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آســان گذرد گر شب و روز و مه و سالت

روز عمل و مزد، بود کار تو دشــوار
امروز، ســرافرازی دی را هنری نیست
میباید از امســال سخن راند، نه از پار

پروین اعتصامی
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 پـرویـز کـرمـی 

علم اعلی و مساعدت های معنوی

باالتر بروند  با هم مرتبطند و هرکدام که  علوم 
دست بقیه را هم دست می گیرند و ارتقا می دهند. 
فی المثل، اگر فیزیک، پیشرفت قابل مالحظه ای 
کرده، قبلش این ریاضی بوده که ترقی کرده و به 
افق های دست نیافتنی دست یافته. علوم به خودی 
خود اهل امساک نیستند و چیزی را از دیگران 
به  -بنا  عالمان  اگر  حتی  و  نمی کنند  مخفی 
دالیلی- خست به خرج دهند و اهل پنهان کاری 
برمال  و  کردن  آشکار  اهل  علوم  خود  باشند، 
کردنند. علوم با یکدیگر بده بستان دارند و وام های 
از  پزشکی  می گیرند.  یکدیگر  از  کالن  و  خرد 
شیمی و فیزیک قرض می گیرد و شیمی و فیزیک 

از فلسفه و... در  از ریاضیات و ریاضیات 
اینجا نباید علوم انسانی را از علوم تجربی 
که  کنیم  گمان  چنین  و  کنیم  تفکیک 
آنها اینجا از قواعد ظروف مرتبطه پیروی 
مستقل  سازی  خود  برای  و  نمی کنند 
می زنند. نه؛ هیچ علمی برای خودش ساز 
مستقل نمی زند و راه مستقل نمی پوید. 
همچنانکه فلسفه روی تلقی ها و باورهای 
علمی تاثیر می گذارند، تلقی ها و باورهای 
علمی هم فلسفه را متاثر می کنند. منظور 
و  است  هم  با  پیشرفتشان  علوم،  اینکه 
خمود و رخوتشان هم با هم... در این میان 
برسد جا  بقیه علوم  به  نتواند  علمی که 
می ماند و رفته رفته کارایی اش را از دست 
می دهد و به فراموشی سپرده می شود. اما 
بعضی علم ها هستند که با بقیه علوم در 

یک سطح و مرتبه  نیستند. علوم را در ذهن و 
خیال نباید به کارمندان یک اداره تشبیه کنیم 
که رییس و معاون و زیردست و خدماتی دارند 
پیروی  و سخت  مراتب سفت  از یک سلسله  و 
می زنیم  حرف  مرتبه  و  سطح  از  اگر  می کنند. 
نباید به اشتباه، ذهنمان را به بی راهه بفرستیم 
و فکر کنیم مثال زیست شناسی و زمین شناسی 
زیردست یک علم دیگرند. زیردستی و باالدستی 
از تعابیر  باید  در این حوزه موضوعیت ندارند و 
دیگر استفاده کنیم: »علم اعلی«. یعنی سواالت 
داده  جواب  علم  آن  خود  در  علم  یک  بنیادی 
بخواهیم  نمی توانیم  زیست شناس  از  نمی شود. 
برایمان  را  زیست شناسی  چیستی  تا 
بازبگوید. چیستی شعر را هم نمی توانیم از 
شاعر بپرسیم... »فیزیک چیست« سوالی 
آن  به  باید  فیزیک  اعالی  علم  که  است 
جواب بدهد. علم اعالی فیزیک، متافیزیک 
درباره  حوصله  و  دقت  با  آن  در  و  است 
اینجاست  از  می کند.  بحث  امور  ماهیت 
که می گوییم فلسفه بر دیگر علوم اشراف 
دارد و علم اعالی آنها به حساب می آید. 
از  اعلی  علم  این  که  نیست  اینطور  اما 
دیگر علوم بی نیاز باشد. گاهی یک کشف 
علمی می تواند موضع علم اعلی را تغییر 
نیز  را  چیستی ها  به  پاسخگویی  و  دهد 
نجوم  مثال دست آوردهای  ببخشد.  عمق 
حتی  گذاشته،  تاثیر  فلسفه  روی  کامال 
موقعیت و منزلت آنان را بازتعریف کرده 
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تغییرات گسترده و همه جانبه اند و همه علوم را 
اعم از انسانی و تجربی و فنی دربرمی گیرند. امروز 
روانشناسی همان علم النفس سابق نیست پزشکی 
بازساختی هم اگر چه شباهت بسیار به »طب« 
دارد اما چیزی غیر از طب است و پزشکان نیز 
و درمان  بیماران  معالجه  از  بیش  دنبال چیزی 
مرضا هستند... روی همین اصل سواالت فقهی 
و شرعی و دینی بشر امروز هم فرق کرده و با 
جدیدی  چیزهای  علمی  شگرف  پیشرفت های 
باید  بزنیم  مثال  بخواهیم  اگر  یافته.  راه  آن  به 
به  تقریب  برای  اما  کنیم،  سیاه  را  مجله  تمام 
ذهن عرض می کنیم خدمتتان که سوال درباره 
حرمت یا حلیت کلونی مسئله ای فوق العاده جدید 
است یا سوال درباره کپی رایت چیزی است که 
نداشته.  موضوعیت  بالکل  قبل  سده های  در 
بخصوص در امور کارآفرینی و مشاغل جدید ما با 
موضوعات جدیدی طرفیم که جواب های سنتی 
از پسشان برنمی آیند. این تعبیر را با احتیاط باید 
بکار برد و جوانبش را در نظر گرفت: ما نیاز به 
ما  امروزی  مسائل  به  که  داریم  جدید  مکاسب 
جواب بدهد و راهگشای مسیرهای نوین باشد. در 
زمینه استارت آپ ها، در زمینه اقتصاد دانش بنیان، 
و  شناختی  علوم  بنیادی،  سلول های  زمینه  در 
غیره، گاه شبهاتی بوجود می آید که با رجوع به 
منابع سنتی نمی توان رفع شبهه کرد. نه فقط با 
رجوع به منابع سنتی نمی توان 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 
اثر می گذارد و روش تحقیق اگر تغییر  تحقیق 
کند بی شک حاصل تحقیق نیز تغییر می کند... 
چیزی که امروز در اقتصاد و علم و پیشرفت علمی 
نیاز داریم این است که عالمان دینی و حوزه های 
علمیه با اشرافی فوق العاده وارد موضوعات جدید 
شوند و گره از کار فروبسته ما بگشایند و راه را 
برای توسعه و پیشرفت و دینداری هموار کنند. 
که  دارد  معنوی  مساعدتی  به  نیاز  جدید  نسل 
بتواند با حفظ شادابی و نشاط راه های پر پیچ و 

.خم را در امنیت کامل بپیماید

است. فرق بین نجوم بطلمیوسی و کپرنیکی، یا 
هندسه اقلیدسی و لباچوفسکی صرفا یک فرق 
عالمانه نیست بلکه یک فرق فلسفی ست و نسبت 
انسان و عالم را بازتعریف می کند... اینها را برای 
اعالی  که  هم  دین  علم  بگوییم  تا  گفتیم  این 
درک  با  متناسب  که  ندارد  چاره ای  است  علوم 
امروزی  بشر  سواالت  به  امروزی  دریافت های  و 
باعث  جدید،  دریافت های  و  درک  دهد.  جواب 
ایجاد پرسش های جدید می شوند و پرسش های 
جدید جواب های جدید را اقتضا می کنند. قطعا 
انسان قرن بیست و یکمی مسائلی دارد که انسان 
پیش  سال  صد  انسان  حتی  پیش،  سال  هزار 
به ذهنش هم خطور نمی کرد. یک دلیل اینکه 
عالمان دینی در دوران قدیم به علوم دیگر نیز 
خود را مجهز می کردند همین بود که می دانستند 
و  و طب  فلسفه  و  منطق  و  ریاضی  به  بی اعتنا 
نجوم و طبیعت و... نمی توانند از پس حل مسائل 
اقتضا  بربیایند. حال که مسائل پیچیده تر شده 
می کند که عالمان مجهزتر و مسلط تر شوند. این 
مرتبط  معارف  و  به کالم  فقط  تجهیز  و  تسلط 
معارف  و  کالم  علم  عالمان  فقط  یعنی  نیست. 
مکلف نیستند که از علوم روز بهره مند 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 
و  مناسبات  بر  امروز  اقتصاد  ندارد.  قبل  قرون 
مراوداتی استوار است که جز یک عالم اقصاد و 
از آنها سردرنمی آورد. فناوری های  تجارت نوین 
جدید و همگرا نیازهای جدید را طلب می کند. 
کارهای های  و  کسب  در  دگردیسی  این  عین 
بشر امروز هم رخ داده بلکه اصال مفهوم کسب 
خود  به  پیچیده ای  شکل  و  شده  عوض  کار  و 
گرفته است. از آنجایی که علوم به هم مرتبطند 
می شود 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 
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ییک از راه های مقابهل �ب تفکر امثال داعش احیای عمل و دانش است

 مـحمـد یوسـف نـیا 
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شـما را نمی دانـم امـا مـن نخسـتین تصویـری 
گـروه  بـه  مربـوط  فیلم هـای  دیـدن  از  کـه 
تروریسـتی داعـش در ذهنـم نقـش می بنـدد، 
جهـل و جهالـت اسـت. آن مردهـای عاصـی 
بلنـد و صورت بندهـای  بـا ریش هـای  خشـن 
سـیاه، آن جوانـان متعصـب اروپایـی و اخیـرا 
هـم آن کـودکان از همـه جـا بی خبر کـه رفته 
رفتـه دارنـد بـه ماشـین های آدم کشـی تبدیل 
می شـوند، نمـاد مجسـم و محکـم یـک جـور 
جهـل و نادانـی سـتبر هسـتند. شـوربختانه در 
قسـمتی  نماینـده  داعـش  رسـانه های جهـان 
از عالـم اسـالم اسـت، چـه بسـا کسـانی کـه 
ندارنـد،  ادیـان  حقیقـت  از  درکـی  و  آگاهـی 
داعـش را چهـره واقعـی اسـالم بپندارنـد امـا 
کسـانی کـه می داننـد داعـش محصـول چـه 
پروژه ای اسـت خـون دل می خورنـد و از اینکه 
چنیـن جانورانـی در قلمرو دنیای اسـالم رشـد 
می کننـد، انگشـت تاسـف و حیـرت بـه دندان 
می گزنـد. واقعیـت ایـن اسـت که تاریخ اسـالم 
نشـان می دهـد مسـیر توسـعه دانـش چقـدر 
کـه  اسـت، طـوری  بـوده  مسـلمانان  مدیـون 
بسـیاری از مورخـان نقـش علمای مسـلمان را 
در رنسـانس اروپایـی نمی تواننـد انـکار کننـد. 
بعضی هـا اعتقـاد دارنـد داعـش مبانـی نظـری 
می گوینـد  هـم  بعضـی  نـدارد،  قدرتمنـدی 
داعـش اتفاقـا محصـول نوعـی از تفکـر اسـت 
کـه در تاریـخ پیشـینه ای هـم دارد. طرفدار هر 
نظریـه ای باشـیم، یـک چیـز مثـل روز روشـن 
اسـت و آن اینکه تاریـخ داعش در فقر و فقدان 

عقل گرایـی متولـد می شـود. جایـی کـه عقـل 
غایـب شـود داعـش رشـد می کنـد و جایی که 
گروهـی ماننـد داعش رشـد کند، کـج فهمی  و 
جهالـت و تنـدی و پرخـاش و عصبانیت و جرم 
و جنایـت فرصـت ظهـور و بـروز پیـدا می کند. 
برعکـس آن چیـزی که تصور می شـود، داعش 
صرفـا یـک گـروه نیسـت بلکـه نوعـی نـگاه به 
جهـان و عالـم و آدم اسـت، نگاهـی که تعصب 
و توحـش را بـه هم می آمیـزد و در غیاب عقل 
و علـم و فرهنـگ، ناخن به چهـره مهربان دین 

می کشـد.
ایـن در حالی اسـت کـه در نظر اغلب کسـانی 
کـه با تاریـخ ادیـان آشـنایی دارنـد، بخصوص 
خـود غربی ها، اسـالم همیشـه خـدا حامی علم 
و تفکـر و دانـش بوده اسـت. دسـت کـم ظهور 
دانشـمندان مسـلمانی کـه بـه برکـت طلـوع و 
تولـد اسـالم، نامشـان در جهـان پـرآوازه شـد، 
بنابرایـن جـای  تاییـد می کنـد.  را  ادعـا  ایـن 
از راه هـای  باقـی نمی مانـد کـه یکـی  تردیـد 
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 انقـالب اسـالمی به پایـان ببرم؛ ایشـان 
دربـاره همین موضوعـات گفته اند:» در اسـالم 
ضدیـت دیـن بـا علـم و ضدیـت دین بـا عقل، 
اصـاًل معنـا نـدارد. در اسـالم یکـی از منابـع 
حجـت برای یافتـن اصول و فـروع دینی، عقل 

چراغ خورشید در شب سیاه
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اسـت؛ اصـول اعتقـادات را بـا عقـل بایسـتی 
به دسـت آورد؛ در احـکام فرعی هـم عقل یکی 
از حجت هاسـت. 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 اصاًل فصلی 
اسـت در بـاب عقـل و ارزش و اهمیـت آن و 
اهمیـت دانایـی و خردمندی. اسـالم همچنین 
نسـبت به علـم، مهمترین حرکـت و مهمترین 
تحریـک و تحریـص را داشـته اسـت. تمـدن 
اسـالمی به برکـت حرکت علمی  کـه از روز اول 
در اسـالم شـروع شـد، به وجـود آمـد. هنوز دو 
قـرن به طور کامل از طلوع اسـالم نگذشـته بود 
اسـالمی به وجود  علمی جهـش وار  حرکـت  کـه 
آمـد؛ آن هـم در آن محیط. اگر شـما بخواهید 
آن حرکـت علمـی  را بـا امـروز مقایسـه کنید، 
بایـد قطب هـای علمـی  امـروز 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 
میـدان تمـدن می شـود و بـه فاصله  مثـاًل صد 
یـا صدوپنجـاه سـال، از لحـاظ علمـی  بـر همه  
آن تمدن هـا فائـق می آیـد؛ ایـن یـک حرکـت 
معجزآساسـت؛ اصـاًل قابـل تصـور نیسـت. این 
نبـود مگـر این کـه اسـالم بـه علـم، فراگیـری 
عالمانـه،  زندگـی  و  علـم  دادن  تعلیـم  و  آن 
احادیثـی  ببینیـد در  اصـال  تحریـص داشـت. 
کـه در زبان هاسـت و گاهـی مـورد تعمـق قرار 
نمی گیـرد، چقـدر بعضی از نکات مهم هسـت: 
»الّنـاس ثالثـه: عالم و متعلم علی سـبیل نجاه 
و همـج رعـاع«؛ اصـوالً مـا سـه دسـته انسـان 
انسـان هایی  دانشـمندند؛  انسـان هایی  داریـم: 
همـج  بقیـه،  هسـتند؛  دانسـتن  طریـق  در 
رعـاع هسـتند. همـج رعـاع یعنـی انسـان های 
سـرگردان، بـی ارزش و بـی وزن. می بینیـد کـه 
اسـالم اصـال  نسـبت بـه علـم، در درجـه  اول، 
ارزش را روی علـم می بـرد؛ چـه داشـتن علم و 
آموختـن آن بـه دیگـران و چه فراگیـری علم. 
 »...محیط اسـالمی، چنیـن محیطی اسـت
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شناسـایی اسـتعدادهای دانش آمـوزان و هدایت 
و حمایـت از آن هـا، از مهم تریـن مسـائل مـورد 
تاکیـد صاحب نظـران، مسـئوالن عالـی نظـام و 
اسـناد باالدسـتی کشـور و به عنوان وظیفه ذاتی 

نظـام آمـوزش و پرورش تعریف شـده اسـت.
نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  تاسـیس  از  پیـش 
دانش آمـوز دارای اسـتعداد برتـر، تنهـا بـه فـرد 
موفـق در رقابت هـای تحصیلـی گفتـه می شـد 
کـه بتوانـد بـه مراکـز خـاص ماننـد مـدارس 
تیزهوشـان راه یابـد کـه این نوع نگـرش، منجر 
بـه ایجـاد محدودیت بـرای عمـوم دانش آموزان 
می شـد. امـا مطابق با سیاسـت های اتخاذشـده 
دارای  دانش آمـوز  نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  در 
اسـتعداد برتر، صرفـا فرد درس خـوان و باهوش 
نیسـت، بلکـه دانش آمـوزی اسـت کـه توانایـی 
برجسـته ای در حوزه هـای مختلـف اسـتعدادی 
از خـود بـروز دهـد و از خالقیـت و پشـتکار نیز 

باشـد. بهره منـد 
در این راسـتا مصوبه طرح »شناسـایی و هدایت 
اسـتعدادهای برتـر« )شـهاب(، کـه مهم تریـن 
برنامـه شناسـایی مسـتعدان در عرصـه آموزش 
عمومی و با هدف شناسـایي و هدایت آموزشـی، 
تربیتـي و معنـوي مسـتعدان از دوره ابتدایي تا 
پایـان دوره متوسـطه عمومـی اسـت، در تاریـخ 
1386/11/25 بـه تصویـب هیئـت امنـای بنیاد 
اجرایـی  شـیوه نامه  آن  از  پـس  رسـید.  ملـی 
برنامـه ملـی شـهاب بر اسـاس اهداف مشـترک 
بنیـاد ملـی نخبـگان در سـند راهبردی کشـور 
در امـور نخبـگان و وزارت آمـوزش و پرورش در 
سـند تحـول بنیادیـن وزارت آمـوزش و پرورش 
راهبـری  »شـورای  و  شـد  تدویـن  و  طراحـی 
برنامـه ملـی شـهاب« بـا مسـئولیت راهبـری و 
نظـارت در بنیـاد ملی و »سـتاد مرکـزی برنامه 
شـهاب« بـا مسـئولیت اجرایی سـازی برنامه در 

وزارت آمـوزش و پـرورش تشـکیل شـد.
بـا توجـه بـه اجـرای موفـق برنامـه در سـال 
تحصیلـی 94-1393، مقـام معظـم رهبـری در 
دیـدار بـا شـرکت کنندگان در»نهمیـن همایش 
ملـی نخبـگان فـردا« در تاریـخ 1394/7/22، 

برنامه شـهاب را بسـیار مهم و خوب دانسـتند و 
بـر دنبال کـردن برنامـه تاکید فرمودند. ایشـان 
فرمودنـد:  برنامـه  اهمیـت  دربـاره  هم چنیـن 
دوران  در  برتـر  اسـتعدادهای  »شناسـایی 
تحصیالت ابتدایی و تحصیالت متوسـطه بسیار 
مهم اسـت، این چیزی اسـت کـه نخبه حقیقی 
را بـه مـا می شناسـاند، ایـن چیـزی اسـت کـه 

نوابـغ را بـه مـا می شناسـاند.«

واژگان کلیدی در برنامه ملی شهاب
1. صاحـب اسـتعداد برتـر: بـه فـردي اطـالق 
مي شـود کـه بـا توجـه بـه ویژگي هـاي ذاتـي 
بـه مرحلـه نخبگـي را  امـکان رسـیدن  خـود 
بـراي  الزم  زمینه هـاي  هنـوز  ولـي  داراسـت، 
شناسـایي کامـل و بـروز اسـتعدادهاي ویـژه او 

فراهـم نشـده اسـت.
2. اجتمـاع نخبگانـي: افراد یـا گروه هایي که به 
تشـخیص بنیـاد ملـي نخبـگان، توانمندي هاي 
بالقـوه یـا بالفعـل انجـام فعالیت هـاي نخبگاني 
را دارا هسـتند؛ بنابرایـن شـامل همـه افـراد و 
گروه هـاي نخبـه و صاحب اسـتعداد برتر اسـت.
3. اسـتعداد: اسـتعداد عبـارت اسـت از قابلیـت 
و توانایـی در یادگیـری همـراه بـا بـروز قابلیـت 
شـخصی و انجـام ماهرانه یـا مبتکرانـه یک کار 

خاص.
و  یادگیـری  توانایـی  کالمـی:  اسـتعداد   .4
زبـان(،  )سـاختار  نحـو  ماهرانـه   به کارگیـری 
معناشناسـی  زبـان(،  )صداهـای  آواشناسـی 
زبـان. عملـی  جنبه هـای  و  زبـان(  )معنـای 

5. اسـتعداد ریاضی: توانایی یادگیری، شناسایی 
و کشـف الگوهـا و روابط منطقـی و به کارگیری 
بیـان اسـتدالل های  ارقـام و  اعـداد و  درسـت 

منطقی و درسـت.
حیطـه  در  توانایـی  هنـری:  اسـتعداد   .6
فعالیت هـای هنـری ماننـد نقاشـی، خـط، تئاتر 

آن. مشـابه  و 
درسـت  درک  توانایـی  فضایـی:  اسـتعداد   .7
جهـات بـه صـورت مکانـی- بصـری و ایجـاد 
تغییـر در ایـن ادراک و تصویرسـازی و بازنمایی 
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افـکار مکانـی- بصـری.
یادگیـری  قابلیـت  حرکتـی:  اسـتعداد   .8
کنش هـای بدنـی و بـروز ماهرانـه یـا مبتکرانـه 

)حرکت آفرینـی(. حرکتـی 
9. اســـتعداد اجتماعـــی: شـــناخت خـــود و توانایـــی 
عملکـــرد مناســـب براســـاس آن. داشـــتن تصویـــر 
محدودیت هـــای  و  توانایی هـــا  از  روشـــنی 
فـــردی، آگاهـــی از حـــاالت درونـــی، مقاصـــد، 
ـــتن داری،  ـــدرت خویش ـــو، ق ـــا، خلق وخ انگیزه ه

ـــس. ـــزت  نف ـــردی، ادراک و ع ـــاط ف انضب
10. اسـتعداد علوم: توانایی افـراد در حیطه های 

علوم زیسـتی، فیزیک و شیمی.
11. اسـتعداد فرهنـگ دینـی: توانایی افـراد در 
امـور دینـی و مذهبـی. )مترادف با سـازه هوش 
معنـوی(. هـوش معنـوی نشـان دهنده و حالل 
مسـائل معنایـی و ارزشـی اسـت که به وسـیله 
آن می تـوان بـه زندگـی وسـعت بخشـید و آن 
را غنی تـر سـاخت و معنـای بـودن را دریافـت. 
هوشـی کـه بـه وسـیله آن می تـوان مسـیر ها و 
راه کارهـای موجـود در زندگـی را ارزیابـی کرد.

از سـوی  دیگـر بـا توجـه بـه سـند راهبـردی 
کشـور در امـور نخبـگان، نخبگـی سـه مؤلفـه 

دارد: اصلـی 
الـف( برخـورداری از هـوش، خالقیـت، انگیزه و 

توانمندی هـای 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، می تـوان نخبگـی را 
فراینـد و زنجیـره ای به هم پیوسـته 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 می شـود. در ایـن 
مرحلـه نیـز ایـن افـراد بـه مـرور، در صـورت 
کسـب توان تخصصی کافـی و جایگاه اجتماعی 
قـدرت  دارای  مرتبـط،  تخصصـی  جامعـه  در 
تاثیرگـذاری می شـوند و توانایـی تحول آفرینـی 

در آینـده جامعه را به دسـت می آورند. بررسـی 
وضعیت و شـرح حال شـخصیت های برجسته و 
نخبـگان جوامع انسـانی که تاثیرات شـگرفی بر 
اجتمـاع خـود داشـته اند، مویـد این نکته اسـت 
کـه بسـیاری از ایـن افـراد، در چنیـن مسـیری 
قـرار داشـته اند: افـرادی دارای اسـتعداد بـاال در 
یـک یـا چنـد زمینـه که بـه مـرور، بـر خبرگی 
و کارآزمودگـی خـود در آن حـوزه افزوده انـد تا 

بـه سـطح تاثیر گـذاری رسـیده اند.
هم چنیـن تطبیـق مسـیر نخبگی بـر دوره های 
انسـان نیـز بیان گـر آن اسـت  سـنی زندگـی 
دوران  در  ایـن چرخـه  مولفـه  مهم تریـن  کـه 
خردسـالی تـا جوانـی، برخـورداری از اسـتعداد 
برتـر نسـبت به دیگر هم سـاالن اسـت. کودکان 
بااسـتعداد، نقطـه آغاز مسـیری هسـتند که در 
صـورت پیموده شـدن موفقیت آمیـز، به نخبگی 
ایـن رو می تـوان دانش آمـوزان  از  و  می انجامـد 

بااسـتعداد را نخبـه بالقـوه آینده دانسـت. 
بـا توجـه بـه ایـن، برنامـه »شناسـایی و هدایت 
اسـتعدادهای برتـر« )برنامه ملی شـهاب(، یکی 
وزارت  مشـترک  فعالیت هـای  مهم تریـن  از 
آمـوزش و پـرورش و بنیـاد ملی نخبگان اسـت 
کـه بـا هـدف تحقق ایـن مهـم و همـوار کردن 

مسـیر نخبگـی اجرا می شـود.
1. مبانـی نظـری برنامـه ملـی شـهاب در بنیاد 

ملـی نخبـگان و وزارت آمـوزش و پـرورش
1. »سـند راهبردی کشـور در امور نخبگان« در 

بنیـاد ملی نخبگان
نخبگانـی  مطلـوب  نظـام  تحقـق  بـرای   .1-1
اصـول اساسـی حاکـم اسـت که شـامل مـوارد 

زیـر اسـت:
1. دارا بودن اسـتعداد درخشان و توانمندی های 
ذاتـی ویـژه، »نعمت هایی تعهدآور« هسـتند نه 

توقع آفرین«. »مزیت هایـی 
صـرف  بـه  افـراد  ایـن  بـه  ویـژه  توجـه   .2
برخـورداری از ایـن توانمندی هـا و ایجـاد توقع 

اسـت. مـردود  آن هـا  در 
3. ترجیـح دادن »روحیـه جهـادی« بر »روحیه 

تافتـه جدا بافتـه بودن«
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4. رویکردهـای بنیادیـن بـرای سیاسـت گذاری 
در نظـام نخبگانـی مطلوب

واکنشـی(  نـه  )و  الـف( شناسـایی کنش گرایانه 
اجتماعـات نخبگانـی از طریـق رصـد رفتـار و 
پویـا  شـکل  بـه  آنـان  نخبگانـی  فعالیت هـای 
)رویکـرد فعـال در مقابـل رویکـرد منفعالنـه و 

خوداظهارانـه(
صاحـب   گروه هـای  و  افـراد  شناسـایی  ب( 
اسـتعدادهای برتـر بـا رویکـرد »نامشـهود« و 
»نامحسـوس« )بـه جـای »نشـان دارکردن« و 

آن هـا( بـه  زدن«  »برچسـب 
ج( تربیـت و توانمند کـردن اجتماعات نخبگانی 
نـه در  و طبیعـی جامعـه،  واقعـی  در محیـط  
محیـط جـدا و منفـک از آن )رویکـرد »رشـد 
باغچـه ای« در مقابل »نگه داشـت گل خانه ای«(
1-2. در عرصـه آمـوزش و پـرورش اقدام هـای 

ملـی زیـر در سـند تدوین شـده اسـت:
هدایـت  و  شناسـایی  نظـام  اسـتقرار   .1
اسـتعدادهای برتـر بـا روش هـای مربی محـور، 
مرحلـه ای و نامحسـوس، بـا تاکیـد هم زمـان بر 
سـه وجه آموزشـی، تربیتی و پژوهشـی ) اقدام 

)1-2-1
کیفـي  سـطح  ارتقـاي  بـراي  برنامه ریـزي   .2
دوره هـاي  همـه  )در  مدرسـه اي  آموزش هـاي 
تحصیلـي( به منظـور پرورش خالقیـت، مهارت 
زندگـي  مهارت هـاي  آداب  و  مسـئله،  حـل 

)2  -2-1 اقـدام   ( دردانش آمـوزان 
3. توسـعه آموزش های خاص »برون مدرسه ای« 
از طریـق گسـترش مراکـز آموزشـی، تربیتـی 
و پژوهشـی در حوزه هـای متنـوع مـورد عالقـه 

دانش آمـوزان )اقـدام 3-2-1(
اسـتانداردها،  تنظیـم  و  شـرایط  تمهیـد   .4
نظام نامه هـا، ضوابـط و مقـررات براي مشـارکت 
بیشـتر بخش غیردولتـي در تاسـیس و فعالیت 
مـدارس، مراکـز آموزشـي تخصصـي و نهادهای 
نخبه پـرور در حوزه هـاي مختلف و بـا روش ها و 

محتـواي درسـي متنـوع )اقـدام 3-1-1(
5. برنامه ریـزی بـرای ارتقـای سـطح دانـش و 
مهـارت معلمـان و مربیان مـدارس برای هدایت 

هدفمنـد صاحبـان اسـتعدادهای برتـر از طریق 
ترویجـی  و  کوتاه مـدت  آموزشـی  برنامه هـای 

)اقـدام 4-2-1(
6. تقویـت و گسـترش مشـاوره هاي تحصیلي و 
افزایـش آشـنایي افـراد بـا رشـته هاي تحصیلي 
حوزه هـاي  و  دانشـگاه  متوسـطه،  آمـوزش  در 
علمیـه بـه منظـور انتخـاب آگاهانـه و هدفمند 
بـر  ویـژه  تاکیـد  بـا  تحصیلـي  رشـته هاي 

)اقـدام 5-2-1( انسـانی  علـوم  رشـته هاي 
آموزشـی  برنامه هـای  اجـرای  و  تدویـن   .7
صاحبـان  خانواده هـای  بـرای  مشـاوره  و 
اسـتعدادهای برتـر بـه منظور افزایـش آگاهی و 
مهـارت آنـان بـرای تربیـت، هدایـت و تعامل با 

)10-2-1 )اقـدام  خـود  فرزنـدان 
و  آموزشـي  پارک هـاي  گسـترش  و  ایجـاد   .8
تقویـت و سـامان دهي فراینـد طراحـي، تولید و 
توزیع وسـایل بـازي کودکان به منظـور پرورش 
خالقیـت و مهـارت حـل مسـئله در کـودکان با 
تکیـه بـر فرهنـگ اسـالمي - ایرانـي و رعایـت 
اسـتانداردهاي سـالمت و ایمنـی )اقـدام 2-1-

)11
دانش آمـوزان  شـدن  متشـکل  از  حمایـت   .9
فعـال در حوزه هـاي مختلـف علمـي، اجتماعي، 
فناورانـه، فرهنگـي، قرآنـي و هنـري در قالـب 
پژوهشـکده هاي دانشـجویي و پژوهش سـراهاي 
علمي،کانون هـاي  انجمن هـاي  دانش آمـوزي، 
و  نخبگانـي  تشـکل هاي  هنـري،  ـ  فرهنگـي 
ماننـد آن بـا رعایـت ضوابـط و مقـررات جـاري 
کشـور و بـا تاکیـد بر سـهولت تاسـیس گـروه، 
و  نظـارت  مسـئولیت پذیري،  و  ضابطه منـدي 
پایش مستمر و پشـتیباني مرحله اي و تدریجي 

از آن هـا )اقـدام 3-2-2(
در  واحـد سـتادي  مدیریـت  یـک  ایجـاد   .10
وزارت آمـوزش و پـرورش جهـت برنامه ریـزي 
نظام شناسـایي، هدایت و آموزش اسـتعدادهاي 
برتـر و هماهنـگ بـا سیاسـت هاي کالن بنیـاد 

ملـي نخبـگان  )اقـدام 2-1-4(
2. نـکات اصلی سـند تحول بنیادیـن در وزارت 
آمـوزش و پـرورش در خصـوص اسـتعدادهای 
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برتـر بـه صـورت زیر اسـت:
• تاکیـد »چشـم انداز مدرسـه در افـق 1404« 

بـر مدارس کیفـی  جامـع
1. ظرفیـت پذیـرش تفاوت های فردی،کشـف و 

هدایـت اسـتعداهای متنوع فطری
رغبـت  و  عالیـق  نیازهـا،  بـودن  پاسـخ گو   .2
دانش آمـوزان در راسـتای مصالـح و چهارچـوب 

نظـام معیـار   اسـالمی
• آن چـه بـرای نیـل بـه ایـن هـدف بایـد اجـرا 

: د شو
1. طراحـی و تدویـن برنامـه تعلیـم و تربیـت 
ویژگی هـای  بـا  متناسـب  و  انعطاف پذیـر 
اسـتعدادهای گوناگون  محیطـی  و  شـخصیتی 
دانش آموزان، به منظور شـکوفایی اسـتعدادهای 
خـاص و افزایـش کارآمـدی و مفید بـودن آن ها
از  برخـورداری  و بسـط عدالـت در  تامیـن   .2

فرصت هـای تعلیـم و تربیت با کیفیت مناسـب 
بـا توجـه بـه تفاوت هـا و ویژگی هـای دختران و 

پسـران مناطـق مختلف

اهداف برنامه ملی شهاب
و  تربیتـي  آموزشـی،  هدایـت   شناسـایي،   .1
معنـوي مسـتعدان دوره ابتدایـي تا پایـان دوره 

آمـوزش عمومـی
2. پرورش مسـتعدان برتر و ایجاد سـازوکارهای 
مناسـب بـرای رشـد و بالندگـی آنـان به عنـوان 

سـرمایه های ملی و خـدادادی
3. تقویـت و درونی کـردن هویـت دینـی و ملی 
مسـتعدان در دوره هـای تحصیلـی بـه منظـور 
احسـاس مسـئولیت بـرای ایفای نقش سـازنده 

اعتالی کشـور در 
3. ساختار تصمیم گیری و اجرایی برنامه ملی شهاب

بنیـاد نخبـگان اسـتانی در اجـرای  4. نقـش 
برنامـه ملـی شـهاب

1. پشتیبانی فکری

برنامه ریزی هـای  در  هم فکـری  و  همـکاری   •
اسـتانی بـا حضـور کامـل و موثـر در جلسـات 
سـتاد و کارگـروه تخصصی اسـتانی و اطمینان 
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از انطبـاق فرایندهـای تصمیم گیـری بـا اصول، 
اهـداف و سیاسـت های برنامـه

• ایجـاد شـرایطی بـرای هم فکـری و هدایـت 
عوامـل اجرایـی برنامـه در اسـتان

اجـرای  بـه  و کالن  راهبـردی  نـگاه  ایجـاد   •
اسـتان سـطح  در  برنامـه 

2. پشتیبانی مالی
• امضا و تبادل »قرارداد اجرای خدمات برنامه 

شهاب« با اداره کل آموزش و پرورش استان
• تخصیـص به موقـع 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
• پی گیری هـای الزم از سـتاد اجرایـی اسـتانی 
بـرای تخصیـص به موقـع و صحیـح اعتبـار بـر 

قـرارداد زمان بندی  اسـاس 
• 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، حق جلسـه، ایاب و 
ذهـاب، و هم چنیـن پذیرایـی، خریـد لـوازم و 
تجهیـزات، لـوازم  تحریـر و دیگر موارد نیسـت.

نظارت موثر
• توجـه بـه نقش محـوری و عملیاتـی آموزش و 

پـرورش در اجرای برنامـه و نظارت غیرمداخله ای 
و هدایتـی در هـر یـک از مراحل اجـرای برنامه

• تعیین کارشـناس بنیـاد اسـتانی بـرای حضور 
در همـه مراحل اجـرای برنامه

به موقـع  اجـرای  بـر  نظـارت  و  پی گیـری   •
هریـک از مراحـل برنامه شـهاب )رعایت توالی 

و نظـم( طبـق برنامـه زمانـی قـرارداد
اسـاس  بـر  موجـود  وضعیـت  گـزارش   •
در  نگرانـی  بـدون  آن  انعـکاس  و  مشـاهدات 
قالـب گزارش هـای نظارتـی در هـر مرحلـه از 

ملـی بنیـاد  بـه  ارسـال  و  برنامـه  اجـرای 
• گزارشـی  کـه بـه صـورت مکـرر و معنـاداری 
وضعیـت را در تمام شـاخص ها بسـیار مطلوب/ 
بسـیار نامطلـوب نشـان دهـد، مورد نظـر بنیاد 
اسـت،  برنامـه  اهـداف  از  دور  بـه  و  نیسـت 
هم چنیـن کمکـی بـه حـل مشـکالت و اطالع 

بنیـاد از وضعیـت اسـتان نخواهـد کـرد. 
و  آمـوزش  هزینه کـرد  نحـوه  بـر  نظـارت   •
پـرورش اسـتان در اجـرای هریـک از مراحـل 
برنامـه و ارائـه رهنمـود و توصیه هـای الزم بـه 
اداره کل بـرای تخصیـص هزینه هـا در مسـیر 
صحیـح اجـرای برنامـه بـر اسـاس قـرارداد و 

آن راهنمـای 
شـهاب  ملـی  برنامـه  اجرایـی  سـابقه 
سـال  در  آزمایشـی  مرحلـه  اولیـن  در 

92ـ1391 تحصیلـی 

استان های مجری

خراسان شمالي، کرمانشاه و هرمزگان

آذربایجان شرقي و خراسان جنوبي

اصفهان و البرز

تعداد دانش آموزان
تحت پوشش

665,10

496,9

222,19

دوره تحصیلی

7% دانش آموزان دوره ابتدایی

7% دانش آموزان دوره ابتدایی

7% دانش آموزان دوره ابتدایی

اجرای برنامه برای 39,384 دانش آموز در 7 استان مجری
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اجـرای  از  حاصل شـده  موفقیت هـای   .1
شـهاب ملـی  برنامـه  آزمایشـی 

و  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  همـکاری  اولیـن   •
وزارت آمـوزش و پـرورش در اجـرای برنامه ای 

گسـترده و ملـی
• شـکل گیری ارکان برنامـه و مشـخص شـدن 

وظایـف هریک
• طراحـي فرایندهـا و تولیـد اسـناد اجرایـي، 

آموزشـي و ابزارهـاي برنامـه
• تدوین و تصویب شیوه نامه اجرایي

• آشـنا شـدن با بخشی از کاسـتی های موجود 
برنامه اجرای  در 

آزمایشـی  مرحلـه  اجـرای  کاسـتی های   .2
شـهاب ملـی  برنامـه 

• وجـود نواقـص و مشـکالت در ترکیـب ارکان 
محتـوای  زمان بنـدی،  فرایندهـا،  اجرایـی، 
مسـتندات و سـایر جنبه هـای اجرایـی برنامـه

• عـدم بررسـی کیفیـت برگـزاری دوره هـای 
اسـتان های  در  برنامـه  مجریـان  آموزشـی 

مجـری 
• عـدم تهیـه و ارائـه مناسـبی از گزارش هـای 

مالی و  عملکـردی 
• عـدم اجـرای فراینـد ارزش یابـي و ارزیابـی 

دقیـق و مناسـب از برنامـه
• عدم طراحی سامانه الکترونیکی 

سـال  در  شـهاب  ملـی  برنامـه  اجـرای 
کشـور کل  در  94ـ1393  تحصیلـی 

• 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 14 میلیاردریال(
1. موفقیت هـای برنامـه ملـی شـهاب در سـال 

تحصیلـی 94ـ1393 در کل کشـور
• اجــرای برنامــه در همــه اســتان های کشــور 

بــا هم افزایــی و همــکاری صمیمانــه بنیــاد 
ملــی نخبــگان و وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ــتاد و صــف در حــوزه  ــف س ــای مختل بخش ه

ــارت ــرا و نظ اج
ــع  ــن به موق ــاد در تامی ــی بنی ــت مال • حمای

هزینه هــای اجــرای برنامــه
ــه  ــم گام ب ــامانه ه ــدازی س ــی و راه ان • طراح
نشــانی hamgam.medu.ir بــرای حفــظ 

ــل ــل تحلی ــات قاب اطالع
• طراحــی و راه انــدازی وبــگاه اطالع رســانی 
 )shahab.medu.ir برنامه شــهاب )بــه نشــانی

ــل ــه روز و کام ــانی ب ــور اطالع رس ــه منظ ب
ــوردار  ــق کم برخ ــتر در مناط ــتقبال بیش • اس

ــه دیگــر مناطــق مجــری نســبت ب
ــزان  ــی می ــی »بررس ــرح پژوهش ــرای ط • اج
موفقیــت اجــرای برنامــه شناســایی و هدایــت 
ســال  در  )شــهاب(  برتــر  اســتعدادهای 
تحصیلــی 94-1393« بــه منظــور ارزیابــی 
و بررســی میــزان موفقیــت اجــرای برنامــه 

شــهاب در ســال تحصیلــی 1393-94
2. نــکات نیــاز بــه تقویــت و بهبــود در برنامــه 

ملــی شــهاب در ســال تحصیلــی 1393-94
انگیــزه  افزایــش  بــرای  راه کاری  ایجــاد   •
آمــوزگاران و کاهــش نارضایتی هــای آنــان

• ضــرورت ایجــاد راه هــای ارتباطــی شــبکه ای 
بیــن آمــوزگاران بــه منظــور تعامــل و ارتبــاط 

بیشــتر آن هــا بــا یکدیگــر
• تقویــت نگــرش و باورهــای آمــوزگاران درباره 

اســتعدادیابی در دانش آمــوزان
هدایــت  شــیوه های  و  فراینــد  تبییــن   •
دانش آمــوزان پــس از شناســایی حوزه هــای 

اســتعدادی آن هــا
3. نتایــج اولیــه اجــرای برنامــه ملــی شــهاب در 

ــال تحصیلی 94ـ1393 س
حوزه  میانگین  استعدادی،  حوزه  هشت  از   •

استعداد اجتماعی باالتر از سایر حوزه هاست.
میانگیــن  اســتعدادی،  حــوزه  هشــت  از   •
حــوزه اســتعداد ریاضــی پایین تــر از ســایر 

حوزه هاســت.
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میانگین استعداد کالمی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

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

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

میانگین استعداد حرکتی- ورزشی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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میانگین استعداد فرهنگ دینی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94

میانگین استعداد حرکتی- ورزشی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
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میانگین استعداد علوم دانش آموزان 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
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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 حوزه های استعدادی در سال تحصیلی 1393-94
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6. اجــرای برنامــه ملــی شــهاب در ســال 
 1394-95 تحصیلی 

ــه در همــه اســتان های کشــور  • اجــرای برنام
در مناطــق مجــری زیــر:

سال 1394-95  در  برنامه  مجری  مناطق  الف( 

پایه های چهارم و پنجم )مجموعا 64 منطقه- پایه(
ب( یــک منطقــه جدیــد از هــر اســتان فقط در 

پایــه چهــارم )مجموعــا 32 منطقه-پایه(
ــل  ــرای کام ــه اج ــن بودج ــب و تامی • تصوی

ــال ــارد ری ــر40 میلی ــغ ب ــه بال برنام

سال
تحصیلی

1393-94

1394-95

مناطق مجری
در کشور

32 منطقه- پایه 
تحصیلی

) از هر استان 
یک منطقه(

در پایه چهارم 
ابتدایی

96 منطقه- پایه 
تحصیلی

32 منطقه در 
پایه های چهارم و 

پنجم ابتدایی )منطقه 
مجری در سال 

تحصیلی 1393-94(
32 منطقه در 
پایه چهارم 

ابتدایی )منطقه 
مجری جدید(

تعداد دانش
آموزان

130,798
)پایه چهارم 

ابتدایی(

386,784
)پایه های چهارم 
و پنجم ابتدایی(

تعداد مدارس 
ابتدایی

2,579

5,206

تعداد 
آموزگاران

4,863

13,922

تعداد کِل 
عوامل اجرایی 

مدرسه

14,202

29,209

جمعیت دانش آموزان تحت پوشش برنامه ملّی شهاب
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ن  ارم�ی عیل اک�ب صایحل در اختتامیه �چ

یت فناوری و نوآوری: ه میل مد�ی ن جا�ی

متولیان متوجه درد 
شده اند و به دنبال 

عالج می گردند
 مهدیـس اسـدزاده 

ش
زار

گ



 سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج          27

فنـاوری  مدیریـت  ملـی  جایـزه  چهارمیـن 
فعـاالن  از  جمعـی  حضـور  بـا  نـوآوری،  و 
حـوزه مدیریـت فنـاوری و نـوآوری، مدیـران 
و  علمـی  چهره هـای  و  اقتصـادی  بنگاه هـای 

شـناخت. را  خـود  برنـدگان  فنـاوری 
سیاسـت گذاری  معـاون  الیاسـی،  مهـدی 
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 
شـرکت   80 متوسـط  به طـور  جایـزه،  ایـن 
ارزیاب هـای جایـزه  یافتنـد و توسـط  حضـور 
مـورد تحلیـل و ارزیابـی دقیـق قـرار گرفتنـد. 
در ایـن جایـزه، شـرکت کنندگان در سـه قالب 
و  بنگاه هـا  مادر)هولدینـگ(،  شـرکت های 
شـرکت های دانش بنیـان حضـور دارنـد که هر 
مـدل شـاخص های ارزیابـی و رتبه بندی خاص 
خـود را دارد کـه ایـن محورهـا تا شـش معیار 
و تـا حـدود 120 زیرمعیـار جزئی می شـوند.«

نسـبی  رشـد  مشـاهده  بـه  اشـاره  بـا  او 
شـاخص های  اغلـب  در  شـرکت کنندگان 
چـون  شـاخص هایی  »در  گفـت:  ارزیابـی 
نـوآوری  مدیریـت  در  شـرکت ها  »توانمنـدی 
از  امـا  هسـتیم،  رشـد  شـاهد  فنـاوری«  و 
دیگـری  شـاخص های  در  شـرکت ها  سـویی، 
چـون تجاری سـازی و بـازار یـا بهره بـرداری و 
نـوآوری، رشـد منفـی دارنـد. ایـن شـکاف در 
رشـد نیازمنـد بررسـی نقاط ضعـف در فناوری 
و نـوآوری شرکت هاسـت. یکـی از اولویت هـا، 
در  و  اسـت  بـاز  نـوآوری  سـوی  بـه  حرکـت 
دنیـای امـروز، ضـرورت ایـن امر پذیرفته شـده 
و فضـای امـروز شـرکت ها، تعامـل و توانمندی 
در عیـن رقابـت اسـت. بـا توجـه بـه این کـه 
اغلـب شـرکت ها به تازگـی با ضـرورت مدیریت 
فنـاوری و نـوآوری آشـنا شـده  و به ایـن حوزه 
ورود پیـدا کرده انـد، نیازمنـد یـک بـازه زمانی 
و دوران گـذار هسـتند تـا بـه نتیجه برسـند.«

عضـو هیئـت رئیسـه چهارمیـن جایـزه ملـی 
مدیریـت فنـاوری و نـوآوری، با عـالم اینکه در 

فرآیند کارهای امسـال به بحث فرهنگ سـازی 
کمـک  لـذا  داشـتیم  ویـژه ای  نـگاه  ترویـج  و 
فنـاوری  علـم،  فرهنـگ  توسـعه  سـتاد  ویـژه 
اقتصـاد دانش بنیـان معاونـت علمـی را بـه  و 
خدمـت گرفتیـم، بـا تاکیـد بـر تقویـت پیونـد 
میـان توانمندسـازی و نتایج توسـط شـرکت ها 
گفـت: »در میـان 87 سـازمان حاضـر در ایـن 
نـوع  از  شـرکت   51 جایـزه،  فراینـد  از  دوره 
بنگاه هـای تولیـدی و خدماتی، 34 شـرکت در 
دسـته شـرکت های کوچـک فنـاوری محـور و 
دو شـرکت در دسـته سـازمان های مـادر جای 

» فتند. گر
نتایـج  در  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  الیاسـی 
جـاری  سـال  در  دوره،  ایـن  ارزیابی هـای 
هیچ کـدام از بنگاه هـای حاضر دارای شـرایط و 
امتیـاز الزم بـرای دریافت تندیس های سـطوح 
رقابت پذیـری 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 
19 شـرکت، توانمندی دو سـتاره 16 شـرکت، 
توانمنـدی تک سـتاره 19 شـرکت و هم چنین 
تعـداد 20 شـرکت نیـز موفـق بـه دریافت لوح 

شـدند.« تعهد 

حضور  با  تخصصی  پانل  دو  برگزاری 
متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری کشور

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 
نقـی زاده عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمه 
مقـام  قائـم  سـوزن چی  ابراهیـم  طباطبایـی، 
و  فنـاوری  علـم،  سیاسـت گذاری  پژوهشـکده 
صنعـت دانشـگاه صنعتـی شـریف و سـروش 
دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو  نـوری  قاضـی 
چالش هـای  بررسـی  بـه  طباطبایـی،  عالمـه 
بنگاه هـا در عرصه فناوری و نـوآوری پرداختند 
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و دیدگاه هـای خـود را در خصـوص ضرورت ها 
و نبایدهـای عرصـه مدیریت فنـاوری و نوآوری 

بنگاه هـای اقتصـادی کشـور بیـان کردنـد.
هم چنیـن بـه ریاسـت مهـدی الیاسـی، پانـل 
تخصصی بررسـی نـوآوری و فنـاوری در اقتصاد 
دانش بنیـان، با حضـور محمود شـیخ زین الدین 
معـاون نوآوری و تجاری سـازی معاونت علمی و 
فنـاوری، رضـا انصـاری نماینده مجلس شـورای 
اسـالمی فعـال در عرصـه مدیریـت فنـاوری و 
دکتـر رضـا باقـری فعـال حـوزه انـرژی در این 
پانـل بـه ارائـه تجربیـات و دیدگاه خـود در این 

پرداختند. خصـوص 

ترسیـع روند حرکـت بنگاه ها به سـمت 
فنـاوری و نوآوری

و  نـوآوری  صنـدوق  رئیـس  سـلطانی،  بهـزاد 
در  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور،  شـکوفایی 
  GDP سـرانه  از  درصـد   0/2 حاضـر  حـال 
کشـور بـه حـوزه فنـاوری و نـوآوری اختصاص 
دارد، گفـت: »ایـن میـزان بایـد در فرصت 10 
سـاله باقی مانـده تـا رسـیدن بـه افـق 1404، 
بـه رشـد بیـش از هشـت درصـد برسـد کـه 
بـر ایـن اسـاس می بایسـت رشـد شـرکت های 
دانش بنیـان 130 برابـر شـود تـا رشـد بخـش 

باشـد.« پاسـخ گو  را  اقتصـادی 

رئیـس کمیتـه راهبـری جایـزه ملـی مدیریت 
فنـاوری و نـوآوری 90 هـزار بنـگاه اقتصـادی 
و  دانسـت  اقتصـاد  محـرک  موتـور  را  کشـور 
افـزود: »از میـان این 90 هزار بنـگاه اقتصادی، 
بالـغ بـر 2300 شـرکت دانش بنیـان هسـتند 
کـه با رسـیدن این میـزان به 10 هزار شـرکت 
اولویـت بخشـیدن  و زمینه سـازی هایی چـون 
بـه صادرات، برندسـازی، تحریک بـازار داخلی، 
تاثیرگـذاری  زمینـه  و... بایـد  شبکه سـازی 
فراهـم شـود.  اقتصـاد  نـوآوری در  و  فنـاوری 
بـر ایـن اسـاس بایـد شـرکت های دانش بنیان، 
شـرکت های مسـتقر در مراکز رشـد و پارک ها، 
شـرکت هایی کـه با سـتادهای توسـعه فناوری 
معاونـت علمـی همـکاری دارند و شـرکت های 
دولتـی وزارت خانه هـا در ایـن جایـزه حضـور 
پیـدا کننـد تا رتبه واقعی خودشـان را بدانند.«
او بـا بیـان این کـه از اول تیرمـاه سـال آینـده 
ثبت نـام جایـزه دور پنجـم آغـاز خواهـد شـد، 
گفـت: »مـا در مـدل مفهومـی ایـن جایـزه دو 
بخـش اساسـی داریـم؛ بخـش توانمندسـازها و 
بخـش نتایـج. 600 امتیاز برای توانمندسـازهای 
درون شـرکت و 400 امتیـاز برای نتایجی که آن 
شـرکت در حـوزه فنـاوری دارد، در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. در حوزه توانمندسازها، پیشرانه های 
فنـاوری که عبارت اسـت از رهبری و اسـتراتژی 
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فنـاوری و نـوآوری کـه شـرکت در آن اسـتقرار 
پیـدا کـرده و هم چنین مدیریت منابـع فناوری و 
نـوآوری مجموعا به عنوان پیشـرانه های مدیریت 
فنـاوری 200 امتیـاز را بـه خودشـان اختصـاص 
داده انـد و فرایندهـای توسـعه فناوری که شـامل 
تحقیـق  فنـاوری،  آینده نگـری  و  هوشـمندی 
و توسـعه فنـاوری و نـوآوری، شـبکه نـوآوری، 
تجاری سـازی  فنـاوری،  و  یادگیـری  اکتسـاب 
بـوده، در  نـوآوری  و  فنـاوری  از  بهره بـرداری  و 
مجمـوع 400 امتیـاز را بـه خودشـان اختصاص 

داده اند.« 

در سکوی پرتاب قرار داریم
هم چنیـن علی اکبـر صالحـی، رئیـس سـازمان 
اختتامیـه  مراسـم  در  ایـران،  اتمـی  انـرژی 
چهارمیـن دوره جایـزه ملی مدیریـت فناوری و 
نـوآوری، بـا اشـاره بـه انقـالب صنعتـی و رونـد 
رشـد طبیعی نخسـتین کشـورهای توسعه یافته 
جهـان در طی سـالیان، گفت: »مقایسـه صریح 
با این کشـورها اشتباه اسـت. چون این کشورها 
به طـور طبیعی تمـام ارکان سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و... جامعه شـان رشـد یافته انـد. ما در 
زمان گذشـته نتوانسـتیم آن حرکـت الزم و آن 
عناصـر ایجـاد قـدرت اسـتراتژیک را در جامعـه 
بـه وجـود بیاوریـم، تـا این کـه انقالب اسـالمی 
پدیـدار شـد. یکـی از عناصـر قـدرت انقـالب، 
عدالـت اجتماعـی بـود. دسـت یابی بـه علـم و 
آمـوزش عالی از بعـد عدالت اجتماعـی با آمدن 
انقـالب بسـیار بهتـر شـد. در آن زمـان فقط در 
چند اسـتان برتر کشـور دانشـگاه وجود داشـت 
و بعد از مدتی مدارس شـبانه روزی در اسـتان ها 
راه اندازی شـد، تـا جایی کـه االن حجم کثیری 
دانشـجو داریـم و این نشـان از رشـد مـا در این 

دارد.« عنصر 
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتی شـریف 
گفـت: »دسـته دوم کشـورهایی  که پیشـرفت 
کشـورهای  بـا  نزدیـک  ارتباطـات  کرده انـد، 
دسـته اول داشـتند و در اردوی سیاسـی آن ها 
بودنـد. از ایـن کشـورها می تـوان بـه اندونزی، 

مالـزی، کره  جنوبی و... اشـاره کرد. این دسـته 
از کشـورها فقط از طریق اقتباس به پیشـرفت 

پیـدا کرده اند.« دسـت 
او ایران را جزو کشـورهای دسـته سوم دانست 
ایـن  نیـز در  ایـران  نظـر مـن  افـزود: »بـه  و 
دسـته جای می گیرد، کشـورهایی هسـتند که 
در وسـط راه می خواهنـد وارد شـوند. از ایـن 
نمونـه کشـورها هنـد و چیـن را می تـوان نـام 
بـرد. این هـا نـه کشـورهایی در مـدار سیاسـی 
کشـورهای غرب انـد و نـه در ابتـدا چیـزی از 
درون  داشـتند. امـا در عوض برنامه ریزی شـان 

کامال درسـت بـود.«
صالحی به صنعت هسـته ای اشـاره کـرد و گفت: 
»سـه عنصـر باعـث رشـد صنعـت هسـته ای در 
ایران شـد. اول اراده و سفارش بود. نظام به عنوان 
یـک مشـتری، ایـن صنعـت را می خواسـت. دوم 
این کـه نظـام متوجـه شـد بـا شـیوه مقـررات 
جاری نمی شـود 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 این کـه همـه زمینه هـا آمـاده 
اسـت و در سـکوی پرتـاب قـرار داریـم، گفـت: 
»شـرایط منطقـه و بین الملـل بـه گونه ای اسـت 
کـه همـه در راسـتای جایـگاه برتر و بهتـر ایران 
حرکـت می کنند. همـه این مسـائل دانش بنیان، 
فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان بـه منزلـه یـک 
بیـدار بـاش بـرای ایرانیان اسـت و بـه این معنی 
اسـت که طبیب نظام و متولیـان آن متوجه درد 

شـده اند و بـه دنبـال عـالج آن هسـتند.«
چهارمیـن جایـزه ملـی فنـاوری و نـوآوری، بـا 
حمایت سـتاد توسـعه فرهنگ علـم، فناوری و 
اقتصـاد دانش بنیـان معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری و توسـط انجمـن مدیریـت 
فنـاوری ایـران 10 خردادمـاه 1395 در تهران 

 .برگزار شـد
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در سفر ستاری به روسیه

پل »تهران-مسکو«
رنگ فناوری گرفت

 فائـزه کرمـی 

ش
زار

گ

با سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اسالمی ایران به مسکو و تشکیل کارگروه های 
همکاری های  عالی  کمیسیون  ذیل  مختلف 
و  علمی  روسیه، همکاری های  و  ایران  فناوری 
فناوری دو کشور، در سطح باالیی قرار گرفت.

عالی  کمیسیون  سومین  کارگروه های  روسای 
به  که  روسیه  و  ایران  فناوری  همکاری های 
و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  دکتر  همراه 
پایتخت  مسکو  به  جمهوری،  ریاست  فناوری 
تشکیل  روس  طرف  با  کرده اند،  سفر  روسیه 

جلسه دادند.
ایران  از  ستاری  سورنا  ریاست  به  نشست  این 
وزیر  نخست  معاون  راگوزین،  دیمیتری  و 
کارگروه هایی  و  شد  برگزار  روسیه،  فدراسیون 

ذیل این کمیسیون نیز تشکیل جلسه دادند تا 
درباره برنامه ها، طرح ها و پروژه های مشترک در 
فناوری موضوعات  و  زمینه های مختلف علمی 
پی گیری  را  قبلی  نشست  دو  طی  مطرح شده 

کنند.
ابتداي این دیدار، دکتر ستاری و راگوزین  در 
ابراز  کمیته ها  کار  پیشرفت  از  را  رضایت خود 
شدن  اجرایی  در  تسریع  خواستار  و  داشتند 
کارگروه  شدند.  کارگروه ها  میان  تفاهمات 
ضرغام،  نصرت اهلل  ریاست  به  مگاساینس 
سیدحسام الدین  ریاست  به  بیوتک  کارگروه 
سرکار،  سعید  ریاست  به  نانو  کارگروه  مدنی، 
کارگروه هوایی و هوانوردی به ریاست منوچهر 
دانشگاهی  همکاری های  کارگروه  منطقی، 
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روابط  دفاتر  توسط  که  تفاهم نامه  این  اجرایی 
بین الملل دو بنیاد تهیه و تنظیم شده بود، به 
این  به موجب  بنیاد رسید.  امضای روسای دو 
روسی  و  ایرانی  پژوهش گران  اجرایی،  برنامه 
با  پژوهشی  و  علمی  حوزه  در12   می توانند 

یکدیگر همکاری کنند.

مشرتک  پژوهشی  طرح های  فراخوان 
ایران و روسیه

فراخوان  مذکور،  امضاشده  اجرایی  برنامه  پیرو 
روسیه  و  ایران  مشترک  پژوهشی  طرح های 
منتشر شد. این دو بنیاد از طرح های مشترک 
و روسی حمایت می کنند.  ایرانی  پژوهش گران 
حوزه های علمی مورد حمایت ریاضیات، شیمی، 
علوم مواد، علوم اعصاب، فیزیک هسته ای، علوم 
زمین )با تاکید بر دریای خزر و قطب جنوب(، 
مبانی  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  زیستی،  علوم 
علوم مهندسی، علوم فضایی و کامپیوتر، نرم افزار 
و شبکه های فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. 
مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 19 مرداد )9 اوت( 
است و عناوین طرح های پذیرفته شده در نیمه 
اول دی ماه سال جاری به صورت هم زمان توسط 
دو بنیاد اعالم خواهد شد و تنها پروپوزال هایی 
داوری می شوند که به صورت مشترک تکمیل 
شده و برای هر دو بنیاد ارسال شوند. هم چنین 
پژوهشی  طرح   12 حداکثر  فراخوان  این  طی 
پذیرفته خواهد شد که بودجه طرح ها براساس 
طرح  هر  هزینه های  طبق  و  مجریان  پیشنهاد 

تصویب خواهد شد.
پژوهش گـران اصلـی هر طرح می بایسـت از اعضای 
هیئـت علمـی مراکـز علمـی و پژوهشـی ایـران و 
روسـیه باشـند. حداکثر زمـان در نظر گرفته شـده 
بـرای هـر طـرح سـه سـال اسـت و پژوهش گـران 
ایرانی می بایسـت پس از تکمیل فایل ذیـل آن  را به 
همـراه اسـکن آخریـن حکم هیئت علمـی خود به 
کنند.  آدرس international@insf.org ارسـال 
پژوهش گـران روسـیه ای می بایسـت طرح هـای 
خـود را در سـامانه بنیـاد پژوهش هـای بنیـادی 

 .روسـیه ثبـت کنند

کارگروه  و  طهرانچی  محمدمهدی  ریاست  به 
همکاری های منطقه ای به ریاست علی مرتضی 

بیرنگ تشکیل شد.
با توجه به برنامه ریزی هایی که توسط طرفین 
صورت  گذشته  سال  دو  طی  روسی  و  ایرانی 
گرفته است، نزدیک به 40 پروژه در زمینه های 
پزشکی،  تجهیزات  بیو،  نانو،  جمله  از  مختلف 
درمان بیماری های صعب العالج، علوم شناختی، 
این  از  حوزه هایی  و  دانشگاهی  همکاری های 
دست، برای شروع همکاری های تازه، مطرح و 
برخی از آن ها نهایی شده و برخی نیز در مرحله 
مذاکره است که در سومین نشست کمیسیون 
و  روسیه  و  ایران  فناوری  همکاری های  عالی 
آن ها  درباره  و  بررسی  ذی ربط،  کارگروه های 

تصمیم گیری می شود.

روسی  و  ایرانی  پژوهش گران  همکاری 
در 12 حوزه علمی و فناوری

حمایت  صندوق  رئیس  ضرغام،  نصرت اهلل 
و  علمی  معاونت  فناوران  و  پژوهش گران  از 
عالی  کمیسیون  مگاساینس  کارگروه  رئیس 
درباره  روسیه،  و  ایران  فناوری  همکاری های 
حضور  با  که  کمیسیون  این  نشست  سومین 
در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
این  حاشیه  »در  گفت:  شد،  برگزار  مسکو 
و  پژوهش گران  از  حمایت  صندوق  نشست 
ایران(  علم  ملی  )بنیاد  علمی  معاونت  فناوران 
سایر  و  روسیه  بنیادی  پژوهش های  بنیاد  و 
کشور،  این  در  خود  متناظر  مجموعه های 
کارگروه مگاساینس را تشکیل دادند و به بحث 
و تبادل نظر در خصوص پیشنهادهای پژوهشی 
و  ایرانی  پژوهش گران  سوی  از  ارسال شده 

پژوهش های مگاساینس )ابر علم( پرداختند.«
و  پژوهش گران  از  حمایت  صندوق  رئیس 
»پیرو  کرد:  ابراز  هم چنین  معاونت  فناوران 
و  صندوق  میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
در   )RFBR( روسیه  بنیادی  پژوهش های 
خصوص حمایت مشترک از طرح های پژوهشی 
برنامه  روسی  و  ایرانی  پژوهش گران  میان 
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ت و
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ه عالمه طباطبا�ی   ن نده جا�ی ازی، �ب
ن
وفسور حممد � �ب �چ

یک عمر است که نفت داریم
اما قیمت تمام شده اش را نمی دانیم

 مسـتانه تابـش 
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 آقای دکتر، به نظر شما در رشته شما هم می شود 
مکانیسمی برای نخبه پروری داشت؟ اساسا به نظر 

شما نخبه واقعا چه کسی است؟
نخبه کسی است که در رشته و کار خود سرآمد )پیش رو( 
بوده و از اخالق حرفه ای واال نیز برخوردار باشد. اگر تلقی 
جامعه از نخبه  با تعریف بنده هم سو باشد، به نظر می آید 
طرز تلقی ای که در حال حاضر در جامعه از این واژه وجود 
دارد، مشکلی نداشته باشد و در حسابداری هم مانند هر رشته 

دیگری، نخبه پروری هم ممکن است و هم الزم.
دانشکده های  ضعف  و  قوت  نقطه  مهم ترین   
حسابداری در حال حاضر چیست و چطور می توان 
این نقاط ضعف را برطرف کرد؟ آیا در این زمینه به 

حمایت های دولتی نیازمند هستیم؟
به نظرم نقطه قوت دانشگاه های ایران و به ویژه دانشکده های 
حسابداری حضور برخی استادان و دانشجویان توانمند است 
که می توانند در سطوح بین المللی نیز بدرخشند. فعالیت آن ها 
در کشور عزیز ایران اسالمی و با نیروهای بومی نیز از نقاط 
قوت در این باره محسوب می شود. اما نقطه ضعف دانشگاه ها 
و دانشکده های حسابداری مان، کمبود امکانات مالی  و عدم 
ارتباط جدی آن ها با سازمان های دولتی و خصوصی است که 
اغلب تحت عنوان »ارتباط دانشگاه با صنعت« به این مسئله 
اشاره می شود. در این زمینه ما هم به حمایت های دولتی و 
هم به حمایت های بخش خصوصی نیاز داریم. البته از این 
موضوع هم نگذریم که در برخی موارد، پوشش مطالب درسی 
کامل و به روز نیست و این موضوع به دانشگاه صدمه می زند.

 به نظرتان یک حسابدار موفق باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد و دانشجویانی که در حال حاضر در این 
رشته مشغول به تحصیل هستند، چه نقاط مثبتی 

دارند؟
 دانشجویان من در دوره های تحصیالت تکمیلی اغلب بسیار 
باهوش و کوشا و عالقه مند به یادگیری مطالب جدید هستند. 
به حدی که بنده، با توجه به مشاهداتم در داخل و خارج از 
کشور، به جرئت اعالم می کنم از نظر توان و استعداد چیزی 
کمتر از دانشجویان خوب دانشگاه های خارج ندارند و اگر 
بتوان از دغدغه های شغلی و مالی آنان با بورسیه یا خدمت 
در دستگاه های دولتی و خصوصی کاست، قطعا می توانند 
برابری  دانشگاه های معتبر خارج  دانشجویان  میانگین  با 
کنند. اما آن ها از نبود امکانات مالی و موارد کمک آموزشی 
رنج می برند. عدم اطمینان نسبت به شغل در آینده هم از 

پروفسور محمد نمازی
استاد تمام 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 مدرك کارشناسی خود را 
در رشته بانک داری از موسسه 
علوم بانکی ایران گرفت و 
سپس رهسپار آمریکا شد تا در 
مدیریت بازرگانی و حسابداری 
درس بخواند و مدرك بگیرد. 
دکتر محمد نمازي اولین استاد 
)پروفسور( حسابداري در ایران 
بعد از انقالب اسالمي است 
که در سال1379 موفق به 
کسب این عنوان شده است. 
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نگرانی های آن هاست. 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، به ویژه در موارد تخصصی مربوط، 

باید پای بند به اخالق حرفه ای هم باشد.
از  اگر درست خاطرم باشد، شما در یکی   
مصاحبه هایتان روی داشتن آزمایشگاه برای 
رشته حسابداری تاکید کرده بودید. این مسئله 
در رشته ای مثل حسابداری چه اهمیتی دارد؟

دارا بـودن آزمایشـگاه در حسـابداری و اهمیـت 
بـودن  دارا  ماننـد  آن 
رشـته های  در  آزمایشـگاه 
فنـی، مهندسـی، علـوم و 
غیـره اسـت. در آزمایشـگاه 
کـه  اسـت  حسـابداری 
دانشـجو از تئـوری خـارج 
عمـل  بـه  و  می شـود 
آزمایشـگاه  در  می پـردازد. 
و  دانشـجو  کـه  اسـت 
یکدیگـر  بـا  اسـتاد عمـال 
دانشـجو  و  می کننـد  کار 
حسـابداری  ابزارهـای  بـا 
)دفتـر روزنامـه، دفتـر کل، 
اصـالح حسـاب ها، فرم های 
هم چنیـن  مالیاتـی و...(، 
مختلـف  سیسـتم های 
حسـابداری  بـه  مربـوط 
مالـی، حسـابداری صنعتی 
و مدیریت، بهای تمام شـده 
و  خدمـات  و  محصـوالت 
مالیـات و... در عمل آشـنا می شـود. بنابراین امکان 
پیاده سـازی عملـی مطالـب حسـابداری و ایجـاد 
سیسـتم های نوین و شبیه سـازی فراهم می شـود. 
اجـازه دهید عـرض کنم که یکـی از راه های نجات 
حسـابداری و به طور کلی رشـته های علوم انسـانی 
از وضعیـت فعلـی و ارتقـای آن هـا، آزمایشـگاهی 
کـردن همـه رشـته های علـوم انسـانی اسـت. امـا 
متاسـفانه کمبود امکانات تاکنـون مانع تحقق این 
امـر شـده کـه امیـدوارم در آینده ایـن معضل رفع 

شـود. در ایـن زمینـه واقعا الزم اسـت کـه به علوم 
انسـانی توجـه ویـژه ای مبـذول گـردد.

 آیا با اهمیتی که در حال حاضر بحث مقاالت 
علمی و انتشارشان در ژورنال های مختلف پیدا 
کرده، موافق هستید یا این مسئله را یکی از 
ضعف های سیستم فعلی می دانید؟ به طور کلی 
تعداد مقاالت منتشرشده در هر سال یا در هر 
رشته و زیرگروهی را معیاری برای بررسی سطح 
پیشرفت در آن رشته می دانید؟ به هرحال طی 
سال های اخیر اهمیت زیادی به کمیت مقاالت 
داده شده است و این مسئله هم در مقطع ارشد 

و هم در دوره دکتری دیده می شود.
انتشار مقاالت علمی امر بسیار مهم و نافعی است، اما 
اصول اخالقی و علمی آن باید رعایت شود. در این 
راستا، آیین نامه ارتقا و سایر آیین نامه های پژوهشی 
باید تغییر کند تا دانش واقعی بدون آلودگی های 
موجود انتشار یابد. در مورد بخش دیگر سوالتان 
باید عرض کنم که بله، تعداد مقاالت منتشرشده 
در هر سال و در هر رشته می تواند معیاری برای 
بررسی سطح پیشرفت هر رشته باشد. اما این امر 
به  نیاز  که  است،  مختلفی  به  شرط های  منوط 
بحث های گوناگونی دارد. افزون بر این که به کیفیت 
و تاثیرگذاری انتشارات نیز باید توجه ویژه ای داشت.

 اما چطور می شود این مقاله ها را از یک کار 
صرفا دانشگاهی خارج و درواقع کاربردی شان 

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 نظریه پردازی بپردازند. این گونه مقاالت باید در 
معرض تحقیقات عملی قرار گیرند تا سودمندی آن ها 
در آینده روشن شود. درواقع هدف چنین مطالعاتی 
مانند  بلکه  نیست،  روزمره  و  عملی  مسائل  حل 
نورافکنی که راه تاریک را برای آینده روشن می سازد، 
عمل می کنند. هر چند مقاالتی که با دید کاربردی 
تهیه می شوند، باید در عمل مورد استفاده قرار بگیرند. 
اصوال سودمندی هر تحقیق درنهایت به به کارگیری 
یافته های آن در عمل مربوط  است. اما علت های 
مقاالت  از  برخی  چرا  که  دارد  وجود  گوناگونی 

انتشار مقاالت 
علمی امر بسیار 
مهم و نافعی 
است، اما اصول 
اخالقی و علمی 
آن باید رعایت 
شود. در این 
راستا، آیین نامه 
ارتقا و سایر 
آیین نامه های 
پژوهشی باید 
تغییر کند تا 
دانش واقعی 
بدون آلودگی های 
موجود انتشار یابد
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نبودن  هدفمند  نمی شود.  کاربردی  دانشگاهیان 
تحقیق در راستای حل معضل عملی جامعه، عدم 
حمایت و استقبال برخی از سازمان ها از یافته های 
تحقیق، فاصله بین تئوری با عمل و تقاضامحور نبودن 
تحقیقات در زمره عوامل مهم در این زمینه محسوب 

می شوند.
 در همین راستا، وضعیت پژوهشی مان در 
زمینه حسابداری، به ویژه حسابداری صنعتی، 

قابل رقابت با دنیا هست؟
و  صنعتی  حسابداری  زمینه   در  تحقیقاتی  اخیرا 
مدیریت در ایران انجام گرفته است و حتی برخی 
از این تحقیقات در سطح بین المللی نیز انتشار یافته 
و مورد توجه صاحب نظران مطرح دنیا قرار گرفته 
است. اما به طور کلی، با وجود تالش های مکرر دولت 
در برنامه های مختلف توسعه، متاسفانه حسابداری 
صنعتی و مدیریت در ایران هم هنوز جایگاه واقعی خود 
را پیدا نکرده است. به عنوان نمونه، هنوز بعد از گذشت 
سال ها استخراج نفت، قیمت تمام شده یک بشکه نفت 
را دقیقا نمی دانیم، به ویژه بر اساس سیستم های نوین 
بهای تمام روز دنیا. قیمت تمام شده یک کیلو وات برق 
مصرفی و اصوال بهای تمام شده محصوالت و خدمات 
تولیدی و خدماتی را نیز دقیقا نمی دانیم. در چنین 
شرایطی تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص 
اختالل  و خدمات دچار  قیمت گذاری محصوالت 
جدی می شود و ناصحیح است. بنابراین تحقیقات 
حسابداری صنعتی و مدیریت، اگرچه پیشرفت هایی 
در سال های اخیر داشته است، اما قابل رقابت در سطح 

دنیا، به ویژه با کشورهای پیشرفته نیست.
 چه عواملی مانع از پیشرفت در این حوزه 

شده؟
به نظر مهم ترین عواملی هم که مانع حرکت سریع تر 
در این زمینه بوده، بودن بخش اعظم اقتصاد در 
دست دولت، کمبود امکانات مالی و سرمایه گذاری، 
نبود پیوند بین دانشگاه و موسسات دولتی و صنعتی 

و کمبود نیروی متخصص و ماهر است. 
 به نظر مي رسد رشد علمي کشور طي چند 
سال اخیر تا حدي کند شده باشد. این قضیه 
چقدر برای شما ملموس بوده و فکر می کنید 
چطور می شود شتاب بیشتری به این فرایند داد؟

البته آمارهای مربوط به رشد علمی کشور متفاوت 
است و رشد علمی را می توان با معیارهای مختلفی 
اندازه گیری کرد. نمی دانم به کدام آمار اشاره می کنید. 
اگر تنها  به آمارهای مقاالت منتشرشده در مجالت 
آی اس ای و اسکوپوس استناد کنیم، گمراه خواهیم 
شد. اما اگر سایر مجالت خارجی معتبر و هم چنین 
مجالت معتبر داخلی )آی اس سی( را مبنا قرار دهیم، 
به نتیجه گیری دیگری خواهیم رسید. به اعتقاد بنده، 
رشد علمی کشور با ارائه تعداد مقاالت منتشرشده 
در مجالت بین المللی معتبر تعیین نمی شود، اگرچه 
این امر می تواند یک مبنا به حساب بیاید. مهم ترین 
مبنای رشد علمی کشور باید میزان تاثیرگذاری 
انتشارات داخلی و خارجی در حل معضالت جامعه، 
به ویژه ایران باشد. بنابراین برای رشد علمی نیازمند 
یک حرکت سیستمی وسیع هستیم که با بازنگری 
تعریف »روش علمی« شروع می شود و تا هدفمند 
کردن تحقیقات، تقاضامحور کردن آن و به کارگیری 

یافته ها در عمل ادامه می یابد.
 یکي از  مشکالتي که دامن گیر جامعه علمي 
کشور شده است، مهاجرت دانشجویان است. 
به نظر شما علت اصلي این مهاجرت ها چیست 
و چطور مي توان این دانشجویان را به ماندن در 
محیط علمي کشور ترغیب کرد، یا زمینه اي 
دوره هاي  طي  از  پس  بازگشتشان  براي  را 

آموزشي در دانشگاه هاي خارجي فراهم کرد؟
بررسی علت اصلی مهاجرت دانشجویان که نیاز به 
یک تحقیق مدون دارد، اما با توجه به مشاهدات 
موجود، به نظر می رسد که پیدا نکردن شغل مناسب، 
ارتقای تحصیالت و آشنایی با فرهنگ ها و علوم و 
فنون جدید و دسترسی به آخرین یافته ها و زندگی 
بهتر از انگیزه های اصلی مهاجران باشد. به اعتقاد 
من بورسیه کردن دانشجویان در زمان تحصیل، 
کمک آموزشی  و  آموزشی  امکانات  کردن  به روز 
شبکه های  گسترش  دانشجویان،  آزمایشگاهی  و 
علمی و اطالعاتی رشته های گوناگون،  ارتباط های 
بین المللی دانشگاه ها و مراکز علمی با یکدیگر و 
این  دانشجویان به  و خدمت  تعلق  افزایش حس 
کشور و ملت و فراهم کردن بسترهای الزم در این 

  .مورد می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد



36          سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج

گو
ت و

گف

گفت و گو �ب قدمعیل رسآیم

ن و ادب فاریس استاد ز�ب

هم دلی
و هم زبانی

 نعـیمه جاویـدی 

گو
ت و

گف



 سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج          37

 این روز ها بسیار درباره زبان فارسی و لزوم 
صیانت از کیان آن صحبت می شود. این مسئله 

از کی چنین اهمیتی پیدا کرده است؟ 
جواب سؤال شما را با یک بیت از بیدل دهلوی 
شروع می کنم. بیدل می گوید: به کجا سر نهم که 
چون زنجیر/ هر دری حلقه در دگری است. یعنی 
دری را می زنید که باز شود، می بینید خودش حلقه 
در دیگری است، دوباره و دوباره. یعنی همواره ما 
بحث  نمی رسیم.  سرانجام  به  هرگز  و  دربه دریم 
زبان فارسی، بحثی است که دامنه اش خیلی دراز 
و طوالنی بوده. از مشروطه به این طرف این بحث 
داغ تر هم شده است. همراه با فهم اجتماعی که پیدا 
شد، مردم فهمیده اند زبان نقش بر تر را در زندگی 
اقوام و ملت ها دارد. زمانی که با انقالب مشروطیت 
دست به گریبان شدیم، فهمیدیم که چقدر هم زبانی 
که موالنا گفته و اصلش هم دلی است، مهم و دارای 
شأن و ارزش است. موالنا سروده:  ای بسا دو ترک 
چون بیگانگان اما... یعنی گاهی ممکن است دو نفر 
هم زبان نباشند، اما یکدیگر را به خوبی درمی یابند. 

یعنی هم زبان نیستند، اما هم دل اند. 
 چرا از مشروطه به بعد؟ 

چون انسان ها وجه اجتماعی زندگی شان بیشتر شد. 
تا قبل از آن بیشتر آدم ها گرفتار زندگی فردی شان 
بودند. زندگی اجتماعی در ایران قبل از مشروطه هم 
بود، اما بیشتر شد. یعنی قبالً این ضرب المثل کارایی 
تام و تمام داشت که هر کی به فکر خویش کوسه 
به فکر ریش. اما در این دوران دیدند در عین حال 

می شود با هم افکار مشترک هم داشت. 
برای  اولویت  بعدی  مراتب  در  زبان  یعنی   

ارتباط و تعامل با دیگران قرار می گیرد؟ 
آفرین. موالنا چنین می داند. او می سراید: پس زبان 
محرمی خود دیگر است / هم دلی از هم زبانی بر تر 

است 
 هم دلی چگونه می تواند به عنوان یک زبان 

نقش آفرینی کند؟ 
هر چه ما می گوییم، اول از یک زبانی که هنوز به 
لفظ درنیامده و درحقیقت در دل ماست، از یک 
تمامت  زبان کلی است که  زبان درونی که یک 
زبان های دنیا از آن تبعیت می کند، ریشه می گیرد. 

هم نویسنده است هم شاعر. بیش 
از 40 سال تجربه تدریس برای 
دانشجویان زبان و ادب فارسی در 
دانشگاه های معتبر را در کارنامه 
علمی- آموزشی خود دارد. پیش 
از این بیشتر مهمان قاب تلویزیون 
می شد. اشعار و نوشته هایش را 
می خواند و دوست داران شعر 
و فرهنگ چهره و صدایش را 
می دیدند و می شنیدند. اکنون اما 
سرآمی بیشتر سرش به مطالعه 
و تدریس گرم است. از هشت 
مجموعه کتاب شعری که از او چاپ 
شده، برایمان می گوید و الالیی هایی 
که سروده تا مادران ایران آن را 
بشنوند، از بر کنند و برای فرزندان 
خود بخوانند. می گوید الالیی فقط 
واژگانی موزون نیست، فرهنگ 
است و عشق که از مادر به کودك 
هدیه داده می شود. واژه های 
شیرین و دل نشین فارسی که خوش 
به گوش کودکان این مرز و بوم 
می نشینند. سخن و گفته هایش 
درباره زبان بیش از آن که صرفا به 
واژگان ختم شود، نگاه واکاوانه، 
فرهنگ گرایانه و جامعه شناختی 
به مقوله زبان و ظرفیت های آن 
دارد. از زبان هم دلی که تاکید 
موالناست می گوید، این که قبول 
ندارد ظرفیت های زبان مادری مان 
کم شده است. گفت وگو با قدمعلی 
سرآمی درباره زبان و ادب فارسی 
نگاهی چندوجهی به این موضوع 
است که در ادامه می خوانید. 
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یعنی یک انگلیسی قبل از این که کلمات را برای 
بیان مقصدش به کار ببرد، آن را در ذهن دارد، 
بدون درآمدن در قالب لفظ. یک فارس، آلمانی و 
فرانسه زبان هم چنین. زبان کارش این است که با 
چه جمالتی، چه کلماتی و چه پاراگراف هایی این 

مدلول و مفهوم درونی را بیان کند. 
یعنی زمانی که می گویند هنر، موسیقی،   
نقاشی زبان مشترك و بی نیاز به ترجمان دارند، 

برگرفته از همین هم دلی است؟ 
بله، این تکیه گاهش   همان زبان درونی است. مثاًل 
را  سازی  یک  وقتی  شما 
می نوازید، نت های ساز الکی 
از  قبل  این نت ها  نیستند. 
و  سیم  روی  بیایند  این که 
دست شما یا کاغذ نت، در 
ذهن شما بدون صدا حضور 

دارند. 
موسیقی  درباره  این   
تعامل  زمینه  در  است. 
دیگران  با  گفت وگو  و 
چگونه نمود پیدا می کند؟ 
فردی  به  می خواهیم  مثالً 
داریم.  را دوست  او  بگوییم 
اگر  است.  من  فکر  در  این 
می گویم  باشم،  انگلیسی 
فرانسوی  اگر  یو.  الو  آی 
اگر  تِم.  ُژ  می گویم  باشم، 
آلمانی باشم، می گویم ایش 
لیب دیش. اگر عرب باشم، 
می گویم انا احبک. اگر فارس 
باشم، می گویم دوستت دارم. 
به هر زبانی که می گویم، آن 
زبان بدون لفظ در ذهن من می آید. هم دلی که موالنا 
می گوید، یعنی درواقع آن هم زبانی بزرگ تر، هم زبانی 
اصلی تر. آن هم زبانی که به لفظ ویژه تبدیل نشده 
است. هر واژه در هر زبانی یک لفظ متفاوت دارد. در 
عین حال هم زبانی یعنی اتحاد در الفاظ، اما هم دلی 
یعنی اتحاد در معانی. زمانی که موالنا آن بیت را 
سروده و گفته هم دلی از هم زبانی بر تر است، یک نوع 

هم زبانی بر تر را مورد نظر دارد. یعنی هم معنی باشیم. 
معانی ما یگانگی داشته باشد. حاال اگر الفاظمان هم 

مثل هم نیست، مشکل ندارد. 
برابر زبان درونی و کلی تر  الفاظ در  یعنی   

اهمیت کمتری دارد؟ 
نه به این معنی. داستان آن چهار آدم را که یک سکه 
پیدا کرده اند و موالنا می گوید، احتماالً شنیده اید. 
هرکدام به یک زبان می گوید که انگور می خواهد. 
هیچ کدام زبان یکدیگر را متوجه نمی شوند، درحالی که 
الفاظ  در  اما  می کنند،  اراده  را  معنی  یک  همه 
دعوایشان می شود. تقدیر، یک رهگذر را می فرستد 
که همه این زبان ها را بلد بوده است، می رود پیش 
انگورفروش و انگور می خرد. اگر از آغاز کسی بین 
آن ها بود که زبانشان را می دانست، نمی گذاشت دعوا 
شود. درواقع این اختالف از لفظ بود. آن چهار نفر در 
معنا با هم اختالف نداشتند. موالنا در   همان داستان 
نتیجه می گیرد اختالف خلق از نام اوفتاد، نام یعنی 

لفظ. چون به معنی رفت آرام اوفتاد.
 زبان کلی، هم دلی آن قدر مهم است که اگر برگردیم 
به اتحاد معانی بشری خیلی از جنگ و جدل ها از 

بین می رود. 
 برای رسیدن به این هم زبانی کلی آیا شما 
هم مانند برخی معتقدید که راه چاره تک زبانی 

شدن جهان است؟ 
نه. زبان ها را که اکنون نمی توان 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 می کند. 
 اکنون زبان، ادیان و فرهنگ های مختلف در 
جهان هست. با وجود این تنوع چگونه می توان 

به هم دلی، هم زبانی بر تر رسید؟ 
اگر تاکید زیاد بورزیم بر الفاظ، مشکل ایجاد می کند. 
اما بیاییم معانی مشترک را دریافت کنیم. شنیدید که 
وقتی پیامبر)ص( می خواست 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 دغدغه های کهن بشر است. 

در جامعه ما 
خوشبختانه 
هم دینی تأمین 
است. بیشتر 
جامعه ایرانی 
مسلمان هستند. 
حاال یک درصد 
کوچکی هم 
اقلیت. از این 
مسلمانان بیش از 
چهارپنجم شیعه 
هستند. آن چه  گاه 
کمی مشکل ساز 
شده نه اختالف 
مذهبی که 
اختالف در زبان 
و فرهنگ است
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مثالی دیگر، بخش آغازین شاهنامه روایت داستان 
پسران فریدون است که از مادری مشترک هستند و 
سه قلمرو را به تعیین پدر سرپرستی می کنند. به ایرج 
ایران سپرده می شود. آن دو برادر دیگر حسد می برند 
که چرا آن سرزمین مطلوب تر را پدرشان به ایرج داده 
است و برادر را می کشند. این تنها یک نمونه بود. 
اگر بخواهیم میتولوژی ایران  باستان را وارسی کنیم، 
می بینیم تمام این اختالفات به یک نحوی، مربوط 
به اختالف در دال ها می شود نه مدلول ها. اگر من 
و شما دال مشترک به کار ببریم اما از آن دو مدلول 
داشته باشیم، دعوایمان می شود )مانند داستان چهار 
نفر و انگور به روایت موالنا(، اما اگر دال مختلف به کار 
ببریم اما مدلولمان یکی باشد، دعوایمان نمی شود. 

این جوهره بحث ماست. 
فارسی  زبان  ظرفیت های  که  دارید  قبول   

اکنون کاهش پیدا کرده است؟ 
که  است  این  بّین  و  صریح  به طور  جوابش  نه. 
ظرفیت های 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 20 تا 
50 هزار جلد کتاب تازه منتشر می شود. میلیون ها 
صفحه متون کامپیوتری را هم نباید نادیده گرفت. 
مردم به صورت دیجیتال با هم مفاهیمشان را به 
اشترک می گذارند. اال زبانی که از الفاظ اداره می شود، 
از زبان تصویری هم استفاده می کنند. االن شما مثاًل 
نمی خواهد بنویسید دوستت دارم، نشانه های قلب را 
که بگذارید، یعنی دوستت دارم. بسیاری از جا ها ما به 
میانجی دال های تصویری، نه دال های زبانی و صوتی، 
با هم ارتباط داریم. یعنی مراودات زبانی مان در روزگار 
ما گسترش بیشتری پیدا کرده است و از 100سال 
پیش به این طرف، شرایط گسترش همه سویه شدن 
برای همه زبان ها 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 زبان های فارسی منتقل کرد، ما دیدیم زبان 
فارسی توانش عظیمی برای بیان مفاهیم دارد. شما 
اکنون هم اگر این کتاب را پس از سال ها بخوانید، 
چنان لذت می برید که فکر می کنید با شما معاصر 

است. از 100سال پیش زبان ما نشان داد برای بیان 
مفاهیم علمی، فلسفی، عرفانی و حتی تکنولوژیک 
توانایی دارد. مفاهیمی که دیجیتال هستند. همه شان 
با زبان فارسی قابل بیان هستند. بنابراین اصال این 
فکر را در ذهنم نمی پذیرم که زبان ما پسرفت کرده 
باشد؛ نه! زبان ما همیشه در حال پیش آمدن بوده. 
قبل از اسالم گستره وسیع تری پیدا کرده تا رسیده 
مسلمانی هم 220یا  دوره  در  مسلمانی.  دوره  به 
230سال که اطالع دقیقی از این که تازیان چه بر سر 
زبان ما آورده اند، نداریم. از کشته شدن یزدگرد سوم 
به دست خسرو آسیابان یک دفعه می رسید به سال 
21ه. ق که غرب ایران را سرداران عرب تصرف کردند 
و تا 251 هجری قمری که یعقوب لیث تاج گذاری 
می کند. اما معلوم است که در این سال ها زبان مادری 

ما به طور عمومی و نه رسمی ادامه یافته است. 
 ایران یکی از متنوع ترین گویش های زبانی 
را در میان اقوام مختلف دارد. برای حفظ این 

ظرفیت چه باید کرد؟ 
است.  تأمین  هم دینی  ما خوشبختانه  جامعه  در 
بیشتر جامعه ایرانی مسلمان هستند. حاال یک درصد 
کوچکی هم اقلیت. از این مسلمانان بیش از چهارپنجم 
شیعه هستند. آن چه  گاه کمی مشکل ساز شده نه 
اختالف مذهبی که اختالف در زبان و فرهنگ است. 
باید بدانیم با اقوام داخل ایران چطور رفتار کنیم. آن ها 
معتقدند که باید یک فدرالیزم فرهنگی داشته باشند 
که ترک ها بتوانند در دانشگاه ترکی درس بدهند، 
بلوچ ها به بلوچی و... اما هنوز این امکانات فراهم نشده 
است. مشکل ما مشکل دال هاست در این قلمرو نه 
مشکل مدلول ها، چون همه این ها می خواهند برای 
مثال، مدلول علم شیمی را همان جور که مدلول این 

علم جهانی است، فرا بگیرند. 
 راه کار شما در این زمینه چیست؟ 

اگر برسیم به یک نقطه که یا فدرالیزم فرهنگی فراهم 
شود )یعنی اقوام غیرفارسی زبان هم بتوانند با زبان 
مادری خودشان، اال تکلم تکاتب کنند، بنویسند، 
سایت راه بیندازند، کتاب هایشان را چاپ کنند(، یا 
کمی عقب نشینی کنند. بگویند ما مدلول هایمان 
با زبان فارسی و دیگر اقوام ایرانی یگانه است، حاال 
زبانمان را نادیده می گیریم که البته الیتحقق است. 
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منظورم این نیست که آن ها چنین کاری می کنند. 
پس راه اول باید نرم شروع شود و کم کم 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 16 زبان 
رسمی به نام قانون اساسی شبه قاره وجود دارد. این 

16 زبان ادبیات خودشان را منتشر می کنند. 
واژگان  پذیرش  برابر  در  فارسی  زبان  چرا   
فارسی در طول تاریخ زبانی انعطاف پذیر بوده 

است؟ 
کشورمان کشوری نبوده است که دیواری دورش 
بکشند که کسی داخل نشود. ایران قبل از اسالم 
ماد ها  و  پارس  اختالف  کشوری،  درون  اختالفات 
را داشت. در قرن چهارم قبل از میالد مورد تاخت 
و تاز یونانی ها قرار می گیرد. کسی نمی تواند این را 
انکار کند. برای این که 130سال جانشینان اسکندر 
مقدونی بر این مملکت حکومت کردند. در غرب ایران 
باستان شناسان ساختمان تئا تر کشف کرده اند. در 
دوره سلوکوس ها، جانشینان اسکندر، در آن تئا تر اجرا 
می شده است. بعد اشکانیان اعراب به ایران می آیند. 
در همین دوره تاخت و تاز اعراب، ترک های مختلف، 
ازبک، قره قوز ها و آی قوز ها و... می آیند از شمال چین 
جلو می آیند و از دو طرف به ایران می آیند. خب، 
زبان ترکی هم وارد قلمرو می شود. حاال فکر کنید 
روزگاری که فردوسی شاهنامه را می سراید، در ایران 
حکومتی بوده که زبانش زبان فارسی بوده است؛ 
سامانیان و خودشان هم ایرانی بودند، با ملت خودشان 
هم دلی داشتند. دوره ای که فردوسی این نیاز را حس 
می کند که شاهنامه باید سروده شود و ایرانی ها به 
زبان ملی شان برگردند، زمانی است که این شبهه 
در ذهن روشن فکران جامعه است و فردوسی آن را 
چنین می سراید: ز دهقان )فارسی زبانان( و از ترک و از 
تازیان )عرب( / نژادی پدید آید اندر میان/ نه دهقان نه 
ترک و نه تازی بود/ سخن ها به کردار بازی بود. یعنی 
آدم اصالً باورش نمی شود یک چنین چیزی را. یعنی 
خیلی دردناک است که ما زبان فارسی مان چنین 
تغییری پیدا می کند. در اواخر قرن چهارم و اوایل 
قرن پنجم در داراالنشاء، اداره نوشتارهای ایران، جایی 
که نامه های رسمی در آن نوشته می شد، چند سال 

عربی می شد زبان رسمی و چند سال فارسی و دوباره 
تغییر. به چه دلیل؟! به این دلیل که دولتی که بر 
ایران حکومت می کرد خودش ترک نژاد بود )سلطان 
محمود غزنوی( بعد منشور و لوا داشت از خلیفه 
عباسی. همین تاریخ بیهقی، بیعت نامه 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 می توان نقصی بر ساختار 

زبان فارسی دانست؟ 
در زبان انگلیسی هم واژه های 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 واژه هاست که 
مشکالت به نظرمان می آید. این مشکالت مربوط به 
این است که مهاجمه سنگین تر از آن است که بتوان 
با آن مقابله دقیق و درست کرد. یعنی آن قدر واژه ها 
در حال ساخته  شدن هست که در زبان بین المللی، 

زبان هم دلی مفاهیم روزبه روز گسترده تر می شوند. 
 به نظر می رسد نسبت به قرن های 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 واژه های ریاضی یک کتاب چند 
هزار صفحه ای خواهیم داشت. می خواهم گستره 
واژگانی جهان را با این بیان بگویم. امروز مفاهیم 
و واژه هایی که بشر با آن ها درگیر است، چندین 
برابر صد سال پیش است. شاید حتی بتوانم بگویم 
زمانی شمار  یک  پیش.  سال  برابر صد  چندهزار 
علوم به حدی بود که دانشمندان همه دانش های 
زمان خود را بلد و بحرالعلوم بودند، مانند ابن سینا. 
اما االن در همین  بود،  گستره علوم هم کوچک 
زیست شناسی دانش عنکبوت شناسی داریم و خود 
آن هم ریزشاخه های دیگری با مفاهیم، مضامین و 
واژگان گوناگون دارد. ریاضیات زمان اقلیدوس واژگان 
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کمی داشت، اما االن ده ها هزار واژه ریاضی داریم و 
مدام زایش می کند. روزبه روز در جهان واژه های تازه 

مطرح می شود. 
 منظورتان این است که در برابر این هجوم 
خود  به  دفاعی  الك  فارسی  زبان  اطالعات، 

گرفته است؟ 
نه فقط زبان فارسی که همه زبان ها این مشکل را 

دارند. حتی زبان های بزرگ مانند زبان انگلیسی. 
 یعنی انگلیسی را بزرگ تر از زبان فارسی 

می دانید؟ 
زبان  در  بله.  واژگان  وسعت  و  کاربران  دیدگاه  از 
انگلیسی ما اکنون می بینیم دقیقا جمعیتی که با 
این زبان می نویسند یا می خوانند، یا به هرحال در 
مواجهه با آن هستند، میلیاردی است. همه این هایی 
که از اینترنت استفاده می کنند، کمابیش انگلیسی را 
می دانند. وقتی متکلمین زبان و مخاطبان آن زیاد 
شد، مفاهیم آن هم زیاد می شود. نمی شود 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 می شود، خود به خود 
کاربرد هم متفاوت می شود. یعنی کثرت کاربر سبب 
تغییر کاربرد واژه ها و مفاهیم می شود. همه زبان ها 
از این قاعده بهره مند هستند. جاهایی که دولت ها 
امکانات بیشتر به زبان می دهند، مواجهه راحت تر 

صورت می گیرد. 
 ما با زبان فارسی خوب تا کرده ایم؟ 

ما در ایران می گوییم که زبان فارسی را پاس بداریم، 
اما اقدام مناسب و کافی نمی کنیم. بسیار از واژه های 
عربی استفاده می کنیم. برای مثال به جای این که 
بگوییم ناتوان، می گوییم معلول. واژه فرهیخته را 
داریم، اما می گوییم تحصیل کرده و مثال های بسیار 

دیگر از این دست. 
 ریشه واژه ها در زبان انگلیسی بیشتر است 

یا فارسی؟ 
زبان انگلیسی یا فارسی به دلیل اشتراکاتی که در 
از  بسیاری  دارند، همشان هستند. ریشه های  بن 
واژه هایشان یکی است. کتابی هست به نام »که واژه« 
برای دکتر حسابی که واژه های کوچک، پسوند ها 
و پیشوندهای فارسی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه و 
اسپانیایی را مقایسه کرده است. هر ریشه واژگانی که 
در آن زبان ها داریم، در زبان فارسی هم هست. این 
به دلیل اتحاد بن است. ما زبان مادری مان با زبان 
انگلیسی و فرانسه از بنیاد مشترک است. در نامنامه 
ایرانی که کتابی است که یک نویسنده آلمانی نوشته 
و امروز در هیچ کتاب خانه ای از کشور موجود نیست، 
نویسنده می گوید: »زبان ما آلمانی ها و زبان شما 
ایرانی ها در نهاد و بنیاد یک چیز است.« ما چون 
مشکل  است،  هم بن  اروپایی  زبان های  با  زبانمان 



42          سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج

اینپورت به  ریشه نداریم. برای مثال اکسپورت و 
معنای واردات و صادرات از ریشه پورت هستند که   
همان بردن فارسی خودمان است. بسیاری از بن های 
ما مشترک است. ما باید ظرفیت های مدافعه زبان 
خودمان را باال ببریم تا میزان ورود واژه های 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. آن ها زبان علم هستند. آن چه 
ما باید متوجه و نسبت به آن حساس باشیم،   همان 
زبان مکالمه است. یک زبان همگانی و عمومی داریم 
که شما اگر معلم شیمی باشید و من خلبان، از 
طریق آن با یکدیگر صحبت می کنیم. باید آن زبان را 

پاالیش کنیم تا غرق در واژه های بیگانه نشود. 
 به نظر شما در این پاالیش زبانی به افراط 
دچار شده ایم، مثال این که به جای نسخه باید 

بگوییم دارونامه و مثال هایی مانند این. 
البته این ایرادی ندارد. این بد است که بخواهیم برای 
پنی سیلین و هزاران داروی دیگر واژه فارسی بگذاریم. 
شما می توانید دارو ها را با   همان نام های خودشان به 
کار ببرید. ضرورت ندارد برای هر واژه تازه ای یک واژه 
برابر در نظر بگیرید. آن چه باید به آن توجه داشته 
باشیم، زبان عمومی است. اکنون در فرهنگ سازی، 
رسانه ها و افراد باسواد نقش دارند. این ها با یکدیگر 
تبادل اندیشه و فکر دارند. باید این زبان عمومی را که 
توسط 2 استفاده می شود، از واژه های بیگانه پاالیش 
کنیم. االن کالس به حساب می آید از واژه انگلیسی 
استفاده کنند. مثال می گویند این  اِند یک موضوع 
است. در صورتی که می توان گفت آخر یا ته. شاید ما 
اهل ادب بخواهیم واژه های نقد ادبی را به زبان فارسی 
داشته باشیم، اما نباید خوشمان بیاید که اصطالحات 
هندسه را هم فارسی کنیم. این فقط کارافزایی است 
یا این که نسخه را به زبان فارسی بنویسیم. مانند کره 
شمالی که این لجاج ها را با زبان های بین المللی دارد. 
مثال به جای پنی سیلین بنویسیم ضد زندگی یا آن 
زندگی با پیشوند هخامنشی منفی کننده آن. بهتر 
است کلمات درست و فارسی را بیشتر استفاده کنیم. 
مثال به جای نقد ادبی بگوییم سخن سنجی. اکنون 
گویی لجاجی درباره زبان فارسی هست که واژگان 

عربی بیشتر استفاده می شوند. 
 درباره نوع متفاوت تلفظ ها چه نظری دارید. 
مثال همین آخر را برخی با فتحه و عده ای با 
کسره تلفظ می کنند. آیا باید به تلفظ صحیح 

اصرار بورزیم؟ 
نه، اعتقاد من به این نیست. اگر بخواهید درست تلفظ 
کنید، باید بگویید زَلَزله آمد، اشکالی ندارد بگوییم 
زلزله. مذاَکره درست است، اما می گوییم مذاکره. 
اساس کار ما تداول است. زبان را آفریننده های زبان 
درست می کنند. آن طور را که همه به کار می برند، 
باید قبول کرد. تداول بیشتر مورد توجه است تا 
این که بگوییم در اصالت یک زبان واژه چگونه تلفظ 

می شده است. 
ما  زبان  وارد  دیگر  زبان  از  واژه ها  برخی   
می شوند. درباره آن ها باید چه شیوه تلفظ را 

ترجیح داد؟ 
ما به هیچ وجه موظف نیستیم واژه هایی را که از زبانی 
دیگر می گیریم، مانند متکلمان   همان زبان تلفظ 
کنیم. ما مثال های بسیار می توانیم بزنیم. بِن واژه 
پارادایز   همان پاراَدئَِز هخامنشی است. ما نمی توانیم 
ایراد بگیریم که چرا چنین تلفظ می کنند. آن ها 
هم نمی توانند به ما ایراد بگیرند که چرا فالن واژه 

انگلیسی را مانند خودشان تلفظ نمی کنیم. 
 عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 

نظر شما باید چگونه باشد؟ 
امیدوارم فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک به زبان 
نگاه کنیم. فرهنگ هر جامعه ای در عین تنوع متصل 
به هم است. فرهنگ از پاره های مختلف مانند علوم، 
زبان، خط، معارف گوناگون، عرفان، پیشه ها، 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 پاره های فرهنگی 
یک کشور با هم رابطه ارباب و رعیتی ندارد؛ این که 
یک پاره فرهنگی اصل باشد و بقیه تابعی از آن. 
پاره های فرهنگ بشری هم مانند پاره های 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 کار ها و 
سخت گیری هایی کنیم که آگاهان جامعه دل سرد 
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شوند. برای مثال نسبت به واژه های عربی و غربی 
به یک اندازه حساسیت داشته باشیم. کار را باید 
بی طرفداری از یک پاره از پاره های فرهنگی انجام 

دهیم. 
 برخی می گویند زبان های دیگر وام دار زبان 
می گویند  این   از  دیگر  گروهی  و  فارسی اند 
تا  است  بوده  مصرف کننده  فارسی  زبان  که 
صادرکننده واژگان. شما چه دیدگاهی دارید؟ 

را  واژه ها  از  بسیاری  بوده ایم.  هم  مصرف کننده 
می شناسیم که قبل از مسلمان شدن ایرانیان از عربی 
آمده است. شیشه های آینه ای را نخستین بار از ونیز 
وارد کرده ایم. کشورمان چه در حوزه اقتصاد و به تبع 
آن فرهنگ کشور داد و ستد بوده است. به حکم 
این که کشوری بوده ایم در چهارراه حوادث جهان، 
همیشه در حال داد و ستد بوده ایم.   همان طور که 
ما در راه ابریشم قرار داشتیم و کاال از ایران به جهان 
صادر می شد و از جهان به ایران می آمد، 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 
ترکی نداریم. از زبان های حبشی، سانسکریت، چینی، 
مغولی هم واژه های بسیاری داریم. از سویی دیگر ما 
دیانات مهرپرستی، زرتشتی، مانویت و مزدک گرایی 
را به دنیا دادیم. آیین میترایی ما به حدی اروپا را 
فرا گرفت که یک دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید 
اگر امپراتوری رم چاره ای نمی اندیشید و مسیحیت را 
دین رسمی قلمرو اعالم نکرده بودند، اکنون به جای 
چند میلیارد مسیحی چند میلیارد مهری مذهب 

داشتیم. 
  اکنون چه؟! 

هم  االن  و  بود  صادرکننده  گذشته  از  ما  ملت 
متحده  ایاالت  دانشگاه  کدام  اکنون  شما  هست. 
را می شناسید که استاد ایرانی نداشته باشد. االن 
غذا ها، فکر و فرهنگ ما مورد توجه جهان است. 
موالنا جالل الدین مطلوب آمریکایی های اندیشمند 
است. یک پروفسور ادبیات در آمریکا به نام کلمن 
بارکس است که چندین کتاب درباره موالنا دارد. 
یکی از کتاب هایش، ترجمه بخش هایی از مثنوی، 
از  اگر  آمریکا  در  رفت.  فروش  نسخه  هزار   500

شاعران این کشور مانند امرسون، رابرت فراست و... 
مجموعه شعری چاپ شوند، مردم در   نهایت 10 هزار 
نسخه می خرند، اما کتاب موالنا 500 هزار نسخه به 
فروش رفت. ما هم چنان صادرکننده فکر و فرهنگ 
هستیم. مسئوالن بخش هایی از ناسا ایرانی هستند. 
طرح مریخ را در این مجموعه یک ایرانی سرپرستی 
می کند. با این که بین آمریکا و ایران دشمنی آشکار 
است، اما آن ها نمی توانند واالیش فرهنگ ایرانی را 
انکار کنند. نمی توانند هوش باالی ایرانی ها را انکار 

کنند. 
 سابقه و توانش زبان فارسی در برگردان یا 
را چطور  دیگر  دانش های  پذیرش  و  ترجمه 

ارزیابی می کنید؟ 
از قدیم زبانمان این امکان را فراهم می کرد که منابع 
خارجی را در اختیار بگیریم. نشانه اش برگردان هایی 
است که از دوره قاجار، دوره امیرکبیر، داشتیم. منابع 
مورد نیاز برای تدریس در دارالفنون از فرانسه به 
فارسی برگردان شده است. شخصیت هایی در سطح 
فضل اهلل رضا داشته ایم 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 می دهد زبان ما ظرفیت های مناسب 
برای داد و ستد علمی را داشته است و اکنون برای 
پیشرفت در این حوزه بیش از اصرار به معادل سازی 
برای واژه ها باید در زمینه پویایی علم و دانش و 

فرهنگ تالش کنیم. 
رایج شدن اشتباه نویسی زبان فارسی در   
میان جوانان یکی از آفت های 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 می کنم درست نوشتن 
و استفاده کردن واژگان فارسی را ترویج کنم. خود 
به  که  شوند  سایت هایی  عضو  باید  هم  جوان ها 
درست نوشتن زبان فارسی اهمیت می دهند. این هم 
کاری فنی و طوالنی مدت است و باید در این زمینه 
دل سوزانه گام برداشت و جوانان را با شالوده صحیح 

 .زبان فارسی آشنا کرد
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
و  سیدمحمد صاحب کار خراسانی، 
امور شرکت ها و موسسات  رئیس 
دانش بنیان معاونت علمی و محمود 
و  نوآوری  معاون  شیخ زین الدین 
تجاری سازی معاونت علمی از آن 
بازدید کردند. رونمایی از پهپاد عمود 
از  هواپیما  سوخت  پمپ  و  پرواز 
دیگر دستاوردهای پاویون تخصصی 
ستاد هوایی بود. هم چنین در این 
شرکت های  با  مذاکراتی  پاویون 
توانمند و دارای پتانسیل بالقوه و 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه به منظور 
تولید قطعات و محصوالت در صنعت 

هوایی صورت گرفت.

2
در  فناورانه  خدمات  ارائه 
پرتوشیمی  و  نفت  حوزه 

نوین به صاحبان صنایع

با  همپاانرژی،  شرکت  مدیرعامل 
به  فناورانه  ارائه خدمات  به  اشاره 
پتروشیمی،  و  نفت  فعاالن حوزه 
به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های 
فعالیت این شرکت گفت: »این زمینه 
فراهم شده است که این شرکت 
بتواند در زمینه اجرای پروژه های 
بزرگ در حوزه هایی مانند انتخاب 
فناوری، عقد قراردادهای دانش فنی 
و خرید لیسانس، بررسی طرح های 
افزایش تولید واحدهای در دست 
عملیات  بر  نظارت  بهره برداری، 
انجام  اجرا،  و  ساخت  مهندسی، 
مطالعات امکان سنجی، بهینه سازی 
مصرف انرژی در واحدها و  سایر 

حوزه های مهم در پروژه های نفت، 
گاز و پتروشیمی ارائه خدمت کند.« 
فریدون یزدان بخش مدیریت پروژه 
را از زمینه های مهم فعالیت های 
این شرکت دانش بنیان برشمرد و 
افزود: »هدکو تالش کرده است با 
به کارگیری تکنیک های مدیریت 
نوین پروژه، اجرای بهتر پروژه های 
به کارگیری  بزند.  رقم  را  عظیم 
استانداردهای جدید مدیریت پروژه 
در  موفقیت  برای  گام  نخستین 
این حوزه است. تاکنون سه نفر از 
موفق  شرکت،  پروژه های  مدیران 
از   PMP گواهی نامه  دریافت  به 
مؤسسات بین المللی شده و با اخذ 
مدیریت  دانش  نگه داری  به روز  و 
تالش دارند پروژه ها را با اسلوب های 

علمی، مدیریت کنند.«

3
دانش آموزی  مسابقه 
»هواپیامیی در سال 2050« 

برگزار می شود

ایده پردازی  دانش آموزی  مسابقه 
هواپیمایی در سال 2050 با حمایت 
معاونت  هوانوردی  و  هوایی  ستاد 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
هدف ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان برگزار می شود. این مسابقه 
در قالب طرح سوالی از دانش آموزان 
برگزار می شود و از شرکت کنندگان 
خواسته شده که ایده ها و تصورات 
هواپیمای  مورد  در  خود  خالقانه 
مسافربری در سال 2050 میالدی را 

1
منسجم  حضور  نخستین 
دانش بنیان  رشکت های 
هوایی و همکاران بین املللی 
در قالب پاویون ستاد هوایی

هوانوردی  و  هوایی  توسعه  ستاد 
تخصصی  پاویون  علمی،  معاونت 
هوایی را برای اولین بار در کشور و در 
کنار نمایشگاه اینوتکس با هدف ارائه 
دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 
حضور  و  هوایی  حوزه  در  فعال 
شرکت های دانش بنیان این حوزه 
هوایی برپا کرد. در پاویون تخصصی 
ستاد هوایی، چهار تفاهم نامه بین 
ایران و کشورهای روسیه و ایتالیا با 
موضوعاتی نظیر بومی سازی و توسعه 
فناوری پیل های سوختی، آموزش 
نیروی متخصص شاغل  تربیت  و 
هوایی  دانش بنیان  رشته های  در 
پهپادهای  تجاری  کاربری های  و 
تجاری منعقد شده است. هم چنین 
 J/V دو تفاهم نامه نیز به منظور ایجاد
در این پاویون بین ایران و کشورهای 
ایتالیا و آلمان در حوزه تعمیر، نوسازی 
و تبدیل کاربری هواپیماهای تجاری 
تدوین شد. در مدت زمان برگزاری 
از  مختلفی  مقامات  پاویون،  این 
جمله دکتر سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
سلطانی،  بهزاد  تجارت،  و  معدن 
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شرح دهند. ایده های دانش آموزان در 
قالب شکل هواپیما، عملکرد هواپیما و 
موارد جانبی دیگر ارائه خواهد شد و 
در دو بخش خالقیت و اطالعات 
قرار  داوری  مورد  هوافضایی 
برای  عالقه مندان  گرفت.  خواهد 
این مسابقه می توانند  شرکت در 
ایده های خود را تا 15 تیرماه به 

آدرس ای میل سایت به نشانی
 Javanhavafaza @chmail.ir
ارسـال کرده، یا به آدرس اینترنتی 
http://javanhavafaza.
  ir/9670/airplane2050
بیشـتری  اطالعـات  و  مراجعـه 

کنند. دریافـت 

4
به  را  تهران  می توانیم 
و  دانش بنیان  شهر  یک 

فناورمحور تبدیل کنیم

و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
در  جمهوری،  ریاست  فناوری 
شهردار  هویپل،  میشاییل  دیدار 
وین، گفت: »سطح روابط ایران و 
اتریش در دو سال اخیر گسترش 
فوق العاده ای داشته و قراردادهای 
منعقد  کشور  دو  بین  متعددی 
شده است که نیاز به پی گیری های 

مستمر برای اجرایی شدن دارد.«
وین  این که شهر  بیان  با  ستاری 
یک شهر دانش بنیان است، گفت: 
را  شرایطی  چنین  نیز  »تهران 
داشت،  خواهد  نزدیک  آینده  در 
زیرا دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و 

شرکت های فعال زیادی در حوزه 
فناوری در تهران وجود  علمی و 
دارد که اگر از این امکانات به خوبی 
تهران  می توانیم  شود،  استفاده 
را نیز به یک شهر دانش بنیان و 

فناورمحور تبدیل کنیم.«
در ادامه این جلسه میشاییل هویپل 
نیز با بیان این که شهر وین عالقه مند 
گسترش و تعمیق همکاری های 
خود با تهران است، گفت: »وین 
و  گردشگری  فناوری،  زمینه  در 
تهران  با  آماده همکاری  فرهنگ 
است و عالقه مند هستیم در این 
سه حوزه با تهران روابط دوستانه ای 

داشته باشیم.«

5
رشکت های  حضور 
دانش بنیان ایرانی در یونان 

تسهیل شد

بنا به دعوت پارک فناوری پردیس 
هلکسپو  رئیس  علمی،  معاونت 
یونان(  نمایشگاهی  ملی  )شرکت 
اینترپرایز  گریس  هیئت  با  همراه 
توسعه  و  سرمایه گذاری  )سازمان 
تجارت یونان( به همراه هیئت یونانی 
در این نمایشگاه حضور یافتند. طی 
جلسه ای که این هیئت با شرکت 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی 
جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
داشتند، توافق شد تا دو طرف ایرانی 
و یونانی خدمات مشترکی را طی یک 
تفاهم نامه به شرکت های دو کشور 
ارائه کنند. براساس این توافق نامه 
تبادل غرفه در نمایشگاه هایی که 
در ایران و یونان به طور متقابل برگزار 
این  برای  تخفیف  ارائه  و  می شود 

غرفه ها در نظر گرفته شد. هم چنین 
از شرکت های ایرانی دعوت به عمل 
آمد تا در نمایشگاه عمومی یونان در 
شهر تسالونیکی که سپتامبر 2016 
می شود،  برگزار   )95 )شهریورماه 
اختصاصی حضور  پاویون  در یک 
تسالونیکی  نمایشگاه  کنند.  پیدا 
معتبرترین نمایشگاه یونان و حوزه 
بالکان است که با قدمتی 90 ساله 
از سال 1926 در شهر تسالونیکی 
برگزار  یونان(  نمایشگاهی  )شهر 

می شود. 

6
ملی  آزمایشگاه  میزبانی 
نقشه برداری مغز از برگزاری 

مدرسه بین املللی ایربو

دکتر عباس حق پرست، مسئول میز 
همکاری های ایران و برزیل در ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی 
برگزاری  درباره  علمی،  معاونت 
اعصاب  علوم  مدرسه  نخستین 
بین  المللی  »سازمان  گفت:  ایبرو 
مغز و اعصاب که به اختصار ایبرو 
)IBRO( خوانده می شود، سازمانی 
بین المللی و جزو نهادهای پیش گام 
در پژوهش در حوزه های متفاوت 
شناختی  و  اعصاب  و  مغز  علوم 
است که بسط و گسترش علوم 
اعصاب در دنیا از اصلی ترین اهداف 
آن است. درواقع این سازمان یک 
نهاد علمی غیردولتی است و تمام 
انجمن های علوم اعصاب دنیا در 
صورت تمایل می توانند به عضویت 
بیان  با  او  درآیند.«  سازمان  این 
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این که ایبرو مدارسی را در سطح 
می کند،  برگزار  پیشرفته  تا  پایه 
گفت: »خوشبختانه کشور ما نیز 
با حمایت ایبرو مدارس بین المللی 
در حوزه علوم اعصاب برگزار کرده 
که تا کنون بیش از پنج مدرسه 
بین المللی ایبرو در کشور برگزار 
شده است. در مدرسه پیش رو، 12 
دانشجو یا فارغ التحصیل دکتری 
دانشجو  و 12  از کشور خودمان 
از کشورهای آسیا و اقیانوسیه که 
هستند،  حوزه  این  به  عالقه مند 
شرکت خواهند کرد و برگزیدگان 
تجارب  می توانند  مدزسه  این 
به دست آمده در 12 روز مدرسه را 
پس از بازگشت به کشور خودشان 
مدرسه  امسال  کنند.«  استفاده 
اعصاب شناختی  علوم  بین المللی 
ایبرو با موضوع »نقشه برداری مغز 
توسعه  ستاد  حمایت  با  انسان«، 
علوم و فناوری های شناختی از 2 
تا 13 مهرماه در آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز برگزار می شود.

7
دبیر دهمین هامیش ملی 

نخبگان فردا منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس بنیاد 
ملی نخبگان، دکتر آریا الستی، دبیر 
دهمین همایش ملی نخبگان فردا 
شد. در متن حکم دکتر ستاری 

خطاب به دکتر الستی آمده است:
توانمندی  تعهد،  مراتب  به  نظر 
برگزاری  در  ارزشمند  تجارب  و 
همایش های ملی بنیاد ملی نخبگان، 
بدین وسیله جنابعالی را به سمت 
دبیر دهمین همایش ملی نخبگان 
این رو  از  می نمایم.  منصوب  فردا 

مسؤولیت ها و اختیارات این همایش 
برای بهره گیری از همه ظرفیت های 
داخل و خارج از بنیاد را به جنابعالی 
تفویض می نمایم. بدیهی است کلیه 
ذی ربط  واحدهای  و  معاونت ها 
همکاری  نخبگان،  ملی  بنیاد  در 
شایسته ای در برگزاری این همایش 
امید  داشت.  خواهند  جنابعالی  با 
همایش  برگزاری  شاهد  است 
مقام  منویات  راستای  در  دهم، 
معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی 
بر لزوم اقدام و عمل برای دستیابی 
به اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.

8
انتخاب  فرایند  آغاز 
مشموالن جایزه های سال 

تحصیلی 1395-96

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد 
ملّی نخبگان از آغاز فرایند انتخاب 
تحصیلی  جایزه های  مشموالن 
در  بهره مندی  برای  ملّی  بنیاد 
خبر   1395-96 تحصیلی  سال 
داد. دکتر منتظر با اعالم این خبر 
نظر  در  اعتبارات  و  جوایز  درباره 
گرفته شده برای دانشجویان مقاطع 
مواردی  گفت:  تحصیلی  مختلف 
اعتبار  دانشجویی،  رتبة  همچون 
توان مندی آموزشی یا کارآفرینی، 
اعتبار  علمی،  ارتباطات  اعتبار 
تکمیلی،  بیمة  پایان نامه،  اجرای 
هدیة ازدواج و ودیعة اجارة مسکن 
ویژة دانشجویان متأهل، از جمله 
جایزه های در نظر گرفته شده برای 
دانشجویان دوره کارشناسی است 
و دانشجویان دوره های کارشناسی 
عالوه  تخصصی  دکتری  و  ارشد 
اعتبار  از:  می توانند  فوق  موارد  بر 

پژوهش یاری/  آموزش یاری/ 
فن یاری، اعتبار شرکت در مجامع 
علمی داخلی و خارجی، اعتبار هستة 
پژوهشی/ فناوری و کارآفرینی، اعتبار 
اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی 
یا خارجی، اعتبار استفاده از شبکة 
آزمایشگاهی و بیمة اشتغال ویژه 
آموزش یاران/ پژوهش یاران/ فن یاران 
داد:  ادامه  منتظر  شوند.  بهره مند 
کارشناسی،  دوره های  دانشجویان 
کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، 
دکتری تخصصی  همة رشته ها و 
دوره های تخصص و فوق تخصص 
در  که  پزشکی  علوم  رشته های 
سال های مجاز تحصیل  در یکی 
از دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فّناوری یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد 
در  می کنند،  تحصیل  اسالمی 
می توانند  شدن،  برگزیده  صورت 
از این جوایز بهره مند شوند. معاون 
برنامه ریزی و نظارت بنیاد در ادامه 
مشموالن  انتخاب  نحوة  درباره 
تا  متقاضی  دانشجویان  گفت: 
دارند  فرصت   1395/4/20 تاریخ 
اطالعات خود را در سامانة اطالعاتی 
Soraya.bmn. نشانی  به  بنیاد 
مصادیق  مهم ترین  کنند.  وارد   ir
فعالیت های نخبگانی عبارت است 
المپیادهای ملی و  از: برگزیدگان 
دانشجویی،  دانش آموزی/  جهانی 
سراسری  آزمون های  برگزیدگان 
کشور،  دانشگاه های  به  ورود 
جامع،  آزمون های  برگزیدگان 
در  دستیاری  پیش کارورزی، 
دندانپزشکی  پزشکی،  رشته های 
فوق  دستیاری  و  داروسازی  و 
دانشجویان  پزشکی،  تخصص 
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نخبگانی ادبی کشور را در سه حوزه 
»شعر«، »داستان« و »تخصص های 
کند.  شناسایی  زبانی-ادبی« 
تخصص های  است  ذکر  شایان 
زبان شامل حوزه های نویسندگی، 
زبانی،  آموزش های  ویرایش، 
ترجمه، زبان شناسی و پژوهش های 
زبانی-ادبی است. کرمی در ادامه به 
شاخص های شناسایی »مستعدان 
گفت:  و  کرد  اشاره  ادبی«  برتر 
مستعدبرتر ادبی، فردی است که در 
بازه سنی 15 تا 40 سال قرار دارد و 
بر اساس معیارهایی همچون داشتن 
تحصیلی«  برجستة  »پیشینة 
رتبه برتر  قبیل  از  مواردی  شامل 
دانشگاه،  ورودی  آزمون های  در 
برگزیده شدن در المپیادهای ادبی، 
استفاده از جوایز تحصیلی بنیاد ملی 
نخبگان، داشتن »فعالیت های ادبی« 
مانند برگزیده شدن در رویدادهای 
ادبی معتبر و یا نگارش کتاب شعر 
همچنین  و  داستان  کتاب  یا  و 
و  »پژوهشی  فعالیت های  انجام 
ترویجی درحوزة ادبیات« شناسایی 
رییس  مشاور  می شود.  معرفی  و 
بنیاد ملی نخبگان در ادامه خلق 
آثار فاخر ادبی را یکی از بارزه های 
برشمرد  ادبی«  »سرآمدان  اصلی 
افرادی  ادبی،  سرآمدان  گفت:  و 
هستند که در گروه سنی باالی 40 
سال قرار داشته و از قریحه و ذوق 
متمایزی نسبت به دیگران برخوردار 
نیز  ادبی  مجامع  در  و  هستند 
چهره ای شناخته شده اند. این افراد 
براساسمعیارهایی چون »آفرینش 
آثار فاخر ادبی« مانند دیوان اشعار، 
داستان های کوتاه و یا بلند و آثاری 
با موضوع نقدادبی، »اشتهار ادبی« 
و  ادبی  شهرت  ُحسن  معنای  به 

تخصصی،  اجتماع های  در  علمی 
ارتقای  از  پاسداری  برای  »تالش 
زبان فارسی« که در فعالیت هایی 
مانند عضویت در مجامع علمی-

ادبی و یا همکاری با برخی نهادهای 
رسانه ای مثل صداوسیما به منظور 
پاسداشت و ارتقای زبان  فارسی، 
تعریف می شود و همچنین داشتن 
»فعالیت های پژوهشی، آموزشی، 
برای  ادبیات  در حوزة  ترویجی« 
سطح  در  فارسی  زبان  ارتقای 
و  شناسایی  بین المللی،  و  ملّی 
کرمی  پرویز  می شوند.  معرفی 
از  متشکل  شورایی  داد:  ادامه 
مسئوالن مرتبط در دستگاه های 
ملی  بنیاد  همچون  ذی ربط 
فرهنگ وارشاد  وزارت  نخبگان، 
زبان وادب  فرهنگستان  اسالمی، 
فارسی، وزارت علوم، تحقیقات و 
آموزش وپرورش،  وزارت  فناوری، 
سازمان تبلیغات اسالمی مسئولیت 
شناسایی این برگزیدگان را با توجه 
هیئت امنا  مصوب  چارچوب  به 
تا 15  متقاضیان  دارند.  برعهده 
فرصت  جاری  سال  مردادماه 
بنیاد  به  را  اطالعات خود  دارند، 
ملی نخبگان ارسال کنند و الزم 
هم  افراد  که  است  یادآوری  به 
می توانند به شخصه متقاضی این 
طریق  از  هم  و  باشند  آیین نامه 
سازمان های  یا  و  نهادها  معرفی 
شوند.  گردونه  این  وارد  ذی ربط 
پس از طی این مرحله، کارنامه 
افراد در کارگروه تخصصی و پس از 
آن در شورای شناسایی برگزیدگان 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  ادبی 
گرفت و پس از ارزیابی فعالیت ها، 
نفرات برگزیده از سوی بنیادملی 
 .نخبگان معرفی خواهند شد

دانشگاه ها،  کشوری  نمونة  ممتاز/ 
علمی،  جشنواره های  برگزیدگان 
پژوهشی و فّناورانه، ادبی، هنری و 
قرآنی مورد تأیید بنیاد و برگزیدگان 
مسابقه های ملّی و جهانی مهارت/ 
مخترعان برگزیدة بنیاد همچنین 
سال  اولین  در  که  دانشجویانی 
محاسبة  بدون  دانشگاه،  به  ورود 
امتیاز، مشمول جایزه های تحصیلی 
می شوند عبارتند از برگزیدگان حائز 
مدال طال، نقره یا برنز کشوری در 
دانش آموزی،  ملّی  المپیادهای 
برگزیدگان حائز رتبة اول تا سوم 
در المپیادهای ملّی دانشجویی )در 
برگزیدگان  شدن(،  برگزیده  سال 
آزمون  در   150 تا   1 رتبة  حائز 
سراسری ورود به دانشگاه در گروه 
ریاضی و فنی، برگزیدگان حائز رتبة 
1 تا 100 در آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه در گروه علوم تجربی، 
برگزیدگان حائز رتبة 1 تا 100 در 
آزمون سراسری ورود به دانشگاه در 
گروه علوم انسانی و برگزیدگان حائز 
رتبة 1 تا 40 در آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه در گروه هنر. این 
از  بهره مندی  برای  دانشجویان 
جوایز باید اطالعات خود را تا تاریخ 
اطالعاتی  سامانة  در   1395/7/20

بنیاد وارد کنند.

9
شناسایی  فرایند  آغاز 

برگزیدگان ادبی  كشور

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان از 
برگزیدگان  فرایند شناسایی  آغاز 
پرویز کرمی  داد.  ادبی کشور خبر 
با اعالم این خبر گفت: بنیاد ملی 
اجتماع  است  تالش  در  نخبگان 
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عامل  گفت و گو �ب حسن هالیل، مد�ی

ن خاورمیانه ن ماش�ی کت تورب�ی رسش

از هیچ بانک
یا موسسه ای اعتبار 
نگرفته ایم
 نیلوفـر منـزوی 

گو
ت و

گف
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 شرکت توربین ماشین خاورمیانه از چه سالی و 
چگونه کار خود را آغاز کرد؟

این شرکت از سال 80 در زمینه ماشین های دوار کار 
خود را شروع کرد. ماشین های دوار حوزه بسیار خاصی 
است که در دنیا در دست کشور های 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 پیش بینی می شود تا سال 2150، 
انرژی  از مبدل های قوی  به عنوان یکی  توربین گازی 
در صحنه صنعت حضور خواهد داشت. با وجود این که 
اتفاقات بسیار زیادی در حوزه های آی تی، برنامه نویسی، 
هوش مصنوعی و... افتاده، ولی توربین هم چنان جایگاه 
خودش را دارد. به همین دلیل روی موضوع حساس 

شدیم.
دوار  ماشین های  درباره  بیشتر  کمی  می شود   

توضیح دهید؟
ببینید، ما در همه حوزه هایی که به صنعت نفت و گاز 
مربوط می شود، با چند گروه از فعالیت ها مواجه هستیم. 
یکی سیستم های کنترلی است که شامل ابزار دقیق 
و نرم افزارها و ابزارهای کنترلی است. دوم فرایندهایی 
است که در داخل تجهیزات و تاسیسات مربوط انجام 
می شود و شامل تجهیزات فرایندی است، مثل همه 
ادواتی که در یک پاالیشگاه به چشم می بینیم. مضاف بر 
این ها یک سری ادوات مکانیکی و تجهیزات ثابت وجود 
دارد، مثل برج های خنک کن، برج تقطیر و... اگر قرار 
باشد در همه این  ادوات و تجهیزات و لوله ها سیال در 
جریان باشد، باید قاعدتا وسیله ای داشته باشیم که آن 
را به جریان بیندازد، مثل خونی که در رگ های ماست. 
توربین و ماشین های دوار همین کار را انجام می دهند. 
عمال برای تکمیل شدن فرایندهای سیال در یک واحد 
تولید، پاالیش یا شیرین سازی گاز و... باید انرژی کافی 
طرفی  از  کند.  پیدا  و سیالن  تا حرکت  باشد  داشته 
توربین به عنوان مولد برق یا به چرخش درآورنده ژنراتور 
در واحدهای نیروگاهی نیز عمل می کند و هم چنین در 
صنعت گاز و خطوط انتقال گاز وظیفه کنترل و افزایش 
فشار را برعهده دارد. به این شکل که توربین کمپرسوری 
را می چرخاند، گاز وارد کمپرسور می شود و با فشار باالتر 
کمپرسور را ترک می کند. در خطوط انتقال نفت خام و 
فرآورده هایش چون بنزین و گازوییل نیز، توربین پمپ ها 

50 ساله است و سال ها پیش 
فوق لیسانس مهندسی مکانیک 
خود را از دانشگاه صنعتی 
شریف گرفته است. حسن 
هاللی و دوستانش پیش از 
این که وارد این کار شوند، در 
پروژه های بزرگ شرکت و شغل 
ثابتی داشته اند، اما با نیازی 
که در کشور می بینند، این 
زحمت را به جان می خرند که 
وارد حوزه کارآفرینی خالق و 
دانش بنیان 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 گفت و گو نشستیم.
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را بدین منظور می چرخاند. این سیال ها با فشار 
پایین وارد پمپ می شوند و با فشار خیلی باالتر 
پمپ را ترک می کنند و تا مسافتی حدود 100 تا 
200 کیلومتر حرکت می کنند و به ایستگاه مشابه 
می  رسند و این کار تکرار می شود تا هزاران کیلومتر 
را طی کنند. لذا توربین ها در صنعت نفت و گاز 
حساسیت  دارای  نیروگاهی  نیز  و  پتروشیمی  و 

کلیدی و پایه ای است.
 شرکت شما چطور توانست اعتماد بازار را 
جلب کند؟ شما بنا به ویژگی های کاری تان با 
بخش های دولتی سروکار دارید که به سختی 

محصول ایرانی را می پذیرند.
مسیری  نقطه  این  به  رسیدن  برای  ما  شرکت 
پرفرازو نشیب را پشت سر گذاشته است. در ابتدا 
به عنوان تعمیر ماشین آالت 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 شرکت های 
معدودی در سطح کشور و منطقه بود و کشور در 
این حوزه به خصوص در حوزه نفت و گاز تحت فشار 
مضاعف بود. بنابراین از تعمیرات شروع کردیم و پس 
از عبور موفقیت آمیز از این مرحله به  توانایی ساخت 
قطعات دست پیدا کردیم و بعد اقدام به ساخت 
روتورهای ناحیه داغ و سرد توربین های گاز کردیم 
که از حساسیت های فوق العاده برخوردارند. پس 
هم به ساخت کامل و هم ارتقای ماشین های دوار 
رسیدیم که حوزه بسیار ویژه ای 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 راه اندازی موفق آن ها منجر 
شده است. مفتخر هستیم اعالم کنیم که در حال 
حاضر توربین ساخت شرکت ما، با دانش صددرصد 
داخلی در حد ظرفیتی 4500 اسب بخار، 5 هزار 
ساعت کارکرد موفق را در مناطق نفت خیز جنوب 
پشت سر گذاشته است. ما با تمام استانداردهای 

بین المللی آشنا هستیم و با شرکت های خارجی از 
نزدیک آشناییم و کار می کنیم، اما در این مسیر 
تحت  و  خارجی  شرکت های  از  هیچ کدام  وام دار 
لیسانس آن ها نیستیم. هر چند از دانش روز دنیا 
در کارمان تا به حال استفاده کرده  ایم و در آینده 

نیز خواهیم کرد.
با  مقایسه  در  شما  محصول  کیفیت   

خارجی ها چگونه است؟
معموال این سوال از شرکت های داخلی پرسیده 
پاسخ های  شرکت ها،  این  مقابل  در  و  می شود 
تبلیغاتی می دهند. اما من بدون هیچ بزرگ نمایی 
به شما می گویم که ما از هشت سال پیش که 
روتورهای ناحیه داغ و سرد را تحویل بهره بردار 
داده ایم، تا اکنون بدون هیچ مشکلی کار کرده اند. 
به گواه بهره برداران آن چه ما تولید کرده ایم، بهتر 
از محصوالت کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان است و کتبی نیز اعالم شده است. تا به 
حال هیچ گونه شکست و Failure گزارش نشده، 
دوار،  ماشین های  ساخت  حوزه  در  درحالی که 
شکست یک امر طبیعی است. چون ماشین تحت 

دما، فشار و دورهای خیلی باالست.
 شما قبل از این چه کاری انجام می دادید؟ 
شکل  چطور   80 سال  در  شرکت  اصال 

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 به عنوان یک پیش رانش 
آشنایی کامل داشتیم. برای همین با فرایندهای 
صنایع  سال 80  بودیم.  آشنا  ساخت  و  طراحی 
نفت و گاز به شدت در حال رشد و توسعه بود و 
کشور نیاز جدی داشت. این صنعت در نفت و گاز 
یدکی  لوازم  فروشندگان  و  واسطه ها  انحصار  در 
ساده  قطعه  یک  برای  خارجی  شرکت های  بود. 
عددهای باالیی را دریافت می کردند و تقریبا تمام 
واسطه ای  و  بازرگانی  وجهه  داخلی  شرکت های 
داشتند. یک تعداد دل سوز در صنعت نفت و گاز 
بودند که عالقه مند بودند این محصوالت در داخل 
تولید شوند، اما با توجه به حساسیت کار، سازنده ها 
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و صنعت گران جرئت انجام این کار و دانش کافی 
نداشتند. همان طور که پیش تر هم اشاره کردم، در 
ابتدا ما با تعمیرات شروع کردیم. در همان تعمیرات 
هم به ما سخت می گرفتند. ولی خوشبختانه با 
اعتمادسازی و انجام پروژه های 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 پیچیده تر شدیم. نکته این جاست 
که ما این فرایند اعتمادسازی را به عنوان اولین 
شرکت بخش خصوصی در این حوزه در سطح 
و  کارمندان  وسیله  به  بعد  دادیم.  انجام  کشور 
مدیرانی که از ما جدا شدند، شرکت های دیگری 
نیز در این حوزه تاسیس شد. درواقع اعتمادی که 
بهره برداران به ما کردند، بعدها به سایر شرکت های 
کوچک تر نیز تسری پیدا کرد و کارشان در جلب 
توربین  شرکت  اکنون  لذا  شد.  راحت تر  اعتماد 
حدود  گذشته  سال  طول  در  خاورمیانه  ماشین 
76 هزار قطعه حساس ماشین های دوار و در سال 
پیش ترش 96 هزار قطعه از 18000 نوع 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 این که نقشه ای یا مدارکی وجود داشته باشد. 
در این صنعت الزم است تک به تک قطعات تحت 
ما  کار  با  که  بگیرند. کسانی  قرار  کنترل کیفی 
آشنایی دارند، می فهمند که این عدد بسیار باالیی 
است. ما با 80 پیمان کار جزء در سطح کشور کار 
می کنیم و آن ها را ارتقا دادیم، سازمان دهی کردیم 
و برای پاسخ به یک نیاز بزرگ جهت دهی کردیم 

و به عنوان زنجیره تامین در کنار خودمان داریم.
 وظیفه پیمان کاران در این میان چیست؟

مهندسی، تامین مواد، توسعه مهندسی و توسعه 
نقشه های ساخت و کنترلی و مونتاژی از ماست. 
بعد از این که حوزه R&D طی شد، محصول وارد 
عمدتا  پیمان کاران  می شود.  اجرایی  نقشه های 
نمی توانند از ابتدا تا انتهای یک کار را بر عهده بگیرند 
و معموال یک یا دو ایستگاه از هفت، هشت ایستگاه 

کار را انجام می دهند و ما موظف هستیم کار را از 
یک واحد بگیریم و به واحد دیگر بسپاریم تا کار را 
تکمیل تر کند و به محصول نهایی برسد. این مراحل 
برای هر قطعه ای انجام می شود و لذا شما با یک 
ماتریس چندبعدی یا تانسور سروکار دارید. چون هم 
در مواد تنوع وجود دارد، هم در پیمان کاران و هم در 
تکنولوژی ها و هم در زمان تحویل برای مونتاژ. لذا 
کنترل کردن ترکیب این  تعداد پارامترها به شکلی که 
هیچ شکستی از نظر فنی و مهندسی گزارش نشود، 
عالوه بر بحث های فناوری و علمی و تحقیق و توسعه، 
مهارت در بحث های مدیریتی را نیز طلب می کند. 
بنابراین کار بسیار خاصی را در مجموعه انجام داده ایم 
که می تواند الگویی برای سایر بخش ها و شرکت های 

مشابه باشد.
 شما پیش از تاسیس شرکت، شغل ثابت 
موقعیت  هم  که  نبودید  نگران  داشتید. 
شغلی تان را از دست بدهید و هم کارتان به 

نتیجه مطلوب نرسد؟
البته که ما هم نگرانی هایی داشتیم. اصوال کارآفرینی 
نوآورانه و خالقانه همیشه این تهدید را با خودش به 
همراه دارد. اما کسانی که به این کار اقدام می  کنند، 
بیش از این که به تهدیدها فکر کنند و آن ها را 
به عنوان مانع در برابر خودشان فرض کنند، روی 
اطمینانی که به هدف و عملکرد خودشان دارند، 
متمرکز می شوند. 80 درصد روی هدف، توانمندی 
و کاری که می خواهند انجام بدهند، فکر می کنند 
و 20 درصد به این که اگر نشد، چه می شود. هر 
تهدید جدی تر  کنید،  فکر  کار  نشدن  به  چقدر 
خودنمایی می کند و از طرفی هر چقدر به این 
فکر کنید که من می توانم کار را انجام دهم، امکان 
تعریف شده تر  مسیر  و  می شود  بیشتر  موفقیت 
خواهد بود. روزی که ما کار را شروع کردیم، سه، 
چهار نفر بودیم. یک سالن خالی را اجاره کردیم و 
نمی دانستیم که به ما کار می دهند یا نه. آن هم 
در حوزه ای که بهره برداران خیلی حساس حضور 
دارند و می ترسند از مقامات بازخواست شوند، چون 
اگر کار با مشکل رو به رو شود، نفت و درآمد کشور 
می خوابد و گاز قطع می شود و... ولی با تدبیری که 
در مجموعه داشتیم و این که 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. 
درحالی که معموال وقتی می خواهیم از برنامه ریزی 
صحبت کنیم، همه می گویند معلوم نیست چه 
می شود و شرایط داخلی و بین المللی چگونه است. 
درحالی که 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 گرفته اند.
  سرمایه اولیه کارتان را از کجا آوردید؟

از هیچ  به حال  تا  ما  بگویم که  ابتدا  در همین 
توسعه  نگرفته ایم.  اعتبار  موسسه ای  یا  بانک 
شرکت را نیز با درآمدهای خودمان در طول این 
15 سال انجام دادیم. سرمایه ای که ما کارمان را 
با آن شروع کردیم، در مقایسه با هزینه هایی که 
نفری  بود، ولی چهار، پنج  تقریبا صفر  داشتیم، 
که با هم کارمان را شروع کردیم، همه انسان های 
انگیزه مند و عالقه مندی بودند. در سال 1380، 

30 میلیون تومان سرمایه شخصی کل سهام داران 
و  کار  خود  البته  کنیم.  تهیه  توانستیم  که  بود 
پروژه ها و اعتمادی که به ما شد، محصول سوابقی 
از تاسیس داشتند و  بنیان گذاران پیش  بود که 

انگیزه هایشان عمال سرمایه شرکت بود.
 معموال کسانی که یک شرکت دانش بنیان 
تاسیس می کنند، با چه چالش هایی مواجه 
یا  تولیدی  شرکت های  در  که  می شوند 

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 
این که نباید نداشتن سرمایه اولیه افراد را نگران کند. 
افراد باید اعتمادبه نفس ویژه و واقع گرایانه جهت 
اداره یک بنگاه اقتصادی داشته باشند. الزم است 
بدانند در این شرکت ها اهداف به صورت تدریجی 
از  اگر می خواستیم  تحقق پیدا می کند. مثال ما 
همان اول توربین گاز بسازیم یا ادعا کنیم، یقینا 
ایده مان می خشکید و به مشکل می خوردیم. این 
این گونه  نمی کردیم.  طرح  ولی  داشتیم،  را  فکر 
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شرکت ها 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 شکل گیری 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 نمی رسد و منتظر حمایت هستند 
یا به صورت نسیه و ناقص به تیم پیوسته اند، استفاده 
کرد. باید روی مسیر پیروزی و هدف متمرکز بود. 
بعد همه چیز به همت خودشان بستگی دارد. در 
بیرون سازمان هم قطعا چالش هایی وجود دارد. در 
جوامع جهان سوم با وجود این که شعارهای زیادی 
در جامعه در حمایت از ایده های نو داده می شود، 
تازه  و حرکت های  نو  ایده های  از  استقبال  اتفاقا 
به سختی انجام می گیرد و عمدتا افراد غیرمنطقی 
و ناکارآمد یا محافظه کار مسئول بررسی و حمایت 
از افراد موفق هستند. چون زمانی این اتفاق می افتد 
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 محیط هایی 
که طرح ها و ایده های خالقان و کارآفرینان مورد 
بررسی قرار می گیرند، باید از جامعه نخبه باشند. نه 
افراد بی اطالع محافظه کار که به جای کمک کردن، 

مقابله با این گروه را عهده دار 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 
آن  رفع  برای  هستند.  حساس  آن  روی  همه  و 
یک سری کارهای عمومی انجام می شود که همه 
می دانند و یک سری کارهای خاص که این کارها 
بر عهده شرکت های دانش بنیان است. بنابراین باید 
مراجع خاصی به این قضیه به صورت خاص توجه 
کنند. این محافل خاص وظیفه دارند که با این 
شرکت ها نشست تخصصی بگذارند و ببینند اگر 
جایی عطشی برای انجام کاری به صورت پایه ای 
و مسئوالنه هست، به صورت منسجم جهت دهی و 
سامان دهی و حمایت کنند. ما نهایتا 30، 40 حوزه 

اهمیت  برایمان  که  داریم  کشور  در  دانش بنیان 
باالیی دارد. برای هر کدام باید کمیته ویژه ای از 
جنس خاصی از آدم ها شکل بگیرد. این کمیته ها 
می توانند از گروه های اقتصادی و غیراقتصادی یا 
موسسات تحقیقاتی کمک بگیرند و وقتی به این 
نتیجه رسیدند که این ها می توانند کار را انجام دهند 
و به سرانجام برسانند و انگیزه الزم را دارند، بهشان 
توجه ویژه و حمایت خاص کنند. با وجود این که 
ما در کشور روی حوزه دانش بنیان مانور می دهیم 
صورت  به  اتفاق  این  هنوز  می کنیم،  تبلیغات  و 
می دانید،  که  همان طور  است.  نیفتاده  عملیاتی 
کشور ما منابع مالی و منابع انسانی محدود دارد؛ 
کسانی که کارشان را باور دارند و می توانند پای کار 
بایستند. بنابراین نهادهای مسئول برای آن  که این ها 
به هدفشان برسند، باید مستقیما ارتباط ایجاد و 
پی گیری کنند و مسیر را برای انجام کار برای آن ها 
هموار کنند، چون یک کشور عمال سرمایه ای جز 
نخبگان خود ندارد. مثال ما به عنوان شرکتی که در 
این تعداد قطعه مهم و حساس و استراتژیک تحویل 
داده ایم، هنوز آزمایشگاه مجهز و ماشین آالت ویژه 
انجام کار را کامل نداریم. واقعا با چنگ و دندان 
مسیر را طی می کنیم و امیدواریم الاقل باوری را 
در نهادهای مسئول ایجاد کنیم تا کسانی  که بعد 
از ما می آیند، بهتر و بیشتر درک شوند و از آن ها 
پشتیبانی کامل شود. خالصه این که 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 می کنند؟

در این مجموعه حدود 200 نفر فعال هستند که 
عمدتا از نخبگان دانشگاه و صنعت اند. از این تعداد 
هم باالی 80 درصد مدارک لیسانس، فوق لیسانس 

و دکترا دارند.
شما در صحبت هایتان بارها به نیروی انسانی 
افرادی که  اشاره کردید. متاسفانه  باانگیزه 
دانش و انگیزه باالیی دارند، جذب کشورهای 
در  را  افراد  این  چطور  می شوند.  پیشرفته 

مجموعه نگه می دارید؟
خارج  کشور  از  که  کسانی  تعداد  این که  ببینید، 
می شوند ، سبب می شود تا نهادهای مسئول، وظیفه 
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بیشتر و احساس مسئولیت عمیق تر داشته باشند. 
برای پیش گیری از این واقعه الزم است محیط های 
کنیم.  ایجاد  در بخش های خصوصی  را  مناسبی 
در بخش دولتی کارهایی انجام شده، اما این افراد 
دارای ویژگی های خاصی هستند که برایشان کار در 
محیط های دولتی مطلوب نیست. مثال اکثرا دوست 
ندارند محدودیت در زمان کاری و ارتباطات بین المللی 
داشته باشند، دلشان می خواهد در هزینه ها دستشان 
بازتر باشد و مسئوالن پاسخ گو باشند و این احساس 
خودشان  واقعی  جایگاه  در  که  باشند  نداشته  را 
نیستند، یا از مدیر خود بیشتر می دانند و فهم بهتر و 
جامع تری دارند. شرکت های خصوصی این ویژگی ها 
را دارند. معموال کسی که باسابقه تر، مقبول تر و کاراتر 
و موثرتر است، مدیرشان است، حداقل مانعی در سر 
راه خود نمی بینند و محدودیت های ویژه ای برای 
این شرکت   واقعا در  ما  ایجاد نمی کنند.  کارشان 
حقوق های خیلی باالیی پرداخت نمی کنیم، بلکه 
محیط مناسبی ایجاد کردیم که باب طبع این افراد 
است. از نظر مالی حتی شرکت های دولتی رقیب 
سرسخت ما هستند. افرادی که جذب شرکت های 
دولتی می شوند، معموال خیلی دوام نمی آورند، زیرا 
جز مواردی که اشاره کردم، این افراد مسئولیت جزئی 
را در یک فرایند کلی به عهده می گیرند و درگیر 
از A تا Z محصول نیستند. بنابراین خودشان را در 
کل کار سهیم و موثر نمی دانند و از کارایی می افتند. 
درحالی که در شرکت هایی با اندازه متوسط مثل ما 
این طور 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 آن ها 
را با ما می بینید. فقط مکانیسم مناسب رشد در آن ها 
قوی تر و انسجام یافته تر است. نهادهای حکومتی 
وظیفه بسیار ویژه ای بر عهده دارند. الزم است به 
جای حرکت های آماری و خوشحال کننده که همه 
به آن مبتال هستیم، به کیفیت و نتیجه آتی آن ها 
دقت کنیم. ما امروز حاضریم به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان، 10، 20 شرکت دانش بنیان کوچک تر را 
با منابع مالی خود تحت حمایت بگیریم و مسائل و 
رشد آن ها را حل وفصل کنیم. به این شکل کارهایی 
انجام  می گیرد،  وقت  دولتی  نهادهای  از  که  را 

می دهیم تا آن ها برای کارهای مهم تر و اساسی تر در 
این حوزه وقت بگذارند. مسئوالن واقعا صادقانه دارند 
در این حوزه در نهادهای مربوط زحمت می کشند، 
شرکت های  به  باید  نیست.  کارا  متاسفانه  ولی 
دانش بنیان خیلی نزدیک تر باشند. سرمایه ملی ما 
این شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی و فکر 
و اندیشه جوانان است. وقتی به نتیجه رسیدند که 
این شرکت ها می توانند برای کشور ارزش افزوده یا 
هویت ایجاد کنند، باید به آن ها توجه ویژه کرده و 

حمایت کنند.
شما از ارزش افزوده صحبت کردید. می توانید 
با مثالی به ارزش افزوده ای که شرکت شما 

ایجاد کرده، اشاره کنید؟
ببینید، به عنوان مثال در یک مورد عرض کنم، ما 
فقط از یک محصول بیش از 150 ست تحویل 
بهره برداران داده ایم. قیمت خارجی آن 1 میلیارد و 
200 میلیون تومان است و قیمت ما 400 میلیون 
تومان. ببینید، در دو، سه سال گذشته فقط در 
یک آیتم چقدر به نفع بهره بردار صرفه جویی ارزی 
شده است. به عالوه موقع خرید از خارجی ها همان 
ابتدای کار باید صددرصد پول پرداخت شود، ولی 
حدود  و  می گیریم  پیش پرداخت  درصد   25 ما 
دو سال بعد از سفارش گیری و تحویل محصول، 
تسویه حساب می کنیم. با این تفاسیر، در کشور باید 
نهادهای حمایتی از شرکت های دانش بنیانی مانند 
مجموعه ما حمایت کنند تا بتوانیم آزمایشگاهمان 
را تجهیز کنیم. محصولی که ما ارائه می دهیم، 40، 
50 درصد قیمت محصول خارجی است. از طرفی 
گردش مالی که در کشور و در سطح صنعت گران 
ایجاد می کند، دو، سه برابر فروش یا خرید کاال 
و  پیمان کاران  از  بزرگی  زنجیره  است.  خارج  از 
نیروی انسانی درگیر پروژه می شوند. ما برای لوازم 
نمی خواهیم،  هزینه های جاری شرکت کمک  و 
و  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  مسائل  برای  بلکه 
توسعه ای نیاز به کمک داریم و این کمک باید با 
دست ودل بازی انجام شود. نه فقط برای ما، بلکه 
تمام شرکت هایی که شرایط مشابه دارند.  برای 
و این وظیفه نهادهای محترم است که برای این 

 .منظور شکل گرفته اند و ماموریت دارند
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نشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر در دوره ابتدایی 
از سال 1347 تا سال 1368 تحت عنوان نشریه 
علمی و فنی پلی تکنیک تهران کار خود را آغاز 
کرد. پس از آن از سال 1368 عنوان خود را به 
و  داد  تغییر  امیرکبیر  پژوهشی  علمی-  نشریه 
رشته های  )شامل  برق  مهندسی  زمینه های  در 
مهندسی  و  پزشکی  مهندسی  برق،  مهندسی 
رشته های  )شامل  مکانیک  مهندسی  کامپیوتر(، 
صنایع(،  و  کشتی سازی  هوافضا،  مکانیک، 
مهندسی عمران )شامل رشته های عمران، معدن 
و متالورژی(، مهندسی شیمی )شامل رشته های 
شیمی، پلیمر و نساجی( و علوم پایه و کاربردی 
)ریاضی، فیزیک و شیمی( فعالیت خود را ادامه 
داد. این نشریه از سال 88، حوزه تخصصی خود را 
به حوزه مهندسی عمران و محیط  زیست )شامل 
رشته های عمران، سازه های بتنی، خاک، سنگ و 
محیط  زیست( تغییر داد. به طور کلی این نشریه در 
حوزه های موضوعی آب و سازه های هیدرولیکی، 
سازه، راه و ترابری و حمل ونقل، مکانیک خاک 
کنترل  مدیریت ساخت،  زلزله،  مهندسی  پی،  و 
پروژه، نقشه برداری و معدن یافته های تحقیقاتی 

محققان را منتشر می کند.
به  مجله  این  گفت  می توان  بیشتر  توضیح  در 
صورت یک نشریه تخصصی، مقاالتی را که حاصل 
طریق  از  است،  اساتید  و  دانشجویان  تحقیقات 

نشریه ای تخصصی و حرفه ای در حوزه عمران
و محیط زیست

کب�ی وه�ش ام�ی ش یه عیمل- �چ  ن�ش
ن

معر�

سایت نشریه دریافت می کند. این مقاالت توسط 
تیم تخصصی تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد 

و در صورت تایید، در نشریه به چاپ می رسد.
استاد  رهایی،  علیرضا  دکتر  مجله،  این  سردبیر 
زیست  محیط  و  عمران  مهندسی  دانشکده 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسئول تصمیم گیری 
مجله  به  ارسال شده  مقاالت  انتشار  در خصوص 
است. او هم چنین وظیفه بررسی مقاالت از نظر 
هم گام بودن با سیاست های هیئت تحریریه مجله 
و مقید بودن به قوانین تصویب شده را بر عهده 

دارد.
علمی  و  محتوایی  کیفی،  بررسی  در  نیز  داوران 
مقاالت به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله 
طریق  از  هم چنین  داوران  می رسانند.  یاری 
اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند 
تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقای کیفی و 

 ..محتوایی مقاله کمک کنند

ش
زار

گ

   رویا کامـیار 
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گو
ت و

گف

لینکدین ایرانی وارد می شود!

اد، مد�ی اسکیل ما ش حممد روحا�ن �ن

از استارت آپ خود یم گوید

   سـینا زارعـی 
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کارکــرد  و  اهــداف  قابلیت هــا،  از   
بگوییــد. اســکیل ما 

از این جـا شـکل گرفـت کـه  ایـده اسـکیل ما 
کشـور مـا در زمینه ارائـه خدمـات و مهارت ها 
نداشـت.  مناسـبی  فضـای  وب  بسـتر  در 
نمونـه خارجـی لینکدیـن را داریـم کـه طیـف 
محـدودی از افـراد شـاغل در جامعـه را دربـر 
می گیـرد و بیشـتر توانسـته افراد بـا تحصیالت 
مدیـران  و  دانشـجویان  اسـاتید،  ماننـد  بـاال 
صنعـت را بـه خـود جذب کنـد. به طـور آماری 
ایـن افـراد حـدود 20 درصـد افـراد شـاغل در 
کشـور را شـامل می شـوند. بنابرایـن مـا حدود 
80 درصـد افـراد شـاغل در جامعه را داشـتیم 
کـه هیچ گونـه فعالیتی در بسـتر وب نداشـتند 
و هم چنـان بـه  صـورت سـنتی در حـال کار و 

بازاریابـی هسـتند.
مـا بسـتر شـبکه اجتماعـی را مناسـب دیدیـم 
کـه ایـن افـراد بتواننـد در این فضا خودشـان، 
آمـوزش  و  ارائـه  را  تجربیاتشـان  و  مهارت هـا 
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 
دارنـد،  وب  فضـای  بـا  آشـنایی  کمتـر  کـه 

می تواننـد 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 کسـب وکار و افزایـش توانمندی های 

فـردی و تخصصـی آن هـا منجر شـود.
 درحـال حاضـر  همه ایـن قابلیت ها در 

سـایت ارائه می شـود؟
چیزی که االن در سـایت قابل  مشـاهده اسـت، 
50 درصـد آن چیـزی اسـت که ما در آسـتین 
خـود داریـم. برای رسـیدن بـه اهدافـی که نام 
بـردم، راه کارهـای خیلـی متعـدد دیگـری هم 

دانشجوی دکتری صنایع در 
دانشگاه خواجه نصیر است. 
34 سال سن دارد و ازدواج 
کرده است. به قول خودش 
در خانواده ای که پزشک خیز 
است و برادر و خواهر پزشک 
و جراح دارد، به خاطر 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 الگوریتم هاست.

هیچ شماره تلفنی از او ندارم که 
قرار مصاحبه را تنظیم کنم. در 
سایتش عضو می شوم و در صفحه 
شخصی اش بعد از معرفی خودم 
درخواست مصاحبه می کنم. 
شماره موبایلش را می دهد و بعد 
از چند تماس برای هماهنگی، 
یک مصاحبه یک ساعت و ده 
 دقیقه ای از او می گیرم. در حین 
تماس به فکر قبض موبایل من هم 
هست و می گوید: »پول موبایلت 
را که از جیب خودت نمی دهی؟«

رضا روحانی نژاد، بعد از سال ها 
کار در شرکت های نفتی و 
گازی، کارش را رها می کند 
تا کسب وکار خودش را راه 
بیندازد؛ کسب وکاری که ورژن 
ایرانیزه شده  لینکدین است 
و حدود چهار ماه از شروعش 
می گذرد و هیچ درآمدی برای 
او نداشته است. روحانی نژاد 
به شدت مستند و آکادمیک 
صحبت می کند و نقل قول هایش 
را با سند و عدد همراه می کند 
که شاید به خاطر سابقه 
تدریسش در دانشگاه باشد.
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داریـم کـه در آینده به تدریج و بر اسـاس سـیر 
بلـوغ اسـکیل ما بـه سـایت اضافه خواهد شـد.

درصـد   50 آن  از  تعـدادی  می توانیـد   
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 به  صورت 
گسسـته و تکـه و پـاره در فضـای کسـب وکار 
شـبکه های  بیشـتر  االن  اسـت.  موجـود 
اجتماعـی فردمحورنـد، امـا مـا نگاهمـان گذر 
فرایندمحـوری  بـه  رسـیدن  و  فردمحـوری  از 
اسـت؛ فراینـدی کـه از مسـیر ایـده بـه تولیـد 
دانـش و درنهایـت ایجـاد ارزش منتهی شـود؛ 
ارزشـی کـه قابـل  فروش اسـت و تولیـد ثروت 
می کنـد. مـا می خواهیـم ایـن زنجیـره را بـه 
را  انسـان ها  می خواهیـم  کنیـم.  متصـل  هـم 
بسـته بـه قابلیت هـا و توانایی هایشـان ماننـد 
اجـزای یک پـازل در کنـار هم بچینیـم تا این 

شـود. تکمیل  زنجیـره 
 اگـر بخواهیـم کمـی از مفاهیـم فاصله 
بگیریم، اسـکیل ما 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 
درون  افـراد  ظرفیـت  ابتـدا  در  تـا  نکرده ایـم 
مـا یک سـری  کنیـم.  را شناسـایی  اسـکیل ما 
اسـکیل ما  پشـت  صحنـه  را  الگوریتم هـا 
کاربرهـای  بـه  نوعـی  کـه  کرده ایـم  طراحـی 
مـا را دسـته بندی می کنـد. ایـن دسـته بندی 
قطعـی نیسـت و بـر اسـاس مـدل فـازی عمل 
می کنـد. ایـن الگوریتـم کاربرهـای مـا را بـه 
پژوهش گـر،  مدیـر،  سـرمایه گذار،  ایده پـرداز، 
از  و  می کنـد  دسـته بندی  و...  مصرف کننـده 
ایـن طریـق ظرفیت هـای کاربران را شناسـایی 
می کنیـم. بعدهـا از طریـق پروژه هایـی کـه در 
اسـکیل ما تعریـف می شـود، مـا بخش هایـی از 
ایـن زنجیـره را کـه فکـر می کنیـم بـر اسـاس 
پیشـنهاد  کاربـر  بـه  ماسـت،  کاربـر  توانایـی 
می دهیـم. بـه عبارتـی مـا اجـزای پـازل را بـه 

هـم می دوزیـم و بـه زبـان سـاده تر تیم سـازی 
می کنیـم.

 چـرا زنجیـره ارزش و متصـل کـردن 
بـرای شـما مهـم  یکدیگـر  بـه  آدم هـا 

اسـت؟
چـون مشـکل اصلـی جامعـه صنعتـی مـا در 
ایران همین مشـکل اسـت. آدم هـا با حرفه های 
متفـاوت فاصله ای کهکشـانی با یکدیگـر دارند 
و رابطـه حرفه هـا بـا یکدیگر بسـیار کم اسـت 
و نمی تواننـد بـا هـم کار کننـد. بنابرایـن در 
جامعـه مـا نمی شـود بـر اسـاس تکنولـوژی و 
دانـش، خلـق ارزش کـرد. مـا بـرای پـر کردن 

ایـن خـأ روی ایـن زنجیـره تاکیـد داریم.
 جـز زنجیـره ارزش کـه بـه آن اشـاره 
بـا  دیگـری  تفاوت هـای  چـه  کردیـد، 

داریـد؟ لینکدیـن 
لینکدیـن  بـا  مـا  اصلـی  تفاوت هـای  از  یکـی 
در  اسـت.  مهارت گرایـی  بـه  نگـرش  بحـث 
لینکدیـن افراد وقتـی می خواهنـد مهارت های 
برچسـب  یک سـری  از  کننـد،  بیـان  را  خـود 
تاییـد  افـراد  بقیـه  و  می کننـد  اسـتفاده 
ایـن مهارت هـا را داریـد  می کننـد کـه شـما 
یـا خیـر. امـا اتفاقـی کـه می افتـد، ایـن اسـت 
کـه بسـیاری از افـراد از برچسـب های خیلـی 
عبارتـی  بـه  و  می کننـد  اسـتفاده  زیـادی 
همـه کاره می شـوند. بنابرایـن در بسـتر اصلی، 
لینکدیـن بسـیار ضعیـف عمل کرده اسـت. ما 
در اسـکیل ما نقطـه قـوت خـود را روی معرفی 
مهـارت تعریـف کرده ایـم. مـا یک بسـته کامل 
بـرای معرفـی مهـارت گذاشـته ایم و از کاربرها 
شـواهد زیـادی مطالبـه می کنیـم تـا بـه آن ها 
رتبـه باالیـی بدهیم. چـون ما در اسـکیل ما به 
کاربرهـا سـتاره می دهیـم. مـا بـا ایـن کار بـه 
کارفرمـا ایـن اطمینان را می دهیـم که کاربری 
کـه انتخـاب می کنـد، فـردی مفیـد اسـت. اما 
اسـاس  بـر  نمی توانـد  لینکدیـن  در  کارفرمـا 
مهارت هایـی کـه کاربـر بـرای خـودش ثبـت 
کـرده، اطمینـان حاصـل کنـد و بـه فـرد کار 
بدهـد. بـرای مثـال مـن خـودم بـرای آزمایش 
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یـک  به عنـوان  را  عصبـی  شـبکه  برچسـب 
مهـارت بـرای خـودم ثبـت کـردم و هیچ چیـز 
دربـاره عصـب نمی دانسـتم. بعـد یـک مـدت 
کلـی انسـان ایـن مهـارت مـن را تاییـد کـرده 
بودنـد، در صورتـی  کـه مـن هیچ چیـز از ایـن 

نمی دانسـتم. موضـوع 
یکـی دیگـر از تفاوت هـا همان موضوعی اسـت 
کـه قبل تـر 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 
و  دیدیـم  را  معضـالت  ایـن  همـه  مـا  اسـت. 
اسـکیل ما را جوابـی بـرای همه این مشـکالت 

می دانیـم.
 انگیزه شـما از تاسـیس اسـکیل ما چه 

؟ د بو
اکثـر افـراد تیـم مـا از افـراد نخبـه و باسـابقه 
تجربـه مدیریتـی در صنعـت هسـتند. تیـم ما 
متشـکل از دانش آموختـگان دانشـگاه صنعتی 
شـریف، امیرکبیـر، علـم و صنعـت و خواجـه 
نصیـر هسـتند. این کـه 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 ظرفیت هـای اسـکیل ما، هدف را بر اسـاس 

کاهـش نـرخ بـی کاری کشـور قـرار دادیم.
بـا توجـه بـه نـرخ بـی کاری کشـور کـه حدود 
10 درصـد تخمیـن زده می شـود، مـا در یـک 
برنامـه زمانی پنج تا هشـت سـاله قصـد داریم 
2 درصـد از ایـن نـرخ را کاهـش دهیـم. ایـن 
بتوانیـم  مـا  اگـر  ولـی  اسـت.  بزرگـی  هـدف 
مالـی  چرخـه  یـک  بـا  فعـال  کاربـر   1000
مشـخص را جـذب کنیم، به یـک هم افزایی در 
کشـور می رسـیم کـه بعـد از مدتـی می توانیم 
بـه هدفمـان، یعنی ایجاد اشـتغال بـرای 400 

هـزار نفر برسـیم.
چـه  ارقـام  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای   

داریـد؟ برنامـه ای 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف چندیـن برنامه 
ارائـه  را  سـرویس  بهتریـن  بایـد   .1 داریـم: 
دهیـم. 2. جامعـه هـدف را به  گونـه ای انتخاب 
کنیـم کـه افراد جویـای شـغل و دارای مهارت 
انتخـاب شـوند. 3. ایـن فرهنـگ را در کشـور 
جـا بیندازیـم کـه بـرای درآمدزایـی مهـارت 
افـراد تعیین کننـده اسـت و آن هـا لزومـا نیـاز 
بـه مـدرک و تحصیـالت آکادمیـک ندارنـد. 4. 
بعـد از رسـیدن بـه رقـم 1000 نفر که اشـاره 
کـردم، می توانیـم بـا تبلیغات وب بـه این ارقام 

. سیم بر
 اسـکیل ما از کـی شـروع بـه کار کرد؟ 
چـه  و  اسـت  چگونـه  سـایتتان  آمـار 

داریـد؟ بلندمدتـی  برنامه هـای 
طراحی الگوریتم، کدنویسـی و طرح اسـکیل ما 
از اوایل سـال 94 شـروع شـد و در اسـفند 94 
وب سـایت بـاال آمد. تاکنـون 1000 کاربر عضو 
اطالعـات  پایـه   بـر  کـه  شـده اند  اسـکیل ما 
آمـاری 15 درصـد آن هـا کاربـر فعال هسـتند. 
نـرخ bounce rate  یـا همـان نـرخ ریـزش 
کاربـران مـا 12 درصـد اسـت کـه حـدود 20 
درصـد در ایـن زمینـه از لینکدیـن بهتـر عمل 
کرده ایـم. در ایـن چهار مـاه شـروع فعالیتمان 
نیـز کاربران سـه یا چهـار پروژه همـکاری بین 

خودشـان شـکل داده اند.
 15 حداقـل  بـه  رسـیدن  مـا  نهایـی  هـدف 
میلیـون کاربـر داخلـی اسـت و بعـد از آن بـه 
بـازار خاورمیانـه فکـر می کنیـم. ارائـه خدمات 
بـه زبان هـای انگلیسـی، عربی و اسـپانیایی نیز 

در برنامـه طـرح و توسـعه مـا قـرار دارد.
 ایده اسکیل ما از کجا آمد؟

مـا بـه دنبـال انجـام کاری بزرگ تـر از تاسـیس 
یـک فروشـگاه اینترنتـی بودیم و می خواسـتیم 
ارزش  افـزوده بیشـتری تولید کنیـم. با توجه به 
این کـه دنیـای آینـده، دنیـای آی تـی اسـت، ما 
راهـی بـه  جـز خلـق ثـروت از طریـق دانش در 
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حوزه هـای فناوری هـای نو و تکنولـوژی نداریم. 
بـاال،  اثرگـذاری  سـطح  به خاطـر  و  بنابرایـن 
مـا اسـکیل ما را انتخـاب کردیـم. مـن دوسـت 
نداشـتم یک فروشـگاه اینترنتی را تاسیس کنم 
کـه در آن جنس چینی بفروشـم. درواقع تغییر 
اکوسیسـتم کار نیـز از دغدغه هـای مـا بـود که 

بـه سـمت اسـکیل ما رفتیم.
اسـکیل ما  از  نکنـم،  اشـتباه  اگـر   
نبایـد درآمـدی داشـته باشـید. حقـوق 
آیـا  تامیـن می شـود؟  تیمتـان چگونـه 
دربـاره  کمـی  داریـد؟  سـرمایه گذار 

کنیـد. صحبـت  مالـی  مسـائل 
خیـر. ما هنـوز به مرحله درآمدزایی نرسـیده ایم 
از  دنبـال جـذب سـرمایه گذار هسـتیم.  بـه  و 
آن جـا که کار در اینترنت فضای جدیدی اسـت، 
ریسـک  بـه  حاضـر  سـنتی  سـرمایه گذارهای 
در ایـن حـوزه نیسـتند و مـن به خاطـر سـابقه 
کاری قبلـی ام بیشـتر با سـرمایه گذارهای نفتی 
و گازی رابطـه گرفتـه ام کـه آن ها سـرمایه گذار 

سـنتی بـه  حسـاب می آیند.
مـا  تیـم  همـه  معیشـتی  مسـائل  به خاطـر 
اسـکیل ما  خدمـت  در  تمام وقـت  نمی تواننـد 
باشـند و کارهـای جنبی خـود را دارنـد و تنها 
مـن و یک دانشـجوی دانشـگاه آمریـکا به طور 
تمام وقـت کار می کنیـم. از آن جـا کـه کسـی 
از اسـکیل ما حقوقـی دریافـت نمی کنـد، مـا با 
ارائه سـهام تشـویقی بـه کارمندانمـان آن ها را 

حفـظ کرده ایـم.
ارتباطـــی  شـــتاب دهنده ها  بـــا   

؟ یـــد فته ا نگر
درحقیقـت بـه ایـن نتیجه نرسـیده ام کـه باید 
از  چـون  گرفـت.  کمـک  شـتاب دهنده ها  از 
یـک  طـرف رقـم مالی آن هـا رقمی به  حسـاب 
نمی آیـد و از طـرف دیگـر نیـز مربی گـری و 
آمـوزش آن هـا نمی توانـد خیلـی بـه کمـک ما 
بیایـد. از نظـر مـن در حوزه کسـب وکار مبتنی 
بـر فضـای وب، مـا آدم نخبـه و بـا تخصصـی 
نداریـم و تنهـا تفـاوت شـتاب دهنده ها بـا مـا 
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این اسـت که شـاید آن هـا چند سـال زودتر از 
مـا شـروع کرده انـد.

 فکـر می کنیـد بـرای عملی کـردن این 
ایده هـا چقدر سـرمایه نیـاز دارید؟

نداشـته ام،  موضـوع  ایـن  از  دقیقـی  بـرآورد 
ولـی وقتـی هزینـه نیـروی انسـانی و بازاریابی 
را لحـاظ کنیـم، بـه نظـرم حداقـل بـه نیـم 
میلیـارد تومـان سـرمایه بـرای پوشـش تمـام 

داریـم. نیـاز  خواسـته هایمان 
 اگـر سـرمایه گذاری حاضـر شـود این 
مبلـغ را پرداخـت کنـد، فکـر می کنیـد 
بازگشـت مالـی ایـن سـرمایه گذاری در 

باشـد؟ سـال چقدر 
مـا چندیـن مـدل کسـب وکار بـرای درآمدزایـی 
داریـم که هرکـدام از این مدل ها پتانسـیل جذب 

حداقـل 12 میلیـارد تومـان در سـال را دارند.
در مـورد مـدل درآمدزایـی، به خاطـر فضـای 
بـاز  را خیلـی  اجـازه دهیـد موضـوع  رقابتـی 
بـا توجـه بـه  نکنـم. ولـی همین قـدر بگویـم 
این کـه مـا در بسـتر شـبکه اجتماعـی کار را 
افزونه هـای  داده،  فـروش  کرده ایـم،  شـروع 
مدل هـای  از  جزئـی  و...  تبلیغـات  سـایت، 
درآمدزایـی مـا هسـتند کـه بـر اسـاس سـیر 
بلـوغ اسـکیل ما در برهه هایـی از آن اسـتفاده 
خواهیـم کـرد و ممکـن اسـت بعـد از مدتـی 
آن را کنـار بگذاریـم. مـا یک مدل کسـب وکار 
نیـز بـرای سـرمایه گذاران تهیـه  کرده ایـم کـه 
معتقدیـم سـرمایه گذاری روی اسـکیل ما اتفاقا 

خیلـی پرریسـک نیسـت.
 فضـای کاری اسـکیل ما چگونه اسـت؟ 
کارمنـد  چنـد  داریـد؟  کار  دفتـر  آیـا 
داریـد؟ کمـی دربـاره محیـط کاری تـان 

توضیـح دهیـد.
تـازه شـروع  را  مـا کار  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
کرده ایـم، فضـای کارمـان دورکاری و از طریق 
اینترنـت اسـت. هـر از چند گاهی نیـز در دفتر 
یکـی از دوسـتانمان دور هم جمع می شـویم و 
توفـان فکـری را آن جا برگـزار می کنیم. فضای 
کارمـان اسـتارت آپی اسـت و سـعی کرده ایـم 

چابـک و سـبک باشـیم و خودمـان را تعمـدا 
درگیـر سـازمان و سلسـله  مراتـب نکرده ایـم، 
تـا اگـر احیانـا زمیـن خوردیـم، سـبک زمیـن 

بخوریـم و خیلـی آسـیب نبینیم.
تیـم مـا 9 نفـر اسـت کـه سـه نفـر در زمینـه 
فنـی، دو نفـر مارکتینـگ و دو نفـر در زمینـه 
تولیـد محتـوا کار می کننـد. دو نفـر دیگـر هم 

وظیفـه رهبـری تیـم را بـر عهـده  دارند.
 چالش اصلی شما در اسکیل ما چیست؟

در  مـن  چالـش  اصلی تریـن  تیم سـازی 
اسـکیل ما بـوده اسـت. هرچنـد گروهـی کـه 
االن در اسـکیل ما شـکل  گرفتـه اسـت، تیـم 
خوبـی اسـت، ولـی برای رسـیدن به ایـن تیم، 
زود  خیلـی  آدم هـا  خـورده ام.  خیلـی حـرص 
آمدنـد، خیلـی زود بی انگیـزه شـدند و رفتند و 
خیلی هـا نیز انتظـارات من را بـرآورده نکردند. 
شـاید خصلت این دور و زمانه باشـد که آدم ها 
خیلـی بی حوصلـه شـده اند و ایـن باعث شـده 
اسـت ما در تیم سـازی مشـکل داشـته باشـیم.
من همیشـه به اعضـای تیم می گویم شـما روی 
توانایی هـای خودتـان حسـاب باز کنیـد، ببینید 
اسـکیل ما چقـدر پتانسـیل دارد و بـا توجـه بـه 
بسـنجید کـه  اسـکیل ما  و  پتانسـیل خودتـان 
چقـدر می توانید اسـکیل ما را به یک اسـتارت آپ 
موفـق تبدیـل کنیـد. مـن ایـن اتفـاق را خیلـی 
افـراد زود  بیشـتر  به خاطـر همیـن  و  ندیـده ام 
بی انگیـزه می شـوند، چـون خیلی هـا بـه دنبـال 
گرفتـن گارانتـی موفقیت و علم غیب هسـتند و 
مـن نیـز این علم غیـب را نـدارم. مـن هنوز هم 
بحـث تیم سـازی را دنبـال می کنـم و بـه دنبـال 
نیروهـای خـالق و باانـرژی هسـتم و اگـر از بین 
مخاطبان نشـریه شـما هم کسـی پیدا شـود که 
ایـن خصوصیت ها را داشـته باشـد، ما بـا آغوش 

بـاز، پذیـرای آن فرد هسـتیم.
یـا  نرم افـزار  را  اصلـی  چالـش  مـن  بنابرایـن 
همـان فکر می دانم. مشـکالت مالـی، دفتر کار 
و غیـره همـه قابل  حل اسـت و من اگـر بتوانم 
تیـم نخبـه ای را شـکل بدهـم، قطعـا بـه همه 

 .خواسـته های خـود خواهـم رسـید
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گو
ت و

از ظرفیت خالی کارخانه ها استفاده کنیمگف
کت دا�ن اکسیان لرستان عامل رسش گفت و گو �ب آذردخت خاکپور، مد�ی

   المیرا حسینی 
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آذردخت خاکپور سال ها شغل 
دولتی داشته است و چند 
سالیست خود را بازنشسته 
کرده و تالش می کند 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 می کنند، مثل یک 
کودك تازه متولد شده به 
بازار می رود و خستگی را از 
تن آن ها بیرون می کند. با او 
از سختی ها و شیرینی های 
کار صحبت کردیم.

 شرکت در چه سالی کار خود را شروع کرد؟
استارت کار شرکت دانا کاسیان لرستان از سال 87، 88 زده 
شد. در ابتدا شروع به ساختن کارخانه کردیم. در حال حاضر 

چهار سالی هست که تولید محصوالتمان را آغاز کرده ایم.
 حوزه کاریتان چیست و چه محصوالتی دارید؟

 در حال حاضر بیش تر روی داروهای گیاهی کار می کنیم. مثال 
قطره گوشی با روغن زیتون تهیه کرده ایم 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 کرده ایم. بیش تر کارهای ما بر 
پایه زیتون است. البته به تازگی داریم روی روغن شترمرغ 
کار می کنیم. مهم ترین 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 
25 سال کارشناس معاونت غذا و دارو بودم. 5 سال است که به 
خاطر کارهای شرکت خودم را بازنشست کرده ام چون مدیر این 
شرکت نمی تواند شغل دولتی داشته باشد. ایده این کار براساس 
تحقیقات همسرم بود که در رشته داروسازی استاد تمام است 
و دوست داشت کارهای علمی و تحقیقاتی اش را اجرایی و 
تبدیل به محصول کند. در حال حاضر هم بیش تر کارهایی که 
در شرکت انجام می شود یا براساس طرح های همسرم است یا 

ساخت دارو از روی نمونه خارجی برای اولین بار.
 ساختن کارخانه قاعدتا سرمایه زیادی را طلب می کند. 

سرمایه اولیه تان را از کجا آوردید؟
استارت کار با سرمایه شخصی خودمان بود. زمین کارخانه را 
خریدیم و بعدها با کمک وام هایی که از بانک گرفتیم، توانستیم 

ساختمان کارخانه را بسازیم.
 بازپرداخت اقساط وام سخت نبود؟

چرا. اتفاقا خیلی دشوار بود و یکی از مشکالت اکثر شرکت های 
دانش بنیان هم همین است. بسیاری از شرکت ها به خاطر 
همین وام های بانکی ورشکست می شوند. در کارهای ما زمان 
خواب سرمایه زیاد است. تصور کنید باید کارخانه ساخته شود، 
قرارداد برای واردات دستگاه های مورد نیاز ببندیم، چند ماه 
طول می کشد تا دستگاه ها به دست ما برسد. بعد تازه می توانیم 
نظر  در  را  موارد  این  بانک ها  اما  شویم.  تولید  پروسه  وارد 
نمی گیرند و اکثر مواقع به محض این که کار ساختن کارخانه 
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تمام می شود، زمان پرداخت اقساط سر می رسد در 
حالی که ما هنوز هیچ دستگاهی نداریم که بخواهیم 
کار تولید را شروع کنیم. به همین دلیل است که 
بیشتر کارخانه ها تعطیل می شوند. از طرفی گرفتن 
وام هم بسیار دشوار است. االن تمام زندگی من در 
گرو بانک است. خیلی ها به این مرحله که می رسند، 
پشیمان می شوند و کار را کنار می گذارند. چون بیشتر 
کارهایی که در کارخانه ما انجام می شود، طرح های 
شخصی خودمان است، انگیزه مان زیاد است و دوست 
داریم زودتر به مرحله تولید برسیم. به همین خاطر 
هم تمام سختی ها را تحمل می کنیم. با وجود این که 

سازمان غذا و دارو خیلی اذیتمان می کند.
 مشکلتان با سازمان غذا و دارو چیست؟

بسیار سخت مجوز می دهند و پروسه دریافت آن 
هم زمان زیادی می برد. این فقط مشکل ما نیست. با 
بسیاری از شرکت های 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 استان هاست. اما 
در مورد دارو این طور نیست. نمی گویم این اختیار 
ولی حداقل می توانند  بدهند  استان ها  تمام  به  را 
این کار را برای چند استان که کارخانه های بزرگ 
تولید دارو دارند، انجام دهند. در این شرایط پیگیری 
مجوزها برای شرکت ها کار بسیار سخت و زمان بری 
است. گاهی یک کارخانه محصولی را برای اولین بار 
تولید می کند ولی تا مراحل گرفتن مجوز طی شود، 
کارخانه های دیگر هم محصوالت مشابه می زنند. 
زایل می شود. در  اول  تولیدکننده  آن  این جا حق 
بخش دارو این مشکالت بسیار است  اتفاقاتی از این 

دست زیاد می افتد.
 شما کار ثابت و خوبی داشتید که مرتبط با 
رشته تان بود و آن را رها کردید. نگران نبودید 

کار کارخانه به نتیجه نرسد؟
از کاری که قبال داشتم، مستمری بازنشستگی ام را 
دریافت می کنم. 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 این جا از سختی های فراوان مسیر 
تولید برایتان گفتم. همه این ها درست است اما این 

کار لحظات شیرینی هم دارد که باعث می شود آن 
را رها نکنیم و کارمان را ادامه دهیم. زمانی که بعد از 
مدت ها تالش و زحمت محصولمان وارد بازار می شود، 
بسیار لذتبخش و دلپذیر است. مثل این است که 

بچه ای را به دنیا بیاورید.
دانش بنیان  از مشکالت شرکت های  یکی   
به حوزه منابع انسانی برمی گردد. افرادی که 
مناسب کار در شرکت های دانش بنیان باشند، 
کم هستند و از طرفی هم برخی از این افراد 
مستعد پس از مدتی جذب کشورهای خارجی 
می شوند و مهاجرت می کنند. شما در شرکت 

خود چطور با این مشکل مواجه شدید؟
همان طور که پیش تر هم اشاره کردم، از آن جایی 
انجام  را  پژوهشی  کارهای  بیشتر  همسرم  که 
می دهد، چندان از بابت نیروی انسانی به مشکل 
بار پژوهشگر نمونه کشور  او هشت  برنخورده ایم. 
شده و اکثر محصوالت بر پایه تحقیقات او ساخته 
می شود. اما خب این واقعیت در کشور وجود دارد. 
تاسیس  برای  سرمایه ای  که  هستند  نخبه هایی 
شرکت خودشان ندارند و جذب شرکت های دیگر 
می شوند. آن جا هم به مشکالت زیادی برمی خورند. 
شوند،  بزرگ تر  کارخانه های  جذب  اگر  افراد  این 
مشکالت کمتری خواهند داشت اما سیستم جذب 
نخبه در این شرکت های معظم ضعیف است. این 
مسئله ای است که باید در سطح کشور برای رفع 
آن، برنامه ریزی کالن صورت بگیرد و از دست ما کار 

چندانی ساخته نیست.
نمی کند؟ چه  اذیتتان  پایتخت  از  دوری   
کارخانه های  ویژه  که  دارید  مشکالتی 

شهرستان  هاست؟
لزوما  شهرستان ها  که  نیست  این طور  ببینید 
به  باشند. خیلی بستگی  مشکالت خاص داشته 
آن استان و امکانات شهرک صنعتی آن دارد. مثال 
زمینه موفق  این  بسیار در  اراک  و  تبریز، مشهد 
بوده اند. تهرانی ها تنها از این جهت که دسترسی شان 
به وزارتخانه ها راحت تر است، نسبت به شهرستانی ها 
برتری دارند. البته االن بعضی چیزها روند اینترنتی 
پیدا کرده و خیلی خوب شده است. قبال ما برای 
مالکیت صنعتی اذیت می شدیم اما حاال تمام مراحل 
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اینترنتی شده و جای تشکر دارد. اگر سازمان غذا و 
دارو هم همین روند را پیاده کند، بسیار مفید خواهد 
استان ها  تمام  در  البته شهرک های صنعتی  بود. 
هم وضعیت مطلوب ندارند. دو شهرک صنعتی در 
خرم آباد داریم که هر دو مشکل دارند. استان لرستان 
یک استان پرباران است اما این جا سیستم درستی 
برای این مسئله پیش بینی نشده به طوری که سال 
گذشته تمام دیوارهای کارخانه ما را سیل برد. به 
دلیل همین مشکالت بسیاری از کارخانه ها تعطیل 
شدند. به جرات می توانم بگویم از کارخانه هایی که 
در شهرک صنعتی یک و دو خرم آباد هستند، درصد 
باالیی تعطیل شده اند. متاسفانه تا االن که کاری 

برای حل این معضالت نشده است.
برخوردی  حال  به  تا  زن  مدیر  عنوان  به   
مشاهده کرده اید که نشان از تبعیض داشته 

باشد؟
مدیر زن بودن، بعضی جاها خوب است و بعضی 
بسیار  نیست.  شکل  یک  به  جا  همه  بد.  جاها 
بستگی به فرهنگ شهر دارد و این که خود شخص 
با این موضوع چطور رو به رو شود و مشکلش را حل 
کند. بعضی وقت ها این موضوع اتفاقا به نفعمان 
است. در حال حاضر من عضو هیئت رئیسه کانون 
همین  به  هستم.  لرستان  استان  بازرگان  زنان 
خاطر نیز با مشکالت کارخانه های دیگر تاحدودی 

آشنایی دارم.
 آن ها چه مشکالتی دارند؟

گفتم،  پیش تر  که  چیزهایی  همان  با  بسیاری 
این که خواب وام کم است. چون  مشترک است. 
نیست  خانه  ساختن  مثل  که  ساختن  کارخانه 
که یک ساله کارش تمام شود. تسهیالت با سود 
4 درصد وجود دارد ولی به ندرت کسی می تواند 
آن را دریافت کند. سیستم آن قدر سخت می گیرد 
که افراد از گرفتن تسهیالت پشیمان می شوند. یک 
مشکل دیگر هم هست. این که وقتی برای خرید 
تجهیزات پول می دهند، این پول به اسم شرکتی 
است که قرار است دستگاه را وارد کند. آن ها هم 
وقتی پولشان را گرفتند، ما را سر می دوانند و گاهی 
بیشتر از 6 ماه طول می کشد تا ما به تجهیزات مورد 
نیازمان برسیم. پول هم دست آن هاست و کاری 

از دست ما ساخته نیست. کال حرف هایی که زده 
می شود با عمل فاصله زیادی دارد. االن کارخانه های 
زیادی وجود دارند که می شود از ظرفیت خالی آن ها 

برای تولید استفاده کرد.
 منظورتان از ظرفیت خالی چیست؟

و  دستگاه ها  است  ممکن  کارخانه  یک  ببینید 
امکانات زیادی داشته باشد که از آن ها استفاده ای 
نمی شود. از طرفی کسی ممکن است ایده داشته 
باشد اما جایی برای تولید محصول نداشته باشد 
و سرمایه ای هم برای تاسیس کارخانه در دستش 
نباشد. این شخص می تواند از ظرفیت خالی این 
کارخانه ها استفاده کند. محصول به اسم کسانی وارد 
بازار می شود که ایده اولیه را داشتند و کارخانه دار 
این  می گیرد.  را  دستگاه هایش  هزینه  تنها  هم 
پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  در  که  کاریست 
انجام می شود. شاید فرانسه 10 کارخانه بیشتر برای 
تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی نداشته باشد 
اما با استفاده از همین ظرفیت های خالی توانسته 
برندهای زیادی را معرفی کند. مثال می بینید یک 
شرکت، 10 برند مختلف را تولید می کند.به این 
شکل هم نخبه ها با کمترین هزینه وارد سیستم 
کاری می شوند و ایده هایشان را عملیاتی می کنند، 
هم کارخانه  ها از ظرفیت خالی خود سود می برند. اما 
آن ها با این امکانات آشنایی ندارد و این ظرفیت های 
خالی باید به نخبگان معرفی شود. متاسفانه به جای 

این کارها هر روز چند نوبت جلسه می گذارند.
 باالخره برای تصمیم گیری برگزاری جلسه 
الزم است. چرا در مرحله عملیاتی شدن، کارها 

به مشکل می خورد؟
بله باید جلسه وجود داشته باشد اما خروجی مفید هم 
مهم است. مسئولین در این بخش ها باید از افرادی 
استفاده کنند که به مسائل و مشکالت این شرکت ها 
آشنا باشند. من در سمت های مدیریتی هم بوده ام 
و می دانم مشکالت از کجا ناشی می شود. 8 سال 
مسئول بخش بودم و 4 سال هم رئیس آزمایشگاه 
کل استان. نباید به تولید وجهه سیاسی بدهند. این 
کار به تولید آسیب می زند. باید از اشخاصی استفاده 
کرد که واقعا می توانند و می خواهند مشکالت را حل 

 .کنند و دلسوز هستند
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دکتــر سیدحســن اســالمی در مقالــه ای بــا 
عنــوان »چــو دزدی بــا چــراغ آید: ســرقت 
می نویســد:  دانشــگاهی«  ســطح  در  علمــی 
ــر  ــی را منتش ــا کتاب ــه ی ــخصی، مقال ــر ش »اگ
کنــد و در آن از نوشــته های دیگــران بــه شــکل 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم اســتفاده نماید، امــا از 
اشــاره بــه منابــع نوشــتار خــود به شــکلی دقیق 
ــی  ــن کار کوتاه ــا در ای ــزد ی ــارف بپرهی و متع
نمایــد، یــا چنــان وانمــود کنــد کــه ایــن نوشــته 
زاده و حاصــل تامــالت شــخصی خویــش اســت، 
مرتکــب عملــی شــده اســت کــه بــه آن انتحال، 
یعنــی بــه خــود بســتن و ســرقت علمــی 
ــن  ــا چــه کســانی بیشــتر در ای ــد.« ام می گوین
ورطــه می افتنــد و فاقــد کــدام ویژگی هــای 
یــک پژوهش گــر موفــق هســتند کــه دستشــان 

ــود؟ ــوده می ش ــا آل ــوع دزدی ه ــن ن ــه ای ب
 

1. از تفکــرات خــود بــرای انجــام پژوهش 
ــد ــتفاده نمی کنی اس

وقتــی قــرار اســت مقالــه علمــی یــا پایان نامــه 
بنویســید، از شــما انتظــار مــی رود کــه در مــورد 
ــته  ــی داش ــه کاف ــر مطالع ــورد نظ ــوع م موض
باشــید، ســراغ افــراد آگاه در ایــن حــوزه برویــد، 
ــورد  ــن م ــش از ای ــه پی ــذی را ک ــع و ماخ مناب
اســتفاده قــرار گرفتــه، پیــدا و طبقه بنــدی 
ــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمده  کنیــد و ب
ــال آن  ــا اورژین ــی ی ــکل اصل ــه ای را در ش مقال
ــت  ــرار اس ــر ق ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه کنی عرض
ــا  ــد ت ــتفاده کنی ــی اس ــات قبل ــما از اطالع ش
ــای  ــاس متده ــر اس ــود را ب ــی خ ــدگاه فعل دی
علمــی بنویســید. ســروکله امــوال مســروقه 
ادبــی از کجــا پیــدا می شــود؟ از آن جایــی کــه 
شــما نمی دانیــد چطــور بایــد اســتدالل کنیــد، 
یــا اســتدالل های خــود را بــه روش علمــی 
بپرورانیــد. البتــه منظــور ایــن نیســت کــه بــرای 
ــال از  ــی اص ــی ادب ــرقت علم ــری از س پیش گی
عقایــد و آرای پژوهش گــران دیگــر اســتفاده 
ــده  ــن ای ــل عی ــرار اســت از نق ــه ق ــد، بلک نکنی

ــد. ــودداری کنی ــان خ ــه خودت ــا در مقال آن ه

ــت  ــان را مدیری ــتید زمانت ــد نیس 2. بل
ــد کنی

یکــی دو هفتــه بیشــتر تــا زمــان تحویــل 
ــچ  ــا هی ــت و قطع ــده اس ــی نمان ــان باق پروژه ت
چیــزی شــیرین تر از ایــن وسوســه وجــود نــدارد 
دیگــران  پژوهش هــای  از  بخش هایــی  کــه 
ــد!  ــت کنی ــان پیس ــه خودت ــی و در مقال را کپ
ــات  ــرای تحقیق ــی ب ــت کاف ــه وق ــا ک از آن ج
ــه  ــا مقال ــه ی ــتن پایان نام ــد و نوش ــه نداری اولی
ــر  ــه تاخی ــت ب ــن وق ــا آخری ــان را ت ــا پروژه ت ی
انداخته ایــد، احتمــاال مجبــور می شــوید بــه 
ــی  ــد، چــون حت ــک بزنی ــران پات دســترنج دیگ
ــد کــه بخشــی از جمــالت  ــت نداری ــدر وق آن ق
ــه  ــرای این ک ــد! ب ــش کنی ــس و پی ــا را پ آن ه
در ایــن دام نیفتیــد، یــک راه حــل بیشــتر وجــود 
ــان  ــان را هم ــه قورباغه ت ــم این ک ــدارد. آن ه ن

ــد. ــورت بدهی اول ق
ــت  ــوزش مدیری ــرای آم ــی ب ــل کل ــت اص هف
زمــان بــه محققــان تــازه کار وجــود دارد، از 

ــه: جمل
ـ محاسبه مدت زمان انجام تمامی کارها

ـ تخمیــن این کــه بــرای پیــدا کــردن هــر 
منبــع یــا کتــاب چقــدر بایــد در کتاب خانــه یــا 

ــد. ــت بگذاری فضــای مجــازی وق
ـ تخمیــن مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای 
مطالعــه یــک منبــع یــا یــک بخــش از کتابــی 

ــد. ــه الزم داری ک
بــرای  نیــاز  مــورد  زمــان  تخمیــن  ـ 

ی ر ا د شــت بر ا د د یا
ـ تخمین مدت زمان نهایی کردن پروژه

ـ تهیه جدول زمانی
وظایــف  بــه  بــزرگ  کارهــای  تبدیــل  ـ 
کوچــک و تکمیــل آن هــا در مــدت زمــان 

ه ی شــد یز مه ر نا بر

روشن  صورت  به  را  بحثتان  نمی توانید   .3
ارائه دهید، یا توانایی پاسخ گویی به سوال ها 

و پیش فرض های مطرح شده را ندارید
ــد  ــته باش ــن نداش ــث روش ــه بح ــه ای ک مقال
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و صرفــا تکــرار نظریــات و ایده هایــی باشــد 
ــت،  ــده اس ــرار ش ــی تک ــاالت قبل ــه در مق ک
علمــی  مجامــع  در  نمی توانــد  به هیچ وجــه 
مطــرح شــود و بــه جایگاهــی برســد. محققانــی 
کــه بــه تقلــب علمــی - ادبــی دســت می زننــد، 
ــردن  ــن ک ــرای روش ــود ب ــف خ ــب از ضع اغل
بحــث آگاه هســتند و بــه همیــن خاطــر در دام 

می افتنــد.
 

4. مهارت تحلیل و نقد ندارید
ازجملـــه کســـانی هســـتید کـــه صرفـــا 
یک ســـری اطالعـــات و عبـــارات را از مقـــاالت 
بـــدون  و  می کنیـــد  اســـتخراج  دیگـــران 
این کـــه آن هـــا را نقـــد یـــا نظـــرات خـــود را 
ـــان  ـــه خودت ـــد، در مقال ـــه کنی ـــا اضاف ـــه آن ه ب
بـــه آن هـــا اشـــاره می کنیـــد؟ اگـــر پیـــش از 
ـــری  ـــع یک س ـــک منب ـــات ی ـــتفاده از اطالع اس
ــید و  ــان بپرسـ ــخص را از خودتـ ــوال مشـ سـ
ـــر  ـــد، دیگ ـــخ دهی ـــا پاس ـــه آن ه ـــد ب ـــعی کنی س
نیـــازی بـــه تقلیـــد و تقلـــب نداریـــد، بلکـــه 
را  پژوهش گـــران  ســـایر  آرای  می توانیـــد 

مـــورد ارزیابـــی و نقـــد قـــرار دهیـــد.
این سوال ها شامل موارد زیر است:

ـ نویسنده مقاله کیست؟     
ـ منابــع مقالــه چیســت؟ چــه زمــان و در کجــا 

منتشــر شــده است؟ 
ـ فرضیه اصلی نویسنده چه بوده است؟      

ـ آیــا نویســنده فرضیــه اش را بــا مــدارک کافــي 
اثبــات کــرده اســت؟

ــه  ــدي را ارائ ــدگاه جدی ــی دی ــن علم ــا مت ـ آی
بیــان  مجــددا  را  فرضیــه اي  یــا  مي دهــد، 
مواجــه  آن  بــا  گذشــته  در  کــه  مي کنــد 

ید؟ شــده ا
ـ آیــا ایــن متــن علمــي، بــا ســوالي کــه شــما در 
حــال یافتن پاســخ آن هســتید، ارتباطــي دارد؟

 
5. به اندازه کافی تحقیق نکرده اید

ـــال  ـــد، اص ـــدود باش ـــم و مح ـــان ک ـــر منابعت اگ
ــرقت  ــه سـ ــور بـ ــه مجبـ ــت کـ ــد نیسـ بعیـ

ـــد  ـــی نیازمن ـــه پژوهش ـــر مقال ـــوید. ه ـــی ش ادب
ــا  ــت تـ ــترده اسـ ــات گسـ ــری مطالعـ یک سـ
دیـــد بهتـــر و وســـیع تری دربـــاره مهم تریـــن 
ـــوزه  ـــده در آن ح ـــیر مطرح ش ـــات و تفاس نظری
ـــي را  ـــه منابع ـــر چ ـــن ه ـــد. در ضم ـــدا کنی پی
ـــارت  ـــد، مه ـــتر باش ـــد، بیش ـــه کار مي بری ـــه ب ک
بیشـــتري بـــراي آمیختـــن ایـــن منابـــع بـــا 
ــع  ــه منابـ ــر چـ ــد و هـ ــاز داریـ ــر نیـ یکدیگـ
تصادفي تـــري  به طـــور  باشـــد،  کمتـــر 
مي توانیـــد بـــا برداشـــتن بیـــش از حـــد 
مطلـــب از یـــک منبـــع، ســـرقت علمـــی یـــا 

ادبـــی کنیـــد.
 

6. به خوبی یادداشت برنداشته اید
ــت برداری  ــع یادداش ــجویان موق ــی از دانش برخ
منبــع  یــک  روی  از  کلمــه  بــه  کلمــه 
ــا  ــل آن عین ــع نق ــرده و موق ــخه برداری ک نس
ــن  ــد. ای ــرار می کنن ــر را تک ــورد نظ ــه م جمل
ــی  ــورت تصادف ــه ص ــت ب ــن اس ــئله ممک مس
اتفــاق افتــاده باشــد، امــا به هرحــال نوعــی 

ــت. ــی اس ــی - ادب ــرقت علم س
دقــت در یادداشــت برداری احتمــال چنیــن 
ــک  ــا ی ــد. حتم ســرقت هایی را کاهــش می ده
سیســتم مشــخص بــرای متمایــز کــردن آن چه 
ــد، از  ــرداري می کنی ــع کپي ب ــتقیم از مناب مس
آن چــه خــود یادداشــت کرده ایــد، داشــته 
ــت برداري  ــه یادداش ــد ک ــان باش ــید. یادت باش
فقــط نوشــتن کلمــات و نظــرات دیگــران 
ــدگاه خــود را در  ــد دی نیســت، بلکــه شــما بای
ــا  ــگارش آن ه ــال ن ــه در ح ــي ک ــورد مطالب م
هســتید، بیــان کنیــد. پــس از خــود بپرســید:

یادداشــت برداري  اطالعــات  از  مــن  ـ چــرا 
؟ مي کنــم

یادداشــت ها  ایــن  از  بایــد  چگونــه  ـ مــن 
کنــم؟ اســتفاده 

ــا  ــع ب ــن منب ــب ای ــن مطال ــي بی ــه ارتباط ـ چ
ســایر منابعــي کــه مــن خوانــده ام، وجــود دارد؟

ـ آیا من منظور نویسنده را درک کرده ام؟
ـ اگر نه، چرا؟
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 7. بلــد نیســتید چطــور بایــد بــه منابــع 
ــورد اســتفاده تان اســتناد کنیــد م

ــه  ــی ک ــن دالیل ــن و رایج تری ــی از مهم تری یک
ــوص  ــی به خص ــی- ادب ــرقت علم ــه س ــر ب منج
بــرای تازه کار هــا می شــود، ایــن اســت کــه 
نمی داننــد چطــور و چــه وقــت بایــد مطلبــی را 
ــه یــک منبــع ارجــاع دهنــد.  کــه نوشــته اند، ب
ــا در  ــل قول ه ــه نق ــه هم ــد ک ــوش نکنی فرام
تمامــي مقــاالت علمــی بایــد بــه منبــع اســتناد 
ــا  ــه ی ــه کلم ــی ک ــر زمان ــن ه ــود. هم چنی ش
ایــده یــا اطالعاتــي را از منابــع دیگــر در داخــل 
مقــاالت خــود بــه کار مي بریــد، بایــد منابعتــان 
نادرســت  دادن  کنید. رفرنــس  مشــخص  را 
یــا بدتــر از آن رفرنــس نــدادن در مقالــه ای 
ــد  ــتید، مي توان ــتن آن هس ــغول نوش ــه مش ک
نظــر  در  ادبــی  علمــی-  ســرقت  به عنــوان 
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 
ــع  ــد، درواق ــس نمی دهی ــد، رفرن ــاره کرده ای اش
ایــن پیــام را بــه مخاطبتــان منتقــل می کنیــد 
ــه خــود شماســت.  ــق ب ــا متعل ــن ایده ه ــه ای ک
ــتند  ــدارک مس ــه م ــراي تهی ــي ب ــع، روش منب
ــاي  ــا و ادعاه ــار نظره ــت از اظه ــراي حفاظ ب
ــت. از  ــی اس ــاالت علم ــما، در مق ــخصي ش ش
ــردن از  ــول ک ــل ق ــا نق ــما ب ــر ش ــوی دیگ س

کارشناســان و صاحب نظــران موضــوع مــورد 
بحــث، وســعت مطالعــات و تحقیقــات خــود را 

نشــان مي دهیــد.
 

8. شـــیوه های درســـت نوشـــتن را 
یـــد خته ا مو نیا

و  دانشــجویان  از  خیلــی  کــه  آن جایــی  از 
محققــان تــازه کار مهــارت کافــی بــرای نوشــتن 
متــون علمــی ندارنــد، ممکــن اســت بــه صورت 
خــودآگاه و ناخــودآگاه دســت بــه ســرقت 
ــی  ــن جــزو مهارت های ــد. ای ــی بزنن علمــی- ادب
را  آن  دانشــگاه  در  بایــد  شــما  کــه  اســت 
ــه ای  ــا پایان نام ــه ی ــن مقال ــر اولی ــد. اگ بیاموزی

اســت کــه می نویســید:
ــرای نوشــتن مجــدد و  ــی ب ــان کاف ـ حتمــا زم

ــد. ــر بگیری ــتاری در نظ ویراس
ـ مقــاالت حــوزه مــورد نظرتــان را بخوانیــد تــا 
ببینیــد کــه هم رشــته های شــما از چــه زبانــی 

ــد. ــرای نوشــتن اســتفاده کرده ان ب
ـ ســعی کنیــد از دامنــه بزرگ تــری 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 مهارت هــاي خالصه نویســي و ترجمــه آزاد 

 .ــد ــا دهی خــود را ارتق
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  سـاناز اعتـمادی 

مسیرهایی که به موفقیت ختم می شود
وری ای فرزند�چ شش توصیه جدید روان شناسانه �ب
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پــدر یــا مــادر شــدن اتفــاق عجیبــی اســت کــه 
ــر  ــی درگی ــر احساس ــما را از نظ ــط ش ــه فق ن
ــرای  ــم ب ــی ه ــش بزرگ ــه چال ــد، بلک می کن
شماســت تــا ببینیــد کــه آیــا می توانیــد فرزنــد 
او را  اصطــالح  کنید و بــه  تربیــت  موفقــی 
ــاب  ــا کت ــه. صده ــا ن ــه ســرانجام برســانید ی ب
منتشــر  فرزندآمــوزی  مهارت هــای  دربــاره 
در  دســتورالعمل ها  شده و انواع و اقســام 
ایــن زمینه وجــود دارد.  مــا هــم قــرار نیســت 
ــد موفــق نســخه بپیچیــم،  ــرای تربیــت فرزن ب
امــا پژوهش هــای روان شناســان در ایــن زمینــه 
عوامــل موثــری را شناســایی کــرده اســت کــه 
ــه موفقیــت در ایــن زمینــه  ــد منجــر ب می توان
ــه  ــل ادام ــن عوام ــا ای ــنایی ب ــرای آش ــود. ب ش

ــد. ــت ندهی ــب را از دس مطل
 

1. انتظارات باالی والدین از فرزندان
کــه  پژوهشــی  از  به دســت آمده  اطالعــات 
در دانشــگاه کالیفرنیای آمریــکا و روی 6600 
ــام  ــالدی انج ــال 2001 می ــد س ــودک متول ک
گرفــت، نشــان داد کــه انتظاراتــی که والدیــن 
مســتقیم  به طــور  دارنــد،  فرزندانشــان  از 
ــر  ــان اث ــی فرزندانش ــتاوردهای زندگ روی دس

می گــذارد.
Neal Hal� فــن  هــال  نیــل  )پروفســور 
تحقیقاتــی،  تیــم  ایــن  سرپرســت   ،)fon
در  کودکــی  از  کــه  می گوید: »والدینــی 
ــد  ــه او می توان ــد ک ــان می بینن ــه فرزندش آتی
ــد  ــر می توانن ــد، بهت ــدا کن ــگاه راه پی به دانش
زندگــی کــودک را مدیریــت کننــد تــا او بتواند 

ــد.« ــدا کن ــت پی ــدف دس ــن ه ــه ای ب
اســت  داده  نشــان  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
کودکانــی  مــوارد  درصــد   96 در  کــه 
که والدینشــان انتظارهــای باالیــی از آن هــا 
داشــتند و امیــدوار بودنــد کــه فرزندشــان 
بتواند وارد دانشگاه شــود، بــه موفقیت هــای 
ایــن  یافته انــد.  دســت  بیشــتر و بهتری 
پدیــده  بــا  هم راســتا  دقیقــا  بررســی ها 
ــر  ــر پیگمالیــون اســت کــه ب روان شــناختی اث

اســاس آن افــراد مختلــف نســبت بــه انتظاراتی 
دارند، واکنش هــای  آن هــا  از  دیگــران  کــه 
درواقــع  می دهنــد.  نشــان  مســتقیم 
نوعــی  فرزندانشــان  از  انتظارات والدیــن 
 self-fulfilling( کام بخشــانه پیش گویــی 
به وجــود  کــودکان  در  prophecy( را 
تحقــق  را  انتظار والدینشــان  تــا  مــی آورد 
ببخشــند و برای ایــن منظــور تمــام تالششــان 

را انجــام دهنــد.

2. رشایط اجتامعی و اقتصادی باالتر
ــان در  ــیاری از کودکان و نوجوان ــفانه بس متاس
فقر و شــرایط اقتصادی و اجتماعــی ضعیــف 
ــث  ــئله باع ــن مس ــه ای ــد ک ــی می کنن زندگ
محــدود شــدن بســیاری از توانایی هــای بالقــوه 
 Dan( پینــک می شــود. دکتر دان  آن هــا 
ــا  ــی، ب ــم تحقیقات ــن تی ــای ای Pink(، از اعض
اشــاره بــه رشــد روزافــزون فقــر در میــان 
ــه  ــد: »مطالع ــی می گوی ــای آمریکای خانواده ه
مــا نشــان داده اســت کــه دانش آموزانــی 
ــادی  ــرایط اقتص ــا ش ــی ب ــه در خانواده های ک
بهتر و رفــاه بیشــتر و درآمد باالتــر زندگــی 
ــتان  ــان دوره دبیرس ــون پای ــد، در آزم می کنن
ــن  ــد.« در ای ــب می کنن ــری کس ــرات باالت نم
که وضعیــت  می رســد  نظــر  بــه  راســتا 
از  یکــی  خانــواده  اقتصادی و اجتماعــی 
بر وضعیــت  موثــر  عوامــل  مهم تریــن 
در  کودکان و نوجوانــان  تحصیلی و عملکــرد 

ــت. ــه اس مدرس

3. سطح تحصیالت باالتر
در ســال 2014 مطالعه ای در دانشگاه میشیگان 
ســاندرا  نــام  بــه  روان شناســی  توســط 
تانــگ )Sandra Tang( انجــام شــد و نشــان 
داد کــه مادرانــی کــه در ســطح عالــی تحصیــل 
فرزنــدان  دارنــد،  کرده  و مدارک دانشــگاهی 
می کنند و احتمــال  تربیــت  موفق تــری 
این کــه فرزندشــان هــم از نظــر تحصیلــی 
شــرایطی ماننــد آن هــا را بــه دســت آورد، باالتــر 
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اســت. ایــن مطالعــه روی بیــش از 14000 
کــودک آمریکایــی انجــام گرفتــه کــه در فاصلــه 
ســال های 1998 تــا 2007 وارد کودکســتان 
شــده اند. نتایــج به دســت آمده حاکــی از آن 
ــا  ــی کــه در ســنین پایین و ب اســت کــه مادران
شــده اند،  بچــه دار  پاییــن  علمــی  مــدرک 
ــه  ــه در ورود ب ــد ک ــت کرده ان ــی تربی فرزندان
مطالعــه   نبوده انــد.  موفــق  دانشــگاه خیلی 
دیگــری در همیــن راســتا نشــان داده اســت کــه 
مــدرک تحصیلــی پــدر یــا مادر در ســن هشــت 
ســالگی کــودک می توانــد به خوبی وضعیــت 
کــودک را از نظــر شــغلی و علمی در 40 ســال 

ــد. ــی کن ــده پیش بین آین

4. رشوع آموزش از سنین پایین
پژوهشــی جامــع کــه در ســال 2007 روی 
پیش دبســتانی  دوره  در  کــودک  هــزار   35
در آمریــکا، کانادا و انگلســتان انجــام شــده، 
حاکــی از اهمیــت شــروع آموزش و یادگیــری 
این کــه  جالــب  اســت.  پاییــن  ســنین  از 
کودکانــی کــه پیــش از ورود بــه مدرســه اعداد 
ــی  ــاده ریاض ــم س ــناختند و با مفاهی را می ش
آشــنا بودنــد، نــه فقــط در ایــن درس موفقیــت 
ــارت  ــب مه ــه در کس ــتند، بلک ــتری داش بیش
از ســایر هم کالسی هایشــان  خوانــدن هــم 
اســاس والدینی  ایــن  بــر  جلو می افتادنــد. 
ــرای شــناخت  ــای کودکشــان ب ــه نیازه ــه ب ک
ســریع تر و بهتر واکنش  اطــراف  محیــط 
فرزنــدان  آینــده  در  می دهنــد،  نشــان 

موفق تــری هــم تربیــت می کننــد.

5. بی توجهــی بــه کیفیــت حضــور در 
ــدان ــار فرزن کن

ــد  ــور می کنن ــا تص ــیاری از پدرها و مادره بس
کــه میزان وقتــی کــه بــرای فرزندشــان صــرف 
می کننــد، آینــده او را تحــت تاثیــر قــرار 
موفقیــت  مســیر  در  را  می دهد و کــودک 
نشــان  مطالعــات  امــا  می کنــد.  هدایــت 
داده اســت کــه کیفیت و نــه کمیــت ایــن 

عاملــی  می توانــد  وقت گذرانــی  حضــور و 
ــرای پیش بینــی فرزنــد شــما باشــد. درواقــع  ب
ــا 11 ســاله  ــان 3 ت ــه فرزندت ــی ک ــر هنگام اگ
ــه  ــید ک ــته باش ــترس داش ــدام اس ــت، م اس
ــرکار  ــید، س ــه برس ــای خان ــه کاره ــور ب چط
را  همســری تان  مســئولیت های  برویــد، 
انجــام دهید و البــه الی همــه ایــن کارهــا 
ــی  ــش خیل ــم باشــید، احتمال ــی ه ــادر خوب م
ضعیــف اســت کــه بتوانیــد رابطــه ای درســت 
بــا فرزندتــان برقــرار کنیــد. ایــن مســئله 
ــی  ــرایت روان ــام س ــه ن ــده ای ب ــی از پدی ناش
ــما  ــات ش ــود احساس ــث می ش ــه باع ــت ک اس
ــان  ــه فرزندت ــرماخوردگی ب ــاری س ــل بیم مث
هــم انتقــال پیــدا کنــد. بنابرایــن اگــر پــدر یــا 
مــادری خســته، عصبــی، کالفــه یــا ســردرگم 
هســتید، انتظــار زیــادی اســت اگــر بخواهیــد 
ــده  ــا آین ــق ب ــالم، موف ــاداب، س ــدی ش فرزن

ــید. ــته باش ــان داش درخش
 

6. آموزش طرز فکر موفق به کودک
 ،)Maria Popova( پوپـووا  ماریـا  دکتـر 
اسـتنفورد،  دانشـگاه  اسـتاد  و  روان شـناس 
می گویـد همـه افـراد بـه دو شـیوه مشـخص 
اول  گـروه  می کننـد.  فکـر  موفقیـت  دربـاره 
کسـانی هسـتند که تصور می کنند شـخصیت، 
هـوش،  توانایی هـا و خالقیتشـان کامال ثابت و 
مشـخص اسـت و به مـرور تغییـری نمی کند و 
تحـت تاثیـر ویژگی هـای ژنتیکـی اسـت. گروه 
دوم کسـانی هسـتند کـه شکسـت را به عنـوان 
نظـر  در  بـودن  کم هـوش  بـرای  مدرکـی 
نمی گیرنـد و بـاور دارنـد کـه بـا تـالش کردن 
کننـد.  تقویـت  را  مهارت هایشـان  می تواننـد 
پـس اگـر می خواهیـد فرزنـد موفقـی تربیـت 
کنیـد، بـه جـای این کـه بـه او یـاد بدهیـد که 
نمـره بیسـتی کـه در مدرسـه گرفتـه نتیجـه 
هوشـش بـوده، به او بفهمانید کـه این موفقیت 
را بـا تـالش بـه دسـت آورده و می توانـد ایـن 
موفقیت هـا را در آینـده نیـز تکـرار کنـد و روز 

 .بـه روز بیشـتر پیشـرفت کنـد
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  مـریم فـریدنـی 

نسخه استرس را بپیچ
راه درمان مادر درد ها

ش
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همــه مــا از طریــق ســایت های اینترنتــی 
مجــالت  و  روزنامه هــا  در  کــه  اخبــاری  و 
برنامه هــای  طریــق  از  یــا  می خوانیــم، 
ــدن  ــر ب ــترس ب ــرات اس ــا تاثی ــی ب تلویزیون
ــرای  ــه ب ــا ک ــی وقت ه ــتیم و خیل ــنا هس آش
ــک  ــه پزش ــان ب ــمی و روحی م ــای جس درده
مراجعــه کردیــم، ایــن پاســخ را شــنیدیم کــه 
همــه ایــن نشــانه ها ناشــی از اســترس اســت. 
بخــش عمــده ایــن اســترس ها زمانــی بــه مــا 
وارد می شــود کــه ســر کار هســتیم و بایــد بــا 
ــا  ــرم کنیــم. آی مســائل شــغلی دســت وپنجه ن
ــن مشــکل وجــود دارد؟ ــع ای ــرای رف ــی ب راه

 
اگر با مشرتی رسوکار دارید

مشـاغلی  از  جدایی ناپذیـر  بخشـی  اسـترس 
صـورت  بـه  مشـتری  بـا  معمـوال  کـه  اسـت 
مسـتقیم سـروکار دارد و ایـن مسـئله می تواند 
پـا  از  و  کنـد  خسـته  را  شـما  بلندمـدت  در 
بینـدازد. اگـر چنیـن شـغلی دارید، چطـور در 
بیـن  از  را  استرسـتان  می توانیـد  روز  پایـان 

ببریـد و بـه آرامـش برسـید؟
خودتـان را بـه چالش بکشـید: فرقـی نمی کند 
یـا در محیط هـای  باشـید  کـه در محـل کار 
یک سـری  خودتـان  بـرای  همیشـه  دیگـر، 
اهـداف قابـل دسـت یابی تعییـن کنیـد که در 
عیـن حـال می دانیـد بـا انجامشـان می توانیـد 
بـه آرامـش برسـید و لـذت ببرید. یـاد گرفتن 
ایـن  از  یکـی  می توانـد  سـاز  یـک  نواختـن 
هدف هـا باشـد. البتـه واقعـا مهـم نیسـت کـه 
چـه هدفـی را انتخـاب می کنید، چـون همین 
احسـاس  می شـوید،  یادگیـری  مشـغول  کـه 
فعـال بـودن بـه سـایر بخش هـای زندگی تـان 

هـم سـرایت می کنـد.
ورزش کـردن: وقتـی پـای کنترل اسـترس در 
میـان اسـت، ورزش کـردن به عنـوان یکـی از 
روش هـای شـفابخش مطـرح می شـود که مغز 
شـما را از افـکار منفـی و نگران کننـده پـاک 
کـرده و کمک می کنـد تا راه حـل دل خواهتان 

را پیـدا کنید.

برای کمک کردن به دیگران داوطلب شوید
بـه گروه هـای خیریـه  اگـر فرصـت پیوسـتن 
اجتماعـی را نداریـد، حداقـل می توانید 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
که  است  گونه ای  به  شما  کار  که  است  درست 
سالمت و کیفیت زندگی دیگران را باال می برد، 
اما ممکن است استرس فراوانی را برای خودتان به 
همراه داشته باشد. این گونه مشاغل به توانایی های 
باالیی برای حل مسئله و کنترل اضطراب نیاز دارند. 
چطور می شود که بدون پایین آورن کیفیت خدمات 
ارائه شده استرس را در این گونه مشاغل کاهش داد؟

اوضــاع،  بــا  آمــدن  کنــار  جــای  بــه 
کنیــد اولویت بنــدی 

با انجام دادن مهم ترین کارها در اولین ساعات روز 
به راحتی می توانید وظایف شغلی تان را اولویت بندی 
کنید. شاید نرسید همه وظایف شغلی تان را طی 
روز تمام کنید، ولی تا جایی که ممکن است، تا 
باعث  عادت  این  چون  نمانید،  کار  سر  دیروقت 

می شود کیفیت کارتان به مرور پایین بیاید.

مثبت فکر کنید
که  چیزهایی  روی  را  ذهنتان  که  بگیرید  یاد 
قدرشناسی  و  شادی  احساس  می شود  باعث 
است،  الزم  اگر  کنید.  متمرکز  باشید،  داشته 
فهرستی از همه چیزهایی تهیه کنید که باعث 
باعث  کار  این  چون  می شوند،  شما  استرس 
پیدا  موضوع  به  نسبت  بهتری  دید  می شود 
جوری  کارتان  حجم  وقتی  به خصوص  کنید، 

زیاد است که پایان ناپذیر به نظر می رسد.
 

انجامشـان  از  کـه  بکنیـد  را  کارهایـی 
می بریـد لـذت 

در طـول روز زمان هایـی را فقـط بـه خودتـان 
کارهایـی  مـدت  ایـن  در  و  داده  اختصـاص 
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باعـث شـادی خودتـان  کـه  دهیـد  انجـام  را 
می شـود و شـما را سـر حـال مـی آورد. ایـن 
و  شـلوغ  روزهـای  بـرای  می شـود  باعـث  کار 
پراسـترس کاری انـرژی کافـی داشـته باشـید.

 
مشاغل حساس و پراسرتس

از  زیادی  بخش  که  هستند  مشاغل  از  بعضی 
زمان شما را به خودشان اختصاص و اصال سبک 
زندگی تان را تغییر می دهند.  فشار و غیرقابل 
مشاغل  این گونه  در  کار  روند  بودن  پیش بینی 

یکی از عوامل ایجاد استرس است. 
چطور می توان با آن کنار آمد؟

ــت  ــه دس ــاع را ب ــرتل اوض کن
بگیریــد

اگــر مــدام بــا خودتــان فکــر 
از  نمی توانیــد  کــه  کنیــد 
ــد،  ــن کار بربیایی ــام ای ــده انج عه
ذهنــی  پیش گویی هــای  فقــط 
ــید.  ــق می بخش ــان را تحق منفی ت
پــس مثبــت فکــر کنیــد و بــا هــر 
چالشــی کــه بــر ســر راهتــان بــه 
وجــود می آیــد، همــان موقــع 
ــه رو شــوید. ایــن کار کیفیــت  روب
ــرد. ــاال می ب ــز ب ــان را نی زندگی ت

آن چه را که منی توانید تغییر دهید، بپذیرید
اگــر مشــکلی پیــش می آیــد کــه واقعــا 
می دانیــد بــرای حــل آن کاری از دســت شــما 
ســاخته نیســت، ســردرگم نشــوید و کنترلتــان 
ــوع را  ــن موض ــه ای ــد. بلک ــت ندهی را از دس
ــن  ــر ای ــه تغیی ــادر ب ــما ق ــه ش ــد ک بپذیری
وضــع نیســتید. در عــوض نیــروی ذهنــی 
متمرکــز  حوزه هایــی  در  را  جســمی تان  و 

ــد. ــوذ داری ــا نف ــه روی آن ه ــد ک کنی
 

کار کردن برای خود
بعضی افراد هم هستند که برای خودشان کار 
برایشان  استرسی  اگر  حالت  این  در  می کنند. 

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

اجتامعی باشید
فرقــی نمی کنــد کــه بــا خانــواده تعامــل 
داشــته باشــید یــا بــا دوســتان و همکارانتــان، 
کلــی  به طــور  تعامــالت  ایــن  چــون 
کاهش دهنــده اســترس های فــردی اســت. 
ایــن کار باعــث می شــود در موقعیت هــای 
دیدگاه هــای  از  بتوانیــد  چالش برانگیــز 

کمکشــان  روی  و  اســتفاده  نیــز  دیگــران 
حســاب کنیــد.

 
از عادت های ناپسند دوری کنید

ــن  ــا نیکوتی ــن ی ــه کافئی ــت ک ــت اس درس
ســیگار به طــور موقــت می توانــد شــما را 
آرام کنــد، امــا در بلندمــدت عــوارض فراوانــی 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــما ایج ــرای ش را ب
 

خوش بین باشید
همـه ذهنتـان را روی نـکات منفـی متمرکـز 
نکنیـد و در عـوض سـعی کنید افـق فکری تان 
را عـوض کـرده و جور دیگری بـه موقعیت های 

 .اسـترس زا نـگاه کنید
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  حمـیده حقـیقـی 

مصیبت های امتحانی
ن مشالکت شب های امتحان و روش های طبییع رفع آن �ی آشنا�ی �ب شایع �ت
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ما اگر سالم سالم هم باشیم، شب امتحان ممکن 
یا تهوع شویم که  است یک دفعه دچار سردرد 
اغلب اوقات این حالت ها ناشی از استرس بیش 
از حدمان برای امتحان روز بعد است. به هرحال 
منفی  تاثیر  عملکردمان  روی  این مسئله  قطعا 
دارد و باید زودتر رفع شود تا  بتوانیم در آرامش 
در  بدانید  این که  برای  بدهیم.  را  امتحانمان 
این جور مواقع باید چه کار کنید، در ادامه شما را 
با شش مشکل شایع شب امتحان و درمان های 

خانگی شان آشنا می کنیم.
 

اگر دندان درد گرفتید
نمی کند  خبر  هرگز  دندان درد  که  آن جایی  از 
امتحان  روز  یا  شب  یک دفعه  است  ممکن  و 
خودتان  فورا  نتوانید  و  شود  پیدا  سروکله اش 
را به پزشک برسانید، بهتر است همیشه کمی 
مالیدن  باشید.  داشته  منزل  در  میخک  روغن 
روغن میخک روی لثه فضای دهان را ضدعفونی 
می دهد.  تسکین  حدی  تا  را  درد  و  می کند 
دارد  را  اثر  همین  نیز  وانیل  عصاره  از  استفاده 
و می تواند آن قدر درد را آرام کند که امتحانتان 
را بدهید و به خاطر درد از درس و مشق نیفتید. 
هم چنین می توانید عصاره نعناع مخلوط شده با 
آب را در دهانتان نگه دارید و بعد از 30 ثانیه 

بیرون بریزید.
 

اگر گوشتان درد گرفت
یا  گوش   که  شدید  متوجه  یک دفعه  اگر 
ساعت  چند  و  شده  درد  دچار  گوش هایتان 
امتحان حاضر شوید، اصال  باید سر جلسه  بعد 
دست وپایتان را گم نکنید. یک کیسه آب گرم 
آماده کنید تا روی گوش هایتان بگذارید. استفاده 
از مسکنی مثل استامینوفن نیز در کاهش درد تا 
زمان رفتن نزد پزشک متخصص می تواند موثر 
باشد. اما بهتر است سرخود آنتی بیوتیک نخورید. 
بنا  باشد،  هم  خفیف  عفونت  از  ناشی  درد  اگر 
به توصیه متخصصان طب سنتی چکاندن کمی 
روغن زیتون می تواند تا حدی وضعیت را بهتر 

کند.

اگر کهیر زدید
بهار  فصل  در  آلرژیک  واکنش های  و  کهیر 
بسیار شایع هستند و با ایجاد خارش می توانند 
اگر  بریزند. پس  به هم  به شدت  را  تمرکز شما 
یا  امتحان کهیر زدید، مقداری سوپ جو  شب 
عدسی بخورید و بعد به حمام بروید و بدنتان را 
با روغن بنفشه ماساژ دهید. این کار به رفع کهیر 
کمک می کند. هم چنین تا قبل از رسیدن زمان 
امتحان چند لیوان شربت آب لیموی تازه بخورید 

تا بدنتان از خارش بیفتد.
 

اگر رسدرد گرفتید
یکی از شایع ترین مشکالت شب امتحان چه در 
کودکان و چه در بزرگ ساالن سردرد است که امان 
می برد و همه تمرکز فرد را به هم می ریزد. اگر شما 
درست شب امتحان دچار چنین وضعیتی شدید، 
چند دقیقه در تاریکی کامل استراحت کنید و بعد با 
گل های یاس یک فنجان دم نوش درست کنید که 
هم خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد و هم عالیم 
سردرد و سرماخوردگی را از بین می برد. استفاده از 
دم نوش بابونه نیز همین خاصیت را دارد، به خصوص 

اگر سردرد از نوع میگرنی باشد.
 

اگر دچار دل درد و اسهال شدید
دم نوش دارچین در این جور مواقع درست مثل 
آبی است که روی آتش ریخته می شود و به دلیل 
این که مقوی معده است، هم نفخ و هم اسهال 
دوست  را  دارچین  اگر طعم  می کند.  درمان  را 
ندارید، می توانید دم نوش مرزه یا به را امتحان 
کنید. در ضمن حتما چند نوبت در روز ماست 
مصرف  کافی  مایعات  باشید  مراقب  و  بخورید 

کنید تا دچار کم آبی نشوید.
 

اگر استفراغ کردید
دچار  که  شود  باعث  امتحان  استرس  شاید 
استفراغ و تهوع شوید. در این حالت از خوردن 
به آرامی  عوض  در  و  کنید  خودداری  نوشابه 
مقداری آب سیب بخورید و برای خودتان چای 

 .زنجبیل دم کنید تا تهوع رفع شود
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  مـهرآسـا تبـریزی  

تجارتی برای نجات زمین
ای کسب واکر یم گوید ن 16 ساهل از شیوه منحرصبه فردش �ب اکرآفر�ی
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ــه توانســـتم مـــداد شـــمعی را  از وقتـــی کـ
ــردم و  ــی می کـ ــرم، طراحـ ــتم بگیـ در دسـ
از ســـه ســـالگی کتابچه هـــای انیمیشـــن 
ــرک می ســـاختم. در آن ســـن، یـــاد  متحـ
گرفتـــم کـــه انیماتـــور کیســـت و چـــه کار 
ـــه ای  ـــون برنام ـــت تلویزی ـــادم هس ـــد. ی می کن
ـــر  ـــه اکث ـــرد ک ـــش ک ـــغل هایی پخ ـــاره ش درب
بچه هـــا چیـــزی درباره  شـــان نمی  دانســـتند. 
ــی  ــا کارتون هایـ ــدم انیماتورهـ ــی فهمیـ وقتـ
ــم،  ــون می  بینـ ــه در تلویزیـ ــازند کـ را می  سـ
ـــزی  ـــان چی ـــا هم ـــن دقیق ـــم: »ای ـــورا گفت ف
اســـت کـــه مـــن می خواهـــم باشـــم.« 
نمی دانـــم ایـــن را تـــوی ذهنـــم گفتـــم یـــا 
ـــده  ـــه تعریف کنن ـــن لحظ ـــا ای ـــد، ام ـــد بلن بلن

باقـــی زندگـــی ام بـــود.
ـــن  ـــق اول م ـــه عش ـــر همیش ـــن و هن انیمیش
بـــوده، امـــا عالقـــه ام بـــه فنـــاوری باعـــث 
ــش« در  ــای بداندیـ ــه »ظرف هـ ــد جرقـ شـ
ـــوی  ـــی ت ـــع ویروس ـــود. آن موق ـــم زده ش ذهن
کامپیوتـــرم بـــود و مـــن ســـعی داشـــتم از 
شـــرش خـــالص شـــوم و یک دفعـــه بـــا 
ــر  ــد اگـ ــی می شـ ــردم چـ ــر کـ ــودم فکـ خـ
ویروس هـــا، دنیـــای کوچـــک خودشـــان 
ــک  ــاید یـ ــتند؟ شـ ــر داشـ را درون کامپیوتـ
رســـتوران؛ جایی کـــه بـــا هـــم مالقـــات 
می کننـــد و کارهـــای ویروســـی انجـــام 
ـــای  ـــب » ظرف ه ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب می دهن

بداندیـــش« متولـــد شـــدند! 
ــانم  ــدرم نشـ ــالگی، پـ ــار سـ ــن چهـ در سـ
ــک  ــات یـ ــم قطعـ ــور می توانـ ــه چطـ داد کـ
کامپیوتـــر را از هـــم جـــدا و دوبـــاره آن هـــا 
را ســـرهم کنـــم. ایـــن کار زمینـــه ای بـــرای 
ــن  ــد. اولیـ ــاوری شـ ــه فنـ ــن بـ ــه مـ عالقـ
 HTML وب ســـایت خـــودم را بـــه صـــورت
Py� و   JavaScript دار  االن  و  مســـاختم 

روی  هم چنیـــن  می گیـــرم.  یـــاد   thon
یـــک ســـریال انیمیشـــن کار می کنـــم کـــه 
دربـــاره  و  دارد  نـــام  »گرده افشـــان ها« 
ــان هایی اســـت  ــر گرده افشـ ــا و دیگـ زنبورهـ

مایا پن یکی از جوان ترین 
کارآفرین های دنیاست که 
در سال 2000 در آمریکا به 
دنیا آمده و از هشت سالگی 
کسب وکار و تجارت شخصی 
خودش را راه انداخته. او در 
یک بازی دو سر برد، هم به 
سود خود و مشتری هایش فکر 
می کند و هم به کره خاکی  که 
در آن زندگی می کند. او در 
یک سخنرانی تد که در سال 
2014 انجام شده، می گوید که 
چطور توانسته به عنوان یک 
کارآفرین دوست دار محیط 
زیست به موفقیت برسد. 
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ــد و  ــود دارنـ ــا وجـ ــت مـ ــط زیسـ در محیـ
ــد  ــن حـ ــا ایـ ــان تـ ــرا وجودشـ ــه چـ این کـ
بـــرای مـــا مهـــم اســـت. مـــن می دانســـتم 
ــن  ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــان بـ ــر گیاهـ ــه اگـ کـ
را  خودشـــان  گرده هـــای  گرده افشـــان ها، 
ـــات،  ـــه مخلوق ـــد، هم ـــش نکنن ـــط پخ در محی
از جملـــه خودمـــان کـــه بـــه گیاهـــان 
وابســـته  هســـتیم، می میریـــم. بنابرایـــن 
تصمیـــم گرفتـــم ایـــن مخلوقـــات باحـــال و 
ـــم  ـــک تی ـــم و ی ـــع کن ـــم جم ـــزه را دور ه بام

ــازم!  ــان بسـ ابرقهرمـ
ــری  ــا یک سـ ــن بـ ــن های مـ ــه انیمیشـ همـ
ایـــده  خـــاص شـــروع می شـــوند، امـــا ایـــن 
ایده  هـــا چـــه چیزهایـــی هســـتند؟ ایده هـــا 
ــزرگ  ــت بـ ــک حرکـ ــه یـ ــد جرقـ می تواننـ
را بزننـــد. ایده هـــا، همـــان فرصت هـــا و 
نوآوری هـــا هســـتند. ایده هـــا درحقیقـــت 
ـــت رو  ـــث حرک ـــه باع ـــتند ک ـــزی هس آن چی
ـــا  ـــر ایده ه ـــوند. اگ ـــان می ش ـــوی جه ـــه جل ب
ــرفت  ــد از پیشـ ــه ایـــن حـ ــد، االن بـ نبودنـ
ــگ و...  ــر، فرهنـ ــکی، هنـ ــاوری، پزشـ در فنـ
نمی دانســـتیم  حتـــی  و  نمی رســـیدیم 

ـــن در ســـن هشـــت  ـــم. م چطـــور زندگـــی کنی
ــارت  ــتم و تجـ ــم را برداشـ ــالگی ایده هایـ سـ
خـــودم را شـــروع کـــردم و اسمشـــان را 
ایده هـــای مایـــا گذاشـــتم. ایـــن ایده هـــای 
غیرانتفاعـــی مـــن، درواقـــع ایده هـــای مایـــا 
بـــرای حفـــظ ســـیاره زمیـــن بـــود. حـــاال 
مـــن پوشـــاک و زیـــورآالت دوســـت دار 
محیـــط زیســـت درســـت می کنـــم. االن 13 
ــم را در  ــه تجارتـ ــا این کـ ــالم اســـت و بـ سـ
ســـال 2008 شـــروع کـــردم، ســـفر هنـــری 
ـــت.  ـــده اس ـــروع ش ـــا ش ـــش از این ه ـــن پی م
ـــر  ـــر هن ـــت تاثی ـــدت تح ـــه به ش ـــن همیش م
بـــودم و می خواســـتم آن را در هـــر کاری 
ــی  ــم، حتـ ــت بدهـ ــردم، دخالـ ــه می کـ کـ
ــف را از  ــای مختلـ ــم. پارچه هـ ــوی تجارتـ تـ
ــردم و  ــدا می کـ ــه پیـ ــار خانـ ــه و کنـ گوشـ
ــال  ــک شـ ــد یـ ــن می توانـ ــم: »ایـ می گفتـ
یـــا یـــک کاله باشـــد.« مـــن تمامـــی ایـــن 
ایده هـــا را بـــرای طراحی هایـــم داشـــتم 
ــای خـــودم  و متوجـــه شـــدم وقتـــی کارهـ
را  جلویـــم  آدم هـــا  می کنـــم،  تنـــم  را 
واقعـــا  »وای،  می گوینـــد:  و  می گیرنـــد 
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ــل  ــی مثـ ــم یکـ ــا می توانـ زیباســـت. از کجـ
ایـــن را پیـــدا کنـــم؟« آن موقـــع بـــود کـــه 
ــم  ــاال می توانـ ــردم حـ ــر کـ ــودم فکـ ــا خـ بـ

تجـــارت شـــخصی ام را شـــروع کنـــم.
ـــچ  ـــود و هی ـــتر نب ـــالم بیش ـــت س ـــوز هش هن
طـــرح تجـــاری نداشـــتم. تنهـــا می دانســـتم 
ــه  ــی ارائـ ــای زیبایـ ــم کارهـ ــه می خواهـ کـ
کنـــم کـــه بـــرای محیـــط زیســـت خطـــری 
ــب  ــن ترتیـ ــه ایـ ــا بـ ــند تـ ــته باشـ نداشـ
ـــم.  ـــیاره ادا کن ـــن س ـــه ای ـــودم را ب ـــن خ دی
ـــی  ـــور خیاط ـــه چط ـــاد داد ک ـــم ی ـــادرم به م
کنـــم. تـــوی ایـــوان پشـــتی خانه مـــان 
می نشســـتم و ایـــن ســـربندهای کوچـــک را 
ــردم  ــی درســـت می کـ ــای رنگـ ــا روبان هـ بـ
و قیمـــت  و اســـم هـــر کـــدام را روی آن هـــا 
ــت  ــه درسـ ــروع بـ ــپس شـ ــتم. سـ می نوشـ
ـــه  ـــردم، ازجمل ـــتری ک ـــای بیش ـــردن چیزه ک
ـــردم  ـــروع ک ـــه زودی ش ـــف. ب ـــال و کی کاله، ش
بـــه فـــروش و ارســـال تولیداتـــم بـــه همـــه 
ــارک،  ــتری هایی از دانمـ ــا و مشـ ــای دنیـ جـ
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 مشـــتری هایم در 
ارتبـــاط بمانـــم و شـــاهد باشـــم کـــه چـــه 
ــزان  ــن میـ ــترین و کمتریـ ــی بیشـ چیزهایـ
ـــروع  ـــم ش ـــه زودی تجارت ـــد. ب ـــروش را دارن ف
ـــک روز، از  ـــدش ی ـــرد. بع ـــن ک ـــه اوج گرفت ب
مجلـــه فوربـــس بـــا مـــن تمـــاس گرفتنـــد 
ـــده(ـ چـــون  ـــود )خن ـــالم ب ـــع 10 س ـــآن موق ـ
ـــی از  ـــرکتم را در یک ـــن و ش ـــتند م می خواس

مقاالتشـــان معرفـــی کننـــد. 
می پرســـند  مـــن  از  زیـــادی  آدم هـــای 
ــط  ــت دار محیـ ــت دوسـ ــرا تجارتـ ــه چـ کـ
زیســـت اســـت؟ بایـــد بگویـــم از وقتـــی 
کـــه کوچـــک بـــودم، شـــور و اشـــتیاق 
زیـــادی بـــه محافظـــت از محیـــط زیســـت 
ــان  ــم از همـ ــتم. والدینـ و مخلوقاتـــش داشـ

ســـن کـــم یـــادم دادنـــد کـــه ِدینـــم را ادا 
ــرای  ــوب بـ ــزار خـ ــک خدمت گـ ــم و یـ کنـ
ـــودم  ـــنیده ب ـــن ش ـــم. م ـــت باش ـــط زیس محی
ــد  ــد تولیـ ــی رونـ ــاک و حتـ ــرزی پوشـ رنگـ
ـــان ها  ـــرای انس ـــوالت ب ـــن محص ـــی از ای بعض
ـــات  ـــن تحقیق ـــت، بنابرای ـــر اس ـــان مض و گیاه
خـــودم را شـــروع کـــردم و پـــی بـــردم کـــه 
ــرزی  ــد رنگـ ــه فراینـ ــد از این کـ ــی بعـ حتـ
ــودر  ــل پـ ــئله ای مثـ ــود، مسـ ــل می شـ کامـ
ـــای  ـــردن پودره ـــن ب ـــا از بی ـــواد ی ـــردن م ک
خشک شـــده وجـــود دارد کـــه بـــر محیـــط 
زیســـت تاثیـــر منفـــی می گـــذارد. ایـــن 
اقدامـــات هـــوا را آلـــوده و آن را بـــرای هرکـــس 
ـــد،  ـــاقش می کن ـــه استنش ـــزی ک ـــر چی ـــا ه ی
ـــم  ـــی تجارت ـــن وقت ـــد. بنابرای ـــموم می کن مس
ـــز را می دانســـتم: اول  را شـــروع کـــردم، دو چی
ـــت دار  ـــد دوس ـــم بای ـــه محصوالت ـــه هم این ک
ـــن  ـــه م ـــند و دوم این ک ـــت باش ـــط زیس محی
بایـــد 10 تـــا 20 درصـــد از ســـودی را کـــه 
ــازمان های  ــه سـ ــی آورم، بـ ــت مـ ــه دسـ بـ
محیـــط زیســـت و خیریه هـــای جهانـــی 
ــم  ــس می کنـ ــاال حـ ــم. حـ ــی بدهـ و محلـ
ـــتم  ـــی هس ـــوی کارآفرینان ـــوج ن ـــی از م بخش
ـــتند،  ـــق نیس ـــی موف ـــال تجارت ـــا دنب ـــه تنه ک
بلکـــه خواســـتار آینـــده ای پایدارنـــد. حـــس 
می کنـــم کـــه قـــادر بـــه بـــرآورده کـــردن 
بـــدون  هســـتم،  مشـــتریانم  نیازهـــای 
این کـــه امـــکان زندگـــی نســـل های آینـــده 

را در فردایـــی ســـبزتر بگیـــرم.
مـــا در دنیایـــی زیبـــا، بـــزرگ و رنگارنـــگ 
زندگـــی می کنیـــم و ایـــن مـــرا بیشـــتر 
ــد.  ــد می کنـ ــن عالقه منـ ــات زمیـ ــه نجـ بـ
ــه در  ــی کـ ــم چیزهایـ ــه بگذاریـ ــا این کـ امـ
دنیـــای مـــا می گذرنـــد فقـــط از ذهنمـــان 
ــه الزم  ــت، بلکـ ــی نیسـ ــد، کافـ ــور کنـ عبـ
ــم  ــا بپردازیـ ــه آن هـ ــان بـ ــا قلبمـ ــت بـ اسـ
ــود و  ــان زده شـ ــی در ذهنمـ ــا جرقه هایـ تـ
ـــا و  ـــه فرصت ه ـــت ک ـــی اس ـــان وقت ـــن هم ای

 می شـــوند.  خلـــق  نوآوری هـــا 
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  انسـیه مهـدی بیک 

18 باور مدیریتی مهم
ن یم گویند یت سن به های مد�ی ن �ن

ش
زار

گ

هنری فورد، کارآفرین، مخترع، 
نویسنده و نظریه پرداز آمریکایی 
و موسس شرکت خودروسازی 

فورد در سال 1903 
اگر می خواستم نظر مردم را 

بپرسم که چه می خواهند، احتماال 
می گفتند اسب های سریع تر! 

بیل گیتس، کارآفرین، بازرگان، 
سرمایه دار موفق آمریکایی 
و موسس مایکروسافت و 
ثروتمندترین مرد جهان 

ناراضی ترین مشتری های شما، 
مهم ترین منبعی هستند که برای 

یادگیری در اختیار دارید. 

چارلز داروین، زیست شناس و 
طبیعی دان بریتانیایی مشهور 

قرن نوزدهم و مشهورترین چهره 
علمی »فرضیه تکامل«

نه قوی ترین گونه ها آن هایی هستند 
که باقی می مانند و نه باهوش ترینشان، 
بلکه آن هایی به بقایشان ادامه می دهند 
که آمادگی بیشتری برای تغییر دارند. 

کارلوس اسلیم، کارآفرین، بازرگان و 
سرمایه دار مکزیکی لبنانی تبار که بر 
پایه رتبه بندی وال استریت ژورنال 

و مجله فرچون و فوربس، از ماه اوت 
سال 2007 به عنوان یکی از سه مرد 

ثروتمند جهان شناخته می شود
من خیلی به شانس معتقد 
نیستم، بلکه به پیش آمد و 
کار و تالش اعتقاد دارم. 

سر ریچارد چارلز نیکوالس 
برانسون، کارآفرین و سرمایه گذار 

بریتانیایی، رئیس و بنیان گذار گروه 
شرکت های ویرجین و چهارمین 

شهروند ثروتمند بریتانیایی در سال 
2012 به انتخاب مجله فوربس

با رعایت دستورالعمل های موجود 
راه رفتن را یاد نمی گیری، بلکه 
باید راه بروی و زمین بخوری.

کریس گاردنر، کارآفرین و میلیاردر 
اهل ایاالت متحده آمریکا که 
در دهه 1980 بی خانمان بود 

هرگز اجازه ندهید که کسی بگوید از 
عهده انجام کاری برنمی آیید. حتی 
به من هم چنین اجازه ای ندهید. 
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موفقیت چطور به دست می آید و مدیران 
موفق دنیا چه ویژگی هایی دارند که 
می  توانند نام شرکتشان را در دنیا سر 

زبان ها بیندازند؟ آن ها از چه اصولی پیروی 
می کنند و به چه مفاهیمی باور دارند؟ 

در ادامه می توانید 18 باور مدیریتی مهم 
را از زبان 18 نخبه مدیریت بخوانید. 

کنراد هیلتون، موسس مجموعه 
هتل های معظم هیلتون

من یاد گرفتم که با نشستن 
توی صندلی راحت، هرگز 

به هیچ جا نمی رسیم.

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

من همیشه می جنگم.

گای کاواساکی، کارآفرین و 
بازرگان و بنیان گذار و مدیرعامل 

Garage شرکت فناوری
شکست های بلندپروازانه و باشکوه 

چیزهای واقعا خوبی هستند! 

هاوارد شولتز، کارآفرین، اقتصاددان، 
سرمایه دار، نویسنده و مدیر ارشد 

اجرایی و مدیر استارباکس 
موفقیت بهترین چیز است، اگر 
آن را با دیگران سهیم شوید. 

دنیل اک، مدیر اجرایی سایت 
Spotify که در کمتر از یک 
سال موفق به ارائه بیش از 

شش میلیون قطعه موسیقی 
به کاربران آن الین شد 

من مخترع نیستم، فقط می خواهم 
هر چیزی را بهتر کنم.

انزو فراری، موسس 
شرکت فراری، تولید کننده 
اتومبیل های سوپراسپورت

حق همیشه هم با مشتری نیست! 
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جی.آر.دی تاتا، بازرگان 
هندی – فرانسوی و بنیان گذار 

شرکت خودروسازی تاتا
من هرگز عالقه ای به پول درآوردن 
نداشتم و هیچ کدام از تصمیم هایم 
را تحت تاثیر این مسئله نگرفتم 
که آیا کاری که می کنم، پول 
و ثروت به همراه دارد یا نه. 

جان دی. راکفلر، سرمایه دار  و 
بنیان گذار شرکت نفتی استاندارد 
اویل مهم تر از این که کارتان را 

درست انجام دهید، این است که 
بگذارید دیگران ببینند که شما 
کارتان را درست انجام می دهید. 

لری الیسون، از بنیان گذاران و 
مدیرعامل شرکت اوراکل، یکی 
از شرکت های عمده در زمینه 

نرم افزارهای پایگاه داده
وقتی دست به نوآوری می زنید، 
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 کمپانی مان را می فروختیم 

و وقتمان را به استراحت 
در ساحل می گذراندیم.

جک ما، کارآفرین، صنعت گر 
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 سرمایه گذار 
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 

موفقیت آمیز کارهایی کسب می کنید 
که واقعا سخت و دشوار است. 
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  پریچهـر طاهـری  

بی خانمان میلیون دالری

لکنل ساندرز چطور شکست را

ه  غذا�ی �ی ب
ن

ن ز� �ی رگ �ت ن دور زد و �ب

شفست فود دنیا را ساخت؟
زار

گ
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عبـارت  مخفـف   )KFC( کی اف سـی 
انگلیسـی Kentucky Fried Chicken به 
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 
شکسـت های  اگرچـه  و 
ریـز و درشـتی را تجربـه 
توانسـت  امـا  کـرد، 
آن هـا را تبدیـل بـه پلی 
کنـد  پیـروزی  بـرای 

صاحـب  بزرگ تریـن  تـا 
فسـت فود  غذایـی  زنجیـره  

دنیـا شـود.
 

ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است!
کلنـل سـاندرز در سـال 1890 بـه دنیـا آمـده 
و از سـال 1930 مـرغ کنتاکـی می فروخـت، 
راه  را  خـود  شـخصی  کسـب وکار  وقتـی  امـا 
می انداخـت، بیـش از 70 سـال سـن داشـت. 
راه  را  خـود  رسـتوران  این کـه  از  قبـل  تـا  او 
بینـدازد، شـغل های زیـادی را امتحـان کـرده 
بـود؛ از کار در راه آهـن و فـروش بیمـه گرفتـه 
تـا راه انـدازی کشـتی ها و قایق هـای تفریحـی. 
او حتـی بـه مـدت پنـج سـال وکیـل بـود و 
در  کـه  زمانـی  از  امـا  می کـرد،  حقوقـی  کار 
یـک دادگاه بـه مـوکل خـودش حملـه کـرد، 
دیگـر در ایـن شـغل نمانـد. البتـه تجربه هـای 
پراکنـده ای کـه در ایـن مـدت به دسـت آورده 
بـود، خیلـی در راه انـدازی کی اف سـی به کلنل 
سـاندرز کمـک نکـرد، امـا ایـن مسـئله کـه او 
خیلـی شـغلش را عـوض می کـرد، باعث نشـد 
امیـدش را بـرای پیـدا کـردن کاری کـه واقعـا 
دوسـتش دارد و می توانـد در آن موفـق شـود، 
از دسـت بدهـد. کلنل سـاندرز مصـداق عینی 
کسـانی اسـت که به ایـن ضرب المثـل قدیمی 
اعتقـاد راسـخ دارنـد کـه ماهـی را هـر وقت از 

آب بگیـری، تـازه اسـت.

یـک کار بکنیـد، ولـی هـامن یـک کار را 
بـه بهرتیـن نحـو ممکـن انجـام دهید

ـــی  ـــت کنتاک ـــال 1929 در ایال ـــاندرز در س س
یـــک پمـــپ بنزیـــن راه انداخـــت 
و افتتـــاح رســـتوران شـــخصی 
ــپ  ــن پمـ ــاورت ایـ در مجـ
بـــرای  فقـــط  بنزیـــن 
ـــذای  ـــا غ ـــود، ام ـــوع ب تن
بـــه  کـــه  عالـــی ای 
مـــی داد،  مشـــتری ها 
پمـــپ  شـــد  باعـــث 
روز  بـــه  روز  بنزیـــن 
و  شـــود  شـــناخته تر 
باالخـــره کار بـــه جایـــی 
تصمیـــم  او  کـــه  رســـید 
ـــل  ـــن را تعطی ـــپ بنزی ـــت پم گرف
کنـــد و همـــه تمرکـــزش را روی مدیریـــت 
ـــار  ـــن ب ـــن اولی ـــه ای ـــذارد. البت ـــتورانش بگ رس
ـــتوران  ـــذاران رس ـــی از بنیان گ ـــه یک ـــود ک نب
فســـت فود از کســـب وکار قبلـــی خـــود، 
ــص  ــه در آن تخصـ ــترش آن چـ ــرای گسـ بـ
به عنـــوان  کـــرد.  کناره گیـــری  داشـــت، 
نمونـــه بـــرادران مـــک دونالـــد نیـــز اولیـــن 
ـــاص  ـــو اختص ـــه باربیکی ـــود را ب ـــتوران خ رس
ـــه  ـــدند ک ـــه ش ـــدا متوج ـــا بع ـــد، ام داده بودن
ـــروش  ـــا از ف ـــود آن ه ـــد از س ـــدود 80 درص ح

همبرگـــر بـــه دســـت می آیـــد.
 

تبلیـغ دهـان بـه دهـان بهرتیـن شـیوه 
تبلیغاتـی اسـت

در زمانـی کـه سـاندرز می خواسـت کی اف سـی 
را گسـترش دهـد، نه خبـری از فیس بـوک بود 
نـه اینسـتاگرام کـه مشـتری ها تصویـر غذاهای 
بـا  مجـازی  شـبکه های  روی  را  خوش مـزه 
دیگـران سـهیم شـوند و بـرای سـاندرز تبلیـغ 
روش  از  تمـام  هوشـمندی  بـا  او  امـا  کننـد. 
تبلیغـات شـفاهی اسـتفاده کـرد که ایـن روش 
را از کتابـی تحت عنـوان »ماجراهای خوب غذا 
خـوردن« نوشـته  دانکن هاینـز وام گرفتـه بود.
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تسلیم شدن قدغن  

تجارت سـاندرز روزبه روز به رشـد و شـکوفایی 
خـود ادامـه داد تـا جایـی که در سـال 1950، 
لقـب  سـاندرز  بـه  کنتاکـی  ایالـت  فرمانـدار 
غیرنظامـی کلنـل را اعطـا کـرد و بعـد از ایـن 
بـود کـه او تصمیـم گرفـت امتیـاز رسـتوران 
بیشـتر  شـعبه های  ایجـاد  هـدف  بـا  را  خـود 
در  او  کنـد.  اعطـا  دیگـران  بـه  آمریـکا  در 
سـال 1952 شـروع بـه فـروش امتیـاز »مـرغ 
سـوخاری کنتاکـی« بـه رسـتوران های محلـی 
کـرد و از هـر کدام از رسـتوران ها بـرای فروش 
مرغ هـای سـوخاری کی اف سـی چهـار سـنت 
حاضـر  حـال  در  اگـر  درحالی کـه  می گرفـت. 
سـرهنگ  تصویـر  بخواهـد  آمریـکا  در  کسـی 
سـاندرز و پـودر مـرغ کنتاکـی اش را بـاالی در 
رسـتورانش نصـب کنـد، باید 50 هـزار دالر به 

ایـن شـرکت پرداخـت کنـد.
در سـال 1955، یـک بزرگـراه میـان ایالتـی 
بـرای برگـزاری دربی در کنتاکی سـاخته شـد 
کـه از بیـن رسـتوران سـاندرز عبـور می کرد و 
همین مسـئله باعث شـد تا رسـتوران سـاندرز 
مشـتریان خود را از دسـت بدهد. او رستورانش 
بـا ضـرر بسـیار فروخـت،  را در سـال 1956 
حقـوق  و  پس انـداز  کمـی  تنهـا  درحالی کـه 

بازنشسـتگی بـرای او باقـی مانده بود. سـاندرز 
در ایـن زمـان 65 سـاله بود و آرتروز شـدیدی 
داشـت. شـاید هر کسـی به جای سـاندرز بود، 
سـعی می کـرد بـا همـان حقـوق بخـور و نمیر 
بازنشسـتگی سـال های باقی مانـده عمـرش را 

بگذرانـد. امـا سـاندرز چنیـن مـردی نبود.
ـــه  ـــی ب ـــه رانندگ ـــروع ب ـــود ش ـــین خ ـــا ماش او ب
ســـمت رســـتوران های مختلـــف در سرتاســـر 
ــرای  ــا بـ ــرد تـ ــعی می کـ ــرد و سـ ــور کـ کشـ
ـــد.  ـــدا کن ـــی پی ـــود نمایندگ ـــی خ ـــرغ کنتاک م
درنهایـــت، موفقیـــت بـــه ســـمتش آمـــد، 
به طوری کـــه وقتـــی ســـاندرز تجـــارت خـــود 
را در ســـال 1964 بـــه فـــروش رســـاند، بیشـــتر از 
ـــود  ـــه وج ـــکا ب ـــی در آمری 600 شعبه  کی اف س

ـــود. ـــده ب آم
شـرکت کی اف سـی در حـال حاضر معروف ترین 
رسـتوران زنجیـره ای جوجه مرغ در دنیاسـت که 
از سـال 1997 تحت مالکیت گروه تجاری )برند( 
»یـام« قـرار گرفتـه اسـت و هـر روز بیـش از 12 
از 15 هـزار شعبه کی اف سـی در  میلیـون نفـر 
تهیـه  را  ناهـار خـود  یـا  سراسـر جهـان شـام 
می کنند. شـهرت این رسـتوران بـه دلیل فروش 
مرغ سـوخاری اسـت کـه از ترکیب 11 نـوع مواد 
گیاهی و ادویه جات درسـت شـده و کلنل ساندرز 
 .50 سـال پیـش آن را ابـداع کرده اسـت
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  بابـک جمالـی 

فین تک ها؛ آینده کسب وکارهای حوزه مالی
موج استارت آپ های مبت�ن �ب فناوری های مایل در راه اند
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 )Financial technology(مالی فناوری 
نامیده   )FinTech( فین تک  اختصار  به  که 
می شود، از دیدگاه اقتصادی نوعی صنعت است 
بهبود  هدف  با  شرکت ها  از  مجموعه ای  از  که 
عملکرد خدمات مالی با کمک فناوری تشکیل 
فناوری  شرکت های   کلی  صورت  به  شده اند. 
سعی  که  هستند  نوپا  کار  یا  استارت آپ  مالی 
مالی  سیستم های  در  را  واسطه ها  می کنند 
که  را  موسسات سنتی  و  کنند  متداول حذف 
کمتر به نرم افزارها وابسته اند، به چالش بکشند. 
شهر  در  دیجیتال  پژوهش های  ملی  مرکز 
دوبلین ایرلند فناوری مالی را این گونه تعریف 
مفهوم  این  مالی.  در خدمات  نوآوری  می کند: 
به مرور کلی تر می شود و به موارد دیگری هم 
تعمیم می یابد، مانند تازه واردهای دنیای اقتصاد 
که با بازیگران موجود در بخش های مختلف در 
دیجیتال  پول  مانند  مواردی  و حتی  رقابت اند 
شامل  مالی  )Bitcoin(فناوری  بیت کوین  یا 
راه حل ها و نوآوری هایی در خدمات، فرآورده ها 
با  حوزه هایی  در  که  اقتصادی،  مدل های  یا 

یکدیگر متفاوت اند.
بخش  به عنوان  بیمه  و  بانک داری  بخش  الف( 
جدید  راه حل های  و  هستند  اقتصادی  بالقوه 
In� بیمه   فناوری  بیشتر  بیمه  صنعت   در 

surTech نامیده می شود. 
ب( نوآوری ها در ارتباط با بخش های اقتصادی 
مختلف متفاوت است. به عنوان مثال اطالعات 
مالی، پرداخت، سرمایه گذاری، مشاوره و تلفیقی 
پرداخت های  در  نوآوری  مثال  یک  آن ها،  از 

غیرحضوری است. 
از  اقتصادی  بخش  نظر  مورد  مشتری  ج( 
دیدگاه بانک داری خرد، خصوصی و مشارکتی 
و هم چنین بیمه های عمر و غیر عمر متفاوت 
پایه  بر  بیمه های  مثال،  به عنوان  است. 
پرداختی  نرخ   )Telematics( تله ماتیکس 
مشتریان را بر اساس رفتارهای آن ها در حوزه 
بیمه غیر عمر می سنجد. برهمکنش ها می تواند 
 ،)C2C( مشتری  به  مشتری  صورت  به 
و کسب وکار   )B2B( به کسب وکار  کسب وکار 

به مشتری )B2C( باشد. 
ه( نوآوری های اقتصادی بر اساس جایگاه بازار 
تکمیلی  خدمات  برخی  است.  متفاوت  آن ها 
مانند سیستم های مدیریت مالی شخصی ارائه 
مانند  رقابتی  راه حل های  بر  بعضی  و  می کنند 
 peer�to�peer(  سیستم قرض همتا به همتا

lending(  متمرکزند. 

داده هایی که فرصت ها را نشان می دهند
بین  مالی  فناوری  در  جهانی  سرمایه گذاری 
برابر   12 از  بیش   2014 تا   2008 سال های 
 12 از  بیش  به  دالر  میلیون   930 از  و  شده 
صنعت  است.  داشته  افزایش  دالر  میلیارد 
نوظهور خدمات مالی طی چندین سال گذشته 
از نرخ رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و بر 
اساس اعالم شهرداری لندن بیش از 40 درصد 
از نیروی کار پایتخت بریتانیا در حوزه خدمات 
فناوری و مالی شاغل اند. شرکت های فندینگ 
Nut�( ناتمگ   ،)FundingCircle )سیرکل 
meg(  و ترانسفروایز )TransferWise(  از 
شرکت های مهم ارائه خدمات فناوری مالی در 
لندن هستند. در اتحادیه اروپا در سال 2014 
حدود 1/5 میلیارد دالر در شرکت های فعال در 
فناوری مالی سرمایه گذاری شد که شرکت های 
میلیون   539 از  بیش  مقصد  لندن  در  فعال 
این پول ها بوده است و 306 میلیون  از  دالر  
بود و 266  دالر سهم شرکت های آمستردامی 
مالی  خدمات  کمپانی های  در  دالر  میلیون 
است.  شده  سرمایه گذاری  سوئد  استکهلم  در 
میزان  باالترین  سوئد  پایتخت  لندن  از  بعد 
اروپا  اتحادیه  کل  در  را  مالی  سرمایه گذاری 
دارد. در ایاالت متحده آمریکا هم فناوری مالی 
رشد خوبی داشته و شرکت های معروفی مانند 
 ،)Money.net( نت  مانی   ،)IEX( آیایایکس 
فعال اند.  زمینه  این  در   )Square( اسکوئر 
این  در  پیشرفت ها  اقیانوسیه  و  آسیا  در حوزه 
مالی  خدمات  مرکز  یک  ایجاد  شامل  زمینه 
خدمات  فناوری  آزمایشگاه  یک  و  سیدنی  در 
مالی در هنگ کنگ است. از دیدگاه تحقیقات 
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انجمن  مالی،  فناوری  زمینه  در  آکادمیک 
علمی داده های مالی توسط تعدادی از فعاالن 
مصنوعی،  هوش  حوزه های  در  دانشگاهی 
یادگیری ماشینی و فناوری پروسه درک زبان 
هدف  با  انجمن  این  است.  شده  پایه گذاری 
تحقیقات  زمینه  در  پژوهشی  بستر  یک  ایجاد 
علوم کامپیوتر و آمار سرمایه گذاری ایجاد شده 
است. از دیدگاه اقتصادی شرکت فناوری مالی 
وارتن )Wharton( در دانشکده وارتن دانشگاه 
پنسیلوانیا در اکتبر سال 2014 با هدف ارتباط 
فعاالن  با  دانشگاهیان  و  نوآوران، پژوهش گران 

این صنعت ایجاد شد.

معرفی چند استارت آپ مطرح فین تک
 )ZhongAn( ژونگ آن

آن الین  بیمه  شرکت  یک  ژونگ آن  بیمه 
داده های  فناوری  از  ژونگ آن  است.  نوآورانه 
بزرگ برای ارائه خدماتی چون مدیریت ریسک 
طراحی  اتوماتیک،  تعهدات  سرمایه گذاری، 
می کند.  استفاده  خسارت  ادعای  و  محصوالت 
شانگهای  در   2013 سال  در  شرکت  این 
در  که  است  شرکتی  اولین  و  شد  پایه گذاری 
چین بیمه نامه آن الین صادر می کند. ژونگ آن 
بابا  علی  هلدینگ  گروه  بین   همکاری  نوعی 
)شرکت خدمات الکترونیک(، هلدینگ تنسنت 
)شرکت ارائه خدمات آن الین بازی  و شبکه های 
اجتماعی( و شرکت بیمه پینگ است. ژونگ آن 
خدمات  از  گسترده ای  مجموعه  عرضه کننده 
بازار چین است  بیمه ای به صورت آن الین در 
مختلف  گروه های  از  مشتریانی  به  بیشتر  و 
و  می کند  ارائه  خدمات  اجتماعی-اقتصادی 
تمرکز خدمات شرکت هم بیشتر بر بیمه سفر، 
موفق  شرکت  این  است.  تصادفات  و  سالمت 
 931 حدود  در  میالدی   2015 سال  در  شده 
مختلف،  بخش های  از  سرمایه  دالر  میلیون 
به  را  چین  داخلی  بانک  بزرگ ترین  ازجمله 
بیش  دارد  تصمیم  ژونگ آن  کند.  جلب  خود 
در  چین  کشور  داخل  در  دالر  میلیارد  دو  از 
زمینه فناوری مالی برای سال 2016 میالدی 

این  مدیرعامل  باشد.  داشته  سرمایه گذاری 
شرکت می گوید ژونگ آن اولین و تنها شرکت 
است  آن الین  صورت  به  بیمه  خدمات  ارائه 
کمیسیون  از  را  فعالیتش  مجوز  توانست  که 
بیمه  بیمه دریافت کند و در زمینه  تنظیمات 
بیمه ای  اطالعات  خدمات  و  تصادفات  اجباری 
فعال است. بنیان گذاران این شرکت خصوصی، 

جک ما، پونی ما و ما مینژ هستند. 

  )Oscar( اسکار
در  فناوری  از  استفاده  بر  اسکار  شرکت 
بهداشتی-درمانی  خدمات  کل  ساده  سازی 
و  فناوری  متخصصان  از  تیمی  است.  متمرکز 
در  موجود  سیستم  بهداشتی-درمانی  خدمات 
ایاالت متحده آمریکا را مورد پایش قرار داده اند 
نداشتند.  تجربه مشتریان چندان رضایت  از  و 
در پاسخ به این نقص های موجود آن ها در حال 
بررسی و ابداع سیستم جدیدی هستند. هدف 
جدید  سیستمی  ایجاد  اسکار  تیم  متخصصان 
برای مدیریت خدمات درمانی، پروسه ادعا های 
پزشکی، کنترل هزینه های بهداشتی-درمانی و 
وجود  با  است.  خدمات  این   شفافیت  افزایش 
در  متخصصان  موجود  پیچیدگی های  تمام 
حال هوشمند و آسان ترسازی سیستم خدمات 
بهداشتی-درمانی هستند. به گفته جاش کاشنر 
این  مدیرعامل  هم چنین  و  بنیان گذاران  از 
شرکت، اسکار زمانی بنیان گذاری شد که قبض 
بیمه خودمان را نگاه می کردیم و متوجه معنا 
و مفهوم آن نمی شدیم. اسکار در سال 2013 
میالدی در نیویورک ایجاد شد. کوین ناظمی و 
ماریو شلوسر از دیگر بنیان گذاران این شرکت 

هستند. 

)Wealthfront(  ولت فرانت
سرمایه گذاری  خدمات  ارائه دهنده  فرانت  ولت 
زمینه  در  تجربیات جهانی  که  است  اتوماتیک 
خدمات مالی را با تکنولوژی روز برای مدیریت 
قابل  و  مناسب  قیمت  با  سرمایه گذاری  دقیق 
تلفیق  یکدیگر  با  بودجه ای  هر  برای  پرداخت 
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مدیریت  به  دسترسی  فرانت  ولت  است.  کرده 
بدون  برای همگان  را  درازمدت سرمایه گذاری 
وجود هزینه های باال آسان کرده است. هدف این 
تیم فراهم آوری دسترسی به مشاوره با کیفیت 
باال در حد و اندازه ای که توسط موسسات مالی 
و مدیران خصوصی ثروت ارائه می شود )مانند 
مدیریت و تعدیل مالیات( اما بدون هزینه های 
ناش،  ادم  گفته  به  باالست.  بسیار  و  آن چنانی 
نگران  شرکت  این  فرانت،  ولت  مدیرعامل 
زیرا  نیست،  بزرگ  شرکت های  رقابتی  فاصله 
را  جدید  خدمات  و  راه کارها  نمی توانند  آن ها 
با سرعت مناسب ارائه دهند. هدف ولت فرانت 
تمرکز بر معنا کردن سرمایه گذاری برای نسل 
جدید سرمایه گذاران است. این شرکت در سال 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  و  پالو آلتو  در   2011
بنیان نهاده شد. پایه خدمات این شرکت ارائه 
راه کار برای سرمایه گذاری آسان و بدون دردسر 
برای  مالیاتی  مشکالت  حذف  هم چنین  و 
مشتریان است. دانیال کرول و اندی راشلف از 
دیگر مدیران ارشد و بنیان گذاران این شرکت 
سرمایه گذاری  مشاوره  تیم  مدیر  هستند. 
اقتصاد دان  مالکیل،  برتون  دکتر  فرانت  ولت 
در  تصادفی  »پیاده روی  کتاب  نویسنده  و 
متنوع سازی  برنامه ها  پایه  است.  وال استریت« 

سود با سرمایه گذاری در بخش های مختلف و 
امکان  بهینه سازی  با  هم  از  دور  عمدتا  متنوع 
به  افراد  است.  ریسک سرمایه گذاران  تحمل  و 
صورت یکسان در جهات مختلف سرمایه گذاری 
می کنند و در درازمدت به سود مورد نظر خود 
مستمر  صورت  به  سرمایه گذاری  می رسند. 
شود  تنظیم  سود  تا  می شود  پایش  و  بررسی 
و شانس موفقیت افزایش یابد. هم چنین امکان 
بررسی  مختلف  زمینه های  در  مالیاتی  تعدیل 
می شود تا همه چیز درنهایت به نفع مشتریان 

تمام شود.

)Qufenqi( کفنگی
الکترونیک  خدمات  ارائه  شرکت  یک  کفنگی 
دانش آموزان،  به  اقساطی  فروش  برای 
اولویت  است.  چین  در  شاغالن  و  دانشجویان 
هوشمند،  تلفن های  فروش  شرکت  این  اول 
صورت  به  دیجیتال  تجهیزات  سایر  و  لپ تاپ 
آن الین است و به مشتریان اجازه می دهد خود 
الگوی پرداخت اقساط ماهانه را انتخاب کنند. 
الکترونیک  بهای تجهیزات  مشتریان می توانند 
پرداخت  سال  دو  طی  را  خود  خریداری شده 
کنند. به عالوه سایت این شرکت به دانشجویان 
اجازه می دهد برای هم کالسی های خود نوعی 
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دانشجویی  خوردنی  فروش  دیجیتال  مغازه 
ژیائوتونگ  دانشگاه  تحقیقات  بیندازند.  راه 
دانشجو  میلیون   30 تقریبا  که  می دهد  نشان 
مشغول  کشور  این  مختلف  دانشگاه های  در 
تحصیل اند. این گروه بزرگ تعداد قابل توجهی 
این  خدمات  می کند.  ایجاد  بالقوه  مشتری 
محصالن،  جوان،  نسل  مناسب  بیشتر  شرکت 
و  ماهانه  اقساط  کارمند هاست.  و  دانشجویان 
قیمت نهایی برای هر وسیله ای که برای فروش 
عرضه می شود، روشن و مشخص است. شرکت 
کفنگی به تازگی اعالم کرد که موفق شده 200 
علی  گروه سرمایه گذاری  میلیون دالر سرمایه 
بابا، کالندز، بلو ران و  ونچرز را به خود جذب 
در  شرکت  این  موفقیت  پنجمین  این  کند. 
جذب سرمایه است که عدد دارایی های آن را 
میلیون دالر می رساند. شعار  از 400  بیش  به 
شرکت کمک به دانشجویان در کسب کردیت 
سال  در  خصوصی  شرکت  این  است.  مالی 
مین  وسیله  به  چین  پکن  در  میالدی   2014

لو بنا نهاده شد. 

)Funding Circle( فاندینگ سیرکل
بنیـان ایـن شـرکت بر اسـاس این ایـده بود که 
در سیسـتم های بانـک داری منسـوخ و قدیمـی 

انقالبـی ایجـاد شـود، بـه گونـه ای کـه همـگان 
بیشـتر و بهتـر از آن منتفـع گردنـد. دفاتـر این 
شـرکت در آمریـکا، انگلسـتان، اسـپانیا، هلنـد 
و آلمـان اسـت. فاندینـگ سـیرکل اولیـن بـازار 
اسـت  کوچـک  کسـب وکارهای  بـرای  بـزرگ 
سـرمایه گذاری  بـرای  بسـتری  ایجـاد  بـا  کـه 
کـه  کوچـک  کسـب وکارهای  از  انتخاب هایـی 
توسـط شـرکت تاییـد شـده اند، فراهم مـی آورد 
کـه می تواننـد بـا بررسـی و آمار و ارقـام یکی یا 
چنـد عـدد را به عنـوان مقصـد پول هـای خـود 
تاییـد  از  پـس  کسـب وکارها  کننـد.  انتخـاب 
سـایت می توانند میزان سـرمایه مـورد نیاز خود 
را اعـالم کننـد و سـرمایه داران هـم می تواننـد 
سـود مورد نظـر را در این بازار دیجیتال روشـن 
سـازند و درنهایـت هـر دو طـرف به یـک توافق  
دسـت یابنـد. »بهتر بـرای سـرمایه گذاران، بهتر 
بـرای کسـب وکار و بهتر برای همگان« شـعار و 
هـدف پایـه ای این شـرکت فناوری مالی اسـت. 
این کمپانی در سـال 2010 در سانفرانسیسـکو 
ایـاالت متحده آمریکا بنیان گذاری شـد. سـمیر 
ایـن  مدیرعامـل  و  بنیان گـذاران  از  دسـایی 
شـرکت اسـت و سـایر افـراد کلیـدی فاندینگ 
سـیرکل شـامل جیمز میکینز، اندرو مولینجر و 
 .سـم  هـاج، همگی از موسسـان آن هسـتند
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  ساقـی احتشـام زاده 

ارزان فروشی که 
جهانی شد
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فروشـگاه  بنیان گـذار  آلبرشـت،  کارل  هانـس 
زنجیـره ای آلـدی )Aldi( که در سـال 2014 
از  یکـی  درگذشـت،  سـالگی   94 سـن  در  و 
کـه  بـود  آلمانـی  کارآفرین هـای  موفق تریـن 
بـا ارزان فروشـی توانسـت بـه موفقیـت جهانی 
دسـت پیـدا کنـد و بـه همـراه بـرادرش تئـو 
راه  شـرکت   70 و  فروشـگاه   4000 از  بیـش 
در  آلـدی  فروشـگاه های  هم اکنـون  بینـدازد. 
حـدود 60  کشـور دنیـا شـعبه دارنـد. کارل 
آلبرشـت، ثروتمندتریـن فرد آلمان و ششـمین 
فـرد ثروتمنـد جهـان، بـا ثـروت 21/5 میلیارد 
دالر، صاحـب سـوپرمارکت زنجیـره ای »آلودی 

سـود« بـا کاالهـای ارزان قیمـت بـود. 
 

ماجرا از کجا رشوع شد؟ 
کارل و تئـــو در یـــک خانـــواده متوســـط در 
اســـن و زیـــر دســـت پـــدری کـــه کارگـــر 
ـــزرگ  ـــود، ب ـــوا ب ـــتیار نان ـــدن و ســـپس دس مع
شـــدند. مـــادر آن هـــا خواربارفروشـــی کوچکـــی 
ـــه اصطـــالح دوره کارورزی  ـــو ب ـــه تئ داشـــت ک
ـــه کارل در  ـــد، درحالی ک ـــود را در آن گذران خ
ـــاده مشـــغول  ـــای آم ـــازه پخـــت غذاه ـــک مغ ی
ـــی دوم و پیوســـتن  ـــه کار شـــد. جنـــگ جهان ب
ـــالی از  ـــد س ـــد چن ـــث ش ـــش باع ـــه ارت کارل ب
ـــال  ـــا در س ـــد، ام ـــب وکار دور باش ـــای کس فض
ـــی دوم  ـــگ جهان ـــان جن ـــس از پای 1946 و پ
ـــه  ـــان را ب ـــب وکار مادرش ـــرادر کس ـــن دو ب ای
دســـت گرفتنـــد و تـــا ســـال 1950، 13 
ـــد.  ـــیس کردن ـــی« تاس ـــر وال ـــازه در »روه مغ

 
تخفیف بده مشرتی جمع کن 

ـــه در  ـــتند ک ـــده ای داش ـــت ای ـــرادران آلبرش ب
ـــا  ـــود. آن ه ـــتازانه ب ـــد و پیش ـــود جدی ـــوع خ ن
فروشگاه هایشـــان  در  گرفتنـــد  تصمیـــم 
ــی  ــور قانونـ ــه به طـ ــی را کـ ــر میزانـ حداکثـ
از  قبـــل  کاال  قیمـــت  از  می تواننـــد 
فـــروش کـــم کننـــد )حـــدود ســـه درصـــد( 
ـــر   ـــتری در نظ ـــرای مش ـــف ب ـــوان تخفی به عن
بگیرنـــد. درحالی که رقیبانشـــان در بـــازار 

ـــزم  ـــف مل ـــت تخفی ـــرای دریاف ـــتریان را ب مش
بـــه جمـــع آوری برچســـب های تخفیـــف 
و  جمـــع آوری  از  پـــس  تـــا  می کردنـــد 
ـــان  ـــداری از پولش ـــد مق ـــا بتوانن ـــال آن ه ارس

را پـــس بگیرنـــد. 
 

نه به تبلیغات 
بـــرادران آلبرشـــت هم چنیـــن کاالهایـــی 
را کـــه در فروشـــگاه ها خـــوب بـــه فـــروش 
ـــت، از  ـــی نداش ـــتری چندان ـــید و مش نمی رس
فهرســـت کاالهـــای موجـــود در فروشگاهشـــان 
حـــذف می کردنـــد. آن هـــا در ایـــن دوره 
ــا  ــات و تـ ــدون تبلیغـ ــد بـ ــعی می کردنـ سـ
ـــدازه  ـــتن ان ـــه داش ـــک نگ ـــن کوچ ـــای ممک ج
آن قـــدر  را  هزینه هـــا  فروشگاه هایشـــان، 
کـــه می شـــود کاهـــش دهنـــد تـــا مجبـــور 
ـــوند.  ـــان نش ـــت اجناسش ـــردن قیم ـــاال ب ـــه ب ب
زمانـــی کـــه دو بـــرادر در ســـال 1960 شـــرکت 
ـــد، همـــه فکـــر  ـــه دو بخـــش تقســـیم کردن را ب
ـــد  ـــت خواهن ـــا ورشکس ـــه آن ه ـــد ک می کردن
شـــد، درحالی کـــه در همـــان زمـــان آن هـــا 
ـــاالنه 90  ـــد س ـــگاه و درآم ـــک 300 فروش مال
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ــان در آن  ــج آلمـ ــول رایـ ــه پـ ــون )بـ میلیـ
زمـــان( بودنـــد. کارهـــای فروشـــگاه آلـــدی 
ــن  ــه ایـ ــد، بـ ــیم شـ ــرادر تقسـ ــن دو بـ بیـ
ـــودآورتر  ـــش س ـــرل بخ ـــه کارل کنت ـــکل ک ش
آلـــدی )جنـــوب( و بـــرادرش تئـــو کنتـــرل 
ـــا  ـــد. ب ـــده گرفتن ـــه عه ـــمال( را ب ـــدی )ش آل
ــال  ــا از سـ ــن گروه هـ ــر دوی ایـ ــه هـ این کـ
1966 از لحـــاظ قانونـــی و مالـــی کامـــال 
ــان  ــواره روابطشـ ــد، همـ ــده بودنـ ــدا شـ جـ
را روابطـــی دوســـتانه نامیده انـــد. آن هـــا 
ــد  ــار برنـ ــن بـ ــرای اولیـ ــال 1962 بـ در سـ
 )Albrecht�Discount( ــدی ــگاه آلـ فروشـ
ـــمال در  ـــدی ش ـــروه آل ـــد. گ ـــی کردن را معرف
حـــال حاضـــر شـــامل 35 شـــعبه مســـتقل 
ــگاه و  ــدود 2500 فروشـ ــا حـ ــه ای بـ منطقـ
گـــروه آلـــدی جنـــوب شـــامل 31 کمپانـــی 
بـــا 1600 فروشـــگاه اســـت. آلـــدی شـــمال 
مختـــص بازارهایـــی چـــون بـــازار بلژیـــک، 
هلنـــد، لوکزامبـــورگ، فرانســـه، اســـپانیا، 
ـــوب  ـــدی جن ـــت. آل ـــارک اس ـــال و دانم پرتغ
ــکا،  ــده آمریـ ــاالت متحـ ــای ایـ ــم بازارهـ هـ
ایرلنـــد، ســـوییس،  بریتانیـــا،  اســـترالیا، 

ــد.  ــش می دهـ ــره را پوشـ ــلوونی و غیـ اسـ

 
ــخر  ــورد متسـ ــی مـ ــی ارزان فروشـ وقتـ

می گیـــرد قـــرار 
راز و رمز اسـتقبال مشـتری ها از فروشـگاه های 
آلـدی ارزان بـودن کاالهـا بـود کـه از سـوی 
و  می گرفـت  قـرار  تمسـخر  مـورد  خیلی هـا 
حتـی مردم تصـور می کردنـد که پاییـن بودن 
قیمـت کاال نشـانه بی کیفیـت بـودن آن اسـت 
و فقـط مشـتری هایی بـه آلـدی می رونـد کـه 
از وضعیـت مالـی ضعیفـی برخـوردار هسـتند. 
فروشـگاه  ایـن  ارزش  این کـه  وجـود  بـا  امـا 
توسـط بسـیاری از افـراد زیـر سـوال می رفت، 
هیچ گاه از سـودآوری اش کاسـته نشـد. درواقع 
به تدریـج بسـیاری از مصرف کننـدگان آلمانـی 
دریافتنـد کـه آلـدی و محصوالتـش مسـتحق 
نیسـتند کـه این طور بـی ارزش شـوند. به مرور 
قیمت هـای  کـه  شـدند  متوجـه  مشـتری ها 
قابـل  کامـال  نیـز  اقتصـادی  نظـر  از  پاییـن 
توجیـه اسـت. ایـن تغییر با بـه بازار فرسـتادن 
کتاب هـای آشـپزی ای کـه فقـط از مـواد اولیه 
آلـدی اسـتفاده می کردنـد، تسـریع و درنهایت 
منجـر بـه ظهـور گـروه بزرگـی از طرفـداران 

 .آلـدی در آلمـان شـد
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تاریـخ از شـاخه های مهـم علوم انسـانی اسـت 
موسسـات  و  دانشـگاه ها  از  بسـیاری  در  کـه 
بـه  و خـود  تدریـس می شـود  علمـی جهـان 
در  می شـود.  تقسـیم  گوناگونـی  شـاخه های 
تقسـیم بندی تاریـخ شـیوه های فراوانـی وجود 

دوره ای  بررسـی های  از  دارد؛ 
یا سلسـله ای یـا پادشـاهی و... 
تـا معاصـر و کهـن و باسـتانی 
مختلـف  شـیوه های  انـواع  و 
که بـرای مورخان وجـود دارد. 
بحـث دیگـر تاریخ فلسـفه علم 
بـا  تاریـخ  ارتبـاط  یـا  تاریـخ 
دیگر شـاخه های علوم انسـانی 
اسـت که مـورد توجه بسـیاری 

اسـت.  پژوهش گـران  از 
کشـورهای  از  بسـیاری  در 
بسـیاری  مورخـان  جهـان 
بوده انـد کـه تاریـخ ملـت خود 
یـا دیگر ملـل را نگاشـته اند. از 
هـرودوت و گزنفـون در یونـان 

باسـتان تـا طبـری و مسـعودی و ابـن اثیـر و 
ابـن خلـدون در جهـان اسـالم و ویـل دورانت 
تاریخ هایـی  نـگارش  پـی  در  غـرب، همـه  در 
از  عـادی  مـردم  و  متخصصـان  تـا  بوده انـد 
گذشـته خـود اطـالع کسـب کننـد. در ادب 
توجـه  مـورد  دیربـاز  از  تاریـخ  علـم  فارسـی 

اسـت.  بـوده  نویسـندگان  و  شـاعران 
بـا  تاریخـی  مسـائل  از  بسـیاری  گذشـته  در 
اسـاطیر و غیرواقعیـات آمیختـه بـود و حتـی 
امـروزه هـم بسـیاری از مورخان به طـور دقیق 
نمی تواننـد مرزهـای اسـاطیر و واقعیـت را در 
تاریـخ پی گیـری کننـد و بـه قـول بسـیاری از 
مورخـان: تاریـخ، تاریک اسـت. به هـر روی در 
زبـان فارسـی نیـز تاریـخ از دیرباز مـورد توجه 
تاریـخ  شـاعران و نویسـندگان بـوده اسـت و 
ایـران کهـن موضوع مهـم شـاهنامه های منثور 
مفصلـی  بحـث  خـود  کـه  بـوده  منظومـی  و 
چـون  تاریخ هایـی  شـاهنامه ها،  از  پـس  دارد. 
و  جوینـی  و  راحته الصـدور  و  بیهقـی  تاریـخ 

بسـیاری از تاریخ هـای دیگـر در ادب فارسـی 
نگاشـته شـدند و از دوره مغـول بـه بعـد تعداد 
یافـت؛  چشـم گیری  افزایـش  تاریخ هـا  ایـن 
به طوری کـه مشـخصه مهـم نویسـندگان دوره 
مغـول روی آوری آنـان بـه تاریخ نویسـی بـود. 
تاریخ هـای  از  یکـی 
در  کـه  مهمـی  بسـیار 
دوره مغـول نوشـته شـده، 
جامع التواریـخ بـود کـه زیر 
رشـیدالدین  خواجـه  نظـر 
فضـل اهلل همدانـی )حـدود 
قمـری(   718 تـا   648
و  اسـت  شـده  نوشـته 
جهـان  کل  تاریـخ  شـامل 
اسـت. خواجه رشـیدالدین 
فضـل اهلل ابتـدا تاریخ مغول 
را  غازان خانـی  تاریـخ  یـا 
بـه  آن  از  پـس  و  نوشـت 
مغـول،  خـان  خواسـت 
کـه  را  جهـان  تاریـخ  کل 
تـا آن زمـان توانسـته بـود بـه دسـت بیـاورد، 
بـه تاریـخ خـود افـزود، ماننـد تاریـخ قیاصـره، 
تاریـخ فرنـگ، تاریخ ایران و اسـالم و... مجموع 
ایـن کتاب هـای تاریخـی تاکنـون حـدود 17 
محمـد  اسـتاد  تصحیـح  بـا  کـه  شـده  جلـد 
روشـن و در مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب 
منتشـر شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
خواجـه رشـیدالدین خـود به تنهایـی همه این 
کتاب هـا را ننوشـته اسـت، بلکـه او تعـدادی 
اقصی نقـاط  از  را  مورخـان  و  نویسـندگان  از 
جهـان گـرد آورده بـود و آنان زیـر نظر خواجه 
رشـیدالدین ایـن اثـر را تدوین کرده انـد و این 
موضـع از تفاوت هـای سـبکی کـه در ایـن اثـر 

هویداسـت.  دارد،  وجـود 
بررسـی  اسـت  قـرار  ایـن جسـتار  در  آن چـه 
شـود، ایـن اسـت کـه خواجـه رشـیدالدین )یا 
نویسـندگان جامع التواریـخ( دارای چهارچـوب 
فکـری خاصـی بـرای تاریـخ بـوده و وجهـه ای 
کامـال 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 زبان هـا و 
منابـع سـرزمین خـود هم آشـنا بوده انـد. البته 
ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه همـه مطالـب 
ایـن کتـاب از صحـت باالیـی برخوردار باشـد؛ 
آن چنـان کـه در بخش هـای مختلـف کتـاب 
جامع التواریخ با مطالب افسـانه ای و اسـاطیری 
امـا  مواجهیـم.  هـم  بغض آلـود  گاه  حتـی  و 
به هرحـال همیـن کـه خواسـته تاریـخ جهانی 
را بـا متخصصـان مربـوط به همان سـرزمین ها 

بنـگارد، اهمیـت دارد. 
اســـالم  و  ایـــران  تاریـــخ  بخـــش 
خیلـــی  ادبـــی  نظـــر  از  جامع التواریـــخ 
ــاب  ــن کتـ ــای ایـ ــر بخش هـ ــش از دیگـ بیـ
ـــو  ـــک س ـــت و ارزش دارد. از ی ـــی اهمی تاریخ
ــاعرانه تری را از  ــن شـ ــش لحـ ــن بخـ در ایـ
نویســـنده )یـــا نویســـندگان( جامع التواریـــخ 
مقـــدار  دیگـــر،  ســـویی  از  می بینیـــم، 
بســـیاری از اشـــعار شـــاعران دیگـــر نیـــز در 
ـــخ  ـــن بخـــش اســـتفاده شـــده و از نظـــر تاری ای
شـــعر فارســـی هـــم ایـــن بخـــش دارای 
ــیاری  ــات بسـ ــه ابیـ اهمیـــت اســـت؛ چراکـ
ــود دارد.  ــی را در خـ ــاهنامه فردوسـ را از شـ
هم چنیـــن اشـــعار بســـیاری از نظامـــی و 
ــن  ــیرالملوک ابـ ــی از سـ ــار و بخش هایـ عطـ
ـــش  ـــه بخ ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــع در آن آم مقف
ــخ  ــالم از جامع التواریـ ــران و اسـ ــخ ایـ تاریـ
ــرای  ــد و راه را بـ ــژه می بخشـ ــخصی ویـ تشـ
پژوهش هـــای بیشـــتر بـــر ایـــن اثـــر از 

ــذارد.  ــاز می گـ ــی بـ ــای ادبـ زوایـ
در مقدمـــه آغازیـــن بخـــش تاریـــخ ایـــران 
از جامع التواریـــخ، مطالبـــی در  اســـالم  و 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــخ آم ـــم تاری ـــت عل اهمی
ـــوزه  ـــن در ح ـــای امروزی ـــه دیدگاه ه ـــه ب توج
ـــد. در  ـــمند باش ـــد ارزش ـــخ می توان ـــم تاری عل
ایـــن بخـــش اشـــاره وار بـــه برخـــی از ایـــن 
در  تاریـــخ  علـــم  زمینـــه  در  دیدگاه هـــا 
ـــد.)الزم  ـــد ش ـــه خواه ـــخ پرداخت جامع التواری

ـــن  ـــس از ای ـــر کجـــا پ ـــه ه ـــر اســـت ک ـــه ذک ب
جامع التواریـــخ گفتـــه می شـــود، منظـــور 

بخـــش تاریـــخ ایـــران و اســـالم اســـت.( 
ـــر  ـــخصه ه ـــف، مش ـــخ: تعری ـــف  تاری 1. تعری
ــخ  ــت و در جامع التواریـ ــی اسـ ــث علمـ بحـ
نیـــز در ابتـــدای کتـــاب در تعریـــف تاریـــخ 
جملـــه  از  آمـــده،  مســـتوفایی  مطالـــب 
می گویـــد: »تعییـــن وقتـــی اســـت کـــه 
ـــه از  ـــی را ک ـــت زمان ـــدان وق ـــد ب ـــبت دهن نس
ـــات  ـــس از آوردن تعریف ـــد« و پ ـــب آن آی عق
گوناگـــون می گویـــد: »بـــه هـــر وجـــه بـــه 
ــر آن  ــخ را بـ ــه تاریـ ــارات کـ ــالف عبـ اختـ
اطـــالق کرده انـــد، ایـــن تعریفـــات مذکـــوره 

بـــر تاریـــخ صـــادق اســـت.«
2. وجــه تســمیه: در جامع التواریــخ بــرای واژه 
ــم  ــخ وجــه تســمیه  و ریشه شناســی را ه تاری
ــدان  ــروزه ب ــش ام ــه در دان ــد ک ــر می کن ذک
اتیمولــوژی نیــز گوینــد. البتــه در این کــه 
ــه  ــا چ ــی ت ــمیه و ریشه شناس ــه تس ــن وج ای
ــت،  ــاعرانه اس ــه و ش ــا عامیان ــی ی ــد علم ح
ــا از آن جهــت  فعــال محــل بحــث نیســت. ام
کــه بــرای بحــث خــود اســتنباط خــاص خــود 
را نیــز دارد، اهمیــت دارد: »و لفــظ تاریــخ 
معّربــی اســت از مــاه و روز... پــس لفــظ مــاه 
ــوّرخ و وجــوه  ــه م و روز را معــرب ســاختند ب
ــدر او را  ــد و مص ــتعمال کردن ــف را اس تصری

ــد.« ــخ گردانی تاری
3. ماهیـــت تاریـــخ: امـــروزه فلســـفه علـــم 
بـــه برخـــی از وجـــوه علمـــی و ماهیـــت آن 
ـــت  ـــز ماهی ـــخ نی ـــه دارد. در جامع التواری توج
ـــن  ـــه در ای ـــت و البت ـــر اس ـــخ مدنظ ـــم تاری عل
ـــون  ـــائلی همچ ـــا مس ـــاس ب ـــد قی ـــخن قص س
ـــم  ـــت عل ـــت. »ماهّی ـــم نیس ـــخ عل ـــفه تاری فلس
ـــت  ـــاد اس ـــون و فس ـــم ک ـــت عال ـــخ، معرف تاری
از حـــوادث ایـــام ماضیـــه و قـــرون ســـالفه 
و امـــم ســـابقه .... کـــه هـــر یـــک بـــر چـــه 
ــازل  ــادث و نـ ــت حـ ــدام وقـ ــه و در کـ وجـ

ـــت.« ـــده اس ش
4. موضـوع علـم تاریـخ: »موضـوع علـم تاریـخ 
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حـوادث عالـم کـون و فسـاد اسـت از آن روی 
کـه در سلسـله امـکان بـر چـه وجـه و در چـه 

وقـت صـدور یافته انـد.«
5. فوایــد علــم تاریــخ: یکــی از بحث هــای 
جامع التواریــخ  از  بخــش  ایــن  مفصــل 
اختصــاص بــه فوایــد علــم تاریــخ دارد کــه از 
ــخ...  ــه تواری ــده مطالع ــد: »فای ــه می گوی جمل
آن اســت تــا خیــر و شــّر و نفــع و ضــّر 
گذشــتگان معلــوم شــود، و بــه ســیرت نیــکان 
ــردار  ــار و ک ــد و از گفت ــدا نماین ــدا و اهت اقت
ــه  ــد.« چنان ک ــار یابن ــار و انزج ــان اعتب ایش
ــدن  ــل خوان ــن دلی ــود، مهم تری ــده می ش دی
ــت  ــری اس ــطور، عبرت گی ــن س ــخ در ای تاری
کــه البتــه بســیاری از شــاعران و مورخــان نیــز 

بــه آن اذعــان داشــته اند.
مهم تریــن  از  یکــی  تاریــخ:  مولفــان   .6
ــه  ــت ک ــن اس ــات ای ــن مقدم ــات در ای نظری
ــخ را دارد. در  ــتن تاری ــق نوش ــی ح ــه کس چ
جامع التواریــخ کســانی اجــازه نوشــتن تاریــخ 
را دارنــد کــه برخــی ویژگی هــا را دارا باشــند: 
ــر و  ــه اکاب ــخ ب ــردن تاری ــف ک ــز تالی »و نی

معــارف و مشــاهیر کــه بــه حریـّـت و راســتی و 
درســتی منســوب باشــند، مخصــوص اســت.« 
نویســنده در ادامــه معتقــد اســت کــه مــورخ 
ــی  ــا و حت ــه خوبی ه ــاهان هم ــد از پادش بای
بدی هایــی کــه از ایشــان دیــده اســت و 
ــرس  ــان کنــد و به خاطــر ت شــنیده اســت، بی

ــدارد.  ــتور ن ــح او را مس ــاهی مقاب از ش
در پایـان بحث هایی کـه در مقدمه جامع التواریخ 
آمـده اسـت، نویسـنده ابیاتـی را هم دربـاره علم 
تاریـخ بیـان می کند که بـه چند بیت آن اشـاره 

می شود: 
مدان علم تاریخ را مختصر     

که این علم، علمی است بس معتبر 
نبینی که حق با نبی در نُبی 
گذشته حکایات گوید همی 

از این علم مایه بیفزایدت 
بیابی از آن هر چه می بایدت 
چو آگاه باشی ز نسل کسی 

خبر داری از فرع و اصل کسی 
بدانی که اش آن مایه از مام و باب 

 رسیده است یا کرده است اکتساب
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ــان  ــاعه در می ــه خلق الس ــرن 19 نظری ــا ق ت
دانشــمندان  همین طــور  و  عــادی  مــردم 
رایــج بــود. بــر اســاس ایــن نظریــه اگــر مــواد 
غذایــی رو بــه فســاد در جــای مســاعدی قــرار 
ــرات  ــا و حش ــا، انگل ه ــد، کرم ه ــته باش داش
بــه وجــود می آینــد. تقریبــا همــه  از آن 
ــد و  ــده بودن ــا دی ــاق را بار ه ــن اتف ــردم ای م
ــود،  ــده ب ــرار ش ــه تک ــه همیش ــزی ک در چی
تردیــدی وجــود نداشــت. ولــی یــک دانشــمند 
شــیمی دان عقیــده داشــت زندگــی از زندگــی 

ــد. ــود می آی ــه وج ب
در   )Louis Pasteur( پاســتور  لویــی 
تاریــخ دوم دســامبر 1822 میــالدی در شــاتو 
ــدر  ــد. پ ــت ژورا زاده ش ــان از ایال ــه نوولت ویل
ارتــش شکســت خورده  گروهبــان  یــک  او 
ــود کــه  ــام ژان ژوزف پاســتور ب ــه ن ناپلئــون ب

بــه کار دباغــی می پرداخــت. 
در ســال 1827، خانــواده  او بــه آبوریــس 
ــی  ــی دوران کودک ــد. لوی ــکان کردن ــل م نق
ماهی گیــری  ماننــد  ســرگرمی هایی  بــا  را 
ایــن   از  بعضــی  کــه  گذرانــد  طراحــی  و 
دوســتانش  و  مــادر  و  پــدر  از  طراحی هــا 
ــون در  ــود، اکن کــه در 15 ســالگی کشــیده ب
مــوزه انســتیتو پاســتور در پاریــس نگــه داری 
می شــود. لویــی در دوران مدرســه نمــرات 
ــی  ــوز خاص ــا دانش آم ــت، ام ــی می گرف خوب
نبــود. بااین حــال ادامــه تحصیــالت او بــا 
ــی همــراه شــد. لویــی در  موفقیت هــای فراوان
ــج ســلطنتی دبزانســون  ســال 1839 وارد کال
شــد. او در ابتــدا چنــد بــار در امتحانــات 
ــی  ــورد، ول ــت خ ــج شکس ــن کال ــی ای داخل
توانســت اســتعدادش را در رشــته شــیمی 
پاســتور  عالــی  تحصیــالت  دهــد.  نشــان 
به ســرعت پیــش رفــت و در ســال 1846 
ــرا در ســن 26 ســالگی،  پــس از گرفتــن دکت
ــیمی  ــتاد ش ــمت اس ــه س ــال 1848 ب در س
دانشــگاه استراســبورگ انتخــاب شــد. او مدتی 
بعــد بــا مــاری لــوران، دختــر رئیس دانشــگاه، 
ازدواج کــرد و تــا آخــر عمــر در محیــط علمــی 

ــا  ــد. نتیجــه ازدواج آن ه ــی مان و دانشــگاه باق
ــه  ــا س ــود، ام ــد ب ــج فرزن ــال 1849 پن در س
ــی  ــای عفون ــر بیماری ه ــا در اث ــر آن ه دخت
ــا  ــد. خیلی ه ــان دادن ــه ج ــی حصب ــه قول و ب
ــرای کشــف عملکــرد  انگیــزه قــوی پاســتور ب
ــی از  ــای ناش ــان بیماری ه ــا و درم باکتری ه
آن هــا را بــه دلیــل همیــن اتفاقــات می داننــد. 
پاســتور در دو رشــته علمــی دو دســتاورد 
ــیمی  ــا ش ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــزرگ داش ب
ــگاری،  ــه در بلور ن ــف تجرب ــرای کش ــود. او ب ب
مشــغول تکــرار کارهــای یــک شــیمی دان 
ــود.  ــید ب ــک اس ــای تارتری ــر روی نمک ه دیگ
ــه  ــد ک ــزی را دی ــا او چی ــن آزمایش ه در ای
قبــال کســی بــه آن توجــه نکــرده بــود. ســدیم 
آمونیــوم تارتــرات غیرفعــال نــوری بــه صــورت 
ــود  ــاوت وج ــور متف ــوع بل ــی از دو ن مخلوط

ــد. ــه ای یکدیگرن ــر آین ــه تصوی دارد ک
او بــا اســتفاده از یــک ذره بیــن و یــک پنــس، 
ــه  ــوط را ب ــراوان، مخل ــت و کوشــش ف ــا دق ب
دو تــوده کوچــک مجــزا کــرد. هــر قســمت از 
ــود  ــدند، از خ ــل می ش ــه در آب ح ــا ک بلوره
فعالیــت نــوری نشــان می دادنــد. یکــی از 
محلول هــا نــور پالریــزه مســطح را بــه راســت 
و محلــول دیگــر بــه همــان مقــدار بــه طــرف 
چــپ می چرخانــد. ایــن دو مخلــوط در ســایر 
خصوصیــات کامــال مشــابه هــم بودنــد. از 
آن جــا کــه اختــالف در چرخــش نــوری 
ــه  ــتور نتیج ــد، پاس ــاهده ش ــول مش  در محل
ــا  ــه مولکول ه ــالف ب ــن اخت ــه ای ــت ک گرف
ــدارد و  ــتگی ن ــور بس ــه بل ــت و ب ــوط اس مرب
ــی کــه آن بلورهــا  عقیــده داشــت مولکول های
ــا  ــود بلوره ــد خ ــد، مانن ــکیل می دادن را تش

ــد. ــه ای یکدیگرن ــر آین تصوی
را  ایزومرهایــی  وجــود  پاســتور  بنابرایــن، 
پیشــنهاد کــرد کــه ســاختمان آن هــا فقــط از 
ــا فقــط  ــه ای و خــواص آن ه ــر آین نظــر تصوی
ــاوت  ــزه متف ــور پالری ــدن ن ــت چرخان در جه
ــن ترتیــب، مفهــوم »انانتیومــر«  ــه ای ــود و ب ب

ــد.  ــف ش ــتور کش ــط پاس توس
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ــیمی در  ــم ش ــم مه ــی از مفاهی ــر  یک انانتیوم
دانــش امــروز بــه شــمار می آیــد. امــا بیشــتر 
ــردن  ــزارش ک ــل گ ــه دلی ــتور ب ــهرت پاس ش
یــک ویژگــی شــیمیایی مــواد محلــول نیســت، 
بلکــه بــه دلیــل ثبــت یــک اصــل اساســی در 

ــت.  ــی اس ــای زیست شناس دنی
تصـور عمومـی و علمـی ایـن بـود کـه مـوادی 
بـا منشـأ زنـده دارای »نیروی حیات« هسـتند 
و می تواننـد باعـث سـاخته شـدن موجـودات 
بهتریـن  شـوند.  انگل هـا  مخصوصـا  کوچـک 
مـاده بـرای اسـتفاده به عنـوان محیـط کشـت 
اسـت.  پختـه  گوشـت  شـیره  آزمایشـگاهی 
پاسـتور ایـن مایع را در چندیـن ظرف مختلف 
ریخـت و حـدس زد که باکتری های شـناور در 
هـوا یا بـه اصطـالح »ژرم« ها وارد ایـن محلول 

می شـوند و در آن رشـد می کننـد. 
پاسـتور ابتدا مقـداری آب گوشـت را که در آن 
گوشـت بـدون چربی پخته و آب وجود داشـت 
و محیـط غذایـی مناسـبی بـرای میکروب هـا 
بـه شـمار می رفـت، در شیشـه دهانـه بـازی 
داد.  قـرار  هـوا  مجـاورت  در  را  آن  و  ریخـت 
گندیـده شـد.  آب گوشـت  روز  از چنـد  پـس 
میکروسـکوپ  زیـر  را  گندیـده  آب گوشـت  او 
سـاده خـود نـگاه کـرد و آن را پـر از میکـروب 
دیـد. پاسـتور بـرای این کـه اطمینـان حاصـل 
کنـد کـه میکروب هـای هـوا سـبب گندیدگی 
آب گوشـت  از  مقـداری  شـده اند،  آب گوشـت 
تـازه را در شیشـه دهانه باریکـی ریخت و پس 
از جوشـاندن، دهانـه شیشـه را گرمـا داد تـا 
گداختـه و بسـته شـد. ایـن آبگوشـت مدت ها 
بـدون آن کـه گندیـده شـود، هم چنـان سـالم 

ماند.  باقـی 
پاسـتور یـک لولـه  شیشـه ای برداشـت و درون 
بـا کمـک  بعـد  داد،  قـرار  پنبـه  آن مقـداری 
تلمبـه مقـدار زیـادی هوا به درون لوله کشـید. 
سـطحی از پنبـه کـه هـوا از آن جـا وارد لولـه 
می شـد، رفته رفتـه رو بـه تیرگـی گذاشـت تـا 
این کـه به کلـی سـیاه شـد. پاسـتور ایـن پنبـه 
الـکل وارد کـرد و آن چـه  از  را در مخلوطـی 

را کـه در تـه محلـول رسـوب کـرده بـود، زیـر 
میکروسـکوپ خـود بررسـی کـرد و دیـد کـه 
غبـار،  گرده هـای  و  گـرد  گوناگـون  ذره هـای 
هاگ هـای  فـراوان،  باکتری هـای  گل هـا،  
در  زیـادی  شناخته نشـده  مـواد  و  گوناگـون 
هـوا وجـود دارد. پـس بـه ایـن نتیجـه رسـید 
کـه جوشـاندن آب گوشـت، میکروب هـای هـوا 
را کـه عامـل گندیـدن آب گوشـت هسـتند، از 

می بـرد. بیـن 
او بـرای اثبـات نظـرش لوله هـای آزمایش را پر 
از شـیره جوشیده شـده کـرد کـه هر یـک تنها 
از طریـق لولـه ای 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 معجزه آسـا رخ 
دهـد. ولی پـس از ماه هـا انتظار چنیـن اتفاقی 
رخ نـداد. ایـن نتیجه بـرای پاسـتور کامال قابل 
انتظـار بـود. جوشـاندن موجـب کشـته شـدن 
همـه  باکتری هـای موجـود در شـیره گوشـت 
شـد و ژرم هـای جدیـد نیز به دلیـل دهانه های 
لولـه ای S ماننـد نتوانسـتند خـود را بـه آن جا 

برسانند. 
طرفـداران پیدایـش خـود بـه خـودی حیـات 
کوشـیدند بـا ایـن ادعـا کـه جوشـاندن بـه هر 
»نیـروی حیاتـی«  نحـوی  بـه هـر  و  صـورت 
را  موضـوع  می بـرد،  بیـن  از  را  اسـرارآمیز 
منحـرف کننـد. پاسـتور برای پاسـخ بـه آن ها 
را  شـکل   S شیشـه ای  دهانه هـای  از  بعضـی 
شکسـت و منتظـر مانـد. طبق نظریـه پیدایش 
خـود بـه خـودی حیـات هیـچ اتفاقـی نبایـد 
بـود.  مـرده  حیـات  نیـروی  چـون  می افتـاد، 
ولـی شـیره گوشـت به تدریـج کدر شـد، چون 
مانعـی بـر سـر راه میکروب ها برای رسـیدن به 

نبـود.  آزمایـش  لوله هـای  درون  محتویـات 
پاسـتور در مجموعـه آزمایش هـای خود ظرفی 
را گرمـا داد تـا بـدون میکـروب شـود. سـپس 
نـوک تیـز لوله ماننـد شیشـه را بـه سـیاه رگ 
گـردن اسـبی فـرو کـرد و خـون اسـب را بـه 
درون ظرف کشـید. دهانه ظـرف را حرارت داد 
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و بسـت. ایـن خـون حتما دارای نیـروی حیات 
بـود، ولـی درون شیشـه مدت هـا بـدون آن که 
گندیـده شـود، باقـی مانـد و حـال آن کـه اگر 
خـون در مجـاورت هـوا قـرار می گرفـت، فـورا 
فاسـد می شـد. پـس از ایـن آزمایش هـا روش 
حـرارت دادن کنترل شـده مایعـات کـه بعـدا 
پاسـتوریزه کـردن نـام گرفـت، دربـاره آبجـو و 
دیگـر مایعـات بـه کار گرفتـه شـد و رواج پیدا 

. د کر
ــتاورد  ــومین دس س
ــه  ــتور در زمین پاس
بــود.  پزشــکی 
هــاری  بیمــاری 
زمــان  آن  در 
زیــادی  تلفــات 
داشــت. پاســتور بــا 
ــول  ــتفاده از اص اس
ســی  یست شنا ز
جنــر  قبــال  کــه 
ــود،  کشــف کــرده ب
نــوع ضعیف شــده 

ایــن بیمــاری را در بــدن خرگــوش ایجــاد کرد و 
بعــد از نخــاع خرگــوش آلــوده واکســن آن را بــه 
دســت آورد. آزمایــش روی حیوانــات مبتــال بــه 
ــاره  ــود. بااین حــال او درب هــاری موفقیت آمیــز ب
آزمایــش روی انســان ها تردیــد داشــت. وقتی در 
1885 پســر 9 ســاله ای بــه نــام جــوزف مایســتر 
را پیــش او آوردنــد، او تصمیــم گرفــت واکســنی 
را کــه قبــال در 50 حیــوان آزمایــش شــده بــود، 
ــا موافقــت والدیــن پســر  ــه او تزریــق کنــد. ب ب
ــک دو  ــد و نزدی ــروع ش ــا واکســن ش ــان ب درم
ــد.  ــده مان هفتــه طــول کشــید، امــا جــوزف زن
بالفاصلــه بعــد از ایــن اتفــاق جمعیــت زیــادی 
ــد.  ــه کردن ــه او مراجع ــاری ب ــان ه ــرای درم ب
ــا همیــن روش واکســن ســیاه زخم را  پاســتور ب
هــم برای گوســفندان ســاخته بــود. او بــا حرارت 
دادن و اســتفاده از مــواد شــیمیایی باکتری هــای 
ســیاه زخم را ضعیــف کــرد و در اولیــن آزمایــش 
توانســت گوســفندان را زنــده نگــه دارد. او یــک 

ــروه  ــکل گ ــود مش ــته ب ــم توانس ــر ه ــار دیگ ب
بزرگــی از کشــاورزان را حــل کنــد. زمانــی کــه 
یــک بیمــاری انگلــی کرم هــای ابریشــم را آلــوده 
ــکوپی  ــل میکروس ــت عام ــود، او توانس ــرده ب ک
بیمــاری را شناســایی و از میــان حشــرات آلــوده 

ــد.  ــذف کن ح
انستیتوپاســتور   1887 ســال  در  پاســتور 
فرانســه را ســاخت و تــا هنــگام مــرگ در 
ــه کار پرداخــت، درحالی کــه هم زمــان  آن ب

شــخصیتی 
بــه  دانشــگاهی 
می آمــد.  شــمار 
ســال  در  کــه  او 
بــار  یــک   1868
مغــزی  ســکته 
در  بــود،  کــرده 
اثــر  بــر   1894
دوم  ســکته 
دچــار  به شــدت 
و  شــد  ناتوانــی 
یــک ســال بعــد 
ــود  ــر ب ــت کاش جوان ت ــه آرزو داش درحالی ک
ــه  ــق ادام ــه تحقی ــم ب ــاز ه ــا می توانســت ب ت
دهد، درگذشــت. جســد او در انســتیتو پاستور 
بــه خاک ســپرده شــد. بعــدا انســتیتو پاســتور 
ــیس  ــم تاس ــان ه ــر جه ــور های دیگ در کش
شــد و بــر تحقیــق دربــاره بیماری هــا تمرکــز 
ــادی موسســات  پیــدا کــرد. در کشــور های زی
ــام  ــه ن ــی ب ــگاه ها و خیابان های ــی، دانش علم
از  بعــد  نام گــذاری شــده اســت.  پاســتور 
ــام  ــور ویتن ــه در کش ــتعمار فرانس ــه اس این ک
ــوی  ــای فرانس ــی از نماد ه ــت، برخ ــان یاف پای
از ایــن کشــور حــذف شــدند، امــا نــام خیابــان 
ــن دانشــمند  ــاد ای ــه ی پاســتور در ســایگون ب
بــزرگ حفــظ شــد. امــروز ممکــن اســت افــراد 
ــای  ــا موفقیت ه ــام ی ــه از ن ــند ک ــادی باش زی
ــا  ــند، ام ــته باش ــر نداش ــتور خب ــی پاس علم
ــوالت  ــروز محص ــردم، ام ــی از م ــع بزرگ جم
.می شناســند را  »پاســتوریزه«  غذایــی 
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»ذخیره  سترگ  کتاب  مورد  در  دهخدا  عالمه 
اهل  از  »بعضی  می گوید:  چنین  خوارزمشاهی« 
بوعلی  قانون  و  رازی  حاوی  بر  را  ذخیره  صناعت، 
شـاهکاری  ادب  لحاظ  از   هم   و  نهاده اند  فـضیلت 
بـی نظیر در نثر فارسی است. این که بی نظیر می گوییم، 
از این است که در صنعت طب با بسیاری فصول و 
ابواب وگوناگونی مباحث که آن صناعت راست، در 
بیهقی  بلعمی و  به  فصاحت  نویسنده   این  همه جا 
مقاصد خویش را ادا کرده است. درحالی که آن دو 
 تنها در بیان وقـایع تاریخی هنر خویش نموده اند.«

سیداسماعیل جرجانی، پزشک ایرانی قرن پنج و شش 
هجری، نویسنده کتاب »ذخیره خوارزمشاهی« است؛  
اولین دایره المعارف پزشکی به زبان فارسی، کتابی 
که ارزش آن برای نثر عـلمی فارسی  و علوم پزشکی 
اهمیتی  است که »شاهنامه«  ارزش و  با  هم ردیف 

فردوسی برای ادبیات و تاریخ  ایران دارد. 
برای جرجانی القاب و کنیه هایی ذکر کرده اند: ابوابراهیم، 
زین الدین،  االمام،  االمیر سید  ابوالفضائل،  ابوالفتح، 
شرف الدین، علوی حسینی، سپاهانی گرگانی، طبیب 
 علوی  که هر یک نشان از مرتبه علمی و جایگاه او را دارد. 
جرجانی تحصیل علوم مقدماتی و طب را از گرگان 
آغاز کرد؛ زادگاهش که در موارد مختلف از آن به عنوان 
»شـهر مـن« یاد می کند. ویرانه های آن شهر قدیمی 
هنوز در سمت غربی شهر گنبد قابوس یافت می شود. 
جرجانی از سادات اصفهان بوده و از این رو  در بعضی 
متون نام او »سپاهانی گرگانی« ضبط شده است. او در 
»ذخیره« و »االغراض الطبیه« صریحا خود را  حسینی  
می داند، کـه مـقصود از حسینی، »سادات حسینی« 
است. جرجانی مدتی را در  نیشابور  اقامت داشت و 
آ  ن جا در محضر ابن  ابی صادق ملقب به بقراط ثانی، 
از شاگردان برجسته ابن سینا، مشغول تحصیل طب 
بود. به این ترتیب او با یک واسطه شاگرد ابن سینا به 
شمار می آید. هم زمان جرجانی نزد ابوالقاسم قشیری، 
فقیه و عارف نیشابوری و مولف رساله »قشیریه« که  از 
مهم ترین متون عرفانی است، به فراگیری علم حدیث 
اشتغال داشت و مراحل تصوف را منزل به منزل 

می پیمود. 
جرجانی در  شهرهای ری ، فارس، فرغانه  و خوزستان 
نیز به طبابت و تحصیل و تحقیق پرداخته و در قم با 

بازماندگان کیا کوشیار گیلی)منجم بزرگ قرن  چـهارم 
هجری( مالقات  کرده است. او بیان کرده که نزد فرزندان 
کوشیار، کتاب هایی را به خط آن دانشمند یگانه رویت 
کرده است. جرجانی سال هایی را نیز  در مرو گذرانید 
و مقارن با چهاردهمین سال حکومت قطب الدین 
محمد خوارزمشاه وارد خوارزم شد. دربار خوارزمشاه  
و  فـضال   مجمع   خوارزم(،  قدیم  )شهر  گرگانج  در  
دانـشمندان بود. پادشاه مقدم جرجانی را گرامی داشت 
و او را به تیمارداری )سرپرستی و ریاست( داروخانه 
قطب الدین(گماشت  پدر  لقـب  )احتماال  بهاء الدوله 
تعیین  مـقرری   او  بـرای  طال  سکه  هزار  ماهانه  و 
کرد. داروخانه در خراسان به معنی بیمارستان بود، 
 چنان که شیخ عطار نیشابوری در خسرونامه می گوید:

به داروخانه پانصد شخص بـودند
که در هـر روز نبضم می نمودند

جرجانی در همان سال ورود به خوارزم نخستین 
دایره المعارف پزشکی فارسی را که حـدود  10 سال 
صرف تالیف آن کرده بـود، تکمیل کرد و به نام پادشاه 
»ذخیره خوارزمشاهی« نامید. این دانشمند گران مایه 
با نگاشتن کتاب های پزشکی به زبان فارسی، سـنت 
طـب ایرانی و اصوال طب کهن را احیا  کرد . با همه 
این ها گروهی از مـعاصران او بر او خرده گرفتند، چون 
باور داشتند بـهتر بود ذخـیره را  بـه  عـربی  که زبان 
علمی آن دوران بود، می نوشت. از این رو  مـولف ، خود 

تـمام ذخـیره را به عربی ترجمه کرد. 
جرجانی پس از مرگ قطب الدین مورد اکرام پسرش 
عالءالدین اتسز بود، ولی در اواخر عمر به مرو بازگشت 
و در آن جا نیز سلطان سنجر سلجوقی مقدمش را 
 گرامی داشت. جرجانی در مرو دار فانی را وداع گفت.

تالیفات جرجانی
 ذخیره خوارزمشاهی

سید اسماعیل جرجانی کتاب ارزشـمند »ذخیره 
خـوارزمشاهی«را در 11 کتاب )9 کتاب اصلی و 2 
کتاب ضمیمه( تالیف  کرد. کتاب چنان جامع است 

که جرجانی در مقدمه ذخیره می گوید:
»و این کتاب چنان جمع کرده آمده است که طبیب 
را اندر هیچ باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نباشد 
خاطر  بسیار  کتاب های  به  بازگشتن  سبب  به  و 
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پراکنده نشود.« این دایره المعارف تـمام مـباحث 
طب زمان  اعم  از  کلیات طب تا تشریح و فیزیولوژی، 
علل بیماری ها و درمان آن ها، 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 
نظامی عروضی  در چهار مقاله که حـدود 19 سال  
کتاب  این  نوشته،  جرجانی  درگـذشت  از  پس 
است. پزشکی ذکر کرده  اصلی  زمره کتب  در   را 

ذخیره خوارزمشاهی تنها کتاب پزشـکی فارسی 
است. شده  ترجمه  عبری  زبان  به  کـه   اسـت 

 خفی عالیی یا الخفیه العالئیه
خدمت  به  قطب الدین  مرگ  از  پس  جرجانی 
پسرش عالءالدین اتسز درآمد. اتسز از او خواست 
که از کتاب بـزرگ ذخـیره خالصه ای تهیه کند. 
این خالصه که خفی عالیی نام گرفت، به صورتی 
طراحی شده بود که پادشاه بتواند آن را در چکمه 
آن  به  بتواند  مواقع  همه  در  تا  دهد  جای  خود 
دسترسی داشته باشد و به رعایت لقب اتسز که 
 عالءالدین یا عالءالدوله بوده، خفی عالیی نامیده شد.

جرجانی خود در وجه تسمیه آن می گوید: »این 
مختصر  بر دو  جلد نهاده شد بر قطع مطول )کشیده( 
بدین  توان داشت و  تا پیوسته در موزه )چکمه( 
 سبب ایـن مختصر را خـفی عالیی نـام کرده شد.«

 االغراض الطبیه و المباحث العالئیه
در مورد االغراض الطبیه  باید  گـفت این کـتاب به 
درخواست  ابو  محمد صاحب بن محمد بخاری، 
وزیر عالء الدوله اتسز خوارزمشاه،  بـه عـنوان چکیده و 
ملخصی کامل از  ذخیره  نوشته شد و حد واسط ذخیره 
و خفی عالیی است. ذخیره خوارزمشاهی، االغراض 
الطبیه و خفی عالیی به ترتیب دایره المعارف های 
بزرگ، متوسط و کـوچک پزشـکی اند. جرجانی در 
مقدمه االغراض بیان می دارد: »به  حجم  کوچک 
است و به معنی  بـزرگ  و بـه صـورت مختصرست 

و به کثرت فواید و شرح مشکالت مبسوط.«

مراجع جرجانی
جرجانی در  ذخیره و هم چنین االغـراض  بـارها  از 
ایرانی- و  یونانی، رومی  مولفین مختلف پزشکی 

اسالمی  یاد  کـرده و کـتاب های او از نـظر ذکـر 
مـراجع از مستدل ترین نوشته های جهان اسـت. 
مراجع او بسیار متنوع هستند؛ از بقراط، جورجیس ، 
بختیشوع، زکریای رازی و ابو عـلی  سینا گرفته تا 
تجربیات  طبیبان  هندوستان، نسخه هایی به خط  

سریانی و نسخه های  منسوب  به سلیمان پیامبر.

نوآوری های جرجانی
که   بود  جرجانی  گلو  بیماری های  بحث  در   
برای نخستین بار رابطه بین برآمدگی ُکره چشم 
»اگزوفتالمی« و گواتر را با بیان آن به صورت »چشم ها 
بیرون خیزد«،  600 سال قبل از اروپاییان کشف کرد 
و اولین کسی است که تورم غده تیروییدی  را تحت 

عنوان »زاغر« گزارش  کرده  اسـت.
 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. 
از  استفاده  با  زودهنگام سرطان  درمان  مورد  در   او  
شرب و گیاهان دارویی مطالب ارزشمندی دارد کـه  
از نخستین  گزارش های شیمی درمانی است. او برای 
زخم های سرطانی ترکیبی از توتیا، اسفیداج و صبر را 

که در  هاون سربی کوبیده می شود، تجویز می کند.
 تقسیم داروهای طبیعی به سه دسته داروهای 
گیاهی  داروهای   المعدنیه(،  )االدویه  معدنی 
حیوانی   داروهای  سرانجام،  و   النباتیه(  )االدویه  
است. جرجانی  نوآوری های  از  الحیوانیه(   )االدویه 
 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 
نبض  انتخاب  دالیل  جرجانی  بیماران،  درمان  و 
شریان رادیال مچ دست را برای نخستین بار در 
نبض  حال های  چرا  که  آن  اندر  ذخیره،«  کتاب 
می دارد: بیان  این گونه  جویند»  ساعد  شریان   از 

»حال های نبض از شریان ساعد از بهر پنج چیز 
جویند: یکی از بهر آن که ساعد را زود بتوان نمود و 
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دوم آن که مردم از بیرون داشتن ساعد و نمودن آن 
شرم ندارد و زشت نباشد، سوم آن که این شریان برابر 
دل و اندر راستای اوست، چهارم آن که این شریان به 
گوشت اندر نشسته نیست که دیگر شریان ها، پنجم 
آن که شریان از بخارها ممتلی )پر( نشود، چنان که 
شریان صدغ. بدین سبب ها این شریان اختیار کردند، 
 و حال ها که از این شریان جویند درست تر نماید.«

 جرجانی عالوه بر بیان مسائل پزشکی اطفال به 
تدبیر  )اندر  تربیت و پرورش آن ها   روان شناسی، 
تا حدی که حتی  توجه داشته  اطفال(   پروردن 
برای انتخاب دایه توصیه می کند: »عمر دایه اندر 
میانه بیست وپنج سال باید و نیکورنگ و فراخ سینه 
و خردمند و نیک خوی باید و اندر فربهی و الغری 
کودک  به  زبان  آموزش  مورد  در  یا  باید.«  میانه 
می گوید: »چون وقت سخن گفتن بچه آید، با او 
سخن هایی که بر زبان او خوش تر آید و سبک تر 
می گویند، با او همی سازند تا او نیز سازنده شود 
نگذارند که  و  دارند  نگاه  اندوه  و  از خشم  را  او  و 
بماند.« تندرست  تا  باشد  دژم روی  و  شود   دژم 

جرجانی را به حق می توان از اولین پزشکان پیش رو 
در طب اطفال نامید.

 او در اعمال جـراحی، به ویژه  بـه  دوختن محل زخم  
توجه ویژه ای مبذول می دارد و با دقت تمام به شرح  
چنین کاری  پرداخته و  حتی  شکل بخیه ها را هم  
ترسیم می کند. او عالوه بر ابریشم، از موی خرگوش  
نیز به عنوان نخ بخیه استفاده  می کند. جرجانی برای 
جلوگیری از خون ریزی شدید از زخم ها، گچ گرفتن 
است که  آن  از  قبل  قرن ها  توصیه می کند که  را 
 دانشمندان اروپایی، گچ گیری را تجویز کرده باشند.
 نظریه جدید کاهش وزن که امروزه به آن توجه 
ورزش  و  غذایی  رژیم  تاثیر  یعنی  می شود،  زیادی 
است. جرجانی  نوآوری های  از  توامان  صورت   به 
 او  زهرها و سموم و پادزهرها را هم به دقت مورد 
مطالعه قرار داده و از مطالب جالب توجه در این  زمینه، 
نقل  قولی است  که جرجانی به نقل از روفس )در 
مورد مسموم کردن  دیگران( می آورد: بعضی ملوک، 
کنیزکان را به  زهر  بپرورند، چنان که  خوردن آن ایشان 
را عادت شود و زیان ندارد، این از بهر آن کنند  تـا  آن 
کنیزک را تحفه یا بـه  حیله ای دیـگر  به  خصمی  یا 

دشمنی که ایشان را بود برسانند تا  به  مباشرت آن 
کنیزک هالک شوند و مزاج آن  کنیزک چنان گردد 
که آب دهان  او  همه جانوران را هالک کند و اگر  آب 

دهان  او  بر  زمین افتد، مگس نزدیک  آن نشود...«
فارسی ادب  و  زبان  در  جرجانی   جایگاه 

 قبل  از  جرجانی چند کتاب  پزشـکی به  زبـان فارسی 
نوشته شده بود، ولی جرجانی با نوشتن کتب درسی و 
پراهمیت به زبان فارسی و نوآوری های زبانی، مکتب 
طب فارسی و به طور کلی طـب  کـهن  را  احـیا کرد و 
از زبان علمی پزشکی فارسی، بنای استواری ساخت. 
سیریل الگود، نویسنده کتاب »تاریخ پزشکی ایران«، 
بیان می کند جرجانی همان خدمتی را که کتاب مقدس 
 به نثر انگلیسی کرد، به فرهنگ فارسی تقدیم داشت.
کاربرد  و  علمی  زبان  احیای  جهت  در  جرجانی 
اصطالحات پزشکی به زبان فارسی، برای بسیاری از 
اصطالحات و نام داروها لغات قابل درک فارسی انتخاب 
کرد و آن ها را یکدست کرد، اما در مواردی که لغت عربی 
 آن روشن تر و مشخص تر بود، همان را به کار می برد. 
)غیرعربی  سره  واژه های  از  مواردی  در  جرجانی 
آسایش  طحال(،  جای  )به  سپرز  مانند  محض( 
)گریه  بی مراد  اشک  کردن(،  )استراحت  فرمودن 
بی اختیار(، بند و نهاد )نوار شکسته بندی( و گاه از 
ترکیباتی با عناصر عربی مانند گوشت بن دندان )به 
استفاده می کرد.  لثه( و کاسه سر )جمجمه(  جای 
وجود  صورت  در  عربی  نام های  برابر  در  هم چنین 
جغرافیایی  گوناگون  حوزه های  فارسی  برابرهای  از 
 ایران بهره می برد. او در تشریح کتف بیان می دارد:
 »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 کتاب های او راه گشای دانشمندان بعد از خود 
بوده است، به طوری که دوران پزشکی اسالمی را 
تا این زمان می توان به دو دوره تقسیم کرد؛ از 
ظهور اسالم تا پیدایش ذخیره خوارزمشاهی و از 

 .پیدایش ذخیره تا  امروز
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از زمانـی کـه سـوپرمن در کمیـک اسـتریپ ها 
پیـدا شـد تـا امـروز صد هـا تفسـیر و توضیـح 
شـده  منتشـر  خیالـی  موجـود  ایـن  دربـاره 
اسـت؛ شـاید خیلـی بیشـتر از تفسـیر هایی که 
می توانسـتیم دربـاره موجـودات واقعی داشـته 
باشـیم. عجیـب بـه نظـر می آیـد که انسـان ها 
در تصـورات خـود یـک فراانسـان را بسـازند و 
بعـد دربـاره دلیـل بـه وجـود آمـدن آن فکـر 

 . کنند
و  ابرقهرمـان    )Superman( سـوپرمن 
آمریکایـی  فرهنـگ  در  مشـهور  شـخصیتی 
اسـت کـه در سـال 1932 سـاخته و امتیـاز 
دی سـی  شـرکت  بـه  آن  از  بهره بـرداری 
فروختـه   )DC Comics, Inc( کمیکـز 
شـد. جـری سـیگل داسـتان را نوشـته و جـو 
شوسـتر جزئیات ظاهری شـخصیت را طراحی 
ایـن شـخصیت  سـال 1938  در  بـود.  کـرده 
مجلـه  نخسـت  شـماره  در  بـار  اولیـن  بـرای 
از  شـد.  ظاهـر   Action Comics کمیـک 
آن زمـان سـوپرمن در سـریال های تلویزیونی، 
کمیک هـای  فیلم هـا،  رادیویـی،  برنامه هـای 
بسـیاری  ویدیویـی  بازی هـای  و  روزنامـه ای 
حضـور داشـته  اسـت. موفقیت این داسـتان ها، 
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 سـینه ا ش نشـانی به شـکل 
S دیـده می شـود. این شـکل ظاهـری از زمان 
سـاخته شـدن او تـا کنـون بـه صـورت یـک 
کلیشـه شناخته شـده در جهـان درآمده اسـت.

در  مختلفـی  مجله هـای   1930 سـال های  در 
آمریـکا منتشـر می شـدند کـه موضـوع همـه 
آن ها کمیک اسـتریپ هایی درباره »فراانسـان « 
بـود؛ موجوداتـی که قدرت فوق العاده داشـتند، 
یـا از دسـت و چشم هایشـان پرتو های سـوزان 
بیـرون مـی زد و در محـل زندگی مـردم عادی 
هـر  می جنگیدنـد.  هـم  بـا  شـهر ها  ماننـد 

شـخصیت جدیـد بایـد در ایـن بـازار پررونـق 
بـرای خـودش جایـی پیـدا می کـرد.

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 1933 ایـده خـود را بـه 
مطبوعـات آمریـکا بفروشـند، کسـی بـه آن ها 
اعتنایـی نکـرد، زیـرا ناشـران فکـر می کردنـد 
کـه هیـچ خواننـده ای نمی توانـد قهرمانـی را با 
چنیـن نیروهـای فـوق بشـری  باور کنـد. آن ها 
بـه هـر مجلـه ای کـه می رفتنـد، بـا بی اعتنایی 
روبـه رو می شـدند. سـرانجام ایـن دو هنرمنـد 
بـه نیویـورک رفتنـد و در آن جـا بـا شـخصی 
بـه نـام مکـس گینـز مالقـات کردند که ناشـر 
شـرکت All American Comics بـود. این 
شـرکت بخشـی از غـول کمیـک اسـتریپی آن 
محسـوب  »دی سـی«  شـرکت  یعنـی  دوران، 
می شـد. مکـس بـه آن هـا گفـت نمی توانـد از 
چنیـن شـخصیتی اسـتفاده کند، امـا می تواند 
آن را بـرای ناشـر دیگـری در همیـن مجموعه، 
قصـد  مایـر  بفرسـتد.  مایـر  شـلدون  نـام  بـه 
داشـت کـه نشـریه جدیـدی چـاپ کنـد و بـه 
شـخصیت تـازه ای نیـاز داشـت، تـا از آن برای 
جلـد مجله اسـتفاده کنـد. بنابراین بـا پرداخت 
130 دالر تمـام حقـوق قانونـی آن را خریـد. 
او سـپس از شوسـتر خواسـت تـا طراحی جلد 
مجلـه را نیـز بـر عهـده بگیـرد و بدیـن ترتیب 
پیشـخان  روی   Action Comics نشـریه 
شـماره  در  سـوپرمن  آمـد.  روزنامه فروشـی ها 
اول مجلـه Action comics مـاه ژوئن سـال 
1938 متولـد شـد و  اکنـون امتیـاز سـوپرمن 

بـه دی سـی کمیکـس تعلـق دارد.
شـرکت دی سـی کمیکس که در سـال 1934 
 National Allied Publications نـام  بـا 
بزرگ تریـن  از  یکـی  امـروز  شـد،  تشـکیل 
بـه  آمریـکا  در  کمیـک  تولیـد  شـرکت های 
همـراه مـارول کمیکـس  اسـت. ایـن شـرکت 
اینترتینمنـت  دی سـی  انتشـاراتی  بخـش 
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)دی سـی سـرگرمی( که خـود از زیربخش های 
از  مـی رود.  شـمار  بـه  اسـت،  وارنـر  بـرادران 
دی سـی  کـه  شـخصیت هایی  مشـهورترین 
کمیکـس آن را خلـق کـرده  اسـت، می تـوان 
بـه سـوپرمن، بتمـن، لکس لوتـر، وانـدر ومن، 
آقـای  گربـه ای،  زن  آکوامـن، جوکـر،  رابیـن، 

فریـز، پنگوئـن و فلـش اشـاره کـرد.

نـام دی سـی مخفـف عبـارت کمیـک جنایـی 
)Detective Comics( اسـت کـه از سـری  
بـود.  شـرکت  همیـن  مشـهور  کمیک هـای 
انتشـار کمیک در شـرایطی که هنـوز تلویزیون 
وجـود نداشـت و سـینما هـم محدود بـود، کار 
پردرآمـدی بـه شـمار می آمـد و سـرمایه های 

زیـادی را بـه خـود جـذب کـرده بود.
متولـد   )Jerry Siegel( سـیگل  جـری 
1914 در کلیولنـد ایالـت اوهایـو اسـت. او که 

بـا نام هـای مسـتعار جـو کارتـر، جـری اس و 
هربـرت اس فایـن هـم شـناخته می شـود، 81 
سـال بعـد در شـهر لس آنجلـس و در زمانـی 
از دنیـا رفـت کـه شـخصیت سـاختگی اش بـه 
اولیـه  اوج  دوران  و  رسـیده  فراوانـی  شـهرت 
را هـم پشـت سـر گذاشـته بـود. ظاهـرا او و 
شوسـتر در مجلـه ای کـه در دبیرسـتان چـاپ 
می کردنـد، اولیـن نمونه های سـوپرمن 

را منتشـرکرده بودنـد. 
چهـره  از  گرفتـن  الهـام  بـا  آن هـا 
و  لویـد  ماننـد  هارولـد  بازیگرانـی 
داگالس فرینکـس که هـردو بازیگران 
فیلم هـای پرتحرک بودنـد و هم چنین 
و  هرکـول  اسـاطیر  از  اسـتفاده  بـا 
سامسـون سـوپرمن را طراحـی کردند. 
وجود شـخصیت های کامال سـیاه -که 
برخـالف آثـار کمپانـی مـارول یکی از 
خصوصیات محصوالت دی سـی است- 
و همـراه شـدن آن ها با شـخصیت های 
خاکسـتری که گاهی به سـمت خوبی 
بـه  برعکـس  هـم  گاهـی  و  می رونـد 
سـمت تاریکی، از جذابیت هـای روایی 

کتاب های سـوپرمن اسـت.

کریپتون
از  بیـرون  زندگـی سـوپرمن  داسـتان 
کریپتـون  سـیاره  در  و  زمیـن  کـره 
شـروع می شـود. سـوپرمن از آخریـن 
سـیاره  مـرگ  حـال  در  مـردم  نسـل 
ال  کال  او  کریپتونـی  نـام  اسـت.  کریپتـون 
اسـت. پـدرش جـور ال دانشـمند بزرگـی بـود 
سـیاره  سرنوشـت  کـه  بـود  کـرده  کشـف  و 
بسـیار متمـدن آن هـا ویرانـی اسـت. بـزرگان 
سـیاره حـرف او را بـاور نکردنـد و  جـور ال که 
می دانسـت خانـواده اش در خطر اسـت، شـروع 
به سـاختن موشـکی کرد تا از سـیاره بگریزند. 
امـا رونـد نابـودی که شـبیه انفجارهـای بزرگ 
بـود، زودتـر از آن چـه تصـور می شـد، شـروع 
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شـد. زمانی کـه سـیاره در حال نابودی اسـت، 
الرا لـور وان، مـادر کال، هـم همراه همسـرش 
از  موشـک  یـک  در  نـوزاد  و  می مانـد  باقـی 
سـیاره رو بـه مـرگ خـارج می شـود. موشـک 
در نزدیکـی شـهر اسـمال ویل Smallville در 
مزرعـه جاناتـان و مارتـا کنـت فـرود می آیـد. 
ایـن زن و شـوهر روسـتایی نـام او را کالرک 
بـزرگ  خـود  کـودک  ماننـد  و  می گذارنـد 
گم شـده  کـودک  یـک  را  او  زیـرا  می کننـد، 
حادثـه  یـک  کـه  موقعـی  می کننـد.  تصـور 
می  توانـد  کالرک  می دهـد،  رخ  کشـاورزی 
خودرو سـنگینی را بلند کنـد. خانواده و برخی 
به تدریـج می فهمنـد کـه کالرک  او  نزدیـکان 
توانایی هـای خاصـی دارد، امـا ایـن ویژگی هـا 
مخفـی باقـی می مانـد. زمانـی کـه کان و مارتا 
بـر اثر بیمـاری ناشـناخته ای می میرند، کالرک 
بـه شـهر متروپلیـس کـه کامـال از روی شـهر 
نیویـورک اقتبـاس شـده بـود، مـی رود و بعـد 
خبرنـگار  به عنـوان  دانشـگاهی  تحصیـالت  از 
روزنامـه »دیلـی پالنـت« مشـغول بـه کار در 
آن جـا شـده و بعـد از مدتـی دل باختـه یکی از 

می شـود. زن  خبرنـگاران 
سـوپرمن در روزنامـه بـه شـکل یـک کارمنـد 
عـادی کـه عینـک بزرگـی دارد و کت وشـلوار 
هروقـت  امـا  می کنـد،  زندگـی  می پوشـد، 
کـه بخواهـد، تبدیـل بـه موجـودی فرابشـری 
یـا  می جنگـد،  دشـمنانش  بـا  و  می شـود 
حـوادث طبیعـی و سـوانح را مهـار می کنـد. 
او پـرواز می کنـد، از جـو خـارج می شـود، از 
چشـم هایش تابـش سـوزانی شـلیک می کنـد، 
بـا هـوای نفسـش اشـیا را منجمـد می کنـد، 
پشـت اجسـام را می بینـد و در کنـار قـدرت 
بدنـی بی انـدازه تمـام ویژگی هـای الزم بـرای 
او  اولیـه  قسـمت های  در  دارد.  را  جنگیـدن 
دشـمنانش را می کشـد، ولـی از سـال 1940 
بـه بعـد دسـت از کشـتن مسـتقیم می کشـد، 
نبـرد  او در جریـان  برخـی دشـمنان  اگرچـه 
نقطـه ضعف هـای  از  یکـی  می شـوند.  کشـته 
او طلسـم  و ورد هـای جادویـی یـا برخـی مواد 

از  بعضـی  اسـت.  کریپتونایـت  مثـل  خـاص 
دشـمنان او کـه از فضا می آینـد و ارتباط هایی 
از  دارنـد،  گذشـته  کریپتـون  در  آن چـه  بـا 
ایـن نقـاط ضعـف باخبر هسـتند. دشـمنان او 
طیفـی طوالنـی از انسـان های عـادی شـرور یا 
دانشـمند تا اشـراف زادگان کهکشـانی هستند. 
از طـرف دیگـر دوسـتان او هـم گروهـی به نام 
 Justice League اتحادیـه عدالـت را با نـام
تشـکیل   JLA اختصـار  بـه  یـا   America

می دهنـد. 
کـه  بـود  نشـده  اشـاره ای  هیـچ  ابتـدا  در 
سـوپرمن قدرت هایـش را از کجـا آورده. بعـدا 
تصمیـم گرفتـه شـد که مـردم کریپتـون همه 
باشـند.  داشـته  سـوپرمن  مثـل  قدرت هایـی 
درنهایـت نوشـته شـد کـه اهالی کریپتـون زیر 
یک سـتاره قرمـز زندگـی می کردنـد و موقعی 
کـه در معـرض نـوری از یـک سـتاره زرد قـرار 
می شـد.  ظاهـر  آن هـا  قـدرت  می گرفتنـد، 
سـتاره زرد همان خورشـید اسـت که به زمین 

می تابـد.
نـزد  سـوپرمن  بی سـابقه  و  آنـی  موفقیـت 
خواننـدگان مجـالت کمیـک اسـتریپ، باعـث 
فکـر خلـق  بـه  نیـز،  دیگـر  ناشـران  تـا  شـد 
سـوپرقهرمانان  اسـتریپ  کمیـک  مجـالت 
کمیـک  مجـالت  ترتیـب  بدیـن  و  بیفتنـد. 
اسـتریپ پـر از سـوپرقهرمانانی شـد کـه اکثـر 

بودنـد. سـوپرمن  دنبالـه رو  آن هـا 
اسـتودیو   1943 تـا   1941 سـال های  طـی 
)سـازنده  فلشـر  مکـس  انیمیشن سـازی 
اولیـن  زبـل(  ملـوان  یـا  پاپـای  کارتون هـای 
کـه  سـاخت  را  سـوپرمن  کارتونـی  مجموعـه 
بـه عقیـده اکثر کارشناسـان بهتریـن مجموعه 
ابرقهرمانـی تمـام دوران اسـت. درسـال 1951 
نیـز جـورج ریـوز بـه ایفـای نقـش تلویزیونـی 
سـوپرمن پرداخـت که متاسـفانه اصـال برایش 
از چنـد سـال،  نبـود، زیـرا پـس  خوش یمـن 
بـه طرز مشـکوکی خودکشـی کـرد. اسـتودیو 
فعلـی  )صاحـب  وارنـر  بـرادران  فیلم سـازی 
شـرکت دی سـی و ابرقهرمانانش( نیز در سـال 
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سـاخت  سـوپرمن  از  فیلمـی   1978
کارگردانـی  را  آن  دانـر  ریچـارد  کـه 
کـرد. ایـن فیلم بـا نقش آفرینـی عالی 
کریسـتوفر ریـو در نقـش سـوپرمن و 
جیـن هکمـن در نقـش لکـس لوتـر، 
یکـی از آثـار کالسـیک بـرادران وانـر 
محسـوب می شـود و به فـروش باالیی 

دسـت یافـت.
اثـر  ایـن  دوم  قسـمت  زود  خیلـی 
نیـز سـاخته شـد و در دهـه 80 نیـز 
قسـمت های 2 و 3 سـوپرمن، اکـران 
شـدند کـه البتـه بـه جـز نقش آفرینی 
نکتـه  ریـو  کریسـتوفر  فوق العـاده 
نمی شـود.  دیـده  آن هـا  در  مثبتـی 

بـرای کریسـتوفر ریو که مشـهورترین 
هنرپیشـه  کالسـیک ایـن نقـش بـود، 
زمانـی  و  داد  رخ  ناگـواری  حادثـه 
فیلم هـا  ایـن  دنیـای  از  خـارج  کـه 
اسب سـواری می کـرد، سـقوط کـرد و 
کامال فلج شـد. مقایسـه حادثـه ای که 
بـرای او به عنـوان یـک انسـان عـادی 
کـه  نقشـی  توانایی هـای  و  داد  رخ 
ایفـای آن را برعهـده داشـت، یکـی از 

اسـت.  مشـهور  هالیـوود  مثال هـای 
سـوپرمن بـا وجـود این کـه بـه دنیای 
فیلـم و پویانمایی راه پیدا کرده اسـت، 
اما هنـوز هم در میـان مجالت کمیک 
حضور واضحی دارد.  درواقع سـوپرمن 
آغازگـر دوره ای در تاریخچـه  کمیـک 
به عنـوان  آن،  از  کـه  اسـت  اسـتریپ 
سـال  )از  ابرقهرمانـان  طالیـی  عصـر 
1938 تـا سـال 1965( یـاد می شـود. 
کـه  بـود   1970 سـال های  طـول  در 
را  او  گرفتنـد  تصمیـم  نویسـندگان 

کننـد.  امروزی تـر 

غریبه ای در میان ما
ســوپرمن  شــهرت  علــت  دربــاره 
و  متفــاوت  بســیار  تفســیر های 
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متناقضــی وجــود دارد. گروهــی او را نمــاد 
ماشــینی  مــدرن  دنیــای  قهرمان هــای 
رســمی  برخــی سیاســت های  و  می داننــد 
دولــت آمریــکا را در پشــت اتفاقاتــی کــه 
ــه  ــد. این ک ــال می کنن ــد، دنب ــرای او می افت ب
ــا  ــان ب ــا هم زم ــوپرمن دقیق ــای س کمیک ه
ــر  ــم ب ــدند ه ــر ش ــی دوم منتش ــگ جهان جن

افــزود. بــودن تفســیر ها  پیچیــده 
یکــی از معروف تریــن تفســیر ها را اومبرتــو 
اکــو، نویســنده ایتالیایــی، ارائــه کــرده اســت. 
ــوپرمن و  ــتان س ــردم در داس ــه او  م ــه گفت ب
ــال  ــابه آن دنب ــای مش ــیاری از قهرمان ه بس
شــگفت زده شــدن از داســتان نیســتند. آن هــا 
بارهــا ایــن داســتان را دیــده یــا خوانده انــد و 
ــکالت  ــه مش ــوپرمن از هم ــه س ــد ک می دانن
کــه  چیــزی  امــا  و  برمی گــردد  پیــروز 
از  بســیاری  و  ســوپرمن  بــه  را  مخاطبــان 
ــته می کنــد، هویــت  ــر وابس قهرمانــان دیگ
ــتان ها  ــوپرمن در داس ــت. س ــه آن هاس دوگان
ــاده ای در  ــد س ــی کارمن ــی طوالن ــرای مدت ب
ــی او را  ــت و کس ــزرگ اس ــه ب ــک مجموع ی
نمی دهــد.  اهمیتــی  او  بــه  و  نمی شناســد 
ســوپرمن  دنبــال  بــه  همــه  درحالی کــه 
ــان درون  ــد پنه ــد، او بای ــانه ای می گردن افس

ــد. ــه ده ــات ادام ــه حی ــش ب نقش
زندگــی روزمــره او زندگــی روزمــره بســیاری 
ــط کار و در  ــه در محی ــت ک ــان اس از مخاطب
جامعــه و در خانــواده، مــورد توجــه قــرار 
می کننــد  گمــان  همیشــه  و  نمی گیرنــد 
ــت  ــه  فرص ــد ک ــی دارن ــتعدادهای پنهان اس

ــد.  ــدن ندارن ــکار ش آش
ــرار  ــم تک ــری ه ــان دیگ ــا بی ــیر ب ــن تفس ای
ــه ای در  ــاس آن غریب ــر اس ــت و ب ــده اس ش
بیــن مــردم عــادی شــهر های بــزرگ زندگــی 
ــی  ــام مردم ــان تم ــد ج ــه می توان ــد ک می کن

ــد. ــات ده ــند، نج ــه او را نمی شناس ک
ســوپرمن بــا وجــود موفقیــت جهانــی کــه در 
ــه دســت آورده،  ــک ب ــای کمی ــوزه کتاب ه ح
کمتــر بــر پــرده ســینماها موفــق بــوده اســت. 

بــه نظــر می آیــد در رقابــت دو کمپانــی 
بــزرگ تولیدکننــده کمیک هــا، یعنــی مــارول 
و دی ســی، درحالی کــه قهرمانــان دی ســی 
پرده هــای  هســتند،  محبوب تــر  و  آشــناتر 
ســینما و تلویزیــون در اختیــار ابرمردهــا و 
ــرای این کــه ایــن  ابرزن هــای مــارول باشــد. ب
ــی  ــد نگاه ــود، می توانی ــی دار ش ــه معن مقایس
ــر«،  ــن لنت ــوپرمن«، »گری ــای »س ــه فیلم ه ب
)محصــوالت  »واچمــن«  و  گربــه ای«  »زن 
دی ســی(، در مقایســه بــا »مــرد آهنــی«، 
»اســپایدرمن«، » هالــک«، »تــور«، »کاپیتــان 
اکــس«،  »مــردان  »اونجــرز«،  آمریــکا«، 
»ولوریــن« و... )محصــوالت مــارول( بیندازیــد.
نویســندگان   90 ســال های  میانــه  در 
ــک  ــه او در ی ــد ک ــم گرفتن ــوپرمن تصمی س

درگیــری کشــته شــود.
زندگــی  دوره هــای  تاریک تریــن  از  یکــی 
بــا موجــود  بــود کــه  ســوپرمن موقعــی 
ــد.  ــه رو ش ــودی روب ــام روز ناب ــه ن ــروری ب ش
ــی در  ــید، ول ــول کش ــادی ط ــدت زی ــرد م نب
ــرور  ــرد ش ــم ف ــان و ه ــم قهرم ــان آن ه پای
ــود کــه بعــدا  ــد. طبیعــی ب کشــته شــده بودن
ــس  ــه ســوپرمن نمــرده و پ مشــخص شــد ک
ــاره ظاهــر شــد. ــی دوب از طــی کــردن مراحل
ــکا  ــت آمری ســوپرمن در ســال 2010 از تابعی
ــرای خــود  ــن را ب ــت زمی خــارج شــد و تابعی
ــه از او  ــری ک ــن تصوی ــرد و آخری ــاب ک انتخ
منتشــر شــده اســت، »ســوپرمن علیــه بتمن« 
ــی زک اســنایدر اســت.  ــه کارگردان )2016( ب
ــا  جلوه هــای ویــژه ســینمایی در ایــن فیلــم ب
اســتفاده از برتریــن فناوری هــای روز  هالیــوود 
ســاخته شــده اســت، امــا انتقــادات شــدید از 
ــد  ــث ش ــدد آن باع ــای متع ــم و ناکامی ه فیل
کــه ایــن فیلــم به یــک محصــول کــم ارزش در 
میــان انــواع محصــوالت تصویــری کــه از ایــن 
شــخصیت ســاخته شــده اســت، تبدیــل شــود. 
داســتان های  مخاطبــان  همــه  بااین حــال 
فرابشــری می داننــد کــه ســوپرمن در آخــر از 

 .ــد ــرون می آی ــروز بی ــردی پی ــر نب ه
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  محـمد سـرابی 

ربات جیوه ای

ن فیمل  بودگر:  پیدایش پنجم�ی یه به فیمل �ن
گ

ن�

Terminator از رسی
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»پیـر شـده ام، امـا ازکارافتـاده کـه نشـده ام.« 
ربـات تقریبا در اوایل فیلـم »نابودگر: پیدایش« 
را  جملـه  ایـن   )Terminator: Genisys(
خطـاب بـه مامـور جوانی کـه از آینده بـه زمان 
حـال آمـده اسـت، می گویـد. فقط مامـور کایل 
ریـس نیسـت که از پیر بـودن نابودگـر تی800 
عالقه منـدان  و  تماشـاگران  می کنـد.  تعجـب 
مجموعـه فیلم هـای »نابودگـر« هـم از این کـه 
آرنولـد شـوارتزینگر بـا حـدود 66 سـال سـن 
هنـوز در ایـن فیلم هـا بـازی می کنـد، کمـی 
تعجـب کرده انـد. البتـه شـوارتزینگر هیچ وقـت 
از بازیگـری بازنشسـته نشـده اسـت و فیلم های 
»نابودگـر« هـم بـا حضور اوسـت که معنـا پیدا 
می کننـد. ایـن فیلم هـا بـه آرنولـد شـوارتزینگر 
شـهرت مضاعفـی دادنـد و سـرمایه گذاران تـا 
امـروز از این کـه باز هم بتواننـد از ربات عضالنی 

درآمـد داشـته باشـند، منصـرف نشـده اند. 
دیگـر:  ترجمـه  )بـا   )Terminator( »نابودگـر« 
پایان دهنـده( نام مجموعه فیلم های علمی-تخیلی 
اسـت که اولین قسمت آن در سال 1984 و قسمت 
پنجـم در سـال 2015 اکـران شـد. از این مجموعه 
چندین محصـول دیگر مانند کتاب، کمیـک، بازی 
ویدیویی/رایانـه ای و سـریال تلویزیونی نیز سـاخته 

شـده است.
کامـرون  جیمـز  کارگردانـی  بـه  »نابودگـر« 
محصـول 1984 بود. او »نابودگر 2: روز داوری« 
را   )Terminator 2: Judgement Day(
هم در سـال 1991 سـاخت. به مـدت یک دهه 
هیـچ فیلـم دیگـری از ایـن مجموعـه سـاخته 
نشـد تـا این کـه در سـال 2003 »نابودگـر 3: 
 Terminator : Rise( ماشـین ها«  خیـزش 
of the Machines 3(بـه کارگردانی جاناتان 
موسـتو و در سـال 2009 »رسـتگاری نابودگر« 
کارگردانـی  بـه   )Terminator Salvation(
آمـد.  بـازار  بـه  نیکـول  مک گینتـی  جـوزف 
محصـول سـال 2015 »نابودگـر: پیدایش« نام 
دارد و کارگردانـی آن را آلـن تیلـور بـه عهـده 

داشت.
نخسـتین قسـمت »نابودگر« به سـرعت به یکی 

تبدیـل  تاریـخ سـینما  از کالت هـای محبـوب 
شـد. همیـن موفقیـت باعـث شـد کامـرون در 
سـال 1991 دنبالـه ای بـرای آن بسـازد؛ فیلمی 
کـه بـا نام »نابودگر 2: روز رسـتاخیز« شـناخته 
می شـود. ایـن فیلـم اصلی ترین اثری اسـت که 
بـه نـام »ترمیناتور« در جهان شـهرت پیدا کرد. 
البتـه بعـد از آن جیمز کامرون نابودگرسـازی را 
رهـا کـرد و دنبـال پروژه هـای دیگـری ماننـد 
»تایتانیـک« و سـپس »آواتار« رفـت. دو فیلمی 
هـم کـه در ابتـدای سـال های 2000 سـاخته 
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 می شـود فهمید که 
داسـتان »نابودگـر: پیدایـش« یـا آن چـه گاهی 
گفتـه می شـود »ترمیناتور5«، در ادامه قسـمت 

سـوم است. 

رشوع ماجرا
در سـال 2029 ماشـین های کشـتار اسکای نت 
)شـبکه آسـمان( کـه از ربات های قاتل اسـکلت 
مانند سـاخته شـده اند، کنترل زمین را به دست 
گرفته انـد. باقی مانـده انسـان ها بعـد از بمبـاران 
بزرگـی کـه بـه کشـتار چنـد میلیـارد انسـان 
انجامیـد، در پناهگاه هـای بیـن خرابه هـا مخفی 
شـده اند. قسـمتی از آن ها با وجود این که سـالح 
موثـری ندارنـد، می تواننـد بـه شـکل جنگ های 
چریکی دسـتگاه جنگی ربات هـا را مختل کنند. 
زمانـی کـه مـردی به نـام جـان کانـر فرماندهی 
می گیـرد،  دسـت  بـه  را  مقاومـت  نیرو هـای 
اسـکای نـت می فهمـد کـه بـا وجـود او هیچ گاه 
نمی توانـد بـر انسـان ها پیـروز شـود. بنابر ایـن 
تصمیـم  می گیـرد 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 می شـود، نابودگر تی 800 مـدل 101 
بـا بـازی آرنولد شـوارتزینگر اسـت کـه در میان 
دود و صاعقـه در آمریـکای سـال های 80 فـرود 
می آیـد. از طرف دیگر نیروهـای مقاومت متوجه 
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ایـن کار می شـوند 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 می فرسـتد. در سـال های 80 مـادر او 
یک پیشـخدمت اسـت کـه هنوز فرزنـدی ندارد. 
کایـل ریـس و نابودگـر هر دو سـارا کانـر را پیدا 
می کننـد و بعـد از درگیری هـای فـراوان نابودگر 
از بیـن مـی رود و ریـس هـم کشـته می شـود. 
سـارا کانـر از او پسـری را بـاردار اسـت کـه در 
آینـده جـان کانـر خواهـد شـد. در انتهـای فیلم 
می بینیـم کـه در مـرز مکزیـک یـک بچـه فقیر 
از سـارا عکسـی فـوری می گیـرد و آن را بـه او 
می فروشـد. ایـن همان عکسـی اسـت کـه جان 
کانـر از مـادرش داشـت. در فیلـم بعدی اسـکای 
نـت یـک نابودگـر بسـیار قدرتمندتـر مـدل تی 
1000 بـا بـازی رابـرت پاتریـک را بـه گذشـته 
می فرسـتد تـا این بـار خـود جـان کانـر را کـه 
یـک نوجـوان شـده اسـت، به قتـل برسـاند. این 
نابودگـر می توانـد تغییـر چهـره دهـد و گلوله و 
سـالح های عـادی بـه او اثـر نمی کنـد. این بـار 
هـم نیرو هـای مقاومـت می توانند کسـی را برای 
جنگیـدن بـا او اعـزام کننـد، ولـی این بـار آن ها 
یـک ربـات رده تـی 800 را برنامه ریزی می کنند 
تـا از جـان کانـر محافظـت کند. بر خـالف فیلم 
قبلـی شـوارتزینگر در ایـن فیلم نقـش مثبت را 
بـازی می کنـد، درحالی کـه دشـمن او موجودی 

شـیطانی از جنـس فلـز مایع اسـت.
این بـار هـم دو مامـور با هم به سـوژه می رسـند 
و درگیری هـای گوناگونـی رخ می دهـد. صحنـه 
تریلـی  گرفتـن  آتـش  موتورسـواری،  معـروف 
بـزرگ و ربـات شکسـت ناپذیر تـی 1000 کـه 
بار هـا سـوراخ سـوراخ می شـود و دوبـاره از جـا 

می دهـد.  رخ  همین جـا  برمی خیـزد، 
تـی 800 اعتمـاد جـان کانـر و مـادرش را کـه 
به خاطـر تجربـه قبلـی از برخـورد بـا ربات هـای 
قاتـل نیمه دیوانه تصور می شـود، جلـب می کند. 
ایـن سـه بـه سـراغ شـرکتی می رونـد کـه در 
مراحـل اولیـه پـروژه سـاخت ربات هـای جنگی 
اسـت تـا ایـن صنعـت را در همین مرحلـه نابود 

کننـد. حتـی رئیـس این شـرکت هـم نمی داند 
حـد  ایـن  تـا  آینـده  در  سـاخته هایش  کـه 
خطرناک خواهند شـد. تی 1000 سـر می رسـد 
و نبـرد دو نابودگـر برای از بین بـردن هر چیزی 
کـه باعث سـاخت ربات هـای قاتل شـود، به یک 
کارخانـه ذوب آهن کشـیده می شـود. سـرانجام 
از برداشـتن جراحـات فـراوان  تـی 800 پـس 
موفـق می شـود تـی 1000 را  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 ربات های 
قاتـل اسـت، با پریدن بـه درون مـواد مذاب خود 

را از بیـن می بـرد.
تا این جا داسـتان سـاده »نابودگر« و اسـتفاده از 
جلوه هـای ویـژه توانسـته بـود نسـلی را بـه خود 
عالقه منـد کنـد. دو دنبالـه دیگـر بیـش از حـد 
پیچیـده بودنـد و مسـیر حـوادث در آن هـا دائم 
تغییـر می کـرد. از آن جـا کـه داسـتان در پایـان 
قسـمت دوم تقریبـا تمـام شـده بود، سـازندگان 
مجبـور بـه تولیـد ماجرا هـای دیگـری شـدند تا 
اصلی تریـن  ببرنـد.  پیـش  را  داسـتان  بتواننـد 
سـوژه ماجـرا یعنـی اعـزام ربات ها و آدم هـا برای 
این کـه چیـزی را در گذشـته تغییر دهنـد تا در 
آینـده دیگـر حریفـی وجـود نداشـته باشـد، در 
تمـام فیلم هـا دیـده می شـود. در فیلـم پنجـم 
بـاز هـم یـک ربـات و یـک چریک برای کشـتن 
سـارا کانـر و نجـات او فرسـتاده می شـوند. امـا 
این بار داسـتان در سـه دوره زمانـی می گذرد. در 
گذشـته دورتر از سـال های 80 اسـکای نت یک 
ربـات قاتل برای کشـتن پـدر و مادر سـارا کانر و 
خود او در کودکی فرسـتاده شـده اسـت. اما یک 
تـی 800 او را نجـات داده و بـزرگ کـرده اسـت. 
درنتیجـه چریکـی که بـرای کمک به سـارا کانر 
جـوان می رسـد، نـه یـک پیشـخدمت بی خبر از 
همـه جـای رسـتوران، بلکـه یـک زن جنگ جو 
را می بینـد کـه خـودش بـه کمـک رباتی کـه او 
را بـزرگ کـرده، می توانـد بـا دشـمانش بجنگد. 
البتـه ربات مراقب که تقریبا پدر سـارا محسـوب 
می شـود، در ایـن مـدت پیـر شـده اسـت. آن ها 
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یـاد گرفته انـد کـه انـواع ربات هـای قاتـل را کـه 
اسـکای نـت در ایـن مـدت می فرسـتاد، چگونه 
از بیـن ببرنـد، ازجملـه این کـه در صحنه ای یک 
تـی  1000  را بـا اسـید نابود می کننـد. بااین حال 

خطـر هم چنـان باقی اسـت.
ازجملـه  »نابودگـر«   فیلـم   اول  قسـمت  دو 
آثـاری در تاریخ سـینما محسـوب می شـوند که 
سـینمای اکشـن را یـک گام بـه جلـو هدایـت 
ایـده   ،  1984 سـال  در  اول  قسـمت  کردنـد. 
پسـت-آخرالزمان جدیـدی را مطـرح می کرد که 
آمیخته شـدنش با اکشـنی جـذاب، »نابودگر« را 
بـه اثـری مانـدگار در تاریخ سـینما مبـدل کرد. 
امـا جیمـز کامرون کـه همـواره بلندپـرواز بوده، 
تکنیک هـای  به کارگیـری  بـا  دوم  قسـمت  در 
جدیـد جلوه هـای ویژه کـه تا آن زمان بی سـابقه 
بـود، توانسـت اثـری خلـق کند که هـم از جهت 
سـاختاری و کارگردانـی زبانـزد بـود و هـم در 
بخـش جلوه هـای بصـری بهترین آثـاری بود که 
تا آن زمان سـاخته شـده بود. در سـال های اخیر 
از  »نابودگـر 2«  حتـی به عنـوان 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 
یا  خونین  خورد  و  زد  وحشیانه  صحنه های 
غیراخالقی که تماشای آن را محدود کند، ندارد. 
یا از ادای کلماتی که این محدودیت ها را ایجاد 
کند، پرهیز می کند. داستان مستقیم و ساده آن 
در دو قسمت اول هم مخاطبان آن را گسترش 
می دهد. شخصیت های متفاوت سنی و جنسی 
در فیلم و روابط خانوادگی مطرح شده در آن هم 
گروه دیگری از تماشاگران را عالقه مند می کند. 
اکـران قسـمت  از  از گذشـت 12 سـال  پـس 
قسـمت  اسـت  قـرار  کـه  شـد  اعـالم  دوم، 
کـه  شـود  سـاخته  »نابودگـر«  از   جدیـدی 
خبـری غافل گیرکننـده بـرای طرفـداران ایـن 
مجموعه محسـوب می شـد. »نابودگر: رستاخیز 
ماشـین ها« نتوانسـت انتظـارات باالیـی را کـه 

طرفـداران داشـتند، بـرآورده کنـد. »نابودگـر: 
فضـای  تغییـر  دلیـل  بـه  هـم  رسـتگاری« 
داسـتان، نتوانسـت به موفقیتی، حتـی در حد و 
پیـدا کنـد. اندازه هـای قسـمت سـوم دسـت 

مرتـب  دارد.  ضعف هایـی  هـم   »5 »نابودگـر 
آینـده  می پـرد:  دیگـر  دوره  بـه  دوره ای  از 
فراآخرالزمانـی کـه در آن جـان کانـر سـپاهش 
را بـرای حملـه نهایـی بـه اسـکاي نت هدایـت 
می کند. سـال 1984، کـه در آن کایل ریس در 
جریان جسـت وجویش بـرای محافظت از سـارا 
کانـر از حملـه ربات هـا فـرود می آیـد و 2017، 
تاریـخ جدیـد روز جـزا. ایـن فیلـم نیـز ماننـد 
»دنیای ژوراسـیک« )Jurassic World(  که 
تقریبـا هم زمـان با آن اکران شـد، تکیـه زیادی 
بـر نوسـتالژی دارد و افـرادی کـه ایـن مجموعه 
را دوسـت ندارنـد، به هیچ وجـه از تماشـای آن 
هـم لـذت نمی برنـد. زمانی کـه تریلـر اول فیلم 
منتشـر شـد، زیاد مورد اسـتقبال قرار نگرفت و 
تهیه کننـدگان تریلـر دیگری منتشـر کردند که 
بسـیاری از صحنه هـای اصلـی را لو مـی داد. اما 
ایـن باعث نشـد که داسـتان فیلم لو بـرود، زیرا 
پیچیده تـر از چیـزی بـود کـه تصـور می شـد. 

گروهـی ایـن پیچیدگـی را نقطـه ضعـف فیلـم 
می داننـد و عقیـده دارند موضوع سـفر در زمان 
در آخریـن »نابودگـر« چنـان باعـث آشـفتگی 
بـر  مخاطـب  تمرکـز  تـوان  کـه  شـده  فیلـم 
جزئیـات داسـتان را سـلب می کند. تـی 800 و 
سـارا کانـر چند بـار ماجـرا را برای کایل شـرح 
می دهنـد، ولـی زمانـی کـه مشـخص می شـود 
شـخصیت های انسـان مانند دیگری هم هستند 
کـه درواقع بـه ربات ها خدمت می کننـد، ماجرا 

بیشـتر دگرگـون می شـود.
تـی 1000 ایـن فیلـم هم اگرچـه دوبـاره از فلز 
مایـع سـاخته شـده، ولـی شـبیه به یـک ربات 
قاتـل ترسـناک، حتـی مانند نسـخه زنانـه فیلم 
سـوم  »T�X« نیسـت و رابرت پاتریـک، بازیگر 
رنگ پریـده و الغـر فیلـم دوم در یـک تغییـر 
کامـل با یـک بازیگر کره ای عوض شـده اسـت. 
فیلـم پـر از نبـرد اسـت و بهتریـن نمونـه ایـن 
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اتفـاق می افتـد،  فیلـم  نبردهـا خیلـی زود در 
بـا هم نـوع  پیـر  تـی 800  زمانـی کـه  یعنـی 

جوان تـر خـود مبـارزه می کنـد.
»نابودگـر5« طـوری سـاخته شـده اسـت کـه 
دو  ادامـه  سـاخت  بـه  تصمیـم  کامـرون  اگـر 
را  سـوم  قسـمت  می گرفـت،  قبلـی  قسـمت 
مقـداری  او  درواقـع،  می سـاخت.  این گونـه 
و  داده  فیلم سـازها  بـه  غیررسـمی  مشـاوره 
بـه بخشـی از کمپیـن بازاریابـی فیلـم تبدیـل 
شـده اسـت. کامـرون، چـه بـه دلیل دوسـتی با 
شـوارتزینگر و چـه به خاطـر عالقه قلبـی اش به 
»نابودگـر: پیدایـش« گفته اسـت کـه این فیلم 
نشـان دهنده ادامـه واقعـی این مجموعه اسـت.

»نابودگـر 5« خیلی واضـح فناوری های ارتباطی 
جدیـد ماننـد برنامه های تلفن های هوشـمند را 
Gen� )دشـمن بشـر نشـان می دهد. پیدایـش 

isys( نـام سیسـتم عاملـی اسـت کـه در انواع 
همـه  و  شـده  بارگیـری   رایانه هـا  و  گجت هـا 
مردمـی کـه آن را نصب کرده اند، مشـتاق روزی 
هسـتند که شـروع به کار کنـد. درحالی که این 

سیسـتم عامل دشـمن آن هاست. 
عالوه بر مفهوم آخر الزمانی فیلم ها و این که دائم 

بر »سرنوشت بشر« تاکید می شود، در نام گذاری 
از عبارت های مقدس  قسمت های دوم و پنجم 
»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 
می گرفت. 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 جنگ جوی وحشی بربر با 
از پوست حیوانات و زره و شمشیر  لباس هایی 
بود، قبول کرد. او که سابقه موثری در مسابقات 
پرورش اندام داشت، پس از کنار گذاشتن این 
رقابت ها وارد دنیای بازیگری شد و اگرچه تجربه 
خاصی در این زمینه نداشت، ولی توانست تبدیل 
به ستاره فیلم های پرفروش شود. او بعد از بیش 
از یک دهه بازیگری وارد دنیای سیاست شد و به 
فرمانداری کالیفرنیا رسید. در جریان رقابت های 
در  کاری  دوران  فراوان  بحث های  و  انتخاباتی 
فرمانداری کاریکاتور هایی از او کشیده می شد که 
به خصوص  بازیگری اش  دوران  از  آن  سوژه های 

 .نقش نابودگر گرفته شده بود
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همه ما در برهه ای از زمان با مشکالتی روبه رو می شویم 
که شاید خیلی جدی به نظر نرسند، اما در درازمدت 
نه فقط بر جسم، بلکه بر آرامش روانی مان نیز تاثیر 
می گذارند و گاهی باعث نگرانی های شدید و فکر و 
خیال های ناجور می شوند. می پرسید چطور؟ کافی 
است از اعضای خانواده، دوستان و آشنایانتان سوال 
کنید که تابه حال چند بار به خاطر سرفه هایی که بیش 
از سه، چهار هفته طول کشیده، با ناراحتی و استرس 
به پزشک مراجعه کرده یا دچار کابوس ابتال به سرطان 
ریه شده اند. اصال خود شما چند بار در طول زندگی تان 
به خاطر گرسنگی و ضعف شدید از خواب پریده اید و 
احساس کرده اید که اگر ظرف چند دقیقه یک ماده 
قندی به بدنتان نرسد، ممکن است خدای نکرده برای 
همیشه به خواب بروید! مواردی مثل سرفه، ضعف 
نیمه شب، دردهای دوران قاعدگی در زنان و... از جمله 
موارد شایعی است که برای خیلی از افراد رخ می دهد 
و ممکن است دالیل خیلی ساده یا خیلی پیچیده ای 
داشته باشد. در این شماره برای هرکدام از این موارد 

توصیه ای کاربردی به شما ارائه می شود. 
 

اگر نیمه شب ضعف می کنید
و  احساس ضعف  با  نیمه شب  است  ممکن  گاهی 
گرسنگی از خواب بیدار شوید. اگر این اتفاق اخیرا و 
مرتب دارد تکرار می شود، چند مسئله را باید در نظر 
گرفت.  بعضی از داروها باعث افزایش اشتها و ایجاد 
گرسنگی با مکانیسم های مختلف می شوند، به طوری که 
فرد ممکن است با گرسنگی شدید نیمه شب از خواب 
بیدار شود و حجم زیادی خوراکی بخورد که اثر آن به 
صورت افزایش وزن معلوم می شود. در افراد دیابتی که 
قرص یا انسولین مصرف می کنند، احتمال افت قند 
خون به خصوص نیمه شب وجود دارد که به صورت 
گاه حتی  و  تعریِق سرد، سرگیجه  ضعف شدید، 
این  دقیق  تنظیم  معلوم می شود. پس  بی هوشی 
داروها به شدت توصیه می شود. افرادی که مشکالت 
قلبی-عروقی دارند، با افت فشار خون و بی نظمی 
با  معموال  که  می شوند  ضعف  دچار  قلب  ضربان 
نشانه های 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 آب میوه شیرین کنار تخت خواب توصیه می شود.

 
اگر زیاد رسفه می کنید

از سه هفته علل  یعنی سرفه بیش  سرفه مزمن 
مختلفی می تواند 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 
حلق  پشت  ترشحات  که  مزمن  سینوزیت  است، 
باعث سرفه به خصوص حدود صبح می شود، آلرژی 
بینی که ترشحات پشت حلق باعث سرفه به خصوص 
در طول شب می شود، آسم،  ریفالکس اسید معده 
و به ندرت سرطان ریه. پس خوددرمانی با توجه به 
طیف بزرگ علت های سرفه اصال درست نیست. 
بهتر است بدانید نشانه های سرفه تا هفته ها یا ماه  ها 
بعد از سرکوبی ویروس با فرد همراه است. دوم این که 
می توانید داروهای ضد سرفه را بدون نیاز به نسخه از 
داروخانه تهیه کنید.  اکسپکتورانت ها با رقیق کردن 
موکوز و آنتی هیستامین ها با رفع نیاز فوری بدن به 
سرفه  سبب تسکین این مکانیسم می شوند. سوم 
نوشیدن مایعات گرم و به خصوص مخلوط شیر یا 
چای گرم با عسل است. چهارمین راه رفع سرفه 

اجتناب از عوامل محرک و حساسیت زاست. 
 

اگر یبوست دارید
بیشتر موارد، علت یبوست که مشکل شایعی  در 
است، رژیم های غذایی نادرست، کم تحرکی و نوشیدن 
بیشتر سبزی و  با خوردن  مایعات است. پس  کم 
ساالد و میوه، نان های پرفیبر، نوشیدن زیاد و مرتب 
آب به خصوص آب ولرم و نه سرد و یک لیوان ناشتا 
اول صبح و پیاده روی، در اکثر موارد یبوست برطرف 
می شود. ولی در یبوست مزمن به مواردی ازجمله 
کم کاری تیرویید، کلسیم باالی خون، مصرف دارو 
ضدافسردگی،  و  قلبی  داروهای  بعضی  به خصوص 
بیماری های 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، بررسی های 

 .دقیق ضروری است
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  نسـیم عرب امـیری 

وغ وغ بی صاحاب!*
قسمت اول: استعداد درک نشده!
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این روزها می ریزد توی هر شهر و کوچه و دیار
آدم نخبه از در و دیوار

الجرم هر جا را نگاه کنی، در هر خانه ای
یا حتی بیابان و کوه و دشت و صحرا و ویرانه ای

یک نفر نخبه می شود 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 سِر کار

میزی به من دهید و دفتری و چند خدمت گزار
تا در دفترم پاهایم را بیندازم روی هم

چون نیست مثل من در این عالم
حیف کسی تحویلش نمی گیرد و طفلکی

الجرم می کند داد و هوار الکی
بعد از آن هم می شود دپرس

و می گوید که ندارد هیچ حال و حس!

درس خواندن و کار و تالش برایش بی خوده
استعدادش هیچ وقت 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 آن جا به او دهند هر چه می خواهد از دنیا

مازارتی و لکسوس و خانه و ویال
یا شاید چیزهایی بهتر از این ها
مثل یک زن و... بگذریم حاال!

ولـی از آن جـا کـه خیـال می کند سـقف آسـمان 
برای او شـده سـوراخ

دوبـاره آن جـا هـم بـا سـر می خـورد زمیـن و 
آخ! می گویـد: 

درس خواندن و کار و تالش برایم بی خوده
 !استعدادم هیچ وقت درک نشده

*ایـن نوشـته ها هیـچ ربطـی بـه وغ وغ سـاهاب! 
ندارد!
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یک  از  تصویر  اولین 
سیاه چاله ثبت شد 

1 
موسسـه  آمریکایـی  محققـان 
فنـاوری ماساچوسـت به تازگـی 
از  اسـتفاده  بـا  شـدند  موفـق 
یـک الگوریتم خاص نخسـتین 
تصویـر از یک سـیاه چاله واقعی 
را ترسـیم کننـد. بـه گفتـه این 
گرفتـن  بـرای  پژوهش گـران 
در  سـیاه چاله  از  عکـس  یـک 
مرکـز کهکشـان یک تلسـکوپ 
بسـیار بزرگ که قطـری معادل 
سـیاره زمین داشته باشـد، الزم 
اسـت. امـا چون سـاخت چنین 
تقریبـا  عظیمـی  تلسـکوپ 
تیـم  ایـن  اسـت،  غیرممکـن 
تحقیقاتی الگوریتمی را طراحی 
اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  کـرده 
از  گردآوری شـده  اطالعـات  از 
رادیویـی  تلسـکوپ های  سـایر 
ترکیـب   و  جهـان  سراسـر  در 
می توانـد  یکدیگـر،  بـا  آن هـا 
تصویـر  بـه  را  سـیاه چاله ها 
بکشـد. ایـن الگوریتـم تصاویـر 
تلسـکوپ های  از  به دسـت آمده 

رادیویـی در سراسـر دنیـا را که 
بـه یـک پـروژه بین المللـی بـه 
Event Horizon Tele�  نـام

scope  تعلـق دارنـد، ترکیـب 
می کند. مکانیسم مورد استفاده 
این محققان »بازسـازی تصاویر 
بـا کیفیت بـاال از طریق ترکیب 
نـام    CHIRP یـا  تصاویـر« 
دارد و بـرای اولیـن بار توانسـته 
از سـیاه چاله ها را در  تصویـری 

اختیـار محققـان قـرار دهـد.
 

حس خوب را در خواب 
خوب پیدا کنید

2
تصـور کنیـد که دیشـب خوب 
نخوابیده ایـد، یـا اصـال خیلـی 
کـه  صبـح  خوابیده ایـد.  دیـر 
می شـوید،  بیـدار  خـواب  از 
دلتـان  داریـد؟  حالـی  چـه 
نمی خواهـد بـه زمیـن و زمـان 
احیانـا  و  بگوییـد  بیـراه  و  بـد 
تمایـل نداریـد هر کسـی را که 
سـر راهتـان بـود، ضربـه فنـی 
می گوینـد  محققـان  کنیـد؟ 
شـادی  و  خوش خلقـی  کلیـد 
در طـول روز در خـواب شـبانه 
مناسـب و کافـی نهفتـه اسـت. 
ایـن محققـان می گوینـد وقتی 
خـوب نمی خوابیـد، خودتـان را 
در برابر افکار منفی آسـیب پذیر 
مسـئله  همیـن  و  می کنیـد 
نتوانیـد  می شـود  باعـث  هـم 
شـاد باشـید. بـه نظر می رسـد 
خـواب ناکافـی عملکرد اَسـَبک 

یـا هیپوکمپـوس )هیپـوکام یا 
hippocam�(  هیپوکامـپ(

pus( را که قسـمتی از دستگاه 
لیمبیـک(  کنـاره ای )سیسـتم 
مغـز اسـت، مختـل می کنـد و 
درنتیجـه روی فراینـد پردازش 
احساسـات در مغز اثر می گذارد 
که نتیجه اش قوت گرفتن افکار 
منفی و کاهش سـطح شـادی و 

نشـاط در زندگـی اسـت.
 

کهن سال ترین سلول های 
گیاه  ریشه  بنیادی 

کشف شد 

3
دانشگاه  انگلیسی  محققان 
کشف  به  موفق  آکسفورد 
قدیمی ترین سلول های بنیادی 
ریشه گیاهان شدند که از نوک 
ریشه فسیل شده گیاه به دست 
می شود  گفته  است.  آمده 
حال  در  گیاه  این  ریشه  نوک 
حاضر تنها نمونه شناخته شده 
اهمیت  است.  گیاهی  فسیل 
خاصی  شیوه  در  پژوهش  این 
سلول های  این  که  است 
که  دارند  تکثیر  برای  بنیادی 
شناخته شده  نمونه های  از 
پیش  و  بوده  متفاوت  کنونی 
دانشمندان  توسط  این  از 
گفته  به  است.  نشده  مشاهده 
بنیادی،  سلول های  محققان 
از  تمایز نیافته  سلول های 
خودتجدیدکنندگی  توانایی 



 سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج          125

برخوردارند و به طور انحصاری 
در موجودات چندسلولی وجود 
به  قادرند  سلول ها  این  دارند. 
تبدیل  دیگری  سلول  نوع  هر 
سلولی  عملکردهای  و  شوند 
گیاهی  دهند.  نشان  مختلفی 
از  بنیادی  سلول های  این  که 
نوک ریشه آن به دست آمده، 
متعلق به نخستین جنگل های 
است.  زمین  عظیم  استوایی 
این  معتقدند  دانشمندان 
ایجاد  باعث  اولیه  جنگل های 
عصر یخی اول شده بودند، زیرا 
سیستم های عمیق ریشه باعث 
شیمیایی  هوازدگی  تسریع 
در  سیلیکات  معدنی  مواد 
و  شده  زیرین  سنگ های 
مقادیر  در  را  دی اکسیدکربن 
باال از جو به پایین کشیده اند. 
فسیل  تحقیقاتی  تیم  این 
این  در  که  را  بنیادی  سلول 
به دست آمده، ریشه  پژوهش 
Radix car� یا  زغال سنگ 

bonica نامیده اند. 
 

ژن ها مسئول شادی اند؟

4
تکنیک  پلی  دانشگاه  محققان 
که  می گویند  کنگ  هنگ 
در  نشاط  و  شادی  احساس 
ناشی  مختلف  اقوام  میان 
یک سری  بیان  و  عملکرد  از 
ژن های خاص است. نتایج این 

منتشر  به تازگی  که  بررسی ها 
می دهد  نشان  است،  شده 
از  شادتر  اقوام  از  برخی  که 
هستند  کشورها  سایر  مردم 
ناشی  می تواند  مسئله  این  و 
ژن های  یک سری  وجود  از 
باشد.  افراد  این  در  خاص 
این  از  پیش  مطالعات  اگرچه 
و  شادی  که  بود  داده  نشان 
زندگی  در  فرد  که  نشاطی 
ناشی  می کند،  احساس  خود 
ثروت،  میزان  مانند  عواملی  از 
رفاه، سطح امنیت در کشور و 
میزان شیوع بیماری هاست. اما 
بااین حال آمارها نشان می دهد 
از  شادتر  نیجریه  مردم  که 
این  نتیجه  هستند!  آلمانی ها 
بیان  با  می تواند  تازه  بررسی 
نقش ژن ها در شادی و نشاط، 
در  در  را  تناقضاتی  چنین 
زمینه احساسی که در جوامع 
توجیه  دارد،  وجود  مختلف 

کند.

میدان  ارسار  فاش شدن 
مغناطیسی کره زمین 

5
موفـق  به تازگـی  آمریکایی هـا 
شـرایطی  ایجـاد  بـا  شـده اند 
مشـابه شـرایط کـره زمیـن در 
اسـرار  از  بخشـی  آزمایشـگاه 
میدان مغناطیسـی کـره زمین 
را افشـا کننـد. اهمیـت میـدان 
معناطیسـی زمیـن از آن جهت 

اسـت که از کـره خاکی در برابر 
کیهانـی  مرگ بـار  تابش هـای 
محافظـت می کنـد و اگـر ایـن 
میـدان وجـود نداشـت، زندگی 
نمی توانسـت به شـکل امروزی 
روی زمین وجود داشـته باشـد. 
اگرچـه اکنـون مشـخص شـده 
که حرکت آهن مایع در هسـته 
بیرونـی زمیـن ایـن میـدان را 
تولیـد می کنـد، امـا چگونگـی 
ایجـاد آن در ابتـدا از مدت هـا 
پیـش بـه شـکل اسـرارآمیز و 
اسـت.  مانـده  باقـی  الینحـل 
محققـان می گوینـد ایـن سـپر 
محفاظتی مغناطیسـی به دلیل 
شـکلی کـه فلز مایع در هسـته 
زمیـن گرما را هدایـت می کند، 
شـکل گرفتـه اسـت. ایـن تیم 
موسسـه  در  کـه  تحقیقاتـی 
واشـنگتن  در  کارنگـی  علـوم 
مسـتقر هسـتند، موفق شده اند 
هسـته ای  مـواد  سـنجش های 
بـا  مرتبـط  شـرایط  تحـت  را 
هسـته بـه دسـت بیاورنـد. در 
حال حاضـر تصور می شـود که 
سـن زمین کمی بیشـتر از 4.5 
میلیارد سال اسـت و از انباشت 
کـه  سـنگی  مـواد  تدریجـی 
خورشـید را در زمان جوانی اش 
شـکل  بودنـد،  کـرده  احاطـه 
گرفتـه اسـت. با گذشـت زمان، 
متراکم تریـن مـاده کـه همـان 
آهـن اسـت، بـه سـمت داخـل 
الیه هـای  و  رفتـه  فـرو  کـره 
هسـته، جبه و پوسـته زمین را 
تشـکیل داده اسـت. در هسـته 
دوسـوم  حـدود  کـه  داخلـی 
انـدازه مـاه اسـت، آهـن جامـد 
به همـراه مقادیر کمی از سـایر 



126          سرآمد/ شماره بیست وپنجم/ تیر نود و پنج

ی
رج

خا
ار 

خب
ا

مـواد قـرار دارد که طـی فرایند 
الیه بنـدی بـه این جـا کشـیده 
شـده اند. اما در هسـته خارجی 
آلیـاژ آهن مایع وجـود دارد که 
حرکـت آن میدان مغناطیسـی 
می دهـد.  افزایـش  را  زمیـن 
این میـدان توسـط جریان های 
رسـانای  مـاده  در  الکتریکـی 
هسـته آن تولیـد می شـود کـه 
انتقالـی  جریان هـای  توسـط 
ناشـی از گرمای منتشرشـده از 
هسـته ایجـاد شـده اند و فشـار 
شـدن  مایـع  از  گرانـش  زیـاد 
می کنـد،  جلوگیـری  هسـته 
بـه ایـن معنـی کـه رفتـار این 
بخـش از زمیـن با سـایر الیه ها 
متفـاوت اسـت. ایـن محققـان 
آمریکایـی برای بررسـی میدان 
مغناطیسـی زمین از دستگاهی 
بـرای   LHDAC نـام  بـه 
هسـته  شـرایط  شبیه سـازی 
کـره زمیـن اسـتفاده کرده انـد 
هدایـت  سیسـتم  بتواننـد  تـا 
گرمـا توسـط هسـته را در زیـر 
آن بررسـی کنند. این دسـتگاه 
را  مـاده  کوچـک  نمونه هـای 
بیـن دو المـاس فشـار می دهد 
و فشـار شـدید اعمـاق زمیـن 
شبیه سـازی  آزمایشـگاه  در  را 
یـک  از  هم چنیـن  می کنـد. 
لیـزر نیز برای گرم کـردن ماده 
و رسـاندن آن بـه دمای هسـته 
استفاده می شـود. دستاوردهای 
ایـن پژوهش گـران نشـان داده 
بـرای  الزم  انـرژی  کـه  اسـت 
حفـظ ژئودینامـو از اوایل تاریخ 
اسـت.  داشـته  وجـود  زمیـن 
امـا پیـش از ایـن اطالعاتـی در 

دسـت نیسـت.

تخمیـن  بـرای  شـاخصی 
مرگ ومیـر نـرخ 

6
آمریکایی  پژوهش گران 
 12 با  پرسش نامه ای  به تازگی 
سوال ساده و قابل فهم طراحی 
کرده اند که کارکرد آن به طور 
کامل از روی اسمش پیداست: 
این  مرگ ومیر«.  »شاخص 
شاخص حاصل تجزیه و تحلیل 
شهروند  هزار   20 10 ساله  
سال   50 باالی  آمریکایی 
پژوهش گران  توسط  که  است 
کالیفرنیا،  دانشگاه 
سان فرانسیسکو طی سال های 
میالدی   2008 تا   1998
شش هزار  است.  شده  انجام 
در  شرکت کنندگان  از  نفر 
خود  جان  تاکنون  طرح  این 
را از دست داده و 14هزار نفر 
دیگر هم چنان به زندگی خود 
ادامه می دهند. نتایج محاسبه 
احتمال خطرات پزشکی ای که 
می کند،  تهدید  را  افراد  جان 
برای  به ویژه  عمل  در  شاید 
سالمندان غلط از آب دربیاید، 
چون وضعیت سالمت جسمی 
انسان  عمر  طول  و  روحی  و 
از عوامل،  بسیاری  تاثیر  تحت 
گرفته  مزمن  بیماری های  از 
تا شرایط و تغییرات محیطی، 
اگر  حتی  بنابراین  دارد.  قرار 
این شاخص نتواند زمان دقیق 

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

استفاده باشد.«
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سوخت  مصنوعی  برگ 
خودروهای آینده می شود 

تازه ای  تحقیقات  نتایج   7
دانشگاه  محققان  توسط  که 
مجله  در  و  انجام   هاروارد 
حاکی  شده،  منتشر  ساینس 
در  پژوهش گران  موفقیت  از 
پایه  بر  سیستمی  راه اندازی 
است  گیاهان  برگ  عملکرد 
انرژی  تبدیل  در  می تواند  که 
به  نسبت  خورشید  نورانی 
عمل  بهتر  طبیعی  گیاهان 
که  امیدوارند  محققان   کند. 
آینده   در  بتواند  فناوری  این 
تامین  نیز  را  خودروها  انرژی 
شامل  سیستم  این  کند. 
می تواند  که  است  مکانیسمی 
و  هیدروژن خوار  باکتری 
مولکول های آب را برای تولید 
این  کند.  تجزیه  مایع  سوخت 
گروه از محققان نشان داده اند 
نیروی  جدید  سیستم  که 
می تواند  نه تنها  خورشیدی 
برای  استفاده ای  قابل  سوخت 
بلکه  کند،  تولید  خودروها 
مدل  است.  کارآمد  بسیار 
در  که  سیستم  این  اولیه 
شده  ساخته  قبل  سال  های 
بود و مدل اولیه برگ بیونیکی 
ایجاد  زمینه  در  داشت،  نام 
گونه های اکسیژن واکنش پذیر 
آن  داشت.  فراوانی  مشکالت 

کاتالیزور  یک  شامل  مدل 
آلیاژ  با  هیدروژن  تولیدکننده 
بود  روی  مولیبدنوم-  نیکل - 
که به ولتاژ بسیار باالیی برای 
همین  و  داشت  نیاز  فعالیت 
را  سیستم  بهره وری  مسئله 
حالی  در  این  می آورد.  پایین 
برگ  جدید  مدل  که  است 
کاتالیزور  از یک  بیونیکی 2.0 
برخوردار  کبالت-فسفر  آلیاژ 
اکسیژن  گونه های  و  است 
نمی کند.  تولید  واکنش پذیر 
پایین،  ولتاژ  در  اجرا  توانایی 
ساخته  قادر  را  دستگاه  این 
سطح  تا  را  بهره وری اش  تا 
چشم گیری افزایش دهد. برگ 
مصنوعی جدید می تواند انرژی 
بهره وری  نرخ  با  را  خورشید 
زیستی  توده  به  درصد   10
بسیار  نرخ  این  کند.  تبدیل 
است  درصدی  یک  از  بیشتر 
سرعت  دارای  گیاهان  در  که 
رشد باال دیده شده است. این 
مدل جدید هم چنین می تواند 
ایزوپنتانول، ایزوبوتانول و ماده 
اولیه پالستیک زیستی موسوم 

به PHB تولید کند. 
 

نفهمیدن بیامری است؟! 

8
ــد کــه  ــان اعــالم کرده ان محقق
ــه  ــخیص طعن ــی در تش ناتوان

بــروز  نشــانه های  از  یکــی 
دمانــس یــا زوال عقلــی در 
ــمت  ــت. قس ــاالن اس بزرگ س
ــئولیت  ــا مس ــز م ــانی مغ پیش
کنتــرل بســیاری از احساســات 
ــده دارد و  ــان را برعه و رفتارم
ــی  ــن مســائل توانای یکــی از ای
طعنــه  یــا  دروغ  تشــخیص 
هرگونــه  بنابرایــن  اســت. 
اختــالل یــا نقــص در ایــن 
بخــش از مغــز می توانــد باعــث 
ــی  ــن توانای ــن ای ــن رفت از بی
ــمندان  ــه دانش ــه  گفت ــود. ب ش
تجمــع نوعــی پروتئیــن خاص 
مــرگ  و  پیشــانی  لــوب  در 
ســلول های عصبــی در ایــن 
ــر در  ــس و تغیی ــمت دمان قس
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی 
ــد داشــت.  ــال خواه ــه  دنب را ب
را  تغییــرات  ایــن  هرچنــد 
قطــع  به طــور  نمی تــوان 
بــه زوال عقلــی نســبت داد، 
ــا بحــران  ــه افســردگی ی چراک
می توانــد  نیــز  میان ســالی 
چنیــن حاالتــی را در فــرد 
بــه  وجــود بیــاورد. البتــه ایــن 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــال در بیم ح
آلزایمــر چنــدان شــایع نیســت 
و آن هــا مشــکلی در درک دروغ  
ــد  ــود ندارن ــل خ ــرف مقاب ط
و مفهــوم طعنــه را به خوبــی 
توجــه  بــا  می کننــد.  درک 
ــن یافته هــا متخصصــان  ــه ای ب
ــی  ــد از ناتوان ــم گرفته ان تصمی
طعنــه  تشــخیص  در  فــرد 
راهــی  به عنــوان  دروغ  و 
زودرس  تشــخیص  بــرای 
سیســتم  تخریب کننــده 
.عصبــی اســتفاده کننــد
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خر
ن آ

سخ

بغیر حساب...
  سـید حسـین متولـیان 

حتما شما هم مثل من بارها شنیده اید که یک مسئله 
ممکن است فرمول های مختلفی داشته باشد...!

و به همین مناسبت روش های اثبات یک قضیه هم 
می تواند متفاوت باشد...

یک ریاضی دان برای اثبات خود از یک راه طوالنی 
روش  دیگر  ریاضی دان  یک  و  می گیرد  کمک 
کوتاه تری را برمی گزیند و جالب این که نتیجه در هر 

دو یکسان است...
صحنه  روی  خود  مدل  با  را  متنی  کارگردان  یک 
می برد و کارگردان دیگری با فرمول و مدل دیگر 
همان متن را روی صحنه می برد؛ طوری که در هر 
اجرا عده ای شگفت زده می شوند و روی پا می ایستند 

و برای کارگردان محبوبشان دست می زنند...
راه های  و  مختلف  فرمول های  دنیای  دنیا،  اصال 
هر  برای  که  آن قدر  است...  برای رسیدن  مختلف 

کسی راهی مخصوص خودش وجود دارد!
و در همین میانه من ریاضی دانی را می شناسم که 

فرمول های عجیبی دارد!

کارگردانی که نمی شود او را حدس زد و همیشه برگ 
برنده ای برای شگفت زده کردن تماشاچیانش دارد...

آقای کارگرداِن عزیزم!
خداجاِن خالق و شگفت انگیِز من!

من که خوب می دانم معنای »بغیِر حساب« در منطق 
تو یعنی شگفت انگیز!

یعنی طوری همه چیز را می گردانی که نه می توانم 
حدس بزنم، نه می توانم حیرت نکنم!

یعنی همه فرمول ها را هم که بلد باشم، تو با فرمول 
و روش و منطق خودت چنان می بخشی ام که بی نیاز 
به  خورشید  سمت،  کدام  از  نبینم  هرگز  و  شوم 

تاریکی ام تابیده است که هیچ سایه ای ندارم...!
خدای کارگردان! مرا بگردان به سمت خودت 

درست شبیه آفتاب گردان ها
مرا بگردان به سمت روشنی و نور... و از جایی که 
فکر نمی کنم کاسه تنهایی ام را با وجودت پر کن... 

که خودت گفته ای:
 »...وهلل یرزق من یشاء بغیر حساب«
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

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

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



برگه اشتراك ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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هزینه اشتراك 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 350.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 350.000 ریال

هزینه اشتراك 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 630.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 660.000 ریال

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

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

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

s a r a m a d
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