـازی  حـوزه  شـناختی،  ارتقـای  شـناختی، 
سـخت افزاری،  بازی هـای  شـامل  سـرگرمی 
نرم افزارهـا و سـایر سـرگرمی ها، حـوزه کنتـرل 
شـامل سـخت افزارها و نرم افزارهـای رابـط مغـز 
و ماشـین )BMI( و هم چنیـن سـایر محصـوالت 
و خدمـات در حوزه هایـی ماننـد نورومارکتینـگ 
کاربردهـای  بـرای  شـناختی  ارزیابی هـای  و 

غیرمرتبـط بـا سـالمت اسـت.
تمامـی گروه های تحقیقاتی دانشـگاهی، فناوران 
حقیقی و شـرکت های فعـال می توانند طرح های 
خـود را در حوزه هـای مذکور در صورت داشـتن 

شـرایط زیر در این برنامـه ثبت کنند.
نیازهـای  از  یکـی  بتوانـد  ارائه شـده  1.طـرح 
صنعتـی یـا اجتماعـی کشـور را برطـرف کنـد و 

مشـتریان بالقـوه آن مشـخص شـده باشـد.
2.نمونـه آزمایشـگاهی طـرح آماده شـده باشـد 
و کارایـی آن قابـل اثبـات باشـد و طـرح صرفـا 
نباشـد.  مکتـوب  علمـی  مطالعـات  و  پژوهـش 
فنـاورِی  آمادگـی  سـطح  دیگـر،  عبـارت  بـه 
)TRL( طـرح سـه یـا بیشـتر باشـد و نیـز طرح 
معرفی شـده دارای نـوآوری در سـطح ملـی یـا 

باشـد. بین المللـی 
عالقه منـــدان می تواننـــد طرح هـــای خـــود 
را تـــا پایـــان دی مـــاه 1395 در ســـامانه 
الکترونیکـــی مرکـــز فناوری هـــای هم گـــرا 
ـــد. ـــت کنن ـــه نشـــانی http://login.nbic.ir/ ثب ب
رویداد کارآفرینی نـوآوردگاه در حوزه محصوالت 
و خدمـات شـناختی با عنـوان »نـوآوردگاه رابط 
مغـز و رایانـه« 2 تـا 6 اسـفند مـاه بـا حمایـت 
سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم، فنـاوری و اقتصـاد 
دانش بنیـان معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری توسـط مرکـز راهبـردی فناوری های 
 .هم گـرای ایـن معاونـت برگـزار می شـود
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 المیرا حسینی 

اردوهای جهادی، تجلیل 
از نخبگان و برگزاری 
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از زمانی که استان البرز 
به صورت مستقل در 
تقسیم بندی های کشوری 
وارد شده است، زمان زیادی 
نمی گذرد، اما به دلیل وجود 
زیرساخت های صنعتی، علمی 
و فرهنگی که از گذشته در 
این منطقه وجود داشته است، 
این استان با پیشرفت خوبی 
مواجه شد. در حال حاضر 
بنیاد نخبگان استان البرز به 
ریاست دکتر جعفر جهان پناه، 
یکی از بنیاد های فعال کشور 
است. به همین دلیل با او درباره 
برنامه هایی که در سال 95 
انجام داده شده و برنامه هایی 
که برای سال آینده در نظر 
دارند، به گفت و گو نشستیم.

 بنیـاد نخبگان البـرز از چه سـالی کار 
خـود را شـروع کـرد و چـه فعالیت هایی 

انجام داده اسـت؟
البـرز از دی  مـاه 91  بنیـاد نخبـگان اسـتان 
فعالیـت رسـمی خـود را آغاز کـرد. ایـن بنیاد 
تاکنـون حـدود 500 نفـر از اسـتعدادهای برتر 
کـرده  شناسـایی  را  سـه  مخترعـان سـطح  و 
اسـت و ایـن افـراد مـورد حمایـت ایـن بنیـاد 

دارند. قـرار 
و  دانشـجویان  سـاله  هـر  نیـز  آن  بـر  عـالوه 
خوبـی  علمـی  رزومـه  کـه  دانش آموختگانـی 
دارنـد، طبـق ضوابـط آیین نامـه ای بنیـاد ملی 
ثریـا ثبت نـام  نخبـگان می تواننـد در سـامانه 
کننـد و بعـد از ارزیابـی مجمـوع فعالیت هـای 
نخبگانـی آنـان توسـط کارشناسـان، می توانند 
جایزه هـای  همچـون  مختلفـی  تسـهیالت  از 
تحصیلی، نظـام وظیفه، بـورس دکتری، جذب 
در دسـتگاه های اجرایـی، جـذب در نهادهـای 
و...  علمـی  موسسـه های  در  جـذب  فناورانـه، 
اسـتفاده کننـد. هم چنیـن مخترعـان نیـز بـا 
شـرکت در جشـنواره های مـورد تاییـد بنیـاد 
بـرای  می تواننـد  شـدن  برگزیـده  صـورت  در 
خـود  اختـراع  تجاری سـازی  و  توانمندسـازی 

مـورد حمایـت بنیـاد قـرار گیرنـد.
برنامه هـای هـر سـاله ایـن بنیـاد به دو دسـته 
اجرایـی - نظارتی و فرهنگی تقسـیم می شـود. 
ایـن برنامه هـا هر سـال بـا نظر اعضای شـورای 
علمـی تهیه و بـرای بنیاد ملی نخبگان ارسـال 
می شـود. پـس از تاییـد برنامه هـا توسـط بنیاد 
ملـی نخبـگان و تامیـن اعتبـار الزم برنامه های 
زمانـی  برنامـه  و  اولویـت  برحسـب  مصـوب 

تدوین شـده اجرایـی می شـوند.
 از ابتـدای سـال 95 چـه برنامه هایـی 

داشـته اید؟
در سـال 1395 طـرح شـهاب در چهـار ناحیه 
شهرسـتان  دو  و  کـرج  شهرسـتان  آموزشـی 
نظرآبـاد و اشـتهارد اجـرا شـد. در ایـن طـرح 
نفـر   47999 توانمندی هـای  و  اسـتعدادها 
مقاطـع  در  البـرز  اسـتان  در  دانش آمـوزان  از 
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چهـارم، پنجـم و ششـم ابتدایـی در مناطـق 
قـرار گرفتـه اسـت.  ارزیابـی  ذکرشـده مـورد 
بـرای اجرایـی شـدن طـرح شـهاب در اسـتان 
البـرز 2547 نفر از عوامـل اجرایی )آموزگاران، 
درخصـوص  مـدارس(  مدیـران  و  معاونـان 
نحـوه اجرایـی شـدن طـرح و ورود اطالعـات 
آمـوزش  هـم گام  سـامانه  در  دانش آمـوزان 
دیده انـد. بـرای محقق شـدن این امر در سـال 
تحصیلی 96-95 اعتبار مناسـبی توسـط بنیاد 
ملـی نخبـگان به اسـتان البرز اختصـاص یافته 

. ست ا
در شــش ماهــه اول ســال 95، 10 نفــر از 
ــع  ــرز در مقط ــتان الب ــر اس ــجویان برت دانش
نفــر در مقطــع کارشناســی  و 9  دکتــری 
جوایــز  بــه  مربــوط  تســهیالت  از  ارشــد 
ــه  ــش ماه ــدند. در ش ــد ش ــی بهره من تحصیل
دوم ســال 95 نیــز 10 نفــر از دانشــجویان 
اســتان شــامل 5 نفــر در مقطــع کارشناســی، 
ــع  ــر در مقط ــد و 3 نف ــع ارش ــر در مقط 2 نف
دکتــری توانســتند از جوایــز تحصیلــی بنیــاد 

ــد.  ــتفاده کنن ــگان اس ــی نخب مل
جشــنواره منطقــه ای اختراعــات در ســال 95 
ــران،  ــه ته ــتان های هم پهن ــارکت اس ــا مش ب
و  اصفهــان  بختیــاری،  چهارمحــال  البــرز، 
میزبانــی اســتان قــم در 24 و 25 آذر مــاه 

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
بــا  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  راســتای  در 
ــردی و  ــیب های ف ــری از آس ــدف پیش گی ه
ــالمت روان و  ــطح س ــای س ــی و ارتق اجتماع
ــازی  ــی و توانمندس ــای زندگ کســب مهارت ه
کارگاه  دو  برتــر،  اســتعدادهای   و  نخبــگان 
آموزشــی در زمینــه مهــارت برقــراری ارتبــاط 
در  تنظیــم هیجــان  تکنیک هــای  و  موثــر 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــه دوم س نیم
و  زحمــات  پاسداشــت  بــرای  هم چنیــن 
ــالش و  ــال ها ت ــا س ــه ب ــرادی ک ــات اف خدم
ــد  ــل کرده ان ــه عمــل تبدی ــم را ب کوشــش عل
ــه ارمغــان  ــرای جامعــه ب و دســتاوردهایی را ب
آورده انــد و منشــأ خیــر و برکــت بــرای اســتان 

ــان  ــل هم زم ــم تجلی ــد، دو مراس ــرز بوده ان الب
ــه  ــت هفت ــه بزرگداش ــه و اختتامی ــا افتتاحی ب

ــم. ــزار کردی پژوهــش برگ
 ایـن برنامه ها برای چه شـخصیت هایی 

بود؟
بـرای دکتـر رضـا شـعبانی و دکتـر علی اکبـر 
فرهنگـی کـه دو چهـره مانـدگار اسـتان البـرز 
و  ارتباطـات  وزیـر  برنامـه  ایـن  در  هسـتند. 
فنـاوری اطالعات، اسـتاندار و مقامات اسـتانی 

داشـتند. اسـتان حضـور  پژوهش گـران  و 
بــرای آشــنایی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر 
ــش  ــور، افزای ــی کش ــتاوردهای صنعت ــا دس ب
روحیــه خودبــاوری نخبــگان و ارتبــاط بخــش 
ــد  ــه بازدی ــر س ــتعدادهای برت ــت و اس صنع
پــرورده  زغال ســنگ  شــرکت  از  علمــی 
طبــس، مادایــران و مرکــز رویــان جهــاد 

ــد. ــام ش ــگاهی انج دانش
برتــر  اســتعدادهای  و  نخبــگان  نشســت 
بــا شــهردار کالن شــهر کــرج و مســئوالن 
ــتفاده  ــدف اس ــا ه ــرج ب ــهری ک ــت ش مدیری
ــگان و ســرآمدان  ــای نخب ــرات و ایده ه از تفک
ــن  ــی، گرفت ــرفت، آبادان ــعه و پیش ــرای توس ب
ــع و افزایــش تعامــالت  ــن و بدی ایده هــای نوی
ــهری  ــت کالن ش ــوزه مدیری ــن در ح فی مابی
برگــزار شــد. بــا هــدف نهادینــه کــردن 
راســتای  در  هم اندیشــی  نشســت های 
ارتبــاط بیشــتر مســتعدان برتــر بــا ســرآمدان 
ــراد صاحبنظــر و متخصــص  علمــی کشــور اف
ــت  ــک نشس ــاد، ی ــن بنی ــش ای ــت پوش تح
تخصصــی بــا یکــی از ســرآمدان علمــی مقیــم 
خــارج کشــور داشــتند. هم چنیــن حضــور دو 
ــاد در  ــن بنی ــش ای ــت پوش ــراد تح ــر از اف نف
ــگان  ــش نخب ــن نق نشســت هم اندیشــی تبیی
ــه  در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی کشــور ازجمل
ــاری  ــال ج ــتان در س ــن اس ــای ای فعالیت ه

ــوده اســت. ب
مشــارکت در برگــزاری اردوی جهــادی در 
ــدف  ــا ه ــتان ب ــتان گلس ــروم اس ــق مح مناط
و  مقاومتــی  اقتصــاد  ترویــج  خودســازی، 
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محرومیت زدایــی و فراهــم کــردن فضــا و 
ــا  ــور ب ــی کش ــرفت و آبادان ــرای پیش ــتر ب بس
حضــور چنــد تــن از نخبــگان و اســتعدادهای 
ــال از  ــتان امس ــش در تابس ــت پوش ــر تح برت
برنامه هــای ایــن بنیــاد در ســال 95 بــود.

ــوزه  ــرج در ح ــی ک ــداد کارآفرین ــن روی اولی
فنــاوری اطالعــات نیــز بــا مشــارکت بنیــاد و 
ــاوری اطالعــات اســتانداری، اداره  اداره کل فن
ــتان و  ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطالع کل فن
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــز پژوهش ه مرک
کــرج و جمعــی از کارآفرینــان و ایده پــردازان 
هــدف  بــا  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــج کارآفرین ــوزش و تروی آم

نشســت و مراســم ضیافــت افطــاری مــاه 
خــدا بــا حضــور 100 تــن از نخبــگان و 
اســتعدادهای برتــر تحــت پوشــش بنیــاد 
ملــی نخبــگان در اســتان البــرز، و جمعــی از 
مســئولین و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی 

ــد. ــزار ش ــرج برگ ــهر ک ش
طــرح دوســت علمــی نیــز یکــی از طرح هایــی 
ــگان در  ــی نخب ــاد مل ــط بنی ــه توس ــت ک اس
سراســر کشــور بــرای دانش آمــوزان اجــرا 
می شــود. هــدف از برگــزاری ایــن طــرح 
ــتعدادهای  ــوزان اس ــی دانش آم ــت علم هدای
درخشــان و برتــر در هر اســتان اســت. افزایش 
خالقیــت و ابتــکار از دیگــر فوایــد ایــن طــرح 
ــر  ــه منج ــت ک ــوده اس ــوزان ب ــرای دانش آم ب
ــود.  ــروری می ش ــه نخبه پ ــل چرخ ــه تکمی ب
بــا  ایــن طــرح در رشــته زیست شناســی 
ــارت  ــوزش مه ــی چــون آم ــزاری دوره های برگ
حــل مســئله، هــوش و خالقیــت توســط 
ــاد  ــدگان المپی ــگان و برگزی ــدادی از نخب تع
جهانــی زیست شناســی بــرای حــدود 40 نفــر 
از دانش آمــوزان مســتعد مناطــق محــروم 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــه اول س ــتان در نیم اس
شــد. مرحلــه دوم ایــن طــرح بــا افراد مســتعد 
ــه اول در بهمــن مــاه  شناسایی شــده در مرحل

ــزار خواهــد شــد. ســال جــاری برگ
ــی  ــه برنامه های ــرز چ ــتان الب  در اس

ــد؟ ــده داری ــال آین ــرای س ب
ــال 1396  ــرای س ــاد ب ــن بنی ــای ای برنامه ه
در آخریــن جلســه شــورای علمــی ارائــه 
ــه  ــار ب ــن اعتب ــب و تامی ــور تصوی ــه منظ و ب
ــت.  ــده اس ــال ش ــگان ارس ــی نخب ــاد مل بنی
برنامه هــای اجرایــی - نظارتــی و فرهنگــی 
ســال 1396 بنیادهــای نخبــگان اســتانی 
ــی و اســتانی تقســیم شــده  ــه دو دســته مل ب

ــت. اس
برنامه هـــای ملـــی برنامه هایـــی هســـتند 
ــتانی  ــگان اسـ ــای نخبـ ــام بنیادهـ ــه تمـ کـ
ــن  ــتند. از ایـ ــام آن هسـ ــه انجـ ــف بـ موظـ
برنامه هـــا می تـــوان بـــه طـــرح شـــهاب 
بـــا مشـــارکت آمـــوزش و پـــرورش، نظـــارت 
و  ملـــی  آیین نامه هـــای  اجـــرای  بـــر 
ـــز  ـــای جوای ـــه اعط ـــررات آیین نام ـــرای مق اج
ـــارکت  ـــر، مش ـــجویان برت ـــه دانش ـــی ب تحصیل
ـــش،  ـــات روی ـــنواره اختراع ـــزاری جش ـــا برگ ی
تکریـــم و تجلیـــل از نخبـــگان و ســـرآمدان 
ــی  ــای آموزشـ ــا و برنامه هـ ــی، کارگاه هـ بومـ
ـــی  ـــای اخالق ـــردن ارزش ه ـــه ک ـــرای نهادین ب
ــت  ــه ای و نشسـ ــاط حرفـ ــالمی و انضبـ اسـ
مســـئوالن  بـــا  نخبگانـــی  اجتماعـــات 
دســـتگاه های اجرایـــی و ســـرآمدان علمـــی 

کشـــور اشـــاره کـــرد.
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــتانی نیـ ــای اسـ برنامه هـ
پتانســـیل اســـتان ها در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــت  ـــراد تح ـــتقبال اف ـــرات و اس ـــورد نظ و بازخ
پوشـــش از برنامه هـــا پیشـــنهاد و تدویـــن 
شـــده اســـت کـــه می تـــوان بـــه بازدیدهـــای 
ـــته های  ـــی در رش ـــت علم ـــرح دوس ـــی، ط علم
ـــزاری  ـــانی، برگ ـــوم انس ـــک و عل ـــیمی، فیزی ش
)اســـتارتآپ(،  کارآفرینـــی  رویـــداد  یـــک 
سلســـله  رصـــدی،  گشـــت  برگـــزاری 
ـــات  ـــال تجربی ـــت انتق ـــا محوری ـــت هایی ب نشس
ـــارکت در  ـــوان، مش ـــتادیاران ج ـــه اس ـــاتید ب اس
یازدهمیـــن نمایشـــگاه دســـتاوردهای پژوهشـــی 
مـــدارس تیزهـــوش )هوگـــر(، حمایـــت از 
 .و... اشـــاره کـــرد TOPHPC2017 کنگـــره
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نشســت معارفــه بنیــاد نخبــگان اســتان تهران، 
ــانی،  ــوم  انس ــروه عل ــر گ ــتعدان  برت ــژه مس وی
المپیادهــای  مــدال آوران  و  علــوم  تجربــی 

ــد. ــزار ش ــی برگ علم
در ایــن مراســم یــداهلل اردوخانــی، رئیــس 
ــه  ــا اشــاره ب ــاد نخبــگان اســتان تهــران، ب بنی
ــر بایــد در علــم و اخــالق  این کــه مســتعد برت
ــد در  ــراد بای ــن اف ــت: ای ــند، گف ــتاز باش پیش
مســیر شــکوفایی اســتعداد خــود تــالش 
کننــد. زمینه ســازی بــرای حضــور فعــال 
ــانی  ــه خدمت رس ــی در چرخ ــاع نخبگان اجتم
بــه جامعــه یکــی از اهــداف و رســالت های 
ــی  ــگان اســت و تمام ــی نخب ــاد مل ــی بنی اصل
ــرای   ــده ب ــای انجام  ش ــهیالت و حمایت ه تس
ــوند.« ــه می ش ــه  کار گرفت ــر ب ــن ام ــق ای تحق
ــه  ــران ادام ــگان اســتان ته ــاد نخب ــس بنی رئی
به عنــوان شــاخصه  داد: »پیش تــر صنعــت 
مطــرح  کشــورها  توســعه یافتگی  اصلــی 

مستعد برتر در علم
و اخالق پیشتاز است

گزار شد ران �ب �ت بنیاد استان �ت نشست مستعدان �ب

بــود و پــس از آن ســرانه تولیــد ناخالــص 
ویژگــی  مهم تریــن  امــروزه  امــا  داخلــی، 
ــانی  ــروی  انس ــور نی ــعه یافته حض ــع توس جوام

متخصــص و متعهــد اســت.
بنیــاد ملــی نخبــگان بــا درک صحیــح از ایــن 
موضــوع و بــا اعتقــاد بــه این کــه نیــروی 
بزرگ تریــن  متعهــد  و  متخصــص   انســانی 
ــا  ــت ب ــالش اس ــت، در ت ــور اس ــرمایه کش س
نیــاز،  امکان هــا و تســهیالت مــورد  ارائــه 
ــای  ــان را در عرصه ه ــال آن ــور فع ــه  حض زمین

ــد.« ــم کن ــف فراه مختل
در ادامــه ایــن مراســم عبــاس مصلی نــژاد، 
عضــو هیئــت  علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم 
 سیاســی دانشــگاه تهــران، تخصــص، تجربــه و 
شــناخت را از مهم تریــن ویژگی هــای نخبگــی 
برشــمرد و گفــت: »بن  مایــه ایــن ســه محــور، 
ــری  ــا به کارگی ــرد ب ــت. ف ــر اس ــتعداد برت اس
اســتعداد برتــر خــود می توانــد تخصــص را 

 فائزه کرمی 
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عبــارت دیگــر افــق دیــد مســتعد برتــر نبایــد 
ــه  ــراف ب ــا اش ــد ب ــه بای ــد، بلک ــدود باش مح
ــح از  ــه درک صحی ــی و البت ــات جهان موضوع
ــای  ــه  خــود، در اندازه ه ــی جامع شــرایط کنون

ــد.« ــل کن ــد و عم ــی بیندیش جهان
ــگان  ــده جهــان را نخب ــان این کــه آین ــا بی او ب
رقــم می زننــد، بیــان داشــت: »جامعــه بشــری 
تحــت  تاثیــر اندیشــه و فعالیــت نخبــگان خــود 
بــه ســمت توســعه حرکــت می کنــد. بنابرایــن 
نخبــگان بایــد خــود را بــه خالقیــت و نــوآوری 
ــد  ــل کنن ــه ای عم ــه  گون ــد و ب ــز کنن تجهی
ــه  ــود و جامع ــرای خ ــع ب ــم ناف ــه عل ــه ب ک
بشــری دســت یابنــد. ایــن مهــم یکــی از 
موضوعــات اصلــی اســت کــه در آموزه هــا، 
ــر اعظــم و حضــرات  ــات پیامب ــث و روای احادی
معصومین بــه آن تاکیــد بســیار شــده اســت.«
ــا اشــاره  ــه دانشــگاه تهــران ب پژوهش گــر نمون
لــزوم گســترش فرهنــگ کارآفرینــی  بــه 
در فضــای نخبگانــی کشــور، یــادآور شــد: 
ــگاه  ــل اول دانش ــور، نس ــگاه آموزش مح »دانش
ــه اهمیــت تحقیــق  ــردن ب ــی ب ــا پ ــود کــه ب ب
ــه دانشــگاه نســل  دوم یعنــی  جــای خــود را ب
دانشــگاه پژوهش محــور داد. امــا امــروزه نســل 
ــه در  ــت ک ــده اس ــد ش ــگاه متول ــوم دانش س
ــی  شــدن تحقیقــات دانشــگاهی و  پــی عملیات

ــی دارد. ــا گام برم ــردن آن ه ــردی  ک کارب
دانش آموختـه  نه تنهـا  کارآفریـن  دانشـگاه  در 
بـی کار نیسـت، بلکـه نـگاه اسـتخدامی نیـز به 
به عبـارت دیگـر، در دانشـگاه  نـدارد.  اشـتغال 
نسـل سـوم، هـر دانش آموختـه یـک کارآفرین 
اسـت کـه عـالوه بـر خـود، بـرای دیگـر اقشـار 

می کنـد.« اشـتغال زایی  نیـز  جامعـه 
فضـای  گسـترش  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  او 
در  بسـیاری  »آسـیب های  گفـت:  مجـازی، 
فضـای مجـازی وجـود دارد کـه بیـش از هـر 
فـرد، متوجه اجتمـاع نخبگانی اسـت. به همین 
بایـد در گام نخسـت،  برتـر  دلیـل مسـتعدان  
شـناخت خـود را از ایـن فضـا افزایـش دهنـد و 
».برخـوردار شـوند آن  مزایـای  از  سـپس 

ــد.« ــه کافــی دســت یاب ــه تجرب فراگیــرد و ب
از  برخـورداری  این کـه  بیـان  بـا  مصلی نـژاد 
مناسـب  اشـتغال  بـر  دانشـگاهی دال  مـدرک 
نیسـت، ادامـه داد: »در برخـی مـوارد افـرادی 
کـه در همـان مقطع کارشناسـی وارد بـازار کار 
می شـوند، بسـیار موفق تـر از افـرادی هسـتند 
کـه از دوره دکتـری فارغ التحصیـل می شـوند. 
ایـن مهـم تا حد بسـیاری بـه شـناخت صحیح 
فـرد از محیـط پیرامـون بسـتگی دارد، چراکـه 
شـناخت صحیح سـبب می شـود اسـتعدادهای 

بالقـوه فـرد بالفعل شـود.«
نخبــگان  تهــران  دانشــگاه  نمونــه  اســتاد 
و  نامیــد  کشــور  حرکــت  قافله ســاالران  را 
ــت  ــه ای اس ــردی حرف ــه ف ــرد: »نخب ــان ک بی
ــه  ــبت ب ــری نس ــتباه پایین ت ــب اش ــه ضری ک
ــرای  ــرد ب ــن ف ــن بهتری ــران دارد. بنابرای دیگ
قافله ســاالری حرکــت جامعــه تخصصــی خــود 
ــتباه  ــه اش ــت ک ــد دانس ــال بای ــت. بااین ح اس
نخبــگان پیامدهــای بســیار بیشــتری از دیگــر 
افــراد جامعــه دارد، به طوری کــه تشــخیص 
ــیر  ــه مس ــه را ب ــد جامع ــان می توان ــتباه آن اش
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت کن ــواری هدای ناهم
نخبــگان بیــش از دیگــران بایــد قــوه تشــخیص 

ــد.« ــاال ببرن ــود ب ــناخت را در خ و ش
عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه تهــران در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه این کــه 
ــاوت هســتند،  ــا یکدیگــر متف ــش ب ــم و دان عل
گفــت: »علــم بخشــی از دانــش اســت. دانــش 
بــه مجموعــه علــم، هنــر و فلســفه گوینــد. بــه 
ــه  ــت ک ــردی اس ــمند ف ــر دانش ــارت دیگ عب
ــاص،  ــفه ای خ ــرو فلس ــه پی ــر این ک ــالوه ب ع
ــی از  ــه یک ــل ب ــی دارد، حداق ــص علم تخص
هنرهــای هفت گانــه نیــز آگاه اســت. امــا علــم 

ــد.« ــات گوین ــل اثب ــتنی های قاب ــه دانس ب
ــا بیــان این کــه ایــران و مکزیــک  ــژاد ب مصلی ن
جوان تریــن هــرم   ســنی جهــان را دارنــد، 
ــد  ــدا بای ــن ابت ــر از همی ــتعد برت ــت: »مس گف
ــه  ــل خــود را از شــهر و کشــور ب ســطح تحلی
ــه   ــد. ب ــترش ده ــی گس ــل جهان ــطح تحلی س
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این کــه  نخســت  کــرد.  بررســی  می شــود 
فرهنگــی  نهــاد  ســطح  عالی تریــن  مــوزه 
در جامعــه اســت. کســی کــه ایــده اش و 
ــه  ــی ب ــت، یعن ــوزه اس ــی م ــش طراح رویای
لحــاظ فرهنگــی بــه درکــی در ســطحی عالــی 
دســت یافتــه. نکتــه دیگــر رویکــرد صلــح در 
ــی کــه  طراحــی ایــن مــوزه اســت. مــرد جوان
ــواده  ــگاه و خان ــد و دانش ــاس رزم می پوش لب
ــزی  ــرای چی ــا ب ــی رود ت ــد و م ــا می کن را ره
ــی  ــر دارد؛ گوی ــح در س ــای صل ــد، روی بجنگ
ــد.  ــه می جنگ ــت ک ــح اس ــرای صل ــه او ب ک
ــان  ــر افغ ــی مهاج ــک روحان ــی ی ــدر مصطف پ
اســت کــه هنــوز بــه لهجــه هم وطنانــش 
ــاد  ــد، ی ــد. وقتــی حــرف می زن ســخن می گوی
می افتــم   70 و   60 دهه هــای  مســتندهای 
کــه پــدر شــهید در مقابــل دوربیــن از خصایــل 
فرزنــدش می گفــت؛ این کــه مهربــان بــود، 
ــد، مطالعــه را خیلــی  نمــاز اول وقــت می خوان
ــای  ــر و برادره ــرای خواه ــت و ب ــت داش دوس
را  این هــا  می گفــت...  قصــه  کوچک تــرش 
ــه  ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــنوم، ب ــه می ش ک
ــد؛  ــده ام، شــبیه هم ان تمــام شــهیدانی کــه دی
ــه فکــر  ــان، درس خــوان و ب آرام، مالیــم، مهرب
ــک  ــان را از ی ــگار ِگل همه ش ــا... ان کوچک تره
ــند  ــی باش ــد ایران ــته اند؛ می خواهن ــا برداش ج
یــا افغــان، ســوری باشــند یــا بحرینــی، عراقــی 

ــرد...   ــا ک باشــند ی
ــالت  ــن جم ــا ای ــی ب ــه مصطف ــه دفاعی جلس
کــه از ســوی یکــی از اســاتید گفتــه شــد، بــه 

ــان رســید: پای
دفاعیــه  جلســه  بســم اهلل الرحمن الرحیم. 
ــا  ــی ب ــی کریم ــای مصطف ــی آق ــرح نهای ط
بــا رویکــرد صلــح  عنــوان مــوزه جنــگ 
هیئــت  و  برگــزار   95/10/22 تاریــخ  در 
ــا  ــده ب ــرح ارائه ش ــر از ط ــن تقدی ژوری ضم
نمــره 18.5 کار پایانــی را قضــاوت کردنــد. 
از  بعــد  مــاه  ســه  مصطفــی  این گونــه  و 
ــهید،  ــدس ش ــد، مهن ــدس ش ــهادتش، مهن ش

 کریمــی.  مصطفــی 

شــاید   95 مــاه  دی  پایانــی  روزهــای  در 
پردیــس  در  دفــاع  جلســه  عجیب تریــن 
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران برگــزار 
ــور  ــجو حض ــه در آن دانش ــه ای ک ــد. دفاعی ش
ــی از  ــه یک ــی اگرچ ــی کریم ــت. مصطف نداش
ــود،  ــان ب ــر افغ ــای مهاج ــدان خانواده ه فرزن
امــا از اســتعدادهای برتــر نظــام آموزشــی 
ایــران بــه شــمار می آمــد. او و برادرانــش 
کــه یکــی دانشــجوی دانشــگاه شــریف اســت 
و دیگــری جــراح و متخصــص، همگــی از 
ایران انــد.  در  فنــاوری  و  علــم  ســرآمدان 
مصطفــی امــا پیــش از فرارســیدن موعــد 
ــا  ــت ت ــوریه رف ــه س ــه اش ب ــاع از پایان نام دف
ــت،  ــت تر می داش ــه دوس ــزی ک ــا از چی آن ج
ــش،  ــتاد راهنمای ــال اس ــد. بااین ح ــاع کن دف
دکتــر حامــد مظاهریــان، کــه وقتــی از او 
بــه  حســرتی  لبخنــد  می کنــد،  صحبــت 
صورتــش می نشــیند، مصطفــی را و تاریــخ 
جلســه  و  نمی کنــد  فرامــوش  را  دفاعــش 
دفاعیــه پایان نامــه مصطفــی را شــخصا برگــزار 
می کنــد و بــه جــای او از پایان نامــه ای کــه بــه 
ــه  ــا پیــش مصطفــی ب ــه خــودش مدت ه گفت
اتمــام رســانده بــود، دفــاع می کنــد. ایــن یــک 
جلســه پایان نامــه رســمی اســت، طرح هــا بــه 
دیــوار نصــب شــده اند، خانــواده و دوســتان بــه 
ــه ردیــف  جلســه دعــوت شــده اند و اســاتید ب
ــاوت  ــی را قض ــه مصطف ــا دفاعی ــته اند ت نشس
کننــد. فقــط بــه جــای مصطفــی عکــس 
ــه  ــت ک ــاع اس ــالن دف ــوار س او روی در و دی
نگاه هــا را بــه خــودش جلــب می کنــد. دکتــر 
ــد  ــی می گوی ــف مصطف ــان در توصی مظاهری
همان طــور  بــود،  کمال گرایــی  موجــود 
ــه در  ــم ک ــخصی اش دیدی ــی ش ــه در زندگ ک
جســت وجوی کمــال بــود، در کار معمــاری اش 
هــم بــه دنبــال نقطــه اوج می گشــت. موضــوع 
ــر از  ــی دیگ ــودش یک ــی خ ــه مصطف پایان نام
نــکات قابــل تامــل دربــاره شــخصیت اوســت؛ 
ــا رویکــرد  طراحــی مــوزه جنــگ افغانســتان ب
وجــه  چنــد  از  را  موضــوع  ایــن  صلــح. 
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 آقای دکتر! شما معاون پژوهشی فرهنگستان علوم 
پزشکی بودید و در حال حاضر نیز معاون تحقیقات 
از  از کسی  بهتر  بهداشت هستید و طبیعتا  وزارت 
کیفیت و کمیت پژوهش هایی که در این سال ها در 
زمینه پزشکی انجام شده، اطالع دارید. شما با این 
نقدی که به پژوهش های انجام شده در سال های اخیر 
از کاربردی نبودن آن هاست،  وارد می شود و حاکی 
موافقید؟ و آیا موافق هستید که در سال های اخیر 
بیشتر روی کمیت پژوهش ها تاکید شده و تا حدی 

کیفیت کم رنگ شده است؟
ما قطعا در زمینه پژوهش در حوزه علوم پزشکی پیشرفت های 
بسیار چشم گیری داشتیم و این غیرقابل انکار است. در این 
سال ها به خصوص نه فقط کمیت پژوهش در ایران افزایش 
پیدا کرده، بلکه کیفیت پژوهش هایمان نیز بهتر شده است. 
ما در حال حاضر پژوهش های کاربردی خیلی خوبی در 
زمینه پزشکی داریم، ولی این هم درست است که متاسفانه 
مثل خیلی چیزهای دیگر، گاهی مسائل علمی با مسائل 
سیاسی مخلوط می شود، درحالی که مسائل علمی باید کامال 
جدا از مسائل سیاسی باشد. ما باید به معنای واقعی کلمه 
در زمینه علمی رشد کنیم، و به این منظور به بودجه کافی، 
زیرساخت های مناسب و حفظ نیروهای نخبه در کشور نیاز 
داریم که متاسفانه در این سه حوزه ضعیف هستیم. به عنوان 
مثال در برنامه توسعه پنجم قرار بود سه درصد از بودجه 
کشور به امر پژوهش اختصاص پیدا کند، ولی متاسفانه در 
آخر این عدد به سه دهم درصد رسید. البته بعضی ها می گویند 
نیم درصد، ولی من چون دقیق اطالع دارم، می گویم که 
بودجه در نظر گرفته شده سه دهم درصد بود. ما واقعا باید 
برای حفظ سرمایه های اصلی مان که همان نیروهای نخبه 
کشور هستند، سرمایه گذاری کنیم. ولی بعضی از نیروهای 
نخبه را در این سال ها از دست دادیم و متاسفانه یک برنامه 
قوی برای حفظ نخبگانمان در کشور نداریم. البته ما عالوه 
بر این که یک سری مشکالت باالدستی داریم، دچار یک سری 
مشکالت پایین دستی هم هستیم. ما برنامه ای را در وزارت 
بهداشت برای تربیت پزشکان دانشمند یا پزشکان پژوهش گر 
شروع کردیم که تا حدی با مقاومت در دانشگاه ها روبه رو شد 
و این یعنی این که ما هنوز این را نپذیرفتیم که اگر می خواهیم 
از نظر علمی سرآمد باشیم، با حرف کاری پیش نمی رود، بلکه 
باید سرمایه گذاری کنیم و تالش کنیم که بتوانیم نیروهای 

نخبه مان را حفظ کنیم.

دکتر رضا ملک زاده که 
این روزها به عنوان معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و عضو پیوسته 
فرهنگستان علوم پزشکی 
و برگزیده جایزه عالمه 
طباطبایی بنیاد مشغول به 
فعالیت است، از شاخص ترین 
چهره های ایران در زمینه 
گوارش و کبد است که 
سابقه سال ها کار اجرایی 
و مقام وزارت را نیز در 
کارنامه اش دارد و این روزها 
بیشتر وقتش را در مرکز 
تحقیقات بیماری های کبد 
و گوارش در بیمارستان 
شریعتی می گذراند. او که 
جزو موفق ترین پژوهش گران 
عرصه علوم پزشکی 
محسوب می شود و از نظر 
معیار اچ ایندکس و تعداد 
ارجاعات به مقاالتش رتبه 
باالیی دارد، معتقد است که 
این روزها اساتید دانشگاه ها 
کمی دل سرد شده اند و میلی 
به تغییر شرایط ندارند. در 
ادامه خالصه ای از گفت وگوی 
این شماره سرآمد را با دکتر 
ملک زاده، برنده جایزه عالمه 
طباطبایی، می خوانید.
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 این مخالفتی که گفتید، از چه جنبه ای بود؟
به نظر من یک بخش عمده آن ناشی از ناآگاهی است. 
ممکن است از حسادت هم باشد، ولی بخشی از آن 
هم به این دلیل است که بعضی از روسای دانشگاه ها 
به دلیل جایگاه علمی و سوابق علمی شان نیست که 
به این موقعیت رسیده اند. ما برای این برنامه خیلی 
وقت گذاشتیم و خیلی زحمت کشیدیم، حتی معاون 
علم و فناوری ریاست جمهوری هم به ما قول دادند 
که 50 درصد از حقوق این پزشکان پژوهش گر را 
پرداخت می کند که عملی نشد. می خواهم این را 
عرض کنم که ما نقص های جدی در این زمینه 
برنامه  و  نمی گذاریم  کافی  سرمایه  مثال  داریم. 
دقیقی برای حفظ نیروهای نخبه مان که اصلی ترین 
سرمایه های کشور هستند، نداریم. من این را بارها 
گفتم که یک آدم نخبه از یک چاه نفت هم برای 
این مملکت ارزش بیشتری دارد. حاال ببینید برای 
اکتشاف یک چاه نفت چقدر خرج می کنیم، ولی یک 
نیروی نخبه را ممکن است از دست بدهیم. علتش 
هم غفلت است. سومین مشکل مهم دیگری هم که 
داریم، مسئله زیرساخت است. ما باید آزمایشگاه های 
مجهز داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم. مثال 
باید داشته  از بدیهی ترین تجهیزاتی که ما  یکی 
باشیم، دستگاه NGS است که ما اصال این دستگاه 
را در ایران نداریم. درحالی که برای انجام مطالعه ای 
که بتوانیم نتایج آن را در بهترین مجالت دنیا چاپ 
کنیم و اسم ایران را ببریم، به چنین دستگاهی نیاز 
داریم و چون در داخل وجود ندارد، بنابراین مجبوریم 
نمونه هایمان را به خارج بفرستیم. بنابراین ما قطعا 
داریم در این زمینه غفلت می کنیم و بودجه کافی 
نمی گذاریم و... این هم تقصیر دولت و هم مجلس 
است. به نظرم همه مقصر هستند. ما بارها و بارها در 
این زمینه به جلسات متعدد رفتیم . یادم هست با 25 
نفر از برجسته ترین دانشمندان ایران پیش 11 نفر از 
مدیران رفتیم و برای هر کدام یک ساعت سخنرانی 
برای  باید  شما  که  دادیم  نشان  اسالید  و  کردیم 
تحقیق سرمایه گذاری کنید. ولی اصال اثری نداشت. 
با مجلسی ها صحبت کردیم و باز هم نتیجه خاصی 
نگرفتیم. این یک نوع غفلت است. نمی شود که آدم 
بگوید من می خواهم اول باشم، ولی نه خرج کند، 

نه برنامه ریزی کند. بنابراین اگر می بینید که ما در 
رشته پزشکی یا در سایر رشته ها پیشرفت های علمی 
داشتیم، این برمی گردد به غیرت و همیت)حمیت یا 
همتی( که در مجموعه ای از دانشمندان ایرانی وجود 
دارد. ما چیزی حدود 650 نفر در ایران داریم که 
اچ ایندکسشان باالی 15 است و این یعنی این ها 
کسانی هستند که زمینه تحقیقاتی دارند، نشان دادند 
که آدم های عالقه مندی هستند و به دلیل عالقه 
خودشان و بعضی مواقع ازخودگذشتگی شان، واقعا 
با همه توانشان کار کردند و ما را به جلو بردند. ما با 
همین حرکت توانسته ایم از کشورهای منطقه جلوتر 
باشیم، از ترکیه و فلسطین اشغالی جلوتر باشیم، 
ولی اگر واقعا می خواهیم در دنیا پیشرفت کنیم، 
نباید فقط شعار بدهیم، بلکه باید بهترین شتاب و 
رتبه را داشته باشیم. نمی شود که در این زمینه شعار 
بدهیم و در مسائل سیاسی هم از این شعار استفاده 
کنیم. ولی موقعی که الزم است کمک کنیم، کاری 
نکنیم. این یک نقص بزرگ است. موضوع دیگری 
هم که باید اضافه کنم، این است که باالخره تولید 
علم و مقاله و... ابزاری است که افراد با استفاده از 
آن می توانند ارتقای رتبه پیدا کنند. بنابراین مثل هر 
حوزه دیگری آدم های سوءاستفاده گری ممکن است 
باشند که متاسفانه از همین موضوع تولید مقاله هم 
سوءاستفاده کردند و می کنند. رفتند مقاله جعلی 
نوشتند، مقاالت الکی نوشتند، پول دادند و مقاله 
چاپ کردند، ولی تعداد این ها خیلی کم است. البته 
وجودشان را نفی نمی کنم. چون به هرحال کاری که 
این ها کردند، گاهی باعث می شود آبروی کشور برود. 
بنابراین پاسخ سوال شما این است که بله، ما با همت 
گروهی از مجموعه نیروهای انسانی که در بخش 
دانشگاهی داریم، تا حدی پیشرفت کردیم و از همه 
کشورهای منطقه هم جلوتر هستیم. ولی نباید به این 
موضوع خیلی افتخار کنیم، چون کشورهای منطقه 
آن چیزی نیستند که ما فکر کنیم. یعنی وقتی از 
آن ها جلو هستیم، معنایش این نیست که ما خیلی 
پیشرفت کرده ایم. ما باید در مقیاس کشورهای دنیا 
خودمان را ببینیم و بسنجیم. ایران کشوری است که 
پتانسیل عظیمی دارد. ما بهترین نیروهای انسانی را 
در اختیار داریم. دانشگاه های زیادی داریم، در این 
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مملکت 50 هزار دانشجوی پی اچ دی داریم که البته 
گروهی از این ها اضافه هستند، ولی حتی اگر این 
عدد 10هزار دانشجوی پی اچ دی هم باشد، باز عدد 
بزرگی است. ولی متاسفانه حمایت نمی شویم؛ نه از 
طرف دولت و نه از طرف مجلس و نه حتی از طرف 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا وزارت 
خانه های علوم و بهداشت و... باید در عملکردمان در 

این زمینه بازنگری کنیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
 شما در کنار همه فعالیت های دانشگاهی تان 
به هرحال فعالیت های اجرایی و سیاسی زیادی 

این ها  توانستید  هم داشتید. چطور 
را در کنار هم پیش ببرید و در زمینه 
شاخص اچ ایندکس در میان اعضای 
هیئت علمی بالینی دانشگاه های علوم 
پزشکی و سازمان های وابسته رتبه 

اول را کسب کنید؟
من از ابتدا به کار علمی و تدریس و تربیت 
بودم.  عالقه مند  جوان  نیروهای  کردن 
مجموعه ای که شما االن آن را می بینید، با 
استفاده از گرنتی ساخته شد که از خارج 
جایی  ما  بیمارستان  در  اصال  گرفتیم. 
برای این که آدم ها بنشینند، فکر کنند و 
تحقیق کنند، وجود نداشت و ندارد. توی 
بیمارستان فقط می توانی بروی و مریض 

ببینی. ولی من از ابتدا عالقه مند بودم که به کارهای 
خیلی  چون  منتها  بپردازم.  تحقیقاتی  و  علمی 
نسبت به نظام جمهوری اسالمی احساس تعهد 
می کردم و چون جزو افرادی بودم که به هرحال 
در انقالب نقش داشتم، بنابراین همیشه احساس 
می کنم که آدم هایی مثل من در مقابل نسل آینده 
مسئول هستند. به همین خاطر من در تمام دوران 
و  تحقیق  و  تدریس  بر  عالوه  همیشه  زندگی ام 
طبابت، یک کار اجرایی هم داشتم. هنوز رزیدنت 
داخلی بودم که به عنوان معاون دانشکده انتخاب 
شدم و به محض فارغ التحصیلی به معاونت دانشگاه 
رسیدم و بعد از آن هم بالفاصله رئیس دانشگاه 
شدم. بعدش هم که مدیر گروه داخلی دانشگاه 
شیراز بودم و کمی بعد به تهران آمدم و به عنوان 
مدیر گروه داخلی در دانشگاه تهران شروع به کار 

فرهنگستان  در  وزیر شدم،  معاون  کردم. سپس 
فعالیت کردم، به عنوان رئیس بیمارستان و... انتخاب 
شدم. من در هر جا که بودم، احساس کردم این جا 
خانه ام است و باید کاری کنم که این خانه روی 
سرمان خراب نشود. همه مسئولیت هایی هم که 
قبول کردم، بیشتر به من کمک کردند تا بتوانم 
کارهای علمی بهتر انجام بدهم. خب من همیشه 
در طول زندگی ام، به مطالعه و تحقیق عالقه مند 
بودم. در دوران دانشجویی جزو دانشجوهای برتر 
انقالب بورس گرفتم و  از  و رتبه اول بودم. قبل 

می توانستم برای ادامه تحصیل به آمریکا بروم، ولی 
به خاطر انقالب و شرایطی که کشورم در آن زمان 
داشت، نرفتم و در ایران ماندم. بنابراین همیشه و 
در تمام دوران تحصیلم به این موضوع عالقه مند 
بودم و در اولین فرصت هایی که پیدا می کردم، به 
کار تحقیقی می پرداختم. البته خداوند هم توفیقی 
به من داد که در مرحله ای که از وزارت بهداشت 
بیرون آمدم، توانستم به صورت تمام وقت انرژی ام 
را روی تحقیقات بگذارم، و همه طرح های پژوهشی 
انجام دادم، جزو  و کارهای تحقیقاتی را هم که 
کارهایی بود که برای اولین بار در ایران و حتی 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا می شده 
است. عمده این کارها در زمینه پایه گذاری مطالعات 
بزرگ مبتنی بر جمعیت بوده است. مثال از 15 سال 
پیش، 50 هزار نفر را در منطقه گنبد کاووس که 
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در 326 روستا و شهر گنبد ساکن بودند و سنشان 
باالی 40 سال بود، مورد مطالعه قرار دادیم و در 
این 15،16 سال گذشته مرتب آن ها را پی گیری 
کردیم و از این مطالعه مقاالت بسیار مهمی بیرون 
آمده است. مثال فهمیدیم چرا بعضی ها سرطان 
می گیرند، یا چرا بعضی ها به سرطان مری مبتال 
می شوند و چطور می شود از این بیماری جلوگیری 
کرد و... آن چیزی که باعث شده رتبه بنده باال برود، 
فقط تعداد مقاله هایی که نوشتم نبوده، بلکه کیفیت 
کارهایی هم که انجام دادم، در این زمینه نقش 
داشته است. درحقیقت این مقاله ها ارجاعات زیادی 
داشتند. ولی به هرحال کار خیلی ویژه ای نکردم، 
بلکه بیشتر سعیم بر این بوده که از همه وقت هایم 
استفاده کنم. من معموال در شبانه روز بیشتر از پنج 
ساعت نمی خوابم و هنوز هم در این سنی که هستم، 
باید همه مطالب علمی روز دنیا را مطالعه کنم، هنوز 
هم تعداد قابل توجهی دانشجوی پی اچ دی دارم و 

درگیر پروژه های مختلفی نیز هستم.
 البه الی صحبت هایتان به این مسئله اشاره 
دانشجوی  ایران  در  آن قدر  ما  که  کردید 
پزشکی داریم که اگر تعدادی از آن ها به خارج 
از کشور مهاجرت کنند، باز هم چیز زیادی از 

دست نمی دهیم.
من با این طرز فکر کامال مخالفم. فقط دو درصد 
نیروهای ما خیلی مبتکر هستند و اگر دقت کنید، 
می بینید که دقیقا بهترین نیروهایمان هستند که 
درحالی که  می کنند.  انتخاب  را  مهاجرت  گزینه 
هر کدام از این افراد جزو بزرگ ترین سرمایه های 
کشور هستند. درست است که تعداد دانشجوهای 
پزشکی خیلی زیاد شده، ولی از نظر من کیفیت 
آموزش پزشکی خیلی بهتر نشده و هم چنان شاهد 
این هستیم که بهترین دانشجوهایمان به محض 
فارغ التحصیلی از ایران می روند. چون ما در داخل 
زمینه الزم را که بتوانیم آن ها را رشد بدهیم، نداریم. 
ما این جا جزو مراکزی هستیم که بهترین دانشجوها 
بعد از فارغ التحصیلی را جذب می کنیم تا بتوانند 
ادامه تحصیل بدهند و تخصص بگیرند. بعضی وقت ها 
بهترین نیروها را داریم، ولی یک آزمایشگاه نداریم که 
در آن کار کند. بنابراین این آدم بخواهد خالق باشد، 

مجبور است برود خارج. متاسفانه این طرز فکر را 
بعضی مسئولین دارند که به نظرم کامال اشتباه است.

 به غیر از تامین امکانات، برای نگه داشتن این 
نخبه ها باید چه کنیم؟

موانع زیاد است. یکی از موانع ما این است که به 
جای این که این افراد را به عنوان یک نیروی فعال 
در نظر بگیریم که کار می کنند، تالش می کنند، با 
استعداد هستند، ارزش افزوده دارند و...، حواسمان به 
ظواهرشان است. برایمان مهم نیست که این انسان 
چقدر می تواند مفید باشد، چقدر می تواند بیماران را 
در کشور درمان کند، تحقیقات باارزش انجام دهد و... 
بلکه بعضی اوقات برای گزینشمان به مسائل سطحی 

توجه می کنیم.
آقای دکتر، اساسا چطور می شود نخبه و   
نخبگی را تعریف کرد؟ چطور می شود نخبه ها 

را جدا کرد؟
من این نکته را بارها گفتم، حتی به آقای دکتر 
ستاری هم گفتم من جزو آن دسته افرادی هستم 
که فکر می کنم الزم نیست ما بنیادی به اسم بنیاد 
نخبگان داشته باشیم. مگر کشورهای دیگر دنیا که 
نخبه های ما را جذب می کنند، بنیاد نخبگان دارند؟! 
نه، آن ها ضوابطی گذاشتند که بر اساس این ضوابط 
نیروهای نخبه می توانند رشد کنند. ما هم باید چنین 
سیستمی را درست کنیم. به نظر من نخبه یعنی 
فردی که خالق است. خیلی از دانشجوها نفر اول 
بورد می شوند، معدل باال دارند، ولی حاضر نیستند 
هیچ خالقیتی داشته باشند. به نظر من نخبه کسی 
است که می تواند در کارهای علمی خالقیت داشته 
باشد. نخبه کسی است که وقتی وارد رشته پزشکی 
می شود، چیزی به این علم اضافه می کند، حتی یک 
جمله به علم پزشکی اضافه می کند، و این فقط با 
خالقیت امکان پذیر است. نخبگی چیزی است که 
افراد باید در وجودشان داشته باشند. نخبگی یک جور 
عشق است، کاری است که آدم باید عشقش را داشته 

باشد تا بتواند انجامش بدهد.
 به عنوان سوال آخر، در مورد مرکزی که در 
حال حاضر در آن مشغول به کار هستید و 
فعالیت هایی که در زمینه مبارزه با سرطان در 

این سال ها انجام دادید، توضیح می دهید؟
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گوارش  بخش  بودم،  که  شیراز  دانشگاه  در  من 
دانشگاه را راه انداختم و بعد مجبور شدم به تهران 
بیایم. بعد که در سال1372 کار وزارت تمام شد، 
خیلی دوست داشتم به شیراز برگردم. همسرم اهل 
تهران بود و او را از ابتدا به شیراز برده بودم و گفته 
بودم که هیچ وقت هم به تهران نمی آیم. ولی مجبور 
شدم به خاطر کار به تهران بیایم و دیگر نمی توانستم 
به شیراز برگردم. به هرحال انسان باید به همسرش 
هم احترام بگذارد. به همین علت در تهران ماندم. 
این مجموعه ای را هم که االن می بینید، اصال وجود 
نداشت. ما فقط یک اتاق در بیمارستان داشتیم 
مرکز  نام  به  چیزی  و  بود  اندوسکوپی  اتاق  که 
تحقیقات وجود نداشت. بنابراین تصمیم گرفتم 
یک مرکز تحقیقاتی درست کنم و اولین موانعی 
هم که برای این کار وجود داشت، در خود دانشگاه 
بود و امکاناتی نداشت که به ما بدهد. بنابراین من 
با توجه به این که آدم شناخته شده ای بودم، دنبال 
افراد مختلف می رفتم و بودجه و کمکی می گرفتم. 
اول طبقه پایین این ساختمان را درست کردیم و 
به این ترتیب مرکز تحقیقات تاسیس شد. اتفاق 
بسیار مهم دیگری هم که برای ما افتاد، این بود که 
من توانستم مجوز خاصی را از مقام معظم رهبری 
فارغ التحصیالن  از  را  بتوانم هر کسی  که  بگیرم 
دانشگاه تهران یا هر دانشگاه دیگری انتخاب کنم تا 
به عنوان فارغ التحصیل عالی به این مرکز بیایند و با 
من کار کند و دوره سربازی شان را این جا بگذرانند. 
این مسئله هیچ ربطی به دانشگاه و وزارت خانه 
ندارد و من توانستیم این اجازه را از فرمانده کل قوا 
بگیرم و درنتیجه در این سال ها توانستیم نیروهای 
جوان بسیار خوبی را جذب کنیم که مثل خیلی 
از نیروهای جوان و بااستعداد دیگر ممکن بود از 
دست بروند. اگر مقاالتی را که من نوشتم ببینید، 
اسم این دانشجوها در اول مقاله ها هست. این عده 
وارد مرکز شدند و ما به آن ها رسیدیم، حمایتشان 
اختیارشان  در  داشتیم،  را که  امکاناتی  و  کردیم 
گذاشتیم و آن ها هم توانستند کارهای تحقیقاتی 
بسیار خوبی انجام دهند، ازجمله در زمینه سرطان 
و بیماری های دیگر. درحقیقت آن چیزی که باعث 
شده مرکز ما در حال حاضر جزو موفق ترین مراکز 

تحقیقاتی باشد، استفاده از نیروهای جوانی بود که 
توانستیم چند سال آن ها را این جا حفظ کنیم. 
بعضی از این افراد در حال حاضر خارج از ایران 
هستند و در بهترین دانشگاه های دنیا مشغول اند، 
ولی هم چنان با ما ارتباط دارند و افیلیشن شان با 
ماست و با ما کار می کنند. عده زیادی  از آن ها هم 
در ایران هستند و همین جا با ما کار می کنند. به 
نظرم دو دلیل داشت که ما توانستیم این کار را 
بکنیم. یکی از این دالیل پشتکار و پی گیری من 
بود. خدا رحمت کند شخصی را که آن زمان رئیس 
بیمارستان بودند، ایشان آن موقع حاضر نبودند 
حتی یک اتاق به ما بدهد تا این مرکز را درست 
کنیم. ولی من برایم مهم نبود. یک روز پیششان 
رفتم و گفتم التماس می کنم که این بخش را به ما 
بدهید که بتوانیم این مرکز را درست کنیم. یا برای 
این که بتوانیم بودجه بگیریم، سراغ خیلی ها رفتم. 
بعضی مواقع ممکن است آدم تحقیر بشود. خیلی 
از این تحصیل کرده های امروزی حاضر نیستند این 

کار را بکنند و از کسی خواهش کنند...
 این کار را دور از شأن خود می دانند.

بله، حوصله این کارها را ندارند. بنابراین همه چیز را 
رها می کنند و می روند. وقتی هم به خارج می روند، 
باید خیلی زحمت بکشند تا جای مناسبی برای کار 
و فعالیت پیدا کنند. ولی ما این پررویی را داشتیم 
که این جا بمانیم و از رو نرویم و بتوانیم مجوز و 
بودجه بگیریم و این جا را درست کنیم و این یعنی 
ما می توانیم. همیشه که نباید به دولت و مجلس 
از مشکالت ما به  و... خرده گرفت. بخش زیادی 
اساتیدمان برمی گردد. وقتی جوان بودم، فکر می کردم 
اگر وزیر بشوم، می توانم همه مشکالت مملکت را حل 
کنم، ولی بعد که وزیر شدم، دیدم نه، حتی در مقام 
وزارت هم خیلی محدودیت دارم و مشکالت خیلی 
زیاد است. ولی اگر همه استادهای ما تالش کنند، 
می توانیم به تغییر امیدوار باشیم. هیچ کس از خارج 
نمی آید که کشور ما را درست کند، بلکه ما باید 
خودمان کشورمان را درست کنیم. به نظرم یکی از 
مشکالت ما این است که مجموعه استادهای ما در 
دانشگاه ها دل سرد هستند، کم کار می کنند، انرژی 

...کافی نمی گذارند و
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گفـت: »در نظر داریـم در ادامه 
بتوانیـم  آتـی  سـال های  در  و 
را  آزمایشـگاه ها  ایـن  ایجـاد 
گسـترش دهیـم کـه در ایـن 
بین، دانشـگاه سـمنان به عنوان 
اولیـن دانشـگاه از ایـن موضوع 
امیدواریـم  و  کـرده  اسـتقبال 
الگویـی بـرای سـایر  به عنـوان 

گیـرد.« قـرار  دانشـگاه ها 
رئیـس  هنربخـش،  عبـاس 
دانشـگاه سـمنان نیز بیان کرد: 
»بـا توجـه بـه این کـه مسـئله 
فعالیت هـای  کـردن  عملـی 
آموزشـی در حـوزه نانـو جـزو 
مسـئولیت های  و  وظایـف 
دانشـگاه اسـت و بـا توجـه بـه 
پتانسـیل بـاالی ایـن دانشـگاه 
عالقه مندیـم  حـوزه،  ایـن  در 
دانشـکده های  کمـک  بـا  تـا 
ایـن  دانشـگاه،  ایـن  مختلـف 
کار هرچـه سـریع تر بـه انجـام 
ترغیـب  باعـث  هـم  تـا  رسـد 
و  کشـور  دانشـگاه های  دیگـر 
هم اسـتمرار ایـن فعالیت ها در 

باشـد.« سـمنان  دانشـگاه 
در پایان مراسـم نیز، تفاهم نامه 
آزمایشـگاه  اولیـن  راه انـدازی 
آموزشـی دانشـجویی بین دبیر 
سـتاد نانـو و رئیـس دانشـگاه 

سـمنان بـه امضا رسـید.

2
سـمپوزیوم  دومیـن 
ایمونوسـل تراپـی برگـزار 

د می شـو
بنیـادی  سـلول های  انسـتیتو 
و پزشـکی بازسـاختی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـیراز و مرکـز 
تحقیقات سـرطان بـا همکاری 

سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری 
معاونـت  بنیـادی  سـلول های 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری در 
نظـر دارنـد دومین سـمپوزیوم 
ایمونوسـل تراپی را در شـیراز با 
هـدف معرفی ایمونوسـل تراپی 
از ابعـاد مختلف و اهمیت آن در 
بیماری هایـی ماننـد سـرطان و 
خودایمنـی و هم چنیـن جهت 
مشـکالت  از  بخشـی  بررسـی 
موجـود در ایـن زمینـه برگـزار 
کند. ایـن سـمپوزیوم در تاریخ 
28 بهمـن ماه سـال جـاری در 
مجتمـع والیـت دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـیراز برگزار می شود.
محورهای اصلی این سمپوزیوم 
بـا  بیماری هـا  درمـان  شـامل 
 ،NK سـلول های  از  اسـتفاده 
درمـان بیماری هـا بـا اسـتفاده 
و   CAR-T سـلول های  از 
بیماری هـا  درمـان  هم چنیـن 
سـلول های  از  اسـتفاده  بـا 

اسـت. دندریتیـک 

3
فن بـازار  نخسـتین 
و  گاز  نفـت،  تخصصـی 
پایتخـت  در  پرتوشـیمی 
برگـزار  ایـران  انـرژی 

د می شـو
گاز  نفـت،  فن بـازار  نخسـتین 
تـا چهـارم  پتروشـیمی دوم  و 
در  جـاری  سـال  مـاه  اسـفند 
پـارس جنوبی برگزار می شـود. 
فن بـازار مذکـور از بخش هـای 
و  میان دسـتی  باالدسـتی، 
نفـت،  صنایـع  پایین دسـتی 
تشـکیل  پتروشـیمی  و  گاز 
تجهیـزات  شـامل  کـه  شـده 

1
راه انـدازی  تفاهم نامـه 
اولین آزمایشگاه آموزشی 
دانشـجویی در دانشـگاه 

سـمنان امضـا شـد

راه انـدازی  بـه  توجـه  بـا 
دانش  آمـوزی  آزمایشـگاه های 
توانـا در کشـور و تاثیـر مثبتی 
در  آزمایشـگاه ها  ایـن  کـه 
در  نانـو  فنـاوری  آمـوزش 
و  داشـت  دبیرسـتان  مقطـع 
نبـود  بـه  بـا توجـه  از طرفـی 
تجهیزات آزمایشـگاهی مناسب 
مقاطـع  بـرای  دانشـگاه ها  در 
برنامـه  تکمیلـی،  تحصیـالت 
آزمایشـگاه های  راه انـدازی 
آموزشـی دانشـجویی از سـوی 
نانـو  فنـاوری  توسـعه  سـتاد 
معاونـت علمـی شـکل گرفـت 
کـه بـر ایـن اسـاس تفاهم نامه 
آزمایشـگاه  اولیـن  راه انـدازی 
آموزشی دانشـجویی بین ستاد 
توسـعه فنـاوری نانـو معاونـت 
علمـی و دانشـگاه سـمنان بـه 

رسـید. امضـا 
در این مراسـم، سـعید سـرکار، 
فنـاوری  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
اهـداف  علمـی،  معاونـت  نانـو 
ایـن طـرح را در فـاز اول ایجـاد 
پنـج آزمایشـگاه بیـان کـرد و 
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مکانیکی، تاسیسـات مکانیکی، 
مـواد، ابزاردقیـق و اتوماسـیون 
الکترونیـک،  و  بـرق  صنعتـی، 
فراینـد،  شـیمیایی،  مـواد 
 ،HSE و  زیسـت  محیـط  
خدمـات  اطالعـات،  فنـاوری 
تجهیـزات  مهندسـی،  فنـی 
خدمـات  حفـاری،  مـواد  و 
فراسـاحلی، خدمـات مدیریتی 
و سیستم های سـازمانی برگزار 
شـرکت کنندگان  می شـود. 
و  شـرکت ها  فن بـازار  ایـن 
صنعت گـران داخلـی، صنایع و 
هسـتند. مرتبـط  مؤسسـات 

و  گاز  نفـت،  فن بـازار  در 
فروشـندگان  پتروشـیمی، 
تکنولـوژی فرصـت می یابنـد تا 
ایده هـا و تکنولوژی هـای خـود 
را بـه معرض نمایـش بگذارند و 
بـرای آن هـا اقـدام بـه بازاریابی 
امـکان  ایـن  از طرفـی  کننـد. 
نیـز وجـود دارد کـه متقاضیان 
تکنولـوژی نیز تقاضاهـای خود 
ایـن  بـه  و  کننـد  مطـرح  را 
صـورت قدرت انتخـاب باالتری 
در بین گزینه ها داشـته باشـند.

4
فین تک هـا  فعالیـت 
می شـود  سـامان دهی 

علیرضـا دلیری، معاون توسـعه 
معاونـت  منابـع  و  مدیریـت 
علمـی، درباره حمایـت معاونت 
علمـی از فین تک هـا گفـت: »با 
توجه بـه اختصاص یـک بند از 
نظـام تامیـن مالـی دانش بنیان 
کـه به تازگـی تدویـن و تقدیـم 
دولـت می شـود، بانـک مرکزی 
مسـئولیت تدوین دستورالعمل 

بـرای فعالیـت ایـن شـرکت ها 
را دارد، امـا از طرفـی بـا توجـه 
بـه این کـه فعالیـت فین تک هـا 
جدیـد  فناوری هـای  براسـاس 
اسـت و مـردم می تواننـد از این 
و  سـریع تر  و  سـهل تر  طریـق 
بـا اطمینـان بیشـتری خدمات 
خـود را دریافـت کننـد، لذا این 
موضوع مـورد توجـه و حمایت 
معاونت علمـی قـرار گرفت.« 

او در ادامـه بـه جزئیات فعالیت 
فین تک هـا اشـاره کـرد و گفت: 
فناوری هـای  »فین تک هـا 
از  پـس  کـه  هسـتند  مالـی 
رهای  کا زی کسـب و ندا ه ا ا ر
اینترنتـی در اینترنـت، خدمات 
مالـی برای این کسـب وکارهای 
فین تک هـا  توسـط  اینترنتـی 
اصـل  در  و  می شـود  انجـام 
بـا  بانک هـا  واسـطه  این هـا 
شـرکت ها یـا فروشـندگان کاال 

می شـوند.«
معاون توسـعه مدیریت و منابع 
معاونت علمی گفـت: »در حال 
بـرای  قوانیـن خاصـی  حاضـر 
تعریـف  فین تک هـا  فعالیـت 
نشـده، بـه همین دلیـل ممکن 
اسـت که آن هـا در آینـده برای 
ادامه فعالیت خود با مشـکالتی 
مواجه شـوند. بـه همین منظور 
فعالیـت آن ها باید سـامان دهی 

شود.«
او در ادامـه ضمـن تاکیـد بـر 
ایـن موضـوع کـه فعـاالن ایـن 
حـوزه معتقدند که کسـب وکار 
موفـق  فین تک هـا  طریـق  از 
»بانـک  گفـت:  بـود،  خواهـد 
را  موضـوع  ایـن  نیـز  مرکـزی 
یـک  فین تـک  کـه  پذیرفتـه 

بایـد  فنـاوری جدیـد اسـت و 
در پـک حمایتـی خـود آن را 

قـرار دهـد.« مدنظـر 

5
املپیـاد  هشـتمین 
علـوم  دانش آمـوزی 
برگـزار  نانـو  فنـاوری  و 

د می شـو
امسـال نیـز هماننـد سـال های 
گذشـته سـه آزمون آزمایشـی 
المپیـاد  هشـتمین  ویـژه 
دانش آمـوزی علـوم و فنـاوری 
نانـو، در دی، بهمـن و اسـفند 
مجـازی  صـورت  بـه   1395
برگزار می شـود. آزمـون اول 23 
تـا 25 دی، آزمـون دوم 21 تـا 
23 بهمـن و آزمون سـوم 19 تا 
21 اسـفند در سـایت آمـوزش 
نانـو به صـورت مجـازی برگزار 

خواهـد شـد.
باشـگاه نانو هر سـاله بـرای باال 
بردن سـطح آمادگـی داوطلبان 
برای حضـور در آزمـون مرحله 
دانش آمـوزی  المپیـاد  اول 
فنـاوری نانـو اقدام بـه برگزاری 
آمادگـی  مجـازی  آزمون هـای 
المپیـاد می کنـد. دانش آمـوزان 
در  شـرکت  بـه  عالقه منـد 
آزمون هـای مجـازی می تواننـد 
بـا  اعالم شـده  تاریخ هـای  در 
مراجعـه به سـایت آمـوزش در 
آزمـون شـرکت کننـد و میزان 
آمادگی خـود را برای حضور در 
المپیـاد دانش آمـوزی فنـاوری 
نانو مورد سـنجش قـرار دهند. 
آزمون هـای  نمـره  معـدل 
نهایـی  امتیـاز  در  آزمایشـی 
آزمـون اصلی موثر اسـت. فایل 
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همـراه  بـه  سـوال ها  کامـل 
روز  دو  تشـریحی  پاسـخ نامه 
پایـگاه  در  آزمـون  از  پـس 
اینترنتـی باشـگاه دانش آموزی 
دسـترس  در  نانـو  فنـاوری 
بـود.  خواهـد  عالقه منـدان 
آزمون هـای  سـوال های 
مجموعـه  از  آزمایشـی 
اصلـی  آزمون هـای  سـوال های 
قبلـی  دوره هـای  آزمایشـی  و 
المپیاد نانو انتخاب شـده است. 
آرشـیو این سـوال ها بـه همراه 
تفکیـک  بـه  آن هـا  پاسـخ نامه 
دوره برگزاری، در سایت باشگاه 
نانو سـتاد توسـعه فنـاوری نانو 
معاونـت علمـی موجود اسـت.

6
دانش بنیـان  رشکت هـای 
بـا مشـارکت رشکت هـای 
تاسـیس  خارجـی 

ند می شـو
شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
بررسـی  جریـان  در  اسـالمی 
جزئیـات الیحـه برنامـه ششـم 
توسـعه کل کشـور با مـاده 81 
ایـن الیحه بـا 152 رأی موافق، 
4 رأی مخالـف و 8 رأی ممتنع 
از مجمـوع 197 نماینده حاضر 
در صحـن موافقـت کردنـد. در 
بنـد الـف مـاده 81 ایـن الیحه 
آمـده اسـت کـه دولـت مکلف 
افزایـش  منظـور  بـه  اسـت 
درون زایـی اقتصـاد بـا رعایـت 
از  قانـون تشـویقی و حمایـت 
سـرمایه گذاری خارجی مصوب 
سـال 1381 و قانـون حمایـت 
دانش بنیـان  شـرکت های  از 
مصوب سـال 1389 از تاسیس 

در  دانش بنیـان  شـرکت های 
مشـارکت  بـا  کشـور  داخـل 
شـرکت های خارجـی صاحـب 
دانـش  دارای  و  صالحیـت 
مهندسـی،  طراحـی،  بـرای 
و  تجهیـزات  نصـب  سـاخت، 
انتقـال فنـاوری در حوزه هـای 
و  باالدسـتی  شـامل  انـرژی 
و  گاز  و  نفـت  پایین دسـتی، 
اعطـای  و  نیروگاهـی  تبدیـل 
تسـهیالت الزم در ایـن زمینـه 
در قالب قوانین بودجه سـنواتی 
اقـدام کند. در تبصـره الف ماده 
اسـت  آمـده  الیحـه  ایـن   81
شـرکت هایی کـه تحـت عنوان 
انتقـال فنـاوری با طـرف ایرانی 
می کننـد،  منعقـد  قـرارداد 
بـا  بایـد شـرکتی دانش بنیـان 
حداقل 51% سـهم متخصصان 
در  ایرانـی  سـرمایه گذاران  و 
داخـل کشـور برای ایـن منظور 
بـه ثبـت برسـانند تـا از طریق 
گـذر  در  فنـاوری  زایش گـری 
تغییـرات زمـان بومـی گـردد. 

7
واردات کاالهـای مشـابه 
دانش بنیـان  محصـوالت 
کشـور  در  تولیدشـده 

می شـود ممنـوع 
مرکـز  رئیـس  توکلـی،  امیـد 
فناوری هـای راهبـردی معاونت 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی 
ارائـه  درخصـوص  جمهـوری، 
خریـد  ممنوعیـت  فهرسـت 
کاالهـای خارجـی، بیـان کـرد: 
»موضـوع فهرسـت ممنوعیـت 
خریـد کاالهای خارجـی دارای 
مشـابه تولیـد داخلـی توسـط 

چنـد  دولتـی  دسـتگاه های 
سـالی اسـت کـه بـه تصویـب 
در  و  رسـیده  وزیـران  هیئـت 
بـا  اسـت.  به روزرسـانی  حـال 
توجـه بـه این که خریـد کاالی 
ایرانی و اسـتفاده از فناوری های 
داخلی در کشـور یکی از اهداف 
مدنظـر معاونـت علمی اسـت، 
ایـن طـرح نیز در همین راسـتا 

می شـود. اجرایـی 
با توجه بـه اهمیت این موضوع 
در بازارسـازی بـرای محصوالت 
دانش بنیـان، ایـن معاونت قصد 
دارد تـا محصوالت دانش بنیانی 
را کـه از نظر ظرفیت و کیفیت 
در شرایط مناسـبی قرار داشته 
اسـتانداردهای  توانسـته اند  و 
الزم را کسـب کننـد، بـه ایـن 

فهرسـت اضافه کند.«
به گفتـه توکلی، معـاون علمی 
و فنـاوری رئیـس  جمهـور بـر 
زیـادی  تاکیـد  موضـوع  ایـن 
دارد. بـر همیـن اسـاس نامه ای 
بـه تمام معاونت ها و سـتادهای 
معاونـت علمـی ارائـه شـده تـا 
لیسـت محصوالت دانش بنیانی 
را کـه از نظر ظرفیت و کیفیت 
در شـرایط مناسـبی قرار دارند 
اسـتانداردهای  توانسـته اند  و 
الزم را کسـب کنند، ارائه دهند 
تـا واردات کاالهای مشـابه این 

محصـوالت ممنوع شـود.

8
ملـی  امکانـات  بسـیج 
شناسـایی،  راسـتای  در 
به کارگیـری  و  پـرورش 

کشـور اسـتعدادهای 
رئیـس  ضرغـام  نصـرت اهلل 
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اسـتعداد و بـا مشـارکت فعـال 
شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 
برگـزار می شـود. عالقه منـدان 
می تواننـد جهـت ثبـت نـام در 
www.tmc. همایش بـه آدرس

کننـد. مراجعـه    insf.org

9
»گـروه همفکر« در بنیاد 
لرسـتان  اسـتان  نخبـگان 

تشـکیل شد
هـدف  بـا  همفکـر  گـروه 
کارآفرینـی  جریان سـازی 
دانش  بنیـان  اقتصـاد  و 
تطبیـق  و  دانشـگاه ها  در 
و  آکادمیـک  آموزش هـای 
مهارتـی دانشـجویان بـا نظـام 
نخبـگان  بنیـاد  در  نـوآوری 

شـد. تشـکیل  لرسـتان 
تطابـق آموزش هـای آکادمیک 
و مهارتـی دانشـجویان با  نظام 
مهمتریـن  از  یکـی  نـوآوری 
بحـث  در  جامعـه  الزامـات 
بـه همیـن  کارآفرینـی اسـت. 
منظـور و بـا هـدف شناسـایی، 
تشـویق و معرفی شایسـتگی ها 
ایده پـردازان  توانمندی هـای  و 
مالکیـت  حفـظ  و  اسـتان  در 
معنـوی آنان و همچنیـن برای 
ترویج فرهنگ نوآوری و تقویت 
خودبـاوری در توسـعه فنـاوری 
نویـن،  فناوری هـای  ویـژه  بـه 
گـروه همفکـر بنیـاد نخبـگان 
موضـوع  بـا  لرسـتان  اسـتان 
فرهنـگ  ترویـج  و  »توسـعه 
کارآفرینـی و ایجاد کسـب وکار 
از طریـق پـرورش ایـده« و بـا 
نخبگانـی  اجتمـاع  مشـارکت 
فارغ التحصیـالن  اسـتان، 

دانشـگاهی، دانشجویان مقاطع 
تشـکیل  تحصیالت تکمیلـی 

. شد
توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی با 
تأکیـد بـر اقتصـاد دانش بنیـان 
و  نفتـی  اقتصـاد  از  دوری  و 
بـرای  برنامه ریـزی  همچنیـن 
داشـتن اسـتانی پویـا و متکـی 
بـر داشـته های ذاتـی از طریـق 
نخبگانـی  اجتمـاع  مشـارکت 
و دانشـگاهی بومـی در عرصـۀ 
مهم تریـن  از  کارآفرینـی 
همفکـر  گـروه  رسـالت های 

اسـت.

10
 426 همـکاری  آغـاز 
ایرانـی  متخصـص 
غیرمقیـم بـا مراکز علمی 
و فناوری داخل کشـور از  

شـته ل گذ سا
و  بین الملـل  امـور  معـاون 
معاونـت  فنـاوری  تبـادل 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی 
جمهـوری گفـت: »426 نفـر از 
متخصصـان و محققـان ایرانـی 
امـروز در  تـا  از کشـور  خـارج 
انـواع مدل هـای همـکاری بـه 
کشـور بازگشته و شـروع به کار 

کرده انـد.«
معـاون  بیرنـگ  علی مرتضـی 
امور بین الملـل و تبادل فناوری 
معاونـت علمـی، در چهارمیـن 
هم اندیشـی دانشـجویان ایرانی 
پـارک  در  کشـور  از  خـارج 
فناوری پردیـس معاونت علمی 
گفـت: »یکـی از ماموریت های 
بین الملـل  امـور  دفتـر  اصلـی 
بنیاد نخبگان ایجـاد مکانیزمی 

مدیریـت  ملـی  همایـش 
سـوم  هـزاره  در  اسـتعدادها 
رویـداد  ایـن  برگـزاری  دربـاره 
ضروریـات  از  »یکـی  گفـت: 
توسـعه خـالق کشـور در عصر 
و  اسـتعداد  مدیریـت  حاضـر، 
اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی 
و  ظرفیت هـا  از  حداکثـری 
نخبـگان،  توانمندی هـای 
فرزانـگان و افـراد با اسـتعداد و 
توانمنـد ملـی اسـت و در ایـن 
در  علمـی  برنامه ریـزی  میـان 
کشـف  و  شناسـایی  راسـتای 
اسـتعدادها، پـرورش و ارتقـای 
اسـتعداد و استفاده هوشمندانه 
مدیریـت  در  اسـتعداد  ایـن  از 
کشـور بسـیار مهـم و حیاتـی 

اسـت.«
از  حمایـت  صنـدوق  رییـس 
پژوهشـگران و فنـاوران معاونت 
»بنابرایـن  داد:  ادامـه  علمـی 
در ایـن همایـش بـا دعـوت از 
صاحب نظـران  و  فرهیختـگان 
ملی و بین المللی، فراهم سـازی 
بسـتری مناسـب برای تبادل و 
اشـتراک گذاری تجربیـات،  بـه 
برگـزاری کارگاه هـای تخصصی 
فضایـی  ایجـاد  همچنیـن  و 
و  دسـتاوردها  معرفـی  بـرای 
شـده  تولیـد  فناوری هـای 
در  گامـی  امیدواریـم  داخلـی 
کشـور  آینـده  بهبـود  جهـت 
بـا تکیـه بـر جوانـان مسـتعد، 
فناور و نوآور کشـورمان داشـته 

باشـیم.«
همـکاری  بـا  همایـش  ایـن 
دسـتگاه ها،  وزارتخانه هـا، 
سـازمان های مردم نهاد و سـایر 
نهادهای تاثیرگـذار در مدیریت 
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ظرفیـت  از  اسـتفاده  جهـت 
متخصصـان و محققـان ایرانـی 
غیرمقیـم و تعریـف چگونگـی 
همـکاری و تعامل بـرای افرادی 
اسـت کـه سـال ها بـا امکانـات 
و خدمـات مناسـبی در خـارج 
کار  و  تحصیـل  بـه  کشـور  از 
مشـغول بوده انـد. خوشـبختانه 
ظرف یک سـال و نیم گذشـته 
ایـن  در  نفـر   1900 از  بیـش 
کرده انـد  ثبت نـام  طرح هـا 
و  سـخنرانی  از400  بیـش  و 
توسـط  کشـور  در  سـمینار 
متخصصـان و محققـان ایرانـی 
مختلـف  مراکـز  در  غیرمقیـم 
کشـور  تحقیقاتـی  و  علمـی 

برگـزار شـده اسـت.«
مـدل  »هفـت  افـزود:  وی 
همـکاری براسـاس ظرفیت هـا 
و امکاناتـی که در کشـور وجود 
دارد، تدویـن شـد و مـا در ایـن 
ایـن  داشـتیم  برنامـه  طـرح 
ابهـام پـر شـود بـه  شـکاف و 
شـکلی کـه قبـل از بازگشـت 
بـه کشـور فـرد خـود را معرفی 
و  تـا در جـای درسـت  کـرده 
بـا اعـالم نیـاز آن مرکز شـروع 
ایـن  این کـه  کنـد.  کار  بـه 
محققان صرفا پس از بازگشـت 
جـذب  دنبـال  بـه  کشـور  بـه 
یـا  علمـی  هیئـت  به عنـوان 
انجـام فعالیت هـای تحقیقاتـی 
باشـند بـا ارزش و مفید خواهد 
بـود، امـا رویکـرد معاونـت در 
سـوق دادن این افراد به سـمت 
فعالیت هـای فناورانـه و ایجـاد 
کسـب و کارهـای دانش بنیـان 
این گونـه  چراکـه  اسـت، 
فعالیت ها مولد هسـتند و قطعا 

بحـث  بـه  فزاینـده ای  کمـک 
تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان در 

کشـور خواهنـد کـرد.«
پـارک  در  هم اندیشـی  ایـن 
فنـاوری پردیـس معاونت علمی 
جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 
و  دانشـجویان  حضـور  بـا  و 
فارغ التحصیالن خارج از کشـور 
بـرای چهارمین سـال متوالی با 
حمایت بنیـاد ملی نخبگان و به 
دعـوت نمایندگـی مقـام معظم 
دانشـجویان  امـور  در  رهبـری 
بـرای  از کشـور  ایرانـی خـارج 
علمـی  ذخایـر  از  بهره گیـری 
دانشـمندان و متخصصان ایرانی 

غیرمقیـم برگـزار شـد.

11
مراسـم نکوداشـت استاد 
فقیـد  رئیـس  پازوکـی، 
حرشه شناسـی  انجمـن 

شـد برگـزار  ایـران 
آییـن نکوداشـت مقـام علمی و 
فرهنگـی دانشـمند فرهیختـه 
زنده  یـاد »اسـتاد علـی پازوکی 
فقیـد  رئیـس  شـاهبداغی« 
ایـران  حشره شناسـی  انجمـن 
تحریریـه  هیئـت   عضـو  و 
کـودکان  و  دایره المعـارف 
برگـزار  درگرمسـار  نوجوانـان 
شـد. در این مراسـم، داود فیض 
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان 
سـمنان با بیـان این که نخبگان 
مغـز متفکـر جامعـه هسـتند، 
گفـت: »جامعـه بـدون حضـور 

می شـود.« فلـج  نخبـگان، 
معرفـی  بـه  ادامـه  در  فیـض 
پازوکـی  اسـتاد  ویـژه  جایـگاه 
علـم  به نـام  چهره هـای  از 

اشـاره  ایـران  حشره شناسـی 
کـرد و گفت: »می تـوان مرحوم 
پازوکـی را یک شـخصیت  برتر 
علمی در زمینه حشره شناسـی 
و فرهنگی درکشـور دانست که 
توانسـت بیـش از 100 مقالـه 
تخصصـی و حـدود 10 تألیـف 
بخـش  در  خـود  از  کتـاب  و 
گیاه شناسـی  و  حشره شناسـی 

بـه یـادگار بگـذارد.«
در ادامـه پرویـز کردوانـی، پـدر 
علم کویرشناسـی ایران و چهره 
 مانـدگار کشـور در ایـن برنامـه، 
برگـزاری آیینهای نکوداشـت و 
تکریم از صاحبان خرد و اندیشه 
را بـرای معرفی نخبگان کشـور 
ارزشـمند  اقدامـی  جامعـه  بـه 
برشـمرد و گفت: »مراسـم آیین 
یادبـود از شـخصیت های علمی 
می شـود  سـبب  وارسـته ای  و 
بسـیاری از دوسـتان و همکاران 
جامعـه  به خصـوص  و  سـابق 
علمـی ایران اسـالمی به اهمیت 
ایـن  ارزش  بـا  بسـیار  وجـود 
نخبه علمـی پی ببرنـد. مرحوم 
پازوکـی از جمله کسـانی اسـت 
واقعـی  حـق  بـه  نسـبت  کـه 
خویـش، کمتر شـناخته شـد و 
از نظـر مـن باید به ایشـان لقب 
»عالمـه« به معنی بسـیار دانا و 

بدهند.« دانشـمند 

12
اردوی جهـادی فرهنگی - 
آموزشی در سـاری برگزار 

شد 
با رویکـرد  جهـادی  اردوی 
فرهنگـی و آموزشـی به همت  
بنیـاد نخبگان اسـتان مازندران 



 سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج          37

و با همکاری بسـیج ورزشکاران 
سـاری  شهرسـتان  در  سـاری 
سـفلی  آبـاد  زریـن  روسـتای 

برگـزار شـد.
تعهـد  بـا هـدف  رویـداد  ایـن 
بخشـیدن به اجتمـاع نخبگانی 
در قبـال جامعـه خود بـا توجه 
بـه نعمـت خـدادادی اسـتعداد 
در  آنـان  مسـئولیت پذیری  و 
عمرانـی،  پزشـکی،  حوزه هـای 
و  محیط زیسـت  مهندسـی 
در  شـد.  برگـزار  کشـاورزی  و 
ایـن اردوی جهـادی، مراجعـه 
بیمـاران بـه پزشـک و معاینـه 
رایگان توسـط پزشـکان صورت 
پذیرفـت و تیمی از مهندسـین 
کشـاورزی و زراعـی بـه مناطق 
آسـیب دیده باغات و شـالیزارها 
جهـت  در  تـا  شـدند  اعـزام 
آمـده  پیـش  مشـکالت  رفـع 
سـرمای  در  روسـتاییان  بـرای 
اخیـر، آموزش هـای الزم بـرای 
پیشـگیری و حـل موضـوع را 
ارائـه دهند. گروهـی از نخبگان 
و مسـتعدان  برتر نیز با مشـاوره 
و دیـدار چهـره  بـه  چهـره و و 
آموزشـی  کتاب هـای  اهـدای 
مشـکالت  حـل  بـه  علمـی  و 
روسـتا  نوجوانـان  و  جوانـان 
فرهنگـی  و  درسـی  امـور  در 

پرداختنـد.
در پایـان ایـن اردوی یـک روزه 
تیم بنیـاد نخبگان مازنـدران و 
گروهـی از دهیـاری و شـورای  
و  موانـع  رفـع  بـرای  محـل 
پیگیری معضالت و کمبودهای 
روسـتا در بخش هـای ورزشـی، 
آب  شـرب، قطعـی بـرق، نبـود 
جلسـه ای  غیـره  و  روحانـی 

و  پیگیـری  بـرای  و  تشـکیل 
تسـریع امـور، قـول همـکاری، 

تفاهـم و مسـاعدت دادنـد.

13
آیت اللـه   نکوداشـت 
شـد برگـزار  مظاهـری 

شیخ  آیت اهلل   نکوداشت  کنگره 
حوزه  رئیس  مظاهری،  حسین 
تجلیل  برای  اصفهان  علمیه 
مرجع  این  دینی  خدمات  از 
پیام  با  تشیع  جهان  عالیقدر 
حضور  با  و  ریاست جمهور 
استانی  و  کشوری  مسئوالن 
این  برگزار شد. در  اصفهان  در 
به  روحانی  دکتر  پیام  مراسم 
کنگره آیت اهلل  حسین مظاهری 
توسط مرتضی بانک معاون  کل 
نهاد ریاست جمهوری قرائت شد.

دکتر  مراسم،  این  ادامه  در 
فرهنگ  وزیر  امیری،  صالحی 
و ارشاد اسالمی با بیان این که 
نقطه  اصفهان  تاریخی  گذشته 
است،  جامعه  تمدنی  کانونی 
گفت: »این جامعه و نسل جوان 
امروز بیش از هر زمان دیگر به 
اخالق  موعظه،  منبر،  محراب، 
نسل  و  دارد  نیاز  فضیلت  و 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  امروز 
به زیست  فرهنگی نیازمند است 
مجرای  و  منشاء  از  باید  که 
شود.  تزریق  جامعه  به  دینی 
نیازمند دژ مستحکم در  امروز 
مقابل تهاجم فرهنگی هستیم. 
فرهنگ ما مبتنی بر وحدانیت، 
اخالق  و  شریعت  فقاهت، 

است.« 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
از  امروز  این که  بر  تأکید  با 

نماد اخالق و مهرورزی تکریم 
»آیت اهلل  داد:  ادامه  می شود، 
تکریم  به  مظاهری   العظمی 
امروز  بلکه نسل  ندارد،  نیاز  ما 
بشناسند،  را  ایشان  دارد  نیاز 
چراکه مراجع ریشه های هویت 

اخالقی جامعه هستند.«
زرگرپور،  رسول  ادامه  در 
کرد:  بیان  اصفهان  استاندار 
مظاهری،  »آیت اهلل  العظمی 
و  اصفهان  حوزه های  زعیم 
وحدت بخش  مرجع  تقلیدی 
همواره  که  امیددهنده اند  و 
اول  تراز  مورد رجوع مسئوالن 
کشور هستند. مسئوالن کشور 
کسب   و  مالقات  به  همواره 
فیض از محضر ایشان اشتیاق و 
عالقه مندی وافر دارند و یکی از 
برنامه های اصلی مسئوالن هم 
مالقات با ایشان است. از سویی 
ایشان احاطه کاملی به مسائل 
که  دارند  نیز  کشور  و  منطقه 

همواره راهگشاست.«
آیت اهلل طباطبایی نژاد، نماینده 
و  اصفهان  استان  در  ولی فقیه 
امام جمعه اصفهان نیز شخصیت 
را شخصیتی  مظاهری  آیت اهلل  
جامع دانست و گفت: »ایشان 
در جهات مختلف و زمینه های 
از  تحصیل  و  درس  گوناگون 
در  و   هستند  برجسته  اساتید 
همچون  مختلف  رشته های 
فلسفه  و  عرفان  اصول،  فقه، 
دارای آثاری درخشان و ماندگار 

».هستند
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 برخــی دایــره واژگان و زبــان فارســی 
تــا  می داننــد،  گســترده  بســیار  را 
جایــی کــه در مقــاالت و پژوهش-هــای 
ــا  ــی باره ــوزه زبان شناس ــود در ح خ
ــی  ــه فارس ــم ک ــم و خوانده ای دیده ای
ــد.  ــا می-دانن ــیاری زبان ه ــادر بس را م
نظــر شــما چیســت؟ آیــا فارســی 
ــت؟ ــر و پویاس ــی موث ــان زبان هم چن

ــته  ــی در گذش ــان فارس ــم زب ــه بگویی این ک
مــادر زبان هــا بــوده، قابــل قبــول اســت. 
اســت.  روبنایــی  ســاحت  زبــان،  ســاحت 
یــک  روی  دو  زبــان  و  ذهــن  درواقــع 
ــان، ذهــن و پشــت ذهــن  ســکه اند. پشــت زب
مجموعــه ای از فراورده هــای فرهنــگ در کنــار 
ــان  ــن زب ــت. بنابرای ــی اس ــای مدن فراورده ه
ــع  ــت. درواق ــدن اس ــگ و تم ــاخته فرهن برس
نظــام نشانه-شناســی کــه بــه شــکل اعتبــاری 
ــی آورد  ــه وجــود م ــراردادی، بشــر آن را ب و ق
ــات را  ــد داده و اطالع ــه وســیله آن بتوان ــا ب ت
ــرای  منتقــل کنــد، ســوال بپرســد و جــواب ب
ــاب  ــن حس ــا ای ــد.  ب ــدا کن ــوال هایش پی س
ایرانــی کــه  در تمــدن و فرهنــگ کهــن 
بخــش قابــل توجهــی از قــاره کهــن را در بــر 
می گرفتــه و اثــرات خــارج از مــرز جغرافیایــی 
قابــل  می گذاشــته،  مجــاور  تمــدن  بــر 
ره گیــری و شناســایی  اســت. ماننــد یونــان و 
چیــن. طبیعتــا  بــا ایــن اوصــاف زبــان فارســی 
زبــان پویایــی بــوده اســت. حتــی اکنــون هــم 
می تــوان آن تاثیــر را مشــاهده کــرد. تــا 
ــه  ــا ب ــتانی ها و تاجیک ه ــه افغانس ــدی ک ح
فارســی صحبــت می کننــد. درواقــع زبــان 
ــته- ــار گذاش ــتو و اردو را کن ــان، پش بومی ش

انــد و رفتــه رفتــه فارســی ســخن می گوینــد.  
بــا توجــه بــه این کــه ایــران شــرایط طبیعــی 
یــک ملــت کامــل را داشــته، اجتمــاع عظیــم 
یــک قــوم آریایــی و نــام ایــران روی ایــن قــوم 
و حفــظ زبــان توســط ایــن قــوم در دوره هــای 
متمــادی و یکدســتی مذهــب و دیــن در 
دوره هــای زرتشــتی گری، وحــدت دینــی، 

 نویسنده و شاعر است، اما 
بیشتر او را به ترانه های شیوا 
و خوش مغزی که سروده 
می شناسند. اصول و ساختار 
شعر معاصر را خوب درک 
کرده است. اشعارش غالبا 
کوتاه اما پرمعناست. چنان که 
برای ساخت آثار فرهنگی در 
حوزه تیتراژ، نماهنگ، دکلمه 
بر موسیقی و انواع بسته های 
فرهنگی- هنری، سروده های 
کاکایی معموال خوش انتخاب تر 
از دیگر آثار است. معتقد است 
شاعر اگر جهان بینی داشته 
 باشد، ساده شعر می سراید، 
اما درک و مفاهیم جدیدی به 
مخاطب ارائه می دهد. زبان 
فارسی را اگرچه در گذشته 
پویاتر از اکنون می داند، اما 
معتقد است این زبان حاال نیز 
قابلیت زایش چهره هایی در 
حوزه شعر، ادب و فرهنگ 
فارسی را دارد. تعبیر کاکایی 
از زبان فارسی هم درخور تامل 
است: »زبانی هوشمند که از 
دیگر زبان ها به نفع خود بهره 
می برد.« با کاکایی از زبان دانش 
و علم بودن، شیوایی واژگان 
فارسی در شعر گذشته، مسابقه 
چاپ شعر امروز و تاثیر ترجمه 
بر زبان به گفت وگو نشسته ایم.
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ــا  ــی ب ــع ملت ــگ و درواق ــان، وحــدت فرهن زب
ــی  ــت.  وقت ــاخته اس ــترکاتی را س ــن اش چنی
ــن  ــان باشــد، ای ــک زب ــت صاحــب ی ــک مل ی
اراده را دارد کــه آن را پویــا کنــد. خــالف 
اندیشــه متفکــران صــدر مشــروطه کــه فکــر 
ــگ  ــط، فرهن ــر خ ــا تغیی ــد ب ــد بای می کردن
ملــی را پویــا کــرد و تمــدن را گســترش 
داد، اعتقــاد دارم دقیقــا همیــن زبــان و خــط 
ابــزار ملــت بزرگــی بــه نــام ایــران اســت کــه 
می توانــد هم پــای جهــان توســعه یافتــه، 

ــد.  ــظ کن ــودش را حف ــی خ پویای
بــه  بیگانــه  واژگان  ورود  برخــی   
ســاحت زبــان فارســی را تهدیــد و 
ــم  ــده ای ه ــد. ع ــان می دانن ــیب زب آس
معتقدنــد زبــان موجــودی زنــده اســت 
و بــه صــدور و ورود واژگان نیازمنــد. 
اثــر ورود ایــن واژگان را مثبــت ارزیابــی 

ــی؟  ــا منف ــد ی می کنی
ــت  ــه ای اس ــه گون ــی ب ــان فارس ــرایط زب ش
کــه ورود واژه هــای بیگانــه ماهیــت آن را 
دســتخوش تغییــر نکــرده اســت. یــک ســوال؛ 
بــا ورود  واژه هــای عربــی آیــا ماهیــت فارســی 
عوض شــده اســت؟ خیــر. بلکــه دســتاوردهای 
ــر  ــار فاخ ــر آث ــی و دیگ ــات عرفان ــوزه ادبی ح
برگرفتــه از همیــن ورود واژگان اســت. زبانــی 
کــه قــادر اســت از واژه هــای بیگانــه بــه 
ــن  ــر م ــه تعبی ــد، ب ــتفاده کن ــود اس ــع خ نف
ــته  ــت. در گذش ــمند اس ــال هوش ــی کام زبان
ــای  ــب قوم ه ــه اغل ــم ک ــیار دیده ای ــم بس ه
مهاجــم در اصیــل فرهنــگ ملــی ایــران، هضم 
ــه  ــوریه ک ــر و س ــدن مص ــل تم ــده اند. مث ش
ــد  ــدند. در دوره جدی ــی ش ــان عرب ــور زب مقه
هــم ایــران جــزو معــدود کشــورهایی بــود کــه 
مســتعمره نشــد. این هــا همــه نشــانه اســتیال 
ــر  ــه تغیی ــی ن ــگ و زبان ــه فرهن ــت. این ک اس
ماهیــت بدهــد و نــه مســتعمره شــود و تــوان 
ایــن را داشــته باشــد کــه از زبــان بیگانــه بــه 
ــتیال و  ــانه اس ــد، نش ــتفاده کن ــود اس ــع خ نف

ــت.  ــمندی اس هوش

در  فارســی  بگوییــد  می خواهیــد   
زبانــی  بیگانــه  واژگان  ورود  برابــر 
ــری و  ــن اثرپذی ــت؟ ای ــوده اس ــر ب موث
ــا چــه حــد مجــاز اســت؟ اثرگــذاری ت
ــت هایی  ــد توریس ــات مانن ــن کلم ــر م از نظ
می شــوند.  کشــوری  وارد  کــه  هســتند 
ــن  ــع قوانی ــد تاب ــت بای ــه توریس ــان ک هم چن
ــه  ــم ک ــه ای ه آن کشــور باشــد، واژگان بیگان
قوانیــن  تابــع  می شــوند،  مــا  زبــان  وارد 
ــا واژگان  ــان م ــال زب ــرای مث ــتند. ب آن هس
بیگانــه را می پذیــرد. مــا ایرانی هــا آن واژه 
را هماهنــگ بــا تلفــظ زبانــی خودمــان تغییــر 
مثــال،  می گیریــم.  کار  بــه  و  می دهیــم 
لوســتر )بــا ســاکن حــروف ســین و ت( 
واژه ای فرانســوی اســت، امــا مــا بــه آن لوســِتر 
ــا تجویــدی کــه آن  ــه مطابــق ب می-گوییــم ن
ــه  ــن این ک ــدا دارد. ضم ــان مب ــه در زب کلم
مــا از نظــر تجویــد بــر آن تاثیــر می-گذاریــم 
و آن را بخشــی از ماهیــت زبــان خودمــان 
ــا  ــن تغییره ــه ای ــن هم ــر م ــم. از نظ می کنی
ــدی  ــی نشــانه هایی از توانمن ــی و حت پذیرفتن
و پویایــی زبــان فارســی اســت. ایــن تغییرهــا 
پذیرفتنــی نخواهــد بــود اگــر ســاختار زبــان را 
ــد  ــد. برخــی زبان شناســان معتقدن ــر ده تغیی
ــد  ــان می توان تغییــر ســاختار ارکان در هــر زب
ماهیــت زبــان را دســتخوش آســیب و عــوض 
ــود،  ــاد ش ــری ایج ــن تغیی ــر چنی ــد. اگ کن

ــت.  ــتباه اس ــال اش کام
 فقــط ورود واژگان شــاخصه تاثیــر 

زبان هــا بــر یکدیگــر اســت؟ 
شــکل دیگــری از تاثیرپذیــری و زبــان بیگانــه 
ــت و  ــت؛ دریاف ــرداری اس ــه گرته ب ــوم ب موس
ــه  ــروف اضاف ــرد ح ــازی ، کارب ــوع ترکیب س ن
در زبــان کــه در یکصــد ســال اخیــر به شــدت 
ــان  ــرد. زب ــدا ک ــود پی ــی نف ــان فارس در زب
شــعرهای فــروغ و ســپهری را بــا گذشــته ادبی 
ــه  ــد، متوج ــه کنی ــروطه مقایس ــش از مش پی
ــران  تاثیــر ترجمــه در بافــت شــعر معاصــر ای
ــم  ــا ه ــن گرته برداری ه ــی ای ــوید. حت می ش
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ــرده  ــر ک ــا را فربه ت ــان م ــن زب ــده م ــه عقی ب
اســت. قابلیت هــای زبــان فارســی را بــاال 
ــای  ــه ویژگی ه ــی ای ب ــن ویژگ ــرده، هم چنی ب

ــه شــده اســت.  گذشــته آن اضاف
 گاه ترجمــه به اصطــالح ادبیــات خــود 
ــالت  ــد؛ جم ــد می کن ــان مقص را وارد زب
ــود آن  ــاید در خ ــه ش ــی ک و ترکیبات
ــوع را  ــن موض ــد. ای ــا نده ــان معن زب

ــد؟ ــی می کنی ــه بررس چگون
برخــی  در  اســت.  معمولــی  امــری  ایــن 
ترجمه هــا می گوییــم ســن او از 10 ســال 
ــان  ــان در زب ــوع بی ــن ن ــرد. ای ــاور نمی ک تج
بســیاری  زیرنویــس  در  اســت.  انگلیســی 
زبــان  کــه  دیــده ام  عربــی  شــبکه های  از 
عربــی هــم همیــن گرته بــرداری را انجــام 
ــه  ــه ترجم ــه ب ــه ک ــی ترجم ــت. نوع داده  اس
ــن  ــش از ای ــت.  پی ــوم اس ــی موس تحت اللفظ
امــا برخــی از ترجمه هــا این چنیــن نبــود، 
ماننــد محمدعلــی فروغــی کــه متــن و زبــان 
بیگانــه را هنــگام ترجمــه به اصطــالح خــودی 
ــان مشــروطه  ــان زم ــرد. بیشــتر مترجم می ک
ــا  ــد، ام ــه می کردن ــیوه ترجم ــن ش ــه همی ب
امــروز کامــال ترجمــه تحت-اللفظــی اســت، و 

ــت.   ــر اس ــن بهت ــن ای ــر م ــه نظ ب
ــون  ــر را مره ــات معاص ــی ادبی  یعن

می دانیــد؟  ترجمه هــا  ایــن 
ایــن  بــا  زبــان  نمی شــد،  این طــور  اگــر 
ــای  ــه درد غزل ه ــود و ب ــدود ب ــت مح ظرفی
ایــن  می خــورد.  فراهانــی  ادیب الممالــک 
جدیــد  احســاس های  کــه  اســت  زبــان 
شــاعران را منتقــل می کنــد. اگــر ترجمــه 
ــا تپــش  ــد »مــن وضــو ب ــی مانن ــود، ادبیات نب
ــپهری را از  ــهراب س ــرم« س ــا می گی پنجره ه
کجــا داشــتیم و چگونــه چنیــن تعابیــری کنار 
ــه  ــان ب ــو در زب هــم می نشســتند و صورتــی ن
ــار  ــنتی را کن ــط س ــد، رواب ــود می آوردن وج
ــد؟  ــد ایجــاد می کردن ــط جدی ــد و رواب می زدن
ورود واژه از زبانــی دیگــر، گرته بــرداری نشــانه 
ــر از  ــان و الزم اســت. غی ــی زب ــش و پویای زای

جابه جایــی ارکان جملــه، بــه ویــژه فعــل، 
ــم، حســاس  ــن بســیار مه ــده م ــه عقی ــه ب ک

ــت. ــذار اس و اثرگ
و  قابلیت هــا  می تــوان  چگونــه   
ــد  ــی را مانن ــان فارس ــای زب ظرفیت ه
ــعه  ــرد و توس ــت ک دوران اوج آن تقوی
داد. یعنــی همان قــدر کــه مــا از واژگان 
ــتفاده  ــه اس ــا فرانس ــی ی ــال انگلیس مث
می کنیــم، آن هــا هــم از واژگان مــا 

ــد؟ ــتفاده کنن اس
زبــان فارســی در گذشــته زبــان صادرکننده ای 
بیگانــه  واژگان  از  اکنــون  و  اســت  بــوده 
ــه  ــت ب ــد. بازگش ــتفاده می کن ــددی اس متع
ــه شــرطی اتفــاق می افتــد  شــرایط پیشــین ب
و  لنــدن  پس کوچه هــای  کوچــه  در  کــه 
پاریــس بــه انــدازه تهــران کــه آموزشــگاه های 
دارد،  وجــود  فرانســه  و  انگلیســی  زبــان 
ــته  ــود داش ــی وج ــان فارس ــگاه های زب آموزش

ــد.  باش
ــر  ــی معاص ــای ادب ــام چهره ه ــرا ن  چ
ــا  ــی م ــای ادب ــش از چهره ه ــرب بی غ
ــب  ــش عق ــود. در ادب و دان آوازه می ش
مانده ایــم یــا خــأ جــای دیگــری 

ــت؟ اس
فکــر می کنیــد مــا شــاعر خــوب نداریــم، 
ــان جهانــی نیســت.  ــان مــا زب داریــم.  امــا زب
شــاعران انگلیســی زبــان هرچــه بگوینــد، وارد 
میلیــون   500  ،400 و  می شــود  شــبه قاره 
ــکای  ــا وارد آمری ــد. ی ــدی آن را می خوانن هن
شــمالی می-شــود و 300، 400 میلیــون  نفــر 
ــارد  ــه میلی ــراژ چــاپ ب ــد و تی آن را می خوانن
ــط  ــا فق ــات م ــعر و ادبی ــم، ش ــد. فیل می رس
تاجیکســتان و افغانســتان را به عنــوان حامــی 
فرهنگــی دارد. در گذشــته فرهنــگ مســلطی 
داشــتیم و بــه دنبــال آن زبــان پویایــی کــه بــر 
ــان ملــل مجــاور حتــی یونانی هــا و اعــراب  زب
اثــر می گذاشــت، مثــال در مبــادالت بازرگانــی 
اصطالحاتــی ماننــد چــک و بــازار و غیــره وارد 
ــه  ــور ک ــده. همان ط ــر می ش ــل دیگ ــان مل زب
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ــتند.  ــن دوره ای را داش ــا چنی یونانی ه
ــش  ــم و دان ــان عل ــی زب  فارســی زمان

ــود، اکنــون چــه؟ ب
ــان  ــه! در جه ــی ن ــی و طبیع ــوم تجرب در عل
طبیعــی  علــوم  در  امــروز  توســعه یافته 
حرفــی نداریــم. در علــوم تجربــی بیشــتر 
هــم  انســانی  علــوم  در  دنباله روییــم. 
دانشــگاه های مــا بیشــتر ترجمه کننده انــد. 
ترجمه هــا هــم بیشــتر انگلیســی، آلمانــی 
و... اســت. مــا از علــوم انســانی آفریقــا، آســیا، 
آمریــکای جنوبــی، مصــادر علــوم انســانی 
جهــان، بی-خبــر هســتیم. بیشــتر از فرانســه، 
ــم. درکل  ــناخت داری ــی ش ــی و آلمان انگلیس
ــانی  ــوم انس ــام از عل ــص و ناتم ــناختی ناق ش
ــوان  ــت نمی ت ــن وضعی ــا ای ــم. ب ــان داری جه
انتظــار داشــت فارســی زبــان زنــده و پویایــی 
ــری  ــه تعبی ــش. ب ــم و دان باشــد در حــوزه عل
مــا داریــم از ســرمایه می خوریــم تــا از ســود؛ 
ــانی  ــینا، تاریخ  نویس ــان، ابن س ــا، ابوریح موالن
و  جوینــی  جهان گشــای  تاریــخ  ماننــد 
بیهقــی... و این کــه دیگــر ماننــد گذشــته 

ــت.  ــف آور اس ــتیم، تاس ــده نیس تولیدکنن
 ممکــن اســت زمانــی فــرا برســد کــه 
ایــن ســرمایه ها دیگــر آن چنان کــه 
ایــن  در  نباشــند.  پاســخ گو  بایــد، 
صــورت از نظــر فرهنگــی چــه خواهیــم 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــد و چ ش
رفته رفتــه همــراه بــا تمــدن، فرهنــگ بیگانــه 
را می پذیریــم. فرهنگ هــا متفــاوت اســت. 
درســت اســت کــه نیازهــای انســان مشــترک 
ــن  ــد. ممک ــوع دارن ــا تن ــا فرهنگ ه اســت، ام
ــا  ــد، ام ــا باش ــا زیب ــرای م ــی ب ــت آرمان اس
ــی  ــاد مفاهیم ــال تض ــه! مث ــا ن ــرای آلمانی ه ب
ماننــد آزادی و عدالــت در بشــریت. ملتــی 
بــه برابــری عالقــه دارد و آزادی آرمــان ملتــی 
ــد  ــت می توانن ــا آزادی و عدال دیگــر باشــد. آی
بــا هــم رشــد کننــد؟ خیــر! اگــر آزادی 
ــرد و  ــن می ب ــف را از بی ــوی، ضعی ــد، ق باش
اگــر برابــری باشــد، آزادی مفهــوم نــدارد. 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــم، آرمان های ــن مفاهی ای
ــود  ــه وج ــا ب ــگ ملت ه ــاوت فرهن ــبب تف س
می آیــد و در تنافــر بــا هــم هســتند. بنابرایــن 
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ــر  ــران امکان پذی ــگ دیگ ــری از فرهن تاثیرپذی
ــا  ــه فرهنگ ه ــم هم ــم بگویی ــت. نمی توانی اس
بــه  فرهنگ هــا  بــرای حفــظ  یک جورنــد. 
ــا  ــان پوی ــرای زب ــم، ب ــاز داری ــا نی ــی پوی زبان
بــه تولیــد علــم، و بــرای تولیــد علــم بایــد بــه 

جهانــی توســعه یافته برســیم. 
 این روزها کتاب خوبی خوانده اید؟

ــده  ــی دی ــای خوب ــا و ترجمه ه ــه، کتاب ه بل
اندیشــه«  »قــدرت  کتــاب  خوانــده ام.  و 
ــه ترجمــه عــزت اهلل  نوشــته هنــری هــاردی ب
فوالدونــد، یــک تعــداد مقالــه دربــاره شــمس 
ــر  ــی عص ــگ اجتماع ــاره فرهن ــا درب و موالن
موالنــا بــه قلــم محبوبــه مباشــری خوانــده ام. 
ــم ترجمــه  ــوم جامعه شناســی ه در حــوزه عل
کاظــم علمــداری از کتابــی درباره مشــروطیت 
بــه قلــم یروانــد آبراهامیــان را مطالعــه کــردم.

ــدان  ــندگان نه چن ــا نویس ــن روزه  ای
در  متعــددی  کتاب هــای  نام آشــنا 
ــد  ــاپ می کنن ــر چ ــم و نث ــوزه نظ ح
ــن  ــعر. ای ــوزه ش ــتر در ح ــه بیش و البت

ــان دارد؟ ــر زب ــری ب ــاق تاثی اتف
کتــاب بــرای مولــف تبدیــل بــه رزومــه شــده 
اســت و ایــن پدیــده جدیــدی نیســت. بعضــا 
پیــش از انتشــار کتــاب آن را خوانده ایــم 
نویســنده  معمــوال  چراکــه  دیده ایــم.  و 
وبــالگ،  در  را  آن  مختلــف  بخش هــای 
اینســتاگرام و تلگــرام و انــواع شــبکه های 
اجتماعــی و مجــازی بــه مشــورت می گــذارد. 
بــا ایــن وضــع، کتــاب تنهــا بــه رزومــه 

ــت. ــده اس ــل ش ــف تبدی ــخصی مول ش
 چــرا چنیــن شــرایطی پیــش می آیــد 

ــری دارد؟ و چه اث
زمانــی کــه نقــد مقتــدر وجــود نداشــته 
ــن  ــدی جزئی نگــر و دلســوزانه، چنی  باشــد، نق
ــای  ــفانه فض ــود. متاس ــاد می ش ــرایطی ایج ش
ــه حــب و بغــض  نقــد ژورنالیســتی آمیختــه ب
رســانه ها، ســایت ها و کــم شــدن منتقــد 
خــوب باعــث شــده بــازار شــعر کم فــروغ 
باشــد. بــه قــول مرحــوم سیدحســن حســینی 

ــاد  اگــر پلیــس نقــد نباشــد، ســرقت ادبــی زی
ــه  ــی هم ــن فضای ــفانه در چنی ــود. متاس می ش
ــه  ــل ب ــرایط تبدی ــد و ش ــاپ می کنن ــعر چ ش
مســابقه نشــر تخصصی شــده اســت و شــاعران 
ــد.  ــا ســرمایه خودشــان شــعر چــاپ می کنن ب
ــان  ــر زب ــه ب ــاف و آن چ ــن اوص ــا ای  ب
ــن  ــت ای ــار داش ــوان انتظ ــه، می ت رفت
زبــان چهره هــای جدیــدی معرفــی 
ــار  ــوان انتظ ــال می ت ــرای مث ــد. ب کن
داشــت دوبــاره عــارف و ادیبانــی چــون  

ــیم؟ ــته باش ــا داش ــظ و موالن حاف
ــش  ــدرت زای ــی ق ــان فارس ــم زب ــر می کن فک
ــی  ــگ عمیق ــد را دارد. فرهن ــای جدی چهره ه
دارای شــاخصه های  و  بــه جهــان  نســبت 
ویــژه ای اســت. همیــن گفتمــان رویکــرد 
ــن  ــال همی ــه مث ــات منطق ــی در اتفاق فرهنگ
داعــش، نشــان می دهــد نــگاه دین دارانــه 
مــا مصالحه جویانــه اســت و متاثــر از فرهنــگ. 
ســینمای مــا تنهــا رســانه مــا در جهــان فعلی 
اســت. تاثیــر زیــادی بــر مــردم جهــان دارد و 
ــژه  ــکلی وی ــه ش ــه ب ــا را در خاورمیان ایرانی ه
ــن  ــم چنی ــر می کن ــت. فک ــرده  اس ــی ک معرف
ــای  ــش چهره ه ــوان زای ــدرت و ت ــی ق فرهنگ
ــد را دارد. توقــع نداشــته  باشــیم حافــظ  جدی
تکــرار شــوند، چراکــه جهــان  و ســعدی 
آن هــا تکــرار نمی شــود. جهانــی بــا افــق 
ــا وجــود  ــل، ب ــر کام ــا تفک روشــن. عصــری ب
محدودیــت  امــا کامــل بــود. ماننــد یــک 
ــت.  ــی داش ــوال جواب ــر س ــل. ه ــس کام عک
ــنت و  ــن س ــزاع بی ــزرگ ن ــر ب ــا عص ــر م عص
مدرنیتــه و دوره  گــذار و نامرتــب اســت. پــس 
ــم.  ــه وجــود بیاوری ــی ب ــار کامل نمی توانیــم آث
بنابرایــن نمی تــوان توقــع تکــرار حافــظ، 
موالنــا و ســعدی را داشــت. امــا می تــوان  
دوبــاره چهره هایــی در حــد ســهراب ســپهری، 
فــروغ فرخــزاد و احمــد شــاملو داشــته باشــیم. 
حســینی،   سیدحســن  امین پــور،  قیصــر 
هوشــنگ ابتهــاج، حســین منــزوی و ســیمین 
.بهبهانــی کــم از شــاعران برجســته ندارنــد



44          سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج

گو
ت و

گف

 مهدیه فرهادی 

کامواهای رنگی
که رنگ زندگی بافتند

خ شده است �ی ی ش�ی ی�خ ه�خ یبا معصویم که �ب اکرآفر  فر
گ

زند�



 سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج          45

 عروسک ها از دختربچه ها و بازی هایشان 
و  دارند  سینه  به  زیادی  خاطرات 
خوبی  بهانه های  رنگی،  دستکش های 
هستند برای از ته دل خندیدن. خاطره بازی 

شما و عروسک ها از کجا شروع شد؟
رنگ ها  دیدن  از  بچه ها  همه  همانند  هم  من 
همین  برای  می بردم.  لذت  نقاشی  کشیدن  و 
نقاشی را شروع کردم و بعد از مدتی گل سازی 
را تجربه کردم، هویه کاری و سرمه دوزی و... نیز 
برای مدتی باعث سرگرمی من شدند. همه این 
دیگر  حاال  و  کشید  طول  سالی  یک  تجربیات 
زندگی  مسیر  اتفاق  یک  و  بودم  شده  13ساله 
کشاورز  قبال  مادرم  و  پدر  داد.  تغییر  را  من 
این  نتوانستند  سنشان  رفتن  باال  با  اما  بودند، 
کار را ادامه دهند. پدر و مادرم زندگی فقیرانه 
و سختی داشتند. روستایی که ما در آن زندگی 
می کردیم، حتی آب لوله کشی نداشت و مادرم 
باید باالی کوه می رفت و شیلنگی را در مسیر 
آب می گذاشت؛ مسیری که مادرم ناچار بود هر 
شیلنگ  اوقات  گاهی  کند.  طی  نفس زنان  روز 
جابه جا می شد و او مجبور بود بارها این کار را 
تکرار کند. جاده خاکی و نبود بیمارستان باعث 
شد بعد از ابتال به سنگ کلیه چند ماهی با دردم 
مدارا کنم. آن قدر شرایطم وخیم شد که دکترها 
جوابم کردند. برای مادرم سخت بود من را به 
دست شویی که خارج از خانه بود، ببرد. اما من 
از امام رضا)ع( شفایم را گرفتم.20ساله که بودم، 
مشکالتی برای مادرم پیش آمد و پدرم ناچار شد 
بفروشد.  برای درمان مادرم  را  تمام زندگی مان 
نداشتیم.  هم  200تومانی  یک  حتی  ما  زمانی 
26ساله بودم که مجددا مادرم سکته کرد و یک 
بستری  دلیل  به  شد.  فلج  کامل  بدنش  طرف 
شدن مادرم در بیمارستانی در تهران حدود دو 
برایم  این مدت زندگی  بودم.  از مادرم دور  ماه 
دو  روزی خواهرم  بود.  و سیاه شده  تلخ  بسیار 
و یک دستگیره ساده  برایم خرید  کاموا  کالف 
زمان  آن  فروختم.  1500تومان  را  آن  و  بافتم 
همین  بود.  کاموا  کالف  یک  پول  1500تومان 
1500تومان جرقه ای در دلم زد و دوباره کارم 

سالمتی، نعمتی است که کسی 
قدردان آن نیست، مگر زمانی 
که پای مصیبتی یا بیماری ای به 
میان بیاید. البته عکس العمل 
بیشتر افراد ناامید شدن است، 
اما هستند افرادی که نه تنها به 
ناامیدی فرصت جوالن نمی دهند، 
بلکه در اوج مشکالت و ناامیدی ها 
راه تازه ای را در پیش می گیرند؛ 
راهی که بعد از مدتی راه گشای 
افراد دیگر می شود. از سوی دیگر 
در دنیای امروز برای پیشرفت 
کشور باید از ظرفیت های همه 
افراد استفاده کرد و چرخ اقتصاد 
را به گردش درآورد. دیگر معلولیت 
و ناتوانی دلیلی برای بی کاری و 
مصرف کننده بودن صرف نیست. 
اگرچه هنوز در جامعه ما بسیاری 
از معلوالن نمی توانند برای خود 
و جامعه شان مفید باشند، اما 
هستند معلوالنی که با تالششان 
در حرفه ای که می آموزند، سرآمد 
می شوند. فریبا معصومی 31ساله 
با وجود بیماری راشیتیسم که 
جز چشمان و سرانگشتان و مچ 
دست، تمام اندامش را اسیر کرده، 
یکی از همین افراد است. دختری 
که میل بافتنی و کالفی کاموای 
رنگی سال هاست با او انس گرفته 
است تا ببافد و بفروشد و در 
نمایشگاه ها هنرش را عرضه کند. 
در ادامه قصه فریبا را می خوانیم.
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را ادامه دادم. باز هم کالف خریدم و دستگیره 
بافتم و فروختم تا این که پولم 50 هزار تومان 
شد و همه آن را دادم و کالف کاموا خریدم و 
کلی وسیله بافتم و به بهزیستی فومن رفتم. بارها 
به بهزیستی رفته بودم و درخواست کمک داده 
جوانان  که  می شنیدم  پاسخ  همیشه  اما  بودم، 
کار  اصال  معلوالن  برای  و  هستند  بی کار  سالم 
نیست و هیچ پی گیری ای نمی کردند. نامه ای را 
به مدیرکل بهزیستی فومن دادم و چند روز بعد 
با یک مینی بوس به خانه ما آمدند. همه کارهای 
من را خریدند و حدود 300 هزار تومان درآمد 
من  به  فومن  بهزیستی  مدیرکل  کردم.  کسب 
گفت در آینده نمایشگاهی دارند که حتما من را 
به آن جا دعوت خواهند کرد. من هم با 300 هزار 
تومان کلی وسیله بافتم و در نمایشگاه به فروش 
رساندم و همین گونه گذشت و به این جا رسیدم.

 آیا طی این سال ها شما حامی ای داشتید 
سر  پشت  را  مسیر  راحت تر  بتوانید  تا 

بگذارید؟
به دست  از فروش محصوالتم  منبع درآمد من 
وضعیت  خودشان  منطقه  این  مردم  می آید. 
مالی مناسبی ندارند. من نیاز دارم در یک مکان 
غرفه  دستی  صنایع  نمایشگاه های  یا  عمومی تر 
کوچکی داشته باشم تا مردم از من خرید کنند. 
من حتی حاضرم با این شرایط جسمی ام هر جای 
ایران که باشد، بروم و هنرم را به مردم عرضه کنم، 
اما متاسفانه از من حمایتی نمی شود. من حتی 
حاضرم در شهرهای مختلف کالس های آموزشی 
برای افراد معلول و سالم برگزار کنم، اما باید شرایط 
آن مهیا شود. حتی بعد از آموزش آن ها حاضرم 
آثارشان را به فروش برسانم. من نه می خواهم و 
نه قبول می کنم به من کمک مالی شود. هیچ گاه 
من  از  می خواهم  فقط  نبوده.  این  من  خواسته 
حمایت شود و غرفه ای در نمایشگاه های دائمی 
یا فصلی و دوره ای صنایع دستی به من بدهند. 
همه فکر می کنند افراد معلول انسان های پرتوقعی 
اما  می خواهند.  کمک  دولت  از  فقط  و  هستند 
واقعا این گونه نیست. ما فقط می خواهیم حمایت 
شویم، حمایت معنوی. حمایت به این شکل که 

مِن کارآفرین جایی برای فروش محصوالتم داشته 
باشم. این کمک بهتر است یا من دستم را جلوی 
مردم دراز کنم و بگویم لباس ندارم، غذا ندارم و... 
من با حمایت های مردم به این جا رسیده ام. مردم 
از افرادی مثل من بسیار حمایت می کنند و قدر 
هنر ما را می دانند. یک بار به اصفهان و هشت 
بهشت رفتم. همان روز در جمع مردم گفتم زمانی 
که داشتم برای عروسک هایم دست و پا می بافتم، 
با خودم گفتم ای کاش این جوری که من دارم 
برای عروسک ها دست و پا می گذارم، خداوند هم 
این نعمت را به من عطا کند. همین حرف من 
البته  برود.  تمام عروسک هایم فروش  باعث شد 
مدیر توسعه کسب وکار و خدمات حوزه اشتغال 
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران حامی 
دانشکده  در  فضایی  و  بودند  من  برای  خوبی 
کارآفرینی تهران برای به نمایش گذاشتن آثارم 

به من دادند.
 به نظر شما چرا از هنر دست شما استقبال 

می شود؟
باشد.  معلولیت  به خاطر  آن  از  بخشی  شاید 
شاید اگر همین توانایی را داشتم اما سالم بودم، 
می بافم،  من  آن چه  مثل  چون  نداشت.  ارزشی 
این  ایران هست و هنرمندان بسیاری  تمام  در 
آثار را می بافند. اما دلیل این که مردم از آثار من 
که  است  شرایطی  دلیل  به  می کنند،  استقبال 
دارم. این که با وجود محدودیت های بسیار روی 
هم  تا  این جا هستم  من  ایستاده ام.  پای خودم 
به معلوالن و هم افراد سالم که ناامیدند، بگویم 
انتظار نداشته باشند کسی به آن ها کمک کند. 
باید دست روی پای خود بگذارند، بلند شوند و 

آینده خود را بسازند. 
 با تمام مشکالتی که سال ها با شما همراه 
خود  برای  جایی  توانسته  ناامیدی  بوده، 

دست وپا کند؟ 
من هم مثل همه آدم ها ناامید شده ام، اما شاید 
تفاوت من با افرادی که ناامید می شوند، این است 
که من به ناامیدی فرصت ندادم. راهی که امروز 
به زندگی من رنگ وبوی دیگری داده، درست در 
فرصت  با  من  درواقع  پدیدار شد.  ناامیدی  اوج 



 سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج          47

ندادن به ناامیدی راه حل را یافتم و از آن زمان 
سال ها می گذرد و خدا را شکر دیگر ناامیدی با 
فراموش کرده  را  راه خانه ام  و  است  غریبه  من 

است. 
برای  شغلی  هنرتان  با  توانستید  شما   
کارآفرینی  درواقع  کنید.  دست وپا  خود 
برای  توانسته  کارآفرینی  این  داشته اید. 

کسی اشتغال زایی کند؟ 
آموزش  نفر   50 به  را  هنر  این  سال  پنج  طی 
داده ام و در حال حاضر 15نفر با من همکاری 

یا  سرمایه  بتوانم  اگر  البته  دارند. 
کارم  حتما  باشم،  داشته  حمایتی 
افراد  برای  و  می دهم  وسعت  را 
بیشتری اشتغال زایی خواهم داشت. 
در اطراف من آدم های زیادی وجود 
مشکالتی  مالی  نظر  از  که  دارند 
دارند و اگر روزی بتوانم، حتما برای 
همه آن ها کاری خواهم کرد؛ کاری 
پای خود  روی  بتوانند  مرور  به  که 
بایستند و همانند من روزی حالل 

سر سفره خود ببرند. 
تسهیالت  و  وام  از  به حال  تا   

بانکی استفاده کرده اید؟
بله. من برای ادامه و گسترش کارم 
کرده ام  استفاده  بانکی  تسهیالت  از 

پرداخت  را  آن  اقساط  هم  حاضر  حال  در  و 
پنج  توانسته ام طی  را شاکرم که  می کنم. خدا 
سال گذشته مغازه ای برای آموزش خانم ها تهیه 
کنم و حاال خانه ای برای خودمان داریم. من قبل 
از این پنج سال تنها به نداشته هایم می اندیشیدم 
می رسیدند.  نظر  به  بزرگ  برایم  ضعف هایم  و 
اما حاال دیدگاهم به زندگی تغییر کرده و تنها 
داشته ها را می بینم. این نگاه زیباتر است و همه 

ما باید آن را بیاموزیم و به کار بگیریم. 
 از تبلیغات برای فروش محصوالتتان بهره 

می برید؟ 
در ابتدای کار چیزی از تبلیغات نمی دانستم و 
مشتریانم بیشتر مردم محله و همسایه ها بودند. 
اما به مرور به اهمیت تبلیغ پی بردم و فهمیدم 

با  بگذارد.  تاثیر  فروشم  میزان  روی  می تواند 
می توان  فهمیدم  داشتم،  که  پرس وجوهایی 
حاضر  حال  در  داشت.  تبلیغات  اینترنت  در 
من  محصوالت  حضوری  صورت  به  که  کسانی 
همین طور  می کنند.  تبلیغ  برایم  می بینند،  را 
در  را  کارهایم  نمونه  نمایشگاه ها  مسئوالن 
اینترنت و تلگرام می بینند و به من غرفه رایگان 

می دهند تا بتوانم محصوالتم را بفروشم.  
 برای جذب مشتری بیشتر چه راهی را در 

پیش گرفته اید؟

خوش رفتاری و محصول باکیفیت دست مشتری 
دادن بهترین راه جذب مشتری است. محصوالت 
من با این که کار دست هستند، قیمت مناسبی 
قیمت  هم  و  کیفیت  از  هم  خریداران  و  دارند 

راضی هستند. 
 نگاهتان به آینده چگونه است؟

بود.  خواهد  همه  برای  خوبی  روزهای  حتما 
به  تنها  و  کنیم  نگاه  مثبت  چیز  همه  به  باید 
در  اگر حمایت شوم،  کنیم.  فکر  داشته هایمان 
آموزش  زیادی  افراد  به  دور  نه چندان  آینده ای 
که  آرزویم  به  آینده  در  امیدوارم  داد.  خواهم 
تعلیم معلوالن است، برسم تا آن ها نیز بتوانند 
برای خودشان درآمدی داشته باشند؛ درآمدی 

.از دسترنجشان
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گو
ت و

گف

ویژگی ما ارتباط تنگاتنگ
با دانشگاه است

، رئیس اکرخانه گفت و گو �ب همدی رمحا�خ

زن فوالد رافع کت مخ ه �ش و عضو هیئت مد�ی

 المـیرا حسـینـی 
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 شـرکت دانش بنیـان مخزن فـوالد رافع 
در چـه زمینه هایـی فعالیـت می کند؟

ما در حوزه های گوناگونی فعال هسـتیم و دیگ 
بخـار، دیـگ آب گـرم و آب داغ، دیـگ روغـن 
داغ و نمـک مـذاب، پکیج هـای چنـد منظوره و 
تجهیـزات جانبـی همه این محصـوالت را تولید 
می کنیـم. عـالوه بـر این هـا محصـوالت دیگری 
هـم هسـتند که تولیدشـان براسـاس سـفارش 
اسـت. مثـل رکوپراتـور، اکونومایـزر، توربوالتور 

و...
 تفـاوت شـما با شـرکت های مشـابه در 
چـه چیـزی اسـت کـه باعـث شـده این 
کسـب  را  دانش بنیـان  عنـوان  شـرکت 

؟ کند
مـا تنهـا شـرکت دانش بنیـان ایرانـی هسـتیم 
از  می کنیـم.  فعالیـت  زمینه هـا  ایـن  در  کـه 
جملـه محصـوالت دانش بنیـان مـا می تـوان به 
اتوماتیـک  زغال سـنگ  سـوخت  مشـعل های 
گـرم  آب  بـرای  پکیج هایـی  مـا  کـرد.  اشـاره 
مصرفـی سـاختیم کـه بـا سـوخت زغال سـنگ 
کار می کننـد و کامـال هـم اتوماتیـک هسـتند. 
ایـن را ما بـرای اولین بار سـاخته ایم و نمونه اش 
در کل دنیـا وجـود ندارد. یا پکیـج چندمنظوره 
تفتـان را طراحـی کرده ایـم کـه هـم خروجـی 
آب گـرم مصرفـی دارد، هـم خروجـی آب گـرم 
و  اسـتخر  آب جکـوزی،  تاسیسـات، خروجـی 
سـونا. این طـوری بـا یک پکیـج می توانیـم تمام 
نیازهـا را تامیـن کنیـم و نیـازی به وجـود چند 
مبدل نیسـت، چـون این دسـتگاه پنج خروجی 
مسـتقل از هـم دارد. از طرفـی مصرف سـوخت 
آن پایین تـر اسـت، عمر بیشـتری دارد و قیمت 
آن نیـز نسـبت بـه نمونه هـای مشـابه کمتـر 

ست. ا
دیگ هـای تولیـد بخـار در ظرفیت هـای پاییـن 
کـه می توانـد در زمانـی کمتر از هشـت دقیقه، 
سیسـتم های  دیگـر  از  کنـد،  بخـار  تولیـد 
دانش بنیـان تولیـدی شـرکت ماسـت. راندمـان 
حرارتـی این دسـتگاه 93 درصد اسـت و از نظر 
قیمـت، 50 درصـد از نمونه های مشـابه ارزان تر 

ارتباط کم رنگ صنعت و دانشگاه، 
مشکلی است که طی این سال ها 
باعث شده تولید محصول دانش بنیان 
آن طور که باید و شاید از پیشرفت 
قابل مالحظه ای برخوردار نباشد. 
برای رفع همین مشکل هم 
شرکت های دانش بنیان شروع 
به فعالیت کردند تا این فاصله 
را پر کنند و دست پژوهش گران 
دانشگاهی را در دست صنعت گران 
بگذارند. در این میان صنعت گرانی 
نیز بودند که این نیاز را زودتر 
درک کردند و با کمک گرفتن از 
دانشگاهیان، محصوالت شرکت 
خود را به محصوالتی دانش بنیان 
ارتقا دادند. این شرکت ها به دلیل 
پیشینه ای که در بازار داشتند، 
بهتر و سریع تر از شرکت های نوپا 
توانستند جای محصوالت تازه خود 
را در بازار پیدا کنند و به موفقیت 
برسند. یکی از این شرکت ها، مخزن 
فوالد رافع است که 20 سال پیش 
فعالیت خود را در استان مازندران 
آغاز کرد و امروز یکی از شرکت های 
دانش بنیان صنعتی قوی است. با 
مهدی رحمانی، مدیر کارخانه و عضو 
هیئت مدیره این شرکت درباره 
راهی که مخزن فوالد رافع طی کرده 
و مسائل و مشکالت شرکت های 
دانش بنیان به گفت و گو پرداختیم. 
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اسـت. کار بعـدی کـه دو سـال اسـت روی آن 
تمرکـز کرده ایـم و طـرح نهایـی اش تقریبا تمام 
شـده و منتظـر گرفتـن تاییدیـه دانش بنیان آن 
هسـتیم، دیگ های چگالشـی اسـت که راندمان 

حرارتـی 98/5 درصـد دارند.
 ایـن شـرکت از چـه سـالی کار خـود را 
آغاز کـرد و از چـه زمانی بـه فعالیت های 

آورد؟ روی  دانش بنیـان 
مـا شـرکت را در سـال 75 تاسـیس کردیم و از 
سـال 89 تیم R&D در این شـرکت شکل گرفت 
و کم کـم آن را توسـعه دادیـم و از تخصص های 
مختلـف در ایـن تیـم کمـک گرفتیـم. در حال 
حاضـر اعضـای تیـم R&D را افـرادی تشـکیل 
دکتـرای  مکانیـک،  دکتـرای  کـه  می دهنـد 
مهندسـی مـواد، کارشناسـی ارشـد مهندسـی 
افـراد  ایـن  دارنـد.  و...  بـرق  دکتـرای  مـواد، 
نیروهـای قوی دانشـگاهی هسـتند کـه در کنار 
تیـم اجرایی فعالیـت می کننـد. می توانم بگویم 
از سـال 90 ایـن تیم بـه صورت کامال مسـتقل 
از تمـام بخش هـای کارخانـه فعـال اسـت و بـه 

کارهـای تحقیـق و توسـعه می پـردازد.
 شـما به عنوان مدیر کارخانـه به صورت 
مسـتقیم با تیم R&D و تولیـدات کارخانه 
در ارتبـاط هسـتید. براسـاس تجربیاتـی 
کـه داریـد، تفـاوت مدیریـت کارخانه ای 
معمولـی را بـا کارخانـه ای دانش بنیان در 

چـه مـواردی می بینید؟
محصـوالت  تولیدکننـده  کـه  کارخانـه ای  در 
پیچیـده  خیلـی  مسـائل  اسـت،  دانش بنیـان 
اسـت. چـون مـا قـرار اسـت کار علمـی انجـام 
دهیم، ارتباطمان با اسـاتیدی کـه در حوزه های 
پژوهشـی فعالیـت می کنند و پژوهش گـران در 
اسـت.  تنگاتنـگ  بسـیار  مرتبـط  رشـته های 
برنامـه مـا این اسـت کـه خروجـی دانشـگاه ها 
را در کارخانـه تسـت کنیـم. به این صـورت که 
مطالعـه  بـه  و  می کنیـم  را شناسـایی  ایده هـا 
کـه  می پردازیـم  علمـی  مقـاالت  بررسـی  و 
قابلیـت اجرایـی دارنـد و نیـازی را در داخـل 
و  اسـاتید  از  بعـد  می کننـد.  برطـرف  کشـور 

پژوهش گـران مربـوط دعـوت می کنیـم تـا در 
جلسـه ای نظراتشـان را مطـرح کننـد و بعد هم 
نمونـه آن محصـول را بـا نرم افزارهـا بـه صورت 
3D می سـازیم تـا بـه ایـده ای کلـی دربـاره آن 
برسـیم. بعد هم از آن ایـده برای تولید محصول 
مسـتقل اسـتفاده می کنیم و در صنعت نوآوری 
ایجاد می کنیم. از سـال 90 کـه چنین ارتباطی 
خروجی هـای  کرده ایـم،  برقـرار  دانشـگاه  بـا 
متفـاوت و بهتـری داشـته ایم. بنابرایـن عمـال 
بـه هیـچ عنـوان  مدیـر کارخانـه دانش بنیـان 
درگیـر روزمرگی نیسـت و دائم باید بـه فراتر از 
آن چـه وجـود دارد، فکـر کنـد. مثال مـا در حال 
حاضـر بـه جـز پروژه هایـی که بـا دانشـگاه ها و 
بـا کمـک پژوهش گـران تعریـف می کنیم، سـه 
قـرارداد بـا شـرکت های اروپایـی نیـز تعریـف 
کرده ایـم کـه در ایـن قراردادهـا قـرار اسـت یـا 
دانـش فنـی خودمـان را بـه آن ها بفروشـیم، یا 
دانش فنـی آن هـا را بخریـم و وارد کشـور کنیم. 
مـا با سـه برند برتـر دنیـا وارد مذاکره شـده ایم 
و قـرار اسـت معامله ای تقاطعی داشـته باشـیم. 
در دو مـورد بـه مرحلـه تفاهم نامـه رسـیده ایم 
و در حـال نوشـتن قـرارداد هسـتیم و در یـک 
مـورد نیـز هنـوز مذاکراتمـان به پایان نرسـیده 
اسـت. جالب اسـت بدانیـد در یکـی از توافقاتی 
کـه داریـم، قـرار بـر ایـن اسـت که دانـش فنی 
را بخریـم و شـرکت مذکـور هـم بـازار آسـیا را 
در اختیارمـان بگـذارد. به طور کلـی مدیریت در 
چنین کارخانـه ای نیاز به به برقـراری ارتباطات 
و پی گیری هایـی دارد کـه در کارخانـه معمولی 

نیـازی بـه آن ها نیسـت.
 در بخـش پیـدا کردن نیـروی متخصص 
نداریـد؟  مشـکلی  آن  نگه داشـت  و 
چـون ایـن یکـی از مشـکالت شـایع در 

اسـت. دانش بنیـان  شـرکت های 
جـزو  متخصـص  نیـروی  کـردن  پیـدا  اتفاقـا 
مشـکالت ماسـت. البته بـه دلیل شـرایط خوبی 
کـه در کارخانـه بـرای ایـن افراد مهیـا می کنیم، 
مشـکلی در نگه داشتن این افراد در مجموعه مان 
نداریـم. چون معتقدیم نیروی انسـانی، سـرمایه 
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شـرکت اسـت و بایـد از آن نگـه داری کـرد. امـا 
نیـروی  کـردن  پیـدا  کـه  این جاسـت  مشـکل 
متخصصـی کـه در رشـته تحصیلی خـود از نظر 
علمـی حرفی برای گفتن داشـته باشـد، سـخت 
اسـت. معمـوال افـراد تحصیل کرده مـا فقط نمره 
می گیرنـد و درس هـا را پـاس می کننـد، ولـی 
وقتـی وارد کار می شـوند، حتـی فرمـول کوچک 
انتقـال حرارتـی را هـم بلـد نیسـتند. مـا کاری 
را کـه بایـد در دانشـگاه انجـام می شـد، دوبـاره 
انجـام می دهیـم. بـرای آن ها دوره های آموزشـی 
برگـزار می کنیـم و یـک سـال طول می کشـد تا 
آن ها در مسـیر شـرکت قـرار بگیرنـد. در واقع از 
سـال سـوم اسـتخدام این افراد، آن هـا می توانند 
برای شـرکت آورده داشـته باشـند. واقعـا در این 
بخش مشـکل داریم. البته همـه فارغ التحصیالن 
دانشـگاه ها هـم ایـن مشـکل را ندارنـد، امـا این 
افـراد یـا بـرای خودشـان شـرکت دارنـد و در 
همان جـا کار می کننـد، یـا دنبـال ایـن هسـتند 
کـه یـک شـغل دولتی پیـدا کننـد و حقوق بگیر 
دولـت شـوند. معمـوال ترجیح می دهند ریسـک 
نکننـد و وارد کسـب و کارهای خصوصی نشـوند، 
در حالـی کـه اگـر دسـت بـه چنیـن ریسـکی 
بزننـد، شـاید بتوانند 10 سـال دیگر کسـب و کار 
خودشـان را داشـته باشـند. ولی متاسـفانه اکثرا 
نـگاه کارمندی دارند. این هم مشـکلی اسـت که 
بایـد بـا تامـل در آن نـگاه کـرد و برایـش راه حل 

مناسـب یافت.
چـه  بـا  فعالیتتـان  سـال های  طـی   

بودیـد؟ مواجـه  مشـکالتی 
در بخشـی کـه مـا فعالیـت می کنیـم، یعنـی 
حمایت هـای  بـه  گرمایشـی،  سیسـتم های 
دولتـی نیـاز داریـم. از آن جهت کـه دولت الزم 
اسـت در برابـر تولید دسـتگاه هایی کـه آالینده 
زیسـت محیطی هسـتند و مصرف انـرژی باالیی 
دارنـد، بایسـتد. بایـد شـرایطی فراهم شـود که 
شـرکت های تولیدکننـده چنیـن دسـتگاه هایی 
یـا از گردونـه رقابـت خـارج شـوند، یا سیسـتم 
خـود را ارتقـا دهنـد و مشـکالت آالیندگـی و 
را حـل کننـد. مشـکل  انـرژی خـود  مصـرف 

این جاسـت کـه دسـتگاه های آن هـا در ظاهر از 
نظـر قیمت ارزان تر هسـتند و خریداران معموال 
بـه علت ناآگاهـی ایـن اجنـاس را می خرند، در 
آن قـدر  انـرژی  مصـرف  در  تفـاوت  حالی کـه 
متفـاوت اسـت کـه ظـرف چنـد مـاه اختـالف 
قیمـت بیـن دسـتگاه ها از بیـن مـی رود و از آن 
بـه بعـد ضـررده می شـوند. یـک دلیـل توجـه 
نکـردن بـه ایـن قضیـه پاییـن بـودن قیمـت 
انـرژی در کشـور اسـت. از طرفی سـازمان نظام 
مهندسـی مـا هم روی این مسـائل حساسـیتی 
آالینـده  و  پرمصـرف  دسـتگاه های  و  نـدارد 
محیـط زیسـت به سـادگی تاییدیـه می گیرنـد. 
کـه  اسـت  دولتـی  سـازمان های  وظیفـه  ایـن 
نظـارت کننـد و در ایـن شـرایطی که بـا بحران 
انـرژی و آالینده هـا رو بـه رو هسـتیم، جلـوی به 

فـروش رفتـن ایـن دسـتگاه ها را بگیرنـد. 
محصـوالت  تاییـد  بروکراسـی  طرفـی  از 
دانشـگاهی بسـیار زمان بـر اسـت. مثـال بـرای 
دسـتگاهی کـه می خواهیـم تولیـد کنیـم و در 
حـال حاضـر 90 درصـد بـازار صادراتـی دارد، 
ظـرف چهار مـاه طرح آن را نوشـته ایم و چیزی 
در حـدود شـش مـاه طـول می کشـد تـا بتواند 
تاییدیه هـای الزم را اخـذ کنـد. بعـد هـم بـه 
مرحلـه طراحـی و خرید ماشـین آالت مورد نیاز 
می رسـیم و بـا این احـوال حدود دو سـال طول 
می کشـد تـا بتوانیـم ایـن محصـول را تولیـد 
کنیـم و ممکـن اسـت تـا آن زمـان بـازار خـود 
را از دسـت بدهیـم. بـه اعتقـاد من بایـد تفاوت 
قائل شـد میان شـرکت هایی کـه توانایی علمی 
و حسـن نیـت خـود را اثبـات کرده انـد با سـایر 
کار  کـه  شـرکت هایی  اسـت  الزم  شـرکت ها. 
علمی انجـام می دهنـد، گریدبندی شـوند. نگاه 
کـردن همـه افـراد بـه یک چشـم کار درسـتی 
نیسـت. مـا به هیچ وجـه مشـکل بـازار نداریـم. 
اگـر این زمان تایید و بروکراسـی ها کمتر شـود 
و جلـوی شـرکت هایی کـه محصـول مناسـب 
شـود،  گرفتـه  نحـوی  بـه  نمی کننـد،  تولیـد 
می توانیـم بـا قـدرت و سـرعت بـه فعالیت های 

.خـود در ایـن زمینـه ادامـه دهیـم
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گو
ت و

حل مشکالت اعتمادبه نفسگف
را باال می برد

ه اکلیفرنیا
گ

گفت و گو �ب سیدجواد اکظیم تبار، فارغ التحصیل دانش�

 پروین امامی 
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داشتید،  انقالب  رهبر  با  که  جلسه ای  در   
مطرح  پیشنهادی  چه  بود؟  چه  دغدغه تان 

کردید؟
در آن جلسه گفتم که مدتی است به میهن اسالمی 
به  را  من  نظر  مدت  این  در  نکته ای  و  برگشته ام 
خود جلب کرده است. آن هم نوع نگاهی است که 
مسئله  این  می شود.  پایتخت  در  به شهرستانی ها 
چندین بار و در موقعیت های مختلف من را درگیر 
کرده. گاهی این طور بوده که برای شرکت شخصی 
خودم یا طرح های دانش بنیانم تقاضای تسهیالت 
به عنوان  که  بوده  این طور  هم  گاهی  و  کرده ام 
نماینده یک دانشگاه شهرستانی در تهران به دنبال 
گرفتن مجوز بوده ام. اگر نگویم نگاه ها تحقیرآمیز 
بوده، می توانم بگویم حداقل نگاه ها از باال به پایین 
بوده است. به گونه ای که تقریبا به طور پیش فرض 
کارهای بزرگ مخصوص تهرانی هاست و ما به عنوان 
شهرستانی اگر بخواهیم با جایی صحبت کنیم تا 
پروژه بگیریم، باید حتما همراه یک تیم مقیم مرکز 
برویم. البته در همه موارد ما جنگیدیم و حقمان را 
گرفتیم، یا ان شاءاهلل می گیریم. موضوع سخن من اما 
چیزی فراتر از شکایت از نهادها برای تودیع حقوق 
یک شهرستانی است. عرض حقیر این بود که اگر 
سیاست کلی نظام بر تمرکززدایی از پایتخت است، 
شاید خوب باشد قانونی وضع شود که سهمیه ای 
برای شرکت های خارج از پایتخت برای پروژه ها در 
نظر گرفته شود. همان طور که رهبر انقالب چند 
سال پیش به ارگان ها دستور دادند که به شرکت های 
دانش بنیان پروژه واگذار کنند، و همین باعث جان 
گرفتن این شرکت ها شد. این بذری است که میوه 
آن چند سال آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد. 
در آن جلسه گفتم که اگر ایشان دستوری در زمینه 
تقویت شرکت ها و دانشگاه های شهرستانی بفرمایند، 
نتیجه ای مشابه بدهد و شاهد تمرکززدایی و تقویت 

متعادل جغرافیایی کشور باشیم.
 شما در حال حاضر چه مسئولیت هایی دارید؟

از زمان بازگشتم یک شرکت دانش بنیان تاسیس 
کرده ام. در هر هفته معموال چهار روز را در دانشگاه 
صنعتی نوشیروانی بابل به تدریس می گذرانم و یک 

روز را به شرکتی در تهران مشاوره می دهم.

سیدجواد کاظمی تبار که دکترای 
مهندسی برق )گرایش مخابرات( 
خود را از دانشگاه کالیفرنیا دریافت 
کرده و سال ها در آمریکا زندگی 
کرده است و در این مدت در چند 
شرکت معتبر در سیلیکون  ولی 
مشغول به کار بوده و با شرکتی 
همکاری داشته که در زمینه کشف 
تقلب های بانکی با 300 بانک کار 
می کرده است، حدود دو سال پیش 
به ایران برمی گردد تا در کشور 
خود خدمت کند. او در نشست 
سالیانه که جمعی از نخبگان 
با رهبر معظم انقالب اسالمی، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دیدار 
دارند، درباره مشکالتی که طی 
این مدت با آن برخورد داشته، 
صحبت کرده است. با کاظمی تبار 
درباره دالیلش برای بازگشت 
به ایران و مشکالتش در کشور 
و مسائلی که در این جلسه به 
آن ها پرداخته، گفت و گو کردیم.
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 چند نمونه از تبعیض ها و مشکالتی که با 
آن ها مواجه بودید، می فرمایید؟

دانشگاه  اطالعات  فناوری  گروه  سرپرست  من 
سرویس  درخواست  ارتباطات  شرکت  از  هستم. 
اینترنت کردم. ما درخواست خود را ارائه کردیم، 
اما با در بسته مواجه شدیم و جلوی پای ما بسیار 
حضرت  خدمت  که  روزی  آن  انداختند.  سنگ 
آقا بودم، باالخره بعد از مدت ها دوندگی موافقت 
را دریافت کرده بودم، ولی چند روز بعد باز هم 
حرفشان را پس گرفتند. ما قانونی داریم که وقتی 
دو ارگان دولتی با هم کار می کنند، نیازی به ارائه 
ضمانت نامه بانکی نیست. اما جالب است که شرکت 
ارتباطات زیرساخت از ما که دانشگاه دولتی هستیم، 
تومان  میلیون  مبلغ 380  به  بانکی  ضمانت نامه 
اداره  این  به  که  نامه هایی  بارها  کرد.  درخواست 
برده ام، تنها به خاطر یک کلمه پیش پاافتاده رد شده 
و مجبور شده ایم تمام مراحل را از اول طی کنیم. 
در حال حاضر که با شما صحبت می کنم، باالخره 
توانسته ایم این سرویس را که حق قانونی مان بود، 
بگیریم، اما با وساطت شخصی در تهران. توانستیم با 
معاون وزیر ارتباطات ارتباط بگیریم و او کانالی زد و 
واسطه شد تا این سرویس را در اختیارمان بگذارند.

مثال دیگری بزنم. یک  بار به یکی از شرکت ها در 
تهران زنگ زدم تا از آن ها تجهیزات آنتن وایرلس 
برای دانشگاه بخرم. قاعده به این شکل است که 
نهادی دولتی مثل دانشگاه در ابتدا پولی پرداخت 
نمی کند، بلکه پس از خریداری و نصب، مبلغ را 
می ترسید  شرکت  آن  اما  می پردازد.  شرکت  به 
و می گفت شما از تهران فاصله دارید و نمی توانم 
پرداخت را پی گیری کنم. عمال به خاطر فاصله مان از 
تهران ما را خودی نمی دانستند و از ما می ترسیدند.
باز هم به عنوان مثال باید مجوزی از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی می گرفتیم تا بتوانیم 
دیتا را از یک نقطه به نقطه دیگر ارسال کنیم. باز 
هم با مشکالت زیادی مواجه شدیم تا بتوانیم در 
باند فرکانسی آزاد، اجازه ارسال داده داشته باشیم. 

هنوز دو سال نشده که من به کشور برگشته ام 
و با وجود این که خیلی هم در بازار نبوده ام، این 
موارد را دیده ام، که تنها مشتی نمونه خروار است. 

این ها را در آن جلسه گفتم، نه برای این که شکایت 
کرده باشم، بلکه برای آن که به نظرم این مسئله 
بسیار مهمی است و می خواستم مسئوالن کشور 
در جریان باشند. چون می دانم این دغدغه را دارند 

که ثروت را به طور متعادل در کشور پخش کنند. 
حاال  برگشتید؟  کشور  به  که  شد  چطور   
از  دیده اید،  را  مشکالت  این  و  آمده اید  که 

برگشتن پشیمان نشدید؟
خیـر، از این کـه برگشـته ام به هیچ وجـه پشـیمان 
نیسـتم. بودن در ایـران آن قدر برایم فایـده دارد که 
بـه امکانات آمریـکا می چربد. من بعـد از تحصیلم 
هـم همان جـا بـودم و 11 سـال در آمریـکا زندگی 
کـردم. بـرای آمدنـم چندیـن دلیـل داشـتم. یکی 
پدر و مادرم بودند که دوسـت داشـتم در کنارشـان 
باشـم و اگـر مشـکلی داشـتند، حـل کنـم و آن ها 
بتواننـد نوه هایشـان را ببیننـد. خوشـحالی آن هـا 
برایـم خیلـی ارزش دارد. از طرفـی ما در کشـوری 
شـیعه مذهب زندگی می کنیم و بخشـی از بودجه 
مملکـت صـرف تبلیـغ بـرای ائمـه می شـود. این 
برایم ارزش داشـت و حس خوبی دارد که کشـوری 
را بسـازم کـه چنیـن ویژگـی ای را دارد. همـه این  
مسـائل معنوی را هم کنـار بگذاریـم، از نظر مادی 
هم زندگی کردن در ایران برایم سـاده تر اسـت. آن 
فشار و استرس کاری که در آمریکا وجود دارد و آن 
رقابت سـختی که در این کشـور جریان دارد، واقعا 
زندگـی را سـخت می کنـد. این جا اسـترس کاری 
بسـیار کمتر اسـت و من می توانم وقت بیشتری را 

برای خانـواده ام بگذارم. 
بـه  این کـه  از  ایـن مشـکالت  بـا وجـود همـه 
کشـورم بازگشـته ام، راضـی ام. پیش فـرض را بـر 
ایـن گذاشـته ام کـه اصوال زندگی آسـان نیسـت. 
اگـر هم مشـکلی وجـود داشـته باشـد، یکی یکی 
آن هـا را حل می کنیـم و خدا راه درسـت را پیش 
پایمـان می گـذارد. مهم این اسـت کـه هیچ وقت 
ناامید نشـویم، چـون پیروزی و فائـق آمدن بر هر 
مشـکل آن قدر شـیرین اسـت که همه سختی ها 
فراموش می شـود. بعد از پشـت سـر گذاشتن این 
مشـکالت اعتمادبه نفـس فـرد قوی تر می شـود و 
   .با قدرت بیشـتری مسـیرش را ادامـه می دهد
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محمدامین اسکندری دانشجوی 
دکترای دانشگاه شریف این 
روزها همراه یک تیم دوازده، 
سیزده نفره از دانشجویان همین 
دانشگاه در مجتمع خدمات 
فناوری دانشگاه شریف مشغول 
تحقیق و بررسی در زمینه 
احتراق، انرژی و حامل های 
فضایی است. کاری که به گفته 
اسکندری با وجود اهمتیش 
برای کشور، آن قدرها هم توسط 
مدیران جدی گرفته نمی شود 
و نبود بودجه و حمایت های 
کافی باعث شده اعضای این 
دفتر به مرور کم و کمتر شوند. 
اسکندری در این گفت و گوی 
مفصل از اتفاقاتی می گوید که در 
دفتر کوئن تک در جریان است. 

 اولین سوالم این است که اساسا کوئن تک در 
این مجتمع چکار می کند؟ 

دفاتری که در این مجتمع حضور دارند، وظیفه شان 
این است که سطوح تکنولوژی را که در دانشگاه ها 
از  حدی  به  دارد،  وجود  مختلف  دانشکده های  و 
فناوری برسانند که شرکت های خصوصی بتوانند از 
این فناوری استفاده کند. بنابراین این دفاتر درواقع 
شرکت نیستند و از پروژه هایی استفاده می کنند که 
فقط به دانشگاه ها داده می شود و بخش خصوصی 
هم به این نتیجه رسیده که دانشگاه این کار را بهتر 
از صنعت انجام می دهد. این مسئله به خصوص 
در مورد طرح های کالن ملی که در کشور تعریف 
می شود، اهمیت دارد. این طرح ها فقط به دانشگاه 
داده می شوند و شرکت خصوصی قرار نیست روی 
چنین طرح هایی کار کند. این طرح های کالن اغلب 
با هدف توسعه تکنولوژی از طریق دانشگاه به چنین 

دفاتری داده می شود.
تکنولوژی  توسعه  از  دقیقا  منظورتان   

چیست؟ 
سطوح تکنولوژی براساس استانداردهای بین المللی 
کنید  فرض  حاال  می شود.  تعریف  نه  تا  یک  از 
دانش  من  می گوید  و  می آید  امریکا  از  استادی 
را در یک کشور خارجی یا یک دانشگاه خارجی 
کسب کرده ام و بعد شروع به تدریس می کند یا 
یک نفر دانشی را تازه پیدا یا کشف کرده است. 
این اسمش دانش اولیه است و حاال این دانش اولیه 
کم کم تبدیل می شود به یک سری مدل هایی که 
می توانند رفتار را پیش بینی کنند و بعد طراحی 
از دل آن درمی آید. این ها سطح یک تا سه است 
که در دانشگاه اتفاق می افتد. برای توسعه فناوری 
در سطح سه تا پنج الزم است دفاتری مثل دفتر 
ما باشند که به صورت تجربی یا تئوری روی این 
قضیه کار کنند. این جاست که تازه صنعت می تواند 
از یک فناوری که ریسکش پایین آمده و هزینه 
محصول  در  به کارگیری  قابل  و  شده  آن  روی 
است، استفاده کند و خودش را به سطح نه توسعه 
این  در  که  دفاتری  کار  برساند. بنابراین  فناوری 
مجتمع هستند، در این راستا تعریف می شود. البته 
استثناهایی هم هست مثال در حوزه آی تی این 
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تعاریف وجود ندارد. دفتر ما هم در حوزه احتراق و 
انرژی کار می کند و زیر مجموعه دانشکده مهندسی 
هوافضا تحت نظارت اساتید دانشکده قرار دارد و 
هدف تشکیل این دفتر هم یک طرح ملی بوده به 
نام طرح ملی اکتساب فناوری طراحی، ساخت و 
تست موتور حامل های فضایی که در موتورهای 
است.  صلح آمیز  کامال  اما  دارد،  کاربرد  فضایی 
البته وقتی من در مورد کارمان صحبت می کنم 
و می گویم صلح آمیز است، خیلی ها لبخند می زنند 
که فقط حرفش را می زنی که طرحتان موشکی یا 
نظامی نیست. ولی خب برداشتشان درست مثل 
این است که بعضی ها از من می پرسیدند هوافضا 
این است  واقعیت  ولی  همان هواشناسی است؟! 
فناوری کامال صلح آمیز دارند و  این موتورها  که 
امروزه کاربرد نظامی ندارند. کشور ما در آینده برای 
این که بتواند در عرصه فضا حضور داشته باشد و 
این عرصه را از دست ندهد، به این فناوری نیاز 
دارد. بنابراین تصمیم گرفتند یک طرح ملی تعریف 
صنایع  و  شریف  دانشگاه  همکاری  با  که  کنند 
مربوط به حامل های فضایی در حال انجام است. 
به طور کلی دانش هوافضا باعث می شود مرزهای 
دانش گسترده تر شود. مثال توربوشارژها در ابتدا در 
هواپیماهایی که باید در ارتفاع باال پرواز می کردند، 
مورد استفاده قرار گرفت، اما امروز در خودروها هم 
استفاده می شود. یا مفهوم کاربراتور و انژکتور و... 
از هوافضا آمده است. به همین خاطر هم هست 
که کشورهای زیادی در این حوزه سرمایه گذاری 
می کنند و دفتر ما هم بر همین مبنا شکل گرفته 

است، اما سرریز دانش هم داریم. 
 مثل چی؟ 

به طور مثال ما در صنعت هوافضا مجبور هستیم 
قطر قطرات انژکتور را برای محاسباتمان اندازه گیری 
کنیم. با گذشت زمان و با توجه به توانمندی هایی 
که در دفتر ایجاد شد و محدودیت هایی که بود و 
دستگاهی را که برای چنین اندازه گیری الزم بود به 
ما نمی دادند، توانستیم خودمان چنین دستگاهی را 
بسازیم که قطر قطرات را اندازه گیری کند. هزینه 
این دستگاه برای ما بعد از کنار گذاشتن دستمزد 
همکاران و... چیزی حدود ده میلیون تومان درآمده 

که اگر بخواهیم معادل خارجی اش را تهیه کنیم، 
پانصد میلیون تومان هزینه دارد و با واسطه هایی که 
به خاطر شرایط تحریم ها وجود داشت، شاید حدود 
یک میلیارد تومان برایمان آب می خورد. حاال تصور 
کنید که اصال این هزینه را هم بکنیم و دستگاه را 
به ایران بیاوریم، اما اگر خراب شود نمی توانیم از 
خدمات پس از فروش استفاده کنیم. کمااین که این 
اتفاق االن هم در دانشگاه تهران افتاده و آقای دکتر 
اشجعی دستگاهی آوردند که خراب است و شرکت 
سازنده می گوید چون شما به صورت رسمی از من 
خرید نکردید، من هیچ تعهدی نسبت به شما ندارم. 
ولی دستگاهی که ما ساختیم، مال خودمان است 
و هر جور دلمان بخواهد تنظیمش می کنیم. یکی 
دیگر از سرریزهای دانشی که توانستیم با همکاری 
شرکت پاالیشگاه آبادان انجام دهیم، در رابطه با 
حوزه ناپایداری محفظه های توربین های گازی است 

و یک پروژه کامال اقتصادی است. 
 کمبود بودجه و... به طرح ملی که در حال 

انجامش هستید، لطمه ای نزده؟
به  توجه  با  ملی  طرحهای  از  بعضی  متاسفانه 
محدودیت هایی که دولت در بودجه داشته متوقف 
شده، ولی حضرت آقا در سخنرانی اخیر خود در 
دیدار با نخبگان دانشگاهی که معاون علم و فناوری 
ریاست جمهوری هم در آن جلسه حضور داشتند، 
دغدغه شان را در این زمینه مطرح کردند و این که 
چنین طرح هایی در حوزه هوافضا، ماهواره و دانش 
هسته ای نباید متوقف بشود. امیدوارم اقداماتی که در 
حال حاضر در معاونت در حال انجام است، به ثمر 
بنشیند و این طرح از بن بستی که یک سال اخیر توی 
آن افتاده بیرون بیاید و ما بتوانیم هدفمان را در رابطه 
با این طرح اجرایی کنیم. چون این طرح در حوزه 
اکتساب فناوری است و یک سری آزمایشگاه های ملی 
هم هست که در اسناد باالدستی کشور هم به آن 
اشاره شده و اگر اقداماتمان نتیجه دهد می توانیم 

یک سری آزمایشگاه های ملی ایجاد کنیم. 
 این دفتر چطور شکل گرفت؟

ایجاد  فناوری  خدمات  مجتمع  این که  از  قبل 
کارگاه های  که  بود  سوله  یک  این جا  بشود، 
برگزار می شد. من  آن  در  دانشکده های مختلف 
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سال 90 دانشجوی کارشناسی ارشد بودم. مدرک 
کارشناسی ام را از دانشگاه خواجه نصیر گرفته و به 
عنوان استعداد درخشان در دانشگاه شریف قبول 
حوزه  در  را  کارشناسی ام  پروژه  بنده  بودم.  شده 
بهینه سازی سیستمی ماهواره بر انجام داده بودم 
و بر همین اساس شروع به کارکردم. همان موقع 
بود که استاد راهنمایم پیشنهاد داد سراغ موتورهای 
این حوزه شدیم  وارد  برویم. وقتی  پیشران سبز 
دیدیم این پیشران های سبز، ترکیب اکسیژن مایع 
و کروسین هستند که البته سوخت های دیگری هم 
دارد. آن موقع آقای دکتر کریمی رئیس پژوهشگاه 
فضایی بود و من هم از دوران کارشناسی دوستانی 
بر  می شناختم.  فضایی  حامل های  صنایع  در  را 
جلساتی  و  گرفت  شکل  پروژه ای  اساس  همین 
برگزار شد. آقای دکتر کریمی پیشنهاد داد روی 
پروژه موتورهای کرایژنیک که مملکت برای انقال 
کار  دارد،  نیاز  آن ها  به  مدار  داخل  به  ماهواره 
کنیم. حرفشان این بود که ما باید از االن شروع 
کنیم که ده سال دیگر بتوانیم نیاز کشور را رفع 
کنیم. صنعت هم اعالم کرد در قسمت حامل های 
فضایی به چنین مواردی نیاز دارد تا کشور بتواند 
ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی را در مدار قرار 
بدهد. به این ترتیب گام اول کار شروع شد و یک 
کم کم  طرح  اصلی  تعریف  تا  کشید  طول  سال 
مشخص شود و در شورای عالی عطف وزارت علوم 
تصویب شود. در فاصله سال 90 تا 91 جلسات 
پیاپی برگزار شد و مطالعات مختلفی را انجام دادیم 
و در سال 91 قراردادی هم با سازمان فضایی وقت 
عقد کردیم. بنابراین هسته اولیه تیم آن جا شکل 
نام کوئن تک وجود  به  ولی هنوز چیزی  گرفت، 
نداشت. ما شش ماه روی این پروژه کار کردیم و 
امکان سنجی و مطالعاتمان را انجام دادیم و نتایجش 
را در اختیار دوستان در سازمان فضایی ایران قرار 
دادیم. در آن زمان تقریبا اعضای تیم مشخص شده 
بود، ولی مشکل این بود که هر کسی در خانه یا 
محل کار خودش کار می کرد و نمی توانستیم تیم را 
منسجم کنیم، در حالی که نیاز به گردش اطالعاتی 
داشتیم. بنابراین وقتی از دانشگاه به ما اطالع دادند 
که این جا می توانیم دفتری داشته باشیم، استقبال 

کردیم و اولین دفتری هم بودیم که در این مجتمع 
کار خودمان را شروع کردیم، در حالی که هنوز به 
طور رسمی هم افتتاح نشده بود و امکانات زیادی 
نداشت. وقتی در دفتر مستقر شدیم، خوشبختانه 
قراردادهای  و  فراهم شد  انجام طرح ملی  امکان 
کار  اول  گردید.  منعقد  رابطه  این  در  مختلفی 
پروژه  یک  که  بود  فناوری  شناسایی  صورت  به 
مطالعاتی محسوب می شد. در مرحله بعد توانستیم 
قراردادی خوب در رابطه با طراحی و امکان سنجی 
ساخت یک سری تست استند ببندیم که پروژه ای 
دو، سه ساله بود. در این فاصله پروژه هایی هم با 
داریم.  اجرا  حال  در  و...  آبادان  پاالیشگاه  مپنا، 
قراردادهای  این چند سال یک سری  در  خالصه 
کوچک بستیم و انتظار داشتیم پس از برجام اوضاع 
بهتر شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. کسانی 
که در صنایع مختلف با ما ارتباط دارند می گویند 
کار هست، ولی بودجه نیست. در همین یک سال 
هم شرایط به گونه ای بوده که ما نزدیک به سیصد 
میلیون طلب داریم. در پروژه دیگری هم حدود یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان طلب داریم و هیچ 

وصولی نداشته ایم.
 پس از جیب هزینه می کنید؟

از هزینه  و  از جیب خودشان  بله، مدیریت دفتر 
شخصی خودشان مبالغ را می پردازند و اعضای گروه 
هم فداکاری می کنند و پای کار می ایستند و همه 
مبلغ حداقلی را می گیریم تا بتوانیم کار را جلو ببریم. 
حاال امیدواریم تحولی ایجاد بشود و ما حداقل بتوانیم 

پول هایی را که طلب داریم، بگیریم. 
کنید  جمع  را  تیمتان  توانستید  چطور   
تاب  و  تب  حال  هر  به  دارید؟  نگه  سرپا  و 
مهاجرت به اروپا و امریکا به خصوص در میان 

فارغ التحصیالن دانشگاه شریف وجود دارد. 
دفتر  وارد  می خواستند  که  بچه هایی  اکثر  به  ما 
شوند می گفتیم که اگر بخواهید این جا کار کنید، 
اساتیدی که با ما همکاری دارند، دیگر برای رفتن 
از ایران به شما توصیه نامه نمی دهند. پس اگر قرار 
اگر  ولی  نمی گیریم،  را  جلویتان  بروید، ما  است 
می خواهید این جا باشید و کار کنید، ما آماده هستیم 
از شما حمایت کنیم. هر کسی براساس ویژگی های 
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شخصیتی خودش دالیلی برای ماندن یا رفتن دارد. 
بعضی ها عرق وطن دارند و می گویند حاضر نیستیم 
برویم امریکا یا هر کشور دیگری و فناوری را توسعه 
بدهیم که بعدها چه از نظر اقتصادی و چه از نظر 
نظامی و... می تواند علیه کشورمان مورد استفاده قرار 
گیرد. بعضی ها به خاطر خانواده شان ماندگار می شوند 
و... ولی واقعیت این است که هر کسی تا یک جایی 
می تواند براساس اعتقاداتش بماند، اما وقتی می بیند 
امکانات مورد نیاز را در دسترس ندارد، سرخورده 
می شود. طرف با خودش می گوید من فارغ التحصیل 
دانشگاه صنعتی شریف هستم، در بهترین دانشگاه 
درس خوانده ام، کم کاری هم نکرده ام، ولی باز هم 
کاری برایم نیست. نهایتش این است که باید یک 
کارمند ساده باشد و این تفکر واقعا بد است. آدم با 
خودش فکر می کند اصال برای چه با این فشار درس 
رشته های خیلی  می توانسته  حالی که  در  خوانده 
ساده تری را انتخاب کند و با فشار کمتری درس 
بخواند. این جاست که ممکن است رفتن را انتخاب 
کند. چون وظیفه اش را انجام داده است. اما در پاسخ 
به سوال شما، آنچه که باعث شده بچه ها در دفتر ما 
ماندگار شوند، این است که مدیریت دفتر با تعهدی 
که خودشان داشتند، سعی کردند حتی در سطح 
حداقلی، یک گردش مالی در دفتر ایجاد کنند. بچه ها 
هم می بینند دولت که پول نمی دهد، ولی به هر حال 
با همین گردش مالی کوچک گذران می کنند و 
منتظرند ببینند وضعیتمان در آینده بهتر می شود یا 
نه. حضرت آقا هم در بیاناتشان فرموده بودند که شما 
جوان ها را پیدا کنید، به آن ها امکانات حداقلی بدهید، 
آن ها چیز خاصی نمی خواهند، می خواهند کار کنند، 
می خواهند در این مملکت حس مفید بودن داشته 
باشند. شما کمترین امکانات را به آن ها بدهید، حاضر 
متاسفانه  ولی  کنند،  ترک  را  مملکت  نمی شوند 
یک سری از بچه ها می گذارند و می روند. االن هم به 
دانشجوهایی که به دفترمان می آیند می گویم در این 
راه قلبت باید مثل سنگ باشد و کفش آهنی بپوشی. 

 چرا قلب سنگی؟ 
چون وقتی پیشنهادی می دهیم که مطمئنیم به نفع 
نظام و مملکت و اسالم است، اما درک نمی کنند، 
قلبمان نباید خیلی ناراحت بشود. کفش آهنی هم 

باید بپوشیم که وقتی قرار است برای ایده مان از این 
سازمان به آن سازمان پاس داده  شویم، پاره نشود. اگر 
همین حمایت های مالی آقای دکتر نبود، ما هم شاید 
بی خیال کار می شدیم و ده سالی را که درس خواندیم 
فراموش می کردیم. مثل خیلی از بچه های شریف که 
خیلی باهوش هستند و وقتی می بینند یک نفر با راه 
انداختن یک مغازه فالفلی، ماهی نه میلیون تومان 
درآمد دارد، با یک دو دوتا، چهارتای ساده می فهمند 
راه کاسبی بهتر است. طرف فارغ التحصیل شریف 
است با خودش می گوید من این همه در طول ماه 
حرص بخورم و استرس داشته باشد که ماهی سه 
می روم  باشم؟! خب  داشته  درآمد  تومان  میلیون 
کاسب می شوم. اتفاقا این بچه ها خیلی هم در این راه 
موفق می شوند، چون بسیار باهوش هستند. بعضی ها 
هم به خارج از کشور مهاجرت می  کنند، چون آن جا 
امکانات برایشان فراهم است. حمایت های آقای دکتر 
بود که تیم را سرپا نگه داشت. او چیزی حدود صد و 
پنجاه میلیون تومان از جیب خودشان پول گذاشت، 
چون وطن پرست است و کشورش را دوست دارد. 
آن وقت ما به فالن اداره دولتی مراجعه می کنیم که 
بودجه بگیریم، نمی دهند. طرح به نفع نظام و کشور 
است و از جیب خودشان هم که قرار نیست پولی 

بدهند، ولی نمی دهند. 
به  اگر  می کند  فکر  خودش  با  هم  طرف   
در  امکانات  و  نمی شود  توجه  ایده هایش 
اخیتارش قرار نمی گیرد، اصال چرا باید عمرش 

را روی آن بگذارد؟
بله، متاسفانه همین طور است. 

 در پایان به طور مشخص از مسئولین چه 
انتظاری دارید؟

از مسئولین می خواهیم کمی با فکر و تحقیق تصمیم 
بگیرند. ببینند در خارج از ایران چگونه کار می شود 
که هم شرکت های خصوصی راضی هستند، هم 
دانشجو و هم دانشگاه. ما هم می توانیم ایران را جایی 
بهتر برای زندگی کنیم. در رابطه با کار خودمان ما 
در زمینه فناوری و توسعه مشکل داریم و زیرساخت 
توسعه فناوری در کشور مهیا نیست. از مسئولین 
می خواهیم در این رابطه چاره جویی کنند. اگر هم 

.نیاز بود ما آماده کمک به آن ها هستیم
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پـای  پیـش  را  اصولـی  شـفابخش،  باغ هـای 
طراحـان نهـاد تـا بـا جدیـت و جسـارتی بیش 
از پیـش، بـه طراحـی فضاهایـی با ایـن ویژگی 
بپردازنـد. از اصول مطرح شـده توسـط مارکوس 
می تـوان به خوانایی و قابـل درک بودن محیط، 
ایجـاد حس امنیـت بـرای کاربر، ایجـاد فرصت 

تمـاس و لمـس طبیعـت و... اشـاره کرد. 
آن گونـه که تاکنون اکثریت مـا در طول زندگی 
خـود تجربـه کرده ایـم، حضور در بیمارسـتان ها 
و فضاهایی همچون آسایشـگاه های سـالمندان، 
حسـی ناخوشـایند را بـرای مـا بـه همـراه دارد. 
تحـت  بیمـار  روی  اول  وهلـه  در  حـس  ایـن 
درمـان تاثیـری جـدی می گـذارد و منجـر بـه 
یـأس و ناامیـدی در طـول درمـان او می شـود 
و پـس از آن بـرای مراجعیـن و پرسـنل ایـن 
فضاهـا حسـی آزاردهنـده محسـوب می شـود. 
در دو دهـه اخیـر پـس از رونـق ایـده باغ هـای 
شـفابخش بـرای مراکـز درمانـی، مراکـزی کـه 
اسـتفاده از عناصـر طبیعـی را در طراحـی خود 
جای داده اند، توانسـته اند این حس ناخوشـایند 
را تـا حـد زیـادی کاهـش دهند و باعـث تقلیل 
از  بسـیاری  درمـان  طـول  در  چشـم گیری 

بیماری هـا حتـی سـرطان شـوند. 
در دنیای مدرنیزه شـده و ماشـینی عصر حاضر، 
کـه روزمرگـی بـا سـرعت توصیف ناپذیـری در 
جریـان اسـت، انسـان عصـر معاصـر نیازمنـد 
و  تنش هـا  فراموشـی  بـرای  پناهگاهـی 
اسـترس های ناشـی از این سـبک زندگی است. 
می تـوان این گونـه بیـان کـرد کـه ایده سـاخت 
باغ های شـفابخش، بـرای کاربری هـای متفاوت 
همچـون مـدارس، فضاهای مسـکونی، فضاهای 
بـاز شـهری و... نیـز می توانـد ثمربخـش واقـع 

 . د شو
حال ممکن اسـت این پرسـش مطرح شـود که 
طبیعـت بنـا بر کـدام ویژگـی خود، تـا این حد 

می توانـد در درمـان بیماری موثـر واقع گردد؟
در پاسـخ بایـد گفـت کـه یکـی از ویژگی هـای 
جالـب توجـه طبیعت، کـه از پیدایش انسـان تا 
کنـون، مـورد بحـث و اهمیـت بـوده، تغییـرات 

آیــا ندیــدی کــه خــدا از آســمان آبــی را نــازل 
کــرد و همــان را در منابــع و چشــمه های 
زیرزمینــی جــاری نمــود و ســپس بــه وســیله 
ــی آورد  ــرون م ــی را بی ــواره زراعت آن آب هم
ــس  ــت، پ ــون اس ــای گوناگ ــه دارای رنگ ه ک
ــی  ــو می بین ــکاند و ت ــت را می خش از آن کش
کــه پــس از ســبزی و خرمــی زردرنــگ 
می شــود، آن گاه آن را بــه صــورت کاه و خــس 
ــرای  ــر ب ــن ام ــا در ای متفــرق می ســازد، همان

ــان خــرد تذکــری اســت. صاحب
سوره زمر/ آیه 21

»آب درمانـــی«،  »موســـیقی درمانی«، 
اصطالحاتـــی  و...  »رایحه درمانـــی« 
نه چنـــدان غریب انـــد کـــه در ســـال های 
شـــنیده  بســـیاری  گـــوش  بـــه  اخیـــر 
ــن  ــی ایـ ــترک تمامـ ــل مشـ ــده اند. فصـ شـ
ــودن  ــر بـ ــدای از درمان گـ ــات، جـ اصطالحـ
ـــی  ـــر طبیع ـــت و عناص ـــور طبیع ـــا، حض آن ه
در آن هاســـت. درواقـــع این بـــار، عناصـــر 
طبیعـــی همچـــون پزشـــکی ایفـــای نقـــش 
بیماری هـــای  درمـــان  بـــه  و  می کننـــد 

انســـان بـــه پـــا می خیزنـــد.
»منظـر شـفابخش« کـه گشـتالت و چکیده ای 
از همـه مـوارد مذکـور اسـت، مدتـی نه چنـدان 
طوالنـی اسـت کـه از عمـر رواجـش می گـذرد. 
منظـر شـفابخش، نقطه تالقی طراحـی منظر با 

اهـداف پزشـکی اسـت. )شـاهچراغی،1394(
در قرون گذشـته، از آن زمـان که معابد درمانی 
یونـان و رم سـاخته می شـد،  و صومعه هـا در 
طبیعـت همواره مامن و پناهگاهـی برای درمان 
و حتـی پیش گیـری از بیماری هـای رایـج زمان 
بـود. تـا آن جا کـه در اواخر قرن 18، هرشـفیلد 
)نظریه پـرداز آلمانـی(، بـا مطـرح کـردن ایـده 
طراحـی باغ هـای شـفابخش بـرای محوطه های 
مراکـز درمانـی، بـه این سـبک طراحـی رونق و 

بخشید.  بیشـتری  رسمیت 
پس از آن در سـال 2001، مارکوس در نشـریه 
معمـاری منظـر، بـا معرفـی هفـت مولفـه برای 
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گـذر  چرخـه  اسـت.  آن  منظـم  و  سلسـله وار 
فصـول از بهـار تـا زمسـتان، خشـک شـدن و 
ریـزش برگ هـا و رویـش دوبـاره آن، چرخـه 
تاریکـی طـی شـبانه روز، همـه و  روشـنایی و 
همـه تغییراتی اسـت کـه حس ترمیـم و حیات 
مجـدد در آن هـا به خوبی قابل مشـاهده اسـت. 
حـواس پنج گانه انسـان نیـز )چشـایی، بینایی، 
بویایـی، شـنوایی، المسـه( بـه وسـیله عناصری 
همچـون صـدای آب، صـدای پرنـدگان، رایحـه 
گل هـا، وزش بـاد و... تحریـک شـده و بـا توجه 
بـه کشـش ذاتـی و فطری که به سـوی طبیعت 
دارد، دچـار »اغنـای حـواس« می شـود. به بیان 
دیگـر، افزون بر احسـاس آرامـش و امنیت، این 
تغییر و بهبود و ترمیم شـدن را در جسـم و روح 
خویـش نیـز احسـاس کـرده و این ویژگـی را از 

طبیعـت ادراک شـده دریافـت می کنـد. 
بـا ایـن تفاسـیر می تـوان خاطرنشـان شـد کـه 
یکـی از مهم تریـن دالیـل موفقیـت و ثمربخش 
بـودن یک باغ شـفابخش، امـکان ادراک چرخه 
حیات در آن اسـت. انسـان امروز در محیط های 
شـهری پـر از هرج ومـرج و آشـفتگی، از ادراک 
بـوده و  بـا محیـط عاجـز  ارتبـاط  برقـراری  و 
همیـن مهـم منجـر بـه ایجـاد اسـترس و تنش 
و پرخاش گـری در او می شـود. چـه بسـا کـه 

و  طبیعـت  از  صحیـح  و  بجـا  اسـتفاده ای  بـا 
عناصـر طبیعـی در سـطح شـهر و کاربری های 
متفـاوت، بتـوان تـا حـد چشـم گیری از حجـم 
ایـن تنش هـا کاسـت تا انسـان امـروز بـا وجود 
روزمرگی هـا و تنش هـای هـرروزه خـود، مامنی 
برای فراموشـی و آرامشـی هرچند مختصر را در 

 .اختیار داشـته باشـد
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در روزگاری زندگـی می کنیم که اهمیت ورزش 
بیـش از هـر زمـان دیگـری خـود را در معـرض 
نمایش گذاشـته اسـت. زندگی ماشـینی سـبب 
شـده تـا افـراد نسـبت بـه فعالیت های ورزشـی 
توجهـی نشـان ندهند. حتی سـاده ترین ورزش، 
بـا توجـه بـه آلودگـی  یعنـی پیـاده روی هـم 
هـوا و پیشـرفت وسـایل حمـل و نقـل عمومی 
و ماشـین ها بـه خاطره هـا پیوسـته اسـت. در 
کنـار ایـن بی توجهـی بـه تحـرک بدنی، شـاهد 
تغذیـه ناسـالم جامعـه نیـز هسـتیم و مجموعه 
ایـن عوامـل دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد 
تـا افـراد را بـه سـوی بیماری هـای خطرنـاک 
سـوق دهنـد. بـه همین دلیـل توجه بـه ورزش 
از نقطـه نظـر علمـی امـری ضـروری به شـمار 
مـی رود. در همین راسـتا دانشـکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشـی دانشـگاه شهید بهشـتی نیز که 
سـابقه تاسـیس آن بـه سـال 82 بازمی گـردد، 
اقـدام بـه تهیه یک نشـریه علمی دانشـجویی با 
عنـوان »نشـاط ورزش« کرده اسـت. دانشـکده 
تربیـت بدنـی و علـوم ورزشـی این دانشـگاه در 
حـال حاضر در سـه گـروه آموزشـی فیزیولوژی 
ورزش، مدیریـت و برنامه ریـزی در تربیت بدنی 

و رفتـار حرکتـی دانشـجو می پذیـرد.
نشـریه علمـی دانشـجویی »نشـاط ورزش« بـه 
صـورت فصلنامـه منتشـر مي شـود. این نشـریه 
مقـاالت دانشـجویان را از دانشـگاه های کشـور 
کـه به صورت ترجمـه یا گردآوری اسـت، چاپ 
می کنـد. تـا به حال 15 شـماره از ایـن مجله به 

چاپ رسـیده اسـت.
مدیـر مسـئول مجلـه »نشـاط ورزش« نصـور 

ورزش و زندگی
هل نشاط ورزش  مب

خ
معر�

عهـده  بـه  آن  و  سـردبیری  اسـت  احمـدی 
عبدالصالـح زر اسـت. داوران علمـي ایـن مجلـه 
نمـازي زاده، دکتـر  از: دکتـر مهـدي  عبارتنـد 
خسـرو ابراهیـم، دکتـر محمدعلـي اصالنخاني، 
دکتـر بهـروز عبدلـي، دکتـر فریبـرز هوانلـو و 
دکتـر مریـم نورشـاهی. دبیری علمـی مجله را 
امیـر شـمس برعهـده دارد و کارهـای اجرایـی 
را زهـره فیاضـی، صدیقـه فینـی زاده و محمـد 

می دهنـد. انجـام  کریمـی زاده 
در آخریـن شـماره مجله نشـاط ورزش مطالبی 
را بـا عناوین ایمنـی زمین بازی، تاثیر اسـتفاده 
از  پیشـگیری  بـر  غذایـی  رژیـم  در  فیبـر  از 
تاثیـر معلمـان  سـندروم متابولیـک و چاقـی، 
آموزش دیـده در مهارت هـای حرکتی- بنیادی 
ادراکـی  خـود  و  حرکتـی  صالحیت هـای  بـر 
کـودکان، تیپرینـگ، فعالیـت بدنـی در دوران 
بـر  مـروری  اسـتخوان،  سـالمتی  و  کودکـی 
 .اسـتحکام روانـی در ورزش و... می خوانیـد

ش
زار

گ

  ماجده مقدم 



64          سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج

ش
زار

گ

 علی رنجی پور 

چند گزاره در آسیب شناسی 
معماری معاصر ایران

ب به ای �خ ر ب
ت

ان � گزاره دوم: معماری معارص ا�ی

از تعامل سنت و مدرنیته است
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بیژن شافعی،  رفیعی،  محمد مجیدی، کوروش 
و  قدوسی   محمدرضا  میرزا،  مشهدی  علیرضا 
از  از معماران دیگر که اسمشان قطعا  بسیاری 
قلم افتاده، اشاره کرد که با استفاده از موتیف های 
ایرانی -به عنوان منابع الهام در زیبایی شناسی و 
کارکرد- فرم هایی تازه  آفریده و کارکردهایی نو 

تعریف کرده اند. 
از میان آثار معاصر می توان شاهکارهایی چون برج 
آزادی، موزه هنرهای معاصر، تئاتر شهر، سازه های 
آبی شوشتر و... را به یاد آورد که اگرچه عمرشان 
به 50 سال نمی رسند، اما بار هویت معاصر ایران را 
به دوش کشیده اند. از این فراتر، دوره های گسسته 
تاریخ ایران را به هم گره زده اند و از این جهت 
می توانند در تاریخ معماری معاصر جهان، به عنوان 
قرار  تحقیق  و  مطالعه  مورد  موردی  نمونه های 
بگیرند؛ نمونه هایی که از تجربه هایی ناب در تعامل 

میان سنت و مدرنیته حکایت می کنند. 
نه فقط این ها، حتی در آثار متاخران نیز می توان به 
نمونه هایی رسید که در قواره های جهانی موفقیت 
به دست آورده اند. آثاری مانند »پل طبیعت«، که 
امروز آن را در مقیاس جهانی اثری موفق معرفی 
می کنند که در بهترین حالت ممکن با مردمی که 
از رو یا زیرش رد می شوند، ارتباط برقرار می کند. 
از این پس »پل طبیعت« را یکی از پایه های ثابت 
مطالعه در زمینه طراحی پل ها و سازه های عمومی 
شهری می شناسند که در مطالعات اولیه طرح های 
شهری و پروژه های دانشجویی در سراسر جهان 
معتبر   )Case Study( موردی  نمونه های  جزو 

محل رجوع خواهد بود.
اما  البته یک پروژه خاص است،  »پل طبیعت« 
آن هایی که دست در کار طراحی و شرکت در 
مسابقات دارند، می دانند چه بسیار طرح هایی در 
مزایده های گوناگون  و  این سطح  در مسابقات 
ارائه و حتی برنده می  شوند، اما هرگز فرصت ظهور 
و بروز پیدا نمی کنند. مریم عراقیان و علیرضا و 
بودند  خوش شانس  »دیبا«  بچه های  و  بهزادی 
که  بودیم  خوش شانس  تهران  اهالی  ما  البته  و 
طرحشان، پل شد و پلشان نشانه ای از ظرفیت های 

 .معماری معاصر ایران

این چند خط دومین بخش از سری یادداشت های 
کوتاهی است که به طور منظم حول محور این 

سوال فکر شده  و می شوند: 
منبعی  و  الگو  یک  می تواند  ایران  معماری  »آیا 

الهام بخش برای معماری معاصر جهان باشد؟«
در شماره گذشته با تامل بر این سوال و نگاهی به 
نابسامانی های موجود به این گزاره ظاهرا متناقض 
رسیدیم که معماری متفاوت از آن چیزی است که 
آن را معماری می شناسیم. این بار کمی عینی تر و 
از  را  نقطه های مثبت  می رویم و معماری  سراغ 
منظر معماران موفق و سرشناس و صاحب سبک 

بررسی می کنیم. 
ساده  عنوان  هیچ  به  ظاهرش  خالف  بر  سوال 
نیست. به هیچ وجه نمی توان به این سوال جواب 
قطعی -چه مثبت و چه منفی- داد. اگر کسی با 
قطعیت جوابش به سوال باال »نه« باشد، می توان 

در دو سطح با او به مخالفت برخاست.
سطح اول، می توان به آثاری خارق العاده در تاریخ 
و  هنر  تاریخ  که جزو  کرد  اشاره  ایران  معماری 
الهام  منبع  و  می روند  شمار  به  جهان  معماری 
تاریخی گوناگون  ادوار  هنرمندان و معماران در 

-ازجمله تاریخ معاصر- بوده و هستند. 
صحبت  موضوع  بیشتر  -که  دوم  سطح  در  و 
دوره  موفق  آثار  از  فهرستی  می توان  ماست- 
معاصر  را پیش روی مخالف خوان گذاشت و به 
ویژگی هایی اشاره کرد که اوال متاثر از فرهنگ 
جغرافیای  سرزمینی  واقعیت های  و  هویت  و 
ایران اند و ثانیا قابلیت تعمیم و برداشت جهانی 

دارند. 
کافی است موفقیت های سال های اخیر معماران 
یا  برشماریم،  را  بین المللی  مسابقات  در  ایرانی 
نگاهی به آثار مجردی بیندازیم که از جنبه های 
اجرا شده اند،  و  اعال طراحی  گوناگون در حدی 
زیبایی شناسی  چه  و  کارکرد  حوزه  در  چه  و 

حرف هایی تازه و منطقی برای گفتن دارند.
نام هایی  می توان  معاصر  معماران  نسل  از چند 
سیحون،   میرفندرسکی،  فرمانفرمایان،  چون 
امانت، دیبا، کالنتری، احمدی و... را نوشت. از 
چون  جوانی  معماران  به  می توان  نیز  متاخران 
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 مسعود اکبری یگانه 
پژوهش گر

معماری ایده آل، با صرفه جویی
75 درصدی انرژی

�خ که نورمن فاس�ت ساخته است ایب معماری و تکنولوژیک ساخ�ت عب
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ــل  ــور کام ــی به ط ــور، طرح ــوارد مذک ــه م ب
ــار  ــاِر آن، رفت ــه معم ــود ک ــد ب ــق خواه موف
ــدس  ــد و مهن ــی درک کن ــازه ها را به خوب س
ســازه آن، بــه طراحــی معمــاری و معیارهــای 

زیبایی شناســی آگاه و متعهــد باشــد.
معنــی  بــه   »Architecture« واژه  در 
ــی  ــر زبان هــای اروپای »معمــاری« کــه در اکث
ــی  ــأ یونان ــک« )Tech( منش ــت، »ت ــج اس رای
نیــز   »Technology« واژه  در  کــه  دارد 
موجــود اســت و ایــن خــود مویــد ایــن اســت 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــی تاریخ ــن دو تعامل ــه ای ک
دارنــد. اگــر درخصــوص تاثیــر تکنولــوژی 
ــد  ــد، بای ــان آی ــه می ــخن ب ــاری س ــر معم ب
ــا  ــوژی ب ــاری و تکنول ــر معم ــه اگ ــت ک گف
یکدیگــر هــم گام  و هم قــدم باشــند، ایــن 
تاثیــر نامحســوس اســت، ولــی اگــر معمــاری 
از تکنولــوژی عقــب بیفتــد و هــم گام نباشــد، 
ــث  ــود و باع ــد ب ــوس خواه ــر محس ــن تاثی ای
دگرگونی هایــی در معمــاری خواهــد شــد. 
تاثیــر  بنابرایــن معمــاری همــواره تحــت 
تکنولــوژی و وابســته بــه آن اســت؛ خــواه ایــن 
ــاری از  ــای معم ــت ارتق ــری در جه تاثیرپذی
لحــاظ خصوصیــات فضایــی و معنایــی باشــد و 
خــواه در جهــت تضعیــف آن هــا و نشــان دادن 

ــان. ــاری و انس ــر معم ــوژی ب ــلط تکنول تس
داویــود درخصــوص لــزوم تجلــی هنــر و 
مهندســی در یــک شــخص می گویــد: چگونــه 
ممکــن اســت بــا ایــن همــه پیچیدگــی علــوم 
و گســتردگی هــر دو رشــته معمــاری و ســازه، 
کســی بتوانــد در هــر دو مــورد صاحــب 
تخصــص و فــن شــود؟ جــواب ســاده ای بــرای 
ــه  ــزاری ب ــان اب ــود دارد: انس ــوال وج ــن س ای
نــام تکنولــوژی در دســت دارد. تکنولــوژی 
پویــا و پیش رونــده امــروز، جوابــی بــرای 
ــوژی و  ــناخت تکنول ــت. ش ــی سوال هاس تمام
صورت هــای آن، بــه معمــار و مهنــدس ســازه 
ایــن امــکان را می دهــد کــه بتواننــد بــا زبانــی 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــا یکدیگــر ارتب مشــترک ب
زبانــی کــه امــروزه بســیار پیشــرفته و در عیــن 

ــت  ــه ای از خالقی ــاری در لحظ ــه معم »این ک
بــه وجــود می آیــد، یــک حقیقــت انکارناپذیــر 
اســت. هنگامــی کــه ذهــن درگیــر چگونگــی 
اســتحکام یــک ســاختمان و نیــز تامیــن 
خواســته هایی بــرای آســایش و راحتــی اســت 
و بــرای رســیدن بــه هدفــی متعالی تــر از 
تامیــن نیازهــای صرفــا کارکــردی برانگیختــه 
ــای  ــا توانایی ه ــردد ت ــاده می گ ــود و آم می ش
ــذارد.«  ــش گ ــرض نمای ــه مع ــاعرانه ای را ب ش

لوکوربوزیه
معماری، تکنولوژی، سازه

معمــاری، تکنولــوژی و ســازه، همــواره بــا 
یکدیگــر در ارتبــاط بوده انــد و ایــن امــر 
ــا از یکدیگــر شــده  ــر آن ه ــر و تاث ســبب تاثی
اســت. هنــر مهندســی ســازه، یعنــی اســتفاده 
ــرای  ــازه ب ــی س ــبه و طراح ــی محاس از مبان
تبدیــل ایده هــا و مفاهیــم بــه ســاختمان هایی 
ــدار باشــند، از مــواد  ــر نیروهــا پای کــه در براب
و مصالــح بــه نحــو اقتصــادی اســتفاده کننــد 
ــای زیبایی شناســی در ســاختمان  ــه نیازه و ب
پاســخ مثبــت دهنــد. مهنــدس ســازه در ایــن 
ــی را در  ــول طراح ــد اص ــا بای ــیر، نه تنه مس
ــازه ای  انتخــاب مناســب ترین سیســتم های س
ــن  ــرد ای ــد عملک ــه بای ــرد، بلک ــر بگی در نظ
ــرای  ــاوت ب ــرایط متف ــز در ش ــتم را نی سیس
ــوق  ــای ف ــته ها و معیاره ــه خواس ــیدن ب رس
ــد  ــی کن ــی و ارزیاب ــق بررس ــورت دقی ــه ص ب
ــازه ای  ــبات س ــی و محاس ــد طراح ــا فراین ت
بــه یــک نتیجــه واحــد و مشــترک کــه 
ــد،  ــرح باش ــای ط ــی نیازه ــده تمام تامین کنن
منتهــی شــود. از طــرف دیگــر، مهندس ســازه 
ــه مســائل  ــل نحــوه نگــرش خــاص ب ــه دلی ب
ســاختمان، یــک فــرد عمل گراســت. در عیــن 
ــد دارای  ــز بای ــوب نی ــار خ ــک معم ــال، ی ح
دانــش عمومــی در مــورد رفتــار ســازه ها 
باشــد. به عــالوه او بایــد یــک هنرمنــد و 
متعهــد بــه رعایــت اصــول طراحــی معمــاری 
و معیارهــای زیبایی شناســی باشــد. بــا توجــه 
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ــه مناســبی  حــال پیچیــده شــده اســت. نمون
ــترک،  ــان مش ــن زب ــری ای ــرات به کارگی از اث
مربــوط بــه تــاالر شــورای شــهر لنــدن اســت. 
ایــن تــاالر را نورمــن فاســتر معمــار برجســته 

ــرده اســت. ــی طراحــی ک بریتانیای

تاالر شورای شهر لندن
در ســال 1998 میــالدی، گــروه معمــاری 
»فاســتر و همــکاران« موفــق بــه کســب 
ــاالر  ــه اول مســابقه طراحــی ســاختمان ت رتب
ــات اجــرای  ــدن شــد. عملی شــورای شــهر لن
ــاز و در  ــال 2000 آغ ــاختمان در س ــن س ای
ــاالر شــهر  ســال 2002 خاتمــه پیــدا کــرد. ت
ــور  ــه ام ــرای هم ــت ب ــی اس )city hall( مکان
اجتماعــی شــهر. ایــن تــاالر در درجــه نخســت 
ــهر  ــوراهای ش ــتقرار انجمن ها و ش ــای اس فض
گردهمایی هــای  بــرای  مرکــزی  ســپس  و 
عمومــی و ارتبــاط و تعامــل میــان مــردم 
تــاالر  اســت.  در عرصــه مســائل شــهری 
ــت  ــهر اس ــردم ش ــه م ــه هم ــق ب ــهر متعل ش
و نمــاد معمارانهــای از دموکراســی اســت. 

ــی،  ــرد دولت ــر کارب ــالوه ب ــاختمان ع ــن س ای
یــک آمفــی تئاتــر و بخــش تجــاری نیــز دارد.  
ایــن طــرح در جنــوب رود تایمــز واقــع شــده 
ــکار  ــروژه آش ــن پ ــروع ای ــان ش ــت. از زم اس
ــی آن  ــاکنان آت ــی و س ــم طراح ــه تی ــود ک ب
ــد  ــد آورن ــا ســاختمانی پدی ــر آن  هســتند ت ب
کــه مثالــی بــرای یــک ســاختمان بــا مصــرف 
پاییــن انــرژی باشــد. مصــرف انــرژی در ایــن 
بنــا تــا 75 درصــد نســبت بــه ســاختمان های 

ــر اســت ــابه کمت مش
در درون ســاختمان شــورا، راه پله هایــی مــدور 
قــرار دارنــد کــه شــخص را بــه باالتریــن مکان 
ســاختمان می رســاند، یعنــی جایــی کــه یــک 
بالکــن بــا چشــم اندازی 360 درجــه، منظــری 
ــذارد. در  ــش می گ ــه نمای ــهر را ب ــا از ش زیب
نمــای شــمالی کــه رو بــه رودخانــه قــرار دارد، 
ســه پانــل مثلثــی شیشــه ای کــه در هــم فــرو 
ــاز  ــه ب ــه ســمت رودخان ــا را ب ــد، اتاق ه رفته ان
می کننــد و در دیگــر نماهــا از پوســته ای 
ــه طبیعــی  ــی جهــت تهوی ــا پانل های ــواری ب ن
ــور از  ــونده و ورود ن ــای بازش ــط دریچه ه توس
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ــده  ــتفاده ش ــفاف اس ــه های ش ــق شیش طری
اســت.  

ــال  ــی دیجیت ــش گانه طراح ــل ش مراح
ایــن ســاختمان 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی را ک ــد دیجیتال رون
طــرح نهایــی تــاالر شــورای شــهر لنــدن 
طــی شــده اســت، می تــوان در شــش مرحلــه 

ــرح داد:  ش
اول، پــس از موفقیــت در مســابقه طراحــی و 
ــده شــدن طــرح، پرســش نخســت نحــوه  برن
بــود.  ســاخت شــکل عجیــب ســاختمان 
بــرای ایــن منظــور، گــروه طراحــی، اقــدام بــه 
ــا  ــکل بن ــی ش ــم تخم مرغ ــازی حج شبیه س

ــرد. ک
دوم، از آن جایــی کــه قــرار بــر بهینه ســازی و 
ــود کــه همــه جوانــب  ــه طرحــی ب رســیدن ب
ســازه ای، اقلیمــی و... را رعایــت کــرده باشــد، 
ــد  ــال تولی ــی دیجیت ــازان، مدل ــروه مدل س گ
ــاط  ــی مح ــک چندضلع ــه در آن، ی ــرد ک ک
ــن  ــود و در ای ــف شــده ب ــا تعری ــره مبن ــر ک ب
ــوع  ــوص ن ــش هایی درخص ــه پرس ــه، ب مرحل
فــرم پاســخ داده شــد و درنهایــت، یــک فــرم 

ــف شــد. ــک تعری پارامتری
ســوم، در ایــن مرحلــه، ســاعات فراوانــی 
پــروژه  پارامتریــک  مدل ســازی  صــرف 
شــد. هم چنیــن پــس از کســب تغییــرات 
ــا  ــز، ماه ه ــان نی ــوی طراح ــده از س اعمال ش
ــف  ــای مختل ــا گزینه ه ــد ت ــرف ش ــت ص وق
ــه  ــر مقایس ــا یکدیگ ــان ب ــر طراح ــورد نظ م
ــی در  ــری نهای ــس از نتیجه گی ــا پ ــوند. ام ش
ــی  ــد ضلع ــرح، چن ــم ط ــکل و حج ــورد ش م
ــرض  ــم ف ــر حج ــاط ب ــه مح ــی ک پارامتریک
شــده بــود، از روی حجــم نهایــی حــذف شــد 
ــاخته  ــرح س ــال از ط ــب دیجیت ــدل صل و م

ــد. ش
ــه  ــرح وارد مرحل ــه، ط ــن مرحل ــارم، از ای چه
ــدل  ــرش م ــا ب ــد. ب ــردی ش ــات عملک جزئی
ــور دادن  ــق عب ــت آمده )از طری ــب به دس صل

ــرای  ــی ب ــدل(، مبنای ــوازی از م ــات م صفح
شــکل کــف طبقاتــی کــه بایــد طراحــی 
می شــدند، بــه دســت آمــد. بنابرایــن بــا 
رســیدن بــه ایــن مبنــا، طراحــی پــالن 
توســط  می توانســت  طبقــات  عملکــردی 

ــود. ــاز ش ــزا آغ ــی مج گروه
پنجــم، پــس از مرحلــه چهــارم، طراحــی 
ــب  ــات، اغل ــد. جزئی ــاز ش ــا آغ ــات بن جزئی
اتوکــد  ماننــد  نرم افــزاری  محیط هــای  در 
ــن  ــه در ای ــا ک ــا از آن ج ــد، ام ــیم می ش ترس
طــرح، قطعــات شیشــه ای جــداره نما، اشــکال 
ــزار  ــتند، نرم اف ــی داش ــرد و مختلف منحصربه ف
مــورد اســتفاده، بــه نوعــی بــه دســتگاه بــرش 
ــه وســیله  خــودکار CNC متصــل شــد کــه ب
آن، همــه صفحــات ابتــدا بــرای آزمایــش 
ــک  ــا، ی ــرش آن ه ــتی ب ــت و درس ــزان دق می
بــار بــه صــورت واقعــی و در ابعــاد یــک 
ــای  ــورده و در ج ــرش خ ــی ب ــت کارگاه ماک
ــرای  ــه، ب ــن مرحل ــدند. در ای ــب ش ــود نص خ
رســیدن بــه شــکل و الگــوی بــرش صفحــات 
و مســیر حرکــت آن هــا روی نمــا، طراحــان بــا 
ــتفاده از  ــا اس ــاده ای، ب ــری روش س به کارگی
مــداد، روی مــدل حجمــی طــرح مســیر مــورد 
نظــر خــود را معیــن می کردنــد و پــس از آن، 
ــل  ــری تبدی ــه مــدل کامپیوت ــن مســیرها ب ای

می شــد.
و ششــم، در ایــن مرحلــه، طــرح از نظــر 
انــرژی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت. 
ــام  ــا توســط شــرکت آروپ انج ــن تحلیل ه ای
شــد. یکــی از نتایــج در ایــن تحلیــل، تعییــن 
ــب  ــل نص ــوان مح ــم، به عن ــه رأس حج ناحی

ــود. ــک ب ــات فتوولتایی صفح

فرم تخم مرغی
طــرح ســاختمان طــوری در نظــر گرفتــه 
ــه  ــمالی، رو ب ــای ش ــه در نم ــت ک ــده اس ش
رودخانــه قــرار گیــرد. هندســه نامتعــارف 
تحلیل هــای  براســاس  ســاختمان  ســازه 
کامپیوتــری  شبیه ســازی های  و  علمــی 
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ــه  ــت ب ــن حال ــده. ای ــه وجــود آم ــددی ب متع
ــالف  ــذب و ات ــزان ج ــه می ــت ک ــه ای اس گون
ــن  ــه کمتری ــاختمان را ب ــته س ــا از پوس گرم
در  امــر  ایــن  می رســاند.  ممکــن  میــزان 
اصــل از طریــق کاهــش ســطح خارجــی 
ســطح  اســت.  شــده  محقــق  ســاختمان 
خارجــی ایــن فــرم کــه از کــره مشــتق شــده 
ــت  ــطحی اس ــر از س ــد کمت ــت، 25 درص اس
کــه یــک مکعــب بــا همــان حجــم بــه دســت 
ــه  ــال آگاهان ــرم کام ــن ف ــد. انتخــاب ای می ده
ــباتی  ــی و محاس ــول هندس ــای اص ــر مبن و ب
ــن  ــه ضم ــت، به طوری ک ــه اس ــورت گرفت ص
ــاختمان در  ــای س ــاندن نم ــل رس ــه حداق ب
برابــر خورشــید، می توانــد تمــام عملکردهــای 
ــرآورده ســازد.  ــی ب ــورد نظــر را هــم به خوب م
هــر  کــه  شــده  باعــث  ســاختمان  فــرم 
دیــواره شیشــه ای بــا زاویــه متفاوتــی نســبت 
بــه دیگــری قــرار گیــرد. ایــن دیواره هــا 
نورپــردازی  تحلیل هــای  از  اســتفاده  بــا 
ســه بعدی کامپیوتــری و روش شبیه ســازی 
نــور روز، طراحــی شــده اند. ســاختمان در 
جهــت شــمالی و جنوبــی متقــارن اســت. 
ــمالی  ــت ش ــاختمان در جه ــن س ــای ای انحن
جنوبــی بــه گونهــای اســت کــه حداقــل 
ســطح را در ضلــع جنوبــی در معــرض تابــش 
مســتقیم خورشــید داشــته باشــد. هم چنیــن 
در ایــن ضلــع، حالــت پلــه ای طبقــات موجــب 
ــن  ــه زیری ــه روی طبق ــر طبق ــا ه ــود ت می ش
ــور  ــش مســتقیم ن ــدازد و تاب خــود ســایه بین

ــد. ــل کن ــید را تعدی خورش

قاب های خورشیدی فتوولتاییک
در  فتوولتاییــک  خورشــیدی  قاب هــای 
ســاختمان شــورای شــهر لنــدن، حــدود 
را  نیــاز  مــورد  انــرژی  از  درصــد   70
موجــب  قاب هــا  ایــن  می کنــد.  تامیــن 
شــد  خواهنــد   CO2 گاز  انتشــار  کاهــش 
و طبــق بــرآورد کارشناســان، ایــن مقــدار 
 3000 حــدود  در  چیــزی  صرفه جویــی، 

ــود.  ــن در طــول عمــر ســاختمان خواهــد ب ت
چنان چــه در طــول روز، فضاهــای داخلــی 
ــور  ــاز داشــته باشــند، ن ــور خورشــید نی ــه ن ب
از دیــوار شیشــه ای عبــور کــرده و بــه داخــل 
ــان  ــه جری ــه ب ــی ک ــد و هنگام ــوذ می کن نف
بــرق نیــاز باشــد، از نــور خورشــید تابیده شــده 
در طــول روز بــه ســلول های فتوولتاییــک، 
جهــت سیســتم روشــنایی اســتفاده می شــود. 
ســاختمان،  ایــن  دســتاوردهای  از  یکــی 
توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا محیــط شــهری 
از طریــق نــوع جدیــدی از شــفافیت دیجیتــال 
ــل  ــه در تعام ــمند ک ــته ای هوش ــت. پوس اس
ــی ســاختمان و فضاهــای  ــان فضــای داخل می
نمــای  و  کــرده  عمــل  بیرونــی  عمومــی 
ــدل  ــخ گو مب ــی پاس ــه محیط ــاختمان را ب س

ــت. ــاخته اس س

تهویه مطبوع با کمک پمپاژ آب
در ایــن ســاختمان، توجــه بــه مصــرف انــرژی 
ــژه ای  ــت وی ــف آن دارای اهمی ــاد مختل در ابع
بهره گیــری  از مــوارد فــوق،  اســت. یکــی 
از ســوخت های آلــی اســت. بــا اســتفاده از 
ایــن ســوخت ها، تولیــد دی اکســید کربــن 
کاهــش می یابــد.  میــزان 94 درصــد  بــه 
ــه صــورت آب گــرم در یــک  گرمــای اضافــی ب
ســفره آبــده کــه در زیرزمیــن قــرار دارد، 
ذخیــره می شــود. ســپس ایــن آب بــه وســیله 
ــش  ــرای گرمای ــود و ب ــتخراج می ش ــپ اس پم
ســاختمان و هم چنیــن فعــال کــردن سیســتم 
بــر  عــالوه  مــی رود.  کار  بــه  خنک ســازی 
ایــن، از ایــن آب بــرای آبیــاری فضــای ســبز و 
مصــارف دیگــر غیرآشــامیدنی نیــز بهره بــرداری 
می شــود. انــرژی آب، گونــه پنجــم تولیــد 
انــرژی اکولوژیــک اســت و یــک منبــع انــرژی 
 20 امــروزه  و  اســت  تجدیدپذیــر  و  پــاک 
درصــد از انــرژی جهــان و 52 درصــد از انــرژی 
ــر  ــع تجدیدپذی ــده از مناب ــی تولیدش الکتریک
ایــن،  بــر  عــالوه  می دهــد.  تشــکیل  را 
ــبک  ــای مش ــق دریچه ه ــازه از طری ــوای ت ه
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ــن  ــطوح اداری تامی ــف س ــده در ک جاسازی ش
ــی  ــه حرارت ــک چرخ ــتان ی ــود. در زمس می ش
ــوای  ــه ه ــی ب ــرای رطوبت ده ــر ب رطوبت پذی
ــتان  ــود. در تابس ــتفاده می ش ــده اس مکیده ش
ــارج از  ــوای خ ــای ه ــه دم ــی ک ــز در زمان نی
ــه  ــان چرخ ــت، هم ــر اس ــل زیادت ــوای داخ ه
حرارتــی هــوای تــازه ورودی را از قبــل خنــک 
ــط  ــو در محی ــای بازش ــد. تهویه کننده ه می کن

تهویــه  نیــز  اداره هــا 
طبیعــی را بــه عهــده 
دیوار هــای  دارنــد. 
هــم  عایق بندی شــده 
نقشــی مناســب خــود 

ایفــا می کننــد.

فاستر و الهام گیری از 
اندیشه های فولر

کــه  چیــزی  آن 
به عنــوان  را  فاســتر 
تــراز  معمــار  یــک 
معرفــی  جهانــی  اول 
گرایش هــای  می کنــد، 
یســت محیطی  ز
اوســت. فاســتر جــزو 
اولیــن کســانی اســت 
بــه  گرایــش  در  کــه 
ــای  ــه های گروه ه اندیش

ــل  ــدار را در عم ــاری پای ــوم معم ــبز، مفه س
ــدری  ــه ق ــل کارش ب ــت و حاص ــه کار بس ب
ــاری  ــداران معم ــه طرف ــود ک ــز ب موفقیت آمی
پایــدار را در بــه تحقــق رســاندن ایده هایشــان، 
امیــدوار کــرد. مهم تریــن منبــع الهــام فاســتر 
در دســت یابی بــه چنیــن نگرشــی، همــکاری 
ــی،  ــار آمریکای ــه های معم ــوزی اندیش و بازآم
ریچــارد باکمینســتر فولــر، اســت. فولــر نقــش 
ــناختی  ــای بوم ش ــعه نگرش ه ــی در توس مهم
بــه  توجــه  او،  کار  روش  داشــت.  فاســتر 
ــاری  ــکل گیری معم ــر ش ــازمان دهی عناص س
در یــک نظــام بوم شــناختی بــود. آن چــه 

ــد،  ــر می کن ــه های فول ــتر را وام دار اندیش فاس
ــه  ــاری ب ــی معم ــوم طراح ــا مفه ــورد ب برخ
مثابــه درنــگ و تاملــی محتاطانــه بــرای 
ــم  ــیع تر از عال ــناخت وس ــه ش ــت یابی ب دس
ــه  ــروژه ای، ب ــر پ هســتی اســت. فاســتر در ه
ــی  ــد طراح ــای جدی ــن راه کاره ــال یافت دنب
ــن طــرح معمــاری،  ــه نظــر او، بهتری اســت. ب
طرحــی اســت کــه بتوانــد نیازهــای اجتماعی، 

اقتصــادی، تکنولوژیــک، زیبایی شــناختی و 
ــد و  ــرآورده کن ــم ب ــا ه ــت محیطی را ب زیس
نتیجــه آن بایــد یــک ســنتزی از همــه عوامــل 
ــه  ــه ک ــد، و همان گون ــروژه باش ــل در پ دخی
خــود او نیــز متذکــر می شــود، معمــاری 
ــا  ــترین کار ب ــاد بیش ــی ایج ــه معن ــدار ب پای
جســت وجویی  اســت؛  امکانــات  کمتریــن 
بــرای  راه کارهایــی  آگاهانــه جهــت فهــم 
و  انــرژی  تجدیدپذیــر  منابــع  از  اســتفاده 
اســتفاده بهینــه از منابــع طبیعــی بــا در نظــر 
ــام  ــی و اهتم ــوب زندگ ــت مطل ــن کیفی گرفت
 .بــه حفــظ منابــع بــرای نســل های آینــده
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یه به کتاب »عمل« نوشته استیو فولر، فیلسوف، جامعه شناس
گ
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و استاد »مطالعات عمل« آمری��ی



 سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج          73

علـم را بـه صـورت کلـی نفـی کنـد و بگویـد 
زیـرا  تباهی هاسـت،  همـه  سرچشـمه  علـم 
مشـغول  لحظـه  در  مـا  این کـه  به هرحـال 
مطالعـه اندیشـه های نویسـنده هسـتیم، خـود 
محصول علم اسـت. اما نویسـنده معتقد اسـت 
کـه علـم را آن چنان که هسـت، ببینیـم و قدر 
سرچشـمه های ایمـان بـه علـم را بدانیـم. فولر 
این سرچشـمه را اندیشـه جایگاه ممتاز انسـان 
در کائنـات می دانـد کـه بـه صـورت الهوتـی 
سرچشـمه  فولـر  اسـت.  شـده  الهـام  مـا  بـه 
ایـن اندیشـه را ابراهیـم)ع( می دانـد و بـه این 
ترتیـب در همیـن ابتـدا رویکـرد خـود را کـه 
تلفیـق دیـن و علـم اسـت، مشـخص می کنـد.  

بـا گذشـته  می توانـد  علـم  آیـا  فصـل دوم: 
بسـازد؟ ایـن سـوال عنـوان فصل دوم اسـت و 
در طـول ایـن فصـل نویسـنده می کوشـد ایـن 
سـوال را شـرح دهد و پاسخ مناسـبی برای آن 
بیابـد. فولـر در فصـل دوم نگاهی گـذرا دارد به 
تاریخ علم و فراز و نشـیب هایش و مشـکالت و 
نقص  هـای )بـه زعـم او( نظریه های جریان سـاز 
علمـی ماننـد نظریـات داروین. فولـر به صورت 
فشـرده دربـاره نیوتـن و الهیـات پررنگ حاضر 
و  می گویـد  سـخن  علمـی اش  مقـاالت  در 
و  هسـته ای  انـرژی  و  کوآنتـوم  فیزیـک  از 
سـلول های بنیـادی. در ایـن بازنمایـی تاریـخ 
نویسـنده بیـش از هرچیـز ارتبـاط نظریه هـای 
مهـم علمـی را بـا دیـن و الهیـات می سـنجد و 
کسـانی همچـون هیـوم را به شـدت مـورد نقد 
را  یکتـا  صانعـی  وجـود  زیـرا  می دهـد،  قـرار 
نفـی می کـرده و معتقـد بـوده کـه علـم مـا را 
بـه ایـن نقطـه رهنمـون شـده کـه اعتقـاد بـه 
یـک صانـع یکتـا تفکـری مسـخره اسـت. فولر 
معتقـد اسـت شـکاکیت بی انـدازه هیـوم منجر 
شـد کـه او نتوانـد دسـتاورد علمـی نیوتـن را 
بـه شـکل کامـل درک کنـد. در ادامـه بعـد از 
اشـاره بـه نظریـات کانت، فولر بـه مبحث مورد 
اشـاره  پروتسـتانی«  »علـم  یعنـی  عالقـه اش 
می کنـد که نظریه مشـهور خود اوسـت. شـرح 

و  جامعه شـناس  فیلسـوف،  فولـر،  اسـتیو 
اسـتاد »مطالعـات علـم« آمریکایـی اسـت کـه 
همـواره نظریـات جنجال برانگیـزش جسـورانه 
چالـش  بـه  را  علم گرایـان  فکـری  بنیاد هـای 
می کشـد و یکـی از متفکرانی اسـت که مکتب 
علم دوسـتان  حملـه  و  نقـد  مـورد  فکـری اش 
قـرار  متعصـب  داروین گراهـای  مخصوصـا  و 
گرفتـه اسـت. از مهم تریـن چهره هـای منتقـد 
او می تـوان بـه آلن سـوکال اشـاره کـرد. کتاب 
»علـم« را اسـتیو فولر در سـال 1995 منتشـر 
کـرد و در آن برخـی از بنیادی تریـن تفکـرات 
بشـر امـروز را دربـاره علـم بـه چالش کشـید. 
بـرای نمونـه ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه 
چـرا هیچ کـس از زیان هایـی کـه علـم بـرای 
بشـر داشـته، سـخن نمی گویـد؟ و چـرا ایمان 
بـه علـم آن قـدر متعصبانه اسـت کـه نمی توان 

دربـاره آن چـون و چـرا کـرد؟
 مطالـب ایـن کتاب به 9 فصل و یـک کتابنامه 
تقسـیم شـده اند کـه در ادامـه نگاهی گـذرا به 

ایـن 9 فصـل می اندازیم.

فصـل اول: ایـن فصـل بـا عنـوان »بشـارت 
دکتـر اسـترنج الو« بـه انتقـاد از ایـن نظریـه 
اختصـاص داده شـده اسـت کـه علـم بی توجه 
بـه تبعـات آن ذاتـا خـوب انگاشـته می شـود. 
فولـر در ایـن فصـل بـا زبانی تنـد و گزنـده به 
ایـن مسـئله می پـردازد کـه در طـول تاریـخ 
همیشـه دربـاره مفیـد بودن علم اغراق شـده و 
هیـچ گاه تبعـات منفی علـم برای زندگی بشـر 
مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت. او در بخشـی 
از ایـن فصـل می نویسـد: »به آسـانی می تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه ایمـان به علـم یکتـا خرافه 
روزگار مـدرن اسـت. همیـن کـه یـک درمـان 
جدیـد پزشـکی یـا یـک فنـاوری آسـان کننده 
بـه بـازار آیـد، تبارنامـه علمـی اش ردگیـری و 
فوایـدش در بوق هـا دمیـده می شـود و تمامـی 
شکسـت های علمـی و بدکرداری های پیشـین 
فصـل  همیـن  در  البتـه  می رونـد.«  یادهـا  از 
نمی خواهـد  کـه  می کنـد  تاکیـد  نویسـنده 
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ایـن نظریـه را به فصلـی دیگر موکـول می کند 
و فقـط بـه ایـن توضیـح بسـنده می کنـد کـه 
نسـخه علمـی اصالحات پروتسـتانی مـا را وارد 
فرهنگـی نوظهـور کرده که »علم پروتسـتانی« 
نامیـده می شـود. در ادامـه فولر مسـتقیما وارد 
مجـادالت مذهبی-علمی می شـود که همیشـه 
بیـن دانشـمندان کاتولیک و پروتسـتان وجود 
داشـته اسـت و می گویـد عالمـان پروتسـتانی 
عنـوان  بـا  را  علمـی  مکاشـفات  پیوسـته 
کشـفیات علمـی یا همـان دانش آزمایشـگاهی 

معرفـی کرده انـد. 

عالمانـه؛  زندگـی  شـیوه های  سـوم:  فصـل 
از سـه ملـت  داسـتانی 

در ایـن فصـل فولـر بـا نگاهـی بـه زندگـی و 
نوزدهـم سـه  دانشـمندان سـده  اندیشـه های 
شـیوه از زندگـی عالمانـه ارائـه می دهـد. طبق 
اعتقـاد نویسـنده، ویـول می خواهـد رهبانیتـی 
را کـه در سـده های میانـه در نقش پیشـاهنگ 
معنویت مسـیحیت عمـل کرده بـود، وارد علم 
کنـد. گوتـه نیـز تـالش می کنـد تـا نخسـتین 
شـکوفه های جنبـش دین پیرایـی پدیدآمده در 
دل روزگار نوزایـی را بچینـد و سـن سـیمون 
به نوسـازی برداشـت عمومی از قدرت طبقاتی 
کـه هم چنان در دل دوره های پیوسـته آشـوب 
کاتولیـک  در خدمـت  نیـز  و سیاسـی  دینـی 

رومـی بـود، می پـردازد.

فصـل چهـارم: اینک مـا همـه دانشـمندیم؛ 
پروتسـتانی  علـم  ظهور 

ایـن فصـل به شـرح نظریـه فولر با عنـوان علم 
پروتسـتانی اختصـاص داده شـده اسـت. طبق 
آن چـه در ایـن فصل آمـده، مردم امـروز همان 
گرایشـی را بـه علـم دارنـد کـه مـردم سـده 
نوزدهـم بـه مذهـب داشـته اند. از ایـن رو علـم 
مخصوصـا  کـرده.  پیـدا  عامه پسـند  وجهـه ای 
بـا گسـترش اینترنـت جنبشـی در میـان عامه 
مـردم بـه وجـود آمـد کـه بـه زعـم نویسـنده 
پروتسـتان ها  اولیـه  جنبـش  بـه  بی شـباهت 

کـه  همان گونـه  بـه  درسـت  یعنـی  نیسـت. 
اصیـل  روح  بازیابـی  دنبـال  پروتسـتان ها 
کتـاب مقـدس بودنـد، دانشـمندان پروتسـتان 
امـروزی هـم می خواهنـد روح پژوهـش علمی 
زنجیـر  بـه  را  نهادهایـی کـه آن  از دسـت  را 
کشـیده اند، رهـا کننـد. از ایـن رهگـذر مفهوم 
فهـم همگانـی علـم مطرح شـد. در ادامـه فولر 
می کوشـد ایـن مفهـوم را نقـد کند و بـا دالیل 
مختلـف ثابـت کند کـه این یک مفهـوم جعلی 
و سسـت اسـت و کاسـتی های فـراوان دارد. 

فصل پنجم: اخالق علمی و روح نص گرایی
فصـل پنجـم با نظریـات کهن و نـو درباره متن 
کتـاب مقـدس شـروع می شـود. فولـر معتقـد 
اسـت در طـول تاریـخ از آن جـا که مسـیحیان 
انجیـل را کالم مسـیح می دانسـتند و نـه کالم 
خدا، و از سـویی انسـان را جایزالخطا می دانند، 
درنتیجـه بـه خـود حـق داده انـد بی نهایـت در 
انجیـل دسـت ببرند و بر آن حاشـیه بنویسـند 
و درنتیجـه تحریفاتـی در آن وارد کنند. از این 
رهگذر نویسـنده بـه رویکرد دو مکتـب قاره ای 
کالسـیک  متـون  بـا  مواجهـه  در  تحلیلـی  و 
می پـردازد. طبق نظر فیلسـوفان قـاره ای متون 
ارسـطو،  افالطـون،  آثـار  همچـون  کالسـیک 
دکارت، هیـوم و کانـت اساسـا در نـص خـود 
خطایـی ندارنـد. درنتیجه وظیفه فلسـفه پدید 
آوردن زمینـه ای اسـت شـفاف بـرای دریافـت 
کـه  کاری  متـون؛  ایـن  در  مسـتتر  حقایـق 
می توانـد دیـد مـا را بـه فهـم جهـان دگرگون 
کنـد. اما فیلسـوفان تحلیلی معتقدنـد این گونه 
متن پرسـتی صرفـا به شـیء انگاری زبـان دامن 
می زنـد. بنابراین فیلسـوفان تحلیلـی با پیروی 
از شـیوه علمـی از متـن فاصلـه می گیرنـد و 
اندکـی از متـن را منتقـل می کننـد و مابقـی 
روشـن تر جایگزیـن می کننـد.  روایاتـی  بـا  را 
تـا  می کنـد  اسـتفاده  مباحـث  ایـن  از  فولـر 
مطلبـی مهم تـر را مطـرح کنـد و آن اتـکا بـر 
نتایـج  بـه  دسـت یابی  بـرای  مقـدس  کتـاب 
علمـی اسـت. فولـر بحـث مفصلـی در رابطـه 
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علـم  و  دیـن  چالش هـای  بـا 
مطـرح می کنـد و مخصوصا به 
می پـردازد  دگم اندیشـی هایی 
کـه در زمـان مـا منجـر شـده 
نهادهـای  این کـه  بـه  اسـت 
علمـی وابسـته بـه قدرت هـای 
واتیـکان  هم پـای  سیاسـی 
روزگار گالیلـه عقالنیت صدای 
مخالـف را زیـر سـوال ببرنـد. 

خدانابـاوری  ششـم:  فصـل 
-کهنـه یـا نـو- تاکنـون بـرای 

علـم چـه کـرده اسـت؟
ــد:  ــاز می کن ــه آغ ــل را این گون ــن فص ــر ای فول
»اقــرار بــه این کــه جزم گرایــی دینــی، رژه 
ــرده،  ــد ک ــاوب کن ــه تن ــم را ب ــه پیــش عل رو ب
حرفــی اســت، ادعــای این کــه خدانابــاوری 
ــی دیگــر.  ــرده، حرف ــم را پیــش ب به راســتی عل
ــاوت اهمیــت دارد.« کل فصــل ششــم  ــن تف ای
صــرف دادن شــرح و بســط همیــن جملــه 
ــه  ــا این ک ــی دارد ب ــان م ــر اذع ــود. فول می ش
خدانابــاوری دانشــمندان هیــچ گاه تــا ایــن 
انــدازه مــد نبــوده و 85 درصــد اعضــای آکادمی 
ملــی علــوم آمریــکا خــدا را قبــول ندارنــد، امــا 
این کــه دانشــمندان وجــود خــدا را انــکار کننــد، 
یــک حــرف اســت و این کــه خدانابــاوری عمــال 
علــم را پیــش ببــرد، حرفــی دیگــر. در ادامه این 
فصــل، فولــر بــه شــکلی مفصل بــه اندیشــه های 
دارویــن و برخــی از پیــروان او می پــردازد و 
ــن نتیجــه می رســد: »اندیشــه  ــه ای ــان ب در پای
کلــی متافیزیکــی موجــود در دل داروین گرایــی 
ــاوت،  ــی بی تف ــر اخالق ــت از نظ ــه طبیع )این ک
ارگانیــک  امکان هــای  از  انبوهــی  میــان  از 
برمی گزینــد( اســالف گیتی گــرا و مذهبــی 
فراوانــی در سراســر جهــان دارد. ولــی هــر یــک 
از آن هــا بــه خشــوع و حتــی تســلیم انجامیــده 
و یقینــا بــه ایــن انگیــزه نینجامیــده کــه زمیــن 
را موافــق خواســته های خودمــان بازســازی 

کنیــم.« 

فصل هفتـم: علم چـون ابزار 
عـدل الهی

مطابـق تعریف فولـر عدل الهی 
اشـاره به ایـن مسـئله دارد که 
نه تنهـا  فکـری  نظـر  از  بشـر 
مجهز اسـت که ببینـد خداوند 
چگونـه جهـان را چنیـن کـه 
هسـت آفریـده، بلکـه چرایـی 
نیـز می توانـد  را  ایـن مسـئله 
دریابـد. از نظـر نویسـنده عدل 
از دو  امـروزه دسـت کم  الهـی 
اسـت؛  یافتـه  اهمیـت  جنبـه 
نخسـت این کـه پذیرفتـه می شـود طبیعـت از 
بـن نواقـص مشـهودی دارد، ولـی همـه ایـن 
نواقـص بخشـی از یـک طبـع بهینه انـد، دوم 
این کـه عدل الهـی در خالل نظریـه احتماالت 
پـا گرفت، قوانیـن احتماالت در اصـل به عنوان 
ابـزار الهـی ارائـه شـد تـا مـاده را مهـار کند. 

اندیشـه های  تحلیـل  بـه  نویسـنده  ادامـه  در 
متفکرانـی چـون الیب نیتـس، کانـت، داروین 
دربـاره عـدل الهـی می پـردازد و آن هـا را نقـد 
گوناگـون  نظرهـای  نقـل  پایـان  در  می کنـد. 
فولـر ایـن مسـئله را مطـرح می کند کـه بحث 
عـدل الهـی بیـش از آن کـه ریشـه در الهیـات 
داشـته باشـد، ریشـه در اقتصـاد دارد و به طور 
کلـی کلیسـا چنـدان بـه آن نمی پـردازد. بـه 
نظـر فولـر مسـئله عـدل الهـی به صنـع خوب 
و صنـع بـد می پـردازد، درحالی کـه مذهـب به 

صنـع و غیرصنـع کار دارد. 

فصل هشـتم: پیشـرفت علمی چون مشـیتی 
ا گیتی گر

ایـن فصـل بیشـتر از همـه کتـاب بـه مذهـب 
و اندیشـه های دینـی پرداختـه اسـت. فولـر در 
ایـن فصل تا حدی شـبیه به کشیشـان سـخن 
می گویـد و بـا تاکیـد بی انـدازه بر اندیشـه های 
نظریـات  از  اسـتفاده  بـا  گاهـی  و  مذهبـی 
اندیشـمندان دینـی تـالش کـرده ثابـت کنـد 
کـه پیشـرفتی کـه امـروز مـا در علـم حاصـل 
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کرده ایـم، چیـزی نیسـت جـز 
مشـیت الهی، و حتـی می توان 
گفـت علم لطف خداوند اسـت. 
در پایـان ایـن فصل نویسـنده 
می گیـرد:  نتیجـه  چنیـن 
هسـتیم  آفریدگانـی  نـه  »مـا 
صرفـا گرفتـار عـادت کـه فقط 
کارهـای نتیجه بخـش را تکرار 
کنیـم، و نـه موجوداتی متعالی 
دو  ایـن  ابـدی.  اسـرار  محـرم 
خصیصـه، تنهـا دالیـل ترویـج 
بی انتهـای فرضیات تاییدشـده 

بـه شـمار می آینـد.«

فصـل نهم: علم آمـاده تغییـر آینـده و تغییر 
شته گذ

جالب تریــن  نهــم  فصــل  گفــت  می تــوان 
ــی  ــر فصل ــتر از ه ــت و بیش ــاب اس ــل  کت فص
ــر  ــود. فول ــده می ش ــم در آن دی ــات عل مطالع
ــت  ــن مســئله صحب ــاره ای ــن فصــل درب در ای
می کنــد کــه علــم، تمام قــد آمــاده اســت 
تــا آینــده را تغییــر دهــد. البتــه او اشــاره 
رخ  هنــوز  چــون  آینــده  تغییــر  می کنــد 
ــم  ــا می توانی ــا م ــت، ام ــن اس ــداده، غیرممک ن
ــم و  ــر تصــور کنی خــود را در صــد ســال دیگ
آن وقــت بیندیشــیم آیــا کارهایــی کــه امــروز 
می کنیــم، بــه ســود آینــده بشــریت اســت یــا 
خیــر. در ایــن صــورت می توانیــم بــا بازنگــری 
تغییــر  را  آینــده  در سیاســت های علمــی، 
ــال  ــه در ح ــد ک ــرح می ده ــر ش ــم. فول دهی
ــه ای اســت و چــه  ــم در چــه مرحل حاضــر عل
ــده دارد. او از  ــرای آین ــی ب ــا و آرزوهای امیده
ــوم پزشــکی  ــم ژنتیــک و عل ــو، عل ــک نان فیزی
ــد  ــان ده ــا نش ــد ت ــی می زن ــر مثال های دیگ
ــری  ــی دیگ ــالب علم ــرای انق ــود را ب ــا خ دنی
ــن  ــات ای ــه تبع ــوز ب ــا هن ــد، ام ــاده می کن آم
انقــالب علمــی فکــر نکــرده اســت، همان گونــه 
کــه ســده های قبــل پیشــینیان مــا بــه آن چــه 
الجــرم  و  نمی کردنــد  فکــر  می کردنــد، 

فجایعــی مثــل جنــگ جهانــی 
فولــر می گویــد  داد.  رخ  دوم 
بــا ایــن همــه شــاید علــم 
آن چنــان پیشــرفت داشــته 
باشــد کــه در ســال 4400 
بشــر بتوانــد بــه گذشــته ســفر 
کنــد و بــا تغییــر گذشــته 
ــده را  )ناکــردن گذشــته( آین

ــد. ــر ده ــز تغیی نی

سخن پایانی
اسـتیو فولر در زمینـه مطالعات 
در  مطـرح  و  شناخته شـده  چهـره ای  علـم، 
آمریکاسـت. نظریـات او همیشـه بـا واکنش های 
بسـیاری روبـه رو بـوده. ولـی بایـد گفـت کتـاب 
»علـم« از کتاب هـای تراز اول او نیسـت و ضعف 
و سسـتی در آن بسـیار بـه چشـم می خـورد. 
بزرگ تریـن مشـکل این کتـاب نتیجه گیری های 
نشـان  به وضـوح  و  اسـت  غیرعلمـی و سسـت 
می دهـد عقایـد شـدیدا مذهبـی فولـر گاهـی او 
را احساسـاتی کـرده و از راه منطـق بیـرون برده 
اسـت. مسـئله ایـن نیسـت که چـرا فولـر نتایج 
مذهبـی از تحقیقاتـش ارائـه می دهـد، مسـئله 
ایـن اسـت که ایـن نتایج پیش از شـروع تحقیق 
و ارائه شـواهد تعیین شـده و مشـخص هسـتند. 
ایـن باعـث شـده فولـر در ایـن کتـاب گاهـی به 
جـای یافتـن پاسـخ سـوال های گوناگـون درباره 
رابطـه علـم و دین به پـاک کردن سـوال بپردازد 
و گاهـی حتـی بـه بی راهـه بـرود. با همـه این ها 
ایـن کتـاب از ایـن جهت بـرای معرفـی انتخاب 
شـده کـه تنهـا کتـاب فولر اسـت که به فارسـی 
ترجمـه شـده اسـت و می توانـد نمونه مناسـبی 
از کتاب هـای طبقه بندی شـده در گـروه علـم و 
دین باشـد و دسـت کم برای داشـتن ذهنیتی از 
ایـن گـروه مطالعاتـی خوانـدن این کتـاب خالی 
از فایـده نیسـت. گفتنـی اسـت ایـن کتـاب در 
سـال 94 بـا ترجمـه محمدابراهیـم محجـوب و 
ویراسـتاری خشـایار دیهیمی از سوی نشر گمان 

.شد منتشـر 
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کالبدشکافی کارآفرین های موفق
تا حاال از خودتان پرسیده اید که کارآفرین ها چه تفاوتی با بقیه مردم دارند؟ چطور بعضی ها 
می توانند حتی از »هیچ« یک کسب وکار موفق به وجود بیاورند و به پول هنگفت برسند؟ 

کارآفرین شدن به چه ویژگی هایی نیاز دارد؟ اصال نکند کارآفرین شدن ژنتیکی باشد؟!

نمی توانند رئیس 
داشته باشند.

رگه هایی از خشونت 
در رفتارشان هست.

کاردان هستند و 
می دانند چطور از 
کمترین امکانات 
استفاده کنند.

بیش از حد 
جاه طلب هستند.

خیلی کم صبر 
هستند.

چیزی برای از 
دست دادن ندارند.

آزادی برایشان از هر 
چیزی مهم تر است.

جز کارآفرین 
شدن هیچ چاره 

دیگری ندارند!

زود خسته می شوند.

خیلی درس 
نخوانده اند.

نمی توانند شغلشان 
را حفظ کنند.

به ریسک کردن 
معتادند!

خیلی خالق هستند.

زیادی درس 
خوانده اند.

این قابلیت را دارند 
که به اسکیموها 

یخ بفروشند.

در مدرسه صدمات 
زیادی می دیدند.
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ش
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گ
انسان بدون هدف، انسان اسیر روزمرگی زندگی 
است که هم خودش و هم زندگی را از یاد برده 
است، اما چگونه چنین انسانی نباشیم، و چگونه 

هدف دار زندگی کنیم؟
و  اراده  صبر، حوصله،  بدانید  چیز،  هر  از  قبل 
در شخصیت شماست  مهم  نکته  چهار  تمرکز 
باید هر کدام را به مرور زمان در خودتان  که 
همان  از  تمرکز  مورد  در  مثال  کنید.  تقویت 
تیتر  کنید.  شروع  روز  کارهای  ابتدایی ترین 
بیاورید،  یاد  به  خوانده اید،  که  را  روزنامه  ای 
کارهایی را که انجام داده یا شعرهایی را که بلد 

بوده اید، در ذهن مرور کنید.

 حمیده حقیقی 

رهرو آن است که آهسته
و پیوسته رود

؟ ن�ی خ چطور به هدف �ب

1. یادداشت هدف
در قـدم اول، اهـداف خـود را به طـور روشـن و 
واضـح یادداشـت کنیـد. اهـداف شـما می تواند 
در گـروه اهـداف جسـمانی، مالـی و اقتصادی، 
باشـد.  و...  اجتماعـی  شـخصیتی،  تحصیلـی، 
شـما می توانیـد در هـر کـدام از ایـن دسـته ها 
هدفـی معلـوم کنیـد. مثـال کـم کـردن وزن، 
افزایـش درآمـد شـخصی، قبولـی در کنکـور، 
مطالعـه در زمینـه به خصـوص و برطرف کردن 

شـخصیتی. معایب 
پــس از نوشــتن اهــداف، ناخــودآگاه احســاس 
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تیک بگذارید. این تیک ها و ستاره  راه رسیدن 
به شما  و  زیبا می کنند  و  را شادمان  به هدف 

احساس مثبت بودن می دهند.

5. دفرتچه سمج بسازید
نکته  و هر  باشید  داشته  را همراه  روزانه  دفتر 
در  می کند،  خطور  ذهنتان  به  که  جدیدی 
دیگر  قسمت  در  کنید.  یادداشت  آن  انتهای 
صفحات  این  در  کنید.  باز  را  »فردا«  بخش 
اموری را که به هدف اصلی تان مربوط نمی شود 
بررسی  بنویسید و  انجام شود،  باید  ولی حتما 
از  ناگهانی چقدر  مسائل  به  توجه  با  که  کنید 
می شود.  انجام  روز  آن  در  شما  اصلی  اهداف 
مثال مهمانی خانوادگی، یا دعوت یک دوست از 
شما برای رفتن به جایی، ممکن است مقداری 
در  را  این ها  همه  پس  بگیرد.  را  وقتتان  از 

دفترچه سمج خود وارد کنید.

6. به همه یا هیچ فکر نکنید
کارهای  نتوانستید  هفته  یک  یا  روز  یک  اگر 
سراغ  اصال  یا  دهید،  انجام  را  هدف  به  مربوط 
دفترچه نرفتید، فورا به خود نگویید که تالشتان 
بی فایده بوده و دیگر کاری به دفتر سمج ندارم 
و ستاره هایش را کنار می گذارم. یادتان باشد که 

»رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود«.

7. وقت کشی را کنار بگذارید
اگـر عادت به وقت کشـی دارید، بـا خود صادقانه 
فکـر کنید که به چه وسـیله ای از روبه رو شـدن 
بـا مسـئولیت زندگـی هـدف دار فـرار می کنید. 
بعضی هـا وقتشـان را بـا پای تلویزیون نشسـتن 
یـا در اینترنـت گشـتن و بازی هـای رایانـه ای 
و  خـود  دوسـتان  بـه  بعضی هـا  می گذراننـد، 
رفت وآمـد عـادت کرده انـد و البتـه خانم هـای 
خانـه بـا گذرانـدن بیشـتر وقـت در آشـپزخانه 
کار  محیـط  در  افراطـی  مانـدن  بـا  آقایـان  و 
کنیـد چقـدر  محاسـبه  وقت کشـی می کننـد. 
وقـت از دسـت مـی رود؟ مقـدار را کـه بفهمید، 

.خـود بـه خـود آن را کـم می کنیـد

ــت آرزو و حســرت  ــه از حال ــرد ک ــد ک خواهی
درآمده انــد و شــکلی واقعی تــر بــه خــود 
گرفته انــد. پــس از نوشــتن اهــداف، مشــخص 
کنیــد هــر ســه، شــش، هشــت مــاه و یــک، دو 
پنــج ســال آینــده چقــدر از راه را بایــد برویــد، 
ســنگ ها را بــزرگ برنداریــد و بــا وجــود 
شــناختی کــه از توانایــی خــود داریــد، زمــان 

ــوم کنیــد. ــه را معل ــه هــر مرحل رســیدن ب

2. اولویت بندی کنید، ستاره بسازید
نوشتن دقیق آن چه  به  زمانی که شروع  شاید 
در زندگی می خواهید انجام دهید، می کنید، با 
تعداد زیادی خواسته و هدف روبه رو شوید که 
هرگز قادر نشوید وقت مساوی برای همه آن ها 
بگذارید. پس به اهدافتان ستاره بدهید، یعنی 
ستاره  سه  و  مهم ترین  شما  ستاره  پنج  هدف 
تک ستاره  و  توجه  قابل  ولی  متوسط  هدفی 
روز،  در  پس  شماست.  غیرضروری  اهداف 
اوقات مهم و اصلی خود را به هدف پنج ستاره 

اختصاص دهید.

3. اهدافتان را کوچک کنید
هدف و زمان و اولویت که معلوم شد، راه رسیدن 
به آن در این است که بدانیم چه اقداماتی الزم 
است. مثال می نویسید: »می خواهم در شش ماه 
تا  و  شوم  مسلط  نقاشی  اولیه  اصول  به  آینده 
سال آینده مهارت حرفه ای در زمینه کار کردن 
با آب رنگ را به دست بیاورم.« حاال این هدف 
باید:  با هم قطعه قطعه می کنیم، یعنی شما  را 
1. منابع آموزشی مناسب تهیه کنید، یا معلم 
است،  مناسب  شما  خواسته  برای  که  ماهری 
پیدا کنید. 2. لوازم کار را تهیه کنید. 3. اوقاتی 
از روز یا هفته را با توجه به اولویت برای این 

کار اختصاص دهید.

4. به خودتان ستاره بدهید  
انجام دادید، در  نحو احسن  به  را  وقتی کاری 
ستون جلوی آن، یک ستاره بزرگ به خودتان 
بدهید و اگر تا حدی خوب انجام داده اید، یک 
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 آنا رفیعی 

رودخانه با جریان آب معنا می یابد 
و پل با خروش رود

ره زاینده رود و پل هایش از عرص ساسا�خ �ت امروز در�ب
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دوره  بــه  ایــران  در  پل ســازی  تاریخچــه 
هخامنشــیان و اوج شــکوفایی آن بــه دوره 
صفــوی  دوره  در  باز می گــردد.  صفویــه 
راه ســازی و ســاختمان های مربــوط بــه آن 
یعنــی پــل و کاروانســرا گســترش زیــادی 
ــده  ــای تاریخــی به جامان ــر پل ه ــد و اکث یافتن
در سراســر ایــران، میــراث ایــن دوره هســتند. 
و  هنــر  تمام نمــای  آینــه  اصفهــان  شــهر 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــوی ب ــاری دوران صف معم
و زاینــده رود الهام بخــش بســیاری از ایــن 
آثــار بــوده اســت. پل هــای متعــددی بــر 
ــه از آن  ــد ک ــداث گردیدن ــن رود اح ــراز ای ف
ــالوه  ــو ع ــل خواج ــل و پ ــه پ ــان سی وس می
بــر فراهــم آوردن امــکان عبــور و مــرور، محــل 
تفــرج شــاه و درباریــان و گاه ســفرای خارجــی 

ــد. بودن
ــالیان  ــان، س ــهر اصفه ــی ش ــای تاریخ پل ه
ــه  ــانیان گرفت ــان را از دوران ساس دراز عمرش
ــده  ــده رود گذران ــراز زاین ــر ف ــان ب ــا صفوی ت
و  خروش هــا  بــر  بی مدعــا  شــاهدی  و 
در  بوده انــد.  رود  ایــن  خشک ســالی های 
ــکیده و  ــا خش ــده رود باره ــر، زاین ــه اخی ده
ــاره جــاری شــده اســت کــه تنهــا دلیــل  دوب
دالیــل  بلکــه  نبــوده،  خشک ســالی  آن 
و  آب  انتقــال  بســیاری چــون سدســازی، 
ــع آب  ــاورزی و مناب ــت کش ــت نادرس مدیری
در آن دخیــل بوده انــد. نتیجــه ایــن اقدامــات 
ــه چرخه هــای خشــک شــدن و روان  منجــر ب
ــه  ــت ک ــده اس ــده رود ش ــدن آب در زاین ش
امــکان آسیب رســانی بــه پــی و پایه هــای 
ــرده  ــم ک ــاله را فراه ــد س ــد ص ــای چن پل ه
ــات  ــد حی ــز می توان ــدت نی ــت و در درازم اس

ــد. ــه رو کن ــره روب ــا مخاط ــا را ب آن ه
ــروکار  ــه بــا آب س ــی ک ــته، بناهای در گذش
ــا و  ــدها، آب  انباره ــا، س ــون پل ه ــتند، چ داش
ــا مــواد و مصالحــی می ســاختند  حمام هــا را ب
ــع  ــت مقــاوم باشــند و مان ــر رطوب کــه در براب
از نفــوذ آب بــه بدنــه ســازه و صدمــه زدن بــه 
آن شــوند. یکــی از ایــن مــواد اصلــی ســاروج 

بــوده اســت کــه ســاختار اصلــی آن از آهــک 
و خــاک رس تشــکیل می شــود. عملکــرد 
ــود آب،  ــا وج ــه ب ــت ک ــه اس ــاروج این گون س
مســتحکم تر و مقاوم تــر می شــود و بی آبــی 
و  شــدن  فرســوده  موجــب  طوالنی مــدت 
ــن  ــردد. بنابرای ــواد می گ ــن م ــکنندگی ای ش
تاریخــی  پل هــای  اســتحکام  و  حیــات 
ــاروج  ــا از س ــی آن ه ــه و پ ــه پای ــان ک اصفه
و ســنگ ســاخته شــده اســت، در اســتمرار و 

حضــور آب تعریــف می شــود.
ــد  ــل می توانن ــای پ ــکی، پایه ه در دوران خش
آب را از الیه هــای زیریــن زمیــن جــذب کننــد 
و تــا زمانــی کــه رطوبــت کافی داشــته باشــند، 
ــا  امــکان آســیب دیدگی آن هــا کــم اســت. ام
ــدت رود از  ــکی طوالنی م ــالی و خش خشک س
ــکننده  ــکی و ش ــه خش ــر ب ــرف منج ــک ط ی
می شــود  پل هــا  مصالــح  و  مــواد  شــدن 
رفتــن  پاییــن  باعــث  دیگــر  طــرف  از  و 
فرونشســت  و  زیرزمینــی  ســطح آب هــای 
ــازه  ــت س ــه نشس ــه و درنتیج ــتر رودخان بس
پل خواهــد شــد. عــالوه بــر آن، ســازه ای 
کــه مدتــی طوالنــی خشــک بــوده و شــکننده 
شــده اســت، اگــر بــه ناگهــان در معــرض آب 
ــود  ــی می ش ــار شــوک بزرگ ــرد، دچ ــرار گی ق
کــه نتایــج منفــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
فــالت  رودخانــه  بزرگ تریــن  زاینــده رود 
مرکــزی ایــران اســت کــه در تمــام ادوار 
تاریخــی در بــاور همــگان، جریــان آن دائمــی 
و ضــروری بــوده اســت. نــام آن هــم بــه معنی 
رود زندگی بخــش دلیلــی بــر ایــن مدعاســت. 
خشــکی ایــن رود عــالوه بــر آســیب هایی کــه 
ــر آن  ــوار ب ــی س ــای تاریخ ــره پل ه ــر پیک ب
وارد کــرده اســت، آســیب جــدی بــه فرهنــگ 

ــان زده اســت.  ــت شــهری اصفه و هوی
و  هنرمنـدان  دور،  نه چنـدان  گذشـته ای  در 
نویسـندگان بـا قـدم زدن و دمـی نشسـتن در 
کنـار رود از آن الهـام می گرفتنـد، شـهروندان 
در اوقـات فراغـت و روزهـای تعطیـل بـه کنار 
زاینـده رود بـرای گـردش و تفـرج می رفتنـد، 
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را صـرف  و شـامی  ناهـار  اهالـی خانـواده  بـا 
می کردنـد، تنـی به آب می زدند و قایق سـواری 
قـدم  تاریخـی  پل هـای  روی  می کردنـد. 
می زدنـد و عکس هـای یـادگاری می گرفتنـد. 
امـا امـروز ایـن فضاهـای الهام بخـش، تفریـح 
و تفـرج جمعـی جـای خـود را بـه رودخانه ای 
داده  نابـودی  بـه  رو  پل هایـی  و  خشک شـده 
اسـت که حتی دیگـر شـهروندان از روی آن ها 

بـرای گـذر هـم کمتـر اسـتفاده می کننـد. 
ــاد  ــادی در ایج ــد زی ــروز تاکی ــازان ام شهرس
ــد؛  ــی دارن ــای جمع ــرای تجربه ه ــی ب فضاهای
از  را  مــدرن  انســان های  کــه  محل هایــی 
ــد.  ــی کنن ــه برون گرای ــوت ب ــی دع درون گرای
و گــذر رودخانه هــا از میــان شــهرها موهبتــی 
ــا  اســت کــه ایــن فضا هــا را از زمــان قدیــم ت
امــروز ایجــاد کــرده اســت. معمــاری پل هایــی 
ــرای  ــو ب ــل خواج ــا پ ــل ی ــه پ ــد سی وس مانن
ــوده اســت.  خلــق همیــن فضاهــای جمعــی ب
ایــن پل هــا فقــط محــل گــذر نبوده انــد، 
بلکــه معمــار خــالق ایرانــی بــا طراحــی ویــژه 
ــردن از  ــذت ب ــذران و ل ــکون رهگ ــکان س ام

ــد. ــه را فراهــم کرده ان منظــر طبیعــی رودخان
زاینــده رود میراثــی طبیعــی اســت کــه بــی آب 
ــر  معنایــی نــدارد و پل هــای تاریخــی ســوار ب
آن نیــز میراثــی تاریخــی هســتند کــه بــی رود 
ــز  ــه روز نی ــت. روزب ــده اس ــم ش ــان گ هویتش
خاطره هــای جمعــی شــکل گرفته در کنــار 
ــود. و  ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــن رود ب ای
ایــن در حالــی اســت کــه همتاهای زاینــده رود 
در دنیــا، چــون رود ســن در پاریــس، رود 
رایــن در کلــن و رود تیمــز در لنــدن کــه 
ایجــاد  در  مشــابهی  ویژگی هــای  همگــی 
ــگری  ــی و گردش ــی، فرهنگ ــای تاریخ فضاه
ــر  ــان ب ــده و خروش ــان زن ــته اند، هم چن داش
حیــات خــود ادامــه می دهنــد. پل هایــی کــه 
عاشــقان بــر آن قفــل می بندنــد و عکس هــای 
دور  کــه  قایق هایــی  می گیرنــد،  یــادگاری 
ــه مشــتریان  ــی ک ــد و کافه های شــهر می گردن
در آن گــذر عمــر را در زاللــی رود می نگرنــد، 
ــا  ــوند ت ــت می ش ــت حفاظ ــا ظراف ــی ب همگ
ــان  ــود را در می ــت خ ــز هوی ــده نی ــل آین نس
.ایــن میــراث طبیعــی و تاریخــی پیــدا کند
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ش
زار

گ

ان دارند ره آن ها که به موفقیت ا�ی در�ب

با اعتمادبه نفس نزدیک شوید!
 ساقی احتشام زاده 
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ـــد،  ـــن بمانن ـــه ام ـــد در منطق ـــازه نمی دهن اج
ـــه  ـــدن در آن منطق ـــه مان ـــد ک ـــون می دانن چ
ــت.  ــان اسـ ــرگ رویاهایشـ ــا مـ ــاوی بـ مسـ
آن هـــا بـــه شـــکل فعاالنـــه ای خودشـــان را 
ـــون  ـــد، چ ـــرار می دهن ـــختی ق ـــرایط س در ش
ـــان  ـــرای موفقیتش ـــن کار ب ـــه ای ـــد ک می دانن

ـــی اســـت.  الزام
 

افـراد بـا اعتامدبه نفـس انجـام کارهـا را 
بـه هفتـه بعـد موکـول منی کننـد

ـــد،  ـــی دارن ـــس باالی ـــه اعتمادبه نف ـــی ک آدم های
ـــام  ـــروز انج ـــه ام ـــی ک ـــرح خوب ـــد ط می دانن
شـــود، بهتـــر از ایـــده عالـــی ای اســـت کـــه 

قـــرار اســـت یـــک روز از راه برســـد و اجـــرا 
شـــود. آن هـــا بـــرای »زمـــان مناســـب« یـــا 
نمی کننـــد،  مناســـب« صبـــر  »شـــرایط 
چـــون می داننـــد کـــه ایـــن واکنش هـــا 
ــر  ــه هـ ــت کـ ــی اسـ ــی از ترسـ ــط ناشـ فقـ
کـــس از تغییـــر دارد. آن هـــا همیـــن امـــروز 
و همیـــن حـــاال دســـت بـــه کار می شـــوند، 
چـــون می داننـــد کـــه امـــروز روزی اســـت 

ــد.  ــاق می افتـ ــرفت در آن اتفـ ــه پیشـ کـ
 

بـه  نسـبت  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
ندارنـد  وسـواس  دیگـران  نظـرات 

ــن  ــان مطمئـ ــه خودشـ ــه بـ ــی کـ آدم هایـ
درگیـــر  را  خـــود  خیلـــی  هســـتند، 

باالیـــی  اعتمادبه نفـــس  کـــه  آدم هایـــی 
دارنـــد، بـــه توانایـــی خـــود بـــرای موفـــق 
ــه  ــما بـ ــر شـ ــد. اگـ ــان دارنـ شـــدن اطمینـ
خودتـــان ایمـــان نداشـــته باشـــید، چطـــور 
داشـــته  انتظـــار  دیگـــران  از  می توانیـــد 
باشـــید کـــه روی شـــما حســـاب بـــاز 
ـــراد  ـــن اف ـــی از همی ـــد یک ـــد؟ می خواهی کنن
ــان  ــی را در خودتـ ــن 15 ویژگـ ــید؟ ایـ باشـ

ــد. ــت کنیـ تقویـ

آن هایـی کـه اعتامدبه نفـس دارند، مدام 
منی کنند  بهانه تراشی 

افـــراد بـــا اعتمادبه نفـــس مســـئولیت افـــکار 
ــا  ــد. آن هـ ــش را می پذیرنـ و اعمالـ
ترافیـــک را بـــرای دیـــر رســـیدن 
مقصـــر نمی شـــمارند و می گوینـــد 
ــان را  ــد. کاستی هایشـ ــر کردنـ دیـ
ـــت  ـــد »وق ـــی مانن ـــن جمالت ـــا گفت ب
ـــه  ـــه ب ـــن زمین ـــا »در ای ـــدارم« ی ن
ــتم«،  ــوب نیسـ ــی خـ ــدازه کافـ انـ
ــراد  ــن افـ ــد. ایـ ــان نمی کننـ پنهـ
بـــه انـــدازه کافـــی بـــه خودشـــان 
ـــالش  ـــدر ت ـــد و آن ق ـــت می دهن وق
می کننـــد تـــا بـــه انـــدازه کافـــی 

پیشـــرفت کننـــد.
 

افراد بـا اعتامدبه نفـس از انجام کارهای 
خطرناک اجتنـاب منی کنند

اجـــازه  اعتمادبه نفـــس  بـــا  افـــراد 
نمی دهنـــد کـــه تـــرس بـــر زندگـــی آن هـــا 
مســـلط شـــود. آن هـــا می داننـــد کـــه 
ـــک  ـــرای ی ـــه ب ـــی ک ـــا کارهای ـــتر وقت ه بیش
نفـــر ترســـناک بـــه نظـــر می رســـد، دقیقـــا 
همـــان چیزهایـــی اســـت کـــه بایـــد بـــرای 

تکامـــل فـــردی خـــود انجـــام دهنـــد. 
 

از  حبابـی  در  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
منی کننـد زندگـی  آسـایش 

ــان  ــه خودشـ ــس بـ ــا اعتمادبه نفـ ــراد بـ افـ
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ـــن طـــرف و آن  بازخوردهـــای منفـــی کـــه از ای
طـــرف می شـــنوند، نمی کننـــد. ایـــن افـــراد 
ــا وجـــود این کـــه بـــه کیفیـــت زندگـــی  بـ
دیگـــران توجـــه دارنـــد و ســـعی می کننـــد 
ـــا  ـــد، ام ـــان بگذارن ـــی روی اطرافیانش ـــر خوب اث
ـــال  ـــه در قب ـــی ک ـــرات منف ـــت نظ ـــا دریاف ب
آن هـــا کاری از دستشـــان ســـاخته نیســـت، 

متوقـــف نمی شـــوند.
 

را  دیگـران  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
منی کننـد  قضـاوت 

ــن  ــان مطمئـ ــه خودشـ ــه بـ ــی کـ آدم هایـ
هســـتند، درگیـــر حواشـــی غیرضـــروری 
ــه  ــن بـ ــرای توهیـ ــازی بـ ــوند و نیـ نمی شـ
دوســـتان یـــا همکارانشـــان نمی بیننـــد. 
آن هـــا آن قـــدر نســـبت بـــه چیـــزی کـــه 
دارنـــد،  کـــه  ویژگی هایـــی  و  هســـتند 
مطمئـــن هســـتند کـــه نیـــازی نمی بیننـــد 
نـــگاه از بـــاال بـــه پاییـــن نســـبت بـــه 

اطرافیـــان داشـــته باشـــند.
 

افـراد بـا اعتامدبه نفس اجـازه منی دهند 
کمبـود امکانـات آن هـا را متوقف کند

می داننـــد  اعتمادبه نفـــس  بـــا  آدم هـــای 
کـــه می تواننـــد از همـــه منابـــع، چـــه 
بـــزرگ و چـــه کوچـــک، اســـتفاده کننـــد. 
ــت و  ــا خالقیـ ــه بـ ــد کـ ــن می داننـ هم چنیـ
متوقـــف نکـــردن تالش هایشـــان می تواننـــد 
ـــع  ـــد. موان ـــر کاری بربیاین ـــام ه ـــده انج از عه
ــد،  ــف نمی کنـ ــا را متوقـ ــکالت آن هـ و مشـ
بلکـــه در هـــر شـــرایطی روی پیـــدا کـــردن 

ــوند.  ــز می شـ ــل متمرکـ راه حـ
 

مقایسـه  اهـل  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
کردن نیسـتند 

ــه  ــد کـ ــس می داننـ ــا اعتمادبه نفـ ــراد بـ افـ
ـــان  ـــدام از اطرافیانش ـــا هیچ ک ـــت ب ـــرار نیس ق
ـــت  ـــر رقاب ـــط درگی ـــا فق ـــد. آن ه ـــت کنن رقاب
ـــن مســـئله  ـــا خـــود دیروزشـــان هســـتند و ای ب

را پذیرفته انـــد کـــه داســـتان زندگـــی هـــر 
ـــودش  ـــه خ ـــق ب ـــرد و متعل ـــس منحصربه ف ک

ـــت. اس
 

خـود  شـادی  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
را محـدود بـه خوشـنود کـردن دیگـران 

منی کننـد
ـــد،  ـــی دارن ـــس باالی ـــه اعتمادبه نف ـــی ک آدم های
دنبـــال راضـــی کـــردن دیگـــران نیســـتند. 
آن هـــا می داننـــد کـــه همـــه آدم هـــا قـــرار 
نیســـت بـــا هـــم کنـــار بیاینـــد، و زندگـــی 
نمی چرخـــد.  مـــدار  ایـــن  بـــر  اصـــال 
بنابرایـــن افـــراد بـــا اعتمادبه نفـــس بیشـــتر 
روی کیفیـــت روابـــط خـــود تاکیـــد دارنـــد 

ـــت آن.  ـــا کمی ت
 

افـراد بـا اعتامدبه نفـس به طـور دائم به 
قـوت قلب نیـاز ندارند

ــه  ــد کـ ــس می داننـ ــا اعتمادبه نفـ ــراد بـ افـ
زندگـــی آن قدرهـــا هـــم عادالنـــه نیســـت و 
ـــا  ـــه کام آن ه ـــت ب ـــرار نیس ـــم ق ـــه ه همیش
ـــه را درک  ـــن نکت ـــی ای ـــا به خوب ـــد. آن ه باش
ــرایط  ــه شـ ــد همـ ــه نمی تواننـ ــد کـ کرده انـ
ــن  ــد، بنابرایـ ــرل کننـ ــان را کنتـ زندگی شـ
نکتـــه  ایـــن  را روی  تمرکزشـــان  همـــه 
ــری  ــر تغییـ ــال هـ ــه در قبـ ــد کـ می گذارنـ
می افتـــد،  اتفـــاق  زندگی شـــان  در  کـــه 

ـــد.   ـــان دهن ـــش را نش ـــن واکن بهتری
 

حقایـق  از  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
منی کننـد  اجتنـاب  زندگـی  ناخوشـایند 

و  به موقـــع  اعتمادبه نفـــس  بـــا  افـــراد 
قبـــل از این کـــه مشـــکالت بـــه همـــه 
زندگی شـــان ریشـــه بدوانـــد، بـــا آن هـــا 
ــر  ــد اگـ ــا می داننـ ــوند. آن هـ ــه می شـ مواجـ
مشـــکالت را حل نشـــده باقـــی بگذارنـــد، 
ـــد  ـــا چن ـــه ی ـــد هفت ـــا چن ـــد روز ی ـــرف چن ظ
ســـال چندیـــن برابـــر می شـــوند. بنابرایـــن 
ــان  ــا شریکشـ ــروز بـ ــد امـ ترجیـــح می دهنـ
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ــته  ــده داشـ ــوی ناراحت کننـ ــک گفت و گـ یـ
را  ناراحتی شـــان  این کـــه  تـــا  باشـــند 
ـــار  ـــان قم ـــر موفقیتش ـــر س ـــرده و ب ـــان ک پنه

ـــد.  کنن
 

افـراد با اعتامدبه نفس به خاطر مشـکالت 
جزئی دسـت از تالش منی کشند

ـــد،  ـــی دارن ـــس باالی ـــه اعتمادبه نف ـــرادی ک اف
ــن  ــه زمیـ ــاری کـ ــر بـ ــد از هـ ــا بعـ دقیقـ
می خورنـــد، از جایشـــان بلنـــد می شـــوند 
می گیرنـــد.  ســـر  از  را  حرکتشـــان  و 
آن هـــا می داننـــد کـــه شکســـت بخـــش 
آن هـــا  اســـت.  موفقیـــت  جدایی ناپذیـــر 
درســـت مثـــل یـــک کارآگاه دنبـــال علـــت 
ناکامی شـــان می گردنـــد و وقتـــی ســـرنخ 
را پیـــدا کردنـــد، آن را اصـــالح می کننـــد و 

ــوند.  ــه کار می شـ ــت بـ ــاره دسـ دوبـ
 

افـراد بـا اعتامدبه نفـس بـرای دسـت به 
کار شـدن منتظـر اجازه کسـی منی مانند

ــن  ــان مطمئـ ــه خودشـ ــه بـ ــی کـ آدم هایـ
ـــت  ـــدی دس ـــه تردی ـــر گون ـــدون ه ـــتند، ب هس
ـــان  ـــه خودش ـــر روز ب ـــد و ه ـــل می زنن ـــه عم ب
یـــادآوری می کننـــد کـــه اگـــر مـــن قـــرار 
ـــی  ـــه کس ـــس چ ـــم، پ ـــن کار را کن ـــت ای نیس

ـــد؟  ـــش ده ـــت انجام ـــرار اس ق
 

را  خودشـان  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
ابـزار کوچـک  بـه یـک جعبـه  محـدود 

منی کننـد 
را  خودشـــان  اعتمادبه نفـــس  بـــا  افـــراد 
محـــدود بـــه طرح A نمی کننـــد و از همـــه 
ـــد،  ـــار دارن ـــه در اختی ـــی ک ســـالح ها و ابزارهای
بـــرای موفـــق شـــدن اســـتفاده می کننـــد و 
ســـناریوهای مختلـــف را امتحـــان می کننـــد 
تـــا ببیننـــد کـــه از کـــدام طریـــق موفق تـــر 
ـــدا  ـــال پی ـــه دنب ـــا همیش ـــود. آن ه ـــد ب خواهن
ــه  ــن هزینـ ــا کمتریـ ــتراتژی بـ ــردن اسـ کـ

 . هستند
 

را  چیـزی  هـر  اعتامدبه نفـس  بـا  افـراد 
»حقیقـت«  به عنـوان  اینرتنـت  در  کـه 
می خواننـد، بـدون فکـر قبـول منی کننـد

ــن  ــان مطمئـ ــه خودشـ ــه بـ ــی کـ آدم هایـ
ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــته ای را صرف ـــر نوش ـــتند، ه هس
ــوده  ــد بـ ــنده اش معتقـ ــه نویسـ ــل کـ دلیـ
درســـت می گویـــد، حقیقـــت غیرقابـــل 
را  چیـــزی  هـــر  و  نمی داننـــد  اجتنـــاب 
از دیـــدگاه منحصربه فـــرد خـــود مـــورد 

.می دهنـــد قـــرار  بررســـی 
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در دنیـای تجـارت زنـان کمـی ماننـد آریانـا 
هافینگتـن، نویسـنده، روزنامه نـگار و تحلیل گر 
آمریکایـی و سـردبیر نشـریه هافینگتن پسـت، 
مدیرانـی  بـه  می تواننـد  کـه  می شـوند  پیـدا 
موفـق، رهبرانـی جدی و باانگیزه تبدیل شـوند 
و بـا مهارتشـان نه تنهـا زندگـی خانـواده خود، 
سراسـر  در  را  نفـر  میلیون هـا  زندگـی  بلکـه 
جهـان تغییـر دهند. فکـر می کنیـد هافینگتن 
راز موفقیت هایـش را در چـه چیـزی می بینـد 
و کـدام عـادت شـخصی و روزمـره اش باعـث 
شـده بتوانـد چنین مغـزی با این همـه کارایی 
و خالقیـت داشـته باشـد؟ بـاور نمی کنیـد، اما 
خـود او در یـک سـخنرانی تـد گفتـه  اسـت 
بخشـی از موفقیتـش را بـه »خـواب کافـی« 

 وجیهه محدث 

بخوابید تا موفق شوید
ش�ی چگونه مو�ش و مولد �ب

اسـت! مدیون 
خیلـی  خیلـی  ایـده  یـک  مـن  بـزرگ  ایـده 
کمـک  شـما  بـه  بااین حـال  اسـت.  کوچـک 
می کنـد تـا قفـل میلیاردهـا ایده  بزرگـی را که 
در مغزتـان نهفتـه ، بـاز کنید. یک ایـده خیلی 
خیلـی  ایده هـای  قفـل  کـه  کوچـک  خیلـی 
خیلـی بـزرگ را بـاز می کنـد. ایـده کوچـک 
مـن کـه باعث می شـود قفـل ایده هـای بزرگی 
در مغزتـان بـاز شـود، خـواب اسـت! خود مـن 
به سـختی توانسـتم بـه ارزش خواب پـی ببرم. 
دو سـال و شـش مـاه پیـش بـود که یـک روز 
از شـدت خسـتگی بیهـوش شـدم. سـرم بـه 
میـز کارم برخـورد کـرد، اسـتخوان چانـه ام به 
دلیـل شـدت ضربـه شکسـت و فقـط چشـم 
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عمـل این طـور نیسـت. چـون در حـال حاضـر 
رهبـران و مدیـران زیـادی در عرصـه تجارت و 
امـور مالـی و سیاسـت وجـود دارنـد کـه اتفاقا 
تصمیم هـای وحشـتناکی می گیرند.  بنابرایـن 
داشـتن ضریب هوشـی باال اصال بـه این معنی 
نیسـت کـه شـما لزومـا رهبـر خوبی هسـتید، 
چـون داشـتن جوهـره رهبـری یعنـی بتوانـی 
کـوه یـخ را قبـل از برخورد با کشـتی تایتانیک 
کوه هـای  تجـارت،  عرصـه  در  مـا  و  ببینـی. 
یخـی زیـای داریـم کـه کشـتی مان را تهدیـد 
می کنند. درواقـع مـن فکـر می کنـم اگـر مـا 
بـه جـای بـرادران لهمـان، بـرادران و خواهران 
لهمـان را داشـتیم، ایـن احتمال وجود داشـت 
کـه آن کشـتی هنـوز هـم سـالم باشـد. چـون 
بـرادران لهمان کل سـاعات هفتـه را به صورت 
درحالی کـه  بودنـد.  کار  بـه  مشـغول  مـداوم 
خواهـران لهمـان ممکن بود متوجـه کوه یخی 
شـوند، چـون بعـد از هفـت و نیـم تـا هشـت 
سـاعت اسـتراحت، از خـواب بیدار می شـدند و 
ممکـن بـود بتواننـد آن کـوه بـزرگ را ببینند!
بنابرایـن در عیـن حال که ما در سراسـر جهان 
بـا بحران هـای مختلفـی روبه رو هسـتم، اما آن 
چیـزی کـه می توانـد در زندگی شـخصی برای 
همـه ما مفید باشـد، لذت بیشـتر و اثربخشـی 
و کارایـی باالتـری را برایمان بـه ارمغان بیاورد 
و بهتریـن راه حل هـا را درخصـوص کاری کـه 
ذهنمـان  وارد  هسـتیم،  انجامـش  مشـغول 
کنـد، ایـن اسـت کـه چشـم هایمان را ببندیـم 
و ایده هـای بزرگـی را کـه در سـرمان خوابیده 
اسـت، کشـف کنیـم. قطعا ایـن کار بـرای دنیا 
هـم بهتـر خواهد بـود. بنابراین مصرانه از شـما 
می خواهـم کـه موتورهایتـان را خامـوش کنید 
و قـدرت خـواب را کشـف کنید. بـرای این کـه 
زن کاملـی باشـید، الزم اسـت کـه اول مـادر 
و همسـر خوبـی باشـید. مطمئـن باشـید کـه 
مـادری کـه بـرای رقابـت در دنیـای تجـارت 
بـرای  نمی توانـد  را حـذف می کنـد،  خوابـش 
بچه هایـش مـادر خوبـی باشـد و در این صورت 

.بـه هیـچ وجـه زن کاملی نیسـت

راسـتم پنـج تـا بخیـه خـورد. این جـوری بـود 
دوبـاره  بـرای کشـف  مـن  کـه جسـت وجوی 
ارزش خـواب در زندگـی آغاز شـد. با پزشـکان 
ایـن مـورد مالقـات و  و محققـان زیـادی در 
صحبـت کردم. سـر کالس هـای مختلف حاضر 
شـدم و امـروز این جا هسـتم تا به شـما بگویم 
برسـید،  بیشـتر  بهـره وری  بـه  بایـد  چطـور 
دریافـت  زندگی تـان  در  را  بیشـتری  الهامـات 
کنیـد، شـادتر زندگـی کنیـد و چطـور خـواب 

کافـی داشـته باشـید.
مـا خانم هـا قصد داریـم انقالبی در ایـن زمینه 
راه بیندازیـم و بـدون اداهـای فمینیسـتی این 
جابیندازیـم.  خانم هـا  بـرای  را  مسـئله ذاتی 
مـا خانم هـا قـرار اسـت بـرای پیشـرفت و بـاال 
رفتـن و رشـد کـردن، به معنـای واقعـی کلمه 
بخوابیـم! متاسـفم امـا بـرای مردهـا، کمبـود 
خـواب تبدیـل به یک نماد قدرت شـده اسـت. 
همیـن چنـد روز مالقاتـی با یکـی از همکاران 
مـردم داشـتم و او سـر شـام داشـت بـه ایـن 
موضـوع کـه شـب قبـل فقـط چهـار سـاعت 
چنـد  هـر  می کـرد.  افتخـار  اسـت،  خوابیـده 
کـه ایـن موضـوع را بـه او نگفتم، ولی دوسـت 
داشـتم بگویـم: می دانـی موضوع چیسـت؟ اگر 
پنـج سـاعت خوابیده بـودی، قطعا این جلسـه 

خیلـی بهتـر می شـد.
در حـال حاضـر یک جـور محرومیـت از خواب 
بـه صـورت کاذب در شـهرهای مختلـف وجود 
دارد. امـروز شـما اگـر بخواهید با یـک نفر یک 
قـرار کاری بـه صـرف صبحانـه بگذاریـد، اگـر 
از طـرف مقابلتـان بپرسـید که سـاعت هشـت 
صبـح خـوب اسـت، احتمـاال بـا ایـن جـواب 
روبـه رو می شـوید کـه سـاعت هشـت خیلـی 
بـرای من دیر اسـت! ولی اشـکالی نـدارد، قبل 
از قرارمـان می توانـم کمی تنیس بـازی کنم و 
چنـد تـا جلسـه تلفنی داشـته باشـم و بعد هم 
سـر سـاعت هشـت شـما را در فالن رسـتوران 
ببینـم. ایـن آدم هـا با خودشـان فکـر می کنند 
کـه بـا ایـن روش بـه طـرز باورنکردنـی موثر و 
مولـد هسـتند و کارایـی باالیی دارنـد. ولی در 
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 الهه فخریان 

درباره سندرم پذیرش بدون فکر
؟ ات ده�ی ب

خ
چطور دنیا را از �ش جلسه های بد �
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دســتور  هیــچ  و  شــنیده اید  مــوردش  در 
جلســه ای هــم داخــل دعوت نامــه وجــود 
نــدارد. هیــچ اطالعــات خاصــی هــم در مــورد 
ــوت  ــه دع ــن جلس ــه ای ــما ب ــرا ش ــه چ این ک
ــول  ــوت را قب ــال دع ــت. بااین ح ــدید، نیس ش
می کنیــد و در جلســه حاضــر می شــوید و 
ــان  ــه پای ــوده ب ــال بیه ــه کام ــی آن جلس وقت
بــا  و  برمی گردیــد  اتاقتــان  بــه  می رســد، 
ــن  ــتم ای ــد: کاش می توانس ــان می گویی خودت
ــف  ــه در آن جلســه تل ــی را ک دو ســاعت وقت
ــم  ــه دل ــور ک ــرم. همان ط ــس بگی ــردم، پ ک

می خواســت صندلــی ام را پــس بگیــرم.
ــان  ــم همکارانم ــازه می دهی ــر روز اج ــا ه م
هــم  نازنینــی  خیلــی  افــراد  البتــه  کــه 
ــه منظــورم  ــد. البت ــا دزدی کنن هســتند، از م
ــه  ــزی ک ــه دارم از چی ــت، بلک ــی نیس صندل
خیلــی خیلــی باارزش تــر از مبلمــان اداری 
ــان  ــت و زم ــم؛ یعنــی وق اســت، حــرف می زن
ــر  ــا درگی ــه م ــه هم ــدم ک ــن معتق ــما. م ش
ــتناک  ــری و وحش ــاری مس ــور بیم ــک ج ی
ــدون  ــرش ب ــندرم پذی ــم س ــه اس ــی ب جهان
ــن  ــاری ای ــن بیم ــت ای ــده ایم. عالم ــر ش فک
ــی  ــردن دعوت ــر ک ــدون فک ــا ب ــه م ــت ک اس
بــه  یک دفعــه  کــه  می کنیــم  قبــول  را 
ــک واکنــش  ــن ی دســتمان رســیده اســت. ای
کامــال غیــرارادی اســت: دینــگ دینــگ، 
کلیــک: بنــگ! دعــوت تــوی صنــدوق پســت 
ــد  ــان می گویی ــا خودت ــان اســت! ب الکترونیکت
مــن بایــد بــه ایــن جلســه بــروم! اصــال همیــن 
ــر کــردم! ــرای شــرکت در آن دی حــاال هــم ب
و  اســت  مهــم  کاری  در جلســات  حضــور 
ــازمان و  ــر س ــت در ه ــد موفقی ــکاری کلی هم
ــوب  ــه خ ــات کاری ک ــت و جلس ــرکتی اس ش
برگــزار می شــوند، نتایــج خیلــی خــوب و 
ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــی را ب مثبت
ــر شــدن  ــی شــدن و فراگی ــا در دوره جهان ام
کاری  روش هــای  اطالعاتــی،  فناوری هــای 
طــرز  بــه  اخیــر  ســال های  در  به ویــژه 
چشــم گیری تغییــر کــرده  و مــا را کامــال 

دیویــد گــردی یکــی از چهره هــای مشــهوری 
امنیــت  مدیریــت  زمینــه  در  کــه  اســت 
یــک  کاشــف  او  می کنــد.  کار  اطالعــات 
ســندرم جهانــی بــه نــام پذیــرش بــدون 
ــیاری  ــود بس ــث می ش ــه باع ــت ک ــر اس فک
گران بهاتریــن  کارمنــدان  و  مدیــران  از 
ــد  ــت بدهن ــود را از دس ــی خ ــی زندگ دارای
ــردی  ــان. گ ــز زمانش ــت ج ــزی نیس و آن چی
ــد  ــما می گوی ــه ش ــد ب ــخنرانی ت ــن س در ای
ــر  ــان را از ش ــل خودت ــا حداق ــا ی ــور دنی چط

جلســه های بــد نجــات دهیــد.
چشــمتان را ببندیــد و ایــن صحنــه را پیــش 
خودتــان مجســم کنیــد: صبح دوشــنبه اســت 
ــان  ــان هســتید و خودت و شــما در دفتــر کارت
ــد.  ــاده می کنی ــرکار آم ــک روز پ ــرای ی را ب
کــه  همکارانتــان  از  نفــر  یــک  یک دفعــه 
حتــی به ســختی او را می شناســید، از تــه 
ــان  ــه ســمت شــما می آیــد، صندلی ت ســالن ب
ــا  ــه آن را ب ــک کلم ــدون ی ــی دارد و ب را برم
ــورد  ــی در م ــچ حرف ــرد و هی ــودش می ب خ
صندلــی  همــه  آن  بیــن  از  چــرا  این کــه 
حوالــی، صندلــی شــما را برداشــته و می بــرد، 
ــن مســئله توجــه  ــه ای ــد. اصــال هــم ب نمی زن
ــدارد کــه شــما ممکــن اســت در طــول روز  ن
ــان  ــا و وظایفت ــری کاره ــام یک س ــرای انج ب
بــه آن صندلــی احتیــاج داشــته باشــید. البتــه 
شــما هــم آرام نمی نشــینید، بلکــه یــک 
واکنــش خیلــی جــدی از خودتــان نشــان 
تــا  را  او  و  می رویــد  دنبالــش  می دهیــد، 
ــد  ــدای بلن ــا ص ــد و ب ــال می کنی ــش دنب اتاق

ــن؟ ــی م ــرا صندل ــد: چ می گویی
داخــل  اســت.  سه شــنبه  صبــح  حــاال 
دعوت نامــه ای  و  نشســته اید  دفترتــان 
ــتتان  ــه دس ــک جلســه ب ــرای شــرکت در ی ب
می رســد. ایــن دعوت نامــه از طــرف یکــی 
دیگــر از همکارانتــان اســت کــه انتهــای 
او  به ســختی  شــما  و  می نشــیند  ســالن 
بــه  دعوت نامــه  عنــوان  می شناســید.  را 
ــم  ــی ک ــه خیل ــد ک ــاره می کن ــروژه ای اش پ
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شــدیم،  بیچــاره  مــا  کرده انــد!  بدبخــت 
ــران  ــه دیگ ــر ک ــن خاط ــه ای ــه ب ــم ن آن ه
اداره  خــوب  را  کاری  جلســات  نمی تواننــد 
ــار  ــون دچ ــدیم، چ ــاره ش ــه بیچ ــد، بلک کنن
بیمــاری پذیــرش بــدون فکــر هســتیم و ایــن 
ــان  ــه خودم ــان ب ــه خودم ــت ک ــی اس زخم

نیــم. می ز
مــن بــرای این کــه ثابــت کنــم ســندرم 
ــری  ــاری مس ــک بیم ــر ی ــدون فک ــرش ب پذی

و  دارم  مــدرک  و  دلیــل  اســت،  جهانــی 
می خواهــم برایتــان توضیــح بدهــم کــه چــرا 
ــل  ــال قب ــد س ــم. چن ــر می کن ــور فک این ط
مــن ویدیویــی را روی یکــی از شــبکه های 
اجتماعــی قــرار دادم و در آن هــر اتفــاق 
ــی  ــس تلفن ــک کنفران ــه در ی ــی را ک مزخرف
ممکــن اســت بیفتــد، نشــان داده بــودم. ایــن 
ــامل  ــت و ش ــه داش ــه ادام ــج دقیق ــو پن ویدی
همــه اتفاقاتــی بــود کــه ممکــن اســت در یک 
ــان  ــا از همه ش ــد و م ــاق بیفت ــد اتف ــه ب جلس
ــد  ــه نمی توان ــری ک ــتیم؛ از مج ــر هس متنف
جلســه را اداره کنــد، تــا شــرکت کنندگانی 

ــه  ــه آن جلس ــرا ب ــال چ ــد اص ــه نمی دانن ک
دعــوت شــده اند و... درواقــع همــه چیــز ایــن 
ــرد  ــش می ب ــدام پی ــمت انه ــه س ــار را ب قط
بــا  را  جلســه  شــرکت کنندگان  همــه  و 

عصبانیــت زیــادی تــرک می کردنــد.
ــو  ــن ویدیـ ــه ایـ ــاه بـ ــی کوتـ ــد نگاهـ بیاییـ
ـــه  ـــن اســـت ک ـــا ای ـــروز م ـــدف ام ـــم: ه بیندازی
درخصـــوص یـــک پیشـــنهاد خیلـــی مهـــم 
بـــه توافـــق برســـیم. به عنـــوان یـــک گـــروه 
ــپ.  ــپ بیـ ــت... بیـ الزم اسـ
ــع  ــه جمـ ــی بـ ــالم! کـ سـ
مـــا اضافـــه شـــده؟ ســـالم 
ــروز دارم  ــتم! امـ ــو هسـ جـ
می کنـــم.  کار  خانـــه  از 
ســـالم جـــو، ممنونـــم کـــه 
بـــه مـــا پیوســـتی. همیـــن 
می گفتـــم  داشـــتم  االن 
ـــا  ـــت ب ـــرار اس ـــروز ق ـــه ام ک
ــا تمـــاس بگیریـــم  خیلی هـ
کـــه  می خواهیـــم  و 
بـــا  این جـــا  همه شـــان 
ـــازه  ـــن اج ـــند. بنابرای ـــا باش م
ـــاب  ـــور و غی ـــد از حض بدهی
صرف نظـــر کنیـــم و ســـراغ 
برویـــم.  مطلـــب  اصـــل 
هـــدف امـــروز مـــا ایـــن 
اســـت کـــه درخصـــوص 
یـــک پیشـــنهاد خیلـــی مهـــم بـــه توافـــق 
برســـیم. بیـــپ... ســـالم، کـــی بـــه جمـــع 
ـــردم  ـــر ک ـــت؟! فک ـــی نیس ـــد؟ کس ـــه ش اضاف

ــنیدم! ــپ شـ ــدای بیـ صـ
ـــه،  ـــه؟ بل ـــر ن ـــت. مگ ـــنایی اس ـــناریوی آش س
بـــرای همه مـــان خیلـــی آشناســـت. چنـــد 
هفتـــه بعـــد از این کـــه مـــن ایـــن ویدیـــو 
ــردم،  ــود کـ ــبکه اجتماعـــی آپلـ را در آن شـ
500هـــزار نفـــر از 10 کشـــور مختلـــف، آن 
را تماشـــا کردنـــد و حـــاال کـــه ســـه ســـال 
ـــاه  ـــر م ـــم ه ـــوز ه ـــته، هن ـــودش گذش از آپل
هـــزاران نفـــر بازدیدکننـــده دارد و تـــا االن 
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ــد.  ــم را دیده انـ ــن فیلـ ــر ایـ ــا نفـ میلیون هـ
بزرگ تریـــن شـــرکت های دنیـــا کـــه البتـــه 
ــی  ــرم، ولـ ــام ببـ ــا نـ ــم از آن هـ نمی خواهـ
شـــما قطعـــا همه شـــان را می شناســـید، 
ــو  ــن ویدیـ ــه از ایـ ــته اند کـ ــن خواسـ از مـ
ــود  ــد خـ ــدان جدیـ ــوزش کارمنـ ــرای آمـ بـ
ـــد  ـــاد بدهن ـــا ی ـــه آن ه ـــا ب ـــد ت ـــتفاده کنن اس
ــی را  ــه کارهایـ ــات کاری چـ ــه در جلسـ کـ
ــداد،  ــن اعـ ــر ایـ ــد. اگـ ــام دهنـ ــد انجـ نبایـ
ـــم  ـــن فیل ـــده ای ـــا بازدیدکنن ـــی میلیون ه یعن
در آن شـــبکه اجتماعـــی و شـــرکت هایی 
کـــه از آن اســـتفاده کرده انـــد، بـــرای ثابـــت 
کـــردن ایـــن نکتـــه کـــه مـــا دچـــار یـــک 
ـــات  ـــوص جلس ـــی درخص ـــکل جهان ـــور مش ج
کاری مـــان هســـتیم، کافـــی نیســـت، پـــس 
بایـــد ســـراغ هـــزاران هـــزار پیامـــی برویـــم 
ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــو پس ـــن ویدی ـــر ای ـــه زی ک
ــروز  ــدا! امـ ــتند: وای خـ ــر نوشـ ــزاران نفـ هـ
دقیقـــا همیـــن اتفـــاق برایـــم افتـــاد! هـــر 
ــی  ــکلی اســـت! زندگـ ــن شـ روز مـــن همیـ
ـــک  ـــی ی ـــت. حت ـــوری اس ـــا این ط ـــن دقیق م
ـــون  ـــت، چ ـــده دار اس ـــود: »خن ـــته ب ـــر نوش نف
واقعیـــت دارد! یـــک جـــور واقعیـــت ترســـناک، 
ـــدم  ـــدر خندی ـــرده کننده. آن ق ـــن و افس غمگی
ـــه  ـــردم و گری ـــه ک ـــت. و گری ـــه ام گرف ـــه گری ک
ـــردم.« بیچـــاره  ـــه ک ـــاز هـــم گری ـــردم و ب ک
نوشـــته بـــود: »ایـــن دقیقـــا زندگـــی هـــر 
ـــا  ـــتگی ی ـــان بازنشس ـــا زم ـــت، ت ـــن اس روز م
مـــرگ.« ایـــن نقل  قول هـــا و ایـــن غـــم 

کامـــال واقعـــی اســـت.
ایــن  تمــام  در  کــه  مشــترکی  موضــوع 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــا وج کامنت ه
ــم،  ــی نداری ــچ توان ــه هی ــم ک ــا معتقدی عمیق
شــرکت  جلســات  ایــن  در  این کــه  جــز 
ــزار  ــف برگ ــدر ضعی ــه این ق ــم و از این ک کنی
ــان  ــه زندگی م ــیم و ب ــر بکش ــوند، زج می ش
ادامــه بدهیــم، تــا یــک روز دیگــر کــه دوبــاره 
همیــن آدم هــا را مالقــات کنیــم. امــا واقعیــت 
ــتیم،  ــوان نیس ــال نات ــا اص ــه م ــت ک ــن اس ای

بلکــه درمــان ســندرم پذیــرش بــدون فکــر در 
دســتان خــود مــا قــرار دارد، یــا اگــر بخواهــم 
ــت هایمان، و  ــوک انگش ــم، در ن ــر بگوی دقیق ت

ــتم. ــه!« گذاش ــه دیگ ــمش را »بس ــن اس م
و  ســاده  اســت  خیلــی  دیگــه«  »بســه 
ــه  ــه، دفع ــد: اول از هم ــوری کار می کن این ط
ــرای شــرکت در  ــه ب ــک دعوت نام ــه ی ــد ک بع
جلســه ای کــه هیــچ اطالعــی دربــاره محتــوای 
ــه دســتتان رســید، روی دکمــه  آن نداریــد، ب
مشــروط  کلیــک کنیــد. نگــران نباشــید، 
ــازه  ــما اج ــون ش ــدارد. چ ــکالی ن ــچ اش هی
ایــن کار را داریــد و اصــال ایــن دکمــه دقیقــا 
ــار  ــا کن ــت همان ج ــر درس ــن خاط ــه همی ب
ــد  ــت. بع ــده اس ــرار داده ش ــول، ق ــه قب دکم
بــا کســی کــه شــما را دعــوت کــرده، تمــاس 
ــد  ــل داری ــه تمای ــد ک ــه او بگویی ــد و ب بگیری
تــا از کارش حمایــت کنیــد، امــا بایــد بدانیــد 
هــدف از برگــزاری ایــن جلســه چیســت. بــه او 
بگوییــد کــه دلتــان می خواهــد بدانیــد چطــور 
ــه هدفــی کــه در  ــرای رســیدن ب می توانیــد ب
ــر  ــد. اگ ــک کنی ــا کم ــه آن ه ــد، ب ــر دارن س
همــه مــا ایــن کار را بــا احتــرام انجــام دهیــم، 
بــه مــرور دیگــران هــم در مــورد شــیوه 
ــواع و  ــردن ان ــم ک ــر ه ــرای س ــان ب فعلی ش
اقســام دعوت نامه هــا تجدیدنظــر خواهنــد 
ــر و  ــد راحت ت ــرد. در نتیجــه شــما می توانی ک
دقیق تــر در مــورد پذیــرش یــا عــدم پذیــرش 
چنیــن دعوت هایــی تصمیــم بگیریــد. بــه 
ــم  ــا تصمی ــن ترتیــب شــاید حتــی خیلی ه ای
ــه  ــتور جلس ــه دس ــراه دعوت نام ــد هم بگیرن
ــد. تصــور  ــن ارســال کنن ــرای مدعوی ــز ب را نی
ــه  ــک جلس ــر ی ــورت دیگ ــن ص ــد در ای کنی
ــاره موضوعــی  تلفنــی بــا حضــور 12 نفــر درب
کــه بــا یــک ای میــل کوچــک قابــل حل بــوده، 
ــرور  ــران به م ــاال دیگ ــود. احتم ــزار نمی ش برگ
شــروع بــه تغییــر رفتارشــان می کننــد، چــون 
شــما رفتارتــان را تغییــر دادیــد و شــاید حتــی 
ــان را هــم پــس بدهنــد. پــس بســه  صندلی ت

.ــم ــه! و ممنون دیگ
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24 ساعته باهوش باشید

1. هر روز به 10 ایده جدید 
فکر کنید. 

4. یک فصل از یک کتاب را 
بخوانید. 

7. در منابع علمی محبوبتان 
جست و جو کنید.

10. فهرستی از کارهایی که 
انجام دادید، تهیه کنید.

11. فهرستی از کارهایی که 
نباید انجام دهید، تهیه کنید.

12. آن چه را که یاد 
گرفتید، روی کاغذ بیاورید.

8. چیزی را که یاد گرفتید، با 
دیگران در میان بگذارید. 

9. چیزی را که یاد 
گرفتید، عملی کنید. 

5. به جای تماشای تلویزیون 
یک ویدیوی علمی ببینید.

6. روزنامه بخوانید.

2. برای سوال هایتان دنبال 
پاسخ بگردید. 

3. ساز مخالف بزنید!

ش
زار

گ
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 دلتان می خواهد نابغه باشید؟ برای خودتان خواب های طالیی دیدید و صدها 
برنامه چیده اید که آینده رویایی داشته باشید؟ می خواهید به نقشه گنج برسید؟! 

مدام دنبال روش هایی برای افزایش هوشتان هستید؟ شاید وقتش شده باشد که در 
 .روش هایتان تجدید نظر کنید و با 24 انتخاب ساده، هر روز باهوش تر شوید

13. ذهن خود را 
تحریک کنید. 

16. در کانال هایی که اطالعات 
جالب و هیجان انگیز دارد، عضو 
شوید. 

19. یک کار ترسناک انجام 
دهید. 

22. زمانی را برای هیچ کاری 
نکردن اختصاص دهید. 

14. در دوره های علمی 
آن الین ثبت نام کنید.

17. بازی فکری کنید. 

20. مکان های جدید را 
کشف کنید. 

23. یک سرگرمی سازنده 
و پربار برای خودتان پیدا 
کنید که بتوانید هر روز آن 
را تمرین کنید. 

21. با افرادی که از شما 
باهوش تر هستند، وقت 
بگذرانید. 

24. ورزش کنید و رژیم 
غذایی سالم داشته باشید. 

15. با کسی که برایتان 
جالب است، صحبت کنید.

18. از اپلیکیشن های »هر 
روز یک لغت جدید« برای 
آموختن زبان

استفاده کنید. 
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 سیدشهاب میرفتاح 

ساختمان هایی که خود را با محیط 
تطبیق می دهند

معماری مه سو �ب تکنولوژی

ش
زار

گ
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ــده  ــاختمان های آین ــر، س ــه کمت ــد و ن می کن
بیشــتر شــبیه ربــات خواهنــد بــود تــا معبــد، 
بــا  را  خــود  آن هــا  آفتاب پرســت،  ماننــد 

ــد.«  ــق می دهن ــون تطبی ــط پیرام محی
از ویژگی هــای ســبک هــای تــک می تــوان بــه 
ــت وجوی  ــه در جس ــتی ک ــش پوزیتیویس بین
نویــن  زیبایی شناســی  آوردن  وجــود  بــه 
ماشــینی اســت، اشــاره کــرد، ایــن ســبک در 
ــه  ــتن پروس ــش گذاش ــه نمای ــرای ب ــالش ب ت
ســاخت و نیــز نمایش ســاختار و اجــزای درون 
ــای روشــن  ــز اســتفاده از رنگ ه بناســت و نی
و جــدا کــردن بخش هــای ســرویس دهنده 
بــام  طراحــی  و  هــم  از  سرویس شــونده  و 
را  ســاختمان  پنجــم  نمــای  به عنــوان 
ــبک  ــن س ــای ای ــر ویژگی ه ــوان از دیگ می ت
برشــمرد. برخــالف تصــور عمومــی، معمــاران 
ــتند و  ــد هس ــخ عالقه من ــه تاری ــک ب ــای ت  ه
ــد،  ــدای از آن نمی بینن ــان را ج ــود و اثرش خ
ــت  ــا برداش ــخ ب ــا از تاری ــت آن ه ــی برداش ول
اســت.  متفــاوت  بســیار  پســت مدرن ها 
ــر  ــاختمان های عص ــت س ــد اس ــرز معتق راج
ــت  ــه باف ــباهتی ب ــس ش ــانس در فلوران رنس
مجــاور خــود و معمــاری گوتیــک قــرون 
ــوه ای  ــاری جل ــه معم ــتند، بلک ــطا نداش وس
از تبلــور عصــر جدیــد را نویــد مــی داد. از 
ــه  ــوان ب ــبک می ت ــن س ــروف ای ــاران مع معم
رنــزو پیانــو، ریچــارد راجــرز، نورمــن فاســتر و 

ــرد. ــاره ک ــاو اش ــوالس گریمش نیک
پُمپیـدو  ُژرژ  فرهنگـی  و  هنـری  ملـی  مرکـز 
)Georg Pompidou( در فرانسه کار مشترک 
رنـزو پیانـو و ریچـارد راجـرز در دوران جوانـی 
اسـت کـه می تـوان ایـن اثـر را نمـاد معمـاری 
 هـای تـک قلمـداد کـرد. ایـن سـاختمان در 
دل بافـت تاریخـی شـهر پاریـس جـای گرفته 
اسـت کـه در ابتـدا بـا مخالفت هـای زیـادی از 
طـرف مـردم روبه رو شـد، ولـی این اثـر چنان 
بـر دل بازدیدکننـدگان و مـردم پاریس خوش 
نشسـت که به یکـی از مهم ترین شـاخصه های 
شـهر تبدیـل شـده اسـت. پیانـو و راجـرز این 

در دهــه 50 میــالدی مــدارس و انجمن هــای 
معمــاری در انگلســتان باعــث ظهــور ســبکی 
در معمــاری شــدند کــه بــه معماری هــای 
ــاران  ــد. معم ــروف ش ــک )High-tech( مع ت
ایــن ســبک راه معمارانــی چــون پیتــر بهرنس 
و والتــر گروپیــوس در جنبــش ورکبونــد را بــه 
بهتریــن نحــو ادامــه دادنــد. جنبــش ورکبونــد 
ــالب  ــازی از دل انق ــرای هویت س ــالش ب در ت
صنعتــی، و ایجــاد تحــول در نگــرش بــه هنــر، 
ــن  ــود. در ای ــی ب ــدات صنعت ــع و تولی صنای
مســیر میــس وندرروهــه بعــد از جنــگ جهانی 
دوم شــدیدا از آموزه هــای تکنولــوژی حمایــت 
می کــرد و عقیــده داشــت معمــاری بایــد 
هم ســو بــا تکنولــوژی روز دنیــا شــکل بگیــرد. 
درادامــه تاثیــر اندیشــه های باکمینســتر فولــر 
بــر معماری هــای تــک بســیار چشــم گیر 
اســت. فولــر همــواره ایــن ســوال را از معماران 
می پرســید: »ســاختمان های شــما چقــدر وزن 
ــه ایــن ســوال از مهم تریــن  دارد؟« و پاســخ ب
ــاران  ــود. معم ــده ب ــاران ش ــای معم دغدغه ه
کــه  آموختنــد  فولــر  از  تــک  ســبک های 
یکــی از مــوارد مهــم ســاختمان های امــروزی 
ــی  ــم زمان ــن مه ــت و ای ــبکی وزن آن هاس س
ــح  ــد کــه در ســاختمان از مصال ــاق می افت اتف
ــن اســتفاده شــود. در  ــوژی نوی ــن و تکنول نوی
ــا ســبک های  ــنایی بیشــتر ب ــرای آش ــه ب ادام
ــدرن  ــاری م ــر معم ــت اگ ــوان گف ــک می ت ت
بــه دنبــال نمایــش ماشــین بــود، معمار  هــای 
ــزای  ــان دادن اج ــرای نش ــالش ب ــک در ت ت
ــی  ــوان یک ــن ســبک را می ت ــود. ای ــین ب ماش
از جریان هــای انتقالــی میــان مدرنیســم و 
را  ایــن ســبک  پست مدرنیســم دانســت و 
برخــی اکسپرسیونیســم ســازه نیــز می داننــد. 
معمــاران ایــن ســبک، تکنولــوژی را دســتاورد 
و  توســعه  مهم تریــن  و  مدرنیتــه  بــزرگ 
می دانســتند.  بیســتم  قــرن  در  پیشــرفت 
ریچــارد راجــرز، نظریه پــرداز اصلــی ایــن 
ســبک، در مــورد  هــای تــک چنیــن می گویــد: 
»تکنولــوژی بــه مــا کنتــرل بیشــتری عرضــه 
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طـرح را در مسـابقه بین المللـی سـال 1971 
برنـده شـدند. سـاخت این بنـا تا سـال 1977 
طـول کشـید. ایـن سـاختمان را شـبیه به یک 
پاالیشـگاه طراحـی کردند. اسـتفاده از سـازه و 
تاسیسـات نمایـان بـه شـکلی اغراق آمیـز، این 
بنـا را نمـاد بی نظیـر معمـاری  های تـک کرد. 
این سـاختمان شـبیه به اسـکلت بدون پوست 

و گوشـت یـک جانور اسـت.
ایــن ســاختمان کــه در شــش طبقــه ســاخته 
شــده، دارای قســمت های مختلفــی مثــل 
صنایــع  مرکــز  مــدرن،  هنر هــای  مــوزه 

ــالن  ــیقی، س ــات موس ــز تحقیق ــتی، مرک دس
ســینما و... اســت. ایــن ســاختمان مثــل 
جعبــه شیشــه ای بزرگــی اســت کــه بــه 
وســیله داربســت های فلــزی نگــه داشــته 
ــه  شــده اســت. قســمت هایی از ســاختمان ک
معمــوال در داخــل بنــا پوشــیده می شــود، در 
ایــن بنــا بــه صــورت کامــال آشــکار و عملکــرد 
آن هــا در معــرض دیــد قــرار داده شــده اســت. 
اســکلت ســاختمان پشــت دیوارهای شیشه ای 
بــه رنــگ ســفید درآمــده، کانال هــای هــوا بــا 
ــگ زرد  ــه رن ــرق ب ــی و شــبکه های ب ــگ آب رن
بــرای دیــد عمــوم بــاز گذاشــته شــده اســت. 
در طــول نمــای اصلــی ســاختمان یــک تونــل 
ــه شــده  ــر گرفت ــی در نظ ــای برق ــرای پله ه ب

اســت کــه در چهــار مرحلــه بــه طبقــه پنجــم 
ــرح  ــم ط ــای مه ــی از ویژگی ه ــد. یک می رس
میــدان استراوینســکی اســت کــه بــه صــورت 
فضایــی کامــال بــاز و میدانــی عمومــی جلــوی 
ســاختمان قــرار گرفتــه کــه از آن بــرای 
نمایش هــای خیابانــی اســتفاده می کننــد. 
گنبــد ســاختمان رایشــتاک در آلمــان از دیگــر 
نمونه هــای موفــق ایــن ســبک اســت کــه 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــتر آن را طراح ــن فاس نورم
فاســتر در طراحــی ایــن گنبــد بــا مدنظــر قــرار 
ــه  ــت ب ــان اهمی ــه هم ــروژه ک ــداف پ دادن اه
ــک و  ــاد دموکراتی ــک نم ــوان ی ــس به عن مجل
حساســیت نســبت بــه تاریــخ و محیــط پیرامون 
اســت، ســعی کــرده نمــادی از تکنولــوژی 
پیشــرفته معاصــر آلمــان را بــه نمایــش بگــذارد. 
فاســتر بــرای نشــان دادن دموکراســی و صداقت 
شــفاف  و  گنبــدی شیشــه ای  مجلــس،  در 
ــال های  ــن س ــد بی ــن گنب ــرد. ای ــی ک طراح
ــای  ــت. بن ــده اس ــاخته ش ــا 1999 س 1992 ت
رایشــتاک کــه یــک بنــای نئوکالســیک اســت، 
ــده  ــی خســارت هایی دی ــان جنــگ جهان در زم
ــد  ــرم گنب ــازی، ف ــرح بازس ــتر در ط ــود. فاس ب
ــی  ــداره داخل ــه ج ــرد ک ــی ک ــوری طراح را ط
آن، کــه به آرامــی بــه ســمت درون قــوس 
ــده  ــیده ش ــه پوش ــا شیش ــا ب ــورد، تمام می خ
اســت. در اطــراف دیواره هــای شیشــه ای گنبــد 
رمپــی طوالنــی قــرار دارد کــه بازدیدکننــدگان 
ــس  ــد و پ ــت می کن ــد هدای ــوک گنب ــه ن را ب
ــه ســمت پاییــن  ــه شــکلی ناپیوســته ب از آن ب
ــن مســیر طــوری طراحــی  ــد. ای ــداد می یاب امت
ــد،  ــاال می رون ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت ک ــده اس ش
هیچ وقــت افــرادی را کــه پاییــن می رونــد، 
نمی بیننــد. در مرکــز گنبــد، مخروطــی آینــه ای 
بــه صــورت واژگــون قــرار دارد کــه نــور طبیعــی 
پاییــن هدایــت  اتاق هــای  بــه  را جــذب و 
آلمــان  مجلــس  بازدیدکننــدگان  می کنــد. 
می تواننــد در مســیرهای ایــن گنبــد شیشــه ای، 
را  مجلــس  نماینــدگان  و  مجلــس  صحــن 

 .ــد ــاهده کنن مش
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ــد.  ــی نشــان داده ان ــا اقبال آن ه
زندگی نامه هــای  نــوع  ایــن  کنــار  در 
خودنوشــت، نوعــی از ایــن نوشــتارها نیــز 
ــی و در  ــار ادب ــه در فحــوای آث ــود دارد ک وج
ــار شــعری  ــن نوشــتار، در آث معنــی اخــص ای
منعکــس اســت. شــاعرانی همچون فردوســی و 
نظامــی و مولــوی و حتــی ســعدی نیــز در آثار 
ــور  ــا به ط ــجم ام ــکل منس ــه ش ــه ب ــود، ن خ
پراکنــده نکاتــی را از زندگــی خــود بیــان 
ــب  ــن مطال ــرع از ای ــر مص ــه ه ــد ک کرده ان
ارزش بســیاری در تشــخیص زندگــی ایــن 
شــاعران دارد. فردوســی در البــه الی شــاهنامه 
در مــوارد متعــدد اشــاره بــه زندگــی شــخصی 
ــد خــود شــعر  ــاره مــرگ فرزن خــود دارد. درب

ــه:  گفت
...مرا شصت و پنج و ورا سی و هفت 

نپرسید از این پیر و تنها برفت...
ــر  ــه در اواخ ــی ک ــه ناامید ی های ــاره ب ــا اش ی

ــته:  ــرش داش عم
چو عمرم به نزدیک هشتاد شد 

امیدم به یک باره بر باد شد...
مولــوی چنــد ســالی بــود کــه دفتــر دوم 

مثنــوی را نســروده بــود: 
مدتی این مثنوی تاخیر شد 

وقت می بایست تا خون شیر شد... 
و اگــر همیــن اشــاره هــم نبــود، شــاید کســی 
متوجــه نمی شــد کــه مولــوی دو ســالی بــوده 
کــه مثنــوی را پــس از دفتــر اولــش نســروده 

اســت. 
یکــی از آثــاری کــه بیشــترین گــزارش را 
از زندگــی شــاعرش بــه دســت می دهــد، 
»تحفه العراقیــن« خاقانــی شــروانی )520-
595 هـــ.ق( اســت. خاقانــی از شــاعرانی اســت 
ــود  ــخصی خ ــی ش ــه زندگ ــاره ب ــه در اش ک
ــت. در  ــوده اس ــگان رب ــبقت از هم ــوی س گ
ــارات  ــی منشــأت او اش ــی و حت ــوان خاقان دی
دوره  یــا  شــخصی  زندگــی  بــه  بســیاری 
تاریخــی و اطرافیــان او وجــود دارد؛ اطالعاتــی 
از قبیــل رفتــار بــا پــدر و مــادر خــود، مــرگ 

خودزیست نامه نوشت
ــت(  ــای خودنوش ــی، زندگی نامه ه )اتوبیوگراف
یکــی از منابع بســیار مهــم در تبیین بســیاری 
از امــور تاریخــی یــا زندگی نامــه افــراد اســت. 
ــا مباحــث مهــم  برخــی از مســائل تاریخــی ی
ــه  ــم ک ــراد مه ــخصیت ها و اف ــی ش در زندگ
در کتاب هــای تاریخــی و تذکره هــا کمتــر 
)یــا اصــال( بیــان نمی شــود، در برخــی از 
می شــود.  یافــت  خودزیست نامه نوشــت ها 
ایــن آثــار در نــوع خــود دســته بندی های 
ــر روز  ــه ه ــانی ک ــال کس ــد؛ مث ــی دارن فراوان
ــا  ــع زندگــی خــود را می نویســند و بعده وقای
ــد.  ــه می کنن ــی جداگان ــه کتاب ــل ب آن را تبدی
در  کــه  هســتند  کســانی  دیگــر  نــوع 
ــش  ــه گزین ــود، ب ــت خ ــه خودنوش زندگی نام
ــان از  ــه برایش ــی ک ــد و مطالب ــت می زنن دس
ــع آوری  ــه را جم ــد، هم ــم باش ــر مه ــک نظ ی
از  می کننــد و نشــر می دهنــد. در برخــی 
ــنده  ــم، نویس ــت ه ــای خودنوش زندگی نامه ه
ــردازد و  ــز می پ ــود نی ــای خ ــان هنره ــه بی ب
ــری می نویســد و در فحــوای  آن را بســیار هن
آن حتــی اشــعاری را از خــود یــا دیگــران نیــز 
ــرای نمونــه عبــداهلل  شــاهد مثــال مــی آورد. ب
مســتوفی در اواخــر دوره قاجــار از ایــن شــیوه 

ــرده اســت.  ــی ب بهــره فراوان
بیــن  در  امــروزه  زندگی نامــه خودنوشــت، 
بســیاری از سیاســتمداران و مشــاهیر علمــی، 
ورزشــی و هنــری جهــان رواج دارد و ایــن 
ــدان بســیاری دارد.  ــز عالقه من ــار نی ــل آث قبی
ــراد، خواســت ها و آرزوهــا  ــن اف بســیاری از ای
ــم در  ــود را ه ــی خ ــاص زندگ ــق خ و حقای
ــند و  ــد، می نویس ــه می نگارن ــی ک ــن وقایع بی
همیــن مطالــب اســت کــه برخــی از گره هــای 
تاریخــی و ادبــی را حــل می کننــد. در تاریــخ 
معاصــر ایــران کســانی ماننــد محمدعلــی 
فروغــی یــا اســداهلل علــم مطالبــی از بخشــی از 
ــه  ــد ک ــف کرده ان ــود را تالی ــی خ دوران زندگ
ــیار  ــان بس ــرای تاریخ نویس ــار ب ــن آث ــر ای نش
ــه  ــز ب ــادی نی ــردم ع ــی م ــوده و حت ــم ب مه
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دختــر و مــرگ پســرش، ارتبــاط بــا عمویــش، 
روابــط بــا درباریــان و مــردم شــهر و بســیاری 
از مطالــب دیگــر کــه بــا زندگــی ویــژه شــاعر 
ــی  ــل ردیاب ــعار او قاب ــت، در اش ــط اس مرتب
ــار  ــان آث ــات را در می ــن اطالع ــا ای ــت. ام اس
ــن«  ــه در »تحفه العراقی ــش از هم ــی بی خاقان

ــرد.  ــاهده ک ــوان مش می ت
ــی  ــه هزار بیتـ ــدودا سـ ــه حـ ــن منظومـ ایـ
ـــفرهایش  ـــی از س ـــه خاقان ـــت ک ـــی اس گزارش
بـــه عـــراق عجـــم و عـــراق عـــرب و شـــام و 
ــت.  ــت داده اسـ ــه دسـ ــه بـ ــوریه و مکـ سـ
ـــت  ـــس از بازگش ـــر پ ـــن اث ـــن ای ـــه تدوی البت
ــام  ــش انجـ ــفر حجـ ــن سـ ــی از اولیـ خاقانـ
گرفتـــه اســـت. بـــه اعتقـــاد نگارنـــده، نـــگاه 
ـــژه  ـــال وی ـــر کام ـــن اث ـــی در ای ـــاعرانه خاقان ش
ـــخ  ـــه در تاری ـــت ک ـــه ای اس ـــه  گون ـــت و ب اس
ادب فارســـی مقلـــدان بســـیاری را هـــم 
بـــه  دنبـــال خـــود کشـــیده اســـت و تعـــداد 
فارســـی  ادب  منظومه هـــای  از  بســـیاری 
بـــه تقلیـــد از ایـــن اثـــر ســـروده شـــده اند؛ 
ـــاح االرواح«  ـــهور »مصب ـــوی مش ـــه مثن ازجمل
منســـوب بـــه اوحدالدیـــن کرمانـــی )و بـــه 
شـــمس الدین  فروزانفـــر:  اســـتاد  گفتـــه 
بردســـیری( بـــه تقلیـــد از »تحفه العراقیـــن« 

ســـروده شـــده اســـت. 
ــک  ــی در ی ــن« گوی ــاب »تحفه العراقی ــام کت ن
تحریــر ختم الغرایــب بــوده اســت و بــه همیــن 
ــر شــده،  ــن اث ــه از ای ــی ک ــل در چاپ های دلی
گاهــی آن را ختم الغرایــب نیــز نامیده انــد. 
ــتاد  ــب، اس ــی قری ــر یحی ــاپ دکت ــس از چ پ
ــه  صــورت عکســی نشــر  ــر را ب ــن اث افشــار ای
کردنــد و ســپس یــک بــار آقــای عالــی 
عباس آبــاد و یــک بــار هــم آقــای علــی 
ــر  ــه نش ــر را جداگان ــن اث ــه ای ــری آق قلع صف

ــد.  کردن
ــر  ــتمل بـ ــن« مشـ ــه »تحفه العراقیـ منظومـ
ـــان  ـــه زم ـــوط ب ـــی مرب ـــیار علم ـــات بس اطالع
ـــی  ـــترده خاقان ـــات گس ـــت. اطالع ـــی اس خاقان
ـــن  ـــی و... در ای ـــه طـــب و ستاره شناس در زمین

اثـــر بـــه اوج خـــود می رســـد. گزارش هـــای 
بســـیار او در زمینـــه مکان هایـــی کـــه او 
ــرادی  ــن افـ ــرده و هم چنیـ ــفر کـ ــدان سـ بـ
ــات  ــان مالقـ ــا آنـ ــهری بـ ــر شـ ــه در هـ کـ
کـــرده، درخـــور اســـت، امـــا در کنـــار 
همـــه این هـــا ایـــن اثـــر آن قـــدر گـــزارش 
از زندگـــی خـــود خاقانـــی نیـــز بـــه دســـت 
می دهـــد کـــه بـــه  گونـــه ای می تـــوان آن را 
ــه خودنوشـــت خاقانـــی دانســـت  زندگی نامـ
کـــه بـــه  صـــورت منظـــوم ســـروده شـــده 
ـــات  ـــی از اطالع ـــه برخ ـــه ب ـــرای نمون ـــت. ب اس
ـــی  ـــود خاقان ـــی خ ـــی از زندگ ـــخصی خاقان ش
در ایـــن اثـــر اشـــاره مـــی ر ود کـــه کمتـــر 
ــائلی را از  ــق مسـ ــن دقیـ ــاعری این چنیـ شـ
ــه  ــد. الزم بـ ــان می کنـ ــود بیـ ــی خـ زندگـ
ــا  ــه در ایـــن بخـــش صرفـ ــر اســـت کـ ذکـ
ـــود  ـــکان خ ـــه نزدی ـــی ب ـــه خاقان ـــاراتی ک اش
ــی  ــان جزئیاتـ ــود و از بیـ ــان می شـ دارد، بیـ
ـــود دارد،  ـــان خ ـــر ممدوح ـــاره دیگ ـــه او درب ک
ــان  ــن بیـ ــود. هم چنیـ ــر می شـ ــرف نظـ صـ
جزئیـــات دیـــدار او از شـــهرهای مختلـــف و 
ـــا در  ـــود ت ـــان نمی ش ـــم بی ـــه ه ـــه و مدین مک
فرصتـــی دیگـــر بـــه آنـــان پرداختـــه شـــود. 
ـــی  ـــکان خاقان ـــائل از نزدی ـــن مس ـــی از ای برخ

بدیـــن قـــرار اســـت:
خواجــه  وقتــی  شــروان:  متولــد   -1
جمال الدیــن موصلــی از او می پرســد کــه 
اهــل کجــا هســتی و محــل تولــدت چیســت، 

می گویــد: خاقانــی 
گفتم متعلمی سخندان 
میالد من از بالد شروان 

ــن  ــه: م ــد ک ــی می گوی ــدر: خاقان 2- شــغل پ
فرزنــد یــک نجــار هســتم؛ و عجبــا کــه پدرش 
ــی کاری  ــکل ب ــا مش ــت )گوی ــی کار اس ــم ب ه
ــداد می کــرده اســت(:  ــی هــم بی ــان خاقان زم

بوده چو خلیل عهد اول 
فرزند دروگری معطل 

خاقانــی بــه نــام پــدر و جزئیــات شــغل او هــم 
ــد:  ــاره می کن اش
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از بّر خالیقم سبکبار 
بر مائده علی نجار 

او ضامن من به نان و جامه 
من مادحش از زبان و خامه ...

3- پدربـزرگ: خاقانی حتـی از پدربزرگش هم 
کـه جواله )بافنـده( بوده، خبـر می دهد: 

جوالهه نژادم از سوی جد 
در رونق من کمال ابجد 

ــان  ــی در می ــی: خاقان ــادر خاقان 4- م
اعضــای خانــواده خــود بیــش از همــه 
بــرای مــادرش احتــرام قائــل اســت 
و از او در همــه جــا بــه نیکــی یــاد 

می کنــد: 
هستم ز پی غذای جانور 
طباخ نسب ز سوی مادر 

مــادر خاقانــی در ســختی ها 
پنــاه او بــوده و همیشــه برایــش 

ــت:  ــرده اس ــا می ک دع
ورد دلش از پی امانم 
عراده حصن دشمنانم 

کرده پی حرب دشمن من 
از ناوک صبح جوشن من

بـوده:  طبیـب  خاقانـی  عمـوی   -.5
کافی الدیـن عمـوی خاقانـی بـوده کـه 
خاقانـی را هـم در دوره کودکی پرورش 
داده و بسـیاری از علـوم زمانـه را نیـز 
بـه او آموختـه اسـت. خاقانـی بـرای 
عمویـش احتـرام بسـیاری قائـل بوده 

می گویـد:  او  دربـاره  و 
واز سوی عمم طبیب گوهر 

بقراط سخن به هفت کشور...
بودم چو یکی دفینه خرد 
عم زی درجات رفعتم برد 

ــان  ــی: از کس ــرعموی خاقان 6. پس
ــه  ــان ب ــی از آن ــه خاقان ــری ک دیگ
نیکــی یــاد می کنــد، پســرعمویش 

اســت: 
دانش برکات و دولت احسان 
 صدرالحکما وحید عثمان
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فتح قلعه اصطخر را خود برعهده داشت. پس از 
آلپ ارسالن و در دوران پسرش ملکشاه سلجوقی، 
نظام الملک لقب اتابک را دریافت کرد که در ترکی 
به معنای پدربزرگ است و ملکشاه او را به احترام 
پدر می خواند. در زمان وزارت 30 ساله نظام الملک 
بود که سلجوقیان از حلب تا کاشغر )نام والیتی در 
چین( را تحت امر درآوردند. اما ملکشاه پس از 20 
سال خدمت صادقانه نظام الملک به سبب سعایت 
دشمنان از نفوذ او هراسان شد و به نظام الملک پیغام 
فرستاد: »تو با من در ملک شریکی و بی مشورت 
من هر تصرف که می خواهی می کنی و والیت و 
اقطاع به فرزندان خود می دهی. ببینی که بفرمایم 
تا دستار از سرت بردارند.« او جواب داد: »آن که ترا 
تاج داد، دستار بر سر من نهاد، هر دو در هم بسته اند 
بزرگ،  وزیر  ترتیب  این  به  و  پیوست.«  هم  با  و 
برپادارنده نظامیه ها و نویسنده کتاب »سیاست نامه« 
شد. معزول  وزارت  از  خدمت  عمری  از   پس 

نظامیه های خواجه نظام امللک
 از عمده اقدامات خواجه نظام الملک که نام او را بر 
تارک تاریخ جاودانه ساخته، این بود که با تدبیر خود 
توانست سلجوقیان را به بنای مدارس و موقوفات 
را  مدرسه سازی  سیاست  و  کند  تشویق  فراوان 
عالی ترین  او  صدارت  دوران  در  سازد.  استوار 
نمونه مدارس دینی در ایران با نام »نظامیه« که 
شد.  ساخته  بود،  شده  گرفته  نظام الملک  نام  از 
زنجیره ای  مدارس  سلسله  صورت  به  نظامیه ها 
بود که در بسیاری از شهرهای آباد آن روزگار از 
بغداد گرفته تا نیشابور و مرو، طوس، بلخ، هرات، 
بصره، موصل و اصفهان تاسیس شد. مشهورترین 
بودند. بغداد  نظامیه  و  نیشابور  نظامیه   آن ها 

نظامیه بغداد
طی  دجله  رود  کنار  در  بغداد  نظامیه  بنای 
و  زیبایی  نظر  از  بنا  این  شد.  ساخته  سال  دو 
خود  نوع  در  ساختمانی  نظام  و  کاشی کاری 
بی نظیر بود و فضاهای وسیع و ایوان های بزرگ 
داشت و شامل حجره ها،  مسجد،  غرفه مخصوص 
مخصوص  مخازن  کتاب خانه،  دربان،  موذن، 

آورده اند که روزی  شیخ ابوسعید ابوالخیر در مهنه 
اطـراف سعادت و  نیشابور در ضـمن وعـظ، در 
شقاوت و امارت  گفت : هر  کس می خواهد »سردار 
بر  سـر  جـاده   ببیند،  فردا  صبح   را  دین و دنیا« 
ارجاه  بایستد. چند تن از مریدان چنان کردند و 
نخستین مسافری را که دیدند، خـواجه حـسن 
بـود. او را به خدمت شیخ هدایت کردند. شیخ با 
 او التفات ها نمود و او را به مقام بلند بشارت داد.
 سیدالوزرا قوام الدین نظام الملک در قریه رادکان 
طوس  چشم به جهان گشود. پدرش در خدمت 
غزنویان بود. نظام الملک در طوس تحصیالت خود 
را آغاز کرد و در 11 سالگی به دستور پدر قرآن را 
حفظ کرد و هم در طوس بود که ابوسعید ابوالخیر 
او را بر سر کوی ترسایان دید و به اشارت »خواجه 
جهان« خواند. چون مراد او از تحصیل در طوس 
برآورده نمی شد، به مرو رفت و از سمت پدر فرمان 
به خدمت شیخ  مرو  به  در مسیر خود  تا  یافت 
خود  کار  در  و  برسد  مهنه  در  ابوالخیر  ابوسعید 
بر طوس  او عالوه  برکت جوید. تحصیالت  او  از 
و مرو، در نیشابور نیز بوده. او در نیشابور شاگرد 
امام موفق نیشابوری بود، در مجالس وعظ شیخ 
ابوسعید ابوالخیر حاضر می شد و در تحصیالت، فقه 
و حدیث و مسائل دین را سرلوحه کار خود قرار 
داده بود. نظام الملک در ابتدا در غزنه به کار دیوانی 
پرداخت و پس از مدت زمانی در بلخ به دبیری 
علی بن شاذان عمید بلخ درآمد، ولی عمید بلخ را 
رذیلتی بود که هر سال اموال او را مصادره می کرد و 
می گفت: »ای حسن فربه شدی!« و هر چه حسن 
داشتی، از او بستدی و گفتی تو کاتبی، تو را قلمی 
بس باشد. سرانجام نظام الملک به تنگ آمد و به 
مرو، مرکز حکومت چغری بیگ )پدر آلپ ارسالن 
و برادر طغرل بیگ موسس سلسه سلجوقی(، رفت 
از سمت  او درآمد. در همین سال  به خدمت  و 
چغری بیگ که کفایت و کاردانی او را دیده بود، 
به خدمت آلپ ارسالن فرستاده شد و چنان نیکو 
خدمت کرد که پس از مرگ وزیر آلپ ارسالن، او 
مقام وزارت یافت و لقب نظام الملک گرفت. در دوره 
آلپ ارسالن، نظام الملک او را در تمام جنگ ها و 
سفرها همراهی می کرد و برخی از جنگ ها ازجمله 
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بود.  مایحتاج  دیگر  و  روشنایی  و  سوخت   لوازم 
انواع  به  آراسته  بـاید  مدرسه  این  مـدرسان  
صالحیت های علمی، اجتماعی، اخالقی و مذهبی 
بودند و مطابق وقف نامه  مدرسه باید هنگام تدریس 
جامه مخصوص دربر می کردند و آن گاه بـر کرسی 
مـعید،  نفر  دو  درس  هنگام  می نشستند.  درس 
گـفته های آنان را بـرای طالب تکرار  می کردند. 
 معیدان که غالبا از شاگردان ارشد و بااستعداد انتخاب 
می شدند، وظیفه داشتند دروس استاد را در کالس 
تکرار کنند تا همه حاضران در جلسه به شنیدن 
کامل دروس موفق شوند.  هم چنین بعد از ترک استاد 
این معیدان با شاگردان به تکرار دشواری های درس 
 می پرداختند تا آموزش به سرمنزل مقصود رسد.

درکتاب خانه نظامیه نیز که زیر نـظر کتاب داری 
استادان  نیاز  مـورد  کـتاب های  بود،  دانشمند 
و  می گرفت  قرار  آن ها  اختیار  در  دانشجویان  و 
هم چنین برای اقامت شبانه روزی مدرسان و طالب 
حجره های متعدد در نـظامیه  بـغداد  ساخته  بودند و 
برای هر یک خوراک روزانه و مستمری ماهانه تربیت 
داده بود تا کسی به واسطه درآمد از درس نماند و 
واقع می شد. بود که در مدارس  بار  اول  امر   این 

ابواسحق شیرازی اولین استاد رسمی نظامیه بغداد، 
چنان مرتبتی داشت که وقتی به عنوان فرستاده 
بیرون  در  آمد،  خراسان   باهلل -به   خلیفه-مقتدی 
کرد،  پیشواز  را  او  جوینی،  امام الحرمین  نیشابور 
غاشیه مرکبش را بر  دوش  کشید و مثل یک چاکر 
پیـشاپیش او حرکت می کرد. این دو دانشمند به 
مناظره  به  در محضر   نظام  الملک  ماه  یک  مدت 
نشستد که قصد از این مناظره این بود که طالبان 
 علم در نیشابور فرصتی برای کسب بیشتر علم بیابند. 
محصالن  از  هجری  هفتم  قرن  در  نیز  سعدی 
محمد  آموزه های امام  از  و  بود  بغداد  نظامیه 
سعدی  پذیرفت.  را  تاثیر  غزالی بیشترین 
از  و  ُمرشد می نامد  را اماِم  غزالی  در گلستان، 
هفتم  باب  در  بغداد  نظامیه  در  خویش  حضور 
بوستان »در عالم تربیت« چنین یاد می کند: مرا 
 در نظامیه ادرار بود/ شب و روز تلقین و تکرار بود.

ادرار در بیت یادشده به معنی مستمری و مقرری و 
تقریبا معادل بورس تحصیلی امروزی است.

نظامیه نیشابور
در فرمانی از سـلطان سـنجر، از نظامیه نیشابور با 
تعبیر »مشـهورترین مـدارس جهـان و عزیزترین 
بقـاع طلبـه علـم« یـاد شـده اسـت. نظام الملـک 
نظامیـه نیشـابور را بـرای امام الحرمین جوینی بنا 
کـرد. امام الحــرمین به مدت 30 سـال عهـده دار 
کرسـی نظامیه نیشـابور بود و در جلسات درسش 
سـیصد تا چهارصــد طــلبه شـرکت می کردند. 
مقـام او چنـان بـود کـه زمانـی کـه وفـات یافت، 
شـاگردانش ازجملـه امـام محمـد غزالـی  کـه  در  
زمـره شـاگردان او بـود و بعدهـا در نظامیـه بغداد 
عزایـش  در  پرداخـت،  تدریـس  بـه  نیشـابور  و 
شورشـی عــجیب بــه پـا کــردند، قلـم  و دوات  
 بشکسـتند و یک سـال بـه اقامـه عـزا پرداختند.

تاسـیس مدارس معـروف »نظامیه« خـود دلیلی 
خواجـه  آینده نگـری  و  آینده سـازی  بـر  کافـی 
نظام الملـک اسـت، زیـرا ایـن مـدارس بـه تربیت 
و  می پرداختنـد  تحصیل کـرده  کارآمـد  نیـروی 
بـا توجـه بـه کمک هزینـه تحصیلـی که توسـط 
ایـن مـدارس پرداخـت می شـد، شـور و شـوق 
علم آمـوزی در مـردم گسـترش یافت و جلسـات 
وعظی که شـرکت عموم در آن هـا آزاد بود، به باال 
 بردن سـطح سـواد اجتماعی کمک شـایانی کرد. 
امـور نظامیه هـا بعـد از نظام الملـک بـه دسـت 
پسـرش و بعدها به دسـت حکام و پادشـاهان هر 
دوره اداره می شـد، تا در زمان اسـتیالی مغول این 
کار بـه ید توانای خواجه نصیر سـپرده شـد و این 
مـدارس هم چنـان تا زمـان عالءالدولـه عطاملک 

جوینـی، وزیـر ایلخانان، برپـا بودند. 

خواجه و تصوف
مهم  ویژگی های  از  تصوف،  چشم گیر  گسترش 
 قرن پنجم هجری، یعنی دوران نظام الملک، است. 
و  ابوالخیر  ابوسعید  مانند  صوفیانی  به  خواجه 
ابوالقاسم قشیری و به  ویژه ابوعلی فارمدی توجهی 
خود  زبان  از  »اسرارالتوحید«  در  و  داشت  ویژه 
نظام الملک آمده: »من هرچه  یافته ام از او )ابوسعید( 
یافته ام و بدین سبب غالم همه صوفیان عالمم.« 
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به نوشته صاحب »چهار مقاله« خواجه از جماعت 
این رو،  از  نمی پرداخت.  طبقه ها  دیگر  به  صوفیه 
قرن پنجم را »روز بازار تصوف« یا از »تابنده ترین 
دوره های تصوف ایران« و خراسان را »مهد تصوف 
اسالمی« می دانند. خواجه که در شهرهای بزرگ 
از ساختن خانقاه  برپا کرد،  اسالمی نظامیه ها را 
نیز غفلت نکرد و در اصفهان خانقاهی ساخت که 
با نظامیه اش برای فقها در بغداد برابری می کرد. 
فتنه انگیزان از روی رشک به سـلطان ملکشاه گفتند 
که  با  این پول هایی که صرف نظامیه ها و خانقاه ها 
می شود، می توان لشکری آراست که قـسطنطنیه 
را  نظام الملک  سلطان،  بـگشاید.  را  )اسـتانبول( 
مواخذه و بازخواست کرد. خواجه به سلطان گفت: 
»سپاهیانی که  سلطان  به  آن پشت گرم است، پرتاب 
تیر آن ها به سیصد ذرع نـمی رسد و غـالبا  با  ساز و 
آواز و عیش و عشرت سرگرم اند. من برای سلطان 
سپاهیانی گرد آورده ام که آن را »سپاهان شب« 
گویند  و همین که  تو  و سپاهیانت به هنگام شب 
شب زنده داری  به  لشکریان  این  می روید،  خواب 
خدای  درگاه   به  نیاز   دسـت   و  بـرمی خیزند 
است  آنان  برکت دعای  از  و  برمی دارند  چاره ساز 
که سلطان و سپاهیانش خوش و خرم مانده اند .« 
ماند. خاموش  و  پسندید  را  سخن  این    ملکشاه  
به سبب ارادت خواجه به صوفیان بود که ابن جعدویه 
فتوت نامه خود به نام »مرآه المروات« )آینه مروت ها(  
را به نام خواجه نوشت. آینه آوردن تعبیری لطیف از 
موالناست که همانا بیان گر حکایت آینه آوردن یکی 
از دوستان حضرت یوسف به عنوان ارمغان سفر برای 
اوست که به یوسف گفت جهت آن که از تو خوب تر 
هیچ نیست، آینه آورده ام تا هر لحظه روی خود را 
در آن مطالعه کنی. و اشارت به این دارد که پیش 

حق تعالی دل روشنی می باید بردن. 

سیاست نامه
زبان  به  »سیرالملوک«  یا  »سیاست نامه«  کتاب 
که  است  نظام الملک  اثـر  مـشهورترین  فارسی 
او  از  زمان صدور فرمان ملکشاه مبنی بر نگارش 
کتابی در راه و رسم ملک داری، به مدت پنج سال 
مشغول نگارش آن بوده است. موضوع این کتاب 

پادشاهان  سیاست  و  اخالق  و  کشورداری  آیین 
است و شامل پند و اندرز، احادیث پیامبر و صحابه، 
فرازهایی از قرآن، حکایات مجمل و مفصل، شرح 
سیاست  و  تاریخی  روایات  و  مولف  عصر  وقایع 
ساده  نثری  به  کتاب  این  است.  عملی  و  علمی 
و  دانـشمند  خواجه  است.  شده  نوشته  روان  و 
سـیاستمدار، ادیبی بسیار زبردست و شاعر کم گوی 
گزیده گویی نیز بوده است. برای مثال حواله ای که 
 به گله بان گوسفند خود نـوشته، این گونه است:
سیصد بره سفید چون بیضه  بط /کان را ز سیاهی 
نبود هیچ نقط/ از گله خاص ما نه از جای غلط/ 

تحویل نمایید  بدارنده خط

مرگ خواجه 
در کتاب »جامع التواریخ« به نقل از کتاب »سیدنا« 
که شرح حال حسن صباح و جانشینان اوست و 
به دست اسماعیلیان گردآوری شده، از هم کالس 
در  خیام  و  صباح  حسن  و  نظام الملک  بودن 
کودکی حکایت شده. هر چند از لحاظ سنی این 
هم شاگردی بودن غریب می نماید، اما گفته شده 
که آن ها عهد کردند که هر یک از آن ها به مقامی 
که  خیام  نکند.  فراموش  دیرین  دوستی  رسید، 
معاصر این وزیر بزرگ بود، کتابی درباره معادله های 
دعوت  به  و  کرد  تقدیم  او  به  را  سوم  درجه 
نظام الملک به اصفهان رفت و تحت حمایت او و در 
رصدخانه اصفهان دقیق ترین تقویم جهان، تقویم 
جاللی را که تا به امروز تقویم رسمی کشور است، 
تدوین کرد. اما حسن صباح، بنیان گذار اسماعیلیه، 
به سبب اختالفی که بر سر مسائل مذهبی با خواجه 
نظام الملک داشت، دستور به قتل او داد و یکی از 
یارانش در لباس صوفیان کاردی بر قلب خواجه 
زد و او را بکشت و نظام الملک اولین کسی بود که 
توسط اسماعیلیان به قتل رسید. گروهی از مردم 
که ملکشاه را نیز در این قتل دخیل می دانستند، 
از سلطان رنجیدند و چون ملکشاه یک ماه از مرگ 
خواجه نگذشته وفات یافت، مردم به سبب همین 
رنجش در خاک سپاری او شرکت نکردند و جواب 
خواجه به سلطان که گفته بود دولت آن تاج در 
.گشادن این دوات است، بر جهانیان درست شد
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واکنـش آدم هـا به حـوادث بزرگ ممکن اسـت 
شـبیه باشـد، امـا واکنـش هـر کـس، پـس از 
یـک حادثـه بـزرگ و زمانـی کـه می خواهـد 
آن را به خاطـر بیـاورد، متفـاوت خواهـد بـود. 
وقتـی در سـال 1954 یـک هیـوالی ژاپنی به 
از منتقد هـا  روی پـرده سـینما آمـد، بعضـی 
خاطـره  هولنـاک  یـادآوری  را  »گودزیـال« 
بمبـاران اتمـی آمریکایی هـا تفسـیر کردنـد و 

ایـن ارتبـاط بـرای همیشـه برقـرار مانـد. 
خیالـی  شـخصیت های  بیشـتر  برخـالف 
کتـاب  یـا  کمیـک   در  ابتـدا  کـه  سـینمایی 
ظاهـر شـدند و بعد به سـینما راه پیـدا کردند، 
گودزیـال اولیـن بار مسـتقیما در سـینما ظاهر 
شـد. کمپانـی بـزرگ توهـو که پیـش از جنگ 
جهانـی دوم در ژاپـن تاسـیس شـده بـود، این 
موجـود را بـا تیمی از طراحانش سـاخت. توهو 
در زمینه هـای مختلـف سـرگرمی و رسـانه ای 
شـد  متوجـه  به سـرعت  و  می کنـد  فعالیـت 
اسـتقبال  »گودزیـال«  از  چقـدر  تماشـاگران 
فیلـم  اولیـن  کـه  اسـت  طبیعـی  می کننـد. 
»گودزیـال« بـا ابتدایی تریـن جلوه هـای ویـژه 
سـاخته شـده بـود. البتـه سـیاه و سـفید بودن 
فیلـم بعضی از ایـن معایب را می پوشـاند. یکی 
از صحنه هـای اولیـن فیلـم زمانـی اسـت کـه 
گودزیـال یک قطـار را برمـی دارد و گاز می زند. 
او در همـان فیلـم اول از کابل هـای فشـار قوی 

بـرق گذشـت و بـه توکیـو حملـه کـرد.
نـام گودزیـال از ترکیـب دو کلمـه »گوریـل« 
و »کوجیـرا« کـه در ژاپنـی بـه معنـی نهنـگ 
اسـت، سـاخته شـده و بـه هـردو هم شـباهت 
دارد. البتـه تلفـظ این نام و آهنـگ آن در زبان 
ژاپنـی و انگلیسـی تفاوت هایـی دارد. بـدن او 
بـه سـنگینی و درشـتی گوریـل و بـه شـکل 
واضحـی دارای منشـا دریایـی اسـت. گودزیـال 
در بسـیاری از نما های سـینمایی از درون دریا 

بیـرون می آیـد. 
صـورت  بـه  رده بندی هـا  در  را  گودزیـال 
در  کـه  می کننـد  طبقه بنـدی  دایناسـوری 
زنـده  دوبـاره  هسـته ای  آزمایش هـای  اثـر 

شـده اسـت. آکیـرا واناتابـه کـه اولیـن طـراح 
گودزیـال بـود، او را از ترکیـب سـه دایناسـور 
استگوسـور  و  ایگوآنـودون  تیرونـازوروس، 
سـاخته اسـت. تیرونازوروس همان دایناسوری 
اسـت کـه در بیشـتر تصاویر به صـورت مهاجم 
در تعقیب دیگر موجودات اسـت. دو دایناسـور 
بعـدی گیاه خـوار هسـتند و بـدن  سـنگین تری 
دارنـد. واناتابـه از ویژگی هـای تمسـاح هـم در 

ایـن ترکیـب اسـتفاده کـرده بـود. 
سـالح گودزیال تابشـی مانند سـالح هسـته ای 
از  ترکیبـی  و  می تابـد  دهانـش  از  کـه  اسـت 
رنگ هـای سـفید و آبـی و قرمـز دارد. بـرای 
سـاختن آن از شـعله واقعـی آتـش تـا نور های 
سـاختگی اسـتفاده شـده بـود. در محصـوالت 
غیرسـینمایی کـه از این موجود سـاخته شـد، 
سـالح های دیگـری هـم بـه آن اضافـه شـده 
بـود، امـا تـرس اصلـی از گودزیال قـدرت بدنی 
سـازه های  بزرگ تریـن  می توانـد  کـه  اوسـت 
بشـری را خـراب کنـد. هـرو ناکاجیمـا بازیگـر 
اولیـن فیلم هـای آن کـه در لبـاس ایـن هیوال 
قـرار می گرفـت، یـک جـودوکار بـود. مشـکل 
اولین کسـانی کـه این لبـاس را می پوشـیدند، 
ایـن بـود که نمی توانسـتند مدت زیـادی آن را 
تحمـل کننـد و ضبـط فیلـم بـا برداشـت های 
کوتـاه قطـع می شـد. ایجـی تسـوبورایا، طـراح 
قسـمت های  می خواسـت  ویـژه  جلوه هـای 
مربـوط بـه گودزیـال را بـا حـرکات عروسـکی 
کـه  انیماتور هایـی  امـا  کنـد،  ضبـط  کوتـاه 
بتواننـد بـا ایـن تکنیـک عروسـکی کار کننـد، 
در سـینمای آن روز ژاپـن زیـاد ماهـر نبودنـد. 
بـه همیـن دلیـل لبـاس چنـد الیه ای از سـیم 
و بامبـو و السـتیک درسـت کردنـد تـا بـه تن 
یـک بـدل کار بپوشـانند. لبـاس صـد کیلویـی 
بسـیار سـنگین بـود و اصـوال امـکان نداشـت 
مـدت زیـادی گرمـای درون آن را تحمل کرد. 
در  سـبک تر  و  سـاده تر  لباس هـای  سـاختن 
سـال های بعـد باعـث شـد کـه گـوش و دندان 
پیشـرفت  بـا  کنـد.  تغییـر  اندکـی  گودزیـال 
سـاخت  تکنیک هـای  سـینمایی  فنـاوری 
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فیلم هـای گودزیـال هـم پیشـرفت کـرد، ولـی 
همـان  از  کمابیـش   90 سـال های  پایـان  تـا 
روش هـای قدیمـی بـرای سـاخت صحنه هـای 
گودزیـال  صـدای  می شـد.  اسـتفاده  حملـه 
کـه تـا کنـون ثابـت مانـده اسـت، از سـاییدن 
اشـیای مختلـف بـه هـم و پـس از آن تغییرات 
الکترونیکـی روی صـدای ایجادشـده بـه وجود 

می آیـد و تـا کنـون هـم ثابـت مانـده اسـت.
بـا اکـران جهانـی فیلم هـای »گودزیـال« ایـن 
نظریـه هـم مطـرح شـد کـه حملـه گودزیـال 

یـک  از  هـراس  نشـانه 
بیـن  اتمـی  جنـگ 
و  شـرق  ابرقدرت هـای 
غرب جهان اسـت. البته 
دوران  در  تفسـیر  ایـن 
قطعـی  سـرد  جنـگ 
پایـان  از  بعـد  و  بـود 
آن، وقتـی کـه سـاختن 
»گودزیـال«  فیلم هـای 
پیـدا  ادامـه  هم چنـان 
در  هم چنـان  و  کـرد 
جامعه ژاپن با اسـتقبال 
روبه رو شـد، یک تفسیر 
دیگـر هـم به میـان آمد 
ایـن  می گفـت  کـه 
هیوال نمادی از گذشـته 
تاریخـی ایـن کشـور در 

مقابـل ژاپن مدرن و صنعتی اسـت. او در برخی 
از فیلم هـا بـا نیرو های نظامی ژاپـن می جنگد و 
در بعضـی دیگر بـا هیوال های دیگـر مانند خود. 
از آن جـا کـه جنگیـدن تمام وقـت گودزیـال بـا 
مـردم عـادی ممکن بود عادی شـود، به سـرعت 
هیوال هـای دیگـر متناسـب بـا گودزیـال خلـق 
شـدند تـا حریـف او در صحنه هـای درگیـری 

باشـند.
مهم تریـن ایـن هیوال هـا »شـاه گیـدورا« بـود 
کـه در سـال 1964 در فیلـم مسـتقلی ظاهـر 
شـد و بعـد از آن شـریک صحنه هـای درگیری 
در فیلم هـای گودزیـال شـد. گیـدورا یک جفت 

بال خفاش مانند و سـه سـر داشـت. »گیگان« 
نیـز یـک موجـود فضایی شـبیه گودزیـال ولی 
بـا بـدن فلـزی و ابزارهـای بـرش  زدن و پـاره 
کـردن بود. او در 1972 عرضه شـد و دو سـال 
بعـد کمپانـی توهـو »مچاگودزیـال« را سـاخت 
کـه ماننـد گیـگان ربـات بـود، امـا با ایـن فرق 
کـه انسـان ها آن را بـرای مقابلـه بـا گودزیـال 
ژن  ترکیـب  کـه  »بیوالنتـه«  بودنـد.  سـاخته 
بـود، »موتـرا«  انسـان و گل سـرخ  گودزیـال، 
شـبیه بـه شـاپرک و »رودان« شـبیه عقـاب و 

»دسـتورویا« خفاشـی هم به فهرسـت دوستان 
و دشـمنان گودزیال اضافـه و بارها در مجموعه 
جنـگ  شـدند.  ظاهـر  »گودزیـال«  فیلم هـای 
هـم  هنـوز  غول پیکـر  موجـودات  ایـن  میـان 
موضـوع اصلـی فیلم های گودزیال اسـت. ظاهرا 
از زمانـی کـه اولین نسـخه »گودزیال« سـاخته 
شـد، تـا کنـون قـد او از 50 متر اولیـه به بیش 
از 100 متـر و وزن او نیـز از 20 و 60 هـزار 
تـن بـه 90 هـزار تـن در نسـخه سـال 2014 
رسـیده اسـت. مهم تریـن عامل ایـن تغییر این 
شـده اند  بلندتـر  آسـمان خراش ها  کـه  اسـت 
آن هـا  تناسـب  بـه  بایـد  هـم  هیـوال  ایـن  و 
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بزرگ تـر شـود تـا بتوانـد از پس خـراب کردن 
سـاختمان ها بربیایـد، وگرنـه دلیـل کافی برای 
ترسـیدن از او وجـود نـدارد. البته قـد گودزیال 
نبایـد بیـش از حد بلند باشـد، زیرا او همیشـه 

بایـد امـکان پنهـان شـدن را پیـدا کند.
تعـداد زیـادی فیلـم دربـاره گودزیـال سـاخته 
شـده اسـت کـه برخـی محصـول کامـال ژاپنی 
آمریـکا  و  ژاپـن  همـکاری  بـا  برخـی  بودنـد، 
تولیـد شـدند و بعضـی فیلم هـای هالیـوودی 
بـا  هـم  فیلم هایـی  می آینـد.  حسـاب  بـه 
اسـتفاده از این شـخصیت در کشـور های دیگر 
سـاخته شـده اسـت. تاکنـون نزدیـک بـه 30 
فیلـم ژاپنـی و 2 فیلـم آمریکایـی را می تـوان 
اصلی تریـن محصـوالت سـینمایی »گودزیـال« 
به شـمار آورد. بـه محض موفقیـت »گودزیال« 
کـره  و  شـد  شـروع  آن  از  تقلیـد  ژاپـن،  در 
جنوبـی در سـال 1967 »یونـکاری، هیوالیـی 
روی  از  به وضـوح  کـه  سـاخت  را  اعمـاق«  از 
»گودزیـال« سـاخته شـده بـود. در ژاپـن هـم 
هیوال هـای  فیلم سـازی  دیگـر  کمپانی هـای 
مخصـوص خودشـان را سـاختند. »گودزیـال« 
بـه یکـی از بزرگ تریـن کمپانی ها به نـام توهو 
تعلـق داشـت کـه تسـلط خـود را همیشـه بـر 
ایـن شـخصیت و امتیاز هـای تجـاری آن حفظ 
کـرد. کمپانـی دایئـی هیـوالی خـودش بـا نام 
الک پشـت  یـک  گامـرا  سـاخت.  را  »گامـرا« 
مهاجـم غول پیکـر بـا دندان هـای نیش سـرباال 
بـود کـه در بعضـی مواقع قـادر بود پـرواز کند. 
مجموعـه ایـن اتفاقـات و به خصوص اسـتقبال 
از ایـن نـوع فیلم هـا باعـث سـاخته شـدن ژانر 
بـزرگ سـینمایی بـه نـام »کایجـو« شـد کـه 
در آن هیوال هـای بـزرگ خـراب کار در دنیـای 
مـدرن امـروز سـوژه اصلـی بودنـد. طبیعی بود 
کـه ایـن بـازار فـروش از دیـد هالیـوود مخفی 
شـریک  آمریکایـی  سـرمایه گذاران  و  نمانـد 
بعضـی از پروژه هـا یـا این کـه واسـطه پخـش 
در آمریـکا شـدند. تـک فیلم هـای مشـابه آن 
در اروپـا هـم تولیـد شـد، ولـی چنـدان موفق 
نبـود. هم زمـان کمیـک، گیـم، سـریال و دیگر 

محصـوالت مرتبط هـم بازار مربوط بـه خود را 
پیـدا کرد. کمپانـی دایئی در ابتدای سـال های 
70 ورشکسـت شـد، اما توهو بـه کار ادامه داد 
و گامـرا، یونـکاری و دیگر هیوال ها هـم از پرده 

نیامدند.  پاییـن 
اتفاقات  دهه  یک  حدود  گذشت  با  بااین حال 
دیگری برای فیلم های کایجو و به شکل واضح 
برای »گودزیال« افتاد. اگرچه این فیلم ها در ژاپن 
هم چنان تولید می شد و به فروش می رسید، اما 
یک  شکل  به  غرب  در  بود  نتوانسته  هیچ گاه 
فیلم »دسته اول« مطرح شود. سینمای غرب 
تکراری  تنها در حد سرگرمی  را  این محصول 
می شناخت و تولیدکنندگان هم که بازار شرق 
آسیا را در اختیار داشتند، اصراری به تغییر این 
تفسیر های  درباره  هم چنان که  نداشتند.  تصور 
خاصی  موضع  »گودزیال«  از  جنگی-هسته ای 

نمی گرفتند.
»گودزیـال« اگرچـه در اروپـا و آمریـکا فـروش 
یـک  به عنـوان  دهـه  چنـد  تـا  امـا  داشـت، 
نمی آمـد.  حسـاب  بـه  شـاخص  و  برتـر  اثـر 
به خصـوص کـه فنـاوری تولیـد فیلـم ژاپـن در 
هالیـوود  از  همیشـه  ویـژه  جلوه هـای  زمینـه 
هالیـوود   1998 سـال  در  می مانـد.  عقـب 
فیلـم »گودزیـال« را سـاخت که تحـول بزرگی 
می شـد.  محسـوب  فیلم هـا  سـری  ایـن  در 
»گودزیـال« بـه کارگردانـی رونالـد امریـخ یک 
محصـول کامـال آمریکایـی شـد کـه از همـه 
نظـر حتـی شـکل و ابعـادش بـا نسـخه ژاپنی 
تفـاوت داشـت و هیچ کـس نمی توانسـت تصور 
کنـد کـه بـدل کاری درون لباس السـتیکی آن 
را سـاخته باشـد. فیلـم دوم »گودزیـال« هـم 
در سـال 2014 بـه کارگردانـی گـرت ادواردز 
سـاخته شـد کـه همـان مسـیر را دنبـال کرد. 
»گودزیـال«ی آمریکایـی انعـکاس بیشـتری در 
سـینمای تخیلـی داشـت و توانسـت خـود را 
در میـان پروژه هـای بـزرگ موفقیت آمیـز کـه 
از راه جلوه هـای ویـژه تولیـد شـده بـود، جای 
دهـد. مقایسـه دو فیلـم آمریکایی بـا مجموعه  
فیلم هـای ژاپنـی بررسـی موثـری بـرای درک 



 سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج          113

جهانی-هالیـوودی  ابعـاد  در  سـینما  صنعـت 
. ست ا

جنسـیت  اصلـی  نسـخه های  در  »گودزیـال« 
خنثـی دارد، ولـی در زبـان انگلیسـی از آن بـا 
ضمیـر مذکر نام برده می شـد. تولیدمثـل آن از 
روش هایـی مانند ترکیب ژنتیکی آزمایشـگاهی، 
یـا راه هـای غیرمعمـول دیگـر انجـام می شـود. 
اگرچـه »گودزیال« در چند فیلـم فرزندی مانند 
خـود دارد، امـا بیشـتر از این کـه نسـل خـود را 
افزایـش دهـد، می میـرد و دوباره احیا می شـود. 

در  گوزیـال  وزن  و  قـد 
مختلـف  فیلم هـای 
بـا  و  می کنـد  تغییـر 
می تـوان  دقـت  کمـی 
یـک  در  ابعـاد  تغییـر 
فیلـم را هـم پیـدا کرد. 
شـخصیت  گودزیـال 
در  و  دارد  دوگانـه ای 
بـه  مختلـف  فیلم هـای 
نجات دهنـده  صـورت 
یـا خراب کننـده  مـردم 
داده  نشـان  شـهر ها 
می شـود. همیشـه ایـن 
سـوال وجـود دارد کـه 
گودزیال دوسـت انسـان 
اسـت یا دشـمن او. این 
موجود گاهـی تبدیل به 

بزرگ تریـن تهدید علیه تمدن انسـانی می شـود 
و گاهـی در کنـار انسـان ها بـا دشـمنان دیگـر 
می جنگـد. ایـن تغییـر ممکـن اسـت در طـول 
یـک فیلم هـم اتفـاق بیفتـد. گودزیال همیشـه 
غرایـزش  تمـام  بـا  باهـوش  »حیـوان«  یـک 
اسـت. گودزیـال و تقریبـا هیچ کـدام از دوسـتان 
و دشـمنانش بـا انسـان ها حـرف نمی زننـد، یـا 

نمی کننـد. برقـرار  معنـا داری  ارتبـاط 
کمپانـی توهـو هم چنـان از گودزیـال اسـتفاده 
 2020 و   2019 سـال های  بـرای  و  می کنـد 
اسـت.  کـرده  برنامه ریـزی  را  فیلم هایـی  هـم 
بـه  آن  بـا  و  سـاخت  را  گودزیـال  کـه  توهـو 

موجـود  ایـن  مجسـمه  پرداخـت،  کسـب وکار 
را طـوری در کنـار سـاختمان اداری کمپانـی 
در  نظـر می  آیـد  بـه  اسـت کـه  نصـب کـرده 
خـراب  صحنه هـای  از  یکـی  اجـرای  حـال 
روی  گودزیـال  آسمان خراش هاسـت.  کـردن 
صفحـه اصلی سـایت شـرکت هم حضـور دارد. 
مجموعه هـای پویانمایـی یا عروسـکی زیادی با 
اسـتفاده از این شـخصیت برای کودکان ساخته 
شـده اند و در سـال 1996 گودزیـال نشـانی در 
پیـاده روی مشـاهیر هالیوود پیدا کـرد. گودزیال 

پیـدا  عمومـی  فرهنـگ  در  جایگاهـی  اکنـون 
کـرده و در جهـان شـناخته می شـود.

سـال ها از زمانـی کـه تهدیـد انفجار هـای اتمی 
جـدی و خطرنـاک بـه نظـر می آمـد، گذشـته 
اسـت و انفجار هـای هسـته ای دیگـر در مرکـز 
توجـه نیسـتند. امـا گودزیـال از آن دوران باقـی 
مانـده اسـت. پوسـت گودزیـال شـکل خاصـی 
دارد که نه شـبیه پوسـت پسـتان داران اسـت و 
نـه ماننـد فلس هـای خزنـدگان. ایـن تعبیر  هم 
مطرح شـده اسـت کـه این پوسـت نشـانه ای از 
سـوختگی های پوسـت بـدن کسـانی اسـت که 
 .در معـرض انفجـار بمب اتمی قرار داشـتند
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روی ایـن پـروژه شـده اسـت، خاطراتی اسـت 
کـه از پـدرش دارد. هـر چنـد بـا همـه وجـود 
دوسـت دارد راهـی بـرای ارتباط با پـدر از دنیا 
رفتـه اش برقـرار کند، اما به شـیوه دانشـمندان 
معقـول و موجـه چنیـن چیـزی را بـه زبـان 
بـرای  دقیـق  و  و ظاهـری شـکاک  نمـی آورد 
خـودش برمی گزینـد. الینور به همـراه تیمی از 
دانشـمندان دیگـر، در رصدخانه ملـی رادیویی 
آمریـکا به امـواج رادیویی از اعمـاق فضا گوش 
می دهـد. ایـن گـروه، هـر روز امـواج رادیویـی 
اعمـاق کیهـان را گـوش می دهنـد و بررسـی 
می کننـد بـه امیـد آن کـه پیامـی از موجوداتی 
هوشـمند دریافـت کننـد کـه از سـوی دیگری 
در فضـا بـرای زمیـن ارسـال کرده انـد. طبیعتا 
بـه  دانشـمندها  کـه  آن قـدر  سـرمایه گذاران 
ایـن مسـئله اهمیـت می دهنـد، بـرای پیامـی 
احتمالـی از سـوی موجوداتی دیگـر در دنیایی 
کمک هـای  نیسـتند.  قائـل  اهمیـت  دیگـر، 
قطـع  علـوم  ملـی  بنیـاد  طـرف  از  مالـی 
به ناچـار  گـروه،  ایـن  دانشـمندان  و  می شـود 
دسـت اسـتمداد بـه سـوی حامیـان خصوصی 
بـرای  دراز می کننـد. آن هـا موفـق می شـوند 
از  را  ملـی  رصدخانـه  هزینه هـای  سـال،  دو 
سـوی بنیادهـای خصوصـی تامیـن کننـد، اما 
سـرمایه گذاران از آن هـا می خواهنـد کار عبـث 

روی پـروژه سـتی را خاتمـه دهنـد. 
این کـه  تـا  نمـی رود  پیـش  خـوب  اوضـاع 
دریافـت سـیگنال هایی نامتعـارف همـه چیـز 
را تغییـر می دهـد. زندگـی ظاهـرا کسـالت بار 
سـرمایه گذاران  نظـر  از  کـه  دانشـمندانی 
آکادمیـک  بـاالی  درجه هـای  بـا  خیال بافانـی 
بـا سـاختار  تاثیـر سـیگنالی  تحـت  هسـتند، 
هوشـمند، از رونـد عـادی خود خارج می شـود. 
آن هـا از جانـب صـورت فلکـی »نسـر واقـع« 
کـه 26 میلیـون سـال نـوری بـا زمیـن فاصله 
بـا  می کننـد  دریافـت  رادیویـی  پیامـی  دارد، 
فرسـتنده ای  از  نشـانه  هایی  کـه  سـاختاری 
باقـی رصدخانه هـا  تیـم  ایـن  دارد.  هوشـمند 
را هـم متوجـه پیـام دریافتـی خـود می کننـد 

ـــی  ـــودات فرازمین ـــانه هایی از موج ـــر روزی نش اگ
دریافـــت کنیـــد، چـــه خواهیـــد کـــرد؟ اگـــر 
روزی روزگاری همین طـــور کـــه در خیابان هـــا 
راه می رویـــد و ســـرگردان کوچه هـــا را بـــاال و 
ـــان  ـــل در جیبت ـــره موبای ـــد، ویب ـــن می کنی پایی
ـــی  ـــد اهال ـــاورد و ببینی ـــان بی ـــه خودت ـــما را ب ش
احتمالـــی آســـمان ها، بـــه شـــما پیغـــام 
طبیعی تریـــن  می کنیـــد؟  چـــه  داده انـــد، 
واکنـــش ایـــن اســـت کـــه بـــاور نکنیـــد یـــا 
گمـــان کنیـــد کســـی سربه ســـرتان گذاشـــته 
ـــوام  ـــی ت ـــا غم ـــه ب ـــت ک ـــت اس ـــت. آن وق اس
ای کاش  آرزو می کنیـــد  بـــا ســـرخوردگی 
ــری در  ــود و تغییـ ــی بـ ــاس، واقعـ ــن تمـ ایـ
ــاد  ــی ایجـ ــالت بار زمینـ ــا کسـ ــی احیانـ زندگـ
ــاس«  ــم »تمـ ــتر فیلـ ــودی فاسـ ــرد. جـ می کـ
)Cotact(، واقعـــا چنیـــن پیامـــی دریافـــت 
ـــن  ـــه در تلف ـــان و ن ـــه در خیاب ـــه ن ـــد. البت می کن
ـــروژه  ـــه در پ همراهـــش. او دانشـــمندی اســـت ک
 Searching for Extra-Terrestrial) ســـتی  
Intelligence( یـــا جســـت وجو بـــرای هـــوش 
ـــان او  ـــه توام ـــی ک ـــد. پیام ـــی کار می کن فرازمین
ـــدر از  ـــناخته و پ ـــی و ناش ـــه هوشـــی فرازمین را ب
ـــمند  ـــد. زن دانش ـــل می کن ـــه اش وص ـــا رفت دنی
ـــم »تمـــاس« انتخـــاب می کنـــد کـــه نســـبت  فیل
ــا  ــب بـ ــاری متناسـ ــاس، رفتـ ــن تمـ ــه ایـ بـ
ـــک  ـــدازه ی ـــه ان ـــد. او ب ـــته باش ـــش داش جایگاه
ــت،  ــکوک اسـ ــت وجوگر مشـ ــمند جسـ دانشـ
گمـــان می کنـــد ایـــن پیـــام بـــرای این کـــه 
منبعـــی فرازمینـــی داشـــته باشـــد، نیـــاز بـــه 
ـــرد  ـــم می گی ـــتری دارد و تصمی ـــتندات بیش مس
ـــه  ـــام را تجرب ـــتنده پی ـــا فرس ـــک ب برخـــورد نزدی

ـــد.  کن

در جست وجوی رویای پدر
 الینـور، زن دانشـمند فیلـم بـا بـازی جـودی 
فاسـتر، سـال ها قبـل از دریافت تمـاس پدرش 
را از دسـت داده اسـت و نمی خواهـد بپذیـرد 
آنچـه  تنهاسـت.  کهکشـان ها  در  بشـر  کـه 
راهنمـای او بـرای انتخـاب ایـن مسـیر و کار 
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و ورود رسـانه ها بـه مسـئله موجـب می شـود 
ایـن  بـه  هـم  کشـوری  مسـئوالن  توجـه  تـا 
موضـوع جلـب  شـود. امـا ایـن توجـه آن طـور 
کـه الینـور و همکارانـش انتظـار دارند، نیسـت 
موضـوع  بـه  بی عالقگـی  بـا  آن هـا  درواقـع  و 
تصویـری  پیغـام،  محتـوای  می کننـد.  نـگاه 
تلویزیونی اسـت از سـخنرانی هیتلر در مراسـم 
بازگشـایی المپیـک تابسـتانی سـال 1936 در 
می شـوند  متوجـه  دانشـمندان  تیـم  برلیـن. 
ایـن پیـام رادیویـی غیـر از محتـوای تصویری 
حـاوی پیغـام متنـی رمـزی اسـت و بهتریـن 
پیـام  تـا  بـه سـراغ آن می رونـد  رمزگشـایان 
کننـد.  رمزگشـایی  را  آسـمان  از دل  عجیـب 
می آمـوزد.  را  پیغـام  رمزگشـایی  راه  الینـور 
محتـوی  پیغـام  ایـن  کـه  می شـود  معلـوم 
راهنمایـی بـرای سـاخت یـک فضاپیما و سـفر 
بـه اعماق فضـا از طریق کرم چاله اسـت؛ راهی 
کـه می توانـد فضانـورد را بـه دیـدار فرسـتنده 
پیغـام ببـرد. راهی کـه کمک می کند تا انسـان 
بـه دوردسـت ترین دوردسـت ها در دل کیهـان 
سـفر کنـد. امـا این کـه بعـد از سـاخته شـدن 
دسـتگاه سـفر بـه اعمـاق فضـا، با وجـود همه 
مخالفت هـا چـه روی می دهـد، مسـتلزم ایـن 
اسـت کـه فیلـم را از اینترنـت دانلـود کنیـد و 
ماجـرای دانشـمندانی را کـه بـه جسـت وجوی 
و  یـک عصـر  در  فرازمینـی می رونـد،  هـوش 
بـرای رفـع خسـتگی کار روزانـه تماشـا کنید. 

هــوش  غربــی  سیاســتمداران  چــرا 
ندارنــد؟ دوســت  را  فرازمینــی 

ــس در  ــرت زمکی ــاخته راب ــاس« س ــم »تم فیل
ــن  ــد. ای ــوم درآم ــش عم ــه نمای ــال 1997 ب س
ــام از  ــن ن ــه همی ــی ب ــاس از رمان ــم اقتب فیل
کارل ادوارد ســیگن، اخترشــناس و نویســنده 
آمریکایــی، اســت. ایــن نویســنده، به خاطــر 
کتاب هــای علــوم همگانــی کــه نوشــته، مشــهور 
ــندگی  ــه نویس ــده در زمین ــق ش ــت و موف اس
جایــزه پولیتــزر هــم دریافــت کنــد. »میلیاردهــا 
ــان  ــت«، »جه ــای بهش ــا«، »اژدهاه و میلیارده

ــه  ــگ« ازجمل ــی کم رن ــه آب ــوزده« و »نقط دی
ــد کــه  ــه  شــمار می رون ــات او ب ــن تالیف مهم تری
ــه  ــردم ب ــوم م ــان عم ــم می ــج عل ــرای تروی ب
نــگارش درآمده انــد. ســیارک 2709 کــه دو 
هــزار و هفتصــد و نهمیــن ســیارک کشف شــده 
ــت.  ــده اس ــذاری ش ــار او نام گ ــه افتخ ــت، ب اس
ــوری  ــه نجــوم آمات ــه در زمین ــا ناظمــی ک پوری
فعالیــت می کنــد، دربــاره فیلــم »تمــاس« 
جــدی  به طــور  فیلــم  »ایــن  می نویســد: 
درکنــار مفاهیــم علمــی خــود بــه حاشــیه های 
ــه  رویدادهــای علمــی  می پــردازد؛ این کــه چگون
سیاســتمداران بــدون آن کــه درکــی از ماهیــت 
ــم داشــته باشــند، ســعی می کننــد کنتــرل  عل
ــد و از آن  ــت بگیرن ــدادی را در دس ــن روی چنی
ــه در  ــاآگاه ک ــه ن ــدر جامع ــه چق ــر این ک مهم ت
آن علــم ترویــج نشــده، می توانــد آبســتن عــدم 
ــری  ــه بی نظی ــد. در صحن ــی باش درک و گمراه
ــر  ــس از اعــالم خب ــه روزهــای پ ــوط ب کــه مرب
ایــن کشــف اســت، در کنــار محوطــه تجهیــزات 
نیومکزیکــو  در   VLA رادیوتلســکوپ های 
ــام فرازمینی هــا( انبوهــی از  )محــل دریافــت پی
مــردم گــرد آمده انــد. درحالی کــه خــودروی 
ــد،  ــور می کن ــا عب ــان آن ه ــرآرووی از می دکت
بــه  واکنــش بخش هــای مختلــف جامعــه 
چنیــن خبــری بــه نمایــش گذاشــته می شــود؛ 
از ســخنرانی های آتشــین تندروهــای مســیحی 
گرفتــه تــا ســیرکی تمام عیــار. گویــی هرکســی 
از ظــن خــود بــا ایــن کشــف کــه در تاریــخ بشــر 
بی ماننــد اســت، همــراه شــده و هیچ کــس 
ــرت زمکیــس،  ــد.« راب ــد آن را درک کن نمی توان
کارگــردان ایــن فیلــم هــم در زمینــه بــه نمایش 
درآوردن داســتان های علمی-تخیلــی دســتی 
ــالدی  ــه 80 می ــه ده ــش دارد. او در میان ــر آت ب
ــه  ــت ب ــه گانه بازگش ــه 90، س ــدای ده ــا ابت ت
ــاره ســفر  ــه درب آینــده را ســاخت. ایــن فیلــم ن
ــه  ــاره ب ــاره ســفرهای چندب ــده کــه درب ــه آین ب
گذشــته و آینــده اســت. آخریــن اثــر زمکیــس، 
فیلــم »بندبــاز« بــا بــازی جــوزف گــوردون لویت 
اســت کــه در ســال 2015 اکــران شــده  اســت.
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بخشی از کشف هوش فرازمینی باشید
پــروژه ســتی )SETI( کــه در فیلــم »تمــاس« از 
آن یــاد می شــود، پــروژه ای اســت کــه در دنیــای 
ــمندان  ــت دانش ــم سال هاس ــم ه ــارج از فیل خ
ــت.  ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــیاری را ب بس
دانشــمندانی از سراســر دنیــا، در پــی یافتــن 
نشــانه هایی از حیــات هوشــمند فرازمینــی، 
سال هاســت کــه در حــال مطالعــه و تحقیق انــد و 
آخریــن یافته هایشــان را در ســایت ایــن پــروژه به 
اطــالع عمــوم می رســانند. یکــی از زیرشــاخه های 
ــن  ــت. در ای ــتی، SETI @Home اس ــروژه س پ
 SETI@Home طــرح افــراد می تواننــد نرم افــزار
ــر خــود نصــب  را دریافــت کننــد و روی کامپیوت
ــا  ــراد ب ــه اف ــی ک ــزار در مواقع ــن نرم اف ــد. ای کنن
کامپیوتــر خــود کار نمی کننــد، فعــال می شــود و 
ســپس شــروع به دریافــت اطالعــات ذخیره شــده 
توســط رادیوتلســکوپ های SETI از اینترنــت 
ــات  ــا، اطالع ــردازش آن ه ــس از پ ــد و پ می کن
بازمی گردانــد.   SETI@Home بــه ســایت را 
ــاد  ــازی ایج ــه مج ــک ابررایان ــل ی ــن عم ــا ای ب
ــک  ــرح کم ــن ط ــرای ای ــرا ب ــه ظاه ــود ک می ش

بســیار بزرگــی محســوب می شــود. بــر مبنــای 
ــا  ــد ب ــی می توان ــر کس ــته ها ه ــا و نوش گفته ه
نصــب ایــن برنامــه بــر کامپیوتر خــود در پــروژه 
جســت وجو بــرای حیــات هوشــمند فرازمینــی 
شــریک شــود و خــودش را جزئــی از ایــن پــروژه 
ــی  ــر کس ــه کمت ــروژه ای ک ــد؛ پ ــذاب بدان ج
ــدارد و کمتــر بشــری اســت  ــه آن ن عالقــه ای ب
کــه رویــای رویارویــی بــا موجــودات فرازمینــی 
ــرورد. شــاید روزی پیامــی واقعــی از  در ســر نپ
فرســتندگانی هوشــمند دریافــت کردیــم. شــاید 
ــی هوشــمند از ســوی  ــا موجودات روزی بشــر ب
ــه ای  ــد؛ مواجه ــه ش ــان مواج ــری از کیه دیگ
ــا  ــمندان نه تنه ــیاری دانش ــان بس ــه گم ــه ب ک
ــه نیســت، کــه بســیار جــذاب خواهــد  خصمان
ــه  ــد ک ــا زود باش ــرای م ــاید ب ــه ش ــود. البت ب
بخواهیــم بــرای چنیــن رویــدادی آمــاده شــویم. 
ــد  ــا ق ــی م ــاه زمین ــه عمــر کوت ــا ب شــاید واقع
ــن  ــه ای ــردن ب ــر ک ــت کم فک ــا دس ــد، ام نده
موضــوع می توانــد مــا را از مرزهــای بســته 
زمینــی فراتــر ببــرد و بتوانیــم زندگــی و زمیــن 
ــک در دل  ــی کوچ ــر آب ــم؛ مرم ــاال ببینی را از ب

 .ــمند ــده و هوش ــی زن جهان
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ـــش  ـــم پی ـــوال مه ـــن س ـــرایطی ای ـــن ش چنی
ـــت  ـــی چیس ـــع طبیع ـــال دف ـــه اص ـــد ک می آی
و هـــر کســـی بایـــد چنـــد بـــار در روز یـــا 
هفتـــه دفـــع داشـــته باشـــد تـــا اصطالحـــا 
ـــه  ـــراد، چ ـــه اف ـــد؟ هم ـــت نباش ـــار یبوس دچ
ـــر  ـــالمند، اگ ـــا س ـــال ی ـــه میان س ـــوان و چ ج
ـــه روز  ـــر س ـــا ه ـــار در روز ی ـــه ب ـــان س دفعش
یـــک بـــار باشـــد، عـــادی تلقـــی می شـــود. 
درواقـــع نظـــم اجابـــت مـــزاج بـــرای هـــر 

ـــع  ـــی دف ـــرای برخ ـــت و ب ـــاوت اس ـــس متف ک
طبیعـــی دو بـــار در روز اســـت، درحالی کـــه 
ــع  ــه دفـ ــار در هفتـ ــه بـ ــر سـ ــری اگـ دیگـ

داشـــته باشـــد، وضعیتـــش عـــادی اســـت.
اگــر احســاس می کنیــد وضعیــت اجابــت 
مزاجتــان بــه هــم خــورده و بــه همیــن خاطــر 
ــار  ــد انتظ ــد، بای ــه کرده ای ــه پزشــک مراجع ب
ــک  ــرف پزش ــوال ها را از ط ــن س ــنیدن ای ش

ــان داشــته باشــید. معالجت

در حـــال حاضـــر و براســـاس بررســـی هایی 
ــالمت در  ــی سـ ــه ملـ ــط موسسـ ــه توسـ کـ
آمریـــکا انجـــام شـــده، بیـــش از چهـــار 
میلیـــون نفـــر در ایـــن کشـــور بـــه نوعـــی 
بـــا یبوســـت دســـت وپنجه نـــرم می کننـــد. 
ـــر ســـن  ـــاری در ه ـــن بیم اگرچـــه ســـروکله ای
ـــه  ـــا ب ـــود، ام ـــدا ش ـــت پی ـــن اس ـــالی ممک و س
نظـــر می رســـد کـــه افـــراد بی تحـــرک، 
ـــی  ـــه فعالیـــت کاف کســـانی کـــه در طـــول هفت
ــان  ــطه شغلشـ ــه واسـ ــد و بـ ــی ندارنـ بدنـ
مجبورنـــد ســـاعت های زیـــادی را پشـــت 
ـــر  ـــرض خط ـــتر در مع ـــینند و... بیش ـــز بنش می
ـــت  ـــی در اجاب ـــد و از ناتوان ـــرار دارن یبوســـت ق
ـــه  ـــواری و دردی ک ـــختی و دش ـــا س ـــزاج ی م

ایـــن کار برایشـــان دارد، ناراضی انـــد.  

یبوست چیست؟
مشــکالت  شــایع ترین  از  یکــی  یبوســت 
ــه دلیــل حــرکات کــم  گوارشــی اســت کــه ب
و ناکافــی روده ایجــاد شــده و درنتیجــه فــرد 
به ســختی می توانــد دفــع داشــته باشــد، 
ــوع  ــم روده مدف ــل حــرکات ک ــه دلی چــون ب
ســفت و ســخت و خشــک شــده اســت. 
یبوســت بیشــتر از آن کــه بیمــاری باشــد، 
یــک عالمــت اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه 
ــت  ــال عل ــد دنب ــع آن بای ــرای رف ــود و ب ش
زمینــه ای گشــت کــه روی حــرکات روده اثــر 

ــت. ــته اس گذاش
 

دفع طبیعی؛ هر چند وقت یک بار؟
البـــد شـــما هـــم کســـانی را دیده ایـــد 
ــع  ــختی دفـ ــت و سـ ــدام از یبوسـ ــه مـ کـ
گالیـــه دارنـــد، یـــا از تـــرس این کـــه مبـــادا 
ـــواع  ـــر روز ان ـــد، ه ـــوب کار نکن ـــان خ شکمش
ــوش  ــی را نـ ــای گیاهـ ــام دم نوش هـ و اقسـ
کوچک تریـــن  بـــا  و  می کننـــد  جـــان 
ــان  ــت مزاجشـ ــت اجابـ ــری در وضعیـ تغییـ
ــرای  ــی بـ ــال راهـ ــوند و دنبـ ــران می شـ نگـ
درمـــان می گردنـــد. طبیعـــی اســـت کـــه در 
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آیــا کمتــر از ســه بــار در هفتــه دفــع اجابــت 
مــزاج داریــد؟

آیــا معمــوال موقــع دفــع دچــار درد و ســختی 
ــوید؟ ــی می ش و ناراحت

آیا مدفوعتان اغلب خشک و سفت است؟
ــتان  ــتگاه گوارش ــد دس ــاس می کنی ــا احس آی
مســدود شــده یــا روده هایتــان به طــور کامــل 

ــود؟ ــه نمی ش تخلی
ــوال  ــد س ــا چن ــک ی ــه ی ــما ب ــخ ش ــر پاس اگ
ــار  ــه دچ ــش هســت ک ــد، احتمال ــت باش مثب

ــید. ــده باش ــت ش یبوس

 
یبوست را از نشانه هایش بشناسید

 حرکات روده کم و ناقص
 احساس درد یا فشار موقع دفع

 درد و تورم شکم
ــا شــکاف در مقعــد هنــگام   ایجــاد تــرک ی

دفــع
 وجود رگه های خون در مدفوع
 کاهش یا از دست دادن اشتها

 
چه عواملی باعث یبوست می شود؟

رژیـــم غذایـــی نامناســـب: عـــالوه بـــر 
ــی کـــه فـــرد ممکـــن اســـت  بیماری هایـ
بـــه آن مبتـــال بـــوده و درنتیجـــه وضعیـــت 

ــرایط  ــد، شـ ــرده باشـ ــر کـ ــه اش تغییـ تغذیـ
روانـــی و اقتصـــادی کـــه بـــرای فـــرد بـــه 
عادت هـــای  می توانـــد  می آیـــد،  وجـــود 
ـــوان مثـــال  ـــد. به عن ـــوض کن ـــی او را ع غذای
افـــرادی کـــه تنهـــا زندگـــی می کننـــد، 
ــری  ــبزی کمتـ ــوه و سـ ــت میـ ــن اسـ ممکـ
فیبرشـــان  دریافـــت  و  کننـــد  مصـــرف 
ناکافـــی باشـــد. هم چنیـــن ســـالمت دهـــان 
و دنـــدان نیـــز عامـــل مهمـــی اســـت کـــه 
تغییـــر آن تغذیـــه فـــرد را تحت الشـــعاع 
خـــوردن  هم چنیـــن،  می دهـــد.  قـــرار 
مقـــدار زیـــاد گوشـــت های 
ـــی  پرچـــرب، محصـــوالت لبن
و تخم مـــرغ یـــا دســـرهای 
چـــرب و شـــیرینی ممکـــن 
ـــت  ـــه یبوس ـــر ب ـــت منج اس
شـــود. افـــرادی کـــه تنهـــا 
می کننـــد،  زندگـــی 
عالقـــه بـــه پخت وپـــز و 
غـــذا خـــوردن را از دســـت 
درنتیجـــه،  می دهنـــد، 
شـــروع بـــه اســـتفاده از 
غذاهـــای آمـــاده می کننـــد 
ــوده و  ــر بـ ــم فیبـ ــه کـ کـ
ـــت  ـــر یبوس ـــا را در براب آن ه
دیگـــر  یکـــی  می کنـــد.  آســـیب پذیرتر 
از عوامـــل تغذیـــه ای کـــه باعـــث یبوســـت 
ــدازه  ــه انـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــود، ایـ می شـ
ــد  ــرف نمی کننـ ــات مصـ ــی آب و مایعـ کافـ
ــی  ــم چندانـ ــان نظـ ــای غذایی شـ و وعده هـ

نـــدارد.
ـــت،  ـــود وق ـــی: کمب ـــی ناکاف ـــت بدن فعالی
کار زیـــاد، پشـــت میـــز نشـــینی، دردهـــای 
اســـتخوانی، افســـردگی و خیلـــی از مســـائل 
ـــی  ـــت حرکت ـــث محدودی ـــد باع ـــر می توان دیگ
تغییـــر  نتیجـــه  در  و  شـــود  افـــراد  در 
ــرد در روز  ــه فـ ــی کـ ــت بدنـ ــم فعالیـ حجـ
ـــر  ـــم تغیی ـــی اش ه ـــت گوارش ـــته، وضعی داش

. می کنـــد
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ـــهل ها  ـــد از مس ـــش از ح ـــتفاده بی اس
ــن  ــای ملیـ ــا داروهـ ــا: خیلی هـ و ملین هـ
را یـــک راه حـــل ســـاده و بی دردســـر بـــرای 
ــکل  ــا مشـ ــد. امـ ــت می داننـ ــان یبوسـ درمـ
این جاســـت کـــه اســـتفاده بیـــش از حـــد از 
ایـــن داروهـــا باعـــث می شـــود بـــدن نحـــوه 
عملکـــرد طبیعـــی خـــود را فرامـــوش کنـــد 
و بـــه تاثیـــر ایـــن داروهـــا وابســـته شـــود و 

ــی  ــزاج طبیعـ ــت مـ ــد اجابـ ــه رونـ درنتیجـ
ــود. ــف می شـ متوقـ

بـــه تاخیـــر انداختـــن زمـــان دفـــع: 
ـــت  ـــه اجاب ـــاز ب ـــاس نی ـــن احس ـــده گرفت نادی
ــی  ــن آن یکـ ــر انداختـ ــه تاخیـ ــزاج و بـ مـ
از دالیـــل مهمـــی اســـت کـــه منجـــر بـــه 
مثـــال  به عنـــوان  می شـــود.  یبوســـت 
خیلـــی از افـــراد به خصـــوص کســـانی کـــه 
بایـــد ســـاعت های طوالنـــی ســـر کالس 
باشـــند، در جلســـات کاری شـــرکت کننـــد، 
ـــن  ـــد و... ممک ـــدت برون ـــفرهای بلندم ـــه س ب
اســـت امـــکان اســـتفاده از توالـــت را دقیقـــا 

در زمانـــی کـــه احســـاس دفـــع می کننـــد، 
ـــزاج  ـــت م ـــف اجاب ـــل مختل ـــه دالی ـــد و ب ندارن
ـــار  ـــه دچ ـــد و درنتیج ـــر می اندازن ـــه تاخی را ب

یبوســـت می شـــوند.
شـــرایط پزشـــکی خـــاص: برخـــی 
نیـــز  پزشـــکی  مشـــکالت  و  بیماری هـــا 
یبوســـت  برابـــر  در  را  فـــرد  می توانـــد 

کنـــد. بی دفـــاع 

ـــرایطی  ـــل ش ـــه دلی ـــا ب ـــی از م ـــا: خیل داروه
ـــی  ـــتفاده از برخ ـــه اس ـــور ب ـــم، مجب ـــه داری ک
ــی  ــه برخـ ــا کـ ــتیم و از آن جـ ــا هسـ داروهـ
ـــر  ـــرد تاثی ـــی ف ـــرایط گوارش ـــا روی ش داروه
می گذارنـــد، بنابرایـــن به عنـــوان یـــک اثـــر 
جانبـــی ممکـــن اســـت فـــرد را دچـــار یبوســـت 
ـــه  ـــوان ب ـــا می ت ـــن داروه ـــه ای ـــد. ازجمل کنن
داروهـــای ضدافســـردگی ، آنتی اســـیدهای 
ـــای  ـــیم، مکمل ه ـــا کلس ـــوم ی ـــاوی آلومینی ح
ــی  ــتامین ها، بعضـ ــی آنتی هیسـ ــن، برخـ آهـ
داروهـــای ضـــد پرفشـــاری خـــون ازجملـــه 

.دیورتیک هـــا و... اشـــاره کـــرد
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کولین
برای ساخته شدن سلول ها و حفظ 
سالمتی شان الزم است.
در سالمت سلول های عصبی و عضالنی نقش ویژه دارد.
تخم مرغ، حبوبات، نخودفرنگی
امتیاز ویژه
حبوبات عالوه  
بر کولین، منبع 
خوب پروتئین، 
فوالت، منیزیوم 
و پتاسیم هم 
هستند.
توصیه ساده
صبحانه 
یک عدد تخم مرغ آب پز سفت بخورید.
املت سبزیجات را به عنوان یک شام یا 
ناهار سالم به رسمیت بشناسید!
به ساالدها یا سس ماکارونی، حبوبات اضافه کنید.

ویتامین کا
برای انعقاد خون الزم است.
در رشد سلولی و مینرالیزه شدن استخوان ها نقش داردو
کمبود آن باعث خون ریزی از بینی و 
شکنندگی استخوان ها می شود.

کلم، کلم سبز، 
اسفناج، بروکلی، 
کلم بروکسل
امتیاز ویژه
سبزیجات برگ سبز 
تیره عالوه بر ویتامین 
کا، مملو از ویتامین آ، 
ث و فیبر نیز هستند.
توصیه ساده
اسفناج یک طعم دهنده بی نظیر 
برای پیتزاهای خانگی است.
بروکلی را می توانید به سوپ های زمستانی 
اضافه کرده، یا همراه با ماست مصرف کنید.

کلسیم
برای سالمت استخوان ها الزم است.
به سالمتی قلب و عروق خونی کمک می کند.
باعث کاهش خطر ابتال به یک سری سرطان ها می شود.
شیر، ماست، توفو، آب میوه های غنی شده با کلسیم، 
پنیرهای کم چرب
امتیاز ویژه
ماست و شیر و پنیرهای 
کم چرب منبع عالی پروتئین و 
پتاسیم هم محسوب می شوند.
توصیه ساده
صبحانه را با یک لیوان 
شیر و غالت غنی شده با 
کلسیم متنوع تر کنید.
به عنوان میان وعده ماست میوه  خانگی بخورید.

هفت مغذی که هر روز
به آن نیاز دارید
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منیزیم
برای انجام بیش از 300 واکنش در بدن الزم است.

به بهبود فشار خون و حفظ وضعیت استخوان ها 
کمک می کند.
عملکرد طبیعی سیستم 
ایمنی را تقویت می کند.
آجیل، اسفناج، اوتمیل، کره 
بادام زمینی، لوبیا، عدس
امتیاز ویژه
لوبیا و عدس غنی از فیبر 
هستند و جزو منابع خوب پروتئین گیاهی محسوب می شوند.
دانه های روغنی جزو بهترین منابع اسیدهای چرب غیراشباع 
هستند که نقش زیادی در سالمت قلب و عروق دارند.
توصیه ساده
یک تکه نان جو و یک قاشق کره بادام زمینی 
می تواند یک ناهار کامل و مغذی باشد.

ویتامین دی
در ساخته شدن و حفظ عملکرد 
طبیعی استخوان ها اهمیت دارد.
سالمون، ماهی تون، شیر و 
آب میوه غنی شده با ویتامین دی
امتیاز ویژه
در کنار ویتامین دی، ماهی ها 
منبع عالی اسیدچرب امگا 
سه نیز هستند که هم به رفع 
مشکالت حافظه کمک می کند 
و هم از قلب محافظت می کند.
توصیه ساده
همراه صبحانه یک لیوان شیر بنوشید.
حداقل دو تا سه بار در هفته ماهی، 
به خصوص سالمون، بخورید.

ویتامین ای
آنتی اکسیدان است و مانع از تخریب 
سلولی و سرطان می شود.

کمبود ویتامین ای می تواند منجر به آسیب های شدید 
عصبی شود.
گردو، 
بادام، تخمه 
آفتاب گردان، 
فندق، تخم 
کتان، روغن 
آفتاب گردان، 
آووکادو
امتیاز ویژه
آجیل ها عالوه  بر ویتامین ای منبع غنی 
اسیدهای چرب غیراشباع نیز هستند.
توصیه ساده
آجیل را به عنوان میان وعده در نظر بگیرید.
روی ساندویچتان یکی دو تکه آووکادو بگذارید.
از روغن های غنی از ویتامین ای در 
پخت و پز استفاده کنید.

ویتامین آ
برای حفظ بینایی و تقویت سیستم ایمنی الزم است.
به رشد سلولی و سایر عملکردهای 
فیزیولوژیک کمک می کند.
 
سبزیجات و میوه های زرد و قرمز 
و نارنجی، سبزیجات برگ سبز، 
کدوحلوایی، اسفناج، کاهوی رومن
امتیاز ویژه
اغلب سبزیجات عالوه  بر ویتامین آ، 
غنی از ویتامین ث و فیبر نیز هستند.
توصیه ساده
به عنوان شام یک پیش دستی 
ساالد، حاوی انواع و 
اقسام سبزیجات برگ سبز تیره بخورید.
هویج را به عنوان میان وعده جدی بگیرید.
اطمینان حاصل کنید که رژیم شما حداقل 
چهار واحد سبزیجات در روز دارد.
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موتورسـیکلت ا طراحـی 

کنیـا در  خورشـیدی 

1 
دانشگاه  دانشجویان  از  گروهی 
به  موفق  به تازگی  کنیا  نایروبی 
طراحی و ساخت موتورسیکلتی 
نور  با  می تواند  که  شده اند 
خودرو  این  کند.  کار  خورشید 
دانشجویان  از  نفر  سه  توسط 
طراحی  دانشگاه  این  آخر  سال 
و ساخته شده است. آن ها برای 
طراحی این خودروی خورشیدی 
موتورسیکلت  یک  ساختار 
معمولی را که با استفاده از بنزین 
کار می کند، تغییر داده اند و به 
کرده اند  طراحی  را  آن  نحوی 
که بتواند با استفاده از باتری کار 
کند و در ادامه باتری ای برای این 
موتور سیکلت طراحی شده است 
که می تواند با انرژی حاصل از نور 
خورشید شارژ شود و کار کند. این 
موتورسیکلت پس از آن که توسط 
کامل  صورت  به  خورشید  نور 
شارژ می شود، این امکان را دارد 
که مسافتی معادل 70 کیلومتر را 
بدون نیاز به شارژ مجدد بپیماید 
و پس از طی این فاصله است که 
نیاز به شارژ مجدد خواهد داشت. 
عالوه بر این، این باتری به گونه ای 
طراحی شده که می توان پس از 
خالی شدن آن را به طور کامل از 
موتور خارج کرد و با یک باتری 

گفته  کرد.  جایگزین  شارژشده 
از  دانشجویان  این  که  می شود 
زمان آزمایش موفقیت آمیز این 
موتورسیکلت تاکنون توانسته اند 
بیش از 30 نمونه از آن را طراحی 
کنند. نداشتن آلودگی به دلیل 
این  در  بنزین  از  استفاده  عدم 
خودروها و قیمت نسبتا پایین تر 
آن ها نسبت به موتورسیکلت های 
معمولی بنزینی باعث شده که 
اقتصادی  از نظر  این موتور هم 
زیستی  محیط  نظر  از  هم  و 
مقرون به صرفه باشد. اگر این موتور 
هم چنان از نظر قدرت پیش روی 
سرباالیی ها  در  و  بوده  ضعیف 
ندارد،  موفقیت آمیزی  عملکرد 
ایده آل  ولی می تواند جایگزینی 
و  اجاره ای  موتورهای  برای 
به وفور  که  باشد  دوچرخه هایی 
قرار  استفاده  مورد  آفریقا  در 

می گیرند.
 

اسرتس و میل به پرخوری

2
اگر صبح پراسترسی را گذرانده 
باشید، با مشتری بحثتان شده، 
جلسه  یا  مانده  ترافیک  توی 
سر  پشت  را  دشواری  کاری 
گذاشته باشید، احتمال بیشتری 
به  ناهار  از  قبل  دارد که  وجود 
تا  کنید  حمله  میزتان  کشوی 
شیرینی  یا  شکالت  تکه  یک 
تازه ای  مطالعه  در  بخورید. 

Neu- نشریه در  آن  نتایج   که 
محققان  شده،  ron منتشر 
گروهی از داوطلبان را در معرض 
انتخاب های کوچک غذایی قرار 
داده اند تا به بررسی این مسئله 
چگونه  استرس  که  بپردازند 
می تواند روی توانایی مغز تاثیر 
بگذارد و مهارت خودکنترلی فرد 
را کم یا زیاد کند. در این مطالعه 
که در مرکز تحقیقات اجتماعی 
انجام  زوریخ  دانشگاه  عصبی  و 
شده است، 29 داوطلب که قصد 
سالمی  زندگی  سبک  داشتند 
مطالعه  مورد  کنند،  دنبال  را 
نشان  محققان  گرفته اند.  قرار 
داده اند که استرس در این افراد 
مختل  را  خودکنترلی  مهارت 
کرده و میل به خوردن شیرینی 
باال  افراد  این  در  را  شکالت  و 

می برد.

حال  در  اسپیس ایکس 
قدرمتندترین  ساخت 

موشک دنیا

3
شرکت  اکانت  به تازگی 
اینستاگرام  در  اسپیس ایکس 
موشک  از  جدیدی  تصاویر  با 
جدیدی که این شرکت در حال 
شده  به روز  است،  آن  ساخت 
موشک  که  موشک  این  است. 
نام دارد،  فالکون هوی  سنگین 
 2016 سال  پایان  تا  بود  قرار 
پرتاب شود، ولی اسپیس ایکس 
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در پستی که همراه با این عکس 
منتشر شده، از برنامه های خود 
برای پرتاب این موشک در نیمه 
داده  خبر  سال 2017  نخست 
است. بر اساس اخبار منتشرشده 
از  یکی  نه تنها  موشک  این 
ساخته های  منحصربه فردترین 
شرکت اسپیس ایکس محسوب 
می رسد  نظر  به  بلکه  می شود، 
که قدرتمندترین موشک جهان 
آن  پرتاب  قابلیت  و  نیز هست 
است.   747 موتور   18 حدود 
موشک  این  ترابری  ظرفیت 
معادل ظرفیت ترابری الزم برای 
تجاری   737 جت  یک  انتقال 
نیز  گذشته  در  البته  است. 
ترابری  این ظرفیت  با  موشکی 
موشکی  که  بود  شده  ساخته 
ماه نورد بود و در اوایل دهه 70 
میالدی برای آخرین بار پرتاب 
شد. گفته می شود این موشک 
اکتشاف  برای  را  ماموریت هایی 
مریخ و ماه انجام خواهد داد. اما 
پرتاب ماهواره عرب ست آ شش 
عربستان نیز در برنامه کاری این 
فالکون  موشک  برای  شرکت 

هوی قرار دارد.
 

بیل  بنیاد  صف بندی 
گیتس علیه اچ آی وی

4
توسط  که  خیریه ای  بنیاد 
آی تی،  دنیای  مشهور  میلیاردر 
بیل گیتس، و همسرش ملیندا 

سال  در  شده،  تاسیس  گیتس 
جدید میالدی مبارزه با بیماری 
ایدز را جزو مهم ترین برنامه های 
خود قرار داده است. این شرکت 
اعالم کرده که دنبال راه اندازی 
از  پیش گیری  برای  برنامه ای 
احتمال ابتالی تعداد بیشتری از 
افراد به ویروس مهلک اچ آی وی 
است. برنامه ای که بنیاد خیریه 
بیل گیتس به دنبال آن است، 
ایمپلنت  یک  گرفتن  قرار 
می تواند  که  است  زیرپوستی 
ضد  داروهای  از  ثابتی  جریان 
طی شش  را  اچ آی وی  ویروس 
فرد  بدن  به  سال  یک  تا  ماه 
برساند. این برنامه در اواخر سال 
2016 توانست مراحل قانونی را 
برای تجاری شدن طی کند تا 
استفاده  شاهد  جدید  سال  در 
گسترده از این روش ارزان قیمت 
بیماری  انتقال  با  مبارزه  برای 

ایدز باشیم.
 

دنباله دار نادری که برای 
اولین بار رویت شد

5
به تازگی  ناسا  فضایی  سازمان 
اعالم کرد که در هفته گذشته 
اولین  برای  زمین  ساکنان 
یک  عبور  شاهد  توانستند  بار 
دنباله دار بسیار نادر باشند. این 
دنباله دار C/2016 U1نام دارد و 
امکان مشاهده آن با دوربین های 

ساده  تلسکوپ های  یا  چشمی 
ناسا  داشت.  وجود  کوچک 
دنباله دار  این  است  کرده  اعالم 
مشخص  مداری  در  است  قرار 
بیرونی  دامنه های  سمت  به 
کند  حرکت  شمسی  منظومه 
سال  هزار  از  بیش  سفر  این  و 
طول خواهد کشید. کشف این 
دنباله دار نادر در راستای طرحی 
به نام نئو وایز است که توسط 
تاکنون  و  شده  اجرایی  ناسا 
چندین  توانسته اند  محققان 
جسم سماوی دیگر را در قالب 

این پروژه کشف کنند.
 

برای  جدید  روشی 
شبکیه  از  تصویربرداری 

چشم

6
در  که  تازه ای  مطالعات  نتایج 
 Proceedings علمی نشریه 
 of the National Academy
شده،  of Sciences منتشر 
حاکی از ابداع یک روش جدید 
شبکیه  از  تصویربرداری  برای 
غیرتهاجمی  صورت  به  چشم 
است. پایه و اساس این روش بر 
ویژگی خاص سلول های شبکیه 
سلول هایی  که  است  چشم 
از  و  می شوند  محسوب  شفاف 
آن جا که در بخش پشتی سطح 
گرفته اند،  قرار  چشم  داخلی 
تصویربرداری از شبکیه را تقریبا 
درنتیجه  می کنند.  غیرممکن 
چشم  سیاه  آب  بررسی  امکان 
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منسجم  تصویر  یک  به  آمده، 
وضوح  با  که  می شود  تبدیل 
باالیی می تواند میزان آسیب به 
سلول های شبکیه را نشان دهد. 
در آزمایش هایی که این محققان 
داده اند،  انجام  میمون ها  روی 
امکان دیدن اندامک های درون 
سلول ها  هسته  ازجمله  سلولی 
نیز با این روش فراهم شده است 
که اگر این امکان در مطالعات 
انسانی نیز فراهم شود، می تواند 
تحقیقات  در  عظیم  گامی 
بیماری های  درمان  و  پزشکی 
چشمی مرتبط به شبکیه باشد.

 
قفل  به  پروتئینی  کلید 

افرسدگی می خورد؟ 

7
خوشحال  را  ما  چیزی  چه 
یا  پول  خانواده،  می کند؟ 
عشق؟ نظرتان درباره یک پلیمر 
را  خنده  که  چیست  پپتیدی 
هرچند  می نشاند؟  لب ها  روی 
تغییرات عصبی – شیمیایی که 
رفتارهای  و  انسانی  احساسات 
کنترل  را  انسان  اجتماعی 
می کنند، تا حد زیادی ناشناخته 
به تازگی  دانشمندان  اما  است، 
انتشار  تاثیرات  شده اند  موفق 
را  بدن  در  خاص  پپتید  نوعی 
مورد  خلق وخو  تغییرات  در 
رفتن  باال  دهند.  قرار  مطالعه 
میزان این انتقال دهنده عصبی 
احساس  افزایش  با  بدن  در 

و  دارد  مستقیم  ارتباط  شادی، 
کمبود آن می تواند زمینه بروز 
افسردگی را فراهم کند. پپتید ها 
پلیمرهای کوچکی هستند که از 
به هم پیوستن اسید های آمینه 
می شوند  ساخته  یکدیگر  به 
به  مولکولی  شکل  لحاظ  از  و 

پروتئین ها شباهت دارند.
حاکی  محققان  مطالعه  نتایج 
از آن است که باال رفتن سطح 
هیپوکرتین نه تنها بر خلق وخوی 
افراد موثر است، بلکه باعث ایجاد 
هوشیاری  سطح  در  تغییراتی 
هرعاملی  بنابراین  می شود.  نیز 
که  خاص،  پپتید  این  ازجمله 
کند،  دگرگون  را  مغز  شیمی 
طراحی  با  آینده  در  می تواند 
برای  کاربردی تری  روش های 
مورد  روانی  اختالالت  درمان 

استفاده قرار گیرد.
انتقال دهنده  سطح  تنها  البته 
این  در  هیپوکرتین  عصبی 
قرار  ارزیابی  مورد  تحقیق 
دادن  قرار  با  بلکه  نگرفته، 
عمق  در  میکروالکترود  یک 
تغییرات  داوطلبان،  جمجمه 
را  هورمون MCH )مالنین( 
پپتیدها،  انتشار  نتیجه  در  نیز 
به  کرده اند.  مطالعه  به دقت 
گفته پروفسور ژروم سیگال که 
سرپرستی این تیم تحقیقاتی را 
می رسد  نظر  به  دارد،  برعهده 
افزایش  با  هیپوکرتین  سطح 
فرد،  اجتماعی   تعامالت 
و  شادی  باعث  و  می رود  باال 
سرخوشی فرد می گردد. درحال 
به  دارویی  شرکت های  حاضر 
آنتاگونیست های  تولید  دنبال 
هیپوکرتین هستند که به عنوان 

توسط متخصصان بسیار محدود 
است، درحالی که در روش جدید 
امکان بررسی سلول های شبکیه 
گلوکوم  به  ابتال  نظر  از  چشم 
این که  از  پیش  سیاه  آب  یا 
بین  از  کامل  به طور  سلول ها 
وجود  شود،  نابینا  فرد  و  بروند 
دارد. در حال حاضر متخصصان 
روشی  از  گلوکوم  بررسی  برای 
به RGCs استفاده  موسوم 
رشته های  از   که  می کنند 
عصبی که از سلول های خاصی 
از شبکیه چشم به مغز می رود، 
این  در  می کند.  تصویربرداری 
نشدن  یا  شدن  نازک  روش 
بررسی  شبیکه  سلول های 
این   اما مشکل اصلی  می شود. 
روش این است که زمانی نازک 
مشاهده  رشته ها  این  شدن 
از  زیادی  تعداد  که  می شود 
سلول های شبکیه از بین رفته اند 
و این مسئله به شدت بر بینایی 
فرد اثر گذاشته است. در جهت 
که  است  مشکل  همین  رفع 
محققان دانشگاه روچستر روشی 
جدید را طراحی کرده اند که به 
سلول ها  از  مستقیم  صورت 
تصویربرداری می کند. این روش 
جدید تاکنون روی میمون ها و 
و  است  شده  آزمایش  انسان ها 
نوری  که  است  این  آن  اساس 
این  و  تابیده می شود  به چشم 
شبکیه  سلول های  نور توسط 
چشم پراکنده می شود و در ادامه 
می توان این نور را با بهره گیری از 
یک سری آشکارساز در سایزهای 
بررسی  و  تجزیه  مورد  مختلف 
قرار داد. درنهایت تصاویری که 
توسط این آشکارسازها به دست 
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استفاده  داروی خواب آور مورد 
قرار خواهد گرفت.

 
با  شناسایی ساختار بدن 

نانوذرات ممکن شد

8
دانشگاه  محققان  از  گروهی 
نوین  روشی  در  استنفورد 
ذرات  نانو  از  شده اند  موفق 
بدن  ساختار  شناسایی  برای 
آن  فیزیولوژیک  تغییرات  و 
محققان  این  کنند.  استفاده 
مذکور  آزمایش  انجام  برای 
ویژگی های خاص  با  نانوذراتی 
به  باکتری  نوعی  کمک  به  را 
کرم خورانده اند. نانو ذره ای که 
استفاده  مورد  مطالعه  این  در 
تحت  وقتی  است،  گرفته  قرار 
تاثیر نیرو یا تغییرات محیطی 
قرمز  مادون  اشعه  تابش  یا 
قرار می گیرد، تغییر رنگ پیدا 
می کند و در نتیجه می توان از 
بررسی  برای  خصوصیت  این 
نیروهایی که در درون بدن در 
این نانو ذره تاثیر داشته است، 
آزمایش  این  در  کرد.  استفاده 
نانو ذرات در معرض فشارهایی 
و  نانونیوتنی  مقیاس  در 
و در  قرار گرفته  میکرونیوتنی 
قرمز  از  تغییرات،  این  نتیجه 
داده  رنگ  تغییر  نارنجی  به 
می گویند  محققان  این  است. 

با توجه به این که فرایند هضم 
مواد غذایی در دستگاه گوارش 
فرایند  این  به  تا حدودی  کرم 
انسان  گوارش  دستگاه  در 
قابل  نیروی  و  دارد  شباهت 
مواد  هضم  هنگام  مالحظه ای 
غذایی به محتویات معده وارد 
می شود، بنابراین آن ها تصمیم 
گرفته اند که از کرم برای انجام 
ذرات  نانو  توسط  آزمایش  این 
معتقدند  آن ها  کنند.  استفاده 
گامی  می تواند  روش  این  که 
و  بررسی  برای  موثر  و  مهم 
بیماری های  انواع  شناسایی 
سرطان ها  و  عروقی  و  قلبی 
گروه  این  سرپرست  باشد. 
است  کرده  اعالم  تحقیقاتی 
نانو ذرات  ابعاد  به  با توجه  که 
مورد استفاده در این آزمایش، 
سلول های  انواع  بررسی  امکان 
این  از  استفاده  با  انسان  بدن 
روش وجود دارد. هم چنین در 
مطالعه،  این  از  دیگری  بخش 
بدن  وارد  ذرات  نانو  این 
موش های سرطانی نیز شده و 
نتایج نشان داد که روند رشد 
تومور در بدن این موش ها که 
تحت شیمی درمانی قرار گرفته 

بودند، محدود شده است.
 30 ماموریــت فضایــی؛ 
برنامــه چیــن در ســال 

2017

9
چیــن در ابتــدای ســال 2017 
میــالدی اعــالم کــرد کــه 

ــال  ــور در س ــن کش ــه ای برنام
ــت  ــام 30 ماموری ــد انج جدی
فضایــی اســت کــه رکــورد 
زمینــه  ایــن  در  را  جهــان 
ــر  ــن خب ــت. ای ــد شکس خواه
را نماینــده  شــرکت علــوم و 
ــن  ــای چی ــوا فض ــاوری ه فن
هم چنیــن  و  کــرده  اعــالم 
کــه  اســت  کــرده  اضافــه 
توســط  ماموریت هــا  ایــن 
ــارچ 5  ــگ م ــک های الن موش
و 7 انجــام خواهــد شــد. قــرار 
ــارچ  ــگ م ــک الن ــت موش اس
5 پــس از فــرود روی مــاه، 
آن  ســطح  از  را  نمونه هایــی 
ــر اســاس  ــد. ب جمــع آوری کن
اطالعات منتشرشــده موشــک 
ــخه  ــز  نس ــارچ 7 نی ــگ م الن
اصالح شــده  و  قدرتمندتــر 
 2 مــارچ  النــگ  موشــک 
اســت کــه قــرار اســت اولیــن 
فضاپیمــای بــاری چیــن را 
طــی شــش مــاه اول ســال 
جدیــد میــالدی بــه فضــا 
ــی اســت،  ــد. گفتن ــاب کن پرت
چیــن در ســال 2015 و 2016 
میــالدی بــه ترتیــب 19 و 22 
ماموریــت فضایــی را بــه انجــام 
یکــی  کــه  اســت  رســانده 
آن هــا،  مهم ترین هــای  از 
موشــک  آزمایشــی  پرتــاب 
النــگ مــارچ 7 بــود کــه نســل 
ــده  ــک های کاهن ــد موش جدی
محســوب  ســمی  ســوخت 

 . می شــود
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یا تو...
  سـید حسـین متولـیان 

تو نور بودی!
و خورشید و ماه پرتوی از چشم هایت...

تو نور بودی
کـرد،  کشـف  را  آتـش  کـه  سـربه هوا   ِ آدم  و 

زیـر شـد، بـه  کم کـم سـر 
و دیگر به آسمان نگاه نکرد...! 

تو نمی سوزاندی، اما آتش می سوزاند...
تو نمی گداختی، اما آتش می گداخت...

پس آدم ها دو دسته شدند؛
بعضی هایشـان می خواسـتند پـای خـود را بـه 

آسـمان بـاز کنند 
و گـروه دوم دسـت بـه کار شـدند تا پـای تو را 

بـه زمین بگشـایند...
بـرادران رایـت خـود را بـه آسـمان رسـاندند و 

ادیسـون نـور را بـه زمیـن دعـوت کـرد...
زمسـتان تر  فصل هـا  می گذشـت  چـه  هـر 

طوالنی تـر... شـب ها  و  می شـدند 
اما تو را گم کرده بودیم نبود...!

و  دور  کهکشـان های  میـان  جایـی  را  تـو  آدم 

نزدیـک جـا گذاشـته بـود...
کـه  بـودی  رفتـه  آغوشـمان  از  جایـی  تـو، 

. . . فتیمـت نمی یا
هـر روز آدم هـا بـه آسـمان و فضـا سـر می زدند 
راه  زمیـن  روی  بیشـتر  ادیسـون  و چراغ هـای 

می رفتنـد...
اما تو گم شده بودی...

تو قهرمان گم شده همه ما آدم ها شدی!
فرمول هـا  تـوی  را  او  اگـر  کـه  گم شـده ای 

می دادنـد جـواب  می گذاشـتند، 
اگر میان عنصرها می آوردند، بارور می شدند

و اگـر او را بـا خـاک در میـان می گذاشـتند، از 
خـاک آدم می روییـد...

خداجاِن عزیزم 
خودت میان گوش هایم نجوا کرده ای...

هر که نداند، من که خوب می دانم
تو خودت را توی رگ های آدم پنهان کرده ای

...ای نوِر نزدیک تر از رِگ گردن
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000200025 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زیــارت« بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش 
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88608645 یــا پســت 

ــد. الکترونیکــی: Email: Saramad@bmn.ir ارســال نمایی



برگه اشتراک ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d



130          سرآمد/ شماره سی ودوم/ بهمن نود و پنج

هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 530.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 890.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 920.000 ریال

دانشــجویان، معلمیــن، اســاتید، دانش آمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت 
ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــد  از تخفی ــجویی می توانن ــماره دانش ــا ش ــایی ی شناس
ــی از  ــد و در یک ــاط دارن ــگان ارتب ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــو ب ــر نح ــه ه ــه ب ــانی ک کس
رده هــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار می گیرنــد، یــا در جشــنواره ها و  المپیادهــا 

ــد. ــتفاده کنن ــف 50% اس ــد از تخفی ــده اند، می توانن ــه ش دارای رتب

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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