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حسـن مطلـع
خاصیت عشــقت که برون از دو جهان است
آن اســت که هرچیز که گویند نه آن است
برتر ز صفات خرد و دانش و عقل اســت
بیرون ز ضمیر دل و اندیشــه جان است
بیننده انوار تو بس دوخته چشــم است
گوینده اســرار تو بس گنگ زبان است
از وصف تو هر شــرح که دادند محال است
وز عشــق تو هر سود که کردند زیان است
در پرده پندار چو بازی و خیال اســت
جز عشــق تو هر چیز که در هر دو جهان اســت
عطار نیشابوری
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سخن نخست

خ� رساندن به دیگران
ب
در�ره فرهنگ ی

جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
 پـرویـز کـرمـی 

کارآفرینی ویتامین نیست که طبق دستور پزشک
به مردم خورانده شود .تکخوری و جمع سرمایه
و خارج کردن آن از کشور هم ویروسهایی نیستند
که با واکسن همگانی شرشان از سر آحاد جامعه کم
شود اصل و اساس کارآفرینی -نه به لحاظ اقتصادی
که به لحاظ فرهنگی -همان چیزی است که پدران
ما در مورد «دست خیر» میگفتند .اگر یکی
سرمایهاش را به کار میانداخت -مثال کسب و کاری
راه میانداخت و چند کارگر و کارمند و حقوقبگیر را
سرسفرهگستردهاشمینشاند-میگفتندکهدست
خیر دارد و در روزیرسانی پروردگار انجام وظیفه
میکند .روزی خداوند واسطه نمیخواهد اما علل و
اسباب میخواهد و از مسیر بانیان خیر به خلقاهلل
میرسد .در فرهنگ عامه هیچگاه سرمایهداری چیز
بد و منفوری نبود .چیزی که بد و پلید و زننده بود
یکی حرامخواری و تصاحب حق و حقوق دیگران
ی هم تکخوری و به تعبیر قرآن جمع مال
بود ،یک 
و عدد .در داستانهای عامیانه حاج جبار به خاطر
تجارت و کسب و کارش مالمت نمیشد بلکه
مالمت میشد به این خاطر که خیرش به دیگران
نمیرسد ،سهل است ،از شدت خست خیرش به
خودش و زن و بچهاش هم نمیرسد و با سرمایهاش
هیچ کار خوبی نمیکند .کار خوب در نظر مردم
همین بود که یکی پل بسازد ،سفره بیندازد ،در میانه
راهها کاروانسرا درست کند و در خیر عالم مشارکت
جوید .به تعبیر سعدی« :نمرد آنکه ماند پس از
وی به جای /پل و خانی و خان و مهمانسرای .یعنی
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همین کسب نام نیکو بابت بانی روزی شدن ،حفر
قنات و غریبنوازی و ...تا همین اواخر هم مردان
خیرخواه بسیاری بودند که سرمایهشان را به گردش
میانداختند و تولید را رونق میبخشیدند .اصال
اینکه سرمایه را برای آبادی دنیا به کار اندازیم نه
تنها بد نبود بلکه فضیلت هم بود .اما دنیای جدید
با خودش مفاهیمی آورد که دیگر با باورهای
فرهنگی ما مناسبت نداشت .چیزی که ما از سرمایه
میفهمیدیم و کاری که از نظر ما اغنیا میتوانستند
بکنند هیچ ربطی به مفهوم جدید سرمایه و
سرمایهداری نداشت .در دنیای جدید ،حتی در
نظام تولید ،سرمایهداری مترادف بود با نفس طماع
و حریصی که سیرآوری ندارد و میخواهد که جهان
را یکجا ببلعد و اگر کارخانه میسازد یا سفرهای
پهن میکند نیت خیر ندارد بلکه میخواهد بر مال
و عددش بیفزاید .مال و عدد مهمترین ابزار قدرتند
و در دنیای جدید هر کس که سرمایهدارتر باشد،
قدرتمندتر است .در دنیای جدید ،قدرت مصادف
است با استعمار و استثمار و استحمار و برای تسلط
بر جهان بر مردمان ستم میکند و حق و حقوق
آنها را باال میکشد .اصال به یک اعتبار نسبت شمال
و جنوب دنیا همین شده است که شمالیها سیر
و پر بخورند و همه چیز را به تصرف عدوانی خود
دربیاورند و جنوبیها الغر و تکیده و گرسنه ،حتی
مالک جان و مال خود نباشند .اگر میبینید که به
لحاظ فرهنگی سرمایهداری مذموم شده و طبقات
فرودست با حرص و کینه به طبقات باالتر نگاه

میکنند ،ریشهاش در همین پلیدیها و زشتیهایی
است که متاسفانه به دنیای مدرن از قرن هجدهم
به این طرف الصاق شده است .اما از اینطرف هم
نیکوکاران و خردمندان بیکار ننشستهاند و دائما در
پی اصالح باورها و تلقیها بودهاند .ما باید پیشرفت
کنیم و معضالت و مشکالت اقتصادی را از جلوی
راه کشورمان برداریم .برای اینکار وظایفی به
دوش دولت است ،وظیفهای هم به دوش ملت...
االن خودمان را سرگرم برشمردن وظایف دولت و
ملت نکنیم .کمابیش این امور بدیهیاند و چندان
دعوایی بر سر آنها نیست .دعوا هم باشد در بین
متخصصان و اهل فن است .اما این وسط به نظر
میرسد که در اصطالح فرهنگ -به تعبیر امروزی
فرهنگسازی صحیح -کسی چندان اهتمام ندارد،
اهتمام هم داشته باشد ،عمقی و ریشهای نیست.
تا منتزع از دولت ،مردم به فرهنگ خیرخواهی و
نیکوکاری برنگردند ،اتفاق خوبی در وضعیت ما رخ
نخواهد داد .برای اینکه منظورم را بهتر برسانم
بگذارید یک مثال بزنم .در چند سال اخیر ،علل و
عواملی دست به دست هم دادهاند و یکشبه قیمت
«ملک» را در مملکت ما افزایش دادند .خانه ده
میلیونی ،میلیاردی شد و زمین بیارزش ،قیمت طال
پیدا کرد .خیلیها که آلونکی داشتند ،زمینی افتاده
در دوردست داشتند ،شب با معیشت کارمندی
خوابیدند و صبح میلیاردر بیدار شدند .البد شما هم
دور و برتان دیدهاید این پولدارهای یکشبه را .اما
سوال اینجاست که این نسل جدید سرمایهداری
با سرمایههایشان چه کردند؟ کارخانه ساختند؟
شرکت خدماتی زدند؟ تولیدی راه انداختند؟ با
میلیارد میلیارد پولشان چند نفر را سر کار بردند و
برایشان شغل تولید کردند؟ این میلیاردرها بانی چه
خیری در جامعه خود شدند؟ هیچ ،نه تنها بانی خیر
نشدند بلکه پول خود را در داللی و ملک انداختند
و اقتصاد ویران کشور را ویرانتر کردند .خیلیها هم
پولشان را دالر و پوند و درهم کردند و در اقتصاد
امریکا و اروپا و امارات به گردش انداختند .سوال
جدی اینجاست که اینها چرا به جای خدمت به
خلق راه تکخوری و چهبسا بهرهکشی از خلق را
برگزیدند؟ آیا اینها «اجنبی» بودند؟ آیا اینها از

طرف سرمایهداری جهانی ماموریت داشتند که به
ب بزنند؟ اینها مگر بخشی از خود ما
کشور ما آسی 
نبودند؟ این پولدارهای یکشبه مگر قوم و خویش
و رفیق و همسایه و آشنای ما نبودند؟ آیا این به آن
معنا نیست که اگر ما هم مثل آنها پولدار میشدیم،
همان کاری را میکردیم که آنها؟ چرا؟ چه اتفاقی
در جامعه ما افتاده که کارآفرینی یا تولید آخرین
چیزهایی هستند که به ذهن یک صاحب سرمایه
میافتد؟ در کشور ما شرکتهای مشاورهای وجود
دارند که به سرمایهداران مشاوره میدهند .پای
این مشاورهها بنشینید .اگر از غرب هم میآموزید
فقط بدیهایش را نیاموزید VC ،یا حامیان مالی
شرکتهای کوچک و استارتآپها را چرا در
جامعه وارد نمیکنید که به جای سرمایهگذاری
روی زمین و ملک و دالر و آخرش داللبازی روی
کسبوکار و ایده مفید چند جوان تحصیلکرده و
با انگیزه نباشد .هیچ سخنی از کارآفرینی و تولید
و خیرخواهی و پل و خانی و خان و مهمانسرایی
نمیشنوید .چرا؟ این چرا و هزار چرای دیگر یک
جواب بیشتر ندارد« :فرهنگ» .واقعبینانه بخواهیم
سخن بگوییم ،باید بگوییم که ما به لحاظ فرهنگی
کار درخوری نکردهایم که امروز کارآفرینی به عنوان
یک «ارزش» در ذهنمان ثبت شده باشد .خانوادهها،
مدرسهها ،کوچه و بازار ،دانشگاه ،صدا و سیما و
همه نهادهای فرهنگی مقصرند که در ذهن ملت
جا نینداختهاند که یک ریال وقتی ارزش دارد که
خیرش به دیگران برسد و سرمایه زمانی ارزشمند
است که به کارآفرینی منتج شود و ...متوجه عرضم
هستید؟ ما باید باورمان بشود که سرمایه خوب داریم
و سرمایه بد .سرمایه بد همین است که به تجمل و
تفاخر و عجب و تکخوری و داللی و پولشویی و
وطنفروشی و تحقیر دیگران و بهرهکشی از دیگران
میانجامد و سرمایه خوب ،سرمایه حالل و طیب و
طاهر است که خیرش به «عیالاهلل» میرسد و با
قناعت و بخشش و کرامت و کارآفرینی و تواضع
و خیرخواهی توام است .به تعبیر حافظ ،بر این
رواق زبرجد نوشتهاند به زر /که جز نکویی اهل کرم
نخواهد ماند .در مدرسه و خانواده باید به عمق جان
دربیابیم که نکویی اهل کرم چیست؟ 
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یادداشت

ن گ
در�ره رابطه ش
پی�فت کشور ب� وجود خ�ب�ن
ب

آداب پرندگی
 محـمد یوسـفنیا 

سعدی در گلستان مینویسد« :حکیمی پسران
را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در
سفر بر محل خطرست ،یا دزد به یک بار ببرد یا
خواجه به تفاریق بخورد؛ اما هنر چشمه زاینده
است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد،
غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است،
هر کجا که رود ،قدر بیند و در صدر نشیند و
بیهنر لقمه چیند و سختی بیند ».من نمیدانم
آیا در روزگار سعدی مرد هنرمند و دانشمند هر
جا میرفته ،قدر میدیده و بر صدر مینشسته،
یا آن زمان هم مانند روزگار ما آسمان کشتی
ارباب هنر را میشکسته .بااینحال آنچه سعدی
بیان میکند ،غایت آرمانی یک جامعه انسانی
است ،چون تجربه ثابت کرده جوامعی که در
آن علما و دانشمندان در زمره سرآمدان باشند،
کارش بهتر راه میافتد و به تعالی معنوی هم
نزدیکتر است .سیاست و اقتصاد جای خودشان
هم امور مهمی هستند و هم در اداره یک جامعه
نقش بسزایی دارند .اما حقیقت این است که در
دنیای مدرن هر چیزی اعم از سیاست و اقتصاد
میوههای درخت دانش هستند .اینکه این همه
مهاجرت نخبگان اهمیت یافته و سالهاست
که برای جلوگیری از آن برنامهریزی میشود،
اول به همین دلیل است که کار جوامع مدرن
با دانش دانشمندان راه میافتد .نمیدانم فیلم
«پرده پاره» هیچکاک را دیدهاید یا نه .در این
فیلم یک جاسوس مامور میشود فرمولی را
به هر طریقی که شده ،از چنگ یک دانشمند
8
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آلمانی دربیاورد و در این راه مخاطراتی را به
جان میخرد .فیلم ،فیلم خوب و جذابی است،
اما بیشتر از همه مبین این معنی است که
دانشمندان چه نقش مهمی در روزگار ما دارند و
چطور سرنوشت ملتها به یافتههای آنان وابسته
است .در این موقعیت است که موضوع مهاجرت
نخبگان اهمیت بسیار پیدا میکند و همه
کشورها در مسابقه جذب و حمایت دانشمندان
شرکت میکنند .بنابراین وقتی میگوییم احترام
به دانشمندان یا به قول سعدی بر صدر نشاندن
آنها به صالح کشور است ،منظورمان دقیقا این
است که در این مسابقه اگر نجنبیم ،قافیه را به
رقبای خارجی خواهیم باخت.
همه ما اغلب دیدهایم که بعضی از دانشمندان
جوان بهخاطر موضوعات بسیار بیاهمیت
مجبور شدهاند کشور را ترک کنند .مثال طرحی
داشتهاند و کسی آنها را تحویل نگرفته ،یا پشت
در اتاق یک مدیر جوجهکبابخور ساعتها
منتظر نشستهاند و درنهایت هم مجبور شدهاند
دست از پا درازتر برگردند .خالصه بعضی وقتها
مهاجرت دانشمندان بهخاطر ضعف در سیستم
نبوده ،بلکه بدخلقی یا مسئولیتنشناسی
یک مدیر معمولی باعث شده که آنها عطای
ماندن در کشور خودشان را به لقای خودشان
ببخشند .این موضوع را نباید دستکم گرفت.
گاهی پیشرفت کشور به همین چیزهای کوچک
پیشافتاده ربط دارد .مثال یک دانشمند جوان
جای اینکه در مملکت خودش بماند و در راه
توسعه علمی کشورش تالش کند ،عازم غربت

میشود و به جایی میرود که حس میکند
بیشتر قدرش را میدانند .از این حیث شاید هیچ
چیزی نتواند جای احترام به علم و عالم را بگیرد،
چون وقتی عالم در جایی احساس تعلق نکند ،به
جایی میرود که برای دانشش اهمیت بیشتری
قائل باشند.
رهبر معظم انقالب درباره مهاجرت نخبگان بیانات
زیادی داشتهاند .با این همه یکی از مواردی که
همواره مورد تاکید ایشان بوده ،برنامهریزی برای
نخبگان بوده است .در همین زمینه ایشان سالها
در جمع نخبگان به موارد مهمی اشاره کرده بودند
که من این یادداشت را با این جمالت به پایان
میبرم« :هدفی که در خصوص برنامهریزی برای
نخبگان وجود دارد ،این است که اینها احساس
کنند میتوانند از استعداد خود استفاده نمایند؛
احساس بنبست نکنند .صحبت فرار مغزها
میشود .فرار مغزها ابعاد گوناگونی دارد .یک
بُعد بسیار زشت و بد آن این است که بیگانگانی
انسانى یک
ملى
ِ
میخواهند بیایند از ثروت ِ
کشور سوء استفاده کنند .کشوری انسانهایی
را پرورش دهد و استعدادهایی را  -با همه
عوامل بهوجودآورنده استعدادهای درخشان  -به
وجود آورد و به قول دوستمان این را در طبق
اخالص بگذارد و به دیگران بدهد؛ دیگران هم
بیایند با صرف پول -که غالبا زحمت دیگری هم
نمیکشند -این ثروت را به ثَ َمن بَخْ س از این ملت
بگیرند و او را محروم کنند؛ این ،بُعد بسیار بد و
دردناک قضیه است.
بُعد دیگری هم وجود دارد که البته به این

بدی نیست؛ اما آن هم فینفسه خوب نیست.
آن این است که جوان نخبهای احساس کند که
در محیط خارج از کشور ،زندگی به او راحتتر و
خوشتر میگذرد و دغدغهاش کمتر است؛ شغل
تحصیلى بهتری
بهتری پیدا میکند و امکانات
ِ
دارد .بنابراین ،اینجا را رها کند و برود .این هم
بُعدی از ابعا ِد نامطلوب این کار است.
عشق
بُعد دیگری در این کار وجود دارد و آن،
ِ
به علم است .من یکی دو سال پیش از این به
جماعتی از جوانان که اینجا بودند ،در خصوص
رفتن نخبگان به خارج از کشور گفتم :میشود
اسم این را مهاجرت نخبگان برای تکمیل خود
و استفاده از امکانات موجود دنیا گذاشت؛ منتها
با این نیت که این تکمیل ،برای کشورشان و
مردمی که آنها را پرورش دادند و به آنها
خدمت کردند ،باشد.
برخی از دوستان گفتند که اسالم افراد را به
طلب علم کرد.
طلب علم تحریض کرده و باید
ِ
ِ
هر جای دنیا که علمی وجود دارد و میتوان از
آن استفاده کرد و برای رفتن ما محذوری وجود
ندارد ،باید رفت و علم را برای ملت و کشوری
که متعلق به آن هستیم ،به دست آورد .بنابراین
تالش برای نخبگان ،یک هدفش باید این باشد
که آنهایی که احساس میکنند نمیتوانند در
اینجا دست و پای علمی بزنند ،پروبال علمی
باز کنند و ببینند میتوانند .باید برای اینها
کارهایی انجام گیرد و -به قول یکی از شما-
برنامهریزی شود .با برنامهریزىِ منظمی بروند
معلومات را یاد بگیرند و برگردند ».
سرآمد /شماره سیام /آذر نود و پنج
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ب ز�رگداشت مقام عیمل و معنوی عالمه جعفری
گزارش

فیلسوف نوآور
 رقـیه ملکـینیا 
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مراســم بزرگداشــت مقــام علمــی و معنــوی
عالمــه محمدتقــی جعفــری ،فیلســوف بــزرگ
و مفســر نهجالبالغــه ،بــا حضــور محمــود
ســعادت ،قائممقــام رئیــس بنیــاد ملــی
نخبــگان ،برخــی مســئولین و اســاتید دانشــگاه
و روســای بنیادهــای نخبــگان اســتانی و جمعی
از نخبــگان ،ســرآمدان و مســتعدانبرتــر برگــزار
شــد.
در ایــن مراســم یــداهلل اردوخانــی ،رئیــس بنیــاد
نخبــگان اســتان تهــران ،معرفــی چهرههــای
برجســته علمــی و فرهنگــی و مفاخــر کشــور
را یکــی از ماموریتهــای بنیــاد ملــی نخبــگان
دانســت و گفــت :تکریــم و تجلیــل از مقــام
شــامخ ایــن افــراد عــاوه بــر ارج نهــادن بــه
خدمــات ارزنــده آنــان ،نقــش موثــری در معرفی
الگــوی مناســب بــه جوانــان دارد.

عالمــه جعفــری؛ چهره درخشــان فلســفه،
عرفــان و معرفتشناســی

اردوخانــی در ادامــه گفــت :پیوســتگی فرهنگــی
بیــن پیشــینه درخشــان تمــدن و فرهنــگ
کشــور بــا آیندهســازان امــروز ،یکــی از نتایــج
برگــزاری همایشهــا و مراســ م تکریــم از
مفاخــر اســت.
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران بــا
اشــاره بــه خدمــات بیبدیــل عالمــه جعفــری،
او را چهــره درخشــان فلســفه ،عرفــان و
معرفتشناســی دانســت و گفــت :تالیــف
کتابهــا و مقــاالت متعــدد و ارزشــمند جایــگاه
ایــن اســتاد فرزانــه را در تاریــخ علــم و فرهنــگ
کشــور بهخوبــی تثبیــت کــرده اســت.
او برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا جوانــان را
یکــی از ویژگیهــای شــاخص عالمــه جعفــری
برشــمرد و یــادآور شــد :بحثهــای متعــدد ایــن
مفســر برجســته نهجالبالغــه ،قرآنپــژوه و
مولویشــناس سرشــناش همــواره مــورد توجــه
جوانــان بــود و بــا اســتقبال ویــژه آنــان روبـهرو
میشــد .ایــن موضــوع حکایــت از بیــان شــیرین
و شــیوای عالمــه جعفــری دارد.

عالمه جعفری از زمان خود جلوتر بود

در ادامــه ایــن مراســم ،مهــدی گلشــنی،
برگزیــده جایــزه عالمــه طباطبایــی و عضــو
ت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف ،علــم،
هیئـ 
اخــاق و موقعیتشناســی را ســه ویژگــی بــارز
عالمــه جعفــری برشــمرد و گفــت :علــم بــه
اقتضائــات زمــان یکــی از خصوصیــات اصلــی
عالمــه بــود.
او بــا بیــان اینکــه عالمــه جعفــری از زمــان
خــود جلوتــر بــود ،بــه لــزوم تعامــل علــم و
دیــن اشــاره کــرد و افــزود :بــه بیان راســل،
علــم بــدون دیــن ســبب ختــم و نابــودی بشــر
اســت .بـ ه همیــن دلیــل غالــب فالســفه بــزرگ
جهــان غــرب پــس از ســال  1980ب ـ ه ســمت
خــدا بازگشــتند ،چراکــه بهخوبــی دانســتند
علــم بهتنهایــی پاســخگوی همــه ســواالت
بشــر نیســت و حتــی برنــدگان جایــزه نوبــل
در رشــتههای مختلــف نیــز بــه ایــن موضــوع
اعتقــاد دارنــد .ایــن دقیقــا همــان نکتهای اســت
کــه عالمــه جعفــری بــه آن معتقــد بــود.

علــم و فلســفه در کنــار دیــن انســان را به
حیــات معقول میرســاند

گلشــنی در ادامــه گفــت :امــروزه بســیاری از
دانشــگاههای بــزرگ دنیــا ماننــد آکســفورد
و کمبریــج نشســتها ،کنفرانسهــا و
همایشهــای متعــددی بــا موضــوع فیزیــک
و فلســفه بــرای جمعبنــدی ابعــاد فلســفی
کیهانشناســی بــا حضــور دانشــمندان ،فالســفه
و حتــی کشــیشها برگــزار میکننــد .ایــن
رونــد نشــاندهنده تحــول بــزرگ در جوامــع
علمــی غــرب اســت .بــا اینحــال هنــوز هیــچ
انعکاســی در کشــور نداشــته ،بهطوریکــه
ارتباطــی بیــن دانشــکدههای علــوم و فلســفه
داخلــی وجــود نــدارد.
عالمــه جعفــری در دهــه  30کتــاب «انســان و
جهــان» را تالیــف کــرد و در آن بــه مطالــب و
مفاهیــم بدیــع و نــو پرداخــت .او بــرای تالیــف
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ایــن کتــاب بــه بیــش از  200کتــاب ارجــاع
میدهــد .همچنیــن بــر مطالعــه طبیعــت
بســیار تاکیــد داشــت و هرگــز خــود را در یــک
مکتــب محــدود نمیکــرد و معتقــد بــود علــم
و فلســفه در کنــار دیــن انســان را بــه حیــات
معقــول میرســاند.
عبــداهلل نصــری ،عضــو هیئــتعلمــی دانشــکده
الهیــاتو معــارف اســامی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی ،بــا اشــاره بــه جایــگاه رفیــع علمــی
و معنــوی عالمــه جعفــری ،گفــت :هنــوز جامعه
علمــی و حــوزوی بــه پیچیدگیهــا و ابعــاد
شــخصیت عالمــه پــی نبــرده اســت.

او عالقــه بــه ادبیــات را دیگــر بــارزه شــخصیتی
عالمــه جعفــری عنــوان کــرد و گفــت :یکــی از
ویژگیهــای شــاخص ایشــان ،برقــراری ارتبــاط
بیــن ادبیــات و فلســفه بــود ،بهطــوری کــه
توانســت بســیاری از اندیش ـههای فلســفی را از
ادبیــات و آثــار بــزرگان جهــان ادبیات اســتخراج
کنــد.
عالمــه هرگــز بــه خاتــم الفقهــاء یــا خاتــم
العلمایــی اعتقــادی نداشــت و بــاور داشــت
همــواره بایــد در راه علــم و فلســفه نــوآور بــود و
از اطــاق القــاب اینچنینــی بــه افــراد پرهیــز
کــرد.

عالمه جعفری همواره نوآور بود  

نقــش مهــم بنیــاد ملــی نخبــگان در
معرفــی و الگوســازی از مفاخــر کشــور

نصــری در ادامــه گفــت :عالمــه جعفــری همواره
نــوآور بــود و در شــرایطی کــه بســیاری از افــراد
از نقــد فالســفه بزرگــی چــون مالصــدرا پرهیــز
میکننــد ،بــه ایــن موضــوع روی آورد .از طرفــی
او ســالها بــا مراجــع بــزرگ نجــف همنشــینی
و مصاحبــت داشــت و ایــن مهــم نقــش بســزایی
در گســتردگی ابعــاد شــخصیتی عالمــه جعفری
و تســلط او بــر فقــه و اصــول داشــت.
اندیشــه و تفکــر در بــاب ارتبــاط علــم و دیــن
یکــی از فعالیتهــای عالمــه بــود و در کتــاب
علــم و دیــن ،بهخوبــی ایــن موضــوع را بیــان
میکنــد .از ســوی دیگــر موضــوع جبــر و
اختیــار یکــی از دغدغههــای ایــن اســتاد
برجســته بــود و تحلیلهــا و نظــرات بدیعــی در
ایــن بــاب دارد.

عالقــه بــه ادبیــات بــارزه شــخصیتی
عالمــه جعفــری

عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایی
گفــت :بــاب انسانشناســی از موضوعــات مــورد
تحقیــق او بــود و درحالیکــه پیــش از ایــن هیچ
فــردی در ایــن زمینــه بـ ه صــورت مســتقل وارد
نشــده بــود ،او کتــاب «وجــدان» را بهعنــوان
کتابــی مســتقل در بــاب انسانشناســی تالیــف
کر د .
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ت علمی
در ادامــه قاســم پورحســن ،عضــو هیئـ 
دانشــکده الهیــاتو معــارف اســامی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی ،بــا اشــاره بــه نقــش مهــم
بنیــاد ملــی نخبــگان در معرفــی و الگوســازی
از مفاخــر کشــور ،گفــت :ایــن قبیــل اقدامــات
نقــش بســیار موثــری در حرکــت جامعــه علمی
و حــوزوی دارد و زمینهســاز بازخوانــی ســنت
اســامی اســت .خاصــه اگــر مراس ـ م تکریــم و
تجلیــل در همــه شــهرهای کشــور برگزار شــود.
تمــام فعالیتهــا بایــد ناظــر بــر آینــده و در
راســتای آینــده تمــدن اســامی بــا محوریــت
ایــران باشــد.
او بــا اشــاره بــه خدمــات ارزنــده عالمــه جعفری،
انسانشناســی را مســئله محــوری تفکــر عالمــه
برشــمرد و گفــت :حیــات معقــول عالمــه
جعفــری نشــان از وجــود خألهــای بســیار در
بازخوانــی ســنت غــرب دارد .بهعبــارت دیگــر
حیــات معقــول نشــاندهنده نقصــان جــدی در
ســنت غــرب اســت و عالمــه بــا برقــراری ارتباط
بیــن انســان و آینــده توانســته اســت نــکات و
مفاهیــم بدیعــی را بیــان کنــد.
بایــد اندیشــه عالمــه را بــا نــگاه کاربــردی مــورد
بررســی قــرار داد و بــا اســتفاده از آن جایــگاه
ایــران را در آینــده جهــان ترســیم کــرد.

در نــگاه عالمــه جعفــری چیــزی بـ ه نــام
ختــم اندیشــه وجــود نــدارد

پورحســن در ادامــه گفــت :در نــگاه عالمــه
جعفــری چیــزی بــ ه نــام ختــم اندیشــه
وجــود نــدارد و ایشــان بــه تکاپــوی مســتمر
تاکیــد داشــت .ایشــان تمــدن اســامی را در
«شــدن» نمیدیــد ،بلکــه آن را یــک «امــکان»
میدانســت؛ امکانــی کــه بــرای رســیدن بــه
آن بایــد تــاش مــداوم داشــت .در ایــن نــگاه،
تمــدن یعنــی نــگاه برتــر و بازخوانــی درســت
ســنت ،چراکــه ملتــی کــه تاریــخ نــدارد ،آینــده
هــم نخواهــد داشــت.
در ادامــه ،حجتاالســا م والمســلمین داود
فیرحــی ،عضــو هیئــتعلمــی دانشــکده حقوق
و علومسیاســی دانشــگاه تهــران ،گفــت :عالمــه
جعفــری دفــاع از دیــن کهــن بــا ادبیــات روز را
رســالت خــود میدانســت.

عالمــه در ایــن نظریــه میپرســد آیــا میتــوان
«شــیء» را دوبــاره بــه « َکــس» تبدیــل کــرد
یــا نــه؟ بــ ه عبــارت دیگــر ،سیاســت بایــد
بتوانــد شــیء را بــه انســانی تبدیــل کنــد کــه
حیاتــش ب ـهذات ارزشــمند باشــد .او میگویــد
دروازه ایــن تبدیــل ،سیاســت اســت .یعنــی بــا
سیاســت میتــوان انســان شیءشــده را دوبــاره
بــه انســانیت رســاند.
در نــگاه عالمــه جعفــری ،انســانی کــه بــه هــر
دلیلــی نتوانــد آزاد و انتخابگــر باشــدَ ،کــس
نیســت ،بلکــه شــیء فابریــک یــک سیســتم و
محصــول از پیشســاخته اســت .شــیء یعنــی
خــرد بیــرون از انســان امــا َکــس یعنــی خــرد
در داخــل انســان .در ایــن تعریــف انســان کســی
اســت کــه میتوانــد بلــی و خیــر بگویــد و از
آزادی برخــوردار اســت.

حیــات معقــول تنهــا زمانــی حاصــل
شــجاعت و سنتشــکنی مفهومــی از میشــود کــه در جامعــه انســان آزاد
ویژگیهــای بــارز عالمــه جعفــری
وجــود داشــته باشــد

حجتاالسلا م فیرحی در ادامه گفت :شجاعت و
سنتشـکنی مفهومـی از ویژگیهای بـارز عالمه
بـود و این در حالی اسـت که بسـیاری در امتداد
اندیشـههای پیشـینیان حرکت میکنند.
حجتاالســا م والمســلمین فیرحــی بــا
اشــاره بــه نظــرات فلســفی عالمــه جعفــری
در بــاب سیاســت ،گفــت :هــر فیلســوفی بــرای
بیــان نظــرات خــود نیــاز دارد در وهلــه اول
شــناخت صحیــح از محیــط و شــرایط کنونــی
داشــته باشــد .خاصــه در شــرایطی کــه نگــرش
ســرمایهداری بــر جوامــع بشــری حکمفرماســت.
نظریـه «شـیء شـدن» یکـی از نظریـات بدیـع
عالمـه در سیاسـت بـود .او معتقـد بود سیاسـت
میتوانـد « َکـس» را به «شـیء» تبدیـل کند ،به
ایـن معنا که انسـانیت ،عواطـف ،اختیـار ،آزادی
و نقـادی را از انسـان میگیـرد و او را بـه یـک
ماشـین هوشـمند تبدیـل میکنـد .در ایـن نوع
سیاسـت ،انسـان بـا ربـات قابـل تعویض اسـت،
چراکـه هر دو «شـیء» هسـتند.

حجتاالســا م فیرحــی در ادامــه گفــت :در
نــگاه عالمــه حیــات یــک حــق نیســت ،بلکــه
حکــم اســت .انســان بایــد زنــده باشــد و حیــات
معقــول تنهــا زمانــی حاصــل میشــود کــه در
جامعــه انســان آزاد وجــود داشــته باشــد .حیات
نیــز بــدون کرامــت ارزشــی نــدارد .بنابرایــن
سیاســتی صحیــح اســت کــه بــه حیــات انســان
زنــده ،کرامــت ببخشــد.
در ادامــه ایــن مراســم ،ارجنامــه دکتــر ســتاری،
س جمهــور و
معــاون علمــیو فنــاوری رئیــ 
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،قرائــت شــد.
اهــدای لــوح یادبــود بــه دانشــجویان برگزیــده
کــه رســاله خــود را در حــوزه آرا و اندیشـههای
عالمــه محمدتقــی جعفــری انتخــاب کــرده
بودنــد و همچنیــن اهــدای لــوح و هدیــه بنیــاد
نخبــگان اســتان تهــران بــه علیرضــا جعفــری،
فرزنــد عالمــه جعفــری ،پایانبخــش مراســم
بزرگداشــت مقــام علمــی و معنــوی عالمــه
محمدتقــی جعفــری بــود.
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گزارش

طباطبا�(ره) در بت� ی ز� ب�گزار شد
مرامس ب ز�رگداشت مقام عیمل عالمه
ی

عالمه طباطبایی(ره) چون چراغی
تابناک راهنمای مردم بود
 سـپیده سـرمدی 

در راسـتای الگوسـازی از سـیره علمـی و عملـی
مرحوم عالمه سـید محمدحسـین طباطبایی (ره)
و تجلیـل از اقدامات بیبدیل ایشـان در عرصههای
مختلـف آموزشـی ،پژوهشـی ،شـاگردپروری و
آزاداندیشـی ،مراسـم بزرگداشـت مقـام علمـی
و معنـوی عالمـه طباطبایـی(ره) بـا حضـور
اسـتاندار آذربایجانشـرقی ،نماینـده ولـی فقیه در
آذربایجانشـرقی ،روسـای برخـی از دانشـگاهها،
رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان و جمعـی از نخبگان،
سـرآمدان و مسـتعدانبرتر علمی و فرهنگی کشور
در محـل مصلـی بـزرگ امـام (ره) تبریـز همایش
ملـی اخلاق علـم و اخلاق حرفـهای در مکتـب
عالمـه طباطبایـی (ره) برگـزار شـد.
دكتر سورنا سـتاري؛ معاون علمی و فناوری رئیس
جمهـوری و رئيـس بنياد ملّي نخبـگان در پیامی
کـه بـه مناسـبت برگـزاری همايـش بزرگداشـت
مرحـوم ّ
علمـه طباطبايي فرسـتاد گفت:
از جملـه وعدههـاي خللناپذيـر الهـي ،وعـده عطا
نمودن علم نافع به انسـانهاي شايسـته و برگزيده
اسـت تـا ايشـان چـون چراغـي تابنـاك راهنماي
مردمـان قـرار گيرنـد و به واسـطه حضورشـان در
جامعـه ،كانون علم و معرفت فروزان شـوند و الحق
كـه ّ
علمـه دوران و اعجوبـه زمـان ،حضـرت آيـت
محمدحسـين طباطبايـي (قدس سـره
اهلل سـيد ّ
الشـريف) يكـي از اين بندگان شايسـته و منتخب
الهـي بود.
در ادامـه پیـام دکتـر سـتاری آمده :مرحـوم ّ
علمه
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كـه رضـوان خداوند بـر او باد در فلسـفه ،تفسـير،
علـم حديـث ،فقـه و اصـول ،عرفـان اسلامي و
ادبيـات عـرب جامـع بيـن علـم و عمل بـود و نيز
ّ
در بسـياري از علـوم ديگر مانند علـوم غريبه ،علم
اعـداد و حسـاب ،جبـر و مقابلـه و هندسـه فضايي
و مسـطح و حسـاب اسـتداللي سـهمي بسـزا
داشـت .ايشـان از علم روز و رسـيدگي به نيازهاي
علمـي جوانـان نيـز غفلت نمـي ورزيد و بـا تأليف
كتابهـاي متعدد سـعي بر آشـنا سـاختن جوانان
بـا مباحث فلسـفي روز داشـت.
بـه گفته رییـس بنیاد ملی نخبگان ،مـراوده علمي
بيـش از دو دهـه ايشـان بـا دانشـمند فرانسـوي
پرفسـور هانـري كربـن دليلـي ديگـر بـر ايـن
مدعاسـت .اين مرد الهي با تربيت شاگرداني ممتاز
همچـون ّ
علمـه شـهيد اسـتاد مرتضـي مطهـري
ديـن بزرگي بـه جامعه ايـران دارد .آري ايشـان به
حـق كانـون علم و ادب و فرهنگ ايران و اسلام به
شـمار ميآمـد و از مصاديـق انسـانهايي بـود كه
مـوالي متّقيان اميـر مومنان علـي (ع) در توصيف
آنها فرمود« :ايشـان در روي زمين جانشـينان خدا
و داعيان بشـر بسـوي دين خدا مي باشـند ،آه آه
چقدر اشـتياق زيـارت و ديدارشـان را دارم».
در پایـان ایـن پیـام دکتـر سـتاری تاکید کـرد :از
ايـن رو شايسـته اسـت كـه عموم مـردم ايـران به
ويـژه جامعـه علم و فنـاوری و نخبـگان و صاحبان
اسـتعدادهاي برتـر با مطالعه آثار و سـلوك زندگي
ايـن اسـطوره علم و عمل راه مسـتقيم سـعادت و

هدايت را دريابند و در جهت رشـد و تعالي خود و
جامعـه اسلامي بيش از پيش كوشـا باشـند.
در ادامـه ایـن آییـن بزرگداشـت ،پیـام حضـرت
آیتاهلل سـبحانی از مراجع عظام تقلید به همایش
ملـی بزرگداشـت مقـام علمـی و معنـوی عالمـه
طباطبایـی(ره) توسـط حجـت االسلام خدیـوی
(مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاههای اسـتان
آذربایجانشـرقی) قرائـت شـد .حضـرت آیـتاهلل
سـبحانی در متن پیامشـان تاکید کردنـد :مرحوم
ّ
علمـه طباطبایـی رضواناهللتعالیعلیـه،
در صـدر و ذیـل تفسـیر گرانسـنگ
افعـال الهـی را
المیـزان ،سـعی کردنـد
ِ
خـوب تبییـن کننـد چـه اینکـه سـعی
کردنـد اسـماء الهـی را تبییـن کننـد.
در ادامـه ایـن آییـن بزرگداشـت حضرت
آیـتاهلل محسـن مجتهـد شبسـتری،
نماینـده ولیفقیـه در آذربایجان شـرقی
و امـام جمعـه تبریـز ،بزرگداشـت عالمه
طباطبائـی رضـواناهلل تعالـی علیـه را
بزرگداشـت علـم و فضیلـت دانسـت.
وی بـا بیـان جایـگاه و ویژگیهای عالمه
طباطبایـی(ره) ،تفسـیرالمیزان را یکی از
آثـار نفیـس و بینظیر ایشـان دانسـت و
افـزود :ایشـان نهتنهـا در علـم تفسـیر و
فلسـفه بلکه در علم عرفان ،فقه و اصول،
ادبیـات عربی ،شـعر و ادب خبـره بود.
نماینـده ولیفقیـه در آذربایجان شـرقی ادامـه داد:
برگـزاری چنیـن همایشهایـی بـرای شناسـاندن
هـر چـه بیشـتر عالـم و دانشـمند بـزرگ عالمـه
طباطبایـی(ره) و آثـار ارزشـمند ایشـان مهـم و
ضـروری اسـت .ایشـان متعلـق بـه عالـم و جهان
اسلاماند و شایسـته اسـت این همایش در سـطح
بینالمللـی برگـزار شـود.
همچنیـن در بخش دیگـری از این مراسـم ،احمد
احمـدی؛ عضو شـورای عالی انقالب فرهنگـی و از
شـاگردان عالمه طباطبایی ،گفت :ایشـان در مقام
علـم و اندیشـه و زمانـی که سـخن از اعتقـادات و
باورهـا و جهانبینـی اسلامی بـه میـان میآمـد،
چنـان پرقـدرت بـود کـه دیگـران را بـه شـدت

تحتتأثیـر قـرار مـیداد و تردیدهـا را بـه یقیـن
میرسـاند.
وی افزود :با بررسی آثار عالمه طباطبایی در
زمینههای متعدد چون اصول ،فلسفه ،احکام و غیره
میتوان مکتب عالمه طباطبایی را ایجاد کرد.
غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی ،اسـتاد دانشـگاه
تهـران و از شـاگردان عالمه طباطبایی نیـز در این
مراسـم اظهار داشـت :حضرت عالمه در عین اینکه
مظهـر عقل بود ،احساسـات و قدرت تخیـل را نیز

در حـد اعالی خـود متجلی میسـاخت بهگونهای
کـه توانسـت درجههای واالیـی را در علوم مختلف
از فلسـفه و ریاضیات گرفته تا عرفان و تفسـیر ،به
خود اختصـاص بدهد.
مهدی گلشـنی ،برگزیـده جایـزه عالمهطباطبایی
و اسـتاد دانشـگاه صنعتیشـریف ،ظهـور این عالم
بـزرگ را نقطـۀ عطفی در تاریخ فلسـفه دانسـت و
اظهار داشـت :عالمه زمانی به مباحث فلسـفه ورود
کردند که پوزیتیویسـم برتفکرات فلسـفی عالمان
مـا حاکم شـده بـود و نیاز به روشـنگری در جامعه
احسـاس میشد.
در پایـان ایـن مراسـم از برخـی شـاگردان عالمـه
طباطبایـی(ره) تقدیـر شـد.
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ن گ
گفتوگو ب� ت
ام�ی ،رئیس بنیاد خ�ب�ن استان لرستان
دک� محزه ی

گزارش

برگزاری استارتآپ
کمپهای ایده و چند چیز دیگر
 نیلـوفر منـزوی 
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لرستان از حیث زیرساختهای
اقتصاد دانشبنیان با مشکالت
فراوانی روبهروست؛ مشکالتی که
رئیس بنیاد نخبگان این استان،
دکتر حمزه امیری ،به آنها
معترف است ،اما این مشکالت
سبب نشده که مسئوالن و
نخبگان این استان دست از تالش
بردارند .دکتر امیری با تکیه
بر نیروی انسانی قوی استان
لرستان ،برنامههایی را با موفقیت
برگزار کرده و برنامههایی نیز برای
آینده دارد .او معتقد است اگر
مسئوالن کشور توجه بیشتری
به استانهای کمتر توسعهیافته
نشان دهند ،آنها بهتر و
سریعتر میتوانند فاصله خود را
با استانهای توسعهیافته کم و
توازن را در کشور برقرار کنند.

 با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در استان
لرستان وجود دارد ،در شش ماه ابتدایی
سال چه فعالیتهایی انجام دادهاید؟
یکی از مشکالتی که ما در استان لرستان
داریم ،این است که فعالیتهای کارآفرینی
در دانشگاهها کمرنگ است .به همین خاطر با
مکاتبات و پیگیریهایی که با بنیاد ملی نخبگان
داشتیم ،موفق به برگزاری یک دوره استارتآپ
در دانشگاه لرستان شدیم .این استارتآپ با
عنوان شهر الکترونیک با حمایت پارک فناوری
پردیس تهران و ستاد توسعه فرهنگ و پارک
علم و فناوری استان لرستان برگزار شد .تیمی
که برای برگزاری این دوره از آنها دعوت
کردیم ،تیمی بسیار قوی بود که سابقه برگزاری
دورههای استارتآپ در سطح کشور را دارد و
این باعث شد که این دوره بسیار استاندارد باشد
و با استقبال خیلی خوبی مواجه شود و شور و
نشاط در دانشجویان به وجود آورد .طوری که
بعد از این دوره ،سایر دانشگاههای استان نیز
درخواست برگزاری استارتآپ در دانشگاه خود
را داشتند .حتی دستگاههای اجرایی هم از این
دوره بازدید کردند.
 خروجی این استارتآپ چطور بود؟
صرف برگزاری استارتآپ حرکتی چندان
مهم و مفید نیست .اما خوشبختانه ما نتایج
خوبی هم به دست آوردیم .برونده این دوره
چهار تیم برگزیده بودند که دو تیم در دوره
اقتصاد مقاومتی که در استان مازندران برگزار
شد ،شرکت کردند و جزو برگزیدگان بودند.
درهرحال ما پیگیر این تیمها هستیم و آنها
را رها نکردهایم .خوشبختانه یکی از این تیمهای
دانشجویی توانسته بر مبنای طرحی که دارد،
قراردادی  40میلیون تومانی منعقد کند و
ایدهاش را به مرحله تجاریسازی برساند .این
اتفاق برای ما بسیار خوشایند است که میبینیم
بعد از برگزاری این دوره ،دانشجویان به فکر
تجاریسازی ایدههایشان افتادهاند .الزم است
این نکته را هم اضافه کنم که تمام تیمهای
برگزیده در مرکز رشد دانشگاه مستقر شدهاند
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و در تالش هستند شرکت دانشبنیان خود را
تاسیس کنند.
همچنین ما برگزاری کمپهای ایده در تمامی
دانشگاههای لرستان را در دستور کار خود
داشتیم و در این شش ماه آن را انجام دادهایم.
 از برونده کمپهای ایده راضی هستید؟
بله ،خوشبختانه از برگزاری کمپهای ایده هم
استقبال خیلی خوبی شد و دورهها توسط تیم
کاری بسیار خوبی برگزار شد .بسیاری از کسانی
که در این کمپها شرکت کردند ،در حال حاضر
به مرحلهای رسیدهاند که آمادگی حضور در
دورههای استارتآپ را دارند .همچنین از دیگر
فعالیتهای بنیاد نخبگان استان لرستان میتوانم
به همکاری و تعامل با ستادهای شانزدهگانه
معاونت اشاره کنم .پیگیریم که با این ستادها
کارهای مشترکی در استان انجام دهیم.
 این همکاریها به چه شکل است؟
جالب است بدانید با وجود اینکه استان لرستان
به دریا راه ندارد ،ولی به مدد همین همکاریها
و تعامالت در جشنواره سال گذشته ستاد صنایع
دانشبنیان دریایی برگزیده داشتیم و امسال هم
نفر دوم در یکی از بخشها از استان لرستان
بود .از دیگر ستادهایی که با آن تعامل داریم،
میتوانم به ستاد فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان اشاره کنم .این ستاد کال تعامل
خوبی با بنیاد استانها دارد و قرار است طی
ماه آینده در استان لرستان یک دوره خبرگزاری
علم و فناوری برگزار شود .چون همانطور که
میدانید ،یکی از مشکالت اقتصاد دانشبنیان،
بحث اطالعرسانی است و بهخصوص این موضوع
در استانها ضعیفتر است .در این دوره ما از
خبرگزاریها و خبرنگارهای روزنامهها دعوت
میکنیم و از خبرگان میخواهیم به ما بگویند
چطور باید در حوزه علم و فناوری اطالعرسانی
کنیم که اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
همچنین از طرف ستاد زیستفناوری سفری
به استان لرستان داشتند .جلساتی برگزار شد
و مصوباتی داشت که پیگیر اجرایی شدن
آنها در استان هستیم .در این سفر تعدادی از
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شرکتهای دانشبنیان فعال کشور در این زمینه
زیستفناوری هم حضور داشتند .قرار بر این
شد که این شرکتها هم تعدادی از طرحهای
فناورانه خود را در استان لرستان اجرا کنند.
مضاف بر اینها مثل همه بنیادهای نخبگان
استانی ،ما پیگیر یکسری کارهای روتین هم
هستیم ،مثل پیگیری طرح شهاب ،برگزاری
مراسم تکریم و مسائلی از این دست.
 با توجه به فعالیتهایی که انجام دادید،
چه برنامهای برای آینده نزدیک دارید؟
با توجه به استقبال خوبی که از استارتآپ
دانشگاه لرستان شد و نتایج قابل توجهی
که در پی داشت ،ما با دانشگاه آزاد لرستان
جلسه داشتیم و قرار بر این شد که یک دوره
استارتآپ با همان استانداردها در دانشگاه آزاد
نیز برگزار شود .وظیفه هماهنگیها بر عهده
بنیاد لرستان است و هزینهها را نیز دانشگاه
آزاد تقبل خواهد کرد .همچنین جلسهای نیز
با هیئت رئیسه دانشگاه لرستان داشتیم و قرار
بر این شد که دومین دوره استارتآپ هم باز
در این دانشگاه برگزار شود .بهعالوه توانستهایم
ارتباط خوبی با کانون پتنت ایران داشته باشیم
و با همکاری صمیمانه و تعامل مثبتی که با این
کانون داشتیم ،قرار است کارگاه مالکیت فکری
و ثبت اختراع در دانشگاههای استان برگزار
شود .نزدیک به صد نفر برای حضور در این
کارگاهها ثبتنام کردهاند که بسیاری از آنها
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکترا هستند .استقبال از
این کارگاهها برای خود ما نیز غیرمنتظره و
جذاب بود .قرار است مدرس این کارگاهها هم
از طرف کانون پتنت ایران به استان لرستان
بیاید.
همچنین قرار است در برنامهای با مشارکت
و همکاری صدا و سیمای استان لرستان ،به
معرفی سرآمدان استان بپردازیم و از این طریق
فرهنگ کسبوکار و اقتصاد دانشبنیان را در
استان نهادینه کنیم.
برگزاری اردوهای جهادی با تمرکز بر فرهنگ

و آموزش و جلسات نقد کتاب و فیلم با حضور
نویسندگان و کارگردانان آثار فاخر از دیگر
برنامههایی است که در آینده نزدیک به آنها
خواهیم پرداخت .برای شروع نیز اکران ویژهای
برای فیلم «ناسور» برای مستعدین در دستور
کار داریم .این جلسه نقد فیلم قرار است با حضور
کارگردان و تهیهکننده برگزار شود.
برنام ه دیگری که در بنیاد پیگیر آن هستیم،
تشکیل هستههای علمی-فرهنگی در دانشگاهها
با محوریت مشمولین بنیاد است که از ما
تسهیالت دریافت میکنند.
 قرار است این هستهها چه کار کنند؟
قرار است در این هستهها روی مسائل مبتالبه
دانشگاه و جامعه دانشگاهی بحث شود و
آسیبهای اجتماعی استان مورد بررسی قرار
گیرد .نتایجی که از دل بحث و بررسیهای
انجامشده بیرون میآید ،به دستگاههای
اجرایی یا دانشگاهها ارجاع داده میشود.
الزم به ذکر است که ما طرح شهاب را در
استان خیلی جدی گرفتهایم و حتی با
همکاری آموزش و پرورش برای این طرح
مراسم افتتاحیه برگزار کردهایم که در
این مراسم نقشآفرینان حاضر میشوند و
مسائل تبیین و اهمیت کار توضیح داده
میشود تا طرح با جدیت بیشتری پیگیری
شود .به نظرم بهتر است فعالیتهای بنیاد را
ببریم به سطح مدارس و دانشآموزان را درگیر
دورههای کارآفرینی کنیم و این فرهنگ را از
دوره مدرسه برای بچهها جا بیندازیم.
 شما مشکالت استان لرستان را چه
میدانید و برای پیشبرد اهدافتان به چه
کمکهایی نیاز دارید؟
ببینید ،ما در استان لرستان که جمعیتی
در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر
دارد ،صد و ده هزار دانشجو داریم که این
نشاندهنده پتانسیل باالی استان در زمینه
نیروی انسانی است ،ولی در زیرساختها با
مشکل مواجهیم .ما در حوزه صنعت در استان
ضعف داریم و زیرساختهایمان مثل استانهای

توسعهیافته نیست ،اما در تالش هستیم از
همین داشتههایمان بهترین و بیشترین استفاده
را ببریم .در همین راستا خواهشی که از
مسئولین بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری داریم ،این است که
به استانهای کمتر برخوردار توجه بیشتری
شود و در کمکهایی که قرار است به پارکهای
علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان شود،
این استانها در اولویت قرار بگیرند .در اصل
تعامالت بیشتر و سختگیریها کمتر باشد و

اگر میخواهند توازنی در کشور ب ه وجود بیاید،
بحث توسعهنیافتگی در این استانها را هم
مدنظر قرار بدهند .انتظار میرود مدیران مرکزی
توجه ویژهتری به استانهای توسعهنیافته داشته
باشند تا این استانها بتوانند عقبافتادگی خود
را جبران کنند.
با توجه به اینکه اخیرا در جشنواره رویش حضور
داشتم ،یک پیشنهاد هم دارم .در بسیاری از
استانها فنبازار داریم و خوب است در برگزاری
این جشنوارهها ارتباط بیشتری با فنبازارهای
منطقهای برقرار کنیم و حضور آنها را در این
جشنوارهها پررنگ کنیم تا با افراد صاحب فکر و
ایده ارتباط بگیرند و درنهایت پلی ارتباطی ایجاد
کنند میان صاحب فکر و صاحب سرمایه.
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اخبار داخلی

1

قائممقـام بنیـاد ملـی
نخبـگان منصـوب شـدند

طـی حكمـی از سـوی رئیـس
بنیـاد ملـی نخبـگان ،محمـود
سـعادت فومنـی بهعنـوان
قائممقـام رئیـس بنیـاد ملـی
نخبـگان منصـوب شـد .در
بخشـی از حکـم انتصـاب وی
از سـوی رییـس بنیـاد ملـی
نخبـگان آمـده اسـت :نظـر بـه
ضـرورت رسـیدگی و نظـارت
مسـتمر و مسـتقیم بـر امـور
نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر،
حسـن اجرای فعالیتهای بنیاد
ملـی نخبـگان در چهارچـوب
اساسـنامه و مصوبـات هیئـت
امنـا و در پرتـو ارزشهـای
متعالـی اسلام و رعایـت اصول
قانونمـداری ،اعتدالگرایـی و
منشـور اخالقـی دولـت تدبیر و
امیـد ،جنابعالی را کـه از مراتب
تعهد و تخصـص در امور مربوط
بـه جـذب و پـرورش نخبـگان
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برخورداریـد ،بهعنـوان قائممقام
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان
منصـوب مینمایـم».
سـعادت
دكترمحمـود
فومنـي پیـش از ایـن در
سـمتهای معـاون فرهنگـی
د ا نشگا ه صنعتی شـر یف ،
معـاون پژوهشـی و تحصیلات
تکمیلـی دانشـکده مهندسـی
مکانیـک دانشـگاه صنعتـی
شـریف ،مدیرکلـی آمـوزش این
دانشـگاه ،معاونـت آموزشـي و
معاونـت دانشـجویی دانشـكده
مهندسـی مکانیک این دانشگاه
همچنین سرپرسـتی آزمایشگاه
مقاومـت مصالـح دانشـگاه
صنعتـی شـریف ،عضویـت در
هیـأت علمـی ایـن دانشـگاه،
عضویـت در هیـأت علمـی
دانشـگاه سـمنان و مدیریـت
فرهنگـی دانشـگاه و عضویـت
در هیـأت علمـی دانشـکده
مهندسـی مکانیـک فعالیـت
داشـتند.
نگاهـی بـه رزومـه علمـی و
تحصیلـی دکتـر فومنـی نشـان
میدهـد کـه وی رسـاله
دکتریاش را در دانشـگاه واترلو
كشـور كانـادا ارائـه کرده اسـت.
وی همچنیـن حائـز رتبـه اول
دکتـری در رشـته مهندسـی
مکانیـک گرایـش طراحـی
کاربـردی دانشـگاه صنعتـی
شـریف اسـت و پیـش از ان نیز
رتبـه دوم کارشناسـی ارشـد را
در رشـته مهندسـی مکانیـک
گرایـش طراحـی کاربـردی
دانشـگاه صنعتی شـریف و رتبه
اول کارشناسـی را در رشـته

مهندسـی مکانیـک گرایـش
طراحـی جامـدات دانشـگاه
صنعتـی شـریف کسـب کـرده
اسـت.
دکتـر فومنـی همچنین تدريس
دروس کنتـرل پیشـرفته،
طراحـی سيسـتم هـاي انتقـال
قدرت ،سيسـتم هاي ديناميكي،
ارتعاشـات سيسـتم هـای ممتد
و هیدرولیـک و پنیوماتیـک
پیشـرفته در دورة كارشناسـي
ارشـد و دروس طراحـي اجـزاء
 Iو  ،IIکنترل خـودکار ،مقاومت
مصالح ،IIارتعاشـات ،ديناميـك،
طراحـی شاسـی و دینامیـک
خـودرو و طراحـي براي سـاخت
در دورة كارشناسـي را در
کارنامـه علمـی خـود داراسـت.
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مشـاور عالـی معاونـت
علمی و فنـاوری منصوب
شد

سـورنا سـتاری ،طـی حکمـی،
سـعید سـهرابپور را به سـمت
مشـاور عالـی معـاون علمـی و
س جمهـور منصوب
فنـاوری رئی 
کـرد .سـعید سـهرابپور پیـش
از ایـن بـا عنـوان قائممقـام
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان
فعالیـت داشـت .دکتـر سـتاری

از زحمـات سـعید سـهرابپور
قائممقـام پیشـین بنیـاد ملـی
نخبگان ،و خدمـات ارزنده او در
دوران تصدی و مسئولیت تشکر
کرده اسـت .سـعید سـهرابپور
اسـتاد دانشـکده مهندسـی
مکانیـک دانشـگاه صنعتـی
شریف اسـت .وی از سال ۱۳۷۶
تـا  ۱۳۸۹ریاسـت این دانشـگاه
را بر عهده داشـته .مشـاور عالی
معـاون علمـی و فنـاوری رییس
جمهـور همچنین عضو پیوسـته
فرهنگسـتان علـوم اسـت.

3

 10هـزار میلیـارد تومـان
بـازار جدیـد بـرای
رشکتهـای دانشبنیـان

این بخـش باید توجـه ویژهتری
بـه آن داشـته باشـیم».
به گفته ستاری در شرایط فعلی
فـروش شـرکتهای دانشبنیان
حـدود دوهـزار میلیـارد تومـان
اسـت ،امـا ایـن تفاهمنامـه در
راسـتای همـکاری دو دسـتگاه
در اجـرای برنامـه دولـت بـرای
ایجـاد بازارهـای جدیـد ،بـرای
تجاریسـازی تکنولوژیهـای
جدیـد و ورود محصـوالت
جدیـد به بـازار سلامت اسـت.
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس
جمهـور در ادامـه گفـت« :در
بیـن شـرکتهای دانشبنیـان
شـرکتهای
فعالیـت
دانشبنیـان حـوزه پزشـکی
بسـیار روانتـر و توسـعهیافتهتر
اسـت و در حـوزه تولیـد دارو
در بـازار داخـل میتوانیـم روی
پای خودمـان بایسـتیم .البته از
نظـر صـادرات مشـکالتی وجود
دارد کـه بایـد برطـرف کنیـم.
بـا وجـود پیشـرفتهایی که در
تولیـد محصـوالت دانشبنیـان
داشـتهایم ،در حـوزه صـادرات
نوپـا هسـتیم و بایـد بـا رعایـت
اسـتانداردهای بینالمللی تولید
دارو ،سهم بیشـتری از بازارهای
خارجـی را در اختیـار بگیریم».

سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی
و فنـاوری رئیـس جمهـور ،در
مراسـم امضـای تفاهمنامـه
توسـعه بـازار شـرکتهای
دانشبنیـان فعـال در حـوزه
سلامت بـا وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی
بیـان کـرد« :براسـاس مصوبـه
دولـت  10هـزار میلیـارد تومان
بـازار جدیـد بـرای شـرکتهای
دانشبنیـان ایجـاد میشـود که
بـا توجه به ظرفیت شـرکتهای
دانشبنیـان در حـوزه پزشـکی،
امیدواریـم درصـد قابـل توجهی
جشـنواره
از ایـن فعالیتهـای بازارسـازی دومیـن
بـه شـرکتهای دانشبنیـان ایدههـا ی برتـر «شـهروند
فعـال در حـوزه سلامت خالق ،شـهروند مسـئول»
اختصـاص یابـد .امروز هـر ویال برگـزار میشـود
داروی بایوتکنولـوژی معـادل حبیـب شـریف ،رئیـس بنیـاد
 200بشـکه نفـت ارزآوری دارد .نخبـگان فـارس ،بـا اعلام خبر
بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت برگـزاری دومیـن جشـنواره
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ایدههـایبرتر «شـهروند خالق،
شـهروند مسـئول» گفـت« :این
جشـنواره بـا محوریـت اقتصـاد
مقاومتـی :اقـدام و عمـل،
توسـط بنیـاد نخبگان فـارس و
بـا همـکاری شـهرداری شـیراز
و فرماندهـی نیـروی انتظامـی
فـارس برگـزار خواهـد شـد .بـا
توجـه به رسـالت بنیـاد نخبگان
در جریانسـازی ایدهپردازی در
جامعـه و توسـعه فعالیتهـای
نخبگانـی ،پـس از برگـزاری
موفـق و موثـر اولیـن جشـنواره
ایدههـای برتر «شـهروند خالق،
شـهروند مسـئول» در سال ،94
در سـال جاری بـرای دومین بار
این جشـنواره برگزار میشـود».
رئیـس بنیـاد نخبگان فـارس با
اشـاره بـه محورهـای جشـنواره
ی برتر «شـهروند خالق،
ایدههـا 
شـهروند مسـئول» ،توسـعه
درآمدهـای پایـدار (شـیوههای
ایجـاد منابـع درآمـدی پایـدار
برای شـهرداری و شـهر شـیراز)
را یکـی از مهمتریـن محورهای
این جشـنواره برشـمرد و گفت:
«فرهنگسـازی اصلاح الگـوی
مصـرف (انـرژی ،حملونقـل،
تشـویق بـه مصـرف کاالی
داخلـی و ،)...مدیریـت پسـماند
(راهکارهـای کاهـش تولیـد
پسـماند ،راهکارهـای تفکیـک
از مبـدأ و ،)...گردشـگری
(بهرهبـرداری از بافتهـای
فرسـوده در توسـعه صنعـت
گردشـگری در شـیراز،
فرهنگسـازی ،تبلیغات ،امنیت
و رفـاه گردشـگر) ،مشـارکت
شـهروندان (راهکارهـای افزایش
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اخبار داخلی

تعامـل شـهروند و شـهرداری
شـیراز در بهبـود عملکـرد
مدیریـت شـهری) ،اقتصـاد
دانشبنیان (راهکارهای توسـعه،
بهکارگیـری و اتـکا بـر دانـش و
مهارت شـرکتهای دانشبنیان
و فناوریهـای نویـن مدیریـت
شـهری و پلیـس) ،امنیـت و
انضبـاط اجتماعـی (کاهـش
ترافیک ،اصالح رفتـار اجتماعی
و فرهنگسـازی انضبـاط
اجتماعـی) و همچنیـن موضوع
آزاد (سـایر ایدههـای مرتبـط با
اقتصـاد مقاومتـی در مدیریـت
شـهری و پلیـس) محورهـای
ایـن جشـنواره هسـتند».
شـریف بـا اشـاره بـه جوایـز
برندگان جشـنواره ،افزود« :پس
از داوری ایدههـا بـه برگزیدگان
جشـنواره جوایـزی ارزنـده اعطا
خواهـد شـد .جایزه نفـر اول 20
میلیون ریـال جایزه نقدی و 50
میلیـون ریـال اعتبار پژوهشـی
(جهـت تبدیل ایـده به محصول
کاربـردی) ،نفـر دوم  15میلیون
ریـال جایـزه نقـدی و 30
میلیـون ریـال اعتبار پژوهشـی
و نفـر سـوم  10میلیـون ریـال
جایـزه نقـدی و  20میلیـون
ریـال اعتبـار پژوهشـی اسـت.
همچنیـن  200میلیـون ریـال
جایـزه نقدی به بهتریـن ایده از
میـان همـه ایدههای ثبتشـده
در جشـنواره مـورد تایید هیئت
داوران و اعطای کسـری خدمت
نظـام وظیفـه جایـزه ویـژه
دومیـن جشـنواره ایدههـای
برتـر «شـهروند خالق ،شـهروند
مسـئول» شـیراز اسـت».
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فناوریهـای نویـن و
کارآمد تولید آب باکیفیت
حامیـت میشـوند

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــوری،
در مراســم امضــای تفاهمنامــه
تولیــد  100دســتگاه تصفیــه
آب شــیرین بــا اســتفاده
از «فنــاوری الکترودیالیــز
انتخابــی» ،بــه آمادگــی کامــل
معاونــت علمــی و فنــاوری در
کنــار حمایــت از تحقیقــات
پایــه و مــرز دانــش ایــن
حــوزه بــرای ارتقــای کیفیــت
ســامت آب بــه کمــک
فناوریهــای نویــن و کارآمــد
شــرکتهای دانشبنیــان
اشــاره کــرد و افــزود« :یکــی
از اهــداف معاونــت علمــی و
فنــاوری حمایــت از راهکارهــای
فناورانــه و محصــوالت
دانشبنیــان در حــوزه آب
بهعنــوان جدیتریــن نیــاز
کشــور اســت و فناوریهایــی
کــه نقشــی در ارائــه آب ارزان
و بــا کیفیــت بــه مــردم ایفــا
کننــد ،حمایــت میشــوند».
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــسجمهــوری بزرگتریــن
حمایــت بــرای ادامــه مســیر
توســعه فنــاوری و تحقــق
اقتصــاد دانشبنیــان بــا تکیــه
ی شــرکتهای
بــر توانمنــد 
فنــاور را ارائــه بــازار بالقــوه
تمامــی دســتگاهها بــه ایــن
شــرکتها دانســت و افــزود:
«دســتگاههای متولــی بــا

ارائــه بازارهــای بالقــوه بــه
شــرکتهای دانشبنیــان
بزرگتریــن
کشــورمان
حمایــت را از حرکــت مســیر
فناورانــه ایــن شــرکتها
صــورت میدهنــد ،زیــرا
بزرگتریــن و اساســیترین
الزمــه توســعه ایــن شــرکتها
ایجــاد و توســعه بــازار بــرای
دانشبنیــان
محصــوالت
آنهاســت ».ســتاری در پایــان
ابــراز کــرد« :خوشــبختانه ایــن
فنــاوری در ابعــاد پایلــوت
کارآمــدی بــاالی خــود را
نشــان داده اســت و بــا ایجــاد
 100مرکــز مبتنــی بــر ایــن
فنــاوری ،زمینــه تامیــن آب
باکیفیــت بــرای بخشــی از
کشــور فراهــم خواهــد شــد».
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دیــدار مدیــرکل «ایــر» با
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور

مدیــرکل پــروژه جهانــی ایتــر
کــه بــه دعــوت رئیس ســازمان
انــرژی اتمــی کشــورمان در
رأس هیئتــی ،بــرای یــک ســفر
دو روزه صبــح شــنبه پانزدهــم
آبــان وارد کشــور شــد ،بــا
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور دیــدار کــرد.
آقــای بیگــوت پــس از ورود بــه
ایــران عــاوه بر دیــدار بــا دکتر
ســورنا ســتاری ،معــاون علمی و
فنــاوری رئیــس جمهــور ،و
دکتــر علیاکبــر صالحــی،
معــاون رئیــسجمهــور و رئیس
ســازمان انــرژی اتمــی ،بــا

متخصصــان گداخــت هســتهای
نیــز دیــدار کــرد .گفتنــی
اســت ،حضــور مدیــرکل ایتــر
در ایــران پیــرو ســفری اســت
کــه چنــدی پیــش دکتــر
ســتاری و دکتــر صالحــی در
رأس هیئتــی از پــروژه جهانــی
ایتــر در جنــوب فرانســه بازدیــد
کردنــد.
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نخســتین آزمایشــگاه
ســیار ســلولهای بنیــادی
راهانــدازی شــد

حســین نظــاری ،مجــری
طــرح پژوهشــی طراحــی و
تولیــد آزمایشــگاه ســیار ،بــا
اشــاره بــه اینکــه طراحــی و
ســاخت آزمایشــگاه ســیار بــه
دلیــل نــو بــودن ایــده ازجملــه
بزرگتریــن زیرســاختهای
ایــن فــاز از برنامــه
آزمایشــگاههای آموزشــی
اســت ،گفــت« :اهمیــت
آمــوزش و طیــف گســترده
مخاطبــان در علــوم تجربــی،
زیستشناســی،
دانــش
باالخــص دانــش ســلولهای
بنیــادی و طــب ترمیمــی
بــر همــگان مشــخص اســت.
منتهــا بــا توجــه بــه بعــد
مســافت در کشــور و کمبــود
امکانــات آموزشــی در عمــده
مناطــق و شــهرهای کشــور
و نیــز محــدود بــودن توانایــی
میزبانــی پژوهشــگاه رویــان،
آمــوزش در محــل رویکــردی
اســت کــه میتوانــد ســبب
ایجــاد فرصتــی مناســب بــرای

ش ســلولهای
معرفــی دانــ 
بنیــادی و طــب ترمیمــی بــه
فرزندانمــان در اســتان تهــران
و جایجــای کشــور باشــد».
نظــاری جــذب افــراد مســتعد
در حــوزه زیســتبوم را مهــم
برشــمرد و گفــت« :آشــنا کردن
دانشآمــوزان و دانشــجویان
و همــه عالقهمنــدان بــا
دانــش نویــن زیستشناســی
و شناســایی و جــذب افــراد
مســتعد و عالقهمنــد جهــت
پــرورش در ایــن شــاخه از
دانــش ازجملــه اهــداف ایــن
طــرح پژوهشــی اســت کــه
میتــوان بــه آن اشــاره کــرد».
براســاس ایــن گــزارش بــا
حمایــت ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای ســلولهای
بنیــادی نخســتین آزمایشــگاه
ســیار ســلولهای بنیــادی
در تاریــخ  19آبــان مــاه
ســال جــاری روبــهروی محــل
پژوهشــگاه رویــان رونمایــی
شــد.
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ثبــت بیناملللــی 16
اخــراع جدیــد ایرانــی

حمایــت و کمــک بــه ثبــت
اختراعــات
بینالمللــی
محققــان ،پژوهشگــران و
مخترعــان کشــور ازجملــه
خدمــات ویــژه کارگــروه ثبــت
اختراعــات صنــدوق حمایــت
از پژوهشگــران و فنــاوران
معاونــت علمــی اســت .از
اواخــر ســال  85برنامهریــزی
بــرای ایجــاد فرایندهــا و

شــیوهنامههای
تهیــه
اجرایــی الزم درخصــوص
نحــوه حمایــت و کمــک بــه
ثبــت بینالمللــی اختراعــات
محققــان ،پژوهشگــران و
مخترعــان کشــور بــا ایجــاد
کارگــروه ثبــت اختراعــات
متشــکل از اســاتید مطلــع و
صاحبنظــر در حوزههــای
مختلــف مالکیــت فکــری
آغــاز شــد و تاکنــون بیــش از
 40ثبــت بینالمللــی اختــراع
بــا حمایــت صنــدوق انجــام
شــده اســت .در همیــن راســتا
در دو جلســه آخــر کارگــروه
ثبــت اختــراع صنــدوق ،ثبــت
 52اختــراع بررســی شــد کــه
درنهایــت مصــوب شــد 16
اختــراع ثبــت بینالمللــی
شــوند .زمینههــای ایــن
اختراعــات تجهیــزات پزشــکی،
هندســه ،شــیمی تجزیــه،
مهندســی بــرق ،کشــاورزی،
مکانیــک ،شــیمی ،مهندســی
شــیمی و صنایــع غذایــی
اســت.
از مزایــای ثبــت اختــراع،
عــدم افشــای نتایــج بــاارزش
حاصــل از تحقیقــات
شــرکتهای دانشبنیــان یــا
پایاننامههــای دانشــجویی
در قالــب مقالــه و کمــک بــه
تجاریســازی دســتاوردهای
پژوهشــی پژوهشگــران و
نخبــگان علمــی و صنعتــی
اســت .
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دانشگاهی که
دیوار دارد
به درد
نمیخورد!
 مسـتانه تابـش 
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کمتر پزشک و متخصص اورولوژی
در ایران و جهان است که با نام
دکتر ناصر سيمفروش ،برگزیده
جایزه عالمه طباطبایی بنیاد
ملی نخبگان ،عضو هیئت علمی
و استاد برجسته دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و آغازگر
خودكفايي علم اورولوژي در ايران،
عضو انجمن بينالمللي جراحي
كليه  SIUو انجمن جراحان كليه
آمريكا آشنا نباشد .او که در سال
 1326به دنیا آمده ،از سال 1390
تاکنون استاد ممتاز دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی بوده و
از دهه  60تاکنون ریاست بخش
پیوند و بخش اورولوژی بیمارستان
لبافینژاد را برعهده دارد .اقدامات
دکتر سیمفروش و همکارانش در
این بیمارستان باعث شده موفقیت
مدل ایرانی پیوند کلیه در آسیا و
جهان زبانزد شده و نام جمهوری
اسالمی ایران بهعنوان تنها کشوری
مطرح شود که کوتاهترین لیست
انتظار پیوند کلیه را دارد و به گفته
دکتر سیمفروش کمتر بیماری در
انتظار پیوند جان خود را از دست
میدهد ،بر خالف کشور آمریکا که
روزی  25نفر جان خود را در لیست
انتظار پیوند از دست میدهند.
آنچه در ادامه میآید ،خالصهای
از گفتوگوی این شماره «سرآمد»
با این پزشک مطرح ایرانی است.

 آقای دکتر! شما به عنوان برگزیده جایزه
عالمه طباطبایی بفرمایید یک پزشک نخبه
باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ صرف
موفقیت در دانشگاه برای اینکه ما یک
پزشک را نخبه بدانیم ،کافی است؟
نخبه کسی است که در میدان عمل ،حالل
مشکالت باشد و از هر لحاظ بتواند به مردم کمک
کند .یک پزشک میتواند یک پزشک ساده باشد و
در عین حال نخبه هم باشد و از آن طرف پزشکی
ممکن است عضو هیئت علمی دانشگاه باشد ،ولی
لزوما نتوانیم او را نخبه بدانیم .شما پزشکی را در
نظر بگیرید که در رشته خودش به یک جای بسیار
محروم رفته که هیچکس دیگری حاضر نبوده در
آن منطقه کار کند و در آنجا کارهای بزرگی انجام
داده تا دیگر الزم نباشد صدها بیمار برای درمان به
مرکز بیایند .با خودش تکنولوژی را به آن منطقه
برده و کارهای بزرگ و مهمی انجام داده است.
طبیعتا میتوان این فرد را نخبه دانست .از سوی
دیگر کسی هم که عضو هیئت علمی دانشگاه
است ،میتواند نخبه باشد ،چون معموال ابتکارات
و نوآوری و خدمات تولیدی و ...در سطح علم و
در مرکز علم به وجود میآید .بنابراین اگر بخواهیم
نخبگی را در رشته پزشکی تعریف کنیم ،باید به هر
سه سطح توجه داشته باشیم .محور اول باید بیمار
باشد که هدف نهایی ما درمان اوست .در درجه بعد
آموزش قرار دارد ،یعنی توسعه علم .همانطور که
میدانید ،در احادیث داریم که زکات علم آموختن
است .و باالخره سطح سوم تحقیق و پژوهش است،
چون برای رشد و پیشرفت به آن نیاز داریم .آدم
وقتی کاری را انجام میدهد ،با خودش فکر میکند
همه چیز را میداند .ولی واقعیت این است که در
همان زمان دیگران در حال پیشرفت هستند و اگر
تحقیق نباشد ،در کنار هر موسسهای ،چه مربوط به
پزشکی باشد و چه نباشد ،آن موسسه حتما از بین
میرود .یک پزشک که جزو هیئت علمی دانشگاه
است ،وظایف مختلفی دارد .در حیطه درمان
طبیعی است که باید به «»learning by doing
اعتقاد داشته باشیم ،یعنی یک پزشک باید تمام
کارها را در عمل انجام بدهد ،و در عین حال تحقیق
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هم کند .وگرنه یک پزشک در کتابخانه نمیتواند
محقق خوبی باشد .یک پزشک باید حتما اهل
میدان باشد و در فیلد یا حیطه درمانی کار کند.
بنابراین اولین وظیفه این است که پزشک باید حتما
با مریض تماس داشته باشد و آدم مادی نباشد.
چون مادیات مانع رشد علم میشود .شما فرض
کنید یک بیمار با یک مشکل پیچیده به پزشک
مراجعه کرده ،ولی از نظر مادی ضعیف است .اگر
پزشک او را رد کند ،طبیعی است که عقب میافتد،
چون از آن بیمار محروم میشود و اطالعاتی را هم
که میتواند از نظر علمی به دست بیاورد ،کسب
نمیکند .بنابراین پزشکی که میخواهد نخبه باشد،
در قدم اول باید اهل کار باشد .در قدم دوم نباید آدم
مادیگرایی باشد ،چون این مانع پیشرفش میشود.
 از شاگردانتان شنیدم که همچنان سر
کالسهای پزشکی میروید و خودتان را
محدود به دورههای تخصص نکردید .این
عادت به دلیل همان اهمیتی است که برای
بحث آموزش قائل هستید و به آن اشاره
کردید؟
بله ،در حیطه آموزش ،واقعا مهم است که ما تمام
ردههای آموزشی را مورد توجه قرار دهیم .خیلی از
اساتید وقتی معروف میشوند ،دیگر با دانشجویان
پزشکی کار نمیکنند ،چون این کار را در سطح
خودشان نمیبینند! کالسهایشان را به رزیدنتها
یا فلوها میدهند .ولی من با تمام گرفتاریهایی که
دارم ،تدریس دانشجوی پزشکی را جزو اولویتهای
مهمم قرار دادم و اجازه نمیدهم دستیاران یا
فلوهای در حال آموزش در بیمارستان به این
بچهها درس بدهند .اگر امروز دانشجویان پزشکی
را تحقیر کنیم و تحویلشان نگیریم ،یا کار را به
آنها ندهیم ،طبیعی است که آنها هم نمیتوانند
در آینده پزشک خوبی باشند .بلکه همیشه این
عقده را خواهند داشت و همین رفتار را بعدا با
دانشجویانشان میکنند .بنابراین یک پزشک اگر
میخواهد نخبه باشد ،باید به تمام ردههای آموزشی
برحسب وظیفه آموزش بدهد و هر چه را که یاد
گرفته ،به رایگان در اختیار دیگران قرار دهد و آن
را برای خودش نگه ندارد .یادم هست چند سال
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قبل پزشکی تازه جراحیهای الپاراسکوپی را در
ایران شروع کرده بود و میگفت من پول دادم این
رشته را یاد گرفتم ،همینطوری به رایگان آن را
به کسی یاد نمیدهم! ولی آدم نخبه کسی است
که به رایگان و با سخاوت علمی ،آنچه را که به
دست آورده ،در اختیار دیگران قرار بدهد .باز هم
اینجا مسئله مادیگرایی میتواند مانع پیشرفت
شود .بنابراین یک پزشک نخبه باید خوب آموزش
بدهد و همه چیزهایی را که بلد است ،به شاگردانش
یاد بدهد و از طرف دیگر کار تیمی کند .انسان
بهتنهایی هیچوقت به جایی نمیرسد .آدمی که
ادعای نخبگی دارد ،باید تیم داشته باشد ،یعنی
گروه بزرگی که به آنها برسد ،مدیریتشان کند
و همه را همراه خود باال بکشد .یک آدم نخبه با
چنین تیمی میتواند موفق باشد .خود این فرد باید
مصداق «ز گهواره تا گور دانش بجوی» باشد ،یعنی
همیشه در کنگرههای علمی حضور داشته باشد ،در
اینترنت دنبال مسائل علمی جدید باشد و خالصه
همه جا حضور داشته باشد .تا آن حدی که توان
دارد و وقتش اجازه میدهد ،خودش را باال نگه دارد
تا بتواند تیم خودش را هم باال بکشد .وگرنه آدمی
که خودش سطح پایین باشد ،آدمهای بیسواد و
کمسواد را هم به گروهش میآورد که مزاحمش
نباشند .یک نخبه باید بداند که همیشه جا برای یاد
گرفتن هست و هیچوقت فکر نکند که «من به جایی
رسیدم که دیگر الزم نیست جلوتر بروم» .واقعیت
این است که دنیا پیشرفت میکند و قطار علم جلو
میرود و ما اگر سوار نشویم ،پیاده میمانیم و از بین
میرویم .اینکه حضرت علی(ع) میفرمایند «انسان
اگر دو روزش یکی باشد ،زیان کار است» ،در علم
و تحقیق واقعا مصداق دارد .از بحث آموزش که
بگذریم ،مسئله تحقیق هم مهم است ،چون تحقیق
الزمه زنده ماندن است .در هر عرصهای ،از زندگی
شخصی گرفته یا برای یک عضو هیئت علمی که
از واجبات است که بگردد و ببیند مشکل کجاست
و بعد هم راجع به آن مشکل فکر کند و بعد مرور
کند که دیگران چه کردند تا دوبارهکاری و حیف و
میل انرژی پیش نیاید .وقت خودش یک سرمایه
بزرگ است که اگر از دست برود ،برنمیگردد .پس

یک محقق باید ببیند چه مشکلی وجود دارد و برای
حل این مشکل از همانجایی که هست ،شروع کند
و با خودش فکر نکند دانشمندان تحقیق کردند و
دیگر چیزی برای تحقیق نیست .حاال خیلی فرصت
نیست که برایتان بگویم ،ولی خود من با همین
امکانات محدودی که اینجا داریم ،تحقیقات زیادی
کردم که الحمداهلل جهانی هم شده و االن همه
دارند از نتایج آن استفاده میکنند .مثال در خصوص
بازگشت ادرار در اطفال ،تکنیک یک پزشک
اسپانیایی را از خودش بیشتر انجام دادیم که برای
تشکر از ما نامه فرستاد .یا مثال در زمینه پیوند کلیه،
مدل ایرانی را ارائه دادیم که در آمریکا بهشدت مورد
توجه است و پیشنهاد شده این روش را در بعضی
ایالتها به صورت پایلوت به اجرا درآوردند .همین
دیروز بیماری داشتم که  15سال بود در آمریکا در
انتظار پیوند کلیه بود .درحالیکه در ایران ،یک نفر
طی سه ماه میتواند به مرحله پیوند کلیه برسد،
درحالیکه متوسط لیست انتظار در آمریکا پنج
سال است .مدلی که درست کردیم ،این امکان
را میدهد که پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی ،از
دهنده زنده ،از فامیل فرد و ...انجام شود .به همین
دلیل یک کودک که مشکل کلیوی داشته باشد،
در ایران میتواند بدون اینکه دیالیز شود ،تحت
عمل پیوند قرار بگیرد .در هر صورت مدل ایرانی
پیوند کلیه در آمریکا و اروپا بهشدت مورد عالقه
و مورد بحث است و طرفداران بسیار زیادی دارد و
مورد توجه محافل علمی در دنیاست .چون در تمام
جهان فقط ایران است که لیست انتظار پیوند کلیه
یا کوتاهترین لیست را در زمینه پیوند کلیه دارد و
بیمارانش در انتظار پیوند نمیمیرند .شاید بد نباشد
بدانید که در آمریکا هر سال ،چهار هزار نفر قبل از
اینکه به پیوند مورد نظرشان برسند ،فوت میکنند.
ولی اینجا اینطوری نیست .اکثر بیماران ما ظرف
سه ،چهار ماه به پیوند میرسند.
 به اهمیت پژوهش در زمینه پزشکی اشاره
کردید .به نظرتان تاکیدی که االن در زمینه
نوشتن مقاله وجود دارد ،درست است و
میتواند به ارتقای علمی کمک کند؟
احسنت! خارجیها شعاری دارند که میگویند

« ،»Publish or Perishیعنی منتشر کن یا نابود
شو .وقتی شما یک کار علمی انجام میدهید ،اگر
نتایجش را ننویسی ،از بین میرود .بنده هر جایی
که عمل کنم ،حتما از عمل عکس میگیرم و آن را
نگه میدارم .ما االن سایت داریم که بینندههایش
از آمریکا بیشتر از ایران است .اگر شما کارتان را
داکیومنت یا مستندسازی کنید ،باقی میماند،
وگرنه از بین میرود .کیس جالب هم هیچوقت تکرار
نمیشود که بخواهی بعدا نتایجش را جمعآوری
کنی .از طرف دیگر وقتی شما چیزی را میخواهید
بنویسید ،مجبور هستید آن را خوب بنویسید،
چون زیر ذرهبین قرار میگیرید .ولی اگر صبح تا
شب در مطب و بیمارستان و ...کار کنید ،نه زیر
نقد هستید و نه چیزی حاصل میشود که دیگران
هم از آن استفاده کنند .بنابراین حتما باید نتایج
کارمان را انتشار بدهیم .البته بعضیها هم هستند
که چیزهای بهدردنخوری مینویسند و کاغذ حرام
میکنند و متاسفانه اینجوری وقت خودشان را
تلف میکنند .درحالیکه باید مقالهای که نوشته
میشود ،حاوی نکات بهدردبخور جامعه باشد .یعنی
فرد محقق از درون متن جامعه مشکل را پیدا کند
و روی آن کار کند و پروژه بگذارد و بعد ببیند که
به درد میخورد یا نه .اص ً
ال الزمه استاد بودن همین
است .مسئله مهم دیگری که میخواهم به آن
اشاره کنم ،این است که متاسفانه ما سعی کردیم
از خارج الگوسازی کنیم ،ولی هنوز برای خودمان
کتاب درسی نداریم .من به ژاپن ،ترکیه و آمریکا
رفتم و دیدم که در این کشورها تمام دانشجویان
پزشکی و رزیدنتها یا دستیارها کتابهای درسی
خودشان را میخوانند .ولی متاسفانه االن اگر
لیست رفرانسهایی را که وزارت بهداشت برای
امتحانات اعالم میکند ببینید ،متوجه میشوید
که  95درصدش خارجی است .این واقعا مایه
خجالت است .در کتابهای درسی که خارجیها
مینویسند ،چیزهایی هست که اصال به درد جامعه
ما نمیخورد .بنابراین وظیفه استاد این است که این
کتابها و گایدالینها و کتابهای تکست خارجی
و مقاالت را بخواند و بخشهای خوب آنها را جدا
کند و به رزیدنتها و دانشجوها بدهد .دانشجویی
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هم که میخواهد مطالب اضافه بخواند ،میتواند
خودش مراجعه کند .ولی وظیفه ما اساتید این
است که کتاب خودمان را برای دانشجوی ایرانی
بنویسیم که هم در آینده معلوم باشد طبابت ما
در این زمان چه بوده و هم رزیدنتها و دانشجوها
آن چیزهایی را که الزم است ،یاد بگیرند .ما نباید
با مطالب اضافه وقت دانشجو و رزیدنت را بگیریم.
مثال بیماری تب دانهدار کوههای راکی به چه درد
دانشجوی ما در ایران میخورد .درحالیکه این
بیماری در خود آمریکا هم شایع نیست .اینها را
خارجیها میگویند  ،NICE TO KNOWیعنی

دانستنشان خوب است ،ولی شاید به دردش نخورد.
به جای این چیزها برای دانشجوی ایرانی میتوان
درباره سرطانهای کلیه یا سنگهای ادراری یا
بیماریهای مادرزادی اطفال نوشت و این همان
کاری است که ما در کتاب «اورولوژی عمومی»
و «کتاب جامع اورولوژی ایران» انجام دادیم .این
کتاب نزدیک سه هزار صفحه است و تنها کتابی
است که مرجع امتحانات تخصصی و امتحانات
دانشجویان پزشکی در دوره عمومی محسوب
میشود .همه چیز این کتاب ایرانی است ،عکس
بیمارانش ایرانی است ،مقاالتی که از ایران منتشر
شده ،در این کتاب هست و هیچ عکس خارجی
در آن دیده نمیشود .البته آن بخشی از مطالب
بینالمللی که به درد دانشجوی ایرانی میخورد هم
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گردآوری شده است .این کتاب ،شاید اولین کتاب در
دنیاست که با اورژانسهای اورولوژی شروع میشود.
چون اگر یک بچ ه خدای نکرده دچار پیچش بیضه
شود ،شما بهعنوان پزشک فقط شش ساعت وقت
دارید او را نجات دهید .زمانی که ما دانشجو بودیم،
اساتیدمان کتاب مینوشتند ،ولی االن اساتید از
کتاب نوشتن توبه کردند و این خیلی بد است .چون
وقتی قرار باشد کتاب بنویسند ،مجبور هستند
خوب بنویسند .وقتی قرار باشد یک کتاب تکست
نوشته شود 80،70 ،استاد باید با هم جمع شوند و
آن را بنویسند و اینجوری کار دستهجمعی را هم
یاد میگیرند .اساتیدی که وظیفه دارند ،باید شروع
به نوشتن کتاب درسی کنند .دانشجو وقتی بداند
کتاب استادش دستش است ،برای آن استاد ارزش
بیشتری قائل میشود .وظیفه یک استاد این است
که چنین کتابی بنویسد و هر چند سال یک بار
مثل خارجیها آن را بهروز کند .رفرانس دانشجویان
اورولوژی کتاب چهارجلدی کمبل بوده که مطالب
خیلی مفصلی دارد که فالن دانشمند فالن نکته را
گفت و ...کلی اطالعات در آن کتاب هست ،ولی
همهاش به درد دانشجوی ایرانی نمیخورد .استاد
باید این کتابها را بخواند و آن بخشهایی را که
الزم است ،به دانشجو و رزیدنت و دستیارش بدهد.
گایدالین داخلی باید جامعهنگر باشد و از بیماران
ایرانی بر مبنای موازین علمی بینالمللی بنویسد.
هنر واقعی این است .هر کسی چنین هنری دارد،
باید جلو بیاید ،چون اگر این کار را نکند ،عقب مانده
و وظیفه استادیاش را انجام نداده است.
 در رشتههای فنی مهندسی ،تعداد زیادی
از دانشجویان به محض اینکه فارغالتحصیل
میشوند ،از ایران میروند .این حجم از
مهاجرت در رشتههای پزشکی هم دیده
میشود؟
البته ما با برنامهریزی که در زمینه پزشکی انجام
دادیم ،پزشکان زیادی تربیت کردیم و به همین
خاطر هم از مهاجرت بعضی پزشکان نگران نیستیم.
تعداد زیادی پزشک تربیت کردیم که اگر یکی برود،
دو تای دیگر به جای او سبز میشود و خوب هم
تربیتشان کردیم .در حال حاضر در تمامی رشتهها،

فلوشیپ و فوق تخصص داریم و از این بابت نگرانی
جدیای نداریم .دکتر طباطبایی ،اولین ایرانی که
در حال حاضر در هاروارد است ،فارغالتحصیل
ماست .دکتر جاللی را در کالیفرنیا داریم و آنها
هم با ما در ارتباط هستند ،میآیند و میروند .ما
اینجا آنقدر نیرو داریم که دنبال جای کار برایشان
میگردیم .بنابراین در پزشکی این مشکل را نداریم
و به نظر میرسد که این مسئله بیشتر مشکل
رشتههای غیرپزشکی باشد .قرار است طرحی را در
دانشکده شهید بهشتی اجرا کنیم که کالس درس
به بیمارستان منتقل شود تا پزشک کنار بیمار
تربیت شود .اما مشکل رشتههای فنی این است
که این دانشجوها در کارخانه تربیت نمیشوند،
در معدن تربیت نمیشود ،سر ساختمان در حال
ساخت تربیت نمیشوند .تئوری را سر کالس خوب
یاد میگیرند ،ولی از لحاظ کار عملی ضعیفاند.
دورههای انترنی و استژری همانطور که در پزشکی
هست ،باید برای رشتههای فنی هم باشد .کالس
و دانشگاهی که دیوار دارد ،به درد نمیخورد .این
درها را باید باز کنیم تا دانشجوها بتوانند وارد فضای
کاری شوند و علت اینکه ما بهشدت موافق جدا
شدن وزارت بهداشت و درمان از وزارت فرهنگ
و آموزش عالی بودیم ،دقیقا همین مسئله بود.
یادم هست که آن موقع من در همدان بودم .یک
خانه قدیمی را کرده بودند بیمارستان و چند نفر
بیمار مزمن داشتند ،درحالیکه بیمارستان اصلی
شهر پر از بیماران شایع بود .آنجا دست بهداری
بود و بیمارستان آموزشی پزشکان که اساتید
آنجا بودند ،بیمار شایع و آموزشی نداشت .االن
رزیدنتها با بیماران واقعی بزرگ میشوند .پزشکی
از آن موقعی نجات پیدا کرد که از آن حالت محصور
در کتابخانهها و بیمارستانهای دانشگاهی درآمد.
بنابراین اگر میخواهیم رشتههای مهندسیمان
هم پیشرفت کند ،دانشجویانش باید وارد صنعت
شوند .شما ببینید امروز تعداد زیادی کارخانه
ماشینسازی وجود دارد .ولی اینها چرا پیشرفت
نکردند؟ چون در کنار کارشان پژوهش نیست .اگر
دانشگاه در کارخانه پیکان بود ،این کارخانه به آن
روز نمیافتاد .چرا کره اینقدر پیشرفت کرده؟ چون

در چنین کشورهایی حتما یک درصدی از درآمد
موسسه برای پژوهش صرف میشود و پژوهش را
هم فرد دانشگاهی انجام میدهد.
 مهمترین مشکلی که جامعه پزشکی در
حال حاضر با آن روبهروست ،چیست؟
پزشکی مثل رشتههای دیگر نیست ،ولی
بههرحال ما هم مشکالتی داریم .البته از آن طرف
دستاوردهای خیلی زیادی هم به دست آوردیم .در
این سالها دستاوردهای پزشکی ما بینظیر بوده
است .زمانی بود که بیماران ما برای سادهترین
سنگها یا برای درمان نازایی به خارج از کشور
میرفتند .اما امروز در شهر کوچکی مثل بابل 1000
عمل پیوند انجام شده است .مردم ما چون چنین
نعمتی دارند ،قدرش را نمیدانند .دستاوردهایمان
آنقدر زیاد بوده که مردم آن را نمیبینند ،بلکه
فقط مشکالت را میبینند .ما در این مملکت در
زمان دفاع مقدس عملهای الپاراسكوپی انجام
میدادیم .امروز بچه سه ماهه را با تروکار سه
میلیمتری مینی الپاراسکوپی عمل میکنیم که
در هیچکدام از کشورهای منطقه ممکن نیست .در
 35سال گذشته دستاورد زیاد داشتیم ،اما شما هر
چه بیشتر کار کنید ،مشکالت هم بیشتر میشود.
اگر عمل نکنید ،عارضهای هم پیدا نمیکنید.
ولی االن مشکل ما این است که از مرحله کمیت
گذشتیم و باید روی کیفیت کار کنیم .االن بیشتر از
ظرفیت دارند دانشجو میگیرند ،درحالیکه ظرفیت
آموزشی برای این تعداد ایجاد نشده است .بیشتر
از این تعداد را نمیتوانیم آموزش بدهیم و نیاز هم
نداریم .بنابراین بهتر است به جای اینکه نیروی
زیاد جدید تولید کنیم ،بهرهوری را بیشتر کنیم و
همان پزشکانی را که هستند ،بازآموزی و از آنها
استفاده کنیم .االن بیمارستان خصوصی زیاد شده،
بیمارستان دولتی هم زیاد شده و مریض کم شده
است .قبال یک پزشک در چهار سال میتوانست
همه چیز را خوب یاد بگیرد ،ولی االن در شش
سال یا حتی هشت سال هم نمیتواند یاد بگیرد.
به نظر من باید یک مقداری ترمز کنیم و کمی
حسابشدهتر ظرفیت را باال ببریم .متاسفانه در
حال حاضر هیچکدام از اساتید فرصت مطالعاتی
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نمیروند .چون هم خیلی گران تمام میشود و هم
در اینجا ممکن است بیمارانش را از دست بدهد.
چون رقیب زیاد شده و به همین خاطر هم هست
که سطح علمیمان پایین آمده است .ما دوران
طالیی را گذراندیم ،دورانی که مریض زیاد و دکتر
کم بود و محقق میتوانست کیسهای مختلفی را
ببیند و بررسی کند .شاید در این  15سال در مراکز
خودمان یک نفر هم فرصت مطالعاتی نرفته .ولی
من خودم  9ماه فرصت مطالعاتی رفتم که برکاتش
هنوز هم ادامه دارد .حسن فرصت مطالعاتی این
است که پزشک میرود و جهانبینیاش عوض
میشود .چون کار دیگران را هم میبیند و بینشش
عوض میشود .البته منظورم این نیست که ما
چیزی بلد نیستیم ،بلکه ما بلد هستیم ،اما آنها
هم چیزهایی بلدند که میتوانیم ازشان یاد بگیریم
و تبادالت علمی داشته باشیم .دانشمندان جهان
همه از یک خانواده هستند و اینها باید با هم
در ارتباط باشند .ارتباطات علمی باید باقی بماند،
وگرنه عقب میافتیم و نمیتوانیم این عقبافتادگی
را جبران کنیم .باید برنامهریزیهایی انجام شده و
یک صندوق در بیمارستانها درست شود تا بخشی
از درآمد یک استاد که قرار است پلکانی باشد و از
حدی بیشتر نشود ،به این صندوق برود و بعدا از
مبلغی که در همین صندوق جمعآوری شده ،برای
رفتن به فرصت مطالعاتی انجام شود.
 چه توصیهای برای دانشجویانی دارید که
سر کالس شما مینشینند؟
توصیه میکنم که همیشه به اخالق پزشکی توجه
کنند .ما در فرهنگستان گروه قرآن و عترت و
سالمت درست کردیم و اساسنامهمان نشر قرآن
در جامعه پزشکی است .اگر وقتی پزشک دستش
را روی نسخه میگذارد ،خدا را حاضر و ناظر ببیند،
دوای اضافه و غیرالزم برای مریض نمینویسد و
پول مریض را حرام نمیکند .دانشجوهای پزشکی
که اینجا میآیند ،از دو ساعت درسی که به آنها
میدهم ،حدود سه ربع با نشان دادن اسالیدهای
مربوط ،حرفهای بودن را آموزش میدهیم .پزشک
باید طرز برخورد با مریض را بداند .مریضی که درد
میکشد ،اگر ببیند پزشک و پرستار باالی سرش
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حرف میزنند ،یا میگویند و میخندند ،احساس
ناراحتی میکند و تصور میکند که برایش اهمیت
قائل نشدهاند .مریضهایی داریم که میآیند و
میگویند فالن رزیدنت سر عمل داشت در مورد
شام دیشبش حرف میزد! اینها همه اشتباه است.
همیشه به دانشجویانم میگویم که احترام مریض
را نگه دارید و درد مریض را درد خودتان بدانید.
بیماریای که گریبانگیر یک فرد شده ،یک حادثه
مهم در زندگیاش است که تکرار نمیشود .وقتی
کسی مریض میشود ،تمام خانوادهاش هم مریض
هستند .بنابراین شما بهعنوان یک پزشک باید نشان
بدهید که برایشان اهمیت قائل هستید و تا آنجایی
که میشود ،با آنها صحبت کنید .از طرف دیگر
خلبان یک لباس دارد ،کارگر یک نوع لباس دارد و
پزشک هم لباس خودش را دارد .خارج از ایران اصال
پزشک یا دانشجو را بدون لباس حرفهای داخل
بخش راه نمیدهند و میگویند برو لباست را عوض
کن بعدا بیا .اینجا هرگز چنین اتفاقی نمیافتد.
شما بعضی از این خانمهای دانشجو را ببینید که
چطوری وارد بخش میشوند .آن وقت تفاوت را
کامال احساس میکنید .ما اینها را با اسالید نشان
میدهیم که در خارج هم نمیگذارند دانشجوی
پزشکی با شلوار تنگ یا دمپایی یا تیشرت و کاله
و جواهرآالت بیاید و وارد بخش شود .یک خانم یا
آقای پزشک باید پوشش مشخص و مرتب داشته
باشد .بجش را زده باشد ،گوشیاش همراهش باشد،
شلوارش اتوکشیده باشد ،کفشش تمیز و مرتب
باشد ،دهانش بو ندهد ،ادکلن شدید و تند نزند که
باعث تحریک آسم میشود و در یک کالم باید بلوغ
پزشکی پیدا کند .این جزئیات خیلی مهم است .من
روز اول به دانشجوهایم میگویم که جزء  30قرآن
را هر کسی خوب بخواند ،دو نمره تشویقی میگیرد.
این یعنی اهمیت دادن به قرآن .کسی که با خدا و
قرآن باشد ،هم کارش را درست انجام میدهد و هم
علمش را باال میبرد ،چون مریض را امانت الهی
میداند و کار خالف نمیکند و دنبال پول نمیرود.
در حال حاضر مسائل فرهنگی و اخالقی گمشده ما
در پزشکی است .البته در همه قسمتها ،نه فقط
در پزشکی .

کتاب جامع اورولوژی ایران؛ حاصل  20سال تالش پژوهشگران ایرانی

«جامع اورولوژی» ایران که در سال  1393بهعنوان اثر
برگزیده بیستوسومین جشنواره انتخاب کتاب سال
دانشگاهی انتخاب شد ،با مشارکت  116متخصص
ارولوژی ،در  43فصل تالیف شده و دکتر ناصر
سیمفروش،دکتراکبرنورعلیزاده،دکترمحمدحسین
سلطانی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور ،در تالیف این اثر مرجع پزشکی
همکاری داشتهاند .اورژانسهای اورولوژی ،ترومای
کلیه ،حالب ،مثانه ،درد حاد اسکروتوم در کودکان،
آناتومی خلف صفاق ،کلیهها و حالبها از دیدگاه
جراحی ،از مهمترین موضوعات بررسیشده در این
کتاباند .این اثر در ادامه به ارزیابی کلی بیماران

اورولوژیپرداختهومباحثمربوطبهپزشکیهستهای
و رادیوداروهای کلیوی ،اسکن طبیعی و کاربردهای
بالینی این روش را بررسی کرده است .دکتر ناصر
سیمفروش در مقدمه این کتاب نوشته است« :این
کتاب به لحاظ محتوا و نحوه نگارش و استفاده موثر از
تصاویر منحصربهفرد ،میتواند مرجع ارزشمند علمی
برای پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
باشد ».بخش مربوط به اورژانسهای اورولوژی ،رعایت
شیوههایبینالمللیتالیف،مطابقتمحتوایکتاببا
شرایط بومی و فرهنگ داخلی ،استفاده از مقاالتی که
توسط پژوهشگران ایرانی منتشر شده در کنار بررسی
متون خارجی و ...از امتیازهای ویژه این کتاب است.

 Uropracticeو  iurtcدو وبگاه فعال در زمینه
دانش اورولوژی هستند که توسط دکتر سیمفروش
و همکارانش در فضای مجازی فعالیت میکنند .به
گفته دکتر سیمفروش تعداد بازدیدکنندگان این
سایتهای علمی وابسته به مرکز اورولوژی و پیوند
کلیه ایران از خارج از ایران بهویژه از ایاالت متحده
آمریکا بیش از بازدیدکنندگان داخلی است و امکانات
متنوعیرادراختیاردانشجویان،اساتیدومحققانقرار
میدهد .از بخشهای جالب  ،Uropracticeبخش
آموزش مداوم جامعه پزشكي است .آموزش مداوم
جامعه پزشكي به آن دسته از فعاليتهاي آموزشي كه
جهت حفظ ،توسعه يا ارتقای دانش ،مهارت ،عملكرد
حرفهاي و ارتباطاتي كه يك پزشك (مشمول) در
ارائه خدمت به بيماران ،جامعه يا حرفه خود به كار
ميگيرد ،اطالق ميشود .محتواي آموزش مداوم
دانش و مهارتهایي است كه متخصصان فن بهعنوان
علوم پايه پزشكي ،اصول طب باليني و مراقبتهاي
پيشگيري شناسایي و مورد پذيرش قرار دادهاند
و در حال حاضر در سامانه آموزش الکترونیک
اورولوژی دروس مختلفی ازجمله آدرنال ،هیپرپالزی
خوشخیم پروستات ،درمانهای مداخلهای در درمان
هیپرپالزیخوشخیمپروستات،عفونتهایسیستم
ادراری ،درمانهای مدیکال و جراحی تومورهای بیضه
(سمینوما) ،درمانهای مدیکال و جراحی تومورهای

بیضه (نان سمینوم) ،مروری بر تومورهای غیرمهاجم
مثانه ،مروری بر تومورهای مهاجم مثانه ،کاربرد لیزر
درارولوژی،پیوندکلیه،ایتولوژی-اختالالتمتابولیک
و درمانهای مدیکال سنگهای ادراری ،درمانهای
اندوسکوپیک و پرکوتانئوس سنگهای ادراری،
درمانهای الپاراسکوپیک سنگهای ادراری ،آموزش
بیوپسی پروستات تحت گاید سونوگرافی ،اتیولوژی-
روشهای تشخیص و مرحلهبندی تومورهای کلیه،
درمانهای مداخلهای در تومورهای کلیه ،مروری بر
رفالکس ادراری در کودکان و افقهای نوین درمان
رفالکس ،اورولوژي پره ناتال ،مروری بر بیاختیاری
استرسی در خانمها و درمان مدیکال و جراحی آن
آشنایی با اصول یورودینامیک همراه با تصاویر و فیلم
مربوط به موضوع ارائه میشود .افرادی که این دوره
را به صورت آنالین میگذرانند ،این امکان را پیدا
میکنند که با ثبتنام در سایت در آزمون آنالین
شرکت کنند و با پاسخگویی به حداقل  %70سوالها
شایسته اخذ گواهی و  2امتیاز بازآموزی مدون
خواهند بود .از بخشهای جالب سایت مرکز اورولوژی
و پیوند کلیه ایران میتوان به بخشهای Case
 Presentationsو  Image Studyو ویدیوهای
آموزشی اشاره کرد که با جدیدترین محتوای آموزشی
ویژه دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران داخلی و
خارجی بهروز میشوند.
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گزارش

در�ره محایت از تولیدات داخیل یمگویند
اهایل فرهنگ و نه� ب

همه برای ایرانساخت
 فائـزه کـرمی 
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فرهنگسازی باید از دبستان و دانشگاه
و مردم کوچه و بازار آغاز شود

جشنواره ملی فرهنگی هنری
«ایران ساخت» با هدف
جریانسازی و تولید محتوا برای
فضای مجازی مرتبط با چرخه
تجاریسازی ،کارآفرینی و اقتصاد
دانشبنیان ،حمایت از خدمات و
تولیدات دانشبنیان ساخت ایران،
ساماندهی واردات بیرویه و
ارج نهادن به کاالها و محصوالت
ایرانی با کیفیت و همچنین کمک
به برجستهسازی نشان تجاری
کاالهای مرغوب ایرانی ،در
بخش ادبیات ،هنرهای تجسمی،
رسانههای دیداری و شنیداری،
رسانههای دیجیتال و ایده بازار از
ی ماه سال جاری برپا
 16تا  18د 
میشود .این جشنواره که به همت
ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری
و اقتصاد دانشبنیان معاونت
ی و با شعار «فناوری ایرانی،
علم 
کسبوکار ایرانی» برگزار میشود،
کمکم دارد اهالی فرهنگ و هنر
را که باید بار اصلی گفتمانسازی
در این حوزه را به دوش بکشند،
به میدان میآورد .آنچه در پی
میخوانید ،گفتههای سه چهره
برجسته حوزه فرهنگ و هنر است
در حمایت از «ایران ساخت».

داریوش ارجمند ،بازیگر
سینما ،تئاتر و تلویزیون،
درباره حمایت از تولیدات
دانشبنیان داخلی میگوید:
در ابتدای راه برای ترویج
فرهنگ استفاده از کاالی
تولید داخل باید بسترهای
فرهنگی در جامعه ایجاد شده و در این راستا
باید فرهنگسازیهای الزم انجام شود.
او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در حــال
حاضــر در تمــام دنیــا و بــرای تمامــی
محصــوالت تولیــدی موضــوع تبلیغــات
اهمیــت دارد و اجرایــی میشــود ،گفــت:
پــس از تولیــد یــک محصــول ابتــدا موضــوع
تبلیغــات آن مطــرح میشــود ،درحالیکــه
مــا در کشــور بایــد بــرای فــروش محصــوالت
تولیــد داخــل و دانشبنیــان در ابتــدا
فرهنگســازی کنیــم تــا جامعــه بــه
معنــای واقعــی موضــوع حمایــت از کاالی
دانشبنیــان تولیــد داخلــی را درک کــرده
و بعــد بــا آگاهــی کامــل خریــد کننــد.
ارجمنــد بــا تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد داخــل
و حمایــت از آن گفــت :موضــوع خریــد کاالی
ایرانــی و حمایــت از تولیــد دانشبنیــان بایــد
بهطــور کامــل بــرای مــردم در جامعــه تشــریح
شــود تــا آنهــا دقیقــا بداننــد کــه چــرا بایــد
از کاالی تولیــد کشــور خــود اســتفاده کننــد.
بســترهای فرهنگســازی موضــوع حمایــت از
تولیــد دانشبنیــان ایرانــی بایــد از دبســتان
تــا دانشــگاه و مــردم کوچــه و بــازار فراهــم
شــود و همــه بهطــور کامــل آگاه شــوند کــه
چــرا بایــد از تولیــدات داخلــی حمایــت و آن
را خریــد کننــد و جشــنواره «ایــران ســاخت»
بــه دنبــال تحقــق ایــن هــدف اســت.
ایــن بازیگــر پیشکســوت تئاتــر ،ســینما
و تلویزیــون گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
زمینههــای الزم بــرای اســتفاده از کاال و
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تولیــد داخلــی در میــان مــردم کشــور مــا
وجــود دارد ،بــا فرهنگســازی مــا میتوانیــم
بهســرعت بــه ســمت حمایــت از کاالی
دانشبنیــان داخلــی گام برداریــم.

جشــنواره «ایـران ســاخت» در خدمــت
آینــدگان ایــن رسزمیــن اســت

اکبــر نبــوی ،دبیــر تخصصــی
رســانههای دیــداری و
شــنیداری جشــنواره «ایــران
ســاخت» ،هــدف از برگــزاری
«ایــران ســاخت» را کمــک
بــه ترویــج و تشــویق مصرف
کاالی ســاخت داخــل در
جامعــه ایرانــی دانســت و گفــت :ضــرورت
برگــزاری «ایــران ســاخت» تنهــا محــدود بــه
زمــان حــال نیســت ،بلکــه نگاهــی بــه وضعیت
کنونــی کشــور و زندگــی فــردی و اجتماعــی
افــراد ،ضــرورت برگــزاری ایــن جشــنواره
بــرای آینــدگان را مشــخص میکنــد.
ســالیانی کــه تحریمهــا بهشــدت علیــه
کشــور مــا اعمــال شــد ،نشــان داد اگــر ایــران
تنهــا کشــور متکــی بــه منابــع زیرزمینــی
خود باشد ،نمیتواند پیشرفت کند.
نبـــوی بـــا بیـــان اینکـــه روی آوردن بـــه
دســـتیابی فناوریهـــا و دوری از اقتصـــاد
نفت ــی راه ــی ب ــرای گری ــز از ای ــن ش ــرایط
اســـت ،گفـــت :در ایـــن صـــورت ایـــران در
بازارهـــای منطقـــه و جهانـــی حرفـــی بـــرای
گفتـــن خواهـــد داشـــت .پـــس برگـــزاری
ایـــن رویـــداد نیـــاز بـــه اراده ملـــی در
همـــه افـــراد دارد تـــا بـــا کمـــک یکدیگـــر
از اقتص ــاد متک ــی ب ــه نف ــت خ ــارج ش ــویم.
زیـــرا همانطـــور کـــه میدانیـــم ،ذخایـــر
نفتـــی محـــدود اســـت و زمانـــی بـــه پایـــان
میرســـد .بنابرایـــن بایـــد از همیـــن لحظـــه
زمینـــه را بـــرای ورود و ارائـــه توانمندیهـــا
در کشـــور فراهـــم کنیـــم تـــا در آینـــده
آســـیبی متوجـــه فرزندانمـــان نشـــود.
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دبیــر تخصصــی رســانههای دیــداری و
شــنیداری «ایــران ســاخت» ،همچنیــن
گفــت :درواقــع «ایــران ســاخت» کمــک
میکنــد تــا تولیــد و مصــرف کاالی بــا
کیفیــت ایرانــی جــدی گرفتــه شــود؛ کاالیــی
کــه بتوانــد خواســته مصرفکننــده داخلــی را
رفــع و بــازار آن را گســترش دهــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث مربــوط بــه
پیگیــری اقتصــاد دانشبنیــان ماموریــت
ذاتــی معاونــت علمــیاســت ،گفــت :معاونــت
علمــیو فنــاوری ریاســت جمهــوری مکانــی
بــرای رونــق اقتصــاد دانشبنیــان اســت،
بنابرایــن ایــن معاونــت از تمــام ظرفیتهــای
کشــور بــرای تحقــق ایــن هــدف اســتفاده
میکنــد ،کــه «ایــران ســاخت» نیــز یکــی از
ایــن برنامههاســت.
دبیـــر تخصصـــی رســـانههای دیـــداری و
شـــنیداری «ایـــران ســـاخت» دربـــاره داوران
بخشهـــای مختلـــف جشـــنواره «ایـــران
س ــاخت» گف ــت :در بخ ــش مس ــتند مجی ــد
مجیـــدی ،ا ُ ُرد عطارپـــور ،حامـــد شـــکیبانیا،
تاجبخـــش فناییـــان و محمـــود شـــیخ
زینالدیـــن داوری آثـــار را انجـــام میدهنـــد.
در بخ ــش فیل ــم کوت ــاه احمدرض ــا دروی ــش،
احمـــد مرادپـــور ،رامیـــن حیـــدری فاروقـــی،
مهـــدی یـــادگاری و محمـــد صاحبـــکار
خراســـانی داوری آثـــار را انجـــام خواهنـــد
داد .در بخـــش برنامههـــای تلویزیونـــی
رضـــا پورحســـین ،مجیـــد زینالعابدیـــن
و مهـــدی الیاســـی داوری آثـــار را انجـــام
میدهنـــد .در بخـــش شـــنیداری نیـــز اکبـــر
رضای ــی ،عل ــی س ــیفی ،حمیدرض ــا ولی ــان و
علـــی وطنـــی آثـــار را داوری میکننـــد .در
بخ ــش پویانمای ــی نی ــز محمدرض ــا سرش ــار،
محمدامی ــن همدان ــی و به ــرام عظیم ــی داور
هســـتند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره «ایــران
ســاخت» رویــدادی اســت کــه بایــد همــواره
زنــده نگــه داشــته شــود ،گفــت :درواقــع

«ایــران ســاخت» فرصتــی بــرای جلوگیــری
از فقــر و تعطیلــی کارگاههــا و کارخانجــات
ایرانــی در آینــده کشــور اســت و نگاهــی بــه
کارخانجــات فعــال در گذشــته کــه اکنــون
تعطیــل شــدهاند ،نشــان میدهــد مصــرف
کاالی غیرایرانــی عــاوه بــر اینکــه تعــداد
زیــادی از هموطنانمــان را بــیکار کــرده
اســت ،اگــر ادامــه یابــد ،فقــر بــرای همــه را
بــه دنبــال دارد.

حامیــت از کاالهــای دانشبنیــان
ایرانــی نیــاز بــه یــک همــت و غیــرت
ایرانــی دارد

جعفـــر ابراهیمی(شـــاهد)،
نویســـنده و شـــاعر
کشـــورمان ،درخصـــوص
نحـــوه حمایـــت از
محصـــوالت باکیفیـــت و
ایرانـــی
دانشبنیـــان
راهانـــدازی
گفـــت:
کانالهـــای تخصصـــی تلویزیونـــی یـــا
مجـــازی میتوانـــد بـــه برندســـازی و تبلیـــغ
درس ــت محص ــوالت و کااله ــای دانشبنی ــان
ایرانی کمک کند.
او ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اس ــتفاده از فض ــای
مجـــازی در تبلیـــغ محصـــوالت دانشبنیـــان
ایرانـــی موثـــر اســـت ،گفـــت :شـــبکههای
مجـــازی ماننـــد شمشـــیر دو لبـــه هســـتند
ک ــه بای ــد در کن ــار مزیتهای ــی ک ــه دارن ــد،
بــه مضــرات آنهــا نیــز توجــه شــود و نبایــد
در اس ــتفاده از ای ــن فضاه ــا زی ــادهروی ش ــود.
برگـــزاری جشـــنوارههایی همچـــون
جش ــنواره «ای ــران س ــاخت» ،نوع ــی اخط ــار
و هشـــدار بـــا خـــود بـــه همـــراه دارد ،و
آن ایـــن اســـت کـــه متوجـــه خطرهـــای
فضاهـــای مجـــازی باشـــیم و صدمههایـــی
ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــه دنی ــای فرزندانم ــان
وارد آورد .و اینکـــه میتـــوان بـــا ارائـــه
راهکارهای ــی در ای ــن زمین ــه ،می ــزان خطره ــا

و صدمههـــای احتمالـــی را پاییـــن آورد.
مـــا در زمانـــهای زندگـــی میکنیـــم کـــه
ناگزیـــر از بهرهگیـــری اینترنـــت و فضاهـــای
مجـــازی هســـتیم و چـــه بخواهیـــم و چـــه
نخواهیـــم ،درگیـــر ایـــن موضـــوع شـــدهایم
کـــه ایـــن موضـــوع در بزرگترهـــا ،کـــودکان
و نوجوانـــان وجـــود دارد و همـــه مـــا
بهخوبـــی از خطرهـــای فضاهـــای مجـــازی
کموبیـــش اطـــاع داریـــم .بـــه همیـــن
دلیـــل هرکســـی بایـــد بـــه ســـهم خـــود
بکوشـــد تـــا ایـــن خطرهـــا و صدمههـــا
را بـــه حداقـــل برســـاند و از طـــرف دیگـــر
بتوان ــد به ــره حداکث ــری ب ــه ش ــکل اصول ــی
و درس ــت نی ــز از ای ــن فضاه ــا داش ــته باش ــد.
جش ــنواره «ای ــران س ــاخت» نی ــز ب ــا ه ــدف
جریانســـازی و تولیـــد محتـــوا بـــرای ایـــن
شـــبکهها مســـئولیت مهمـــیدارد.
ایـــن شـــاعر و نویســـنده کشـــورمان دربـــاره
اهمیـــت برگـــزاری جشـــنواره «ایـــران
س ــاخت» گف ــت :احس ــاس میکن ــم ،حرک ــت
خ ــوب و مبارک ــی اس ــت و ج ــای آن تاکن ــون
در کش ــورمان خال ــی ب ــوده اس ــت .ب ــه نظ ــر
مـــن برگـــزاری چنیـــن جشـــنوارههایی
میتوانـــد روح تولیـــد کاالی دانشبنیـــان
و باکیفی ــت ایران ــی را در کش ــور زن ــده کن ــد.
ایجـــاد کلیدواژههایـــی در اینگونـــه
مطال ــب ک ــه ک ــودک و نوج ــوان خواس ــته ی ــا
ناخواســـته وارد فضاهـــای فرهنگـــی و ادبـــی
هنـــری بشـــود نیـــز موثـــر اســـت؛ همـــان
کارهایـــی کـــه برخـــی از دشـــمنان فرهنـــگ
ایرانـــی اســـامی مـــا میکننـــد و بـــا
ترفندهای ــی نوجوان ــان را وارد وبس ــایتهایی
میکننـــد کـــه مـــورد نظـــر آنهاســـت.
بـــه اعتقـــاد ابراهیمـــی ،حمایـــت از
کاالهـــای دانشبنیـــان ایرانـــی نیـــاز بـــه
یـــک همـــت و غیـــرت ایرانـــی دارد کـــه
برگـــزاری جشـــنوارههایی همچـــون «ایـــران
ســـاخت» میتوانـــد بـــه ایـــن حمایتهـــا
رنگوبویـــی متفـــاوت دهـــد.
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مرضیه سنوئی محصل پیش از
اینکه شرکت خود را تاسیس کند،
سالها تجربه کار در کارخانههای
مختلف را داشته است ،اما
نارضایتی از محیطهای کاری و
عالقه به گیاهان دارویی سبب
میشود شغل ثابت خود را رها
کند و شرکت دانشبنیان اکسیر
گل سرخ را در استان خراسان
رضوی تاسیس کند؛ شرکتی که
برای هر بخشی ساز و کار مکتوب
دارد و خیلی دقیق ،بابرنامه و
قانونمند پلهپله به پیش میرود.

 شــرکت اکســیر گل ســرخ از چه ســالی
تاســیس شــد و در چــه حوزههایــی
فعالیــت میکنــد؟
مــا ایــن شــرکت را در ســال  84بــا هــدف کمک
بــه ســامت مــردم تاســیس کردیــم .در ایــن
شــرکت فرآوردههــای گیاهــی دارویــی و کامــا
طبیعــی ســاخته میشــود کــه هــم در مــواد
دارویــی و هــم در مــواد آرایشــی – بهداشــتی
از آنهــا اســتفاده میکننــد .محصــوالت
مــا میتوانــد جایگزیــن خوبــی بــرای مــواد
شــیمیایی باشــد کــه روی ســامت مــردم اثــر
ســوء دارد .ایــن محصــوالت کامــا طبیعــی و
اســتخراج شــده از گیاهــان دارویــی هســتند .ما
اســانسها و عصارههایــی تولیــد میکنیــم کــه
بهعنــوان طعمدهنــده مــواد غذایــی اســتفاده
میشــود مثــا در لبنیــات .بعضــی عصارههــای
خوراکیمــان هــم بــرای مــواد غــذای پروتئینــی
مثــل سوســیس ،کالبــاس ،همبرگــر و انــواع
سـسها کاربــرد دارد .همچنیــن عصارههایــی را
بــرای مــواد آرایشــی مثل صابــون ،کرم و شــامپو
مــورد اســتفاده قــرار میدهیــم .از عصارههــای
دارویــی تولیــد شــرکت اکســیر گل ســرخ نیــز
بــرای ســاخت داروهــای گیاهــی اســتفاده
میشــود.
 چطــور شــد کــه بــه فکــر تاســیس
شــرکت افتادیــد؟
مــن پیــش از ایــن تجربــه کار در چندیــن
کارخانــه را داشــتم و آنجــا متوجــه ایــن
مطلــب شــدم کــه نــگاه برخــی مدیــران عامل و
مدیــران بخشهــای مختلــف کارخانــه نســبت
بــه خانمهــا نــگاه خوبــی نیســت .بــه ایــن
فکــر افتــادم کــه خــودم شــرکتی را تاســیس
کنــم و بتوانــم از تعــدادی از خانمهــا حمایــت
و برایشــان ایجــاد شــغل کنــم .از آنجــا کــه
شــیمی خوانــدهام و بســیار عالقهمنــد بــه
گیاهــان دارویــی بــودم ،شــرکت اکســیر گل
ســرخ را تاســیس کــردم.
 ســرمایه اولیــه را چطــور تامیــن
کردیــد؟
سرآمد /شماره سیام /آذر نود و پنج 37

در ابتــدای کار ســرمایه خاصــی نداشــتیم و از
کمکهــا و حمایتهــای پــارک بهرهمنــد
شــدیم .براســاس طــرح فناورانـهای که داشــتیم،
در مرکــز رشــد پذیرفتــه شــدیم و آنهــا هــم
بهصــورت پلکانــی ،ســی میلیــون تومــان در
اختیــار مــا گذاشــتند و دســتگاه ســاختیم.
کمکــم توانســتیم از محــل فروشــمان درآمــد
کســب کنیــم و بــا اعتبــاری کــه بــه دســت
آورده بودیــم ،وام گرفتیــم .پــس از چهــار ســال
کــه طــرح تجــاری شــد ،دیگــر محیــط کوچــک
پــارک جوابگــوی نیازهایمــان نبــود .بــه همیــن
دلیــل در شــهرک صنعتــی تــوس محلــی را
خریــداری کردیــم و مســتقر شــدیم.
 چطــور توانســتید بــازار فــروش پیــدا
کنیــد؟ مزیتهــای رقابتــی شــما چــه
بــود؟
بزرگتریــن مشــکل هــر شــرکتی فــروش
اســت و شــرکتی میتوانــد در بــازار بــه حیــات
خــود ادامــه دهــد کــه هــم کیفیــت باالیــی
داشــته باشــد و هــم محصولــش را بــا قیمــت
رقابتــی عرضــه کنــد .تــاش و جدیــت هــم
کــه چاشــنی کار شــود ،شــرکت میتوانــد بــه
موفقیــت برســد .مــا هــم توانســتیم بــا قیمــت
رقابتــی و کیفیــت بــاال بخشــی از بــازار را
بهدســت آوریــم.
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 شــما در ایــن شــرکت دانشبنیــان
چــه مشــکالتی داریــد کــه شــرکت
تولیــدی معمولــی بــا آنهــا مواجــه
نیســت؟
یــک شــرکت دانشبنیــان بــرای همــه ابــزار
تولیــد و فــروش خــود برنامــه دارد .از آن
مهمتــر طــرح توســعه اســت؛ چیــزی کــه در
شــرکتهای دانشبنیــان روی آن بســیار
تاکیــد دارنــد .ایــن دســت شــرکتها تــاش
دارنــد هــر ســال محصولــی فناورانــه تولیــد و به
بــازار عرضــه کننــد کــه حرفی نو داشــته باشــد،
امــا شــرکتهایی کــه رویکــرد دانشبنیــان
ندارنــد ،تولیــد خــود را بهصــورت ســنتی انجــام
میدهنــد کــه در حــال حاضــر موردپســند
جامعــه نیســت.
 شــما پیــش از ایــن شــغل ثابــت در
کارخانــه داشــتید و بــرای تاســیس
شــرکت خــود شــغلتان را رهــا کردیــد.
نگــران نبودیــد بــا بــه نتیجــه نرســیدن
کار شــرکت متضــرر شــوید؟
طبیعتــا در ابتــدای کار خالءهــا و مشــکالتی
وجــود داشــت ،امــا زمانــی کــه عشــق و عالقــه
بــه کار وجــود داشــته باشــد و تجربــه و اعتمــاد
بــه نفــس کافــی هــم ضمیمــه شــود ،در هــر
کاری میشــود بهخوبــی پیــش رفــت و مــن

هــم خوشــبختانه از ایــن فاکتورهــا بیبهــره
نبــودم.
 پیــش از ایــن گفتیــد کــه در برخــی
کارخانههــا رفتارهــای مناســبی از ســوی
مدیــران نمیدیدیــد .آیــا از وقتــی
مدیرعاملــی شــرکت اکســیر گل ســرخ را
بــر عهــده داریــد ،رفتــار تبعیضآمیــزی
مشــاهده کردهایــد؟
اولیــن نیروهــای شــرکت ،دخترهــای خــودم
بودنــد و نیروهــای بعــدی کــه بــه جمــع مــا
اضافــه شــدند هــم حکــم بچههــای خــودم را
داشــتند .خوشــبختانه چــون ســنم باالســت و
حکــم مــادر بســیاری از بچههــا را دارم ،همــه
بــه مــن احتــرام میگذارنــد .بنابرایــن در ایــن
مــدت مشــکلی نداشــتم.
 چــه ســاز و کاری بــرای جــذب نیــرو
داریــد؟ مشــکل مهاجــرت نیــروی
انســانی هــم داشــتهاید؟ اینکــه بــه
شــرکتهای بزرگتــر برونــد یــا بــه
خــارج از کشــور مهاجــرت کننــد؟
مــا بــرای هر قســمتی ســاز و کار مکتــوب داریم
و بــرای انتخــاب نیــرو هم .افــراد متقاضــی مورد
ســنجش قــرار میگیرنــد و بــا آنهــا مصاحبــه
میشــود .پــس از آن یــک مــاه هــم بــه شــکل
آزمایشــی مشــغول میشــوند .خوشــبختانه
بهنــدرت پیــش آمــده کــه کســی پــس از
طــی کــردن دوره یــک ماهــه مناســب شــناخته
نشــود .در اصــل آنهایــی مانــدگار میشــوند
کــه میتواننــد خودشــان را بــا محیــط ایــن
شــرکت وفــق دهنــد .مــا بــه صــورت مرتــب بــا
نیروهــا گفتمــان داریــم و رفتــاری کــه بــا آنهــا
میشــود و امکانــات مالــی کــه در اختیارشــان
قــرار میگیــرد ،زمین ـهای را فراهــم کــرده کــه
کمتــر کســی بــه خاطــر نارضایتــی مجموعــه را
تــرک کنــد.
 در حــال حاضــر چــه مشــکالتی داریــد
و میخواهیــد در چــه زمینههایــی بــه
شــما توجــه بیشــتر شــود؟
در حــال حاضــر مشــکل خاصــی حــس

نمیکنــم .در هــر حــال حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان اتفــاق خوبــی اســت؛
حــاال چــه ایــن کمــک مــادی باشــد و چــه
معنــوی .خوشــبختانه بــه مــا هــم از ایــن بابــت
کمــک شــده اســت و در مقاطــع مختلــف مــورد
حمایــت قــرار گرفتهایــم .حــدود یــک مــاه قبــل
از طــرف اســتانداری از مــن درخواســت کردنــد
کــه در شــورای اداریشــان شــرکت کنــم و
صحبتــی داشــته باشــم بهعنــوان شــرکتی
کــه توانســته اقتصــاد مقاومتــی را عملــی کنــد.
ایــن حضــور مــن در مقابــل مســئوالن اســتان
و مــورد تشــویق قــرار گرفتــن ،باعــث مطــرح
شــدن برنــد مــن میشــود .آن زمــان هم کــه در
پــارک علم و فنــاوری مســتقر بودیم ،مســئوالن
بــرای بازدیــد از شــرکت مــا میآمدنــد و همیــن
حمایتهــا موجــب شــده کــه مــا بتوانیــم رشــد
کافــی داشــته باشــیم .یکــی از دالیــل توجــه
همیشــگی مســئوالن بــه ایــن شــرکت پایبندی
بــه قوانیــن و کیفیــت بــاالی محصــوالت اســت؛
مــا همیشــه در زمینــه پرداخــت مالیــات ،بیمــه
کــردن کارکنــان ،اخــذ مجوزهــای الزم بــرای
تولیــد محصــول و ...توجــه الزم را داشــتهایم.
از طرفــی صادقانــه زحمــت کشــیدهایم و اگــر
بنابــر طــرح توجیهــی کــه ارائــه دادیــم ،وامــی
دریافــت کردهایــم ،وام را در همــان راه خــرج
کردهایــم و بــه فکــر جمــع کــردن ســود بیشــتر
بــرای خــود نبودهایــم.
 دوری از پایتخــت بــرای شــما چــه
مشــکالتی را بهوجــود آورده اســت؟
مــا برای ســاخت هــر محصولــی باید از ســازمان
غــذا و دارو مجــوز بگیریــم و ایــن پروســه بــرای
مــا کــه در تهــران مســتقر نبودیــم ،خیلــی
ســخت و نفسگیــر و هزینهبــر بــوده اســت .از
آنجــا کــه بــه دلیــل قــرار گرفتــن کارخانــه در
شهرســتان مــا را کمتــر میشــناختند ،گرفتــن
هــر پروانــه چیــزی در حــدود یــک ســال طــول
کشــیده ،در حالــی کــه شــرکتهای مســتقر
در پایتخــت بســیار راحتتــر و ســریعتر
مجوزهــای الزم را دریافــت میکننــد.
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اواخـــر مهـــر مـــاه  95بـــا اعـــام برنـــدگان
جایـــزه نوبـــل در ســـال  2016در رشـــتههای
گوناگــون علمــی ،نامــی از مســلمانان در میــان
برن ــدگان ندیدی ــم .البت ــه در ای ــن ارزیاب ــی م ــا
بـــه برنـــدگان نوبـــل در رشـــتههای علمـــی
(فیزیـــک ،شـــیمی ،فیزیولـــوژی :پزشـــکی)
توجـــه داریـــم و نـــه الزامـــا برنـــدگان همـــه
جوای ــز نوب ــل ،چراک ــه اعط ــای جوای ــز نوب ــل در
زمین ــه صل ــح و ادبی ــات طبیعت ــا ب ــا معیاره ــا
و مالحظاتـــی غیـــر از مالحظاتـــی کـــه در
علـــم مدنظـــر اســـت ،صـــورت میگیـــرد کـــه
در ایـــن یادداشـــت بنـــا بـــر داوری در مـــورد
آن جوایـــز نداریـــم .از ســـوی دیگـــر جوایـــزی
ماننـــد فیلـــدز در ریاضیـــات (از ســـال )1936
و والســـتون از ســـوی انجمـــن زمینشناســـی
انگلیــس از  1831و جایــزه کرافــورد (از )1982
از ســوی آکادمــی علــوم ســلطنتی ســوئد ،هــر
چهـــار ســـال یـــک بـــار در زمینههـــای علـــوم
زمیـــن ،پزشـــکی ،کیهانشناســـی و علـــوم
زیســتی ،بــا مــاک و معیارهایــی ماننــد جایــزه
نوبـــل اهـــدا میشـــود .نـــام دریافتکننـــدگان
جایزههـــای درجـــه یـــک علمـــی بیشـــتر
غیرخاورمیانـــهای و غیرمســـلمان اســـت.
اس ــتثنائا ن ــام چه ــار مس ــلمانان و مس ــلمانزاده
ســـاکن و بـــا تابعیـــت کشـــورهای غربـــی و
صنعتـــی پیشـــرفته در میـــان ایـــن نامهـــا
دیـــده میشـــود .بررســـی برنـــدگان جوایـــز
نوبـــل علمـــی از  1901تـــا  2016نشـــان
میدهـــد کـــه  %97جوایـــز نوبـــل علمـــی
بـــه  10کشـــور اول پیشـــرفته داده شـــده
اســـت .در مـــورد جایـــزه فیلـــدز (برتریـــن
جای ــزه علم ــی در ریاضی ــات) ط ــی  80س ــال
گذشـــته ،بیشـــترین جایزههـــا را دانشـــمندان
آمریـــکا بـــا ( 14جایـــزه) و بعـــد فرانســـه (12
جایـــزه) بردهانـــد و جمعـــا  46جایـــزه از کل
 60جایـــزه بـــه  6کشـــور پیشـــرفته صنعتـــی
مربـــوط اســـت .از ســـال  1901تـــا کنـــون
فق ــط اس ــتاد دکت ــر عبدالس ــام ،مس ــلمانزاده
پاکس ــتان ول ــی تبع ــه انگلی ــس و مش ــغول ب ــه

کار در انگلیــس و ایتالیــا ،در ســال  1979برنــده
نوب ــل فیزی ــک ،اس ــتاد دکت ــر احم ــد حس ــن
ـل ،ش ــیمیدان مصریتب ــار آمریکای ــی ،در
زوي ـ 
ســـال  1999و اســـتاد دکتـــر عزیـــز ســـنجر،
شـــیمیدان ترکتبـــار آمریکایـــی ،در ســـال
 2015برنـــده جایـــزه نوبـــل شـــدهاند .از 60
نف ــر برن ــده م ــدال فیل ــدز در ریاضی ــات تنه ــا
ی ــک نف ــر (اس ــتاد دکت ــر مری ــم میرزاخان ــی)
ایرانیتبـــار و مســـلمانزاده و اکنـــون تبعـــه
آمریکاســـت.
نگاهـــی اولیـــه بـــه ایـــن آمـــار نشـــان
میدهـــد کـــه در دریافـــت جوایـــز درجـــه
ی ــک علم ــی ،در ح ــدود بی ــش از ی ــک ق ــرن
گذشـــته مســـلمانان ســـردمدار نبودهانـــد.
اگـــر بخواهیـــم بـــه چرایـــی ایـــن موضـــوع
بپردازیـــم ،بیگمـــان بایـــد فاکتورهـــا و
عوامـــل متعـــددی را بررســـی کنیـــم ،کـــه
از آن میـــان بایـــد امنیـــت ،آرامـــش و آزادی
عمـــل در صـــدر دالیـــل و عوامـــل در نظـــر
گرفتـــه شـــوند .ولـــی اگـــر یکـــی از عوامـــل
اولی ــه در ای ــن زمین ــه ،بودج ــه پژوهش ــی در
نظـــر گرفتـــه شـــود ،تـــا پایـــان ســـال 2014
بیش ــترین درص ــد بودج ــه از تولی ــد ناخال ــص
داخلـــی بـــه ترتیـــب مربـــوط بـــه کشـــور
کـــره جنوبـــی (بـــا  )%4.3و رژیـــم اشـــغالگر
ق ــدس (ب ــا  )%4.1و بع ــد ب ــه ترتی ــب ژاپ ــن،
فنالن ــد ،س ــوئد ،دانم ــارک ،تای ــوان و اتری ــش
(همگـــی بیـــش از  )%3و ســـوییس و آلمـــان
ت ــا رتب ــه ده ــم اس ــت .جال ــب اس ــت ک ــه در
می ــان ای ــن  10کش ــور اول 6 ،کش ــور اروپای ــی
و بقیـــه غیراروپایـــی هســـتند .در میـــان 10
کشـــور دوم در ایـــن فهرســـت هـــم نـــام
چی ــن و س ــنگاپور (بهعن ــوان دو کش ــور غی ــر
اروپایـــی) بـــه چشـــم میخـــورد .البتـــه اگـــر
بخواهیـــم دنبـــال کشـــورهای مســـلمان در
ایـــن فهرســـت بگردیـــم ،بایـــد تـــا رتبـــه 34
(مال ــزی) و ( 35ترکی ــه) ب ــه پایی ــن فهرس ــت
ن ــگاه بیندازی ــم .و بع ــد ب ــه مراک ــش در رتب ــه
 ،45مصـــر در رتبـــه  48و تونـــس در رتبـــه
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 49میرســـیم .بنابرایـــن در فهرســـت 50
کش ــور اول فق ــط ن ــام  5کش ــور مس ــلمان از
رتب ــه  34ب ــه بع ــد مش ــاهده میش ــود .ای ــن
کشــور تنهــا کشــور خاورمیان ـهای در ایــن 50
کش ــور اول اس ــت .بع ــد از آن ام ــارات متح ــده
عرب ــی در رتب ــه  56و قط ــر در رتب ــه  60ای ــن
فهرســـت ،بهعنـــوان کشـــورهای بـــا رتبـــه
ب ــاال در خاورمیان ــه (و البت ــه مس ــلمان) تلق ــی
میشـــوند ،و بعـــد از آنهـــا نـــام کشـــورهایی
مانن ــد پاکس ــتان و عربس ــتان و البت ــه کش ــور
م ــا در رتب ــه  80ب ــه چش ــم میخ ــورد .ش ــاید
ای ــن ش ــاخص مه ــم ب ــرای می ــزان توج ــه (در
جهـــت ســـرمایهگذاری) کشـــورهای دنیـــا
و ارزیابـــی جایـــگاه کشـــورهای مســـلمان
در ایـــن ردهبنـــدی بتوانـــد گویـــای یکـــی از
جنبهه ــای نح ــوه فراه ــم ک ــردن ام ــکان کار
بـــرای دانشـــمندان باشـــد.
حـــال اگـــر بـــه شـــاخص تولیـــد علـــم
(مثـــا شـــاخص  )SJRنظـــری بیندازیـــم،
در یـــک بـــازه  20ســـاله از  1996تـــا ،2015
در فهرســـت  22کشـــور اول از آمریـــکا (در
رتبـــه  )1تـــا ایـــران (در رتبـــه  )22فقـــط
کشـــورهای ترکیـــه (در جایـــگاه بیســـتم) و
ایـــران کشـــورهای مســـلمان هســـتند .حـــال
اگ ــر تع ــداد ارجاعه ــا ب ــه مق ــاالت در همی ــن
ردهبن ــدی تولیدکنن ــدگان مق ــاالت علم ــی در
نظـــر گرفتـــه شـــود ،وضـــع کمـــی ســـختتر
میشـــود و در میـــان  40کشـــور اول فقـــط
ترکیـــه در رتبـــه  26و ایـــران در رتبـــه 37
بهعنـــوان کشـــورهای مســـلمان قـــرار دارنـــد.
ب ــر اس ــاس آم ــار موج ــود ب ــه نظ ــر میرس ــد
ک ــه دانش ــمندان ایران ــی ب ــا کمتری ــن بودج ــه،
بیشـــترین بهـــرهوری را نشـــان دادهانـــد،
چراکـــه بـــا وجـــود صـــرف بودجههایـــی
بهمراتـــب کمتـــر از بســـیاری از کشـــورهای
بـــزرگ و کوچـــک مســـلمان ،از نظـــر تولیـــد
علـــم و ارجـــاع بـــه مقـــاالت علمـــی کشـــور
مـــا بـــا همیـــن تـــاش دانشـــمندان داخـــل
کشـــور ،طـــی  20ســـال گذشـــته رده دوم در
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میـــان کشـــورهای مســـلمان را دارد .البتـــه
بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه ه ــم توج ــه کنی ــم ک ــه
مراک ــز علم ــی و پژوهش ــی کش ــور ترکی ــه در
تمام ــی ای ــن س ــالها ،نس ــبت ب ــه همتای ــان
ایرانـــی خـــود ،از ارتبـــاط بینالمللـــی علمـــی
بهمراتـــب گســـتردهتر و آســـانتری بـــا
مراکــز درجــه یــک علمــی و پژوهشــی دنیــای
پیش ــرفته برخ ــوردار بودهان ــد و ای ــن موض ــوع
بیگمـــان بـــه کمـــک تســـهیل توســـعه
علـــم در ترکیـــه و تولیـــد علـــم بهمراتـــب
ســـهلتر (نســـبت بـــه ایـــران) آمـــده اســـت.
بعضـــی از کشـــورهای مســـلمان ماننـــد
مالـــزی و ترکیـــه بـــا درک مناســـبتری بـــه
فراین ــد تولی ــد عل ــم توج ــه دارن ــد و در کن ــار
کشـــورهای دیگـــر آســـیایی ماننـــد ژاپـــن،
چیـــن ،ســـنگاپور ،تایـــوان و جمهـــوری کـــره
در جه ــت حرک ــت ب ــه س ــوی کس ــب جای ــگاه
فاخـــر علمـــی و درنهایـــت کســـب جوایـــز
درجـــه اول علمـــی از ســـوی گـــروه جدیـــدی
از کشـــورها (احتمـــاال از گـــروه کشـــورهای
یادشـــده) در دهههـــای بعـــد باشـــیم.
دانش ــمندان کش ــور م ــا ب ــا ای ــن ت ــوان ب ــاال و
بهـــرهوری فوقالعـــاده کـــه عمـــا بـــا چنیـــن
امکانـــات انـــدک و انـــواع محدودیتهـــای
تحریمـــی و غیـــره چنیـــن در تولیـــد علـــم و
کســـب آبـــرو بـــرای ایـــران تـــاش کردهانـــد،
قابـــل ســـتایشاند .اســـتحقاق ایـــران و
مس ــلمانان ب ــرای حرک ــت قافل ــه تولی ــد عل ــم
بســـیار بیـــش از آن چیـــزی اســـت کـــه در
دههه ــای اخی ــر ب ــدان پرداخت ــه ش ــده اس ــت.
در کشـــور مـــا طـــی پنـــج ســـال گذشـــته
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــه دلیـــل
وضعیـــت رکـــود کاهـــش یافتـــه اســـت (از
حـــدود  570میلیـــارد دالر در ســـال 1390
بـــه حـــدود  350میلیـــارد دالر در ســـال
 .)1395درضمـــن در کشـــور مـــا درصـــد
اختصـــاص بودجـــه آموزشـــی در آمارهـــا
ح ــدود  %5از تولی ــد ناخال ــص داخل ــی ذک ــر
شـــده ،و بودجـــه پژوهشـــی از حـــدود %0.8

از بودج ــه ناخال ــص داخل ــی در س ــال 1390
ب ــه ح ــدود کمت ــر از  %0.3در س ــال ج ــاری
( )1395رســـیده اســـت .ایـــن موضـــوع
نشـــان میدهـــد کـــه اساســـا جایگاهـــی
بـــرای پژوهـــش در نظـــر گرفتـــه نشـــده
اس ــت (ه ــم از دی ــد می ــزان درص ــد س ــهم از
تولیــد ناخالــص داخلــی و هــم از دیــد مبلــغ
تخصیصیافتـــه بـــه بودجـــه پژوهشـــی :از
حـــدود  4.5میلیـــارد دالر در ســـال 1390
بـــه حـــدود  1میلیـــارد و ششـــصد میلیـــون
دالر در ســـال  .)1394درضمـــن درصـــد

مقایســـه شـــود).
از ســـوی دیگـــر شـــورای عالـــی عتـــف در
ســـالهای اخیـــر (بهویـــژه در چهـــار ســـال
اخیـــر) از دیـــد پژوهشگـــران و اعضـــای
هیئ ــت علم ــی کش ــور (مانن ــد نگارن ــده ای ــن
یادداشـــت) بیشـــتر محـــل توزیـــع بعضـــی
از بودجههـــای پژوهشـــی بـــه بعضـــی از
پروپوزالهـــای پژوهشـــی (کـــه عنـــوان
طرحهـــای کالن ملـــی داشـــتهاند و ایـــن
«کالن مل ــی بودنش ــان» نی ــز در هم ــان ش ــورا
تاییـــد شـــده) بـــوده اســـت .ایـــن شـــورا بـــا

س ــهم پژوه ــش ب ــه آم ــوزش از ح ــدود %14
در ســـال  1390بـــه حـــدود  %8در ســـال
 1394رســـیده اســـت .ایـــن آمـــار بهخوبـــی
نمایانگـــر نحـــوه نگـــرش و اهمیتـــی اســـت
کـــه مـــا اوال بـــه موضـــوع دانـــش (پژوهـــش
و آمـــوزش) بـــا توجـــه بـــه میـــزان تولیـــد
ناخالـــص داخلـــی خودمـــان میدهیـــم ،و از
ســـوی دیگـــر نشـــان میدهـــد کـــه ســـهم
(نســـبت) پژوهـــش بـــه آمـــوزش چگونـــه
در کشـــور مـــا تنظیـــم میشـــود( .و ایـــن
موضـــوع میتوانـــد بـــا جهـــان توســـعهیافته

وضعـــی کـــه در دهـــه اخیـــر فعالیـــت کـــرده
اس ــت ،کمت ــر جای ــگاه سیاســتگذاری کالن و
موث ــر ب ــرای هدای ــت پژوهشه ــای راهب ــردی
و مـــرز دانشـــی و کاربـــردی در کشـــور
داشـــته اســـت .چـــه بســـا مشـــکل اساســـا
از خـــود شـــورای عتـــف نباشـــد و اشـــکال از
آنجاســـت کـــه در سیاســـتگذاری کالن
(عموم ــی) کش ــور کمت ــر توج ــه بنی ــادی ب ــه
مســـئله پژوهـــش علمـــی ،بهویـــژه پژوهـــش
در شـــاخههای علـــوم پایـــه و بنیـــادی ،شـــده
اســـت.
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گفتوگو

شا�ن ب ز
مد�عامل ش� کت ب ز
س�آب اروند
گفتوگو ب� ی
س� یوند ،ی

روند رشد شرکتهای دانشبنیان
آرام و تدریجی است
 المـیرا حسـینی 
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مسئله آب و استفاده بهینه
از آن در سالهای اخیر ،نظر
مسئوالن و مردم را به خود
جلب کرده است .کشور ما
به گفته کارشناسان با بحران
منابع آبی روبهرو است و
اگر فکری برای آن نکنیم،
در آیندهای نهچندان دور
با مشکالت بسیار بزرگی
مواجه خواهیم شد .یکی
از شرکتهایی که در این
زمینه فعالیت میکند ،شرکت
«سبزآب اروند» است که
در استان خوزستان و در
قالب شرکت دانشبنیان
مهندسین مشاور به فعالیت
میپردازد .آنچه در ادامه
توگوی
میخوانید ،گف 
سرآمد با مدیرعامل شرکت،
شایان سبزیوند است.

 دربــاره کار شــرکت «ســبزآب ارونــد»
توضیــح میدهیــد؟
شــرکت «ســبزآب ارونــد» ،یــک شــرکت
مهندســین مشــاور اســت ،کــه در چنــد زمینه
فعالیــت میکنــد کــه عبارتنــد از :مهندســی
رودخانــه ،تاسیســات آب و فاضالب ،مهندســی
آبیــاری و زهکشــی ،پدافنــد غیرعامــل،
مهندســی نقشــهبرداری و تاسیســات برقــی
و مکانیکــی .بــرای اینکــه بیشــتر بــا ایــن
بخشهــا آشــنا شــوید ،میتوانــم برایتــان
مثالهایــی بزنــم .ماننــد اینکــه در حــوزه
مهندســی رودخانــه ،مــا مدلســازی را دنبــال
کردهایــم و بــه صــورت خــاص طراحــی،
پیادهســازی و مدیریــت احیــای ســامانههای
رودخانــه را انجــام دادهایــم .کارهایــی کــه
در تمامــی ایــن زمینههــا انجــام میدهیــم
براســاس ابــزار ،تکنولــوژی و دیپلماســی
جدیــد آب اســت کــه بهتازگــی تعریــف
شــده اســت .یــا مثــا در حــوزه تاسیســات
آبرســانی و فاضــاب ،کارهــای مــا عمدتــا
شــامل مدلهــای بهینهســازی مصــرف
انــرژی در ایســتگاههای پمپــاژ آب اســت .در
بحثهــای کالنتــر توانســتهایم بــا کمــک
موسســه تحقیقــات آب بــه مدلــی بومــی در
سیســتم هشــدار ســیل برســیم.
بــه طــور کلــی تــا پیــش از ایــن در بحــث
دیپلماســی آب و مدیریــت رودخانههــا کار
چندانــی انجــام نشــده بــود و مــا در کمــک
بــه ایــن بحــث ،درصــدد هســتیم مدلهــا
و نرمافزارهــای ویــژه را طراحــی کنیــم و
توســعه دهیــم.
 چطــور شــد کــه ایــن شــرکت را
تاســیس کردیــد؟
ایــن شــرکت  14ســال پیــش از دل دانشــگاه
تاســیس شــد ..از ســال  81تــا  84بــه صــورت
برگــزاری کارگاه آموزشــی فعالیــت داشــتیم و
از ســال  84هــم بــه صــورت حرفــهای وارد
کار شــدیم.
 آنطــور کــه مشــخص اســت شــما
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بیشــتر بــا ســازمانهای دولتــی ســر
و کار داریــد .چطــور توانســتید ایــن
دســتگاهها را قانــع کنیــد کــه از شــما
در پروژههــا اســتفاده کننــد؟
عمــده موفقیــت مــا در نــوع رویکــرد بــه انجام
پروژههــا بــود .در ابتــدا اتفاقــا برایمــان خیلــی
ســخت بــود کــه خــود را معرفــی کنیــم .امــا
کمکــم بــا کارهــا و پروژههایــی کــه انجــام
دادیــم ،توانســتیم اعتمــاد ســازمانها را بــه
خــود جلــب کنیــم و بهمــرور خدمــات خــود
را در ســطح کشــور ارائــه دهیــم .در اصــل مــا

روی کیفیــت خیلــی حســاس هســتیم .وقتــی
پــروژهای را بــا کارفرمــا تعریــف میکنیــم،
نهتنهــا کارهایــی کــه در شــرح خدمــات
آمــده ،بهدرســتی انجــام میدهیــم ،بلکــه
اگــر در جریــان انجــام پــروژه ،ایــده بــرای بهتر
انجــام شــدن کار داشــتیم ،آن را هــم انجــام
میدادیــم ،بــدون اینکــه از کارفرمــا هزینــه
اضافــی دریافــت کنیــم .البتــه کارفرماهــا
هــم بــا هــم فــرق دارنــد .اخالقمحــوری را
همیشــه دســتور کار شــرکت قــرار دادهایــم
و بــه هــر شــکلی ،وارد هــر دســتگاهی
نشــدهایم .مــا هــم خــط قرمزهــای خودمــان
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را داریــم و بــرای همیــن کارفرماهایــی
ســراغمان میآینــد کــه از نظــر اخالقــی و
حرفــهای در ســطح باالیــی قــرار دارنــد.
 ســرمایه اولیــه کارتــان را از کجــا
بهدســت آوردیــد؟
ســرمایه شــخصی بــود .البتــه شــرکت
پیشــرفت خوبــی داشــت و ظــرف یکســال
بــه مرحلــهای رســید کــه بــا درآمدمــان
توانســتیم هزینههــای شــرکت را پوشــش
دهیــم .هــر چنــد در دو ،ســه مقطــع بحرانــی
ناچــار شــدیم وام بگیریــم ،امــا بهطــور کلــی
در ایــن مــدت کمکــم
عملیــات پیشــرفت و
توســعه شــرکت را انجــام
دادیــم.
 شما تفاوت شرکتهای
دانشبنیان و مدیریت
آنها را با شرکتهای
تولیدی یا بازرگانی
متداول در چه میدانید؟
شـــرکتهای
در
دانشبنیـــان فرهنـــگ
کاری خیلـــی مهـــم اســـت.
چنیـــن شـــرکتهایی
نبایـــد وابســـته بـــه
دســـتگاههای دولتـــی
باشـــند و بایـــد ایدههـــای
جدی ــد ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز ب ــازار خل ــق کنن ــد.
نکتـــه مهمـــی اســـت کـــه دســـتگاههای
دولتـــی نبایـــد بـــه بحـــث ایجـــاد شـــرکت
ورود کننـــد؛ کافیســـت ایدههـــا را بگیرنـــد و
مشـــکالت دســـتگاه را حـــل کننـــد .اینگونـــه
هـــم زحمـــت ایـــن شـــرکتها بـــه بـــار
مینشـــیند و هـــم در دســـتگاههای دولتـــی
از هدررفـــت منابـــع جلوگیـــری میشـــود و
به ــرهوری افزای ــش مییاب ــد .متاس ــفانه اغل ــب
دســـتگاهها دچـــار روزمرگـــی شـــدهاند و
کمتـــر از ایدههـــای نـــو کمـــک میگیرنـــد.
اگ ــر ه ــم بخواهن ــد چنی ــن کارهای ــی را انج ــام

دهنـــد ،معمـــوال ترجیـــح میدهنـــد بـــه
ســـراغ شـــرکتهای خارجـــی برونـــد .عمـــده
ش ــرکتهای دانشبنی ــان ب ــا مش ــکالت مال ــی
مواجـــه هســـتند ،امـــا بایـــد در نظـــر داشـــت
کـــه قـــرار نیســـت ایـــن شـــرکتها یکبـــاره
رش ــد کنن ــد ،بلک ــه رون ــد رش ــد ش ــرکتهای
دان ــش بنی ــان ،آرام و تدریج ــی اس ــت .کس ــانی
کـــه در رأس چنیـــن شـــرکتهایی قـــرار
میگیرنـــد ،بایـــد بـــه کارآفرینـــی اعتقـــاد
داشـــته باشـــند بـــه ایـــن مفهـــوم کـــه قـــرار
اس ــت ه ــم ب ــرای خ ــود و ه ــم ب ــرای دیگ ــران
در قالـــب ایـــن شـــرکت درآمدزایـــی کننـــد.
بســـیاری از افـــرادی کـــه وارد ایـــن حـــوزه
میشـــوند ،بهتنهایـــی هـــم میتواننـــد
درآمدهـــای باالیـــی داشـــته باشـــند و تنهـــا
اعتقـــاد بـــه مفهـــوم کارآفرینـــی اســـت کـــه
آنهـــا را وارد ایـــن ماجـــرا میکنـــد .واقعـــا
هـــم اســـتخدام چنـــد ده نفـــر و نگهداشـــت
آنه ــا در ط ــی س ــالیان کاری س ــخت اس ــت و
ه ــر کس ــی از پ ــس انجام ــش برنمیآی ــد .ب ــه
ه ــر ح ــال کش ــور ب ــرای ب ــه عرص ــه رس ــیدن
ه ــر ک ــدام از ای ــن اف ــراد هزین ــه ک ــرده اس ــت.
اســتعدادهای برتــر بایــد بــه ایــن بــاور برســند
و ای ــن اعتق ــاد را ب ــه ش ــرکت نی ــز الق ــا کنن ــد.
شـــرکتهای دانشبنیـــان بایـــد ایدئولـــوژی
خ ــاص خ ــود را داش ــته باش ــند .مث ــا ش ــرکت
م ــا ،ی ــک ش ــرکت مهندس ــین مش ــاور اس ــت
ک ــه در کش ــور میتوانی ــد دهه ــا نمون ــه دیگ ــر
از آن بیابیــد .امــا تفــاوت مــا بــا آنهــا در ایــن
اس ــت ک ــه م ــا پ ــای کارم ــان ایس ــتادهایم ،آن
را توســـعه میدهیـــم و بـــرای آینـــده خـــود
بـــازار جهانـــی را پیشبینـــی میکنیـــم.
 مدیریــت چنیــن مجموعــهای بایــد
بــه چــه شــکل باشــد؟
فــردی کــه قــرار اســت مدیریــت چنیــن
مجموع ـهای را بــر عهــده بگیــرد ،خــود بایــد
فــردی عملیاتــی باشــد و حداقــل تجربــه کار
در یــک شــرکت بــزرگ را داشــته باشــد.
داشــتن صبــر و حوصلــه در ایــن فــرد اهمیــت

باالیــی دارد .الزم اســت برنامهریــزی کنــد و
پــای کار بایســتد .ایــن اتفــاق مســتلزم آن
اســت کــه در روز حداقــل  10تــا  12ســاعت
در متــن کارهــای انجــام شــده باشــد .قــدرت
ســازماندهی نقشــی اساســی دارد ،چــون هــر
پــروژه پشــتوانه پروژههــای بعــدی خواهــد
شــد .در ایــن شــرکتها نیــروی انســانی،
مهمتریــن رکــن شــرکت اســت و بایــد روندی
در پیــش گرفتــه شــود کــه بتــوان ایــن نیروها
را در شــرکت نگــه داشــت .رســالت فرهنگــی
و توســعه بینالمللــی نکاتــی هســتند کــه در
ذهــن مســئوالن شــرکتهای دانشبنیــان
قــرار دارنــد .حرکــت دادن شــرکت بــه ســمت
انجــام مطالعــات کاربــردی ،ایجــاد شــغل
پایــدار ،فرهنگســازی و آیندهپژوهــی در
برنامــه ســاختاری و ســاالنه ،از دیگــر نکاتــی
اســت کــه مدیــر یــک شــرکت دانشبنیــان
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد.
 شــما مشــکالت ایــن حــوزه را چــه
میدانیــد؟
مشــکلی کــه مــن در طــی ایــن مــدت
دیــدهام ،حضــور اسپانســرهای دولتــی اســت.
یقینــا نبایــد شــرکت دانشبنیانــی را کــه
بــه شــرکت ملــی حفــاری و صنایــع فــوالد
وابســته اســت ،بــا یــک شــرکت بخــش
خصوصــی مقایســه کــرد .از طرفــی پیشتــر
هــم اشــاره کــردم کــه دســتگاههای دولتــی
عمومــا تاکنــون عالقــه چندانــی بــه انجــام
نــوآوری و اســتفاده از ایدههــای جدیــد
نشــان ندادهانــد .اگــر سیســتم ردهبنــدی
بــرای ســازمانها وجــود داشــته باشــد
کــه آنهــا را براســاس نوآوریهــای انجــام
شــده و اســتفاده از محصــوالت و خدمــات
شــرکتهای دانشبنیــان ،ردهبنــدی کنــد،
میتوانــد در تشــویق آنهــا بــه انجــام ایــن
کار مفیــد باشــد .خــود ایــن کار میتوانــد
در ایجــاد اشــتغال پایــدار و حتــی تشــکیل
شــرکتهای دانشبنیــان دیگــر در طــول
زمــان مفیــد باشــد.
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گفتوگو

ن
حسی� که داستان چرم مارال را روایت یمکند
گفتوگو ب� سیدجالل

کارآفرینی با سنتی چندهزارساله
 لیـال مهـداد 
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چرم مارال یعنی چرم
زیبا که به شما زیبایی
بیشتر میبخشد .پای
صحبتهای سیدجالل
حسینی ،کارآفرین جوان،
خوشذوق و 38سالهای
نشستهایم که موسس چرم
مارال است و برایمان از
کارش میگوید و اینکه
چگونه شروع کرد و چگونه
قد کشید .اینکه چرا چرم
را انتخاب کرد و حاال که
م و نامونشانی در این
اس 
صنعت به هم زده ،برای
آینده کسبوکارش چه
برنامههایی دارد .در ادامه
قصه چرم مارال را بخوانید.

 صنعت چرم از چه سالی و چطور توانست پایش را به
زندگیشمابازکند؟
سالدومدبیرستانبودمکهدیگردرسخواندنبرایمجذابنبود.
برایهمینترکتحصیلکردم17.سالبیشترنداشتمکهخیلی
اتفاقی پدرم با فردی آشنا شد که کارگاه کوچکی را اداره میکرد
و به سبب آشنایی با پدرم پیشنهاد کار در کارگاه را به من داد.
خوب بهخاطر دارم که پدرم در واکنش به پیشنهاد مطرحشده
سوالی را مطرح کردند« :حاال کار یادش میدی یا نه؟» واقعیت
این بود که هدف فقط حرفهآموزی من بود و بس .سال 1374
بود که در کارگاه که آن زمان کاپشن چرم میدوخت ،شروع به
شاگردی کردم .یادش بهخیر روز اول کار استادکارم حرفی به من
زد که هنوز بهخاطر دارم« .تو حتما یه چیزی میشی .شاگردهای
زیادی داشتم ،اما همهشون واسه بازی و تفریح میاومدن .اما
معلومه تو اومدی کار یاد بگیری ».از آنجایی که به کار آزاد عالقه
زیادی داشتم ،انگیزهام برای یادگیری باال بود .برای همین فقط
90روز شاگردی کردم و بعد از آن با صاحبکار کارم را ادامه دادم.
اگر اشتباه نکنم ،یک سالی هم به همین طریق در آن کارگاه
کار کردم .در آن دوران پنج ماه اول را که شاگرد بودم ،روزی
250تومان دستمزد میگرفتم ،ماهی ،7000یعنی تنها کرایه
رفتوآمدم بود .اما بااینحال ساعت  7:30صبح دم پاساژ بودم.
کارگاه کوچکی بود در یک پاساژ .ساعت هشت صبح در پاساژ باز
میشد.بااینحالتادیروقتکارمیکردم.همیشهموقعبرگشتن
به خانه قابلمه غذایم صدا میداد و من هم که بچهسال بودم و
میترسیدم ،برای همین همیشه چوبی در دستم بود تا اتفاقی
برایم نیفتد .بعد از اینکه با صاحبکار کارم را شروع کردم ،حقوقم
شد120هزار تومان .به تناسب دیگران دریافتی من باال بود ،چون
با جدیت کار میکردم و ساعات طوالنی کار خستهام نمیکرد.
 آغاز قصه کارهای شما به چه شکل بود؟
زمان خدمت سربازی فرا رسیده بود و من باید به سربازی
میرفتم .به اصطالح عامه شش ماه خدمت بودم که اولین کارگاه
را با نام آشیانه چرم طبیعی مارال راهاندازی کردم .با یک چرخ،
یک بسته چرم و یک میز .تنها با 30هزار تومان نقدینگی که
یک بسته چرم خریدم ،البته  600هزار تومان پسانداز داشتم و
200هزار تومان هم از یکی از دوستان چک گرفتم که شد پول
چرخ .از آنجایی که سرمایه چندانی نداشتم ،پیمانکاری کار
میکردم .به این شکل که چرم را میآوردند ،کاپشن میدوختم
و دستمزد میگرفتم .البته این رویه کار هم به این دلیل بود که
کیفیت دوختم باال بود و طرف مقابل به این کار راغب میشد .بعد
از مدتی برادر کوچکترم هم وارد این صنعت شد و این رویه ادامه
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داشت تا اینکه دو سال خدمت سربازی من به پایان
رسید .ساعتهای طوالنی کار میکردیم .یادم میآید
در 18سالگی سه ،چهار شاگرد بزرگتر از خودم
داشتم که کمی مدیریت کردن بر آنها سخت بود .اما
با همه این اوصاف هیچوقت از کار زیاد واهمه نداشتم
و اگر دیگران ،حتی شاگردانم ،روزانه 10ساعت کار
میکردند ،من ساعات طوالنیتر نسبت به آنها کار
میکردم .صبح اول وقت زودتر از همه سر کار حاضر
میشدم و تا آخر شب سر کار بودم.
 شما دوباره به کارگاهی که در آن شاگردی
میکردید و با چرم آشنا شده بودید ،برگشتید.
البتهاینباربهعنوانصاحبکارگاهو شعبهدوم
خود را احداث کردید .روایت آن به چه شکل
بود؟
من از سربازی برگشته بودم و سخت کار میکردم.
برادرم همراهم بود و این باعث دلگرمیام بود .سه
سال با کار زیاد ادامه دادیم تا اینکه متوجه شدیم
کارگاهی را که من در آن با این صنعت آشنا شده
بودم ،به دالیلی برای فروش گذاشتهاند .نقدینگی
چندانی نداشتم ،برای همین به صورت اقساط کارگاه
را خریدم .مغازه مرغوبی نبود -مغازهای کوچک در
یک پاساژ -اما حسنش این بود که سابقه چندساله
داشت و شناختهشده بود .در آن برهه نیز صاحب
کارگاه به پشتوانه صداقتمان کارگاه را بهطور اقساط
به ما واگذار کرد .شعبه دوم که راه افتاد ،انگیزهام
چند برابر شد و بیشتر از گذشته کار میکردم .در
آن دوران نگهبان پاساژ ساعت  11 ،10:30شب در
پاساژ را میبست و میخوابید ،و از آنجایی که من تا
نیمهشب کار میکردم ،مجبور میشدم او را بیدار کنم
تا در را برایم باز کند .بعضی شبها خوابش سنگین
بود و بیدار نمیشد و من مجبور میشدم از باالی در
آکاردئونی که یک فضای 50،40سانتی بود ،بهسختی
بیایم بیرون .پنج سال مثل برق و باد گذشت و در
گوهردشت شعبه سوم شکل گرفت .وقتی از کار زیاد
حرف میزنم ،بهواقع یعنی تالش شبانهروزی آن هم
با جدیت .برایتان خاطرهای را میگویم تا متوجه
سختکوشی من شوید .در دورانی که در اولین
کارگاهم کار میکردم ،برای خرید چرم باید میرفتم
همدان .به عادت هر روز صبح اول وقت کار در کارگاه
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را شروع کردم .تا دیروقت کار کردم و بعد تصمیم
گرفتم برای صرفهجویی در وقت شب به همدان بروم.
بلیت نداشتم و مجبور شدم جلوی اتوبوس بنشینم .از
فرط خستگی خوابم برده بود و در همین حین سرم
به شیشه اتوبوس خورده بود .اما خستگی زیاد باعث
شده بود متوجه درد آن نشوم .وقتی بیدار شدم ،سرم
متورم شده بود .درواقع شبانهروز کار میکردم.
 شما با وجود پشتکار زیادی که داشتید ،یک
وقفه طوالنی را تجربه کردید .از آن دوران
برایمانبگویید.
گاهی اوقات اتفاقاتی میافتد که هر چند با سرعت
باالیی در حرکت هستید ،ناچار به یک ترمز شدید
میشوید .من هم از این مسئله مستثنا نبودم و
متاسفانه با اتفاقی که یکی از کارگرها رقم زد ،من
برای چهار سال در زمینه تولید ترمزم را کشیدم و
ساکن شدم .دلزدگی بدی نسبت به تولید در من
ایجاد شده بود و برای همین اجناس فروشگاهها را از
بیرون تهیه میکردم .در این چهار سال برای خرید
اجناس بازدیدهای زیادی از کارخانجات ایتالیا ،چین
و ترکیه داشتم و همین عامل باعث تجربه خوبی شد.
چهار سال تجربه کسب کردم و به پشتوانه تجربیاتم
دوباره وارد عرصه تولید شدم .در آن بازه زمانی چرم
مارال پنج ،شش فروشگاه داشت .در آن دوران تصمیم
گرفتمبهنسبتباالرفتنحجمتولید،فروشگاهاضافه
کنم .یعنی اگر 10درصد تولید افزایش مییافت ،یک
فروشگاه اضافه ،یا یک نمایندگی واگذار میکردم.
خوشبختانه کاالی ما بازار خود را یافته بود و این
دلیلی نداشت جز اینکه سعی میکردیم کاالی
باکیفیت و متفاوت از محصوالت مشابه داخلی به
دستمصرفکنندهبدهیم.
دلیلماندگاریسیدجاللحسینیدرصنعت
چرم؟
عشق به کار من را ماندگار کرد .من کارم را دوست
داشتم و از آنجایی که پیشرفتم را به صورت ثانیهای
میدیدم ،برایم لذتبخش بود .همزمان با من حدود
10شاگرد دیگر هم در کارگاه شاگردی میکردند .از
این تعداد تنها هفت نفر همزمان با من مغازهای برای
خود دستوپا کردند .اما در حال حاضر هیچکدام
در صنعت چرم نیستند و به شغلهای دیگری رو

آوردهاند .از آن تعداد شاگرد تنها من صنعت چرم را
ادامه دادهام و در این حرفه ماندگار شدهام.
 آیا تا به امروز آقای حسینی ورشکستگی را
چشیدهاست؟
کار زیاد در ساعات طوالنی به نوعی با من عجین شده
است .من با یک بسته چرم شروع کردم و امروز در
میان برندهای چرم جایگاه مناسبی دارم .یک بسته
چرم من در دورهای شد دو کاپشن که سه برابر در
فروشش سود کردم .این سود سه برابری باعث شد
برای کار بیشتر ترغیب شوم .کاپشنهای دستدویی
که برای تعمیر برایم میآوردند ،میشدند نمونه کار و
از مشتریان میپرسیدم اگر الگوی کار را میپسندند،
برایشان بدوزم .من کار را اینگونه ادامه دادم و
خوشبختانه هیچگاه ورشکستگی را تجربه نکردم.
ورشکستگی یعنی از بین رفتن تمام سرمایه .اما در
طولاینمسیرطوالنیفرازونشیبداشتهوطعمضرر
را هم چشیدهام .اما همچنان ادامه دادهام تا به اینجا
رسیدهام.
 آیا طی این سالها ناامیدی به سراغ آقای
حسینی آمده است؟ و اگر چنین است ،چطور
آن را از خود راندهاید؟
در سالهای ابتدایی کار ناامیدی را نمیشناختم و
با من غریبه بود ،اما حاال که مجموعه بزرگ شده،
دغدغه به سراغم آمده! متاسفانه برخی سازمانهای
دولتی سیاست اشتباهی را دنبال میکنند؛ سیاستی
که جز ناامیدی نمیتواند حاصلی داشته باشد .وقتی
افراد و سازمانها بزرگ میشوند ،به جای توجه بیشتر
بهآنهابهعنواننخبهیاکارآفرین،مسائلومشکالتی
ش رویش قرار میدهند که باعث دلسردی
را پی 
است؛ دلسردیای که مدام برایت تکرار میکند
که سرمایه کالن را از تولید خارج کن! زمانی که
مجموعهای کوچک است ،دیده نمیشود ،اما همین
که جان میگیرد ،به چشم میآید و همه ارگانها از
آن انتظار دارند .واقعیت این است که به همان اندازه
که ارزشآفرینی میکنی ،به همان نسبت هم دشمن
پیدا میکنی و اذیت میشوی .این اذیت شدنها
و مشکلآفرینیها واقعا انگیزه را سلب میکنند.
تولیدکننده میبیند پول و سرمایه و اشتغالزایی
ت فشار است .زمانی که مجموعه
دارد ،اما مدام تح 

بزرگ میشود ،پول اولویت خود را از دست میدهد و
موارد دیگری اهمیت دارند که متاسفانه نادیده گرفته
میشوند.
 آیا طی این سالها کسی به لحاظ مالی از شما
پشتیبانیکردهاست،یاازواموتسهیالتکالن
بهرهبردهاید؟
بیشتر افراد از من میپرسند سرمایه اولیه را پدرتان
در اختیارتان قرار داد! نه .واقعیت این است که من
و برادرم با تالش و درآمد خودمان کار را ادامه دادیم.
البته در همه این سالها از وام نیز استفاده کردهایم،
اما در حد اعداد و ارقام کوچک .چون وامهای کالن
نیاز به سند و اعتبار داشتند که ما فاقد هر دو بودیم.
اما وامهای کوچکی گرفتهایم که در همان دوران
واقعا توانسته گره کارمان را باز کند .مسئلهای که
من همیشه و در هر بحثی به آن اشاره میکنم ،این
است که سرمایه ما اعتبارمان بوده .افرادی که با ما
کار میکردند ،آنقدر به ما اعتماد داشتند که اگر
میگفتیم 10هزار پا چرم میخواهیم ،بدون گرفتن
پول و چک کاال را در اختیارمان قرار میدادند .البته در
زمان توافقشده حتما به پول خود میرسیدند .درواقع
اعتماد اصل سرمایه ما بود ،نه وام و مسائل دیگر.
 چند درصد از سهم بازار چرم در دست شما
است؟
ما جزو چهار برند اول ایران هستیم و دومین رتبه
فروشگاههای زنجیرهای را در کشور داریم ،البته از نظر
تعداد.اینکهبخواهیمبگوییمبااینتفاسیرچنددرصد
سهم بازار متعلق به ماست ،تا به امروز ارزیابی کالنی
صورت نگرفته است .اما ما جزو برندهایی هستیم که
بیشترین سطح صادرات را به کشورهای مختلف
داشته است .البته شاید واحدهایی هم باشند که
بهعنوان مثال در زمینه تولید دمپایی پالستیکی
فعالیت میکنند و در زمینه صادرات به لحاظ عددی
رقم باالیی را به خود اختصاص بدهند ،اما صادراتشان
به عراق است .اما چرم مارال هم بازارهای اروپایی را
دارد ،هم سایر کشورها را .درواقع ما تنوع صادرات
داریم .چهار سالی میشود که ما وارد عرصه صادرات
شدهایم .این نتیجه حاصل فعالیت چهارساله ماست.
البته ما برای صادرات مشتریان ثابتی داریم ،اما از سال
گذشته خیلی جدیتر این حوزه را دنبال میکنیم و
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جامعه هدفی را برای خود ترسیم کردهایم .تا امروز در
نمایشگاههای روسیه ،اوکراین شرکت کردهایم و دوم
آذر ماه نیز در نمایشگاه رم خواهیم بود .شرکت در این
نمایشگاههاباعثگسترشبازارخارجیمانمیشود.
 شما از همان ابتدای کار به فکر داشتن شعبه
بودهاید .در این عرصه امروز تا کجا پیش
رفتهاید؟
ما در اکثر شهرها شعبه داریم و اولین آن را در همدان
احداث کردهایم .شهرهای معدودی هستند که در
آنها شعبه نداریم ،که آن هم در راستای سیاستهای
خاص مجموعه بوده است .در آبان ماه نیز همزمان
پنج فروشگاه جدید را در شهرهای مختلف احداث
میکنیم؛ گرگان ،کرمانشاه ،ایالم و ...کاری که تا امروز
هیچیک از برندها تجربه آن را نداشتند .من متولد
همدان و ساکن البرز هستم و به دلیل آشنایی با شهر
همدان استارت شعبات را از این شهر زدم.
 از چه زمانی به این نتیجه رسیدید که
شیوه سنتی کارگشا نیست و باید به سمت
سیستماتیکشدنرفت؟
چهار سالی میشود که ما وارد فضای جدید کاریمان
شدهایم .بنایی ساختهایم به وسعت دوهزار و هفتصد
متر در هفت طبقه .در این مجتمع سعی کردهایم
متفاوت از سایر تولیدکنندگان داخلی کار کنیم .ما با
تمام ایدههایی که از اروپا آورده بودیم و با توجه به
امکانات موجود کار را شروع کردیم و تمام واحدهای
تخصصی و بهروز را پیادهسازی کردیم تا بتوانیم
سرویس مناسبی را هم در واحد تولید و هم واحد
فروش به مشتریان ارائه دهیم.
حاصلفعالیتهایمداوموسختکوشیهای
شما امروز برای چند نفر توانسته اشتغالزایی
کند؟
در حال حاضر  500نفر بهطور مستقیم در شعبه
مرکزی مشغول به کار هستند و اگر اشتباه نکنم،
چهار برابر این تعداد نیز بهطور غیرمستقیم درگیر
کارند .درواقع چیزی حدود2500نفر.
 اگر به گذشته برگردید ،چه اشتباهی را تکرار
نمیکنید؟
اشتباهی که نباید دیگر تکرار شود ،اعتماد به برخی
افراد است .و اگر من برگشتی به گذشته داشته باشم،
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در این اعتمادها بیشتر دقت میکنم .یکی از مسائلی
که ما دقت زیادی روی آن داشتیم ،این بود که
سرمایهمان را دست کسی نمیسپردیم .اگر کاالیی را
میفروختیم ،اول پول را دریافت میکردیم ،بعد کاال را
تحویل میدادیم .البته این برای دورانی بود که به این
وسعت کار نمیکردیم .چون در حال حاضر باید کاال را
کسالیمنتظربرگشتپولتبمانی.
تحویلبدهیوی 
 فروش اینترنتی بحث داغ این روزهای
دنیای بازار است.آیا شما نیز از این فرصت بهره
بردهاید؟
ما بهروز کار میکنیم و همانند یک برند باید همه
موارد را رعایت کنیم .در فروش اینترنتی درآمد
چندانی وجود ندارد و بیشتر خدماتی است که به
مشتریان ارائه میکند .اما متاسفانه به دلیل تخلفاتی
که در این زمینه وجود داشته ،فرهنگسازی این نوع
خرید وجود ندارد .البته یکی از مشکالت ما در عرصه
صادرات نیز همین است که اذعان میکنند ایرانیان
روی حرفشان نیستند و تخلف میکنند! این شک و
دودلیدرفروشگاههایاینترنتینیزوجودداردوباعث
سلب اعتماد خریدار شده است.
تخصصوتحصیلاینروزهادرتمامعرصهها
و فعالیتها از اهمیت باالیی برخوردار است.آیا
شمابهاینمهمپرداختهاید؟
بله .از آنجایی که من مدرک دیپلم نداشتم ،شروع
به ادامه تحصیل کردم و توانستم مدرک بگیرم .بعد
از آن به ان.بی.ای عالقهمند شدم .در کالسها و
دورههای زیادی شرکت کردهام تا بتوانم ارتقا بیابم.
در حال حاضر 90درصد پرسنل در مقاطع باال حتی
دکترا تحصیل کردهاند و حتی در بخش خط تولید
نیز ما پرسنل تحصیلکرده داریم .کارکنانی داشتیم
که با مدرک کارشناسی وارد مجموعه شدهاند و حاال
در مقاطع باال تحصیل میکنند .در ابتدای کار در
عرصه چرم تمام توانم را روی کار متمرکز کرده بودم.
اما زمانی که به یک گستردگی چشمگیر رسیدیم،
زمانی را صرف یادگیری و بهروز کردن علم کردم.
درواقع هفت ،هشت سال سخت کار کردم و در حال
حاضر 12سالی میشود که زمانی را برای تحصیل و
تحقیقگذاشتهام.
 اگر ب ه جای رقبا بودید ،چه روندی را پیش

میگرفتیدتاشرایطتغییریابد؟
دیدگاه من این است که ما رقیب نداریم .البته این
به این معنا نیست که ما یکتا هستیم ،بلکه ما همه
را دوست و همکار خود میدانیم .ما سیاست متفاوتی
از دوستان را دنبال میکنیم .هرکدام از دوستان این
صنعت سیاست خود را دنبال میکند .اما اگر جای
رقبا بودم ،به این توجه میکردم که ما در بازار برندهای
خارجی را داریم که بهراحتی در ایران جوالن میدهند
و کاال را به قیمت نازل عرضه میکنند .متاسفانه ما در
میان صنعت چرم اتحاد نداریم .تاسف این است که ما
هدف مشترکی نداریم و این باعث شده از نظر کیفی و
برندیارتقاپیدانکنیم.مناگرجایرقبابودم،ارتباطم
را با سایر برندها نزدیک میکردم تا به هدف مشترک
برسیم .ما باید به جایی برسیم که برند جهانی داشته
ح بینالملل ایران
باشیم .واقعیت این است که در سط 
را به عنوان برند چرم نمیشناسند .اگر ما به اتحاد
برسیم،بیشکدرسطحبینالمللحرفیبرایگفتن
خواهیم داشت ،همانند ایتالیا و ترکیه که در بحث
چرم حرفی برای گفتن دارند.
 در عرصه مسئولیتهای اجتماعی چه
راهکارهاییرادرپیشگرفتهاید؟
یکی از دغدغههای ذهنی مخاطب در صنعت چرم
این است که چرم اصل میخرد یا خیر .تمام تالش
ما در این حوزه این است که با در پیش گرفتن یک
استراتژی مناسب ،ذهن مخاطب را آسوده کنیم تا
اگر وارد فروشگاههای ما شدند ،اطمینان داشته باشد
چرم طبیعی میخرد .در این عرصه نیز آموزشهایی
را در شبکههای مختلف برای مردم ارائه میدهیم تا
بدانند چرم طبیعی چه مشخصاتی دارد و خودمان
نیز استانداردها را رعایت میکنیم .در بحث استفاده از
چرم حالل نیز فعالیتهایی داشتهایم و مجوزهایی را
نیز به دست آوردهایم تا بتوانیم در بحث اجتماعی هم
خدمتیکردهباشیم.
 چه عاملی باعث شد شما روبه جلو حرکت
کنید؟
هیچوقت به پول فکر نکردم .فکر میکنم دلیل اینکه
ما موفق شدیم ،این بود که چند برادر بودیم و پشت
هم کار کردیم و در تمام این دوران نگاه پولی نداشتیم
و تنها خواسته ما موفقیت بود .چون معتقد بودیم

اگر خوب و پرتالش کار کنیم ،بیشک به موفقیت
میرسیم و موفقیت با خود دارایی به همراه دارد .به
اعتقاد من اتحاد برادری و پرتالش کار کردن بیشترین
تاثیر را در کار ما داشت.
 لطفا راز ماندگاریتان در ذهن مخاطب را
فاش کنید.
محصول باکیفیت و خدمات متفاوت دالیل اصلی
ماندگاری است .ما سعی کردیم متفاوت باشیم و
ی نباشد .همه اینها ذرهذره تاثیر
الگوهایمان داخل 
داشتهاند تا مخاطب طالب چرم مارال باشد .ما در
حال کلنگزنی کارخانهای هستیم که بزرگترین
کارخانهتولیدمحصوالتچرمکشوراست.کارخانهای
با 10هزار متر سالن تولید که برای بیش از هزار نفر
بهطور مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت .البته
بهطورغیرمستقیمنیزپنجهزارنفردرگیرکارخواهند
شد .تمام محصوالت چرمی از کفش و کمربند و
کیف محصوالت این کارخانه خواهند بود .ما این
مجموعه را به نام امپراتوری چرم ایران میشناسیم.
این به این معنا نیست که ما تهدیدی هستیم برای
تولیدکنندگانداخلی،بلکهاینمجموعهتامینکننده
 50درصد بخش صادرات خواهد بود .ما برای ساخت
اینبناازمشاورانایتالیاییبهرهبردهایم.درآیندهمردم
برندیخواهنددیدجهانی.
 آقـای حسـینی چـه نگاهی بـه صنعت
چـرم دارند؟
عدهای بر این عقیده هستند که محصوالت چرم
الکچری هستند .درحالیکه اینطور نیست و من
به شخصه چنین نگاهی ندارم .بهعنوان مثال کفش
محصول الکچری نیست و اگر بتوانیم با قیمت
تمامشده مناسب آن را عرضه کنیم 70 ،درصد مردم
از آن استفاده خواهند کرد .محصول پرمصرفی که
میتواند بازار خوبی هم باشد .صنعت چرم ،صنعت
خوبی است ،اما ورود و ماندن در آن سخت است.
رقبای کوچک ،رقبای خارجی و داخلی همه اینها
کار را در این صنعت سخت کردهاند .اگر کسی در حال
حاضر بپرسد که میتوان به امروز چرم مارال دست
یافت ،پاسخ من منفی است .شاید بتوان پرتالش کار
کرد ،اما رسیدن به این مرحله کاری بسیار سخت
است .
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ق
ن
بپذ�د
حقای� که هر
اکرآفری� ب�ید ب
در�ره شکست بداند و ی
گزارش

از زمین خوردن نترسید
 الـهه فخـریان 

جولیا الیوت براون و خواهرش ،کیتی ،در مارس
سال  2010استارتآپی به نام آپر استریت را در
انگلستان النچ کردند که یک کسبوکار نوآور
برای طراحی و دوخت کفشهای سفارشی با
طراحی مورد نظر مشتری بود .سه سال بعد،
جولیا با همین طرح بهظاهر ساده میلیونر شده
و نظر بسیاری از طراحان مد ،سلبریتیها و ...را
جلب کرده بود .آپر استریت خیلی سریع تبدیل
به یک فروشگاه مورد عالقه خانمهایی شد که
میخواستند با طراحی کفش ویژه و ایدهآلشان،
شخصیت واقعی خود را در لباس پوشیدن نشان
دهند ،اما خیلی زود اوضاع به هم ریخت و این
همان تجربهای است که جولیا در یادداشتی
برای «تلگراف» آن را بدون هر گونه پردهپوشی
با مخاطبان در میان گذاشته است.
شکست در هر تجارتی ،یک انتخاب است
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و واقعیت این است که اگر بهسختی تالش
کنید ،کامال قابل اجتناب خواهد بود .صدها و
شاید هزاران ستون در روزنامهها و مجالت به
داستانهای کارآفرینان موفق اختصاص پیدا
کرده است ،اما خیلی کم پیش میآید که یکی
از کارآفرینهای شکستخورده در مورد دالیل
شکست کسبوکارش حرف بزند و بگوید که چه
احساسی داشته و چطور توانسته با این شکست
کنار بیاید .ممکن است حرف زدن در این مورد
نتواند به کسی انرژی بدهد یا برایش الهامبخش
باشد ،اما واقعا الزم است هر کسی که درباره
کارآفرین شدن فکر میکند یا قدم در این راه
گذاشته است ،برای شکست خوردن هم به اندازه
موفقیت برنامهریزی کند.
در انگلستان  20درصد از کسبوکارها در سال
اول راهاندازی شکست میخورند و  50درصد

از آنها طی سه سال اول ،محکوم به شکست
هستند ،بنابراین موفق نشدن نتیجهای کامال
محتمل برای هر تجارتی است .موفق شدن به کار
زیاد و تالش فراوان و اندکی شانس نیاز دارد و
بعضی اوقات این شانستان است که ته میکشد!
بنابراین میخواهم داستان شکست خوردنم را با
شما در میان بگذارم ،بگویم آن موقع چه احساسی
داشتم و چطور توانستم با این واقعیت کنار بیایم
که بهزودی باید کرکره کسبوکاری را که خودم
راه انداخته بودم ،پایین بکشم.
من و خواهرم ،کیتی ،هفت سال پیش «Upper
 »Streetرا بهعنوان یک پیشگام در صنعت
کفش و پاپوش راهاندازی کردیم که این امکان
را به خانمها در سراسر جهان میداد تا بتوانند
کفش خود را به صورت آنالین طراحی و دیزاین
کنند .مشتریهای ما میتوانستند از میان صدها
استایل و مواد اولیهای که موجود بود ،بیش از پنج
میلیون انتخاب متفاوت داشته باشند و کفش
مورد نظرشان را در هر سایزی سفارش دهند تا به
صورت دستساز برایشان تهیه و طی چند هفته
دم در محل زندگیشان تحویل داده شود.
طی سالهای بعد ما کفش رویایی مشتریان
زیادی را برایشان دوختیم و توانستیم
مشتریهای پروپاقرص و وفاداری برای خودمان
دستوپا کنیم .ما میخواستیم سودمان را بیشتر
کنیم و این یعنی مدام دنبال سرمایه بودیم تا به
اصطالح سوخت الزم را به تجارتمان برسانیم.
طی چند سال اول ،من و کیتی آپر استریت را
ساختیم و پس از آن از منابعی مطمئن مانند
بنیادهای سرمایهگذاری و کمپینهای عمومی
و ...سرمایه جذب کردیم .همزمان که تجارتمان
رشد میکرد ،در تکنولوژیهای مورد استفاده،
تیم و مارکتینگمان تجدیدنظر کردیم و آن را از
نو ساختیم تا بتوانیم مشتریهای جدیدی جذب
کنیم .ولی در پایان سال  ،2015درحالیکه
سرمایهگذارها از ما انتظار داشتند یک صعود
حسابی داشته باشیم ،متوجه شدیم تجارتمان
با آن سرعتی که الزم است ،رشد نمیکند.
پولمان تمام شده بود .خودم را جای کاپیتان

کشتی تایتانیک احساس میکردم که کشتیاش
به یک صخره بزرگ یخی برخورد کرده و
بهسرعت در حال غرق شدن بود .نمیتوانستیم
امنیت سرمایهگذاریهای بعدی را تامین کنیم
و مشتری هم برای فروش کل کار نداشتیم.
باالخره داراییهای اساسیمان را به یکی از
رقبایمان فروختیم و رویایمان به پایان رسید.
گرفتن این تصمیم که کسبوکاری را که
خودتان راهاندازی کرده و احساس و وقت و
پولتان را صرف کردید ،ببندید ،تصمیم واقعا
مشکلی است و شما بهسختی میتوانید با
آن کنار بیایید .آپر استریت مثل بچه ما بود؛
آیندهمان بود .ما همه چیزمان را بر سر آن
گذاشته بودیم؛ چه از نظر جسمی و ذهنی و
چه از نظر مالی .وقتی میبینید ،هنوز پتانسیل
زیادی وجود دارد ،تماشای سقوط تجارتی که راه
انداختهاید ،واقعا مشکل است.
اما گاهی وقتها شکست نتیجه انجام یک کار
واقعا متفاوت است برای اینکه بازار را تکان
بدهید ،و اینجاست که نباید هیچ احساس
خجالتی نسبت به این قضیه داشته باشید .این
پیامی است که همه استارتآپهای در حال
شکلگیری باید آن را بشنوند و درک کنند.
درنهایت ،تعریف یک کارآفرین یعنی کسی که
تجارت یا تجارتهایی را راه میاندازد و به امید
رسیدن به سود ،از نظر مالی ریسک میکند .از
خیلی جهات ،تعطیل کردن کسبوکاری که
دارید ،مثل درآوردن یک کت سنگین و چشیدن
حس آزادی است .بنابراین نباید از شکست
خوردن بترسیم ،بلکه باید کسانی را که چنین
ریسکی میکنند ،تشویق کنیم .گذشته از همه
اینها ،خیلی از موفقترین کارآفرینهایی که
میشناسیم ،ازجمله هنری فورد ،دونالد ترامپ و
ریچارد برانسون هم تعدادی شکست در کارنامه
خود دارند .ما از این تجربه درسهای زیادی
گرفتیم .نهایت تالشمان را کردیم و بابت آن
واقعا به خودمان افتخار میکنیم و هر اتفاقی
هم که بیفتد ،شما نیز همین احساس را خواهید
داشت.
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گزارش

چند گزاره در آسیبشنایس معماری معارص یا�ان-قسمت اول

معماری آن چیزی نیست
که معماری میخوانیمش
 علی رنجیپور 
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چــرا معمــاری ایــران میتوانــد بــرای
غربیهــا بهعنــوان یــک الگــو و منبعــی
الهامبخــش معرفــی شــود؟
پیــدا کــردن جــواب ایــن ســوال بــر خــاف
ظاهــرش بــه هیــچ عنــوان ســاده نیســت.
اگــر جــواب کســی بــه ایــن ســوال مطلقــا
منفــی اســت ،میتــوان بــه فهرســتی از آثــار
موفــق دوره معاصــر -حتــی همیــن  10ســال
اخیــر -اشــاره کــرد کــه در مقیــاس جهانــی
ویژگیهایــی کمنظیــر دارنــد.
اگــر جــواب مطلقــا مثبــت هــم باشــد،
میتــوان وضعیــت موجــود را بــه مثابــه
یــک شکســت مطلــق در تجربـه معمــاری بــه
حســاب آورد.
نگارنــده در ایــن چنــد سلســله یادداشــت
ســعی دارد بــا تعریــف چنــد گــزاره ســاده
پیرامــون ایــن ســوال ،زمینــه را بــرای تحقیــق
بیشــتر در اینبــاره فراهــم کنــد ،شــاید بتــوان
در خــال آسیبشناســی وضعیــت معمــاری
معاصــر ،گریــزی هــم بــه نقــاط قــوت آن زد
و راهــی بــه ســوی شــناخت بهتــر و کاملتــر
پدیــدهای بــاز کــرد کــه عــادت کردهایــم آن
را ناخوشــایند و نامطلــوب بدانیــم.

گــزاره اول :معــاری ایــران متفــاوت
از ایــن چیــزی اســت کــه مــا معــاری
میشناســیمش.

معمــاری معاصــر ایــران را البتــه اگــر صرفــا
صورتــی تعریــف کنیــم کــه در شــهرها
و صنعــت ساختمانســازی ایــران جلــوه
میکنــد ،بایــد آن را پدیــدهای بهشــدت
نامطلــوب بدانیــم و تجرب ـهای شکس ـتخورده
ارزیابــی کنیــم .امــا نــه معمــاری کــه درواقــع
عامــل اصلــی وضــع موجــود چیــز دیگــری
اســت.
از یــک ســو قوانیــن شهرســازی و از ســوی
دیگــر عــرف ساختمانســازی در ایــران،
دســت بــه دســت هــم داده تــا ســیمای
شــهرهای ایــران ،صورتــی ناخوشــایند پیــدا

کننــد.
معمــاری -بــه معنــای علــم و معرفــت
طراحــی و ســاماندهی فضــا -در ایــن میــان
فینفســه تقصیــری نــدارد .شــاید معمــاران
مقصــر باشــند کــه یــا نتوانســته یــا نخواســته
یــا بــه عمــد مرتکــب خطــا شــدهاند و
بهعنــوان افــراد متخصــص در وضــع قوانیــن
و شــکل دادن بــه عرفهــای معمــول نقــش
داشــتهاند.
بهعنــوان مثــال
یکــی از مهمتریــن
اشــکالهایی کــه
هــم بــه معمــاری،
هــم بــه شهرســازی
و هــم بــه طراحــی
شــهری در ایــران
زده
آســیب
اســت ،قاعــده
مــندرآوردی 60
درصــد شــمالی-
جنوبــی اســت کــه
کســی نمیدانــد
از کجــا و بــر
چــه اساســی وارد
عــرف شهرســازی
در ایــران شــده
اســت .همــان قاعــدهای کــه حکــم کــرده
ســاختمانهای شــمالی بــا حیــاط شــروع
شــوند و جنوبیهــا بــا حیــاط پشــتی تمــام.
ســهراب مشــهودی ،یکــی از کســانی
اســت کــه خــود نقشــی فعــال در حــوزه
قانونگــذاری شــهری داشــته ،ازجملــه در
ضوابــط جنجالــی بلندمرتبهســازی کــه
منجــر بــه شــکلگیری برجهــای بدریخــت
هرمــی در غــرب و شــمال تهــران شــد .او
البتــه در مقــام دفــاع حرفهایــی گفتنــی
دارد کــه پیشتــر در بعضــی مجــات
تخصصــی چــاپ شــدهاند .بهعنــوان مثــال
شــماره چهــارم نشــریه تعطیلشــده «نمایــه
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تهــران»؛ پرونــده برجســازی.
او در خــال مصاحبــه ،جایــی بــه قاعــده 60
درصــد اشــاره میکنــد کــه هیــچ نمونــه و
نظیــری در هیــچ کجــای جهــان نــدارد و
بــر اســاس یــک اشــتباه تبدیــل بــه عــرف
و قانــون و قاعــده شــده اســت؛ چیــزی کــه
یکــی از دالیــل زشــتی شــهرهای معاصــر
ایــران اســت.
مشهودی میگوید:
«طــرح  60درصــد شــمالی-جنوبی (کــه
ســاختمانهای شــمالی بــر و جنوبیهــا
حیاطشــان مشــرف بــه خیابان باشــد) بــه نظر
مــن شــهر را بــه هــم ریخــت .در خیابانهــای
تهــران همیشــه یــک طــرف ســاختمان اســت،
یــک طــرف حیــاط .شــما در ایــن خیابانهــا
حــس ســبکی نمیکنیــد .از آن طــرف
دیوارهــا هــم بــه میچســبند ،درحالیکــه
شــما در اروپــا میبینیــد حیاطهــای پشــتی
بــه هــم چســبیدهاند .هــر کــدام دو تــا
درخــت هــم داشــته باشــند ،شــما از پنجــره
کلــی درخــت میبینیــد .مــن هیــچ کجــای
دنیــا ایــن موضــوع را ندیــدهام 15 ،10 .ســال
پیــش ســمیناری در اتریــش بــود دربــاره
شهرســازی ایــران .مــن بابــت همیــن موضــوع
نقــد بســیار تنــد و تیــزی علیــه گروئــن مطرح
کــردم .بعــد از ســخنرانی ،شــهردار ویــن بــه
مــن گفــت شــما میدانســتید گروئــن اصالتــا
اهــل ویــن بــوده؟ ایــن چــه حرفهایــی
بــود کــه زدی؟ آنهــا دو هفتــه بعــد بــه
مناســبت  100ســالگی گروئــن برنامههایــی
ویــژه داشــتند .گفــت اگــر ایــن حرفهــا را
نــزده بــودی ،شــما را هــم دعــوت میکردیــم
تشــریف داشــته باشــی ،امــا حــاال ویزایــت
را هــم لغــو میکنیــم (خنــده) .جــدای از
شــوخی ،بعدهــا مــن از دبیــر وقــت شــورای
عالــی شهرســازی شــنیدم کــه خــود گروئــن
 60درصــد را گفتــه بــود ،ولــی نگفتــه بــود در
شــمال بــر خیابــان باشــد ،در جنــوب حیــاط
بــر باشــد .بعــدا شــهرداری از شــورا استفســار
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کــرد و شــورا گفــت شــمالی-جنوبی کنیــد».
بــه همیــن ســادگی! یــک قاعــده ســاده کــه
بــر اســاس یــک اشــتباه تفســیری در دهــه
 1350بــه وجــود آمــده ،باعــث شــده تــا
طــی نیــم قــرن هــم معمــاران بــرای تعریــف
فضــای مشــترک مشــکل داشــته باشــند ،هــم
طراحــان شــهری بــرای تعریــف فضاهــای
عمومــی در حاشــیه کوچههــا و خیابانهــا
دچــار مســئله شــوند و هــم شهرســازان
دستوبالشــان بــرای زمینهســازی مناســب
بــرای ظهــور و بــروز معمــاری و طراحــی
شــهری بســته باشــد.
از ســوی دیگــر ،عــرف ساختمانســازی
کــه تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف اقتصــادی
و اجتماعــی اســت ،در شــکل گرفتــن وضــع
موجــود نقــش دارد .نــه فقــط ایــران ،بلکــه
در تمــام دنیــا ،اغلــب عــرف ساختمانســازی
در موضعــی مقابــل بــا ارزشهــای
زیباییشناســی و هنــری معمــاری قــرار
میگیــرد .در بســیاری از شــهرهای امــروزی
در اروپــا و آمریــکا ،ساختمانســازی وضعیــت
رقتانگیــزی دارد و اغلــب ســازندگان در
محاســبه هزینــه و فایــده پروژههایشــان
بــرای معمــاری -بــه ذات معمــاری -ارزشــی
قائــل نیســتند ،مگــر آنکــه بــه ارزشــی
افــزوده در محاسباتشــان بــدل شــود.
شــهرهایی کــه در دنیــا بهعنــوان مرجــع
شــناخته میشــوند ،اغلــب شــهرهاییاند کــه
در دو زمینــه موفــق عمــل کردهانــد؛ یکــی
وضــع قوانیــن و دیگــری تعریــف و تبدیــل
ارزشهــای هنــری بــه عرفهــای ملمــوس
جامعــه .کــه مــا در هــر دو ایــن حوزههــا در
ایــران بــد عمــل کردهایــم.
شــاید اگــر اینطــور نبــود ،امــروز کســی
نمیتوانســت بــا قطعیــت معمــاری معاصــر
ایــران را زیــر ســوال ببــرد و شکســت
تجربههــای شــهری در ایــران را بــه شکســت
تجربــه معمــاری تفســیر کنــد.
ادامه دارد...

ردپای قوانین علم در زندگی
 ماجـده مقـدم 

تا به حال به ارتباط بین علم و زندگی فکر کردهاید؟
منظورم تبدیل شدن علم به صنعت و ورود آن به
زندگی روزمره نیست ،بلکه استفاده از قوانین طبیعت
در زندگی است .این موضوع سرمقاله آخرین شماره
مجله «کاوه» به قلم آیدین حیدری است .انجمن
علمی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر
سالهاست این مجله علمی را با کمک دانشجویان
و راهنمایی اساتید منتشر میکند .بهتازگی نیز طی
انتخاباتی که با استقبال گسترده دانشجویان مواجه
شد ،مدیرمسئول ،سردبیر و اعضای هیئت تحریریه
این مجله برای سال تحصیلی جدید مشخص شدند.
آیدین حیدری که تا پیش از این سردبیری مجله
را بر عهده داشت ،مدیرمسئول نشریه «کاوه» شد و
سمت سردبیری را به نهال آبی سپرد .سایر اعضای
تحریریهعبارتانداز:مهساشاهسوند،مجیدماستری
فراهانی ،زینب طاشی ،فرشته دولتی ،زهرا قراخانی،
پریناز عشقی ،سوگند دانش ،محمدرضا حاجیها،
مهدی آقاجانی ،نگین حاجی سفری ،سپیده بقایی
و هلیا عقابی.
هنوز شماره جدید این مجله برای سال تحصیلی
 96- 95منتشر نشده است ،اما در آخرین شماره
نشریه «کاوه» که نسخه پیدیاف آن روی سایت
نشریات علمی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر قرار
دارد ،بعد از سخن سردبیر ،مطلبی با عنوان تازههای
مواد و متالورژی را خواهید خواند .پس از آن مطلب
متالورژهای اولیه قرار دارد که نویسنده آن ،گیسو
دویران ،در ابتدای گزارش خود آورده است« :از این
تعنوان
قسمتتصمیمگرفتیمبخشتاریخچهراتح 
متالورژهای اولیه به نشریه اضافه کنیم .در این بخش
مختصری به زندگی دانشمندان رشته مهندسی

مواد و متالورژی و اختراعات و اکتشافات و تحوالت
صورتگرفته در تاریخ این رشته میپردازیم».
دانشجویان عالقهمند به مباحث روز متالورژی
میتوانند مطالبی تحت عناوین «چاپگرهای
سهبعدی»« ،فراتر از علم؛ همه چیز درباره طال»،
«مواد فروشی؛ قسمت سوم :آلومینیوم»« ،دنیای
نو»« ،دانشگاه تگزاس آرلینگتون»« ،گزارشی از
اولین مسابقه بینالمللی عکس میکروسکوپی»،
«تولید آلیاژهای منیزیم نانوساختار با استفاده از روش
اکستروژن-فشارمتوالی»«،تشکیلوبررسیپوشش
کاربید وانادیم روی فوالد ابزار به روش حمام مذاب» و
«بررسیریزساختاریوسختیعللشکستدرفوالد
ابزار ریزدانه API5LX60پس از جوشکاری» بخوانند.
مسئوالن نشریه کاوه در شماره آخر خود از راهنمایی
و کمک برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده
استفاده کردهاند .این اساتید همکار عبارتاند از :دکتر
سیدهادی طبائیان ،دکتر سیدپیروز هویدا مرعشی،
دکتر داوود حقشناس و دکتر علیرضا ابراهیمی .
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گزارش

دانشجو� «اکوه»
در�ره مج هل
ب
ی

گزارش

چرا «نیچر»  58مقاهل یا� نا� را حذف کرد؟

بازار مشکوک
مقاالت علمی
 تـرانه رجـبیان 
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«حــذف  58مقالــه ایرانــی بــه دلیــل ســرقت
علمــی ،تقلــب و تبانــی دربــاره مولــف و در
رونــد بررســی علمــی از هفــت نشــری ه علمــی»
خبــر دردناکــی بــود کــه بهســرعت در صــدر
اخبــار علمــی و پژوهشــی دنیــا قــرار گرفــت
و بعضــی نــام رســوایی بینالمللــی بــرآن
گذاشــتند .البتــه ایــن همــه ماجــرا نبــود ،چــون
چنــد روز بعــد شــایعه دیگــری بــا نــام برخــی
از چهرههــای شــاخص علمــی کــه بعضــی
مســئولیتهایی نیــز داشــتند ،منتشــر شــد
و واکنشهــای زیــادی را برانگیخــت .گفتــه
میشــود این  ۵۸مقالــه توســط  ۲۸۲محقــق
ایرانــی نوشــته شــده و بــه دلیــل جعــل مــدارک
و مســتندات علمــی ،دســتکاری در مقــاالت و...
مــردود اعــام شــدهاند .چیــزی کــه ادیتــور
ارشــد مجله نیچــر در آخریــن مقالــه خــود
پــرده از آن برداشــت و گفــت ایــن تقلبهــا
توســط  Iranian Scientistsصــورت گرفتــه
است.

ماجرا از کجا رشوع شد؟

ریچــارد اســتون ،روزنامهنــگار علمــی برجســته
و ســردبیر بخــش بینالمللــی مجلــه ســاینس،
گزارشــی دربــاره تقلبهــای علمــی در ایــران،
فــروش پایاننامههــای ارشــد و دکتــرا در
راســته خیابــان انقــاب ،راه افتــادن بــازار فروش
پروپــوزال و ...بــا عنــوان «بــازار مشــکوک مقاالت
علمــی بــه رشــد ایــران در علــم صدمــه میزند»
منتشــر کــرد .اتفاقــی که دکتــر حســن روحانی،
رئیس جمهــوری اســامی در مهرمــاه  ۱۳۹۳در
یکــی از جلســات شــورای عالی انقــاب فرهنگی
نســبت بــه آن هشــدار داده و گفتــه بــود شــأن
علمــی ایــران باالتــر از کپیبــرداری از متــون
علمــی اســت .او در ایــن جلســه دســتور برخورد
بــا خریــد و فــروش پایاننامههــای دانشــگاهی
را صــادر کــرده بــود .امــا بــه نظــر نمیرســد
کــه از آن زمــان تاکنــون منــع جــدی در ایــن
زمینــه بــه وجــود آمــده باشــد و اتفاقــا برعکــس
شــرکتهای تولیدکننــده مقــاالت تقلبــی

همچنــان در حــال افزایــش اســت.
ایــن اقــدام مجلــه ســاینس در انتشــار گــزارش
باعــث شــد مقــام معظــم رهبــری در دیــداری
بــا بیــش از هزار نفــر از نخبــگان و اســتعدادهای
برتــر علمــی ،توقــف حرکــت علمــی ایــران را
هــدف اصلــی دشــمنان خواندنــد و گفتنــد« :اگر
در تحقــق ایــن هــدف نــاکام ماندنــد ،بــرای بــه
انحــراف کشــاندن آن ،تــاش میکننــد و اگــر
نشــد ،روی بدنــام کــردن و آلــوده کــردن آن
ســرمایهگذاری خواهنــد کــرد ،بنابرایــن همــه
بایــد مراقــب باشــیم بــا ناشــیگریهای خــود
بــه تحقــق ایــن اهــداف کمــک نکنیم ».ایشــان،
انحــراف کارهــای تحقیقاتــی و پایاننامههــا از
نیازهــای واقعــی ایــران را نمونــهای از کمــک
بــه منحــرف شــدن حرکــت علمــی کشــور
برشــمردند و در نمونـهای دیگــر در زمینــه بدنام
کــردن ایــن حرکــت افزودنــد« :فــردی را بــه
اســم دانشــمند بــه کشــور دعــوت میکننــد و او
بــا انتشــار عکــس تابلــو فــروش پایاننامههــا در
ایــران جوانــان نخبــه کشــور را بدنــام میکنــد.
آیــا اینگونــه افــراد واقعــا دانشــمندند؟»
هنــوز زمــان زیــادی از انتشــار ایــن گــزارش
نگذشــته بــود کــه مجلــه نیچــر نیــز از
محکومیــت  58مقالــه ایرانــی خبــر داد و اعــام
کــرد  49مقالــه دیگــر همچنــان در دســت
بررســی اســت .تمامــی مقاالتی کــه از ســوی دو
ناشــر فــوق بهعنــوان متخلــف معرفــی شــدهاند،
شــواهدی از دســتکاری علمــی در نویســندگان
خــود داشــتهاند ،بهطوریکــه در مراحــل نشــر
مقــاالت نویســندگانی بــه آنهــا اضافــه شــدهاند
کــه بــا هــدف تقلــب و دســتکاری در انتشــار
صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن در برخــی
دیگــر از ایــن مقاالت شــواهدی جدی از ســرقت
علمــی یــا Plagiarismبــه چشــم میخــورد.
در مقاالتــی کــه به  BMCارائــه شــده اســت،
در تمامــی مــوارد دســتکاری در تالیــف اولیــه
بهوضــوح بــه چشــم میخــورد کــه در ۵۷
درصــد آنهــا بازنویســی محــض و در  ۹۳درصــد
آنهــا نیــز ســرقت علمــی بــه چشــم میخــورد.
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برخورد قاطع وزیر بهداشت و قول پیگیری

انتشــار ایــن خبــر و حواشــی آن تقریبــا مصادف
بــا ایــام برگــزاری بیســتودومین نمایشــگاه
مطبوعــات بــود و وزیــر بهداشــت کــه بــرای
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه آمــده بــود ،بــا ســوال
خبرنــگاران رســانههای مختلــف در زمینــه
رویکــرد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی درخصــوص مقــاالت پژوهشــی قالبی و
نویســندگانش کــه بعضیهایشــان عضــو هیئــت
علمــی بهتریــن دانشــگاههای پزشــکی کشــور
هســتند ،مواجــه شــد .هاشــمی در گفتوگــو
بــا خبرنــگاران قــول رســیدگی جــدی بــه ایــن
تخلفــات را داد و گفــت« :تاکنــون بــرای  18یــا
 19نفــر از اعضــای هیئــت علمــی کــه اســامی
آنهــا در ســه تــا چهــار مقالــه ذکــر شــده
اســت ،پرونــده تشــکیل شــده و ایــن موضــوع در
دادگاه تخلفــات اداری بهطــور جــدی و قاطــع
رســیدگی میشود .گزارشــی در مجلــه نیچــر
درخصــوص ســرقت علمــی منتشــر شــد کــه
ایــن گــزارش ادامــه آن گــزارش قبلــی ســاینس
بــود کــه در زمینــه فــروش پایاننامــه و مقالــه
در خیابــان انقــاب چــاپ شــده بود .گزارشــی
کــه درخصــوص ســرقت علمــی از ســوی
مجلــه نیچــر منتشــر شــده ،کامــا درســت
بــود .درواقــع ایــن گــزارش از دانشــگاههایی
کــه اعضــای هیئــت علمــی آنهــا در دانشــگاه
آزاد ،وزارت علــوم و برخــی نیــز در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور هســتند ،منتشــر شــده
اســت .متاســفانه ایــن اعضــای هیئــت علمــی
مرتکــب کاری خــاف شــدهاند ،یعنــی مقــاالت
را از شــرکتهایی خریــداری کردنــد تــا رتبــه
باالتــری کســب کننــد کــه ایــن کامــا تقلــب
محســوب میشــود».
بــر اســاس اعــام وزیــر بهداشــت ،دکتــر
مل ـکزاده ،معــاون پژوهشــی ایــن وزارتخانــه،
مامــور شــده اســت تــا آن بخــش از گــزارش
مجلــه نیچــر را کــه بهطــور مســتقیم بــه وزارت
بهداشــت مربــوط میشــود ،مــورد بررســی
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و پیگیــری قــرار دهــد .در حــال حاضــر بــه
گفتــه هاشــمی بــرای بیســت و چنــد نفــری که
نامشــان در ایــن گــزارش ذکــر شــده و عضــو
دانشــگاههای وزارت بهداشــت هســتند ،پرونــده
تشــکیل شــده و بررســی و مکاتبــات در ایــن
زمینــه ادامــه دارد .تغییــر در رتبــه علمــی ،تنزل
از درجــه علمــی در صورتــی کــه فــرد متخلف بر
اســاس تقلبهایــی افشاشــده ارتقــا پیــدا کــرده
باشــد و احتمــال توقــف فعالیــت ایــن افــراد در
محیطهــای علمــی ازجملــه پیامدهایــی اســت
کــه بــه گفتــه هاشــمی در انتظــار افــراد متخلف
خواهد بــود.

مشکالت را گردن «نیچر» نیندازیم

هاشــمی در حالــی تقلبهــای صورتگرفتــه را
تاییــد کــرد کــه شــاهین آخونــدزاده ،قائممقــام
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،
در همیــن زمینــه و بــه خبرگــزاری مهــر
گفــت« :نکتــه مــورد نظــر در مــورد آن ۵۸
مقالــه مشــکلدار ،ایــن اســت کــه هــر کشــور
دیگــر دنیــا بــود ،نــام کشــور را نمینوشــت،
امــا نــام ایــران بهطــور کامــل در گزارشهــا
آورده میشــود .البتــه بایــد دقــت کنیــم کــه
نبایــد همــه مشــکالت خــود را گــردن نیچــر
بیندازیم .مــن نوعــی بهعنــوان محقــق بایــد
آنتنهــای حساســی داشــته باشــم و حتــی
کارهــای خاکســتری و شــبههبرانگیز هــم انجــام
ندهــم .امــا ایــن  ۵۸مقالــه بهطــور حتــم کار
اشــتباه انجــام دادهانــد و بدانیــم کــه دیگــران
مشــکالت مــا را بزرگنمایــی میکننــد .ضمــن
اینکــه بایــد بیــن ایــن  ۵۸مقالــه و جامعــه
علمــی ایــران یــک خــط قرمــز بکشــیم .آنهــا
نماینــده جامعــه علمــی ایــران نیســتند و حتــی
نویســندههای سرشــناس علمــی هــم در میــان
آنهــا نیســتند».
او همچنیــن گفــت« :قالبــی بــودن نویســندگان
مقــاالت ،داوری تقلبــی صورتگرفتــه در
مــورد ایــن مقالههــا بــه ایــن شــکل کــه
ارائهدهنــدگان مقــاالت نــام یــک داور واقعــی و

شــاخص را بــرای انجــام داوری اعــام کــرده و
در اقدامــی فریبکارانــه یــک ایمیــل تقلبــی بــا
عنــوان ایمیــل ایــن داور معتبــر ارائــه دادهانــد
(ایمیلــی کــه متعلــق بــه آن فــرد نبــوده و از
ســوی خــود ایــن افــراد و همراهانشــان مدیریت
میشــد) ،همگــی مصادیقــی از ســرقت علمــی
در مقالههــا بــه شــمار میرونــد کــه ســه علــت
اصلــی جعلی بــودن مقاالت یادشــده را تشــکیل
دادهانــد .عمــده نویســندگان ایــن مقــاالت
در حــوزه وزارت بهداشــت از اعضــای چنــد
دانشــگاه کشــور ازجملــه دانشــگاه دامپزشــکی
تهــران ،دانشــگاه بقیــهاهلل ،دانشــگاه بیرجنــد،
دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی قــم و دانشــگاه علــوم پزشــکی ارتــش
بودهانــد .از طــرف دیگــر میتــوان گفــت کــه
گروهــی در داخــل کشــور ،پیرامــون تقلبهــای
بهعملآمــده اطالعاتــی را بــه ناشــر مــورد نظــر
دادهانــد ،بهخصــوص در زمینــه ســرقت علمــی
کــه بــه نظــر میرســد اطالعــات دقیقــی بــه
ناشــر خارجــی فرســتاده شــده اســت».

پای یک رشیک خارجی در میان است؟

او همچنیــن در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش احتمــال وجــود یــک شــریک
خارجــی بــرای انتشــار مقــاالت جعلــی ایرانی در
ایــن نشــریات را مطــرح کــرد و گفــت« :بخــش
عمــدهای از ایــن  ۵۸مقالــه ،متعلــق به دانشــکده
دامپزشــکی دانشــگاه تهــران بــوده اســت .ردپای
دیگــر ایــن بــوده کــه یــک نفــر از داخــل کشــور
ناشــر «اشــپرینگر» را از ایــن تخلــف مطلــع
کــرده ،درحالیکــه ناشــر متوجــه ایــن تخلــف
نشــده بود .ردپــای دیگــر اشــکال کار ناشــر
بــوده اســت .بهطــور معمــول وقتــی مقاالتــی
بــرای یــک مجلــه ارســال میشــود ،مجلــه آن
را بــرای داوری بــه یــک داور شــاخص آن رشــته
ارجــاع میدهــد .در مــورد ایــن مقــاالت مجلــه
اعــام کــرده کــه یــک داور بــه مــا پیشــنهاد
دهیــد ،شــرکت مــورد نظــر یــک ایمیــل تقلبی
از یــک داور بینالمللــی را بــه ناشــر معرفــی

کــرده اســت .درواقــع بــه ناشــر نیــز کلــک زده
و داوری مقــاالت در ایــران انجــام شــده اســت.
اشــکال دیگــر ناشــر ایــن بــوده کــه بیشــتر ایــن
 ۵۸مقالــه در فاصلــه دو هفتــه از دریافــت ،مــورد
پذیــرش ناشــر قــرار گرفتهانــد کــه ایــن موضــوع
در هیــچ نشــریهای در دنیــا امکانپذیــر نیســت
و ایــن نشــان میدهــد کــه افــرادی کــه ایــن
مقــاالت مشــکلدار را بــه چــاپ رســاندهاند،
یــک شــریک خارجــی دارنــد».

الیحــهای علیــه پایاننامهفروشــی بــه
مجلــس م ـیرود

وحیــد احمــدی ،معــاون پژوهشــی ایــن
وزارتخانــه اعــام کــرد« :وزارت علــوم نســبت
بــه برخــورد قانونــی بــا ایــن تخلفهــا ،تاکیــد
داشــته و بــا قاطعیــت ایــن موضوعهــا را
پیگیــری میکنــد .عــاوه بــر آییننامــهای
کــه بــه دانشــگاهها ابــاغ شــده ،پیگیــر ایــن
موضــوع هســتیم تــا الیحـهای کــه در رابطــه بــا
پایاننامهفروشــی بــه مجلــس ارائــه شــده ،از
طریــق نماینــدگان تاییــد شــود .تــاش مــا بــر
ایــن اســت کــه ایــن مســئله در اولویــت قــرار
گرفتــه و هرچــه زودتــر در مجلــس عنوان شــود،
تــا دســت مجموعــه قضایــی و اجرایــی در ایــن
مســئله بازتــر شــود و بتواننــد اقدامــات الزم را به
انجــام برســانند».
یکــی دیگــر از چهرههــای علمــی اســت کــه
نامــش بــه ایــن گــزارش راه پیــدا کــرده ،امــا
در اظهارنظرهــای بعــدی خــود بــدون اینکــه
بــه ایــن مســئله اشــاره کنــد ،صرفــا از تشــکیل
یــک کمیتــه ویــژه برای پیگیــری آن دســته از
مقــاالت کــه مربــوط بــه اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه آزاد اســت ،خبر داده اســت .مســئولیت
ایــن کمیتــه بــا معاونــت پژوهشــی و فنــاوری
دانشــگاه آزاد اســامی اســت و معاونت آموزشــی
و تحصیــات تکمیلــی ،دفتــر حقوقــی ،حراســت
ســازمان مرکــزی و دبیرخانــه هیئــت انتظامــی
رســیدگی بــه تخلفــات هیئــت علمــی اعضــای
آن را تشــکیل میدهنــد.
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همــکار روزنامهنــگار مــا ســاعت دو شــب کــه
خروجــی هفتهنامــه تمــام شــده و میخواهــد
راهــی خانــهاش شــود ،در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه بــرای رفتــن بــه خانــه وســیله
داری یــا نــه ،میگویــد« :اســنپ میکنــم».
اســنپ کــردن بــه بخشــی از ادبیــات نســل
جوانــی تبدیــل شــده اســت کــه ســاعتهای
زیــادی از اوقــات شبانهروزشــان بــه بــاال و
پاییــن کــردن صفحــه تلفــن هوشمندشــان
میگــذرد .اســتارتآپی کــه خیلــی زود
جــای آژانــس گرفتــن را در ســبد نیازهــای
جوانــان تهرانــی پــر کــرده ،حــاال بــرای
خــودش یــک واژه اختصاصــی شــده اســت
در فرهنــگ لغــات پایتختنشــینان .امــا چــه
اتفاقــی در ایــن بــازار جــذاب تاکســیهای
آنالیــن در جهــان در حــال رخ دادن اســت
کــه حتــی نمونــه ایرانــی آن هــم توانســته بــه
ایــن زودی ســری میــان ســرها درآورد؟
اســنپ کــردن همــان آژانــس گرفتــن
در عصــر پســااینترنت اســت .وقتــی کــه
از وبگردیهــا و جاذبههــای اولیــه
اینترنــت خــاص شــدهایم ،دنبــال راههایــی
میگردیــم کــه از ایــن تارنمــای جهانــی
بــرای آســانتر کــردن زندگیمــان بهــره
ببریــم .صنعــت حملونقــل شــخصی در
ایــران اولیــن بارقههــای تغییــر را احســاس
کــرده اســت .بارقههایــی کــه روندهــای
جهانــی آن ایــن نویــد را میدهنــد کــه
اتفاقــات بزرگــی در راه اســت.
«بیاییــد اوبــر کنیــم!» ایــن اصطــاح را هــم
اگــر بــه فراتــر از مرزهــای ایــران نــگاه کنیــم،
در بیــن شهرنشــینان شــهرهای زیــادی
از دنیــا خواهیــم شــنید .در جهــان تعــداد
کمــی شــرکت وجــود دارد کــه چیــزی ارائــه
میدهنــد کــه باعــث میشــود اسمشــان
تبدیــل بــه یــک فعــل شــود .امــا ایــن فقــط
یکــی از دســتاوردهای اوبــر اســت .شــرکتی
کــه ســال  2009بنــا نهــاده شــد و حــاال
باارزشتریــن اســتارتآپ جهــان اســت؛ بــا

ارزشــی حــدود  70میلیــارد دالر! اپلیکیشــن
اوبــر میتوانــد در چنــد ثانیــه در بیــش از
 425شــهر جهــان بــرای شــما ماشــین آمــاده
کنــد و احتمــاال کفــر راننــده تاکســیهای آن
شــهرها را همزمــان دربیــاورد! امــا جاهطلبــی
و انتظــارات اوبــر درخصــوص ارزشــش خیلــی
بیشــتر از ایــن مــوارد اســت .اســتفاده از
ماشــینهای بــدون راننــده ،و ممکــن کــردن
ســفرهای ارزان و مناســب دســتهجمعی
بخشــی از برنامههــای آینــده اوبــر اســت .اوبــر
بــه بــازار  100میلیــارد دالری تاکســی در دنیــا
راضــی نیســت ،بلکــه چشــم خــود را بــه بــازار
 10هــزار میلیــارد دالری ســفرهای شــخصی در
جهــان دوختــه اســت.
همانطــور کــه در ایــران تــپ 30و مســیر
و بســیاری اســتارتآپهای دیگــر در
حــال ورود بــه بــازار تاکســیهای آنالیــن
هســتند ،در گوشــهوکنار جهــان هــم تعــداد
زیــادی شــرکت کوچــک و بــزرگ ظرفیــت
ل ماشــینهای الکتریکــی بــدون
لونقــ 
حم 
راننــده و تقاضــای موجــود بــرای آنهــا را
شناســایی کردهانــد و برنامههایــی بــرای
ورود بــه ایــن بــازار بکــر دارنــد .شــرکتها و
غولهــای بــزرگ تکنولــوژی ازجملــه گــوگل و
اپــل ســرمایهگذاریهای هنگفتــی روی ایــن
حــوزه کردهانــد و ماشینســازهای فعلــی از
فــورد و ولــوو گرفتــه تــا بقیــه هــم دنبــال بــه
دســت آوردن ســهمی از ایــن بــازار هســتند.
اگــر بخواهیــم واقعبینانــه از وضعیــت ایــن
رقابــت جملــهای بگوییــم ،بایــد اقــرار کنیــم
کــه یــک مبــارزه حماســی پیچیــده راه افتــاده
اســت؛ مبــارزهای کــه زندگــی روزمــره مــردم
را در سراســر دنیــا عمیقــا تغییــر خواهــد داد؛
همانگونــه کــه ورود ماشــینها در ابتــدای
قــرن بیســتم چنیــن تغییــری را رقــم زدنــد.
ازجملــه ایــن تغییــرات اختــراع دوبــاره و
ل دادن
بازتعریــف مفهــوم حملونقــل و شــک 
دوبــاره ســیمای شهرهاســت .یک تغییــر مثبت
دیگــر کــه ســودش بــه جیــب همــه خواهــد
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رفــت ،ایــن اســت کــه ایــن رقابــت تکنولوژیک،
بــهشــکل غیرقابــلبــاوری حضــور ماشــینها
در جادههــا و تعــداد مرگهــای جــادهای را
کــم خواهــد کــرد.

چرخهای تغییر

دعــوا امــا ایــن روزهــا بــر ســر طالیــهداری
تغییــرات در حــوزه حملونقــل اســت.
در ایــران سالهاســت کــه باربریهــا
بــا ســنتیترین شــیوههای ممکــن ایــن
ماموریــت را برعهــده دارنــد .کامیونهــا و
وانتهــای رنگورورفتــه جادههــا را قــرق
کردهانــد و اگــر  10ســال پیــش کــه هیــچ،
همیــن دو ســال پیــش هــم کســی صحبــت
از آنالیــن شــدن چنیــن بــازاری میکــرد،
خــودش هــم احتمــاال خنــدهاش میگرفــت
کــه چنیــن فکــری بــه مخیلــهاش خطــور
کــرده اســت .امــا اوضــاع عــوض شــده اســت!
چرخهــای تغییــر بــه حرکــت درآمدهانــد
و روندهایــی در دنیــا شــروع شــده کــه دیــر
یــا زود ماننــد اســنپ پــای آنهــا بــه ایــران
هــم بــاز خواهــد شــد .وقتــی صحبــت از
ترندهــای جهانــی میشــود ،کارشناســان
میگوینــد در کوتاهمــدت اوبــر چنیــن
انقالبــی را رهبــری خواهــد کــرد ،چراکــه
ســیطرهاش بــر بــازار رانندههــای مســیرهای
دربســتی چنیــن جایــگاه تعیینکننــدهای
بــه او میدهــد .مســیرهای دربســتی همــان
بخشــی از بــازار حملونقــل اســت کــه در
آینــده ســریعترین رشــد را خواهــد داشــت.
در حــال حاضــر انــدازه بــازار ماشــینهای
دربســت ،تنهــا چهــار درصــد جمــع کل
کیلومترهــای پیمودهشــدهای اســت کــه
ماشــینها در جهــان طــی میکننــد .امــا بــر
اســاس گــزارش بانــک مــورگاناســتنلی تــا
ســال  2030ایــن رقــم بــه  25درصــد خواهــد
رســید .در ایــن بیــن امــکان گرفتــن تاکســی
بــا یــک گوشــی هوشــمند ایــن موقعیــت را
فراهــم میکنــد کــه مســافران تاکســیهای
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ارزانتــر بگیرنــد و ســرویسهای حملونقــل
اشــتراکی مثــل اوبرپــول کــه بــه مســافران
اجــازه میدهــد در مســیرهای یکســان،
تاکســی خــود را بــا دیگــران ســهیم شــوند،
مــرز میــان حملونقــل خصوصــی و عمومــی
را کمرنــگ میکنــد.
بــرای نمونــه هلســینکی و چنــد شــهر دیگــر
در حــال تجربــه ســفرهای ترکیبــی هســتند
کــه بــا تقاضــای قبلــی مســافران و ترکیبــی از
اتوبوسهــای عمومی و اســتفاده از اپلیکیشــن،
بــه متقاضیــان امــکان میدهــد کــه ســفرهای
خــود را بــا ترکیــب کــردن قطــار و اتوبــوس و
وســایل شــخصی اشــتراکی و حتــی پیــادهروی
برنامهریــزی کننــد .ترکیبــی کــه در آن گاه
لونقــل عمومــی عهــدهدار رســاندن
حم 
مســافر در آخریــن کیلومتــر ســفرش و تــا
در منــزل میشــود! چنیــن سیســتمهایی
متقاضیــان تاکســیهای دربســت را فراتــر
از ســاکنان ثروتمنــد حومــه شــهرها کــه در
حالحاضــر اســتفادهکنندگان اصلــی ایــن
ماشــینها هســتند ،گســترش خواهــد داد.
اگرچــه هنــوز مــا درگیــر فرهنــگ و شــیوه
برخــورد رانندههــای ایرانــی ،چــه از نــوع
آژانسهــای ســنتی و چــه اســنپ آن هســتیم،
صحبــت روز دنیــا در زمینــه حملونقــل
آینــده ماشــینهای بــدون راننــده اســت.
همــه تغییراتــی کــه از آنهــا صحبــت شــد
و همــه اتفاقاتــی کــه در راه اســت ،نشــان
میدهــد در بلندمــدت ماشــینهای بــدون
راننــده بازتعریــف مفهــوم حملونقــل را
پیــش خواهنــد بــرد .تالشهــای مختلفــی
هــم در حــال انجــام اســت و اولیــن نمونــه
هــم پــا بــه جــاده گذاشــته! گــوگل در حــال
ن راننــده در
آزمایــش ماشــینهای بــدو 
اطــراف محــل دفتــر خــود در مونتینویــوو
کالیفرنیاســت .یــک اســتارتآپ هــم بــه اســم
نوتونامــی در ســنگاپور تاکســیهای بــدون
راننــده راه انداختــه اســت .ماشــینهای
برقــی تســا هــم تکنولــوژی کمکراننــده

دارنــد و در آخــر ایــن خــود اوبــر اســت کــه
تــا چنــد هفتــه دیگــر در شــهر پتســبورگ
ایــن امــکان را بــه مســافران میدهــد کــه
تاکس ـیهای بــدون راننــده اجــاره کننــد( .بــا
ایــن قابلیــت کــه در صــورت نیــاز یــک نفــر
میتوانــد بیایــد و فرمــان را دســت بگیــرد!)

ماشین بدو ن راننده در تهران؟!

مصطفــی راننــده اســنپ اســت .از صبــح تــا
ســاعت چهــار در یــک شــرکت بازرگانــی کار
میکنــد و تــاش دارد بــا مــدرک کارشناســی
بازرگانــی بینالملــل کــه از دانشــگاه گرفتــه،
درآمــدی بــرای خــودش تعریــف کنــد.
درحالیکــه ســرباالیی خیابــان گانــدی را
بــاال م ـیرود ،میگویــد از ایــن مــدرک پولــی
درنمیآیــد .از چهــار بــه بعــد میشــود
راننــده اســنپ« .از آژانــس نشســتن متنفــرم.
حوصلــه آدم ســر مـیرود .امــا وقتــی در خانــه
خــودت نشســته باشــی و دو کوچــه باالتــر
یــک نفــر اســنپ کنــد ،راحــت پــا میشــوی
و مــیروی مســافر را ســوار میکنــی.
درآمــدش راضیکننــده اســت ،امــا مهمتــر
از آن همیــن آزادی عمــل کار کــردن در آن
اســت ».وقتــی بــه مصطفــی میگویــم دیــر
ن راننــده مســافرها را
یــا زود ماشــینهای بــدو 
جابهجــا خواهنــد کــرد ،میزنــد زیــر خنــده و
میگویــد «در ایــن شــهر درندشــت پرترافیــک
ماشــینهای باراننــدهاش در کار خودشــان
ماندهانــد .ماشــین بــدون راننــده را تــوی
ترافیــک قــورت میدهنــد!» امــا تحلیلگــر
حــوزه حملونقــل مجلــه اکونومیســت مثــل
مصطفــی فکــر نمیکنــد .او اعتقــاد دارد
ن راننــده روندهــای موجــود
ماشــینهای بــدو 
تاکسـیهای دربســت را تقویــت و آن را ارزانتر
و دردســترستر خواهنــد کــرد .افــراد معلــول،
پیــر و جــوان میتواننــد آســانتر و راحتتــر
بــه هــر کجــا میخواهنــد برونــد و افــراد
بیشــتری ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه
لونقــل را بــا
شــیوه مالکیــت اشــتراکی حم 

یکدیگــر انتخــاب و تجربــه کننــد .مطالع ـهای
کــه در شــهر لیســبون پرتغــال انجــام شــده،
نشــان میدهــد ماشــینهای بــدونراننــده
اشــتراکی میتواننــد  80تــا  90درصــد از تعداد
ماشــینهای مــورد نیــاز شــهرها بکاهنــد؛
موضوعــی کــه میتوانــد فضاهــای بیشــماری
ل حاضــر بــه پارکینــگ
از شــهرها را کــه در حــا 
ماشــینها اختصــاص دارد ،آزاد کنــد؛
فضایــی کــه در برخــی شــهرهای آمریــکا تــا
یکچهــارم کل فضــای شــهر را دربرمیگیــرد!
تصــور کنیــد (البتــه فقــط تصــور!) کــه در
شــهر ماشــینزدهای چــون تهــران ،چقــدر فضا
بــرای احــداث بوســتانها یــا خانهســازی آزاد
میشــود! امــا معلــوم نیســت کــدام شــرکت
میتوانــد بــر ایــن بــازار مســلط شــود ،یــا
اینکــه هنــوز کســی نمیدانــد انــدازه نهایــی
ایــن بــازار چقــدر اســت.
امــا وقتــی پــای صحبــت بچههــای
اســتارتآپ همپــا بنشــینید کــه تــاش
دارنــد فرهنــگ جابهجاییهــای اشــتراکی
را در تهــران جــا بیندازنــد ،شــاید بــه ایــن
لونقــل شــخصی در
نتیجــه برســید کــه حم 
ایــران بیــش از آنکــه تصــور میشــود ،در
حــال تغییــر کــردن اســت .ترافیــک پایتخــت
ایــران آنقــدر اعصابخردکــن شــده کــه
افــراد انگیــزه پیــدا کننــد مســیرهای مشــترک
خــود را بــا همدیگــر برونــد .تصــور کنیــد
همســایه کوچــه پایینــی شــما همــان مســیر
شــما از کــرج بــه خیابــان ظفــر را طــی
میکنــد .کافــی اســت ایــن موضــوع را بدانیــد
تــا بتوانیــد بــا هزینــه خیلــی کمــی کــه بــه او
پرداخــت میکنیــد ،همســفر او شــوید .ســعید
نعمتالهــی ،بنیانگــذار ایــن اســتارتآپ کــه
از دل شــتابدهنده شــریف بیــرون آمــده
اســت ،میگویــد« :مــا میخواهیــم بــا ایــن
کار هــم فرهنــگ ماشــینهای تکسرنشــین
را در تهــران از بیــن ببریــم و هــم بــا درصــدی
کــه از رانندههایــی کــه بــرای آنهــا مســافر
جــور کردهایــم ،میگیریــم ،کســبوکارمان
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را بچرخانیــم ».او اعتقــاد دارد در شــهری کــه
آلودگــی هــوا نفــس همــه را بریــده ،چنیــن
اســتارتآپهایی بــا اقبــال مواجــه خواهنــد
شــد .حملونقــل اشــتراکی در ابتــدای راه
اســت ،امــا چیــزی کــه میتــوان گفــت،
ایــن اســت کــه شــرکتهایی چــون همپــا
در ایــران هنــوز نمیتواننــد تاثیــری بــر ایــن
بــازار بگذارنــد .دغدغـهای که در ســطح جهانی
بــرای اوبــر در زمینــه ماشــینهای بــدون
راننــده پابرجاســت .خیلیهــا معتقدنــد اوبــر بــا
ل و شــمایل فعلــیاش نمیتوانــد برنــده
شــک 
ایــن رقابــت باشــد .یــک ماشــین دربســت
بــا راننــده در جــادهای پــر از ماشــین بــدون
راننــده احتمــاال نمیتوانــد حرفــی بــرای
گفتــن داشــته باشــد .امــا ایــن تهدیــد باعــث
شــده تــا اوبــر بــه دنبــال راهکارهــای خالقانــه
بــرای موفقیــت در چنیــن رقابتــی باشــد .ایــن
شــرکت بــا برنــد قدرتمنــد و تعــداد مشــتریانی
کــه دارد ،تــاش میکنــد در یــک جهــان
ن راننــده جایــگاه خــود را بهعنــوان
بــدو 
یــک بازیگــر پیــشرو فراهمکننــده خدمــات
حملونقــل مســتحکم کنــد .نکتــه دیگــر
اینکــه ایــن بــازار زیرشــاخههایی هــم
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خواهــد داشــت .بدیهــی اســت کــه در پــی
تغییــری بــه ایــن وســعت و اهمیــت ،بازارهایی
چــون ارســال غــذا و باربریهایــی کــه بــا
مســافتهای طوالنــی ســروکار دارنــد ،تــاش
کننــد از کامیونهــای بــدونراننــده اســتفاده
کننــد .بــهنظــر میرســد در ایــن جاهطلبــی
کــه اوبــر را بــرای رهبــری ایــن بــازار متقاعــد
کــرده ،منطقــی نهفتــه باشــد .یکــی از
سرســختترین رقبــای اوبــر بــرای چنیــن
آینــدهای تولیدکننــدگان ماشــین هســتند.
امــا نکتــه اینجاســت کــه ماشینســازها
هرچقــدر هــم بــزرگ و قدرتمنــد و صاحــب
تکنولــوژی باشــند ،تجربــه اوبــر در ارائــه
لونقــل مســافر و همچنیــن
خدمــات حم 
شــناخت عمیــق ایــن شــرکت از رفتارهــای
مشــتری و الگوهــای تقاضــا در ایــن بــازار را
گ برنــده اوبــر اســت!
ندارنــد .ایــن همــان بــر 
امــا تاریــخ کوتــاه فناوریهــای دیجیتــال
بــه مــا نشــان داده کــه شــرکتهایی کــه
روندهــای تکنولوژیــک را رهبــری میکننــد،
الزامــا در صــدر باقــی نمیماننــد .کافــی
اســت بــه سرنوشــت نوکیــا و بلکبــری در
بــازار تلفنهــای هوشــمند فکــر کنیــم ،یــا بــه

عاقبــت کــداک در دوربینهــای دیجیتــال کــه
ایــن روزهــا کانــن و نیکــون و ســونی حــظ آن
را میبرنــد .جایــگاه فعلــی مایاســپیس در
رســانههای اجتماعــی هــم یــک مثــال دیگــر
بــرای اثبــات روندهــای ایــن تاریــخ بیرحــم
بــرای آغازگــران یــک عرصــه اســت .بیشــتر از
طالیـهدار بــودن در یــک بــازار فناورانــه آنچــه
جایــگاه یکــی از رقبــای امــروزی را در آینــده
میتوانــد تثبیــت کنــد ،بــه ایــن بســتگی دارد
کــه کــدام شــرکت میتوانــد تنظیمکننــدگان
مقــررات را مجــاب کنــد و بــا شــرایط خــود
آنهــا را همــراه ســازد .چراکــه مشــکل بــزرگ
شــرکتهای فنــاور ایــن اســت کــه معمــوال
اول چیــزی را بــه وجــود میآورنــد و بعــد بــه
فکــر گرفتــن مجــوز آن میافتنــد! موفقیــت
اوبــر در زمینــه تاکســیهای دربســت هــم
بیشــتر متکــی بــر نســخهای صحیــح بــوده
کــه باعــث شــده ترکشهــای ایــن اشــتباه
اســتراتژیک بــه تنــش نخــورد .بنابرایــن
لونقــل
وقتــی صحبــت از ماشــینها و حم 
ن راننــده میشــود ،نبایــد فرامــوش کــرد
بــدو 
ترکیــب قوانیــن مبهــم و تکنولوژیهــای
ناقــص میتوانــد نتایــج مرگبــاری در پیــش
داشــته باشــد! نتایجــی کــه حتــی پیــشگام
چنیــن عرصـهای یعنــی اوبــر را هــم میتوانــد
از میــدان بــه در کنــد .پــس فعــا بــرای حدس
زدن نــا م ونشــان ســهامدار اصلــی این بــازار در
آینــده ،کمــی زود اســت .از طرفــی حتــی برای
برنــدگان ایــن بــازار هــم مشــخص نیســت کــه
دســتاورد حاصــل چــه انــدازه بــزرگ خواهــد
بــود .هرچقــدر کــه تعــداد بیشــتری شــرکت
لونقــل اشــتراکی و بــدون
وارد بــازار حم 
راننــده میشــوند ،ممکــن اســت بــازار ثابــت
کنــد کــه از آنچــه انتظــار میرفتــه ،کمتــر
ســودآور اســت .بــا مرتبــط کــردن راننــدگان
بــه مســافران اوبــر میتوانــد خدماتــش را
بــدون داشــتن حتــی یــک تاکســی ارائــه دهــد
و ســهم بزرگتــر ســود را هــم در ایــن معاملــه
بــه جیــب بزنــد .امــا اگــر خدماتــش به بخشــی

لونقــل تبدیــل شــود ،اوبــر
از ســاختارهای حم 
بایــد نقــش تســهیلگر خــود را پایــان دهــد.
در یــک دنیــای بــدونراننــده اوبــر احتمــاال
بایــد نــاوگان نقلیــه خــود را داشــته باشــد و
مــدل ســرمایهگذاری ســبک فعلــی خــود را
کنــار بگــذارد و چیــزی شــبیه یــک شــرکت
هواپیمایــی شــود( .کــه تعــداد زیــادی هواپیمــا
دارنــد و تعــدادی هــم قــرض میگیرنــد و
آشــیانه و مرکــز تعمیــرات و ...دارنــد).
بــا تمــام ایــن اوصــاف فعــا ایــن اوبــر اســت که
لونقــل فــردی آینــده را بــه پیــش
مســابقه حم 
میبــرد .برخــاف گــوگل و اپــل ،اوبــر فقــط
لونقــل تمرکــز کــرده اســت .برخــاف
بــر حم 
تولیدکننــدگان ماشــین ،میراثــی از کس ـبوکار
تولیــدی را کــه مجبــور باشــد بــرای حفــظ آن
تــاش کنــد ،نــدارد .تفاهمنامــه اخیــر اوبــر بــا
شــرکت «دیــدی» کــه مهمتریــن رقیبــش در
بــازار چیــن اســت ،باعــث شــده تــا خیالــش
کمــی از دغدغههــای رقابــت هــم راحــت
شــود و  9میلیــارد دالر بــرای هزینههــای
نبــرد آینــدهاش در ایــن بــازار کنــار بگــذارد .یــا
بهتــر بگوییــم بــه توســعه تکنولــوژی اختصــاص
دهــد .میتــوان گفــت چشـمانداز ایــن شــرکت
ل قبــول اســت.
بــرای آینــده ،قانعکننــده و قاب ـ 
اگرچــه اوبــر ممکــن اســت شــرکتی باشــد کــه
نتوانــد بــه ســرزمین موعــودی کــه وعــدهاش را
داده برســد ،امــا چــه اوبــر برنــده ایــن رقابــت
شــود چــه بازنــده ،آنچــه واضــح اســت ،ایــن
اســت کــه همــه مــا در جــادهای بــه ســوی
اوبرلنــد گام برمیداریــم! جــادهای کــه بــه
ســوی همــه کشــورها در حــال کشــیده شــدن
اســت و شــاید نــام ایرانــی آن دنیــای اســنپ یــا
دنیــای تـپ 30یــا هــر نــام و برنــد دیگــر ایرانی
باشــد .در فضایــی کــه برندهــای خارجــی در
ایــران نیســتند ،شــاید ایــن یــک فرصــت باشــد
کــه اســتارتآپهای ایرانــی بــا ســرمایهگذاری
روی حــوزه حملونقــل مــدرن مبتنــی بــر
فضــای وب بتواننــد در آینــده حرفهایــی بــرای
گفتــن داشــته باشــند.
سرآمد /شماره سیام /آذر نود و پنج 69

گفتوگو ب� استیو کیس ،موسس Aol
گفتوگو

موفقیت یک کار تیمیاست
 مهرآسـا عـباسنژاد 
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یکی از سادهترین راهها برای اینکه
احمق و سادهلوح به نظر برسید،
این است که آینده را پیشبینی
کنید .کافی است از کسانی در این
مورد سوال کنید که میگفتند
«خرید اینترنتی» یک مد زودگذر
و موقتی است! یا قبل از اینکه
آیفون هشت سال پیش وارد بازار
شود ،چند نفر (عالوه بر استیو جابز)
حدس میزدند که اپلیکیشنهای
موبایلی به یک صنعت  35میلیارد
دالری تبدیل خواهند شد؟!
اما وقتی استیو کیس ،پیتر
دایمندیس ،ایستر دایسون و دیگر
متفکران خالقی که جلوتر از جامعه و
زمان خودشان میاندیشیدند ،افکار
خود را درباره آینده کارآفرینی ارائه
دادند ،گوش نکردن به حرفشان عین
حماقت است .چه موافق این عده
باشید و چه مخالف پروپاقرصشان،
فقط یک روش مطمئن برای دانستن
اینکه باالخره در آینده چه اتفاقی
میافتد ،وجود دارد .پیتر دراکر که از
بزرگان علم مدیریت است ،میگوید:
بهترین راه برای پیشبینی آینده این
است که آن را خلق کنید .به گفته
استیو کیس ،یکی از پایهگذاران Aol
در آینده کارآفرینی بیشتر شبیه یک
ی خواهد بود .او کارآفرین،
ورزش تیم 
بازرگان و مدیر عامل اجرایی اهل
ایاالت متحده آمریکاست ،که در
سال  Aol ۱۹۸۳را تاسیس کرد .او
در مصاحبهای که اخیرا انجام شده
است ،درباره شیوههای موفقیت
در موج جدید نوآوری میگوید.

 آینـــده کارآفرینـــی را چطـــور
میبینیـــد ؟
فکـــر کنـــم جـــواب ایـــن ســـوال خیلـــی
واضـــح باشـــد .در  25ســـال گذشـــته
یـــا بیشـــتر ،نوآوریهـــای بســـیاری در
بخشهـــای مختلـــف زندگـــی مـــا بـــه
وجـــود آمـــده اســـت؛ اینکـــه چطـــور
اطالعـــات کســـب کنیـــم ،چطـــور ارتبـــاط
برق ــرار کنی ــم و چط ــور خری ــد کنی ــم .ام ــا
در  25س ــال آین ــده ب ــه همی ــن ان ــدازه ی ــا
حتـــی بیشـــتر ،نوآوریهـــای مهمـــیدر
بخشهـــای مهـــم زندگیمـــان بـــه وجـــود
خواهـــد آمـــد؛ اینکـــه چطـــور ســـالم و
تندرســـت بمانیـــم ،چطـــور بیاموزیـــم و
درس بخوانیـــم و چطـــور منابـــع مختلـــف
انـــرژی را مصـــرف کنیـــم .بخشهـــای
اصلـــی زندگـــی مـــا از نظـــر اقتصـــادی
نیـــز واقعـــا دارای اهمیـــت هســـتند .ایـــن
همانجایـــی اســـت کـــه مـــوج بعـــدی
نـــوآوری در مســـیر آن حرکـــت میکنـــد
و بـــه آن ســـمت و ســـو مـــیرود.
 در آینـــده نوآورهـــا بـــا چـــه
چالشهایـــی روبـــهرو خواهنـــد
بـــود؟
کارآفرینهـــای مختلفـــی وجـــود دارنـــد
کـــه در زمینههـــای مختلـــف فعالیـــت
میکننـــد .بنابرایـــن کلیگویـــی در ایـــن
زمین ــه خیل ــی مش ــکل اس ــت ،ام ــا کار ب ــا
داشـــتن یـــک محصـــول خـــوب شـــروع
میشـــود و موضـــوع مهـــم بعـــدی ایـــن
اســـت کـــه چطـــور یـــک تیـــم را کنـــار
هـــم جمـــع کنیـــم ،ایـــده را بگیریـــم و
آن را تبدیـــل بـــه یـــک محصـــول کنیـــم
و ســـپس ایـــن محصـــول را بـــرای ایجـــاد
ی ــک بیزین ــس پای ــدار م ــورد بررس ــی ق ــرار
دهیـــم .مـــن فکـــر میکنـــم چالشهـــای
نســـبتا پیچیـــده و منحصربهفـــردی بـــر
ســـر راه مـــوج بعـــدی کارآفرینـــی کـــه در
ح ــال ایج ــاد تح ــول در زمین ــه بهداش ــت و
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آم ــوزش هس ــتند ،وج ــود خواه ــد داش ــت.
بنابرای ــن در آین ــده کارآفرین ــی ب ــه درج ــه
باالتـــری از ســـعی و پشـــتکار نیـــاز دارد.
عـــاوه بـــر ایـــن شـــما نیـــاز داریـــد بـــا
ســـایر شـــرکتها و موسســـات نیـــز وارد
تعامـــل و ارتبـــاط شـــوید و در عیـــن حـــال
بای ــد سیاســتهایتان را ب ــا دول ــت تنظی ــم
کنیـــد .فرصتهـــا مهـــم هســـتند ،ولـــی
کارآفرینهـــا در آینـــده بـــه مهارتهـــای
مختلفـــی نیـــاز خواهنـــد داشـــت .بعضـــی
از عوامـــل مربـــوط بـــه راهانـــدازی یـــک
بیزینـــس موفـــق ازجملـــه مصرفکننـــده،
محصـــول و شـــور و اشـــتیاق و انگیـــزه
ثابـــت میمانـــد ،امـــا عوامـــل جدیـــد
دیگـــری همچـــون رونـــد همکاریهـــا،
سیاســـتها و پشـــتکار کارآفریـــن اهمیـــت
بیشـــتری پیـــدا خواهنـــد کـــرد .مدلـــی
کارآفرینـــی کـــه مربـــوط بـــه آخریـــن
مـــوج نـــوآوری میشـــد و بهویـــژه
مناســـب شـــرکتهایی بـــود کـــه روی
طراحـــی و تولیـــد اپلیکیشـــنهای
مختلـــف کار میکردنـــد ،ایـــن بـــود
کـــه شـــما اپلیکیشـــن خـــود را بـــه بـــازار
عرضـــه میکنیـــد و بررســـی میکنیـــد
تـــا ببینیـــد آیـــا ایـــن اپلیکیشـــن در
طـــول یـــک ســـال بعـــد از ورود بـــه بـــازار
مـــورد اســـتقبال مصرفکننـــدگان قـــرار
میگیـــرد یـــا خیـــر .اگـــر مـــورد اســـتقبال
قـــرار گرفـــت ،روی آن ســـرمایهگذاری
میکنیـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت ســـراغ
طـــرح و برنامـــه دیگـــری میرویـــد .شـــما
در ایـــن حالـــت عکسالعمـــل یـــا واکنـــش
آن لحظـــه بـــازار را دریافـــت خواهیـــد
کـــرد .در مـــوج بعـــدی قـــرار اســـت ایـــن
فراین ــد زم ــان بیش ــتری ط ــول بکش ــد ت ــا
اثرگذارتـــر باشـــد.
 چــرا تصــور میکنیــد چالشهــای
پیچیدهتــری در راه اســت و چــرا
اپلیکیش ـنها بیشــتر خواهنــد شــد؟
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اپلیکیشـــنهای بیشـــتری بـــه وجـــود
خواهـــد آمـــد .برخـــی از آنهـــا بـــه کار
خـــود ادامـــه میدهنـــد ،بنابرایـــن اگـــر
بـــه فکـــر طراحـــی اپلیکیشـــن جدیـــدی
هســـتید ،میتوانیـــد روی آن تمرکـــز
کنیـــد .خیلـــی از افـــراد ایـــن کار را
میکننـــد .امـــا بـــه نظـــر مـــن گروههـــای
دیگـــری از شـــرکتها و نوآوریهـــا در
آین ــده ب ــه وج ــود خواهن ــد آم ــد ک ــه نی ــاز
بـــه اســـتراتژیهای متفاوتـــی دارنـــد.
 شــما گفتیــد در آینــده کارآفرینهــا
کمتــر میتواننــد بــه صــورت
انفــرادی جلــو برونــد ،چــرا؟
قطعـــا کارآفرینهایـــی وجـــود خواهنـــد
داشـــت کـــه میتواننـــد کارشـــان را
بهتنهایـــی جلـــو ببرنـــد ،امـــا درحقیقـــت
کارآفرینـــی یـــک ورزش گروهـــی اســـت.
یـــک نفـــر بهتنهایـــی میتوانـــد کارهـــای
زیـــادی انجـــام دهـــد ،امـــا اینکـــه مـــا
واقعـــا چطـــور میتوانیـــم تاثیرگـــذاری
زیـــادی داشـــته باشـــیم ،بـــه ایـــن مســـئله
برمیگـــردد کـــه چطـــور میتوانیـــم
تیـــم یـــا گـــروه خودمـــان را بـــرای بـــه
دســـت آوردن نیـــروی بیشـــتر و اثرگـــذاری
بزرگتـــر انتخـــاب کنیـــم.
اگرچـــه کارآفرینهـــای برجســـته و
مش ــهوری مث ــل اس ــتیو جاب ــز وج ــود دارن ــد
کـــه بهحـــق توجـــه زیـــادی هـــم بـــه ایـــن
موضـــوع داشـــتند ،امـــا موفقیتهـــای
واقعـــی از طریـــق کار تیمـــیبـــه وجـــود
خواهـــد آمـــد .بنابرایـــن میتـــوان نتیجـــه
گرفـــت کـــه ایـــن مســـئله یـــک فاکتـــور
قابـــل اســـتناد بـــرای دســـتیابی بـــه
موفقیتهـــای بزرگتـــری در زمینـــه
کارآفرینـــی اســـت و بـــه نظـــر مـــن حتـــی
ایـــن مســـئله یـــک فاکتـــور مهـــم و قابـــل
اســـتناد بـــرای مـــوج بعـــدی نـــوآوری
خواهـــد بـــود .اینکـــه چطـــور شـــیوه
درسآمـــوزی کـــودکان را در مـــدارس

عـــوض کنیـــم ،کاری پیچیـــده اســـت و
بـــه فاکتورهـــای مختلفـــی وابســـته اســـت.
نمیشـــود فقـــط پشـــت میـــز بنشـــینید و
چنیـــن تغییراتـــی را ایجـــاد کنیـــد ،بلکـــه
بـــه یـــک تیـــم نیـــاز داریـــد.
 بهتریـــن توصیـــه شـــما بـــرای
کارآفرینهـــای آینـــده چیســـت؟
مطمئ ــن باش ــید ک ــه ش ــما مس ــئله بزرگ ــی
را کش ــف کردی ــد ک ــه نیازمن ــد ح ــل ش ــدن
اســـت یـــا فرصتـــی را بـــه دســـت آوردیـــد
کـــه بایـــد از آن اســـتفاده کنیـــد و در ایـــن
مســـیر حرکـــت کنیـــد .قصـــد نـــدارم
بـــه کارآفرینهایـــی کـــه طرحهـــای
کوچکتـــری را بـــرای اجـــرا انتخـــاب
کردنـــد ،بیاحترامیکنـــم ،امـــا همـــه
کارآفرینهـــا را بـــه زیـــاد تـــاش کـــردن
تشـــویق میکنـــم .قطعـــا ایـــن افـــراد بـــا
مشـــکالت ســـختتری مواجـــه خواهنـــد
شـــد ،ولـــی فکـــر میکنـــم امـــروز مســـائل

مهمتـــری وجـــود دارد؛ مســـائلی کـــه
فرصتهـــای بیشـــتری خلـــق میکننـــد.
و در پایـــان بایـــد بگویـــم کـــه همـــه شـــما
دارای ایـــن پتانســـیل هســـتید کـــه یـــک
کســـب وکار مهـــم بـــا اثرگـــذاری مثبـــت
بـــر زندگـــی میلیونهـــا انســـانی بـــه
وجـــود بیاوریـــد کـــه در ایـــن دنیـــا زندگـــی
میکننـــد .پـــس زمـــان بیشـــتری را صـــرف
ایـــن کار کنیـــد و آخریـــن منظـــره خـــود
را از آن کار بســـازید و بدانیـــد بهتنهایـــی
نمیتوانیـــد همـــه کار را جلـــو ببریـــد ،بلکـــه
ب ــرای انج ــام آن نیازمن ــد تش ــکیل ی ــک تی ــم
حرفـــهای و مشـــارکت اســـتراتژیک هســـتید.
اگ ــر ای ــن کار را ب ــا موفقی ــت انج ــام دهی ــد،
پ ــس ای ــن توانای ــی را خواهی ــد داش ــت ک ــه
یـــک شـــرکت بـــزرگ داشـــته باشـــید و بـــه
آن افتخـــار کنیـــد؛ شـــرکتی کـــه میتوانـــد
در جامعـــهای کـــه در آن زندگـــی میکنیـــد،
اثرگـــذاری زیـــادی داشـــته باشـــد.
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لندفیل در خدمت حمیط زیست

گزارش

زبالههای نجاتبخش
 سـیدشـهاب میرفـتاح 
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از ابتــدای زندگــی شهرنشــینی ،دفــع
پســماندهای شــهری یکــی از مهمتریــن
معضــات بــزرگ جامعــه شــهری بــوده
اســت .همیشــه بشــر در ابتــدا ســادهترین
راه را بــرای حــل معضــات انتخــاب میکنــد
کــه البتــه ایــن روش بــرای ابتــدای مســیر و
بــرای مــدت کوتــاه پاسـخگو بــوده اســت .بــه
همیــن رو بشــر پســماندها را بــه مناطــق بایــر
و خــارج از محــدوده شــهرها انتقــال م ـیداد
و در بعضــی مواقــع آنهــا را میســوزاند .ایــن
روش مدتهــا تنهــا راه فــرار از پســماندها
بــود ،و بشــر در ابتــدا بــه اثــرات ســوء ایــن
روش بــر محیــط زیســت آگاهــی و توجــه
نداشــت.
بــه دلیــل اینکــه دفــن زبالههــا از نظــر
اقتصــادی و اجرایــی در ابتــدا بســیار
مقرونبهصرفــه و ســادهتر از هــر روش
دیگــری بــود ،اغلــب کشــورها در ابتــدا
محلهایــی را بــرای دفــن پســماندها احــداث
کردنــد ،کــه بعــد از جمــعآوری ،پســماندها
بــه ایــن محلهــا انتقــال داده و در ایــن
محلهــا دپــو میشــد .البتــه در اکثــر ایــن
مناطــق روی ایــن پســماندها پوشــیده نبــود
و باعــث انتشــار بــوی بــد در حوالــی منطقــه
میشــد .
اصــول دفــن زبالــه تاریخچــه طوالنــی نــدارد
و قدمــت آن بــه حــدود یکصــد ســال پیــش
بازمیگــردد .تــا ســال  ۱۹۰۰میــادی در
سراســر دنیــا زبالههــای شــهری مســتقیما
روی زمیــن تلنبــار میشــدند و در حــدود
ســالهای  ۱۹۱۰روشهایــی جهــت ایجــاد
مکانهــای دفــن پدیــد آمــد کــه عمــده
آنهــا مبتنــی بــر دفــن در چالههــای
روبــاز بــود .در ایــن چالههــا مشــتعل
شــدن خودبهخــود زبالــه امــری طبیعــی
بــه حســاب میآمــد و گاهــی بــه منظــور
کاهــش حجــم زبالههــا آتــش زده میشــد.
مشــکالتی کــه ایــن روش در پــی داشــت،
بــه غیــر از ایجــاد محیطــی نامطبــوع ،عامــل

بــروز و شــیوع بســیاری از بیماریهــا بــود.
اولیــن بــار حــدود ســال  ۱۹۳۲ایجــاد
تغییراتــی در پوشــش کــف محلهــای دفــن
زبالــه توســط برتــرام جــی جونــز ،مدیــر
بهداشــت ملــی ،و فردیــک اوون ،رئیــس
دپارتمــان شــیمی شــهر منچســتر انگلســتان،
انجــام شــد .کارهــای آنهــا در کتابچــهای
بــه نــام موضوعاتــی در مــورد دفــع علمــی
زبالــه انتشــار یافــت .ایــن تحقیقــات دفــن
زبالــه را بــه صــورت بهداشــتی و بهعنــوان
یــک راهکار مناســب و بهتــر از آنچــه از قبــل
وجــود داشــت ،مطــرح کــرد .در ســال ۱۹۴۸
مســئله پایــان گرفتــن عمــر محــل دفــن و
پوشــش آن مطــرح شــد و از ســال ۱۹۵۴
موضــوع اهمیــت آنالیــز آبهــای زیرزمینــی
بــرای کنتــرل آلودگــی ناشــی از زبالــه بــرای
همــگان روشــن شــد.
بــه مــرور و بــا توجــه بــه تغییــر نگــرش بشــر
بــه محیــط زیســت و منابــع زمیــن ،ســعی
شــد تــا بــا جایگزینــی روشهــای جدیــد و
علمــی بــه جــای روشهــای ســنتی ،معضــات
دپــوی پســماندها بــر محیــط را برطــرف یــا به
کمتریــن مقــدر برســانند .بــا پیشــرفت علــم و
مقــررات خاصــی کــه بــرای حفــظ زمیــن و
منابــع آن از ســوی اکثــر کشــورها وضــع شــد،
تعــداد زیــادی از کشــورها خــود را موظــف
کردنــد بــرای محــل دپــوی پســماندها از
روشهــای علمــی جدیــد بهــره ببرنــد .یکــی
از ایــن روشهــای جدیــد و بســیار کارآمــد
روش لندفیــل اســت کــه میتوانــد هــم از
نظــر محیــط زیســت و هــم از نظــر اقتصــادی
بــرای جامعــه جهانــی ســودمند باشــد.
لندفیــل فضایــی محبــوس اســت کــه در
آن پســماندهای جامــد توســط یکســری
واکنشهــای شــیمیایی تجزیــه میشــود.
ایــن فضــای ایزولــه زبالههــا را بــرای
مــدت طوالنــی در خــود نگــه م ـیدارد .بعــد
از دپــوی پســماندها در ایــن محلهــا ،گاز
لندفیــل از طریــق فعالیــت باکتریهــا تولیــد
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میشــود .در ایــن روش پســماندهای آلــی در
داخــل لندفیــل ،تحــت شــرایط بیهــوازی
قــرار میگیرنــد و درنتیجــه بیــوگاز حاصــل
میشــود کــه شــامل دیاکســید کربــن،
هیــدروژن ،ســولفید هیــدروژن و ترکیبــات
آلــی فــرار و ...اســت.
کارگــران حاضــر در محــل دپــوی پســماندها
اولیــن نفراتــی بودنــد کــه بــه وجــود گاز در
ایــن محلهــا پــی بردنــد .آنهــا لولههــای
آهنــی را در داخــل پســماندها فــرو میکردنــد
و بــا روش کــردن آتــش در ســر بــاز لولههــا،
متوجــه شــدند کــه در ایــن محلهــا گاز
وجــود دارد.
در دهــه  70میــادی در آمریــکا حضــور ایــن
گازهــا و ترکیبــات آنهــا در ایــن محلهــا
بــه اثبــات رســید و همچنیــن متوجــه
شــدند کــه میتواننــد از ایــن گازهــا اســتفاده
کننــد .بــرای اولیــن بــار در همــان دهــه در
کشــور آلمــان چنیــن ســایتی بــرای دپــوی
پســماندها و اســتفاده از گازهــای حاصل از آن
طراحــی و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت و
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بــا نتایــج بهدســتآمده بســیار مــورد
اســتقبال کشــورها واقــع شــد .البتــه شــروع
ایــن روش ماننــد شــروع هــر کار دیگــر ،بــه
کنــدی صــورت گرفــت ،بهطوریکــه تــا
ســال  2001در کل جهــان فقــط حــدود 950
لندفیــل ســاخته شــده بــود.
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در مــورد گاز
لندفیــل و سیســتم لندفیــل ذکــر شــد ،ایــن
نکتــه دارای اهمیــت اســت کــه بــر خــاف
ســودمند بــودن ایــن گازهــا بــرای تولیــد
انــرژی ،امــا از انتشــار ایــن گازهــا در محیــط
زیســت بایــد جلوگیــری کــرد .گاز فــرار متــان
کــه ازجملــه محصــوالت مهــم لندفیــل اســت،
در دســته گازهــای گلخانــهای قــرار دارد و
کاهــش انتشــار ایــن گاز در اتمســفر ،تاثیــر
بســزایی بــر جلوگیــری رونــد گــرم شــدن
کــره زمیــن و نیــز ســوراخ الیــه اوزون دارد.
از آنجــا کــه ارزش نســبی جــذب حرارتــی
( )Relative heat absorptionیــا بــه عبارت
دیگــر پتانســیل گرمایــش جهانــی ()GWP
گاز متــان  ۲۱برابــر گاز دیاکســیدکربن

اســت ،درنتیجــه کنتــرل گازهــای تولیدشــده
در اماکــن دفــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار
اســت .درنتیجــه دو راه موجــود اســت ،یکــی
اینکــه گاز حاصلشــده را بســوزانیم و از
انتشــار گاز متــان جلوگیــری کنیــم ،و دیگــری
اینکــه بــه کمــک تکنولوژیهــای پیشــرفته،
از ایــن گاز در تامیــن انــرژی اســتفاده کنیــم.
بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ محیــط زیســت و
کاهــش روزافــزون انرژیهــای فســیلی ،یکــی
از راههایــی کــه میتــوان بــه بهبــود شــرایط
زیســتمحیطی کمــک کــرد ،روش لندفیــل
اســت .کــه بــا توجــه بــه حجــم قابــل توجــه
گاز لندفیــل ،میتــوان بــه یــک منبــع انــرژی
تجدیدپذیــر دســت یافــت و همچنیــن
مشــکالت گازهــای گلخانـهای ،بــوی نامطبوع،
آلودگــی هــوا و آلودگــی آبهــای زیرزمینــی را
بهطــور قابــل مالحظــهای برطــرف کــرد و
انتقــال بیماریهــا و وجــود جانــوران مــوذی
در مراکــز دفــن زبالــه و اطــراف آن را بــه
کمتریــن مقــدار خــود رســاند .امــا بــرای
اینکــه بخواهیــم از ایــن روش بهــره ببریــم،

بایــد بــه دانــش ایــن روش آگاهــی کامــل
داشــته باشــیم .متاســفانه تلقــی نادرســت از
دفــن بهداشــتی باعــث شــده شــهرداریها کــه
متولیــان مدیریــت مــواد زایــد جامــد شــهری
هســتند ،صرفــا حفــر یــک گــودال ،قــرار دادن
زبالــه در آن و پوشــاندن آن بــا خــاک را یــک
دفــن بهداشــتی بداننــد ،درحالیکــه دفــن
بهداشــتی مــواد زایــد مقولــهای اســت دارای
مراحــل دقیــق ،کــه هــر کــدام نیــاز بــه انجــام
مطالعــات و اعمــال مدیریــت صحیــح دارنــد.
بــرای اینکــه سیســتم لندفیــل عملکــرد
مطلوبــی داشــته باشــد ،الزم اســت شــرایطی
مثــل مقــدار و نــوع پســماند و نــوع فنــاوری
کــه در آینــده بــه منظــور بهرهبــرداری از
بیــوگاز آن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن ســطح
آبهــای زیرزمینــی ،نحــو دفــن و مقــدار
پســماند موجــود و تراکــم پســماند و سیســتم
جمـعآوری شــیرابه و بیــوگاز از دیگــر مــواردی
اســت کــه در طراحــی لندفیــل دارای اهمیــت
اســت.
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بده�؟
چطور کشاورزی را بدون آب نج�ات ی

گزارش

ستیز با خشکسالی
 وجـیهه محـدث 
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با افزایش جمعیت جهان و تغییرات آبوهوایی
که در سراسر دنیا در حال وقوع است ،ما هر
روز به منابع غذایی بیشتری برای سیر کردن
شکم این جمعیت نیاز داریم و این در حالی
است که هر روز زمینهای قابل کشت کم و
کمتر میشود .جیل فارانت ،یک زیستشناس
مولکولی است که روی پدیدهای نادر به نام
گیاهان رستاخیزی کار میکند تا گیاهان
خشک و کمآب را دوباره به چرخه زندگی
بازگرداند .او در یک سخنرانی تد از تالشهایش
برای مبارزه با اثرات منفی خشکی و کمآبی بر
کشاورزی میگوید.
به نظر من راز پرورش محصوالت کشاورزی
مقاوم به خشکی و کمبود آب که باید برای
حفظ امنیت غذا در سراسر جهان به آن
دست پیدا کنیم ،در رشد و پرورش گیاهان
رستاخیزی نهفته است .ممکن است در یک
محیط خیلی خشک نمونهای از این گیاه را
ببینید و به نظرتان برسد که کامال مرده اما
واقعیت چیز دیگری است .اگر شما به همان
گیاه آب بدهید ،دوباره زنده و سبز می شود
و طی  12تا  48ساعت رشد خود را از سر
میگیرد .چرا عقیده داریم که پرورش گیاهان
مقاوم به خشکی و کمآبی میتواند منجر به
افزایش امنیت غذایی در جهان شود؟ خب،
جمعیت فعلی دنیا چیزی بیش از هفت میلیارد
نفر است و پیشبینی شده که این عدد در سال
 2050به حدود  9تا  10میلیون نفر خواهد
رسید و تا آن زمان بیشترین رشد جمعیتی در
قاره آفریقا اتفاق میافتد.
بر اساس اعالم فائو یا سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد حجم تولیدات کشاورزی
خوراکی باید تا حدود  70درصد افزایش
پیدا کند تا بتواند به نیاز افزایشیافته انسان
پاسخ دهد .با در نظر گرفتن این فرضیه که
گیاهان و محصوالت کشاورزی پایه و اساس
زنجیره غذایی بشر را تشکیل میدهند،
بنابراین بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز ما
باید از این محصوالت تامین شود .و این 70

درصد افزایش بدون در نظر گرفتن تغییرات
آبوهوایی در سراسر جهان است .این اطالعات
حاصل تحقیقاتی است که در سال 2011
توسط  Daiانجام شده و در آن احتمال بروز
هر نوع تغییر آبوهوایی در جهان و تاثیر آن
بر کشاورزی مدنظر قرار گرفته است .یکی از
مهمترین این تغییرات کاهش میزان بارش
یا بارشهای نامنظم و خشکسالی است.
زمینهای زیادی وجود دارد که تا کنون به
صورت کامال موفقیتآمیزی با اهداف کشاورزی
از آن استفاده میشده است ،ولی در حال حاضر
به دلیل کاهش بارندگی در این مناطق ،این
زمینها دیگر قابل کشت نیستند .پیشبینی
میشود که این اتفاق به کرات تا سال 2050
میالدی رخ دهد و اغلب مناطق در قاره آفریقا
و بهطور کلی در سراسر دنیا درگیر این چالش
باشد .پس ما مجبوریم دنبال روشهای خیلی
هوشمندانهای برای تولید مقدار غذای مورد
نیاز انسان بهویژه گیاهان مقاوم به خشکی
باشیم .نکته دیگری که باید در مورد زمینهای
کشاورزی آفریقا بدانیم ،این است که عده این
زمینها زیر کشت دیم قرار دارند .واقعیت این
است که کشت محصوالت کشاورزی مقاوم
به خشکسالی خیلی ساده نیست و علت آن
مسئله آب است .آب برای زنده نگهداشتن
گیاهان ضروری است .درواقع بخش عمدهای
از بدن همه میکروارگانیسمهای زنده از انواع
میکروبها گرفته تا من و شما را که در این
سالن نشستهایم ،آب تشکیل میدهد .در
همه واکنشهای مربوط به حیات آب دخالت
مستقیم دارد و بهطور قطعی هر گونه کمبود
آب میتواند منجر به مرگ آن ارگانیسم شود.
 65درصد از بدن ما را آب تشکیل میدهد و
اگر فقط یک درصد از این آب کم شود ،ما زنده
نخواهیم ماند .ولی قطعا با تغییر در رفتار و
عاداتمان میتوانیم از این اتفاق اجتناب کنیم.
این در حالی است که گیاهان چنین امکانی
ندارند و به همین خاطر بیشتر از ما به آن نیاز
دارند ،یعنی چیزی حدود  95درصد ،و البته
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بیشتر از ما انسانها هم میتوانند آب از دست
بدهند ،اما همچنان زنده بمانند ،و این یعنی
حدود  7تا  10درصد ،ولی این فقط برای یک
مدت بسیار کوتاه است و پس از آن گیاه از
بین میرود.
بیشتر گیاهان در مقابل از دست دادن آب
مقاومت میکنند و میتوان در طبیعت انواع
مختلفی از گیاهان گوشتی را پیدا کرد که
نسبت به کمبود آب بسیار مقاوم هستند.
این گیاهان در اغلب موارد کوچک و جاذب
قدرتمند آب هستند ،ولی برای نگهداشتن این
مقدار آب باید بهای گزافی را بپردازند ،چون
در اغلب موارد رشدشان بسیار کند است .در
انواع گیاهان و درختان میتوان مکانیسمهای
مختلفی را یافت که منجر به حفظ آب از گیاه
میشود و اجازه نمیدهد آب مورد نیاز گیاه
از بین بود .بهعنوان مثال درختان ریشههای
خود را به اعماق زمین میفرستند و برای
پیدا کردن منابع آب زیرزمینی جستوجو
میکنند و در این فاصله مشغول رساندن
قطرههای آب به بخشهای مختلف هستند تا
همچنان بتوانند به حیات خود ادامه دهند و
خشک نشوند .حتما بائوبابها را دیدهاید که
به درختان برعکس نیز معروف هستند ،چون
نسبت ریشههایشان به شاخههایی که دارند،
بسیار زیاد است و به همین خاطر هم هست
که به نظر میرسد یک درخت را وارونه کرده و
در هوا کاشتهاند! این همه ریشه برای آبرسانی
به درخت بائوباب الزم و حیاتی است.
از طرف دیگر یکی از متداولترین مکانیسمهای
مورد استفاده گیاهان برای مبارزه با خشکی و
کمآبی را میتوان در گیاهان یک ساله دید.
گیاهان یک ساله قسمت عمده خوراک ما را
تشکیل میدهند .در سواحل غربی کشوری
که من از آن آمدهام ،در بیشتر ایام سال ،شما
گیاهان زیادی نمیبینید ،ولی وقتی اولین
قطرات بارانهای بهاری به زمین میرسد،
یکدفعه با صحرایی مواجه میشوید که به
گل نشسته است .استراتژی رشد در گیاهان
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یک ساله تنها منحصر به فصل بارش است.
این گیاهان با به پایان رسیدن فصل بارش
دانهای را تولید میکنند که کامال خشک است
و تنها حدود  8تا  10درصد آن را آب تشکیل
میدهد .بااینحال این دانه در اوج حیات است.
ما به هر گیاهی که تا این اندازه خشک و تا این
اندازه زنده باشد ،لقب گیاه مقاوم به خشکی را
میدهیم .دانه در شرایط آبوهوایی خشک و
در چنین محیط خشنی ،برای یک دوره زمانی
طوالنی دوام میآورد و زنده باقی میماند و این
دقیقا کاری است که از چنین دانهای انتظار
میرود .این دانه با فرا رسیدن دوره بارش
بعدی شروع به جوانه زدن کرده و رشد میکند
و چرخه زندگی از اول شروع میشود.
ولی اجازه دهید دوباره سراغ همان گیاهان
یک سالهای برویم که یکی از منابع غذایی
اصلی ما هستند .گندم ،برنج و ذرت حدود
 95درصد از غذای ما را تشکیل میدهند
که البته این راهبرد خوبی است ،چون شما
در مدت زمان کوتاهی میتوانید دانه زیادی
تولید کنید .این دانهها سرشار از انرژی هستند
و به همین دلیل نیز قادرند کالری زیادی را
تولید کنند و درنتیجه این امکان وجود دارد
که آنها را بهعنوان منابع خوب انرژی برای
دوران قحطی ذخیره کرد .اما اشکالی در اینجا
وجود دارد .ساختار ریشه و برگها در گیاهان
یک ساله به گونهای است که خیلی نمیتوانند
نسبت به خشکی مقاومت کنند .با این وجود
تا امروز کوششهای فراوانی در زمینه ارتقای
تکنولوژیهای کشاورزی انجام شده است تا ما
بتوانیم محصوالتی با خصوصیات بهتر تولید
کنیم و مقاومت آنها را به خشکی افزایش
دهیم و مانع از خشک شدنشان شویم .اگرچه
همچنان در آفریقا ممکن است با مزارع ذرتی
مواجه شویم که فقط در دو هفته بدون باران
خشک شده است.
راهحلی برای این مشکل وجود دارد و آن هم
گیاهان رستاخیزی است .گیاهان رستاخیزی
این قابلیت را دارند که تا حدود  95درصد

از آب موجود در سلولهای خود را از دست
بدهند و ماهها و حتی سالها در همین وضعیت
خشک مثل یک گیاه مرده باقی بمانند .اما
همین که دوباره به آنها آب دهید ،سبز
میشوند و رشد میکنند .این گیاهان درست
مثل دانههایی که مثال زدم ،نسبت به خشکی
مقاوم هستند و میتوانند در بدترین شرایط
آبوهوایی و زیستی به زندگی خود ادامه دهند
که این اتفاق واقعا نادر است .بهخصوص اگر
بدانید که در سراسر جهان تنها حدود 135
گیاه گلدار وجود دارد که چنین خصوصیتی
دارند.
من برای اینکه ببینم این گیاهان چگونه
رشد میکنند ،دستکم  21سال از زندگیام
را صرف مطالعهشان کردم .میخواستم
ببینم چطور ممکن است این گیاهان تا این
حد خشک شوند ،اما همچنان زنده بمانند.
در این مدت روی چندین نمونه از گیاهان
رستاخیزی کار کردم .یکی از این گیاهان
علفی به نام« »Eragrostis nindensisاست
که خویشاوند نزدیکی به نام«Eragros�« 
 »tis tefدارد .شما احتماال این گیاهان را با
نام « »teffمیشناسید .این یکی از غذاهای
اصلی مردم اتیوپی را تشکیل میدهد که
گلوتن ندارد و یکی از گیاهانی است که ما واقعا
دلمان میخواهد بتوانیم نوع مقاوم به خشکی
آن را تولید کنید .یکی دیگر از دالیلی که در
جستوجوی تعداد دیگری از این گیاهان بودم،
این بود که بفهمم اصال آیا همه این گیاهان
دقیقا به یک شکل عمل میکنند؟ آیا همه آنها
از یک مکانیسم بهخصوص استفاده میکنند تا
در شرایطی که کل آبشان را از دست دادهاند،
همچنان زنده بمانند؟ به همین دلیل از یک
راهکار سیستمی زیستشناسی استفاده کردم
تا به فهم نسبتا کاملی از مقاومت گیاهان
رستاخیزی به خشکی برسم ،چون وقتی با این
مدل به چیزی نگاه میکنیم ،همه چیز آن،
از مقیاس سلولی گرفته تا کل ساختار گل یا
سطح اکوفیزیولوژیکی آن ،قابل تفسیر است.

در پاسخ به خشکی و کمآبی چه پروتئینهایی
در گیاه ساخته میشود؟ بعضی از پروتئینها به
نحوی واکنش نشان میدهند که منجر به تولید
متابولیتهای خاصی در گیاهان میشوند،
بنابراین ما دنبال پیدا کردن این متابولیتها
هم هستیم .از آنجا که انواع ثابتی از گیاهان
روی کره زمین وجود دارد ،بنابراین یافتن این
اطالعات که گیاه در برابر تنشهای محیطی
از کدامیک از مواد شیمیایی موجود در خرانه
خود به شکل بهینه استفاده میکند ،از اهمیت
باالیی برخوردار است .بنابراین این موضوع که
گیاهان مختلف در برابر خشکی محیط چه
واکنشهای شیمیایی از خود نشان میدهند،
از اهمیت باالیی برخوردار است.
ما در آخرین پژوهشهایمان به بررسی
لیپیدیوم در ابعاد مولکولی پرداختیم و هدفمان
بررسی تغییرات لیپیدی در پاسخ به خشکی
و کمآبی بود .اهمیت این پژوهش از آنجا
مشخص میشود که بدانید همه غشاهای
زیستی از جنس پروتئین هستند .غشاهای
زیستی در آب قرار گرفتهاند و به همین خاطر
به آنها غشا گفته میشود .بنابراین اگر آنها
را از آب خارج کنید ،آن وقت غشاها هم از کار
میافتند و دیگر نمیتوانند به کار خود ادامه
دهند .از سوی دیگر این نکته را نیز باید در
نظر گرفت که مولکولهای لیپیدی ،به صورت
سیگنالهایی برای آغاز فعالیت ژنها عمل
میکنند.
برای بررسی این موضوع ما مجموعهای از
پژوهشهای زیستشناسی و زیست-شیمی را
آغاز کردیم تا بتوانیم نقش محافظتی احتمالی
این ترکیبات را که در مطالعات دیگران آنها
را شناخته بودیم ،بررسی کنیم .سپس از
مجموعه نتایج این پژوهشها استفاده کنیم
تا ببینیم گیاهان چگونه با شرایط محیطی
خود مواجه میشوند .من همیشه به آن میزان
علم و دانش زیستشناسی دسترسی داشتم
که بتوانم مکانیسمهای مقاومت گیاهان
نسبت به خشکی را درک کنم و برای توصیف
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عملکرد زیستی گیاهان نسبت به خشکی
و کمآبی ،توصیف مفهومی دقیقی داشته
باشم .مطمئنم که وقتی میگویم «عملکرد
زیستی» ،خیلی از شما با خودتان میگویید:
«منظورش محصوالت کشاورزی تراریخته
نیست؟» ،اما پاسخ به این سوال این است که
شما چه تعریفی از دستکاری ژنتیکی گیاهان
دارید .همه محصوالت کشاورزی که ما امروز
بهعنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار
میدهیم ،از گندم گرفته تا برنج و ذرت و،...
نسبت به نسلهای پیشین خود دچار تغییرات
ژنتیکی زیادی شدهاند ،ولی ما آنها را در گروه
محصوالت کشاورزی تراریخته قرار نمیدهیم،
چون این محصوالت به شیوه طبیعی تولید
مثل کردهاند .اما اگر منظورتان این است که
آیا ما قصد داریم ژنهای رستاخیزی را داخل
محصوالت کشاورزی قرار دهیم ،پاسخ بله
است .البته یافتن چنین راهکاری با سرعت
هر چه بیشتر از اهمیت باالیی برخوردار است.
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بعضی از همکاران من ،ازجمله جنیفر تامسون،
در دانشگاه یوسیتی از پیشگامان پژوهش در
این زمینه هستند .در حال حاضر به دنبال به
اجرا در آوردن طرحی کامال جاهطلبانه هستیم
که هدف آن روشن شدن همه ژنهایی است
که هماکنون در هر محصول کشاورزی وجود
دارد .مسئله اصلی این است که این ژنها جز
در شرایط سخت آبوهوایی و در خشکسالی
روشن نمیشوند .تصمیمگیری در مورد این
مسئله را که آیا میتوان این گیاهان را در زمره
گیاهان رستاخیزی طبقهبندی کرد یا نه ،به
خودتان واگذار میکنم .فکر میکنم همه شما
میدانید که ژنها از دیانا ِی ساخته شده و
خیلی محکم به دور کروموزومها پیچیدهاند و
در سلولهای انسانی و گیاهی وجود دارند .اگر
شما بتوانید دیانا ِی را باز کنید ،میتوانید این
ژنها را پیدا کنید .هر ژن دارای یک سیستم
روشنکننده یا راهانداز ژن نیز هست که درست
مثل کلید روشن و خاموش عمل میکند .در

ادامه این ساختار ناحیه رمزگذاریشده ژن
وجود دارد و پس از آن بخش پایانی یا انتهایی
که نشان میدهد ما به بخش پایانی یک ژن
رسیدیم و از آنجا به بعد ژن بعدی شروع
میشود .البته باید این موضوع را روشن کنم
که بخش راهانداز ژن تنها یک کلید خاموشکن
یا روشنکن ساده نیست و درواقع تنظیماتی
بسیار دقیق و پیچیده الزم است و خیلی از
عوامل باید سر جای خود قرار بگیرند تا یک
ژن روشن شود .کاری که در بخش تکنولوژی
زیستی وجود دارد ،این است که ما روی یک
راهانداز ژنی قابل تحریک بررسی میکنیم و
متوجه میشویم که چطور باید آن را به کار
بیندازیم .حاال این بخش را به هر ژنی که
دلمان بخواهد ،متصل میکنیم و آن را درون
گیاه مدنظرمان قرار میدهیم تا پاسخ گیاه را
در حالتی که آن ژن روشن است ،بررسی کنیم.
در آزمایشی که میخواهم دربارهاش با شما
صحبت کنم ،همکاران دانشگاهی من روی یک
راهانداز ژنی کار میکردند که به واسطه خشکی و
کمآبی تحریک میشد و در یک گیاه رستاخیزی
یافت شده بود .بخش جالب توجه این آزمایش
این است که الزم نیست ما کار خاصی انجام
دهیم ،بلکه گیاه به خودی خود کمآبی و خشکی
را حس میکند .ما از این سیستم برای تحریک
کردن ژنهای آنتیاکسیدانی استفاده کردیم که
از یک گیاه رستاخیزی استخراج شده و دلیلش
این بود که هر گونه تنشی بهویژه کمآبی باعث
به وجود آمدن ترکیباتی به نام رادیکال آزاد
میشود .این واکنش بهشدت آسیبزننده است
و میتواند منجر به از بین رفتن گیاه شود .این
در حالی است که وجود آنتیاکسیدانها میتواند
مانع از بروز چنین آسیبی شود.
پژوهشهایی که تا امروز انجام دادهایم ،نشان
داده که دانههای مقاوم به خشکی و گیاهان
رستاخیزی از نظر ساختار به هم شبیه هستند
و درنتیجه این سوال به وجود میآید که آیا
هر دو حاوی یک نوع ژن خاص هستند؟ یا
به عبارت دیگر آیا گیاهان رستاخیزی دارای

همان ژنهایی هستند که در فرایند فرگشت
در دانههای مقاوم به خشکی به وجود آمده
است؟ و ما با تحقیقات فراوانی که در این
زمینه انجام دادیم ،توانستیم به پاسخ این
سوال برسیم و در همکاریای که اخیرا با
گروه  Henk Hilhorstاز هلندMel Oliver،
از آمریکا و  Julia Buitinkاز فرانسه داشتیم،
به این نتیجه رسیدیم که بله ،ژنهای اصلی
که در هر دو وجود دارد ،از نظر ساختاری
مشترک هستند .اگر بخواهم این مکانیسم را
در یک ذرت به تصور بکشم ،باید بگویم همه
کروموزومهایی که زیر کلید خاموش قرار دارند،
نشاندهنده همه ژنهایی هستند که گیاهان
برای داشتن قابلیت تحمل نسبت به خشکی
به آنها نیاز دارند .به محض اینکه دانههای
ذرت در آخرین مرحله خشک میشوند ،این
ژنها شروع به روشن شدن میکنند .گیاهان
رستاخیزی نیز همین ژنها را دارند و وقتی
خشک میشوند ،این ژنها روشن میشوند.
بنابراین همه محصوالت جدید کشاورزی این
ژن را دارند ،ولی هیچوقت روشنش نمیکنند.
کاری که ما در حال حاضر در حال انجامش
هستیم ،این است که تغییراتی را که به دلیل
عملکرد این ژنها در گیاهان رستاخیزی به
وجود میآید ،شناسایی کنیم تا بتوانیم این
فرایندها را در تولید محصوالت کشاورزی،
شبیهسازی کنیم و هدف نهاییمان که
میخواهیم بهسرعت به آن برسیم ،این است که
از عملکرد طبیعت در فرایند فراگشت گیاهان
رستاخیزی کاری که ما االن میخواهیم انجام
دهیم ،فهم عالیم محیطی و سلولی است که
این ژنها را در گیاهان رستاخیزدار روشن
میکنند تا این فرایند را در محصوالت
کشاورزی تقلید کنیم .و درنهایت میرسیم به
ایده نهایی که در تالشیم کاری را با سرعت
بسیار زیاد انجام دهیم که تقلیدی است از
کاری که طبیعت طی فرایند فرگشت در مورد
گیاهان رستاخیزدار حدودا  ۱۰تا  ۴۰میلیون
سال پیش انجام داده است.
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گ
در�ره جاذبهای فرهن� که توریستها را به خود یمخواند
ب

حمام سنتی؛ میراث رو به زوال
 آنا رفـیعـی 
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ایرانیـــان باســـتان اهمیـــت زیـــادی بـــه
پاکیزگـــی میدادنـــد ،امـــا بـــا ظهـــور اســـام
ایـــن موضـــوع تشـــدید شـــد .شستوشـــو،
غس ــل و تطهی ــر جای ــگاه واالی ــی در مراس ــم
عبـــادی پیـــدا کـــرد و درنتیجـــه گرمابههـــا
یـــا حمامهـــا در ســـاختار بافـــت شـــهری
و روســـتایی پدیـــدار و همـــراه بـــا مســـاجد،
مـــدارس و بازارهـــا از عناصـــر اصلـــی

تشـــکیلدهنده محلههـــای شـــهری و
روســـتایی شـــدند.
حمامهـــا در گذشـــته بخشـــی از حـــوزه
عمومـــی بودنـــد و معمـــوال در گذرهـــای
عمومـــی و بازارچههـــا ،بازارهـــا و نزدیکـــی
مســـاجد احـــداث میشـــدند تـــا دسترســـی
مـــردم بـــه آنهـــا آســـانتر باشـــد .ماننـــد
ســـایر فضاهـــای عمومـــی شـــهری ،حمـــام
نیـــز کاربـــری چندگانـــه داشـــت؛ عـــاوه بـــر
کاربـــری اصلـــیاش ،خدمـــات بهداشـــتی و
درمان ــی چ ــون س ــلمانی و ماس ــاژ در آن ارائ ــه
میشـــد و همچنیـــن مکانـــی عمومـــی
ب ــرای گفتوگ ــو و برگ ــزاری مراســ م س ــنتی
ماننـــد حنابنـــدان بـــود .از ایـــنرو ،حمـــام
نهتنهـــا نیـــاز مـــردم را بـــه شستوشـــو
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برطـــرف میکـــرد ،بلکـــه مکانـــی بـــرای
تفری ــح و س ــرگرمی و جای ــی ب ــرای تعام ــات
و تبـــادالت اجتماعـــی نیـــز محســـوب
میشـــد .
حمامهـــای تاریخـــی از فضاهـــای مختلفـــی
تش ــکیل ش ــدهاند ک ــه از ی ــک س ــو اهمی ــت
گذشـــتگان بـــه آداب و اصـــول اســـتحمام در
آن دوران را نشـــان میدهـــد و از ســـوی
دیگـــر نمـــاد خالقیـــت معمـــاران
زم ــان ب ــرای تنظی ــم و حف ــظ دم ــای
داخ ــل حم ــام و جلوگی ــری از ش ــوک
حرارتـــی در بـــدن انســـان اســـت.
دعـــوت مرحلـــه بـــه مرحلـــه فـــرد از
محیـــط ســـرد بیـــرون بـــه محیـــط
گ ــرم داخ ــل و ب ــر عک ــس از اص ــول
مهـــم طراحـــی تمـــام حمامهـــای
تاریخـــی اســـت .پیچدرپیچـــی
راهـــرو ورودی ،هـــم بـــه منظـــور
جلوگی ــری از ورود ناگهان ــی س ــرمای
بیـــرون و خـــروج گرمـــای حمـــام
طراح ــی ش ــده و ه ــم مان ــع از دی ــده
شـــدن فضـــای داخـــل میشـــده
اســـت .پـــس از آن بینـــه قـــرار دارد
ب ــا س ــقفی گنب ــدی و س ــکوهایی در
دورتـــادور بـــرای نشســـتن و درآوردن لبـــاس
کـــه درواقـــع حکـــم رختکـــن امـــروزی
را داشـــته اســـت .افـــراد بعـــد از درآوردن
لباسهـــای خـــود و عبـــور از داالنـــی پرپیـــچ
وارد گرمخانـــه میشـــدند کـــه شـــامل
حوضهایـــی بـــا آب گـــرم و ســـرد بـــرای
شستوشـــوی ســـر و بـــدن بودنـــد .فضـــای
گرمخانـــه بـــه دلیـــل حرارتـــی کـــه از زیـــر
حمـــام بـــه آن میرســـید و قـــرار گرفتـــن در
زیـــر ســـطح زمیـــن ،همـــواره گـــرم بـــود.
در گ ــذر زم ــان ،ه ــم دولته ــای حاک ــم ب ــه
منظ ــور نش ــان دادن می ــزان توج ــه خ ــود ب ــه
س ــامت و بهداش ــت م ــردم و ه ــم صاحب ــان
حمامه ــا ب ــرای اف ــزودن رون ــق ب ــازار خ ــود
و جلـــب مشـــتری بیشـــتر ،ســـعی کردنـــد

بـــا کمـــک معمـــاران زبردســـت ایرانـــی
نهایـــت خالقیـــت معمارانـــه را در ســـاخت
حمامهـــا لحـــاظ کننـــد .نتيجـــه آن شـــد
كـــه در گوشـــه و كنـــار ايـــران حمامهايـــي
بنـــا شـــدند كـــه هنـــوز هـــم در زيبايـــي
بیماننـــد هســـتند .حمـــام گنجعلـــي خـــان
در كرمـــان ،حمـــام چهـــار فصـــل در اراک،
حمـــام وکیـــل در شـــیراز و حمـــام خـــان در
یـــزد تنهـــا نمونههایـــی از ایـــن
میـــراث بهجاماندهانـــد.
بـــا راه يافتـــن معمـــاري مـــدرن
بـــه ايـــران و دسترســـی خانههـــا
بـــه آب لولهکشـــی بهتدریـــج
هـــر خانـــه صاحـــب حمـــام شـــد
و درنتیجـــه حمامهـــای عمومـــی
از رونـــق افتادنـــد .درحـــال حاضـــر
حمامهـــای تاریخـــی دیگـــر کارکـــرد
گذشـــته را ندارنـــد .بســـیاری از
آنهـــا تخریـــب شـــدهاند ،یـــا محـــل
انباشـــت زبالـــه و تجمـــع معتـــادان
هســـتند .تعـــداد کمـــی از آنهـــا
نیـــز در بهتریـــن شـــرایط تبدیـــل
بـــه مـــوزه ،چایخانـــه و رســـتوران
ســـنتی شـــدهاند.
شـــاید دور از ذهـــن برســـد کـــه در عصـــر
مـــدرن افـــراد بـــه حمـــام ســـنتی توجـــه
نشـــان دهنـــد ،مـــا ایـــن اتفاقـــی اســـت کـــه
در کشـــورهای همســـایه ماننـــد ترکیـــه و
امـــارات و کمـــی دورتـــر در گرجســـتان و
مراک ــش ب ــا ن ــام «توریس ــم حم ــام س ــنتی»
در حـــال گســـترش اســـت و بســـیار مـــورد
اســـتقبال گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی
قـــرار گرفتـــه اســـت .ایـــن تجربـــه موفـــق
میتوانـــد الگـــوی خوبـــی بـــرای احیـــای
حمامهـــای رو بـــه فراموشـــی ایـــران نیـــز
باشـــد.
حم ــام تاريخ ــي بناي ــي ارزش ــمند اس ــت ک ــه
پيون ــد محکم ــي ب ــا فرهن ــگ م ــردم داش ــته
و مح ــل برخ ــورد موضوع ــات متنوع ــي چ ــون

طـــب و ســـامتي ،زيبايـــي و آراســـتگي،
محل ــی ب ــرای آرام ــش ت ــن ،ب ــراي گ ــپ زدن،
ســـرگرميهاي مفـــرح و اجـــراي مراســـم
ســـنتي ،ملـــي و مذهبـــي بـــوده اســـت .ایـــن
مـــوارد جنبههـــای قابـــل توجهـــی هســـتند
ک ــه ب ــا کم ــک گرفت ــن از آنه ــا ب ــه دلی ــل
رواج امـــروزی و همیشگیشـــان میتـــوان
حمامهـــای ســـنتی را بـــا توجـــه بـــه نیازهـــا

و امکان ــات ام ــروزی ب ــار دیگ ــر فع ــال و زن ــده
ک ــرد.
بـــا مرمـــت ســـاختمان حمامهـــای تاریخـــی
بهجامانـــده و بازگردانـــدن کاربـــری
اصلیشـــان ،نهتنهـــا بخـــش فیزیکـــی بنـــا
بهعنـــوان میـــراث معمـــاری گذشـــته حفـــظ
میشـــود ،بلکـــه روابـــط انســـانی نیـــز کـــه
در حمـــام شـــکل میگرفتـــه و بخشـــی از
هویـــت آن اســـت ،دوبـــاره زنـــده میشـــود.
از طـــرف دیگـــر ،امـــکان اشـــتغالزایی و
درآمدزای ــی ب ــرای م ــردم آن منطق ــه ش ــهری
یـــا روســـتایی فراهـــم میشـــود ،کـــه خـــود
ایـــن امـــر موجـــب توجـــه بومیـــان بـــه
حفاظـــت و گســـترش ایـــن میـــراث خواهـــد
شـــد.
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آدمها چطور ب� ن� اکیم مواجه یمشوند؟

من و شکست یهویی!
 .1غصه میخورند و خودشان را میبازند
اینکـه وقتـی شکسـت میخورید یـا با مشـکلی مواجه
میشـوید ،یـک گوشـه بنشـینید و غصه بخوریـد ،اصال
کاری نـدارد .امـا واقعیت این اسـت که ایـن کار کمکی
بـه شـما نمیکنـد .درعـوض باعـث میشـود همـه
اعتمادبهنفسـتان را از دسـت بدهیـد و نتوانیـد بـرای
ادامـه کار تصمیـم بگیرید .پـس بعد از تجربه شکسـت
بـه جـای اینکـه زانـوی غـم بـه بغـل بگیریـد ،بلنـد
شـوید و دوبـاره از اول شـروع کنیـد.

 .2موضوع را شخصی میکنند
بعضـی از افـراد هـم هسـتند کـه هـر شکسـتی را
تبدیـل بـه یک موضـوع شـخصی کرده و احسـاس
میکننـد کـه عامل شکسـت فقط و فقط خودشـان
هسـتند و هیچچیـز و هیچکـس دیگـری در ایـن
زمینـه مقصـر نیسـت .ایـن طـرز فکـر بـه مـرور
تبدیـل بـه بخشـی از هویـت آنهـا میشـود و
درنتیجـه هیچوقـت نمیتواننـد بپذیرنـد یـک
تجربـه شکسـت فقط بخشـی از مسـیری اسـت که
در زندگـی بـا آن مواجـه میشـوند ،نـه همـه آن.

 .3درس میگیرند
کسـانی کـه از شکسـت درس میگیرنـد ،میداننـد
کـه در هـر شکسـتی درسـی نهفتـه اسـت و هـر
ناکامـی میتوانـد باعـث تغییـر مسـیری شـود کـه
درنهایـت بزرگتریـن تاثیـر را روی زندگـی او
خواهـد داشـت.
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در نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم نام مایلز دیویس ،آهنگساز و نوازنده
سیاهپوست در آمریکا حسابی سر زبانها افتاد .او سبکهای زیادی را در موسیقی جاز
به وجود آورد و باعث شد این سبک موسیقی پیشرفتهای زیادی کند .مایلز معتقد بود:
«اگر شکست نمیخورید ،باید بدانید که در حال شکست خوردن هستید ».شما چطور؟
 .4الهام میگیرند
آدمهایـی کـه از شکسـت در زندگیشـان الهـام
میگیرنـد ،دوسـت دارنـد بـا چالشهـای مختلـف
مواجـه شـوند و میداننـد بزرگتریـن حریفـی کـه
بایـد بـا آن مواجه شـوند ،دقیقا خودشـان هسـتند.
ایـن افـراد هـر شکسـتی را یـک چالـش جدیـد
میداننـد کـه بایـد بـا آن مقابلـه کننـد و از سـر
راه بردارنـد.

 .5سرزنش میکنند
چـرا بعضیهـا فکـر میکننـد هیـچ تقصیـری در
هیـچ زمینـهای ندارنـد و هـر اتفاقـی کـه بیفتـد،
گناهـش بـه گردن دیگـران اسـت؟ این افـراد هیچ
مسـئولیتی در قبـال شکسـتهای خـود قبـول
نمیکننـد و وقتی مسـئولیتپذیری نباشـد ،خبری
از پیشـرفت هم نیسـت .آدمهایی کـه دائما دیگران
را مسـئول شکسـتهای خـود میداننـد ،هرگـز از
زندگیشـان راضـی نیسـتند و خودشـان را قربانـی
زندگـی و شـرایط میداننـد.

 .6کمک میگیرند
بعضـی از افـراد هـم هسـتند کـه موقـع شکسـت،
بـه فکـر کمـک گرفتـن از دیگـران میافتنـد و
میداننـد کـه همیشـه راهـی بـرای رسـیدن بـه
خواستههایشـان وجـود دارد ،فقط کافی اسـت یک
راهنمـا یـا منتور پیـدا کننـد تـا از راهنماییهایش
اسـتفاده کننـد و بتواننـد شکسـت را دور بزننـد.
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مردی که از راه شکست به موفقیت رسید

گزارش

دانشجوی کمحواس دیروز
میلیاردر کارآفرین امروز
 مسـیح فقـیهـی 

تـا بـه حـال بـا خودتـان فکـر کردهایـد کـه اگـر
گـوگل ،یاهـو و سـایر موتورهـای جسـتوجوی
اینترنتـی نبودنـد ،دنیـای امـروز مـا چه شـکلی
بـود؟ آیـا به تغییری که شـرکتهای فنـاوری در
زندگـی انسـان بـه وجـود آوردهاند ،فکـر کردهاید
و اینکـه کارآفرینـی دیجیتـال چگونـه دنیـا را
زیـرورو کـرده اسـت تـا امـروز به شـکل جدیدی
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از کسـبوکار و تجـارت و در یـک کلمـه زندگـی
برسـیم؟ لری الیسـون ،مدیر موفـق اوراکل ،یکی
از آن کارآفرینهـای موفقی اسـت کـه زندگی ما
را بـا تاسـیس یکـی از بزرگتریـن شـرکتهای
نرمافـزاری در آمریـکا و جهـان در سـال 1977
عـوض کرد و بـه یکی از پرقدرتترین شـرکتها
در زمینـه سـامانه مدیریـت پایـگاه دادههـا و

از مهمتریـن تولیدکننـدگان نرمافزارهـای
طرحریـزی منابع سـازمانی ( )ERPتبدیل شـد.
امـا الیسـون چطور توانسـت به چنیـن جایگاهی
برسـد؟ تعجـب نکنیـد ،امـا او موفقیـت را از راه
تجربه شکسـت بـه دسـت آورد.

ایدهایکهمیخواستباآیبیامرقابتکند

الیسـون بـا نـام کامـل الرنـس جـوزف الیسـون
در سـال  1944در نیویـورک سـیتی آمریـکا
بـه دنیـا آمـد و در  9ماهگـی توسـط بسـتگان
مـادرش بـه فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـد و در
سـال  1958بـه مدرسـهای در شـیکاگو رفت .او
در روزهـای دانشـجویی باهـوش اما بسـیار گیج
و حواسپـرت بـود و در سـال دوم تحصیـل،
دانشـگاه را درحالیکـه فقـط امتحانـات پایـان
ترمـش باقـی مانـده بـود ،رها کـرد و ایـن دقیقا
همـان زمانی بود کـه مادرخواندهاش فـوت کرد.
الرنـس تابسـتان بعـد را در کالیفرنیا بـا یکی از
دوسـتانش گذرانـد و یـک تـرم سـر کالسهای
دانشـگاه شـیکاگو نشسـت و همانجـا بـود کـه
بـرای اولین بار بـا طراحیهای کامپیوتری آشـنا
شـد و باالخره بـرای زندگی بـه کالیفرنیا رفت تا
همـراه بـا رابـرت ماینـر و ا ِد اوتز در سـال 1977
اوراکل را تاسـیس کند .او تا آن زمان شـغلهای
مختلفی را تجربه کرده بود؛ از کار در فسـت فود
و پمـپ بنزیـن گرفتـه تا تکنسـین آتشنشـانی
و کارمنـد بانـک .ایـده اولیـه راهانـدازی چنیـن
شـرکتی به هفت سـال قبل برمیگشـت .الرنس
در آن زمـان مقالـهای بـا موضـوع «الگوهـای
رابطـهای مدیریـت دادههـا در بانکهـای
اطالعاتـی» خوانـده بـود و برایش جالـب بود که
چطـور فقـط شرکت  IBMتوانسـته اسـت ایـن
الگوهـا را در عمـل بـه کار گیـرد و پایـگاه داده
مشـهور بـه  IBM System Rرا تاسـیس کنـد.
هـدف الیسـون این بـود که محصولی بسـازد که
قابلیـت رقابـت با  System Rرا داشـته باشـد.

موفقیت با  1400دالر!

تمـام دارایـی الیسـون در آن زمـان  1400دالر

بـود کـه برای تاسـیس این شـرکت صرف شـد
و تا سـال  1980درآمدش کمتر از یک میلیون
دالر در سـال بود و فقط هشـت کارمند داشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـالهای اخیـر
مجلـه فوربـس گـزارش داد ه اسـت که الیسـون
در رده پنجـم ثروتمندترین افـراد دنیا قرار دارد
و ارزش خالـص داراییهـای الیسـون بـه حدود
 ۴۰میلیـارد دالر میرسـد .در سـال 1981
آیبـیام شـروع کرد بـه اسـتفاده از راهکارهایی
کـه الیسـون و همکارانـش در شـرکت اوراکل
طراحـی و برنامهریـزی کـرده بودنـد و همیـن
مسـئله باعـث شـد درآمـد اوراکل هـر سـال
نسـبت به سـال قبل بـه دو برابر برسـد .الرنس
برای اینکه در سـالهای اولیه بتواند شـرکتش
را نگـه دارد ،مجبـور شـد خانـهاش را بـه رهـن
بگـذارد و پـول قرض بگیـرد و هیچکس فکرش
را نمیکرد که او در این شـرایط بتواند اوراکل را
سـر پا نگـه دارد .در سـال  1990اوراکل مجددا
در معـرض خطـر قـرار گرفـت و پـس از النـچ
کـردن ورژن  6برنامـه ،حدود  29میلیون دالر و
تعـداد زیـادی از مخاطبانش را از دسـت داد .اما
الرنـس ناامیـد نشـد .جمـع سـرمایه اوراکل در
بـازار حـدود  80درصد کاهش پیـدا کرده بود و
شـرکت در معـرض نابـودی کامل بـود و علتش
هـم این بـود کـه درواقع فروشـندگان شـرکت
بـا اصـرار از مشـتریان بالقـوه میخواسـتند
بیشـترین تعداد ممکـن از نرمافزارهـای اوراکل
را یکبـاره خریـداری کننـد و سـپس ایـن
فروشـندگان ارزش فـروش آینـده را در فصـل
جـاری مینوشـتند تـا پورسـانت بیشـتری
دریافـت کننـد .امـا اوضـاع زمانـی بحرانی شـد
کـه فروشهـای آتـی محقـق نشـدند .بنابرایـن
الیسـون درنهایـت حدود  400نفـر از کارمندان
و مدیرانـش را از کار برکنـار کـرد و بـرای اولین
بـار بخـش مدیریتی شـرکتش را بـه حرفهایها
سـپرد و خـودش تمـام انـرژیاش را بر توسـعه
محصوالتشـان متمرکـز کـرد تا باالخـره اوراکل
را بـه بزرگتریـن شـرکت نرمافـزار دنیـا تبدیل
کند  .
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ف
چطور کسبواکر خود را در ت
این�نت معر� کنید
گزارش

راهنمای تبلیغات
 افسـانه ابراهـیمـی 
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از زمــان ورود بــه عصــر اطالعــات ،اســتفاده از
فضــای مجــازی ،ابــزاری قدرتمنــد و کمخــرج
بــرای تبلیغــات بــه حســاب میآمــده
اســت و کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع و
کســبوکارهای مختلــف ،همیشــه روی
خوشــی بــه ایــن ســبک از تبلیغــات نشــان
دادهانــد .امــروزه بــا توجــه بــه اســتفاده انبــوه
و روزافــزون از فضــای مجــازی ،رقابــت بســیار
ســنگینی در زمینــه تبلیغــات در ایــن عرصــه
ایجــاد شــده اســت .و بهویــژه بــا توجــه بــه
افزایــش روزافــزون مخاطبــان اپلیکیشـنهایی
نظیــر اینســتاگرام ،شــیوههای درســت تبلیــغ
و معرفــی کســبوکارهای مختلــف در
صفحــات اینســتاگرامی اهمیــت زیــادی پیــدا
کــرده اســت .اینبــار قصــد داریــم بــه شــما
بگوییــم کــه چطــور کســبوکار خــود را در
اینســتاگرام تبلیــغ کنیــد تــا بتوانیــد بیــش از
 250هــزار فالوئــر داشــته باشــید.

 .1یــک موضــوع خــاص را انتخــاب
کنیــد و روی آن متمرکــز شــوید

بـرای اینکـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع پـی
ببریـد ،بـد نیسـت سـراغ صفحاتـی برویـد که
کارشـان انتشـار اخبـار ورزشـی یـا نکتههـای
روانشناسـی اسـت .تمرکـز روی یـک موضوع
مشـخص باعـث میشـود صفحـه شـما
طرفـداران خـاص خـود را پیـدا کنـد .درواقـع
شـما بـا انتخـاب یک موضـوع مشـخص ،لحن
صحبـت خاصـی را بـا مخاطبانتـان انتخـاب
میکنیـد کـه بـه مـرور و بـا گذشـت زمـان
کوتاهـی بـه آن عـادت میکننـد و پیـام شـما
برایشـان معنـا و مفهومـی خاص پیـدا میکند.
اگـر در اینسـتاگرام روی یـک موضـوع خـاص
تمرکـز نکنیـد ،خیلـی زود طرفدارانتـان را از
دست خواهید داد   .

 .2با زمانبندی مشخص جلو بروید

شـما بـرای معرفی و تبلیغ کسـبوکار خود در
اینسـتاگرام بـه حداقـل روزی یـک پسـت نیاز

داریـد .درواقـع اگـر مخاطبـان بـه مـدت یـک
هفتـه یـا چنـد روز ،پسـت جدیـدی در صفحه
شـما نبیننـد ،بـه مـرور آنهـا را از دسـت
خواهیـد داد .فرامـوش نکنیـد مخاطبان شـما
انتظـار دارنـد محتـوای مشـخصی به صـورت
روزانـه برایشـان تامیـن کنیـد ،وگرنـه چـه
دلیلـی دارد کـه صفحه شـما را دنبـال کنند؟!
هـر پسـت فرصتی اسـت برای جـذب مخاطب
جدیـد .هـر وقـت پسـت جدیـدی میگذارید،
اگـر محتوایـی که ارائـه کردید ،جـذاب و مورد
تاییـد مخاطبـان باشـد ،دوسـتان و نزدیـکان
خـود را تـگ میکننـد و درواقـع بـا ایـن کار
صفحـه شـما را بـه آنهـا معرفـی خواهند کرد
و اگـر آنهـا هـم بتواننـد بـا فضـای صفحـه
شـما ارتبـاط برقرار کننـد ،تبدیل بـه مخاطب
جدیـدی بـرای شـما خواهند شـد.

 .3از هشتگ بهدرستی استفاده کنید

بهروزرســانیهای جدیــد اینســتاگرام،
هشــتگ را تبدیــل بــه ابــزاری بســیار کاربردی
کــرده اســت .پــس قبــل از انجــام هــر کاری
بــا یــک بررســی دقیــق و همهجانبــه بهتریــن
هشــتگها را بــرای پســتتان انتخــاب کنیــد.
هشــتگ ماننــد کارت دعوتــی اســت کــه شــما
بــرای مخاطبــان دیگــر در فضــای اینســتاگرام
میفرســتید .البتــه فرامــوش نکنیــد کــه
حداکثــر میتوانیــد تــا  30هشــتگ بــرای
هــر پســت بگذاریــد و بهتــر اســت از تمامــی
آنهــا اســتفاده کنیــد .حتــی میتوانیــد یــک
لیســت آمــاده از هشــتگهای پرطرفــدار
بــرای خودتــان بســازید و بــرای هــر پســت از
تعــدادی از آنهــا اســتفاده کنیــد.

 .4مکان خود را در هر پست تگ کنید

ایـن شـیوه یکـی از راحتتریـن و
بیدردسـرترین شـکلهای تبلیغاتـی اسـت
کـه عالقهمنـدان بـه مناطـق خـاص را بـه
خـود جلـب میکنـد ،بـدون اینکه قرار باشـد
توضیـح زیـادی بدهیـد.
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 .5زمــان مناســبی را بــرای پســت
گذاشــن انتخــاب کنیــد

زمانی را برای پست گذاشتن انتخاب کنید که
مخاطبتان خواب نباشد .البته در هر شهر یا
کشوری زمان مناسب با شهر یا کشور دیگر
متفاوت است .اما بهترین زمان به صورت کلی
برای طرفداران اینستاگرام ،قبل از خواب است
که برای آخرین بار پستهای مورد عالقه خود
را چک میکنند .البته بهروزرسانی جدید
اینستاگرام تا حدود زیادی این مشکل را برای
شما حل کرده ،چون بدون در نظر گرفتن زمان
وقتی صفحه اینستاگرام خود را باز میکنید،
ابتدا پستهای مربوط به صفحه مورد عالقهتان
را خواهید دید .با این وجود باز هم اولویت
این است که در زمان مناسبی پستهایتان را
منتشر کنید تا مخاطبان بیشتری آن را ببینند.

 .6محتوای جذابی را به اشرتاک بگذارید

عــاوه بــر اینکــه بــرای تبلیــغ کســبوکار
و جــذب مخاطــب وفــادار بایــد روی یــک
موضــوع خــاص متمرکــز باشــید ،جذابیــت
پســت نیــز فاکتــوری بســیار مهــم بــرای
جلــب نظــر مخاطــب بــه شــمار مـیرود .پــس
هــر بــار کــه میخواهیــد پســتی در مــورد
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کس ـبوکارتان منتشــر کنیــد ،ایــن ســوال را
از خودتــان بپرســید کــه چــه دلیلــی وجــود
دارد کــه مخاطبــان اینســتاگرام بخواهنــد
صفحــهای را دنبــال کننــد کــه محتــوای آن
جذابیــت و تاثیرگــذاری خاصــی نــدارد؟!

 .7آرم و لوگــوی خــود را بــه صــورت
برجســته در هــر پســت درج کنیــد

عامـل مهم موفقیـت در اینسـتاگرام صرفا تگ
کـردن نیسـت ،چـون ممکـن اسـت دیگـران
از پسـتهای شـما عکـس بگیرنـد و آن را در
صفحـات دیگـر منتشـر کنند .وجود لگـو و نام
و نشـان تجـاری در هـر پسـت درسـت ماننـد
امضـای شماسـت کـه نشـان میدهـد شـما
آن عکـس یـا جملـه یـا محتـوا را را انتخـاب
کردهایـد و اعتبـار آن بایـد بـه شـما برسـد.

 .8نامهای مرتبط و مشهور را تگ کنید

اگـر نـوع کسـبوکارتان بـه گونهای اسـت که
میتوانیـد از اسـم آدمهـای مشـهور اسـتفاده
کنیـد ،حتـی یـک دقیقـه هـم معطـل نکنید!
ایـن کار باعـث میشـود تعـداد زیـادی از
مخاطبـان اینسـتاگرام را بـه صفحهتـان
بکشـانید کـه بخشـی از آنهـا میتواننـد بـه
مخاطـب وفـادار شـما تبدیـل شـوند.

گ
ت
بگ� ید
کن�ل زند� خود را به دست ی

 حمـیده حقـیقـی 
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گزارش

«نه» گفتن به سبک موفقها

احتمــاال اســتفاده از کلمــه «نــه» یکــی از
ســختترین کارهایــی اســت کــه در طــول روز
مجبــور بــه انجامــش هســتید و خیلــی ســخت
آن را بــر زبانتــان جــاری میکنیــد .حتمــا
بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه بهخاطــر
فشــار زیــادی کــه روی خودتــان احســاس
میکنیــد و صرفــا بــه دلیــل احســاس گنــاه
یــا خجالــت و ،...بــه درخواســتهای کاری
و غیــرکاری پاســخ مثبــت میدهیــد کــه
انجامشــان برایتــان گــران تمــام میشــود.
اگرچــه در محیــط کار ،دانشــگاه و گروههــای
اجتماعــی ،توانایــی «نــه» گفتــن یــک مهــارت
مهــم بــه حســاب میآیــد ،چــون بــه شــما
کمــک میکنــد بــه جــای اینکــه در پــی
خشــنودی دیگــران باشــید ،کنتــرل زندگــی
خــود را بــه دســت بگیریــد و بــه اولویتهــای
خودتــان برســید .اگرچــه در چنیــن شــرایطی
احســاس گنــاه ممکــن اســت یقهتــان را
بگیــرد ،امــا نبایــد فرامــوش کنیــد کــه پاســخ
مثبــت دادن در شــرایطی کــه نمیتوانیــد بــه
قــول یــا تعهــدی کــه میدهیــد عمــل کنیــد،
صرفــا باعــث میشــود رئیــس ،کارمنــد،
همــکار ،همکالســی ،شــریک یــا اربــاب
رجوعتــان را ناامیــد کنیــد.

چرا «نه» گفنت مهم است؟

 .1نــه گفتــن بــه شــما کمــک میکنــد
زمــان خــود را مدیریــت کنیــد
هــر وقــت بــه درخواســتهای دیگــران بلــه
میگوییــد ،درواقــع بایــد بخشــی از زمــان
خــود را بــرای بــه نتیجه رســاندن درخواســتی
کــه بــه آن پاســخ مثبــت دادهایــد ،اختصــاص
دهیــد و ایــن مســئله قطعــا روی توانایی شــما
بــرای مدیریــت زندگیتــان تاثیــر منفــی
میگــذارد .درواقــع «نــه» کلمــه ارزشــمندی
اســت کــه اهمیــت زیــادی در برنامهریــزی
شــما بــرای زندگــی شــخصیتان دارد .کافــی
اســت تصــور کنیــد کــه تمــام وقتــی را کــه
بــرای حــل مشــکالت و کمــک بــه دیگــران
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میگذاریــد ،معطــوف بــه اولویتهــای مهــم
کاری یــا درســی یــا زندگــی خودتــان شــده
اســت ،آن وقــت میبینیــد کــه بــا همیــن
نــه کوچــک ،چــه تغییرهــای بزرگــی در
زندگیتــان اتفــاق میافتــد.
 .2مراقــب عالیــق و اولویتهــای
شما ســت
تــاش بــرای شــاد کــردن و رضایــت
دیگــران درحالیکــه نیازهایــی را کــه بــرای
خودتــان مهــم اســت ،فرامــوش میکنیــد،
فقــط شــما را از اولویتهــای مهمتــان در
زندگــی دور میکنــد .امــا نــه گفتــن ،بــه
شــما کمــک میکنــد روی ایــن اولویتهــا
و اهــداف متمرکــز شــوید .بنابرایــن مهــارت
نــه گفتــن شــیوه مناســبی اســت تــا بــه
کمــک آن از عالیــق شــخصی خــود مراقبــت
کنیــد و کنتــرل زندگیتــان را بــه دســت
دیگــران ندهیــد .شــاید ایــن جمــات کمــی
خودخواهانــه بــه نظــر برســد ،امــا بــه ایــن
موضــوع فکــر کنیــد کــه چقــدر میتوانیــد
بــه خودتــان و البتــه دیگــران کمــک کنیــد
اگــر در مواقــع ضــروری بتوانیــد بــه آنهــا نــه
بگوییــد.
 .3حــد و مرزهــای شــخصی شــما را بــه
دیگــران نشــان میدهــد
وقتــی حریــم شــخصیتان را بــرای
دیگــران مشــخص میکنیــد ،بــه آنهــا
کمــک میکنیــد بفهمنــد چــه زمانــی بــه
درخواستهایشــان پاســخ مثبــت خواهیــد
داد و چــه زمانــی بایــد از شــما توقــع نــه
گفتــن داشــته باشــند .درواقــع بــا ایــن کار
بــه دیگــران نشــان میدهیــد کــه شــما
تصمیمگیرنــده اصلــی بــرای زندگیتــان
هســتید.

چطور بدون احساس گناه نه بگوییم؟
 .1همین حاال نه بگویید

بــه جــای اینکــه وقتــی بــا درخواســتی
مواجــه میشــوید پاســخ مثبــت بدهیــد و
بعــدا بــا انجــام نــدادن ،درســت انجــام نــدادن
و دیــر انجــام دادن آن کار ،طــرف مقابــل را
ناامیــد کنیــد ،بهتــر اســت از همــان ابتــدای
کار نــه بگوییــد تــا شــأن و اعتبــار خــود را
حفــظ کنیــد.
 .2پاســخ نــه را بــا صراحــت کامــل و
مســتقیم بگوییــد
وقتــی کســی از شــما
درخواســتی دارد ،بــرای نــه
گفتــن بــه او از کلماتــی
مثــل «شــاید» یــا «احتمــاال»
اســتفاده نکنیــد .چــون در ایــن
حالــت پیــام شــما بــه صــورت
روشــن و مشــخص بــه طــرف
مقابلتــان نمیرســد .اغلــب مــا
یــک «نــه» صریــح را بــه شــاید
و احتمــاال ترجیــح میدهیــم.
فرامــوش نکنیــد نداشــتن
شــفافیت در گفتوگــو بــه
هــر دو طــرف آســیب زیــادی
میزنــد.
 .3برای نه گفتن ،دروغ نبافید
دروغ گفتــن بهخاطــر دادن پاســخ منفــی
بــه درخواســتهای دیگــران باعــث
میشــود خیلــی زود دچــار احســاس گنــاه
شــوید .بنابرایــن در مــورد دالیلــی کــه بــرای
نــه گفتــن بــه یــک درخواســت داریــد ،بــه
طــرف مقابلتــان دروغ نگوییــد .فرامــوش
نکنیــد کــه شــما بــرای پاســخ منفــی خــود
توضیحــی بــه دیگــران بدهــکار نیســتید و
آنهــا هــم کنترلــی روی زندگــی شــما ندارنــد
و نمیتواننــد بــه شــما بگوینــد کــه چــه
کاری را بایــد یــا نبایــد انجــام بدهیــد .البتــه
در ارتبــاط بــا دوســتان نزدیــک یــا اعضــای
خانــواده بهتــر اســت دلیــل واقعــی خــود

را بــرای نــه گفتــن توضیــح دهیــد ،چــون
همیــن صداقــت و شــفافیت شــما ســبب
ایجــاد اعتمــاد و صمیمیــت بیشــتر میشــود.
 .4قاطعانه پاسخ دهید
دیگــران بــرای گرفتــن پاســخ «بلــه» از
شــما ،روشهــای گوناگونــی دارنــد؛ از غرغــر
و گلــه و شــکایت گرفتــه تــا تحــت فشــار
قــرار دادنتــان بــا زورگویــی و تحکــم .امــا
قاطعیــت ،همــان عاملــی اســت کــه شــما را
از بــازی آنهــا نجــات میدهــد.

 .5مودبانه نه بگویید
نـه گفتـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه شـما
میخواهیـد بـه طـرف مقابلتـان بیاحترامـی
کنیـد .درواقـع مودبانـه نـه گفتـن بـه شـما
کمـک میکنـد از شـر احسـاس گنـاه خالص
شـوید .فرامـوش نکنیـد پاسـخ و طـرز فکـر یا
قضـاوت دیگـران در مـورد نـه گفتـن شـما،
هرچـه باشـد ،بـه ایـن معنـا نیسـت کـه شـما
آدمـی خودخـواه یـا بیتوجـه هسـتید ،بلکـه
مهـارت نـه گفتـن بـه دیگـران نشـان میدهد
کـه شـما آدمی قـوی هسـتید و از اولویتهای
خودتـان در زندگـی پیـروی میکنیـد .پـس
جـوری بـا دیگـران برخـورد کنیـد کـه بدانند
حرفتـان چقـدر اهمیـت دارد.
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در منظومههـــای کهـــن فارســـی ،یکـــی
از ســـنتهای ویـــژهای کـــه وجـــود
داشـــته ،ایـــن بـــوده کـــه شـــاعران و
نویســـندگان غالبـــا تاکیـــد داشـــتهاند کـــه
منابـــع داســـتانی خـــود را ذکـــر کننـــد .از
کهنتریـــن آثـــاری کـــه بـــه ایـــن منابـــع
بارهـــا و بارهـــا اشـــاره کـــرده« ،شـــاهنامه»
فردوســـی اســـت .فردوســـی بارهـــا تاکیـــد
کـــرده کـــه داســـتانش را از موبـــدی یـــا از
دهقان ــی ش ــنید ه و س ــپس داس ــتان خ ــود را
بی ــان ک ــرده اس ــت .ابیات ــی از ای ــن قبی ــل در
«شـــاهنامه» فـــراوان اســـت:
ز دهقان شنیدم یکی داستان
که برخواند از گفته باستان
بســـیاری از پژوهشگـــران اعتقـــاد دارنـــد
کـــه منبـــع اصلـــی او همـــان «شـــاهنامه
ابومنصـــوری» بـــوده اســـت و اشـــاره بـــه
دهقـــان یـــا موبـــد نیـــز اشـــاره بـــه ایـــن
کت ــاب و منابع ــی اس ــت ک ــه در ای ــن کت ــاب
ذکـــر شـــده اســـت .برخـــی از محققـــان
نیـــز بـــه منابعـــی دیگـــر اشـــاره کردهانـــد.
اش ــارات مک ــرر فردوس ــی ب ــه مناب ــع خ ــود،
گویـــی از منظـــر حماسهســـرایان دیگـــر
نیـــز پنهـــان نمانـــده و بـــه گفتـــه دکتـــر
ذبیـــحاهلل صفـــا ،بعدهـــا تبدیـــل بـــه ســـنتی
ادب ــی ش ــد .بس ــیاری از حماسهس ــرایان نی ــز
در داســـتانهای خـــود بـــه ایـــن موضـــوع
اشـــارهکردهانـــد کـــه داســـتان خـــود را از
منبعـــی متقـــن شـــنیدهاند .البتـــه صحـــت و
س ــقم برخ ــی از ای ــن س ــخنان مح ــل تأم ــل
اســـت .اشـــاره بـــه منبـــع در داســـتانهای
غیرحماســـی نیـــز مکـــرر دیـــده میشـــود.
نظامـــی در «لیلـــی و مجنـــون» میگویـــد:
دهقان فصیح پارسیزاد
از حال عرب چنین کند یاد
نظامـــی در «هفتپیکـــر» و «اســـکندرنامه»
نیـــز مکـــرر بـــه منابـــع داســـتانی خـــود

اشـــاره دارد .در برخـــی از داســـتانهای
نثـــر منشـــیانه همچـــون «کلیلـــه» و
«مرزباننامـــه» نیـــز ایـــن اشـــارات مکـــرر
بـــه منبـــع داســـتانی بـــه چشـــم میخـــورد.
حتـــی در داســـتانهای نثـــر عامیانـــه ماننـــد
«ســـمک عیـــار» نیـــز بـــه ایـــن موضـــوع
اشـــاره شـــده کـــه داســـتان از کســـی دیگـــر
نقـــل میشـــود.
ایـــن اشـــارات و تاکیـــدات شـــاعران و
نویســـندگان بـــه منبـــع دیگـــری بـــرای
داســـتان خـــود ،تاکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع
دارد ک ــه خوانن ــده خ ــود را مطمئ ــن کنن ــد
کـــه اثـــر آنـــان بـــا مطالعـــه و زحمـــت
نوشـــته شـــده و بهنوعـــی خواننـــده را از
دانـــش و تســـلط خـــود مطمئـــن کننـــد.
یکـــی از شـــاعران و حماسهســـرایان
برجس ــته تاری ــخ ادب فارس ــی ،ایرانش ــاه ب ــن
ابالخی ــر (ق ــرن پنج ــم و اوای ــل ق ــرن شش ــم)
اســت کــه در برخــی از منابــع او را ایرانشــان
نیـــز گفتهانـــد .از ایرانشـــاه بـــن ابالخیـــر دو
منظومـــه حماســـی بســـیار مهـــم بـــر جـــای
مانـــده اســـت؛ یکـــی «بهمننامـــه» و
دیگـــری «کوشنامـــه» کـــه هـــر کـــدام در
حـــدود  10هـــزار بیـــت شـــعر دارنـــد و بـــا
احتس ــاب ه ــر دو منظوم ــه ب ــا ه ــم ،ایرانش ــاه
حــدود  20هــزار بیــت شــعر حماســی دارد و
پـــس از فردوســـی بایـــد او را برجســـتهترین
حماسهســـرای ایـــران نامیـــد .هـــر چنـــد
کـــه منظومههایـــی ماننـــد «زرینقبانامـــه»
و «برزونامـــه» بیـــش از ایـــن دو اثـــر شـــعر
دارنـــد ،امـــا صـــرف تعـــداد ابیـــات در ایـــن
برجســـتگی مدنظـــر نیســـت ،بلکـــه ایـــن
قضـــاوت براســـاس تبحـــر شـــاعر و ارزش
مـــواد حماســـی و اســـاطیری اســـت کـــه
ایـــن آثـــار بـــرای پژوهشگـــران دارد.
در هـــر صـــورت بـــه گمـــان نگارنـــده بـــر
اســـاس ارزش حماســـی و اسطورهشناســـی
ایـــن دو اثـــر و بهخصـــوص «کوشنامـــه»
ب ــا کم ــی تس ــامح بای ــد گف ــت ک ــه حت ــی از
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«گرشاســـبنامه» نیـــز بیشـــتر اســـت.
«بهمننامـــه» داســـتان بهمـــن ،پســـر
اس ــفندیار ،اس ــت ک ــه انتق ــام پ ــدر خ ــود را
از خانـــدان رســـتم در سیســـتان میگیـــرد
و داســـتان کـــوش پیلدنـــدان ،دربـــاره
پهلوانـــی بـــه نـــام کـــوش اســـت کـــه
دندانهایـــی ماننـــد گـــراز و گوشـــی
ماننـــد پیـــل دارد و هزاروپانصـــد ســـال
زندگـــی میکنـــد و بســـیاری از کشـــورها

را فتـــح میکنـــد .نـــوع داســـتانهایی
کـــه ایرانشـــاه دربـــاره بهمـــن و کـــوش
پیلدنـــدان دارد ،بـــه نوعـــی راهنمایـــی
بـــه ایـــن قضیـــه اســـت کـــه ایرانشـــاه در
ســـرودن آثـــار خـــود بـــه منابعـــی غیـــر
از منابـــع «شـــاهنامه» دسترســـی داشـــته
اس ــت و احتم ــاال بای ــد مناب ــع داس ــتانی او را
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مرب ــوط ب ــه س ــنت ادبی ــات داس ــتانی غ ــرب
ایـــران دانســـت؛ منابعـــی کـــه چـــه بســـا
هنـــوز کشـــف و بررســـی نشـــدهاند ،چراکـــه
خیلـــی از داســـتانهای بهمـــن در عـــراق و
مصـــر میگـــذرد و داســـتان کـــوش نیـــز
بخشهـــای مهـــم آن در شـــمال آفریقـــا
جریـــان دارد.
گذش ــته از فوای ــد ادب ــی و اس ــاطیری در آث ــار
ایرانشـــاه بـــن ابالخیـــر ،اهمیـــت ویـــژهای
ک ــه او ب ــرای دان ــش قائ ــل اس ــت و اش ــارات
مختلفـــی کـــه در اشـــعارش بـــه کتابهـــای
مختل ــف دارد ،جال ــب توج ــه اس ــت .برخ ــی
از اشـــارات او بـــه برخـــی از کتابهـــا بیـــان
میشـــود:
 .1منبـــع داســـتان :ایرانشـــاه نیـــز ماننـــد
فردوســـی معتقـــد اســـت کـــه داســـتانهای
خ ــود را از منبع ــی متق ــن گرفت ــه اس ــت .در
آغـــاز داســـتان بهمـــن میگویـــد:
چنین گفت دهقان موبدنژاد
که بر ما در داستان برگشاد
 .2کتابـــی اســـرارآمیز :شـــاعر در آغـــاز
«کوشنامـــه» میگویـــد کـــه مـــن
دوســـتی داشـــتم کـــه وقتـــی بـــه توانایـــی
مـــن در ســـرودن شـــعر پـــی بـــرد ،نامـــهای
(کتابـــی) ویـــژه از داســـتان کـــوش را بـــرای
مـــن آورد و از مـــن خواســـت کـــه آن را بـــه
نظـــم درآورم:
مرا گفت اگر رای داری بر این
یکی داستان دارم از شاه چین
که هر کس که آن را بخواند به هوش
بسی بهره بردارد از کار کوش
بدیدم من این نامه سودمند
سراسر همه دانش و رای و پند
 .3عالقـــه بســـیار قهرمـــان داســـتان
بـــه کتـــاب :منظومـــه «کوشنامـــه» دو
بخـــش دارد کـــه بخـــش اول دربـــاره یـــک
کـــوش دادگـــر اســـت و بخـــش دوم دربـــاره

کـــوش پیلدنـــدان کـــه تغییـــر شـــخصیت
بســـیار دارد .کـــوش اول پادشـــاهی دادگـــر
و عـــادل اســـت و عالقـــه بســـیاری هـــم بـــه
کتـــاب دارد ،بـــه گونـــهای کـــه وقتـــی یـــک
نفـــر قـــرار شـــد بـــرای او هدیـــهای بیـــاورد،
پیـــش خـــودش حســـاب کـــرد بهتریـــن
هدیـــه بـــرای کـــوش ،کتـــاب اســـت:
نگه کرد تا شاه گیتی چه چیز
به دل دوست دارد به دیدار نیز
بر شاه گیتی ندید آن جوان
گرامیتر از نامه خسروان
شب و روز دفتر بدی یار اوی
همه دانش آموختن کار اوی
 .4هدیـــه  9پـــاره کتـــاب بـــه کـــوش:
یکـــی از بخشهـــای ویـــژه در ادبیـــات
حماســـی ایـــران کـــه در کمتـــر اثـــری
مشـــابهت دارد ،ارســـال  9کتـــاب بـــرای
کـــوش دادگـــر اســـت .کـــوش نخســـت ،کـــه
عالقـــه بســـیاری بـــه کتـــاب دارد ،از طـــرف
بـــرادرش  9کتـــاب برایـــش هدیـــه میرســـد.
کتابهـــا در زمینههـــای مختلـــف
بودهانـــد؛ پزشـــکی ،فلســـفی ،تاریخـــی و...
فرستاد ن ُه پاره دفتر به شاه
که هر یک سوی دانشی برد راه
چو دریای دانش مر آن هر یکی
فزون آمدی هر یکی بر یکی
از آن ن ُه دو اندر پزشکی نمود
که اندر جهان آن پزشکی نبود...
دگر علم بقراط اندر فصول
که مردم ز خواندن نگردد ملول
ز اخبار شاهان فرستاد پنج
که هر کس ز گیتی چه دیده است رنج
شـــاعر پـــس از آنکـــه بـــه برخـــی از ایـــن
کتابهـــا اشـــاره میکنـــد ،از پنـــج کتـــاب
تاریخـــی داســـتانهایی را هـــم نقـــل
میکنـــد .
 .5بخش ــش کتابه ــا ب ــه اس ــکندر :مهان ــش

ک ــه از ن ــوادگان ک ــوش ب ــوده و اوس ــت ک ــه
بـــرای اســـکندر از کـــوش ســـخن میگویـــد،
کتاب ــی را ک ــه داس ــتان ک ــوش در آن اس ــت،
بـــه همـــراه دیگـــر کتابهایـــی کـــه دارد،
بـــه اســـکندر میبخشـــد:
مر این کوش را آبتین پرورید
چو در بیشه چین مر او را بدید
کنون شاه را بخشم این داستان
بسی دفتر دیگر از باستان

 .6کتابی از پوست آهو :اسکندر پس از مرگ
مهانش کتابهای بسیاری از او به دست میآورد
و وزیرش داستان کوش را برای او میخواند:
واز آنجا بسی دفتر آورد شاه
همی کرد هر یک به هر یک نگاه
یکی دفتر از پوست آهو بیافت
شتافت
چو دستور خسرو به خواندن
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چنینکنند بزرگان

گ
ین
رشیدالد� فضلالهل
در�ره زند� عیمل
اشار تا� ب

وزیر نخست
 معصـومه تـرکانـی 
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اینکه مقام رشیدالدین فضلاهلل ،وزیر ایلخانان،
را مانند آصف بن برخیا ،وزیر حضرت سلیمان ،و
بزرگمهر حکیم ،وزیر انوشیروان ساسانی ،دانستهاند،
صفتی بهحق است ،زیرا که رشیدالدین که او را
رشیدالحق و الدنیا و الدین نیز لقب بوده ،پایمردانه
و با همتی خللناپذیر کمر به آبادی این ملک و
خاک کهن بسته بود ،آن هم در زمانهای که خود
در مورد آن میگوید« :هرگز ممالک خرابتر از
آنک در اين سالها بوده ،نبوده .خصوصا مواضعي
که لشکر مغول به آنجا رسيده ،چه از ابتدای ظهور
آدم باز ،هيچ پادشاهي را چندان مملکت که چنگيز
و اروغ او مسخر کردهاند ،ميسر نگشته ،چندان خلق
که ايشان کشتهاند ،نکشته ...شهرهای معظم بسيار
خلق ،و واليت با طول و عرض را چنان قتل کردند
که در آن کسی نماند».
پدرش عمادالدین و جدش موفقالدوله بود و
خاندانش از خاندانهای بزرگ و سرشناس عصر
خویش و از یهودیان همدان بودند که حرفه
تخصصی آنان در کنار طبابت امور دیوانی نیز بود.
از نام پسر که به فضلاهلل موسوم بود و لقب پدر که
پسوند «دین» داشت ،میتوان بر اسالم آوردن این
خاندان صحه گذاشت .جد او با خواجه نصیرالدین
طوسیبنیانگذاررصدخانهمراغهدرقالعاسماعیلیه
در قهستان همراه بود و چون خورشاه ،آخرین پادشاه
اسماعیلیه ،توان مقابله با هالکو را در خود ندید ،به
توصیه خواجه نصیرالدین طوسی تسلیم شد و پسر
و برادرش را به همراه خواجه نصیرالدین و پسران
رئیسالدوله همدانی طبیب و موفقالدوله همدانی
جد رشیدالدین به خدمت هالکو روانه ساخت.
رشیدالدین ،تاریخنگار ،پزشک ،حکیم ،فیلسوف،
گیاهشناس و عالم کشاورزی و زراعت ،ابتدا در
حکومت اَباقاخان ،فرزند و جانشین هالکو ،بهعنوان
طبیب مورد توجه پادشاه بود ،اما در عهد ارغون،
فرزند اَبا قاخان ،بود که مدارج ترقی را پیمود و
مورد مشورت بزرگان و امرای دیوان قرار گرفت.
در همین دوران او در مقام سفیر به هندوستان
فرستاده شد .او طی نامههایی با عنوان «مکتوب
که از بلده مولتان نوشته است» ،شرح مفصلی از
سفارت خود در هند داده است .او در دوره غازان

خان ،پسر ارغون ،نیز مقام وزارت داشت و از سمت
او دستور یافت تا «تاریخ کبیر مغول» را به نگارش
دربیاورد .پس از غازان خان و در زمان حکومت
برادرش ،سلطان محمد خدابنده ،که لقب سلطان
اولجایتو (سلطان آمرزیده) را بر خود گذاشته بود،
رشیدالدین همچنان بر مقام وزارت باقی بود.
اولجایتو که بنیانگذار سلطانیه است ،رشیدالدین را
مامور کرد تا تاریخ تمام مللی را که مغوالن با آنها
سروکار داشتهاند ،بنویسد و به این ترتیب اولین
تاریخ جهانی راستین به زبان فارسی نوشته شد.
رشیدالدین در زمان ابوسعید فرزند اولجایتو نیز تا
مدتی بر منصب وزارت باقی ماند.

تالیفاترشیدالدین

جامعالتورایخ«:جامعالتواريخ»نوشتهرشیدالدین،
چند سده قبل از«تاريخ مختصر جان ولز » نگار 
ش
يافته و اولين تاريخ جهانى به مفهوم واقعى كلمه
اسـت كه تـاكنون به هر زبانى نوشته شده اسـت.
قسمت نخست این کتاب يا تاريخ غازانى سرگذشت
اقوام مغول از آغاز تا حـكومت غـازان را دربر دارد.
قسمت بعدی که به سفارش اولجایتو است ،تاريخى
از تمام اقوام اوراسياست كه به شكلى با مغوالن
ارتباط داشتند .اين مجلد بـا داسـتان حضرت آدم
آغاز میشود و از احوال پيامبران میگوید ،به تاريخ
سالطين ايران پيش از اسالم میپردازد و از پیامبری
ت محمد(ص) تا سقوط خلفا به دست مغوالن
حضر 
را بیان میکند .از سالطين ايران بعد از اسالم ،از
اوغوزها ،تركان ،چينىها ،يهوديان ،فرانكها و
امپراتور آنها ،از پاپ و بـاالخره از هـنديان همراه با
شرح کاملی درباره بودا و بوداييان سخن میگوید.
درواقع این مجلد است كه اولين تاريخ جهانى به
شمار مىرود« .جامعالتواریخ» کتابی است که
مصورسازی شده و اغلب نگارههای آن را متاثر از
ی دانستهاند .تصویر پیامبر برای اولین
نقاشی چین 
بار در هنر اسالمی در کتاب «جامعالتواریخ» آورده
شده است.
مکاتیب :دیگر اثر تاریخی رشیدالدین «مکاتیب»
یا «سوانح االفکار» است که مجموعه نامههای
دیوانی و شخصی او به فرزندان و گماردگانش در
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سرزمینهای مختلف و نیز علما و مشایخ عصر خود
است که با آنها گفت و شنود علمی داشته است.
ازجمله آنان شیخ صفیالدین اردبیلی جد شاه عباس
است که رشیدالدین در نامهای پس
از تحیت و تکریم او صورتی از انواع
هدایا داده که برای مصرف خانقاه در
روز تولد حضرت رسول ارسال کرده
است .قطبالدین شیرازی دانشمند
بلندمرتبه که از سرآمدان موسیقی و
فیزیک آن دوران است و کتاب «دره
التاج لغره الدباج» او پس از «شفا»ی
ابنسینا مهمترین کتابی است که در
فلسفه تالیف شده نیز با رشیدالدین
نامهنگاری مداوم داشت و الفتی
بینشان بود و وزیر گرانمایه در نامهها او را «شفیق
رفیق و رفیق شفیق که حاوی علوم دقیق است»
خطاب میکرد.
آوردهاند هنگامی که رشیدالدین مسجد پرشکوه ربع
رشیدی را ساخت ،از دوستان و اهل ذوق خواست
که هر یک در وصف محراب و شکوه آن نظر خود
را اعالم کنند .ابن فوطی ،کتابدار رصدخانه مراغه،
میگوید وقتی نوبت به قطبالدین رسید ،گفت در
این محراب نقصی نمیبینم مگر آنکه جهت آن
سوی مغرب است که اشاره به بیتالمقدس و پیشینه
یهودی پدران رشیدالدین دارد .و وقتی شنید که
رشیدالدین شروع به تفسیر قرآن کرده ،گفت« :و من
هم تفسیر تورات را در دست دارم ».که البته به سبب
الفت و مطایبه بین آنها بود ،چون که در مسلمانی
رشیدالدین همین بس که او مذهب اثنا عشری را
«مذهب حقه» مینامید و از حضرت علی(ع) با لفظ
دعایی «علیه السالم» یاد میکرد.
تنکسوقنامه :اثر اصلی او در طب کتاب
«تنکسوقنامه» است .تنکسوق به معنی چیز
نفیس و تحفه کمیاب است که به پیشگاه بزرگان
میآورند .رشیدالدین در دیباچه این کتاب از تالش
خود و همکارانش در ترجمه کتابهای چینی یاد
کرده و نوشته که برای ترجمه از همکاری حکیم
سیوسه چینی و دانشمندی به نام صفیالدین و
یک مترجم ایرانی بزرگشده چین کمک گرفته و
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برای مترجم واژه کلمچی (کلمه +چی) را به کار برده
است .مهمترین خدمت او در این کتاب معرفی علوم
چینی به مسلمانان و ایرانیان است .رشیدالدین که به
فارسی و عربی و ترکی و مغولی و عبری
و چینی آگاهی داشت ،در «رساله فی
علم االصوات باللغه الصینیه» به
آواشناسی زبان چینی پرداخته است.
آثار و احیا :رساله کشاورزی
رشیدالدین به نام «آثار و احیا»
دایرهالمعارف کشاورزی عهد مغول
در ایران است .در دورهای که رکن
آبادی کشور روستاها بودند ،از اقدامات
رشیدالدین برای احیای کشاورزی و
آباد کردن روستاها عالوه بر کندن
قناتها و ایجاد آبراههای جدید ،معافیتهای
مالیاتی برای کشاورزان و باغداران بود .رشیدالدین
عالوه بر دادن بذر و نهال ،مایحتاج ضروری یک
سال کشاورزان را که در اصطالح َتـقاوی میگفتند،
از اموال دولت یا مال خود تامین میکرد تا مزارع
و باغات به ثمر بنشینند و از نمونه اوامر او به
والیان ،دستور به والی خوزستان برای ساختن
خانه و مسکن و دادن مقرری و غذا به کارگران
نخلستانهاست تا زمانی که نخلها ثمر دهند و بعد
از آن هم باز سالی یک خروار گندم و یک خروار جو
برای آنها مقرر کرده است.

وقوفاترشیدالدین

رشـيدالدين صـاحب امـالك وسـيعى در گوشه
و كنار قلمرو فرمانروايى ايلخان بـود؛ باغهاى ميوه
و تاكستانهاى انگور در آذربايجان ،نخلستانهاى
بارور خرما در جنوب عراق و زمينهاى كشـاورزى
حـاصلخيز در آناطولى غربى .او از چهارپایان و
طیور نیز گلههای بزرگی داشت و از درهم و دینار
غنی بود .ولی اهتمام او در وقف اموال از شوکت و
ثروتش بزرگتر بود.
او در حـومه پايتـخت جديد الجايت و يعـنى
«سلطانيه» ،محلهاى به وجود آورد كه در آن
مـسجد ،مدرسه و بيمارستان ،خانقاه و حمام و بازار
و هزار خانه برای کارکنان بود و این عالوه بر مدارس

وقفی او در سراسر کشور بود .اما موقوفه بزرگ او
ربع رشیدی بود که در نزدیکی تبریز بنا نهاد.
ربع رشیدیَ :ربع رشیدی مرکزی علمی بود که
شامل دانشگاه ،کتابخانه ،مدرسه ،محل اقامت
دانشجویان و اساتید ،مسجد زمستانی و تابستانی،
خانقاه ،حمام ،مهمانسرا ،بیمارستان ،مدارس عالی و
کارگاههای صنعتی و نیز دارالمساکینی به صورت
الحاقی در خارج ربع رشیدی بود که روزانه از
صد نفر فقیر و مسکین با یک وعده غذای رایگان
پذیرایی میکرد .خود رشیدالدین در مورد ربع
رشیدی میگوید« :در او (ربع رشيدی) بيستوچهار
کاروانسراي رفيع که چون قصر خورنق منبع است و
هزاروپانصد دکان ...و سیهزار خان ه دلکش درو بنا
کرديم و حمامات خوشهوا و حوانيت و طواحين
و کارخانههاي شعربافی (نساجی) و کاغذسازی و
رنگرزخانه و دارالضرب (ضرابخانه) و غيره ،احداث و
انشا رفته و از هر شهری و ثغری جماعتی آورديم و
در ربع مذکور ساکن گردانيديم»...
آموزش در ربع رشیدی به مقاطع مختلف تقسیم
میشد :بیت العلم (مدارس ابتدایی) ،آموزش
حرفهای جهت یادگیری مشاغل و حرف مختلف،
مدارس عالی برای تدریس علوم تفسیر و عقلی و
حسابی و نیز تالیفات خود رشیدالدین.
«دارالشفا» شامل دانشکدههای علوم پزشکی
و بیمارستان بود که در آن دانشجویان ایرانی و
سایر ممالک اسالمی به مدت پنج سال زیر نظر
پزشکان ایرانی و خارجی از هند ،چین ،مصر،
شام و دیگر والیات با تخصصهای مختلف
کحال (چشمپزشک) ،جراح ،مجبر (شکستهبند)
و ...آموزش میدیدند .در دارالشفای ربع رشیدی
هیچگونه وجهی از بیماران دریافت نمیشد
و رشیدالدین خود به تهیه موارد دارویی که از
کشورهای دور و نزدیک میآمد ،نظارت داشت.
او در یکی از نوشتههای خود خبر از هزار خمره
شربت میدهد که به سفارشش از چین آوردهاند.
دو «بیت الکتب» یا کتابخانه این مجموعه شامل
هزار جلد قرآن نفیس بود که چهارصد جلد آن به
حل طال نوشته بود و بیش از شصتهزار جلد کتاب
در زمینههای مختلف علوم داشت و از بزرگترین

کتابخانههای آن عصر به شمار میرفت.
اوحدی مراغهای شاعر در «جامجم» خود که آن را
به تشویق خواجه غیاثالدین محمد ،فرزند خواجه
رشیدالدین فضلاﷲ ،سروده ،در توصیف عمارت
ربع رشیدی آورده است:
طاق کسری ز دفترت کسری است
هشت جنت ز گلشنت قصری است

مرگ بزرگمرد

دو سال پس از مرگ اولجایتو ،دشمنان رشیدالدین
که بارها در پی براندازی او بودند ،او را به بهانه مسموم
کردن اولجایتو و قتل او مورد اتهام قرار دادند .بدین
ترتیب ،طبیبی به نام ابن حزان یهودی که در مداوای
سلطان دست داشت ،مورد سوال قرار گرفت و او گفت
که اسهال اولجایتو چنان شدت گرفت که «بیش از
سیصدبار به نشستگاه (آبریزگاه) رفت» و بعد از من
خواست تا رشیدالدین و اطبای دیگر را فراخوانم و
رأی بر این شد که به او داروی قابض بدهیم .ولی
رأی خواجه بر این بود که او باید باال بیاورد و به این
دلیل به او داروی مسهل دادیم و اولجایتو هفتاد بار
دیگر به محل قضای حاجت رفت تا جانش را از
دست داد .رشیدالدین سخن ابن حزان را تصدیق
کرد و به این ترتیب حکم قتل او و پسرش ابراهیم
که شربتدار اولجایتو و شانزده ساله بود ،صادر گشت.
ابتدا فرزندش را در پیش چشمش کشتند و سپس
جالد رشیدالدین را به دو نیم کرد و سر بریده او را در
تبریز گرداندند و لعنش کردند و هر قطعه از جسدش
را به شهری فرستادند .پس از این حادثه اموال ربع
رشيدي در تبريز عرص ه تاراج گشت و امالک او و
فرزندش به ديوان تعلق گرفت .در عهد تیموریان،
میرانشاه ،نواده تیمور ،که بر اثر سقوط از اسب
حالت جنون یافته بود ،به بهانه اینکه رشیدالدین در
اصل یهودی است ،امر کرد تا استخوانهای او را از
مسجدی در ربع رشیدی تبریز از خاک بیرون آوردند
و در گورستان یهود به خاک سپردند .اما همچنان
که رشیدالدین در وصیتنامهاش نوشته بود «المال
یفنی و االسم یبقی» ،دارایی نمیماند ،ولی نام نیک
میماند ،این بزرگمرد در هماره تاریخ به نیکنامی
زنده و سربلند است.
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از نظــر عملــی مــرد نامرئــی دچــار یــک مشــکل
خیلــی بــزرگ اســت کــه نامرئــی بــودن او را
بیاســتفاده میکنــد .اگــر کســی بتوانــد بــا
روشــی بدنــش را نامرئــی کنــد ،آنقــدر کــه
نــور از درون آن رد شــود ،پــس چشــمش هــم
نمیتوانــد تصاویــر را بــه دام بینــدازد .درنتیجــه
کــور خواهــد شــد .البتــه ایــن تنهــا یــک توضیح
از دیــدگاه دانــش فیزیــک اســت .در دنیــای
تخیلــی مــرد نامرئــی اصــا بــا چنیــن مشــکلی
روبــهرو نیســت و ماجراهــای جالبــی را از ســر
میگذرانــد.
ظاهــرا اندیشــه نامرئــی شــدن بیشــتر بــه ذهــن
کســانی میرســیده اســت کــه میخواســتند بــا
اســتفاده از ایــن توانایــی بــه جنــگ دشمنانشــان
برونــد .در اســطورههای کالســیک یونــان،
یــک ابــزار بــرای نامرئــی شــدن وجــود دارد
و آن «کالهخــود» نامرئیکننــده اســت کــه
میتوانســت بــه صاحبــش در جنــگ بــا دیگــر
شــخصیتهای اســاطیری کمــک کنــد .آتنــا
الهــه خــرد ،پرســئوس جنگجــوی بــزرگ و
هرمــس هــر کــدام در زمانــی از ایــن کالهخــود
اســتفاده کــرده بودنــد .پرســئوس همــان کســی
بــود کــه توانســت بــه جنــگ مدوســا بــرود و
او را شکســت بدهــد .مدوســا کــه دشــمنانش را
تبدیــل به ســنگ میکــرد ،نتوانســت پرســئوس
را ببینــد و پرســئوس کــه او را در آینــه میدیــد،
ســر مدوســا را جــدا کــرد .کاله نامرئیکننــده در
ایــن صحنــه جنــگ نقــش حاشــیهای دارد و ابزار
اصلــی پیــروزی پرســئوس آینــه اســت .ظاهــرا
ســیکلوپهای یکچشــم ایــن کاله را ســاخته
بودنــد و مدتی نیــز در اختیــار هــادس فرمانروای
مــردگان و جهــان زیرزمینــی بــود.
در میــان داســتانهای عامیانــه اروپــا ،شــنلی
نامرئیکننــده دیــده میشــود کــه تقریبــا
همــه میتواننــد بــا پوشــیدن آن پنهــان
شــوند .شــخصیتهای شــرور یــا درســتکار
داســتانهای پریــان و مهمتــر از همــه
جنگجویــان بــزرگ از ایــن شــنل بــه صــورت
یــک ابــزار کامــا کاربــردی اســتفاده میکردنــد.

در منطقــه ولــز بریتانیــا و همینطــور در نواحــی
آلمانیزبــان مرکــز اروپــا شــنل نامرئیکننــده
خیلــی کارســاز و رایــج بــود و اولیــن تحقیقهــا
در اینبــاره را ســیت تامپســون ،محقــق فرهنــگ
عامیانــه ،در اوایــل قــرن بیســتم انجــام داده
اســت .در داســتانهای مرتبــط بــا شــاه آرتــور از
باالپــوش نامرئیکننــده نــام بــرده میشــود کــه
جــزو گنجینههــای ســلطنتی بــود .در داســتان
جــک غولکــش هــم شــنل نامرئیکننــده
بهعنــوان یــک غنیمــت وجــود دارد .در آنســو،
«کاکــوره مینــو» یــک داســتان ژاپنــی دربــاره
شــخصی کــه نامرئــی میشــود و دردســرهای
بعــد از آن اســت .او ایــن کار را بــا اســتفاده از
یــک «روپــوش حصیــری» انجــام میدهــد کــه
در ایــن کشــور لبــاس رایــج روســتاییان بــرای
مواقــع بارانــی اســت.
نامرئــی شــدن بخشــی از خرافــات و اعتقــادات
بــدوی را هــم تشــکیل مـیداد .در آییــن «هودو»
باورهــای غــرب آفریقــا بــه میــان جامعــه
سیاهپوســت آمریــکای مرکــزی راه پیــدا کــرده
و بــا مســیحیت ترکیــب شــده اســت .بنابرایــن
تصــور میشــود برخــی از کتابهــای مقــدس
دارای ایــن توانایــی باشــند کــه حامل خــود را در
چشــم دشــمنان نامرئــی کننــد ،یــا او را در مقابل
آتــش زدن و غــرق کــردن آســیبناپذیر ســازند.
اینهــا همــه نشــان میدهــد کــه اندیشــه
نامرئــی شــدن بهعنــوان یــک تاکتیــک جنگــی
چقــدر در میــان ملــل مختلــف ارزشــمند بــوده.
ولــی داســتانی کــه هربــرت جــورج ولــز نوشــت،
هیــچ جنبــه جنگــی نداشــت.
«مــرد نامرئــی» در ســال  ۱۸۹۷منتشــر شــد.
داســتان در دهکــدهای در غــرب ساســکس
انگلســتان بــه نــام لپینــگ شــروع میشــود.
یــک مــرد مرمــوز کــه تمــام بدنــش را بــا لبــاس
و صورتــش را بــا باندپیچــی پوشــانده اســت ،بــه
مهمانســرای روســتا میآیــد و اتاقــی را اجــاره
میکنــد .او همیشــه در اتاقــش تنهاســت و
مجموعــه بزرگــی از بطریهــای مــواد شــیمیایی
بــا برچس ـبهای گوناگــون دارد .بعــد از مدتــی
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پولهــای مــرد کــه گریفیــن نــام دارد ،تمــام
میشــود .همزمــان ســرقتی در روســتا رخ
میدهــد و اهالــی کــه بــه ایــن غریبــه شــک
کردهانــد ،بــه ســراغ او میرونــد .صاحــب
مهمانســرا کرایــه عقبافتــاده اتــاق را مطالبــه
میکنــد و زمانــی کــه اهالــی بــا گریفیــن درگیــر
میشــوند ،او نشــان میدهــد کــه بدنــش قابــل
دیــدن نیســت .گریفیــن لباسهایــش را بیــرون
مــیآورد و فــرار میکنــد .امــا یادداشــتهایش
را کــه در چنــد دفترچـ ه نوشــته شــده اســت ،جا
میگــذارد.
گریفیــن پــس از چنــد بــار تــاش بــرای پــس
گرفتــن یادداشــتها بــه خانــه یــک پزشــک
بــه نــام کمــپ کــه از دوســتان قدیمــیاش
اســت ،پنــاه میبــرد .در اینجــا درمییابیــم
کــه او کیســت .گریفیــن یــک دانشــجوی ســابق
پزشــکی اســت کــه بــه دلیــل عالقــه بــه مباحث
نــور میفهمــد اگــر بتوانــد بــا دارویــی میــزان
شکســت نــور در بافتهــای بدنــش را بــه مقــدار
شکســت نــور در هــوا برســاند ،نامرئــی خواهــد
شــد .او ایــن ایــده را روی یــک گربــه آزمایــش
میکنــد و زمانــی کــه متوجــه میشــود بــه
داروی نامرئیکننــده دســت پیــدا کــرده اســت،
اقامتــگاه و تمــام وســایل آزمایشــگاهیاش را
آتــش میزنــد .گریفیــن بــهزودی متوجــه
میشــود کــه نمیتوانــد در فضــای بــاز بــرای
مدتــی طوالنــی بــه شــکل نامرئــی باقــی بمانــد.
زیــرا بــه امکانــات ضــروری انســانی ماننــد غــذا و
ســرپناه نیــاز دارد .او شــروع بــه دزدی میکنــد
و بــا پوشــیدن لباسهایــی کــه از یــک تئاتــر
برداشــته اســت ،بــه روســتای لپینــگ م ـیرود.
انگیــزه گریفین از نامرئی شــدن یــک ماجراجویی
ســاده یــا آزمایــش عملــی نیســت .او بهصراحــت
بــه کمــپ میگویــد کــه میخواهــد بــا اســتفاده
از ایــن توانایــی یــک «حکومــت وحشــت»
تشــکیل دهــد.
«مــرد نامرئــی» تقریبــا اولیــن تــاش موفــق
بــرای تبدیــل یــک ایــده جادویــی بــه یــک
نظریــه علمــی اســت .ایــن کتــاب نشــان
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میدهــد کــه حتمــا الزم نیســت در اســطورهها
ابزارهــای نامرئــی کــردن را بــه کار گیرنــد ،بلکــه
بــا اســتفاده نبوغآمیــز از شــیمی و فیزیــک
میشــود ایــن کار را انجــام داد .بیــش از ســه
دهــه بعــد ایــن داســتان روی پــرده ســینماها
رفــت .کمپانــی یونیورســال اســتودیو کــه تــازه
داســتان فرانکشــتاین را بــه صــورت فیلمــی بــه
کارگردانــی جیمــز ویــل در آورده و بهخوبــی
فروختــه بــود ،بــه دنبــال یــک اقتبــاس
امیدبخــش دیگــر رفــت و کتــاب جــورج ولــز را
دس ـتمایه فیلمــی بــه کارگردانــی همــان نفــر
قبلــی قــرار داد .ویــل هــم «مــرد نامرئــی» را در
ســال  1933بــا همــان فضای ترســناک ســاخت.
در پوســتر فیلــم از عینــک ســیاه گریفیــن
پرتوهایــی ظاهــرا خطرنــاک بــه بیــرون میتابــد
کــه البتــه ارتبــاط خاصــی بــا موضــوع داســتان
نــدارد .بازیگــر ایــن نقــش کــه صورتــش بــه
جــز چنــد لحظــه اصــا دیــده نمیشــود ،بعــدا
بــه شــهرت رســید و جــورج ولــز کــه داســتان
را نوشــته بــود ،از اینکــه شــخصیت نابغــه و
مبتکــر دکتــر گریفیــن بــه شــکل دانشــمندی
دیوانــه درآمــده اســت ،راضــی نبــود .یونیورســال
در ســالهای بعــد ادامههایــی بــرای ایــن
فیلــم ســاخت؛ در ســال« 1940بازگشــت مــرد
نامرئــی» ،در همیــن ســال «زن نامرئــی» ،در
« 1942مامــور نامرئــی» و در « 1944انتقــام
مــرد نامرئــی» .ایــده مــرد نامرئــی بهســرعت بــه
حــوزه ســینمای کمــدی هــم کشــیده شــد و در
 1951فیلــم «آبــوت و کاســتلو و مــرد نامرئــی»
روی پــرده رفــت .در دهههــای بعــد نســخههای
مختلفــی از ایــن فیلــم یــا ســریالهای تلویزیونی
مرتبــط بــا آن ســاخته شــد .در  1984شــوروی
فیلــم «مــرد نامرئــی» را بــر اســاس کتــاب جورج
ولــز تولیــد کــرد کــه بــا جلوههــای ویــژهاش،
یکــی از اقتباسهــای موفــق از رمــان محســوب
میشــود ،امــا بــه علــت رعایــت نکــردن کپــی
رایــت ،پخــش آن در جهــان غــرب بــا مشــکالتی
مواجــه شــد .ســریالهای متعــددی هــم بــا
توســعه داســتان یــا تغییــر آن در شــبکههای

تلویزیونــی بــه نمایــش درآمدنــد .بــا توســعه
فنــاوری ،ایــده نامرئــی شــدن در نتیجــه
آزمایشهــای مرگبــار شــرکتهای ســودجو و
اســتفاده از کســی کــه نامرئــی میشــد بهعنــوان
ســاح هــم بــه داســتان اضافــه شــد.
در ســالهای  1990و آغــاز قــرن بعــدی تئاتــر
و رادیــو هــم از ایــن داســتان اســتفاده کردنــد
و در ســال  2000هالیــوود «مــرد توخالــی» و
قســمتهای بعــدی آن را البتــه بــا
داســتانی کامــا متفــاوت بــه بــازار
عرضــه کــرد .نمونههــای پویانمایــی
ساختهشــده از مــرد نامرئــی یــا
ایــده آن هــم کــم نیســتند .در
ابتــدای ســال  2016اعــام شــد که
فیلمــی بــر اســاس داســتان «مــرد
نامرئــی» و بــازی جانــی دپ ،بازیگر
مشــهور آمریکایــی ،ســاخته خواهد
شــد.
در ابتــدای ســالهایی کــه کتــاب
«مــرد نامرئــی» منتشــر شــد،
اولیــن انتقادهــای علمــی بــه آن
هــم انتشــار یافــت .در  1913یاکــوو
پرلمــان ،دانشــمند روس ،کتابــی
بــه نــام «ســرگرمیهای فیزیــک»
نوشــت و در آن عنــوان کــرد کــه
دکتــر گریفیــن اگــر با همیــن روش
خــودش را نامرئــی کــرده باشــد،
پــس قطعــا کــور خواهــد بــود.
امـروزه تحقیقاتـی بـرای نامرئـی
کـردن اجسـام از طرف دانشـگاهها و
مراکـز علمـی -و حتی بنـا به برخی
گزارشهـا -از طـرف ارتشهـای
کشـورهای پیشـرفته انجام میشود.
از آنجـا که کاهش ضریب شکسـت
اجسـام بدون آسـیب دیـدن آنها با
فنـاوری امروز ممکن نیسـت ،دانشـمندان تالش
میکننـد مجموعـه ابـزاری بسـازند کـه بتوانـد
مسـیر پرتوهـای نور را منحـرف کـرده و از اطراف
یـک شـیء و بهطـور مشـخص یـک انسـان عبور

دهـد و در سـوی دیگـر دوبـاره منظـم کند.
جالــب اینکــه برخــی تحقیقــات علمــی
بــرای ســاختن ابــزار نامرئیکننــده در قــرن
بیس ـتویکم تقریبــا بــه همــان نامــی شــناخته
میشــود کــه در داســتانهای عامیانــه ابــزار
نامرئــی شــدن بــود .طرحهــای پیشنهادشــده
هــم در ظاهــر شــبیه شــنل هســتند و ایــن نــام
را دارنــد .در داســتان جــورج ولــز یادداش ـتهای

گریفیــن نشــان مــیداد کــه چگونــه میتــوان
دارویــی بــرای نامرئــی شــدن ســاخت .شــاید
کســی بتوانــد بــار دیگــر ایــن مــاده خطرنــاک را
تولیــد کنــد.
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دنیایــی را تصــور کنیــد کــه دانشــمندانش
از زمانــی بــه بعــد بهطــور ناگهانــی ناپدیــد
شــوند .آن وقــت علــم از ســطحی فراتــر
نمــیرود و خیلــی چیزهــا کشــف نمیشــود
و اختراعــات جدیــد بــه کمــک گــذران امــور
روزمــره بشــر نمیآینــد .در انیمیشــن «آوریــل
و دنیــای خارقالعــاده» ،در ســال  1941بشــر
در تکنولــوژی ماشــین بخــار متوقــف شــده
اســت و تمــام دانشــمندان یــا ناپدیــد شــدهاند،
یــا بــرای ناپلئــون پنجــم کار میکننــد ،یــا
تحــت تعقیبانــد .ایــن انیمیشــن محصــول
فرانســه ،بلژیــک و کانــادا اســت و برگرفتــه
از رمــان مصــوری اثــر ژاک تــاردی اســت کــه
طراحــی گرافیــک انیمیشــن را هــم انجــام
داده اســت .تــاردی یکــی از سرشــناسترین
کاریکاتوریســتهای فرانســه اســت کــه بــرای
تصویــر کــردن وحشــت جنگهــای جهانــی
در آثــارش شــهرت دارد .او در ســال  2013از
پذیرفتــن مــدال لژیــون دونــور از فرانســوا اوالند،
رئیــس جمهــور فرانســه ،ســر بــاز زد و گفــت
بــه آزادی ،فکــر و خالقیتــش وابســته اســت
و نمیخواهــد هیــچ جایــزهای را از دولــت و
مقامــات سیاســی دریافــت کنــد و همــواره
نهادهــا و موسســات را بــه ســخره گرفتــه اســت.

رویای رسم حیات

کارگردانــی انیمیشــن «آوریــل و دنیــای
خارقالعــاده» کــه عــدهای نــام آن را «آوریــل
و دنیــای جعلــی» ترجمــه کردهانــد ،کاری
اســت از کریســتیان دمــار و فرانــک اکینســی.
عــدهای از منتقــدان معتقدنــد ،تاثیــر ســبک
انیمیشنســازی هایائــو میازاکــی ،کارگــردان
انیمیشــن معــروف ژاپنــی در ایــن اثــر بــه
چشــم میخــورد .میازاکــی بــه تلفیــق فرهنــگ
ســنتی و روایــت داســتانهایی دربــاره نابــودی
طبیعــت مشــهور اســت ،بهطوریکــه در یکــی
از مصاحبههایــش خــود بــر ایــن موضــوع
تاکیــد کــرده اســت« :مــن بــه مرحلــهای
رســیدهام کــه جــز ســاختن فیلمهایــی کــه

در آنهــا از مشــکل انســانیت بهعنــوان بخشــی
از اکوسیســتم اشــاره نشــده باشــد ،راهــی
نــدارم ».مهمتریــن دغدغـهای کــه در انیمیشــن
«آوریــل و دنیــای خارقالعــاده» بــه آن پرداختــه
میشــود ،مســئله حیــات و بقاســت .ناپلئــون
بــه دانشــمندی دســتور میدهــد کــه ســرمی
بــرای جاودانگــی بســازد و دانشــمند ســالها
روی آن کار میکنــد .شــبی کــه ناپلئــون
و همراهــش مخفیانــه بــه آزمایشــگاه ایــن
دانشــمند میرونــد ،ناپلئــون متوجــه میشــود
کــه ســرم او خاصیتــی را کــه میخواهــد ،نــدارد
و در یــک مشــاجره ،آزمایشــگاه نابــود میشــود
و دو مارمولــک جهشیافتــه از آنجــا فــرار
میکننــد .نگــران نباشــید ،بــا دانســتن بخــش
ابتدایــی داســتان ،از جذابیــت تماشــای ایــن
انیمیشــن کاســته نمیشــود .بخــش ابتدایــی
روایــت شــاید دو یــا ســه دقیقــه آغازیــن
انیمیشــن نشــان داده میشــود و ایــن تــازه
شــروع ماجراســت .بعــد از آن شــب ،دیگــر هیچ
دانشــمندی امنیــت نــدارد .یــا ناپدیــد میشــود،
یــا ناچــار اســت بــرای ناپلئونهــا از نســلی بــه
نســل دیگــر کار کنــد .آوریــل ،دختــری اســت
کــه از نــوادگان همــان دانشــمند کذایــی اســت.
بعــد از گذشــت چنــد ســال ،او کــه مخفیانــه و
بــدون حضــور پــدر و مــادرش در شــهر بــزرگ
شــده اســت ،بــه چیــزی دســت پیــدا میکنــد
کــه جــدش آرزوی ســاخت آن را داشــت؛ ســرم
جاودانگــی .امــا آوریــل زندگــی آرامــی نــدارد.
دنیــا بــا انــرژی حاصــل از بخــار کار میکنــد
و از درخــت خالــی اســت .ناپلئونهــا تمــام
درختهــای فرانســه را بــه جــز یــک بلــوط
پیــر قطــع کردهانــد و حــاال چشــم طمــع بــه
درختهــای آمریــکای شــمالی دارنــد .جنــگ
اســت و دانشــمندان باقیمانــده بایــد روی
تکنولوژیهــای جدیــد جنگــی مبتنــی بــر
نیــروی بخــار یــا مکانیــک ســاده کار کننــد تــا
فرانســه بتوانــد قویتــر در جنــگ ظاهــر شــود.
هــوای شــهرها ،از هــوای ایــن روزهــای تهــران
هــم آلودهتــر اســت و علم شــیمی در شــهربازی
سرآمد /شماره سیام /آذر نود و پنج 111

بهعنــوان شــعبده و ســرگرمی اســتفاده
میشــود .هــم یــک پلیــس خلــع درجــه شــده
بــه دنبــال آوریــل اســت تــا آبــروی حرفــهای
خــود را برگردانــد و هــم دانــش شــیمی او بــرای
گــروه مرمــوز رباینــده دانشــمندان دنیــا جــذاب
اســت .آوریــل یــک گربــه ســخنگو دارد کــه
قــدرت تکلــم را در جریــان آزمایشهــای پــدر و
مــادر آوریــل بــرای دسـتیابی بــه ســرم حیــات
بــه دســت آورده اســت .دارویــن ،گربــه آوریــل،
کتــاب میخوانــد و تاریــخ و فلســفه و جغرافیــا
میدانــد .دارویــن پیــر و بیمــار میشــود و
آوریــل کــه تنهــا همیــن یــک دوســت را دارد،
تصمیــم میگیــرد رویــای ســرم حیــات را بــه
واقعیــت بــدل کنــد.

استیم پانک و ماشینهای بخار

در ایــن فیلــم شــاهد یک ســیر تخیلــی از تاریخ
هســتیم کــه در آن اســتعارههای فراوانــی درباره
وابســتگی انســان مــدرن بــه نفــت ،بیتفاوتــی
دولتهــا نســبت بــه از بیــن رفتــن طبیعــت و
بیعالقگــی عمومــی دربــاره تحقیقــات علمــی
وجــود دارد .ایــن انیمیشــن را اســتی م پانکــی
( ) steampunkاز فضــای ویکتوریایــی قــرن
نوزدهــم میداننــد .اســتیم پانــک ،ســابژانری
اســت از ژانــر علمی-تخیلــی و ادبیــات گمانهزن
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تاریخــی .ایــن ســابژانر از اواخــر دهــه  80و
اوایــل دهــه  90میــادی در ادبیــات و ســینما
مطــرح شــد .صحنههــای چنیــن آثــاری
خیالپردازیهایــی اســت کــه در فضا-زمانــی
غیرعــادی در جریــان اســت .در عیــن آنکــه در
اینگونــه آثــار ،شــباهتی بــا فضــای ویکتوریایــی
قــرن  19و کاربــرد وســیع ماشــین بخــار
میبینیــم ،بــا مفاهیــم جدیــد خیالپردازانــه
هــم مواجــه میشــویم .گاهــی اســتیم پانــک
فضــای تاریخــی محتمــل را نشــان میدهــد.
یعنــی دنیایــی را کــه بشــر در آن راهــی بــه غیر
از آنچــه پیمــوده ،در صنعــت و تکنولــوژی و
سلســله رویدادهــای تاریخــی ،طــی کرده اســت.
اســتیم پانــک بهعنــوان یــک فرهنــگ ،موجــب
شــده تــا هنرمنــدان بــه ســراغ بازطراحــی یــا
تزییــن متفــاوت وســایلی برونــد کــه ممکــن
بــود در دوره ویکتوریایــی وجــود داشــته باشــد.
بــرای مثــال ،در انیمیشــن «آوریــل و دنیــای
خارقالعــاده» مــا ترنهایــی را میبینیــم کــه
ل و نیــروی بخــار ،فضــای میان دو شــهر
بــا کابـ 
پاریــس و برلیــن را در چندیــن ســاعت از طریق
هوایــی طــی میکننــد .البتــه عبــارت اســتیم
پانــک ،تــا اواخــر دهــه  80اســتفاده نشــده
بــود .امــا آثــاری هســتند کــه پیــش از ایــن
ن آنهــا را
زمــان ســاخته شــدهاند و میتــوا 

در ایــن ســابژانر گنجانــد .بــرای مثــال رمــان
«تیتــوس تنهــا» ( )Titus Aloneنوشــته مروین
پیــک و منتشرشــده در ســال  ،1959عبارتهــا
و توصیفــات اســتی م پانکــی زیــادی در خــود
دارد .از دهــه  90بــه بعــد ،اســتی م پانــک بیشــتر
بــرای اشــاره بــه فضاهایــی اســتفاده شــد کــه نه
فقــط در دوره ویکتوریایــی ،بلکــه در فضاهایــی
پــر از ماشــینهایی بــا تکنولــوژی بخــار و فنــر
ســاخته شــدهاند .ایــن تکنولــوژی ،شــامل
ماشــینهای تخیلــی هــم میشــود کــه در
آثــار نویســندگانی چــون ژول ورن ،هربــرت
جــورج ولــز و نویســندگان معاصــری ماننــد
فیلیــپ پولمــن ،اســکات وســترفلد ،اســتفان
هانــت و چاینــا میویــل دربارهشــان میخوانیــم.

جایزه بهرتین انیمیشن

«آوریــل و دنیــای خارقالعــاده» در ســال
 2015توانســت جایــزه جشــنواره بینالمللــی
انیمیشــن انســی Festival) International
 )du Film d’Animation d’Annecyرا هــم از
آن خــود کنــد .ایــن جشــنواره مخصــوص آثــار
انیمیشــن اســت و از ســال  1960هــر ســال در
آغــاز مــاه ژوئــن در شــهر انســی فرانســه برگــزار
میشـ�ود .سـ�ایت روتـ�ن تومیتـ�و ز �Rotten To
 ،matoesکــه از معروفتریــن و معتبرتریــن

ســایتهایی اســت بــه فیلمهــا و انیمیشــنها
ت آنهــا میپــردازد ،بــه آن
و بررســی کیفیــ 
رتبــه  7.8از  10را اختصــاص داده اســت .در
جمعبنــدی ایــن ســایت در ارتبــاط بــا ایــن
انیمیشــن آمــده اســت» :این انیمیشــن سرشــار
از تخیــل رنگارنــگ و تصویرهایــی دیدنی اســت
کــه درخــور چیــزی اســت کــه در عنــوان
فیلــم وعــده آن بــه مخاطــب داده شــده اســت؛
دنیایــی خارقالعــاده .ایــن انیمیشــن میتوانــد
دلخوشــی تــازهای بــرای طرفــداران انیمیشــن
باشــد».
پایــان ایــن انیمیشــن هــم دیدنــی اســت.
نویســنده و کارگــردان در راســتای مســیر
غیرمعمولــی کــه بــرای دنیــا در نظــر گرفتــه
بودنــد ،پایانــی غیرمعمــول هــم بــرای آن
قائلانــد .جهــان آخــر ماجــرا در انیمیشــن
«آوریــل و دنیــای خارقالعــاده» ،سرشــار از
شــگفتی اســت .داســتان آن ،انــگار دنبالـهرو این
ایــده اســت کــه بشــر بــه جــای روزبـهروز نابــود
کــردن جهــان و از بیــن بــردن مواهــب طبیعــی
و تهدیــد حیــات ،شــاید بتوانــد نقــش خــود را
معکــوس کنــد .یعنــی بــر زیباییهــای دنیــا
بیفزایــد ،زندگــی را گســترش دهــد و جهــان
را بــه چیــزی بهتــر از آنچــه دریافــت کــرده،
تبدیــل کنــد .شــاید بتوانــد.
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مهه ی ز
چ� از ذهن ش� آغاز یمشود

سالمت

خداحافظی با  15فکر سمی
برای زندگی بهتر
 سـالومه پیـوندی 

 114سرآمد /شماره سیام /آذر نود و پنج

«فکـرت را تغییـر بـده تـا زندگـیات را عـوض
کنـی ».ایـن شـعار را خیلیهـا بلـد هسـتند ،اما
مشـکل اینجاسـت کـه اغلـب مـا اصلا از افکار
منفـی کـه در ذهنمـان جریـان دارنـد ،چیـزی
نمیدانیـم و دسـتوپنجه نـرم کـردن بـا ایـن
فکرهـا برایمان تبدیل به یک عادت شـده اسـت.
درسـت بـه همیـن خاطر هم هسـت کـه خیلی
از افـکار منفی که سـد راه موفقیتمان در زندگی
شـدهاند ،خیلـی عـادی و سـاده و آشـنا بـه نظر
میرسـند .در ادامـه بـا  15نمونـه از ایـن افـکار
سـمی آشـنا میشـوید که رهایی از آنها درهای
موفقیـت را بـه روی زندگیتـان بـاز میکنـد.

دیگر خیلی دیر شده است

مهم نیسـت چه کسـی هسـتید ،یا تا امـروز چه
کردهایـد ،حتـی مهـم نیسـت از کجـا آمدهایـد
و ...چـون همیشـه میتوانیـد شـرایط را تغییـر
بدهیـد و به اصطلاح به نسـخهای بهبودیافته از
خودتان تبدیل شـوید .وقتی بتوانید سـروصدای
افـکار قضاوتگـر دیگـران را در ذهنتان خاموش
کنید ،آرامش و قدرت و آگاهی بیشـتر سـراغتان
میآیـد و شـما بهتـر میتوانیـد صـدای درونتان
را بشـنوید .و وقتـی ایـن اتفـاق بیفتـد ،متوجـه
میشـوید برای انجام آن چیـزی که میخواهید،
هنوز دیر نشـده اسـت.

اگـر فقـط کمـی قویتـر ،باهوشتـر،
جذابتـر و ...بـودم

بدتریــن نــوع تنهایــی ایــن اســت کــه بــا خودتان
راحــت و روراســت نباشــید .در هر شــرایطی بهتر
اســت خودتان باشــید و ریســک تمســخر توسط
دیگــران را تحمــل کنیــد ،امــا زندگیتــان را روی
یــک پایــه دروغ اســتوار نکنیــد و مجبــور نشــوید
خودتــان را تحقیــر کنیــد .یادتــان باشــد تقریبــا
هــر اتفاقــی کــه بــرای شــما میافتــد ،بازتــاب
مســتقیم افــکاری اســت کــه در ســر داریــد .پس
هیچوقــت نمیتوانیــد بیشــتر و بهتــر از آنچــه
خودتــان را بــاور کــرده و بــه خودتــان اعتمــاد
داریــد ،عمــل کنیــد.

هر چه بگویم ،اصال مهم نیست

سـکوت باعث میشـود جنـگ درون ذهن شـما
سـختتر و طوالنیتـر شـود .پـس بـا خودتـان
صـادق باشـید و واقعیت را به خودتـان بگویید و
آن را از ذهنتـان آزاد کنیـد ،قبـل از اینکـه این
افـکار سـمی بیـش از حد قدرت بگیرد و شـما را
از پـا درآورد! راسـتش را بخواهیـد ،غمانگیزترین
اتفاقـی کـه بـرای خیلـی از افـراد میافتـد ،ایـن
اسـت کـه افـکار و احساسـتان اغلـب ناگفتـه
باقـی میماند و بهسـختی توسـط دیگـران درک
میشـود.

امروز هر چقدر کمرت ریسک کنم ،فردا
کمرت پشیامن میشوم و افسوس میخورم

شـما صددرصـد عکسهایـی را کـه هرگـز
نمیگیریـد ،از دسـت میدهیـد و ایـن قانـون
در مـورد هـر انتخـاب و تغییـر و شانسـی کـه
در زندگـی ممکـن اسـت بـا آن روبـهرو شـوید،
صـدق میکنـد .تا شـروع نکنیـد و از شانسـتان
اسـتفاده نکنیـد یـا وقتـی سـر دوراهـی قـرار
گرفتیـد ،یـک مسـیر را انتخـاب نکنیـد ،هرگـز
نمیتوانیـد زندگیتـان را تغییـر دهیـد .در آخـر
بیـش از اینکـه از اشـتباهاتتان در ایـن مسـیر
پشـیمان شـوید ،بهخاطـر فرصتهایی افسـوس
میخوریـد کـه از آنهـا اسـتفاده نکردهایـد ،از
روابطـی کـه امـکان آغازشـان را داشـتید ولـی
ترسـیدید و هرگـز آنهـا را شـروع نکردیـد و از
تصمیمهایـی کـه برای گرفتنشـان خیلـی وقت
تلـف کردید.

من به اجازه آنها احتیاج دارم

کاری را کـه میخواهیـد ،انجـام دهیـد و وقـت
خـود را بـا دادن هـزاران توضیح بـه دیگران تلف
نکنیـد .اکثـر مردم همیشـه فقـط آن چیـزی را
میشـنوند کـه دوسـت دارنـد بشـنوند .بنابراین
اینکـه یـک نفـر از ایده شـما خوشـش نمیآید
یـا آن را درک نمیکنـد ،اصلا بـه ایـن معنـا
نیسـت کـه توضیح مناسـبی هم بـرای آن وجود
نـدارد ،یـا ارزشـش را نـدارد کـه دسـت بـه کار
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شـوید و بـرای عملـی کـردن آن اقـدام کنید.

نیسـت ،بلکـه راهـی بـرای گذراندن روزهـا برای
رسـیدن بـه لحظه مرگ اسـت.

امـروز اتفاقـات بزرگـی میتواننـد بیفتنـد ،بـه
شـرط اینکه شـما انجامشـان را به فـردا موکول
نکنیـد .هرگـز اجـازه ندهید ترسـتان از اشـتباه
کـردن ،جلوی شـما را بـرای انجـام کاری بگیرد
و متوقفتـان کنـد .زندگـی همراه با چند اشـتباه
لذتبخشتـر و مفیدتـر از آن اسـت کـه صـرف
زندگـی کـردن بـرای هیچ شـود.

اشـکالی نـدارد اگـر بعضـی عهدهایـم را
بشـکنم و زیـر بعضـی از قولهـا بزنـم

از فردا رشوع میکنم

من فقط میخواهم راحت باشم

اگـر دو دسـتی بـه چیـزی کـه دارید و هسـتید
بچسـبید ،تنها بـه این دلیـل که برایتـان راحت
و آشـنا هسـتند ،هرگـز نمیتوانیـد وضعیـت
خودتـان را بهبـود ببخشـید .کارهـا و تغییـرات
بـزرگ معمـوال در محـدوده آرامـش و آسـایش
مـا اتفـاق نمیافتنـد ،بلکـه بایـد ریسـک کنیـد
و خطرپذیـر باشـید .هـر کـدام از ما فقـط زمانی
میتوانیـم پتانسـیل کامـل زندگیمـان را درک
کنیـم کـه اجـازه دهیم اتفاقـات غیرمنتظـره در
آن بیفتـد.

هر جور که شده ،نباید اصال درد بکشم

مهمتریـن ویژگـی مـا تواناییمـان بـرای غلبه بر
مشـکالت ،قـدرت و تحمل ،دوسـت داشـتن و...
اسـت و اینکـه میتوانیـم قویتـر از مشـکالت
و بدبختیهـا باشـیم .درد کشـیدن برای انسـان
درسـت مثـل نفس کشـیدن اسـت و زندگیمان
به آن وابسـته اسـت.

همهاش تقصیر دیگران است

اگـر در یک نقطه بنشـینید و اطرافیانتان را بابت
کارهایـی کـه میکننـد یـا نمیکننـد ،میدانند
یـا نمیدانند ،سـرزنش کنیـد ،زمـان میگذرد و
شـما هنـوز همانجا نشسـتهاید و هیـچ تغییری
در زندگیتـان اتفـاق نیفتـاده اسـت .سـرزنش
کـردن دیگـران خیلی آسـان اسـت ،چـون الزم
نیسـت کار خاصـی انجـام دهید ،امـا این زندگی
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شــما همیشــه بــه خودتــان و بــه دیگــران قــول
میدهیــد و متعهــد میشــوید ،امــا ســوال
اصلــی اینجاســت کــه آیــا ســر ایــن قولهــا
میمانیــد؟ اگــر بــه کســی (یــا خودتــان) قــول
میدهیــد کاری انجــام دهیــد ،حتمــا ایــن کار
را بکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت ایــن پیغــام
را بــه دیگــران (و خودتــان) میدهیــد کــه
رابطهتــان بــا آنهــا ارزشــی برایتــان نــدارد.
بیــش از حــد بــه دیگــران قــول ندهیــد و البتــه
کمتــر از آنچــه انتظــار مـیرود هــم از زیــر بــار
تعهــد بــه خودتــان و دیگــران فــرار نکنیــد .کالم
حکمتآمیــزی وجــود دارد کــه میگویــد:
هرگــز وقتــی عصبانــی هســتید ،تصمیــم
بزرگــی نگیریــد و هیچوقــت هنــگام خوشــحالی
وعدههــای بــزرگ ندهیــد.

پنهان کردن حقیقت اشکالی ندارد

واقعـا مایوسکننـده اسـت کـه بعضیهـا چقدر
از شـنیدن حقیقـت شـوکه میشـوند و دروغهـا
و فریبهـا را بـاور میکنند .سـعی کنیـد یکی از
آنها نباشـید .همیشـه حقیقت را بگویید و جزو
کسـانی باشـید کـه دیگـران را با این کار شـوکه
میکننـد.

اگـر بخشهـای تاریـک وجـودم را نادیده
بگیـرم ،ناپدید میشـوم

شـما نمیتوانیـد چیـزی را تغییـر دهیـد کـه
از مواجـه شـدن بـا آن میترسـید یـا اجتنـاب
میکنیـد .تمایل شـما برای مبـارزه با بخشهای
تاریکـی کـه در وجودتـان داریـد ،فرشـتههای
درونتـان را بیـدار میکنـد و نتیجـهاش آگاهـی
و روشـنگری اسـت ،به شـرطی کـه ایـن کار را
بهتدریـج و در عیـن بخشـندگی نسـبت به خود
انجـام دهید.

موانع زیادی رس راه وجود دارد

بعضـی وقتهـا مشـکالت وارد زندگـی شـما
میشـوند و هـر کاری هـم بکنیـد ،نمیتوانیـد
از مواجـه شـدن بـا آنهـا اجتنـاب کنیـد .امـا
یادتـان باشـد که وجود این مشـکالت در زندگی
دلیـل خاصـی دارد و تنهـا زمانـی کـه بتوانید بر
آنهـا غلبـه کنیـد ،به چراییشـان پـی میبرید.
ایـن مسـئله را بپذیریـد و سـرتان را بـاال نگـه
داریـد ،چـون وقتـی بـرای شکسـت برنامهریزی
میکنیـد ،نمیتوانیـد انتظار پیروزی را بکشـید.

مـن شکسـتخوردهتر از آن هسـتم کـه
بتوانـم ادامـه بدهم

اگـر هیچ چیـزی ندارید ،پـس صاحب همه چیز
هسـتید! چـون آزادیـد کـه دسـت به هـر کاری

بزنید ،بدون اینکه از شکسـت یا از دسـت دادن
چیـزی ترس و واهمه داشـته باشـید .گیجکننده
اسـت؟ نـه واقعـا! درسـت در همین لحظه اسـت
کـه میتوانیـد زندگـی خـود را آنطور کـه باید،
بازسـازی کنید.

من قربانی هستم

شـما قربانـی نیسـتید ،پـس دسـت از سـرزنش
کـردن خودتـان و دیگـران و شـرایطتان بردارید.
تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه امـروز در جایگاهی که
میخواهیـد نیسـتید ،معنایـش ایـن نیسـت
کـه نبایـد مسـئولیت تغییـر شـرایط و بهبـود
آن را برعهـده بگیریـد .طـرز فکـر قربانـی بـودن
مهمتریـن سـدی اسـت کـه شـما بـرای موفـق
شـدن جلـوی رویتـان داریـد .
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ماشین حساب کلسیم
در مقایسـه بـا سـایر مـواد مغذی ،کلسـیم پرکاربردتریـن عنصر معدنی در بدن ماسـت که پس از جـذب در فرایندهای
مختلفـی شـرکت میکنـد .میدانیـم کـه لبنیـات ازجمله شـیر ،ماسـت و پنیر حـاوی مقادیر باالی کلسـیم هسـتند و
اگرچـه میـزان ایـن عنصـر در مـوادغذایی دیگـر ماننـد مغزدانهها ،ماهـی ،حبوبات و برخی سـبزیجات پایینتر اسـت،
بااینحـال ایـن خوراکیهـا نیـز میتواننـد بخشـی از کلسـیم مـورد نیـاز روزانه مـا را تامیـن کنند .اما چطـور مطمئن
شـویم که همه کلسـیم مـورد نیازمـان را در روز دریافـت میکنیم؟

منابع خوب کلسیم:

پنیر
یک برش ( 12گرم)
کمچرب 209 :میلیگرم
پنیر سویا 167 :میلیگرم
پنیر چدار 160 :میلیگرم

یک کاسه ماست
( 200گرم)
کمچرب 488 :میلیگرم
معمولی 386 :میلیگرم

بروکلی خام
دو تکه ( 45گرم) 15 :میلیگرم

برگ چغندر پختهشده
 1/2فنجان (120
گرم) 87 :میلیگرم

بادام با پوست
 10عدد ( 12گرم):
 30میلیگرم

تخممرغ آبپز
یک عدد متوسط (55
گرم) 21 :میلیگرم
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یک لیوان شیر سویا
( 250سیسی)
کمچرب 367 :میلیگرم
معمولی 309 :میلیگرم

یک لیوان شیر
( 250سیسی)
غنیشده با کلسیم:
 520میلیگرم
کمچرب 367 :میلیگرم
معمولی 341 :میلیگرم
پرچرب 340 :میلیگرم

برگه زردآلو
 6تکه ( 45گرم):
 32میلیگرم

برگه زردآلو
 6تکه ( 45گرم):
 32میلیگرم

ماهی سالمون
 90گرم 279 :میلیگرم

انجیر خشک
 6عدد ( 80گرم):
 160میلیگرم

بستنی وانیلی
کمچرب
یک اسکوپ (50
گرم) 48 :میلیگرم

لوبیا قرمز پخته شده
 1/2فنجان (120
گرم) 43 :میلیگرم

یک برش نان
( 30گرم)
سبوسدار10 :
میلیگرم
چندغله 5 :میلیگرم

در روز چقدر کلسیم الزم داریم؟
توصیه میشود که روزانه  3تا  5واحد از مواد غذایی غنی از کلسیم را در برنامه غذایی روزانهتان بگنجانید.
مقدار توصیهشده
کلسیم
 500میلیگرم
 700میلیگرم
مقدار توصیهشده
کلسیم
 500میلیگرم
 700میلیگرم

 70گرم

 6تکه

مقدار توصیهشده کلسیم
 1000میلیگرم
 1300میلیگرم

 1اسکوپ

مقدار توصیهشده کلسیم
 1000میلیگرم
 1300میلیگرم
 1100میلیگرم
 1300میلیگرم 1042

میلیگرم

یک برش

یک
فنجان

2
عدد

 90گرم

 90گرم  10عدد

دو تکه  1لیوان
بدون چربی

کودکان
سن  1تا  3سال
 4تا  8سال

نوجوانان
=  735میلیگرم کلسیم
سن 9 /تا 11
یک فنجان  2برش
 12تا 18
(سویا) (سبوسدار)

 2تکه

 10عدد

=  1333میلیگرم کلسیم

بزرگساالن
زنان
سن19+
50+
باردار
1
 6تکه 1/2
شیرده
فنجان فنجان
مردان
کمچرب
19+
70+
مقدار توصیهشده کلسیم
 1000میلیگرم
 1300میلیگرم
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ب� ورزش جانتان را نج�ات دهید

دیابتیها برپا!
 الـهه فخـریان 
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خیلـی از اوقـات ،همیـن کـه بیمـاری فـرد
تشـخیص داده میشـود ،اطرافیـان یـک اتـاق
سـاکت و خلـوت با یـک رختخواب گـرم ونرم
برایـش آمـاده میکننـد تـا از صبح تا شـب در
بسـترش دراز بکشـد و بـا اسـتراحت ،بیمـاری
را از بدنـش دور کنـد .شـاید ایـن روش بـرای
برخـی از بیمـاران موثر و حتـی گاهی از اوقات
بنـا بـه توصیـه پزشـک معالـج الزم باشـد .اما
بـرای دیابتیهـا چطور؟
بیش از  100سـال است که پزشکان ،ورزش را
جـزو برنامههـای توانبخشـی بیمـاران دیابتی
قـرار دادهانـد .بااینحـال همچنان در گوشـه و
کنـار دنیـا تحقیقـات مختلفی در زمینـه تاثیر
ورزش بـر دیابـت انجام میشـود و نتیجه یکی
ن ایـن بررسـیها حاکی از آن اسـت
از تازهتریـ 
کـه هرچقـدر بیشـتر بنشـینید و بـه زندگـی
سراسـر ماشـینی و بیتحرکتان بچسـبید ،قند
خونتان هم باالتر اسـت.

تاثیر ورزش بر دیابت

پزشـکان مرکـز تحقیقـات دیابـت دانشـگاه
لیکسـتر بهتازگـی اعلام کردهانـد کـه قنـد
خـون نـه فقـط بـا ورزش نکـردن ،بلکـه بـا
نشسـتن بیشازحـد بـاال مـیرود .البتـه ایـن
افزایـش منحصـر بـه قنـد خـون نیسـت،
بلکـه بـر محتـوای چربیهـای خـون نیـز
موثـر اسـت .ورزشهـای ایروبیـک بـه شـرط
آنکـه بـهصـورت منظـم انجـام شـوند ،باعث
کاهـش چربـی خـون بیمـاران دیابتـی نـوع
یـک میشـوند .هرگونـه فعالیـت ورزشـی کـه
باعـث سـوختن  500کالـری در طـول هفتـه
شـود ،شـش درصد خطـر ابتال به دیابـت را در
افـراد کاهـش میدهـد .تاثیرات مثبـت ورزش
در بیمـاران دیابتـی منحصـر بـه کاهـش قنـد
و چربـی خـون نیسـت و بیمـاران بـا داشـتن
سـبک زندگی فعـال نهتنهـا آمادگـی عضالنی
بیشـتری پیـدا میکننـد ،بلکـه ممکـن اسـت
نیازشـان بـه مصـرف انسـولین و داروهـای
خوراکـی نیـز کمتر شـود.

چطــور ورزش کنیــم تــا قنــد خومنــان
پاییــن بیایــد؟

درست است که پزشکان به دیابتیها توصیه
میکنند که ورزش را چاشنی روزهای
زندگیشان کنند ،اما آیا هر نوع ورزشی با هر
شدت و هر مدت زمانی برای این افراد موثر
است؟ اگر مدت ورزش کوتاه باشد ،یا بیش از
حد سنگین باشد ،یا توصیههای تغذیهای قبل
و بعد از ورزش رعایت نشده باشد ،قند خون
بیمار نیز کاهش پیدا نمیکند.

پیش از ورزش ،بدانید

اگـر دیابتـی هسـتید و بـا خواندن ایـن مطلب
مصمـم شـدهاید ورزش کنیـد ،یادتـان باشـد
کـه قبـل از شـروع قنـد خونتان را چـک کنید
و اگـر ورزشـتان بیشـتر از نیـم سـاعت طـول
کشـید ،هر نیم سـاعت ایـن کار را تکرار کنید.
پنـج دقیقـه گـرم کـردن قبـل از شـروع و دو
تـا سـه دقیقـه سـرد کـردن پـس از خاتمـه
ورزش را از یـاد نبریـد .درضمـن اگـر درحیـن
ورزش دچـار سـردرد ،سـرگیجه ،تپـش قلـب
و لـرز شـدید ،فـورا فعالیـت را قطـع کنیـد.
تاثیـرات مثبـت فعالیـتبدنـی بر کاهـش قند
خـون و پیشگیـری از عـوارض دیابـت بـر
هیچکـس پوشـیده نیسـت .بیمارانـی کـه بـا
تصحیـح سـبک زندگـی و پاییـن نگه داشـتن
وزن توانسـتهاند قنـد خونشـان را کنتـرل
کننـد ،نبایـد از انجـام هیـچ نـوع ورزشـی
منـع شـوند .حتـی بنـا بـر توصیـه متخصصان
پزشـکی ورزشـی ایـن افـراد میتواننـد بـه
شـکل حرفـهای بـه ایـن کار بپردازنـد .البتـه
برخـی ورزشهـا ماننـد صخرهنـوردی ممکـن
اسـت باعـث افت شـدید قنـد خـون در لحظه
و تهدیـد زندگـی فـرد شـوند و انتخـاب خوبی
بـرای دیابتیهـا نخواهنـد بـود .بااینحـال
اگـر قنـد خـون بیشـتر از  250میلیگـرم در
دسـیلیتر باشـد یا فـرد دچار عـوارض کلیوی
و چشـمی دیابـت شـده باشـد ،بایـد قبـل از
شـروع بـا پزشـک خـود مشـورت کنـد.
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تولیـد انرژی بـرای رایانه از
نانوسیم مبتنی بر DNA

1

جدید
تحقیقات
نتایج
دانشگاه
پژوهشگران
پادربورن آلمان و آزمایشگاه
تحقیقاتی  HZDRدر درسدن
که بهتازگی در مجل ه �Lang
 muirمنتشر شده است ،حاکی
از موفقیت این گروه تحقیقاتی
در تولید نوعی نانوسیم
آبکاریشده با طالست که از
رشتههای  DNAساخته شده
و رسانای جریان برق است.
موفقیت این دانشمندان مسیر
جدیدی را به وجود میآورد تا
دستگاههای الکترونیکی کوچک
از جنس مواد ژنتیکی تولید
و عرضه شود .در حال حاضر
کوچکترین ترانزیستورهای
دنیا ابعادی کوچکتر از یک
ویروس ایدز دارند و طی 50
سال اخیر اندازه فاکتورهای
مرکزی تراشههای رایانهای تا
حدود  14نانومتر کوچکتر
شده است ،اما مشکل اصلی
این است که روشهای رایج با
محدودیتهای فیزیکی خاصی
روبهروست و درنتیجه بسیاری
از پژوهشگران در این زمینه
به دنبال یافتن روشی جایگزین
برای کوچکسازی ترانزیستورها
هستند .یکی از روشهای
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پیشنهادی در این زمینه تنظیم
اتوماتیک اجزای پیچیده متشکل
از مولکولها و اتمهاست .این
گروه از پژوهشگران آلمانی
توانستهاند یک رشته طوالنی
از جنس ماده ژنتیکی را با
قطعات
کوچکتر  DNAاز
طریق فرایند جفت باز ترکیب
کنند و یک رشته دوتایی ثابت
به وجود بیاورند تا به شکل
مطلوب برسند .این محققان
میگویند شیوهای که در این
پژوش علمی به کار گرفتهاند،
درواقع شبیه به تکنیک بازی
کاغذی اوریگامی ژاپنیهاست
که با کمک آن میتوان الگوهای
ریز را ایجاد کرد .این محققان
با استفاده از پیوندهای شیمیایی
خاصی توانستهاند نانوذرات
آبکاریشده طال را روی
رشتههای  DNAقرار دهند و
با کمک لیتوگرافی پرتو الکترون
ارتباط الکترونیکی با هر سیم
برقرار کردند تا انرژی را به محل
مورد نظر انتقال دهند.

راهحل جدید مرسدس بنز
برای رصفهجویی در انرژی

2

آپارتمانها و منازل مسکونی در
ایاالت شمالی آمریکاست .این
شرکت در تازهترین طرح خود
قصد دارد با ترکیب ماژولهای
باتری  2.5کیلو وات ساعتی و
 20کیلووات ساعتی ،واحدی
مستقل یا ترکیبی با انرژی
خورشیدی بسازد که میتواند
در منازل مسکونی مورد استفاده
قرار بگیرد و انرژی مورد نیاز را
تامین کند .گفتنی است این
شرکت بهتازگی شعبهای جدید
در آمریکا تاسیس کرده که واحد
انرژی مرسدس بنز نام دارد و
هدف اصلی آن تولید محصوالت
جدید به منظور صرفهجویی در
مصرف انرژی است .بوریس فون
بارمان ،مدیرعامل این شعبه
گفته است که آنها بهزودی
محصوالت بینظیر و روشهایی
جدید برای ذخیره انرژیهای
آب و برق ارائه میکنند که
نقش زیادی در صرفهجویی
در هزینههای انرژی در آمریکا
خواهد داشت .اگرچه فناوری
جدید مرسدس بنز نه فقط مورد
استفاده خانگی دارد ،بلکه قرار
است در وسایل نقلیه الکتریکی
نیز مورد استفاده قرار گیرد.

عــاج اســرس در کمــک
کــردن بــه دیگــران

شرکت مرسدس بنز بهتازگی
اعالم کرده است که تا پایان
سال آینده میالدی محصولی
را روانه بازار میکند که هدف
اصلیاش ذخیره انرژی در بررسیهای جدید در آمریکا

3

نشان میدهد که کمک کردن
به دوستان و حتی غریبهها تا
حد زیادی استرسهای روزانه
افراد را کاهش میدهد .این
پژوهش توسط امیلی آنسل از
دانشکده پزشکی دانشگاه ییل
در کانتیکات انجام و نتایج
آن بهتازگی در ژورنا ل �Clini
cal Psychological Sci-

 enceمنتشر شده است .با توجه
به آمارهای منتشرشده توسط
مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها ( ،)CDCدرجاتی
از استرس در زندگی روزمره
مفید است و میتواند منجر به
توسعه مهارتهای فردی انسان
برای انطباق با موقعیتهای
جدید در زندگی شود ،اما اگر به
صورت مزمن دربیاید یا شدید
شود ،سالمت جسم و روح را
به خطر میاندازد و میتواند
بیماریزا شود .این پژوهش
جدید و نمونههای مشابه قبلی
نشان میدهد که پشتیبانی و
کمک به دیگران راهی ایدهآل
برای مقابله با استرس و افزایش
احساسات مثبت در افراد
مختلف است.
در این تحقیق  77فرد
بزرگسال  18تا  44ساله
شرکت داشتند و موظف بودند
تمرینات خود را طی یک دوره
زمانی دو هفتهای انجام دهند.
این مطالعه نشان داد که ما با
کمک کردن به دیگران درواقع
به خودمان کمک میکنیم و با
رسیدن به احساس مفید بودن
تا حد زیادی از استرسهای
روزانهمان کم میشود.

دیگــر «بیمعنیهــا» را
منیشــنوید

4

سمعکهایی که در حالحاضر
برای ناشنوایان و کمشنوایان
ساخته میشود ،توانایی
محدودی در تشخیص صدای
اصلی از صداهای پسزمینه
دارند و همین مسئله کیفیت
زندگی این بیماران را تا حدودی
کاهش میدهد .تازهترین
دستاورد محققان دانشگاه ساوت
همپتون و کمبریج انگلستان،
طراحی سمعکی است با تقلید
از سیستم تفکیک صدا در مغز
که امکان تشخیص سیگنالهای
معنیدار را فراهم میکند.

اولیــن نانــو ربــات بــرای
کمک بــه جراحان ســاخته
شــده

5

گروهـی از محققـان دانشـگاه
هنگکنـگ بهتازگـی بـرای
اولیـن بـار در دنیـا یـک نانـو
ربـات جسـتوجوگر مصنوعـی

سـاختهاند کـه میتوانـد در
جراحیهای خـارج کردن تومور
از بدن مورد اسـتفاده قرار گیرد.
این محققان میگویند اسـتفاده
از ایـن ربـات امـکان مهندسـی
دقیقتـری از درمانهـای مـورد
نظـر را بـرای پزشـکان فراهـم
خواهـد کـرد .ایـن نانـو ربـات
جـراح هـم انـدازه یـک سـلول
خونـی اسـت و پزشـکان آن را
بـه درون بـدن بیمـار تزریـق
میکننـد تـا بـا اسـتفاده از نـور
بهعنـوان نیـروی پیـشران بـه
محـل تومور برسـد .اعضای این
تیـم تحقیقاتـی میگوینـد که
واکنـش این نانو رباتها نسـبت
به نـور چیزی شـبیه به واکنش
یک پروانه نسـبت به شعلههای
آتـش اسـت کـه بـا دیـدن نـور
خود را به سـمت آن میکشاند.
ایـن نانـو ربـات از دو مـاده
رایـج کمقیمـت و نیمههـادی
سـیلیکون و اکسـید تیتانیـوم
تشـکیل شـده اسـت که طـی
یـک فراینـد خاص سـیلیکون
و اکسـید تیتانیـوم بـه شـکل
نانـو سـیم و پـس از آن بـه یک
هیترواسـتراکچر کوچک تبدیل
شـدهاند .ایـن هیترواسـتراکچر
سـاختاری ناهمگـون و
نیمهرسـانه دارد کـه ترکیـب
شـیمیایی دو الیـه مجـاور
آن متفـاوت اسـت .محققـان
میگویند ربـات فعلی نمیتواند
در فراینـد درمان مورد اسـتفاده
قـرار بگیـرد ،امـا بررسـیهای
بیشـتر در این زمینـه ادامه دارد
تا ایـن نانو ربات از نظر زیسـتی
با بدن انسـان سـازگارتر شـود.
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شبیهسـازی تولد سـتارگان
غولپیکـر در آملان

6

دو گروه از محققان آلمانی
و اتریشی بهتازگی موفق به
ساخت مدلی قدرتمند و جدید
از شکلگیری ستارهای شدهاند
که تولد ستارگان غولپیکر را
شبیهسازی میکند تا امکان
درک بهتر این پدیده برای
محققان فراهم شود .از آنجا
که شکلگیری ستارگان عظیم
اهمیت زیادی در درک تکامل
کهکشانها دارد ،اما بررسی آن
فرایندی سخت و پیچیده است.
زیرا پوششهای عظیم گاز و
غبار که در اطراف ستارگان
بزرگ وجود دارد ،مانع از
بررسی آنها توسط قویترین
تلسکوپها و رصدخانهها
میشود .به همین دلیل هم
هست که محققان به استفاده
از ابررایانههای قدرتمند متمایل
شدهاند تا اصول شکلگیری
ستارهای را در میان بزرگترین
ستارهها بررسی کنند .ستارگان
غولپیکر نیز مانند هر نوع ستاره
دیگری به صورت ابری از گرد و
غبار به دنیا میآیند و یک انفجار
اولیه باعث به وجود آمدن نوعی
دیسک افزایش در حال چرخش
میشود که تغذیه هسته تازه
بهوجودآمده این ستاره را بر
عهده دارد .شبیهسازیهایی
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که بهتازگی از مکانیسم عمل
ستارگان غولپیکر صورت گرفته
است ،نشان میدهد که در
فرایند شکلگیری این ستارهها
تودههایی بسیار متراکم با هم
ادغام میشوند که با سرعتی
بسیار کند به سمت دیسک
افزایشی میروند و به جزئی از
جرم ستاره در حال شکلگیری
تبدیل میشوند .اضافه شدن
این تودهها به ستاره در حال
تشکیل موجب راه افتادن
انفجارهای پرنوری میشود
که درخشش آن معادل صدها
هزار خورشید است .پیش از
این دانشمندان تصور میکردند
که این انفجارهای درخشان با
تشکیل ستارههای اولیه جهان
در ارتباط است .گفتنی است،
نتایج این بررسی جدید در
ماهنامهMonthly Notices of
the Royal Astronomical
 Societyمنتشر شده است.

American Journal of Psy-

 .chiatryمنتشر شده است.
این پژوهش با بررسی 200
مقاله منتشرشده با موضوع
افسردگی و التهاب انجام شده
است .کریستوفر فاگوندس،
دستیار پروفسور روانشناسی و
از اعضای این گروه تحقیقاتی،
میگوید در این پژوهش روی
تاثیر استرس بر سیستم ایمنی
که میتواند بر سالمت مغزی اثر
بگذارد ،تمرکز شده است .این
محققان میگویند در افرادی
که دچار افسردگی بهویژه از
نوع مزمن آن هستند ،سطح
دو فاکتور التهابی تحت عنوان,
 CRPو  ,IL-6افزایش مییابد و
سطح آن در بدن افراد افسرده تا
 50درصد بیشتر از افرادی است
که عالیمی از افسردگی ندارند.

رسعت نور کم میشود؟

التهــاب آتــش افرسدگــی را
تیــز م یکنــد

8

7

التهاب مزمن در جریان خون
درست مثل بنزینی که روی
آتش ریخته میشود ،آتش
افسردگی را تیزتر میکند.
این نتیجه تازهترین تحقیق
دانشمندان دانشگاه رایس و
اوهایو است که در شماره اخیر

نتایج تحقیقات پژوهشگران
اسکاتلندی که بهتازگی در
مجله  Science Expressبه
چاپ رسیده ،از تالش برای
کاهش سرعت نور در خأل خبر
میدهد .ذرات نور که فوتون نام
دارند ،با عبور از آب یا شیشه
هنگام حرکت و بهطور موقت
سرعت خود را کاهش میدهند،
اما تاکنون روشی برای تغییر

سرعت حرکت فوتونها در
شرایط خأل و درحالیکه امکان
تماس با هیچ ماده دیگری
وجود نداشت ،ابداع نشده بود.
این اولین بار است که محققان
اسکاتلندی توانستهاند با
عبور دادن نور از یک دستگاه
مخصوص سرعت آن را کاهش
دهند .دستگاه ساختهشده
توسط این محققان این نظریه
را که سرعت نور مطلق است،
رد کرده و با عبور دادن نور
از یکسری فیلتر مخصوص
سرعت حرکت فوتونها را پایین
میآورد .این محققان اعالم
کردهاند که در گام بعدی قصد
دارند سرعت نور را در حال عبور
از خأل پایین بیاورند.

ناسـا ارتبـاط بـا فضـا را
رسیعتـر کـرد

ناسـا حـدود  10سـال اسـت که
روی سیسـتمهای ارتباطـی
اشـعه ایکـس کـه بـا حـروف
اختصاری  XCOMشـناخته
میشـود ،مطالعـه میکننـد و
اولیـن بـار در سـال  2007ایـن
سیسـتم را مـورد آزمایـش قـرار
دادهانـد .آنهـا امیـدوار هسـتند
اسـتفاده از ایـن فنـاوری جدیـد
جایگزینی مناسب برای ارتباطات
لیـزری باشـد تـا حجـم زیـادی
از اطالعـات بـا قـدرت کـم و
سـرعت بیشـتر ارسـال شـود.
ایـن فناوری قابلیـت نفـوذ در
پوشـشهای فرکانـس رادیویـی
روی زمیـن را دارد و همچنیـن
میتوانـد با فناوریهـای فراصوت
و فضاپیماها نیـز ارتباط کارآمدی
برقـرار کند.

دبــی صاحــب رسیعتریــن
وســیله حملونقــل دنیــا
میشــود

9

محققان سـازمان فضایی آمریکا،
ناسـا ،موفـق به سـاخت فنـاوری
جدیـدی شـدهاند کـه امـکان
ارتباطـات سـریعتر بـا فضـا را
فراهم میکند و پایه و اسـاس آن
اسـتفاده از اشعه ایکس است .این
محققـان میگوینـد در صورتـی
که آزمایشهایشان موفقیتآمیز
باشـد ،قابلیـت ارسـال دادههـا به
فاصلههـای بسـیار دور بـا قدرت
گیگابایت در ثانیه و حتی سریعتر
میسر خواهد شـد .پژوهشگران

10

دولت امارات با امضای قراردادی
با شرکت طراح و سازنده خطوط
هایپرلوپ قصد دارد در آینده
صاحب سریعترین وسیله
حملونقل دنیا شود .هایپرلوپ
نوعی وسیله حملونقل است که
در صورت موفقیت در تولید و
ساخت و بهرهبرداری سریعترین
وسیله نقلیه دنیا خواهد بود .خط

هایپرلوپ بر مبنای این قرارداد
قرار است میان دبی و ابوطبی
کشیده شود تا مسافران بتوانند
این مسیر را تنها در  12دقیقه
طی کنند .فناوری ساخت خطوط
هایپرلوپ در حال حاضر در مرحله
برنامهریزی و طراحی و ساخت قرار
دارد و قرارداد میان امارات و مدیران
این شرکت درواقع نوعی قرارداد
یا توافقنامه کلی بر سر کلیات
این طرح است .در حال حاضر
کارشناسان این شرکت در حال
بررسی هستند تا ببینند آیا اساسا
امکان احداث چنین خط نقلیهای
میان دبی و ابوظبی وجود دارد یا
خیر.هایپرلوپ به صورت واگنی
طراحی میشود که در یک تونل
که میان دو شهر کشیده شده،
سر میخورد و حداقل مقاومت را
بامسیرایجادمیکند.بنابراینالزم
است این مسیر در خأل قرار گیرد،
درحالیکه ایجاد چنین خألیی
آن هم در مسیری به بزرگی چند
صد کیلومتر قطعا برنامهای سخت
و دشوار خواهد بود و همچنان
بررسیها در این زمینه ادامه دارد .با
توجهبهبرنامهریزیهاوبررسیهای
انجامشده محققان میگویند اگر
ایده اصلی هایپرلوپ اجرا شود،
مسافران میتوانند مسیر میان دو
شهر مهم آمریکا یعنی نیویورک و
سانفرانسیسکو را در زمانی حدود
 30دقیقه طی کنند که حتی از
پرواز میان این دو شهر نیز کوتاهتر و
سریعتراست.
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قصه ما به سرآمد

بیماریهای نخبگان
 مهـدی اسـتاداحـمد 

وقتـی ویـروس وارد شـهر میشـود ،کاری بـا
موقعیـت و مقـام افـراد نـدارد .ویـروس بهطور
مسـاوی سـراغ همـ ه طبقـات جامعـه مـیرود.
قانـون دارندگـی و
هرچنـد کـه بـا عنایـت بـه
ِ
برازندگـی ،ویروسهـا و بیماریهـا زودتـر و
کمدردتـر و بـا خدمـات درمانـی فوقالعـاده از
تـن طبقـات بـاالی جامعـه رخـت برمیبندند،
امـا در ورودشـان بـه تن و بـدن افـراد طبقات
مختلـف تبعیـض قائـل نمیشـوند.
مقدمـ ه فـوق بـرای متـن زیـر نوشـته شـد تـا
معلـوم شـود کـه نبایـد اینگونـه تصـور کـرد
کـه نخبـگان دچـار بیمـاری نمیشـوند .بلکـه
بایـد اینگونـه تصـور کـرد کـه نخبـگان دچار
بیمـاری میشـوند .در ادامـه مطلـب ،چند نوع
از بیماریهـای نخبـگان را بررسـی میکنیـم.
باشـد کـه بـا عنایـت وزیر بهداشـت ،کـه خود
از نخبگان علمی و سیاسـی و اقتصادی کشـور
اسـت ،قدمـی هرچنـد کوچـک در راه درمـان
بیماریهـای تحتالذکـر برداشـته شـود.
مینشیند نخبه دائم پشت میز
دستهایش دائما باشد تمیز
لیک علیرغم همه تدبیرها
میشود بیمار گاهی نخبه نیز
عکس برگردون
مولـوی میگویـد ازقضـا سـرکنگبین صفـرا
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فـزود .وی در ادامـه میافزایـد روغـن بـادام
خشـکی مینمـود .دیگـری میگویـد هرچـه
بگنـدد نمکـش میزننـد ،وای بـه روزی کـه
بگنـدد نمک .مـن نیـز میگویم پرسـتاران که
طبیعتـا بایـد در درمان بیماریها موثر باشـند،
گاهـی خـود عامـل بیماریانـد .مثلا همیـن
بیمـاری عکسبرگـردون ،کـه مـاه گذشـته
شـاهدش بودیـم .فردی نخبه با کمـال فروتنی
بـه عیـادت سـتارهای کـه آخریـن روزهـای
زندگـیاش را میگذرانـد رفتـه بـود .وی در
حـال نـگاه کـردن بـه افقهای روشـن بـود که
در یـک لحظه از شـدت روشـنی افـق متعجب
شـد .در افـق ،پرسـتاری دوربینبهدسـت
ایسـتاده بـود .پرسـتار گفـت ببخشـید! ظاهـرا
نـور فلاش چشـمتان را اذیـت کـرد .وی
گفـت خیـر .پرسـتار گفـت پـس چرا اشـک از
چشـمانتان ميآیـد؟ وی گفـت چون شـرمنده
خانـواده این سـتاره بزرگ ورزش کشـور شـدم
و نمیتوانـم جلـو اشـک خـود را بگیـرم .بـه
ایـن پدیـده کـه کسـی عکـس بینـدازد و پس
از مشـاهد ه واکنـش افـکار عمومـی نظـرش
برگـردد ،عکسبرگـردون گفتـه میشـود.
پرستاران! پرستاران! پرستاری! پرستاری!
چرا جای پرستاری از عباس عکسبرداری؟
اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عکس آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

قیچی برگردون
فیلمسـاز فیلم میسـازد .نویسـنده مینویسـد.
شـاعر شـعر میگویـد .آهنگسـاز آهنـگ
میسـازد .خواننـده میخوانـد .حاصـل کار
عزیـزان یادشـده بـه اداره ارزیابـی و بازبینـی
و بازشـنوایی و بازپـروری و حـک و اصلاح و
تربیـت مـیرود ،قیچـی میخـورد و به دسـت
صاحـب اثـر برمیگـردد .ایـن پروسـه بهطـور
خالصـه قیچـی برگـردون نامیـده میشـود.
قیچـیبرگردون ،هنرمندان حسـاس و زودرنج
را دچـار نوعـی بیمـاری عصبی میکنـد که به
همیـن نـام نامیـده میشـود .البته بایـد توجه
داشـت که بازبینـی و بازخوانی و بازشـنوایی از
عالیـم یـک جامعـ ه بـاز بـهشـمار میروند.
باز
ای اله ه ناز
با دل من بساز
کین غم جانگداز
برود ز برم.
با تشکر و احترام

تف برگردون
بـه دلیـل حساسـیت و زودرنجـی کـه پیشتر
نیـز به آن اشـاره شـد ،نخبـگان گاهی خسـته
و عصبـی میشـوند .ایـن خسـتگی و عصبانیت
ممکـن اسـت بـه آثارشـان سـرایت کنـد و از
شـدت خشـم ،بـر چرخ گـردون تـف برافکنند.
ایـن نیز یکی دیگـر از بیماریهـای نخبگان به
شـمار میرود که بـا مصرف داروهـای ضدبزاق
و اقدامـات پیشگیرانـه بـرای محافظـت از
گـردون ،میتـوان تا حـدود زیادی عـوارض آن
را کاهـش داد.
گفتیم از عکس و قیچی و تف اکنون
البتّه بهانضمام لفظِ گردون
بسیار از این قبیل بیماری هست
در جامعه.
درمان بکنیدش!
ممنون 
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سخن آخر

چرخ یعنی :زود برگردید!...
 سـید حسـین متولـیان 

چرخها خانواده بزرگی دارند ...خانوادهای که هر
کدام از اعضایش برای کار بهخصوصی به وجود
آمدهاند...
مثال تاریخشناسان چرخهای گاری ،ارابه و
سالمندانخانوادهچرخها
منجنیقهایقدیمیراجزو
ِ
میدانند ،و چرخدندههای ریز دستگاههای امروزی را
در شما ِر آخرین و جوانترین افرا ِد خانواده چرخها
قلمدادمیکنند!...
باور کنید اگر یک روز از صبح بعضی از اعضای
خاندان چرخها را زیر نظر بگیرید ،خوب خواهید
دانست که این خانواده همیشه عجله دارند ...از چرخ
ماشینهایی که اتوبانهای عجول را درمینوردند
بگیر تا نیروگاههای برق بادی که به سینه هیچ
ِ
دست رد نمیزنند...
نسیمی برای دویدن و حرکت
حتی فرفرههای کوچک هم که از بازیگوشترین
افراد خانواده چرخها هستند ،به همین حال
دچارند و بیوقفه به دنبال چرخیدناند!
راستی چرا هیچکس به این فکر نمیکند که این
همه چرخش برای چیست؟
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زمین میچرخد ،فصلها میچرخند ،خورشید
میچرخد ،همه کائنات در حال چرخشاند که چه
چیزی را فریاد بزنند؟ اصال چرا اولین اختراع بشر
چرخ بود؟ چرخ قرار بود چه کار کند که ما آدمها
بهعنوان اولین ساخته دستمان انتخابش کردیم؟
من که فکر میکنم چرخها همانقدر که به
رفتار بشر سرعت میدهند ،همانقدر هم آینه
در دست گرفتهاند تا دور شدنش را از خانه به او
نشان دهند و با این تفسیر معنای چرخ یعنی:
آدمها دل کسی برایتان تنگ شده است! زود
برگردید...
خداجان دل ِ
تنگ من!
ِ
میدانم که با هرچه رمق در جان دارم،
مشغول دور کردن خود از تو هستم.
باور کن میترسم از همه چرخهایی که با سرعت
از آغوش تو دورم میکنند و به جدایی و زوال
نزدیک...
مرا از دوری بگیر؛ و به خودت برگردان!...
آمین...

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان

saramad

هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


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

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

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