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سخن نخست

علم اعلی و مساعدتهای معنوی
 پـرویـز کـرمـی 

علوم با هم مرتبطند و هرکدام که باالتر بروند
دست بقیه را هم دست میگیرند و ارتقا میدهند.
فیالمثل ،اگر فیزیک ،پیشرفت قابل مالحظهای
کرده ،قبلش این ریاضی بوده که ترقی کرده و به
افقهای دستنیافتنی دست یافته .علوم به خودی
خود اهل امساک نیستند و چیزی را از دیگران
مخفی نمیکنند و حتی اگر عالمان -بنا به
دالیلی -خست به خرج دهند و اهل پنهانکاری
باشند ،خود علوم اهل آشکار کردن و برمال
کردنند .علوم با یکدیگر بدهبستان دارند و وامهای
خرد و کالن از یکدیگر میگیرند .پزشکی از
شیمی و فیزیک قرض میگیرد و شیمی و فیزیک
از ریاضیات و ریاضیات از فلسفه و ...در
اینجا نباید علوم انسانی را از علوم تجربی
تفکیک کنیم و چنین گمان کنیم که
آنها اینجا از قواعد ظروف مرتبطه پیروی
نمیکنند و برای خود سازی مستقل
میزنند .نه؛ هیچ علمی برای خودش ساز
مستقل نمیزند و راه مستقل نمیپوید.
همچنانکه فلسفه روی تلقیها و باورهای
علمی تاثیر میگذارند ،تلقیها و باورهای
علمی هم فلسفه را متاثر میکنند .منظور
اینکه علوم ،پیشرفتشان با هم است و
خمود و رخوتشان هم با هم ...در این میان
علمی که نتواند به بقیه علوم برسد جا
میماند و رفته رفته کاراییاش را از دست
میدهد و به فراموشی سپرده میشود .اما
بعضی علمها هستند که با بقیه علوم در
6
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یک سطح و مرتب ه نیستند .علوم را در ذهن و
خیال نباید به کارمندان یک اداره تشبیه کنیم
که رییس و معاون و زیردست و خدماتی دارند
و از یک سلسله مراتب سفت و سخت پیروی
میکنند .اگر از سطح و مرتبه حرف میزنیم
نباید به اشتباه ،ذهنمان را به بیراهه بفرستیم
و فکر کنیم مثال زیستشناسی و زمینشناسی
زیردست یک علم دیگرند .زیردستی و باالدستی
در این حوزه موضوعیت ندارند و باید از تعابیر
دیگر استفاده کنیم« :علم اعلی» .یعنی سواالت
بنیادی یک علم در خود آن علم جواب داده
نمیشود .از زیستشناس نمیتوانیم بخواهیم
تا چیستی زیستشناسی را برایمان
بازبگوید .چیستی شعر را هم نمیتوانیم از
شاعر بپرسیم« ...فیزیک چیست» سوالی
است که علم اعالی فیزیک باید به آن
جواب بدهد .علم اعالی فیزیک ،متافیزیک
است و در آن با دقت و حوصله درباره
ماهیت امور بحث میکند .از اینجاست
که میگوییم فلسفه بر دیگر علوم اشراف
دارد و علم اعالی آنها به حساب میآید.
اما اینطور نیست که این علم اعلی از
دیگر علوم بینیاز باشد .گاهی یک کشف
علمی میتواند موضع علم اعلی را تغییر
دهد و پاسخگویی به چیستیها را نیز
عمق ببخشد .مثال دستآوردهای نجوم
کامال روی فلسفه تاثیر گذاشته ،حتی
موقعیت و منزلت آنان را بازتعریف کرده

است .فرق بین نجوم بطلمیوسی و کپرنیکی ،یا
هندسه اقلیدسی و لباچوفسکی صرفا یک فرق
عالمانه نیست بلکه یک فرق فلسفیست و نسبت
انسان و عالم را بازتعریف میکند ...اینها را برای
این گفتیم تا بگوییم علم دین هم که اعالی
علوم است چارهای ندارد که متناسب با درک
و دریافتهای امروزی به سواالت بشر امروزی
جواب دهد .درک و دریافتهای جدید ،باعث
ایجاد پرسشهای جدید میشوند و پرسشهای
جدید جوابهای جدید را اقتضا میکنند .قطعا
انسان قرن بیست و یکمی مسائلی دارد که انسان
هزار سال پیش ،حتی انسان صد سال پیش
به ذهنش هم خطور نمیکرد .یک دلیل اینکه
عالمان دینی در دوران قدیم به علوم دیگر نیز
خود را مجهز میکردند همین بود که میدانستند
بیاعتنا به ریاضی و منطق و فلسفه و طب و
نجوم و طبیعت و ...نمیتوانند از پس حل مسائل
بربیایند .حال که مسائل پیچیدهتر شده اقتضا
میکند که عالمان مجهزتر و مسلطتر شوند .این
تسلط و تجهیز فقط به کالم و معارف مرتبط
نیست .یعنی فقط عالمان علم کالم و معارف
مکلف نیستند که از علوم روز بهرهمند شوند بلکه
عالمان علم شریعت و فقه هم نیاز است که از
آنچه دنیای امروز را ساخته آگاهی داشته باشند
بلکه بر آنها مشرف باشند .مثال مراودات پولی و
بانکی امروز هیچ ربطی به مراودات پولی و بانکی
قرون قبل ندارد .اقتصاد امروز بر مناسبات و
مراوداتی استوار است که جز یک عالم اقصاد و
تجارت نوین از آنها سردرنمیآورد .فناوریهای
جدید و همگرا نیازهای جدید را طلب میکند.
عین این دگردیسی در کسب و کارهایهای
بشر امروز هم رخ داده بلکه اصال مفهوم کسب
و کار عوض شده و شکل پیچیدهای به خود
گرفته است .از آنجایی که علوم به هم مرتبطند
میشود گفت که همه چیز نه فقط در مصداق
که در مفهوم نیز عوض شده .مثال شیمی ،دیگر
همان کیمیا نیست و هیچ کیمیاگری در سرش
سودای تبدیل مس به زر را ندارد .هرچند ارزش
افزوده تولید علمی کمتر از زرگری نیست ...این

تغییرات گسترده و همهجانبهاند و همه علوم را
اعم از انسانی و تجربی و فنی دربرمیگیرند .امروز
روانشناسی همان علمالنفس سابق نیست پزشکی
بازساختی هم اگر چه شباهت بسیار به «طب»
دارد اما چیزی غیر از طب است و پزشکان نیز
دنبال چیزی بیش از معالجه بیماران و درمان
مرضا هستند ...روی همین اصل سواالت فقهی
و شرعی و دینی بشر امروز هم فرق کرده و با
پیشرفتهای شگرف علمی چیزهای جدیدی
به آن راه یافته .اگر بخواهیم مثال بزنیم باید
تمام مجله را سیاه کنیم ،اما برای تقریب به
ذهن عرض میکنیم خدمتتان که سوال درباره
حرمت یا حلیت کلونی مسئلهای فوقالعاده جدید
است یا سوال درباره کپیرایت چیزی است که
در سدههای قبل بالکل موضوعیت نداشته.
بخصوص در امور کارآفرینی و مشاغل جدید ما با
موضوعات جدیدی طرفیم که جوابهای سنتی
از پسشان برنمیآیند .این تعبیر را با احتیاط باید
بکار برد و جوانبش را در نظر گرفت :ما نیاز به
مکاسب جدید داریم که به مسائل امروزی ما
جواب بدهد و راهگشای مسیرهای نوین باشد .در
زمینه استارتآپها ،در زمینه اقتصاد دانشبنیان،
در زمینه سلولهای بنیادی ،علوم شناختی و
غیره ،گاه شبهاتی بوجود میآید که با رجوع به
منابع سنتی نمیتوان رفع شبهه کرد .نه فقط با
رجوع به منابع سنتی نمیتوان رفع شبهه کرد
بلکه در نحوه و نفس رجوع هم باید مالحظاتی
را در نظر گرفت .مثال همین کامپیوتر که امکان
سرچ را کمی و کیفی تغییر داده حتما روی روش
تحقیق اثر میگذارد و روش تحقیق اگر تغییر
کند بیشک حاصل تحقیق نیز تغییر میکند...
چیزی که امروز در اقتصاد و علم و پیشرفت علمی
نیاز داریم این است که عالمان دینی و حوزههای
علمیه با اشرافی فوقالعاده وارد موضوعات جدید
شوند و گره از کار فروبسته ما بگشایند و راه را
برای توسعه و پیشرفت و دینداری هموار کنند.
نسل جدید نیاز به مساعدتی معنوی دارد که
بتواند با حفظ شادابی و نشاط راههای پر پیچ و
خم را در امنیت کامل بپیماید.
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یادداشت

ییک از راههای مقابهل ب� تفکر امثال داعش احیای عمل و دانش است

چراغ خورشید در شب سیاه
 مـحمـد یوسـفنـیا 

شـما را نمیدانـم امـا مـن نخسـتین تصویـری
کـه از دیـدن فیلمهـای مربـوط بـه گـروه
تروریسـتی داعـش در ذهنـم نقـش میبنـدد،
جهـل و جهالـت اسـت .آن مردهـای عاصـی
خشـن بـا ریشهـای بلنـد و صورتبندهـای
سـیاه ،آن جوانـان متعصـب اروپایـی و اخیـرا
هـم آن کـودکان از همـه جـا بیخبر کـه رفته
رفتـه دارنـد بـه ماشـینهای آدمکشـی تبدیل
میشـوند ،نمـاد مجسـم و محکـم یـک جـور
جهـل و نادانـی سـتبر هسـتند .شـوربختانه در
رسـانههای جهـان داعـش نماینـده قسـمتی
از عالـم اسلام اسـت ،چـه بسـا کسـانی کـه
آگاهـی و درکـی از حقیقـت ادیـان ندارنـد،
داعـش را چهـره واقعـی اسلام بپندارنـد امـا
کسـانی کـه میداننـد داعـش محصـول چـه
پروژهای اسـت خـون دل میخورنـد و از اینکه
چنیـن جانورانـی در قلمرو دنیای اسلام رشـد
میکننـد ،انگشـت تاسـف و حیـرت بـه دندان
میگزنـد .واقعیـت ایـن اسـت که تاریخ اسلام
نشـان میدهـد مسـیر توسـعه دانـش چقـدر
مدیـون مسـلمانان بـوده اسـت ،طـوری کـه
بسـیاری از مورخـان نقـش علمای مسـلمان را
در رنسـانس اروپایـی نمیتواننـد انـکار کننـد.
بعضیهـا اعتقـاد دارنـد داعـش مبانـی نظـری
قدرتمنـدی نـدارد ،بعضـی هـم میگوینـد
داعـش اتفاقـا محصـول نوعـی از تفکـر اسـت
کـه در تاریـخ پیشـینهای هـم دارد .طرفدار هر
نظریـهای باشـیم ،یـک چیـز مثـل روز روشـن
اسـت و آن اینکه تاریـخ داعش در فقر و فقدان
8
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عقلگرایـی متولـد میشـود .جایـی کـه عقـل
غایـب شـود داعـش رشـد میکنـد و جایی که
یو
گروهـی ماننـد داعش رشـد کند ،کـج فهم 
جهالـت و تنـدی و پرخـاش و عصبانیت و جرم
و جنایـت فرصـت ظهـور و بـروز پیـدا میکند.
برعکـس آن چیـزی که تصور میشـود ،داعش
صرفـا یـک گـروه نیسـت بلکـه نوعـی نـگاه به
جهـان و عالـم و آدم اسـت ،نگاهـی که تعصب
و توحـش را بـه هم میآمیـزد و در غیاب عقل
و علـم و فرهنـگ ،ناخن به چهـره مهربان دین
میکشـد.
ایـن در حالی اسـت کـه در نظر اغلب کسـانی
کـه با تاریـخ ادیـان آشـنایی دارنـد ،بخصوص
خـود غربیها ،اسلام همیشـه خـدا حامیعلم
و تفکـر و دانـش بوده اسـت .دسـت کـم ظهور
دانشـمندان مسـلمانی کـه بـه برکـت طلـوع و
تولـد اسلام ،نامشـان در جهـان پـرآوازه شـد،
ایـن ادعـا را تاییـد میکنـد .بنابرایـن جـای
تردیـد باقـی نمیمانـد کـه یکـی از راههـای
مقابلـه بـا تفکـر داعش -نه فقط گـروه داعش-
احیـای راه علـم و دانش اسـت ،راهی که پیش
از ایـن دیـن مبیـن هـم آن را تایید کـرده و بر
اهمیـت آن تاکیـد کـرده اسـت .اجـاره بدهید
ایـن یادداشـت را بـا نقـل جمالتـی از رهبـر
معظـم انقلاب اسلامیبه پایـان ببرم؛ ایشـان
دربـاره همین موضوعـات گفتهاند «:در اسلام
ضدیـت دیـن بـا علـم و ضدیـت دین بـا عقل،
ً
اصلا معنـا نـدارد .در اسلام یکـی از منابـع
حجـت برای یافتـن اصول و فـروع دینی ،عقل

اسـت؛ اصـول اعتقـادات را بـا عقـل بایسـتی
بهدسـت آورد؛ در احـکام فرعی هـم عقل یکی
از حجتهاسـت .اگـر شـما بـه کتـب احادیـث
مـا نـگاه کنید  -مثـل کتاب «کافـی» که هزار
سـال پیـش نوشـته شـده  -اولیـن فصـل آن،
«کتـاب العقل والجهل» اسـت کـه اص ً
ال فصلی
اسـت در بـاب عقـل و ارزش و اهمیـت آن و
اهمیـت دانایـی و خردمندی .اسلام همچنین
نسـبت به علـم ،مهمترین حرکـت و مهمترین
تحریـک و تحریـص را داشـته اسـت .تمـدن
اسلامیبه برکـت حرکت علمیکـه از روز اول
در اسلام شـروع شـد ،بهوجـود آمـد .هنوز دو
قـرن بهطور کامل از طلوع اسلام نگذشـته بود
کـه حرکـت علمیجهـشوار اسلامیبهوجود
آمـد؛ آن هـم در آن محیط .اگر شـما بخواهید
آن حرکـت علمـیرا بـا امـروز مقایسـه کنید،
بایـد قطبهـای علمـیامـروز دنیـا را در نظـر
بگیریـد ،بعـد فـرض کنیـد کـه کشـوری در
نقطـه دوردسـتی از دنیـا قـرار دارد کـه دور
از هـر گونـه مدنیتـی اسـت؛ ایـن کشـور وارد
ً
مثلا صد
میـدان تمـدن میشـود و بـه فاصله
یـا صدوپنجـاه سـال ،از لحـاظ علمـی بـر همه
آن تمدنهـا فائـق میآیـد؛ ایـن یـک حرکـت
ً
اصلا قابـل تصـور نیسـت .این
معجزآساسـت؛
نبـود مگـر اینکـه اسلام بـه علـم ،فراگیـری
آن و تعلیـم دادن علـم و زندگـی عالمانـه،
تحریـص داشـت .اصلا ببینیـد در احادیثـی
کـه در زبانهاسـت و گاهـی مـورد تعمـق قرار
نمیگیـرد ،چقـدر بعضی از نکات مهم هسـت:
«ال ّنـاس ثالثـه :عالم و متعلم علی سـبیل نجاه
و همـج رعـاع»؛ اصـوالً مـا سـه دسـته انسـان
داریـم :انسـانهایی دانشـمندند؛ انسـانهایی
در طریـق دانسـتن هسـتند؛ بقیـه ،همـج
رعـاع هسـتند .همـج رعـاع یعنـی انسـانهای
سـرگردان ،بـیارزش و بـیوزن .میبینیـد کـه
اسلام اصلا نسـبت بـه علـم ،در درجـ ه اول،
ارزش را روی علـم میبـرد؛ چـه داشـتن علم و
آموختـن آن بـه دیگـران و چه فراگیـری علم.
محیط اسلامی ،چنیـن محیطی اسـت »...
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برنامه شـهاب را بسـیار مهم و خوب دانسـتند و
بـر دنبال کـردن برنامـه تاکید فرمودند .ایشـان
همچنیـن دربـاره اهمیـت برنامـه فرمودنـد:
«شناسـایی اسـتعدادهای برتـر در دوران
تحصیالت ابتدایی و تحصیالت متوسـطه بسیار
مهم اسـت ،این چیزی اسـت کـه نخبه حقیقی
را بـه مـا میشناسـاند ،ایـن چیـزی اسـت کـه
نوابـغ را بـه مـا میشناسـاند».

شناسـایی اسـتعدادهای دانشآمـوزان و هدایت
و حمایـت از آنهـا ،از مهمتریـن مسـائل مـورد
تاکیـد صاحبنظـران ،مسـئوالن عالـی نظـام و
اسـناد باالدسـتی کشـور و بهعنوان وظیفه ذاتی
نظـام آمـوزش و پرورش تعریف شـده اسـت.
پیـش از تاسـیس بنیـاد ملـی نخبـگان،
دانشآمـوز دارای اسـتعداد برتـر ،تنهـا بـه فـرد
موفـق در رقابتهـای تحصیلـی گفتـه میشـد
کـه بتوانـد بـه مراکـز خـاص ماننـد مـدارس
تیزهوشـان راه یابـد کـه این نوع نگـرش ،منجر واژگان کلیدی در برنامه ملی شهاب
بـه ایجـاد محدودیت بـرای عمـوم دانشآموزان  .1صاحـب اسـتعداد برتـر :بـه فـردي اطلاق
میشـد .امـا مطابق با سیاسـتهای اتخاذشـده ميشـود كـه بـا توجـه بـه ويژگيهـاي ذاتـي
در بنیـاد ملـی نخبـگان ،دانشآمـوز دارای خـود امـكان رسـيدن بـه مرحلـه نخبگـي را
اسـتعداد برتر ،صرفـا فرد درسخـوان و باهوش داراسـت ،ولـي هنـوز زمينههـاي الزم بـراي
نیسـت ،بلکـه دانشآمـوزی اسـت کـه توانایـی شناسـايي كامـل و بـروز اسـتعدادهاي ويـژه او
برجسـتهای در حوزههـای مختلـف اسـتعدادی فراهـم نشـده اسـت.
از خـود بـروز دهـد و از خالقیـت و پشـتکار نیز  .2اجتمـاع نخبگانـي :افراد يـا گروههايي كه به
تشـخيص بنيـاد ملـي نخبـگان ،توانمنديهاي
بهرهمنـد باشـد.
در این راسـتا مصوبه طرح «شناسـایی و هدایت بالقـوه يـا بالفعـل انجـام فعاليتهـاي نخبگاني
اسـتعدادهای برتـر» (شـهاب) ،کـه مهمتریـن را دارا هسـتند؛ بنابرايـن شـامل همـه افـراد و
برنامـه شناسـایی مسـتعدان در عرصـه آموزش گروههـاي نخبـه و صاحب اسـتعداد برتر اسـت.
عمومی و با هدف شناسـايي و هدايت آموزشـی .3 ،اسـتعداد :اسـتعداد عبـارت اسـت از قابلیـت
تربيتـي و معنـوي مسـتعدان از دوره ابتدایي تا و توانایـی در یادگیـری همـراه بـا بـروز قابلیـت
پايـان دوره متوسـطه عمومـی اسـت ،در تاریـخ شـخصی و انجـام ماهرانه یـا مبتکرانـه یک کار
 1386/11/25بـه تصویـب هیئـت امنـای بنیاد خا ص .
ملـی رسـید .پـس از آن شـیوهنامه اجرایـی  .4اسـتعداد کالمـی :توانایـی یادگیـری و
برنامـه ملـی شـهاب بر اسـاس اهداف مشـترک بهکارگیـری ماهرانـه نحـو (سـاختار زبـان)،
بنیـاد ملـی نخبـگان در سـند راهبردی کشـور آواشناسـی (صداهـای زبـان) ،معناشناسـی
در امـور نخبـگان و وزارت آمـوزش و پرورش در (معنـای زبـان) و جنبههـای عملـی زبـان.
سـند تحـول بنیادیـن وزارت آمـوزش و پرورش  .5اسـتعداد ریاضی :توانایی یادگیری ،شناسایی
طراحـی و تدویـن شـد و «شـورای راهبـری و کشـف الگوهـا و روابط منطقـی و بهکارگیری
برنامـه ملـی شـهاب» بـا مسـئولیت راهبـری و درسـت اعـداد و ارقـام و بیـان اسـتداللهای
نظـارت در بنیـاد ملی و «سـتاد مرکـزی برنامه منطقی و درسـت.
شـهاب» بـا مسـئولیت اجراییسـازی برنامه در  .6اسـتعداد هنـری :توانایـی در حیطـه
فعالیتهـای هنـری ماننـد نقاشـی ،خـط ،تئاتر
وزارت آمـوزش و پـرورش تشـکیل شـد.
بـا توجـه بـه اجـرای موفـق برنامـه در سـال و مشـابه آن.
تحصیلـی  ،1393-94مقـام معظـم رهبـری در  .7اسـتعداد فضایـی :توانایـی درک درسـت
دیـدار بـا شـرکتکنندگان در«نهمیـن همایش جهـات بـه صـورت مکانـی -بصـری و ایجـاد
ملـی نخبـگان فـردا» در تاریـخ  ،1394/7/22تغییـر در ایـن ادراک و تصویرسـازی و بازنمایی
سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج

11

افـکار مکانـی -بصـری.
 .8اسـتعداد حرکتـی :قابلیـت یادگیـری
کنشهـای بدنـی و بـروز ماهرانـه یـا مبتکرانـه
حرکتـی (حرکتآفرینـی).
 .9اســتعداد اجتماعــی :شــناخت خــود و توانایــی
عملکــرد مناســب براســاس آن .داشــتن تصویــر
روشـــنی از تواناییهـــا و محدودیتهـــای
فـــردی ،آگاهـــی از حـــاالت درونـــی ،مقاصـــد،
انگیزههـــا ،خلقوخـــو ،قـــدرت خویشـــتنداری،
انضب ــاط ف ــردی ،ادراک و ع ــزتنف ــس.
 .10اسـتعداد علوم :توانایی افـراد در حیطههای
علوم زیسـتی ،فیزیک و شیمی.
 .11اسـتعداد فرهنـگ دینـی :توانایی افـراد در
امـور دینـی و مذهبـی( .مترادف با سـازه هوش
معنـوی) .هـوش معنـوی نشـاندهنده و حالل
مسـائل معنایـی و ارزشـی اسـت که به وسـیله
آن میتـوان بـه زندگـی وسـعت بخشـید و آن
را غنیتـر سـاخت و معنـای بـودن را دریافـت.
هوشـی کـه بـه وسـیله آن میتـوان مسـیرها و
راهکارهـای موجـود در زندگـی را ارزیابـی کرد.
از سـویدیگـر بـا توجـه بـه سـند راهبـردی
کشـور در امـور نخبـگان ،نخبگـی سـه مؤلفـه
اصلـی دارد:
الـف) برخـورداری از هـوش ،خالقیـت ،انگیزه و
توانمندیهـای ذاتی خـدادادی
ب) کسب خبرگی در یک حوزه تخصصی
ج) اثرگذاری در خلق و گسـترش علم ،فناوری،
هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشـور
بـا توجـه بـه ایـن تعریـف ،میتـوان نخبگـی را
فراینـد و زنجیـرهای بههمپیوسـته دانسـت کـه
نقطـه آغاز آن ،اسـتعداد برتر اسـت .در صورتی
کـه افـراد صاحب اسـتعدادهای برتر ،به کسـب
خبرگـی و تخصـص در زمینـه تخصصی مرتبط
بـا اسـتعداد خویـش بپردازنـد ،دومیـن حلقـه
از ایـن فراینـد نیـز پیمـوده میشـود .در ایـن
مرحلـه نیـز ایـن افـراد بـه مـرور ،در صـورت
کسـب توان تخصصی کافـی و جایگاه اجتماعی
در جامعـه تخصصـی مرتبـط ،دارای قـدرت
تاثیرگـذاری میشـوند و توانایـی تحولآفرینـی
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در آینـده جامعه را به دسـت میآورند .بررسـی
وضعیت و شـرح حال شـخصیتهای برجسته و
نخبـگان جوامع انسـانی که تاثیرات شـگرفی بر
اجتمـاع خـود داشـتهاند ،مویـد این نکته اسـت
کـه بسـیاری از ایـن افـراد ،در چنیـن مسـیری
قـرار داشـتهاند :افـرادی دارای اسـتعداد بـاال در
یـک یـا چنـد زمینـه که بـه مـرور ،بـر خبرگی
و کارآزمودگـی خـود در آن حـوزه افزودهانـد تا
بـه سـطح تاثیرگـذاری رسـیدهاند.
همچنیـن تطبیـق مسـیر نخبگی بـر دورههای
سـنی زندگـی انسـان نیـز بیانگـر آن اسـت
کـه مهمتریـن مولفـه ایـن چرخـه در دوران
خردسـالی تـا جوانـی ،برخـورداری از اسـتعداد
برتـر نسـبت به دیگر همسـاالن اسـت .کودکان
بااسـتعداد ،نقطـه آغاز مسـیری هسـتند که در
صـورت پیموده شـدن موفقیتآمیـز ،به نخبگی
میانجامـد و از ایـنرو میتـوان دانشآمـوزان
بااسـتعداد را نخبـه بالقـوه آینده دانسـت.
بـا توجـه بـه ایـن ،برنامـه «شناسـایی و هدایت
اسـتعدادهای برتـر» (برنامه ملی شـهاب) ،یکی
از مهمتریـن فعالیتهـای مشـترک وزارت
آمـوزش و پـرورش و بنیـاد ملی نخبگان اسـت
کـه بـا هـدف تحقق ایـن مهـم و همـوار کردن
مسـیر نخبگـی اجرا میشـود.
 .1مبانـی نظـری برنامـه ملـی شـهاب در بنیاد
ملـی نخبـگان و وزارت آمـوزش و پـرورش
« .1سـند راهبردی کشـور در امور نخبگان» در
بنیـاد ملی نخبگان
 .1-1بـرای تحقـق نظـام مطلـوب نخبگانـی
اصـول اساسـی حاکـم اسـت که شـامل مـوارد
زیـر اسـت:
 .1دارا بودن اسـتعداد درخشان و توانمندیهای
ذاتـی ویـژه« ،نعمتهایی تعهدآور» هسـتند نه
«مزیتهایـی توقعآفرین».
 .2توجـه ویـژه بـه ایـن افـراد بـه صـرف
برخـورداری از ایـن توانمندیهـا و ایجـاد توقع
در آنهـا مـردود اسـت.
 .3ترجیـح دادن «روحیـه جهـادی» بر «روحیه
تافتـه جدا بافتـه بودن»

 .4رویکردهـای بنیادیـن بـرای سیاسـتگذاری هدفمنـد صاحبـان اسـتعدادهای برتـر از طریق
در نظـام نخبگانـی مطلوب
برنامههـای آموزشـی کوتاهمـدت و ترویجـی
الـف) شناسـاییکنشگرایانه (و نـه واکنشـی) (اقـدام )4-2-1
اجتماعـات نخبگانـی از طریـق رصـد رفتـار و  .6تقويـت و گسـترش مشـاورههاي تحصيلي و
فعالیتهـای نخبگانـی آنـان بـه شـکل پویـا افزایـش آشـنايي افـراد بـا رشـتههاي تحصيلي
(رویکـرد فعـال در مقابـل رویکـرد منفعالنـه و در آمـوزش متوسـطه ،دانشـگاه و حوزههـاي
خوداظهارانـه)
علميـه بـه منظـور انتخـاب آگاهانـه و هدفمند
ب) شناسـایی افـراد و گروههـای صاحـ 
ب رشـتههاي تحصيلـي بـا تاكيـد ويـژه بـر
اسـتعدادهای برتـر بـا رویکـرد «نامشـهود» و رشـتههاي علـوم انسـانی (اقـدام )5-2-1
«نامحسـوس» (بـه جـای «نشـاندارکردن» و  .7تدویـن و اجـرای برنامههـای آموزشـی
«برچسـب زدن» بـه آنهـا)
و مشـاوره بـرای خانوادههـای صاحبـان
ج) تربیـت و توانمند کـردن اجتماعات نخبگانی اسـتعدادهای برتـر بـه منظور افزایـش آگاهی و
در محیـ 
ط واقعـی و طبیعـی جامعـه ،نـه در مهـارت آنـان بـرای تربیـت ،هدایـت و تعامل با
محیـط جـدا و منفـک از آن (رویکـرد «رشـد فرزنـدان خـود (اقـدام )10-2-1
باغچـهای» در مقابل «نگهداشـت گلخانهای»)  .8ايجـاد و گسـترش پاركهـاي آموزشـي و
 .2-1در عرصـه آمـوزش و پـرورش اقدامهـای تقويـت و سـاماندهي فراينـد طراحـي ،توليد و
ملـی زیـر در سـند تدوین شـده اسـت:
توزيع وسـايل بـازي كودكان به منظـور پرورش
 .1اسـتقرار نظـام شناسـایی و هدایـت خالقيـت و مهـارت حـل مسـئله در كـودكان با
اسـتعدادهای برتـر بـا روشهـای مربیمحـور ،تكيـه بـر فرهنـگ اسلامي  -ايرانـي و رعايـت
مرحلـهای و نامحسـوس ،بـا تاکیـد همزمـان بر اسـتانداردهاي سلامت و ایمنـی (اقـدام -2-1
سـه وجه آموزشـی ،تربیتی و پژوهشـی ( اقدام )11
)1-2-1
 .9حمايـت از متشـکل شـدن دانشآمـوزان
 .2برنامهريـزي بـراي ارتقـاي سـطح کيفـي فعـال در حوزههـاي مختلـف علمـي ،اجتماعي،
آموزشهـاي مدرسـهاي (در همـه دورههـاي فناورانـه ،فرهنگـي ،قرآنـي و هنـري در قالـب
تحصيلـي) به منظـور پرورش خالقيـت ،مهارت پژوهشـكدههاي دانشـجويي و پژوهشسـراهاي
حـل مسـئله ،آداب و مهارتهـاي زندگـي دانشآمـوزي ،انجمنهـاي علمي،كانونهـاي
دردانشآمـوزان ( اقـدام )2 -2-1
فرهنگـي ـ هنـري ،تشـکلهاي نخبگانـي و
 .3توسـعه آموزشهای خاص «برونمدرسهای» ماننـد آن بـا رعايـت ضوابـط و مقـررات جـاري
از طریـق گسـترش مراکـز آموزشـی ،تربیتـی كشـور و بـا تاكيـد بر سـهولت تاسـيس گـروه،
و پژوهشـی در حوزههـای متنـوع مـورد عالقـه ضابطهمنـدي و مسـئوليتپذيري ،نظـارت و
دانشآمـوزان (اقـدام )3-2-1
پايش مستمر و پشـتيباني مرحلهاي و تدريجي
 .4تمهيـد شـرايط و تنظيـم اسـتانداردها ،از آنهـا (اقـدام )3-2-2
نظامنامههـا ،ضوابـط و مقـررات براي مشـارکت  .10ايجـاد يـك مديريـت واحـد سـتادي در
بيشـتر بخش غيردولتـي در تاسـيس و فعاليت وزارت آمـوزش و پـرورش جهـت برنامهريـزي
مـدارس ،مراکـز آموزشـي تخصصـي و نهادهای نظام شناسـايي ،هدايت و آموزش اسـتعدادهاي
نخبهپـرور در حوزههـاي مختلف و بـا روشها و برتـر و هماهنـگ بـا سياسـتهاي كالن بنيـاد
محتـواي درسـي متنـوع (اقـدام )3-1-1
ملـي نخبـگان (اقـدام )2-1-4
 .5برنامهریـزی بـرای ارتقـای سـطح دانـش و  .2نـکات اصلی سـند تحول بنیادیـن در وزارت
مهـارت معلمـان و مربیان مـدارس برای هدایت آمـوزش و پـرورش در خصـوص اسـتعدادهای
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برتـر بـه صـورت زیر اسـت:
• تاکیـد «چشـمانداز مدرسـه در افـق »1404
بـر مدارسکیفـیجامـع
 .1ظرفیـت پذیـرش تفاوتهای فردی،کشـف و
هدایـت اسـتعداهای متنوع فطری
 .2پاسـخگو بـودن نیازهـا ،عالیـق و رغبـت
دانشآمـوزان در راسـتای مصالـح و چهارچـوب
نظـام معیـار اسلامی
• آنچـه بـرای نیـل بـه ایـن هـدف بایـد اجـرا
شو د :
 .1طراحـی و تدویـن برنامـه تعلیـم و تربیـت
انعطافپذیـر و متناسـب بـا ویژگیهـای
شـخصیتی و محیطـی اسـتعدادهایگوناگون
دانشآموزان ،به منظور شـکوفایی اسـتعدادهای
خـاص و افزایـش کارآمـدی و مفید بـودن آنها
 .2تامیـن و بسـط عدالـت در برخـورداری از

اهداف برنامه ملی شهاب
ت آموزشـی ،تربيتـي و
 .1شناسـايي ،هدايـ 
معنـوي مسـتعدان دوره ابتدایـي تا پايـان دوره
آمـوزش عمومـی
 .2پرورش مسـتعدان برتر و ایجاد سـازوکارهای
مناسـب بـرای رشـد و بالندگـی آنـان بهعنـوان
سـرمایههای ملی و خـدادادی
 .3تقویـت و درونیکـردن هویـت دینـی و ملی
مسـتعدان در دورههـای تحصیلـی بـه منظـور
احسـاس مسـئولیت بـرای ایفای نقش سـازنده
در اعتالی کشـور
 .3ساختار تصمیمگیری و اجرایی برنامه ملی شهاب

 .4نقـش بنیـاد نخبـگان اسـتانی در اجـرای
برنامـه ملـی شـهاب
 .1پشتیبانی فکری

• همـکاری و همفکـری در برنامهریزیهـای
اسـتانی بـا حضـور کامـل و موثـر در جلسـات
سـتاد و کارگـروه تخصصی اسـتانی و اطمینان

 14سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج

فرصتهـای تعلیـم و تربیت با کیفیت مناسـب
بـا توجـه بـه تفاوتهـا و ویژگیهـای دختران و
پسـران مناطـق مختلف

از انطبـاق فرایندهـای تصمیمگیـری بـا اصول،
اهـداف و سیاسـتهای برنامـه
• ایجـاد شـرایطی بـرای همفکـری و هدایـت
عوامـل اجرایـی برنامـه در اسـتان
• ایجـاد نـگاه راهبـردی و کالن بـه اجـرای
برنامـه در سـطح اسـتان
 .2پشتیبانی مالی
• امضا و تبادل «قرارداد اجرای خدمات برنامه
شهاب» با اداره کل آموزش و پرورش استان
• تخصیـص بهموقـع کل اعتبـار هـر مرحلـه
(بـدون کسـر مبلغـی از آن) در وجـه اداره کل
آمـوزش و پـرورش اسـتان بـر اسـاس قـرارداد
«اجـرای خدمـات برنامـه شـهاب» و راهنمـای
اجرایـی آن
• پیگیریهـای الزم از سـتاد اجرایـی اسـتانی
بـرای تخصیـص بهموقـع و صحیـح اعتبـار بـر
اسـاس زمانبندی قـرارداد
• بنیـاد اسـتانی مجـاز بـه کسـر یـا تخصیـص
بخشـی از اعتبـار مربـوط به هر یـک از مراحل
اجـرای برنامـه در بنیـاد اسـتان از قبیل هزینه
نظـارت ،برگـزاری همایش ،حقجلسـه ،ایاب و
ذهـاب ،و همچنیـن پذیرایـی ،خریـد لـوازم و
تجهیـزات ،لـواز م تحریـر و دیگر موارد نیسـت.
نظارت موثر
• توجـه بـه نقش محـوری و عملیاتـی آموزش و
استانهای مجری

پـرورش در اجرای برنامـه و نظارت غیرمداخلهای
و هدایتـی در هـر یـک از مراحل اجـرای برنامه
• تعیینکارشـناس بنیـاد اسـتانی بـرای حضور
در همـه مراحل اجـرای برنامه
• پیگیـری و نظـارت بـر اجـرای بهموقـع
هریـک از مراحـل برنامه شـهاب (رعایت توالی
و نظـم) طبـق برنامـه زمانـی قـرارداد
• گـزارش وضعیـت موجـود بـر اسـاس
مشـاهدات و انعـکاس آن بـدون نگرانـی در
قالـب گزارشهـای نظارتـی در هـر مرحلـه از
اجـرای برنامـه و ارسـال بـه بنیـاد ملـی
• گزارشـیکـه بـه صـورت مکـرر و معنـاداری
وضعیـت را در تمام شـاخصها بسـیار مطلوب/
بسـیار نامطلـوب نشـان دهـد ،مورد نظـر بنیاد
نیسـت و بـه دور از اهـداف برنامـه اسـت،
همچنیـن کمکـی بـه حـل مشـکالت و اطالع
بنیـاد از وضعیـت اسـتان نخواهـد کـرد.
• نظـارت بـر نحـوه هزینهکـرد آمـوزش و
پـرورش اسـتان در اجـرای هریـک از مراحـل
برنامـه و ارائـه رهنمـود و توصیههـای الزم بـه
اداره کل بـرای تخصیـص هزینههـا در مسـیر
صحیـح اجـرای برنامـه بـر اسـاس قـرارداد و
راهنمـای آن
سـابقه اجرایـی برنامـه ملـی شـهاب
در اولیـن مرحلـه آزمایشـی در سـال
تحصیلـی 92ـ1391

تعداد دانشآموزان
تحتپوشش

دوره تحصیلی

خراسان شمالي ،كرمانشاه و هرمزگان

665,10

 %7دانشآموزان دوره ابتدایی

آذربايجان شرقي و خراسان جنوبي

496,9

 %7دانشآموزان دوره ابتدایی

اصفهان و البرز

222,19

 %7دانشآموزان دوره ابتدایی

اجرای برنامه برای  39,384دانشآموز در  7استان مجری
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 .1موفقیتهـای حاصلشـده از اجـرای
آزمایشـی برنامـه ملـی شـهاب
• اولیـن همـکاری بنیـاد ملـی نخبـگان و
وزارت آمـوزش و پـرورش در اجـرای برنامهای
گسـترده و ملـی
• شـکلگیری ارکان برنامـه و مشـخص شـدن
وظایـف هریک
• طراحـي فرايندهـا و توليـد اسـناد اجرايـي،
آموزشـي و ابزارهـاي برنامـه
• تدوین و تصویب شيوهنامه اجرايي
• آشـنا شـدن با بخشی از کاسـتیهای موجود
در اجرای برنامه
 .2کاسـتیهای اجـرای مرحلـه آزمایشـی
برنامـه ملـی شـهاب
• وجـود نواقـص و مشـکالت در ترکیـب ارکان
اجرایـی ،فرایندهـا ،زمانبنـدی ،محتـوای
مسـتندات و سـایر جنبههـای اجرایـی برنامـه
• عـدم بررسـی کیفیـت برگـزاری دورههـای
آموزشـی مجریـان برنامـه در اسـتانهای
مجـری
• عـدم تهیـه و ارائـه مناسـبی از گزارشهـای
عملکـردی و مالی
• عـدم اجـرای فراینـد ارزشيابـي و ارزیابـی
دقیـق و مناسـب از برنامـه
• عدم طراحی سامانه الکترونیکی
اجـرای برنامـه ملـی شـهاب در سـال
تحصیلـی 94ـ 1393در کل کشـور
• اجـرای برنامـه بـه صورت ملی (از هر اسـتان
یـک منطقه)
• برای پایه چهارم ابتدایی
• انتخـاب منطقـه آموزشـی توسـط اداره کل
آمـوزش و پـرورش اسـتان
• تصویـب و تامیـن بودجه برنامه توسـط بنیاد
ملی نخبـگان (بالغ بـر  14میلیاردریال)
 .1موفقیتهـای برنامـه ملـی شـهاب در سـال
تحصیلـی 94ـ 1393در کل کشـور
• اجــرای برنامــه در همــه اســتانهای کشــور
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بــا همافزایــی و همــکاری صمیمانــه بنیــاد
ملــی نخبــگان و وزارت آمــوزش و پــرورش در
بخشهــای مختلــف ســتاد و صــف در حــوزه
اجــرا و نظــارت
• حمایــت مالــی بنیــاد در تامیــن بهموقــع
هزینههــای اجــرای برنامــه
• طراحــی و راهانــدازی ســامانه هــمگام بــه
نشــانی  hamgam.medu.irبــرای حفــظ
اطالعــات قابــل تحلیــل
• طراحــی و راهانــدازی وبــگاه اطالعرســانی
برنامه شــهاب (بــه نشــانی )shahab.medu.ir
بــه منظــور اطالعرســانی بــهروز و کامــل
• اســتقبال بیشــتر در مناطــق کمبرخــوردار
نســبت بــه دیگــر مناطــق مجــری
• اجــرای طــرح پژوهشــی «بررســی میــزان
موفقیــت اجــرای برنامــه شناســایی و هدایــت
اســتعدادهای برتــر (شــهاب) در ســال
تحصیلــی  »1393-94بــه منظــور ارزیابــی
و بررســی میــزان موفقیــت اجــرای برنامــه
شــهاب در ســال تحصیلــی 1393-94
 .2نــکات نیــاز بــه تقویــت و بهبــود در برنامــه
ملــی شــهاب در ســال تحصیلــی 1393-94
• ایجــاد راهکاری بــرای افزایــش انگیــزه
آمــوزگاران و کاهــش نارضایتیهــای آنــان
• ضــرورت ایجــاد راههــای ارتباطــی شــبکهای
بیــن آمــوزگاران بــه منظــور تعامــل و ارتبــاط
بیشــتر آنهــا بــا یکدیگــر
• تقویــت نگــرش و باورهــای آمــوزگاران درباره
اســتعدادیابی در دانشآمــوزان
• تبییــن فراینــد و شــیوههای هدایــت
دانشآمــوزان پــس از شناســایی حوزههــای
اســتعدادی آنهــا
 .3نتایــج اولیــه اجــرای برنامــه ملــی شــهاب در
ســال تحصیلی 94ـ1393
• از هشت حوزه استعدادی ،میانگین حوزه
استعداد اجتماعی باالتر از سایر حوزههاست.
• از هشــت حــوزه اســتعدادی ،میانگیــن
حــوزه اســتعداد ریاضــی پایینتــر از ســایر
حوز ههاســت.

میانگین استعداد کالمی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

میانگین استعداد ریاضی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

میانگین استعداد هنری دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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میانگین استعداد فضایی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

میانگین استعداد حرکتی -ورزشی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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میانگین استعداد حرکتی -ورزشی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

میانگین استعداد فرهنگ دینی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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میانگین استعداد علوم دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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فراوانی استعداد ریاضی در سال تحصیلی 1393-94

فراوانی استعداد هنری در سال تحصیلی 1393-94

سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج 21

فراوانی استعداد فضایی در سال تحصیلی 1393-94
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فراوانی استعداد اجتماعی در سال تحصیلی 1393-94

فراوانی استعداد فرهنگ دینی در سال تحصیلی 1393-94
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فراوانی استعداد علوم در سال تحصیلی 1393-94

فراوانی امتیاز همه حوزههای استعدادی در سال تحصیلی 1393-94
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 .6اجــرای برنامــه ملــی شــهاب در ســال
تحصیلی 1394-95
• اجــرای برنامــه در همــه اســتانهای کشــور
در مناطــق مجــری زیــر:
الف) مناطق مجری برنامه در سال 1394-95
سال
تحصیلی

مناطق مجری
در کشور

1393-94

 32منطقه -پایه
تحصیلی
( از هر استان
یک منطقه)
در پایه چهارم
ابتدایی

 96 1394-95منطقه -پایه
تحصیلی
 32منطقه در
پایههای چهارم و
پنجم ابتدایی (منطقه
مجری در سال
تحصیلی )1393-94
 32منطقه در
پایه چهارم
ابتدایی (منطقه
مجری جدید)

پایههای چهارم و پنجم (مجموعا  64منطقه -پایه)
ب) یــک منطقــه جدیــد از هــر اســتان فقط در
پایــه چهــارم (مجموعــا  32منطقه-پایه)
• تصویــب و تامیــن بودجــه اجــرای کامــل
برنامــه بالــغ بــر 40میلیــارد ریــال

کل
تعداد دانش تعداد مدارس تعداد
تعداد ِ
ابتدایی آموزگاران عوامل اجرایی
آموزان
مدرسه
130,798
(پایه چهارم
ابتدایی)

2,579

4,863

14,202

386,784
(پایههای چهارم
و پنجم ابتدایی)

5,206

13,922

29,209

جمعیت دانشآموزان تحتپوشش برنامه ملّی شهاب
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گزارش

اک� صایحل در اختتامیه چ� ی ن
ارم�
عیل ب
یز
مد� یت فناوری و نوآوری:
جا�ه میل ی

متولیان متوجه درد
شدهاند و به دنبال
عالج میگردند
 مهدیـس اسـدزاده 
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چهارمیـن جایـزه ملـی مدیریـت فنـاوری
و نـوآوری ،بـا حضـور جمعـی از فعـاالن
حـوزه مدیریـت فنـاوری و نـوآوری ،مدیـران
بنگاههـای اقتصـادی و چهرههـای علمـی و
فنـاوری برنـدگان خـود را شـناخت.
مهـدی الیاسـی ،معـاون سیاسـتگذاری
معاونـت علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری
و عضـو هیئـت رئیسـه چهارمیـن جایـزه ملی
مدیریـت فناوری و نـوآوری ،در آیین اختتامیه
ایـن جایـزه بیان کـرد« :از سـال دوم برگزاری
ایـن جایـزه ،بهطـور متوسـط  80شـرکت
حضـور یافتنـد و توسـط ارزیابهـای جایـزه
مـورد تحلیـل و ارزیابـی دقیـق قـرار گرفتنـد.
در ایـن جایـزه ،شـرکتکنندگان در سـه قالب
شـرکتهای مادر(هولدینـگ) ،بنگاههـا و
شـرکتهای دانشبنیـان حضـور دارنـد که هر
مـدل شـاخصهای ارزیابـی و رتبهبندی خاص
خـود را دارد کـه ایـن محورهـا تا شـش معیار
و تـا حـدود  120زیرمعیـار جزئی میشـوند».
او بـا اشـاره بـه مشـاهده رشـد نسـبی
شـرکتکنندگان در اغلـب شـاخصهای
ارزیابـی گفـت« :در شـاخصهایی چـون
«توانمنـدی شـرکتها در مدیریـت نـوآوری
و فنـاوری» شـاهد رشـد هسـتیم ،امـا از
سـویی ،شـرکتها در شـاخصهای دیگـری
چـون تجاریسـازی و بـازار یـا بهرهبـرداری و
نـوآوری ،رشـد منفـی دارنـد .ایـن شـکاف در
رشـد نیازمنـد بررسـی نقاط ضعـف در فناوری
و نـوآوری شرکتهاسـت .یکـی از اولویتهـا،
حرکـت بـه سـوی نـوآوری بـاز اسـت و در
دنیـای امـروز ،ضـرورت ایـن امر پذیرفتهشـده
و فضـای امـروز شـرکتها ،تعامـل و توانمندی
در عیـن رقابـت اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه
اغلـب شـرکتها بهتازگـی با ضـرورت مدیریت
فنـاوری و نـوآوری آشـنا شـد ه و به ایـن حوزه
ورود پیـدا کردهانـد ،نیازمنـد یـک بـازه زمانی
و دوران گـذار هسـتند تـا بـه نتیجه برسـند».
عضـو هیئـت رئیسـه چهارمیـن جایـزه ملـی
مدیریـت فنـاوری و نـوآوری ،با علام اینکه در

فرآیند کارهای امسـال به بحث فرهنگسـازی
و ترویـج نـگاه ویـژهای داشـتیم لـذا کمـک
ویـژه سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم ،فنـاوری
و اقتصـاد دانشبنیـان معاونـت علمـی را بـه
خدمـت گرفتیـم ،بـا تاکیـد بـر تقویـت پیونـد
میـان توانمندسـازی و نتایج توسـط شـرکتها
گفـت« :در میـان  87سـازمان حاضـر در ایـن
دوره از فراینـد جایـزه 51 ،شـرکت از نـوع
بنگاههـای تولیـدی و خدماتی 34 ،شـرکت در
دسـته شـرکتهای کوچـک فنـاوری محـور و
دو شـرکت در دسـته سـازمانهای مـادر جای
گر فتند » .
الیاسـی بـا اشـاره بـه اینکـه در نتایـج
ارزیابیهـای ایـن دوره ،در سـال جـاری
هیچکـدام از بنگاههـای حاضر دارای شـرایط و
امتیـاز الزم بـرای دریافت تندیسهای سـطوح
رقابتپذیـری جایـزه ملـی مدیریـت فنـاوری
و نـوآوری نشـدند ،افـزود« :در سـایر سـطوح،
در سـطح شایسـتگی سـه سـتاره سـه شرکت،
شایسـتگی دو سـتاره پنج شـرکت ،شایسـتگی
تک سـتاره پنج شـرکت ،توانمندی سـه ستاره
 19شـرکت ،توانمندی دو سـتاره  16شـرکت،
توانمنـدی تک سـتاره  19شـرکت و همچنین
تعـداد  20شـرکت نیـز موفـق بـه دریافت لوح
تعهد شـدند».

برگزاری دو پانل تخصصی با حضور
متخصصانمدیریتفناوریونوآوریکشور

در ادامـه ایـن مراسـم و بـا برگـزاری تخصصی
نتایـج چهارمیـن دوره جایـزه ملـی مدیریـت
فنـاوری و نـوآوری امیـر ناظمـی ،عضـو هیئت
علمـی مرکـز تحقیقات سیاسـت علمی ،محمد
نقـیزاده عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمه
طباطبایـی ،ابراهیـم سـوزنچی قائـم مقـام
پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم ،فنـاوری و
صنعـت دانشـگاه صنعتـی شـریف و سـروش
قاضـی نـوری عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی ،بـه بررسـی چالشهـای
بنگاههـا در عرصه فناوری و نـوآوری پرداختند
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و دیدگاههـای خـود را در خصـوص ضرورتها
و نبایدهـای عرصـه مدیریت فنـاوری و نوآوری
بنگاههـای اقتصـادی کشـور بیـان کردنـد.
همچنیـن بـه ریاسـت مهـدی الیاسـی ،پانـل
تخصصی بررسـی نـوآوری و فنـاوری در اقتصاد
دانشبنیـان ،با حضـور محمود شـیخ زینالدین
معـاون نوآوری و تجاریسـازی معاونت علمی و
فنـاوری ،رضـا انصـاری نماینده مجلس شـورای
اسلامی فعـال در عرصـه مدیریـت فنـاوری و
دکتـر رضـا باقـری فعـال حـوزه انـرژی در این
پانـل بـه ارائـه تجربیـات و دیدگاه خـود در این
خصـوص پرداختند.

ترسیـع روند حرکـت بنگاهها به سـمت
فنـاوری و نوآوری

بهـزاد سـلطانی ،رئیـس صنـدوق نـوآوری و
شـکوفایی کشـور ،بـا اشـاره بـه اینکـه در
حـال حاضـر  0/2درصـد از سـرانه GDP
کشـور بـه حـوزه فنـاوری و نـوآوری اختصاص
دارد ،گفـت« :ایـن میـزان بایـد در فرصت 10
سـاله باقیمانـده تـا رسـیدن بـه افـق ،1404
بـه رشـد بیـش از هشـت درصـد برسـد کـه
بـر ایـن اسـاس میبایسـت رشـد شـرکتهای
دانشبنیـان  130برابـر شـود تـا رشـد بخـش
اقتصـادی را پاسـخگو باشـد».
 28سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج

رئیـس کمیتـه راهبـری جایـزه ملـی مدیریت
فنـاوری و نـوآوری  90هـزار بنـگاه اقتصـادی
کشـور را موتـور محـرک اقتصـاد دانسـت و
افـزود« :از میـان این  90هزار بنـگاه اقتصادی،
بالـغ بـر  2300شـرکت دانشبنیـان هسـتند
کـه با رسـیدن این میـزان به  10هزار شـرکت
و زمینهسـازیهایی چـون اولویـت بخشـیدن
بـه صادرات ،برندسـازی ،تحریک بـازار داخلی،
شبکهسـازی و ...بایـد زمینـه تاثیرگـذاری
فنـاوری و نـوآوری در اقتصـاد فراهـم شـود.
بـر ایـن اسـاس بایـد شـرکتهای دانشبنیان،
شـرکتهای مسـتقر در مراکز رشـد و پارکها،
شـرکتهایی کـه با سـتادهای توسـعه فناوری
معاونـت علمـی همـکاری دارند و شـرکتهای
دولتـی وزارتخانههـا در ایـن جایـزه حضـور
پیـدا کننـد تا رتبه واقعی خودشـان را بدانند».
او بـا بیـان اینکـه از اول تیرمـاه سـال آینـده
ثبتنـام جایـزه دور پنجـم آغـاز خواهـد شـد،
گفـت« :مـا در مـدل مفهومـی ایـن جایـزه دو
بخـش اساسـی داریـم؛ بخـش توانمندسـازها و
بخـش نتایـج ۶۰۰ .امتیاز برای توانمندسـازهای
درون شـرکت و  ۴۰۰امتیـاز برای نتایجی که آن
شـرکت در حـوزه فنـاوری دارد ،در نظـر گرفتـه
شـده اسـت .در حوزه توانمندسازها ،پیشرانههای
فنـاوری که عبارت اسـت از رهبری و اسـتراتژی

فنـاوری و نـوآوری کـه شـرکت در آن اسـتقرار
پیـدا کـرده و همچنین مدیریت منابـع فناوری و
نـوآوری مجموعا بهعنوان پیشـرانههای مدیریت
فنـاوری  ۲۰۰امتیـاز را بـه خودشـان اختصـاص
دادهانـد و فرایندهـای توسـعه فناوری که شـامل
هوشـمندی و آیندهنگـری فنـاوری ،تحقیـق
و توسـعه فنـاوری و نـوآوری ،شـبکه نـوآوری،
اکتسـاب یادگیـری و فنـاوری ،تجاریسـازی
و بهرهبـرداری از فنـاوری و نـوآوری بـوده ،در
مجمـوع  ۴۰۰امتیـاز را بـه خودشـان اختصاص
دادهاند».

در سکوی پرتاب قرار داریم

همچنیـن علیاکبـر صالحـی ،رئیـس سـازمان
انـرژی اتمـی ایـران ،در مراسـم اختتامیـه
چهارمیـن دوره جایـزه ملی مدیریـت فناوری و
نـوآوری ،بـا اشـاره بـه انقلاب صنعتـی و رونـد
رشـد طبیعی نخسـتین کشـورهای توسعهیافته
جهـان در طی سـالیان ،گفت« :مقایسـه صریح
با این کشـورها اشتباه اسـت .چون این کشورها
بهطـور طبیعی تمـام ارکان سیاسـی ،اجتماعی،
فرهنگـی و ...جامعهشـان رشـد یافتهانـد .ما در
زمان گذشـته نتوانسـتیم آن حرکـت الزم و آن
عناصـر ایجـاد قـدرت اسـتراتژیک را در جامعـه
بـه وجـود بیاوریـم ،تـا اینکـه انقالب اسلامی
پدیـدار شـد .یکـی از عناصـر قـدرت انقلاب،
عدالـت اجتماعـی بـود .دسـتیابی بـه علـم و
آمـوزش عالی از بعـد عدالت اجتماعـی با آمدن
انقلاب بسـیار بهتـر شـد .در آن زمـان فقط در
چند اسـتان برتر کشـور دانشـگاه وجود داشـت
و بعد از مدتی مدارس شـبانهروزی در اسـتانها
راهاندازی شـد ،تـا جایی کـه االن حجم کثیری
دانشـجو داریـم و این نشـان از رشـد مـا در این
عنصر دارد».
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتی شـریف
گفـت« :دسـته دوم کشـورهایی که پیشـرفت
کردهانـد ،ارتباطـات نزدیـک بـا کشـورهای
دسـته اول داشـتند و در اردوی سیاسـی آنها
بودنـد .از ایـن کشـورها میتـوان بـه اندونزی،

مالـزی ،کره جنوبی و ...اشـاره کرد .این دسـته
از کشـورها فقط از طریق اقتباس به پیشـرفت
دسـت پیـدا کردهاند».
او ایران را جزو کشـورهای دسـته سوم دانست
و افـزود« :بـه نظـر مـن ایـران نیـز در ایـن
دسـته جای میگیرد ،کشـورهایی هسـتند که
در وسـط راه میخواهنـد وارد شـوند .از ایـن
نمونـه کشـورها هنـد و چیـن را میتـوان نـام
بـرد .اینهـا نـه کشـورهایی در مـدار سیاسـی
کشـورهای غربانـد و نـه در ابتـدا چیـزی از
درون داشـتند .امـا در عوض برنامهریزیشـان
کامال درسـت بـود».
صالحی به صنعت هسـتهای اشـاره کـرد و گفت:
«سـه عنصـر باعـث رشـد صنعـت هسـتهای در
ایران شـد .اول اراده و سفارش بود .نظام بهعنوان
یـک مشـتری ،ایـن صنعـت را میخواسـت .دوم
اینکـه نظـام متوجـه شـد بـا شـیوه مقـررات
جاری نمیشـود ایـن را جلو بـرد و بنابراین برای
سـازمان انـرژی اتمی ایـران تسـهیالت مقرراتی
خاصـی وضع کرده اسـت .االن هیچ سـازمانی در
کشـور مانند سـازمان انرژی اتمی مقررات سـهل
نـدارد و ایـن در رشـد این عرصه بسـیار موثر بود
و امکانـات مالـی سـازمان نیـز در حـدی که نیاز
داشـت ،فراهم شـد».
صالحـی بـا بیـان اینکـه همـه زمینههـا آمـاده
اسـت و در سـکوی پرتـاب قـرار داریـم ،گفـت:
«شـرایط منطقـه و بینالملـل بـه گونهای اسـت
کـه همـه در راسـتای جایـگاه برتر و بهتـر ایران
حرکـت میکنند .همـه این مسـائل دانشبنیان،
فنـاوری و اقتصـاد دانشبنیـان بـه منزلـه یـک
بیـدار بـاش بـرای ایرانیان اسـت و بـه این معنی
اسـت که طبیب نظام و متولیـان آن متوجه درد
شـدهاند و بـه دنبـال علاج آن هسـتند».
چهارمیـن جایـزه ملـی فنـاوری و نـوآوری ،بـا
حمایت سـتاد توسـعه فرهنگ علـم ،فناوری و
اقتصـاد دانشبنیـان معاونـت علمـی و فناوری
ریاسـت جمهـوری و توسـط انجمـن مدیریـت
فنـاوری ایـران  10خردادمـاه  1395در تهران
برگزار شـد .
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در سفر ستاری به روسیه

گزارش

پل «تهران-مسکو»
رنگ فناوری گرفت
 فائـزه کرمـی 

با سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
اسالمی ایران به مسکو و تشکیل کارگروههای
مختلف ذیل کمیسیون عالی همکاریهای
فناوری ایران و روسیه ،همکاریهای علمی و
فناوری دو کشور ،در سطح باالیی قرار گرفت.
روسای کارگروههای سومین کمیسیون عالی
همکاریهای فناوری ایران و روسیه که به
همراه دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،به مسکو پایتخت
روسیه سفر کردهاند ،با طرف روس تشکیل
جلسه دادند.
این نشست به ریاست سورنا ستاری از ایران
و دیمیتری راگوزین ،معاون نخست وزیر
فدراسیون روسیه ،برگزار شد و کارگروههایی
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ذیل این کمیسیون نیز تشکیل جلسه دادند تا
درباره برنامهها ،طرحها و پروژههای مشترک در
زمینههای مختلف علمی و فناوری موضوعات
مطرحشده طی دو نشست قبلی را پیگیری
کنند.
در ابتداي اين ديدار ،دكتر ستاری و راگوزين
رضايت خود را از پيشرفت كار كميتهها ابراز
داشتند و خواستار تسريع در اجرايی شدن
تفاهمات ميان كارگروهها شدند .کارگروه
مگاساینس به ریاست نصرتاهلل ضرغام،
کارگروه بیوتک به ریاست سیدحسامالدین
مدنی ،کارگروه نانو به ریاست سعید سرکار،
کارگروه هوایی و هوانوردی به ریاست منوچهر
منطقی ،کارگروه همکاریهای دانشگاهی

به ریاست محمدمهدی طهرانچی و کارگروه
همکاریهای منطقهای به ریاست علی مرتضی
بیرنگ تشکیل شد.
با توجه به برنامهریزیهایی که توسط طرفین
ایرانی و روسی طی دو سال گذشته صورت
گرفته است ،نزدیک به  40پروژه در زمینههای
مختلف از جمله نانو ،بیو ،تجهیزات پزشکی،
درمان بیماریهای صعبالعالج ،علوم شناختی،
همکاریهای دانشگاهی و حوزههایی از این
دست ،برای شروع همکاریهای تازه ،مطرح و
برخی از آنها نهایی شده و برخی نیز در مرحله
مذاکره است که در سومین نشست کمیسیون
عالی همکاریهای فناوری ایران و روسیه و
کارگروههای ذیربط ،بررسی و درباره آنها
تصمیمگیری میشود.

همکاری پژوهشگران ایرانی و روسی
در  12حوزه علمی و فناوری

نصرتاهلل ضرغام ،رئیس صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و
رئیس کارگروه مگاساینس کمیسیون عالی
همکاریهای فناوری ایران و روسیه ،درباره
سومین نشست این کمیسیون که با حضور
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
مسکو برگزار شد ،گفت« :در حاشیه این
نشست صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران)
و بنیاد پژوهشهای بنیادی روسیه و سایر
مجموعههای متناظر خود در این کشور،
کارگروه مگاساینس را تشکیل دادند و به بحث
و تبادل نظر در خصوص پیشنهادهای پژوهشی
ارسالشده از سوی پژوهشگران ایرانی و
پژوهشهای مگاساینس (ابر علم) پرداختند».
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران معاونت همچنین ابراز کرد« :پیرو
امضای تفاهمنامه همکاری میان صندوق و
پژوهشهای بنیادی روسیه ( )RFBRدر
خصوص حمایت مشترک از طرحهای پژوهشی
میان پژوهشگران ایرانی و روسی برنامه

اجرایی این تفاهمنامه که توسط دفاتر روابط
بینالملل دو بنیاد تهیه و تنظیم شده بود ،به
امضای روسای دو بنیاد رسید .به موجب این
برنامه اجرایی ،پژوهشگران ایرانی و روسی
میتوانند در 12حوزه علمی و پژوهشی با
یکدیگر همکاری کنند.

فراخوان طرحهای پژوهشی مشرتک
ایران و روسیه

پیرو برنامه اجرایی امضاشده مذکور ،فراخوان
طرحهای پژوهشی مشترک ایران و روسیه
منتشر شد .این دو بنیاد از طرحهای مشترک
پژوهشگران ایرانی و روسی حمایت میکنند.
حوزههای علمی مورد حمایت ریاضیات ،شیمی،
علوم مواد ،علوم اعصاب ،فیزیک هستهای ،علوم
زمین (با تاکید بر دریای خزر و قطب جنوب)،
علوم زیستی ،علوم انسانی و اجتماعی ،مبانی
علوم مهندسی ،علوم فضایی و کامپیوتر ،نرمافزار
و شبکههای فناوری اطالعات و ارتباطات هستند.
مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ  19مرداد ( 9اوت)
است و عناوین طرحهای پذیرفتهشده در نیمه
اول دیماه سال جاری به صورت همزمان توسط
دو بنیاد اعالم خواهد شد و تنها پروپوزالهایی
داوری میشوند که به صورت مشترک تکمیل
شده و برای هر دو بنیاد ارسال شوند .همچنین
طی این فراخوان حداکثر  12طرح پژوهشی
پذیرفته خواهد شد که بودجه طرحها براساس
پیشنهاد مجریان و طبق هزینههای هر طرح
تصویب خواهد شد.
پژوهشگـران اصلـی هر طرح میبایسـت از اعضای
هیئـت علمـی مراکـز علمـی و پژوهشـی ایـران و
روسـیه باشـند .حداکثر زمـان در نظر گرفتهشـده
بـرای هـر طـرح سـه سـال اسـت و پژوهشگـران
ایرانی میبایسـت پس از تکمیل فایل ذیـل آ ن را به
همـراه اسـکن آخریـن حکم هیئت علمـی خود به
آدرس  international@insf.orgارسـال کنند.
پژوهشگـران روسـیهای میبایسـت طرحهـای
خـود را در سـامانه بنیـاد پژوهشهـای بنیـادی
روسـیه ثبـت کنند .
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ب� پ�وفسور حممد ن�ازی ،ب�نده ی ز
طباطبا�
جا�ه عالمه
ی

گفتوگو

یک عمر است که نفت داریم
اما قیمت تمامشدهاش را نمیدانیم
 مسـتانه تابـش 
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پروفسور محمد نمازی
استادتمام رشته حسابداری
و عضو هیئت علمی دانشکده
اقتصاد ،مدیریت و علوم
اجتماعی دانشگاه شیراز و
رئیس گروه حسابداری این
دانشگاه است که در سال 1391
توانست جایزه ملی عالمه
طباطبایی را از آن خود کند.
او در شیراز به دنیا آمد و در
تهران مدرک کارشناسی خود را
در رشته بانکداری از موسسه
علوم بانکی ایران گرفت و
سپس رهسپار آمریکا شد تا در
مدیریت بازرگانی و حسابداری
درس بخواند و مدرک بگیرد.
دكتر محمد نمازي اولين استاد
(پروفسور) حسابداري در ايران
بعد از انقالب اسالمي است
كه در سال 1379موفق به
كسب اين عنوان شده است.

 آقای دکتر ،به نظر شما در رشته شما هم میشود
مکانیسمی برای نخبهپروری داشت؟ اساسا به نظر
شما نخبه واقعا چه کسی است؟
نخبه کسی است که در رشته و کار خود سرآمد (پیشرو)
بوده و از اخالق حرفهای واال نیز برخوردار باشد .اگر تلقی
جامعه از نخبه با تعریف بنده همسو باشد ،به نظر میآید
طرز تلقیای که در حال حاضر در جامعه از این واژه وجود
دارد ،مشکلی نداشته باشد و در حسابداری هم مانند هر رشته
دیگری ،نخبهپروری هم ممکن است و هم الزم.
 مهمترین نقطه قوت و ضعف دانشکدههای
حسابداری در حال حاضر چیست و چطور میتوان
این نقاط ضعف را برطرف کرد؟ آیا در این زمینه به
حمایتهایدولتینیازمندهستیم؟
به نظرم نقطه قوت دانشگاههای ایران و بهویژه دانشکدههای
حسابداری حضور برخی استادان و دانشجویان توانمند است
کهمیتواننددرسطوحبینالمللینیزبدرخشند.فعالیتآنها
در کشور عزیز ایران اسالمی و با نیروهای بومی نیز از نقاط
قوت در این باره محسوب میشود .اما نقطه ضعف دانشگاهها
و دانشکدههای حسابداریمان ،کمبود امکانات مالی و عدم
ارتباط جدی آنها با سازمانهای دولتی و خصوصی است که
اغلب تحت عنوان «ارتباط دانشگاه با صنعت» به این مسئله
اشاره میشود .در این زمینه ما هم به حمایتهای دولتی و
هم به حمایتهای بخش خصوصی نیاز داریم .البته از این
موضوع هم نگذریم که در برخی موارد ،پوشش مطالب درسی
کامل و بهروز نیست و این موضوع به دانشگاه صدمه میزند.
 به نظرتان یک حسابدار موفق باید چه ویژگیهایی
داشته باشد و دانشجویانی که در حال حاضر در این
رشته مشغول به تحصیل هستند ،چه نقاط مثبتی
دارند؟
دانشجویان من در دورههای تحصیالت تکمیلی اغلب بسیار
باهوش و کوشا و عالقهمند به یادگیری مطالب جدید هستند.
به حدی که بنده ،با توجه به مشاهداتم در داخل و خارج از
کشور ،به جرئت اعالم میکنم از نظر توان و استعداد چیزی
کمتر از دانشجویان خوب دانشگاههای خارج ندارند و اگر
بتوان از دغدغههای شغلی و مالی آنان با بورسیه یا خدمت
در دستگاههای دولتی و خصوصی کاست ،قطعا میتوانند
با میانگین دانشجویان دانشگاههای معتبر خارج برابری
کنند .اما آنها از نبود امکانات مالی و موارد کمکآموزشی
رنج میبرند .عدم اطمینان نسبت به شغل در آینده هم از
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نگرانیهای آنهاست .در خصوص حسابدار موفق هم
باید عرض کنم که به اعتقاد اینجانب یک حسابدار
موفق ،افزون بر دارا بودن علم و اطالعات فنی در
زمینه حسابداری ،بهویژه در موارد تخصصی مربوط،
باید پایبند به اخالق حرفهای هم باشد.
 اگر درست خاطرم باشد ،شما در یکی از
مصاحبههایتان روی داشتن آزمایشگاه برای
رشتهحسابداریتاکیدکردهبودید.اینمسئله
در رشتهای مثل حسابداری چه اهمیتی دارد؟
دارا بـودن آزمایشـگاه در حسـابداری و اهمیـت
آن ماننـد دارا بـودن
آزمایشـگاه در رشـتههای
فنـی ،مهندسـی ،علـوم و
انتشار مقاالت غیـره اسـت .در آزمایشـگاه
علمی امر بسیار حسـابداری اسـت کـه
مهم و نافعی دانشـجو از تئـوری خـارج
است ،اما اصول میشـود و بـه عمـل
اخالقی و علمی میپـردازد .در آزمایشـگاه
آن باید رعایت اسـت کـه دانشـجو و
شود .در این اسـتاد عملا بـا یکدیگـر
راستا ،آییننامه کار میکننـد و دانشـجو
ارتقا و سایر بـا ابزارهـای حسـابداری
آییننامههای (دفتـر روزنامـه ،دفتـر کل،
پژوهشی باید اصلاح حسـابها ،فرمهای
تغییر کند تا مالیاتـی و ،)...همچنیـن
دانش واقعی سیسـتمهای مختلـف
بدون آلودگیهای مربـوط بـه حسـابداری
موجود انتشار یابد مالـی ،حسـابداری صنعتی
و مدیریت ،بهای تمامشـده
محصـوالت و خدمـات و
مالیـات و ...در عمل آشـنا میشـود .بنابراین امکان
پیادهسـازی عملـی مطالـب حسـابداری و ایجـاد
سیسـتمهای نوین و شبیهسـازی فراهم میشـود.
اجـازه دهید عـرض کنم که یکـی از راههای نجات
حسـابداری و بهطور کلی رشـتههای علوم انسـانی
از وضعیـت فعلـی و ارتقـای آنهـا ،آزمایشـگاهی
کـردن همـه رشـتههای علـوم انسـانی اسـت .امـا
متاسـفانه کمبود امکانات تاکنـون مانع تحقق این
امـر شـده کـه امیـدوارم در آینده ایـن معضل رفع
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شـود .در ایـن زمینـه واقعا الزم اسـت کـه به علوم
انسـانی توجـه ویـژهای مبـذول گـردد.
 آیا با اهمیتی که در حال حاضر بحث مقاالت
علمیوانتشارشاندرژورنالهایمختلفپیدا
کرده ،موافق هستید یا این مسئله را یکی از
ضعفهایسیستمفعلیمیدانید؟بهطورکلی
تعداد مقاالت منتشرشده در هر سال یا در هر
رشتهوزیرگروهیرامعیاریبرایبررسیسطح
پیشرفت در آن رشته میدانید؟ بههرحال طی
سالهای اخیر اهمیت زیادی به کمیت مقاالت
داده شده است و این مسئله هم در مقطع ارشد
و هم در دوره دکتری دیده میشود.
انتشار مقاالت علمی امر بسیار مهم و نافعی است ،اما
اصول اخالقی و علمی آن باید رعایت شود .در این
راستا ،آییننامه ارتقا و سایر آییننامههای پژوهشی
باید تغییر کند تا دانش واقعی بدون آلودگیهای
موجود انتشار یابد .در مورد بخش دیگر سوالتان
باید عرض کنم که بله ،تعداد مقاالت منتشرشده
در هر سال و در هر رشته میتواند معیاری برای
بررسی سطح پیشرفت هر رشته باشد .اما این امر
منوط به شرطهای مختلفی است ،که نیاز به
بحثهای گوناگونی دارد .افزون بر اینکه به کیفیت
و تاثیرگذاری انتشارات نیز باید توجه ویژهای داشت.
 اما چطور میشود این مقالهها را از یک کار
صرفا دانشگاهی خارج و درواقع کاربردیشان
کرد؟
در خصوص کاربردی شدن مقاالت ،باید توجه کرد
که اتفاقا قرار نیست همه انتشارات کاربردی باشند و
برخی از تالیفات باید جنبه «بنیادی» داشته باشند
و به نظریهپردازی بپردازند .این گونه مقاالت باید در
معرضتحقیقاتعملیقرارگیرندتاسودمندیآنها
در آینده روشن شود .درواقع هدف چنین مطالعاتی
حل مسائل عملی و روزمره نیست ،بلکه مانند
نورافکنی که راه تاریک را برای آینده روشن میسازد،
عمل میکنند .هر چند مقاالتی که با دید کاربردی
تهیه میشوند ،باید در عمل مورد استفاده قرار بگیرند.
اصوال سودمندی هر تحقیق درنهایت به بهکارگیری
یافتههای آن در عمل مربوط است .اما علتهای
گوناگونی وجود دارد که چرا برخی از مقاالت

دانشگاهیان کاربردی نمیشود .هدفمند نبودن
تحقیق در راستای حل معضل عملی جامعه ،عدم
حمایت و استقبال برخی از سازمانها از یافتههای
تحقیق،فاصلهبینتئوریباعملوتقاضامحورنبودن
تحقیقات در زمره عوامل مهم در این زمینه محسوب
میشوند.
 در همین راستا ،وضعیت پژوهشیمان در
زمينه حسابداری ،بهویژه حسابداری صنعتی،
قابل رقابت با دنیا هست؟
اخیرا تحقیقاتی در زمین ه حسابداری صنعتی و
مدیریت در ایران انجام گرفته است و حتی برخی
از این تحقیقات در سطح بینالمللی نیز انتشار یافته
و مورد توجه صاحبنظران مطرح دنیا قرار گرفته
است .اما بهطور کلی ،با وجود تالشهای مکرر دولت
در برنامههای مختلف توسعه ،متاسفانه حسابداری
صنعتیومدیریتدرایرانهمهنوزجایگاهواقعیخود
را پیدا نکرده است .بهعنوان نمونه ،هنوز بعد از گذشت
سالهااستخراجنفت،قیمتتمامشدهیکبشکهنفت
را دقیقا نمیدانیم ،بهویژه بر اساس سیستمهای نوین
بهای تمام روز دنیا .قیمت تمامشده یک کیلو وات برق
مصرفی و اصوال بهای تمامشده محصوالت و خدمات
تولیدی و خدماتی را نیز دقیقا نمیدانیم .در چنین
شرایطی تصمیمگیریهای مدیریتی در خصوص
قیمتگذاری محصوالت و خدمات دچار اختالل
جدی میشود و ناصحیح است .بنابراین تحقیقات
حسابداری صنعتی و مدیریت ،اگرچه پیشرفتهایی
در سالهای اخیر داشته است ،اما قابل رقابت در سطح
دنیا،بهویژهباکشورهایپیشرفتهنیست.
 چه عواملی مانع از پیشرفت در این حوزه
شده؟
به نظر مهمترین عواملی هم که مانع حرکت سریعتر
در این زمینه بوده ،بودن بخش اعظم اقتصاد در
دست دولت ،کمبود امکانات مالی و سرمایهگذاری،
نبود پیوند بین دانشگاه و موسسات دولتی و صنعتی
و کمبود نیروی متخصص و ماهر است.
 به نظر ميرسد رشد علمي كشور طي چند
سال اخير تا حدي كند شده باشد .این قضیه
چقدر برای شما ملموس بوده و فکر میکنید
چطورمیشودشتاببیشتریبهاینفرایندداد؟

البته آمارهای مربوط به رشد علمی کشور متفاوت
است و رشد علمی را میتوان با معیارهای مختلفی
اندازهگیری کرد .نمیدانم به کدام آمار اشاره میکنید.
اگر تنها به آمارهای مقاالت منتشرشده در مجالت
آیاسای و اسکوپوس استناد کنیم ،گمراه خواهیم
شد .اما اگر سایر مجالت خارجی معتبر و همچنین
مجالت معتبر داخلی (آیاسسی) را مبنا قرار دهیم،
به نتیجهگیری دیگری خواهیم رسید .به اعتقاد بنده،
رشد علمی کشور با ارائه تعداد مقاالت منتشرشده
در مجالت بینالمللی معتبر تعیین نمیشود ،اگرچه
این امر میتواند یک مبنا به حساب بیاید .مهمترین
مبنای رشد علمی کشور باید میزان تاثیرگذاری
انتشارات داخلی و خارجی در حل معضالت جامعه،
بهویژه ایران باشد .بنابراین برای رشد علمی نیازمند
یک حرکت سیستمی وسیع هستیم که با بازنگری
تعریف «روش علمی» شروع میشود و تا هدفمند
کردن تحقیقات ،تقاضامحور کردن آن و بهکارگیری
یافتهها در عمل ادامه مییابد.
 يكي از مشكالتي كه دامنگير جامعه علمي
كشور شده است ،مهاجرت دانشجويان است.
بهنظرشماعلتاصلياينمهاجرتهاچيست
و چطور ميتوان اين دانشجويان را به ماندن در
محيط علمي كشور ترغيب كرد ،يا زمينهاي
را براي بازگشتشان پس از طي دورههاي
آموزشي در دانشگاههاي خارجي فراهم كرد؟
بررسی علت اصلی مهاجرت دانشجویان که نیاز به
یک تحقیق مدون دارد ،اما با توجه به مشاهدات
موجود ،به نظر میرسد که پیدا نکردن شغل مناسب،
ارتقای تحصیالت و آشنایی با فرهنگها و علوم و
فنون جدید و دسترسی به آخرین یافتهها و زندگی
بهتر از انگیزههای اصلی مهاجران باشد .به اعتقاد
من بورسیه کردن دانشجویان در زمان تحصیل،
بهروز کردن امکانات آموزشی و کمکآموزشی
و آزمایشگاهی دانشجویان ،گسترش شبکههای
علمی و اطالعاتی رشتههای گوناگون ،ارتباطهای
بینالمللی دانشگاهها و مراکز علمی با یکدیگر و
افزایش حس تعلق و خدمت دانشجویان به این
کشور و ملت و فراهم کردن بسترهای الزم در این
مورد میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد .
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گفتوگو

توگو ب� قدمعیل رسآیم
گف 
استاد بز�ن و ادب فاریس

همدلی
و همزبانی
 نعـیمه جاویـدی 
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هم نویسنده است هم شاعر .بیش
از  40سال تجربه تدریس برای
دانشجویان زبان و ادب فارسی در
دانشگاههای معتبر را در کارنامه
علمی -آموزشی خود دارد .پیش
از این بیشتر مهمان قاب تلویزیون
میشد .اشعار و نوشتههایش را
میخواند و دوستداران شعر
و فرهنگ چهره و صدایش را
میدیدند و میشنیدند .اکنون اما
سرآمی بیشتر سرش به مطالعه
و تدریس گرم است .از هشت
مجموعه کتاب شعری که از او چاپ
شده ،برایمان میگوید و الالییهایی
که سروده تا مادران ایران آن را
بشنوند ،از بر کنند و برای فرزندان
خود بخوانند .میگوید الالیی فقط
واژگانی موزون نیست ،فرهنگ
است و عشق که از مادر به کودک
هدیه داده میشود .واژههای
شیرین و دلنشین فارسی که خوش
به گوش کودکان این مرز و بوم
مینشینند .سخن و گفتههایش
درباره زبان بیش از آنکه صرفا به
واژگان ختم شود ،نگاه واکاوانه،
فرهنگگرایانه و جامعهشناختی
به مقوله زبان و ظرفیتهای آن
دارد .از زبان همدلی که تاکید
موالناست میگوید ،اینکه قبول
ندارد ظرفیتهای زبان مادریمان
کم شده است .گفتوگو با قدمعلی
سرآمی درباره زبان و ادب فارسی
نگاهی چندوجهی به این موضوع
است که در ادامه میخوانید.

 این روزها بسیار درباره زبان فارسی و لزوم
صیانتازکیانآنصحبتمیشود.اینمسئله
از کی چنین اهمیتی پیدا کرده است؟
جواب سؤال شما را با یک بیت از بیدل دهلوی
شروع میکنم .بیدل میگوید :به کجا سر نهم که
چون زنجیر /هر دری حلقه در دگری است .یعنی
دری را میزنید که باز شود ،میبینید خودش حلقه
در دیگری است ،دوباره و دوباره .یعنی همواره ما
دربهدریم و هرگز به سرانجام نمیرسیم .بحث
زبان فارسی ،بحثی است که دامنهاش خیلی دراز
و طوالنی بوده .از مشروطه به این طرف این بحث
داغتر هم شده است .همراه با فهم اجتماعی که پیدا
شد ،مردم فهمیدهاند زبان نقش برتر را در زندگی
اقوام و ملتها دارد .زمانی که با انقالب مشروطیت
دست به گریبان شدیم ،فهمیدیم که چقدر همزبانی
که موالنا گفته و اصلش همدلی است ،مهم و دارای
شأن و ارزش است .موالنا سروده :ای بسا دو ترک
چون بیگانگان اما ...یعنی گاهی ممکن است دو نفر
همزبان نباشند ،اما یکدیگر را بهخوبی درمییابند.
یعنی همزبان نیستند ،اما همدلاند.
 چرا از مشروطه به بعد؟
چون انسانها وجه اجتماعی زندگیشان بیشتر شد.
تا قبل از آن بیشتر آدمها گرفتار زندگی فردیشان
بودند .زندگی اجتماعی در ایران قبل از مشروطه هم
بود ،اما بیشتر شد .یعنی قب ً
ال این ضربالمثل کارایی
تام و تمام داشت که هر کی به فکر خویش کوسه
به فکر ریش .اما در این دوران دیدند در عینحال
میشود با هم افکار مشترک هم داشت.
 یعنی زبان در مراتب بعدی اولویت برای
ارتباط و تعامل با دیگران قرار میگیرد؟
آفرین .موالنا چنین میداند .او میسراید :پس زبان
محرمی خود دیگر است  /همدلی از همزبانی برتر
است
 همدلی چگونه میتواند بهعنوان یک زبان
نقشآفرینیکند؟
هر چه ما میگوییم ،اول از یک زبانی که هنوز به
لفظ درنیامده و درحقیقت در دل ماست ،از یک
زبان درونی که یک زبان کلی است که تمامت
زبانهای دنیا از آن تبعیت میکند ،ریشه میگیرد.
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یعنی یک انگلیسی قبل از اینکه کلمات را برای
بیان مقصدش به کار ببرد ،آن را در ذهن دارد،
بدون درآمدن در قالب لفظ .یک فارس ،آلمانی و
فرانسه زبان همچنین .زبان کارش این است که با
چه جمالتی ،چه کلماتی و چه پاراگرافهایی این
مدلول و مفهوم درونی را بیان کند.
 یعنی زمانی که میگویند هنر ،موسیقی،
نقاشیزبانمشترکوبینیازبهترجماندارند،
برگرفته از همین همدلی است؟
گاهش همان زبان درونی است .مث ً
ال

بله ،این تکیه
شما وقتی یک سازی را
مینوازید ،نتهای ساز الکی
نیستند .این نتها قبل از
در جامعه ما اینکه بیایند روی سیم و
خوشبختانه دست شما یا کاغذ نت ،در
همدینی تأمین ذهن شما بدون صدا حضور
است .بیشتر دارند.
جامعه ایرانی  این درباره موسیقی
مسلمان هستند .است .در زمینه تعامل
حاال یک درصد و گفتوگو با دیگران
کوچکی هم چگونهنمودپیدامیکند؟
اقلیت .از این مث ً
ال میخواهیم به فردی
مسلمانان بیش از بگوییم او را دوست داریم.
چهارپنجم شیعه این در فکر من است .اگر
هستند .آنچهگاه انگلیسی باشم ،میگویم
کمی مشکلساز آی الو یو .اگر فرانسوی
شده نه اختالف باشم ،میگویم ُژ ت ِم .اگر
مذهبی که آلمانی باشم ،میگویم ایش
اختالف در زبان لیب دیش .اگر عرب باشم،
و فرهنگ است میگویم انا احبک .اگر فارس
باشم ،میگویم دوستت دارم.
به هر زبانی که میگویم ،آن
زبان بدون لفظ در ذهن من میآید .همدلی که موالنا
میگوید ،یعنی درواقع آن همزبانی بزرگتر ،همزبانی
اصلیتر .آن همزبانی که به لفظ ویژه تبدیل نشده
است .هر واژه در هر زبانی یک لفظ متفاوت دارد .در
عین حال همزبانی یعنی اتحاد در الفاظ ،اما همدلی
یعنی اتحاد در معانی .زمانی که موالنا آن بیت را
سروده و گفته همدلی از همزبانی برتر است ،یک نوع
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همزبانی برتر را مورد نظر دارد .یعنی هممعنی باشیم.
معانی ما یگانگی داشته باشد .حاال اگر الفاظمان هم
مثل هم نیست ،مشکل ندارد.
 یعنی الفاظ در برابر زبان درونی و کلیتر
اهمیتکمتریدارد؟
نه به این معنی .داستان آن چهار آدم را که یک سکه
پیدا کردهاند و موالنا میگوید ،احتماالً شنیدهاید.
هرکدام به یک زبان میگوید که انگور میخواهد.
هیچکدامزبانیکدیگررامتوجهنمیشوند،درحالیکه
همه یک معنی را اراده میکنند ،اما در الفاظ
دعوایشان میشود .تقدیر ،یک رهگذر را میفرستد
که همه این زبانها را بلد بوده است ،میرود پیش
انگورفروش و انگور میخرد .اگر از آغاز کسی بین
آنها بود که زبانشان را میدانست ،نمیگذاشت دعوا
شود .درواقع این اختالف از لفظ بود .آن چهار نفر در
در همان داستان
معنا با هم اختالف نداشتند .موالنا 
نتیجه میگیرد اختالف خلق از نام اوفتاد ،نام یعنی
لفظ .چون به معنی رفت آرام اوفتاد.
زبان کلی ،همدلی آنقدر مهم است که اگر برگردیم
به اتحاد معانی بشری خیلی از جنگ و جدلها از
بین میرود.
 برای رسیدن به این همزبانی کلی آیا شما
هم مانند برخی معتقدید که راه چاره تکزبانی
شدن جهان است؟
نه .زبانها را که اکنون نمیتوان کنار گذاشت ،ولی
باالخره به اتحاد معانی برسیم .اگر شما قرآن را به
فارسی بلد باشید بخوانید ،آن یکی به عربی ،دیگری
به یونانی یا انگلیسی و همه ترجمان این کتاب حاضر
باشد ،معنا ما را به هم نزدیک میکند.
 اکنون زبان ،ادیان و فرهنگهای مختلف در
جهان هست .با وجود این تنوع چگونه میتوان
به همدلی ،همزبانی برتر رسید؟
اگر تاکید زیاد بورزیم بر الفاظ ،مشکل ایجاد میکند.
امابیاییممعانیمشترکرادریافتکنیم.شنیدیدکه
وقتی پیامبر(ص) میخواست صاحبان ادیان دیگر را
دعوت کند ،گفت ما با هم اختالفات داریم ،اما همه ما
قبول داریم این دنیا خدایی دارد .بیاییم با این شروع
کنیم .بگوییم جز این عالم ماده ،عالم دیگری هم
وجود دارد .این یکی از دغدغههای کهن بشر است.

مثالی دیگر ،بخش آغازین شاهنامه روایت داستان
پسران فریدون است که از مادری مشترک هستند و
سه قلمرو را به تعیین پدر سرپرستی میکنند .به ایرج
ایران سپرده میشود .آن دو برادر دیگر حسد میبرند
که چرا آن سرزمین مطلوبتر را پدرشان به ایرج داده
است و برادر را میکشند .این تنها یک نمونه بود.
ن باستان را وارسی کنیم،
اگر بخواهیم میتولوژی ایرا 
میبینیم تمام این اختالفات به یک نحوی ،مربوط
به اختالف در دالها میشود نه مدلولها .اگر من
و شما دال مشترک به کار ببریم اما از آن دو مدلول
داشته باشیم ،دعوایمان میشود (مانند داستان چهار
نفر و انگور به روایت موالنا) ،اما اگر دال مختلف بهکار
ببریم اما مدلولمان یکی باشد ،دعوایمان نمیشود.
این جوهره بحث ماست.
 قبول دارید که ظرفیتهای زبان فارسی
اکنون کاهش پیدا کرده است؟
نه .جوابش بهطور صریح و ّبین این است که
ظرفیتهای زبان فارسی کاهش پیدا نکرده است و
هرگز به چنین قهقرا رفتنی برای ملت ایران پیش
نیامده است .شما در نظر بگیرید ما به ساحتی از
روزگاران خودمان وارد شدیم که سالی بین  ۲۰تا
 ۵۰هزار جلد کتاب تازه منتشر میشود .میلیونها
صفحه متون کامپیوتری را هم نباید نادیده گرفت.
مردم به صورت دیجیتال با هم مفاهیمشان را به
اشترک میگذارند .اال زبانی که از الفاظ اداره میشود،
از زبان تصویری هم استفاده میکنند .االن شما مث ً
ال
نمیخواهد بنویسید دوستت دارم ،نشانههای قلب را
که بگذارید ،یعنی دوستت دارم .بسیاری از جاها ما به
میانجی دالهای تصویری ،نه دالهای زبانی و صوتی،
با هم ارتباط داریم .یعنی مراودات زبانیمان در روزگار
ما گسترش بیشتری پیدا کرده است و از ۱۰۰سال
پیش به این طرف ،شرایط گسترش همه سویه شدن
برای همه زبانها و زبان فارسی بیشتر فراهم شده
است .وقتی آقای محمدعلی فروغی فلسفه غربی
را در کتاب «سیر حکمت در اروپا» به چنان زبان
فاخری از زبانهای فارسی منتقل کرد ،ما دیدیم زبان
فارسی توانش عظیمی برای بیان مفاهیم دارد .شما
اکنون هم اگر این کتاب را پس از سالها بخوانید،
چنان لذت میبرید که فکر میکنید با شما معاصر

است .از ۱۰۰سال پیش زبان ما نشان داد برای بیان
مفاهیم علمی ،فلسفی ،عرفانی و حتی تکنولوژیک
تواناییدارد.مفاهیمیکهدیجیتالهستند.همهشان
با زبان فارسی قابل بیان هستند .بنابراین اصال این
فکر را در ذهنم نمیپذیرم که زبان ما پسرفت کرده
باشد؛ نه! زبان ما همیشه در حال پیش آمدن بوده.
قبل از اسالم گستره وسیعتری پیدا کرده تا رسیده
به دوره مسلمانی .در دوره مسلمانی هم ۲۲۰یا
۲۳۰سال که اطالع دقیقی از اینکه تازیان چه بر سر
زبان ما آوردهاند ،نداریم .از کشته شدن یزدگرد سوم
به دست خسرو آسیابان یکدفعه میرسید به سال
۲۱ه .ق که غرب ایران را سرداران عرب تصرف کردند
و تا  ۲۵۱هجری قمری که یعقوب لیث تاجگذاری
میکند .اما معلوم است که در این سالها زبان مادری
ما بهطور عمومی و نه رسمی ادامه یافته است.
 ایران یکی از متنوعترین گویشهای زبانی
را در میان اقوام مختلف دارد .برای حفظ این
ظرفیت چه باید کرد؟
در جامعه ما خوشبختانه همدینی تأمین است.
بیشترجامعهایرانیمسلمانهستند.حاالیکدرصد
کوچکیهماقلیت.ازاینمسلمانانبیشازچهارپنجم
شیعه هستند .آنچهگاه کمی مشکلساز شده نه
اختالف مذهبی که اختالف در زبان و فرهنگ است.
باید بدانیم با اقوام داخل ایران چطور رفتار کنیم .آنها
معتقدند که باید یک فدرالیزم فرهنگی داشته باشند
که ترکها بتوانند در دانشگاه ترکی درس بدهند،
بلوچها به بلوچی و ...اما هنوز این امکانات فراهم نشده
است .مشکل ما مشکل دالهاست در این قلمرو نه
مشکل مدلولها ،چون همه اینها میخواهند برای
مثال ،مدلول علم شیمی را همانجور که مدلول این
علم جهانی است ،فرا بگیرند.
 راهکار شما در این زمینه چیست؟
اگر برسیم به یک نقطه که یا فدرالیزم فرهنگی فراهم
شود (یعنی اقوام غیرفارسیزبان هم بتوانند با زبان
مادری خودشان ،اال تکلم تکاتب کنند ،بنویسند،
سایت راه بیندازند ،کتابهایشان را چاپ کنند) ،یا
کمی عقبنشینی کنند .بگویند ما مدلولهایمان
با زبان فارسی و دیگر اقوام ایرانی یگانه است ،حاال
زبانمان را نادیده میگیریم که البته الیتحقق است.
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منظورم این نیست که آنها چنین کاری میکنند.
پس راه اول باید نرم شروع شود و کمکم با ساختن
بستر مناسب برای اقوام کاری کنند که مشکل رفع
شود .مثال در سوییس شما سه زبان عمده دارید و
مردم مشکلی ندارند .در همین هندوستان  ۱۶زبان
رسمی به نام قانون اساسی شبه قاره وجود دارد .این
 ۱۶زبان ادبیات خودشان را منتشر میکنند.
 چرا زبان فارسی در برابر پذیرش واژگان
فارسی در طول تاریخ زبانی انعطافپذیر بوده
است؟
کشورمان کشوری نبوده است که دیواری دورش
بکشند که کسی داخل نشود .ایران قبل از اسالم
اختالفات درون کشوری ،اختالف پارس و مادها
را داشت .در قرن چهارم قبل از میالد مورد تاخت
و تاز یونانیها قرار میگیرد .کسی نمیتواند این را
انکار کند .برای اینکه ۱۳۰سال جانشینان اسکندر
مقدونی بر این مملکت حکومت کردند .در غرب ایران
باستانشناسان ساختمان تئاتر کشف کردهاند .در
دوره سلوکوسها ،جانشینان اسکندر ،در آن تئاتر اجرا
میشده است .بعد اشکانیان اعراب به ایران میآیند.
در همین دوره تاخت و تاز اعراب ،ترکهای مختلف،
ازبک ،قرهقوزها و آیقوزها و ...میآیند از شمال چین
جلو میآیند و از دو طرف به ایران میآیند .خب،
زبان ترکی هم وارد قلمرو میشود .حاال فکر کنید
روزگاری که فردوسی شاهنامه را میسراید ،در ایران
حکومتی بوده که زبانش زبان فارسی بوده است؛
سامانیان و خودشان هم ایرانی بودند ،با ملت خودشان
همدلی داشتند .دورهای که فردوسی این نیاز را حس
میکند که شاهنامه باید سروده شود و ایرانیها به
زبان ملیشان برگردند ،زمانی است که این شبهه
در ذهن روشنفکران جامعه است و فردوسی آن را
چنین میسراید :ز دهقان (فارسیزبانان) و از ترک و از
تازیان (عرب)  /نژادی پدید آید اندر میان /نه دهقان نه
ترک و نه تازی بود /سخنها به کردار بازی بود .یعنی
آدم اص ً
ال باورش نمیشود یک چنین چیزی را .یعنی
خیلی دردناک است که ما زبان فارسیمان چنین
تغییری پیدا میکند .در اواخر قرن چهارم و اوایل
قرن پنجم در داراالنشاء ،اداره نوشتارهای ایران ،جایی
که نامههای رسمی در آن نوشته میشد ،چند سال
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عربی میشد زبان رسمی و چند سال فارسی و دوباره
تغییر .به چه دلیل؟! به این دلیل که دولتی که بر
ایران حکومت میکرد خودش ترکنژاد بود (سلطان
محمود غزنوی) بعد منشور و لوا داشت از خلیفه
عباسی .همین تاریخ بیهقی ،بیعتنامه پادشاه غزنوی
را با خالفت بغداد به عربی آورده است .سرسپرده
اعراب بود .حکومت و شاعران پارسی هم در دربارش
داشت! برای نمونه عنصری ،فرخی ،اسجدی.
 این تاثیرپذیری را میتوان نقصی بر ساختار
زبان فارسی دانست؟
در زبان انگلیسی هم واژههای بسیاری را داریم که
از چین وارد زبان انگلیسی شده است ،یا از همین
زبان فارسی .این مشکل مربوط به خود زبان فارسی
نیست .زبان فارسی از نظر امکانیت و استعداد درونی،
قابلیت این را دارد که همه مفاهیم و موضوعات را
درونش بپروراند .وقتی برسیم به ریز واژههاست که
مشکالت به نظرمان میآید .این مشکالت مربوط به
این است که مهاجمه سنگینتر از آن است که بتوان
با آن مقابله دقیق و درست کرد .یعنی آنقدر واژهها
در حال ساختهشدن هست که در زبان بینالمللی،
زبان همدلی مفاهیم روزبهروز گستردهتر میشوند.
 به نظر میرسد نسبت به قرنهای گذشته
ظرفیت زبان فارسی برای انتقال مفاهیم علم و
دانش کمتر شده است .سبب چیست؟
دوران معاصر دوران دهکده جهانی ،دوران جهانیزم
است .اتفاقی که افتاده ،فوران اطالعات در کل عالم
است .اگر بخواهیم در زبان فارسی یک فرهنگ لغت
درست کنیم ،ویژه واژههای ریاضی یک کتاب چند
هزار صفحهای خواهیم داشت .میخواهم گستره
واژگانی جهان را با این بیان بگویم .امروز مفاهیم
و واژههایی که بشر با آنها درگیر است ،چندین
برابر صد سال پیش است .شاید حتی بتوانم بگویم
چندهزار برابر صد سال پیش .یک زمانی شمار
علوم به حدی بود که دانشمندان همه دانشهای
زمان خود را بلد و بحرالعلوم بودند ،مانند ابنسینا.
گستره علوم هم کوچک بود ،اما االن در همین
زیستشناسی دانش عنکبوتشناسی داریم و خود
آن هم ریزشاخههای دیگری با مفاهیم ،مضامین و
واژگان گوناگون دارد .ریاضیات زمان اقلیدوس واژگان

کمی داشت ،اما االن دهها هزار واژه ریاضی داریم و
مدام زایش میکند .روزبهروز در جهان واژههای تازه
مطرحمیشود.
 منظورتان این است که در برابر این هجوم
اطالعات ،زبان فارسی الک دفاعی به خود
گرفتهاست؟
نه فقط زبان فارسی که همه زبانها این مشکل را
دارند .حتی زبانهای بزرگ مانند زبان انگلیسی.
 یعنی انگلیسی را بزرگتر از زبان فارسی
میدانید؟
از دیدگاه کاربران و وسعت واژگان بله .در زبان
انگلیسی ما اکنون میبینیم دقیقا جمعیتی که با
این زبان مینویسند یا میخوانند ،یا بههرحال در
مواجهه با آن هستند ،میلیاردی است .همه اینهایی
که از اینترنت استفاده میکنند ،کمابیش انگلیسی را
میدانند .وقتی متکلمین زبان و مخاطبان آن زیاد
شد ،مفاهیم آن هم زیاد میشود .نمیشود یک زبان
یک میلیارد مخاطب داشته باشد و تعداد واژگانش به
اندازه زبانی باشد که صد میلیون مخاطب دارد .وقتی
گستره کاربران و واژگان زیاد میشود ،خود به خود
کاربرد هم متفاوت میشود .یعنی کثرت کاربر سبب
تغییر کاربرد واژهها و مفاهیم میشود .همه زبانها
از این قاعده بهرهمند هستند .جاهایی که دولتها
امکانات بیشتر به زبان میدهند ،مواجهه راحتتر

صورتمیگیرد.
 ما با زبان فارسی خوب تا کردهایم؟
ما در ایران میگوییم که زبان فارسی را پاس بداریم،
اما اقدام مناسب و کافی نمیکنیم .بسیار از واژههای
عربی استفاده میکنیم .برای مثال به جای اینکه
بگوییم ناتوان ،میگوییم معلول .واژه فرهیخته را
داریم ،اما میگوییم تحصیلکرده و مثالهای بسیار
دیگر از این دست.
 ریشه واژهها در زبان انگلیسی بیشتر است
یافارسی؟
زبان انگلیسی یا فارسی به دلیل اشتراکاتی که در
بن دارند ،همشان هستند .ریشههای بسیاری از
واژههایشان یکی است .کتابی هست به نام «که واژه»
برای دکتر حسابی که واژههای کوچک ،پسوندها
و پیشوندهای فارسی ،آلمانی ،انگلیسی ،فرانسه و
اسپانیایی را مقایسه کرده است .هر ریشه واژگانی که
در آن زبانها داریم ،در زبان فارسی هم هست .این
به دلیل اتحاد بن است .ما زبان مادریمان با زبان
انگلیسی و فرانسه از بنیاد مشترک است .در نامنامه
ایرانی که کتابی است که یک نویسنده آلمانی نوشته
و امروز در هیچ کتابخانهای از کشور موجود نیست،
نویسنده میگوید« :زبان ما آلمانیها و زبان شما
ایرانیها در نهاد و بنیاد یک چیز است ».ما چون
زبانمان با زبانهای اروپایی همبن است ،مشکل
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ریشه نداریم .برای مثال اکسپورت و اینپورت به
معنای واردات و صادرات از ریشه پورت هستند 
که
همان بردن فارسی خودمان است .بسیاری از بنهای
ما مشترک است .ما باید ظرفیتهای مدافعه زبان
خودمان را باال ببریم تا میزان ورود واژههای بیگانه
چنان نشود که زبان ما را از پا دربیاورد.
اما یک نکته را هم بگویم .به اعتقاد من هیچ ضرورتی
ندارد که واژگان انگلیسی ،شیمی و فیزیک را به
فارسی برگردان کنیم .آنها زبان علم هستند .آنچه
باشیم ،همان

ما باید متوجه و نسبت به آن حساس
زبان مکالمه است .یک زبان همگانی و عمومی داریم
که شما اگر معلم شیمی باشید و من خلبان ،از
طریق آن با یکدیگر صحبت میکنیم .باید آن زبان را
پاالیش کنیم تا غرق در واژههای بیگانه نشود.
 به نظر شما در این پاالیش زبانی به افراط
دچار شدهایم ،مثال اینکه به جای نسخه باید
بگوییمدارونامهومثالهاییماننداین.
البته این ایرادی ندارد .این بد است که بخواهیم برای
پنیسیلین و هزاران داروی دیگر واژه فارسی بگذاریم.
شما میتوانید داروها را با همان نامهای خودشان به
کار ببرید .ضرورت ندارد برای هر واژه تازهای یک واژه
برابر در نظر بگیرید .آنچه باید به آن توجه داشته
باشیم ،زبان عمومی است .اکنون در فرهنگسازی،
رسانهها و افراد باسواد نقش دارند .اینها با یکدیگر
تبادل اندیشه و فکر دارند .باید این زبان عمومی را که
توسط  ۲استفاده میشود ،از واژههای بیگانه پاالیش
کنیم .االن کالس به حساب میآید از واژه انگلیسی
ن اِند یک موضوع
استفاده کنند .مثال میگویند ای 
است .در صورتی که میتوان گفت آخر یا ته .شاید ما
اهل ادب بخواهیم واژههای نقد ادبی را به زبان فارسی
داشته باشیم ،اما نباید خوشمان بیاید که اصطالحات
هندسه را هم فارسی کنیم .این فقط کارافزایی است
یا اینکه نسخه را به زبان فارسی بنویسیم .مانند کره
شمالی که این لجاجها را با زبانهای بینالمللی دارد.
مثال به جای پنیسیلین بنویسیم ضد زندگی یا آن
زندگی با پیشوند هخامنشی منفیکننده آن .بهتر
است کلمات درست و فارسی را بیشتر استفاده کنیم.
مثال به جای نقد ادبی بگوییم سخنسنجی .اکنون
گویی لجاجی درباره زبان فارسی هست که واژگان
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عربیبیشتراستفادهمیشوند.
 درباره نوع متفاوت تلفظها چه نظری دارید.
مثال همین آخر را برخی با فتحه و عدهای با
کسره تلفظ میکنند .آیا باید به تلفظ صحیح
اصراربورزیم؟
نه ،اعتقاد من به این نیست .اگر بخواهید درست تلفظ
کنید ،باید بگویید َزل َزله آمد ،اشکالی ندارد بگوییم
زلزله .مذا َکره درست است ،اما میگوییم مذاکره.
اساس کار ما تداول است .زبان را آفرینندههای زبان
درست میکنند .آنطور را که همه به کار میبرند،
باید قبول کرد .تداول بیشتر مورد توجه است تا
اینکه بگوییم در اصالت یک زبان واژه چگونه تلفظ
میشده است.
 برخی واژهها از زبان دیگر وارد زبان ما
میشوند .درباره آنها باید چه شیوه تلفظ را
ترجیحداد؟
ما بههیچوجه موظف نیستیم واژههایی را که از زبانی
متکلمان همان زبان تلفظ

دیگر میگیریم ،مانند
بن واژه
کنیم .ما مثالهای بسیار میتوانیم بزنیمِ .
پارادایز همان پارا َدئ ِ َز هخامنشی است .ما نمیتوانیم

ایراد بگیریم که چرا چنین تلفظ میکنند .آنها
هم نمیتوانند به ما ایراد بگیرند که چرا فالن واژه
انگلیسیرامانندخودشانتلفظنمیکنیم.
 عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی از
نظرشمابایدچگونهباشد؟
امیدوارم فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک به زبان
نگاه کنیم .فرهنگ هر جامعهای در عین تنوع متصل
به هم است .فرهنگ از پارههای مختلف مانند علوم،
زبان ،خط ،معارف گوناگون ،عرفان ،پیشهها ،مشاغل
و شیوه حکومتی ،دین و ...تشکیل شده است .اما اگر
بگوییم باید یکی از این موارد محور باشد و بقیه فرع،
بر آن دیدگاه درستی نیست .روابط پارههای فرهنگی
یک کشور با هم رابطه ارباب و رعیتی ندارد؛ اینکه
یک پاره فرهنگی اصل باشد و بقیه تابعی از آن.
پارههای فرهنگ بشری هم مانند پارههای فرهنگ
با یکدیگر مرتبط است .ما باید بتوانیم از ادبیات هر
کشوری استفاده خوبی برای توسعه ادبیات کشور
خودمان داشته باشیم .نباید در این زمینه کارها و
سختگیریهایی کنیم که آگاهان جامعه دلسرد

شوند .برای مثال نسبت به واژههای عربی و غربی
به یک اندازه حساسیت داشته باشیم .کار را باید
بیطرفداری از یک پاره از پارههای فرهنگی انجام
دهیم.
 برخی میگویند زبانهای دیگر وامدار زبان
ن میگویند
فارسیاند و گروهی دیگر از ای 
که زبان فارسی مصرفکننده بوده است تا
صادرکننده واژگان .شما چه دیدگاهی دارید؟
مصرفکننده هم بودهایم .بسیاری از واژهها را
میشناسیم که قبل از مسلمان شدن ایرانیان از عربی
آمده است .شیشههای آینهای را نخستین بار از ونیز
وارد کردهایم .کشورمان چه در حوزه اقتصاد و به تبع
آن فرهنگ کشور داد و ستد بوده است .به حکم
اینکه کشوری بودهایم در چهارراه حوادث جهان،
ایم .همانطور که
همیشه در حال داد و ستد بوده 
ما در راه ابریشم قرار داشتیم و کاال از ایران به جهان
صادر میشد و از جهان به ایران میآمد ،ما یک کشور
ثروتمند بودیم .این رفت و برگشت کاال و اقتصاد به
معنی رفت و برگشت عناصر فرهنگی هم هست .االن
در زبان فارسی فقط لغت انگلیسی ،فرانسه ،عربی و
ترکینداریم.اززبانهایحبشی،سانسکریت،چینی،
مغولی هم واژههای بسیاری داریم .از سویی دیگر ما
دیانات مهرپرستی ،زرتشتی ،مانویت و مزدکگرایی
را به دنیا دادیم .آیین میترایی ما به حدی اروپا را
فرا گرفت که یک دانشمند بزرگ فرانسوی میگوید
اگر امپراتوری رم چارهای نمیاندیشید و مسیحیت را
دین رسمی قلمرو اعالم نکرده بودند ،اکنون به جای
چند میلیارد مسیحی چند میلیارد مهری مذهب
داشتیم.
 اکنون چه؟!
ملت ما از گذشته صادرکننده بود و االن هم
هست .شما اکنون کدام دانشگاه ایاالت متحده
را میشناسید که استاد ایرانی نداشته باشد .االن
غذاها ،فکر و فرهنگ ما مورد توجه جهان است.
موالنا جاللالدین مطلوب آمریکاییهای اندیشمند
است .یک پروفسور ادبیات در آمریکا به نام کلمن
بارکس است که چندین کتاب درباره موالنا دارد.
یکی از کتابهایش ،ترجمه بخشهایی از مثنوی،
 ۵۰۰هزار نسخه فروش رفت .در آمریکا اگر از

شاعران این کشور مانند امرسون ،رابرت فراست و...
مجموعه شعری چاپ شوند ،مردم درنهایت ۱۰هزار
نسخه میخرند ،اما کتاب موالنا  ۵۰۰هزار نسخه به
فروش رفت .ما همچنان صادرکننده فکر و فرهنگ
هستیم .مسئوالن بخشهایی از ناسا ایرانی هستند.
طرح مریخ را در این مجموعه یک ایرانی سرپرستی
میکند .با اینکه بین آمریکا و ایران دشمنی آشکار
است ،اما آنها نمیتوانند واالیش فرهنگ ایرانی را
انکار کنند .نمیتوانند هوش باالی ایرانیها را انکار
کنند.
 سابقه و توانش زبان فارسی در برگردان یا
ترجمه و پذیرش دانشهای دیگر را چطور
ارزیابیمیکنید؟
از قدیم زبانمان این امکان را فراهم میکرد که منابع
خارجی را در اختیار بگیریم .نشانهاش برگردانهایی
است که از دوره قاجار ،دوره امیرکبیر ،داشتیم .منابع
مورد نیاز برای تدریس در دارالفنون از فرانسه به
فارسی برگردان شده است .شخصیتهایی در سطح
فضلاهلل رضا داشتهایم که عضو هیئتی است که
در پرتاب آپولو اول نقش دارند .مشارکت علمی با
جهان را قبل از اسالم داشتیم .دانشمندان یونان در
دوره انوشیروان به ایران پناه آوردند و پذیرفته هم
شدند .این نشان میدهد زبان ما ظرفیتهای مناسب
برای داد و ستد علمی را داشته است و اکنون برای
پیشرفت در این حوزه بیش از اصرار به معادلسازی
برای واژهها باید در زمینه پویایی علم و دانش و
فرهنگتالشکنیم.
 رایج شدن اشتباهنویسی زبان فارسی در
میان جوانان یکی از آفتهای امروز این زبان
شده است ،در این زمینه چه باید کرد؟
هیچ راهی نداریم جز عرضه درست واژگان فارسی
به نسل جدید .اکنون من خود سایتی با نام خودم
دارم که در این فضا تالش میکنم درست نوشتن
و استفاده کردن واژگان فارسی را ترویج کنم .خود
جوانها هم باید عضو سایتهایی شوند که به
درست نوشتن زبان فارسی اهمیت میدهند .این هم
کاری فنی و طوالنیمدت است و باید در این زمینه
دلسوزانه گام برداشت و جوانان را با شالوده صحیح
زبان فارسی آشنا کرد .
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اخبار داخلی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
و سیدمحمد صاحبکار خراسانی،
رئیس امور شرکتها و موسسات
دانشبنیان معاونت علمی و محمود
نخستین حضور منسجم شیخزینالدین معاون نوآوری و
دانشبنیان تجاریسازی معاونت علمی از آن
رشکتهای
هواییوهمکارانبیناملللی بازدید کردند .رونمایی از پهپاد عمود
درقالبپاویونستادهوایی پرواز و پمپ سوخت هواپیما از
دیگر دستاوردهای پاویون تخصصی
ستاد هوایی بود .همچنین در این
پاویون مذاکراتی با شرکتهای
توانمند و دارای پتانسیل بالقوه و
بازدیدکنندگانازنمایشگاهبهمنظور
ستاد توسعه هوایی و هوانوردی تولیدقطعاتومحصوالتدرصنعت
معاونت علمی ،پاویون تخصصی هوایی صورت گرفت.
هوایی را برای اولین بار در کشور و در
کنارنمایشگاهاینوتکسباهدفارائه
دستاوردهایشرکتهایدانشبنیان ارائه خدمات فناورانه در
فعال در حوزه هوایی و حضور حوزه نفت و پرتوشیمی
شرکتهای دانشبنیان این حوزه نوینبهصاحبانصنایع
هوایی برپا کرد .در پاویون تخصصی
ستاد هوایی ،چهار تفاهمنامه بین
ایران و کشورهای روسیه و ایتالیا با
موضوعاتینظیربومیسازیوتوسعه
فناوری پیلهای سوختی ،آموزش مدیرعامل شرکت همپاانرژی ،با
و تربیت نیروی متخصص شاغل اشاره به ارائه خدمات فناورانه به
در رشتههای دانشبنیان هوایی فعاالن حوزه نفت و پتروشیمی،
و کاربریهای تجاری پهپادهای بهعنوانیکیازمهمترینزمینههای
تجاری منعقد شده است .همچنین فعالیتاینشرکتگفت«:اینزمینه
دوتفاهمنامهنیزبهمنظورایجاد J/Vفراهم شده است که این شرکت
در این پاویون بین ایران و کشورهای بتواند در زمینه اجرای پروژههای
ایتالیاوآلماندرحوزهتعمیر،نوسازی بزرگ در حوزههایی مانند انتخاب
و تبدیل کاربری هواپیماهای تجاری فناوری ،عقد قراردادهای دانش فنی
تدوین شد .در مدت زمان برگزاری و خرید لیسانس ،بررسی طرحهای
این پاویون ،مقامات مختلفی از افزایش تولید واحدهای در دست
جمله دکتر سورنا ستاری ،معاون بهرهبرداری ،نظارت بر عملیات
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مهندسی ،ساخت و اجرا ،انجام
محمدرضا نعمت زاده ،وزیر صنعت ،مطالعاتامکانسنجی،بهینهسازی
معدن و تجارت ،بهزاد سلطانی ،مصرف انرژی در واحدها و سایر
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حوزههای مهم در پروژههای نفت،
گاز و پتروشیمی ارائه خدمت کند».
فریدون یزدانبخش مدیریت پروژه
را از زمینههای مهم فعالیتهای
این شرکت دانشبنیان برشمرد و
افزود« :هدکو تالش کرده است با
بهکارگیری تکنیکهای مدیریت
نوین پروژه ،اجرای بهتر پروژههای
عظیم را رقم بزند .بهکارگیری
استانداردهای جدید مدیریت پروژه
نخستین گام برای موفقیت در
این حوزه است .تاکنون سه نفر از
مدیران پروژههای شرکت ،موفق
به دریافت گواهینامه  PMPاز
مؤسسات بینالمللی شده و با اخذ
و بهروز نگ هداری دانش مدیریت
تالش دارند پروژهها را با اسلوبهای
علمی،مدیریتکنند».
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مسابقه دانشآموزی
«هواپیامیی در سال »2050
برگزارمیشود

مسابقه دانشآموزی ایدهپردازی
هواپیمایی در سال  2050با حمایت
ستاد هوایی و هوانوردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری با
هدف ترویج و فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیانبرگزارمیشود.اینمسابقه
در قالب طرح سوالی از دانشآموزان
برگزار میشود و از شرکتکنندگان
خواسته شده که ایدهها و تصورات
خالقانه خود در مورد هواپیمای
مسافربری در سال  2050میالدی را

شرح دهند .ایدههای دانشآموزان در
قالبشکلهواپیما،عملکردهواپیماو
موارد جانبی دیگر ارائه خواهد شد و
در دو بخش خالقیت و اطالعات
هوافضایی مورد داوری قرار
خواهد گرفت .عالقهمندان برای
شرکت در این مسابقه میتوانند
ایدههای خود را تا  ۱۵تیرماه به
آدرس ایمیل سایت به نشانی
Javanhavafaza @chmail.ir

ارسـال کرده ،یا به آدرس اینترنتی

http://javanhavafaza.
ir/9670/airplane2050

مراجعـه و اطالعـات بیشـتری
دریافـت کنند.
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شرکتهای فعال زیادی در حوزه
علمی و فناوری در تهران وجود
دارد که اگر از این امکانات به خوبی
استفاده شود ،میتوانیم تهران
را نیز به یک شهر دانشبنیان و
فناورمحورتبدیلکنیم».
درادامهاینجلسهمیشاییلهویپل
نیزبابیاناینکهشهروینعالقهمند
گسترش و تعمیق همکاریهای
خود با تهران است ،گفت« :وین
در زمینه فناوری ،گردشگری و
فرهنگ آماده همکاری با تهران
است و عالقهمند هستیم در این
سه حوزه با تهران روابط دوستانهای
داشتهباشیم».
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رشکتهای
میتوانیم تهران را به حضور
یک شهر دانشبنیان و دانشبنیان ایرانی در یونان
تسهیل شد
فناورمحورتبدیلکنیم

سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،در
دیدار میشاییل هویپل ،شهردار
وین ،گفت« :سطح روابط ایران و
اتریش در دو سال اخیر گسترش
فوقالعادهای داشته و قراردادهای
متعددی بین دو کشور منعقد
شده است که نیاز به پیگیریهای
مستمر برای اجرایی شدن دارد».
ستاری با بیان اینکه شهر وین
یک شهر دانشبنیان است ،گفت:
«تهران نیز چنین شرایطی را
در آینده نزدیک خواهد داشت،
زیرا دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و

بنا به دعوت پارک فناوری پردیس
معاونت علمی ،رئیس هلکسپو
(شرکت ملی نمایشگاهی یونان)
همراه با هیئت گریس اینترپرایز
(سازمان سرمایهگذاری و توسعه
تجارتیونان)بههمراههیئتیونانی
در این نمایشگاه حضور یافتند .طی
جلسهای که این هیئت با شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن
پارک فناوری پردیس معاونت علمی
داشتند ،توافق شد تا دو طرف ایرانی
ویونانیخدماتمشترکیراطییک
تفاهمنامه به شرکتهای دو کشور
ارائه کنند .براساس این توافقنامه
تبادل غرفه در نمایشگاههایی که
در ایران و یونان بهطور متقابل برگزار
میشود و ارائه تخفیف برای این

غرفهها در نظر گرفته شد .همچنین
از شرکتهای ایرانی دعوت به عمل
آمد تا در نمایشگاه عمومی یونان در
شهر تسالونیکی که سپتامبر2016
(شهریورماه  )95برگزار میشود،
در یک پاویون اختصاصی حضور
پیدا کنند .نمایشگاه تسالونیکی
معتبرترین نمایشگاه یونان و حوزه
بالکان است که با قدمتی  90ساله
از سال  1926در شهر تسالونیکی
(شهر نمایشگاهی یونان) برگزار
میشود.
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میزبانی آزمایشگاه ملی
نقشهبرداریمغزازبرگزاری
مدرسهبیناملللیایربو
دکترعباسحقپرست،مسئولمیز
همکاریهای ایران و برزیل در ستاد
توسعهعلوموفناوریهایشناختی
معاونت علمی ،درباره برگزاری
نخستین مدرسه علوم اعصاب
نالمللی
ایبرو گفت« :سازمان بی 
مغز و اعصاب که به اختصار ایبرو
()IBROخواندهمیشود،سازمانی
بینالمللیوجزونهادهایپیشگام
در پژوهش در حوزههای متفاوت
علوم مغز و اعصاب و شناختی
است که بسط و گسترش علوم
اعصاب در دنیا از اصلیترین اهداف
آن است .درواقع این سازمان یک
نهاد علمی غیردولتی است و تمام
انجمنهای علوم اعصاب دنیا در
صورت تمایل میتوانند به عضویت
این سازمان درآیند ».او با بیان
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اخبار داخلی

اینکه ایبرو مدارسی را در سطح
پایه تا پیشرفته برگزار میکند،
گفت« :خوشبختانه کشور ما نیز
با حمایت ایبرو مدارس بینالمللی
در حوزه علوم اعصاب برگزار کرده
که تا کنون بیش از پنج مدرسه
بینالمللی ایبرو در کشور برگزار
شده است .در مدرسه پیشرو12 ،
دانشجو یا فارغالتحصیل دکتری
از کشور خودمان و  12دانشجو
از کشورهای آسیا و اقیانوسیه که
عالقهمند به این حوزه هستند،
شرکت خواهند کرد و برگزیدگان
این مدزسه میتوانند تجارب
بهدستآمده در  12روز مدرسه را
پس از بازگشت به کشور خودشان
استفاده کنند ».امسال مدرسه
بینالمللی علوم اعصابشناختی
ایبرو با موضوع «نقشهبرداری مغز
انسان» ،با حمایت ستاد توسعه
علوم و فناوریهای شناختی از 2
تا  13مهرماه در آزمایشگاه ملی
نقشهبرداریمغزبرگزارمیشود.
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دبیر دهمین هامیش ملی
نخبگانفردامنصوبشد

طی حکمی از سوی رئیس بنیاد
ملینخبگان،دکترآریاالستی،دبیر
دهمین همایش ملی نخبگان فردا
شد .در متن حکم دکتر ستاری
خطاب به دکتر الستی آمده است:
نظر به مراتب تعهد ،توانمندی
و تجارب ارزشمند در برگزاری
همایشهایملیبنیادملینخبگان،
بدین وسیله جنابعالی را به سمت
دبیر دهمین همایش ملی نخبگان
فردا منصوب مینمایم .از اینرو
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مسؤولیتهاواختیاراتاینهمایش
برای بهرهگیری از همه ظرفیتهای
داخل و خارج از بنیاد را به جنابعالی
تفویضمینمایم.بدیهیاستکلیه
معاونتها و واحدهای ذیربط
در بنیاد ملی نخبگان ،همکاری
شایستهای در برگزاری این همایش
با جنابعالی خواهند داشت .امید
است شاهد برگزاری همایش
دهم ،در راستای منویات مقام
معظمرهبری (مدظلهالعالی) مبنی
بر لزوم اقدام و عمل برای دستیابی
به اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.
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آغاز فرایند انتخاب
مشموالن جایزههای سال
تحصیلی 1395-96
معاون برنامهریزی و نظارت بنیاد
ملّی نخبگان از آغاز فرایند انتخاب
مشموالن جایزههای تحصیلی
بنیاد ملّی برای بهرهمندی در
سال تحصیلی  1395-96خبر
داد .دکتر منتظر با اعالم این خبر
درباره جوایز و اعتبارات در نظر
گرفته شده برای دانشجویان مقاطع
مختلف تحصیلی گفت :مواردی
همچون رتبة دانشجویی ،اعتبار
توانمندی آموزشی یا كارآفرینی،
اعتبار ارتباطات علمی ،اعتبار
اجرای پایاننامه ،بیمة تكمیلی،
هدیة ازدواج و ودیعة اجارة مسكن
ویژة دانشجویان متأهل ،از جمله
جایزههای در نظر گرفته شده برای
دانشجویان دوره کارشناسی است
و دانشجویان دورههای كارشناسی
ارشد و دكتری تخصصی عالوه
بر موارد فوق میتوانند از :اعتبار

پژوهشیاری/
آموزشیاری/
فنیاری ،اعتبار شركت در مجامع
علمیداخلیوخارجی،اعتبارهستة
پژوهشی/فناوریوكارآفرینی،اعتبار
اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی
یا خارجی ،اعتبار استفاده از شبكة
آزمایشگاهی و بیمة اشتغال ویژه
آموزشیاران/پژوهشیاران/فنیاران
بهرهمند شوند .منتظر ادامه داد:
دانشجویان دورههای كارشناسی،
كارشناسیارشد ،دکتری حرفهای،
دكتری تخصصی همۀ رشتهها و
دورههای تخصص و فوقتخصص
رشتههای علوم پزشکی كه در
سالهای مجاز تحصیل در یكی
از دانشگاهها یا مراكز آموزش عالی
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
ف ّناوری یا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی یا دانشگاه آزاد
اسالمی تحصیل میكنند ،در
صورت برگزیده شدن ،میتوانند
از این جوایز بهرهمند شوند .معاون
برنامه ریزی و نظارت بنیاد در ادامه
درباره نحوة انتخاب مشموالن
گفت :دانشجویان متقاضی تا
تاریخ  1395/4/20فرصت دارند
اطالعات خود را در سامانة اطالعاتی
بنیاد به نشانی Soraya.bmn.
 irوارد كنند .مهمترین مصادیق
فعالیتهای نخبگانی عبارت است
از :برگزیدگان المپیادهای ملی و
جهانی دانشآموزی /دانشجویی،
برگزیدگان آزمونهای سراسری
ورود به دانشگاههای كشور،
برگزیدگان آزمونهای جامع،
پیشكارورزی ،دستیاری در
رشتههای پزشكی ،دندانپزشكی
و داروسازی و دستیاری فوق
تخصص پزشكی ،دانشجویان

ممتاز /نمونة كشوری دانشگاهها،
برگزیدگان جشنوارههای علمی،
پژوهشی و ف ّناورانه ،ادبی ،هنری و
قرآنی مورد تأیید بنیاد و برگزیدگان
مسابقههای ملّی و جهانی مهارت/
مخترعان برگزیدة بنیاد همچنین
دانشجویانی كه در اولین سال
ورود به دانشگاه ،بدون محاسبة
امتیاز،مشمولجایزههایتحصیلی
میشوندعبارتندازبرگزیدگانحائز
مدال طال ،نقره یا برنز كشوری در
المپیادهای ملّی دانشآموزی،
برگزیدگان حائز رتبة اول تا سوم
در المپیادهای ملّی دانشجویی (در
سال برگزیده شدن) ،برگزیدگان
حائز رتبة  1تا  150در آزمون
سراسری ورود به دانشگاه در گروه
ریاضی و فنی ،برگزیدگان حائز رتبة
 1تا  100در آزمون سراسری ورود
به دانشگاه در گروه علوم تجربی،
برگزیدگان حائز رتبة  1تا  100در
آزمون سراسری ورود به دانشگاه در
گروه علوم انسانی و برگزیدگان حائز
رتبة  1تا  40در آزمون سراسری
ورود به دانشگاه در گروه هنر .این
دانشجویان برای بهرهمندی از
جوایز باید اطالعات خود را تا تاریخ
 1395/7/20در سامانة اطالعاتی
بنیادواردكنند.
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آغاز فرایند شناسایی
برگزیدگانادبیكشور
مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان از
آغاز فرایند شناسایی برگزیدگان
ادبیكشور خبر داد .پرویز کرمی
با اعالم این خبر گفت :بنیاد ملی
نخبگان در تالش است اجتماع

نخبگانی ادبی کشور را در سه حوزه
«شعر»«،داستان»و«تخصصهای
زبانی-ادبی» شناسایی کند.
شایان ذکر است تخصصهای
زبان شامل حوزههای نویسندگی،
ویرایش ،آموزشهای زبانی،
ترجمه ،زبانشناسی و پژوهشهای
زبانی-ادبی است .کرمی در ادامه به
شاخصهای شناسایی «مستعدان
برتر ادبی» اشاره کرد و گفت:
مستعدبرتر ادبی ،فردی است که در
بازه سنی  15تا  40سال قرار دارد و
براساسمعیارهاییهمچونداشتن
«پیشینة برجستة تحصیلی»
شامل مواردی از قبیل رتبهبرتر
در آزمونهای ورودی دانشگاه،
برگزیدهشدن در المپیادهای ادبی،
استفادهازجوایزتحصیلیبنیادملی
نخبگان،داشتن«فعالیتهایادبی»
مانند برگزیدهشدن در رویدادهای
ادبی معتبر و یا نگارش کتاب شعر
و یا کتاب داستان و همچنین
انجام فعالیتهای «پژوهشی و
ترویجی درحوزة ادبیات» شناسایی
و معرفی میشود .مشاور رییس
بنیاد ملی نخبگان در ادامه خلق
آثار فاخر ادبی را یکی از بارزههای
اصلی «سرآمدان ادبی» برشمرد
و گفت :سرآمدان ادبی ،افرادی
هستند که در گروه سنی باالی 40
سال قرار داشته و از قریحه و ذوق
متمایزینسبتبهدیگرانبرخوردار
هستند و در مجامع ادبی نیز
چهرهای شناختهشدهاند .این افراد
براساسمعیارهایی چون «آفرینش
آثار فاخر ادبی» مانند دیوان اشعار،
داستانهای کوتاه و یا بلند و آثاری
با موضوع نقدادبی« ،اشتهار ادبی»
به معنای ُحسن شهرت ادبی و

علمی در اجتماعهای تخصصی،
«تالش برای پاسداری از ارتقای
زبان فارسی» که در فعالیتهایی
مانند عضویت در مجامع علمی-
ادبی و یا همکاری با برخی نهادهای
رسانهای مثل صداوسیما به منظور
ن فارسی،
پاسداشت و ارتقای زبا 
تعریفمیشودوهمچنینداشتن
«فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی،
ترویجی» در حوزة ادبیات برای
ارتقای زبان فارسی در سطح
ملّی و بینالمللی ،شناسایی و
معرفی میشوند .پرویز کرمی
ادامه داد :شورایی متشکل از
مسئوالن مرتبط در دستگاههای
ذیربط همچون بنیاد ملی
نخبگان ،وزارت فرهنگوارشاد
اسالمی ،فرهنگستان زبانوادب
فارسی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،وزارت آموزشوپرورش،
سازمانتبلیغاتاسالمیمسئولیت
شناساییاینبرگزیدگانراباتوجه
به چارچوب مصوب هیئتامنا
برعهده دارند .متقاضیان تا 15
مردادماه سال جاری فرصت
دارند ،اطالعات خود را به بنیاد
ملی نخبگان ارسال کنند و الزم
به یادآوری است که افراد هم
میتوانند بهشخصه متقاضی این
آییننامه باشند و هم از طریق
معرفی نهادها و یا سازمانهای
ذیربط وارد این گردونه شوند.
پس از طی این مرحله ،کارنامه
افراد در کارگروه تخصصی و پس از
آندرشورایشناساییبرگزیدگان
ادبی مورد بررسی قرار خواهد
گرفت و پس از ارزیابی فعالیتها،
نفرات برگزیده از سوی بنیادملی
نخبگان معرفی خواهند شد .
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مد�عامل
گفتوگو ب� حسن هالیل ،ی
تورب� ی ن
ش�کت ی ن
ماش� خاورمیانه

گفتوگو

از هیچ بانک
یاموسسهایاعتبار
نگرفتهایم
 نیلوفـر منـزوی 
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 50ساله است و سالها پیش
فوقلیسانس مهندسی مکانیک
خود را از دانشگاه صنعتی
شریف گرفته است .حسن
هاللی و دوستانش پیش از
اینکه وارد این کار شوند ،در
پروژههای بزرگ شرکت و شغل
ثابتی داشتهاند ،اما با نیازی
که در کشور میبینند ،این
زحمت را به جان میخرند که
وارد حوزه کارآفرینی خالق و
دانشبنیان شوند .آن هم 15
سال پیش که مثل امروز اهمیت
این کار شناخته نشده بود .با
حسن هاللی ،مدیرعامل شرکت
توربین ماشین خاورمیانه،
درباره کارهایی که این شرکت
انجام داده و مسیری که
پیموده ،به گفتوگو نشستیم.

 شرکت توربین ماشین خاورمیانه از چه سالی و
چگونه کار خود را آغاز کرد؟
این شرکت از سال  80در زمینه ماشینهای دوار کار
خود را شروع کرد .ماشینهای دوار حوزه بسیار خاصی
است که در دنیا در دست کشورهای محدودی قرار دارد.
ما در آن زمان به این نتیجه رسیده بودیم که در کشور
در این حوزه نیاز و ضعف وجود دارد .چون این بخش
بسیار مهم است و پیشبینی میشود تا سال ،2150
توربین گازی بهعنوان یکی از مبدلهای قوی انرژی
در صحنه صنعت حضور خواهد داشت .با وجود اینکه
اتفاقات بسیار زیادی در حوزههای آیتی ،برنامهنویسی،
هوش مصنوعی و ...افتاده ،ولی توربین همچنان جایگاه
خودش را دارد .به همین دلیل روی موضوع حساس
شدیم.
 میشود کمی بیشتر درباره ماشینهای دوار
توضیح دهید؟
ببینید ،ما در همه حوزههایی که به صنعت نفت و گاز
مربوط میشود ،با چند گروه از فعالیتها مواجه هستیم.
یکی سیستمهای کنترلی است که شامل ابزار دقیق
و نرمافزارها و ابزارهای کنترلی است .دوم فرایندهایی
است که در داخل تجهیزات و تاسیسات مربوط انجام
میشود و شامل تجهیزات فرایندی است ،مثل همه
ادواتی که در یک پاالیشگاه به چشم میبینیم .مضاف بر
اینها یکسری ادوات مکانیکی و تجهیزات ثابت وجود
دارد ،مثل برجهای خنککن ،برج تقطیر و ...اگر قرار
ن ادوات و تجهیزات و لولهها سیال در
باشد در همه ای 
جریان باشد ،باید قاعدتا وسیلهای داشته باشیم که آن
را به جریان بیندازد ،مثل خونی که در رگهای ماست.
توربین و ماشینهای دوار همین کار را انجام میدهند.
عمال برای تکمیل شدن فرایندهای سیال در یک واحد
تولید ،پاالیش یا شیرینسازی گاز و ...باید انرژی کافی
داشته باشد تا حرکت و سیالن پیدا کند .از طرفی
توربین بهعنوان مولد برق یا به چرخش درآورنده ژنراتور
در واحدهای نیروگاهی نیز عمل میکند و همچنین در
صنعت گاز و خطوط انتقال گاز وظیفه کنترل و افزایش
فشار را برعهده دارد .به این شکل که توربین کمپرسوری
را میچرخاند ،گاز وارد کمپرسور میشود و با فشار باالتر
کمپرسور را ترک میکند .در خطوط انتقال نفت خام و
فرآوردههایش چون بنزین و گازوییل نیز ،توربین پمپها
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را بدین منظور میچرخاند .این سیالها با فشار
پایین وارد پمپ میشوند و با فشار خیلی باالتر
پمپ را ترک میکنند و تا مسافتی حدود  100تا
 200کیلومتر حرکت میکنند و به ایستگاه مشابه
میرسند و این کار تکرار میشود تا هزاران کیلومتر
را طی کنند .لذا توربینها در صنعت نفت و گاز
و پتروشیمی و نیز نیروگاهی دارای حساسیت
کلیدی و پایهای است.
 شرکت شما چطور توانست اعتماد بازار را
جلب کند؟ شما بنا به ویژگیهای کاریتان با
بخشهای دولتی سروکار دارید که بهسختی
محصول ایرانی را میپذیرند.
شرکت ما برای رسیدن به این نقطه مسیری
پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است .در ابتدا
بهعنوان تعمیر ماشینآالت توربینی در حوزه توربین
بخار ،توربین گاز و کمپرسورهای سانتریفیوژ کار
خود را شروع کرد .این هم ساده نبود ،چون همین
تعمیرات هم در آن زمان در انحصار شرکتهای
معدودی در سطح کشور و منطقه بود و کشور در
این حوزه بهخصوص در حوزه نفت و گاز تحت فشار
مضاعف بود .بنابراین از تعمیرات شروع کردیم و پس
از عبور موفقیتآمیز از این مرحله به توانایی ساخت
قطعات دست پیدا کردیم و بعد اقدام به ساخت
روتورهای ناحیه داغ و سرد توربینهای گاز کردیم
که از حساسیتهای فوقالعاده برخوردارند .پس
هم به ساخت کامل و هم ارتقای ماشینهای دوار
رسیدیم که حوزه بسیار ویژهای بود .امروز توربین
گاز در این شرکت صددرصد ساخت داخل است،
نه به صورت انتقال تکنولوژی از کشور خارجی،
بلکه با دانش داخلی تولید و ارتقا یافته است .هر
چند که پایه کارهای ما براساس نمونه توربین گاز
خارجی بوده است ،اما مهندسی ،طراحی و ارتقا و
توسعه توسط خود شرکت انجام شده و درنهایت به
ساخت ،مونتاژ ،نصب و راهاندازی موفق آنها منجر
شده است .مفتخر هستیم اعالم کنیم که در حال
حاضر توربین ساخت شرکت ما ،با دانش صددرصد
داخلی در حد ظرفیتی  4500اسب بخار 5 ،هزار
ساعت کارکرد موفق را در مناطق نفتخیز جنوب
پشت سر گذاشته است .ما با تمام استانداردهای
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بینالمللی آشنا هستیم و با شرکتهای خارجی از
نزدیک آشناییم و کار میکنیم ،اما در این مسیر
وامدار هیچکدام از شرکتهای خارجی و تحت
لیسانس آنها نیستیم .هر چند از دانش روز دنیا
در کارمان تا به حال استفاده کردهایم و در آینده
نیز خواهیم کرد.
 کیفیت محصول شما در مقایسه با
خارجیها چگونه است؟
معموال این سوال از شرکتهای داخلی پرسیده
میشود و در مقابل این شرکتها ،پاسخهای
تبلیغاتی میدهند .اما من بدون هیچ بزرگنمایی
به شما میگویم که ما از هشت سال پیش که
روتورهای ناحیه داغ و سرد را تحویل بهرهبردار
دادهایم ،تا اکنون بدون هیچ مشکلی کار کردهاند.
به گواه بهرهبرداران آنچه ما تولید کردهایم ،بهتر
از محصوالت کشورهای آمریکا ،انگلیس ،فرانسه
و آلمان است و کتبی نیز اعالم شده است .تا به
حال هیچگونه شکست و  Failureگزارش نشده،
درحالیکه در حوزه ساخت ماشینهای دوار،
شکست یک امر طبیعی است .چون ماشین تحت
دما ،فشار و دورهای خیلی باالست.
 شما قبل از این چه کاری انجام میدادید؟
اصال شرکت در سال  80چطور شکل
گرفت؟
ما در زمان جنگ تحمیلی تجربیاتی ارزشمند برای
ساخت قطعات و تجهیزات تخصصی پیدا کردیم.
آن زمان در صنعت هوایی و ساخت ادوات حساس
بودیم و با موتور هواپیما بهعنوان یک پیشرانش
آشنایی کامل داشتیم .برای همین با فرایندهای
طراحی و ساخت آشنا بودیم .سال  80صنایع
نفت و گاز بهشدت در حال رشد و توسعه بود و
کشور نیاز جدی داشت .این صنعت در نفت و گاز
در انحصار واسطهها و فروشندگان لوازم یدکی
بود .شرکتهای خارجی برای یک قطعه ساده
عددهای باالیی را دریافت میکردند و تقریبا تمام
شرکتهای داخلی وجهه بازرگانی و واسطهای
داشتند .یک تعداد دلسوز در صنعت نفت و گاز
بودند که عالقهمند بودند این محصوالت در داخل
تولید شوند ،اما با توجه به حساسیت کار ،سازندهها

و صنعتگران جرئت انجام این کار و دانش کافی
نداشتند .همانطور که پیشتر هم اشاره کردم ،در
ابتدا ما با تعمیرات شروع کردیم .در همان تعمیرات
هم به ما سخت میگرفتند .ولی خوشبختانه با
اعتمادسازی و انجام پروژههای موفق پشت سر هم
که مجموعه انجام داد ،توانستیم کارمان را ادامه
دهیم و ثبات بخشیم .درنتیجه ما اول قطعات ساده
را برایشان تولید کردیم و بعد این قطعات ساده
هزاران ساعت امتحان پس داد و پس از آن وارد
ساخت تجهیزات پیچیدهتر شدیم .نکته اینجاست
که ما این فرایند اعتمادسازی را بهعنوان اولین
شرکت بخش خصوصی در این حوزه در سطح
کشور انجام دادیم .بعد به وسیله کارمندان و
مدیرانی که از ما جدا شدند ،شرکتهای دیگری
نیز در این حوزه تاسیس شد .درواقع اعتمادی که
بهرهبرداران به ما کردند ،بعدها به سایر شرکتهای
کوچکتر نیز تسری پیدا کرد و کارشان در جلب
اعتماد راحتتر شد .لذا اکنون شرکت توربین
ماشین خاورمیانه در طول سال گذشته حدود
 76هزار قطعه حساس ماشینهای دوار و در سال
پیشترش  96هزار قطعه از  18000نوع قطعه
در همین صنعت را تولید کرده و تحویل داده که
صددرصد کارهایش از طراحی گرفته تا ساخت و
کنترل کیفی توسط مجموعه ما انجام شده است،
بدون اینکه نقشهای یا مدارکی وجود داشته باشد.
در این صنعت الزم است تک به تک قطعات تحت
کنترل کیفی قرار بگیرند .کسانی که با کار ما
آشنایی دارند ،میفهمند که این عدد بسیار باالیی
است .ما با  80پیمانکار جزء در سطح کشور کار
میکنیم و آنها را ارتقا دادیم ،سازماندهی کردیم
و برای پاسخ به یک نیاز بزرگ جهتدهی کردیم
و بهعنوان زنجیره تامین در کنار خودمان داریم.
 وظیفه پیمانکاران در این میان چیست؟
مهندسی ،تامین مواد ،توسعه مهندسی و توسعه
نقشههای ساخت و کنترلی و مونتاژی از ماست.
بعد از اینکه حوزه  R&Dطی شد ،محصول وارد
نقشههای اجرایی میشود .پیمانکاران عمدتا
نمیتوانند از ابتدا تا انتهای یک کار را بر عهده بگیرند
و معموال یک یا دو ایستگاه از هفت ،هشت ایستگاه

کار را انجام میدهند و ما موظف هستیم کار را از
یک واحد بگیریم و به واحد دیگر بسپاریم تا کار را
تکمیلتر کند و به محصول نهایی برسد .این مراحل
برای هر قطعهای انجام میشود و لذا شما با یک
ماتریس چندبعدی یا تانسور سروکار دارید .چون هم
در مواد تنوع وجود دارد ،هم در پیمانکاران و هم در
تکنولوژیها و هم در زمان تحویل برای مونتاژ .لذا
ن تعداد پارامترهابهشکلیکه
کنترلکردن ترکیب ای 
هیچ شکستی از نظر فنی و مهندسی گزارش نشود،
عالوه بر بحثهای فناوری و علمی و تحقیق و توسعه،
مهارت در بحثهای مدیریتی را نیز طلب میکند.
بنابراین کار بسیار خاصی را در مجموعه انجام دادهایم
که میتواند الگویی برای سایر بخشها و شرکتهای
مشابهباشد.
 شما پیش از تاسیس شرکت ،شغل ثابت
داشتید .نگران نبودید که هم موقعیت
شغلیتان را از دست بدهید و هم کارتان به
نتیجه مطلوب نرسد؟
البته که ما هم نگرانیهایی داشتیم .اصوال کارآفرینی
نوآورانه و خالقانه همیشه این تهدید را با خودش به
همراه دارد .اما کسانی که به این کار اقدام میکنند،
بیش از اینکه به تهدیدها فکر کنند و آنها را
بهعنوان مانع در برابر خودشان فرض کنند ،روی
اطمینانی که به هدف و عملکرد خودشان دارند،
متمرکز میشوند 80 .درصد روی هدف ،توانمندی
و کاری که میخواهند انجام بدهند ،فکر میکنند
و  20درصد به اینکه اگر نشد ،چه میشود .هر
چقدر به نشدن کار فکر کنید ،تهدید جدیتر
خودنمایی میکند و از طرفی هر چقدر به این
فکر کنید که من میتوانم کار را انجام دهم ،امکان
موفقیت بیشتر میشود و مسیر تعریفشدهتر
خواهد بود .روزی که ما کار را شروع کردیم ،سه،
چهار نفر بودیم .یک سالن خالی را اجاره کردیم و
نمیدانستیم که به ما کار میدهند یا نه .آن هم
در حوزهای که بهرهبرداران خیلی حساس حضور
دارند و میترسند از مقامات بازخواست شوند ،چون
اگر کار با مشکل روبهرو شود ،نفت و درآمد کشور
میخوابد و گاز قطع میشود و ...ولی با تدبیری که
در مجموعه داشتیم و اینکه گام به گام با موفقیت
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جلو رفتیم و اعتمادسازی کردیم ،توانستیم به نقطه
مطلوب برسیم .سه سال پس از تاسیس شرکت
نیز وضعیتی را که امروز در آن هستیم ،با اشراف،
آگاهی و مطالعه به تصویب هیئت مدیره رساندیم.
درحالیکه معموال وقتی میخواهیم از برنامهریزی
صحبت کنیم ،همه میگویند معلوم نیست چه
میشود و شرایط داخلی و بینالمللی چگونه است.
درحالیکه موفقیت هر روز ما تصویری است که
آن موقع ترسیم کرده بودیم و اتفاقی نبوده است.
در حال حاضر هم جزو سه شرکت تولیدکننده
توربین در کشور هستیم .اما دو شرکت معظم دیگر
با انتقال تکنولوژی از خارج از کشور پا گرفتهاند.
 سرمایه اولیه کارتان را از کجا آوردید؟
در همین ابتدا بگویم که ما تا به حال از هیچ
بانک یا موسسهای اعتبار نگرفتهایم .توسعه
شرکت را نیز با درآمدهای خودمان در طول این
 15سال انجام دادیم .سرمایهای که ما کارمان را
با آن شروع کردیم ،در مقایسه با هزینههایی که
داشتیم ،تقریبا صفر بود ،ولی چهار ،پنج نفری
که با هم کارمان را شروع کردیم ،همه انسانهای
انگیزهمند و عالقهمندی بودند .در سال ،1380
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 30میلیون تومان سرمایه شخصی کل سهامداران
بود که توانستیم تهیه کنیم .البته خود کار و
پروژهها و اعتمادی که به ما شد ،محصول سوابقی
بود که بنیانگذاران پیش از تاسیس داشتند و
انگیزههایشان عمال سرمایه شرکت بود.
 معموال کسانی که یک شرکت دانشبنیان
تاسیس میکنند ،با چه چالشهایی مواجه
میشوند که در شرکتهای تولیدی یا
بازرگانی معمولی مطرح نیست؟
یک تعداد از مشکالت درونی هستند و یک تعداد
هم بیرونی .درونی به این شکل است که در گام اول
نباید به فکر سرمایه اولیه باشیم ،یا انتظارات خاص
از همدیگر یا اشخاص حامی داشته باشیم .یعنی
اینکه نباید نداشتن سرمایه اولیه افراد را نگران کند.
افراد باید اعتمادبهنفس ویژه و واقعگرایانه جهت
اداره یک بنگاه اقتصادی داشته باشند .الزم است
بدانند در این شرکتها اهداف به صورت تدریجی
تحقق پیدا میکند .مثال ما اگر میخواستیم از
همان اول توربین گاز بسازیم یا ادعا کنیم ،یقینا
ایدهمان میخشکید و به مشکل میخوردیم .این
فکر را داشتیم ،ولی طرح نمیکردیم .اینگونه

شرکتها باید خیلی منطقی و مرحله به مرحله
استراتژی خود را داشته باشند و اهداف کوچک را
برای رسیدن به اهداف بزرگ تعریف کنند و انجام
دهند .پرشی در کار نیست و گام به گام باید جلو
بروند .از طرفی مسئله شکلگیری و روحیات اعضای
تیم مطرح است .نباید از افراد منفی و کسانی که
باورشان از همان ابتدا ناقص است یا این است که
این ایده به منزل نمیرسد و منتظر حمایت هستند
یا به صورت نسیه و ناقص به تیم پیوستهاند ،استفاده
کرد .باید روی مسیر پیروزی و هدف متمرکز بود.
بعد همه چیز به همت خودشان بستگی دارد .در
بیرون سازمان هم قطعا چالشهایی وجود دارد .در
جوامع جهان سوم با وجود اینکه شعارهای زیادی
در جامعه در حمایت از ایدههای نو داده میشود،
اتفاقا استقبال از ایدههای نو و حرکتهای تازه
بهسختی انجام میگیرد و عمدتا افراد غیرمنطقی
و ناکارآمد یا محافظهکار مسئول بررسی و حمایت
از افراد موفق هستند .چون زمانی این اتفاق میافتد
که همه با هم به اهمیت این مطلب استراتژیک پی
برده باشند .اگر همه به این اهمیت پی نبرده باشند،
حساسیت و اهمیتی برایشان ندارد و لذا محیطهایی
که طرحها و ایدههای خالقان و کارآفرینان مورد
بررسی قرار میگیرند ،باید از جامعه نخبه باشند .نه
افراد بیاطالع محافظهکار که به جای کمک کردن،
مقابله با این گروه را عهدهدار شوند.
من متوجه نشدم که منظورتان از مهم بودن
یک طرح چیست و نهادهای مسئول باید چه
کاری انجام دهند؟
مثال قضیه آلودگی هوا حالت عمومی پیدا کرده
و همه روی آن حساس هستند .برای رفع آن
یکسری کارهای عمومی انجام میشود که همه
میدانند و یکسری کارهای خاص که این کارها
بر عهده شرکتهای دانشبنیان است .بنابراین باید
مراجع خاصی به این قضیه به صورت خاص توجه
کنند .این محافل خاص وظیفه دارند که با این
شرکتها نشست تخصصی بگذارند و ببینند اگر
جایی عطشی برای انجام کاری به صورت پایهای
و مسئوالنه هست ،به صورت منسجم جهتدهی و
ساماندهی و حمایت کنند .ما نهایتا  40 ،30حوزه

دانشبنیان در کشور داریم که برایمان اهمیت
باالیی دارد .برای هر کدام باید کمیته ویژهای از
جنس خاصی از آدمها شکل بگیرد .این کمیتهها
میتوانند از گروههای اقتصادی و غیراقتصادی یا
موسسات تحقیقاتی کمک بگیرند و وقتی به این
نتیجه رسیدند که اینها میتوانند کار را انجام دهند
و به سرانجام برسانند و انگیزه الزم را دارند ،بهشان
توجه ویژه و حمایت خاص کنند .با وجود اینکه
ما در کشور روی حوزه دانشبنیان مانور میدهیم
و تبلیغات میکنیم ،هنوز این اتفاق به صورت
عملیاتی نیفتاده است .همانطور که میدانید،
کشور ما منابع مالی و منابع انسانی محدود دارد؛
کسانی که کارشان را باور دارند و میتوانند پای کار
بایستند .بنابراین نهادهای مسئول برای آنکه اینها
به هدفشان برسند ،باید مستقیما ارتباط ایجاد و
پیگیری کنند و مسیر را برای انجام کار برای آنها
هموار کنند ،چون یک کشور عمال سرمایهای جز
نخبگان خود ندارد .مثال ما بهعنوان شرکتی که در
این تعداد قطعه مهم و حساس و استراتژیک تحویل
دادهایم ،هنوز آزمایشگاه مجهز و ماشینآالت ویژه
انجام کار را کامل نداریم .واقعا با چنگ و دندان
مسیر را طی میکنیم و امیدواریم الاقل باوری را
ی که بعد
در نهادهای مسئول ایجاد کنیم تا کسان 
از ما میآیند ،بهتر و بیشتر درک شوند و از آنها
پشتیبانی کامل شود .خالصه اینکه برای توسعه
پایدار ملت ما ،کشور ما و اقتصاد راهی به جز باور و
تکیه بر نخبگان خود ندارد.
چند نفر در این شرکت فعالیت میکنند؟
در این مجموعه حدود  200نفر فعال هستند که
عمدتا از نخبگان دانشگاه و صنعتاند .از این تعداد
هم باالی  80درصد مدارک لیسانس ،فوقلیسانس
و دکترا دارند.
شما در صحبتهایتان بارها به نیروی انسانی
باانگیزه اشاره کردید .متاسفانه افرادی که
دانش و انگیزه باالیی دارند ،جذب کشورهای
پیشرفته میشوند .چطور این افراد را در
مجموعه نگه میدارید؟
ببینید ،اینکه تعداد کسانی که از کشور خارج
میشوند  ،سبب میشود تا نهادهای مسئول ،وظیفه
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بیشتر و احساس مسئولیت عمیقتر داشته باشند.
برای پیشگیری از این واقعه الزم است محیطهای
مناسبی را در بخشهای خصوصی ایجاد کنیم.
در بخش دولتی کارهایی انجام شده ،اما این افراد
دارای ویژگیهای خاصی هستند که برایشان کار در
محیطهای دولتی مطلوب نیست .مثال اکثرا دوست
ندارندمحدودیتدرزمانکاریوارتباطاتبینالمللی
داشته باشند ،دلشان میخواهد در هزینهها دستشان
بازتر باشد و مسئوالن پاسخگو باشند و این احساس
را نداشته باشند که در جایگاه واقعی خودشان
نیستند ،یا از مدیر خود بیشتر میدانند و فهم بهتر و
جامعتری دارند .شرکتهای خصوصی این ویژگیها
را دارند .معموال کسی که باسابقهتر ،مقبولتر و کاراتر
و موثرتر است ،مدیرشان است ،حداقل مانعی در سر
راه خود نمیبینند و محدودیتهای ویژهای برای
کارشان ایجاد نمیکنند .ما واقعا در این شرکت
حقوقهای خیلی باالیی پرداخت نمیکنیم ،بلکه
محیط مناسبی ایجاد کردیم که باب طبع این افراد
است .از نظر مالی حتی شرکتهای دولتی رقیب
سرسخت ما هستند .افرادی که جذب شرکتهای
دولتی میشوند ،معموال خیلی دوام نمیآورند ،زیرا
جز مواردی که اشاره کردم ،این افراد مسئولیت جزئی
را در یک فرایند کلی به عهده میگیرند و درگیر
از  Aتا  Zمحصول نیستند .بنابراین خودشان را در
کل کار سهیم و موثر نمیدانند و از کارایی میافتند.
درحالیکه در شرکتهایی با اندازه متوسط مثل ما
اینطور نیست و در همه مراحل درگیر هستند و
در زمان اجرای پروژه شور و نشاط دارند .وقتی به
الگوهایی مثل دره سیلیکون نگاه کنید ،تشابه آنها
را با ما میبینید .فقط مکانیسم مناسب رشد در آنها
قویتر و انسجامیافتهتر است .نهادهای حکومتی
وظیفه بسیار ویژهای بر عهده دارند .الزم است به
جای حرکتهای آماری و خوشحالکننده که همه
به آن مبتال هستیم ،به کیفیت و نتیجه آتی آنها
دقت کنیم .ما امروز حاضریم بهعنوان یک شرکت
دانشبنیان 20 ،10 ،شرکت دانشبنیان کوچکتر را
با منابع مالی خود تحت حمایت بگیریم و مسائل و
رشد آنها را حلوفصل کنیم .به این شکل کارهایی
را که از نهادهای دولتی وقت میگیرد ،انجام
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میدهیم تا آنها برای کارهای مهمتر و اساسیتر در
این حوزه وقت بگذارند .مسئوالن واقعا صادقانه دارند
در این حوزه در نهادهای مربوط زحمت میکشند،
ولی متاسفانه کارا نیست .باید به شرکتهای
دانشبنیان خیلی نزدیکتر باشند .سرمایه ملی ما
این شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی و فکر
و اندیشه جوانان است .وقتی به نتیجه رسیدند که
این شرکتها میتوانند برای کشور ارزش افزوده یا
هویت ایجاد کنند ،باید به آنها توجه ویژه کرده و
حمایتکنند.
شما از ارزش افزوده صحبت کردید .میتوانید
با مثالی به ارزش افزودهای که شرکت شما
ایجاد کرده ،اشاره کنید؟
ببینید ،بهعنوان مثال در یک مورد عرض کنم ،ما
فقط از یک محصول بیش از  150ست تحویل
بهرهبرداران دادهایم .قیمت خارجی آن  1میلیارد و
 200میلیون تومان است و قیمت ما  400میلیون
تومان .ببینید ،در دو ،سه سال گذشته فقط در
یک آیتم چقدر به نفع بهرهبردار صرفهجویی ارزی
شده است .بهعالوه موقع خرید از خارجیها همان
ابتدای کار باید صددرصد پول پرداخت شود ،ولی
ما  25درصد پیشپرداخت میگیریم و حدود
دو سال بعد از سفارشگیری و تحویل محصول،
تسویهحساب میکنیم .با این تفاسیر ،در کشور باید
نهادهای حمایتی از شرکتهای دانشبنیانی مانند
مجموعه ما حمایت کنند تا بتوانیم آزمایشگاهمان
را تجهیز کنیم .محصولی که ما ارائه میدهیم،40 ،
 50درصد قیمت محصول خارجی است .از طرفی
گردش مالی که در کشور و در سطح صنعتگران
ایجاد میکند ،دو ،سه برابر فروش یا خرید کاال
از خارج است .زنجیره بزرگی از پیمانکاران و
نیروی انسانی درگیر پروژه میشوند .ما برای لوازم
و هزینههای جاری شرکت کمک نمیخواهیم،
بلکه برای مسائل و تجهیزات آزمایشگاهی و
توسعهای نیاز به کمک داریم و این کمک باید با
دستودلبازی انجام شود .نه فقط برای ما ،بلکه
برای تمام شرکتهایی که شرایط مشابه دارند.
و این وظیفه نهادهای محترم است که برای این
منظور شکل گرفتهاند و ماموریت دارند .

ف
معر� شن� یه عیمل -پژ� ش
کب�
ام� ی
وه� ی

 رویا کامـیار 

نشریه علمی -پژوهشی امیرکبیر در دوره ابتدایی
از سال  1347تا سال  1368تحت عنوان نشریه
علمی و فنی پلیتکنیک تهران کار خود را آغاز
کرد .پس از آن از سال  1368عنوان خود را به
نشریه علمی -پژوهشی امیرکبیر تغییر داد و
در زمینههای مهندسی برق (شامل رشتههای
مهندسی برق ،مهندسی پزشکی و مهندسی
کامپیوتر) ،مهندسی مکانیک (شامل رشتههای
مکانیک ،هوافضا ،کشتیسازی و صنایع)،
مهندسی عمران (شامل رشتههای عمران ،معدن
و متالورژی) ،مهندسی شیمی (شامل رشتههای
شیمی ،پلیمر و نساجی) و علوم پایه و کاربردی
(ریاضی ،فیزیک و شیمی) فعالیت خود را ادامه
داد .این نشریه از سال  ،88حوزه تخصصی خود را
ط زیست (شامل
به حوزه مهندسی عمران و محی 
رشتههای عمران ،سازههای بتنی ،خاک ،سنگ و
ط زیست) تغییر داد .بهطور کلی این نشریه در
محی 
حوزههای موضوعی آب و سازههای هیدرولیکی،
سازه ،راه و ترابری و حملونقل ،مکانیک خاک
و پی ،مهندسی زلزله ،مدیریت ساخت ،کنترل
پروژه ،نقشهبرداری و معدن یافتههای تحقیقاتی
محققان را منتشر میکند.
در توضیح بیشتر میتوان گفت این مجله به
صورت یک نشریه تخصصی ،مقاالتی را که حاصل
تحقیقات دانشجویان و اساتید است ،از طریق

سایت نشریه دریافت میکند .این مقاالت توسط
تیم تخصصی تحریریه مورد بررسی قرار میگیرد
و در صورت تایید ،در نشریه به چاپ میرسد.
سردبیر این مجله ،دکتر علیرضا رهایی ،استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،مسئول تصمیمگیری
در خصوص انتشار مقاالت ارسالشده به مجله
است .او همچنین وظیفه بررسی مقاالت از نظر
همگام بودن با سیاستهای هیئت تحریریه مجله
و مقید بودن به قوانین تصویبشده را بر عهده
دارد.
داوران نیز در بررسی کیفی ،محتوایی و علمی
مقاالت به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله
یاری میرسانند .داوران همچنین از طریق
اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار میکنند
تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقای کیفی و
محتوایی مقاله کمک کنند ..
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گزارش

نشریهای تخصصی و حرفهای در حوزه عمران
ومحیطزیست

گفتوگو

ن
مد� اسکیلما
حممد روحا� ن ژ�اد ،ی
از استارتآپ خود یمگوید

لینکدین ایرانی وارد میشود!
 سـینا زارعـی 
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دانشجوی دکتری صنایع در
دانشگاه خواجه نصیر است.
 34سال سن دارد و ازدواج
کرده است .به قول خودش
در خانوادهای که پزشکخیز
است و برادر و خواهر پزشک
و جراح دارد ،بهخاطر عشق به
حوزه تحلیل و منطق ،راهش را
به مهندسی تغییر داده است.
عالقه ذاتی به حل کردن مسائل
پیچیده ریاضی دارد و شیفته
بازی با اعداد و الگوریتمهاست.
هیچ شماره تلفنی از او ندارم که
قرار مصاحبه را تنظیم کنم .در
سایتش عضو میشوم و در صفحه
شخصیاش بعد از معرفی خودم
درخواست مصاحبه میکنم.
شماره موبایلش را میدهد و بعد
از چند تماس برای هماهنگی،
یک مصاحبه یک ساعت و ده
دقیقهای از او میگیرم .در حین
تماس به فکر قبض موبایل من هم
هست و میگوید« :پول موبایلت
را که از جیب خودت نمیدهی؟»
رضا روحانینژاد ،بعد از سالها
کار در شرکتهای نفتی و
گازی ،کارش را رها میکند
تا کسبوکار خودش را راه
بیندازد؛ کسبوکاری که ورژن
ایرانیزهشد ه لینکدین است
و حدود چهار ماه از شروعش
میگذرد و هیچ درآمدی برای
او نداشته است .روحانینژاد
بهشدت مستند و آکادمیک
صحبت میکند و نقلقولهایش
را با سند و عدد همراه میکند
که شاید بهخاطر سابقه
تدریسش در دانشگاه باشد.

 از قابلیتهــا ،اهــداف و کارکــرد
اســکیلما بگوییــد.
ایـده اسـکیلما از اینجـا شـکل گرفـت کـه
کشـور مـا در زمینه ارائـه خدمـات و مهارتها
در بسـتر وب فضـای مناسـبی نداشـت.
نمونـه خارجـی لینکدیـن را داریـم کـه طیـف
محـدودی از افـراد شـاغل در جامعـه را دربـر
میگیـرد و بیشـتر توانسـته افراد بـا تحصیالت
بـاال ماننـد اسـاتید ،دانشـجویان و مدیـران
صنعـت را بـه خـود جذب کنـد .بهطـور آماری
ایـن افـراد حـدود  20درصـد افـراد شـاغل در
کشـور را شـامل میشـوند .بنابرایـن مـا حدود
 80درصـد افـراد شـاغل در جامعه را داشـتیم
کـه هیچگونـه فعالیتی در بسـتر وب نداشـتند
و همچنـان بـهصـورت سـنتی در حـال کار و
بازاریابـی هسـتند.
مـا بسـتر شـبکه اجتماعـی را مناسـب دیدیـم
کـه ایـن افـراد بتواننـد در این فضا خودشـان،
مهارتهـا و تجربیاتشـان را ارائـه و آمـوزش
بدهنـد و آمـوزش دریافـت کننـد .مـا درواقـع
بـه دنبـال ایجاد فضا بـرای افراد شـاغل به کار
هسـتیم .بنابرایـن مـا سـعی کردیم یـک رابط
کاربـری سـاده در سـایت ایجاد کنیـم که همه
اقشـار بتواننـد بـا آن رابطه بگیرند .بـرای مثال
یـک باغبان ،یـک تعمیرکار خودرو و مشـاغلی
کـه کمتـر آشـنایی بـا فضـای وب دارنـد،
میتواننـد در ایـن فضـا حضـور پیـدا کننـد.
ضریـب نفـوذ اینترنـت در ایـران حـدود 85
درصـد اسـت ،امـا عمومـا اکثـر اسـتفاده افراد
جنبـه سـرگرمی دارد .یکی از اهـداف ما تغییر
نـوع کاربـری افـراد از فضـای اینترنت اسـت تا
بـه رونـق کسـبوکار و افزایـش توانمندیهای
فـردی و تخصصـی آنهـا منجر شـود.
 درحـال حاضـر همه ایـن قابلیتها در
سـایت ارائه میشـود؟
چیزی که االن در سـایت قابلمشـاهده اسـت،
 50درصـد آن چیـزی اسـت که ما در آسـتین
خـود داریـم .برای رسـیدن بـه اهدافـی که نام
بـردم ،راهکارهـای خیلـی متعـدد دیگـری هم
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داریـم کـه در آینده بهتدریج و بر اسـاس سـیر
بلـوغ اسـکیلما بـه سـایت اضافه خواهد شـد.
 میتوانیـد تعـدادی از آن  50درصـد
دیگـری را کـه در آسـتین داریـد و هنوز
در سـایت قرار نگرفته اسـت ،ذکر کنید؟
کارکـرد و هـدف اصلی ما در آینده وصل کردن
«زنجیره ارزش»ی اسـت که اکنـون بهصورت
گسسـته و تکـه و پـاره در فضـای کسـبوکار
موجـود اسـت .االن بیشـتر شـبکههای
اجتماعـی فردمحورنـد ،امـا مـا نگاهمـان گذر
از فردمحـوری و رسـیدن بـه فرایندمحـوری
اسـت؛ فراینـدی کـه از مسـیر ایـده بـه تولیـد
دانـش و درنهایـت ایجـاد ارزش منتهی شـود؛
ارزشـی کـه قابـلفروش اسـت و تولیـد ثروت
میکنـد .مـا میخواهیـم ایـن زنجیـره را بـه
هـم متصـل کنیـم .میخواهیـم انسـانها را
بسـته بـه قابلیتهـا و تواناییهایشـان ماننـد
اجـزای یک پـازل در کنـار هم بچینیـم تا این
زنجیـره تکمیل شـود.
 اگـر بخواهیـم کمـی از مفاهیـم فاصله
بگیریم ،اسـکیلما مفهـوم زنجیره ارزش
را چگونـه عملیاتی خواهد کـرد و چگونه
از آن پـول به دسـت خواهد آورد؟
البتـه مـا هنـوز ایـن مـدل را در سـایت اضافه
نکردهایـم تـا در ابتـدا ظرفیـت افـراد درون
اسـکیلما را شناسـایی کنیـم .مـا یکسـری
الگوریتمهـا را پشـت صحنـه اسـکیلما
طراحـی کردهایـم کـه بـه نوعـی کاربرهـای
مـا را دسـتهبندی میکنـد .ایـن دسـتهبندی
قطعـی نیسـت و بـر اسـاس مـدل فـازی عمل
میکنـد .ایـن الگوریتـم کاربرهـای مـا را بـه
ایدهپـرداز ،سـرمایهگذار ،مدیـر ،پژوهشگـر،
مصرفکننـده و ...دسـتهبندی میکنـد و از
ایـن طریـق ظرفیتهـای کاربران را شناسـایی
میکنیـم .بعدهـا از طریـق پروژههایـی کـه در
اسـکیلما تعریـف میشـود ،مـا بخشهایـی از
ایـن زنجیـره را کـه فکـر میکنیـم بـر اسـاس
توانایـی کاربـر ماسـت ،بـه کاربـر پیشـنهاد
میدهیـم .بـه عبارتـی مـا اجـزای پـازل را بـه
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هـم میدوزیـم و بـه زبـان سـادهتر تیمسـازی
میکنیـم .
 چـرا زنجیـره ارزش و متصـل کـردن
آدمهـا بـه یکدیگـر بـرای شـما مهـم
اسـت؟
چـون مشـکل اصلـی جامعـه صنعتـی مـا در
ایران همین مشـکل اسـت .آدمهـا با حرفههای
متفـاوت فاصلهای کهکشـانی با یکدیگـر دارند
و رابطـه حرفههـا بـا یکدیگر بسـیار کم اسـت
و نمیتواننـد بـا هـم کار کننـد .بنابرایـن در
جامعـه مـا نمیشـود بـر اسـاس تکنولـوژی و
دانـش ،خلـق ارزش کـرد .مـا بـرای پـر کردن
ایـن خلأ روی ایـن زنجیـره تاکیـد داریم.
 جـز زنجیـره ارزش کـه بـه آن اشـاره
کردیـد ،چـه تفاوتهـای دیگـری بـا
لینکدیـن داریـد؟
یکـی از تفاوتهـای اصلـی مـا بـا لینکدیـن
بحـث نگـرش بـه مهارتگرایـی اسـت .در
لینکدیـن افراد وقتـی میخواهنـد مهارتهای
خـود را بیـان کننـد ،از یکسـری برچسـب
اسـتفاده میکننـد و بقیـه افـراد تاییـد
میکننـد کـه شـما ایـن مهارتهـا را داریـد
یـا خیـر .امـا اتفاقـی کـه میافتـد ،ایـن اسـت
کـه بسـیاری از افـراد از برچسـبهای خیلـی
زیـادی اسـتفاده میکننـد و بـه عبارتـی
همـهکاره میشـوند .بنابرایـن در بسـتر اصلی،
لینکدیـن بسـیار ضعیـف عمل کرده اسـت .ما
در اسـکیلما نقطـه قـوت خـود را روی معرفی
مهـارت تعریـف کردهایـم .مـا یک بسـته کامل
بـرای معرفـی مهـارت گذاشـتهایم و از کاربرها
شـواهد زیـادی مطالبـه میکنیـم تـا بـه آنها
رتبـه باالیـی بدهیم .چـون ما در اسـکیلما به
کاربرهـا سـتاره میدهیـم .مـا بـا ایـن کار بـه
کارفرمـا ایـن اطمینان را میدهیـم که کاربری
کـه انتخـاب میکنـد ،فـردی مفیـد اسـت .اما
کارفرمـا در لینکدیـن نمیتوانـد بـر اسـاس
مهارتهایـی کـه کاربـر بـرای خـودش ثبـت
کـرده ،اطمینـان حاصـل کنـد و بـه فـرد کار
بدهـد .بـرای مثـال مـن خـودم بـرای آزمایش

برچسـب شـبکه عصبـی را بهعنـوان یـک
مهـارت بـرای خـودم ثبـت کـردم و هیچچیـز
دربـاره عصـب نمیدانسـتم .بعـد یـک مـدت
کلـی انسـان ایـن مهـارت مـن را تاییـد کـرده
بودنـد ،در صورتـیکـه مـن هیچچیـز از ایـن
موضـوع نمیدانسـتم.
یکـی دیگـر از تفاوتهـا همان موضوعی اسـت
کـه قبلتـر هـم اشـاره کـردم .یعنـی مـا بـه
دنبـال جـذب طیـف بیشـتری هسـتیم .مـا به
دنبـال جـذب آشـپز ،باغبـان ،مکانیـک ،خیاط
و ...هـم هسـتیم .این مشـاغلی که بیـان کردم،
در لینکدیـن پروفایل ندارنـد ،ولی همین خانم
خیاط در اینسـتاگرام صفحـه پرمخاطبی دارد.
چـرا؟ چـون رابـط کاربـری لینکدیـن پیچیده
اسـت .مـا همـه ایـن معضلات را دیدیـم و
اسـکیلما را جوابـی بـرای همه این مشـکالت
میدانیـم.
 انگیزه شـما از تاسـیس اسـکیلما چه
بو د ؟
اکثـر افـراد تیـم مـا از افـراد نخبـه و باسـابقه
تجربـه مدیریتـی در صنعـت هسـتند .تیـم ما
متشـکل از دانشآموختـگان دانشـگاه صنعتی
شـریف ،امیرکبیـر ،علـم و صنعـت و خواجـه
نصیـر هسـتند .اینکـه چـه شـد کـه ایـن تیم
شـکل گرفـت و از صنعـت جـدا شـد ،قطعـا به
دلیـل انجـام یـک کار تفننـی یـا بـرای منافـع
شـخصی نبـود .هدف مـا قـدم برداشـتن برای
کشـور و انجـام تکلیـف و تعهد بود .مـا با توجه
بـه ظرفیتهـای اسـکیلما ،هدف را بر اسـاس
کاهـش نـرخ بـیکاری کشـور قـرار دادیم.
بـا توجـه بـه نـرخ بـیکاری کشـور کـه حدود
 10درصـد تخمیـن زده میشـود ،مـا در یـک
برنامـه زمانی پنج تا هشـت سـاله قصـد داریم
 2درصـد از ایـن نـرخ را کاهـش دهیـم .ایـن
هـدف بزرگـی اسـت .ولـی اگـر مـا بتوانیـم
 1000کاربـر فعـال بـا یـک چرخـه مالـی
مشـخص را جـذب کنیم ،به یـک همافزایی در
کشـور میرسـیم کـه بعـد از مدتـی میتوانیم
بـه هدفمـان ،یعنی ایجاد اشـتغال بـرای 400

هـزار نفر برسـیم.
 بـرای رسـیدن بـه ایـن ارقـام چـه
برنامـهای داریـد؟
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف چندیـن برنامه
داریـم .1 :بایـد بهتریـن سـرویس را ارائـه
دهیـم .2 .جامعـه هـدف را ب ه گونـهای انتخاب
کنیـم کـه افراد جویـای شـغل و دارای مهارت
انتخـاب شـوند .3 .ایـن فرهنـگ را در کشـور
جـا بیندازیـم کـه بـرای درآمدزایـی مهـارت
افـراد تعیینکننـده اسـت و آنهـا لزومـا نیـاز
بـه مـدرک و تحصیلات آکادمیـک ندارنـد.4 .
بعـد از رسـیدن بـه رقـم  1000نفر که اشـاره
کـردم ،میتوانیـم بـا تبلیغات وب بـه این ارقام
بر سیم .
 اسـکیلما از کـی شـروع بـه کار کرد؟
آمـار سـایتتان چگونـه اسـت و چـه
برنامههـای بلندمدتـی داریـد؟
طراحی الگوریتم ،کدنویسـی و طرح اسـکیلما
از اوایل سـال  94شـروع شـد و در اسـفند 94
وبسـایت بـاال آمد .تاکنـون  1000کاربر عضو
اسـکیلما شـدهاند کـه بـر پایـه اطالعـات
آمـاری  15درصـد آنهـا کاربـر فعال هسـتند.
نـرخ  bounce rateیـا همـان نـرخ ریـزش
کاربـران مـا  12درصـد اسـت کـه حـدود 20
درصـد در ایـن زمینـه از لینکدیـن بهتـر عمل
کردهایـم .در ایـن چهار مـاه شـروع فعالیتمان
نیـز کاربران سـه یا چهـار پروژه همـکاری بین
خودشـان شـکل دادهاند.
هـدف نهایـی مـا رسـیدن بـه حداقـل 15
میلیـون کاربـر داخلـی اسـت و بعـد از آن بـه
بـازار خاورمیانـه فکـر میکنیـم .ارائـه خدمات
بـه زبانهـای انگلیسـی ،عربی و اسـپانیایی نیز
در برنامـه طـرح و توسـعه مـا قـرار دارد.
 ایده اسکیلما از کجا آمد؟
مـا بـه دنبـال انجـام کاری بزرگتـر از تاسـیس
یـک فروشـگاه اینترنتـی بودیم و میخواسـتیم
ش افـزوده بیشـتری تولید کنیـم .با توجه به
ارز 
اینکـه دنیـای آینـده ،دنیـای آیتـی اسـت ،ما
راهـی بـ ه جـز خلـق ثـروت از طریـق دانش در
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حوزههـای فناوریهـای نو و تکنولـوژی نداریم.
بنابرایـن و بهخاطـر سـطح اثرگـذاری بـاال،
مـا اسـکیلما را انتخـاب کردیـم .مـن دوسـت
نداشـتم یک فروشـگاه اینترنتی را تاسیس کنم
کـه در آن جنس چینی بفروشـم .درواقع تغییر
اکوسیسـتم کار نیـز از دغدغههـای مـا بـود که
بـه سـمت اسـکیلما رفتیم.
 اگـر اشـتباه نکنـم ،از اسـکیلما
نبایـد درآمـدی داشـته باشـید .حقـوق
تیمتـان چگونـه تامیـن میشـود؟ آیـا
سـرمایهگذار داریـد؟ کمـی دربـاره
مسـائل مالـی صحبـت کنیـد.
خیـر .ما هنـوز به مرحله درآمدزایی نرسـیدهایم
و بـه دنبـال جـذب سـرمایهگذار هسـتیم .از
آنجـا که کار در اینترنت فضای جدیدی اسـت،
سـرمایهگذارهای سـنتی حاضـر بـه ریسـک
در ایـن حـوزه نیسـتند و مـن بهخاطـر سـابقه
کاری قبلـیام بیشـتر با سـرمایهگذارهای نفتی
و گازی رابطـه گرفتـهام کـه آنها سـرمایهگذار
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سـنتی بـهحسـاب میآیند.
بهخاطـر مسـائل معیشـتی همـه تیـم مـا
نمیتواننـد تماموقـت در خدمـت اسـکیلما
باشـند و کارهـای جنبی خـود را دارنـد و تنها
مـن و یک دانشـجوی دانشـگاه آمریـکا بهطور
تماموقـت کار میکنیـم .از آنجـا کـه کسـی
از اسـکیلما حقوقـی دریافـت نمیکنـد ،مـا با
ارائه سـهام تشـویقی بـه کارمندانمـان آنها را
حفـظ کردهایـم.
 بـــا شـــتابدهندهها ارتباطـــی
نگر فتها یـــد ؟
درحقیقـت بـه ایـن نتیجه نرسـیدهام کـه باید
از شـتابدهندهها کمـک گرفـت .چـون از
یـکطـرف رقـم مالی آنهـا رقمی به حسـاب
نمیآیـد و از طـرف دیگـر نیـز مربیگـری و
آمـوزش آنهـا نمیتوانـد خیلـی بـه کمـک ما
بیایـد .از نظـر مـن در حوزه کسـبوکار مبتنی
بـر فضـای وب ،مـا آدم نخبـه و بـا تخصصـی
نداریـم و تنهـا تفـاوت شـتابدهندهها بـا مـا

این اسـت که شـاید آنهـا چند سـال زودتر از
مـا شـروع کردهانـد.
 فکـر میکنیـد بـرای عملی کـردن این
ایدههـا چقدر سـرمایه نیـاز دارید؟
بـرآورد دقیقـی از ایـن موضـوع نداشـتهام،
ولـی وقتـی هزینـه نیـروی انسـانی و بازاریابی
را لحـاظ کنیـم ،بـه نظـرم حداقـل بـه نیـم
میلیـارد تومـان سـرمایه بـرای پوشـش تمـام
خواسـتههایمان نیـاز داریـم.
 اگـر سـرمایهگذاری حاضـر شـود این
مبلـغ را پرداخـت کنـد ،فکـر میکنیـد
بازگشـت مالـی ایـن سـرمایهگذاری در
سـال چقدر باشـد؟
مـا چندیـن مـدل کسـبوکار بـرای درآمدزایـی
داریـم که هرکـدام از این مدلها پتانسـیل جذب
حداقـل  12میلیـارد تومـان در سـال را دارند.
در مـورد مـدل درآمدزایـی ،بهخاطـر فضـای
رقابتـی اجـازه دهیـد موضـوع را خیلـی بـاز
نکنـم .ولـی همینقـدر بگویـم بـا توجـه بـه
اینکـه مـا در بسـتر شـبکه اجتماعـی کار را
شـروع کردهایـم ،فـروش داده ،افزونههـای
سـایت ،تبلیغـات و ...جزئـی از مدلهـای
درآمدزایـی مـا هسـتند کـه بـر اسـاس سـیر
بلـوغ اسـکیلما در برهههایـی از آن اسـتفاده
خواهیـم کـرد و ممکـن اسـت بعـد از مدتـی
آن را کنـار بگذاریـم .مـا یک مدل کسـبوکار
نیـز بـرای سـرمایهگذاران تهیـه کردهایـم کـه
معتقدیـم سـرمایهگذاری روی اسـکیلما اتفاقا
خیلـی پرریسـک نیسـت.
 فضـای کاری اسـکیلما چگونه اسـت؟
آیـا دفتـر کار داریـد؟ چنـد کارمنـد
داریـد؟ کمـی دربـاره محیـط کاریتـان
توضیـح دهیـد.
بـا توجـه بـه اینکـه مـا کار را تـازه شـروع
کردهایـم ،فضـای کارمـان دورکاری و از طریق
اینترنـت اسـت .هـر از چند گاهی نیـز در دفتر
یکـی از دوسـتانمان دور هم جمع میشـویم و
توفـان فکـری را آنجا برگـزار میکنیم .فضای
کارمـان اسـتارتآپی اسـت و سـعی کردهایـم

چابـک و سـبک باشـیم و خودمـان را تعمـدا
درگیـر سـازمان و سلسـله مراتـب نکردهایـم،
تـا اگـر احیانـا زمیـن خوردیـم ،سـبک زمیـن
بخوریـم و خیلـی آسـیب نبینیم.
تیـم مـا  9نفـر اسـت کـه سـه نفـر در زمینـه
فنـی ،دو نفـر مارکتینـگ و دو نفـر در زمینـه
تولیـد محتـوا کار میکننـد .دو نفـر دیگـر هم
وظیفـه رهبـری تیـم را بـر عهـد ه دارند.
 چالش اصلی شما در اسکیلما چیست؟
تیمسـازی اصلیتریـن چالـش مـن در
اسـکیلما بـوده اسـت .هرچنـد گروهـی کـه
االن در اسـکیلما شـکل گرفتـه اسـت ،تیـم
خوبـی اسـت ،ولـی برای رسـیدن به ایـن تیم،
خیلـی حـرص خـوردهام .آدمهـا خیلـی زود
آمدنـد ،خیلـی زود بیانگیـزه شـدند و رفتند و
خیلیهـا نیز انتظـارات من را بـرآورده نکردند.
شـاید خصلت این دور و زمانه باشـد که آدمها
خیلـی بیحوصلـه شـدهاند و ایـن باعث شـده
اسـت ما در تیمسـازی مشـکل داشـته باشـیم.
من همیشـه به اعضـای تیم میگویم شـما روی
تواناییهـای خودتـان حسـاب باز کنیـد ،ببینید
اسـکیلما چقـدر پتانسـیل دارد و بـا توجـه بـه
پتانسـیل خودتـان و اسـکیلما بسـنجید کـه
چقـدر میتوانید اسـکیلما را به یک اسـتارتآپ
موفـق تبدیـل کنیـد .مـن ایـن اتفـاق را خیلـی
ندیـدهام و بهخاطـر همیـن بیشـتر افـراد زود
بیانگیـزه میشـوند ،چـون خیلیهـا بـه دنبـال
گرفتـن گارانتـی موفقیت و علم غیب هسـتند و
مـن نیـز این علم غیـب را نـدارم .مـن هنوز هم
بحـث تیمسـازی را دنبـال میکنـم و بـه دنبـال
نیروهـای خلاق و باانـرژی هسـتم و اگـر از بین
مخاطبان نشـریه شـما هم کسـی پیدا شـود که
ایـن خصوصیتها را داشـته باشـد ،ما بـا آغوش
بـاز ،پذیـرای آن فرد هسـتیم.
بنابرایـن مـن چالـش اصلـی را نرمافـزار یـا
همـان فکر میدانم .مشـکالت مالـی ،دفتر کار
و غیـره همـه قابلحل اسـت و من اگـر بتوانم
تیـم نخبـهای را شـکل بدهـم ،قطعـا بـه همه
خواسـتههای خـود خواهـم رسـید .
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توگو ب� آذردخت خاکپور ،مد�عامل ش�کت ن
دا� اکسیان لرستان
گف 
ی
گفتوگو

از ظرفیت خالی کارخانهها استفاده کنیم
 المیرا حسینی 

 62سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج

آذردخت خاکپور سالها شغل
دولتی داشته است و چند
سالیست خود را بازنشسته
کرده و تالش میکند به کمک
دانش همسرش چرخ تولید را
در استان لرستان بچرخاند.
اما با مشکالت زیادی مواجه
است .با وجود تمام مشکالت،
لحظات شیرینی هم وجود
دارد .زمانی که دارویی که
تولید میکنند ،مثل یک
کودک تازه متولد شده به
بازار میرود و خستگی را از
تن آنها بیرون میکند .با او
از سختیها و شیرینیهای
کار صحبت کردیم.

 شرکت در چه سالی کار خود را شروع کرد؟
استارت کار شرکت دانا کاسیان لرستان از سال  88 ،87زده
شد .در ابتدا شروع به ساختن کارخانه کردیم .در حال حاضر
چهار سالی هست که تولید محصوالتمان را آغاز کردهایم.
 حوزه کاریتان چیست و چه محصوالتی دارید؟
در حال حاضر بیشتر روی داروهای گیاهی کار میکنیم .مثال
قطره گوشی با روغن زیتون تهیه کردهایم که مشابه گلیسیرین
فنیکه است .صابون عصاره زیتون ما برای لک و جوش و
ضدآکنه است .لوسیون روغن زیتون را هم برای جلوگیری
از ریزش و سفیدی مو تولید کردهایم .بیشتر کارهای ما بر
پایه زیتون است .البته به تازگی داریم روی روغن شترمرغ
کار میکنیم .مهمترین تولیدی ما پماد زینوتکس ضد تبخال
است .این محصول به شکل ژلیتال مخصوص بانوان نیز هست
که خیلی خوب جواب داده و صادرات به کشور افغانستان هم
داشتیم.
 چه شد که به فکر تاسیس شرکت افتادید؟
من مدرک مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی دارم و مدت
 25سال کارشناس معاونت غذا و دارو بودم 5 .سال است که به
خاطر کارهای شرکت خودم را بازنشست کردهام چون مدیر این
شرکت نمیتواند شغل دولتی داشته باشد .ایده این کار براساس
تحقیقات همسرم بود که در رشته داروسازی استاد تمام است
و دوست داشت کارهای علمی و تحقیقاتیاش را اجرایی و
تبدیل به محصول کند .در حال حاضر هم بیشتر کارهایی که
در شرکت انجام میشود یا براساس طرحهای همسرم است یا
ساخت دارو از روی نمونه خارجی برای اولین بار.
 ساختنکارخانهقاعدتاسرمایهزیادیراطلبمیکند.
سرمایه اولیهتان را از کجا آوردید؟
استارت کار با سرمایه شخصی خودمان بود .زمین کارخانه را
خریدیم و بعدها با کمک وامهایی که از بانک گرفتیم ،توانستیم
ساختمانکارخانه رابسازیم.
 بازپرداخت اقساط وام سخت نبود؟
چرا .اتفاقا خیلی دشوار بود و یکی از مشکالت اکثر شرکتهای
دانشبنیان هم همین است .بسیاری از شرکتها به خاطر
همین وامهای بانکی ورشکست میشوند .در کارهای ما زمان
خواب سرمایه زیاد است .تصور کنید باید کارخانه ساخته شود،
قرارداد برای واردات دستگاههای مورد نیاز ببندیم ،چند ماه
طول میکشد تا دستگاهها به دست ما برسد .بعد تازه میتوانیم
وارد پروسه تولید شویم .اما بانکها این موارد را در نظر
نمیگیرند و اکثر مواقع به محض این که کار ساختن کارخانه
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تمام میشود ،زمان پرداخت اقساط سر میرسد در
حالیکه ما هنوز هیچ دستگاهی نداریم که بخواهیم
کار تولید را شروع کنیم .به همین دلیل است که
بیشتر کارخانهها تعطیل میشوند .از طرفی گرفتن
وام هم بسیار دشوار است .االن تمام زندگی من در
گرو بانک است .خیلیها به این مرحله که میرسند،
پشیمان میشوند و کار را کنار میگذارند .چون بیشتر
کارهایی که در کارخانه ما انجام میشود ،طرحهای
شخصی خودمان است ،انگیزهمان زیاد است و دوست
داریم زودتر به مرحله تولید برسیم .به همین خاطر
هم تمام سختیها را تحمل میکنیم .با وجود اینکه
سازمان غذا و دارو خیلی اذیتمان میکند.
 مشکلتان با سازمان غذا و دارو چیست؟
بسیار سخت مجوز میدهند و پروسه دریافت آن
هم زمان زیادی میبرد .این فقط مشکل ما نیست .با
بسیاری از شرکتهای داروساز هم که تماس بگیرید،
همین مشکل را دارند .االن در مورد پروانه تولید مواد
غذایی یا لوازم آرایشی و بهداشتی ،اتفاق خوبی افتاده
است و آن هم تفویض اختیار به استانهاست .اما
در مورد دارو اینطور نیست .نمیگویم این اختیار
را به تمام استانها بدهند ولی حداقل میتوانند
این کار را برای چند استان که کارخانههای بزرگ
تولید دارو دارند ،انجام دهند .در این شرایط پیگیری
مجوزها برای شرکتها کار بسیار سخت و زمانبری
است .گاهی یک کارخانه محصولی را برای اولین بار
تولید میکند ولی تا مراحل گرفتن مجوز طی شود،
کارخانههای دیگر هم محصوالت مشابه میزنند.
اینجا حق آن تولیدکننده اول زایل میشود .در
بخش دارو این مشکالت بسیار است اتفاقاتی از این
دست زیاد میافتد.
 شما کار ثابت و خوبی داشتید که مرتبط با
رشتهتان بود و آن را رها کردید .نگران نبودید
کارکارخانهبهنتیجهنرسد؟
از کاری که قبال داشتم ،مستمری بازنشستگیام را
دریافت میکنم .اما بله ،ممکن بود کار به نتیجه نرسد
و من هم ضرر کنم ولی باالخره باید چرخ تولید هم
بچرخد .این کار هم تاحدودی به حوزه کاری خودم
نزدیک است .تا اینجا از سختیهای فراوان مسیر
تولید برایتان گفتم .همه اینها درست است اما این
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کار لحظات شیرینی هم دارد که باعث میشود آن
را رها نکنیم و کارمان را ادامه دهیم .زمانی که بعد از
مدتها تالش و زحمت محصولمان وارد بازار میشود،
بسیار لذتبخش و دلپذیر است .مثل این است که
بچهای را به دنیا بیاورید.
 یکی از مشکالت شرکتهای دانشبنیان
به حوزه منابع انسانی برمیگردد .افرادی که
مناسب کار در شرکتهای دانشبنیان باشند،
کم هستند و از طرفی هم برخی از این افراد
مستعد پس از مدتی جذب کشورهای خارجی
میشوند و مهاجرت میکنند .شما در شرکت
خود چطور با این مشکل مواجه شدید؟
همانطور که پیشتر هم اشاره کردم ،از آنجایی
که همسرم بیشتر کارهای پژوهشی را انجام
میدهد ،چندان از بابت نیروی انسانی به مشکل
برنخوردهایم .او هشت بار پژوهشگر نمونه کشور
شده و اکثر محصوالت بر پایه تحقیقات او ساخته
میشود .اما خب این واقعیت در کشور وجود دارد.
نخبههایی هستند که سرمایهای برای تاسیس
شرکت خودشان ندارند و جذب شرکتهای دیگر
میشوند .آنجا هم به مشکالت زیادی برمیخورند.
این افراد اگر جذب کارخانههای بزرگتر شوند،
مشکالت کمتری خواهند داشت اما سیستم جذب
نخبه در این شرکتهای معظم ضعیف است .این
مسئلهای است که باید در سطح کشور برای رفع
آن ،برنامهریزی کالن صورت بگیرد و از دست ما کار
چندانی ساخته نیست.
 دوری از پایتخت اذیتتان نمیکند؟ چه
مشکالتی دارید که ویژه کارخانههای
شهرستانهاست؟
ببینید اینطور نیست که شهرستانها لزوما
مشکالت خاص داشته باشند .خیلی بستگی به
آن استان و امکانات شهرک صنعتی آن دارد .مثال
تبریز ،مشهد و اراک بسیار در این زمینه موفق
بودهاند .تهرانیها تنها از این جهت که دسترسیشان
به وزارتخانهها راحتتر است ،نسبت به شهرستانیها
برتری دارند .البته االن بعضی چیزها روند اینترنتی
پیدا کرده و خیلی خوب شده است .قبال ما برای
مالکیت صنعتی اذیت میشدیم اما حاال تمام مراحل

اینترنتی شده و جای تشکر دارد .اگر سازمان غذا و
دارو هم همین روند را پیاده کند ،بسیار مفید خواهد
بود .البته شهرکهای صنعتی در تمام استانها
هم وضعیت مطلوب ندارند .دو شهرک صنعتی در
خرمآباد داریم که هر دو مشکل دارند .استان لرستان
یک استان پرباران است اما اینجا سیستم درستی
برای این مسئله پیشبینی نشده به طوریکه سال
گذشته تمام دیوارهای کارخانه ما را سیل برد .به
دلیل همین مشکالت بسیاری از کارخانهها تعطیل
شدند .به جرات میتوانم بگویم از کارخانههایی که
در شهرک صنعتی یک و دو خرمآباد هستند ،درصد
باالیی تعطیل شدهاند .متاسفانه تا االن که کاری
برای حل این معضالت نشده است.
 به عنوان مدیر زن تا به حال برخوردی
مشاهده کردهاید که نشان از تبعیض داشته
باشد؟
مدیر زن بودن ،بعضی جاها خوب است و بعضی
جاها بد .همه جا به یک شکل نیست .بسیار
بستگی به فرهنگ شهر دارد و اینکه خود شخص
با این موضوع چطور روبهرو شود و مشکلش را حل
کند .بعضی وقتها این موضوع اتفاقا به نفعمان
است .در حال حاضر من عضو هیئت رئیسه کانون
زنان بازرگان استان لرستان هستم .به همین
خاطر نیز با مشکالت کارخانههای دیگر تاحدودی
آشنایی دارم.
 آنها چه مشکالتی دارند؟
بسیاری با همان چیزهایی که پیشتر گفتم،
مشترک است .اینکه خواب وام کم است .چون
کارخانه ساختن که مثل ساختن خانه نیست
که یک ساله کارش تمام شود .تسهیالت با سود
 4درصد وجود دارد ولی به ندرت کسی میتواند
آن را دریافت کند .سیستم آنقدر سخت میگیرد
که افراد از گرفتن تسهیالت پشیمان میشوند .یک
مشکل دیگر هم هست .اینکه وقتی برای خرید
تجهیزات پول میدهند ،این پول به اسم شرکتی
است که قرار است دستگاه را وارد کند .آنها هم
وقتی پولشان را گرفتند ،ما را سر میدوانند و گاهی
بیشتر از  6ماه طول میکشد تا ما به تجهیزات مورد
نیازمان برسیم .پول هم دست آنهاست و کاری

از دست ما ساخته نیست .کال حرفهایی که زده
میشود با عمل فاصله زیادی دارد .االن کارخانههای
زیادی وجود دارند که میشود از ظرفیت خالی آنها
برای تولید استفاده کرد.
 منظورتان از ظرفیت خالی چیست؟
ببینید یک کارخانه ممکن است دستگاهها و
امکانات زیادی داشته باشد که از آنها استفادهای
نمیشود .از طرفی کسی ممکن است ایده داشته
باشد اما جایی برای تولید محصول نداشته باشد
و سرمایهای هم برای تاسیس کارخانه در دستش
نباشد .این شخص میتواند از ظرفیت خالی این
کارخانهها استفاده کند .محصول به اسم کسانی وارد
بازار میشود که ایده اولیه را داشتند و کارخانهدار
هم تنها هزینه دستگاههایش را میگیرد .این
کاریست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته
انجام میشود .شاید فرانسه  10کارخانه بیشتر برای
تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی نداشته باشد
اما با استفاده از همین ظرفیتهای خالی توانسته
برندهای زیادی را معرفی کند .مثال میبینید یک
شرکت 10 ،برند مختلف را تولید میکند.به این
شکل هم نخبهها با کمترین هزینه وارد سیستم
کاری میشوند و ایدههایشان را عملیاتی میکنند،
هم کارخانهها از ظرفیت خالی خود سود میبرند .اما
آنها با این امکانات آشنایی ندارد و این ظرفیتهای
خالی باید به نخبگان معرفی شود .متاسفانه به جای
این کارها هر روز چند نوبت جلسه میگذارند.
 باالخره برای تصمیمگیری برگزاری جلسه
الزم است .چرا در مرحله عملیاتی شدن ،کارها
بهمشکلمیخورد؟
بله باید جلسه وجود داشته باشد اما خروجی مفید هم
مهم است .مسئولین در این بخشها باید از افرادی
استفاده کنند که به مسائل و مشکالت این شرکتها
آشنا باشند .من در سمتهای مدیریتی هم بودهام
و میدانم مشکالت از کجا ناشی میشود 8 .سال
مسئول بخش بودم و  4سال هم رئیس آزمایشگاه
کل استان .نباید به تولید وجهه سیاسی بدهند .این
کار به تولید آسیب میزند .باید از اشخاصی استفاده
کرد که واقعا میتوانند و میخواهند مشکالت را حل
کنند و دلسوز هستند .
سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج 65

گزارش
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ژگ
و��های یک پژ�وهشگر موفق هستند؟
سارقان عیمل دانش�یه فاقد کدام ی

دزدهایی که با چراغ آمدند
 مسـیح فقـیهـی 
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دکتــر سیدحســن اســامی در مقالــهای بــا
عنــوان «چــو دزدی بــا چــراغ آید :ســرقت
علمــی در ســطح دانشــگاهی» مینویســد:
«اگــر شــخصی ،مقالــه یــا کتابــی را منتشــر
کنــد و در آن از نوشــتههای دیگــران بــه شــکل
مســتقیم یــا غیرمســتقیم اســتفاده نماید ،امــا از
اشــاره بــه منابــع نوشــتار خــود به شــکلی دقیق
و متعــارف بپرهیــزد یــا در ایــن کار کوتاهــی
نمایــد ،یــا چنــان وانمــود کنــد کــه ایــن نوشــته
زاده و حاصــل تامــات شــخصی خویــش اســت،
مرتکــب عملــی شــده اســت کــه بــه آن انتحال،
یعنــی بــه خــود بســتن و ســرقت علمــی
میگوینــد ».امــا چــه کســانی بیشــتر در ایــن
ورطــه میافتنــد و فاقــد کــدام ویژگیهــای
یــک پژوهشگــر موفــق هســتند کــه دستشــان
بــه ایــن نــوع دزدیهــا آلــوده میشــود؟
 .1از تفکــرات خــود بــرای انجــام پژوهش
اســتفاده نمیکنیــد
وقتــی قــرار اســت مقالــه علمــی یــا پایاننامــه
بنویســید ،از شــما انتظــار مـیرود کــه در مــورد
موضــوع مــورد نظــر مطالعــه کافــی داشــته
باشــید ،ســراغ افــراد آگاه در ایــن حــوزه برویــد،
منابــع و ماخــذی را کــه پیــش از ایــن مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه ،پیــدا و طبقهبنــدی
کنیــد و بــا اســتفاده از دادههــای بهدس ـتآمده
مقالــهای را در شــکل اصلــی یــا اورژینــال آن
عرضــه کنیــد .بــه عبــارت دیگــر قــرار اســت
شــما از اطالعــات قبلــی اســتفاده کنیــد تــا
دیــدگاه فعلــی خــود را بــر اســاس متدهــای
علمــی بنویســید .ســروکله امــوال مســروقه
ادبــی از کجــا پیــدا میشــود؟ از آنجایــی کــه
شــما نمیدانیــد چطــور بایــد اســتدالل کنیــد،
یــا اســتداللهای خــود را بــه روش علمــی
بپرورانیــد .البتــه منظــور ایــن نیســت کــه بــرای
پیشگیــری از ســرقت علمــی ادبــی اصــا از
عقایــد و آرای پژوهشگــران دیگــر اســتفاده
نکنیــد ،بلکــه قــرار اســت از نقــل عیــن ایــده
آنهــا در مقالــه خودتــان خــودداری کنیــد.

 .2بلــد نیســتید زمانتــان را مدیریــت
کنیــد
یکــی دو هفتــه بیشــتر تــا زمــان تحویــل
پروژهتــان باقــی نمانــده اســت و قطعــا هیــچ
چیــزی شــیرینتر از ایــن وسوســه وجــود نــدارد
کــه بخشهایــی از پژوهشهــای دیگــران
را کپــی و در مقالــه خودتــان پیســت کنیــد!
از آنجــا کــه وقــت کافــی بــرای تحقیقــات
اولیــه نداریــد و نوشــتن پایاننامــه یــا مقالــه
یــا پروژهتــان را تــا آخریــن وقــت بــه تاخیــر
انداختهایــد ،احتمــاال مجبــور میشــوید بــه
دســترنج دیگــران پاتــک بزنیــد ،چــون حتــی
آنقــدر وقــت نداریــد کــه بخشــی از جمــات
آنهــا را پــس و پیــش کنیــد! بــرای اینکــه
در ایــن دام نیفتیــد ،یــک راهحــل بیشــتر وجــود
نــدارد .آن هــم اینکــه قورباغهتــان را همــان
اول قــورت بدهیــد.
هفــت اصــل کلــی بــرای آمــوزش مدیریــت
زمــان بــه محققــان تــازهکار وجــود دارد ،از
جملــه:
ـ محاسبه مدت زمان انجام تمامی كارها
ـ تخمیــن اینکــه بــرای پیــدا کــردن هــر
منبــع یــا کتــاب چقــدر بایــد در کتابخانــه یــا
فضــای مجــازی وقــت بگذاریــد.
ـ تخمیــن مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای
مطالعــه یــک منبــع یــا یــک بخــش از کتابــی
کــه الزم داریــد.
ـ تخمیــن زمــان مــورد نیــاز بــرای
یا د د ا شــتبر د ا ر ی
ـ تخمین مدت زمان نهایی کردن پروژه
ـ تهیه جدول زمانی
ـ تبدیــل کارهــای بــزرگ بــه وظایــف
کوچــک و تکمیــل آنهــا در مــدت زمــان
بر نا مهر یز یشــد ه
 .3نمیتوانید بحثتان را به صورت روشن
ارائه دهید ،یا توانایی پاسخگویی به سوالها
و پیشفرضهای مطرحشده را ندارید
مقالــهای کــه بحــث روشــن نداشــته باشــد
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و صرفــا تکــرار نظریــات و ایدههایــی باشــد
کــه در مقــاالت قبلــی تکــرار شــده اســت،
بههیچوجــه نمیتوانــد در مجامــع علمــی
مطــرح شــود و بــه جایگاهــی برســد .محققانــی
کــه بــه تقلــب علمــی  -ادبــی دســت میزننــد،
اغلــب از ضعــف خــود بــرای روشــن کــردن
بحــث آگاه هســتند و بــه همیــن خاطــر در دام
میافتنــد.
 .4مهارت تحلیل و نقد ندارید
ازجملـــه کســـانی هســـتید کـــه صرفـــا
یکســـری اطالعـــات و عبـــارات را از مقـــاالت
دیگـــران اســـتخراج میکنیـــد و بـــدون
اینکـــه آنهـــا را نقـــد یـــا نظـــرات خـــود را
ب ــه آنه ــا اضاف ــه کنی ــد ،در مقال ــه خودت ــان
بـــه آنهـــا اشـــاره میکنیـــد؟ اگـــر پیـــش از
اســـتفاده از اطالعـــات یـــک منبـــع یکســـری
ســـوال مشـــخص را از خودتـــان بپرســـید و
س ــعی کنی ــد ب ــه آنه ــا پاس ــخ دهی ــد ،دیگ ــر
نیـــازی بـــه تقلیـــد و تقلـــب نداریـــد ،بلکـــه
میتوانیـــد آرای ســـایر پژوهشگـــران را
مـــورد ارزیابـــی و نقـــد قـــرار دهیـــد.
این سوالها شامل موارد زیر است:
ـ نويسنده مقاله کيست؟     
ـ منابــع مقالــه چیســت؟ چــه زمــان و در کجــا
منتشــر شــده است؟
ـ فرضيه اصلی نويسنده چه بوده است؟      
ـ آيــا نويســنده فرضيـهاش را بــا مــدارک کافــي
اثبــات کــرده اســت؟
ـ آيــا متــن علمــی ديــدگاه جديــدي را ارائــه
ميدهــد ،يــا فرضيــهاي را مجــددا بيــان
ميکنــد کــه در گذشــته بــا آن مواجــه
شــد هايد؟
ـ آيــا ايــن متــن علمــي ،بــا ســوالي کــه شــما در
حــال يافتن پاســخ آن هســتيد ،ارتباطــي دارد؟
 .5به اندازه کافی تحقیق نکردهاید
اگ ــر منابعت ــان ک ــم و مح ــدود باش ــد ،اص ــا
بعیـــد نیســـت کـــه مجبـــور بـــه ســـرقت
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ادب ــی ش ــوید .ه ــر مقال ــه پژوهش ــی نیازمن ــد
یکســـری مطالعـــات گســـترده اســـت تـــا
دیـــد بهتـــر و وســـیعتری دربـــاره مهمتریـــن
نظری ــات و تفاس ــیر مطرحش ــده در آن ح ــوزه
پی ــدا کنی ــد .در ضم ــن ه ــر چ ــه منابع ــي را
ک ــه ب ــه کار ميبري ــد ،بيش ــتر باش ــد ،مه ــارت
بيشـــتري بـــراي آميختـــن ايـــن منابـــع بـــا
يکديگـــر نيـــاز داريـــد و هـــر چـــه منابـــع
کمتـــر باشـــد ،بهطـــور تصادفيتـــري
ميتوانيـــد بـــا برداشـــتن بيـــش از حـــد
مطلـــب از يـــک منبـــع ،ســـرقت علمـــی یـــا
ادبـــی کنيـــد.
 .6بهخوبی یادداشت برنداشتهاید
برخــی از دانشــجويان موقــع یادداشــتبرداری
کلمــه بــه کلمــه از روی یــک منبــع
نســخهبرداری کــرده و موقــع نقــل آن عینــا
جملــه مــورد نظــر را تکــرار میکننــد .ایــن
مســئله ممکــن اســت بــه صــورت تصادفــی
اتفــاق افتــاده باشــد ،امــا بههرحــال نوعــی
ســرقت علمــی  -ادبــی اســت.
دقــت در یادداشــتبرداری احتمــال چنیــن
ســرقتهایی را کاهــش میدهــد .حتمــا یــک
سیســتم مشــخص بــرای متمایــز کــردن آنچه
مســتقيم از منابــع کپيبــرداري میکنيــد ،از
آنچــه خــود يادداشــت کردهایــد ،داشــته
باشــید .یادتــان باشــد کــه يادداشــتبرداري
فقــط نوشــتن کلمــات و نظــرات ديگــران
نيســت ،بلکــه شــما بايــد ديــدگاه خــود را در
مــورد مطالبــي کــه در حــال نــگارش آنهــا
هســتيد ،بيــان کنيــد .پــس از خــود بپرســيد:
ـ چــرا مــن از اطالعــات يادداشــتبرداري
ميکنــم ؟
ـ مــن چگونــه بايــد از ايــن يادداشــتها
اســتفاده کنــم؟
ـ چــه ارتباطــي بيــن مطالــب ايــن منبــع بــا
ســاير منابعــي کــه مــن خوانــدهام ،وجــود دارد؟
ـ آيا من منظور نويسنده را درک کردهام؟
ـ اگر نه ،چرا؟

 .7بلــد نیســتید چطــور بایــد بــه منابــع
مــورد اســتفادهتان اســتناد کنیــد
یکــی از مهمتریــن و رایجتریــن دالیلــی کــه
منجــر بــه ســرقت علمــی -ادبــی بهخصــوص
بــرای تازهکارهــا میشــود ،ایــن اســت کــه
نمیداننــد چطــور و چــه وقــت بایــد مطلبــی را
کــه نوشــتهاند ،بــه یــک منبــع ارجــاع دهنــد.
فرامــوش نکنیــد کــه همــه نقــل قولهــا در
تمامــي مقــاالت علمــی بايــد بــه منبــع اســتناد
شــود .همچنیــن هــر زمانــی کــه کلمــه يــا
ايــده يــا اطالعاتــي را از منابــع ديگــر در داخــل
مقــاالت خــود بــه کار ميبريــد ،بایــد منابعتــان
را مشــخص کنید .رفرنــس دادن نادرســت
يــا بدتــر از آن رفرنــس نــدادن در مقالــهای
کــه مشــغول نوشــتن آن هســتید ،ميتوانــد
بهعنــوان ســرقت علمــی -ادبــی در نظــر
گرفتــه شــود و بــرای شــما پیامدهایــی را در پی
داشــته باشــد .وقتــی بــرای یــک کلمــه یــا یــک
ایــده یــا یــک واقعیــت کــه در مقاله خــود به آن
اشــاره کردهایــد ،رفرنــس نمیدهیــد ،درواقــع
ایــن پیــام را بــه مخاطبتــان منتقــل میکنیــد
کــه ایــن ایدههــا متعلــق بــه خــود شماســت.
منبــع ،روشــي بــراي تهيــه مــدارک مســتند
بــراي حفاظــت از اظهــار نظرهــا و ادعاهــاي
شــخصي شــما ،در مقــاالت علمــی اســت .از
ســوی دیگــر شــما بــا نقــل قــول کــردن از

کارشناســان و صاحبنظــران موضــوع مــورد
بحــث ،وســعت مطالعــات و تحقيقــات خــود را
نشــان ميدهيــد.
 .8شـــیوههای درســـت نوشـــتن را
نیا مو ختها یـــد
از آنجایــی کــه خیلــی از دانشــجویان و
محققــان تــازهکار مهــارت کافــی بــرای نوشــتن
متــون علمــی ندارنــد ،ممکــن اســت بــه صورت
خــودآگاه و ناخــودآگاه دســت بــه ســرقت
علمــی -ادبــی بزننــد .ایــن جــزو مهارتهایــی
اســت کــه شــما بایــد در دانشــگاه آن را
بیاموزیــد .اگــر اولیــن مقالــه یــا پایاننامــهای
اســت کــه مینویســید:
ـ حتمــا زمــان کافــی بــرای نوشــتن مجــدد و
ویراســتاری در نظــر بگیریــد.
ـ مقــاالت حــوزه مــورد نظرتــان را بخوانیــد تــا
ببینیــد کــه همرشــتههای شــما از چــه زبانــی
بــرای نوشــتن اســتفاده کردهانــد.
ـ ســعی کنیــد از دامنــه بزرگتــری از کلمــات
اســتفاده کنیــد و مــدام یــک کلمــه یــا عبــارت
را تکــرار نکنیــد.
ـ موقــع نوشــتن حتمــا یــک فرهنــگ جامــع و
یــک فرهنــگ لغــت کنــار دســتتان بگذاریــد.
ـ مهارتهــاي خالصهنويســي و ترجمــه آزاد
خــود را ارتقــا دهيــد .
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پــدر یــا مــادر شــدن اتفــاق عجیبــی اســت کــه
نــه فقــط شــما را از نظــر احساســی درگیــر
میکنــد ،بلکــه چالــش بزرگــی هــم بــرای
شماســت تــا ببینیــد کــه آیــا میتوانیــد فرزنــد
موفقــی تربیــت کنید و بــه اصطــاح او را
بــه ســرانجام برســانید یــا نــه .صدهــا کتــاب
دربــاره مهارتهــای فرزندآمــوزی منتشــر
شده و انواع و اقســام دســتورالعملها در
ایــن زمینه وجــود دارد .مــا هــم قــرار نیســت
بــرای تربیــت فرزنــد موفــق نســخه بپیچیــم،
امــا پژوهشهــای روانشناســان در ایــن زمینــه
عوامــل موثــری را شناســایی کــرده اســت کــه
میتوانــد منجــر بــه موفقیــت در ایــن زمینــه
شــود .بــرای آشــنایی بــا ایــن عوامــل ادامــه
مطلــب را از دســت ندهیــد.

 .1انتظارات باالی والدین از فرزندان

اطالعــات بهدســتآمده از پژوهشــی کــه
در دانشــگاه کالیفرنیای آمریــکا و روی 6600
کــودک متولــد ســال  2001میــادی انجــام
گرفــت ،نشــان داد کــه انتظاراتــی که والدیــن
از فرزندانشــان دارنــد ،بهطــور مســتقیم
روی دســتاوردهای زندگــی فرزندانشــان اثــر
میگــذارد.
پروفسـ�ور نیـ�ل هـ�ال فـ�ن(  (�Neal Hal
 ،)fonسرپرســت ایــن تیــم تحقیقاتــی،
میگوید« :والدینــی کــه از کودکــی در
آتیــه فرزندشــان میبیننــد کــه او میتوانــد
به دانشــگاه راه پیــدا کنــد ،بهتــر میتواننــد
زندگــی کــودک را مدیریــت کننــد تــا او بتواند
بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد».
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داده اســت
کــه در  96درصــد مــوارد کودکانــی
که والدینشــان انتظارهــای باالیــی از آنهــا
داشــتند و امیــدوار بودنــد کــه فرزندشــان
بتواند وارد دانشگاه شــود ،بــه موفقیتهــای
بیشــتر و بهتری دســت یافتهانــد .ایــن
بررســیها دقیقــا همراســتا بــا پدیــده
روانشــناختی اثــر پیگمالیــون اســت کــه بــر

اســاس آن افــراد مختلــف نســبت بــه انتظاراتی
کــه دیگــران از آنهــا دارند ،واکنشهــای
مســتقیم نشــان میدهنــد .درواقــع
انتظارات والدیــن از فرزندانشــان نوعــی
پیشگویــی کامبخشــانه (self-fulfilling
 )prophecyرا در کــودکان به وجــود
مــیآورد تــا انتظار والدینشــان را تحقــق
ببخشــند و برای ایــن منظــور تمــام تالششــان
را انجــام دهنــد.

 .2رشایط اجتامعی و اقتصادی باالتر

متاســفانه بســیاری از کودکان و نوجوانــان در
فقر و شــرایط اقتصادی و اجتماعــی ضعیــف
زندگــی میکننــد کــه ایــن مســئله باعــث
محــدود شــدن بســیاری از تواناییهــای بالقــوه
آنهــا میشــود .دکتر دان پینــک (Dan
 ،)Pinkاز اعضــای ایــن تیــم تحقیقاتــی ،بــا
اشــاره بــه رشــد روزافــزون فقــر در میــان
خانوادههــای آمریکایــی میگویــد« :مطالعــه
مــا نشــان داده اســت کــه دانشآموزانــی
کــه در خانوادههایــی بــا شــرایط اقتصــادی
بهتر و رفــاه بیشــتر و درآمد باالتــر زندگــی
میکننــد ،در آزمــون پایــان دوره دبیرســتان
نمــرات باالتــری کســب میکننــد ».در ایــن
راســتا بــه نظــر میرســد که وضعیــت
اقتصادی و اجتماعــی خانــواده یکــی از
مهمتریــن عوامــل موثــر بر وضعیــت
تحصیلی و عملکــرد کودکان و نوجوانــان در
مدرســه اســت.

 .3سطح تحصیالت باالتر

در ســال  2014مطالعهای در دانشگاه میشیگان
توســط روانشناســی بــه نــام ســاندرا
تانــگ ( )Sandra Tangانجــام شــد و نشــان
داد کــه مادرانــی کــه در ســطح عالــی تحصیــل
کرده و مدارک دانشــگاهی دارنــد ،فرزنــدان
موفقتــری تربیــت میکنند و احتمــال
اینکــه فرزندشــان هــم از نظــر تحصیلــی
شــرایطی ماننــد آنهــا را بــه دســت آورد ،باالتــر
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اســت .ایــن مطالعــه روی بیــش از 14000
کــودک آمریکایــی انجــام گرفتــه کــه در فاصلــه
ســالهای  1998تــا  2007وارد کودکســتان
شــدهاند .نتایــج بهدســتآمده حاکــی از آن
اســت کــه مادرانــی کــه در ســنین پایین و بــا
مــدرک علمــی پاییــن بچــهدار شــدهاند،
فرزندانــی تربیــت کردهانــد کــه در ورود بــه
دانشــگاه خیلی موفــق نبودهانــد .مطالعــه
دیگــری در همیــن راســتا نشــان داده اســت کــه
مــدرک تحصیلــی پــدر یــا مادر در ســن هشــت
ســالگی کــودک میتوانــد بهخوبی وضعیــت
کــودک را از نظــر شــغلی و علمی در  40ســال
آینــده پیشبینــی کنــد.

 .4رشوع آموزش از سنین پایین

پژوهشــی جامــع کــه در ســال  2007روی
 35هــزار کــودک در دوره پیشدبســتانی
در آمریــکا ،کانادا و انگلســتان انجــام شــده،
حاکــی از اهمیــت شــروع آموزش و یادگیــری
از ســنین پاییــن اســت .جالــب اینکــه
کودکانــی کــه پیــش از ورود بــه مدرســه اعداد
را میشــناختند و با مفاهیــم ســاده ریاضــی
آشــنا بودنــد ،نــه فقــط در ایــن درس موفقیــت
بیشــتری داشــتند ،بلکــه در کســب مهــارت
خوانــدن هــم از ســایر همکالسیهایشــان
جلو میافتادنــد .بــر ایــن اســاس والدینی
کــه بــه نیازهــای کودکشــان بــرای شــناخت
محیــط اطــراف ســریعتر و بهتر واکنش
نشــان میدهنــد ،در آینــده فرزنــدان
موفقتــری هــم تربیــت میکننــد.

 .5بیتوجهــی بــه کیفیــت حضــور در
کنــار فرزنــدان

بســیاری از پدرها و مادرهــا تصــور میکننــد
کــه میزان وقتــی کــه بــرای فرزندشــان صــرف
میکننــد ،آینــده او را تحــت تاثیــر قــرار
میدهد و کــودک را در مســیر موفقیــت
هدایــت میکنــد .امــا مطالعــات نشــان
داده اســت کــه کیفیت و نــه کمیــت ایــن
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حضــور و وقتگذرانــی میتوانــد عاملــی
بــرای پیشبینــی فرزنــد شــما باشــد .درواقــع
اگــر هنگامــی کــه فرزندتــان  3تــا  11ســاله
اســت ،مــدام اســترس داشــته باشــید کــه
چطــور بــه کارهــای خانــه برســید ،ســرکار
برویــد ،مســئولیتهای همســریتان را
انجــام دهید و البــهالی همــه ایــن کارهــا
مــادر خوبــی هــم باشــید ،احتمالــش خیلــی
ضعیــف اســت کــه بتوانیــد رابط ـهای درســت
بــا فرزندتــان برقــرار کنیــد .ایــن مســئله
ناشــی از پدیــدهای بــه نــام ســرایت روانــی
اســت کــه باعــث میشــود احساســات شــما
مثــل بیمــاری ســرماخوردگی بــه فرزندتــان
هــم انتقــال پیــدا کنــد .بنابرایــن اگــر پــدر یــا
مــادری خســته ،عصبــی ،کالفــه یــا ســردرگم
هســتید ،انتظــار زیــادی اســت اگــر بخواهیــد
فرزنــدی شــاداب ،ســالم ،موفــق بــا آینــده
درخشــان داشــته باشــید.

 .6آموزش طرز فکر موفق به کودک

دکتـر ماریـا پوپـووا (،)Maria Popova
روانشـناس و اسـتاد دانشـگاه اسـتنفورد،
میگویـد همـه افـراد بـه دو شـیوه مشـخص
دربـاره موفقیـت فکـر میکننـد .گـروه اول
کسـانی هسـتند که تصور میکنند شـخصیت،
هـوش ،تواناییهـا و خالقیتشـان کامال ثابت و
مشـخص اسـت و به مـرور تغییـری نمیکند و
تحـت تاثیـر ویژگیهـای ژنتیکـی اسـت .گروه
دوم کسـانی هسـتند کـه شکسـت را بهعنـوان
مدرکـی بـرای کمهـوش بـودن در نظـر
نمیگیرنـد و بـاور دارنـد کـه بـا تلاش کردن
میتواننـد مهارتهایشـان را تقویـت کننـد.
پـس اگـر میخواهیـد فرزنـد موفقـی تربیـت
کنیـد ،بـه جـای اینکـه بـه او یـاد بدهیـد که
نمـره بیسـتی کـه در مدرسـه گرفتـه نتیجـه
هوشـش بـوده ،به او بفهمانید کـه این موفقیت
را بـا تلاش بـه دسـت آورده و میتوانـد ایـن
موفقیتهـا را در آینـده نیـز تکـرار کنـد و روز
بـه روز بیشـتر پیشـرفت کنـد .

راه درمان مادر دردها

 مـریم فـریدنـی 
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نسخه استرس را بپیچ

همــه مــا از طریــق ســایتهای اینترنتــی
و اخبــاری کــه در روزنامههــا و مجــات
میخوانیــم ،یــا از طریــق برنامههــای
تلویزیونــی بــا تاثیــرات اســترس بــر بــدن
آشــنا هســتیم و خیلــی وقتهــا کــه بــرای
دردهــای جســمی و روحیمــان بــه پزشــک
مراجعــه کردیــم ،ایــن پاســخ را شــنیدیم کــه
همــه ایــن نشــانهها ناشــی از اســترس اســت.
بخــش عمــده ایــن اســترسها زمانــی بــه مــا
وارد میشــود کــه ســر کار هســتیم و بایــد بــا
مســائل شــغلی دس ـتوپنجه نــرم کنیــم .آیــا
راهــی بــرای رفــع ایــن مشــکل وجــود دارد؟

اگر با مشرتی رسوکار دارید

اسـترس بخشـی جداییناپذیـر از مشـاغلی
اسـت کـه معمـوال بـا مشـتری بـه صـورت
مسـتقیم سـروکار دارد و ایـن مسـئله میتواند
در بلندمـدت شـما را خسـته کنـد و از پـا
بینـدازد .اگـر چنیـن شـغلی دارید ،چطـور در
پایـان روز میتوانیـد استرسـتان را از بیـن
ببریـد و بـه آرامـش برسـید؟
خودتـان را بـه چالش بکشـید :فرقـی نمیکند
کـه در محـل کار باشـید یـا در محیطهـای
دیگـر ،همیشـه بـرای خودتـان یکسـری
اهـداف قابـل دسـتیابی تعییـن کنیـد که در
عیـن حـال میدانیـد بـا انجامشـان میتوانیـد
بـه آرامـش برسـید و لـذت ببرید .یـاد گرفتن
نواختـن یـک سـاز میتوانـد یکـی از ایـن
هدفهـا باشـد .البتـه واقعـا مهـم نیسـت کـه
چـه هدفـی را انتخـاب میکنید ،چـون همین
کـه مشـغول یادگیـری میشـوید ،احسـاس
فعـال بـودن بـه سـایر بخشهـای زندگیتـان
هـم سـرایت میکنـد.
ورزش کـردن :وقتـی پـای کنترل اسـترس در
میـان اسـت ،ورزش کـردن بهعنـوان یکـی از
روشهـای شـفابخش مطـرح میشـود که مغز
شـما را از افـکار منفـی و نگرانکننـده پـاک
کـرده و کمک میکنـد تا راهحـل دلخواهتان
را پیـدا کنید.
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برای کمک کردن به دیگران داوطلب شوید

اگـر فرصـت پیوسـتن بـه گروههـای خیریـه
اجتماعـی را نداریـد ،حداقـل میتوانید هر روز
بـه یـک نفر کمـک کنید تـا احسـاس مثبت و
مفیـد بـودن را در وجـود خـود پـرورش دهید.

اگـر در زمینـه خدمات درمانی مشـغول
به کار هسـتید

درست است که کار شما به گونهای است که
سالمت و کیفیت زندگی دیگران را باال میبرد،
اما ممکن است استرس فراوانی را برای خودتان به
همراه داشته باشد .اینگونه مشاغل به تواناییهای
باالیی برای حل مسئله و کنترل اضطراب نیاز دارند.
چطور میشود که بدون پایین آورن کیفیت خدمات
ارائهشده استرس را در اینگونه مشاغل کاهش داد؟

بــه جــای کنــار آمــدن بــا اوضــاع،
اولویتبنــدی کنیــد

با انجام دادن مهمترین کارها در اولین ساعات روز
بهراحتی میتوانید وظایف شغلیتان را اولویتبندی
کنید .شاید نرسید همه وظایف شغلیتان را طی
روز تمام کنید ،ولی تا جایی که ممکن است ،تا
دیروقت سر کار نمانید ،چون این عادت باعث
میشود کیفیت کارتان به مرور پایین بیاید.

مثبت فکر کنید

یاد بگیرید که ذهنتان را روی چیزهایی که
باعث میشود احساس شادی و قدرشناسی
داشته باشید ،متمرکز کنید .اگر الزم است،
فهرستی از همه چیزهایی تهیه کنید که باعث
استرس شما میشوند ،چون این کار باعث
میشود دید بهتری نسبت به موضوع پیدا
کنید ،بهخصوص وقتی حجم کارتان جوری
زیاد است که پایانناپذیر به نظر میرسد.

کارهایـی را بکنیـد کـه از انجامشـان
لـذت میبریـد
در طـول روز زمانهایـی را فقـط بـه خودتـان
اختصـاص داده و در ایـن مـدت کارهایـی

را انجـام دهیـد کـه باعـث شـادی خودتـان
میشـود و شـما را سـر حـال مـیآورد .ایـن
کار باعـث میشـود بـرای روزهـای شـلوغ و
پراسـترس کاری انـرژی کافـی داشـته باشـید.

مشاغل حساس و پراسرتس

بعضی از مشاغل هستند که بخش زیادی از
زمان شما را به خودشان اختصاص و اصال سبک
زندگیتان را تغییر میدهند .فشار و غیرقابل
پیشبینی بودن روند کار در اینگونه مشاغل
یکی از عوامل ایجاد استرس است.
چطور میتوان با آن کنار آمد؟

پیش بیاید ،باید چه راهحلی را برای رفع آن
انتخاب کنند؟

اجتامعی باشید

فرقــی نمیکنــد کــه بــا خانــواده تعامــل
داشــته باشــید یــا بــا دوســتان و همکارانتــان،
چــون ایــن تعامــات بهطــور کلــی
کاهشدهنــده اســترسهای فــردی اســت.
ایــن کار باعــث میشــود در موقعیتهــای
چالشبرانگیــز بتوانیــد از دیدگاههــای

کنــرل اوضــاع را بــه دســت
بگیریــد

اگــر مــدام بــا خودتــان فکــر
کنیــد کــه نمیتوانیــد از
عهــده انجــام ایــن کار بربیاییــد،
فقــط پیشگوییهــای ذهنــی
منفیتــان را تحقــق میبخشــید.
پــس مثبــت فکــر کنیــد و بــا هــر
چالشــی کــه بــر ســر راهتــان بــه
وجــود میآیــد ،همــان موقــع
روب ـهرو شــوید .ایــن کار کیفیــت
زندگیتــان را نیــز بــاال میبــرد.

آنچه را که منیتوانید تغییر دهید ،بپذیرید

اگــر مشــکلی پیــش میآیــد کــه واقعــا
میدانیــد بــرای حــل آن کاری از دســت شــما
ســاخته نیســت ،ســردرگم نشــوید و کنترلتــان
را از دســت ندهیــد .بلکــه ایــن موضــوع را
بپذیریــد کــه شــما قــادر بــه تغییــر ایــن
وضــع نیســتید .در عــوض نیــروی ذهنــی
و جســمیتان را در حوزههایــی متمرکــز
کنیــد کــه روی آنهــا نفــوذ داریــد.

کار کردن برای خود

بعضی افراد هم هستند که برای خودشان کار
میکنند .در این حالت اگر استرسی برایشان

دیگــران نیــز اســتفاده و روی کمکشــان
حســاب کنیــد.

از عادتهای ناپسند دوری کنید

درســت اســت کــه کافئیــن یــا نیکوتیــن
ســیگار بهطــور موقــت میتوانــد شــما را
آرام کنــد ،امــا در بلندمــدت عــوارض فراوانــی
را بــرای شــما ایجــاد خواهــد کــرد.

خوشبین باشید

همـه ذهنتـان را روی نـکات منفـی متمرکـز
نکنیـد و در عـوض سـعی کنید افـق فکریتان
را عـوض کـرده و جور دیگری بـه موقعیتهای
اسـترسزا نـگاه کنید .
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مصیبتهایامتحانی
 حمـیده حقـیقـی 
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ما اگر سالم سالم هم باشیم ،شب امتحان ممکن
است یکدفعه دچار سردرد یا تهوع شویم که
اغلب اوقات این حالتها ناشی از استرس بیش
از حدمان برای امتحان روز بعد است .بههرحال
قطعا این مسئله روی عملکردمان تاثیر منفی
دارد و باید زودتر رفع شود تا بتوانیم در آرامش
امتحانمان را بدهیم .برای اینکه بدانید در
اینجور مواقع باید چه کار کنید ،در ادامه شما را
با شش مشکل شایع شب امتحان و درمانهای
خانگیشان آشنا میکنیم.

اگر دنداندرد گرفتید

از آنجایی که دنداندرد هرگز خبر نمیکند
و ممکن است یکدفعه شب یا روز امتحان
سروکلهاش پیدا شود و نتوانید فورا خودتان
را به پزشک برسانید ،بهتر است همیشه کمی
روغن میخک در منزل داشته باشید .مالیدن
روغن میخک روی لثه فضای دهان را ضدعفونی
میکند و درد را تا حدی تسکین میدهد.
استفاده از عصاره وانیل نیز همین اثر را دارد
و میتواند آنقدر درد را آرام کند که امتحانتان
را بدهید و بهخاطر درد از درس و مشق نیفتید.
همچنین میتوانید عصاره نعناع مخلوطشده با
آب را در دهانتان نگه دارید و بعد از  30ثانیه
بیرون بریزید.

اگر گوشتان درد گرفت

ش یا
اگر یکدفعه متوجه شدید که گو 
گوشهایتان دچار درد شده و چند ساعت
بعد باید سر جلسه امتحان حاضر شوید ،اصال
دستوپایتان را گم نکنید .یک کیسه آب گرم
آماده کنید تا روی گوشهایتان بگذارید .استفاده
از مسکنی مثل استامینوفن نیز در کاهش درد تا
زمان رفتن نزد پزشک متخصص میتواند موثر
باشد .اما بهتر است سرخود آنتیبیوتیک نخورید.
اگر درد ناشی از عفونت خفیف هم باشد ،بنا
به توصیه متخصصان طب سنتی چکاندن کمی
روغن زیتون میتواند تا حدی وضعیت را بهتر
کند.

اگر کهیر زدید

کهیر و واکنشهای آلرژیک در فصل بهار
بسیار شایع هستند و با ایجاد خارش میتوانند
تمرکز شما را بهشدت به هم بریزند .پس اگر
شب امتحان کهیر زدید ،مقداری سوپ جو یا
عدسی بخورید و بعد به حمام بروید و بدنتان را
با روغن بنفشه ماساژ دهید .این کار به رفع کهیر
کمک میکند .همچنین تا قبل از رسیدن زمان
امتحان چند لیوان شربت آبلیموی تازه بخورید
تا بدنتان از خارش بیفتد.

اگر رسدرد گرفتید

یکی از شایعترین مشکالت شب امتحان چه در
کودکان و چه در بزرگساالن سردرد است که امان
میبرد و همه تمرکز فرد را به هم میریزد .اگر شما
درست شب امتحان دچار چنین وضعیتی شدید،
چند دقیقه در تاریکی کامل استراحت کنید و بعد با
گلهای یاس یک فنجان دمنوش درست کنید که
هم خاصیت ضدعفونیکنندگی دارد و هم عالیم
سردرد و سرماخوردگی را از بین میبرد .استفاده از
دمنوش بابونه نیز همین خاصیت را دارد ،بهخصوص
اگر سردرد از نوع میگرنی باشد.

اگر دچار دلدرد و اسهال شدید

دمنوش دارچین در اینجور مواقع درست مثل
آبی است که روی آتش ریخته میشود و به دلیل
اینکه مقوی معده است ،هم نفخ و هم اسهال
را درمان میکند .اگر طعم دارچین را دوست
ندارید ،میتوانید دمنوش مرزه یا به را امتحان
کنید .در ضمن حتما چند نوبت در روز ماست
بخورید و مراقب باشید مایعات کافی مصرف
کنید تا دچار کمآبی نشوید.

اگر استفراغ کردید

شاید استرس امتحان باعث شود که دچار
استفراغ و تهوع شوید .در این حالت از خوردن
نوشابه خودداری کنید و در عوض بهآرامی
مقداری آب سیب بخورید و برای خودتان چای
زنجبیل دم کنید تا تهوع رفع شود .
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ین
بواکر یمگوید
اکرآفر�  16ساهل از شیوه منحرصبهفردش ب�ای کس 
گزارش

تجارتی برای نجات زمین
 مـهرآسـا تبـریزی 
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مایا پن یکی از جوانترین
کارآفرینهای دنیاست که
در سال  2000در آمریکا به
دنیا آمده و از هشت سالگی
کسبوکار و تجارت شخصی
خودش را راه انداخته .او در
یک بازی دو سر برد ،هم به
سود خود و مشتریهایش فکر
میکند و هم به کره خاکی که
در آن زندگی میکند .او در
یک سخنرانی تد که در سال
 2014انجام شده ،میگوید که
چطور توانسته بهعنوان یک
کارآفرین دوستدار محیط
زیست به موفقیت برسد.

از وقتـــى كـــه توانســـتم مـــداد شـــمعى را
در دســـتم بگيـــرم ،طراحـــى میكـــردم و
از ســـه ســـالگی کتابچههـــای انیمیشـــن
متحـــرک میســـاختم .در آن ســـن ،یـــاد
گرفتـــم كـــه انيماتـــور کیســـت و چـــه کار
میکن ــد .ی ــادم هس ــت تلويزي ــون برنامــهای
درب ــاره ش ــغلهايى پخ ــش ک ــرد ك ــه اكث ــر
بچههـــا چیـــزی دربارهشـــان نمىدانســـتند.
وقتـــى فهميـــدم انيماتورهـــا كارتونهايـــى
را مىســـازند كـــه در تلويزيـــون مىبینـــم،
فـــورا گفتـــم« :ایـــن دقیقـــا همـــان چیـــزی
اســـت کـــه مـــن میخواهـــم باشـــم».
نمیدانـــم ایـــن را تـــوی ذهنـــم گفتـــم یـــا
بلن ــد بلن ــد ،ام ــا ای ــن لحظ ــه تعریفکنن ــده
باقـــی زندگـــیام بـــود.
انيميشـــن و هنـــر همیشـــه عشـــق اول مـــن
بـــوده ،امـــا عالقـــهام بـــه فنـــاوری باعـــث
شـــد جرقـــه «ظرفهـــای بداندیـــش» در
ذهن ــم زده ش ــود .آن موق ــع ویروس ــی ت ــوی
کامپیوتـــرم بـــود و مـــن ســـعی داشـــتم از
شـــرش خـــاص شـــوم و یکدفعـــه بـــا
خـــودم فکـــر کـــردم چـــی میشـــد اگـــر
ویروسهـــا ،دنیـــای کوچـــک خودشـــان
را درون کامپیوتـــر داشـــتند؟ شـــاید یـــک
رســـتوران؛ جاییکـــه بـــا هـــم مالقـــات
میکننـــد و کارهـــای ویروســـی انجـــام
میدهنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب « ظرفهـــای
بداندیـــش» متولـــد شـــدند!
در ســـن چهـــار ســـالگی ،پـــدرم نشـــانم
داد کـــه چطـــور میتوانـــم قطعـــات یـــک
کامپیوتـــر را از هـــم جـــدا و دوبـــاره آنهـــا
را ســـرهم کنـــم .ایـــن کار زمینـــهای بـــرای
عالقـــه مـــن بـــه فنـــاوری شـــد .اولیـــن
وبســـایت خـــودم را بـــه صـــورت HTML
ســ�اختم و االن دامرم  JavaScriptو �Py
 thonیـــاد میگیـــرم .همچنیـــن روی
یـــک ســـریال انیمیشـــن کار میکنـــم کـــه
«گردهافشـــانها» نـــام دارد و دربـــاره
زنبورهـــا و دیگـــر گردهافشـــانهایی اســـت
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در محیـــط زیســـت مـــا وجـــود دارنـــد و
اینکـــه چـــرا وجودشـــان تـــا ایـــن حـــد
بـــرای مـــا مهـــم اســـت .مـــن میدانســـتم
کـــه اگـــر گیاهـــان بـــا اســـتفاده از ایـــن
گردهافشـــانها ،گردههـــای خودشـــان را
در محی ــط پخ ــش نکنن ــد ،هم ــه مخلوق ــات،
از جملـــه خودمـــان کـــه بـــه گیاهـــان
وابســـته هســـتیم ،میمیریـــم .بنابرایـــن
تصمیـــم گرفتـــم ایـــن مخلوقـــات باحـــال و
بام ــزه را دور ه ــم جم ــع کن ــم و ی ــک تی ــم
ابرقهرمـــان بســـازم!
همـــه انیمیشـــنهای مـــن بـــا یکســـری
ایـــد ه خـــاص شـــروع میشـــوند ،امـــا ایـــن
ایدههـــا چـــه چیزهایـــی هســـتند؟ ایدههـــا
میتواننـــد جرقـــه یـــک حرکـــت بـــزرگ
را بزننـــد .ایدههـــا ،همـــان فرصتهـــا و
نوآوریهـــا هســـتند .ایدههـــا درحقیقـــت
آن چیـــزی هســـتند کـــه باعـــث حرکـــت رو
بـــه جلـــوی جهـــان میشـــوند .اگـــر ایدههـــا
نبودنـــد ،االن بـــه ایـــن حـــد از پیشـــرفت
در فنـــاوری ،پزشـــکی ،هنـــر ،فرهنـــگ و...
نمیرســـیدیم و حتـــی نمیدانســـتیم
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چط ــور زندگ ــی کنی ــم .م ــن در س ــن هش ــت
ســـالگی ایدههایـــم را برداشـــتم و تجـــارت
خـــودم را شـــروع کـــردم و اسمشـــان را
ایدههـــای مایـــا گذاشـــتم .ایـــن ایدههـــای
غیرانتفاعـــی مـــن ،درواقـــع ایدههـــای مایـــا
بـــرای حفـــظ ســـیاره زمیـــن بـــود .حـــاال
مـــن پوشـــاک و زیـــورآالت دوســـتدار
محیـــط زیســـت درســـت میکنـــم .االن 13
ســـالم اســـت و بـــا اینکـــه تجارتـــم را در
ســـال  ۲۰۰۸شـــروع کـــردم ،ســـفر هنـــری
مـــن پیـــش از اینهـــا شـــروع شـــده اســـت.
مـــن همیشـــه بهشـــدت تحـــت تاثیـــر هنـــر
بـــودم و میخواســـتم آن را در هـــر کاری
کـــه میکـــردم ،دخالـــت بدهـــم ،حتـــی
تـــوی تجارتـــم .پارچههـــای مختلـــف را از
گوشـــه و کنـــار خانـــه پیـــدا میکـــردم و
میگفتـــم« :ایـــن میتوانـــد یـــک شـــال
یـــا یـــک کاله باشـــد ».مـــن تمامـــی ایـــن
ایدههـــا را بـــرای طراحیهایـــم داشـــتم
و متوجـــه شـــدم وقتـــی کارهـــای خـــودم
را تنـــم میکنـــم ،آدمهـــا جلویـــم را
میگیرنـــد و میگوینـــد« :وای ،واقعـــا

زیباســـت .از کجـــا میتوانـــم یکـــی مثـــل
ایـــن را پیـــدا کنـــم؟» آن موقـــع بـــود کـــه
بـــا خـــودم فکـــر کـــردم حـــاال میتوانـــم
تجـــارت شـــخصیام را شـــروع کنـــم.
هنـــوز هشـــت ســـالم بیشـــتر نبـــود و هیـــچ
طـــرح تجـــاری نداشـــتم .تنهـــا میدانســـتم
کـــه میخواهـــم کارهـــای زیبایـــی ارائـــه
کنـــم کـــه بـــرای محیـــط زیســـت خطـــری
نداشـــته باشـــند تـــا بـــه ایـــن ترتیـــب
دیـــن خـــودم را بـــه ایـــن ســـیاره ادا کنـــم.
مـــادرم بهـــم یـــاد داد کـــه چطـــور خیاطـــی
کنـــم .تـــوی ایـــوان پشـــتی خانهمـــان
مینشســـتم و ایـــن ســـربندهای کوچـــک را
بـــا روبانهـــای رنگـــی درســـت میکـــردم
و قیمـــت و اســـم هـــر کـــدام را روی آنهـــا
مینوشـــتم .ســـپس شـــروع بـــه درســـت
ک ــردن چیزه ــای بیش ــتری ک ــردم ،ازجمل ــه
کاله ،ش ــال و کی ــف .بــهزودی ش ــروع ک ــردم
بـــه فـــروش و ارســـال تولیداتـــم بـــه همـــه
جـــای دنیـــا و مشـــتریهایی از دانمـــارک،
ایتالیـــا ،اســـترالیا ،کانـــادا و ...پیـــدا کـــردم.
وقتـــش رســـیده بـــود کـــه چیزهـــای
بیشـــتری در مـــورد تجـــارت یـــاد بگیـــرم.
چیزهایـــی مثـــل بازاریابـــی ،برندســـازی،
ایـــن کـــه چطـــور بـــا مشـــتریهایم در
ارتبـــاط بمانـــم و شـــاهد باشـــم کـــه چـــه
چیزهایـــی بیشـــترین و کمتریـــن میـــزان
فـــروش را دارنـــد .بـــهزودی تجارتـــم شـــروع
بـــه اوج گرفتـــن کـــرد .بعـــدش یـــک روز ،از
مجلـــه فوربـــس بـــا مـــن تمـــاس گرفتنـــد
ـ ــآن موق ــع  10س ــالم ب ــود (خن ــده)ـ چ ــون
میخواســـتند مـــن و شـــرکتم را در یکـــی از
مقاالتشـــان معرفـــی کننـــد.
آدمهـــای زیـــادی از مـــن میپرســـند
کـــه چـــرا تجارتـــت دوســـتدار محیـــط
زیســـت اســـت؟ بایـــد بگویـــم از وقتـــی
کـــه کوچـــک بـــودم ،شـــور و اشـــتیاق
زیـــادی بـــه محافظـــت از محیـــط زیســـت
و مخلوقاتـــش داشـــتم .والدینـــم از همـــان

ســـن کـــم یـــادم دادنـــد کـــه دِینـــم را ادا
کنـــم و یـــک خدمتگـــزار خـــوب بـــرای
محی ــط زیس ــت باش ــم .م ــن ش ــنیده ب ــودم
رنگـــرزی پوشـــاک و حتـــی رونـــد تولیـــد
بعضـــی از ایـــن محصـــوالت بـــرای انســـانها
و گیاه ــان مض ــر اس ــت ،بنابرای ــن تحقیق ــات
خـــودم را شـــروع کـــردم و پـــی بـــردم کـــه
حتـــی بعـــد از اینکـــه فراینـــد رنگـــرزی
کامـــل میشـــود ،مســـئلهای مثـــل پـــودر
کـــردن مـــواد یـــا از بیـــن بـــردن پودرهـــای
خشکشـــده وجـــود دارد کـــه بـــر محیـــط
زیســـت تاثیـــر منفـــی میگـــذارد .ایـــن
اقدامــات هــوا را آلــوده و آن را بــرای هرکــس
ی ــا ه ــر چی ــزی ک ــه استنش ــاقش میکن ــد،
مســـموم میکنـــد .بنابرایـــن وقتـــی تجارتـــم
را ش ــروع ک ــردم ،دو چی ــز را میدانس ــتم :اول
اینکـــه همـــه محصوالتـــم بایـــد دوســـتدار
محیـــط زیســـت باشـــند و دوم اینکـــه مـــن
بایـــد  ۱۰تـــا  ۲۰درصـــد از ســـودی را کـــه
بـــه دســـت مـــیآورم ،بـــه ســـازمانهای
محیـــط زیســـت و خیریههـــای جهانـــی
و محلـــی بدهـــم .حـــاال حـــس میکنـــم
بخشـــی از مـــوج نـــوی کارآفرینانـــی هســـتم
ک ــه تنه ــا دنب ــال تجارت ــی موف ــق نیس ــتند،
بلکـــه خواســـتار آینـــدهای پایدارنـــد .حـــس
میکنـــم کـــه قـــادر بـــه بـــرآورده کـــردن
نیازهـــای مشـــتریانم هســـتم ،بـــدون
اینکـــه امـــکان زندگـــی نســـلهای آینـــده
را در فردایـــی ســـبزتر بگیـــرم.
مـــا در دنیایـــی زیبـــا ،بـــزرگ و رنگارنـــگ
زندگـــی میکنیـــم و ایـــن مـــرا بیشـــتر
بـــه نجـــات زمیـــن عالقهمنـــد میکنـــد.
امـــا اینکـــه بگذاریـــم چیزهایـــی کـــه در
دنیـــای مـــا میگذرنـــد فقـــط از ذهنمـــان
عبـــور کنـــد ،کافـــی نیســـت ،بلکـــه الزم
اســـت بـــا قلبمـــان بـــه آنهـــا بپردازیـــم
تـــا جرقههایـــی در ذهنمـــان زده شـــود و
ایـــن همـــان وقتـــی اســـت کـــه فرصتهـــا و
نوآوریهـــا خلـــق میشـــوند .
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ن خ�بههای مد� یت خ
سن یمگویند
ی
گزارش

 18باور مدیریتی مهم
 انسـیه مهـدیبیک 

هنری فورد ،کارآفرین ،مخترع،
نویسنده و نظریهپرداز آمریکایی
و موسس شرکت خودروسازی
فورد در سال ۱۹۰۳
اگر میخواستم نظر مردم را
بپرسم که چه میخواهند ،احتماال
میگفتند اسبهای سریعتر!

سر ریچارد چارلز نیکوالس
برانسون ،کارآفرین و سرمایهگذار
بریتانیایی ،رئیس و بنیانگذار گروه
شرکتهای ویرجین و چهارمین
شهروند ثروتمند بریتانیایی در سال
 2012به انتخاب مجله فوربس
با رعایت دستورالعملهای موجود
راه رفتن را یاد نمیگیری ،بلکه
باید راه بروی و زمین بخوری.

بیل گیتس ،کارآفرین ،بازرگان،
سرمایهدار موفق آمریکایی
و موسس مایکروسافت و
ثروتمندترین مرد جهان
ناراضیترین مشتریهای شما،
مهمترین منبعی هستند که برای
یادگیری در اختیار دارید.

کارلوس اسلیم ،کارآفرین ،بازرگان و
سرمایهدار مکزیکی لبنانیتبار که بر
پایه رتبهبندی وال استریت ژورنال
و مجله فرچون و فوربس ،از ماه اوت
سال  ۲۰۰۷بهعنوان یکی از سه مرد
ثروتمند جهان شناخته میشود
من خیلی به شانس معتقد
نیستم ،بلکه به پیشآمد و
کار و تالش اعتقاد دارم.
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کریس گاردنر ،کارآفرین و میلیاردر
اهل ایاالت متحده آمریکا که
در دهه  ۱۹۸۰بیخانمان بود
هرگز اجازه ندهید که کسی بگوید از
عهده انجام کاری برنمیآیید .حتی
به من هم چنین اجازهای ندهید.

چارلز داروین ،زیستشناس و
طبیعیدان بریتانیایی مشهور
قرن نوزدهم و مشهورترین چهره
علمی «فرضیه تکامل»
نه قویترین گونهها آنهایی هستند
که باقی میمانند و نه باهوشترینشان،
بلکه آنهایی به بقایشان ادامه میدهند
که آمادگی بیشتری برای تغییر دارند.

موفقیت چطور به دست میآید و مدیران
موفق دنیا چه ویژگیهایی دارند که
میتوانند نام شرکتشان را در دنیا سر
زبانها بیندازند؟ آنها از چه اصولی پیروی
میکنند و به چه مفاهیمی باور دارند؟
در ادامه میتوانید  18باور مدیریتی مهم
را از زبان  18نخبه مدیریت بخوانید.

کنراد هیلتون ،موسس مجموعه
هتلهای معظم هیلتون
من یاد گرفتم که با نشستن
توی صندلی راحت ،هرگز
به هیچجا نمیرسیم.

دنیل اک ،مدیر اجرایی سایت
 Spotifyکه در کمتر از یک
سال موفق به ارائه بیش از
شش میلیون قطعه موسیقی
به کاربران آنالین شد
من مخترع نیستم ،فقط میخواهم
هر چیزی را بهتر کنم.

انزو فراری ،موسس
شرکت فراری ،تولیدکننده
اتومبیلهای سوپراسپورت
حق همیشه هم با مشتری نیست!

جیانی ورساچه ،کارآفرین
و موسس شرکت پوشاک
ورساچه و خانه مد ایتالیایی
من هرگز زمین نخوردم.
من همیشه میجنگم.

گای کاواساکی ،کارآفرین و
بازرگان و بنیانگذار و مدیرعامل
شرکت فناوری Garage
شکستهای بلندپروازانه و باشکوه
چیزهای واقعا خوبی هستند!

هاوارد شولتز ،کارآفرین ،اقتصاددان،
سرمایهدار ،نویسنده و مدیر ارشد
اجرایی و مدیر استارباکس
موفقیت بهترین چیز است ،اگر
آن را با دیگران سهیم شوید.
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جی.آر.دی تاتا ،بازرگان
هندی – فرانسوی و بنیانگذار
شرکت خودروسازی تاتا
من هرگز عالقهای به پول درآوردن
نداشتم و هیچکدام از تصمیمهایم
را تحت تاثیر این مسئله نگرفتم
که آیا کاری که میکنم ،پول
و ثروت به همراه دارد یا نه.

جان دی .راکفلر ،سرمایهدار و
بنیانگذار شركت نفتی استاندارد
اویل مهمتر از اینکه کارتان را
درست انجام دهید ،این است که
بگذارید دیگران ببینند که شما
کارتان را درست انجام میدهید.
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جک ما ،کارآفرین ،صنعتگر
و مدیر ارشد اجرایی چینی
و موسس گروه علی بابا
هرگز تسلیم نشوید .امروز سخت
است ،فردا از این هم بدتر است ،اما
روز بعد از آن حسابی درخشان است.

جف بزوس ،کارآفرین و سرمایهگذار
آمریکایی در زمینه اینترنت و
مدیرعامل و موسس آمازون
نام و نشان تجاری برای یک شرکت
درست مثل شهرت برای یک فرد
است .شما شهرتتان را با انجام
موفقیتآمیز کارهایی کسب میکنید
که واقعا سخت و دشوار است.

لری الیسون ،از بنیانگذاران و
مدیرعامل شرکت اوراکل ،یکی
از شرکتهای عمده در زمینه
نرمافزارهای پایگاه داده
وقتی دست به نوآوری میزنید،
باید خودتان را برای شنیدن
این اظهار نظر آماده کنید
که آدم احمقی هستید.

الری پیج ،کارآفرین و مبتکر
که به همراه سرگئی برین
شرکت گوگل را بنا نهاد
اگر پول انگیزه ما بود ،خیلی وقت
پیش کمپانیمان را میفروختیم
و وقتمان را به استراحت
در ساحل میگذراندیم.

گزارش

لکنل ساندرز چطور شکست را
ن
غذا�
دور زد و ب ز�رگت� ی ن� ج
ز� ی� ه ی
فستفود دنیا را ساخت؟

بیخانمان میلیون دالری
 پریچهـر طاهـری 
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کیافسـی ( )KFCمخفـف عبـارت
انگلیسـی  Kentucky Fried Chickenبه
معنـای مرغ سـوخاری کنتاکی اسـت که نام و
موفقیتـش بـا نام کلنـل هارلنـد دیوید
سـاندرز گره خورده است؛ مردی
کـه حتی پیـری و بـاال رفتن
سن نتوانسـت مانعش شود
و اگرچـه شکسـتهای
ریـز و درشـتی را تجربـه
کـرد ،امـا توانسـت
آنهـا را تبدیـل بـه پلی
بـرای پیـروزی کنـد
تـا صاحـب بزرگتریـن
زنجیـره غذایـی فسـتفود
دنیـا شـود.

ماهی را هر وقت از آب بگیری ،تازه است!

کلنـل سـاندرز در سـال  1890بـه دنیـا آمـده
و از سـال  1930مـرغ کنتاکـی میفروخـت،
امـا وقتـی کسـبوکار شـخصی خـود را راه
میانداخـت ،بیـش از  70سـال سـن داشـت.
او تـا قبـل از اینکـه رسـتوران خـود را راه
بینـدازد ،شـغلهای زیـادی را امتحـان کـرده
بـود؛ از کار در راهآهـن و فـروش بیمـه گرفتـه
تـا راهانـدازی کشـتیها و قایقهـای تفریحـی.
او حتـی بـه مـدت پنـج سـال وکیـل بـود و
کار حقوقـی میکـرد ،امـا از زمانـی کـه در
یـک دادگاه بـه مـوکل خـودش حملـه کـرد،
دیگـر در ایـن شـغل نمانـد .البتـه تجربههـای
پراکنـدهای کـه در ایـن مـدت به دسـت آورده
بـود ،خیلـی در راهانـدازی کیافسـی به کلنل
سـاندرز کمـک نکـرد ،امـا ایـن مسـئله کـه او
خیلـی شـغلش را عـوض میکـرد ،باعث نشـد
امیـدش را بـرای پیـدا کـردن کاری کـه واقعـا
دوسـتش دارد و میتوانـد در آن موفـق شـود،
از دسـت بدهـد .کلنل سـاندرز مصـداق عینی
کسـانی اسـت که به ایـن ضربالمثـل قدیمی
اعتقـاد راسـخ دارنـد کـه ماهـی را هـر وقت از
آب بگیـری ،تـازه اسـت.
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یـک کار بکنیـد ،ولـی همان یـک کار را
بـه بهرتیـن نحـو ممکـن انجـام دهید

س ــاندرز در س ــال  1929در ایال ــت کنتاک ــی
یـــک پمـــپ بنزیـــن راه انداخـــت
و افتتـــاح رســـتوران شـــخصی
در مجـــاورت ایـــن پمـــپ
بنزیـــن فقـــط بـــرای
تنـــوع بـــود ،امـــا غـــذای
عالـــیای کـــه بـــه
مشـــتریها مـــیداد،
باعـــث شـــد پمـــپ
بنزیـــن روز بـــه روز
شـــناختهتر شـــود و
باالخـــره کار بـــه جایـــی
رســـید کـــه او تصمیـــم
گرفـــت پمـــپ بنزیـــن را تعطیـــل
کنـــد و همـــه تمرکـــزش را روی مدیریـــت
رس ــتورانش بگ ــذارد .البت ــه ای ــن اولی ــن ب ــار
نبـــود کـــه یکـــی از بنیانگـــذاران رســـتوران
فســـتفود از کســـبوکار قبلـــی خـــود،
بـــرای گســـترش آنچـــه در آن تخصـــص
داشـــت ،کنارهگیـــری کـــرد .بهعنـــوان
نمونـــه بـــرادران مـــک دونالـــد نیـــز اولیـــن
رســـتوران خـــود را بـــه باربیکیـــو اختصـــاص
داده بودنـــد ،امـــا بعـــدا متوجـــه شـــدند کـــه
ح ــدود  ۸۰درص ــد از س ــود آنه ــا از ف ــروش
همبرگـــر بـــه دســـت میآیـــد.

تبلیـغ دهـان بـه دهـان بهرتیـن شـیوه
تبلیغاتـی اسـت

در زمانـی کـه سـاندرز میخواسـت کیافسـی
را گسـترش دهـد ،نه خبـری از فیسبـوک بود
نـه اینسـتاگرام کـه مشـتریها تصویـر غذاهای
خوشمـزه را روی شـبکههای مجـازی بـا
دیگـران سـهیم شـوند و بـرای سـاندرز تبلیـغ
کننـد .امـا او بـا هوشـمندی تمـام از روش
تبلیغـات شـفاهی اسـتفاده کـرد که ایـن روش
را از کتابـی تحت عنـوان «ماجراهای خوب غذا
خـوردن» نوشـت ه دانکن هاینـز وام گرفتـه بود.

تسلیم شدن قدغن

تجارت سـاندرز روزبهروز به رشـد و شـکوفایی
خـود ادامـه داد تـا جایـی که در سـال ،۱۹۵۰
فرمانـدار ایالـت کنتاکـی بـه سـاندرز لقـب
غیرنظامـی کلنـل را اعطـا کـرد و بعـد از ایـن
بـود کـه او تصمیـم گرفـت امتیـاز رسـتوران
خـود را بـا هـدف ایجـاد شـعبههای بیشـتر
در آمریـکا بـه دیگـران اعطـا کنـد .او در
سـال  ۱۹۵۲شـروع بـه فـروش امتیـاز «مـرغ
سـوخاری کنتاکـی» بـه رسـتورانهای محلـی
کـرد و از هـر کدام از رسـتورانها بـرای فروش
مرغهـای سـوخاری کیافسـی چهـار سـنت
میگرفـت .درحالیکـه اگـر در حـال حاضـر
کسـی در آمریـکا بخواهـد تصویـر سـرهنگ
سـاندرز و پـودر مـرغ کنتاکـیاش را بـاالی در
رسـتورانش نصـب کنـد ،باید  ۵۰هـزار دالر به
ایـن شـرکت پرداخـت کنـد.
در سـال  ،۱۹۵۵یـک بزرگـراه میـان ایالتـی
بـرای برگـزاری دربی در کنتاکی سـاخته شـد
کـه از بیـن رسـتوران سـاندرز عبـور میکرد و
همین مسـئله باعث شـد تا رسـتوران سـاندرز
مشـتریان خود را از دسـت بدهد .او رستورانش
را در سـال  ۱۹۵۶بـا ضـرر بسـیار فروخـت،
درحالیکـه تنهـا کمـی پسانـداز و حقـوق

بازنشسـتگی بـرای او باقـی مانده بود .سـاندرز
در ایـن زمـان  ۶۵سـاله بود و آرتروز شـدیدی
داشـت .شـاید هر کسـی به جای سـاندرز بود،
سـعی میکـرد بـا همـان حقـوق بخـور و نمیر
بازنشسـتگی سـالهای باقیمانـده عمـرش را
بگذرانـد .امـا سـاندرز چنیـن مـردی نبود.
او ب ــا ماش ــین خ ــود ش ــروع ب ــه رانندگ ــی ب ــه
ســـمت رســـتورانهای مختلـــف در سرتاســـر
کشـــور کـــرد و ســـعی میکـــرد تـــا بـــرای
م ــرغ کنتاک ــی خ ــود نمایندگ ــی پی ــدا کن ــد.
درنهایـــت ،موفقیـــت بـــه ســـمتش آمـــد،
بهطوریکـــه وقتـــی ســـاندرز تجـــارت خـــود
را در ســال  ۱۹۶۴بــه فــروش رســاند ،بیشــتر از
 ۶۰۰شعبه کیافســـی در آمریـــکا بـــه وجـــود
آمـــده بـــود.
شـرکت کیافسـی در حـال حاضر معروفترین
رسـتوران زنجیـرهای جوجه مرغ در دنیاسـت که
از سـال  ۱۹۹۷تحت مالکیت گروه تجاری (برند)
«یـام» قـرار گرفتـه اسـت و هـر روز بیـش از ۱۲
میلیـون نفـر از  ۱۵هـزار شعبه کیافسـی در
سراسـر جهـان شـام یـا ناهـار خـود را تهیـه
میکنند .شـهرت این رسـتوران بـه دلیل فروش
مرغ سـوخاری اسـت کـه از ترکیب  ۱۱نـوع مواد
گیاهی و ادویهجات درسـت شـده و کلنل ساندرز
 50سـال پیـش آن را ابـداع کرده اسـت .
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موج استارتآپهای ن
مبت� ب� فناوریهای مایل در را هاند
گزارش

فینتکها؛ آینده کسبوکارهای حوزه مالی
 بابـک جمالـی 
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فناوری مالی()Financial technology
که به اختصار فینتک ( )FinTechنامیده
میشود ،از دیدگاه اقتصادی نوعی صنعت است
که از مجموعهای از شرکتها با هدف بهبود
عملکرد خدمات مالی با کمک فناوری تشکیل
شدهاند .به صورت کلی شرکتهای فناوری
مالی استارتآپ یا کار نوپا هستند که سعی
میکنند واسطهها را در سیستمهای مالی
متداول حذف کنند و موسسات سنتی را که
کمتر به نرمافزارها وابستهاند ،به چالش بکشند.
مرکز ملی پژوهشهای دیجیتال در شهر
دوبلین ایرلند فناوری مالی را اینگونه تعریف
میکند :نوآوری در خدمات مالی .این مفهوم
به مرور کلیتر میشود و به موارد دیگری هم
تعمیم مییابد ،مانند تازهواردهای دنیای اقتصاد
که با بازیگران موجود در بخشهای مختلف در
رقابتاند و حتی مواردی مانند پول دیجیتال
یا بیتکوین ()Bitcoinفناوری مالی شامل
راهحلها و نوآوریهایی در خدمات ،فرآوردهها
یا مدلهای اقتصادی ،که در حوزههایی با
یکدیگر متفاوتاند.
الف) بخش بانکداری و بیمه بهعنوان بخش
بالقوه اقتصادی هستند و راهحلهای جدید
در صنعت بیمه بیشتر فناوری بیمه    �In
 surTechنامیده میشود.
ب) نوآوریها در ارتباط با بخشهای اقتصادی
مختلف متفاوت است .بهعنوان مثال اطالعات
مالی ،پرداخت ،سرمایهگذاری ،مشاوره و تلفیقی
از آنها ،یک مثال نوآوری در پرداختهای
غیرحضوری است.
ج) مشتری مورد نظر بخش اقتصادی از
دیدگاه بانکداری خرد ،خصوصی و مشارکتی
و همچنین بیمههای عمر و غیر عمر متفاوت
است .بهعنوان مثال ،بیمههای بر پایه
تلهماتیکس ( )Telematicsنرخ پرداختی
مشتریان را بر اساس رفتارهای آنها در حوزه
بیمه غیر عمر میسنجد .برهمکنشها میتواند
به صورت مشتری به مشتری (،)C2C
کسبوکار به کسبوکار ( )B2Bو کسبوکار

به مشتری ( )B2Cباشد.
ه) نوآوریهای اقتصادی بر اساس جایگاه بازار
آنها متفاوت است .برخی خدمات تکمیلی
مانند سیستمهای مدیریت مالی شخصی ارائه
میکنند و بعضی بر راهحلهای رقابتی مانند
سیستم قرض همتا به همتا (peer-to-peer
 )lendingمتمرکزند.

دادههایی که فرصتها را نشان میدهند

سرمایهگذاری جهانی در فناوری مالی بین
سالهای  2008تا  2014بیش از  12برابر
شده و از  930میلیون دالر به بیش از 12
میلیارد دالر افزایش داشته است .صنعت
نوظهور خدمات مالی طی چندین سال گذشته
از نرخ رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و بر
اساس اعالم شهرداری لندن بیش از  40درصد
از نیروی کار پایتخت بریتانیا در حوزه خدمات
فناوری و مالی شاغلاند .شرکتهای فندینگ
سیرکل(  ( ،)FundingCircleناتمگ (�Nut
 )megو ترانسفروایز ( )TransferWiseاز
شرکتهای مهم ارائه خدمات فناوری مالی در
لندن هستند .در اتحادیه اروپا در سال 2014
حدود  1/5میلیارد دالر در شرکتهای فعال در
فناوری مالی سرمایهگذاری شد که شرکتهای
فعال در لندن مقصد بیش از  539میلیون
دالر از این پولها بوده است و  306میلیون
دالر سهم شرکتهای آمستردامی بود و 266
میلیون دالر در کمپانیهای خدمات مالی
در استکهلم سوئد سرمایهگذاری شده است.
بعد از لندن پایتخت سوئد باالترین میزان
سرمایهگذاری مالی را در کل اتحادیه اروپا
دارد .در ایاالت متحده آمریکا هم فناوری مالی
رشد خوبی داشته و شرکتهای معروفی مانند
آیایایکس ( ،)IEXمانی نت (،)Money.net
اسکوئر ( )Squareدر این زمینه فعالاند.
در حوزه آسیا و اقیانوسیه پیشرفتها در این
زمینه شامل ایجاد یک مرکز خدمات مالی
در سیدنی و یک آزمایشگاه فناوری خدمات
مالی در هنگ کنگ است .از دیدگاه تحقیقات
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آکادمیک در زمینه فناوری مالی ،انجمن
علمی دادههای مالی توسط تعدادی از فعاالن
دانشگاهی در حوزههای هوش مصنوعی،
یادگیری ماشینی و فناوری پروسه درک زبان
پایهگذاری شده است .این انجمن با هدف
ایجاد یک بستر پژوهشی در زمینه تحقیقات
علوم کامپیوتر و آمار سرمایهگذاری ایجاد شده
است .از دیدگاه اقتصادی شرکت فناوری مالی
وارتن ( )Whartonدر دانشکده وارتن دانشگاه
پنسیلوانیا در اکتبر سال  2014با هدف ارتباط
نوآوران ،پژوهشگران و دانشگاهیان با فعاالن
این صنعت ایجاد شد.

معرفی چند استارتآپ مطرح فینتک

ژونگآن ()ZhongAn
بیمه ژونگآن یک شرکت بیمه آنالین
نوآورانه است .ژونگآن از فناوری دادههای
بزرگ برای ارائه خدماتی چون مدیریت ریسک
سرمایهگذاری ،تعهدات اتوماتیک ،طراحی
محصوالت و ادعای خسارت استفاده میکند.
این شرکت در سال  2013در شانگهای
پایهگذاری شد و اولین شرکتی است که در
چین بیمهنامه آنالین صادر میکند .ژونگآن
نوعی همکاری بین گروه هلدینگ علی بابا
(شرکت خدمات الکترونیک) ،هلدینگ تنسنت
(شرکت ارائه خدمات آنالین بازی و شبکههای
اجتماعی) و شرکت بیمه پینگ است .ژونگآن
عرضهکننده مجموعه گستردهای از خدمات
بیمهای به صورت آنالین در بازار چین است
و بیشتر به مشتریانی از گروههای مختلف
اجتماعی-اقتصادی خدمات ارائه میکند و
تمرکز خدمات شرکت هم بیشتر بر بیمه سفر،
سالمت و تصادفات است .این شرکت موفق
شده در سال  2015میالدی در حدود 931
میلیون دالر سرمایه از بخشهای مختلف،
ازجمله بزرگترین بانک داخلی چین را به
خود جلب کند .ژونگآن تصمیم دارد بیش
از دو میلیارد دالر در داخل کشور چین در
زمینه فناوری مالی برای سال  2016میالدی
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سرمایهگذاری داشته باشد .مدیرعامل این
شرکت میگوید ژونگآن اولین و تنها شرکت
ارائه خدمات بیمه به صورت آنالین است
که توانست مجوز فعالیتش را از کمیسیون
تنظیمات بیمه دریافت کند و در زمینه بیمه
اجباری تصادفات و خدمات اطالعات بیمهای
فعال است .بنیانگذاران این شرکت خصوصی،
جک ما ،پونی ما و ما مینژ هستند.
اسکار ()Oscar
شرکت اسکار بر استفاده از فناوری در
سادهسازی کل خدمات بهداشتی-درمانی
متمرکز است .تیمی از متخصصان فناوری و
خدمات بهداشتی-درمانی سیستم موجود در
ایاالت متحده آمریکا را مورد پایش قرار دادهاند
و از تجربه مشتریان چندان رضایت نداشتند.
در پاسخ به این نقصهای موجود آنها در حال
بررسی و ابداع سیستم جدیدی هستند .هدف
متخصصان تیم اسکار ایجاد سیستمی جدید
برای مدیریت خدمات درمانی ،پروسه ادعاهای
پزشکی ،کنترل هزینههای بهداشتی-درمانی و
افزایش شفافیت این خدمات است .با وجود
تمام پیچیدگیهای موجود متخصصان در
حال هوشمند و آسانترسازی سیستم خدمات
بهداشتی-درمانی هستند .به گفته جاش کاشنر
از بنیانگذاران و همچنین مدیرعامل این
شرکت ،اسکار زمانی بنیانگذاری شد که قبض
بیمه خودمان را نگاه میکردیم و متوجه معنا
و مفهوم آن نمیشدیم .اسکار در سال 2013
میالدی در نیویورک ایجاد شد .کوین ناظمی و
ماریو شلوسر از دیگر بنیانگذاران این شرکت
هستند.
ولت فرانت ()Wealthfront
ولت فرانت ارائهدهنده خدمات سرمایهگذاری
اتوماتیک است که تجربیات جهانی در زمینه
خدمات مالی را با تکنولوژی روز برای مدیریت
دقیق سرمایهگذاری با قیمت مناسب و قابل
پرداخت برای هر بودجهای با یکدیگر تلفیق

کرده است .ولت فرانت دسترسی به مدیریت
درازمدت سرمایهگذاری را برای همگان بدون
وجود هزینههای باال آسان کرده است .هدف این
تیم فراهمآوری دسترسی به مشاوره با کیفیت
باال در حد و اندازهای که توسط موسسات مالی
و مدیران خصوصی ثروت ارائه میشود (مانند
مدیریت و تعدیل مالیات) اما بدون هزینههای
آنچنانی و بسیار باالست .به گفته ادم ناش،
مدیرعامل ولت فرانت ،این شرکت نگران
فاصله رقابتی شرکتهای بزرگ نیست ،زیرا
آنها نمیتوانند راهکارها و خدمات جدید را
با سرعت مناسب ارائه دهند .هدف ولت فرانت
تمرکز بر معنا کردن سرمایهگذاری برای نسل
جدید سرمایهگذاران است .این شرکت در سال
 2011در پالوآلتو و در ایاالت متحده آمریکا
بنیان نهاده شد .پایه خدمات این شرکت ارائه
راهکار برای سرمایهگذاری آسان و بدون دردسر
و همچنین حذف مشکالت مالیاتی برای
مشتریان است .دانیال کرول و اندی راشلف از
دیگر مدیران ارشد و بنیانگذاران این شرکت
هستند .مدیر تیم مشاوره سرمایهگذاری
ولت فرانت دکتر برتون مالکیل ،اقتصاددان
و نویسنده کتاب «پیادهروی تصادفی در
والاستریت» است .پایه برنامهها متنوعسازی

سود با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و
متنوع عمدتا دور از هم با بهینهسازی امکان
و تحمل ریسک سرمایهگذاران است .افراد به
صورت یکسان در جهات مختلف سرمایهگذاری
میکنند و در درازمدت به سود مورد نظر خود
میرسند .سرمایهگذاری به صورت مستمر
بررسی و پایش میشود تا سود تنظیم شود
و شانس موفقیت افزایش یابد .همچنین امکان
تعدیل مالیاتی در زمینههای مختلف بررسی
میشود تا همه چیز درنهایت به نفع مشتریان
تمام شود.
کفنگی ()Qufenqi
کفنگی یک شرکت ارائه خدمات الکترونیک
برای فروش اقساطی به دانشآموزان،
دانشجویان و شاغالن در چین است .اولویت
اول این شرکت فروش تلفنهای هوشمند،
لپتاپ و سایر تجهیزات دیجیتال به صورت
آنالین است و به مشتریان اجازه میدهد خود
الگوی پرداخت اقساط ماهانه را انتخاب کنند.
مشتریان میتوانند بهای تجهیزات الکترونیک
خریداریشده خود را طی دو سال پرداخت
کنند .بهعالوه سایت این شرکت به دانشجویان
اجازه میدهد برای همکالسیهای خود نوعی
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مغازه دیجیتال فروش خوردنی دانشجویی
راه بیندازند .تحقیقات دانشگاه ژیائوتونگ
نشان میدهد که تقریبا  30میلیون دانشجو
در دانشگاههای مختلف این کشور مشغول
تحصیلاند .این گروه بزرگ تعداد قابل توجهی
مشتری بالقوه ایجاد میکند .خدمات این
شرکت بیشتر مناسب نسل جوان ،محصالن،
دانشجویان و کارمندهاست .اقساط ماهانه و
قیمت نهایی برای هر وسیلهای که برای فروش
عرضه میشود ،روشن و مشخص است .شرکت
کفنگی بهتازگی اعالم کرد که موفق شده 200
میلیون دالر سرمایه گروه سرمایهگذاری علی
بابا ،کالندز ،بلو ران و ونچرز را به خود جذب
کند .این پنجمین موفقیت این شرکت در
جذب سرمایه است که عدد داراییهای آن را
به بیش از  400میلیون دالر میرساند .شعار
شرکت کمک به دانشجویان در کسب کردیت
مالی است .این شرکت خصوصی در سال
 2014میالدی در پکن چین به وسیله مین
لو بنا نهاده شد.
فاندینگ سیرکل ()Funding Circle
بنیـان ایـن شـرکت بر اسـاس این ایـده بود که
در سیسـتمهای بانـکداری منسـوخ و قدیمـی
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انقالبـی ایجـاد شـود ،بـه گونـهای کـه همـگان
بیشـتر و بهتـر از آن منتفـع گردنـد .دفاتـر این
شـرکت در آمریـکا ،انگلسـتان ،اسـپانیا ،هلنـد
و آلمـان اسـت .فاندینـگ سـیرکل اولیـن بـازار
بـزرگ بـرای کسـبوکارهای کوچـک اسـت
کـه بـا ایجـاد بسـتری بـرای سـرمایهگذاری
انتخابهایـی از کسـبوکارهای کوچـک کـه
توسـط شـرکت تاییـد شـدهاند ،فراهم مـیآورد
کـه میتواننـد بـا بررسـی و آمار و ارقـام یکی یا
چنـد عـدد را بهعنـوان مقصـد پولهـای خـود
انتخـاب کننـد .کسـبوکارها پـس از تاییـد
سـایت میتوانند میزان سـرمایه مـورد نیاز خود
را اعلام کننـد و سـرمایهداران هـم میتواننـد
سـود مورد نظـر را در این بازار دیجیتال روشـن
سـازند و درنهایـت هـر دو طـرف به یـک توافق
دسـت یابنـد« .بهتر بـرای سـرمایهگذاران ،بهتر
بـرای کسـبوکار و بهتر برای همگان» شـعار و
هـدف پایـهای این شـرکت فناوری مالی اسـت.
این کمپانی در سـال  2010در سانفرانسیسـکو
ایـاالت متحده آمریکا بنیانگذاری شـد .سـمیر
دسـایی از بنیانگـذاران و مدیرعامـل ایـن
شـرکت اسـت و سـایر افـراد کلیـدی فاندینگ
سـیرکل شـامل جیمز میکینز ،اندرو مولینجر و
سـمهـاج ،همگی از موسسـان آن هسـتند .

ارزانفروشی که
جهانی شد
 ساقـی احتشـامزاده 
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گزارش

بنیانگذار آلدی چطور توانست
گ
 4000فروش�ه در رسارس ج�ان
راه بیندازد؟

کارل هانـس آلبرشـت ،بنیانگـذار فروشـگاه
زنجیـرهای آلـدی ( )Aldiکه در سـال 2014
و در سـن  94سـالگی درگذشـت ،یکـی از
موفقتریـن کارآفرینهـای آلمانـی بـود کـه
بـا ارزانفروشـی توانسـت بـه موفقیـت جهانی
دسـت پیـدا کنـد و بـه همـراه بـرادرش تئـو
بیـش از  4000فروشـگاه و  70شـرکت راه
بینـدازد .هماکنـون فروشـگاههای آلـدی در
حـدود  60کشـور دنیـا شـعبه دارنـد .کارل
آلبرشـت ،ثروتمندتریـن فرد آلمان و ششـمین
فـرد ثروتمنـد جهـان ،بـا ثـروت  21/5میلیارد
دالر ،صاحـب سـوپرمارکت زنجیـرهای «آلودی
سـود» بـا کاالهـای ارزانقیمـت بـود.

ماجرا از کجا رشوع شد؟

کارل و تئـــو در یـــک خانـــواده متوســـط در
اســـن و زیـــر دســـت پـــدری کـــه کارگـــر
مع ــدن و س ــپس دس ــتیار نان ــوا ب ــود ،ب ــزرگ
شــدند .مــادر آنهــا خواربارفروشــی کوچکــی
داش ــت ک ــه تئ ــو ب ــه اصط ــاح دوره کارورزی
خ ــود را در آن گذران ــد ،درحالیک ــه کارل در
ی ــک مغ ــازه پخ ــت غذاه ــای آم ــاده مش ــغول
ب ــه کار ش ــد .جن ــگ جهان ــی دوم و پیوس ــتن
کارل ب ــه ارت ــش باع ــث ش ــد چن ــد س ــالی از
فض ــای کســبوکار دور باش ــد ،ام ــا در س ــال
 1946و پـــس از پایـــان جنـــگ جهانـــی دوم
ایـــن دو بـــرادر کســـبوکار مادرشـــان را بـــه
دســـت گرفتنـــد و تـــا ســـال 13 ،1950
مغـــازه در «روهـــر والـــی» تاســـیس کردنـــد.

تخفیف بده مشرتی جمع کن

ب ــرادران آلبرش ــت ای ــدهای داش ــتند ک ــه در
ن ــوع خ ــود جدی ــد و پیش ــتازانه ب ــود .آنه ــا
تصمیـــم گرفتنـــد در فروشگاههایشـــان
حداکثـــر میزانـــی را کـــه بهطـــور قانونـــی
میتواننـــد از قیمـــت کاال قبـــل از
فـــروش کـــم کننـــد (حـــدود ســـه درصـــد)
بهعنـــوان تخفیـــف بـــرای مشـــتری در نظـــر
بگیرنـــد .درحالیکه رقیبانشـــان در بـــازار
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مش ــتریان را ب ــرای دریاف ــت تخفی ــف مل ــزم
بـــه جمـــعآوری برچســـبهای تخفیـــف
میکردنـــد تـــا پـــس از جمـــعآوری و
ارســـال آنهـــا بتواننـــد مقـــداری از پولشـــان
را پـــس بگیرنـــد.

نه به تبلیغات

بـــرادران آلبرشـــت همچنیـــن کاالهایـــی
را کـــه در فروشـــگاهها خـــوب بـــه فـــروش
نمیرســـید و مشـــتری چندانـــی نداشـــت ،از
فهرس ــت کااله ــای موج ــود در فروشگاهش ــان
حـــذف میکردنـــد .آنهـــا در ایـــن دوره
ســـعی میکردنـــد بـــدون تبلیغـــات و تـــا
ج ــای ممک ــن کوچ ــک نگ ــه داش ــتن ان ــدازه
فروشگاههایشـــان ،هزینههـــا را آنقـــدر
کـــه میشـــود کاهـــش دهنـــد تـــا مجبـــور
ب ــه ب ــاال ب ــردن قیم ــت اجناسش ــان نش ــوند.
زمانــی کــه دو بــرادر در ســال  1960شــرکت
را ب ــه دو بخ ــش تقس ــیم کردن ــد ،هم ــه فک ــر
میکردنـــد کـــه آنهـــا ورشکســـت خواهنـــد
شـــد ،درحالیکـــه در همـــان زمـــان آنهـــا
مال ــک  300فروش ــگاه و درآم ــد س ــاالنه 90

میلیـــون (بـــه پـــول رایـــج آلمـــان در آن
زمـــان) بودنـــد .کارهـــای فروشـــگاه آلـــدی
بیـــن دو بـــرادر تقســـیم شـــد ،بـــه ایـــن
ش ــکل ک ــه کارل کنت ــرل بخ ــش س ــودآورتر
آلـــدی (جنـــوب) و بـــرادرش تئـــو کنتـــرل
آلـــدی (شـــمال) را بـــه عهـــده گرفتنـــد .بـــا
اینکـــه هـــر دوی ایـــن گروههـــا از ســـال
 1966از لحـــاظ قانونـــی و مالـــی کامـــا
جـــدا شـــده بودنـــد ،همـــواره روابطشـــان
را روابطـــی دوســـتانه نامیدهانـــد .آنهـــا
در ســـال  1962بـــرای اولیـــن بـــار برنـــد
فروشـــگاه آلـــدی ()Albrecht-Discount
را معرفـــی کردنـــد .گـــروه آلـــدی شـــمال در
حـــال حاضـــر شـــامل  35شـــعبه مســـتقل
منطقـــهای بـــا حـــدود  2500فروشـــگاه و
گـــروه آلـــدی جنـــوب شـــامل  31کمپانـــی
بـــا  1600فروشـــگاه اســـت .آلـــدی شـــمال
مختـــص بازارهایـــی چـــون بـــازار بلژیـــک،
هلنـــد ،لوکزامبـــورگ ،فرانســـه ،اســـپانیا،
پرتغـــال و دانمـــارک اســـت .آلـــدی جنـــوب
هـــم بازارهـــای ایـــاالت متحـــده آمریـــکا،
اســـترالیا ،بریتانیـــا ،ایرلنـــد ،ســـوییس،
اســـلوونی و غیـــره را پوشـــش میدهـــد.

وقتـــی ارزانفروشـــی مـــورد متســـخر
قـــرار میگیـــرد

راز و رمز اسـتقبال مشـتریها از فروشـگاههای
آلـدی ارزان بـودن کاالهـا بـود کـه از سـوی
خیلیهـا مـورد تمسـخر قـرار میگرفـت و
حتـی مردم تصـور میکردنـد که پاییـن بودن
قیمـت کاال نشـانه بیکیفیـت بـودن آن اسـت
و فقـط مشـتریهایی بـه آلـدی میرونـد کـه
از وضعیـت مالـی ضعیفـی برخـوردار هسـتند.
امـا بـا وجـود اینکـه ارزش ایـن فروشـگاه
توسـط بسـیاری از افـراد زیـر سـوال میرفت،
هیچگاه از سـودآوریاش کاسـته نشـد .درواقع
بهتدریـج بسـیاری از مصرفکننـدگان آلمانـی
دریافتنـد کـه آلـدی و محصوالتـش مسـتحق
نیسـتند کـه اینطور بـیارزش شـوند .به مرور
مشـتریها متوجـه شـدند کـه قیمتهـای
پاییـن از نظـر اقتصـادی نیـز کاملا قابـل
توجیـه اسـت .ایـن تغییر با بـه بازار فرسـتادن
کتابهـای آشـپزیای کـه فقـط از مـواد اولیه
آلـدی اسـتفاده میکردنـد ،تسـریع و درنهایت
منجـر بـه ظهـور گـروه بزرگـی از طرفـداران
آلـدی در آلمـان شـد .
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علم در متون کهن

در�ره امهیت عمل ت� ی خ
ر�
اشار تا� ب
در جامع التو ی خ
ار�

میراث خواجه
رشیدالدین
فضلاهلل
 علـیاصغـر بشـیری 
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تاریـخ از شـاخههای مهـم علوم انسـانی اسـت
کـه در بسـیاری از دانشـگاهها و موسسـات
علمـی جهـان تدریـس میشـود و خـود بـه
شـاخههای گوناگونـی تقسـیم میشـود .در
تقسـیمبندی تاریـخ شـیوههای فراوانـی وجود
دارد؛ از بررسـیهای دورهای
یا سلسـلهای یـا پادشـاهی و...
تـا معاصـر و کهـن و باسـتانی
و انـواع شـیوههای مختلـف
که بـرای مورخان وجـود دارد.
بحـث دیگـر تاریخ فلسـفه علم
تاریـخ یـا ارتبـاط تاریـخ بـا
دیگر شـاخههای علوم انسـانی
اسـت که مـورد توجه بسـیاری
از پژوهشگـران اسـت.
در بسـیاری از کشـورهای
جهـان مورخـان بسـیاری
بودهانـد کـه تاریـخ ملـت خود
یـا دیگر ملـل را نگاشـتهاند .از
هـرودوت و گزنفـون در یونـان
باسـتان تـا طبـری و مسـعودی و ابـن اثیـر و
ابـن خلـدون در جهـان اسلام و ویـل دورانت
در غـرب ،همـه در پـی نـگارش تاریخهایـی
بودهانـد تـا متخصصـان و مـردم عـادی از
گذشـته خـود اطلاع کسـب کننـد .در ادب
فارسـی علـم تاریـخ از دیربـاز مـورد توجـه
شـاعران و نویسـندگان بـوده اسـت.
در گذشـته بسـیاری از مسـائل تاریخـی بـا
اسـاطیر و غیرواقعیـات آمیختـه بـود و حتـی
امـروزه هـم بسـیاری از مورخان بهطـور دقیق
نمیتواننـد مرزهـای اسـاطیر و واقعیـت را در
تاریـخ پیگیـری کننـد و بـه قـول بسـیاری از
مورخـان :تاریـخ ،تاریک اسـت .به هـر روی در
زبـان فارسـی نیـز تاریـخ از دیرباز مـورد توجه
شـاعران و نویسـندگان بـوده اسـت و تاریـخ
ایـران کهـن موضوع مهـم شـاهنامههای منثور
و منظومـی بـوده کـه خـود بحـث مفصلـی
دارد .پـس از شـاهنامهها ،تاریخهایـی چـون
تاریـخ بیهقـی و راحتهالصـدور و جوینـی و

بسـیاری از تاریخهـای دیگـر در ادب فارسـی
نگاشـته شـدند و از دوره مغـول بـه بعـد تعداد
ایـن تاریخهـا افزایـش چشـمگیری یافـت؛
بهطوریکـه مشـخصه مهـم نویسـندگان دوره
مغـول رویآوری آنـان بـه تاریخنویسـی بـود.
یکـی از تاریخهـای
بسـیار مهمـی کـه در
دوره مغـول نوشـته شـده،
جامعالتواریـخ بـود کـه زیر
نظـر خواجـه رشـیدالدین
فضـلاهلل همدانـی (حـدود
 648تـا  718قمـری)
نوشـته شـده اسـت و
شـامل تاریـخ کل جهـان
اسـت .خواجه رشـیدالدین
فضـلاهلل ابتـدا تاریخ مغول
یـا تاریـخ غازانخانـی را
نوشـت و پـس از آن بـه
خواسـت خـان مغـول،
کل تاریـخ جهـان را کـه
تـا آن زمـان توانسـته بـود بـه دسـت بیـاورد،
بـه تاریـخ خـود افـزود ،ماننـد تاریـخ قیاصـره،
تاریـخ فرنـگ ،تاریخ ایران و اسلام و ...مجموع
ایـن کتابهـای تاریخـی تاکنـون حـدود 17
جلـد شـده کـه بـا تصحیـح اسـتاد محمـد
روشـن و در مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب
منتشـر شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه
خواجـه رشـیدالدین خـود بهتنهایـی همه این
کتابهـا را ننوشـته اسـت ،بلکـه او تعـدادی
از نویسـندگان و مورخـان را از اقصینقـاط
جهـان گـرد آورده بـود و آنان زیـر نظر خواجه
رشـیدالدین ایـن اثـر را تدوین کردهانـد و این
موضـع از تفاوتهـای سـبکی کـه در ایـن اثـر
وجـود دارد ،هویداسـت.
آنچـه در ایـن جسـتار قـرار اسـت بررسـی
شـود ،ایـن اسـت کـه خواجـه رشـیدالدین (یا
نویسـندگان جامعالتواریـخ) دارای چهارچـوب
فکـری خاصـی بـرای تاریـخ بـوده و وجهـهای
کاملا علمـی بـرای تاریـخ قائـل بوده اسـت و
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شـاید همین باعث شـده کـه برای نوشـتن هر
بخشـی از تاریـخ خـود ،متخصصـان هـر بخش
از جهـان را گـرد آورده کـه خـود بـا زبانهـا و
منابـع سـرزمین خـود هم آشـنا بودهانـد .البته
ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه همـه مطالـب
ایـن کتـاب از صحـت باالیـی برخوردار باشـد؛
آنچنـان کـه در بخشهـای مختلـف کتـاب
جامعالتواریخ با مطالب افسـانهای و اسـاطیری
و حتـی گاه بغضآلـود هـم مواجهیـم .امـا
بههرحـال همیـن کـه خواسـته تاریـخ جهانی
را بـا متخصصـان مربـوط به همان سـرزمینها
بنـگارد ،اهمیـت دارد.
بخـــش تاریـــخ ایـــران و اســـام
جامعالتواریـــخ از نظـــر ادبـــی خیلـــی
بیـــش از دیگـــر بخشهـــای ایـــن کتـــاب
تاریخ ــی اهمی ــت و ارزش دارد .از ی ــک س ــو
در ایـــن بخـــش لحـــن شـــاعرانهتری را از
نویســـنده (یـــا نویســـندگان) جامعالتواریـــخ
میبینیـــم ،از ســـویی دیگـــر ،مقـــدار
بســـیاری از اشـــعار شـــاعران دیگـــر نیـــز در
ای ــن بخ ــش اس ــتفاده ش ــده و از نظ ــر تاری ــخ
شـــعر فارســـی هـــم ایـــن بخـــش دارای
اهمیـــت اســـت؛ چراکـــه ابیـــات بســـیاری
را از شـــاهنامه فردوســـی را در خـــود دارد.
همچنیـــن اشـــعار بســـیاری از نظامـــی و
عطـــار و بخشهایـــی از ســـیرالملوک ابـــن
مقفـــع در آن آمـــده اســـت کـــه بـــه بخـــش
تاریـــخ ایـــران و اســـام از جامعالتواریـــخ
تشـــخصی ویـــژه میبخشـــد و راه را بـــرای
پژوهشهـــای بیشـــتر بـــر ایـــن اثـــر از
زوایـــای ادبـــی بـــاز میگـــذارد.
در مقدمـــه آغازیـــن بخـــش تاریـــخ ایـــران
و اســـام از جامعالتواریـــخ ،مطالبـــی در
اهمیـــت علـــم تاریـــخ آمـــده اســـت کـــه بـــا
توجـــه بـــه دیدگاههـــای امروزیـــن در حـــوزه
علـــم تاریـــخ میتوانـــد ارزشـــمند باشـــد .در
ایـــن بخـــش اشـــارهوار بـــه برخـــی از ایـــن
دیدگاههـــا در زمینـــه علـــم تاریـــخ در
جامعالتواریـــخ پرداختـــه خواهـــد شـــد(.الزم
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ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه ه ــر کج ــا پ ــس از ای ــن
جامعالتواریـــخ گفتـــه میشـــود ،منظـــور
بخـــش تاریـــخ ایـــران و اســـام اســـت).
 .1تعریـــف تاریـــخ :تعریـــف ،مشـــخصه هـــر
بحـــث علمـــی اســـت و در جامعالتواریـــخ
نیـــز در ابتـــدای کتـــاب در تعریـــف تاریـــخ
مطالـــب مســـتوفایی آمـــده ،از جملـــه
میگویـــد« :تعییـــن وقتـــی اســـت کـــه
نس ــبت دهن ــد ب ــدان وق ــت زمان ــی را ک ــه از
عقـــب آن آیـــد» و پـــس از آوردن تعریفـــات
گوناگـــون میگویـــد« :بـــه هـــر وجـــه بـــه
اختـــاف عبـــارات کـــه تاریـــخ را بـــر آن
اطـــاق کردهانـــد ،ایـــن تعریفـــات مذکـــوره
بـــر تاریـــخ صـــادق اســـت».
 .2وجــه تســمیه :در جامعالتواریــخ بــرای واژه
تاریــخ وجــه تســمیه و ریشهشناســی را هــم
ذکــر میکنــد کــه در دانــش امــروزه بــدان
اتیمولــوژی نیــز گوینــد .البتــه در اینکــه
ایــن وجــه تســمیه و ریشهشناســی تــا چــه
حــد علمــی یــا عامیانــه و شــاعرانه اســت،
فعــا محــل بحــث نیســت .امــا از آن جهــت
کــه بــرای بحــث خــود اســتنباط خــاص خــود
را نیــز دارد ،اهمیــت دارد« :و لفــظ تاریــخ
معربــی اســت از مــاه و روز ...پــس لفــظ مــاه
ّ
ـورخ و وجــوه
و روز را معــرب ســاختند بــه مـ ّ
تصریــف را اســتعمال کردنــد و مصــدر او را
تاریــخ گردانیــد».
 .3ماهیـــت تاریـــخ :امـــروزه فلســـفه علـــم
بـــه برخـــی از وجـــوه علمـــی و ماهیـــت آن
توجـــه دارد .در جامعالتواریـــخ نیـــز ماهیـــت
عل ــم تاری ــخ مدنظ ــر اس ــت و البت ــه در ای ــن
س ــخن قص ــد قی ــاس ب ــا مس ــائلی همچ ــون
«ماهی ــت عل ــم
فلس ــفه تاری ــخ عل ــم نیس ــت.
ّ
تاری ــخ ،معرف ــت عال ــم ک ــون و فس ــاد اس ــت
از حـــوادث ایـــام ماضیـــه و قـــرون ســـالفه
و امـــم ســـابقه  ....کـــه هـــر یـــک بـــر چـــه
وجـــه و در کـــدام وقـــت حـــادث و نـــازل
شـــده اســـت».
 .4موضـوع علـم تاریـخ« :موضـوع علـم تاریـخ

حـوادث عالـم کـون و فسـاد اسـت از آن روی
کـه در سلسـله امـکان بـر چـه وجـه و در چـه
وقـت صـدور یافتهانـد».
 .5فوایــد علــم تاریــخ :یکــی از بحثهــای
مفصــل ایــن بخــش از جامعالتواریــخ
اختصــاص بــه فوایــد علــم تاریــخ دارد کــه از
جملــه میگویــد« :فایــده مطالعــه تواریــخ...
ضــر
شــر و نفــع و
آن اســت تــا خیــر و
ّ
ّ
گذشــتگان معلــوم شــود ،و بــه ســیرت نیــکان
اقتــدا و اهتــدا نماینــد و از گفتــار و کــردار
ایشــان اعتبــار و انزجــار یابنــد ».چنانکــه
دیــده میشــود ،مهمتریــن دلیــل خوانــدن
تاریــخ در ایــن ســطور ،عبرتگیــری اســت
کــه البتــه بســیاری از شــاعران و مورخــان نیــز
بــه آن اذعــان داشــتهاند.
 .6مولفــان تاریــخ :یکــی از مهمتریــن
نظریــات در ایــن مقدمــات ایــن اســت کــه
چــه کســی حــق نوشــتن تاریــخ را دارد .در
جامعالتواریــخ کســانی اجــازه نوشــتن تاریــخ
را دارنــد کــه برخــی ویژگیهــا را دارا باشــند:
«و نیــز تالیــف کــردن تاریــخ بــه اکابــر و

معــارف و مشــاهیر کــه بــه حریّــت و راســتی و
درســتی منســوب باشــند ،مخصــوص اســت».
نویســنده در ادامــه معتقــد اســت کــه مــورخ
بایــد از پادشــاهان همــه خوبیهــا و حتــی
بدیهایــی کــه از ایشــان دیــده اســت و
شــنیده اســت ،بیــان کنــد و بهخاطــر تــرس
از شــاهی مقابــح او را مســتور نــدارد.
در پایـان بحثهایی کـه در مقدمه جامعالتواریخ
آمـده اسـت ،نویسـنده ابیاتـی را هم دربـاره علم
تاریـخ بیـان میکند که بـه چند بیت آن اشـاره
میشود:
مدان علم تاریخ را مختصر
که این علم ،علمی است بس معتبر
نبینی که حق با نبی در ن ُبی
گذشته حکایات گوید همی
از این علم مایه بیفزایدت
بیابی از آن هر چه میبایدت
چو آگاه باشی ز نسل کسی
خبر داری از فرع و اصل کسی
بدانی کهاش آن مایه از مام و باب
اکتساب
رسیده است یا کرده است
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 مجتبـی کوشـان 
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تــا قــرن  19نظریــه خلقالســاعه در میــان
مــردم عــادی و همینطــور دانشــمندان
رایــج بــود .بــر اســاس ایــن نظریــه اگــر مــواد
غذایــی رو بــه فســاد در جــای مســاعدی قــرار
داشــته باشــد ،کرمهــا ،انگلهــا و حشــرات
از آن بــه وجــود میآینــد .تقریبــا همــه
مــردم ایــن اتفــاق را بارهــا دیــده بودنــد و
در چیــزی کــه همیشــه تکــرار شــده بــود،
تردیــدی وجــود نداشــت .ولــی یــک دانشــمند
شــیمیدان عقیــده داشــت زندگــی از زندگــی
بــه وجــود میآیــد.
لویــی پاســتور ( )Louis Pasteurدر
تاریــخ دوم دســامبر  ۱۸۲۲میــادی در شــاتو
ویلــه نوولتــان از ایالــت ژورا زاده شــد .پــدر
او یــک گروهبــان ارتــش شکســتخورده
ناپلئــون بــه نــام ژان ژوزف پاســتور بــود کــه
بــه کار دباغــی میپرداخــت.
در ســال  ،1827خانــواده او بــه آبوریــس
نقــل مــکان کردنــد .لویــی دوران کودکــی
را بــا ســرگرمیهایی ماننــد ماهیگیــری
و طراحــی گذرانــد کــه بعضــی از ایــن
طراحیهــا از پــدر و مــادر و دوســتانش
کــه در  15ســالگی کشــیده بــود ،اکنــون در
مــوزه انســتیتو پاســتور در پاریــس نگ ـهداری
میشــود .لویــی در دوران مدرســه نمــرات
خوبــی میگرفــت ،امــا دانشآمــوز خاصــی
نبــود .بااینحــال ادامــه تحصیــات او بــا
موفقیتهــای فراوانــی همــراه شــد .لویــی در
ســال  1839وارد کالــج ســلطنتی دبزانســون
شــد .او در ابتــدا چنــد بــار در امتحانــات
داخلــی ایــن کالــج شکســت خــورد ،ولــی
توانســت اســتعدادش را در رشــته شــیمی
نشــان دهــد .تحصیــات عالــی پاســتور
بهســرعت پیــش رفــت و در ســال 1846
پــس از گرفتــن دکتــرا در ســن  26ســالگی،
در ســال  1848بــه ســمت اســتاد شــیمی
دانشــگاه استراســبورگ انتخــاب شــد .او مدتی
بعــد بــا مــاری لــوران ،دختــر رئیس دانشــگاه،
ازدواج کــرد و تــا آخــر عمــر در محیــط علمــی

و دانشــگاه باقــی مانــد .نتیجــه ازدواج آنهــا
در ســال  1849پنــج فرزنــد بــود ،امــا ســه
دختــر آنهــا در اثــر بیماریهــای عفونــی
و بــه قولــی حصبــه جــان دادنــد .خیلیهــا
انگیــزه قــوی پاســتور بــرای کشــف عملکــرد
باکتریهــا و درمــان بیماریهــای ناشــی از
آنهــا را بــه دلیــل همیــن اتفاقــات میداننــد.
پاســتور در دو رشــته علمــی دو دســتاورد
بــزرگ داشــت کــه یکــی از آنهــا شــیمی
بــود .او بــرای کشــف تجربــه در بلورنــگاری،
مشــغول تکــرار کارهــای یــک شــیمیدان
دیگــر روی نمکهــای تارتریــک اســید بــود.
در ایــن آزمایشهــا او چیــزی را دیــد کــه
قبــا کســی بــه آن توجــه نکــرده بــود .ســدیم
آمونیــوم تارتــرات غیرفعــال نــوری بــه صــورت
مخلوطــی از دو نــوع بلــور متفــاوت وجــود
دارد کــه تصویــر آینــهای یکدیگرنــد.
او بــا اســتفاده از یــک ذرهبیــن و یــک پنــس،
بــا دقــت و کوشــش فــراوان ،مخلــوط را بــه
دو تــوده کوچــک مجــزا کــرد .هــر قســمت از
بلورهــا کــه در آب حــل میشــدند ،از خــود
فعالیــت نــوری نشــان میدادنــد .یکــی از
محلولهــا نــور پالریــزه مســطح را بــه راســت
و محلــول دیگــر بــه همــان مقــدار بــه طــرف
چــپ میچرخانــد .ایــن دو مخلــوط در ســایر
خصوصیــات کامــا مشــابه هــم بودنــد .از
آنجــا کــه اختــاف در چرخــش نــوری
در محلــول مشــاهده شــد ،پاســتور نتیجــه
گرفــت کــه ایــن اختــاف بــه مولکولهــا
مربــوط اســت و بــه بلــور بســتگی نــدارد و
عقیــده داشــت مولکولهایــی کــه آن بلورهــا
را تشــکیل میدادنــد ،ماننــد خــود بلورهــا
تصویــر آینــهای یکدیگرنــد.
بنابرایــن ،پاســتور وجــود ایزومرهایــی را
پیشــنهاد کــرد کــه ســاختمان آنهــا فقــط از
نظــر تصویــر آین ـهای و خــواص آنهــا فقــط
در جهــت چرخانــدن نــور پالریــزه متفــاوت
بــود و بــه ایــن ترتیــب ،مفهــوم «انانتیومــر»
توســط پاســتور کشــف شــد.
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انانتیومــ ر یکــی از مفاهیــم مهــم شــیمی در
دانــش امــروز بــه شــمار میآیــد .امــا بیشــتر
شــهرت پاســتور بــه دلیــل گــزارش کــردن
یــک ویژگــی شــیمیایی مــواد محلــول نیســت،
بلکــه بــه دلیــل ثبــت یــک اصــل اساســی در
دنیــای زیستشناســی اســت.
تصـور عمومـی و علمـی ایـن بـود کـه مـوادی
بـا منشـأ زنـده دارای «نیروی حیات» هسـتند
و میتواننـد باعـث سـاخته شـدن موجـودات
کوچـک مخصوصـا انگلهـا شـوند .بهتریـن
مـاده بـرای اسـتفاده بهعنـوان محیـط کشـت
آزمایشـگاهی شـیره گوشـت پختـه اسـت.
پاسـتور ایـن مایع را در چندیـن ظرف مختلف
ریخـت و حـدس زد که باکتریهای شـناور در
هـوا یا بـه اصطلاح «ژرم»ها وارد ایـن محلول
میشـوند و در آن رشـد میکننـد.
پاسـتور ابتدا مقـداری آبگوشـت را که در آن
گوشـت بـدون چربی پخته و آب وجود داشـت
و محیـط غذایـی مناسـبی بـرای میکروبهـا
بـه شـمار میرفـت ،در شیشـه دهانـه بـازی
ریخـت و آن را در مجـاورت هـوا قـرار داد.
پـس از چنـد روز آبگوشـت گندیـده شـد.
او آبگوشـت گندیـده را زیـر میکروسـکوپ
سـاده خـود نـگاه کـرد و آن را پـر از میکـروب
دیـد .پاسـتور بـرای اینکـه اطمینـان حاصـل
کنـد کـه میکروبهـای هـوا سـبب گندیدگی
آبگوشـت شـدهاند ،مقـداری از آبگوشـت
تـازه را در شیشـه دهانه باریکـی ریخت و پس
از جوشـاندن ،دهانـه شیشـه را گرمـا داد تـا
گداختـه و بسـته شـد .ایـن آبگوشـت مدتها
بـدون آنکـه گندیـده شـود ،همچنـان سـالم
باقـی ماند.
پاسـتور یـک لولـ ه شیشـهای برداشـت و درون
آن مقـداری پنبـه قـرار داد ،بعـد بـا کمـک
تلمبـه مقـدار زیـادی هوا به درون لوله کشـید.
سـطحی از پنبـه کـه هـوا از آنجـا وارد لولـه
میشـد ،رفتهرفتـه رو بـه تیرگـی گذاشـت تـا
اینکـه بهکلـی سـیاه شـد .پاسـتور ایـن پنبـه
را در مخلوطـی از الـکل وارد کـرد و آنچـه
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را کـه در تـه محلـول رسـوب کـرده بـود ،زیـر
میکروسـکوپ خـود بررسـی کـرد و دیـد کـه
ذرههـای گوناگـون گـرد و غبـار ،گردههـای
گلهـا ،باکتریهـای فـراوان ،هاگهـای
گوناگـون و مـواد شناختهنشـده زیـادی در
هـوا وجـود دارد .پـس بـه ایـن نتیجـه رسـید
کـه جوشـاندن آبگوشـت ،میکروبهـای هـوا
را کـه عامـل گندیـدن آبگوشـت هسـتند ،از
بیـن میبـرد.
او بـرای اثبـات نظـرش لولههـای آزمایش را پر
از شـیره جوشیدهشـده کـرد کـه هر یـک تنها
از طریـق لولـهای بـه شـکل گردن قو بـا هوای
بیـرون رابطـه داشـت .طبـق نظریـه «پیدایش
خـود بـه خودی حیـات» ایـن اتفـاق باید پس
از مـدت کوتاهـی بـه شـکلی معجزهآسـا رخ
دهـد .ولی پـس از ماههـا انتظار چنیـن اتفاقی
رخ نـداد .ایـن نتیجه بـرای پاسـتور کامال قابل
انتظـار بـود .جوشـاندن موجـب کشـته شـدن
همـه باکتریهـای موجـود در شـیره گوشـت
شـد و ژرمهـای جدیـد نیز به دلیـل دهانههای
لولـهای  Sماننـد نتوانسـتند خـود را بـه آنجا
برسانند.
طرفـداران پیدایـش خـود بـه خـودی حیـات
کوشـیدند بـا ایـن ادعـا کـه جوشـاندن بـه هر
صـورت و بـه هـر نحـوی «نیـروی حیاتـی»
اسـرارآمیز را از بیـن میبـرد ،موضـوع را
منحـرف کننـد .پاسـتور برای پاسـخ بـه آنها
بعضـی از دهانههـای شیشـهای  Sشـکل را
شکسـت و منتظـر مانـد .طبق نظریـه پیدایش
خـود بـه خـودی حیـات هیـچ اتفاقـی نبایـد
میافتـاد ،چـون نیـروی حیـات مـرده بـود.
ولـی شـیره گوشـت بهتدریـج کدر شـد ،چون
مانعـی بـر سـر راه میکروبها برای رسـیدن به
محتویـات درون لولههـای آزمایـش نبـود.
پاسـتور در مجموعـه آزمایشهـای خود ظرفی
را گرمـا داد تـا بـدون میکـروب شـود .سـپس
نـوک تیـز لولهماننـد شیشـه را بـه سـیاهرگ
گـردن اسـبی فـرو کـرد و خـون اسـب را بـه
درون ظرف کشـید .دهانه ظـرف را حرارت داد

و بسـت .ایـن خـون حتما دارای نیـروی حیات
بـود ،ولـی درون شیشـه مدتهـا بـدون آنکه
گندیـده شـود ،باقـی مانـد و حـال آنکـه اگر
خـون در مجـاورت هـوا قـرار میگرفـت ،فـورا
فاسـد میشـد .پـس از ایـن آزمایشهـا روش
حـرارت دادن کنترلشـده مایعـات کـه بعـدا
پاسـتوریزه کـردن نـام گرفـت ،دربـاره آبجـو و
دیگـر مایعـات بـه کار گرفتـه شـد و رواج پیدا
کر د .
ســومین دســتاورد
پاســتور در زمینــه
پزشــکی بــود.
بیمــاری هــاری
در آن زمــان
تلفــات زیــادی
داشــت .پاســتور بــا
اســتفاده از اصــول
ز یست شنا ســی
کــه قبــا جنــر
کشــف کــرده بــود،
نــوع ضعیفشــده
ایــن بیمــاری را در بــدن خرگــوش ایجــاد کرد و
بعــد از نخــاع خرگــوش آلــوده واکســن آن را بــه
دســت آورد .آزمایــش روی حیوانــات مبتــا بــه
هــاری موفقیتآمیــز بــود .بااینحــال او دربــاره
آزمایــش روی انســانها تردیــد داشــت .وقتی در
 1885پســر  9ســالهای بــه نــام جــوزف مایســتر
را پیــش او آوردنــد ،او تصمیــم گرفــت واکســنی
را کــه قبــا در  50حیــوان آزمایــش شــده بــود،
بــه او تزریــق کنــد .بــا موافقــت والدیــن پســر
درمــان بــا واکســن شــروع شــد و نزدیــک دو
هفتــه طــول کشــید ،امــا جــوزف زنــده مانــد.
بالفاصلــه بعــد از ایــن اتفــاق جمعیــت زیــادی
بــرای درمــان هــاری بــه او مراجعــه کردنــد.
پاســتور بــا همیــن روش واکســن ســیاهزخم را
هــم برای گوســفندان ســاخته بــود .او بــا حرارت
دادن و اســتفاده از مــواد شــیمیایی باکتریهــای
ســیاهزخم را ضعیــف کــرد و در اولیــن آزمایــش
توانســت گوســفندان را زنــده نگــه دارد .او یــک

بــار دیگــر هــم توانســته بــود مشــکل گــروه
بزرگــی از کشــاورزان را حــل کنــد .زمانــی کــه
یــک بیمــاری انگلــی کرمهــای ابریشــم را آلــوده
کــرده بــود ،او توانســت عامــل میکروســکوپی
بیمــاری را شناســایی و از میــان حشــرات آلــوده
حــذف کنــد.
پاســتور در ســال  1887انستیتوپاســتور
فرانســه را ســاخت و تــا هنــگام مــرگ در
آن بــه کار پرداخــت ،درحالیکــه همزمــان
شــخصیتی
دانشــگاهی بــه
شــمار میآمــد.
او کــه در ســال
 1868یــک بــار
ســکته مغــزی
کــرده بــود ،در
 1894بــر اثــر
دوم
ســکته
بهشــدت دچــار
ناتوانــی شــد و
یــک ســال بعــد
درحالیکــه آرزو داشــت کاش جوانتــر بــود
تــا میتوانســت بــاز هــم بــه تحقیــق ادامــه
دهد ،درگذشــت .جســد او در انســتیتو پاستور
بــه خاک ســپرده شــد .بعــدا انســتیتو پاســتور
در کشــورهای دیگــر جهــان هــم تاســیس
شــد و بــر تحقیــق دربــاره بیماریهــا تمرکــز
پیــدا کــرد .در کشــورهای زیــادی موسســات
علمــی ،دانشــگاهها و خیابانهایــی بــه نــام
پاســتور نامگــذاری شــده اســت .بعــد از
اینکــه اســتعمار فرانســه در کشــور ویتنــام
پایــان یافــت ،برخــی از نمادهــای فرانســوی
از ایــن کشــور حــذف شــدند ،امــا نــام خیابــان
پاســتور در ســایگون بــه یــاد ایــن دانشــمند
بــزرگ حفــظ شــد .امــروز ممکــن اســت افــراد
زیــادی باشــند کــه از نــام یــا موفقیتهــای
علمــی پاســتور خبــر نداشــته باشــند ،امــا
جمــع بزرگــی از مــردم ،امــروز محصــوالت
غذایــی «پاســتوریزه» را میشناســند.
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چنینکنند بزرگان

ن
جرجا� ،احیاکننده بز�ن عیمل فاریس
در�ره سیداامسعیل
ب

مثل شاهنامه فردوسی
 معصـومه تـرکانـی 
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عالمه دهخدا در مورد کتاب سترگ «ذخیره
خوارزمشاهی» چنین میگوید« :بعضی از اهل
صناعت ،ذخیره را بر حاوی رازی و قانون بوعلی
فـضیلت نهادهاند و ه م از لحاظ ادب شـاهکاری
بـینظیردرنثرفارسیاست.اینکهبینظیرمیگوییم،
از این است که در صنعت طب با بسیاری فصول و
ابواب وگوناگونی مباحث که آن صناعت راست ،در
همهجا این نویسنده ب ه فصاحت بلعمی و بیهقی
مقاصد خویش را ادا کرده است .درحالیکه آن دو
تنها در بیان وقـایع تاریخی هنر خویش نمودهاند».
سیداسماعیل جرجانی ،پزشک ایرانی قرن پنج و شش
هجری ،نویسنده کتاب «ذخیره خوارزمشاهی» است؛
اولین دایرهالمعارف پزشکی به زبان فارسی ،کتابی
ی و علوم پزشکی
که ارزش آن برای نثر عـلمی فارس 
ی است که «شاهنامه»
همردیف با ارزش و اهمیت 
خ ایران دارد.
فردوسی برای ادبیات و تاری 
برایجرجانیالقابوکنیههاییذکرکردهاند:ابوابراهیم،
ابوالفتح ،ابوالفضائل ،االمیر سید االمام ،زینالدین،
شرفالدین ،علوی حسینی ،سپاهانی گرگانی ،طبیب
علوی کههریکنشانازمرتبهعلمیوجایگاهاورادارد.
جرجانی تحصیل علوم مقدماتی و طب را از گرگان
آغاز کرد؛ زادگاهش که در موارد مختلف از آن بهعنوان
«شـهر مـن» یاد میکند .ویرانههای آن شهر قدیمی
هنوز در سمت غربی شهر گنبد قابوس یافت میشود.
جرجانی از سادات اصفهان بوده و از اینرو در بعضی
متون نام او «سپاهانی گرگانی» ضبط شده است .او در
«ذخیره» و «االغراض الطبیه» صریحا خود را حسینی
میداند ،کـه مـقصود از حسینی« ،سادات حسینی»
است .جرجانی مدتی را در نیشابور اقامت داشت و
ن ابی صادق ملقب به بقراط ثانی،
آنجا در محضر اب 
از شاگردان برجسته ابن سینا ،مشغول تحصیل طب
بود .به این ترتیب او با یک واسطه شاگرد ابنسینا به
شمار میآید .همزمان جرجانی نزد ابوالقاسم قشیری،
فقیه و عارف نیشابوری و مولف رساله «قشیریه» که از
مهمترین متون عرفانی است ،به فراگیری علم حدیث
اشتغال داشت و مراحل تصوف را منزل به منزل
میپیمود.
جرجانی در شهرهای ری ،فارس ،فرغان ه و خوزستان
نیز به طبابت و تحصیل و تحقیق پرداخته و در قم با

بازماندگانکیاکوشیارگیلی(منجمبزرگقر نچـهارم
ت کرده است .او بیان کرده که نزد فرزندان
هجری) مالقا 
کوشیار ،کتابهایی را به خط آن دانشمند یگانه رویت
کرده است .جرجانی سالهایی را نیز در مرو گذرانید
و مقارن با چهاردهمین سال حکومت قطبالدین
محمد خوارزمشاه وارد خوارزم شد .دربار خوارزمشاه
ال و
در گرگانج (شهر قدیم خوارزم) ،مجم ع فـض 
دانـشمندان بود .پادشاه مقدم جرجانی را گرامی داشت
و او را به تیمارداری (سرپرستی و ریاست) داروخانه
بهاءالدوله (احتماال لقـب پدر قطبالدین)گماشت
ی تعیین
و ماهانه هزار سکه طال بـرای او مـقرر 
کرد .داروخانه در خراسان به معنی بیمارستان بود،
چنانکه شیخ عطار نیشابوری در خسرونامه میگوید:
بهداروخانهپانصدشخصبـودند
که در هـر روز نبضم مینمودند
جرجانی در همان سال ورود به خوارزم نخستین
دایرهالمعارف پزشکی فارسی را که حـدو د  10سال
صرف تالیف آن کرده بـود ،تکمیل کرد و به نام پادشاه
«ذخیرهخوارزمشاهی»نامید.ایندانشمندگرانمایه
با نگاشتن کتابهای پزشکی به زبان فارسی ،سـنت
طـب ایرانی و اصوال طب کهن را احیا کرد .با همه
اینها گروهی از مـعاصران او بر او خرده گرفتند ،چون
ی که زبان
باور داشتند بـهتر بود ذخـیره را بـ ه عـرب 
علمی آن دوران بود ،مینوشت .از اینرو مـولف ،خود
تـمام ذخـیره را به عربی ترجمه کرد.
جرجانی پس از مرگ قطبالدین مورد اکرام پسرش
عالءالدین اتسز بود ،ولی در اواخر عمر به مرو بازگشت
و در آنجا نیز سلطان سنجر سلجوقی مقدمش را
گرامی داشت .جرجانی در مرو دار فانی را وداع گفت.

تالیفاتجرجانی

 ذخیرهخوارزمشاهی
سید اسماعیل جرجانی کتاب ارزشـمند «ذخیره
خـوارزمشاهی»را در  11کتاب ( 9کتاب اصلی و 2
ف کرد .کتاب چنان جامع است
کتاب ضمیمه) تالی 
كه جرجانی در مقدمه ذخیره میگويد:
«و اين كتاب چنان جمع كرده آمده است كه طبیب
را اندر هیچ باب به هیچ كتاب ديگر حاجت نباشد
و به سبب بازگشتن به كتابهای بسیار خاطر
سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج 105

پراكنده نشود ».این دایرهالمعارف تـمام مـباحث
ن اع م از کلیات طب تا تشریح و فیزیولوژی،
طب زما 
علل بیماریها و درمان آنها ،مراقبت از کودکان و
سالمندان و بهداشت فردی و حتی جنس لباس و
وسایل زینتی را مورد توجه قرار داده است.
ذخیره پس از تالیف چنان اعتباری پیدا کرد که
ی در چهار مقاله که حـدود  19سال
نظامی عروض 
پس از درگـذشت جرجانی نوشته ،این کتاب
را در زمره کتب اصلی پزشکی ذکر کرده است.
ذخیره خوارزمشاهی تنها کتاب پزشـکی فارسی
اسـت کـه به زبان عبری ترجمه شده است.
 خفی عالیی یا الخفیه العالئیه
جرجانی پس از مرگ قطبالدین به خدمت
پسرش عالءالدین اتسز درآمد .اتسز از او خواست
که از کتاب بـزرگ ذخـیره خالصهای تهیه کند.
این خالصه که خفی عالیی نام گرفت ،به صورتی
طراحی شده بود که پادشاه بتواند آن را در چکمه
خود جای دهد تا در همه مواقع بتواند به آن
دسترسی داشته باشد و به رعایت لقب اتسز که
عالءالدین یا عالءالدوله بوده ،خفی عالیی نامیده شد.
جرجانی خود در وجه تسمیه آن میگوید« :این
مختص ر بر دو جلد نهاده شد بر قطع مطول (کشیده)
تا پیوسته در موزه (چکمه) توان داشت و بدین
سبب ایـن مختصر را خـفی عالیی نـام کرده شد».
 االغراض الطبیه و المباحث العالئیه
در مورد االغراض الطبی ه بای د گـفت این کـتاب به
درخواست اب و محمد صاحب بن محمد بخاری،
وزیر عالءالدوله اتسز خوارزمشاه ،بـهعـنوان چکیده و
ملخصیکاملازذخیرهنوشتهشدوحدواسطذخیره
و خفی عالیی است .ذخیره خوارزمشاهی ،االغراض
الطبیه و خفی عالیی به ترتیب دایرهالمعارفهای
بزرگ ،متوسط و کـوچک پزشـکیاند .جرجانی در
مقدمه االغراض بیان میدارد« :ب ه حج م کوچک
گ و بـه صـورت مختصرست
ی بـزر 
است و به معن 
و به کثرت فواید و شرح مشکالت مبسوط».

مراجعجرجانی

ض بـارها از
جرجانی در ذخیره و همچنین االغـرا 
مولفین مختلف پزشکی یونانی ،رومی و ایرانی-
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ی یا د کـرده و کـتابهای او از نـظر ذکـر
اسالم 
مـراجع از مستدلترین نوشتههای جهان اسـت.
مراجع او بسیار متنوع هستند؛ از بقراط ،جورجیس،
ی سینا گرفته تا
بختیشوع ،زکریای رازی و ابوعـل 
ن هندوستان ،نسخههایی به خط
ت طبیبا 
تجربیا 
ب به سلیمان پیامبر.
ی منسو 
سریانی و نسخهها 

نوآوریهایجرجانی

 در بحث بیماریهای گلو جرجانی بود که
برای نخستین بار رابطه بین برآمدگی ُكره چشم
«اگزوفتالمی» و گواتر را با بیان آن به صورت «چشمها
بیرون خیزد» 600 ،سال قبل از اروپاییان کشف کرد
ی را تحت
و اولین کسی است که تورم غده تیرویید 
ش کرده اسـت.
عنوان «زاغر» گزار 
 جرجانی نخستین پزشکی بود که عالیم مشخصه
بیماری تومور غشای نازک و سخت مغزی را توصیف
کرد.
 کاشف بیماری«سالک» جرجانی است.
 جرجانی هزار سال پیش از طب نوین ،انتشار سرطان
در صورت دیرکرد در درمان (متاستاز) را مطرح کرد.
او در مورد درمان زودهنگام سرطان با استفاده از
شرب و گیاهان دارویی مطالب ارزشمندی دارد کـه
ن گزارشهای شیمیدرمانی است .او برای
از نخستی 
زخمهای سرطانی ترکیبی از توتیا ،اسفیداج و صبر را
که درهاون سربی کوبیده میشود ،تجویز میکند.
 تقسیم داروهای طبیعی به سه دسته داروهای
ی گیاهی
معدنی (االدویه المعدنیه) ،داروها 
(االدوی ه النباتیه) و سرانجام ،داروهای حیوانی
(االدویه الحیوانیه) از نوآوریهای جرجانی است.
 جرجانی برای نخستین بار فواید اعضای بدن
حیوانات را در پزشکی مطرح کرد که قبل از او چنین
کاری نشده بود.
 با توجه به اهمیت شناخت نبض در تشخیص
و درمان بیماران ،جرجانی داليل انتخاب نبض
شريان رادیال مچ دست را برای نخستین بار در
کتاب ذخیره »،اندر آن كه چرا حالهای نبض
از شريان ساعد جويند« اینگونه بیان میدارد:
«حالهای نبض از شريان ساعد از بهر پنج چیز
جويند :يكی از بهر آنكه ساعد را زود بتوان نمود و

دوم آنكه مردم از بیرون داشتن ساعد و نمودن آن
شرم ندارد و زشت نباشد ،سوم آنكه اين شريان برابر
دل و اندر راستای اوست ،چهارم آنكه اين شريان به
گوشت اندر نشسته نیست كه ديگر شريانها ،پنجم
آنكه شريان از بخارها ممتلی (پر) نشود ،چنانكه
شريان صدغ .بدين سببها اين شريان اختیار كردند،
و حالها كه از اين شريان جويند درستتر نمايد».
 جرجانی عالوه بر بیان مسائل پزشکی اطفال به
روانشناسی ،تربیت و پرورش آنها (اندر تدبیر
پروردن اطفال) توجه داشته تا حدی كه حتی
برای انتخاب دايه توصیه میکند« :عمر دايه اندر
میانه بیستوپنج سال بايد و نیكورنگ و فراخسینه
و خردمند و نیکخوی بايد و اندر فربهی و الغری
میانه بايد ».يا در مورد آموزش زبان به کودک
میگويد« :چون وقت سخن گفتن بچه آيد ،با او
سخنهايی كه بر زبان او خوشتر آيد و سبکتر
میگويند ،با او همی سازند تا او نیز سازنده شود
و او را از خشم و اندوه نگاه دارند و نگذارند كه
دژم شود و دژمروی باشد تا تندرست بماند».
جرجانی را بهحق میتوان از اولین پزشکان پیشرو
در طب اطفال نامید.
 او در اعمال جـراحی ،بهویژه بـ ه دوختن محل زخم
توجه ویژهای مبذول میدارد و با دقت تمام به شرح
ی شکل بخیهها را هم
ی پرداخته و حت 
چنین کار 
ترسیم میکند .او عالوه بر ابریشم ،از موی خرگوش
نیز بهعنوان نخ بخیه استفاده میکند .جرجانی برای
جلوگیری از خونريزی شديد از زخمها ،گچ گرفتن
را توصیه میكند كه قرنها قبل از آن است كه
دانشمندان اروپايی ،گچگیری را تجويز كرده باشند.
 نظریه جدید کاهش وزن که امروزه به آن توجه
زیادی میشود ،یعنی تاثیر رژیم غذایی و ورزش
به صورت توامان از نوآوریهای جرجانی است.
 او زهرها و سموم و پادزهرها را هم بهدقت مورد
ن زمینه،
مطالعه قرار داده و از مطالب جالب توجه در ای 
ت که جرجانی به نقل از روفس (در
ل قولی اس 
نق 
مورد مسموم کرد ن دیگران) میآورد :بعضی ملوک،
کنیزکان را ب ه زه ر بپرورند ،چنانک ه خوردن آن ایشان
را عادت شود و زیان ندارد ،این از بهر آن کنن د تـا آن
ی یا
کنیزک را تحفه یا بـ ه حیلهای دیـگ ر ب ه خصم 

دشمنی که ایشان را بود برسانند تا ب ه مباشرت آن
کنیزک هالک شوند و مزاج آ ن کنیزک چنان گردد
که آب دها ن او همه جانوران را هالک کند و اگ ر آب
ک آن نشود»...
دها ن او ب ر زمین افتد ،مگس نزدی 
جایگاه جرجانی در زبان و ادب فارسی
ب پزشـکی ب ه زبـان فارسی
ل از جرجانی چند کتا 
قب 
نوشته شده بود ،ولی جرجانی با نوشتن کتب درسی و
پراهمیت به زبان فارسی و نوآوریهای زبانی ،مکتب
ن را احـیا کرد و
ب کـه 
طب فارسی و بهطور کلی طـ 
از زبان علمی پزشکی فارسی ،بنای استواری ساخت.
سیريل الگود ،نویسنده کتاب «تاریخ پزشکی ایران»،
بیانمیکندجرجانیهمانخدمتیراكهكتابمقدس
به نثر انگلیسی كرد ،به فرهنگ فارسی تقديم داشت.
جرجانی در جهت احیای زبان علمی و کاربرد
اصطالحات پزشکی به زبان فارسی ،برای بسیاری از
اصطالحات و نام داروها لغات قابل درک فارسی انتخاب
کرد و آنها را یکدست کرد ،اما در مواردی که لغت عربی
آن روشنتر و مشخصتر بود ،همان را به کار میبرد.
جرجانی در مواردی از واژههای سره (غیرعربی
محض) مانند سپرز (به جای طحال) ،آسایش
فرمودن (استراحت کردن) ،اشک بیمراد (گریه
بیاختیار) ،بند و نهاد (نوار شکستهبندی) و گاه از
ترکیباتی با عناصر عربی مانند گوشت بن دندان (به
جای لثه) و کاسه سر (جمجمه) استفاده میکرد.
همچنین در برابر نامهای عربی در صورت وجود
از برابرهای فارسی حوزههای گوناگون جغرافیایی
ایران بهره میبرد .او در تشریح کتف بیان میدارد:
«استخوان کتف را به پارسی شانه گویند و تشریح او
آن است که اندر شانه همه جانوران پیداست .اما نهاد
او چنان است که سر پهن او سوی حجامتگاه است
و از سر دیگر ،آن جایگاه است که به تازی المنکب
گویند و به پارسی اندر بعضی شهرهای خراسان سفت
گویند و»...
احیای طب در ایران با نام جرجانی گره خورده
و کتابهای او راهگشای دانشمندان بعد از خود
بوده است ،بهطوریکه دوران پزشکی اسالمی را
تا این زمان میتوان به دو دوره تقسیم کرد؛ از
ظهور اسالم تا پیدایش ذخیره خوارزمشاهی و از
پیدایش ذخیره تا امروز .
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آدمها و قصهها

سو�من که تبدیل به ییک از
ب
در�ره ایده پ
ت
شخ
خ
�صیتهای �ییل بسیار ثا�گذار شد

قهرمانی که از کریپتون آمد
 علـیرضا تلخـابـی 
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از زمانـی کـه سـوپرمن در کمیـک اسـتریپها
پیـدا شـد تـا امـروز صدهـا تفسـیر و توضیـح
دربـاره ایـن موجـود خیالـی منتشـر شـده
اسـت؛ شـاید خیلـی بیشـتر از تفسـیرهایی که
میتوانسـتیم دربـاره موجـودات واقعی داشـته
باشـیم .عجیـب بـه نظـر میآیـد که انسـانها
در تصـورات خـود یـک فراانسـان را بسـازند و
بعـد دربـاره دلیـل بـه وجـود آمـدن آن فکـر
کنند .
سـوپرمن ( )Supermanابرقهرمـان و
شـخصیتی مشـهور در فرهنـگ آمریکایـی
اسـت کـه در سـال  ۱۹۳۲سـاخته و امتیـاز
بهرهبـرداری از آن بـه شـرکت دیسـی
کمیکـز ( )DC Comics, Incفروختـه
شـد .جـری سـیگل داسـتان را نوشـته و جـو
شوسـتر جزئیات ظاهری شـخصیت را طراحی
کـرده بـود .در سـال  ۱۹۳۸ایـن شـخصیت
بـرای اولیـن بـار در شـماره نخسـت مجلـه
کمیـک  Action Comicsظاهـر شـد .از
آن زمـان سـوپرمن در سـریالهای تلویزیونی،
برنامههـای رادیویـی ،فیلمهـا ،کمیکهـای
روزنامـهای و بازیهـای ویدیویـی بسـیاری
حضـور داشـتهاسـت .موفقیت این داسـتانها،
باعـث شـد که سـوپرمن تاثیر قابـل توجهی در
ایجـاد و محبوبیـت ژانـر «ابرقهرمانی» داشـته
باشـد .سـوپرمن مـرد جوانـی بـا موهای سـیاه
کوتـاه ،صورت تراشـیده و بدنی عضالنی اسـت
کـه لباسـی آبـی و قرمـز همـراه با شـنل قرمز
بـه تن دارد و روی سـین هاش نشـانی به شـکل
 Sدیـده میشـود .این شـکل ظاهـری از زمان
سـاخته شـدن او تـا کنـون بـه صـورت یـک
کلیشـه شناختهشـده در جهـان درآمده اسـت.
در سـالهای  1930مجلههـای مختلفـی در
آمریـکا منتشـر میشـدند کـه موضـوع همـه
آنها کمیک اسـتریپهایی درباره «فراانسـان»
بـود؛ موجوداتـی که قدرت فوقالعاده داشـتند،
یـا از دسـت و چشمهایشـان پرتوهای سـوزان
بیـرون مـیزد و در محـل زندگی مـردم عادی
ماننـد شـهرها بـا هـم میجنگیدنـد .هـر

شـخصیت جدیـد بایـد در ایـن بـازار پررونـق
بـرای خـودش جایـی پیـدا میکـرد.
سـیگل و شوسـتر هـر دو در شـهر اوهایـو ،از
ایالـت کلیولنـد آمریـکا بـه دنیـا آمدنـد و در
دوره جوانـی ،بـه فکـر خلـق سـوپرمن افتادند.
امـا هنگامـی کـه ایـن هنرمندان جوان ،سـعی
کردنـد تـا در سـال  ۱۹۳۳ایـده خـود را بـه
مطبوعـات آمریـکا بفروشـند ،کسـی بـه آنها
اعتنایـی نکـرد ،زیـرا ناشـران فکـر میکردنـد
کـه هیـچ خواننـدهای نمیتوانـد قهرمانـی را با
ی باور کنـد .آنها
چنیـن نیروهـای فـوق بشـر 
بـه هـر مجلـهای کـه میرفتنـد ،بـا بیاعتنایی
روبـهرو میشـدند .سـرانجام ایـن دو هنرمنـد
بـه نیویـورک رفتنـد و در آنجـا بـا شـخصی
بـه نـام مکـس گینـز مالقـات کردند که ناشـر
شـرکت  All American Comicsبـود .این
شـرکت بخشـی از غـول کمیـک اسـتریپی آن
دوران ،یعنـی شـرکت «دیسـی» محسـوب
میشـد .مکـس بـه آنهـا گفـت نمیتوانـد از
چنیـن شـخصیتی اسـتفاده کند ،امـا میتواند
آن را بـرای ناشـر دیگـری در همیـن مجموعه،
بـه نـام شـلدون مایـر بفرسـتد .مایـر قصـد
داشـت کـه نشـریه جدیـدی چـاپ کنـد و بـه
شـخصیت تـازهای نیـاز داشـت ،تـا از آن برای
جلـد مجله اسـتفاده کنـد .بنابراین بـا پرداخت
 ۱۳۰دالر تمـام حقـوق قانونـی آن را خریـد.
او سـپس از شوسـتر خواسـت تـا طراحی جلد
مجلـه را نیـز بـر عهـده بگیـرد و بدیـن ترتیب
نشـریه  Action Comicsروی پیشـخان
روزنامهفروشـیها آمـد .سـوپرمن در شـماره
اول مجلـه  Action comicsمـاه ژوئن سـال
 1938متولـد شـد و اکنـون امتیـاز سـوپرمن
بـه دیسـی کمیکـس تعلـق دارد.
شـرکت دیسـی کمیکس که در سـال ۱۹۳۴
بـا نـام National Allied Publications
تشـکیل شـد ،امـروز یکـی از بزرگتریـن
شـرکتهای تولیـد کمیـک در آمریـکا بـه
همـراه مـارول کمیکـس اسـت .ایـن شـرکت
بخـش انتشـاراتی دیسـی اینترتینمنـت
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(دیسـی سـرگرمی) که خـود از زیربخشهای
بـرادران وارنـر اسـت ،بـه شـمار مـیرود .از
مشـهورترین شـخصیتهایی کـه دیسـی
کمیکـس آن را خلـق کـرده اسـت ،میتـوان
بـه سـوپرمن ،بتمـن ،لکس لوتـر ،وانـدر ومن،
رابیـن ،آکوامـن ،جوکـر ،زن گربـهای ،آقـای
فریـز ،پنگوئـن و فلـش اشـاره کـرد.

بـا نامهـای مسـتعار جـو کارتـر ،جـری اس و
هربـرت اس فایـن هـم شـناخته میشـود81 ،
سـال بعـد در شـهر لسآنجلـس و در زمانـی
از دنیـا رفـت کـه شـخصیت سـاختگیاش بـه
شـهرت فراوانـی رسـیده و دوران اوج اولیـه
را هـم پشـت سـر گذاشـته بـود .ظاهـرا او و
شوسـتر در مجلـهای کـه در دبیرسـتان چـاپ
میکردنـد ،اولیـن نمونههای سـوپرمن
را منتشـرکرده بودنـد.
آنهـا بـا الهـام گرفتـن از چهـره
بازیگرانـی ماننـد هارولـد لویـد و
داگالس فرینکـس که هـردو بازیگران
فیلمهـای پرتحرک بودنـد و همچنین
بـا اسـتفاده از اسـاطیر هرکـول و
سامسـون سـوپرمن را طراحـی کردند.
وجود شـخصیتهای کامال سـیاه -که
برخلاف آثـار کمپانـی مـارول یکی از
خصوصیات محصوالت دیسـی است-
و همـراه شـدن آنها با شـخصیتهای
خاکسـتری که گاهی به سـمت خوبی
میرونـد و گاهـی هـم برعکـس بـه
سـمت تاریکی ،از جذابیتهـای روایی
کتابهای سـوپرمن اسـت.

کریپتون

نـام دیسـی مخفـف عبـارت کمیـک جنایـی
( )Detective Comicsاسـت کـه از سـری
کمیکهـای مشـهور همیـن شـرکت بـود.
انتشـار کمیک در شـرایطی که هنـوز تلویزیون
وجـود نداشـت و سـینما هـم محدود بـود ،کار
پردرآمـدی بـه شـمار میآمـد و سـرمایههای
زیـادی را بـه خـود جـذب کـرده بود.
جـری سـیگل ( )Jerry Siegelمتولـد
 ۱۹۱۴در کلیولنـد ایالـت اوهایـو اسـت .او که
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داسـتان زندگـی سـوپرمن بیـرون از
کـره زمیـن و در سـیاره کریپتـون
شـروع میشـود .سـوپرمن از آخریـن
نسـل مـردم در حـال مـرگ سـیاره
کریپتـون اسـت .نـام کریپتونـی او کال ال
اسـت .پـدرش جـور ال دانشـمند بزرگـی بـود
و کشـف کـرده بـود کـه سرنوشـت سـیاره
بسـیار متمـدن آنهـا ویرانـی اسـت .بـزرگان
سـیاره حـرف او را بـاور نکردنـد و جـور ال که
میدانسـت خانـوادهاش در خطر اسـت ،شـروع
به سـاختن موشـکی کرد تا از سـیاره بگریزند.
امـا رونـد نابـودی که شـبیه انفجارهـای بزرگ
بـود ،زودتـر از آنچـه تصـور میشـد ،شـروع

شـد .زمانی کـه سـیاره در حال نابودی اسـت،
الرا لـور وان ،مـادر کال ،هـم همراه همسـرش
باقـی میمانـد و نـوزاد در یـک موشـک از
سـیاره رو بـه مـرگ خـارج میشـود .موشـک
در نزدیکـی شـهر اسـمالویل  Smallvilleدر
مزرعـه جاناتـان و مارتـا کنـت فـرود میآیـد.
ایـن زن و شـوهر روسـتایی نـام او را کالرک
میگذارنـد و ماننـد کـودک خـود بـزرگ
میکننـد ،زیـرا او را یـک کـودک گمشـده
تصـور میکننـد .موقعـی کـه یـک حادثـه
کشـاورزی رخ میدهـد ،کالرک میتوانـد
خودرو سـنگینی را بلند کنـد .خانواده و برخی
نزدیـکان او بهتدریـج میفهمنـد کـه کالرک
تواناییهـای خاصـی دارد ،امـا ایـن ویژگیهـا
مخفـی باقـی میمانـد .زمانـی کـه کان و مارتا
بـر اثر بیمـاری ناشـناختهای میمیرند ،کالرک
بـه شـهر متروپلیـس کـه کاملا از روی شـهر
نیویـورک اقتبـاس شـده بـود ،مـیرود و بعـد
از تحصیلات دانشـگاهی بهعنـوان خبرنـگار
روزنامـه «دیلـی پالنـت» مشـغول بـه کار در
آنجـا شـده و بعـد از مدتـی دلباختـه یکی از
خبرنـگاران زن میشـود.
سـوپرمن در روزنامـه بـه شـکل یـک کارمنـد
عـادی کـه عینـک بزرگـی دارد و کتوشـلوار
میپوشـد ،زندگـی میکنـد ،امـا هروقـت
کـه بخواهـد ،تبدیـل بـه موجـودی فرابشـری
میشـود و بـا دشـمنانش میجنگـد ،یـا
حـوادث طبیعـی و سـوانح را مهـار میکنـد.
او پـرواز میکنـد ،از جـو خـارج میشـود ،از
چشـمهایش تابـش سـوزانی شـلیک میکنـد،
بـا هـوای نفسـش اشـیا را منجمـد میکنـد،
پشـت اجسـام را میبینـد و در کنـار قـدرت
بدنـی بیانـدازه تمـام ویژگیهـای الزم بـرای
جنگیـدن را دارد .در قسـمتهای اولیـه او
دشـمنانش را میکشـد ،ولـی از سـال 1940
بـه بعـد دسـت از کشـتن مسـتقیم میکشـد،
اگرچـه برخـی دشـمنان او در جریـان نبـرد
کشـته میشـوند .یکـی از نقطـه ضعفهـای
او طلسـم و وردهـای جادویـی یـا برخـی مواد

خـاص مثـل کریپتونایـت اسـت .بعضـی از
دشـمنان او کـه از فضا میآینـد و ارتباطهایی
بـا آنچـه در کریپتـون گذشـته دارنـد ،از
ایـن نقـاط ضعـف باخبر هسـتند .دشـمنان او
طیفـی طوالنـی از انسـانهای عـادی شـرور یا
دانشـمند تا اشـرافزادگان کهکشـانی هستند.
از طـرف دیگـر دوسـتان او هـم گروهـی به نام
اتحادیـه عدالـت را با نـام Justice League
 Americaیـا بـه اختصـار  JLAتشـکیل
میدهنـد.
در ابتـدا هیـچ اشـارهای نشـده بـود کـه
سـوپرمن قدرتهایـش را از کجـا آورده .بعـدا
تصمیـم گرفتـه شـد که مـردم کریپتـون همه
قدرتهایـی مثـل سـوپرمن داشـته باشـند.
درنهایـت نوشـته شـد کـه اهالی کریپتـون زیر
یک سـتاره قرمـز زندگـی میکردنـد و موقعی
کـه در معـرض نـوری از یـک سـتاره زرد قـرار
میگرفتنـد ،قـدرت آنهـا ظاهـر میشـد.
سـتاره زرد همان خورشـید اسـت که به زمین
میتابـد.
موفقیـت آنـی و بیسـابقه سـوپرمن نـزد
خواننـدگان مجلات کمیـک اسـتریپ ،باعـث
شـد تـا ناشـران دیگـر نیـز ،بـه فکـر خلـق
مجلات کمیـک اسـتریپ سـوپرقهرمانان
بیفتنـد .و بدیـن ترتیـب مجلات کمیـک
اسـتریپ پـر از سـوپرقهرمانانی شـد کـه اکثـر
آنهـا دنبالـهرو سـوپرمن بودنـد.
طـی سـالهای  ۱۹۴۱تـا  ۱۹۴۳اسـتودیو
انیمیشنسـازی مکـس فلشـر (سـازنده
کارتونهـای پاپـای یـا ملـوان زبـل) اولیـن
مجموعـه کارتونـی سـوپرمن را سـاخت کـه
بـه عقیـده اکثر کارشناسـان بهتریـن مجموعه
ابرقهرمانـی تمـام دوران اسـت .درسـال ۱۹۵۱
نیـز جـورج ریـوز بـه ایفـای نقـش تلویزیونـی
سـوپرمن پرداخـت که متاسـفانه اصلا برایش
خوشیمـن نبـود ،زیـرا پـس از چنـد سـال،
بـه طرز مشـکوکی خودکشـی کـرد .اسـتودیو
فیلمسـازی بـرادران وارنـر (صاحـب فعلـی
شـرکت دیسـی و ابرقهرمانانش) نیز در سـال
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 ۱۹۷۸فیلمـی از سـوپرمن سـاخت
کـه ریچـارد دانـر آن را کارگردانـی
کـرد .ایـن فیلم بـا نقشآفرینـی عالی
کریسـتوفر ریـو در نقـش سـوپرمن و
جیـن هکمـن در نقـش لکـس لوتـر،
یکـی از آثـار کالسـیک بـرادران وانـر
محسـوب میشـود و به فـروش باالیی
دسـت یافـت.
خیلـی زود قسـمت دوم ایـن اثـر
نیـز سـاخته شـد و در دهـه  ۸۰نیـز
قسـمتهای  ۲و  ۳سـوپرمن ،اکـران
شـدند کـه البتـه بـه جـز نقشآفرینی
فوقالعـاده کریسـتوفر ریـو نکتـه
مثبتـی در آنهـا دیـده نمیشـود.
بـرای کریسـتوفر ریو که مشـهورترین
هنرپیشـه کالسـیک ایـن نقـش بـود،
حادثـه ناگـواری رخ داد و زمانـی
کـه خـارج از دنیـای ایـن فیلمهـا
اسبسـواری میکـرد ،سـقوط کـرد و
کامال فلج شـد .مقایسـه حادثـهای که
بـرای او بهعنـوان یـک انسـان عـادی
رخ داد و تواناییهـای نقشـی کـه
ایفـای آن را برعهـده داشـت ،یکـی از
مثالهـای مشـهور هالیـوود اسـت.
سـوپرمن بـا وجـود اینکـه بـه دنیای
فیلـم و پویانمایی راه پیدا کرده اسـت،
اما هنـوز هم در میـان مجالت کمیک
حضور واضحی دارد .درواقع سـوپرمن
آغازگـر دورهای در تاریخچـ ه کمیـک
اسـتریپ اسـت کـه از آن ،بهعنـوان
عصـر طالیـی ابرقهرمانـان (از سـال
 ۱۹۳۸تـا سـال  )۱۹۶۵یـاد میشـود.
در طـول سـالهای  ۱۹۷۰بـود کـه
نویسـندگان تصمیـم گرفتنـد او را
امروزیتـر کننـد.

غریبهای در میان ما

دربــاره علــت شــهرت ســوپرمن
تفســیرهای بســیار متفــاوت و
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متناقضــی وجــود دارد .گروهــی او را نمــاد
قهرمانهــای دنیــای مــدرن ماشــینی
میداننــد و برخــی سیاســتهای رســمی
دولــت آمریــکا را در پشــت اتفاقاتــی کــه
بــرای او میافتــد ،دنبــال میکننــد .اینکــه
کمیکهــای ســوپرمن دقیقــا همزمــان بــا
جنــگ جهانــی دوم منتشــر شــدند هــم بــر
پیچیــده بــودن تفســیرها افــزود.
یکــی از معروفتریــن تفســیرها را اومبرتــو
اکــو ،نویســنده ایتالیایــی ،ارائــه کــرده اســت.
بــه گفتــه او مــردم در داســتان ســوپرمن و
بســیاری از قهرمانهــای مشــابه آن دنبــال
شــگفتزده شــدن از داســتان نیســتند .آنهــا
بارهــا ایــن داســتان را دیــده یــا خواندهانــد و
میداننــد کــه ســوپرمن از همــه مشــکالت
پیــروز برمیگــردد و امــا چیــزی کــه
مخاطبــان را بــه ســوپرمن و بســیاری از
قهرمانــان دیگــر وابســته میکنــد ،هویــت
دوگانــه آنهاســت .ســوپرمن در داســتانها
بــرای مدتــی طوالنــی کارمنــد ســادهای در
یــک مجموعــه بــزرگ اســت و کســی او را
نمیشناســد و بــه او اهمیتــی نمیدهــد.
درحالیکــه همــه بــه دنبــال ســوپرمن
افســانهای میگردنــد ،او بایــد پنهــان درون
نقشــش بــه حیــات ادامــه دهــد.
زندگــی روزمــره او زندگــی روزمــره بســیاری
از مخاطبــان اســت کــه در محیــط کار و در
جامعــه و در خانــواده ،مــورد توجــه قــرار
نمیگیرنــد و همیشــه گمــان میکننــد
اســتعدادهای پنهانــی دارنــد کــه فرصــت
آشــکار شــدن ندارنــد.
ایــن تفســیر بــا بیــان دیگــری هــم تکــرار
شــده اســت و بــر اســاس آن غریبــهای در
بیــن مــردم عــادی شــهرهای بــزرگ زندگــی
میکنــد کــه میتوانــد جــان تمــام مردمــی
کــه او را نمیشناســند ،نجــات دهــد.
ســوپرمن بــا وجــود موفقیــت جهانــی کــه در
حــوزه کتابهــای کمیــک بــه دســت آورده،
کمتــر بــر پــرده ســینماها موفــق بــوده اســت.

بــه نظــر میآیــد در رقابــت دو کمپانــی
بــزرگ تولیدکننــده کمیکهــا ،یعنــی مــارول
و دیســی ،درحالیکــه قهرمانــان دیســی
آشــناتر و محبوبتــر هســتند ،پردههــای
ســینما و تلویزیــون در اختیــار ابرمردهــا و
ابرزنهــای مــارول باشــد .بــرای اینکــه ایــن
مقایســه معنــیدار شــود ،میتوانیــد نگاهــی
بــه فیلمهــای «ســوپرمن»« ،گریــن لنتــر»،
«زن گربــهای» و «واچمــن» (محصــوالت
دیســی) ،در مقایســه بــا «مــرد آهنــی»،
«اســپایدرمن»« ،هالــک»« ،تــور»« ،کاپیتــان
آمریــکا»« ،اونجــرز»« ،مــردان اکــس»،
«ولوریــن» و( ...محصــوالت مــارول) بیندازیــد.
در میانــه ســالهای  90نویســندگان
ســوپرمن تصمیــم گرفتنــد کــه او در یــک
درگیــری کشــته شــود.
یکــی از تاریکتریــن دورههــای زندگــی
ســوپرمن موقعــی بــود کــه بــا موجــود
شــروری بــه نــام روز نابــودی روبــهرو شــد.
نبــرد مــدت زیــادی طــول کشــید ،ولــی در
پایــان آن هــم قهرمــان و هــم فــرد شــرور
کشــته شــده بودنــد .طبیعــی بــود کــه بعــدا
مشــخص شــد کــه ســوپرمن نمــرده و پــس
از طــی کــردن مراحلــی دوبــاره ظاهــر شــد.
ســوپرمن در ســال  ۲۰۱۰از تابعیــت آمریــکا
خــارج شــد و تابعیــت زمیــن را بــرای خــود
انتخــاب کــرد و آخریــن تصویــری کــه از او
منتشــر شــده اســت« ،ســوپرمن علیــه بتمن»
( )2016بــه کارگردانــی زک اســنایدر اســت.
جلوههــای ویــژه ســینمایی در ایــن فیلــم بــا
اســتفاده از برتریــن فناوریهــای روزهالیــوود
ســاخته شــده اســت ،امــا انتقــادات شــدید از
فیلــم و ناکامیهــای متعــدد آن باعــث شــد
کــه ایــن فیلــم به یــک محصــول کـمارزش در
میــان انــواع محصــوالت تصویــری کــه از ایــن
شــخصیت ســاخته شــده اســت ،تبدیــل شــود.
بااینحــال همــه مخاطبــان داســتانهای
فرابشــری میداننــد کــه ســوپرمن در آخــر از
هــر نبــردی پیــروز بیــرون میآیــد .
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سینمای جهان
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گ
ین
پنجم� فیمل
ن�یه به فیمل ن�بودگر :پیدایش
از رسی Terminator

ربات جیوهای
 محـمد سـرابی 
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«پیـر شـدهام ،امـا ازکارافتـاده کـه نشـدهام».
ربـات تقریبا در اوایل فیلـم «نابودگر :پیدایش»
( )Terminator: Genisysایـن جملـه را
خطـاب بـه مامـور جوانی کـه از آینده بـه زمان
حـال آمـده اسـت ،میگویـد .فقط مامـور کایل
ریـس نیسـت که از پیر بـودن نابودگـر تی800
تعجـب میکنـد .تماشـاگران و عالقهمنـدان
مجموعـه فیلمهـای «نابودگـر» هـم از اینکـه
آرنولـد شـوارتزینگر بـا حـدود  66سـال سـن
هنـوز در ایـن فیلمهـا بـازی میکنـد ،کمـی
تعجـب کردهانـد .البتـه شـوارتزینگر هیچوقـت
از بازیگـری بازنشسـته نشـده اسـت و فیلمهای
«نابودگـر» هـم بـا حضور اوسـت که معنـا پیدا
میکننـد .ایـن فیلمهـا بـه آرنولـد شـوارتزینگر
شـهرت مضاعفـی دادنـد و سـرمایهگذاران تـا
امـروز از اینکـه باز هم بتواننـد از ربات عضالنی
درآمـد داشـته باشـند ،منصـرف نشـدهاند.
«نابودگـر» (( )Terminatorبـا ترجمـه دیگـر:
پایاندهنـده) نام مجموعه فیلمهای علمی-تخیلی
اسـت که اولین قسمت آن در سال  ۱۹۸۴و قسمت
پنجـم در سـال  ۲۰۱۵اکـران شـد .از این مجموعه
چندین محصـول دیگر مانند کتاب ،کمیـک ،بازی
ویدیویی/رایانـهای و سـریال تلویزیونی نیز سـاخته
شـده است.
«نابودگـر» بـه کارگردانـی جیمـز کامـرون
محصـول  ۱۹۸۴بود .او «نابودگر  :۲روز داوری»
( )Terminator 2: Judgement Dayرا
هم در سـال  ۱۹۹۱سـاخت .به مـدت یک دهه
هیـچ فیلـم دیگـری از ایـن مجموعـه سـاخته
نشـد تـا اینکـه در سـال « ۲۰۰۳نابودگـر :۳
خیـزش ماشـینها» (Terminator : Rise
)of the Machines 3بـه کارگردانی جاناتان
موسـتو و در سـال « ۲۰۰۹رسـتگاری نابودگر»
( )Terminator Salvationبـه کارگردانـی
جـوزف مکگینتـی نیکـول بـه بـازار آمـد.
محصـول سـال « 2015نابودگـر :پیدایش» نام
دارد و کارگردانـی آن را آلـن تیلـور بـه عهـده
داشت.
نخسـتین قسـمت «نابودگر» بهسـرعت به یکی
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از کالتهـای محبـوب تاریـخ سـینما تبدیـل
شـد .همیـن موفقیـت باعـث شـد کامـرون در
سـال  ۱۹۹۱دنبالـهای بـرای آن بسـازد؛ فیلمی
کـه بـا نام «نابودگر  :۲روز رسـتاخیز» شـناخته
میشـود .ایـن فیلـم اصلیترین اثری اسـت که
بـه نـام «ترمیناتور» در جهان شـهرت پیدا کرد.
البتـه بعـد از آن جیمز کامرون نابودگرسـازی را
رهـا کـرد و دنبـال پروژههـای دیگـری ماننـد
«تایتانیـک» و سـپس «آواتار» رفـت .دو فیلمی
هـم کـه در ابتـدای سـالهای  2000سـاخته
شـدند ،نتوانستند موفقیت قسـمت دوم را تکرار
کننـد .حتـی از نظر داسـتانی هم ایـن دو فیلم
تـا حـدی از ماجـرای اصلی خـارج شـده بودند.
بـا نگاهـی به داسـتان اولیه میشـود فهمید که
داسـتان «نابودگـر :پیدایـش» یـا آنچـه گاهی
گفتـه میشـود «ترمیناتور ،»5در ادامه قسـمت
سـوم است.

رشوع ماجرا

در سـال  2029ماشـینهای کشـتار اسکای نت
(شـبکه آسـمان) کـه از رباتهای قاتل اسـکلت
مانند سـاخته شـدهاند ،کنترل زمین را به دست
گرفتهانـد .باقیمانـده انسـانها بعـد از بمبـاران
بزرگـی کـه بـه کشـتار چنـد میلیـارد انسـان
انجامیـد ،در پناهگاههـای بیـن خرابههـا مخفی
شـدهاند .قسـمتی از آنها با وجود اینکه سلاح
موثـری ندارنـد ،میتواننـد بـه شـکل جنگهای
چریکی دسـتگاه جنگی رباتهـا را مختل کنند.
زمانـی کـه مـردی به نـام جـان کانـر فرماندهی
نیروهـای مقاومـت را بـه دسـت میگیـرد،
اسـکای نـت میفهمـد کـه بـا وجـود او هیچگاه
نمیتوانـد بـر انسـانها پیـروز شـود .بنابرایـن
تصمیـ م میگیـرد بـا فرسـتادن یـک ربـات بـه
گذشـته مـادر جـان کانـر را بکشـد و از ایـن راه
مانـع متولد شـدن او شـود .رباتی که به گذشـته
فرسـتاده میشـود ،نابودگر تی  800مـدل 101
بـا بـازی آرنولد شـوارتزینگر اسـت کـه در میان
دود و صاعقـه در آمریـکای سـالهای  80فـرود
میآیـد .از طرف دیگر نیروهـای مقاومت متوجه

ایـن کار میشـوند و جـان کانـر که از مـادر خود
یـک عکـس دارد ،یکـی از سـربازان خـود به نام
کایـل ریـس را بـرای محافظـت از مـادرش بـه
گذشـته میفرسـتد .در سـالهای  80مـادر او
یک پیشـخدمت اسـت کـه هنوز فرزنـدی ندارد.
کایـل ریـس و نابودگـر هر دو سـارا کانـر را پیدا
میکننـد و بعـد از درگیریهـای فـراوان نابودگر
از بیـن مـیرود و ریـس هـم کشـته میشـود.
سـارا کانـر از او پسـری را بـاردار اسـت کـه در
آینـده جـان کانـر خواهـد شـد .در انتهـای فیلم
میبینیـم کـه در مـرز مکزیـک یـک بچـه فقیر
از سـارا عکسـی فـوری میگیـرد و آن را بـه او
میفروشـد .ایـن همان عکسـی اسـت کـه جان
کانـر از مـادرش داشـت .در فیلـم بعدی اسـکای
نـت یـک نابودگـر بسـیار قدرتمندتـر مـدل تی
 1000بـا بـازی رابـرت پاتریـک را بـه گذشـته
میفرسـتد تـا اینبـار خـود جـان کانـر را کـه
یـک نوجـوان شـده اسـت ،به قتـل برسـاند .این
نابودگـر میتوانـد تغییـر چهـره دهـد و گلوله و
سلاحهای عـادی بـه او اثـر نمیکنـد .اینبـار
هـم نیروهـای مقاومـت میتوانند کسـی را برای
جنگیـدن بـا او اعـزام کننـد ،ولـی اینبـار آنها
یـک ربـات رده تـی  800را برنامهریزی میکنند
تـا از جـان کانـر محافظـت کند .بر خلاف فیلم
قبلـی شـوارتزینگر در ایـن فیلم نقـش مثبت را
بـازی میکنـد ،درحالیکـه دشـمن او موجودی
شـیطانی از جنـس فلـز مایع اسـت.
اینبـار هـم دو مامـور با هم به سـوژه میرسـند
و درگیریهـای گوناگونـی رخ میدهـد .صحنـه
معـروف موتورسـواری ،آتـش گرفتـن تریلـی
بـزرگ و ربـات شکسـتناپذیر تـی  1000کـه
بارهـا سـوراخ سـوراخ میشـود و دوبـاره از جـا
برمیخیـزد ،همینجـا رخ میدهـد.
تـی  800اعتمـاد جـان کانـر و مـادرش را کـه
بهخاطـر تجربـه قبلـی از برخـورد بـا رباتهـای
قاتـل نیمهدیوانه تصور میشـود ،جلـب میکند.
ایـن سـه بـه سـراغ شـرکتی میرونـد کـه در
مراحـل اولیـه پـروژه سـاخت رباتهـای جنگی
اسـت تـا ایـن صنعـت را در همین مرحلـه نابود

کننـد .حتـی رئیـس این شـرکت هـم نمیداند
کـه سـاختههایش در آینـده تـا ایـن حـد
خطرناک خواهند شـد .تی  1000سـر میرسـد
و نبـرد دو نابودگـر برای از بین بـردن هر چیزی
کـه باعث سـاخت رباتهـای قاتل شـود ،به یک
کارخانـه ذوب آهن کشـیده میشـود .سـرانجام
تـی  800پـس از برداشـتن جراحـات فـراوان
موفـق میشـود تـی  1000را در بخار یک تانکر
گاز سـردکننده بـه دام بینـدازد و او را کـه یـخ
زده اسـت ،نابـود کنـد .در انتهای فیلـم تی 800
کـه خـود نیز حامـل اطالعات سـاخت رباتهای
قاتـل اسـت ،با پریدن بـه درون مـواد مذاب خود
را از بیـن میبـرد.
تا اینجا داسـتان سـاده «نابودگر» و اسـتفاده از
جلوههـای ویـژه توانسـته بـود نسـلی را بـه خود
عالقهمنـد کنـد .دو دنبالـه دیگـر بیـش از حـد
پیچیـده بودنـد و مسـیر حـوادث در آنهـا دائم
تغییـر میکـرد .از آنجـا کـه داسـتان در پایـان
قسـمت دوم تقریبـا تمـام شـده بود ،سـازندگان
مجبـور بـه تولیـد ماجراهـای دیگـری شـدند تا
بتواننـد داسـتان را پیـش ببرنـد .اصلیتریـن
سـوژه ماجـرا یعنـی اعـزام رباتها و آدمهـا برای
اینکـه چیـزی را در گذشـته تغییر دهنـد تا در
آینـده دیگـر حریفـی وجـود نداشـته باشـد ،در
تمـام فیلمهـا دیـده میشـود .در فیلـم پنجـم
بـاز هـم یـک ربـات و یـک چریک برای کشـتن
سـارا کانـر و نجـات او فرسـتاده میشـوند .امـا
اینبار داسـتان در سـه دوره زمانـی میگذرد .در
گذشـته دورتر از سـالهای  80اسـکای نت یک
ربـات قاتل برای کشـتن پـدر و مادر سـارا کانر و
خود او در کودکی فرسـتاده شـده اسـت .اما یک
تـی  800او را نجـات داده و بـزرگ کـرده اسـت.
درنتیجـه چریکـی که بـرای کمک به سـارا کانر
جـوان میرسـد ،نـه یـک پیشـخدمت بیخبر از
همـه جـای رسـتوران ،بلکـه یـک زن جنگجو
را میبینـد کـه خـودش بـه کمـک رباتی کـه او
را بـزرگ کـرده ،میتوانـد بـا دشـمانش بجنگد.
البتـه ربات مراقب که تقریبا پدر سـارا محسـوب
میشـود ،در ایـن مـدت پیـر شـده اسـت .آنها
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یـاد گرفتهانـد کـه انـواع رباتهـای قاتـل را کـه
اسـکای نـت در ایـن مـدت میفرسـتاد ،چگونه
از بیـن ببرنـد ،ازجملـه اینکـه در صحنهای یک
ی  1000را بـا اسـید نابود میکننـد .بااینحال
تـ 
خطـر همچنـان باقی اسـت.
دو قسـمت اول فیلـم «نابودگـر» ازجملـه
آثـاری در تاریخ سـینما محسـوب میشـوند که
سـینمای اکشـن را یـک گام بـه جلـو هدایـت
کردنـد .قسـمت اول در سـال  ، 1984ایـده
پسـت-آخرالزمان جدیـدی را مطـرح میکرد که
آمیخته شـدنش با اکشـنی جـذاب« ،نابودگر» را
بـه اثـری مانـدگار در تاریخ سـینما مبـدل کرد.
امـا جیمـز کامرون کـه همـواره بلندپـرواز بوده،
در قسـمت دوم بـا بهکارگیـری تکنیکهـای
جدیـد جلوههـای ویژه کـه تا آن زمان بیسـابقه
بـود ،توانسـت اثـری خلـق کند که هـم از جهت
سـاختاری و کارگردانـی زبانـزد بـود و هـم در
بخـش جلوههـای بصـری بهترین آثـاری بود که
تا آن زمان سـاخته شـده بود .در سـالهای اخیر
از «نابودگـر  »2حتـی بهعنـوان بهتریـن فیلـم
اکشـن تاریـخ سـینما نیز یاد شـده اسـت.

فیلم خانوادگی

یکی از دالیل پذیرفته شدن این مجموعه فیلم
در بین تماشاگران هم این بود که «نابودگر»ها
صحنههای وحشیانه زد و خورد خونین یا
غیراخالقی که تماشای آن را محدود کند ،ندارد.
یا از ادای کلماتی که این محدودیتها را ایجاد
کند ،پرهیز میکند .داستان مستقیم و ساده آن
در دو قسمت اول هم مخاطبان آن را گسترش
میدهد .شخصیتهای متفاوت سنی و جنسی
در فیلم و روابط خانوادگی مطرحشده در آن هم
گروه دیگری از تماشاگران را عالقهمند میکند.
پـس از گذشـت  12سـال از اکـران قسـمت
دوم ،اعلام شـد کـه قـرار اسـت قسـمت
جدیـدی از «نابودگـر» سـاخته شـود کـه
خبـری غافلگیرکننـده بـرای طرفـداران ایـن
مجموعه محسـوب میشـد« .نابودگر :رستاخیز
ماشـینها» نتوانسـت انتظـارات باالیـی را کـه
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طرفـداران داشـتند ،بـرآورده کنـد« .نابودگـر:
رسـتگاری» هـم بـه دلیـل تغییـر فضـای
داسـتان ،نتوانسـت به موفقیتی ،حتـی در حد و
اندازههـای قسـمت سـوم دسـت پیـدا کنـد.
«نابودگـر  »5هـم ضعفهایـی دارد .مرتـب
از دورهای بـه دوره ديگـر میپـرد :آينـده
فراآخرالزمانـی کـه در آن جـان کانـر سـپاهش
را بـرای حملـه نهایـی بـه اسـکاينت هدايـت
میکند .سـال  ،۱۹۸۴کـه در آن کايل ريس در
جريان جسـتوجويش بـرای محافظت از سـارا
کانـر از حملـه رباتهـا فـرود میآيـد و ،۲۰۱۷
تاريـخ جديـد روز جـزا .ايـن فيلـم نيـز ماننـد
«دنیای ژوراسـيک» ( )Jurassic Worldکه
تقریبـا همزمـان با آن اکران شـد ،تکيـه زيادی
بـر نوسـتالژی دارد و افـرادی کـه ايـن مجموعه
را دوسـت ندارنـد ،بههيچوجـه از تماشـای آن
هـم لـذت نمیبرنـد .زمانی کـه تریلـر اول فیلم
منتشـر شـد ،زیاد مورد اسـتقبال قرار نگرفت و
تهیهکننـدگان تریلـر دیگری منتشـر کردند که
بسـیاری از صحنههـای اصلـی را لو مـیداد .اما
ایـن باعث نشـد که داسـتان فیلم لو بـرود ،زیرا
پیچیدهتـر از چیـزی بـود کـه تصـور میشـد.
گروهـی ایـن پیچیدگـی را نقطـه ضعـف فیلـم
میداننـد و عقیـده دارند موضوع سـفر در زمان
در آخریـن «نابودگـر» چنـان باعـث آشـفتگی
فیلـم شـده کـه تـوان تمرکـز مخاطـب بـر
جزئیـات داسـتان را سـلب میکند .تـی  800و
سـارا کانـر چند بـار ماجـرا را برای کایل شـرح
میدهنـد ،ولـی زمانـی کـه مشـخص میشـود
شـخصیتهای انسـانمانند دیگری هم هستند
کـه درواقع بـه رباتها خدمت میکننـد ،ماجرا
بیشـتر دگرگـون میشـود.
تـی  1000ایـن فیلـم هم اگرچـه دوبـاره از فلز
مایـع سـاخته شـده ،ولـی شـبیه به یـک ربات
قاتـل ترسـناک ،حتـی مانند نسـخه زنانـه فیلم
سـوم « »T-Xنیسـت و رابرت پاتریـک ،بازیگر
رنگپریـده و الغـر فیلـم دوم در یـک تغییـر
کامـل با یـک بازیگر کرهای عوض شـده اسـت.
فيلـم پـر از نبـرد اسـت و بهتريـن نمونـه ايـن

نبردهـا خيلـی زود در فيلـم اتفـاق میافتـد،
يعنـی زمانـی کـه تـی  800پیـر بـا همنـوع
جوانتـر خـود مبـارزه میکنـد.
«نابودگـر »5طـوری سـاخته شـده اسـت کـه
اگـر کامـرون تصميـم بـه سـاخت ادامـه دو
قسـمت قبلـی میگرفـت ،قسـمت سـوم را
اينگونـه میسـاخت .درواقـع ،او مقـداری
مشـاوره غيررسـمی بـه فيلمسـازها داده و
بـه بخشـی از کمپيـن بازاريابـی فيلـم تبديـل
شـده اسـت .کامـرون ،چـه بـه دليل دوسـتی با
شـوارتزینگر و چـه بهخاطـر عالقه قلبـیاش به
«نابودگـر :پیدایـش» گفته اسـت کـه اين فيلم
نشـاندهنده ادامـه واقعـی اين مجموعه اسـت.
«نابودگـر  »5خیلی واضـح فناوریهای ارتباطی
جدیـد ماننـد برنامههای تلفنهای هوشـمند را
دش�من بش�ر نش�ان میدهد .پیدای�ش( (�Gen
 )isysنـام سیسـتم عاملـی اسـت کـه در انواع
ی شـده و همـه
گجتهـا و رایانههـا بارگیـر 
مردمـی کـه آن را نصب کردهاند ،مشـتاق روزی
هسـتند که شـروع به کار کنـد .درحالیکه این
سیسـتم عامل دشـمن آنهاست.
عالوه بر مفهوم آخرالزمانی فیلمها و اینکه دائم

بر «سرنوشت بشر» تاکید میشود ،در نامگذاری
قسمتهای دوم و پنجم از عبارتهای مقدس
«روز داوری» و «پیدایش» استفاده شده است.
مدل موی جان کانر نوجوان و کاپشن چرمی و
موتور سیکلت شوارتزینگر در فیلم دوم تا مدتی
پس از انتشار این فیلم مورد تقلید جوانان قرار
میگرفت .شوارتزینگر زمانی که دو قسمت اول
این فیلم را بازی کرد ،در اوج دوران بازیگری خود
بود .شوارتزینگر نقش نابودگر را درست پس از
نقش کونان که یک جنگجوی وحشی بربر با
لباسهایی از پوست حیوانات و زره و شمشیر
بود ،قبول کرد .او که سابقه موثری در مسابقات
پرورش اندام داشت ،پس از کنار گذاشتن این
رقابتها وارد دنیای بازیگری شد و اگرچه تجربه
خاصی در این زمینه نداشت ،ولی توانست تبدیل
به ستاره فیلمهای پرفروش شود .او بعد از بیش
از یک دهه بازیگری وارد دنیای سیاست شد و به
فرمانداری کالیفرنیا رسید .در جریان رقابتهای
انتخاباتی و بحثهای فراوان دوران کاری در
فرمانداری کاریکاتورهایی از او کشیده میشد که
سوژههای آن از دوران بازیگریاش بهخصوص
نقش نابودگر گرفته شده بود .
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سالمت

مشالکت پیچیده ،راهحلهای ساده

آسودهبخوابید
 افسـانه ابراهـیمـی 
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همه ما در برههای از زمان با مشکالتی روبهرو میشویم
که شاید خیلی جدی به نظر نرسند ،اما در درازمدت
نه فقط بر جسم ،بلکه بر آرامش روانیمان نیز تاثیر
میگذارند و گاهی باعث نگرانیهای شدید و فکر و
خیالهای ناجور میشوند .میپرسید چطور؟ کافی
است از اعضای خانواده ،دوستان و آشنایانتان سوال
کنید که تابهحال چند بار بهخاطر سرفههایی که بیش
از سه ،چهار هفته طول کشیده ،با ناراحتی و استرس
به پزشک مراجعه کرده یا دچار کابوس ابتال به سرطان
ریه شدهاند .اصال خود شما چند بار در طول زندگیتان
بهخاطر گرسنگی و ضعف شدید از خواب پریدهاید و
احساس کردهاید که اگر ظرف چند دقیقه یک ماده
قندی به بدنتان نرسد ،ممکن است خدای نکرده برای
همیشه به خواب بروید! مواردی مثل سرفه ،ضعف
نیمهشب ،دردهای دوران قاعدگی در زنان و ...از جمله
موارد شایعی است که برای خیلی از افراد رخ میدهد
و ممکن است دالیل خیلی ساده یا خیلی پیچیدهای
داشته باشد .در این شماره برای هرکدام از این موارد
توصیهای کاربردی به شما ارائه میشود.

اگر نیمهشب ضعف میکنید

گاهی ممکن است نیمهشب با احساس ضعف و
گرسنگی از خواب بیدار شوید .اگر این اتفاق اخیرا و
مرتب دارد تکرار میشود ،چند مسئله را باید در نظر
گرفت .بعضی از داروها باعث افزایش اشتها و ایجاد
گرسنگیبامکانیسمهایمختلفمیشوند،بهطوریکه
فرد ممکن است با گرسنگی شدید نیمهشب از خواب
بیدار شود و حجم زیادی خوراکی بخورد که اثر آن به
صورت افزایش وزن معلوم میشود .در افراد دیابتی که
قرص یا انسولین مصرف میکنند ،احتمال افت قند
خون بهخصوص نیمهشب وجود دارد که به صورت
تعریق سرد ،سرگیجه و گاه حتی
ضعف شدید،
ِ
بیهوشی معلوم میشود .پس تنظیم دقیق این
داروها بهشدت توصیه میشود .افرادی که مشکالت
قلبی-عروقی دارند ،با افت فشار خون و بینظمی
ضربان قلب دچار ضعف میشوند که معموال با
نشانههای دیگری مثل درد قفسه سینه ،تپش قلب
و تنگی نفس همراه است .بنابراین بررسی داروهای
مصرفی ،خوردن یک عدد میوه قبل از خواب و در

افراد دیابتی و بیماران قلبی داشتن یک لیوان شربت
یا آبمیوه شیرین کنار تخت خواب توصیه میشود.

اگر زیاد رسفه میکنید

سرفه مزمن یعنی سرفه بیش از سه هفته علل
مختلفی میتواند داشته باشد ،ازجمله حساسیت
به برخی داروهای ضد فشار خون مثل کاپتوپری،
شروع بیماری برونشیت مزمن در افراد سیگاری،
عفونت قبلی ریه که خوب و کامل درمان نشده
است ،سینوزیت مزمن که ترشحات پشت حلق
باعث سرفه بهخصوص حدود صبح میشود ،آلرژی
بینی که ترشحات پشت حلق باعث سرفه بهخصوص
در طول شب میشود ،آسم ،ریفالکس اسید معده
و بهندرت سرطان ریه .پس خوددرمانی با توجه به
طیف بزرگ علتهای سرفه اصال درست نیست.
بهتر است بدانید نشانههای سرفه تا هفتهها یا ماهها
بعد از سرکوبی ویروس با فرد همراه است .دوم اینکه
میتوانید داروهای ضد سرفه را بدون نیاز به نسخه از
داروخانه تهیه کنید .اکسپکتورانتها با رقیق کردن
موکوز و آنتیهیستامینها با رفع نیاز فوری بدن به
سرفه سبب تسکین این مکانیسم میشوند .سوم
نوشیدن مایعات گرم و بهخصوص مخلوط شیر یا
چای گرم با عسل است .چهارمین راه رفع سرفه
اجتناب از عوامل محرک و حساسیتزاست.

اگر یبوست دارید

در بیشتر موارد ،علت یبوست که مشکل شایعی
است ،رژیمهای غذایی نادرست ،کمتحرکی و نوشیدن
کم مایعات است .پس با خوردن بیشتر سبزی و
ساالد و میوه ،نانهای پرفیبر ،نوشیدن زیاد و مرتب
آب بهخصوص آب ولرم و نه سرد و یک لیوان ناشتا
اول صبح و پیادهروی ،در اکثر موارد یبوست برطرف
میشود .ولی در یبوست مزمن به مواردی ازجمله
کمکاری تیرویید ،کلسیم باالی خون ،مصرف دارو
بهخصوص بعضی داروهای قلبی و ضدافسردگی،
بیماریهای مقعد مثل شقاق و انسداد نسبی روده را در
نظر داشته باشید .در مواردی که یبوست همراه با خون
در مدفوع یا کاهش وزن تدریجی باشد ،بررسیهای
دقیق ضروری است .
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قسمت اول :استعداد درکنشده!
طنز

وغ وغ بی صاحاب!

*

 نسـیم عرب امـیری 

 122سرآمد /شماره بیستوپنجم /تیر نود و پنج

این روزها میریزد توی هر شهر و کوچه و دیار
آدم نخبه از در و دیوار
الجرم هر جا را نگاه کنی ،در هر خانهای
یا حتی بیابان و کوه و دشت و صحرا و ویرانهای
یک نفر نخبه میشود پیدا
با یک عالمه فیس و افاده و ادعا
که گویی آسمان شده سوراخ
و تنهـا آن وجـود مبـارک افتـاده پاییـن و با سـر
خـورده زمیـن و از درد گفتـه :آخ!
یک نفر به دادم برسد سریع و زود
«من ملک بودم و فردوس برین جایم بود»
مرا ببرید و بگذارید س ِر کار
میزی به من دهید و دفتری و چند خدمتگزار
تا در دفترم پاهایم را بیندازم روی هم
چون نیست مثل من در این عالم
حیف کسی تحویلش نمیگیرد و طفلکی
الجرم میکند داد و هوار الکی
بعد از آن هم میشود دپرس
و میگوید که ندارد هیچ حال و حس!

درس خواندن و کار و تالش برایش بیخوده
استعدادش هیچوقت درک نشده
نه پول دارد و نه پارتی
نه خانه و نه ویال و نه لکسوس و نه مازارتی
پس باید با صرف کمی مخارج
خانه و خانواده را ترک کند و برود به خارج
تا آنجا به او دهند هر چه میخواهد از دنیا
مازارتی و لکسوس و خانه و ویال
یا شاید چیزهایی بهتر از اینها
مثل یک زن و ...بگذریم حاال!
ولـی از آنجـا کـه خیـال میکند سـقف آسـمان
برای او شـده سـوراخ
دوبـاره آنجـا هـم بـا سـر میخـورد زمیـن و
میگویـد :آخ!
درس خواندن و کار و تالش برایم بیخوده
استعدادم هیچوقت درک نشده! 
*ایـن نوشـتهها هیـچ ربطـی بـه وغ وغ سـاهاب!
ندارد!
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اولین تصویر از یک
سیاهچاله ثبت شد

1

محققـان آمریکایـی موسسـه
فنـاوری ماساچوسـت بهتازگـی
موفـق شـدند بـا اسـتفاده از
یـک الگوریتم خاص نخسـتین
تصویـر از یک سـیاهچاله واقعی
را ترسـیم کننـد .بـه گفتـه این
پژوهشگـران بـرای گرفتـن
یـک عکـس از سـیاهچاله در
مرکـز کهکشـان یک تلسـکوپ
بسـیار بزرگ که قطـری معادل
سـیاره زمین داشته باشـد ،الزم
اسـت .امـا چون سـاخت چنین
تلسـکوپ عظیمـی تقریبـا
غیرممکـن اسـت ،ایـن تیـم
تحقیقاتی الگوریتمی را طراحی
کـرده اسـت کـه بـا اسـتفاده
از اطالعـات گردآوریشـده از
سـایر تلسـکوپهای رادیویـی
در سراسـر جهـان و ترکیـب
آنهـا بـا یکدیگـر ،میتوانـد
سـیاهچالهها را بـه تصویـر
بکشـد .ایـن الگوریتـم تصاویـر
بهدسـتآمده از تلسـکوپهای
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رادیویـی در سراسـر دنیـا را که
بـه یـک پـروژه بینالمللـی بـه
ن�ا م �Event Horizon Tele
 scopeتعلـق دارنـد ،ترکیـب
میکند .مکانیسم مورد استفاده
این محققان «بازسـازی تصاویر
بـا کیفیت بـاال از طریق ترکیب
تصاویـر» یـا  CHIRPنـام
دارد و بـرای اولیـن بار توانسـته
تصویـری از سـیاهچالهها را در
اختیـار محققـان قـرار دهـد.

یـا هیپوکمپـوس (هیپـوکام یا
هیپوکام�پ ) (�hippocam
 )pusرا که قسـمتی از دستگاه
کنـارهای (سیسـتم لیمبیـک)
مغـز اسـت ،مختـل میکنـد و
درنتیجـه روی فراینـد پردازش
احساسـات در مغز اثر میگذارد
که نتیجهاش قوت گرفتن افکار
منفی و کاهش سـطح شـادی و
نشـاط در زندگـی اسـت.

کهنسالترین سلولهای
حس خوب را در خواب بنیادی ریشه گیاه
خوب پیدا کنید
کشف شد

2

تصـور کنیـد که دیشـب خوب
نخوابیدهایـد ،یـا اصلا خیلـی
دیـر خوابیدهایـد .صبـح کـه
از خـواب بیـدار میشـوید،
چـه حالـی داریـد؟ دلتـان
نمیخواهـد بـه زمیـن و زمـان
بـد و بیـراه بگوییـد و احیانـا
تمایـل نداریـد هر کسـی را که
سـر راهتـان بـود ،ضربـه فنـی
کنیـد؟ محققـان میگوینـد
کلیـد خوشخلقـی و شـادی
در طـول روز در خـواب شـبانه
مناسـب و کافـی نهفتـه اسـت.
ایـن محققـان میگوینـد وقتی
خـوب نمیخوابیـد ،خودتـان را
در برابر افکار منفی آسـیبپذیر
میکنیـد و همیـن مسـئله
هـم باعـث میشـود نتوانیـد
شـاد باشـید .بـه نظر میرسـد
سـبک
خـواب ناکافـی عملکرد ا َ َ

3

محققان انگلیسی دانشگاه
آکسفورد موفق به کشف
قدیمیترین سلولهای بنیادی
ریشه گیاهان شدند که از نوک
ریشه فسیلشده گیاه به دست
آمده است .گفته میشود
نوک ریشه این گیاه در حال
حاضر تنها نمونه شناختهشده
فسیل گیاهی است .اهمیت
این پژوهش در شیوه خاصی
است که این سلولهای
بنیادی برای تکثیر دارند که
از نمونههای شناختهشده
کنونی متفاوت بوده و پیش
از این توسط دانشمندان
مشاهده نشده است .به گفته
محققان سلولهای بنیادی،
سلولهای تمایزنیافته از
توانایی خودتجدیدکنندگی

برخوردارند و بهطور انحصاری
در موجودات چندسلولی وجود
دارند .این سلولها قادرند به
هر نوع سلول دیگری تبدیل
شوند و عملکردهای سلولی
مختلفی نشان دهند .گیاهی
که این سلولهای بنیادی از
نوک ریشه آن به دست آمده،
متعلق به نخستین جنگلهای
استوایی عظیم زمین است.
دانشمندان معتقدند این
جنگلهای اولیه باعث ایجاد
عصر یخی اول شده بودند ،زیرا
سیستمهای عمیق ریشه باعث
تسریع هوازدگی شیمیایی
مواد معدنی سیلیکات در
سنگهای زیرین شده و
دیاکسیدکربن را در مقادیر
باال از جو به پایین کشیدهاند.
این تیم تحقیقاتی فسیل
سلول بنیادی را که در این
پژوهش به دست آمده ،ریشه
زغالسنگ ی ا �Radix car
 bonicaنامیدهاند.

بررسیها که بهتازگی منتشر
شده است ،نشان میدهد
که برخی از اقوام شادتر از
مردم سایر کشورها هستند
و این مسئله میتواند ناشی
از وجود یکسری ژنهای
خاص در این افراد باشد.
اگرچه مطالعات پیش از این
نشان داده بود که شادی و
نشاطی که فرد در زندگی
خود احساس میکند ،ناشی
از عواملی مانند میزان ثروت،
رفاه ،سطح امنیت در کشور و
میزان شیوع بیماریهاست .اما
بااینحال آمارها نشان میدهد
که مردم نیجریه شادتر از
آلمانیها هستند! نتیجه این
بررسی تازه میتواند با بیان
نقش ژنها در شادی و نشاط،
چنین تناقضاتی را در در
زمینه احساسی که در جوامع
مختلف وجود دارد ،توجیه
کند.

فاش شدن ارسار میدان
ژنها مسئول شادیاند؟ مغناطیسی کره زمین

4

محققان دانشگاه پلی تکنیک
هنگ کنگ میگویند که
احساس شادی و نشاط در
میان اقوام مختلف ناشی
از عملکرد و بیان یکسری
ژنهای خاص است .نتایج این

5

آمریکاییهـا بهتازگـی موفـق
شـدهاند بـا ایجـاد شـرایطی
مشـابه شـرایط کـره زمیـن در
آزمایشـگاه بخشـی از اسـرار
میدان مغناطیسـی کـره زمین
را افشـا کننـد .اهمیـت میـدان
معناطیسـی زمیـن از آن جهت

اسـت که از کـره خاکی در برابر
تابشهـای مرگبـار کیهانـی
محافظـت میکنـد و اگـر ایـن
میـدان وجـود نداشـت ،زندگی
نمیتوانسـت به شـکل امروزی
روی زمین وجود داشـته باشـد.
اگرچـه اکنـون مشـخص شـده
که حرکت آهن مایع در هسـته
بیرونـی زمیـن ایـن میـدان را
تولیـد میکنـد ،امـا چگونگـی
ایجـاد آن در ابتـدا از مدتهـا
پیـش بـه شـکل اسـرارآمیز و
الینحـل باقـی مانـده اسـت.
محققـان میگوینـد ایـن سـپر
محفاظتی مغناطیسـی به دلیل
شـکلی کـه فلز مایع در هسـته
زمیـن گرما را هدایـت میکند،
شـکل گرفتـه اسـت .ایـن تیم
تحقیقاتـی کـه در موسسـه
علـوم کارنگـی در واشـنگتن
مسـتقر هسـتند ،موفق شدهاند
سـنجشهای مـواد هسـتهای
را تحـت شـرایط مرتبـط بـا
هسـته بـه دسـت بیاورنـد .در
حال حاضـر تصور میشـود که
سـن زمین کمی بیشـتر از 4.5
میلیارد سال اسـت و از انباشت
تدریجـی مـواد سـنگی کـه
خورشـید را در زمان جوانیاش
احاطـه کـرده بودنـد ،شـکل
گرفتـه اسـت .با گذشـت زمان،
متراکمتریـن مـاده کـه همـان
آهـن اسـت ،بـه سـمت داخـل
کـره فـرو رفتـه و الیههـای
هسـته ،جبه و پوسـته زمین را
تشـکیل داده اسـت .در هسـته
داخلـی کـه حـدود دوسـوم
انـدازه مـاه اسـت ،آهـن جامـد
به همـراه مقادیر کمی از سـایر
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مـواد قـرار دارد که طـی فرایند
الیهبنـدی بـه اینجـا کشـیده
شـدهاند .اما در هسـته خارجی
آلیـاژ آهن مایع وجـود دارد که
حرکـت آن میدان مغناطیسـی
زمیـن را افزایـش میدهـد.
این میـدان توسـط جریانهای
الکتریکـی در مـاده رسـانای
هسـته آن تولیـد میشـود کـه
توسـط جریانهـای انتقالـی
ناشـی از گرمای منتشرشـده از
هسـته ایجـاد شـدهاند و فشـار
زیـاد گرانـش از مایـع شـدن
هسـته جلوگیـری میکنـد،
بـه ایـن معنـی کـه رفتـار این
بخـش از زمیـن با سـایر الیهها
متفـاوت اسـت .ایـن محققـان
آمریکایـی برای بررسـی میدان
مغناطیسـی زمین از دستگاهی
بـه نـام  LHDACبـرای
شبیهسـازی شـرایط هسـته
کـره زمیـن اسـتفاده کردهانـد
تـا بتواننـد سیسـتم هدایـت
گرمـا توسـط هسـته را در زیـر
آن بررسـی کنند .این دسـتگاه
نمونههـای کوچـک مـاده را
بیـن دو المـاس فشـار میدهد
و فشـار شـدید اعمـاق زمیـن
را در آزمایشـگاه شبیهسـازی
میکنـد .همچنیـن از یـک
لیـزر نیز برای گرم کـردن ماده
و رسـاندن آن بـه دمای هسـته
استفاده میشـود .دستاوردهای
ایـن پژوهشگـران نشـان داده
اسـت کـه انـرژی الزم بـرای
حفـظ ژئودینامـو از اوایل تاریخ
زمیـن وجـود داشـته اسـت.
امـا پیـش از ایـن اطالعاتـی در
دسـت نیسـت.
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شـاخصی بـرای تخمیـن
نـرخ مرگومیـر

6

آمریکایی
پژوهشگران
بهتازگی پرسشنامهای با 12
سوال ساده و قابل فهم طراحی
کردهاند که کارکرد آن بهطور
کامل از روی اسمش پیداست:
«شاخص مرگومیر» .این
شاخص حاصل تجزیه و تحلیل
10ساله  20هزار شهروند
آمریکایی باالی  50سال
است که توسط پژوهشگران
کالیفرنیا،
دانشگاه
سانفرانسیسکو طی سالهای
 1998تا  2008میالدی
انجام شده است .ششهزار
نفر از شرکتکنندگان در
این طرح تاکنون جان خود
را از دست داده و 14هزار نفر
دیگر همچنان به زندگی خود
ادامه میدهند .نتایج محاسبه
احتمال خطرات پزشکیای که
جان افراد را تهدید میکند،
شاید در عمل بهویژه برای
سالمندان غلط از آب دربیاید،
چون وضعیت سالمت جسمی
و روحی و طول عمر انسان
تحت تاثیر بسیاری از عوامل،
از بیماریهای مزمن گرفته
تا شرایط و تغییرات محیطی،
قرار دارد .بنابراین حتی اگر
این شاخص نتواند زمان دقیق

مرگ انسان یا تعداد روزهای
باقیمانده از حیات انسان را
پیشبینی کند ،باز هم نمایه
مناسبی برای تیم پزشکی
خواهد بود تا شیوه زندگی
بیمارشان را اصالح و اقدامات
تشخیصی و درمانی مناسبی
ازجمله تست دیابت ،غربالگری
سرطان روده بزرگ یا سرطان
گردن رحم را برای افراد
مشکوک تجویز کنند .این ابزار
بالینی بر مبنای یک سیستم
امتیازی کار میکند و شاید در
ابتدا ناخوشایند بهنظر برسد،
اما احتمال مردن شما را طی
 10سال آینده تخمین میزند.
سن ،جنس ،شرایط خاص
جسمی و روحی که بر عملکرد
روزانه فرد تاثیر میگذارد،
شاخص توده بدنی و ...ازجمله
فاکتورهایی است که برای
این پیشبینی مورد سوال
قرار میگیرند و هرکدام بین
صفر تا  2امتیاز برای شما به
ارمغان میآورند .عجله نکنید!
این شاخص ،نوعی بازی نیست
که هرکسی بیشترین امتیاز
را بیاورد ،برنده شود ،بلکه
باالترین امتیاز یا همان عدد
 26یعنی چند گام نزدیکتر
به بستر مرگ .دکتر ماریسا
کروز ،جزو محققان دانشگاه
کالیفرنیاست و نویسنده
ارشد این تحقیق محسوب
میشود .او میگوید« :هدف
از این مطالعه ایجاد یک ابزار
بالینی است که میتواند در
هر محیط و شرایطی قابل
استفاده باشد».

برگ مصنوعی سوخت
خودروهای آینده میشود

7

مدل شامل یک کاتالیزور
تولیدکننده هیدروژن با آلیاژ
نیکل -مولیبدنوم -روی بود
که به ولتاژ بسیار باالیی برای
فعالیت نیاز داشت و همین
مسئله بهرهوری سیستم را
پایین میآورد .این در حالی
است که مدل جدید برگ
بیونیکی  2.0از یک کاتالیزور
آلیاژ کبالت-فسفر برخوردار
است و گونههای اکسیژن
واکنشپذیر تولید نمیکند.
توانایی اجرا در ولتاژ پایین،
این دستگاه را قادر ساخته
تا بهرهوریاش را تا سطح
چشمگیری افزایش دهد .برگ
مصنوعی جدید میتواند انرژی
خورشید را با نرخ بهرهوری
 10درصد به توده زیستی
تبدیل کند .این نرخ بسیار
بیشتر از یک درصدی است
که در گیاهان دارای سرعت
رشد باال دیده شده است .این
مدل جدید همچنین میتواند
ایزوپنتانول ،ایزوبوتانول و ماده
اولیه پالستیک زیستی موسوم
به  PHBتولید کند.

نتایج تحقیقات تازهای
که توسط محققان دانشگاه
هاروارد انجام و در مجله
ساینس منتشر شده ،حاکی
از موفقیت پژوهشگران در
راهاندازی سیستمی بر پایه
عملکرد برگ گیاهان است
که میتواند در تبدیل انرژی
نورانی خورشید نسبت به
گیاهان طبیعی بهتر عمل
کند .محققان امیدوارند که
این فناوری بتواند در آینده
انرژی خودروها را نیز تامین
کند .این سیستم شامل
مکانیسمی است که میتواند
باکتری هیدروژنخوار و
مولکولهای آب را برای تولید
سوخت مایع تجزیه کند .این
گروه از محققان نشان دادهاند
که سیستم جدید نیروی نفهمیدن بیامری است؟!
خورشیدی نهتنها میتواند
سوخت قابل استفادهای برای
خودروها تولید کند ،بلکه
بسیار کارآمد است .مدل
اولیه این سیستم که در
سالهای قبل ساخته شده
بود و مدل اولیه برگ بیونیکی
نام داشت ،در زمینه ایجاد
گونههای اکسیژن واکنشپذیر محققــان اعــام کردهانــد کــه
مشکالت فراوانی داشت .آن ناتوانــی در تشــخیص طعنــه
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یکــی از نشــانههای بــروز
دمانــس یــا زوال عقلــی در
بزرگســاالن اســت .قســمت
پیشــانی مغــز مــا مســئولیت
کنتــرل بســیاری از احساســات
و رفتارمــان را برعهــده دارد و
یکــی از ایــن مســائل توانایــی
تشــخیص دروغ یــا طعنــه
اســت .بنابرایــن هرگونــه
اختــال یــا نقــص در ایــن
بخــش از مغــز میتوانــد باعــث
از بیــن رفتــن ایــن توانایــی
شــود .بــ ه گفتــه دانشــمندان
تجمــع نوعــی پروتئیــن خاص
در لــوب پیشــانی و مــرگ
ســلولهای عصبــی در ایــن
قســمت دمانــس و تغییــر در
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی
را بــ ه دنبــال خواهــد داشــت.
هرچنــد ایــن تغییــرات را
نمیتــوان بهطــور قطــع
بــه زوال عقلــی نســبت داد،
چراکــه افســردگی یــا بحــران
میانســالی نیــز میتوانــد
چنیــن حاالتــی را در فــرد
بــهوجــود بیــاورد .البتــه ایــن
حــال در بیمــاران مبتــا بــه
آلزایمــر چنــدان شــایع نیســت
و آنهــا مشــکلی در درک دروغ
طــرف مقابــل خــود ندارنــد
و مفهــوم طعنــه را بهخوبــی
درک میکننــد .بــا توجــه
بــه ایــن یافتههــا متخصصــان
تصمیــم گرفتهانــد از ناتوانــی
فــرد در تشــخیص طعنــه
و دروغ بهعنــوان راهــی
بــرای تشــخیص زودرس
سیســتم
تخریبکننــده
عصبــی اســتفاده کننــد.
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سخن آخر

بغیر حساب...
 سـید حسـین متولـیان 

حتما شما هم مثل من بارها شنیدهاید که یک مسئله
ممکن است فرمولهای مختلفی داشته باشد!...
و به همین مناسبت روشهای اثبات یک قضیه هم
میتواند متفاوت باشد...
یک ریاضیدان برای اثبات خود از یک راه طوالنی
کمک میگیرد و یک ریاضیدان دیگر روش
کوتاهتری را برمیگزیند و جالب اینکه نتیجه در هر
دو یکسان است...
یک کارگردان متنی را با مدل خود روی صحنه
میبرد و کارگردان دیگری با فرمول و مدل دیگر
همان متن را روی صحنه میبرد؛ طوری که در هر
اجرا عدهای شگفتزده میشوند و روی پا میایستند
و برای کارگردان محبوبشان دست میزنند...
اصال دنیا ،دنیای فرمولهای مختلف و راههای
مختلف برای رسیدن است ...آنقدر که برای هر
کسی راهی مخصوص خودش وجود دارد!
و در همین میانه من ریاضیدانی را میشناسم که
فرمولهای عجیبی دارد!
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کارگردانی که نمیشود او را حدس زد و همیشه برگ
برندهای برای شگفتزده کردن تماشاچیانش دارد...
کارگردان عزیزم!
آقای
ِ
خداجان خالق و شگفتانگی ِز من!
ِ
من که خوب میدانم معنای «بغی ِر حساب» در منطق
تویعنیشگفتانگیز!
یعنی طوری همه چیز را میگردانی که نه میتوانم
حدس بزنم ،نه میتوانم حیرت نکنم!
یعنی همه فرمولها را هم که بلد باشم ،تو با فرمول
و روش و منطق خودت چنان میبخشیام که بینیاز
شوم و هرگز نبینم از کدام سمت ،خورشید به
تاریکیام تابیده است که هیچ سایهای ندارم!...
خدای کارگردان! مرا بگردان به سمت خودت
درست شبیه آفتابگردانها
مرا بگردان به سمت روشنی و نور ...و از جایی که
فکر نمیکنم کاسه تنهاییام را با وجودت پر کن...
که خودت گفتهای:
حساب»...
بغیر
یشاء
«وهلل یرزق من
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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 350.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 350.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 630.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 660.000 ....................: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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