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سخن نخست

ت
چگونه � یر�ها سبب تقویت بنیههای عیمل و فناوری ما یمشوند

عدو شود سبب خیر
 پـرویـز کـرمـی 

جمله معروفی هست که در سه ،چهار دهه اخیر زیاد
تکرار شده است .این جمله را هم مسئولین عالیرتبه
به کار بردهاند ،هم نخبگان و روشنفکران« :ما اگر
بتوانیم تهدیدها را به فرصت بدل کنیم ،آنوقت نهتنها
توطئهها را خنثی میکنیم ،بلکه سریعتر و بهتر به
موفقیت میرسیم ».اتفاقا این جمله قابل آزمون است
و میتواند از صورت شعار و تبلیغات بیرون بیاید و به
عرصه اقدام و عمل راه یابد .کمااینکه در طول تاریخ،
به خصوص تاریخ معاصر و به طور خاصه در تاریخ
انقالب و جمهوری اسالمی ،بارها به تجربه دریافتهایم
که تبدیل تهدیدها به فرصت ،عامل اصلی موفقیتمان
بوده است .این جمله تغییر شکلیافته همان تعبیر
قدیمی است که از دل عقاید دینیمان سربلند کرده:
«عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» .یعنی اگر ما
هوشیار باشیم و غافالنه به دنیا نگاه نکنیم ،میتوانیم
از اقدامات و نقشههای دشمنان به نفع خود استفاده
کنیم .هوشیاران تاریخ هم چنین کردهاند و با زیرکی
تمام ،به کمک «عدو» پروژه خود را پیش بردهاند.
احتیاجی نیست به کتابهای تاریخ مراجعه کنیم و
خطاهایاستراتژیکدشمنانپیامبراسالمراکهمنجر
به گستردگی و نفود اسالم شدند ،شاهد مثال بیاوریم.
همین خاطرات سی ،چهل سال گذشته را هم مرور
کنیم ،به یاد میآوریم تهدیدهای سفت و سخت و
ظالمانهای را که به فرصتهای پیروزی و استحکام
نظام اسالمی تبدیل شدند .خو ِد جنگ تحمیلی یکی
از جدیترین تهدیدهایی بود که دشمنان انقالب راه
انداختند تا اوال جمهوری اسالمی را منهدم کنند،
اگر نشد ضعیفش کنند و جلوی گسترده شدنش را
بگیرند .جنگ را با حساب و کتاب دقیق در زمانی
شروع کردند که نظام اسالمی نوپا بود ،تجربه مقابله
نداشت ،در درون خود گرفتار تشتت آرا و اختالفنظر
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بود و به لحاظ لجستیک و نظامی چیزی در بساط
نداشت .البد یادتان هست که وقتی جنگ به کوچه،
پسکوچههایخرمشهررسیدهبود،رزمندگانماحتی
از داشتن تیر و تفنگ معمولی هم در مضیقه بودند .اما
همین تهدید باعث شد ،وحدت ملی حاکم شود و نفوذ
کالم امام(ره) چندین و چند برابر افزایش یابد .یک
سال که از دفاع مقدس گذشت ،ما تبدل شدیم به
یکی از قدرتمندترین قوای نظامی در منطقه .با اینکه
درتحریمهمهجانبهبودیم،توانستیمدرصنایعنظامی
پیشرفت کنیم و به یک قدرت جدی بدل شویم .قرار
بود هواپیماهای ما حداکثر تا سه ماه بعد جنگ بپرند،
اما به فضل الهی و همت نوآوران و نیروی انسانی خالق
ما ،نهتنها همه آنها در پروازند ،بلکه مشابه ایرانی آنها
هم در حال پروازند .در مهندسی رزمی در کمتر از
سه سال به موقعیتی رسیدیم که میتوانستیم در دل
هور و در بستر اروند مقابله نظامی کنیم .بچههایی
که از پشت میز دانشگاه بلند شده بودند و به جبهه
آمده بودند ،بعد از چند ماه به فرماندهانی هوشیار و
استراتژیستهایی زیرک بدل شدند .چه کسی باور
میکند شهید باقری بدون اینکه دانشکده افسری و
دورههای دافوس را گذرانده باشد ،به این مقام و منزلت
نظامی -مدیریتیرسیدهباشد.
این تبدیل و تبدل منحصر به حسن باقری و چند
فرمانده عالیمقام جنگ نیست .مردم ما هم در کوره
جنگ آبدیده شدند و به مردم خردمند و حقمدار بدل
شدند .اینکه امروز در تشکیالت منحوس داعشیها
هیچ فرد ایرانی حضور ندارد ،اینکه در دنیای
خشونتبار امروز ایرانیها آرامترین و صلحطلبترین
طایفهاند ،دلیلش همین است که توانستهاند تهدیدها
را به فرصت بدل کنند .شما به واقعیت دنیای به ظاهر
متمدن نگاه کنید و حرفهای سیاسی و اجتماعی

را بشنوید .در آلمان مردم عادی در دشمنی با
پناهجویان جلوی ماشین امدادی مانع میگذارند که
نتوانند آتشی را که در خانه پناهجویان افتاده خاموش
کنند .در فرانسه که مهد آزادی و فرهنگ است،
طرفداران خانم لوپن به «نژادپرستی» عیان رسیدهاند
و شعارهای خطرناک میدهند .در امریکا رای آوردن
ترامپ با توجه به شعارها راسیستی و خشونتطلبانه
 بلکه بیادبانهاش  -گواهی میدهد که در مردم آننواحی تمایالتی بیدار شده که خطرناک است .بیوجه
نیست که بعضی جامعهشناسان روی کار آمدن
ترامپ را با به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان مقایسه
میکنند.معذلکدرچنینموقعیتیگفتمانهاییکه
در ایران جریان دارند ،آمیخته با مهربانی و عطوفت
و معنویت و حقطلبیاند .در روزگاری که عملکرد و
سلیقه مردم جهان ،به نقطهای رسیده که باید نگران
بود چارهای برایش اندیشید ،مردم ایران شعار پرهیز
از خشونت میدهند و همگان را دعوت به برادری و
طلبی ما هم
مهربانی میکنند .موضع انقالبی و حق ِ
از دل همین برادری نشئت میگیرد .چون مهربانیم
و عاطفه داریم ،ظلم را برنمیتابیم و از مظلوم دفاع
میکنیم .چون دغدغههای انسانی و احساسی داریم،
از مستضعفان جهان حمایت میکنیم و با ظالمان در
میافتیم.شایداگرآنتهدیدهایخشونتبارمنافقین
و صدام و استکبار جهانی در دهه شصت نبود ،این
فرصت پختگی و آگهی و هوشیاری فراهم نمیآمد.
بر همین اساس فکر کنم کماکان میتوانم تهدیدهای
ترامپ و شرکایش را به فرصتهای ارزشمند بدل
کنیم و به تقویت بنیههای علمی و فناوری  -اقتصادی
و فرهنگی خود بپردازیم .تا زمانی که اقتصاد ما
ضعیف و وابسته به درآمد نفت باشد ،قدرتهای
بزرگ میتوانند برایمان ایجاد زحمت کنند و به
دردسرمان بیندازند .اصال اینکه از ابتدای انقالب
دائم با پدیده تحریم مواجه بودهایم ،دلیلش همین
است که میخواهند به این وسیله ،اقتصاد نهچندان
قدرتمندمان را بشکنند و برایمان دردسر درست
کنند .قدرتهای جهانی فکر میکنند با تهدیدهای
اقتصادی  -نظامی میتوانند ما را وادار به عقبنشینی
کنند و دایره قدرت و نفوذ را محدود کنند .اما اگر در
سایه وحدت کلمه بتوانیم این تهدیدها را به فرصت

بدل کنیم ،آنگاه همان تجربههای شیرین گذشته
تکرار میشوند و از این مرحلهها عبورمان میدهند.
حقیقت این است که با شریک شدن در دنیای
سرمایهداری و مناسبات بانکی  -مالی دنیا اقتصادمان
قدرت نمیگیرد .کمااینکه خیلی از کشورهای جهان
سوم از این رهگذر نتوانستهاند بنیه اقتصادی خود را
مستحکمکنند.بحثاقتصادمقاومتیازخیلیجهات
حائز اهمیت است .ما اگر در برابر تحریمها و تهدیدها
قرارش دهیم ،میفهمیم که معنیاش چیزی نیست
جز تبدیل تهدید به فرصت .در واقع «عدو» میتواند
سبب خیر شود و ما را از این ضعف و فتور اقتصادی
بیرون بیاود .خصوصا حاال که ترامپ سر کار آمده و آن
ظاهرسازیهای نظام سلطه کنار رفته و چهره واقعی
امریکا عیانتر شده ،وقت خوبی است که به خود
بیاییم ،دست به زانوی خود بگذاریم ،یاعلی بگوییم
و خودمان را تقویت کنیم .اینکه میگوییم عدو شود
سبب خیر ،به این معنا نیست که احتیاج به اسباب و
لوازم دیگر نداریم؛ چرا .مقدماتی میخواهد ،عزم ملی
میخواهد ،هوشیاری و ذکاوت میخواهد و مهمتر از
همه شور و نشاطی میخواهد که در بین جوانان خالق
ایجاد انگیزه کند و به انجام کاری کارستان وادارشان
کند .از روی شواهد و قرائن میشود فهمید که اسباب
و لوازم مهیاست و برای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و
درذیلشاقتصاددانشبنیانهمهمایحتاجاولیهفراهم
است .محیط علمی ،مدیران سیاسی ،رهبران دینی،
تجربههای موفق ،آحاد مردم و دستاندرکاران اقتصاد
همه اتفاق نظر دارند که باید راه و روش اقتصادیمان
را تغییر دهیم و از درآمد نفت فاصله بگیریم .درآمد
نفت چیز بدی نیست ،اما به شرطی که هزینه
زیرساختها و تقویت تولید ملی شود .در اینجا تهدید
سیاسی  -اقتصادی امریکا در حکم نیروی محرکهای
است که رشد و توسعه ما را سرعت و شتاب بخشد.
در واقع معارضه سیاسی ما با غرب شتابدهندهای
است که میتواند انرژی و انگیزهمان را مضاعف کند و
راه بلند و صعبالعبورمان را کوتاه و هموار کند .وحدت
کلمه ،به عالوه عزم ملی ،به عالوه نشاط و فناوری
و نوآوری علمی ،به عالوه تهدیدهای بیپرده امریکا
مساوی است با تقویت بنیههای اقتصادی و فناوری
و اقتدار سیاسی .
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یادداشت

ا�که چرا مهه ما خمصوصا ن
در�ره ی ن
دا�شندان جوان
ب
ن
به خواندن ادبیات و درک ه� نیازمندند

تنگچشمان نظر به میوه کنند
 محـمد یوسـفنیا 

بعضــی آدمهــا خیــال میکننــد خوانــدن رمــان
کار لغــو و بیهــودهای اســت ،دربــاره شــعر هــم
همیــن نظــر را دارنــد .آنهــا فکــر میکننــد اگــر
کســی شــعر بخوانــد یــا شــاعری کنــد ،ممکــن
اســت کارش در نظــر دیگــران جالــب باشــد،
امــا در واقــع عمــل بیهــودهای انجــام داده اســت
کــه بــود و نبــودش فرقــی نمیکنــد .درســت
اســت کــه شــعر منفعــت مــادی بــرای کســی
نــدارد ،یعنــی کســی بــا خوانــدن شــعر حافــظ و
موالنــا پولــدار نمیشــود یــا گرهــی از گرههــای
مــادی زندگــیاش بــاز نمیشــود یــا بــا شــعر
فردوســی دفترچــه اقســاط ماهیان ـهاش ســبک
نمیشــود ،امــا حقیقــت ایــن اســت کــه شــعر
و هنــر جــزو نیازهــای اصلــی زندگــی اســت کــه
در غیــاب آنهــا کار حیــات ســخت میشــود.
در دنیــای صنعتــی متــر و معیــار همــه چیزهــا
بــا ســودمندی مــادی گــره خــورده اســت ،در
صورتــی کــه هیــچ میــوهای بــدون اینکــه بــر
شــاخه و تنــه و ریشــه اســتواری قــرار گرفتــه
باشــد ،نمیتوانــد بــه مرحلــه پختگــی برســد.
بــه قــول ســعدی« :تنگچشــمان نظــر بــه
میــوه کننــد /مــا تماشــاکنان بســتانیم» .خالصه
روزگاری شــده اســت کــه بایــد بــرای دفــاع از
هنــر جنگیــد .نــه اینکــه فردوســی و نظامــی و
صائــب و حافــظ و ســعدی و موالنــا و پیکاســو
و جــان فــورد و داوینچــی بــه دفاعیــه آدمــی
مثــل مــن نیــاز داشــته باشــند؛ آنهــا ســالهای
8

سرآمد /شماره سیوسوم /اسفند نود و پنج

ســال اســت کــه زندهانــد ،اثرگــذاری دارنــد،
روی مخاطبانشــان تاثیــر میگذارنــد و راهنمــای
زندگــی مردمــان میشــوند ،امــا گاهــی توجــه
بیفکــر و ذکــر بــه علــوم کاربــردی کــه البتــه
در جــای خــود بســیار مفیــد و حیاتــی هســتند،
باعــث میشــود نقــش ســازنده و بســیار مهــم
ادبیــات و هنــر در نظــر نخبــگان جــوان علمــی
بیاهمیــت جلــوه کنــد .کمتریــن حســن
آشــنایی بــا ادبیــات و هنــر ایــن اســت کــه
جــوان مــا از خطــر بیوطنــی و
دانشــمند
ِ
بــیدردی خواهــد گریخــت ،یعنــی میدانــد
کجــا زندگــی میکنــد و بــه ایــن ترتیــب چهــره
واقعــی و درســتی از جهــان را خواهــد شــناخت.
همــه مــا قســمتی از عمرمــان بــا رمــان بینوایان
گذشــته اســت ،همــه مــا بــا شــعر حافــظ
زندگــی کردهایــم ،همــه مــا بــه کاخ بلنــدی
کــه فردوســی آن را بنــا کــرد ،مدیــون هســتیم،
ایــن یعنــی خوانــدن ادبیــات و هنــر ممکــن
اســت علــم کاربــردی دانشــمند را افزایــش ندهد
و مثــا فرمولهــای تــازه را بــه او نیامــوزد ،امــا
جــان او را تــازه خواهــد کــرد .تازگــی جــان هــم
بــه طریــق اولــی صرفــا یــک امــر تزئینی نیســت
کــه اگــر کســی آن را انتخــاب نکــرد ،چیــزی از
دســت نــداده باشــد .کســی کــه ادبیــات ایــران را
بهدرســتی نشناســد ،کســی کــه ندانــد در دنیای
رمانهــا چــه میگــذرد ،قطعــا تصویــر درســتی
از جهــان و آدمهــای جهــان نخواهــد داشــت و

بنابرایــن رفتهرفتــه تبدیــل میشــود بــه یــک
موجــود تکســاحتی کــه ارزش زندگــی کــردن
را بهســختی میتوانــد درک کنــد.
مــن ســخنم را کوتــاه میکنــم و ســعی میکنــم
از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــرای
تبییــن این موضــوع اســتفاده کنم .ایشــان جایی
فرمودهانــد« :دوره ســختی بــرای یــک کشــور -
چه ســختی جنــگ باشــد ،چه ســختی اقتصادی
باشــد ،چــه فشــارهای گوناگون سیاســی باشــد -
دوره نشــان دادن ظرفیتهاســت کــه ایــن ملــت
چقــدر ظرفیــت دارد ،چقــدر قابلیــت اظهــار
وجــود دارد ،چقــدر لیاقــت بقــا دارد .لــذا بهترین
آثــار هنــری هــم کــه انســان نــگاه میکنــد
یــا بخشهــای زیبــای بهتریــن آثــار هنــری،
مربــوط بــه همیــن دورههــای ایــن کشورهاســت.
شــما بــه آثــار داســتانیای کــه وجــود دارد ،اگــر
نــگاه کنیــد ،شــیرینترین و هنرمندانهتریــن
نوشــتههای هنــری و رمانهــای بــزرگ مربــوط
بــه بخشهایــی اســت کــه ملتــی دارد کار
بزرگــی از ایــن قبیــل انجــام میدهــد« .جنــگ
و صلــح» تولســتوی مربــوط بــه مقاومــت عجیب
مــردم روســیه اســت در مقابــل حملــه ناپلئــون
و حرکــت عظیمــی کــه مــردم مســکو انجــام
دادنــد بــرای نــاکام کــردن ناپلئــون .تولســتوی
کتابهــای دیگــری هــم دارد ،امــا بــه نظــر مــن
ایــن کتــاب برجســتگیاش بــه خاطــر این اســت
کــه کامــا بــر محــور روح دفــاع مــردم روســیه
اســت .همینطــور اســت بســیاری از کتابهــای
دیگــری کــه یــا در مــورد انقالب شــوروی نوشــته
شــده ،یــا در مــورد انقــاب کبیر فرانســه نوشــته
شــده ،یــا در مــورد جنگهــای فرانســه و آلمــان
و دفــاع مــردم فرانســه نوشــته شــده؛ مثل بعضی
از کتابهــای امیــل زوال .مهمتریــن آثــار رمانــی
مربــوط بــه دوران حســاس یــک ملــت اســت که
در آنوقــت ایــن ملــت توانســته ظرفیــت خودش
را نشــان دهــد .شــاید نقاشـیها هــم همینطــور
باشــد »...ایشــان حتــی در جــای دیگــری دربــاره
داســتانهای بــزرگ نکاتــی میگوینــد کــه
قابــل تامــل اســت ،یعنــی اهمیــت داســتان را در

ســاختن روحیــه یــک ملــت بهخوبــی تبییــن
میکنــد« :در همــه آثــار داســتانی گذشــته
مــا ،یــک اثــر مثــل «بینوایــان» ویکتــور هوگــو،
یــا مثــل «جنــگ و صلــح» تولســتوی پیــدا
نمیکنیــد .ایــن آثــار ،مثــل کاخهــای بســیار
پرشــکوه و باعظمتــی اســت که نظیرشــان وجود
نــدارد .قــرن نوزدهم ،خیلی نویســنده دارد .شــما
ببینیــد روســیه چقــدر نویســنده دارد؛ فرانســه
چقــدر نویســنده دارد! بایــد گشــت و عواملــش را
پیــدا کــرد کــه علت چیســت کــه قــرن نوزدهم،
از لحــاظ داستاننویســی ،یــک قــرن فوقالعــاده
اســت؟ و یــا در قــرن بیســتم ،شــما بــه همیــن
آثــاری کــه کمونیســتهای شــوروی منتشــر
کردنــد ،نــگاه کنیــد! من مکــرر گفتهام ایــن «دن
آرام» از کارهــای شــولوخف ،چقــدر محکم و قوی
اســت! یــا آن اثــر دیگــری که مــال آن تولســتوی
دیگــر اســت« ،گــذر از رنجهــا»( .چنیــن اســمی
دارد .شــماها نخواندهایــد؟ اســم آن کتــاب یادتان
نیســت؟ بلــه؛ همیــن اســت :الکســی تولســتوی.
بلــه ،الکســی تولســتوی کتابــی دارد بــه نــام
«گــذر از رنجهــا» .گمانــم اســمش همیــن
اســت .مــن آن را خوانــدهام ).کتــاب ،گزارشــی از
انقــاب اکتبــر اســت .یــک اثــر ماندنــی ،گویــا و
بســیار زیباســت .مــا مثــل اینهــا ،اصـ ً
ا نداریــم.
نــه اینکــه بعــد از انقــاب نداریــم .طبیعــی
اســت کــه یــک انقــاب مبتنــی بــر دیــن و
ایمــان و ارزشهــای دینــی ،طبعـاً نمیتوانــد آن
نویســندههای پرورشیافتــه در نظــام طاغــوت را
جــذب کنــد .ایــن ،یــک امــر قهــری اســت .آن
چیزهایــی هــم کــه نوشــتند ،مبارزیــن نوشــتند.
در شــوروی هــم نویســندههای قدیمیشــان
اگــر چیــزی نوشــتند ،ضــد و عکــس نوشــتند!
التفــات میکنیــد؟ تــوی کارهــای روسهــا،
کتابــی اســت بــه نــام «دل ســگ»( .بــه نظــرم
در جمــع دوســتان دیگــری هــم ایــن را گفتــم).
رمــان کوچکــی اســت کــه آن را یــک ضــد
انقــاب شــوروی ،حــدودا ً در ســالهای - ۲۲
 ۱۲۹۱نوشــته کــه کتــاب بســیار زیبــا و جذابــی
اســت »...
سرآمد /شماره سیوسوم /اسفند نود و پنج
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حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن
روحانی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره
بینالمللی فارابی و تجلیل از  33برگزیده این
جشنواره گفت« :ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی
و اعتماد عمومی وجود ندارد و اگر فرهیختگان
قادر به انتقال افکار صحیح نباشند ،جامعه قانع
نمیشود».
س جمهور کشورمان همه دانشمندان،
رئی 
نخبگان و فرهیختگان علوم انسانی و اسالمی
را به بازخوانی ،تبیین و تفسیر ابعاد مختلف
انقالب بزرگ و شکوهمند ملت ایران فرا خواند و
تاکید کرد« :مسئولیت علم تنها شناخت و تغییر
نیست ،بلکه باالتر از آن وظیفه تعالی جامعه را
برعهده دارد».
دکتر روحانی با بیان اینکه وظیفه ما تحول و
تعالی به سمت هدف نهایی فالح است ،گفت:
«حتی تقوا نیز سکویی برای دستیابی به فالح
و رستگاری است و رستگاری زمانی صورت
میگیرد که همه دانهها بر روح ،ذهن و جان
انسان شکافته شود».
رئیس جمهور با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب

اسالمی ،گفت« :از همه صاحبنظران علوم
انسانی و اسالمی درخواست دارم تا انقالب
اسالمی را بازخوانی و تحلیل کنند و اینکه چطور
امکانپذیر است که در عصر رقابت دو اردوگاه در
دوران جنگ سرد ،ملتی که به هیچیک از دو
اردوگاه تکیه نکرد ،توانست بزرگترین انقالب
مردمی را به پیروزی برساند .امام بهعنوان راهبر
انقالب ،فقیه ،فیلسوف ،صاحبنظر اخالقی و
مرجع تقلید ،چگونه توانست این انقالب بزرگ
را به پیروزی برساند و اگر مردمشناسی دقیق،
قضاوت نسبت به جامعهشناسی و روانشناسی
اجتماعی ایران وجود نداشت ،این انقالب به
پیروزی نمیرسید.
امام راحل نسبت به وحدت ،انسجام و قدرت
مردم ،اندیشهای داشت که شاید در آغاز تعداد
انگشتشماری از صاحبنظران و فرهیختگان با
او همراه بودند و همه میگفتند مگر ممکن است
مردم با دست خالی و بدون سالح ،امکانات و

حتی تشکیالت حزبی منظم ،در برابر یک قدرت
بزرگ منطقهای که از پشتیبانی اکثر قدرتهای
بزرگ جهانی نیز برخوردار است ،به پیروزی
برسند؟ آنها معتقد بودند مگر میشود از طریق
مساجد و حسینیهها و پخش اعالمیه ،کتاب و نوار
سخنرانی ،مردم را به خیابانها کشاند و در برابر
یک قدرت استبدادی تا دندان مسلح پیروز شد؟»
رئیسجمهور با اشاره به آغاز نهضت و انقالب
اسالمی در سالهای  42 ،41و  ،43بیان داشت:
«هر کدام از این سالها یک مبدا است .سال
 41مبدا انقالب اسالمی در انجمنهای ایالتی
و والیتی بود ،سال  42با حادثه  15خرداد ،اوج
نهضت اتفاق افتاد و در سال  43نیز حرکت
ضد استعماری نهضت اسالمی ،در ماجرای
کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه
و عراق بود .در تمام این مقاطع امام خمینی(ره)
به قدرت این مردم ایمان داشت.
برخی فکر میکنند امام خمینی(ره) بر مبنای
ایمان و اعتقاد به خداوند که البته اصل همان
است و دلها و گردش افکار مردم نیز به دست
اوست ،حرکت کرد ،اما در عین حال امام
خمینی(ره) به مردم و قدرت آنها باور داشت
که این نکته بسیار مهم است».
دکتر روحانی با طرح این سواالت که آیا از لحاظ
علوم اجتماعی ،روانشناسی و جامعهشناسی این
مسئله را تحلیل کردهایم ،و چه عاملی باعث شد
که یک ملت بزرگ بتواند در برابر همه قدرتها
پیروز شود ،گفت« :باید بار سنگین مسئوالن و
دانشمندان علوم انسانی و اسالمی را تذکر دهم
که باید انقالب اسالمی را بازخوانی کنند و ابعاد
مختلف این انقالب شکوهمند را تبیین و تفسیر
کنند.
حتی اگر معتقد باشیم که وظیفه علم ،تنها
شناخت واقعیتها و حقیقتهاست ،باز هم باید
این واقعه انقالب اسالمی را بهخوبی بشناسیم.
اگر بناست علم در پی تغییر باشد و این تغییر
است که میتواند حتی واقعیتها را بهخوبی
تبیین و تفسیر کند ،یا اینکه از دید اسالمی
به علوم انسانی نگاه کنیم ،وظیفه علوم تنها
سرآمد /شماره سیوسوم /اسفند نود و پنج
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شناخت و تغییر نیست ،بلکه هدایت و تعالی
انسان و جامعه است.
اگر این بعد دینی و اسالمی کنار گذاشته شود،
شاید وظیفه علوم ،تنها به شناخت و تغییر
منحصر شود ،اما اگر نگاه ما اسالمی باشد ،تنها
وظیفه علوم انسانی شناخت نیست ،بلکه تغییر و
تعالی جامعه است.
همانطور که یک پزشک تنها در پی شناخت
عدم تعادل مزاج یک بیمار ،شناخت بیماری
و عامل آن نیست ،بلکه به دنبال راه ،نسخه و
درمان مریض است تا به سالمتی کامل برسد،
عالمان و علم نیز در تمامی زمینهها این وظیفه
مهم را بر دوش دارند.
برخی تصور میکنند ادبیات زبان نمیتواند
نسخه تعالی برای جامعهای بپیچد ،اما باید
در نظر داشت از طریق ادبیات زبان است که
دریچهای به سمت دستیابی به فرهنگ واقعی
ملتها باز میشود و فرهنگ عامل بزرگ حرکت
جامعه و ملتهاست .در تمام علوم انسانی
و اسالمی به جز بخش بنیادی باید به بخش
کاربردی توجه شود».
12
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دکتر روحانی با اشاره به وجود مشکالتی بزرگ
در جامعه و اینکه راهحل این مشکالت تنها از
طریق علوم تجربی ،فنی و پایه نیست ،گفت:
«بار این مسئولیت سنگین بر دوش عالمان علوم
انسانی و اسالمی است.
چه کسی وظیفه حل مشکالت اقتصادی جامعه،
تبیین شرایط اقتصادی جامعه ،ایجاد و رشد
رونق اقتصادی ،خروج از رکود و در علم مدیریت
نیز سیاستگذاری ،چهارچوب و شیوه مدیریت
جامعه را بر دوش دارد .در تمام این زمینهها،
علوم انسانی ،نقشی بسیار تاثیرگذار دارد.
آغاز راه برای حل مشکالت سالمت و تحول در
این بخش ،از مسیر فرهنگ سالمت میگذرد.
وظیفه تبیین فرهنگ سالمت نیز بر دوش بخش
پزشکی نیست ،بلکه همه ما باید در این زمینه
وارد صحنه شویم.
اگر در بخش آب مشکل داریم و باید منابع
آبی کشور را با شیوههای درست مدیریت
کنیم ،شیوههای جدید آبیاری آموخته شود
و از ذخایر و منابع آبی برای رفاه مردم درست
بهره ببریم .بدون فرهنگ صحیح برای مصرف

نمیتوان مشکالت مدیریت آب را حل کرد.
حتی اگر به دنبال تحول در الگوی کشت
هستیم ،بدون ایجاد فرهنگ الزم در کشاورزان
عزیز ،نمیتوان تغییر الگوی کشت و مصرف در
جامعه به وجود آورد».
رئیسجمهور با اشاره به مشکالت محیط زیستی
مردم در غرب ،جنوب و شرق کشور و مشکالت
آنان در مواجهه با ریزگردها،آلودگی خاک و آب،
گفت« :راهحل علمی برای این مشکالت وجود
دارد و باید مصرف و شدت انرژی متعادل شود،
از منابع سوختی سالم بهره ببریم و صنعت ما
تحول یابد ،اما در عین حال باید در نظر داشت
در مسئله محیط زیست ،بدون تغییر فرهنگ
جامعه مشکالت حل نمیشود .با تبیین اهمیت
مسئله محیط زیست ،مراقبت مردم ،سبک
زندگی درست و استفاده حداکثری از وسایل
نقلیه عمومی ،میتوان مشکالت محیط زیستی
را حل کرد».
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ثروتی باالتر از
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود ندارد،
گفت« :همه این سرمایههای مادی که در جامعه
میشماریم ،اگر در جامعه مردم به یکدیگر و
حکومت اعتماد نداشته باشند و چنانچه رابطه
درست بین «مردم»« ،مردم و حکومت» و
«حکومت و مردم» نباشد و اگر سرمایه اجتماعی
نباشد ،آیا به قول معروف سنگ روی سنگ بند
میشود؟ میتوان جامعه را اداره کرد؟ و آیا در
چنین جامعهای مردم احساس امنیت و آرامش
میکنند؟ اگر شما صبح به سر کار میروید ،به
این دلیل است که اعتماد به سرمایه اجتماعی
دارید ،یعنی به این اعتماد دارید که دیشب و
وقتی شما خواب بودید ،قانون عوض نشده و
حاکمان جامعه خوابنما نشدهاند و به عبارتی
اعتماد دارید که حاکمان جامعه شما ،متکی به
علم ،خرد و مشورت هستند و شبانگاه تصمیم
فردی نمیگیرند.
اساس زندگی ما بر مبنای تمامی ابعاد سرمایه
اجتماعی است .حال سوال این است که
مسئولیت آسیب دیدن و تقویت این سرمایه

اجتماعی بر دوش چه کسی است؟ عالمان علوم
انسانی و اسالمی این وظیفه مهم را بر دوش
دارند و اگر بناست در جامعه قواعد بازی رعایت
نشود و فرهیختگان نتوانند افکار صحیح را
به جامعه منتقل و مردم را قانع کنند ،همان
وضعی پیش میآید که اکنون در آمریکا شاهد
آن هستیم .امروز در آمریکا سوال بزرگی پیش
روی دانشمندان ،فرهیختگان و نخبگان آن
جامعه است که چگونه امکان دارد با وجود ابزار
تبلیغات ،دانشگاهها ،ارتباطات و فرهیختگان،
موفق نشوند افکار عمومی مردم را قانع کنند.
افتخار انقالب اسالمی این است که در طول 38
سال گذشته حداقل  34انتخابات برگزار شده
است و از دیگر افتخارات ما جوان بودن این نظام
انتخاباتی است .امام(ره) پس از ورود به تهران و
در بهشت زهرا گفتند که پدران ما نمیتوانند
راجع به سرنوشت ما تصمیم بگیرند و خودمان
باید در مورد خودمان تصمیم بگیریم.
مگر امکانپذیر است که بدون اخالق و مراعات
قواعد بازی در پای صندوق انتخابات حاضر شد
که تبیین این امر بر دوش عالمان ،فرهیختگان و
اندیشمندان علوم اسالمی و انسانی است».
دکتر روحانی در ابتدای سخنان خود با
ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان،
فرهیختگان و صاحبنظران علوم انسانی و
اسالمی ،گفت« :جشنواره فارابی همواره بهعنوان
تجلیل و تکریم از صاحبنظران علوم اسالمی
و انسانی چه در داخل و چه ایرانشناسان،
اسالمشناسان و محققان انقالب اسالمی در
خارج از کشور بوده است».
رئیسجمهور در این مراسم که با حضور دکتر
محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان برگزار شد،
همچنین از برگزیدگان علمی و شایسته تقدیر
در بخش بزرگسال ،جوان ،خارجی ،نظریهپرداز،
مترجم و شخصیتهای پیشرو و پیشکسوت
علوم انسانی با اهدای لوح تقدیر و تندیس،
تجلیل و قدردانی کرد.
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ستاری در سفر به استان ش
بو�ر بیان کرد:
گزارش

تمرکز بر مزیتهای استانی
زمینهساز رشد اقتصاد است
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ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیس
جمهــور و رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،کــه بــه
مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر بــه اســتان بوشــهر
ســفر کــرده بود ،در نشســت بــا اســاتید ،نخبگان
و فعــاالن دانشبنیــان ایــن اســتان بــا بیــان
اینکــه تمرکــز بــر مزیتهــای نســبی اســتان
و توانمنــدی نیــروی انســانی زمینهســاز تحــول
اقتصــاد اســتان خواهــد بــود ،گفــت« :نــوآوری
و شــکلگیری بســتر رشــد فنــاوری میتوانــد
اســتان را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد و
مشــکالت اســتان را بــر مبنــای یــک راهکار
نوآورانــه و خالقانــه حــل کنــد و خــارج از چنیــن
بســتری نمیتــوان انتظــار تحــول داشــت».

کسـبوکارهای فناورانــه رخــدادی مثبــت
در جهــت اقتصــاد دانشبنیــان اســت

نایــب رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی تغییــر رویکردهــا بــه ســوی توجــه
بــه کســبوکارهای فناورانــه را رخــدادی
مثبــت در جهــت تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان
ارزیابــی کــرد و گفــت« :خوشــبختانه رویکــرد و
جهتگیــری جدیــدی در ایــن اســتان نســبت
بــه اقتصــاد دانشبنیــان ایجــاد شــده اســت
کــه گامــی ارزشــمند و رو بــهجلــو در راســتای
شــکلگیری زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری
اســت ،زیــرا آنچــه اقتصــاد دانشبنیــان را
تحقــق میبخشــد ،جــز بــروز خالقیــت و
نــوآوری نیــروی انســانی بــر پایــه زیســتبوم
کارآفرینــی و نــوآوری نیســت».
او قانــون حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
را تالشــی در راســتای ایجــاد بســتر شــکل
گرفتــن زیســتبوم کارآفرینــی عنــوان کــرد
و گفــت« :قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان در تــاش بــرای شــکلگیری
زیس ـتبوم کارآفرینــی و نــوآوری اســت و ارائــه
بیــش از  80خدمــت بــه ایــن شــرکتها ،گامــی
در راســتای حرکــت بــه ســمت محقــق شــدن
ایــن زیســتبوم بــوده اســت».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور،

بــا تاکیــد بــر محکــوم بــه شکســت بــودن
کســبوکارهای متکــی بــه رانــت درآمــد
نفتــی گفــت« :امــا شــرکتهای دانشبنیــان
برخــاف شــرکتهای اینچنینــی متکــی بــه
نــوآوری هســتند ،نــه داراییهــای فیزیکــی و
درآمدهــای دولتــی .زیســتبومی کــه مشــوق
کارآفرینــی بــر مبنــای خالقیــت و نــوآوری
باشــد ،میتوانــد کشــور را در مســیر رشــد و
نــوآوری هدایــت کنــد».

اعتــاد بــه توامننــدی جوانــان
تحصیلکــرده زمینهســاز رونــق اقتصــاد
اســت

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان اعتمــاد بــه
توانمنــدی جوانــان تحصیلکــرده را اســاس و
زمینهســاز پیشــرفت و مســبب رونــق اقتصــاد
کشــور دانســت و ادامــه داد« :شــرکتها
علیرغــم فضــای بســیار محــدود ارزش افــزوده
قابــل توجهــی دارنــد و در هیــچ حــوزهای
در ایــن اقتصــاد ،مــاده خــام محــور نیســت.
بنابرایــن زیس ـتبومی کــه مشــوق کارآفرینــی
و نــوآوری بــا ایجــاد اعتمادبهنفــس در جوانــان
باشــد ،بهطوریکــه بــاور داشــته باشــند
میتواننــد بــا کس ـبوکار خــود بــرای دیگــران
نیــز کارآفرینــی کننــد ،شــور را در مســیر رشــد
و نــوآوری هدایــت میکنــد».
او شــکلگیری کســبوکارهای نوپــا بــا رشــد
فزاینــده را زمینهســاز حضــور ســرمایهگذاران
و تحــول جــدی اقتصــاد کشــور بــا مــوج
ایجادشده توســط اســتارتآپها را نمونــهای
موفــق از شــکلگیری فضــای دانشبنیانــی
در کشــورمان عنــوان کــرد و گفت« :نمونــه
ایــن کس ـبوکارها کــه توســط دانشــجوها در
فضــای تعــدادی از دانشــگاهها شــکل گرفتــه
و بــا رســیدن بــه درآمدهــای میلیــاردی در
کمتــر از چنــد مــاه ،موجــب تحولــی در اقتصاد
شــده ،کــم نیســت .همچنانکــه اکنــون نیــز
شــاهد حضــور ایــن شــرکتها هســتیم و در
آینــده نزدیــک ایــن شــرکتها ،جایگزیــن
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بزرگتریــن و توانمندتریــن شــرکتها
خواهنــد شــد کــه بــا فضــای ســنتی پیشــین
و در فضــای نفتــی کار میکردنــد .اینهــا
بازیگــر اصلــی اقتصــاد کشــور خواهنــد بــود و
در محــور توســعه و رشــد کشــور قــرار خواهنــد
گرفــت».

همپــای کشــور آمریــکا ،یکــی از دارنــدگان
ایــن ســرمایه ارزشــمند بــه شــمار مــیرود
و برخــاف تصــوری نادرســت کــه ســرمایه
را مهمتریــن الزمــه میدانــد ،در چنیــن
فضایــی پــول جــزو آخریــن اولویتهــا بــه
شــمار مــیرود».

رسمایهگــذاری جســورانه ســابقهای شــبکه نــوآوری تهـران الگویی بـرای توجه
طوالنــی در کارآفرینــی کشــور دارد بــه ظرفیــت فناورانه استانهاســت
رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق حمایــت از
پژوهشگــران و فنــاوران ،دربــاره اینکــه
کارآفرینــی بــا ســرمایهگذاری جســورانه معنــا و
مفهــوم مییابــد ،بیــان کــرد« :ســرمایهگذاری
جســورانه مفهــوم تــازهای در اقتصــاد کشــورمان
نیســت و کشــورمان بــا ســابقهای ارزشــمند
و طوالنــی در کارآفرینــی ،تجــارت و نــوآوری
بــه ســرمایهگذاری جســورانه توجهــی ویــژه
داشــته اســت و حمایتــی کــه اکنــون توســط
صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه ،مراکــز
نــوآوری و شــتابدهندهها از کســبوکارهای
نوپــا صــورت میگیــرد ،شــکل امــروزی
حمایتــی اســت کــه صاحبــان کس ـبوکارهای
ســنتی از جوانــان داشــتند و اکنــون متناســب با
فضــای کس ـبوکار دانشبنیــان تناســب یافتــه
اســت».
ســتاری بــا بیــان اینکــه اســتخدام دولتــی
آســیب جــدی بــرای نــوآوری اســت ،گفــت:
«بــا تعریــف اشــتغال در قالــب اســتخدام،
ضمــن ســلب خالقیــت و نــوآوری جوانــان،
خیانــت میکنیــم ،چراکــه هــدف اصلــی
تحصیــل جوانــان کشــور ایجــاد ارزش افــزوده
و ثروتآفرینــی از راه دانــش و نــوآوری ایــن
جوانــان اســت.
کشــورمان دارای معــادن ارزشــمندی از
جوانانــی اســت کــه میتواننــد زمینهســاز
یــک بازســاخت اساســی در فرهنــگ
اقتصــادی و کارآفرینــی کشــورمان باشــند
و ایــران بــا بیــش از  30میلیــون جــوان و
فارغالتحصیــل رشــتههای فنــی و مهندســی
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س جمهــور
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــ 
شــکلگیری شــبکه نــوآوری تهــران را الگویــی
بــرای توجــه بــه ظرفیــت فناورانــه اســتانها
برشــمرد و گفــت« :بــهزودی شــبکه نــوآوری
تهــران بــا آغــاز فعالیــت خــود اعــام میکنــد
کــه تهــران صرفــا بســتر رشــد فروشــگاهها و
مارکتهــا نیســت و بســتر مناســب و ظرفیتــی
بالقــوه بــرای کســبوکارهای فناورانــه اســت
کــه میتوانــد بهعنــوان یــک الگــو بــه دیگــر
اســتانها رســوخ پیــدا کنــد».
رئیــس ســتاد توســعه فنــاوری نفــت ،گاز و
زغالســنگ کشــور ،بــه ظرفیتهــای اســتانی
بوشــهر نیــز اشــاره کــرد و گفــت« :ایــن اســتان
دارای مزیتهــای نســبی گوناگونــی ازجملــه
نفــت و گاز ،شــیالت ،نیــروی انســانی خــاق،
گیاهــان دارویــی ،دریــا و مزیتهــای بســیاری
در دیگــر حوزههــای فنــاوری اســت کــه هــر
یــک بــا ســوار شــدن بــر بســتر نــوآوری و بــا
حضــور یــک شــرکت دانشبنیان ،ضمــن
فراهــم آوردن زمینــه حــل مشــکالت اســتان،
میتواننــد کســب درآمــد داشــته باشــند».
ســتاری بــا بیــان اینکــه مراکــز رشــد،
شــتابدهندهها و پارکهــای علــم و فنــاوری
زایشــگاه شــرکتها نــوآور و درآمــدزا هســتند،
گفــت« :بســیاری از مراکــز نــوآوری کــه اکنــون
در دانشــگاهها شــکل میگیرنــد ،مهمتــر
از کمکــی کــه بــا فضــای فیزیکــی بــه ایــن
کس ـبوکارها ارائــه میکننــد ،فرصــت فعالیــت
در فضــای فناورانــه و نیــز راهبــری و ارائــه راه و
رســم شــکل دادن کس ـبوکار بــه آنهاســت».

بازگشــت نخبــگان بــه کشــور در حــال
شــتابگیری اســت

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه رونــد
رو بــه رشــد بازگشــت نخبــگان و حضــور آنهــا
بــرای فعالیــت در شــرکتهای دانشبنیــان
خودشــان ،ایــن رونــد را گامــی در راســتای
رشــد ایــن زیســتبوم کارآفرینانــه و نوآورانــه
دانســت و گفــت« :رونــد بازگشــت نخبــگان
بــه شــکل اثرگــذار آن همچنــان بــا بازگشــت
بیــش از  500نخبــه ادامــه دارد و شــتاب ایــن
فراینــد بــه بیــش از یــک نفــر در روز رســیده
اســت و ایــن رونــد بــا حمایــت جــدی افزایــش
خواهــد یافــت».
ســتاری ایــن فراینــد بازگشــت نخبــگان را گام
جدیــدی در مســیر توســعه کســبوکارهای
دانشبنیــان بــه کمــک نیــروی انســانی
کشــورمان دانســت و گفــت« :انگیــزه راهاندازی
کســبوکارهای نوپــا در کشــور انگیزهبخــش
بازگشــت بســیاری از ایــن نخبــگان اســت و
تمایــل آنــان بــه فعالیــت در فضای کسـبوکار
خــود در شــرکتهای خودشــان ،کارآفرینــی و
کســب درآمــد از تســهیالت مالــی جذابتــر
بــوده اســت و اغلــب کســانی کــه بــه کشــور
بازگشــتهاند ،نســبت بــه فعالیــت در فضــای
کســبوکار فناورانــه خــود در برابــر کار
پژوهشــی و دانشــگاهی ،رغبــت بیشــتری
نشــان دادهانــد».
او بــه نقــش خالقیــت و نــوآوری در توانمنــدی
دفاعــی کشــورمان اشــاره کــرد و گفت« :بوشــهر
همــواره در پیشــانی دفــاع از کشــور قرار داشــته
اســت و خــارک بهعنــوان مســتحکمترین
دژ دفاعــی کشــورمان در طــول تاریــخ مملــو
از اقتدارآفرینیهــا و رشادتهاســت.
همگــی اینهــا نیــز مرهــون خالقیتهــا و
نوآوریهایــی اســت کــه زمینهســاز حفــظ
ایســتادگی و مانــدگاری کشــورمان بودهانــد».
در آغــاز ایــن نشســت ،جمعــی از نخبــگان،
اســاتید دانشــگاه و صاحبــان کســبوکارهای

فنــاور بــه بیــان دســتاوردها و دغدغههــای
خــود پرداختنــد.

آغــاز فعالیت کشــتی صیادی و دو شــناور
بــا ظرفیــت  4000تن

براســاس ایــن گــزارش ،بــا حضــور معــاون
علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــور در اســتان
بوشــهر ،کشــتی «ســتاره لیــان»« ،دلــوار »1و
«آوادریــا» بــه بهرهبــرداری رســید.
ســتاری در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه توجــه
جــدی و حمایــت از فعالیتهــای فناورانــه
شــیالتی و صیــادی در قالــب شــرکتهای
دانشبنیــان گفــت« :از فعالیتهــای فناورانــه
در حــوزه کسـبوکار در بســتر قانــون حمایت از
شــرکتهای دانشبنیــان حمایــت میشــود و
اســتان بوشــهر بــا توجــه بــه ظرفیتهــای بومی
در حــوزه دریــا و شــیالت یکــی از اصلیتریــن
اولویتهــا بــرای کسـبوکارهای فناورانــه ویــژه
آبزیپــروری و صیــادی بــه شــمار مــیرود».
رئیــس ســتاد توســعه فنــاوری و دانشبنیــان
دریایــی کشــور ،افــزوده شــدن ســه کشــتی
صیــادی بــه نــاوگان صیــد صنعتــی اســتان
بوشــهر را زمینهســاز ظرفیــت تولیــد و
درآمدزایــی ایــن اســتان عنــوان کــرد و گفــت:
«ایــن کشــتیها کــه امــکان صیــد در آبهــای
دور بــرای آنهــا فراهــم اســت ،میتواننــد بــه
صیــد انــواع فانوسماهیــان ،ماهیــان یالاســبی
و دیگــر آبزیــان صنعتــی بپردازنــد».
همچنین در ادامه سفر معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به
استان بوشهر 323 ،پروژه گازرسانی با اعتباری
معادل  155میلیارد تومان ،فعالیت خود را آغاز
کرد و به بهرهبرداری رسید .مصطفی ساالری
استاندار بوشهر ،علی وطنی معاون توسعه فناوری،
س بنیاد ملی نخبگان و
پرویز کرمی مشاور رئی 
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان و عبدالمجید شجاع قائم مقام امور
حقوقی و مجلس معاونت علمی ،در این سفر
ستاری را همراهی کردند .
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ت ن گ ق
اج�ع خ�ب� ن� � ب� رئیس سازمان نا�ژی تا� عنوان شد:
در نشست

گزارش

الگوسازی از نخبگان و مفاخر
بومی ،از ارکان فرهنگسازی است

نشستهماندیشینخبگانعلمی،فرهنگیوصنعتی
قم همزمان با دهه فجر و با حضور رئیس سازمان
انرژی اتمی ،استاندار قم ،رئیس بنیاد نخبگان استان
قم و اجتماع نخبگان حوزوی ،دانشگاهی و صنعتی
استان در قم برگزار شد.
درایننشستعلیاکبرصالحی،رئیسسازمانانرژی
اتمی با بیان اینکه دهه مبارک فجر ،ایام شرف ،عزت
ی اسالمی
و آزادی یک ملت است ،گفت« :جمهور 
ایران یکی از مستقلترین کشورهای جهان است که
همواره در مجامع بینالمللی حرف و سخن خود را با
استقالل و سربلندی مطرح کرده است.
دشمنان در سالهای پس از انقالب موانع بسیاری
برای توسعه و پیشرفت ایران اسالمی ایجاد کردهاند.
البته نواقص و کمبودهایی نیز وجود داشته و دارد که
رفع آنان نیازمند مجاهدت و تالش بیشتر است».
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س جمهور با اشاره به پیشینه انقالب
معاون رئی 
«ایران امروز برای رسیدن به
اسالمی ،بیان کرد:
ِ
جایگاه حقیقی انقالب باید از دوران بالندگی گذر کند
و به دوران فرهیختگی برسد ،چراکه قطعا ملت ایران
ظرفیت ،توانمندی و ایمان الزم و کافی برای رسیدن
به این نقطه را دارد».
صالحی به تقابل مستکبرانغربی با ایران اشاره کرد
و گفت« :غربیها با بسیاری از کشورهای اسالمی
مشکلی ندارند ،اما مدام نام ایران در تمامی رسانههای
جهانی مطرح است و این به دلیل ذات انقالب
اسالمی است».
او تحریمهای دشمنان را لطفالهی برای افزودن
عزت و اقتدار ملت ایران و به خودباوری رسیدن
مردم دانست و گفت« :دانشمندان جوان ایرانی
طی مدت تحریم با وجود همه فشارها و کاستیها

به دانش هستهای و دیگر علوم پیشرفته دست
یافتند ،بهطوریکه این توسعه تعجب جهانیان را
برانگیخت».
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری بر
ضرورت توجه به فرهنگ در سطوح مختلف تاکید
کرد و با اشاره به لزوم الگوسازی از مفاخر و نخبگان
بومی و معرفی آنان به جامعه ،گفت« :باید در کنار
توجه به معیشت مردم ،نسبت به امور فرهنگی نیز
اهتمام و دغدغه داشت که یکی از مهمترین ارکان
فرهنگسازی ،تکریم ،الگوسازی و معرفی اسوههای
کشور به نسل جوان است».
صالحی به لزوم پرهیز از سیاستزدگی و
خطکشیهای سیاسی در حوزه نخبگانی اشاره کرد
و یادآور شد« :علیرغم بیانصافی برخی افراد در
موارد متعدد مانند برجام ،اجتماع نخبگانی بهخوبی
با دستاوردهای نظام و دولت آشناست و هرگز از ادامه
مسیر ناامید و مایوس نمیشود».
س جمهور با اشاره به توسعه و پیشرفت
معاون رئی 
شرکتهای دانشبنیان در کشور و استان قم،
گفت« :در فروش کاال و خدمات نمیتوان جبری
عمل کرد ،بلکه باید شرایط مطلوبی فراهم شود تا
مشتریان خارجی و داخلی به خرید کاال و خدمات
ایرانی احساس نیاز کنند .البته بازاریابی و افزایش
کمی و کیفی و همچنین حضور فعال بخش
بازده ّ
خصوصی نیز از عوامل مهم در رونق شرکتهای
دانشبنیاناست».
او بر ضرورت پرهیز از موازیکاری تاکید کرد و بیان
داشت« :جامعه علمی نیازمند رشتههای تخصصی
جدید است .با توجه به مقتضیات جهان امروز،
راهاندازی رشتههایی مانند تکنولوژیکوآنتوم یکی از
ملزوماتاست».
صالحی در بخش دیگری با بیان اینکه ایران
کشوری کارخانهدار است ،نه صنعتی ،سال آتی را
سال شکوفایی اقتصادی کشور دانست و افزود« :با
سیاستهای اعمالشده و روند طیشده ،سال بعد
سال رونق اقتصادی خواهد بود».
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اسالمی
شدن علو م انسانی از مسائل مهم ایران امروز است،
تاکید کرد« :ایجاد کرسیهای غربشناسی در

دانشگاههاومطالعهوتحلیلشخصیتهاوکتابهای
فرهنگ غرب ،از ملزومات اولیه برای رسیدن به علوم
انسانی اسالمی است».
در ادامه این نشست سیدمهدی صادقی ،استاندار
قم ،با اشاره به فرهنگسازی گسترده در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی در استان قم ،گفت« :امید
است با برنامهریزیهای انجامشده گامهای بلندی
برای بهبود کیفیت زندگی اجتماعی برداشته
شود».
او همدلی و همزبانی و مشی اعتدالی را ازجمله عوامل
پیشرفت و توسعه دانست و با اشاره به تالشهای
صورتگرفته در دولت یازدهم برای توسعه و رونق
اقتصاد مقاومتی ،افزود« :خوشبختانه استان قم با این
رویکردها ب هسمت توسعه در حرکت است».
دربخشدیگری ازایننشست ،محمد محمدرضایی،
رئیس بنیاد نخبگان استان قم ،با اشاره به اهمیت
برگزاری نشستهای هماندیشی با اجتماع نخبگانی،
گفت« :براساس رویکردهای بنیاد ملی نخبگان ،این
نشستهاباهدفایجادوتقویتزمینههايهمفکري
میاناجتماعاتنخبگانیوسطوحمختلفحاکمیتی
به منظور مشارکت آنان در امور مسئلهشناسی
دستگاههاياجراییبرنامهریزیمیشود.
در جامعه امروز ،اجتماع نخبگانی باید با برنامههای
کالن کشور مانوس باشد و بتواند نظرات و ایدههای
نوآورانه خود را بیان کند».
در ادامه نشست هماندیشی اجتماع نخبگانی
استان قم با رئیس سازمان انرژی اتمی ،تعدادی از
نخبگان و سرآمدان علمی ،فرهنگی و صنعتی به
بیان دیدگاههای خود پرداختند و احداث بیمارستان
مدرن هستهای و زمینهسازی برای جذب توریست
سالمت در کنار توریست فرهنگی ،پایهگذاری
سیاستهای مهمانپذیری با توجه به وجود مرقد
مطهر حضرت معصومه(س) در قم و احداث فرودگاه
بینالمللی و ایجاد زیرساختهای حملونقل ریلی را
ازجمله اقدامات مثبت در استان قم عنوان کردند.
الزم به ذکر است ،علیاکبر صالحی ،معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور ،در ادامه
سفر یکروزه به قم ،با برخی از علما و مراجععظام
تقلید دیدار کرد .
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مهایش دانشمندان ب� ت� کشور در استان فارس ب�گزار شد

گزارش

تشکیل دبیرخانه دائمی هماندیشی
دانشمندان برتر جهان اسالم
 پروین امامی 
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همایـــش «دانشـــمندان برتـــر کشـــور»
بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری توســـط بنیـــاد نخبـــگان
اســـتان فـــارس و مرکـــز اطالعرســـانی
جهـــان اســـام برگـــزار شـــد.
در ایـــن همایـــش کـــه ســـی بهمنمـــاه و
اول اســـفندماه در شـــیراز برگـــزار شـــد ،از
حـــدود دویســـت نفـــر دعـــوت بـــه عمـــل
آمـــد کـــه همـــگام بـــا بعضـــی از مســـئولین
محت ــرم معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت
جمهـــوری ،بنیـــاد ملـــی نخبـــگان ،وزارت
علـــوم و تحقیقـــات و فنـــاوری و وزارت
بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــه
بحـــث و تبـــادل نظـــر بپردازنـــد.
دکتـــر حبیـــب شـــریف ،رئیـــس بنیـــاد
نخبـــگان اســـتان فـــارس ،در گفتوگـــو
بـــا ســـرآمد ســـه محـــور اصلـــی بـــرای
ایـــن همایـــش را تبییـــن جایـــگاه پایـــگاه
اســـتنادی علـــم جهـــان اســـام ،فرصتهـــا
و چالشهـــای آمـــوزش عالـــی و معرفـــی و
ترویـــج دانشـــگاه نســـل ســـوم عنـــوان کـــرد
کـــه بـــه صـــورت ســـه پنـــل در جریـــان
برگـــزاری همایـــش بـــه اجـــرا درآمـــد تـــا
جایـــگاه پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان
اســـام در اکوسیســـتم تولیـــد علـــم،
فرصتهـــا و چالشهـــای حـــوزه آمـــوزش
عالـــی کشـــور و نقـــش دانشـــمندان برتـــر
کشـــور در ترویـــج و ایجـــاد دانشـــگاه نســـل
ســـوم در ایـــن پنلهـــا مشـــخص شـــود.
دکتـــر شـــریف کـــه خـــود اســـتاد باســـابقه
دانشـــگاه اســـت ،پیـــش از ایـــن در توضیـــح
ویژگیهـــای دانشـــگاه نســـل ســـوم گفتـــه
بـــود« :دانشـــگاه نســـل اول آموزشمحـــور
اســـت ،امـــا در دانشـــگاه نســـل دوم عـــاوه
بـــر تاکیـــد بـــر آمـــوزش بـــر پژوهـــش نیـــز
تاکیـــد میشـــود و پژوهـــش بـــا میـــل بـــه
پیشـــرفت دانـــش دنبـــال میشـــود .ایـــن
دانشـــگاهها براســـاس تعـــداد اکتشـــافات
مرزشـــکن علمـــی و چـــاپ مقـــاالت

معتبـــر رتبهبنـــدی میشـــود ،امـــا در
دانشـــگاههای نســـل ســـوم بعـــد از آمـــوزش
و پژوهـــش ،بهرهبـــرداری از دانـــش هـــدف
ســـوم اینگونـــه دانشگاههاســـت .ایـــن
دانشـــگاهها بـــه عنـــوان گهـــواره فعالیـــت
کارآفرینـــی جدیـــد قلمـــداد میشـــوند.
آمـــوزش بـــرای خلـــق دانشـــمندان آینـــده،
متخصصـــان آموزشدیـــده علمـــی و
کارآفرینـــان دنبـــال میشـــود .در واقـــع
دانشـــگاه نســـل ســـوم ،تجاریســـازی
دان ــش را ب ــه عن ــوان فعالی ــت کانون ــی س ــوم
خـــود در نظـــر میگیـــرد و بهرهبـــرداری
از دانـــش بـــه دانشـــگاهها مشـــروعیت
میبخشـــد .یـــک دانشـــگاه نســـل ســـوم،
ب ــه خل ــق ارزش از دانش ــی ک ــه میآفرین ــد،
اجبـــار دارد».
دکتــر شــریف دربــاره نتایــج همایشــی کــه
برگــزار شــد ،گفــت« :بــه لطــف خداونــد
متعــال در ایــن دو روزی کــه گذشــت ،میزبــان
جمعــی از دانشــمندان برتــر کشــور در شــیراز
بودیــم و بــا توجــه بــه اهــداف برنامهریــزی
شــده کــه همــان اهدافــی اســت کــه در ســند
راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان آمــده،
یعنــی شناســایی نخبــگان و زمینهســازی
اثرگــذاری آنهــا در جامعــه و معرفــی و
تکریــم آنهــا ،توانســتیم بــا حضــور کامــل
شــرکتکنندگان در تمــام مــدت برنامــه
و مشــارکت خــوب ایشــان در بحثهــای
مطرحشــده بــه اهــداف مدنظــر دســت
یابیــم».
او دربــاره انتخــاب مخاطبیــن در اولیــن
ســال برگــزاری همایــش افــزود« :انتخــاب
مخاطبیــن براســاس اولویتبنــدی پایــگاه
اســتنادی علــوم جهــان اســام بــه عنــوان
یکــی از مراکــز اســتراتژیک کشــور در ســطح
منطقــه بــود .یعنــی افــرادی کــه جــزو یــک
درصــد دانشــمندان بودنــد کــه انشــاءاهلل در
کمیتههــای تخصصــی بــرای ســالهای بعــد
نحــوه انتخــاب بهینهتــر خواهــد شــد».
سرآمد /شماره سیوسوم /اسفند نود و پنج 21

وی دربـــاره ایـــن همایـــش عنـــوان کـــرد:
«همایـــش در توســـعه و ترویـــج فرهنـــگ
تکریـــم کـــه جـــزو اهـــداف مـــا در بنیـــاد
مل ــی نخب ــگان اس ــت ،ب ــه اه ــداف خ ــودش
در ایـــن قســـمت رســـید .بـــه منظـــور
زمینهســـازی حضـــور هرچـــه بیشـــتر
نخبــگان در جامعــه و اثرگــذاری بیشــتر ،ســه
محـــور را کـــه چالشهـــای فـــراروی کشـــور

هس ــتند و پیشت ــر نی ــز عن ــوان ک ــردم ،ب ــه
صـــورت ســـخنرانیهای کلیـــدی از افـــراد
ب ــا س ــابقه اجرای ــی و علم ــی ق ــوی از جمل ــه
آقای ــان دکت ــر رض ــا مل ـکزاده ،دکت ــر جعف ــر
توفیقـــی ،دکتـــر رضـــا منصـــوری ،دکتـــر
احمـــد شـــعبانی ،دکتـــر صبـــوری ،دکتـــر
حبی ـباهلل رعنای ــی ،دکت ــر زلف ــی گل ،دکت ــر
دومی ــری گنج ــی ،دکت ــر فری ــدون مهب ــودی،
دکت ــر طاه ــرزاده (اس ــتاد مش ــترک دانش ــگاه
صنعت ــی اصفه ــان و دانش ــگاه س ــوئد) دنب ــال
کردیـــم».
او بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردهای ایـــن
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همایـــش ،بیـــان کـــرد« :یکـــی از اهدافـــی
کـــه خـــارج از تصـــور مـــا بـــود ،تشـــکیل
دبیرخانـــه دائمـــی هماندیشـــی دانشـــمندان
برتـــر جهـــان اســـام در شـــیراز ،متشـــکل
از مراکـــز  CSIو بنیـــاد نخبـــگان اســـتان
فـــارس بـــود کـــه بـــا نظـــر موافـــق تمـــام
شـــرکتکنندگان تشـــکیل شـــد و وظیفـــه
پیگیـــری و راهبـــری مـــوارد مطرحشـــده در
همایـــش و برنامههـــای
گردهماییهـــای بعـــدی
را بـــر عهـــده گرفـــت».
همچنیـــن در مراســـم
اختتامیـــه از شـــش نفـــر
دانشـــمندان یـــک صـــدم
درصـــد جهـــان (براســـاس
گـــزارش موسســـه )ISE
تکریـــم و تقدیـــر بـــه
عمـــل آمـــد و در پایـــان
نشســـت
قطعنامـــه
قرائـــت شـــد کـــه دکتـــر
شـــریف ،رئـــوس مطالـــب
مهـــم ایـــن قطعنامـــه را
اینچنیـــن عنـــوان کـــرد:
«تشـــکیل دبیرخانـــه
دائمـــی هماندیشـــی
دانشـــمندان برتـــر جهـــان
اســـام ،اعـــام آمادگـــی
دانشـــمندان حاضـــر در همایـــش بـــرای
ارائـــه مشـــاوره هـــای تخصصـــی بـــه CSI
و تاکیـــد بـــر حمایـــت مـــادی و معنـــوی و
مرجعیـــت آن بـــه عنـــوان مرکـــز رســـمی
رصدخانـــه علـــم در راســـتای پویـــش،
پاالی ــش و پیرای ــش علم ــی کش ــور و جه ــان
اســـام و جلوگیـــری از مـــوازیکاری ،تاکیـــد
بـــر اســـتمرار حرکـــت مطلـــوب  CSIدر
ســـاماندهی ،نظامبخشـــی و اعتبارســـنجی
همایشه ــای علم ــی  -پژوهش ــی و مج ــات
معتبـــر کشـــورهای جهـــان اســـام و تهیـــه
چارچوبهـــای الزم بـــرای توســـعه مجـــات

غیردانشـــگاهی ،هدایـــت تولیـــد علـــم در
دانشـــگاهها و مراکـــز علمـــی و تحقیقاتـــی
کشـــور بـــه ســـمت رفـــع نیازهـــای ملـــی،
تاکیـــد بـــر بیـــن المللیســـازی دانشـــگاهها
بـــا هـــدف تاثیرگـــذاری بیشـــتر در صحنـــه
علـــم بینالملـــل ،بـــه کارگیـــری ،ایجـــاد
و تکامـــل نظامهـــای رتبهبنـــدی
جدیـــد در جهـــت هدایـــت هوشـــمندانه و
هدفمنـــد بـــرای ارتقـــای
جایـــگاه بینالمللـــی
دانشـــگاههای کشـــور،
تشـــکیل و مدیریـــت
هســـتههای هماندیشـــی
تخصصـــی در حوزههـــای
موضوعـــی علـــوم از
میـــان دانشـــمندان برتـــر
همـــراه بـــا تهیـــه بانـــک
اطالعاتـــی و دســـتهبندی
پژوهشـــگران بـــا توجـــه
بـــه نـــوع تخصـــص
آنهـــا جهـــت تســـهیل
دســتیابی صنایــع ،تدویــن
و برنامهریـــزی تکریـــم
و حمایـــت دانشـــمندان
برتـــر جهـــان اســـام بـــا
اســـتفاده از ابزارهایـــی
نظیـــر اعطـــای جوایـــز
بینالمللـــی توســـط مرکـــز  ،CSIبنیـــاد
مل ــی نخب ــگان و معاون ــت علم ــی و فن ــاوری
ریاســـت جمهـــوری ،نمایهســـازی نیازهـــای
جامعـــه ،اولویتهـــای تحقیقاتـــی نهادهـــای
دولتـــی و خصوصـــی ،بانـــک ایدههـــا و
مســـائل علمـــی حلنشـــده توســـط ،CSI
امکانســـنجی وزندهـــی بـــه ارجاعـــات
علم ــی ب ــا توج ــه ب ــه ن ــوع اثربخش ــی آنه ــا
در تولی ــد عل ــم ،ن ــوآوری و فن ــاوری ،تس ــریع
در حرک ــت دانش ــگاههای کش ــور ب ــه س ــمت
دانشـــگاههای نســـل ســـوم (کارآفریـــن و
ارزشآفری ــن) ب ــا تاکی ــد ب ــر نق ــش معاون ــت

علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری،
تاکیـــد بـــر تقویـــت زیرســـاختهای الزم
ب ــرای توس ــعه پژوه ــش هم ــراه ب ــا بازنگ ــری
س ــاختاری پژوهشه ــای بنی ــادی ب ــا ه ــدف
کیفیســـازی آنهـــا در جهـــت حرکـــت بـــه
س ــمت دانش ــگاههای ن ــوآور و فن ــاور ،تاکی ــد
بـــر ســـرمایهگذاری ریســـکپذیر در حـــوزه
علـــم و فنـــاوری و ایجـــاد زیرســـاختهای

الزم و در نهایــت اســتفاده از پتانســیل بازنشــر
علمـــی بـــه عنـــوان ابـــزاری بـــرای تاییـــد
فعالیتهـــای فناورانـــه رئـــوس مطالبـــی
بـــود کـــه در قطعنامـــه پایـــان مراســـم
عنـــوان شـــد».
همایـــش بـــزرگ هماندیشـــی دانشـــمندان
برت ــر کش ــور ب ــا هم ــکاری پای ــگاه اس ــتنادی
علـــوم جهـــان اســـام ،بنیـــاد نخبـــگان
فـــارس و مرکـــز منطقـــهای اطالعرســـانی
علـــوم و فنـــاوری روز پنجشـــنبه ســـیام
بهمنمـــاه بـــه مـــدت دو روز در شـــیراز
برگـــزار شـــد.
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گفتوگو

ن گ
عل�ضا سعیدی ،رئیس بنیاد خ�ب�ن استان کرمان
گفتوگو ب� ی

ده گروه برتر در دو
استارتآپ
 المیرا حسینی 
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زمان زیادی به پایان سال  95نمانده
است و کمکم تمامی سازمانها و
نهادها خود را برای سال جدید آماده
میکنند و برنامههای خود را برای
سال  96سر و سامان میدهند .از
زمان حضور دکتر ستاری در سمت
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،بنیادهای
نخبگان استانی روزبهروز فعالیت خود
را گسترش میدهند و برنامههای
تازهای تدارک میبینند که بعضی
از آنها ذیل برنامههای ملی است و
برخی دیگر به ابتکار روسای استانی
اتفاق میافتد .در همین راستا بنیاد
نخبگان استان کرمان نیز درحالیکه
هنوز برای روزهای باقیمانده از
سال  ،95برنامههایی را در دستور
کار خود دارد ،برنامههای سال  96را
آماده کرده و منتظر تصویب آنها
از سوی بنیاد ملی نخبگان است.
با دکتر علیرضا سعیدی ،رئیس
بنیاد نخبگان استان کرمان ،که با
توجه به سوابق و پیشینهاش خود
نیز جزو استعدادهای برتر استان
قرار میگیرد ،درباره آنچه در سال
 95اتفاق افتاده و برنامههایی که
قرار است در سال آینده پیگیری
شوند ،به گفتوگو پرداختیم.

 در سـال  95کـه داریـم روزهـای پایانی
آن را میگذرانیـم ،چـه برنامههایـی در
بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمان داشـتید؟
یکـی از مهمتریـن وظایـف مـا نظارت بر حسـن
اجـرای طرح شـهاب اسـت .هماکنـون این طرح
در پایههـای چهـار و پنج و شـش بردسـیر ،پایه
پنـج و شـش ناحیـه یـک کرمـان و پایـه چهـار
شهرسـتانهای بافـت ،جیرفـت و ناحیـه دو
کرمـان در حـال اجراسـت .نزدیـک بـه  30هزار
دانشآمـوز و هـزار آمـوزگار تحـت پوشـش ایـن
برنامـه هسـتند .بخشـی از وظایـف مـا نیـز بـه
اعطـای جوایز تحصیلی برمیگردد .در سـال ،95
 20دانشـجو بـرای ایـن منظور مشـخص شـدند
کـه  12نفـر آنها دانشـجوی مقطع دکتـرا ،پنج
نفر دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و سـه نفر نیز
دانشـجوی کارشناسـی بودند .در راسـتای برنامه
ملـی تکریم و الگوسـازی از نخبگان نیز ،همایش
ملی بزرگداشـت مقـام علمی محمد بن عیسـی
ماهانـی را داشـتیم کـه در آن بـه بررسـی ابعـاد
شـخصیتی ایـن ریاضـیدان بـزرگ قـرن سـوم
پرداختیـم .در ایـن مراسـم همچنیـن از سـه
تـن از ریاضیدانـان معاصـر تجلیل کردیـم .این
سـه اسـتاد برتـر ،اصلیـت کرمانـی داشـتند که
عبارتانـد از دکتـر مهـدی رجبعلیپـور اسـتاد
دانشـگاه کرمان ،دکتر عباداهلل محمودیان اسـتاد
دانشـگاه صنعتی شـریف و دکتر امیدعلی شهنی
کرمزاده اسـتاد دانشـگاه شـهید چمـران اهواز.
در بحـث نشسـتهای اجتماعـات نخبگانـی
هشـت نشسـت برگـزار کردیـم کـه شـامل
نشسـتهایی در حـوزه علـوم انسـانی ،فنـی-
مهندسـی و نشسـتهای مختلـف بـا مقامـات
اسـتان مانند اسـتاندار ،مدیر کل صدا و سیمای
اسـتان و اعضـای شـورای علمی بـود .همچنین
در حـوزه نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی
سـه جلسـه داشـتیم کـه حاصـل این جلسـات
پنـج طـرح بـود کـه بـه همایـش ملـی نقـش
نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی فرسـتاده شـد
و دو طـرح نیـز جزو طرحهای برتر شـد .مضاف
بـر اینهـا دو اردوی جهـادی نیـز در روسـتای
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مطهرآبـاد زرنـد و روسـتای حرجند شهرسـتان
راور برگـزار کردیـم .چنـد بازدیـد نیـز بـرای
اسـتعدادهای برتـر اسـتان ترتیـب دادیم.
 این بازدیدها شامل چه مکانهایی میشود؟
ایـن بازدیدهـا شـامل بازدیـد از کارخانـه گالب
زهـرا ،پـارک فناوری پردیـس تهران ،آموزشـگاه
هواپیمایـی بوتیا ماهان کرمـان و کارخانه کرمان
تابلـو (یکـی از شـرکتهای دانشبنیـان اسـتان
کرمـان) میشـد .در تمـام این بازدیدهـا من نیز
آنهـا را همراهـی کردم.
در اسـتان کرمـان کارگروه تخصصـی انرژیهای
تجدیدپذیـر را راهانـدازی کردیـم و جلسـاتی نیز
با اسـتاندار داشـتیم .یکی از اعضـای کارگروه در
مدرسـهها وظیفـه ترویجـی را بر عهـده دارد.
 چرا کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر؟
از آن جهـت ایـن کارگـروه را راهانـدازی کردیـم
کـه اسـتان کرمـان از نظـر انـرژی خورشـیدی
مزیتهـای ویـژهای دارد و مـا بیـش از سـیصد
روز در سـال ،آفتـاب داریم .البته اسـتان از حیث
انـرژی بـادی هـم مزیتهـای نسـبی دارد .در
راسـتای انجام برنامههـای تربیتی-آموزشـی نیز
سـخنرانیای بـا موضـوع گیاهـان در قـرآن را در
مـاه رمضـان بـه همـراه ضیافـت افطـار ترتیـب
دادیـم و سـخنرانیای نیـز بـا موضـوع تاریـخ
کرمـان داشـتیم.
در سـفر دکتـر سـتاری به اسـتان کرمـان ،مرکز
نـوآوری با همـکاری اسـتانداری ،بنیـاد نخبگان
و دانشـگاه علـوم پزشـکی تاسـیس شـد کـه از
زمـان تاسـیس آن ،دو اسـتارتآپ چهـار روزه
در ایـن مرکـز برگـزار کردیـم .در هـر دوره نیـز
پنـج تیـم برتـر انتخـاب شـدند کـه داریـم روی
فراینـد شـتابدهی آنهـا کار میکنیـم .برنامـه
کارگاههـای آموزشـی بنیـاد نخبـگان اسـتان
کرمـان نیـز شـامل پنج دوره آشـنایی بـا قوانین
و مقـررات بنیـاد ملـی نخبـگان میشـود کـه
بـرای دانشـجویان اسـتان ،اجتماعـات نخبـگان
علـوم انسـانی و فنـی – مهندسـی آنهـا را
برگـزار کردیم .همچنیـن در برگزاری جشـنواره
اختراعـات خلیـج فارس که در اسـتان کهگیلویه
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و بویراحمـد انجام شـد ،همکاری داشـتیم .البته
برنامههایـی هـم بـرای روزهـای باقیمانده سـال
داریم.
 چه برنامههایی؟
در هفتـه آینـده کارگاه آموزشـی «مهـارت تفکر
انتقـادی و نـه گفتـن» را داریـم .بازدیـد از بـاغ
تاریخـی فتحآبـاد ،ادامه نشسـتهای اجتماعات
نخبگانـی و یکـی دو اردوی جهـادی از دیگـر
برنامههایـی هسـتند کـه تـا پایـان سـال جاری
توسـط بنیـاد نخبـگان اسـتان برگـزار خواهنـد
شد .
 برنامههایتـــان بـــرای ســـال آینـــده
چیســـت؟
بـرای سـال آینـده برنامهریزیهایمـان را انجـام
دادهایـم ،امـا تـا زمانـی کـه بـه تصویـب بنیـاد
ملـی نخبگان نرسـد ،نمیتوان از جزئیـات آنها
سـخن گفـت .در حـال حاضـر تنهـا میتوانـم از
کلیـات برنامههـای سـال آینـده صحبـت کنـم.
اساسـا برنامههـای بنیـاد دو دسـته اسـت .در
حـوزه مربـوط به معاونـت نظـارت و برنامهریزی،
میخواهیـم از سـال آینـده یکـی دو کارگـروه
و کمیتـه تخصصـی اضافـه کنیـم .برخـی از
برنامههایمـان نیـز بـه حـوزه آییننامههـا و
تسـهیالت برمیگـردد .سـال آینـده قـرار اسـت
میزبـان برگـزاری جشـنواره رویـش و اختراعات
حـوزه سلامت بـا همـکاری دانشـگاه علـوم
پزشـکی باشـیم کـه تاکنـون توانسـتهایم مجوز
وزارت بهداشـت و درمـان را هـم در اینبـاره
بگیریـم .در طـرح شـهاب هـم قرار اسـت شـش
منطقـه اضافـه شـود کـه شـامل سـیرجان،
رفسـنجان ،شـهر بابـک ،بـم ،کهنـوج و عنبرآباد
میشـود .ایـن مناطـق عالوه بـر مناطقی اسـت
کـه اکنـون در طـرح ملی شـهاب حضـور دارند.
دسـته دوم برنامههـای مـا ،برنامههـای فرهنگی
اسـت کـه شـامل برگـزاری اردوهـای جهـادی،
دورههـای تربیتـی – آموزشـی و دو برنامـه
تکریـم میشـود کـه یکـی کشـوری و دیگـری
اسـتانی اسـت .احتماال برنامههـای تکریممان در
حوزههای ادبی و هنری باشـد .امسـال قرار است

طـرح دوسـت علمـی را هم اجرا کنیـم .بازدید از
مراکـز علمـی ،تحقیقاتـی و صنعتی ،الگوسـازی
از نخبـگان ،اسـتفاده از ظرفیـت افـراد خیـر و
موسسـات خیریـه – کـه امسـال آن را شـروع
کردهایـم ،ولـی نتیجه آن در گـرو پیگیریهایی
اسـت که در سـال آینده انجـام میدهیم – برای
حمایـت از علـم و فناوری در اسـتان ،گـردآوری
اطالعات سـرآمدان اسـتان ،برگزاری کارگاههای
آموزشـی و نشسـتهای هماندیشـی اجتماعـات
نخبگانـی از دیگـر برنامههـای فرهنگـی بنیـاد
نخبـگان کرمـان در سـال آینده اسـت.
 در بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمـان چـه
مشـکالتی داریـد؟
خوشـبختانه در اسـتان کرمـان شـاهد همدلـی
خوبـی میـان بنیـاد نخبـگان ،اسـتانداری و
دانشـگاهها هسـتیم و از ایـن نهادهـا در شـورای

علمـی مـا نیـز حضـور دارنـد و از ایـن جهـت
مشـکلی نداریـم .مرکـز نـوآوری را هـم با کمک
و همدلـی آنهـا راهانـدازی کردیـم .امـا تنهـا
مشـکلی که مـا با آن مواجه هسـتیم ،این اسـت
کـه در زمانـی کـه سـازمان مدیریـت و برنامـه
منحـل شـده بـود ،سـاختمان محـل اقامتمـان
مربـوط بـه اسـتانداری بـوده .در حـال حاضر که
ایـن سـازمان ،فعالیت خـود را دوباره آغـاز کرده
اسـت ،این سـاختمان بایـد در اختیـار آنها قرار
بگیـرد .البتـه آنها ادعایـی در این مـورد ندارند،
ولـی از آنجـا کـه تامینکننـده سـاختمان مـا
اسـتانداری اسـت ،نـه سـازمان مدیریـت ،بهتـر
اسـت که سـاختمان دیگری بـرای اقامتمان پیدا
کنیـم .البتـه همانطور کـه گفتم ،خوشـبختانه
تنشـی در ایـن مـورد وجـود نـدارد و وضعیـت
اسـتان بهطـور کلـی خـوب اسـت .
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گفتوگو

گفتوگو ب� ت
دک� اصغر آقاحممدی ،ب�گزیده ی ز
طباطبا�
جا�ه عالمه
ی

دانشجوهای ما مهارت کار
گروهی را یاد نمیگیرند
 مستانه تابش 
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دکتر اصغر آقامحمدی ،برگزیده
جایزه عالمه طباطبایی ،استاد
گروه کودکان و فوق تخصص
رشته ایمونولوژی و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تاکنون مجری بیش از  60طرح
تحقیقاتی تصویبشده در
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بوده و بیش از  220مقاله در
مجالت علمی دنیا منتشر کرده
است .او در سال  89بهعنوان
پژوهشگر رتبه نخست گروه
علوم باليني داخلي در جشنواره
رازی برگزیده شد و در سال
 90عنوان پژوهشگر برتر
جشنواره فرهنگستان علوم
پزشکی را به دست آورد و بر
مبنای گزارش ماه فوریه سال
 2014نظام رتبهبندی بینالمللی
 ESIدر فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا قرار
گرفت .دکتر آقامحمدی موسس
و رئیس مرکز تحقیقات نقص
ایمنی کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز هست و در
همین مرکز میزبان ما شد.

 آقـای دکتـر ،شـما نخبـه را چطـور
تعریـف میکنیـد؟ بـه نظرتـان یـک
دانشـجوی نخبه در رشـته پزشـکی باید
چـه ویژگیهایـی داشـته باشـد؟
تعریـف نخبـه بـا چیـزی کـه در حـال حاضـر
متـداول اسـت و دربـاره آن صحبـت میشـود،
کمی متفاوت اسـت .امروزه متاسـفانه کسانی را
کـه در کنکـور رتبـه باالیـی میآورنـد ،یـا مثال
رتبهشـان تـک رقمی میشـود ،نخبـه مینامند.
اگرچـه ایـن افـراد اسـتعداد باالیـی دارنـد ،یا از
آیکیـو و هـوش خوبـی برخوردار هسـتند ،ولی
واقعیـت این اسـت که یک امتحان چند سـاعته
نمیتوانـد دو فـرد نخبه و غیرنخبـه را به صورت
دقیـق از هـم تمیز دهـد .از این لحاظ که ممکن
اسـت فـرد دوم همـان تواناییها و اسـتعدادهای
فـرد اول ،همـان هوش و آیکیـو و همان میزان
توانمنـدی او را داشـته باشـد ،امـا در آن زمـان
نتوانسـته باشـد بـه سـوالها بهخوبـی جـواب
بدهـد .بنابرایـن یـک امتحـان نمیتواند نخبگی
آدمها را مشـخص کند .از دیدگاه شـخصی بنده
نخبگـی چنـد ویژگـی مهـم دارد .اول اینکـه
علاوه بـر آن اسـتعداد ذاتـی یـا بهاصطلاح
آیکیـو کـه در افـراد مختلـف متفـاوت اسـت،
تربیتـی کـه فـرد پیـدا میکنـد نیـز در تبدیـل
و طبقهبنـدی او بهعنـوان نخبـه مهـم اسـت.
من همیشـه میگویم کسـی که سـوال نداشـته
باشـد ،نمیتوانـد آدم موفقـی باشـد .روحیـه
پرسـشگری یکی از مسـائل بسـیار مهمی است
کـه بایـد در یک نخبه آن را ببینیـم .این روحیه
بهعنـوان پرسـشگری نقادانـه سـقراط معـروف
است .سـقراط مدام شـاگردان را به پرسشگری
تشـویق میکـرد .معنایـش ایـن اسـت کـه
دانشـجویی کـه صبـح بـه دانشـگاه میآیـد،
واقعـا باید سـوال یا سـوالهایی در ذهن داشـته
باشـد .همچنیـن بایـد از میـان جوابهایـی که
بـرای ایـن سـوالها میشـنود ،فقط پاسـخهای
قانعکننـده را قبـول کنـد .از طـرف دیگـر نخبه
کسـی اسـت کـه به هـر سـوالی پاسـخ بیمورد
ندهـد .درواقـع منظـورم این اسـت که علاوه بر
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اسـتعداد شـخصی ،روحیـه پرسـشگری نقادانه
و هـر حـرف غیرمنطقی را نپذیرفتـن و تالش و
جدیـت ازجملـه عواملی هسـتند کـه میتوانند
شـخصی را بـه فـردی نخبـه تبدیـل کننـد .مـا
بایـد افـرادی را کـه چنیـن ویژگیهایـی دارند،
از سـطوح پایینتـر مثلا دبسـتان و دبیرسـتان
بشناسـیم؛ یعنـی کسـانی را کـه هـم آیکیـو
باالیـی دارنـد و هـم دارای چنیـن روحیاتـی
هستند .
 و باید آنها را تربیت کرد؟
ن خصوصیـات را میتـوان بـه افـراد یـاد داد.
ایـ 
آیکیـو بحث دیگری اسـت و یاددادنی نیسـت،
ولـی مـا میتوانیـم بـه بچههایمـان روحیـه
پرسـشگری را یـاد بدهیـم .حتـی الزم اسـت
ایـن افـراد در محلهـا و کالسهـای دیگـری
جـدا از کالسهـای عـادی و مرسـوم ،دورههای
ویـژهای ببیننـد .کسـی کـه از اسـتعداد ذاتـی
باالیـی برخـوردار اسـت ،امـا در مدرسـهای
تحصیـل میکنـد که معلم بـه فراخور متوسـط
کالس درس میدهـد ،در ایـن حالـت کالس
بـرای او خسـتهکننده خواهـد بـود .وظیفـه
مسـئوالن آمـوزش و پـرورش و بعـد از آن،
وزارت علـوم ایـن اسـت کـه بتواننـد افـرادی را
کـه ویژگـی خاصـی دارنـد ،شناسـایی کننـد
و بـر اسـاس تـوان و ظرفیـت آنهـا ،برایشـان
آموزشهـای بهتـر و باالتـری را ارائـه دهنـد
تـا بتواننـد توانمندیهایشـان را بیشـتر و بهتـر
نشـان دهند .این مسئله در بسـیاری از کشورها
متـداول اسـت کـه بـرای افـراد نخبهشـان
دورههـای آموزشـی ویـژه میگذارنـد .اگـر مـا
چنیـن کاری کنیـم ،یعنـی فـرد دارای آیکیـو
بـاال را شناسـایی کنیم و در تربیتش پرسـشگر
بـودن ،سـوالهای نقادانـه داشـتن و هـر چیزی
را بـدون دلیـل قبـول نکـردن و بـرای پذیرفتن
یـک موضـوع دنبـال دالیـل قانعکننده بـودن را
در نظـر بگیریـم ،آن وقـت میتوانیـم جامعـه را
بـه سـمت و سـویی ببریـم کـه به خـرد اهمیت
دهـد .ایـن جامعه ،جامعهای اسـت کـه خرافات
و حرفهـای غیرمنطقـی در آن زده نمیشـود.
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درواقـع خـردورزی در چنیـن جامعـهای معنـی
میدهـد .مهمتـر از همـه اینهـا هـم مهـارت
اندیشـیدن اسـت .ما باید بـرای نخبهپـروری به
فـرد یـاد بدهیم که بیندیشـد و سـوال کند .این
مسـیری اسـت که ما باید بـرای تربیت نخبگان
طـی کنیـم .بهطـور کلـی ،کسـانی کـه از سـد
کنکـور میگذرنـد و در رشـتههای باالتـر قبول
میشـوند ،بهطـور ضمنـی از آیکیـوی باالیـی
برخـوردار هسـتند .اگرچـه کنکـور نمیتوانـد
تمـام افـراد نخبـه را تمیز دهـد و چه بسـا افراد
بـا اسـتعدادی باشـند کـه نتواننـد بهخوبـی از
سـد کنکـور عبـور کننـد ،امـا آنهایـی کـه در
رشـتههای باالیـی قبـول میشـوند ،میتـوان
گفـت کـه بهطـور متوسـط از آیکیـو باالیـی
برخوردار هسـتند و اگر این افراد شـرایط خاصی
را کـه ذکر کردم ،داشـته باشـند ،میتوانند وارد
دورههـای تحقیقاتـی و پژوهشـی شـوند.
 نقـش اسـتادان در تربیـت ایـن عـده
چیسـت؟
ببینید ،هر کسـی نمیتواند یک تیم دانشـجویی
را هدایـت کند .بین یک مجموعه اسـتاد و چند
دانشـجو ،علاوه بر رابطه اسـتاد و دانشـجو باید
یـک فضـای مهر و محبت و مـراد و مریدی واقع
شـود .درواقـع وقتی که دانشـجو احسـاس کند
کـه اسـتاد وقتـش را بـرای او صـرف میکنـد و
برایـش وقـت میگـذارد و بـا عالقه بـه او درس
میدهـد و بـه وقـت دانشـجو احتـرام میگذارد
و حقوقـش را لحـاظ میکنـد ،بهطـور طبیعـی
نـه از دیـد شـاگرد بـه اسـتاد احترام میگـذارد،
بلکـه بهعنـوان کسـی کـه الگویـش میشـود،
بـرای اسـتاد خـود احتـرام قائـل اسـت و او را
بهعنـوان الگـوی خـود انتخـاب میکنـد .خـود
من در زمان دانشـجوییام اسـاتیدی داشـتم که
دارای ویژگیهـای خاصـی بودنـد و الگـوی بنده
واقـع شـدند و مـن سـعی کـردم که مثـل آنها
باشـم .بنابرایـن مهـم ایـن اسـت که ایـن رابطه
بیـن اسـتاد و دانشـجو شـکل بگیـرد .البته یک
دانشـجوی نخبه علاوه بر ویژگیهای شـخصی
کـه گفتـم ،باید یاد بگیرد کـه در جمع کار کند.

ایـن چیـزی اسـت کـه مـا در آن خیلـی خیلی
ضعیـف هسـتیم .یعنـی دانشـجو بـرای نخبـه
بـودن بایـد یـاد بگیرد سـوال کنـد ،بیندیشـد،
هـر چیـزی را قبـول نکنـد و یـاد بگیـرد که در
جمـع کار کنـد و در جمـع هویـت علمـی پیـدا
کنـد .متاسـفانه مـا از ایـن بابـت کمـی ضعیف
هسـتیم .دانشـجوهای مـا مهـارت کار گروهی و
تقسـیم کار و ...را خوب یـاد نمیگیرند .البته در
رشته پزشکی خوشبختانه شـرایط رشته ایجاب
میکنـد کـه دانشـجو بایـد بتواند در جمـع کار
کنـد .در مجموعـهای کـه بـا مـن کار میکنـد،
دانشـجوی فوق تخصص داریم ،رزیدنت هسـت،
دانشجوی پزشـکی هست ،دانشـجوی پیاچدی
هسـت و دانشـجوی فـوق لیسـانس هم هسـت.
موضـوع تحقیـق گاهـی مشـترک اسـت و ایـن
مجموعـه باید با هم روی آن کار کنند .یعنی آن
میزی که دانشـجوی فوق تخصص و دانشـجوی
پیاچدی پشـت آن نشسـته ،دانشجوی پزشکی
و فـوق لیسـانس هـم نشسـته و تقسـیم کار
صـورت میگیـرد .مثلا قسـمتهای پژوهشـی
را دانشـجوی پـیاچدی انجـام میدهـد ،بعـد
کلینیـکال را دانشـجوی فـوق تخصـص انجـام
میدهـد و ...اینهـا درمجمـوع یـاد میگیرنـد
کـه کارشـان بـه هـم پیوسـته اسـت و اگـر من
خـوب کار نکنـم ،کار خـوب پیش نمـیرود .کار
دسـتهجمعی کـه مـن میگویم ،یـک بعدش در
کار علمـی اسـت ،ولـی در بخشهـای دیگر هم
بـه این شـکل معنـا میدهـد .یعنی ما بایـد یاد
بگیریـم که خـود را در جمع ببینیـم و در جمع
هویـت علمی گروهمـان را پیدا کنیـم .درضمن
یادمـان نـرود کـه جوانهـا آمـال و آرزوهـای
زیـادی دارنـد و چیزهایـی در ذهنشـان هسـت
که دوسـت دارند به آن برسـند .من همیشـه به
دانشـجویانم میگویـم که باید آینـده خودتان را
ترسـیم کنیـد ،ولـو اینکـه بـه آن نرسـید ،ولی
یـک تصویـر کلـی ،یـک دورنمـای  5یـا  10یـا
 20سـال آینـده بـرای خودتـان داشـته باشـید.
شـاید ایـن دورنما بعدهـا تغییر کنـد ،ولی مهم
اسـت کـه امـروز بـه آن فکـر کننـد و آن را در

ذهـن خـود بسـازند .دانشـجو همیشـه دوسـت
دارد کـه پیـروز باشـد و خودش را با دانشـجوی
دانشـگاههای دیگر ،کشـورهای دیگر و ...مقایسه
میکنـد .پـس امید داشـتن و امید بـه زندگی و
امیـد بـه آینده نکته مهمی اسـت که مسـئوالن
بـا فراهـم آوردن یکسـری شـرایط کـه ویـژه
بچههـای نخبـه اسـت کـه توانمندی بیشـتری
دارنـد ،میتواننـد آنهـا را حفـظ کنند .مـا باید
بـرای این عده تسـهیالتی فراهـم کنیم تا ضمن
کارهای دانشـجویی و پژوهشـی بتواننـد بروند و
دانشـگاههای دیگـر را ببیننـد و بـا دانشـجویان
دانشـگاههای خـارج ارتبـاط داشـته باشـند .یاد
بگیرنـد کـه آن طـرف چـه میکننـد و بتواننـد
همـان کارهـای خـوب را ایجـاد کننـد و انجـام
دهنـد .پـس امیـد ایجـاد کـردن مهمتریـن
وظیفـه ماسـت .علاوه بـر ایـن ،آینـده شـغلی
خـوب بایـد بـرای ایـن عـده فراهم شـود .یعنی
احسـاس امنیت شـغلی برای این افراد در آینده
وجـود داشـته باشـد تا فکـر نکنند کـه باید این
سـختیها را بهتنهایی بکشـند .کسـی که آینده
و زندگی و وقتش را برای پژوهش گذاشـته ،باید
بـه او نـگاه ویـژه هم شـود .ایـن باعث میشـود
کـه دانشـجوی ما اینجـا را خانه خـودش بداند
و همینجـا بمانـد و نخواهد از ایـران برود .یعنی
اینکـه رفتـن به خـارج نباید آمال و آرزو باشـد.
بایـد شـرایطی فراهم شـود کـه دانشـجو بتواند
بـرود و بـا دانشـگاههای خـارج مرتبـط باشـد.
البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه بحـث حکومتها
جداسـت و اینکـه بعضـی کشـورها هسـتند
کـه مناسـبات خوبـی بـا هـم ندارنـد ،موضوعی
جداگانـه اسـت ،ولـی دانشـگاهها میتواننـد بـا
هـم ارتباط داشـته باشـند .دانشـجوهای ما باید
بتواننـد به دانشـگاههای معتبر جهان سـر بزنند
و مـا بایـد بـا ایـن دانشـگاهها تبـادل دانشـجو
داشـته باشـیم .دانشـجوی ما باید احساس کند
کـه میتوانـد مثـل آنهـا باشـد و رفتوآمـد
نباید آنقدر برایش سـخت باشـد ،یـا حالت تابو
داشـته باشـد که بالفاصله بعـد از اتمام تحصیل
بخواهـد از ایـن ممکلـت بـرود .ایـن مملکـت
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مـال ایـن دانشجوهاسـت .اینهـا بـا مالیـات
ایـن مملکـت درس خواندهانـد .پـس علاوه بـر
انگیـزهدار کردن و تشـویق به پژوهش و آموزش،
مـا باید به دانشـجو یـاد بدهیم کـه این مملکت
مال شماسـت .شـما هسـتید که باید آینده این
مملکت را بسـازید و شـما هسـتید کـه باید این
مملکـت را اداره کنیـد .طبیعـی اسـت که وقتی
او خـود را در آینـده مملکتـش سـهیم بدانـد و
اینجـا را خانـه خـودش بدانـد ،سـعی خواهـد
کـرد کـه اینجـا بماند.
 چطـور میشـود ایـن روحیـه را در
دانشـجویان تقویـت کـرد؟
بایـد ببینیـم کـه چـه عواملـی باعـث میشـود
کـه دانشـجو از ایـران مهاجـرت کنـد و آنها را
کم کنیم و عوامل ماندگار شـدن دانشـجویان را
در کشـور افزایـش دهیـم .این عوامل مشـخص
هسـتند؛ امیـد بـه آینـده ،امنیت شـغلی ،فراهم
بـودن زمینـه پژوهـش ،در اختیـار داشـتن
امکانـات ،داشـتن پشـتوانه مالـی بـرای امـور
پژوهشـی و ...اینهـا چیزهایـی اسـت کـه یـک
پژوهشگـر بـه آنهـا نیـاز دارد ،چه بسـا حقوق
آنچنانـی هم نخواهـد ،ولی دوسـت دارد بتواند
کاری را کـه میخواهـد ،انجـام دهـد .دکتـر
ملـکزاده واقعـا درصـدد اسـت کـه ایـن عوامل
را بـرای دانشـجویان تقویت کننـد ،وزیر محترم
بهداشـت در این فکر هسـتند و رئیس دانشـگاه
تهـران نیـز همینطـور به ایـن فکر هسـتند که
سـعی کننـد ایـن جاذبه بـه اصطالح مانـدن در
کشـور را در بچههـا بیشـتر کننـد .انشـاءاهلل
شـرایط طـوری باشـد کـه دانشـجو اینجـا را
خانـه خـود بدانـد و حتـی اگـر بـرای تحصیـل
بهطـور موقـت به خارج از کشـور سـفر میکند،
برگـردد بـه اینجـا و به ایـن مردم و این کشـور
خدمـت کند.
 آیـا وضعیـت مـا در رشـته پزشـکی
همانطـور کـه عـدهای از اسـاتید معتقد
هسـتند ،بـه گونـهای هسـت کـه اگر هم
بخشـی از دانشـجویان نخبهمـان از ایران
برونـد ،نگرانـی جـدیای در ایـن زمینـه
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نداشـته باشیم؟
بایـد آنهایـی را کـه رفتنـد و آنهایـی را کـه
ماندنـد ،بـا هـم مقایسـه کنیـم .طبیعـی اسـت
عمدتـا آنهایی که از اسـتعداد باالیـی برخوردار
هسـتند و میتواننـد بعضـی از امتحانهای مهم
آنجـا را پـاس کننـد و پذیرش بگیرنـد ،از ایران
میرونـد و معمـوال آنهایـی کـه نمیتواننـد در
ایـن امتحانهـا قبـول شـوند و ...میماننـد .این
بـه آن معنـا نیسـت کـه آنهایـی کـه ماندنـد،
آدمهـای ضعیفـی هسـتند .بلکه آدمهـای قوی
و باهـوش هـم درشـان هسـت ،ولـی آنهایـی
کـه میرونـد ،معمـوال از آن قشـر هسـتند کـه
بسـیار باهـوش ،دارای آیکیـو بـاال و بااسـتعداد
و توانمند هسـتند .شما در کشـورهای آفریقایی
میبینیـد کـه آیکیـو در حـال کاهـش اسـت.
بـه چـه دلیـل؟ چـون آنهایـی کـه میتواننـد،
توانمنـدی یادگیری زبـان دوم را دارنـد ،توانایی
انطبـاق خـود را بـا محیـط جدیـد دارنـد ،از
کشـور بیـرون میرونـد و آنهایی کـه فاقد این
توانمندیهـا هسـتند ،باقـی میماننـد و نسـلی
کـه مانـده اسـت ،تکثیر میشـود .یعنی نسـلی
کـه ابتدا آیکیـو  100یـا باالتر داشـته ،میرود
و نسـلی کـه آیکیـو پایینتـر دارد ،باقـی مانده
کـه همین نسـل در کشورشـان زادوولد میکند.
بنابرایـن آیکیویـی کـه بهطور متوسـط در 10
سـال قبل  100بود ،االن به صورت متوسـط 75
اسـت .تفاوتش را میبینید؟ بلـه ،از جهت کمی،
مـا پزشـک زیـاد داریـم ،ولـی بیاییـم مقایسـه
کنیـم پزشـکانی را که آن طـرف آب داریـم .آیا
آنهـا در موقعیت علمی پایینی هسـتند؟ خیلی
از اینهـا در دانشـگاههای جـان هاپکینـز یـا در
مایـو کلینیـک و ...هسـتند ،یعنـی در جایی که
خیلیهـا آرزویشـان آن اسـت کـه در آنجا کار
کننـد .پـس اینهـا آدمهـای ضعیفـی نبودنـد.
حـرف مـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه کسـانی
کـه ماندهانـد ،ضعیف هسـتند .آدمهـای قوی و
بسـیار قـوی هـم در همین گروهی کـه در ایران
ماندهانـد هسـت ،ولـی بهطور متوسـط کسـانی
کـه میرونـد ،آدمهـای ضعیفـی نیسـتند ،بلکه

افـراد قوی هسـتند.
 چقـدر بـا تاکیـدی کـه امروز بـر بحث
مقالهنویسـی میشـود ،موافـق هسـتید؟
آیـا مقالـه را معیـار خوبـی برای بررسـی
رشـد علمـی کشـور میدانید؟
نمـود پژوهـش در هـر کشـوری ،میـزان
پژوهشهایـی اسـت کـه در آن انجام میشـود.
ایـن پژوهشهـا یـا بـه شـکل مقالـه ،یـا تولید
یـا پتنـت نتیجـه دارد .پـس وقتی در کشـوری
پژوهـش انجـام میشـود ،کار تحقیقاتـی و
بنیادیـن در حـال انجـام اسـت و پشـتوانه
پژوهشـی بـرای ایـن کارها گذاشـته میشـود،
درواقـع بـه پژوهـش بهـا داده میشـود ،نتیجه
آن سـه چیـز اسـت؛ یا تولیـد یا پتنـت گرفتن
یـا مقالـه .پـس درواقـع مقالـه چـه بخواهیم و
چـه نخواهیم بهعنـوان یک شـاخص از فعالیت
پژوهشـی و پیشرفت در دنیا شـناخته میشود،
ولـی امـروزه چیزی کـه عالوه بـر مقاله اهمیت
دارد ،میـزان کیفیـت آن اسـت .یعنـی از جهت
کمیـت خوشـبختانه در سـالهای گذشـته
وضعیـت خوبی داشـتیم و رشـد قابـل توجهی
پیـدا کردیـم ،ولـی کیفیـت مقـاالت بایـد بـاال
باشـد .یعنـی میـزان ارجاعـات بـه مقاله اسـت
کـه خیلی مهم اسـت .وقتـی این فضـا ،فضایی
باشـد کـه همه افراد بـرای ترفیع از اسـتادیاری
به دانشـیاری یـا از دانشـیاری به اسـتادی باید
مقاله بنویسـند ،شـرایط بدی به وجـود میآید،
چـون مقالـه بـه هـدف تبدیـل میشـود،
درحالیکـه مقالـه هـدف نیسـت .مقالـه یـک
وسـیله اسـت ،یـک نمـود اسـت .یعنـی کار
پژوهشـی در کشـور انجـام میشـود و اوت
پـوت آن مقاله اسـت ،امـا گاهی هدف نوشـتن
مقالـه اسـت و در ایـن شـرایط سـوداگرانی
بـه وجـود میآینـد و از ایـن فضـا اسـتفاده
میکننـد و مقـاالت تقلبـی و ...تهیـه و چـاپ
میکننـد .بهتازگـی هـم دیدیم کـه مقالههایی
در سـاینس منتشـر شـد کـه متاسـفانه بعضی
مقـاالت تقلبـی ایرانی منتشـر شـده بـود .البته
ایـن اتفـاق فقـط در کشـور مـا نمیافتـد ،بلکه

در چیـن و ...هـم هسـت ،امـا االن ایـران از
جهـات سیاسـی زیر نظر اسـت و ایـن قضیه را
در مـورد ایـران بولـد و بزرگ میکننـد .همین
اتفاقـی کـه بـرای مقـاالت ایرانـی افتـاد ،در
کشـور چین هـم میافتد ،در کره و کشـورهای
آسـیایی دیگـر و حتـی کشـورهای اروپایـی
غیرانگلیسـیزبان و ...هـم اتفـاق میافتـد .امـا
ایـران چـون زیر ذرهبین اسـت ،ایـن ماجرا بولد
میشـود .درحالیکـه مـا پیشـرفتهای زیادی
هـم داشـتیم و پیشـرفتهایی که مـا در علم و
پژوهـش در سـالهای اخیـر داشـتیم ،اگـر بـه
اینهـا توجـه شـود ،ایـن اتفـاق اخیـر بسـیار
ناچیـز و قابـل اغمـاض خواهـد بـود ،اگرچـه
مسـئوالن پژوهشـی مملکـت ،وزارت بهداشـت
و وزارت علـوم برخـورد جـدی داشـتند و واقعا
هـم باید برخورد جدی شـود ،یعنی شـرایط به
گونـهای شـود که دانشـجوی ما راسـتگویی و
صداقـت را در تحقیـق هـم یـاد بگیرد .مـا باید
یـاد بگیریـم در همـه بخشهـا صـادق باشـیم
و گنـاه بسـیار بزرگـی اسـت کـه کسـی در
پژوهـش ،دروغ بگویـد و حـرف ناروا زده باشـد.
 مهمتریـن توصیهای که به دانشـجویان
پزشکی میکنید ،چیست؟
یـک دانشـجو چنـد وظیفـه مهـم دارد .اول
یادگیـری ،یعنـی یـاد بگیـرد کـه در آینـده
پزشـک خوبـی باشـد و اطمینـان داشـته باشـد
کـه خـودش میتوانـد خانـواده خـود را درمـان
کنـد .دوم اینکـه اعتمادبهنفسـش بـا رفتـن به
بالیـن بیمـاران بـا رعایت اخلاق در پزشـکی و
رعایـت احتـرام بیمـار ،افزایـش پیـدا میکنـد.
هـر بیمـاری یک کتاب اسـت که با بیمـار دیگر
متفـاوت اسـت .در کنـار اینهـا پژوهـش را باید
حتما یاد بگیرد .کشـور ما اگر بناسـت که رشـد
کند ،باید پژوهش در آن رشـد کند .شما ببینید
که تمام کشـورهای پیشـرفته دنیـا بودجه قابل
توجهـی را صـرف پژوهش میکننـد .پژوهش به
اسـتقالل علمی و اسـتقالل در تولید و بینیازی
مـا از خریـد وسـایل و امکانـات از کشـورهای
خارجـی کمـک میکنـد.
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اخبار داخلی

صنعت و دانشگاه باید
در یک نقطه به ادبیات
مشرتکبرسند

1

خوزســتان میزبــان اردوی
جهــادی  -تخصصــی ملــی
نخبگا نی

بنیاد ملی نخبگان با همکاری
قرارگاه جهادی امام رضا(ع) اردوی
جهادی در حوزههای عمرانی،
فرهنگی ،پزشکی ،علمی و
اشتغالزایی را در خوزستان برگزار
میکند .براساس سیاستهای
سند راهبردی کشور در امور
نخبگان مبنی بر استفاده از
ظرفیتهای موجود در کشور
برای نیل به اهداف تعیینشده
در حوزه نخبگانی و همچنین
بنا به ضرورت بسترسازی برای
اثرگذاری اجتماع نخبگانی در
جامعه بومی ،بنیاد ملی نخبگان
با همکاری قرارگاه جهادی امام
رضا(ع) اردوی جهادی -تخصصی
را در خوزستان برگزار میکند.
این اردو با محوریت تخصصهای
عمرانی ،فرهنگی ،پزشکی ،علمی
و اشتغالزایی 15 ،اسفندماه 95
تا  15فروردینماه  ،96با حضور
نخبگان،سرآمدانومستعدانبرتر
سراسر کشور برگزار خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای حضور
در اردوی جهادی  -تخصصی
ملی خوزستان به آدرس jahadi.
 bmn.irمراجعه کنند.
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«سهم نفت و گاز در اقتصاد ایران
بهتدریج کاهش خواهد یافت و
این صنعت برای ماندن در صحنه
اقتصاد کشور ،نیازمند توسعه
فناوری است که بخشی از آن ،از
محل شرکتهای نفتی و بخشی
دیگر از بیرون تامین میشود».
رضا راشدی ،مدیر پژوهش و
فناوری شرکت پتروشیمی جم
نیز با اشاره به استقبال گسترده
متخصصان صنعت ،نخبگان و
دانشگاهیانازسمینارپتروشیمی
و انرژی ،گفت« :بیش از  350نفر
از متخصصان و نخبگان کشور
برای حضور در این سمینار
نامنویسی کردند که با توجه به
محدودیتها ،حدود  200نفر از
متخصصان رشتههای مرتبط با
صنعت پتروشیمی و انرژی برای
حضور در سمینار دعوت شدند.
از مجموع  92مقاله دریافتشده،
 51مقاله به تایید هیئتداوران
رسید که بخشی از آن ب ه صورت
حضوری در سمینار ارائه شد و
بخشی نیز به صورت پوستر حضور
خواهندداشت».
درپایاناینسمینار،پژوهشگران
و متخصصان مقاالت خود را ارائه
کردند و با امتيازهای هيئتداوران
مقاالت برتر انتخاب شدند.

سمینار پتروشیمی و انرژی
با حضور نخبگان ،سرآمدان و
مستعدانبرتراینحوزهباهمکاری
بنیاد نخبگان استان بوشهر،
انجمن مهندسی شیمی ایران و
دانشگاه خلیجفارس در عسلویه
برگزار شد .در این سمینار رضا
آذین ،رئیس بنیاد نخبگان استان
بوشهر ،با اشاره به سیاستهای
کلی نظام درباره حصول ارزش
افزوده بهینه در حوزه انرژی
و پتروشیمی و پیشتازی این
بخش در اقتصاد دانشبنیان
گفت« :رونق این بخش نیازمند
هستهها و تیمهای نوآور نخبگان و
همچنینشرکتهایدانشبنیانی
است که بتوانند با تامین نیازهای
فناورانه صنعت ،در راستای اجرای
سیاستهای موجود و در مسیر
تحقق اهداف تعیینشده گام
بردارند».
آذین با بیان اینکه امروزه
بازار کاتالیستها ،حدود 450
میلیارد دالر گردش مالی دارد،
شرکتهای دانشبنیان را یکی
از بهترین محلها برای تالقی
دانش و صنعت قلمداد و بیان
کرد« :صنعت و دانشگاه باید در ثبتنام دوره جدید
یک نقطه به ادبیات مشترک کارآموزی و کارورزی
برسند تابتوانندنقشآفرینیمفید تخصصی ویژه مستعدان
و بیشینهای در پیشرفت کشور برتر
داشتهباشند».
بنیاد ملی نخبگان دومین دوره
نفت
اقتصاد
که
ن
ای
به
آذین با اشاره
کارآموزی و کارورزی تخصصی
شد:
یادآور
است،
فناوری
نیازمند
ویژه مستعدین را برگزار میکند.
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این دوره ب ه منظور ارتقای شناخت شماره تماس  021 - 63478112دانشآموزان در محیطهای
اجتماع نخبگانی از نیازها و شرایط تماسحاصلکنند.
آموزشی اجرا میشود.
واقعی جامعه برگزار میشود.
جامعه هدف این دوره ،دانشجویان
سال دوم و سوم مقطع کارشناسی طرح دوس 
ت علمی کارگاه «مهارت برقراری
رشتههای فنی و مهندسی است شهرستانهای استان تهران ارتباط با مراکز علمی خارج
که مشمول جوایز تحصیلی بنیاد برگزارشد
از کشور» برگزار میشود
ملی نخبگان بوده و تاکنون دوره دوره تکمیلی طرح دوستعلمی کارگاه «مهارت برقراری ارتباط با
کارآموزی خود را نگذراندهاند ،یا ویژه دانشآموزان ریاضی برگزیده دانشگاهها و آزمایشگاههای خارج
داوطلب گذراندن دوره کارورزی سال  94ب ه همت بنیاد نخبگان از کشور و استفاده موثر از آنها»
اختیاری هستند .الزم به یادآوری استان تهران و با مشارکت و در استان سمنان برگزار میشود.
است ،برای شرکت در دوره همکاری اداره کل آموز 
ش و بنیاد نخبگان استان سمنان
جدید کارآموزی و کارورزی ،پرورش شهرستانهای استان کارگاه «مهارت برقراری ارتباط با
مستعدیندارایشرایطمیبایست تهران در شهرستان مالرد برگزار دانشگاهها و آزمایشگاههای خارج
با مراجعه به سامانه کارآموزی شد .طرح دوست علمی در از کشور و استفاده موثر از آنها»
به آدرس  karamoozi.bmn.راستای پاسخگویی به نیازهای را با هدف توانمندسازی اعضای
 irثبتنام کنند و شرکتهای طبیعی صاحبان استعدادهای هیئتعلمی دانشگاه و مستعدان
مورد نظر خود را برای گذراندن برتر در ابعاد علمی و معنوی و برتر دوره تحصیالتتکمیلی برای
دوره مذکور مشخص کنند .توجه ارضای روح جس 
توجوگر و ذهن استفاده از امکانات دانشگاههای
شود شرکتهای مربوط باید خالق و نقاد آنان برگزار میشود .خارج از کشور برگزار میکند.
دانشبنیان و متناسب با رشته و ارتقای سطح تفکر دانشآموزان الزم به ذکر است ،این کارگاه
حوزههای تخصصی مستعدین و ترغیب آنان به ارائه ایدههای سوم اسفندماه در محل دانشگاه
باشند و چنانچه نام شرکتی خالقانه ،ایجاد بستر مناسب برای سمنانبرگزارمیشودومتقاضیان
با این شرایط در سایت موجود ارتقای سطح علمی  -فرهنگی میتوانند از طریق تماس با بنیاد
نباشد ،افراد میتوانند آن شرکت محیطهای آموزشی دانشآموزان نخبگاناستانسمنانبرایحضور
را به کارشناس مسئول کارآموزی خاصه در مناطق کمبرخوردار در این کارگاه ثبتنام کنند.
پیشنهاد دهند .پس از ثبتنام در و همچنین آشنایی با نخبگان
ن استعدادهای برتر
سامانه و موافقت شرکت مربوط ،و صاحبا 
مستعدین دوره کارآموزی یا مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان ،معاونت علمی آماده
کارورزی خود را سپری میکنند مهمترین اهداف برگزاری طرح میزبانی از متخصصان
و درنهایت با ارائه گواهی گذراندن دوس ت علمی است .الزم به ذکر و محققان ایرانی مقیم
دوره مربوط از شرکت و تایید است ،این طرح علمی -آموزشی آمریکاست
شرکت و اسناد مربوط از دانشگاه خاص برونمدرسهای و ذیل سند معاونت علمی و فناوری ریاست
محل تحصیل ،مشمول راتبه راهبردی کشور در امور نخبگان به جمهوری ضمن ابراز تاسف از
کارآموزی به مبلغ  10میلیون منظورشناساییاستعدادهایبرتر سیاستتبعیضآمیزدولتآمریکا
ریال از سوی بنیاد ملی نخبگان دانشآموزی و ایجاد سازوکارهای مبنی بر ایجاد محدودیت برای
خواهند شد .متقاضیان میتوانند مناسب برای تأثیرگذاری ورود شهروندان ایرانی به خاک
جهت کسب اطالعات بیشتر صاحبان این استعدادها بر ارتقای این کشور ،آمادگی خود را برای
با کارشناسمسئول کارآموزی با سطح علمی  -فرهنگی سایر میزبانی از متخصصان و محققان
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ایرانی مقیم آمریکا اعالم میکند
و در قالب طرح «همکاری با
متخصصان و دانشمندان ایرانی
غیرمقیم» آماده میزبانی از
محققانومتخصصانایرانیاست.
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با
همکاری  40دانشگاه ،پژوهشگاه
و مرکز علمی و فناوری برجسته
کشور با هدف بهرهگیری از ذخایر
علمی دانشمندان و متخصصان
ایرانی مقیم آمریکا و انتقال
دانش ،تجربه و ایدههای فناورانه
به کشور آمادگی خود را برای
میزبانی از متخصصان و محققان
ایرانی مقیم آمریکا اعالم میکند.
عالقهمندان برای آگاهی بیشتر
از جزئیات طرح مذکور میتوانند
به سامانه همکاری با متخصصان
و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به
آدرس اینترنتی international.
 bmn.irمراجعه کنند.
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برگزاری اردوی جهادی
«بهداشت دهان و دندان»
در خراسا ن رضوی

اردوی جهادی سالمت و بهداشت
دهان و دندان به همت بنیاد
ن رضوی در
نخبگان خراسا 
روستای زینالدین برگزار شد.
براساس سیاستهای سند
راهبردی کشور در امور نخبگان
مبنی بر استفاده از ظرفیتهای
موجود در کشور برای نیل به
اهداف تعیینشده در حوزه
نخبگانیوهمچنینبنابهضرورت
بسترسازیبرایاثرگذاریاجتماع
نخبگانی در جامعه بومی ،بنیاد
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نخبگان خراسانرضوی برگزاری
اردوهای جهادی تخصصی را
بهعنوان یک اولویت اصلی ،در
برنامههای فرهنگی خود قرار
داده است .سالمت دهان و دندان
بخش مهمی از سالمت عمومی
است که در کیفیت زندگی افراد
جامعه بهویژه کودکان نقش
چشمگیری دارد و عدمتوجه به
آن هزینه و مشکالت عدیدهای را
در آینده به دنبال خواهد داشت.
در کشور ،خاصه مناطقمحروم،
ب ه دلیل عد م دسترسی خدمات
دندانپزشکی ،میزان پوسیدگی
و بیماریهای دهان و دندان
در دانشآموزان باال میرود .در
همین راستا ،بنیاد نخبگان استان
ن رضوی در ادامه برنامه
خراسا 
اردوهای جهادی تخصصی در
مناطق محروم استان ،اردوی
جهادی سالمت بهداشت دهان
و دندان را با حضور استعدادهای
برترحوزهپزشکیو دندانپزشکی
در روستای زینالدین برگزار کرد.
این اردو شامل مراحل آموزش،
معاینه ،تعیین نیازهای درمانی و
ارائه خدمات پیشگیری ازجمله
استفاده از وارنیشفلوراید بود .در
ابتدای این اردو ،آموزشعمومی
بهداشت دهان و دندان برای
همه دانشآموزان و والدین آنان
در محل مسجد روستا برگزار و
توضیحات کامل درخصوص نحوه
صحیح مسواکزدن و زمانهای
مناسب آن و همچنین بهداشت
دهان و دندان ارائه شد .در ادامه
معاینه از دهان و دندان آنان انجام
و توصیههای الزم گفته شد .به
پیشنهاد استعدادهایبرتر مقرر

شد اردوی جهادی بهداشت دهان
و دندان این روستا به صورت
ک بار
ش ماه ی 
دورهای و هر ش 
برای پایش و بررسی مجدد
وضعیت بهداشت دهان و دندان
دانشآموزان برگزار شود.
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زندگی نخبگان استان
فارس ،رمان شد

حبیب شریف با اعالم خبر
رونمایی از رمانهای زندگینامه
نخبگان فارس ،گفت« :با توجه به
اهمیتتکریمنخبگانوالگوسازی
از آنان برای صاحبان استعدادهای
برتر از طریق ترویج رموز موفقیت
آنها و زمینهسازی برای هدایت
گروهها و فعالیتهای نخبگانی از
سوی آنان ،بنیاد نخبگان استان
فارس ،نگارش و چاپ کتاب
زندگینامه اساتید برگزیده جایزه
عالمه طباطبایی را در قالب رمان
در دستور کار قرار داده است و
در مراسم تکریم این اساتید از
کتابهای تهیهشده رونمایی
میشود .بر اساس این برنامه ،روز
سهشنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۵
در مراسم تکریم از جایگاه علمی
و اخالقی چهار نفر از اساتید
برجسته و دانشمندان بینالمللی
شیمی،آقایانحبیبفیروزآبادی،
ناصر ایرانپور ،هاشم شرقی و خانم
افسانه صفوی از کتاب رمان
زندگینامه این نخبگان کشور
رونمایی خواهد شد.
امید است با توزیع این کتابها
در جامعه و مطالعه آنها توسط
نوجوانان و جوانان کشور ،بتوان
عالوه بر به تصویر کشیدن

زندگی و تالشهای مفاخر در
مسیر پیشرفت و اعتالی کشور،
الگوسازی مناسبی برای جامعه
صورت گیرد».
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دانشآموختگان باید
فرصتها را به اشتغال و
ثروتتبدیلکنند

نشست هماندیشی استاندار
کردستان با اجتماع نخبگانی
استان برگزار شد .در این نشست
عبدالمحمد زاهدی ،استاندار
کردستان ،با اشاره به لزوم حضور
فعال اجتماع نخبگانی کردستان
در مسیر پیشرفت منطقهای،
گفت« :تامین نیازهای علمی و
ایدههای نوآورانه و خالقانه برای
توسعه پایدار استان تنها در توان
اجتماعنخبگانیاست».
او با اشاره به جایگاه خوب
کردستان در حوزه نیرویانسانی
متخصص ،افزود« :این استان
ظرفیتها و استعدادهای انسانی
فراوانی در زمینههای مختلف
علمی و مهارتی دارد که از آن
جمله میتوان به حوزه  ITو
مخابرات اشاره کرد».
زاهدی زیرساختهای موجود
استان در کشاورزی را مناسب
توصیف کرد و با تاکید بر لزوم
تزریق ایده و اندیشه نخبگانی
به این بخش و حرکت بهسمت
کشاورزی دانشبنیان ،بیان کرد:
«در دولتهای گذشته تنها دو
هزار و  9000هکتار از زمینهای
استان به صورت آبی کشت میشد
که در سه سال اخیر این مقدار
هشت برابر شده و به  16هزار

هکتاررسیدهاست.بهعبارتدیگر
ص آب به اراضی
در بحث تخصی 
کشاورزی اقدامات کمنظیری
انجام شده است .از سوی دیگر
با توجه به مهار آبهای مرزی و
رایزنیهای متعدد با وزارت نیرو،
این عدد میتواند در صورت لزوم
به  600هزار هکتار نیز افزایش
یابد».
او در پایان با اشاره به لزوم
حضور دانشآموختگان در عرصه
کارآفرینی ،گفت« :مستعد برتر
و دانشآموختهای که توان و
مهارت کارآفرینی دارد و میتواند
فرصتهای موجود را با ایده
نوآورانه و خالقانه به اشتغال
و ثروت تبدیل کند ،نباید به
استخدام دولتی چشم داشته
باشد».
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روابط ایران و سوئد در
عرصه همکاریهای علمی
وفناورانهتوسعهمییابد

با امضای تفاهمنامه همکاری
مشترک میان پارک فناوری
پردیس معاونت علمی و وزارت
نوآوری و شرکتهای سوئد ،زمینه
گسترش تعامالت و همکاریهای
دو کشور در زمینه نوآوری و
فناوری و شرکتهای دانشبنیان
دو طرف فراهم شد.
این تفاهمنامه  23بهمن ماه ،برای
مدت پنج سال ،در حضور رئیس
جمهور ایران و نخستوزیر سوئد
و توسط معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور و وزیر امور اروپایی
و تجارت سوئد در تهران امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه همکاری،

عالوه بر تسهیل و تشویق
به همکاریهای دوجانبه در
حوزههای فناورانه ،برگزاری
همایشها و رویدادهای علمی
و فناورانه میان دو طرف ،تبادل
دانش در زمینه سیاستگذاری
در حوزه نوآوری در دستور کار
قرار میگیرد و نیز در زمینه اطالع
و ارتباط پیرامون ظرفیتهای
سرمایهگذاری و حضور در
پارکهای علم و فناوری متناظر،
همکاری برای تبادل اطالعات
و یافتههای پژوهشی ،استفاده
از ظرفیت علمی متخصصان با
برگزاری نشست ،سمپوزیوم و
حضور متخصصان و مشاوران و
دیگر شرکای مرتبط از هر دو
طرف در نشستهای یادشده
و همکاریهای دیگری که
در مورد آنها تصمیمگیری
شود ،در دستور کار قرار خواهد
گرفت .ایجاد زمینههای الزم
برای همکاری میان شرکتهای
فناور ،موسسات تحقیقاتی و
پژوهشی ،میزبانی نشستها
و کنفرانسهای تخصصی با
حضور فعاالن فناوری و نوآوری
و شکلگیری نشستهای تبادل
فناوری توسط شبکه فنبازار ملی
ایران با مجموعه متناظر خود در
سوئد ( ،)RISEاز دیگر محورهایی
است که این تفاهمنامه همکاری
مشترک بر آنها تاکید دارد.
همچنین همکاری میان دو
دولت ،مسئوالن و دستاندرکاران
استانی و بومی در کنار تعامل
میان موسسات پژوهشی برای
تبادل دانش و تجربیات و به
اشتراکگذاری نتایج و دستاوردها
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در این تفاهمنامه همکاری مورد
تاکید قرار گرفته است.
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استقبال چشمگیر از طرح
«بازاریابی تخصصی سبد
محصوالتدانشبنیان»

رئيس مركز فنبازار ملي ايران از
استقبال شرکتهای دانشبنیان
از طرح «بازاریابی تخصصی سبد
محصوالت دانشبنیان» که با
حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار میشود،
خبر داد.
اكبر قنبرپور ،رئيس مركز
فنبازار ملي ايران گفت« :یكی از
ماموریتهای اصلی مركز فنبازار
ملی ایران ،كمك به توسعه بازار
شرکتهای دانشبنیان و فناوری
در سراسر كشور است كه با
اجرای برنامهها و طرحهای مختلف
حمایتی ،در طول سال دنبال
میشود».
او بهعنوا ن مثال به اجرای طرح
لیزینگ محصوالت دانشبنیان از
سال  1393با همكاری صندوق
نوآوری و شكوفایی اشاره کرد.
قنبرپور بیان کرد« :در همین راستا
این مركز با حمایت معاونت علمی
وفناوریریاستجمهوری،طرحی
را با عنوان «بازاریابی تخصصی
سبد محصوالت دانشبنیان» و
با هدف «توسعه بازار محصوالت
شرکتهای دانشبنیان و فناور»
در دستور كار خود قرار داد».
به گفته او ،در این طرح كه در
حوزههای تخصصی و در قالب
پروژههای مجزا اجرایی میشود،
كارگزاران مركز فنبازار ملی ایران
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نسبت به شناسایی ،ارزیابی و
انتخاب محصوالت دارای شرایط
كه در سامانه فنبازار ملی ایران
ثبت شدهاند ،اقدام میكنند و با
ایجاد «سبد محصول» و با استفاده
از ابزارهای متعدد همچون شركت
درنمایشگاهها،برگزاریرویدادهای
تجاری ،ویزیت حضوری ،توزیع
كتابچه تخصصی و غیره در
جهت توسعه بازار و افزایش
فروش اینگونه محصوالت تالش
میکنند .رئيس مركز فنبازار
ملي ايران درباره طرح «بازاریابی
تخصصی سبد محصوالت
دانشبنیان» توضیح داد« :در گام
نخست اجرای این طرح ،كاالها و
خدمات مورد استفاده در حوزه «راه
و ساختمان» بهعنوان جامعه هدف
انتخاب شده است و در ادامه این
مسیر ،بهتدریج در سایر حوزههای
تخصصی نیز این طرح اجرایی
میشود .برای تسهیل استفاده از
خدمات این طرح ،مركز فنبازار
ملی ایران تخفیف  85درصدی
را برای تمامی شرکتهای عضو
سامانه فنبازار ملی در نظر گرفته
است و سایرین نیز با عضویت در
سامانه ،از این تخفیف برخوردار
خواهندشد».
قنبرپور با اشاره به این مسئله که
بهرهمندی از خدمات این طرح
برایتمامشرکتهایفناوریعضو
سامانه فنبازار ،اعم از دانشبنیان و
غیردانشبنیان امكانپذیر است،
گفت« :آن دسته از شرکتهایی
كه در سامانه مذكور عضویت
ندارند ،میتوانند با عضویت رایگان
و آسان در سامانه فنبازار ملی ایران
ضمن معرفی محصوالت و خدمات

خود ،از مزایای این طرح و سایر
طرحهای مشابه بهرهمند شوند .با
توجه به گذشت دو ماه از اجرای
این طرح ،تاكنون  62كاال (از گروه
كاالیی بلوك سبك ،آسفالت و بتن
دكوراتیو ،تابلو آسانسور و غیره)
به قرارداد رسیده و  60شركت
با حدود  100محصول در انتظار
ارزیابی و تنظیم قرارداد هستند».
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برج فناوری دانشگاه
صنعتیامیرکبیرافتتاحشد

برج فناوری ابنسینا دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با حضور اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور و سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور،
ن ماه افتتاح شد.
صبح  23بهم 
در این مراسم معاون اول رئیس
جمهور و معاون علمی و فناوری از
بخشهایمختلفاینبرجفناوری
بازدیدکردند.
حضور در مراکز تحقیقاتی فناوری
دانشگاه مستقر در این برج ،مراکز
رشد ،آزمایشگاه مرکزی و مراکز
پژوهشیوشرکتهایدانشبنیان
از بخشهای این بازدید بود.
همچنین برخی از واحدهای
پژوهشی دانشگاه فناوری خود را
ارائه دادند .فناوریهایی همچون
ربات خوشامدگو که تشخیص
چهره ،صحبت کردن به انواع
زبانها و راهنمایی کردن انسانها
از ویژگیهای این ربات است.
محصوالت بندآورنده خونریزی
کیتوتک از دیگر دستاوردهای این
بخش بود و نیز بومیسازی دانش
فنی و طراحی واحدهای CCR

در ایران یکی دیگر از بخشهای
مورد بازدید بود .دانشگاه صنعتی
امیرکبیر با بیش از پنج دهه
فعالیت در توسعه علمی و فناوری
پیشرفت از سالیان دور اقدام به
تاسیس و راهاندازی واحدهای
پژوهشی کرده است .این واحدهای
پژوهشی با هدف گسترش فناوری
و رساندن تولیدات علمی به
محصول در زمینههای مورد نیاز
و انجام پژوهشهای تقاضامحور
در رفع مشکالت جامعه ،در
چهارچوب سیاستها و برنامههای
کشور تاسیس شده است .در حال
حاضر با توجه به نیازهای کشور24
واحد پژوهشی در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر با نظارت اداره کل مراکز
تحقیقاتی و قطبهای علمی در
معاونت پژوهشی و فناوری این
دانشگاهفعالیتمیکنند.
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برگزاری 40کارگاه تخصصی
ثبت اخرتاع/ثبت پتنت
رسعتمیگیرد

مهدی ضیغمی ،مدیر کانون
پتنت معاونت علمی ،درباره
فعالیتهای این کانون گفت:
«بحث حمایت  900درصدی
از ثبت اختراع در یکی از ادارات
معتبر بینالمللی ،یکی از خدمات
کانون به شرکتهای دانشبنیان
است .از آنجا که ثبت اختراع
به صورت بینالمللی پروسهای
زمانبر و هزینهبر است ،کانون در
این زمینه خدماتی را برای ثبت
بینالمللی اختراع ارائه میدهد .در
این راستا تقویت تیمهای نگارش
پتنت توسط کانون در حال انجام

است تا فعالیتهای مربوط به
ثبت در داخل کشور انجام شود
و ضمن خروج ارز از کشور در
آینده ،به کشورهای همسایه نیز
در این زمینه خدمات ارائه دهیم.
البته پیش از این تمام فرایند ثبت
اختراع در خارج از کشور و توسط
وکالی خارجی انجام میشد ،اما
در حال حاضر بیش از نیمی از
فعالیتها در داخل کشور انجام
و تا دو سال آینده این فعالیتها
به صورت کامل در داخل کشور
ارائه میشود .برای حمایت بهتر
دفاتر تجاریسازی یا مالکیت
فکری در دانشگاههای کشور
توسط کانون راهاندازی شده است
تا با برگزاری کارگاههای تخصصی
ثبت اختراع و اطالعرسانی
فعالیتهای کانون را اطالعرسانی
کنند .تاکنون با همکاری وزارت
علوم و دانشگاههای کشور ۴۱
دفتر مالکیت فکری ایجاد شده
و به شبکه همکاران کانون
پتنت پیوستهاند .همچنین در
سال جاری  40کارگاه تخصصی
بررسی و آشنایی ثبت اختراع در
دانشگاهها و مراکز رشد برگزار
شده ،یا در حال برگزاری است».
مدیر کانون پتنت درباره آمار ثبت
بینالمللی پتنت گفت« :در آمار
سال 2015ثبتاختراعبینالمللی
ایران  48اختراع منتشر شده بود
که این رقم در سال  2016به 94
رسید که رشدی دوبرابری را شاهد
هستیم .بیش از  30درصد این
ثبت اختراع با حمایت کانون انجام
شده است».
ضیغمی با بیان اینکه کانون از
اواخر سال  94به صورت جدی

فعالیت خود را آغاز کرده و از
همان زمان کار ثبت اختراع در
حال پیگیری است ،بیان کرد:
«در کنار این مسئله کیفیت هم
همواره مدنظر کانون پتنت بوده
است .بر این اساس سال  94تعداد
درخواستهای ارسالی به کانون
 160درخواست برای ثبت بود
که در سال  95این رقم به 300
درخواست رسید که بین  20تا 30
درصد این تعداد پذیرفته میشود.
البته بررسی و داوریها در کانون
کامال حرفهای است و براساس
استانداردجهانیانجام میشود».
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رشکتهای دانشبنیان
پروانه «دانشمناد» دریافت
م یکنند

با امضای توافقنامه صدور گواهی
انطباق و محصول برای محصوالت
دانشبنیان توسط سورنا ستاری،
معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ،و نیره پیروزبخت ،رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران،
شرکتهای دانشبنیان از فرصت
دریافت گواهی انطباق و گواهی
محصول و نیز پروانه کاربرد نشان
محصوالت دانشبنیان با عنوان
«دانشنماد»بهرهمندمیشوند.
این توافقنامه عالوه بر تدوین و
استقرار صدور گواهی انطباق و
محصول و صدور پروانه دانشنماد،
ضمن آنکه بستر الزم را برای
دریافت استانداردهای سری
 17000در صدور گواهی
محصوالت دانشبنیان فراهم
میکند ،سیاستگذاری ،تدوین
اصول اساسی و ضوابط کلی
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استانداردهای این محصوالت را
در سطوح منطقهای و بینالمللی
تحقق میبخشد که این موضوع
مسیر را برای شناخته شدن بهتر
شرکتهای دانشبنیان و حضور
بهتر در بازاهای تجاری بینالمللی
هموار خواهد کرد .با تحقق این
توافقنامه ،با سیاستگذاری،
تهیه و تصویب نظام ملی صدور
گواهی انطباق و بررسی ویژگیها
و استانداردهای کاربردی برای
شرکتهای دانشبنیان بر اساس
استانداردهای ثبتشده برای
کاالهای دانشبنیان و صدور
گواهی برای این محصوالت،
آزمایشگاههای عضو شبکه
آزمایشگاهیفناوریهایراهبردی
معاونت علمی و فناوری نیز پس از
تایید صالحیت استاندارد 17025
را دریافت میکنند و از خدمات
ایناستانداردبهرهمندمیشوند.
معاونت علمی و فناوری با مشارکت
در تدوین نقشه راه صدور گواهی
کیفیتبینالمللی،زمینهپیوستن
اعضای شبکه آزمایشگاهی به
شبکه آزمایشگاههای همکار
استاندارد را فراهم میکند و از
ایجاد نهاد صدور گواهینامه
محصوالت دانشبنیان در سازمان
ملی استاندارد و نیز شرکتهای
متقاضی دریافت صدور گواهی
حمایت خواهد کرد .براساس
توافقنامه یادشده ،با شکلگیری
کارگروهی مشترک با حضور
معاون نوآوری و تجاریسازی
فناوری معاونت و معاون ارزیابی
کیفیت سازمان روند تحقق اهداف
این تفاهمنامه پیگیری خواهد
شد.
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زمینههمکاریهایعلمی-
پژوهشی بین ایران و قربس
فراهمشد

مارینا کلیانتوس ،رئیس دپارتمان
ژنتیک مولکولی و کارستن لدرر،
پژوهشگر ارشد از «موسسه
نورولوژی و ژنتیک قبرس» ،با
هدف گسترش همکاریهای
علمی و پژوهشی از پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیستفناوری
و برخی از مراکز تحقیقاتی تهران
بازدید کردند .به دنبال این بازدید
و آشنایی با ظرفیتهای علمی و
زیرساختی کشور ،گروه قبرسی
برای همکاریهای پژوهشی
هرچه گستردهتر بین دو کشور
اعالم آمادگی کردند .امیرعلی
حمیدیه ،دبیر ستاد توسعه
علوم و فناوریهای سلولهای
بنیادی معاونت علمی ،با اشاره به
پیشرفتهای ایران در زمینه علم
و فناوری سلولهای بنیادی و
پزشکی بازساختی ،گفت« :ایران
برای همکاریهای مشترک در
زمینههای تحقیقاتی و تبادل
دانشجو آمادگیهای الزم را
دارد .موسسه ژنتیک و نورولوژی
قبرس بهخاطر حضور اساتید
مطرح و ارتباطات گسترده با
مراکز تحقیقاتی اروپا قادر است با
در اختیار گذاشتن امکانات موجود
در این موسسه و تبادل نیروهای
مجرب به بهبود روابط علمی و
تحقیقاتیفیمابینکمککند».
در ادامه لدرر ضمن توضیح
مختصری در زمینه پروژهای که
در حال انجام آن است ،گفت:

«پروژههای جاری در دانشگاههای
قبرس همسو با دغدغههای علمی
پژوهشگران دنیاست ،لذا قادر
هستیم با برگزاری همایشها
و کارگاههای تخصصی ،تجارب
خود را با اساتید ،دانشجویان و
عالقهمندان ایرانی به اشتراک
بگذاریم».
در پایان ،حمیدیه بر حمایتهای
ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی جهت
همکاریهای مشترک بین
دو کشور ،تاکید کرد و گفت:
«امیدواریم در آینده نزدیک با عقد
تفاهمنامه همکاری در زمینههای
پژوهشی و علمی بین ایران و
قبرس شاهد پیشرفت روزافزون
علم و فناوری در کشور باشیم».
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نشست «صفات برجسته
انسانهای الهی در قرآن
کریم» در تهران برگزار شد

نشست «صفات برجسته
انسانهای الهی در قرآن کریم» به
همت بنیاد نخبگان استان تهران و
با حضور سرآمدان و مستعدانبرتر
استان برگزار شد.
در این نشست محمدعلی انصاری،
مفسر قرآن و مدرس حوزه و
دانشگاه ،با اشاره به مرزهای فلسفه
اسالمی ،گفت« :در این فلسفه،
مباحث برای پاسخگویی به سه
پرسش «چیستی»« ،چرایی»
و «چگونگی» مطرح میشود،
درحالیکه اهل ادب در پی پاسخ به
«از کجا آمدن» و «بهر چه آمدن»
هستند .خداوند سبحان در قرآن با
تبییننقشانساندرکارگاههستی،

به این پرسشها پاسخ متقنی داده مشهد و فرزند حاج شیخ محمود
است و اگر فرد بتواند جایگاه و نقش انصاری از خطبای برجسته کشور
خود در آفرینش را بیابد ،قطعا در دیار خراسان است.
انسانی برجسته خواهد بود .انسان
باید به دنبال چرایی خلقت خود در
آفرینشگامبرداردکهدستیابیبه برگزاری رویدادی برای
فرصتهای
علمبهترینراهآناست.همانگونه احصای
که خداوند در سوره الرحمن بعد از رسمایهگذاریفناورانه
نامیدن خود با صفت «رحمانیت» مركزفنبازارملیایرانبهنمایندگی
آیه «علم القرآن» را به کار میبرد .از معاونت علمی و فناوری ریاست
خداوند سبحان در آیات ابتدایی که جمهوری در نظر دارد طرحهای
ت سرمایهگذاری در
بر پیامبر اعظم(ص) نازل کرد نیز دارای قابلی 
بر اهمیت علم و تعلیم و تعلم تاکید حوزه نوآوری و فناوری در كشور
کرده است».
را شناسایی و در این بستر معرفی
این مفسر برجسته قرآنکریم با کند .همچنین این مجموعه
بیان اینکه در منطق قرآنکریم برنامههایی را برای جذب سرمایه
علت و چرایی وجود انسان در و تجاریسازیآنها در نظر گرفته
آفرینش «حب» است ،بیان کرد :است .در رویداد «سرمایهپذیری
«برخورداری از مهرورزی و رحمت هوشمند» که توسط مرکز فنبازار
از دیگر علل آفرینش انسان است و ملی ایران و با حمایت معاونت
همین ویژگی نرمخویی و رحمت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پیامبراعظم(ص) نیز از رحمانیت برگزار شد ،شرکتکنندگان ضمن
خداوند نشئت میگیرد .عالوه بر آشنایی با این برنامه با روند توسعه
علم و محبت ،تعقل و تفکر ،دیگر کسبوکار از طریق برگزاری پنل
علل آفرینش انسان هستند .قرآن سرمایهگذاری با حضور دو نمونه
معتقد است انسان با تفکر و تعقل موفق از طرحهایی که توانستهاند
به جایگاه مطلوب خود رسیده و جذب سرمایه داشته باشند،
«عبد» میشود .عبد یعنی رها و آشنا شدند .همچنین در این
آزاد ،گذشته از خود و فناشده در رویداد کارگاهها و سخنرانیهایی
ذات اقدس اهلل .پس انسان خلق درخصوص فرایند توسعه ایده
شد تا به مرحله عبودیت برسد و همچنین طریقه ارائه مناسب
و مظهر خداوند در زمین و نایب به سرمایهگذار برگزار شد .هدف
صفات خداوند یعنی علم و عشق و این رویداد شناسایی طرحهای
رحمتباشد».
سرمایهگذاری نوآورانه و فناورانه
محمدعلی انصاری ،مفسر قرآن كشور و ایجاد بانك اطالعاتی
کریم و شارح نهجالبالغه ،نویسنده یكپارچه ،طبقهبندیشده و
و پژوهشگر ،مدرس حوزه و نظاممند ،ایجاد بستری مناسب
دانشگاه و صاحب تفسیر مشکاه ،برای توسعه ارتباط میان
متولد سال ۱۳۴۳شمسی در سرمایهگذاران و صنعتگران
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كشور با صاحبان طرحهای
سرمایهگذاری ،ارائه (بازاریابی)
طرحهای برتر به سرمایهگذاران،
صنعتگران و دیگر فعاالن عرصه
سرمایهگذاری بود .از اقداماتی كه
در این رویداد برای طرحها انجام
شد ،میتوان ارزیابی طرحها و
انتخاب طرحهای دارای شرایط
سرمایهگذاری ،ایجادبانکاطالعات
طرحهایقابلسرمایهگذاریحوزه
فناوریباقابلیتدسترسیعمومی
از طریق وب و كمك به تهیه
طرح امكانسنجی قابل ارائه به
سرمایهگذاران برای طرحهایی را
كه دارای شرایط باشند ،نام برد.
از دیگر اقدامات متناظریابی
( )Match Makingاطالعات
طرحهاباحوزهعالیقسرمایهگذاران
و صنعتگران ،ارائه خالصه طرحها
به سرمایهگذاران بالقوه با توجه
به تناظریابی انجامشده ،ایجاد
بسترهای برگزاری جلسات
چندجانبه بین سرمایهگذاران و
سرمایهپذیران،ارائهخدماتمشاوره
وحقوقیبهطرفینبهمنظورانعقاد
قرارداد و انجام سرمایهگذاری بود.
پانل سرمایهگذار و سرمایهپذیر
و اهمیت  ،BPپروتوتایپ،
تیم و ارائه مناسب دو مثال از
سرمایهگذاریهای انجامشده با
حضور سرمایهگذار و سرمایهپذیر
و نیز کارگاه آموزشی با این موضوع
که برای مذاکره با سرمایهگذار به
چهچیزهاییبایدمجهزبود ،برگزار
شد.
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ف
مصط� منصوری آر نا�
گفتوگو ب�

گفتوگو

دانشجویان با فضای واقعی بازار
آشنا نیستند
 زهرا خادمی 
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مصطفی منصوری آرانی
تحصیالتش را در رشته
مهندسی برق در دانشگاه
کاشان شروع کرد ،اما سال
سوم انصراف و تحصیالتش را
در رشته حسابداری ادامه داد.
مقطع کارشناسی ارشد را در
رشته مکاترونیک تحصیل کرد
که دکترای این رشته در حال
حاضر در ایران وجود ندارد .او
که از همان سالهای دانشجویی
وارد بازار کار شده است ،با
موانع و سختیهای این حوزه
کامال آشناست .منصوری وجود
برخی قوانین دستوپاگیر را
ازجمله عوامل زمین خوردن
تولیدکنندگان میداند .او در
جلسه دیدار نخبگان جوان
فردا با مقام معظم رهبری به
این موانع اشاره کرده است.
منصوری معتقد است برخی از
این مشکالت ورای توان دولت
است و نیاز به همراهی و همدلی
دولت ،مجلس و شورای نگهبان
دارد و در این مواقع دستور مقام
معظم رهبری راهگشا خواهد بود.

 از چه زمانی وارد بازار کار شدید؟
از همان دوران دانشـجویی وارد بازار کار شـدم
کـه این اتفـاق به سـال  84برمیگـردد .کاری
کـه در آن سـالها انجام مـیدادم ،تولید فرش
ماشـینی بود و بعدها هم به حوزه سـاختمان و
تولیـد مصالح وارد شـدم .مدتی هـم صادرات و
واردات لوازم آرایشـی انجـام میدادم .زمانی در
دفتر نماینده شـهر کاشـان در مجلس شـورای
اسلامی ،بـرای پارلمـان محلـی کار میکـردم.
ایـن یـک طـرح آزمایشـی بـود کـه قـرار بـود
در کاشـان بـه صـورت پایلـوت انجـام شـود و
بعـد قانونـی در کل سـطح کشـور باشـد ،امـا
متاسـفانه بـه دالیلـی این طـرح نیـز نیمهتمام
مانـد .پـس از آن بـه بـازار برگشـتم و طـرح
خاصـی را در تزیینـات سـقف و سـاختمانها
شـروع کـردم .همچنیـن در زمینـه صـادرات
فـرش و عرقیـات و گالب فعـال بـودم .بهطـور
کلـی هـر فعالیتی کـه در منطقه کاشـان قابل
انجام اسـت ،انجـام دادهام.
 طرحــی کــه در دیــدار بــا مقــام
معظــم رهبــری دربــاره آن صحبــت
کردیــد ،چــه بــود؟
در مجمـوع چندیـن طرح تحقیقاتی داشـتهام.
یکـی از ایـن طرحها بهینهسـازی دسـتگاههای
تولیـد فرش ماشـینی اسـت کـه قابلیـت تولید
ایـن دسـتگاهها بـا کیفیـت بـاال در کشـور
وجـود دارد ،امـا نمونههـای خارجـی آن کـه
بعضـا کیفیـت الزم را هم ندارند ،از کشـورهای
دیگـر بـا هزینـه فـراوان وارد میشـود .ایـن
مسـئله بهینهسـازی دسـتگاهها روی صنایـع
وابسـته همچـون نسـاجی نیـز اثرگـذار اسـت.
در بحـث سـاختمان نیـز کار تحقیقاتـی
داشـتهام ،امـا مهمتریـن طرحـم بـه پیشـینه
فعالیـت تجـاریام برمیگـردد .مـن در ایـن
طـرح پکیجهایـی از تولیـد تـا بـازار در نظـر
گرفتـهام کـه درواقـع فراینـد اطالعاتـی اسـت
کـه چندیـن گـپ را در این مسـیر پـر میکند
و اتفاقـا موضـوع صحبتـم نیـز براسـاس همین
طـرح تحقیقاتـی بـود.
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 بیشـتر دربـاره ایـن طـرح توضیـح
مید هیـد ؟
مـا از مرحلـه تولید تا بازار چند مشـکل داریم.
یکـی اینکـه صنعـت نمیتوانـد از توانایـی
دانشـگاه بـرای افزایـش تـوان و بهـرهوری
خـود کمـک بگیـرد ،از طرفـی هم دانشـگاه از
نیـاز صنعـت در بخـش تولیـد بیاطالع اسـت.
دومیـن مشـکل مـا در بخـش تولید این اسـت
کـه مـا براسـاس ذائقـه و سـلیقه خـود تولیـد
میکنیـم و ممکن اسـت این با ذائقه و سـلیقه
کشـورهای خارجـی همخونی نداشـته باشـد و
همیـن امـر باعـث میشـود نتوانیـم در زمینـه
صـادرات موفـق عمـل کنیم .در نتیجـه این دو
عامـل ،تولیدکننـده هـم به لحـاظ تکنولوژی و
هـم از نظـر مالـی ضعیـف میشـود و کمکم از
دور رقابـت خـارج میشـود .مـا در ایـن پکیـج
قالبـی را مشـخص کردیـم کـه بـا برنامهریزی،
بـدون آنکـه زیرسـاختهای ویـژهای نیـاز
باشـد ،هـم در بخـش خصوصـی و هـم دولتی،
ایـن مشـکل حـل شـود .درواقـع بـرای 25
کشـور دنیا کـه میخواهیـم به آنهـا صادرات
انجـام دهیم ،زیرسـاختهای الزم فراهم اسـت
و فقـط مـا باید روی این مسـئله کـه چه مدل
اطالعاتـی به چـه نحوی به دسـت تولیدکننده
برسـد ،برنامـه بریزیـم .مثلا در مـورد همیـن
شـرکتهای دانشبنیـان ،مهمتریـن مسـئله
ایـن اسـت کـه آنهـا بداننـد در چه حـوزهای
فعالیـت کننـد کـه خاطرجمع باشـند محصول
نهاییشـان در بـازار خریـدار دارد .از طرفـی
دانشـگاهها بایـد بـا نیازهـای صنعـت آشـنا
شـوند و بداننـد روی چه پروژههایـی کار کنند
کـه نتیجـه آن بـه کار صنعـت بیایـد .درواقـع
سـیری که مـا در طرحمان پیشبینـی کردیم،
باعـث میشـد کـه اطالعات درسـت به دسـت
کسـی برسـد که بـه آن نیـاز دارد.
صحبتـی کـه در جلسـه مقـام معظـم رهبـری
داشـتیم ،مسـائلی ورای دولـت بـود کـه
دسـتور مسـتقیم ایشـان را میطلبیـد ،چـون
سـازوکاری نیـاز داشـت کـه مجلـس ،دولت و
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شـورای نگهبـان بـا هـم هماهنـگ شـوند.
 چه مسائلی؟
مسـئله ایـن بـود کـه در حـوزه تولیـد و
صنعـت ،قوانیـن دسـتوپاگیری وجـود دارد
کـه جلـوی تولیدکننـده را میگیـرد و از
انرژیشـان میکاهـد .یکـی از آنهـا ،قوانیـن
مالیاتـی اسـت .بخشـی از قوانیـن مالیاتـی
مـا برگرفتـه از قوانیـن کشـورهای اروپایـی و
آمریکاسـت و بخشـی را هـم خودمـان تدویـن
کردهایـم .بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت
کـه یـک سـازوکار را نمیشـود نصفـه و نیمـه
انجـام داد .در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی
زیرسـاختهایی وجـود دارد کـه قوانینشـان
بـر پایـه همـان زیرساختهاسـت ،درحالیکـه
مـا قوانیـن را از آنهـا گرفتهایـم ،بـدون
اینکـه زیرسـاخت مشـابه را در کشـور داشـته
باشـیم .همیـن باعـث میشـود کـه فشـار بـر
مصرفکننـده و تولیدکننـده وارد شـود .مثـل
مالیـات بـر ارزش افـزوده .کشـورهایی کـه
مالیـات بـر ارزش افـزوده میگیرنـد ،حتـی
برای کسـانی که در کشورشـان شـغلی ندارند،
حقـوق ماهانـه  2500دالر در نظـر گرفتهانـد،
ولـی در کشـور مـا ایـن حالـت وجـود نـدارد.
در کشـور مـا اگر کسـی شـغل نداشـته باشـد،
مـا بـا مالیـات بـر ارزش افـزوده ،بـار اضافـی
 10درصـدی روی شـانهاش میگذاریـم .ایـن
شـرایط منطقـی نیسـت.
قوانینـی از ایـن دسـت بسـیار اسـت کـه گاه
باعـث میشـود دولـت سـیکل باطلـی را
طـی کنـد .در حـال حاضـر مـا در مرحلـهای
هسـتیم کـه قوانیـن را بهینهسـازی میکنیـم،
بنابرایـن به دسـتور مقـام معظم رهبـری برای
ایـن مـوارد نیـاز داشـتیم تـا قوانیـن صـورت
منطقیتـری بـه خـود بگیرنـد.
 بهعنـوان کسـی کـه سالهاسـت
در بـازار کار فعالیـت میکنـد ،بـه جـز
قوانیـن دسـتوپاگیری کـه اشـاره
کردیـد ،چـه مشـکالتی را در ایـن حوزه
میبینیـد ؟

مشـکالت بخـش تولیـد و صـادرات بـه یـک
سـازوکار سـاده برمیگـردد .از یـک طـرف
سـرمایه دسـت افـرادی اسـت کـه تولیـد را
نمیشناسـند ،از طرفـی کار صـادرات را هـم
دسـت افـراد متخصـص نمیدهنـد .درواقـع
نمیتواننـد افـراد متخصـص را بهراحتـی پیـدا
کننـد .چـون متاسـفانه کسـی که در دانشـگاه
مدیریـت بازرگانـی خوانـده ،نمیدانـد بـا
صنعـت باید چطـور برخورد کنـد .آموزشهای
آکادمیـک ما بـه هیچ عنـوان با محیـط واقعی
سـازگار نیسـتند .فارغالتحصیالن مـا تئوریها
را خـوب میداننـد ،ولـی در مرحلـه عملـی
بیسـواد هسـتند و بـه درد بـازار نمیخورنـد.
اینهـا بایـد حداقل پنج سـال هم در بـازار کار
کننـد تـا لیسـانس بـازار بگیرند.
مشـکل بـزرگ دیگـر هـم ایـن اسـت کـه مـا
بـدون هیـچ دلیـل موجهـی در حـال تولیـد
مـدرک هسـتیم .دانشـجویان بهخصـوص
پسـرها بـرای فـرار از خدمـت سـربازی و بـه
ایـن امیـد کـه تـا زمـان فارغالتحصیلیشـان
باالخـره قانـون تـازهای ایجـاد شـود ،زمـان
دانشجوییشـان را طوالنـی میکننـد و بـدون

آنکـه هدفـی داشـته باشـند ،ادامـه تحصیـل
میدهنـد .خـب ایـن باعـث میشـود بـرای
آن فـرد هزینـه هنگفتـی شـود ،درحالیکـه
هیـچ ارزشـی بـرای بـازار کار نـدارد .از طرفـی
سـطح توقـع آن فـرد تحصیلکـرده بـاال رفتـه
و دیگـر نمیتـوان بهسـادگی برایـش شـغل
ایجـاد کـرد .دوباره هزینـه اضافی برای کشـور
ایجـاد میشـود کـه شـغلهای خـاص مرتبـط
بـا مدرک ایـن افراد فراهـم کنـد .آن هم برای
افـرادی کـه نهتنهـا انگیـزه و اطالعـات بـرای
ورود بـه بـازار کار ندارنـد ،بلکه اندازهشـان هم
نسـبت بـه نیاز کشـور بـزرگ اسـت .در همین
کاشـان مـا کسـری نیـروی کارگـری داریـم و
از ایـن جهـت مهاجرپذیـر هسـتیم ،امـا از
آنطـرف افـراد تحصیلکرده زیـادی داریم که
کاری برایشـان نیسـت .طـوری که یـک کارگر
اگـر صبـح از کارگاهـی بیـرون بزنـد ،بعـد از
ظهـر میتوانـد جـای دیگـری اسـتخدام شـود
و بعضـی از کارگرهـا حتـی دو ،سـه شـیفت
کار میکننـد .ولـی متاسـفانه دربـاره افـراد
تحصیلکـرده چنیـن وضعیتـی وجود نـدارد و
بـا بحـران کار بـرای آنهـا مواجه هسـتیم.
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گفتوگو

ب� مویس اسوار ،نویسنده و تم� ج� ادبیات عرب
که معتقد است زمان یم�ا نیست

زبان فضای مجازی الکن است
 نعمیه جاویدی 
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نام موسی اسوار برای
آنهایی که عالقهای به
ادبیات عرب در حوزه
نظم و نثر دارند ،بدون
شک آشناست .نویسند ه
و مترجمی که تاکنون
آثار گوناگونی مانند کتاب
«ادبیات و تاریخنگاری
آن»« ،تاریخ نقد ادبی»،
«آخر شب» از آثار محمود
درویش« ،ادبیات مقاومت
در فلسطین» از غسان
کنفانی و داستان «تا
هر وقت که برگردیم»
از همین شاعر به هنر او
ترجمه شده است« .از
سرود باران تا مزامیر
گل سرخ» مجموعهای
از پیشگامان شعر امروز
عرب و کتاب «تا سبز
شوم از عشق» از مجموعه
اشعار نزار قبانی از دیگر
کوششهای او در ترجمه
است .اسوار به ویرایش
زبان رسانهها اعتقاد
دارد .درباره چیستی و
چرایی زبان بر این تاکید
دارد که زبان وسیله و
امکانی برای انتقال پیام
و ارتباط است .به عقیده
او آسیبهای زبان یعنی
آسیب به فرایند انتقال
پیام .گفتوگوی سرآمد
با اسوار از همین روست؛
بررسی ظرفیتهای زبان
فارسی و نگاهی بر آنچه
بر این زبان رفته است.

 برخی بر این باورند ظرفیت زبان فارسی در گذشته بیش
از امروز بود .تواناییهای این زبان به سبب ورود واژگان بیگانه
رو به کاهش است .شما زبان فارسی را چگونه میبینید؛ زبانی
تولیدکنندهواژههایامصرفکنندهواژگانبیگانه.اصالاینتبادل
واژهها بین دو زبان ،ضعف به شمار میرود؟
من این موضوع را به این شکل قبول ندارم .اینکه ظرفیت زبان فارسی
ممکن است نسبت به گذشته تغییر کرده باشد ،درست و طبیعی است.
بااینحال ظرفیت زبان فارسی همچنان زیاد و قابل توجه است .این زبان
از نظر امکانات زبانی مانند میانوندها ،پسوندها ،پیشوندها ،ترکیب واژهها و
ساختاصطالحاتزبانی،زبانیبرخورداراستوقدرتواژهسازیدارد.البته
این زبان میتواند توسعه و غنای بیشتری هم داشته باشد .یکی از اصول
متعارف برای توسعه زبان ،بهرهمندی از عناصری است که زبانشناسان
به آن «عناصر قرضی» میگویند .حضور این عناصر در هر زبان نشانه
پویایی آن زبان است .به تعبیری دقیقتر از نظر علم زبانشناسی ،زبانی که
عناصر قرضی نداشته باشد ،محکوم به مرگ است .زبان فارسی از زبانهای
مختلف ،واژههای مختلفی وام گرفته است .آن را در خود هضم و جزم و
مناسب برای کاربرد کاربران خود کرده است .از اینرو فارسی زبانی زنده و
پویاست و میرا نیست .حدود 60درصد واژههای ما را عناصر عربی تشکیل
دادهاند .زبان فارسی بهعنوان زبانی توانا ،این واژهها را گرفته و جذب و هضم
کرده است .واژههای عربی در زبان ما به مرور معانی تازهای به غیر از معنا
و کاربرد خود در زبان اصلی ،عربی ،یافتهاند .اگر همین واژههای تغییر و
تاثیریافته را در همان زبان عربی برای مفهوم مورد نظر آن واژه در زبان مبدا
به کار ببریم ،ممکن است عربزبانها متوجه مفهوم آن نشوند .حتی گاه
امال ،تلفظ معنا و کاربرد این واژهها هم تغییر کرده است .مثالی میزنم.
در زبان و ادب ما ،در شعر و نثر واژه ساقی معموال معنایی عرفانی دارد.
مثال در شعر حافظ .همین واژه اما در عربی از سقایت به معنای آبرسانی
داللت دارد .از اینرو اگر امروز بخواهیم تمام عناصر عربی را از زبان فارسی
برای مثال اشعار حافظ ،سعدی و ...جدا و حذف کنیم ،چیزی از آن باقی
نمیماندوپیامیمنتقلنمیشود.
 پس شما هم جزو کارشناسانی هستید که مخالف حذف
واژههای بیگانه از زبان فارسی هستید و آن را آسیب زبان
یدانید؟
نم 
بله .این از تواناییهای زبان ماست که توانسته کلمههای عربی را بگیرد.
ظاهر ،تلفظ ،امال و معنای آن را تغییر دهد و گویی واژهای نو بسازد با
معانی تازه .این از ظرفیتهای زبان فارسی است که میتواند واژههای
بیگانه را بپذیرد ،مناسب نیاز و کاربرد خود تغییر دهد .در ساختار دایره
واژگان فارسی آن را خوش بنشاند و به کار ببرد .اینها از امکانات زبان
فارسی بهعنوان زبانی که داد و ستد واژه با دیگر زبانها دارد ،به شمار
میرود .چرا باید این امکان را حذف کرد و نادیده گرفت؟!
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 این داد و ستدگری زبانی و پذیرش آن بهعنوان
یکی از ویژگیهای زبان و امکانات ،در همه زبانها
ن فارسی است؟
هست یا بیشتر در زبا 
این یک ویژگی متعارف از نظر علم زبانشناسی برای
همه زبانهاست .برای مثال زبان فرانسه بسیاری از
واژههای مورد نیاز در زمینه رایانه ،فضای مجازی و ...را
از زبان انگلیسی وام گرفته است و کاربران از آن استفاده
میکنند و اصال عیب ندارد و نقص هم به شمار نمیرود.
مثالی دیگر ،زبان روسی واژههایی در حوزه بعضی
فناوریها را از زبان انگلیسی گرفته و جزم کرده است.
حتی بسیاری از واژهها از زبان فارسی وارد زبان عربی
شده .البته نادیده نباید گرفت که ورود واژگان عرب به
زبان فارسی بیشتر بوده است .صرف نظر از این مقایسه
حتی میتوان ردپای واژههای فارسی را در زبان عربی
دید .واژههایی که کاربرد آنها در قرآن مجید هم از نظر
علم زبانشناسی و بررسی بُن واژهها ثابت شده است.
این بحث خود مجال مفصل و فرصتی بیشتر میخواهد.
بهطور کلی پذیرش واژهها از زبانی به عنوان مبدا به زبان
مناسبزبان
دیگربهعنوانمقصدهمچنینتغییرواژهها
ِ
مقصد ،ترکیب و واژهسازی آنها خود به تنوع واژهها
کمکمیکند.
 به واژهسازی اشاره کردید .به هر ترتیب حفظ و
صیانت از کیان زبان و کمتر به کار بردن واژههای
بیگانه باید دغدغه ما فارسیزبانها باشد .شاید
یکیازنمونههاییکهمیتوانبرایصحبتشمابه
آناشارهکرد،ایناستکههمینکهبرایواژههای
بیگانهبرابرومعادلدرنظرگرفتهمیشود،مصداق
واژهسازی است.
بله .واژهسازی در زبان فارسی خوشبختانه میدان و
امکان خوبی دارد .متولی این امر ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسی است .در فرهنگستانهای قبلی حدود 45
هزار واژه برای شاخههای مختلف علمی وضع شد .برای
مثال واژه بسامد برای فرکانس یا رایانه به جای کامپیوتر،
شهرداریبهجایبلدیهو...پیشنهادواستفادهشد.امکان
واژهسازی در زبان فارسی بسیار گسترده است.
 چگونه میتوانیم بیش از آنکه واردکننده واژه
باشیم،صادرکنندهآنبهزباندیگرباشیم؟
امکان صادر یا وارد کردن واژهها ،بهطور کلی داد و ستد
زبانها ،ارادی نیست .واژهها در طول تاریخ داد و ستد
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میشوند؛ از فارسی به ترکی ،از ترکی به عربی و ...برای
مثال در ایران قدیم به بیمار «خسته» میگفتند .این واژه
از فارسی به زبان ترکی استانبولی وارد شد و پس از آن به
مصر .به همین دلیل میبینیم که در مصر به بیمارستان
«خستهخانه» میگفتند .این اتفاقی نیست که با اراده و
نظارت من و شما یا دولتها به صورت ارادی انجام شود.
خود زبانها به صورت طبیعی چنین داد و ستدی با
یکدیگردارند.
 یعنی باید از راه تعاملها و تبادلهای فرهنگی
ن وارد شد؟
دو زبا 
زبان وقتی گسترش پیدا میکند که ارتباط سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...زبانها با هم بیشتر باشد .برای
مثال این ارتباط و تبادلها در مناطق همجوار جغرافیایی
یا کشورهایی که ارتباط مستمر و خوب با هم دارند،
برقرارمیشود.
 مدتی زبان فارسی در جهان به زبان علم و دانش
معروف بود ،اما به نظر میرسد اکنون دیگر چنین
نیست .کتابهای تخصصی علمی برای مثال در
حوزه دانش پزشکی ،فیزیک و فناوری اطالعات
در مراجع آموزشی ما معموال به زبان اصلی یا
ترجمههای تحتاللفظی است .از علم و دانش روز
عقب ماندهایم ،یا زبان فارسی یارای انتقال علوم
جدید را آنچنانکه باید ندارد؟
نه.علممدامگسترشداردوپیشرفتیسریع.بایدمتناسب
علم ،آن هم با این دامنه وسعت ،سرعت پیشرفت و تنوع
شاخههای گوناگون علم و دانش ،واژههای متناسب در
کشورهای مبدا وضعشود .سرعت فرایند انتقال دانش
بین کشورها معموال از سرعت واژهسازی در کشور مقصد
سریعتر است .فرصت میخواهد تا زبان خودش را با این
انتقال دانش سازگار کند و این طبیعی است .این عیب و
نقص زبان فارسی نیست .خب ،بسیاری از واژههای مثال
حوزه مربوط به رایانه و فناوری اطالعات با همان واژههای
مبدا وارد زبان عربی شده است ،پس باید گفت زبان عربی
هم عقب است؟ نباید انتظار داشت به محض انتقال علم،
واژه هم وضع شود .باید منفعل بود و در تولید علم و
دانش فعالتر .زمانی که علمی بومی و از آن خود ما باشد،
واژههای آن هم فارسی خواهد بود .حتی همان زمان هم
که زبان ما به زبان علم و دانش معروف بود ،دانشمندانی
به عربی مینوشتند .در این زمان که دامنه گسترش علم

وسیعتر شده است ،در زبان فارسی باید با وضع واژههای
کاربردی و درست خأل را پر کرد .از سویی در حوزه علم
تولیدکنندهبودوچهرههایعلمی،دانشمندانونخبگان
موفق داشت .زبان فارسی این ظرفیت را دارد .در زبان
علم فارسی واژههای معادل مناسبی داریم .برای مثال در
فیزیک«کاهنربایی»بهجای«الکترومگناتیگ»ساخته
شده است .از گفتن همه اینها میخواهم بگویم زبان
فارسیامروزبهعنوانزبانعلم،درماندهنیست.بااینحال
ش رو داریم .هم باید خأل علمی را پر کنیم،
خیلی راه پی 
هم خأل واژهسازی را.
 کاربران فضای مجازی در نوشتار و گفتار خود،
واژهها را به نوعی دیگر به کار میبرند .این اختیار
درتغییرساختار،تلفظوامالیواژههاآسیباست
یانیاززبانبهتغییر؟
آسیب است .دنیای مجازی روز به روز گسترش پیدا
میکند .بدون شک استفاده از زبان به این شکل هم در
آن بیشتر میشود و این ،آسیب را جدیتر میکند .این
کم و بیش در همه زبانها صدق میکند و این تغییرات
در زبانهای دیگر هم به وجود آمده است .همواره در
ادوار مختلف ،قشرهای جوان یا اصناف و ...سعی میکنند
برای مثال زبان صنفی خود مانند زبان «زرگری» را
داشته باشند .زبانی که آسیبی به زبان معیار نمیزند.
اما این شیوه رایج و معمول در دنیای مجازی با آسیب
همراه است .زبان فارسی معیار ،حدود و ثغور دارد ،اما
اگر بخواهیم تصویری از آن داشته باشیم ،میتوانیم به
زباناخبارومطبوعاتاشارهکنیمکهزبانفضایمجازی
نسبت به آن نمرهای کم میگیرد و زبان فارسی در چنین
مواردی متوجه خطر است.
 آیا تغییر رسمالخط فارسی در فضای مجازی
را میتوان نشان از نیاز زبان معیار به تغییرات
متناسبباروزدانست؟
از خصلتهای زبان معیار ،همراه بودن آن با تحوالت
زمانی و زبانی است .زبان معیار درجا نمیزند .عقب هم
نمیماند .همگام با تحوالت هر جامعه است .زبان معیار
قشر تحصیلکرده امروز به زبان معیار تاریخ جهانگشای
جوینی یا قرن ششم نیست .هر دوره متناسب همان
دوره است .مقصود از زبان معیار همان زبان مورد استفاده
اهل قلم ،ادب ،زبانشناسان و ...است .واژه باید بهطور
طبیعی وارد زبان شود و جا بیفتد .زبان جامعه و اهل

قلم قابل دفاع است ،اما زبان فضای مجازی آنقدر الکن،
شکسته و خارج از قاعده است که نمیتوان این گفته را
پذیرفت .زبان هوشمند است و این زبان الکن را بهعنوان
زبانمعیارنمیپذیرد.
 بعضی کارشناسان بر این باورند که رسانهها هم
درآسیببهزبان،سهیمهستند.شماچطور؟
متاسفانه این درست است .این حرف را من چند سال
است که میزنم .به علت کمسوادی بعضی برنامهسازان،
گویندگان و مجریهای برنامههای گفتاری و نوشتاری
آسیب بیشتر است و در رسانههای مکتوب ،کمتر .از
آنجا که این رسانهها در جامعه حضور دارند و فضای
وسیعی را در اختیار دارند و شمار مخاطبانشان هم کم
نیست ،باید توجه بیشتری داشت .تمام کسانی که در این
عرصههستند،بایدخوداهلمطالعهباشند.دررسانههای
رسمیکشورهایدیگربرایانتخابگویندگان،مجریان،
تهیهکنندگان و ...سنجشهایی انجام میشود .فرد باید
به زبان معیار مسلط باشد و مطالعهگر .ما در این زمینه
دقت کافی نداریم.
 در حوزه تالیف و ترجمه کتاب ،نویسندگان و
مترجمانچهنقشینسبتبهزبانبرعهدهدارند؟
مولف کتاب باید علم و آگاهی داشته باشد .نوشتهاش
روشن ،ساده و شفاف باشد .واژهها در تالیف یا ترجمه،
فرقی نمیکند ،چه برای مخاطب خاص چه عام ،باید
روشن و شفاف باشد .کلمات را در معنای خود به کار ببرد،
مگر در شعر و ادبیات .در زبان علمی معیار ،تمام واژهها
باید در معنای دقیق خود به کار بروند و بار عاطفی نداشته
باشند .درگیر صنایع ادبی نشوند .در زبان رسانه هم که
ابالغ پیام اولویت دارد ،باید در شفاف ،سریع ،کوتاه و
سادهترینکلمههاپیاممنتقلشود.درترجمههممقصود
نویسنده اثر را باید با نحو ،تغییر و کلمات روشن از مقصد
به زبان مبدا منتقل کرد .ترجمه نباید تحتاللفظی باشد.
منظور از ترجمه ابالغ پیام است ،نه صرفا برگردان واژهها.
 متون شعری از نظر زبانشناسی قویتر است
یانثر؟
شعر زبان ادبی است و میتواند از صنعت ادبی بهرهمند
باشد .زبان شعر زبان عامه نیست .ما میراث غنی در حوزه
شعر داریم و البته نثر ما هم غنی است ،مانند گلستان
سعدی،تاریخبیهقیوشاهکارهایقرنششم،همچنین
آثارنویسندگانومترجمانمعاصربرجسته.
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چطور استارتآپتان را استارت بزنید؟

نمون ه اولیهتان را
به  100نفر نشان
دهید.

آنقدر نمونه
اولیهتان را تکرار و
روی آن کار کنید،
تا وقتی که معنا و
مفهوم پیدا کند.

یک نمونه اولیه ایدهتان را روی
کاغذ بنویسید و
بسازید.
آن را گسترش
دهید.

یک شریک
پیدا کنید.

جای چه
ایدهای در
این دنیا
خالی است؟

در آینده زندگی
کنید .جلوتر از
زمان خودتان
باشید.

شراکتتان را ثبت دنبال تامین
کنید و سهمها بودجه مورد
را عادالنه تقسیم نیازتان باشید و
همزمان اولین
کنید.
محصولتان را
آماده کنید.

استارتآپتان را
النچ کنید .اجازه
بدهید همه بدانند
که شما محصول
یا خدمت خاصی
را ارائه میدهید.

بله
باز میگردند.
به رشدتان ادامه در یک هفته کارتان تعداد کاربرانتان
دهید .همین
را پنج درصد رشد را به  1000نفر
برسانید.
روند را برای چهار دهید( .بله ،سخت
سال حفظ کنید است ،ولی تجربه
و به این ترتیب نشان داده که ممکن
است).
تعدادکاربرانتان
خیر ،برنمیگردند.
به  25میلیون نفر
خواهد رسید.
یک بار دیگر ایدهتان را مورد بازبینی قرار دهید و دوباره

مشتریهایتان را پیگیری
کنید .آیا آنها نزد شما
بازمیگردند یا نه؟

موفقیت
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آن را النچ کنید و آنقدر به این کار ادامه دهید تا بتوانید
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گفتوگو

گفتوگو ب� انسیه رشوند
مد�عامل ش� کت دانشبنیان
ی
املاس طب ی ن
اکسپ�

میخواستیم از
علم به ثروت
برسیم
 نیلوفر منزوی 
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نقطه مشترک و حلقه اتصال افرادی
که دور هم جمع شدند و شرکت
دانشبنیان الماس طب کاسپین را
تاسیس کردند ،علم است؛ کسانی
که در رشتههای مختلف مهندسی
و پزشکی فعال بودند و به ساختن
ابزار مهندسی پزشکی عالقه
داشتند .آنها از طریق اختراعات
و زمینه عالقهشان یکدیگر را پیدا
کردند و تصمیم به تاسیس این
شرکت در شهر قزوین گرفتند.
هر چند به گفته انسیه رشوند،
مدیرعامل این مجموعه ،در ابتدای
راه از مخاطرات کار اطالع نداشتند
و نمیدانستند با چه مشکالتی
مواجه خواهند شد ،اما بهمرور
با عالقه و انگیزهای که داشتند،
توانستند تکتک مشکالت را از
پیش پا بردارند و محصوالتی را
براساس نتایج تحقیقاتشان به
تولید و عرضه برسانند ،که بعضی
از آنها در دنیا نمونه دیگری ندارد.
با انسیه رشوند درباره فعالیتهای
این شرکت و مشکالت شرکتهای
دانشبنیان به گفتوگو پرداختیم.
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 شـــرکت المـــاس طـــب کاســـپین در
چـــه زمینـــهای فعالیـــت میکنـــد؟
مـــا شـــرکت تجهیـــزات پزشـــکی هســـتیم و
 15ثبـــت اختـــراع داریـــم کـــه یکســـری
از آنهـــا را بـــه تولیـــد رســـاندهایم .یکـــی
از مهمتریـــن محصوالتمـــان کمربنـــد رفـــع
مش ــکالت گوارش ــی اس ــت ک ــه ب ــرای رف ــع
مشـــکالتی چـــون یبوســـت ،نفـــخ ،دردهـــای
کرامپـــی شـــکم و مســـائلی از ایـــن دســـت
اســـتفاده میشـــود .ایـــن کمربنـــد حتـــی
ب ــرای کس ــانی ک ــه بیم ــاری آنه ــا ب ــه دارو
جـــواب نـــداده ،مفیـــد بـــوده و بیمـــار را بـــه
ســـمت بهبـــود بـــرده اســـت .ایـــن دســـتگاه
در بیمارســـتان والیـــت قزویـــن آزمایـــش
ش ــده و  95درص ــد بهب ــودی ب ــدون عارض ــه
را شـــاهد بودیـــم .مجوزهـــای تولیـــد آن را
هـــم اخـــذ کردهایـــم .همچنیـــن از دیگـــر
محصـــوالت مـــا بالـــش ماســـاژور بـــرای
درمـــان دردهـــا و گرفتگیهـــای عضالنـــی
اســـت کـــه از طریـــق تنظیـــم فرکانـــس
لرزشـــی باعـــث کاهـــش دردهـــای عضالنـــی
میشـــود .محصـــول دیگـــری هـــم بـــه
نـــام کنتراســـت تراپـــی داریـــم کـــه هـــم
ســـرمادرمانی را پوشـــش میدهـــد و
هـــم گرمادرمانـــی .در مـــواردی کـــه نیـــاز
اســـت بـــه صـــورت ریتمیـــک ،ســـرمادرمانی
و گرمادرمانـــی شـــود یـــا فقـــط یکـــی از
اینهـــا ،از ایـــن وســـیله میتـــوان اســـتفاده
ک ــرد .برخ ــی از ای ــن تجهی ــزات و اختراع ــات
دیگرمـــان را نمونهســـازی کردهایـــم ،ولـــی
هن ــوز تولی ــد انب ــوه نش ــده اس ــت .کال تی ــم
 R&Dمـــا دائمـــا در حـــال ایدهپـــردازی و
تولیـــد محصـــوالت جدیـــد اســـت.
 شـــرکت شـــما از چـــه ســـالی کار
خـــود را شـــروع کـــرده اســـت؟
حـــدود هفـــت ســـال از برنامـــه اختراعـــات
گـــروه مـــا میگـــذرد ،ولـــی شـــرکت را از
ســـال  89تاســـیس کردیـــم .تقریبـــا زمـــان
تاس ــیس ش ــرکت ب ــه یک ــی دو س ــال بع ــد از

شـــروع ثبـــت اختراعـــات بازمیگـــردد.
 از چـــه ســـالی دانشبنیـــان
شـــدید؟ چـــه محصولـــی را بـــرای
گرفتـــن گواهـــی ارائـــه دادیـــد؟
فکـــر میکنـــم گواهـــی دانشبنیـــان
شـــدن را در ســـال  92دریافـــت کردیـــم.
محصول ــی ه ــم ک ــه ارائ ــه دادی ــم ،کمربن ــد
رفـــع مشـــکالت گوارشـــی بـــود.
 ایـــن محصـــول نمونـــه داخلـــی یـــا
خارجـــی دیگـــری نـــدارد؟
خی ــر ،م ــا تنه ــا تولیدکنن ــده ای ــن کمربن ــد
هســـتیم .در واقـــع ایـــده آن بـــرای گـــروه
خودم ــان ب ــوده و برگرفت ــه از ط ــب س ــنتی و
ماس ــاژ ش ــکمی س ــنتی اس ــت و م ــا همی ــن
فنـــون ســـنتی را روی دســـتگاه پیـــاده
کردیـــم.
 باقی محصوالتتان چطور؟
همانطـــور کـــه میدانیـــد ،محصـــوالت
ماســـاژوری در بـــازار زیـــاد اســـت ،منتهـــا
محصولـــی کـــه تحقیـــق علمـــی پشـــتش
باش ــد و اختصاص ــی روی موضوع ــات درمان ــی

کار ک ــرده باش ــد ،نیس ــت .اکث ــر ماس ــاژورها
معمولـــی هســـتند و روی فرکانسشـــان
بررســـی خاصـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت.
بعضـــی هـــم هدفشـــان الغـــری اســـت کـــه
اصـــا اینهـــا مضـــر هســـتند و بـــه بـــدن
آســـیب میزننـــد .محصـــوالت مـــا از ایـــن
نظـــر کـــه پشـــتوانه علمـــی دارنـــد و اثـــرات
پزشـــکی و درمانـــی دارنـــد ،بـــدون رقیـــب
محســـوب میشـــوند.
 فکـــر میکنیـــد مدیریـــت یـــک
شـــرکت دانشبنیـــان چـــه تفاوتـــی
بـــا مدیریـــت شـــرکتی معمولـــی دارد؟
بســـیار ســـختتر اســـت .شـــرکتهای
دانشبنیـــان دو دســـتهاند .یکـــی آن
دســـته از شـــرکتها کـــه وجـــود داشـــتند
و کار تولیـــدی میکردنـــد ،امـــا از چنـــد
ســـال پیـــش بـــرای بهرهمنـــدی از امکاناتـــی
کـــه بـــه شـــرکتهای دانشبنیـــان تعلـــق
میگیـــرد ،بخـــش  R&Dرا در شـــرکت
خـــود راهانـــدازی کردنـــد و بـــه فعالیتهـــای
دانشبنیـــان پرداختنـــد .دســـته دیگـــر از
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همـــان ابتـــدا بـــا ســـرمایه علمیشـــان وارد
کار شـــدند و شـــرکت دانشبنیـــان تاســـیس
کردنـــد .دســـته دوم اغلـــب از نظـــر مالـــی
ضعیفتـــر هســـتند و ایـــن کار را برایشـــان
ســـخت میکنـــد .خصوصـــا کـــه برخـــی
از حمایتهـــا بیشـــتر در حـــرف اســـت
تـــا عمـــل .اگـــر هـــم کســـی ســـراغ ایـــن
حمایتهـــا بـــرود ،آنقـــدر کاغذبـــازی دارد
کـــه خیلـــی وقـــت شـــخص را میگیـــرد و
فـــرم پـــر کردنهـــا و پیگیریهـــا فقـــط
حجـــم کاری اضافـــه بـــر دوش شـــرکتها
تحمیـــل میکنـــد کـــه تـــازه معلـــوم هـــم
نیســـت بـــه نتیجـــه برســـد یـــا خیـــر .از
طرفـــی کســـانی کـــه بـــا دیـــد علمـــی وارد
کار شـــدهاند ،دیدشـــان نســـبت بـــه بـــازار
ضعیـــف اســـت و ایـــن برایشـــان مشـــکالت
زیـــادی ایجـــاد میکنـــد.
شـــرکتهای
از
بســـیاری
دانشبنیـــان در بخـــش جـــذب
نیـــروی کار و نگهداشـــت آنهـــا
بـــا مشـــکل مواجـــه هســـتند .شـــما
چطـــور؟
خوشـــبختانه مـــا ایـــن مشـــکل را نداریـــم.
بیشـــتر چنیـــن مشـــکلی مختـــص
شـــرکتهایی اســـت کـــه از قبـــل وجـــود
داشـــتهاند و حـــاال میخواهنـــد دانشبنیـــان
ش ــوند و ای ــن کار را از طری ــق ج ــذب اف ــراد
بـــا تواناییهـــای علمـــی انجـــام میدهنـــد.
امـــا از آنجـــا کـــه اعضـــای اصلـــی شـــرکت
مـــا همـــان افرادیانـــد کـــه صاحـــب ایـــده
و اطالع ــات و عل ــم کار هس ــتند ،ب ــه مش ــکل
برنخوردیـــم.
بـــه عنـــوان مدیـــر یـــک شـــرکت
دانشبنیـــان ،مشـــکالت ایـــن دســـته
از شـــرکتها را چـــه میدانیـــد؟
شـــرکتهای دانشبنیانـــی کـــه از طریـــق
علـــم بـــه ســـوی ثـــروت حرکـــت میکننـــد،
ب ــه دلی ــل نداش ــتن مش ــاورهای خ ــوب ک ــه
افـــراد را هدایـــت کننـــد ،درگیـــری زیـــادی
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دارنـــد .مثـــا منـــی کـــه تـــا بـــه حـــال در
سیس ــتم علم ــی ب ــودهام ،اگ ــر بخواه ــم ی ــک
شـــرکت دانشبنیـــان تاســـیس کنـــم ،از
کج ــا بای ــد ش ــروع کن ــم؟ گرفت ــن مجوزه ــا
چـــه مراحلـــی دارد؟ خـــب در ایـــن زمینـــه
هی ــچ راهنمای ــی وج ــود نداش ــت و م ــا ب ــرای
فهمیـــدن جـــواب ایـــن ســـوالها زمـــان
زیـــادی از دســـت دادیـــم .در حالیکـــه بـــا
مشـــاوره صحیـــح ،زمـــان و هزینـــه کمتـــری
صـــرف میشـــد .البتـــه االن اوضـــاع خیلـــی
بهتـــر شـــده و مشـــاورههایی بـــرای افـــرادی
کـــه میخواهنـــد شـــرکت دانشبنیـــان
تاســـیس کننـــد ،انجـــام میشـــود .ولـــی
قبـــا بســـیار آزاردهنـــده و وقتگیـــر بـــود.
یکـــی دیگـــر از مشـــکالت مربـــوط بـــه
محصوالتـــی اســـت کـــه بـــرای اولیـــن بـــار
وارد بـــازار میشـــوند و در حقيقـــت نویـــن
و اختراعـــی هســـتند .ایـــن محصـــوالت بـــه
دلی ــل ش ــناخته نش ــده ب ــودن ب ــرای م ــردم
در کســـب بـــازار موفـــق بـــا مشـــکالتی
روبـــهرو میشـــوند .متاســـفانه شناســـاندن
یـــک محصـــول جدیـــد نیـــاز بـــه صـــرف
هزینههـــای ســـنگین و برنامهریزیهـــای
پیچیـــدهای دارد کـــه قطعـــا بـــرای یـــک
ش ــرکت نوپ ــا دش ــوار اس ــت .مس ــائل مال ــی
هـــم کـــه جـــزء جداییناپذیـــر دغدغههـــای
یـــک شـــرکت دانشبنیـــان اســـت .ضمـــن
اینکـــه متاســـفانه اعتمـــاد کـــم مـــردم
بـــه کاالهـــای ایرانـــی نیـــز جـــزو مشـــکالت
تولیدکنن ــدگان ایران ــی اس ــت ک ــه امی ــدوارم
در آینـــده نزدیـــک برطـــرف شـــود.
ســـرمایه اولیـــه تاســـیس شـــرکت را
چطـــور تامیـــن کردیـــد؟
افـــرادی کـــه بـــا هـــم اقـــدام بـــه تاســـیس
ش ــرکت کردی ــم ،هرک ــدام ش ــغلی داش ــتند.
مثـــا مـــن دندانپزشـــک بـــودم و همـــکارم
مهنـــدس بـــرق و بخشـــی از هزینههـــا از
طریـــق شـــغل جانبـــی بچههـــا تامیـــن
میشـــد .مقـــداری هـــم از وامهـــای

کمبهـــرهای کـــه مختـــص شـــرکتهای
دانشبنیـــان اســـت و حمایتهـــای مرکـــز
رشـــد ،بهـــره گرفتیـــم.
نگـــران نبودیـــد کـــه همـــه درآمـــد
و ســـرمایهتان را وارد کار کنیـــد و
شـــرکت هـــم بـــه نتیجـــه نرســـد؟
آن زمـــان ایـــن نگرانـــی را نداشـــتیم .نـــه
بـــه ایـــن خاطـــر کـــه خطـــری وجـــود
نداش ــت ،بلک ــه ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه همگ ــی
مـــا بســـیار بـــه کارهـــای علمـــی عالقـــه
داشـــتیم و دوســـت داشـــتیم اختراعـــات
و ایدههایمـــان را بـــه تولیـــد برســـانیم.
اینکـــه از راه علـــم بـــه درآمـــد و ثـــروت
برســـیم ،برایمـــان خیلـــی ارزشـــمند بـــود.
تـــا بـــه حـــال پیـــش آمـــده بـــه
عنـــوان مدیـــر یـــک شـــرکت
دانشبنیـــان در جایـــی حضـــور پیـــدا
کنیـــد و بـــا رفتارهـــای تبعیضآمیـــز
از نظـــر جنســـیتی مواجـــه شـــوید؟
نـــه ،االن دیگـــر ایـــن مســـئله کـــه یـــک زن
مدیریـــت شـــرکتی را بـــر عهـــده داشـــته

باشـــد ،عـــادی و پذیرفتـــه شـــده اســـت.
ش ــاید ت ــا چن ــد س ــال پی ــش ای ــن موض ــوع
عـــادی نبـــود ،امـــا بـــا حضـــور گســـترده
خانمهـــا در ایـــن عرصـــه ،دیگـــر آن نـــگاه
تبعیضآمیـــز گذشـــته در جامعـــه وجـــود
نـــدارد .خوشـــبختانه مـــن هـــم در تمـــام
دوران مدیریـــت ایـــن شـــرکت هیچوقـــت
بـــا رفتارهـــای تبعیضآمیـــز اینچنینـــی
مواجـــه نشـــدهام .ضمـــن اینکـــه مـــن
در مدیریـــت ایـــن شـــرکت تنهـــا نبـــودم و
هم ــکار عزی ــزم آق ــای مهن ــدس جعف ــری در
هـــر زمـــان کـــه الزم بـــوده در کنـــار مـــن
حضـــور داشـــتهاند و دارنـــد .شـــاید بتـــوان
گفـــت یکـــی از مســـائل مثبـــت شـــرکت
دانشبنیـــان مـــا کـــه از عوامـــل اصلـــی
موفقیـــت آن نیـــز هســـت ،همیـــن حـــس
مالکی ــت و ع ــرق اعض ــا نس ــبت ب ــه ش ــرکت
و محصـــوالت آن و مشـــارکت همـــه جانبـــه
در پیشـــرفت آن اســـت .ایـــن عـــرق شـــاید
در شـــرکتهای دانشبنیـــان نســـبت بـــه
ســـایر شـــرکتها بیشـــتر باشـــد .
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گفتوگو

گفتوگو ب� عیل آبدار
بنیانگذار استارتآپ آرتسوق

هنر بازار آنالین
 راضیه احمدی 
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آرتسوق محصول و ایده علی
آبدار است که در رشته معماری
تحصیالت خود را به پایان
رسانده است ،تجربه زندگی
کوتاه مدت در خارج از کشور
برای شروع کسبوکاری نوین
در داخل کشور به او انگیزه و
ایده میدهد؛ کسبوکاری که
برای شروعش عجله زیادی
نمیکند و بنا را بر این میگذارد
که علمی و تحقیقشده در آن
گام بردارد .استارتآپی که
کسبوکار را به شکل شبکهای
اجتماعی درآورده است و از
میان تمام محصوالت و کاالهای
موجود در گام نخست صنایع
دستی را هدف خود قرار داده؛
کاالیی که هم مخاطب داخلی
دارد و هم خارجی .آرتسوق
بازاری برای فروش محصوالت
هنری و حمایت از این بازار در
حال رشد در ایران است .یک
بازار آنالین که با طراحی خوب
سایت و اطالعات مفیدی که
در آن وجود دارد ،تالش دارد
خرید محصول هنری را برای
مشتری ایرانی آسانتر کند .در
ادامه بیشتر با این کسبوکار
و نحوه کارش آشنا میشویم.

 دنیـای امـروزی ،دنیـای تکنولـوژی
اسـت کـه بـه فراخـور حـال خـود
کسـبوکار جدیـدی را راهانـدازی کرده
تـا به مـرور ،بشـر نـه به شـیوه پـدران
خـود که به روشـی جدیـد دادوسـتد را
تجربـه کند .آرتسـوق در دنیـای جدید
اسـتارتآپها چـه کسـبوکاری را برای
خـود برگزیـده اسـت؟
آرتسـوق یـک شـبکه اجتماعـی کسـبوکار
اسـت کـه میتوانـد در حوزههـای مختلـف
ورود کنـد و در حـال حاضـر و در آغـاز راه
حـوزه صنایـع دسـتی را بـرای خـود انتخـاب
کـرده اسـت .آرتسـوق تولیدکننـده ،افـراد
فعـال در بخـش بسـتهبندی و بخشـی را کـه
تولیـد مـواد اولیـه را بهعهـده دارد ،کنـار هـم
قرار داده تا محصول به دسـت مشـتری برسـد.
اتفاقی که در بازار سـنتی در حال وقوع اسـت،
این اسـت که در پروسـه تولید یـک محصول و
رسـیدن آن به دسـت مشـتری واسـطهها بین
تولیدکننـده و مصرفکننـده قـرار میگیرنـد
کـه هرکـدام خدماتـی را بـه عهـده دارنـد ،اما
در همیـن بـازه زمانـی ارائه خدماتـی همچون
بسـتهبندی کاال بـرای مدتـی خریـداری
و نگـهداری میشـود و بهاصطلاح بـازار،
خـواب سـرمایه اتفـاق میافتـد .نتیجـه خواب
سـرمایه افزایـش قیمـتنهایی و عـدمرضایت
مشـتری اسـت .البتـه در ایـن پروسـه کـه در
بـازار سـنتی اتفاق میافتـد ،خـود تولیدکننده
نیـز سـود چندانـی نمیکنـد .امـا اگـر همیـن
تولیدکننـدگان وارد آرتسـوق شـوند ،سـود
بیشـتری عایدشـان میشـود ،چـون همـه
افـراد دخیـل در کنـار هم به شـکل یـک تیم
فعالیـت میکننـد و خـواب سـرمایهای وجـود
نـدارد .در چنیـن شـرایطی حتـی موقعیـت
بـرای رقابـت بـا شـرکتهای بـزرگ نیـز مهیا
میشـود .شـبکه اجتماعـی کسـبوکار درواقع
یـک بازی برد-برد اسـت کـه هـم تولیدکننده
و هـم مصرفکننـده رضایـت دارنـد .مشـتری
از قیمـت تمامشـده پاییـن راضـی اسـت و
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تولیدکننـده از سـود بیشـتر و آرتسـوق نیـز
رضایتـش بـرای رقابـت بـا شـرکتهای بزرگ
اسـت .شـرکتهای بـزرگ چرا موفق هسـتند،
چـون بیشـترین بخـش فعالیتهـای مربوط به
یـک محصـول را خودشـان به عهـده گرفتهاند؛
از تولیـد مـواد اولیـه تـا بسـتهبندی و توزیـع.
 اسـتارتآپها کسـبوکارهایی هستند
که هـم بـه اقتصاد کمـک میکننـد ،هم
کارهـا را آسـانتر کردهانـد .آرتسـوق
با حـذف واسـطهها این سـهولت را مهیا
کـرده یـا شـیوه درخـور اسـتارتآپها
انتخاب کرده اسـت؟
آرتسـوق واسـطهها را حـذف نکـرده اسـت،
چـون هرکـدام از ایـن واسـطهها قـرار اسـت
خدماتـی بـه کاال و درنهایـت بـه مصرفکننده
ارائـه کننـد .برای همین آرتسـوق با تشـکیل
تیمـی از همـه عوامـل تولیـد ،بسـتهبندی
و توزیـع محصـول را آسـانتر کـرده اسـت.
هرکـدام از عوامـل دخیـل در تولیـد و توزیـع
کاال یـک پروفایـل دارنـد و یـک اکانـت .در هر
اکانـت مشـخص اسـت کـه هرکـدام از عوامـل
چـه خدمتـی را قـرار اسـت ارائـه دهـد .در
ایـن شـبکه ایـن ظرفیـت نیـز وجـود دارد که
شـرکتهای بزرگتـر در بخشـی که پتانسـیل
آن را دارنـد ،وارد شـوند و از آن بهـره ببرنـد.
 ایـده در اسـتارتآپها حـرف اول را
میزنـد .درواقـع ایـن کسـبوکارهای
جدید بـا ایدههایشـان شـکل میگیرند.
ایـده اولیـه آرتسـوق چگونـه شـکل
گر فت ؟
آرتسـوق بـا ایده مـن کـه در رشـته معماری
تحصیـل کـردهام ،شـکل گرفـت کـه در حـال
حاضـر مدیرعامل و بنیانگذار شـبکه اجتماعی
کسـبوکار نیز هسـتم .این ایده شـاید در ابتدا
بـه شـکل خـام و ابتدایی بـه ذهن مـن خطور
کـرد و سـالها روی آن مطالعـه انجـام شـد.
همینطـور بررسـیهایی بـه کمـک خواهـرم
کـه در دانشـگاه آلبـرت کانـادا در مقطـع
دکتـرا در حـال تحصیل هسـتند ،انجـام دادم.
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اینگونـه ایـده اولیـه تکمیـلشـد .البتـه یـک
سـالی میشـود کـه آرتسـوق بعـد از تکمیـل
ایـده وارد بـازار شـده ،امـا در همین مـدت نیز
مطالعـات و بررسـیهایی صـورت گرفتـه تـا
بـه یـک نتیجـه واحـد بـرای پیادهسـازی ایده
بر سیم .
 آرتسـوق از ابتدایـی کـه بـه شـکل
یـک ایـده بـود و تـا بـه امـروز کـه در
میـان همنوعـان خـود یعنـی دیگـر
اسـتارتآپها جایگاهـی یافتـه ،چـه
ت سـر گذاشـته است؟
پروسـهای را پش 
بعـد از شـکلگیری ایـده نیـاز بـود کـه بـازار
را بشناسـیم .بـرای همیـن بررسـی بـازار در
اولویـت قـرار گرفـت و در حوزههـای مختلـف
آن بررسـیهای گسـتردهای صـورت گرفـت.
بعـد از ایـن مرحلـه مبنـا بـر طراحـی سـایت
گذاشـته شـد و بـا کمـک گرفتـن از یـک تیم
متخصـص سـایت طراحی شـد .سـایت نیاز به
تولیدکننـدگان داشـت ،بـرای همیـن جـذب
تولیدکننـدگان در برنامـه کار قـرار گرفـت.
در ابتـدای کار ارائـه خدمـات را خودمـان
برعهـده داشـتیم تـا روابـط شـکل بگیـرد و
بتوانیـم در همیـن مـدت بـا کموکاسـتیها
آشـنا شـویم .دو ماهـی میشـود کـه سـایت
شـروع بـه کار کـرده اسـت .بعد از جمـعآوری
پروفایـل تولیدکننـدگان متوجـه خدمـات
مـورد نیـاز شـدیم و خدمـات را یـکبـه یـک
بـه آنهـا اضافـه کردیم تـا بتوانیـم کار را بهتر
گسـترش بدهیـم .البتـه این گسـترش شـامل
حـال تولیدکننـدگان نیـز میشـود .درواقـع
پروفایلهـا به شـکل شـاخهای در حـال اضافه
شـدن هسـتند و به مرور خدمات احساسشده
نیـز بـه آنهـا اضافه خواهد شـد .مـا در عرصه
صنایـع دسـتی خدمـات صـادرات و بازاریابـی
را نیـز داریـم ،چـون صنایـعدسـتی پتانسـیل
صـادرات را دارنـد و محصـوالت متعـددی
هسـتند کـه بازارهـای خوبـی بیـرون از مرزها
دارنـد .در حـال حاضـر بـه سـمت مسـیری
میرویـم کـه خدمات بـه شـرکتهای مختلف

سـپرده میشـود.
 یکـی از ارکان اصلـی بـازار کـه
سـبب میشـود در آن مانـدگار شـوی،
اعتمادسـازی اسـت .در بـازار سـنتی
مـا ایـن اعتمادسـازی را بـه شـکلهای
گوناگـون سـنتی دیدهایـم .روشهایـی
قدیمـی کـه بـه مـرور هنـوز هـم
پاسـخگوی بـازار سـنتی هسـتند.
اسـتارتآپها نیـز کسـبوکاری را بـه
سبکوسـیاق دنیـای جدیـد
ارائـه میدهنـد .بااینحـال
اعتمادسـازی بـرای آنهـا نیـز
وجود دارد تـا بتوانند مخاطبان
خـود را داشـته باشـند.
آرتسـوق چطور توانسـته این
گام اساسـی را بـردارد؟
در ابتـدای امـر مجوزهـای سـایت
و شـرکت کمـی ایجـاد اعتمـاد
میکننـد و درصـدی از اعتمـاد
مخاطـب را جلـب میکننـد .در
گام بعـدی ایـن قراردادهـا هسـتند
کـه بـه کمـک میآینـد .قراردادهـا
بـه گونـهای تنظیـم میشـوند
کـه هـم تولیدکننـده و هـم مـا
مسـئولیتهای بهعهـده گرفتهشـده
را تضمیـن کنیـم .در مسـائل اقتصـادی چـون
مـراوده مالـی وجـود دارد ،اعتمادسـازی و
تضمیـن فعالیتهـا تاثیرگـذاری باالیـی دارد.
آرتسـوق در قراردادهـای خـود بهگونـهای
عمـل میکنـد کـه طرفیـن بـه نحـوه احسـن
کارهـای خـود را انجـام بدهنـد.
 چـه متخصصانـی دور هـم جمـع
شـدهاند تا شـبکه اجتماعی کسـبوکار
آرتسـوق شـکل بگیـرد؟
تیـم دچار تغییر و تحوالت زیادی شـده اسـت.
در یـک بـازه زمانی مـا به نیروی کار بیشـتری
نیـاز داشـتیم و دورهای به نیـروی کار کمتری.
در حـال حاضـر پنـج ،شـش نفـر هسـتیم کـه
روی پـروژه سـنگینتر کار میکنیـم .البتـه

گروهـی نیـز مسـئولیتهای بخشهـای
گوناگـون را بـه عهـده دارند؛ بخـش آیتی که
زیرمجموعههایـی مثـل برنامهنویسـی را در
خـود جـای داده اسـت ،کارشناسـان هنـری را
نیـز در مجموعـه داریـم که در رشـته معماری
تحصیـل کردهاند .متخصصان هـوش مصنوعی
و صنایـع را نیـز در گـروه داریـم.
 فعالیت اقتصادی و راهاندازی کسبوکار
در ابتـدای امـر بـا سـرمایهگذاری معنـا

مییابـد و کسـبوکارهای دنیـای
جدیـد نیـز از این امر مسـتثنا نیسـتند.
آرتسـوق با چـه میـزان سـرمای ه اولیه
وارد دنیـای اسـتارتآپها شـد؟
آرتسـوق مثـل بیشـتر اسـتارتآپها بـا یک
ایـده و سـرمایهگذاری خانوادگی شـکل گرفت.
سـرمایهگذاری کـه خیلـی چشـمگیر نبـوده
اسـت؛ سـرمایهای چندمیلیونی.
 تبلیغـات بخـش الینفـک زندگـی
امـروزی اسـت و همه کاالها سـعی دارند
بـه نوعـی خـود را در ذهـن مشـتری
مانـدگار کننـد .اسـتارتآپها نیـز نه به
شـیوههای قدیمـی ،بلکـه بـه روش خود
تبلیغـات دارند .آرتسـوق بـرای معرفی
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خـود و جـذب مخاطـب از چـه تبلیغاتی
سـود برده اسـت؟
تبلیغــات گســتردهای نداشــتهایم و بیشــتر
یکســری تبلیغــات خــرد در شــبکههای
اجتماعــی بــوده کــه در ابتــدای امــر
صــورت گرفتــه اســت .در زمینــه جــذب
تولیدکننــدگان کــه گام اول شــبکه اجتماعــی
کسـبوکار اســت ،نیــازی بــه تبلیغات نیســت،
چــون تنهــا کافــی اســت تولیدکننــده اضافــه
شــود .البتــه آرتســوق وظیفــه شناســایی
تولیدکننــدگان واردشــده را بــه عهــده دارد،
چــون جــذب بــه صــورت رایــگان اســت و
تولیدکننــدگان میتواننــد پروفایــل بســازند و
حتــی میتواننــد فــروش داشــته باشــند .امــا
شناســایی تولیدکننــدگان وارد فعالیــت شــده
بــا آنهــا وظیفــه آرتســوق اســت.
 همـه کسـبوکارها بـه راه میافتنـد تا
بـا گـردش مالـی مناسـب به سـوددهی
برسـند .درواقـع بقـای کسـبوکارها
بسـته بـه گـردش مالیشـان اسـت.
اسـتارتآپها نیـز بخـش جدیـدی از
اقتصـاد هسـتند و گـردش مالـی نیـز
ی دو مـاه فعالیت
دغدغه آنهاسـت .طـ 
آرتسـوق از گـردش مالی خـود رضایت
داشـته است؟
مـا بـه تناسـب دو مـاه فعالیـت گـردش مالـی
خوبـی را تجربـه کردهایـم .تـا بـه اینجـای
کار رضایـت داریـم ،امـا ایـن کفایـت نمیکند
و بایـد پیـش برویـم تـا گـردش مالـی بهتـری
را تجربـه کنیـم .نکتـهای که در مـورد گردش
مالـی آرتسـوق صـدق میکنـد ،ایـن اسـت
کـه آرتسـوق از فـروش سـود نمیکنـد،
بلکـه پلنهـای مختلفـی وجـود دارد که سـود
حاصـل شـرکت از آنهاسـت.
 در دنیـای اسـتارتآپها مـا ایدههایی
را شـاهدیم که از نمونههای مشـابه خود
الگوبـرداری و بومیسـازی شـدهاند.
آرتسـوق نمونـه مشـابه خـود را بیرون
از مرزهـا دارد؟
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آرتسـوق نمونـه خارجـی نـدارد .مـا
جسـتوجوهای زیـادی داشـتیم ،امـا در میان
اسـتارتآپها نمونـه مشـابه نیافتیـم .در ظاهر
شـباهتهایی بـا برخـی نمونههـای خارجـی
وجـود دارد ،ولـی اتفاقـی کـه میافتـد ،پشـت
سـایت اسـت کـه سـبب میشـود روابـط بـه
ایـن شـکل بـه وجـود بیاینـد .درواقـع مـا
شـرکت یـا سـایتی را کـه بـه این شـیوه عمل
کنـد ،نیافتیـم ،حتـی در نمونههـای خارجـی.
چـون کار سـخت و زمانبـری اسـت و شـاید
از حوصلـه خیلیهـا خارج باشـد .بـرای همین
بـه جرئـت میتـوان گفـت ایـده کاملا داخلی
اسـت و نمونـه خارجـی نـدارد.
 هر کسـبوکار نوپایـی نیازمند حمایت
اسـت تـا بتواند به مـرور روی پـای خود
بایسـتد و بـه برنامههـا و هدفهـای
خـود دسـت بیابـد .از آنجایـی کـه
اسـتارتآپها کسـبوکارهای جدیـدی
در ایـران هسـتند و عمـر کوتاهـی را در
ایـن بـازار پشتسـر گذاشـتهاند ،نیـاز
بـه حمایـت بیشـتر احسـاس میشـود.
آیـا ایـن حمایتهـا وجـود دارد؟
بیشـک دولتهـا بایـد از ایـن کسـبوکارها
حمایـت کننـد ،چـون اقتصـاد فـردا به دسـت
همیـن کسبوکارهاسـت .اما متاسـفانه ما تنها
صحبـت از حمایتهـا را داریـم و در عمل چیز
مشـهودی بـه نام حمایـت از این کسـبوکارها
را شـاهد نیسـتیم .اسـتارتآپها آمدهانـد تـا
بـه چرخـه اقتصـاد بپیوندند و کمکـی برای آن
باشـند .همیـن کـه مـا در این چرخه بـا خواب
سـرمایه روبـهرو نیسـتیم و زمینـه بـاال رفتـن
قـدرت خریـد مـردم را مهیـا میکنیـم ،یعنـی
یـک گام رو بـه جلـو ،که نیـاز بـه حمایتهای
بیشـتری دارد کـه متاسـفانه خیلـی کـم اتفاق
میافتـد.
 در حمایـت از اسـتارتآپها چـه
انتظـاری از پارکهـای علـم و فنـاوری
مـیرود؟
پارکهـا مبنـای ماهیـت وجودیشـان حمایت

اسـت؛ حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان و
اسـتارتآپها .بـه اعتقـاد مـن اسـتارتآپها
نیـاز بـه معرفـی بیشـتر دارنـد و نیـاز اسـت
کـه ظرفیتهـا و قابلیتهـای ایـن کسـبوکار
نوپـا بـه همـه معرفـی شـود .آشـنایی کاربران
بـا ایـن نـوع از کسـبوکار و سـاختار و رونـد
رشـدش میتوانـد بـه ایـن نـوع کسـبوکار
رونـق بدهـد و بـه صـورت زنجیـروار بـه نفـع
تمـام کسبوکارهاسـت .مـا سـعی داریـم بـه
سـمت دانشبنیـان شـدن برویـم ،چـون هـم
ایـده خالقانه اسـت و هـم به چرخـه اقتصادی
کمـک میکنـد.
 فضـای اسـتارتآپها در ایـران به چه
شـکل اسـت و آیا میتـوان به ایـن نوع
از کسـبوکار امیـدوار بـود؟ و اینکـه
آینـده اسـتارتآپها در ایـران چگونـه
ترسـیم میشـود؟
فضـای خوبـی بـر اسـتارتآپها حاکـم اسـت
و میتـوان آینـده روشـنی بـرای آن متصـور
بـود .امـا یـک ایـراد بـه آن میتـوان گرفـت؛
اینکـه همـه بـه دنبـال کپی کـردن هسـتند،
حتـی کپـی از اسـتارتآپهای داخلـی .کپـی
از نمونـه خارجـی بد نیسـت ،امـا در این حد و
انـدازه مناسـب نیسـت .مـا نیازها و مشـکالتی
و حتـی ظرفیتهایـی داریـم کـه میتواننـد
بـه شـکل ایـده یـک اسـتارتآپ جدیـد بـه
وجـود بیاورنـد و مسـئلهای را در یـک عرصـه
حـل کننـد .ایـن امـکان وجـود دارد کـه یـک
ایـده خارجـی در حـال حاضـر در داخل جواب
ندهـد .البتـه پاییـن بـودن سـطح مطالعـه نیز
مزیـد بر علت شـده اسـت .آینـده خوبی پیش
روی استارتآپهاسـت .عـدهای در ایـن عرصه
خـوب جـواب گرفتهاند و گروهی نیز در مسـیر
درسـت گام برمیدارنـد و میتواننـد موفـق
شـوند .اسـتارتآپها نیـاز جامعـه هسـتند.
دو سـال گذشـته بیشـتر افـراد از اینترنـت
اسـتفاده میکردنـد ،امـا یا بـا خریـد اینترنتی
ناآشـنا بودنـد ،یا به آن اعتماد نداشـتند .اما در
حـال حاضـر ،همـه چیز اینترنتی شـده اسـت

و بـرای همیـن نیـاز اسـت طـی چنـد سـال
آینـده اسـتارتآپهای قـوی بـه وجـود بیایند
و فعالیـت کننـد.
 هـر مسـیر جدیـدی بیشـک موانع و
چالشهایـی پیشروی خـود دارد .موانع
کسـبوکار جدید ایـران چه مشـکالتی
را باید پشـت سـر بگذارد؟
یکی از چالشهای اساسـی اسـتارتآپها نبود
حامـی اسـت .بیشـتر اسـتارتآپها بـا تکیـه
بـر داراییهـای خـود پیـش میرونـد و بـرای
همیـن پـا گرفتـن آنهـا زمانبـر اسـت .البته
دوام آوردن تـا آن زمـان نیـز خـود مسـئلهای
جـدی اسـت .خیلـی از اسـتارتآپها شـاید
بتواننـد وارد دنیـای جدیـد شـوند ،امـا اکثـرا
بـه دلیـل همیـن عـدم حمایتهـا نمیتواننـد
ادامـه بدهنـد و بـه نتیجـه برسـند.
 اسـتارتآپها در رقابـت بـا بـازار
سـنتی چـه تاثیـری خواهنـد داشـت؟
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در
حـال وقـوع اسـت ،ایـن بازار سـنتی اسـت که
بایـد بـا مـا رقابـت کنـد .چـون قیمـت نهایی
مـا خیلـی پایینتـر از بـازار سـنتی اسـت و
مشـتری به مـرور جذب ایـن شـبکهها خواهد
شـد .البتـه مـا در تالشـیم آرام آرام وارد بـازار
شـویم و در قسـمتهای مختلـف رقابـت را
ایجـاد کنیم.
 یکـی از خصوصیـات بـارز جوانـی
آیندهنگـری اسـت .آرتسـوق نیـز
محصـول رویـای جوانـی اسـت .ایـن
رویـا چـه آینـدهای را برای خـود متصور
اسـت؟
مــا بــه بینالمللــی شــدن فکــر کردهایــم.
فیسبــوک یــا اینســتاگرام از جایــی شــروع
کردهانــد ،امــا حــاال جهانــی هســتند .ایــن
شــبکه اجتماعــی نیــز میتوانــد .دیــدگاه
مــا جهانــی اســت .محصــوالت زیــادی وجــود
دارنــد کــه بــه کشــورهای دیگــر صــادر
میشــوند .ایــن شــبکه میتوانــد چنیــن کار
و خدمتــی را ارائــه بدهــد.
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امـروزه بیـش از  ۱۰۰۰ماهواره/فضاپیمـای
فعـال در فضـا وجـود دارد .از میـان آنهـا فقط
تلسـکوپ فضایـی هابـل و ایسـتگاه فضایـی
بینالمللـی بـرای تعمیـرات محـدود در مـدار
طراحـی شـدهاند .چراکـه تعمیـرات رباتیـک
بسـیار چالشبرانگیـز اسـت.
ناسـا در حـال کار روی یـک فضاپیمـای
رباتیـک بـه نـام ریسـتور-ال ()Restore-L
اسـت کـه قـادر بـه تعمیـر و سوخترسـانی به
ماهوارههـای مـدار ارتفـاع پایین ( )LEOاسـت.
ایـن فضاپیما به ابـزار ،فناوریهـا و تکنیکهای
مـورد نیـاز بـرای افزایش طـول عمـر ماهوارهها
مجهـز شـده و حتـی بـرای خدمترسـانی بـه
ماهوارههایـی کـه بـرای تعمیر در مـدار طراحی
نشـدهاند هـم قابـل اسـتفاده خواهـد بـود.
فضاپیمـای ریسـتور-ال در اولیـن ماموریـت
خـود بـه ماهـوار ه لندسـت  ۷در مـدار متصـل
شـده و ضمـن سوخترسـانی آن را جابهجـا
خواهـد کـرد .ولـی کاربـرد ریسـتور-ال بـه
همینجـا ختـم نمیشـود .ایـن فضاپیمـا بـه
دارنـدگان ماهـوار ه راههـای جدیـدی بـرای
مدیریـت کارآمـد و ارتقـای نـاوگان خـود داده
و بـا افزایـش عمـر مفیـد ماهوارههـا امـکان
کسـب درآمـد بیشـتر از سـرمایهگذاری اولیـه
را بـرای آنهـا فراهـم مـیآورد .بهعنـوان مثال
اگـر صفحات خورشـیدی یـا یکـی از آنتنهای
ارتباطـی ماهـواره هنـگام راهانـدازی در مـدار با
مشـکلی مواجه شـود ،یک فضاپیمای تعمیراتی
دارای دوربینهـای بازرسـی و ابـزار مـورد نظـر
میتوانـد ماهـواره ازدسـترفته را بازیابـی کنـد
و جلـوی میلیونهـا دالر زیـان مالـی را بگیـرد.
انجـام موفقیتآمیز این ماموریت نشـان خواهد
داد کـه فناوریهـای مربـوط به خدمترسـانی
در مـدار بـه بلـوغ کافـی بـرای اسـتفاده در
ماموریتهـای دیگـر ناسـا ازجملـه اکتشـافات
علمی رسـیدهاند .ناسـا بـه کمک ایـن فضاپیما
در کنـار انجـام تعمیـرات ماهـوارهای بـه دنبال
اثبـات فناوریهـای دیگـری اسـت کـه انسـان
را یـک گام بـه رسـیدن بـه کـره مریـخ نزدیک

میکننـد .علاوه بـر ایـن ناسـا قصـد دارد
فناوریهـای ریسـتور-ال را بـه موسسـات
تجـاری منتقـل کنـد تـا صنعـت تجـاری
تعمیـرات ماهوارههـا در داخـل ایـاالت متحـده
شـکل بگیـرد.
وجـود ایـن امکانـات میتوانـد از روشهـای
نوآورانـهای بـه صاحبـان ماهوارههـا در مدیریت
بهتـر داراییهـای فضایـی خـود کمـک کنـد.
ماننـد پرتـاب ماهـواره بـا نصـف سـوخت مورد
نظـر بـرای کاهـش وزن و قابلیـت حمـل
ابـزارآالت بیشـتر.
کاربردهـای قابل تصـور برای ایـن فناوریها در
آینده شـامل سـاخت و مونتاژ ماهـواره در مدار،
ایسـتگاه سوخترسـانی ماهـوارهای ،تعمیـر
رصدخانههـا و مدیریت زبالههای فضایی اسـت.
تبدیـل ایـده ایـن خدمات بـه واقعیـت ،نیازمند
سـالها تسـت و سـاعتها طراحـی در کنـار
توسـعه پنـج فنـاوری جدیـد اسـت .ایـن
فناوریهـای کلیـدی عبارتانـد از:
 .۱سامانه ناوبری نسبی خودکار و همزمان
حسگرهـا ،الگوریتمهـا و پردازندههـا بـا
همـکاری یکدیگـر فضاپیمـا را بـه سلامت بـه
ماهـواره هـدف میرسـانند.
 .۲خدمات اویونیک
عـــاوه بـــر دریافـــت و پـــردازش دادههـــای
حسگرهـــا ،ایـــن المانهـــا محـــل مالقـــات
و فعالیتهـــای رباتیـــک فضاپیمـــا را کنتـــرل
میکننـــد.
 .۳بازوهای مکانیکی هنرمند
دو بـازوی چابـک و مانورپذیر بـه کمک نرمافزار
ویـژهای وظایـف محولـه را بـا دقـت بـه انجـام
میرسـانند.
 .۴ابزارآالت پیشرفته
ابـزارآالت پیچیده و چنـدکاره ،عملیات مختلف
تعمیراتـی و خدماتی را انجـام میدهند.
 .۵سامانه انتقال سوخت
ایـــن ســـامانه مقـــدار مناســـب ســـوخت را
در دمـــا ،فشـــار و نـــرخ معیـــن بـــه ماهـــواره
منتقـــل میکنـــد.
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از ته دل بخندید
 نسیم دانایی 

یــک روز شــلوغ کاری و پراســترس را تصــور
کنیــد؛ گزارشهایــی کــه بــا تاخیــر به دســتتان
میرســد ،تلفنهــای کاری کــه تمامــی نــدارد،
مشــتریهایی کــه بــرای تحویــل کارشــان
عجلــه دارنــد و هــزار چیــز دیگــر کــه میتوانــد
اضطرابتــان را تــا بینهایــت بــاال ببــرد .ایــن
اســترسهای روزمــره شــاید در همــان لحظــه
خیلــی مهــم بــه نظــر نرســند ،امــا بــه مــرور
کــه مزمــن میشــود ،هــم جســم و هــم روح
را خســته میکنــد و صدهــا عالمــت عجیــب
و غریــب برایتــان بــه وجــود مـیآورد کــه شــاید
حتــی فکــرش را نکنیــد .در ادامــه بــا راهکارهای
ســادهای آشــنا میشــوید کــه میتوانــد
اســترس را در نطفــه خفــه کنــد.

آدامس بادکنکی بجوید!

دفعــه بعــد کــه اســترس گرفتیــد ،خودتــان را
بــه اولیــن ســوپرمارکت ســر راهتــان برســانید
و یــک بســته آدامــس بادکنکــی بخریــد.
مطالعــات نشــان داده کــه جویــدن آدامــس
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اســترس را کــم میکنــد و بــه از بیــن بــردن
اضطــراب کمــک میکنــد .بعضــی از محققــان
معتقدنــد کــه عمــل ریتمیــک جویــدن آدامس
باعــث بهبــود جریــان خــون در مغــز میشــود.
درحالیکــه عــدهای دیگــر معتقدنــد کــه
ایــن طعــم و مــزه و بــوی آدامــس اســت کــه
افســار اســترسهای روانــی را میکشــد و
آرامشبخــش اســت.

از دفرت کار بیرون بزنید

اگــر مســئله کاری باعــث استرســتان شــده
اســت ،بهتــر اســت چنــد لحظــه از دفتــر بیــرون
برویــد .مهــم نیســت کــه مســیر دوری را انتخاب
میکنیــد یــا نه ،همیــن کــه از آن محیــط خارج
میشــوید ،بهخصــوص اگــر بتوانیــد خودتــان
را بــه پــارک یــا فضــای ســبز برســانید و چنــد
حرکــت بدنــی ســاده انجــام دهیــد ،استرســتان
بهشــدت کــم میشــود .اگــر اهــل ورزش هــم
نیســتید ،بــا چنــد قــدم ســاده کــه برمیداریــد،
از اســترس دور میشــوید.

بخندید ،آن هم خنده واقعی!

اگــر یــک بــار دیگــر یــک نفــر بــه شــما گفــت
بــه اســترسهایتان بخندیــد ،چشــمهایتان را
گــرد نکنیــد ،یــا چشـمغره نرویــد ،چــون حتــی
علــم هــم ثابــت کــرده اســت کــه لبخنــد زدن
خنــده واقعــی کــه عــاوه بــر ماهیچههــایاطــراف دهــان ،ماهیچههــای اطــراف چشــم را
هــم درگیــر میکنــد -باعــث کاهــش پاســخ
بــدن بــه اســترس میشــود ،حتــی اگــر واقعــا
در آن لحظــه احســاس شــادی نکنیــد .عــاوه بر
ایــن لبخنــد زدن باعــث میشــود کــه ضربــان
قلــب بهســرعت پاییــن بیایــد و موقعیــت
اســترسزا از بیــن بــرود.

بوی اسطخدوس را استشامم کنید

کمــی اســانس اســطخدوس یــا گیاه خشــک آن
را تــوی کشــوی میــز یــا اتومبیلتــان نگــه داریــد
و دفعــه بعــد کــه دچــار اســترس شــدید ،چنــد
دقیقــه آن را جلــوی بینیتــان بگیریــد و عطــر
بینظیــرش را استشــمام کنیــد .حتــی مالیــدن
یکــی دو قطــره روغــن اســطخدوس بــاالی لــب
میتوانــد بــه رفــع اســترس کمــک کنــد.

موسیقی گوش دهید

قــرار اســت در یــک جلســه کاری مهــم شــرکت
کنیــد و اســترس داریــد؟ پیــش از رســیدن
بــه محــل کار ،هندزفریهــا را تــوی گوشــتان
بگذاریــد و صــدای موزیــک را زیــاد کنیــد .یکــی
از پژوهشهــای دانشــگاهی کــه در مــورد تاثیــر
موســیقی بــر اســترس انجــام شــده ،نشــان داده
اســت شــنیدن موســیقی ،بهخصــوص موســیقی
کــر ،هورمــون کورتیــزول را کاهــش میدهــد
و حتــی از شــنیدن صــدای جریــان آب هــم
آرامشبخشتــر اســت.

گفتوگوهای درونیتان را مثبت نگه دارید

قطعــا شــما هــم ایــن شــرایط را تجربــه
کردهایــد کــه وقتــی اســترس و اضطــراب
توگوهــای
درونیتــان زیــاد میشــود ،گف 

درونیتــان هــم تــا حــدی منفــی میشــود.
ممکــن اســت مــدام خودتــان را ســرزنش کنید،
یــا بابــت همــه اتفاقــات پیشآمــده خودتــان را
مقصــر بدانیــد .امــا یادتــان باشــد کــه ایــن کار
نهتنهــا بــه رفــع اســترس کمکــی نمیکنــد،
بلکــه بــه مــرور باعــث افزایــش ســطح آن نیــز
میشــود .بنابرایــن بهتــر اســت تــا حــد امــکان
توگوهــای درونیتــان را
در ایــن شــرایط گف 
مثبــت نگــه داریــد و بــا جمالتــی مثــل همــه
چیــز درســت میشــود ،یــا باالخــره میفهمــم
چطــور بایــد ایــن قضیــه را حــل کنــم،
روحیهتــان را تقویــت کنیــد.

اسرتسهایتان را بنویسید

یکــی از میانبرهــای روانــی روی کاغــذ آوردن
افــکار استرسزاســت .وقتــی ایــن فکرهــا را
روی کاغــذ مینویســید ،بهتــر میتوانیــد
برایشــان راهحــل پیــدا کنیــد ،یــا یــک طــرح
کلــی بــرای رفعشــان بکشــید .فرقــی نمیکنــد
نوشــتن روی آیپــد یــا لپتــاپ را ترجیــح
میدهیــد ،یــا میخواهیــد بــا مــداد روی کاغــذ
بنویســید .نکتــه مهــم ایــن اســت که نســبت به
احساســاتتان صــادق باشــید.

با یک دوست صحبت کنید

اگــر ذهنتــان پریشــان اســت و احســاس
میکنیــد در گردابــی از احساســات متضــاد
افتادهایــد ،بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا
یکــی از دوســتان صمیمــی یــا افــراد نزدیــک
خانوادهتــان قــرار بگذاریــد و دربــاره شــرایطتان
بــا او حــرف بزنیــد ،بهخصــوص اگــر خــود آن
شــخص قبــا شــرایط مشــابه شــما را تجربــه
کــرده اســت.

ورزش کنید

کافــی اســت کمــی بدنتــان را حرکــت دهیــد
قوخویتــان بهتــر شــود،
و عــرق کنیــد تــا خل 
ذهنتــان از افــکار نگرانکننــده تخلیــه شــود و
روحیهتــان بهبــود پیــدا کنــد .
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یکــی از مهمتریــن ســوالهایی کــه در
فضــای کســبوکار مطــرح میشــود ،ایــن
اســت کــه چــرا بعضیهــا بهســرعت بــا
شکســت مواجــه میشــوند ،ولــی برخــی
دیگــر پلههــای ترقــی را یکــی بعــد از
دیگــری میپیماینــد و حتــی کســبوکار
موفــق جدیــدی را آغــاز میکننــد .بدتریــن
بخــش داســتان ایــن اســت کــه مــا معمــوال
اطالعــی در مــورد مســیر غلطــی کــه در آن
حرکــت میکنیــم نداریــم و زمانــی متوجــه
ایــن قضیــه میشــویم کــه دیگــر خیلــی
دیــر اســت! ایــن مســئله کامــا عــادی
بــه نظــر میرســد ،چــون اگــر کارآفریــن
میدانســت کــه در مســیر غلطــی گام
برمــیدارد ،میتوانســت تغییراتــی در کارش
ایجــاد کنــد و تجــارت خــود را نجــات دهــد.
امــا ایــن آگاهــی معمــوال خیلــی دیــر اتفــاق
میافتــد .بســیاری از ایــن افــراد از مکانیســم
انــکار اســتفاده میکننــد ،درحالیکــه بقیــه
ایــن لشــکر شکســتخورده از اشتباهاتشــان
آگاهــی ندارند .امــا مهمتریــن موضــوع ایــن
اســت کــه یــک کسـبوکار همیشــه بهخاطــر
کارآفرینــش شکســت میخورد .دکتــر گریــم
ادواردز ،مشــاور شــغلی ،معتقد اســت کــه
برنامهریــزی مــداوم بــرای موفقیــت خیلــی
مهمتــر از داشــتن یــک نقشــه و فرمــول
مشــخص اســت .او میگویــد کــه بیــش
از  28میلیــون تجــارت کوچــک در آمریــکا
وجــود دارد کــه فقــط حــدود  50درصدشــان
باقــی میماننــد و بقیهشــان از بیــن خواهنــد
رفــت .موضــوع ناراحتکننــده دیگــر ایــن
اســت کــه فقــط یکســوم ایــن تجارتهــا
بیــش از  10ســال باقــی میماننــد .دالیــل
زیــادی بــرای شکســت ایــن کســبوکارها
وجــود دارد کــه در ادامــه بخشــی از آنهــا
را میخوانیــد.

داشــتن یــک محصــول عالــی کافــی نیســت،
چــون شــما بــرای موفقیــت بایــد در کنــار
محصــول عالــی ارزش خــاص و متفاوتــی
را در محصولتــان ارائــه کنیــد تــا در ایــن
بــازار شــلوغ از رقبــا عقــب نیفتیــد .چــه
پارامترهایــی باعــث میشــود کــه از رقابــت
عقــب نیفتیــد؟ دانســتن اینکــه رقبــای
شــما چــه کاری را بهتــر از شــما انجــام
میدهنــد ،بــرای موفقیــت در کســبوکار
بســیار مهــم اســت .اگــر شــما نتوانیــد ایــن
تفــاوت را ایجــاد کنیــد ،احتمــال موفقیتتــان
بســیار انــدک اســت.

فقدان برنامهریزی

بیتوجهی به نیاز مشرتی

نداشــتن برنامهریزیهــای کوتــاه و بلندمــدت

میتوانــد بــه شکســت یــک تجــارت منجــر
شــود .برنامــه اصولــی بــرای یــک تجــارت
موفــق بایــد مشــخص کنــد کــه شــما قــرار
اســت در طــول چنــد مــاه آینــده و حتــی
چنــد ســال آینــده بــه کجــا برســید .ایــن
برنامهریــزی بایــد شــامل اعــداد و ارقــام
مشــخص و دقیــق باشــد .یــک برنامــه وب
بایــد شــامل تمــام کارهایــی باشــد کــه بــرای
رســیدن بــه موفقیــت در تجــارت خــود بایــد
انجــام دهیــد ،بــه همــراه تاریــخ دقیــق
پرداختــن و رســیدن بــه آنهــا.

رهربی ضعیف

رهبــری ضعیــف بهراحتــی یــک تجــارت را
در مســیر شکســت قــرار میدهــد .فرامــوش
نکنیــد کــه هــر فــردی ممکــن اســت اشــتباه
کنــد ،امــا یــک کارآفریــن موفــق بایــد بتوانــد
در بیشــتر مواقــع تصمیمهــای درســتی
بگیرد .بــرای موفقیــت در فضــای کس ـبوکار
بایــد مطالعــه کنیــد و مهارتهــای جدیــدی
یــاد بگیریــد تــا تواناییتــان را بــرای رهبــری
تقویــت کنیــد.

متفاوت نبودن

شــاید ایــن جملــه را کــه «حــرف آخــر را
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مشــتری میزنــد» ،از کارآفرینــان زیــادی
شــنیده باشــید ،امــا خبــر بــد ایــن اســت
کــه فقــط درصــد پایینــی از کارآفرینهــا و
صاحبــان کس ـبوکار بــر اســاس ایــن جملــه
عمــل میکننــد .بیتوجهــی بــه شــناخت
مشــتری و نیازهایــش میتوانــد موجــب
ناکامــی در کسـبوکار شــود .پــس هــر چنــد
وقــت یــک بــار از مشــتریانتان بپرســید
کــه آیــا هنــوز هــم از کاالی شــما رضایــت
دارنــد؟ آیــا اگــر تغییــری در کاال یــا خدمــات
خــود ارائــه کنیــد ،رضایتمنــدی مشــتریان
افزایــش پیــدا میکنــد؟ آیــا بــه نظــرات
آنهــا گــوش میدهیــد؟

درس نگرفنت از شکستها

همــه مــا میدانیــم کــه اشــتباهاتمان تــا چــه
انــدازه میتوانــد بــد و ناخوشــایند باشــد ،اما
موضــوع بدتــر ایــن اســت کــه کارآفرینــان
معــدودی هســتند کــه از ایــن اشــتباهات
درس میگیرنــد .یادتــان باشــد کــه
شکســت دالیــل زیــادی دارد ،امــا یادگیــری
و تجربهانــدوزی از اشــتباهات میتوانــد
کارآفرینــان را بــرای روزهــای ســخت آمــاده
کنــد .فرامــوش نکنیــد کــه یادگیــری از
اشــتباهات میتوانــد کار ســختی باشــد ،امــا
در لحظــات ســخت کمــک بزرگــی بــه شــما و
تجارتتــان خواهــد بــود.

مدیریت ضعیف

نداشــتن اعتمــاد بــه دیگــران ،گــوش نــدادن
بــه دیگــران ،پیــروی نکــردن از اســتانداردهای
مشــخص و سیســتمی ،ارتباطــات ضعیــف و
عــدم دریافــت بازخــورد از مشــتری ،همگــی
مثالهایــی از مدیریــت ضعیــف هســتند
کــه شــما را بــه ســمت شکســت هدایــت
میکننــد.

فقدان رسمایه

نبــودن ســرمایه مناســب از همــان ابتــدا
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یــک عالمــت خطــر بــزرگ اســت کــه باعــث
میشــود در پرداخــت اقســاط و هزینههــای
جــاری خــود دچــار مشــکل شــوید .نداشــتن
ســرمایه مناســب میتوانــد ســرعت رشــد
تجــارت شــما را نیــز ُکنــد کنــد.

ارزیابی ناکارآمد

ارزیابـی کار خیلـی خوبـی اسـت ،امـا زمان در
ایـن میان اهمیت زیـادی دارد .به زبان سـاده،
اگـر در زمان مناسـبی شـرایط کسـبوکارتان
را ارزیابـی نکنید ،خیلی راحت آن را در مسـیر
نابـودی و شکسـت قـرار میدهیـد .بهعنـوان
مثـال ارزیابـی در زمان نامناسـب ممکن اسـت
باعـث شـود خیلی زودتـر از موقع افـراد زیادی
را اسـتخدام کنیـد و هزینـه زیـادی را هـم
صـرف تبلیغـات کنیـد ،امـا نتیجـهای برایتـان
نداشته باشد   .

نداشنت مکان مناسب

نداشــتن مــکان خــوب بــرای ارائــه خدمــات
و محصــوالت ،ضعفــی اســت کــه بهســختی
میتــوان از آن چشمپوشــی کــرد .البتــه
اهمیــت ایــن مســئله بســتگی زیــادی بــه
نــوع تجــارت شــما دارد .مثــا اگــر کاالیــی که
عرضــه میکنیــد ،حتمــا باید توســط مشــتری
دیــده شــود ،بنابرایــن بایــد جایــی را بهعنــوان
مــکان کسـبوکار یــا تجارتتــان انتخــاب کنید
کــه دسترســی بــه آن آســان باشــد.

فقدان سوددهی

در درجــه اول بایــد بگوییــم کــه درآمــد شــما
بــا ســودی کــه از کســبوکارتان کســب
میکنیــد ،بــا هــم متفــاوت اســت .بهعنــوان
یــک کارآفریــن حواســتان بایــد همیشــه بــه
ســوددهی تجارتتــان باشــد .ســودی کــه شــما
از کســبوکارتان کســب میکنیــد ،کمــک
زیــادی بــه رشــد اســتارتآپ یــا شــرکتتان
میکنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه
تنهــا  40درصــد از تجارتهــای کوچــک

ســودده هســتند و در  30درصــد مــوارد
تجارتهــای کوچــک ضــرر میدهنــد.

مدیریت مالی ضعیف

مدیریــت مالــی از همــان ابتــدای کار
میتوانــد بهعنــوان یــک رکــن اساســی
تجــارت ،باعــث موفقیــت یــا شکســت شــما
شــود .بنابرایــن اگــر تــازه شــروع بــه کار
کردهایــد ،حتمــا از نرمافزارهــای حسابرســی
حرفـهای اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد تمــام
تصمیمگیریهایتــان بــر پایــه اعــداد دقیــق
و واقعــی باشــد .اگــر هــم در حســابداری
تبحــر نداریــد ،شــخصی را اســتخدام کنیــد تــا
ایــن کار را بــرای شــما انجــام دهــد .مطمئــن
باشــید کــه ایــن کار در بلندمــدت بــه نفــع
شــما و کســبوکارتان خواهــد بــود.

نداشنت مترکز کافی روی کار

بـدون تمرکز ،شـما جایگاه رقابتـی خود را در

بـازار از دسـت میدهیـد .عـدم تمرکـز مانعـی
محکـم در مقابـل تصمیمگیریهـای منطقـی
شـما خواهـد بـود و باعـث میشـود بهسـرعت
تجـارت شـما در بـازار رنـگ ببازد.

اســتفاده از حســابهای کاری بــرای
امــور شــخصی

یادتــان باشــد حســابهای مالــی شــما تفــاوت
زیــادی بــا حســاب بانکــی شــخصیتان دارد،
بــه همیــن دلیــل برداشــت از ایــن حســاب
بایــد بــا برنامهریــزی و دقــت خاصــی انجــام
شــود.

انتخاب رشیک اشتباهی!

همــه مــا میدانیــم کــه موفقیــت در تجــارت
در کنــار یــک شــریک و همــکار خــوب کار
ســادهتری اســت ،امــا انتخــاب اشــتباه
اگــر ســبب نابــودی کســبوکارتان نشــود،
حداقــل بــه شــما آســیب میزنــد .
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معماری ا�ان منبیع اهلام ب خ
�ش ب�ای معماران معارص ج�ان-گزاره سوم
ی

گزارش

درونمایه هنر و معماری معاصر
ایران ،جوهر بینظیر تاریخ و
فرهنگ ایرانی است
 علی رنجیپور 
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عکس :رضا عزیزی
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معمـــاری یکـــی از جلوههـــای فرهنـــگ
و هنـــر معاصـــر ایـــران اســـت؛ کشـــوری
کـــه آن را بهعنـــوان یکـــی از پدیدههـــای
عجی ــب و غری ــب و ناش ــناخته دنی ــای جدی ــد
میشناســـند کـــه پشـــتش بـــه تاریخـــی
که ــن -و آن ه ــم ناش ــناخته و کمش ــناخته-
گ ــرم اس ــت و تعریف ــی ش ــخصی و متف ــاوت
از مدرنیتـــه دارد؛ ماننـــد هـــر چیـــز دیگـــر.
دو هـــزار و چهارصـــد ســـال پیـــش اســـکندر
مقدونـــی ایـــران را فتـــح کـــرد .تخـــت
جمشـــید را آتـــش زد و داریـــوش ســـوم را از
پادشـــاهی پاییـــن کشـــید .شـــکوه باســـتانی
ایـــران از دســـت رفـــت ،چنانکـــه طومـــار
خیلـــی از تمدنهـــای بـــزرگ را اســـکندر در
هـــم پیچیـــد .امـــا از خاکســـتر آتشـــی کـــه
اســـکندر بـــه راه انداخـــت و روی شـــانههای
بازمان ــدگان او در ای ــران چی ــز دیگ ــری پدی ــد
آمـــد کـــه نـــه ایـــران بـــود و نـــه یونـــان.
درواقـــع هـــم ایـــران بـــود و هـــم یونـــان.
یونانـــی ایرانیشـــده و ایرانـــی کـــه هـــر
پدیـــدهای را -هـــر چقـــدر هـــم کـــه ســـخت
و اســـتوار باشـــد -در خـــود حـــل میکنـــد
و نســـخهای شـــخصی از آن ارائـــه میدهـــد.
داســـتان ایـــران و اعـــراب هـــم هـــزار ســـال
بعـــد از اســـکندر همـــان داســـتان بـــود.
ایرانـــی کـــه در تمـــدن اســـامی ،از خـــاک
ســـر بـــرآورد ،پدیـــدهای تـــاز ه بـــود کـــه
روایت ــی ت ــازه و ش ــخصی از تح ــوالت دنی ــای
 1500ســـال پیـــش داشـــت .و نکتـــه مهـــم
اینکـــه ایـــن روایـــت ایرانـــی در چهارچـــوب
علـــم و فلســـفه و معرفـــت ،مهمتریـــن الگـــو
و منبـــع معرفتـــی جهـــان ،تـــا پیـــش از
تحـــوالت مدرنیتـــه بـــود.
یـــا بـــه سرنوشـــت ایلخانـــان مغـــول
نـــگاه کنیـــد و ببینیـــد حاصـــل آن همـــه
ترکتـــازی چنگیزخـــان و آتـــش زدن
کتابخانـــه نیشـــابور چـــه شـــد؛ شـــد
شـــاهنامه بایســـنقری ،گنبـــد ســـلطانیه
و محـــراب ایلجایتـــو یـــا همـــان ســـلطان
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محم ــد خدابن ــده ،مس ــلمان ش ــیعه دوآتش ــه!
ایـــران ،معجـــون عجیـــب و غریبـــی اســـت
کـــه هـــر چیـــز ســـختی را در خـــود حـــل
میکنـــد؛ چـــه آن چیـــز ســـخت اســـکندر
باشـــد ،چـــه اعـــراب تازهمســـلمان و چـــه
ایلخانـــان پشـــمینهپوش مغـــول ،همـــه
را حـــل میکنـــد و خـــود طعمـــی تـــازه
مییابـــد کـــه تبدیـــل بـــه طعـــم غالـــب
دنیـــای معاصـــر خـــود میشـــود...
ام ــا ای ــن فراین ــد ط ــول میکش ــد .س ــیصد،
چهارصـــد ســـال طـــول کشـــید تـــا ایـــران
تـــازه ایرانشـــده از زیـــر خاکســـتر هجـــوم
اس ــکندر و اع ــراب س ــر دربی ــاورد و الگوه ــای
تـــازه از علـــم و معرفـــت بـــه جهـــان ارائـــه
کن ــد .حداق ــل ی ــک ق ــرن ط ــول کش ــید ت ــا
شـــعلههای آتـــش تاختوتـــاز مغولهـــا
فروبنشـــیند و فرهنـــگ و ادبیـــات و هنـــر
ایرانـــی بســـتری نـــو و بدیـــع و بینظیـــر
بـــرای خودنمایـــی پیـــدا کنـــد و...
دوران معاصـــر هـــم دوران تاختوتـــاز
مدرنیتـــه اســـت .چـــه مبـــدأ ورود مدرنیتـــه
بـــه ایـــران را صـــد ســـال پیـــش و از آغـــاز
مشـــروطیت بدانیـــم ،چـــه آن را بـــه قبلتـــر
نســـبت بدهیـــم و میانههـــای ســـلطنت
ناصرالدیـــن شـــاه قاجـــار را مبـــدأ تاریـــخ
مدرنیتـــه در ایـــران بشناســـیم ،زمـــان
زیـــادی از مواجهـــه مـــا بـــا مهمتریـــن و
ســـهمگینترین رویـــداد تمدنـــی در طـــول
تاریـــخ نمیگـــذرد .طـــی ایـــن  150ســـال
 200ســـال مـــا ناگزیـــر چشـــم روی دنیـــای
جدیـــدی بـــاز کردهایـــم و دســـتوپا زد ه و
تـــاش کردهایـــم تـــا موقعیـــت واقعیمـــان را
درســـت ارزیابـــی و تفســـیر کنیـــم.
در طـــول ایـــن مـــدت ،اتفاقهـــا و آثـــار
ارشـــمندی هـــم بهطـــور پراکنـــده خلـــق
شـــدهاند کـــه میتـــوان آنهـــا را در
مقیـــاس جهانـــی در میـــان بهتریـــن آثـــار
خلقشـــده عصـــر حاضـــر قـــرار داد؛ آثـــاری
کـــه میتـــوان آنهـــا را فراتـــر از ارزش

هنریشـــان ،جرقههایـــی پراکنـــده و
نشـــانههایی از آینـــده بازخوانـــی و تفســـیر
کـــرد؛ آینـــدهای کـــه چهبســـا ماننـــد ســـنت
تاریخـــی حاکـــم بـــر ایـــن ســـرزمین دوران
ثبـــات و پایـــداری و غلبـــه فرهنـــگ ایرانـــی
باشـــد.
ســـیدمحمد بهشـــتی میگویـــد ایـــران
ســـرزمین «کـــون و فســـاد» اســـت؛ روزی در
اعالعلییـــن و روزی در حضیـــض .امـــا ایـــن
چرخـــه ،یـــک ســـنت تاریخـــی اســـت کـــه
ت ــا ب ــوده چنی ــن ب ــوده اس ــت .ممک ــن اس ــت
ایـــن حـــرف درســـت نباشـــد ،امـــا اگـــر بـــه
ســـنت تاریخیمـــان بـــاور داشـــته باشـــیم،
ام ــروز خ ــود را در میان ــه جن ــگ ب ــا حریف ــی
قدرتمنـــد مییابیـــم کـــه تـــاش میکنـــد
م ــا را در مق ــام ضع ــف ق ــرار ده ــد؛ درس ــت
مانن ــد وضعی ــت مش ــابه دوران س ــلوکیان ی ــا
س ــلجوقیان و ایلخانی ــان ک ــه در مق ــام ضع ــف
قـــرار گرفتـــه بودیـــم و دل بـــه جرقههایـــی
پراکنـــده ،امـــا جـــاندار خـــوش کـــرده
بودیـــم.
بـــه معمـــاری و هنـــر ایـــران در عصـــر
ایلخانـــی و مابعـــدش نـــگاه کنیـــد .چـــه در
کلیـــات و چـــه جزئیـــات بینظیـــر اســـت.
بزرگتریـــن الگـــو و منبـــع الهـــام هنـــر
جهـــان میتوانـــد باشـــد ،چـــه در مقـــام
زیباییشناســـی فـــرم و چـــه محتـــوا کـــه
فق ــط ی ــک ویژگــیاش ای ــن اس ــت :تعری ــف
کالب ــدی «م ــدارا» ی ــا ب ــه تعبی ــر امروزیت ــر
رواداری و تســـاهل...
تـــو گویـــی همـــه جنگهـــای جهـــان
زیـــر گنبـــد ســـلطانیه بـــه صلـــح و
آرامـــش مطلـــق میرســـد .پیچیدگیهـــا
مقابـــل محـــراب ایلجایتـــو ســـهل و ســـاده
میشـــود .نگارگـــری ایرانـــی جلـــوهای تـــازه
و نـــو از تصویرگـــری بـــه دســـت میدهـــد
کـــه در آن هیـــچ چیـــز جهـــان ،حتـــی
خونبارتریـــن جنگهـــای عالـــم ،ســـخت
و خشـــن نیســـت .پیچیدگـــی هســـت ،امـــا

آرامـــش و ســـادگی هـــم .درســـت ماننـــد
گلســـتان و بوســـتان ســـعدی کـــه ســـهل
اســـت و ممتنـــع و سراســـر دعـــوت بـــه
مـــدارا...
دوره ایلخانـــی البتـــه دوره کمـــال و پختگـــی
نیســـت ،نـــه اینکـــه آثـــار متعلـــق بـــه ایـــن
دوره خــام و نپختــه باشــند ،بلکــه پراکندهانــد.
جرقههایـــی مســـتقلاند کـــه در جغرافیـــای
پهنـــاور ایـــران پدیـــد آمدهانـــد و شـــروع
یـــک دوره کمـــال را در آینـــدهای نهچنـــدان
دور نویـــد میدهنـــد؛ دورهای کـــه روایتـــی
شـــخصی و ایرانیشـــده از چنـــد فرهنـــگ
غالـــب تهنشـــین در آن پدیـــدار میشـــود.
در عصـــر صفـــوی هنـــر و حکمـــت ایرانـــی
بـــه کمـــال و نقطـــه اوج میرســـد و جریـــان
خروش ــان فلس ــفه و عل ــم و حکم ــت و هن ــر
جهـــان ،همتـــراز بـــا اســـتانبول در اصفهـــان
صفـــوی غلیـــان میکنـــد.
اســـتانبول بـــه ســـبب همجـــواری غـــرب
معاصـــر را از نزدیـــک دیـــده و درک کـــرده
و از عمـــق هنـــر و معمـــاری آن چیزهایـــی
را کـــه الزم داشـــته بیـــرون کشـــیده اســـت
تـــا جریـــان تاریخـــی هنـــر و معمـــاری را
برقـــرار نگـــه داشـــته و هنـــر معاصـــر را روی
شـــانههای تاریـــخ پیوســـته هنـــر بنشـــاند،
امـــا اصفهـــان و یـــزد و کاشـــان بـــه نســـبت
بکـــر و دســـتنخوردهاند و جوهـــر آن را
هنرشناســـان معاصـــر آنطـــور کـــه بایـــد و
شـــاید بیـــرون نکشـــیدهاند ،تـــا پایههـــای
تاریـــخ پیوســـته هنـــر را محکمتـــر کننـــد.
بـــه همیـــن دلیـــل میتـــوان بـــا قطعیـــت
گفـــت کـــه هنـــر و معمـــاری ایـــران -الاقـــل
همتـــراز بـــا مکاتـــب مهـــم در تاریـــخ هنـــر
و معم ــاری جه ــان -میتوان ــد و بای ــد م ــورد
توجـــه قـــرار بگیـــرد و بهعنـــوان منبعـــی
الهامبخـــش بـــه کار هنرمنـــدان ،معمـــاران و
پژوهشگـــران جهـــان بیایـــد.
ح ــاال چگون ــه ،بح ــث مفصل ــی اس ــت ک ــه در
آین ــده بیش ــتر ب ــه آن خواهی ــم پرداخ ــت .
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افزای ــش روزاف ــزون جمعی ــت از ی ــک ط ــرف
و نیـــاز مبـــرم کـــه بـــه تامیـــن نیازهـــای
اولی ــه انس ــان ،مث ــل مس ــکن از ط ــرف دیگ ــر،
باع ــث افزای ــش توس ــعه در ام ــر ساختوس ــاز
و فعالیتهـــای عمرانـــی شـــده اســـت.
رشـــد چشـــمگیر میـــزان ساختوســـاز
در ســـالهای اخیـــر باعـــث تولیـــد زیـــاد
ضایعـــات و نخالههـــای ســـاختمانی شـــده
اســـت ،کـــه ایـــن موضـــوع مشـــکالتی را در
محیـــط زیســـت بـــه وجـــود آورده اســـت.
نظـــر بـــه اینکـــه منابـــع طبیعـــی و
منابـــع اولیـــه محـــدود هســـتند و نیـــاز بـــه
حفاظـــت دارنـــد ،از ایـــنرو صاحبنظـــران
معتقدنـــد کـــه بهتریـــن و کارآمدتریـــن راه
بـــرای جلوگیـــری از هـــدر رفتـــن مـــواد
اولیـــه ،اســـتفاده مجـــدد از ضایعـــات اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ساختمانســـازی
در هـــر کشـــور یکـــی از بزرگتریـــن
تولیدکنندههـــای ضایعـــات اســـت ،بایـــد
بـــرای برگردانـــدن ضایعـــات ناشـــی از ایـــن
فعالیـــت بـــه چرخـــه اســـتفاده مجـــدد
راهکارهـــا و قوانینـــی را در نظـــر گرفـــت.
بــر اســاس آمــار در کشــورمان متاســفانه
در حــدود یــک درصــد از ضایعــات تخریــب
ســاختمانی در مســیر بازیافــت قــرار
میگیــرد و بقیــه ایــن منابــع همگــی
از بیــن میرونــد .امــا ایــن موضــوع در
کشــورهای دیگــر بســیار متفــاوت اســت.
بهعنــوان مثــال در کشــور هلنــد  90درصــد
از ضایعــات تخریــب ،جمــعآوری شــده و در
چرخــه بازیافــت قــرار میگیــرد و در همیــن
زمینــه کشــور دانمــارک حــدود  87درصــد را
بازیافــت میکنــد .در ادامــه همیــن آمارهــا
در کشــور آمریــکا ،اســتفاده از مصالــح
بازیافتــی در ســاختمانهای فلــزی باعــث
کاهــش  74درصــدی مصــرف انــرژی ،کاهــش
 90درصــدی مصــرف مصالــح ،کاهــش 40
درصــدی مصــرف آب و کاهــش  97درصــدی
مصالــح معدنــی شــده اســت.

در کالنشـــهری مثـــل تهـــران ســـاالنه
در حـــدود  17میلیـــون تـــن ضایعـــات
س ــاختمانی تولی ــد میش ــود ک ــه ای ــن ع ــدد
در کل کشــور چیــزی در حــدود  60میلیــون
تـــن اســـت .بـــر اســـاس ارزشگـــذاری ،هـــر
تـــن از ایـــن ضایعـــات قیمتـــی در حـــدود
 50دالر دارد .ب ــا محاس ــبهای س ــاده متوج ــه
میشـــویم کـــه ســـاالنه  840میلیـــون دالر
نخالـــه ســـاختمانی در تهـــران دور ریختـــه
میشـــود و ایـــن رقـــم در کل کشـــور در
حـــدود  3.1میلیـــارد دالر اســـت.

انجمـــن ساختمانســـازی ســـبز آمریـــکا
( )USGBCتخمیـــن زده کـــه  95درصـــد از
ضایعـــات و نخالههـــای ساختوســـازهای
معمولـــی را میتـــوان بازیافـــت کـــرد .در
همیـــن راســـتا اصـــول مدیریـــت زبالههـــای
ســـبز در شـــهرداریهای سراســـر کشـــور
راهانـــدازی شـــدهاند .توســـعهدهندگان
عمرانـــی و مالـــکان نیـــز میداننـــد کـــه
بازیافـــت ضایعـــات و نخالههـــا بـــه جـــای
دف ــن ،بس ــیار مق ــرون ب ــه صرف ــه اس ــت و از
طراحـــان میخواهنـــد تـــا الزاماتـــی بـــرای
بازیافـــت ضایعـــات در مـــدارک طراحـــی در
نظـــر بگیرنـــد.
در حـــال حاضـــر چرخـــه بازیافـــت در
ساختوســـاز را بایـــد ماننـــد خیابانـــی یـــک
طرف ــه در نظ ــر گرف ــت ،مصال ــح س ــاختمانی
مـــورد نیـــاز در ابتـــدا اســـتخراج میشـــود
و بعـــد از اینکـــه فرایندهایـــی روی
آنهـــا صـــورت میگیـــرد ،مـــورد اســـتفاده
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قـــرار میگیرنـــد و بعـــد کـــه عمـــر مفیـــد
ســـاختمان بـــه پایـــان رســـید ،تخریـــب
شـــده و مصالـــح و ضایعـــات آن نیـــز دفـــن
یـــا ســـوزانده میشـــود.
بـــه دلیـــل اینکـــه انتقـــال مصالـــح حاصـــل
از تخریـــب ســـاختمان بـــه محلهـــای دفـــن
زبالـــه بســـیار ارزانتـــر و آســـانتر بـــود ،تـــا
حـــدود  10ســـال پیـــش بازیافـــت مصالـــح
تخریبـــی بهنـــدرت اتفـــاق میافتـــاد ،ولـــی
در ادام ــه ب ــا کاه ــش م ــواد خ ــام و گرانت ــر
ش ــدن م ــواد اولی ــه ،مدی ــران بای ــد تصمی ــم
بگیرنـــد کـــه مکانهـــای دفـــن زبالـــه را
افزایـــش ندهنـــد و همچنیـــن اقتصـــاد
مدیریـــت زبالـــه را بـــه نفـــع بازیافـــت
تغییـــر دهنـــد و در همیـــن رابطـــه مالـــکان
و مصرفکننـــدگان بایـــد نـــگاه خـــود را
بـــه ضایعـــات بازیافتـــی بهعنـــوان منبـــع
قابـــل اطمینـــان و مقـــرون بـــه صرفـــه
ع ــوض کنن ــد و محص ــوالت فعل ــی را جه ــت
اســـتفاده بهتـــر از مـــواد بازیافتـــی تغییـــر
دهنـــد و محصوالتـــی بـــا ویژگیهـــای
جدیـــد تولیـــد کننـــد.
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در ســـالهای اخیـــر در دنیـــا برنامههـــای
مختلف ــی ب ــرای بازیاف ــت در نظ ــر گرفتهان ــد
کـــه در ایـــن راســـتا تاثیـــر برنامـــه LEED
(رهبـــری در انـــرژی و طراحـــی محیـــط
زیســـت) در ایجـــاد ایـــن برنامههـــا و
قوانی ــن و تقاض ــای عموم ــی ب ــرای بازیاف ــت
را نمیتـــوان نادیـــده گرفـــت .در ایـــن
راســـتا دو روش اساســـی بازیافـــت توســـعه
داده شـــده کـــه متداولتریـــن آن جدایـــی
از مبـــدا اســـت .در ایـــن روش پیمـــانکاران
بـــا توجـــه بـــه تقاضـــای بـــازار ،ضایعـــات
را تفکیـــک میکننـــد کـــه ایـــن روش
باالتریـــن ارزش در بازیافـــت را دارد .در ایـــن
روش کار میـــزان نخالههـــا بـــه کمتریـــن
میـــزان خـــود میرســـد ،زیـــرا بـــا توجـــه
بـــه بازارهـــای مختلـــف میتواننـــد ضایعـــات
را دســـتهبندی کـــرده و بـــه مقصـــد مـــورد
نظـــر ارســـال کننـــد .روش دیگـــری کـــه
وجـــود دارد ،روش جریـــان واحـــد یـــا
بازیاف ــت مخل ــوط ضایع ــات و نخال ــه اس ــت.
در ایـــن سیســـتم مـــواد زایـــد از انـــواع
مختلـــف جمـــعآوری میشـــود و بـــه یـــک

بازیافتکننـــده انتقـــال داده میشـــود
تـــا بـــه اجـــزای قابـــل بازیافـــت در بـــازار
تفکی ــک ش ــود .البت ــه ای ــن سیس ــتم بیش ــتر
در جمـــعآوری زبالههـــای خانگـــی مـــورد
اســـتفاده قـــرار میگیـــرد .بـــا توجـــه بـــه
مطالع ــات انجامش ــده و مقایس ــه دو بازیاف ــت
ک ــه در ب ــاال ذک ــر ش ــد ،روش جری ــان واح ــد
بـــرای ضایعـــات و نخالههـــای ســـاختمانی
بهشـــدت منـــع میشـــود ،زیـــرا ایـــن
روش در مقایســـه بـــا روش جداســـازی از
مبـــدا ،موجـــب هـــدر رفتـــن بیشـــتر پـــول
میشـــود.
از دیگـــر مزایـــای بازیافـــت بـــه روش
جداســـازی از مبـــدا نســـبت بـــه جریـــان
واحـــد میتـــوان بـــه نـــکات زیـــر اشـــاره
کـــرد:
در جداســـازی از مبـــدا ،مـــوادی تولیـــد
میشـــود کـــه بهطـــور مســـتقیم آمـــاده
ارائـــه بـــه بـــازار اســـت و هزینههـــای
مربـــوط بـــه بازیافـــت و ارائهکننـــده را
پاییـــن مـــیآورد.
در روش جداس ــازی از مب ــدا ،م ــواد کیفی ــت

بهتـــر ،آلودگـــی کمتـــر و درنتیجـــه ارزش
بیشـــتری در بـــازار خواهـــد داشـــت.
در انتهـــا بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره
کـــرد کـــه در کشـــورهای پیشـــرفته مســـیر
مناســـب و راهکارهـــای مناســـبی بـــرای
اســـتفاده درســـت از ضایعـــات در نظـــر
گرفتـــه شـــده اســـت .بـــا مدیریتـــی روی
دورریزهـــای ســـاختمانی ،میتـــوان مبلـــغ
هزینههـــای ساختوســـاز را کاهـــش داد و
از هـــدر رفتـــن انـــرژی و مـــواد جلوگیـــری
کـــرد .مدیریـــت پســـماند امـــروزه یکـــی
از مهمتریـــن محورهـــای توســـعه پایـــدار
بـــه شـــمار مـــیرود .در ســـال  1383در
کشـــورمان قانـــون مدیریـــت پســـماند
تصویـــب شـــد کـــه قدمـــی بـــزرگ در ایـــن
مســـیر اســـت ،ولـــی هنـــوز راهکارهـــای
مناســـب و ضوابـــط روشـــنی بـــرای آن
تعریـــف نشـــده و همچنیـــن بـــه دلیـــل
مشـــکالت متعـــدد در امـــر ساختمانســـازی،
مدیریـــت پســـماند موضوعـــی ناآشـــنا بـــرای
شـــرکتها و پیمانکارهـــای ســـاختمانی
بـــه شـــمار میآیـــد.
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چطــور میتوانیــم کشــوری را بــدون ســوخت
فســیلی بســازیم؟ مونیــکا آرایــا ،فعــال محیــط
زیســت ،بــا صحبــت کــردن در مــورد کشــور
محــل تولــدش در یــک ســخنرانی تــد نشــان
میدهــد کــه چطــور میتــوان در جهانــی
بــدون ســوخت فســیلی زندگــی کــرد و بــه
توســعه و پیشــرفت ادامــه داد.
چگونــه میتوانیــم جامع ـهای بــدون هــر گونــه
ســوخت فســیلی داشــته باشــیم؟ ایــن مســئله
پیچیــده و چالشبرانگیــز اســت و مــن اعتقــاد
دارم کــه همــه کشــورهای در حــال توســعه
میتواننــد در ایجــاد چنیــن تحویلــی پیشقــدم
شــوند .ممکــن اســت ایــن اظهــار نظــر خیلــی
جنجالــی بــه نظــر برســد ،ولــی حقیقــت ایــن
اســت کــه اگــر بگذاریــم ســوختهای فســیلی
پایــه و اســاس توســعه و پیشــرفت جامعهمــان
را تشــکیل دهنــد ،آن وقــت خیلــی چیزهــا در
جامعهمــان بــه خطــر میافتــد .امــروز وقــت آن
رســیده ایــن افســانه را کــه بایــد میان پیشــرفت
و توســعه و حفــظ محیــط زیســت ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر و کیفیــت زندگی ،یکــی را انتخاب
کنیــم ،دور بیندازیــم.
مــن متولــد کاســتاریکا هســتم؛ کشــوری در
حــال توســعه کــه تقریبــا پنــج میلیــون نفــر
جمعیــت دارد .درســت وســط قــاره آمریــکا.
بنابرایــن بهســادگی میتوانیــد بهخاطــر
بســپارید کــه مــا کجــا زندگــی میکنیــم.
تقریبــا صددرصــد نیــروی بــرق مــورد نیــاز مــا
در کاســتاریکا از پنــج نــوع انــرژی تجدیدپذیــر
شــامل نیــروی هیدروالکتریــک ،انــرژی زمیــن
گرمایــی ،بــاد ،انــرژی خورشــیدی و زیســت
تــوده یــا بیــو مــس تامیــن میشــود.
آیــا میدانیــد کــه مــا در ســال گذشــته
طــی  299روز ،از هیــچ نــوع ســوخت فســیلی
بــرای تولیــد بــرق در کشــورمان اســتفاده
نکردیــم؟ ایــن دســتاوردی منحصربهفــرد
بــرای ماســت .بااینحــال تناقــض بزرگــی
در ایــن میــان وجــود دارد ،چــون حــدود 70
درصــد از انــرژی مــورد نیــاز مــا از نفــت تامیــن

میشــود .میپرســید چطــور؟ علتــش سیســتم
حملونقــل در کاستاریکاســت کــه مثــل
خیلــی از کشــورهای دیگــر بهطــور کامــل بــه
ســوختهای فســیلی وابســته اســت .بنابرایــن
اگــر مــا فراینــد انتقــال انــرژی را مثــل یــک
مســابقه ماراتــون در نظــر بگیریــم ،ســوال اصلی
ایــن اســت کــه چطــور بایــد بــه خــط پایــان
برســیم و چطــور باقیمانــده اقتصادمــان را از
کربــن و ســوختهای فســیلی دور نگــه داریــم؟
و منصفانــه اســت بگویــم اگــر مــا موفــق بــه این
کار نشــویم ،دیــدن کســی کــه بتوانــد از عهــده
ایــن کار بربیایــد ،برایمــان ســخت خواهــد بــود.
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه میخواهــم
در مــورد کارســتاریکا حــرف بزنــم ،چــون اعتقاد
دارم کــه نماینــده بزرگــی بــرای پیشقــدم
شــدن در زمینــه رویــای پیشــرفت بــدون
اســتفاده از ســوختهای فســیلی هســتیم.
شــاید الزم باشــد کــه یــک موضــوع را در مــورد
کشــور مــا بدانیــد و آن هــم ایــن اســت کــه
کاســتاریکا ارتــش نــدارد .میخواهــم شــما را
بــا خــودم بــه ســال  1948ببــرم .در آن ســال
کشــور مــا در حــال خــروج از جنگهــای
داخلــی بــود .تــا آن زمــان هــزاران نفــر از
اهالــی کاســتاریکا جــان خــود را از دســت داده
و خانوادههــای بســیاری بــه شــکلی غمانگیــز
از هــم جــدا شــده بودنــد .بااینحــال یــک
ایــده شــگفتانگیز باعــث شــد قلبهــا و
مغزهــای مــردم کشــور مــن مجــذوب شــود؛
اینکــه کشــورمان را دوبــاره راهانــدازی کنیــم
بــدون اینکــه اینبــار ارتشــی جنگطلــب
و خونریــز در کار باشــد .بنابرایــن ارتــش
کاســتاریکا را از میــان برداشــتیم و خــوزه
فیگــورس رئیــسجمهــور وقــت بــا درهــم
شکســتن دیوارهــای یــک پایــگاه نظامــی
توانســت راهــی موثــر در ایــن زمینــه بیابــد.
یــک ســال بعــد کاســتاریکا ایــن تصمیــم را در
قانــون اساســی جدیــد نهایــی و دائمــی کــرد
و بــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه امــروز،
درحالیکــه  70ســال از ایــن ماجــرا گذشــته،
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میتوانــم آن را بــرای شــما تعریــف کنــم و
قــدردان ایــن اتفاق باشــم .مــن از مردم کشــورم
متشــکرم کــه قبــل از بــه دنیــا آمــدن مــن
چنیــن تصمیمــی گرفتنــد ،چــون ایــن تصمیم
بــه مــن و میلیونهــا انســان دیگــر اجــازه داد
تــا در کشــوری باثبــات زندگــی کنیــم.
شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه مــن در ایــن
زمینــه خوششــانس بــودم ،امــا واقعــا اینطــور
نبــوده اســت ،بلکــه الگویــی از انتخابهــای
کامــا حسابشــده در ایــن زمینــه وجــود
داشــته اســت .مــا در دهــه  40میــادی از
آمــوزش و خدمــات بهداشــتی رایــگان بهرهمنــد
بودیــم کــه بــه آن تامیــن اجتماعــی میگفتیــم.
بــا از میــان برداشــته شــدن ارتــش ،ایــن امــکان
بــه وجــود آمــد کــه بتوانیــم بودجــه نظامــی
را در زمینــه فعالیتهــای اجتماعــی مصــرف
کنیــم کــه نتیجــه آن ایجــاد ثبــات در کشــور
بــود.
در دهــه  50کاســتاریکا ســرمایهگذاری
در زمینــه نیــروی بــرقآبــی را آغــاز کــرد
و ایــن کار باعــث شــد بتوانیــم خودمــان را از
تلــه اســتفاده از ســوختهای فســیلی بــرای
تولیــد بــرق کــه امــروز خیلــی از کشــورهای
دنیــا در حــال کشــمکش بــا آن هســتند،
نجــات دهیم .کاســتاریکا در دهــه 70
میــادی ســرمایهگذاری در زمینــه راهانــدازی
پارکهــای ملــی را آغــاز کــرد و همیــن مســئله
مــا را از منطــق ناقــص رشــد ،رشــد و رشــد
بــه هــر قیمتــی کــه دیگــران ،بهخصــوص
کشــورهای در حــال توســعه ،آن را پذیرفتهانــد،
دور نگــه داشــت .در دهــه  90میــادی مــا در
زمینــه ارائــه خدمــات زیســتبوم پیشقــدم
شــدیم و ایــن کار کمــک کرد تــا بتوانیــم فرایند
جنگلزدایــی را در کشــورمان مهــار کنیــم.
همچنیــن توانســتیم اکوتوریســم را کــه امــروز
یکــی از فاکتورهــای کلیــدی رشــد هر کشــوری
محســوب میشــود ،ارتقــا دهیــم .بنابرایــن
ســرمایهگذاریهایی کــه در ایــن دوران در
زمینــه محیــط زیســت انجــام شــد ،نهتنهــا
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بــه اقتصــاد کشــور لطم ـهای وارد نکــرد ،بلکــه
قضیــه کامــا برعکــس بــود .البتــه معنــی همــه
ایــن حرفهــا ایــن نیســت کــه سیاســتهای
مــا کامــا بیعیبونقــص بــوده و مــا اصــا
دچــار تناقــض نبودهایــم .مســئله اصلــی ایــن
اســت کــه مــا بــا انتخابهایــی کــه در ایــن
مــدت انجــام دادیــم ،توانســتیم مقاومتمــان
را بــرای کنــار آمــدن بــا مشــکالتی کــه بــرای
رشــد و توســعه یــک کشــور الزم اســت ،افزایش
دهیــم .در کشــوری مثــل کشــور مــن ،ســرانه
تولیــد ناخالــص ملــی بســته بــه اینکــه چطــور
محاســبه شــود ،چیــزی حــدود 11هــزار دالر
اســت ،امــا وقتــی بــه جــای تولیــد ناخالــص
ملــی ،از شــاخص توســعه اجتماعــی صحبــت
میکنیــم ،کشــوری کامــا منــزوی هســتیم .از
بیــن رفتــن ارتــش ،ســرمایهگذاری در زمینــه
طبیعــت و محیــط زیســت و همینطــور
ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف جامعــه
باعــث شــد کــه داســتان کشــوری کوچــک بــا
ایدههــای بــزرگ شــکل بگیــرد.
از میــان برداشــتن آن ارتــش ،ســرمایهگذاری
در طبیعــت و جامعــه هــم اقــدام بســیار موثــری
انجــام داد .ایــن اتفــاق داســتانی را شــکل
داد؛ داســتان کشــور کوچکــی بــا ایدههــای
بــزرگ ،و ایــن اتفــاق بــرای رشــد یافتــن بــا
آن داســتان بســیار توانبخــش بود .حــاال
ســوال اینجاســت کــه ایــده بــزرگ نســل
بعــد چیســت؟ مــن اطمینــان دارم کــه ایــده
بعــدی ایــن نســل ایــن اســت کــه بتوانــد بــرای
همیشــه از شــر ســوختهای فســیلی خــاص
شــود؛ دقیقــا عیــن همــان کاری کــه مــا بــا
نظامیگــری جنگطلــب کردیــم.
ســوختهای فســیلی موجــب ایجــاد تغییــرات
اقلیمــی میشــود .مــا کامــا بــه ایــن مســئله
واقــف هســتیم و میدانیــم کــه تــا چــه حــد
در برابــر تاثیــر تغییــرات اقلیمی آســیبپذیریم.
بنابرایــن بهعنــوان کشــوری در حــال توســعه،
ایــن بــه نفــع ماســت کــه بتوانیــم بــدون
اســتفاده از ســوختهای فســیلی کــه در وهلــه

اول بــه ضــرر خــود ماســت ،پیشــرفت کنیــم
و کشــورمان را توســعه بدهیــم .بنابرایــن چــرا
وقتــی میتوانیــم بــه جــای نفــت از بــرق بــرای
حملونقــل اســتفاده کنیــم ،همچنــان بــه
واردات نفــت ادامــه میدهیــم؟
فرامــوش نکنیــد کــه کاســتاریکا کشــوری
اســت کــه نیــروی بــرق مــورد نیــاز خــود را
از آب رودخانههــا ،گرمــای آتشفشــانها،
توربینهــای بــادی و تابلوهــای خورشــیدی
و همچنیــن زبالههــای زیســتی تامیــن
میکنــد .حــذف ســوختهای فســیلی
بــه معنــای قطــع سیســتم حملونقــل در
ایــن کشــور اســت ،امــا مــا میتوانیــم بــرای
بــه حرکــت در آوردن خودروهــا ،قطارهــا و
اتوبوسهایمــان از بــرق بــه جــای انــرژی کثیــف
حاصــل از ســوختهای فســیلی اســتفاده کنیم.
اجــازه بدهیــد بهصراحــت بگویــم کــه مســئله
حملونقــل بــرای مــردم کارســتاریکا تبدیــل
بــه یــک مســئله حیاتــی شــده اســت ،چــون
مدلــی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد ،اصــا
بــه نفــع مــا نیســت و باعــث میشــود مــردم
کشــورمان متضــرر شــوند ،کارخانههایمــان
متضــرر شــوند و ســامتیمان تحتالشــعاع
قــرار بگیــرد.
امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه وقتــی مــا
دربــاره سیســتم حملونقــل پــاک حــرف
میزنیــم ،دربــاره ســاختن یــک آرمانشــهر
یــا یــک آرزوی دور و دســتنیافتنی صحبــت
نمیکنیــم ،بلکــه داریــم در مــورد حملونقــل
بــا اســتفاده از نیــروی بــرق حــرف میزنیــم
کــه امــروزه در جهــان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .مــا انتظــار داریــم کــه در ســال
 ،2022خودروهــای برقــی و خودروهای معمولی
در کشــورمان با قیمت یکســان عرضه شــوند .در
حــال حاضــر در خیلــی از شــهرها ،اتوبوسهــای
برقــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
نهتنهــا بــه صرفهجویــی در هزینههــا کمــک
میکنــد ،بلکــه منجــر بــه پاییــن آمــدن میــزان
آلودگــی نیــز میشــود .بنابرایــن اگــر مــا

بخواهیــم خــود را از شــر سیســتم حملونقــل
وابســته بــه نفــت و ســوختهای فســیلی
خــاص کنیــم ،امــروز ایــن مســئله برایمــان
امکانپذیــر خواهــد بــود ،زیــرا در حــال حاضــر
امکانــات و اختیاراتــی داریــم کــه تــا پیــش از
ایــن در اختیارمــان نبــوده اســت و ایــن واقعــا
هیجانانگیــز اســت.
البتــه بعضیهــا نیــز بــا ایــن طــرز فکــر موافــق
نیســتند و بــه شــما میگوینــد کاســتاریکا نیــز
ماننــد همــه دنیــا بــه نفــت وابســته اســت و
شــما بایــد در ایــن زمینــه واقعبیــن باشــید.
پاســخ شــما بــه ایــن اســتدالل چیســت؟ مــا
در ســال  1948نگفتیــم کــه دنیــا بــه ارتــش
وابســته اســت و مــا بایــد ارتــش کشــورمان را
نگــه داریــم .نــه ،مــا در آن زمــان تصمیمــی
کامــا شــجاعانه گرفتیــم و ایــن تصمیممــان
منجــر بــه ایجــاد تغییــرات بزرگی در کشــورمان
شــد.
بنابرایــن زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه ایــن
نســل بتوانــد دوبــاره شــجاعت خــود را نشــان
دهــد و از شــر ســوختهای فســیلی و نفــت
خــاص شــود .میخواهــم در ادامــه بــا ســه
دلیــل بــه شــما بگویــم کــه چــرا مــا بایــد
چنیــن کاری بکنیــم.
اول اینکــه سیســتم حملونقل و شهریســازی
مــا مدلــی کامــا قدیمــی اســت ،بنابرایــن امروز
بهتریــن زمــان بــرای آن اســت کــه مــا بتوانیــم
سیســتم حملونقــل و شهرســازیمان را
بازتعریــف کنیــم .مــا بــه شــهرهایی کــه بــرای
اســتفاده خودروهــا ســاخته شــده باشــد ،نیــازی
نداریــم .مــا بــه شــهرهایی احتیــاج داریــم کــه
مــردم بتواننــد در آن قــدم بزننــد و از دوچرخــه
اســتفاده کننــد .مــا بــه حملونقــل عمومــی ،آن
هــم بــه مقــدار زیــاد ،احتیــاج داریــم ،امــا یــک
سیســتم حملونقــل عمومــی پــاک و معتبــر،
چــون اگــر همینطــور بــه اضافــه کــردن
خودروهــای معمولــی بــه نــاوگان حملونقلمــان
ادامــه دهیــم ،شــهرهایمان بــه شــهرهایی
غیرقابــل تحمــل تبدیــل خواهــد شــد.
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دلیــل دوم اینکــه مــا بــه تغییــر نیــاز داریــم،
ولــی تغییــرات تدریجــی کافــی نیســت .مــا
بــه تغییــرات تحولگرایانــه احتیــاج داریــم.
بعضــی پروژههــا در حــال حاضــر در کشــور مــا
در جریــان اســت کــه باعــث ایجــاد تغییــرات
تدریجــی میشــود و مــن واقعــا اولیــن آدمــی
هســتم کــه از انجــام ایــن پــروژه خوشــحالم،
ولــی بیاییــد واقعبیــن باشــیم .امــروز مــا دربــاره
اینکــه بتوانیــم خودروهــای برقــی زیباتــری
داشــته باشــیم یــا چنــد اتوبــوس برقــی بــه
نــاوگان فعلــی حملونقــل اضافــه کنیــم ،حــرف
نمیزنیــم .یادتــان باشــد کــه خودروهــای
بیشــتر یعنــی جادههــای بیشــتر و نفــت
بیشــتر .بنابرایــن مــا دربــاره خــاص شــدن از
شــر نفــت حــرف میزنیــم و ایــن کار نیــز بــا
تغییــرات تدریجــی ممکــن نخواهــد بــود.
دلیــل ســوم هــم ایــن اســت کــه دنیــای امــروز
تشــنه الهــام اســت .امــروز همــه دنیــا مشــتاق
شــنیدن داســتانهایی دربــاره موفقیــت افــراد
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در مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت پیچیــده،
بهخصــوص در کشــورهای در حــال توســعه
هســتند .و مــن مطمئنــم کــه کاســتاریکا
میتوانــد الهامبخــش خیلیهــا باشــد،
همانطــور کــه ســال گذشــته بــه دنیــا نشــان
دادیــم کــه در بســیاری از روزهــا میتوانیــم
اصــا از ســوخت فســیلی بــرای تولیــد بــرق
اســتفاده نکنیــم .خبــر ایــن اتفــاق در سراســر
جهــان منتشــر شــد و بــرای مــن باعــث افتخــار
اســت کــه کریســتیانا فیگــورس بهعنــوان
یــک زن اهــل کاســتاریکا در ســال 2015
توانســت نقــش بســیار تعیینکننــدهای در
مذاکرات موافقتنامــه پاریس درخصــوص
تغییــرات اقلیــم داشــته باشــد .مــا بایــد ایــن
میــراث را ارج بنهیــم و الهامبخــش دیگــران
باشیم.
مســئله بعــدی مــا مــردم هســتند؛ اینکــه
چطــور بــه آنهــا یــاد بدهیــم کــه ایــن کار را
انجــام دهنــد ،یــا بــه عبــارت دیگــر چطــور بــه

آنهــا یــاد بدهیــم کــه بــه ایــن موضــوع کــه
میتوانیــم جامعــهای بــدون ســوخت فســیلی
بســازیم ،ایمــان داشــته باشــند .بــرای ایــن
کار مــا نیــاز بــه اقدامــات ریش ـهای و بنیادیــن
زیــادی خواهیــم داشــت.
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه مــا
«کاســتاریکا لیمپیــا» را ایجــاد کردهایــم.
«لیمپیــا» یعنــی پــاک ،چــون قصــد مــا ایــن
اســت کــه بــه مــردم کشــورمان قــدرت و انگیزه
بدهیــم .اگــر مــردم دســت بــه کار نشــوند،
اجرایــی شــدن تصمیمهایــی کــه در راســتای
ایجــاد سیســتم حملونقــل پــاک گرفتهایــم،
در نتیجــه جلســات بیپایــان و اعمــال فشــار
از ســوی مراکــز ذینفــع بــه تعویــق میافتنــد.
اینکــه مــا میخواهیــم کشــوری ســبز بــر
پایــه انرژیهــای تجدیدپذیــر داشــته باشــیم،
جزئــی از داســتان ماســت و مــا نبایــد بــه
هیچکــس اجــازه دهیــم کــه مــا را از ایــن
هــدف دور کنــد.
در ســال گذشــته مــا افــرادی را از هفــت اســتان
کشــور جمــع کردیــم تــا دربــاره موضوعاتــی که
در زمینــه تغییــرات اقلیمــی برایشــان اهمیــت
دارنــد ،بــا هــم بحــث کننــد .امســال هــم گــروه
دیگــری از اهالــی کاســتاریکا را دور هــم جمــع
کردیــم کــه دربــاره انرژیهــای تجدیدپذیــر
صحبــت کننــد و میدانیــد موضــوع چیســت؟
ایــن آدمهــا تقریبــا بــا همــه چیــز مخالفانــد،
بــه جــز انرژیهــای تجدیدپذیــر و هــوای
پــاک و سیســتم حملونقــل تمیــز .و همیــن
موضــوع هــم هســت کــه ایــن مــردم را دور
هــم جمــع کــرده اســت .و کلیــد اصلــی
بــرای جــذب مــردم ایــن اســت کــه بــه آنهــا
کمــک کنیــم تــا احســاس حقــارت و کمبــود
نکننــد .مــردم احســاس ضعــف میکننــد
و از اینکــه صدایشــان شــنیده نمیشــود،
خســته شــدهاند .بنابرایــن کاری کــه مــا انجــام
میدهیــم ،ملمــوس کــردن ایــن مســائل
اســت .مــا موضوعــات فنــی را بــه زبــان مــردم
ترجمــه میکنیــم تــا نشــان دهیــم کــه

آنهــا هــم در ایــن موضــوع میتواننــد نقــش
داشــته باشــند و ایــن نقــش را در کنــار هــم و
بــا هــم ایفــا خواهنــد کــرد .مــا بــرای اولیــن
بــار در حــال پیگیــری قولهایــی هســتیم
کــه بــرای تحقــق ایــده هــوای پــاک داده
شــده اســت و سیاســتمدارانمان میداننــد کــه
بایــد بــه ایــن قولهــا عمــل کننــد .امــا نقطــه
اوج کار جایــی اســت کــه بتوانیــم ائتالفــی از
شــهروندان ،شــرکتهای مختلــف و قهرمانــان
حملونقــل عمومــی تشــکیل دهیــم .ایــن کار
باعــث میشــود سیســتم حملونقــل عمومــی
بــه هنجــاری جدیــد ،بهخصــوص در کشــورهای
در حــال توســعه ،تبدیــل شــود .بــا توجــه بــه
اینکــه انتخابــات بعــدی در کاســتاریکا نزدیــک
اســت ،بــه نظــر مــن هــر کــدام از کاندیداهــا
بایــد اعــام کننــد کــه نســبت بــه از میــان
برداشــتن ســوختهای فســیلی چــه موضعــی
دارنــد .پاســخ این ســوال باید وارد جریــان اصلی
سیاســت در کشــور شــود .ایــن ســوال ،ســوالی
در مــورد سیاس ـتهای اقلیمــی یــا موضوعــات
محیــط زیســتی نیســت ،بلکــه دربــاره کشــوری
اســت کــه داریــم و کشــوری کــه میخواهیــم
داشــته باشــیم .چــون درنهایــت چیــزی کــه
بــرای عرضــه کــردن داریــم ،ایــن اســت
کــه پیشــرفت بــا اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر بــرای همــه مــردم خــوب اســت؛
بــرای کاســتاریکاییهایی کــه امــروز زندهانــد
و بهخصــوص بــرای کاســتاریکاییهایی کــه
هنــوز متولــد نشــدهاند.
اینجــا مــوزه ملــی ماســت (تصویــر مــوزه را
نشــان میدهــد)؛ درخشــان و آرام ،و وقتــی در
مقابلــش میایســتید ،بــاور کردنــش برایتــان
واقعــا ســخت اســت کــه ایــن همــان پــادگان
نظامــی پایــان دهــ ه  40اســت .مــا زندگــی
جدیــدی را در ایــن مــکان ،بــدون وجــود ارتــش
شــروع کردیــم ،و اینجــا جایی اســت کــه روزی
حــذف ســوختهای فســیلی را از کشــورمان
اعــام میکنیــم و دوبــاره تاریخســاز
میشــویم .
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زمانــی کــه انســانها شهرنشــین شــدند،
«محاصــره» هــم معنــا پیــدا کــرد.
جنگهــای چادرنشــینها حملــه و گریــز
بــود و محاصــره کــردن چادرگاههــای آنهــا
زیــاد طــول نمیکشــید .کافــی بــود دشــمن
از چنــد طــرف حملــه کنــد و در مــدت
کوتاهــی پیــروز میشــد ،امــا دیوارهــای
شــه ر جلــوی آنهــا را میگرفــت و محاصــره
کــردن خیلــی طوالنــی میشــد .اینجــا بــود
کــه افســانههایی از مدافعــان و مهاجمــان
ســاخته میشــد و هنــوز هــم از بهتریــن
داســتانهایی اســت کــه میشــود ســاخت.
مشـــهورترین محاصـــره تاریـــخ کـــه بـــه
اســـطورهها راه پیـــدا کـــرده« ،تـــروا» اســـت،
امـــا تاریـــخ محاصرههـــا خیلـــی قدیمیتـــر
از آن اســـت 300 .ســـال قبـــل از آن یعنـــی
در س ــال  1530قب ــل از می ــاد« .ش ــاروهن»
شـــهری اســـت کـــه در صحـــرای نقـــب یـــا
غـــزه قـــرار داشـــت .وقتـــی «هیکســـوس»ها
از مصـــر اخـــراج شـــدند ،بـــه ایـــن شـــهر
آمدنـــد و آنجـــا را بـــه صـــورت پایگاهـــی
بـــرای خـــود درآوردنـــد .هیکســـوسها
قومـــی در مصـــر بودنـــد کـــه بـــرای مدتـــی
طوالنـــی قـــدرت را در دســـت داشـــتند ،امـــا
دربـــاره تبـــار و منشـــأ آنهـــا نظریههـــای
گوناگونـــی وجـــود دارد .آنهـــا بـــه دنبـــال
اختالفهـــای سیاســـی و درگیریهـــای
داخل ــی از مص ــر اخ ــراج ش ــدند و ب ــه منطق ــه
کنعــان آمدنــد .فرعــون «اهمســه اول» شــهر
هیکســـوسها در مصـــر را تصـــرف کـــرد،
ول ــی ای ــن کاف ــی نب ــود .او بع ــدا ب ــه دنب ــال
آنهـــا آمـــد و بـــرای ســـه ســـال شـــاروهن
را محاصـــره کـــرد .او ســـرانجام توانســـت
شـــاروهن را کامـــا خـــراب کنـــد .دربـــاره
ایـــن جنـــگ و سرنوشـــت هیکســـوسها
اطالع ــات زی ــادی وج ــود ن ــدارد ،ول ــی پ ــس
از ای ــن پی ــروزی امپرات ــوری فرع ــون ق ــدرت
زیـــادی بـــه دســـت آورد کـــه تـــا بیـــرون از
مرزهـــای آن هـــم ادامـــه داشـــت .محاصـــره

بع ــدی «مگی ــدو» ب ــود ک ــه  100س ــال بع ــد
بـــاز بیـــن کنعانیـــان و امپراتـــوری مصـــر رخ
داد .از ایـــن اتفـــاق نوشـــتههایی باقیمانـــده
اس ــت .قوم ــی تح ــت فرمانده ــی «کادش» در
منطق ــه میان ــه فراعن ــه و هیتیه ــای زندگ ــی
میکردنـــد و حکومـــت مصـــر میخواســـت
کـــه آنهـــا بـــه فرعـــون وفـــادار باشـــند.
زمانـــی کـــه کادش شـــروع بـــه سرکشـــی
کـــرد و بـــا اتـــکا بـــه شـــهر مگیـــدو کـــه
ماننـــد یـــک قلعـــه محکـــم بـــود ،دشـــمنی
خـــود بـــا فرعـــون «تاتمـــوس ســـوم» را
اعـــام کـــرد ،فرعـــون تصمیـــم گرفـــت بـــه
ایـــن شـــهر حملـــه کنـــد .ارتـــش مصـــر و
کنعانیهایـــی کـــه بـــه کمـــک مگیـــدو
آمـــده بودنـــد ،شـــمار یکســـانی داشـــتند و
هـــر گـــروه تقریبـــا  15هـــزار جنگجـــو
بودنـــد .فرعـــون کـــه خـــودش ارتـــش را
هدایـــت میکـــرد ،بعـــد از نبردهـــای
متعـــدد بـــا نیروهایـــی کـــه بیـــرون شـــهر
بودنـــد ،همـــه آنهـــا را شکســـت داد و
مگیـــدو را محاصـــره کـــرد .شـــهر بعـــد از
هف ــت م ــاه تس ــلیم ش ــد و کادش ف ــرار ک ــرد.
فرع ــون ک ــه غنای ــم زی ــادی ب ــه دس ــت آورده
ب ــود و مح ــدوده حکوم ــت خ ــود را ت ــا ج ــای
ممک ــن ب ــزرگ ک ــرده ب ــود ،ش ــهر را خ ــراب
نک ــرد .بخش ــی از ش ــهر مگی ــدو ام ــروزه ب ــه
ص ــورت بقای ــای ی ــک بن ــای باس ــتانی وج ــود
دارد .ح ــدود نی ــم ق ــرن بع ــد ه ــم محاص ــره
«داپـــور» کـــه در اختیـــار هیتیهـــای بـــود،
اتفـــاق افتـــاد.
تاریخنــگاران مصــری وقایــع جنگــی و
مخصوصــا پیــروزی فرعونهــا را بــه همــراه
غنایمــی کــه بــه دســت آمــده بــود و
مرزهایــی کــه گســترش پیــدا کــرده بــود،
ثبــت میکردنــد ،ولــی هنــوز زمانــی نرســیده
بــود کــه محاصــره و دفــاع را بــه شــکل
داســتانهای حماســی ،رمانتیــک و حتــی
خانوادگــی دربیاورنــد .اولیــن تــاش ثبتشــده
در ایــن زمینــه رزمنامــه تــروا اســت.
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محاصــره تــروا یکــی از بزرگتریــن جنگهــا
در اسطورهشناســی یونــان اســت .نبــرد بیــن
مــردم آخایــی و کوچنشــینهای یونانــی
تــروآ بــه ایــن دلیــل رخ داد کــه پاریــس
فرزنــد پریــام شــاه تــروآ کــه مهمــان منالئوس
شــاه اســپارت بــود ،هلــن همســر او را ربــود و
بــا خــود بــه تــروآ بــرد .هلــن پیــش از ازدواج
بــا منالئــوس خواســتگاران زیــادی از همــه
خانوادههــای اشــراف و قبایــل داشــت .او
از آنهــا ســوگند گرفــت کــه بــا هــر کــس
ازدواج کــرد ،دیگــران بــه او کمــک کننــد.
هلــن خــود بیمیــل بــه فــرار کــردن همــراه
پاریــس نبــود ،ولــی منالئــوس زمانــی کــه این
را فهمیــد ،از همــان ســوگند علیــه همســر
فراریاش اســتفاده کرد .او از اشــراف خواســت
کــه بــا او همــراه شــوند تــا بــه شــهر تــروا کــه
مقــر پریــام بــود ،حملــه کننــد و همــه بــا او
همــراه شــدند .جنگجویــان اســپارتی بــه
تــروا حملـهور شــدند و ایــن شــهر را محاصــره
کردنــد .قســمت زیــادی از رزمنامــه هومــر بــه
توصیــف جنگاوریهــای آشــیل و اتفاقاتــی
میگــذرد کــه در حاشــیه ایــن جنــگ بــرای
دو طــرف اتفــاق افتــاد .نویســندگان رمــی
ویرژیــل و اوویــد و اســتاتیوس هــم دربــاره
ایــن جنــگ نوشــتهاند .بخشهــای دیگــر
داســتان نیــز تنهــا در نمایشهــای بازمانــده
از یونــان باســتان بــه صــورت ناقــص یافــت
میشــود .ایــن جنــگ اولیــن محاصــره
ثبتشــده در ادبیــات اســت کــه نزدیــک بــه
 10ســال طــول کشــید و بخــش مهمــی از
ادبیــات کالســیک را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
در نبــردی بیــن ســپاهیان تــروی و یونــان،
یکــی از نزدیــکان آشــیل زره او را پوشــید و
بــه جنــگ رفــت و بــه دســت هکتــور بــرادر
نیرومنــد پاریــس کشــته شــد .آشــیل بــرای
انتقــام ،تنهــا جلــوی دروازه تــروا بــا هکتــور
جنگیــد و هکتــور را کشــت و جســد او را بــه
ارابـهاش بســت و در تمــام طــول راه بــه دنبال
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خــود کشــاند ،امــا ســرانجام بــه خواهــش
شــاه پریــام ،جســد هکتــور را بــه مــردم تــروا
تحویــل داد تــا در مراســم آبرومندانــهای
ســوزانده شــود .پاریــس در جنگــی دیگــر
آشــیل را کشــت و انتقــام بــرادرش را گرفــت.
در ســـال دهـــم نبـــرد ،هنگامـــی کـــه
هیچکـــدام بـــر دیگـــری برتـــری نیافتـــه
بودن ــد ،اودیس ــه پیش ــنهاد ک ــرد ک ــه اس ــبی
غولپیکـــر از چـــوب بســـازند و حـــدود
چنـــد نفـــر از جنگجویـــان یونانـــی را در
آنج ــا ق ــرار دهن ــد .بقی ــه س ــوار کش ــتیها
شـــدند و مســـافتی در دریـــا پیـــش رفتنـــد.
وقتـــی ســـاحل خالـــی شـــد ،مـــردم تـــروا
فکـــر کردنـــد کـــه پیـــروز شـــدهاند و
دروازههـــا را بـــاز کردنـــد .آنهـــا تصـــور
کردنـــد کـــه آن اســـب غولپیکـــر ،هدیـــهای
از یونانیهاســـت .پـــس آن را بـــه داخـــل
شـــهر آوردنـــد و جشـــن و پایکوبـــی بـــه
راه انداختن ــد .ش ــب وقت ــی هم ــه خوابیدن ــد،
کشـــتیها طبـــق قـــرار قبلـــی بـــه ســـاحل
برگشـــتند .یونانیهـــای داخـــل اســـب هـــم
خـــارج شـــده بودنـــد و هوشـــمندانه بـــدون
اینکـــه بـــا کســـی درگیـــر شـــوند ،دروازه را
بـــاز کردنـــد .ســـربازان اســـپارتی وارد شـــهر
شـــدند ،همـــه را کشـــتند ،شـــهر را غـــارت
کردنـــد و مـــردم را بـــه بردگـــی گرفتنـــد.
برخـــاف محاصرههـــای قبلـــی کـــه در
آنه ــا تنه ــا از م ــردان جنگج ــو ن ــام ب ــرده
میشـــد ،در رزمنامـــه ایلیـــاد نقـــش زنـــان
اهمی ــت زی ــادی دارد .ای ــن تنه ــا ب ــه دلی ــل
دزدیـــدن هلـــن نیســـت .خیلـــی پیـــش از
اینکـــه ایـــن اتفـــاق بیفتـــد ،پاریـــس بـــه
داوری فراخوانـــده شـــد تـــا زیباتریـــن الهـــه
را از می ــان ه ــرا ،آفرودی ــت و آتن ــه دخت ــران
زئـــوس تعییـــن کنـــد .ریشـــههای جنـــگ
تـــروا تـــا ایـــن انتخـــاب هـــم ادامـــه پیـــدا
میکـــرد.
شـــاید یکـــی از مشـــهورترین محاصرههـــا
در کتابهـــای مقـــدس محاصـــره «اریحـــا»

باش ــد ک ــه احتم ــاال در زمان ــی نزدی ــک ب ــه
ت ــروا رخ داد .یوش ــع ک ــه پ ــس از موس ــی(ع)
وارث هدایـــت قـــوم بنیاســـراییل شـــده
بـــود ،میخواســـت شـــهر اریحـــا را تصـــرف
کنـــد ،امـــا شـــهر حصـــاری کامـــا اســـتوار
داشـــت و پیادهنظـــام بنیاســـراییل
نمیتوانســـتد از آن عبـــور کننـــد .یوشـــع
دو جاســـوس را بـــه درون شـــهر میفرســـتد،
امـــا حاکـــم اریحـــا از وجـــود آنهـــا باخبـــر
میشـــود .زنـــی بـــه نـــام راهـــاب بـــه
جاســـوسها پنـــاه میدهـــد و در مقابـــل از
آنهـــا میخواهـــد کـــه پـــس از فتـــح شـــهر
او و خان ــوادهاش در ام ــان باش ــند .چن ــد روز
بعـــد افـــراد یوشـــع شـــروع بـــه رژه رفتـــن
در اطـــراف شـــهر و دمیـــدن در شـــیپورها
میکننـــد .در اتفاقـــی معجزهگونـــه
دیوارهـــا فرومیریزنـــد و یوشـــع شـــهر را
کامـــا فتـــح میکنـــد.
در اتفاقــی کامــا وارونــه یکــی از تیرههــای
بنیاســراییل خــود صاحــب قلــهای بــه نــام

«ماســادا» بودنــد کــه شــروع بــه دشــمنی بــا
امپراتــوری روم کردنــد .ارتــش روم ایــن قلعــه
را کــه در نــوک کوهــی قــرار داشــت ،محاصــره
کــرد تــا شورشــیان را ســرکوب کنــد .محاصره
مــدت زیــادی طــول کشــید ،امــا رومیــان بــا
وجــود شــرایط بســیار ســخت و موقعیــت
نفوذناپذیــر قلعــه توانســتد ابزارهــای جنگــی
مختلفــی را بــه کار بگیرنــد و وارد آن شــوند.
اهالــی ماســادا کــه بــه اســتحکام قلعــه خــود
کامــا اطمینــان داشــتند ،بــرای اینکــه
ننــگ شکســت را نپذیرنــد ،دســتهجمعی
خودکشــی کردنــد.
جنــگ و کشــمکش میــان دولتهــای
مصــر ،میــان رودان ،ایــران و حکومتهــای
اطــراف دریــای مدیترانــه قرنهــا ادامــه
داشــت و بارهــا پیــش آمــد کــه شــهرها
بــرای مدتــی طوالنــی محاصــره شــود .در
ایــن میــان دو شــهر بیتالمقــدس و رم
تاریخــی طوالنــی از محاصــره شــدن دارنــد.
داســتانهای محاصــره در دوران باســتان
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ترکیبــی از وقایــع تاریخــی ،معجزههــا و
حماسهســراییها دربــاره دفــاع و حملــه
اســت .باتوجــه بــه ســاحهای جنگــی رایــج
در آن زمــان و روابــط قبایــل و دولتهــا بــا
یکدیگــر ایــن محاصرههــا بســیار طوالنــی
میشــد و زمینــه موثــری بــرای ســاختن
داســتانهای گوناگــون فراهــم میکــرد ،بــه
صورتــی کــه محاصــره را از یــک اقــدام صرفــا
نظامــی بیــرون آورد و از آن بــرای معرفــی
شــخصیتها و کنــکاش دربــاره روابــط
درونــی و بیرونــی آنهــا اســتفاد ه کنــد.
بـــا گذشـــت زمـــان محاصـــره شـــهرها
شـــکل دیگـــری بـــه خـــود گرفـــت .زمانـــی
ک ــه س ــلطان محم ــد فات ــح ب ــه قس ــطنطنیه
حمل ــه ک ــرد ،ای ــن ش ــهر مرک ــز امپرات ــوری
روم ش ــرقی و مرک ــز مذه ــب ارتدک ــس ب ــود.
او بعـــد از فتـــح نـــام آن را بـــه اســـتانبول
تغییـــر داد ،امـــا بـــه جـــای اینکـــه شـــهر را
غ ــارت و تخری ــب کن ــد ،ای ــن ش ــهر قدیم ــی
و زیبـــای رومـــی را بهعنـــوان پایتخـــت
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امپراتـــوری عثمانـــی انتخـــاب کـــرد .شـــهر
رم ،پایتخـــت روم غربـــی ،خیلـــی آرامتـــر
و زمانـــی ســـقوط کـــرد کـــه یـــک بربـــر
تـــاج امپراتـــور را بـــر ســـر گذاشـــت .کار رم
اینبـــار بـــه محاصـــره نکشـــید.
در جنگهــای صلیبــیهــم بارهــا شــهرهای
خاورمیانــه غربــی محاصــره شــد و کســانی
کــه بــا شــعار نجــات اورشــلیم آمــده بودنــد،
آن را محاصــره ،غــارت و تخریــب کردنــد ،امــا
بــا اختــراع ســاح گــرم معنــای محاصــره
دگرگــون شــد .دیگــر دیوارهــا ماننــد گذشــته
نمیتوانســتند بــرای مدتــی طوالنــی از
شــهرها حفاظــت کننــد .البتــه اغلــب اوقــات
هــر دو طــرف مجهــز بــه ســاح گــرم بودنــد،
ولــی بــاز هــم محاصــره طوالنیمــدت بــود.
محاصــره ویــن در قــرن  17کــه دو مــاه طــول
کشــید ،یکــی از ایــن اتفاقــات بــود کــه در آن
ارتــش ســلطان اســتانبول شکســت خــورد و
اتحادیههــای اروپایــی توانســتند عثمانیهــا
را عقــب بزننــد.

هرچقــدر کــه ســاح گــرم اهمیــت بیشــتری
در ارتشهــا پیــدا میکــرد ،ســاختن
دیــوار در اطــراف شــهرها بیفایــده بــه
نظــر میرســید .در داســتان «بینوایــان»
جنگهــای شــهری بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت و اینجاســت کــه ســنگرها اهمیتــی
بیشــتر از دیوارهــا پیــدا میکننــد .از ایــن
مقطــع تاریخــی تفنــگ کامــا جایگزیــن
شمشــیر شــده اســت و رمانتیســم جــای
فتحنامههــای جنگــی را میگیــرد .در
قــرن  19ارتــش پــروس چنــد مــاه پاریــس را
محاصــره و بعــد آن را تصــرف کــرد« .کمــون
پاریــس» در همیــن دوران رخ داد و ماجــرای
مقاومــت فرانســویها در مقابــل پروســیها
بــه شــکلهای مختلــف وارد دنیــای
ادبیــات شــد .اندیشــههای جدیــدی ماننــد
لیبرالیســم ،سوسیالیســم و انســانگرایی هــم
زمینههــای دیگــری بــرای برداشــتهای
هنــری از عنصــر محاصــره فراهــم کــرد کــه در
آن بیشــتر ،محاصرهشــوندهها قطــب مثبــت
را تشــکیل میدادنــد.
مهمتریــن محاصــره از ایــن نــوع در قــرن بعــد
اتفــاق افتــاد؛ زمانــی کــه ارتــش نــازی بــه
شــوروی حملــه کــرد .تصــرف یــا نگـ ه داشــتن
شــهر اســتالینگراد از یــک هــدف نظامــی برای
آلمــان و شــوروی تبدیــل بــه موضوعــی فــوق
اســتراتژیک و کمابیــش حیثیتــی شــده بــود.
محاصــره ایــن شــهر از نظــر زمــان چنــدان
طوالنــی نشــد ،امــا شــکل جنــگ و درگیــر
شــدن گــروه بزرگــی از غیرنظامیــان ،مناطــق
مســکونی و ارتشهــای کامــا حرفــهای در
فضایــی کــه هیــچ جهــت و نشــانه واضحــی
از خــط حملــه وجــود نداشــت ،باعــث شــد
یکــی از بزرگتریــن تراژدیهــای جنگــی
تاریــخ معاصــر ســاخته شــود .حــدود دو
میلیــون نفــر از دو طــرف در ایــن جنــگ
کشــته شــدند و ارتــش نــازی کــه بــه ســمت
شــرق آمــده بــود ،پــس از آن دیگــر قــادر بــه
بازیابــی تــوان نظامــی خــود نشــد .شــوروی

پیــش از اینکــه نبــرد بــه نتیجــهای برســد،
تبلیغــات زیــادی را دربــاره مدافعــان نظامــی و
شــبهنظامی شــهر شــروع کــرد .در ســالهای
بعــد داســتانهای فراوانــی هــم از ایــن نبــرد
کــه نشــانه پیــروزی ایدئولوژیــک نظــام
سوسیالیســتی بــر غــرب بــود ،تولیــد شــد.
فیلمهــای ســینمایی کــه دربــاره ایــن جنــگ
ســاخته شــد ،فقــط محصــول شــوروی نبــود،
زیــرا ســوژه آنقــدر جــذاب بــه نظــر میآمــد
کــه هالیــوود هــم از آن بهرهبــرداری کــرد.
داســتانهای متعــددی کــه در محصــوالت
داســتانی روایــت میشــود ،از شــجاعت
و فــداکاری تــا عشــق و حســرت را دربــر
میگیــرد .اخیــرا در فیلمهــای ســینمایی
کــه دربــاره اســتالینگراد ســاخته میشــود،
از طــرف آلمانــی هــم بهعنــوان انســانهایی
کــه نــه مــزدوران بیرحــم بلکــه ســربازانی
اســیر امیــال یــک دیکتاتــور هســتند ،یــاد
میشــود« .اســتالینگراد»  1993محصــول
آلمــان« ،دشــمن بــر آســتانه دروازههــا»
 2001محصــول آمریــکا و «اســتالینگراد»
 2013محصــول روســیه آخریــن فیلمهایــی
هســتند کــه در اینبــاره و بهطــور مشــخص
دربــاره محاصــره اســتالینگراد ســاخته
شــدهاند .نبــرد اســتالینگراد بــرای ســاخت
گیمهــای متعــدد هــم مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت.
بــا پایــان جنــگ جهانــی و حتــی بعــد از
پایــان نبردهــای محلــی جنــگ ســرد بــه نظــر
میآمــد کــه پیشــرفت فنــاوری الکترونیــک
و رایانههــا ،مخصوصــا ســاحهای گوناگــون
انفــرادی و هوایــی موضــوع محاصــره فیزیکــی
شــهرها را تقریبــا ناممکــن کــرده باشــد ،امــا
در ســالهای اخیــر محاصــره شــهرهایی
ماننــد «کوبانــی» در ســوریه نشــان داده اســت
کــه هنــوز هــم ایــده محاصرهشــدگان و
مهاجمــان ســرمایهای بــرای روایتهــای
پرهیجــان و سرشــار از احساســات انســانی
اســت.
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پرانتیک مازومدار از موسسان

آژانس بازاریابی دیجیتال Happy
 Marketerدر سنگاپور است که

جزو موفقترین نمونهها در نوع
خود محسوب میشود .مازومدار
و همکارانش در این شرکت از
همه ابزارهای دیجیتال استفاده
میکنند تا مشتریانشان به
بهترین شکل ممکن بتوانند
طرحهای بازاریابی خود را
بهینهسازی کنند .او در مصاحبهای
با  asianentrepreneurاز فضای
کسبوکار در آسیا و موفقیتهای
فردیاش گفته است.

 داستانتان چه بود؟
من نسل اول کارآفرینهایی هستم که در سنگاپور
شروع به کار کردند و این امتیاز ویژه را داشتند که
در یکی از سه شهر آسیایی سنگاپور ،پونا و جاکارتا
به دنیا آمده باشند .من تحصیالت مقدماتیام را
در پونا تمام کردم و مدرک لیسانس بینالمللیام
را در جاکارتا گرفتم و بعد از آن از دانشگاه ملی
سنگاپور ( )NUSفارغالتحصیل شدم .پس از آن در
شرکت سرمایهگذاری سنگاپور مشغول به کار شدم
و در آنجا مسئول بازاریابی و معرفی بخش فناوری
سنگاپور به سایر کشورها بودم .در همین زمان بود
که تجاربی در زمینه بازاریابی برند و نشان تجاری
کسب کردم و پس از آن بهعنوان شریک به Happy
 Marketerپیوستم تا به رشد منطقهای این
شرکت کمک کنم و یک آژانس بازاریابی دیجیتال
هیجانانگیز در سنگاپور بسازم.
 چه چیزی در مورد این صنعت هست که
بیشتر از همه شما را به هیجان میآورد؟
من عاشق فضای مجازی هستم ،به دلیل پتانسیلی که
این فضا برای فروپاشی صنایع دارد .بهعنوان مثال ما
همین حاال شاهد هستیم که ارتباطات توسط فضای
مجازی و به واسطه انواع و اقسام شبکههای اجتماعی
بهطور کامل دگرگون شده است ،یا بخش سرگرمی
از طریق به وجود آمدن شبکههای مجازی همچون
نت فلیکس ،یوتیوب ،هولو ،یا صنعت حملونقل که
تحت تاثیر اپلیکیشنی مانند اوبر قرار گرفته است،
یا صنعت موسیقی که توسط پاندورا و اسپاتیفای
دگرگون شد ،یا صنعت بانکداری که تحت تاثیر
فاستاکش ،ترنسفروایز و ونموست .حتی این تاثیر در
مشاغلی مانند خردهفروشی هم دیده میشود که بعد
از به وجود آمدن آمازون و ...تغییر کرد .خالصه اینکه
فضای دیجیتال موقعیت جذابی است که االن در آن
قرار بگیرید!
 ارتباطتان با آسیا چگونه است؟
آسیا جایی است که در آن به دنیا آمدم ،زندگی کردم،
کار کردم و تفریح کردم .من عاشق این هستم که
چطور بخشهای مختلف آسیا میتوانند تا این حد
شبیه به هم و در عین حال با هم متفاوت باشند.
آنچه در مورد آسیا عاشقش هستم ،این است که
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یادمان میدهد فروتن ،گرسنه و در عین حال
سازگار باشیم ،اینکه چطور راهحلهای نوآورانه
پیدا کنیم ،به تفاوتها احترام بگذاریم و برای آدمها
ارزش قائل شویم.
 برای راهاندازی یک کسبوکار جدید کدام
شهر آسیا را ترجیح میدهید و چرا؟
فکر میکنم انتخابم جاکارتا باشد ،بهخاطر فضای
گرم ،کارآفرینانه ،پرجنبوجوش و متفاوتی که دارد.
جدا از محدودیت زیرساختهای ترافیکی ،دوست
دارم کسبوکاری در جاکارتا راه بیندازم ،چون این
شهر پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد و
در کنار این مسئله نباید از اشتهای سیریناپذیر
اندونزیاییها برای خالقیت و ریسک کردن گذشت.
البته اینکه در اندونزی غذاهای خوبی پیدا میشود
و زندگی شبانه جالبی در جاکارتا جریان دارد هم
قطعا در انتخاب من بیتاثیر نیست!
 بهترین مشاوره یا اندرزی که تا به حال در
زمینه کسبوکار و کارآفرینی گرفتهاید ،چه
بوده است؟
زود و ارزان شکست بخورید.
 تا امروز از چه چیزها یا چه کسانی الهام
گرفتهاید؟
از سه آدم مختلف در سه مرحله متفاوت در
زندگیام .اول ،ساچین تندولکار ،بابت اخالق کاری
و تواناییای که برای کنترل همه چیز در شرایطی
دارد که تحت فشار است .او از آن دسته آدمهایی
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است که میتواند تمرکزش را فقط روی چیزهایی
نگه دارد که تحت کنترلش است .دومین نفر لی کوان
یوست،بابترویکردعملگرایانهوشایستهساالرانهای
که در مورد همه چیز دارد .او دیدگاه مرا به بسیاری
از جنبههای زندگی عوض کرد و سوم ،استیو جابز
برایکانسپچوالیزهکردن،ساختن،طراحیوبازاریابی
محصوالتی که مردم حتی نمیدانند که به آنها
احتیاج دارند .این تواناییاش واقعا شگفتانگیز است.
 بهتازگی چه درسی از فضای کسبوکار
گرفتید که ذهنتان را بهطور کامل زیرورو
کرده است؟
بهتازگی چیزهایی در مورد ایالن ماسک خواندم
و اینکه درگیر کارهای بزرگی مانند تسال موتورز،
پیپال ،اسپیساکس ،سوالرسیتی ،هایپرلوپ و...
است و همه اینها را بعد از موفقیت بزرگش در
پیپال (یک سرویسدهنده مالی و یک شرکت
پرداخت ایمیلی که در سال  1999تاسیس شد)
به دست آورده است .وقتی همه اینها را در موردش
میخواندم ،واقعا مسخ شده بودم.
 اگر زمان به عقب برمیگشت ،چه کاری
را انجام نمیدادید ،یا جور دیگری انجامش
میدادید؟
خیلی زودتر از اینها در دنیای کارآفرینی غوطهور
میشدم و در مورد مدیریت پول و سرمایهگذاری
اطالعاتی کسب میکردم و دست به تجربه
میزدم.

بدترین مدیر دنیا را بشناسید
 .2مدیر دودل
دودلی در عرصه مدیریت
یک ضعف است .مدیر خوب
باید بتواند بهسرعت تصمیم
بگیرد.

 .1مدیر کنترلگر
روسای اینچنینی دوست
دارند همه چیز و همه کس
را کنترل کنند و نمیتوانند با
اختیار دادن به زیردستانشان
کنار بیایند.

 .4مدیر خودسر
مدیر خودسر در برابر هر تغییری
مقاومت میکند و هرگز نمیفهمد که
تغییر برای پیشرفت کسبوکار خوب
است.

 .3مدیر یکدنده
مدیری که فکر میکند
همیشه و در هر شرایطی حق
با اوست ،به کسبوکار لطمه
میزند.

 .5مدیر ذرهبین
سندرم مدیریت ذرهبینی یعنی توجه
شدید به جزئیات و مسائل ریز و
کنترل دقیق افراد .روسایی که دچار
این سندرم هستند ،جلوی رشد فردی
کارمندانشان را میگیرند و اجازه
نمیدهند خالقیتشان شکوفا شود.

 .6مدیر ترسناک
این قبیل روسا
ایجاد ترس در
زیردستانشان را
بهعنوان یک شیوه
مدیریتی موثر
قبول دارند!

 .7مدیر فاقد حس دوراندیشی
بدون دوراندیشی در مسیر تجارت
و کسبوکار نمیتوانید جای دوری
بروید! رئیس خوب کسی است که
بتواند بینش روشن و دیدی گسترده و
بلندمدت داشته باشد.
 .9مدیر مغرور
غرور یکی از بدترین خصوصیات
اخالقی برای یک مدیر است .یادتان
باشد هیچکس دلش نمیخواهد
الفزنیهای شما را درباره خودتان
بشنود ،حتی اگر زیردستتان باشد.

 .8مدیری که بین
کارمندانش فرق
میگذارد
مدیری که بین
کارمندانش فرق
میگذارد ،روحیه باقی
اعضای تیم را تضعیف
میکند.

 .10مدیر خشمگین
اینکه مدام با اخمهای
درهم دوروبر شرکتتان
 .11مدیر احساساتی
راه بروید ،فقط باعث
میشود احساسات
روسای احساساتی موقع
منفی و مخربی را میان
تصمیمگیری از عواطفشان
 .12مدیر سرزنشگر
زیردستانتان پخش
کمک میگیرند ،نه اطالعات و
به
متعلق
را
امتیازها
همه
گر
ش
سرزن
مدیر
کنید.
اعداد و ارقام منطقی.
خودش میداند و موقع بروز هر مشکلی،
است.
دیگران
سمت
به
اش
ه
اشار
انگشت
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ایــران بــا گــذر از انقــاب و جنــگ تحمیلــی
کــه مهمتریــن دالیــل در کاهــش گردشــگران
خارجــی بودنــد ،بین ســالهای  1381تــا 1385
رفتــه رفتــه در بازیابــی موقعیــت ازدس ـترفته
بــود کــه بــار دیگــر ســایه تحریمهــا و تبلیغــات
منفــی غربیهــا گردشــگران را از ســفر بــه
ایــن کشــور بازداشــت .از ســال  1394اقدامــات
دولــت یازدهــم منجــر بــه بازگشــت احســاس
امنیــت و آرامــش بــه جامعــه جهانــی شــد کــه
در نتیجــه آن ،بعــد از غیبتــی طوالنــی ایــران
دوبــاره در فهرســت مقاصــد اصلــی گردشــگری
رســانههای مختلــف دنیــا قــرار گرفــت.
مــاه گذشــته ،ایــران میزبــان کنوانســیون
جهانــی راهنمایــان گردشــگری بــود .ایــن
کنوانســیون کــه از آن بهعنــوان بزرگتریــن
و مهمتریــن گردهمایــی راهنمایــان جهــان
یــاد میشــود ،رویــدادی اســت کــه هــر دو
ســال یــک بــار زیــر نظــر مســتقیم فدراســیون
جهانــی راهنمایــان گردشــگری در یکــی از
کشــورهای عضــو برگــزار میشــود .ایــران
امســال میزبــان بیــش از  300راهنمــای
گردشــگری از  45کشــور دنیــا بــود .حضــور
ایــن تعــداد راهنمــای گردشــگری و آشــنایی
آنهــا بــا جاذبههــای گردشــگری کشــور
میتوانــد نویدبخــش دورهای تــازه در صنعــت
گردشــگری ایــران باشــد.
گردشــگر بــه جایــی مـیرود کــه بتوانــد پاســخ
نیازهایــش را بگیــرد .ایــن نیــاز میتوانــد
شــخصی باشــد ،مثــل ارضــای حس کنجــکاوی
او نســبت بــه آن مــکان ،یــا عمومــی باشــد،
ماننــد نیــاز بــه امنیــت ،اســتراحت و تغذیــه
مناســب .توســعه گردشــگری نیازمنــد
زیرســاختهای مناســب بــرای ارائــه خدمــات
مــورد نیــاز گردشــگران اســت .از مهمتریــن
نیازهــای گردشــگری ایــران میتــوان بــه
حملونقــل عمومــی ،امکانــات اقامتــی و
خدمــات رفاهــی اشــاره کــرد و از آنجایــی
کــه گردشــگری فرهنگــی در شــرایط حاضــر
ســهم عمــدهای از گردشــگری ایــران را دربــر

میگیــرد ،بررســیها در ادامــه بــه ایــن نــوع
گردشــگری خالصــه میشــود.
امــروزه بســیاری از گردشــگران بهویــژه
جوانــان تمایــل بــه ســفر انفــرادی و کســب
تجربههــای شــخصی دارنــد تــا حضــور در
تورهــای دســتهجمعی کــه همــه چیــز از قبــل
بــرای گردشــگران تــدارک دیــده شــده اســت.
در ایــن نــوع گردشــگری ،گردشــگر تمایــل دارد
بــا بودجــه کــم و ارزان ســفر کنــد و یکــی از
مهمتریــن گزینههــای مهــم بــرای او امــکان
ســفر با وســایل نقلیــه عمومــی در شهرهاســت.
بســیاری از مقاصــد گردشــگری در ایــران ماننــد
ســایتهای باســتانی خــارج از شــهرها قــرار
دارنــد و دسترســی بــه آنهــا جــز بــا اســتفاده
از وســایل نقلیــه شــخصی مقــدور نیســت .کــه
حتــی بــا داشــتن وســیله نقلیــه در مــواردی
ماننــد کلیســاهای ســهگانه شــمال غــرب
ایــران (قره کلیســا ،کلیســای زورزور و کلیســای
ســنت اســتپانوس) مســیر نامناســب و عــدم
وجــود تابلوهــای راهنمــا در طــول مســیر
منجــر بــه ســردرگمی گردشــگران میشــود .در
داخــل شــهرها نیــز گردشــگران خارجــی بــدون
همراهــی راهنمــای محلــی امــکان اســتفاده
از وســایل حملونقــل عمومــی ،از تاکســی و
اتوبــوس گرفتــه تــا متــرو را ندارنــد ،از آنجایــی
کــه هیچگونــه راهنمــا یــا تابلویــی بــه زبــان
دیگــر در ایــن وســایل نصــب نشــده اســت.
در کشــورهایی چــون ایتالیــا و فرانســه که رتبه
باالیــی در جــذب گردشــگر دارنــد ،نقش ـههای
مســیرهای گردشــگری بــه زبانهــای مختلــف
در تمامــی ایســتگاههای حملونقــل عمومــی
بــه صــورت رایــگان ارائــه میشــوند .از
طــرف دیگــر متــرو کــه مهمتریــن وســیله
حملونقــل در داخــل شهرهاســت و ســهم
باالیــی در جابهجایــی مســافران بــه مراکــز
گردشــگری را دارد ،مجهــز بــه تابلوهــای
اطالعاتــی دو زبانــه اســت ،بهطوریکــه
گردشــگر بــا نقشــه موجــود در دســتش و نــگاه
بــه نقشــه مســیر متــرو بهراحتــی قــادر اســت
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در ایســتگاه مــورد نظــرش پیــاده شــود .عــاوه
بــر آن در ایســتگاههای مناطــق گردشــگری
نیــز بلندگــوی متــرو بــا زبانهــای دیگــر
مســافران را از امــکان دسترســی آنهــا بــه
ایــن مکانهــا آگاه میکنــد .حتــی بهعنــوان
مثــال در ایســتگاه مرکــز تاریخــی رم یــا
ایســتگاه واتیــکان بــا کشــیدن تصاویــر مربــوط
بــه کولوســئوم ،کلیســاها و ســایر ســایتهای
تاریخــی روی نقشــه مســیر متــرو ،گردشــگران
را ترغیــب بــه پیــاده شــدن در آن ایســتگاهها
میکننــد.
هتــل ،مهمانســرا ،رســتوران ،فروشــگاه و
ســرویسهای بهداشــتی مناســب در مناطــق
گردشــگری از مهمتریــن زیرســاختهایی
اســت کــه متاســفانه اعــم ســایتهای
گردشــگری یــا فاقــد چنیــن امکاناتــی هســتند،
یــا دارای امکانــات نامناســب و گــران هســتند.
بهطــور مثــال بازدیدکننــدگان ســایت تاریخــی
تخــت ســلیمان در تــکاب بــا وجــود طــی کردن
مســیر طوالنــی و نهچنــدان ســهل ،دسترســی
بــه هیچگونــه امکانــات رفاهــی مناســب ماننــد
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غذاخــوری و ســرویسهای بهداشــتی ندارنــد.
یــا در مــوردی دیگــر ،تنهــا خدمــات ارائهشــده
بــه گردشــگری کــه بــا مشــقت فــراوان هــزار
پلــه پیمــوده تــا بــه قلعــه رودخــان فومــن
برســد ،بســتنیهای یخــی خانگــی اســت کــه
محلیهــا بــا قیمــت بــاال میفروشــند .نبــود
امکانــات رفاهــی مناســب منجــر بــه بیمیلــی
گردشــگران و عــدم ترغیــب دیگــران بــه بازدیــد
از ایــن مناطــق کــه تعدادشــان هــم در ایــران
کــم نیســت ،میشــود.
گردشــگری بــدون ســرویسهای بهداشــتی
مناســب امکانپذیــر نیســت .بــا وجــود
وعدههــای رئیــس وقــت ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری در اواخــر ســال 86
مبنــی بــر ســاخت  1000واحــد خدماتــی
و ســرویسهای بهداشــتی بیــن راهــی
تاکنــون ایــن وعــده عملــی نشــده اســت.
ســرویسهای بهداشــتی موجــود نیــز
نیازمنــد نگ ـهداری و نظافــت مــداوم هســتند
و شــواهد نشــان میدهــد کــه وضعیــت اکثــر
آنهــا بــرای گردشــگران بســیار نامناســب و

غیرقابــل اســتفاده اســت .فقــدان یــا کیفیــت
پاییــن چنیــن خدماتــی حتــی در شــهرهای
بــزرگ و گردشــگرپذیری چــون شــیراز نیــز
بهوضــوح دیــده میشــود .گردشــگرانی کــه
از ایــن شــهر بــه قصــد بازدیــد از ســه اثــر
جهانــی تخــت جمشــید ،نقــش رســتم و
پاســارگاد روانــه میشــوند ،در طــول مســیر
و در مــکان تاریخــی بــا مشــکل روبــهرو
هســتند.
مدیریــت صحیــح بازدیــد ،حضــور نگهبانــان و
راهنمایــان بــه جهــت اســتقبال و ارائــه کمــک
در مــوارد بــروز هرگونــه مشــکل یــا حادثــه
ناگــوار ازجملــه نیازهــای ضــروری گردشــگران
اســت .عــدم وجــود راهنمــای متخصــص و
مســلط بــه زبانهــای گوناگــون ،یــا فقــدان
وســایل اطالعاتــی چــون تابلوهــای راهنمــا،
نقشــهها ،بروشــورها و دســتگاههای راهنمــای
صوتــی ،گردشــگران را ســردرگم میکنــد و
جذابیــت مــکان را کاهــش میدهــد .در بازدیــد
از بســیاری از ســایتهای باســتانی و تاریخــی از
چغازنبیــل در شــوش گرفتــه تــا ارگ بــم ،یــا
از کاخهــا و بناهــای صفــوی اصفهــان گرفتــه
تــا میراثهــای قاجــاری و پهلــوی در تهــران،
تنهــا بــا یــک فروشــنده بلیــت و تابلوهــای
راهنمایــی کــه اکثــرا ناخوانــا ،شکســته و کثیف
هســتند ،ســروکار داریــم .اگــر خوششــانس
باشــیم کــه در ایــام خاصــی چــون عیــد بــه
بازدیــد رفتــه باشــیم ،میتوانیــم راهنمایانــی را
کــه توضیحــات مختصــری در رابطــه بــا مــکان
میدهنــد ،بیابیــم.
آنچــه گردشــگر امــروز در بازدیــد از مکانهــای
فرهنگــی و تاریخــی بــدان نیــاز دارد ،فراتــر از
راهنمایــان محلــی ،تابلوهــای راهنمــا و
بروشــورهای کوچــک حــاوی اطالعات هســتند.
موزههــای کالســیک و خاکگرفتــه بــا
کاغذهایــی کــه حــاوی اطالعــات تخصصــی
در ویترینهــا هســتند ،دیگــر جذابیــت
خــود را بــرای گردشــگران از دســت دادهانــد.
امــروزه صنعــت گردشــگری بــر پایــه تبلیغــات

و ارائــه هــر چــه بیشــتر مــکان بــا اســتفاده
از تکنولوژیهــای بــهروز و مــدرن دنیــا
اســتوار اســت .از آنجایــی کــه امــکان ورود
بازدیدکننــدگان بــه همــه بخشهــای یــک
بنــای تاریخــی ،یــا محوطــه باســتانی بــه دالیل
امنیتــی و حفاظتــی مقــدور نیســت ،بنابرایــن
بایــد بــرای بازیدکننــدگان امکان دیــدن و درک
کــردن آنچــه در گذشــته روی داده اســت ،بــا
ســاخت مدلهــا و ایجــاد موزههــای مجهــز
بــه سیســتمهای پیشــرفته و تکنولوژیهــای
ســمعی و بصــری مبتکرانــه فراهــم شــود.
از بهتریــن نمونههــای چنیــن مدیریتــی را
میتــوان در محوطــه جهانــی هرکوالنیــوم در
ایتالیــا و داخــاو در آلمــان دیــد کــه گردشــگران
بــا قــدم زدن در آنهــا و دیــدن بقایــای گذشــته
تصــوری در ذهنشــان شــکل میگیــرد کــه ایــن
تصــور و درک بــا کمــک موزههــای تعاملــی،
بازســازی صحنههــا و نمایــش فیلمهــا تکمیــل
میشــود.
اهمیــت گردشــگری در ایجــاد آثــار مثبــت
اقتصــادی در جهــان بهطــور روزافــزون افزایــش
یافتــه و در تمامــی کشــورها ایــن فعالیــت
بهعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد
اشــتغال ،کاهــش نــرخ بــیکاری و افزایــش
درآمــد ارزی مــورد توجــه اســت .حتــی در
برخــی کشــورها بهویــژه کشــورهای اروپایــی،
جهانگــردی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
راهبردهــای توســعه محســوب میشــود .مــوارد
ذکرشــده در بــاال از حداقــل زیرســاختهای
مــورد نیــاز گردشــگری هســتند کــه حتــی در
محوطههــای میــراث جهانــی ایــران شــاهد
فاصلــه زیــاد بــا معیارهــای جهانــی هســتیم.
یــک گردشــگر راضــی بهتریــن مبلــغ در جــذب
گردشــگران دیگــر اســت .ایــران میتوانــد
بــا فراهــم آوردن زیرســاختهای ضــروری از
موقعیــت پیشآمــده در ســال پیــش رو بــرای
جلــب رضایــت گردشــگران و جــذب بیشــتر
آنهــا بهــره ببــرد و منجــر بــه رونــق صنعــت
گردشــگری شــود.
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و اوسـت کسـى کـه از آسـمان ،آبى فـرود آورد؛
پـس به وسـیله آن از هـر گونه گیـاه برآوردیم ،و
از آن [گیاه] جوانه سـبزى خارج سـاختیم که از
آن ،دانههـاى متراکمـى برمىآوریم ،و از شـکوفه
درخـت خرما خوشـههایى اسـت نزدیـک به هم.
و [نیـز] باغهایى از انگـور و زیتون و انار -همانند
و غیرهماننـد -خـارج نمودیم .به میـوه آن چون
ثمـر دهـد و بـه [طرز] رسـیدنش بنگریـد .قطعا
در اینهـا بـراى مردمـى کـه ایمـان مىآورنـد،
نشانههاست.
سوره انعام /آیه 99
«بـاغ ایرانـی» جلـوهای اسـت از بهشـت موعود؛
باغـی بـزرگ و بیانتهـا کـه از زیـر درختـان
سایهگسـتر و رنگارنـگ آن ،جـوی آب روان
اسـت و چشـمهها و آبشـارهایش بـر زیباییهای
آن میافزایـد .آنگونـه کـه قرآن کریـم توصیف
میکنـد ،نهرها و آبهـای جاری ،موسـیقی آواز
پرنـدگان ،عطـر خـوش گلهـا و ...وعدههـای
ی این
خداوند به انسـانهای نیکوکار اسـت .تمام 
ویژگیهـا در مقیاسـی کوچک ،بـاغ اصیل ایرانی
را میسـازد و این باغهای سـبز و حیاتبخش در
دل کویـر را ،بـه تکهای از بهشـت بـدل میکند.
در شـماره پیشـین ،مطلبـی در بـاب مفهـوم
شفابخشـی خواندیـد .شفابخشـی بـه بیانـی
خالصـه ،بـه معنـای کاهـش طـول درمـان
بیماریهـا به کمـک عناصر موجـود در طبیعت
اسـت .باغهـای اصیـل ایرانـی ،دارای ویژگیهای
یکتـا و منحصربهفـردی اسـت کـه آن را در زمره
باغهای شـفابخش قـرار میدهد .در این نوشـتار
بـه بررسـی ایـن ویژگیهـا میپردازیـم.
بـاغ ایرانـی از ابتدای ظهور خـود تاکنون ،بازتابی
از فرهنـگ و اعتقـادات مـردم ایرانزمین اسـت.
معمـار ایرانـی ،بـا ایجـاد نگینـی سـبز در دل
آفتابهای سـوزان کویر ،مخاطب را در آسایشـی
وصفناپذیـر قـرار میدهـد کـه همیـن ویژگـی،
آن را از باغهـای دیگـر ممالـک همچـون ژاپـن،
چیـن ،انگلسـتان ،فرانسـه و ...متمایـز میکند.
بـاغ ایرانی فضایی اسـت محصور میـان درختان؛
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ترکیبـی از درختـان همیشـه سـبز و خزانپذیر
کـه بـا تدبیـر طـراح ایرانـی ،در کنـار یکدیگـر
کاشـته شـده تـا در عیـن مشـهود بـودن گـذر
فصـول و لمس بهار و خـزان ،در فصل برگریزان
نیز سـبز بوده و از زیبایی آن کاسته نشود .افزون
بـر گـذر فصـول ،گیاهـان در بـاغ ایرانـی ،دارای
تنـوع رنگی بسـیارند که ناشـی از انـواع مختلف
آنهاسـت .درختـان میـوه ،انواع گلهـای معطر
و ...باعـث خلـق سـکانسهای بصـری زیبایی در
بـاغ شـده و کاربـر را بـا تنوعی دلنشـین روبهرو
میکنـد .آنگونـه کـه در مطلـب پیشـین بیـان
شـد ،علـت اصلـی تاثیرگـذاری و موفقیـت یک
منظـر شـفابخش ،امکان مشـاهده چرخه فصول
و درک تغییرات سلسـلهوار طبیعت برای انسـان
اسـت ،کـه در بـاغ ایرانـی ایـن ویژگـی بهخوبی
قابل مشـاهده و درک برای کاربر است .از طرفی،
رایحـه خـوش گلهـا در جـای جـای مختلـف
بـاغ ،بـه تحریک حـس بویایـی انسـان پرداخته
و در فضـای مخصـوص نشسـتن در بـاغ ،کـه از
آن بهعنـوان «بنـه گاه» یـاد میشـود ،حسـی
خوشـایند را بـرای کاربـر ایجـاد میکند.
از دیگـر ویژگیهـای منحصربهفـرد بـاغ ایرانـی
کـه بـه واسـطه درختـان آن ایجـاد میشـود،
سـایهاندازی اسـت .درختـان بلندقامت همچون
سـرو و چنـار و کاج و ...در اقلیـم گـرم و سـوزان
ایـران ،سـایههای خنـک را ایجـاد کرده تـا کاربر
در آسـایش هرچـه بیشـتر در آن بـه سـر ببـرد.
علاوه بـر آسـایش محیطـی ،حرکـت نـور و
سـایه و رقـص برگهـای درختـان ،صحنههـای
بینظیـری برای کاربر خلق کـرده و او را در روند
گـذر سـاعات مختلـف روز ،درگیـر میکنـد.
دیگـر شـاخصه دارای اهمیـت بـاغ ایرانی ،عنصر
آب اسـت .آب در فرهنـگ و اعتقـاد ایرانـی،
همـواره نمـادی از طهارت و پاکیزگی بـوده و در
بـاغ ایرانـی نیـز بـه شـکلهای متفاوتـی پدیدار
میگـردد .گاه همچـون رود جـاری بـوده و عبور
آن از روی سـینه کبکیهای حوضها ،موسـیقی
دلنشـینی را ایجـاد میکنـد ،و گاه سـاکن و
بیصداسـت تـا انعـکاس درختـان و کوشـک و

آسـمان در آن ،ابهت و شـکوهی هرچه بیشـتر را
بـه باغ ببخشـد و گاه ماننـد فوارهای اسـت تا در
کنار صدای آواز پرندگان ،سـکوت باغ را بشـکند
و تنوعـی بینظیـر را خلـق کند.
هندســه ســاده و قابــل ادراک بــاغ ایرانــی،
خصوصیــت دیگــری
اســت کــه آن را بــه یــک
منظــر شــفابخش بــدل
میکنــد .ایــن ویژگــی
در متــون ،بهعنــوان
«خوانایــی» و «وضــوح»
یــاد میشــود.
انسـان محـاط در بـاغ ،به
محـض ورود ،بهراحتـی
تمامـی فضاهـای بـاغ را
درک کـرده و همیـن
امـر موجـب القـای حـس
امنیـت و آرامـش در
او میشـود .ایـن امـر
برگرفته از هندسـه سـاده
بـاغ ایرانـی اسـت کـه آن
را «چهاربـاغ» مینامیـم .نکتـه دارای اهمیت آن
اسـت کـه حضـور در فضاهایـی کـه ادراک آنها
بـرای کاربر مشـکل و غیرممکن اسـت ،منجر به
ایجـاد تنـش و عصبیـت در کاربـر میشـود .امـا
در بـاغ ایرانـی ،انسـان در ذهـن خود بـه صورت
فطـری ،بنـا بر هندسـه سـاده شـکلدهنده باغ،
فضـای بـاغ را بهراحتـی درک کـرده و در ذهـن
خـود تجسـم میکنـد.
بنـا بـر همـه ویژگیهـای یادشـده ،بـاغ ایرانـی
گلچینـی از متغیرهـای موثـر در شفابخشـی
اسـت .عناصـری همچـون آب ،گیاهـان ،گلها،
نـور ،سـایه و ...بـا تحریـک حـواس پنجگانـه
انسـان (بینایـی ،شـنوایی ،بویایـی ،المسـه،
چشـایی) ،او را در مسـیری قرار داده که منجر
بـه تعامـل بیشـتر او با طبیعت اطرافش شـده و
در نهایـت امـر ،دچـار اغنـای حواس شـده و در
درمانگـری او موثـر واقـع میشـود .بـاغ ایرانی
بـا وجود همـه کیفیات محیطی موجـود در آن،

در دهههـای اخیر رو به فراموشـی مـیرود .چه
بسـا کـه در دنیـای مدرنیـزه امـروز ،و در میان
تنشهـا و اسـترسهای انسـان معاصـر ،نیاز به
وجـود فضاهایـی نـاب و خالـص همچـون بـاغ
ایرانـی ،بهشـدت احسـاس میشـود ،تـا انسـان

آشـفته امـروز ،بـرای دقایقـی هرچنـد کـم ،به
تعامـل بـا طبیعت بپـردازد و از دنیای ماشـینی
دور باشـد .
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علم در متون کهن

دانش در خدمت ت خ�یل در منظومه مهای و مهایون خواجوی ن
کرما�

چو خیال تو در آید به دلم
رقصکنان
 علیاصغر بشیری 
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تخیــل از مهمتریــن ابزارهــای داستاننویســان
اســت .نویســنده یــا فیلمنامهنویــس در
نــگارش داســتان خــود نیــاز بــه گســتره
وســیعی از تخیــل دارد تــا بتوانــد هیجــان
مخاطــب را برانگیــزد .یکــی از دالیــل شــهرت
نویســندگانی همچــون ژولورن ،اســتفاده از
تخیــل گســترده در آثارشــان بــوده اســت .در
ن نیــز داســتانهای
دنیــای ســینما و انیمیش ـ 
خیالــی از مهمتریــن ابزارهــای آفریننــدگان
ایــن آثــار اســت .چگونگــی دســتیابی
بــه داســتانی کــه از یــک ســو از بســتری از
حــوادث علــی و معلولــی برخــوردار باشــد تــا
بتوانــد مخاطــب را جــذب کنــد و از ســوی
دیگــر نیــز تخیــل در آن بــه شــکلی باورمنــد
عرضــه شــده باشــد ،بــه مهــارت نویســنده و
گســتره مطالعــات او بازمیگــردد.
کارگردانـــی ماننـــد جیمـــز کامـــرون
بـــرای ســـاختن فیلمـــی ماننـــد «آواتـــار»،
ســـالهای ســـال مطالعـــه کـــرده و زمـــان
و بودجـــه بســـیاری را صـــرف میکنـــد تـــا
فقـــط اســـتودیویی را بســـازد کـــه بتوانـــد
امکانـــات ســـاخت فیلـــم خـــود را در آن
فراهـــم آورد .فقـــر مطالعـــه نویســـندگان و
فیلمنامهنویســـان معاصـــر ایـــران ،شـــاید
یک ــی از دالیل ــی اس ــت ک ــه در س ــاخت آث ــار
ســـینمایی و تلویزیونـــی بـــه تخیـــل کمتـــر
بهـــا داده میشـــود( .مســـائل بودجـــه و
حواشـــی دیگـــر بمانـــد).
از مهمتریــن منابــع تغذیهکننــده تخیــل
بــرای نویســنده و فیلمنامهنویــس و حتــی
شــاعران و دیگــر هنرمنــدان ،دانشهــای
بــهروز دنیــای مــدرن اســت .بــرای نمونــه
دانــش ستارهشناســی در دنیــای معاصــر
ش رفتــه و فضاهــای بیکــران
بهقــدری پیــ 
را کشــف کــرده کــه گاهــی حتــی فکــر
کــردن بــه آن هــم ناممکــن مینمایــد.
دیگــر دانشهــا نیــز همچــون پزشــکی،
جانورشناســی ،دیرینشناســی ،فیزیــک،
شــیمی و بســیاری از دانشهــای دیگــر ،هــر

کــدام فضاهــا و امکانــات گســتردهای را بــرای
پــرورش تخیــل در آثــار هنــری فراپیــش
آفریننــدگان آثــار ادبــی قــرار میدهــد؛
موضوعــی کــه متاســفانه بــه دالیــل بســیاری
مغفــول واقــع شــده اســت.
اســـتفاده از دانشهـــای مرســـوم در
زمانـــه بـــرای بســـیاری از شـــاعران و
داســـتانپردازان گذشـــته ادب فارســـی
گویـــی امـــری معمـــول بـــوده اســـت و
شـــاعران و نویســـندگان میدانســـتهاند
کـــه بـــرای تاثیـــر در مخاطـــب و آفریـــدن
فضاهـــای جدیـــد ،اســـتفاده از دانشهـــای
روز ،کارآمـــدی بســـیاری دارد .در مقـــاالت
پیشـــین بـــه برخـــی از کاربردهـــای نجـــوم
و پزشـــکی و ...در آثـــار شـــاعرانی چـــون
انـــوری و خاقانـــی و نظامـــی اشـــاره شـــد و
تاکی ــد ش ــد ک ــه ای ــن ش ــاعران از امکان ــات
علمـــی روزگار خـــود بیشـــترین اســـتفاده را
در اشـــعار خویـــش داشـــتهاند؛ بهگونـــهای
کـــه امـــروزه بـــدون آشـــنایی بـــا بســـیاری
از دانشهـــای مرســـوم در آن روزگار
نمیت ــوان اش ــعار ای ــن ش ــاعران را دریاف ــت.
یکــی دیگــر از شــاعرانی کــه در ایــن زمینــه
اهمیــت ویــژه دارد ،ابوالعطــا کمالالدیــن
محمــود بــن علــی بــن محمــود خواجــوی
کرمانــی ( 753-689هـــ.ق) اســت .خواجــوی
کرمانــی ازجملــه شــاعران بســیار توانــای
ادبیــات فارســی اســت کــه در دوران خــود
اشــتهار فراوانــی داشــته و شــاعری ماننــد
حافــظ شــیرازی (بــه گفتــه بســیاری از اهــل
ادب و تاکیــد حافــظ) از مقلــدان خواجــو بــوده
اســت .خواجــوی کرمانــی در بســیاری از انــواع
شــعر فارســی آثــاری از خــود بــه یــادگار
نهــاده اســت .او بــه تقلیــد از نظامــی گنجــوی
خمس ـهای ســروده کــه بایــد او را از بهتریــن
مقلــدان نظامــی محســوب کــرد .پنــج اثــر
ایــن خمســه عبارتانــد از  :روضهاالنــوار،
گل و نــوروز ،همــای و همایــون ،کمالنامــه
و گوهرنامــه.
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در می ــان ای ــن آث ــار ش ــاید بت ــوان گف ــت ک ــه
هم ــای و همای ــون ه ــم ب ــه لح ــاظ ش ــعری
و ه ــم ب ــه لح ــاظ تاثی ــری ک ــه ب ــر ش ــاعران
پـــس از خـــود داشـــت ،از مهمتریـــن آثـــار
اســـت .منظومـــه همـــای و همایـــون کمـــی
بیـــش از چهارهـــزار و چهارصـــد بیـــت و
در بحـــر متقـــارب (وزن شـــاهنامه) ســـروده
شـــده اســـت .ایـــن منظومـــه ،داســـتان
شـــاهزادهای بـــ ه نـــام همـــای اســـت کـــه
در شـــام زندگـــی میکنـــد و پـــس از آنکـــه
تصویـــر دختـــر فغفـــور چیـــن بـــه نـــام
همایـــون را میبینـــد ،تصمیـــم میگیـــرد
بـــرود و بـــا او ازدواج کنـــد .همـــه منظومـــه
شـــرح مشـــکالت و مصایـــب پیمـــودن ایـــن
راه طوالنـــی اســـت کـــه ســـرانجام هـــم بـــه
وصـــال منجـــر میشـــود.
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در آغــاز همــای و همایــون ســاقینامه
مشــهور خواجــوی کرمانــی درج شــده کــه
بعــدا حافــظ ســاقینامه مشــهور خــود را
هــم از ایــن قســمت تقلیــد و اقتبــاس کــرده
اســت .موضــوع داســتان همــای و همایــون
هــم بعدهــا دسـتمایه برخــی شــاعران شــده
کــه ســامنامه را از روی آن بســرایند و آن
منظومــه را هــم بــه خواجــو منســوب کننــد
کــه درواقــع چنیــن نیســت و پژوهشگــران
دیگــر ایــن امــر را اثبــات کردهانــد .موضــوع
دیگــر هــم تاثیــری اســت کــه ایــن ســنت
داســتانی در داســتانهای فارســی ایجــاد
کــرده اســت و بــه احتمــال قــوی برخــی
دیگــر از آثــار نثــر داســتانی ماننــد داســتان
عالــم افــروز و خورشیدشــاه تقلیــدی از ایــن
اثــر هســتند.

چیـــزی کـــه در ایـــن اثـــر جلـــب توجـــه
میکنـــد ،گســـتره تخیلـــی اســـت کـــه
خواجـــوی کرمانـــی بـــرای اثـــر خـــود از آن
ســـود جســـته اســـت .ایـــن رمانـــس کـــه
بـــه نوعـــی داســـتان دلدادگـــی دو عاشـــق
و معشـــوق را روایـــت میکنـــد ،در کنـــار
اس ــتفاده از س ــنتهای ش ــعر و ادب فارس ــی
در بطـــن خـــود ،از آنجایـــی کـــه شـــاعری
چیرهدســـت و دانشـــور همچـــون خواجـــو،
آن را س ــروده اس ــت ،توانس ــته ه ــم ش ــهرت
و هـــم اعتبـــار ویـــژهای را نـــزد ادیبـــان بـــه
دس ــت آورد .خواج ــو در ان ــواع فن ــون ش ــعری
در ایـــن اثـــر همچـــون ترکیبســـازیهای
شـــاعرانه ،اســـتعارههای دور از ذهـــن و
انـــواع فنـــون بدیعـــی و بیانـــی و فصاحـــت
و بالغـــت خویـــش ،از دانشهـــای مرســـوم
زمان ــه همچ ــون نج ــوم و پزش ــکی نی ــز س ــود
جســـته و توانســـته ســـطح تخیـــل شـــعر
خ ــود را در کن ــار جذبهه ــای داس ــتانی ب ــاال
ببـــرد .در تخیلآفرینـــی خواجـــو بـــه چنـــد
نکتـــه اشـــاره میشـــود:
الــف) جغرافیــای گســترده داســتانی :در
همــای و همایــون و داســتانهای مشــابه ایــن
اثــر ،معمــوال گســترههای وســیع جغرافیایــی
از شــرق تــا غــرب دنیــا را دربــر میگیــرد.
در همــای و همایــون ،همــای در شــام متولــد
شــده ،در عــراق پــرورش مییابــد ،در خــاور
پادشــاه میشــود و بــه چیــن ســفر میکنــد؛
اگرچــه خیلــی از معیارهــای جغرافیایــی کــه
در ایــن منظومــه مطــرح شــده ،در نســبت
دنیــای معاصــر ،مصداقهــای دقیقــی نــدارد،
امــا همیــن گســترش جغرافیــا کمکــی
بــوده کــه ســطح تخیــل در ایــن اثــر را بــاال
میبــرده اســت.
ب) دانــش ستارهشناســی :اســتفاده از دانــش
عصــر شــعر در حــوزه ستارهشناســی کــه
غالبــا مبتنــی بــر نجــوم بطلمیوســی بــوده ،بــه
فراوانــی در آثــار خواجــو و در منظومــه همــای
و همایــون کاربــرد دارد .بــرای نمونــه در بیــن

آرایههــای ادبــی ،شــاید ایهــام را بتــوان از
فنونــی دانســت کــه ذهــن را بــه تــاش و
تکاپــوی بیشــتری وام ـیدارد .در بیــت ذیــل:
چنان داستان شد به مه پیکری
که آمد ز مهرش قمر ،مشتری
هـــم مهـــر و هـــم مشـــتری در دو معنـــای
مختلـــف بـــه کار رفتـــه و هـــر دو نیـــز
میتوانـــد ارتبـــاط معنایـــی داشـــته باشـــد.
ابیات ــی از ای ــن قبی ــل در هم ــای و همای ــون
فراوا نانـــد.
امــا اوج خیالپــردازی شــاعر در بخــش
مقدمــه همــای و همایــون اســت .در ایــن
بخــش در قســمت معــراج پیامبــر اســام(ص)
بــه بســیاری از ســیارگان و ســتارگان بــا تعابیر
شــاعرانه اشــاره میکنــد.
چو دامن بر این دیر خاکی فشاند
جنیبت بر این هفت میدان دواند
کلهگوشه بر اوج افالک زد
فلک پیش او بوسه بر خاک زد
ز سلطان سیاره بربود تاج
وزین هفت فغفور بستد خراج
ز سهمش فلک قلب عقرب شکست
ز مهرش اسد دست بر جبهه بست
دف از چنگ ناهید بربطنواز
به قانون شرعش گرفتند باز
قمر گشته قندیل خلوتگهش
عطارد شده خوشهچین رهش
به سرهنگیش بسته جوزا کمر
به جاروبیاش مه برآورده سر
علم بر نهم طارم افراخته
ز نه غرفه نه حجره پرداخته
ز طلعت شرف داده برجیس را
ز رفعت سبق گفته ادریس را...
دوپیکر شده فتنه بر پیکرش
زحل هندوی پاسبان درش...
پالسش به مه سربرافراخته
پالس آخر از کهکشان ساخته
گلهگوشه بر گوشه ماه زد
زد
خرگاه
بر این سقف نه پایه
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چنینکنند بزرگان

گ
در�ره زند� عیمل ابوحامد حممد ب ن� حممد غزایل
ب

عالم ز یقین و او
ز شک خالی بود
 معصومه ترکانی 
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فرستاده دربار هنگامی که نامه ضیاءالملک ،وزیر
محمدبن ملکشاه ،را با احترام هرچه تمامتر به امام
محمد غزالی داد ،لحظهای از دیدن او با تعجب بر
جای ماند ،زیرا حجتاالسالم غزالی در آن زمان
مردی بود محاسن و موی سپید کرده که سنش
از  50گذشته بود و جامهای ساده و کمبها بر تن
داشت که با پایافزار و باالپوش بهسختی قیمتش
به  15قیراط میرسید و هیچ شبیه مردی نبود
که میگفتند وقتی در سن  34سالگی با شکوه
کمنظیر و تجملی بیبدیل در میان استقبال اساتید
بلندپایه و شاگردانش در سمت استادی وارد
نظامیه بغداد شد ،بهای البسه و اسبش از 500
دینار فراتر میرفت.
حجتاالسالم که نامه را باز کرد ،با درخواست
المستظهر باهلل خلیفه عباسی و محمد بن ملکشاه
سلجوقی روبهرو شد که از او برای تدریس دوباره
در نظامیه بغداد دعوت میکردند ،ولی این مرد نه
آن مرد در پی نام و مقام که مردی عزلتگزیده
و زاویهنشین بود و قیل و قال نظامیه بغداد
برایش دیگر رنگوبویی نداشت ،پس قلم و دوات
در دست گرفت و برای وزیر چنین تحریر کرد:
«الحمدهلل رب العالمین ،والصاله و السالم علی
محمد و آله و اصحابه اجمعین اما بعد خدمت
خواجه و ملجای جهانیان متع اهلل المسلمین بطول
بقائه ،این ضعیف را از حضیض خرابه طوس به اوج
معموره دارالسالم بغداد عمرهااهلل تعالی میخواند،
کرم و بزرگی مینماید ،و بر این حقیر نیز واجب
است که خواجه را از حضیض حیوانی به اوج کمال
انسانی دعوت نماید که این دو را تفاوت است
فراوان و التماس حضور این فقیر نمودهاند الشک
این فقیر را وقت فراق است نه هنگام سفر عراق ،ای
عزیز فرض کن که غزالی به بغداد رسید و متعاقب
آن فرمان در رسید ،نه فکر مدرسی دیگر باید کرد،
امروز را همان روز انگار و دست از این بیچاره بدار
و والسالم و االکرام و اهلل یدعو الی دارالسالم».
ابوحامد محمد بن محمد غزالی معروف به زینالدین
و ملقب به حجتاالسالم ،در تابران طوس چشم به
جهان گشود ،پدرش شغل پشمریسی داشت و نام
غزال نیز به همین شغل برمیگردد .او مردی بود

که سواد خواندن و نوشتن نداشت ،اما بااینحال در
مجالس صوفیان و فقها حاضر میشد و همیشه
آرزو میکرد تا فرزندانش محمد و احمد در فقه
و وعظ از سرآمدان روزگار خویش باشند ،هرچند
مرگ به او فرصت دیدن موفقیتهای فرزندانش
را نداد ،اما آرزوهایش زنده ماندند و بالیدند و نام
غزالیها را عالمگیر کردند .او هنگام مرگ از یکی
از دوستانش درخواست کرد تا مایملک اندک او را
در راه علمآموزی فرزندانش صرف کند .اندوخته
پدری زود به اتمام رسید و دو برادر وارد مدرسه
علمیهای شدند که دانشآموزان را در هزینههای
تحصیل یاری میداد .ابوحامد غزالی پس از مدتی
راه گرگان در پیش گرفت و از محضر فقیه نامدار
آن شهر ،امام اسماعیلی ،بهرهها برد .در راه بازگشت
دوباره به طوس بود که مورد دستبرد راهزنان واقع
شد و اوراق و دفترش به غارت رفت .او در نزد
رئیس دزدان به التجا افتاد که کاغذهای مرا بازپس
دهید که دانشم در آنها مکتوب است .رئیس
دزدان گفت علم نه آن است که دزدیده شود که
باید جان عالم چنان با دانش آمیخته باشد که با
شستن اوراق نیز زایل نگردد .این سخن چنان در
غزالی اثر کرد که سه سال را به حفظ کردن اوراق
گذراند .پس از آن راهی نیشابور شد تا در محضر
امام الحرمین جوینی که نظامیه بغداد را به حرمت
حضور او ساخته بودند ،زانوی تلمذ بر زمین زند.
ابوحامد بهواسطه دانشش در نزد امام الحرمین
چنان تقربی یافت که امام او را بحر مفرق (دریای
بیکران) لقب داد .پس از وفات جوینی به دستور
نظامالملک که برپادارنده نظامیهها در اقصا نقاط
عالم اسالم بود ،به «معسکر» در نزدیکی نیشابور
رفت که لشکرگاه شاه بود و در آنجا گروهی از
علما همیشه مشغول دانشاندوزی و مباحثه
بودند و با سالح دانش با هم زورآزمایی میکردند
و شش سال در آنجا به علماندوزی مشغول بود.
هنگامی که پس از آن شش سال کرسی استادی
نظامیه بغداد به سبب شایستگیهای ابوحامد
غزالی به او واگذار شد ،جارچیان در شهر ندا دادند
که وزیر اعظم این دانشمند جوان را «زینالدین»
و «شرفاالئمه» خوانده است .غزالی طی چهار
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سال اقامت در بغداد چنان مقامی پیدا کرد که
خلفای وقت با او در امور مربوط به حکومت رایزنی
میکردند و توصیههای او را به کار میبستند.
غزالی در این سالها در امر تالیف کتب بسیار فعال
بود و از آثار او در این دوره میتوان به «مقاصد
الفالسفه» و «تهافت الفالسفه» اشاره کرد.
روزی ابوحامد غزالی مردم را موعظه میکرد که
برادرش احمد غزالی که عارفی صاحب نفس و
واعظی صاحب منبر بود ،از در درآمد و ابیاتی را
به عربی بر او خواند که ترجمهاش اینگونه است:
 دیگری را هدایت میکنی ،حال آنکه خودتهدایت نمیشوی و به آنان پند میدهی ،اما خود
پند نمیگیری.
 ای سنگ تیزکن تا کی آهن را تیز میکنی ،اماخودت نمیبری.
میگویند همان وقت دنیا و مقام بر جان
ابوحامد سرد شد و از همه مناصب خود دست
کشید و به بهانه سفر حج از بغداد خارج شد؛
سفری که  10سال به درازا کشید و مردی که
رفته بود ،همان مردی نبود که بازآمد .غزالی در
یکی از آثار خویش به نام «المنقذمن الضالل»
در انگیزه انجام سفر خود چنین میگوید:
« ...دیدم سراپا غرق در وابستگیهای دنیاییام و
از هر طرف در به رویم بسته است .چون به خود
آمدم و به کارهایم توجه کردم ،بهترین کار و عملم
تعلیم و تدریس بوده است .اما در آن ،دانشها و
علومی را تدریس میکنم که نه اهمیتی دارند و
نه سودی به دین میبخشند ،پس از آن به نیت
تدریس متوجه شدم و دیدم که خالصانه و برای
خدا نیست ،بلکه بهخاطر جاهطلبی و شهرت
است .پس به یقین دانستم که اگر به تالفی
برنخیزم و حال دگرگون نکنم ،در کنار آتشم و
در آن خواهم افتاد ».از تالیفات این دوره پربرکت
حیات او میتوان به تکمیل «احیاء علومالدین» و
خالصه فارسی آن« ،کیمیای سعادت» اشاره کرد.
او پس از بازگشت از سفر معنویاش که او را به
کسوت صوفیان درآورده بود ،دوباره به درخواست
سلطان سنجر به کرسی تدریس نظامیه بازگشت،
اما اینبار نظامیه نیشابور .غزالی نظامیه نیشابور با
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غزالی نظامیه بغداد تفاوتی داشت و اینکه غزالی
از سفر بازگشته ،توجهی عمیق به تعالیم صوفیه و
دخیل دانستن ذوق و اشراق در فهم و درک دین
داشت .همینها موجب شد تا بسیاری از علمای
ظاهری نزد سلطان به بدگویی غزالی پرداختند.
سلطان او را احضار کرد ،غزالی در ابتدا از رفتن
امتناع کرد و در نامهای به سلطان نوشت که بر
سر قبر ابراهیم خلیل پیمان بسته تا به بارگاه
هیچ سلطانی نرود و با کسی جدل و بحث نکند.
اما سرانجام به اصرار سلطان ،در لشکرگاه حاضر
شد و بزرگی و مهابتی از خود نشان داد که نهتنها
مخالفان او به مطلوب خود نرسیدند ،بلکه سخنان
او چنان در سلطان تاثیر کرد که از او درخواست
نگاشتن نصیحتنامه کرد .او نیز از سلطان خواست
تا او را از تدریس معاف دارد و سلطان علیرغم
میل باطنی درخواست غزالی را پذیرفت .هرچند
حاسدان دست از دسیسهچینی برنداشتند ،اما
ابوحامد دارای چنان جایگاه رفیعی بود که باز
از سمت خلیفه و برای تدریس در نظامیه بغداد
فراخوانده شد و قبول نکرد ،چراکه ترجیح میداد
سالهای پایانی عمر را بیشتر با تامل در قرآن و
حدیث سپری کند و خانقاهنشین باشد .غزالی در
این سالها نیز چونان گذشته در امر تالیف پرکار
بود و آثاری چون «نصیحتالملوک» را به رشته
تحریر درآورد.

تالیفات

تهافتالفالسفه
در حدیثی از پیامبر منقول است که در آغاز
هر قرن ُم َج ّددی از امت من ظهور میکند که
به احیای تعالیم مغفول دین ،همت میگمارد.
بسیاری از عالمان علم رجال «مجدد راس
ماته» و احیاگر قرن ششم را غزالی دانستهاند.
«تهافت الفالسفه» عنوانی مشترک برای کتابهایی
است که در رد فلسفه و نقد آرای فیلسوفان نوشته
میشود .غزالی در کتاب «تهافت الفالسفه» خود بر
فلسفههای ارسطویی و افالطونی و پیروان آنها مانند
فارابی و ابنسینا نقدهای شدیدی وارد میکند.
اسلوب و شیوه منطقیای که غزالی در نگارش

این کتاب به کار برده ،امروز فلسفه نقادی نامیده
میشود .مسائلی که غزالی در این کتاب آنها را
به نقد کشیده ،همگی مسائلی فلسفی بهشمار
میآیند که در سدههای نو ،خود مایه و انگیزه
پدید آمدن مکتبهای جدید فلسفی شدهاند.
حتی بعضی ازمهمترین اندیشههای فلسفی
دکارت و کانت از فلسفه غزالی گرفته شده است.
ال ُمنقِد مِن الضَّ الل
این کتاب اعترافنامه غزالی است که در آن ،او
تشریح مراحل حیات فکری خود
بهاختصار به
ِ
میپردازد .اینگونه اعترافنویسی کاری است که
کمتر اندیشمند فارسیزبانی به انجام آن مبادرت
کرده است.
احیاءعلومالدین
«احیاء علومالدین» یک دایرهالمعارف بزرگ دینی
است و چنان با عظمت است که بسیاری اذعان
دارند اگر جمیع کتب اسالمی معدوم شود و این اثر
باقی بماند ،چیز قابل ذکری از دست نرفته است.
کیمیایسعادت
این رساله از مهمترین مکتوبات غزالی به زبان
فارسی است و درواقع خالصهای است از کتاب
«احیاء علومالدین».
ت محمد(ص)
در این کتاب غزالی پس از حضر 
بـه سـخنان دالویز عیسی مسیح(ع) توجه ویژهای
داشته است و گفتار این دو پیامبر را در کنار
یـکدیگر و شاهد مثال هم میآورد .مـثال درباره
«حـدیث خـیر گو ،یـا خاموش باش» آورده است:
و رسول(ص) گفت« :هر که به حقتعالی و قیامت
ش باش ».و
ایمان دارد ،گو ج ز نیکو مگو یا خامو 
عیسی(ع) را گفتند« :ما را چـیزی بیاموز که بدان
به بهشت شویم ».گفت« :هرگز حدیث مکنید».
گفتند« :نتوانیم ».گفت« :پس جز حدیث نیکو
مکنید».
نصیحتالملوک
این کتاب را غزالی به درخواست سلطان سنجر

سلجوقی تالیف کرده است .این کتاب یکی
از کتب مربوط به حوزه سیاستنامهنویسی
در تاریخ ایران پس از اسالم شمرده میشود.
امام محمد غزالی در قسمتی از کتاب «نصیحه
الملوک» با اشاره به اینکه «خدای تعالی پادشاه
همه شاهان است» با اشاره به عمران و آبادی ایران
در عهد انوشیروان میگوید :پادشاه هندوستان
رسولی فرستاد به نوشروان که :من به پادشاهی
از تو اولیترم ،خراج به من فرست .نوشروان
رسول را فرود آورد و دیگر روز بار بداد .مهتران
بخواند و رسول را حاضر کرد و گفت :جواب پیغام
بشنو .پس نوشروان صندوقی بخواست ،بگشاد و
کـ َبر از آنجا
صندوقچه ازو بیرون کرد و مشتی َ
برآورد و رسول را داد و گفت :به والیت شما ازین
بود؟ (رسول) گفت :بسیار بود .نوشروان گفت
برو ملک هندی را بگوی :نخست والیت خویش
آباد کن که همه ویران گشته است و [رستنی]
ر[=کـ َبر] گرفته است و آنگه طمع والیت
کـ َو
َ
َ
آبادان [ایران] کن ،که اگر در والیت من بگردی
کـ َبر بجویی ،نیابی و اگر من بشنوم که
و یک بُن َ
کـ َبرست ،عامل آن ناحیت
بن
یک
من
اندر والیت
َ
بر دار کنم.
«کـ َبر» مـیگوید:
* ابوریحان بیرونی در معرفی َ
ن نمداِر خراب رسته شود ،همچون
«در زمـی 
جزایری که درو و زراعـت نـکنند».
مرگ فیلسوف
احمد ،برادر کوچک ابوحامد که عارفی
بزرگ بود ،در شرح مرگ او چنین میگوید:
«برادرم صبحگاهی وضو ساخت ،نماز به جای
آورد و بعد کفن خویش را بخواست ،چون آوردند،
بگرفت و ببوسید و بر چشم نهاد و سمعاً و طاع ًه
گفت .آنگاه پای خویش دراز کرد ،روی به قبله
آورد و پیش از طلوع آفتاب جان تسلیم کرد».
شیخفریدالدینعطارنیشابوریدرمدحاومیسراید:
صدری که سرای علم از او عالی بود
عالم ز یقین و او ز شک خالی بود
از قعر هزار قلزم بی سر و پا
اسرار پدید کرد غزالی بود
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گ
ت
ن�یه به کتاب عمل در ادبیات عیمل -خ�ییل
کتاب

علم از خیال تا واقعیت
 مریم گودرزی 
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«همــه ایدههــای خــوب روزگاری پیــش از
آنکــه بــه بــار بنشــینند ،در ذهــن کســی
نقــش بســتهاند ».ایــن جملــه کــه از آرتــور
ســی کالرک اســت ،جــان کالمــی اســت
کــه بــرای شــرح و بســط آن بایــد کل
تاریــخ پیشــرفتهای اعجابانگیــز تاریــخ
بشــر را دوره کــرد .در ایــن جملــه حقیقــت
باریکــی نهفتــه اســت کــه رابطــه علــم و
تخیــل را نشــان میدهــد .همــه آنچــه
امــروز مــا بهعنــوان ابزارهــای ســهلالوصول
زندگــی مــدرن در اختیــار داریــم ،روزگاری
خیــال لحظههــای
بــرای اجــداد مــا رویــا و
ِ
اســتراحت بیــن کارهــای دشــوار روزانــه بــوده
اســت .از دیــد آنهــا زندگــی امــروزه مــا
رویایــی بــود دس ـتنیافتنی .همیــن رویاهــا و
خیالهــا بــود کــه بــه شــکل داســتان و رمــان
بــه اشــتراک گذاشــته میشــد تــا دیگــران
هــم در حــظ نویســنده خیالپــرداز شــریک
شــوند و اینچنیــن بــود کــه ادبیــات علمــی-
تخیلــی شــکل گرفــت .هنگامــی کــه ســخن از
پیشگوییهــای علمــی در ادبیــات میشــود،
ناخــودآگاه اکثــر مــا ژول ورن را بهخاطــر
میآوریــم .ایــن درســت اســت کــه ســهم
زیــادی را در ایــن زمینــه ژول ورن داراســت،
امــا پیشگوییهــای علمــی محــدود بــه
آثــار ژول ورن نمیشــود و آثــار برجســته
بســیاری در ادبیــات جهــان میتــوان یافــت
کــه ســالها پیــش از کشــف یــا اختراعــی آن
را پیشبینــی کردهانــد .رابــرت دبلیــو .بــای
در کتــاب علــم در ادبیــات علمــی -تخیلی83 ،
پیشگویــی علمــی -تخیلــی را کــه واقعیــت
علمــی پیــدا کردهانــد ،گــردآوری و شــرح داده
اســت .البتــه بســیاری از ایــن پیشبینیهــای
علمــی هنــوز واقعیــت علمــی پیــدا نکردهانــد،
امــا بــه زعــم نویســنده و بــا توجــه بــه
پیشــرفتهای علمــی دور نیســت زمانــی کــه
ایــن پیشبینیهــا نیــز تحقــق علمــی یابنــد.
پــس از مقدمــه در هــر فصــل نویســنده ،ایــده
علمــی متفاوتــی را ارائــه میدهــد کــه اصالــت

آن بــه ادبیــات علمــی -تخیلــی بازمیگــردد.
نویســنده ضمــن ارائــه اطالعاتــی کلــی ماننــد
نــام نویســنده مطرحکننــده ایــده ،نــام
کتــاب ،داســتان یــا فیلمــی کــه ایــده در آن
معرفــی شــده ،بــه چگونگــی تکامــل ایــده از
یــک داســتان بــه یــک حقیقــت یــا نظریــه
پذیرفتنــی علمــی میپــردازد .ایــن کتــاب را
میثــم زینلــی طهرانــی و نــگار بزرگمهــر بــه
فارســی برگرداندهانــد و انتشــارات مازیــار
منتشــر کــرده اســت.

مقدمه

بــاری در مقدمــهای کــه بــر کتــاب نوشــته،
ضمــن آوردن مثالهایــی از پیشبینیهــای
علمــی ادبیــات علمــی -تخیلــی بــه
دســتهبندی آنهــا میپــردازد و آنهــا را در
چهــار گــروه اصلــی قــرار میدهــد:
ایدههایــی کــه در ادبیــات علمــی -تخیلــی
مطــرح شــده و بعدهــا توســط دانشــمندان
کشــف یــا بــه دســت آمــده باشــند ،مثــل ســفر
انســان بــه مــاه.
ایدههایــی کــه ابتــدا در جوامــع علمــی
مطــرح شــدهاند ،امــا توســط نویســندگان
علمــی -تخیلــی در کانــون توجــه مــردم قــرار
میگیرنــد ،مثــل ســیاهچالهها.
ایدههایــی کــه در داســتانی علمــی -تخیلــی
مطــرح شــدهاند و اگرچــه هنــوز بــه صــورت
کامــل تحقــق نیافتهانــد ،امــا روزبــهروز بــه
جنبــه واقعیتپذیــری آنهــا نزدیکتــر
میشــویم ،مثــل ماشــینهای پرنــده.
ایدههایــی کــه در ادبیــات علمــی -تخیلــی
مطــرح شــدهاند ،امــا هنــوز از لحــاظ عملــی
تحقــق نپذیرفتهانــد ،امــا بهطــور نظــری
بــر اســاس یافتههــای علمــی امکانپذیــری
آنهــا در آینــده محتمــل اســت ،ماننــد ســفر
در زمــان.
در ادامــه بــرای مــرور بخشهــای کتــاب
کــه شــامل ایدههــای تحققیافتــه اســت،
بــه چنــد نمونــه از مهمتریــن ایدههــای
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علمــی مطرحشــده پرداختــه
میشــود.

انرژی جایگزین

بــا توجــه بــه اهمیــت
همیشــگی منابــع انــرژی در
زندگــی بشــر آنگونــه کــه
نویســنده کتــاب ،رابــرت
بــای میگویــد ،منابــع
انــرژی جایگزیــن یکــی
از موضوعــات برگزیــده
همیشــگی در ادبیــات
علمــی -تخیلــی بــوده
اســت .در ایــن زمینــه معروفتریــن رمانــی
کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،کتــاب
«خــود خدایــان» اثــر آیــزاک آســیموف اســت
کــه در ســال  1972نوشــته شــد .در ایــن
رمــان دانشــمندان بــرای بــه دســت آوردن
تــوان مــورد نیــاز شــبکه بــرق مصرفــی ،بــه
دنبــال کشــف انــرژی هســتند کــه از طریــق
تبــادل مــاده بیــن جهــان مــا و جهــان مــوازی
(کیهــان پــارا) تولیــد میشــود .آســیموف
بــه صــورت دقیــق و حسابشــده معادالتــی
را مطــرح میکنــد کــه در نتیجــه آنهــا
جهــان مــا میتوانــد بــا اســتفاده از انــرژی
هســتهای بــه بــرق دســت یابــد؛ چیــزی کــه
امــروزه کامــا ثابــت شــده اســت .همچنیــن
در همیــن راســتا بــه داســتان کوتاهــی از
آرتــور ســی کالرک اشــاره شــده بــا عنــوان
«درخشــندگان» ( .)1962در ایــن داســتان
کالرک تولیــد بــرق از اقیانــوس را پیشبینــی
کــرده اســت ،مســئلهای کــه هماکنــون ذهــن
بســیاری از دانشــمندان را بــه خــود مشــغول
کــرده اســت و از لحــاظ تئــوری قابلیــت
ایــن مســئله ثابــت شــده اســت .در ادامــه
مثالهایــی از پیشبینــی دســت یافتــن بــه
بــرق از طریــق انــرژی خورشــیدی ،پســماند
فاضالبهــا ،زبالههــا و تحقــق یافتــن ایــن
پیشبینیهــا ارائــه شــده اســت.
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انسانوارهها

انســانوارهها موجــودات
ســاخته دســت انســان
هســتند کــه فرقشــان بــا
رباتهــا در ایــن اســت کــه
شــبیه انســان هســتند و
حداقــل یــک بخش زیســتی
دارنــد و صددرصــد مکانیکی
نیســتند ،برخــاف رباتهــا
کــه کامــا مکانیکــی
هســتند .واژه انســانواره
نخســتین بــار در ســال
 1727بــرای توصیــف
تالشهــای کیمیاگــر قــرن ســیزدهم آلبرتــوس
ماگنــوس بــا هــدف خلــق یــک انســان
مصنوعــی بــه کار رفــت .نخســتین داســتان
علمــی -تخیلــی کــه عبــارت انســانواره در آن
بــه کار بــرده شــد ،رمــان « ُکمِتی ـ ِزر» ()1936
نوشــته جــک ویلیامســون اســت .همچنیــن
هیــوالی فرانکشــتاین مــری شــلی را میتــوان
یــک انســانواره دانســت .در ایــن فصــل بــه
نمونههــای دیگــری از انســانوارههای ادبیــات
علمــی -تخیلــی اشــاره میشــود کــه بســیاری
از آنهــا را مــا از طریــق فیلمهایــی کــه بــر
اســاس ایــن داســتانها ســاخته میشــود،
دیدهایــم .ایــن حجــم عظیــم از داســتانهایی
کــه حــول انســانوارهها نوشــته شــده،
نشــانگر اهمیــت ایــن مســئله در ذهــن
و تخیــل انســان اســت .امــروزه رباتهــای
پیشــرفته بســیاری ســاخته شــدهاند کــه
میتواننــد حــرکات و رفتارهــای انســان را
تقلیــد کننــد و بــه نظــر میرســد ســاختن
ظاهــری شــبیه بــه انســان نیــز کار غیرممکنــی
نباشــد ،امــا همانگونــه کــه نویســنده
در پایــان ایــن فصــل میگویــد« :رویــای
انســانواره موجــودی ســنتزی بــا هــر دو بخش
ماشــینی و زنــده شــاید هنــوز تــا بــه واقعیــت
رســیدن فاصلــه داشــته باشــد .دانشــمندان
اکنــون در حــال توســعه «رایانههــای زیســتی»

بــا درآمیختــن نورونهــای انســان و دیگــر
بخشهــای زنــده هســتند .ایــن باورکردنــی
اســت ،گرچــه نــه در افــق نزدیــک ،کــه یــک
رایانــه زیســتی را بتــوان بهعنــوان «مغــز»
یــک آدمــک مکانیکــی بــه کار بــرد».

جها نهای موازی

یکــی از جذابتریــن مباحــث داســتانهای
علمــی -تخیلــی جهانهــای مــوازی اســت.
جهــان یــا کیهــان مــوازی نســخه کپــی
جهــان ماســت کــه میتوانیــم بــه آن دســت
یابیــم ،چــون در بعــد خودمــان وجــود دارد.
امــا فاصلــه فضایــی خیلــی زیــادی بــا مــا دارد.
آنچنانکــه نویســنده اشــاره میکنــد ،در
مقال ـهای کــه ســال  2003ماکــس تگمــارک
منتشــر کــرد ،آمــده« :معمولتریــن مــدل
کیهانشناســی کنونــی پیشبینــی میکنــد
کــه راه شــیری دارای یــک کهکشــان دوقلــو
شــامل دوقلویــی از زمیــن کــه در جــای خــود
دارای دوقلویــی از شماســت کــه در فاصلــه 10
بــه تــوان  28متــر از مــا قــرار دارد ».چنیــن
چیــزی از لحــاظ تئــوری قابــل رخ دادن اســت
و محققــان بــا زبــان ریاضــی و احتمــاالت
آن را بــه اثبــات رســاندهاند ،هــر چنــد در
واقعیــت هنــوز چنیــن جهانــی کشــف نشــده
اســت .امــا نخســتین بــار در ســال  1890اچ.
جــی .ولــز جهــان مــوازی را در دو داســتان
«پرونــده جالــب چشــمهای دیویدســون» و
«پلتنــر» پیشگویــی کــرد .همچنیــن بــاب
شــاو در رمــان «حلقــه ســتارگان» ( )1976دو
دنیــای مــوازی را توصیــف میکنــد کــه هــر
یــک از جنــس مــادهای متفــاوت بــوده و در
یــک کیهــان همزیســتی میکننــد .در ایــن
زمینــه داســتانهای بیشــماری میتــوان
نــام بــرد کــه از ســوژه جهانهــای مــوازی
بــه شــکلهای مختلــف اســتفاده کــرده و
آن را پیشگویــی کردهانــد .رابــرت بــای
در ادامــه ایــن فصــل بــه صــورت فشــرده بــه
ایــن داســتانها اشــاره میکنــد.

کاوش اعامق فضا

نویســنده علمــی -تخیلــی ،جــک ویلیامســون،
مســافر فضایــی را «اســطوره اصلــی داســتان
علمــی» نامیــده اســت .در فصلــی از کتــاب
نویســنده بــه ایــن ایــده کــه جــزو ایدههــای
پرطرفــدار در داســتانهای علمــی -تخیلــی
اســت ،پرداختــه .در ایــن فصــل نویســنده بــه
عمــر چندصــد ســاله ایــن ایــده در ادبیــات
میپــردازد و میگویــد قدیمیتریــن
داســتان کــه ســفر انســان را بــه فضــا
پیشگویــی کــرده ،در ســال  1662توســط
ســیرانو ِد بــرژاک نگاشــته شــده اســت .در
میــان نویســندگان بیشــماری کــه بــه ایــن
ایــده پرطرفــدار پرداختهانــد ،میتــوان بــه
نــام ادگار آلــن پــو و ژول ورن اشــاره کــرد.
همچنیــن ری بردبــری بهکــرات فضانوردانــی
را کــه بــرای مشــاهده مریــخ ســفر میکننــد،
در داســتانها ،کتابهــا و برنامههــای
تلویزیونــی خــود بــه تصویــر کشــیده اســت.
از معروفتریــن ســریالهای مشــهور در ایــن
زمینــه میتــوان بــه «جنــگ ســتارگان» اشــاره
کــرد .اولیــن قدمهــای نیــل آرمســترانگ
در ســال  1969روی مــاه ،اولیــن قدمهــای
تحقــق یافتــن ایــن رویــای دیرینــه بشــر
بــود و مطمئنــا دور نیســت زمانــی کــه ســفر
بــه فضــا بــرای همــه انســانهای معمولــی و
غیرفضانــورد قابــل اجــرا باشــد.

سفر در زمان

ایــن ایــده نیــز جــزو ایدههــای پرطرفــدار
در بیــن نویســندگان علمــی  -تخیلــی بــوده
و هســت .طبــق گفتــه نویســنده کتــاب،
نخســتین کســی کــه ایــن ایــده را در داســتان
خــود بــه کار گرفــت ،ادوارد پیــچ میچــل
بــود کــه در ســال  1888داســتان «ســاعتی
کــه عقــب رفــت» را نوشــت .البتــه در ایــن
داســتان قهرمــان خــواب میبینــد کــه در
زمــان بــه عقــب بازگشــته اســت .ولــی اولیــن
داســتان مشــهور بــا ایــده ســفر در زمــان
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را اچ .جــی .ولــز در ســال 1895نوشــت بــا
عنــوان «ماشــین زمــان» .در ایــن رمــان آمــده
اســت« :توضیــح منطقــی در مــورد ســفر در
زمــان ایــن اســت کــه میتوانیــم آزادانــه در
ســه بعــد فضــا حرکــت کنیــم؛ درنتیجــه بایــد
بتوانیــم همیــن کار را در مــورد بعــد چهــارم
یعنــی زمــان هــم انجــام دهیــم ».پــس از ولــز
اســتفاده از ماشــین زمــان ایــدهای فراگیــر
شــد و بســیاری از نویســندگان مشــهور
بــه شــکلهای متفــاوت از ماشــین زمــان
اســتفاده کردنــد .همچنیــن ادگار آلــن پــو
در داســتان «حکایــت کوههــای ناهمــوار»
( )1844و چارلــز دیکنــز در داســتان «ســرود
کریســمس» ( )1843و مــارک توایــن در
داســتان «یانکــی اهــل کانکتیــکات در
محکمــه شــاه آرتــور» ( )1889بــه ایــن ایــده
پرداختهانــد .در پایــان ایــن فصــل نویســنده
فهرســتی از آثــار ادبــی کــه بــا ایــن ایــده
نگاشــته شــدهاند ،م ـیآورد کــه تعــداد زیــاد
آنهــا قابــل توجــه اســت و نشــان میدهــد
کــه زمــان تــا چــه انــدازه دغدغــه همیشــگی
انســان بــوده اســت .اگرچــه تــا اینجــای
کار فقــط بــا ایدههــای تخیلــی دربــاب ســفر
در زمــان مواجهیــم ،ولــی در عالــم حقیقــت
نیــز فیزیکدانــان و دانشــمندان فرضیههــای
بســیار جــدی مطــرح کردهانــد کــه دسـتکم
بــه صــورت تئوریــک میتوانــد ســفر در
زمــان را قابــل تحقــق در نظــر آورد .در ایــن
فرضیههــا بــرای ســفر در زمــان اســتفاده
از کرمچالههــا و ســیاهچالههای فضایــی
پیشــنهاد شــده اســت کــه شــرح مفصــل ایــن
فرضیههــا را بــاری در ادامــه ایــن فصــل
آورده اســت.

تلویزیون

طبــق نوشــته بــاری ،قدیمیتریــن توصیــف
تلویزیــون مربــوط اســت بــه داســتانی بــا
عنــوان «دوران لنــدن  .»1904ایــن داســتان را
مارک تواین در ســال  1898نوشــت و در ســال
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 1906مهنــدس روس بوریــس روزینگ تصاویر
ابتدایــی تلویزیــون را بــا اســتفاده از یــک المپ
پرتــو کانــدی و یــک ســامانه پیمایشــی نــوری
تولیــد کــرد و فیلــو فرانــس ورث بــا تکیــه بــر
ایــن اختــراع اولیــه ،نخســتین تلویزیــون عملی
را در  1928ســاخت.
همانگونــه کــه پیشتــر هــم اشــاره شــد،
تعــداد ایدههــا و پیشبینیهــای علمــی -
تخیلــی کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا پرداختــه
شــده ،خیلــی بیشــتر از ایــن چنــد مورد اســت
و مســلما در ایــن مطلــب کوتــاه پرداختــن بــه
همــه آنهــا ممکــن نیســت .تنهــا بهعنــوان
برخــی دیگــر از ایــن  83ایــده اشــاره میشــود:
پادگرانــش ،هــوش مصنوعــی ،مهبانــگ ،جنگ
اتمــی ،ســیاهچالهها ،رایانههــا ،قرصهــای
غذایــی ،گرمایــش زمیــن ،اینترنــت ،انــرژی
هســتهای ،رادار و...

سخن پایانی

کتــاب «علــم در ادبیــات علمــی -تخیلــی» در
نــوع خــود جــذاب و خواندنــی اســت ،هرچنــد
خیلــی فشــرده اســت و هــر فصــل میتواند در
حــد یــک کتــاب بــه شــرح و تفصیــل درآیــد.
ولــی همیــن فشــردگی باعــث شــده کتــاب
بــه دایرهالمعــارف کوچکــی شــبیه شــود و در
حــد اطالعــات کلــی و عمومــی کمکرســان
باشــد .حســن کتــاب در ایــن اســت کــه
بــه حقایــق و مســتندات تکیــه کــرده و از
اغراقهــای بیپایهواســاس پرهیــز کــرده
اســت .عیــب آن در ایــن اســت کــه در ســال
 2005نوشــته شــده و ســالهای زیــادی
از نــگارش آن میگــذرد و بــهروز نیســت و
ممکــن اســت پیشگوییهایــی در همیــن
 12ســال بــه حقیقــت علمــی رســیده باشــند.
ترجمــه کتــاب هــم تقریبــا قابــل قبــول
اســت ،هرچنــد مترجمــان بیشــتر مقیــد بــه
امانــتداری بودهانــد تــا ارائــه متــن فارســی
دلنشــین .

شن� یهای در حوزه کشاورزی
گزارش

کاسبرگ

 فاطمه جاللوند 

ایرانبهعنوانمنطقهایکهاقلیمهایمختلفآبوهوایی
را دربر میگیرد و به تبع آن ،محصوالت کشاورزی
متنوع دارد ،همواره مطرح بوده است .کشاورزی از
دیرباز یکی از مشاغل مهم ایرانیان بوده و امروزه نیز
محصوالتکشاورزیبخشمهمیازصادراتغیرنفتی
ما را تشکیل میدهند .به همین دلیل توجه به این
حوزه در کشورمان از اهمیت باالیی برخوردار است .در
راستای اهمیت حوزه کشاورزی و باال بردن اطالعات
دانشجویاناینرشته،چندیاستدانشکدهکشاورزی
دانشگاه آزاد میانه ،نشریهای را با نام کاسبرگ منتشر
میکند .این نشریه با همکاری جمعی از اساتید و
دانشجویاندرمقاطعمختلففعالیتخودراآغازکرده
است و شماره سوم آن که ویژه فصل پاییز بود ،در پایان
این فصل منتشر شد .کاسبرگ در این شماره خود پس
از سخن سردبیر ،مطالبی دارد با عناوین «پژوهش از
دیدگاه رهبری»« ،زراعت زعفران»« ،کاشت زعفران
در سایت شماره  2دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه»،
«شیوعبیماریفایتوپالسماییتورمجوانهگوجهفرنگی
در شهرستان میانه»« ،نقش تجارت الکترونیک در
بازاریابی محصوالت کشاورزی»« ،مروری بر شکست
خواب و جوانهزنی بذر گیاهان دارویی»« ،روشهای
تخمینتراکمدرزراعتگیاهانزراعی»«،سیستمهای
نوین آبیاری تحت فشار»« ،تاریخچه گیاهان دارویی
در جهان»« ،اثرات تحقیق و توسعه ( )R&Dدر رشد
اقتصادی و بهرهوری در کشاورزی» و «معرفی کتاب».
در بخشی از مطلب «نقش تجارت الکترونیک در
بازاریابی محصوالت کشاورزی» به قلم جلیل اجلی و
نسرین اسکوئی میخوانیم« :آلوین و هایدی تافلر در
اثری که با عنوان «خلق یک تمدن نوین» در سال
یدارند که اقتصاد
 1995منتشر نمودند ،بیان م 
الکترونیکی نمادین ،اساسا با اقتصاد صنعتی قرن

نوزدهم و بیستم متفاوت است .آنها معتقد به ظهور
تحول عظیمی به سمت کارهای فکری هستند.
برخالف مشاغل سنتی ،دیگر کارگرهای «کارگران
فکری» هستند که اطالعات را تفسیر میکنند.
کشاورزان نیز برای محاسبه ترکیبات پرورش حبوبات،
ترکیباتکودومیزانورودموادشیمیاییازکامپیوترها
یدارندکه
استفادهمینمایند.تافلرهابهوضوحتصریحم 
تغییرات ساختاری عمیقی در اقتصاد در حال رخ دادن
است و اینکه فناوری اطالعات ،تنها وسیلهای است
که برای مدیریت تقاضاهای قرن بیستویکم به آن
نیازمندیم».
سردبیرمجلهکاسبرگدکترحسننورمحمدیاست،
طراحی جلد را الچین اسماعیلی انجام داده و اعضای
تحریریه عبارتاند از دکتر سلیمان جمشیدی ،دکتر
حسن نورافکن ،دکتر جلیل اجلی ،محمد صالحی،
یراد ،پریسا احمدنیا ،نسرین اسکوئی،
زهرا محمود 
سیدوهابعلویفروشهراممحمدی.
پیدیاف آخرین شماره مجله کاسبرگ ،در سایت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه موجود است و
عالقهمندان به همکاری با این مجله میتوانند از
طریق آدرس پستی mohsale@gmail.com
اقدام کنند .
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 8عادت مردمان موفق

تصویرسازی ذهنی
از کجا شروع کنید؟
کتاب «بیندیشید و ثروتمند شوید»
نوشته ناپلئون هیل را بخوانید.

سریع خواندن
از کجا شروع کنید؟
روزی  15صفحه کتاب بخوانید( .غیرداستانی)

مدیریت مالی
از کجا شروع کنید؟
کتاب «پدر پولدار ،پدر فقیر» نوشته رابرت
کیوساکی و «الین سرعت میلیونرها»
به قلم ام.جی.دی مارکو را بخوانید.

هدفگذاری
از کجا شروع کنید؟
برای خودتان هدفگذاری کنید و
آن را روی کاغذ بیاورید و بر اساس
اهدافتان جلو بروید .مطالعات نشان داده
است افرادی که هدفگذاری میکنند،
دوبرابر بیش از سایرین درآمد دارند.
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تولستوی میگوید خانوادههای خوشبخت مثل هماند ،اما خانوادههای بدبخت
هر کدام بدبختی خاص خود را دارند .شاید این موضوع در مورد آدمهای موفق
نیز صدق کند که عادتهای مشابهی دارند که آنها را در مسیر موفقیت قرار
میدهد .در ادامه با  8مورد از این عادتهای ساده اما کلیدی آشنا میشوید.

اولویت بدنی
از کجا شروع کنید؟
مهمترین وظایفی را که باید هر روز انجامشان
دهید ،کشف کنید و به ترتیب آنها را انجام
دهید .عالو ه بر این ،برای انجام هر کدام از
این کارها یک محدودیت زمانی برای خودتان
در نظر بگیرید .محدودیت نوعی حالت
فوریت به وجود میآورد و باعث میشود به
کارهایتان برسید و آنها را به پایان برسانید.

شخصیتسازی
از کجا شروع کنید؟
قوانین مشخصی را برای رسیدن به
موفقیت برای خود تعریف کنید و آنها را
روی کاغذ بیاورید .بر اساس این قوانین
زندگی کنید .هر شب قبل از رفتن به
رختخواب این قوانین را مرور کنید.

زود از خواب بیدار شدن
از کجا شروع کنید؟
هر روز نیم ساعت زودتر از خواب بیدار
شوید .در این صورت ،طی یک سال 365
ساعت اضافه خواهید داشت که برابر با دو
هفته است! منتظر چه هستید؟ تیک تاک...

شبکهسازی
از کجا شروع کنید؟
ی کنید با افراد همفکر خودتان ارتباط
سع 
برقرار کنید .کتابهایی مانند «آیین
دوستیابی؛ چگونه میتوان دوست پیدا
کرد و در مردم نفوذ کرد» نوشته دیل
کارنگی را با موضوع مهارتهای پایه
اجتماعی بخوانید تا منابع کافی را برای
شبکهسازی در اختیار داشته باشید.
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قصه ما به سرآمد

ن گ
لذتهای ت�افیک شب عید ب�ای خ�ب�ن

یکی نخبه بدیدم در ترافیک
 مهـدی اسـتاداحـمد 

نخبگان مانند بقی ه افراد اسفندشان را به عشق
نوروز دود نمیکنند .نخبگان از شب عیدشان
لذت میبرند .انسانهای عادی شب عید کلی
کار دارند و باید بدهیهایشان را تسویه کنند
و برای خرید شب عید پول جور کنند .افراد
غیرنخبه شب عیدشان در کالفگی میگذرد.
یکی از مصایب انسانهای عادی در شب عید،
ِ
ترافیک شب عید ،هنوز نوروز
ترافیک است.
نشده ،پیشاپیش لذت نوروز را از بینی آدمیزاد
درمیآورد .اما نخبگان از ترافیک شب عید
نهتنها کالفه نمیشوند ،بلکه لذت هم میبرند.
در این مطلب سعی میکنم شب عید نخبگان
را از زاوی ه لذت از ترافیک شرح دهم .امیدوارم
اگر شما خواننده گرامی نخبهاید ،با خواندن این
مطلب لذتتان دوچندان شود و اگر نخبه نیستید،
امیدوارم دلتان نخواهد.

حضور داشته باشد ،ترافیک نهتنها ماللآور نیست،
بلکه بسیار لذتبخش و جذاب است .دلیلش را
حتما میدانید ،اما برای جوانترهای مجلس که
نمیدانند ،میگویم .وقتی یک نخبه در وسایل
نقلی ه عمومی بهخصوص تاکسی حضور داشته
باشد ،مسافران دیگر را به چشم مخاطب دیده
و شروع میکند به گفتوگو درباره نظریاتش
درخصوص موارد گوناگون .اگر راه باز باشد ،این
فرصت خیلی کم است ،اما اگر ترافیک باشد،
که در شب عید الیماشاءاهلل هست ،این فرصت
تبدیل به فرصتی بسیار زیاد (حدودا بیانتها)
میشود .ترافیک فرصتی است برای گسترش
دایره نخبگان .این ،یکی از لذتهای شب عید
نخبگان است.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک
نشسته چون سخنران محکم و شیک
بدون وقفه دارد میزند حرف
ولیکن در نیاید از کسی جیک

شب عید و ترافیک آنچنان به هم گره خوردهاند
که میتوان نوروز را بدون هفت سین و دید و
بازدید و شمال تجسم کرد ،اما هرگز نمیتوان
شب عی ِد بیترافیک را در مخیله برای لحظهای
تصور کرد.
ترافیک سنگین انسانها را افسرده و کالفه
میکند .البته اگر در تاکسی یا اتوبوس یا هر وسیله
شهروندان نخبه نیز
نقلیهای که هستید ،یکی از
ِ

باخبر شـدن از نظـرات مـردم؛ فرصتـی
بـرای ایدهانـدوزی

گســرش دایــره مخاطبــان ،فرصتــی
بــرای ترویــج نظــرات
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شب عید و ترافیک آنچنان به هم گره خوردهاند
که میتوان نوروز را بدون هفت سین و دید و
بازدید و شمال تجسم کرد ،اما هرگز نمیتوان
شب عی ِد بیترافیک را در مخیله برای لحظهای
تصور کرد.
ترافیک سنگین انسانها را افسرده و کالفه

میکند .البته اگر در تاکسی یا اتوبوس یا هر
شهروندان
وسیل ه نقلیهای که هستید ،یکی از
ِ
نخبه نیز حضور داشته باشد ،غیر از اینکه او
سخنرانی میکند ،شما نیز نظراتتان را به سمع
و نظر وی میرسانید .حتی گاهی ممکن است در
همان تاکسی جلس ه پرسش و پاسخ برگزار شود
و با اجرای راننده گرامی و با حضور کارشناس
محترم (نخب ه ارجمند) سمینار برگزار شود.
چنین اتفاقی ،فرصتی بینظیر برای نخبگان فراهم
میکند تا از نظرات مردم باخبر شوند .اطالع از
نظرات مردم ،میتواند نخبگان را در حوزههای
مردمشناسی ،جامعهشناسی ،روانشناسی و
کلی «شناسی» دیگر ورزیده و کمک کند .اگر
راه باز باشد ،این فرصت خیلی کم است ،اما اگر
ترافیک باشد ،که در شب عید الیماشاءاهلل هست،
این فرصت تبدیل به فرصتی بسیار زیاد (حدودا
بیانتها) میشود .ترافیک فرصتی است برای باخبر
شدن از نظرات مردم .این ،یکی از لذتهای شب
عید نخبگان است.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک
نشسته چون سخنران محکم و شیک
نشسته پای حرف شهروندان
ولیکن در نیاید از خودش جیک

دیــر رســیدن بــه خانــه؛ فرصتــی بــرای
آســودگی از مطالبــات

شب عید و ترافیک آنچنان به هم گره خوردهاند

که میتوان نوروز را بدون هفت سین و دید و
بازدید و شمال تجسم کرد ،اما هرگز نمیتوان
شب عی ِد بیترافیک را در مخیله برای لحظهای
تصور کرد.
ترافیک سنگین انسانها را افسرده و کالفه میکند.
اما اگر نخبه باشید ،عالوه بر اینکه ترافیک به شما
فرصت گسترش دایره مخاطبان و باخبر شدن از
نظرات مردم را میدهد ،شما را در دیر رسیدن
به منزلتان نیز یاری میکند .نخبگان چون به
خانه میرسند ،با انبوه مطالبات اعضای خانواده
روبهرو میشوند .مطالباتی از قبیل لباس و کفش
و وسایل و آجیل شب عید .ترافیک شب عید
باعث میشود که نامبردگان بسیار دیرتر به خانه
برسند ،آنچنان که یا اعضای خانوده خواباند ،یا
دستکم نای طلب کردن مطالباتشان را ندارند.
اگر راه باز باشد ،این فرصت خیلی کم است ،اما
اگر ترافیک باشد ،که در شب عید الیماشاءاهلل
هست ،این فرصت تبدیل به فرصتی بسیار زیاد
(حدودا بیانتها) میشود .ترافیک فرصتی است
برای فرار از مطالبات اعضای خانواده.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک
نشسته چون سخنران محکم و شیک
اگر که راه باشد باز ،هر دم
غمی از راه میآید به تبریک
لذتهای نخبگان را از ترافیک شب عید به
عرضتان رساندم .امیدوارم دلتان نخواسته باشد.
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سالمت

مبارزه ب� ت
اس�س ب� خوردن

با غذا به آرامش برسید
 مستانه جباری 
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شــنیدهاید کــه بعضــی از غذاهــا آرامشبخــش
هســتند و میتواننــد اســترس را از تــن و
ذهــن و بدنتــان دور کننــد و باعــث شــوند
کــه چنــد ســاعتی آرامــش مهمانتــان شــود؟
بعضیهــا کــه عمدتــا چــاق هــم هســتند،
همــه غذاهــا را آرامشبخــش میداننــد و
اصــا معتقدنــد تــا وقتــی کــه ســیر نباشــند،
روی خــوش آرامــش را نخواهنــد دیــد! امــا
تفــاوت میــان غذاهــای آرامشبخــش و خیمــه
زدن روی بشــقاب و غــذا خــوردن بــرای کنترل
احساســات ،از زمیــن تــا آســمان اســت .عوامل
اســترسزا ـ حتــی اگــر خیلــی شــدید و بزرگ
نباشــند ـ باعــث میشــود کــه ســطح هورمــون
کورتیــزول در بــدن افزایــش پیــدا کنــد و ایــن
مســئله منجــر بــه بــروز هوسهــای غذایــی
میشــود .بهخصــوص خانمهــا در مواجهــه
بــا ایــن اســترسها ،هــوس کربوهیــدرات
و قنــد میکننــد و بــه اصطــاح عامیانــه
دلشــان شــیرینی میخواهــد .امــا هــر چقــدر
بیشــتر شــیرینی میخورنــد ،خلقوخویشــان
هــم بیشــتر میشــود و کورتیــزول هــم
اوضــاع را بیشــتر از قبــل بــه هــم میریــزد،
چــون نوعــی آنزیــم را در بافــت چربــی
تحریــک میکنــد کــه نتیجــهاش تبدیــل
بیشــتر کورتیــزون بــه کورتیــزول در بــدن
اســت .از آنجــا کــه حجــم ایــن آنزیــم در
چربیهــای احشــایی ،بهخصــوص چربــی
شــکمی ،بیشــتر از چربــی زیرپوســتی اســت،
بنابرایــن افــرادی کــه اســترس دارنــد ،بیشــتر
از ناحیــه شــکم چــاق میشــوند و هــر چــه
استرسشــان بیشــتر باشــد ،چاقیشــان هــم
شــدیدتر خواهــد بــود .پــس وقتــی در مــورد
غذاهــای آرامشبخــش حــرف میزنیــم،
منظورمــان خــوردن غذاهایــی اســت کــه
منبــع بلندمــدت و دیرپــای انــرژی محســوب
میشــوند و بــه دلیــل داشــتن انــواع و اقســام
ریزمغذیهــا تمرکــز شــما را بــاال میبرنــد
و باعــث میشــوند کــه احســاس کنیــد بــا
خوردنشــان متعادلتــر شــدهاید.

مارچوبه

هــر چنــد خــوردن ایــن ســاقههای بلنــد و
باریــک بــوی ادرار را تغییــر میدهــد ،امــا
مطمئــن باشــید کــه بــه خوردنــش م ـیارزد.
مارچوبــه منبــع خــوب فــوالت یــا همــان
اســید فولیــک اســت کــه بهعنــوان یکــی
از اعضــای مهــم خانــواده ویتامیــن ب در
آرامشبخشــی نقــش دارد.
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آووکادو

ایــن میــوه چــرب مرهــم زخمهایــی اســت
کــه اســترس بــه بــدن شــما میزنــد!
آووکادو منبــع خــوب گلوتاتیــون اســت
کــه جــذب رودهای نوعــی چربــی خــاص را
کــه باعــث بــروز آســیبهای اکســیداتیو
(ناشــی از اســترس) میشــود ،پاییــن
م ـیآورد .لوتئیــن ،ویتامیــن ای ،بتــا کاروتــن
(پیشســاز ویتامیــن آ) و فــوالت دیگــر
ریزمغذیهایــی اســت کــه میتوانیــد در
ایــن میــوه اســتوایی پیــدا کنیــد .عــاوه بــر
ایــن یکچهــارم آووکادو کــه معــادل یــک
واحــد حســاب میشــود ،مقــدار زیــادی
ویتامیــن ب هــم دارد کــه اســترس را مهــار
میکنــد .درضمــن فرامــوش نکنیــد کــه
اگرچــه آووکادو میــوه اســت ،امــا جــزو واحــد
چربــی حســاب میشــود و اگــر حواســتان بــه
مقــدار آووکادویــی کــه میخوریــد نباشــد،
میتوانــد باعــث چاقــی شــود.
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کاشو

انــواع آجیــل بــه دلیــل تــرد بــودن و داشــتن
طعمــی کــه کمــی بــه شــوری میزنــد،
عالجــی فــوری بــرای انــواع هوسهــای غذایــی
اســت .از طــرف دیگــر آن دســته از افــرادی کــه
تحــت رژیمهــای کاهــش وزن هســتند هــم
بهخوبــی میتواننــد از خــوردن یــک مشــت
آجیــل ســود ببرنــد ،چــون ایــن دانههــا هــم
پروتئیــن و هــم چربــی دارنــد و مــدت زمــان
ســیری را طوالنــی میکننــد .در ایــن میــان
حســاب کاشــو از ســایر دانههــای روغنــی
جداســت .چــون حــاوی مقادیــر بــاالی زینــک
اســت (یــک واحــد کاشــو بهتنهایــی میتوانــد
 11درصــد از نیــاز روزانــه فــرد بــه روی را تامین
کنــد) و البــد میدانیــد کــه کمبــود زینــک در
بــدن هــم بهطــور مســتقیم بــا بــروز اضطــراب
و افســردگی مرتبــط اســت .از آنجــا کــه روی
ذخیــره چندانــی در بــدن نــدارد ،بهتــر اســت
منابــع خــوب ایــن مــاده معدنــی بهویــژه کاشــو
را در برنامــه غذایــی روزانهتــان بگنجانیــد  .

انواع توت

خانـواده توتهـا را میتـوان سـربازان خـط
مقدم مبارزه با اسـترس دانسـت .سـطوح باالی
آنتیاکسـیدان بهویـژه آنتوسـیانین بر سلامت
تاثیـر مسـتقیم دارد ،بهویـژه تمشـک ،تـوت
فرنگـی و تـوت سـیاه کـه منابع غنـی ویتامین
ث هسـتند که جـزو ویتامینهای ضداسـترس
محسـوب میشـود .در یـک پژوهـش علمی در
آلمـان از  120نفـر خواسـته شـد کـه پـس از
ارائـه یک سـخنرانی ،چنـد تسـت ریاضی حل
کننـد .در ایـن تحقیق آن دسـته از افرادی که
ویتامیـن ث مصـرف کـرده بودنـد ،در مواجهه
بـا اسـترس فشـار خـون پایینتری داشـتند و
سـطح کورتیـزول در بدنشـان کمتـر بود.

غالت سبوسدار

غــات ســبوسدار بــه دلیــل مقادیــر فــراوان
منیزیــم جــزو آرامشبخشتریــن مــواد
غذایــی شــناخته میشــوند چــون کمبــود
ایــن مــاده مغــذی را در بــدن رفــع میکننــد.
(کمبــود منیزیــم یکــی از علتهــای بــروز
اضطــراب اســت ).عــاوه بــر ایــن ،غــات
ســبوسدار حــاوی تریپتوفــان نیــز هســتند
کــه پیشســاز ســروتونین در بــدن محســوب
میشــوند (نوعــی مــاده شــیمیایی کــه اثــرات
شــادیبخش آن زبانــزد اســت).

شکالت

در کنـار تاثیرات خوب آنتیاکسـیدانی شـکالت
کـه آن را بـه یکـی از مهمتریـن خوراکیهـای
ضـد بیمـاری قلبـی تبدیـل میکنـد ،خـوردن
شـکالت تاثیـرات غیرقابـل انکاری بـر خلقوخو
دارد .بـا افزایـش عالیـم افسـردگی در زنـان و
مـردان ،تمایـل بـه خـوردن شـکالت افزایـش
پیـدا میکنـد .شـکالت تلـخ فشـار خون شـما
را کاهـش میدهـد و اثـر آرامکنندگـی دارد.
علاوه بـر ایـن ،حـاوی انـواع فالونوییدهـا و
پلـی پفنولهاسـت کـه دو تـا از مهمتریـن
آنتیاکسـیدانهای طبیعی محسـوب میشوند.

سیر

بدبــوی پرخاصیــت فقــط فشــار و چربــی
خــون را پاییــن نمــیآورد ،بلکــه مثــل
خیلــی از ســبزیجات دیگــر غنــی از انــواع
آنتیاکسیدانهاســت .ایــن مــواد شــیمیایی
رادیکالهــای آزاد را خنثــی میکننــد.
آلیســین موجــود در ســیر بــا بیماریهــای
قلبــی و عروقــی و ســرطان مبــارزه میکنــد
و از آنجــا کــه اســترس سیســتم ایمنــی را
ضعیــف میکنــد ،مــا بــه ترکیباتــی ماننــد
ســیر احتیــاج داریــم تــا بتوانیــم قــوای
خودمــان را علیــه اســترس مجهــز کنیــم.
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برای پیشگیری از آلزایمر،
زبان جدید یاد بگیرید

1

گروهی از محققان ایتالیایی
بهتازگی دریافتند که تسلط به
زبان دوم میتواند خطر بروز
آلزایمر را در افراد کاهش دهد.
نتایج این بررسیها که در نشریه
Proceedings of the National Academy of Scienc esمنتشر شده ،نشان داده است

که افرادی که میتوانند به غیر از
زبان مادری خود به زبان دیگری
نیز صحبت کنند ،در آزمونهای
حافظه در مقایسه با افرادی که
تنها به زبانی مادریشان تسلط
دارند ،نتایج بهتری از خود نشان
میدهند .این محققان میگویند
هر چقدر که میزان استفاده
فرد از زبان دوم و رفتوآمدهای
میان دوزبانی که به آنها مسلط
است ،بیشتر باشد ،مغز او راحتتر
میتواند راههای فرعی را برای
ایجاد نوعی تعادل میان دو زبان
به وجود بیاورد و به وجود آمدن
این مسیرهای فرعی میتواند
مهارتهای تفکر را در فرد بهبود
دهد .این محققان عقیده دارند
که بهبود مهارتهای تفکر در
افراد به این روش میتواند تا
حد خوبی مغز را از آسیبهای
ناشی از بیماری مزمن آلزایمر
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در امان نگه دارد .گفتنی است
مطالعاتی که پیش از این در
زمینه یادگیری زبان دوم و تاثیر
آن بر روند پیشروی بیماری
آلزایمر انجام شده بود ،نشان داده
است که تسلط فرد به زبان دوم
باعث میشود که پنج سال دیرتر
از سایر همسنوساالن خود در
معرض ابتال به آلزایمر قرار گیرد.
این محققان ایتالیایی میگویند
تسلط به زبان دوم باعث میشود
قسمتهای جلویی مغز عملکرد
بهتری از خود نشان دهند و
کارآمدتر عمل کنند .عالوه
بر این ،تسلط به زبان دوم در
مبتالیان به آلزایمر باعث میشود
فرد حتی در طول بیماری هم
بتواند مهارت تفکر خود را در
درجات باالتری حفظ کند.

2

کسازی
ناکامی ژاپن در پا 
ضایعاتفضایی

مسئوالن ژاپنی بهتازگی اعالم
کردهاند که ماموریت تجربی
این کشور که با عنوان مهار
الکترودینامیکی و با هدف
پاکسازی مدار زمین از زبالههای
فضایی تعریف شده بود ،شکست

خورده و فضاپیمای این شرکت
به جو زمین سقوط کرده
است .گفته میشود در حال
حاضر میلیونها تکه زباله و
ضایعه در جو زمین وجود دارد
که مجموعهای بزرگ شامل
تجهیزات ماهوارههای قدیمی
است که دور انداخته شده ،یا
تکههای موشکهایی که قبال
منفجر شده است .از آنجا که
این ضایعات میتواند اکتشافات
بعدی را با خطر مواجه کند،
بنابراین سازمان فضایی ژاپن در
ماموریتی جدی قصد داشت مدار
زمین را از این ضایعات پاکسازی
کند .مهار الکترودینامیکی
که فضانوردان ژاپنی سازمان
اکتشافات فضایی این کشور
قصد داشتند به وسیله آن مدار
زمین را پاکسازی کنند ،توسط
یک شرکت تولیدکننده تورهای
ماهیگیری ساخته شده است .بر
اساس پیشبینیهای انجامشده
قرار بود این مهار الکترودینامیک،
ضایعات فضایی را گیر بیندازد
و سرعت حرکتشان را در مدار
زمین کاهش دهد و به مرور آنها
را به سمت مدارهای پایینتر
هدایت کند .فضانوردان ژاپنی
امیدوار بودند پس از هدایت این
ضایعات به جو زمین بتوانند آنها
را در شرایط ایمن بسوزانند ،اما با
وجود تدابیری که برای باز شدن
این مهار  700متری در فضا
اندیشیده شده بود ،اما درنهایت
ماموریت فضاپیمای حامل آن با
شکست مواجه شد و این فضاپیما
در بازگشت به جو زمین سوزانده
شد.

3

جلو زدن چین از کشورهای
پیشتاز انرژی پاک

با آغاز سال جدید میالدی،
چین گامهای جدید و سریعی
را در زمینه تامین انرژی پاک
با استفاده از خودروهای برقی
برداشته و بیش از  250هزار
ایستگاه شارژ خودروهای برقی
در این کشور در همین مدت
شروع به کار کرده است .اگرچه
این اقدام تنها بخش کوچکی
از برنامه بزرگ این کشور تا
سال  2020میالدی است که با
اجرایی شدن آن در هر کیلومتر
از جادههای چین یک ایستگاه
برای شارژ مجدد خودروهای
برقی به وجود خواهد آمد .با این
اقدام چین از کشورهایی که در
این زمینه پیشتاز هستند ،جلو
افتاده و توانسته رکورد آلمان را
با  10هزار ایستگاه شارژ خودرو
بزند .یکی از محدودیتهای
اصلی استفاده از خودروهای برقی
در جهان کمبود ایستگاههای
شارژ خودرو و فاصله زیاد آنها
از یکدیگر است .مقامات ژاپنی
اعالم کردهاند که از امسال هر
شرکت خودروسازی که بخواهد
به فعالیتهای خود در این کشور

ادامه دهد ،باید تعداد معینی
خودروی برقی در سال تولید
کند .پیشبینی میشود که در
این زمینه شرکتهای آلمانی
فرصت را از سایر رقبا ازجمله
بیامو ،فولکس واگن و ...بربایند.
اقدامات جدید دولتمردان
چینی نشان میدهد که این
کشور قصد دارد به اولین قدرت
دنیا در تولید خودروهای برقی
تبدیل شود .فقط در سال 2016
بیش از  500هزارخودروی برقی
در چین به فروش رفته است،
درحالیکه این رقم در زمان
مشابه در آلمان چیزی حدود 15
هزار خودرو بوده است .بر اساس
برنامههای اعالمشده قرار است تا
سال  2030میالدی بیش از 40
درصد از خودروها در این کشور
از نوع خودروی برقی باشند .این
مسئله تاثیری بسیار در کاهش
آلودگی هوا و آلودگیهای صوتی
در فضای شهری دارد.

4

تهدیــد جــدی زامبیهــای
اینرتنتــی!

دانشــگاه
پژوهشگــران
اســتنفورد نســبت بــه بــروز
نســل زامبیهــای اینترنتــی
در دنیــا هشــدار دادنــد.
روانشناســان ایــن دانشــگاه در

مطالعــهای جدیــد بــه الگــوی
جالبــی در بــروز رفتارهــای
ناهنجــار افراد در فضــای مجازی
پــی بردهانــد .بــر اســاس تعاریف
موجــود ،زامبــی اینترنتــی بــه
کســی گفتــه میشــود کــه بــا
انتشــار پس ـتهای مختلــف یــا
ی در شــبکههای
کامنتگــذار 
اجتماعــی و ...باعــث آزار و
اذیــت کاربــران دیگــرشــود.
اگرچــه بســیاری از کاربــران
اینترنتــی معتقدنــد کــه از
چنیــن رفتارهایــی فاصلــه
دارنــد ،امــا محققــان اســتنفورد
میگوینــد کــه تقریبــا همــه
کاربــران اینترنتــی بــه صــورت
بالقــوه ایــن توانایــی را دارنــد
کــه بــه یــک زامبــی اینترنتــی
تبدیــل شــوند .ایــن پژوهــش
بــا هــدف بررســی چرایــی بــروز
و گســترش خشــونت در فضــای
مجــازی توســط گروهــی از
محققــان دانشــگاه اســتنفورد
بــه سرپرســتی دکتــر جاســتین
چنــگ انجــام شــده اســت
و بــه بررســی ویژگیهــای
افــرادی کــه در فضــای مجــازی
رفتارهــای خشــونت آمیــزی
از خــود نشــان میدهنــد،
پرداختــه اســت .بــه گفتــه ایــن
محققــان ،بــا توجه به گســترش
اســتفاده از اینترنــت در سراســر
جهــان ،نتایــج ایــن بررســی
از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت و میتوانــد عوامــل
ایجــاد رفتارهــای ضداجتماعــی
را در جهــان بررســی کــرده و بــه
پیشگیــری از بــروز خشــونت
در فضــای اینترنــت کمــک کند.
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5

مغزهای آزمایشگاهی با
گ خونی
قابلیت تولید ر 

گروهی از محققان آمریکایی در
پژوهشهای جدید خود به این
نکته دست یافتهاند که مغزهای
کوچکی که برای آزمایش تاثیر
داروهای مختلف ،روشهای
درمانی و ...در آزمایشگاه ساخته
میشوند ،میتوانند رگهای
خونی تولید کنند .این نمونه
مغزها که در سال  2015در
دانشگاه براون تولید شده و به
مغزهای کوچک موسوم است،
متشکل از گروهی سلول عصبی
است که با استفاده از قابلیت
چاپ سهبعدی تولید شده است
تا استفاده از مدلهای حیوانی در
پژوهشهایی که به بررسی تاثیر
روشهای درمانی یا داروهای
مختلف میپردازند ،محدود شود.
محققان میگویند با استفاده
از این مغزها به جای مدلهای
حیوانی میتوان نتایجی با دقت
بیشتر و باالتر به دست آورد .این
محققان بهتازگی اعالم کردهاند
که این مغزهای کوچک قابلیت
ساخت رگهای خونی خود را
نیز دارند که این قابلیت میتواند
امکان بررسیهای بیشتر در
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زمینه سکته مغزی ،آلزایمر و
آسیبهای ناشی از ضربههای
مغزی را برای پژوهشگران فراهم
کند .عرض این مغزهای کوچک
که از سلولهای عصبی موش
تولید شده ،کمتر از یک میلیمتر
است و اگرچه دارای نورونهای
فعال هستند ،اما توانایی تفکر
ندارند .نورونهای تشکیلدهنده
مغزهای کوچک از انواع مختلفی
از سلولها تشکیل شده و دارای
یک ساختار سهبعدی طبیعی
هستند .این مغزهای کوچک
برای ادامه حیات خود به خون
نیاز دارند .تا به حال محققان
تصور میکردند که این مغزهای
کوچک قادر به تکثیر سیستم
عروقی نیستند ،اما پژوهشگران
ژاپنی در این پژوهش جدید با
کار روی این مغزها دریافتند که
درحدود دوسوم از آنها توانایی
ساخت بافت غیرعصبی را که در
مطالعات بیشتر مشخص شد که
عروق خونی هستند ،دارند.

6

شناسایی سیارکهای اطراف
زمین در دستور کار ناسا

سیارکهایی که در مدار زمین به
دور خورشید قرار گرفتهاند ،آغاز
خواهد کرد .ماموریت فضاپیمای
رباتیک اوسیریس رکس همزمان
با سفر کاوشگر به سیارک بنو
است .قرار است این کاوشگر
در ماموریت جدید خود به
جمعآوری نمونههای سنگی از
این سیارک بپردازد .بخشی از
این نمونههای سنگی به زمین
حمل میشوند تا مورد تجزیه
و تحلیل محققان قرار گیرند.
کاوشگر اوسیریس رکس در
اواخر تابستان  2016به فضا
پرتاب شده و ماموریت اصلی آن
این است که طی دو سال آینده
خود را در مدار سیارک بنو قرار
دهد .کاوشگر اوسیریس رکس
هماکنون در فاصله  120میلیون
کیلومتری زمین قرار دارد و سفر
رفت و برگشت آن به سیارک
بنو هفت سال طول میکشد.
این ماموریت برای ناسا اهمیت
فراوانی دارد ،زیرا قرار است
بخشی از عناصر اصلی حیات را
از سیارکهایی که به دنبالهدار
تبدیل شدهاند ،به زمین منتقل
کند تا دانشمندان را در رسیدن
به درک بهتر از منشأ منظومه
شمسی کمک کند.

7

اخباری که بهتازگی از ماموریت
فضاپیمای رباتیک اوسیریس
رکس ناسا منتشر شده ،حاکی از خنکسازی ساختامنها در
آن است که این فضاپیما از اواخر تابستان با نانو ماده جدید
ماه فعالیت خود را برای شناسایی گروهــی از محققــان دانشــگاه
سیارکهایی برای شناسایی کالیفرنیــا بهتازگــی موفــق بــه

ســاخت نوعــی نانو مــاده جدید
شــدهاند کــه میتوانــد بــرای
خنکســازی ســاختمانها
و خودروهــا در روزهــای داغ
تابســتان ،نــور خورشــید را بــه
خــود جــذب کنــد .ایــن مــاده
جــاذب میتوانــد بیــش از 87
درصــد نــور نزدیــک مــادون
قرمــز و  98درصــد نــور بــا
طــول مــوج  1550نانومتــر
را جــذب کنــد کــه برابــر
طــول مــوج فیبرهــای نــوری
مخابراتــی اســت .محققــان
آمریکایــی ایــن نانــو مــاده را به
گونـهای طراحــی کردهانــد کــه
بتوانــد نــور را در هــر زاوی ـهای
جــذب کنــد و همچنیــن
بــرای جــذب نورهــای خــاص
بهینهســازی شــده اســت.
مــواد جاذبــی کــه در حــال
حاضــر در بــازار وجــود دارد
و در صنعــت مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،بهخوبــی
میتواننــد نــور خورشــید
را جــذب کننــد ،امــا بــه
دلیــل حجــم بــاال و خاصیــت
شــکنندگی باالیــی کــه دارنــد،
چنــدان مــورد توجــه قــرار
نمیگیرنــد .عــاوه بــر ایــن،
مــواد جــاذب کنونــی قابلیــت
کنتــرل و جذب نورهــای خاص
یــا عبــور طــول موجهــای ویــژه
را ندارنــد .نانــو مــاده جدیــد که
در دانشــگاه کالیفرنیــا توســط
پروفســور زانــوی لیــو و دونالــد
ســایربلی طراحــی و تولیــد
شــده ،نــازک و قابــل انعطــاف
و از قابلیــت تنظیــم باالیــی
برخــوردار اســت.

8

الگوی شکار پنگوئنها؛
دستمایه طراحی نرمافزار
خودرو

محققان دانشگاه هال در حال
بررسی الگوی شکار پنگوئنها
هستند تا بر اساس آن نرمافزار
جدیدی برای کنترل و راندن
خودروهای هوشمند طراحی
کنند .ایده خودروهای خودران
در جهان اگرچه ایدهای بسیار
بلندپروازانه است ،اما از نظر امنیتی
خیلیها را با نگرانیهای جدی
در این زمینه روبهرو کرده است،
بهطوریکه به نظر میرسد با
هوشمند شدن خودروها ،افزایش
ایمنی خودرو به یک اولویت اصلی
تبدیل شده است و استفاده از
اطالعات دیگر خودروها ،توانایی
بررسی وضعیت چراغهای
راهنمایی و منابع آنالین ترافیکی
و...اهمیتچشمگیرییافتهاست.
محققان دانشگاه هال امیدوارند
نتایج سیستم آزمایشی الهام
گرفتهشده از زندگی پنگوئنها
بتواند برای افزایش ایمنی
خودروهای هوشمند به کار
گرفته شود .ویژگی مورد توجه
پنگوئنها که الهامبخش این
محققان بوده ،این است که کارایی

استراتژیهایی که این حیوانات
هنگام صید از آنها استفاده
میکنند ،بسیار چشمگیر است.
به گفته این محققان ،پنگوئنها
در طول شکار به صورت گروهی
دست به جستوجو میزنند و
همزمان با هم غواصی میکنند
تا بتوانند ماهیها را گیر بیندازند.
آنها همچنین با تجمع در
بخشهای کمعمق آب افراد گروه
خود را شناسایی میکنند تا به
این ترتیب در طول شکار ،مصرف
انرژی را بهینه کنند .محققان
امیدوارند این الگو بتواند به آنها
کمک کند تا بتوانند به روشی
مناسب برای اطمینان از اجرای
درست فرمانهای الکترونیکی و
نرمافزارهای خودروهای خودران
دست پیدا کنند .این محققان با
الهام از الگوی شکار پنگوئنها به
بررسی روشی برای اطمینان از
عملکردصحیحبخشهایمختلف
نرمافزاریخودروهایهوشمندکه
برای تامین ایمنی این خودورها
ضروری است ،پرداختند .عملکرد
درست نرمافزاری در این خودروها
به معنای آن است که گروه
تولیدکننده و کاربران مطمئن
باشند که نرمافزارهای نصبشده
روی خودرو درست همان کاری
را که از آن انتظار میرود ،انجام
میدهند ،دادههای بهدستآمده از
محیط را بهخوبی به کار میگیرند
و دچار خرابی یا خطا در عملکرد
نمیشوند.
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سخن آخر

آسمان سهم سربههواهاست...
 سـید حسـین متولـیان 

آدمهــا تــوی منطــق مــن چنــد گونهانــد...
آدمهــای ســربهزیر کــه تمــام نگاهشــان بــه
زمیــن اســت ...ایــن آدمهــا بیشــتر ،کســانی
ـفان زیر پاهــای خودشــاناند...
هســتند کــه کاشـ ِ
آنهــا معمــوال زمیــن نمیخورنــد ،چــون
تمــام نگاهشــان بــه زمیــن اســت ...محتــاط
و دقیقانــد و آنقــدر تجربــه میکننــد تــا
ندیــدهای را زیــر پــای خــود بیابنــد و فریــاد
بزننــد آهــای مــردم مــا یافتیــم آنچــه را کــه
شــما هرگــز ندیــده بودیــد و زیــر پایتــان بــود...
دســته دوم آنهایــی هســتند کــه روبـهرو را نگاه
میکننــد ...همانهایــی کــه هــر روز از همــان
مســیر همیشــگی میآینــد و میرونــد و ســعی
میکننــد تنهــا بــرای ســربهزیرها کــف بزننــد
و بــا نگاهــی تحســینآمیز تماشایشــان کننــد...
امـا دسـته سـومی را هـم میشناسـم کـه
«سـربههوا»ها هسـتند؛ همانهایـی کـه روزی
چنـد بـار زمیـن میخورند ،دقـت میکننـد ،اما
امتـداد دقت و نگاهشـان روی خاک نمیکشـد...
روی بینهایـت متمرکزنـد ...بـه افـق خیـره
میشـوند و سـعی میکننـد تـوی راه رفتنشـان
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آنقـدر باال و پایین بپرند تـا در کتابچه خاطرات
زمینیشـان نوشـته شـود :او میخواسـت پایش
روی زمیـن نباشـد .اینهـا خـوب میداننـد
آسـمان از همانجایـی آغـاز میشـود کـه پایت
روی خـاک نباشـد...
در منطـق مـن «زمیـن» بـه همه این سـه گروه
نیـاز دارد ،امـا «آسـمان» فقـط سـربههواها را
عاشـقانه تماشـا میکنـد! اصال همینها هسـتند
کـه باعـث میشـوند آسـمان میـان ایـن همـه
سـیاره مـدام زمیـن را نـگاه کند...
خداجان!
مـرا سـربههوای خـودت کـن ،طـوری کـه هـر
روز زمیـن بخـورم و تـوی آغـوش تـو از جـا
بلنـد شـوم ...کـه هـر روز آسـمان دلتنـگ
بازیگوشـیهایم شـود و بـرای تماشـایم خیره به
زمیـن دنبالـم بگـردد ...همانطـور کـه هـر روز
میـان گوشهایـم نجـوا کنـد:
گفتند :اگر خدا تو را میخواهد
از جمع جهانیان جدا میخواهد
صد سجده که بر خاک بماند ...هرگز!
یک سجده ...ولی سربههوا میخواهد...

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان

saramad

هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


مبلــغ اشــتراک را بــه شــماره حســاب 5000200025 :بانــک ملــت
«شــعبه حــج و زیــارت» بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن 88608645 :یــا پســت
الکترونیکــی Email: Saramad@bmn.ir :ارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک  6شماره:

 برای ارسال به تهران 530.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 530.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 890.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 920.000 ....................:ریال
دانشــجویان ،معلمیــن ،اســاتید ،دانشآمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت
شناســایی یــا شــماره دانشــجویی میتواننــد از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ارتبــاط دارنــد و در یکــی از
ردههــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار میگیرنــد ،یــا در جشــنوارهها و المپیادهــا
دارای رتبــه شــدهاند ،میتواننــد از تخفیــف  %50اســتفاده کننــد.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad
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