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 پـرویـز کـرمـی 

 به امید کار برآید

نیروی محرکه ماشین، موتوری است که در دل آن 
تعبیه کرده اند. سوخت و الکتریسیته باعث می شوند 
موتور به کار بیفتد و ماشین را جلو ببرد. موجودات 
زنده نیز اعضا و جوارحی دارند که مثل موتور آن ها 
را سرپا نگه می دارد و به حرکت وادارشان می کند. 
حیوانات قلب یا چیزی مشابه قلب دارند که می تپد 
و به اندامشان سوخت رسانی می کند. مغز یا چیزی 
شبیه به مغز دارند که سیستم عصبی شان را کنترل 
به نظر  چنین  امر  بادی  در  هم  آدمیزاد  می کند... 
می رسد که به مغز و قلبش زنده است و زندگی 
بنزین  ماشین  باک  در  که  همانطوری  می کند 
و همانطوری که  ما هم غذا می خوریم  می ریزند، 
موتور، نیرو را به قسمت های مختلف ماشین منتقل 
می کند، ما هم از غذا و آب و هوا نیرو می گیریم و 
انسانی  از ذات  به کارهایمان می رسیم. کسی که 
بی خبر باشد و تنها به ظاهر امور اعتنا کند انسان را 
بدل از ماشینی می بیند که موتوری دارد و با سوخت 
و انرژی به کارهایش می رسد. برای همین در نظام 
سرمایه داری بین کارگران و ابزار و ادوات کارخانه 
کار  به  برق  و  بنزین  با  دستگاه ها  نیست.  تفاوتی 
می افتند و خط تولید را پیش می برند، کارگران هم 
موقع ناهار و شام سوختگیری می کنند تا خط تولید 
را پیش ببرند. اما واقعیت این است که انسان با ماشین 
فرق دارد و اگرچه هر دو ممکن است بتوانند یک پیچ 
را سفت کنند اما هیچ ربطی به هم ندارند. کسی که 
در ذات انسانی بیشتر دقیق شده باشد می داند که 
نیروی محرکه آدمیزاد چیز دیگری است و از جای 

دیگری می آید.
ما خانه هایمان را با گچ و خاک و آهن و سنگ و 
سیمان می سازیم. معماران با همین مواد و مصالح 
خانه هایی می سازند که بتوانیم در آن ها زندگی کنیم. 
اما چیزی که خانه را خانه می کند، یا به عبارت دیگر 
چیزی که خانه را سر پا نگه می دارد، گچ و خاک 
و آهن و سنگ و سیمان نیست. شما میدان آزادی 
را ببینید نمی گویید چه سنگ خوبی، چه کاشی 
خوش نقشی، چه آهن سربرافراشته ای، بلکه می گویید 
چه »بنا«ی زیبایی. انگار کسی از بیرون به آن گچ و 
خاک و آهن و سیمان، جوهری وارد کرده که باعث 
شده مواد و مصالح از سطح و حد و مرتبه شان باالتر 
بروند. این جوهر را در همه آثار هنری می توان پیدا 
کرد. چیزی که یک نقاشی را از حد و مرتبه رنگ و بوم 
و روغن باالتر می برد، همان گوهری است که هنرمند 
در کارش وارد می کند. از این جهت آدمیزاد هم شبیه 
اثر هنری است، هیچ کس نمی گوید آدم ترکیبی است 
از گوشت و رگ و پی و استخوان و عضله و رشته های 
عصبی و پوست و مو. انسان به واسطه این ها انسان 
نیست بلکه به واسطه جوهری انسان است که اگرچه 
به چشم نمی آید اما حس می شود. اصالً فرق »ما« با 
همه چیزهای دیگر ظاهری نیست بلکه باطنی است...

درباره این باطن متکلمان و فیلسوفان و انسان شناسان 
بحث های بسیار کرده اند که از حوصله این یادداشت 
خارج است اما بی تردید بخشی از این باطن به مفهوم 
حیرت انگیزی برمی گردد که »امید« نامیده می شود. 
چیزی که خانه را خانه می کند هنری است که معمار 

پیدا�ی که از گوشت و پوست و خون، آدم یم سازد ره روح �ن در�ب
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ما را زیاد می کند و نقص ما را کامل می کند. به تاریخ 
اسالم مراجعه کنید می بینید که مسلمانان در سایه 
امید موفق به فتوحات شدند و در پرتو امید دین 
خدا را گسترش دادند. از روزی تمدن اسالمی دچار 
انحطاط و ضعف و فتور شد که مسلمانان امیدشان را 
از دست دادند و باورشان شد که دیگر توان ساختن 
دنیا را ندارند. همین االن هم هستند کسانی که 
مدام آیه یاس می خوانند و حرف های ناامید کننده 
می زنند. البد شنیده اید که می گویند »ما از پس اداره 
دنیا بر نمی آییم«، »ما چیزی نمی توانیم بسازیم«، 
»ما صد سال هم بدویم و بکوب کار کنیم به گرد 
پای غرب نمی رسیم«، »ما کجا، جهان توسعه یافته 
متمدن کجا؟«... متاسفانه گوش همه مان پر است از 
این خزعبالت ناامید کننده. در حالی که اتفاقا تجربه و 
تاریخ گواهی می دهد که امید می تواند کارهایی بکند 

که همه نشدنی شان می پنداشتند.
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، تقویت بنیه 
موقعیت  حفظ  داخلی،  تولید  از  حمایت  کشور، 
سیاسی، اعتقادی و اموری از این دست یک نیروی 
محرکه بیشتر ندارند؛ امید. اتفاقا یک آفت هم بیشتر 
ندارند؛ ناامیدی. با امید می توانیم کشور را به قله های 
افتخار برسانیم. )پرواضح است که امید به تنهایی فایده 
ندارد و دردی را درمان نمی کند. فرض بر این است 
که مقدمات دیگر فراهمند. آن  مقدمات که فراهم 
باشند امید هم ضربشان را زیاد می کند.( با ناامیدی 
هم می توانیم فرصت های طالیی را از دست بدهیم 
و خودمان را به دست خودمان به هالکت برسانیم. 
امید واهی هم البته آفتش به همان اندازه ناامیدی 
است. به دروغ و خیال نمی توان امیدآفرینی کرد. 
امیدی که ما از آن حرف می زنیم امید واقعی است 
و عاقالنه است و با محاسبات و مناسبات دنیا هم جور 
در می آید. هرکس بر آتش امید، هیمه بیفزاید معلوم 
است، که دوستدار کشور است و دل در گرو آینده 
روشن و متعالی دارد و هرکس مروج ناامیدی باشد 
و دائم بخواهد چراغ امید را در دل مردم و مسئولین 
بکشد، معلوم است که از حس وطن دوستی خالی 
است و دانسته و ندانسته در خدمت دشمنان این آب 

 .و خاک است

در مواد و مصالح می دمد، چیزی هم که انسان را 
انسان می کند امیدی است که بذرش را خدای متعال 
در دل او کاشته. امید دقیقاً همان چیزی است که 
انسان را از ماشین متمایز می کند. اغراق نیست اگر 
بگوییم نیروی اصلی محرکه آدمی همین امید است... 
ما نفس می کشیم، غذا می خوریم، می خوابیم، و با 
همین کارها نیرو ذخیره می کنیم اما چیزی که باعث 
می شود کار کنیم و بسازیم و پیش برویم این نیروی 
ذخیره شده نیست بلکه امید است. اگر یک روزی 
خدای نکرده امید بساطش را برچیند و از دل فرزندان 
آدم بیرون برود، آن وقت است که دیگر هیچ کس حال 
کارکردن و از خانه بیرون رفتن و آباد کردن ندارد. این 
امید است که ما را به حرکت وا می دارد تا دنیایمان را 
بسازیم و آبادش کنیم. اگر امید نبود چه بسا همچنان 
غارنشین بودیم و پلنگینه می پوشیدیم... نسل بشر 
اگر تداوم یافته دلیلش همین چراغ امیدی بوده که 
در باد و باران خاموش نشده. مخاطرات بسیاری تا به 
امروز آدمیزاد را تهدید کرده اند. به همان سادگی که 
دایناسورها منقرض شدند یا بسیاری از گونه ها از بین 
رفتند، آدمیزادگان هم می توانستند منقرض شوند و 
از بین بروند. گرما، سرما، سموم، حیوانات وحشی، 
ویروس ها،  مریضی ها،  آتش سوزی،  سیل،  زلزله، 
میکروب ها... همه این ها آن قدر ترسناک بودند که 
بشر را بترسانند و سرجایش بنشانند. اما امید مثل 
یک نیروی محرکه وارد عمل شد و همه مخاطرات 
را به عقب راند. اگر شکست ها تبدیل به پل پیروزی 
می شوند، به خاطر امید است وگرنه هر کسی بعد از 
شکست زانوی غم بغل می گرفت و از شدت افسردگی 
منتظر آمدن مرگش می شد... چیزی که ایران را پیش 
می برد البته علم و تکنیک و کار و هماهنگی است، اما 
همه این ها بی امید فقیرند و کاری را پیش نمی برند. 
امید مثل همان روح ناپیدایی است که از گوشت و 
پوست و خون، آدم می سازد... ما انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس را با نیروی محرکه ایمان پیش بردیم. 
ایمان، بی امید امکان تحقق ندارد. هیچ مومنی نیست 
که به خیر امیدوار نباشد. اگر دیدید مومنی ناامید 
است و ترویج ناامیدی می کند در ایمانش شک کنید. 
ایمان به غیب از لوازم و اسبابش امیدواری است و 
https://telegram.me/iransaakht اینکه خداوند خودش کارها را سامان می دهد و کم 
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ــگان  ــه نخب ــت ک ــن اس ــی ای ــاری اصل گرفت
ــی  ــاوری، گاه ــش و فن ــرآمدان دان ــی و س علم
ــب  ــر از مطال ــی غی ــدن مطالب ــود را از خوان خ
نه تنهــا  می داننــد؛  بی نیــاز  خــود  رشــته 
بی نیــاز می داننــد بلکــه گاهــی می گوینــد 
ــه  ــد- ک ــم دارن ــاد ه ــن اعتق ــه ای ــرا ب -و ظاه
خو انــدن شــعر و رمــان و تاریــخ و... وقــت تلــف 
کــردن اســت و آدمیــزاد نبایــد وقتــش را بــرای 
ــد  ــد. دیده ای ــدر کن ــا و ه ــوده هب ــای بیه کاره
ــد  ــی می خواهن ــره وقت ــای روزم در صحبت ه
بگوینــد حرف هــای اضافــی و حوصله ســربر 
نــزن، تاکیــد می کننــد فلســفه بافی نکــن 
ــی  ــردار؟ یعن ــت ب ــن دس ــفه بافت ــا از فلس ی
فلســفه را مصــداق امــر بیهــوده می داننــد 
ــرد و  ــر می ب ــه آدم را س ــش حوصل ــه گفتن ک
ســودی هــم البتــه نــدارد. ایــن عبــارات وقتــی 
بــه صحبت هــای مــردم کوچــه و بــازار راه پیــدا 
می کنــد، نشــان از عمومیــت یافتــن یــک طــرز 
تلقــی دارد کــه موضــوع همیــن یادداشــت 
اســت؛ طــرز تلقــی کــه همــه بچه هــا را 
ــاد دارد  ــد و اعتق ــدس می خواه ــک و مهن پزش
کتــاب خــوب، کتــاب علمــی اســت کــه گــره از 
کار مســائل روزمــره آدمیــزاد بــاز کنــد وگرنــه 
ــی ارزش نباشــد  ــر هــم ب ــی ارزش اســت؛ اگ ب

ــدارد. ــی ن ــش فرق ــدن و نخواندن خوان
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن نــوع نــگاه 

ــا یــک ســوءتفاهم بــزرگ  ــه جهــان ب کــردن ب
همــراه اســت، چــون علــم هــر قــدر هــم مهــم 
باشــد میــوه درختــی اســت کــه آن درخــت در 
زمیــن ادبیــات و فلســفه ریشــه دوانــده اســت. 
نمی خواهــم بحــث تاریخــی و فلســفی راه 
ــدرن  ــه تمــدن م ــح بدهــم ک ــدازم و توضی بین
و علــم جدیــد چگونــه بــه وجــود آمــده اســت 
و منظــورم از این کــه علــم میــوه درختــی 
تاریخــی اســت یعنــی چــه؛ فقــط می خواهــم 
بگویــم ادبیــات و فلســفه و تاریخ بســیار مهمند 
و کســی کــه سررشــته ای از ایــن کتاب هــا 
ــت  ــان وق ــرای خواندنش ــا ب ــد ی ــته باش نداش
ــراف  ــای اط ــتی از دنی ــناخت درس ــذارد، ش نگ
خــود بــه دســت نخواهــد آورد. عــالوه بــر ایــن 
علم زدگــی ایــن خطــر را در پــی دارد کــه آدم 
بــه انســان تــک ســاحتی دچــار شــود؛ انســان 
ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــانی اس ــاحتی انس ــک س ت
بخــش از وجــود خــود اهمیــت می دهــد و 
ــود  ــال خ ــه ح ــل ب ــر را معط ــای دیگ بخش ه
موجــودات  ایــن  دیده ایــد  می کنــد.  رهــا 
ناقص الخلقــه ای را کــه سرشــان بزرگتــر از 
ــبیه آدم های  ــان ش ــا دستش ــت ی ــان اس بدنش
ــه  ده دوازده ســاله اســت امــا تــن و بدنشــان ب
ــک  ــان ت ــرد؟ انس ــاله ها می ب ــل، پنجاه س چه
ســاحتی هــم همیــن وضــع را دارد، او خــود را 
داخــل یــک اتاقــک ســفت و ســخت محبــوس 

مصائب انسان تک ساحتی
ن کشور نباید از امهیت ادبیات غفلت کنند ن عیمل و مسئول�ی

گ
ب� ن چرا �ن
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ــود  ــاورش می ش ــدی ب ــد از چن ــد و بع می کن
کــه دنیــا همیــن اتاقــک اســت. نمی دانــم فیلــم 
ــه  ــری ب ــادر و پس ــه. م ــا ن ــد ی ــاق را دیده ای ات
ــت  ــن یادداش ــه کار ای ــش ب ــه گفتن ــی ک دلیل
نمی آیــد چنــد ســال اســت کــه دارنــد در یــک 
کانکــس محقــر زندگــی می کننــد. پســر کــه در 
همیــن کانکــس بــه دنیــا آمــده، هیــچ تصــوری 
از دنیــای بیــرون نــدارد و چــون نمی تواننــد از 
آنجــا خــارج شــوند، همــه برداشــتش از زندگــی 
ــه در آن  ــود ک ــدود می ش ــی مح ــه چیزهای ب
ــا این کــه در  اتاقــک کوچــک موجــود اســت. ت
ــه  ــا ب ــردد و آن ه ــتان ورق برمی گ ــی داس ط
دنیــای بیــرون راه پیــدا می کننــد و ماجراهــای 
ــت  ــن اس ــم ای ــد... عرض ــش می آی ــری پی دیگ
ــای  ــت و دنی ــم اس ــم مه ــه عل ــا این ک ــه ب ک
ــا را  ــد و دنی ــم می چرخ ــروز روی کاکل عل ام
ــز  ــه چی ــم هم ــا عل ــاخته اند ام دانشــمندان س
نیســت، یــا بهتــر اســت بگویــم اگر دانشــمندی 
ادبیــات و هنــر بدانــد دانشــمند بهتــری خواهد 
ــن تری  ــد روش ــان دی ــه جه ــبت ب ــود و نس ب
خواهــد داشــت و از زندگــی هــم لذت بیشــتری 
خواهــد بــرد. دیگــران را نمی دانــم امــا اعتقــاد 
ــرد  ــذت نب ــی ل ــه از زندگ ــمندی ک دارم دانش
موجــود خطرناکــی اســت و بایــد از نتایــج 

ــم. ــید... بگذری ــش ترس تحقیقات
داشــتم ایــن یادداشــت را می نوشــتم کــه 
دیــدم اخیــرا حاشیه نویســی های زیــادی از 
رهبــر معظــم انقــالب منتشــر شــده کــه نشــان 

ــا همــه مشــغله هایی کــه  می دهــد ایشــان ب
ــاره  ــد و درب ــی می خوانن ــد کتاب های دارن

آن اظهارنظــر می کننــد کــه آدم را بــه 
حیــرت وامــی دارد. مثــال آدم انتظار 

نــدارد ایشــان بــا ایــن  همه 

مشــغله و مســائل مهــم کشــور داســتان »تن تن 
ــا و  ــن رمان ه ــا از آخری ــد ی و ســندباد« بخوانن
کتاب هــای شــعر منتشــر شــده اطــالع داشــته 
ــی،  ــبک زندگ ــن س ــه، ای ــن روحی ــند. ای باش
بــدون تعــارف، بــرای همــه مــا می توانــد یــک 
ــد در  ــان می ده ــه نش ــی ک ــد؛ الگوی ــو باش الگ
ــات و  ــان و ادبی ــی رم ــوان ب ــن جهــان نمی ت ای
هنــر زندگــی کــرد. ســخن را کوتــاه کنــم و از 
بیانــات ایشــان مصادیــق و مثال هایــی بیــاورم. 
معظم الــه در جایــی گفتــه بودنــد: »بنــده 
از ایــن رمان هــا زیــاد خوانــده ام. رمان هــا 
و نمایشــنامه های گوناگونــی خوانــده ام کــه 
واقعــا اگــر بخواهــم عناویــن آن هــا را بنویســم، 
شــاید فهرســت آن هــا یــک کتــاب قطــور 
بشــود...« بعــد هــم بــر اســاس رمان هــا و 
و  انقالب هــا  سرنوشــت  دربــاره  داســتان ها 
ملت هــا بیانــات مهمــی داشــته اند. ایــن نشــان 
ــتان  ــم داس ــال می کنی ــر خی ــا اگ ــد م می ده
چیــز بی اهمیتــی اســت ســخت در اشــتباهیم، 
ــدن  ــر مســئولین کشــور خوان ــر از آن اگ مهم ت
از  قطعــا  می داننــد  بی دلیــل  را  ادبیــات 
ــن  ــد. در ای ــت ورزیده ان ــی غفل ــات بزرگ امکان
ماجــرا نخبــگان و مســئوالن شــاید نــه بــه یــک 
.ــد ــان می بینن ــا هــر دو زی ــا قطع ــدازه، ام ان
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ستاری در رویداد »نوتک« عنوان کرد:

جهش قابل توجه شرکت های 
دانش بنیان در سال جاری

رقم می خورد
 فـائزه کرمـی 

معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری در جمع 
مرکز  با  آشنایی  رویداد  در  حاضر  کارآفرینان 
کارآفرینی »نوتک« گفت: سال گذشته شرکت های 
دانش بنیان شاهد رشدی سه برابری نسبت به سال 
93 بودند و پیش بینی می شود این شرکت ها امسال 
نیز شاهد جهشی قابل توجه نسبت به سال پیشین 

باشند.
نوین  مفاهیم  بازتعریف  و  تثبیت  برای  تالش  او 
شکوفایی  برای  گامی  را  کشور  اقتصاد  حوزه  در 

ش
زار

گ

ظرفیت های ویژه مغفول در ادبیات اقتصادی کشور 
عنوان کرد و افزود: مهم ترین تالش در این عرصه 
ایجاد یک تحول فرهنگی بوده است تا با تغییر 
مثابه کشوری  به  ایران  نگرش عموم جامعه،  در 
صاحب تاریخ، تمدن، سابقه علم، دانش و نوآوری و 
کارآفرینی اشتباهات خود را اصالح کرده و در مسیر 

صحیح برای پیشرفت گام بردارد.
 با این اصالح فرهنگی، باید دید چرا امثال خوارزمی، 
زکریای رازی، ابن هیثم، فارابی و دیگر سرآمدان 
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کارآفرینی محقق خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به فعالیت خوب استارت آپ های 
کشورمان، دانشگاه ها و مراکز رشد و شتاب دهی را 
زمینه ساز توانمندسازی فعاالن این عرصه دانست و  
گفت: ما امروز استارت آپ هایی داریم که در سال 
بیش از 10 برابر بزرگ شده اند. سال 95 جهش 
باالیی در شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت، ما 
باید به این برسیم که دیگر فقط از کارخانه سیمان و 

فوالد برای فرزندانمان کار درنمی آید.
مدیر  امیری نیا،   حمیدرضا  رویداد  این  ادامه  در 
موسسه دانش بنیان برکت، با اشاره به این که نوتک 
اقدامی مهم در نظام ملی نوآوری را حمایت می کند، 
گفت: این مرکز بخش کلیدی و مهمی را در زنجیره 
ایده تا محصول مورد حمایت قرار می دهد. امروزه 
نگاه شرکت های فناور کشور ما به بازارهای جهانی 
است و  کسب وکاری که در چشم انداز خود صرفا 
به بازار داخلی اکتفا کند، پیش از شروع شکست 

خورده خواهد بود.
و  تالش ها  برکت،  دانش بنیان  موسسه  مدیر 
حمایت های معاونت علمی و فناوری را در جهت 
جلب مشارکت و فعال سازی حلقه های گوناگون 
عرصه فناوری و نوآوری ازجمله استارت آپ ها مثبت 

و اثرگذار ارزیابی کرد.
رشد  مرکز  مدیر  دهبیدی پور،  مجید  هم چنین 
فناوری های دانشگاه صنعتی شریف، از ارزیابی بیش 
از 1000 شرکت دانش بنیان، حضور  بیش از 200 
شرکت در این مرکز و دست یابی بیش از 20 شرکت 
به فروش میلیاردی به عنوان تجربه ای ارزنده در حوزه 
کارآفرینی یاد کرد و گفت: طی این 12 سال فعالیت 
این مرکز، بالغ بر 25 درصد از 200 شرکت  شکست 
مطلق داشتند، و 10 درصد از این میان توانستند خود 

را تثبیت کنند و به پایداری بسیار خوبی برسند.
این  موفقیت  و  شکست  عوامل  دهبیدی پور، 
شرکت ها را در پنج عامل اساسی و سرنوشت ساز 
شامل تیم کاری، مطالعه بازار، وجود راهبر، سابقه و 
تجربه فعالیت بنیان گذاران در دیگر شرکت ها، مدل 
کسب وکار و منابع مالی خالصه کرد و  تامین منابع 
مالی در مقایسه با دیگر مولفه ها را دارای اولویت 

.کمتری دانست

عرصه علم و فناوری تکرار نشدند و از سویی بررسی 
شود این چنین نوابغی در چه زیست بومی فرصت 

رشد و تکامل یافتند.
ستاری، زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را سازنده 
و تحقق بخش مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دانست 
ایجاد چنین زیست بومی  این تصور که  و گفت: 
با پول ممکن است، صحیح نیست و مصداق آن 
کشورهایی هستند که با صرف هزینه های گزاف 
موفق نشدند حتی یک دانشگاه مشابه آن چه در 
کشورمان داریم، ایجاد کنند. اساسا جوامعی که 
صرفا به ثروت های مادی خود تکیه دارند، هیچ گاه 

قادر نخواهند بود کارآفرین شوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این که زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری می باید  از دل جامعه، بر مبنای 
درک ضرورت و با تالش و نگاه مشترک تمامی 
اقشار جامعه ساخته شود، گفت: تجربه موفق دیگر 
کشورها در ایجاد زمینه ای مناسب برای کارآفرینی 
نشان می دهد ایده، خالقیت و تالش برای خلق 
موفقیت  مشکالت،  حل  منظور  به  نوآوری  یک 
آنان را به دنبال داشته است. با اصالح فرهنگی و 
به  باید  دانش بنیان جامعه  اقتصاد  فرهنگ سازی 
این نتیجه برسیم عرصه دانش بنیان جز موفقیت یا 
آموختن درسی جدید، حالت دیگری ندارد و  فعال 
این حوزه  اگر کار خود را باور داشته باشد و عشق 
بورزد، هرگز باخت را میان گزینه های خود نخواهد 
داشت. این مهم که حل مشکالت کشور در گروی 
نوآوری است، نیازمند فرهنگ سازی است و تبدیل 
ایجاد  به  سودآور،  یک کسب وکار  به  مشکل  هر 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری برمی گردد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، اقتصاد دانش بنیان را 
عرصه بروز و شکوفایی مدیران جوان و خالق با 
سنین کمتر از 30 سال دانست و ابراز کرد: وقتی 
سرانه  GDP کشورمان از محل فناوری نسبت به 
بمبئی پرجمعیت باالتر است، نفوذ تلفن ثابت کشور 
از کشوری چون آمریکا فراتر رفته است و بازاری 
    e-commerce باالی 80 میلیارد دالری در حوزه
ظرفیت  دارای  کشورمان  پس  داریم،  اختیار  در 
باالیی در حوزه فناوری است که این ظرفیت به 
و  نوآوری  عرصه  در  فعال  جوان  مدیران  دست 
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نخبه پـروری  نظـر  از  را  قـم  اسـتان   
می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 

و  دانـش  مهـد  همـواره  قـم  اسـتان  ببینیـد، 
فضیلـت، سرچشـمه حکمت و معرفـت و مورد 
عنایـت اهـل بیـت عصمـت و طهـارت بـوده 
اسـت. حتـی در نام گذاری اسـتان قـم، روایات 
مختلفـی وجـود دارد. در بعضـی روایـات آمده 
اسـت به این دلیل اسـم این اسـتان قم اسـت، 
چـون اهـل ایـن شـهر دور حضـرت قائـم گرد 
ایـن  علـت  دیگـر  روایاتـی  در  می آینـد.  هـم 
نام گـذاری را چنیـن می داننـد کـه زمانـی کـه 
کشـتی حضـرت نـوح در توفـان بـه ایـن نقطه 
رسـید، از حرکـت ایسـتاد. روایـات و احادیـث 
درباره این شـهر بسـیار اسـت و گفته می شـود 
علم از این شـهر به سـایر شـهرها می رود و اگر 
قـم نبـود، دیـن ضایـع می شـد. در این اسـتان 
بیـش از 80 هـزار طلبـه و عالـم و مـدرس و 
محقق و همین تعداد دانشـجو و اسـتاد در 32 
دانشـگاه و مرکـز آمـوزش عالـی داریـم. بنیـاد 
نخبـگان و حـوزه علمیـه بـا یکدیگـر تعامـل 
از طلبه هـا و محققیـن  دارنـد و مـا بسـیاری 
حـوزوی را هـم تحـت پوشـش بنیـاد نخبگان 
قـرار داده ایـم. بنابرایـن افـراد تحـت پوشـش 
روحانیـون  هـم  قـم  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد 

هسـتند و هـم دانشـگاهیان و مخترعیـن.
 بـرای ایـن نخبـگان در سـال گذشـته 

داشـتید؟ برنامه هایـی  چـه 
برنامه هـا متعـدد و مختلـف بـود. اگـر بخواهم 
بـه صـورت تیتـروار، اهـم برنامه ها را نـام ببرم، 
می توانـم بـه نظـارت بـر طـرح ملـی شـهاب 
 13500 حـدود  طـرح  ایـن  در  کنـم.  اشـاره 
پوشـش  تحـت  منطقـه  دو  در  دانش آمـوز 
قـرار گرفتنـد و مـا نظـارت بـر اجـرای دقیـق 
و صحیـح آن داشـتیم. در دیگـر برنامـه مـا بـا 
عنـوان دوسـت علمـی، دانش آمـوزان مسـتعد 
علـوم  و  ریاضـی  فیزیـک،  حـوزه  سـه  در  را 
انسـانی شناسـایی کردیـم، برترین هـا را گـرد 
متنـوع  برنامه هـای  برایشـان  و  آوردیـم  هـم 
علمـی و ورزشـی تـدارک دیدیـم. هم چنیـن 

در احادیث و روایات به قم، این 
استان مهم که مرکز تشیع به 
حساب می آید و در مجاورت 
استان تهران واقع است، اشارات 
بسیار شده است. به همین دلیل 
بنیاد نخبگان استان قم، وظیفه 
سنگینی بر دوش دارد و الزم 
است نخبگان و مستعدان این 
استان را به گونه ای پرورش 
دهد که در شأن نام استان قم 
باشد. محمد رضایی، رئیس 
بنیاد نخبگان استان قم، با علم 
به این وظیفه حساس و مهمی 
که بر دوش دارد، برنامه هایی را 
در سال گذشته برای نخبگان و 
مستعدان استان برگزار کرده و 
در سال جاری عالوه بر تداوم 
برنامه های قبلی، در حال تدارك 
و اجرای برنامه های تازه است.
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نشسـت های هم اندیشـی نخبـگان و مسـئوالن 
را در سـال گذشـته برگـزار کردیـم.

بـا  هم اندیشـی  نشسـت های  ایـن   
کدام یـک از مسـئوالن و بـا چـه هدفـی 

؟ د بو
ایـن نشسـت ها بـا مسـئوالن اسـتانی بـوده و 
در جلسـه ای کـه بـا دکتـر ضرغـام داشـتیم، 
راه هـای تعامـل نخبـگان بـا صندوق و شـورای 
علمـی بنیـاد مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت 

و درنهایـت محصـول ایـن نشسـت آن بـود که 
چنـد نفـر را بـه دکتـر ضرغـام معرفـی کردیم 
تـا مـورد حمایـت و کمک هـای بیشـتر قـرار 
رئیـس  حضـور  بـا  پنلـی  هم چنیـن  بگیرنـد. 
مجلس شـورای اسـالمی، اسـتاندار و به همراه 
اسـتان  سـرآمدان  و  مدیـران  از  نفـر  شـش 

شد. تشـکیل 
 موضوع این پنل چه بود؟

شـش نفـر از مدیران عالی اسـتان کـه نخبگان 
بـا آن هـا سـروکار دارنـد و شـش نخبـه را در 
جلسـه ای روی سـن بردیـم و ایـن دو گـروه با 
یکدیگـر بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختنـد. 
برخـی از مشـکالت همان جـا حل و دسـتورات 

آن صـادر شـد. جامعـه هـدف ما هـم نخبگان، 
کارآفرینـان، اسـاتید، فنـاوران، ورزشـکاران و 

بودند. هنرمنـدان 
ــه  ــال ب ــون ری ــای 500 میلی ــن اعط هم چنی
ــرای  ــارت ب ــی مه ــابقات مل ــر مس ــرات برت نف
از  یکــی  طرح هــا  نمونه ســازی  و  ارتقــا 
ــر ایــن  برنامه هــای مــا بــوده اســت. مضــاف ب
ــا  ــتان ب ــرآمدان اس ــایی س ــتای شناس در راس
ــک  ــم و بان ــرار کردی ــاط برق ــگاه ها ارتب دانش
خوبــی از ایــن افــراد 
ــت. از  ــده اس ــه ش تهی
ــاد  ــات بنی ــر اقدام دیگ
ــم،  ــتان ق ــگان اس نخب
در  موثــر  حضــور 
ــش  ــه پژوه ــتاد هفت س
فنــاوران  کمیتــه  و 
ــش  ــن نمای ــود. در ای ب
ســرآمدان  دســتاورد 
تجاری ســازی  بــرای 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ب
تــا  بــود  شــده 
را  طرح هــا  بتواننــد 
کننــد. تجاری ســازی 

اقداماتـی کـه  از دیگـر 
بنیـاد این اسـتان انجام 
می تـوان  اسـت،  داده 
بـه اردوی جهـادی با همـکاری دانشـگاه علوم 
پزشـکی و اعـزام بـه مناطـق محـروم، اجـرای 
بـا سـه  نخبـگان  الگوسـازی  و  تکریـم  طـرح 
برنامـه نخبـگان عضـو جمعیـت هـالل احمـر، 
سـرآمدان  و  سراسـری  کنکـور  برتـر  نفـرات 
حوزه هـای مختلـف و همـکاری بـا جشـنواره  
منطقه ای رویش اشـاره کرد که سـال گذشـته 
از  بازدیـد  هم چنیـن  شـد.  برگـزار  اراک  در 
در  را  صنعتـی  و  تحقیقاتـی  و  علمـی  مراکـز 
دسـتور کار قـرار دادیـم و برنامه هـای تربیتـی 
آموزشـی بـرای نهادینه کردن اخالق اسـالمی، 
آداب ایرانـی و انضباط حرفـه ای برگزار کردیم.
تحقیقاتـی  و  علمـی  مراکـز  چـه  از   
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اسـت؟ آمـده  عمـل  بـه  بازدیـد 
دانشـگاهی،  در جهـاد  نابـاروری  مرکـز  یکـی 
مـوزه فقه و زندگـی و دیگری برنامـه بازدید از 

کتاب خانـه آیـت اهلل مرعشـی نجفـی بـود.
 در سـال 95 چـه برنامه هایی داشـتید 
و بـرای ماه هـای باقی مانـده از این سـال 

دارید؟ فکرهایـی  چه 
ببینیـد، مجموعـا در بنیـاد نخبگان اسـتان قم 
بـرای امسـال 15 برنامـه داریم کـه زمان بندی 
دقیـق بـرای اجـرای همـه آن هـا انجـام شـده 
اسـت. طبـق ایـن زمان بنـدی، برخـی از آن ها 
در چنـد ماهـی کـه از ابتـدای سـال می گذرد، 

برگـزار شـدند و برای بعضـی دیگر 
هسـتیم.  مقدمه چینـی  حـال  در 
نشسـت  اردیبهشـت  در  مثـال 
اسـتاندار  حضـور  بـا  هم اندیشـی 
و  مخترعیـن  کارگاه  و  داشـتیم  را 
کارگاه جوایـز تحصیلی برگزار شـد. 
بـرای  برنامه هایـی  در خـرداد مـاه 
رصد سـتارگان داشـتیم و بازدید از 
مرکـز فضایـی و رصـدی در اطراف 
قـم را در دسـتور کار قـرار دادیـم 
کـه چنـدی پیـش از همـه نقـاط 
کشـور آمـده بودند تا شـاهد بارش 
شـرایط  هـم  مـا  باشـند.  شـهابی 
را در  نخبـگان  از  نفـر  حضـور 35 

ایـن برنامـه فراهـم کردیـم.
بـا  را  مقاومتـی  اقتصـاد  نشسـت  هم چنیـن 
کـه  کردیـم  برگـزار  علمیـه  حـوزه  همـکاری 
مسـئوالن بنیاد ملی نیز در آن حضور داشـتند. 
جشـنواره  قـم،  اسـت  قـرار  نیـز  آذرمـاه  در 
رویـش را برگـزار کنـد و میزبـان اسـتان های 
تهـران، البـرز، اصفهـان، مرکـزی و کهکیلویـه 
و بویراحمـد باشـد. کارگاه توانمندسـازی کـه 
اواخـر مـرداد یـا اوایل شـهریور برگـزار خواهد 
شـد، بـه موضـوع نخبـگان و سـبک زندگـی 

می پـردازد. اسـالمی 
کارگروه هـای  تشـکیل  پـی  در  هم چنیـن 
تخصصی در حوزه محیط  زیسـت، گردشـگری 

و فرهنگـی هسـتیم.
 در ایـن کارگروه هـا چه فعالیتـی انجام 

می شـود؟
این هــا در اصــل اتــاق فکــر هســتند کــه 
ــئوالن  ــد و مس ــردازی می کنن ــگان ایده پ نخب
ــا  ــن ایده ه ــدن ای ــرا ش ــه اج ــز ب ــی نی اجرای
کمــک می کننــد. از آن جایــی کــه اســتان قــم 
ــتان  ــن اس ــر دارد، ای ــون زائ ــاالنه 20 میلی س
دارای پتانســیل باالیــی در جــذب مســافر 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه ای داش ــد برنام ــت و بای اس
بتوانیــم از ایــن حجــم از مســافران بیشــترین 
بهــره را ببریــم. بخشــی از فعالیت هــا نیــز 

همان طــور کــه گفتــم، ادامــه برنامه هــای 
ســال گذشــته اســت کــه در ایــن میــان 
می تــوان بــه اســتمرار در گــردآوری اطالعــات 
کارگاه هــای  تشــکیل  اســتانی،  ســرآمدان 
هفتــه  نمایشــگاه  در  شــرکت  تخصصــی، 
پژوهــش، برگــزاری کارگاه پژوهشــی، تجلیــل 
از مســتعدان و الگوســازی از آنــان، برنامه هــای 
ــردن  ــه ک ــرای نهادین ــی ب ــی و آموزش تربیت
اخــالق اســالمی، برنامــه دوســت علمــی، 
بازدیــد از مراکــز علمــی و تحقیقاتــی، برگزاری 
ــه  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــادی و... اش ــای جه اردوه
ــه در  ــزی صورت گرفت ــق برنامه ری ــب طب ترتی

 .ــد ــد ش ــام خواه ــال انج ــدای س ابت
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 به چه کسی در عرصه هنر نخبه می گوییم؟ 
اصال آیا می توانیم واژه نخبه را آن طور که در 
حوزه های فنی استفاده می شود، در عرصه 
هنر که با ذوق و خالقیت افراد سروکار دارد، 

به کار ببریم؟ 
بله، می شود. چراکه نه؟! بستگی به این دارد که 
هر کس در زمینه خاصی که در آن کار می کند، 
من  می کند.  تحلیل  و  تجزیه  چطور  را  نخبه 
فکر می کنم آدم نخبه دارای خرد ذاتی است و 
واقعیت های  بر مبنای یک سری  این خرد ذاتی 
حقیقی استوار است که هر فرد نخبه ای بر اساس 
می دهد.  شکل  را  خود  هنری  فعالیت های  آن 
تدریس  قالب  در  می تواند  فعالیت ها  این  حاال 
باشد، یا در قالب اجرای کار هنری. البته خیلی 
طبیعی است که همه آدم ها دارای یک چنین 
ویژگی ای نیستند، مگر این که کسی از ابتدا دارای 
خرد ذاتی باشد. من همیشه در کالس هایم به 
دانشجویان و هنرآموزان گفتم دنبال این نروید 
که کتابی پیدا بکنید که آن کتاب خالقیت ذاتی 
را به شما  درس بدهد یا شما را به آن خرد ذاتی 
برساند، چون واقعیت این است که ما نمی توانیم 
هم  کتابی  بدهیم.  درس  آدم ها  به  را  خالقیت 
وجود ندارد که بگوید خالقیت این است و این 
بگوییم  دانشجو  به  نمی توانیم  دارد.  را  تعریف 
که شما اگر فالن کار را بکنید، خالق می شوید. 
چنین چیزی اصال وجود ندارد. پس درواقع زمانی 
خالقیت به وجود می آید که هنرمند با کار مستمر 
خودش، یعنی با مرتب کار کردن و تالش کردن 
و تجربه کردن به یک استعدادی برسد که این 
استعداد نهایتاً به خالقیت ختم می شود. حالت 
دیگری وجود ندارد. ما نمی توانیم خالق بودن را 
به آدم ها درس بدهیم، بلکه خودشان باید مرتب 
کار کنند و به نتیجه برسند. فقط تجربه کاری در 
پروسه های زمانی بلندمدت است که می تواند یک 
فرد را خالق کند.  اما این که خالقیت چیست، 
هر کسی یک معنا و تعریفی برایش دارد. از نظر 
من هنر حاصل ذوق و تجربه ها و آموخته هاست و 
چنان چه این مسائل نباشد، هنر شکل نمی گیرد، 
فرم نمی گیرد. خالقیت شما، آموزش و تجربیات 

 جالل شباهنگی، عضو پیوسته 
فرهنگستان هنر از سال 1347 
بیش از 30 سال عضو هیئت علمی 
دانشکده هنرهای زیبا بود و در 
دانشگاه های مختلف از تهران 
گرفته تا سوره و شاهد و الزهرا 
تدریس کرده است. او همان 
نقاشی است که مرحوم مرتضی 
ممیز درباره اش نوشته است: 
»نقاشی های جالل شباهنگی آن 
بخش گم شده از نقاشی معاصر 
ایران است که تماشاگر ایرانی 
را به آسانی همراه خود از دوران 
طبیعت سازی به فضا و ذهنیت 
مدرن امروز دنیا می کشاند، بدون 
آن که تماشاگر طی چنین سفری 
احساس بیگانگی کند و در فضای 
مدرن امروز نقاشی دنیا معلق 
بماند. شباهنگی عینا خودش را 
می کشد. خودش را که انسانی 
است گوشه گیر اما پرتالش، زنده 
و با ذهنیتی باز و امروزی که 
بدون تکلف و تنها با صفا و با 
فروتنی زندگی ساده ای می کند.« 
عالوه  بر گرافیک و نقاشی، 
شباهنگی در زمینه ساخت احجام 
 Blowing شیشه ای معروف به
Glass نیز شهرتی جهانی 
دارد. آن چه در ادامه می آید، 
خالصه ای از گفت وگوی ما با این 
نقاش و هنرمند ایرانی است. 
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را  نخبه  شماست. در عرصه هنر هم هر کسی 
الزمه اش  به هرحال  اما  می کند،  تعبیر  نوعی  به 
و  مسائل  آن  تمام  دارای  فرد  که  است  این 
این  در  و  باشد  هنری  معمولی  استانداردهای 
زمینه بتواند خودش را در یک جریان و مسیری 
هنرمندان  دیگر  از  را  خود  بتواند  و  دهد  قرار 
به  کند.  جدا  نیستند،  هنرمند  که  کسانی  یا 
همین خاطر هم هست که تعریف نخبه سخت 
است و شخصاً فکر می کنم همه نخبگان ما در 
سینه خاک خوابیده اند. ما نخبه نیستیم. این ها 
که  است  همه  اسم هایی 
روی ما گذاشتند. واقعاً ما 
چه نخبه ای هستیم؟! چه 
کردیم  خارق العاده ای  کار 
که به ما می گویند نخبه؟ 
برفرض هم این که صبح و 
و  ظهر و شب کار کردیم 
کار  با  و  کشیدیم  زحمت 
موقعیت ها  به  تالشمان  و 
و جایگاهی رسیدیم که ما 
را کمی از دیگران متمایز 

کرده. ولی نخبه نیستیم. 
که  می فرمایید  شما   
یک  نیازمند  نخبگی 
خرد ذاتی است. بر این 
اجرای  امکان  اساس 
زمینه  در  برنامه ای 
وجود  نخبه پروری 
است؟  درست  ندارد، 
در  بتوانیم  ما  این که 
دانشگاه ها  یا  مدارس 

نخبه تربیت کنیم. 
شما  نیست.  اصال  خیر 
من  بگویید  نمی توانید 
به  نخبه  یک  می خواهم 
بر  وسایل  عالوه  کار  این  چون  بیاورم،  وجود 
و  درونی  خصلت  به  می خواهد،  که  ابزاری  و 
شخصیت خود آن فرد یا شخص هنرمند مربوط 
برایش  ابزار  و  وسایل  آن  که  زمانی  تا  است. 

تهیه نشده باشد، نخبگی نمی شود. بعضی فکر 
اما  دهند،  پرورش  را  نخبه  می توانند  می کنند 
اصاًل نمی شود، چون امری مربوط به ذات است. 
اگر آن خرد ذاتی را داشته باشیم، به آن جایگاه 
بتوانید  شما  که  نیست  زوری  ولی  می رسیم، 
نخبه پروری کنید. همین ورزشکارانی را که این 
روزها مشغول رقابت در المپیک هستند، ببینید. 
ما می خواهیم ورزشکارمان را قهرمان کنیم، اما 
مسائل  خیلی  و  می خواهد  ابزار  و  وسایل  این 
وجود دارد که دست به دست هم می دهد تا این 
ورزشکار به آن نقطه اوج برساند. کما این که در 
بازی های المپیک می بینیم که نمی توانیم نماینده 
خودمان را به عنوان نماینده حرفه ای به نمایش 
باشیم.  داشته  زیاد  مدال های  انتظار  یا  بگذاریم 
مگر  نیست،  امکان پذیر  چیزی  چنین  درواقع 
این که شرایط و ابزار را برایش مهیا کرده باشیم 
که پروسه ای طوالنی است و کاماًل هم بستگی 
به ذات هنری و استعداد خود آن شخص دارد و 
این که که چقدر اراده دارد و چقدر می خواهد به 
آن جایگاه باال برسد و توانایی اش چقدر است و 
در زمان های حساس و ضروری چگونه می تواند با 
خواسته های درونی خودش مقابله کند. متاسفانه 
ما در این زمینه ها خیلی نقص داریم، چون این 
نخبه پروری نیاز به برنامه ریزی های بسیار گسترده 
دارد. اما دانشگاه فقط چهار سال است و فرضا فرد 
وارد دوره دوساله فوق لیسانس هم بشود. شما 
چطور در این شش سال می توانید یک نخبه بار 
بیاورید؟ جالب است به شما بگویم که در دانشگاه 
دو دسته شاگرد دارم؛ یک سری که از هنرستان 
آمده اند و زمینه هنری داشته اند و یک سری که 
آن هایی  می شوند.  رشته  این  وارد  دبیرستان  از 
از  بهتر  اول  سال  در  می آیند،  هنرستان  از  که 
و...  فنی  رشته های  از  که  هستند  دانشجویانی 
این دسته دوم  به بعد  از سال دوم  اما  آمده اند. 
است که عملکرد بهتری از خودش نشان می دهد. 
شاید بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟ 
بکر هستند و روی  این ها  این است که  علتش 
را  این  نیستیم که  ما  این ها سازندگی می شود. 
به وجود می آوریم، بلکه رقابتی است که بین این 

خیلی از دانشجوها 
را می بینم که 
وقتی بیرون 
می روند، اثری از 
آثارشان در جامعه 
نیست. بعد از 
فارغ التحصیلی شان 
از دانشگاه شما 
دیگر نمی توانی 
این ها را پیدا 
کنی و ببینی کجا 
هستند و چه 
شده اند. گاهی 
اوقات دانشجوها 
از شهرستان به 
من زنگ می زنند، 
می گویم کجا 
هستید و چه کار 
می کنید؟ جواب 
می دهند هیچی!
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دو گروه به وجود آمده. یکی دارای زمینه است 
می خواهد  بنابراین  ندارد،  هنری  زمینه  یکی  و 
کند، پس تالش  اول همراه  گروه  با  را  خودش 
می کند. من فکر می کنم عین همین جریان را 
ما در تمام سطوح جامعه می توانیم ببینیم که 
خودشان  بین  پایاپای  رقابت های  اثر  در  آدم ها 
روانی،  روحی،  شرایط  در  تغییراتی  و  تحوالت 
فرهنگی، اجتماعی و فلسفی به وجود می آورند 
که  دیگرانی  از  را  فرد  شرایط  تغییرات  این  که 
دارای آن ابزار نیستند، متمایز می کند. بنابراین ما 
نمی توانیم نخبه به وجود بیاوریم. من گرافیست 
نقاش  نمی توانم سر کالس  اما  نقاش هستم،  و 
بسازم، بلکه زمینه را آماده می کنم و دانشجو را در 
مسیری می اندازم تا بعدا خودش حرکت کند و به 
آن جایی که می خواهد، برسد. من دستی ندارم و 

فقط ابزار را برایش تهیه می کنم. 
 گالیه بعضی ها این است که متاسفانه در 
فراهم  ابزار  و  مسیر  این  نه تنها  دانشگاه 
نمی شود، بلکه استعدادها سرکوب می شود 
انتقادی  چنین  با  شما  می رود.  بین  از  و 

موافقید؟ 
باید  البته  نیست.  بد  اصاًل  شرایط  من  نظر  به 
درون  به  و  ببینید  گسترده تر  کمی  را  موضوع 
خانواده ها  حاضر  حال  در  بروید.  خانواده ها 
خیلی بیشتر از قبل به این موضوع توجه دارند 
که بچه های خودشان را به کالس های آموزشی 
اصاًل  اوضاع  قدیم  زمان  در  بفرستند.  هنری 
کالس های  که  کنید  نگاه  شما  نبود.  این طور 
چقدر  مملکت  این  سطح  در  هنری  آموزشی 
زیاد و گسترده شده است. دلیلش همین است 
زمینه  آن چنان  دانشگاه  فهمیده  خانواده  که 
آرتیستیکی را که می خواهند فرزندانشان به آن 
برسند، تنظیم نمی کند. متاسفانه در حال حاضر 
می بینیم اساتیدی که سر کالس می روند، جدا از 
اساتیدی که سال هاست تجربه دارند، دارای آن 
کلیاتی نیستند که یک استاد باید داشته باشد و 
آن را به عنوان ابزار در اختیار دانشجویان قرار دهد. 
خود من اغلب اوقاتی که سر کالس می روم، کار 
می کنم و طرح می زنم، چون بچه ها باید بفهمند 

که من به عنوان استاد دارم کار می کنم و اصال کار 
کردن چطوری است و یک طرح چطور باید شکل 
بگیرد. این کار باعث می شود نوعی حس اعتماد در 
دانشجو شکل بگیرد تا این دانشجو بتواند خودش 
را به من بسپارد که بله، استاد من خودش می داند 
چطور باید این مسائلی را که به عنوان تئوری سر 
کالس مطرح می کند، به صورت عملی دربیاورد. 
همین االن شما از خیلی دانشجوها سوال کنید 
نمی دانند  و  نمی شناسند  را  استادهایشان  اصال 
که این اساتید چقدر توانایی اجرایی سر کالس 
دارند. کار هنری که تئوری نیست، ولی بیشتر 
استادهای ما که در شرایط فعلی درس می دهند، 
توانایی اجرا سر کالس را ندارند. ما در گذشته 
اساتیدی داشتیم که خودشان می نشستند و سر 
کالس کار می کردند و دانشجوها بهترین آموزش 
را از نشستن کنار دست استاد دریافت می کردند. 
من به عنوان یک استاد می توانم به شما بگویم 
که خط را این طوری بکش، ولی توانایی شما در 
کشیدن این خط چقدر است؟ شما باید ببینید 
من چطوری این خط را می کشم. مسئله صرف 
گفتن نیست، بلکه فقط با کار کردن و اجرا کردن 
آن تئوری هاست که می توان دانشجو را هدایت 
کرد. این روزها بعضی از استادان ما که خودشان 
با تئوری می خواهند  ندارند،  توانایی اجرای کار 
یک برنامه هایی را به وجود بیاورند، ولی متاسفانه 
دانشجو را به این ترتیب سردرگم می کنند. البته 
زمانی  به  مربوط  آموزش  در  ما  بنیادین  ضعف 
است که دانشجو از دانشگاه خارج می شود و به 

اجتماع می رود. 
 از جهت توانایی کار عملی؟ 

بله، من خیلی از دانشجوها را می بینم که وقتی 
بیرون می روند، اثری از آثارشان در جامعه نیست. 
بعد از فارغ التحصیلی شان از دانشگاه شما دیگر 
نمی توانی این ها را پیدا کنی و ببینی کجا هستند 
و چه شده اند. گاهی اوقات دانشجوها از شهرستان 
و  هستید  کجا  می گویم  می زنند،  زنگ  من  به 
این  هیچی!  می دهند  می کنید؟ جواب  کار  چه 
ضعف ماست که دانشجوهایمان را برای بیرون 
از  بعضی  این من معتقدم  بر  نمی سازیم. عالوه 
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استادان فعلی در جایگاهی قرار گرفته اند که برای 
مورد  در  گذشته  در  است.  نشده  تعریف  آن ها 
درس طراحی من بحث های زیادی با مسئوالن 
در وزارت علوم داشتم و اعتراضم این بود که شما 
نمی توانید طراحی را فقط در دو ترم به بچه ها 
از سال اول  باید  این بچه ها  بلکه  درس بدهید، 
ورودشان به دانشگاه تا زمانی که فارغ  التحصیل 
چون  ببینند،  آموزش  را  طراحی  می شوند، 
با یک ترم و دو ترم  طراحی چیزی نیست که 

آموزشش تکمیل شود. من وقتی کالس می روم و 
می خواهم درسی بدهم، جدا از واحدی که برای 
را که ضروری  تعیین کردند، آن چیزهایی  من 
است و به تجربه می دانم که دانشجو به آن ها نیاز 
دارد، تدریس می کنم و این فقط تئوری نیست. 
صحبت  عناصر  اصول  درباره  وقتی  شما  مثال 
می کنید، باید بدانید که در هنر این اصول عناصر 
هر کدام مفهومی دارند و جایگاهی دارند و شکل 
و فرم و رنگ دارند. وقتی شما این ها را به دانشجو 
و  بگویید  هم  را  جایگاهشان  باید  می گویید، 
جایگاه این ها را فقط از روی یک کتاب نمی توانید 
بخوانید. من وقتی در ارتباط با این جایگاه ها یا 
یک ارتباط تصویری یا عناصر تصویری صحبت 
و  باشم  عنصر  اجراکننده  باید  خودم  می کنم، 

و  باشم  داشته  شناخت  جایگاهش  به  نسبت 
رنگش را بشناسم. من همیشه به دانشجوهایم 
می گویم دنبال رنگ به دل طبیعت نروید، چون 
شما  اگر  درواقع  ندارد!  وجود  رنگ  طبیعت  در 
می بینید،  را  دیگر  رنگ های  و  سرخ  گل  رنگ 
این به دلیل ساختار مولوکولی آن عنصر است 
که آن رنگ را به گل می دهد، وگرنه شما وقتی 
چراغ را خاموش می کنید، دیگر رنگی نمی بینید. 
این نور است که به اشیا برخورد می کند و آن 
مولکولی  ساختار  با  عنصر 
خاصی که دارد، رنگی را نشان 
این  باید  می دهد.  دانشجوها 
شما  خود  و  بدانند  را  مسائل 
آن قدر  باید  استاد  به عنوان 
کار  آن قدر  و  داشته  تجربه 
چطور  بدانی  که  باشی  کرده 
صحبت  دانشجوها  با  باید 
دیوار  روی  االن  همین  کنی. 
هست  تابلوهایی  من  خانه 
استادان  کار  روی  از  من  که 
بزرگ دنیا کشیدم، چون فکر 
این  کار  زمانی که  تا  می کنم 
نکرده  را کپی  بزرگ  استادان 
باشم و دشواری های کار آن ها 
را از نزدیک لمس نکرده باشم 
و به رنگ و فرم و شکلی که آن ها به کار بردند 
نرسیده باشم، چطور می توانم راجع به آن ها سر 
کالس صحبت کنم؟! می توانم سر کالس بروم و 
بگویم این تجربه کالسیک هاست، یا این تجربه 
رئالیست ها، ولی به عنوان یک معلم معتقدم که 
وقتی سر کالس می روم، باید خودم توان اجرای 
باشم و  را که درس می دهم، داشته  آن چیزی 
با اطالع کامل سر کالس حاضر شوم. در تمام 
این مدتی هم که تدریس کردم، به ذهنم نرسیده 
که چطور می توانم سر کالس یک نخبه پرروش 
بدهم. من فقط می توانم توانایی دانشجو را زیاد 
کنم که البته آن کار را هم خود دانشجو با کار 
مستمر و تالشی که انجام می دهد، خواهد کرد. 

 آیا در زمینه هنر می توانیم خودمان را با 
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کشورهای دیگر بسنجیم؟ چنین مقایسه ای 
در زمینه هنر درست است؟ 

بله، در بخش هایی می توانیم خودمان را مقایسه 
امکاناتمان  ما  است.  طبیعی  کامال  این  و  کنیم 
خوب است و می توانیم کار کنیم، فقط شرط و 
این است که وقتی  شروط دارد و شرطش هم 
به آن نقطه رسیدید که دارای تجربه هستید و 
از  و  استفاده کنند  از شما  می توانید کار کنید، 
تجربیاتتان بهره ببرند، نه این که وقتی به آن تجربه 
می رسید، شما را بازنشسته کنند. من همیشه به 
مسئوالن در وزارت علوم می گویم که این اساتید 
را که شاید به لحاظ سنی نمی توانند سر کالس 
بروند و درس بدهند، به دانشگاه ها بیاورید و اجازه 
دهید به صورت سمیناری حضور داشته باشند و 
دانشجویان و سایر اساتید از تجربیاتشان استفاده 
کنند، نه این که این ها را کنار بگذارید. نمی گویم 
که اساتید جوان باید کنار بروند، ولی باتجربه ها 
هم باید باشند تا جوان ترها بتوانند کنارشان کار 
کنند. چطور ما انتظار داریم از میان نسل جدید 
نخبه پرورش دهیم، درحالی که آن تجربه ای که 
باید در اختیارشان گذاشته شود، وجود ندارد. مثال 
همین دانشکده هنر و معماری ما از دانشکده های 
از  می توانید  را  کارش  حاصل  که  بود  پرقدرت 
ساخته هایی که بیرون وجود دارد، ببینید. ولی 
نیست که  این  رفته اند. منظورم  باتجربه ها  االن 
استادان فعلی بی تجربه یا فاقد صالحیت هستند، 
اما درکل باید آن نسل باتجربه را کنار خودمان 

داشته باشیم. 
 اگر اشتباه نکنم، شما خارج از ایران درس 
فضای  چقدر  بدانم  می خواهم  خوانده اید. 
تحصیل هنر در آن جا با ایران متفاوت بوده 

و هست؟ 
بودم و حدود  ایران  از  من 15، 16 سال خارج 
دو سال هم به عنوان اسیستانت تدریس کردم و 
تفاوتی که میان دانشگاه های هنر  فکر می کنم 
در ایران و خارج از ایران وجود دارد، این است 
راه کار  که  عنوان می شود  مسائلی  آن جا  در  که 
جدید و شکل جدیدی را برای آموزش به وجود 
این خیلی مهم است. زمانی که من  می آورد و 

خودم به خارج از ایران رفتم تا درس بخوانم، اصال 
چیزی نمی دانستم. نقاشی و رنگ و فرم و خط 
را می دانستم و می شناختم، ولی آن جا زمینه های 
گوناگون را آموزش می دهند. من طراحی و رنگ 
را آن جا یاد گرفتم. بعضی واحدهای درسی بود که 
باید می خواندیم، ولی در ایران اصال وجود ندارد، 
ازجمله روان شناسی هنر، جامعه شناسی، بازاریابی 
و... وقتی ما قرار است یک هنرمند تربیت کنیم 
و او را به بیرون بفرستیم، باید مسائل جامعه اش 
را هم به او بیاموزیم. این دانشجو باید فرهنگ 
جامعه را بشناسد و از نظر فلسفی باید برای ورود 
به اجتماع و کار کردن در آن آماده شود تا وقتی 
که بیرون می رود، دست وپابسته نباشد. من بیشتر 
وقت ها دانشجوها را به خارج از دانشگاه می برم تا 
مثال چاپخانه ها را از نزدیک ببینند. شما تا نروید 
و نبینید که اوستا چطور کار می کند و تا وقتی با 
او رابطه برقرار نکنید، نمی توانید کار کنید. خارج 
از ایران این فضاها را باز می گذارند و به دانشجو 
می گویند باید بروید زیر دست استادانی که در 
این حرفه کار می کنند، دوره ببینید و آن جا کار 
را یاد بگیرید و همه تجربه هایی را که به دست 
می آورید، در کالس پیاده کنید. این که دانشجو را 
از کالس بیرون می آورند تا با یک استادکار رابطه 
به وجود  ارتباط سازنده  یعنی یک  کند،  برقرار 

می آورند. 
هنر  دانشگاه  در  که  دانشجویانی  چرا   
مثل  رشته هایی  به خصوص  خوانده اند، 
آن  به  جامعه  در  نمی توانند  نقاشی، 
جایگاهی که باید برسند؟ آیا جامعه این ها 
را نمی پذیرد یا حمایت الزم از جانب دولت 

و... وجود ندارد؟ 
علتـش ایـن اسـت کـه مـا از نظـر حرفـه ای این 
بچه ها را در دانشگاه نمی سازیم. یکی از مشکالتی 
کـه شـما می فرماییـد، ایـن اسـت کـه وقتـی در 
یک سـری  از  جـدا  می دهیـد،  درس  رشـته ای 
مسـائل تبیین شـده و واحدهایـی کـه بـرای آن 
رشـته در نظـر گرفته شـده، مسـائلی هم هسـت 
که بایـد به صورت حرفه ای و عملـی آموزش داده 
شـود تا ما بتوانیم دانشـجو را برای بیرون بسازیم. 
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شـما تـا زمانـی کـه ایـن کار را نکنید، همـه این 
مسـائل و مشـکالت هم چنـان وجـود دارد. این نه 
بـه سیسـتم مربـوط اسـت نه بـه دولـت، بلکه به 
آن آمـوزش هنـری کـه در جامعـه ارائه می شـود 
و سـردمدارش وزارت علـوم اسـت، ارتبـاط دارد و 
رئوس مطالب درسـی دانشـگاهی بایـد به گونه ای 
گذاشـته شـود که اسـتاد مجبور نباشـد دانشـجو 
را فقـط سـر کالس نگـه دارد، بلکـه او را بـرای 
بیـرون هـم بسـازد. اگر ایـن تجربه را دانشـجو در 
سـال  های تحصیل به دسـت بیـاورد، وقتی بیرون 
ول  جامعـه  در  مـی رود، 
یـا رهـا نیسـت و می دانـد 
جایگاهش کجاسـت، چون 
تجربـه الزم را پیـدا کرده و 
بـا اعتمادبه نفـس مـی رود 
و شـروع بـه کار می کنـد. 
واحدهایـی  متاسـفانه 
کـه امـروز بـرای دانشـجو 
ارزش  می شـود،  گذاشـته 
را  بیـرون  حرفـه ای  کار 
مـن  نمی کنـد.  ایجـاد 
ایـن  خـودم  همیشـه 
همیشـه  کـردم.  را  کار 
بیـرون  را می بـرم  بچه هـا 
مختلـف  چاپخانه هـای  و 
تـا  می دهـم  نشانشـان  را 
بفهمنـد کـه چـاپ اصـال 
چی هسـت. من دانشجوها 
بانـک  چاپخانـه  بـردم  را 
را  و...  حـروف  تـا  ملـی 
بشناسـند. این یـک تجربه 
بصـری ارزشـمند اسـت کـه دانشـجو وقتـی آن 
را بـه دسـت مـی آورد، جایـگاه خـودش را بهتـر 
می بینـد و می فهمد. دانشـجوی مـا امـروز اصـال 
ارتباطـی بـا آدم هـای حرفـه ای که در بیـرون کار 
می کننـد، نـدارد و اصـال نمی تواند ارتبـاط برقرار 
کنـد، چـون ایـن آدم هـا را ندیـده و بـا آن هـا کار 
نکرده اسـت. البته ایـن کار قطعا برای دانشـگاه و 
سیسـتم آموزشـی هزینه دارد. چاپخانه ها االن به 

واسـطه لطفی کـه به مـن دارند، اجـازه می دهند 
دانشـجوها را بـه محیـط کارشـان ببریـم، ولی ما 
نیـاز داریـم تـا ایـن کار قالب رسـمی بـه خودش 
بگیرد. دانشـگاه بـا کارگاه ها و چاپخانه هـا قرارداد 
داشـته باشـد تا چاپخانـه  هم بداند کـه این لطف 
نیسـت و قرار نیسـت مجانـی کاری انجـام بدهد. 
هنر  به  نسبت  تفکری  طرز  گذشته  در   
رشته هایی  به خصوص  داشت،  وجود 
را  آن  جامعه  در  خیلی ها  که  نقاشی،  مثل 
به  مادر  یا  پدر  مثال  می دانستند.  بی فایده 
فرزندش می گفت قرار است نقاشی بخوانی 
که چی بشود؟ قرار است آینده ات را چطور 
بی اهمیت  را  هنر  نوعی  به  کنی؟  تامین 
چه  جامعه مان  در  هنر  امروز  می دانستند. 

جایگاهی دارد؟ 
همین  من  چون  نیست،  بی اهمیت  امروز  هنر 
االن می بینیم که خانواده ها بیشتر بچه هایشان 
را می فرستند به کالس های هنری. زمان قدیم 
دارد.  اهمیت  برایشان  هنر  پس  نبود.  این طور 
بچه هایشان  االن خانواده ها  این که  درست مثل 
فوتبال  آموزش  حرفه ای  کالس های  به  را 
می شود  کار  این  با  می دانند  می فرستند، چون 
پول درآورد. در بخش هنری هم همین است. 
شما زمینه را آماده می کنید و در آن زمینه بچه 
رشد می کند و بعد این هنر را بچه با خودش به 
که  این جاست  کار  اشکال  می برد.  منزل  داخل 
ما این زمینه را آماده نمی کنیم. من یک کتاب 
شیوه های  که  پرورش  و  آموزش  برای  نوشتم 
معتقدم  من  می دهد.  یاد  را  ابزار  و  تکنیکی 
به  و  بشناسد  را  ابزار  باید  هنرجو  دانشجو  یا 
را  هنری  بتواند  ابزار  این  شناخت  با  و  کمک 
خلق کند. پدر و مادر که ناآگاه نیستند. وقتی 
می بینند کودک یا نوجوان از این ابزار استفاده 
می کند، برایشان اهمیت پیدا می کند و عالقه مند 
می شوند و می فهمند که هنر هم دارای ارزش 
است. مسئله دیگر این است که ما سیستمی که 
باید کار هنری را ارزش بگذارد، نداریم. در قدیم 
یکی دو کارشناس موظف بودند به گالری ها بروند 
و یکی، دو کار از هنرمندان بخرند. چون این باور 

من هیچ موقع 
احساس نکردم که 
می خواهم نقاش 
شوم. هنوز هم 
فکر نمی کنم، چون 
خیلی بد است 
آدم این طوری فکر 
کند که می خواهد 
نقاش شود. خیلی 
از خانواده ها 
از بچه هایشان 
می پرسند 
می خواهید چه 
کاره شوید؟ آن ها 
هم جواب می دهند 
دکتر، مهندس و...
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را  کاری  هنرمند جوان  وقتی  که  داشت  وجود 
اجرا کرده و روی دیوار گذاشته، برای این است 
تا  باشند  داشته  توجه  و  ببینند  مسئوالن  که 
بخشی از هزینه های کار این جوان تامین شود. 
اما االن بروید گالری ها را ببینید، نقاش کار انجام 
داده و برای نمایش گذاشته، اما خریداری نیست. 
هنرمند جوانی هم که می بیند نمی تواند کارش را 
بفروشد، آرام آرام مایوس می شود و کارش را کنار 
می گذارد. درحالی که باید سیستمی وجود داشته 
باشد که کارشناسی معین کند و این کارشناسان 
دائم به گالری ها سر بزنند و از کارهای ارائه شده 
خریداری کنند. حرفم هم این است که هنرمند 
باید تشویق شود و بفهمد که کسی هست که 
کارش را ببیند و به حضورش اهمیت بدهد. شما 
که  می بینید  می زنید،  سر  گالری  یک  به  االن 
30 کار ارائه شده و فقط دو اثر به فروش رفته 
است! این کفاف خرج هنرمند را نمی دهد. البته 
وضعیت در بعضی گالری ها مناسب است، چون 
خود گالری دار ارتباط میان هنرمند و خریدار را 
برقرار می کند و هنرمند می داند که اگر کارش را 
به آن جا ببرد، دست خالی برنمی گردد. متاسفانه 
تعداد این افراد که بتوانند چنین ارتباطی را به 
وجود بیاورند، در جامعه ما خیلی زیاد نیست.  

مسیر  این  وارد  چطور  شما  خود  استاد   
می توانید  کردید  احساس  کی  از  شدید؟ 

یک نقاش باشید؟ 
می خواهم  که  نکردم  احساس  موقع  هیچ  من 
نقاش شوم. هنوز هم فکر نمی کنم، چون خیلی 
بد است آدم این طوری فکر کند که می خواهد 
بچه هایشان  از  خانواده ها  از  خیلی  شود.  نقاش 
آن ها  شوید؟  کاره  چه  می خواهید  می پرسند 
اما  و...  مهندس  دکتر،  می دهند  جواب  هم 
وجود  به  مربوط  بلکه  نیست،  این جوری  قضیه 
شما، درون شما، ذات عقالنی و شعور شماست 
به سمت  و آهسته آهسته  به مرور  را  که شما 
خاصی سوق می دهد و درنهایت به علت تجربه 
که  می فهمید  می کنید،  پیدا  که  مستمری 
که  نکردم  فکر  هرگز  من  کجاست.  جایگاهتان 
می خواهم گرافیست شوم، یا گرافیست و نقاش 

و... هستم. من همیشه با خودم فکر کردم انسانی 
باید باشم که نقش معلمی دارم تا بتوانم آن چه 
دست  به  تجربه  اثر  در  و  دیدم  آموزش  که  را 
آوردم، به دانشجوها منتقل کنم. ولی تا جایی 
که یادم می آید، از کودکی به نقاشی عالقه مند 
نقاشی  رنگی  مداد  با  را  کتاب ها  عکس  بودم. 
دولتشاهی  آقای  کند  رحمت  خدا  و  می کردم 
را  من  کارهای  همیشه  او  را،  نقاشی مان  معلم 
می گرفت و نگاه می کرد و می گفت تو رنگ ها را 
خوب و پرقدرت می گذاری و از آن جا من آهسته 
آهسته با ارزش کلی رنگ آشنا شدم و فهمیدم 
که رنگ چقدر می تواند در رابطه شما با دیگران 
از نظر بصری موثر باشد. رنگ مهم ترین عنصر 
اصلی در هنر است که ما باید این را دقیقا به 
صورت عملی در کالس و دانشگاه به دانشجوها 

یاد بدهیم. 
 چطور شد که به ایران برگشتید و مشغول 

تدریس شدید؟
خدا رحمت کند دکتر حسین بنایی را که آن 
زمان رئیس تربیت بدنی بود. وقتی درسم تمام 
شد، ایشان یک نامه برای من فرستاد و گفت اگر 
تحصیالتت تمام شده، بیا ما دانشگاه الزهرا را که 
بود راه  آن زمان اسمش مدرسه عالی دختران 
انداختیم و به استادانی احتیاج داریم که این جا 
را سر و سامان دهند. من هم آمدم و دیگر هم 

برنگشتم. 
پشیمان  تصمیم  این  از  که  آمد  پیش   

شوید؟
اصال پشیمان که نیستم، خیلی هم خوشحالم، 
به  شما  برای  که  است  فرصت هایی  این  چون 
ترم  یک  این که  محض  به  االن  می آید.  وجود 
کالس هایم را تعطیل کنم و درس ندهم، منزلم 
را تلفن باران می کنند که چرا دیگر سر کالس 
نمی آیی. ما مگر به چه چیزی زنده هستیم؟ به 
همین تشویق ها دیگر. من بعد از این همه سال 
این  نیاز  بفهمم که  از هر کسی می توانم  بهتر 
احساس  که  نیازی  اساس  بر  و  بچه ها چیست 
این جا  که  می دانم  مسئول  را  خودم  می کنم، 

.باشم



24          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

شرکت های کوچک و متوسط
عامل حیات کشور هستند

اامسعیل ثق�ن نیا گفت و گو �ب ام�ی

کت درسا دارو عامل �ش مد�ی

  المـیرا حسـینـی 

گو
ت و

گف
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 اســتارت کار درســا دارو از چــه زمانــی 
زده شــد؟

ایــده ابتدایــی مــا موسســه تحقیقاتی- آموزشــی 
توان بود که در ســال 75 بنیان  آن را گذاشــتیم. 
تیــم اولیــه جمعــی از افــراد مشــغول در صنعــت 
ــه بیشترشــان  ــد، به عــالوه دانشــگاهیان ک بودن
ــهید  ــگاه ش ــازی دانش ــته داروس ــاتید رش از اس
ــوان  ــن موسســه را به عن ــا ای ــد. م بهشــتی بودن
دیدیــم.   Umbrella company یــک 
ــت  ــه حال ــم ک ــه ای بزنی ــتیم موسس می خواس
چتــری داشــته باشــد و افــراد بیاینــد و زیــر این 
چتــر کارهــای خودشــان را انجــام دهنــد. االن 
ــه  ــی ب ــکل های مختلف ــده و ش ــده آم ــن ای ای
ــر  خــود گرفتــه و یــک مقــدار در کشــور رایج ت
ــن کار  ــه م ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــده اس ش
خــودم را تعریــف می کــردم و بــه ایــن موسســه 
می آمــدم و موسســه فقــط چهــار درصــد 
ــر کســانی  ــت. چــون اکث Overhead می گرف
ــد  ــد، آگاه نبودن ــگاه کار می کردن ــه در دانش ک
ــد،  ــاز کنن ــد کاری را آغ ــی می خواهن ــه وقت ک
ــه رو  ــی و... رو ب ــن اجتماع ــی، تامی ــا اداره دارای ب
هســتند کــه بایــد در مقابلشــان پاســخ گو بــود. 
ــای  ــوان کاره ــه ت ــه در موسس ــم ک ــا گفتی م
این چنینــی را انجــام می دهیــم. بعــد از مدتــی 
دیدیــم کــه گــردش مالــی در موسســه خیلــی 
ــی  ــر اداره دارای ــکالتی از نظ ــده و مش ــاد ش زی
ــه  ــیدیم ک ــده رس ــن ای ــه ای ــم و ب ــدا کردی پی
ــد،  ــا کار می کنن ــا م ــه ب ــرادی ک ــن اف ــه ای هم
ــان را  ــرکت های خودش ــد و ش ــد برون می توانن
بنیان گــذاری کننــد. از درون موسســه تــوان 
ــود  ــه وج ــرکت ب ــر 15، 16 ش ــغ ب ــزی بال چی
ــدند.  ــی ش ــرکت های بزرگ ــا ش ــه بعض ــد ک آم
یکــی از ایــن شــرکت ها درســا دارو بــود. ســال 
81 دکتــر احمدیانــی، معــاون غــذا و داروی وقت 
ــت  ــگ زد و گف ــن زن ــه م ــت، ب وزارت بهداش
مــا بــا یــک بحــران در حــوزه نیتروگلیســیرین 
رو بــه رو هســتیم و بــه کمــک شــما نیــاز داریــم. 
حادثــه 11 ســپتامبر تــازه اتفــاق افتــاده بــود و 
ــت  ــک داروی تح ــه ی ــم ک ــیرین ه نیتروگلیس

54 ساله است و متولد تهران. 
برای تحصیالت به آمریکا می رود 
و بعد به دالیلی مجبور می شود 
به ایران برگردد و تحصیلش را 
در دانشگاه تهران و در رشته 
میکروبیولوژی ادامه می دهد. 
همه این ها هم زمان می شود با 
سال های جنگ. بر اثر کار روی 
مصدومان شیمیایی در دوران 
جنگ به داروسازی عالقه مند 
می شود و بعد از جنگ به 
داروسازی لقمان می رود و این 
زمینه ای می شود تا در سال های 
آینده مدیریت شرکت دانش بنیان 
درسا دارو را بر عهده بگیرد.

امیراسماعیل ثقفی نیا، مدیرعامل 
درسا دارو، با وجود مسیر سختی 
که پشت سر گذاشته، از کارهایی 
که تا امروز انجام داده، راضی 
است. او در این گفت و گو از 
قوانین دست وپاگیری می گوید 
که راه را برای تولیدکنندگان 
ناهموار کرده است.
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ــل  ــان اســت، مشــکل حمل ونق ــرل در جه کنت
پیــدا کــرده بــود. بــر ایــن اســاس یــک مجموعه 
ــرد  ــی گ ــع نظام ــگاه و صنای ــت و دانش از صنع
هــم آمدنــد تــا هســته ای تشــکیل شــود و ایــن 
ــد و از  ــام ش ــا انج ــد. کاره ــل کن مشــکل را ح
ــا فکــر  ــد. م ــه وجــود آم ــش درســا دارو ب درون
ــول  ــال ط ــن دارو دو س ــاخت ای ــم س می کردی
ــول  ــه ط ــم ب ــال و نی ــش س ــا ش ــد، ام بکش
ــوری  ــالف تص ــن دارو برخ ــد ای ــد. تولی انجامی
کــه می کردیــم، اصــال کار ســاده ای نبــود. 
شــما در ابتــدا کــه نــگاه می کردیــد، فکــر 
می کردیــد ســاده اســت، ولــی وقتــی وارد 
جزئیــات می شــدید، تــازه بــه ســختی کار 
ــیرین  ــد نیتروگلیس ــون بای ــد. چ ــی می بردی پ
ــان بگیریــد. ایــن  انفجــاری را در کنتــرل خودت
کار خیلــی بــا ســختی انجــام شــد. به خصــوص 
 A کــه نیتروگلیســیرین از نظــر دارویــی گــروه
محســوب می شــود. بنابرایــن بایــد مراحــل 
خیلــی ســختی را بگذرانیــد تــا مجوزهایــش را 

بگیریــد.
 گروه A یعنی چه؟

مــا در داروســازی گــروه A، B و مختلــف داریم. 
ــژه محســوب می شــوند.  ــای وی ــروه A داروه گ
مثــال شــما نیتروگلیســیرین را به بیمــاران قلبی 
می دهیــد. اگــر دوزش کــم باشــد، بی اثــر 
اســت و اگــر دوزش بــاال باشــد، اثــر منفــی دارد 
ــن  ــه ای ــا این ک ــد. ب ــد می کن ــض را تهدی و مری
کار اجبــاری نبــود، آزمایش هــای کلینیکــی 
انجــام دادیــم. آزمایــش کلینیــکال یعنــی شــما 
ــد و  ــت کنی ــار تس ــک بیم ــد دارو را روی ی بای
ــر بســنجید.  ــک داروی دیگ ــا ی ــری اش را ب براب
ایــن کار بســیار ســخت و هزینه بــر اســت. 
بایــد یــک گــروه بیمــار داشــته باشــید و یــک 
تیــم پزشــکی کــه در بیمارســتان داروی اصلــی 
ــود و  ــش ش ــان آزمای ــد، خونش ــد را بگیرن برن
ــن  ــه ای ــود و هم ــته ش ــی اش نوش ــرات بالین اث
ــی کــه داروی تولیــدی  کارهــا در مــورد بیماران
را دریافــت کرده انــد نیــز انجــام شــود. درنهایــت 
ــه ای  ــا در کمیت ــن آزمایش ه ــه ای ــواب هم ج

ــن کار  ــود. ای ــد می ش ــت تایی در وزارت بهداش
ــود. مخصوصــا در  ــر ب بســیار ســنگین و هزینه ب
ــدای  ــا در همــان ابت ــورد نیتروگلیســیرین، م م
ــون  ــم، چ ــه بودی ــواری مواج ــک دش ــا ی کار ب
ــری نیتروگلیســیرین در خــون بســیار  اندازه گی
ایــن خــودش یک ســری  و  اســت  ســخت 
پیچیدگی هــای تــازه را بــه وجــود آورد و هزینــه 
مــا را چهــار، پنــج برابــر کــرد. بنابرایــن دلیــل 
ــک  ــل ی ــا دارو در اص ــدن درس ــود آم ــه وج ب
نیــاز حــوزه ســالمت بــود. چــون بنیــان درســا 
ــود، شــرکت از نظــر  دارو یــک بنیــان علمــی ب
ســاختاری خیلــی محققانــه بــار آمــد. تیممــان 
متشــکل بود از صنعت، دانشــگاه و تیم پزشــکی 
ــد.  ــام می دادن ــی را انج ــای بالین ــه آزمایش ه ک
تجربــه تبــادل تفکــر بیــن ایــن گروه هــا بــرای 
حــل مشــکالت خیلــی جالــب از آب درآمــد که 
تقریبــا در کشــور بی نظیــر اســت. کم کــم روی 
ایــن پلــت فــرم داروهــای دیگــری هــم مطــرح 
شــد. آخریــن کاری کــه در ایــن زمینــه انجــام 
ــید،  ــی رس ــه رونمای ــش ب ــاه پی ــک م شــد و ی

ــود. ــک ب داروی یدوفولی
 تولیــد یدوفولیــک هــم براســاس یــک 

نیــاز حــوزه ســالمت بــود؟
بلــه. ســه ســال پیــش دکتــر عزیــزی در 
فرهنگســتان علــوم گفــت کــه در حــوزه یــد بــا 
چالــش جدیــد مواجــه هســتیم. همان طــور کــه 
ــد  ــه می کردن ــه نمــک اضاف ــد را ب ــد، ی می دانی
و ایــن کار خیلــی بــه افزایــش هــوش و از بیــن 
ــر کمــک کــرد. ســرزمین  رفتــن بیمــاری گوات
ایــران و خیلــی از ســرزمین های جهــان بــا 
کمبــود یــد مواجــه هســتند. چــون یــد عنصری 
اســت کــه در عمــق زمیــن اســت. کمبــود یــد 
در خانم هــای بــاردار باعــث پاییــن آمــدن 
ــود.  ــده می ش ــد متولدش ــی فرزن ــب هوش ضری
حــال مــا از طرفــی بــه مــردم توصیــه می کنیــم 
ــد و به خصــوص  ــم اســتفاده کنن ــه نمــک ک ک
ــدار  ــورد هش ــن م ــاردار در ای ــای ب ــه خانم ه ب
می دهیــم و از ســوی دیگــر بــا مشــکل کمبــود 
یــد مواجــه هســتیم. به عــالوه شــرکت های 
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ــکالت  ــا مش ــز ب ــددار نی ــک ی ــده نم تولیدکنن
بســیاری مواجــه هســتند. اکثــر نمک هایــی کــه 
بــه اســم یــددار عرضــه می شــود، یــدی نــدارد. 
مــن در آن جلســه خدمــت دوســتانم گفتــم که 
می خواهیــم در روز چیــزی در حــدود 150 
ماکروگــرم یــد بــه بــدن مــردم برســانیم. ایــن 
کار بــرای یــک شــرکت تولیدکننــده نمــک، کار 
ــورت  ــه ص ــد ب ــد بای ــون ی ــت. چ ــی اس عظیم
همگــن در همــه نقــاط پخــش شــود، طــوری 
ــم،  ــه برمی داری ــه هــر قســمت از نمــک را ک ک
ــن کار  ــد. ای ــته باش ــد داش ــرم ی 150 ماکروگ
ــد،  ــرف نمی کن ــک ص ــده نم ــرای تولیدکنن ب
چــون قیمــت نمــک خیلــی پاییــن اســت. خود 
ــا  ــه ب ــول ســختی اســت و کســی ک ــد مولک ی
ــته  ــادی داش ــه زی ــد تجرب ــد، بای آن کار می کن
باشــد. برایــن اســاس گفتیــم کــه بایــد نقشــه 
ــم  ــه راه دیدی ــن نقش ــم. در ای ــن کنی راه تعیی
ــادران  ــوزادان و م ــیب پذیر ن ــروه آس ــن گ اولی
ــار  ــده و در اختی ــد ش ــن دارو تولی ــتند. ای هس
ــی  ــابه خارج ــت. مش ــه اس ــرار گرفت ــردم ق م
محصــول مــا تقریبــا 100 هــزار تومــان قیمــت 
ــا قیمــت 9 هــزار  دارد، درحالی کــه داروی مــا ب
ــا  ــا وجــود آن کــه م ــان عرضــه می شــود. ب توم
ــتفاده  ــد آن اس ــرای تولی ــواد را ب ــن م گران تری
کرده ایــم. چــون در حــوزه ســالمت وقتــی 
ــه  ــد در دو زمین ــود، بای ــد می ش ــی تولی داروی
دقــت داشــت. اول این کــه قیمــت دارو طــوری 
باشــد کــه حتی فــرد فقیری کــه در روســتاهای 
ــز  ــد نی ــی می کن ــروم زندگ ــتان مح ــک اس ی
بتوانــد آن را بخــرد. دوم بایــد ایــن دارو طــوری 
توزیــع شــود کــه در همــه جــای کشــور وجــود 
داشــته باشــد. خوشــبختانه هــر دوی ایــن کارها 
در مــورد ایــن دارو انجــام شــده اســت. در ایــن 
ــا  ــا م ــدد ب ــگاه غ ــم از پژوهش ــک تی ــدت ی م
همــکاری کردنــد. آن هــا هــم دغدغه هایشــان را 
مطــرح کردنــد. مثــال از ما می پرســیدند شــما از 
چــه یــدی در ایــن کار اســتفاده می کنیــد؟ مــا 
می گفتیــم از یدیــد پتاســیم. آن هــا می گفتنــد 
کــه طبــق آخریــن مقــاالت یــدات بهتــر اســت. 

ایــن بحــث و تبــادل نظــر در تمــام ســه ســالی 
کــه ایــن محصــول در حــال تولیــد بــود، وجــود 

داشــت.
ایــن  در  دیگــری  داروهــای  چــه   

می شــود؟ تولیــد  مجموعــه 
ــت  ــته اس ــک بس ــیرین ی ــد، نیتروگلیس ببینی
و عــالوه بــر قــرص، زیرزبانــی، تزریقــی و 
ــل  ــته را تکمی ــن بس ــا ای ــم دارد. م ــپری ه اس
ــه  ــه ای ک ــه از مرحل ــود آن ک ــا وج ــم. ب کردی
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــیون می کنی دارو را فرموالس
مجوزهــای الزم را بگیریــد، بســیار هزینه بــر 
اســت. از نظــر اقتصــادی خیلــی به صرفــه 
نبــود، ولــی مــا می خواســتیم ایــن بســته را در 
کشــور داشــته باشــیم. حــاال هــر اتفاقــی کــه در 
ــا  ــاران م ــرای بیم ــد، ب ــل بیفت ــطح بین المل س
کــه بــه ایــن دارو نیــاز دارنــد، مشــکلی پیــش 
ــن  ــه ای ــت ک ــم این جاس ــه مه ــد. نکت نمی آی
ــه  ــی تهی ــیار باالی ــوص بس ــا خل ــواد ب دارو و م
ــال وارد  ــا قب ــه م ــی ک ــوص داروی ــود. خل می ش
ــود. االن  ــا 98 درصــد ب ــن 94 ت ــم، بی می کردی
خلــوص داروی مــا 99.96 اســت. دلیلــش هــم 
ایــن اســت کــه گرانولــی کــه مــا می دهیــم، از 
اســتاندارد جهانــی هــم باالتــر اســت. بــا این کــه 
مجــاز هســتیم خیلــی پایین تــر باشــیم، امــا مــا 
دقت هــای زیــادی روی تولیــد ایــن مــواد انجــام 
دادیــم. چــون وقتــی یــک محصولــی در داخــل 
ــه از  ــی ک ــبت داروی ــه نس ــود، ب ــد می ش تولی
خــارج از کشــور وارد می شــود، خیلــی روی آن 
کنتــرل صــورت می گیــرد. در حــال حاضــر مــا 
ــا  ــم و تقریب ــد می کنی ــدود 35 دارو تولی در ح
اکثریــت آن هــا براســاس فرموالســیون خاصــی 
ــازار  ــورد ب ــر بازخ ــن خاط ــه همی ــتند و ب هس
هــم خیلــی مثبــت بــوده اســت. شــاید یکــی از 
دالیــل ایــن موفقیــت ایــن باشــد کــه در بنیــان 
ــک  ــه ی ــاتید درج ــیاری از اس ــا دارو بس درس
کشــور به عــالوه صنعــت کاران قدیمــی باتجربــه 

نقــش داشــتند.
ــوالت  ــورد محص ــه در م ــکلی ک  مش
ایرانــی  داروی  به خصــوص  ایرانــی، 
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وجــود دارد، نوعــی عــدم اطمینــان 
اســت. نه تنهــا بیمــاران، بلکــه بســیاری 
از پزشــکان داروهــای ایرانــی را مرغــوب 
ــور  ــی چط ــن فضای ــد. در چنی نمی دانن
ــود را  ــوالت خ ــت محص ــتید کیفی توانس

ــد؟ ــات کنی ــازار اثب ــه ب ب
حــرف شــما درســت اســت. بــه دو ســه دلیــل 
ــن  ــاران ای ــم بیم ــم در بخــش پزشــکان و ه ه
ــت  ــی کیفی ــه داروی ایران ــود دارد ک ــاور وج ب
خوبــی نــدارد. یکــی از دالیلــش شــاید قیمــت 
پاییــن داروی ایرانــی باشــد. تفــاوت خیلــی زیاد 
اســت و ایــن یــک شــبهه ایجــاد می کنــد. 
به عــالوه همیــن قیمــت پاییــن باعــث می شــود 
خیلــی وقت هــا تولیدکننــده داخلــی نتوانــد بــا 
آن شــرکت خارجــی کــه قیمــت باالیــی بــرای 
محصولــش از مشــتری می گیــرد، رقابــت کنــد. 
ــی  ــه آن هــا توانایــی بازاریاب چــون ایــن ســود ب
ــن  ــا ای ــرای م ــا ب ــد، ام ــازی را می ده و برندس
امــکان وجــود نــدارد. خــوب به خاطــر دارم 
ــفیعی  ــاس ش ــر عب ــوم دکت ــار مرح ــه یک ب ک
کــه فــرد فرهیختــه و بزرگــواری بــود، در 
فرهنگســتان علــوم اعــالم کــرد کــه مــن 
آتورواســتاتین شــرکت فایــزر را بــا نــام تجــاری 
لیپیتــور می خــوردم و بعــد دیــدم در آزمایشــات 
ــرکت  ــک ش ــد از ی ــده ام. بع ــکل ش ــار مش دچ
ــی ایــن دارو را گرفتــم و مشــکلم برطــرف  ایران
شــد. یکــی از علت هایــش ایــن اســت کــه 
برنــد خارجــی وقتــی کــه بــه کشــور می رســد، 
مــدت زمــان طوالنــی در راه اســت و اصــال 
معلــوم نیســت در چــه شــرایطی نگه داری شــده 
و حتــی می توانــد تقلبــی باشــد. مــا هــم خیلــی 
ســختی کشــیدیم. از لحظه ای که تولیــد کردیم 
تــا توانســتیم اولین گرانولمان را بفروشــیم، ســه 
ســال و نیــم طــول کشــید. مثــال جــا انداختــن 
ــود  ــا وج ــردم ب ــن م ــک در بی ــن یدوفولی همی
ــر  ــی پ ــام درمان ــأ را در نظ ــک خ ــه ی این ک
می کنــد، ســخت اســت. شــاید یکــی از علت هــا 
هــم همین باشــد کــه زمــان قیمت گــذاری دارو 
در ایــران بازاریابــی را اصــال در نظــر نمی گیرنــد، 

ــر تولیــد  درحالی کــه گاهــی ایــن  کار پنــج براب
ــذاری  ــن روش قیمت گ ــت. ای ــر اس دارو هزینه ب
در همــه جــای دنیــا منســوخ شــده اســت. البته 
آن هــا توجیهشــان ایــن اســت کــه 96 درصــد 
 96 ایــن  ارزش  و  می کنیــم  وارد  را  داروهــا 
درصــد برابــر اســت بــا آن چهــار درصــد تولیــد 
ــار  ــم، فش ــاال ببری ــا را ب ــر قیمت ه ــل. اگ داخ
ــی  ــرای بازاریاب ــد. ب ــار می آی ــه بیم ــادی ب زی
ــده علمــی  ــد نماین ــی بای ــک محصــول داروی ی
داشــته باشــید. هــر نماینــده علمــی درنهایــت 
بتوانــد روزی چهــار پزشــک و پنــج داروخانــه را 
ببینــد. مــا در کشــور 11 هــزار داروخانــه و 40 
ــم.  ــف داری ــته های مختل ــک در رش ــزار پزش ه
شــرکت های ضعیفــی مثــل مــا بــا ایــن قیمــت 

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــف نمی توانن ک
ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــه ب ــی ک  زمان
جدیــد می گذاریــد، طوالنــی اســت 
ــول  ــادی ط ــدت زی ــم م ــی ه و از طرف
ــول را  ــد آن محص ــا بتوانی ــد ت می کش
بفروشــید. ســرمایه ادامــه کار را از کجــا 
ــان  ــال در هم ــد؟ اص ــت می آوری ــه دس ب
ــتید  ــرمایه توانس ــدام س ــا ک ــدا ب ابت

ــد؟ ــرکت را راه بیندازی ش
ــه  ــا شماســت. بعضــی وقت هــا آدم هــا ب حــق ب
ایــن جمع بنــدی می رســند کــه عجیــب اســت 
تــا االن توانســتیم کارمــان را ادامــه دهیــم. االن 
بــه ســهام داران شــرکت هــم کــه نــگاه کنیــد، 
ــم  ــا معل ــگاه ی ــتاد دانش ــرا اس ــد اکث می بینی
هســتند و ســرمایه زیــادی ندارنــد. بخــش 
عمــده ای از هزینه هایــی را کــه انجــام شــده، از 
ســرمایه شــخصی خودشــان دادنــد و از فرصــت 
ــت  ــا وق ــن کاره ــام ای ــرای انج ــود ب ــی خ زمان
گذاشــتند. مثــال یکــی از اســاتید در این ســال ها 
ســاعات درســی اش را کــم کــرده تــا بتوانــد بــه 
کارهــای شــرکت کمــک کنــد. بعــد از 10 ســال 
کــه مــا خواســتیم اولین ســود را تقســیم کنیم، 
چیــزی در حــدود 100 و خــرده ای میلیــون 
ــا  ــاتید م ــی از اس ــه یک ــود. درحالی ک ــان ب توم
زمینــی در خیابــان آفریقا در ســال 79 داشــت و 
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بــه ایــن پــروژه آورده بــود و مــا بعــد از 10 ســال 
ســودی کــه بــه او می دادیــم، در حــدود 16، 17 
میلیــون تومــان بــود. همــان موقــع مــن خیلــی 
ــای  ــوع برخورده ــران از ن ــودم و نگ ــت ب ناراح
ســهام دارانی مثــل او. چــون وقتــی کســی 
جایــی ســرمایه گذاری می کنــد، ســودش را 
ــی  ــد. وقت ــب مقایســه می کن ــای رقی ــا بازاره ب
مــا در مجمــع نشســتیم و خواســتیم ایــن پــول 
ــی  ــن خیل ــرد گفــت ای ــم، آن ف را تقســیم کنی
پــول قشــنگی اســت. مــن از ایــن حــرف خیلــی 
ــم  ــتان ه ــر از دوس ــی دیگ ــد. یک ــم آم خوش
ــزی را  ــی آدم چی ــوب! وقت ــه خ ــه چ ــت ک گف
ــا  ــا ب ــرد. م ــذت می ب ــدر ل ــد، چق ــق می کن خل
چنیــن نگاهــی توانســتیم این ســال ها را پشــت 
ســر بگذاریــم. مضــاف بــر تمــام ایــن کارهــا، مــا 
ــازی را در  ــی داروس ــوزش عال ــز آم ــن مرک اولی
ــی  ــم. خیل ــه وجــود آوردی ــم ب مقطــع فوق دیپل
کار پرزحمتــی اســت و آقــای آقایــی زحمتش را 
کشــید. بــرای تولیــد دارو و کنتــرل کیفــی دارو 
در دانشــگاه علمــی کاربــردی مصوبــه گرفتنــد و 

ــم. ــم داری ــجوی فوق دیپل االن 140 دانش

ــی را  ــوزش عال ــز آم ــن مرک ــرا ای  چ
ــد؟ ــیس کردی تاس

شــرکت های  از  کــه  بازدیدهایــی  در  مــن 
یــک  بــه  ســال 75  در  داشــتم،  خارجــی 
نتیجــه ای رســیدم و آن ایــن بــود کــه یکــی از 
مشــکالت مــا در همــه رشــته ها عــدم اســتفاده 
از فوق دیپلــم اســت. مخصوصــا در صنعــت 
داروســازی کــه صنعتــی تحــت نظــارت اســت، 
تکنســین ها نقــش مهمــی دارنــد. اگــر بخواهید 
صــادرات انجــام دهید، کســی کــه بــرای نظارت 
می آیــد، از شــما می پرســد چــه کســی دارد بــا 
ــت اســت  ــد؟ آن وق ــن دســتگاه ها کار می کن ای
کــه می بینیــد اکثــر افــراد یــا دیپلمــه هســتند 
یــا لیســانس غیرمرتبــط دارنــد. ســال ها پیــش 
در ایرلنــد یــک برنامه ریــزی وســیعی کردنــد که 
بعدهــا تحقــق پیــدا کــرد. اتفاقــا مســئول آن جا 
ــود. گفــت چــون مایکروســافت،  ــی ب یــک ایران
ایــن کشــور  بــه  آی بــی ام و... می خواهنــد 
ــداد  ــد تع ــه بای ــد ک ــا گفته ان ــه م ــد، ب بیاین
ــیم.  ــته باش ــان داش ــم برایش ــی فوق دیپل خاص

ــند. ــری باش ــین های ماه ــه تکنس ــرادی ک اف
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ــز را  ــن مرک ــاس ای ــن اس ــر همی ــم ب ــا ه م
تاســیس کردیــم. چــون کســانی کــه فوق دیپلم 
در  تحصیــل  ادامــه  بــه  میــل  می گیرنــد، 
ــه  ــد، از آن هــا خواســتیم ب ــر دارن مقاطــع باالت
ــا کار  ــرای م ــد، ب ــه درس بخوانن ــای این ک ج
کننــد و مــا بــه آن هــا مــدرک لیســانس برابــر 
ایده مــان  برابــر می دهیــم.  فوق لیســانس  و 
ــم  ــا روی فوق دیپل ــا را واقع ــه مبن ــود ک ــن ب ای
ــق از  ــن طری ــتیم از ای ــی خواس ــم، ول بگذاری
نظــر مــدرک تحصیلــی هــم اقنــاع شــوند. در 
ــی دارد،  ــر ارزش باالی ــین ماه ــت تکنس صنع
چــون اوســت کــه صنعــت را ایجــاد می کنــد. 
ــا وجــود این کــه ایــن کار آموزشــی ســودآور  ب
ــن کار  ــا ای ــهام داران م ــه س ــی هم نیســت، ول
ــره  ــت مدی ــه هیئ ــی ب ــد. وقت ــت دارن را دوس
ــم،  ــان دادی ــان زی ــون توم ــا 53 میلی ــم م گفت
ــگاه  ــوع ن ــم ن ــد. مه ــت نش ــس ناراح هیچ ک
اســت. آن هــم بــا توجــه بــه این کــه عمــال در 
ــد. ــت نمی کن کشــور هیچ کــس از شــما حمای

ــا  ــان ب ــرکت  دانش بنی ــک ش ــت ی مدیری
 مدیریــت یــک شــرکت معمولــی چــه 

ــی دارد؟ تفاوت
مهم تریــن مطلــب ایــن اســت کــه یــک 
افــق  دارای  بایــد  دانش بنیــان  شــرکت 
ــی  ــر آن کار اصل ــد. اگ ــح باش ــردی صحی کارب
وجــود داشــته باشــد و شــما نســبت بــه کاری 
کــه می خواهیــد انجــام دهیــد، دیــد درســتی 
ــد.  ــش بروی ــه پی ــد ب ــید، می توانی ــته باش داش
ــا  ــد و ب ــر بیفت ــان تاخی ــر در کارت ــی اگ حت
موانــع رو بــه رو شــوید. بایــد خــط اصلــی 
شــرکت را طــوری طراحــی کنیــد کــه شــما را 
بــرای پنــج ســال زنــده نگــه دارد. در شــرکت 
ــی  ــود دارد. طراح ــل وج ــان دو عام دانش بنی
آن محصــول اصلــی بایــد خیلــی دقیــق باشــد. 
مثــال در شــرکت مــا خوشــبختانه ایــن اتفــاق 
بــا پیشــنهاد معــاون وزیــر اتفــاق افتــاد. البتــه 
مــا خیلــی هــم بــه صــادرات امیــدوار هســتیم، 
چــون بــا خلــوص فوق العــاده خوبــی کــه 
داریــم، در صــادرات موفــق خواهیــم بــود. 

ــم کار  ــا ه ــد ب ــه دارن ــی ک ــه گروه دوم این ک
می کننــد، بایــد همدیگــر را خــوب پیــدا 
کــرده باشــند، بــه هــم اعتمــاد داشــته و نظــام 
ارزشــی یکســانی داشــته باشــند. اگــر یــک نفر 
در جمــع باشــد کــه بخواهــد دائــم کار شــرکت 
ــه  ــد، هم ــه کن ــب مقایس ــای رقی ــا بازاره را ب
ــا  ــرکت درس ــا االن در ش ــوند. م ــد می ش ناامی
دارو 106 نفــر هســتیم و یــک دفتــر علمــی در 
مشــهد زدیــم و می خواهیــم یــک دفتــر علمــی 
ــن  ــر در ای ــیم. اگ ــته باش ــیراز داش ــم در ش ه
مــدت دائــم یــک نفــر بــا این طــور مقایســه ها، 
ــال  ــه س ــرد، هم ــد می ک ــا را ناامی ــه اعض بقی

ــیدند. ــس می کش ــا پ ــوم پ دوم و س
 بــه نظــر نمی رســد توانایی تــان در 
ــور  ــد. چط ــاال باش ــوق ب ــت حق پرداخ
نیــروی انســانی تان را در مجموعــه نگــه 

می داریــد؟
ــا هــم هماهنــگ باشــند،  ــی ب اگــر گــروه اصل
ــد  ــذب می کنن ــنلی را ج ــم پرس ــان ه خودش
ــر  ــا در اکث ــنل م ــتند. پرس ــدگار هس ــه مان ک
دارنــد.  فعــال  مشــارکت  تصمیم گیری هــا 
ــوری  ــه تئ ــد. همیش ــران ارش ــوص مدی به خص
ــود  ــک موج ــرکت ی ــه ش ــت ک ــن اس ــن ای م
ــد بعــد  ــد بتوان ــده بای ــده اســت. موجــود زن زن
ــه  ــیرش ادام ــه مس ــدرت ب ــا ق ــم ب ــما ه از ش
دهــد. داســتان دنیــای امــروز دارو جــز کنتــرل 
کیفیــت، تضمیــن کیفیــت اســت، این کــه 
ــاز  ــن دارو را ب ــر شــرایطی ای ــر کســی در ه ه
ــن  ــد. ای ــته باش ــت را داش ــان کیفی ــد، هم کن
ــت.  ــده ای اس ــزرگ و پیچی ــئله ب ــی مس خیل
مــا کمیتــه تضمیــن کیفیــت داریــم کــه همــه 
تصمیم هــا بایــد در آن جــا تاییــد شــود. زمــان 
خریــد مــواد اولیــه، ماشــین آالت و... همــه بایــد 
بــه تاییــد ایــن کمیتــه برســد. مــن وظایفــم را 
ــک روز  ــر ی ــه اگ ــرده ام ک ــض ک این طــور تفوی
نباشــم، سیســتم کار خــودش را انجــام دهــد. 
ــد  ــه عالقه من ــن، چــون مجموع ــر ای مضــاف ب
ــتمر  ــور مس ــا به ط ــت، بچه ه ــوزش اس ــه آم ب
آمــوزش می بیننــد و ایــن حــس خوبــی را بــه 
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مجموعــه می دهــد. خیلــی دوســت داریــم کــه 
یــک نظــام پــاداش داشــته باشــیم کــه بچه هــا 
هــم بهره منــد شــوند. فعــال در ابتــدای راه 
هســتیم و هنــوز کامــل موفــق بــه اجــرای آن 
نشــده ایم. دوســت داریــم حتــی یــک نظامــی 
ــر  ــال اگ ــم. مث ــق کنی ــتا خل ــن راس را در همی
ــوب  ــود را خ ــت و کار خ ــان اس ــردی نگهب ف
انجــام می دهــد، تاثیــرش را ببینــد. بایــد یــک 
سیســتم خــوب ارزش یابــی طراحــی کنیــم. در 
دنیــا نمونــه اش هســت، ولــی مــا بایــد روی آن 

ــم. ــی کنی ــه و آن را بوم مطالع
شــرکت های  آســیب های  شــما   

می دانیــد؟ چــه  را  دانش بنیــان 
ببینیــد، چــون مــن یک ســری مطالعــات 
جمع بنــدی  ایــن  بــه  داشــتم،  جانبــی 
رســیده ام کــه نظــام اداری کشــور اصــال بــرای 
تولیــد طراحــی نشــده اســت. نظــام اداری کــه 
ــرای  ــد، ب ــی کردن ــا طراح ــرای م ــا ب بلژیکی ه
واردات بــود نــه تولیــد و صــادرات. ایــن ربطــی 
ــرکت  ــودن ش ــا نب ــودن ی ــان ب ــه دانش بنی ب
ــا  ــه چینی ه ــی ک ــر از موانع ــدارد. غی ــم ن ه
بســیار هوشــمندانه ســر راه مــا گذاشــتند، مــا 
در نظــام اداری خودمــان هــم مشــکل داریــم. 
ــود دارد،  ــی وج ــه در دارای ــی ک ــال قوانین مث
ــد. مخصوصــا  ــت نمی کن ــد حمای اصــال از تولی
دانش بنیــان  شــرکت های  بــرای  ایــن 
ــوال  ــراد معم ــن اف ــون ای ــت، چ ــخت تر اس س
ــا  ــد و ب ــای اداری را ندارن ــن کاره ــه ای حوصل
ــن  ــر از ای ــوند. بزرگ ت ــه می ش ــکل مواج مش
تامیــن اجتماعــی اســت کــه یــک مــاده دارد. 
نمی دانــم ایــن مــاده از کجــا آمــده، ولــی هــر 
کســی ایــن قوانیــن را گذاشــته، بســیار دشــمن 
ــن زن  ــاه ها چندی ــته ش ــت. در گذش ــوده اس ب
ــه بچــه  ــرای این ک ــا ب ــتند. زن ه ــد داش و فرزن
ــوزن  ــود، س ــد نش ــاه، ولیعه ــر ش ــر دیگ همس
در مغــز بچــه فــرو می کردنــد. ایــن بچــه 
کم کــم مشــکل پیــدا می کــرد و 10 ســال 
بیشــتر عمــر نمی کــرد. بــه نظــرم یــک کســی 
از ایــن ســوزن ها فرســتاده اســت. شــرکت 

ــما  ــز ش ــوزن در مغ ــن س ــد، ای ــه می زنی را ک
ــد از 10  ــرکت ها بع ــا ش ــی رود و عمدت ــرو م ف
ــان  ــه آلم ــت این ک ــوند. عل ــود می ش ــال ناب س
ــت دارد،  ــد مثب ــادی رش ــد اقتص ــرایط ب در ش
ــک و  ــرکت های کوچ ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ای
متوســط اهمیــت می دهــد و از آن هــا حمایــت 
ــرکت  ــک ش ــن ی ــران م ــا در ای ــد. ام می کن
بــا  اجتماعــی  تامیــن  و  تولیــدی می زنــم 
ــدارد. قبــل از 10 ســال هــر چــه  مــن کاری ن
ــدارم  ــت ن ــن وق ــد م ــد، می گوی ــه کنی مراجع
ــد از 10  ــتید. بع ــت بایس ــد در نوب ــما بای و ش
ســال می گویــد دفاتــرت را بیــاور و شــروع 
ــا  ــال یک ج ــیدن. مث ــدول کش ــه ج ــد ب می کن
نــداری  خبــر  و  کــرده ای  رنگ آمیــزی  را 
کــه چطــور بایــد آن فاکتــور را بنویســی. 
نوشــته  شــده رنگ آمیــزی پنــج میلیــون 
می گویــی  درصــد.  می نویســد 30  تومــان. 
چــرا؟ می گویــد چــون تفکیــک نکــرده ای 
ــول  ــدر پ ــوده و چق ــتمزد ب ــدر دس ــه چق ک
ــم  ــط ه ــک و متوس ــرکت های کوچ ــگ. ش رن
ــد از همــان  ــی نیســتند کــه بتوانن دارای قدرت
ابتــدای کار مشــاور بگیرنــد. ایــن اتفاقــی اســت 
ــه  ــه ای ک ــاد. لحظ ــا دارو افت ــرای درس ــه ب ک
می خواســتیم 115 میلیــون تومــان را بعــد 
ــم،  از 10 ســال بیــن ســهام داران تقســیم کنی
اجتماعــی  تامیــن  تومــان  میلیــون   313
ــم،  ــد و بعــد کــه اعتــراض کردی ــرای مــا بری ب
ــال کار  ــا 10 س ــرد. م ــم ک ــون را ک ــه میلی س
ــه تامیــن اجتماعــی  کردیــم و 310 میلیــون ب
دادیــم. تامیــن اجتماعــی مثــل دارایی نیســت. 
حســاب ها را می بنــدد و توقیــف می کنــد و 
ــاال  ــرد. ح ــو می ب ــرگ جل ــد م ــما را در ح ش
ــم.  ــاد را نمی گوی ــیه ای فس ــائل حاش ــن مس م
تامیــن اجتماعــی اصال شــفاف نیســت. تســویه 
حســاب بــه شــما نمی دهــد. آن ســوزن همــان 
ــی اســت. مشــکل این جاســت  ــن اجتماع تامی
ــردم را  ــه م ــن ن ــب قوانی ــان تصوی ــه در زم ک
می بینیــم نــه شــرکت های کوچــک و متوســط 
.ــتند ــور هس ــات کش ــل حی ــه عام را ک
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شغلی موجود کاندیدا شوند.
هم چنین شرکت ها نیز می توانند به 
صورت رایگان جایگاه های شغلی 
مورد نیاز خود را در سایت منتشر 
کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.

2
بهره مندی افراد کلیدی فعال 
دانش بنیان  رشکت های 
وظیفه  نظام  تسهیالت  از 

تخصصی

و  شرکت ها  امور  سرپرست 
موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، آخرین 
آمار افرادی را که از تسهیالت نظام 
وظیفه برای فعالیت در شرکت های 
دانش بنیان برخوردار شده اند، اعالم 

کرد.
حمایت  این که  بیان  با  صاحبکار 
از توسعه شرکت های دانش بنیان 
علمی  معاونت  فعالیت  مهم ترین 
و فناوری رئیس جمهوری است، 
گفت: یکی از مهم ترین حمایت های 
نظام  تسهیالت  ارائه  تمهیدشده، 
وظیفه تخصصی به افراد کلیدی 
و فعال در شرکت های دانش بنیان 
است. به دلیل این که عدم فعالیت 
را  خود  سربازی  باید  که  فردی 
بگذراند، باعث افت فعالیت شرکت 
این رو  از  می شود،  دانش بنیان 
درصدد  برآمدیم تا تسهیالتی را 
به این افراد ارائه دهیم که بتوانند 
هم زمان با گذراندن دوره سربازی 
در شرکت دانش بنیان خود فعالیت 
کنند. طی چند سال گذشته شرایط 

انجام خدمت وظیفه تخصصی برای 
ملی  بنیاد  پوشش  تحت  افراد 
نخبگان )مانند برگزیدگان المپیادها، 
برگزیدگان کنکور و...( فراهم شده 
است که این افراد، پس از گذراندن 
به  الزامی  سربازی،  آموزش  دوره 
حضور تمام وقت در پادگان ها نداشته 
باشند و با اجرای موفق یک پروژه 
تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه های 
دفاعی یا دولتی، کارت پایان خدمت 
خود را دریافت می کنند. اکنون این 
افراد می توانند از تسهیالت نظام 
وظیفه تخصصی برخوردار شوند و 
در شرکت دانش بنیان نیز فعالیت 
کنند. تاکنون 121 نفر توانسته اند از 

این تسهیالت برخوردار شوند.

3
راه اندازی شورای سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی 

در دانشگاه رشیف

فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد 
نشستی  بنیادی،  سلول های 
مشترک با حضور امیرعلی حمیدیه 
دبیر ستاد و هیئت همراه و هم چنین 
دکتر فتوحی ریاست دانشگاه شریف 
و مسئوالن این دانشگاه در تاریخ 
سوم مرداد ماه 95 برگزار کرد. در 
شد  گرفته  تصمیم  نشست  این 
شورای سلول های بنیادی و پزشکی 
صنعتی  دانشگاه  در  بازساختی 

شریف راه اندازی شود.
پیشینه  به  اشاره  با  حمیدیه 
هشت ساله ستاد توسعه علوم و 
فناوری های سلول های بنیادی بیان 

1
فرصت های شغلی جامعه 

دریایی ایران مهیا شد

دریایی  اطالع رسانی  پایگاه جامع 
ایران در پاسخ به نیاز جامعه دریایی 
بخش های  پیش بینی  با  کشور 
مختلفی از قبیل بانک اطالعاتی، 
داده های دریایی، انتشارات، صنعت، 
بازار کار و... ایجاد و سعی شده تا 
نیاز اقشار مختلف بخش دریایی 
کشور اعم از دانشجویان، اساتید، 
تامین  را  و...  مدیران  کارشناسان، 

کند.
یکی از زیرمجموعه های مهم این 
تحت  که  است  کار  بازار  سایت 
عنوان )talent.imarine.ir( پایگاه 
اطالع  رسانی اشتغال فناوری صنایع 
این  است.  شده  راه اندازی  دریایی 
پایگاه درواقع آژانس کاریابی برای 
متخصصان دریایی و تامین نیروی 
انسانی مجرب جهت شرکت های 

مرتبط دریایی است. 
کار  جویای  افراد  پایگاه  این  در 
می توانند رزومه خود را به صورت 
فرصت های  برای  و  ثبت  آن الین 
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کرد: با پی گیری هایی که در سال 
گرفت،  صورت  ستاد  در  گذشته 
شکل  به  کارگروه   28 هم اکنون 
تخصصی در حوزه های مختلف پایه 
و بالینی مشغول به فعالیت هستند و 
در این مدت سعی کردیم از حضور 
این کارگروه ها  نیز در  مهندسین 
بهره مند شویم. نتیجه این همکاری 
سطح  در  مختلف  مراکز  پیوند 
تاکید  با  ادامه  در  است. او  کشور 
بر دست یابی کشور  به دانش پایه 
سلول های بنیادی، ورود به بازار در 
این حوزه را در حداقل زمان ممکن 

ضروری برشمرد.

4
نخستین مسابقه ملی مغز و 

شناخت برگزار می شود

رضا پناهی، دبیر کمیته دانشجویی 
فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد 
درباره  علمی،  معاونت  شناختی 
فعالیت های این کمیته گفت: اواخر 
دانشجویی  کمیته  گذشته  سال 
فعالیت خود را در ستاد آغاز کرد 
و دانشجویان رشته های مختلف از 
سراسر کشور در این کمیته عضو 
هستند که برنامه های مختلف و 
متنوعی را در طول سال با حمایت 
ترویج  و  آموزش  حوزه  در  ستاد 
علوم و فناوری های شناختی برگزار 
می کنند. دبیر کمیته دانشجویی 
فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد 
شناختی معاونت علمی با اشاره به 
شکل گیری انجمن های دانشجویی 

مغز و شناخت گفت: همکاری هایی 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات 
برای تاسیس انجمن های دانشجویی 
مغز و شناخت شکل گرفته است تا 
ترویج  برای  ابزاری  انجمن ها  این 
علوم شناختی باشند.  اسفند ماه 
برگزاری  با  هم زمان  جاری  سال 
هفته آگاهی از مغز نخستین مسابقه 
ملی مغز و شناخت برگزار می شود و 
دانشجویان همه مقاطع و رشته های 
تحصیلی می توانند در این مسابقه 
بین رشته ای شرکت کنند. هم چنین 
دوره های اختیاری دو واحدی برای 
آشنایی دانشجویان با علوم شناختی 
روان شناسی،  رشته های  برای 
پزشکی، علوم پایه و فنی و مهندسی 

راه اندازی کرده ایم.

5
راه اندازی  مغز  باشگاه 

می شود 

کمیته  دبیر  توکلی،  سینا 
دانش آموزی ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی معاونت علمی، 
درباره فعالیت های این کمیته گفت: 
شناختی  علوم  تابستانی  مدرسه 
یکی از برنامه هایی است که شهریور 
ماه با حمایت این کمیته در دانشگاه 
شهید بهشتی برپا می شود که در 
آن بیش از 50 دانش آموز به مدت 
یک هفته در کالس هایی که در 
حوزه های مختلف علوم شناختی 
سفیران  می بینند.  آموزش  است، 

مغز و شناخت برنامه دیگری است 
که با کمیته دانشجویی ستاد به 
صورت مشترک انجام می شود. در 
این طرح دانش آموزان 70 مدرسه 
کشور با حضور دانشجویان نخبه 
می شوند.  آشنا  شناختی  علوم  با 
هم چنین روزنامه دیواری هایی در 
سطح مدارس نصب و بروشورهایی 
توزیع می شود و برپایی نمایشگاه 
عکس و اینفوگرافی در مدارس از 
دیگر برنامه های کمیته است. البته 
در همین راستا مسابقاتی با موضوع 
در  شناختی  فناوری های  و  علوم 
مدارس برگزار می شود. هم چنین 
باشگاه مغز نیز ایده ای از این کمیته 
است که به زودی راه اندازی می شود 
تا دانش آموزان در فضای مجازی 
با حوزه مغز، شناخت، فناوری های 
شناختی و فعالیت های دانش آموزی 

حوزه شناختی در دنیا آشنا شوند.

6
بلندقامت ترین   ،3 سورنا 
عرصه  در  انسان منا  ربات 

جهانی

مدیر  دعوت  به   3 سورنا  ربات 
نمایشگاه اتوماتیکای آلمان در این 
نمایشگاه نیز به نمایش درآمد و 
مورد استقبال شدید بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. نمایشگاه اتوماتیکا یا 
رباتیک  و  اتوماسیون  نمایشگاه 
مونیخ، اولین نمایشگاه بین المللی 
که  است  صنعت  این  در  تجاری 
بازدیدکنندگان می توانند از تمامی 
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رباتیک  شاخه های  و  بخش ها 
بازدید  اتوماتیک  سیستم های  و 
کنند. در اواخر سال 94 نیز مدیر 
نمایشگاه اتوماتیکای آلمان طی یک 
دعوت نامه رسمی از سازندگان ربات 
انسان نمای سورنا 3 برای حضور در 
هفتمین نمایشگاه جهت رونمایی از 
دستاوردهای پورتفولیو رباتیک مرکز 
سیستم ها و فناوری های پیشرفته 
دانشگاه تهران دعوت به عمل آورد.

مدت  در   3 سورنا  ربات 
بخش  در  نمایشگاه  برگزاری 
این    Demonstration Park
به  را  خود  قابلیت های  نمایشگاه 
مورد  و  اجرا  کرد  زنده  صورت 
بازدیدکنندگان  شدید  استقبال 
روز  در  گرفت.  قرار  نمایشگاه  از 
نخست نمایشگاه نیز تیم سورنا  
نشست مشترکی با بخش رباتیک 
انستیتو فرانهوفر آلمان داشت که 
از  موسسه  این  طرف  از  هیئتی 
ربات انسان نمای سورنا 3 بازدیدی 
داشتند و ساخت این ربات را گامی 
بزرگ در زمینه ساخت و راه اندازی 
و  دانستند  انسان نما  ربات های 
مشترک  همکاری های  پیشنهاد 
کردند.  مطرح  را  مرکز  دو  میان 
اتحادیه  رباتیک  انجمن  بازدید 
پوشش  و  سورنا 3  ربات  از  اروپا 
خبری رسانه ها از قابلیت های ربات 
حرکات  اجرای  رفتن،  راه  مانند 
نمایشی، تقلید حرکات فرد مقابل 
دیگر  از  افراد  چهره  تشخیص  و 
برای  نمایشگاه  این  دستاوردهای 
تیم سورنا بود.این ربات جدیدترین 
نسل از ربات است که با قد 193 
کیلوگرم   90 وزن  و  سانتی متر 
بلندقامت ترین ربات انسان نما در 

عرصه جهانی است.

7
دومین اینوتک سالمت آبان 

ماه امسال برگزار می شود

رویداد ملی اینوتک سالمت، رویداد 
مهم کارآفرینی و فناوری اختصاصی 
حوزه سالمت است که برای دومین 
بار در کشور به دنبال حرکت موفق 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 
برگزاری نخستین رویداد اینوتک 
رشد  مرکز  مشارکت  با  سالمت، 
جهاد  ابن سینا،  سالمت  فناوری 
سالمت  رشد  مرکز  دانشگاهی، 
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پزشکی  تجهیزات  رشد  مرکز  و 
توان بخشی و اندام مصنوعی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توان بخشی، در 
برگزار  روز  سه  مدت  به  تهران 
با حضور  رویداد  این  خواهد شد. 
فناور،  شرکت های  و  هسته ها 
دانشجویان و تیم های عالقه مند به 
کارآفرینی و دارای ایده، اشخاص 
سیاست گذار حوزه سالمت، مدیران 
دانش بنیان،  شرکت های  موفق 
شرکت های بازار ساز حوزه سالمت، 
مدیران  خطر پذیر،  سرمایه گذاران 
پارک های  و  سالمت  رشد  مراکز 
علم و فناوری حوزه سالمت برگزار 
می شود. هدف اصلی از برگزاری این 
رویداد ملی، شکل گیری و توسعه 
حوزه  در  کارآفرینی  اکوسیستم 
سالمت است و کارگاه های مختلفی 
و  ایده  ارزش گذاری  عناوین  با 
محصول، مبانی فرایند تجاری سازی، 
برنامه کسب وکار و طرح توجیهی و 

دفاع از آن و غیره نیز در این رویداد 
نمایشگاه  می شود.  برگزار  ملی 
سالمت  اینوتک  در  نیز  جانبی 
برپا می شود که در این نمایشگاه 
سرمایه گذاران  و  صندوق ها 
و  خطرپذیر، شرکت های مشاوره 
مدیریت، مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری، فن بازارها و نهادهای 
از  هدف  و  دارند.  حضور  بازارساز 
و  شبکه سازی  جانبی  نمایشگاه 
اکوسیستم  اعضای  بین  ارتباط 
کارآفرینی است که این امر باعث 
هم افزایی این مجموعه ها با یکدیگر 

خواهد شد.

8
کشور  برتر  آزمایشگاه های 

شناخته شدند

ارزیابی  دوره  دومین  انجام  با 
آزمایشگاهی  شبکه  عضو  مراکز 
براساس  راهبردی  فناوری های 
عملکرد مراکز عضو در سال 1394، 
آزمایشگاه های برتر عضو این شبکه 
شدند. در  شناخته  آزمایشگاهی 
پژوهش  »مرکز  رتبه بندی،  این 
متالورژی رازی«، »مرکز تحقیقات 
و  ایران«  معدنی  مواد  فراوری 
جامع  آزمایشگاه های  »مجموعه 
تحقیقات و داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی« به ترتیب 
به خود  را  تا سوم  اول  رتبه های 

اختصاص دادند.
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم 
زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، 
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مشترک  طرح های  از  بنیاد  دو 
روسی  و  ایرانی  پژوهش گران 
اساس،  این  بر  حمایت می کنند. 
حمایت  مورد  علمی  حوزه های 
ریاضیات، شیمی، علوم مواد، علوم 
علوم  هسته ای،  فیزیک  اعصاب، 
بر دریای خزر و  تاکید  )با  زمین 
قطب جنوب(، علوم زیستی، علوم 
علوم  مبانی  اجتماعی،  و  انسانی 
مهندسی، علوم فضایی و کامپیوتر، 
فناوری  شبکه های  و  نرم افزار 
ارتباطات هستند که  و  اطالعات 
طی این فراخوان حداکثر 12 طرح 
و  شد  خواهد  پذیرفته  پژوهشی 
بودجه طرح ها بر اساس پیشنهاد 
مجریان و طبق هزینه های هر طرح 
تصویب خواهد شد. پژوهش گران 
از  می بایست  طرح  هر  اصلی 
اعضای هیئت علمی مراکز علمی 
و پژوهشی ایران و روسیه باشند. 
عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت صندوق 
حمایت از پژوهش گران و فناوران 

معاونت علمی مراجعه کنند.

9
توامنندسازی  و  شناسایی 

رسآمدان هرنی
و  شناسایی  شورای  اولین جلسه 
پشتیبانی از برگزیدگان هنری با 
معاون  الستی،  آریا  دکتر  حضور 
و  نخبگان،  ملی  بنیاد  فرهنگی 
اعضای شورا در محل بنیاد ملی 
نخبگان برگزار شد. دکتر الستی در 
این نشست با اشاره به داشته های 
ذاتی جامعه ایرانی، گفت: سرزمین 
و  نخبگان  زادگاه  همواره  ایران 
سرآمدان علمی و هنری و ادبی 
کشور  هرگز  و  هست  و  بوده 

نبوده  مرحوم  نعمتی  چنین  از 
در  را  نخبگان  او  بود.  نخواهد  و 
رشد و تعالی جامعه، پیش قراوالن 
پیشرفت و توسعه کشور نامید و 
افزود: آن چه در شرایط موجود باید 
مورد توجه قرار گیرد، فراهم کردن 
بستر مناسب برای اثرگذاری، بروز 
استعدادها و قابلیت های این افراد 
در چهارچوب گفتمان نظام و در 
کشور  اعتالی  و  پیشرفت  جهت 
است. الستی تعریف دقیق، منطقی 
مستعد  و  نخبه  از  کارشناسانه  و 
برتر هنری را پیش نیاز شناسایی 
و تواناسازی این افراد عنوان کرد و 
گفت: طبق آیین نامه، مستعد برتر 
هنری فردی است با استعداد  ویژه 
 که فعالیت های هنری او نشان  از 
آتیه درخشان هنری داشته باشد. 
ولی الزم است این استعداد به مدد 
لطف الهی، تالش فردی و پشتیبانی 
از  بیشتر  هرچه  ذی ربط،  مراجع 
به »سرآمد  تا  به فعل درآید  قوه 
هنری« تبدیل شود. این آثار هنری 
باید متعهدانه و اخالق مدارانه و در 
چهارچوب گفتمان نظام اسالمی 
باشد و شرایط سنی 15 تا40 سال 
است. آثار چنین فردی باید به دو 
مزیت نوآوری و خالقیت مزین باشد. 
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان به 
حوزه های هشت گانه هنری اشاره 
کرد و گفت: طبق آیین نامه کارنامه 
افراد در دو رده مستعد برتر و سرآمد 
هنری در هشت حوزه »هنرهای 
تجسمی«،  »هنرهای  نمایشی«، 
»هنرهای سینمایی«، »موسیقی«، 
»صنایع  سنتی«،  »هنرهای 
دستی«، »معماری و شهرسازی« 
مورد  چندرسانه ای«  »هنرهای  و 

..بررسی قرار می گیرد

پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
انرژی،  و  مواد  پژو هشگاه  ایران، 
صنعتی  دانشگاه  آزمایشگاه های 
امیرکبیر، مجموعه آزمایشگاه های 
متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی 
آزمایشگاه  واحد صنعتی شریف، 
فردوسی مشهد  دانشگاه  مرکزی 
و آزمایشگاه های دانشگاه اصفهان، 
تا  رتبه های چهارم  در  ترتیب  به  
شبکه  برتر  آزمایشگاه های  دهم 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
قرار گرفتند. این رتبه بندی براساس 
عملکرد  ارزیابی  دستورالعمل 
توجه  با  و  شبکه  آزمایشگاه های 
»مشتری  اصلی  شاخص  سه  به 
و  کارکرد«  »میزان  مداری«، 
شبکه ای«  همکاری های  »میزان 
انجام می شود. هدف از این ارزیابی 
و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو 
فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
شاخص های  براساس  راهبردی 
کمی و کیفی در بخش خدمات 
و  انگیزه  ایجاد  آزمایشگاهی، 
افزایش  منظور  به  آن ها  تشویق 
خدمات  کیفیت  بهبود  و  کمی 
است. فراخوان طرح های پژوهشی 
مشترک ایران و روسیه تمدید شد

با توجه به درخواست های متعدد 
دریافت شده از سوی پژوهش گران، 
مهلت ارسال فرم های همکاری های 
بنیاد  و  ایران  فناوری  و  علمی 
پژوهش های بنیادی روسیه تا روز 
پنج شنبه 18 شهریور ماه 95 تمدید 
شد. الزم به ذکر است، پیرو برنامه 
روسای  توسط  امضاشده  اجرایی 
صندوق حمایت از پژوهش گران و 
فناوران معاونت علمی )بنیاد ملی 
پژوهش های  بنیاد  و  ایران(  علم 
این   ،)RFBR( روسیه  بنیادی 
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ن کزازی جالل الد�ی گفت وگو �ب دک�ق م�ی

زبان پارسی در شعر کمتر آسیب 
دیده است
 نعـیمه جـاویدی 

گو
ت و

گف
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 سـخن ها دربـاره این کـه روزگاری زبان 
فارسـی زبان علـم و دانش بوده،  بسـیار 
اسـت، آیـا ایـن تنهـا قابلیت ایـن زبان 
بـوده ؟ دیگر امتیازهـای زبان فارسـی را 

چـه می توان دانسـت؟
اگـر بخواهیـم پاسـخی سـنجیده و دانشـورانه 
بـه ایـن پرسـش بدهیم، آن پاسـخ این اسـت. 
هیـچ زبانـی از پیـش زبانـی کـه در زمینـه ای 
نیسـت.  باشـد،  داشـته  برتـری  و  شایسـته ای 
ایـن برتـری و شایسـتگی انـدک انـدک در پی 
زبانـی  اگـر  فرادسـت می آیـد.  زبـان،  کاربـرد 
را زبـان دانـش می نامیـم، از ایـن روی زبـان 
دانـش شـده کـه آن را در ایـن زمینـه بیشـتر 
بـه کار گرفته انـد. زبـان فارسـی هـم از همین 
در  می کنـد.  پیـروی  قانون منـدی  و  آییـن 
روزگاران شـکوفایی شـهرآیینی )تمدن( ایرانی 
و درخشـش فرهنگ ایـران، زبان پارسـی زبان 
جهانـی بـوده اسـت. در زمینه هـای گوناگـون 
برتریـن  امـا در یـک زمینـه  کاربـرد داشـته، 
آفرینـش  در  اسـت.  گردیـده  جهـان  زبـان 
هنـری یـا ادب سـخن. به ویـژه در سـخن در 
پیوسـته یا شـعر. هیـچ زبانی را شـما در جهان 
نمی توانیـد یافـت کـه از ایـن دیـد هم سـنگ، 
همتـا و هم تـراز زبـان پارسـی باشـد. برتریـن، 
ایـن  در  ادب جهـان  گران مایه تریـن شـاهکار 
زبـان  زیـرا  چـرا؟  اسـت،  آمـده  پدیـد  زبـان 
فارسـی بیـش از زبان هـای دیگـر در آفرینـش 
هنـری بـه کار گرفتـه شـده . ایـن نکتـه هـم 
در جـای خـود پذیرفتنـی اسـت که پـاره ای از 
زبان هـا شـاید آمادگی و شایسـتگی بیشـتر در 
زمینـه ای داشـته باشـند. زبـان فارسـی چـون 
زبانـی اسـت کـه بسـیار از دیـد زبان شناسـی 
آفرینـش  بیشـتر  پویـا،  و  پیشـرفته  تاریخـی 
هنـری و زیباشـناختی را می شایسـته اسـت و 
می شـاید، زیـرا ایـن زبـان به آسـانی می توانـد 
با پسـند و تـوان آفرینندگی سـخنور هماهنگ 
و هم سـاز شـود. ناگفتـه پیداسـت هنگامی که 
شـهرآیینی  درخشـش  و  فرهنگـی  شـکوفایی 
هـم  زبـان  و  می گیـرد  کاسـتی  می پژمـرد، 

دل بسته است و عالقه مند به زبان 
پارسی، تا جایی که با شیوه خاص 
سخن گفتنش در ذهن مردم 
به یاد آورده می شود. می گوید 
که شایسته و بایسته است که 
پالوده و پیراسته پارسی را سخن 
گفت. نخستین بار او بود که 
زبان پارسی را با چنین تعبیری 
به کار برد و معرفی کرد؛ قند 
شیرین پارسی. اتاق کارش پر 
است از کتاب  ها و متون پژوهشی، 
تاریخی و زبان شناسی. اما شمار 
کتاب های مربوط به شاهنامه 
فرودسی کمی چشم نوازتر 
است. دکتر میرجالل الدین 
کزازی، مدرس زبان و ادب 
پارسی در دانشگا ه های داخلی 
و خارجی، شاهنامه پژوهی 
شیواسخن است که فرهنگ 
واژگانی هم  از او به چاپ رسیده 
 است. با او درباره اصالت زبان 
پارسی، لزوم حفظ کیان واژگان 
پارسی و فراز و فرودهای  این 
زبان، گفت وگو کردیم. 
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بـه  را  خـود  پیشـین  توانمنـدی  و  شـکوفایی 
آورد.  نمی توانـد  نمـود 

 مـا دانشـمندان پارسـی زبان بسـیاری 
هـم داریم کـه در جهـان شـهرت دارند. 
و  تـوان  درخشـش،  ایـن  از  نمونـه ای 
توانایی هـای دانشـمندان و زبان پارسـی 

از دیـد شـما کدام اسـت؟
سخن در این است که زبان پارسی، زبان دانش 
بیاورم.  شما  برای  نمونه ای  بود.  می تواند  هم 
دانشور نام بردار ایرانی، بوریحان بیرونی، کتابی 
به  اخترشماری  دانش  در 
است  نوشته  پارسی  زبان 
»الَتّفهیم  تازیکانه  نام  با 
الَتّنجیم«  صناعة  ِلَوائِل 
کتابی  کتاب  این  خب، 
از  یکی  دانشورانه ،  است 
دانش های می توان گفت، 
فنی در آن روزگار. بیشتر 
زبان  به  این گونه  از  هم 
پارسی نوشته نشده بوده، 
اما بوریحان توانسته است 
زبان پارسی را به شیوه ای 
می توان  بسنده،  نه تنها 
پسنده  و  شایسته  گفت، 
در این زبان به کار بگیرد. 
روشن،  رسا،  زیبا،  واژه ها 
واژه های  برای  دل انگیز 
این  در  ویژه)اصطالحات( 
کار  به  نخست بار  کتاب، 

برده شده است.
می تـوان  چگونـه  روزگار  ایـن  در   
را  پارسـی  زبـان  جایـگاه  و  درخشـش 

کـرد؟ حفـظ 
از  یـا فرهنـگ پیشـین  بازگشـت شـهرآیینی 
نیسـت،  انجام پذیـر  و  شـدنی  فـراخ،  نگاهـی 
و  فرهنـگ  و شـکوه  می تـوان درخشـش  امـا 
شـهرآیینی گذشـته را همـواره بازگرداند. زمانه 
همـواره در گـذر اسـت. رنگ هـا، ریخت هـای 
نمودهـای  از همیـن روی  گوناگـون می یابـد. 

می توانـد  شـهرآیینی  چگونگـی  و  فرهنگـی 
دگرگـون شـود، هرچنـد گوهـره و جان مایـه 
برجـای  هم چنـان  فرهنـگ  شـالوده های  و 
می ماننـد. می تـوان گفـت فرهنـگ، زیبارویـی 
اسـت دلربـای کـه هـر دم می تـوان جامـه ای 
دیگرگـون بـر تـن کند، یا خـود را به شـیوه ای 
دیگـر بیارایـد. آن چـه دگرگـون می شـود، این 
آراسـتگی  و  شـیوه  جامـه،  نیسـت.  زیبـاروی 
اوسـت. امـا اگـر آن زیبـاروی خـود بپژمـرد، 
بی بهـره  زیبایـی  فـروغ  و  فـّر  از  و  بیافسـرد 
بمانـد. پیداسـت کـه نمی تـوان او را دیگـر بـار 
بـه برنایـی و برومنـدی و بـه آیینـی زیبایانـه 

بازگردانـد.  پیشـین 
یـا  کرده ایـم  تـا  بهتـر  زبـان  بـا  مـا   

؟ ن نما پیشـینیا
اگـر هم چنـان کالن و فراخ بنگریـم، می توانیم 
بـر آن بـود کـه نیـاکان مـا بـا همـه فـراز و 
درازنـای  در  فارسـی  زبـان  کـه  فرودهایـی 
تاریـخ خود داشـته  اسـت، ایـن زبـان را گرامی 
و  گزنـد  از  را  آن  کـه  داشـته اند، کوشـیده اند 
در  سـان  همـان  بـه  بدارنـد،  برکنـار  آسـیب 
توانمنـدی، شـادابی و شـکوفایی آن بکوشـند. 
اگـر چنیـن نمی بـود، مـا امـروز نمی توانسـتیم 
بـر این زبـان شـیوای شـکرین سـخن بگوییم. 
اندیشـه های خـود را در بسـتر ایـن زبـان جای 
بدهیـم. آن را در آفرینـش  زیبایـی و هنـر بـه 
کار ببریـم. امـا ایرانیـان امـروز در سـنجش بـا 
نیـاکان در گرامیداشـت زبـان پارسـی، کمتـر 
از شـور و شـرار، تـالش و تکاپـوی زیبنـده و 

بایسـته برخوردارنـد. 
 یعنی نسـل ما دچـار تقصیـر فرهنگی 
در ایـن زمینـه شـده . اگر چنین اسـت، 

سـبب آن از نگاه شـما چیسـت؟
هم چنـان اگـر فـراخ بنگریم، یک سـره آنـان را 
در ایـن سسـتی و کوتاهـی گنـه کار نمی توانیم 
دانسـت. زیـرا زمانه ما زمانه ای اسـت یک سـره 
دیگرگونـه. زمانه آسـیمگی، شـتاب و بی زمانی 
ایـران کـه در  نه تنهـا در  ایـن پدیـده  اسـت. 
سراسـر جهـان زیان بـار بوده اسـت. بـه آن چه 

ترجمان هم یکی 
از  سرچشمه های 
سستی و 
تُنک مایگی در 
زبان کنونی پارسی 
شده  است. زیرا 
هر کس با زبان 
بیگانه آشناست، 
می تواند انگاشت 
که ترجمان نیز 
هست. ترجمانی، 
از دید من کاری 
است بارها دشوارتر 
و باریک تر از 
نویسندگی



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          39

نیـاز بـه آرامش، درنگ و زمان دارد تا بشـکفد، 
اسـت.  رسـانده  زیـان  بپـرورد،  بگیـرد،  مایـه 
بداننـد  به درسـتی  خـود  بی آن کـه  امروزیـان 
چـرا، می کوشـند کـه هـر کاری را در کمترین 
زمانـی کـه می تـوان، به انجام برسـانند. شـاید 
زیان بـار،  نه تنهـا  زمینه هایـی  در  تـالش  ایـن 
سـودمند نیـز باشـد. امـا در آن چه بـه فرهنگ 
به جهـان مینـوی و درونی آدمـی بازمی گردد، 
بی گمـان زیان بـار اسـت و آسیب رسـان. از آن 
میـان زبـان نیـز ترجمـان اندیشـه و حال های 
)ضامـن(  پای بنـدان  و  پایـگاه  اسـت.  درونـی 
فرهنـگ، منـش و چیسـتی آدمیان اسـت. این 
شـتاب زدگی و آسـیمگی زیان خواهد رسـانید.
 مصداقـی برای آسـیب های این شـتاب 
و آسـیمگی اگـر بخواهیـد بیاوریـد، چه 

بود؟  خواهـد 
برای نمونه، امروز کسـی آن شـکیب و آن توان 
را نـدارد که نامه ای بنویسـد. پـس آن چه را در 
نامـه می خواهـد نوشـت، در پیامکـی کوتاه که 
بـا زبانـی کـژ و مـژ، نافرجـام و بی اندام نوشـته 
می شـود، به دیگری می رسـاند. خـب! از همین 
نمونـه شـما می توانید آشـکارا به ژرفای سـخن 
راه ببریـد کـه چـرا مـن برآنم آسـیبی کـه  به 
زبـان از آن میـان زبان پارسـی در ایـن روزگار 
می رسـد، آسـیبی اسـت کـه می تـوان گفـت 
ایـن  امـا  اسـت.  تاریخـی  ناچـاری  از  برآمـده 
سـخن بـدان معنـا نیسـت که مـا بـه یکبارگی 
تـن بـه ایـن ناچـاری در بدهیـم. ایـن ناچاری 
می بایـد مـا را برانگیـزد تـا بکوشـیم، زبـان در 
نشـیب پژمردگـی، بی کارگـی و نابـودی ننهـد. 
می بایـد مـا را وادارد بـه یـاری زبـان به ویـژه 
و  دل آویزتریـن  از  یکـی  کـه  فارسـی  زبـان 
اسـت،  جهـان  زبان هـای  فرهنگی تریـن 

 . بیم بشتا
 ایـن شـتاب، دلسـوزی و تـالش بـرای 
پاسـداری از زبـان پارسـی آغـاز شـده  

اسـت، یـا بایـد آغاز شـود؟
و  انگیختگـی  ایـن  نشـانه های  خوشـبختانه 
افروختگـی در جامعـه ایرانـی دیـده می شـود، 

به ویـژه در میـان جوانان. در این سـالیان بیش 
از هـر زمـان، ایرانیـان در پـی آنند کـه به زبان 
پارسـی بگراینـد. می کوشـند کـه در نوشـتار و 
گفتـار تـا آن جا کـه می توانند از بـه کار گرفتن  
بپرهیزنـد؛  بیگانـه(  )واژه هـای  وام واژه هـا 
و  نغزی هـا  بـا  روی  هیـچ  بـه  کـه  واژه هایـی 
بـا  روشـنی ها،  و  رسـایی ها  بـا  زیبایی هـا، 
زبـان  دل آویـزی  و  شـکربیزی  و  شـورانگیزی 

پارسـی سـازگار نمی توانـد بـود. 
شـما طبعـی بـر سـرودن شـعر هـم   
شـعر  در  فارسـی  نظرتـان  بـه  داریـد. 

نثـر؟ یـا  دیـده  بیشـتر آسـیب 
مـن اگـر بخواهم بـه هر روی پاسـخی بـه این 
پرسـش شـما بدهـم، می توانـم گفت کـه زبان 
پارسـی در سـرود و سـرواد یـا در شـعر کمتـر 
آسـیب دیـده  اسـت تـا در سـخن پراکنـده یـا 
نوشـته یـا نثـر. چرایی آن هـم بازمی گـردد به 
این کـه شـعر پیونـدی تنگ تـر با پیشـینه زبان 
پارسـی یـا ادبـی کـه در این زبـان پدیـد آمده 
 اسـت، دارد.  نثر به ویژه در زبان رسـانه بسـیار 
به بی راهه رفته اسـت. از سـختگی و سـتواری، 

از زیبایـی و دل آرایـی بی بهـره  مانده اسـت. 
 تسـلط به یک زبان دیگر بـرای مترجم 

شـدن و ترجمه را کافی می دانید؟
ترجمـان هم یکی از  سرچشـمه های سسـتی و 
تُنک مایگی در زبان کنونی پارسـی شـده  اسـت. 
زیـرا هر کـس با زبان بیگانه آشناسـت، می تواند 
انگاشـت کـه ترجمان نیـز هسـت. ترجمانی، از 
دیـد مـن کاری اسـت بارها دشـوارتر و باریک تر 
از نویسـندگی. هر نویسـنده ای که به بسـندگی 
نیـز  ترجمـان  باشـد،  آشـنا  بیگانـه  زبانـی  بـا 
می توانـد بـود، امـا آن کـس که بـا زبـان بیگانه 
آشناسـت، امـا در زبان مادری خویش نویسـنده 
نیسـت، هرگز ترجمان نمی تواند شـد. خواسـت 
ادبـی  ترجمانـی  پیداسـت؛  ترجمانـی  از  مـن 
ناسـاز،  تاریـک،  کاربردهـای  از  پـاره ای  اسـت. 
نادرسـت در زبـان پارسـی برآمـده و مایه گرفته 
از برگردان های سسـت و خام دسـتانه است. من 
نمونه هـای بسـیاری می توانم برای این سسـتی 
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بیـاورم، امـا چـون زمـان نیسـت، از آن چشـم 
می پوشـم. 

 برخـی معتقدند بـه تعبیر شـما پالوده 
پارسـی سـخن گفتن برای نسـل جدید، 

آسـان نیسـت. باید چـه کار کرد؟
پاسـخ به پرسـش شـما پاسـخی اسـت که اگر 
بخواهم داد کار را به شایسـتگی بدهم، سـخت 
بـه درازا خواهـد کشـید و بارهـا در گفـت و 
شـنودهای رسـانه ای یا جسـتارها و کتاب های 
خویـش بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده ام. یـک 
آبشـخور کـه خواننـده گرایـان بـه آگاهـی از 
پاسـخ مرا فـراوان بـه کار می تواند آمـد، کتاب 
گفت وگویـی  کـه   اسـت  ژرفـا«  از  »آوایـی 
زبـان   پدیدارشناسـی  در  درازدامـان  اسـت 
پارسـی. کمابیش همـه پرسـمان های بنیادین، 
پرسـش های سـاختاری در ایـن گفت و شـنود 
کاویـده و بررسـیده شـده  اسـت. یکـی از آن ها 
نیـز همیـن پرسـش بنیادیـن اسـت کـه چـرا 
پـاس  وام واژه هـا  از  را  پارسـی  زبـان  می بایـد 
بداریـم. مـن اگـر بخواهـم حتی سـخت کوتاه 
ایـن پرسـش را پاسـخ دهم، گفت وگـو برافزون 

شـد.  خواهد 
 بـه نظـر می رسـد اگرچه نیاز بـه توجه 
اهتمـام  امـا  دارد،  وجـود  مـا  یکایـک 
نهادهـا الزامی تـر اسـت. موثرترین اقدام 

و نهـاد از نظر شـما چیسـت؟
خـب در این جـا بـاز بـه زمینـه دیگر می رسـیم 
کـه آن هـم زمینه ای گسـترده  اسـت: چاره ها و 
راه کارهـای پاسداشـت زبـان پارسـی از گزنـد و 
آسـیب. من تنهـا به یک راه کار بسـنده می کنم. 
آن هـم این اسـت که مـا در آموزش دبسـتانی، 
دبیرسـتانی  آمـوزش  در  سـپس  و  نخسـت 
بیشـترین زمـان و تـوان را به زبان پارسـی ویژه 
بداریـم. اگـر نوآمـوز، سـپس دانش آمـوز زبـان 
پارسـی را بـه بسـندگی بیامـوزد بـا زیبایی هـا 
و دل نشـینی ها و نوشـینی های آن آشـنا شـود، 
هـم تـوان آن را خواهـد یافـت کـه این زبـان را 
درسـت و به آییـن بـه کار گیـرد، هـم بـه ایـن 
بـاور خواهـد رسـید کـه هـر کـژی، نابهنجاری، 
آشـفتگی در کاربـرد این زبـان، گزنـد گرانی به 

آن می توانـد رسـید.
 و سخن نهایی...

گوهـری  را  پارسـی  زبـان  جسـتاری  در  مـن 
غلتـان و رخشـان داشـته ام کـه کمتریـن گرد، 
نمـود می آیـد و  بـه  کمتریـن خـراش در آن 
زبـان  سـنجش  در  می رسـاند.  آسـیب  بـدان 
سـنگ  تختـه  بـه  زبان هـا  دیگـر  پارسـی، 
می ماننـد کـه اگـر با یک پتـک بـر آن بکوبید، 
پـاره ای از آن فروبریـزد، تختـه سـنگ چنـدان 
 .نمـودی دیگرسـان و نازیبـا نخواهـد یافت

برخی افتخارات دکتر میرجالل الدین کزازی
 جایـزه بهتریـن کتاب سـال بـرای ترجمه انه ایـد اثـر ویرژیل در 

1369 سال 
 جایـزه نخسـت پژوهش هـای بنیادیـن هجدهمیـن جشـنواره 

خوارزمـی بـرای نامـه باسـتان در سـال 1383
 چهره برگزیده استان کرمانشاه در سال 1384

 چهره ماندگار در ادب و فرهنگ در سال 1384
 نشـان زریـن و سپاسـنامه از بزرگ ترین انجمن ادبـی و فرهنگی 
یونـان، پارناسـوس، به عنـوان برجسـته ترین ایرانی در گسـترش و 

شناسـانیدن فرهنـگ و ادب یونان در سـال 1384
 پژوهش گـر برگزیـده در دانشـکده ادبیـات فارسـی و زبان هـای 

خارجـی دانشـگاه عالمـه طباطبایی در سـال 1385
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ای آموزش و شناخت دازی  فرص�ق �ب مدارس فصیل خالقیت و ایده �پ

اهمیت خالقیت و تفکر در آموزش
 پـوریا داسـمه، محمـد رامـین باسـتان 

ش
زار

گ
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و  آمـوزش  فراینـد  کـردن  موثـر  چگونگـی 
هـدف نهایـی آن کـه انتقـال علـوم، مهارت هـا 
دغدغه هـا  مهم تریـن  از  یکـی  ارزش هاسـت،  و 
در  نظام هـای آموزشـی اسـت. ارتبـاط آمـوزش 
بـا نمایـه پیشـرفت و توسـعه انسـانی و اقتصادی 
دوچنـدان  را  موضـوع  ایـن  اهمیـت  جوامـع1، 
در  آزمون شـده  روش هـای  از  یکـی  می کنـد. 
تحـول فراینـد آمـوزش، سـوق دادن محیط هـای 
آموزشـی بـه محلـی بـرای یادگیـری بـا تکیه بر 
خالقیـت و مهارت هـای تفکـر اسـت کـه باعـث 
افزایش بهره وری آموزشـی در قیـاس با روش های 
سـنتی بر پایه حفظ و سـنجش خواهد شـد.2  در 
این راسـتا، یکـی از شـیوه های مرسـوم، برگزاری 
کارگاه هایـی بـا محوریـت خالقیت و تفکر اسـت 
کـه دارای اهمیـت باالیـی در نظام های آموزشـی 
خالقیت محـور اسـت.3 امـروزه تاکید بسـیاری در 
گنجانده شـدن عنـوان »خالقیـت« به عنوان یک 
موضـوع عمومـی درسـی4 و هم چنیـن در دروس 
تخصصـی رشـته هایی همچـون هنـر، علـوم و 

مهندسـی5،6،7 وجـود دارد.
 در کشـور عزیـز مـا ایران نیز گرچه لـزوم آموزش 
خالقیـت سال هاسـت کـه از رصـد تالش گـران و 
پژوهش گـران فعـال در ایـن عرصه پنهـان نمانده 
اسـت، با وجـود تالش های قابل توجه انجام شـده، 
ادغـام خالقیـت در آمـوزش حداقل از سـه منظر 
دارد.  قـرار  هم چنـان در وضعیتـی غیرمطلـوب 
نخسـت آن کـه مهارت هـای تفکـر، از جمله تفکر 
خـالق، بیـش از آن کـه به چشـم نیـازی ضروری 
بـرای افزایـش کیفیـت آمـوزش و بـه تبـع آن 
نـوآوری و شـکوفایی اقتصـادی نگریسـته شـود، 
مفهومـی فانتـزی تلقـی می شـود کـه عمومـا بـا 
اجـرای برنامه هایـی از قبیـل »نجات تخـم مرغ«، 
»پـل ماکارونـی«، »سـازه های کاغـذی« و غیـره 
روش هـای  از  به نـدرت  دوم،  می شـود.  متـرادف 
تدریـس خـالق در آمـوزش رسـمی بهـره گرفته 
از  بسـیاری  آمـوزش  آن کـه،  سـوم  و  می شـود 
مهارت هـا نظیر تفکـر منطقـی و تحلیلی فرصت 
الزم را در نظـام آموزشـی نمی یابند. بدیهی اسـت 
هرگونـه تـالش دانش بنیـان در راسـتای موثـر و 

خـالق کـردن آمـوزش از اهمیتـی بسـزا در ایـن 
میـان برخوردار اسـت. 

معرفـی مـدل مـدارس فصلـی خالقیـت و 
ایده پـردازی

بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، بنیـاد نخبـگان 
اسـتان فـارس با همکاری جمعی از اسـتعدادهای 
برتر اسـتان بـرای آمـوزش مهارت های مـورد نیاز 
دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه از جمله خالقیت 
و تفکـر اقـدام بـه طراحی مـدل »مـدارس فصلی 
آمـوزش  پایـه  بـر  ایده پـردازی«  و  خالقیـت 
فعالیت محـور و پروژه محـور8 کـرد، کـه بـه لطف 
تـا   1394 سـال  تابسـتان  از  متعـال  خداونـد 
کنـون ایـن برنامـه در شهرسـتان های کازرون و 
جهـرم اجرایـی شـده و در بهـار سـال جـاری در 
شهرسـتان های بسـیاری از جملـه اقلید، آبـاده و 

فیروزآبـاد اجرایـی خواهـد شـد.
در ایـن برنامه کـه در چهار مرحله اجرا می شـود، 
مسـابقات  کارگاهـی،  آموزش هـای  قالـب  در 
خالقیـت، بازدیدهای علمی و نشسـت بـا جوانان 

موفـق اهـداف زیـر دنبـال می شـود:
1- آشـنایی مخاطبان با تفکر خـالق و روش های 

تقویت خالقیت 
2- تمرین کار گروهی و مشارکت در ایده پردازی 

3- آشنایی با مبانی حل مسئله 
4- آشنایی با روش های ارزش گذاری ایده ها 

5- آشـنایی بـا تفکـر تحلیلـی و تصمیم گیـری 
منطقی

6- خودتنظیمی و مدیریت شخصی 
7- مدیریت پروژه و زمان 

8- تقویت هوش اجتماعی 
9- آشـنایی بـا پژوهش علمـی و گزارش نویسـی 

علمی
10- افزایـش روحیـه و انگیـزه تـالش علمـی در 

دانش آمـوزان
11- هم چنیـن زمینه سـازی بـرای تاثیرگـذاری 

اسـتعدادهای برتـر در جامعه
12- توضیحات پیرامون مراحل برنامه 

همان طـور که پیش تر گفته شـد، مدرسـه فصلی 
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در چهـار مرحلـه برگزار می شـود کـه توضیحات 
خالصـه ایـن مراحل به شـرح زیر اسـت:

الف( در مرحله نخسـت از ایـن طرح، دانش آموزان 
فرصـت ایـن را خواهند یافت تا با نخبگان اسـتان 
اعـزام  ایـن مـدارس  بـه  کـه به عنـوان مـدرس 
خواهنـد شـد، بـه گفت وگـو بپردازند. بـه صورت 
عملی این مدرسه شـامل کارگاه هایی با محوریت 
ایده پردازی، خالقیت، تفکر و مستندسـازی علمی 
خواهـد بـود. به صـورت مـوازی دانش آمـوزان در 
مسـابقات و بازی های خالقیت که برگـزار خواهد 
شـد، شـرکت می کننـد و بـه تفکـر و خالقیـت 
عملی در محیطی با نشـاط خواهنـد پرداخت. در 
انتهـای ایـن مرحله از مدرسـه فصلـی پروژه هایی 
از قبیـل دفترچـه ایـده بـه دانش آمـوزان معرفـی 
خواهنـد  فرصـت  دانش آمـوزان  و  شـد  خواهـد 
داشـت بـا انجـام ایـن پروژه هـا بـرای شـرکت در 
مرحلـه دوم طرح آماده شـوند. )در پروژه دفترچه 
ایده هـا دانش آمـوزان بـرای تمرین مشـاهده گری 
و ایده پـردازی در مـدت دو هفتـه یـک دفترچه را 
در تمـام مـدت با خود همـراه دارند و مشـاهدات 
خـود در رابطه با مشـکالت محیـط پیرامون خود 
را در آن ثبـت کـرده و ایده هایـی را کـه برای حل 
هر کدام از مشـکالت به ذهنشـان می رسـد، درج 

می کنند.(
ب( در مرحلـه دوم، دانش آموزانـی کـه موفـق بـه 
انجـام درسـت و تحویل پروژه شـده اند، بـه اردوی 
شـیراز دعـوت خواهنـد شـد و ضمـن آشـنایی با 
مهارت هـای پیشـرفته تر در راسـتای آموزش های 
مرحلـه نخسـت، بازدید هـای متنوعـی را از مراکز 
علمـی و فرهنگـی شـیراز تجربـه خواهنـد کـرد. 
در پایـان اردو نشسـتی با شـرکت نخبـگان موفق 
اسـتان و دانش آمـوزان ترتیب داده خواهد شـد تا 
دانش آمـوزان از نزدیک با شـرح موفقیت نخبگان 
آشـنا شـوند. بعد از اتمام این مرحله دانش آموزان 
بـا کار روی ایده هـای خـود به نـگارش یک  طرح 
توجیهـی )پروپوزال( علمی برای به ثمر نشسـتن 

ایـن ایده هـا خواهنـد پرداخت.*
ج( در مرحلـه سـوم عـالوه بـر ارائـه آموزش هـای 
تکمیلـی، طرح هـای توجیهی برگزیده شناسـایی 

خواهنـد شـد و مبلغـی به عنـوان پژوهانـه بـرای 
عملـی شـدن آن ها بـه دانش آموزان اعطـا خواهد 
شـد. هم چنیـن بنیـاد بـرای هـر طـرح توجیهی 
از نخبـگان اسـتان را به عنـوان  برگزیـده یکـی 
»دوسـت علمی« معین خواهد کـرد. دانش آموزان 
کار روی طـرح را تا نهایی شـدن آن تحت نظارت 
ایـن دوسـت علمـی در مـدت 6 تـا 9 مـاه پیـش 
خواهنـد بـرد. عـالوه بـر ایـن، برگزیـدگان دیگـر 
پروژه هـای مرحلـه دوم بـا گذرانـدن آموزش های 
تکمیلـی در رابطـه بـا اسـتعداد شناسایی شـده 
متناسـب با پروژه انجام شـده در ارتباط با دوسـت 
علمـی مرتبـط قـرار خواهنـد گرفـت. )در ایـن 
مرحله از پتانسـیل پژوهش سراها به نحو مقتضی 

اسـتفاده خواهد شـد.(
د( در مرحله نهایی نمایشـگاهی از دسـتاوردهای 
و  شـد  خواهـد  داده  ترتیـب  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزان پژوهش هـا و دسـتاوردهای خـود را 
در ایـن نمایشـگاه عرضه خواهند کـرد. هم چنین 
بـه برگزیـدگان بورسـیه ای تحصیلـی و عنـوان 
سـفیر فرهنگـی مـدارس فصلـی اعطـا خواهـد 
شـد. دانش آموزانـی کـه به عنوان سـفیر فرهنگی 
منتخـب شـده اند، می بایسـت بـرای دارا بـودن 
ایـن بورسـیه بـه ارائـه خدمـات عام المنفعـه در 

شهرسـتان و اسـتان همـت بگمارنـد.   

منونه ای از گزارش نتایج به دست آمده  
یکـی از فرصت هایـی که برگزاری مـدارس فصلی 
خالقیـت و ایده پـردازی در اختیـار پژوهش گـران 
و رصدگـران آمـوزش می گـذارد، امکان شـناخت 
اسـتعدادها، عالیـق و موضوعـات مـورد توجـه یا 
پیاده سـازی  هم چنیـن  و  دانش آمـوزان  اغفـال 
در  راستاسـت.  ایـن  در  مطالعاتـی  روش هـای 
این جـا بـه اختصار بـه معرفی یک مطالعـه آماری 
ایده پـردازی  و  خالقیـت  تابسـتانه  مدرسـه  در 
شهرسـتان کازرون )مرداد ماه 1394( می پردازیم. 
همان طـور کـه در پیـش گفتـه شـد، یکـی از 
پروژه هـای دانش آمـوزان در پایان مرحله نخسـت 
این سـری از مـدارس بـرای راه یابـی بـه مرحلـه 
دوم ارائـه دفترچـه ایده هاسـت. به طـور کلـی 25 
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دفترچـه بـه بنیـاد نخبگان اسـتان فارس ارسـال 
شـد. این دفترچه هـا روی هم شـامل 431 ایده با 
میانه 17.9 ایده در دو هفته اجرا شـدن این طرح 
بـود. بنابرایـن می تـوان بیـان کـرد که بـه صورت 
میانگیـن هـر روز یک مشـکل رصد شـده و برای 
آن راه حـل ارائه شـده اسـت. برای بررسـی هرچه 
بهتـر مشـاهدات و ایده های مطرح شـده برای حل 
مشـکالت مـورد مشـاهده، تمامی ایده هـا با چهار 
معیار پنج قسـمتی سنجیده شـدند که عبارت اند 
از: الـف( مقیاس تاثیـر ایده )1.شـخص 2.خانواده 

3.شـهر 4.کشـور 5.جهان( 
مهندسـی  و  )1.تکنولـوژی  ایـده  زمینـه  ب( 
2.سـالمت و بهداشـت 3.علـوم طبیعـی و ریاضی 

4.معـارف و علـوم انسـانی 5.هنـر( 
ج( انجام پذیـری )1.بدیهـی 2.آسـان 3.متوسـط 

4.سـخت 5.غیرممکـن( 
د( پردازش ایده )1.مشـاهده صرف مشکل 2.بیان 
مبهم 3.بیان شـفاف 4. اسـتفاده از شماتیک برای 

انتقـال پیغام 5. مطالعه و تحقیق ابتدایی(. 
جـدول 1 درصدهـای هـر قسـمت )1 تـا 5( را 

بـرای هـر معیـار نمایـش می دهـد. در مـورد 
معیار مشـاهده مشـکل، توزیع نسـبتا متناسبی 
بیـن مشـاهدات انجام شـده در مـورد مشـکالت 
دارد.  وجـود  عمومـی  مشـکالت  تـا  شـخصی 
حـال آن کـه بیشـتر دانش آمـوزان تمایـل بـه 
مشـاهده مشـکالت عمومی تـر را از خود نشـان 
داده انـد. همان طـور کـه در معیـار زمینـه ایـده 
نشـان داده شـده اسـت، زمینـه مهندسـی )48 
درصـد( و بعـد از آن زمینـه علـوم انسـانی )28 
درصـد( بیشـترین و زمینه های هنر و پزشـکی-

بهداشـت- سـالمت بـا 3 و 7 درصـد کمتریـن 
زمینـه ایده هـا را بـه خـود اختصـاص داده انـد. 
درصـد   48 انجام پذیـری،  معیـار  مـورد  در 
درصـد   32 و  آسـان  ایده هـای  دانش آمـوزان 
آن هـا ایده هـای متوسـط )پیچیده تـر از منظـر 
و  بدیهـی  ایده هـای  کرده انـد.  ارائـه  را  اجـرا( 
غیرممکـن تنهـا 3 درصد تمام ایده ها را شـامل 
شـده اند. درنهایـت و در معیـار پـردازش ایـده 
بودنـد  توانسـته  شـرکت کنندگان  درصـد   72

ایده هـای خـود را شـفاف بیـان کننـد.  
مقیاس

1

2

3

4

5

پردازش ایده

%3

%21

%72

%3

%1

انجام پذیری

%3

%48

%32

%14

%3

زمینه

%48

%7

%14

%28

%3

مشاهده مشکل

%12

%17

%23

%18

%30

همان طور که بیان شد، یکی از فرصت هایی که 
مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی در اختیار 
برنامه ریزان آموزشی می گذارد، رصد میزان توجه 
که  است  گوناگون  موضوعات  به  دانش آموزان 
طبیعتا امکان برنامه ریزی و پوشش نقصان های 

موجود را فراهم می آورد. برای مثال با توجه به 
جدول 1، آمار کم ایده های مطرح شده در زمینه 
قابل  نکات  از  یکی  پزشکی-بهداشت-سالمت 
توجه است که نیازمند برنامه ریزی برای پوشش 

در برنامه های آتی است. 

جدول 1. درصد نمره های 1 تا 5 هر معیار در ایده های دانش آموزان
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چشم انداز 
قابل  نتایج  قابل توجه و  از نکات  به طور خالصه 

انتظار این طرح می توان به نکات زیر اشاره کرد:
تحت پوشش قرار گرفتن ساالنه نزدیک به 1000 

دانش آموز در قالب این طرح در استان
)تحت  تخصصی  مشاوره های  سیستم  طراحی 
عنوان دوست علمی( برای دانش آموزان در حوزه 

استعدادهای ایشان
آشنایی عملی دانش آموزان با مهارت های پایه ای و 

تاثیرگذار در همه مراتب زندگی فردی و اجتماعی
حضور افراد موفق و مستعد در شهرستان های استان 
و حرکت به سمت عدالت آموزشی و تمرکززدایی از 

فعالیت ها در مرکز استان
آشنایی دانش آموزان با افراد موفق و الگوسازی از 

این افراد برای دانش آموزان
ترویج ارزش هایی مانند کتاب خوانی، کارگروهی، 

تفکر، دانش اندوزی و... میان دانش آموزان
و  نخبگان  میان  از  مدرسین  گروه های  ایجاد 
استعدادهای برتر در جهت تاثیرگذاری این افراد در 
جامعه و تحقق واقعی حدیث شریف موال علی)ع( 

که فرمودند: »زکاه العلم نشره.«
نویسندگان این مقاله معتقدند با توجه به پتانسیل 
ایجاد  در  ایده پردازی  و  فصلی خالقیت  مدارس 
فضایی دوستانه برای تفکر و بروز خالقیت، درگیر 
شدن دانش آموزان در یک فرایند حداقل یک ساله 
و آشنایی با طیفی از مهارت های ضروری برای 
زندگی مسئوالنه و ممتاز، آشنایی دانش آموزان با 
استعدادهای برتر هر استان و برعکس در جهت 
ایجاد زمینه تاثیرگذاری مستعدان در جامعه، این 
طرح ظرفیت آن را دارد که به عنوان طرحی ملی 
برای شکوفایی هرچه بیشتر استعداد دانش آموزان 
بهره  گروه  این  برای  حمایتی  فضایی  ایجاد  و 

  .جست

پی نوشت: 
پروژه های  دوم  مرحله  در  پروپوزال  بر  عالوه   *
دیگری از جمله نگارش سفرنامه، کتاب خوانی با 
بنیاد  سوی  از  معرفی شده  کتاب  یک  محوریت 

و... نیز برای دانش آموزان تعریف و بر اساس آن 
دیگر استعدادهای دانش آموزان مورد ارزیابی قرار 
می گیرد و در مراحل بعدی برای رشد استعدادهای 
شناسایی شده دانش آموزان برنامه های متنوعی اجرا 

خواهد شد.

مراجع:
1- Hanushek, Eric A. Economic out-
comes and school quality. Vol. 4. Paris: 
International Institute for Educational 
Planning, 2005.
2- Bloom’s TM., Bloom’s taxonomy of 
educational objectives. Longman, 1965.
3- Robinson, Ken. Out of our minds: 
Learning to be creative. John Wiley & 
Sons, 2011. 
4- Goertz, Jeanie. “Creativity: An essen-
tial component for effective leadership in 
today’s schools.” Roeper Review 22.3 
)2000(: 158-162. 
5- Maiden, Neil, Alexis Gizikis, and Su-
zanne Robertson. “Provoking creativity: 
Imagine what your requirements could be 
like.” Software, IEEE 21.5 )2004(: 68-75.
6- Faste, Rolf A., Bernard Roth, and 
Douglass J. Wilde. “Integrating creativity 
into the mechanical engineering curricu-
lum.” ASME Resource Guide to Innova-
tion in Eng. Design, 1993.
7- Odena, Oscar. “Developing a frame-
work for the study of teachers’ views 
of creativity in music education.” Gold-
smiths Journal of Education 4.1 )2001(: 
59-67.
8- Blumenfeld, Phyllis C., et al. “Moti-
vating project-based learning: Sustain-
ing the doing, supporting the learning.” 
Educational psychologist 26.3-4 )1991(: 
369-398.



46          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

نخبگان ما دانش دارند، اما مهارت نه
ا�ن �ب متخصصان ا�ی ن وب سایت اکر�ی �ی رگ �ق ن گفت وگو �ب آسیه حا�ق ، مد�ی �ب

   بهـاره بدیـعی 

ن آرا
جها

یه 
آس

ها: 
س 

عک

گو
ت و

گف



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          47

نام  به  ایده ای  بگویید  چیز  هر  از  قبل   
ایران تلنت چگونه متولد شد؟

آدم ها  وقتی  که  می دانید  هم  شما  حتما 
اول  روز  می کنند،  راه اندازی  را  استارت آپی 
تصوری ندارند که مثال 10 سال بعد کجا هستند. 
از آرزوها و  از مجموعه ای  برآمده  استارت آپ ها 
ما  دغدغه های  از  که  ایده هایی  هستند؛  رویاها 
برگرفته شده اند و خودآگاه یا ناخودآگاه ما را در 
مسیر خاصی پیش می برند. در آن زمان از یک 
می خواستم  این که  هم  آن  بودم،  مطمئن  چیز 
لذت  کردن  خلق  از  همیشه  بیافرینم.  چیزی 
را  بچه ها  که  مدرسه  روزگار  همان  از  می بردم، 
مجبور به بافتنی بافتن و نقاشی می کردند، من 
دوست داشتم همه این کارها را انجام دهم، چون 

همه را هم راستا با آفرینش می دیدم.
جدای از این ها، این دغدغه را داشتم که کمکی 
ریز  کمک های  وقتی  بکنم.  کشور  اشتغال  به 
دیگران  به  را  اطرافیانم  و  خانواده  درشت  و 
می دیدم، با خودم فکر می کردم اگر آدم ها شغل 
از  خیلی  به  نیازی  شاید  باشند،  داشته  خوبی 
کمک ها وجود نداشته باشد. البته ماهیت ایران 
تلنت با این چیزی که می گویم، فرق دارد. ایران 
تلنت شکل دیگری از اشتغال است. ایران تلنت 
می خواهد آدم ها را به آرزوهایشان برساند، نه به 
حداقلی ها. الزاما آدم های بی کار در ایران تلنت 
رزومه پر نمی کنند، بلکه عموما کسانی به سراغ 
و  کار خوب  به یک  ما می آیند که می خواهند 
ایده آل برسند، نه این که فقط به یک کار برسند. 
من اعتقاد دارم آدم ها می توانند به آرزوهایشان 
برای  مسیری  هم  تلنت  ایران  شاید  و  برسند 

رساندن آدم ها به آرزوهایشان باشد.
چه خلئی را در جامعه دیدید که دنبال   

ایده ایران تلنت رفتید؟
ایده اولیه راه اندازی ایران تلنت در ایران از آن 
من نبود. برادر من که خارج از ایران در پروژه ای 
در  ایده می تواند  این  فکر می کرد  کار می کرد، 
ایران هم جواب دهد و وقتی آن را با من درمیان 
گذاشت، تصمیم گرفتم آن را دنبال کنم. البته 
خبر  راه  دردسرهای  از  و  بودم  بچه  زمان  آن 

می خواهد روزی برسد که 
ایران تلنت، گوگل نیروهای 
متخصص ایرانی شود. خودش بر 
اصالح افراد متخصص تاکید دارد و 
می گوید لفظ کارجو را به کار نبرم، 
چراکه بسیاری از ایران تلنتی ها 
بی کار نیستند، بلکه به دنبال 
کار ایده آلشان می گردند. انگیزه 
اولیه اش نه مالکیت یک وب سایت 
یا کارآفرینی در هر حوزه ای، که 
تاثیرگذاری روی جامعه ایران 
بوده است. خودش می گوید: 
»می خواستم ببینم آسیه حاتمی  
چه کار برای جامعه اش می کند.« 
او را حوالی ساعت 11 در دفتر 
شرکت ایران تلنت مالقات می کنم. 
چند دقیقه منتظر می نشینم و 
آسیه حاتمی  لبخندزنان وارد اتاق 
کنفرانس می شود. کارآفرینی که 
استارت آپ او 35 کارمند دارد 
و پلی میان متخصصان ایرانی و 
شرکت های کوچک و بزرگ ساخته 
است. آسیه حاتمی  که حاال 36 
ساله است، در دانشگاه امیرکبیر 
مهندسی پلیمر خوانده و دوره های 
آموزشی زیادی را در کشورهای 
دور و نزدیک گذرانده است. قریب 
به 14 سال پیش حرف از استخدام 
آن الین را در کشور پیش می کشد. 
تا آن زمان بزرگ ترین مرجع 
کاریابی اش دوستان و آشنایان 
بوده است و امروز رزومه بیش 
از 700 هزار متخصص ایرانی در 
وب سایت او جا خوش کرده اند.
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ایران تلنت  ایده  که  بگویم  هم  را  این  نداشتم. 
نمونه های مشابه بزرگی در دنیا داشته و دارد. 
و   monster.com چون  وب سایت هایی 
careerbuilder سالیان سال در این زمینه کار 
می کردند، اما چالش ماجرا نو بودن ایران تلنت 
در ایران بود. ما درباره استخدام آن الین سخن 
می گفتیم، آن هم در فضایی که مدت ها اولین 
مرجع استخدامی اش دوست و آشنا بوده است 
اعتماد  استخدام  برای  آشنایان خود  به  همه  و 
معرفی  را  بیزنسی  می خواستیم  ما  می کردند. 
کنیم که به افراد مجازی اعتماد کند و تنها بر 

مبنای رزومه ها، دنبال نیروی کار بگردد. 
ما از نزدیک به 13 سال قبل حرف می زنیم، و 
آن زمان شرکت های ایرانی کمتر به ما اعتماد 
ما  مشتریان  اولین  خاطر  همین  به  می کردند. 
شرکت های خارجی بودند که با فضای استخدام 
آن الین آشنایی داشتند. شرکت های ایرانی دیرتر 
جلسه  باید  اول  آن ها  می کردند،  اعتماد  ما  به 
حضوری می گذاشتند و وقتی خیالشان از شخص 
من راحت می شد، تازه پای مذاکره می نشستند. 
اما من می دانستم استخدام آن الین زمان می برد، 
چون نیازمند تغییر فرهنگی در کشور است و کار 
یک شبه ای نیست. در آن زمان بهترین شرکت ها 
به  یعنی  می دادند،  استخدام  آگهی  روزنامه  در 
آگهی اعتماد می کردند و حتی همین شرکت ها 
هم تصور نمی کردند یک سایت بتواند با روزنامه 
رقابت کند. اما االن کیفیت رزومه های آن الین و 
تعدادشان با رزومه هایی که از راه روزنامه ارسال 
ایران  رزومه های  نیست.  قیاس  قابل  می شوند، 
تلنت استاندارد بین المللی دارند و ما به دنبال 
آدم های باکیفیت هستیم. اما همه این ماجراها 
راه درازی پیموده اند و این که االن 2500 شرکت 
روند  یک  می کنند،  همکاری  تلنت  ایران  با 
آموزشی طوالنی مدت و یک تغییر فرهنگی به 

همراه داشته است.
 شرکت هایی که در ایران تلنت هستند، 

چگونه به رزومه دسترسی پیدا می کنند؟
700 هزار رزومه در حال حاضر در ایران تلنت 
وجود دارد. شرکت ها هم می توانند به دو طریق 

به این رزومه ها دسترسی داشته باشند. یکی از 
راه جست وجو در دیتابیس ما، که بسته به سطح 
افراد جویای کار روی رزومه های  دسترسی که 
اشتراک  و همین طور  باشند  تعریف کرده  خود 
مدت داری که شرکت ها از ما خریداری می کنند، 
می توانند به افراد دسترسی پیدا کنند و مستقیما 
با آن ها تماس بگیرند. یک راه دیگر هم تبلیغاتی 
خود  انسانی  نیروهای  برای  که شرکت ها  است 
روی وب سایت می گذارند و افراد برای آن شغل 
تقاضا می دهند. البته باید بگویم که در هیچ کدام 
از این شیوه ها، ایران تلنت واسطه ای برای غربال 
کردن دستی رزومه ها و برگزیدن از میان آن ها 
نیست. و اگر هم فیلترینگي اتفاق بیفتد به صورت 
هوشمند و اتومات و بر اساس تنظیم هایي است 
که شرکت ها روي فرصت هاي شغلي خود روي 
سایت قرار مي دهند. درواقع ما هیچ فرصتی را 
از رزومه ها دریغ نمی کنیم و این خود شرکت ها 
و افراد هستند که با هم ارتباط برقرار می کنند. 
و  شرکت ها  میان  ارتباطی  پل  تلنت  ایران 
نیروهای متخصص انسانی است؛ بستری که دو 
طرف خود را به هم عرضه و یکدیگر را انتخاب 

می کنند. 
 یعنی هیچ فیلترینگی از طرف شما اعمال 

نمی شود؟
فیلترینگ های  نمی کنیم.  فیلتر  را  رزومه ای  ما 
نه  و  است  هوشمند  و  سیستمي  شکل  به  ما 
برخي  در  تلنت.  ایران  پرسنل  توسط  و  دستي 
به صورت هوشمند  و  براي حفظ کیفیت  موارد 
طبق  هم  مواردي  و  مي دهد  وزن  رزومه ها  به 
خواسته و نیاز شرکت ها تنظیم شده و باعث جدا 
کردن رزومه هاي بهتر از بقیه مي شود. مثال اگر 
کسی رزومه ناقصي داشته باشد، نمی تواند برای 

فرصت هاي شغلي روي سایت اپالی کند. 
 فکر می کنید ایران تلنت در مقابل شبکه 
اجتماعی ای چون لینکدین که امروز یکی 
از بزرگ ترین بانک های رزومه در دنیاست، 

چقدر امکان رقابت دارد؟
نسل های مختلفی برای استخدام در دنیا وجود 
دارد؛ یکی دوست و آشنا، دومی  روزنامه ها و نسل 
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تلنت.  ایران  سوم وب سایت های آن الینی چون 
 job board ما،  مشابه  نمونه های  به  دنیا  در 
آن  سوی  یک  که  فضایی  یعنی  می گویند. 
رزومه ها هستند و سوی دیگر استخدام کنندگان، 
و فرصت های شغلی در میان این دو گروه قرار 
می گیرند. اما نسل چهارمی  هم وجود دارد که 
لینکدین در آن قرار می گیرد، که دیگر سایت 
کاریابی نیست، بلکه یک شبکه اجتماعی است 
که در کنار رسانه اجتماعی بودن، شغل را هم به 

فضای خودش اضافه کرده است. 
لینکدین یک شبکه اجتماعي است که به خاطر 
حجم افرادي که در دیتابیس خود جذب کرده، 
حوزه  در  مي کند  ارائه  که  خدماتي  از  یکي 
استخدام است که در مقایسه با سایت استخدامي 
کشورهاي  در  دارد.  را  خود  معایب  و  مزایا 
سایت هاي  و  اجتماعي  مختلف، شبکه هاي 
متفاوتي نسبت  رقابتي  استخدامي، مزیت هاي 
دیگر  کشورهاي  در  شاید  و  دارند.  هم  به 
از شبکه  بخش هایي  که  استخدامي  سایت هاي 
کرده اند،  اضافه  خود  سایت  به  هم  بودن  بودن 
جزو موفق ترین ها بوده اند. چراکه با تمرکز روي 
استخدام و شناخت خوبي که نسبت به نیازهاي 
بازار استخدام دارند، از مزیت هاي شبکه شدن هم 
استفاده کردند. البته در برخي کشورها مي بینیم 
که سایت هاي استخدامي و شبکه هاي اجتماعي 
بازار کار را پوشش مي دهند و هر  در کنار هم 
کدام بخشي از نیازمندي ها را پوشش مي دهند.  
 در این سال ها که با نیروی کار حرفه ای 
و  ضعف  نقاط  چه  داشتید،  سروکار  ایران 
قوتی در متخصصان ایرانی مشاهده کردید؟

را  آن  که  ایرانی  متخصص  نیروی  قوت  نقطه 
خیلي  با  مقایسه  در  بلکه  منطقه  در  نه تنها 
تحصیالت  می کند،  ممتاز  دنیا  کشورهاي 
آکادمیک آن است. خروجی بومی  دانشگاه های 
ما بسیار باالست و این نقطه قوتی است که در 
وهله اول متخصص ایرانی را قوی جلوه می دهد. 
مشکل  دچار  را  کارفرمایان  به شدت  آن چه  اما 
کرده، این است که تحصیالت باالست، اما مهارت 
پایین است. نیروی کار جوانی که تازه از دانشگاه 

دارد،  دانشی  نیازهای  می شود،  فارغ التحصیل 
ولی نیازهای حرفه ای شغل را برآورده نمی کند. 
را  اما آن چه  بلد هستند،  بچه ها همه کامپیوتر 
که توقع شرکت از مهارت کار با کامپیوتر است، 
آشنا  بیزنسی  فرایندهای  با  آن ها  نمی دانند. 
نیستند، مهارت های ارتباطی ضعیفی دارند، کار 
کردن در گروه را یاد نگرفته اند، گزارش نویسی 
بلد نیستند. بگذریم از این که جایی نبوده که به 
آن ها مهارت های شغلی چون رهبری و مدیریت 
 soft skills را آموزش دهد. آن چه ما به عنوان
و  نقطه ضعف دانشگاهیان  یاد می کنیم،  از آن 
نخبگان ماست. البته باید بگویم بخشی از آن چه 
من االن به عنوان نقاط ضعف نیروی متخصص 
درددل  پای  نشستن  از  ناشی  می گویم،  ایرانی 

شرکت های استخدامی  است. 
نظر  به  که  پیش می آید  این سوال  خب   
به  را  مهارت ها  این  می توان  چگونه  شما 

نیروی متخصص ایرانی آموزش داد؟
ببینید، این مهارت ها هم از جنس آموزش است 
یاد گرفت. خوشبختانه من  را  آن ها  و می توان 
این فرصت را داشتم که در  در سال های اخیر 
استخدامی  شرکت های  مصاحبه های  جریان 
نیروهای  که  شرکتی  بگیرم.  قرار  خارجی 
مرا  می کرد،  تامین  هند  از  را  خود  متخصص 
به عنوان مصاحبه گر در نظر گرفته بود و من در 
جریان این مصاحبه ها، چیزهای زیادی آموختم. 
برتری نیروهای نخبه دانشگاهی آن ها نسبت به 
بچه های ما، مهارت هایی بود که در دانشگاه و از 
طریق فعالیت های اجباری در کنار درس خواندن 
یاد گرفته بودند. بچه ها در دوران تحصیل خود 
اضافی  فعالیت های  برای  گروه  یک  بایستی  یا 
ایجاد و مدیریت می کردند، یا حتما در گروهی 
عضو می شدند. فعالیت ها هم متنوع بود؛ از گروه 
تا شهرداری  تئاتر گرفته  و  پژوهشی  و  ورزشی 
 soft skills برای دانشگاه. این فعالیت ها، همان

را به بچه ها آموزش می دهد.
در کنار آن، یکی از مسائلی که اسمش در دانشگاه 
زیاد به گوش می خورد اما عمال کارکردی ندارد، 
کارآموزی  است. کسانی که کارآموزی را جدی 
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می گیرند، انگشت شمارند، اما معموال دانشجویان 
فقط  تا  هستند  هماهنگ  آشنا  شرکت های  با 
فقط  ایران  در  امضا شوند.  کارآموزی  برگه های 
کسانی از کارآموزی واقعی بهره مند می شوند که 
خودشان فضا را جدی بگیرند و حتی کارفرما را 
مجبور کنند با آن ها همکاری کند. جالب است 
که در هند کارآموزی انتخابی بود نه اجباری و 
بچه هایی موفق بودند که حداقل دو کارآموزی 
را گذرانده بودند، حتی اگر غیرمرتبط با فضای 
که  معنا  این  به  کارآموزی  بود.  تحصیلی شان 
شخص مسئولیتی را برای مدتی در یک پروژه 
یا شرکت بر عهده بگیرد و تالش کند آن را به 
بهترین نحو انجام دهد. بچه های ما بدون توقف 
فقط درس می خوانند، لیسانس و فوق لیسانس و 
دکتری را می خوانند و در 29 سالگی تازه تصمیم 
می گیرند وارد فضای کار شوند. تازه وقتی وارد 
فضای کار می شوند، هیچ ایده ای ندارند که با چه 

چیزی مواجه می شوند.  
مهارت ها  عدم  این  شما  نظر  به  یعنی   
به  آموزشی کشور  به خاطر ضعف سیستم 

وجود آمده  است؟
 من اسمش را این نمی گذارم. ببینید، آموزش 
همین  در  و  شده  متمرکز  دانش  بر  ما  کشور 
حوزه متخصص بیرون می دهد. بحث یادگیری 
مهارت هایی است که خارج از حیطه دانش قرار 

بچه ها  خود  که  جانبی  فعالیت های  گرفته اند؛ 
باید داشته باشند، یا فضایی که برای یادگیری 
بیاید.  وجود  به  می تواند  انسانی  مهارت های 
خود  که  جانبی  فعالیت های  در  مهارت ها  این 
برای  که  فضایی  یا  باشند،  داشته  باید  بچه ها 
می تواند  است  انسانی  مهارت های  یادگیری 
از  فقط  نه  آن  شروع  شاید  و  بیاید.  وجود  به 
مقطع دانشگاه، بلکه از دوران کودکي و مدرسه 
باشد اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود. من در 
این  باید  دانشگاه  بگویم  که  نیستم  جایگاهی 
موقعیت را برای بچه ها به وجود بیاورد، اما خب 
می تواند  مهارت ها  یادگیری  بسترهای  از  یکی 
دانشگاه باشد. در کنار آن فعالیت در ان جی اُ ها 
که  داوطلبانه ای  کارهای  است؛  مفید  همیشه 
آن ها  به  و  می کند  مسئولیت پذیر  را  بچه ها 

روابط اجتماعی را آموزش می دهند. 
 مدل درآمدی ایران تلنت چگونه است؟

رایگان  تلنت کامال  ایران  در  ثبت نام کارجویان 
متخصص  نیروی  برای  هزینه ای  هیچ  و  است 
ندارد. درآمد ما از طریق شرکت ها تامین می شود. 
شرکت ها می توانند روی صفحات وب سایت تبلیغ 
بگذارند و می توانند صرفا رزومه ها را سرچ کنند 
یا هر دو گزینه را داشته باشند. مثال شرکت های 
بزرگی چون ایرانسل و مپنا که حجم استخدام 
باالیی هم دارند، معموال هم از پکیج تبلیغاتی 
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یا  اشتراک های یک  و هم  استفاده می کنند  ما 
دو ساله برای دسترسی به دیتابیس را خریداری 
می کنند. شرکت های دیگری هم هستند که به 
می کنند.  کار  ما  با  ماه  چند  و  مقطعی  صورت 
و  می گیریم  را  تبلیغات  سفارش  که  زمانی  از 
تازه  اضافه می کنیم،  تلنت  ایران  به  را  شرکتی 
کار ما شروع می شود. چون معموال آموزش کار 
روندهای  از  می دهیم،  آن ها  به  را  وب سایت  با 
استخدام به آن ها می گوییم و همراه با شرکت ها 
در روند استخدام نیروی متخصص پیش می رویم 
تا از رضایت آن ها از کارمان مطمئن شویم. اگر 
مشتری  باشیم،  نداشته  را  پی گیری ها  این 
خوشحال نخواهد بود و همکاری اش را با ما ادامه 

نخواهد داد.
 تا کنون چه شاخه هایی بیشترین تقاضای 
استخدام از طرف شرکت ها و نیروی انسانی 

را داشته است؟
همواره  و  است  مهندس خیز  ما کشوری  کشور 
بین مشاغل، تقاضای کارهای مهندسی باالست. 
که  آی تی  و  کامپیوتر  رشته های  به خصوص 
مقطع  یک  در  است.  بورس  روی  دنیا  تمام  در 
تقاضای  بودند،  فعال  گاز  و  نفت  پروژه های  که 
رزومه های  بود.  باال  بسیار  رشته  این  استخدام 
مهندسی بیشترین درصد را در میان رزومه های 
بگذریم،  که  مهندس ها  از  دارند.  ما  آن الین 
موقعیت های شغلی در زمینه فروش، برندینگ 
و بازاریابی بیشترین حجم استخدام را در ایران 
هم  زمان  به  بسته  گاهی  است.  داشته  تلنت 
این موقعیت های شغلی جابه جا می شوند. مثال 
سال  حساب های  بستن  موقع  که  تیرماه  در 
شغل های  برای  استخدام  تقاضای  است،  مالی 
حسابداری و مالی هم افزایش پیدا می کند. یکي 
به  استخدام هایي که همواره  از مهم ترین  دیگر 
روي سایت ایران تلنت قرار مي گیرد، نیاز به افراد 
تحصیل کرده در رشته هاي داروسازي و پزشکي 
سمت  براي  دارویي  شرکت هاي  در  کار  براي 
نماینده  یا   Medical Representative

علمي است.
 ایران تلنت بیش از همه بانک رزومه چه 

گروه هایی است؟ 
شده  فارغ التحصیل  تازه  افراد  از  ما  رزومه های 
می شود.  شامل  را  شرکت ها  ارشد  مدیران  تا 
گفتم که ما صرفا دنبال کاریابی نیستیم، بلکه 
می خواهیم افراد حرفه ای را به شغل ایده آلشان 
برسانیم. اگر بخواهم از بازه سنی رزومه بگویم، 
ما از زیر 26 سال تا باالی 50 سال رزومه داریم، 
که بیشترین رزومه ها طبق همان منحنی سنی 

ایران مربوط به بازه 26 تا 35 سال است. 
 آیا نیروهای متخصص ایرانی از خارج از 

کشور هم در ایران تلنت رزومه دارند؟
در  حاضر  حال  در  ما  رزومه های  درصد   87
ایران زندگی می کنند و 13 درصد آن ها خارج 
از ایران هستند. درحالی که از حیث ملیت 92 
ایرانی دارند. ما نیروهای  درصد رزومه ها ملیت 
داریم  هم  کشور  از  خارج  ایرانی  متخصص 
این  و  هستند  ایران  داخل  در  کار  جویای  که 
این  از  درصدی  ماست.  روزهای  این  داغ  بحث 
از  صحبت  اما  هستند،  ما  دیتابیس  در  افراد 
این که چند نفر از آن ها حاضر به کار در ایران 
هستند و دنبال چه موقعیت هایی برای بازگشت 
هستند، چندان ساده نیست و به پیشنهادهای 
کارفرمایان برمی گردد. گلوگاه ماجرا این جاست 
که با وجود عالقه آن ها به کار در ایران، حقوق 
با  ایران  از  خارج  در  متخصص  نیروی  دریافتی 
حقوق پیشنهادی در ایران زمین تا آسمان فرق 
می کند. اثرگذارترین ایرانی هایی که بعد از تجربه 
ایران  به  کشور  از  خارج  در  تحصیل  و  زندگی 
بازگشته اند، آن هایی هستند که پس از بازگشت 

خودشان کارآفرینی کرده اند.
 ارتباط شما با نهادهای رسمی  و مسئول 
چگونه  کشور  نخبه  نیروهای  زمینه  در 

است؟
این را به شما بگویم که ما همواره جویای آنیم 
که اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشیم و 
این زمینه  با سازمان ها در  از هرگونه همکاری 
استقبال می کنیم. اما این که نهادها چقدر مشتاق 
کار با ما هستند، خارج از محدوده تصمیم گیری 

.ماست
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دامن مردم را می گیرد
 نیلوفـر منـزوی 
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 از ابتدا چطور شد که سمت این کار آمدید؟
و  بودم  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشجوی  من 
همیشه به دنبال کاری جانبی که بتوانم از طریق 
آن درآمدی کسب کنم. به همین خاطر در ابتدا 
کار دانشجویی می کردم. وقتی ازدواج کردم، دیگر 
دوستی  با  نبود.  پاسخ گو  دانشجویی  کار  درآمد 
صحبت کردم و گفت سازمان محیط  زیست در 
نظر دارد برای موزه های تاریخ طبیعی در آینده 

نیرو بگیرد.
 چه سالی بود؟

این به سال 52 برمی گردد. بیشتر هم هنرمند 
در زمینه تجسمی می خواستند تا برای کار مورد 
نظرشان تربیت کنند. من هم که دوست داشتم 
و قبال کار کرده بودم، امتحان دادم و قبول شدم. 
هنوز دانشجو بودم که به استخدام سازمان محیط  
زیست درآمدم. اولین امتحانم هم طرحی از یک 
قوچ آمریکایی بود که نقاشی کردم و مورد قبول 
قرار گرفت. در آتلیه موزه تاریخ طبیعی مشغول 
به کار شدم. به واسطه شغلم روز به روز عالقه ام 
به این کار زیاد شد، تا جایی که از نقاشی عمومی 
گرایش پیدا کردم به نقاشی حیات وحش. البته 
من حتی روی موجودات ریزتر مثل حشرات و 
نمونه کارهایم هم در  بندپایان هم کار کرده ام. 
چند کتاب چاپ شده است. به این صورت شد 
که ما آن جا ماندگار شدیم و چند سال هم که 
از انقالب گذشت، به واسطه سن و تجربه ای که 
داشتم، مدیر کل موزه های تاریخ طبیعی سازمان 
شدم. تا سال 69، 70 این پست را داشتم و بعد 
به عنوان کارشناس حقوقی به بخش حقوقی رفتم 
و چند سال هم آن جا کار کردم. بازنشستگی ام هم 
زودرس بود. خودم تقاضا کردم و از اداره بیرون 
آمدم. حدود 26 سال سابقه داشتم. اوایل دفتری 
به نام دفتر فنی هنری نگارستان داشتم که االن 
تبدیل شده به موسسه فرهنگی هنری نگارستان 

نور آیین. 
 یادتان هست چند موزه ساخته اید؟

موزه های تاریخ طبیعی زیادی را طراحی کرده و 
ساخته ام. وقتی از ساختن حرف می زنم، معنای 
واقعی کلمه در نظر است، چون در این موزه ها 

دانشجوی حقوق هنرمندی که گاه 
برای امرار معاش و فراهم کردن 
هزینه تحصیلش در دانشگاه تهران، 
کارهای دانشجویی قبول می کرد و 
نقاشی می کشید، وارد سازمان محیط 
 زیست می شود. آن هم در دوره ای که 
سازمان قصد دارد با پرورش نیروی 
متخصص، کار روی موزه های تاریخ 
طبیعی را آغاز کند. او تمام توش و 
توانش را در این کار می گذارد و اولین 
موزه های تاریخ طبیعی را در ایران 
ایجاد می کند که از لحاظ کیفیت 
بصری و موفقیت در جذب مخاطب، از 
موزه های کشورهای پیشرفته چیزی 
کم ندارد. خسرو عمارلویی در سال 
64، طرحی از یوزپلنگ ایرانی را در 
زمینه قرمز می کشد. نقاشی روی 
زمینه قرمز یک مدل جهانی است که 
حیوانات در خطر انقراض را نشان و 
به مردم درباره آن هشدار می دهد. 
اما متاسفانه آن سال ها کسی به این 
موضوع اهمیت نمی دهد تا زمانی که 
زنگ خطر به صدا درمی آید و تعداد 
این یوزپلنگ ها انگشت شمار می شود. 
او این روزها مشغول دوباره کشیدن 
این طرح است. سال هاست به طور 
رسمی از سازمان حفاظت از محیط  
زیست خارج شده، اما ارتباطش 
را با این سازمان قطع نکرده است. 
او در گفت و گو با مجله »سرآمد« 
از مشکالت موزه ها در ایران، لزوم 
وجود موزه های تاریخ طبیعی و 
اهمیت محیط  زیست می گوید.
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ما یک موزه 
تاریخ طبیعی در 
سعدآباد داشتیم 
که بسیار موزه 
خوبی بود. قبل 
از پردیسان ما 
آن جا را ساخته 
بودیم. خیلی 
هم بازدیدکننده 
داشت و مردم 
از آن استقبال 
می کردند و 
پربازدیدترین 
موزه مجموعه 
سعدآباد بود. اما 
بعدها به خاطر 
یک نشستی چون 
فضا برای پذیرایی 
کم داشتند، آن 
موزه را گرفتند 
و خراب کردند

با دست خودم کار کردم. موزه قائم مقام فراهانی، 
هفت چنار  موزه  پردیسان،  موزه  سعدآباد،  موزه 
-اختصاصا برای شهرداری- و در شهرستان های 
خرم آباد،  زنجان،  رختشوی خانه  موزه  در  تبریز، 
ولی  و...  رشت  بوشهر،  اهواز،  ایالم،  سنندج، 
پردیسان  فقط  ندارند.  را  موزه  معنای  هیچ کدام 
واقع در پارک پردیسان واقعا موزه است. بهترین 
دولت  و  ساخته ام  حال  به  تا  که  است  موزه ای 
مهمان های خارجی را برای بازدید به آن جا می برد. 
ما آن جا نوآوری کردیم. اصال ما را آن زمان برای 
انجام همین کار استخدام 
دادند.  آموزش  و  کردند 
البته در بعضی شهرستان ها 
با امکانات قدیم کار کردیم 
موزه ها  این  دارند  االن  و 
در  می کنند.  بازسازی  را 
سالن  یک  ما  به  گذشته 
می خواستند  و  می دادند 
آن را تبدیل به موزه کنیم. 
ابتدا ساختمان  از  االن  اما 
طراحی  موزه  برای  را 

می کنند. 
به  شروع  که  زمانی   
کردید،  موزه ها  ساخت 
چه مشکالتی داشتید؟ 

این  به  را  موزه  اسم  ما 
دلیل انتخاب کردیم که به 
گوش مردم آشنا باشد. ولی 
بیشتر این ها موزه نیستند، 
نمایشگاه هستند. موزه یک 
آیتم هایی دارد که در اکثر 
موزه های تاریخ طبیعی ما 

آن آیتم ها وجود ندارد.
چه  آیتم ها  این   

هستند؟
باید  موزه ها  در  ما  مثال 
فایلینگ داشته باشیم و اصل کار موزه فایل هایی 
به موزه های  اگر  است که در آن قرار می دهند. 
می بینید  بروید،  مردم شناسی  یا  باستان شناسی 

که فایل هایشان یک  جای دیگر است و آن جاست 
تحقیقات  مرکز  موزه ای.  اشیای  از  است  پر  که 
آن جاست. دانشجو و هنرجو که می خواهد تحقیق 
را  فایل ها  آن  و  می رود  نمی رود.  سالن  به  کند، 
نگاه می کند. موزه تاریخ طبیعی هم از این قاعده 
مستثنا نیست. باید بخشی از داشته هایش را به 
نمایش بگذارد. درحالی که نمایشگاه هایی که ما 
عمدتا  ساخته ایم،  شهرستان ها  در  به خصوص 
همان بود و هر چه که بود، به نمایش درمی آمد 
و فایل و مرکز تحقیقات و پژوهش وجود نداشت. 
از شکل گیری  قبل  هم  تهران  در  ما  کمااین که 
موزه بزرگ چنین چیزی نداشتیم. اهل تحقیق 
و مطالعه به خارج از کشور می رفتند. به خصوص 
لندن. موزه های تاریخ طبیعی لندن، روی طبیعت 
ایران خیلی کار کرده اند. خود من زمانی که مدیر 
بودم، کلی جنگ و دعوا داشتم سر فسیل هایی 
که فرانسه از ایران برده بود و بعد از این که دادگاه 
الهه حکم داد و ما این ها را پس گرفتیم، یک روز 
که داشتیم چیدمان می کردیم، یکی از فسیل ها 
افتاد زمین و شکست و ما دیدیم که مقطعش 
مطالعه  را  اصلی  نمونه  یعنی  است.  فایبرگالس 
کردند و کپی اش را به ما دادند. تقریبا همه اش 

همین طور بود.
فقط  ساختید،  که  موزه هایی  تمام  بین   
تحقیق  و  مطالعه  محل  می تواند  پردیسان 

باشد؟
بله. یک موزه تاریخ طبیعی باید مرکز مطالعه و 
که  باشد  داشته  نمونه ها  جمع آوری  و  فایلینگ 
از  بخشی  و  کنند  تحقیق  آن جا  پژوهش گران 
دارایی اش را به نمایش بگذارد تا مردم بیایند و 
به خصوص بچه ها ببینند و عالقه مند شوند. عمده 
این کار نمایش هم به همین دلیل است که مردم 
عالقه مند شوند و از طبیعت کشور نگه داری کنند. 
وقتی که دوست داشته باشند، حفظ هم می کنند. 
ولی خب در مجموع اهمیت زیادی به این مسئله 
داده نمی شود. اما متاسفانه مشکالت بخش محیط 
انسانی مثل آلودگی هوا، زمین، آب و... حفاظت از 

محیط طبیعی را تحت الشعاع قرار داده است.
 در سال های کاری شما، اتفاق ناخوشایندی 
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در این زمینه افتاد؟ بی توجهی یا تخریب؟
ما یک موزه تاریخ طبیعی در سعدآباد داشتیم که 
بسیار موزه خوبی بود. قبل از پردیسان ما آن جا 
را ساخته بودیم. خیلی هم بازدیدکننده داشت 
و مردم از آن استقبال می کردند و پربازدیدترین 
موزه مجموعه سعدآباد بود. اما بعدها به خاطر یک 
نشستی چون فضا برای پذیرایی کم داشتند، آن 
موزه را گرفتند و خراب کردند. من خیلی ناراحت 
شدم. کاری که ما آن جا انجام دادیم، به معنای 
واقعی کلمه جهادی بود. اوایل انقالب بود و برق 
نداشتیم. ما از جنگل هیزم می آوردیم و در بشکه ها 
آتـش درست می کردیم تا کار نخوابد. خیلی از 
کسانی که با ما کار می کردند، رختخواب آورده 
بودند و همان جا می خوابیدند تا صبح اول وقت 
سر کار باشند. این موزه را ما 9 ماهه ساختیم. اما 
واقعا کار 9 سال بود. زیرزمین هایش پر از نمونه 
بود. همه این  ها به پردیسان منتقل شده است. 
این موزه خوشبختانه فضای نگه داری خوبی دارد، 
چون از همان ابتدا با دید موزه ای ساخته شده 
است. منحصر به حیات وحش ایران هم نیست. در 
برنامه مان این بود که موزه جدید در پردیسان را به 
شکل بخش های مختلف ایران درست کنیم و آن 
سالن قدیمی را به حیات وحش جهان اختصاص 

دهیم.
 اساسا روند شکل گیری موزه به چه شکل 

است؟
نمونه  اگر  می شود.  نمونه ها جمع آوری  ابتدا  در 
ساخته  موزه  هیچ وقت  باشد،  نداشته  وجود 
که  وقتی  تا  هنری.  نمایشگاه  مثل  نمی شود. 
باشم، نمی توانم چند  تابلو نداشته  من 40، 50 
تا را انتخاب کنم و نمایشگاه بزنم. سازمانی که 
می خواهد موزه بزند هم باید در ابتدا نمونه های 
و  دسته بندی  را  آن ها  و  کند  جمع آوری  خوب 
طبقه بندی کند و از بین آن ها نمونه هایی را برای 

نمایش عمومی انتخاب کند.
موزه ها صحبت  در  فایلینگ  درباره  شما   
کردید و گفتید اصل موزه همین است. چه 
مشکلی در کشور ما وجود دارد که در زمینه 

فایلینگ ضعیف هستیم؟

خیلی  ما  است.  جمع آوری  بحث  همان  مشکل 
بیشتر  که  چیزی  آن  و  می کردیم  کار  متمرکز 
اگر 10 کارشناس  بود.  به چشم می آمد، تهران 
به  وقتی  و  می کردند  کار  تهران  در  داشتیم، 
شهرستان می رفتند و نمونه جمع می کردند، همه 
را به تهران می آوردند و به آن شهرستان چیزی 
نمی رسید. بعضا این نمونه ها برای مطالعه بیشتر 
محققان  االن  می شد.  ارسال  کشور  از  خارج  به 
به  برسد  چه  هستند،  کم  خیلی  تهران  در  ما 
شهرستان ها. اگر بتوانند از دانشگاه کمک بگیرند 
و همکاری کنند، خیلی خوب است، اما متاسفانه 
خودبینی ها سبب شده تا ارتباط بین دانشگاه و 

سازمان محیط  زیست کم رنگ باشد.
زمینه  این  در  مدیریتتان،  سال های  در   

کاری انجام دادید؟
بیشتر سال های مدیریت من، هم زمان با سال های 
قرار  در شرایط جنگی  بود. کشور  مقدس  دفاع 
مسائل  دست  این  به  مردم  و  دولت  و  داشت 
سازمان  در  ما  چون  نمی کردند.  چندانی  توجه 
به اندازه کافی محقق نداشتیم، در همان ابتدای 
کارم برنامه ای را تدوین کرده و به استان ها داده 
بودم. استان ها وظیفه داشتند به محیط بان ها که 
از حیواناتی  بگویند  در طبیعت گشت می زنند، 
که به صورت طبیعی مرده اند و سالم هستند، هر 
چیزی که می توانند جمع آوری کنند و به تهران 
فرمالین  همیشه  ماشین هایشان  در  بفرستند. 
و الکل داشته باشند و از این ها محافظت کنند 
را  نمونه ها  این  تهران برسند. هم می شود  به  تا 
تاکسیدرمی کرد و هم می توان در همان محفظه 
به نمایش گذاشت. بسیاری از مارها را در الکل 
نمایش می دهند. متاسفانه عمر بخش نامه ها در 
ادارات ما بیشتر از 24 ساعت نیست. اما من این 
کار را ادامه دادم و هر ماه گزارش ها را می گرفتم 
که چه حیواناتی را گرفته اند و از هر کدام چند تا.

 از کجا باید بفهمیم حیوانی که مرده، سالم 
است و به درد این کار می خورد؟

اوست.  موی  حیوان،  جسد  بودن  سالم  عالمت 
مویش را بکشید، اگر کنده نشد، یعنی سالم است. 
متاسفانه ادارات ما در شهرستان ها دنبال کارگاه ها 
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و مسائلی از این دست نمی رفتند و خیلی آن را 
تشریفاتی می دانستند و در زمان اجرا این کارها 
تاکسیدرمی  کارگاه  اگر  می گذاشتند.  کنار  را 
نبود  الزم  می شد، حتی  برگزار  در شهرستان ها 
خودشان  بفرستند.  تهران  به  را  حیوانات  این 
می توانستند کار تاکسیدرمی را انجام دهند. چون 
تا به تهران  بسیار حساس است و ممکن است 

برسد، خراب شود.
شما،  مدیریت  سال های  بیشتر  گفتید   
هم زمان با سال های دفاع مقدس بود. در آن 

دوران چه مشکالتی داشتید؟
کشور در شرایط جنگی بود و نمی توانستیم انتظار 
زیادی داشته باشیم. مثال به خاطر دارم رئیس اداره 
محیط  زیست استان خوزستان در جلسات شورای 
استان شرکت نمی کرد. در همان زمان یک سفر 
به خوزستان کردم و از او خواستم چند نمونه در 
اختیارم بگذارد تا نمایشگاهی را در اهواز برپا کنم. 
این اتفاق افتاد. در این نمایشگاه نهنگ داشتیم که 
10 تا 14 متر طولش بود. روز افتتاحیه استاندار 
آمد و همه خیلی از این کار خوششان آمده بود، 
چون تا به حال چنین چیزی ندیده بودند. همان جا 
از او خواستند که دوباره در جلسات شورای استان 
شرکت کند. یا در آن زمان در برنامه بودجه ساالنه 
برای جمع آوری جوندگان،  می نوشتیم  ماموریت 
سوسمارها و... مدیران دیگر که اتفاقا دوستمان هم 
بودند، به ما می خندیدند که این همه سوسمار و 
خزنده این جا هست. همین ها را جمع کنید. آن 
موقع اهمیتش درک نشده بود. هنوز هم نشده است. 
جالب است بدانید بزرگ ترین فایل جوندگان ایران 
در لندن است. این نمونه ها توسط افسر انگلیسی 
جمع آوری شده که در زمان جنگ جهانی در غرب 
ایران حضور داشته. احتماال جنگ دوم جهانی بوده 

که انگلیس ها در غرب ایران پایگاه داشته اند.
ایجاد نمایشگاه در موزه  از  گفتید هدف   
شوند،  آشنا  طبیعت  با  افراد  که  است  این 
دوستش داشته باشند و از آن مراقبت کنند. 
وجود  کار  این  پشت  دیگری  اهداف  چه 
دارد؟ چرا روی این نمونه ها مطالعه و تحقیق 

صورت می گیرد؟

اصل مطلب همان آشنایی و حفاظت است. اما 
این  در  چیزی  کنیم؟  حفاظت  می خواهیم  چرا 
چیزی  هر  است.  نشده  خلق  بی دلیل  هستی 
جایگاه خودش را دارد. حتی مورچه  وظیفه مقرر 
در هستی دارد. مثال از فرانسه آمدند و گفتند ما 
می خواهیم قورباغه های تاالب انزلی را جمع کنیم 
کارشناس  زمان  آن  من  کنیم.  کنسرو  ببریم  و 
حقوقی بودم. یک مقدار این کار را کردند، اما بعد 
از چند ماه دیدند پشه منطقه را از بین برد. مردم از 
دست پشه ها دیوانه شده بودند. مطالعه که کردند، 
دیدند مشکل اصلی، جمع آوری قورباغه هاست که 
است.  تعادل زیستی شده  به هم خوردن  باعث 
طبیعت بسیار اهمیت دارد. دلیل خیلی چیزها 
این که  محض  به  می بینیم  اما  نمی دانیم،  ما  را 

دستکاری می شود، یک مشکلی ایجاد می شود.
نام  به  بزنم. زمانی گیاهی  برایتان  مثال دیگری 
آزوال را از خاور دور آوردند و گفتند این گیاه برای 
دام خوب است و می خواهیم آن را پرورش دهیم. 
این گیاهان را در تاالب انزلی ریختند. گیاه ظرف 
مدت کوتاهی چنان رشدی کرد که از دست آن ها 
تمام  پوشاند.  را  تاالب  تمام سطح  و  خارج شد 
به  آفتاب  چون  افتاد،  خطر  به  آب  زیر  حیات 
موجودات زیر آب نمی رسید. به همین خاطر این 
گیاه را به صورت صنعتی جمع کردند. آزوال در آن 
منطقه خیلی خوب بود، ولی دلیلی ندارد این جا 
هم جواب بدهد. این ها مسائل اکوسیستم است 
که در دنیا وابستگی هایی هست. به هر کدام که 
دست بزنید، نتایجی را در پی دارد. این  ها رازهای 
طبیعت هستند که خیلی هایش را بشر نمی داند. 

مهم این است که حفظ شود.
مثال هایی از این دست در کشور ما بسیار است. 
مثل این که بیشتر گیاهانی که ما در طبیعت ایران 
داریم، طبی است، اما مردم این ها را برای سوزاندن 
جمع می کنند. بعضا بیل می زنند و گیاه را ریشه کن 
اگر  شود.  ریشه کن  نباید  درحالی که  می کنند. 
می خواهند استفاده کنند هم باید طوری باشد که 
گیاه برای سال بعد هم قابل استفاده باشد. وقتی 
دام را در طبیعت رها می کنند، به خصوص بز، این 
حیوانات گیاه را از ریشه می کنند. چیزی نمی گذرد 
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که آن زمین تبدیل به زمینی لم یزرع می شود و 
با اولین باران سیالب به راه می افتد. بنابراین این 
مطالعه ها به این دلیل است که خواص هر موجودی 
را در طبیعت بشناسیم و بفهمیم چطور می توانیم 
آن ها را حفظ کنیم. اگر مردم این ها را یاد بگیرند، 
به نفع خودشان است و اگر به طبیعت آسیب بزنند، 
اولین ضرر را خودشان می بینند. حداقل این را به 
جوانان و کودکانمان یاد بدهیم. آینده در دستان 
این هاست. اگر از طبیعت محافظت نکنیم، واقعا با 

فاجعه روبه رو خواهیم شد.
 ما نسبت به گذشته در این مورد پیشرفتی 

داشته ایم؟
ایجاد  و  تحقیق  و  مطالعه  مسلما  ببینید  خب 
این  است.  بوده  تاثیرگذار  دانشگاهی  رشته های 
تاثیرات کلی روی افراد یک مقدار امیدوارکننده 
است. البته همه این ها به مرور اتفاق افتاده است. 
خود افراد عالقه مند شده اند و به صورت داوطلبانه 
کار می کنند. االن ان جی اُهای بسیاری در زمینه 
فعالیت  خودجوش  صورت  به  محیط  زیست 
به  دسترسی  شرایط  حاضر  حال  در  می کنند. 
منابع مطالعاتی بیشتر شده است. ایجاد رشته های 
دانشگاهی بچه ها را عالقه مند کرده است و واحد 

تاکسیدرمی را در دانشگاه ها داریم.
موزه های  تاسیس  در  را  اصلی  مشکل   

تاریخ طبیعی چه می دانید؟

در حال حاضر من به صورت مشاور غیررسمی به 
سازمان می روم. مهندس انوشیروان نجفی از من 
خواست به سازمان بروم و آن ها نیرو بگیرند و من 
در سازمان  را  کارم  من  که  زمانی  دهم.  آموزش 
شروع کردم، در بخش آتلیه نقاشی پنج نفر حرفه ای 
بودیم. االن یک نفر غیرحرفه ای کار می کند. بخش 
مجسمه سازی، سه نفر حرفه ای بودند که یکی از 
آن ها استاد لواسانی بود که االن یک غار- موزه دارد. 
بخش تاکسیدرمی 17، 18 نفر نیروی فنی حرفه ای 
داشت. االن مجموعا سه، چهار نفر نیرو دارد که 
دو نفر آن ها هنری هستند و یکی، دو نفر هم در 
کار دباغی و تاکسیدرمی. کال سازمان محیط  زیست 
باید در بحث آموزش و استخدام نیروی متخصص 
بازنگری کند تا این خأ پر شود. االن وقتی کار 
دارند، مجبور هستند پروژه ها را برون سپاری کنند 
و نیرو از بیرون سازمان بگیرند. درحالی که هزینه 
زیادی دارد. اگر خود سازمان نیرو پرورش دهد، 
هم هزینه کمتری خواهد داشت و هم هر وقت که 
خواست، نیروی متخصص در اختیار اوست. چون 
بیشتر دوران مدیریتم کشور در شرایط جنگی قرار 
داشت، هر بار که بودجه نویسی می کردم، این مسئله 
آموزش را می گذاشتم، اما خط می خورد. به همین 
دلیل هیچ وقت به بحث آموزش درست و جدی نگاه 
نشد. االن متاسفانه سازمان به فکر این بخش نیست 
.و مخصوصا در بخش موزه ها خأ آموزشی دارد
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و  کشـور  مدرسـه های  در  کـه  مشـکالتی 
خروجی هـای آن وجـود دارد، نشـان می دهـد 
بایـد بـرای اصـالح الگوهـای مدرسـه، فکـری 
در  کـه  مسـائلی  مهم تریـن  از  یکـی  کـرد. 
بسـیاری از مدارس، از نظرها دور مانده و به آن 
توجهـی نمی شـود، اخالق حرفه ای در مدرسـه 
اسـت. معلـم باید چـه رفتاری با بچه ها داشـته 
باشـد؟ چگونـه به آن هـا بیاموزد و چـه چیز را 
آمـوزش دهـد؟ دانش آمـوزان چـه وظیفـه ای 
دارنـد و چطـور می تـوان رعایـت اخـالق را بـه 
آن هـا یـاد داد؟ این هـا سـوال هایی اسـت کـه 
در نـگاه اول بـه عبـارت اخـالق حرفـه ای در 
مدرسـه، در ذهـن بیشـتر افراد نقـش می بندد. 
دکتـر فرامـرز قراملکـی و همـکاران او، دکتـر 
زینـب برخـورداری و فائـزه موحدی، بـا عنایت 
بـه این مسـئله مهـم به تازگـی کتـاب »اخالق 
حرفـه ای در مدرسـه« را تدویـن کرده انـد کـه 
بـا وجـود تمـام انتقادهایـی کـه بـه ایـن اثـر 
وارد اسـت، امـا قدمی موثـر در باز کـردن باب 

گفت و گـو و تحقیـق در کشـور اسـت. 
در  حرفـه ای  »اخـالق  کتـاب  معرفـی  بـرای 
محتـوای  بـا  مخاطبـان  آشـنایی  و  مدرسـه« 
چهارشـنبه  روز  عصـر  قلـم  اهـل  سـرای  آن، 
چهـارم مـرداد مـاه، میزبـان جمعی از اسـاتید 
و عالقه منـدان بـود تـا از ایـن کتـاب رونمایـی 
شـود. در ایـن مراسـم نویسـندگان ایـن کتاب 
حضـور داشـتند و سـخنرانان در جلسـه دکتـر 

حمیدرضـا نمـازی و زکریـا یازرلـو بودنـد.
حمیدرضـا نمـازی کـه اجـرای مراسـم را نیـز 
بـر عهـده داشـت، در ابتـدا اشـاره کوتاهـی به 
متـن کتـاب و نـکات اشاره شـده و مغفـول در 
آن داشـت و پـس از او دکتـر یازرلـو بـود کـه 
بـه بررسـی کتـاب از زوایای مختلـف پرداخت. 
او کـه پیش تـر سـمت مدیـر کلـی آمـوزش و 
پـرورش اسـتان تهـران را بـر عهـده داشـته، از 
جزئیـات ایـن کتـاب و نقـاط قـوت و ضعـف 
آن سـخن گفـت. زکریـا یازرلـو صحبـت خـود 
را بـا تاکیـد بـر ویژگی هـای متمایـز محتوایـی 
ادامـه  در  و  کـرد  آغـاز  کتـاب  سـاختاری  و 

گفـت: »بایـد دیـد کتـاب »اخـالق حرفـه ای 
در مدرسـه« در پاسـخ بـه کـدام نیـاز مدرسـه 
طراحـی و تدویـن شـده اسـت؟ و پـس از آن 
بررسـی کرد کـه آیا مولفـان در انجام ماموریت 
خـود در تامیـن نیاز مدرسـه موفـق بوده اند؟«

او در پاسـخ به سـوال اول، بخش هایی از کتاب 
را خوانـد که نشـان دهنده دغدغه نویسـندگان 
ایـن اثـر بـوده اسـت. بـه گفتـه دکتـر یازرلـو، 
کیفیـت آموزشـی و بهره وری که عبارت اسـت 
از کارایـی و اثربخشـی، اصلی تریـن مسـئله ای 
ایـن کتـاب شـده  نـگارش  اسـت کـه سـبب 

ست. ا
دروس  درصـد  بـر  مـروری  ادامـه  در  او 
اختصاصـی در قبولی هـای کنکـور کارشناسـی 
داشـت و بـا توجه بـه آمار ارائه شـده، مفاهیمی 
مثل کیفیت آموزشـی و امانـت داری معلمان را 

قابـل درنـگ دانسـت.
اصلـی کتـاب  را هـدف  تغییـر  ایجـاد  یازرلـو 
الگویـی  »نویسـندگان  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 
بـه  کـه  کرده انـد  کتـاب طراحـی  ایـن  در  را 
شـکلی ناهشـیار تغییـر را در خواننـده ایجـاد 
می کنـد. آن هـا در قـدم اول افزایـش و اصـالح 
دایـره لغـات خواننـدگان را انجـام دادنـد و در 
اصـالح  و  بـه سـاخت  بعـدی شـروع  مرحلـه 
این کـه  مثـل  کردنـد.  مخاطـب  انگاره هـای 
تفـاوت شـغل و حرفه در چیسـت؟ چه تمایزی 
بیـن خودانـگاری و خودشناسـی وجـود دارد؟ 
اقتـدار بـا قدرت نمایـی چـه فرقـی دارد؟ و... 
نقطـه قـوت کتـاب در ایـن اسـت کـه مسـائل 
ذهن سـاخته و مفهومـی را مـورد توجـه قـرار 
نـداده و متـن کتـاب بـرای خواننـده ملمـوس 
اسـت و بـا آن احسـاس نزدیکـی می کننـد.«

او »اخـالق حرفـه ای در مدرسـه« را سرشـار از 
گزاره هـای علمـی- کاربـردی و بسـیار منظـم 
آن  ویژگی هـای سـاختاری  دربـاره  و  دانسـت 
افـزود: »کتـاب بـا مهـارت خوبـی آغـاز شـده 
اسـت کـه در همـان ابتـدا خواننـده را جـذب 
قابـل  کتـاب  ایـن  در  ادب  رعایـت  می کنـد. 
نوشـتن  بـرای  کـه  قلمـی  و  اسـت  تحسـین 
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ایـن کتـاب اسـتخدام شـده، به شـدت حرمـت 
هم چنیـن  اسـت.  کـرده  حفـظ  را  انسـان ها 
ایـن کتـاب بـا وجـود بـار فلسـفی کـه دارد و 
در آن مبانـی و تئوری هـا و واژگان ایـن حـوزه 
اسـتفاده شـده اسـت، امـا پـس از هـر بخـش 
گنجانـده شـده  مدرسـه  در  تجربـی  گـزارش 
تـا بـا متناظرسـازی نـکات گفته شـده بـا ایـن 
تجربیـات، بـه درک مخاطـب کمک کنـد. این 
را  حرفـه ای  پرسـش هایی  درنهایـت  کتـاب 
در پایـان برخـی فصـول قـرار داده اسـت کـه 
مجمـوع این ها سـبب می شـود خواننـده کتاب 
را درونی سـازی کنـد و اثـر آن ماندگار شـود.«
پـس از او دکتـر نمـازی بـار دیگر بـه تفصیل، 
دربـاره کتـاب »اخـالق حرفـه ای در مدرسـه« 
صحبـت کرد. بـه گفتـه او این کتـاب به عنوان 
کتـاب درسـی واحـد تعلیـم و تربیت دانشـگاه 
انتخـاب شـده و ایـن نشـان از موفقیـت کتاب 
در مدتـی کوتـاه دارد. حمیدرضـا نمـازی در 
ادامـه گفـت: »بـه نظر من ایـن کتـاب دو بعد 
را خـوب پوشـش داده اسـت. البتـه تصـور من 
ایـن اسـت کـه دکتـر قراملکـی و همـکاران او 
بعـدی، مجـددا  را در چاپ هـای  کتـاب  ایـن 
کـه  کتابـی  احتمـاال  و  می کننـد  ویراسـت 
مـا شـش، هفـت سـال دیگـر بـا ایـن عنـوان 
نوشـته  بـا  بسـیاری  تفاوت هـای  می بینیـم، 
حاضـر دارد و بسـیار قطورتـر از امـروز خواهـد 
بـود. بنابرایـن مـن نقدهایـم را مطـرح می کنم 
تـا در ویراسـت های بعـدی مـورد توجـه قـرار 

» . بگیرد
او در ادامـه به نقد این کتـاب پرداخت و افزود: 
»مـا نمی توانیـم اخـالق حرفه ای در مدرسـه را 
دانش آمـوزی  اخـالق  کـردن  پررنـگ  بـدون 
داشـته باشـیم. در کل کتـاب هـر چنـد نـگاه 
غیرمسـتقیم بـه اخـالق دانش آمـوزی وجـود 

داشـته، امـا کم رنـگ بـوده اسـت.«
زمیـن  مغـرب  در  کـه  را  تحقیقاتـی  نمـازی 
در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت، در کتـاب 
مهجـور دانسـت و گفـت: »در ایـن تحقیقـات 
نظریـات مهمـی مطـرح شـده، ماننـد اخـالق 

بـاور. بـه ایـن معنـا کـه تـا وقتـی کـه بـرای 
معلـم، مطلبی جـا نیفتاده و غیرمنطقی اسـت، 
هم چنیـن  کنـد.  القـا  دانش آمـوز  بـه  نبایـد 
اخـالق رقابـت در ایـن کتاب مغفـول مانده که 
دغدغـه بـزرگ مـدارس اسـت و جـا دارد تا در 

ویراسـت های بعـدی بـه آن توجـه شـود.«
جلـد  طـرح  را  کتـاب  مثبـت  ویژگی هـای  او 
موفـق، نداشـتن غلـط تایپـی، خوش خـوان و 
سـهل بودن بـرای مخاطب معلـم و توجه ویژه 
بـه نـگاه روان شناسـی اخـالق کـه در جامعـه 

غایـب اسـت، عنـوان کرد.
در پایـان دکتـر قراملکـی، یکی از نویسـندگان 
ایـن کتـاب، در توضیـح »اخـالق حرفـه ای در 
مدرسـه« گفـت: »نکته ای که امـروز در جامعه 
مـا بـه آن توجه نمی شـود، این اسـت که برای 
آمـوزش موثر اخـالق نیاز به تکنولـوژی داریم، 
ولـی تکنولـوژی آمـوزش در کشـور مـا غایـب 
اسـت. بـه همیـن دلیل من بـرای نوشـتن این 
کتـاب از خانـم فائـزه موحـدی کمـک گرفتـم 

کـه در ایـن زمینه تخصص داشـت.«
او کتاب »اخالق حرفه ای در مدرسـه« را کتاب 
بین رشـته ای و مبتنـی بـر مـدل تلفیق گرایانـه 
دانسـت و گفـت: »بـه همیـن علـت اسـت که 
شـما فقـط محصـول را می بینیـد، امـا نشـانی 
از مرزهـای بیـن رشـته ها در ایـن کتـاب پیـدا 

نمی کنیـد.«
ایـن اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تهـران، مسـئله 
بهـره وری ملـی را قصـه پرغصـه ای دانسـت و 
افـزود: »مـا منابع بسـیاری داریم، امـا مردم ما 
گرسـنه هسـتند. یادمـان باشـد که بهـره وری، 
آن.  هـدف  و  اصـل  نـه  اسـت  اخـالق  فایـده 
چـون اگر هدف باشـد، دیـدگاه مـا ابزارگرایانه 
می شـود و ایـن دیـدگاه برای اخـالق خطرناک 
می کنـد.  تهـی  درون  از  را  اخـالق  و  اسـت 
بنابرایـن مـا اخـالق را به خاطـر خـود اخـالق 

می کنیـم.« دنبـال 
در پایـان جلسـه، حاضـران بـه بیـان دیدگاه ها 
و  پرداختنـد  خـود  انتقادهـای  و  سـوال ها  و 

 .دکتـر قراملکـی بـه آن هـا پاسـخ داد
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آن چه در مجالت دانشجویی بیش از هر چیز اهمیت 
دارد، همکاری منسجم میان دانشجویان است. نوعی 
همکاری هم دالنه که می تواند ادامه پیدا کند و در 

آینده در صحنه های ملی، ارزش آفرینی کند.
دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  دانشجویان 
تحصیل  ابوریحان  ساختمان  در  هم  امیرکبیر 
می کنند و هم با چاپ مجله علمی دانش خود و 
سایر دانشجویان را افزایش می دهند. این مجله که 
به نام »افق« منتشر می شود، مضاف بر شماره های 
معمول، هر سال برای ورودی های دانشکده، یک 
در سال  ویژه نامه ای که  منتشر می کند.  ویژه نامه 
94 منتشر شده است، با متن خوشامدگویی آغاز 
می شود و دانشجویان می توانند در ادامه مصاحبه با 
دکتر مهیار نراقی، رئیس دانشکده و دکتر افشین 
تقوایی پور، عضو هیئت علمی را بخوانند. پس از آن 
در گزارشی به توصیف دانشگاه امیرکبیر می پردازد 
و از ویژگی ها و امتیازات پلی تکنیک تهران برای 
جدید الورودها پرده برمی دارد. در ادامه نوبت معرفی 
دانشکده مکانیک است که کار خود را از سال 1336 
شروع کرده و از اولین دانشکده های پلی تکنیک تهران 
بوده است. در این گزارش پس از تاریخچه، می توان 
نگاهی به فضای دانشکده و فعالیت ها و افتخارات آن 
انداخت. برای آشنایی بیشتر دانشجویان با انجمن 
علمی مهندسی مکانیک و نشریه افق که زیر نظر 
همین انجمن منتشر می شود، شرح کوتاهی آمده 
است. هم چنین در مطلبی در مورد رشته مهندسی 
مکانیک و گرایش های مختلف آن شرح داده می شود. 
درنهایت ورودی ها پای حرف های یک دانشجوی 
موفق می نشینند و در مطالبی دیگر با تکنولوژی های 

دانشجویان ساختمان ابوریحان
هل افق  حمب

ن
معر�

روز و نرم افزارهایی که به حوزه درسی شان مربوط 
است، آشنا می شوند. ویژه نامه ورودی ها هر سال در 
32 صفحه منتشر و در پایان از تمام دانشجویان 

دعوت می شود تا با نشریه افق همکاری کنند.
در شماره های دیگر این مجله که مختص ورودی ها 
نیست، مطالبی از قبیل مصاحبه با دانشجویان برتر، 
گفت و گو با اساتید، مقاله های روز دنیا که به وسیله 
دانشجویان این دانشکده ترجمه می شوند، گزارشی 
از فعالیت های دانشکده مکانیک و برنامه ها، کارگاه ها 
و مسابقاتی که برگزار کرده، تازه های علم و فناوری 
و مقاالت تحقیق و پژوهشی دانشجویان منتشر 

می شود.
صاحب امتیاز مجله افق، انجمن علمی- دانشجویی 
قنبری دوست،  فاطمه  و  است  مکانیک  مهندسی 
سردبیری این مجله را برعهده دارد. تمام کارهای 
مجله، از صفحه آرایی و عکاسی تا ترجمه و تهیه 
مصاحبه و گزارش ها، برعهده دانشجویان دانشکده 

  .مکانیک است

ش
زار

گ

  رویـا کامـکار 
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ش
زار

گ

ان« یم توانند بکنند؟ وم »ساخت ا�ی ی چه مک� به م�ن ه های صنایع دس�ق و ه�ن
گ

اکراک

کارگاه هایی زنانه که تولیدشان
هم ملی است هم فرهنگی

 بهـاره بدیـعی 
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را  زنان  کس  هر  نظر  در  که  دلیلی  »اولین 
دستی  صنایع  کارگاه های  در  کار  سمت  به 
که  است  درست  است.  مالی  نیاز  می کشاند، 
وقتی می خواهیم از حوزه های کار هنری حرف 
را  هنرمند  دغدغه های  می کنیم  سعی  بزنیم، 
نمی توانیم  اما  کنیم،  پررنگ  چیز  هر  از  بیش 
دلیل  اصلی ترین  که  شویم  واقعیت  این  منکر 
زنان سرپرست خانوار  به خصوص  زنان،  »نیاز« 
اشتباه  البته  است.  کار  به  نیاز  مفهوم  همان 
صرفا  را  نیاز  که  است  این  آدم ها  از  بسیاری 
فراموش  و  می بینند  گروه  این  مالی  نیاز  در 
می کنند این زنان دچار فقر روحی هم هستند. 
آن ها نه فقط برای ادامه زندگی روزمره به پول 
دادن  نشان  برای  راهی  دنبال  که  دارند،  نیاز 
و  هستند  جامعه  به  خودشان  توانمندی های 
این چیزی فراتر از نیاز مالی آن هاست.« این ها 
سال  شش  امروز  می گوید.  سلمانپور  منیژه  را 
در  او  دستی  صنایع  کوچک  کارگاه  عمر  از 
در  هرچند  می گذرد.  کرمان  شریعتی  خیابان 
پنج  درنهایت  آن ها  کاری  روزگار  پرتیراژترین 
این  دوخت های  سفارش  خانوار  سرپرست  زن 
منیژه  می دهند،  انجام  را  کوچک  کسب وکار 
مهر حمایت ها شامل  ذره ای  اگر  که  دارد  باور 
حالشان شود، نه فقط صنایع دستی آن ها که 
تلفیقی از چرم ، پته کرمان و گلیم است رونق 
پیدا می کند، که می توان این قطعه های هنری 
همگان  به  ایرانی  فرهنگ  نماینده  به عنوان  را 
معرفی کرد و در کنار آن وضعیت روانی و مالی 

زنان بیشتری از منطقه را بهبود بخشید.
ساخت  از  حمایت  سایه مانده  در  بخش  شاید 
کاالی ایرانی هم همین باشد. حمایت از صنایع 
دستی و تولیدات محدود کارگاه های خانگی که 
این روزها تعدادشان کم نیست و دیگر فقط در 
محله های سنتی و کارگاه های کوچک تولیدی 
نمی خورند.  چشم  به  ایران  کنار  و  گوشه  در 
راهشان  که  ایرانی  تماما  و  جذاب  محصوالتی 
به  و  باز کرده اند  به صفحه های مجازی هم  را 
بازار  در  حیات  ادامه  بر  سعی  مختلف  اشکال 
دارند.  یک  و خارجی  داخلی  کاالی  رنگارنگ 

ایران«  این  »مید  اصطالح  شنیدن  با  زمانی 
تبریز،  فرش  فکر  به  می توانستیم  درنهایت 
به  اما  بیفتیم،  یزد  ترمه  و  اصفهان  میناکاری 
سختی هایی  وجود  با  روزها  این  می رسد  نظر 
میدان  دارد،  دستی  صنایع  عرصه  در  کار  که 
عرصه  به  ورود  با  توانسته  فرهنگ  و  هنر 
طراحی و ساخت کاالهای کاربردی، حال و روز 
بهتری پیدا کند. صنایع دستی ما که روزگاری 
خریداری آن ها برای هر کسی ممکن نبود، حاال 
را  خود  راه  کاربردی  و  روزمره  طراحی های  با 
باز کرده اند. دیگر  از آدم ها  به زندگی بسیاری 
قرار نیست برای داشتن گلیم های برجسته به 
میلیون  چند  و  برویم  بازار  گلیم فروشی های 
با طراحی  تومان خرج کنیم. یک کوله سنتی 
و  فرهنگ  نشان دهنده  و  فقط جذاب  نه  گلیم 
هنر بومی ایران است، بلکه کاربرد روزمره دارد 

و به عنوان کاالیی سنتی قابل  استفاده است. 

تولید  و  زنانه  خانگی  کارگاه های  پیوند 
صنایع دستی

کنج  از  عمدتا  که  خانگی  کارگاه های  این 
راه  و کم کم  متولد مي شوند  اتاق کوچک  یک 
اقتصاد  و  تولید  بزرگ تر  عرصه های  به  را  خود 
که  می شوند  گفته  مشاغلی  به  می کنند،  باز 
مهارت محور هستند. طبق تعریف وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پنج گروه بزرگ یعنی 
تولیدات  امور  دستباف،  فرش  دستی،  صنایع  
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  شیالت،  دامی، 
گیاهی،  تولیدات  امور  عشایری،  کشاورزی، 
و  فرهنگی  فعالیت های  و  خدمات  و  صنعت 
حاضر  حال  در  و  می شوند  طبقه بندی  هنری 
بیش از 200 شغل مختلف در این زمینه وجود 
از آن ها به دست زنان  دارد که بخش اعظمی 

ایرانی انجام می شوند. 
کوچک  صنایع  حوزه  به  ورود  حساب  این  با 
محصوالت  تولید  خانگی  کارگاه های  و  دستی 
ایرانی  زنان  با  ایرانی، عموما  فرهنگی و هنری 
پیوند خورده است. گروهی که این فضای کار 
شده  آن ها  برای  اشتغال زایی  موجب  فقط  نه 
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که به نظر می رسد حضور آن ها در عرصه های 
ماهر  مونا  است.  بخشیده  قوت  را  اجتماعی 
جوانی است که در هفت سال گذشته طراحی و 
ساخت زیورآالت دست ساز با نقش  و طرح های 
به  و  خانه  در  را  کار  می دهد.  انجام  را  ایرانی 
همراهی خواهرش شروع کرده و اکنون کارگاه 
تولیدی اش را به کمک زنان و دختران جوانی 
که با او کار می کنند، می گرداند. هرچند کمی 
از فضای بازار ایران ناامید است و تمام ترسش از 
آن است که به علت هزینه های معمول، مجبور 
به تعطیلی کارگاه صنایع هنری اش شود، با این 
حمایت  کارکردهای  درباره  او  از  وقتی  وجود 
می پرسم،  زنان  جامعه  برای  داخلی  تولید  از 
می گوید: »من شخصا تا کنون در مسیر کارم 
با موانعی علیه زن بودنم مواجه نشده ام. درست 
ایران  رسمی  نهادهای  و  بازار  فضای  که  است 
به  زنان  نظرم ورود  به  اما  عمدتا مردانه است، 
عرصه تولیدات کاالی ایرانی، به جامعه ما نشان 
داده که ما زن ها هم می توانیم پابه پای مردان 
در عرصه تولید ایرانی حرفی برای گفتن داشته 
باشیم. درست است که زنان کمتر به حوزه های 
اما  کرده اند،  ورود  بزرگ  تولیدی  و  صنعتی 
صنایع  زمینه  در  آن ها  کارآفرینی  و  مدیریت 
زنان  من  است.  نبوده  کم  محدود  و  کوچک 
زیادی را می شناسم که ایده های خالقانه خود 
را وارد صنایع دستی و هنری ایرانی کرده اند و 

اکنون مشغول به کار در این حوزه هستند.«
از سوی دیگر کارگاه های خانگی صنایع دستی 
برای  بی دغدغه ای  و  امن  مکان های  به  تبدیل 
زنان سرپرست خانوار شده اند. زنانی که به هر 
انجام کارهای  به  قادر  توانمندی  یا عدم  دلیل 
رسمی نیستند و حاال خواسته یا ناخواسته، چه 
داشته  را  سرزمینشان  هنر  و  فرهنگ  دغدغه 
و  مسیر حمایت  در  باشند،  نداشته  باشند چه 
ترویج کاالهای ساخت ایران قرار گرفته اند. به 
نظر می رسد با وجود کاستی هایی که صاحبان 
آن ها  از  فرهنگی  کوچک  کسب وکارهای  این 
ناله می کنند، فضای اشتغال زایی برای زنان در 
این حوزه رشد قابل توجهی داشته است. ستاد 

در  خانوار هم  زنان سرپرست  از  توانمندسازی 
چند سال گذشته کارگاه های کوچک و بزرگی 
برای حمایت از این زنان راه اندازی کرده است. 
تولیداتی که اگر در نگاه اول منبعی برای کسب 
جامعه  آسیب پذیر  و  ضعیف  گروه  این  درآمد 
باالتر خدمتی در راستای  از یک دید  هستند، 
تولید ایرانی به شمار می روند و بار ترویج میراث 
فرهنگی و هنری کشور را بر دوش می کشند. 

خوبی  خبرهای  کشور  ارقام  و  آمار  چند  هر 
نمی دهند،  خانوار  سرپرست  زنان  روزگار  از 
زیست  وضعیت  بهبود  برای  تالش  بااین حال 
کارگاه های  و  خانگی  مشاغل  مدد  به  آن ها 
که  آماری  دارد.  ادامه  تولیدی  کوچک 
و  زنان  امور  معاون  موالوردی،  شهیندخت 
می گوید  کرده،  اعالم  رئیس جمهور،  خانواده 
کشور  در  خانوار  سرپرست  زنان  از  درصد   82
مرکز  توسط  که  هم  دیگری  آمار  بی کارند. 
 21 از  می کند  اعالم  شده،  منتشر  ایران  آمار 
میلیون   2 کشور،  در  موجود  خانوار  میلیون 
نظر  از  هستند.  زن-سرپرست  خانوار   500 و 
اقتصادی خانواده های دارای سرپرست زن، در 
سطح پایینی قرار دارند، به طوری که 43 درصد 
دارند.  قرار  درآمدی  پایین  دهک  دو  در  آن ها 
این عددها حکایت از وضعیت نابسامان زندگی 
گروهی از جامعه دارد که شاید یکی از کمترین  
کارهایی که می توان برای بهبود معیشت آن ها 
زندگی  مالی  توان بخشی  به  کمک  داد،  انجام 
آن ها از طریق حمایت از تولیدات کارگاه هایی 

است که آن ها می چرخانند.
منیژه سلمانپور می گوید: »همه ما برای بودن 
و ادامه دادن به پول نیاز داریم و هر کداممان 
زنان  می کنیم.  انتخاب  یافتنش  برای  راهی 
سرپرست خانوار معموال توانمندی زیادی برای 
در  کار  فضای  ندارند.  اداری  و  کارهای رسمی 
شیوه های  بهترین  از  یکی  خانگی  کارگاه های 
را  این  بگذارید  آن هاست.  برای  درآمدزایی 
زنان  با  دستی  صنایع  کار  که  کنم  اضافه  هم 
ظرافت و تنوع بیشتری دارد. معموال زنان حین 
از  خروجی  تنوع  برای  بیشتری  ایده های  کار 
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خودشان نشان می دهند و اصل صنایع دستی 
هم همین است. این که هر بار هنرمند با ذهن 
خود تغییری در محصول ایجاد کند. هیچ کدام 
از کیف های تولیدی ما در عین شباهت به هم، 
بودن  منحصربه فرد  نیستند.  هم  مثل  دقیقا 
و  آن  زنانه  ویژگی  من  نظر  به  دستی  صنایع 

حضور سلیقه و ذهن زنانه در آن است.«
در کارگاه زیورآالت مونا ماهر زنان و دخترانی 
نیاز  هنر،  به  عالقه  بر  عالوه  که  می کنند  کار 

کسب  برای  منبعی  به 
درآمد و استقالل دارند. 
او می گوید: »این حس 
امن  فضای  یک  در  که 
برای  امکانی  کوچک  و 
دختران  مالی  استقالل 
محدود،  هرچند  جوان، 
فراهم کرده ام، احساس 
می دهد.  من  به  خوبی 
انتظار  آن ها  از  من 
من  اندازه  به  که  ندارم 
محصولی  تولید  دغدغه 
را  بومی  و  ایرانی  تماما 
داشته باشند، اما همین 
با  که  را  شغل  این  که 
ارتباط  در  هنر  عرصه 

چون  می کند.  کفایت  برایم  برگزید ه اند،  است، 
همه ما درنهایت در یک مسیر مشغول هستیم 

و آن ساخت محصول وطنی است.«

برای  جایی  دستی،  صنایع  محصوالت 
نفس کشیدن فرهنگ ایرانی

صنایع  به  آوردن  روی  لزوم  آن چه  شاید 
را  ایران  ساخت  هنری  محصوالت  و  دستی 
و  فرهنگی  صفت  شدن  همراه  می کند،  مهم  
هنری در کنار آن ها باشد. مختصات سرزمینی 
با  را  ما  فرهنگ  می کنیم،  زندگی  آن  در  که 
روبه رو  دستی  صنایع  از  گسترده ای  طیف 
دورافتاده  کارگاه های  از  کم کم  که  است  کرده 
خود خارج می شوند و چند سالی است که به 

و میان هزاران محصول  پیدا کرده اند  راه  بازار 
وارداتی و صنعتی خودنمایی می کنند. حتی به 
حمایت  عدم  یا  حمایت  از  فارغ  می رسد  نظر 
سازمان های صنایع دستی،  و  نهادهای رسمی 
است.  کرده  پیدا  بیشتری  ضمانت  حیاتشان 
چراکه تولیدکنندگان و صنایع تولیدی خرد و 
نوپا را به خود جذب کرده اند. حتی اگر سود و 
سرمایه شان هم محدود باشند، چون دغدغه ای 
ورای صرف تولید و فروش دارند، هم چنان به 

فعالیت خود ادامه می دهند. پیوند صنایع دستی 
با المان های فرهنگی و هنری تولیدکنندگانی را 
دنبال  به  نه فقط  به خود مشغول می دارد که 
هستند،  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  تولید، 
به  فرهنگی  و  بومی  محصولی  می خواهند  که 

مخاطب معرفی کنند.
و  دستی  صنایع  از  حمایت  که  همین جاست   
کارگاه های کوچک و خانگی ساخت آن ها هم 
معنا پیدا می کند. پشتیبانی مادی و معنوی از 
کاالی  تولید  از  حمایت  معنای  به  صرفا  آن ها 
داخلی نیست، بلکه حمایت از بازتولید فرهنگ 
است.  داخلی  محصول  قالب  در  ایران  هنر  و 
محصوالت  شاید  است  معتقد  سلمانپور  منیژه 
هنری آن ها هرگز نتوانند ادعای رقابت با بازار 
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محصوالت وارداتی را داشته باشند، با این حال 
صنایع  محصوالت  شدن  کاربردی  و  خالقیت 
هستند،  عناصری  همان  ایران  امروز  دستی 
در  آن ها  به  استقبال  افزایش  احتمال  که 
مرحله  به  ما  کار  »اگر  می کنند:  تضمین  بازار 
انتظار  نمی توان  قطعا  شود،  ختم  کیف دوزی 
زیادی نسبت به استقبال از آن در بازار داشت. 
نه  و  داریم  نه  بازار  با  رقابت  ادعای  ما  ببینید 
عامه  ما  مخاطبان  باشیم.  داشته  می توانیم 
نیستند و گروه های خاصی هستند که  جامعه 
می گردند.  ویژه  هنری  محصول  دنبال  فقط 
کاربردی  خیلی ها  برای  ما  کیف دوزی  شاید 
در  ما  فراگیرتر  و  جذاب  محصول  اما  نباشد، 
است  و حکاکی  معرق کاری  حال حاضر همان 
و  است  گرفته  قرار  زیادی  استقبال  مورد  که 
زمینه  این  در  ما  کارگاه  تنها  کرمان  در  امروز 

فعال است.« 
مونا ماهر هم که اکنون صاحب کارگاه ساخت 
زیورآالت است، باور دارد که جوانان عمده ترین 
ساخت  فرهنگی  و  هنری  کاالهای  مخاطبان 
ایران هستند، چراکه هم دوست دارند خودشان 
را به عنوان نماینده فرهنگ ایرانی معرفی کنند 
و هم این اجناس مطابق سلیقه آن ها طراحی 
»به  می گوید:  این باره  در  او  می شوند.  تولید  و 
نظر من در سال های اخیر سطح سلیقه مردم 
تغییر کرده است. مردم به دنبال کاالی خاص 
ایرانی و محصوالت  می گردند و صنایع دستی 
خصوص  به  مشتریان  از  بسیاری  برای  هنری 
جوانان راضی کننده هستند. ببینید یک زمانی 
و  بودند  گران قیمت  خیلی  ما  دستی  صنایع 
فکر کنم  این  به  نمی توانستم  نوعی  من جوان 
که صنایع دستی کشورم را بخرم و در خانه ام 
تا  گذشته  سال های  در  وضعیت  باشم.  داشته 
من  نظر  به  مثال  که  است.  شده  عوض  حدی 
هنری  کاالهای  تولید  گسترش  دالیل  از  یکی 
راه اندازی  تهران  در  حداقل  ایرانی  فرهنگی  و 
جایی  است.  بوده  پروانه  پارکینگ  بازار  جمعه 
اجاره  را  ارزان قیمت  غرفه های  شهرداری  که 
می دهد و فضایی برای جوانان، زنان و بسیاری 

برای  از کسب وکارهای صنایع دستی و هنری 
به  است.  آمده  وجود  به  محصوالتشان  فروش 
نظر من هر چه محصوالت ایرانی بیشتر تولید 
شوند و در دسترس مردم در بازار قرار بگیرند، 
درست  می شود.  فراهم  آن ها  رشد  برای  فضا 
هستند  اجناس خاص  دنبال  جوانان  که  است 
سبد  به  را  راهشان  دارند  ایرانی  محصوالت  و 
مردم  عموم  اما  می کنند،  باز  آن ها  مصرفی 
همان چیزی را می خرند که در بازار می بینند 
و در بازار ما عمدتا کاالهای چینی خودنمایی 
تولیدات  همین  زمانی  اگر  حاال  می کنند. 
را  راهشان  ایرانی  هنری  محصوالت  و  کوچک 
به بازار کشور باز کنند، واقعا وضعیت تولید ما 

جابه جا خواهد شد.«

صنایع  حال  شامل  که  بی مهری هایی 
دستی می شوند

وقتی شماره منیژه سلمانپور را می گیرم و خودم 
را معرفی می کنم، قبل از آن که سوالی بپرسم، 
سر درددلش باز می شود و می گوید: »بگذارید 
من اول از شما بپرسم که آیا اساسا حمایتی از 
تولیدات داخلی در عرصه صنایع دستی انجام 
گفت وگویمان  این که  برای  می دانم  می شود؟« 
ادامه پیدا کند، باید پای درددل هایش بنشینم 
و بگذارم در کنار همه حمایت هایی که خودش 
از ورود زنان به عرصه صنایع فرهنگی و هنری 
هم  بی توجهی ها  و  کاستی ها  از  ایران می کند، 
بگوید. او ادامه می دهد: »امروز همه ما می دانیم 
که بیش از مردان، زنان وارد این حیطه کاری 
نسبتا  کنید،  فکر  که  دلیلی  هر  به  و  شده اند 
فعال  زنان  برای  راه  اما  می کنند،  عمل  موفق 
پرپیچ وخم  واقعا  دستی  صنایع  عرصه  در 
تخصصی ام  رشته  زن  یک  به عنوان  من  است. 
نبوده و روان شناسی خوانده ام. من دوران  این 
کار می کردم  با رشته خودم  متناسب  کوتاهی 
که  است  هنر شدم. درست  دنیای  وارد  بعد  و 
تمایل و عالقه ام به دنیای هنر سنتی مرا به این 
از  یکی  که  بگویم  بی تعارف  اما  کشاند،  سمت 
دالیل دیگرش کار پیدا نکردن در رشته خودم 
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بود. اما باید بگویم کارآفرینی نیازمند امکانات 
ابتدایی است که اگر سرمایه شخصی برای آن 
وجود نداشته باشد، به حمایت بیرونی و دولتی 
نیازمند است و من از همان ابتدای کار تا امروز 

حمایتی از نهادهای دولتی ندیدم.«
مونـا ماهـر هـم در تاییـد وضعیـت نامتعادلـی 
کـه هم چنـان بـر بازار کشـور و صحنـه واردات 
محصـوالت خارجـی حاکـم اسـت، می گویـد: 
»تولیدکننده هـای بـزرگ و کوچـک در بـازار 
صنایـع  تولیـد  وضعیـت  بهبـود  بـرای  ایـران 
االن  شـوند.  متحـد  هـم  بـا  بایـد  دسـتی 
معمـوال  بـزرگ  مغازه دارهـای  و  بازاری هـای 
کـه  را  کـه جنسـی  نمی رونـد  ایـن  بـار  زیـر 
مـا تولیـد کرده ایـم، بخرنـد و بفروشـند. هـر 
چـه بـه آن هـا می گوییـم کـه مـواد سـازنده 
توجهـی  آن هـا  اسـت،  ایرانـی  تمامـا  مـا  کار 
نمی کننـد. چـون می تواننـد کاالی بی کیفیـت 
بـا طرح های نسـبتا مشـابه را به شـکل انبوه از 
چیـن وارد کننـد و بفروشـند. بـازار حامـی مـا 
نیسـت. نهادهای رسـمی هم چنـدان حمایتی 
نمی کننـد. به همیـن خاطر مـا تولیدکنندگان 
کوچـک کـه عمدتـا کارمـان سـاخت محصول 
خودمـان  اسـت،  ایرانـی  فرهنگـی  و  هنـری 
و  بکنیـم  خودمـان  حـال  بـه  فکـری  بایـد 
متاسـفانه مـا سـرمایه و توانمنـدی ایسـتادگی 
در برابـر بـازاری را کـه 60، 70 درصـد اجناس 
اروپایـی اش هم سـاخت چین هسـتند، نداریم. 
بـازار دنبـال منافعش اسـت و کاری به حمایت 

از تولیدکننـده کوچکـی مثـل مـا نـدارد.
به نظر من هیچ نظارتی روی بازار وجود ندارد 
اگر هم هست، کارآمد نیست. چون هر روز  و 
بیشتر  چینی  بی کیفیت  محصوالت  واردات 
گفتم،  که  پروانه   پارکینگ  همین  می شود. 
واقعا تا مدت طوالنی بازار فروش صنایع دستی 
ایرانی بود و بعضی غرفه داران از شهرهای دور 
هم برای فروش به آن جا می آمدند. هنوز هم به 
اسم بازارچه صنایع دستی و هنری ایرانی کار 
می کند، اما از وقتی که شهرداری آن را دست 
پیمان کاران داده، تعداد غرفه ها در این فضای 

امکان نفس  تا رسیده و دیگر  به هزار  محدود 
کشیدن هم در آن وجود ندارد. از طرف دیگر 
صنایع  بازار  به  را  راهشان  چینی  محصوالت 
دستی ایرانی هم باز کرده اند و با قیمت ارزان و 
جنس کم کیفیتی که مشتری آن را تشخیص 
نمی دهد، در فضایی هم که با نام فروش کاالی 
ما  به  است،  مشغول  ایرانی  هنری  و  فرهنگی 

اجازه کارمان را نمی دهند.«

و  دستی  صنایع  تولیدکنندگان  رسالت 
هرنی چیست

یک  به عنوان  رسالتش  درباره  ماهر  مونا  از 
تولیدکننده محصوالت هنری ایرانی می پرسم و 
می گوید تولیدکننده ایرانی چه در سطح کالن 
و چه کارگاه کوچک باید همواره خودش را از 
دست  در  را  ایران  بازار  که  بی کیفیتی  جنس 
گرفته متمایز کند و به نظر او اولین راه برای 
ادامه حیات محصوالت هنری و صنایع دستی 
است.  کیفیت  بهبود  و  حفظ  بازار،  در  ایرانی 
»اگر من به عنوان کارآفرینی که صنایع دستی 
تولید می کند، بخواهم برندم را به جامعه ایرانی 
بشناسانم، باید کیفیت محصوالتم را حفظ کنم، 
وگرنه مشتری فقط یک بار از من خرید می کند 
می رود.  وارداتی  جنس  همان  سراغ  به  بعد  و 
وظیفه من تولیدکننده این است که در مقابل 
شدن  برند  و  بسازم  ایرانی  برند  خارجی،  برند 
کنار  در  باید  نیست.  سادگی ها  همین  به  هم 
را  تولیداتم  کنم،  بیشتر  را  سرمایه ام  کیفیت، 
گسترده تر ادامه بدهم و تبلیغات داشته باشم. 
کوچک  تولیدکنندگان  می کنم  فکر  البته  که 
شبکه های  مدد  به  سال ها  این  در  خانگی  و 
خیلی  واقعا  اینستاگرام  و  تلگرام  و  مجازی 
و  بیندازند  جا  را  خودشان  توانسته اند  خوب 
از  یکی  نظر من  به  بفروشند.  را  محصوالتشان 
تبلیغات  عرصه های  نامحدودترین  و  بهترین 
تبلیغات  برای  پولی  که  دستی  صنایع  برای 
است.  مجازی  فضای  همین  ندارند،  رسمی 
جایی برای تبلیغ رایگان و رساندن محصوالت 
 ».به دست مخاطبانی از همه جای ایران
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و چطور  سالی  چه  از  کاراپاالیه  شرکت   
فعالیت خود را آغاز کرد؟

ما در سال 83 و در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان کار این شرکت را شروع کردیم. من از 
ابتدا چرخه آب برایم دغدغه بود. این که چطور 
می شود پساب های صنعتی یا فاضالب را طوری 
آسیبی  و  برگردد  طبیعت  به  که  کرد  تصفیه 
به منابع زیرزمینی نزند و آن ها را آلوده نکند. 
برای  و  داشتم  نساجی  کارشناسی  زمان  آن 
نفتی  فرایندهای  طراحی  رشته  فوق لیسانس 
کمک  همسرم  کار  این  در  کردم.  انتخاب  را 
بسیاری به من کرد و همیشه همراهم بود. او 
و  فوق لیسانس  و  دارد  پتروشیمی  کارشناسی 
آب  گرایش  زیست،  محیط   مهندسی  دکترای 

و فاضالب.
ــوالت آن  ــرکت و محص ــاره کار ش  درب

ــد؟ ــح می دهی توضی
مثل  صنعتی  پساب های  کردن  فیلتر  ما  کار 
هم چنین  و  و...  رنگرزی  نساجی،  صنعت 
است.  انسانی  و  شهری  فاضالب  فیلتراسیون 
زیرزمینی  منابع  می شود  سبب  تصفیه  این 
که  رودخانه هایی  و  نشوند  آلودگی  دچار  آب 
از  ما  کار  بیفتند.  جریان  به  شده اند،  خشک 
پیدا  اما کم کم گسترش  نقطه شروع شد،  این 
کرد و در حال حاضر فیلتراسیون و جداسازی 
انجام  بنزین  مثل  نفت  سبک  برش های  برای 

می دهیم.
 چــه فرقــی بیــن فیلتراســیون و 

اســت؟ جداســازی 
محصوالتی  خالص سازی  نوعی  به  فیلتراسیون 
است.  و...  اتیلن گلیکول  آمین ها،  بنزین،  مثل 
اما  می شود.  پاک  معلق  ذرات  مرحله  این  در 
می کند  جدا  محصول  از  را  موادی  جداسازی 
در  مثال  چسبیده اند.  آن  مولکول های  به  که 
بنزین  مولکول های  به  آب  مولکول های  بنزین 

می چسبند و ما باید این ها از هم جدا کنیم.
 کارتان را چطور شروع کردید؟

از  یکی  در  می کرد.  کار  نیروگاه  در  همسرم 
چون  بودند،  برخورده  مشکلی  به  واحدها 

در روزگاری که بسیاری از 
فارغ التحصیالن جوان در پی 
استخدام های دولتی هستند، زنی با 
سابقه و درآمد خوب، کارش را رها 
می کند و قدم در راهی می گذارد 
که آینده اش مبهم است، اما آن را 
دوست و به کاری که می کند، ایمان 
دارد. معصومه عربیان، مدیرعامل 
شرکت کاراپاالیه که در شهرك علمی 
و تحقیقاتی اصفهان مستقر است، 
می گوید در این مسیر کمک های 
همسرش و تیمی که او را همراهی 
کرده، در گرفتن نتیجه مطلوب بسیار 
موثر بوده است. عربیان این روزها 
با وجود مشکالتی که شرکت های 
دانش بنیان دارند و پیشنهادهای 
کاری خوبی که به او شده، هم چنان با 
عالقه و امید کارش را ادامه می دهد.
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مصرف  و  نمی شد  انجام  درست  فیلتراسیون 
آب باال رفته بود. به همین  خاطر توربین ها که 
مشکل  دچار  می کنند،  کار  آب  بخار  با  اساسا 
شده بودند. ما هم با همراهی بخش تحقیقات 
وزارت نیرو، فیلتری برایشان طراحی کردیم و 
باشد و  ساختیم که هم مشکل هزینه نداشته 
هم به پمپ های سیستم تولید آسیب نرساند. 
با موفقیت به پایان رسید، در  وقتی آن پروژه 
شهرک مستقر شدیم و من هم کار قبلی ام را 
رها کردم و به صورت تمام وقت انرژی ام را روی 

این شرکت گذاشتم.
 پیش از این چه شغلی داشتید؟

تولید  برنامه ریزی  به مدت 10 سال مدیر  من 
کارخانه های  در  مهندسی  طراحی  بخش  و 

نساجی بودم.
آن  نبودید  نگران  داشتید.  شغل خوبی   
پا  این جا  هم  کارتان  و  کنید  رها  را  شغل 

نگیرد؟
هم  خوبی  درآمد  اتفاقا  و  بود  خوب  شغلم 
 500 من  ماهانه  درآمد   ،80 سال  داشتم. 
بود و کارخانه یک ماشین هم در  تومان  هزار 
این  بود. سال 83 وقتی وارد  اختیارم گذاشته 
کار شدم، کار کارخانه را به طور کلی رها کردم. 
این  در  را  پول  آن  و  کردم  بازخرید  را  خودم 
شرکت سرمایه گذاری کردم. در آن زمان اعتقاد 
اگر درست و سالم کار کنم، موفق  داشتم که 
می شوم. البته همه کسانی که با من کار کردند، 
تمام انرژی شان را روی این کار گذاشتند. هیچ 
کاری به تنهایی امکان پذیر نیست و اگر کمک 
هست،  االن  که  جایی  به  شرکت  نبود،  آن ها 
نمی رسید. در ابتدا که درآمد چندانی نداشتیم. 
همین حاال هم درآمد باالیی نداریم. من حتی 
چند  که  داشتم  را  کارخانه  در  کار  پیشنهاد 
برابر درآمدم از این جا به من حقوق می داد، اما 
عالقه  می کردم،  که  کاری  به  چون  نپذیرفتم. 
رو به رو  خوبی  نتیجه  با  می دانستم  و  داشتم 

خواهم شد.
 از نتیجه ای که گرفتید، راضی هستید؟

راستش اگر ضوابط به درستی رعایت می شد، 

ما چند برابر امروز پیشرفت کرده بودیم و حتی 
می توانستیم شرکت های اقماری داشته باشیم. 
زد.  صدمه  ما  کار  به  خیلی  موضوع  این  اما 
یکی  از  حتی  من  است.  همین طور  همه  برای 
را  کار  همین  که  داشتم  پذیرش  کشورها  از 
همان جا انجام دهم و انحصار تولیدش در دست 
کارخانه آن کشور باشد. پیشنهاد بسیار خوبی 
بود، ولی من دلم می خواست در کشور خودم 
بود، 10  مهیا  این جا  آن شرایط  اگر  کنم.  کار 
برابر این شرکتی که داریم، پیشرفت می کردیم 
اما  داشتیم.  انسانی  نیروی  امروز  برابر   50 و 
به  کالن  مدیریت  ناکارآمدی  و  ناسالم  روابط 
به  زیادی  نیاز  است. درحالی که  زده  ما صدمه 
نیروی کار داریم و متقاضی هم برای استخدام 
فراوان است، اما به خاطر پایین بودن نقدینگی، 
همه  کنیم.  استخدام  را  کسی  نمی توانیم 
شرکت های مشابه ما درگیر این مسائل هستند. 
نمونه  می کنید،  تولید  که  محصوالتی   
قانع  را  بازار  چطور  دارند؟  هم  خارجی 
کردید تا از شما خرید کنند و به واردات 

روی نیاورند؟
خارجی  نمونه  ما  تولیدی  سیستم های  بعضی 
خاصی  کشورهای  انحصار  در  این ها  اما  دارد، 
در  که  آب شیرین کن  دستگاه  مثل  هستند. 
اگر  آمریکاست.  در  دوپونت  کمپانی  انحصار 
تحت  کند،  تولید  را  آن  بخواهد  هم  کشوری 
کار  سال  ما شش  است.  کمپانی  این  لیسانس 
کنیم.  تولید  را  غشا  این  توانستیم  تا  کردیم 
اختیار هیچ کشوری  را آمریکا در  این سیستم 
و  ژاپن  کره،  که  دستگاه هایی  و  نمی دهد  قرار 
هر  است.  آمریکایی  سیستم  همان  دارند،  هند 
غشایی که آمریکا تولید می کند، بین یک تا دو 
میلیون تومان است و آن را در اختیار ایران هم 
اما ما خوشبختانه توانستیم این  قرار نمی دهد. 
بنزین هم  تصفیه  مورد  در  انجام دهیم.  را  کار 
همین طور. کوالسر هم در تحریم است و هم در 
باالتر  آن  قیمت  و  فرانسه  کاله  انحصار شرکت 
از دو میلیون تومان است. اما ما توانستیم پس 
از دو، سه سال آن را تولید کنیم. جالب است 
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بدانید که برای تولید این محصوالت از امکانات 
خرید  یک  حتی  و  کرده ایم  استفاده  داخلی 
این پروژه ها سخت  خارجی نداشتیم. کار روی 
بود، اما حمایت جدی از ما نشد. فقط شهرک با 
اعتباراتش به ما کمک کرد. پتروشیمی هم چون 
برای واردات کوالسر، هزینه های گزافی پرداخت 
می کرد، به فکر تولید داخلی افتاد. این طور شد 
خودکفایی  واحد  در  که  احمدی  مهندس  که 
پتروشیمی فعالیت می کرد، وقتی توان ما را دید، 
با  آن ها  همکاری  و  کرد  داخل  تولید  بر  اصرار 
ما آغاز شد. یا مثال طراحی خالص سازی آمین 
انجام دادیم که نمونه  را  در پتروشیمی خارک 
خارجی نداشت و آن ها مشکالت زیادی داشتند. 
نتیجه فیلتراسیون ما خیلی عالی بود. به همین 
خاطر چهار سیستم دیگر اضافه کردند و تاییدیه 
صنعتی به محصول ما دادند. به طور کلی من فکر 
بازار شده  در  ما  موفقیت  آن چه سبب  می کنم 

است، صداقت و نتیجه درست کار است.
شرکت  یک  مدیریت  در  تفاوتی  چه   
دانش بنیان با مدیریت یک شرکت تولیدی 

ساده وجود دارد؟
یک شرکت تولیدی ساده، کار جدیدی ندارد. 
آن ها  از  باید  که  ماشین آالتی  و  کار  روال 
وارد  که  کسی  است.  مشخص  کند،  استفاده 

این کار می شود، از قبل همه چیز را برای خود 
را می داند. حتی  میزان سود  و  مشخص کرده 
بازارش را می شناسد. اما کار ما این طور نیست. 
یک شرکت دانش بنیان باید در ابتدا چیزی را 
که وجود ندارد، ایجاد کند و پس از آن مطمئن 
شود که این محصول نتیجه درست و مطلوبی 
می دهد. بعد هم باید به طرف مقابلش اعتماد 
نه  می کنند  کار  ضوابط  طبق  آن ها  که  کند 
روابط. وگرنه می توانند شرکت را زمین بزنند، 
درحالی که تمام هزینه ها را شرکت داده است. 
معموال  و  است  بسیار سنگین  کار  اول  مرحله 
افراد به نداشتن پول و روابط می خورند و بعضا 
از کاری که شروع کرده اند، پشیمان می شوند و 
آن را رها می کنند. تازه وقتی کسی از همه این 
مراحل عبور کرد، باید تالش کند در بازاری که 
روابط ناسالم قوی در آن حاکم است، محصولش 

را ارائه دهد.
مدیران کالن کشور باید این را به خاطر داشته 
اختیارشان  امروز در  باشند که مسندهایی که 
قرار گرفته، حق الناس است و اگر در این دنیا 
در جایگاهی که هستند، تالش نکنند و در قبال 
مردم متعهد نباشند، باید در دنیای دیگر جواب 
پس بدهند و هیچ چیز هم در آخرت سخت تر از 

 .حق الناسی که بر گردن است، نیست
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استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چشم انداز استفاده از انرژی زمین گرمایی
ان ژی در ا�ی ات اقلییم و مسئهل ا�ن آب، تغی�ی
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در ماه های آغازین سـال 95 تصاویر امیدبخش 
آب  سـطح  افزایـش  وضعیـت  از  ماهـواره ای 
در دریاچـه ارومیـه  منتشـر شـده اسـت. در 
محـدوده دریاچـه ارومیـه در بازه زمانـی میانه 
دهـه 70 تـا کنـون  بـا یـک تخلیه وسـیع آب 
مواجـه بوده ایـم. اکنـون دولـت تـالش می کند 
تـا ایـن دریاچـه را مجـددا بـه چرخـه حیـات 
بازگردانـد. دریاچـه ارومیـه بزرگ ترین دریاچه 
آب شـور  دریاچـه   دومیـن  و  ایـران  داخلـی 
دنیاسـت. آب این دریاچه بسـیار شـور اسـت و 
عمدتـا از رودخانه های زرینه رود، سـیمینه رود، 
نازلـو  شـهرچای،  بارانـدوز،  گادر،  تلخـه رود، 
در  ارومیـه  دریاچـه  تغذیـه  می شـود.  زوال  و 
سـال 1374 حـدود 23 میلیـارد متـر مکعـب 
آب داشـته اسـت. ایـن میـزان در سـال 1393 
بـه حـدود 2 تـا 3 میلیـارد متر مکعب رسـید. 
در سـوم بهمـن 1394 اعـالم شـد کـه سـطح 
آب دریاچه افزایشـی 36 سـانتی متری داشـته 
اسـت. و در 13 تیـر 95 بـه رقـم 1270.96 
متـر رسـیده که حـدود 40 سـانتی متر از زمان 
مشـابه سـال قبل باالتر اسـت. دریاچـه ارومیه 
و چالـش خشـک شـدن آن و تـالش مـا بـرای 
برگردانـدن ایـن دریاچـه بـه زندگـی عـادی و 
طبیعـی آن، هـم نمادی از وضـع کنونی بحران 
آب در ایـران و هـم نمـادی از تغییراتـی اسـت 
کـه بعضـا امیدبخش بوده اسـت، ولـی نباید به 
خوش بینـی غیرمنطقـی مـا از بهبـود وضع آب 
در کشـور منجر شـود. یکـی از دالیـل الزام آور 
مـا بـرای حفاظت در ایـن زمینه، وقوع مسـئله 
تغییـرات اقلیمـی در ایـران و منطقـه پیرامون 

ست.  ما
بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  »چهارچـوب 
تغییـرات اقلیمـی« برنامـه سـازمان ملل متحد 
بـرای کنتـرل مسـائل تغییرات اقلیمـی در بازه 
2015-2030 اسـت،  کـه در پـی کنفرانـس 
جهانی سـازمان ملـل متحد در مـورد تغییرات 
 COP21 اقلیمـی منتشـر شـد. در کنفرانـس
کـه  دو هفتـه کامـل کاری ادامـه یافت، هدف 
عمـده روی کنتـرل گرم شـدن زمیـن در قرن 

21 تـا حداکثـر 2 درجـه تنظیـم شـده بـود. 
مسـئله ای که در کنفرانس جهانـی تغییر اقلیم 
بـر آن تاکیـد شـد، اهمیـت سـهم پذیرفتـن 
تولیدکننـدگان  )به ویـژه  مختلـف  کشـورهای 
کـه  جهـان  در  گل خانـه ای  گازهـای  اصلـی 
عبارت انـد از چیـن، آمریـکا، هند و کشـورهای 
عضـو اتحادیـه اروپا( در کاهش گاز دی اکسـید 
کربـن و بنابرایـن توافـق بـرای تغییـر در روند 
توسـعه صنعتـی و اقتصادی شـان بـود. هدفـی 
توافـق شـد، محـدود  آن  درنهایـت روی  کـه 
کـردن میـزان گرم شـدن به حداکثـر 2 درجه 
)و در صـورت امـکان 1.5 درجـه( بـود. ضمنـا 
 100 سـاالنه   2020 سـال  تـا  شـد  موافقـت 
ثروتمنـد  کشـور های  سـوی  از  دالر  میلیـارد 
بـه کشـور های فقیـر و در حـال توسـعه بـرای 
از  اسـتفاده  و  گل خانـه ای  گاز هـای  کاهـش 
انرژی هـای جدیـد و پـاک کمک شـود. حاصل 
کنفرانس پاریـس انتشـار موافقت نامه تغییرات 
 Framework Convention اقلیمـی پاریـس
بـا عنـوان    on Climate Change- FCCC
معاهـده چهارچـوب تغییـرات اقلیمی بـود. در 
ایـن معاهـده کـه در 31 صفحـه و 29 مـاده 
نوشـته شـده، جزئیـات و مراحـل فعالیت هایی 
کـه 195 عضـو سـازمان ملـل متحد بـه انجام 
آن بـرای کنتـرل گازهـای گل خانـه ای متعهـد 
هسـتند، ارائه شـده اسـت. مسـئله مهـم مورد 
سـنجش اکنـون در دنیا میزان گاز دی اکسـید 
 cop11 کربن در اتمسـفر اسـت.  در کنفرانس
در مونتـرال کانـادا مشـخص شـد که بـا میزان 
تمرکز  گاز دی اکسـید کربن درحد 550 واحد 
در میلیـون ppm   میـزان گـرم شـدن هـوای 
زمیـن از 2 درجـه فراتـر خواهد رفـت. اگر این 
میـزان بـه ppm 450 برسـد، در آن صـورت 
شـدن  گـرم  بـرای   %50 از  بیـش  احتمـال 
زمیـن در حـد بیـش از 2 درجـه وجـود دارد. 
بنابرایـن الزم اسـت تـا میـزان گاز دی اکسـید 
کربـن کمتـر از  ppm 400 بمانـد تـا احتمال 
فراتـر رفتـن گـرم شـدن از 2 درجـه  هم چنان 
کـم باشـد. بعضـی مدل هـای پیش یابـی حـد 
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گـرم شـدن تـا 2020 بـرای نواحـی اسـتوایی 
و تـا 2047 بـرای میانگیـن کل کـره زمین در 
حـد فراتـر از 2 درجـه را ارزیابـی می کنند. اگر 
چنیـن شـود، جمعیتی بالـغ بر 3 میلیـارد نفر 
از مردمـان کل کـره زمیـن در معـرض عوارض 
و مشـکالت متعـدد گـرم شـدن تـا دهه هـای 
خواهنـد  قـرار  دیرهنـگام(  خیلـی  )نـه  بعـد 
گرفـت. نکتـه جالـب آن اسـت کـه در روزهای 
برگـزاری کنفرانـس جهانـی تغییـر اقلیـم حد 
گاز دی اکسـید کربـن در اوایل دسـامبر 2015 
بـه میـزان ppm 400 رسـید و نکتـه جالب تـر 
کـه به عنـوان خبر خـوش نیز اعالم شـد، کمی 
کمتـر شـدن حـد میـزان گاز مزبور و رسـیدن 
آن بـهppm 398  در روز 9 دسـامبر )در اواخر 
برگـزاری کنفرانس COP21( بـود! این میزان 
در روز بیسـت وپنجم مـرداد 95 در حـد402 
ppm بـوده اسـت. و بیشـتر بـودن میـزان این 
تقریبـا  اتمسـفر  در   ppm حـد400  از  گاز  
در تمامـی 8 مـاه گذشـته از سـال 2016 بـه 
صـورت نسـبتا یکنواختـی )و کمـی افزاینـده( 
حفـظ شـده اسـت. یکـی از مهم تریـن راه های 
کنتـرل سـطح ایـن گاز در اتمسـفر اسـتفاده 
زمیـن  انـرژی  به ویـژه  جدیـد  انرژی هـای  از 

اسـت.  گرمایی  
آزمایـش  بـا  گرمایـی  زمیـن  نیـروگاه  اولیـن 
اولیـن ژنراتـور زمیـن گرمایـی توسـط پرنـس 
 Prince Piero Ginori( پیـرو گنـوری کونتـی
Conti( در ایتالیـا و روشـن کـردن  یـک المپ 
شـروع بـه کار کـرد. در 1911 اولین اسـتفاده 
تجـاری از انـرژی زمیـن گرمایـی در دنیـا در 
بیسـتم  دهـه  در  شـد.  آغـاز  محـل  همیـن 
میالدی ژنراتورهای آزمایشـی در ژاپن و شمال 
کالیفرنیـا )در منطقـه آب فشـان های ژیـزرس

Geysers( سـاخته شـد. در 1958 نیوزیلنـد 
هـم بـه سـازندگان نیروگاه های تجـاری زمین 
گرمایـی اضافـه شـد. اکنون در 20 کشـور دنیا 
از انـرژی زمیـن گرمایـی الکتریسـیته حـدود 
11 گیـگاوات بـرق  )حدود یـک درصد مصرف 
)ظرفیـت  می شـود.  تولیـد  دنیـا(  در  کنونـی 

تولیـد در آینـده بیـن 3 تـا 180 برابـر تولیـد 
کنونـی برآورد شـده اسـت.( انـواع نیروگاه های 
زمیـن گرمایـی بـه اختصـار در سـه رده »بخار 
 flash بخـار سـیال«  ،»Dry Steam خشـک
 »Binary Cycle و »سـیکل دوگانـه »steam
تقسـیم بندی می شـوند. براسـاس بروز مسـائل 
شـدید  نوسـانات  و  انـرژی  تولیـد  در  اخیـر 
قیمـت نفـت و هم چنیـن انفجـار در نیـروگاه 
هسـته ای فوکوشـیما در زلزلـه و سـونامی 11 
مـارس 2011 در ژاپـن، توجه خاصی در دنیای 
کنونـی بـه انـرژی زمیـن گرمایی می شـود. به 
نحوی که بیشـتر کشـورهای اروپـای مرکزی و 
غربـی سـرمایه گذاری وسـیعی بـرای مطالعه و 
بهره بـرداری از انرژی هـای نـو )به ویـژه انـرژی 
زمیـن گرمایـی( آغـاز کرده انـد. جالـب اسـت 
کـه نیـروگاه زمیـن گرمایی »شـولتز سـو فوره 
اسـتان  شـمال  در   »  Soultz-sous-Forêts
پـس  آلمـان(  مـرز  )نزدیـک  فرانسـه  آلـزاس 
ژوییـه  در  یـک سـرمایه گذاری  23 سـاله  از 
2010 بـه بهره بـرداری رسـید و از پاییز 2010 
)1389ش.( بـا تولیـد 1.5 مـگاوات بـرق برای 
اسـتفاده در شـهر شـولتز سـو فـوره در شـبکه 
تولیـد برق فرانسـه قـرار گرفته اسـت. نگارنده 
تیمـی  در  )2003م(   1382 مـاه  مـرداد  در 
استراسـبورگ  دانشـگاه  سـوی  از  پژوهشـی 
وسـیع  برنامـه  و  نیـروگاه  ایـن  از  فرانسـه 
پژوهشـی و عملیاتـی برای تولید انـرژی زمین 
گرمایـی، در عمـق  5 کیلومتـری زمین با حفر 
سـه چـاه،  بازدیـد کـرد. این نیـروگاه بـا تولید 
بـرق از انـرژی زمیـن گرمایـی در عمـق زمین 
در نـوع خـود اولین و از نظر تولید الکتریسـیته 
بـه صورت تجـاری تنها مورد در دنیا محسـوب 
نشـان  اخیـر  گزارش هـای  بررسـی  می شـود. 
می دهد که در کشـور سـوییس در همسـایگی 
هم اکنـون  آلمـان  در  هم چنیـن  و  فرانسـه 
از  بهره بـرداری  بـرای  وسـیعی  پژوهش هـای 
بـرق نیروگاه هـای زمین گرمایـی در 15 تا 20 
سـال آینـده در دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی 

در جریـان اسـت. 
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انــرژی  در ایــران پتانســیل های اســتفاده از 
ــون  ــه کشــور تاکن ــی در 18 ناحی ــن گرمای زمی
شناســایی و مطالعــه اولیــه شــده اســت. از 
ــد،  ــدوده دماون ــه، 7 مح ــن  18 پهن ــان ای می
ــه  ــان ب ــان و بزم ــوی، تفت ــبالن، خ ــهند، س س
ــتفاده  ــد. اس ــانی مربوط ان ــامانه های آتش فش س
از ایــن پتانســیل ها بــا ســرمایه گذاری ویــژه 
می توانــد بــه بهره منــدی نســل های بعــدی 
از یــک منبــع انــرژی مطمئــن و پــاک در 
کشــورمان منجــر شــود. یــادآوری می کنــم 

ســرمایه گذاری های  کــه 
در  زیرســاختی  و  اولیــه 
معمــوال  زمینه هــا  ایــن 
ــی وقتــی  ــه اســت، ول پرهزین
ــوط  به درســتی پتانســیل مرب
و تســلط بــه فناوری هــای 
همیــن  اســاس  بــر  الزم 
یافتــه  ســرمایه گذاری ها 
ــم  ــن عل ــرد چنی ــد، کارب ش
ــر  ــی دیگ ــاوری در نواح و فن
ــد  ــر خواه ــیار کم هزینه ت بس
ــروژه  ــال پ ــوان مث ــود. به عن ب
Soultz- ــوره ــو ف ــولتز س »ش
آلــزاس  در   »sous-Forêts
فرانســه بــا ســرمایه گذاری 
ــاد  ــی ایج ــون یوروی 80 میلی
فــاز  کــه  اســت،  شــده 

ــا صــرف 28  ــناخت پژوهشــی و اکتشــافی ب ش
میلیــون یــورو از ســال 1987 تــا 2001 بــا حفــر 
یــک گمانــه پژوهشــی، فــاز 1 بــا حفــر چــاه دوم 
آزمایشــی – شبیه ســازی بــا صــرف 22 میلیــون 
یــورو در ســال های 2001 تــا 2007، فــاز 2 
ــورو  ــون ی ــا 25 میلی ــروگاه ب ــاخت نی ــرای س ب
ــوم  ــاز س ــا 2009 و ف ــال های 2007 ت ــن س بی
ــش  ــرای پای ــا 2012 ب ــن ســال های 2010 ت بی
پژوهشــی و فنــاوری نیــروگاه بــا 5 میلیــون یورو 
ــن هزینه هــا 35  ــه انجــام رســیده اســت. از ای ب
میلیــون یــورو از ســوی اتحادیه اروپــا، دولت های 
فرانســه و آلمــان هریــک 15 میلیون یــورو، و 15 

میلیــون یــورو هــم از ســوی شــرکای صنعتــی 
)بیشــتر آلمانــی و فرانســوی( صرف شــده اســت. 
ــدف  ــا ه ــا را ب ــن هزینه ه ــر کل ای ــن اگ بنابرای
1.5 مــگاوات بــرق تولیــدی ایــن نیــروگاه درنظر 
بگیریــم، عمــال کاری بیهــوده اســت، کــه البتــه 
ــنگین  ــرمایه گذاری س ــن س ــت. ای ــن نیس چنی
ــاوری  ــم و فن ــعه عل ــرداری و توس ــرای بهره ب ب
مرتبــط بــا نیروگاه هــای انــرژی زمیــن گرمایــی 
انجــام شــده کــه در آینــده تمــام اروپــا و جهــان 
)و ان شــاءاهلل کشــور مــا، ایــران( از آن بهره منــد 

ــه  ــرمایه گذاری اولی ــران س ــد. در ای ــد ش خواه
ــی در محــدوده  ــن گرمای ــرژی زمی ــه ان در زمین
ســبالن  آتش فشــان  و  دماونــد  آتش فشــان 
انجــام شــده اســت، ولــی هنــوز ایــن برنامه هــا 
بــه صــورت جــدی دنبــال نشــده تــا بــه 
بهره بــرداری انــرژی بــرق بینجامــد. امیــد اســت 
ــت  ــئله آب و اهمی ــی مس ــع کنون ــا وض ــا ب ت
متنــوع کــردن منابــع انــرژی، بــرای حرکــت بــه 
ــد  ــد مانن ــای جدی ــتفاده از انرژی ه ــوی اس س
انــرژی زمیــن گرمایــی در ایــران در دهــه پیــش 
ــرمایه گذاری  ــعه س ــم توس ــه شش رو و در برنام

.ــود ــدی ش ج
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فندی کوچک ا�ن تد از �ق �ن آلکس  الس� در یک سن
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با مدیریت رفتار
انرژی را مدیریت کنید
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کرده  اید؟  چک  را  اي میل  هایتان  امروز  شما  از  نفر  چند 
بجنبید؛ دست هایتان را باال ببرید. چند نفرتان االن مشغول 
این کار هستید؟ اوضاع مالی تان چطور است؟ کسی امروز 
و  اعتباری  را چک کرده است؟  کارت های  مالی اش  وضع 
حساب سرمایه  گذاري تان چطور؟ این هفته چطور؟ سری به 

حساب هایتان زده اید؟ 
خب، حاال درباره میزان مصرف انرژی لوازم خانگي تان چه 
نظری دارید؟ کسی امروز این موضوع را کنترل کرده است؟ 
این هفته چطور؟ هفته قبل؟ چند نفر نابغه انرژی توی این 
اتاق هستند که واقعا از دیدنشان خوشحالم. اما بقیه ما که 
در این اتاق هستیم، درباره ساختن آینده این سیاره بسیار 
مشتاقیم، حتی اگر توجهی به مصرف انرژی که تغییرات 
آب وهوایی را در کره زمین به پیش می  راند، نداشته باشیم. 
در  او  با  که  کنم  تعریف  را  زنی  داستان  امروز  می خواهم 
نخستین تعطیالت خانوادگی مان آشنا شدم. توجه هریت به 
مقدار انرژی مصرفی  اش برای من عجیب بود و قطعاً او یک 
نابغه انرژی نبود. صحبت های امروز من درباره این است که 

چطور شد هریت به اهمیت این مسئله پی برد. 
شما زغال سنگ را می شناسید. زغال سنگ متداول ترین منبع 
الکتریسته  روی کره زمین است و انرژی کافی در یک تکه 
زغال وجود دارد تا یک المپ را بیش از یک سال روشن نگه 
دارد. اما متاسفانه، از تبدیل زغال سنگ به روشنایی المپ، 
به  یا  تبدیل می شود  به گرما  انرژی موجود در آن  بیشتر 
دلیل نشتی خطوط انتقال انرژی هدر می  رود. درواقع، تنها 
10درصد از انرژی زغال سنگ به عنوان نور مورد استفاده قرار 
می گیرد و این زغال تنها کمی بیش از یک ماه عمر خواهد 
کرد. اگر می  خواستید این المپ را برای یک سال روشن نگه 
دارید، به حجم زیادی زغال نیاز خواهید داشت. خبر بد این 
است که برای هر واحد انرژی که مصرف می  کنیم، 9 واحد 
از انرژی را هدر می  دهیم. اما این قضیه خبر خوبی است! 
چون برای هر واحد انرژی که ذخیره می  کنیم، 9 واحد دیگر 
هم ذخیره می شود. پس سوال اصلی این است که چطور 
می  توانیم کاری کنیم که آدم های توی این اتاق و آدم های 
سراسر دنیا شروع به توجه کردن به میزان مصرف انرژي  در 

طول روز کنند و کمتر آن را هدر بدهند. 
پاسخ این سوال از یک آزمایش علمی رفتاری به دست مي آید 
که 10 سال پیش، در تابستانی داغ و در منطقه ای که تنها 
90 مایل با این جا فاصله داشت، یعنی در سان مارکوس، 
کالیفرنیا انجام شد. برای انجام این آزمایش دانشجویان دوره 

چطور می توانید هزینه 
قبض برق منزلتان را کاهش 
دهید؟ باورتان می شود که 
اگر بدانید همسایه ها چقدر 
برای برق می پردازند، چطور 
در هزینه هایشان صرفه جویی 
می کنند، شما هم می توانید؟ 
آلکس السکی که صاحب 
شرکت مشاوره کوچکی در 
زمینه صنایع همگانی است، 
در یک سخنرانی تد نشان 
می دهد که چطور مدیریت 
رفتار می تواند به صرفه جویی 
در مصرف انرژی منجر شود. 
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لیسانس عالمت هایی را روی در تک تک خانه های 
این منطقه چسباندند و از مردم خواستند کولرها 
را خاموش و پنکه ها را روشن کنند. یک چهارم 
که  کردند  دریافت  پیغامی  خانه  ها  این  اهالی  از 
می  گفت: آیا می  دانستید که در این تابستان هر 
ماه می  توانید 54 دالر پس انداز کنید؟ کولرتان را 
خاموش و پنکه  هایتان را روش کنید. گروه دیگری 
کردند  دریافت  زیستی  محیط  پیغامی  اهالی  از 
این باره گرفتند که  و گروه سوم هم پیغامی در 
شهروند خوب بودن، مانع از قطع برق می  شود. 
بیشتر افراد حدس  می زدند که پیغام صرفه جویی 

در هزینه بهتر از همه پیام ها جواب می دهد. اما 
درواقع، هیچ کدام از این پیغام ها تاثیری نداشت، 
انرژی  مصرف  بر  تاثیرشان  بگویم  است  بهتر  یا 
صفر بود. انگار نه انگار که این دانشجویان دوره 
لیسانس اصال در آن جا بوده   و پیغامی روی درها 

چسبانده اند. 
می  گفت:  که  بود  کار  در  هم  چهاری  پیغام  اما 
»موقع نظرسنجی  ها، 77 درصد از همسایگان شما 
اعالم کرده اند که کولرهایشان را خاموش کردند و 
جاي آن از پنکه استفاده می کنند. لطفا به آن ها 
محلق شوید. کولرهایتان را خاموش و پنکه  هایتان 
را روشن کنید.« و نمی  دانید که این پیام تا چه حد 
موثر بود! در خانه هایی که صاحبانشان این پیام  
در  توجهی  قابل  بودند، کاهش  دریافت کرده  را 
مصرف انرژی دیده شد و آن هم فقط به این خاطر 

که شنیده بودند همسایه شان چه کار کرده است. 
این ماجرا چه پیامی برای ما دارد؟ اگر پای موضوع 
ناراحت کننده ای در میان باشد، حتی اگر هم به آن 
معتقد باشیم، تحریک اخالقی، تشویق های مالی 
و... چندان ما را تحت تاثیر قرار نمی  دهد. اما فشار 
اجتماعی، وسیله قدرتمندی است و اگر به درستی 
تحت کنترل دربیاید، می  تواند تبدیل به نیرویی 

پرقدرت در جهت خیر شود. 
الهام از این بینش، دوستم ، َدن یَتس و من  با 
و  نرم افزاری  انداخته  راه  اُپاور  نام  به  شرکتی 
ساختیم و با شرکت های مرتبط با صنایع همگانی 
وارد مشارکت شدیم، یعنی کسانی 
که می  خواستند به مشتري هایشان 
در ذخیره کردن و صرفه جویی در 
انرژی کمک کنند. ما گزارش های 
مورد  در  را  شخصی شده ای 
میزان مصرف انرژی در منازل به 
آن ها  به  تا  می  دهیم  ارائه  مردم 
مصرف  میزان  که  دهیم  نشان 
انرژی در منزل آن ها در قیاس با 
همسایگانشان که خانه ای با متراژ 
است. درست  دارند، چقدر  مشابه 
که  هشدار  پیام های  قضیه  مثل 
آن دانشجوها روی در منازل نصب 
کردند، ما این امکان را فراهم می کنیم تا مردم 
بتوانند خودشان را با همسایگانشان مقایسه کنند 
و سپس ما به آن ها توصیه های هدفمندی را ارائه 
می کنیم تا بتوانند در زمینه مصرف انرژی در منزل 
شخصی شان صرفه جویی کنند. اول کارمان را با 
کاغذ شروع کردیم و سپس آن را به اپلیکیشن های 
موبایلی و فضای وب منتقل کردیم و حاال حتی 
پنج  طی  و  داریم  کنترل  قابل  ترموستات  یک 
سال گذشته، بزرگ ترین آزمایش علم رفتاری در 
جهان را انجام داده  ایم. به طوری که صاحب خانه  ها و 
مستاجرانی که مشتری ما هستند، بیش از 250 
میلیون دالر در قبض های انرژي شان صرفه جویی 
کرده  اند و این تازه اول کار ماست. امسال قصد داریم 
با مشارکت بیش از 80 شرکت که در زمینه صنایع 
همگانی در شش کشور مختلف مشغول فعالیت 
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هستند، تا دو تراوات ساعت )تراوات برابر 10 به 
توان 12است( دیگر در مصرف برق صرفه  جویی 
کنیم. نابغه  های انرژی که االن در این اتاق هستند، 
می  دانند که دو تراوات ساعت واقعا یعنی چه. اما 
برای بقیه می گویم که دو تراوات ساعت انرژی، از 
کل انرژی مورد نیاز برای برق رسانی به سنت لوییز 
و سالت لیک سیتی به مدت یک سال هم بیشتر 
است. دو تراوات ساعت، تقریبا نیمی از آن انرژی 
است که صنعت خورشیدی ایاالت متحده آمریکا 
در سال گذشته تولید کرده است و این یعنی 34 
چرخ دستی حاوی زغال سنگ را در هر دقیقه از 
شبانه روز به مدت یک سال بسوزانیم تا دو تراوات 
ساعت الکتریسیته به دست بیاوریم! ولی ما چیزی 
نمی  سوزانیم، بلکه به مردم انگیزه می  دهیم تا به 
مسئله انرژی توجه کنند و رفتارشان را تغییر دهند.

بخش  فقط  با  و  هستیم  شرکت  یک  تنها  اما 
از  درصد   20 داریم.  سروکار  مردم  از  کوچکی 
هدر  منازل  در  دنیا  در  تولیدشده  الکتریسیته 
منظورم  می رود،  هدر  می  گویم  وقتی  و  می  رود، 
روشن گذاشتن چراغ در اتاق های خالی و روشن 
گذاشتن کولر در خانه  ای است که کسی در آن 
الکتریسته  نیست. ساالنه 40 میلیارد دالر بابت 
ایجاد  بلکه در جهت  رفاه حالمان،  نه در جهت 
تغییرات آب وهوایی تلف می  شود. 40 میلیارد دالر 

ساالنه آن هم تنها در ایاالت متحده. 
دانشمندان  بهترین  از  تعدادی  لطف  به  اکنون 
جهان، تولید مواد با دوامی که جایگزین زغال سنگ 
هم  مسئله  این  دارد.  قرار  بررسی  مورد  شود، 
فوق  العاده است و هم ضروری. اما مهم ترین منبع 
بی نام ونشانی که قادر است ما را به یک انرژی بادوام 
در آینده برساند، در این اتاق است. این منبع من 
و شما هستیم. ما قادریم این منبع را تحت کنترل 
دانش  هیچ  به  این که  بدون  دربیاوریم،  خودمان 
تازه  ای در زمینه شیمی مواد نیاز داشته باشیم. ما 
می توانیم این کار را تنها با به کارگیری علم رفتار 
انجام دهیم. امروز می  توانیم این کار را انجام دهیم 
و می  دانیم که موثر است و باعث صرفه جویی در 

هزینه ها خواهد شد.
پس منتظر چه هستیم؟ متاسفانه در بیشتر مناطق 

مقررات صنایع همگانی از زمان توماس ادیسون تا 
کنون تغییر چندانی نکرده است. صنایع همگانی 
هنوز هم در عین حال که مشتري هایشان انرژی 
را تلف می  کنند، پاداش می  گیرند. درحالی که باید 
برای کمک کردن به مشتري هایشان برای ذخیره 

کردن انرژی تمجید شوند. 
البته این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که این 
مسئله چیزی فراتر از مصرف انرژی خانگی است. 
مثال امروز تویوتا که در دانش مواد سرمایه گذاری 
کرده، علوم رفتاری را نیز به طور جدی مورد توجه 
با نصب وسیله ای روی داشبورد که  و  قرار داده 
میزان مصرف انرژی را به راننده نشان می دهد، 
محتاط  رانندگانی  به  تبدیل  را  سرعت  عاشقان 

کرده است. 
بهتر است به ماجرای هریت برگردیم. ما او را در 
نخستین تعطیالت خانوادگي مان دیدیم. هریت 
نزد ما آمد تا دختر کوچکم را ببیند و دلش حسابی 
غنج رفت وقتی فهمید اسم دختر من هم هریت 
است. از من پرسید که برای گذران زندگی چه 
می کنم، و وقتی به او گفتم که در زمینه  صنایع 
همگانی کار می  کنم تا به مردم در ذخیره انرژی 

کمک کنم، چشمانش برق زد.
او به من نگاه کرد و گفت: »تو دقیقا همان کسی 
هستی که الزم است با او صحبت کنم. دو هفته 
قبل، من و شوهرم نامه  ای از طرف اداره خدمات 
برابر  دو  می  گفت  که   کردیم  دریافت  همگانی 
در  ما  و  می  کنیم.  مصرف  انرژی  همسایگانمان 
طول دو هفته گذشته، کلی درباره این مسئله فکر 
کردیم و حرف زدیم و همه بحثمان درباره این بود 
که چه کار کنیم تا بتوانیم انرژی را ذخیره کنیم. 
ما هر کاری را که نامه گفته بود، انجام دادیم و 
می  دانیم که هم چنان کارهای زیادی برای انجام 
دادن هستند. حاال این جا با یک کارشناس واقعی 
طرف هستم. لطفا به ما بگویید برای صرفه جویی 

در مصرف انرژی چه باید کنیم؟«
در  می  توانند  که  هستند  زیادی  کارشناسان 
پاسخ به پرسش هریت کمک کنند. هدف من 
این است که مطمئن شوم همه ما دنبال جواب 

.این سوال هستیم
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ش
زار

هم مادر و هم کارآفرینگ
ن است ن بودن؛ مسئهل ا�ی مادر بودن �ی اکرآفر�ی

   سـاناز اعتـمادی 
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جولیا کالرك در کمپانی بیبی انیشتین 
بیبــی انیشــتین نامــی آشــنا نــه فقــط بــرای 
ــن  ــت. ای ــرای کارآفرین هاس ــه ب ــن، بلک والدی
کمپانــی در ســال 1997 توســط جولیا کالرک 
تاســیس شــد. جولیــا قبــال معلم بــود، امــا بعد 
از بــه دنیــا آمــدن فرزنــدش شــغل تمام وقــت 
ــادر  ــد م ــر چن ــرد. ه ــاب ک ــادری را انتخ م
بــودن چیــزی از خالقیــت و روحیــه نــوآورش 
ــا  ــراه ب ــتین را هم ــی انیش ــرد. او بیب ــم نک ک
همســرش و در خانه شــان در حومــه جورجیــا 
راه انــدازی کــرد. ایــن زوج خــالق و کارآفریــن، 
ــزار دالر  ــه 18ه ــول اولی ــد محص ــرای تولی ب
و  کردنــد  ســرمایه گذاری  را  پس اندازشــان 
ــد  ــی پرداختن ــد محصوالت ــه تولی ــرور ب ــه م ب
ــودک  ــد ک ــای اول تول ــان هفته ه ــه در هم ک
می توانســت تاثیــر مثبتــی روی رشــد مغــزی 
او داشــته باشــد. درآمــد حاصــل از بیبــی 
انیشــتین از یــک میلیــون دالر در ســال 1998 
ــه بیــش از 10 میلیــون دالر طــی دو ســال  ب
ــن  ــریع و در عی ــد س ــن رش ــید. ای ــد رس بع
ــی  ــب و کیفیــت محصول حــال عجیــب و غری
ــی تولیــد شــده  کــه توســط یــک زوج معمول
ــه  ــی را ب ــت دیزن ــران وال ــه مدی ــود، توج ب
ــد  ــم گرفتن ــا تصمی ــرد و آن ه ــب ک خــود جل
ــام تجــاری را از آن خــود کننــد. طــی  ایــن ن
ــی  ــذاری، بیب ــن واگ ــس از ای ــال پ ــت س هش
انیشــتین بــه رشــد قابــل توجــه خــود ادامــه 
داد و ارزش آن در ســال 2009 بــه چیــزی 
ــا در  ــید. جولی ــون دالر رس ــدود 400 میلی ح
ــت  ــتارت آپ فعالی ــوزه اس ــر در ح ــال حاض ح
ــه  ــود را ب ــخصی خ ــایت ش ــد و وب س می کن

دارد.   Mommymade.com آدرس 

یک دهه قبل کمتر زنی پیدا می شد 
که کسب وکار تجاری خود را راه 
بیندازد و به موفقیت های بزرگ 
دست پیدا کند. اما امروز میلیون ها 
زن کارآفرین در سراسر دنیا فعالیت 
می کنند و تاثیرات مهمی بر اقتصاد 
جهانی می گذارند. امروز، زنان 40 
درصد از کل نیروی کار جهان را 
تشکیل می دهند، اما نیمی از آن ها 
هنوز شاغل نیستند. داده های جدید 
نشان می دهد اگر این تعداد از خانم ها 
وارد بازار کار شوند، نه فقط بازار 
را تغییر می دهند، بلکه حضورشان 
می تواند منجر به نجات اقتصاد یک 
کشور شود. در گزارشی که پیش از 
این توسط صندوق بین المللی پول 
منتشر شده است، تخمین زده شده 
که در اقتصاد جهانی 27 درصد از رشد 
تولید ناخالص داخلی با توجه به شکاف 
جنسیتی در بازار کار از دست می رود. 
اما یک سوال مهم اساسی در این میان 
به وجود می آید؛ آن هم این که آیا 
زنان بعد از مادر شدن هم می توانند 
به کارشان ادامه دهند؟ آیا کار کردن 
و شاغل بودن یا حتی راه اندازی یک 
کسب وکار جدید منافاتی با شرایط 
مادر بودن ندارد؟ یا اساسا زنان پس 
از مادر شدن هم می توانند همان قدر 
خالق و نوآور و مفید باشند؟ در ادامه 
با سه نمونه از زنان کارآفرین موفق 
آشنا می شوید که با فعالیت هایشان 
پاسخ روشنی به این سوال ها داده اند. 
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Care.com شیال لیریو مارسلو در وب سایت
وب ســایت موفقــی کــه شــیال لیریــو مارســلو 
بعــد از بــه دنیــا آمــدن دو فرزنــدش طراحــی 
ــه  ــه ســوددهی رســید و ب کــرد و به ســرعت ب
ــر  ــل شــد، ب یــک طــرح موفــق تجــاری تبدی
ــود  ــه وج ــاده ب ــیار س ــده بس ــک ای ــاس ی اس
ــکلی دارد  ــت مش ــیال می دانس ــود؛ ش ــده ب آم
کــه مادرهــای دیگــر هــم بــا آن روبــه رو 
ــل  ــرای ح ــی ب ــر راه ــن اگ ــتند. بنابرای هس
ــی  ــرای باق ــه ب ــن تجرب ــرد، ای ــدا می ک آن پی
مادرهــا هــم بســیار ارزشــمند و کامــال قابــل 
ــد  ــر بتوان ــه بهت ــرای این ک ــود. او ب اســتفاده ب
ــه  ــد، ب ــت کن ــش مراقب ــد کوچک از دو فرزن
یــک پرســتار احتیــاج داشــت. پــس تلفــن را 
ــایه هایش  ــر از همس ــد نف ــه چن ــت و ب برداش
ــتار  ــا پرس ــا آن ه ــه آی ــد ک ــا ببین ــگ زد ت زن
نــه.  یــا  می شناســند  را  اعتمــادی  قابــل 
ــد  ــث ش ــاده باع ــر س ــوع به ظاه ــن موض همی
ــه  ــدازی وب ســایت Care.com ب ــده راه ان ای
ذهنــش برســد کــه در ســال 2006 تاســیس 
ــگاه  ــن پای ــر بزرگ تری ــال حاض ــد و در ح ش
ارائــه خدمــات مراقبــت از کــودکان در محــل، 
ــال  ــایت در ح ــن س ــت. ای ــر دنیاس در سراس
ــر فعــال در  حاضــر بیــش از 11 میلیــون کارب
16 کشــور دنیــا دارد و بــرای پــدر و مادرهــای 
پرمشــغله یــک مرجــع به شــدت قابــل اعتمــاد 
ــه  ــدود ب ــودش را مح ــیال خ ــه ش ــت. البت اس
ایــن وب ســایت نکــرده اســت. او در حــال 
ــرژی اش  ــت و ان ــادی از وق ــش زی ــر بخ حاض
ــورد  ــخنرانی هایی در م ــزاری س ــرف برگ را ص
مســئله کارآفرینــی مــادران و مهارت هــای 
طــی  هم چنیــن  او  می کنــد.  و...  رهبــری 

WomenUp. ســال های اخیــر وب ســایت
org را راه انداختــه تــا نقــش زنــان در اقتصــاد 
مهم تریــن  کنــد.  پررنگ تــر  را  جهانــی 
ــوزش  ــه آم ــامل ارائ ــایت ش ــن س ــات ای خدم
ــری،  ــت و رهب ــی و مدیری ــه کارآفرین در زمین
ــران در  ــان و دخت ــتیبانی از زن ــاوره و پش مش
ــت. ــان اس ــی و کارش ــه ای از زندگ ــر مرحل ه

 

Little Mizz  نیکول گلسون و کیت آموزشی
موفــق  کارآفریــن  یــک  گلســون  نیکــول 
و مــادر دو فرزنــد اســت. او از دوران کالــج 
ــای  ــد و فعالیت ه ــب وکار ش ــای کس وارد دنی
اقتصــادی مختلفــی را تجربــه کــرد، امــا بعــد 
ــه  ــدن ب ــا وارد ش ــدن، ب ــل ش از فارغ التحصی
ــای  ــی، از دنی ــزرگ آمریکای ــرکت ب ــک ش ی
ــا  ــت ت ــه گرف ــتارت آپ فاصل ــی و اس کارآفرین
این کــه پــس از بــه دنیــا آمــدن دو فرزنــدش 
ــا  ــود را ب ــزرگ خ ــداف ب ــت اه ــم گرف تصمی
راه انــدازی نــام تجــاری Little Mizz محقــق 
ــای  ــده کیت ه ــرکت تولید کنن ــن ش ــد. ای کن
آموزشــی یــک ماهــه بــا پنــج رویکــرد اصلــی 
ــور  ــالم«، »چط ــه س ــی«، »تغذی »درس زندگ
انجامــش بدهــم؟«، »تناســب انــدام« و »هنر و 
کاردســتی« اســت. ایــن کیت هــای آموزشــی 
خالقیــت  کــه  شــده اند  طراحــی  جــوری 
همــان  از  را  دختــران  اعتمادبه نفــس  و 
ســال های ابتدایــی دوران کودکــی تقویــت 
کننــد. البتــه همــه ماجــرا ایــن نیســت. چــون 
نیکــول بخشــی از درآمــد حاصــل از ایــن کار 
ــه مــارچ  ــرای تامیــن اهــداف بنیــاد خیری را ب
اختصــاص   March of Dimes دایمــز آو 
داده کــه در زمینــه ارتقــای ســالمت مــادران و 

ــد.  ــت می کن ــوزادان فعالی ن
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مزایا و معایب شاغل بودن مادران در یک نگاه
مزایا:

1. نظم پذیری و استقالل
محققان آمریکایی می گویند مادرانی که شاغل هستند، به دلیل کمبود وقت 
در مقایسه با مادران خانه دار نظم بیشتری در انجام فعالیت های مختلف دارند، 
اندکی که در اختیار دارند، به شکل  از زمان  برنامه ریزی عمل می کنند و  با 
کیفی تری استفاده می کنند و درنتیجه راحت تر و سریع تر می توانند به اهداف 

کوچک و بزرگ خود در کوتاه مدت و بلندمدت برسند.
 2. پررنگ شدن نقش پدر در تربیت فرزندان

یکی دیگر از مزیت های شاغل بودن مادران این است  وقتی مادر خانواده به هر 
دلیل سر کار می رود، نقش پدر در تربیت فرزندان پررنگ تر می شود و درنتیجه 
پدر باید وقت بیشتری را با بچه ها بگذارد و بیشتر در فرایند تعلیم و تربیتشان 
دخالت کند که نتیجه مستقیم این امر صمیمی تر شدن بیشتر بچه ها با پدرشان 

و ایجاد یک رابطه قدرتمند میان پدر و فرزند یا فرزندان است. 
3. تربیت دختران موفق و پسران هم دل

تحقیقات گروهی از پژوهش گران دانشگاه  هاروارد نشان می دهد که مادرانی 
که شاغل هستند، دخترانی را تربیت می کنند که بعدها به موفقیت های اجتماعی 
باالتر دست پیدا می کنند. عالوه بر این مادران شاغل اگر پسردار شوند، جوری 
او را تربیت می کنند که در مقایسه با پسرهایی که مادرشان خانه دار است، از 
توانایی هم دلی بیشتری برخوردار است. جالب است بدانید تحقیقات نشان داده 
دخترانی که مادر شاغل داشته اند، در دوران بزرگ سالی و ورود به بازار کار، در 
مقایسه با دخترانی که توسط یک مادر خانه دار بزرگ شده اند، درآمد بیشتری 

کسب می کنند.
 

معایب:
1. بروز اختالالت روان شناختی

فرزندان  رفتاری  اختالالت  مقایسه ای  بررسی  هدف  با  که  مطالعه ای  در 
همایش  ششمین  در  آن  نتایج  و  گرفته  غیرشاغل انجام  مادران شاغل و 
ارائه شده، مشخص شده است که  نوجوان  و  روان پزشکی کودک  بین المللی 
سالمت روان شناختی فرزندان مادران خانه دار یا غیرشاغل در مقایسه با فرزندان 

مادران شاغل به طور معناداری باالتر است. 
2. ناسازگاری در نوجوانی

پژوهش دیگری که در دانشگاه مشهد در این زمینه صورت گرفته است، حاکی 
از ناسازگاری بیشتر دختران نوجوانی است که مادر شاغل دارند. این مطالعه 
فرزندان  می دهد  نشان  شده  انجام  ساله  دختران 10-9  از  گروهی  روی  که 
مادران شاغل در مدرسه تعامل خوبی با معلمان و سایر هم سن وساالنشان ندارند 
و نبود تمام وقت مادر به عنوان یک منبع حمایت عاطفی و روانی می تواند در 

فرایند رشد و تربیت کودک و نوجوان اثرات سوئی را به دنبال داشته باشد.
3. چاقی و نداشتن رژیم غذایی صحیح

پایین تری  وضع  در  سالمتی  نظر  مادران شاغل از  فرزند  می گویند  محققان 
نمی کند.  کار  و  است  خانه دار  مادرشان  که  دارند  قرار  کودکانی  به  نسبت 
مادران شاغل معموال فرزندانشان را با خودرو به مدرسه می رسانند و فرصت 
بچه ها  این  دیگر  از طرف  آن ها می گیرند.  از  را  پیاده روی  و  فیزیکی  فعالیت 
معموال بیشتر تلویزیون تماشا می کنند و وقتشان را پای بازی های کامپیوتری 
می گذرانند، بیش از حد نوشابه می خورند و سهم میوه ها و سبزی ها در رژیم 

غذایی روزانه شان بسیار پایین است.

نیمه وقت، نه تمام وقت! 
ــت  ــادران از جه ــاغل بودن م ش
حفــظ ســالمت روانی شــان از 
اهمیــت باالیــی برخوردار اســت، 
ــا  ــن مادره ــر ای ــوص اگ به خص
ــت داشــته باشــند  کاری نیمه وق
ــه  ــی ک ــت. تحقیقات ــه تمام وق ن
ــه  ــن زمین ــال 2011 در ای در س
انجــام شــده، نشــان داد کــه 
مادرانــی کــه کودکانشــان در 
ســنین دبســتان و پیش دبستان  
و حتــی کوچک تــر هســتند، 
یــک  داشــتن  صــورت  در 
عالیــم  کمتــر  پاره وقــت  کار 
نشــان  خــود  از  افســردگی 
می دهنــد و از نظــر روانــی از 
ــه  ــتری در مقایس ــالمت بیش س
ــه  ــد ک ــی برخوردارن ــا مادرهای ب
همــه وقتشــان را در منــزل و 
در ســروکله زدن بــا بچه هــا و 
ــد.  ــپری می کنن ــه س ــور خان ام
ــد همان طــور  ــان می گوین محقق
کــه انتظــار مــی رود، مادرانــی که 
مشــاغل پاره وقت دارنــد، بیشــتر 
در فعالیت هــای فرزندشــان در 
خانــه و در مدرســه درگیرنــد 
بیشــتر  و  بهتــر  هم چنیــن  و 
فعالیت هــای  بــه  می تواننــد 
برســند،  خانــه  در  آموزشــی 
بــا  کــردن  بــازی  جملــه  از 
ــل  ــدن قب ــاب خوان ــا، کت بچه ه
کــردن  درســت  خــواب،  از 
ــه  ــودکان ب ــردن ک کاردســتی، ب
پــارک و مــوزه و... عــالوه بــر 
ــغل های  ــه ش ــی ک ــن، مادران ای
پاره وقــت دارنــد، نســبت بــه 
ــنین  ــه در س ــود ک ــودکان خ ک
پیش دبســتان  و  دبســتان 
هســتند، برخــورد مهربانانه تــری 
و  صبــر  و  می دهنــد  نشــان 
تحمــل بیشــتری دارنــد، و شــاید 
تعجــب کنیــد، امــا این طــور کــه 
ایــن بررســی بــا حضــور بیــش از 
ــد،  ــان می ده ــادر  نش 1300 م
در ایــن زمینــه حتــی از مــادران 

ــد! ــز جلوترن ــه دار نی خان
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بــا  مســاوی  درخــت  کاشــت  می گوینــد 
امــا در دهه هــای  اســت.  زندگــی  نجــات 
اخیــر در سراســر کــره زمیــن تعــداد درختــان 
ــن  ــه ای ــت، ک ــش اس ــال کاه ــدت در ح به ش
ــوان به طــور مســتقیم نتیجــه  مســئله را می ت
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــانی دانس ــای انس فعالیت ه
ــان ها  ــی انس ــان در زندگ ــه درخت ــی ک اهمیت
دارنــد، به ویــژه در یــک دهــه اخیــر، اقدامــات 
ــرای  ــان ب ــر جه ــی در سراس ــاوت و جذاب متف
نجــات درختــان صــورت گرفتــه اســت کــه در 
ــنا  ــا آش ــن فعالیت ه ــدادی از ای ــا تع ــه ب ادام

می شــوید. 
ــان  ــا در آپارتمـ ــی از مـ ــا خیلـ ــن روزهـ ایـ
نداریـــم  و حیاطـــی  زندگـــی می کنیـــم 
کـــه در آن درخـــت بکاریـــم. ولـــی شـــاید 
ـــن  ـــول ای ـــاره اص ـــیم درب ـــته باش ـــت داش دوس
کار بیشـــتر بـــه فرزندانمـــان بیاموزیـــم تـــا 
ـــد  ـــر دربیاورن ـــه س ـــن قضی ـــوی ای ـــه و ت از ت
کـــه درختـــان چـــه اهمیتـــی بـــرای مـــا و 
ـــند،  ـــر نباش ـــد و اگ ـــهری مان دارن ـــی  ش زندگ
چـــه بالیـــی ســـر زندگی مـــان می آیـــد. 
خـــب در ایـــن صـــورت پیشـــنهاد می کنـــم 
ـــراغ  ـــتید، س ـــه نشس ـــای رایان ـــه پ ـــار ک این ب
کـــه  برویـــد   planitgreenlive ســـایت 
توســـط دو تـــا از مهم تریـــن و مشـــهورترین 
ـــک  ـــی نشـــنال جئوگرافی ـــا یعن موسســـات دنی
)همـــان موسســـه ای کـــه البـــد عکس هـــای 
جـــذاب و مجالتـــش در مـــورد دنیـــای وحـــش 
و طبیعـــت و... را دیـــده  و حســـابی هـــم 
ــکا  ــوم آمریـ ــز علـ ــد( و مرکـ ــف کرده ایـ کیـ
اداره می شـــود و یـــک بـــازی جالـــب و 
ــان  ــودکان و نوجوانـ ــرای کـ ــز بـ هیجان انگیـ
دارد تـــا یـــاد بگیرنـــد چطـــور در شـــهرهای 
ــک  ــور یـ ــد و چطـ ــت بکارنـ ــزرگ درخـ بـ
ـــر  ـــه بهت ـــند. از هم ـــته باش ـــبز داش ـــهر س ش
ـــت اول  ـــازه و دس ـــات ت ـــی اطالع ـــه کل این ک
مربـــوط بـــه بازیافـــت زبالـــه هـــم در ایـــن 
ــه درد  ــابی بـ ــه حسـ ــود دارد کـ ــازی وجـ بـ

کـــودکان و نوجوانـــان می خـــورد.

یک درخت برای هر کودک
ــورد،  ــتان می خ ــه گوش ــه ب ــترالیا ک ــم اس اس
هم سن وســال های  می افتیــد؟  چــی  یــاد 
را  »اســکیپی«  ســریال  قطعــا  مــن 
خانــواده  دربــاره  کــه  می آیــد  یادشــان 
یــک جنگل بــان بــود کــه پســر 13، 14 
ــا  ــترالیا ب ــر اس ــت بک ــوی طبیع ــان ت ساله ش
ــه اســم اســکیپی  ــک کانگــوروی باهــوش ب ی
ــریال  ــن س ــر ای ــی اگ ــد و... حت ــت ش دوس
ــد  ــا می دانی ــید، قطع ــده باش ــوب را ندی محب
ــای  ــبزترین نقطه ه ــی از س ــترالیا یک ــه اس ک
ــه مناطــق  ــدر ک ــن اســت و همان ق ــره زمی ک
خشــک و کــم آب تــوی ایــن قــاره پیــدا 
ــیده  ــک کش ــربه فل ــای س ــود، جنگل ه می ش
اصــال  اســترالیایی ها  بااین حــال  دارد.  هــم 
بــرای  و  نگذاشــته اند  دســت  روی  دســت 
این کــه کشــور ســبزتری داشــته باشــند، 
ــر  ــرای ه ــک درخــت ب ــه اســم ی ــه ای ب برنام
هــر  به طوری کــه  انداخته انــد.  راه   کــودک 
تــوی  دبســتان  ســال های  طــی  بچــه ای 
مدرســه یــا زمینــی کــه قبــاًل بــرای ایــن کار 
در نظــر گرفتــه شــده، یــک درخــت مــی کارد 
و به عنــوان مســئول نگــه داری از آن هــر چنــد 
وقــت یــک بــار بایــد بــه درختــش ســر بزنــد 
ــک درخــت در  ــه ی ــی را ک ــای مختلف و کاره
مرحلــه رشــد نیــاز دارد، برایــش انجــام دهــد. 
ــدر محبــوب  ــن برنامــه آن ق ــب  این کــه ای جال
ــه ســبزتر شــدن شــهر  ــردی اســت و ب و کارب
ــی ها  ــال انگلیس ــه از پارس ــد ک ــک می کن کم
از  یکــی  در  و  زده انــد  بــاال  آســتین  هــم 
شهرهایشــان بــه اســم بریســتول همیــن 
ــزار  ــا االن 36 ه ــد. ت ــرا می کنن ــه را اج برنام
نفــر از بچه هــای انگلیســی درخــت خودشــان 
ــه  ــت ب ــد دس ــما نمی خواهی ــته اند. ش را کاش

کار شــوید؟
 

درخت برای زمین، زمین برای زندگی
شـاید شـما فیلیکس فینک باینر را نشناسـید، 
را  اسـمش  دنیـا  بچه هـای  از  خیلـی  ولـی 
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خـورده،  گـره  درخـت کاری  بـا  به شـدت  کـه 
می شناسـند و در گـروه بین المللـی اش عضـو 
هسـتند. در سـال 2007 یعنـی حدود 9 سـال 
قبـل، فیلیکـس مثل شـما بود؛ یـک نوجوان 9 
سـاله کـه برای انجام یک پروژه درسـی شـروع 
بـه مطالعـه دربـاره آلودگـی هوای کـره زمین، 
فوایـد درخـت کاری و... کـرد و این جـوری بود 
کـه یـک جرقـه بـزرگ در ذهنـش زده شـد؛ 
بینـدازد  راه  کوچـک  موسسـه  یـک  این کـه 
هـدف  کنـد.  درخـت  کاشـتن  بـه  شـروع  و 
یـک  بـود کـه سـال  2011،  ایـن  فیلیکـس 
درحالی کـه  حـاال  و  بـکارد،  درخـت  میلیـون 
100هـزار نوجـوان دیگـر عضـو ایـن موسسـه 
جهـان  سراسـر  در  دوسـتانش  و  او  هسـتند، 
موفـق بـه کاشـتن 14.204.592.983 درخت 
شـده اند! اگـر فیلیکـس توانسـته، چـرا باقـی 

نتواننـد؟  بچه هـا 
 

درخت برای بچه ها
نخبــه  جــوان  یــک  قبــل  ســال  چنــد 
ــردم  ــود م ــده ب ــه ش ــه متوج ــی  ک آمریکای
کنیــا چقــدر فقیــر هســتند و چقــدر بــه 
ــته اند،  ــان وابس ــن غذایش ــرای تامی ــت ب درخ
ــرای بچه هــا«  ــام »درخــت ب ــه ن موسســه ای ب
راه انداخــت کــه توســط گروهــی از جوان هــا 
می شــود.  اداره  داوطلــب  نوجوان هــای  و 
ــار بــه یکــی از روســتاهای کنیــا  آن هــا هــر ب
می رونــد و آن جــا درخت هایــی می کارنــد 
ــوه و  ــم می ــد و ه ــد می کن ــم زود رش ــه ه ک

برگ هایــش خوراکــی اســت.
 

20 میلیون درخت برای کنیا 
کمپیـن 20 میلیـون درخـت، یکـی دیگـر از 
اقداماتـی اسـت کـه در حـال حاضـر در کنیـا 
جریـان دارد کـه هدفـش کاشـت 20 میلیـون 
درخـت در ایـن کشـور، به ویـژه در جنگل های 
کوهسـتانی کنیاسـت، که لقـب برج های آب را 
یـدک می کشـند و نقش بسـیار مهـم و حیاتی 
در حفاظـت از رودخانه هـا و دریاچه هـای ایـن 

بهبـود  دارنـد.  آشـامیدنی  آب هـای  و  کشـور 
زیسـتگاه های  از  محافظـت  غذایـی،  امنیـت 
جنگلـی بـرای پرنـدگان نـادر و پسـتان داران، 
محافظـت از منابـع طبیعی در مقابـل تغییرات 
آب وهوایـی، تثبیـت خـاک و... از سـایر اهدافی 
اسـت کـه ایـن کمپیـن بـا کاشـت درخـت در 
مناطـق  از  بسـیاری  می کنـد.  دنبـال  کنیـا 
 1980 و   1970 سـال های  در  کنیـا  جنگلـی 
بـه دلیـل برداشـت غیرقانونـی چـوب و تهیـه 
حـال  در  و  اسـت  رفتـه  بیـن  از  زغال سـنگ 
حاضـر تنهـا هفـت درصـد از زمین هـای ایـن 
کشـور تحت پوشـش درختان اسـت، یعنی 67 
درخـت بـرای هر نفـر، که بـا میانگیـن جهانی 
420 درخـت بـرای هر نفر فاصله زیـادی دارد. 
در حـال حاضـر بسـیاری از جنگل هـای ایـن 
کشـور نابـود یـا به شـدت تخریب شـده اسـت.

 
کتاب بخوان درخت بکار

آرژانتینــی  خوش ســلیقه  ناشــر  یــک 
ــرده  ــی ک ــودکان طراح ــرای ک ــی ب کتاب های
کــه می تواننــد بعــد از خوانــدن آن هــا را 
تــوی زمیــن بکارنــد و یــک درخــت تمام عیــار 
ــر  ــت، مگ ــی اس ــده جالب ــد. ای ــل بگیرن تحوی
نــه؟ انتشــارات Pequeno Editor ناشــر 
ــاب  ــن کت ــت و اولی ــودکان اس ــای ک کتاب ه
 FCB Buenos درختــی را بــا همــکاری
Aires در مــاه مــی  ســال 2015 روانــه بــازار 
کــرد. ایــن کتاب هــا بــرای کــودکان 8 تــا 12 
ــا  ــه بزرگ تره ــه البت ــده ک ــی ش ــاله طراح س
هــم می تواننــد از آن هــا اســتفاده کننــد. 
اولیــن کتــاب ایــن مجموعــه »پــدرم در 
جنــگل اســت« نــام دارد و توســط آن دســیس 
و گوســتی نوشــته و تصویرســازی شــده اســت. 
داســتان کتــاب نیــز از زبــان کودکــی روایــت 
می شــود کــه ماجراجویی هــای پــدرش در 
جنگل هــای اکــوادور را بــرای خواننــدگان 
ــن  ــی ای ــام اصل ــد. پی ــف می کن ــاب تعری کت
کتــاب ایــن اســت: »درختــان و کــودکان 

ــد.«  ــد کنن ــم رش ــا ه ــد ب می توانن
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درختان در محیط شهر چه کاربردی دارند؟ 
در  درختان  هدفمند  و  استراتژیک  کاشت 
محیط های شهری می تواند بین 2 تا 8 درجه 

سانتی گراد هوای شهر را خنک تر کند. 
درختــان بلنــدی کــه در محیط هــای شــهری 
وجــود دارنــد، مثــل یــک فیلتــر قــوی عمــل 
ــا  ــواع آالینده ه ــهر را از ان ــوای ش ــرده و ه ک

ــد.  ــه می کنن تصفی
درختــان بالــغ بــه افزایــش کیفیــت آب کمک 

ــد.  می کنن
ــا 150 کیلوگــرم  هــر درخــت در هــر ســال ت
دی اکســید کربــن را جــذب می کنــد و باعــث 
کاهــش اثــرات نامطلــوب تغییــرات آب و هوایی 

ــود.  ــن می ش در زمی
چــوب می توانــد بــرای پخت وپــز و تولیــد 

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرارت م ح
ــی  ــواد غذای ــد بخشــی از م ــان می توانن درخت

مــورد نیــاز انســان را تامیــن کننــد. 
زندگــی کــردن در نزدیکــی درختــان بــه 
افزایــش ســالمت جســمی و روانــی افــراد 

ــرژی و  ــش ان ــث افزای ــد و باع ــک می کن کم
ــود.  ــون می ش ــار خ ــترس و فش ــش اس کاه
ــاختمان های  ــراف س ــان در اط ــت درخت کاش
بلنــد تــا 30 درصــد نیــاز بــه تهویــه را 
کاهــش می دهــد و 20 تــا 50 درصــد بــه 
گرمایــی  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی 

می کنــد.  کمــک 
ــی  ــی بعض ــل زندگ ــد مح ــان می توانن درخت
پرنــدگان و حیوانــات باشــند و حضورشــان بــه 

ــد.  ــک می کن ــتی کم ــوع زیس تن
کمـک  بـا  به ویـژه  شـهری،  منظره سـازی 
قیمـت  درصـد   20 تـا  می توانـد  درختـان، 
امـالک را در آن منطقـه خـاص افزایـش دهد. 
جمعیــت شهرنشــین دنیــا روزبــه روز در حــال 

افزایــش اســت...
شهری/ روستایی 

امروز 
تا سال 2020 

اگــر امــروز درخــت بکاریــد، نســل های آینــده 
 .ــد را نجــات می دهی
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ش
زار

گ

  رضـا محمـودی فـقیهـی 

فولکس واگن؛ خودرویی برای مردم
ن خودروسازی ر�ی زه در �ق ه ای �ق پ در�ی
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ــس  ــام فولک ــید، ن ــه نباش ــم ک ــین باز ه ماش
نامــی  آشناســت؛  نامــی  برایتــان  واگــن 
ــای شــخصی را  ــای خودروه ــه دنی تجــاری ک
تــکان داد و دریچــه  تــازه ای را در ایــن عرصــه 
ــن  ــس واگ ــام فولک ــنیدن ن ــا ش ــرد. ب ــاز ک ب
ــای  ــان فولکس ه ــاد هم ــه ی ــراد ب ــب اف اغل
ــدل  ــای م ــا فولکس ه ــی ی ــه ای قدیم قورباغ
ــزی  ــرکت چی ــن ش ــا ای ــد. ام ــل می افتن بیت
ــه اش  ــت و تاریخچ ــودرو اس ــن خ ــر از ای فرات
ــا افت وخیزهــای  ــون ب ــان تاســیس تاکن از زم
فراوانــی در عرصــه تولیــد، رقابــت، تجــارت و... 

ــوده اســت.  ــه رو ب روب
 

تاثیر فورد بر خودروسازی اروپا 
اولیـن بـار در سـال 1904 بود کـه زمزمه هایی 
در خصـوص تاسـیس کارخانـه فولکـس واگن 
در آلمان شـنیده شـد. در آن زمان مهندسـان 
کـه به درسـتی پیش بینـی کـرده بودنـد آینده 
ایـن صنعـت بـه تولیـد خودروهـای کوچـک و 
ارزان قیمـت وابسـته اسـت، بـه دنبـال تولیـد 
چنیـن خودروهایـی بودنـد. از آن طـرف، ایـن 
صنعـت در آمریکا رشـد بسـیاری یافتـه و بین 
مـردم جاافتـاده بـود و همین مسـئله نیز برای 
خودروسـازان اروپایی عامل شـگفتی و محرکی 
بـرای فعالیت هـای بیشـتر در ایـن زمینـه بود. 
تولیـد  زمـان  آن  در  کـه  خودروهایـی  البتـه 
می شـد، نه ارزان بود و نـه کوچک، بلکه قیمت 
باالیـی داشـت و هزینه نگه داری بـاال نیز به آن 
اضافـه می شـد. همیـن مسـئله، خریـد خودرو 
را بـرای قشـر متوسـط جامعـه بسـیار سـخت 
و دشـوار می کرد. اصطـالح خودروهایـی بـرای 
مـردم اولیـن بـار در سـال 1908 در آمریـکا 
مطـرح شـد. بـا توجه بـه این که در ایـن دوران 
قـدرت خریـد مـردم در آمریـکا باال رفتـه بود، 
شـرکت خودروسـازی فـورد بـا ارائه خـودروی 
مـدل تـی بـه موفقیـت بزرگـی در ایـن عرصه 
به سـرعت  تـی  مـدل  فـورد  اتومبیـل  رسـید. 
بـه الگویـی بـرای مهندسـان اروپایـی تبدیـل 
شـد تـا آن را بـه تولیـد انبـوه برسـانند. ایـده 

اولیـه ایجـاد کارخانـه فولکـس واگـن و تولیـد 
انبـوه خـودرو نیـز در همیـن زمان مطرح شـد 
و ایـن بـال بارنـی، دانشـجوی مجارسـتانی، بود 
بـرای  را  اولیـن شاسـی  کـه در سـال 1925 
فولکـس  واگـن طراحـی کرد تـا نامـش همراه 
بـا آگوسـت هـورش، اتـوره بوگاتـی، فردینانـد 
پورشـه و هاینریـش نوردهـوف، در تاریـخ ایـن 

کمپانـی جاودانه شـود.
 

ــه  ــه ب ــرای پورش ــر ب ــه هیتل ــی ک چالش
وجــود آورد 

نمایشـگاه اتومبیـل در سـال 1934 در برلیـن، 
نقطـه عطفـی بـرای صنعـت خودروسـازی در 
جهـان بـود و باعـث شـد خودروهـای فولکس 
گیرنـد.  قـرار  دنیـا  توجـه  مرکـز  در  واگـن 
یـا  کارخانـه  یـک  نـه  فولکـس  زمـان  آن  در 
تولیدکننـده رسـمی، بلکـه تیمـی متشـکل از 
نوابـغ خودروسـازی دنیا بـود. در همین دوران 
حـزب نـازی و در رأس آن  آدولـف هیتلـر در 
حـال قـدرت گرفتـن در آلمـان بـود و همیـن 
کارخانـه  پی ریـزی  کار  شـد  باعـث  مسـئله 
فولکـس واگـن سـرعت بیشـتری پیـدا کنـد. 
خودروسـازی  اتحادیـه   1934 ژوئـن   22 در 
فردینانـد  و  شـد  راه انـدازی   )RDA( آلمـان 
را  واگـن  فولکـس   خـودروی  اولیـن  پورشـه 
طراحـی کـرد. در آن دوران خـودرو و سـوخت 
در اروپـا گـران بـود و مـردم توانایـی خریـد 
چندانـی نداشـتند. بـه همیـن خاطـر بـه نظـر 
می رسـید تولیـد خودروهـای کوچـک و ارزان 
کـه کامـال اقتصـادی و مقرون به صرفـه اسـت، 
از  پیـش  پورشـه  فردینانـد  شـود.  پرفـروش 
شـروع جنـگ جهانـی دوم روی ایـن موضـوع 
کار کـرده و برنامه ریزی هایـی نیـز انجـام داده 
NSU 32 بـود. طـرح اولیـه خـودروی مـدل

کـه موتـوری چهـار سـیلندر در عقب داشـت، 
در همیـن دوران توسـط پورشـه شـکل گرفت. 
همـان زمـان بـا ایـن طراحی هـا، هیتلـر نیـز 
در آلمـان روزبـه روز قدرتمندتـر می شـد و در 
سـخنرانی هایش بـه خودروهایـی بـرای مـردم 
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اشـاره می کـرد. مطالعـه زندگی نامـه فـورد در 
و نسـبت  داد  قـرار  تاثیـر  را تحـت  او  زنـدان 
بـه صنعـت خودروسـازی به شـدت مشـتاق و 
امیـدوار کـرد. او در ایـن دوران تحـت تاثیـر 
خوردوهایـی قـرار گرفـت کـه طرح اولیه شـان 
توسـط پورشـه آماده شـده بود و از او خواسـت 
دو  حمـل  قابلیـت  بـا  کوچـک  خودرویـی 
بزرگ سـال و سـه کـودک، بـا حداکثر سـرعت 
سـوخت  مصـرف  سـاعت،  بـر  کیلومتـر   100
7 لیتـر در 100 کیلومتـر و قیمتـی برابـر بـا 
1000 رایش مـارک طراحـی کنـد. ایـن قیمت 
فقـط کمـی بیشـتر از قیمتـی بـود کـه مـردم 
آلمـان بایـد بـرای خریـد یـک موتورسـیکلت 
می پرداختنـد و پورشـه حتـی فکـرش را هـم 
نمی کـرد بتوانـد خودرویـی بـه ایـن ارزانـی و 
بـا ایـن مشـخصات طراحـی کنـد. بااین حال او 
نمی توانسـت دسـت رد بـه سـینه رهبـر حزب 
نـازی بزنـد. پـس ایـن چالـش را پذیرفـت. به 
ایـن ترتیـب کـه نمونه اولیـه ایـن خودروها در 

سـال 1935 وارد جاده هـای آلمـان شـد. 
 

تاســیس کارخانــه فولکــس واگن توســط 
ــزب نازی  ح

ــس  ــازی فولک ــم خودروس ــال 1937 تی در س
واگــن بــه مرحلــه  ای رســیده بــود کــه نیــاز به 
یــک مدیــر داشــت و ایــن خــأ توســط حــزب 
کارگــر آلمــان پــر شــد و شــرکت آماده ســازی 
ســال  ایــن  در  آلمــان  واگــن  فولکــس  
راه انــدازی و افتتــاح شــد. اگرچــه یــک ســال 
ــر  ــه فولکــس  واگــن ورک تغیی ــد نامــش ب بع
ــز  ــط فرانت ــاری اش توس ــان تج ــت و نش یاف
طراحــان  از  یکــی  رایم اشــپیس،  خاویــر 

ــد.  ــی ش ــه  KGطراح ــور در پورش موت

اول  شکســت فولکــس واگــن در گام 
ورود بــه بــازار 

توســط  کــه  بــود  نامــی   KdF-Wagen
ــاب  ــی انتخ ــرای خودروهای ــر ب ــف هیتل آدول
ــرد.  ــی می ک ــه طراح ــه پورش ــود ک ــده ب ش

در آن زمــان یــک کمپیــن بــزرگ بــه راه 
افتــاد تــا فــروش قســطی فولکــس را در 
ــد.  ــغ کنن ــری تبلی ــه صــورت سراس ــان ب آلم
بــر اســاس ایــن ایــده هــر کســی می توانســت 
بــا پرداخــت اقســاط مشــخصی در هفتــه 
ــال  ــود. بااین ح ــو ش ــس ن ــک فولک صاحــب ی
ــود  ــن ب ــدر پایی ــردم آن ق ــد م ــدرت خری ق
کــه حتــی ایــن طــرح هــم نتوانســت اهــداف 
ــد  ــق کن ــن را محق ــه فولکــس  واگ بلندپروازان
و ایــن کارخانــه فقــط 336 هــزار درخواســت 

ــرد.  ــت ک ــد دریاف خری
 

ــره  ــر چه ــی دوم و تغیی ــگ جهان جن
ــن  ــس واگ فولک

جنـگ جهانی دوم شـروع و آلمـان وارد جنگ 
شـد. اوضاع بـه گونه ای پیش رفـت که فولکس 
واگـن بـه کارخانـه ای بـرای تولید ماشـین ها و 
ادوات جنگـی تبدیـل شـد. در سـال 1939 بر 
بـا شـرکت لوفـت واف  اسـاس قـراردادی کـه 
امضـا شـد، فولکـس  واگـن و شـرکت های تابع 
 Ju88 جنگنده هـای  تعمیـر  بـه  موظـف  آن 
و هم چنیـن سـاخت باله هـا و مخـزن بنزیـن 
ایـن هواپیماهـا شـدند. در سـال 1940 و در 
زمانـی کـه جنـگ بـه  سـوی ماشـینی شـدن 
پیـش می رفـت، دومیـن خـط تولیـد فولکـس 
 واگـن بـرای تولیـد انبوه وسـایل نقلیـه نظامی 

شـد. احداث 
ــودروی  ــه خ ــود ک ــال ب ــن س ــر همی در اواخ
ــهورترین  ــه مش ــن ب ــل  واگ ــوره کوب چندمنظ
نازی هــا  بــرای  فولکــس  واگــن  تولیــد 
ــا  ــز ب ــن نی ــووم  واگ ــودروی اش ــل و خ تبدی
ــی  ــکی و آب طراح ــت در خش ــی حرک توانای
ــود  ــرار ب ــان ق ــه در آن زم ــن کارخان ــد. ای ش
ســاالنه 500 خــودرو بــرای مــردم آلمــان 
تولیــد کنــد، امــا در آمارهــای منتشرشــده در 
پایــان جنــگ نشــان داد کــه فولکــس واگــن 
ــودرو  ــزار خ ــش از 66 ه ــال ها بی ــن س در ای
ــت.  ــرده اس ــد ک ــردم تولی ــتن م ــرای کش ب
حمایت هــای حــزب نــازی در ایــن دوران 
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ــی فولکــس واگــن از  باعــث شــد گــردش مال
31 میلیــون رایش مــارک در ســال 1940 بــه 
حــدود 300 میلیــون در ســال 1944 برســد. 

 
 پایــان جنــگ و نجــات فولکــس واگــن 

توســط بریتانیایی هــا 
کمپانـی فولکـس واگـن بقـای خـود را بعـد از 
جنـگ جهانـی اول بـه ژنـرال ایـوان هیرسـت 
از ارتـش بریتانیـا مدیـون اسـت. اگرچـه ایـن 
در  را  خـود  فعالیت هـای  از  بخشـی  شـرکت 
دوران جنـگ بـه سـایت های زیرزمینی منتقل 
نیـز  خسـارت های جدی  متحمـل  امـا  کـرد، 
آمریـکا  ارتـش  طـرف  از  کـه  زمانـی  و  شـد 
دیـده  آسـیب  کامـال  تحویـل هیرسـت شـد، 
بـود. همین مسـئله باعـث به وجـود آمدن این 
ایـده شـد کـه فولکس واگـن تعطیـل و تبدیل 
بـه انبـار مهمـات جنگـی شـود. امـا هیرسـت 
بـا ایـن کار مخالفـت کـرد و باالخـره توانسـت 
باالدسـتی هایش را متقاعـد کنـد کـه کارخانـه 
را فعـال نگـه دارنـد تـا بتوانـد در مرحلـه اول 
20 هـزار خـودرو بـرای ارتـش بریتانیا بسـازد؛ 
اتفاقـی کـه بـه مقدمـه ای بـرای موفقیت هـای 
بعـدی فولکـس تبدیـل شـد. پـس از جنـگ 

به طـور  بریتانیـا  نظامـی  دولـت  دوم،  جهانـی 
امانـی، اختیـارات شـرکت فولکس  واگـن را در 
دسـت گرفـت. بـا توجه بـه این که بـروز جنگ 
باعـث کاهش چشـم گیر وسـایل نقلیـه نظامی 
تصمیـم  دولـت  ایـن  بـود،  شـده  بریتانیـا  در 
گرفـت بـا راه اندازی خـط تولیـد فولکس  واگن 
سـدان بـر کمبودهـای خـود غلبـه کنـد. ایـن 
تصمیـم دولت بریتانیا شـاید نقشـی حیاتی در 
ادامـه زندگـی فولکـس  واگن داشـت. ایـن کار 
باعـث شـد ایـن شـرکت از خطـر نابـودی و از 
دسـت دادن نیـروی کار و تجهیـزات خـود در 

بماند. امـان 
 

پایان عمر بریتانیایی ها در فولکس واگن 
بـا وجـود تغییـرات مثبتی کـه انگلیسـی ها در 
فولکـس واگـن بـه وجـود آوردنـد، امـا تامیـن 
مـواد اولیـه بـرای کارخانـه روزبه روز سـخت تر 
 شـد و دیگـر امـکان اسـتفاده از حمایت هـای 
دولتـی وجود نداشـت. درنتیجـه تولید فولکس 
از ماهـی چهارهـزار خـودرو بـه هـزار خـودرو 
رسـید. بـا اصـالح وضعیـت ارز اوضـاع کمـی 
بهتـر شـد و ایـن کارخانـه بـا اسـتفاده از تمام 
تـوان خـود تولیـد ماهانـه را تـا 2500 خودرو 
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افزایـش داد. امـا باز هـم ناتوانـی در تهیه مواد 
اولیـه همـه رشـته ها را پنبـه کـرد. البتـه ایـن 
تنهـا بخشـی از مشـکالت فولکـس واگـن بود، 
چـون تامیـن نیـروی کار و نارضایتـی کارکنان 
جـدی  بحـران  یـک  بـه  کم کـم  نیـز  فعلـی 
تبدیـل شـد. آن ها به غـذا، پـول و مکانی برای 
اسـتراحت نیـاز داشـتند تـا اول زنـده بمانند و 
سـپس بـرای فولکس  واگـن کار کننـد. نیاز به 
غـذا و لبـاس پـس از جنـگ جهانـی دوم در 
اولویـت قـرار گرفـت و شـورای کار به تدریـج 
رفـع ایـن مشـکالت را بر عهده گرفت. مشـکل 
بعـدی نیاز بـه خانه  یـا مکانی برای اسـتراحت 
بـود. کمبـود جای خـواب در کارخانـه به قدری 
جـدی بـود کـه برخـی از کارکنان، شـغل خود 
رفتنـد.  دیگـری  جـای  بـه   و  کردنـد  رهـا  را 
افزایـش مهاجرت هـا در ایـن دوره باعـث شـد 
از یک سـو مهاجـران تنها امیدشـان بـه کار در 
فولکـس  واگـن باشـد و از سـوی دیگر بـا نبود 
جـای مناسـب بـرای اسـتراحت روبه رو شـوند. 
بازداشـتگاه هایی  کارگـران فولکـس  واگـن در 
کـه بردگان زمـان جنگ اسـتراحت می کردند، 
سـاکن شـدند. مشـکل بـه حـدی رسـید کـه 
کمپانـی مجبـور شـد دسـتی بـه سـر و روی 
بازداشـتگاه ها و سـربازخانه ها بکشـد. ایـن کار 
مشـکالت را کمتـر کـرد، ولـی به طـور کلـی 

نتوانسـت موانـع را از بیـن ببـرد.
با وجود همه این مشکالت، بریتانیایی ها اختیار 
کردن  بهتر  برای  و  ندادند  دست  از  را  امور 
موفقیت  باعث  که  را  فاکتور  چندین  اوضاع 
دادند.  قرار  اجرا  اولویت  در  می شد،  شرکت 
بازار  به  خودرو  عرضه  نابسامان  وضعیت  ابتدا 
خدمات  مرکز  یک  آن ها  بخشیدند.  سامان  را 
پس از فروش، مرکز خدمات فنی و آموزشگاه 
فوریه  و در  دایر کردند  را در شرکت  خدماتی 
سال 1946 نمایندگان مجاز فروش خودرو در 
سراسر کشور را برای تعلیمات الزم فراخواندند. 
مرکز خدمات پس از فروش از سال 1947 کار 
خود را شروع کرد. در این حین فولکس  واگن 
مشکالت  با  مقابله  روش های  جدیدترین  نیز 

خدماتی  دپارتمان  اختیار  در  را  به وجودآمده 
شرکت قرار داد. سیستم خدماتی فولکس  واگن 
شبکه  آن ها  بود.  سودآور  و  محبوب  به شدت 
کشور  در  به سرعت  را  خود  خدمات  و  فروش 
به  رسیدن  با  امر  این  البته  و  دادند  گسترش 
چشم اندازهای ترسیم شده در سال 1946 میسر 
شد. پس  از این فولکس  واگن و بریتانیایی ها بر 
سر ایجاد یک شبکه فروش وسیع و گسترده به 

توافق رسیدند.
دومیــن فاکتــور بــرای موفقیــت فولکــس 
ــزی  ــا طرح ری ــط بریتانیایی ه ــه توس ــن ک  واگ
 شــده بــود، در ســال 1947 معرفــی شــد. 
ــا، صــادرات  ــزرگ بریتانیایی ه ــت ب ــن حرک ای
ــود.  ــا ب ــارج از مرزه ــه خ ــن ب ــس  واگ فولک
ــه  ــردن ارز ب ــرای وارد ک ــی ب ــن کار از طرف ای
انگلســتان انجــام  گرفــت کــه پــس از جنــگ 
جهانــی وضعیــت اقتصــادی مناســبی نداشــت 
و از طرفــی هــم بــرای ادامــه راه موفقیت آمیــز 
فولکــس  واگــن و درخشــش در بــازار جهانــی. 
بـا  فولکـس  واگـن  صـادرات  شـروع  نقطـه 
شکسـت بزرگـی روبه رو شـد. بحـران در تولید 
شـرکت  کـه  گرفـت  بـاال  به قـدری  خـودرو 
میـزان   1947 نوامبـر  و  اوت  در  نتوانسـت 
در  و  کنـد  تولیـد  را  خودروهـا  معین شـده 
خودروهـا  بین المللـی  فـروش  سـال،  همیـن 
متوقـف شـد. در همیـن سـال فولکـس  واگـن 
یـک سـدان جدیـد بـه بـازار معرفـی کـرد که 
بـارزی  مزیت هـای  قبلـی  نسـخه  بـه  نسـبت 
داشـت و بـه نظـر می رسـید بـرای صـادرات، 
خـودروی مناسـبی باشـد. رنگ هـای متنـوع و 
جـذاب، صندلی هـای راحـت، سـپرهای کـروم 
و هم چنیـن اسـتفاده از قالپـاق بـرای تایرهـا 
باعـث شـد فولکـس  واگـن بـرای اولیـن بـار 
شـاهد اسـتقبال خوبـی در بـازار بین المللـی از 
سوی مشـتریان باشـد. 4.385 خودرو در سال 
1948 توسـط فولکـس  واگـن بـه کشـورهای 
اروپایـی صـادر شـد؛ 1.820 خـودرو بـه هلند، 
1.380 خـودرو بـه سـوییس، 1.050 خـودرو 
بـه بلژیـک، 75 خـودرو بـه نـروژ، 55 خـودرو 
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بـه سـوئد و درنهایـت 5 خـودرو بـه دانمـارک. 
صـادرات فولکـس  واگـن تـا پایان این سـال به 
7.127 دسـتگاه رسـید. یعنـی 15 از درصد از 
تولیـدات ایـن شـرکت در بـازار بین المللـی به 

فـروش رفـت.
ــوان هرســت، نقــش مهمــی  ــن دوران ای در ای
ــد  ــز تولی ــن از مرک ــس  واگ ــل فولک در تبدی
ادوات نظامــی بــه یــک شــرکت خودروســازی 
داشــت. او در زمینــه فنــی و بهبــود بخشــیدن 
ــتعداد  ــه و... اس ــواد اولی ــامان م ــاع نابس اوض
ــردن  ــاال ب ــا ب ــت ب ــت و توانس ــادی داش زی
کیفیــت محصــوالت فولکــس  واگــن، ایــن 
موفــق  بین المللــی  عرصــه  در  را  شــرکت 
کنــد. بنابرایــن وقتــی در هشــتم اکتبــر 1949 
دولــت نظامــی بریتانیــا کارخانــه را بــه دولــت 
آلمــان بازگردانــد، فولکــس  واگــن در شــرایط 
بســیار خوبــی قــرار داشــت. 10 هــزار کارگــر، 
تولیــد ماهانــه 4 هــزار دســتگاه خــودرو و 
نقدینگــی 30 میلیــون ژرمن مارکــی وضعیــت 
ــود.  ــم  زده ب ــه رق ــرای کارخان مســاعدی را ب

ــس  ــه 60 و فولک ــادی ده ــران اقتص بح
ــد شــد ــی کــه رسبلن واگن

دوران  بعــد  بــه  میــالدی   50 دهــه  از 
شــروع  واگــن  فولکــس  منحصربه فــرد 
ــن  ــال 1963، ای ــه در س ــی ک ــا جای ــد، ت ش
صادرکننــده  بزرگ تریــن  بــه  کارخانــه 
خــودرو در جهــان تبدیــل شــد و 60 درصــد از 
محصــوالت تولیــدی خــود را در ســطح اروپــا 
و ایــاالت  متحــده آمریــکا بــه فــروش رســاند. 
امــا در ســال 1966 بحــران اقتصــادی جدیــد 
ــی به شــدت  ــه وجــود آمــد و تقاضــای داخل ب
ــن ســال  ــت. اگرچــه در اواخــر ای کاهــش یاف
فــروش فولکــس  واگــن توانســت کمــی اوضــاع 
را بهبــود بخشــد، امــا تاثیــرات منفــی ناشــی 
از بحــران ادامــه دار و عمیــق بــود. تولیــد 
انبــوه کــه بارزتریــن ویژگــی  مثبــت فولکــس  
ــک  ــه ی ــل ب ــد، تبدی ــوب می ش ــن محس واگ
ــد.  ــی ش ــن کمپان ــرای ای ــی ب ــل اساس معض

ــی  ــای اصل ــان در بازاره ــداد رقیب ــش تع افزای
ــران  ــکان جب ــد ام ــث ش ــودرو باع ــروش خ ف
فولکــس  بــرای  به وجودآمــده  زیان هــای 
ــش  ــه افزای ــد. ن ــته باش ــود نداش ــن وج  واگ
ــود و  ــرای فولکــس  واگــن ممکــن ب ــروش ب ف
ــود. در همیــن  ــه افزایــش قیمــت راه گشــا ب ن
ــوف  ــش نورده ــر هاینری ــه عص ــود ک دوران ب
ــا  ــید. او ب ــام رس ــه اتم ــن ب ــس  واگ در فولک
ــت  ــد و توانس ــن ش ــس  واگ ــدرت وارد فولک ق
ــوه  ــد انب ــانه ای و تولی ــل افس ــود بیت ــا بهب ب
ــرد و  ــت گی ــی را در دس ــای جهان آن، بازاره
ــای  ــی از ابرقدرت ه ــه یک ــن را ب فولکــس  واگ
صنعــت خودروســازی تبدیــل کنــد. هاینریش 
نوردهــوف 20 ســال موفقیت آمیز را در ســمت 
مدیریــت فولکــس  واگــن گذرانــد، امــا وقتــش 
ــام  ــی انج ــرگ او، تغییرات ــا م ــود ب ــیده ب رس
ــزش را  ــا شــرکت مســیر موفقیت آمی ــرد ت گی
ادامــه دهــد. پــس از مــرگ او، مدیــران جدیــد 
اقداماتــی را بــرای کاهــش هزینه هــای تولیــد 
ــرای رســاندن  ــد و ب ــرار دادن در دســتور کار ق
تولیــد بــه میزانــی منطقــی و معقــول تــالش 
ــه  ــن دوران کارخان ــن در ای ــد. هم چنی کردن
بخشــی از درآمــد خــود را در بخــش تحقیــق و 
توســعه ســرمایه گذاری کــرد. ایــن کار باعــث 
ــا  ــم گام ب ــان، ه ــین ها و مهندس ــد تکنس ش
ــتعدادهای  ــار اس ــه در اختی ــی ک آموزش های
ــز از  ــن رشــته می گذاشــتند، در شــرکت نی ای

ــوند. ــوردار ش ــژه ای برخ ــت وی اهمی
فولکـس  واگـن هم چنـان بـه کاهـش هزینه هـا 
و  داد  ادامـه  تحقیقـات  روی  سـرمایه گذاری  و 
یافتـن متدهـای  نتیجـه رسـید.  بـه  سـرانجام 
جدیـد در تولید خودرو، تحلیـل داده ها به کمک 
کامپیوتر و نگه  داشـتن تولیدات روی یک  میزان 
معقـول و معیـن باعث شـد فولکس  واگن کم کم 
از بحـران خـارج شـود و بار دیگر عصـری جدید 
بـرای فولکـس  واگـن به وجـود آمـد تا امـروز از 
صنعـت  دوران  تمـام  پرفـروش  خـودروی   10
خودروسـازی جهـان، سـه خـودرو، بـه شـرکت 

 .فولکـس  واگـن تعلق داشـته باشـد
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دین شناسـی امـروزه یکـی از رشـته های مهـم 
علمـی در جهـان اسـت کـه خـود شـاخه های 
مختلفـی نیـز دارد. در بسـیاری از مراکز علمی 
گوناگـون  دانشـگاه های جهـان، شـاخه های  و 
ایـن رشـته تدریس می شـود. در دین شناسـی 
در  معرفتـی  مبانـی  شـناخت  اصلـی  هـدف 
ادیـان دیگـر اسـت، بـدون آن که قصـد دفاع یا 
تخطئـه آن دیـن مـورد نظـر باشـد. در دنیـای 
معاصـر بـا توجه بـه اهمیتی که انـواع ادیان در 
جهت گیری هـای سیاسـی و فرهنگی کشـورها 
بسـیاری  اهمیـت  از  دین شناسـی  دارنـد، 
از  یکـی  کـه  شـده  گفتـه  اسـت.  برخـوردار 
تفاوت هـای مهـم در دین شناسـی بـا الهیات یا 
کالم در ادیـان ایـن اسـت که هـدف از الهیات 
یـا کالم این اسـت که شـخص دین دار نسـبت 
بـه دیـن خـود یقین یابـد و در اعتقـادات خود 
راسـخ تر شـود. اما در دین شناسـی هدف اصلی 
ایـن اسـت کـه شـناختی کلـی از چهارچـوب 
یـک دیـن حاصـل شـود. یعنی شـخصی که به 
دانـش دین شناسـی می پـردازد، از بیـرون بـه 

مبانـی دیـن می نگـرد. 
شـناخت ادیـان دیگـر از دیربـاز مـورد توجـه 
دانشـمندان و مورخـان و حتـی ادیبـان بـوده 
اسـت. ازجملـه کسـانی کـه در جهـان اسـالم 
مطهـر  پرداختـه،  دین شناسـی  مطالعـات  بـه 
بن طاهر مقدسـی اسـت کـه در کتـاب »البدء 
بررسـی  بـه  تاریـخ(  و  )آفرینـش  التاریـخ«  و 
حتـی  و  خـود  از  پیـش  ادیـان  از  بسـیاری 
ابوریحـان  اسـت.  پرداختـه  خـود  هم زمـان 
بیرونـی را نیـز می تـوان از چهره های شـاخص 
در مطالعـات دین پژوهشـی محسـوب کـرد. در 
بسـیاری از کتاب هـای تاریخـی، همچـون آثار 
از  رگه هایـی  بـه  می تـوان  نیـز  خلـدون  ابـن 
دین پژوهـی رسـید. هر چند که این اشـارات با 
آن چـه امـروزه دین پژوهی شـناخته می شـود، 
تـا  می تـوان  به هرحـال  امـا  اسـت.  متفـاوت 
حـدودی در ایـن مـوارد به بحث هـای تطبیقی 

پرداخـت. 
در ادب فارسی یکی از مهم ترین عالقه مندی های 

شاعران و نویسندگان نیز مسائل مربوط به ادیان 
آثار شاعران  به طرق مختلف در  بوده است که 
انعکاس یافته است که در برخی  و نویسندگان 
از  دین پژوهی  نگرش-های  در  می توان  موارد  از 
این موارد سود جست. در ادب فارسی هنگامی 
که بحث دین مطرح است، بیشتر با کالم اسالمی 
سروکار داریم. یعنی شاعران و نویسندگان با اتکا 
به کالم اسالمی بیشتر در پی اثبات حقانیت دین 
اسالم هستند و به طرق مختلف در آثار خود به 
این وجه اشاره دارند. برای نمونه نظامی با اتکا به 
مباحث مختلف کالمی به بحث در خداشناسی 
اسالم)ص(  پیامبر  به خصوص  و  اسالم  دین  و 

می پردازد. 
کمتـر اتفـاق می افتد که شـاعر یا نویسـنده ای 
زمانـی کـه می خواهـد نسـبت بـه دینـی دیگر 
اظهـار نظـر کنـد، نگـرش دیـن خـود را در آن 
دخیـل نکنـد. امـا بااین حال هسـتند شـاعران 
یـا نویسـندگانی که وقتـی آثار آنـان را مطالعه 
می کنیـم، متوجـه آشـنایی عمیق آنـان با یک 
دیـن دیگـر می شـویم. یکـی از ایـن شـاعران 

خاقانی شـروانی اسـت. 
ششـم  )قـرن  شـروانی  خاقانـی  افضل الدیـن 
هجـری( از شـاعرانی اسـت که تـالش می کند 
اطالعـات فراوانـی از همـه ادیـان در آثـار خود 
بیـاورد. بخـش بسـیار زیادی از اشـعار او وصف 
خانه کعبه و سـتایش پیامبر اسـالم)ص( اسـت 
کـه در ایـن بخش هـا با تکیه بـر مطالعات ژرف 
خـود در الهیـات و کالم اسـالمی مطالبـی را 
گاهـی بیـش از شـاعران دیگـر در آثـار خـود 
هم چنیـن  می کنـد.  بیـان  اسـالم  دیـن  از 
اطالعاتـی کـه او از دیـن زردشـتی و یهـودی 
نیـز ارائـه می کند، گاهـی اوقات ایـن نتیجه را 
بـرای پژوهش گـر به همراه دارد که او بسـیاری 
دسـت  منابـع  در  خـود  را،  اطالعـات  ایـن  از 
اول آن ادیـان یافتـه و مطالعـه کـرده اسـت. 
یکـی از ادیانـی کـه پـس از اسـالم، بیشـترین 
اطالعـات را خاقانـی از آن بیـان می کنـد، دین 
مسـیحیت اسـت. این اطالعات وسـیع خاقانی 
و نحـوه انعـکاس آن در اشـعارش، بسـیاری از 
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پژوهشـگران و به خصـوص مستشـرقین را بـه 
شـگفتی واداشـته و باعـث شـده کـه از ایـن 
زاویـه جداگانه در آثار او تاملی داشـته باشـند. 
بـرای نمونـه خاقانی قصیـده ای با نام ترسـائیه 

دارد بـا ایـن مطلع: 
فلک کژروتر است از خط ترسا 

مرا دارد مسلسل راهب آسا...
در این قصیده خاقانی از آگاهی های فراوان خود 
از دین مسیحیت سخن به میان می آورد. گفته 
شده که شاید از آن جایی که مخاطب یا ممدوح 
خاقانی در این قصیده، آندره میکوس کومننوس 
بوده، شاعر تا این حد اطالعات دین مسیحیت 
را در شعر خویش انعکاس داده است. هر دلیلی 
که برای این موضوع وجود داشته باشد، خاقانی 
مطالبی را از دین مسیحیت در این شعر خود 
منابع  به  او  می دهد  نشان  که  کرده  منعکس 
دسترسی  مسیحیت  دین  درباره  اولی  دست 
این  بر  است.  کرده  مطالعه  را  آنان  و  داشته 
تا  بعد  به  دهم  و  نهم  قرون  از  خاقانی  قصیده 
که  شده  نوشته  فراوانی  شروح  معاصر  دوران 
برخی از آن ها بدین قرارند: شرح الهیجی، شرح 
والدیمیر مینوروسکی که دکتر زرین کوب این 
شرح را ترجمه و همراه با یادداشت هایی منتشر 
کردند. شرح دکتر ماهیار و دکتر کزازی نیز از 
قصیده  یک  این  بر  که  هستند  شروحی  دیگر 

نوشته شده است. 
دربـاره این موضـوع که خاقانـی اطالعات خود 
دربـاره مسـیحیت را در اشـعار خویـش از کجا 
کسـب کـرده، محققـان مطالبی بیـان کرده اند 
کـه اجمـاال بدیـن قـرار اسـت: محیـط زندگی 
نزدیکـی  آذربایجـان  و  اران  یعنـی  خاقانـی 
کاملـی بـا مرزهای مسـیحیت داشـته اسـت و 
تبـادل اطالعـات میان مسـلمانان و مسـیحیان 
کـه در ایـن منطقـه همسـایه بوده انـد، امـری 
خاقانـی  این کـه  دیگـر  اسـت.  بـوده  طبیعـی 
خـود ازجملـه افـرادی بـوده کـه ولع بسـیاری 
بـرای یـاد گرفتن علـوم مختلف داشـته و آنان 
را در اشـعار خویـش منعکـس می کرده اسـت. 
آن چنان کـه اطالعـات وسـیع خاقانـی از طـب 

و ستاره شناسـی و اسـاطیر نیـز از همیـن ولـع 
هـر  از  او  و  می گرفتـه  سرچشـمه  او  خـاص 
موضوعـی که شـعرش را جدید جلـوه می داده، 
و  دین شناسـی  عرصـه  و  می جسـته  سـود 
مسـیحیت نیـز یکـی از ایـن مـوارد بـوده کـه 
شـعر او را غنـی و نـو می کـرده اسـت. موضوع 
بسـیار مهم تـری کـه در ایـن زمینـه بایـد در 
نظـر باشـد، ایـن اسـت کـه براسـاس گـزارش 
خـود خاقانـی و تایید بسـیاری از پژوهش گران 
مـادر خاقانـی گویا مسـیحی بـوده و در دوران 
همیـن  اسـت.  شـده  مسـلمان  خـود  جوانـی 
انگیـزه می توانـد مهم تریـن انگیـزه خاقانـی به 
دانسـتن آییـن مسـیحیت نیـز باشـد. خاقانـی 
در  و  داشـته  مـادر خـود  بـه  فراوانـی  عالقـه 
اشـعار بسـیاری از او بـه نیکـی یـاد می کنـد 
و دربـاره این کـه او ابتـدا مسـیحی بـوده، در 

می گویـد:  چنیـن  تحفه العراقیـن 
آن پیرزنی که مرد معنی است
آن رابعه ای که ثانی اش نیست

وز رابعه در صیانت افزون
بل رابعه  بنات گردون

کدبانوی خاندان حکمت
مستوره  دودمان عصمت
بگرفته ز عیش پنج روزه
چون مریم چار ماه روزه

نستوری و موبدی نژادش
اسالمی و ایزدی نهادش

و گویـا واژه نسـتوری بـودن مـادرش به همین 
موضـوع اشـاره دارد کـه او ابتدا مسـیحی بوده 

و سـپس مسلمان شـده است. 
به هـرروی اطالعـات خاقانی از دین مسـیحیت 
در شـعر او بـه فراوانـی وجـود دارد و چنان کـه 
گفتـه شـد، در زمینـه آن هـا کتاب هـا نوشـته 
شـده اسـت. در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی 
از اطالعـات او در زمینـه دیـن مسـیحیت در 

همیـن قصیـده ترسـائیه اشـاراتی می شـود: 
1. برخی مکان ها: 

من و ناجرمکی و دیر مخران  
در بقراطیانم جا و ملجا 
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ناجرمکـی جایی اسـت کـه پادشـاهان بقراطی 
در آن اسـکان داشـته اند و بقراطیان نیز اشـاره 
بـه پادشـاهان ارمنسـتان داشـته اسـت. دیـر 
خـاص  نیایش گاه هـای  از  یکـی  نـام  مخـران، 

مسـیحیان در کنـار رود کـر بـوده اسـت. 
2. آیین ها و اعیاد مسیحی: 

به خمسین و به ِدنح و لیله الفطر 
به عید هیکل و صوم العذارا 

خمسـین در آیین مسـیحیت، روزه یا جشـنی 
اسـت کـه 50 روز ادامـه دارد. دنـح نیـز یادآور 
جشـنی اسـت که سـه مغ برای دیدن عیسـی 
لیلیه الفطـر جشـنی  می رونـد.  بیت اللحـم  بـه 
اسـت کـه مسـیحیان اعتقـاد دارند عیسـی در 
آن روز برانگیختـه می شـود. عیـد هیکل نیز در 
اولیـن یک شـنبه پـس از جشـن برانگیختکـی 
نیـز  صوم العـذارا  می شـود.  برگـزار  عیسـی 
جشـن دوشـیزگان اسـت که در بیـن برخی از 

مسـیحیان برپا می شـده اسـت. 
3. تقدیسات انصار و شلیخا: 

به بیت المقدس و اقصا و صخره  
به تقدیسات انصار و شلیخا

تقدیسـات انصار نام جشـنی بوده کـه در آیین 
مسـیحیت، نان و شـراب نـام دارد. شـلیخا هم 
یکـی از روزه های مخصوص مسـیحیان اسـت. 

4. سه اقنوم: 
سه اقنوم و سه فرقت را به برهان 

بگویم مختصر شرح موقا 
دیـن  در  آسـمانی  گوهـر  سـه  اقنـوم  سـه 
مسـیحیت اسـت؛ پدر، پسـر و روح القدس. سه 
فرقـت نیز سـه کیش مسـیحی اسـت؛ یعقوبی، 

نسـطوری و ملکایـی. 
5. زنده کردن عازر: 

چگونه ساخت از گل، مرغ، عیسی؟ 
چگونه کرد شخص عاذر، احیا؟ 

عـاذر یـا الزاروس نام مردی اسـت که سـه روز 
مـرده بود و عیسـی پـس از آن، او را زنده کرد. 
سـاختن مـرغ از گل و جـان دمیـدن در او نیز 

.یکی از معجزات عیسـی)ع( اسـت
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محله  دروازه  به  بی وقفه  مغول  سربازهای 
دیگر  همراه  به  ارموی  صفی الدین  می کوبیدند. 
افراد محله اش در بغداد که از بزرگان و صاحبان 
مکنت بودند، پشت در ایستاده بود و می دانست 
می آیند.  به خشم  مغوالن  نکنند،  باز  را  در  اگر 
هالکو پس از فتح بغداد، محله های شهر را بین 
امیران خود تقسیم کرده بود و برحسب مقام و 
مرتبه امیران، به برخی اجازه سه روز کشتن و 
بستن و بردن مال مردم را داده بود، به تعدادی 
دیگر دو روز و دسته ای نیز تنها یک روز رخصت 

قتل و غارت داشتند.
محله  دروازه  پشت  سربازانش  با  که  امیری 
از  و  داشت  نام  نانونوین  بود،  صفی الدین 
قصی القلب ترین امیران مغول بود که سرداری 10 

هزار جنگ جوی مغولی را برعهده داشت.
صفی الدین گفت تا درها را برای سردار مغولی باز 
کردند، سپس فرش های گران بهای خسروانی برای 
او و همراهانش گسترد و خوراک های گوارا و کباب 
و شیرینی پیش رویش گذاشت، بعد از پذیرایی، 
10 کنیز ماهروی خواننده از شاگردان صفی الدین 
به مجلس آمدند و هر یک با سازی غیر از دیگری 
مشغول نواختن و خواندن شدند و نوایی سرودند 
که امیر را بسیار خوش و دلکش آمد. آن شب بعد 
از بدرقه امیر مغول با هدایای فراوان، صفی الدین از 
همسایگان صاحب مکنت خود نقدینه و سیمینه 
فراوان جمع کرد و گفت به فکر جان عزیز خود 
باشید که امیر بازخواهد آمد. روز بعد امیر مغولی 
با زنان خود به خانه صفی الدین رفت و این تا سه 
از  پس  صفی الدین  سوم  روز  داشت.  ادامه  روز 
دادن پیشکش های فراوان به امیر گفت این دربند 
)محله( زیر فرمان توست و اگر بر جان مردم آن 
روسفید  بندگانش  و  پیش خداوند  در  ببخشی، 
خواهی بود، چه دیگر کاالیی جز جان برای ایشان 
باقی نمانده است. امیر گفت که از همان روز اول 
از جان مردم و غارت ایشان گذشته است، سپس 
نانونوین، صفی الدین را به نزد هالکو برد و او را 
به عنوان مطرب و ندیم مستعصم خلیفه عباسی 
معرفی کرد. هالکو از صفی الدین پرسید بهترین 
چیزی که از این هنر می دانی چیست؟ او جواب 

داد آواز دلکشی می دانم که آدمی را از شنیدن آن، 
دیده به خواب می رود. هالکو گفت همین دم آن 
آواز را برای من ساز کن تا بخواب روم. صفی الدین 
که ترس داشت آواز او را به خواب نبرد، حیلت 
کرد و گفت برای اثر کردن این موسیقی در جان، 
باید که شراب نوشید. پس از آن که هالکو سه قدح 
بزرگ درکشید، صفی الدین عود در دست گرفت 
و خواننده ای ضیاء نام آواز سر داد. آن زمان که 
شراب و موسیقی اثر کردند و چشم های هالکو 
رو به سنگینی رفتند، صفی الدین ناگهان تارهای 
عود را سخت به ارتعاش درآورد، به گونه ای که 
و  هنر  از  که  هالکو  شد.  هوشیار  دوباره  هالکو 
چیره دستی صفی الدین در شگفت شده بود، او را 
مورد اکرام خود قرار داد. هنگامی که صفی الدین 
از خدمت هالکو بیرون آمد، نانونوین سرداری را 
با 50 سپاهی همراه او فرستاد که درفش سیاهی 
داشتند. این پرچم سیاه عالمت مخصوص هالکو 
بود که بر سر دربند صفی الدین نصب کردند و این 
بدان معنی بود که آن دربند در امان هالکو است 
و بدین ترتیب صفی الدین با تدبیر خود جان گروه 

زیادی را نجات داد.
فاخر   بن  یوسف  بن  عبدالمؤمن  صفی الدین 
ارموی ، موسیقی دان و خطاط بزرگ تمدن اسالم 
از شهر ارومیه  برخاست و به سبب خاستگاهش 
خود  تحصیالت  ارموی  می نامند.  اُرموی  را  او 
ادامه آن را در مدرسه  ارومیه آغاز کرد و  را در 
مستنصریه بغداد پی گرفت؛ مدرسه ای که بعدها 
خود از استادان بنام آن جا شد. صفی الدین در  آغاز 
کار به دلیل خط نیکویش مشهور و در کتاب خانه 
خلیفه به استنساخ و کتابت مشغول شد. روزی 
و  زیبا  لحنی  خلیفه،  خواننده مخصوص  لحاظ، 
غریب  خواند که  توجه  خلیفه را جلب کرد و از 
آن پرسـش کرد. خواننده گفت: »این از معلمم 
طلبید  را  صفی الدین  خلیفه،  بود.«  صفی الدین 
او  که  کرد  اثر  خلیفه  در  او  عود  نوای  چنان  و 
و  داد  قرار  و مالزم مجلس  خود   ندیم خاص  را 
صفی الدین در کوتاه زمانی به مقام رفیع کاتبی 
کلیدداری  و  باهلل  المستعصم  خلیفه  مخصوص  
کتاب خانه او دست یافت. مقرری صفی الدین در 
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دربار مستعصم ساالنه پنج هزار سکه طال بود و 
هنگامی که صفی الدین پس از فتح بغداد به  دربار 
هوالکو رفت، سردار مغول، مقرری ساالنه او را به 
10 هزار سکه در سال افزایش داد. صفی الدین به 
حکم هالکو صدارت و نظارت بر اوقاف کل عراق 
را تا زمان انتقال این مقام به خواجه نصیر طوسی 
برعهده داشت. صفی الدین در زمان هوالکو و در  
هالکو  کارگزاران  از  که  جوینی  خاندان   روزگار  
معلم   و  مخصوص   کاتب  خاص،  ندیم  بودند، 
صاحب  به  ملقب  جوینی   شمس الدین  فرزندان 

دیوان بود و رساله مبسوط خود »رساله الشرفیه« 
را به نام شرف الدین  هارون فـرزند شمس الدیـن 
تالیف  کرد... هر دو رساله مشهور او »االدوار« و 
»الشرفیه« در زمان خود او به فارسی برگردانده 

شد.

کتاب های صفی الدین ارموی

رساله االدوار فی الموسیقی
»االدوار« یکی از چهار کتاب اصلی علم موسیقی 
در میان تالیفات موسیقی دانان مسلمان است. این 
کتاب مشتمل بر 15 فصل است و حاوی  مباحث 
عملی و نظری موسیقی. با توجه به تعداد نـسخ  
رایج ترین  را  آن  می توان  کتاب،  این  از  مـوجود  

تعداد  دانست.  اسالم  جهان  در  موسیقی  رساله 
شروح نوشته شـده بـر این رساله نیز در  میان  دیگر  
رساالت  موسیقی از هـمه بـیشتر است. در اهمیت 
کتاب »االدوار« همین بس که بزرگان و دانشوران 
بعد از صفی الدین، اساس  تدریس  و شالوده تـالیف 

و تـفسیر خـود را بر پایه این کتاب بنا نهادند.

رساله الشرفیه
دومین اثر بزرگ صفی الدین در موسیقی »رساله 
از  بـعد  دهه  به سه  نزدیک  که  است  الشرفیه« 
»االدوار« تالیف شده و حاوی پنج مقاله است و 
آن را کامل کننده »االدوار« می دانند. اندیشورانی 
عبدالقادر   و  شیرازی  قـطب الدیـن  عالمه   چون  
مراغی  از  این  کتاب  بیش از دیگران  بهره  جسته اند. 
»مـقاصد  کتاب  در  مـراغی  عبدالقادر  چنان چه 
التاج«  »دره  گران سنگ  کتاب  خود،  االلحان« 
»الشرفیه«  بـر  شـرحی  را  شیرازی  قطب الدین 

می داند.
قطب الدین این کتاب را تا حدی نقد کرده، اما 

عبدالقادر مراغی از آن دفاع کرده است. 

سازهای اخرتاعی صفی الدین
صفی الدین که به سبب ارتباط با خاندان جوینی 
بغداد  انشای  دیوان  ریاست  به  بود  توانسته 
بهاالدین محمد، پسر بزرگ  برسد، هنگامی که 
حکومت  به  صاحب دیوان  محمد  شمس الدین 
به  او  با  همراه  بود،  شده  منصوب  عجم  عراق 
اصفهان رفت. حاصل این سفر ساخته شدن دو 

ساز به نام های نزهه و مغنی بود.

نزهه
این ساز  از  سازهای زهی مطلق است و آن را با 
آن  مکعب  مـی نوازند. جعبه طنینی   دو دسـت 
مستطیل اسـت و از چوب بید سرخ یا شاه چوب 
یـا شمشاد و گاه از چوب سرو ساخته می شود. 
)الواح   نازک  با  چوب  نیز   را  روی جعبه طنینی 
رقیقه( می پوشانند. مولف »کنزالتحف« می گوید: 
نـزهه  از  سـازی  خـوش تر   هیچ  از چنگ  »بعد 

نیست.«
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مغنی
ایـن ساز را صفی الدین ارمـوی هـنگامی  که  به 
مرکب  سازی  را  آن  ساخت.  بود،  رفته  اصفهان 
دانسته اند.  نزهه   و  قانون   و  رباب  سازهای  از 
صفی الدین در سفر به اصفهان رباب را دیده بود. 
رباب تا قرن نهم ساز مخصوص مردم اصفهان و 
با  ترکیب آن  از  بوده است و صفی الدین  فارس 
قانون که در عراق متداول بود و نزهه، ساز مغنی را 
ساخت. کاسه این ساز را از چوب زردآلو می سازند 
که از ربـاب بـزرگ تر و پهن تر است و دسته آن 
شکل مثلث دارد. درون کاسه را با مخلوطی از 
سریشم و خرده شیشه می پوشانند و روی آن پرده 

بسیار نازکی می کشند و دارای 33 تار است.

شاگردان
صفی الدین در خوش نویسی و موسیقی شاگردان 
نام آوری داشت. برجسته ترین شاگرد او در خط که 
از استادش نیز پیشی گرفت، یاقوت مـستعصمی 
است. یاقوت ملقب به قبله الکتاب، خطاط، ادیب، 
فاضل و شاعر نام دار دربار عباسی بود که از او به عنوان 
بزرگ ترین خوش نویس در عرصه هنر نگارش خط 
ثلث یاد می شود، مردی که در تحول و تکامل خط 
منشأ اثر شد. از شاگردان صفی الدین در موسیقی 
می توان به شمس الدین احمد بن یحیی سهروردی 

اشاره کرد که او را جامع علم و موسیقی دانسته اند.

موسس مکتب منتظمیه
بانی  صفی الدین را موسس مکتب مـنتظمیه و 
موسیقی سیستماتیک و کالسیک جهان اسالم 
می دانند. مکتب منتظمیه که جریانی نظری در 
موسیقی است، از نیمه دوم قرن هفتم ظهور یافت 
و صفی الدین موسس این مکتب، بنای موسیقی 
نظریات  مروج  و  شارح  و  کرد  تجدید  را  ایران 
نظریات  و  آرا  تکمیل  به  و  پیشینیان خود شد 
آنان پرداخت. او پراکندگی و بی نظمی هایی را که 
در موسیقی قبل از او وجود داشت، سامان داد و 
نظریات جدیدی را در موسیقی مطرح کرد و نظم 
نوینی را در مبانی نظری موسیقی سرزمین های 

اسالمی به ویژه خاورمیانه بنیان نهاد.

صفی الدین در عین تسلط و مهارت در موسیقی 
عملی، مطالعات جامع و دقیقی نیز در موسیقی 
نظری داشت و آن چه  در »رساله الشرفیه« از فارابی 
و ابن سینا آمـده، مـی تواند گواهی این مدعا باشد. 
بـه صورتی  الشـرفیه« و »االدوار«  او در »رساله 
نظام مند، گام بالقوه و گام های بالفعل زمانش را از 
جنبه های گوناگون  تشریح  کرد.  او پیشنهاد تقسیم 
فاصله هـنگام )اکـتاو( به 17 فـاصله را داد و موفق 
به شناسایی گامی در موسیقی شد که درحقیقت 
زیر ساز گام های فعلی ایران است و بر مبنای نیم 
فیثاغورث و معادل 23 ساوار است. )ساوار  پرده 

واحد علمی بیان فاصله اصوات است.(
این موسیقی دان بزرگ هم چنین از روش نت نویسی 
قرن های قبلی به شکلی  تقریبا  جامع بهره گرفت و 
برای نخستین  بار به  نغمه نگاری  نغمات آهنگ یـا 
تـصنیف پرداخت. قدیمی ترین آوانگاری به دست آمده 
که می توان با تکیه بر آن نحوه ثبت و ضبط قطعات 
ارموی  صفی الدین  از  اثری  دریافت،  به درستی  را 
است. چنان چه در ابـتدا دور ایـقاعی و نـام مقام ذکر 
و سپس نغمات با حروف ابجد و زمان هر نغمه به 

وسیله اعداد زیر همان نغمه نگاشته  می شود.
ارموی در مقام آهنگ سازی، صور آوازی »صوت« 
ترویج می کرد. در روزگار  را  و »قول« و »نوبه« 
ارموی »نوبه« بسیار مورد توجه بود و ارموی بالغ 

بر 130 »نوبه« تصنیف کرده است. 

نت آخر موسیقی دان
صفی الدین که دانشمندی چون قطب الدین شیرازی 
فیلسوف هنرمند و معاصرش در کتاب »دره التاج« 
و وحید دهر،  با عنوان »فرید عصر  او  از  خویش 
الطف جهان، افضل ایران« یاد می کند و عبدالقادر 
مراغی او را »موالنا صفی الدین عبدالمومن بن فاخر 
االرموی« خطاب کرده و »جامع مبین العلم والعمل« 
دانسته است، مردی که در کتاب ها با القابی چون 
الصدرالکبیر و العالم الفاضل و العالمه یاد شده، پس  از  
افول ستاره اقبال خاندان  جوینی و درحالی که عمری 
را  به  جوانمردی و کرامت  گذرانده بود، به روزگار پیری 
وام دار دیگران شد و درحالی کـه بـرای 300 دینار به 

 .حبس افتاده بود، در زندان درگذشت
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اروپایی ها جنگل های خودشان را می شناختند. 
رنگ  گوناگون  فصل های  در  که  جنگل  هایی 
عوض می کردند و بعد از پاییز که باعث می شد 
برگ هایشان خشک و زرد شود، زمستان سرد از 
راه می رسید و برف روی شاخه ها را می پوشاند. 
وقتی که استعمارگر های اروپایی به جنگل های 
خیال انگیزی  دنیای  رسیدند،  استوایی  مناطق 
و  شاخه ها  که  تنومندی  درختان  دیدند.  را 
و  پرنده ها  بود.  پیچیده   هم  در  ریشه هایشان 
حتی  بودند،  ندیده  حال  به  تا  که  جانورانی 
درندگان هم برای آن  ها جالب بودند.  جنگل هم 
خطرناک و هم راز آمیز بود و داستان پردازی ها 
از   زیادی  قصه های  و  شد  شروع  همین جا  از 
سیاحانی که پا به درون این جنگل ها گذاشته 
مدتی  این که  وجود  با  اما  شد.  نوشته  بودند، 
طوالنی از دوران کشف این جنگل ها می گذرد، 
بقیه  از  بیشتر  داستان ها  این  از  ولی یک گروه 
میان  در  که  انسان  یک  از  داستانی  ماند.  باقی 

حیوانات جنگل و مانند آن ها زندگی می کند. 
جنگل های هند و بعد از آن جنگل های آفریقا 
مقصد استعمار گران بود. در قرن 19 گروه های 
بزرگی از انگلیسی ها در جریان فتح هندوستان 
حفظ  با  و  بودند  کرده  مهاجرت  کشور  این  به 
فاصله خود از فرهنگ و مردم بومی در شبه قاره 
هند زندگی می کردند. حرفه  آن ها هم معموال 
ارتباط مستقیمی با منافع و فعالیت های کشور 
رودیارد  جوزف  داشت.  دوران  آن  در  انگلیس 
دنیا  به  خانواده ها  همین  از  یکی  در  کیپلینگ 
آمد. پدر او معلم، طراح و کارشناس هنری بود. 
جوزف متولد سال 1865 در بمبئی است و در 
بین  مسافرت  در حال  و  جوانی  دوران کودکی 
دیگر  به  آن  بر  عالوه  و  انگلیس  و  هندوستان 
هم زمان  کیپلینگ  کرد.  سفر  هم  جهان  نقاط 
در سه حرفه روزنامه نگاری،  نویسندگی و شعر 
مهارت پیدا کرده بود و هرسه را ادامه می داد. 
او دوران کودکی سختی داشت و در بزرگ سالی 
هم نتوانست زندگی شاد و آرامی داشته باشد. 
کیپلینگ یکی از نویسندگان نسل استعمار به 
از  مشاهده هایش  و  تجربه ها  که  می رود  شمار 

هم وطن  خوانندگان  برای  را  جهان  نقاط  دیگر 
خود به شکل داستان درمی آورد. کیپلینگ در 
دوران کودکی از یک طرف با تعصب اروپایی و از 
طرف دیگر با عقب ماندگی ملت های دیگر روبه رو 
استعمار نظریه های گوناگون  می شد. در دوران 
علمی و فلسفی درباره برتری های سفیدپوستان 
و  نویسندگان  که  بود  شده  تدوین  و  ساخته 
متفکران به تناسب موقعیت و فرهنگ خود به 

آن ها گرایش پیدا می کردند.
به   1889 تا   1882 سال  از  کیپلینگ 
بود  همین جا  پرداخت.  الهور  در  روزنامه نگاری 
که سرودن شعر را آغاز کرد و کم کم به سمت 
داستان نویسی رفت و تا 1886 چند جلد کتاب 
منتشر کرد. در 1889 هم به مسافرتی به دور 
دنیا رفت و تجربیاتش را در کتاب از دریا به دریا 
نوشت. ناشران نیویورکی و لندنی تمایلی به چاپ 
آثار او نشان نمی دادند. تا سرانجام ویلیام هنلی 
به شیوه نو و زنده کیپلینگ در سرودن شعر پی 
برد و از همین طریق در انگلستان معرفی شد. او 
سرانجام با دختر یک نویسنده آمریکایی ازدواج 
انگلیس شد و به تدریج شروع به  کرد و ساکن 
تجربیاتش  از  استفاده  با  داستان هایی  نوشتن 
با  که  کتابی  مشهورترین  کرد.  هندوستان  در 
این موضوع نوشت، »کتاب جنگل« نام دارد و 
شخصیت اصلی آن موگلی )Mowgli( کودکی 
دست  از  ببر  حمله  در  را  والدینش  که  است 
می دهد و پس از آن در جنگل های هندوستان 
با  می تواند  و  می کند  زندگی  حیوانات  کنار  در 
درباره  زیادی  چیز  کیپلینگ  بزند.  حرف  آن ها 
بیشتر  در  اما  نمی گوید.  موگلی  نژاد  و  گذشته 
البته  است.  هندوستان  بومی  موگلی  تفسیر ها 
داستان زندگی موگلی از زمانی مورد توجه قرار 
در جنگل  را  او  انگلیسی  نظامیان  که  می گیرد 

کشف می کنند. 
جلد اول »کتاب جنگل« با استقبال روبه رو شد 
و کیپلینگ جلد دوم آن را هم نوشت.  او 33 
کتاب دیگر هم در کارنامه کاری خود دارد و در 

سال 1907 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
داستان دیگری که درباره زندگی قهرمان جنگلی 
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است، نه از جنگل ها بلکه از آمریکا شروع می شود. 
شیکاگو  در   1875 سال  در  باورز  رایس  ادگار 
زاده شد. او با وجود این که از ثروت خانواده ای 
معتبر بهره مند بود، ولی نتوانست به تحصیالت 
عالی دست پیدا کند و مدتی  مشاغل گوناگونی 
در  نوشتن  و  خبرنگاری  به  او  کرد.  راآزمایش 
گوناگونی  سبک های  باورز  پرداخت.  مجالت 
به سراغ داستان های  باالخره  و  امتحان کرد  را 
تخیلی رفت. او در 1912 شخصیت تارزان، پسر 
نجیب زاده ای انگلیسی را که پس از گم شدنش 
در جنگلی در آفریقا در کودکی توسط میمون ها 
بزرگ می شود، خلق کرد و در مجله ای به چاپ 
رساند. نخستین کتاب از این مجموعه با عنوان 
 )Tarzan of the Apes( »تارزان میمون ها«
در 1914 به  چاپ رسید و پس از آن 25 داستان 
قهرمان  این بار  شد.  منتشر  سری  این  از  دیگر 
دوران  حادثه   اثر  بر  و  است  کامال سفیدپوست 
کودکی در قلب جنگل های آفریقا خانواده اش را 
با میمون ها  اثر زندگی  او در  از دست می دهد. 
مانند  کردن  زندگی  مهارت های  به  هم  خود 
آن ها دست پیدا می کند. بومی های سیاه پوست 
چیز هایی از یک روح سفید به شکل موجودی 
نیمه انسان و نیمه میمون می دانند. اما زمانی که 
سفیدپوستان او را می یابند، متوجه می شوند که 
امتیازات  تمام  ابرقهرمانی روبه رو هستند که  با 

الزم برای تبدیل شدن به قهرمان را دارد. 
تارزان به سرعت به دنیای سینما راه پیدا کرد. 
بیش از 200 عنوان فیلم سینمایی و تلویزیونی 
را فهرست کرده است که مابین سال های 1918 
فیلم  اولین  شده اند.  ساخته  میالدی   2014 تا 
تارزان، یک فیلم صامت بود و اولین بازیگری که 
نقش بزرگ سالِی تارزان را بازی کرد، المو لینکلن 
»تارزان،  فیلم  در  میالدی،   1918 در  که  بود 
فرزند گوریل ها«، این نقش را ایفا کرد. با ابداع 
فیلم های  گسترش  و  صداگذاری  و  صدابرداری 
دهه  مابین  نیز  تارزان  فیلم های  ساخت  ناطق، 
یافت  بیشتری  شکوفایی  میالدی،   60 تا   30
که معروف ترین آن ها »تارزان، مرد گوریلی« با 
بازیگری قهرمان شنای المپیک با پنج مدال طال، 

جانی ویسمولر، بود که در فیلم هایش چهره یک 
به سختی  درآورد که  تصویر  به  را  نیک  وحشی 
انگلیسی صحبت می کند؛ برخالف آن اشراف زاده 
آمده  باورز  رایس  ادگار  رمان  در  که  بافرهنگی 
است. در سال های بعد شخصیت تارزان که هم 
برای بچه ها و هم برای بزرگ ساالن جذاب بود، 
فیلم های  تولید  با  و  تکرار شد  در سینما  بارها 
ساخته  آن  از  هم  دیگری  نمونه های  پویانمایی 

شد. 
ولی  الغر  او  دارد.  خاصی  بدنی  شکل  تارزان 
عضالنی است که روی درختان مانند میمون ها 
گیاهان  از  و  می کند  حرکت  پا  و  دست  چهار 
الزم  اگر  اما  می خورد.  تاب  و  می شود  آویزان 
صاف  عادی  انسان های  مانند  می تواند  باشد، 
راه برود و در صورت لزوم تبدیل به یک جوان 
انگلیسی شود. مخصوصا که با وجود زندگی در 
طبیعت و دسترسی نداشتن به وسایل اصالح، 
بر خالف بیشتر مردان سفیدپوست، ریش ندارد! 
زنانه ای هم دارند  هر دو جنگل نشین بدل های 
همراهی  را  آن ها  مختلف  داستان های  در  که 
از داستان وارد ماجرا ها  می کنند، یا در بخشی 
می شوند. بعضی از حیوانات جنگلی هم همیشه 
عقب ماندگی  می کنند.  همراهی  را  قهرمان 
بومی هایی که گرفتار خرافات و زندگی قبیله ای 
هستند و طمع اروپایی هایی که همه جا به دنبال 
انسانی  احساسات  کنار  در  هستند،  سودجویی 
گوناگون الگو های اولیه برای طراحی داستان ها 
تارزان و موگلی است. با گذشت زمان شخصیت 
و محصوالتی  کرد  پیدا  بیشتری  توسعه  تارزان 
کمیک  مجله های  تلویزیونی،  سریال های  مانند 
روی  از  هم  کامپیوتری  بازی های  آن  از  بعد  و 
فیلم های  آخرین  از  یکی  شد.  ساخته  آن 
تارزان محصول 2016 است و در آن بخشی از 
ماجرا ها در شهر می گذرد و لشکر گوریل ها هم 
شخصیت های بعدی فیلم به شمار می آیند. در 
همین سال هم فیلم »کتاب جنگل« بر اساس 
داستان کالسیک کیپلینگ و برای چندمین بار 
به  امروز  که  حاره ای  جنگل های  شد.  ساخته 
جدی  خطر  در  زیست محیطی  تغییرات  دلیل 
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قرار دارند، بستر مناسبی برای ساخت محصوالت 
فرهنگی ماجراجویانه به شمار می آیند. 

و  انسان ها  بیستم  قرن  دیگر در طول  از طرف 
حتی بچه هایی در جنگل های مناطق گوناگون 
دنیا پیدا شدند که معلوم بود مدت های طوالنی 
بین حیوانات زندگی کرده اند. دانشمندان تالش 
بقای آن ها  به شیوه زندگی و دالیل  می کردند 
می خواستند  اجتماعی  محققان  و  ببرند  پی 
بدانند کودکانی که در جنگل بزرگ می شوند یا 
»Feral child« چقدر قادر به برقراری ارتباط با 
جامعه انسانی هستند. برخالف داستان ها معدود 
به سختی  شدند،  مطالعه  و  پیدا  که  نمونه هایی 
می توانستند عادات انسانی را تقلید کنند و مدت 
قابل توجهی طول می کشید تا بتوانند شبیه دیگر 
انسان ها رفتار کنند. اماال و کماال دو دختربچه ای 
که در جنگل های هندوستان پیدا شدند و صد ها 

نمونه دیگر همین طور بودند.
و پس  مرد  در 1936  کیپلینگ  رودیار  جوزف 
از انجام تشییع جنازه ای ملی در کلیسای وست 
مینستر به خاک سپرده شد. او شخصیت پرکاری 
در ادبیات انگلیس به شمار می آید که هنوز هم 
درباره برخی از اشعارش مانند »مسئولیت انسان 

سفید« تفسیر های متناقضی وجود دارد.
از  غیر  نوشت.  هم  دیگری  کتاب های  باورز 
جنگل های آفریقا او به یک فضای دیگر هم عالقه  

داشت و آن مریخ بود که شخصیت دیگرش جان 
کارتر را به آن فرستاد تا با انسان ها و موجودات 
آن زندگی کند. جان کارتر  - که در سال 2012 
اندازه  به   - است  اکران شده  آن  از  فیلمی  هم 
تارزان معروف نشد، ولی باورز به عنوان یکی از 

اولین نویسنده های سبک تخیلی شناخته شد. 
باورز کار نویسندگی اش را ادامه داد و درمجموع 
68 کتاب را به چاپ رساند. او در طول جنگ 
جهانی دوم با 66 سال سن به کار گزارشگری 
 1950 در  و  پرداخت  تایمز  لس آنجلس  برای 
جان سپرد. محل زندگی او در لس آنجلس اکنون 

تارزانا نام دارد. 
کمی عجیب به نظر می رسد که سومین منطقه 
نتوانست  آمازون  یعنی  جهان  استوایی  جنگل 
یک قهرمان درخت نشین برای خود داشته باشد. 
هیچ نویسنده ای در زمان مناسب یک شخصیت 
را که در میان حیوانات جنگل زندگی کرده است 
ولی می تواند با انسان ها هم دوست باشد، برای 
این منطقه از جهان خلق نکرد تا بتواند مانند 
رقبایش به محبوبیت برسد. اما الگوی جوانی که 
بااستعداد  انسان  نیمی  و  نیمی حیوان جنگلی 
شده  تکرار  مختلف  شکل های  در  بارها  است، 
است. تفسیر این الگو هم نتایج مختلفی دارد که 
از » نژادپرستی« تا »اسطوره انسان نخستین« 

 .متغیر است
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انقالب علمی استنلی کوبریک

ره فیمل 2001: اودیسه فضا�ی که در زمان خود ن در�ب مهه چ�ی

و بود بسیار از نظر عیمل پیرسش
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در اکران افتتاحیه فیلم »2001: اودیسه فضایی« 
241 نفر سالن را ترک کردند. راک هادسن، بازیگر 
ترک  از  بعد  که  بود  افراد  آن  از  یکی  آمریکایی 
سالن گفت: »یکی به من بگه این مزخرف درباره 
چیه؟« بعد از اکران این فیلم، موج نقدها به سوی 
آن روان شد و در این میان کم نبودند نقدهایی 
که علیه آن نوشته شده بودند. در هفته های اول 
بود.  ناامیدکننده  این فیلم هم فروش آن  اکران 
احتماال  می توانست  که  ناامیدکننده  قدری  به 
کارگردان و تهیه کننده را که اتفاقا یک نفر بودند 
و البته سرمایه گذاران شرکت متروگلدین مه یر را، 
از کار خود پشیمان کند. در آن زمان، شاید کمتر 
مخاطبانی بودند که حاضر باشند 25 دقیقه بدون 
دیالوگ را با تماشای نماهایی از زندگی میمون ها 
در حیات وحش تحمل کنند و روی صندلی های 
خود بمانند. با این وجود، فیلم »2001: اودیسه 
از  یکی  به  کوبریک  استنلی  ساخته  فضایی«، 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما بدل شد و بعد 
از پایان اکران، در فهرست پرفروش ترین نسخه های 
را  فیلمش  شعار  کوبریک  گرفت.  قرار  ویدیویی 
اکتشاف«  و  ماجراجویی  از  حماسی  درام  »یک 
انتخاب کرد. همان طور هم که از نام فیلم پیداست، 
ماجرای آن سفری است ماجراجویانه که انسان در 
قرن 21 آغاز می کند. ساختن این فیلم در دهه 60 
میالدی، برای کوبریک کار ساده ای نبود. آن زمان، 
در غیاب فناوری پرده آبی و امثال آن، ساختن 
یک فیلم ماجراجویانه فضایی، نیاز به زحمت و 
خالقیت  بسیار داشت. با این که کوبریک، ماه ها به 
کمک تکنسین های جلوه های ویژه روی ساخت 
صحنه های فیلم کار می کرد، اما گاهی تالش ها به 
نتیجه نمی رسید و ناچار می شد با قلم روی شیشه 
طرح بکشد و جلوی لنز دوربین بگیرد. بسیاری از 
صحنه هایی که در فیلم می بینیم، با زحمت و بدون 
در اختیار داشتن تکنولوژی های پیشرفته امروزی 

ساخته شده اند. 

پیش روی تا مرزهای ترس
فیلم »2001: اودیسه فضایی« در سال 1968 اکران 
شد. این فیلم بر مبنای یکی از داستان های آرتور 

سی کالرک، نویسنده و مخترع انگلیسی ساخته 
شده است. استنلی کوبریک، کارگردان آمریکایی 
این فیلم، بعد از ساختن فیلم »دکتر استرنج الو« به 
دنبال ساخت فیلمی بود که درباره حیات فرازمینی 
باشد. او در فیلم »دکتر استرنج الو«،  زندگی بشر 
روی زمین را نشان داده بود و نابودی اش به دست 
جنگ افزارهای ساخت خودش و این بار می خواست 
فیلمی بسازد که به نسبت انسان با کیهان بپردازد. 
آرتور  سراغ  به  فیلم  این  ساخت  برای  کوبریک 
سی کالرک، یکی از بزرگان سه گانه علمی-تخیلی، 
رفت و بعد از صرف زمان بسیار توانست اثری خلق 
کند که با وجود پیشرفت تکنولوژی های سینمایی، 
هم چنان به عنوان شاهکار از آن یاد شود.  کالرک در 
آغاز کار، شش تا از داستان هایش را به او پیشنهاد 
 The« نگهبان  داستان  کوبریک  درنهایت  و  داد 
Sentinel« را انتخاب کرد. کارگردان و نویسنده 
حدود نیمی از سال 1964 را به خواندن کتاب های 
علمی- تخیلی، تماشای فیلم های این ژانر و توفان 
ذهنی در مورد ایده ها اختصاص دادند. برای کوبریک 
به عنوان کارگردان و سی کالرک به عنوان نویسنده، 
مهم بود که از منابع دست اول در ساخت این فیلم 
استفاده کنند. از همین رو کالرک گفته بود باید 
اثری خلق کنند که حیرت و شگفتی ایجاد کند، 
حتی اگر در این راه ناچار دست به دامن ترساندن 

مخاطب شوند. 

ابزار، واسطه تکامل انسان
می کند  آغاز  سکانسی  با  را  فیلمش  کوبریک، 
که در آن یکی از قبایل میمون ها می فهمند که 
می توانند با تکه استخوانی بر سر اعضای قبیله 
این  دربیاورند.  پا  از  را  آن ها  و  بکوبند  مقابل 
صحنه، به نوعی درصدد است تا تکاملی را نشان 
دهد که با توانایی استفاده از ابزار آغاز می شود. 
ابزاری که قابلیت تسلط بر طبیعت و برتری بر آن 
را به وجود می آورد. در همان زمان، تکه سنگی 
غریب، بر زمین ظاهر می شود. تا این لحظه در 
اَشکال طبیعی را دیده ایم؛ زمین  فیلم، همواره 
تکه سنگ  که  پاها. شوکی  و  بازوها  آسمان،  و 
صخره های  میان  در  خود  صاف  گوشه های  با 
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از  یکی  می کند،  وارد  طبیعت  در  ساییده شده 
تأثیرگذارترین لحظه های فیلم است. میمون ها با 
احتیاط به دور آن حلقه می زنند و سعی می کنند 
برای لمس کردنش به آن دسترسی پیدا کنند. 
یک میلیون سال بعد، انسان با همان احساسات 
تجربه گرایانه، به ستاره ها دسترسی خواهد یافت. 
ابزار، آن چه کوبریک در فیلم روی آن به عنوان 
در  است،  کرده  تاکید  تکامل  برای  واسطه ای 
دارد.  ویژه ای  اهمیت  هم  فیلم  ساخت  جریان 
زمانی که کوبریک فیلمش را می ساخت، خبری 
در  نبود.  امروزی  تکنولوژی های  و  نرم افزارها  از 
یکی از صحنه ها، وقتی می خواست از پنجره یک 
فضاپیما، فضاپیمای دیگری را نشان دهد، ناچار 
شد بک گراند تیره ای با تصویر ماه و فضاپیما را 
را  تا تصویر مورد نظرش  بگیرد  جلوی دوربین 
تداعی کند. راجر ایبرت، منتقد و فیلمنامه نویس 
فیلم می گوید: »به سختی  این  آمریکایی درباره 
می توان در طرح داستانی، تغییری در شخصیت ها 
پیدا کرد و به همین دلیل، تعلیق کمی هم وجود 
وسواس  می ماند،  باقی  که  جذابی  چیز  دارد. 
را  ماشین هایش  کوبریک  که  است  دیوانه واری 
با آن ساخته و جلوه های ویژه اش را بنا کرده...

حتی یک لحظه هم در این فیلم طوالنی نیست 
که در آن، تماشاگران بتوانند سفینه ها را درک 
فضای  و  مثل ستاره ها هستند  کنند. ستاره ها، 
از جلوه های  نیز خشن و متروک. برخی  خارج 
کوبریک، ماللت بار خوانده شده اند. شاید این طور 
درک  را  او  انگیزه های  می توانم  من  اما  باشد، 
عذاب آوری  دقت  با  او  فضاپیماهای  اگر  کنم. 
مثل  اگر  نمی خندیدیم  آیا  می کنند،  حرکت 
کاوش گرهای فیلم کاپیتان ویدئو به سرعت و با 
جنب وجوش، این سو و آن سو می رفتند؟ این 
درست همان طور است که در واقعیت نیز بوده 
و شما هم آن را باور می کنید.« کوبریک در این 
پنجره  از  که  تصاویری  دادن  نشان  برای  فیلم 
فضاپیماها نمایش داده می شود، از پیشرفته ترین 
ابزارهایی  گرفت؛  بهره  خودش  زمان  ابزارهای 
می شد.  استفاده  مدل ها  از  عکاسی  برای  که 
برای مخاطب امروز که دیدن پرواز چند اژدها 
در  ضعف  کمی  و  است  عادی  آسمان  فراز  بر 
جلوه های ویژه را با نگاه تیزبینش نقد می کند، 
درک زحمتی که کوبریک برای ساخت این فیلم 
کشیده، آسان نیست. تکنولوژی امروز سینمای 
مخاطب  برای  را  غول ها  است  قادر  جهان 
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باورپذیر تر از همسایه روبه رویی اش نشان دهد. 
می تواند انسان را به میان ستارگان ببرد، جوری 
که انگار در سفینه ای فضایی، خود راهی سفری 
به اعماق کیهان شده است. جنگ ها، موجودات 
خیالی، نقض باورهای هندسی معمول و... همگی 
با استفاده از کامپیوترها و دانش شبیه سازی به 
مخاطب ارائه می شوند. گفته می شود یک شرکت 
هوایی در شمال انگلستان، سانتریفیوژی 60-70 
از آن در  بتواند  تا  برای کوبریک می سازد  تنی 
استفاده کند.  باورپذیرتر شدن فیلمش  هر چه 
 Pinewood کوبریک سطح ماه را در استودیو
در انگلستان می سازد تا بتواند صحنه های مورد 
نظرش را هر چه واقعی تر ضبط کند. برای این 
مسافت های  در  مدام  بود  ناچار  کوبریک  فیلم، 
طوالنی در سفر باشد و این برای کسی که ترس 
می گویند  جان فرساست.  کاری  دارد،  پرواز  از 
کند،  سفر  دریا  طریق  از  بوده  حاضر  حتی 
تمام  وجود  با  نگذارد.  هواپیما  در  را  پایش  اما 
که  نداشت  را  این  توانایی  کوبریک  مشقت ها، 
فیلم،  بگذارد. در  زمانه خود  از  فراتر  پا  چندان 
تا جایی که ممکن است، از پیشرفته ترین ابزار 
در  که  مانیتورهایی  است.  شده  استفاده  زمانه 
فضاپیما نمادی از آخرین تکنولوژی روز هستند، 
دنبال  به  کدام  هر  که  زمانه  این  مردم  برای 
هستند،  باالتر  قابلیت های  با  هوشمندی  تلفن 
نظر  به  عقب مانده  و  عتیقه  اسباب بازی هایی 
IBM هم  مهندسان شرکت  احتماال  می رسند. 
بعد،  فکر نمی کردند کامپیوترهایشان 50 سال 

چقدر می توانند ساده و ابتدایی باشند. 

سوالی که سوال می سازد
 قهرمان فیلم در پایان، ناچار می شود در صحنه ای، 
نابود کند. هال،  را  انسان  ابزار ساخت  مهم ترین 
بر  را  فضاپیما  هدایت  که  است  ابررایانه ای  نام 
عهده دارد و برای مخاطب، تنها صدایی است که 
درون فضاپیما شنیده می شود. هال سر ناسازگاری 
دارد.  را  فضاپیما  کردن  نابود  قصد  و   می گذارد 
این جاست که قهرمان داستان ناچار می شود آن 
را نابود کند. ابررایانه التماس می کند: »بسه دیگه 

دیو. بسه، می شه تمومش کنی؟ دیو، بسه دیگه 
خواهش می کنم، باشه؟ دیو ذهن من داره از کار 
می افته... دارم از کار افتادنش رو حس می کنم، 
دارم حسش می کنم.« شاید اگر کوبریک آن زمان 
ابزارهای امروزی را در اختیار داشت، می توانست 
نه.  هم  شاید  کند،  خلق  بهتری  به مراتب  اثر 
زمان خالصی  بند  از  نمی توان  ظاهرا  درهرحال 
پیدا کرد و هر قدر هم پیش گوی نابغه ای باشیم، 
نمی توانیم تصویر کاملی از آینده ارائه دهیم. البته 
شاید بتوان یکی از پیش گویی های کوبریک در این 
فیلم را پذیرفت. آن طور که راجر ایبرت می گوید، 
بی پناه  و  تنها  انگار  ماشین هایش،  بدون  انسان 
او  که  سفینه هایی  و  کوبریک  »کیهان  می ماند: 
ساخت تا با آن کیهان را بکاوند، بزرگ تر از آن 
است که برای انسان مهم باشد. سفینه ها کامل اند؛ 
ماشین های فاقد شخصیتی که خطر سفر از این 
سیاره به سیاره  دیگر را می پذیرند و انسان ها هم 
اگر درون آن ها باشند، می توانند به آن جاها برسند. 
ولی پیروزی از آن ماشین هاست. به  نظر می رسد 
بازیگران کوبریک به خوبی این نکته را دریافته اند. 
آن ها واقعی هستند، ولی بدون احساسات؛ مثل 
هم  هنوز  مومیایی ها.  موزه   یک  در  پیکره هایی 
ماشین ها را الزم داریم، چراکه انسان در مواجهه 
با کیهان ، به تنهایی ، یّکه و بی یاور است.« روزی 
می رسد که انسان بتواند از بند ماشین ها رها شود 
و به رستگاری برسد؟ و آیا اصال این رهایی الزم 
است؟ کوبریک می گوید اگر در سینما می خواهی 
باید فیلمی در ژانر علمی- بزنی،  حرف فلسفی 
تخیلی بسازی. شاید برای همین است که زحمت 
است.  به خود هموار کرده  را  فیلم  این  ساختن 
کردن  نابود  با  داستان،  قهرمان  فیلم،  پایان  در 
مهم ترین ابزارش، وارد سیاه چاله ای می شود و از 
قید زمان و مکان آزاد. آن چه در آخر به آن دست 
می یابد، ظاهرا نوعی رستگاری است. هر چند آرتور 
گفته  جایی  در  داستان،  نویسنده  سی کالرک، 
بود اگر روزی یک نفر بگوید من تمام این فیلم 
را فهمیدم، یعنی ما شکست خوردیم. او معتقد 
است در فیلم، قرار نبوده به سوالی پاسخ داده شود. 

».هدف ما طرح سوال بود نه جواب دادن«
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  مریـم فـریدنـی 

ن است خطر در مک�ی

عالمت: بی عالمتی

ت
الم

س
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نارسایی  خطر  در  ایرانی  میلیون   10 از  بیش 
به  اگر  ندارند!  خبر  خودشان  و  هستند  کلیوی 
خاموش و کم  سروصدا بودن این بیماری و عوارض 
غیرقابل برگشت آن فکر کنیم، مسلما این آمار را 
نگران کننده خواهیم یافت. نارسایی مزمن کلیوی 
پاورچین  که  است  بیماری هایی  دست  آن  از 
پاورچین در بدن شما رسوخ  می کند و معموال 
تا زمانی که بیش از 80 درصد از کارایی کلیه را 
از بین نبرد، عالیم بالینی خاصی ندارد و اگر موقع 
چکاپ ساالنه و آزمایش خون و... پی به وجود این 
نارسایی نبرید، احتماال زمانی متوجه می شوید که 
کار از کار گذشته و باید با یک یا هر دو کلیه تان 
خداحافظی کنید. علل و عوامل شیوع نارسایی 
مزمن کلیه در ایران را از زبان دکتر جواد نصیری، 
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، مدرس 
دانشگاه و دارای بورد تخصصی اورولوژی بخوانید. 

 
چرا نارسایی؟

نارسایی کلیه اغلب به دو شکل حاد و مزمن در 
افراد بروز پیدا می کند. نوع حاد بیماری اغلب در 
ناگهانی  به شکل  و  دیده می شود  بستری  افراد 
خون  زیادی  مقدار  دادن  دست  از  اثر  در  مثال 
ایجاد می شود. اما نوع مزمن آن که متاسفانه روز 
افزایش می یابد،  ایرانی  در جامعه مدرن  روز  به 
به مرحله ای از بیماری گفته می شود که کلیه ها 
به تدریج و به دالیل مختلف عملکرد طبیعی خود 
را از دست می دهند و دیگر قادر به دفع ادرار و 

مواد زائد از بدن نیستند. 
درباره  اروپا  کلیه  جراحان  انجمن  عضو  این 
شایع ترین دالیل بروز نارسایی کلیه در ایرانی ها 
می تواند  کلیه  گلومرول های  »بیماری  می گوید: 
ما  کشور  در  اما  شود،  مزمن  نارسایی  به  منجر 
شایع ترین علت کاهش تدریجی عملکرد کلیه ها، 
سنین  در  معموال  که  است  فشارخون  و  دیابت 

باالی 40 سال دیده می شود.« 
 

قاتل خاموش کلیه 
شایع ترین عالمت نارسایی کلیه بی عالمتی است. 
این بیماری اغلب بی سروصدا آغاز می شود، درد 

به صدا  را  بدن  و زنگ های خطر سالمت  ندارد 
بیماری سروکله  پیشرفت  با  درنمی آورد. کم کم 
عالیم بالینی هم پیدا می شود. دکتر نصیری با 
اشاره به این که نارسایی کلیه ربطی به جنس ندارد 
و در مردان و زنان به یک نسبت دیده می شود، 
می گوید: »کم خونی، رنگ پریدگی، کاهش حجم 
ادرار، خستگی زودرس و خارش بدن، از عالیم 
نارسایی مزمن کلیه است که اغلب تنها در مراحل 

پیشرفته بیماری دیده می شود.« 
 

عالج واقعه قبل از وقوع     
با توجه به خاموش بودن بیماری نارسایی مزمن 
کلیه، پزشکان و متخصصان کلیه پیش گیری از 
ابتال به این بیماری را مهم تر از درمان می دانند 
و به همه افرادی که دچار دیابت یا فشار خون 
کلیوی  بیماری  های  خانوادگی  سابقه  دارای  یا 
یک  ماه  هر شش  که  می کنند  توصیه  هستند، 
بار با انجام آزمایش خون و ادرار برای اندازه گیری 
و  پروتئین  و  میکروآلبومین  اوره،  کراتینین، 
از سالمت کلیه های خود  هم چنین سونوگرافی 
اطمینان حاصل کنند. این مدرس دانشگاه با بیان 
این که نارسایی مزمن کلیه در صورت تشخیص 
زودرس قابل درمان است، می گوید: »تا زمانی که 
علت بروز بیماری از بین نرفته باشد، ما نمی توانیم 
نارسایی کلیه را درمان کنیم. بنابراین کسانی که 
به  دلیل افزایش قند یا فشار خون دچار آسیب 
کلیه شده اند، در گام اول باید برای پایین آوردن 

این دو فاکتور اقدام کنند.« 
 

بخور و نخورهای نارسایی مزمن کلیه 
داشتن یک برنامه غذایی متعادل و متنوع نه تنها 
در  بلکه  است،  مفید  بیماری  از  پیش گیری  در 
این  دچار  که  افرادی  دارد.  اهمیت  نیز  درمان 
بیماری می شوند، باید مصرف نمک را در برنامه 
غذایی خود محدود و به توصیه این اورولوژیست 
مصرف پروتئین های گیاهی را جایگزین گوشت 
قرمز یا پروتئین های حیوانی کنند. البته این افراد 
باید در مصرف میوه های پرپتاسیم نظیر موز و 

 .خرما، پرتقال و کیوی هم احتیاط کنند
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهترین صبحانه برای آن هایی 

که از مغزشان کار می کشند
یک روش خانگی برای تبدیل صبحانه 

معمولی به یک بمب پروتئینی

پروتئین با کیفیت 
باال برای داشتن یک 
برنامه غذایی متناسب 

ضروری است.
مطالعات نشان داده است 

که خوردن تخم مرغ 
به عنوان صبحانه به 
جای انواع نان و نان 
شیرمال به افرادی که 
در حال رژیم هستند 

کمک می کند تا سریع تر 
وزن کم کنند.

وقتی پای پروتئین در میان است، همه مواد صبحانه به یک اندازه باارزش 
نیستند. مطالعات نشان داده است که وجود 25 تا 30 گرم پروتئین 
به حفظ عضالت و استخوان ها در افراد بزرگ سال کمک می کند.

با  پروتئین  از  غنی  تخم مرغ  عدد  یک 
کیفیت، 13 نوع ویتامین و ماده معدنی 
و انواع آنتی اکسیدان هاست، درحالی که 
تنها 70 گرم کالری دارد. بنابراین ترکیب 
آن با خوراکی های غنی از مواد مغذی آن 

را تبدیل به یک صبحانه ایده آل می کند.

25 تا 30 گرم پروتئین با کیفیت باال 
برای حفظ توده عضالنی و استخوانی 

ضروری است.

سایر خواص غذایی تخم مرغ
14 درصد کلسترول
64 درصد ویتامین دی

در مقایسه با اندازه گیری 
اعالم شده در سال 2002

1 روز  1 تخم مرغ
هر فرد سالم بالغی می تواند روزی 
یک عدد تخم مرغ بخورد، بدون 
این که نگران کلسترول خونش باشد.

350 کالری
33 گرم پروتئین

یک عدد تخم مرغ کامل + یک عدد 
سفیده تخم مرغ + یک ورق ژامبون + 

یک عدد مافین ساده 30 گرمی + نصف 
یک عدد لیمو + نصف لیوان گوجه فرنگی 

+ یک لیوان شیر بدون چربی

330 کالری
13 گرم پروتئین

یک فنجان غالت آماده صبحانه + نصف 
فنجان شیر بدون چربی +  یک عدد 
موز کوچک + نصف لیوان آب پرتقال

325 کالری
12 گرم پروتئین

دو عدد پنکیک + 2 قاشق غذاخوری 
شیره افرا + نصف فنجان توت فرنگی 

+ یک فنجان شیر کم چرب

65 درصد وزن بیشتری از دست می دهند.
BMIشان تا 61 درصد بیش 

از سایرین کاهش می یابد.
 

پرانرژی تر هستند.
 

30 درصد بیشتر احساس سیری می کنند.
50 درصد رضایت بیشتر بعد 

از غذا خوردن دارند.

295 کالری
2 گرم پروتئین

یک عدد دونات معمولی + یک فنجان 
قهوه + 1 قاشق غذاخوری خامه + 

یک قاشق چای خوری شکر

لیزین
تیرونین
والین
لوسین

ایزولوسین
متیونین

فنیل آالنین
تریپتوفان
هیستیدین

70 کالری

13 نوع ماده معدنی و ویتامین
     همه 9 نوع آمینو اسید

         ضروری بدن در
               تخم مرغ یافت می شود.

6 گرم پروتئین
هر تخم مرغ حدود 6 گرم

پروتئین دارد که نیمی از آن در زرده است.
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  افسـانه ابراهـیمی 

دیک شوید؛ من گرسنه ام! ن �ب احتیاط �ن

 شیر خشمگین خاموش
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وقتــی گرســنه هســتید، ترســناک می شــوید 
و دوروبری هــا را فــراری می دهیــد؟ نگــران 
نباشــید، شــما تنهــا نیســتید. میلیون هــا 
ــدازه  ــه ان ــت ب ــن درس ــره زمی ــر روی ک نف
شــما نســبت بــه گرســنگی حســاس اند و اگــر 
فقــط چنــد ســاعت بــدون غــذا بماننــد، تبدیل 
ــه  ــوند ک ــرتی می ش ــل معاش ــه آدم غیرقاب ب
هیچ کــس نبایــد وارد محدوده شــان شــود، 
ــرش  ــی س ــه بالی ــت چ ــوم نیس ــه معل وگرن
ــه،  ــد؟ بل ــان داری ــه درم ــاز ب ــا نی ــد! آی می  آی
ــه شــرطی کــه یکــی از پنــج نشــانه زیــر را  ب

ــید. ــته باش داش
 

1. دوسـتانتان می گویند موقع گرسـنگی 
ترسـناک می شوید

شـرایط  در  بعضی هـا  نداریـم،  کـه  تعـارف 
گرسـنگی دسـت کمی از یک شـیر خشـمگین 
ندارنـد و حاضرنـد هـر چیزی را کـه بین آن ها 
و بشـقاب غذایشـان فاصلـه انداختـه، بـه سـه 
قسـمت مسـاوی تقسـیم کننـد. اگـر در اوج 
گرسـنگی بـه رسـتوران رسـیدید و حتـی قبل 
از این کـه روی صندلـی بنشـینید، گارسـون را 
صـدا زدیـد تـا سـفارش بدهیـد، امـا از این که 
گارسـون  از  همسـرتان  یـا  همـکار  دوسـت، 
دربـاره محتویـات سـاالد، کم چرب یـا پرچرب 
بودن سـس، امکان سـرو غـذای رژیمـی و نان 
سـبوس  دار سـوال کرد، خونتان بـه جوش آمد 

و یکـی دو تـا بـد و بـی راه زیـر لبی گفتیـد، یا 
باالخـره از کـوره در رفتیـد، الزم اسـت فکـری 
به حـال عادت هـای غذایی تان بکنیـد. خوردن 
قندهـای  حـاوی  مناسـب  میان وعده هـای 
سـاعت های  نینداختـن  تاخیـر  بـه  طبیعـی، 
غـذا خوردن، پرهیز از ناشـتایی طوالنـی و... از 
جملـه روش هایـی اسـت کـه می توانـد در این 

زمینـه بـه شـما کمـک کند.
 

2. حتــی عکــس غــذا هــم می توانــد 
ــد! ــن ده ــه کش ــا را ب ش

جــوری گرســنه هســتید کــه مطمئنیــد روده 
کوچکتــان در حــال نــوش جــان کــردن روده 
بــزرگ اســت. پشــت فرمــان خــودرو هســتید 
و حتــی یــک آب نبــات هــم تــوی ماشــینتان 
ــه  ــن لحظ ــت در همی ــود و درس ــدا نمی  ش پی
ــی  ــورد تبلیغات ــه بیلب ــه چشــمتان ب اســت ک
یــک رســتوران بــزرگ می افتــد و دیگــر 
ــان  ــر هم ــی رود. اگ ــتتان درم ــار از دس اختی
جلویــی  ماشــین  بــه  را  ســپرتان  لحظــه 
ــتوران  ــن رس ــدن اولی ــا دی ــا ب ــد، قطع نکوبی
دســت  یــک  ســفارش  و  می شــوید  وارد 
چلوکبــاب یــا یــک دوبــل برگــر بــا نوشــابه و 
ــت  ــد. درس ــرخ کرده می  دهی ــیب زمینی س س
در همیــن موقعیــت اســت کــه بــرای کنتــرل 
کمــک  بــه  نیــاز  گرســنگی تان  احســاس 

ــد. ــه داری ــناس تغذی ــه ای کارش حرف
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3. قرارهــای کاری قبــل از ناهــار برایتان 
عــذاب الیم اســت

ــم  ــا تی ــراه ب ــما هم ــده و ش ــک ش ــاعت ی س
ــد و  ــر کردی ــس گی ــاق کنفران ــوی ات کاری ت
برنمی آیــد.  دســتتان  از  هــم  کاری  هیــچ 
ــوان  ــه لی ــیرینی و دو، س ــا ش ــج ت ــار، پن چه
ــرده اســت.  ــه نک ــی افاق ــد، ول چــای خورده ای
ــد، از  ــت می دهی ــان را از دس ــم تمرکزت کم  ک
صحبت هــا چیــزی دســتگیرتان نمی  شــود 
و بــه جــای گــوش دادن بــه صحبت هــای 
رئیســتان کــه از رضایــت مشــتری و خالقیــت 
بشــقاب  یــک  داریــد  می گویــد،  کار  در 
ــان  ــوی ذهنت ــه را ت ــای چــرب و پرخام الزانی
ــرای شــما  ــن شــرایط ب ــد. ای مجســم می کنی
آشناســت؟ خــب، زندگــی بــه ایــن روش واقعــا 
ــی در  ــن ناتوان ــرور ای ــه م ــن نیســت و ب ممک
کنتــرل صحیــح حــس گرســنگی و مدیریــت 

ــود. ــی می ش ــه چاق ــر ب آن منج
 

4. در دنیــای آن الیــن هــم دنبــال غــذا 
می گردیــد

شـخصی  ای میـل  همکارانتـان  درحالی کـه 
آپـارات  وارد  کاری  سـاعات  در  می فرسـتند، 
می شـوند تا فیلم هـای خنده دار ببیننـد، تعداد 
الیک هایـی را کـه عکسشـان در یـک شـبکه 
و... شـما  اجتماعـی خـورده، چـک می کننـد 
دنبـال دسـتور پخـت غذاهـای رنـگ و وارنگ 

چشـم  نمی توانیـد  می گردیـد.  اینترنـت  در 
بـرای  برداریـد. در ذهنتـان  از عکـس غذاهـا 
برنامه ریـزی  پس فـردا  و  فـردا  ناهـار  و  شـام 
می کنیـد و... قبـل از این کـه دیر شـود، ضربدر 
بـاالی صفحـه را بزنیـد. یـک تکه بیسـکوییت 
سـبوس دار یـا میـوه بخورید و به ادامـه کارتان 
برسـید، وگرنـه شـک نداشـته باشـید کـه این 
عـادت مضـر چند کیلـو اضافـه وزن برایتان به 

ارمغـان مـی آورد.
 

بــه  تبدیــل  بی گنــاه  متاشــاگران   .5
می شــوند شــا  خونــی  دشــمنان 

ــور  ــه مام ــد کل ــان می خواه ــنه اید و دلت گرس
ــت  ــر دس ــد، زی ــان را بکنی ــا درب ــور ی آسانس
ــه  ــال می زنیــد و مــدام ب ــال ب مانیکوریســت ب
خودتــان می گوییــد ایــن دســت وپاچلفتی 
ــه  ــده ای ک ــه رانن چطــور اســتخدام شــده؟! ب
جلــوی شماســت و می خواهــد ماشــینش را از 
پــارک دربیــاورد، فحــش می دهیــد و چیــزی 
ــی  ــه کم ــون را ک ــون گارس ــه خ ــده ک نمان
دیرتــر از انتظــار شــما، منــو را برایتــان آورده، 
بریزیــد؟ همــه این هــا نشــانه ایــن اســت 
کــه شــما مدیریتــی روی احســاس گرســنگی 
خودتــان نداریــد، امــا در جریــان باشــید کــه 
ــه  ــن مرحل ــما در ای ــت ش ــترس و عصبانی اس
ــد  ــان نخواه ــوری برایت ــز پرخ ــه ای ج نتیج

.ــت داش
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شید توا�ن را داشته �ب ن �ن شاید امسش مه ا�ی

شیر مزاحم
 افسـانه ابراهـیمـی  

»هر روز صبح قبل از رفتن به محل کار یا دانشگاه 
یک نمایش کامل دارید؛ از خانواده اصرار که یک لیوان 
شیر بخورید و از شما انکار که حالم به هم می خورد! 
اوایل فکر می کنند شیر دوست ندارید و می خواهید با 
این بهانه که دل درد یا تهوع می گیرید، از زیر خوردن 
شیر در بروید. اما کم کم متوجه می شوید که قضیه 
جدی تر از این حرف هاست. نه تنها با خوردن شیر 
دل درد می گیرید، که اگر لب به بستنی بزنید هم 
تهوعتان شدید می شد و کار به استفراغ و... می رسد. 

دست آخر پزشک می گوید دچار عدم تحمل الکتوز 
قند  از هضم  ناتوان  و دستگاه گوارشتان  هستید 
شیر...« این عالیم برای شما هم آشناست؟ نکند بدن 

شما هم از هضم این قند ساده ناتوان است؟
 

عدم تحمل الکتوز چیست؟
عدم تحمل الکتوز یا قند شیر در افرادی اتفاق 
می افتد که توانایی هضم قند شیر یا همان الکتوز را 
ندارند. عالوه بر شیر، الکتوز ممکن است در بعضی 
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مشکل است. اگر در این مرحله احساس کردید با 
قند شیر مشکل دارید، به متخصص مراجعه کنید، 
چون ممکن است نیاز به یک سری تست و آزمایش 
باشد تا این تشخیص قطعی شود. یکی از آزمون های 
ساده برای تشخیص این عدم تحمل، تست تنفس 
الکتوز است که تست تنفس هیدروژن نیز نامیده 
می شود. برای انجام این آزمایش مقدار مشخصی 
از محلول حاوی الکتوز به فرد خورانده می شود و 
پس از طی زمان مشخصی، میزان هیدروژن موجود 
تنفسش مورد اندازه گیری قرار می گیرد. در حالت 
طبیعی مقدار هیدروژن در نفس افراد بسیار پایین 
است، اما وقتی آنزیم الکتاز به مقدار کافی در بدن 
ترشح نشود، قند الکتوز در دستگاه گوارش تخمیر 
این  و  تولید هیدروژن می شود  به  منجر  و  شده 
هیدروژن اضافه نیز از طریق ریه ها و در فرایند بازدم 

از بدن خارج می شود.
 

عدم تحمل الکتوز درمان پذیر است؟
با کاهش مصرف )یا قطع کامل(  در اغلب موارد 
دریافت منابع الکتوز در برنامه غذایی یا جایگزین  
کردن آن ها با محصوالت مشابه بدون الکتوز می توان 
عالیم عدم تحمل قند شیر را کنترل کرد یا از بین 
برد. اما این که باید در این زمینه چقدر دقت کنید یا تا 
چه اندازه وسواس نشان دهید که الکتوز وارد بدنتان 
نشود، کامال بسته به شدت عالیم دارد. بعضی از افراد 
می توانند مقدار بسیار کم الکتوز را در برنامه غذایی 
بدون دردسر و مشکل خاصی تحمل  روزانه شان 
کنند و دچار درد و تهوع و استفراغ هم نشوند، اما 
این عدم تحمل در بعضی افراد آن قدر شدید است 
که حتی مقدار بسیار اندک الکتوز هم می تواند منجر 
به بروز عالیم و ناراحتی گوارشی شود. یادتان باشد 
وقتی محصوالت لبنی و مواد غذایی حاوی الکتوز 
را از رژیم غذایی حذف می کنید، خود را از دریافت 
بعضی مواد مغذی از جمله ویتامین ها و مواد معدنی 
و... نیز محروم کردید و این مسئله با خطر بروز بعضی 
کمبودهای تغذیه ای همراه است. پس قبل از خرید 
محصوالت بدون الکتوز مطمئن شوید حاوی آن 
ویتامین ها و مواد معدنی هستند یا با این مواد مغذی 

 .غنی شده اند

دیگر از ترکیبات لبنی از جمله پنیرهای نرم یا 
بستنی هم وجود داشته باشد. علت این عدم تحمل، 
عدم تولید یا تولید ناکافی نوعی آنزیم خاص به نام 
افراد  آنزیم »الکتاز« )lactase(  در بدن بعضی 
است. این آنزیم به طور طبیعی در دستگاه گوارش 
ساخته می شود و روی قند شیر اثر می گذارد و آن 
را هضم می کند. بنابراین وقتی مقدار این آنزیم 
در بدن کافی نیست، الکتوز هضم نمی شود و در 
دستگاه گوارش عالیم آزاردهنده ای مانند اسهال، 
البته  می کند.  ایجاد  و...  شکمی  دردهای  نفخ، 
بعضی افراد نمی توانند میان عدم تحمل الکتوز و 
حساسیت به شیر تفاوت بگذارند و این دو بیماری 
را از هم تشخیص دهند. علت این مشکل عالیم 
مشابهی است که هر دو بیماری دارند، اما واقعیت 
این است که منشأ حساسیت یا آلرژی به شیر و 

عدم تحمل الکتوز کامال متفاوت است.
 

عالیمــی  چــه  الکتــوز  تحمــل  عــدم 
می کنــد؟ ایجــاد 

 افزایش گاز روده
 کرامپ یا گرفتگی در ناحیه شکم

 نفخ
 اسهال

 تهوع و استفراغ
 این عالیم معموال 30 دقیقه تا دو ساعت بعد از 
مصرف شیر یا خوردن مواد غذایی حاوی الکتوز 

شروع می شود.
 

از کجا بفهمیم به الکتوز آلرژی داریم؟
یک راه کار ساده برای این که ببینید می  توانید قند 
شیر را هضم کنید یا نه، این است که همه محصوالت 
تهیه شده از شیر را به مدت دو هفته از برنامه غذایی 
حذف کنید تا ببینید آیا عالیم رفع می شود یا نه. 
بعد از دو هفته، می توانید به آرامی مصرف لبنیات را 
شروع کنید و این کار را از مقدار بسیار کم آغاز کرده 
و ببینید آیا سروکله عالیم دوباره پیدا می شود یا نه. 
البته متاسفانه یا خوشبختانه بسیاری از مواد غذایی 
غیرلبنی و غذاهای آماده نیز حاوی الکتوز هستند. 
بنابراین حذف کامل این قند از برنامه غذایی بسیار 
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سوخت وساز پایه بدن همان انرژی است 
که برای اعمال حیاتی تان به آن نیاز دارید. 
اما اگر کمی پایین بیاید، روزبه روز چاق تر 
می شوید و سیستم بدنتان به هم می ریزد. 
آیا می دانید چه چیزهایی روی متابولیسم 
پایه بدنتان اثر منفی دارد؟

متابولیسم بدن مسئول تبدیل کالری به انرژی است.

عوامل موثر بر سوخت وساز بدن

قاتل خاموش

متابولیسم پایین باعث تبدیل 
کالری های اضافه به چربی و ذخیره آن 

در بدن می شود.

قندهای اضافه در بدن التهاب ایجاد می کنند و باعث به وجود 
آمدن چرخه باطلی می شوند که نتیجه اش ذخیره چربی 

بیشتر در سلول هاست.

و این مسئله احتمال اضافه 
وزن و در صورت درمان نشدن، 

چاقی را افزایش می دهد.

سطح طبیعی هورمون های بدن که تحت تاثیر غذایی که می خوریم قرار 
دارد، می تواند سوخت وساز پایه را افزایش یا کاهش دهد.

میتوکندری که داخل سلول قرار دارد، مرکز انرژی بدن است و به شدت به مقدار باالی قند 
و شکر و شیرینی و برنج و نان سفید و پاستا و... حساس است.
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کمبود خواب

کمبود خواب

خواب کافی التهاب را در بدن کاهش می دهد و چربی سوزی را بیشتر 
می کند.

عالوه  بر این خواب کافی هورمون لپتین یا هورمون سیری را تنظیم 
می کند تا سریع تر احساس سیری کنید و دیرتر گرسنه شوید و 

سوخت وساز مرتب تری داشته باشید.

کمبود خواب سطح هورمون گرلین را در بدن باال می برد 
که باعث می شود زودتر گرسنه شوید.

متابولیسم قندها 
را تا 40 درصد کم 

می کند.

پاسخ هورمون 
انسولین به حضور 

قندها در بدن تا 30 
درصد کم می شود.

سوخت وساز 
غیروابسته به 

انسولین را تا 30 
درصد کم می کند.

شاخص های 
پیش گیری کننده از 
ابتال به دیابت نوع 
دو را تا 30 درصد 

کم می کند.

کمبود خواب کمبود لپتین گرسنگی بیشتر متابولیسم 
پایین تر
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استرس باعث افزایش سطح هورمون های 
مختلف از جمله هورمون کورتیزول می شود 
که پاسخ بدن را به این شرایط تنظیم کرده و 

مکانسیم دفاعی فرار را فعال می کنند.

استرس

مواد سمی

باال بودن سطح کورتیزول 
در بدن به مدت طوالنی 

متابولیسم قندها را در بدن 
مختل می کند و تجمع چربی 

را افزایش می دهد.

با افزایش سطح قند در 
خون، ترشح انسولین نیز 

افزایش پیدا می کند و 
حضور هم زمان کورتیزول 
و انسولین در خون باعث 

می شود دائما هوس 
شیرینی کنید.

مواد سمی یا به اصطالح توکسین ها که در محیط اطراف، غذاهای 
آماده و... به وفور یافت می شوند، در بدن به درستی متابولیزه 

نمی شوند.
 این مواد سمی بدن را دچار التهاب کرده و در خروج مواد 

ناخواسته و زاید از بدن اختالل ایجاد می کنند.

توکیسن ها گیرنده های هورمونی 
در بدن را تحت تاثیر قرار داده و 

متابولیسم را کاهش می دهند.
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ورزش کنید: ورزش مداوم روزانه 
)حدود 45 دقیقه در روز( سیستم 

ایمنی بدن را تقویت می کند، 
سوخت وساز را افزایش می دهد و طی 
یک دوره 24 هفته ای التهاب بدن را از 

بین می برد.

درست غذا بخورید
مصرف میوه و سبزیجات 

تازه را افزایش دهید و تعادل 
را در مصرف انواع قندها و 
کربوهیدرات ها و پروتئین ها 

رعایت کنید. هم چنین 
صبح ها از خوردن پروتئین و 

چربی های مفید غافل نشوید تا 
احساس گرسنگی را به تاخیر 

بیندازید.

به اندازه کافی بخوابید
هر هفته 15 دقیقه زودتر به 
رختخواب بروید تا پس از 

یک ماه، یک ساعت به خواب 
شبانه تان اضافه شود. نیم ساعت 

قبل از خواب، تلویزیون را 
خاموش کنید و برای خوابیدن 

زمان مشخص داشته باشید.

استرس را مهار کنید
با تمرین تنفس عمیق 

و انجام ورزش هایی 
مثل یوگا، مهار کردن 
استرس را تمرین کنید.

چطور سوخت وساز بدن را تنظیم کنید
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رتبه های برتر در کنکور؛ شغل و شادی
  مهـدی اسـتاداحـمد 

د
آم

سر
ه 

ا ب
ه م

ص
ق

مـاه گذشـته خیلـی مـاه بود. مـاه گذشـته ماِه 
اعـالم نتایـج کنکـور بـود. ماهـی که گذشـت، 
بـرای قبول شـدگان در کنکـور مـاه شـیرینی 
بـود، امـا بـرای رتبه هـای اول کنکـور قنـد و 
نبـات بود و شـکالت بود، هسـت و خواهد بود. 
باعـث افتخـار هـر ایرانـی اسـت کـه بـا تالش 
ایـن  بـه  توانسـته ایم  مسـئوالن  شـبانه روزی 
در  کـه  کنیـم  پیـدا  دسـت  بـزرگ  موفقیـت 
کنکـور نفـر اول داشـته باشـیم. بی تردیـد باید 
ایـن موفقیـت را بـه مسـئوالن آموزش کشـور 
را جـدی  مهـم  مسـئله   ایـن  گفـت،  تبریـک 
گرفـت و ثمـرات این موفقیت بزرگ را بررسـی 
از  فقـره  دو  ادامـه  مطلـب  در  اعـالم کـرد.  و 
فوایـد آوردِن رتبه هـای اول در کنکور بررسـی 
و اعـالم می شـود. فوایـد و عوایـد دیگـرش را 

خودتـان بررسـی و اعـالم کنیـد. بـا تشـکر

ایجاد نشاط در جامعه
وقتـی یـک نفـر در کنکـور اول می شـود، در 
مرحلـه  اول چهـار نفـر شـاد می شـوند. مـادر، 
در  نفـر  یـک  وقتـی  بـرادر.  و  خواهـر  پـدر، 
کادر  دوم  مرحلـه   در  می شـود،  اول  کنکـور 
آموزشـی مدرسـه ای کـه در آن درس خوانـده، 
شـاد می شـوند. از تعـداد شادشـدگان در ایـن 
مرحلـه آمـار دقیقـی در دسـت نیسـت. حتـی 

در مـواردی بقالـی روبه روی مدرسـه ای که نفر 
اول کنکـور یـک  بـار دنبـال بـرادر کوچکـش 
آمـده تـا او را از مدرسـه بـه خانـه ببـرد هـم 
شـاد شـده و ایـن موفقیـت را ناشـی از فروش 
بقالـی اش  در  باکیفیـت  کیـک   و  شـیرکاکائو 
 دانسـته. امـا کار بـه همین جـا ختم نمی شـود. 
ایـن موفقیـت، در مراحـل بعـد، باعـث افتخـار 
و شـادی افـراد بسـیار زیـادی می شـود کـه به 
 صـورت تصاعـدی بـاال مـی رود. مثال فـردی به 
ایـن افتخـار می کنـد کـه عروس عمه  همسـایه  
سابقشـان در کنکـور رتبـه  آورده. یـا کسـی به 
دوسـتانش پـز می دهـد کـه وقتـی در اتوبوس 
نشسـته بـوده، نفـر جلویی اش کسـی بـوده که 
عروس عمـه   می گفتـه  دوسـتش  بـه  داشـته 
آورده.  رتبـه  کنکـور  در  سابقشـان  همسـایه  
دوسـتان فـرد یادشـده کـه در اتوبوس شـاهد 
پـز  دوستانشـان  بـه  بـوده،  گفت وگـو  ایـن 
می دهند که دوستشـان در اتوبوس پشـت سـر 
کسـی نشسـته بـوده کـه عروس عمه  همسـایه  
سابقشـان در کنکـور رتبـه آورده. ایـن رونـد 
متوقـف نمی شـود و آن قدر ادامه پیـدا می کند 
تـا تمـام افـراد جامعـه از این که نسـبتی با فرد 
رتبـه آورده دارنـد، شـاد می شـوند و جامعه کال 

در شـادی و نشـاط فـرو مـی رود.
یک جامعه از هرچه غم آزاد شود
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ایجـاد می کنـد. بـا توجه بـه آن چه گفته شـد، 
رونـق کالس هـای کنکـور باعث رونق اشـتغال 
و ایجـاد رفـاه در جامعـه می شـود. بـرای رونق 
از  بهتـر  چیـزی  چـه  کنکـور  آموزشـگاه های 
این کـه فـردی کـه در کنکـور رتبـه آورده، در 
یکـی از ایـن آموزشـگاه ها آموزش دیده باشـد. 
معموال رتبه هـای اول کنکور از آموزشـگاه های 
مختلـف هسـتند و ممکـن اسـت در مراحـل و 
مقاطـع مختلفـی در چنـد آموزشـگاه آمـوزش 
دیـده باشـند. بـا ایـن حسـاب، یکـی دیگـر از 
مزایـای رتبـه  آوردن در کنکـور ایجـاد شـغل 

بـرای تمـام افـراد جامعـه اسـت. 
هم اینک شدم رتبه  زیر بیست

از این واقعه خوب تر چیست؟ چیست؟
سر کار رفتند یک جامعه

اگرچه برای خودم شغل نیست

از فرط نشاط، شهر آباد شود
من بنده  آن دمم که سنجش گوید

اول شده ای و مادرم شاد شود

ایجاد اشتغال برای عموم مردم
بـا احتسـاب مدیـران و اسـاتید و کارکنـان و 
کارکنـان موسسـه های  و  تبلیغـات  مسـئوالن 
انتشـاِر  موسسـه های  کارکنـان  و  تبلیغاتـی 
و  واردکننـدگان  و  کنکـور  کتاب هـای 
در  کـه  افـرادی  و  کاغـذ  تولیدکننـدگان 
بـه  فـروش  بـرای  را  درختـان  جنگل هـا 
و  قطـع می کننـد  کاغـذ،  تولیـد  شـرکت های 
از  می کننـد  سـعی  کـه  جنگل بان هایـی  نیـز 
قطـع درختـان جلوگیـری کننـد و هم چنیـن 
هـر  زیسـت،  محیـط  از  حمایـت  فعـاالن 
دسـت کم صدهـزار شـغل  کنکـور  آموزشـگاه 
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اسرتس در دوران جنینی و 
باال رفن ریسک بی اشتهایی 

عصبی

1 
جانز  دانشگاه  پزشکی  محققان 
تعدادی  بررسی  با   هاپکینز 
رسیده اند  نتیجه  این  به  موش 
در  استرس  با  مواجهه  که 
می تواند  جنینی  دوران 
تغذیه ای  اختالل  بروز  احتمال 
انورکسیا  یا  بی اشتهایی عصبی 
بر  دهد.  افزایش  افراد  در  را 
می رسد  نظر  به  اساس  این 
این  در  استرس  با  مواجهه  که 
مکانیسم  روی  می تواند  دوران 
او  تاثیر بگذارد و  مقابله ای فرد 
این  برای  به طعمه ای خوب  را 
از  کند.  تبدیل  روانی  اختالل 
کشف  این  روان پزشکان  نظر 
می تواند دریچه تازه ای را به روی 
انورکسیا  به  مبتالیان  درمان 
بگشاید، زیرا نشان می دهد که 
افراد در معرض  از  چرا گروهی 
آسیب پذیری  انورکسیا  به  ابتال 
این  اساس  بر  دارند.  بیشتری 
مطالعه اگر موش مادر در دوران 
بیشتری  استرس  با  بارداری 
برخورد پیدا کند، نوزادش پس 
از به دنیا آمدن سریع تر وزن از 
کافی  توان  از  و  می دهد  دست 

سیری  پیغام های  ارسال  برای 
برخوردار  مغز  به  گرسنگی  و 

نیست.
 

و  چوب  از  چرم  تولید 
قارچ 

2
به تازگی  یک شرکت آمریکایی 
از  محصوالتی  تولید  به  موفق 
جنس چرم شده است که برای 
ساختشان نیازی به قربانی کردن 
حیوانات نیست. این شرکت که 
در سان فرانسیسکو مستقر است 
برای  دارد،  نام  ورکز  میکو  و 
و  زیست  محیط  دوست داران 
طبیعت و هم چنین گیاه خوارانی 
از  تولیدی  محصوالت  از  که 
حیوانات نیز استفاده نمی کنند، 
نوعی چرم تولید کرده که برای 
ساخت آن از الیاف قارچ و چوب 
و محصوالت کشاورزی استفاده 
شده است. این شرکت می گوید 
از آ ن جا که محصول این شرکت 
از الیاف طبیعی ساخته می شود، 
شبیه  اصال  ساخته شده  چرم 
چرم مصنوعی نیست، بلکه کامال 
ارگانیک و  مشابه چرم طبیعی 
است. بااین حال همان خاصیت 
دارد.  الیاف  را  حیوانی  چرم 
نام  موجود در قارچ، میسیلیوم 
زیرزمینی  شبکه های  و  دارد 
شرکت  می سازد.  را  قارچ ها 
دوام  است  معتقد  ورکز  میکو 

اندازه ای  به  ارگانیک  ماده  این 
باالست که می تواند در ساخت 
مبلمان و حتی در تولید مصالح 
ساختمانی نیز مورد استفاده قرار 
گیرد. دوام، مقاومت در برابر آب 
مهندسی  تولیدی  ماده  رنگ  و 
افرادی  برای  فقط  نه  و  شده 
که از تولیدات حیوانی استفاده 
بلکه  است،  مناسب  نمی کنند 
ارگانیک،  خنثی،  کربن  دارای 
زیست   شیمیایی،  مواد  بدون 

تجزیه پذیر و بسیار مقاوم است.
 

چاپگرهای  با  غذا  پخت 
سه بعدی 

3
محققان دانشگاه کلمبیا به تازگی 
برای  اقدام عجیب،  و طی یک 
ساخت یک چاپگر خانگی آشپز، 
که  کرده اند  طراحی  پروژه  ای 
این  از  استفاده  با  بتوانند  افراد 
فناوری  از  بهره گیری  و  چاپگر 
پخت  جای  سه بعدی به  چاپ 
غذا و تلف کردن وقت زیاد در 
آشپزخانه، غذای مورد نظرشان 
را چاپ کرد! به گفته این تیم 
چاپگر  این  قابلیت  تحقیقاتی، 
که  است  گونه ای  به  خانگی 
یخ زده  مختلف  مواد  پوره های 
در آن قرار می گیرد و بر اساس 
دستگاه،  در  موجود  برنامه های 
ترکیبات  و  مختلف  غذاهای 
در  مختلف  طعم های  و  متنوع 
این دستگاه پخته می شود و از 
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آن بیرون می آید. این محققان به 
سرپرستی پرفسور  هاد لیپسون 
اجرایی  را  جدید  ایده  این 
در  است  گفتنی  کرد.  خواهند 
حال حاضر این چاپگر در مراحل 
اولیه توسعه بوده و خبرها حاکی 
از این است که تا سال 2020 
تکمیل و روانه بازار خواهد شد. 
این فناوری برای کسانی مناسب 
است که بیشتر وقت خود را در 
بیرون از خانه می گذرانند و وقت 
زیادی برای پخت و پز در منزل 
ندارند. از طرف دیگر این چاپگر 
از دور ریخته شدن مواد غذایی 
امر  این  که  می کند  جلوگیری 
بسیار  خانواده ها  برای  می تواند 
چاپگر  باشد.  مقرون به صرفه 
محققان دانشگاه کلمبیا با پخت 
غذاهای جالب و عجیب و غریب 
و مناسب با هر سلیقه و ذائقه ای 
می تواند تحولی بزرگ در دنیای 
اگر  کند.  ایجاد  آشپزی  و  غذا 
برنامه ریزی  طبق  چیز  همه 
جدید  فناوری  این  برود،  پیش 
یعنی سال  دیگر  تا چهار سال 

2020 روانه بازار خواهد شد.
 

ماه نورد  ماموریت  پایان 
چین در فضا 

4
ماموریت ماه نورد یوتو که توسط 
محققان فضایی چینی به آسمان 
دو  از  پس  است،  شده  پرتاب 
سال پایان یافت. این کاوش گر 
که یوتو یا خرگوش ماه نام دارد، 

در ابتدا برای ماموریتی سه ماهه 
در نظر گرفته شده بود، اما پس 
به  ماه  تا 31  فضا  به  پرتاب  از 
ارسال  و  فضا  در  خود  خدمت 
اطالعات به کره زمین ادامه داد. 
در  خود  حضور  مدت  در  یوتو 
فضا با رویدادهای زیادی روبه رو 
شد. چین این ماه نورد را در سال 
2013 طی ماموریت چانگه 3 به 
قمر زمین ارسال کرد. اما یوتو 
مشکل  اثر  در   2014 سال  در 
فنی از کار افتاد. بااین حال این 
بعد  روز  فضایی چند  کاوش گر 
درنهایت  و  شد  احیا  مجددا 
توانست کشف بزرگی را در سال 
کشف  این  دهد.  انجام   2015
جدیدی  نوع  شناسایی  شامل 
از سنگ های آتش فشانی در ماه 
 40 از  پس  بار  نخستین  برای 
که  بود  آپولو  ماموریت  از  سال 
با نمونه های به دست آمده توسط 
ماموریت های آپولو و لونا متفاوت 
خبرگزاری  به تازگی  بودند. 
و  دوم  مرگ  چین،  از  شینهوا 
این کاوش گر رباتیک را  دائمی 
و  فناوری  علم،  وزارت  توسط 
صنعت چین تایید کرد. پس از 
اعالم این خبر، یک کاربر فضای 
کاربری  حساب  در  مجازی 
شبکه سینا ویبو که شبیه توییتر 
بخوابی!  »خوب  نوشت:  است، 
هویج  کیک های  رویاهایت،  در 
داشت.«  خواهی  بی شماری 
رکورددار  است، یوتو  گفتنی 
طوالنی ترین زمان عملکرد یک 
زمین  قمر  سطح  در  فضاپیما 
رتبه  در  و  آن  از  پس  و  است 
 1 لونوخود  کاوش گر  بعدی، 
شوروی با رکورد 11 ماه اقامت 

در ماه قرار گرفته است. 
 

سالمت دهان و دندان و 
موفقیت در تحصیل! 

5
نتایج مطالعاتی که به تازگی در 
ژورنال علمی بهداشت و سالمت 
عمومی در آمریکا منتشر شده، 
توجه  عدم  که  می دهد  نشان 
و  دهان  سالمت  به  والدین 
دندان کودکان و فقر بهداشتی 
در خانواده یکی از دالیل اصلی 
عدم موفقیت کودکان زیر هشت 
این  بر  است.  مدرسه  در  سال 
دو،سه  که  بچه هایی  اساس 
یا  ترمیم نشده  خراب  دندان 
سایر  از  کمتر  دارند،  پرنکرده 
مدرسه  در  هم سن وساالنشان 
و  می کنند  کسب  موفقیت 

نمره های کمتری می گیرند.
 

با  دیجیتال  کشاورزی 
دانه های هیدروپونیک

6
با  راتی  کارلو  ایتالیایی  شرکت 
طراحی یک غرفه  مفهومی این 
بازیدکنندگان  برای  را  امکان 
تا  است  کرده  فراهم  خود 
دیجیتال  به طور  بتوانند 
و  کنند  تجربه  را  کشاورزی 
غذای خود را در محل پرورش 
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را ارائه کند. این غرفه هم چنین 
بحث  برای  محلی  به عنوان 
و  سنتی  کشاورزی  مورد  در 
سیستم های کشت جدید عمل 
خواهد کرد. این غرفه مدور به 
می دهد  اجازه  بازدیدکنندگان 
سبزیجات  باغچه  یک  کنار  از 
که  کنند  عبور  هیدروپونیکی 
فرایند بلوغ محصوالت در حال 
رشد را نشان می دهد. پرفسور 
فناوری  موسسه  از  راتی  کارلو 
ماساچوست )MIT( و بنیان گذار 
گفت:  راتی  کارلو  موسسه 
غرفه  این  فضای  در  حرکت 
زمان  در  کردن  حرکت  مانند 
حرکت  زمان  در  بود.  خواهد 
فرایند  می توانید  فضا  این  در 
جوانه  و  دانه  از  را  گیاه  رشد 
کنید.  مشاهده  کامل  گیاه  تا 
در  می توانند  بازدیدکنندگان 
شرکت  مشترک  کشت  فرایند 
مورد  گیاه  از  دانه  و یک  کرده 
ماژول  یک  در  را  خود  عالقه 
یک  در  را  آن  و  بکارند  رشد 
مخزن هیدروپونیک قرار دهند. 
را  ماژول  این  می توان  سپس 
هوشمند  گوشی  اپلیکیشن  با 
Eataly World متصل و فرایند 
رشد گیاه را از راه دور تا زمان 
از  کرد.  پی گیری  آن  برداشت 
سنجش  برای  حس گرهایی 
شرایط زیستی گیاهان استفاده 
صورت  به  آن ها  رشد  و  شده 
داده می شود.  نمایش  تجسمی 
زمانی که رشد گیاه کامل شد، 
فردی که آن را کاشته می تواند 
گیاه را برای مصرف جمع آوری 
کند. این پارک تفریحی اکنون 
و  بوده  ساخت وساز  مرحله  در 

قرار است در سال 2017 افتتاح 
در  آینده  منطقه  غرفه  و  شود 

مرکز آن قرار خواهد داشت.

تالش نورولوژیست ها برای 
یافن رسچشمه شادی

7
دسـت یابی به شـادی همـواره 
و  بـوده  انسـان ها  هـدف 
شـدن  پیـدا  از  هیچ کـس 
سرچشـمه ایـن احسـاس ضرر 
اسـاس  همیـن  بـر  نمی کنـد. 
نورولوژیسـت های  از  گروهـی 
دنبـال  بـه  کویوتـو  دانشـگاه 
یافتـن نقطه ای از مغز هسـتند 
که احسـاس شـادی و نشاط را 
در وجـود مـا کنتـرل می کنـد 
در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  و 
ایـن مسـیر تـا حـدودی هـم 
موفـق بوده انـد. واتـارو سـاتو، 
سرپرست این گروه تحقیقاتی، 
می گویـد انجـام بررسـی ها بـا 
ام آر آی  دسـتگاه  از  اسـتفاده 
می توانـد بـه ایـن سـوال مهـم 
چـه  واقعـا  کـه  دهـد  پاسـخ 
می کنـد.  شـاد  را  مـا  چیـزی 
بـر اسـاس ایـن پژوهش هـا به 
نظـر می رسـد کـه ایـن نقطـه 
در لـوب آهیانـه ای مغـز قـرار 
ایـن  اگرچـه  اسـت.  گرفتـه 
نتوانسـته اند  هنـوز  محققـان 
مکانیسـم  کامـل  به طـور 
عصبـی را کـه منجـر بـه بـروز 

آینده  منطقه  غرفه  این  دهند. 
بازدیدکنندگان  و  دارد  نام 
کشت  آب  دانه های  می توانند 
یا هیدروپونیک را در خاکی که 
از سوی این شرکت تهیه شده و 
در دسترس قرار گرفته، بکارند و 
رشد آن را به وسیله یک اپلیکیشن 
موبایلی از راه دور پی گیری کنند 
و مراقب دانه شان باشند. این غرفه 
بخشی از پارک تفریحی آموزشی 
FICO Eataly World  در شهر 
پارک  این  ایتالیاست.  بلونیای 
با  تفریحی  پارک  یک  اصل  در 
مغذی  مواد  و  غذا  تولید  هدف 
فروشگاه  یک   Eataly است. 
که  است  ایتالیایی  غذایی  مواد 
محصوالت  پرورش  دارد  قصد 
قیمت  با  را  خانگی  کشاورزی 
ترویج  کشور  این  در  مناسب 
دهد. در این طراحی دیجیتال، 
همه افراد در هر سن و سالی که 
باشند، می توانند کشاورز شوند و 
محصوالت مورد نیازشان را خود 
تولید کنند. چشم انداز دیزنی لند 
هزار   80 مجموعه ای  غذا، 
مترمربعی است و تعداد زیادی 
غذایی،  مواد  بازار  رستوران، 
آزمایش،  میدان  آزمایشگاه، 
مزارع پرورشی و مرکز همایش 
را در خود جای داده است. این 
مرکز که برای بچه ها و خانواده ها 
طراحی شده، به بازدیدکنندگان 
اجازه خواهد داد تا فرهنگ غذا 
تجربه  را  ایتالیا  غذایی  مواد  و 
شیوه های  طراحی،  این  کنند. 
نظارت  با  را  پایدار  کشاورزی 
یک  تا  کرده  ترکیب  آن الین 
مشارکتی  کشت  »سیستم 
آینده« قابل استفاده برای همه 
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احسـاس شـادی و نشـاط در 
کننـد.  درک  می شـود،  فـرد 
می رسـد  نظـر  بـه  به هرحـال 
کـه میـان احساسـات مثبتـی 
کـه مـا در وجودمـان داریـم و 
حجـم بخـش خاکسـتری مغز 
رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد.

 
سـیاه چاله هایی  کشـف 
کـه صـدا تولیـد می کنند 

8
که  سیاه چاله هایی  کشف 
کنند،  تولید  صدا  می توانند 
ناساست که  جدیدترین کشف 
اخبار آن به تازگی منتشر شده 
است. این کشف به دنبال بررسی 
به  کیهانی  اجسام  بزرگ ترین 
دست آمده و محققان سازمان 
توانسته اند  آمریکایی  فضایی 
تولیدکننده  سیاه چاله های 
را  ایکس  پرتوی  صداهای 
کشف  این  کنند.  شناسایی 
آرایه  تلسکوپ  از  استفاده  با 
به  طیف سنج هسته ای موسوم 
NuSTAR به دست آمده است 
سیاه چاله هایی  ُکر  و  گروه 
ایکس  پرتوی  صداهای  که 
توسط  می کردند،  تولید  را 
موسسه  ستاره شناسان 
و  شناسایی  کالیفرنیا  فناوری 
پرتوهای  شده اند.  این  بررسی 
در  را  اصوات  کیهانی،  ایکس 
می کنند.  تولید  گام  بلندترین 
زمانی  زمینه  موسیقی  این 

پخش می شود که سیاه چاله ها 
تغذیه  اطرافشان  محیط  از 
دانشمندان  اکنون  می کنند. 
این رصدهای جدید  امیدوارند 
بتواند بینش بهتری از چگونگی 
سیاه چاله ها  این  رشد  و  تغذیه 
یافتن  تکامل  چگونگی  و 
هزاران  طی  ابرسیاه چاله ها 
سال به چندین میلیون کمک 
 NuSTAR تلسکوپ  کند. 
صنعتی  دانشگاه  همکاری  با 
دانمارک و آژانس فضایی ایتالیا 
ساخت  زمان  از  و  شد  ساخته 
سیاه چاله   32 توانسته  تاکنون 
این  کند.  کشف  جهان  در  را 
تلسکوپ تاکنون توانسته حدود 
35 درصد از آهنگ های پرتوی 
توسط  خوانده شده  ایکس 

سیاه چاله ها را شناسایی کند.
 

کشـف  آلزایمـر  داروی 
شـد 

9
گروهی از پژوهش گران دانشگاه 
مک گیل برای اولین بار در دنیا 
که  رسیدند  کشف  این  به 
استفاده روزانه دو عدد از نوعی 
زوال  می تواند  جدید  قرص 
بیماری  به  مبتالیان  در  مغز 
کند.  متوقف  را  آلزایمر  مزمن 
نتایج این تحقیقات در نشست 
در  آلزایمر  انجمن  بین المللی 
تورنتو ارائه شده و این محققان 
این  تجویز  با  شده اند  موفق 

دارد،  نام   »LMTX« که  دارو 
شرکت کنندگان  مغزی  زوال 
در  را  آلزایمر  به  مبتالیان 
دارو  کارآزمایی  نهایی  مرحله 
متوقف  ماه   18 برای  مدت 
امیدهای  نتیجه،  و  این  کنند 
به  دست یابی  برای  را  تازه ای 
درمان  جهت  مناسب  داروی 
مغزی  مخرب  بیماری  این 
گفتنی  است.  داده  افزایش 
مدت  برای  که  بیمارانی  است، 
1.5 سال از این قرص استفاده 
حافظه  تضعیف  با  می کردند، 
آن ها  توانایی  و  نشدند  روبه رو 
به  روزمره  کارهای  انجام  برای 
اگرچه  ماند.  باقی  قبل  قوت 
نتایج  ابتدا  در  کارآزمایی  این 
مثبتی را نشان نداد، زیرا قرص 
LMTX  روی بیماران آلزایمری 
که از دیگر داروهای زوال عقل 
نیز استفاده می کردند، اثربخش 
 891 از  درصد   15 اما  نبود. 
بیماری که هیچ داروی دیگری 
نتایج  نمی کردند،  مصرف 
جالبی را نشان دادند. این افراد 
مهارت های  این که  بر  عالوه 
طی  آن ها  شناختی  اساسی 
شده  حفظ  کارآزمایی  ماه   18
مغزشان  اصلی  مناطق  بود، 
سایر  از  کمتر  یک سوم  تا 
یافته  کاهش  شرکت کنندگان 
بیماران  حاضر  حال  در  بود. 
مانند  داروهایی  از  آلزایمری 
که  می کنند  استفاده  دونپزیل 
برای زمان محدودی به کنترل 
این  اما  می کند،  کمک  عالیم 
وخیم تر  از  نمی توانند  داروها 
جلوگیری  مغز  زوال  شدن 

.کنند
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خر
ن آ

سخ

ما خراب کرده ایم...
  سـید حسـین متولـیان 

به  گردد  باز  می خواهد  دلش  آدمیزاد  گاهی 
زمان های دور!

و  بود...  مستطیل  زمین  هنوز  که  آنوقت ها  مثال 
بچه ها به جای آتش با آغوش مادر گرم می شدند...

و  نشده  مد  ساختمان سازی  هنوز  که  زمانی  یا 
خودش  اراده  با  خدا  که  غارهایی  توی  آدم های 

تراشیده زندگی می کنند...
حتی گاهی روح آدم پر می زند برای زمانی که فقط 
و عنصر  را می شناخت  و آتش  و خاك  باد  و  آب 

دیگری را کشف نکرده بود...!
دوره ای که فرمول های ریاضی هنوز لذت جمع و 
تفریق سیب های درخت انتهای باغ را از انگشت ها 

نگرفته بود... 
که  زمانی  آن  به  گردی  باز  می کنی  هوس  گاهی 
نکرده  حمله  درختان  تنه  به  چاپ  صنعت  هنوز 
بود و آدم ها پا به کهکشان های ارتباطی نگذاشته 

بودند...
آنوقت بنشینی و دوباره همه چیز را از اول بسازی؛

همه کشف کردنی ها را از نو کشف کنی؛ 
همه دیدنی ها را از نو ببینی...

من خوب می دانم اگر این فرصت را داشته باشم 
که به آن روز بازگردم، فرمول های مهربان تری پیدا 
می کنم، دنیا را شاعرانه تر می سازم و سیاستمداران 
تا  می فرستم  اجباری  عشق  اردوگاه های  به  را 
بمب های  از  زیباتر  لبخند  خوشه های  بفهمند 

خوشه ای عمل می کنند...
آنوقت گوشه ای می نشینم و با خدا درباره زشتی 
گرد بودن زمین و سکونت در برج ها و استفاده از 

آتش بجای آغوش مادر گفت وگو می کنم...
خدا جان

ما خراب کرده ایم!
ما بدجور دنیای قشنگ تو را با فرمول های قهر و 

نامهربانی زشت کرده ایم...
به عصر  بازگردانی؟  به عصر عشق  را  ما  می شود 

آغوش مادر...؛
...به عصر خودت
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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



130          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

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
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