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حسـن مطلـع
صاحبا عمر عزیزســت غنیمت دانش
گــوی خیری که توانی ببر از میدانش
چیســت دوران ریاست که فلک با همه قدر
حاصل آنســت که دایم نبود دورانش
آن خدایســت تعالی ،ملک الملک قدیم
کــه تغییر نکند ملکت جاویدانش
جای گریهســت برین عمر که چون غنچه گل
پنج روزست بقای دهن خندانش
ناامیدی بود از دخل به تابســتانش
دســت در دامن مردان زن و اندیشه مدار
هر که با نوح نشــیند چه غم از طوفانش
معرفت داری و سرمایه بازرگانی
چه به از دولت باقی بده و بســتانش
دولتت باد وگر از روی حقیقت برســی
دولت آنســت که محمود بود پایانش
خوی سعدیســت نصیحت چه کند گر نکند
مشــک دارد نتواند که کند پنهانش
غزلیات سعدی
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سخن نخست

ن
پیدا� که از گوشت و پوست و خون ،آدم یمسازد
ب
در�ره روح � ی

به امید کار برآید
 پـرویـز کـرمـی 

نیروی محرکه ماشین ،موتوری است که در دل آن
تعبیه کردهاند .سوخت و الکتریسیته باعث میشوند
موتور به کار بیفتد و ماشین را جلو ببرد .موجودات
زنده نیز اعضا و جوارحی دارند که مثل موتور آنها
را سرپا نگه میدارد و به حرکت وادارشان میکند.
حیوانات قلب یا چیزی مشابه قلب دارند که میتپد
و به اندامشان سوخترسانی میکند .مغز یا چیزی
شبیه به مغز دارند که سیستم عصبیشان را کنترل
میکند ...آدمیزاد هم در بادی امر چنین بهنظر
میرسد که به مغز و قلبش زنده است و زندگی
میکند همانطوری که در باک ماشین بنزین
میریزند ،ما هم غذا میخوریم و همانطوری که
موتور ،نیرو را به قسمتهای مختلف ماشین منتقل
میکند ،ما هم از غذا و آب و هوا نیرو میگیریم و
به کارهایمان میرسیم .کسی که از ذات انسانی
بیخبر باشد و تنها به ظاهر امور اعتنا کند انسان را
بدل از ماشینی میبیند که موتوری دارد و با سوخت
و انرژی به کارهایش میرسد .برای همین در نظام
سرمایهداری بین کارگران و ابزار و ادوات کارخانه
تفاوتی نیست .دستگاهها با بنزین و برق به کار
میافتند و خط تولید را پیش میبرند ،کارگران هم
موقع ناهار و شام سوختگیری میکنند 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 میداند که
نیروی محرکه آدمیزاد چیز دیگری است و از جای
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دیگریمیآید.
ما خانههایمان را با گچ و خاک و آهن و سنگ و
سیمان میسازیم .معماران با همین مواد و مصالح
خانههایی میسازند که بتوانیم در آنها زندگی کنیم.
اما چیزی که خانه را خانه میکند ،یا به عبارت دیگر
چیزی که خانه را سر پا نگه میدارد ،گچ و خاک
و آهن و سنگ و سیمان نیست .شما میدان آزادی
را ببینید نمیگویید چه سنگ خوبی ،چه کاشی
خوشنقشی،چهآهنسربرافراشتهای،بلکهمیگویید
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 مرتبهشان باالتر
بروند .این جوهر را در همه آثار هنری میتوان پیدا
کرد .چیزی که یک نقاشی را از حد و مرتبه رنگ و بوم
و روغن باالتر میبرد ،همان گوهری است که هنرمند
در کارش وارد میکند .از این جهت آدمیزاد هم شبیه
اثر هنری است ،هیچکس نمیگوید آدم ترکیبی است
از گوشت و رگ و پی و استخوان و عضله و رشتههای
عصبی و پوست و مو .انسان به واسطه اینها انسان
نیست بلکه به واسطه جوهری انسان است که اگرچه
به چشم نمیآید اما حس میشود .اص ً
ال فرق «ما» با
همهچیزهایدیگرظاهرینیستبلکهباطنیاست...
دربارهاینباطنمتکلمانوفیلسوفانوانسانشناسان
بحثهای بسیار کردهاند که از حوصله این یادداشت
خارج است اما بیتردید بخشی از این باطن به مفهوم
حیرتانگیزی برمیگردد که «امید» نامیده میشود.
چیزی که خانه را خانه میکند هنری است که معمار

در مواد و مصالح میدمد ،چیزی هم که انسان را
انسان میکند امیدی است که بذرش را خدای متعال
در دل او کاشته .امید دقیقاً همان چیزی است که
انسان را از ماشین متمایز میکند .اغراق نیست اگر
بگوییم نیروی اصلی محرکه آدمی همین امید است...
ما نفس میکشیم ،غذا میخوریم ،میخوابیم ،و با
همین کارها نیرو ذخیره میکنیم اما چیزی که باعث
میشود 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 هیچکس حال
کارکردن و از خانه بیرون رفتن و آباد کردن ندارد .این
امید است که ما را به حرکت وا میدارد تا دنیایمان را
بسازیم و آبادش کنیم .اگر امید نبود چه بسا همچنان
غارنشین بودیم و پلنگینه میپوشیدیم ...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 کردهاند .به همان سادگی که
دایناسورها منقرض شدند یا بسیاری از گونهها از بین
رفتند ،آدمیزادگان هم میتوانستند منقرض شوند و
از بین بروند .گرما ،سرما ،سموم ،حیوانات وحشی،
زلزله ،سیل ،آتشسوزی ،مریضیها ،ویروسها،
میکروبها ...همه اینها آنقدر 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 شکستها تبدیل به پل پیروزی
میشوند ،به خاطر امید است وگرنه هر کسی بعد از
شکست زانوی غم بغل میگرفت و از شدت افسردگی
منتظر آمدن مرگش میشد ...چیزی که ایران را پیش
میبرد البته علم و تکنیک و کار و هماهنگی است ،اما
همه اینها بیامید فقیرند و کاری را پیش نمیبرند.
امید مثل همان روح ناپیدایی است که از گوشت و
پوست و خون ،آدم میسازد ...ما انقالب اسالمی و
دفاع مقدس را با نیروی محرکه ایمان پیش بردیم.
ایمان ،بیامید امکان تحقق ندارد .هیچ مومنی نیست
که به خیر امیدوار نباشد .اگر دیدید مومنی ناامید
است و ترویج ناامیدی میکند در ایمانش شک کنید.
ایمان به غیب از لوازم و اسبابش امیدواری است و
اینکه خداوند خودش کارها را سامان میدهد و کم

ما را زیاد میکند و نقص ما را کامل میکند .به تاریخ
اسالم مراجعه کنید میبینید 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 میخوانند و حرفهای ناامید کننده
میزنند .البد شنیدهاید که میگویند «ما از پس اداره
دنیا بر نمیآییم»« ،ما چیزی نمیتوانیم بسازیم»،
«ما صد سال هم بدویم و بکوب کار کنیم به گرد
پای غرب نمیرسیم»« ،ما کجا ،جهان توسعه یافته
متمدن کجا؟» ...متاسفانه گوش همهمان پر است از
این خزعبالت ناامید کننده .در حالیکه اتفاقا تجربه و
تاریخ گواهی میدهد که امید میتواند کارهایی بکند
کههمهنشدنیشانمیپنداشتند.
اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانش بنیان ،تقویت بنیه
کشور ،حمایت از تولید داخلی ،حفظ موقعیت
سیاسی ،اعتقادی و اموری از این دست یک نیروی
محرکه بیشتر ندارند؛ امید .اتفاقا یک آفت هم بیشتر
ندارند؛ ناامیدی .با امید میتوانیم کشور را به قلههای
افتخاربرسانیم(.پرواضحاستکهامیدبهتنهاییفایده
ندارد و دردی را درمان نمیکند .فرض بر این است
که مقدمات دیگر فراهمند .آن مقدمات که فراهم
باشند امید هم ضربشان را زیاد میکند ).با ناامیدی
هم میتوانیم فرصتهای 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 نمیتوان امیدآفرینی کرد.
امیدی که ما از آن حرف میزنیم امید واقعی است
و عاقالنه است و با محاسبات و مناسبات دنیا هم جور
درمیآید .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 وطندوستی خالی
است و دانسته و ندانسته در خدمت دشمنان این آب
و خاک است .
https://telegram.me/iransaakht
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یادداشت

چرا ن خ� گب�ن عیمل و مسئو ی ن
ل� کشور نباید از امهیت ادبیات غفلت کنند

مصائب انسان تک ساحتی
 مـحمـد یوسـفنـیا 

گرفتــاری اصلــی ایــن اســت کــه نخبــگان
علمــی و ســرآمدان دانــش و فنــاوری ،گاهــی
خــود را از خوانــدن مطالبــی غیــر از مطالــب
رشــته خــود بینیــاز میداننــد؛ نهتنهــا
بینیــاز میداننــد بلکــه گاهــی میگوینــد
و ظاهــرا بــه ایــن اعتقــاد هــم دارنــد -کــهخوانــدن شــعر و رمــان و تاریــخ و ...وقــت تلــف
کــردن اســت و آدمیــزاد نبایــد وقتــش را بــرای
کارهــای بیهــوده هبــا و هــدر کنــد .دیدهایــد
در صحبتهــای روزمــره وقتــی میخواهنــد
بگوینــد حرفهــای اضافــی و حوصلهســربر
نــزن ،تاکیــد میکننــد فلســفهبافی نکــن
یــا از فلســفه بافتــن دســت بــردار؟ یعنــی
فلســفه را مصــداق امــر بیهــوده میداننــد
کــه گفتنــش حوصلــه آدم را ســر میبــرد و
ســودی هــم البتــه نــدارد .ایــن عبــارات وقتــی
بــه صحبتهــای مــردم کوچــه و بــازار راه پیــدا
میکنــد ،نشــان از عمومیــت یافتــن یــک طــرز
تلقــی دارد کــه موضــوع همیــن یادداشــت
اســت؛ طــرز تلقــی کــه همــه بچههــا را
پزشــک و مهنــدس میخواهــد و اعتقــاد دارد
کتــاب خــوب ،کتــاب علمــی اســت کــه گــره از
کار مســائل روزمــره آدمیــزاد بــاز کنــد وگرنــه
بــی ارزش اســت؛ اگــر هــم بــی ارزش نباشــد
خوانــدن و نخواندنــش فرقــی نــدارد.
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن نــوع نــگاه
8
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کــردن بــه جهــان بــا یــک ســوءتفاهم بــزرگ
همــراه اســت ،چــون علــم هــر قــدر هــم مهــم
باشــد میــوه درختــی اســت کــه آن درخــت در
زمیــن ادبیــات و فلســفه ریشــه دوانــده اســت.
نمیخواهــم بحــث تاریخــی و فلســفی راه
بینــدازم و توضیــح بدهــم کــه تمــدن مــدرن
و علــم جدیــد چگونــه بــه وجــود آمــده اســت
و منظــورم از اینکــه علــم میــوه درختــی
تاریخــی اســت یعنــی چــه؛ فقــط میخواهــم
بگویــم ادبیــات و فلســفه و تاریخ بســیار مهمند
و کســی کــه سررشــتهای از ایــن کتابهــا
نداشــته باشــد یــا بــرای خواندنشــان وقــت
نگــذارد ،شــناخت درســتی از دنیــای اطــراف
خــود بــه دســت نخواهــد آورد .عــاوه بــر ایــن
علمزدگــی ایــن خطــر را در پــی دارد کــه آدم
بــه انســان تــک ســاحتی دچــار شــود؛ انســان
تــک ســاحتی انســانی اســت کــه بــه یــک
بخــش از وجــود خــود اهمیــت میدهــد و
بخشهــای دیگــر را معطــل بــه حــال خــود
رهــا میکنــد .دیدهایــد ایــن موجــودات
ناقصالخلقــهای را کــه سرشــان بزرگتــر از
بدنشــان اســت یــا دستشــان شــبیهآدمهای
ده دوازده ســاله اســت امــا تــن و بدنشــان بــه
چهــل ،پنجاهســالهها میبــرد؟ انســان تــک
ســاحتی هــم همیــن وضــع را دارد ،او خــود را
داخــل یــک اتاقــک ســفت و ســخت محبــوس

میکنــد و بعــد از چنــدی بــاورش میشــود
کــه دنیــا همیــن اتاقــک اســت .نمیدانــم فیلــم
اتــاق را دیدهایــد یــا نــه .مــادر و پســری بــه
دلیلــی کــه گفتنــش بــه کار ایــن یادداشــت
نمیآیــد چنــد ســال اســت کــه دارنــد در یــک
کانکــس محقــر زندگــی میکننــد .پســر کــه در
همیــن کانکــس بــه دنیــا آمــده ،هیــچ تصــوری
از دنیــای بیــرون نــدارد و چــون نمیتواننــد از
آنجــا خــارج شــوند ،همــه برداشــتش از زندگــی
بــه چیزهایــی محــدود میشــود کــه در آن
اتاقــک کوچــک موجــود اســت .تــا اینکــه در
طــی داســتان ورق برمیگــردد و آنهــا بــه
دنیــای بیــرون راه پیــدا میکننــد و ماجراهــای
دیگــری پیــش میآیــد ...عرضــم ایــن اســت
کــه بــا اینکــه علــم مهــم اســت و دنیــای
امــروز روی کاکل علــم میچرخــد و دنیــا را
دانشــمندان ســاختهاند امــا علــم همــه چیــز
نیســت ،یــا بهتــر اســت بگویــم اگر دانشــمندی
ادبیــات و هنــر بدانــد دانشــمند بهتــری خواهد
بــود و نســبت بــه جهــان دیــد روشــنتری
خواهــد داشــت و از زندگــی هــم لذت بیشــتری
خواهــد بــرد .دیگــران را نمیدانــم امــا اعتقــاد
دارم دانشــمندی کــه از زندگــی لــذت نبــرد
موجــود خطرناکــی اســت و بایــد از نتایــج
تحقیقاتــش ترســید ...بگذریــم.
داشــتم ایــن یادداشــت را مینوشــتم کــه
دیــدم اخیــرا حاشیهنویســیهای زیــادی از
رهبــر معظــم انقــاب منتشــر شــده کــه نشــان
میدهــد ایشــان بــا همــه مشــغلههایی کــه
دارنــد کتابهایــی میخواننــد و دربــاره
آن اظهارنظــر میکننــد کــه آدم را بــه
حیــرت وامـیدارد .مثــا آدم انتظار
نــدارد ایشــان بــا ایــنهمه

مشــغله و مســائل مهــم کشــور داســتان «تنتن
و ســندباد» بخواننــد یــا از آخریــن رمانهــا و
کتابهــای شــعر منتشــر شــده اطــاع داشــته
باشــند .ایــن روحیــه ،ایــن ســبک زندگــی،
بــدون تعــارف ،بــرای همــه مــا میتوانــد یــک
الگــو باشــد؛ الگویــی کــه نشــان میدهــد در
ایــن جهــان نمیتــوان بــی رمــان و ادبیــات و
هنــر زندگــی کــرد .ســخن را کوتــاه کنــم و از
بیانــات ایشــان مصادیــق و مثالهایــی بیــاورم.
معظمالــه در جایــی گفتــه بودنــد« :بنــده
از ایــن رمانهــا زیــاد خوانــدهام .رمانهــا
و نمایشــنامههای گوناگونــی خوانــدهام کــه
واقعــا اگــر بخواهــم عناویــن آنهــا را بنویســم،
شــاید فهرســت آنهــا یــک کتــاب قطــور
بشــود »...بعــد هــم بــر اســاس رمانهــا و
داســتانها دربــاره سرنوشــت انقالبهــا و
ملتهــا بیانــات مهمــی داشــتهاند .ایــن نشــان
میدهــد مــا اگــر خیــال میکنیــم داســتان
چیــز بیاهمیتــی اســت ســخت در اشــتباهیم،
مهمتــر از آن اگــر مســئولین کشــور خوانــدن
ادبیــات را بیدلیــل میداننــد قطعــا از
امکانــات بزرگــی غفلــت ورزیدهانــد .در ایــن
ماجــرا نخبــگان و مســئوالن شــاید نــه بــه یــک
انــدازه ،امــا قطعــا هــر دو زیــان میبیننــد.
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ستاری در رویداد «نوتک» عنوان کرد:

گزارش

جهش قابل توجه شرکتهای
دانشبنیان در سال جاری
رقم میخورد
 فـائزه کرمـی 

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در جمع
کارآفرینان حاضر در رویداد آشنایی با مرکز
کارآفرینی «نوتک» گفت :سال گذشته شرکتهای
دانشبنیان شاهد رشدی سه برابری نسبت به سال
 93بودند و پیشبینی میشود این شرکتها امسال
نیز شاهد جهشی قابل توجه نسبت به سال پیشین
باشند.
او تالش برای تثبیت و بازتعریف مفاهیم نوین
در حوزه اقتصاد کشور را گامی برای شکوفایی
10
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ظرفیتهای ویژه مغفول در ادبیات اقتصادی کشور
عنوان کرد و افزود :مهمترین تالش در این عرصه
ایجاد یک تحول فرهنگی بوده است تا با تغییر
در نگرش عموم جامعه ،ایران به مثابه کشوری
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

عرصه علم و فناوری تکرار نشدند و از سویی بررسی
شود این چنین نوابغی در چه زیستبومی فرصت
رشد و تکامل یافتند.
ستاری ،زیستبوم کارآفرینی و نوآوری را سازنده
و تحققبخش مؤلفههای اقتصاد مقاومتی دانست
و گفت :این تصور که ایجاد چنین زیستبومی
با پول ممکن است ،صحیح نیست و مصداق آن
کشورهایی هستند که با صرف هزینههای گزاف
موفق نشدند حتی یک دانشگاه مشابه آنچه در
کشورمان داریم ،ایجاد کنند .اساسا جوامعی که
صرفا به ثروتهای مادی خود تکیه دارند ،هیچگاه
قادر نخواهند بود کارآفرین شوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با بیان اینکه زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری میباید 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 زمینهای مناسب برای کارآفرینی
نشان میدهد ایده ،خالقیت و تالش برای خلق
یک نوآوری به منظور حل مشکالت ،موفقیت
آنان را به دنبال داشته است .با اصالح فرهنگی و
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان جامعه باید به
این نتیجه برسیم عرصه دانشبنیان 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 گزینههای خود نخواهد
داشت .این مهم که حل مشکالت کشور در گروی
نوآوری است ،نیازمند فرهنگسازی است و تبدیل
هر مشکل به یک کسبوکار سودآور ،به ایجاد
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری برمیگردد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،اقتصاد دانشبنیان را
عرصه بروز و شکوفایی مدیران جوان و خالق با
سنین کمتر از  30سال دانست و ابراز کرد :وقتی
سرانه  GDPکشورمان از محل فناوری نسبت به
بمبئی پرجمعیت باالتر است ،نفوذ تلفن ثابت کشور
از کشوری چون آمریکا فراتر رفته است و بازاری
باالی  80میلیارد دالری در حوزه   e-commerce
در اختیار داریم ،پس کشورمان دارای ظرفیت
باالیی در حوزه فناوری است که این ظرفیت به
دست مدیران جوان فعال در عرصه نوآوری و

کارآفرینی محقق خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به فعالیت خوب استارتآپهای
کشورمان ،دانشگاهها و مراکز رشد و شتابدهی را
زمینهساز توانمندسازی فعاالن این عرصه دانست و
گفت :ما امروز استارتآپهایی داریم که در سال
بیش از  10برابر بزرگ شدهاند .سال  95جهش
باالیی در شرکتهای دانشبنیان خواهیم داشت ،ما
باید به این برسیم که دیگر فقط از کارخانه سیمان و
فوالد برای فرزندانمان کار درنمیآید.
در ادامه این رویداد حمیدرضا امیرینیا ،مدیر
موسسه دانشبنیان برکت ،با اشاره به اینکه نوتک
اقدامی مهم در نظام ملی نوآوری را حمایت میکند،
گفت :این مرکز بخش کلیدی و مهمی را در زنجیره
ایده تا محصول مورد حمایت قرار میدهد .امروزه
نگاه شرکتهای فناور کشور ما به بازارهای جهانی
است و کسبوکاری که در چشمانداز خود صرفا
به بازار داخلی اکتفا کند ،پیش از شروع شکست
خورده خواهد بود.
مدیر موسسه دانشبنیان برکت ،تالشها و
حمایتهای معاونت علمی و فناوری را در جهت
جلب مشارکت و فعالسازی حلقههای گوناگون
عرصه فناوری و نوآوری ازجمله استارتآپها مثبت
و اثرگذار ارزیابی کرد.
همچنین مجید دهبیدیپور ،مدیر مركز رشد
فناوریهاى دانشگاه صنعتی شریف ،از ارزیابی بیش
از  1000شرکت دانشبنیان ،حضور بیش از 200
شرکت در این مرکز و دستیابی بیش از  20شرکت
به فروش میلیاردی بهعنوان تجربهای ارزنده در حوزه
کارآفرینی یاد کرد و گفت :طی این  12سال فعالیت
ت شکست
این مرکز ،بالغ بر  25درصد از  200شرک 
مطلق داشتند ،و 10درصد از این میان توانستند خود
را تثبیت کنند و به پایداری بسیار خوبی برسند.
دهبیدیپور ،عوامل شکست و موفقیت این
شرکتها را در پنج عامل اساسی و سرنوشتساز
شامل تیم کاری ،مطالعه بازار ،وجود راهبر ،سابقه و
تجربه فعالیت بنیانگذاران در دیگر شرکتها ،مدل
کسبوکار و منابع مالی خالصه کرد و تامین منابع
مالی در مقایسه با دیگر مولفهها را دارای اولویت
کمتری دانست.
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در احادیث و روایات به قم ،این
استان مهم که مرکز تشیع به
حساب میآید 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 گونهای 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 ،برنامههایی را
در سال گذشته برای نخبگان و
مستعدان استان برگزار کرده و
در سال جاری عالوه بر تداوم
برنامههای قبلی ،در حال تدارک
و اجرای برنامههای تازه است.

 اسـتان قـم را از نظـر نخبهپـروری
چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
ببینیـد ،اسـتان قـم همـواره مهـد دانـش و
فضیلـت ،سرچشـمه حکمت و معرفـت و مورد
عنایـت اهـل بیـت عصمـت و طهـارت بـوده
اسـت .حتـی در نامگذاری 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
هـم میآینـد .در روایاتـی دیگـر علـت ایـن
نامگـذاری را چنیـن میداننـد 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 میشـود
علم از این شـهر به سـایر شـهرها میرود و اگر
قـم نبـود ،دیـن ضایـع میشـد .در این اسـتان
بیـش از  80هـزار 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
دارنـد و مـا بسـیاری از طلبههـا و محققیـن
حـوزوی را هـم تحـت پوشـش بنیـاد نخبگان
قـرار دادهایـم .بنابرایـن افـراد تحـت پوشـش
بنیـاد نخبـگان اسـتان قـم هـم روحانیـون
هسـتند و هـم دانشـگاهیان و مخترعیـن.
 بـرای ایـن نخبـگان در سـال گذشـته
چـه برنامههایـی داشـتید؟
برنامههـا متعـدد و مختلـف بـود .اگـر بخواهم
بـه صـورت تیتـروار ،اهـم برنامهها را نـام ببرم،
میتوانـم بـه نظـارت بـر طـرح ملـی شـهاب
اشـاره کنـم .در ایـن طـرح حـدود 13500
دانشآمـوز در دو منطقـه تحـت پوشـش
قـرار گرفتنـد و مـا نظـارت بـر اجـرای دقیـق
و صحیـح آن داشـتیم .در دیگـر برنامـه مـا بـا
عنـوان دوسـت علمـی ،دانشآمـوزان مسـتعد
را در سـه حـوزه فیزیـک ،ریاضـی و علـوم
انسـانی شناسـایی کردیـم ،برترینهـا را گـرد
هـم آوردیـم و برایشـان برنامههـای متنـوع
علمـی و ورزشـی تـدارک دیدیـم .همچنیـن
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نشسـتهای هماندیشـی نخبـگان و مسـئوالن
را در سـال گذشـته برگـزار کردیـم.
 ایـن نشسـتهای هماندیشـی بـا
کدامیـک از مسـئوالن و بـا چـه هدفـی
بو د ؟
ایـن نشسـتها بـا مسـئوالن اسـتانی بـوده و
در جلسـهای کـه بـا دکتـر ضرغـام داشـتیم،
راههـای 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 کمکهـای بیشـتر قـرار
بگیرنـد .همچنیـن پنلـی بـا حضـور رئیـس
مجلس شـورای اسلامی ،اسـتاندار و به همراه
شـش نفـر از مدیـران و سـرآمدان اسـتان
تشـکیل شد.
 موضوع این پنل چه بود؟
شـش نفـر از مدیران عالی اسـتان کـه نخبگان
بـا آنهـا سـروکار دارنـد و شـش نخبـه را در
جلسـهای روی سـن بردیـم و ایـن دو گـروه با
یکدیگـر بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختنـد.
برخـی از مشـکالت همانجـا حل و دسـتورات
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آن صـادر شـد .جامعـه هـدف ما هـم نخبگان،
کارآفرینـان ،اسـاتید ،فنـاوران ،ورزشـکاران و
هنرمنـدان بودند.
همچنیــن اعطــای  500میلیــون ریــال بــه
نفــرات برتــر مســابقات ملــی مهــارت بــرای
ارتقــا و نمونهســازی طرحهــا یکــی از
برنامههــای مــا بــوده اســت .مضــاف بــر ایــن
در راســتای شناســایی ســرآمدان اســتان بــا
دانشــگاهها ارتبــاط برقــرار کردیــم و بانــک
خوبــی از ایــن افــراد
تهیــه شــده اســت .از
دیگــر اقدامــات بنیــاد
نخبــگان اســتان قــم،
حضــور موثــر در
ســتاد هفتــه پژوهــش
و کمیتــه فنــاوران
بــود .در ایــن نمایــش
دســتاورد ســرآمدان
بــرای تجاریســازی
بــه نمایــش گذاشــته
شــده بــود تــا
بتواننــد طرحهــا را
تجاریســازی کننــد.
از دیگـر اقداماتـی کـه
بنیـاد این اسـتان انجام
داده اسـت ،میتـوان
بـه اردوی جهـادی با همـکاری دانشـگاه علوم
پزشـکی و اعـزام بـه مناطـق محـروم ،اجـرای
طـرح تکریـم و الگوسـازی نخبـگان بـا سـه
برنامـه نخبـگان عضـو جمعیـت هلال احمـر،
نفـرات برتـر کنکـور سراسـری و سـرآمدان
حوزههـای مختلـف و همـکاری بـا جشـنواره
منطقهای رویش اشـاره کرد که سـال گذشـته
در اراک برگـزار شـد .همچنیـن بازدیـد از
مراکـز علمـی و تحقیقاتـی و صنعتـی را در
دسـتور کار قـرار دادیـم و برنامههـای تربیتـی
آموزشـی بـرای نهادینه کردن اخالق اسلامی،
آداب ایرانـی و انضباط حرفـهای برگزار کردیم.
 از چـه مراکـز علمـی و تحقیقاتـی

بازدیـد بـه عمـل آمـده اسـت؟
یکـی مرکـز نابـاروری در جهـاد دانشـگاهی،
مـوزه فقه و زندگـی و دیگری برنامـه بازدید از
کتابخانـه آیـتاهلل مرعشـی نجفـی بـود.
 در سـال  95چـه برنامههایی داشـتید
و بـرای ماههـای باقیمانـده از این سـال
چه فکرهایـی دارید؟
ببینیـد ،مجموعـا در بنیـاد نخبگان اسـتان قم
بـرای امسـال  15برنامـه داریم کـه زمانبندی
دقیـق بـرای اجـرای همـه آنهـا انجـام شـده
اسـت .طبـق ایـن زمانبنـدی ،برخـی از آنها
در چنـد ماهـی کـه از ابتـدای سـال میگذرد،
برگـزار شـدند و برای بعضـی دیگر
در حـال مقدمهچینـی هسـتیم.
مثلا در اردیبهشـت نشسـت
هماندیشـی بـا حضـور اسـتاندار
را داشـتیم و کارگاه مخترعیـن و
کارگاه جوایـز تحصیلی برگزار شـد.
در خـرداد مـاه برنامههایـی بـرای
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
شـهابی باشـند .مـا هـم شـرایط
حضـور  35نفـر از نخبـگان را در
ایـن برنامـه فراهـم کردیـم.
همچنیـن نشسـت اقتصـاد مقاومتـی را بـا
همـکاری حـوزه علمیـه برگـزار کردیـم کـه
مسـئوالن بنیاد ملی نیز در آن حضور داشـتند.
در آذرمـاه نیـز قـرار اسـت قـم ،جشـنواره
رویـش را برگـزار کنـد و میزبـان اسـتانهای
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
اسلامی میپـردازد.
همچنیـن در پـی تشـکیل کارگروههـای
تخصصی در حوزه محیطزیسـت ،گردشـگری

و فرهنگـی هسـتیم.
 در ایـن کارگروههـا چه فعالیتـی انجام
میشـود؟
اینهــا در اصــل اتــاق فکــر هســتند کــه
نخبــگان ایدهپــردازی میکننــد و مســئوالن
اجرایــی نیــز بــه اجــرا شــدن ایــن ایدههــا
کمــک میکننــد .از آنجایــی کــه اســتان قــم
ســاالنه  20میلیــون زائــر دارد ،ایــن اســتان
دارای پتانســیل باالیــی در جــذب مســافر
اســت و بایــد برنامــهای داشــته باشــیم کــه
بتوانیــم از ایــن حجــم از مســافران بیشــترین
بهــره را ببریــم .بخشــی از فعالیتهــا نیــز

همانطــور کــه گفتــم ،ادامــه برنامههــای
ســال گذشــته اســت کــه در ایــن میــان
میتــوان بــه اســتمرار در گــردآوری اطالعــات
ســرآمدان اســتانی ،تشــکیل کارگاههــای
تخصصــی ،شــرکت در نمایشــگاه هفتــه
پژوهــش ،برگــزاری کارگاه پژوهشــی ،تجلیــل
از مســتعدان و الگوســازی از آنــان ،برنامههــای
تربیتــی و آموزشــی بــرای نهادینــه کــردن
اخــاق اســامی ،برنامــه دوســت علمــی،
بازدیــد از مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،برگزاری
اردوهــای جهــادی و ...اشــاره کــرد کــه بــه
ترتیــب طبــق برنامهریــزی صورتگرفتــه در
ابتــدای ســال انجــام خواهــد شــد .
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج 15

گ
شباهن� ،ب�نده ی ز
طباطبا�
جا�ه عالمه
گفتوگو ب� جالل
ی

گفتوگو

ما دانشجو را برای کار واقعی
آماده نمیکنیم
 مسـتانه تابـش 
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جالل شباهنگی ،عضو پیوسته
فرهنگستان هنر از سال 1347
بیش از  30سال عضو هیئت علمی
دانشکده هنرهای زیبا بود و در
دانشگاههای مختلف از تهران
گرفته تا سوره و شاهد و الزهرا
تدریس کرده است .او همان
نقاشی است که مرحوم مرتضی
ممیز دربارهاش نوشته است:
«نقاشیهای جالل شباهنگی آن
بخش گمشده از نقاشی معاصر
ایران است که تماشاگر ایرانی
را بهآسانی همراه خود از دوران
طبیعتسازی به فضا و ذهنیت
مدرن امروز دنیا میکشاند ،بدون
آنکه تماشاگر طی چنین سفری
احساس بیگانگی کند و در فضای
مدرن امروز نقاشی دنیا معلق
بماند .شباهنگی عینا خودش را
میکشد .خودش را که انسانی
است گوشهگیر اما پرتالش ،زنده
و با ذهنیتی باز و امروزی که
بدون تکلف و تنها با صفا و با
فروتنی زندگی سادهای میکند».
عالو ه بر گرافیک و نقاشی،
شباهنگی در زمینه ساخت احجام
شیشهای معروف به Blowing
 Glassنیز شهرتی جهانی
دارد .آنچه در ادامه میآید،
خالصهای از گفتوگوی ما با این
نقاش و هنرمند ایرانی است.

 به چه کسی در عرصه هنر نخبه میگوییم؟
اصال آیا میتوانیم واژه نخبه را آنطور که در
حوزههای فنی استفاده میشود ،در عرصه
هنر که با ذوق و خالقیت افراد سروکار دارد،
به کار ببریم؟
بله ،میشود .چراکه نه؟! بستگی به این دارد که
هر کس در زمینه خاصی که در آن کار میکند،
نخبه را چطور تجزیه و تحلیل میکند .من
فکر میکنم آدم نخبه دارای خرد ذاتی است و
این خرد ذاتی بر مبنای یکسری واقعیتهای
حقیقی استوار است که هر فرد نخبهای بر اساس
آن فعالیتهای هنری خود را شکل میدهد.
حاال این فعالیتها میتواند در قالب تدریس
باشد ،یا در قالب اجرای کار هنری .البته خیلی
طبیعی است که همه آدمها دارای یک چنین
ویژگیای نیستند ،مگر اینکه کسی از ابتدا دارای
خرد ذاتی باشد .من همیشه در کالسهایم 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 نمیتوانیم
خالقیت را به آدمها درس بدهیم .کتابی هم
وجود ندارد که بگوید خالقیت این است و این
تعریف را دارد .نمیتوانیم به دانشجو بگوییم
که شما اگر فالن کار را بکنید ،خالق میشوید.
چنین چیزی اصال وجود ندارد .پس درواقع زمانی
خالقیت به وجود میآید 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 میشود .حالت
دیگری وجود ندارد .ما نمیتوانیم خالق بودن را
به آدمها درس بدهیم ،بلکه خودشان باید مرتب
کار کنند و به نتیجه برسند .فقط تجربه کاری در
پروسههای زمانی بلندمدت است که میتواند یک
فرد را خالق کند .اما اینکه خالقیت چیست،
هر کسی یک معنا و تعریفی برایش دارد .از نظر
من هنر حاصل ذوق و تجربهها و آموختههاست و
چنانچه این مسائل نباشد ،هنر شکل نمیگیرد،
فرم نمیگیرد .خالقیت شما ،آموزش و تجربیات
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شماست .در عرصه هنر هم هر کسی نخبه را
به نوعی تعبیر میکند ،اما بههرحال الزمهاش
این است که فرد دارای تمام آن مسائل و
استانداردهای معمولی هنری باشد و در این
زمینه بتواند خودش را در یک جریان و مسیری
قرار دهد و بتواند خود را از دیگر هنرمندان
یا کسانی که هنرمند نیستند ،جدا کند .به
همین خاطر هم هست که تعریف نخبه سخت
است و شخصاً فکر میکنم همه نخبگان ما در
سینه خاک خوابیدهاند .ما نخبه نیستیم .اینها
همه اسمهایی است که
روی ما گذاشتند .واقعاً ما
چه نخبهای هستیم؟! چه
خیلی از دانشجوها کار خارقالعادهای کردیم
را میبینم که که به ما میگویند نخبه؟
وقتی بیرون برفرض هم اینکه صبح و
میروند ،اثری از ظهر و شب کار کردیم و
آثارشان در جامعه زحمت کشیدیم و با کار
نیست .بعد از و تالشمان به موقعیتها
فارغالتحصیلیشان و جایگاهی رسیدیم که ما
از دانشگاه شما را کمی از دیگران متمایز
دیگر نمیتوانی کرده .ولی نخبه نیستیم.
اینها را پیدا  شما میفرمایید که
کنی و ببینی کجا نخبگی نیازمند یک
هستند و چه خرد ذاتی است .بر این
شدهاند .گاهی اساس امکان اجرای
اوقات دانشجوها برنامهای در زمینه
وجود
از شهرستان به نخبهپروری
من زنگ میزنند ،ندارد ،درست است؟
میگویم کجا اینکه ما بتوانیم در
هستید و چه کار مدارس یا دانشگاهها
میکنید؟ جواب نخبه تربیت کنیم.
میدهند هیچی! خیر اصال نیست .شما
نمیتوانید بگویید من
میخواهم یک نخبه به
وجود بیاورم ،چون این کار عالوه بر وسایل
و ابزاری که میخواهد ،به خصلت درونی و
شخصیت خود آن فرد یا شخص هنرمند مربوط
است .تا زمانی که آن وسایل و ابزار برایش
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تهیه نشده باشد ،نخبگی نمیشود .بعضی فکر
میکنند میتوانند نخبه را پرورش دهند ،اما
اص ً
ال نمیشود ،چون امری مربوط به ذات است.
اگر آن خرد ذاتی را داشته باشیم ،به آن جایگاه
میرسیم ،ولی زوری نیست که شما بتوانید
نخبهپروری کنید .همین ورزشکارانی را که این
روزها مشغول رقابت در المپیک هستند ،ببینید.
ما میخواهیم ورزشکارمان را قهرمان کنیم ،اما
این وسایل و ابزار میخواهد و خیلی مسائل
وجود دارد که دست به دست هم میدهد تا این
ورزشکار به آن نقطه اوج برساند .کما اینکه در
بازیهای المپیک میبینیم که نمیتوانیم نماینده
خودمان را بهعنوان نماینده حرفهای به نمایش
بگذاریم یا انتظار مدالهای زیاد داشته باشیم.
درواقع چنین چیزی امکانپذیر نیست ،مگر
اینکه شرایط و ابزار را برایش مهیا کرده باشیم
که پروسهای طوالنی است و کام ً
ال هم بستگی
به ذات هنری و استعداد خود آن شخص دارد و
اینکه که چقدر اراده دارد و چقدر میخواهد به
آن جایگاه باال برسد و تواناییاش چقدر است و
در زمانهای حساس و ضروری چگونه میتواند با
خواستههای درونی خودش مقابله کند .متاسفانه
ما در این زمینهها خیلی نقص داریم ،چون این
نخبهپروری نیاز به برنامهریزیهای 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 میتوانید یک نخبه بار
بیاورید؟ جالب است به شما بگویم که در دانشگاه
دو دسته شاگرد دارم؛ یکسری که از هنرستان
آمدهاند و زمینه هنری داشتهاند و یکسری که
از دبیرستان وارد این رشته میشوند .آنهایی
که از هنرستان میآیند ،در سال اول بهتر از
دانشجویانی هستند که از رشتههای فنی و...
آمدهاند .اما از سال دوم به بعد این دسته دوم
است که عملکرد بهتری از خودش نشان میدهد.
شاید بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟
علتش این است که اینها بکر هستند و روی
اینها سازندگی میشود .ما نیستیم که این را
به وجود میآوریم ،بلکه رقابتی است که بین این

دو گروه به وجود آمده .یکی دارای زمینه است
و یکی زمینه هنری ندارد ،بنابراین میخواهد
خودش را با گروه اول همراه کند ،پس تالش
میکند .من فکر میکنم عین همین جریان را
ما در تمام سطوح جامعه میتوانیم ببینیم که
آدمها در اثر رقابتهای پایاپای بین خودشان
تحوالت و تغییراتی در شرایط روحی ،روانی،
فرهنگی ،اجتماعی و فلسفی به وجود میآورند
که این تغییرات شرایط فرد را از دیگرانی که
دارای آن ابزار نیستند ،متمایز میکند .بنابراین ما
نمیتوانیم نخبه به وجود بیاوریم .من گرافیست
و نقاش هستم ،اما نمیتوانم سر کالس نقاش
بسازم ،بلکه زمینه را آماده میکنم و دانشجو را در
مسیری میاندازم تا بعدا خودش حرکت کند و به
آنجایی که میخواهد ،برسد .من دستی ندارم و
فقط ابزار را برایش تهیه میکنم.
 گالیه بعضیها این است که متاسفانه در
دانشگاه نهتنها این مسیر و ابزار فراهم
نمیشود ،بلکه استعدادها سرکوب میشود
و از بین میرود .شما با چنین انتقادی
موافقید؟
به نظر من شرایط اص ً
ال بد نیست .البته باید
موضوع را کمی گستردهتر ببینید و به درون
خانوادهها بروید .در حال حاضر خانوادهها
خیلی بیشتر از قبل به این موضوع توجه دارند
که بچههای خودشان را به کالسهای آموزشی
هنری بفرستند .در زمان قدیم اوضاع اص ً
ال
اینطور نبود .شما نگاه کنید که کالسهای
آموزشی هنری در سطح این مملکت چقدر
زیاد و گسترده شده است .دلیلش همین است
که خانواده فهمیده دانشگاه آنچنان زمینه
آرتیستیکی را که میخواهند فرزندانشان به آن
برسند ،تنظیم نمیکند .متاسفانه در حال حاضر
میبینیم اساتیدی که سر کالس میروند ،جدا از
اساتیدی که سالهاست تجربه دارند ،دارای آن
کلیاتی نیستند که یک استاد باید داشته باشد و
آن را بهعنوان ابزار در اختیار دانشجویان قرار دهد.
خود من اغلب اوقاتی که سر کالس میروم ،کار
میکنم و طرح میزنم ،چون بچهها باید بفهمند

که من بهعنوان استاد دارم کار میکنم و اصال کار
کردن چطوری است و یک طرح چطور باید شکل
بگیرد .این کار باعث میشود نوعی حس اعتماد در
دانشجو شکل بگیرد تا این دانشجو بتواند خودش
را به من بسپارد که بله ،استاد من خودش میداند
چطور باید این مسائلی را که بهعنوان تئوری سر
کالس مطرح میکند ،به صورت عملی دربیاورد.
همین االن شما از خیلی دانشجوها سوال کنید
اصال استادهایشان را نمیشناسند و نمیدانند
که این اساتید چقدر توانایی اجرایی سر کالس
دارند .کار هنری که تئوری نیست ،ولی بیشتر
استادهای ما که در شرایط فعلی درس میدهند،
توانایی اجرا سر کالس را ندارند .ما در گذشته
اساتیدی داشتیم که خودشان مینشستند و سر
کالس کار میکردند و دانشجوها بهترین آموزش
را از نشستن کنار دست استاد دریافت میکردند.
من بهعنوان یک استاد میتوانم به شما بگویم
که خط را اینطوری بکش ،ولی توانایی شما در
کشیدن این خط چقدر است؟ شما باید ببینید
من چطوری این خط را میکشم .مسئله صرف
گفتن نیست ،بلکه فقط با کار کردن و اجرا کردن
آن تئوریهاست که میتوان دانشجو را هدایت
کرد .این روزها بعضی از استادان ما که خودشان
توانایی اجرای کار ندارند ،با تئوری میخواهند
یک برنامههایی را به وجود بیاورند ،ولی متاسفانه
دانشجو را به این ترتیب سردرگم میکنند .البته
ضعف بنیادین ما در آموزش مربوط به زمانی
است که دانشجو از دانشگاه خارج میشود و به
اجتماع میرود.
 از جهت توانایی کار عملی؟
بله ،من خیلی از دانشجوها را میبینم که وقتی
بیرون میروند ،اثری از آثارشان در جامعه نیست.
بعد از فارغالتحصیلیشان از دانشگاه شما دیگر
نمیتوانی اینها را پیدا کنی و ببینی کجا هستند
و چه شدهاند .گاهی اوقات دانشجوها از شهرستان
به من زنگ میزنند ،میگویم کجا هستید و
چه کار میکنید؟ جواب میدهند هیچی! این
ضعف ماست که دانشجوهایمان را برای بیرون
نمیسازیم .عالوه بر این من معتقدم بعضی از
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استادان فعلی در جایگاهی قرار گرفتهاند که برای
آنها تعریف نشده است .در گذشته در مورد
درس طراحی من بحثهای زیادی با مسئوالن
در وزارت علوم داشتم و اعتراضم این بود که شما
نمیتوانید طراحی را فقط در دو ترم به بچهها
درس بدهید ،بلکه این بچهها باید از سال اول
ورودشان به دانشگاه تا زمانی که فارغالتحصیل
میشوند ،طراحی را آموزش ببینند ،چون
طراحی چیزی نیست که با یک ترم و دو ترم

آموزشش تکمیل شود .من وقتی کالس میروم و
میخواهم درسی بدهم ،جدا از واحدی که برای
من تعیین کردند ،آن چیزهایی را که ضروری
است و به تجربه میدانم که دانشجو به آنها نیاز
دارد ،تدریس میکنم و این فقط تئوری نیست.
مثال شما وقتی درباره اصول عناصر صحبت
میکنید ،باید بدانید که در هنر این اصول عناصر
هر کدام مفهومی دارند و جایگاهی دارند و شکل
و فرم و رنگ دارند .وقتی شما اینها را به دانشجو
میگویید ،باید جایگاهشان را هم بگویید و
جایگاه اینها را فقط از روی یک کتاب نمیتوانید
بخوانید .من وقتی در ارتباط با این جایگاهها یا
یک ارتباط تصویری یا عناصر تصویری صحبت
میکنم ،خودم باید اجراکننده عنصر باشم و
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نسبت به جایگاهش شناخت داشته باشم و
رنگش را بشناسم .من همیشه به دانشجوهایم
میگویم دنبال رنگ به دل طبیعت نروید ،چون
در طبیعت رنگ وجود ندارد! درواقع اگر شما
رنگ گل سرخ و رنگهای دیگر را میبینید،
این به دلیل ساختار مولوکولی آن عنصر است
که آن رنگ را به گل میدهد ،وگرنه شما وقتی
چراغ را خاموش میکنید ،دیگر رنگی نمیبینید.
این نور است که به اشیا برخورد میکند و آن
عنصر با ساختار مولکولی
خاصی که دارد ،رنگی را نشان
میدهد .دانشجوها باید این
مسائل را بدانند و خود شما
بهعنوان استاد باید آنقدر
تجربه داشته و آنقدر کار
کرده باشی که بدانی چطور
باید با دانشجوها صحبت
کنی .همین االن روی دیوار
خانه من تابلوهایی هست
که من از روی کار استادان
بزرگ دنیا کشیدم ،چون فکر
میکنم تا زمانی که کار این
استادان بزرگ را کپی نکرده
باشم و دشواریهای کار آنها
را از نزدیک لمس نکرده باشم
و به رنگ و فرم و شکلی که آنها به کار بردند
نرسیده باشم ،چطور میتوانم راجع به آنها سر
کالس صحبت کنم؟! میتوانم سر کالس بروم و
بگویم این تجربه کالسیکهاست ،یا این تجربه
رئالیستها ،ولی بهعنوان یک معلم معتقدم که
وقتی سر کالس میروم ،باید خودم توان اجرای
آن چیزی را که درس میدهم ،داشته باشم و
با اطالع کامل سر کالس حاضر شوم .در تمام
این مدتی هم که تدریس کردم ،به ذهنم نرسیده
که چطور میتوانم سر کالس یک نخبه پرروش
بدهم .من فقط میتوانم توانایی دانشجو را زیاد
کنم که البته آن کار را هم خود دانشجو با کار
مستمر و تالشی که انجام میدهد ،خواهد کرد.
 آیا در زمینه هنر میتوانیم خودمان را با

کشورهای دیگر بسنجیم؟ چنین مقایسهای
در زمینه هنر درست است؟
بله ،در بخشهایی میتوانیم خودمان را مقایسه
کنیم و این کامال طبیعی است .ما امکاناتمان
خوب است و میتوانیم کار کنیم ،فقط شرط و
شروط دارد و شرطش هم این است که وقتی
به آن نقطه رسیدید که دارای تجربه هستید و
میتوانید کار کنید ،از شما استفاده کنند و از
تجربیاتتان بهره ببرند ،نه اینکه وقتی به آن تجربه
میرسید ،شما را بازنشسته کنند .من همیشه به
مسئوالن در وزارت علوم میگویم که این اساتید
را که شاید به لحاظ سنی نمیتوانند سر کالس
بروند و درس بدهند ،به دانشگاهها بیاورید و اجازه
دهید به صورت سمیناری حضور داشته باشند و
دانشجویان و سایر اساتید از تجربیاتشان استفاده
کنند ،نه اینکه اینها را کنار بگذارید .نمیگویم
که اساتید جوان باید کنار بروند ،ولی باتجربهها
هم باید باشند تا جوانترها بتوانند کنارشان کار
کنند .چطور ما انتظار داریم از میان نسل جدید
نخبه پرورش دهیم ،درحالیکه آن تجربهای که
باید در اختیارشان گذاشته شود ،وجود ندارد .مثال
همین دانشکده هنر و معماری ما از دانشکدههای
پرقدرت بود که حاصل کارش را میتوانید از
ساختههایی که بیرون وجود دارد ،ببینید .ولی
االن باتجربهها رفتهاند .منظورم این نیست که
استادان فعلی بیتجربه یا فاقد صالحیت هستند،
اما درکل باید آن نسل باتجربه را کنار خودمان
داشته باشیم.
 اگر اشتباه نکنم ،شما خارج از ایران درس
خواندهاید .میخواهم بدانم چقدر فضای
تحصیل هنر در آنجا با ایران متفاوت بوده
و هست؟
من  16 ،15سال خارج از ایران بودم و حدود
دو سال هم بهعنوان اسیستانت تدریس کردم و
فکر میکنم تفاوتی که میان دانشگاههای هنر
در ایران و خارج از ایران وجود دارد ،این است
که در آنجا مسائلی عنوان میشود که راهکار
جدید و شکل جدیدی را برای آموزش به وجود
میآورد و این خیلی مهم است .زمانی که من

خودم به خارج از ایران رفتم تا درس بخوانم ،اصال
چیزی نمیدانستم .نقاشی و رنگ و فرم و خط
را میدانستم و میشناختم ،ولی آنجا زمینههای
گوناگون را آموزش میدهند .من طراحی و رنگ
را آنجا یاد گرفتم .بعضی واحدهای درسی بود که
باید میخواندیم ،ولی در ایران اصال وجود ندارد،
ازجمله روانشناسی هنر ،جامعهشناسی ،بازاریابی
و ...وقتی ما قرار است یک هنرمند تربیت کنیم
و او را به بیرون بفرستیم ،باید مسائل جامعهاش
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 میرود ،دستوپابسته نباشد .من بیشتر
وقتها دانشجوها را به خارج از دانشگاه میبرم تا
مثال چاپخانهها را از نزدیک ببینند .شما تا نروید
و نبینید که اوستا چطور کار میکند و تا وقتی با
او رابطه برقرار نکنید ،نمیتوانید کار کنید .خارج
از ایران این فضاها را باز میگذارند و به دانشجو
میگویند باید بروید زیر دست استادانی که در
این حرفه کار میکنند ،دوره ببینید و آنجا کار
را یاد بگیرید و همه تجربههایی را که به دست
میآورید ،در کالس پیاده کنید .اینکه دانشجو را
از کالس بیرون میآورند تا با یک استادکار رابطه
برقرار کند ،یعنی یک ارتباط سازنده به وجود
میآورند.
 چرا دانشجویانی که در دانشگاه هنر
خواندهاند ،بهخصوص رشتههایی مثل
نقاشی ،نمیتوانند در جامعه به آن
جایگاهی که باید برسند؟ آیا جامعه اینها
را نمیپذیرد یا حمایت الزم از جانب دولت
و ...وجود ندارد؟
علتـش ایـن اسـت کـه مـا از نظـر حرفـهای این
بچهها را در دانشگاه نمیسازیم .یکی از مشکالتی
کـه شـما میفرماییـد ،ایـن اسـت کـه وقتـی در
رشـتهای درس میدهیـد ،جـدا از یکسـری
مسـائل تبیینشـده و واحدهایـی کـه بـرای آن
رشـته در نظـر گرفته شـده ،مسـائلی هم هسـت
که بایـد به صورت حرفهای 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 همچنـان وجـود دارد .این نه
بـه سیسـتم مربـوط اسـت نه بـه دولـت ،بلکه به
آن آمـوزش هنـری کـه در جامعـه ارائه میشـود
و سـردمدارش وزارت علـوم اسـت ،ارتبـاط دارد و
رئوس مطالب درسـی دانشـگاهی بایـد به گونهای
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
سـالهای تحصیل به دسـت بیـاورد ،وقتی بیرون
مـیرود ،در جامعـه ول
یـا رهـا نیسـت و میدانـد
جایگاهش کجاسـت ،چون
من هیچ موقع تجربـه الزم را پیـدا کرده و
احساس نکردم که بـا اعتمادبهنفـس مـیرود
میخواهم نقاش و شـروع بـه کار میکنـد.
واحدهایـی
شوم .هنوز هم متاسـفانه
فکر نمیکنم ،چون کـه امـروز بـرای دانشـجو
خیلی بد است گذاشـته میشـود ،ارزش
آدم اینطوری فکر کار حرفـهای بیـرون را
کند که میخواهد ایجـاد نمیکنـد .مـن
نقاش شود .خیلی همیشـه خـودم ایـن
از خانوادهها کار را کـردم .همیشـه
از بچههایشان بچههـا را میبـرم بیـرون
میپرسند و چاپخانههـای مختلـف
میخواهید چه را نشانشـان میدهـم تـا
کاره شوید؟ آنها بفهمنـد کـه چـاپ اصلا
هم جواب میدهند چی هسـت .من دانشجوها
دکتر ،مهندس و ...را بـردم چاپخانـه بانـک
ملـی تـا حـروف و ...را
بشناسـند .این یـک تجربه
بصـری ارزشـمند اسـت کـه دانشـجو وقتـی آن
را بـه دسـت مـیآورد ،جایـگاه خـودش را بهتـر
میبینـد و میفهمد .دانشـجوی مـا امـروز اصلا
ارتباطـی بـا آدمهـای حرفـهای که در بیـرون کار
میکننـد ،نـدارد و اصلا نمیتواند ارتبـاط برقرار
کنـد ،چـون ایـن آدمهـا را ندیـده و بـا آنهـا کار
نکرده اسـت .البته ایـن کار قطعا برای دانشـگاه و
سیسـتم آموزشـی هزینه دارد .چاپخانهها االن به
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واسـطه لطفی کـه به مـن دارند ،اجـازه میدهند
دانشـجوها را بـه محیـط کارشـان ببریـم ،ولی ما
نیـاز داریـم تـا ایـن کار قالب رسـمی بـه خودش
بگیرد .دانشـگاه بـا کارگاهها و چاپخانههـا قرارداد
داشـته باشـد تا چاپخانـ ه هم بداند کـه این لطف
نیسـت و قرار نیسـت مجانـی کاری انجـام بدهد.
 در گذشته طرز تفکری نسبت به هنر
وجود داشت ،بهخصوص رشتههایی
مثل نقاشی ،که خیلیها در جامعه آن را
بیفایده میدانستند .مثال پدر یا مادر به
فرزندش میگفت قرار است نقاشی بخوانی
که چی بشود؟ قرار است آیندهات را چطور
تامین کنی؟ به نوعی هنر را بیاهمیت
میدانستند .امروز هنر در جامعهمان چه
جایگاهی دارد؟
هنر امروز بیاهمیت نیست ،چون من همین
االن میبینیم که خانوادهها بیشتر بچههایشان
را میفرستند به کالسهای هنری .زمان قدیم
اینطور نبود .پس هنر برایشان اهمیت دارد.
درست مثل اینکه االن خانوادهها بچههایشان
را به کالسهای حرفهای آموزش فوتبال
میفرستند ،چون میدانند با این کار میشود
پول درآورد .در بخش هنری هم همین است.
شما زمینه را آماده میکنید و در آن زمینه بچه
رشد میکند و بعد این هنر را بچه با خودش به
داخل منزل میبرد .اشکال کار اینجاست که
ما این زمینه را آماده نمیکنیم .من یک کتاب
نوشتم برای آموزش و پرورش که شیوههای
تکنیکی و ابزار را یاد میدهد .من معتقدم
دانشجو یا هنرجو باید ابزار را بشناسد و به
کمک و با شناخت این ابزار بتواند هنری را
خلق کند .پدر و مادر که ناآگاه نیستند .وقتی
میبینند کودک یا نوجوان از این ابزار استفاده
میکند ،برایشان اهمیت پیدا میکند و عالقهمند
میشوند و میفهمند 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 گالریها بروند
و یکی ،دو کار از هنرمندان بخرند .چون این باور

وجود داشت که وقتی هنرمند جوان کاری را
اجرا کرده و روی دیوار گذاشته ،برای این است
که مسئوالن ببینند و توجه داشته باشند تا
بخشی از هزینههای کار این جوان تامین شود.
اما االن بروید گالریها را ببینید ،نقاش کار انجام
داده و برای نمایش گذاشته ،اما خریداری نیست.
هنرمند جوانی هم که میبیند نمیتواند کارش را
بفروشد ،آرامآرام مایوس میشود و کارش را کنار
میگذارد .درحالیکه باید سیستمی وجود داشته
باشد که کارشناسی معین کند و این کارشناسان
دائم به گالریها سر بزنند و از کارهای ارائهشده
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
االن به یک گالری سر میزنید ،میبینید که
 30کار ارائه شده و فقط دو اثر به فروش رفته
است! این کفاف خرج هنرمند را نمیدهد .البته
وضعیت در بعضی گالریها مناسب است ،چون
خود گالریدار ارتباط میان هنرمند و خریدار را
برقرار میکند و هنرمند میداند که اگر کارش را
به آنجا ببرد ،دست خالی برنمیگردد .متاسفانه
تعداد این افراد که بتوانند چنین ارتباطی را به
وجود بیاورند ،در جامعه ما خیلی زیاد نیست.
 استاد خود شما چطور وارد این مسیر
شدید؟ از کی احساس کردید میتوانید
یک نقاش باشید؟
من هیچ موقع احساس نکردم که میخواهم
نقاش شوم .هنوز هم فکر نمیکنم ،چون خیلی
بد است آدم اینطوری فکر کند که میخواهد
نقاش شود .خیلی از خانوادهها از بچههایشان
میپرسند میخواهید چه کاره شوید؟ آنها
هم جواب میدهند دکتر ،مهندس و ...اما
قضیه اینجوری نیست ،بلکه مربوط به وجود
شما ،درون شما ،ذات عقالنی و شعور شماست
که شما را به مرور و آهسته آهسته به سمت
خاصی سوق میدهد و درنهایت به علت تجربه
مستمری که پیدا میکنید ،میفهمید که
جایگاهتان کجاست .من هرگز فکر نکردم که
میخواهم گرافیست شوم ،یا گرافیست و نقاش

و ...هستم .من همیشه با خودم فکر کردم انسانی
باید باشم که نقش معلمی دارم تا بتوانم آنچه
را که آموزش دیدم و در اثر تجربه به دست
آوردم ،به دانشجوها منتقل کنم .ولی تا جایی
که یادم میآید ،از کودکی به نقاشی عالقهمند
بودم .عکس کتابها را با مداد رنگی نقاشی
میکردم و خدا رحمت کند آقای دولتشاهی
معلم نقاشیمان را ،او همیشه کارهای من را
میگرفت و نگاه میکرد و میگفت تو رنگها را
خوب و پرقدرت میگذاری و از آنجا من آهسته
آهسته با ارزش کلی رنگ آشنا شدم و فهمیدم
که رنگ چقدر میتواند در رابطه شما با دیگران
از نظر بصری موثر باشد .رنگ مهمترین 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
آن زمان اسمش مدرسه عالی دختران بود راه
انداختیم و به استادانی احتیاج داریم که اینجا
را سر و سامان دهند .من هم آمدم و دیگر هم
برنگشتم.
 پیش آمد که از این تصمیم پشیمان
شوید؟
اصال پشیمان که نیستم ،خیلی هم خوشحالم،
چون این فرصتهایی است که برای شما به
وجود میآید .االن به محض اینکه یک ترم
کالسهایم را تعطیل کنم و درس ندهم ،منزلم
را تلفن باران میکنند که چرا دیگر سر کالس
نمیآیی .ما مگر به چه چیزی زنده هستیم؟ به
همین تشویقها دیگر .من بعد از این همه سال
بهتر از هر کسی میتوانم بفهمم که نیاز این
بچهها چیست و بر اساس نیازی که احساس
میکنم ،خودم را مسئول میدانم که اینجا
باشم.
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 54ساله است و متولد تهران.
برای تحصیالت به آمریکا میرود
و بعد به دالیلی مجبور میشود
به ایران برگردد و تحصیلش را
در دانشگاه تهران و در رشته
میکروبیولوژی ادامه میدهد.
همه اینها همزمان میشود با
سالهای جنگ .بر اثر کار روی
مصدومان شیمیایی در دوران
جنگ به داروسازی عالقهمند
میشود و بعد از جنگ به
داروسازی لقمان میرود و این
زمینهای میشود تا در سالهای
آینده مدیریت شرکت دانشبنیان
درسا دارو را بر عهده بگیرد.
امیراسماعیل ثقفینیا ،مدیرعامل
درسا دارو ،با وجود مسیر سختی
که پشت سر گذاشته ،از کارهایی
که تا امروز انجام داده ،راضی
است .او در این گفتوگو از
قوانین دستوپاگیری میگوید
که راه را برای تولیدکنندگان
ناهموار کرده است.

 اســتارت کار درســا دارو از چــه زمانــی
زده شــد؟
ایــده ابتدایــی مــا موسســه تحقیقاتی -آموزشــی
ن آن را گذاشــتیم.
توان بود که در ســال  75بنیا 
تیــم اولیــه جمعــی از افــراد مشــغول در صنعــت
بودنــد ،بهعــاوه دانشــگاهیان کــه بیشترشــان
از اســاتید رشــته داروســازی دانشــگاه شــهید
بهشــتی بودنــد .مــا ایــن موسســه را بهعنــوان
یــک  Umbrella companyدیدیــم.
میخواســتیم موسســهای بزنیــم کــه حالــت
چتــری داشــته باشــد و افــراد بیاینــد و زیــر این
چتــر کارهــای خودشــان را انجــام دهنــد .االن
ایــن ایــده آمــده و شــکلهای مختلفــی بــه
خــود گرفتــه و یــک مقــدار در کشــور رایجتــر
شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه مــن کار
خــودم را تعریــف میکــردم و بــه ایــن موسســه
میآمــدم و موسســه فقــط چهــار درصــد
 Overheadمیگرفــت .چــون اکثــر کســانی
کــه در دانشــگاه کار میکردنــد ،آگاه نبودنــد
کــه وقتــی میخواهنــد کاری را آغــاز کننــد،
بــا اداره دارایــی ،تامیــن اجتماعــی و ...روبــهرو
هســتند کــه بایــد در مقابلشــان پاسـخگو بــود.
مــا گفتیــم کــه در موسســه تــوان کارهــای
اینچنینــی را انجــام میدهیــم .بعــد از مدتــی
دیدیــم کــه گــردش مالــی در موسســه خیلــی
زیــاد شــده و مشــکالتی از نظــر اداره دارایــی
پیــدا کردیــم و بــه ایــن ایــده رســیدیم کــه
همــه ایــن افــرادی کــه بــا مــا کار میکننــد،
میتواننــد برونــد و شــرکتهای خودشــان را
بنیانگــذاری کننــد .از درون موسســه تــوان
چیــزی بالــغ بــر  16 ،15شــرکت بــه وجــود
آمــد کــه بعضــا شــرکتهای بزرگــی شــدند.
یکــی از ایــن شــرکتها درســا دارو بــود .ســال
 81دکتــر احمدیانــی ،معــاون غــذا و داروی وقت
وزارت بهداشــت ،بــه مــن زنــگ زد و گفــت
مــا بــا یــک بحــران در حــوزه نیتروگلیســیرین
روبـهرو هســتیم و بــه کمــک شــما نیــاز داریــم.
حادثــه  11ســپتامبر تــازه اتفــاق افتــاده بــود و
نیتروگلیســیرین هــم کــه یــک داروی تحــت
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کنتــرل در جهــان اســت ،مشــکل حملونقــل
پیــدا کــرده بــود .بــر ایــن اســاس یــک مجموعه
از صنعــت و دانشــگاه و صنایــع نظامــی گــرد
هــم آمدنــد تــا هســتهای تشــکیل شــود و ایــن
مشــکل را حــل کنــد .کارهــا انجــام شــد و از
درونــش درســا دارو بــه وجــود آمــد .مــا فکــر
میکردیــم ســاخت ایــن دارو دو ســال طــول
بکشــد ،امــا شــش ســال و نیــم بــه طــول
انجامیــد .تولیــد ایــن دارو برخــاف تصــوری
کــه میکردیــم ،اصــا کار ســادهای نبــود.
شــما در ابتــدا کــه نــگاه میکردیــد ،فکــر
میکردیــد ســاده اســت ،ولــی وقتــی وارد
جزئیــات میشــدید ،تــازه بــه ســختی کار
پــی میبردیــد .چــون بایــد نیتروگلیســیرین
انفجــاری را در کنتــرل خودتــان بگیریــد .ایــن
کار خیلــی بــا ســختی انجــام شــد .بهخصــوص
کــه نیتروگلیســیرین از نظــر دارویــی گــروه A
محســوب میشــود .بنابرایــن بایــد مراحــل
خیلــی ســختی را بگذرانیــد تــا مجوزهایــش را
بگیریــد.
 گروه  Aیعنی چه؟
مــا در داروســازی گــروه  A، Bو مختلــف داریم.
گــروه  Aداروهــای ویــژه محســوب میشــوند.
مثــا شــما نیتروگلیســیرین را به بیمــاران قلبی
میدهیــد .اگــر دوزش کــم باشــد ،بیاثــر
اســت و اگــر دوزش بــاال باشــد ،اثــر منفــی دارد
و مریــض را تهدیــد میکنــد .بــا اینکــه ایــن
کار اجبــاری نبــود ،آزمایشهــای کلینیکــی
انجــام دادیــم .آزمایــش کلینیــکال یعنــی شــما
بایــد دارو را روی یــک بیمــار تســت کنیــد و
برابــریاش را بــا یــک داروی دیگــر بســنجید.
ایــن کار بســیار ســخت و هزینهبــر اســت.
بایــد یــک گــروه بیمــار داشــته باشــید و یــک
تیــم پزشــکی کــه در بیمارســتان داروی اصلــی
برنــد را بگیرنــد ،خونشــان آزمایــش شــود و
اثــرات بالینــیاش نوشــته شــود و همــه ایــن
کارهــا در مــورد بیمارانــی کــه داروی تولیــدی
را دریافــت کردهانــد نیــز انجــام شــود .درنهایــت
جــواب همــه ایــن آزمایشهــا در کمیتــهای
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در وزارت بهداشــت تاییــد میشــود .ایــن کار
بســیار ســنگین و هزینهبــر بــود .مخصوصــا در
مــورد نیتروگلیســیرین ،مــا در همــان ابتــدای
کار بــا یــک دشــواری مواجــه بودیــم ،چــون
اندازهگیــری نیتروگلیســیرین در خــون بســیار
ســخت اســت و ایــن خــودش یکســری
پیچیدگیهــای تــازه را بــه وجــود آورد و هزینــه
مــا را چهــار ،پنــج برابــر کــرد .بنابرایــن دلیــل
بــه وجــود آمــدن درســا دارو در اصــل یــک
نیــاز حــوزه ســامت بــود .چــون بنیــان درســا
دارو یــک بنیــان علمــی بــود ،شــرکت از نظــر
ســاختاری خیلــی محققانــه بــار آمــد .تیممــان
متشــکل بود از صنعت ،دانشــگاه و تیم پزشــکی
کــه آزمایشهــای بالینــی را انجــام میدادنــد.
تجربــه تبــادل تفکــر بیــن ایــن گروههــا بــرای
حــل مشــکالت خیلــی جالــب از آب درآمــد که
تقریبــا در کشــور بینظیــر اســت .کمکــم روی
ایــن پلــت فــرم داروهــای دیگــری هــم مطــرح
شــد .آخریــن کاری کــه در ایــن زمینــه انجــام
شــد و یــک مــاه پیــش بــه رونمایــی رســید،
داروی یدوفولیــک بــود.
 تولیــد یدوفولیــک هــم براســاس یــک
نیــاز حــوزه ســامت بــود؟
بلــه .ســه ســال پیــش دکتــر عزیــزی در
فرهنگســتان علــوم گفــت کــه در حــوزه یــد بــا
چالــش جدیــد مواجــه هســتیم .همانطــور کــه
میدانیــد ،یــد را بــه نمــک اضافــه میکردنــد
و ایــن کار خیلــی بــه افزایــش هــوش و از بیــن
رفتــن بیمــاری گواتــر کمــک کــرد .ســرزمین
ایــران و خیلــی از ســرزمینهای جهــان بــا
کمبــود یــد مواجــه هســتند .چــون یــد عنصری
اســت کــه در عمــق زمیــن اســت .کمبــود یــد
در خانمهــای بــاردار باعــث پاییــن آمــدن
ضریــب هوشــی فرزنــد متولدشــده میشــود.
حــال مــا از طرفــی بــه مــردم توصیــه میکنیــم
کــه نمــک کــم اســتفاده کننــد و بهخصــوص
بــه خانمهــای بــاردار در ایــن مــورد هشــدار
میدهیــم و از ســوی دیگــر بــا مشــکل کمبــود
یــد مواجــه هســتیم .بهعــاوه شــرکتهای

تولیدکننــده نمــک یــددار نیــز بــا مشــکالت
بســیاری مواجــه هســتند .اکثــر نمکهایــی کــه
بــه اســم یــددار عرضــه میشــود ،یــدی نــدارد.
مــن در آن جلســه خدمــت دوســتانم گفتــم که
میخواهیــم در روز چیــزی در حــدود 150
ماکروگــرم یــد بــه بــدن مــردم برســانیم .ایــن
کار بــرای یــک شــرکت تولیدکننــده نمــک ،کار
عظیمــی اســت .چــون یــد بایــد بــه صــورت
همگــن در همــه نقــاط پخــش شــود ،طــوری
کــه هــر قســمت از نمــک را کــه برمیداریــم،
 150ماکروگــرم یــد داشــته باشــد .ایــن کار
بــرای تولیدکننــده نمــک صــرف نمیکنــد،
چــون قیمــت نمــک خیلــی پاییــن اســت .خود
یــد مولکــول ســختی اســت و کســی کــه بــا
آن کار میکنــد ،بایــد تجربــه زیــادی داشــته
باشــد .برایــن اســاس گفتیــم کــه بایــد نقشــه
راه تعییــن کنیــم .در ایــن نقشــه راه دیدیــم
اولیــن گــروه آســیبپذیر نــوزادان و مــادران
هســتند .ایــن دارو تولیــد شــده و در اختیــار
مــردم قــرار گرفتــه اســت .مشــابه خارجــی
محصــول مــا تقریبــا  100هــزار تومــان قیمــت
دارد ،درحالیکــه داروی مــا بــا قیمــت  9هــزار
تومــان عرضــه میشــود .بــا وجــود آنکــه مــا
گرانتریــن مــواد را بــرای تولیــد آن اســتفاده
کردهایــم .چــون در حــوزه ســامت وقتــی
دارویــی تولیــد میشــود ،بایــد در دو زمینــه
دقــت داشــت .اول اینکــه قیمــت دارو طــوری
باشــد کــه حتی فــرد فقیری کــه در روســتاهای
یــک اســتان محــروم زندگــی میکنــد نیــز
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
مــدت یــک تیــم از پژوهشــگاه غــدد بــا مــا
همــکاری کردنــد .آنهــا هــم دغدغههایشــان را
مطــرح کردنــد .مثــا از ما میپرســیدند شــما از
چــه یــدی در ایــن کار اســتفاده میکنیــد؟ مــا
میگفتیــم از یدیــد پتاســیم .آنهــا میگفتنــد
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.
 چــه داروهــای دیگــری در ایــن
مجموعــه تولیــد میشــود؟
ببینیــد ،نیتروگلیســیرین یــک بســته اســت
و عــاوه بــر قــرص ،زیرزبانــی ،تزریقــی و
اســپری هــم دارد .مــا ایــن بســته را تکمیــل
کردیــم .بــا وجــود آنکــه از مرحلــهای کــه
دارو را فرموالســیون میکنیــد تــا زمانــی کــه
مجوزهــای الزم را بگیریــد ،بســیار هزینهبــر
اســت .از نظــر اقتصــادی خیلــی بهصرفــه
نبــود ،ولــی مــا میخواســتیم ایــن بســته را در
کشــور داشــته باشــیم .حــاال هــر اتفاقــی کــه در
ســطح بینالملــل بیفتــد ،بــرای بیمــاران مــا
کــه بــه ایــن دارو نیــاز دارنــد ،مشــکلی پیــش
نمیآیــد .نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن
دارو و مــواد بــا خلــوص بســیار باالیــی تهیــه
میشــود .خلــوص دارویــی کــه مــا قبــا وارد
میکردیــم ،بیــن  94تــا  98درصــد بــود .االن
خلــوص داروی مــا  99.96اســت .دلیلــش هــم
ایــن اســت کــه گرانولــی کــه مــا میدهیــم ،از
اســتاندارد جهانــی هــم باالتــر اســت .بــا اینکــه
مجــاز هســتیم خیلــی پایینتــر باشــیم ،امــا مــا
دقتهــای زیــادی روی تولیــد ایــن مــواد انجــام
دادیــم .چــون وقتــی یــک محصولــی در داخــل
تولیــد میشــود ،بــه نســبت دارویــی کــه از
خــارج از کشــور وارد میشــود ،خیلــی روی آن
کنتــرل صــورت میگیــرد .در حــال حاضــر مــا
در حــدود  35دارو تولیــد میکنیــم و تقریبــا
اکثریــت آنهــا براســاس فرموالســیون خاصــی
هســتند و بــه همیــن خاطــر بازخــورد بــازار
هــم خیلــی مثبــت بــوده اســت .شــاید یکــی از
دالیــل ایــن موفقیــت ایــن باشــد کــه در بنیــان
درســا دارو بســیاری از اســاتید درجــه یــک
کشــور بهعــاوه صنعـتکاران قدیمــی باتجربــه
نقــش داشــتند.
 مشــکلی کــه در مــورد محصــوالت
ایرانــی ،بهخصــوص داروی ایرانــی
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وجــود دارد ،نوعــی عــدم اطمینــان
اســت .نهتنهــا بیمــاران ،بلکــه بســیاری
از پزشــکان داروهــای ایرانــی را مرغــوب
نمیداننــد .در چنیــن فضایــی چطــور
توانســتید کیفیــت محصــوالت خــود را
بــه بــازار اثبــات کنیــد؟
حــرف شــما درســت اســت .بــه دو ســه دلیــل
هــم در بخــش پزشــکان و هــم بیمــاران ایــن
بــاور وجــود دارد کــه داروی ایرانــی کیفیــت
خوبــی نــدارد .یکــی از دالیلــش شــاید قیمــت
پاییــن داروی ایرانــی باشــد .تفــاوت خیلــی زیاد
اســت و ایــن یــک شــبهه ایجــاد میکنــد.
بهعــاوه همیــن قیمــت پاییــن باعــث میشــود
خیلــی وقتهــا تولیدکننــده داخلــی نتوانــد بــا
آن شــرکت خارجــی کــه قیمــت باالیــی بــرای
محصولــش از مشــتری میگیــرد ،رقابــت کنــد.
چــون ایــن ســود بــه آنهــا توانایــی بازاریابــی
و برندســازی را میدهــد ،امــا بــرای مــا ایــن
امــکان وجــود نــدارد .خــوب بهخاطــر دارم
کــه یکبــار مرحــوم دکتــر عبــاس شــفیعی
کــه فــرد فرهیختــه و بزرگــواری بــود ،در
فرهنگســتان علــوم اعــام کــرد کــه مــن
آتورواســتاتین شــرکت فایــزر را بــا نــام تجــاری
لیپیتــور میخــوردم و بعــد دیــدم در آزمایشــات
دچــار مشــکل شــدهام .بعــد از یــک شــرکت
ایرانــی ایــن دارو را گرفتــم و مشــکلم برطــرف
شــد .یکــی از علتهایــش ایــن اســت کــه
برنــد خارجــی وقتــی کــه بــه کشــور میرســد،
مــدت زمــان طوالنــی در راه اســت و اصــا
معلــوم نیســت در چــه شــرایطی نگهداری شــده
و حتــی میتوانــد تقلبــی باشــد .مــا هــم خیلــی
ســختی کشــیدیم .از لحظهای که تولیــد کردیم
تــا توانســتیم اولین گرانولمان را بفروشــیم ،ســه
ســال و نیــم طــول کشــید .مثــا جــا انداختــن
همیــن یدوفولیــک در بیــن مــردم بــا وجــود
اینکــه یــک خــأ را در نظــام درمانــی پــر
میکنــد ،ســخت اســت .شــاید یکــی از علتهــا
هــم همین باشــد کــه زمــان قیمتگــذاری دارو
در ایــران بازاریابــی را اصــا در نظــر نمیگیرنــد،
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ن کار پنــج برابــر تولیــد
درحالیکــه گاهــی ای ـ 
دارو هزینهبــر اســت .ایــن روش قیمتگــذاری
در همــه جــای دنیــا منســوخ شــده اســت .البته
آنهــا توجیهشــان ایــن اســت کــه  96درصــد
داروهــا را وارد میکنیــم و ارزش ایــن 96
درصــد برابــر اســت بــا آن چهــار درصــد تولیــد
داخــل .اگــر قیمتهــا را بــاال ببریــم ،فشــار
زیــادی بــه بیمــار میآیــد .بــرای بازاریابــی
یــک محصــول دارویــی بایــد نماینــده علمــی
داشــته باشــید .هــر نماینــده علمــی درنهایــت
بتوانــد روزی چهــار پزشــک و پنــج داروخانــه را
ببینــد .مــا در کشــور  11هــزار داروخانــه و 40
هــزار پزشــک در رشــتههای مختلــف داریــم.
شــرکتهای ضعیفــی مثــل مــا بــا ایــن قیمــت
کــف نمیتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
 زمانــی کــه بــرای تولیــد محصــوالت
جدیــد میگذاریــد ،طوالنــی اســت
و از طرفــی هــم مــدت زیــادی طــول
میکشــد تــا بتوانیــد آن محصــول را
بفروشــید .ســرمایه ادامــه کار را از کجــا
بــه دســت میآوریــد؟ اصــا در همــان
ابتــدا بــا کــدام ســرمایه توانســتید
شــرکت را راه بیندازیــد؟
حــق بــا شماســت .بعضــی وقتهــا آدمهــا بــه
ایــن جمعبنــدی میرســند کــه عجیــب اســت
تــا االن توانســتیم کارمــان را ادامــه دهیــم .االن
بــه ســهامداران شــرکت هــم کــه نــگاه کنیــد،
میبینیــد اکثــرا اســتاد دانشــگاه یــا معلــم
هســتند و ســرمایه زیــادی ندارنــد .بخــش
عمــدهای از هزینههایــی را کــه انجــام شــده ،از
ســرمایه شــخصی خودشــان دادنــد و از فرصــت
زمانــی خــود بــرای انجــام ایــن کارهــا وقــت
گذاشــتند .مثــا یکــی از اســاتید در این ســالها
ســاعات درسـیاش را کــم کــرده تــا بتوانــد بــه
کارهــای شــرکت کمــک کنــد .بعــد از  10ســال
کــه مــا خواســتیم اولین ســود را تقســیم کنیم،
چیــزی در حــدود  100و خــردهای میلیــون
تومــان بــود .درحالیکــه یکــی از اســاتید مــا
زمینــی در خیابــان آفریقا در ســال  79داشــت و

بــه ایــن پــروژه آورده بــود و مــا بعــد از  10ســال
ســودی کــه بــه او میدادیــم ،در حــدود 17 ،16
میلیــون تومــان بــود .همــان موقــع مــن خیلــی
ناراحــت بــودم و نگــران از نــوع برخوردهــای
ســهامدارانی مثــل او .چــون وقتــی کســی
جایــی ســرمایهگذاری میکنــد ،ســودش را
بــا بازارهــای رقیــب مقایســه میکنــد .وقتــی
مــا در مجمــع نشســتیم و خواســتیم ایــن پــول
را تقســیم کنیــم ،آن فــرد گفــت ایــن خیلــی
پــول قشــنگی اســت .مــن از ایــن حــرف خیلــی
خوشــم آمــد .یکــی دیگــر از دوســتان هــم
گفــت کــه چــه خــوب! وقتــی آدم چیــزی را
خلــق میکنــد ،چقــدر لــذت میبــرد .مــا بــا
چنیــن نگاهــی توانســتیم این ســالها را پشــت
ســر بگذاریــم .مضــاف بــر تمــام ایــن کارهــا ،مــا
اولیــن مرکــز آمــوزش عالــی داروســازی را در
مقطــع فوقدیپلــم بــه وجــود آوردیــم .خیلــی
کار پرزحمتــی اســت و آقــای آقایــی زحمتش را
کشــید .بــرای تولیــد دارو و کنتــرل کیفــی دارو
در دانشــگاه علمــی کاربــردی مصوبــه گرفتنــد و
االن  140دانشــجوی فوقدیپلــم داریــم.

 چــرا ایــن مرکــز آمــوزش عالــی را
تاســیس کردیــد؟
مــن در بازدیدهایــی کــه از شــرکتهای
خارجــی داشــتم ،در ســال  75بــه یــک
نتیج ـهای رســیدم و آن ایــن بــود کــه یکــی از
مشــکالت مــا در همــه رشــتهها عــدم اســتفاده
از فوقدیپلــم اســت .مخصوصــا در صنعــت
داروســازی کــه صنعتــی تحــت نظــارت اســت،
تکنســینها نقــش مهمــی دارنــد .اگــر بخواهید
صــادرات انجــام دهید ،کســی کــه بــرای نظارت
میآیــد ،از شــما میپرســد چــه کســی دارد بــا
ایــن دســتگاهها کار میکنــد؟ آن وقــت اســت
کــه میبینیــد اکثــر افــراد یــا دیپلمــه هســتند
یــا لیســانس غیرمرتبــط دارنــد .ســالها پیــش
در ایرلنــد یــک برنامهریــزی وســیعی کردنــد که
بعدهــا تحقــق پیــدا کــرد .اتفاقــا مســئول آنجا
یــک ایرانــی بــود .گفــت چــون مایکروســافت،
آیبــیام و ...میخواهنــد بــه ایــن کشــور
بیاینــد ،بــه مــا گفتهانــد کــه بایــد تعــداد
خاصــی فوقدیپلــم برایشــان داشــته باشــیم.
افــرادی کــه تکنســینهای ماهــری باشــند.
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مــا هــم بــر همیــن اســاس ایــن مرکــز را
تاســیس کردیــم .چــون کســانی کــه فوقدیپلم
میگیرنــد ،میــل بــه ادامــه تحصیــل در
مقاطــع باالتــر دارنــد ،از آنهــا خواســتیم بــه
جــای اینکــه درس بخواننــد ،بــرای مــا کار
کننــد و مــا بــه آنهــا مــدرک لیســانس برابــر
و فوقلیســانس برابــر میدهیــم .ایدهمــان
ایــن بــود کــه مبنــا را واقعــا روی فوقدیپلــم
بگذاریــم ،ولــی خواســتیم از ایــن طریــق از
نظــر مــدرک تحصیلــی هــم اقنــاع شــوند .در
صنعــت تکنســین ماهــر ارزش باالیــی دارد،
چــون اوســت کــه صنعــت را ایجــاد میکنــد.
بــا وجــود اینکــه ایــن کار آموزشــی ســودآور
نیســت ،ولــی همــه ســهامداران مــا ایــن کار
را دوســت دارنــد .وقتــی بــه هیئــت مدیــره
گفتــم مــا  53میلیــون تومــان زیــان دادیــم،
هیچکــس ناراحــت نشــد .مهــم نــوع نــگاه
اســت .آن هــم بــا توجــه بــه اینکــه عمــا در
کشــور هیچکــس از شــما حمایــت نمیکنــد.
ت دانشبنیــان بــا
مدیریــت یــک شــرک 
 مدیریــت یــک شــرکت معمولــی چــه
تفاوتــی دارد؟
مهمتریــن مطلــب ایــن اســت کــه یــک
شــرکت دانشبنیــان بایــد دارای افــق
کاربــردی صحیــح باشــد .اگــر آن کار اصلــی
وجــود داشــته باشــد و شــما نســبت بــه کاری
کــه میخواهیــد انجــام دهیــد ،دیــد درســتی
داشــته باشــید ،میتوانیــد بــه پیــش برویــد.
حتــی اگــر در کارتــان تاخیــر بیفتــد و بــا
موانــع روبــهرو شــوید .بایــد خــط اصلــی
شــرکت را طــوری طراحــی کنیــد کــه شــما را
بــرای پنــج ســال زنــده نگــه دارد .در شــرکت
دانشبنیــان دو عامــل وجــود دارد .طراحــی
آن محصــول اصلــی بایــد خیلــی دقیــق باشــد.
مثــا در شــرکت مــا خوشــبختانه ایــن اتفــاق
بــا پیشــنهاد معــاون وزیــر اتفــاق افتــاد .البتــه
مــا خیلــی هــم بــه صــادرات امیــدوار هســتیم،
چــون بــا خلــوص فوقالعــاده خوبــی کــه
داریــم ،در صــادرات موفــق خواهیــم بــود.
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دوم اینکــه گروهــی کــه دارنــد بــا هــم کار
میکننــد ،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
را بــا بازارهــای رقیــب مقایســه کنــد ،همــه
ناامیــد میشــوند .مــا االن در شــرکت درســا
دارو  106نفــر هســتیم و یــک دفتــر علمــی در
مشــهد زدیــم و میخواهیــم یــک دفتــر علمــی
هــم در شــیراز داشــته باشــیم .اگــر در ایــن
مــدت دائــم یــک نفــر بــا اینطــور مقایسـهها،
بقیــه اعضــا را ناامیــد میکــرد ،همــه ســال
دوم و ســوم پــا پــس میکشــیدند.
 بــه نظــر نمیرســد تواناییتــان در
پرداخــت حقــوق بــاال باشــد .چطــور
نیــروی انســانیتان را در مجموعــه نگــه
میداریــد؟
اگــر گــروه اصلــی بــا هــم هماهنــگ باشــند،
خودشــان هــم پرســنلی را جــذب میکننــد
کــه مانــدگار هســتند .پرســنل مــا در اکثــر
تصمیمگیریهــا مشــارکت فعــال دارنــد.
بهخصــوص مدیــران ارشــد .همیشــه تئــوری
مــن ایــن اســت کــه شــرکت یــک موجــود
زنــده اســت .موجــود زنــده بایــد بتوانــد بعــد
از شــما هــم بــا قــدرت بــه مســیرش ادامــه
دهــد .داســتان دنیــای امــروز دارو جــز کنتــرل
کیفیــت ،تضمیــن کیفیــت اســت ،اینکــه
هــر کســی در هــر شــرایطی ایــن دارو را بــاز
کنــد ،همــان کیفیــت را داشــته باشــد .ایــن
خیلــی مســئله بــزرگ و پیچیــدهای اســت.
مــا کمیتــه تضمیــن کیفیــت داریــم کــه همــه
تصمیمهــا بایــد در آنجــا تاییــد شــود .زمــان
خریــد مــواد اولیــه ،ماشــینآالت و ...همــه بایــد
بــه تاییــد ایــن کمیتــه برســد .مــن وظایفــم را
اینطــور تفویــض کــردهام کــه اگــر یــک روز
نباشــم ،سیســتم کار خــودش را انجــام دهــد.
مضــاف بــر ایــن ،چــون مجموعــه عالقهمنــد
بــه آمــوزش اســت ،بچههــا بهطــور مســتمر
آمــوزش میبیننــد و ایــن حــس خوبــی را بــه

مجموعــه میدهــد .خیلــی دوســت داریــم کــه
یــک نظــام پــاداش داشــته باشــیم کــه بچههــا
هــم بهرهمنــد شــوند .فعــا در ابتــدای راه
هســتیم و هنــوز کامــل موفــق بــه اجــرای آن
نشــدهایم .دوســت داریــم حتــی یــک نظامــی
را در همیــن راســتا خلــق کنیــم .مثــا اگــر
فــردی نگهبــان اســت و کار خــود را خــوب
انجــام میدهــد ،تاثیــرش را ببینــد .بایــد یــک
سیســتم خــوب ارزشیابــی طراحــی کنیــم .در
دنیــا نمونـهاش هســت ،ولــی مــا بایــد روی آن
مطالعــه و آن را بومــی کنیــم.
 شــما آســیبهای شــرکتهای
دانشبنیــان را چــه میدانیــد؟
ببینیــد ،چــون مــن یکســری مطالعــات
جانبــی داشــتم ،بــه ایــن جمعبنــدی
رســیدهام کــه نظــام اداری کشــور اصــا بــرای
تولیــد طراحــی نشــده اســت .نظــام اداری کــه
بلژیکیهــا بــرای مــا طراحــی کردنــد ،بــرای
واردات بــود نــه تولیــد و صــادرات .ایــن ربطــی
بــه دانشبنیــان بــودن یــا نبــودن شــرکت
هــم نــدارد .غیــر از موانعــی کــه چینیهــا
بســیار هوشــمندانه ســر راه مــا گذاشــتند ،مــا
در نظــام اداری خودمــان هــم مشــکل داریــم.
مثــا قوانینــی کــه در دارایــی وجــود دارد،
اصــا از تولیــد حمایــت نمیکنــد .مخصوصــا
ایــن بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
ســختتر اســت ،چــون ایــن افــراد معمــوال
حوصلــه ایــن کارهــای اداری را ندارنــد و بــا
مشــکل مواجــه میشــوند .بزرگتــر از ایــن
تامیــن اجتماعــی اســت کــه یــک مــاده دارد.
نمیدانــم ایــن مــاده از کجــا آمــده ،ولــی هــر
کســی ایــن قوانیــن را گذاشــته ،بســیار دشــمن
بــوده اســت .در گذشــته شــاهها چندیــن زن
و فرزنــد داشــتند .زنهــا بــرای اینکــه بچــه
همســر دیگــر شــاه ،ولیعهــد نشــود ،ســوزن
در مغــز بچــه فــرو میکردنــد .ایــن بچــه
کمکــم مشــکل پیــدا میکــرد و  10ســال
بیشــتر عمــر نمیکــرد .بــه نظــرم یــک کســی
از ایــن ســوزنها فرســتاده اســت .شــرکت

را کــه میزنیــد ،ایــن ســوزن در مغــز شــما
فــرو مــیرود و عمدتــا شــرکتها بعــد از 10
ســال نابــود میشــوند .علــت اینکــه آلمــان
در شــرایط بــد اقتصــادی رشــد مثبــت دارد،
ایــن اســت کــه بــه شــرکتهای کوچــک و
متوســط اهمیــت میدهــد و از آنهــا حمایــت
میکنــد .امــا در ایــران مــن یــک شــرکت
تولیــدی میزنــم و تامیــن اجتماعــی بــا
مــن کاری نــدارد .قبــل از  10ســال هــر چــه
مراجعــه کنیــد ،میگویــد مــن وقــت نــدارم
و شــما بایــد در نوبــت بایســتید .بعــد از 10
ســال میگویــد دفاتــرت را بیــاور و شــروع
میکنــد بــه جــدول کشــیدن .مثــا یکجــا
را رنگآمیــزی کــردهای و خبــر نــداری
کــه چطــور بایــد آن فاکتــور را بنویســی.
نوشــت ه شــده رنگآمیــزی پنــج میلیــون
تومــان .مینویســد  30درصــد .میگویــی
چــرا؟ میگویــد چــون تفکیــک نکــردهای
کــه چقــدر دســتمزد بــوده و چقــدر پــول
رنــگ .شــرکتهای کوچــک و متوســط هــم
دارای قدرتــی نیســتند کــه بتواننــد از همــان
ابتــدای کار مشــاور بگیرنــد .ایــن اتفاقــی اســت
کــه بــرای درســا دارو افتــاد .لحظــهای کــه
میخواســتیم  115میلیــون تومــان را بعــد
از  10ســال بیــن ســهامداران تقســیم کنیــم،
 313میلیــون تومــان تامیــن اجتماعــی
بــرای مــا بریــد و بعــد کــه اعتــراض کردیــم،
ســه میلیــون را کــم کــرد .مــا  10ســال کار
کردیــم و  310میلیــون بــه تامیــن اجتماعــی
دادیــم .تامیــن اجتماعــی مثــل دارایی نیســت.
حســابها را میبنــدد و توقیــف میکنــد و
شــما را در حــد مــرگ جلــو میبــرد .حــاال
مــن مســائل حاشــیهای فســاد را نمیگویــم.
تامیــن اجتماعــی اصال شــفاف نیســت .تســویه
حســاب بــه شــما نمیدهــد .آن ســوزن همــان
تامیــن اجتماعــی اســت .مشــکل اینجاســت
کــه در زمــان تصویــب قوانیــن نــه مــردم را
میبینیــم نــه شــرکتهای کوچــک و متوســط
را کــه عامــل حیــات کشــور هســتند.
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اخبار داخلی

شغلیموجودکاندیداشوند.
همچنینشرکتهانیزمیتوانندبه
صورت رایگان جایگاههای شغلی
مورد نیاز خود را در سایت منتشر
کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند.

2

بهرهمندی افراد کلیدی فعال
رشکتهای دانشبنیان
1
فرصتهای شغلی جامعه از تسهیالت نظام وظیفه
تخصصی
دریاییایرانمهیاشد

پایگاه جامع اطالعرسانی دریایی
ایران در پاسخ به نیاز جامعه دریایی
کشور با پیشبینی بخشهای
مختلفی از قبیل بانک اطالعاتی،
دادههای دریایی ،انتشارات ،صنعت،
بازار کار و ...ایجاد و سعی شده تا
نیاز اقشار مختلف بخش دریایی
کشور اعم از دانشجویان ،اساتید،
کارشناسان ،مدیران و ...را تامین
کند.
یکی از زیرمجموعههای مهم این
سایت بازار کار است که تحت
عنوان ( )talent.imarine.irپایگاه
اطالعرسانی اشتغال فناوری صنایع
دریایی راهاندازی شده است .این
پایگاه درواقع آژانس کاریابی برای
متخصصان دریایی و تامین نیروی
انسانی مجرب جهت شرکتهای
مرتبطدریاییاست.
در این پایگاه افراد جویای کار
میتوانند رزومه خود را به صورت
آنالین ثبت و برای فرصتهای

سرپرست امور شرکتها و
موسساتدانشبنیانمعاونتعلمی
و فناوری ریاست جمهوری ،آخرین
آمار افرادی را که از تسهیالت نظام
وظیفه برای فعالیت در شرکتهای
دانشبنیان برخوردار شدهاند ،اعالم
کرد.
صاحبکار با بیان اینکه حمایت
از توسعه شرکتهای دانشبنیان
مهمترین فعالیت معاونت علمی
و فناوری رئیس جمهوری است،
گفت:یکیازمهمترینحمایتهای
تمهیدشده ،ارائه تسهیالت نظام
وظیفه تخصصی به افراد کلیدی
و فعال در شرکتهای دانشبنیان
است .به دلیل اینکه عدم فعالیت
فردی که باید سربازی خود را
بگذراند ،باعث افت فعالیت شرکت
دانشبنیان میشود ،از اینرو
درصدد برآمدیم تا تسهیالتی را
به این افراد ارائه دهیم که بتوانند
همزمان با گذراندن دوره سربازی
در شرکت دانشبنیان خود فعالیت
کنند.طیچندسالگذشتهشرایط
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انجامخدمتوظیفهتخصصیبرای
افراد تحت پوشش بنیاد ملی
نخبگان(مانندبرگزیدگانالمپیادها،
برگزیدگان کنکور و )...فراهم شده
است که این افراد ،پس از گذراندن
دوره آموزش سربازی ،الزامی به
حضورتماموقتدرپادگانهانداشته
باشند و با اجرای موفق یک پروژه
تحقیقاتی مورد نیاز دستگاههای
دفاعی یا دولتی ،کارت پایان خدمت
خود را دریافت میکنند .اکنون این
افراد میتوانند از تسهیالت نظام
وظیفه تخصصی برخوردار شوند و
در شرکت دانشبنیان نیز فعالیت
کنند .تاکنون ۱۲۱نفر توانستهاند از
اینتسهیالتبرخوردارشوند.

3

راهاندازی شورای سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی
دردانشگاهرشیف

ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی ،نشستی
مشترکباحضورامیرعلیحمیدیه
دبیرستادوهیئتهمراهوهمچنین
دکترفتوحیریاستدانشگاهشریف
و مسئوالن این دانشگاه در تاریخ
سوم مرداد ماه  95برگزار کرد .در
این نشست تصمیم گرفته شد
شورایسلولهایبنیادیوپزشکی
بازساختی در دانشگاه صنعتی
شریف راهاندازی شود.
حمیدیه با اشاره به پیشینه
هشت ساله ستاد توسعه علوم و
فناوریهایسلولهایبنیادیبیان

کرد :با پیگیریهایی که در سال
گذشته در ستاد صورت گرفت،
هماکنون  28کارگروه به شکل
تخصصیدرحوزههایمختلفپایه
وبالینیمشغولبهفعالیتهستندو
در این مدت سعی کردیم از حضور
مهندسین نیز در این کارگروهها
بهرهمند شویم .نتیجه این همکاری
پیوند مراکز مختلف در سطح
کشور است .او در ادامه با تاکید
بر دستیابی کشور به دانش پایه
سلولهای بنیادی ،ورود به بازار در
این حوزه را در حداقل زمان ممکن
ضروریبرشمرد.

4

نخستینمسابقهملیمغزو
شناختبرگزارمیشود

رضا پناهی ،دبیر کمیته دانشجویی
ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی معاونت علمی ،درباره
فعالیتهای این کمیته گفت :اواخر
سال گذشته کمیته دانشجویی
فعالیت خود را در ستاد آغاز کرد
و دانشجویان رشتههای مختلف از
سراسر کشور در این کمیته عضو
هستند که برنامههای مختلف و
متنوعی را در طول سال با حمایت
ستاد در حوزه آموزش و ترویج
علوم و فناوریهای شناختی برگزار
میکنند .دبیر کمیته دانشجویی
ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی معاونت علمی با اشاره به
شکلگیریانجمنهایدانشجویی

مغز و شناخت گفت :همکاریهایی
با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات
برایتاسیسانجمنهایدانشجویی
مغز و شناخت شکل گرفته است تا
این انجمنها ابزاری برای ترویج
علوم شناختی باشند .اسفند ماه
سال جاری همزمان با برگزاری
هفتهآگاهیازمغزنخستینمسابقه
ملی مغز و شناخت برگزار میشود و
دانشجویانهمهمقاطعورشتههای
تحصیلی میتوانند در این مسابقه
بینرشتهایشرکتکنند.همچنین
دورههای اختیاری دو واحدی برای
آشناییدانشجویانباعلومشناختی
برای رشتههای روانشناسی،
پزشکی،علومپایهوفنیومهندسی
راهاندازیکردهایم.

5

مغز و شناخت برنامه دیگری است
که با کمیته دانشجویی ستاد به
صورت مشترک انجام میشود .در
این طرح دانشآموزان  70مدرسه
کشور با حضور دانشجویان نخبه
با علوم شناختی آشنا میشوند.
همچنین روزنامه دیواریهایی در
سطح مدارس نصب و بروشورهایی
توزیع میشود و برپایی نمایشگاه
عکس و اینفوگرافی در مدارس از
دیگر برنامههای کمیته است .البته
در همین راستا مسابقاتی با موضوع
علوم و فناوریهای شناختی در
مدارس برگزار میشود .همچنین
باشگاه مغز نیز ایدهای از این کمیته
است که بهزودی راهاندازی میشود
تا دانشآموزان در فضای مجازی
با حوزه مغز ،شناخت ،فناوریهای
شناختیوفعالیتهایدانشآموزی
حوزه شناختی در دنیا آشنا شوند.

باشگاه مغز راهاندازی
6
میشود
سورنا  ،3بلندقامتترین
ربات انسانمنا در عرصه
جهانی
سینا توکلی ،دبیر کمیته
دانشآموزی ستاد توسعه علوم و
فناوریهایشناختیمعاونتعلمی،
دربارهفعالیتهایاینکمیتهگفت:
مدرسه تابستانی علوم شناختی
یکی از برنامههایی است که شهریور
ماه با حمایت این کمیته در دانشگاه
شهید بهشتی برپا میشود که در
آن بیش از  50دانشآموز به مدت
یک هفته در کالسهایی که در
حوزههای مختلف علوم شناختی
است ،آموزش میبینند .سفیران

ربات سورنا  3به دعوت مدیر
نمایشگاه اتوماتیکای آلمان در این
نمایشگاه نیز به نمایش درآمد و
مورداستقبالشدیدبازدیدکنندگان
قرار گرفت .نمایشگاه اتوماتیکا یا
نمایشگاه اتوماسیون و رباتیک
مونیخ ،اولین نمایشگاه بینالمللی
تجاری در این صنعت است که
بازدیدکنندگان میتوانند از تمامی
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اخبار داخلی

بخشها و شاخههای رباتیک
و سیستمهای اتوماتیک بازدید
کنند .در اواخر سال  94نیز مدیر
نمایشگاهاتوماتیکایآلمانطییک
دعوتنامه رسمی از سازندگان ربات
انساننمای سورنا  3برای حضور در
هفتمیننمایشگاهجهترونماییاز
دستاوردهایپورتفولیورباتیکمرکز
سیستمها و فناوریهای پیشرفته
دانشگاه تهران دعوت به عمل آورد.
ربات سورنا  3در مدت
برگزاری نمایشگاه در بخش
 Demonstration Parkاین
نمایشگاه قابلیتهای خود را به
صورت زنده اجرا کرد و مورد
استقبال شدید بازدیدکنندگان
از نمایشگاه قرار گرفت .در روز
نخست نمایشگاه نیز تیم سورنا
نشست مشترکی با بخش رباتیک
انستیتو فرانهوفر آلمان داشت که
هیئتی از طرف این موسسه از
ربات انساننمای سورنا  3بازدیدی
داشتند و ساخت این ربات را گامی
بزرگ در زمینه ساخت و راهاندازی
رباتهای انساننما دانستند و
پیشنهاد همکاریهای مشترک
میان دو مرکز را مطرح کردند.
بازدید انجمن رباتیک اتحادیه
اروپا از ربات سورنا  3و پوشش
خبری رسانهها از قابلیتهای ربات
مانند راه رفتن ،اجرای حرکات
نمایشی ،تقلید حرکات فرد مقابل
و تشخیص چهره افراد از دیگر
دستاوردهای این نمایشگاه برای
تیم سورنا بود.این ربات جدیدترین
نسل از ربات است که با قد 193
سانتیمتر و وزن  90کیلوگرم
بلندقامتترین ربات انساننما در
عرصه جهانی است.

7

دومین اینوتک سالمت آبان
ماهامسالبرگزارمیشود

رویداد ملی اینوتک سالمت ،رویداد
مهمکارآفرینیوفناوریاختصاصی
حوزه سالمت است که برای دومین
بار در کشور به دنبال حرکت موفق
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در
برگزاری نخستین رویداد اینوتک
سالمت ،با مشارکت مرکز رشد
فناوری سالمت ابنسینا ،جهاد
دانشگاهی ،مرکز رشد سالمت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
و مرکز رشد تجهیزات پزشکی
توانبخشیوانداممصنوعیدانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،در
تهران به مدت سه روز برگزار
خواهد شد .این رویداد با حضور
هستهها و شرکتهای فناور،
دانشجویان و تیمهای عالقهمند به
کارآفرینی و دارای ایده ،اشخاص
سیاستگذارحوزهسالمت،مدیران
موفق شرکتهای دانشبنیان،
شرکتهای بازارساز حوزه سالمت،
سرمایهگذاران خطرپذیر ،مدیران
مراکز رشد سالمت و پارکهای
علم و فناوری حوزه سالمت برگزار
میشود .هدف اصلی از برگزاری این
رویداد ملی ،شکلگیری و توسعه
اکوسیستم کارآفرینی در حوزه
سالمتاستوکارگاههایمختلفی
با عناوین ارزشگذاری ایده و
محصول،مبانیفرایندتجاریسازی،
برنامه کسبوکار و طرح توجیهی و
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دفاع از آن و غیره نیز در این رویداد
ملی برگزار میشود .نمایشگاه
جانبی نیز در اینوتک سالمت
برپا میشود که در این نمایشگاه
صندوقها و سرمایهگذاران
خطرپذیر ،شرکتهای مشاوره و
مدیریت ،مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری ،فنبازارها و نهادهای
بازارساز حضور دارند .و هدف از
نمایشگاه جانبی شبکهسازی و
ارتباط بین اعضای اکوسیستم
کارآفرینی است که این امر باعث
همافزایی این مجموعهها با یکدیگر
خواهدشد.

8

آزمایشگاههای برتر کشور
شناختهشدند

با انجام دومین دوره ارزیابی
مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی براساس
عملکرد مراکز عضو در سال،1394
آزمایشگاههایبرترعضواینشبکه
آزمایشگاهی شناخته شدند .در
این رتبهبندی« ،مرکز پژوهش
متالورژی رازی»« ،مرکز تحقیقات
فراوری مواد معدنی ایران» و
«مجموعه آزمایشگاههای جامع
تحقیقاتوداروسازیدانشگاهعلوم
پزشکی شهید بهشتی» به ترتیب
رتبههای اول تا سوم را به خود
اختصاصدادند.
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم
زیستی جهاد دانشگاهی ابنسینا،

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران ،پژوهشگاه مواد و انرژی،
آزمایشگاههای دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،مجموعه آزمایشگاههای
متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی
واحد صنعتی شریف ،آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
و آزمایشگاههای دانشگاه اصفهان،
ب ه ترتیب در رتبههای چهارم تا
دهم آزمایشگاههای برتر شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
قرارگرفتند.اینرتبهبندیبراساس
دستورالعمل ارزیابی عملکرد
آزمایشگاههای شبکه و با توجه
به سه شاخص اصلی «مشتری
مداری»« ،میزان کارکرد» و
«میزان همکاریهای شبکهای»
انجام میشود .هدف از این ارزیابی
و رتبهبندی آزمایشگاههای عضو
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی براساس شاخصهای
کمی و کیفی در بخش خدمات
آزمایشگاهی ،ایجاد انگیزه و
تشویق آنها به منظور افزایش
کمی و بهبود کیفیت خدمات
است .فراخوان طرحهای پژوهشی
مشترک ایران و روسیه تمدید شد
با توجه به درخواستهای متعدد
دریافتشده از سوی پژوهشگران،
مهلتارسالفرمهایهمکاریهای
علمی و فناوری ایران و بنیاد
پژوهشهای بنیادی روسیه تا روز
پنجشنبه 18شهریورماه 95تمدید
شد .الزم به ذکر است ،پیرو برنامه
اجرایی امضاشده توسط روسای
صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی
علم ایران) و بنیاد پژوهشهای
بنیادی روسیه ( ،)RFBRاین

دو بنیاد از طرحهای مشترک
پژوهشگران ایرانی و روسی
حمایت میکنند .بر این اساس،
حوزههای علمی مورد حمایت
ریاضیات ،شیمی ،علوم مواد ،علوم
اعصاب ،فیزیک هستهای ،علوم
زمین (با تاکید بر دریای خزر و
قطب جنوب) ،علوم زیستی ،علوم
انسانی و اجتماعی ،مبانی علوم
مهندسی ،علوم فضایی و کامپیوتر،
نرمافزار و شبکههای فناوری
اطالعات و ارتباطات هستند که
طی این فراخوان حداکثر  12طرح
پژوهشی پذیرفته خواهد شد و
بودجه طرحها بر اساس پیشنهاد
مجریان و طبق هزینههای هر طرح
تصویب خواهد شد .پژوهشگران
اصلی هر طرح میبایست از
اعضای هیئت علمی مراکز علمی
و پژوهشی ایران و روسیه باشند.
عالقهمندان میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر به سایت صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونتعلمیمراجعهکنند.

9

شناسایی و توامنندسازی
رسآمدانهرنی

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

از چنین نعمتی مرحوم نبوده
و نخواهد بود .او نخبگان را در
رشد و تعالی جامعه ،پیشقراوالن
پیشرفت و توسعه کشور نامید و
افزود :آنچه در شرایط موجود باید
مورد توجه قرار گیرد ،فراهم کردن
بستر مناسب برای اثرگذاری ،بروز
استعدادها و قابلیتهای این افراد
در چهارچوب گفتمان نظام و در
جهت پیشرفت و اعتالی کشور
است .الستی تعریف دقیق ،منطقی
و کارشناسانه از نخبه و مستعد
برتر هنری را پیشنیاز شناسایی
و تواناسازی این افراد عنوان کرد و
گفت :طبق آییننامه ،مستعد برتر
هنری فردی است با استعدا د ويژه
كه فعاليتهای هنری او نشا ن از
آتيه درخشان هنری داشته باشد.
ولی الزم است اين استعداد به مدد
لطفالهی،تالشفردیوپشتيبانی
مراجع ذیربط ،هرچه بيشتر از
قوه به فعل درآيد تا به «سرآمد
هنری» تبديل شود .این آثار هنری
باید متعهدانه و اخالقمدارانه و در
چهارچوب گفتمان نظام اسالمی
باشد و شرایط سنی  15تا 40سال
است .آثار چنین فردی باید به دو
مزیتنوآوریوخالقیتمزینباشد.
معاونفرهنگیبنیادملینخبگانبه
حوزههای هشتگانه هنری اشاره
کرد و گفت :طبق آییننامه کارنامه
افراد در دو رده مستعد برتر و سرآمد
هنری در هشت حوزه «هنرهای
نمایشی»« ،هنرهای تجسمی»،
«هنرهایسینمایی»«،موسیقی»،
«هنرهای سنتی»« ،صنایع
دستی»« ،معماری و شهرسازی»
و «هنرهای چندرسانهای» مورد
بررسیقرارمیگیرد..
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گفتوگو ب� ت
دک� یم�جالل ی ن
الد� کزازی

گفتوگو

زبان پارسی در شعر کمتر آسیب
دیده است
 نعـیمه جـاویدی 
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دلبسته است و عالقهمند به زبان
پارسی ،تا جایی که با شیوه خاص
سخن گفتنش در ذهن مردم
به یاد آورده میشود .میگوید
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 کتابها و متون پژوهشی،
تاریخی و زبانشناسی .اما شمار
کتابهای مربوط به شاهنامه
فرودسی کمی چشمنوازتر
است .دکتر میرجاللالدین
کزازی ،مدرس زبان و ادب
پارسی در دانشگاههای داخلی
و خارجی ،شاهنامهپژوهی
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 ،گفتوگو کردیم.

 سـخنها دربـاره اینکـه روزگاری زبان
فارسـی زبان علـم و دانش بوده ،بسـیار
اسـت ،آیـا ایـن تنهـا قابلیت ایـن زبان
بـوده؟ دیگر امتیازهـای زبان فارسـی را
چـه میتوان دانسـت؟
اگـر بخواهیـم پاسـخی سـنجیده و دانشـورانه
بـه ایـن پرسـش بدهیم ،آن پاسـخ این اسـت.
هیـچ زبانـی از پیـش زبانـی کـه در زمینـهای
شایسـتهای و برتـری داشـته باشـد ،نیسـت.
ایـن برتـری و شایسـتگی انـدک انـدک در پی
کاربـرد زبـان ،فرادسـت میآیـد .اگـر زبانـی
را زبـان دانـش مینامیـم ،از ایـن روی زبـان
دانـش شـده کـه آن را در ایـن زمینـه بیشـتر
بـه کار گرفتهانـد .زبـان فارسـی هـم از همین
آییـن و قانونمنـدی پیـروی میکنـد .در
روزگاران شـکوفایی شـهرآیینی (تمدن) ایرانی
و درخشـش فرهنگ ایـران ،زبان پارسـی زبان
جهانـی بـوده اسـت .در زمینههـای گوناگـون
کاربـرد داشـته ،امـا در یـک زمینـه برتریـن
زبـان جهـان گردیـده اسـت .در آفرینـش
هنـری یـا ادب سـخن .بهویـژه در سـخن در
پیوسـته یا شـعر .هیـچ زبانی را شـما در جهان
نمیتوانیـد یافـت کـه از ایـن دیـد همسـنگ،
همتـا و همتـراز زبـان پارسـی باشـد .برتریـن،
گرانمایهتریـن شـاهکار ادب جهـان در ایـن
زبـان پدیـد آمـده اسـت ،چـرا؟ زیـرا زبـان
فارسـی بیـش از زبانهـای دیگـر در آفرینـش
هنـری بـه کار گرفتـه شـده .ایـن نکتـه هـم
در جـای خـود پذیرفتنـی اسـت که پـارهای از
زبانهـا شـاید آمادگی و شایسـتگی بیشـتر در
زمینـهای داشـته باشـند .زبـان فارسـی چـون
زبانـی اسـت کـه بسـیار از دیـد زبانشناسـی
تاریخـی پیشـرفته و پویـا ،بیشـتر آفرینـش
هنـری و زیباشـناختی را میشایسـته اسـت و
میشـاید ،زیـرا ایـن زبـان بهآسـانی میتوانـد
با پسـند و تـوان آفرینندگی سـخنور هماهنگ
و همسـاز شـود .ناگفتـه پیداسـت هنگامی که
شـکوفایی فرهنگـی و درخشـش شـهرآیینی
میپژمـرد ،کاسـتی میگیـرد و زبـان هـم
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شـکوفایی و توانمنـدی پیشـین خـود را بـه
نمـود نمیتوانـد آورد.
 مـا دانشـمندان پارسـیزبان بسـیاری
هـم داریم کـه در جهـان شـهرت دارند.
نمونـهای از ایـن درخشـش ،تـوان و
تواناییهـای دانشـمندان و زبان پارسـی
از دیـد شـما کدام اسـت؟
سخن در این است که زبان پارسی ،زبان دانش
هم میتواند بود .نمونهای برای شما بیاورم.
دانشور نامبردار ایرانی ،بوریحان بیرونی ،کتابی
در دانش اخترشماری به
زبان پارسی نوشته است
با نام تازیکانه «ال َتّفهیم
وائل صناعة ال َتّنجیم»
ترجمان هم یکی ِلَ ِ
از سرچشمههای خب ،این کتاب کتابی
سستی و است دانشورانه ،یکی از
ت ُنکمایگی در دانشهای میتوان گفت،
زبان کنونی پارسی فنی در آن روزگار .بیشتر
شدهاست .زیرا هم از اینگونه به زبان
هر کس با زبان پارسی نوشته نشده بوده،
بیگانه آشناست ،اما بوریحان توانسته است
میتواند انگاشت زبان پارسی را به شیوهای
که ترجمان نیز نهتنها بسنده ،میتوان
هست .ترجمانی ،گفت ،شایسته و پسنده
از دید من کاری در این زبان به کار بگیرد.
است بارها دشوارتر واژهها زیبا ،رسا ،روشن،
و باریکتر از دلانگیز برای واژههای
نویسندگی ویژه(اصطالحات) در این
کتاب ،نخستبار به کار
برده شده است.
 در ایـن روزگار چگونـه میتـوان
درخشـش و جایـگاه زبـان پارسـی را
حفـظ کـرد؟
بازگشـت شـهرآیینی یـا فرهنـگ پیشـین از
نگاهـی فـراخ ،شـدنی و انجامپذیـر نیسـت،
امـا میتـوان درخشـش و شـکوه فرهنـگ و
شـهرآیینی گذشـته را همـواره بازگرداند .زمانه
همـواره در گـذر اسـت .رنگهـا ،ریختهـای
گوناگـون مییابـد .از همیـن روی نمودهـای
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فرهنگـی و چگونگـی شـهرآیینی میتوانـد
دگرگـون شـود ،هرچنـد گوهـره و جانمایـه
و شـالودههای فرهنـگ همچنـان برجـای
میماننـد .میتـوان گفـت فرهنـگ ،زیبارویـی
اسـت دلربـای کـه هـر دم میتـوان جامـهای
دیگرگـون بـر تـن کند ،یا خـود را به شـیوهای
دیگـر بیارایـد .آنچـه دگرگـون میشـود ،این
زیبـاروی نیسـت .جامـه ،شـیوه و آراسـتگی
اوسـت .امـا اگـر آن زیبـاروی خـود بپژمـرد،
فـر و فـروغ زیبایـی بیبهـره
بیافسـرد و از ّ
بمانـد .پیداسـت کـه نمیتـوان او را دیگـر بـار
بـه برنایـی و برومنـدی و بـه آیینـی زیبایانـه
پیشـین بازگردانـد.
 مـا بـا زبـان بهتـر تـا کردهایـم یـا
پیشـینیا نما ن ؟
اگـر همچنـان کالن و فراخ بنگریـم ،میتوانیم
بـر آن بـود کـه نیـاکان مـا بـا همـه فـراز و
فرودهایـی کـه زبـان فارسـی در درازنـای
تاریـخ خود داشـتهاسـت ،ایـن زبـان را گرامی
داشـتهاند ،کوشـیدهاند کـه آن را از گزنـد و
آسـیب برکنـار بدارنـد ،بـه همـان سـان در
توانمنـدی ،شـادابی و شـکوفایی آن بکوشـند.
اگـر چنیـن نمیبـود ،مـا امـروز نمیتوانسـتیم
بـر این زبـان شـیوای شـکرین سـخن بگوییم.
اندیشـههای 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 ،تلاش 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؟
همچنـان اگـر فـراخ بنگریم ،یکسـره آنـان را
در ایـن سسـتی و کوتاهـی گنـهکار نمیتوانیم
دانسـت .زیـرا زمانه ما زمانهای اسـت یکسـره
دیگرگونـه .زمانه آسـیمگی ،شـتاب و بیزمانی
اسـت .ایـن پدیـده نهتنهـا در ایـران کـه در
سراسـر جهـان زیانبـار بوده اسـت .بـه آنچه

نیـاز بـه آرامش ،درنگ و زمان دارد تا بشـکفد،
مایـه بگیـرد ،بپـرورد ،زیـان رسـانده اسـت.
امروزیـان بیآنکـه خـود بهدرسـتی بداننـد
چـرا ،میکوشـند کـه هـر کاری را در کمترین
زمانـی کـه میتـوان ،به انجام برسـانند .شـاید
ایـن تلاش در زمینههایـی نهتنهـا زیانبـار،
سـودمند نیـز باشـد .امـا در آنچه بـه فرهنگ
به جهـان مینـوی و درونی آدمـی بازمیگردد،
بیگمـان زیانبـار اسـت و آسیبرسـان .از آن
میـان زبـان نیـز ترجمـان اندیشـه و حالهای
درونـی اسـت .پایـگاه و پایبنـدان (ضامـن)
فرهنـگ ،منـش و چیسـتی آدمیان اسـت .این
شـتابزدگی و آسـیمگی زیان خواهد رسـانید.
 مصداقـی برای آسـیبهای این شـتاب
و آسـیمگی اگـر بخواهیـد بیاوریـد ،چه
خواهـد بود؟
برای نمونه ،امروز کسـی آن شـکیب و آن توان
را نـدارد که نامهای بنویسـد .پـس آنچه را در
نامـه میخواهـد نوشـت ،در پیامکـی کوتاه که
بـا زبانـی کـژ و مـژ ،نافرجـام و بیاندام نوشـته
میشـود ،به دیگری میرسـاند .خـب! از همین
نمونـه شـما میتوانید آشـکارا به ژرفای سـخن
راه ببریـد کـه چـرا مـن برآنم آسـیبی کـه به
زبـان از آن میـان زبان پارسـی در ایـن روزگار
میرسـد ،آسـیبی اسـت کـه میتـوان گفـت
برآمـده از ناچـاری تاریخـی اسـت .امـا ایـن
سـخن بـدان معنـا نیسـت که مـا بـه یکبارگی
تـن بـه ایـن ناچـاری در بدهیـم .ایـن ناچاری
میبایـد مـا را برانگیـزد تـا بکوشـیم ،زبـان در
نشـیب پژمردگـی ،بیکارگـی و نابـودی ننهـد.
میبایـد مـا را وادارد بـه یـاری زبـان بهویـژه
زبـان فارسـی کـه یکـی از دلآویزتریـن و
فرهنگیتریـن زبانهـای جهـان اسـت،
بشتا بیم .
 ایـن شـتاب ،دلسـوزی و تلاش بـرای
پاسـداری از زبـان پارسـی آغـاز شـده
اسـت ،یـا بایـد آغاز شـود؟
خوشـبختانه نشـانههای ایـن انگیختگـی و
افروختگـی در جامعـه ایرانـی دیـده میشـود،

بهویـژه در میـان جوانان .در این سـالیان بیش
از هـر زمـان ،ایرانیـان در پـی آنند کـه به زبان
پارسـی بگراینـد .میکوشـند کـه در نوشـتار و
گفتـار تـا آنجا کـه میتوانند از بـه کار گرفتن
وامواژههـا (واژههـای بیگانـه) بپرهیزنـد؛
واژههایـی کـه بـه هیـچ روی بـا نغزیهـا و
زیباییهـا ،بـا رسـاییها و روشـنیها ،بـا
شـورانگیزی و شـکربیزی و دلآویـزی زبـان
پارسـی سـازگار نمیتوانـد بـود.
 شـما طبعـی بـر سـرودن شـعر هـم
داریـد .بـه نظرتـان فارسـی در شـعر
بیشـتر آسـیب دیـده یـا نثـر؟
مـن اگـر بخواهم بـه هر روی پاسـخی بـه این
پرسـش شـما بدهـم ،میتوانـم گفت کـه زبان
پارسـی در سـرود و سـرواد یـا در شـعر کمتـر
آسـیب دیـدهاسـت تـا در سـخن پراکنـده یـا
نوشـته یـا نثـر .چرایی آن هـم بازمیگـردد به
اینکـه شـعر پیونـدی تنگتـر با پیشـینه زبان
پارسـی یـا ادبـی کـه در این زبـان پدیـد آمده
اسـت ،دارد .نثر بهویژه در زبان رسـانه بسـیار
به بیراهه رفته اسـت .از سـختگی و سـتواری،
از زیبایـی و دلآرایـی بیبهـر ه مانده اسـت.
 تسـلط به یک زبان دیگر بـرای مترجم
شـدن و ترجمه را کافی میدانید؟
ترجمـان هم یکی از سرچشـمههای سسـتی و
ت ُنکمایگی در زبان کنونی پارسـی شـدهاسـت.
زیـرا هر کـس با زبان بیگانه آشناسـت ،میتواند
انگاشـت کـه ترجمان نیـز هسـت .ترجمانی ،از
دیـد مـن کاری اسـت بارها دشـوارتر و باریکتر
از نویسـندگی .هر نویسـندهای که به بسـندگی
بـا زبانـی بیگانـه آشـنا باشـد ،ترجمـان نیـز
میتوانـد بـود ،امـا آن کـس که بـا زبـان بیگانه
آشناسـت ،امـا در زبان مادری خویش نویسـنده
نیسـت ،هرگز ترجمان نمیتواند شـد .خواسـت
مـن از ترجمانـی پیداسـت؛ ترجمانـی ادبـی
اسـت .پـارهای از کاربردهـای تاریـک ،ناسـاز،
نادرسـت در زبـان پارسـی برآمـده و مایه گرفته
از برگردانهای سسـت و خامدسـتانه است .من
نمونههـای بسـیاری میتوانم برای این سسـتی
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بیـاورم ،امـا چـون زمـان نیسـت ،از آن چشـم
میپوشـم.
 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 رسـانهای یا جسـتارها و کتابهای
خویـش بـه ایـن پرسـش پاسـخ دادهام .یـک
آبشـخور کـه خواننـده گرایـان بـه آگاهـی از
پاسـخ مرا فـراوان بـه کار میتواند آمـد ،کتاب
«آوایـی از ژرفـا» اسـت کـه گفتوگویـی
اسـت درازدامـان در پدیدارشناسـی زبـان
پارسـی .کمابیش همـه پرسـمانهای بنیادین،
پرسـشهای سـاختاری در ایـن گفت و شـنود
کاویـده و بررسـیده شـده اسـت .یکـی از آنها
نیـز همیـن پرسـش بنیادیـن اسـت کـه چـرا
میبایـد زبـان پارسـی را از وامواژههـا پـاس
بداریـم .مـن اگـر بخواهـم حتی سـخت کوتاه
ایـن پرسـش را پاسـخ دهم ،گفتوگـو برافزون
خواهد شـد.
 بـه نظـر میرسـد اگرچه نیاز بـه توجه
یکایـک مـا وجـود دارد ،امـا اهتمـام
نهادهـا الزامیتـر اسـت .موثرترین اقدام

و نهـاد از نظر شـما چیسـت؟
خـب در اینجـا بـاز بـه زمینـه دیگر میرسـیم
کـه آن هـم زمینهای گسـترد ه اسـت :چارهها و
راهکارهـای پاسداشـت زبـان پارسـی از گزنـد و
آسـیب .من تنهـا به یک راهکار بسـنده میکنم.
آن هـم این اسـت که مـا در آموزش دبسـتانی،
نخسـت و سـپس در آمـوزش دبیرسـتانی
بیشـترین زمـان و تـوان را به زبان پارسـی ویژه
بداریـم .اگـر نوآمـوز ،سـپس دانشآمـوز زبـان
پارسـی را بـه بسـندگی بیامـوزد بـا زیباییهـا
و دلنشـینیها و نوشـینیهای آن آشـنا شـود،
هـم تـوان آن را خواهـد یافـت کـه این زبـان را
درسـت و بهآییـن بـه کار گیـرد ،هـم بـه ایـن
بـاور خواهـد رسـید کـه هـر کـژی ،نابهنجاری،
آشـفتگی در کاربـرد این زبـان ،گزنـد گرانی به
آن میتوانـد رسـید.
 و سخن نهایی...
مـن در جسـتاری زبـان پارسـی را گوهـری
غلتـان و رخشـان داشـتهام کـه کمتریـن گرد،
کمتریـن خـراش در آن بـه نمـود میآیـد و
بـدان آسـیب میرسـاند .در سـنجش زبـان
پارسـی ،دیگـر زبانهـا بـه تختـه سـنگ
میماننـد کـه اگـر با یک پتـک بـر آن بکوبید،
پـارهای از آن فروبریـزد ،تختـه سـنگ چنـدان
نمـودی دیگرسـان و نازیبـا نخواهـد یافت .

برخی افتخارات دکتر میرجاللالدین کزازی
 جایـزه بهتریـن کتاب سـال بـرای ترجمه انه ایـد اثـر ویرژیل در
سال 1369
 جایـزه نخسـت پژوهشهـای 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 بزرگترین انجمن ادبـی و فرهنگی
یونـان ،پارناسـوس ،بهعنـوان برجسـتهترین ایرانی در گسـترش و
شناسـانیدن فرهنـگ و ادب یونان در سـال 1384
 پژوهشگـر برگزیـده در دانشـکده ادبیـات فارسـی و زبانهـای
خارجـی دانشـگاه عالمـه طباطبایی در سـال 1385
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مدارس فصیل خالقیت و ایده پ�دازی ت
فرص� ب�ای آموزش و شناخت

 پـوریا داسـمه ،محمـد رامـین باسـتان 
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گزارش

اهمیت خالقیت و تفکر در آموزش

چگونگـی موثـر کـردن فراینـد آمـوزش و
هـدف نهایـی آن کـه انتقـال علـوم ،مهارتهـا
و ارزشهاسـت ،یکـی از مهمتریـن دغدغههـا
در نظامهـای آموزشـی اسـت .ارتبـاط آمـوزش
بـا نمایـه پیشـرفت و توسـعه انسـانی و اقتصادی
جوامـع ،1اهمیـت ایـن موضـوع را دوچنـدان
میکنـد .یکـی از روشهـای آزمونشـده در
تحـول فراینـد آمـوزش ،سـوق دادن محیطهـای
آموزشـی بـه محلـی بـرای یادگیـری بـا تکیه بر
خالقیـت و مهارتهـای تفکـر اسـت کـه باعـث
افزایش بهرهوری آموزشـی در قیـاس با روشهای
سـنتی بر پایه حفظ و سـنجش خواهد شـد 2.در
این راسـتا ،یکـی از شـیوههای مرسـوم ،برگزاری
کارگاههایـی بـا محوریـت خالقیت و تفکر اسـت
کـه دارای اهمیـت باالیـی در نظامهای آموزشـی
خالقیتمحـور اسـت 3.امـروزه تاکید بسـیاری در
گنجانده شـدن عنـوان «خالقیـت» بهعنوان یک
موضـوع عمومـی درسـی 4و همچنیـن در دروس
تخصصـی رشـتههایی همچـون هنـر ،علـوم و
مهندسـی 5،6،7وجـود دارد.
در کشـور عزیـز مـا ایران نیز گرچه لـزوم آموزش
خالقیـت سالهاسـت کـه از رصـد تالشگـران و
پژوهشگـران فعـال در ایـن عرصه پنهـان نمانده
اسـت ،با وجـود تالشهای قابل توجه انجامشـده،
ادغـام خالقیـت در آمـوزش حداقل از سـه منظر
همچنـان در وضعیتـی غیرمطلـوب قـرار دارد.
نخسـت آنکـه مهارتهـای تفکـر ،از جمله تفکر
خلاق ،بیـش از آنکـه به چشـم نیـازی ضروری
بـرای افزایـش کیفیـت آمـوزش و بـه تبـع آن
نـوآوری و شـکوفایی اقتصـادی نگریسـته شـود،
مفهومـی فانتـزی تلقـی میشـود کـه عمومـا بـا
اجـرای برنامههایـی از قبیـل «نجات تخـم مرغ»،
«پـل ماکارونـی»« ،سـازههای کاغـذی» و غیـره
متـرادف میشـود .دوم ،بهنـدرت از روشهـای
تدریـس خلاق در آمـوزش رسـمی بهـره گرفته
میشـود و سـوم آنکـه ،آمـوزش بسـیاری از
مهارتهـا نظیر تفکـر منطقـی و تحلیلی فرصت
الزم را در نظـام آموزشـی نمییابند .بدیهی اسـت
هرگونـه تلاش دانشبنیـان در راسـتای موثـر و
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خلاق کـردن آمـوزش از اهمیتـی بسـزا در ایـن
میـان برخوردار اسـت.

معرفـی مـدل مـدارس فصلـی خالقیـت و
ایدهپـردازی

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،بنیـاد نخبـگان
اسـتان فـارس با همکاری جمعی از اسـتعدادهای
برتر اسـتان بـرای آمـوزش مهارتهای مـورد نیاز
دانشآمـوزان مقطـع متوسـطه از جمله خالقیت
و تفکـر اقـدام بـه طراحی مـدل «مـدارس فصلی
خالقیـت و ایدهپـردازی» بـر پایـه آمـوزش
فعالیتمحـور و پروژهمحـور 8کـرد ،کـه بـه لطف
خداونـد متعـال از تابسـتان سـال  1394تـا
کنـون ایـن برنامـه در شهرسـتانهای کازرون و
جهـرم اجرایـی شـده و در بهـار سـال جـاری در
شهرسـتانهای بسـیاری از جملـه اقلید ،آبـاده و
فیروزآبـاد اجرایـی خواهـد شـد.
در ایـن برنامه کـه در چهار مرحله اجرا میشـود،
در قالـب آموزشهـای کارگاهـی ،مسـابقات
خالقیـت ،بازدیدهای علمی و نشسـت بـا جوانان
موفـق اهـداف زیـر دنبـال میشـود:
 -1آشـنایی مخاطبان با تفکر خلاق و روشهاى
تقویت خالقیت
 -2تمرین کار گروهى و مشارکت در ایدهپردازى
 -3آشنایى با مبانى حل مسئله
 -4آشنایى با روشهاى ارزشگذارى ایدهها
 -5آشـنایى بـا تفکـر تحلیلـى و تصمیمگیـرى
منطقى
 -6خودتنظیمى و مدیریت شخصى
 -7مدیریت پروژه و زمان
 -8تقویت هوش اجتماعى
 -9آشـنایى بـا پژوهش علمـى و گزارشنویسـى
علمى
 -10افزایـش روحیـه و انگیـزه تلاش علمـی در
دانشآمـوزان
 -11همچنیـن زمینهسـازی بـرای تاثیرگـذاری
اسـتعدادهای برتـر در جامعه
 -12توضیحات پیرامون مراحل برنامه
همانطـور که پیشتر گفته شـد ،مدرسـه فصلی

در چهـار مرحلـه برگزار میشـود کـه توضیحات
خالصـه ایـن مراحل به شـرح زیر اسـت:
الف) در مرحله نخسـت از ایـن طرح ،دانشآموزان
فرصـت ایـن را خواهند یافت تا با نخبگان اسـتان
کـه بهعنـوان مـدرس بـه ایـن مـدارس اعـزام
خواهنـد شـد ،بـه گفتوگـو بپردازند .بـه صورت
عملی این مدرسه شـامل کارگاههایی با محوریت
ایدهپردازی ،خالقیت ،تفکر و مستندسـازی علمی
خواهـد بـود .به صـورت مـوازی دانشآمـوزان در
مسـابقات و بازیهای خالقیت که برگـزار خواهد
شـد ،شـرکت میکننـد و بـه تفکـر و خالقیـت
عملی در محیطی با نشـاط خواهنـد پرداخت .در
انتهـای ایـن مرحله از مدرسـه فصلـی پروژههایی
از قبیـل دفترچـه ایـده بـه دانشآمـوزان معرفـی
خواهـد شـد و دانشآمـوزان فرصـت خواهنـد
داشـت بـا انجـام ایـن پروژههـا بـرای شـرکت در
مرحلـه دوم طرح آماده شـوند( .در پروژه دفترچه
ایدههـا دانشآمـوزان بـرای تمرین مشـاهدهگری
و ایدهپـردازی 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 ایدههایـی را کـه برای حل
هر کدام از مشـکالت به ذهنشـان میرسـد ،درج
میکنند).
ب) در مرحلـه دوم ،دانشآموزانـی کـه موفـق بـه
انجـام درسـت و تحویل پروژه شـدهاند ،بـه اردوی
شـیراز دعـوت خواهنـد شـد و ضمـن آشـنایی با
مهارتهـای پیشـرفتهتر در راسـتای آموزشهای
مرحلـه نخسـت ،بازدیدهـای متنوعـی را از مراکز
علمـی و فرهنگـی شـیراز تجربـه خواهنـد کـرد.
در پایـان اردو نشسـتی با شـرکت نخبـگان موفق
اسـتان و دانشآمـوزان ترتیب داده خواهد شـد تا
دانشآمـوزان از نزدیک با شـرح موفقیت نخبگان
آشـنا شـوند .بعد از اتمام این مرحله دانشآموزان
بـا کار روی ایدههـای خـود به نـگارش یک طرح
توجیهـی (پروپوزال) علمی برای به ثمر نشسـتن
*
ایـن ایدههـا خواهنـد پرداخت.
ج) در مرحلـه سـوم علاوه بـر ارائـه آموزشهـای
تکمیلـی ،طرحهـای توجیهی برگزیده شناسـایی

خواهنـد شـد و مبلغـی بهعنـوان پژوهانـه بـرای
عملـی شـدن آنها بـه دانشآموزان اعطـا خواهد
شـد .همچنیـن بنیـاد بـرای هـر طـرح توجیهی
برگزیـده یکـی از نخبـگان اسـتان را بهعنـوان
«دوسـت علمی» معین خواهد کـرد .دانشآموزان
کار روی طـرح را تا نهایی شـدن آن تحت نظارت
ایـن دوسـت علمـی در مـدت  6تـا  9مـاه پیـش
خواهنـد بـرد .علاوه بـر ایـن ،برگزیـدگان دیگـر
پروژههـای مرحلـه دوم بـا گذرانـدن آموزشهای
تکمیلـی در رابطـه بـا اسـتعداد شناساییشـده
متناسـب با پروژه انجامشـده در ارتباط با دوسـت
علمـی مرتبـط قـرار خواهنـد گرفـت( .در ایـن
مرحله از پتانسـیل پژوهشسراها به نحو مقتضی
اسـتفاده خواهد شـد).
د) در مرحله نهایی نمایشـگاهی از دسـتاوردهای
دانشآمـوزان ترتیـب داده خواهـد شـد و
دانشآمـوزان پژوهشهـا و دسـتاوردهای خـود را
در ایـن نمایشـگاه عرضه خواهند کـرد .همچنین
بـه برگزیـدگان بورسـیهای تحصیلـی و عنـوان
سـفیر فرهنگـی مـدارس فصلـی اعطـا خواهـد
شـد .دانشآموزانـی کـه بهعنوان سـفیر فرهنگی
منتخـب شـدهاند ،میبایسـت بـرای دارا بـودن
ایـن بورسـیه بـه ارائـه خدمـات عامالمنفعـه در
شهرسـتان و اسـتان همـت بگمارنـد.

منونهای از گزارش نتایج بهدستآمده

یکـی از فرصتهایـی که برگزاری مـدارس فصلی
خالقیـت و ایدهپـردازی در اختیـار پژوهشگـران
و رصدگـران آمـوزش میگـذارد ،امکان شـناخت
اسـتعدادها ،عالیـق و موضوعـات مـورد توجـه یا
اغفـال دانشآمـوزان و همچنیـن پیادهسـازی
روشهـای مطالعاتـی در ایـن راستاسـت .در
اینجـا بـه اختصار بـه معرفی یک مطالعـه آماری
در مدرسـه تابسـتانه خالقیـت و ایدهپـردازی
شهرسـتان کازرون (مرداد ماه  )1394میپردازیم.
همانطـور کـه در پیـش گفتـه شـد ،یکـی از
پروژههـای دانشآمـوزان در پایان مرحله نخسـت
اینسـری از مـدارس بـرای راهیابـی بـه مرحلـه
دوم ارائـه دفترچـه ایدههاسـت .بهطـور کلـی 25
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج 43

دفترچـه بـه بنیـاد نخبگان اسـتان فارس ارسـال
شـد .این دفترچههـا روی هم شـامل  431ایده با
میانه  17.9ایده در دو هفته اجرا شـدن این طرح
بـود .بنابرایـن میتـوان بیـان کـرد که بـه صورت
میانگیـن هـر روز یک مشـکل رصد شـده و برای
آن راهحـل ارائه شـده اسـت .برای بررسـی هرچه
بهتـر مشـاهدات و ایدههای مطرحشـده برای حل
مشـکالت مـورد مشـاهده ،تمامی ایدههـا با چهار
معیار پنج قسـمتی سنجیده شـدند که عبارتاند
از :الـف) مقیاس تاثیـر ایده (.1شـخص .2خانواده
.3شـهر .4کشـور .5جهان)
ب) زمینـه ایـده (.1تکنولـوژی و مهندسـی
.2سلامت و بهداشـت .3علـوم طبیعـی و ریاضی
.4معـارف و علـوم انسـانی .5هنـر)
ج) انجامپذیـری (.1بدیهـی .2آسـان .3متوسـط
.4سـخت .5غیرممکـن)
د) پردازش ایده (.1مشـاهده صرف مشکل .2بیان
مبهم .3بیان شـفاف  .4اسـتفاده از شماتیک برای
انتقـال پیغام  .5مطالعه و تحقیق ابتدایی).
جـدول  1درصدهـای هـر قسـمت ( 1تـا  )5را

بـرای هـر معیـار نمایـش میدهـد .در مـورد
معیار مشـاهده مشـکل ،توزیع نسـبتا متناسبی
بیـن مشـاهدات انجامشـده در مـورد مشـکالت
شـخصی تـا مشـکالت عمومـی وجـود دارد.
حـال آنکـه بیشـتر دانشآمـوزان تمایـل بـه
مشـاهده مشـکالت عمومیتـر را از خود نشـان
دادهانـد .همانطـور کـه در معیـار زمینـه ایـده
نشـان داده شـده اسـت ،زمینـه مهندسـی (48
درصـد) و بعـد از آن زمینـه علـوم انسـانی (28
درصـد) بیشـترین و زمینههای هنر و پزشـکی-
بهداشـت -سلامت بـا  3و  7درصـد کمتریـن
زمینـه ایدههـا را بـه خـود اختصـاص دادهانـد.
در مـورد معیـار انجامپذیـری 48 ،درصـد
دانشآمـوزان ایدههـای آسـان و  32درصـد
آنهـا ایدههـای متوسـط (پیچیدهتـر از منظـر
اجـرا) را ارائـه کردهانـد .ایدههـای بدیهـی و
غیرممکـن تنهـا  3درصد تمام ایدهها را شـامل
شـدهاند .درنهایـت و در معیـار پـردازش ایـده
 72درصـد شـرکتکنندگان توانسـته بودنـد
ایدههـای خـود را شـفاف بیـان کننـد.

مقیاس

پردازش ایده

انجامپذیری

زمینه

مشاهده مشکل

1

%3

%3

%48

%12

2

%21

%48

%7

%17

3

%72

%32

%14

%23

4

%3

%14

%28

%18

5

%1

%3

%3

%30

جدول  .1درصد نمرههای  1تا  5هر معیار در ایدههای دانشآموزان

همانطور که بیان شد ،یکی از فرصتهایی که
مدارس فصلی خالقیت و ایدهپردازی در اختیار
برنامهریزان آموزشی میگذارد ،رصد میزان توجه
دانشآموزان به موضوعات گوناگون است که
طبیعتا امکان برنامهریزی و پوشش نقصانهای
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موجود را فراهم میآورد .برای مثال با توجه به
جدول  ،1آمار کم ایدههای مطرحشده در زمینه
پزشکی-بهداشت-سالمت یکی از نکات قابل
توجه است که نیازمند برنامهریزی برای پوشش
در برنامههای آتی است.

چشمانداز

بهطور خالصه از نکات قابل توجه و نتایج قابل
انتظار این طرح میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
تحت پوشش قرار گرفتن ساالنه نزدیک به 1000
دانشآموز در قالب این طرح در استان
طراحی سیستم مشاورههای تخصصی (تحت
عنوان دوست علمی) برای دانشآموزان در حوزه
استعدادهایایشان
آشنایی عملی دانشآموزان با مهارتهای پایهای و
تاثیرگذار در همه مراتب زندگی فردی و اجتماعی
حضور افراد موفق و مستعد در شهرستانهای استان
و حرکت به سمت عدالت آموزشی و تمرکززدایی از
فعالیتها در مرکز استان
آشنایی دانشآموزان با افراد موفق و الگوسازی از
این افراد برای دانشآموزان
ترویج ارزشهایی مانند کتابخوانی ،کارگروهی،
تفکر ،دانشاندوزی و ...میان دانشآموزان
ایجاد گروههای مدرسین از میان نخبگان و
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
مدارس فصلی خالقیت و ایدهپردازی در ایجاد
فضایی دوستانه برای تفکر و بروز خالقیت ،درگیر
شدن دانشآموزان در یک فرایند حداقل یک ساله
و آشنایی با طیفی از مهارتهای ضروری برای
زندگی مسئوالنه و ممتاز ،آشنایی دانشآموزان با
استعدادهای برتر هر استان و برعکس در جهت
ایجاد زمینه تاثیرگذاری مستعدان در جامعه ،این
طرح ظرفیت آن را دارد که بهعنوان طرحی ملی
برای شکوفایی هرچه بیشتر استعداد دانشآموزان
و ایجاد فضایی حمایتی برای این گروه بهره
جست .
پینوشت:
* عالوه بر پروپوزال در مرحله دوم پروژههای
دیگری از جمله نگارش سفرنامه ،کتابخوانی با
محوریت یک کتاب معرفیشده از سوی بنیاد

و ...نیز برای دانشآموزان تعریف و بر اساس آن
دیگر استعدادهای دانشآموزان مورد ارزیابی قرار
میگیرد و در مراحل بعدی برای رشد استعدادهای
شناساییشده دانشآموزان برنامههای متنوعی اجرا
خواهد شد.
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اکر� ب� متخصصان یا� نا�
گفتوگو ب� آسیه حا�
مد� ب ز�رگت� ی ن� وبسایت ی
ت ،ی
گفتوگو

نخبگان ما دانش دارند ،اما مهارت نه
 بهـاره بدیـعی 

عکسها :آسیه جهانآرا
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میخواهد روزی برسد که
ایرانتلنت ،گوگل نیروهای
متخصص ایرانی شود .خودش بر
اصالح افراد متخصص تاکید دارد و
میگوید لفظ کارجو را به کار نبرم،
چراکه بسیاری از ایران تلنتیها
بیکار نیستند ،بلکه به دنبال
کار ایدهآلشان میگردند .انگیزه
اولیهاش نه مالکیت یک وبسایت
یا کارآفرینی در هر حوزهای ،که
تاثیرگذاری روی جامعه ایران
بوده است .خودش میگوید:
«میخواستم ببینم آسیه حاتمی
چه کار برای جامعهاش میکند».
او را حوالی ساعت  11در دفتر
شرکت ایرانتلنت مالقات میکنم.
چند دقیقه منتظر مینشینم و
آسیه حاتمیلبخندزنان وارد اتاق
کنفرانس میشود .کارآفرینی که
استارتآپ او  35کارمند دارد
و پلی میان متخصصان ایرانی و
شرکتهای کوچک و بزرگ ساخته
است .آسیه حاتمیکه حاال 36
ساله است ،در دانشگاه امیرکبیر
مهندسی پلیمر خوانده و دورههای
آموزشی زیادی را در کشورهای
دور و نزدیک گذرانده است .قریب
به  14سال پیش حرف از استخدام
آنالین را در کشور پیش میکشد.
تا آن زمان بزرگترین مرجع
کاریابیاش دوستان و آشنایان
بوده است و امروز رزومه بیش
از  700هزار متخصص ایرانی در
وبسایت او جا خوش کردهاند.

 قبل از هر چیز بگویید ایدهای به نام
ایرانتلنت چگونه متولد شد؟
حتما شما هم میدانید که وقتی آدمها
استارتآپی را راهاندازی میکنند ،روز اول
تصوری ندارند که مثال  10سال بعد کجا هستند.
استارتآپها برآمده از مجموعهای از آرزوها و
رویاها هستند؛ ایدههایی که از دغدغههای ما
برگرفته شدهاند و خودآگاه یا ناخودآگاه ما را در
مسیر خاصی پیش میبرند .در آن زمان از یک
چیز مطمئن بودم ،آن هم اینکه میخواستم
چیزی بیافرینم .همیشه از خلق کردن لذت
میبردم ،از همان روزگار مدرسه که بچهها را
مجبور به بافتنی بافتن و نقاشی میکردند ،من
دوست داشتم همه این کارها را انجام دهم ،چون
همه را همراستا با آفرینش میدیدم.
جدای از اینها ،این دغدغه را داشتم که کمکی
به اشتغال کشور بکنم .وقتی کمکهای ریز
و درشت خانواده و اطرافیانم را به دیگران
میدیدم ،با خودم فکر میکردم اگر آدمها شغل
خوبی داشته باشند ،شاید نیازی به خیلی از
کمکها وجود نداشته باشد .البته ماهیت ایران
تلنت با این چیزی که میگویم ،فرق دارد .ایران
تلنت شکل دیگری از اشتغال است .ایران تلنت
میخواهد آدمها را به آرزوهایشان برساند ،نه به
حداقلیها .الزاما آدمهای بیکار در ایران تلنت
رزومه پر نمیکنند ،بلکه عموما کسانی به سراغ
ما میآیند که میخواهند به یک کار خوب و
ایدهآل برسند ،نه اینکه فقط به یک کار برسند.
من اعتقاد دارم آدمها میتوانند به آرزوهایشان
برسند و شاید ایران تلنت هم مسیری برای
رساندن آدمها به آرزوهایشان باشد.
 چه خلئی را در جامعه دیدید که دنبال
ایده ایران تلنت رفتید؟
ایده اولیه راهاندازی ایران تلنت در ایران از آن
من نبود .برادر من که خارج از ایران در پروژهای
کار میکرد ،فکر میکرد این ایده میتواند در
ایران هم جواب دهد و وقتی آن را با من درمیان
گذاشت ،تصمیم گرفتم آن را دنبال کنم .البته
آن زمان بچه بودم و از دردسرهای راه خبر
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نداشتم .این را هم بگویم که ایده ایرانتلنت
نمونههای مشابه بزرگی در دنیا داشته و دارد.
وبسایتهایی چون  monster.comو
 careerbuilderسالیان سال در این زمینه کار
میکردند ،اما چالش ماجرا نو بودن ایران تلنت
در ایران بود .ما درباره استخدام آنالین سخن
میگفتیم ،آن هم در فضایی که مدتها اولین
مرجع استخدامیاش دوست و آشنا بوده است
و همه به آشنایان خود برای استخدام اعتماد
میکردند .ما میخواستیم بیزنسی را معرفی
کنیم که به افراد مجازی اعتماد کند و تنها بر
مبنای رزومهها ،دنبال نیروی کار بگردد.
ما از نزدیک به  13سال قبل حرف میزنیم ،و
آن زمان شرکتهای ایرانی کمتر به ما اعتماد
میکردند .به همین خاطر اولین مشتریان ما
شرکتهای خارجی بودند که با فضای استخدام
آنالین آشنایی داشتند .شرکتهای ایرانی دیرتر
به ما اعتماد میکردند ،آنها اول باید جلسه
حضوری میگذاشتند و وقتی خیالشان از شخص
من راحت میشد ،تازه پای مذاکره مینشستند.
اما من میدانستم استخدام آنالین زمان میبرد،
چون نیازمند تغییر فرهنگی در کشور است و کار
یک شبهای نیست .در آن زمان بهترین شرکتها
در روزنامه آگهی استخدام میدادند ،یعنی به
آگهی اعتماد میکردند و حتی همین شرکتها
هم تصور نمیکردند یک سایت بتواند با روزنامه
رقابت کند .اما االن کیفیت رزومههای آنالین و
تعدادشان با رزومههایی که از راه روزنامه ارسال
میشوند ،قابل قیاس نیست .رزومههای ایران
تلنت استاندارد بینالمللی دارند و ما به دنبال
آدمهای باکیفیت هستیم .اما همه این ماجراها
راه درازی پیمودهاند و اینکه االن  2500شرکت
با ایران تلنت همکاری میکنند ،یک روند
آموزشی طوالنیمدت و یک تغییر فرهنگی به
همراه داشته است.
 شرکتهایی که در ایران تلنت هستند،
چگونه به رزومه دسترسی پیدا میکنند؟
 700هزار رزومه در حال حاضر در ایران تلنت
وجود دارد .شرکتها هم میتوانند به دو طریق
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به این رزومهها دسترسی داشته باشند .یکی از
راه جستوجو در دیتابیس ما ،که بسته به سطح
دسترسی که افراد جویای کار روی رزومههای
خود تعریف کرده باشند و همینطور اشتراک
مدتداری که شرکتها از ما خریداری میکنند،
میتوانند به افراد دسترسی پیدا کنند و مستقیما
با آنها تماس بگیرند .یک راه دیگر هم تبلیغاتی
است که شرکتها برای نیروهای انسانی خود
روی وبسایت میگذارند و افراد برای آن شغل
تقاضا میدهند .البته باید بگویم که در هیچکدام
از این شیوهها ،ایران تلنت واسطهای برای غربال
کردن دستی رزومهها و برگزیدن از میان آنها
نیست .و اگر هم فيلترينگي اتفاق بيفتد بهصورت
هوشمند و اتومات و بر اساس تنظيمهايي است
كه شركتها روي فرصتهاي شغلي خود روي
سايت قرار ميدهند .درواقع ما هیچ فرصتی را
از رزومهها دریغ نمیکنیم و این خود شرکتها
و افراد هستند که با هم ارتباط برقرار میکنند.
ایران تلنت پل ارتباطی میان شرکتها و
نیروهای متخصص انسانی است؛ بستری که دو
طرف خود را به هم عرضه و یکدیگر را انتخاب
میکنند.
 یعنی هیچ فیلترینگی از طرف شما اعمال
نمیشود؟
ما رزومهای را فیلتر نمیکنیم .فیلترینگهای
ما به شکل سيستمي و هوشمند است و نه
دستي و توسط پرسنل ايران تلنت .در برخي
موارد براي حفظ كيفيت و بهصورت هوشمند
به رزومهها وزن ميدهد و مواردي هم طبق
خواسته و نياز شركتها تنظيم شده و باعث جدا
كردن رزومههاي بهتر از بقيه ميشود .مثال اگر
کسی رزومه ناقصي داشته باشد ،نمیتواند برای
فرصتهاي شغلي روي سايت اپالی کند.
 فکر میکنید ایران تلنت در مقابل شبکه
اجتماعیای چون لینکدین که امروز یکی
از بزرگترین بانکهای رزومه در دنیاست،
چقدر امکان رقابت دارد؟
نسلهای مختلفی برای استخدام در دنیا وجود
دارد؛ یکی دوست و آشنا ،دومیروزنامهها و نسل

سوم وبسایتهای آنالینی چون ایران تلنت.
در دنیا به نمونههای مشابه ماjob board ،
میگویند .یعنی فضایی که یک سوی آن
رزومهها هستند و سوی دیگر استخدامکنندگان،
و فرصتهای شغلی در میان این دو گروه قرار
ی هم وجود دارد که
میگیرند .اما نسل چهارم 
لینکدین در آن قرار میگیرد ،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.
لينكدين يك شبكه اجتماعي است كه بهخاطر
حجم افرادي كه در ديتابيس خود جذب كرده،
يكي از خدماتي كه ارائه ميكند در حوزه
استخدام است كه در مقايسه با سايت استخدامي
مزايا و معايب خود را دارد .در كشورهاي
مختلف ،شبكههاي اجتماعي و سايتهاي
استخدامي ،مزيتهاي رقابتي متفاوتي نسبت
به هم دارند .و شايد در كشورهاي ديگر
سايتهاي استخدامي كه بخشهايي از شبكه
بودن بودن هم به سايت خود اضافه كردهاند،
جزو موفقترينها بودهاند .چراكه با تمركز روي
استخدام و شناخت خوبي كه نسبت به نيازهاي
بازار استخدام دارند ،از مزيتهاي شبكه شدن هم
استفاده كردند .البته در برخي كشورها ميبينيم
كه سايتهاي استخدامي و شبكههاي اجتماعي
در كنار هم بازار كار را پوشش ميدهند و هر
كدام بخشي از نيازمنديها را پوشش ميدهند.
 در این سالها که با نیروی کار حرفهای
ایران سروکار داشتید ،چه نقاط ضعف و
قوتی در متخصصان ایرانی مشاهده کردید؟
نقطه قوت نیروی متخصص ایرانی که آن را
نهتنها در منطقه بلكه در مقايسه با خيلي
كشورهاي دنيا ممتاز میکند ،تحصیالت
آکادمیک آن است .خروجی بومی دانشگاههای
ما بسیار باالست و این نقطه قوتی است که در
وهله اول متخصص ایرانی را قوی جلوه میدهد.
اما آنچه بهشدت کارفرمایان را دچار مشکل
کرده ،این است که تحصیالت باالست ،اما مهارت
پایین است .نیروی کار جوانی که تازه از دانشگاه

فارغالتحصیل میشود ،نیازهای دانشی دارد،
ولی نیازهای حرفهای شغل را برآورده نمیکند.
بچهها همه کامپیوتر بلد هستند ،اما آنچه را
که توقع شرکت از مهارت کار با کامپیوتر است،
نمیدانند .آنها با فرایندهای بیزنسی آشنا
نیستند ،مهارتهای ارتباطی ضعیفی دارند ،کار
کردن در گروه را یاد نگرفتهاند ،گزارشنویسی
بلد نیستند .بگذریم از اینکه جایی نبوده که به
آنها مهارتهای شغلی چون رهبری و مدیریت
را آموزش دهد .آنچه ما بهعنوان soft skills
از آن یاد میکنیم ،نقطه ضعف دانشگاهیان و
نخبگان ماست .البته باید بگویم بخشی از آنچه
من االن بهعنوان نقاط ضعف نیروی متخصص
ایرانی میگویم ،ناشی از نشستن پای درددل
شرکتهای استخدامیاست.
 خب این سوال پیش میآید که به نظر
شما چگونه میتوان این مهارتها را به
نیروی متخصص ایرانی آموزش داد؟
ببینید ،این مهارتها هم از جنس آموزش است
و میتوان آنها را یاد گرفت .خوشبختانه من
در سالهای اخیر این فرصت را داشتم که در
جریان مصاحبههای استخدامی شرکتهای
خارجی قرار بگیرم .شرکتی که نیروهای
متخصص خود را از هند تامین میکرد ،مرا
بهعنوان مصاحبهگر در نظر گرفته بود و من در
جریان این مصاحبهها ،چیزهای زیادی آموختم.
برتری نیروهای نخبه دانشگاهی آنها نسبت به
بچههای ما ،مهارتهایی بود که در دانشگاه و از
طریق فعالیتهای اجباری در کنار درس خواندن
یاد گرفته بودند .بچهها در دوران تحصیل خود
یا بایستی یک گروه برای فعالیتهای اضافی
ایجاد و مدیریت میکردند ،یا حتما در گروهی
عضو میشدند .فعالیتها هم متنوع بود؛ از گروه
ورزشی و پژوهشی و تئاتر گرفته تا شهرداری
برای دانشگاه .این فعالیتها ،همان soft skills
را به بچهها آموزش میدهد.
در کنار آن ،یکی از مسائلی که اسمش در دانشگاه
زیاد به گوش میخورد اما عمال کارکردی ندارد،
ی است .کسانی که کارآموزی را جدی
کارآموز 
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میگیرند ،انگشتشمارند ،اما معموال دانشجویان
با شرکتهای آشنا هماهنگ هستند تا فقط
برگههای کارآموزی امضا شوند .در ایران فقط
کسانی از کارآموزی واقعی بهرهمند میشوند که
خودشان فضا را جدی بگیرند و حتی کارفرما را
مجبور کنند با آنها همکاری کند .جالب است
که در هند کارآموزی انتخابی بود نه اجباری و
بچههایی موفق بودند که حداقل دو کارآموزی
را گذرانده بودند ،حتی اگر غیرمرتبط با فضای
تحصیلیشان بود .کارآموزی به این معنا که
شخص مسئولیتی را برای مدتی در یک پروژه
یا شرکت بر عهده بگیرد و تالش کند آن را به
بهترین نحو انجام دهد .بچههای ما بدون توقف
فقط درس میخوانند ،لیسانس و فوق لیسانس و
دکتری را میخوانند و در  29سالگی تازه تصمیم
میگیرند وارد فضای کار شوند .تازه وقتی وارد
فضای کار میشوند ،هیچ ایدهای ندارند که با چه
چیزی مواجه میشوند.
 یعنی به نظر شما این عدم مهارتها
بهخاطر ضعف سیستم آموزشی کشور به
وجود آمدهاست؟
من اسمش را این نمیگذارم .ببینید ،آموزش
کشور ما بر دانش متمرکز شده و در همین
حوزه متخصص بیرون میدهد .بحث یادگیری
مهارتهایی است که خارج از حیطه دانش قرار
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گرفتهاند؛ فعالیتهای جانبی که خود بچهها
باید داشته باشند ،یا فضایی که برای یادگیری
مهارتهای انسانی میتواند به وجود بیاید.
اين مهارتها در فعالیتهای جانبی که خود
بچهها باید داشته باشند ،یا فضایی که برای
یادگیری مهارتهای انسانی است میتواند
به وجود بیاید .و شايد شروع آن نه فقط از
مقطع دانشگاه ،بلكه از دوران كودكي و مدرسه
باشد اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود .من در
جایگاهی نیستم که بگویم دانشگاه باید این
موقعیت را برای بچهها به وجود بیاورد ،اما خب
یکی از بسترهای یادگیری مهارتها میتواند
یاُها
دانشگاه باشد .در کنار آن فعالیت در انج 
همیشه مفید است؛ کارهای داوطلبانهای که
بچهها را مسئولیتپذیر میکند و به آنها
روابط اجتماعی را آموزش میدهند.
 مدل درآمدی ایران تلنت چگونه است؟
ثبتنام کارجویان در ایران تلنت کامال رایگان
است و هیچ هزینهای برای نیروی متخصص
ندارد .درآمد ما از طریق شرکتها تامین میشود.
شرکتها میتوانند روی صفحات وبسایت تبلیغ
بگذارند و میتوانند صرفا رزومهها را سرچ کنند
یا هر دو گزینه را داشته باشند .مثال شرکتهای
بزرگی چون ایرانسل و مپنا که حجم استخدام
باالیی هم دارند ،معموال هم از پکیج تبلیغاتی

ما استفاده میکنند و هم اشتراکهای یک یا
دو ساله برای دسترسی به دیتابیس را خریداری
میکنند .شرکتهای دیگری هم هستند که به
صورت مقطعی و چند ماه با ما کار میکنند.
از زمانی که سفارش تبلیغات را میگیریم و
شرکتی را به ایران تلنت اضافه میکنیم ،تازه
کار ما شروع میشود .چون معموال آموزش کار
با وبسایت را به آنها میدهیم ،از روندهای
استخدام به آنها میگوییم و همراه با شرکتها
در روند استخدام نیروی متخصص پیش میرویم
تا از رضایت آنها از کارمان مطمئن شویم .اگر
این پیگیریها را نداشته باشیم ،مشتری
خوشحال نخواهد بود و همکاریاش را با ما ادامه
نخواهد داد.
 تا کنون چه شاخههایی بیشترین تقاضای
استخدام از طرف شرکتها و نیروی انسانی
را داشته است؟
کشور ما کشوری مهندسخیز است و همواره
بین مشاغل ،تقاضای کارهای مهندسی باالست.
بهخصوص رشتههای کامپیوتر و آیتی که
در تمام دنیا روی بورس است .در یک مقطع
که پروژههای نفت و گاز فعال بودند ،تقاضای
استخدام این رشته بسیار باال بود .رزومههای
مهندسی بیشترین درصد را در میان رزومههای
آنالین ما دارند .از مهندسها که بگذریم،
موقعیتهای شغلی در زمینه فروش ،برندینگ
و بازاریابی بیشترین حجم استخدام را در ایران
تلنت داشته است .گاهی بسته به زمان هم
این موقعیتهای شغلی جابهجا میشوند .مثال
در تیرماه که موقع بستن حسابهای سال
مالی است ،تقاضای استخدام برای شغلهای
حسابداری و مالی هم افزایش پیدا میکند .يكي
ديگر از مهمترين استخدامهايي كه همواره به
روي سايت ايران تلنت قرار ميگيرد ،نياز به افراد
تحصيل كرده در رشتههاي داروسازي و پزشكي
براي كار در شركتهاي دارويي براي سمت
 Medical Representativeيا نماينده
علمي است.
 ایران تلنت بیش از همه بانک رزومه چه

گروههایی است؟
رزومههای ما از افراد تازه فارغالتحصیل شده
تا مدیران ارشد شرکتها را شامل میشود.
گفتم که ما صرفا دنبال کاریابی نیستیم ،بلکه
میخواهیم افراد حرفهای را به شغل ایدهآلشان
برسانیم .اگر بخواهم از بازه سنی رزومه بگویم،
ما از زیر  26سال تا باالی  50سال رزومه داریم،
که بیشترین رزومهها طبق همان منحنی سنی
ایران مربوط به بازه  26تا  35سال است.
 آیا نیروهای متخصص ایرانی از خارج از
کشور هم در ایران تلنت رزومه دارند؟
 87درصد رزومههای ما در حال حاضر در
ایران زندگی میکنند و  13درصد آنها خارج
از ایران هستند .درحالیکه از حیث ملیت 92
درصد رزومهها ملیت ایرانی دارند .ما نیروهای
متخصص ایرانی خارج از کشور هم داریم
که جویای کار در داخل ایران هستند و این
بحث داغ این روزهای ماست .درصدی از این
افراد در دیتابیس ما هستند ،اما صحبت از
اینکه چند نفر از آنها حاضر به کار در ایران
هستند و دنبال چه موقعیتهایی برای بازگشت
هستند ،چندان ساده نیست و به پیشنهادهای
کارفرمایان برمیگردد .گلوگاه ماجرا اینجاست
که با وجود عالقه آنها به کار در ایران ،حقوق
دریافتی نیروی متخصص در خارج از ایران با
حقوق پیشنهادی در ایران زمین تا آسمان فرق
میکند .اثرگذارترین ایرانیهایی که بعد از تجربه
زندگی و تحصیل در خارج از کشور به ایران
بازگشتهاند ،آنهایی هستند که پس از بازگشت
خودشان کارآفرینی کردهاند.
ی و مسئول
 ارتباط شما با نهادهای رسم 
در زمینه نیروهای نخبه کشور چگونه
است؟
این را به شما بگویم که ما همواره جویای آنیم
که اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشیم و
از هرگونه همکاری با سازمانها در این زمینه
استقبال میکنیم .اما اینکه نهادها چقدر مشتاق
کار با ما هستند ،خارج از محدوده تصمیمگیری
ماست.
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میراث فرهیختگی

توگو ب� خرسو معارلو� که موزههای ت� ی خ
ر� طبییع را در یا�ان بنیانگذاری کرد
گف 
ی

ضرر صدمه زدن به طبیعت
دامن مردم را میگیرد
 نیلوفـر منـزوی 
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دانشجوی حقوق هنرمندی که گاه
برای امرار معاش و فراهم کردن
هزینه تحصیلش در دانشگاه تهران،
کارهای دانشجویی قبول میکرد و
نقاشی میکشید ،وارد سازمان محیط
زیست میشود .آن هم در دورهای که
سازمان قصد دارد با پرورش نیروی
متخصص ،کار روی موزههای تاریخ
طبیعی را آغاز کند .او تمام توش و
توانش را در این کار میگذارد و اولین
موزههای تاریخ طبیعی را در ایران
ایجاد میکند که از لحاظ کیفیت
بصری و موفقیت در جذب مخاطب ،از
موزههای کشورهای پیشرفته چیزی
کم ندارد .خسرو عمارلویی در سال
 ،64طرحی از یوزپلنگ ایرانی را در
زمینه قرمز میکشد .نقاشی روی
زمینه قرمز یک مدل جهانی است که
حیوانات در خطر انقراض را نشان و
به مردم درباره آن هشدار میدهد.
اما متاسفانه آن سالها کسی به این
موضوع اهمیت نمیدهد تا زمانی که
زنگ خطر به صدا درمیآید و تعداد
این یوزپلنگها انگشتشمار میشود.
او این روزها مشغول دوباره کشیدن
این طرح است .سالهاست بهطور
رسمی از سازمان حفاظت از محیط
زیست خارج شده ،اما ارتباطش
را با این سازمان قطع نکرده است.
توگو با مجله «سرآمد»
او در گف 
از مشکالت موزهها در ایران ،لزوم
وجود موزههای تاریخ طبیعی و
ط زیست میگوید.
اهمیت محی 

 از ابتدا چطور شد که سمت این کار آمدید؟
من دانشجوی حقوق دانشگاه تهران بودم و
همیشه به دنبال کاری جانبی که بتوانم از طریق
آن درآمدی کسب کنم .به همین خاطر در ابتدا
کار دانشجویی میکردم .وقتی ازدواج کردم ،دیگر
درآمد کار دانشجویی پاسخگو نبود .با دوستی
ط زیست در
صحبت کردم و گفت سازمان محی 
نظر دارد برای موزههای تاریخ طبیعی در آینده
نیرو بگیرد.
 چه سالی بود؟
این به سال  52برمیگردد .بیشتر هم هنرمند
در زمینه تجسمی میخواستند 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 عالقهام
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
بندپایان هم کار کردهام .نمونه کارهایم هم در
چند کتاب چاپ شده است .به این صورت شد
که ما آنجا ماندگار شدیم و چند سال هم که
از انقالب گذشت ،به واسطه سن و تجربهای که
داشتم ،مدیر کل موزههای تاریخ طبیعی سازمان
شدم .تا سال  70 ،69این پست را داشتم و بعد
بهعنوان کارشناس حقوقی به بخش حقوقی رفتم
و چند سال هم آنجا کار کردم .بازنشستگیام هم
زودرس بود .خودم تقاضا کردم و از اداره بیرون
آمدم .حدود  26سال 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 ساختهاید؟
موزههای تاریخ طبیعی زیادی را طراحی کرده و
ساختهام .وقتی از ساختن حرف میزنم ،معنای
واقعی کلمه در نظر است ،چون در این موزهها
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با دست خودم کار کردم .موزه قائم مقام فراهانی،
موزه سعدآباد ،موزه پردیسان ،موزه هفتچنار
اختصاصا برای شهرداری -و در شهرستانهایتبریز ،در موزه رختشویخانه زنجان ،خرمآباد،
سنندج ،ایالم ،اهواز ،بوشهر ،رشت و ...ولی
هیچکدام معنای موزه را ندارند .فقط پردیسان
واقع در پارک پردیسان واقعا موزه است .بهترین
موزهای است که تا به حال ساختهام و دولت
مهمانهای خارجی را برای بازدید به آنجا میبرد.
ما آنجا نوآوری کردیم .اصال ما را آن زمان برای
انجام همین کار استخدام
کردند و آموزش دادند.
البته در بعضی شهرستانها
ما یک موزه با امکانات قدیم کار کردیم
تاریخ طبیعی در و االن دارند این موزهها
سعدآباد داشتیم را بازسازی میکنند .در
که بسیار موزه گذشته به ما یک سالن
خوبی بود .قبل میدادند و میخواستند
از پردیسان ما آن را تبدیل به موزه کنیم.
آنجا را ساخته اما االن از ابتدا ساختمان
بودیم .خیلی را برای موزه طراحی
هم بازدیدکننده میکنند.
داشت و مردم  زمانی که شروع به
از آن استقبال ساخت موزهها کردید،
میکردند و چه مشکالتی داشتید؟
پربازدیدترین ما اسم موزه را به این
موزه مجموعه دلیل انتخاب کردیم که به
سعدآباد بود .اما گوش مردم آشنا باشد .ولی
بعدها بهخاطر بیشتر اینها موزه نیستند،
یک نشستی چون نمایشگاه هستند .موزه یک
فضا برای پذیرایی آیتمهایی دارد که در اکثر
کم داشتند ،آن موزههای تاریخ طبیعی ما
موزه را گرفتند آن آیتمها وجود ندارد.
و خراب کردند  این آیتمها چه
هستند؟
مثال ما در موزهها باید
فایلینگ داشته باشیم و اصل کار موزه فایلهایی
است که در آن قرار میدهند .اگر به موزههای
باستانشناسی یا مردمشناسی بروید ،میبینید
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ک جای دیگر است و آنجاست
که فایلهایشان ی 
که پر است از اشیای موزهای .مرکز تحقیقات
آنجاست .دانشجو و هنرجو که میخواهد تحقیق
کند ،به سالن نمیرود .میرود و آن فایلها را
نگاه میکند .موزه تاریخ طبیعی هم از این قاعده
مستثنا نیست .باید بخشی از داشتههایش را به
نمایش بگذارد .درحالیکه نمایشگاههایی که ما
بهخصوص در شهرستانها ساختهایم ،عمدتا
همان بود و هر چه که بود ،به نمایش درمیآمد
و فایل و مرکز تحقیقات و پژوهش وجود نداشت.
کمااینکه ما در تهران هم قبل از شکلگیری
موزه بزرگ چنین چیزی نداشتیم .اهل تحقیق
و مطالعه به خارج از کشور میرفتند .بهخصوص
لندن .موزههای تاریخ طبیعی لندن ،روی طبیعت
ایران خیلی کار کردهاند .خود من زمانی که مدیر
بودم ،کلی جنگ و دعوا داشتم سر فسیلهایی
که فرانسه از ایران برده بود و بعد از اینکه دادگاه
الهه حکم داد و ما اینها را پس گرفتیم ،یک روز
که داشتیم چیدمان میکردیم ،یکی از فسیلها
افتاد زمین و شکست و ما دیدیم که مقطعش
فایبرگالس است .یعنی نمونه اصلی را مطالعه
کردند و کپیاش را به ما دادند .تقریبا همهاش
همینطور بود.
 بین تمام موزههایی که ساختید ،فقط
پردیسان میتواند محل مطالعه و تحقیق
باشد؟
بله .یک موزه تاریخ طبیعی باید مرکز مطالعه و
فایلینگ و جمعآوری نمونهها داشته باشد که
پژوهشگران آنجا تحقیق کنند و بخشی از
داراییاش را به نمایش بگذارد تا مردم بیایند و
بهخصوص بچهها ببینند و عالقهمند شوند .عمده
این کار نمایش هم به همین دلیل است که مردم
عالقهمند شوند و از طبیعت کشور نگهداری کنند.
وقتی که دوست داشته باشند ،حفظ هم میکنند.
ولی خب در مجموع اهمیت زیادی به این مسئله
داده نمیشود .اما متاسفانه مشکالت بخش محیط
انسانی مثل آلودگی هوا ،زمین ،آب و ...حفاظت از
محیط طبیعی را تحتالشعاع قرار داده است.
 در سالهای کاری شما ،اتفاق ناخوشایندی

در این زمینه افتاد؟ بیتوجهی یا تخریب؟
ما یک موزه تاریخ طبیعی در سعدآباد داشتیم که
بسیار موزه خوبی بود .قبل از پردیسان ما آنجا
را ساخته بودیم .خیلی هم بازدیدکننده داشت
و مردم از آن استقبال میکردند و پربازدیدترین
موزه مجموعه سعدآباد بود .اما بعدها بهخاطر یک
نشستی چون فضا برای پذیرایی کم داشتند ،آن
موزه را گرفتند و خراب کردند .من خیلی ناراحت
شدم .کاری که ما آنجا انجام دادیم ،به معنای
واقعی کلمه جهادی بود .اوایل انقالب بود و برق
نداشتیم .ما از جنگل هیزم میآوردیم و در بشکهها
آتـش درست میکردیم تا کار نخوابد .خیلی از
کسانی که با ما کار میکردند ،رختخواب آورده
بودند و همانجا میخوابیدند تا صبح اول وقت
سر کار باشند .این موزه را ما  9ماهه ساختیم .اما
واقعا کار  9سال بود .زیرزمینهایش پر از نمونه
بود .همه اینها به پردیسان منتقل شده است.
این موزه خوشبختانه فضای نگهداری خوبی دارد،
چون از همان ابتدا با دید موزهای ساخته شده
است .منحصر به حیات وحش ایران هم نیست .در
برنامهمان این بود که موزه جدید در پردیسان را به
شکل بخشهای مختلف ایران درست کنیم و آن
سالن قدیمی را به حیات وحش جهان اختصاص
دهیم.
 اساسا روند شکلگیری موزه به چه شکل
است؟
در ابتدا نمونهها جمعآوری میشود .اگر نمونه
وجود نداشته باشد ،هیچوقت موزه ساخته
نمیشود .مثل نمایشگاه هنری .تا وقتی که
من  50 ،40تابلو نداشته باشم ،نمیتوانم چند
تا را انتخاب کنم و نمایشگاه بزنم .سازمانی که
میخواهد موزه بزند هم باید در ابتدا نمونههای
خوب جمعآوری کند و آنها را دستهبندی و
طبقهبندی کند و از بین آنها نمونههایی را برای
نمایش عمومی انتخاب کند.
 شما درباره فایلینگ در موزهها صحبت
کردید و گفتید اصل موزه همین است .چه
مشکلی در کشور ما وجود دارد که در زمینه
فایلینگ ضعیف هستیم؟

مشکل همان بحث جمعآوری است .ما خیلی
متمرکز کار میکردیم و آن چیزی که بیشتر
به چشم میآمد ،تهران بود .اگر  10کارشناس
داشتیم ،در تهران کار میکردند و وقتی به
شهرستان میرفتند و نمونه جمع میکردند ،همه
را به تهران میآوردند و به آن شهرستان چیزی
نمیرسید .بعضا این نمونهها برای مطالعه بیشتر
به خارج از کشور ارسال میشد .االن محققان
ما در تهران خیلی کم هستند ،چه برسد به
شهرستانها .اگر بتوانند از دانشگاه کمک بگیرند
و همکاری کنند ،خیلی خوب است ،اما متاسفانه
خودبینیها سبب شده تا ارتباط بین دانشگاه و
سازمان محیطزیست کمرنگ باشد.
 در سالهای مدیریتتان ،در این زمینه
کاری انجام دادید؟
بیشتر سالهای مدیریت من ،همزمان با سالهای
دفاع مقدس بود .کشور در شرایط جنگی قرار
داشت و دولت و مردم به این دست مسائل
توجه چندانی نمیکردند .چون ما در سازمان
به اندازه کافی محقق نداشتیم ،در همان ابتدای
کارم برنامهای را تدوین کرده و به استانها داده
بودم .استانها وظیفه داشتند به محیطبانها که
در طبیعت گشت میزنند ،بگویند از حیواناتی
که به صورت طبیعی مردهاند و سالم هستند ،هر
چیزی که میتوانند جمعآوری کنند و به تهران
بفرستند .در ماشینهایشان همیشه فرمالین
و الکل داشته باشند و از اینها محافظت کنند
تا به تهران برسند .هم میشود این نمونهها را
تاکسیدرمی کرد و هم میتوان در همان محفظه
به نمایش گذاشت .بسیاری از مارها را در الکل
نمایش میدهند .متاسفانه عمر بخشنامهها در
ادارات ما بیشتر از  24ساعت نیست .اما من این
کار را ادامه دادم و هر ماه گزارشها را میگرفتم
که چه حیواناتی را گرفتهاند و از هر کدام چند تا.
 از کجا باید بفهمیم حیوانی که مرده ،سالم
است و به درد این کار میخورد؟
عالمت سالم بودن جسد حیوان ،موی اوست.
مویش را بکشید ،اگر کنده نشد ،یعنی سالم است.
متاسفانه ادارات ما در شهرستانها دنبال کارگاهها
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و مسائلی از این دست نمیرفتند و خیلی آن را
تشریفاتی میدانستند و در زمان اجرا این کارها
را کنار میگذاشتند .اگر کارگاه تاکسیدرمی
در شهرستانها برگزار میشد ،حتی الزم نبود
این حیوانات را به تهران بفرستند .خودشان
میتوانستند کار تاکسیدرمی را انجام دهند .چون
بسیار حساس است و ممکن است تا به تهران
برسد ،خراب شود.
 گفتید بیشتر سالهای مدیریت شما،
همزمان با سالهای دفاع مقدس بود .در آن
دوران چه مشکالتی داشتید؟
کشور در شرایط جنگی بود و نمیتوانستیم انتظار
زیادی داشته باشیم .مثال بهخاطر دارم رئیس اداره
ط زیست استان خوزستان در جلسات شورای
محی 
استان شرکت نمیکرد .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
 10تا  14متر طولش بود .روز افتتاحیه استاندار
آمد و همه خیلی از این کار خوششان آمده بود،
چون تا به حال چنین چیزی ندیده بودند .همانجا
از او خواستند که دوباره در جلسات شورای استان
شرکت کند .یا در آن زمان در برنامه بودجه ساالنه
ماموریت مینوشتیم برای جمعآوری جوندگان،
سوسمارها و ...مدیران دیگر که اتفاقا دوستمان هم
بودند ،به ما میخندیدند که این همه سوسمار و
خزنده اینجا هست .همینها را جمع کنید .آن
موقع اهمیتش درک نشده بود .هنوز هم نشده است.
جالب است بدانید بزرگترین فایل جوندگان ایران
در لندن است .این نمونهها توسط افسر انگلیسی
جمعآوری شده که در زمان جنگ جهانی در غرب
ایران حضور داشته .احتماال جنگ دوم جهانی بوده
که انگلیسها در غرب ایران پایگاه داشتهاند.
 گفتید هدف از ایجاد نمایشگاه در موزه
این است که افراد با طبیعت آشنا شوند،
دوستش داشته باشند و از آن مراقبت کنند.
چه اهداف دیگری پشت این کار وجود
دارد؟ چرا روی این نمونهها مطالعه و تحقیق
صورت میگیرد؟
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اصل مطلب همان آشنایی و حفاظت است .اما
چرا میخواهیم حفاظت کنیم؟ چیزی در این
هستی بیدلیل خلق نشده است .هر چیزی
جایگاه خودش را دارد .حتی مورچ ه وظیفه مقرر
در هستی دارد .مثال از فرانسه آمدند و گفتند ما
میخواهیم قورباغههای تاالب انزلی را جمع کنیم
و ببریم کنسرو کنیم .من آن زمان کارشناس
حقوقی بودم .یک مقدار این کار را کردند ،اما بعد
از چند ماه دیدند پشه منطقه را از بین برد .مردم از
دست پشهها دیوانه شده بودند .مطالعه که کردند،
دیدند مشکل اصلی ،جمعآوری قورباغههاست که
باعث به هم خوردن تعادل زیستی شده است.
طبیعت بسیار اهمیت دارد .دلیل خیلی چیزها
را ما نمیدانیم ،اما میبینیم به محض اینکه
دستکاری میشود ،یک مشکلی ایجاد میشود.
مثال دیگری برایتان بزنم .زمانی گیاهی به نام
آزوال را از خاور دور آوردند و گفتند این گیاه برای
دام خوب است و میخواهیم آن را پرورش دهیم.
این گیاهان را در تاالب انزلی ریختند .گیاه ظرف
مدت کوتاهی چنان رشدی کرد که از دست آنها
خارج شد و تمام سطح تاالب را پوشاند .تمام
حیات زیر آب به خطر افتاد ،چون آفتاب به
موجودات زیر آب نمیرسید .به همین خاطر این
گیاه را به صورت صنعتی جمع کردند .آزوال در آن
منطقه خیلی خوب بود ،ولی دلیلی ندارد اینجا
هم جواب بدهد .اینها مسائل اکوسیستم است
که در دنیا وابستگیهایی هست .به هر کدام که
دست بزنید ،نتایجی را در پی دارد .اینها رازهای
طبیعت هستند که خیلیهایش را بشر نمیداند.
مهم این است که حفظ شود.
مثالهایی از این دست در کشور ما بسیار است.
مثل اینکه بیشتر گیاهانی که ما در طبیعت ایران
داریم ،طبی است ،اما مردم اینها را برای سوزاندن
جمع میکنند .بعضا بیل میزنند و گیاه را ریشهکن
میکنند .درحالیکه نباید ریشهکن شود .اگر
میخواهند استفاده کنند هم باید طوری باشد که
گیاه برای سال بعد هم قابل استفاده باشد .وقتی
دام را در طبیعت رها میکنند ،بهخصوص بز ،این
حیوانات گیاه را از ریشه میکنند .چیزی نمیگذرد

که آن زمین تبدیل به زمینی لمیزرع میشود و
با اولین باران سیالب به راه میافتد .بنابراین این
مطالعهها به این دلیل است که خواص هر موجودی
را در طبیعت بشناسیم و بفهمیم چطور میتوانیم
آنها را حفظ کنیم .اگر مردم اینها را یاد بگیرند،
به نفع خودشان است و اگر به طبیعت آسیب بزنند،
اولین ضرر را خودشان میبینند .حداقل این را به
جوانان و کودکانمان یاد بدهیم .آینده در دستان
اینهاست .اگر از طبیعت محافظت نکنیم ،واقعا با
فاجعه روبهرو خواهیم شد.
 ما نسبت به گذشته در این مورد پیشرفتی
داشتهایم؟
خب ببینید مسلما مطالعه و تحقیق و ایجاد
رشتههای دانشگاهی تاثیرگذار بوده است .این
تاثیرات کلی روی افراد یک مقدار امیدوارکننده
است .البته همه اینها به مرور اتفاق افتاده است.
خود افراد عالقهمند شدهاند و به صورت داوطلبانه
یاُهای بسیاری در زمینه
کار میکنند .االن انج 
محیط زیست به صورت خودجوش فعالیت
میکنند .در حال حاضر شرایط دسترسی به
منابع مطالعاتی بیشتر شده است .ایجاد رشتههای
دانشگاهی بچهها را عالقهمند کرده است و واحد
تاکسیدرمی را در دانشگاهها داریم.
 مشکل اصلی را در تاسیس موزههای
تاریخ طبیعی چه میدانید؟

در حال حاضر من به صورت مشاور غیررسمی به
سازمان میروم .مهندس انوشیروان نجفی از من
خواست به سازمان بروم و آنها نیرو بگیرند و من
آموزش دهم .زمانی که من کارم را در سازمان
شروع کردم ،در بخش آتلیه نقاشی پنج نفر حرفهای
بودیم .االن یک نفر غیرحرفهای کار میکند .بخش
مجسمهسازی ،سه نفر حرفهای بودند که یکی از
آنها استاد لواسانی بود که االن یک غار -موزه دارد.
بخش تاکسیدرمی  18 ،17نفر نیروی فنی حرفهای
داشت .االن مجموعا سه ،چهار نفر نیرو دارد که
دو نفر آنها هنری هستند و یکی ،دو نفر هم در
ط زیست
کار دباغی و تاکسیدرمی .کال سازمان محی 
باید در بحث آموزش و استخدام نیروی متخصص
بازنگری کند تا این خأل پر شود .االن وقتی کار
دارند ،مجبور هستند پروژهها را برونسپاری کنند
و نیرو از بیرون سازمان بگیرند .درحالیکه 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 بودجهنویسی میکردم ،این مسئله
آموزش را میگذاشتم ،اما خط میخورد .به همین
دلیل هیچوقت به بحث آموزش درست و جدی نگاه
نشد .االن متاسفانه سازمان به فکر این بخش نیست
و مخصوصا در بخش موزهها خأل آموزشی دارد.
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گزارش

ن
رو� یا� از کتاب اخالق حرفهای در مدرسه

فایده اخالق
بهرهوری است
 عاطفـه مرآتـی 
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مشـکالتی کـه در مدرسـههای کشـور و
خروجیهـای آن وجـود دارد ،نشـان میدهـد
بایـد بـرای اصلاح الگوهـای مدرسـه ،فکـری
کـرد .یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه در
بسـیاری از مدارس ،از نظرها دور مانده و به آن
توجهـی نمیشـود ،اخالق حرفهای در مدرسـه
اسـت .معلـم باید چـه رفتاری با بچهها داشـته
باشـد؟ چگونـه به آنهـا بیاموزد و چـه چیز را
آمـوزش دهـد؟ دانشآمـوزان چـه وظیفـهای
دارنـد و چطـور میتـوان رعایـت اخلاق را بـه
آنهـا یـاد داد؟ اینهـا سـوالهایی اسـت کـه
در نـگاه اول بـه عبـارت اخلاق حرفـهای در
مدرسـه ،در ذهـن بیشـتر افراد نقـش میبندد.
دکتـر فرامـرز قراملکـی و همـکاران او ،دکتـر
زینـب برخـورداری و فائـزه موحدی ،بـا عنایت
بـه این مسـئله مهـم بهتازگـی کتـاب «اخالق
حرفـهای در مدرسـه» را تدویـن کردهانـد کـه
بـا وجـود تمـام انتقادهایـی کـه بـه ایـن اثـر
وارد اسـت ،امـا قدمی موثـر در باز کـردن باب
گفتوگـو و تحقیـق در کشـور اسـت.
بـرای معرفـی کتـاب «اخلاق حرفـهای در
مدرسـه» و آشـنایی مخاطبـان بـا محتـوای
آن ،سـرای اهـل قلـم عصـر روز چهارشـنبه
چهـارم مـرداد مـاه ،میزبـان جمعی از اسـاتید
و عالقهمنـدان 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 اشارهشـده و مغفـول در
آن داشـت و پـس از او دکتـر یازرلـو بـود کـه
بـه بررسـی کتـاب از زوایای مختلـف پرداخت.
او کـه پیشتـر 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 ویژگیهـای متمایـز محتوایـی
و سـاختاری کتـاب آغـاز کـرد و در ادامـه

گفـت« :بایـد دیـد کتـاب «اخلاق حرفـهای
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 بودهاند؟»
او در پاسـخ به سـوال اول ،بخشهایی از کتاب
را خوانـد که نشـاندهنده دغدغه نویسـندگان
ایـن اثـر بـوده اسـت .بـه گفتـه دکتـر یازرلـو،
کیفیـت آموزشـی و بهرهوری که عبارت اسـت
از کارایـی و اثربخشـی ،اصلیتریـن مسـئلهای
اسـت کـه سـبب نـگارش ایـن کتـاب شـده
ا ست .
او در ادامـه مـروری بـر درصـد دروس
اختصاصـی در قبولیهـای کنکـور کارشناسـی
داشـت و بـا توجه بـه آمار ارائهشـده ،مفاهیمی
مثل کیفیت آموزشـی و امانـتداری معلمان را
قابـل درنـگ دانسـت.
یازرلـو ایجـاد تغییـر را هـدف اصلـی کتـاب
عنـوان کـرد و گفـت« :نویسـندگان الگویـی
را در ایـن کتـاب طراحـی کردهانـد کـه بـه
شـکلی ناهشـیار تغییـر را در خواننـده ایجـاد
میکنـد .آنهـا در قـدم اول افزایـش و اصلاح
دایـره لغـات خواننـدگان را انجـام دادنـد و در
مرحلـه بعـدی شـروع بـه سـاخت و اصلاح
انگارههـای مخاطـب کردنـد .مثـل اینکـه
تفـاوت شـغل و حرفه در چیسـت؟ چه تمایزی
بیـن خودانـگاری و خودشناسـی وجـود دارد؟
اقتـدار بـا قدرتنمایـی چـه فرقـی دارد؟ و...
نقطـه قـوت کتـاب در ایـن اسـت کـه مسـائل
ذهنسـاخته و مفهومـی را مـورد توجـه قـرار
نـداده و متـن کتـاب بـرای خواننـده ملمـوس
اسـت و بـا آن احسـاس نزدیکـی میکننـد».
او «اخلاق حرفـهای در مدرسـه» را سرشـار از
گزارههـای علمـی -کاربـردی و بسـیار منظـم
دانسـت و دربـاره ویژگیهـای سـاختاری آن
افـزود« :کتـاب بـا مهـارت خوبـی آغـاز شـده
اسـت کـه در همـان ابتـدا خواننـده را جـذب
میکنـد .رعایـت ادب در ایـن کتـاب قابـل
تحسـین اسـت و قلمـی کـه بـرای نوشـتن
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ایـن کتـاب اسـتخدام شـده ،بهشـدت حرمـت
انسـانها را حفـظ کـرده اسـت .همچنیـن
ایـن کتـاب بـا وجـود بـار فلسـفی کـه دارد و
در آن مبانـی و تئوریهـا و واژگان ایـن حـوزه
اسـتفاده شـده اسـت ،امـا پـس از هـر بخـش
گـزارش تجربـی در مدرسـه گنجانـده شـده
تـا بـا متناظرسـازی نـکات گفتهشـده بـا ایـن
تجربیـات ،بـه درک مخاطـب کمک کنـد .این
کتـاب درنهایـت پرسـشهایی حرفـهای را
در پایـان برخـی فصـول قـرار داده اسـت کـه
مجمـوع اینها سـبب میشـود خواننـده کتاب
را درونیسـازی کنـد و اثـر آن ماندگار شـود».
پـس از او دکتـر نمـازی بـار دیگر بـه تفصیل،
دربـاره کتـاب «اخلاق حرفـهای در مدرسـه»
صحبـت کرد .بـه گفتـه او این کتـاب بهعنوان
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
ایـن کتـاب را در چاپهـای بعـدی ،مجـددا
ویراسـت میکننـد و احتمـاال کتابـی کـه
مـا شـش ،هفـت سـال دیگـر بـا ایـن عنـوان
میبینیـم ،تفاوتهـای بسـیاری بـا نوشـته
حاضـر دارد و بسـیار قطورتـر از امـروز خواهـد
بـود .بنابرایـن مـن نقدهایـم را مطـرح میکنم
تـا در ویراسـتهای بعـدی مـورد توجـه قـرار
بگیر د » .
او در ادامـه به نقد این کتـاب پرداخت و افزود:
«مـا نمیتوانیـم اخلاق حرفهای در مدرسـه را
بـدون پررنـگ کـردن اخلاق دانشآمـوزی
داشـته باشـیم .در کل کتـاب هـر چنـد نـگاه
غیرمسـتقیم بـه اخلاق دانشآمـوزی وجـود
داشـته ،امـا کمرنـگ بـوده اسـت».
نمـازی تحقیقاتـی را کـه در مغـرب زمیـن
در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت ،در کتـاب
مهجـور دانسـت و گفـت« :در ایـن تحقیقـات
نظریـات مهمـی مطـرح شـده ،ماننـد اخلاق
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بـاور .بـه ایـن معنـا کـه تـا وقتـی کـه بـرای
معلـم ،مطلبی جـا نیفتاده و غیرمنطقی اسـت،
نبایـد بـه دانشآمـوز القـا کنـد .همچنیـن
اخلاق رقابـت در ایـن کتاب مغفـول مانده که
دغدغـه بـزرگ مـدارس اسـت و جـا دارد تا در
ویراسـتهای بعـدی بـه آن توجـه شـود».
او ویژگیهـای مثبـت کتـاب را طـرح جلـد
موفـق ،نداشـتن غلـط تایپـی ،خوشخـوان و
سـهل بودن بـرای مخاطب معلـم و توجه ویژه
بـه نـگاه روانشناسـی اخلاق کـه در جامعـه
غایـب اسـت ،عنـوان کرد.
در پایـان دکتـر قراملکـی ،یکی از نویسـندگان
ایـن کتـاب ،در توضیـح «اخلاق حرفـهای در
مدرسـه» گفـت« :نکتهای که امـروز در جامعه
مـا بـه آن توجه نمیشـود ،این اسـت که برای
آمـوزش موثر اخلاق 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 حرفهای در مدرسـه» را کتاب
بینرشـتهای و مبتنـی بـر مـدل تلفیقگرایانـه
دانسـت و گفـت« :بـه همیـن علـت اسـت که
شـما فقـط محصـول را میبینیـد ،امـا نشـانی
از مرزهـای بیـن رشـتهها در ایـن کتـاب پیـدا
نمیکنیـد».
ایـن اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تهـران ،مسـئله
بهـرهوری ملـی را قصـه پرغصـهای دانسـت و
افـزود« :مـا منابع بسـیاری داریم ،امـا مردم ما
گرسـنه هسـتند .یادمـان باشـد که بهـرهوری،
فایـده اخلاق اسـت نـه اصـل و هـدف آن.
چـون اگر هدف باشـد ،دیـدگاه مـا ابزارگرایانه
میشـود و ایـن دیـدگاه برای اخلاق خطرناک
اسـت و اخلاق را از درون تهـی میکنـد.
بنابرایـن مـا اخلاق را بهخاطـر خـود اخلاق
دنبـال میکنیـم».
در پایـان جلسـه ،حاضـران بـه بیـان دیدگاهها
و سـوالها و انتقادهـای خـود پرداختنـد و
دکتـر قراملکـی بـه آنهـا پاسـخ داد .

دانشجویان ساختمان ابوریحان
 رویـا کامـکار 

آنچه در مجالت دانشجویی بیش از هر چیز اهمیت
دارد ،همکاری منسجم میان دانشجویان است .نوعی
همکاری همدالنه که میتواند ادامه پیدا کند و در
آینده در صحنههای ملی ،ارزشآفرینی کند.
دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
امیرکبیر هم در ساختمان ابوریحان تحصیل
میکنند و هم با چاپ مجله علمی دانش خود و
سایر دانشجویان را افزایش میدهند .این مجله که
به نام «افق» منتشر میشود ،مضاف بر شمارههای
معمول ،هر سال برای ورودیهای دانشکده ،یک
ویژهنامه منتشر میکند .ویژهنامهای که در سال
 94منتشر شده است ،با متن خوشامدگویی آغاز
میشود و دانشجویان میتوانند در ادامه مصاحبه با
دکتر مهیار نراقی ،رئیس دانشکده و دکتر افشین
تقواییپور ،عضو هیئت علمی را بخوانند .پس از آن
در گزارشی به توصیف دانشگاه امیرکبیر میپردازد
و از ویژگیها و امتیازات پلیتکنیک تهران برای
جدیدالورودها پرده برمیدارد .در ادامه نوبت معرفی
دانشکده مکانیک است که کار خود را از سال 1336
شروعکردهوازاولیندانشکدههایپلیتکنیکتهران
بوده است .در این گزارش پس از تاریخچه ،میتوان
نگاهی به فضای دانشکده و فعالیتها و افتخارات آن
انداخت .برای آشنایی بیشتر دانشجویان با انجمن
علمی مهندسی مکانیک و نشریه افق که زیر نظر
همین انجمن منتشر میشود ،شرح کوتاهی آمده
است .همچنین در مطلبی در مورد رشته مهندسی
مکانیک و گرایشهای مختلف آن شرح داده میشود.
درنهایت ورودیها پای حرفهای یک دانشجوی
موفق مینشینند و در مطالبی دیگر با تکنولوژیهای

روز و نرمافزارهایی که به حوزه درسیشان مربوط
است ،آشنا میشوند .ویژهنامه ورودیها هر سال در
 32صفحه منتشر و در پایان از تمام دانشجویان
دعوت میشود تا با نشریه افق همکاری کنند.
در شمارههای دیگر این مجله که مختص ورودیها
نیست ،مطالبی از قبیل مصاحبه با دانشجویان برتر،
توگو با اساتید ،مقالههای روز دنیا که به وسیله
گف 
دانشجویان این دانشکده ترجمه میشوند ،گزارشی
از فعالیتهای دانشکده مکانیک و برنامهها ،کارگاهها
و مسابقاتی که برگزار کرده ،تازههای علم و فناوری
و مقاالت تحقیق و پژوهشی دانشجویان منتشر
میشود.
صاحب امتیاز مجله افق ،انجمن علمی -دانشجویی
مهندسی مکانیک است و فاطمه قنبریدوست،
سردبیری این مجله را برعهده دارد .تمام کارهای
مجله ،از صفحهآرایی و عکاسی تا ترجمه و تهیه
مصاحبه و گزارشها ،برعهده دانشجویان دانشکده
مکانیک است .
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گزارش

ف
معر� مج هل افق

گ
اکر�ههای صنایع ت
دس� و نه�ی چه مکیک به فم�وم «ساخت یا�ان» یمتوانند بکنند؟
گزارش

کارگاههایی زنانه که تولیدشان
هم ملی است هم فرهنگی
 بهـاره بدیـعی 
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«اولین دلیلی که در نظر هر کس زنان را
به سمت کار در کارگاههای صنایع دستی
میکشاند ،نیاز مالی است .درست است که
وقتی میخواهیم از حوزههای کار هنری حرف
بزنیم ،سعی میکنیم دغدغههای هنرمند را
بیش از هر چیز پررنگ کنیم ،اما نمیتوانیم
منکر این واقعیت شویم که اصلیترین دلیل
«نیاز» زنان ،بهخصوص زنان سرپرست خانوار
همان مفهوم نیاز به کار است .البته اشتباه
بسیاری از آدمها این است که نیاز را صرفا
در نیاز مالی این گروه میبینند و فراموش
میکنند این زنان دچار فقر روحی هم هستند.
آنها نه فقط برای ادامه زندگی روزمره به پول
نیاز دارند ،که دنبال راهی برای نشان دادن
توانمندیهای خودشان به جامعه هستند و
این چیزی فراتر از نیاز مالی آنهاست ».اینها
را منیژه سلمانپور میگوید .امروز شش سال
از عمر کارگاه کوچک صنایع دستی او در
خیابان شریعتی کرمان میگذرد .هرچند در
پرتیراژترین روزگار کاری آنها درنهایت پنج
زن سرپرست خانوار سفارش دوختهای این
کسبوکار کوچک را انجام میدهند ،منیژه
باور دارد که اگر ذرهای مهر حمایتها شامل
حالشان شود ،نه فقط صنایع دستی آنها که
تلفیقی از چرم ،پته کرمان و گلیم است رونق
پیدا میکند ،که میتوان این قطعههای هنری
را بهعنوان نماینده فرهنگ ایرانی به همگان
معرفی کرد و در کنار آن وضعیت روانی و مالی
زنان بیشتری از منطقه را بهبود بخشید.
شاید بخش در سایهمانده حمایت از ساخت
کاالی ایرانی هم همین باشد .حمایت از صنایع
دستی و تولیدات محدود کارگاههای خانگی که
این روزها تعدادشان کم نیست و دیگر فقط در
محلههای سنتی و کارگاههای کوچک تولیدی
در گوشه و کنار ایران به چشم نمیخورند.
محصوالتی جذاب و تماما ایرانی که راهشان
را به صفحههای مجازی هم باز کردهاند و به
اشکال مختلف سعی بر ادامه حیات در بازار
رنگارنگ کاالی داخلی و خارجی دارند .یک

زمانی با شنیدن اصطالح «مید این ایران»
درنهایت میتوانستیم به فکر فرش تبریز،
میناکاری اصفهان و ترمه یزد بیفتیم ،اما به
نظر میرسد این روزها با وجود سختیهایی
که کار در عرصه صنایع دستی دارد ،میدان
هنر و فرهنگ توانسته با ورود به عرصه
طراحی و ساخت کاالهای کاربردی ،حال و روز
بهتری پیدا کند .صنایع دستی ما که روزگاری
خریداری آنها برای هر کسی ممکن نبود ،حاال
با طراحیهای روزمره و کاربردی راه خود را
به زندگی بسیاری از آدمها باز کردهاند .دیگر
قرار نیست برای داشتن گلیمهای برجسته به
گلیمفروشیهای بازار برویم و چند میلیون
تومان خرج کنیم .یک کوله سنتی با طراحی
گلیم نه فقط جذاب و نشاندهنده فرهنگ و
هنر بومی ایران است ،بلکه کاربرد روزمره دارد
و بهعنوان کاالیی سنتی قابلاستفاده است.

پیوند کارگاههای خانگی زنانه و تولید
صنایع دستی

این کارگاههای خانگی که عمدتا از کنج
یک اتاق کوچک متولد ميشوند و کمکم راه
خود را به عرصههای بزرگتر تولید و اقتصاد
باز میکنند ،به مشاغلی گفته میشوند که
مهارتمحور هستند .طبق تعریف وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در پنج گروه بزرگ یعنی
صنایع دستی ،فرش دستباف ،امور تولیدات
دامی ،شیالت ،صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی ،عشایری ،امور تولیدات گیاهی،
صنعت و خدمات و فعالیتهای فرهنگی و
هنری طبقهبندی میشوند و در حال حاضر
بیش از  ۲۰۰شغل مختلف در این زمینه وجود
دارد که بخش اعظمی از آنها به دست زنان
ایرانی انجام میشوند.
با این حساب ورود به حوزه صنایع کوچک
دستی و کارگاههای خانگی تولید محصوالت
فرهنگی و هنری ایرانی ،عموما با زنان ایرانی
پیوند خورده است .گروهی که این فضای کار
نه فقط موجب اشتغالزایی برای آنها شده
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که به نظر میرسد حضور آنها در عرصههای
اجتماعی را قوت بخشیده است .مونا ماهر
جوانی است که در هفت سال گذشته طراحی و
ساخت زیورآالت دستساز با نقش و طرحهای
ایرانی را انجام میدهد .کار را در خانه و به
همراهی خواهرش شروع کرده و اکنون کارگاه
تولیدیاش را به کمک زنان و دختران جوانی
که با او کار میکنند ،میگرداند .هرچند کمی
از فضای بازار ایران ناامید است و تمام ترسش از
آن است که به علت هزینههای معمول ،مجبور
به تعطیلی کارگاه صنایع هنریاش شود ،با این
وجود وقتی از او درباره کارکردهای حمایت
از تولید داخلی برای جامعه زنان میپرسم،
میگوید« :من شخصا تا کنون در مسیر کارم
با موانعی علیه زن بودنم مواجه نشدهام .درست
است که فضای بازار و نهادهای رسمی ایران
عمدتا مردانه است ،اما به نظرم ورود زنان به
عرصه تولیدات کاالی ایرانی ،به جامعه ما نشان
داده که ما زنها هم میتوانیم پابهپای مردان
در عرصه تولید ایرانی حرفی برای گفتن داشته
باشیم .درست است که زنان کمتر به حوزههای
صنعتی و تولیدی بزرگ ورود کردهاند ،اما
مدیریت و کارآفرینی آنها در زمینه صنایع
کوچک و محدود کم نبوده است .من زنان
زیادی را میشناسم که ایدههای خالقانه خود
را وارد صنایع دستی و هنری ایرانی کردهاند و
اکنون مشغول به کار در این حوزه هستند».
از سوی دیگر کارگاههای خانگی صنایع دستی
تبدیل به مکانهای امن و بیدغدغهای برای
زنان سرپرست خانوار شدهاند .زنانی که به هر
دلیل یا عدم توانمندی قادر به انجام کارهای
رسمی نیستند و حاال خواسته یا ناخواسته ،چه
دغدغه فرهنگ و هنر سرزمینشان را داشته
باشند چه نداشته باشند ،در مسیر حمایت و
ترویج کاالهای ساخت ایران قرار گرفتهاند .به
نظر میرسد با وجود کاستیهایی که صاحبان
این کسبوکارهای کوچک فرهنگی از آنها
ناله میکنند ،فضای اشتغالزایی برای زنان در
این حوزه رشد قابل توجهی داشته است .ستاد
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توانمندسازی از زنان سرپرست خانوار هم در
چند سال گذشته کارگاههای کوچک و بزرگی
برای حمایت از این زنان راهاندازی کرده است.
تولیداتی که اگر در نگاه اول منبعی برای کسب
درآمد این گروه ضعیف و آسیبپذیر جامعه
هستند ،از یک دید باالتر خدمتی در راستای
تولید ایرانی به شمار میروند و بار ترویج میراث
فرهنگی و هنری کشور را بر دوش میکشند.
هر چند آمار و ارقام کشور خبرهای خوبی
از روزگار زنان سرپرست خانوار نمیدهند،
بااینحال تالش برای بهبود وضعیت زیست
آنها به مدد مشاغل خانگی و کارگاههای
کوچک تولیدی ادامه دارد .آماری که
شهیندخت موالوردی ،معاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهور ،اعالم کرده ،میگوید
 ۸۲درصد از زنان سرپرست خانوار در کشور
بیکارند .آمار دیگری هم که توسط مرکز
آمار ایران منتشر شده ،اعالم میکند از ۲۱
میلیون خانوار موجود در کشور ۲ ،میلیون
و  ۵۰۰خانوار زن-سرپرست هستند .از نظر
اقتصادی خانوادههای دارای سرپرست زن ،در
سطح پایینی قرار دارند ،بهطوریکه  ۴۳درصد
آنها در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند.
این عددها حکایت از وضعیت نابسامان زندگی
گروهی از جامعه دارد که شاید یکی از کمترین
کارهایی که میتوان برای بهبود معیشت آنها
انجام داد ،کمک به توانبخشی مالی زندگی
آنها از طریق حمایت از تولیدات کارگاههایی
است که آنها میچرخانند.
منیژه سلمانپور میگوید« :همه ما برای بودن
و ادامه دادن به پول نیاز داریم و هر کداممان
راهی برای یافتنش انتخاب میکنیم .زنان
سرپرست خانوار معموال توانمندی زیادی برای
کارهای رسمی و اداری ندارند .فضای کار در
کارگاههای خانگی یکی از بهترین شیوههای
درآمدزایی برای آنهاست .بگذارید این را
هم اضافه کنم که کار صنایع دستی با زنان
ظرافت و تنوع بیشتری دارد .معموال زنان حین
کار ایدههای بیشتری برای تنوع خروجی از

خودشان نشان میدهند و اصل صنایع دستی
هم همین است .اینکه هر بار هنرمند با ذهن
خود تغییری در محصول ایجاد کند .هیچکدام
از کیفهای تولیدی ما در عین شباهت به هم،
دقیقا مثل هم نیستند .منحصربهفرد بودن
صنایع دستی به نظر من ویژگی زنانه آن و
حضور سلیقه و ذهن زنانه در آن است».
در کارگاه زیورآالت مونا ماهر زنان و دخترانی
کار میکنند که عالوه بر عالقه به هنر ،نیاز
به منبعی برای کسب
درآمد و استقالل دارند.
او میگوید« :این حس
که در یک فضای امن
و کوچک امکانی برای
استقالل مالی دختران
جوان ،هرچند محدود،
فراهم کردهام ،احساس
خوبی به من میدهد.
من از آنها انتظار
ندارم که به اندازه من
دغدغه تولید محصولی
تماما ایرانی و بومی را
داشته باشند ،اما همین
که این شغل را که با
عرصه هنر در ارتباط
است ،برگزیدهاند ،برایم کفایت میکند .چون
همه ما درنهایت در یک مسیر مشغول هستیم
و آن ساخت محصول وطنی است».

محصوالت صنایع دستی ،جایی برای
نفس کشیدن فرهنگ ایرانی

شاید آنچه لزوم روی آوردن به صنایع
دستی و محصوالت هنری ساخت ایران را
م میکند ،همراه شدن صفت فرهنگی و
مه 
هنری در کنار آنها باشد .مختصات سرزمینی
که در آن زندگی میکنیم ،فرهنگ ما را با
طیف گستردهای از صنایع دستی روبهرو
کرده است که کمکم از کارگاههای دورافتاده
خود خارج میشوند و چند سالی است که به

بازار راه پیدا کردهاند و میان هزاران محصول
وارداتی و صنعتی خودنمایی میکنند .حتی به
نظر میرسد فارغ از حمایت یا عدم حمایت
نهادهای رسمی و سازمانهای صنایع دستی،
حیاتشان ضمانت بیشتری پیدا کرده است.
چراکه تولیدکنندگان و صنایع تولیدی خرد و
نوپا را به خود جذب کردهاند .حتی اگر سود و
سرمایهشان هم محدود باشند ،چون دغدغهای
ورای صرف تولید و فروش دارند ،همچنان به

فعالیت خود ادامه میدهند .پیوند صنایع دستی
با المانهای فرهنگی و هنری تولیدکنندگانی را
به خود مشغول میدارد که نه فقط به دنبال
تولید ،کارآفرینی و اشتغالزایی هستند،
که میخواهند محصولی بومی و فرهنگی به
مخاطب معرفی کنند.
همینجاست که حمایت از صنایع دستی و
کارگاههای کوچک و خانگی ساخت آنها هم
معنا پیدا میکند .پشتیبانی مادی و معنوی از
آنها صرفا به معنای حمایت از تولید کاالی
داخلی نیست ،بلکه حمایت از بازتولید فرهنگ
و هنر ایران در قالب محصول داخلی است.
منیژه سلمانپور معتقد است شاید محصوالت
هنری آنها هرگز نتوانند ادعای رقابت با بازار
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محصوالت وارداتی را داشته باشند ،با اینحال
خالقیت و کاربردی شدن محصوالت صنایع
دستی امروز ایران همان عناصری هستند،
که احتمال افزایش استقبال به آنها در
بازار تضمین میکنند« :اگر کار ما به مرحله
کیفدوزی ختم شود ،قطعا نمیتوان انتظار
زیادی نسبت به استقبال از آن در بازار داشت.
ببینید ما ادعای رقابت با بازار نه داریم و نه
میتوانیم داشته باشیم .مخاطبان ما عامه
جامعه نیستند و گروههای خاصی هستند که
فقط دنبال محصول هنری ویژه میگردند.
شاید کیفدوزی ما برای خیلیها کاربردی
نباشد ،اما محصول جذاب و فراگیرتر ما در
حال حاضر همان معرقکاری و حکاکی است
که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و
امروز در کرمان تنها کارگاه ما در این زمینه
فعال است».
مونا ماهر هم که اکنون صاحب کارگاه ساخت
زیورآالت است ،باور دارد که جوانان عمدهترین
مخاطبان کاالهای هنری و فرهنگی ساخت
ایران هستند ،چراکه هم دوست دارند خودشان
را بهعنوان نماینده فرهنگ ایرانی معرفی کنند
و هم این اجناس مطابق سلیقه آنها طراحی
و تولید میشوند .او در اینباره میگوید« :به
نظر من در سالهای اخیر سطح سلیقه مردم
تغییر کرده است .مردم به دنبال کاالی خاص
میگردند و صنایع دستی ایرانی و محصوالت
هنری برای بسیاری از مشتریان به خصوص
جوانان راضیکننده هستند .ببینید یک زمانی
صنایع دستی ما خیلی گرانقیمت بودند و
من جوان نوعی نمیتوانستم به این فکر کنم
که صنایع دستی کشورم را بخرم و در خانهام
داشته باشم .وضعیت در سالهای گذشته تا
حدی عوض شده است .که مثال به نظر من
یکی از دالیل گسترش تولید کاالهای هنری
و فرهنگی ایرانی حداقل در تهران راهاندازی
جمعه بازار پارکینگ پروانه بوده است .جایی
که شهرداری غرفههای ارزانقیمت را اجاره
میدهد و فضایی برای جوانان ،زنان و بسیاری
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از کسبوکارهای صنایع دستی و هنری برای
فروش محصوالتشان به وجود آمده است .به
نظر من هر چه محصوالت ایرانی بیشتر تولید
شوند و در دسترس مردم در بازار قرار بگیرند،
فضا برای رشد آنها فراهم میشود .درست
است که جوانان دنبال اجناس خاص هستند
و محصوالت ایرانی دارند راهشان را به سبد
مصرفی آنها باز میکنند ،اما عموم مردم
همان چیزی را میخرند که در بازار میبینند
و در بازار ما عمدتا کاالهای چینی خودنمایی
میکنند .حاال اگر زمانی همین تولیدات
کوچک و محصوالت هنری ایرانی راهشان را
به بازار کشور باز کنند ،واقعا وضعیت تولید ما
جابهجا خواهد شد».

بیمهریهایی که شامل حال صنایع
دستی میشوند

وقتی شماره منیژه سلمانپور را میگیرم و خودم
را معرفی میکنم ،قبل از آنکه سوالی بپرسم،
سر درددلش باز میشود و میگوید« :بگذارید
من اول از شما بپرسم که آیا اساسا حمایتی از
تولیدات داخلی در عرصه صنایع دستی انجام
میشود؟» میدانم برای اینکه گفتوگویمان
ادامه پیدا کند ،باید پای درددلهایش بنشینم
و بگذارم در کنار همه حمایتهایی که خودش
از ورود زنان به عرصه صنایع فرهنگی و هنری
ایران میکند ،از کاستیها و بیتوجهیها هم
بگوید .او ادامه میدهد« :امروز همه ما میدانیم
که بیش از مردان ،زنان وارد این حیطه کاری
شدهاند و به هر دلیلی که فکر کنید ،نسبتا
موفق عمل میکنند ،اما راه برای زنان فعال
در عرصه صنایع دستی واقعا پرپیچوخم
است .من بهعنوان یک زن رشته تخصصیام
این نبوده و روانشناسی خواندهام .من دوران
کوتاهی متناسب با رشته خودم کار میکردم
و بعد وارد دنیای هنر شدم .درست است که
تمایل و عالقهام به دنیای هنر سنتی مرا به این
سمت کشاند ،اما بیتعارف بگویم که یکی از
دالیل دیگرش کار پیدا نکردن در رشته خودم

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 همچنـان بـر بازار کشـور و صحنـه واردات
محصـوالت خارجـی حاکـم اسـت ،میگویـد:
«تولیدکنندههـای بـزرگ و کوچـک در بـازار
ایـران بـرای بهبـود وضعیـت تولیـد صنایـع
دسـتی بایـد بـا هـم متحـد شـوند .االن
بازاریهـای و مغازهدارهـای بـزرگ معمـوال
زیـر بـار ایـن نمیرونـد کـه جنسـی را کـه
مـا تولیـد کردهایـم ،بخرنـد و بفروشـند .هـر
چـه بـه آنهـا میگوییـم کـه مـواد سـازنده
کار مـا تمامـا ایرانـی اسـت ،آنهـا توجهـی
نمیکننـد .چـون میتواننـد کاالی بیکیفیـت
بـا طرحهای نسـبتا مشـابه را به شـکل انبوه از
چیـن وارد کننـد و بفروشـند .بـازار حامـی مـا
نیسـت .نهادهای رسـمی هم چنـدان حمایتی
نمیکننـد .به همیـن خاطر مـا تولیدکنندگان
کوچـک کـه عمدتـا کارمـان سـاخت محصول
هنـری و فرهنگـی ایرانـی اسـت ،خودمـان
بایـد فکـری بـه حـال خودمـان بکنیـم و
متاسـفانه مـا سـرمایه و توانمنـدی ایسـتادگی
در برابـر بـازاری را کـه  ۷۰ ،۶۰درصـد اجناس
اروپایـیاش 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
و اگر هم هست ،کارآمد نیست .چون هر روز
واردات محصوالت بیکیفیت چینی بیشتر
میشود .همین پارکینگ پروان ه که گفتم،
واقعا تا مدت طوالنی بازار فروش صنایع دستی
ایرانی بود و بعضی غرفهداران از شهرهای دور
هم برای فروش به آنجا میآمدند .هنوز هم به
اسم بازارچه صنایع دستی و هنری ایرانی کار
میکند ،اما از وقتی که شهرداری آن را دست
پیمانکاران داده ،تعداد غرفهها در این فضای

محدود به هزار تا رسیده و دیگر امکان نفس
کشیدن هم در آن وجود ندارد .از طرف دیگر
محصوالت چینی راهشان را به بازار صنایع
دستی ایرانی هم باز کردهاند و با قیمت ارزان و
جنس کمکیفیتی که مشتری آن را تشخیص
نمیدهد ،در فضایی هم که با نام فروش کاالی
فرهنگی و هنری ایرانی مشغول است ،به ما
اجازه کارمان را نمیدهند».

رسالت تولیدکنندگان صنایع دستی و
هرنی چیست

از مونا ماهر درباره رسالتش بهعنوان یک
تولیدکننده محصوالت هنری ایرانی میپرسم و
میگوید تولیدکننده ایرانی چه در سطح کالن
و چه کارگاه کوچک باید همواره خودش را از
جنس بیکیفیتی که بازار ایران را در دست
گرفته متمایز کند و به نظر او اولین راه برای
ادامه حیات محصوالت هنری و صنایع دستی
ایرانی در بازار ،حفظ و بهبود کیفیت است.
«اگر من بهعنوان کارآفرینی که صنایع دستی
تولید میکند ،بخواهم برندم را به جامعه ایرانی
بشناسانم ،باید کیفیت محصوالتم را حفظ کنم،
وگرنه مشتری فقط یک بار از من خرید میکند
و بعد به سراغ همان جنس وارداتی میرود.
وظیفه من تولیدکننده این است که در مقابل
برند خارجی ،برند ایرانی بسازم و برند شدن
هم به همین سادگیها نیست .باید در کنار
کیفیت ،سرمایهام را بیشتر کنم ،تولیداتم را
گستردهتر ادامه بدهم و تبلیغات داشته باشم.
که البته فکر میکنم تولیدکنندگان کوچک
و خانگی در این سالها به مدد شبکههای
مجازی و تلگرام و اینستاگرام واقعا خیلی
خوب توانستهاند خودشان را جا بیندازند و
محصوالتشان را بفروشند .به نظر من یکی از
بهترین و نامحدودترین عرصههای تبلیغات
برای صنایع دستی که پولی برای تبلیغات
رسمی ندارند ،همین فضای مجازی است.
جایی برای تبلیغ رایگان و رساندن محصوالت
به دست مخاطبانی از همه جای ایران ».
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مد�عامل ش�کت اکر پا�الیه
گفتوگو ب� معصومه عربیان ،ی

انـرژی

بعضی از محصوالت ما نمونه
خارجی ندارد
 ملـیکا حسـینـی 
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در روزگاری که بسیاری از
فارغالتحصیالن جوان در پی
استخدامهای دولتی هستند ،زنی با
سابقه و درآمد خوب ،کارش را رها
میکند و قدم در راهی میگذارد
که آیندهاش مبهم است ،اما آن را
دوست و به کاری که میکند ،ایمان
دارد .معصومه عربیان ،مدیرعامل
شرکت کاراپاالیه که در شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان مستقر است،
میگوید در این مسیر کمکهای
همسرش و تیمی که او را همراهی
کرده ،در گرفتن نتیجه مطلوب بسیار
موثر بوده است .عربیان این روزها
با وجود مشکالتی که شرکتهای
دانشبنیان دارند و پیشنهادهای
کاری خوبی که به او شده ،همچنان با
عالقه و امید کارش را ادامه میدهد.

 شرکت کاراپاالیه از چه سالی و چطور
فعالیت خود را آغاز کرد؟
ما در سال  83و در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان کار این شرکت را شروع کردیم .من از
ابتدا چرخه آب برایم دغدغه بود .اینکه چطور
میشود پسابهای صنعتی یا فاضالب را طوری
تصفیه کرد که به طبیعت برگردد و آسیبی
به منابع زیرزمینی نزند و آنها را آلوده نکند.
آن زمان کارشناسی نساجی داشتم و برای
فوقلیسانس رشته طراحی فرایندهای نفتی
را انتخاب کردم .در این کار همسرم کمک
بسیاری به من کرد و همیشه همراهم بود .او
کارشناسی پتروشیمی دارد و فوقلیسانس و
ط زیست ،گرایش آب
دکترای مهندسی محی 
و فاضالب.
 دربــاره کار شــرکت و محصــوالت آن
توضیــح میدهیــد؟
کار ما فیلتر کردن پسابهای صنعتی مثل
صنعت نساجی ،رنگرزی و ...و همچنین
فیلتراسیون فاضالب شهری و انسانی است.
این تصفیه سبب میشود منابع زیرزمینی
آب دچار آلودگی نشوند و رودخانههایی که
خشک شدهاند ،به جریان بیفتند .کار ما از
این نقطه شروع شد ،اما کمکم گسترش پیدا
کرد و در حال حاضر فیلتراسیون و جداسازی
برای برشهای سبک نفت مثل بنزین انجام
میدهیم.
 چــه فرقــی بیــن فیلتراســیون و
جداســازی اســت؟
فیلتراسیون به نوعی خالصسازی محصوالتی
مثل بنزین ،آمینها ،اتیلنگلیکول و ...است.
در این مرحله ذرات معلق پاک میشود .اما
جداسازی موادی را از محصول جدا میکند
که به مولکولهای آن چسبیدهاند .مثال در
بنزین مولکولهای آب به مولکولهای بنزین
میچسبند و ما باید اینها از هم جدا کنیم.
 کارتان را چطور شروع کردید؟
همسرم در نیروگاه کار میکرد .در یکی از
واحدها به مشکلی برخورده بودند ،چون
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فیلتراسیون درست انجام نمیشد و مصرف
آب باال رفته بود .به همین خاطر توربینها که
اساسا با بخار آب کار میکنند ،دچار مشکل
شده بودند .ما هم با همراهی بخش تحقیقات
وزارت نیرو ،فیلتری برایشان طراحی کردیم و
ساختیم که هم مشکل هزینه نداشته باشد و
هم به پمپهای سیستم تولید آسیب نرساند.
وقتی آن پروژه با موفقیت به پایان رسید ،در
شهرک مستقر شدیم و من هم کار قبلیام را
رها کردم و به صورت تماموقت انرژیام را روی
این شرکت گذاشتم.
 پیش از این چه شغلی داشتید؟
من به مدت  10سال مدیر برنامهریزی تولید
و بخش طراحی مهندسی در کارخانههای
نساجی بودم.
 شغل خوبی داشتید .نگران نبودید آن
شغل را رها کنید و کارتان هم اینجا پا
نگیرد؟
شغلم خوب بود و اتفاقا درآمد خوبی هم
داشتم .سال  ،80درآمد ماهانه من 500
هزار تومان بود و کارخانه یک ماشین هم در
اختیارم گذاشته بود .سال  83وقتی وارد این
کار شدم ،کار کارخانه را بهطور کلی رها کردم.
خودم را بازخرید کردم و آن پول را در این
شرکت سرمایهگذاری کردم .در آن زمان اعتقاد
داشتم که اگر درست و سالم کار کنم ،موفق
میشوم .البته همه کسانی که با من کار کردند،
تمام انرژیشان را روی این کار گذاشتند .هیچ
کاری بهتنهایی امکانپذیر نیست و اگر کمک
آنها نبود ،شرکت به جایی که االن هست،
نمیرسید .در ابتدا که درآمد چندانی نداشتیم.
همین حاال هم درآمد باالیی نداریم .من حتی
پیشنهاد کار در کارخانه را داشتم که چند
برابر درآمدم از اینجا به من حقوق میداد ،اما
نپذیرفتم .چون به کاری که میکردم ،عالقه
داشتم و میدانستم با نتیجه خوبی روبهرو
خواهم شد.
 از نتیجهای که گرفتید ،راضی هستید؟
راستش اگر ضوابط به درستی رعایت میشد،
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ما چند برابر امروز پیشرفت کرده بودیم و حتی
میتوانستیم شرکتهای اقماری داشته باشیم.
اما این موضوع خیلی به کار ما صدمه زد.
برای همه همینطور است .من حتی از یکی
از کشورها پذیرش داشتم که همین کار را
همانجا انجام دهم و انحصار تولیدش در دست
کارخانه آن کشور باشد .پیشنهاد بسیار خوبی
بود ،ولی من دلم میخواست در کشور خودم
کار کنم .اگر آن شرایط اینجا مهیا بود10 ،
برابر این شرکتی که داریم ،پیشرفت میکردیم
و  50برابر امروز نیروی انسانی داشتیم .اما
روابط ناسالم و ناکارآمدی مدیریت کالن به
ما صدمه زده است .درحالیکه نیاز زیادی به
نیروی کار داریم و متقاضی هم برای استخدام
فراوان است ،اما بهخاطر پایین بودن نقدینگی،
نمیتوانیم کسی را استخدام کنیم .همه
شرکتهای مشابه ما درگیر این مسائل هستند.
 محصوالتی که تولید میکنید ،نمونه
خارجی هم دارند؟ چطور بازار را قانع
کردید تا از شما خرید کنند و به واردات
روی نیاورند؟
بعضی سیستمهای تولیدی ما نمونه خارجی
دارد ،اما اینها در انحصار کشورهای خاصی
هستند .مثل دستگاه آبشیرینکن که در
انحصار کمپانی دوپونت در آمریکاست .اگر
کشوری هم بخواهد آن را تولید کند ،تحت
لیسانس این کمپانی است .ما شش سال کار
کردیم تا توانستیم این غشا را تولید کنیم.
این سیستم را آمریکا در اختیار هیچ کشوری
قرار نمیدهد و دستگاههایی که کره ،ژاپن و
هند دارند ،همان سیستم آمریکایی است .هر
غشایی که آمریکا تولید میکند ،بین یک تا دو
میلیون تومان است و آن را در اختیار ایران هم
قرار نمیدهد .اما ما خوشبختانه توانستیم این
کار را انجام دهیم .در مورد تصفیه بنزین هم
همینطور .کوالسر هم در تحریم است و هم در
انحصار شرکت کاله فرانسه و قیمت آن باالتر
از دو میلیون تومان است .اما ما توانستیم پس
از دو ،سه سال آن را تولید کنیم .جالب است

بدانید که برای تولید این محصوالت از امکانات
داخلی استفاده کردهایم و حتی یک خرید
خارجی نداشتیم .کار روی این پروژهها سخت
بود ،اما حمایت جدی از ما نشد .فقط شهرک با
اعتباراتش به ما کمک کرد .پتروشیمی هم چون
برای واردات کوالسر ،هزینههای گزافی پرداخت
میکرد ،به فکر تولید داخلی افتاد .اینطور شد
که مهندس احمدی که در واحد خودکفایی
پتروشیمی فعالیت میکرد ،وقتی توان ما را دید،
اصرار بر تولید داخل کرد و همکاری آنها با
ما آغاز شد .یا مثال طراحی خالصسازی آمین
در پتروشیمی خارک را انجام دادیم که نمونه
خارجی نداشت و آنها مشکالت زیادی داشتند.
نتیجه فیلتراسیون ما خیلی عالی بود .به همین
خاطر چهار سیستم دیگر اضافه کردند و تاییدیه
صنعتی به محصول ما دادند .بهطور کلی من فکر
میکنم آنچه سبب موفقیت ما در بازار شده
است ،صداقت و نتیجه درست کار است.
 چه تفاوتی در مدیریت یک شرکت
دانشبنیان با مدیریت یک شرکت تولیدی
ساده وجود دارد؟
یک شرکت تولیدی ساده ،کار جدیدی ندارد.
روال کار و ماشینآالتی که باید از آنها
استفاده کند ،مشخص است .کسی که وارد

این کار میشود ،از قبل همه چیز را برای خود
مشخص کرده و میزان سود را میداند .حتی
بازارش را میشناسد .اما کار ما اینطور نیست.
یک شرکت دانشبنیان باید در ابتدا چیزی را
که وجود ندارد ،ایجاد کند و پس از آن مطمئن
شود که این محصول نتیجه درست و مطلوبی
میدهد .بعد هم باید به طرف مقابلش اعتماد
کند که آنها طبق ضوابط کار میکنند نه
روابط .وگرنه میتوانند شرکت را زمین بزنند،
درحالیکه تمام هزینهها را شرکت داده است.
مرحله اول کار بسیار سنگین است و معموال
افراد به نداشتن پول و روابط میخورند و بعضا
از کاری که شروع کردهاند ،پشیمان میشوند و
آن را رها میکنند .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 بهخاطر داشته
باشند که مسندهایی که امروز در اختیارشان
قرار گرفته ،حقالناس 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 هیچچیز هم در آخرت سختتر از
حقالناسی که بر گردن است ،نیست .
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تغی�ات اقلییم و مسئهل نا�ژی در یا�ان
آب ،ی
انـرژی

چشمانداز استفاده از انرژی زمین گرمایی
 دکـتر مهـدی زارع 
استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
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در ماههای آغازین سـال  95تصاویر امیدبخش
ماهـوارهای از وضعیـت افزایـش سـطح آب
در دریاچـه ارومیـه منتشـر شـده اسـت .در
محـدوده دریاچـه ارومیـه در بازه زمانـی میانه
دهـه  70تـا کنـون بـا یـک تخلیه وسـیع آب
مواجـه بودهایـم .اکنـون دولـت تلاش میکند
تـا ایـن دریاچـه را مجـددا بـه چرخـه حیـات
بازگردانـد .دریاچـه ارومیـه بزرگترین دریاچه
داخلـی ایـران و دومیـن دریاچـه آبشـور
دنیاسـت .آب این دریاچه بسـیار شـور اسـت و
عمدتـا از رودخانههای زرینهرود ،سـیمینهرود،
تلخـهرود ،گادر ،بارانـدوز ،شـهرچای ،نازلـو
و زوال تغذیـه میشـود .دریاچـه ارومیـه در
سـال  1374حـدود  23میلیـارد متـر مکعـب
آب داشـته اسـت .ایـن میـزان در سـال 1393
بـه حـدود  2تـا  3میلیـارد متر مکعب رسـید.
در سـوم بهمـن  1394اعلام شـد کـه سـطح
آب دریاچه افزایشـی  36سـانتیمتری داشـته
اسـت .و در  13تیـر  95بـه رقـم 1270.96
متـر رسـیده که حـدود  40سـانتیمتر از زمان
مشـابه سـال قبل باالتر اسـت .دریاچـه ارومیه
و چالـش خشـک شـدن آن و تلاش 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
خوشبینـی غیرمنطقـی مـا از بهبـود وضع آب
در کشـور منجر شـود .یکـی از دالیـل الزامآور
مـا بـرای حفاظت در ایـن زمینه ،وقوع مسـئله
تغییـرات اقلیمـی در ایـران و منطقـه پیرامون
ما ست .
«چهارچـوب سـازمان ملـل متحـد بـرای
تغییـرات اقلیمـی» برنامـه سـازمان ملل متحد
بـرای کنتـرل مسـائل تغییرات اقلیمـی در بازه
 2030-2015اسـت ،کـه در پـی کنفرانـس
جهانی سـازمان ملـل متحد در مـورد تغییرات
اقلیمـی منتشـر شـد .در کنفرانـس COP21
کـه دو هفتـه کامـل کاری ادامـه یافت ،هدف
عمـده روی کنتـرل گرم شـدن زمیـن در قرن

 21تـا حداکثـر  2درجـه تنظیـم شـده بـود.
مسـئلهای که در کنفرانس جهانـی تغییر اقلیم
بـر آن تاکیـد شـد ،اهمیـت سـهم پذیرفتـن
کشـورهای مختلـف (بهویـژه تولیدکننـدگان
اصلـی گازهـای گلخانـهای در جهـان کـه
عبارتانـد از چیـن ،آمریـکا ،هند و کشـورهای
عضـو اتحادیـه اروپا) در کاهش گاز دیاکسـید
کربـن و بنابرایـن توافـق بـرای تغییـر در روند
توسـعه صنعتـی و اقتصادیشـان بـود .هدفـی
کـه درنهایـت روی آن توافـق شـد ،محـدود
کـردن میـزان گرم شـدن به حداکثـر  2درجه
(و در صـورت امـکان  1.5درجـه) بـود .ضمنـا
موافقـت شـد تـا سـال  2020سـاالنه 100
میلیـارد دالر از سـوی کشـورهای ثروتمنـد
بـه کشـورهای فقیـر و در حـال توسـعه بـرای
کاهـش گازهـای گلخانـهای و اسـتفاده از
انرژیهـای جدیـد و پـاک کمک شـود .حاصل
کنفرانس پاریـس انتشـار موافقتنامه تغییرات
اقلیمـی پاریـس Framework Convention
 on Climate Change- FCCCبـا عنـوان
معاهـده چهارچـوب تغییـرات اقلیمی بـود .در
ایـن معاهـده کـه در  31صفحـه و  29مـاده
نوشـته شـده ،جزئیـات و مراحـل فعالیتهایی
کـه  195عضـو سـازمان ملـل متحد بـه انجام
آن بـرای کنتـرل گازهـای گلخانـهای متعهـد
هسـتند ،ارائه شـده اسـت .مسـئله مهـم مورد
سـنجش اکنـون در دنیا میزان گاز دیاکسـید
کربن در اتمسـفر اسـت .در کنفرانس cop11
در مونتـرال کانـادا مشـخص شـد که بـا میزان
تمرکز گاز دیاکسـید کربن درحد  550واحد
در میلیـون  ppmمیـزان گـرم شـدن هـوای
زمیـن از  2درجـه فراتـر خواهد رفـت .اگر این
میـزان بـه  ppm 450برسـد ،در آن صـورت
احتمـال بیـش از  %50بـرای گـرم شـدن
زمیـن در حـد بیـش از  2درجـه وجـود دارد.
بنابرایـن الزم اسـت تـا میـزان گاز دیاکسـید
کربـن کمتـر از  ppm 400بمانـد تـا احتمال
فراتـر رفتـن گـرم شـدن از  2درجـه همچنان
کـم باشـد .بعضـی مدلهـای پیشیابـی حـد
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گـرم شـدن تـا  2020بـرای نواحـی اسـتوایی
و تـا  2047بـرای میانگیـن کل کـره زمین در
حـد فراتـر از  2درجـه را ارزیابـی میکنند .اگر
چنیـن شـود ،جمعیتی بالـغ بر  3میلیـارد نفر
از مردمـان کل کـره زمیـن در معـرض عوارض
و مشـکالت متعـدد گـرم شـدن تـا دهههـای
بعـد (نـه خیلـی دیرهنـگام) قـرار خواهنـد
گرفـت .نکتـه جالـب آن اسـت کـه در روزهای
برگـزاری کنفرانـس جهانـی تغییـر اقلیـم حد
گاز دیاکسـید کربـن در اوایل دسـامبر 2015
بـه میـزان  ppm 400رسـید و نکتـه جالبتـر
کـه بهعنـوان خبر خـوش نیز اعالم شـد ،کمی
کمتـر شـدن حـد میـزان گاز مزبور و رسـیدن
آن بـه ppm 398در روز  9دسـامبر (در اواخر
برگـزاری کنفرانس  )COP21بـود! این میزان
در روز بیسـتوپنجم مـرداد  95در حـد402
 ppmبـوده اسـت .و بیشـتر بـودن میـزان این
گاز از حـد ppm 400در اتمسـفر تقریبـا
در تمامـی  8مـاه گذشـته از سـال  2016بـه
صـورت نسـبتا یکنواختـی (و کمـی افزاینـده)
حفـظ شـده اسـت .یکـی از مهمتریـن راههای
کنتـرل سـطح ایـن گاز در اتمسـفر اسـتفاده
از انرژیهـای جدیـد بهویـژه انـرژی زمیـن
گرمایی اسـت.
اولیـن نیـروگاه زمیـن گرمایـی بـا آزمایـش
اولیـن ژنراتـور زمیـن گرمایـی توسـط پرنـس
پیـرو گنـوری کونتـی (Prince Piero Ginori
 )Contiدر ایتالیـا و روشـن کـردن یـک المپ
شـروع بـه کار کـرد .در  1911اولین اسـتفاده
تجـاری از انـرژی زمیـن گرمایـی در دنیـا در
همیـن محـل آغـاز شـد .در دهـه بیسـتم
میالدی ژنراتورهای آزمایشـی در ژاپن و شمال
کالیفرنیـا (در منطقـه آبفشـانهای ژیـزرس
 )Geysersسـاخته شـد .در  1958نیوزیلنـد
هـم بـه سـازندگان نیروگاههای تجـاری زمین
گرمایـی اضافـه شـد .اکنون در  20کشـور دنیا
از انـرژی زمیـن گرمایـی الکتریسـیته حـدود
 11گیـگاوات بـرق (حدود یـک درصد مصرف
کنونـی در دنیـا) تولیـد میشـود( .ظرفیـت
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تولیـد در آینـده بیـن  3تـا  180برابـر تولیـد
کنونـی برآورد شـده اسـت ).انـواع نیروگاههای
زمیـن گرمایـی بـه اختصـار در سـه رده «بخار
خشـک « ،»Dry Steamبخـار سـیال flash
 »steamو «سـیکل دوگانـه »Binary Cycle
تقسـیمبندی میشـوند .براسـاس بروز مسـائل
اخیـر در تولیـد انـرژی و نوسـانات شـدید
قیمـت نفـت و همچنیـن انفجـار در نیـروگاه
هسـتهای فوکوشـیما در زلزلـه و سـونامی 11
مـارس  2011در ژاپـن ،توجه خاصی در دنیای
کنونـی بـه انـرژی زمیـن گرمایی میشـود .به
نحوی که بیشـتر کشـورهای اروپـای مرکزی و
غربـی سـرمایهگذاری وسـیعی بـرای مطالعه و
بهرهبـرداری از انرژیهـای نـو (بهویـژه انـرژی
زمیـن گرمایـی) آغـاز کردهانـد .جالـب اسـت
کـه نیـروگاه زمیـن گرمایی «شـولتز سـو فوره
 » Soultz-sous-Forêtsدر شـمال اسـتان
آلـزاس فرانسـه (نزدیـک مـرز آلمـان) پـس
از یـک سـرمایهگذاری  23سـاله در ژوییـه
 2010بـه بهرهبـرداری رسـید و از پاییز 2010
(1389ش ).بـا تولیـد  1.5مـگاوات بـرق برای
اسـتفاده در شـهر شـولتز سـو فـوره در شـبکه
تولیـد برق فرانسـه قـرار گرفته اسـت .نگارنده
در مـرداد مـاه 2003( 1382م) در تیمـی
پژوهشـی از سـوی دانشـگاه استراسـبورگ
فرانسـه از ایـن نیـروگاه و برنامـه وسـیع
پژوهشـی و عملیاتـی برای تولید انـرژی زمین
گرمایـی ،در عمـق  5کیلومتـری 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
میشـود .بررسـی گزارشهـای اخیـر نشـان
میدهد که در کشـور سـوییس در همسـایگی
فرانسـه و همچنیـن در آلمـان هماکنـون
پژوهشهـای وسـیعی بـرای بهرهبـرداری از
بـرق نیروگاههـای زمین گرمایـی در  15تا 20
سـال آینـده در دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی
در جریـان اسـت.

در ایــران پتانســیلهای اســتفاده از انــرژی
زمیــن گرمایــی در  18ناحیــه کشــور تاکنــون
شناســایی و مطالعــه اولیــه شــده اســت .از
میــان ایــن  18پهنــه 7 ،محــدوده دماونــد،
ســهند ،ســبالن ،خــوی ،تفتــان و بزمــان بــه
ســامانههای آتشفشــانی مربوطانــد .اســتفاده
از ایــن پتانســیلها بــا ســرمایهگذاری ویــژه
میتوانــد بــه بهرهمنــدی نســلهای بعــدی
از یــک منبــع انــرژی مطمئــن و پــاک در
کشــورمان منجــر شــود .یــادآوری میکنــم
کــه ســرمایهگذاریهای
اولیــه و زیرســاختی در
ایــن زمینههــا معمــوال
پرهزینــه اســت ،ولــی وقتــی
بهدرســتی پتانســیل مربــوط
و تســلط بــه فناوریهــای
الزم بــر اســاس همیــن
ســرمایهگذاریها یافتــه
شــد ،کاربــرد چنیــن علــم
و فنــاوری در نواحــی دیگــر
بســیار کمهزینهتــر خواهــد
بــود .بهعنــوان مثــال پــروژه
«شــولتز ســو فــوره Soultz-
 »sous-Forêtsدر آلــزاس
فرانســه بــا ســرمایهگذاری
 80میلیــون یورویــی ایجــاد
شــده اســت ،کــه فــاز
شــناخت پژوهشــی و اکتشــافی بــا صــرف 28
میلیــون یــورو از ســال  1987تــا  2001بــا حفــر
یــک گمانــه پژوهشــی ،فــاز  1بــا حفــر چــاه دوم
آزمایشــی – شبیهســازی بــا صــرف  22میلیــون
یــورو در ســالهای  2001تــا  ،2007فــاز 2
بــرای ســاخت نیــروگاه بــا  25میلیــون یــورو
بیــن ســالهای  2007تــا  2009و فــاز ســوم
بیــن ســالهای  2010تــا  2012بــرای پایــش
پژوهشــی و فنــاوری نیــروگاه بــا  5میلیــون یورو
بــه انجــام رســیده اســت .از ایــن هزینههــا 35
میلیــون یــورو از ســوی اتحادیه اروپــا ،دولتهای
فرانســه و آلمــان هریــک  15میلیون یــورو ،و 15

میلیــون یــورو هــم از ســوی شــرکای صنعتــی
(بیشــتر آلمانــی و فرانســوی) صرف شــده اســت.
بنابرایــن اگــر کل ایــن هزینههــا را بــا هــدف
 1.5مــگاوات بــرق تولیــدی ایــن نیــروگاه درنظر
بگیریــم ،عمــا کاری بیهــوده اســت ،کــه البتــه
چنیــن نیســت .ایــن ســرمایهگذاری ســنگین
بــرای بهرهبــرداری و توســعه علــم و فنــاوری
مرتبــط بــا نیروگاههــای انــرژی زمیــن گرمایــی
انجــام شــده کــه در آینــده تمــام اروپــا و جهــان
(و انشــاءاهلل کشــور مــا ،ایــران) از آن بهرهمنــد

خواهــد شــد .در ایــران ســرمایهگذاری اولیــه
در زمینــه انــرژی زمیــن گرمایــی در محــدوده
آتشفشــان دماونــد و آتشفشــان ســبالن
انجــام شــده اســت ،ولــی هنــوز ایــن برنامههــا
بــه صــورت جــدی دنبــال نشــده تــا بــه
بهرهبــرداری انــرژی بــرق بینجامــد .امیــد اســت
تــا بــا وضــع کنونــی مســئله آب و اهمیــت
متنــوع کــردن منابــع انــرژی ،بــرای حرکــت بــه
ســوی اســتفاده از انرژیهــای جدیــد ماننــد
انــرژی زمیــن گرمایــی در ایــران در دهــه پیــش
رو و در برنامــه ششــم توســعه ســرمایهگذاری
جــدی شــود.
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انـرژی

آلکسالسیک در یک خ
س ن� نا� تد از ت�فندی کوچک
جو� در مرصف ب�ق یمگوید
ب�ای رصفه ی

با مدیریت رفتار
انرژی را مدیریت کنید
 حمـیده حقـیقـی 
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چطور میتوانید هزینه
قبض برق منزلتان را کاهش
دهید؟ باورتان میشود که
اگر بدانید همسایهها چقدر
برای برق میپردازند ،چطور
در هزینههایشان صرفهجویی
میکنند ،شما هم میتوانید؟
آلکس السکی که صاحب
شرکت مشاوره کوچکی در
زمینه صنایع همگانی است،
در یک سخنرانی تد نشان
میدهد که چطور مدیریت
رفتار میتواند به صرفهجویی
در مصرف انرژی منجر شود.

چند نفر از شما امروز ايميلهايتان را چك كردهايد؟
بجنبید؛ دستهایتان را باال ببريد .چند نفرتان االن مشغول
اين كار هستيد؟ اوضاع مالیتان چطور است؟ کسی امروز
وضع مالیاش را چک کرده است؟  كارتهاى اعتبارى و
حساب سرمايهگذاريتان چطور؟ اين هفته چطور؟ سری به
حسابهایتان زدهاید؟
خب ،حاال درباره ميزان مصرف انرژى لوازم خانگيتان چه
نظری دارید؟ كسى امروز این موضوع را کنترل كرده است؟
اين هفته چطور؟ هفته قبل؟ چند نفر نابغه انرژى توی اين
اتاق هستند که واقعا از ديدنشان خوشحالم .اما بقيه ما که
در این اتاق هستیم ،درباره ساختن آينده اين سياره بسیار
مشتاقیم ،حتى اگر توجهى به مصرف انرژى كه تغييرات
آبوهوايى را در کره زمین به پيش مىراند ،نداشته باشيم.
میخواهم امروز داستان زنی را تعریف کنم که با او در
نخستین تعطیالت خانوادگیمان آشنا شدم .توجه هريت به
مقدار انرژى مصرفىاش برای من عجیب بود و قطعاً او يك
نابغه انرژى نبود .صحبتهای امروز من درباره اين است كه
چطور شد هريت به اهمیت این مسئله پی برد.
شما زغالسنگ را میشناسید .زغالسنگ متداولترين منبع
الكتريسته روی کره زمين است و انرژى كافى در یک تکه
زغال وجود دارد تا یک المپ را بيش از يك سال روشن نگه
دارد .اما متاسفانه ،از تبدیل زغالسنگ به روشنایی المپ،
بيشتر انرژى موجود در آن به گرما تبدیل میشود یا به
دلیل نشتی خطوط انتقال انرژی هدر مىرود .درواقع ،تنها
١٠درصد از انرژی زغالسنگ بهعنوان نور مورد استفاده قرار
میگیرد و اين زغال تنها كمى بيش از يك ماه عمر خواهد
كرد .اگر مىخواستيد اين المپ را براى يك سال روشن نگه
داريد ،به حجم زیادی زغال نياز خواهيد داشت .خبر بد اين
است كه براى هر واحد انرژى كه مصرف مىكنيم 9 ،واحد
از انرژی را هدر مىدهيم .اما اين قضیه خبر خوبی است!
چون براى هر واحد انرژى كه ذخيره مىكنيم 9 ،واحد دیگر
هم ذخيره مىشود .پس سوال اصلی اين است که چطور
مىتوانيم كارى كنيم كه آدمهاى توى اين اتاق و آدمهای
ي در
سراسر دنيا شروع به توجه كردن به ميزان مصرف انرژ 
طول روز کنند و کمتر آن را هدر بدهند.
پاسخ این سوال از يك آزمايش علمى رفتارى به دست ميآيد
كه  ١٠سال پيش ،در تابستانى داغ و در منطقهای که تنها
 ٩٠مايل با اينجا فاصله داشت ،یعنی در سان ماركوس،
كاليفرنيا انجام شد .برای انجام این آزمایش دانشجويان دوره
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ليسانس عالمتهايى را روى در تکتک خانههای
این منطقه چسباندند و از مردم خواستند كولرها
را خاموش و پنكهها را روشن كنند .يكچهارم
از اهالی این خانهها پيغامى دريافت كردند كه
مىگفت :آيا مىدانستيد که در این تابستان هر
ماه مىتوانيد  ٥٤دالر پسانداز كنيد؟ كولرتان را
خاموش و پنكههایتان را روش كنيد .گروه ديگرى
از اهالی پيغامی محيط زيستى دریافت کردند
و گروه سوم هم پيغامى در اينباره گرفتند که
شهروند خوب بودن ،مانع از قطع برق مىشود.
بيشتر افراد حدسمیزدند كه پيغام صرفهجويى

در هزینه بهتر از همه پیامها جواب میدهد .اما
درواقع ،هيچكدام از اين پيغامها تاثیری نداشت،
یا بهتر است بگویم تاثيرشان بر مصرف انرژى
صفر بود .انگار نه انگار كه اين دانشجويان دوره
بوده و پیغامی روی درها
ليسانس اصال در آنجا 
چسباندهاند.
اما پيغام چهارى هم در کار بود که مىگفت:
«موقع نظرسنجىها ٧٧ ،درصد از همسايگان شما
اعالم کردهاند كه كولرهايشان را خاموش كردند و
جاي آن از پنكه استفاده میکنند .لطفا به آنها
محلق شويد .كولرهايتان را خاموش و پنكههايتان
را روشن كنيد ».و نمىدانيد كه این پیام تا چه حد
موثر بود! در خانههایی که صاحبانشان اين پيام
را دريافت كرده بودند ،كاهش قابل توجهى در
مصرف انرژى دیده شد و آن هم فقط به این خاطر
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که شنیده بودند همسایهشان چه کار کرده است.
اين ماجرا چه پیامی برای ما دارد؟ اگر پای موضوع
ناراحتکنندهای در میان باشد ،حتى اگر هم به آن
معتقد باشيم ،تحريك اخالقى ،تشويقهاى مالى
و ...چندان ما را تحت تاثير قرار نمىدهد .اما فشار
اجتماعى ،وسيله قدرتمندى است و اگر بهدرستى
تحت كنترل دربیاید ،مىتواند تبديل به نيرويى
پرقدرت در جهت خير شود.
با الهام از اين بينش ،دوستم َ ،دن يَتس و من
شركتی به نام اُپاور راه انداخته و نرمافزارى
ساختيم و با شركتهاى مرتبط با صنايع همگانى
وارد مشارکت شدیم ،یعنی كسانى
كه مىخواستند به مشتريهايشان
در ذخيره كردن و صرفهجویی در
انرژى كمك كنند .ما گزارشهای
شخصیشدهای را در مورد
میزان مصرف انرژی در منازل به
مردم ارائه مىدهيم تا به آنها
نشان دهيم که ميزان مصرف
انرژی در منزل آنها در قياس با
همسايگانشان که خانهای با متراژ
مشابه دارند ،چقدر است .درست
مثل قضیه پیامهای هشدار که
آن دانشجوها روی در منازل نصب
کردند ،ما این امکان را فراهم میکنیم تا مردم
بتوانند خودشان را با همسایگانشان مقایسه کنند
و سپس ما به آنها توصیههای هدفمندی را ارائه
میکنیم تا بتوانند در زمینه مصرف انرژی در منزل
شخصیشان صرفهجویی کنند .اول کارمان را با
کاغذ شروع کردیم و سپس آن را به اپلیکیشنهای
موبایلی و فضای وب منتقل کردیم و حاال حتى
يک ترموستات قابل كنترل داريم و طى پنج
سال گذشته ،بزرگترين آزمايش علم رفتارى در
جهان را انجام دادهايم .بهطوریکه صاحبخانهها و
مستاجرانی که مشتری ما هستند ،بيش از ٢٥٠
ميليون دالر در قبضهاى انرژيشان صرفهجویی
كردهاند و این تازه اول کار ماست .امسال قصد داریم
با مشاركت بيش از  ٨٠شرکت که در زمینه صنايع
همگانى در شش كشور مختلف مشغول فعالیت

هستند ،تا دو تراوات ساعت (تراوات برابر  ۱۰به
توان ۱۲است) ديگر در مصرف برق صرفهجويى
كنيم .نابغههاى انرژى که االن در اين اتاق هستند،
مىدانند که دو تراوات ساعت واقعا يعنى چه .اما
براى بقيه میگویم که دو تراوات ساعت انرژی ،از
كل انرژى مورد نیاز براى برقرسانى به سنت لوييز
و سالت ليك سيتى به مدت يك سال هم بيشتر
است .دو تراوات ساعت ،تقريبا نيمى از آن انرژی
است كه صنعت خورشيدى اياالت متحده آمریکا
در سال گذشته توليد كرده است و این يعنى 34
چرخ دستی حاوی زغالسنگ را در هر دقيقه از
شبانهروز به مدت يك سال بسوزانيم تا دو تراوات
ساعت الكتريسيته به دست بیاوریم! ولی ما چيزى
نمىسوزانيم ،بلکه به مردم انگيزه مىدهيم تا به
مسئله انرژی توجه كنند و رفتارشان را تغيير دهند.
اما تنها يك شركت هستيم و فقط با بخش
كوچكى از مردم سروكار داريم 20 .درصد از
الكتريسيته تولیدشده در دنیا در منازل هدر
مىرود ،و وقتى مىگويم هدر میرود ،منظورم
روشن گذاشتن چراغ در اتاقهاى خالى و روشن
گذاشتن كولر در خانهاى است كه كسى در آن
نيست .ساالنه  ٤٠ميليارد دالر بابت الكتريسته
نه در جهت رفاه حالمان ،بلكه در جهت ایجاد
تغييرات آبوهوايى تلف مىشود ٤٠ .ميليارد دالر
ساالنه آن هم تنها در اياالت متحده.
اكنون به لطف تعدادى از بهترين دانشمندان
جهان ،تولید مواد با دوامی که جایگزین زغالسنگ
شود ،مورد بررسی قرار دارد .اين مسئله هم
فوقالعاده است و هم ضرورى .اما مهمترين منبع
بىنامونشانى كه قادر است ما را به يك انرژى بادوام
در آينده برساند ،در اين اتاق است .این منبع من
و شما هستیم .ما قادريم اين منبع را تحت كنترل
خودمان دربیاوريم ،بدون اینکه به هيچ دانش
تازهاى در زمینه شیمی مواد نیاز داشته باشیم .ما
میتوانیم این کار را تنها با بهكارگيرى علم رفتار
انجام دهیم .امروز مىتوانيم اين كار را انجام دهيم
و مىدانيم كه موثر است و باعث صرفهجویی در
هزینهها خواهد شد.
پس منتظر چه هستيم؟ متاسفانه در بيشتر مناطق

مقررات صنايع همگانى از زمان توماس اديسون تا
کنون تغيير چندانى نكرده است .صنايع همگانى
هنوز هم در عين حال كه مشتريهايشان انرژى
را تلف مىكنند ،پاداش مىگيرند .درحالیکه بايد
براى كمك كردن به مشتريهايشان برای ذخيره
كردن انرژی تمجید شوند.
البته این نکته مهم را بهخاطر داشته باشید که اين
مسئله چیزی فراتر از مصرف انرژى خانگى است.
مثال امروز تویوتا که در دانش مواد سرمایهگذاری
کرده ،علوم رفتاری را نیز بهطور جدی مورد توجه
قرار داده و با نصب وسیلهای روی داشبورد که
میزان مصرف انرژی را به راننده نشان میدهد،
عاشقان سرعت را تبدیل به رانندگانی محتاط
کرده است.
بهتر است به ماجرای هریت برگردیم .ما او را در
نخستين تعطيالت خانوادگيمان ديديم .هریت
نزد ما آمد تا دختر كوچكم را ببيند و دلش حسابی
غنج رفت وقتى فهميد اسم دختر من هم هريت
است .از من پرسيد كه براى گذران زندگى چه
میکنم ،و وقتی به او گفتم که در زمینه صنايع
همگانى كار مىكنم تا به مردم در ذخيره انرژى
كمك كنم ،چشمانش برق زد.
او به من نگاه كرد و گفت« :تو دقيقا همان كسى
هستی كه الزم است با او صحبت كنم .دو هفته
قبل ،من و شوهرم نامهاى از طرف اداره خدمات
همگانى دريافت كرديم ک ه مىگفت دو برابر
همسايگانمان انرژى مصرف مىكنيم .و ما در
طول دو هفته گذشته ،كلی درباره این مسئله فکر
کردیم و حرف زدیم و همه بحثمان درباره این بود
که چه کار کنیم تا بتوانیم انرژى را ذخيره كنيم.
ما هر كارى را كه نامه گفته بود ،انجام داديم و
مىدانیم كه همچنان كارهای زیادی برای انجام
دادن هستند .حاال اينجا با يك كارشناس واقعى
طرف هستم .لطفا به ما بگویید براى صرفهجويى
در مصرف انرژى چه بايد كنیم؟»
كارشناسان زيادى هستند كه مىتوانند در
پاسخ به پرسش هريت كمك كنند .هدف من
اين است كه مطمئن شوم همه ما دنبال جواب
این سوال هستیم.
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اکرآفر� بودن؛ مسئهل ی ن
ین
ا� است
مادر بودن ی�
گزارش

هم مادر و هم کارآفرین
 سـاناز اعتـمادی 
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یک دهه قبل کمتر زنی پیدا میشد
که کسبوکار تجاری خود را راه
بیندازد و به موفقیتهای بزرگ
دست پیدا کند .اما امروز میلیونها
زن کارآفرین در سراسر دنیا فعالیت
میکنند و تاثیرات مهمی بر اقتصاد
جهانی میگذارند .امروز ،زنان 40
درصد از کل نیروی کار جهان را
تشکیل میدهند ،اما نیمی از آنها
هنوز شاغل نیستند .دادههای جدید
نشان میدهد اگر این تعداد از خانمها
وارد بازار کار شوند ،نه فقط بازار
را تغییر میدهند ،بلکه حضورشان
میتواند منجر به نجات اقتصاد یک
کشور شود .در گزارشی که پیش از
این توسط صندوق بینالمللی پول
منتشر شده است ،تخمین زده شده
که در اقتصاد جهانی  27درصد از رشد
تولید ناخالص داخلی با توجه به شکاف
جنسیتی در بازار کار از دست میرود.
اما یک سوال مهم اساسی در این میان
به وجود میآید؛ آن هم اینکه آیا
زنان بعد از مادر شدن هم میتوانند
به کارشان ادامه دهند؟ آیا کار کردن
و شاغل بودن یا حتی راهاندازی یک
کسبوکار جدید منافاتی با شرایط
مادر بودن ندارد؟ یا اساسا زنان پس
از مادر شدن هم میتوانند همانقدر
خالق و نوآور و مفید باشند؟ در ادامه
با سه نمونه از زنان کارآفرین موفق
آشنا میشوید که با فعالیتهایشان
پاسخ روشنی به این سوالها دادهاند.

جولیا کالرک در کمپانی بیبی انیشتین
بیبــی انیشــتین نامــی آشــنا نــه فقــط بــرای
والدیــن ،بلکــه بــرای کارآفرینهاســت .ایــن
کمپانــی در ســال  1997توســط جولیا کالرک
تاســیس شــد .جولیــا قبــا معلم بــود ،امــا بعد
از بــه دنیــا آمــدن فرزنــدش شــغل تماموقــت
مــادری را انتخــاب کــرد .هــر چنــد مــادر
بــودن چیــزی از خالقیــت و روحیــه نــوآورش
کــم نکــرد .او بیبــی انیشــتین را همــراه بــا
همســرش و در خانهشــان در حومــه جورجیــا
راهانــدازی کــرد .ایــن زوج خــاق و کارآفریــن،
بــرای تولیــد محصــول اولیــه 18هــزار دالر
پساندازشــان را ســرمایهگذاری کردنــد و
بــه مــرور بــه تولیــد محصوالتــی پرداختنــد
کــه در همــان هفتههــای اول تولــد کــودک
میتوانســت تاثیــر مثبتــی روی رشــد مغــزی
او داشــته باشــد .درآمــد حاصــل از بیبــی
انیشــتین از یــک میلیــون دالر در ســال 1998
بــه بیــش از  10میلیــون دالر طــی دو ســال
بعــد رســید .ایــن رشــد ســریع و در عیــن
حــال عجیــب و غریــب و کیفیــت محصولــی
کــه توســط یــک زوج معمولــی تولیــد شــده
بــود ،توجــه مدیــران والــت دیزنــی را بــه
خــود جلــب کــرد و آنهــا تصمیــم گرفتنــد
ایــن نــام تجــاری را از آن خــود کننــد .طــی
هشــت ســال پــس از ایــن واگــذاری ،بیبــی
انیشــتین بــه رشــد قابــل توجــه خــود ادامــه
داد و ارزش آن در ســال  2009بــه چیــزی
حــدود  400میلیــون دالر رســید .جولیــا در
حــال حاضــر در حــوزه اســتارتآپ فعالیــت
میکنــد و وبســایت شــخصی خــود را بــه
آدرس  Mommymade.comدارد.
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شیال لیریو مارسلو در وبسایت Care.com
وبســایت موفقــی کــه شــیال لیریــو مارســلو
بعــد از بــه دنیــا آمــدن دو فرزنــدش طراحــی
کــرد و بهســرعت بــه ســوددهی رســید و بــه
یــک طــرح موفــق تجــاری تبدیــل شــد ،بــر
اســاس یــک ایــده بســیار ســاده بــه وجــود
آمــده بــود؛ شــیال میدانســت مشــکلی دارد
کــه مادرهــای دیگــر هــم بــا آن روبــهرو
هســتند .بنابرایــن اگــر راهــی بــرای حــل
آن پیــدا میکــرد ،ایــن تجربــه بــرای باقــی
مادرهــا هــم بســیار ارزشــمند و کامــا قابــل
اســتفاده بــود .او بــرای اینکــه بهتــر بتوانــد
از دو فرزنــد کوچکــش مراقبــت کنــد ،بــه
یــک پرســتار احتیــاج داشــت .پــس تلفــن را
برداشــت و بــه چنــد نفــر از همســایههایش
زنــگ زد تــا ببینــد کــه آیــا آنهــا پرســتار
قابــل اعتمــادی را میشناســند یــا نــه.
همیــن موضــوع بهظاهــر ســاده باعــث شــد
ایــده راهانــدازی وبســایت  Care.comبــه
ذهنــش برســد کــه در ســال  2006تاســیس
شــد و در حــال حاضــر بزرگتریــن پایــگاه
ارائــه خدمــات مراقبــت از کــودکان در محــل،
در سراســر دنیاســت .ایــن ســایت در حــال
حاضــر بیــش از  11میلیــون کاربــر فعــال در
 16کشــور دنیــا دارد و بــرای پــدر و مادرهــای
پرمشــغله یــک مرجــع بهشــدت قابــل اعتمــاد
اســت .البتــه شــیال خــودش را محــدود بــه
ایــن وبســایت نکــرده اســت .او در حــال
حاضــر بخــش زیــادی از وقــت و انــرژیاش
را صــرف برگــزاری ســخنرانیهایی در مــورد
مســئله کارآفرینــی مــادران و مهارتهــای
رهبــری و ...میکنــد .او همچنیــن طــی
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ســالهای اخیــر وبســایت WomenUp.
 orgرا راه انداختــه تــا نقــش زنــان در اقتصــاد
جهانــی را پررنگتــر کنــد .مهمتریــن
خدمــات ایــن ســایت شــامل ارائــه آمــوزش
در زمینــه کارآفرینــی و مدیریــت و رهبــری،
مشــاوره و پشــتیبانی از زنــان و دختــران در
هــر مرحلــهای از زندگــی و کارشــان اســت.

نیکول گلسون و کیت آموزشی Little Mizz

نیکــول گلســون یــک کارآفریــن موفــق
و مــادر دو فرزنــد اســت .او از دوران کالــج
وارد دنیــای کســبوکار شــد و فعالیتهــای
اقتصــادی مختلفــی را تجربــه کــرد ،امــا بعــد
از فارغالتحصیــل شــدن ،بــا وارد شــدن بــه
یــک شــرکت بــزرگ آمریکایــی ،از دنیــای
کارآفرینــی و اســتارتآپ فاصلــه گرفــت تــا
اینکــه پــس از بــه دنیــا آمــدن دو فرزنــدش
تصمیــم گرفــت اهــداف بــزرگ خــود را بــا
راهانــدازی نــام تجــاری  Little Mizzمحقــق
کنــد .ایــن شــرکت تولیدکننــده کیتهــای
آموزشــی یــک ماهــه بــا پنــج رویکــرد اصلــی
«درس زندگــی»« ،تغذیــه ســالم»« ،چطــور
انجامــش بدهــم؟»« ،تناســب انــدام» و «هنر و
کاردســتی» اســت .ایــن کیتهــای آموزشــی
جــوری طراحــی شــدهاند کــه خالقیــت
و اعتمادبهنفــس دختــران را از همــان
ســالهای ابتدایــی دوران کودکــی تقویــت
کننــد .البتــه همــه ماجــرا ایــن نیســت .چــون
نیکــول بخشــی از درآمــد حاصــل از ایــن کار
را بــرای تامیــن اهــداف بنیــاد خیریــه مــارچ
آو دایمــز  March of Dimesاختصــاص
داده کــه در زمینــه ارتقــای ســامت مــادران و
نــوزادان فعالیــت میکنــد.

مزایا و معایب شاغل بودن مادران در یک نگاه
مزایا:
 .1نظمپذیری و استقالل
محققان آمریکایی میگویند مادرانی که شاغل هستند ،به دلیل کمبود وقت
در مقایسه با مادران خانهدار نظم بیشتری در انجام فعالیتهای مختلف دارند،
با برنامهریزی عمل میکنند و از زمان اندکی که در اختیار دارند ،به شکل
کیفیتری استفاده میکنند و درنتیجه راحتتر و سریعتر میتوانند به اهداف
کوچک و بزرگ خود در کوتاهمدت و بلندمدت برسند.
 .2پررنگ شدن نقش پدر در تربیت فرزندان
یکی دیگر از مزیتهای شاغل بودن مادران این است وقتی مادر خانواده به هر
دلیل سر کار میرود ،نقش پدر در تربیت فرزندان پررنگتر میشود و درنتیجه
پدر باید وقت بیشتری را با بچهها بگذارد و بیشتر در فرایند تعلیم و تربیتشان
دخالت کند که نتیجه مستقیم این امر صمیمیتر شدن بیشتر بچهها با پدرشان
و ایجاد یک رابطه قدرتمند میان پدر و فرزند یا فرزندان است.
 .3تربیت دختران موفق و پسران همدل
تحقیقات گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان میدهد که مادرانی
که شاغل هستند ،دخترانی را تربیت میکنند که بعدها به موفقیتهای اجتماعی
باالتر دست پیدا میکنند .عالوه بر این مادران شاغل اگر پسردار شوند ،جوری
او را تربیت میکنند که در مقایسه با پسرهایی که مادرشان خانهدار است ،از
توانایی همدلی بیشتری برخوردار است .جالب است بدانید تحقیقات نشان داده
دخترانی که مادر شاغل داشتهاند ،در دوران بزرگسالی و ورود به بازار کار ،در
مقایسه با دخترانی که توسط یک مادر خانهدار بزرگ شدهاند ،درآمد بیشتری
کسب میکنند.
معایب:
 .1بروز اختالالت روانشناختی
در مطالعهای که با هدف بررسی مقایسهای اختالالت رفتاری فرزندان
مادران شاغل و غیرشاغل انجام گرفته و نتایج آن در ششمین همایش
بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان ارائه شده ،مشخص شده است که
سالمت روانشناختی فرزندان مادران خانهدار یا غیرشاغل در مقایسه با فرزندان
مادران شاغل بهطور معناداری باالتر است.
 .2ناسازگاری 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
که روی گروهی از دختران  10-9ساله انجام شده نشان میدهد فرزندان
مادران شاغل در مدرسه تعامل خوبی با معلمان و سایر همسنوساالنشان ندارند
و نبود تماموقت مادر بهعنوان یک منبع حمایت عاطفی و روانی میتواند در
فرایند رشد و تربیت کودک و نوجوان اثرات سوئی را به دنبال داشته باشد.
 .3چاقی و نداشتن رژیم غذایی صحیح
محققان میگویند فرزند مادران شاغل از نظر سالمتی در وضع پایینتری
نسبت به کودکانی قرار دارند که مادرشان خانهدار است و کار نمیکند.
مادران شاغل معموال فرزندانشان را با خودرو به مدرسه میرسانند و فرصت
فعالیت فیزیکی و پیادهروی را از آنها میگیرند .از طرف دیگر این بچهها
معموال بیشتر تلویزیون تماشا میکنند و وقتشان را پای بازیهای کامپیوتری
میگذرانند ،بیش از حد نوشابه میخورند و سهم میوهها و سبزیها در رژیم
غذایی روزانهشان بسیار پایین است.

نیمهوقت ،نه تماموقت!
شــاغل بودن مــادران از جهــت
حفــظ ســامت روانیشــان از
اهمیــت باالیــی برخوردار اســت،
بهخصــوص اگــر ایــن مادرهــا
کاری نیمهوقــت داشــته باشــند
نــه تماموقــت .تحقیقاتــی کــه
در ســال  2011در ایــن زمینــه
انجــام شــده ،نشــان داد کــه
مادرانــی کــه کودکانشــان در
ســنین دبســتان و پیشدبستان
و حتــی کوچکتــر هســتند،
در صــورت داشــتن یــک
کار پارهوقــت کمتــر عالیــم
افســردگی از خــود نشــان
میدهنــد و از نظــر روانــی از
ســامت بیشــتری در مقایســه
بــا مادرهایــی برخوردارنــد کــه
همــه وقتشــان را در منــزل و
در ســروکله زدن بــا بچههــا و
امــور خانــه ســپری میکننــد.
محققــان میگوینــد همانطــور
کــه انتظــار مـیرود ،مادرانــی که
مشــاغل پارهوقت دارنــد ،بیشــتر
در فعالیتهــای فرزندشــان در
خانــه و در مدرســه درگیرنــد
و همچنیــن بهتــر و بیشــتر
میتواننــد بــه فعالیتهــای
آموزشــی در خانــه برســند،
از جملــه بــازی کــردن بــا
بچههــا ،کتــاب خوانــدن قبــل
از خــواب ،درســت کــردن
کاردســتی ،بــردن کــودکان بــه
پــارک و مــوزه و ...عــاوه بــر
ایــن ،مادرانــی کــه شــغلهای
پارهوقــت دارنــد ،نســبت بــه
کــودکان خــود کــه در ســنین
دبســتان و پیشدبســتان
هســتند ،برخــورد مهربانانهتــری
نشــان میدهنــد و صبــر و
تحمــل بیشــتری دارنــد ،و شــاید
تعجــب کنیــد ،امــا اینطــور کــه
ایــن بررســی بــا حضــور بیــش از
 1300مــادر نشــان میدهــد،
در ایــن زمینــه حتــی از مــادران
خانــهدار نیــز جلوترنــد!
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میگوینــد کاشــت درخــت مســاوی بــا
نجــات زندگــی اســت .امــا در دهههــای
اخیــر در سراســر کــره زمیــن تعــداد درختــان
بهشــدت در حــال کاهــش اســت ،کــه ایــن
مســئله را میتــوان بهطــور مســتقیم نتیجــه
فعالیتهــای انســانی دانســت .بــا توجــه بــه
اهمیتــی کــه درختــان در زندگــی انســانها
دارنــد ،بهویــژه در یــک دهــه اخیــر ،اقدامــات
متفــاوت و جذابــی در سراســر جهــان بــرای
نجــات درختــان صــورت گرفتــه اســت کــه در
ادامــه بــا تعــدادی از ایــن فعالیتهــا آشــنا
میشــوید.
ایـــن روزهـــا خیلـــی از مـــا در آپارتمـــان
زندگـــی میکنیـــم و حیاطـــی نداریـــم
کـــه در آن درخـــت بکاریـــم .ولـــی شـــاید
دوس ــت داش ــته باش ــیم درب ــاره اص ــول ای ــن
کار بیشـــتر بـــه فرزندانمـــان بیاموزیـــم تـــا
از تـــه و تـــوی ایـــن قضیـــه ســـر دربیاورنـــد
کـــه درختـــان چـــه اهمیتـــی بـــرای مـــا و
ی شـــهریمان دارنـــد و اگـــر نباشـــند،
زندگـــ 
چـــه بالیـــی ســـر زندگیمـــان میآیـــد.
خـــب در ایـــن صـــورت پیشـــنهاد میکنـــم
اینبـــار کـــه پـــای رایانـــه نشســـتید ،ســـراغ
ســـایت  planitgreenliveبرویـــد کـــه
توســـط دو تـــا از مهمتریـــن و مشـــهورترین
موسس ــات دنی ــا یعن ــی نش ــنال جئوگرافی ــک
(همـــان موسســـهای کـــه البـــد عکسهـــای
ج ــذاب و مجالت ــش در م ــورد دنی ــای وح ــش
و طبیعـــت و ...را دیـــده و حســـابی هـــم
کیـــف کردهایـــد) و مرکـــز علـــوم آمریـــکا
اداره میشـــود و یـــک بـــازی جالـــب و
هیجانانگیـــز بـــرای کـــودکان و نوجوانـــان
دارد تـــا یـــاد بگیرنـــد چطـــور در شـــهرهای
بـــزرگ درخـــت بکارنـــد و چطـــور یـــک
شـــهر ســـبز داشـــته باشـــند .از همـــه بهتـــر
اینکـــه کلـــی اطالعـــات تـــازه و دســـت اول
مربـــوط بـــه بازیافـــت زبالـــه هـــم در ایـــن
بـــازی وجـــود دارد کـــه حســـابی بـــه درد
کـــودکان و نوجوانـــان میخـــورد.

یک درخت برای هر کودک

اســم اســترالیا کــه بــه گوشــتان میخــورد،
یــاد چــی میافتیــد؟ همسنوســالهای
مــن قطعــا ســریال «اســکیپی» را
یادشــان میآیــد کــه دربــاره خانــواده
یــک جنگلبــان بــود کــه پســر 14 ،13
سالهشــان تــوی طبیعــت بکــر اســترالیا بــا
یــک کانگــوروی باهــوش بــه اســم اســکیپی
دوســت شــد و ...حتــی اگــر ایــن ســریال
محبــوب را ندیــده باشــید ،قطعــا میدانیــد
کــه اســترالیا یکــی از ســبزترین نقطههــای
کــره زمیــن اســت و همانقــدر کــه مناطــق
خشــک و کــمآب تــوی ایــن قــاره پیــدا
میشــود ،جنگلهــای ســربه فلــک کشــیده
هــم دارد .بااینحــال اســترالیاییها اصــا
دســت روی دســت نگذاشــتهاند و بــرای
اینکــه کشــور ســبزتری داشــته باشــند،
برنامــهای بــه اســم یــک درخــت بــرای هــر
کــودک راه انداختهانــد .بهطوریکــه هــر
بچــهای طــی ســالهای دبســتان تــوی
مدرســه یــا زمینــی کــه قب ـ ً
ا بــرای ایــن کار
در نظــر گرفتــه شــده ،یــک درخــت مـیکارد
و بهعنــوان مســئول نگـهداری از آن هــر چنــد
وقــت یــک بــار بایــد بــه درختــش ســر بزنــد
و کارهــای مختلفــی را کــه یــک درخــت در
مرحلــه رشــد نیــاز دارد ،برایــش انجــام دهــد.
جال ـب اینکــه ایــن برنامــه آنقــدر محبــوب
و کاربــردی اســت و بــه ســبزتر شــدن شــهر
کمــک میکنــد کــه از پارســال انگلیســیها
هــم آســتین بــاال زدهانــد و در یکــی از
شهرهایشــان بــه اســم بریســتول همیــن
برنامــه را اجــرا میکننــد .تــا االن  ۳۶هــزار
نفــر از بچههــای انگلیســی درخــت خودشــان
را کاشــتهاند .شــما نمیخواهیــد دســت بــه
کار شــوید؟

درخت برای زمین ،زمین برای زندگی

شـاید شـما فیلیکس فینک باینر را نشناسـید،
ولـی خیلـی از بچههـای دنیـا اسـمش را
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کـه بهشـدت بـا درخـتکاری گـره خـورده،
میشناسـند و در گـروه بینالمللـیاش عضـو
هسـتند .در سـال  ۲۰۰۷یعنـی حدود  ۹سـال
قبـل ،فیلیکـس مثل شـما بود؛ یـک نوجوان ۹
سـاله کـه برای انجام یک پروژه درسـی شـروع
بـه مطالعـه دربـاره آلودگـی هوای کـره زمین،
فوایـد درخـتکاری و ...کـرد و اینجـوری بود
کـه یـک جرقـه بـزرگ در ذهنـش زده شـد؛
اینکـه یـک موسسـه کوچـک راه بینـدازد
و شـروع بـه کاشـتن درخـت کنـد .هـدف
فیلیکـس ایـن بـود کـه سـال  ،۲۰۱۱یـک
میلیـون درخـت بـکارد ،و حـاال درحالیکـه
۱۰۰هـزار نوجـوان دیگـر عضـو ایـن موسسـه
هسـتند ،او و دوسـتانش در سراسـر جهـان
موفـق بـه کاشـتن  14.204.592.983درخت
شـدهاند! اگـر فیلیکـس توانسـته ،چـرا باقـی
بچههـا نتواننـد؟

درخت برای بچهها

چنــد ســال قبــل یــک جــوان نخبــه
ی کــه متوجــه شــده بــود مــردم
آمریکایــ 
کنیــا چقــدر فقیــر هســتند و چقــدر بــه
درخــت بــرای تامیــن غذایشــان وابســتهاند،
موسس ـهای بــه نــام «درخــت بــرای بچههــا»
راه انداخــت کــه توســط گروهــی از جوانهــا
و نوجوانهــای داوطلــب اداره میشــود.
آنهــا هــر بــار بــه یکــی از روســتاهای کنیــا
میرونــد و آنجــا درختهایــی میکارنــد
کــه هــم زود رشــد میکنــد و هــم میــوه و
برگهایــش خوراکــی اســت.

 20میلیون درخت برای کنیا

کمپیـن  20میلیـون درخـت ،یکـی دیگـر از
اقداماتـی اسـت کـه در حـال حاضـر در کنیـا
جریـان دارد کـه هدفـش کاشـت  20میلیـون
درخـت در ایـن کشـور ،بهویـژه در جنگلهای
کوهسـتانی کنیاسـت ،که لقـب برجهای آب را
یـدک میکشـند و نقش بسـیار مهـم و حیاتی
در حفاظـت از رودخانههـا و دریاچههـای ایـن
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کشـور و آبهـای آشـامیدنی دارنـد .بهبـود
امنیـت غذایـی ،محافظـت از زیسـتگاههای
جنگلـی بـرای پرنـدگان نـادر و پسـتانداران،
محافظـت از منابـع طبیعی در مقابـل تغییرات
آبوهوایـی ،تثبیـت خـاک و ...از سـایر اهدافی
اسـت کـه ایـن کمپیـن بـا کاشـت درخـت در
کنیـا دنبـال میکنـد .بسـیاری از مناطـق
جنگلـی کنیـا در سـالهای  1970و 1980
بـه دلیـل برداشـت غیرقانونـی چـوب و تهیـه
زغالسـنگ از بیـن رفتـه اسـت و در حـال
حاضـر تنهـا هفـت درصـد از زمینهـای ایـن
کشـور تحت پوشـش درختان اسـت ،یعنی 67
درخـت بـرای هر نفـر ،که بـا میانگیـن جهانی
 420درخـت بـرای هر نفر فاصله زیـادی دارد.
در حـال حاضـر بسـیاری از جنگلهـای ایـن
کشـور نابـود یـا بهشـدت تخریب شـده اسـت.

کتاب بخوان درخت بکار

یــک ناشــر خوشســلیقه آرژانتینــی
کتابهایــی بــرای کــودکان طراحــی کــرده
کــه میتواننــد بعــد از خوانــدن آنهــا را
تــوی زمیــن بکارنــد و یــک درخــت تمامعیــار
تحویــل بگیرنــد .ایــده جالبــی اســت ،مگــر
نــه؟ انتشــارات  Pequeno Editorناشــر
کتابهــای کــودکان اســت و اولیــن کتــاب
درختــی را بــا همــکاری FCB Buenos
 Airesدر مــاه مــیســال  2015روانــه بــازار
کــرد .ایــن کتابهــا بــرای کــودکان  8تــا 12
ســاله طراحــی شــده کــه البتــه بزرگترهــا
هــم میتواننــد از آنهــا 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
میشــود کــه ماجراجوییهــای پــدرش در
جنگلهــای اکــوادور را بــرای خواننــدگان
کتــاب تعریــف میکنــد .پیــام اصلــی ایــن
کتــاب ایــن اســت« :درختــان و کــودکان
میتواننــد بــا هــم رشــد کننــد».

درختان در محیط شهر چه کاربردی دارند؟

کاشت استراتژیک و هدفمند درختان در
محیطهای شهری میتواند بین  2تا  8درجه
سانتیگراد هوای شهر را خنکتر کند.
درختــان بلنــدی کــه در محیطهــای شــهری
وجــود دارنــد ،مثــل یــک فیلتــر قــوی عمــل
کــرده و هــوای شــهر را از انــواع آالیندههــا
تصفیــه میکننــد.
درختــان بالــغ بــه افزایــش کیفیــت آب کمک
میکننــد.
هــر درخــت در هــر ســال تــا  150کیلوگــرم
دیاکســید کربــن را جــذب میکنــد و باعــث
کاهــش اثــرات نامطلــوب تغییــرات آبوهوایی
در زمیــن میشــود.
چــوب میتوانــد بــرای پختوپــز و تولیــد
حــرارت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
درختــان میتواننــد بخشــی از مــواد غذایــی
مــورد نیــاز انســان را تامیــن کننــد.
زندگــی کــردن در نزدیکــی درختــان بــه
افزایــش ســامت جســمی و روانــی افــراد

کمــک میکنــد و باعــث افزایــش انــرژی و
کاهــش اســترس و فشــار خــون میشــود.
کاشــت درختــان در اطــراف ســاختمانهای
بلنــد تــا  30درصــد نیــاز بــه تهویــه را
کاهــش میدهــد و  20تــا  50درصــد بــه
صرفهجویــی در مصــرف انــرژی گرمایــی
کمــک میکنــد.
درختــان میتواننــد محــل زندگــی بعضــی
پرنــدگان و حیوانــات باشــند و حضورشــان بــه
تنــوع زیســتی کمــک میکنــد.
منظرهسـازی شـهری ،بهویـژه بـا کمـک
درختـان ،میتوانـد تـا  20درصـد قیمـت
املاک را در آن منطقـه خـاص افزایـش دهد.
جمعیــت شهرنشــین دنیــا روزبـهروز در حــال
افزایــش اســت...
شهری /روستایی
امروز
تا سال 2020
اگــر امــروز درخــت بکاریــد ،نسـلهای آینــده
را نجــات میدهیــد .
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در�های ت�زه در ت� ی خ
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فولکس واگن؛ خودرویی برای مردم
 رضـا محمـودی فـقیهـی 
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ماشــینباز هــم کــه نباشــید ،نــام فولکــس
واگــن برایتــان نامــی آشناســت؛ نامــی
تجــاری کــه دنیــای خودروهــای شــخصی را
تــکان داد و دریچـه تــازهای را در ایــن عرصــه
بــاز کــرد .بــا شــنیدن نــام فولکــس واگــن
اغلــب افــراد بــه یــاد همــان فولکسهــای
قورباغــهای قدیمــی یــا فولکسهــای مــدل
بیتــل میافتنــد .امــا ایــن شــرکت چیــزی
فراتــر از ایــن خــودرو اســت و تاریخچــهاش
از زمــان تاســیس تاکنــون بــا افتوخیزهــای
فراوانــی در عرصــه تولیــد ،رقابــت ،تجــارت و...
روبــهرو بــوده اســت.

تاثیر فورد بر خودروسازی اروپا

اولیـن بـار در سـال  1904بود کـه زمزمههایی
در خصـوص تاسـیس کارخانـه فولکـس واگن
در آلمان شـنیده شـد .در آن زمان مهندسـان
کـه بهدرسـتی پیشبینـی کـرده بودنـد آینده
ایـن صنعـت بـه تولیـد خودروهـای کوچـک و
ارزانقیمـت 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 فعالیتهـای بیشـتر در ایـن زمینـه بود.
البتـه خودروهایـی کـه در آن زمـان تولیـد
میشـد ،نه ارزان بود و نـه کوچک ،بلکه قیمت
باالیـی داشـت و هزینه نگهداری بـاال نیز به آن
اضافـه میشـد .همیـن مسـئله ،خریـد خودرو
را بـرای قشـر متوسـط جامعـه بسـیار سـخت
و دشـوار میکرد .اصطلاح خودروهایـی بـرای
مـردم اولیـن بـار در سـال  1908در آمریـکا
مطـرح شـد .بـا توجه بـه اینکه 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
رسـید .اتومبیـل فـورد مـدل تـی بهسـرعت
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 بلا بارنـی ،دانشـجوی مجارسـتانی ،بود
کـه در سـال  1925اولیـن شاسـی را بـرای
فولکـسواگـن طراحـی کرد تـا نامـش همراه
بـا آگوسـت هـورش ،اتـوره بوگاتـی ،فردینانـد
پورشـه و هاینریـش نوردهـوف ،در تاریـخ ایـن
کمپانـی جاودانه شـود.

چالشــی کــه هیتلــر بــرای پورشــه بــه
وجــود آورد

نمایشـگاه اتومبیـل در سـال  1934در برلیـن،
نقطـه عطفـی بـرای صنعـت خودروسـازی در
جهـان بـود و باعـث شـد خودروهـای فولکس
واگـن در مرکـز توجـه دنیـا قـرار گیرنـد.
در آن زمـان فولکـس نـه یـک کارخانـه یـا
تولیدکننـده رسـمی ،بلکـه تیمـی متشـکل از
نوابـغ خودروسـازی دنیا بـود .در همین دوران
ن آدولـف هیتلـر در
حـزب نـازی و در رأس آ 
حـال قـدرت گرفتـن در آلمـان بـود و همیـن
مسـئله باعـث شـد کار پیریـزی کارخانـه
فولکـس واگـن سـرعت بیشـتری پیـدا کنـد.
در  22ژوئـن  1934اتحادیـه خودروسـازی
آلمـان ( )RDAراهانـدازی شـد و فردینانـد
پورشـه اولیـن خـودروی فولکـس واگـن را
طراحـی کـرد .در آن دوران خـودرو و سـوخت
در اروپـا گـران بـود و مـردم توانایـی خریـد
چندانـی نداشـتند .بـه همیـن خاطـر بـه نظـر
میرسـید تولیـد خودروهـای کوچـک و ارزان
کـه کاملا اقتصـادی و مقرونبهصرفـه اسـت،
پرفـروش شـود .فردینانـد پورشـه پیـش از
شـروع جنـگ جهانـی دوم روی ایـن موضـوع
کار کـرده و برنامهریزیهایـی نیـز انجـام داده
بـود .طـرح اولیـه خـودروی مـدل NSU 32
کـه موتـوری چهـار سـیلندر در عقب داشـت،
در همیـن دوران توسـط پورشـه شـکل گرفت.
همـان زمـان بـا ایـن طراحیهـا ،هیتلـر نیـز
در آلمـان روزبـهروز قدرتمندتـر میشـد و در
سـخنرانیهایش بـه خودروهایـی بـرای مـردم
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اشـاره میکـرد .مطالعـه زندگینامـه فـورد در
زنـدان او را تحـت تاثیـر قـرار داد و نسـبت
بـه صنعـت خودروسـازی بهشـدت مشـتاق و
امیـدوار کـرد .او در ایـن دوران تحـت تاثیـر
خوردوهایـی قـرار گرفـت کـه طرح اولیهشـان
توسـط پورشـه آماده شـده بود و از او خواسـت
خودرویـی کوچـک بـا قابلیـت حمـل دو
بزرگسـال و سـه کـودک ،بـا حداکثر سـرعت
 100کیلومتـر بـر سـاعت ،مصـرف سـوخت
 7لیتـر در  100کیلومتـر و قیمتـی برابـر بـا
 1000رایشمـارک طراحـی کنـد .ایـن قیمت
فقـط کمـی بیشـتر از قیمتـی بـود کـه مـردم
آلمـان بایـد بـرای خریـد یـک موتورسـیکلت
میپرداختنـد و پورشـه حتـی فکـرش را هـم
نمیکـرد بتوانـد خودرویـی بـه ایـن ارزانـی و
بـا ایـن مشـخصات طراحـی کنـد .بااینحال او
نمیتوانسـت دسـت رد بـه سـینه رهبـر حزب
نـازی بزنـد .پـس ایـن چالـش را پذیرفـت .به
ایـن ترتیـب کـه نمونه اولیـه ایـن خودروها در
سـال  1935وارد جادههـای آلمـان شـد.

تاســیس کارخانــه فولکــس واگن توســط
حــزب نازی

در ســال  1937تیــم خودروســازی فولکــس
واگــن بــه مرحلــهای رســیده بــود کــه نیــاز به
یــک مدیــر داشــت و ایــن خــأ توســط حــزب
کارگــر آلمــان پــر شــد و شــرکت آمادهســازی
س واگــن آلمــان در ایــن ســال
فولکــ 
راهانــدازی و افتتــاح شــد .اگرچــه یــک ســال
بعــد نامــش بــه فولکــسواگــن ورک تغییــر
یافــت و نشــان تجــاریاش توســط فرانتــز
خاویــر رایماشــپیس ،یکــی از طراحــان
موتــور در پورشــه KGطراحــی شــد.

شکســت فولکــس واگــن در گام اول
ورود بــه بــازار

 KdF-Wagenنامــی بــود کــه توســط
آدولــف هیتلــر بــرای خودروهایــی انتخــاب
شــده بــود کــه پورشــه طراحــی میکــرد.
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در آن زمــان یــک کمپیــن بــزرگ بــه راه
افتــاد تــا فــروش قســطی فولکــس را در
آلمــان بــه صــورت سراســری تبلیــغ کننــد.
بــر اســاس ایــن ایــده هــر کســی میتوانســت
بــا پرداخــت اقســاط مشــخصی در هفتــه
صاحــب یــک فولکــس نــو شــود .بااینحــال
قــدرت خریــد مــردم آنقــدر پاییــن بــود
کــه حتــی ایــن طــرح هــم نتوانســت اهــداف
بلندپروازانــه فولکــسواگــن را محقــق کنــد
و ایــن کارخانــه فقــط  336هــزار درخواســت
خریــد دریافــت کــرد.

جنــگ جهانــی دوم و تغییــر چهــره
فولکــس واگــن

جنـگ جهانی دوم شـروع و آلمـان وارد جنگ
شـد .اوضاع بـه گونهای پیش رفـت که فولکس
واگـن بـه کارخانـهای بـرای تولید ماشـینها و
ادوات جنگـی تبدیـل شـد .در سـال  1939بر
اسـاس قـراردادی کـه بـا شـرکت لوفـتواف
امضـا شـد ،فولکـس واگـن و شـرکتهای تابع
آن موظـف بـه تعمیـر جنگندههـای Ju88
و همچنیـن سـاخت بالههـا و مخـزن بنزیـن
ایـن هواپیماهـا شـدند .در سـال  1940و در
زمانـی کـه جنـگ بـهسـوی ماشـینی شـدن
پیـش میرفـت ،دومیـن خـط تولیـد فولکـس
واگـن بـرای تولیـد انبوه وسـایل نقلیـه نظامی
احداث شـد.
در اواخــر همیــن ســال بــود کــه خــودروی
ل واگــن بــه مشــهورترین
چندمنظــوره کوبــ 
تولیــد فولکــس واگــن بــرای نازیهــا
تبدیــل و خــودروی اشــوو م واگــن نیــز بــا
توانایــی حرکــت در خشــکی و آب طراحــی
شــد .ایــن کارخانــه در آن زمــان قــرار بــود
ســاالنه  500خــودرو بــرای مــردم آلمــان
تولیــد کنــد ،امــا در آمارهــای منتشرشــده در
پایــان جنــگ نشــان داد کــه فولکــس واگــن
در ایــن ســالها بیــش از  66هــزار خــودرو
بــرای کشــتن مــردم تولیــد کــرده اســت.
حمایتهــای حــزب نــازی در ایــن دوران

باعــث شــد گــردش مالــی فولکــس واگــن از
 31میلیــون رایشمــارک در ســال  1940بــه
حــدود  300میلیــون در ســال  1944برســد.

پایــان جنــگ و نجــات فولکــس واگــن
توســط بریتانیاییهــا

جهانـی دوم ،دولـت نظامـی بریتانیـا بهطـور
امانـی ،اختیـارات شـرکت فولکسواگـن را در
دسـت گرفـت .بـا توجه بـه اینکه بـروز جنگ
باعـث کاهش چشـمگیر وسـایل نقلیـه نظامی
در بریتانیـا شـده بـود ،ایـن دولـت تصمیـم
گرفـت بـا راهاندازی خـط تولیـد فولکسواگن
سـدان بـر کمبودهـای خـود غلبـه کنـد .ایـن
تصمیـم دولت بریتانیا شـاید نقشـی حیاتی در
ادامـه زندگـی فولکـسواگن داشـت .ایـن کار
باعـث شـد ایـن شـرکت از خطـر نابـودی و از
دسـت دادن نیـروی کار و تجهیـزات خـود در
امـان بماند.

کمپانـی فولکـس واگـن بقـای خـود را بعـد از
جنـگ جهانـی اول بـه ژنـرال ایـوان هیرسـت
از ارتـش بریتانیـا مدیـون اسـت .اگرچـه ایـن
شـرکت بخشـی از فعالیتهـای خـود را در
دوران جنـگ بـه سـایتهای زیرزمینی منتقل
کـرد ،امـا متحمـل خسـارتهای جدی نیـز
شـد و زمانـی کـه از طـرف ارتـش آمریـکا
تحویـل هیرسـت شـد ،کاملا آسـیب دیـده پایان عمر بریتانیاییها در فولکس واگن
بـود .همین مسـئله باعـث به وجـود آمدن این بـا وجـود تغییـرات مثبتی کـه انگلیسـیها در
ایـده شـد کـه فولکس واگـن تعطیـل و تبدیل فولکـس واگـن بـه وجـود آوردنـد ،امـا تامیـن
بـه انبـار مهمـات جنگـی شـود .امـا هیرسـت مـواد اولیـه بـرای کارخانـه روزبهروز سـختتر
بـا ایـن کار مخالفـت کـرد و باالخـره توانسـت شـد و دیگـر امـکان اسـتفاده از حمایتهـای
باالدسـتیهایش را متقاعـد کنـد کـه کارخانـه دولتـی وجود نداشـت .درنتیجـه تولید فولکس
را فعـال نگـه دارنـد تـا بتوانـد در مرحلـه اول از ماهـی چهارهـزار خـودرو بـه هـزار خـودرو
 20هـزار خـودرو بـرای ارتـش بریتانیا بسـازد؛ رسـید .بـا اصلاح وضعیـت ارز اوضـاع کمـی
اتفاقـی کـه بـه مقدمـهای بـرای موفقیتهـای بهتـر شـد و ایـن کارخانـه بـا اسـتفاده از تمام
بعـدی فولکـس تبدیـل شـد .پـس از جنـگ تـوان خـود تولیـد ماهانـه را تـا  2500خودرو
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افزایـش داد .امـا باز هـم ناتوانـی در تهیه مواد
اولیـه همـه رشـتهها را پنبـه کـرد .البتـه ایـن
تنهـا بخشـی از مشـکالت فولکـس واگـن بود،
چـون تامیـن نیـروی کار و نارضایتـی کارکنان
فعلـی نیـز کمکـم بـه یـک بحـران جـدی
تبدیـل شـد .آنها به غـذا ،پـول و مکانی برای
اسـتراحت نیـاز داشـتند تـا اول زنـده بمانند و
سـپس بـرای فولکسواگـن کار کننـد .نیاز به
غـذا و لبـاس پـس از جنـگ جهانـی دوم در
اولویـت قـرار گرفـت و شـورای کار بهتدریـج
رفـع ایـن مشـکالت را بر عهده گرفت .مشـکل
بعـدی نیاز بـه خان ه یـا مکانی برای اسـتراحت
بـود .کمبـود جای خـواب در کارخانـه بهقدری
جـدی بـود کـه برخـی از کارکنان ،شـغل خود
را رهـا کردنـد و بـه جـای دیگـری رفتنـد.
افزایـش مهاجرتهـا در ایـن دوره باعـث شـد
از یکسـو مهاجـران تنها امیدشـان بـه کار در
فولکـسواگـن باشـد و از سـوی دیگر بـا نبود
جـای مناسـب بـرای اسـتراحت روبهرو شـوند.
کارگـران فولکـس واگـن در بازداشـتگاههایی
کـه بردگان زمـان جنگ اسـتراحت میکردند،
سـاکن شـدند .مشـکل بـه حـدی رسـید کـه
کمپانـی مجبـور شـد دسـتی بـه سـر و روی
بازداشـتگاهها و سـربازخانهها بکشـد .ایـن کار
مشـکالت را کمتـر کـرد ،ولـی بهطـور کلـی
نتوانسـت موانـع را از بیـن ببـرد.
با وجود همه این مشکالت ،بریتانیاییها اختیار
امور را از دست ندادند و برای بهتر کردن
اوضاع چندین فاکتور را که باعث موفقیت
شرکت میشد ،در اولویت اجرا قرار دادند.
ابتدا وضعیت نابسامان عرضه خودرو به بازار
را سامان بخشیدند .آنها یک مرکز خدمات
پس از فروش ،مرکز خدمات فنی و آموزشگاه
خدماتی را در شرکت دایر کردند و در فوریه
سال  1946نمایندگان مجاز فروش خودرو در
سراسر کشور را برای تعلیمات الزم فراخواندند.
مرکز خدمات پس از فروش از سال  1947کار
خود را شروع کرد .در این حین فولکس واگن
نیز جدیدترین روشهای مقابله با مشکالت
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بهوجودآمده را در اختیار دپارتمان خدماتی
شرکت قرار داد .سیستم خدماتی فولکسواگن
بهشدت محبوب و سودآور بود .آنها شبکه
فروش و خدمات خود را بهسرعت در کشور
گسترش دادند و البته این امر با رسیدن به
چشماندازهای ترسیمشده در سال  1946میسر
شد .پس از این فولکس واگن و بریتانیاییها بر
سر ایجاد یک شبکه فروش وسیع و گسترده به
توافق رسیدند.
دومیــن فاکتــور بــرای موفقیــت فولکــس
واگــن کــه توســط بریتانیاییهــا طرحریــزی
شــده بــود ،در ســال  1947معرفــی شــد.
ایــن حرکــت بــزرگ بریتانیاییهــا ،صــادرات
فولکــسواگــن بــه خــارج از مرزهــا بــود.
ایــن کار از طرفــی بــرای وارد کــردن ارز بــه
انگلســتان انجــامگرفــت کــه پــس از جنــگ
جهانــی وضعیــت اقتصــادی مناســبی نداشــت
و از طرفــی هــم بــرای ادامــه راه موفقیتآمیــز
فولکــسواگــن و درخشــش در بــازار جهانــی.
نقطـه شـروع صـادرات فولکـس واگـن بـا
شکسـت بزرگـی روبهرو شـد .بحـران در تولید
خـودرو بهقـدری بـاال گرفـت کـه شـرکت
نتوانسـت در اوت و نوامبـر  1947میـزان
معینشـده خودروهـا را تولیـد کنـد و در
همیـن سـال ،فـروش بینالمللـی خودروهـا
متوقـف شـد .در همیـن سـال فولکـسواگـن
یـک سـدان جدیـد بـه بـازار معرفـی کـرد که
نسـبت بـه نسـخه قبلـی مزیتهـای بـارزی
داشـت و بـه نظـر میرسـید بـرای صـادرات،
خـودروی مناسـبی باشـد .رنگهـای متنـوع و
جـذاب ،صندلیهـای راحـت ،سـپرهای کـروم
و همچنیـن اسـتفاده از قالپـاق بـرای تایرهـا
باعـث شـد فولکـس واگـن بـرای اولیـن بـار
شـاهد اسـتقبال خوبـی در بـازار بینالمللـی از
سوی مشـتریان باشـد 4,385 .خودرو در سال
 1948توسـط فولکـس واگـن بـه کشـورهای
اروپایـی صـادر شـد؛  1,820خـودرو بـه هلند،
 1,380خـودرو بـه سـوییس 1,050 ،خـودرو
بـه بلژیـک 75 ،خـودرو بـه نـروژ 55 ،خـودرو

بـه سـوئد و درنهایـت  5خـودرو بـه دانمـارک.
س واگـن تـا پایان این سـال به
صـادرات فولکـ 
 7,127دسـتگاه رسـید .یعنـی  15از درصد از
تولیـدات ایـن شـرکت در بـازار بینالمللـی به
فـروش رفـت.
در ایــن دوران ایــوان هرســت ،نقــش مهمــی
در تبدیــل فولکــسواگــن از مرکــز تولیــد
ادوات نظامــی بــه یــک شــرکت خودروســازی
داشــت .او در زمینــه فنــی و بهبــود بخشــیدن
اوضــاع نابســامان مــواد اولیــه و ...اســتعداد
زیــادی داشــت و توانســت بــا بــاال بــردن
کیفیــت محصــوالت فولکــسواگــن ،ایــن
شــرکت را در عرصــه بینالمللــی موفــق
کنــد .بنابرایــن وقتــی در هشــتم اکتبــر 1949
دولــت نظامــی بریتانیــا کارخانــه را بــه دولــت
آلمــان بازگردانــد ،فولکــسواگــن در شــرایط
بســیار خوبــی قــرار داشــت 10 .هــزار کارگــر،
تولیــد ماهانــه  4هــزار دســتگاه خــودرو و
نقدینگــی  30میلیــون ژرمنمارکــی وضعیــت
مســاعدی را بــرای کارخانــه رقــمزده بــود.

بحــران اقتصــادی دهــه  60و فولکــس
واگنــی کــه رسبلنــد شــد

از دهــه  50میــادی بــه بعــد دوران
منحصربهفــرد فولکــس واگــن شــروع
شــد ،تــا جایــی کــه در ســال  ،1963ایــن
کارخانــه بــه بزرگتریــن صادرکننــده
خــودرو در جهــان تبدیــل شــد و  60درصــد از
محصــوالت تولیــدی خــود را در ســطح اروپــا
و ایــاالتمتحــده آمریــکا بــه فــروش رســاند.
امــا در ســال  1966بحــران اقتصــادی جدیــد
بــه وجــود آمــد و تقاضــای داخلــی بهشــدت
کاهــش یافــت .اگرچــه در اواخــر ایــن ســال
فــروش فولکـس واگــن توانســت کمــی اوضــاع
را بهبــود بخشــد ،امــا تاثیــرات منفــی ناشــی
از بحــران ادامــهدار و عمیــق بــود .تولیــد
ی مثبــت فولک ـس
انبــوه کــه بارزتریــن ویژگ ـ 
واگــن محســوب میشــد ،تبدیــل بــه یــک
معضــل اساســی بــرای ایــن کمپانــی شــد.

افزایــش تعــداد رقیبــان در بازارهــای اصلــی
فــروش خــودرو باعــث شــد امــکان جبــران
زیانهــای بهوجودآمــده بــرای فولکــس
واگــن وجــود نداشــته باشــد .نــه افزایــش
س واگــن ممکــن بــود و
فــروش بــرای فولک ـ 
نــه افزایــش قیمــت راهگشــا بــود .در همیــن
دوران بــود کــه عصــر هاینریــش نوردهــوف
س واگــن بــه اتمــام رســید .او بــا
در فولکــ 
س واگــن شــد و توانســت
قــدرت وارد فولکــ 
بــا بهبــود بیتــل افســانهای و تولیــد انبــوه
آن ،بازارهــای جهانــی را در دســت گیــرد و
فولکــسواگــن را بــه یکــی از ابرقدرتهــای
صنعــت خودروســازی تبدیــل کنــد .هاینریش
نوردهــوف  20ســال موفقیتآمیز را در ســمت
مدیریــت فولکــسواگــن گذرانــد ،امــا وقتــش
رســیده بــود بــا مــرگ او ،تغییراتــی انجــام
گیــرد تــا شــرکت مســیر موفقیتآمیــزش را
ادامــه دهــد .پــس از مــرگ او ،مدیــران جدیــد
اقداماتــی را بــرای کاهــش هزینههــای تولیــد
در دســتور کار قــرار دادنــد و بــرای رســاندن
تولیــد بــه میزانــی منطقــی و معقــول تــاش
کردنــد .همچنیــن در ایــن دوران کارخانــه
بخشــی از درآمــد خــود را در بخــش تحقیــق و
توســعه ســرمایهگذاری کــرد .ایــن کار باعــث
شــد تکنســینها و مهندســان ،هــمگام بــا
آموزشهایــی کــه در اختیــار اســتعدادهای
ایــن رشــته میگذاشــتند ،در شــرکت نیــز از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار شــوند.
س واگـن همچنـان بـه کاهـش هزینههـا
فولکـ 
و سـرمایهگذاری روی تحقیقـات ادامـه داد و
سـرانجام بـه نتیجـه رسـید .یافتـن متدهـای
جدیـد در تولید خودرو ،تحلیـل دادهها به کمک
ک میزان
کامپیوتر و نگ ه داشـتن تولیدات روی ی 
س واگن کمکم
معقـول و معیـن باعث شـد فولک 
از بحـران خـارج شـود و بار دیگر عصـری جدید
بـرای فولکـسواگـن به وجـود آمـد تا امـروز از
 ۱۰خـودروی پرفـروش تمـام دوران صنعـت
خودروسـازی جهـان ،سـه خـودرو ،بـه شـرکت
فولکـ 
س واگـن تعلق داشـته باشـد .
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علم در متون کهن

در�ره دانش ی ن
د�شنایس
اشار تا� ب
در شعر ن
خاقا�

چگونه ساخت از
گل ،مرغ ،عیسی؟
 علـیاصغـر بشـیری 
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دینشناسـی امـروزه یکـی از رشـتههای مهـم
علمـی در جهـان اسـت کـه خـود شـاخههای
مختلفـی نیـز دارد .در بسـیاری از مراکز علمی
و دانشـگاههای جهـان ،شـاخههای گوناگـون
ایـن رشـته تدریس میشـود .در دینشناسـی
هـدف اصلـی شـناخت مبانـی معرفتـی در
ادیـان دیگـر اسـت ،بـدون آنکه قصـد دفاع یا
تخطئـه آن دیـن مـورد نظـر باشـد .در دنیـای
معاصـر بـا توجه بـه اهمیتی که انـواع ادیان در
جهتگیریهـای سیاسـی و فرهنگی کشـورها
دارنـد ،دینشناسـی از اهمیـت بسـیاری
برخـوردار اسـت .گفتـه شـده کـه یکـی از
تفاوتهـای مهـم در دینشناسـی بـا الهیات یا
کالم در ادیـان ایـن اسـت که هـدف از الهیات
یـا کالم این اسـت که شـخص دیندار نسـبت
بـه دیـن خـود یقین یابـد و در اعتقـادات خود
راسـختر شـود .اما در دینشناسـی هدف اصلی
ایـن اسـت کـه شـناختی کلـی از چهارچـوب
یـک دیـن حاصـل شـود .یعنی شـخصی که به
دانـش دینشناسـی میپـردازد ،از بیـرون بـه
مبانـی دیـن مینگـرد.
شـناخت ادیـان دیگـر از دیربـاز مـورد توجـه
دانشـمندان و مورخـان و حتـی ادیبـان بـوده
اسـت .ازجملـه کسـانی کـه در جهـان اسلام
بـه مطالعـات دینشناسـی پرداختـه ،مطهـر
بن طاهر مقدسـی اسـت کـه در کتـاب «البدء
و التاریـخ» (آفرینـش و تاریـخ) بـه بررسـی
بسـیاری از ادیـان پیـش از خـود و حتـی
همزمـان خـود پرداختـه اسـت .ابوریحـان
بیرونـی را نیـز میتـوان از چهرههای شـاخص
در مطالعـات دینپژوهشـی محسـوب کـرد .در
بسـیاری از کتابهـای تاریخـی ،همچـون آثار
ابـن خلـدون نیـز میتـوان بـه رگههایـی از
دینپژوهـی رسـید .هر چند که این اشـارات با
آنچـه امـروزه دینپژوهی شـناخته میشـود،
متفـاوت اسـت .امـا بههرحـال میتـوان تـا
حـدودی در ایـن مـوارد به بحثهـای تطبیقی
پرداخـت.
در ادب فارسی یکی از مهمترین عالقهمندیهای

شاعران و نویسندگان نیز مسائل مربوط به ادیان
بوده است که به طرق مختلف در آثار شاعران
و نویسندگان انعکاس یافته است که در برخی
از موارد میتوان در نگرش-های دینپژوهی 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
و دین اسالم و بهخصوص پیامبر اسالم(ص)
میپردازد.
کمتـر اتفـاق میافتد که شـاعر یا نویسـندهای
زمانـی کـه میخواهـد نسـبت بـه دینـی دیگر
اظهـار نظـر کنـد ،نگـرش دیـن خـود را در آن
دخیـل نکنـد .امـا بااینحال هسـتند شـاعران
یـا نویسـندگانی که وقتـی آثار آنـان را مطالعه
میکنیـم ،متوجـه آشـنایی عمیق آنـان با یک
دیـن دیگـر میشـویم .یکـی از ایـن شـاعران
خاقانی شـروانی اسـت.
افضلالدیـن خاقانـی شـروانی (قـرن ششـم
هجـری) از شـاعرانی اسـت که تلاش میکند
اطالعـات فراوانـی از همـه ادیـان در آثـار خود
بیـاورد .بخـش بسـیار زیادی از اشـعار او وصف
خانه کعبه و سـتایش پیامبر اسلام(ص) اسـت
کـه در ایـن بخشهـا با تکیه بـر مطالعات ژرف
خـود در الهیـات و کالم اسلامی مطالبـی را
گاهـی بیـش از شـاعران دیگـر در آثـار خـود
از دیـن اسلام بیـان میکنـد .همچنیـن
اطالعاتـی کـه او از دیـن زردشـتی و یهـودی
نیـز ارائـه میکند ،گاهـی اوقات ایـن نتیجه را
بـرای پژوهشگـر به همراه دارد که او بسـیاری
از ایـن اطالعـات را ،خـود در منابـع دسـت
اول آن ادیـان یافتـه و مطالعـه کـرده اسـت.
یکـی از ادیانـی کـه پـس از اسلام ،بیشـترین
اطالعـات را خاقانـی از آن بیـان میکنـد ،دین
مسـیحیت اسـت .این اطالعات وسـیع خاقانی
و نحـوه انعـکاس آن در اشـعارش ،بسـیاری از
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پژوهشـگران و بهخصـوص مستشـرقین را بـه
شـگفتی واداشـته و باعـث شـده کـه از ایـن
زاویـه جداگانه در آثار او تاملی داشـته باشـند.
بـرای نمونـه خاقانی قصیـدهای با نام ترسـائیه
دارد بـا ایـن مطلع:
فلک کژروتر است از خط ترسا
مرا دارد مسلسل راهبآسا...
در این قصیده خاقانی از آگاهیهای فراوان خود
از دین مسیحیت سخن به میان میآورد .گفته
شده که شاید از آنجایی که مخاطب یا ممدوح
خاقانی در این قصیده ،آندره میکوسکومننوس
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
منعکس کرده که نشان میدهد او به منابع
دست اولی درباره دین مسیحیت دسترسی
داشته و آنان را مطالعه کرده است .بر این
قصیده خاقانی از قرون نهم و دهم به بعد تا
دوران معاصر شروح فراوانی نوشته شده که
برخی از آنها بدین قرارند :شرح الهیجی ،شرح
والدیمیر مینوروسکی که دکتر زرینکوب این
شرح را ترجمه و همراه با یادداشتهایی منتشر
کردند .شرح دکتر ماهیار و دکتر کزازی نیز از
دیگر شروحی هستند که بر این یک قصیده
نوشته شده است.
دربـاره این موضـوع که خاقانـی اطالعات خود
دربـاره مسـیحیت را در اشـعار خویـش از کجا
کسـب کـرده ،محققـان مطالبی بیـان کردهاند
کـه اجمـاال بدیـن قـرار اسـت :محیـط زندگی
خاقانـی یعنـی اران و آذربایجـان نزدیکـی
کاملـی بـا مرزهای مسـیحیت داشـته اسـت و
تبـادل اطالعـات میان مسـلمانان و مسـیحیان
کـه در ایـن منطقـه همسـایه بودهانـد ،امـری
طبیعـی بـوده اسـت .دیگـر اینکـه خاقانـی
خـود ازجملـه افـرادی بـوده کـه ولع بسـیاری
بـرای یـاد گرفتن علـوم مختلف داشـته و آنان
را در اشـعار خویـش منعکـس میکرده اسـت.
آنچنانکـه اطالعـات وسـیع خاقانـی از طـب
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و ستارهشناسـی و اسـاطیر نیـز از همیـن ولـع
خـاص او سرچشـمه میگرفتـه و او از هـر
موضوعـی که شـعرش را جدید جلـوه میداده،
سـود میجسـته و عرصـه دینشناسـی و
مسـیحیت نیـز یکـی از ایـن مـوارد بـوده کـه
شـعر او را غنـی و نـو میکـرده اسـت .موضوع
بسـیار مهمتـری کـه در ایـن زمینـه بایـد در
نظـر باشـد ،ایـن اسـت کـه براسـاس گـزارش
خـود خاقانـی و تایید بسـیاری از پژوهشگران
مـادر خاقانـی گویا مسـیحی بـوده و در دوران
جوانـی خـود مسـلمان شـده اسـت .همیـن
انگیـزه میتوانـد مهمتریـن انگیـزه خاقانـی به
دانسـتن آییـن مسـیحیت نیـز باشـد .خاقانـی
عالقـه فراوانـی بـه مـادر خـود داشـته و در
اشـعار بسـیاری از او بـه نیکـی یـاد میکنـد
و دربـاره اینکـه او ابتـدا مسـیحی بـوده ،در
تحفهالعراقیـن چنیـن میگویـد:
آن پیرزنی که مرد معنی است
آن رابعهای که ثانیاش نیست
وز رابعه در صیانت افزون
بل رابع ه 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.
بههـرروی اطالعـات خاقانی از دین مسـیحیت
در شـعر او بـه فراوانـی وجـود دارد و چنانکـه
گفتـه شـد ،در زمینـه آنهـا کتابهـا نوشـته
شـده اسـت .در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی
از اطالعـات او در زمینـه دیـن مسـیحیت در
همیـن قصیـده ترسـائیه اشـاراتی میشـود:
 .1برخی مکانها:
من و ناجرمکی و دیر مخران
در بقراطیانم جا و ملجا

ناجرمکـی جایی اسـت کـه پادشـاهان بقراطی
در آن اسـکان داشـتهاند و بقراطیان نیز اشـاره
بـه پادشـاهان ارمنسـتان داشـته اسـت .دیـر
مخـران ،نـام یکـی از نیایشگاههـای خـاص
مسـیحیان در کنـار رود کـر بـوده اسـت.
 .2آیینها و اعیاد مسیحی:
به خمسین و به دِنح و لیلهالفطر
به عید هیکل و صومالعذارا
خمسـین در آیین مسـیحیت ،روزه یا جشـنی
اسـت کـه  50روز ادامـه دارد .دنـح نیـز یادآور
جشـنی اسـت که سـه مغ برای دیدن عیسـی
بـه بیتاللحـم میرونـد .لیلیهالفطـر جشـنی
اسـت کـه مسـیحیان اعتقـاد دارند عیسـی در
آن روز برانگیختـه میشـود .عیـد هیکل نیز در
اولیـن یکشـنبه پـس از جشـن برانگیختکـی
عیسـی برگـزار میشـود .صومالعـذارا نیـز
جشـن دوشـیزگان اسـت که در بیـن برخی از
مسـیحیان برپا میشـده اسـت.
 .3تقدیسات انصار و شلیخا:

به بیتالمقدس 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 روزههای مخصوص مسـیحیان اسـت.
 .4سه اقنوم:
سه اقنوم و سه فرقت را به برهان
بگویم مختصر شرح موقا
سـه اقنـوم سـه گوهـر آسـمانی در دیـن
مسـیحیت اسـت؛ پدر ،پسـر و روحالقدس .سه
فرقـت نیز سـه کیش مسـیحی اسـت؛ یعقوبی،
نسـطوری و ملکایـی.
 .5زنده 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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چنینکنند بزرگان
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حکایاتصفیالدین
 معصـومه تـرکانـی 
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سربازهای مغول بیوقفه به دروازه محله
میکوبیدند .صفیالدین ارموی به همراه دیگر
افراد محلهاش در بغداد که از بزرگان و صاحبان
مکنت بودند ،پشت در ایستاده بود و میدانست
اگر در را باز نکنند ،مغوالن به خشم میآیند.
هالکو پس از فتح بغداد ،محلههای 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 دستهای نیز تنها یک روز رخصت
قتل و غارت داشتند.
امیری که با سربازانش پشت دروازه محله
صفیالدین بود ،نانونوین نام داشت و از
قصیالقلبترین امیران مغول بود که سرداری 10
هزار جنگجوی مغولی را برعهده داشت.
صفیالدین گفت تا درها را برای سردار مغولی باز
کردند ،سپس فرشهای گرانبهای خسروانی برای
او و همراهانش گسترد و خوراکهای گوارا و کباب
و شیرینی پیش رویش گذاشت ،بعد از پذیرایی،
 10کنیز ماهروی خواننده از شاگردان صفیالدین
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 ،صفیالدین 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 صفیالدین رفت و این تا سه
روز ادامه داشت .روز سوم صفیالدین پس از
دادن پیشکشهای فراوان به امیر گفت این دربند
(محله) زیر فرمان توست و اگر بر جان مردم آن
ببخشی ،در پیش خداوند و بندگانش روسفید
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 ،صفیالدین را به نزد هالکو برد و او را
بهعنوان مطرب و ندیم مستعصم خلیفه عباسی
معرفی کرد .هالکو از صفیالدین پرسید بهترین
چیزی که از این هنر میدانی چیست؟ او جواب

داد آواز دلکشی میدانم که آدمی را از شنیدن آن،
دیده به خواب میرود .هالکو گفت همین دم آن
آواز را برای من ساز کن تا بخواب روم .صفیالدین
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 آنکه هالکو سه قدح
بزرگ درکشید ،صفیالدین عود در دست گرفت
و خوانندهای ضیاء نام آواز سر داد .آن زمان که
شراب و موسیقی اثر کردند و چشمهای هالکو
رو به سنگینی رفتند ،صفیالدین ناگهان تارهای
عود را سخت به ارتعاش درآورد ،به گونهای که
هالکو دوباره هوشیار شد .هالکو که از هنر و
چیرهدستی صفیالدین در شگفت شده بود ،او را
مورد اکرام خود قرار داد .هنگامی که صفیالدین
از خدمت هالکو بیرون آمد ،نانونوین سرداری را
با  50سپاهی همراه او فرستاد که درفش سیاهی
داشتند .این پرچم سیاه عالمت مخصوص هالکو
بود که بر سر دربند صفیالدین نصب کردند و این
بدان معنی بود که آن دربند در امان هالکو است
و بدین ترتیب صفیالدین با تدبیر خود جان گروه
زیادی را نجات داد.
صفیالدین عبدالمؤمن بن یوسف بن فاخر
ارموی ،موسیقیدان و خطاط بزرگ تمدن اسالم
از شهر ارومی ه برخاست و به سبب خاستگاهش
او را اُرموی مینامند .ارموی تحصیالت خود
را در ارومیه آغاز کرد و ادامه آن را در مدرسه
مستنصریه بغداد پی گرفت؛ مدرسهای که بعدها
خود از استادان بنام آنجا شد .صفیالدین د ر آغاز
کار به دلیل خط نیکویش مشهور و در کتابخانه
خلیفه به استنساخ و کتابت مشغول شد .روزی
لحاظ ،خواننده مخصوص خلیفه ،لحنی زیبا و
ب خواند ک ه توج ه خلیفه را جلب کرد و از
غری 
آن پرسـش کرد .خواننده گفت« :این از معلمم
صفیالدین بود ».خلیفه ،صفیالدین را طلبید
و چنان نوای عود او در خلیفه اثر کرد که او
س خو د قرار داد و
را ندیم خاص و مالزم مجل 
صفیالدین در کوتاه زمانی به مقام رفیع کاتبی
ص خلیفه المستعصم باهلل و کلیدداری
مخصو 
کتابخانه او دست یافت .مقرری صفیالدین در
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دربار مستعصم ساالنه پنج هزار سکه طال بود و
هنگامی که صفیالدین پس از فتح بغداد ب ه دربار
هوالکو رفت ،سردار مغول ،مقرری ساالنه او را به
 10هزار سکه در سال افزایش داد .صفیالدین به
حکم هالکو صدارت و نظارت بر اوقاف کل عراق
را تا زمان انتقال این مقام به خواجه نصیر طوسی
برعهده داشت .صفیالدین در زمان هوالکو و در
ن جوینی که از کارگزاران هالکو
روزگا ر خاندا 
ص و معلم
بودند ،ندیم خاص ،کاتب مخصو 
ی ملقب به صاحب
فرزندان شمسالدین جوین 

رساله موسیقی در جهان اسالم دانست .تعداد
ن دیگ ر
شروح نوشتهشـده بـر این رساله نیز د ر میا 
ت موسیقی از هـمه بـیشتر است .در اهمیت
رساال 
کتاب «االدوار» همین بس که بزرگان و دانشوران
س و شالوده تـالیف
س تدری 
بعد از صفیالدین ،اسا 
و تـفسیر خـود را بر پایه این کتاب بنا نهادند.
رساله الشرفیه
دومین اثر بزرگ صفیالدین در موسیقی «رساله
الشرفیه» است که نزدیک به سه دهه بـعد از
«االدوار» تالیف شده و حاوی پنج مقاله است و
آن را کاملکننده «االدوار» میدانند .اندیشورانی
ن عالم ه قـطبالدیـن شیرازی و عبدالقادر
چو 
ن بهره جستهاند.
ب بیش از دیگرا 
ن کتا 
ی ا ز ای 
مراغ 
چنانچه عبدالقادر مـراغی در کتاب «مـقاصد
االلحان» خود ،کتاب گرانسنگ «دره التاج»
قطبالدین شیرازی را شـرحی بـر «الشرفیه»
میداند.
قطبالدین این کتاب را تا حدی نقد کرده ،اما
عبدالقادر مراغی از آن دفاع کرده است.

سازهای اخرتاعی صفیالدین

دیوان بود و رساله مبسوط خود «رساله الشرفیه»
را به نام شرفالدینهارون فـرزند شمسالدیـن
ف کرد ...هر دو رساله مشهور او «االدوار» و
تالی 
«الشرفیه» در زمان خود او به فارسی برگردانده
شد.

کتابهای صفیالدین ارموی
رساله االدوار فی الموسیقی
«االدوار» یکی از چهار کتاب اصلی علم موسیقی
در میان تالیفات موسیقیدانان مسلمان است .این
ی مباحث
کتاب مشتمل بر  15فصل است و حاو 
عملی و نظری موسیقی .با توجه به تعداد نـسخ
مـوجو د از این کتاب ،میتوان آن را رایجترین
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صفیالدین که به سبب ارتباط با خاندان جوینی
توانسته بود به ریاست دیوان انشای بغداد
برسد ،هنگامی که بهاالدین محمد ،پسر بزرگ
شمسالدین محمد صاحبدیوان به حکومت
عراق عجم منصوب شده بود ،همراه با او به
اصفهان رفت .حاصل این سفر ساخته شدن دو
ساز به نامهای نزهه و مغنی بود.
نزهه
این سا ز ا ز سازهای زهی مطلق است و آن را با
ن مکعب
یآ
دو دسـت مـینوازند .جعبه طنین 
مستطیل اسـت و از چوب بید سرخ یا شاهچوب
یـا شمشاد و گاه از چوب سرو ساخته میشود.
روی جعبه طنینی را نی ز با چوب نازک (الواح
رقیقه) میپوشانند .مولف «کنزالتحف» میگوید:
ی خـوشت ر از نـزهه
«بعد از چنگ هیچ سـاز 
نیست».

مغنی
ی ک ه به
ایـن ساز را صفیالدین ارمـوی هـنگام 
اصفهان رفته بود ،ساخت .آن را سازی مرکب
ن و نزه ه دانستهاند.
از سازهای رباب و قانو 
صفیالدین در سفر به اصفهان رباب را دیده بود.
رباب تا قرن نهم ساز مخصوص مردم اصفهان و
فارس بوده است و صفیالدین از ترکیب آن با
قانون که در عراق متداول بود و نزهه ،ساز مغنی را
ساخت .کاسه این ساز را از چوب زردآلو میسازند
که از ربـاب بـزرگتر و پهنتر است و دسته آن
شکل مثلث دارد .درون کاسه را با مخلوطی از
سریشم و خرده شیشه میپوشانند و روی آن پرده
بسیار نازکی میکشند و دارای  33تار است.
صفیالدین در خوشنویسی و موسیقی شاگردان
نامآوری داشت .برجستهترین شاگرد او در خط که
از استادش نیز پیشی گرفت ،یاقوت مـستعصمی
است .یاقوت ملقب به قبلهالکتاب ،خطاط ،ادیب،
فاضل و شاعر نامدار دربار عباسی بود که از او بهعنوان
بزرگترین خوشنویس در عرصه هنر نگارش خط
ثلث یاد میشود ،مردی که در تحول و تکامل خط
منشأ اثر شد .از شاگردان صفیالدین در موسیقی
میتوان به شمسالدین احمد بن یحیی سهروردی
اشاره کرد که او را جامع علم و موسیقی دانستهاند.

صفیالدین در عین تسلط و مهارت در موسیقی
عملی ،مطالعات جامع و دقیقی نیز در موسیقی
نظری داشت و آنچ ه در «رساله الشرفیه» از فارابی
و ابن سینا آمـده ،مـیتواند گواهی این مدعا باشد.
او در «رساله الشـرفیه» و «االدوار» بـه صورتی
نظاممند ،گام بالقوه و گامهای بالفعل زمانش را از
ح کرد .او پیشنهاد تقسیم
ن تشری 
جنبههای گوناگو 
فاصله هـنگام (اکـتاو) به  17فـاصله را داد و موفق
به شناسایی گامی در موسیقی شد که درحقیقت
زیر ساز گامهای فعلی ایران است و بر مبنای نیم
پرده فیثاغورث و معادل  23ساوار است( .ساوار
واحد علمی بیان فاصله اصوات است).
این موسیقیدان بزرگ همچنین از روش نتنویسی
ی تقریبا جامع بهره گرفت و
قرنهای قبلی به شکل 
ی نغمات آهنگ یـا
ن بار ب ه نغمهنگار 
برای نخستی 
تـصنیفپرداخت.قدیمیترینآوانگاریبهدستآمده
که میتوان با تکیه بر آن نحوه ثبت و ضبط قطعات
را بهدرستی دریافت ،اثری از صفیالدین ارموی
است .چنانچه در ابـتدا دور ایـقاعی و نـام مقام ذکر
و سپس نغمات با حروف ابجد و زمان هر نغمه به
وسیله اعداد زیر همان نغمه نگاشت ه میشود.
ارموی در مقام آهنگسازی ،صور آوازی «صوت»
و «قول» و «نوبه» را ترویج میکرد .در روزگار
ارموی «نوبه» بسیار مورد توجه بود و ارموی بالغ
بر « 130نوبه» تصنیف کرده است.

موسس مکتب منتظمیه

نت آخر موسیقیدان

شاگردان

صفیالدین را موسس مکتب مـنتظمیه و بانی
موسیقی سیستماتیک و کالسیک جهان اسالم
میدانند .مکتب منتظمیه که جریانی نظری در
موسیقی است ،از نیمه دوم قرن هفتم ظهور یافت
و صفیالدین موسس این مکتب ،بنای موسیقی
ایران را تجدید کرد و شارح و مروج نظریات
پیشینیان خود شد و به تکمیل آرا و نظریات
آنان پرداخت .او پراکندگی و بینظمیهایی 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 سرزمینهای
اسالمی بهویژه خاورمیانه بنیان نهاد.

صفیالدین که دانشمندی چون قطبالدین شیرازی
فیلسوف هنرمند و معاصرش در کتاب «دره التاج»
خویش از او با عنوان «فرید عصر و وحید دهر،
الطف جهان ،افضل ایران» یاد میکند و عبدالقادر
مراغی او را «موالنا صفیالدین عبدالمومن بن فاخر
االرموی» خطاب کرده و «جامع مبین العلم والعمل»
دانسته است ،مردی که در کتابها با القابی چون
س از
الصدرالکبیر و العالم الفاضل و العالمه یاد شده ،پ 
ن جوینی و درحالیکه عمری
افول ستاره اقبال خاندا 
ت گذرانده بود ،به روزگار پیری
را ب ه جوانمردی و کرام 
وامدار دیگران شد و درحالیکـه بـرای  300دینار به
حبس افتاده بود ،در زندان درگذشت .
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آدمها و قصهها

گ
گ
ها� که در جن� ب ز�رگ یمشوند
ن�یه به الگوی ب چ�ه ی
یمایستند
و روی پ�ی خود 

قهرمان جنگلی
 محـمد سـرابی 

 102سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج

اروپاییها جنگلهای خودشان را میشناختند.
جنگلهایی که در فصلهای گوناگون رنگ
عوض میکردند و بعد از پاییز که باعث میشد
برگهایشان خشک و زرد شود ،زمستان سرد از
راه میرسید و برف روی شاخهها را میپوشاند.
وقتی که استعمارگرهای اروپایی به جنگلهای
مناطق استوایی رسیدند ،دنیای خیالانگیزی
را دیدند .درختان تنومندی که شاخهها و
ریشههایشان در هم پیچید ه بود .پرندهها و
جانورانی که تا به حال ندیده بودند ،حتی
درندگان هم برای آنها جالب بودند .جنگل هم
خطرناک و هم راز آمیز بود و داستانپردازیها
از همینجا شروع شد و قصههای زیادی از
سیاحانی که پا به درون این جنگلها گذاشته
بودند ،نوشته شد .اما با وجود اینکه مدتی
طوالنی از دوران کشف این جنگلها میگذرد،
ولی یک گروه از این داستانها بیشتر از بقیه
باقی ماند .داستانی از یک انسان که در میان
حیوانات جنگل و مانند آنها زندگی میکند.
جنگلهای هند و بعد از آن جنگلهای آفریقا
مقصد استعمارگران بود .در قرن  19گروههای
بزرگی از انگلیسیها در جریان فتح هندوستان
به این کشور مهاجرت کرده بودند و با حفظ
فاصله خود از فرهنگ و مردم بومی در شبهقاره
هند زندگی میکردند .حرف ه آنها هم معموال
ارتباط مستقیمی با منافع و فعالیتهای کشور
انگلیس در آن دوران داشت .جوزف رودیارد
کیپلینگ در یکی از همین خانوادهها به دنیا
آمد .پدر او معلم ،طراح و کارشناس هنری بود.
جوزف متولد سال  ۱۸۶۵در بمبئی است و در
دوران کودکی و جوانی در حال مسافرت بین
هندوستان و انگلیس و عالوه بر آن به دیگر
نقاط جهان هم سفر کرد .کیپلینگ همزمان
در سه حرفه روزنامهنگاری ،نویسندگی و شعر
مهارت پیدا کرده بود و هرسه را ادامه میداد.
او دوران کودکی سختی داشت و در بزرگسالی
هم نتوانست زندگی شاد و آرامی داشته باشد.
کیپلینگ یکی از نویسندگان نسل استعمار به
شمار میرود که تجربهها و مشاهدههایش از

دیگر نقاط جهان را برای خوانندگان هموطن
خود به شکل داستان درمیآورد .کیپلینگ در
دوران کودکی از یک طرف با تعصب اروپایی و از
طرف دیگر با عقبماندگی ملتهای دیگر روبهرو
میشد .در دوران استعمار نظریههای گوناگون
علمی و فلسفی درباره برتریهای سفیدپوستان
ساخته و تدوین شده بود که نویسندگان و
متفکران به تناسب موقعیت و فرهنگ خود به
آنها گرایش پیدا میکردند.
کیپلینگ از سال  ۱۸۸۲تا  ۱۸۸۹به
روزنامهنگاری در الهور پرداخت .همینجا بود
که سرودن شعر را آغاز کرد و کمکم به سمت
داستاننویسی رفت و تا  ۱۸۸۶چند جلد کتاب
منتشر کرد .در  ۱۸۸۹هم 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 نمیدادند .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
کرد و ساکن انگلیس شد و بهتدریج شروع به
نوشتن داستانهایی با استفاده از تجربیاتش
در هندوستان کرد .مشهورترین کتابی که با
این موضوع نوشت« ،کتاب جنگل» نام دارد و
شخصیت اصلی آن موگلی ( )Mowgliکودکی
است که والدینش را در حمله ببر از دست
میدهد و پس از آن در جنگلهای هندوستان
در کنار حیوانات زندگی میکند و میتواند با
آنها حرف بزند .کیپلینگ چیز زیادی درباره
گذشته و نژاد موگلی نمیگوید .اما در بیشتر
تفسیرها موگلی بومی هندوستان است .البته
داستان زندگی موگلی از زمانی مورد توجه قرار
میگیرد که نظامیان انگلیسی او را در جنگل
کشف میکنند.
جلد اول «کتاب جنگل» با استقبال روبهرو شد
و کیپلینگ جلد دوم آن را هم نوشت .او 33
کتاب دیگر هم در کارنامه کاری خود دارد و در
سال  ۱۹۰۷برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
داستان دیگری که درباره زندگی قهرمان جنگلی
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است ،نه از جنگلها بلکه از آمریکا شروع میشود.
ادگار رایس باورز در سال  ۱۸۷۵در شیکاگو
زاده شد .او با وجود اینکه از ثروت خانوادهای
معتبر بهرهمند بود ،ولی نتوانست به تحصیالت
ی مشاغل گوناگونی
عالی دست پیدا کند و مدت 
راآزمایش کرد .او به خبرنگاری و نوشتن در
مجالت پرداخت .باورز سبکهای گوناگونی
را امتحان کرد و باالخره به سراغ داستانهای
تخیلی رفت .او در  ۱۹۱۲شخصیت تارزان ،پسر
نجیبزادهای انگلیسی را که پس از گم شدنش
در جنگلی در آفریقا در کودکی توسط میمونها
بزرگ میشود ،خلق کرد و در مجلهای به چاپ
رساند .نخستین کتاب از این مجموعه با عنوان
«تارزان میمونها» ()Tarzan of the Apes
در  ۱۹۱۴ب ه چاپ رسید و پس از آن  ۲۵داستان
دیگر از این سری منتشر شد .اینبار قهرمان
کامال سفیدپوست است و بر اثر حادث ه دوران
کودکی در قلب جنگلهای آفریقا خانوادهاش را
از دست میدهد .او در اثر زندگی با میمونها
خود هم به مهارتهای زندگی کردن مانند
آنها دست پیدا میکند .بومیهای سیاهپوست
چیزهایی از یک روح سفید به شکل موجودی
نیمهانسان و نیمهمیمون میدانند .اما زمانی که
سفیدپوستان او را مییابند ،متوجه میشوند که
با ابرقهرمانی روبهرو هستند که تمام امتیازات
الزم برای تبدیل شدن به قهرمان را دارد.
تارزان بهسرعت به دنیای سینما راه پیدا کرد.
بیش از  ۲۰۰عنوان فیلم سینمایی و تلویزیونی
را فهرست کرده است که مابین سالهای ۱۹۱۸
تا  ۲۰۱۴میالدی ساخته شدهاند .اولین فیلم
تارزان ،یک فیلم صامت بود و اولین بازیگری که
سالی تارزان را بازی کرد ،المو لینکلن
نقش بزرگ ِ
بود که در  ۱۹۱۸میالدی ،در فیلم «تارزان،
فرزند گوریلها» ،این نقش را ایفا کرد .با ابداع
صدابرداری و صداگذاری و گسترش فیلمهای
ناطق ،ساخت فیلمهای تارزان نیز مابین دهه
 ۳۰تا  ۶۰میالدی ،شکوفایی بیشتری یافت
که معروفترین آنها «تارزان ،مرد گوریلی» با
بازیگری قهرمان شنای المپیک با پنج مدال طال،
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جانی ویسمولر ،بود که در فیلمهایش چهره یک
وحشی نیک را به تصویر درآورد که بهسختی
انگلیسی صحبت میکند؛ برخالف آن اشرافزاده
بافرهنگی که در رمان ادگار رایس باورز آمده
است .در سالهای بعد شخصیت تارزان که هم
برای بچهها و هم برای بزرگساالن جذاب بود،
بارها در سینما تکرار شد و با تولید فیلمهای
پویانمایی نمونههای دیگری هم از آن ساخته
شد.
تارزان شکل بدنی خاصی دارد .او الغر ولی
عضالنی است که روی درختان مانند میمونها
چهار دست و پا حرکت میکند و از گیاهان
آویزان میشود و تاب میخورد .اما اگر الزم
باشد ،میتواند مانند انسانهای عادی صاف
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!
هر دو جنگلنشین بدلهای زنانهای هم دارند
که در داستانهای مختلف آنها را همراهی
میکنند ،یا در بخشی از داستان وارد ماجراها
میشوند .بعضی از حیوانات جنگلی هم همیشه
قهرمان را همراهی میکنند .عقبماندگی
بومیهایی که گرفتار خرافات و زندگی قبیلهای
هستند و طمع اروپاییهایی که همه جا به دنبال
سودجویی هستند ،در کنار احساسات انسانی
گوناگون الگوهای اولیه برای طراحی داستانها
تارزان و موگلی است .با گذشت زمان شخصیت
تارزان توسعه بیشتری پیدا کرد و محصوالتی
مانند سریالهای تلویزیونی ،مجلههای کمیک
و بعد از آن بازیهای کامپیوتری هم از روی
آن ساخته شد .یکی از آخرین فیلمهای
تارزان محصول  2016است و در آن بخشی از
ماجراها در شهر میگذرد و لشکر گوریلها هم
شخصیتهای بعدی فیلم به شمار میآیند .در
همین سال هم فیلم «کتاب جنگل» بر اساس
داستان کالسیک کیپلینگ و برای چندمین بار
ساخته شد .جنگلهای حارهای که امروز به
دلیل تغییرات زیستمحیطی در خطر جدی

قرار دارند ،بستر مناسبی برای ساخت محصوالت
فرهنگی ماجراجویانه به شمار میآیند.
از طرف دیگر در طول قرن بیستم انسانها و
حتی بچههایی در جنگلهای مناطق گوناگون
دنیا پیدا شدند که معلوم بود مدتهای طوالنی
بین حیوانات زندگی کردهاند .دانشمندان تالش
میکردند به شیوه زندگی و دالیل بقای آنها
پی ببرند و محققان اجتماعی میخواستند
بدانند کودکانی که در جنگل بزرگ میشوند یا
« »Feral childچقدر قادر به برقراری ارتباط با
جامعه انسانی هستند .برخالف داستانها معدود
نمونههایی که پیدا و مطالعه شدند ،بهسختی
میتوانستند عادات انسانی را تقلید کنند و مدت
قابل توجهی طول میکشید تا بتوانند شبیه دیگر
انسانها رفتار کنند .اماال و کماال دو دختربچهای
که در جنگلهای هندوستان پیدا شدند و صدها
نمونه دیگر همینطور بودند.
جوزف رودیار کیپلینگ در  ۱۹۳۶مرد و پس
از انجام تشییع جنازهای ملی در کلیسای وست
مینستر به خاک سپرده شد .او شخصیت پرکاری
در ادبیات انگلیس به شمار میآید که هنوز هم
درباره برخی از اشعارش مانند «مسئولیت انسان
سفید» تفسیرهای متناقضی وجود دارد.
باورز کتابهای دیگری هم نوشت .غیر از
جنگلهای آفریقا او به یک فضای دیگر هم عالقه

داشت و آن مریخ بود که شخصیت دیگرش جان
کارتر را به آن فرستاد تا با انسانها و موجودات
آن زندگی کند .جان کارتر  -که در سال 2012
هم فیلمی از آن اکران شده است  -به اندازه
تارزان معروف نشد ،ولی باورز بهعنوان یکی از
اولین نویسندههای سبک تخیلی شناخته شد.
باورز کار نویسندگیاش را ادامه داد و درمجموع
 ۶۸کتاب را به چاپ رساند .او در طول جنگ
جهانی دوم با  66سال سن به کار گزارشگری
برای لسآنجلس تایمز پرداخت و در 1950
جان سپرد .محل زندگی او در لسآنجلس اکنون
تارزانا نام دارد.
کمی عجیب به نظر میرسد که سومین منطقه
جنگل استوایی جهان یعنی آمازون نتوانست
یک قهرمان درختنشین برای خود داشته باشد.
هیچ نویسندهای در زمان مناسب یک شخصیت
را که در میان حیوانات جنگل زندگی کرده است
ولی میتواند با انسانها هم دوست باشد ،برای
این منطقه از جهان خلق نکرد تا بتواند مانند
رقبایش به محبوبیت برسد .اما الگوی جوانی که
نیمی حیوان جنگلی و نیمی انسان بااستعداد
است ،بارها در شکلهای مختلف تکرار شده
است .تفسیر این الگو هم نتایج مختلفی دارد که
از « نژادپرستی» تا «اسطوره انسان نخستین»
متغیر است .
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سینمای جهان

مهه ی ز
فضا� که در زمان خود
چ� ب
در�ره فیمل  :2001اودیسه ی
بسیار از نظر عیمل ش
پی�و بود

انقالب علمی استنلی کوبریک
 مرتضـی حسـینـی 
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در اکران افتتاحیه فیلم « :2001اودیسه فضایی»
 ۲۴۱نفر سالن را ترک کردند .راک هادسن ،بازیگر
آمریکایی یکی از آن افراد بود که بعد از ترک
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 هفتههای اول
اکران این فیلم هم فروش آن ناامیدکننده بود.
به قدری ناامیدکننده که میتوانست احتماال
کارگردان و تهیهکننده را که اتفاقا یک نفر بودند
و البته سرمایهگذاران شرکت متروگلدین مهیر را،
از کار خود پشیمان کند .در آن زمان ،شاید کمتر
مخاطبانی بودند که حاضر باشند  25دقیقه بدون
دیالوگ را با تماشای نماهایی از زندگی میمونها
در حیات وحش تحمل کنند و روی صندلیهای
خود بمانند .با این وجود ،فیلم « :2001اودیسه
فضایی» ،ساخته استنلی کوبریک به یکی از
پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما بدل شد و بعد
از پایان اکران ،در فهرست پرفروشترین نسخههای
ویدیویی قرار گرفت .کوبریک شعار فیلمش را
«یک درام حماسی از ماجراجویی و اکتشاف»
انتخاب کرد .همانطور هم که از نام فیلم پیداست،
ماجرای آن سفری است ماجراجویانه که انسان در
قرن  21آغاز میکند .ساختن این فیلم در دهه 60
میالدی ،برای کوبریک کار سادهای نبود .آن زمان،
در غیاب فناوری پرده آبی و امثال آن ،ساختن
یک فیلم ماجراجویانه فضایی ،نیاز به زحمت و
ت بسیار داشت .با اینکه کوبریک ،ماهها به
خالقی 
کمک تکنسینهای جلوههای ویژه روی ساخت
صحنههای فیلم کار میکرد ،اما گاهی تالشها به
نتیجه نمیرسید و ناچار میشد با قلم روی شیشه
طرح بکشد و جلوی لنز دوربین بگیرد .بسیاری از
صحنههایی که در فیلم میبینیم ،با زحمت و بدون
در اختیار داشتن تکنولوژیهای پیشرفته امروزی
ساخته شدهاند.

پیشروی تا مرزهای ترس

فیلم « :2001اودیسه فضایی» در سال  1968اکران
شد .این فیلم بر مبنای یکی از داستانهای آرتور

سیکالرک ،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 نابودیاش به دست
جنگافزارهای ساخت خودش و این بار میخواست
فیلمی بسازد که به نسبت انسان با کیهان بپردازد.
کوبریک برای ساخت این فیلم به سراغ آرتور
سیکالرک ،یکی از بزرگان سهگانه علمی-تخیلی،
رفت و بعد از صرف زمان بسیار توانست اثری خلق
کند که با وجود پیشرفت تکنولوژیهای سینمایی،
همچنان بهعنوان شاهکار از آن یاد شود .کالرک در
آغاز کار ،شش تا از داستانهایش را به او پیشنهاد
داد و درنهایت کوبریک داستان نگهبان «The
 »Sentinelرا انتخاب کرد .کارگردان و نویسنده
حدود نیمی از سال  1964را به خواندن کتابهای
علمی -تخیلی ،تماشای فیلمهای این ژانر و توفان
ذهنی در مورد ایدهها اختصاص دادند .برای کوبریک
بهعنوان کارگردان و سیکالرک بهعنوان نویسنده،
مهم بود که از منابع دستاول 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

كوبریك ،فیلمش را با سكانسی آغاز میكند
كه در آن یكی از قبایل میمونها میفهمند كه
میتوانند با تکه استخوانی بر سر اعضای قبیله
مقابل بکوبند و آنها را از پا دربیاورند .این
صحنه ،به نوعی درصدد است تا تکاملی را نشان
دهد که با توانایی استفاده از ابزار آغاز میشود.
ابزاری که قابلیت تسلط بر طبیعت و برتری بر آن
را به وجود میآورد .در همان زمان ،تكه سنگی
غریب ،بر زمین ظاهر میشود .تا این لحظه در
فیلم ،همواره اَشكال طبیعی را دیدهایم؛ زمین
و آسمان ،بازوها و پاها .شوكی كه تكه سنگ
با گوشههای صاف خود در میان صخرههای
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ساییدهشده در طبیعت وارد میكند ،یكی از
تأثیرگذارترین لحظههای فیلم است .میمونها با
احتیاط به دور آن حلقه میزنند و سعی میكنند
برای لمس كردنش به آن دسترسی پیدا كنند.
یك میلیون سال بعد ،انسان با همان احساسات
تجربهگرایانه ،به ستارهها دسترسی خواهد یافت.
ابزار ،آنچه کوبریک در فیلم روی آن بهعنوان
واسطهای برای تکامل تاکید کرده است ،در
جریان ساخت فیلم هم اهمیت ویژهای دارد.
زمانی که کوبریک فیلمش را میساخت ،خبری
از نرمافزارها و تکنولوژیهای امروزی نبود .در
یکی از صحنهها ،وقتی میخواست از پنجره یک
فضاپیما ،فضاپیمای دیگری را نشان دهد ،ناچار
شد بکگراند تیرهای با تصویر ماه و فضاپیما را
جلوی دوربین بگیرد تا تصویر مورد نظرش را
تداعی کند .راجر ایبرت ،منتقد و فیلمنامهنویس
آمریکایی درباره این فیلم میگوید« :بهسختی
میتوان در طرح داستانی ،تغییری در شخصیتها
پیدا كرد و به همین دلیل ،تعلیق کمی هم وجود
دارد .چیز جذابی كه باقی میماند ،وسواس
دیوانهواری است كه كوبریك ماشینهایش را
با آن ساخته و جلوههای ویژهاش را بنا كرده...
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حتی یك لحظه هم در این فیلم طوالنی نیست
كه در آن ،تماشاگران بتوانند سفینهها را درك
كنند .ستارهها ،مثل ستارهها هستند و فضای
خارج نیز خشن و متروك .برخی از جلوههای
كوبریك ،ماللتبار خوانده شدهاند .شاید اینطور
باشد ،اما من میتوانم انگیزههای او را درك
كنم .اگر فضاپیماهای او با دقت عذابآوری
حركت میكنند ،آیا نمیخندیدیم اگر مثل
كاوشگرهای فیلم كاپیتان ویدئو بهسرعت و با
جنبوجوش ،این سو و آن سو میرفتند؟ این
درست همانطور است كه در واقعیت نیز بوده
و شما هم آن را باور میکنید ».کوبریک در این
فیلم برای نشان دادن تصاویری که از پنجره
فضاپیماها نمایش داده میشود ،از پیشرفتهترین
ابزارهای زمان خودش بهره گرفت؛ ابزارهایی
که برای عکاسی از مدلها استفاده میشد.
برای مخاطب امروز که دیدن پرواز چند اژدها
بر فراز آسمان عادی است و کمی ضعف در
جلوههای ویژه را با نگاه تیزبینش نقد میکند،
درک زحمتی که کوبریک برای ساخت این فیلم
کشیده ،آسان نیست .تکنولوژی امروز سینمای
جهان قادر است غولها را برای مخاطب

باورپذیرتر از همسایه روبهروییاش نشان دهد.
میتواند انسان را به میان ستارگان ببرد ،جوری
که انگار در سفینهای فضایی ،خود راهی سفری
به اعماق کیهان شده است .جنگها ،موجودات
خیالی ،نقض باورهای هندسی معمول و ...همگی
با استفاده از کامپیوترها و دانش شبیهسازی به
مخاطب ارائه میشوند .گفته میشود یک شرکت
هوایی در شمال انگلستان ،سانتریفیوژی 60-70
تنی برای کوبریک میسازد تا بتواند از آن در
هر چه باورپذیرتر شدن فیلمش استفاده کند.
کوبریک سطح ماه را در استودیو Pinewood
در انگلستان میسازد تا بتواند صحنههای مورد
نظرش را هر چه واقعیتر ضبط کند .برای این
فیلم ،کوبریک ناچار بود مدام در مسافتهای
طوالنی در سفر باشد و این برای کسی که ترس
از پرواز دارد ،کاری جانفرساست .میگویند
حتی حاضر بوده از طریق دریا سفر کند،
اما پایش را در هواپیما نگذارد .با وجود تمام
مشقتها ،کوبریک توانایی این را نداشت که
چندان پا فراتر از زمانه خود بگذارد .در فیلم،
تا جایی که ممکن است ،از پیشرفتهترین ابزار
زمانه استفاده شده است .مانیتورهایی که در
فضاپیما نمادی از آخرین تکنولوژی روز هستند،
برای مردم این زمانه که هر کدام به دنبال
تلفن هوشمندی با قابلیتهای باالتر هستند،
اسباببازیهایی عتیقه و عقبمانده به نظر
میرسند .احتماال مهندسان شرکت  IBMهم
فکر نمیکردند کامپیوترهایشان  50سال بعد،
چقدر میتوانند ساده و ابتدایی باشند.

سوالی که سوال میسازد

قهرمان فیلم در پایان ،ناچار میشود در صحنهای،
مهمترین ابزار ساخت انسان را نابود کند .هال،
نام ابررایانهای است که هدایت فضاپیما را بر
عهده دارد و برای مخاطب ،تنها صدایی است که
درون فضاپیما شنیده میشود .هال سر ناسازگاری
میگذارد و قصد نابود کردن فضاپیما را دارد.
اینجاست که قهرمان داستان ناچار میشود آن
را نابود کند .ابررایانه التماس میکند« :بسه دیگه

دیو .بسه ،میشه تمومش کنی؟ دیو ،بسه دیگه
خواهش میکنم ،باشه؟ دیو ذهن من داره از کار
میافته ...دارم از کار افتادنش رو حس میکنم،
دارم حسش میکنم ».شاید اگر کوبریک آن زمان
ابزارهای امروزی را در اختیار داشت ،میتوانست
اثر بهمراتب بهتری خلق کند ،شاید هم نه.
درهرحال ظاهرا نمیتوان از بند زمان خالصی
پیدا کرد و هر قدر هم پیشگوی نابغهای باشیم،
نمیتوانیم تصویر کاملی از آینده ارائه دهیم .البته
شاید بتوان یکی از پیشگوییهای کوبریک در این
فیلم را پذیرفت .آنطور که راجر ایبرت میگوید،
انسان بدون ماشینهایش ،انگار تنها و بیپناه
میماند« :كیهان كوبریك و سفینههایی كه او
ساخت تا با آن کیهان را بکاوند ،بزرگتر از آن
است كه برای انسان مهم باشد .سفینهها كاملاند؛
ماشینهای فاقد شخصیتی كه خطر سفر از این
سیاره به سیاره دیگر را میپذیرند و انسانها هم
اگر درون آنها باشند ،میتوانند به آنجاها برسند.
ولی پیروزی از آن ماشینهاست .ب ه نظر میرسد
بازیگران كوبریك بهخوبی این نكته را دریافتهاند.
آنها واقعی هستند ،ولی بدون احساسات؛ مثل
پیكرههایی در یك موزه مومیاییها .هنوز هم
ماشینها را الزم داریم ،چراكه انسان در مواجهه
با كیهان ،بهتنهایی ،ی ّکه و بییاور است ».روزی
میرسد که انسان بتواند از بند ماشینها رها شود
و به رستگاری برسد؟ و آیا اصال این رهایی الزم
است؟ کوبریک میگوید اگر در سینما میخواهی
حرف فلسفی بزنی ،باید فیلمی در ژانر علمی-
تخیلی بسازی .شاید برای همین است که زحمت
ساختن این فیلم را به خود هموار کرده است.
در پایان فیلم ،قهرمان داستان ،با نابود کردن
مهمترین ابزارش ،وارد سیاهچالهای میشود و از
قید زمان و مکان آزاد .آنچه در آخر به آن دست
مییابد ،ظاهرا نوعی رستگاری است .هر چند آرتور
سیکالرک ،نویسنده داستان ،در جایی گفته
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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سالمت

خطر در ی ن
مک� است

عالمت:بیعالمتی
 مریـم فـریدنـی 
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بیش از  10میلیون ایرانی در خطر نارسایی
کلیوی هستند و خودشان خبر ندارند! اگر به
خاموش و کمسروصدا بودن این بیماری و عوارض
غیرقابل برگشت آن فکر کنیم ،مسلما این آمار را
نگرانکننده خواهیم یافت .نارسایی مزمن کلیوی
از آن دست بیماریهایی است که پاورچین
پاورچین در بدن شما رسوخ میکند و معموال
تا زمانی که بیش از  80درصد 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 میشوید که
کار از کار گذشته و باید با یک یا هر دو کلیهتان
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 میکند .نوع حاد بیماری اغلب در
افراد بستری دیده میشود و به شکل ناگهانی
مثال در اثر از دست دادن مقدار زیادی خون
ایجاد میشود .اما نوع مزمن آن که متاسفانه روز
به روز در جامعه مدرن ایرانی افزایش مییابد،
به مرحلهای از بیماری گفته میشود که کلیهها
بهتدریج و به دالیل مختلف عملکرد طبیعی خود
را از دست میدهند و دیگر قادر به دفع ادرار و
مواد زائد از بدن نیستند.
این عضو انجمن جراحان کلیه اروپا درباره
شایعترین دالیل بروز نارسایی کلیه در ایرانیها
میگوید« :بیماری گلومرولهای کلیه میتواند
منجر به نارسایی مزمن شود ،اما در کشور ما
شایعترین علت کاهش تدریجی عملکرد کلیهها،
دیابت و فشارخون است که معموال در سنین
باالی  40سال دیده میشود».

قاتل خاموش کلیه

شایعترین عالمت نارسایی کلیه بیعالمتی است.
این بیماری اغلب بیسروصدا آغاز میشود ،درد

ندارد و زنگهای خطر سالمت بدن را به صدا
درنمیآورد .کمکم با پیشرفت بیماری سروکله
عالیم بالینی هم پیدا میشود .دکتر نصیری با
اشاره به اینکه نارسایی کلیه ربطی به جنس ندارد
و در مردان و زنان به یک نسبت دیده میشود،
میگوید« :کمخونی ،رنگپریدگی ،کاهش حجم
ادرار ،خستگی زودرس و خارش بدن ،از عالیم
نارسایی مزمن کلیه است که اغلب تنها در مراحل
پیشرفته بیماری دیده میشود».

عالج واقعه قبل از وقوع     

با توجه به خاموش بودن بیماری نارسایی مزمن
کلیه ،پزشکان و متخصصان کلیه پیشگیری از
ابتال به این بیماری را مهمتر از درمان میدانند
و به همه افرادی که دچار دیابت یا فشار خون
یا دارای سابقه خانوادگی بیماریهای کلیوی
هستند ،توصیه میکنند که هر شش ماه یک
بار با انجام آزمایش خون و ادرار برای اندازهگیری
کراتینین ،اوره ،میکروآلبومین و پروتئین و
همچنین سونوگرافی از سالمت کلیههای خود
اطمینان حاصل کنند .این مدرس دانشگاه با بیان
اینکه نارسایی مزمن کلیه در صورت تشخیص
زودرس قابل درمان است ،میگوید« :تا زمانی که
علت بروز بیماری از بین نرفته باشد ،ما نمیتوانیم
نارسایی کلیه را درمان کنیم .بنابراین کسانی که
ب ه دلیل افزایش قند یا فشار خون دچار آسیب
کلیه شدهاند ،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 نهتنها
در پیشگیری از بیماری مفید است ،بلکه در
درمان نیز اهمیت دارد .افرادی که دچار این
بیماری میشوند ،باید مصرف نمک را در برنامه
غذایی خود محدود و به توصیه این اورولوژیست
مصرف پروتئینهای گیاهی را جایگزین گوشت
قرمز یا پروتئینهای حیوانی کنند .البته این افراد
باید در مصرف میوههای پرپتاسیم نظیر موز و
خرما ،پرتقال و کیوی هم احتیاط کنند .
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 70کالری

بهترین صبحانه برای آنهایی
مغزشان کار میکشند
که از
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یک روش خانگی برای تبدیل صبحانه
معمولی به یک بمب پروتئینی

 13نوع ماده معدنی و ویتامین
همه  9نوع آمینو اسید
ضروری بدن در
تخممرغ یافت میشود.

 6گرم پروتئین

یک عدد تخممرغ غنی از پروتئین با
کیفیت 13 ،نوع ویتامین و ماده معدنی
و انواع آنتیاکسیدانهاست ،درحالیکه
تنها  70گرم کالری دارد .بنابراین ترکیب
آن با خوراکیهای غنی از مواد مغذی آن
را تبدیل به یک صبحانه ایدهآل میکند.

لیزین
تیرونین
والین
لوسین
ایزولوسین
متیونین
فنیل آالنین
تریپتوفان
هیستیدین

هر تخممرغ حدود  6گرم
پروتئین دارد که نیمی از آن در زرده است.

وقتی پای پروتئین در میان است ،همه مواد صبحانه به یک اندازه باارزش
نیستند .مطالعات نشان داده است که وجود  25تا  30گرم پروتئین
به حفظ عضالت و استخوانها در افراد بزرگسال کمک میکند.
 295کالری
 2گرم پروتئین
یک عدد دونات معمولی  +یک فنجان
قهوه  1 +قاشق غذاخوری خامه +
یک قاشق چایخوری شکر

 325کالری
 12گرم پروتئین
دو عدد پنکیک  2 +قاشق غذاخوری
شیره افرا  +نصف فنجان توتفرنگی
 +یک فنجان شیر کمچرب

 25تا  30گرم پروتئین با کیفیت باال
برای حفظ توده عضالنی و استخوانی
ضروری است.
سایر خواص غذایی تخممرغ
 14درصد کلسترول
 64درصد ویتامین دی
در مقایسه با اندازهگیری
اعالمشده در سال 2002
 1روز 1  تخممرغ
هر فرد سالم بالغی میتواند روزی
یک عدد تخممرغ بخورد ،بدون
باشد.
خونش
کلسترول
112نگران
اینکه
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 350کالری
 33گرم پروتئین
یک عدد تخممرغ کامل  +یک عدد
 330کالری
سفیده تخممرغ  +یک ورق ژامبون +
 13گرم پروتئین
یک فنجان غالت آماده صبحانه  +نصف یک عدد مافین ساده  30گرمی  +نصف
فنجان شیر بدون چربی   +یک عدد یک عدد لیمو  +نصف لیوان گوجهفرنگی
 +یک لیوان شیر بدون چربی
موز کوچک  +نصف لیوان آب پرتقال

 65درصد وزن بیشتری از دست میدهند.
BMIشان تا  61درصد بیش
از سایرین کاهش مییابد.
پرانرژیترهستند.
 30درصد بیشتر احساس سیری میکنند.
 50درصد رضایت بیشتر بعد
از غذا خوردن دارند.

پروتئین با کیفیت
باال برای داشتن یک
برنامه غذایی متناسب
ضروری است.
مطالعات نشان داده است
که خوردن تخممرغ
بهعنوان صبحانه به
جای انواع نان و نان
شیرمال به افرادی که
در حال رژیم هستند
کمک میکند تا سریعتر
وزن کم کنند.

ب� احتیاط ن ز�دیک شوید؛ من گرسنهام!

شیر خشمگین خاموش
 افسـانه ابراهـیمی 
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وقتــی گرســنه هســتید ،ترســناک میشــوید
و دوروبریهــا را فــراری میدهیــد؟ نگــران
نباشــید ،شــما تنهــا نیســتید .میلیونهــا
نفــر روی کــره زمیــن درســت بــه انــدازه
شــما نســبت بــه گرســنگی حســاساند و اگــر
فقــط چنــد ســاعت بــدون غــذا بماننــد ،تبدیل
بــه آدم غیرقابــل معاشــرتی میشــوند کــه
هیچکــس نبایــد وارد محدودهشــان شــود،
وگرنــه معلــوم نیســت چــه بالیــی ســرش
میآیــد! آیــا نیــاز بــه درمــان داریــد؟ بلــه،
بــه شــرطی کــه یکــی از پنــج نشــانه زیــر را
داشــته باشــید.

 .1دوسـتانتان میگویند موقع گرسـنگی
ترسـناک میشوید

تعـارف کـه نداریـم ،بعضیهـا در شـرایط
گرسـنگی دسـتکمی از یک شـیر خشـمگین
ندارنـد و حاضرنـد هـر چیزی را کـه بین آنها
و بشـقاب غذایشـان فاصلـه انداختـه ،بـه سـه
قسـمت مسـاوی تقسـیم کننـد .اگـر در اوج
گرسـنگی بـه رسـتوران رسـیدید و حتـی قبل
از اینکـه روی صندلـی بنشـینید ،گارسـون را
صـدا زدیـد تـا سـفارش بدهیـد ،امـا از اینکه
دوسـت ،همـکار یـا همسـرتان از گارسـون
دربـاره محتویـات سـاالد ،کمچرب یـا پرچرب
بودن سـس ،امکان سـرو غـذای رژیمـی و نان
سـبوسدار سـوال کرد ،خونتان بـه جوش آمد
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و یکـی دو تـا بـد و بـیراه زیـر لبی گفتیـد ،یا
باالخـره از کـوره در رفتیـد ،الزم اسـت فکـری
به حـال عادتهـای غذاییتان بکنیـد .خوردن
میانوعدههـای مناسـب حـاوی قندهـای
طبیعـی ،بـه تاخیـر نینداختـن سـاعتهای
غـذا خوردن ،پرهیز از ناشـتایی طوالنـی و ...از
جملـه روشهایـی اسـت کـه میتوانـد در این
زمینـه بـه شـما کمـک کند.

 .2حتــی عکــس غــذا هــم میتوانــد
شــا را بــه کشــن دهــد!

جــوری گرســنه هســتید کــه مطمئنیــد روده
کوچکتــان در حــال نــوش جــان کــردن روده
بــزرگ اســت .پشــت فرمــان خــودرو هســتید
و حتــی یــک آبنبــات هــم تــوی ماشــینتان
پیــدا نمیشــود و درســت در همیــن لحظــه
اســت کــه چشــمتان بــه بیلبــورد تبلیغاتــی
یــک رســتوران بــزرگ میافتــد و دیگــر
اختیــار از دســتتان درمــیرود .اگــر همــان
لحظــه ســپرتان را بــه ماشــین جلویــی
نکوبیــد ،قطعــا بــا دیــدن اولیــن رســتوران
وارد میشــوید و ســفارش یــک دســت
چلوکبــاب یــا یــک دوبــل برگــر بــا نوشــابه و
ســیبزمینی ســرخکرده میدهیــد .درســت
در همیــن موقعیــت اســت کــه بــرای کنتــرل
احســاس گرســنگیتان نیــاز بــه کمــک
حرفــهای کارشــناس تغذیــه داریــد.

 .3قرارهــای کاری قبــل از ناهــار برایتان
عــذاب الیم اســت

ســاعت یــک شــده و شــما همــراه بــا تیــم
کاری تــوی اتــاق کنفرانــس گیــر کردیــد و
هیــچ کاری هــم از دســتتان برنمیآیــد.
چهــار ،پنــج تــا شــیرینی و دو ،ســه لیــوان
چــای خوردهایــد ،ولــی افاقــه نکــرده اســت.
کمکــم تمرکزتــان را از دســت میدهیــد ،از
صحبتهــا چیــزی دســتگیرتان نمیشــود
و بــه جــای گــوش دادن بــه صحبتهــای
رئیســتان کــه از رضایــت مشــتری و خالقیــت
در کار میگویــد ،داریــد یــک بشــقاب
الزانیــای چــرب و پرخامــه را تــوی ذهنتــان
مجســم میکنیــد .ایــن شــرایط بــرای شــما
آشناســت؟ خــب ،زندگــی بــه ایــن روش واقعــا
ممکــن نیســت و بــه مــرور ایــن ناتوانــی در
کنتــرل صحیــح حــس گرســنگی و مدیریــت
آن منجــر بــه چاقــی میشــود.

 .4در دنیــای آنالیــن هــم دنبــال غــذا
میگردیــد

درحالیکـه همکارانتـان ایمیـل شـخصی
میفرسـتند ،در سـاعات کاری وارد آپـارات
میشـوند تا فیلمهـای خندهدار ببیننـد ،تعداد
الیکهایـی را کـه عکسشـان در یـک شـبکه
اجتماعـی خـورده ،چـک میکننـد و ...شـما
دنبـال دسـتور پخـت غذاهـای رنـگ و وارنگ

در اینترنـت میگردیـد .نمیتوانیـد چشـم
از عکـس غذاهـا برداریـد .در ذهنتـان بـرای
شـام و ناهـار فـردا و پسفـردا برنامهریـزی
میکنیـد و ...قبـل از اینکـه دیر شـود ،ضربدر
بـاالی صفحـه را بزنیـد .یـک تکه بیسـکوییت
سـبوسدار یـا میـوه بخورید و به ادامـه کارتان
برسـید ،وگرنـه شـک نداشـته باشـید کـه این
عـادت مضـر چند کیلـو اضافـه وزن برایتان به
ارمغـان مـیآورد.

 .5متاشــاگران بیگنــاه تبدیــل بــه
دشــمنان خونــی شــا میشــوند

گرســنهاید و دلتــان میخواهــد کلــه مامــور
آسانســور یــا دربــان را بکنیــد ،زیــر دســت
مانیکوریســت بــال بــال میزنیــد و مــدام بــه
خودتــان میگوییــد ایــن دســتوپاچلفتی
چطــور اســتخدام شــده؟! بــه راننــدهای کــه
جلــوی شماســت و میخواهــد ماشــینش را از
پــارک دربیــاورد ،فحــش میدهیــد و چیــزی
نمانــده کــه خــون گارســون را کــه کمــی
دیرتــر از انتظــار شــما ،منــو را برایتــان آورده،
بریزیــد؟ همــه اینهــا نشــانه ایــن اســت
کــه شــما مدیریتــی روی احســاس گرســنگی
خودتــان نداریــد ،امــا در جریــان باشــید کــه
اســترس و عصبانیــت شــما در ایــن مرحلــه
نتیجــهای جــز پرخــوری برایتــان نخواهــد
داشــت.
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شاید ش� مه ی ن
ا� ن�تو نا� را داشته ب�شید

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 میخورد!
اوایل فکر میکنند شیر دوست ندارید و میخواهید با
این بهانه که دلدرد یا تهوع میگیرید ،از زیر خوردن
شیر در بروید .اما کمکم متوجه میشوید که قضیه
جدیتر از این حرفهاست .نهتنها با خوردن شیر
دلدرد میگیرید ،که اگر لب به بستنی بزنید هم
تهوعتان شدید میشد و کار به استفراغ و ...میرسد.
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دست آخر پزشک میگوید دچار عدم تحمل الکتوز
هستید و دستگاه گوارشتان ناتوان از هضم قند
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
میافتد که توانایی هضم قند شیر یا همان الکتوز را
ندارند .عالوه بر شیر ،الکتوز ممکن است در بعضی

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
آنزیم «الکتاز» ( )lactaseدر بدن بعضی افراد
است .این آنزیم بهطور طبیعی در دستگاه گوارش
ساخته میشود و روی قند شیر اثر میگذارد و آن
را هضم میکند .بنابراین وقتی مقدار این آنزیم
در بدن کافی نیست ،الکتوز هضم نمیشود و در
دستگاه گوارش عالیم آزاردهندهای مانند اسهال،
نفخ ،دردهای شکمی و ...ایجاد میکند .البته
بعضی افراد نمیتوانند 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.

مشکل است .اگر در این مرحله احساس کردید با
قند شیر مشکل دارید ،به متخصص مراجعه کنید،
چون ممکن است نیاز به یکسری تست و آزمایش
باشد تا این تشخیص قطعی شود .یکی از آزمونهای
ساده برای تشخیص این عدم تحمل ،تست تنفس
الکتوز است که تست تنفس هیدروژن نیز نامیده
میشود .برای انجام این آزمایش مقدار مشخصی
از محلول حاوی الکتوز به فرد خورانده میشود و
پس از طی زمان مشخصی ،میزان هیدروژن موجود
تنفسش مورد اندازهگیری قرار میگیرد .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
شده و منجر به تولید هیدروژن میشود و این
هیدروژن اضافه نیز از طریق ریهها و در فرایند بازدم
از بدن خارج میشود.

عــدم تحمــل الکتــوز چــه عالیمــی عدم تحمل الکتوز درمانپذیر است؟
ایجــاد میکنــد؟
در اغلب موارد با کاهش مصرف (یا قطع کامل)

 افزایش گاز روده
 کرامپ یا گرفتگی در ناحیه شکم
 نفخ
 اسهال
 تهوع و استفراغ
 این عالیم معموال  30دقیقه تا دو ساعت بعد از
مصرف شیر یا خوردن مواد غذایی حاوی الکتوز
شروع میشود.

از کجا بفهمیم به الکتوز آلرژی داریم؟

یک راهکار ساده برای اینکه ببینید میتوانید قند
شیر را هضم کنید یا نه ،این است که همه محصوالت
تهیهشده از شیر را به مدت دو هفته از برنامه غذایی
حذف کنید تا ببینید آیا عالیم رفع میشود یا نه.
بعد از دو هفته ،میتوانید بهآرامی مصرف لبنیات را
شروع کنید و این کار را از مقدار بسیار کم آغاز کرده
و ببینید آیا سروکله عالیم دوباره پیدا میشود 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

دریافت منابع الکتوز در برنامه غذایی یا جایگزی 
ن
کردن آنها با محصوالت مشابه بدون الکتوز میتوان
عالیم عدم تحمل قند شیر را کنترل کرد یا از بین
برد .اما اینکه 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
میتوانند مقدار بسیار کم الکتوز را در برنامه غذایی
روزانهشان بدون دردسر و مشکل خاصی تحمل
کنند و دچار درد و تهوع و استفراغ هم نشوند ،اما
این عدم تحمل در بعضی افراد آنقدر شدید است
که حتی مقدار بسیار اندک الکتوز هم میتواند منجر
به بروز عالیم و ناراحتی گوارشی شود .یادتان باشد
وقتی محصوالت لبنی و مواد غذایی حاوی الکتوز
را از رژیم غذایی حذف میکنید ،خود را از دریافت
بعضی مواد مغذی از جمله ویتامینها و مواد معدنی
و ...نیز محروم کردید و این مسئله با خطر بروز بعضی
کمبودهای تغذیهای همراه است .پس قبل از خرید
محصوالت بدون الکتوز مطمئن شوید حاوی آن
ویتامینها و مواد معدنی هستند یا با این مواد مغذی
غنی شدهاند .
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قاتل خاموش
سوختوساز پایه بدن همان انرژی است
که برای اعمال حیاتیتان به آن نیاز دارید.
اما اگر کمی پایین بیاید ،روزبهروز چاقتر
میشوید و سیستم بدنتان به هم میریزد.
آیا میدانید چه چیزهایی روی متابولیسم
پایه بدنتان اثر منفی دارد؟
متابولیسم بدن مسئول تبدیل کالری به انرژی است.
متابولیسم پایین باعث تبدیل
کالریهای اضافه به چربی و ذخیره آن
در بدن میشود.
و این مسئله احتمال اضافه
وزن و در صورت درمان نشدن،
چاقی را افزایش میدهد.

عوامل موثر بر سوختوساز بدن
سطح طبیعی هورمونهای بدن که تحت تاثیر غذایی که میخوریم قرار
دارد ،میتواند سوختوساز پایه را افزایش یا کاهش دهد.
میتوکندری که داخل سلول قرار دارد ،مرکز انرژی بدن است و بهشدت به مقدار باالی قند
و شکر و شیرینی و برنج و نان سفید و پاستا و ...حساس است.
قندهای اضافه در بدن التهاب ایجاد میکنند و باعث به وجود
آمدن چرخه باطلی میشوند که نتیجهاش ذخیره چربی
بیشتر در سلولهاست.
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کمبود خواب

متابولیسم
پایینتر

خواب کافی التهاب را در بدن کاهش میدهد و چربیسوزی را بیشتر
میکند.
عالوه بر این خواب کافی هورمون لپتین یا هورمون سیری را تنظیم
میکند تا سریعتر احساس سیری کنید و دیرتر گرسنه شوید و
سوختوساز مرتبتری داشته باشید.

گرسنگی بیشتر

کمبود لپتین

کمبود خواب

کمبود خواب سطح هورمون گرلین را در بدن باال میبرد
که باعث میشود زودتر گرسنه شوید.

کمبود خواب
شاخصهای
پیشگیریکننده از
ابتال به دیابت نوع
دو را تا  30درصد
کم میکند.
سوختوساز
غیروابسته به
انسولین را تا 30
درصد کم میکند.

متابولیسم قندها
را تا  40درصد کم
میکند.

پاسخ هورمون
انسولین به حضور
قندها در بدن تا 30
درصد کم میشود.
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استرس باعث افزایش سطح هورمونهای
مختلف از جمله هورمون کورتیزول میشود
که پاسخ بدن را به این شرایط تنظیم کرده و
مکانسیم دفاعی فرار را فعال میکنند.

استرس
با افزایش سطح قند در
خون ،ترشح انسولین نیز
افزایش پیدا میکند و
حضور همزمان کورتیزول
و انسولین در خون باعث
میشود دائما هوس
شیرینی کنید.

مواد سمی

توکیسنها گیرندههای هورمونی
در بدن را تحت تاثیر قرار داده و
متابولیسم را کاهش میدهند.

باال بودن سطح کورتیزول
در بدن به مدت طوالنی
متابولیسم قندها را در بدن
مختل میکند و تجمع چربی
را افزایش میدهد.

مواد سمی یا به اصطالح توکسینها که در محیط اطراف ،غذاهای
آماده و ...بهوفور یافت میشوند ،در بدن بهدرستی متابولیزه
نمیشوند.
این مواد سمی بدن را دچار التهاب کرده و در خروج مواد
ناخواسته و زاید از بدن اختالل ایجاد میکنند.
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چطور سوختوساز بدن را تنظیم کنید

ورزش کنید :ورزش مداوم روزانه
(حدود  45دقیقه در روز) سیستم
ایمنی بدن را تقویت میکند،
سوختوساز را افزایش میدهد و طی
یک دوره  24هفتهای التهاب بدن را از
بین میبرد.

استرس را مهار کنید
با تمرین تنفس عمیق
و انجام ورزشهایی
مثل یوگا ،مهار کردن
استرس را تمرین کنید.

به اندازه کافی بخوابید
هر هفته  15دقیقه زودتر به
رختخواب بروید تا پس از
یک ماه ،یک ساعت به خواب
شبانهتان اضافه شود .نیم ساعت
قبل از خواب ،تلویزیون را
خاموش کنید و برای خوابیدن
زمان مشخص داشته باشید.

درست غذا بخورید
مصرف میوه و سبزیجات
تازه را افزایش دهید و تعادل
را در مصرف انواع قندها و
کربوهیدراتها و پروتئینها
رعایت کنید .همچنین
صبحها از خوردن پروتئین و
چربیهای مفید غافل نشوید تا
احساس گرسنگی را به تاخیر
بیندازید.
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قصه ما به سرآمد

رتبههای برتر در کنکور؛ شغل و شادی
 مهـدی اسـتاداحـمد 

مـاه گذشـته خیلـی مـاه بود .مـاه گذشـته ما ِه
اعلام نتایـج کنکـور بـود .ماهـی که گذشـت،
بـرای قبولشـدگان در کنکـور مـاه شـیرینی
بـود ،امـا بـرای رتبههـای اول کنکـور قنـد و
نبـات بود و شـکالت بود ،هسـت و خواهد بود.
باعـث افتخـار هـر ایرانـی اسـت کـه بـا تالش
شـبانهروزی مسـئوالن توانسـتهایم بـه ایـن
موفقیـت بـزرگ دسـت پیـدا کنیـم کـه در
کنکـور نفـر اول داشـته باشـیم .بیتردیـد باید
ایـن موفقیـت را بـه مسـئوالن آموزش کشـور
تبریـک گفـت ،ایـن مسـئله مهـم را جـدی
گرفـت و ثمـرات این موفقیت بزرگ را بررسـی
و اعلام کـرد .در ادامـ ه مطلـب دو فقـره از
آوردن رتبههـای اول در کنکور بررسـی
فوایـد
ِ
و اعلام میشـود .فوایـد و عوایـد دیگـرش را
خودتـان بررسـی و اعلام کنیـد .بـا تشـکر

ایجاد نشاط در جامعه

وقتـی یـک نفـر در کنکـور اول میشـود ،در
مرحلـه اول چهـار نفـر شـاد میشـوند .مـادر،
پـدر ،خواهـر و بـرادر .وقتـی یـک نفـر در
کنکـور اول میشـود ،در مرحلـ ه دوم کادر
آموزشـی مدرسـهای کـه در آن درس خوانـده،
شـاد میشـوند .از تعـداد شادشـدگان در ایـن
مرحلـه آمـار دقیقـی در دسـت نیسـت .حتـی
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در مـواردی بقالـی روبهروی مدرسـهای که نفر
ک بـار دنبـال بـرادر کوچکـش
اول کنکـور یـ 
آمـده تـا او را از مدرسـه بـه خانـه ببـرد هـم
شـاد شـده و ایـن موفقیـت را ناشـی از فروش
ک باکیفیـت در بقالـیاش
شـیرکاکائو و کیـ 
دانسـته .امـا کار بـه همینجـا ختم نمیشـود.
ایـن موفقیـت ،در مراحـل بعـد ،باعـث افتخـار
و شـادی افـراد بسـیار زیـادی میشـود کـه به
صـورت تصاعـدی بـاال مـیرود .مثال فـردی به
ایـن افتخـار میکنـد کـه عروسعمه همسـایه
سابقشـان در کنکـور رتبـ ه آورده .یـا کسـی به
دوسـتانش پـز میدهـد کـه وقتـی در اتوبوس
نشسـته بـوده ،نفـر جلوییاش کسـی بـوده که
داشـته بـه دوسـتش میگفتـه عروسعمـه
همسـایه سابقشـان در کنکـور رتبـه آورده.
دوسـتان فـرد یادشـده کـه در اتوبوس شـاهد
ایـن گفتوگـو بـوده ،بـه دوستانشـان پـز
میدهند که دوستشـان در اتوبوس پشـت سـر
کسـی نشسـته بـوده کـه عروسعمه همسـایه
سابقشـان در کنکـور رتبـه آورده .ایـن رونـد
متوقـف نمیشـود و آنقدر ادامه پیـدا میکند
تـا تمـام افـراد جامعـه از اینکه نسـبتی با فرد
رتبـهآورده دارنـد ،شـاد میشـوند و جامعه کال
در شـادی و نشـاط فـرو مـیرود.
یک جامعه از هرچه غم آزاد شود

از فرط نشاط ،شهر آباد شود
من بنده آن دمم که سنجش گوید
اول شدهای و مادرم شاد شود

ایجاد اشتغال برای عموم مردم

بـا احتسـاب مدیـران و اسـاتید و کارکنـان و
مسـئوالن تبلیغـات و کارکنـان موسسـههای
تبلیغاتـی و کارکنـان موسسـههای انتشـا ِر
کتابهـای کنکـور و واردکننـدگان و
تولیدکننـدگان کاغـذ و افـرادی کـه در
جنگلهـا درختـان را بـرای فـروش بـه
شـرکتهای تولیـد کاغـذ ،قطـع میکننـد و
نیـز جنگلبانهایـی کـه سـعی میکننـد از
قطـع درختـان جلوگیـری کننـد و همچنیـن
فعـاالن حمایـت از محیـط زیسـت ،هـر
آموزشـگاه کنکـور دسـتکم صدهـزار شـغل

ایجـاد میکنـد .بـا توجه بـه آنچه گفته شـد،
رونـق کالسهـای کنکـور باعث رونق اشـتغال
و ایجـاد رفـاه در جامعـه میشـود .بـرای رونق
آموزشـگاههای کنکـور چـه چیـزی بهتـر از
اینکـه فـردی کـه در کنکـور رتبـه آورده ،در
یکـی از ایـن آموزشـگاهها آموزش دیده باشـد.
معموال رتبههـای اول کنکور از آموزشـگاههای
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.
هماینک شدم رتبه زیر بیست
از این واقعه خوبتر چیست؟ چیست؟
سر کار رفتند یک جامعه
اگرچه برای خودم شغل نیست
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اخبار خارجی

اسرتس در دوران جنینی و
باالرفنتریسکبیاشتهایی
عصبی

1

محققان پزشکی دانشگاه جانز
هاپکینز با بررسی تعدادی
موش به این نتیجه رسیدهاند
که مواجهه با استرس در
دوران جنینی میتواند
احتمال بروز اختالل تغذیهای
بیاشتهایی عصبی یا انورکسیا
را در افراد افزایش دهد .بر
این اساس به نظر میرسد
که مواجهه با استرس در این
دوران میتواند روی مکانیسم
مقابلهای فرد تاثیر بگذارد و او
را به طعمهای خوب برای این
اختالل روانی تبدیل کند .از
نظر روانپزشکان این کشف
میتواند دریچه تازهای را به روی
درمان مبتالیان به انورکسیا
بگشاید ،زیرا نشان میدهد که
چرا گروهی از افراد در معرض
ابتال به انورکسیا آسیبپذیری
بیشتری دارند .بر اساس این
مطالعه اگر موش مادر در دوران
بارداری با استرس بیشتری
برخورد پیدا کند ،نوزادش پس
از به دنیا آمدن سریعتر وزن از
دست میدهد و از توان کافی

برای ارسال پیغامهای سیری این ماده ارگانیک به اندازهای
و گرسنگی به مغز برخوردار باالست که میتواند در ساخت
مبلمان و حتی در تولید مصالح
نیست.
ساختمانی نیز مورد استفاده قرار
تولید چرم از چوب و گیرد .دوام ،مقاومت در برابر آب
و رنگ ماده تولیدی مهندسی
قارچ
شده و نه فقط برای افرادی
که از تولیدات حیوانی استفاده
نمیکنند مناسب است ،بلکه
دارای کربن خنثی ،ارگانیک،
بدون مواد شیمیایی ،زیست
تجزیهپذیر و بسیار مقاوم است.

2

یک شرکت آمریکایی بهتازگی
موفق به تولید محصوالتی از
جنس چرم شده است که برای
ساختشان نیازی به قربانی کردن
حیوانات نیست .این شرکت که
در سانفرانسیسکو مستقر است
و میکو ورکز نام دارد ،برای
دوستداران محیط زیست و
طبیعت و همچنین گیاهخوارانی
که از محصوالت تولیدی از
حیوانات نیز استفاده نمیکنند،
نوعی چرم تولید کرده که برای
ساخت آن از الیاف قارچ و چوب
و محصوالت کشاورزی استفاده
شده است .این شرکت میگوید
از آنجا که محصول این شرکت
از الیاف طبیعی ساخته میشود،
چرم ساختهشده اصال شبیه
چرم مصنوعی نیست ،بلکه کامال
ارگانیک و مشابه چرم طبیعی
است .بااینحال همان خاصیت
چرم حیوانی را دارد .الیاف
موجود در قارچ ،میسیلیوم نام
دارد و شبکههای زیرزمینی
قارچها را میسازد .شرکت
میکو ورکز معتقد است دوام
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پخت غذا با چاپگرهای
سهبعدی

3

محققان دانشگاه کلمبیا بهتازگی
و طی یک اقدام عجیب ،برای
ساخت یک چاپگر خانگی آشپز،
پروژهای طراحی کردهاند که
افراد بتوانند با استفاده از این
چاپگر و بهرهگیری از فناوری
چاپ سهبعدی به جای پخت
غذا و تلف کردن وقت زیاد در
آشپزخانه ،غذای مورد نظرشان
را چاپ کرد! به گفته این تیم
تحقیقاتی ،قابلیت این چاپگر
خانگی به گونهای است که
پورههای مواد مختلف یخزده
در آن قرار میگیرد و بر اساس
برنامههای موجود در دستگاه،
غذاهای مختلف و ترکیبات
متنوع و طعمهای مختلف در
این دستگاه پخته میشود و از

آن بیرون میآید .این محققان به
سرپرستی پرفسورهاد لیپسون
این ایده جدید را اجرایی
خواهند کرد .گفتنی است در
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 میگذرانند و وقت
زیادی برای پخت و پز در منزل
ندارند .از طرف دیگر این چاپگر
از دور ریخته شدن مواد غذایی
جلوگیری میکند که این امر
میتواند برای خانوادهها بسیار
مقرونبهصرفه باشد .چاپگر
محققان دانشگاه کلمبیا با پخت
غذاهای جالب و عجیب و غریب
و مناسب با هر سلیقه و ذائقهای
میتواند تحولی بزرگ در دنیای
غذا و آشپزی ایجاد کند .اگر
همه چیز طبق برنامهریزی
پیش برود ،این فناوری جدید
تا چهار سال دیگر یعنی سال
 2020روانه بازار خواهد شد.

پایان ماموریت ماهنورد
چین در فضا

4

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

در ابتدا برای ماموریتی سه ماهه در ماه قرار گرفته است.
در نظر گرفته شده بود ،اما پس
از پرتاب به فضا تا  31ماه به سالمت دهان و دندان و
خدمت خود در فضا و ارسال موفقیت در تحصیل!
اطالعات به کره زمین ادامه داد.
یوتو در مدت حضور خود در
فضا با رویدادهای زیادی روبهرو
شد .چین این ماهنورد را در سال
 2013طی ماموریت چانگه  3به
قمر زمین ارسال کرد .اما یوتو نتایج مطالعاتی که بهتازگی در
در سال  2014در اثر مشکل ژورنال علمی بهداشت و سالمت
فنی از کار افتاد .بااینحال این عمومی در آمریکا منتشر شده،
کاوشگر فضایی چند روز بعد نشان میدهد که عدم توجه
مجددا احیا شد و درنهایت والدین به سالمت دهان و
توانست کشف بزرگی را در سال دندان کودکان و فقر بهداشتی
 2015انجام دهد .این کشف در خانواده یکی از دالیل اصلی
شامل شناسایی نوع جدیدی عدم موفقیت کودکان زیر هشت
از سنگهای آتشفشانی در ماه سال در مدرسه است .بر این
برای نخستین بار پس از  40اساس بچههایی که دو،سه
سال از ماموریت آپولو بود که دندان خراب ترمیمنشده یا
با نمونههای بهدستآمده توسط پرنکرده دارند ،کمتر از سایر
ماموریتهای آپولو و لونا متفاوت همسنوساالنشان در مدرسه
بودند .بهتازگی خبرگزاری موفقیت کسب میکنند و
شینهوا از چین ،مرگ دوم و نمرههای کمتری میگیرند.
دائمی این کاوشگر رباتیک را
توسط وزارت علم ،فناوری و کشاورزی دیجیتال با
صنعت چین تایید کرد .پس از دانههایهیدروپونیک
اعالم این خبر ،یک کاربر فضای
مجازی در حساب کاربری
شبکه سینا ویبو که شبیه توییتر
است ،نوشت« :خوب بخوابی!
در رویاهایت ،کیکهای هویج
بیشماری خواهی داشت ».شرکت ایتالیایی کارلو راتی با
گفتنی است ،یوتو رکورددار طراحی یک غرف ه مفهومی این
طوالنیترین زمان عملکرد یک امکان را برای بازیدکنندگان
فضاپیما در سطح قمر زمین خود فراهم کرده است تا
است و پس از آن و در رتبه بتوانند بهطور دیجیتال
بعدی ،کاوشگر لونوخود  1کشاورزی را تجربه کنند و
شوروی با رکورد  11ماه اقامت غذای خود را در محل پرورش
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اخبار خارجی

دهند .این غرفه منطقه آینده
نام دارد و بازدیدکنندگان
میتوانند دانههای آب کشت
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 پیگیری کنند
و مراقب دانهشان باشند .این غرفه
بخشی از پارک تفریحی آموزشی
 FICO Eataly Worldدر شهر
بلونیای ایتالیاست .این پارک
در اصل یک پارک تفریحی با
هدف تولید غذا و مواد مغذی
است Eataly .یک فروشگاه
مواد غذایی ایتالیایی است که
قصد دارد پرورش محصوالت
کشاورزی خانگی را با قیمت
مناسب در این کشور ترویج
دهد .در این طراحی دیجیتال،
همه افراد در هر سن و سالی که
باشند ،میتوانند کشاورز شوند و
محصوالت مورد نیازشان را خود
تولید کنند .چشمانداز دیزنیلند
غذا ،مجموعهای  80هزار
مترمربعی است و تعداد زیادی
رستوران ،بازار مواد غذایی،
آزمایشگاه ،میدان آزمایش،
مزارع پرورشی و مرکز همایش
را در خود جای داده است .این
مرکز که برای بچهها و خانوادهها
طراحی شده ،به بازدیدکنندگان
اجازه خواهد داد تا فرهنگ غذا
و مواد غذایی ایتالیا را تجربه
کنند .این طراحی ،شیوههای
کشاورزی پایدار را با نظارت
آنالین ترکیب کرده تا یک
«سیستم کشت مشارکتی
آینده» قابل استفاده برای همه

را ارائه کند .این غرفه همچنین قرار است در سال  2017افتتاح
بهعنوان محلی برای بحث شود و غرفه منطقه آینده در
در مورد کشاورزی سنتی و مرکز آن قرار خواهد داشت.
سیستمهای کشت جدید عمل
خواهد کرد .این غرفه مدور به تالشنورولوژیستهابرای
بازدیدکنندگان اجازه میدهد یافنت رسچشمه شادی
از کنار یک باغچه سبزیجات
هیدروپونیکی عبور کنند که
فرایند بلوغ محصوالت در حال
رشد را نشان میدهد .پرفسور
کارلو راتی از موسسه فناوری
ماساچوست ( )MITو بنیانگذار
موسسه کارلو راتی گفت:
حرکت در فضای این غرفه دسـتیابی به شـادی همـواره
مانند حرکت کردن در زمان هـدف انسـانها بـوده و
خواهد بود .در زمان حرکت هیچکـس از پیـدا شـدن
در این فضا میتوانید فرایند سرچشـمه ایـن احسـاس ضرر
رشد گیاه را از دانه و جوانه نمیکنـد .بـر همیـن اسـاس
تا گیاه کامل مشاهده کنید .گروهـی از نورولوژیسـتهای
بازدیدکنندگان میتوانند در دانشـگاه کویوتـو بـه دنبـال
فرایند کشت مشترک شرکت یافتـن نقطهای از مغز هسـتند
کرده و یک دانه از گیاه مورد که احسـاس شـادی و نشاط را
عالقه خود را در یک ماژول در وجـود مـا کنتـرل میکنـد
رشد بکارند و آن را در یک و بـه نظـر میرسـد کـه در
مخزن هیدروپونیک قرار دهند .ایـن مسـیر تـا حـدودی هـم
سپس میتوان این ماژول را موفـق بودهانـد .واتـارو سـاتو،
با اپلیکیشن گوشی هوشمند سرپرست این گروه تحقیقاتی،
 Eataly Worldمتصل و فرایند میگویـد انجـام بررسـیها بـا
رشد گیاه را از راه دور تا زمان اسـتفاده از دسـتگاه امآرآی
برداشت آن پیگیری کرد .از میتوانـد بـه ایـن سـوال مهـم
حسگرهایی برای سنجش پاسـخ دهـد کـه واقعـا چـه
شرایط زیستی گیاهان استفاده چیـزی مـا را شـاد میکنـد.
شده و رشد آنها به صورت بـر اسـاس ایـن پژوهشهـا به
تجسمی نمایش داده میشود .نظـر میرسـد کـه ایـن نقطـه
زمانی که رشد گیاه کامل شد ،در لـوب آهیانـهای مغـز قـرار
فردی که آن را کاشته میتواند گرفتـه اسـت .اگرچـه ایـن
گیاه را برای مصرف جمعآوری محققـان هنـوز نتوانسـتهاند
کند .این پارک تفریحی اکنون بهطـور کامـل مکانیسـم
در مرحله ساختوساز بوده و عصبـی را کـه منجـر بـه بـروز
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احسـاس شـادی و نشـاط در
فـرد میشـود ،درک کننـد.
بههرحـال بـه نظـر میرسـد
کـه میـان احساسـات مثبتـی
کـه مـا در وجودمـان داریـم و
حجـم بخـش خاکسـتری مغز
رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد.

کشـف سـیا هچال ههایی
کـه صـدا تولیـد میکنند

8

کشف سیاهچالههایی که
میتوانند صدا تولید کنند،
جدیدترین کشف ناساست که
اخبار آن بهتازگی منتشر شده
است .این کشف به دنبال بررسی
بزرگترین اجسام کیهانی به
دست آمده و محققان سازمان
فضایی آمریکایی توانستهاند
تولیدکننده
سیاهچالههای
صداهای پرتوی ایکس را
شناسایی کنند .این کشف
با استفاده از تلسکوپ آرایه
طیفسنج هستهای موسوم به
 NuSTARبه دست آمده است
و گروه ُکر سیاهچالههایی
که صداهای پرتوی ایکس
را تولید میکردند ،توسط
موسسه
ستارهشناسان
فناوری کالیفرنیا شناسایی و
بررسی شدهاند .این پرتوهای
ایکس کیهانی ،اصوات را در
بلندترین گام تولید میکنند.
این موسیقی زمینه زمانی

پخش میشود که سیاهچالهها
از محیط اطرافشان تغذیه
میکنند .اکنون دانشمندان
امیدوارند این رصدهای جدید
بتواند بینش بهتری از چگونگی
تغذیه و رشد این سیاهچالهها
و چگونگی تکامل یافتن
ابرسیاهچالهها طی هزاران
سال به چندین میلیون کمک
کند .تلسکوپ NuSTAR
با همکاری دانشگاه صنعتی
دانمارک و آژانس فضایی ایتالیا
ساخته شد و از زمان ساخت
تاکنون توانسته  32سیاهچاله
را در جهان کشف کند .این
تلسکوپ تاکنون توانسته حدود
 35درصد از آهنگهای پرتوی
ایکس خواندهشده توسط
سیاهچالهها را شناسایی کند.

داروی آلزایمـر کشـف
شـد

9

گروهی از پژوهشگران دانشگاه
مکگیل برای اولین بار در دنیا
به این کشف رسیدند که
استفاده روزانه دو عدد از نوعی
قرص جدید میتواند زوال
مغز در مبتالیان به بیماری
مزمن آلزایمر را متوقف کند.
نتایج این تحقیقات در نشست
بینالمللی انجمن آلزایمر در
تورنتو ارائه شده و این محققان
موفق شدهاند با تجویز این

دارو که « »LMTXنام دارد،
زوال مغزی شرکتکنندگان
مبتالیان به آلزایمر را در
مرحله نهایی کارآزمایی دارو
برای مدت  18ماه متوقف
کنند و این نتیجه ،امیدهای
تازهای را برای دستیابی به
داروی مناسب جهت درمان
این بیماری مخرب مغزی
افزایش داده است .گفتنی
است ،بیمارانی که برای مدت
 1.5سال از این قرص استفاده
میکردند ،با تضعیف حافظه
روبهرو نشدند و توانایی آنها
برای انجام کارهای روزمره به
قوت قبل باقی ماند .اگرچه
این کارآزمایی در ابتدا نتایج
مثبتی را نشان نداد ،زیرا قرص
 LMTXروی بیماران آلزایمری
که از دیگر داروهای زوال عقل
نیز استفاده میکردند ،اثربخش
نبود .اما  15درصد از 891
بیماری که هیچ داروی دیگری
مصرف نمیکردند ،نتایج
جالبی را نشان دادند .این افراد
عالوه بر اینکه مهارتهای
اساسی شناختی آنها طی
 18ماه کارآزمایی حفظ شده
بود ،مناطق اصلی مغزشان
تا یکسوم کمتر از سایر
شرکتکنندگان کاهش یافته
بود .در حال حاضر بیماران
آلزایمری از داروهایی مانند
دونپزیل استفاده میکنند که
برای زمان محدودی به کنترل
عالیم کمک میکند ،اما این
داروها نمیتوانند از وخیمتر
شدن زوال مغز جلوگیری
کنند.
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ما خراب کردهایم...
سخن آخر

 سـید حسـین متولـیان 

گاهی آدمیزاد دلش میخواهد باز گردد به
زمانهای دور!
مثال آنوقتها که هنوز زمین مستطیل بود ...و
بچهها به جای آتش با آغوش مادر گرم میشدند...
یا زمانی که هنوز ساختمانسازی مد نشده و
آدمهای توی غارهایی که خدا با اراده خودش
تراشیده زندگی میکنند...
حتی گاهی روح آدم پر میزند برای زمانی که فقط
آب و باد و خاک و آتش را میشناخت و عنصر
دیگری را کشف نکرده بود!...
دورهای که فرمولهای ریاضی هنوز لذت جمع و
تفریق سیبهای درخت انتهای باغ را از انگشتها
نگرفته بود...
گاهی هوس میکنی باز گردی به آن زمانی که
هنوز صنعت چاپ به تنه درختان حمله نکرده
بود و آدمها پا به کهکشانهای ارتباطی نگذاشته
بودند...
آنوقت بنشینی و دوباره همه چیز را از اول بسازی؛
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همه کشف کردنیها را از نو کشف کنی؛
همه دیدنیها را از نو ببینی...
من خوب میدانم اگر این فرصت را داشته باشم
که به آن روز بازگردم ،فرمولهای مهربانتری پیدا
میکنم ،دنیا را شاعرانهتر میسازم و سیاستمداران
را به اردوگاههای عشق اجباری میفرستم تا
بفهمند خوشههای لبخند زیباتر از بمبهای
خوشهای عمل میکنند...
آنوقت گوشهای می نشینم و با خدا درباره زشتی
گرد بودن زمین و سکونت در برجها و استفاده از
آتش بجای آغوش مادر گفتوگو میکنم...
خدا جان
ما خراب کردهایم!
ما بدجور دنیای قشنگ تو را با فرمولهای قهر و
نامهربانی زشت کردهایم...
میشود ما را به عصر عشق بازگردانی؟ به عصر
آغوش مادر...؛
خودت...
به عصر
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هزینه اشتراک  6شماره:

 برای ارسال به تهران 350.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 350.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 630.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 660.000 ....................:ریال
دانشــجویان ،معلمیــن ،اســاتید ،دانشآمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت
شناســایی یــا شــماره دانشــجویی میتواننــد از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ارتبــاط دارنــد و در یکــی از
ردههــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار میگیرنــد ،یــا در جشــنوارهها و المپیادهــا
دارای رتبــه شــدهاند ،میتواننــد از تخفیــف  %50اســتفاده کننــد.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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