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سخن نخست

ت
در امهیت �قیق و توسعه اکالهای یا�انساخت

نیازمند عزم ملی هستیم
 پـرویـز کـرمـی 

«شکالت» متاع لذیذی است و خواهان بسیار دارد.
سوئیسیهاوآلمانیهاوانگلیسیهاباصادراتشکالت
درآمد قابل توجهی کسب میکنند ،اما شکالت یک
مشکل کوچک هم دارد و آن اینکه در گرما و آفتاب
آب میشود .به دلیل ساختار چربی که شکالتها دارند
خیلی زود آب میشوند و زار و زندگی آدم را خراب
میکنند! مردم ناغافل در کیفشان را باز میکنند و
میبینند شکالت گرانقیمتشان آب شده و کتاب و
دفتر و لباسشان شکالتی شده .این ماجرا یک مشکل
است که تولیدکنندههای شکالت باید به آن رسیدگی
کنند .در واقع واحدهای "تحقیق و توسعه" به عنوان
جایگاه تفکر و مغز کارخانهها و خط تولید بایدبرای
رفع مشکالت فکر کرده و طراحی کنند)R&D( .
کارخانههای شکالتسازی کارشان همین است که
مشکالت را به مسئله جدی خود تبدیل کنند و در
رفع آنها بکوشند .البد خبر دارید که شکالتهایی در
بازار عرضه میشوند که علیرغم روغنی بودنشان آب
نمیشوندوحتیاگرپشتشیشهجلوییماشینباشند
و زیر نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند ،شل نمیشوند
و از زیر روکش خود راه نمیافتند .تحقیق و توسعه
البته کارش محدود به حل و رفع این مشکالت ریز و
درشت نیست ،بلکه باعث گرمی بازار و رونق کسب و
کار است .مثال ما اتومبیلی میسازیم که همه چیزش
خوب و استاندارد است ،اما بنا به دالیلی طراحیاش
اشکال دارد و در مسیر دید راننده دو تا نقطه کور جدی
قرار میدهد .یک آر اند دی خوب و فعال هر طوری
هست سعی میکند که در مدلهای بعد این نتیجه
را برطرف کند و این نقطهکورها را از بین ببرد یا به
حداقل برساند .میتوانیم در بازار به بسیاری از کاالهای
ارزشمندی اشاره کنیم که روز به روز بهتر شدهاند و از
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وضعیت اولیهشان فاصله گرفتهاند .در تولیدات ایرانی از
مشکالت جدی که در سر راهمان وجود دارد ،فرمالیته
بودن تحقیق و توسعه ،بیاهمیتی آن و جدی نگرفتن
آن است .اکثر تولیدات داخلی ما به جای اینکه در
طی زمان پیشرفتهتر و ارزشمندتر و خواستنیتر
شوند ،درجا زده یا سیر قهقرایی پیمودهاند و نه از وضع
مطلوب که حتی از صورت اولیه خود هم بیارزشتر
شدهاند .شما با هر رانندهای صحبت کنید و تجربیاتش
رابشنوید،میشنویدکهپیکانچهلوهشتبهمراتب
بهتر از مدلهای بعدیاش بوده است .پیکان چهل و
هشت مشکل زیاد داشته .مشکل طراحی ،مشکل
موتور ،مشکل سوخت ،حتی مشکل برف پاککن
و ...اما آر اند دی کارخانه نهتنها به حل مشکالت فکر
نکرد ،بلکه هر سال دریغ از پارسال محصول را به جایی
رساند که از چشم تولیدکننده و مصرفکننده هر دو
افتاد .سابقه اینکه محصوالت از چشممان بیفتند زیاد
داریم .ما خیلی چیزها ساختهایم که چون به موازاتشان
تحقیق و توسعه نداشته از چشم افتاده یا کال سقوط
کرده و خط تولیدشان بسته شده .یک مثال دمدستی
میزنم.اسمنمیآورمامایکبیسکوییتیدرایرانتولید
میشود که مشتری فراوان دارد .هم ارزان است و هم
مضرات بهداشتی آن کم و هم مصرفش برای الغری
و سد جوع مفید .اما این بیسکوییت ارزان چهل سال
است که بستهبندی بدی دارد و مصرفکنندهها محال
است به راحتی و بدون خرد شدن بیسکوییتها بتوانند
در آن را باز کنند .هرکس این محصول را ببیند شک
نمیکند که شرکت مربوطه یا واحد تحقیق و توسعه
ندارد یا اگر هم دارد فرمالیته است .این مثالها کوچک
و دم دستی و مربوط به امور کم اهمیتند .شما میتوانید
به صنایع بزرگ و معضالت اصلی کشور نگاه کنید و

ببینید چطور از نبود واحد تحقیق و توسعه روزآمد
داریم ضرر میکنیم و ضربه میخوریم.
اکثر شهرهای ما بهخصوص کالنشهرها در فصل
سرما گرفتار پدیده ایستایی هوا هستند .چند روز که
باد نیاید هوا آنقدر کثیف میشود که دیگر شهر قابل
سکونت نیست .هر جای دنیا بود واحدهای تحقیق و
توسعهسعیمیکردندخودروهایمتناسببااینورژن
بسازند و میزان آلودگی را به حداقل برسانند .با این
وجود واقعیت این است که ماشینهای ما میزان
آالیندگیشان از همه بیشتر است .نه فقط ماشینها
که کارخانهها هم همینطورند .از آنطرف سیستم
حمل و نقل عمومیمان هم روزآمد و مکفی نیست.
نه در نرمافزار ،نه در سختافزار .حاال کاری نداریم که
با ظهور شرکتهای روزآمد حمل و نقلی که میتواند
جلوی چرخیدن بیهوده و بعضا خالی ناوگان را که
چیزی جز مصرف سوخت زیاد و افزایش ترافیک
سرسامآورندارندبگیرنداماکسیبهآنهافکرنمیکند.
چرا نباید از تجربه نوین در خدمات حمل و نقل شهری
که هم قیمت را پایین آورده و هم سهولت دسترسی
و هم باعث نوسازی و روزآمدی ناوگان شده بهرهمند
شویم .مانند اکثر شهرهای بزرگ دنیا ما مشکل جدی
آب داریم و از زمین و آسمان بر سرمان اخطار بیآبی
میبارد .بحران به حدی است که دولت درصدد خرید
آب از خارج برآمده .با این همه هیچکدام از کارخانههای
تولیدکننده لوازم بهداشتی و حمام و بهرهبرداری از آب
به تحقیق و توسعه خود ماموریت ندادهاند که کاری
بکنند و محصوالتی تولید کنند که مصرف آب را به
حداقل برسانند .در واقع مشکل جدی ما این است
که طراحان و تولیدکنندهها و ارائهدهندگان خدمات
هیچکدامتحقیقوتوسعهراجدینمیگیرندوبرایش
سرمایهگذاری نمیکنند .عموما فکر میکنند هزینه
برای تحقیق و توسعه خرج بیهوده است و برایشان
عایدی ندارد .حال آنکه تجربه جهانی و شرکتهای
موفق نشان میدهد که درآمد اصلی را بخش تحقیق و
توسعهباعثمیشود.اینفقطبخشخصوصینیست
که تحقیق و توسعه و نوآوری را جدی نمیگیرد .بلکه
تاکنون بخشهای دولتی هم عنایتی آنگونه که باید
به امر پژوهش برای روزآمدی نداشتهاند .چهبسا آن را
غیرضروری تشخیص میدادند .اخیرا سمت و سوی

کشور و خصوصا شرکتهای دانشبنیان و نوآور به این
مهم تغییر کرده و درصددند که آر اند دیها را تقویت
ن کار کم
کنند .اما حقیقت این است که مانع بر سر ای 
نیست و به ویژه ساختار کهنه دیوانساالری کشور و نوع
تقسیم و تخصیص بودجه نمیگذارد تحقیق و توسعه
بهشکلحقیقیوکارآمدپابگیردودرمناسباتعلمی
و صنعتی و اقتصادی تاثیر بگذارد .شکل صحیح و
درستایناستکهحرفاصلیراهمیندفاترتحقیق
و توسعه و نوآوری بزنند و بقیه تابع اینها باشند ،اما در
ساختار سنتی اینها تابع شرایط موجودند و حرفشان
خریدارچندانیندارد،مگراینکهبهسمتجریانهای
نوآور از جمله شرکتهای دانشبنیان در حوزههای
صنعتی ،کشاورزی ،خدمات و تجارت الکترونیک
چرخشکنند.درنمونههاییاخیراشاهدیمکهچگونه
سیستمهای سنتی و ایستا وادار به حرکت در چالش با
رقباینوظهورشدهاند.هرچنددرپارهایمواردمقاومت
هم دیده میشود .تجارت الکترونیک و کسبوکارهای
فناور و نوآور به کمک ما در توجه به تحقیق و
توسعه و بهرهگیری از دانش و فناوری آمدهاند .باید
از آنها بهره بگیریم .خالصه کالم اینکه با تعارف و
تشریفات نمیشود تحقیق و توسعه را رونق بخشید یا
بودجهشان را افزایش داد؛ نه .این هم مثل خیلی از امور
دیگر نیاز به یک عزم عمومی و ملی دارد .اگر آن کارگاه
کوچک بستنیسازی یا قنادی تحقیق و توسعهاش را
جدی بگیرد ،آن گاه بقیه هم -مهمتر از بقیه دولت
هم -جدی میگیرد و اگر آنها جدی نگیرند بقیه
هم جدی نمیگیرند ،دولت هم هکذا .ما تا ضرورت
حضور موثر آر اند دی را در کل مملکت جدی نگیریم
نمیتوانیممشکالتومعضالتمانراحلوفصلکنیم
و مشکالت ما حل و فصل نمیشوند ،مگر اینکه دست
به دامن محققین دلسوز و دردمند و آگاه و عالم شویم
و کار را به کاردان بسپریم .بیمناسبت نیست اینجا
ذکری کنیم از دستنوشته رهبر فرزانه انقالب خطاب
به شهید ستاری ،فرماندهی و متخصصین نیروی
هوایی ارتش« :به حمداهلل کار تحقیق در نیروی هوایی
پایه استواری یافته است و تحقیق خود پایه پیشرفت
علم است .وقتی نیروهای مسلح از درون خود دانش و
معرفت جوشیدند باید یقین کرد که استقالل ،نه فقط
یک اسم و ادعا ،که یک واقعیت و تبلور است».
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یادداشت

یآ� مسابقه یب�رگونه تفاخر به مارک و ب�ند
نتیجه معلکرد ن�مناسب ب�زارهای داخیل نیست؟

پیوند طالیی علم و اقتصاد
 محـمد یوسـفنیا 

اخیـرا مسـابقهای راه افتـاده اسـت کـه بعضـی
مـردم به مـارک لبـاس خـود تفاخـر میکنند و
ایـن را نشـانه فضیلتـی میداننـد که آنهـا را از
دیگـران متمایـز میکند .بعضی جامعهشناسـان
اعتقـاد دارنـد برندگرایی به خصـوص وقتی رنگ
و بـوی افراطـی بـه خـود بگیـرد ،نهتنهـا نشـانه
یـک بیمـاری اجتماعـی اسـت ،بلکه جلـوهای از
عقدههـای فروخـورده فـردی و اجتماعـی را بـه
نمایـش میگـذارد کـه ممکـن اسـت حیـات
سـالم یـک جامعـه را بـه خطـر بینـدازد .همـه
اینهـا در جـای خـود ممکـن اسـت درسـت
باشـد ،اما چیـزی که در درجـه اول از برندگرایی
بـه جامعـه آسـیب میزنـد ،بعـد اقتصـادی این
پدیـده اسـت .مـن تعـداد زیـادی تولیدکننـده
کفـش دیـدهام کـه بعـد از واگـذار کـردن رقابت
در بـازار ،مجبـور شـدهاند کارگاه تولیدیشـان
را جمـع کننـد ،کارگرهـا را مرخـص کننـد و
در نهایـت خـود هـم دسـت بـه کارهایـی مانند
مسافرکشـی بزنند .در اینکه مسافرکشـی شغل
خـوب و آبرومنـدی اسـت شـکی وجـود نـدارد،
امـا وقتـی درهـای واحدهـای تولیـدی بسـته
شـود و نبـض اقتصـاد داخلی کند شـود ،رشـته
اقتصـاد کشـور گسسـته میشـود و بیمـاری تن
و بـدن ایـن اقتصـاد را فـرا میگیـرد .برندگرایی
دقیقـا چنیـن کاری میکنـد ،یعنـی میتوانـد
در حکـم یـک ویـروس وارد بـدن اقتصـاد شـود
و باعـث توقـف کار تولیدیهـا شـود .در دنیایـی
8
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کـه مـا زندگـی میکنیـم ،علـم و کارآفرینـی و
اقتصـاد پویـا سـخت بـه هـم گـره خوردهانـد.
بنابرایـن وقتـی حلقـهای از ایـن زنجیـره پـاره
شـود ،روی حلقههـای دیگـر هـم اثر میگـذارد.
اگـر جامعهای به سـمتی برود که بـرای تولیدات
داخلـیاش ارزشـی قائـل نشـود و چشـمش بـه
سـمت کاالهـای تزئینـی آن سـوی آب باشـد،
نهتنهـا انگیـزهای بـرای تولیدکنندگانـش باقـی
نمیگـذارد ،بلکه نیروی خالقـه اهالی علم را هم
مختـل میکنـد .به عواقـب اقصـادی و اجتماعی
مصرفزدگـی کاری نـدارم (در پرانتـز بگویـم که
مصـرف بـا مصرفزدگـی تفـاوت دارد و بایـد
بینشـان فرق زیادی قائل شـد) بلکـه میخواهم
بگویـم مضراتی کـه با خود به همـراه دارد ،نتایج
بلندمدتـی هـم بـه بـار مـیآورد کـه خطـرش
بسـیار بیشـتر از خطـرات خـود مصرفزدگـی
اسـت .بـه خصـوص اگـر مصرفزدگـی بـا
برندگرایـی توام شـود و عمال زیرپای تولیدکننده
داخلـی و اقتصـاد بومـی را خالـی کنـد .اما نکته
بسـیار مهمـی کـه باقـی میمانـد این اسـت که
چـرا ایـن تـب به وجـود آمـده اسـت؟ آیـا همه
مشـکل را بایـد به پای مصرفکنندگان نوشـت؟
آیـا دولت و تولیدکننـدگان و واحدهای اقتصادی
در ایـن معضـل بـزرگ تقصیـری ندارنـد؟ مـن
معتقـدم قسـمتی از مشـکل از تولیدکننـدگان
اسـت که مـردم را بـه سـمت بازارهـای خارجی
سـوق میدهنـد ،در صورتـی کـه میتـوان بـا

گـره زدن دانـش و اقتصـاد کاری کـرد کـه بـازار
داخلی به یک بازار بانشـاط مرغـوب قابل اعتماد
تبدیـل شـود .اتفاقا بزرگان کشـور هـم روی این
موضـوع همـواره تاکیـد کردهانـد؛ از جمله رهبر
معظـم انقلاب اسلامی چنـدی پیـش فرمـوده
بودنـد« :یـک نکتـه اساسـیای کـه در بـاب کار
وجـود دارد و کارآفرینـان باید بـه او توجه کنند،
مسـئله مرغوبیـت تولیـد داخلی اسـت؛ کیفیت
تولیـد داخلـی اسـت؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت.
البتـه بخشـی از ایـن ارتبـاط پیـدا میکنـد بـه
همـان قضایای مالـی و نمیدانم مقـررات و غیره
و ذلـک و پشـتیبانیهای دولـت ،اما بخشـی هم
ارتبـاط پیـدا میکند به عـزم و اراده مسـئولین،
کارآفریـن و کننـده کار .فرمـود« :رحـم َّ
الل امـرا
عمـل عملا فاتقنـه»؛ رحمت خدا بر آن انسـانی
کـه کاری را انجـام بدهـد و آن را متقـن انجـام
بدهـد ،درسـت انجـام بدهـد .ایـن آیندهنگـری
اسـت ،غیـر از امروز .شـما امـروز ببینیـد در دنیا
کمپانیهایـی هسـتند صـد سـال اسـت اینهـا
دارنـد کار میکننـد ،صـد و پنجـاه سـال اسـت
دارنـد کار میکننـد و محصوالتشـان در دنیـا
فـروش مـیرود .اسـم اینهـا کافـی اسـت کـه
جنـس را تـو بـازار رایـج کند؛ بـه خاطـر اینکه
درسـت کار کردنـد ،خـوب کار کردند ،مشـتری
مطمئن اسـت بـه اینها .شـما میگوییـد که ما
سـفارش کنیم بـه مردم کـه تولیـدات داخلی را
مصـرف کننـد .مـن کـه خـب چند سـال اسـت

دارم سـفارش میکنـم؛ بنـده کـه بارهـا گفتهام،
منتهـا این با شـعار درسـت نمیشـود .خـب ،بله
یـک مقداری مـردم حاال یـک اعتمـادی بکنند،
یـک اعتنایـی بکننـد بـه حرف مـا ،بـه خاطری
کـه مثلا مـا گفتیـم ،برونـد یـک مقـداری چه
کننـد؛ ایـن یـک بخشـی از قضیـه اسـت .یـک
بخـش دیگـر هم مربـوط به کیفیت اسـت .خب
کیفیـت را بایـد بـاال بـرد؛ کیفیتهـا را بایـد باال
بـرد .بلـه ،مـن مسـئله واردات را کـه چنـد نفـر
از دوسـتان گفتنـد ،بنـده بـه آن عقیـده دارم.
در جلسـ ه مسـئولین ،در همیـن جـا اوایـل مـاه
رمضـان اعالم کـردم ،گفتم؛ هم بـه مجلس ،هم
بـه دولـت که بـه مسـئله واردات بپردازنـد؛ حاال
هـم از وزیر محتـرم بازرگانی تو راه سـوال کردم،
ایشـان اطلاع دادنـد کـه کارهای خوبـی در این
زمینـه دارد انجـام میگیـرد؛ بلـه راسـت اسـت.
مسـئله واردات بیرویـه و بیمنطق ضـرر بزرگی
اسـت ،خطـر بزرگی اسـت؛ مردم هم بایـد این را
بداننـد .وقتی یک محصـول خارجی را مـا داریم
مصـرف میکنیـم ،در واقـع داریـم یـک کارگـر
خودمـان را بیـکار میکنیـم ،یک کارگـر دیگر را
داریـم بـه کار وادار میکنیـم؛ این هسـت ،منتها
مسـئله مرغوبیـت و کیفیت خیلی مهم اسـت و
اسـتحکام؛ اینهـا خیلی مهم اسـت .اگر چنانچه
جنـس داخلـی ،تولیـد داخلی ،ایـن خصوصیات
را داشـته باشـد ،بـه طـور طبیعـی تمایـل پیـدا
میشـود ».
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گ
رئیس ج�هور در مرامس ب ز�رگداشت روز دانشجو در دانش�ه ت�ران

اقدامات معاونت علمیو فناوری
در ساماندهی حوزههای
دانشبنیان مثبت است
 فائزه کرمی 
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حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
روز سهشنبه در مراسم بزرگداشت  16آذر و روز
دانشجو که در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد ،گفت:
« 16آذر روز دانشجو و دانشگاه و روز حرکت
عظیم ضداستبدادی و ضداستعماری است
که از همین دانشگاه تهران ،توسط عزیزترین
دانشجویان از جمله شهیدان قندچی ،شریعت
رضوی و بزرگنیا آغاز شد و شهدای این روز
پرچم ایستادگی ،مقاومت و استقالل را از این
محل برافراشتند».
رئیسجمهور افزود« :این روز به همه دانشجویان
و جوانانی تعلق دارد که حاضرند خود را فدای
کشور و استقالل و آزادی آن نمایند».

و عدالتجو دانست و با اشاره به اینکه امروز
در کشور بسیاری از اهداف انقالب تحقق یافته
است ،گفت« :این آزادی دانشجو برای سخنان
صریح ،بدون دغدغه و با صراحت لهجه و بیان در
برابر رئیس اجرایی کشور از دستاوردهای انقالب
است».
رئیسجمهور ادامه داد« :شاید نتوان استقالل
سیاسی را که امروز در ایران وجود دارد ،در دیگر
کشورهای منطقه و جهان یافت».
دکتر روحانی افزایش امید و اعتماد میان مردم
را مهمترین ضرورت در مقطع کنونی دانست و
گفت« :اگر امید به آینده از بین برود ،دیگر هیچ
سرمایهای برای ادامه راه نخواهیم داشت».

جنــگ ثابــت کــرد هــرگاه دســت بــه
زیبایــی دانشــگاه بــه زبــان بــاز ،گویــا و دســت هــم دهیــم در برابــر هــر
نقاد آن اســت
توطئــهای پیــروز میشــویم

دکتر روحانی سخنرانیهای نمایندگان تشکلها و
طیفهای مختلف دانشجویی و لحنهای گوناگون
را زیبا دانست و با بیان اینکه عظمت دانشجو و
دانشگاه به نقادی است و نقد دانشجویان شیرین
است ،گفت« :از دانشگاه همینطور توقع میرود،
چرا که زیبایی دانشگاه به زبان باز ،گویا و نقاد
آن است».
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دانشگاه همانند
حوزههای علمیه همواره پیشتاز و پیشران بوده
است ،گفت« :انقالب عظیم و بزرگ ملت ایران
ب ه سادگی به دست نیامده است و من امروز هیچ
انقالبی بزرگی را که از سال  41پشت سر
فرد
ِ
امام ،مبارزه کرده و انقالب را استمرار بخشیده و
در برابر تجاوز و تحریم مقاومت کرده ،نمیشناسم
که پشیمان باشد».
رئیسجمهور با بیان اینکه همه به انقالب و نظام
افتخار میکنیم ،افزود« :انقالب اسالمی مایه فخر
ماست و همانگونه که به ایران عزیز و سربلند
افتخار میکنیم ،انقالب اسالمی نیز باعث فخر
همه ایرانیان است».
دکتر روحانی انقالب را تحولی بزرگ در جامعه
برای رسیدن به آرمانهای بلند ملتی آرمانخواه
12
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دکتر روحانی با اشاره به اینکه در دوران
دفاع مقدس همه کشورهای مرتجع منطقه و
قدرتهای جهانی به صدام علیه ایران کمکهای
فراوان و از او حمایت کردند ،گفت« :در آن دوران
دنیا در برابر ملت ایران ایستاد ،اما ما دست به
دست هم دادیم و توانستیم در برابر آنها پیروز
شویم .جنگ ثابت کرد هرگاه دست به دست و
همدل باشیم میتوانیم در برابر توطئههای بزرگ
به پیروزی برسیم».
رئیسجمهور با بیان اینکه در دوران جنگ ،عراق
مجهز به سیستم موشکی ضدتشعشع راداری
شده بود ،گفت« :جوانان در دانشگاهها و افسرانی
الیق چون ستاریها و باباییها به میدان آمدند
و توانستند این سیستم را در عملیات والفجر 8
ناکام و  73فروند جنگنده عراقی را سرنگون کنند
تا جایی که در آن دوران امریکا و شوروی سابق
اعالم کردند کشوری خارجی به کمک ایران آمده
است ،در حالی که این دانشجویان ،اساتید و
متخصصان ما بودند که با تالش خود توانستند
به این هدف برسند».
دکتر روحانی افزود« :روزهای بسیار سختی را در
سه سال گذشته گذراندهایم ،اما بدون تردید با

وحدت و اجماع نظر همه مشکالت را با موفقیت
پشت سر خواهیم گذاشت».

بعــد از شــصت ســال صــادرات غیرنفتــی
بــر واردات پیشــی گرفــت

رئیسجمهور در این جلسه گفت« :برای اولین
بار در شصت سال گذشته در سال  ،94صادرات
غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت و امسال نیز
همین روند ادامه داشته است و این نیز دستاورد
بزرگی است که در این سالها رقم خورده است.
آیا این دستاورد نیست؟»
دکتر روحانی افزود« :طی سالهای  91و  92با
رشد منفی مواجه بودیم و این در حالی است که
در سال  93از نرخ رشد سه درصدی برخوردار
شدیم ،ولی در سال  94به خاطر کاهش قیمت
نفت دچار تنگناهای زیادی شدیم به نحوی که
تمام کشورهای تولیدکننده نفت در سالهای
 94و  95مجبور شدند از ذخایر خود استفاده
کنند ،اما ما در همین سالها بیست درصد از
درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز
کردیم».
رئیسجمهور کشورمان گفت« :معنای اقتصاد
مقاومتی این است که به گونهای اقتصاد خود را
بسازیم که در شرایط سخت توام با فشار بتوانیم
راه خود را پیش ببریم و کشور را اداره کنیم.
هیچگاه نباید اقدامات مثبت و صحیح را فراموش
کرد و بر آن سرپوش گذاشت ،چرا که امید مردم
به آینده یک موضوع اصلی و اساسی است و اگر
از بین برود بسیار خسارتبار است».
رئیسجمهور با بیان اینکه مشکالتی مثل
بیکاری جدی است ،اما نباید تالشها و
موفقیتها را در این عرصه نادیده گرفت ،افزود:
«خالص اشتغال در سه سال اخیر به هفتصد
هزار نفر رسید ،اما نیاز به اشتغال افزاینده داریم
و همه باید برای رفع مشکالت همکاری و کمک
کنند .دولت نمیتواند سرمایهگذار باشد ،بلکه
باید حامی ،انتظامگر ،هدایتکننده و ناظر باشد.
توان دولت محدود است و باید بخش خصوصی
داخلی و خارجی برایسرمایهگذاری وارد میدان

شوند .آنچه برای ما اهمیت دارد رسیدن به
تکنولوژی و سرمایهگذاری برای رفع مشکالت
و توسعه کشور است .امروز رفع مشکل آلودگی
هوا و کنترل سوخت و آالیندهها در خودروها،
نیروگاهها و سایر موتورهایی که آلودگی تولید
میکنند ،نیاز به استفاده از تکنولوژی روز دنیا
دارد.
دکتر روحانی گفت« :دولت در بودجه سال
 1396کل کشور مبلغ ده هزار میلیارد تومان را
برای رفع مشکالت و ساماندهی در چهار بخش
آب ،فاضالب ،محیط زیست و ریل که از عمده
مشکالت مناطق مختلف کشور است ،به طور
ویژه اختصاص داده است.»
رئیسجمهور اقدامات معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در حوزه علم و فناوری و
ساماندهی حوزههای دانشبنیان کشور را
مثبت ارزیابی کرد و افزود« :درآمد شرکتهای
دانشبنیان در سال گذشته پانزده هزار میلیارد
تومان بود و تا پایان سال جاری بالغ بر بیست
هزار میلیارد تومانخواهد بود .همچنین صادرات
علم از کشور از یک میلیون دالر در سال  91به
حدود پنجاه و دو میلیون دالر در سال جاری
رسیده است .»
دکتر روحانی با بیان اینکه رشد در کشور تنها با
مقاله شکل نمیگیرد ،گفت« :ما باید در گامهای
بعدیبه دنبال تجاریسازی اختراعات و علم و
فناوری در کشور باشیم .همه باید در راستای
رسیدن به ایرانی توسعهیافته که براساس منویات
رهبر معظم انقالب ،آرمان بزرگ کشور در سند
چشمانداز است ،تالش و کوشش کنیم.»
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت در مسیر
رفع مشکالت دانشگاهها و دانشجویان تالش
میکند ،اظهار امیدواری کرد که بتوانیم روز به
روز برای سربلندی ایران پیروز ،موفق باشیم.
پیش از سخنان رئیسجمهور سیزده نفر از
دانشجویان به نمایندگی از تشکلها و طیفهای
مختلف دانشجویی به بیان دیدگاهها و نقطه
نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف داخلی،
خارجی و صنفیخود پرداختند...
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ستاری در مهنت روستا

گزارش

استعداد روستاها با ایجاد
زیست بوم کارآفرینی شکوفا میشود
 ماجده مقدم 
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ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور در نخســتین همایــش و
نمایشــگاه رونمایــی از دســتاوردهای همنــت
روســتا ،بــا اشــاره بــه توانمنــدی روســتاهای
کشــور در ارائــه مدلهــای نوآورانــه و فناورانــه
کســب و کار گفــت« :یکــی از اولویتهــای
جــدی کــه تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان کشــور
را بــه همــراه دارد ،اقتصــاد روستاهاســت کــه
متأســفانه در صــد ســال گذشــته توجه جــدی
بــه موضــوع کســب و کار روســتاها در دســتور
کار نبــوده ،زیــرا توســعه روســتایی همــواره
تحــت ســیطره اقتصــاد نفتــی بــوده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه توســعه کســب و
کار روســتاها بایــد بــا شــکلگیری زیس ـتبوم
کارآفرینــی و نــوآوری محقــق شــود ،افــزود:
«بایــد ضمــن اهمیــت دادن بــه ظرفیتهــای
بومــی روســتاها ،زمینــه مناســبی ایجــاد شــود
تــا بتواننــد در بســتر زیســتبوم کارآفرینــی
ایدههــای خــود را پیادهســازی کننــد و بــرای
خلــق ثــروت و کارآفرینــی اقــدام کننــد».
ســتاری بــا اشــاره بــه رشــد روزافــزون
ایــن زیســتبوم بــه کمــک شــرکتهای
دانشبنیــان ابــراز کــرد« :خوشــبختانه بــه
کمــک شــرکتهای دانشبنیــان اکنــون
زمینــه رشــد و بالندگــی ایــن زیســتبوم
در کشــورمان ایجــاد شــده اســت و گرچــه
در روزهــای نخســت بــه بالندگــی امــروز
نبــود ،امــا امــروز در جایگاهــی قــرار داریــم
کــه پیشبینــی گــردش مالــی ســی هــزار
میلیــارد تومانــی شــرکتهای دانشبنیــان
دور از ذهــن نیســت ،زیــرا دو هــزار و هشــتصد
شــرکت و هــزاران اســتارتآپ ســعی میکننــد
بــا بهرهگیــری از ایــن زیســتبوم ،توســعه
اقتصــاد دانشبنیــان کشــور را رقــم بزننــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان
اینکــه اشــتغال ایجــاد شــده متکــی بــر
ســرمایهگذاری دولتــی پایــدار نیســت ،افــزود:
«نتیجــه ســرمایهگذاری دولتــی در اصفهــان
مشــهود اســت و ایــن اســتان در حالیکــه

صنایــع گوناگونــی ایجــاد کــرده اســت کــه
آســیبهایی جــدی بــه محیــط زیســت وارد
کردهانــد ،امــا نتوانســتند مشــکالت اشــتغال
ایــن اســتان را حــل کننــد».
ســتاری شــکوفایی اســتعدادهای روســتایی
و ایجــاد اشــتغال پایــدار را در گــروی
شــکلگیری زیســتبوم کارآفرینــی و
نــوآوری دانســت و افــزود« :توســعه پایــدار
بــر پایــه زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری
شــکل میگیــرد و بــر پایــه ایــن زیســتبوم،
بومیــان هــر روســتا میتواننــد بــه راحتــی
ایدههایشــان را در قالــب یــک اشــتغال جدیــد
تجاریســازی کننــد».
در ادامــه ایــن همایــش معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــور همــراه بــا
محمــود شــیخزینالدین معــاون نــوآوری
و تجاریســازی معاونــت علمــی ،رســول
زرگرپــور اســتاندار اصفهــان و شــقایق
حقجــوی جوانمــرد از دســتاوردهای فعــاالن
فنــاور و دانشبنیــان همنــت روســتا دیــدن
کــرد.
نخســتین نمایشــگاه و گردهمایــی تخصصــی
توســعهگران کســب و کار روســتایی کــه بــا
هــدف تســهیل و توســعه کســب و کارهــای
روســتایی توســط بنیــاد نخبــگان اســتان
اصفهــان برگــزار شــد ،بســتری فراهــم کــرد تــا
روســتاییان اســتان اصفهــان بتواننــد بــا ایجــاد
فضــای کارآفرینــی و کمــک نخبــگان زمینــه
توســعه روســتای خــود را فراهــم کننــد.
در نمایشــگاه همنــت روســتا عــاوه بــر
رونمایــی از نتایــج و دســتاوردهای فنــاوران
اســتان ،توســعهگران کســب و کارهــای
روســتایی دســتاوردهای خــود را ارائــه کردنــد.
در ایــن رویــداد همچنیــن ســه میزگــرد
تخصصــی بــا موضوعــات الگــوی بازاریابــی و
فــروش محصــوالت روســتایی ،الگــوی انتقــال
دانــش و فنــاوری بــه جوامــع محلــی و مــدل
تامیــن مالــی کســب و کار روســتایی برگــزار
شــد .
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خا� االنبیاء
ستاری در مهایش و ن�ایش�ه دستاوردهای قرار�ه

گزارش

تحقق شکوفایی شرکتهای
دانشبنیان با پیوستن و تامین مالی
شرکتهای بزرگ
 رویا کامیار 
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سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در
همایش دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء
با بیان اینکه دستاوردهای تجاریسازی شده
شرکتهایدانشبنیانباملحقشدنبهشرکتهای
بزرگ محقق میشود ،افزود« :اکنون بیش از دو هزار
ت توانمند دانشبنیان در حوزههای
و هشتصد شرک 
مختلف فنی و مهندسی فعال هستند که بخش
قابل توجهی از این شرکتها همسو با فعالیتهای
این قرارگاه معظم مشغول به کارند ،اما شکوفا
ی شرکتهای دانشبنیان با ملحق
شدن توانمند 
شدن آنان به شرکتهای بزرگ ممکن میشود».
ستاری با اشاره به ظرفیت باالی قرارگاه خاتم االنبیاء
درتوانمندسازیوتامینمالیشرکتهایفناورکشور
بیان کرد« :مهمترین و اساسیترین خأل شرکتهای
فناور نبود پشتوانه مناسب تامین مالی شرکتهاست
و در حال حاضر شرکتی در ایران وجود ندارد که
مباحث مالی پروژهها را پیگیری کند ،اما قرارگاه خاتم
االنبیاء یکی از ظرفیتهای خوبی است که میتواند با
توجه به ساز و کارهای اقتصادی کشورمان مسئولیت
تامین مالی (فاینانس) شرکتهای فناور را بپذیرد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور تامین بازار
برای شرکتهای دانشبنیان را بزرگترین چالش
این شرکتها دانست و افزود« :شرکتهای بزرگ و
توانمندی که در قرارگاه خاتماالنبیاء فعالند میتوانند
فناوری و نوآوری شرکتهای دانشبنیان را شکوفا
کنند و تامین مالی ،ایجاد بازار  ،اخذ قرارداد پروژهها و
مدیریت این شرکتها را عهدهدار شوند».
نایب رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی
ایجاد حس اعتماد به نفس ،توجه به ظرفیتها و
توانمندیهای نیروی انسانی جوان تحصیلکرده
کشور را زمینهساز تحول اقتصاد کشورمان برشمرد
و افزود« :حل مشکالت کشور در توجه جدی به
اقتصاد دانشبنیان ممکن میشود و نیروی انسانی
جوان ،خالق و کارآمد به عنوان پایه و اساس اقتصاد،
نقش اساسی را ایفا میکند .اکنون نیز تعداد زیادی
از شرکتهای دانشبنیان با درآمدهای باال در چرخه
اقتصادی کشورمان فعالند که مدیرانی زیر سی سال
آنها را اداره میکنند .بنابراین مسیر حمایت از نیروی
انسانی و جوان کشور باید با ترویج و فرهنگسازی به

طور جدی دنبال شود».
وی اشاره کرد« :هیچ قراردادی در معاونت علمی و
فناوریریاستجمهوریباکشورهایخارجیمنعقد
نشده است ،بدون توجه به انتقال تکنولوژی».
معاون رئیس جمهور ،بسیج را نمونه کار عملی در
راستای استقالل اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دانست
و گفت« :داشتن معادن نفت و گاز ،سنگ و فلزات
گرانبها در دنیای امروز مالک پیشرفت نیست ،بلکه
دانشی که برای استخراج آنها مورد استفاده قرار
میگیرد اهمیت دارد».
در ادامه این بازدید ستاری در این همایش همراه
با عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء ،پرویز کرمی مشاور معاون علمی و
فناوری رئیسجمهور ،محمود شیخ زینالدین
معاون تجاریسازی و نوآوری و علی وطنی معاون
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری از نمایشگاه
دستاوردهای این قرارگاه در حوزههای نفت و گاز،
پروژههای عمرانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات
دیدن کرد .همچنین تفاهمنامه همکاری میان
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء به امضا رسید که براساس این
تفاهمنامه کارگروهی مشترک از مرکز تحقیقات و
خودکفایی قرارگاه و معاونت تجاریسازی ایدههای
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
موضوعات مشترک را در راستای استفاده از توان
شرکتهای دانشبنیان مورد حمایت معاونت علمی
ریاست جمهوری اجرایی خواهند کرد .با اجرایی
شدن این تفاهمنامه زمینه خوبی برای حمایت از
حوزه محصوالت دانشبنیان و ایجاد ارزش افزوده
در حوزه دانش و فناوریهای برتر و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی یافتههای
پژوهشی صورت خواهد گرفت و در برخی موارد
نیاز به خارج از کشور رفع خواهد شد که خود یکی
از اقدامات اساسی در راستای تحقق بندهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
فراهمساختنزمینهبهرهمندیازتوانمندینخبگان
و فناوران در پروژههای فناورانه و همچنین استفاده از
ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان کشورمان نیز از
مفاد این تفاهمنامه بود..
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مشاور معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هور مطرح کرد
گزارش

«پازلیها» آغازی برای ورود فیلم
مستند به حوزه کارآفرینی است
مستند پازلیها که دغدغهها و پیچ و خمهای
مسیر ایجاد یک کسب و کار فناورانه و نوپا توسط
چند دانشجوی جوان را روایت میکند ،در بخش
جنبی دهمین جشنواره مستند سینماحقیقت
نمایشی موفق داشت.
پرویز کرمی مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان این
مستند را گامی در ترویج فرهنگ کسب و کارهای
نوین و خالقانه میان جامعه به خصوص قشر جوان
و دانشجو دانست و بیان کرد« :فضای پرنشاط
کارآفرینی و نوآوری ایجاد شده توسط جوانان
متخصص و تحصیلکرده که در قالب زیستبوم
کارآفرینی از سوی معاونت علمی و فناوری
طی این سالها پیگیری ،فرهنگسازی و ترویج
میشود ،به خوبی و با نگاهی نو در این مستند
کارآفرینی ظهور و بروز یافته است».

روایتی صادقانه و بیاغراق از فراز و
بهای یک استارتآپ
نشی 

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ،مستند
«پازلیها» را آغازی برای ورود فیلمسازان حرفهای
مستند به حوزه کارآفرینی و فناوری دانست
و افزود« :همچنانی که به تعداد شرکتهای
دانشبنیان ،مراکز رشد و کارآفرینی و واحدهای
نوآوری روزبهروز افزوده میشود ،شاهد ظهور
گفتمان و فرهنگ این حوزه در سطح جامعه در
حال ترویج و همهگیری آن هستیم و هماکنون
از صدا و سیما تا مطبوعات ،خصوصا شبکههای
اجتماعی به نیاز و ضرورتهایی چون کسب و
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کارهای نوآورانه کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان
پی بردهاند .خوشبختانه در حوزه تولید محتوا و
آثار دیداری و شنیداری به خصوص در عرصه
سینمای مستند شاهد انعکاس این ضرورتها
هستیم.
کرمی وجه بارز این مستند را روایتی زیبا و صادقانه
از فراز و نشیبهای یک کار فناورانه و نوآورانه،
بیان اهمیت نقش راهبری ،کار گروهی در عین
واقعنگری دانست و گفت« :پازلیها در رهاوردی
خوب با بهرهگیری از ابزارها و تکنیکهای در
دست هنر  -صنعت سینما بدون بزرگنمایی،
بیان شعاری و قهرمانپروری صرف توانسته ضمن
بیان سختیها و مواجهه با چالشهای فرارو ،روند
رشد و نمو یک کسب و کار نوین و نوپا را از زبان
چند جوان دانشجو که دل در گروی این حقیقت
داشتند ،بیان کند که همین موضوع به باورپذیری
و همذاتپنداری با محتوای این مستند موفق
کمک کرده است.

سازندگان به فضای کسب و کار و نوآوری
مسلط بودهاند

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
در ادامه گفت« :مشاروان ،حامیان و کارگردان
مجموعه نشان دادند به موضوع تسلط خوبی
دارند و کارگردان خوشفکر نیز توانسته است
از تکنیکها و ابزارهای سمعی و بصری به نحو
احسن استفاده کند تا در قالب هنر ،ضرورت و
جدیت موضوع کسب و کارهای نوین و نوآور را

به جامعه هدف که نخست دانشجویان و جوانان
جویای کار و سپس دیگر اقشار جامعه هستند،
منتقل کند».
کرمی با بیان اینکه بهرهمندی سازنده از امکانات
بخش خصوصی اقدام خوبی است که میتواند به
عنوان یک الگو فراروی جامعه قرار بگیرد ،افزود:
«کاری که این گروه در بهرهمندی از توانمندی
بخش خصوصی بدون استفاده از کمکهای
سازمانی انجام داده است ،ستودنی است».
مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـور
حمایتهـای معاونـت
علمـی و فنـاوری در
حـوزه تشـکیل و ارتقـای
شـرکتهای دانشبنیـان
و رویدادهـای کارآفرینانـه
نـوآور ،فرهنگسـازی و
ترویج زیسـتبوم فناوری
در کشـور را بخشـی از
فراینـد اقدامات در دسـت
انجـام برای تحقق اقتصاد دانشبنیـان عنوان کرد
و گفت« :سـتاد توسـعه فرهنـگ علم ،فنـاوری و
اقتصـاد دانشبنیـان معاونـت علمـی و فنـاوری
بـرای ایجـاد بسـترهای الزم فرهنگـی و حمایـت
از تولیـدات ایـن حـوزه از جملـه آثـار دیـداری و
شـنیداری آمـاده اسـت».
وی افزود« :معرفی کسب و کار فناورانه محور این
مستند ،از کسب و کارهای فناورانه بیرجند یکی
از شهرهای نخبهپرور و دانشگاهی کشور است که
توسط معاونت علمی و فناوری در قالب برگزاری
رویدادهای استانی و رویدادهای کارآفرینی و
حمایتهای بنیادهای نخبگان استان و پارکهای
علم و فناوری مورد حمایت قرار میگیرند».

منایش تالش جوانها برای شکل دادن
کسب و کارشان از دغدغههایم است

مهدی گنجی ،کارگردان مستند «پازلیها» با
اشاره به تالشش برای نشان دادن تالش افراد
به خصوص جوانها در ایجاد کسب و کارهایشان
گفت« :تالش میکنم امید و پشتکار آدمهایی را

که برای دستیابی به آرزوهایشان انگیزه دارند،
به تصویر بکشم ،زیرا باور دارم که با بازگو کردن
انگیزه و همت این افراد میتوان جامعه را به تالش
برای ساخت و شروع زندگی نو تشویق کرد».
گنجـی بـا بیـان اینکـه جامعـه نیازمنـد دیدن
الگوهـای موفـق کسـب و کار و تلاش بـرای
موفقیـت اسـت ،نقـش اثرگـذار حمایتهـای
فرهنگـی و ترویجی در شـکوفایی توانمندیهای
جوانـان کشـور را از راه نمایـش درسـت الگوهـا
یـادآور شـد و افـزود« :مهمتریـن اقدامـی کـه
نهادهـای متولـی و
دسـتاندرکار میتواننـد
صـورت دهنـد ،حمایـت
از شـکلگیری ،معرفـی و
ترویج الگوهایی اسـت که
تجربیـات ،موفقیتهـا و
ناکامیهایشـان میتوانـد
زمینـه را بـرای ترغیـب
جوانـان بـه فعالیـت در
عرصه کسـب و کارهـای نوپای خودشـان فراهم
کند » .
گفتنی است این مستند از سری فیلمهای
مستند «کارستان» با طراحی رخشان بنیاعتماد
و مجتبی میرتهماسب و همکاری فیلمسازان
مستند از زندگی و حرفه کارآفرینان موفق ایرانی
ساخته شده است و در بخش «جنبی» دهمین
دوره جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد.
علیرغم وجود فضای جدی و تنگاتنگ رقابتی میان
مستندسازان حاضر در جشنواره سینما حقیقت این
مستند با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود،
به طوریکه بخش عمدهای از حاضران در سالن
به دلیل ازدحام جمعیت ایستاده بودند و در پایان
با تشویقهای خود سازندگان و دستاندرکاران را
تحسین کردند .این استقبال از روایت چهار جوان
دانشجو که توانستهاند با ایجاد کسبو کار خالقانه
خود در حوزه فناوری آیتی راهی جدید آغاز کنند،
نشان داد موضوع کسب و کارهای نوپا ،اشتغال
دانشجویان و اقتصاد دانشبنیان موضوعاتی هستند
که جامعه به آنها توجه دارد .
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ن گ
گفتوگو ب� حامد دییمل عضدی ،رئیس بنیاد خ�ب�ن استان مرکزی

گفتوگو

استارتآپ ویکند ،کارگاه ،همایش
و چند چیز دیگر
 ملیکا حسینی 
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استان مرکزی یکی از
استانهای صنعتی است که
اتفاقا از نظر فعالیت شرکتهای
دانشبنیان در وضعیت خوبی
قرار دارد .اما حامد دیلمی
عضدی ،رئیس بنیاد نخبگان
استان مرکزی معتقد است هنوز
بسیاری از استعدادهای برتر با
تسهیالت و منافعی که همکاری
با بنیاد برایشان دارد ،آشنا
نیستند و همین باعث شده
تعداد مخاطبین برنامههایشان
چندان راضیکننده نباشد.
توگوی پیش رو از
او در گف 
برنامههایی که سال  95انجام
داده سخن گفت و برنامههایی
که برای سال آینده دارد که
در رأس آن آشناسازی قشر
هدف با فعالیتهای بنیاد است.

 لطفـــا بـــرای شـــروع دربـــاره
فعالیتهایـــی کـــه در ماههـــای
گذشـــته انجـــام دادیـــد ،بفرماییـــد.
مـــن خالصـــهای از برنامههایـــی کـــه در نـــه
مـــاه ابتدایـــی ســـال انجـــام شـــده ،برایتـــان
میگویـــم .اساســـا بیشـــتر برنامههایـــی
کـــه بـــرای ســـال  95در نظـــر داشـــتیم ،در
همیـــن چنـــد مـــاه انجـــام شـــده اســـت .مـــا
ســـه کارگـــروه داریـــم کـــه ذیـــل بنیـــاد بـــه
فعالی ــت میپردازن ــد ک ــه عبارتن ــد از توس ــعه،
آمـــوزش و کارآفرینـــی ،صنعـــت و معـــدن.
ایـــن کارگروههـــا قـــرار اســـت در راســـتای
برنام ــه ایج ــاد اجتماع ــات نخبگان ــی فعالی ــت
کننـــد .بـــه ایـــن شـــکل کـــه نخبـــگان دور
هـــم جمـــع میشـــوند و در جلساتشـــان
مـــواردی را مطـــرح میکننـــد و خروجـــی
ایـــن جلســـات ،پیشـــنهادهایی میشـــود بـــه
ســـازمانهای مرتبـــط .مثـــا در کارگـــروه
آمـــوزش و کارآفرینـــی بحـــث شـــاخصههای
ی ــک دانش ــگاه کارآفری ــن مط ــرح ش ــد و چن ــد
جلســـه بحـــث شـــد و بـــه نتیجـــه رســـید و
گزارشـــی جامـــع اســـتخراج شـــد کـــه در آن
مولفههـــای کارآفرینـــی بـــه صـــورت جامـــع
جمعبنـــدی شـــده اســـت .مضـــاف بـــر
اینهـــا طبـــق وظایفـــی کـــه بنیـــاد دارد،
اجـــرای آییننامههـــای ملـــی را در دســـتور
کار داشـــتیم.
 ایـــن آییننامههـــای ملـــی شـــامل
چـــه مـــواردی میشـــود؟
در آییننامههـــای ملـــی موضـــوع جوایـــز
تحصیلـــی وجـــود دارد کـــه فراخوانهـــا از
طریـــق بنیـــاد داده شـــده اســـت .همچنیـــن
مســـائلی چـــون شناســـایی دانشآموختـــگان
برتـــر و مســـئله نظـــام وظیفـــه ایـــن قشـــر
جـــزء آییننامـــه اســـت.
بح ــث دیگ ــری ک ــه از س ــال گذش ــته انج ــام
شـــده و امســـال هـــم آن را ادامـــه دادیـــم،
گـــردآوری اطالعـــات ســـرآمدان اســـتان
اســـت .فعـــا دو تیـــم در حـــوزه کشـــاورزی و
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ادبیـــات و هنـــر کارشـــان را شـــروع کردهانـــد
و کمکـــم در تـــاش هســـتیم تـــا بتوانیـــم در
حوزههـــای مختلـــف تخصصـــی اطالعـــات را
جمــعآوری کنی ــم .س ــال گذش ــته مقدم ــات و
زیرســـاختهای ایـــن موضـــوع فراهـــم شـــد.
از جمل ــه آن ک ــه الزم ب ــود ای ــن اطالع ــات در
نرمافـــزاری ســـاماندهی شـــود و از آن بـــرای
جمــعآوری اطالع ــات و ثب ــت آنه ــا اس ــتفاده
کننـــد کـــه ایـــن کار انجـــام گرفتـــه اســـت.
مضـــاف بـــر اینهـــا برگـــزاری کارگاههـــای
آموزشـــی را هـــم در دســـتور کار خـــود قـــرار
دادهایـــم.
 ایـــن کارگاههـــای آموزشـــی بـــا چـــه
موضوعاتـــی برگـــزار شـــده اســـت؟
در ابتـــدای بهـــار امســـال کارگاه حفـــظ و
تدب ــر در ق ــرآن کری ــم را داش ــتیم و در ادام ــه
نیـــز کارگاه جلســـه نقـــد و بررســـی مســـتند
«مادرکشـــی» را برگـــزار کردیـــم کـــه ایـــن
مســـتند بـــه موضـــوع بحـــران آب میپـــردازد
و جـــزو برنامههـــای تربیتـــی و آموزشـــی
مـــا بـــود .همچنیـــن همایشـــی در دانشـــگاه
صنعتـــی اراک بـــا موضـــوع نانوفنـــاوری و
کاربردهـــای آن برگـــزار شـــد کـــه مـــورد
حمایـــت بنیـــاد نخبـــگان قـــرار گرفـــت و مـــا
همزم ــان ب ــا ای ــن برنام ــه کارگاه آش ــنایی ب ــا
قوانی ــن و مق ــررات بنی ــاد را ب ــرای دانش ــجوها
برگـــزار کردیـــم .ایـــن دومیـــن کارگاه امســـال
بـــا موضـــوع قوانیـــن بنیـــاد بـــود کـــه بـــا
اســـتقبال خوبـــی هـــم مواجـــه شـــد.
هماندیشـــی مرتبـــط بـــا همایـــش نخبـــگان
فـــردا از دیگـــر برنامههایـــی بـــود کـــه
در تابســـتان برگـــزار شـــد و نتایـــج ایـــن
هماندیشـــی را نیـــز جمعبنـــدی کردیـــم.
در ادامـــه برنامـــه نشســـتها ،نشســـتی بـــا
بســـیج علمـــی اســـتان برگـــزار شـــد .چنـــد
بازدیـــد هـــم تـــدارک دیدیـــم کـــه یکـــی
بازدیـــد از پایشـــگاه و پتروشـــیمی شـــازند
بـــود و دیگـــری موسســـه سرمســـازی رازی
و بازدیـــدی فرهنگـــی  -تفریحـــی ازروســـتای
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تاریخ ــی وف ــس .نشس ــتی نی ــز ب ــا هم ــکاری
بنیـــاد ملـــی نخبـــگان و صنـــدوق نـــوآوری
و شـــکوفایی برگـــزار شـــد تـــا امکانـــات و
تســـهیالت صنـــدوق بـــه حاضریـــن معرفـــی
شـــود .در ایـــن نشســـت جمعـــی از اهالـــی
صنعـــت و دانشـــگاه حضـــور داشـــتند.
پیگی ــری ط ــرح ش ــهاب از دیگ ــر فعالیته ــای
معم ــول بنی ــاد اس ــت ک ــه ب ــه پیش ــرفتهای
خوب ــی ه ــم در ای ــن زمین ــه دس ــت یافتهای ــم.
 لطفـــا از پیشـــرفتهایی کـــه در
ایـــن طـــرح داشـــتید ،بفرماییـــد .در
حـــال حاضـــر چنـــد دانشآمـــوز در
طـــرح شـــهاب حضـــور دارنـــد؟
در ســـال اولـــی کـــه طـــرح اجرایـــی شـــد،
یعنـــی در ســـال  ،93یـــک ناحیـــه از اراک و
ناحیــهای نی ــز از خمی ــن ب ــرای اج ــرای ای ــن
طـــرح انتخـــاب شـــدند و  3800دانشآمـــوز
در آن ش ــرکت داش ــتند .س ــال گذش ــته تع ــداد
دانشآمـــوزان بـــه  8200نفـــر رســـید و
امســـال هـــم بیـــش از  20هـــزار دانشآمـــوز
در ایـــن طـــرح حضـــور دارنـــد .مـــا همچنـــان
جلســـات ســـتاد راهبـــردی طـــرح شـــهاب
را بـــا آمـــوزش و پـــرورش اســـتان پیگیـــری
میکنیـــم و نظارتهـــای الزم را داریـــم.
بـــرای راســـتیآزمایی بازدیدهـــای ســـرزده
انج ــام میش ــود ت ــا اطمین ــان حاص ــل کنی ــم
ک ــه ط ــرح در مس ــیر درس ــت خ ــود ق ــرار دارد.
از دیگـــر فعالیتهایمـــان در ماههـــای اخیـــر
میتوانـــم بـــه برگـــزاری اردوی جهـــادی
اش ــاره کن ــم ک ــه اولی ــن اردوی جه ــادی بنی ــاد
اســـتان مرکـــزی بـــود و بـــا همـــکاری بســـیج
دانش ــجویی و بس ــیج علم ــی برگ ــزار ش ــد .در
ایـــن اردو متخصصیـــن رشـــتههای مختلـــف
بـــه روســـتای خنجیـــن فراهـــان رفتنـــد .در
روزهـــای آتـــی نیـــز جشـــنواره اختراعـــات
روی ــش کوهرن ــگ برگ ــزار خواه ــد ش ــد و ب ــا
توجـــه بـــه اینکـــه اســـتان قـــم مجـــری آن
اســـت و مـــا اســـتان همپهنـــه قـــم هســـتیم،
بـــا هـــم در ایـــن زمینـــه همکاریهایـــی

داشـــتیم .اســـتارتآپ ویکنـــدی نیـــز در
دانشـــگاه اراک در مـــاه آذر برگـــزار شـــد کـــه
ســـعی کردیـــم در اجـــرای ایـــن برنامـــه بـــا
دانشـــگاه همـــکاری کنیـــم و دانشـــجویان
عالقهمنـــد بـــه حضـــور در ایـــن رویـــداد
کارآفرینـــی را حمایـــت کردیـــم.
از جملـــه ســـمینارهای موفـــق میتوانـــم بـــه
ســـمیناری کـــه بـــا عنـــوان حقـــوق مالکیـــت
فکــری و پتنــت و بــا حضــور یکــی از معاونــان
س ــابق بنی ــاد برگ ــزار ش ــد ،اش ــاره کن ــم ک ــه
اســـتقبال خوبـــی دانشـــگاهیان و اهالـــی
صنعـــت را در پـــی داشـــت.
در راســتای طــرح تکریــم و الگوســازی نیــز دو
مراســـم برگـــزار کردهایـــم.
 ایـــن مراســـم تکریـــم بـــرای چـــه
شـــخصیتهایی بـــود؟
یک ــی ک ــه در م ــاه آب ــان برگ ــزار ش ــد ،تکری ــم
و تجلی ــل از پرفس ــور س ــید محم ــد حس ــینی
بـــود کـــه اســـتاد بازنشســـته دانشـــگاه عالمـــه
طباطبایـــی در رشـــته ادبیـــات عـــرب اســـت
و ایـــن برنامـــه نیـــز در زادگاه وی ،یعنـــی
فراه ــان اتف ــاق افت ــاد .چن ــدی پی ــش در م ــاه
آذر ،همایـــش شـــخصیت عالمـــه ســـیدجالل
آش ــتیانی را برگ ــزار کردی ــم ک ــه از چهرهه ــای
مانـــدگار و اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه فردوســـی
مشـــهد بودنـــد و زادگاه ایشـــان ،آشـــتیان در
اســـتان مرکـــزی بـــود .ایـــن همایـــش ارائـــه
مقالـــه هـــم داشـــت و مقالههـــای برگزیـــده
منتشـــر شـــدند .فیلـــم مســـتندی کـــه از
زندگ ــی عالم ــه آش ــتیانی تهی ــه ش ــده ب ــود و
یکســـری از کتابهـــا و مقـــاالت ،در پکیجـــی
ش ــامل چن ــد ســیدی آم ــاده ش ــده ب ــود ک ــه
بـــه حاضریـــن در همایـــش اهـــدا شـــد.
 بـــا توجـــه بـــه فعالیتهایـــی کـــه
امســـال در حـــال انجـــام آن هســـتید،
چـــه برنامـــهای بـــرای ســـال آینـــده
داریـــد؟
اتفاق ــا در ح ــال تدوی ــن برنام ــه س ــال آین ــده
هســـتیم .فرمـــت برنامـــه تقریبـــا همـــان

اســـت کـــه هـــر ســـال اجـــرا میشـــود .مـــا
بـــاز هـــم برنامههـــای تربیتـــی  -آموزشـــی
و الگوســـازی و تجلیـــل از نخبـــگان خواهیـــم
داشـــت و نشســـتهای نخبگانـــی متنوعتـــر
خواهن ــد ش ــد .اردوه ــای جه ــادی را پیگی ــری
میکنیـــم و در تـــاش هســـتیم در ســـال
آینـــده گســـتردهتر شـــوند .همچنـــان ســـعی
خواهیـــم کـــرد برنامـــه گـــردآوری اطالعـــات
ســـرآمدان اســـتان را بـــه نتیجـــه برســـانیم.
بـــه طـــور کلـــی میخواهیـــم در ســـال آتـــی
بنیـــاد و تســـهیالت آن را بیشـــتر معرفـــی
کنیـــم ،چـــون قشـــر هـــدف هنـــوز هـــم بـــا
تس ــهیالت بنی ــاد آنط ــور ک ــه بای ــد و ش ــاید
آشـــنا نیســـتند.
 مشـــکل خاصـــی در بنیـــاد نخبـــگان
اســـتان مرکـــزی داریـــد؟
مشـــکلی کـــه بخواهـــم بگویـــم خـــاص
اســـتان مرکـــزی اســـت ،نـــه .مشـــکالتی کـــه
مـــا داریـــم ،مشـــکلی اســـت کـــه در همـــه
اســـتانها وجـــود دارد .آن هـــم ایـــن اســـت
کـــه چگالـــی افـــرادی کـــه در اســـتانها
تحـــت پوشـــش بنیـــاد قـــرار میگیرنـــد،
کمت ــر از اس ــتان ته ــران اس ــت .خ ــب بخش ــی
از آن طبیعـــی اســـت ،چـــون بســـیاری از
دانشـــگاههای برتـــر کشـــور در تهـــران قـــرار
دارنـــد و تعـــداد زیـــادی از ســـرآمدان هـــر
اســـتان جـــذب ایـــن دانشـــگاهها میشـــوند.
همیـــن امـــر باعـــث میشـــود کـــه مـــا بـــرای
بســـیاری از برنامههـــای فرهنگـــی و تربیتـــی
خ ــود تاح ــدودی ب ــا مش ــکل کمب ــود مخاط ــب
مواجـــه باشـــیم .در گذشـــته مشـــکل فضـــای
فیزیکـــی هـــم داشـــتیم کـــه خوشـــبختانه
اوضـــاع در ح ــال حاضـــر خیلـــی بهتـــر شـــده
اس ــت و مش ــکلی از ای ــن جه ــت نداری ــم .ول ــی
ب ــه ط ــور کل ــی در تالش ــیم ک ــه فعالیته ــای
بنی ــاد کام ــا ش ــناخته ش ــود و اس ــتعدادهای
برت ــر بدانن ــد چ ــه منافع ــی برایش ــان در بنی ــاد
وجـــود دارد و چطـــور میتواننـــد از آن بهـــره
ببرنـــد.
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دکتر ناصر ایرانپور از
پیشگامان تولید علم
شیمی در ایران و بنا بر
گزارش موسسه اطالعات
علمی ( )ISIجزو یک درصد
دانشمندان پراستناد جهان
است که در سال  1355از
ایران رفت تا در انگلستان به
تحصیالتش ادامه دهد ،اما در
دهه  60به ایران بازگشت و
بهعنوان استاد و پژوهشگر
فعالیتهای علمی کمنظیر
خود را در دانشگاه شیراز
آغاز کرد .ايشان همچنين
جزو دانشمندان برگزيده
كشورهاي اسالمي ،برنده
جايزه خوارزمي ،منتخب
انجمن شيمي ايران بهعنوان
شيميدان برجسته كشوري،
استاد و پژوهشگر برجسته
دانشگاه شيراز و عضو
هيئت تحريریه چندين
مجله ملي و بينالمللي و
همچنين برگزيده جايزه
عالمه طباطبايي است .در
این شماره از نشریه سرآمد
با این پژوهشگر نخبه
به گفتوگو نشستیم.

 آقای دکتر ،به نظر شما نخبگی یک ویژگی
ذاتی است ،یا میشود محیط را جوری فراهم
کرد که امکان پرورش نیروهای نخبه وجود
داشته باشد؟
بـه نظـر مـن بـرای نخبـه نمیتـوان تعریـف
مشـخصی ارائـه داد ،امـا بهطور کلـی نخبه فردی
اسـت که از هوش و استعداد ذاتی باالیی بهرهمند
اسـت و ایـن قابلیـت را دارد کـه هوش خـدادادی
خـود را در جهـت رسـیدن بـه هدف خـود به کار
بگیرد .البته بدون شـک پشـتکار و کوشش همراه
بـا برنامهریـزی مناسـب و قرار گرفتـن در محیط
مناسـب بـا زیرسـاختهای الزم باید مهیا باشـد.
تلقـیای کـه در حال حاضر در جامعـه ما در مورد
نخبـه بـر اسـاس رتبههـای عالـی در کنکـور یـا
المپیادهـا و رتبههـای ممتـاز در مقاطع تحصیلی
وجـود دارد ،میتوانـد درسـت باشـد ،چـون
بههرحـال این رتبهها بر اسـاس شایسـتگیهایی
بـه دسـت آمـده اسـت .امـا بـرای اینکـه ایـن
جوانـان بـه نخبـگان آتـی تبدیـل شـوند ،باید در
محیط مناسـب قرار بگیرند و نیازهـای نرمافزاری
و سختافزاريشـان رفـع شـود و همچنیـن از
راهنماییهـای اسـاتید نخبـه برخـوردار باشـند.
یعنـی در محیـط بهاصطلاح نخبهپـرور قـرار
بگیرنـد و اسـتعداد و هوش سرشارشـان در جهت
ایجاد خالقیـت تقویت گردد .حضور دانشـجویان
نخبـه در مقاطـع تحصیلـی در رشـتههای علـوم
پایـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و سـوق
دادن محصلیـن نخبـه پـس از شناسـایی در
مقاطـع پیشدانشـگاهی بـرای ادامـه تحصیل در
رشـتههای علـوم پایـه ،یکـی از وظایـف مهـم و
اساسـی سیسـتم آمـوزش و پـرورش اسـت و در
صورتـی کـه توجـه جوانـان نخبـه از رشـتههای
پزشـکی ،دندانپزشکی و داروسـازی به علوم پایه
سـوق پیـدا کند ،بدون شـک آینده علـوم پایه در
ایـران بسـیار روشـنتر خواهـد بـود .بـرای اینکه
ایـن اتفـاق میمون صـورت گیـرد ،باید محصلین
بااسـتعداد را بـه اهمیت زیربنایی بـودن علوم پایه
و همچنیـن دنیای عجیب و گسـترده زمینههای
تحقیقاتـی در علـوم پایه آشـنا کرد .البتـه صدا و
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سـیما نیز میتواند با برگـزاري ميزگردهاي علمي
و برنامههـاي خـاص نقـش مهمی در آشناسـازی
محصلیـن نخبه بـا علوم پایه داشـته باشـد.
 در حال حاضر به نظر شما مهمترین
مشکلی که دانشگاهها درگیر آن هستند،
چیست؟
یکی از مشکالت اساسی در آموزش عالی
کشور ،رشد کمی بیرویه در ایجاد دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی است،
بدون اینکه حداقل زیرساختهای الزم را از
نظر سختافزاری و نرمافزاری داشته باشند .عدم
نظارت و نبود ارزیابی مناسب از این دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی زمینه رقابت و پیشرفت
را در این عرصه کاهش میدهد .مشکل دیگری
که در همین رابطه وجود دارد ،راهاندازی دورههای
دکتری در اکثر دانشگاههای کشور است که به نظر
بنده این مهم میبایست بر اساس نیازسنجی کشور
به نیروهای دکتری صورت میگرفت .هماکنون
متاسفانه با تولید انبوه نیروی متخصص دکتری و
با کمبود بازار کار مناسب و جذب در دانشگاهها
روبهرو شدهایم .اگر به دانشگاههای موفق دنیا
نگاه کنیم ،مالحظه میفرمایید که به ازای یک
دانشجوی بومی چندین دانشجوی خارجی حضور
دارند و درواقع دورههای تحصیالت دکتری در آن
کشورها با جذب دانشجوی خارجی یک منبع
درآمد برای دانشگاههایشان است .اما در اینجا
ما برای تولید یک متخصص دکتری هزینه بسیار
زیادی را متحمل میشویم و نیروی متخصصی را
به جامعه تحویل میدهیم که شاید کار هم برایش
فراهم نیست و درنتیجه این سرمایه بالقوه به خارج
مهاجرت میکند .تبدیل تعدادي از دانشگاههای
تراز اول كشور به دانشگاههای بینالمللی و جذب
دانشجوی خارجی یکی از راهکارها برای خروج از
این بنبست است و بایستی زیرساختهای علمی
و فرهنگی آن را هم فراهم ساخت.
 در سالهای اخیر توجه به مقاله و
مقالهنویسی در کشور زیاد شده است.
بعضیها این تاکید و توجه را مضر میدانند
و بعضی دیگر هم تعداد مقاالت منتشرشده
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را دلیل واضح و مبرهن رشد پرشتاب علم در
کشور عنوان میکنند .شما با کدامیک از این
دو رویکرد موافق هستید؟
به نظر بنده دانشگاه سه وظیفه اساسی بر عهده
دارد؛ آموزش ،پژوهش و خدمات و سرویسدهی به
جامعه .در بعد پژوهش ،تولید علم و انتشار مقاالت
علمی از اهمیت ویژهای برخوردار است .اصال مگر
میشود پژوهش بهروز انجام داد ،اما نتایج آن را
برای استفاده جامعه جهانی انتشار نداد؟! امروزه
یکی از معیارهای سطح پیشرفت هر رشته تعداد
مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر جهانی است.
البته تعداد ارجاعات به مقاالت هم دارای اهمیت
است .در مورد کاربری بودن یا صرفا علمی بودن
مقاالت مدتهاست که بحث و اظهار نظر میشود،
و معموال این مقاالت به صورت متضادي مورد
استفاده قرار ميگيرد .هر وقت مسئولین بخواهند
از پیشرفتهای حاصلشده در توليد علم صحبت
کنند ،آمار و ارقام مقاالت را ارائه میدهند و رتبه
علمی کشور را مهم میدانند ،و هر وقت بخواهند
از مشکالت صنعت و تولید و فناوری و ...صحبت
کنند ،دانشگاهها و محققان را مقصر میدانند که
چرا پژوهشهای کاربردی در جهت رفع مشکالت
جامعه انجام نمیدهند .بنده بهعنوان یک محقق
در این کشور بسیار مایل بودم که قسمتی از
تحقیقاتم را به طرف کاربردی شدن سوق بدهم،
اما متاسفانه عملی نشد .به این جهت که پس از
گذشت سالها هنوز حلقه مفقود ارتباط صنعت
با دانشگاهها پیدا نشده است .به نظر بنده برای
گسترش تحقیقات کاربردی در سطح جهانی که
قابل انتشار هم باشند ،که خوشبختانه در سالهای
اخیر در کشور با موفقیت شروع شده است ،باید
این ارتباط صنعت و دانشگاه بهطور بسيار جدي
تقویت گردد .برای ایجاد این ارتباط باید - R&D
تحقیق و گسترش در صنایع بزرگ و مادر کشور
تقویت شود و در آنها نیروهای پژوهشگر و
متخصصان جوان و نخبه ما به کار گرفته شوند.
مطمئن باشید هر صنعتی که دارای پژوهشگر و
متخصص فعال باشد ،میتواند با دانشگاه ارتباط
برقرار کند و بر اساس نیاز آن صنعت ،تحقیقات و

ي الزم برنامهریزی و انجام شود .درواقع این
پروژهها 
صنایع هستند که باید مشکالت خود را در قالب
طرحهای تحقیقاتی كاربردي مشترک با دانشگاهها
تعریف کنند و این پژوهشها توسط دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در قالب تز انجام شود ،تا ضمن
حفظ نوآوری و تولید مقاله ،نیاز تحقيقاتي آن
صنعت نیز مرتفع شود .به اين ترتيب توليد علم به
تكنولوژي تبديل میشود و سپس در چرخه توليد
ثروت قرار ميگيرد.
 آیا تحقیقاتی که در سالهای اخیر در
زمینه شیمی در ایران انجام میشود ،با دنیا
قابل رقابت است؟
تحقیقاتی که در رشته شیمی توسط همکاران بنده
در ایران انجام میشود ،قابل رقابت با دنیاست و
اگر امکانات دستگاهی مدرن فراهم شود ،این رشد
بیشتر هم خواهد شد .توصیه من به همکاران جوانم
که تازه در آغاز راه هستند ،این است که سعی
کنند با عمق بخشیدن به تحقیقاتشان و اجتناب
از یک شاخه به شاخه دیگر رفتن ،صاحب مکتب
شوند و در یک موضوع خاص صاحبنظر شوند و از
مشابهسازی تحقیقاتی جدا اجتناب کنند.
 بـه نظـر ميرسـد رشـد علمـي كشـور
طـي چنـد سـال اخيـر تـا حـدي كنـد
شـده اسـت .به نظـر شـما مهمترين علت
چيسـت و چطور ميتواند شـتاب بيشتري
به رشـد علمـي در كشـور داد؟
اگر به نظر میرسد که رشد علمی کشور کاهش
یافته است ،دلیلش این است که شتاب رشد جهانی
با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن افزایش
یافته است .بدون شک در صورتی که امکانات و
تجهیزات و بنیه مالی تحقیقاتی محققان ما تقویت
شود ،این رشد در آینده افزایش خواهد یافت.
دلسرد شدن دانشجویان دورههای تحصیالت
تکمیلی و افزایش نگرانی از آینده کاری آنها هم
در کاهش پشتکارشان بیتاثیر نبوده است .بدون
شک اگر دانشجویان و اساتید دارای دغدغههای
کمتری باشند و حداقل امکانات و تجهیزات الزم
را داشته باشند ،میتوانند در فضای تحقیقاتی
مناسب و عاری از هیاهو و جنجال به تولید علم

بیشتر و با کیفیت بهتر بپردازند.
 يكي از مشكالتي كه دامنگير جامعه علمي
كشور شده است ،مهاجرت دانشجويان نخبه
است .به نظر شما علت اصلي اين مهاجرتها
چيست و چطور ميتواند اين دانشجويان را
به ماندن در محيط علمي كشور ترغيب كرد،
يا زمينهاي را براي بازگشتشان پس از طي
دورههاي آموزشي دردانشگاههاي خارجي
فراهم كرد؟
متاسفانه بعضی از نیروهای فارغالتحصیل در مقاطع
عالی را بهعنوان مغزهای مهاجر از دست داده و
میدهیم .البته اگر این مهاجرت به قصد کسب
دانش و تخصص بیشتر جهت برگشت و خدمت به
وطن باشد ،بسیار خوب است .اما متاسفانه قسمتی
از مهاجران به قصد ورود به بازار کار جهانی از
کشور خارج میشوند و عوامل متعددی این مشکل
را به وجود آورده است .یکی از عوامل مهم خروج
نخبگان از کشور این است که فارغالتحصیل نخبه
امکانات و فضای علمی داخل کشور را مطابق با
نیازهای خود نمیبیند و برای استفاده و یادگیری
بیشتر و بهتر از امکانات علمی بیشتر دنیا از
کشور خارج میشود .بدون شک تقویت امکانات
پژوهشی کشور و بهروزرسانی تجهیزات میتواند
در جذب این نخبگان جوان در داخل موثر باشد.
عامل دوم برای خروج متخصصان جوان ما نگرانی
از آینده کاری و کسب درآمد متناسب با نیازهای
زندگی در شأن یک متخصص نخبه است .داشتن
حداقل یک مسکن مناسب ،خودرو مناسب و
امکانات الزم با درآمد ناکافی امروز تقریبا محال
است و اگر دانشگاهها صنایع مختلف و شرکتهای
دانشبنیان که امکان جذب نیروهای متخصص را
دارند ،بیشتر در این امر مشارکت کنند ،بازار کار
براي متخصصان رونق پیدا میکند و ارتباط علمی
صنعت و دانشگاه هم قویتر میشود .به نظر بنده
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با تقویت چرخه
تولید علم ،فناوری و تبدیل آن به ثروت با جذب
متخصصان جوان نخبه در دانشگاهها و صنایع و
شرکتهای دانشبنیان و حمایتهای همهجانبه
دولت امکانپذیر خواهد بود .
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اخبار داخلی

1

پشـتیبانی بنیـاد ملـی
نخبـگان از برگزیـدگان
دومیـن جشـنواره ملـی
ابتکارهـا و اخرتاعهـای
سـوخت و احتراق

معـاون برنامهریـزی و نظـارت
بنیـاد ملـی نخبـگان از حمایت
ایـن بنیـاد از برگزیـدگان
دومین جشـنواره ملـی ابتکارها
و اختراعهـای سـوخت و
احتـراق خبـر داد که بـه همت
انجمـن احتـراق ایـران در 27
بهمنمـاه سـال جـاری برگـزار
میشـود .وی بـا بیـان اینکـه
اختراعهـای دارای پروانـه ثبت
شـده در ایـن جشـنواره مطابق
معیارهـای بنیـاد بررسـی
خواهنـد شـد ،افـزود در صورت
کسـب حد نصـاب الزم ،اختراع
بهعنـوان اختـراع نوپدیـد
(سـطح  )3شناسـایی میشود و
از صاحـب (صاحبان) آن مطابق
مقـررات بنیـاد پشـتیبانی بـه
عمـل میآیـد .عالقهمنـدان
بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر
در ایـن خصـوص میتواننـد به
وبـگاه بنیـاد ملـی نخبـگان بـه
نشـانی  www.bmn.irو وبـگاه
جشـنواره مذکـور بـه نشـانی
 www.iciif.irمراجعـه کننـد.
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2

-3ایـن وام صرفـا بـرای اجـاره
منـزل در شـهر محـل تحصیـل
دانشـجو پرداخـت میشـود.

میتواننـد تـا تاریـخ پنجـم
دیمـاه بـا مراجعـه بـه پایـگاه
اطالعاتـی بنیاد ملی نخبـگان به
نشـانی http://soraya.bmn.
 irدرخواسـتهای خـود را بـرای
بهرهمنـدی از وام ودیعـه مسـكن
در سـامانه بارگـذاری کننـد تـا
پـس از بررسـی در صـورت تایید
و براسـاس سهمیه اختصاصداده
شـده بـه دانشـگاه ،از ایـن جایزه
بهرهمنـد شـوند.
مهمتریـن نـكات مربـوط بـه وام
ودیعه مسـکن به این شـرح است:
-1ایــن وام بــه صــورت
قرضالحســنه از طریــق
صندوقهــای رفــاه دانشــجویی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــكی یــا
ســایر نهادهــای مالــی مــورد
تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان و
صرفــا بــه دانشــجویان متاهــل
و منــوط بــه ارائــه مــدارك
مربــوط بــه اجــاره مســكن
اعطــا میشــود.
-2دانشـجو بایـد متاهـل باشـد و
الزم اسـت درخواسـت بهرهمندی
از وام را بـه همراه تصویر صفحات
شناسـنامه خـود و همسـرش در
سـامانه درج كند.

سـتاد توسـعه علوم و فناوریهای
شـناختی معاونت علمی بـا توجه
به ماموریـت خـود از پژوهشهای
پایـه ،کاربـردی و توسـعه فناوری
و زیرسـاخت در راسـتای اهداف و
اولویتهای مصوب سـتاد حمایت
میکنـد .بـا توجه بـه آغاز بـه کار
آزمایشـگاه ملی نقشـهبرداری مغز
و ارائـه خدمات بـه کلیه محققین
شـناختی کشـور در ایـن فراخوان
تاکیـد ویـژه بـر روی طرحهـای
پژوهشـی ،توسـعه فنـاوری و
خدمـات شـناختی مبتنـی بـر
نقشـهبرداری مغز است .همچنین
در ایـن فراخـوان با ذکـر اولویتها
بر پژوهش و توسـعه سیسـتمهای
ارزیابـی شـناختی و توانبخشـی
شـناختی تاکیـد شـده اسـت .بـه
علاوه بـا هـدف افزایـش فعالیـت
علمـی در برخـی از حوزههـای
ترکیبی علوم انسـانی و شـناختی
کـه اهمیـت ویـژهای دارنـد ،در
ایـن فراخـوان امـکان پیشـنهاد
طرحهـای مطالعاتـی ایجاد شـده
اسـت .بـه منظـور ایجـاد فرصـت
جهـت فعالیت گروههـای مختلف
پژوهشـی و توسـعهدهندگان
فنـاوری و خدمـات شـناختی،
دریافـت طـرح در فراخـوان
سـال  95در سـه دسـته انجـام

اعطـای وام ودیعـه
مسـكن بـه دانشـجویان
مشـمول جایزههـای 3
تحصیلـی سـال
فراخـوان حامیـت از
1395-96
طرحهـای پژوهشـی،
دانشـجویان مشـمول جایزههای توسعه فناوری و مطالعاتی
تحصیلـی سـال  1395-96منتشر شـد

میپذیـرد .محققـان حـوزه علوم و
فناوریهـای شـناختی تـا  25دی
ماه سـال جاری فرصـت دارند فرم
پیشـنهاد طرح را تکمیل و ارسـال
کننـد .عالقهمنـدان بـرای کسـب
اطالعات بیشـتر به سـایت سـتاد
مراجعـه کنند.
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زیسـتبوم کشـور بایـد به
سمت تربیت اندیشمندان
سـوق پیدا کند

سـورنا سـتاری معـاون علمـی
و فنـاوری رئیسجمهـور در
مراسـم یادمـان رازی و رونمایـی از
ترجمـه کتـاب الحـاوی فیالطـب
گفـت« :کتـاب الحـاوی فیالطـب
سالهاسـت بـه زبانهـای مختلف
زنده دنیا ترجمه شـده است ،با این
وجود پـس از یازده قرن ترجمه آن
به زبان فارسـی که زبـان مادری آن
بـوده صـورت گرفت و این مسـئله
نشـان از محجوریت اندیشـمندان
مـا دارد ».وی ضمـن اعالم حمایت
معاونت علمـی از چنیـن اقداماتی
بیـان کرد« :کتـاب دیگـری که در
این زمینه ترجمه و منتشـر خواهد
شـد ذخیره خوارزمشـاهی است».
معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس
جمهـور افـزود« :اندیشـمندانی
چـون رازی ،ابـن سـینا و خوارزمی
در یـک زیسـتبوم خـاص پرورش
پیـدا کردهانـد؛ اتمسـفری کـه در
آن علـم و دانـش ارزشـمند اسـت.
ایـن همان زیسـتبومی اسـت که
بایـد کشـور بـه سـمت آن سـوق
پیـدا کنـد ».مراسـم یادمـان رازی
بـه مناسـبت اختصاص سـالهای
 2016و  2017بـرای بزرگداشـت

محمـد بن زکریـای رازی از سـوی
یونسـکو به همراه رونمایی ترجمه
فارسـی متن کامل کتـاب الحاوی
فـی الطب برای نخسـتین بـار بعد
از گذشـت یـازده قـرن از انتشـار
کتـاب بـا حضـور سـتاری معـاون
علمـی و فنـاوری رئیسجمهـور،
علیاکبـر والیتـی رئیـس مرکـز
تحقیقـات اسـتراتژیک مجمـع
تشـخیص مصلحت نظام و اساتید
بینالمللـی ،رازیشناسـان ایرانی و
خارجـی و کارشناسـان حوزه طب
سنتی ایرانی اسلامی در کتابخانه
ملـی ایـران برگزار شـد.
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عالمـه
بزرگداشـت
سـیدجاللالدین آشـتیانی
برگـزار شـد

و امـام جمعـه اراک و آیـتاهلل
دیربـاز رئیـس دانشـگاه قـم و
نماینده مـردم آذربایجانغربی در
مجلـس خبرگان رهبـری از دیگر
سـخنرانان این همایش بودند که
ضمن توصیف شخصیت علمی و
فرهنگی عالمه آشـتیانی بـه ایراد
سـخنرانی در مـورد جنبههـای
شخصیتی ایشـان پرداختند .الزم
بـه ذکر اسـت مقدمات برگـزاری
همایش از ابتدای تابسـتان سـال
جـاری آغـاز شـد و بعـد از اعلام
فراخـوان بیسـت و پنـج اثـر بـه
دبیرخانـه ارسـال شـد کـه از این
تعـداد ده مقالـه بـه عنـوان مقاله
برتر انتخاب شـدند و از این تعداد
نیز سـه مقاله به عنوان سخنرانی
در ایـن همایـش ارائه شـد .سـایر
مقـاالت به همـراه مجموعـه آثار
و مسـتند زندگی عالمه آشتیانی
عرضـه میشـود .همچنیـن در
پایـان از نرمافـزار ویـژه آثار عالمه
آشـتیانی و فیلم مسـتند با عنوان
«صـدرای ثانـی» رونمایـی شـد.
تقدیـر از مقـاالت برتـر و اهـدای
ارجنامـه بـا امضـای دکتـر سـورنا
ستاری به خانواده عالمه آشتیانی
و قرائـت پیام دکتر دینانی و دکتر
سـتاری از دیگر برنامههای جانبی
ایـن همایـش بود.

همایـش عالمه سـید جاللالدین
آشتیانی ،فیلسوف و حکیم نامدار
جهـان اسلام بـا حضـور جمعی
از مسـئوالن و فرهیختـگان در
مدرسه علمی ه المهدی(عج) اراک
برگزار شـد و بـا اعالم مقاالت برتر
بـه کار خود پایـان داد.
در ایـن همایـش حامـد
ی عضـدی ،رئیـس بنیـاد
دیلمـ 
نخبـگان اسـتان مرکـزی گفـت:
«دانشـمندان و فرهیختـگان
بزرگتریـن سـرمایههای یـک
ملـت هسـتند کـه میتواننـد
در توسـعه پایـدار جامعـه نقـش فراخـوان جایـزه سـفر
اساسـی داشته باشـند .البته تاثیر دانشـجویان دکتری بـه
ایـن افـراد را در تربیت نسـلهای کنگرههـای بیناملللـی
موفـق و اثرگـذار نیـز بهخوبـی منتشر شـد
مبرهـن اسـت».
سـتاد توسـعه علوم و فناوریهای
آیـتاهلل دری نجفآبادی نماینده شـناختی معاونـت علمـی بـه
ولـی فقیـه در اسـتان مرکـزی دانشـجویان دورههـای دکتـری
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اخبار داخلی

تخصصـی و رزیدنتـی رشـتههای
مرتبط در دانشـگاهها و موسسات
آموزش عالی کشـور ،کمک هزینه
شـرکت در کنگرههای بینالمللی
علـوم و فناوریهـای شـناختی
اعطـا میکنـد .دانشـجویان
عالقهمنـد فعـال در حوزههـای
مرتبـط بـا علـوم و فناوریهـای
شـناختی در یکـی از دانشـگاهها
و موسسـات داخلـی کشـور کـه
حداقـل یـک پژوهـش اصیـل در
جایـگاه مولـف اول ،در حوزههـای
مرتبـط بـا اولویتهـای آموزشـی
و پژوهشـی علـوم و فناوریهـای
شـناختی میتواننـد بـرای ارائـه
مقالـه در کنگرههـای منتخـب
سـتاد اقدام کنند .همچنین برای
ایـن منظور دانشـجویان متقاضی
پـس از ثبتنـام در سـایت سـتاد
بـر طبـق فراخـوان اعالم شـده با
ارائه خالصه مقالـه خود میتوانند
از فرصـت فراهـم شـده در ایـن
زمینـه اسـتفاده کننـد .اسـامی
افـراد پذیرفتـه شـده حداکثر یک
مـاه پـس از پایـان مهلـت ارسـال
مـدارک (آخریـن مهلـت 15
دی مـاه) و براسـاس نظر شـورای
مشـترک آموزش و پژوهش ستاد
اعلام میشـود .جهـت کسـب
اطالعـات بیشـتر و آییننامـه
شـرایط ایـن حمایـت بـه سـایت
سـتاد مراجعـه کنید.
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اعلام فراخـوان معاونـت
علمـی درخصـوص جـذب
رسمایـه وقـف خیریـن در
حـوزه علـم و فنـاوری
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و
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فناوری رئیسجمهور با حضور در
همایش ملی یـاوران وقف خطاب
بـه متولیان امـر وقف اعلام کرد:
«معاونت علمی آمادگی دارد تا در
زمینـه نیازهـای کشـور در حوزه
علـم و فنـاوری هـم بـا سـازمان
اوقـاف و امـور خیریـه و هـم بـا
خیریـن و سـرمایهگذاران ایـن
حـوزه همکاری مشـترک داشـته
باشد».
وی در ادامـه از اعلام فراخوانـی
برای جذب سـرمایه وقف خیرین
و سـرمایهگذاران در حـوزه علـم و
فناوری خبـر داد.
سـتاری همچنیـن ضمـن اشـاره
بـه ظرفیتهای موجـود در حوزه
وقـف در زمینـه علـم و فنـاوری
گفـت« :در حـوزه علـم و فناوری
ظرفیتهـای بسـیار خوبـی در
سـازمان اوقاف وجـود دارد و طبق
آمـار تعـداد زیـادی وقفنامـه بـه
نـام علـم و فنـاوری آموزشـی و
پژوهشـی وجـود دارد که باید این
موضوع سـاماندهی شـود».
سـتاری همچنیـن بـرای اجرایی
شـدن طرحهـای ایـن وقفنامهها
گفـت« :معاونـت علمـی آمادگی
دارد ایـن طرحهـا را اجرایـی کند
و سـازمان اوقـاف نیـت واقفین را
بـه صـورت واقعیتـری عملیاتـی
کند».
همایـش ملـی یـاوران وقـف بـا
حضـور معـاون علمـی و فنـاوری
رئیـس جمهـور ،وزیـر فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی ،رئیـس سـازمان
اوقـاف و جمعـی از اصحـاب وقف
و رسـانه و خادمـان بقـاع متبرکه
در سـالن همایشهای بینالمللی
صـدا و سـیما برگـزار شـد.
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توسعه دیپلامسـی فناوری
از اولویتهـای اساسـی
کشـور اسـت

سـفر محمدجـواد ظریـف وزیـر
امـور خارجـه کشـور همـراه بـا
هیئتـی فنـاور متشـکل از هجده
شـركت دانشبنیـان در دو حوزه
نانوتكنولـوژی و بیوتكنولـوژی
بـا هـدف شـتاب بخشـیدن بـه
توسـعه فنـاوری بـا ارتقاء سـطح
تعاملات بینالمللـی ،افزایـش
تبـادالت فناوری ،سـرمایهگذاری
مشترك ،توسـعه بازار محصوالت
دانشبنیـان و افزایـش بازارهـای
صادراتـی دانشبنیـان در سـایر
كشـورها صـورت گرفتـه اسـت.
دکتـر ظریـف و مسـئوالن ارشـد
وزارت امـور خارجـه در خلال
ایـن سـفر ،نشسـتی بـا مدیـران
شـركتهای فـوق بـرای بررسـی
راهكارهـای توسـعه كسـب و
كار بینالملـل شـركتهای
دانشبنیان و صادرات محصوالت
آنها داشـتند .در ایـن دیدار وزیر
امـور خارجـه کشـور بیـان کـرد:
«رویكرد دیپلماسـی فناوری یكی
از اولویتهـای وزارت امور خارجه
اسـت و امیدواریـم با ایـن رویكرد
شـاهد ارتقـای جایـگاه ایـران در
عرصـه بینالمللـی باشـیم».
همچنین در این سفر ضمن ارائه
توانمندیهای ایران در دو حوزه
مذكور ،برخی از شركتها نسبت
به تنظیم قراردادهای همكاری
مشترك اقدام کردند و هیئت فوق
در نشستی مشترک با شركتهای
متناظر ژاپنی نیز شركت کردند.
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اجلاس منطقـهای شـورای
جهانـی پژوهش بـا حضور
ایـران برگزار شـد

اجالس منطقه آسـیا  -اقیانوسیه
شـورای جهانی پژوهش ()GRC
در شـهر کواالالمپور و به میزبانی
گـروه همکاریهـای دولتـی
 صنعتـی مالـزی ( )Mightوآکادمـی علـوم مالـزی برگـزار
شـد .در ایـن اجلاس علاوه بـر
ایـران نمایندگانـی از بنیادهـای
حامی پژوهش کشـورهای کانادا،
اسـترالیا ،نیوزیلند ،آلمـان ،ژاپن،
کـره جنوبـی ،چیـن ،سـنگاپور،
هندوسـتان ،چیـن تایپـه ،تایلند
و ویتنـام حضـور داشـتند کـه
رابطه پویا میـان پژوهش بنیادی
و نـوآوری و ظرفیتسـازی و
رابطـه موثـر میـان بنیادهـای
حامی پژوهش و فنـاوری را مورد
بررسـی قـرار دادنـد.
براسـاس ایـن گـزارش حاضرین
در ایـن اجلاس ابتـدا مقاالتـی
از موضوعاتـی را کـه توسـط
دبیرخانـه عنـوان شـده بـود،
ارائـه دادنـد و سـپس بـه بحـث
و تبـادل نظـر دربـاره مباحـث
ارائـه شـده پرداختنـد .در ایـن
راسـتا ،در خصـوص «رابطـه
پویـا میـان پژوهـش بنیـادی و
نـوآوری» پنج مسـئله بیان شـد.
مواردی همچـون نقش بنیادهای
حاضـر در حمایـت از نـوآوری در
کشـورهای خـود ،موانـع بالقـوه
پیـش روی نـوآوری ،ابزارهـای
پیوند نـوآوری و پژوهش بنیادی،
ابزارهـای اصلـی سـنجش تاثیر و

زمینههـای بالقوه همـکاری میان
شـرکتکنندگان  GRCرا مـورد
بحـث قـرار دادنـد و همچنیـن
در خصـوص «ظرفیتسـازی
و رابطـه موثـر میـان بنیادهـای
حامی پژوهش و فناوری» مسائل
مختلفـی را مطـرح کردنـد .تمام
مـوارد و پیشـنهادهای مطـرح
شـده در ایـن اجلاس در اختیار
دبیرخانـه GRCقرار گرفت تا در
کنـار نتایج اجالس سـایر مناطق
مـورد ارزیابـی قرار گیرد .سـپس
دسـتورالعمل و بیانیـه مرتبـط
بـه هـر یـک از موضوعـات بـا
نظرسـنجی از کلیه کشورها تهیه
شـد و در اجلاس جهانـیGRC
که خرداد ماه سـال آینـده برگزار
خواهـد شـد جمعبنـدی و نهایی
خواهـد شـد.
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اعطـای اعتبـار هسـتههای
پژوهشـی فنـاوری و
كارآفرینـی به دانشـجویان
جایزههـای
مشـمول
تحصیلـی

دانشـجویان مشـمول جایزههای
تحصیلـی سـال 1395-96
میتواننـد تا تاریخ پنجـم دیماه
سـال جاری بـا مراجعه بـه پایگاه
اطالعاتـی بنیاد ملـی نخبگان به
نشـانی http://soraya.bmn.
irدرخواسـتهای خـود را بـرای
بهرهمنـدی از اعتبـار هسـتههای
پژوهشـی یا فنـاوری و كارآفرینی
در سـامانه بارگذاری کنند تا پس
از بررسـی ،در صـورت تاییـد و
ص داده
براسـاس سـهمیه اختصا 
شـده بـه دانشـگاه از ایـن جایـزه

بهرهمند شـوند .مهمتریـن نكات
مربـوط بـه اعتبـار هسـتههای
پژوهشـی /فنـاوری و كارآفرینـی
بـه شـرح زیر اسـت:
اعتبـار هسـته پژوهشـی بـه
گروههـای دانشـجویی تعلـق
مییابد كـه دانشـجویان زیر نظر
یكـی از اعضـای هیئـت علمی و
مطابق مقـررات مصوب دانشـگاه
بـه اجـرای فعالیتـی تحقیقـی
اشـتغال یابنـد .یـادآور میشـود
دسـتكم یكـی از اعضای هسـته
بایـد از دانشـجویان مشـمول
جایزههـای تحصیلـی در سـال
تحصیلـی جـاری باشـد .مبلـغ
ایـن اعتبـار بـرای هسـتههای
دوره كارشناسـی ارشـد ،هفتـاد
میلیون ریـال و برای هسـتههای
دوره دكتـری تخصصـی ،مبلـغ
صـد میلیـون ریـال اسـت .اعتبار
هسـته پژوهشی برای دانشجویان
مشـمول جایزههای تحصیلی در
سـه قسـط بـه حسـاب دانشـگاه
واریز میشـود و براسـاس مقررات
دانشـگاه در اختیـار هسـته قـرار
میگیـرد .همچنین مبلـغ اعتبار
برای فعالیتهـای علمی و تامین
بخشـی از نیازهـای تجهیزاتـی
و اطالعاتـی هسـته و زیـر نظـر
سرپرست هسـته هزینه میشود.
مضـاف بـر اینهـا اعتبـار
هسـته فنـاوری و كارآفرینـی
بـه گروههـای دانشـجویی
بـرای تاسـیس شـرکتی زایشـی
(مطابـق مقررات دانشـگاه) تعلق
مییابـد كـه یکـی از اعضـای
هیئـت مدیـره آن ،دانشـجوی
مشـمول آییننامـه باشـد و
مطابق مقررات مصوب دانشـگاه،
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اخبار داخلی

شـرکت نوپای دانشبنیان ایجاد
کـرده باشـد .یـادآور میشـود
دسـتكم یكی از اعضای هسـته
بایـد از دانشـجویان مشـمول
جایزههـای تحصیلـی در سـال
تحصیلـی جـاری باشـد .مبلـغ و
نحـوه پرداخـت ایـن اعتبـار نیز
ماننـد اعتبـار هسـته پژوهشـی
اسـت.
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نشست هماندیشی برنامه
ملی شـهاب برگزار شد

نشسـت هماندیشـی شـورا 
ی
راهبـردی و کمیتـه علمـی
برنامـهملـیشـهاب بـا حضـور
دکتـر غالمعلـی منتظـر معـاون
برنامهریـزی و نظـارت بنیـاد
ملـی نخبـگان در محـل بنیـاد
ملـی نخبـگان برگـزار شـد .در
ایـن نشسـت منتظـر بـا اشـاره
بـه اینکـه برنامـهملـیشـهاب
در سـال جـاری بهطـور همزمان
بـرای پایههـای چهـارم ،پنجم و
ششـم ابتدایی در حال اجراست،
گفـت« :ایـن برنامـه در 200
منطقـه آمـوزشو پـرورش و در
 32اسـتان کشـور و بـرای حدود
یک میلیـون دانشآمـوز در حال
اجراسـت».
معـاون برنامهریـزی و نظـارت
بنیـاد ملی نخبگان بـا اعالم خبر
شناسـایی دانشآمـوزان پایـه
هفتـم ،تاکیـد کرد« :ایـن جامعه
هـدف بـه دلیـل تعـدد دروس و
بهتبـع آن معلمـان از یکسـو و
شـرایط سـنی و قـرار گرفتـن در
آسـتانه بلـوغ یـا در برخـی موارد
بلوغیافتگـی پیچیدگـی بیشـتر
 32سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج

نسـبت بـه پایههـای چهـارم و
پنجـم و ششـم دارنـد .بنابرایـن
الزم اسـت در ایـن حوزه عملکرد
باکیفیـت و دقت بیشـتری انجام
شود».
الزم بـه ذکـر اسـت دو محـور
چگونگـی هدایـت دانشآمـوزان
پایههای چهارم و پنجم و ششـم
ابتدایـی و همچنیـن چگونگـی
شناسـایی دانشآمـوزان هفتـم
مهمتریـن اهـداف نشسـت
هماندیشـی شـورایراهبـردی و
کمیت ه علمی برنامه ملیشـهاب
بود.
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نشسـت شـورای شناسایی
برگزیـدگان قرآنـی برگـزار
شد

نشسـت شـورای شناسـایی
برگزیـدگان قرآنـی در حوزههای
حفـظ و قرائـت بـا حضـور دکتر
آریا السـتی معاون فرهنگی بنیاد
ملـی نخبـگان و با هدف بررسـی
رونـد و چگونگـی شناسـایی و
حمایـت از برگزیـدگان قرآنی در
دو سـطح سـرآمدان و مستعدان
برتـر در محل بنیاد ملی نخبگان
برگزار شـد.
در ایـن نشسـت آریـا السـتی بـا
اشـاره به جایگاه ویـژه حوزههای
قرآنـی در برنامهریزیهـا و
فعالیتهـای بنیاد ملـی نخبگان
گفـت« :از همـان سـالهای
ابتدایی تأسـیس بنیاد ،شناسایی
و حمایت از نخبگان و مسـتعدان
برتـر ایـن حـوزه مـورد توجـه و
تأکیـد قرار داشـته اسـت .بر این
اسـاس پـس از جلسـات متعـدد

بـا کارشناسـان و صاحبنظـران
حوزههـای قرآنـی ،آییننامـه
شناسـایی و پشـتیبانی از
برگزیـدگان قرآنـی در دو سـطح
ن برتـر بـه
سـرآمدان و مسـتعدا 
ت امنـای بنیاد ملی
تصویـب هیئ 
نخبگان رسـید و بـرای عملیاتی
شـدن به معاونـت فرهنگی بنیاد
ابلاغ شـد».
السـتی افـزود« :کارگـروه
تخصصـی براسـاس جـدول
امتیازدهـی فعالیتهـای افـراد
را مـورد بررسـی قـرار میدهـد
و کسـانی کـه بیشـترین امتیـاز
را کسـب کردهانـد بـه شـورای
شناسـایی برگزیـدگان قرآنـی
معرفـی میکنـد .پـس از تاییـد
شـورا و امضـای رئیـس بنیـاد
ملـی نخبـگان ،ارائـه جوایـز و
پشـتیبانیها از برگزیـدگان آغاز
میشـود».
در ادامـه هـر یـک از اعضا نظرات
خـود را پیرامـون چگونگـی
شناسـایی و حمایـت بهتـر از
برگزیـدگان قرآنـی بـا توجـه
بـه مقتضیـات ایـن حـوزه ارائـه
کردنـد.
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مراسـم بزرگداشـت «دکتر
رضـا شـعبانی» برگزار شـد

مراسـم بزرگداشـت «دکتـر رضا
شـعبانی» بـا حضـور محمـود
واعظـی وزیر ارتباطـات و فناوری
اطالعـات ،سـید حمیـد طهائـی
اسـتاندار البـرز همزمـان بـا
گرامیداشـت هفتـه پژوهـش در
کـرج برگـزار شـد.

در این مراسـم دکتر رضا شعبانی
چهره ماندگار علمی ضمن تشکر
از اقدامـات علمـی انجـامشـده
در دولـت ،تاریـخ را شناسـنامه
ملتهـا دانسـت و گفـت« :تاریخ
و پیشـینه ایـران در همـه جهان
بینظیـر اسـت .ایرانیـان چنـد
صد سـال ابرقدرت جهـان بودند،
امـا در همـان زمـان جهـان را بـا
ت انسـانی اداره
کرامتنفس و عز 
کردنـد .ایران کشـوری اسـت که
از ابتـدای تاریـخ تاکنـون بـوده و
هست».
اسـتاد سـابق دانشـگاه کمبریـج
انگلسـتان بـه نقـش تأثیرگـذار
بانـوان در تاریخ پربار ایران اشـاره
کـرد و گفـت« :بیشـک در کنار
یگانهپرسـتی ،شـخصیت ممتـاز
بانـوان ایرانـی بـود کـه در طـول
تاریـخ مـردان ایـن سـرزمین را
تربیـت کردهانـد».
در پایـان ایـن مراسـم ،جعفـر
جهانپنـاه رئیس بنیـاد نخبگان
اسـتان البرز با اهـدای ارجنامهای
از سـوی دکتر سـورنا سـتاری از
دکتـر رضا شـعبانی تقدیـر کرد.
دکتـر شـعبانی متولـد پنجـم
خـرداد  1317در روسـتای
صمغآبـاد طالقـان اسـت .وی
اسـتادتمام و پژوهشگر برتر تاریخ
در دانشـگاه شـهید بهشـتی و
دانشـگاه کمبریج انگلستان است
کـه در سـال  ۱۳۸۹بـه عنـوان
چهـره مانـدگار تاریـخ ایـران
انتخـاب شـد.

فنآوردفرصتیبرایمعرفیافرادمستعدبهجامعهاست

اختتامیه سومین دوره مجموعه رقابتهای تخصصی مهارتسنجی
فنآورد با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی در دانشگاه شریف برگزار شد.
محمود سعادت فومنی قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان در مراسم
اختتامیه سومین دوره رقابتهای فنآورد که در دانشگاه صنعتی
شریف برگزار شد ،این رقابتها را فرصتی برای معرفی افراد مستعد
جامعه دانست و گفت« :شش هزار شرکتکننده در این رقابت شرکت
کردند که تعداد محدودی بهعنوان برگزیده انتخاب میشوند ،اما شاید
برنده واقعی افرادی باشند که جایزهای دریافت نمیکنند».
وی درباره رقابتهای فنآورد گفت« :مجموعه رقابتهای فنآورد
رویدادی است که با سنجش تخصصی مهارت افراد نیروی انسانی
مستعد در هر حوزه را شناسایی میکند .قطعا شرکتکنندگان در
این رویداد نسبت به مراحل قبلی زندگی خود پختهتر میشوند و در
سالهای بعد میتوانند در جایگاهی قرار گیرند که به سایر افراد حاضر
و مستعد در این رقابتها کمک کنند تا افرادی تاثیرگذار برای کشور
باشند».
قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این رقابتها پلی برای
معرفی افراد مستعد به حوزه کار و صنعت است ،بیان کرد« :شرکت در
این رقابتها مسیری برای کسب تجربه افراد است تا در این مسیر به
پختگیالزمبرسند».
به گفته محمدحسین قمری ،دبیر مجموعه رقابتهای تخصصی
مهارتسنجی فنآورد ،سومین دوره رقابتهای تخصصی فنآورد با
مشارکت ده هزار و پانصد متخصص و عالقهمند حوزه علم و فناوری
آبان ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و پانصد نفر از
برترین شرکتکنندگان به مرحله حضوری دعوت شدند تا در چالشی
واقعی ،مهارتهای خود را پیرامون مسائل واقعی کشور محک بزنند.
این دوره مسابقات در هفت زمینه برنامهنویسی کامپیوتر ،گرافیک،
دادهکاوی ،برنامهنویسی موبایل ،مهندسی برق ،معماری و OSINT
رقابت صورت گرفت.
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ین
حس� پورفرزانه در گفتوگو ب� رسآمد

گفتوگو

انحصار مانع رشد
و بالندگی میشود
 مهرآسا عباسنژاد 
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دکتر حسین پورفرزانه
استاد دانشگاه شریف
است و رئیس کمیته موتور
ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانشبنیان هوایی
و هوانوردی معاونت علمی.
به مناسبت روز جهانی
هواپیمایی به سراغ او
رفتیم تا به سوالهای ما
درباره وضعیت کشور در
حوزه موتورهای هوایی،
پیشرفتهای ایران در این
زمینه و مسیری که برای
رسیدن به کیفیت جهانی
باید طی کنیم ،پاسخ دهد.
دکتر پورفرزانه میگوید:
بدنه دولت باید بپذیرد
که شرکتهای خصوصی
صنعت هوانوردی همانند
خودروسازی بتوانند
از بدنه دولتی خارج
شوند .به اعتقاد او این
راهی است که صنعت
هوایی کشور را به رشد
و بالندگی میرساند.

جنابآقایدکترپورفرزانه،لطفادربارهوضعیتکشوردرحوزه
موتورهای هوایی توضیح دهید و وضعیت ما را با دنیا مقایسه
کنید تا معلوم شود وضعیت ما چگونه است و چه کارهایی باید
انجامدهیمکهبهسطحجهانیبرسیم؟
در ابتدا من ناچار هستم مقداری بیشتر این موضوع را توضیح بدهم .در
صنعت هوایی ایران دو رویکرد وجود داشته است .یک دیدگاه برگرفته
از صنعت هوایی قبل از انقالب بوده که در اصل این رویکرد برگرفته
از تعمیرات بوده است .یعنی میخواستند ما را بهعنوان یک تعمیرکار
حرفهای در صنعت موتور هوایی تربیت کنند .زمانی که ما را در این حوزه
تربیت کردند ،تجهیزات متناسب با این حوزه را هم به ایران منتقل کردند
که نتیجه آن سازمان صنایع هوایی (صها) شد .این یک رویکرد بوده
است .بعد از انقالب تکنسینهای دورهدیده با رویکرد تعمیرات ،سرآمد
کل صنعت هوایی در حوزه موتور بودند و اعتقادشان این بود که کسی
به اندازه ما هواپیما و موتور آن را نمیشناسد و اگر کسی میخواهد
در این حوزه کار کند ،باید نزد ما آموزش ببیند ،درصورتیکه این نگاه،
یک نگاه زیربنایی به صنعت هوایی و موتور هواپیما نیست .چراکه فرایند
تعمیرکار خوب شدن با فرایند موتوردانشدن فرق میکند .یک رویکرد
دیگر در صنعت موشکی ما وجود داشت .در صنایع موشکی ما بسیار
معمولی بودیم که حتی اطالعات اولیه این حوزه را هم نداشتیم .درنتیجه
افرادی که تازه فارغالتحصیل شده بودند ،به این عرصه ورود پیدا کردند.
درواقعزیرساختهایصنعتهوافضایکشوربهلحاظدانشیبایدایجاد
میگردید .در این حوزه ما اصال ایرودینامیک ،دینامیک پرواز و موتور را
بلد نبودیم ،ولی رفتیم و یاد گرفتیم .تا جایی پیش رفتیم که درنهایت
توانستیم باالخره تمام زیرساختهای الزم برای ساخت یک موشک را
فراهم کنیم و طبیعتا وقتی زیرساختهای ساخت را ایجاد کرده بودیم،
دیگر تعمیراتش را هم مسلط بودیم .برای نمونه زمانی که وارد این حوزه
شدیم ،باید همه نیازهای موشکی خود را برطرف میکردیم .باید موتور
توربینی روی موشک میبستیم و براساس همین ضرورتها بوده که
خودم حتی ناچار شدم دکترای خودم را توربین گاز بخوانم و توربوجت
خواندم .تز دکترای من شش سال و نیم طول کشید ،چراکه من در این
زمان یک موتور جت ساختم و یک آزمایشگاه توربین گاز در دانشگاه
صنعتی شریف تاسیس کردم .در این حوزه دانشجو گرفتیم و حتی من
تمرکزم در تدریس را روی همین درس قرار دادم .به این دلیل که نیروی
انسانی تربیتشده ما در حوزه توربین گازی بسیار محدود است .ابزارآالت
موردنیازمانبرایتستموتورتوربینگازبسیارمحدوداست.دانشمندان
متبحر در زمینه توربین گاز خیلی کم داریم .متونی که مبانی طراحی
توربین گاز را منتشر کرده باشند ،به تعداد بسیار محدودی داریم ،چراکه
متون مربوط به توربین گاز منتشر نمیشوند و ما باید همه این متون را
خودمان تولید کنیم .مانند همان کاری که ما در حوزه موشکی انجام
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دادیم .بیش از  15سال است که تمرکز خود من روی
موتور توربین گاز است و تمام تالشم این است که اولین
سری کتابهایم بیرون بیاید تا ببینیم مبانی طراحی
توربوجت چیست .البته ناگفته نماند که در کتابها
مبانی طراحی گفته شده است ،مثال برای طراحی
کمپرسور  60هزار کتاب وجود دارد ،لکن کتابها اعداد
کلیدی طراحی کمپرسور را نگفتهاند ،چراکه اینها
درواقع پتنت شرکتها هستند که البته ما در بعضی
فیلدهاایجادکردهایم.
 مثال فکر میکنید علت اینکه ما مسابقه موتور
را تشکیل دادیم ،چه بوده است؟ اینکه ما 22تیم
را که در حدود  170،180نفر هستند ،درگیر کنیم
و هر کس هر دانشی را که دارد ،پیادهسازی کند
و شروع کنیم به پرورش دادن تیمها ،و این تیمها
کمکمرشدمیکنند.
در کمیته موتور یکی از کارهایی که انجام دادیم ،این بود
که گفتیم هر کس هر ایدهای در زمینه طراحی و ساخت
یک موتور دارد ،اینجا مصوب کنیم و در زمینه بودجه
هم بهشان کمک میکنیم تا بتوانند موتورشان را تولید
کنند .اگر کسی در مورد روشهای ساخت یا متریال
مورد استفاده ایدهای دارد ،بیاورد.
پس اگر بخواهیم یک مروری کنیم ،تا االن گفتیم
که برای توسعه صنعت توربینی با چه موانعی روبهرو
بودهایم؟ همچنین نگرش جدیدی را که نسبت به
مسئله توسعه موتورهای توربینی و موتورهای هوایی
داریم ،گفتیم .در این نگرش جدید ما دیگر دنبال اینکه
پشتسدتعمیراتبمانیم،نیستیم،بلکهاالنمابهدنبال
طراحیهستیموبههمیندلیلابتدابایدمبانیطراحی
را یاد بگیریم .ایدهپردازی ،طراحی ،ساخت نمونه ،تست
اجزا ،تست کل مجموعه و تولید انبوه ،کل این جریان را
باید طی کنیم .برداشت من این است که با این سرعتی
که داریم به سمت جلو میرویم ،زود میتوانیم به جواب
برسیم.
 پس از نظر شما سرعت پیشروی ما در حال
حاضرمناسباست؟
بله .یعنی با این فضایی که معاونت علمی و فناوری ،برای
ستاد هوایی و هوانوردی فراهم کرده است و فضایی که
برای کمیته موتور فراهم گردیده ،ازجمله حمایتهای
ویژه دکتر منطقی ،برداشت من این است که ما با سرعت
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نسبتاخوبیداریمبهجلوحرکتمیکنیم.مامسیرهایی
رامیانبرمیزنیم.مثالدرموردبعضیموتورهایکوچک
اقدام به مهندسی معکوس کردهایم ،پس یک رویکرد ما
برای کسب دانش ،مهندسی معکوس بوده است .یک
رویکرد دیگرمان این بود که موتورهای سبک را خودمان
طراحیکنیم.رویکرددیگردرموردمورتورهایسنگین
بهروز این بود که بتوانیم انتقال تکنولوژی انجام دهیم و
این موضوعی است که اخیرا اتفاق افتاده و این منجر به
تکمیلزنجیرهمامیشود.پسیکرویکردمامهندسی
معکوس،یکیطراحیموتورهایسبکودیگریانتقال
تکنولوژی موتورهای سنگین است .و این باعث میشود
بدنه ما ،بدنه بسیار قویای بشود .در این مسیر ما ناچار
بودیم نقشه راه را دربیاوریم و نقشه راه را درآوردیم و سند
دستیابی را تدوین کردیم .براساس سند دستیابی
تدوینشده منابع کشور را شناسایی کردیم ،قابلیتهای
موجود در یکایک دانشگاهها و صنایع را بررسی کردیم.
پس اگر بخواهیم به صورت خالصه بگوییم ،برای
جهش در صنعت توربینی چند کار باید انجام دهیم.
یکی ایجاد دفاتر طراحی خصوصی موتور هوایی است
که ما باید تعداد زیادی دفاتر طراحی خصوصی را ایجاد
کنیم .تا االن بخش دولتی این حوزه را محصور کرده
بود ،ولی ما باید اجازه دهیم شرکتهای خصوصی این
دفاتر را طراحی و تاسیس کنند .باید کمک کنیم مراکز
آزمایشگاهی اجزا به شکل خصوصی توسعه پیدا کنند.
مثال شخص بتواند یک شرکت پمپسازی راه بیندازد،
تستر پمپ را راه بیندازد و پس از آن هر زمانی که
ما میخواهیم یک موتور طراحی کنیم ،یک اسپک
بفرستیم و او پمپ روغن را طراحی کند و تستش کند
و به ما تحویل دهد .مثال برای تست مبدل حرارتی ما
در حال حاضر شرکتی نداریم که مبدلساز باشد و مدل
حرارتی کالس هوایی داشته باشد.
 ولی طبق فرمایشات شما توان ایجادش را
داریم.
بله ،توان ایجادش را داریم .ما فقط باید اقدام کنیم که
دفاتر طراحی خصوصی ایجاد شوند و حمایتشان کنیم.
تا هستههای طراحی موتور شروع کنند به خوراک
دادن به این دفاتر طراحی اجزا و آنها تسترهایشان را
در دل خودشان ایجاد کنند ،پتنتهای طراحیشان را
ایجاد کنند و درنهایت محصوالت ما استخراج شود .این

تکمیل کردن حلقه طراحی است ،مهندسی معکوس
را طراحی کردن است .یک حلقه انتقال تکنولوژی هم
وجود دارد که ما دانش طراحی را تا دهه  90داریم،
ولی از دهه  90به بعد دنیا در زمینه موتور توربینی یک
جهش کرده است و به همین دلیل ما باید این گپ
را با یک انتقال تکنولوژی حرفهای از یک شرکت قوی
از بین ببریم و این رویکردی است که در حال حاضر
به این حلقه اضافه کردهایم .ما در این انتقال تکنولوژی
شرکتهای بزرگ مانند مپنا و  OTCرا درگیر کردهایم.
 پس از نظر شما ،با وجود تمامی موانعی که در
گذشته وجود داشته است ،ما در حال حاضر توان
رسیدن به سطح جهانی را در جامعه داریم؟
بله.
 برای استفاده از توان موجود به جز معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،کدام ارگانها
میتوانندکمککنند؟
باید وزارت دفاع دفاتر طراحی خصوصی را در کنار
خودش تحمل کند .گاهی انحصار بعضی چیزها مانع
رشد و بالندگی آنها میشود .بدنه دولت باید بپذیرد که
این شرکتهای خصوصی همانند خودروسازی بتوانند
از بدنه دولتی خارج شوند .مثال در خودروسازی اگر
تولید خودرو منحصر به ایرانخودرو بود و ایرانخودرو
یداد ،نمیتوانست با این
زنجیره تامینش را گسترش نم 
تیراژ خودرو تولید کند .پس الزم است که برای صنعت
هوایی و موتورمان دفاتر طراحی ایجاد شوند و ما بتوانیم
تولید قطعاتمان را کامال برونسپاری کنیم و دولت فقط
تصدیگری اینها را بکند.
درحوزهفعالیتشماوضعیتدانشگاههاچگونه
است؟ازنظرشمانیرویانسانیتربیتشدهدراین
حوزه تا چه حد کارایی دارند و توانمند هستند؟
همانطور که گفتم ،من برای انجام تز دکترایم مجبور
شدم خودم تست استند موتور تاسیس کنم و سه سال
وقت من صرف این شد که یک آزمایشگاه موتور در
دانشگاه شریف تاسیس کنم .ولی این جریان مربوط به
سال  80است که من این کارها را انجام دادم و قطعا
امروزههردانشجویینمیتواندچنینکاریراانجامدهد.
ما برای اینکه بخواهیم این صنعت را توسعه دهیم ،باید
دانشگاههایمان را مجهز به آزمایشگاهها کنیم .مثال من
برای اینکه موتور را به دانشجویانم نشان بدهم ،یک

موتور کوچک شخصی خریدم .ما باید این امکانات را
در دانشگاههایمان شارژ کنیم و از دانشگاهها بخواهیم
که بخشی از بودجهشان را صرف تجهیز کردن حوزه
موتور کنند .در حال حاضر ،ضعیفترین حوزه صنعت
هوایی ،زنجیره موتور ماست .ولی االن درسهای خوبی
در دانشگاه ارائه میشود و خوب است که اینها با بحث
موتورهای توربینی ترکیب شود .مثال من در یک سال
 13پایاننامه را در حوزه موتور در مقاطع لیسانس ،فوق
لیسانس و دکترا راهبری میکنم .چنانچه هر استادی
در این حوزه همین تعداد پایاننامه را بگیرد و اگر هر
سال  10تا از اینها به بدنه کشور وارد شوند ،بعد از
مدتی تجمعی از آدمهای متبحر در حوزه موتور هوایی
خواهیمداشت.
 البته در صورتی که این نیروی انسانی از کشور
نروند...
ک صنعت آن
در تمام دنیا آدمهای موتوری ،شماره ی 
کشور هستند ،زیرا موتور محرک صنعت آنجاست،
برق ،هوافضا ،کشتی ،خودرو و ...آن کشور وابسته به آن
است .در کشور ما این باید اصالح شود .مثال زیمنس
االن مدیر توربین گاز جذب میکند که مینیمم
حقوقش 15000یورو است .ولی ما اصال چنین اسکیل
حقوقی نداریم .زمانی که زیمنس ایران تاسیس شد،
بیش از  15یا  16نفر از مپنا رفتند به زیمنس .مینیمم
حقوقشان هم چهار ،پنج هزار یوروست و تازه شرکت
مپنا که حقوقش هم خوب است و حتی طوری شد که
بین مپنا و زیمنس قرار گذاشتند که نیروهای همدیگر
رانگیرند!
 آقای دکتر ،شما بهعنوان بهترین راه چه
پیشنهادی دارید که بتوانیم نیروی انسانی را نگه
داریم؟
تنها مسئله پول نیست .اگر زمینه فعالیت فراهم
باشد ،این مشکل حل میشود .زمینه فعالیت هم
زمانی فراهم میشود که شرکتهای خصوصی تکثیر
شوند .اگر تنها محل جذب این دانشجویان وزارت
دفاع باشد ،و در شرایطی که ورود به وزارت دفاع
بسیار مشکل است ،در حوزه موتور رشدی نخواهیم
داشت .باید شرکتهای خصوصیمان تکثیر شوند تا
فارغالتحصیالن را جذب کنند و دفاتر طراحی رشد
کنند و قوی و قویتر شوند.
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در�ره ظرفیتهای بز�ن فاریس
ب� حممداکظم اکظیم ،شاعر افغان ،ب
گفتوگو

زبان مادر علوم است
 نعمیه جاویدی 
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شاعر ،مولف ،منتقد ادبی و
ویراستار است ،اما بیش از همه
به شعرهای شیوا و دلنشینی
که سروده است ،مشهور شده.
مثنوی «بازگشت» او در دهه
 70نامش را برای عالقهمندان به
شعر و ادب آوازه کرد .مقاالت
ادبی ،نگاهی به وضعیت زبان در
شعر شاعران نامداری همچون
بیدل دهلوی ،دست به قلمی
در حوزه مطبوعات و دهها نقد
ادبی تاملبرانگیز ،کاظمی را
بهعنوان شاعری معرفی کرد که
دغدغههای ادبی و پژوهشیاش
پابهپای درخشش او در شعر،
جدی هستند .بیدلپژوهی او،
تحقیق و نگارش کتابهایی درباره
ادبیات افغانستان و مهارت او در
ویراستاری کتابهای ادبی ،اگرچه
بخشی از تالشها و تواناییهای او
به شمار میرود ،اما این روزها نام
محمدکاظم کاظمی برای بسیاری
با کتاب شعر «شمشیر و جغرافیا»
گره خورده است .گفتوگویی
که میخوانید ،به بیان دیدگاه
کاظمی درباره زبان فارسی و
ظرفیتهای آن پرداخته است.

 یکــی از ویژگیهایــی کــه بــرای
بررســی ظرفیتهــای زبــان فارســی
در گذشــته بــا امــروز بیــان میشــود،
ایــن اســت کــه زبــان مــا مثــل
گذشــته ،زبــان علــم و دانــش نیســت
و در ایــن زمینــه دچــار نقــص شــده
اســت .شــما در اینبــاره چــه نظــری
داریــد ،قصــور از ماســت؟
پاســخ کامــل و همهجانبــه بــه ایــن پرســش،
تــا حــدی از حــوزه اطالعــات مــن خــارج
اســت .بااینحــال از منظــر ادبیــات ،شــعر و
جنبههــای ادبــی میتوانــم پاســخگو باشــم.
اینکــه بخواهیــم بگوییــم زبــان مــا ظرفیــت
و توانایــی علمــی دارد یــا نــه؟ یــا اینکــه
ضعــف زبــان مــا در حــوزه علــم و دانــش بــه
ذات زبــان برمیگــردد یــا پــای قصــور مــا در
میــان اســت ،نیــاز بــه بررســی دقیقتــری
دارد .بااینحــال میتــوان گفــت زبــان مــا بــا
توجــه بــه ماهیــت و تواناییهــای ذاتــیاش،
قابلیــت ترکیــب واژههــا ،واژهســازی و ســاخت
کلمــات جدیــد را دارد .ایــن ظرفیــت زبانــی
بیانگــر ایــن اســت کــه اگــر در گذشــته
زبــان مــا قابلیــت زبــان علــم بــودن را
داشــته ،اکنــون هــم میتوانــد داشــته باشــد.
اینکــه زبــان چــه در زمینــه علــم و دانــش،
چــه مفاهیــم ادبــی ،از اوج خــود دور مانــده
و دچــار آســیب شــده ،یــک مقــدار قصــور
از ماســت .زبــان در طــول تاریــخ تحــت
تاثیــر شــرایط دورههــای مختلــف تاریخــی
و سلســلههای مختلــف قــرار گرفتــه اســت.
ظرفیتهــای علمــی زبــان مــا پیــش از
مغــول ،قــرن پنــج و شــش هجــری شمســی
بســیار رشــد یافتــه بــود .دانشــمندان بســیاری
داشــتیم .کتابهــای علمــی بهجامانــده از
آن دوره گــواه ایــن گفتــه اســت .آن دوران
متــون ادبــی فاخــر و ارزشــمندی هــم
داشــتیم .امــا پــس از مغولهــا اتفاقــات
ناخوشــایندی بــر زبــان رفتــه اســت .بــه مــرور
غلبــه زبــان عربــی و بیگانــه هــم فارســی را
سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج 39

بــه حاشــیه رانــد .بهطــور کلــی عوامــل
جانبــی و جنبــی همیشــه بــر زبــان موثــر
بــوده اســت .در دورههــای رشــد و شــکوفایی
علمــی ،ظرفیتهــای علــم و دانــش بــا
واژگان پیونــد میخــورد و قــدرت آن زبــان
را در قالــب زبــان علــم نشــان م ـیداد .امــروز
بــرای اینکــه زبــان فارســی در عرصــه علــم و
تکنولــوژی حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــد،
بایــد بتــوان نتیجــه آن را در شــکوفایی زبــان
و اصطالحــات علمــی بهوجودآمــده دیــد؛
اینکــه کلمــات علمــی
بومــی داشــته باشــیم.
.
درواقــع اگــر در حــوزه
ما در اواسط علــم و دانــش تولیدکننــده
دوره غزنویها و خــاق باشــیم،
دانشمندانی واژهســازی بیشــتری هــم
مانند ابنسینا ،خواهیــم داشــت .درواقــع
ناصرخسرو و ...هــر زبــان ســایهای از
داشتیم .در واقعیتهــا و بیانکننــده
دورههای مختلف پدیدههــای موجــود در آن
دانشگاههای مهم جامعــه اســت.
جهان اسالم را  برخـی زبانپژوهـان
ساختیم که دوره و کارشناسـان معتقدند
دانشوریهای ما بسـیاری از زبانهـای
بود .مغولها اما دنیـا ،پویایـی و تنـوع
با تهاجم خود به واژگانی خـود را مرهون
این توان ادبی ،زبـان فارسـی هسـتند
علمی و فرهنگی و آن را جـزو زبانهـای
لطمهها زدند مـادر و اثرگـذار
میداننـد .شـما موافـق
هسـتید ؟
زبـان پیوسـته دادوسـتدهای خـود را دارد.
بااینحـال آنچـه بـر زبـان تاثیـر میگـذارد،
عوامـل و منشـأهای مخلتفـی دارد .امـا
زبـان فارسـی بـه دلیـل ظرفیتهایـی کـه
دارد و دوران اوج و شـکوهی کـه پشـت سـر
گذاشـته ،زبانـی موثـر بـوده اسـت .همانطـور
کـه واژههـای زبانهـای دیگـر امـروز بـه دایره
واژگانی ما افزوده شـده اسـت ،از زبان فارسـی
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هـم واژههایـی بـه دیگـر زبانهـا وارد شـده.
 چــه عاملــی ســبب شــده جایــگاه
زبــان مــا در حــوزه علــم و دانــش
دچــار آســیب شــود؟
بــرای کشــورهایی کــه در حــوزه جغرافیایــی
حملــه مغولهــا قــرار داشــتند ،جنگهــا
و ســختیهایی کــه در حملــه مغــول
اتفــاق افتــاد ،تــا حــد بســیاری زبــان مــا را
تحــت تاثیــر قــرار داد ،یــا اســتبداد حاکــم،
درگیریهــا ،فرقههــا و اســتبداد مذهبــی
دوران ســلجوقی ،ســختگیری و تنگنظــری
خوارزمشــاهی و عباســیان را تجربــه
میکردنــد .چنیــن وضعیتــی دانشــمندان
را میرانــد .بعــد هــم کــه پــای اســتعمار
و قدرتهــای اســتعمارگر بــه میــان آمــد،
فرهنــگ و زبــان مــا تحــت تاثیــر و آمــاج
بالهــای بیرونــی و داخلــی قــرار میگرفــت.
تاثیــرات مخــرب بــر زبــان فارســی از زمــان
مغــول شــروع شــد .دوره ســلجوقی و انحطــاط
فکــری آن دوران ،قشــریگری و تعصــب
تاثیــر نامطلوبــی گذاشــت.
مــا در اواســط دوره غزنویهــا دانشــمندانی
ماننــد ابنســینا ،ناصرخســرو و ...داشــتیم .در
دورههــای مختلــف دانشــگاههای مهــم جهــان
اســام را ســاختیم کــه دوره دانشوریهــای
مــا بــود .مغولهــا امــا بــا تهاجــم خــود
بــه ایــن تــوان ادبــی ،علمــی و فرهنگــی
لطمههــا زدنــد .بعــد از تیمــور هــم ضربــه
نهایــی را زمانــی خوردیــم کــه ســه قــدرت
اصلــی منطقــه ،صفویــان در ایــران ،بابریهــا
در هندوســتان و عثمانیهــا در ترکیــه بــا
یکدیگــر در جنــگ بودنــد .زبــان فارســی بــه
نوعــی روی آســایش از دســت داد ،تــا اینکــه
بــه دوره قاجــار رســیدیم و کمکــم توجههــا
بــه زبــان فارســی معطــوف شــد.
 متــون ادبــی کهــن را در حــوزه شــعر
توانمندتــر میدانیــد ،یــا نثــر کهــن
مــا حرفهــای بیشــتری بــرای گفتــن
دارد و از ظرفیتهــای زبــان فارســی

بیشــتر بهرهمنــد شــده؟ مصادیقــی
بــرای بیــان نظرتــان بفرماییــد.
در ادبیــات کهــن مــا ،گرایــش بــه زمینههــای
اجتماعــی ،فکــری و هنــری در شــعر بیشــتر
بــود و ایــن ارتباطــی بــه عاشــقانه یــا عارفانــه
بــودن شــعر نــدارد .زمینههــای اجتماعــی
در قصایــد شــاعر نــامدار ،ســنایی ،دلنشــین
میشــود .خاقانــی بــه ســبب تخیــل نیرومنــد
و هنرمنــدی در اســتفاده بجــا از واژگان در
شــعر ،اشــعاری خواندنــی دارد .مــن 25
ســال شــعرهای بیــدل دهلــوی را خوانــدهام.
بارهــا اشــعارش را دوره کــردهام .بیــدل
ماننــد ســعدی یــا فردوســی
در زمینــه اســتفاده از
ظرفیتهــای زبــان فارســی
و بهرهمنــدی هنرمندانــه
از واژگان فارســی معــروف
نبــود .آنچــه بیــدل و
اشــعارش را معــروف کــرده
اســت ،از نظــر مــن ،تخیــل
خالقانــه و احســاس در
شــعرهای او بــه شــمار
مــیرود .در شــعر او تخیــل
بیــدار و زنــده اســت .اشــعار
جامــی ،شــاعر قــرن نهــم
هــم بــه تقلیــد و تکــرار
معــروف اســت.
بااینحـال لزومـا هر شـاعری
نویسـنده خوبـی هـم نبـوده .شـاید بـه ایـن
دلیـل که ظرفیتهای زبان فارسـی در شـعر و
نثـر ،متفاوت اسـت و اسـتفاده از هرکـدام نیاز
بـه توانمنـدی ویـژهای دارد .برای مثـال هرچه
شـعر بیـدل عالی اسـت ،نثر او برعکـس .بیدل
نثـری متکلـف و پیچیـده دارد کـه گاه شـفاف
نیسـت .نثـر مطلـوب از نظـر من تاریـخ بیهقی
اسـت .نثری کـه خواننـده با آن لـذت خواندن
آثـار ادبی زبان فارسـی را تجربـه میکند .قوت
نویسـندگی ،اسـتواری کالم ،بالغت ،فصاحت و
شـیرینی خـود را دارد و گلسـتان سـعدی هـم

کـه جـای خـود دارد .از دیگـر متـون ارزنـده
میتوانـم بـه «اسـرارالتوحید» اشـاره کنـم که
بـه سـادگی و شـیوایی معـروف اسـت .هرچـه
در شـعر ،پیچیدگـی و ظرافـت بیـان جذابیـت
دارد ،ایهـام ،تشـبیه ،اسـتعاره ،صنعـت ادبـی
در نثـر سـودمندی کمتـری دارد .نقطـه اوج
و مطلوبیـت نثـر ،بیگـره و شـفاف بـودن آن
اسـت .مـن آنقـدر کـه شـعر خوانـدهام ،نثـر
نخوانـدهام .امـا همیـن را بگویـم کـه نثرهـای
متکلـف و دشـوار ماننـد «کلیلـه و دمنـه» یـا
«تاریـخ جهانگشـای جوینـی» آنچنانکـه
بایـد ،امـروز برای فارسـیزبانان جذاب نیسـت.

بیشـتر ،افـرادی آنهـا را مطالعـه میکنند که
قصـد تحقیـق و پژوهـش دارند.
 ایــن روزهــا گویــی زبــان و ادب
فارســی انــواع مختلــف دارد .مــردم در
فضــای مجــازی ادبیــات ویــژه خــود را
دارنــد .در محــاوره ســبکی دیگــر را
اســتفاده میکننــد و بهنــدرت هــم از
لحــن کتابــی بــرای محــاوره و مکاتبــه
اســتفاده میکننــد .ســبب ایــن تنــوع
چیســت؟
در اینجـا دو ضعـف هولنـاک داریـم .اولیـن
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ضعـف ،ضعـف آمـوزش اسـت .ادبیاتـی کـه
در مـدارس مـا درس میدهنـد ،در مواقعـی
ناکارآمـد اسـت .ادبیات فرزندان مـا در محاوره
و فضـای مجـازی متفـاوت از متـون درسـی
اسـت .گویـی در دو فضـای کاملا متفـاوت از
هـم زندگـی میکننـد .بیـن ادبیـات کاربردی
زندگـی مـا و متـون آموزشـی مـدارس ،فاصله
افتـاده .تنهـا راه چـاره ،بهبـود متـون درسـی
اسـت .ایـن شـیوه آمـوزش زبـان فارسـی،
کـودک را از ادبیات گریـزان میکند .در چنین
حالتـی ،ادبیـات نهتنهـا بـرای دانشآمـوز
لذتبخش نیسـت ،کـه مدام حـرص میخورد.
دانشآمـوز در درس ریاضـی ،فیزیـک یـا
شـیمی قویتـر از ادبیـات اسـت .ایـن موضوع
پیامـد بـدی دارد؛ کمدانشـی .چطـور میتـوان
انتظار داشـت کسـی کـه از مادر علـوم ،زبان و
ادب فارسـی ،کـه عامل اصلـی انتقـال مفاهیم
و ارتبـاط اسـت ،فاصلـه میگیـرد و خطاهـای
ویرایشـی و امالیـی دارد ،بـه مـرور در دیگـر
علـوم و رشـتهها هـم آسـیب نبینـد .بـه نظـر
مـن متون آموزشـی مـا خیلی کارآمد نیسـت.
مثلا در آنهـا تکیـه بسـیار بـر دسـتور زبـان
اسـت .من  30سـال اسـت که شـعر میسرایم.
از سـال  1361تاکنـون در زمینه ادب فارسـی
مطالعـات جدی داشـتهام ،ویراسـتاری کردهام،
امـا آنچـه در ایـن ایـام بـرای سـرودن شـعر
چنـدان بـه آن نیازمنـد نبـودهام ،دسـتور زبان
اسـت .متاسـفانه زبـان فارسـی در کتابهـای
درسـی مـا جنبـه بالغـی و زیباییشناسـی
نـدارد و خشـک و مقرراتـی اسـت.
 و مــورد دومــی کــه مــورد نظرتــان
بــود ،کــدام اســت؟
بلــه .دومیــن مــورد نظــام رســانهای مــا بــه
شــمار مــیرود .میتوانــم بگویــم زبــان
رســانههای مــا ،رســمی و کامــا خشــک
اســت .در حــوزه کتــاب هــم تــا حــدی
چنیــن هســتیم .گاهــی واژههایــی اســتفاده
میکنیــم کــه جایگزینهــای ســادهتری
بــرای آنهــا وجــود دارد.
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بــرای مثــال مینویســیم بــه عمــل آورد،
صــورت پذیرفــت یــا گردهــم آمدنــد کــه
ضرورتــی نــدارد از ایــن نمونههــای متکلــف
اســتفاده کــرد.
 زبــان فارســی امــروز را بینیــاز از
تعامــل بــا دیگــر زبانهــا میدانیــد؟
راهکار شــما بــرای پاالیــش زبــان
فارســی چیســت؟
در پاالیـش زبـان فارسـی بایـد روش میانـه را
انتخـاب کـرد .همانطـور کـه نبایـد از قابلیت،
امکانـات و تنـوع سـاختاری و واژگانـی دیگـر
زبانهـا بیبهـره مانـد ،در عیـن حـال نبایـد
رغبـت داشـته باشـیم کـه کلمههـای بیگانـه
را بـه واژگان معـادل و مناسـب بومـی ترجیـح
دهیـم .بایـد تمایل ما بر فارسینویسـی باشـد.
در فضـای مجـازی مثلا تلگرام سـاختار کامل
کلمـات را ادا کنیـم .از اشتباهنویسـیهای رایج
اسـتفاده نکنیم.
 بــه نظــر میرســد اســتفاده از واژگان
معــادل راهکار مناســبی بــرای پاالیــش
زبــان باشــد .البتــه اگــر آنهــا اقبــال
بــه کار گرفتــه شــدن ،توســط مــردم را
داشــته باشــند.
بلــه .بایــد کتابهــای آموزشــی مــا ادبیــات
صحیــح ،شــیوا و دلنشــین داشــته باشــند.
کتابهــا و رســانههایمان هــم همینطــور.
بایــد دانــش و آگاهــی مــردم را نســبت بــه
زبــان و ادب فارســی بــاال ببریــم .در انتخــاب
واژههــای معــادل بایــد بــه ایــن توجــه کــرد
کــه واژهای مناســب بــه شــمار مــیرود کــه
بیــن مــردم رایــج شــود و کاربــرد داشــته
باشــد .یکــی از کارهایــی کــه میتــوان انجــام
داد ،ایــن اســت کــه مــردم آنقــدر آمــوزش
ببیننــد و نســبت بــه زبــان فارســی آگاه و
دلســوز شــوند ،کــه بهطــور طبیعــی خودشــان
بــرای واژههــای بیگانــه معــادل بســازند .بایــد
بــه ذوق و خالقیــت مــردم در ایــن زمینــه
اعتمــاد و نظــارت کــرد .اگرچــه دشــوار بــه
نظــر میرســد ،امــا ممکــن اســت.

آرشیو

 مریم طاهری 

رشته «مطالعات آرشیوی» در حال حاضر در
بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا تدریس
میشود ،اما این رشته تنها چهار ،پنج سال است
که در دانشگاههای کشورمان دانشجو میپذیرد.
البته تا پیش از این هم در مقطع دکترای رشته
کتابداری ،درسهای مطالعات آرشیوی به عنوان
سرفصل تدریس میشد .دانشگاه الزهرا(س) از
جمله دانشگاههایی است که پذیرای دانشجویان
عالقهمند به تحصیل در این رشته است .جالب
است که با وجود آنکه زمان زیادی از تاسیس
این رشته نمیگذرد ،دانشجویان رشته مطالعات
آرشیوی دست به کار شدهاند و مجله علمی -
دانشجویی آرشیو را راهاندازی کردهاند .این مجله
به صورت فصلنامه منتشر میشود و شماره دهم
آن ،در تابستان سال  95عرضه شده است و نسخه
پیدیاف آن روی آدرس وبالگ این نشریه قرار
دارد.
مدیرمسئول و سردبیر نشریه آرشیو ،فرزانه بهارلو
است و صاحبامتیاز این نشریه انجمن علمی -
دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س) .در
بخش سخن سردبیر آمده است« :یکی از مهمترین
منابع علمی دایرهالمعارفها هستند .دایرهالمعارف
مبین چارچوبها و خطمشیهای حرفهای و آینه
رشد و توسعه علوم و تفکر در جامعه است .وجود
این مرجع در هر رشتهای یاریگر عالقهمندان و
پژوهشگران است .رشته مطالعات آرشیوی در
ایران سابقه کمی دارد .این رشته نیازمند منابع
مرجعی است که پژوهشگران را در عرصه جهانی
یاری دهد .انتشار دایرهالمعارف علوم آرشیوی ،گامی
مهم در عرصه جهانی بوده است .دایرهالمعارف علوم

آرشیوی که نتیجه تالشهای اساتید بزرگ این
رشته در سراسر جهان به سرپرستی دکتر دورانتی
و فرانک است ،در سال  2015توسط انتشارات
رومن و لیتل فیلد منتشر شده است»...
پس از سخن سردبیر مطالبی را با عناوین معرفی
نشریات تخصصی آرشیوهای دیداری  -شنیداری،
آلتمتریکس ،گزیدهای از پایاننامههای رشته آرشیو
(کارشناسی ارشد و دکترا) ،معرفی وبسایت آرشیو
و کتابخانه ملی کانادا ،در جستوجوی ارزش،
فراخوان مقاله همایش «ایران و گرایشهای
تاریخنگاری با تاکید بر نقش اسناد» و فراخوان
همکاری با فصلنامه علمی  -دانشجویی آرشیو
دانشگاه الزهرا(س) خواهید خواند .همکاران
فصلنامه ویژه تابستان  ،95فاطمه خسروی ،الهه
حسینی و راضیه فرشید هستند و ویراستاری این
مجله را زینبالسادات صندید بر عهده دارد .طراح
جلد و صفحهآرا زهرا مرادی است و کارشناس
نشریه زهرا وزیری .
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گفتوگو

توسعه بازار رکن اصلی فعالیت
شرکتهای دانشبنیان است
 المـیرا حسـینـی 
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استان خراسان رضوی یکی
از استانهایی است که در
زمینه فعالیت شرکتهای
دانشبنیان صنعتی پیشرو
است و در این زمینه چیزی
کم از پایتخت ندارد .شرکت
برقگیر توس که در شهر
مقدس مشهد قرار دارد،
یکی از همین شرکتهاست
که در حدود  12سال از
آغاز فعالیتش میگذرد.
محمدعلی یگانهدوست،
مدیرعامل این شرکت،
معتقد است که آنچه
در درجه اول شرکتهای
دانشبنیان به آن نیاز دارند،
سرمایه نیست ،بلکه توسعه
بازار ،توجه به فعالیتهای
بازرگانی و وضع قوانین
کارآمد و تسهیلکننده
از سوی دولتمردان است.
سطرهای پیش رو حاصل
گفتوگو با این مدیرعامل
درباره فعالیت شرکت
برقگیر توس در این چند
سال و مشکالت مدیریت
شرکتهای دانشبنیان و
نیازهای کارآفرینان است.

 شـرکت برقگیـر توس در چـه زمینهای
فعالیـت میکند؟
محصـول دانشبنیانـی کـه مـا در مجموعـه
خـود تولیـد میکنیـم ،وریسـتورهای اکسـید
روی اسـت.
 وریستور چیست؟
وریسـتور یـک مقاومـت کنترلشـده بـا ولتـاژ
اسـت بـه ایـن معنـی کـه بـا کاهـش ولتـاژ،
سـطح عایقـی ایـن قطعـه سـرامیکی تغییـر
میکنـد .اگـر ولتـاژ را بـاال ببریـم ،ایـن قطعـه
سـرامیکی به سـمت هادی بودن مـیرود و اگر
ولتـاژ پایین بیایـد ،قطعه به سـمت عایق بودن
میرود.
 این وریسـتورها در چـه جاهایی کاربرد
دارند؟
چیـزی کـه مـا در حـال حاضـر در حـال تولید
آن هسـتیم ،بـرای شـبکه توزیـع بـرق اسـت.
صاعقـه پدیـدهای اسـت بـا ولتـاژ باال .اگـر این
صاعقـه روی شـبکه بـرق بیفتد ،ولتاژ بهشـدت
بـاال مـیرود و اگـر جلویـش را نگیریـم و آن را
بـه زمیـن منتقـل نکنیـم ،بـه مصرفکنندههـا
آسـیب شـدیدی میزنـد و وسـایل الکتریکـی
را از بیـن میبـرد .بنابرایـن زمانـی کـه ولتـاژ
افزایـش پیـدا میکنـد ،ایـن عایـق مـا تبدیـل
بـه هـادی میشـود و اضافـه ولتـاژ را بـه زمین
منتقـل میکنـد.
 پیـش از اینکه شـما وارد بازار شـوید،
ایـن نیاز چطـور تامین میشـد؟
وریسـتورها در سـالهای گذشـته عمومـا از
اروپـا وارد میشـد و در سـالهای اخیـر هـم
از چیـن .مـا در حـال حاضـر توانسـتهایم 30
تـا  40درصـد بـازار را پوشـش دهیـم ،ولی نیاز
بـه سـرمایهگذاری در زمینـه سـختافزاری و
سـرمایه در گـردش داریم که بازار را در دسـت
بگیر یم .
 بـا توجـه بـه اینکه پیـش از ایـن بازار
در دسـت واردکننـدگان بـود ،چطـور
توانسـتید سـهمی از بازار کسـب کنید؟
چطـور اعتمادسـازی کردیـد؟
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مـا کارمـان را در سـال  83شـروع کردیـم
و تـا سـال  90کـه توانسـتیم وارد بـازار
شـویم ،بهشـدت درگیـر پروسـه اعتمادسـازی
بودیـم .یـک بخشـی از اعتمـادی کـه بـه مـا
شـد ،بهخاطـر زمـان باالیـی اسـت کـه بـرای
گارانتـی محصوالتمـان در نظـر گرفتهایم .مثال
محصـوالت خارجـی دو سـال گارانتـی دارنـد،
ولـی مـا پنـج سـال ضمانـت در نظـر گرفتیـم.
از طرفـی قیمـت محصـوالت مـا هم نسـبت به
خارجیهـا پایینتـر بـود .همچنین سـمینارها،
کالسهـای آموزشـی و توجیهـی متعـددی
گذاشـتیم تـا در آنها توضیـح دهیم یک قطعه
اسـتاندارد بایـد چه ویژگیهایی داشـته باشـد.
قطعههای سـاخت شـرکت را در آزمایشـگاه در
کنـار قطعـات خارجـی تسـت و عملکـرد آنها
را بـا هـم مقایسـه میکردیـم .در اصـل بـرای
اعتمادسـازی فعالیتهایمـان چندجانبـه بـود.
درهرحـال بـا وجـود تمـام ایـن کارهـا ،هفـت
سـال طـول کشـید تـا مطمئـن شـوند چیـزی
کـه مـا دربـاره کیفیـت محصوالتمـان ادعـا
میکنیـم ،واقعیـت دارد و بعـد از آن بـود کـه
بـه مـا اعتمـاد کردند.
 بـا توجـه به اینکـه روند اعتمادسـازی
هفت سـال طول کشـید ،سـرمایه شروع
کار و ادامـه آن را از کجـا آوردید؟
اینطـور نبـود کـه در ایـن سـالها اصلا
درآمـدی نداشـته باشـیم؛ درآمـد داشـتیم،
ولـی سـودی نداشـتیم .در بیزینـس پلنـی که
مـا نوشـته بودیـم ،قـرار بـود در سـه سـال اول
بـه  25درصـد از تولیـد دسـت پیـدا کنیـم و
در سـه سـال دوم 25 ،درصـد دیگـر بـه آن
اضافـه شـود و همینطـور ادامه پیـدا کند تا به
تولیـد صددرصدی برسـیم .از طرفـی چون این
محصـول هایتـک اسـت ،ارزش افزوده بسـیار
باالیـی دارد و بـه همین خاطر بـا وجود فروش
پاییـن ،توانسـت هزینههـا را پوشـش دهـد.
البتـه در سـه سـال و نیـم اول ضعیـف بودیم و
کمکـم اوضاعمـان بهتـر شـد.
اتفاقـی خوبـی کـه بـرای مـا افتـاد ،ایـن بـود
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کـه سـهامداران اولیـه شـرکت ،در اصـل
مصرفکننـده آن محصـول بودنـد و قـرار بـود
سـهامدار شـوند و وقتـی مقـداری از محصـول
شـرکت را خریـداری کردنـد ،سـهام خـود را
واگـذار کننـد .بنابرایـن بعضـی از سـهامداران
مـا مجبـور بودنـد یـک تعـدادی از محصـوالت
را بخرنـد .البتـه این مقـدار خرید چیـزی نبود
کـه هزینههـای مـا را پوشـش دهـد و مـا برای
جبـران آن از وامهـای بانکـی کمـک گرفتیـم.
 تفـاوت کار و مدیریـت یـک شـرکت
دانشبنیـان بـا شـرکت تولیـدی یـا
بازرگانـی معمولـی در چـه چیزهایـی
اسـت؟
اختــاف ایــن دو بیشــتر از هــر چیــز در بخــش
توســعه اســت .مجموعــه تولیــدی معمولــی
هــم در ابتــدای کار یکســری ملزومــات دارد و
شــرکت دانشبنیــان هــم .امــا وقتــی شــرکت
معمولــی ،تکنولــوژی و تجهیــزات مــورد نیــاز
خــود را خریــد ،کار تولیــد را شــروع میکنــد.
ولــی شــرکت دانشبنیــان مــدام بایــد فکــر
توســعه باشــد .مــا در همــان ســال اولــی کــه
کارمــان را شــروع کردیــم ،ســه کارگــر و هفــت
مهنــدس داشــتیم .ایــن بــدان معنــی اســت کــه
در شــرکتهای دانشبنیــان ،هزینــه مربــوط بــه
 R&Dباالســت .ایــن در حالــی اســت کــه ممکن
اســت شــرکت دانشبنیــان در ســال اول کاری
خــود ،اصــا درآمــدی نداشــته باشــد ،ولــی بایــد
بــرای  R&Dهزینــه کنــد تــا بتواند در ســالهای
آینــده حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد.
مثــا مــا در ســه ســال اول روی وریســتورهای
نانــو کار کردیــم .بــه محــض اینکــه در دنیــا
بحــث وریســتورهای نانــو مطــرح شــد ،مــا
هــم تکنولــوژی آن را داشــتیم ،ولــی آن را وارد
بــازار مصــرف نکردیــم ،چــون صرفــه اقتصــادی
نداشــت .بــه محــض اینکــه شــرایط در دنیــا
طــوری شــود کــه اســتفاده از وریســتورهای نانــو
صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد ،مــا دانشــش را
داریــم و آن را وارد بــازار میکنیــم .اگــر چنیــن
کاری را نمیکردیــم و خارجیهــا وریســتورهای

نانــو را یکبــاره وارد بــازار مــا میکردنــد ،تــوان
رقابتــی نداشــتیم و از بــازار حــذف میشــدیم.
یــا مثــا آن زمــان کــه مــا کار روی وریســتورها
را شــروع کردیــم ،اســتفاده از ســرامیک مرســوم
بــود ،ولــی مــا میدانســتیم کــه بایــد بــه ســمت
اســتفاده از ســیلیکون برویــم که رفتیــم .در اصل
در شــرکتهای دانشبنیــان بایــد بابــت پولــی
کــه نداریــد و درآمــدی کــه هنــوز بــه دســت
نیاوردهایــد ،هزینــه کنیــد ،درحالیکــه در
شــرکتهای معمولــی موضــوع بــه ایــن شــکل
نیســت.
از طرفـی در شـرکتهای غیردانشبنیـان ،در
سـال تعـداد باالیـی محصـول تولید میشـود و
ایـن باعـث پایین آمدن هزینه سـربار میشـود.
اینطـوری راحتتـر میتوانیـد رقیـب را کنـار
بگذاریـد .امـا محصـوالت مـا عمومـا یونیـک و
واحـد اسـت و مشـتری خـاص دارد و ممکـن
اسـت از یـک محصـول تنها  10عـدد به فروش
برسـد .شـرکت دانشبنیـان ادبیـات خـاص،
بازرگانـی خاص و مواد اولیـه و تجهیزات خاص
میخواهـد .در حـال حاضـر روی هـر تجهیزی
ک بـار عملیـات
کـه کار میکنیـم ،سـالی یـ 
توسـعه را انجـام میدهیم کـه هزینههـا پایین
بیایـد و دقـت بـاال بـرود .اینهـا در مجمـوع
دغدغـه مدیـر یـک شـرکت دانشبنیان اسـت.
 بـه اعتـراف مدیـران ،یکـی از نـکات
مهـم بـرای شـرکتهای دانشبنیـان
نیـروی انسـانی اسـت .شـما چطـور این
نیـروی انسـانی را انتخـاب میکنیـد و با
چه سـازوکاری آنهـا را در مجموعه خود
راضـی نگـه میداریـد؟
مـا در انتخـاب نیـرو حساسـیت زیـادی داریم.
چـون دائما در حال تحقیق و توسـعه هسـتیم،
نیـروی انسـانی در مجموعـه مـا پـس از یـک
سـال بسـیار توانمنـد میشـود و ایـن موضـوع
سببسـاز بـاال رفتن انتظارهاسـت؛ هـم از نظر
در اختیـار گذاشـتن تجهیـزات و ابـزارآالت
تحقیـق و توسـعه و هـم از نظـر مالـی .ایـن
انتظـارات ممکن اسـت در شـرکت دانشبنیانی

مثـل مـا بهخاطـر شـرایط تحریـم و نداشـتن
صـادرات ،بـرآورده نشـود .بنابرایـن هرکـدام
از ایـن نیروهـا پـس از مدتـی از شـرکت مـا
جـدا شـدند و بعضـی شـرکتهای خودشـان
را تاسـیس کردنـد .مـا دوسـری نیـرو عـوض
کردیم .ولی کسـانی که از شـرکت جدا شـدند،
بعضـی کمکحـال مـا شـدند .مثلا نیرویی که
در بخـش بازرگانـی داشـتیم و خـودش بعـد از
مدتی توانمند شـد و شـرکت بازرگانـی خود را
تاسـیس کرد و بسـیار هـم موفق شـد .در حال
حاضـر مـا کارهـای بازرگانـی شـرکتمان را بـه
ایـن مجموعـه سـپردهایم و در اصـل این بخش
از فعالیـت شـرکت را برونسـپاری کردهایـم
کـه اتفاقـا بـه نفعمـان اسـت .در بحـث فنـی
هـم اوضـاع بـه همیـن شـکل اسـت .بههرحال
افـرادی کـه بـرای مـا کار میکردنـد ،نیـاز بـه
پیشـرفت داشـتند و از مـا جـدا شـدند؛ حاال یا
بـه خارج از کشـور رفتند یا شـرکت خودشـان
را تاسـیس کردنـد.
 تحصیلات خود شـما در چـه زمینهای
ا ست ؟
من مهندسـی بـرق خود را از دانشـگاه شـریف
در سـالهای  67 ،66دریافـت کـردم.
 بـا توجـه بـه اینکـه سـالها تجربـه
کار کارآفرینـی بهخصـوص کارآفرینـی
دانشبنیـان داریـد ،مشـکالت این قشـر
را چـه میدانیـد؟
شـاید خیلیهـا بگویند یک کسـبوکار باید در
مرحلـه اول از نظـر مالـی تامیـن شـود ،امـا به
نظـر مـن اولیـن بحثـی کـه بایـد بـه آن توجه
کـرد ،بـازار و توسـعه بـازار اسـت .اگـر بـازار
داشـته باشـیم و نیازهایی وجود داشـته باشـند
کـه بتوانیم آنهـا را مرتفع کنیـم ،جذب منابع
مالـی مـورد نیـاز چنـدان هـم سـخت نخواهد
بـود .بنابرایـن بر اسـاس تجربهای کـه طی این
سـالها کسـب کـردهام ،توصیـهام به دوسـتان
همکار و دسـتاندرکاران این اسـت کـه از بازار
و توسـعه بـازار مراقبـت کننـد .مثلا بـا وجود
اینکـه طـرح مـا در همـان ابتـدا توانسـت 20
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درصـد بـازار را در اختیـار بگیـرد ،ولـی مـا بـه
توسـعه بـازار و صـادرات فکـر کردیـم .از همان
اول برنامه صادراتی داشـتیم و سـایت سـهزبانه
تاسـیس کردیم ،چون بازار هدف را کشـورهای
حاشـیه خلیج فارس و آفریقایـی در نظر گرفته
ت از
بودیم .تجهیزات آزمایشـگاهی و سرتیفیکی 
خـارج از کشـور گرفتیم و در مناقصات شـرکت
میکردیـم .فقـط سـطح مناقصـات خیلـی باال
بـود و چـون اکثـر سـهامداران مـا دولتـی و
حقوقی بودند ،نتوانسـتند خیلـی ما را همراهی
کننـد .بعـد هم کـه تحریم شـدیم.
آنچـه من روی آن تاکیـد دارم ،ایجاد ابزارهای
توسـعه بـازار در شـرکت اسـت .صـرف اینکـه
دانشـی داشـته باشـیم ،دلیلی بر پولدار شـدن
از ایـن طریـق نیسـت .بایـد بـه ابزارهـای مالی
و بازرگانـی هـم توجـه شـود .نهادهایـی ماننـد
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری
میتواننـد شـرکتها را در ایـن دو حـوزه
توانمنـد کننـد .ایـن توانمنـد کـردن میتوانـد
بـه صـورت ایجـاد کریـدور باشـد ،یا آمـوزش و
مشـاوره بـا افـراد متخصـص و مجـرب در ایـن
زمینههـا.
از طرفی مشـکل دیگری که بعضی شرکتهای
دانشبنیـان دارند ،طراحـی صنعتی محصوالت
آنهاسـت .مثلا مـا میبینیم که ایـن محصول
شـرکتی هایتک اسـت و کیفیت باالیـی دارد،
امـا طراحـی قشـنگی نـدارد .ابـزاری در حـوزه
پزشـکی سـاخته میشـود ،ولی آنقدر طراحی
مـن بیمـار جرئـت
صنعتـی آن بـد اسـت کـه ِ
اسـتفاده کـردن از آن را نـدارم .ایـن هـم جـزو
ابزارهای توسـعه بازار اسـت.
متاسـفانه بعضـی از دوسـتان مـا فکـر میکنند
چـون مسـائل فنـی را بلـد هسـتند ،میتواننـد
همـه کارهـا را خودشـان انجـام دهنـد.
دولـت اینجاهـا میتوانـد کمـک کنـد و بـه
توانمندسـازی شـرکتها و توسـعه بـازار آنهـا
بپـردازد.
 در ایـن میان چـه مشـکالتی را متوجه
دولـت میدانید؟
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ببینیــد ،مــا معمــوال یکســری قوانیــن بــرای
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و بنیــاد ملــی
نخبــگان داریــم ،ولــی عمدتــا دیــد افــرادی کــه
قوانیــن را وضــع میکننــد ،دانشــگاهی اســت و
نــه صنعتــی ،تولیــدی ،بازرگانــی و ...الزم اســت
در زمــان وضــع قوانیــن از افــراد مختلــف درگیــر
در آن قانــون مشــورت گرفتــه شــود تــا شــاهد
وضــع قوانیــن کارا و چندوجهــی باشــیم؛ قوانینی
کــه وقتــی بــه منصــه ظهــور میرســند ،بــرای
شــرکت دانشبنیــان فایــده داشــته باشــند .مثــا
مــن در حــال حاضــر در زمینــه تهیــه مــواد اولیه
هیــچ فرقــی بــا یــک شــرکت بازرگانــی معمولــی
نــدارم .مــواد اولیــه مــن هــم مثــل آنهــا دو
مــاه در گمــرک گیــر میکنــد و کار شــرکت
را میخوابانــد .میشــود بــرای شــرکتهایی
مثــل مــا چارهاندیشــی کــرد ،بهطوریکــه
وقتــی مــواد اولیــه مــا بــه گمــرک میرســد،
بخشــی را بــرای آزمایــش نگــه دارنــد و باقــی
را در اختیــار شــرکت قــرار بدهنــد تــا شــرکت
دانشبنیــان کار خــود را بــدون وقفــه انجــام
دهــد .در ایــن زمینــه معاونــت هــم میتوانــد
از مــا حمایــت کنــد و بگویــد اگــر مشــکلی
پیــش آمــد ،جوابگــوی گمــرک خواهــد بــود.
بنابرایــن کمکــی کــه دولــت میتوانــد انجــام
دهــد ،وضــع قوانیــن و راهکارهــای صحیــح و
عملــی اســت .اگــر االن دولــت بــه مــن دویســت
میلیــون تومــان پــول بدهــد ،مـیروم مــواد اولیه
میخــرم و ایــن مــواد اولیــه ســه مــاه در گمــرک
گیــر میکنــد .امــا اگــر شــرایطی ایجــاد کنــد که
مشــکالت اینچنینــی حــل شــود ،ممکن اســت
دیگــر نیــازی بــه گرفتــن کمکمالــی از دولــت
نداشــته باشــم .یــا مثــا وقتــی دولــت از شــرکت
دانشبنیانــی خریــد میکنــد ،تســویه حســاب
بــا ایــن شــرکت را در اولویــت قــرار میدهــد .از
طرفــی قوانیــن نبایــد اســتاتیک باشــد و قانونــی
کــه مصــوب میشــود ،بایــد دینامیــک باشــد.
در ایــن زمینــه بازنگــری ســاالنه یــا هــر دو ســال
یــکبــار در قوانیــن و روشهــای اجــرا میتوانــد
مفیــد باشــد.
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گفتوگو

از نخبگان در حل مسائل
صنایع استراتژیک
کمک بگیریم

علیرضا باباخان لیسانس
مهندسی صنایع و
فوقلیسانس مدیریت فناوری
خود را از دانشگاه علم و
صنعت گرفته است و پس از
آن مشغول به تحصیل در
رشته سیاستگذاری علم و
فناوری در مقطع دکترا شده
است .زمینه کاری او نیز
در حوزه اقتصاد مقاومتی و
دانشبنیان و سیاستگذاری
فناوری است .او صاحب طرح
برگزیده در نشست تببین
نقش نخبگان در اقتصاد
مقاومتی بوده و در حضور
رهبر معظم انقالب درباره این
طرح صحبت کرده است .با
او درباره جزئیات این طرح و
نکاتی که در جلسه با حضرت
آیتاهلل خامنهای مطرح کرده
است ،به گفتوگو پرداختیم.
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 چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد دربــاره
نقــش نخبــگان در اقتصــاد مقاومتــی
تحقیــق کنیــد؟
ایــن مســئله برمیگــردد بــه مهــر مــاه ســال
گذشــته کــه خدمــت آقــا رفتیــم و ایشــان در آن
جلســه مطالبـهای از نخبــگان داشــتند کــه ذهن
مــن را بــه خــود مشــغول کــرد .ایشــان گفتنــد
کــه روی موضــوع «چگونگــی نقشآفرینــی
نخبههــای جــوان در اقتصــاد مقاومتــی یــا
دانشبنیــان» تحقیــق کنیــد .مــن در آن زمــان
در مرحلــه انتخــاب موضــوع پایاننامــه دکترایــم
بــودم .ایــن موضــوع را بــا اســاتیدم مطــرح کــردم
و بــا آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه تــز
دکترایــم را روی ایــن موضــوع تعریــف کنــم.
پــس از آن حــدود یــک ســال روی فرمایــش و
مطالبــه آقــا کار کردیــم .در زمانــی کــه هنــوز در
میانــه کار و درگیــر ایــن پــروژه بــودم ،یعنــی در
خــرداد مــاه ســال جــاری ،بنیــاد ملــی نخبــگان
فراخوانــی داد و از کســانی کــه روی ایــن موضــوع
کار کــرده بودنــد ،خواســت تــا آثارشــان را ارســال
کننــد .مــن هــم بخشــی از یافتههایــم را در
قالــب طرحــی ارائــه کــردم و ایــن طــرح پــس
از چنــد مرحلــه داوری ،بــه مرحلــه آخــر رســید.
 در دیدارتــان بــا رهبــر انقــاب چــه
نــکات و مســائلی را مطــرح کردیــد؟
مــن چنــد موضــوع را مطــرح کــردم .یکــی در
رابطــه بــا طرحــم بــود و باقــی مســائلی جانبــی
کــه میخواســتم بــا ایشــان در میــان بگــذارم.
در آن جلســه گفتــم مــا دائــم دغدغــه ایــن
را داریــم کــه نخبــگان چــه نقشــی را بایــد در
اقتصــاد مقاومتــی و دانشبنیــان ایفــا کننــد .در
ادبیــات سیاسـتگذاری علــم و فنــاوری مفهومــی
داریــم بــه نــام منابــع دانشــی .ایــن منابع دانشــی
عبارتنــد از دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،بعضــا
شــرکتهای دانشبنیــان و ...اتفاقــا یکــی از منابــع
دانشــی خــود نخبگان هســتند کــه در مــرز دانش
حرکــت میکننــد و ایدههــای بدیــع بــرای حــل
مشــکالت کشــور دارنــد .از طرفــی اگــر بخواهیــم
اقتصادمــان مقــاوم شــود ،یکــی از راههایــش

ایــن اســت کــه صنایــع اســتراتژیک کشــور را
مثــل نفــت و گاز و فــوالد و ...را تقویــت کنیــم
کــه اتفاقــا بخــش عمــده اقتصــاد مــا بــر پایــه
همیــن صنایــع اســت .بنابرایــن اگــر مــا بتوانیــم
ایــن صنایــع را بــه نخبــگان وصــل کنیــم تــا
آنهــا بتواننــد منابــع دانشــی خــود را بــرای حــل
مســائل در اختیــار آنهــا قــرار دهند ،توانســتهایم
تاحــدودی از نخبــگان در تحقق اقتصــاد مقاومتی
اســتفاده کنیــم .صنایــع اســتراتژیک
مــا بــه قــدری بــزرگ هســتند و ســهم
عمــده را در اقتصــاد کشــور دارنــد،
کــه جــای کار زیــادی بــرای نخبههــا
در حــل مســائل آنهــا وجــود دارد.
حتــی شــرکتهای دانشبنیــان نیــز
میتواننــد حــول محــور حــل مشــکالت
صنایــع اســتراتژیک ایجاد شــوند .معضل
مــا ایــن اســت کــه پایاننامههــا در
دانشــگاهها کاربــردی نیســتند .اگــر
پایاننامههــا را نیــز حــول ایــن محــور
تعریــف کننــد ،صنایــع اســتراتژیک
ماننــد لوکوموتیــوی هســتند که اگــر راه
بیفتنــد ،میتواننــد واگنهــای زیــادی را
بــا خــود بکشــند و حرکــت دهنــد .ایــن
ایــده اصل ـیام بــود.
همچنیـن در ایـن جلسـه بـه خطـری
اشـاره کـردم مبنـی بـر اینکـه درسـت
اسـت کـه میگوییـم نخبهها بایـد روی
اقتصاد کشـور فکر کننـد ،ولی این نباید
باعث شـود که نخبگان از حل مشکالت
مدیریـت کشـور غافل بمانند .چون ما مشـکالتی
در مدیریـت کالن داریـم کـه به وضـوح برای حل
آنهـا به حضـور و فعالیـت نخبگان نیاز اسـت.
امــا معضــل مهمــی کــه در ایــن جلســه مطــرح
کــردم و حضــرت آقــا هــم بــا آن موافــق
بودنــد و تحتعنــوان انحــراف مســیر علمــی
کشــور از آن یــاد کردنــد ،مشــکلی بــود کــه در
دانشــگاههای کشــور وجــود دارد .اینکــه مــا
اجــازه نمیدهیــم دانشــجویان روی موضوعــات
واقعــی کار کننــد .چــون لزومــا از کار روی

موضوعــات واقعــی و مســائل کشــور مقالــه ISI
بــه دســت نمیآیــد و دانشــگاه از بچههــا مقالــه
ISIمیخواهــد .ایــن آفــت اســت و در بســیاری از
مواقــع باعــث میشــود دانشــجویان بــه ســمت
موضوعــات غیرکاربــردی برونــد.
 نکتــهای وجــود دارد کــه بخواهیــد در
پایــان بــه آن اشــاره کنیــد؟
مــن نگرانــم کــه پــس از ایــن دیــدار ،ایــن

موضوعــات دیگــر پیگیــری نشــود .بــرای همیــن
هــم پیشــنهاد میکنم معاونــت علمــی و فناوری
ریاسـتجمهوری در کنار ســایر ســتادها از ســتاد
توســعه فرهنــگ «دانشبنیــان» کــه رهبــری
فرمودنــد کار خوبــی اســت ایــن را هــم بــه جــد
مطالبــه نماینــد کــه در ایــن ســتاد ،ایدههــا و
طرحهــا پیگیــری شــوند و افــراد صاحــب ایــده را
بــه دســتگاههای مرتبــط معرفــی کننــد و اصــوال
هــر کمکــی کــه از دســتش برمیآیــد ،بــرای
تحقــق ایدههــای خــوب انجــام دهــد.
سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج 51

گفتوگو

گفتوگو ب� شکوفه ش�رزاد
مد�عامل ش� کت دانشبنیان سلول فنآور دارو
ی

تعهد باالتر از تخصص

 نیلوفر منزوی 
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در روزهایی که بسیاری از
نخبگان و استعدادهای برتر
توقع شغل دولتی دارند و آن
را موقعیتی برتر و استثنایی
میپندارند ،خیلی شجاعت
میخواهد که کسی شغل
دولتی خود را رها کند و
قدم در وادی پرفراز و نشیب
شرکتهای دانشبنیان
بگذارد .آن هم در حالی که
در آن شغل دولتی ،سابقه،
تجربه ،احترام و حقوق
مناسب دارد .شکوفه شهرزاد
اما چند سال پیش چشم بر
تمام اینها بسته ،از شغل
دولتی خود کنارهگیری کرده
و شرکت سلول فنآور دارو
را تاسیس کرده است .با
وجود اینکه در این مدت
با مشکالت زیادی مواجه
بوده و سختیهای زیادی
کشیده ،ولی از تصمیمی که
گرفته ،راضی است ،چون
معتقد است هر کسی تنها
یک بار زندگی میکند و
نباید چشم بر روی رویاها
و آرزوهای خود ببندد.

 شرکت دانشبنیان سلول فنآور دارو،
از چه سالی کار خود را آغاز کرد و چه
محصوالتی تولید میکند؟
حوزه کاری شرکت دقیقا مرتبط با رزومه
شخصیام است .من از سال  69در موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کار کشت بافت
را شروع کردم و از سال  80تا  90هم مسئول
این آزمایشگاه در موسسه بودم .اما تصمیم گرفتم
که از این شغل خارج شوم و شرکت خودم را
تاسیس کنم .شرکت سلول فنآور دارو را در سال
 92با کمک یکی ،دو نفر از دوستان و همکاران
تاسیس کردم .شرکت در سال  93دانشبنیان
شد .در سه سالی که از عمر آغاز به کار شرکت
میگذرد ،حدود  28 ،27گیاه را از طریق کشت
بافت تولید کردیم .ما هم در حیطه گیاهان
دارویی کار میکنیم و در زمینه منابع طبیعی و
گیاهان باغی و زینتی .ما بنابر ارزش گیاه پروتکل
را درمیآوریم .بهعنوان مثال پروتکل کشت
بافت گل محمدی مقاوم به دیم را برای استان
چهارمحال و بختیاری ستاپ کردیم .همچنین
قرادادی با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
نهال برای انجیر معابد داشتیم که یکی از گیاهان
در حال انقراض در کشور ماست .ما به آنها
پروتکل روش تولید انبوه از طریق کشت بافت
و چند نهال تحویل دادیم .درخواستها تنها از
طرف سازمانها و مشتریان حقوقی نیستند ،بلکه
بنا به درخواست مشتری حقیقی هم محصول ارائه
میدهیم .بهعنوان مثال گیاه رزبری را از طریق
کشت بافت ستاپ کردیم و در حال حاضر باغی
در فیروزکوه از این طریق راهاندازی شده است.
بنا به خواسته موسسه تحقیقات تاکستان ،ارقام
زیادی از انگورها را به همین شیوه ستاپ کردیم.
شرکت کشت و صنعت برکت جوین هم یک رقم
انگور را درخواست داده بود که انجام شد .بهتازگی
نیز قراردادی برای پنج واریته باارزش عناب در
استان خراسان جنوبی با موسسه تحقیقات ثبت
و گواهی بذر و نهال منعقد کردیم که در نهایت
به اقتصاد این استان کمک خواهد کرد .روش
تولید گیاهانی با ارزش دارویی و صنعتی بسیار
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باال از قبیل آب بشقابی ،پنیرباد و مورینگا که به
صورت بومی یا غیر بومی در حال انقراض هستند
از طریق کشت بافت در این شرکت ستاپ شده
است .همچنین گیاه حشرهخوار و ارقام مختلف
بنفشه آفریقایی را به این روش تولید کردهایم که
در رده گیاهان زینتی قرار میگیرند .کارهای در
دست اجرای ما هم عبارتند از ستاپ نمودن ریز
ازدیادی ارقام مختلف بلوبری و عناب.
 در این مدت توانستهاید برای چند نفر
ایجاد شغل کنید؟
ببینید فعالیتهای ما در شهرستانهای دیگر
بسیار اثرگذار است و محصولی که مثال به استان
چهارمحال و باغی در فیروز کوه ارائه کردهایم،
باعث ایجاد کار در این مناطق میشود .یا مثال
طرح کشت بافت گیاه پنیرباد را در استان سیستان
و بلوچستان انجام دادیم که طرح منطقه محروم
ماست .از این گیاه مایه پنیر گیاهی میگیرند و
ارزش اقتصادی باالیی دارد و میتواند افراد زیادی
را در این منطقه مشغول به کار کند .جز اینها
در این مدت توانستیم برای چهار ،پنج نفر در این
شرکت شغل ایجاد کنیم و بهواسطه فعالیتهای
ما بسیاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا،
در این شرکت روی طرحها و تزهایشان کار
میکنند .جالب است بدانید شهریور ماه گذشته
عنوان برگزیده در نجات گونههای نادر گیاهی
را در جشنواره گیاهان دارویی کسب کردیم و
به مناسبت هفته پژوهش نیز شرکت فناور برتر
دانشگاه تهران شدیم.
 به عنوان یک شرکت نوپا چطور توانستید
اعتماد بازار را جلب کنید؟
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم ،من از سال
 69در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فعالیت میکردم و به عنوان کسی که در زمینه
کشت بافت فعالیت میکند ،شناختهشده بودم.
به همین دلیل کسانی که نیاز جدی داشتند،
وقتی دیدند من شرکتی را تاسیس کردم ،برای
انجام پروژههایشان به من مراجعه کردند .مثال
دوستان چهارمحال اصرار داشتند که حتما این
شرکت پروژه آنها را انجام دهد .چون مطمئن
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بودند ما امین در نگهداری ژنوتیپ ارقام مقاوم به
دیم آنها هستیم و کار را درست انجام میدهیم.
یک عده از مشتریان این شرکت هم کسانی بودند
که در کارگاههای آموزشی که شرکت تدارک
دیده بود ،حاضر میشدند و وقتی میدیدند این
کار پیچیده و زمانبر است و خودشان از پس
انجام کار برنمیآیند ،از ما درخواست میکردند
طرحهای کشت بافتشان را برایشان انجام دهیم.
مثال پروژههای بنفشه آفریقایی و رزبری را از
طریق برگزاری همین کارگاهها گرفتیم .البته
از طریق سایت شرکت و پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران به خیلیها شناسانده شدیم.
 شما شغل ثابت دولتی داشتید؛ چیزی
که بسیاری از استعدادهای برتر آرزویش
را دارند .اما آن را کنار گذاشتید و شرکت
خودتان را تاسیس کردید .چرا این کار را
کردید؟ نگران نبودید هم شغلتان را از
دست بدهید و هم کار شرکت نگیرد؟
مـن کارم را خیلـی مصمـم کنـار گذاشـتم
و بعـد از آن فقـط یـک سـال بـه کاری کـه
میخواسـتم راهانـدازی کنـم ،فکر کـردم ،چون
با سیسـتم دولتی راحـت نبودم با وجـود اینکه
پسـت خوبـی داشـتم و همـه بـه مـن احتـرام
میگذاشـتند .البتـه نمیتوانـم ایـن کار را بـه
همـه توصیـه کنم .بـه خصـوص بـه آقایانی که
بیـش از خانمهـا مسـئولیت زندگـی را بر دوش
دارنـد .ولـی بـه خـودم اطمینـان داشـتم و فکر
کـردم کـه فقـط یـک بـار زندگـی میکنـم و
دوسـت دارم مطابـق سـلیقه و ایـده خـودم بـه
جلـو حرکـت کنـم و کارم متعلـق بـه خـودم
باشـد .دوسـت نداشـتم در سیسـتم دولتـیای
بمانـم کـه مجبور بـودم برای گرفتـن یک المپ
مهتابـی سـه هفتـه نامهنـگاری کنم .ایـن را هم
بگویـم کـه در دو ،سـه مـاه اولـی کـه شـغلم را
تـرک کردم ،آسـیب روحـی جدی دیـدم .حتی
از مـن خواسـتند سـرکارم برگـردم .راهانـدازی
شـرکت برایـم بسـیار سـخت بـود و حـاال کـه
میخواسـتم شـرکت خودم را داشـته باشم ،باید
سـراغ بیمـه و مالیـات و چیزهایی از این دسـت

میرفتـم ،اما باالخره توانسـتم خـودم را جمع و
جـور کنـم و االن از تصمیمـی که گرفتم بسـیار
راضی هسـتم.
 از پیگیری مسائل بیمه و مالیات صحبت
کردید .بسیاری از افرادی که اهل علم و
تحقیق هستند و شرکت دانشبنیان خود
را تاسیس میکنند ،با مسائل مالی آشنایی
ندارند و برای همین به مشکل برمیخورند.
شما در این زمینه مشکلی نداشتید؟ اگر
داشتید ،چطور آن را حل کردید؟
اتفاقا من به مشکالت زیادی برخوردم و پس از
ساخت و ساز اولیه به دلیل ناآگاهیهایم به بیمه
و دارایی جریمه هم دادم .اما بعدتر فهمیدم که
شرکتهایی وجود دارند که بخش حسابداری
شرکتهای دیگر را انجام میدهند .من هم با
شرکت خیلی خوبی در این زمینه آشنا شدم و
مجموعه کارهای مالی را به آنها سپردم.
 یکی دیگر از معضالت رایج شرکتهای
دانشبنیان پیدا کردن نیروی کار مناسب
و راضی نگه داشتن این افراد در مجموعه
است .شما هم با چنین معضلی روبهرو
هستید؟
بله ،چون ما به دنبال نیرویی کاری هستیم که
تخصص و تعهد را با هم داشته باشد .اتفاقا من
در بخش تعهد سختگیرتر هستم و روی آن
حساسیت بیشتری دارم .به نظرم اگر شخصی
متعهد با توانمندی معمولی به این شرکت
مراجعه کند ،میتوانم به این فرد آموزش بدهم،
چون قبال در آزمایشگاه هم مشغول بودم ،آموزش
میدادم و دانشجویانی برای کارورزی میآمدند
و زیر نظر من دورهشان را میگذراندند ،اما اگر
تعهد نباشد ،ممکن است اطالعات محرمانه
شرکت به بیرون درز کند و حاصل زحماتمان
از بین برود .البته خوشبختانه به دلیل همان
تعاملی که گفتم با دانشجویان داشتم ،توانستم
افراد متعهد متخصص را پیدا کنم .هر چند پیش
آمده افراد غیرمتعهدی وارد شرکت شوند و بعد
از مدتی عذرشان را بخواهم ،چون مسئله امنیت
اطالعات در شرکتهایی مثل ما بسیار مهم است.

 سرمایه اولیه کار را چطور تامین کردید؟
سرمایه ابتدایی را از صندوق پژوهشگران ریاست
جمهوری وام گرفتیم .بازپرداختش هم برایمان
بسیار سخت بود .یک وام دیگر هم از صندوق
فناوریهای نوین دریافت کردیم که اقساط آن را
هم با زحمت پرداخت کردیم .چون همانطور که
میدانید شرکتهای اینچنینی که بنای کارشان
براساس دانش است ،در ابتدای امر درآمدزا
نیستند .این در حالی است که جز هزینههای
اولیه خرید تجهیزات و راهاندازی سیستمها ،با
یکسری هزینههای ماهانه مثل حقوق پرسنل،
تعمیر وسایل ،خرید مواد شیمیایی و مواردی
از این دست نیز روبهرو هستید .ما از نظر مالی
سالهای سختی را گذراندیم ،ولی با تمام شدن
اقساط وامها تا پایان امسال و قراردادهای خوبی
که بستهایم ،در آینده نزدیک میتوانیم روی پای
خودمان بایستیم و درآمد بیشتری کسب کنیم.
 در طول سالهایی که از فعالیت شرکت
سلول فناور دارو میگذرد ،با چه مسائلی
مواجه بودید؟
ببینید کار شرکت دانشبنیان بسیار مسئولیت
سخت و سنگینی است .در ابتدا به دلیل اینکه
نیروی کار زیاد است و شغل کم ،بسیاری از
افراد حاضر به کار در شرکتهای خصوصی
میشوند ،اما بعد از یک مدت شروع میکنند
به مقایسه میزان کار و درآمد خودشان با
سایر شرکتها .این باعث میشود که کمکم
انگیزهشان را از دست بدهند و ناراضی باشند .این
بسیارآزاردهنده است .علتش هم این است که
واقعا شرکتهای مختلف ،به خصوص شرکتهای
خصوصی و دولتی با هم تفاوتهای فاحش دارند
و افرادی را که در شرکتهای خصوصی کوچک
و متوسط کار میکنند ،دلسرد میکند .از طرفی
همانطور که گفتم پیدا کردن افراد متعهد برای
کار در شرکت هم چالش بزرگی است .مضاف بر
اینها همان مشکالت بیمه و دارایی و امثالهم
هم وجود داشت و باعث شد بارها جریمه شوم،
ولی خوشبختانه در حال حاضر باتجربهتر شدهام
و بهتر میتوانم مشکالتم را حل کنم.
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گن�یه به کتاب «عمل در جامعه :مقدمهای ب� مطالعات ت
اج�یع عمل»

گزارش

از انقالب صنعتی تا عصر ژنتیک
 مریم گودرزی 

هـر چقـدر در طـول هزارههـا زندگـی انسـان
روی کـره خاکـی بـه عقـب بازگردیـم ،بـاز هم
نمیتوانیـم تاریـخ شـروع پیوند علم بـا زندگی
انسـان را بیابیـم .زندگـی اجتماعـی انسـان
بیچونوچـرا با علـم پیوندی ناگسسـتنی دارد
و بـا آن عجیـن اسـت .امـا جامعهشناسـی علم
و بررسـی رابطـه علم و اجتمـاع قدمت چندانی
نـدارد و ایـن شـاخه از علـوم اجتماعـی هنـوز
نوپا محسـوب میشـود .درواقع پـس از انقالب
صنعتی و رشـد سرسـامآور علم و خروج علم از
انحصار نخبگان شـاخهای در جامعهشناسـی با
پسـوند علم ایجاد شـد کـه به زوایـای مختلف
روابـط دو سـویه علـم و اجتمـاع پرداخـت
و تلاش کـرد وارد مباحـث مهـم و اساسـی
همچـون نقـش اقدامات علمی ،مسـئولیتهای
آن ،روابـط آن بـا نهادهای اجتماعی ،سیاسـی،
دینـی و اقتصـادی و تدابیر اجتماعـی و قانونی
بـرای نظـم بخشـیدن بـه اکتشـافات علمـی
و ...شـود .کتـاب «علـم در جامعـه» بـا هـدف
توصیـف بخشـی از مهمتریـن کارهـای ایـن
رشـته نوشـته شـده اسـت و پـس از بیـان
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چگونگـی تکویـن جامعهشناسـی علـم تلاش
کـرده گسـتردگی بحثهـای درونرشـتهای
جامعهشناسـی علـم را تـا حـدودی نشـان
دهـد .ایـن کتـاب تالیـف ماسـیمیانو بوکـی
اسـت و مصطفـی تقـوی و علـی برزگـر آن را
بـه فارسـی ترجمـه کردهاند و نشـر آگاه سـال
 94آن را منتشـر کـرد .ماسـیمیانو بوکـی
جامعهشـناس  46سـاله ایتالیایـی اسـت که تا
بـه حـال  25جلد کتـاب در زمینههای مختلف
جامعهشناسـی تالیـف کـرده و کتـاب «علم در
جامعـه» را در سـال  2004منتشـر کـرد.
«علـم در جامعـه» بعـد از سـرآغاز بـه هشـت
فصـل تقسـیم شـده کـه هـر فصـل موضوعـی
جداگانـه بـا مرزبندیهـای مشـخص دارد.
همچنیـن مولـف هـر فصـل را بـه بخشهـای
کوتاهتـر تقسـیم کـرده کـه گذشـته از نظـم
ایجادشـده کتـاب راحتخوانتـر شـده و از
خسـته شـدن خواننـده جلوگیـری میکنـد.
امـا بـرای ایـن کتـاب میتوانیـم بخشبنـدی
دیگـری قائـل شـویم .محتـوای کلی کتـاب به
دو بخـش بـزرگ تقسـیم میشـود .در بخشـی

نویسـنده بـه مهمتریـن نظریـات و مکتبهای
جامعهشناسـی علـم میپـردازد کـه بیشـتر
تاریخچـهای از جامعهشناسـی ارائـه میدهـد.
در بخـش دیگـر طـی چند فصـل نویسـنده به
تحلیـل ارتبـاط عامـه مـردم و علم میپـردازد.

رابـــرت کـــی مرتـــون ،پیـــشگام
جامعهشناســـی علـــم

بوکی کتاب خود را با بیان ضرورت شکلگیری
جامعهشناسی علم شروع کرده .او در این فصل
آماری از رشد باالی علم و تعداد دانشمندان
در دهه  1960ارائه داده و معتقد است اگر
این رشد به همین شکل ادامه پیدا کند  -که
تا به حال ادامه داشته  -با هر بار دوبرابر شدن
جمعیت کره زمین ،تعداد دانشمندان شش
برابر میشود .بنابراین طی دو قرن آینده فاتحه
علم خوانده میشود ،چون منابع و سرمایهها
برای این تعداد از دانشمند کافی نیست ،پس
میبایست فکری به حال آن کرد و راه چاره
را جامعهشناسان علم باید پیدا کنند .با این
مقدمه کوتاه به نظریات رابرت کی مرتون
میرسد .مرتون کسی است که برای نخستین
بار «جامعهشناسی علم» را در  1952مطرح
کرد .او معتقد بود که برعکس آن چیزی
که تصور بسیاری است ،علم با سرمایهداری
رابطه مستقیم ندارد ،بلکه با گسترش برخی
از ارزشهای دینی مرتبط است .از این رهگذر
مرتون به دانشمندان جایگاهی شبهمقدس داده
و میتوان گفت بیشتر نظریات او ارزشمدارانه
است .همچنین او در آثار خود بهتفصیل نقش
اجتماعی علم و اهمیت علم در جامعه پس از
جنگ جهانی دوم و همچنین نقش رقابتهای
سیاسی در گسترش علم را مورد بررسی قرار
داد .بخش پایانی این فصل مبحث بسیار جالبی
است که به دو نظریه «متی» و «کرسی چهل و
یک» پرداخته است .به صورت خالصه مرتون در
این دو نظریه به نحوه کارکرد علم و هنجارهای
تنظیمکننده آن پرداخته است و نتیجه گرفته
که توزیع جایگاههای علمی (هم از لحاظ کسب

شهرت و هم از لحاظ چاپ مقاالت علمی و هم
از لحاظ کرسیهای تدریس) عادالنه نیست.
بر اساس این دو نظریه الگوهایی آرمانی برای
نظام بخشیدن به علم ،ارائه شد که اگرچه باعث
شد در طوالنیمدت مرتون یک «پوزیتیویست
سادهاندیش» فرض شود ،اما پایه بسیاری از
نظریات جامعهشناسی علم شد.

تامس کوهن ،نظریهپرداز پارادایمها

یکـی از فصـول کتـاب بـه صـورت کامـل بـه
مبحـث «پارادایـم» اختصـاص داده شـده.
مولـف در ایـن فصـل بعـد از تعریـف پارادایـم
و آوردن نمونـه و مثـال بـرای آن ،اندیشـهها و
نظریـات مـورخ علم ،تامـس کوهـن ،را در این
زمینـه تفسـیر کـرده اسـت .کوهـن بـر مبنای
«پارادایـم» و « انقلاب» و «علـم» نظریـهای
ارائـه داد کـه بـر اسـاس آن علـم حرکتـی
خطـی نـدارد که بهتدریـج به حقیقـت نزدیک
شـود ،بلکـه دارای «جهشهـای» ناگهانـی
اسـت کـه بـه انقالب شـبیه اسـت .فاصلـه این
جهشهـا دورههـای آرامـش اسـت کـه در آن
دانشـمندان روی پارادایمهـای مـورد توافـق
تحقیـق میکننـد تـا زمینـه بـرای جابهجایـی
پارادایمهـا و جهشـی دیگـر فراهـم شـود.
کوهـن نـام ایـن نظریـه را «هنجـار علـم»
گذاشـت و طـی آن تلاش کـرد الگوهایـی
بـرای برخـورد دانشـمندان بـا پارادایمهـا ارائه
دهـد .دیدگاههـای کوهـن مباحث بسـیاری را
گشـود و انتقادهایـی را هـم برانگیخـت ،ولـی
درکل اغلـب جامعهشناسـان «کار او را فرصتی
بـرای توسـعه تحلیلـی روابـط بیـن علـم و
جامعـه یافتهانـد ،طـوری کـه بتـوان بـا آن بـر
محدودیتهـای رهیافـت مکتـب مرتـون فائق
آمد».

مکتب ادینربو و «برنامه متامعیار»

مکتب ادینبرو بر پایه «جامعهشناسی شناخت
علمی» (و نه جامعهشناسی علم) پایهریزی
شده است و برعکس جامعهشناسی علمی،
سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج 57

مطالعات آن میانرشتهای است و به هیچ
عنوان در چهارچوبهای جامعهشناسی
محصور نمیماند .اصول این مکتب با اصول
مرتون بسیار متفاوت است و آن را در سال
 1966دیوید اج .بنیان گذاشت .هدف این
مکتب مبارزه با «جامعهشناسی علمنهاد» بود
که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا راه افتاده
بود و به عقیده اعضای مکتب ادینبرو بسیاری
از رازهای درونی علم را بیپاسخ گذاشته بود
و صرفا به مشخصههای بیرونی علم پرداخته
بود .مکتب ادینبرو پیش از هر چیز با «برنامه
تمامعیار» شناخته میشود که فرم کالسیک
آن را دیوید بلور ارائه کرده است .آنچنانکه
بوکی شرح میدهد« :هسته برنامه تمامعیار
شامل مجموعهای از اصول روششناختی برای
تحلیل جامعهشناختی شناخت علمی بود».
بلور در شرح «برنامه تمامعیار» به بررسی دو
عنصر تجربهگرایی فردی و عوامل اجتماعی
در شکلگیری دانش میپردازد و حتی تالش
میکند برنامه تمامعیاری برای ریاضیات به
کار گیرد تا نشان دهد که حتی ریاضیات
هم معنای ذاتی ندارد ،بلکه به مجموعهای از
پیشفرضها بستگی دارد .بنا بر عقیده بلوم
«بر اساس برنامه تمامعیار مولفه اجتماعی،
همیشه حاضر و همیشه مقوم شناخت است،
اما نه اینکه تنها مولفه باشد ...مولفه اجتماعی
میتواند یک شرط پسزمینه باشد ».نظریات
بلوم چالشهای بسیاری برانگیخت و موضوع
مباحث جامعهشناسان علم شد که بخش
مهمی از این فصل به این بحثها تعلق گرفته
است.

زندگی آزمایشگاهی و مکتب بث

برونـو التـور و اسـتیو وولـگار بـرای نخسـتین
بـار بـرای تحقیقـات جامعهشناسـانه خود یک
آزمایشـگاه علمـی (اسـنتیتو سـالک) را محـل
تحقیقـات خـود قـرار دادنـد و مـدت دو سـال
را صـرف بررسـی کار یـک گـروه تحقیقاتـی
کردنـد و نتیجـه کار آنهـا کتـاب «زندگـی
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آزمایشـگاهی» شـد .ایـن کار نقطـه مقابـل
«برنامـه تمامعیـار» اسـت ،زیـرا در«برنامـه
تمامعیـار» محقـق بـا مـوارد تاریخی سـروکار
دارد ،درحالیکـه در روش آزمایشـگاهی
تحلیـل بـر علـم معاصـر متمرکـز اسـت .التور
و وولـگار معتقدنـد که شـناخت علمـی نهتنها
وابسـته بـه اجتمـاع اسـت ،بلکـه از همـان
آغـاز «از طریـق پدیدههـای اجتماعـی خُ ـرد
برسـاخته شـده و این پدیدهها خود بخشـی از
آن میشـوند ».حامیـان ایـن دو جامعهشـناس
بعدهـا از تحقیقـات آنهـا چنیـن برداشـت
کردند« :مطالعات آزمایشـگاهی نشـان دادهاند
کـه بین جسـتوجوی شـناخت در آزمایشـگاه
و آنچـه بـرای نمونـه در یـک دادگاه رخ
میدهـد ،تفـاوت چندانـی وجـود نـدارد».
جریان مطالعاتی دیگری که به مخالفت با
«برنامه تمامعیار» پرداخت« ،مکتب بث»
بود .هدف اعضای این مکتب نیز مطالعه
تحقیقات علمی معاصر و مطالعههای موردی
دقیق بود .البته تمرکز این گروه برخالف برونو
و وولگار بر فضای آزمایشگاهی نبود ،بلکه بر
مناقشههای علمی بود .کالینز و پینچ از اعضای
مهم این مکتب در پی تحلیل مناقشههایی
که بین دانشمندان رخ میداد ،پدیدهای به
نام «تسلسل آزمایشگر» را شناسایی کردند.
تسلسل آزمایشگر همان دور باطل است که
ممکن است برای آزمایشگر رخ دهد و اینکه
معیار درستی برای صحت یک آزمایش پیدا
نمیکند ،مگر آزمایشی دیگر ،و این روند
میتواند مدتها یک آزمایشگر را گرفتار خود
کند .در این میان معیارهای اجتماعی همچون
شهرت آزمایشگر و سازمان او و جایگاه علمی
او و نظر غیررسمی همکارانش درباره او میتواند
راهگشا باشد.
این چهار مکتب جامعهشناسی علم بخش مهم
و قابل توجهی از کتاب را به خود اختصاص
دادهاند .در بخش دیگر نویسنده جزئینگرتر
و بیشتر با دید تحلیلی یک جامعهشناس به
رابطه علم و زندگی روزمره مردم پرداخته.

جامعهشناسی تکنولوژی

در یکـی از فصلهـای ایـن کتـاب نویسـنده
مثالهایـی از اختراعـات بـزرگ آورده کـه
نتیجـه زندگیهـای اجتماعی و نیازهای سـاده
روزمـره مـردم بـوده .محـور اصلـی ایـن بخش
صحبـت دربـاره جامعهشناسـی تکنولـوژی
اسـت و مولـف معتقـد اسـت تکنولوژی بسـیار
بیشـتر از علـم بـرای مردم مفید اسـت و رابطه
نزدیکتـری هم بـا اجتماع دارد .سـرفصلهای
ایـن بخـش که تـا حـدودی نشـانگر محتوای
آن اسـت ،عبارتانـد از« :اهمیـت رکاب»
(اختـراع رکاب بـرای جلوگیـری از سـقوط
اسبسـواران جنگـی)« ،ساعتسـازی کـه
ستارهشناسـان را بهـتزده کـرد»« ،یـک
دوچرخهسـوار مرمـوز»« ،فراسـوی نـوآوری:
واقعـا چـه اتفاقـی در آسـمان بغـداد افتـاد».

واسطهگری مطبوعات در انتقال علم

بوکـی همچنین فصلی را به جایـگاه مطبوعات
و خبرنـگاران در جامعهشناسـی علم اختصاص
داده .در ایـن فصـل نویسـنده بـه توضیـح این
مسـئله میپردازد کـه در فضـای علمی معاصر
ایـن عقیده رواج یافته کـه مردم عادی از درک
علـم عاجزنـد و از سـویی سـواد علمـی مـردم
بسـیار افـت کـرده .بنابرایـن یک گروه واسـطه
کـه عمدتـا خبرنگاران هسـتند ،وظیفـه انتقال
علـم را از دانشـمندان بـه مردم عـادی برعهده
دارنـد .ایـن فصـل دارای ایـن سرفصلهاسـت:
«رسـانههای جمعـی همچـون آینـهای تـار در
برابـر علـم»« ،روزنامهنـگاران و هنـر دشـوار
واسـطهگری»« ،آیا مـردم عـادی از نظر علمی
بیسـوادند؟»« ،نقـش دانشـمندان» « ،انتقـال
علـم بـه عمـوم بـه منزلـه ادامـه مباحثههـای
علمـی بـا شـیوههای دیگر».

جاهطلبیهای علم در عرص امروز

پایانبخـش کتـاب فصلی اسـت دربـاره فضای
علمـی معاصـر و راهـی کـه علـم رو بـه آینـده

در پیـش دارد .در ایـن فصـل نویسـنده بر این
واقعیـت تاکیـد میکنـد کـه امـروزه علـم بـا
تجارت و سیاسـت رابطـهای جداییناپذیر پیدا
کرده اسـت .در اینجا مولـف ضمن جمعبندی
مباحـث کتـاب به ایـن مسـئله اشـاره میکند
کـه علـم در دورانهـای متفـاوت تغییـرات
اساسـی و تعاریـف متفاوت داشـته .بنـا بر نظر
او علـم در زمـان مرتون بسـیار با زمـان ما فرق
میکـرده .بـرای نشـان دادن ایـن تغییـر بوکی
تهیـه نقشـه ژنتیـک بـدن انسـان را بهعنـوان
یکـی از جاهطلبانهتریـن فعالیتهـای تاریـخ
علـم مـورد بررسـی و تحلیـل جامعهشناسـانه
قـرار میدهـد و طـی چهـار سـرفصل مهـم
تبعـات اجتماعـی و تـا حـدودی اقتصـادی
ایـن طـرح گسـترده را مـورد واکاوی قـرار
میدهـد .ایـن سـرفصلها عبارتانـد از« :از
مارپیـچ دوگانه تا گامهای سـه میلیـاری»« ،از
محیـط علمی تـا بـازار بـورس»« ،از مقالههای
تخصصـی تـا صفحـات نخسـت روزنامههـا»،
«نقشـهای از علـم معاصـر».

سخن آخر

«علم در جامعه» در نوع خود خواندنی
است .مولف تالش کرده  50سال تاریخ علم
جامعهشناسی و ماجراهایی را که بر آن رفته
است ،توضیح دهد و تشریح کند .از آنجا که
کتاب حجم چندانی ندارد ،گنجاندن این همه
مطلب در آن مسلما کار سختی بوده .این کار
باعث شده که از سویی مرجعی قابل استناد و
نسبتا جامع در دسترس باشد ،ولی از سوی
دیگر کتاب قدری ازهمگسسته و نامنسجم
به نظر برسد .زیرا مولف بهسرعت از موضوعی
وارد موضوع دیگری میشود و با اشارهای کوتاه
یا نقل قولی مختصر موضوعی مهم را انتقال
میدهد .عالوه بر این ،مولف فرصت بازگشایی
کامل نظریهها و مکاتب را نداشته و این مسئله
باعث شده کتاب برای خواننده کمآشنا با
مبحث جامعهشناسی علم قدری سنگین و
دیریاب باشد.
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بــا توســعه تکنولــوژی در ســطوح مختلــف
معمــاری ،انتخــاب مصالــح مناســب که وابســته
بــه شــرایط گوناگونــی چــون تجاری ،سیاســی،
اقلیمــی ،اجتماعــی و امکانــات تکنیکــی اســت،
از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــده اســت.
عوامــل بســیاری در انتخــاب مصالــح دخیــل
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه دسترســی
مناســب ،زیبایــی ،مالحظــات اقتصــادی،
خــواص شــیمیایی و مکانیکــی اشــاره کــرد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه مالحظــات
زیســتمحیطی و نقــش ساختمانســازی در
افزایــش آالیندههــای محیطــی ،توجــه بــه
مصالــح دوسـتدار طبیعــت کــه قابــل بازیافــت
بــوده و در کاهــش اســتفاده از منابــع فســیلی
نقــش اساســی داشــته باشــد ،از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت.
در ایــن مقالــه ابتدا بــه تاثیرات زیسـتمحیطی
ســاختمانها در کاهــش آســیبهای
واردشــده بــه اکوسیســتم اشــاره میشــود
کــه منجــر بــه نــوآوری در عرصــه مصالــح و
توجــه بــه مصالــح هوشــمند شــده اســت.
مصالــح هوشــمند کــه توانایــی پاســخگویی
بــه نیازهــای محیطــی ،عملکــردی و ...را دارنــد،
امــروزه بــه شــکل گســتردهای مــورد توجــه
معمــاران قــرار گرفتــه اســت .در انتهــای مقالــه
بــه معرفــی کلــی مصالــح هوشــمند پرداختــه
میشــود و بــا ارائــه نمونههــای مــوردی بــه
بســط موضــوع میپــردازد.

توجهات زیستمحیطی

در ابتــدای قــرن 21مشــکالت زیس ـتمحیطی
بســیاری پیــش روی مــا قــرار گرفتــه اســت
کــه منجــر بــه آلودگــی در شــهرهای بــزرگ،
اثــر گلخانــهای و تغییــرات آبوهوایــی
عمــده شــده اســت .در ایــن میــان نقــش
ساختمانســازی بــه شــکلی مســتقیم و
غیرمســتقیم در آلودگیهــای زیســتی
مشــهود اســت کــه مــا را در افزایــش توجــه بــه
ویژگیهــای وجــودی مصالــح و تکنیکهــای

موثــر در کاهــش تخریبهــای فاجعهبــار
محیطــی وامــیدارد.
حفــظ طبیعــت ،کاهــش منابــع طبیعــی،
کاهــش مصــرف انــرژی ،بازیافــت مصالــح و
دســتیابی بــه کیفیــت و عملکــرد بــاال از
اهــداف اصلــی در شــکلگیری و گســترش
مــواد هوشــمند اســت کــه تمامــی هنرمنــدان،
طراحــان ،مهندســان و دانشــمندان را بــه
جســتوجو و خلــق مصالــح نویــن در ایــن
زمینــه ســوق داده اســت.

مفهوم هوشمندی

در نظــر بســیاری از مــردم مفهــوم هوشــمندی
بــه معنــای تکنولــوژی دادههــا و سیســتمهای
کنترلــی در ســاختمان اســت کــه عملکــرد
آن را بهبــود میبخشــد .ریشــه لغــوی واژه
هوشــمند  intelligenceبــه کلمــه التیــن
 intelligentiaو مشــتق از واژه  intelligereدر
قــرن چهاردهــم برمیگــردد کــه بــه معنــای
انتخــاب یــا تشــخیص اســت.
یــک ســاختمان معمولــی بــدون سیســتمهای
خدماتــی هوشــمند ،ســاختمان ثابــت و
ایســتا بــه شــمار آمــده و تنهــا تحــرک
بنــا بــه حرکتهــای بســیار انــدک آن
در برابــر محرکهــای خارجــی ،بارهــای
گرانشــی و جانبــی و تغییــرات گرمایشــی
محــدود میشــود و ویژگیهــای مصالــح
در شــرایط نرمــال تغییــر نمیکنــد .امــا در
ســاختمانهای هوشــمند باالتریــن درجــه
از اتحــاد و یکــی شــدن مفاهیــم ،مصالــح،
سیســتمها و تکنولــوژی وجــود دارد کــه
ســبب بــرآورده شــدن نیازهــای عملکــردی بنــا
میشــود .در ایــن ســاختمانها برنامههــای
دقیــق و هوشــمند در جهــت نگــهداری از
ســازه ســاختمان ،بهینهســازی مصــرف
انــرژی و کنتــرل اتوماتیــک سیســتمهای
پیچیــده وجــود دارد کــه درنهایــت بــه پویایــی
ســاختمان در برابــر دادههــای اطالعاتــی
مختلــف میانجامــد .مفهــوم طراحــی
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هوشــمند نیــز بــه گون ـهای از معمــاری اشــاره
دارد کــه هوشــمندی آن فراتــر از نصــب و
مونتــاژ ترکیبــات هوشــمند اســت .یکــی از
برجســتهترین ابزارهــای هوشمندســازی،
مصالــح هوشــمند اســت .مصالــح هوشــمند بــه
آن دســته از مصالــح گفتــه میشــود کــه در
برابــر شــرایط و موقعیتهایــی کــه از پیــش
بــرای آنهــا تعریــف شــده اســت ،واکنــش
نشــان داده و پاســخ میدهنــد .امــروزه از
مصالــح هوشــمند بــه شــکل گســتردهای در
انــواع سیســتمهای ســاختمانی چــون نمــا،
نورپــردازی ،انــرژی و ســازه اســتفاده میشــود.

انواع مواد و سیستمهای هوشمند

مــواد هوشــمند دربرگیرنــده مــواد و محصوالتی
هســتند كــه قادرنــد شــكل و ابعادشــان را
بهطــور برگشـتپذیری ،در پاســخ بــه یــك یــا
چنــد محــرك خارجــی ،تغییــر دهنــد .ماننــد:
تاثیــرات نــور ،دمــا ،فشــار ،میــدان مغناطیســی
و الكتریكــی یــا یــك محــرك شــیمیایی.
در ایــن مقالــه مــا مــواد هوشــمند را در دو
دســته گروهبنــدی میكنیــم.
نــوع اول :مــوادی كــه یكــی از خصوصیــات
شــیمیایی ،مكانیكــی ،الكتریكــی ،مغناطیســی،
حرارتــی یــا بصریشــان در پاســخ بــه یــك
یــا چنــد محــرك خارجــی ،بــدون احتیــاج بــه
كنتــرل از خــارج ،تغییــر میكنــد.
نــوع دوم :مــوادی كــه انــرژی را از نوعــی بــه
نــوع دیگــر تبدیــل میکننــد تــا یــك وضعیــت
نهایــی مطلــوب را ایجــاد کننــد.

مــواد هوشــمند نــوع اول (تغییــر
خصو صیــا ت )

مواد کرومیک
یکــی از جالبتریــن دســتههای مــواد
هوشــمند کــه بســیار هــم مــورد توجــه قــرار
میگیــرد ،مــواد بــا قابلیــت تغییــر رنــگ
ناشــی از تغییــر ســاختار آنهاســت .ایــن مــواد
را میتــوان در دســتههای زیــر تقســیمبندی
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کــرد:
فتوکرومیــک :ایــن مــواد در برابــر جــذب
انــرژی تابشــی ،در ســاختار شیمیاییشــان
تغییــر ایجــاد میشــود و از ســاختاری بــا یــک
میــزان جــذب مشــخص بــه ســاختاری متفاوت
بــا میــزان جــذب متفاوتــی تبدیــل میشــوند.
مولکولهــای مــورد اســتفاده در حالــت
غیرفعــال بیرنــگ هســتند و وقتــی در معــرض
فوتونهــای بــا طــول مــوج خــاص قــرار
گیرنــد ،بــه صــورت برانگیختــه درمیآینــد و
شــرایط بازتــاب آنهــا متفــاوت میشــود .بــا
از میــان رفتــن منبــع مــاورای بنفــش مولکــول
بــه حالــت اولیــه برمیگــردد .کاربــرد اصلــی
مــواد فتوکرومیــک در عینکهــا و همچنیــن
پنجــره برخــی از ساختمانهاســت.
ترموکرومیــک :مــوادی كــه در مقابــل
تغییــر دمــا ،تغییــر رنــگ میدهنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن تغییــرات
بازگشــتپذیرند و بــا تغییــرات دمــا دچــار
ایــن تغییــرات میشــوند.
مکانوکرومیــک :مــواد مکانوکرومیــک بــا
تغییــرات فشــار یــا تغییــر شــکل ،خصوصیــات
بازتابــی متفاوتــی از خــود نشــان میدهنــد.
کموکرومیــک :مــوادی كــه در مواجهــه
بــا شــرایط شــیمیایی خــاص ،تغییــر رنــگ
میدهنــد .کاغذهــای تورنســل نمونــه بــارز
ایــن مــواد هســتند کــه در محیطهــای بــازی
و اســیدی رنگهــای متفاوتــی از خــود نشــان
میدهنــد.
الکتروکرومیــک :مــوادی كــه در مقابــل
تغییــر ولتــاژ ،تغییــر رنــگ میدهنــد.
بهعنــوان مثــال پنجرههــای الکتروکرومیــک
بــه وســیله الکتریســیته روشــن یــا تــار
میشــوند .ایــن مــواد از یــک جــزء تشــکیل
نشــدهاند و معمــوال بــه صــورت چنــد الیــه از
مــواد هســتند کــه بــا یکدیگــر کار میکننــد.

موادی كه تغییر شكل میدهند

مــوادی هســتند کــه در پاســخ بــه محرکهــای

بیرونی نظیر کشــش ،فشــار ،میــدان الکتریکی،
مغناطیســی و ...خــود حرکــت مکانیکــی نشــان
داده و تغییــر شــکل میدهنــد .در ایــن میــان
مــواد و محصوالتــی هســتند كــه قادرنــد
شكلشــان را بــدون تغییــر دادن اندازهشــان
تغییــر دهنــد ،یــا برعكــس ،و تعــدادی نیــز
قادرنــد هــر دو پارامتــر را بهطــور همزمــان
تغییــر دهنــد .ایــن مــواد شــامل مــوارد زیــر
هســتند:
فتوســتریکتیو :مــوادی كــه در مقابــل نــور،
تغییــر شــکل میدهنــد.
ترموســتریکتیو :مــوادی كــه در مقابــل
تغییــرات درجــه حــرارت ،تغییــر شــکل
مید هنــد .
پیزوالکتریــک :مــواد پیزوالکتریــک مــوادی
هســتند کــه در پاســخ بــه محــرک الکتریکــی
از خــود حرکــت مکانیکــی نشــان میدهنــد
و در پاســخ بــه محــرک مکانیکــی (فشــار
و اســترس) ،الکتریســیته تولیــد میکننــد.
پیزوالکتریــک در محصــوالت بســیاری نظیــر
میکروفونهــا ،بلندگوهــا ،فندکهــا و
چاقوهــای جراحــی کاربــرد دارنــد.

الکترواکتیــو :مــوادی كــه در مقابــل تاثیــرات
میــدان الکتریکــی ،تغییــر شــکل میدهنــد.
مگنتوســتریکتیو :مــوادی كــه در مقابــل
تاثیــرات میــدان مغناطیســی ،تغییــر شــکل
میدهنــد.
کموســتریکتیو :مــوادی كــه در مقابــل
تاثیــرات محیــط شــیمیایی ،تغییــر شــکل
مید هنــد .

آلیاژهای با حافظه شکلی

ایــن مــواد تــا حــدودی االســتیک هســتند.
یعنــی توانایــی ذخیرهســازی انــرژی مکانیکــی
و آزادســازی آن را دارنــد .در ایــن دســته از
فلــزات مولکولهــا قابلیــت چیدمــان مجــدد
دارنــد .ســاختار مولکولــی در هــر فــاز عاملــی
اســت کــه ســبب تغییر شــکل فلــز و بازگشــت
آن بــه حالــت اولیــه میشــود.
یکــی از معروفتریــن آلیاژهــای حافظــهدار
مــادهای بــه نــام نیتینــول اســت کــه از آن بــه
صــورت ســیمی اســتفاده میشــود .در نــگاه
اول ایــن ســیمها هماننــد ســیمهای معمولــی
بــه نظــر میآینــد کــه بهراحتــی تغییــر
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شــکل میدهنــد و رســانای الکتریســیته نیــز
هســتند .بهعنــوان مثــال میتــوان آنهــا
را بــه هــر شــکلی درآورد و ســپس بــا گــرم
کــردن آنهــا تــا دمــای بــاالی  90درجــه
ســانتیگراد بــه حالــت اولیهشــان برگردانــد.

مواد هوشمند نوع دوم (مبادله انرژی)

گــروه دوم مــواد هوشــمند را مــوادی تشــکیل
میدهن ــد ک ــه دارای قابلی ــت تبدی ــل ان ــرژی
از س ــطحی ب ــه س ــطح دیگ ــر هس ــتند.
همه اجسـام و محیطهـای پیرامون آنهـا دارای
سـطح مشـخصی از انرژی هسـتند .هنگامی که
سـطح انرژی مـاده و محیـط اطراف آن یکسـان
اسـت ،میگوییـم ماده در تعادل با محیط اسـت.
یعنـی در ایـن حالت تغییر انـرژی وجود نخواهد
داشـت .امـا اگر مـاده در سـطح انـرژی متفاوتی
نسـبت بـه سـطح انـرژی محیط قـرار گیـرد ،با
وارد کـردن انـرژی بـه مـواد ،سـطح انـرژی در
آنهـا افزایـش مییابـد کـه معمـوال ایـن انرژی
افزودهشـده بـه صـورت افزایـش انـرژی درونـی
جسـم خـود را آشـکار میکند.

مواد ساط عکننده نور

لومینســانس بــه تابــش نــوری گوینــد کــه
عامــل ایجــاد آن التهــاب مــاده (هماننــد
المپهــای رشــتهای) نیســت و عواملــی ماننــد
واکنــش شــیمیایی موجــب آن میشــود.
بهطــور دقیقتــر میتــوان گفــت کــه
لومینســانس تابــش نــور بــر اثــر دریافــت انرژی
اســت .درواقــع ایــن مــواد انــرژی دریافتشــده
را در طــول موجهــای قابــل رویــت بازتــاب
میدهنــد .مــاده بــر اثــر منبــع محــرک (ماننــد
الکتریســیته ،واکنــش شــیمیایی و حتــی
اصطــکاک) تحریــک میشــود و در بازگشــت
اتمهــا بــه حالــت اولیهشــان ایــن تابــش نــور
رخ میدهــد .درواقــع ایــن مــواد معکــوس
مــواد فوتوولتاییــک (کــه نــور را به الکتریســیته
تبدیــل میکننــد) عمــل میکننــد .ایــن مــواد
شــامل انــواع فتولومینســنت ،کمولومینســنت و
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الکترولومینســنت اســت.

تزای نوری)
مواد فتوولتاییک (قدر 

ایـــن مـــواد کـــه آنهـــا را قـــدرتزای نـــوری
نیـــز مینامنـــد ،در پاســـخ بـــه محـــرک نـــور
مرئـــی جریـــان الکتریکـــی ایجـــاد میکننـــد.

مواد ترموالکرتیک(دمابرقی)

ب ــه ای ــن گ ــروه از م ــواد هوش ــمند ن ــوع دوم
مـــواد دمابرقـــی نیـــز گفتـــه میشـــود .ایـــن
مـــواد در مقابـــل تغییـــرات دمـــا توانایـــی
تولیـــد بـــرق دارنـــد.

امـــروزه ،خلـــق مـــواد هوشـــمند منجـــر بـــه
پیشـــرفت در صنعـــت شـــده اســـت .در ایـــن
میـــان ،مـــواد هوشـــمند کاربردهـــای زیـــادی
در عرصـــه معمـــاری ،صنعـــت ،اتومبیـــل و
هنـــر دارد .انـــواع مـــواد هوشـــمند ،اخیـــرا
وارد صنعـــت ســـاختمان شـــده اســـت .بـــرای
مثـــال ،شیشـــههای فتوکرومیـــک در مقابـــل
نـــور ،و شیشـــه ترموکرومیـــک در مقابـــل
گرمـــا ،پاســـخ میدهنـــد ،یـــا بـــا انتقـــال
بـــرق و تکنولـــوژی الکتروکرومیـــک ،میـــزان
شـــفافیت پارتیشـــنهای شیشـــهای را از
حالـــت کامـــا شـــفاف و روشـــن بـــه حالـــت
کامـــا مـــات و کـــدر میتـــوان تغییـــر داد.
بنابرای ــن اگ ــر ب ــرای درک ماهی ــت وج ــودی
مـــواد هوشـــمند ،از یـــک دایرهالمعـــارف
جامـــع شـــیمی اســـتفاده کنیـــم ،قـــادر
بـــه پیشبینـــی عکسالعمـــل آنهـــا در
مقابـــل اقدامـــات زیســـتمحیطی خواهیـــم
بـــود .بنابرایـــن مـــا نیـــاز بـــه تکنیکهـــا و
فناوریهایـــی داریـــم کـــه امـــکان اســـتفاده
از مـــواد هوشـــمند در اســـتفاده بهینـــه از
آنه ــا را ،از طری ــق صرف ــه جوی ــی در ان ــرژی
و اهـــداف زیســـتمحیطی بـــرای مـــا فراهـــم
کنـــد .زیـــرا در غیـــر ایـــن صـــورت ،آنهـــا
بـــه یـــک عنصـــر تزیینـــی در دســـت افـــراد
ثروتمنـــد تبدیـــل میشـــوند.

تصویر :1کنترل جریان موجود در ماده بهکاررفته
در خفهکنهای انتهایی کابل سبب ایجاد میدان
مغناطیسی و چسبندگی (غلظت) آن شده و درنهایت
به کاهش لرزشهای ناخواسته کابل منجر میشود.

تصویر:2کاربردهمزمانموادالکترواکتیو،الکترولومینسنت
و سلولهای فتوولتاییک توسط استودیو Beat Karrer

تصویر :4تایلهای ترموکرومیک در پوشش سقفهای
شیبدار
تصویر :3تغییر رنگ اشکال روی دیوار با تغییر دما در
مواد ترموکرومیک
تصویر :6نمایی از پیدا کردن شکل اولیه سیمهای
حافظهدار به وسیله گرم کردن
تصویر :5کاربرد شیشه الکتروکرومیک در نمای
ساختمان که با اتصال به 700هزار  LEDکه توسط
سه کامپیوتر اصلی کنترل میشود و قابلیت کنترل
و پردازش  30تریلیون دستور را در هر ثانیه دارد،
جلوههای نوری متنوعی را در شب به وجود میآورد.

تصویر :7مواد هوشمند فتولومینسنت

تصویر :8دیوار هوشمند ترموالکتریک (یادمان
کشتهشدگان جنگ :هر بلوک آجری مشخصه یک فرد
است که با حرارت بدن به شکلی هوشمند زندگینامه
کشتهشده را نمایش میدهد).
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فوتوفن ج
موا�ه ب� انواع رسمایهگذاران

گزارش

چگونه و چقدر برای استارتآپ
خود سرمایهگذار جذب کنید؟
 رویا پورکیا 
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بهعنـــوان یـــک اســـتارتآپ در حـــال رشـــد،
ای ــن احتم ــال وج ــود دارد ک ــه ب ــه بودجــهای
بی ــش از آنچ ــه خ ــود ،خان ــواده ی ــا دوس ــتانتان
ق ــادر ب ــه تامی ــن آن باش ــید ،نی ــاز پی ــدا کنی ــد.
شـــما بایـــد دربـــاره ترفندهـــای جـــذب و
افزایـــش ســـرمای ه بـــه همـــان انـــدازه خـــاق
باشـــید کـــه در مـــورد فوتوفـــن رشـــد و
افزایـــش مشـــتریانتان هســـتید .بـــرای موفـــق
بـــودن میبایســـت منابـــع مالـــی متعـــددی
بـــرای حمایـــت از رشـــد و توســـعهتان کشـــف
کنی ــد.
مشـــکل اینجاســـت کـــه بـــه نظـــر
میرســـد برخـــی از بنیانگـــذاران
اســـتارتآپها ،بـــاال رفتـــن بودجـــه را
بهعنـــوان یـــک نشـــان افتخـــار تلقـــی
میکننـــد .بـــه دســـت آوردن حجـــم زیـــادی
کم ــک مال ــی اگرچ ــه متاثرکنن ــده و خوش ــایند
اس ــت ،ام ــا بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه مقص ــود
ش ــما ص ــرف افزای ــش بودج ــه نیس ــت ،بلک ــه
هـــدف دســـتیابی بـــه نتایـــج مـــورد نظـــر
اس ــت .ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،ج ــذب س ــرمایه ن ــه
ه ــدف ،بلک ــه وس ــیلهای اس ــت ب ــرای رس ــیدن
بـــه اهـــداف اســـتارتآپتان .افزایـــش بودجـــه
ل ب ــرای ورود ب ــه
ب ــه معن ــای ب ــاز ک ــردن قفــ 
مراحـــل بعـــدی رشـــد اســـت.
مقص ــود اصل ــی از ج ــذب س ــرمایه ،دســتیابی
بـــه نتایـــج مـــورد نظـــر در هـــر مرحلـــه از
فعالیـــت اســـتارتآپتان اســـت .اینکـــه
نتای ــج چ ــه باش ــند ،کام ــا ب ــه ای ــن بس ــتگی
دارد کـــه چـــه اهدافـــی را در نظـــر میگیریـــد
و دنبـــال میکنیـــد .بســـیاری از بنیانگـــذاران
اســـتارتآپها متوجـــه نیســـتند کـــه منابـــع
مختلفـــی بـــرای تامیـــن ســـرمایه وجـــود دارد.
جایـــی کـــه شـــما بـــرای گرفتـــن و جـــذب
ســـرمایه میرویـــد ،تـــا حـــد زیـــادی بـــه
ایـــن بســـتگی دارد کـــه اســـتارتآپ شـــما در
چـــه مرحلـــهای از پیشـــرفت قـــرار دارد .بـــه
ی ــاد داش ــته باش ــید ک ــه در ه ــر مرحل ــه ش ــما
واقع ــا در ت ــاش هس ــتید ت ــا اس ــتارتآپتان را

ب ــا موفقی ــت رش ــد و توس ــعه دهی ــد ،آنچ ــه
شـــما میخواهیـــد انجـــام دهیـــد ،درواقـــع
دســـتیابی بـــه نیـــروی محـــرک و افزایـــش
ارزش شـــرکتتان اســـت.
در مرحلــه «جسـتوجو بــرای ســرمایه» ممکــن
اســـت مقـــدار کمـــی پـــول بـــرای برداشـــتن
ق ــدم اول ق ــرض بگیری ــد .محتملتری ــن منب ــع
کم ــک مال ــی ش ــما ،هنگام ــی ک ــه خان ــواده و
دوس ــتانتان چی ــزی ب ــرای کم ــک ک ــردن ب ــه
شـــما ندارنـــد ،قرضهـــا و وامهـــای ســـنتی
ی هس ــتند،
اس ــت .از نظ ــر م ــا بانکه ــا س ــنت 
چراکـــه بســـیار محافظهکارنـــد .اســـتارتآپها
و کمکهـــای مالـــی محافظهکارانـــه بانکهـــا
معم ــوال آبش ــان در ی ــک ج ــوی نمــیرود .ام ــا
اگ ــر وثیقــهای مطمئ ــن (مانن ــد ی ــک خان ــه)
داری ــد ک ــه میتوانی ــد ب ــه آن ات ــکا کنی ــد و ب ــه
بان ــک نش ــان دهی ــد ک ــه توانای ــی بازپرداخ ــت
وام (حت ــی در ص ــورت شکس ــت اس ــتارتآپتان)
توگ ــو
را داری ــد ،پ ــس ارزش ــش را دارد ک ــه گف 
و مذاکـــرهای بـــا بانـــک داشـــته باشـــید .اگـــر
ش ــما هن ــوز ب ــه مرحل ــه درآمدزای ــی و بازده ــی
نرســـیدهاید ،ایـــن شـــیوه چنـــدان موثـــر
نخواهـــد بـــود ،مگـــر اینکـــه یـــک منبـــع
درآم ــد داش ــته باش ــید ک ــه ب ــه ش ــما کم ــک
کنـــد بدهیهایتـــان را پرداخـــت کنیـــد .امـــا
اگـــر میتوانیـــد پـــول قـــرض کنیـــد ،نکتـــه
مثبتـــش ایـــن اســـت کـــه ســـهامی از دســـت
نمیدهیـــد و حداقـــل میدانیـــد هزینههـــای
ثابتت ــان چ ــه مق ــدار اس ــت.
هنگامـــی کـــه اندیشـــه و راهکارتـــان را
ســـنجیدید ،ممکـــن اســـت بـــا راهانـــدازی
ی ــک کمپی ــن س ــرمایهگذاری جمع ــی نش ــان
دهیـــد کـــه اندیشـــهتان نیـــروی محرکـــه
الزم را دارد .ســـرمایهگذاری جمعـــی معمـــوال
بـــر اســـاس یـــک پـــروژه کار میکنـــد:
شـــما بـــرای یـــک نتیجـــه و درآمـــد ثابـــت
پـــول جمـــعآوری میکنیـــد .ایـــن روش
کامـــا بـــرای پروژههـــای خالقانـــه (ماننـــد
فیلمهـــا و آلبومهـــا) مناســـب اســـت ،ولـــی
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نـــه بـــرای شـــرکتهای اجـــاره نرمافـــزار
( ،)SaaSپـــس اگـــر محصـــول اســـتارتآپ
ی اســـت ،ایـــن روش ارزش
شـــما ســـختافزار 
تحقی ــق و پیگی ــری دارد .ی ــک مث ــال خ ــوب
در ایـــن زمینـــه ســـاعت پبـــل ()Pebble
اســـت کـــه مـــدت زیـــادی پیـــش از روی کار
آم ــدن س ــاعت اپ ــل 20 ،میلی ــون دالر س ــرمایه
جـــذب کـــرد .ایـــن یـــک راه عالـــی اســـت
ب ــرای اینک ــه قب ــل از تولی ــد نهای ــی و توزی ــع
محصولتــان بفهمیــد آیــا عالقــه کافــی نســبت
بـــه محصولتـــان وجـــود دارد یـــا خیـــر .یـــک
کمپی ــن موف ــق نش ــان میده ــد ک ــه نی ــروی
محـــرک اولیـــه وجـــود دارد و ایـــن همـــان
چیـــزی اســـت کـــه ســـرمایهگذاران بـــه آن
توجـــه میکننـــد و بـــه دنبالـــش هســـتند.
ح ــاال ک ــه موت ــور مح ــرک را نش ــان دادهای ــد،
بـــا کمـــک ســـرمایهگذار ()Angel Investors
میتوانی ــد س ــرمایه اولی ــه خ ــود را ب ــه ح ــدی
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برس ــانید ک ــه بتوانی ــد از کم ــک مال ــی دولت ــی
نیـــز بهرهمنـــد شـــوید.
ف ــروش س ــهام محتملتری ــن راه ب ــرای ج ــذب
س ــرمایه و ب ــه ح ــد نص ــاب رس ــاندن س ــرمایه
اولیهتـــان بـــرای دریافـــت کمکهـــای
مالـــی دولتـــی و وام اســـت .اکثـــر برنامههـــای
کمکهـــای مالـــی دولتـــی شـــما را ملـــزم
میکننـــد تـــا  25یـــا  50درصـــد ســـرمایه
اولی ــه را فراه ــم ک ــرده باش ــید ،بنابرای ــن ش ــما
نیـــاز داریـــد راهـــی بیابیـــد تـــا ایـــن مبلـــغ را
جمـــعآوری کنیـــد .برخـــی شـــرکتها پیـــش
از شـــروع کار بـــه شـــما کمـــک میکننـــد
بتوانیـــد فعالیـــت خـــود را آغـــاز کنیـــد .بـــا
ایـــن وجـــود ،شـــما احتمـــاال بایـــد یکســـری
هزینههـــای اولیـــه انجـــام دهیـــد تـــا بتوانیـــد
بعـــدا آنهـــا را دریافـــت کنیـــد.

رسمایهگذار

ســـرمایهگذاران عمدتـــا افـــرادی بـــا
شـــبکههای ارتباطـــی ارزشـــمند و قـــوی
هســتند کــه در فعالیــت خــود موفــق بودهانــد.
در دنیـــا معمـــوال چنیـــن ســـرمایهگذارانی
بیـــن  25تـــا  250هـــزار دالر از طریـــق
خریـــد ســـهام یـــا ســـند قابـــل تبدیـــل
(بدهـــی قابـــل تبدیـــل بـــه ســـهام)
میکننـــد.
ســـرمایهگذاری
فرشـــتهها بـــه همـــان
میـــزان کـــه ســـرمایهگذاری
پولـــی میکننـــد ،ســـرمایه
ارزشــمند تجربیــات و ارتباطات
خـــود را نیـــز بـــه اشـــتراک
میگذارنـــد .ســـرمایهگذاران
فرشــته تــا حــدودی منــزوی
و ســـختیاب هســـتند!
تعـــدادی از آنهـــا بهطـــور
غیرمســـتقیم و از طریـــق
ســـرمایهگذاری و خریـــد ســـهام
در مرحلـــه کشـــت ایـــده (seed
 )fundingعمـــل میکننـــد ،ماننـــد

شـــرکت اســـتارتمیت (.)Startmate
برخـــی از ایـــن ســـرمایهگذاران در دنیـــا ایـــن
امـــکان را فراهـــم میکننـــد کـــه اگـــر دارای
شـــرایط مشـــوقهای مالیاتـــی تحقیـــق و
توســعه ( )R&D tax incentiveهســتید ،بســتر
کار خـــود را گســـترش دهیـــد .بـــرای نمونـــه
مشـــوقهای مالیاتـــی تحقیـــق و توســـعه بـــه
علـــت دسترســـی آســـان عمومـــا بزرگتریـــن
مرجـــع ســـرمایهگذاری اســـتارتآپها در
اســـترالیا هســـتند .مشـــوقهای مالیاتـــی
تحقیـــق و توســـعه غیررقابتـــی هســـتند .اگـــر
شـــما در مرحلـــه پیـــش از بـــازده هســـتید،
میتوانیـــد  43.5درصـــد از هزینـــهای را کـــه
صـــرف تحقیـــق و توســـعه کردهایـــد ،نقـــدا
دریافـــت کنیـــد .ایـــن بهعنـــوان بخشـــی از
فراینـــد درخواســـت بازگشـــت مالیـــات انجـــام
میشـــود .در اســـترالیا منبعـــی دیگـــر بـــرای
جـــذب ســـرمایه در پروژههایـــی کـــه تـــا
حـــدی پیـــش رفتهانـــد ،تامیـــن مالـــی در
پروژههـــای پیشرفتـــه تحقیـــق و توســـعه
( )R&D forward financingاســـت؛ منبعـــی
جالـــبتوجـــه و جدیـــد در تامیـــن ســـرمایه
اســـتارتآپها در اســـترالیا کـــه بـــه لطـــف
ســـرمایهگذارانی ماننـــد گـــروه راکینـــگ
هـــرس ( )Rocking Horse Groupایجـــاد
شـــدهاســـت.
در شـــرایطی کـــه بازپرداخـــت تشـــویقی
مالی ــات تحقی ــق و توس ــعه ت ــا انته ــای س ــال
تقریبـــا قطعـــی اســـت ،ســـرمایهگذاران
تحقیـــق و توســـعه آن مبلـــغ را زودتـــر بـــه
شـــما اســـتارتآپها قـــرض میدهنـــد
تـــا بتواننـــد در طـــول ســـال فعالیتهـــای
تحقیـــق و توســـعه خـــود را ادامـــه دهنـــد .و
در انته ــای س ــال ،ق ــرض خ ــود را ب ــه وس ــیله
بازپرداخ ــت تش ــویقی مالی ــات تس ــویه کنن ــد.
ایـــن روش همچنیـــن میتوانـــد کمـــک
کن ــد ت ــا نی ــاز کمت ــری ب ــه ج ــذب س ــرمایه
داش ــته باش ــند ،و ای ــن ب ــدان معناس ــت ک ــه
ســـود بیشـــتری از اســـتارتآپ عایـــد خـــود

آنهـــا خواهـــد شـــد.
مرحلـــه پایانـــی ،شـــروع جـــذب ســـرمایه
کارآفرینـــی( )VC fundsبـــرای اســـتخدام
افـــراد و گســـترش ســـرمایه خارجـــی اســـت.
ســـرمایهگذاران همیشـــه بـــه دنبـــال بـــه
دســـت آوردن بهتریـــن طـــرف معاملـــه
هســـتند ،چراکـــه میداننـــد اگـــر کارهـــا
طب ــق برنام ــه پی ــش ن ــرود ،متض ــرر خواهن ــد
شـــد .بنگاههـــای ســـرمایهگذاری کارآفرینـــی،
متخصصـــان مســـائل مالیانـــد .آنهـــا
مدیران ــی حرفــهای هس ــتند ک ــه ب ــا س ــرمایه
سرمایهگذارانشـــان کار میکننـــد .ایـــن
ســـرمایهگذاران غالبـــا بازنشســـتگانی هســـتند
کـــه صرفـــا بـــرای امتحـــان ،مقـــدار کمـــی از
ســـرمایه خـــود را بـــه ایـــن گزینـــه جدیـــد
و متفـــاوت ،ســـرمایهگذاری کارآفرینـــی،
اختصـــاص دادهانـــد.
در دنیـــا و کشـــورهایی کـــه اکوسیســـتم
اســـتارتآپی قـــوی دارنـــد ،توصیـــه میشـــود
کـــه ســـرمایهگذاری کارآفرینـــی در مرحلـــه
اولیـــه نبایـــد کمتـــر از  100هـــزار دالر باشـــد
و بهتـــر اســـت بـــه حـــدود  250هـــزار دالر
برســـد .در مراحـــل بعـــدی ایـــن مقـــدار بایـــد
ب ــه  500ه ــزار ت ــا ی ــک میلی ــون دالر برس ــد.
البتـــه اگـــر بخواهیـــم بـــا مقیاسهـــای
اقتصـــاد ایـــران بســـنجیم ،شـــاید احتیـــاج و
نیـــاز اســـتارتآپها بـــ ه انـــدازهای نباشـــد
کـــه حتمـــا چنیـــن رقمهـــای بزرگـــی بـــه
آنهـــا تزریـــق شـــود .امـــا چیـــزی هـــم کـــه
مســـلم اســـت ،اینکـــه ایـــن روزهـــا بســـیاری
از اســـتارتآپها بـــا رقمهـــای  20تـــا 30
میلیـــون تومانـــی ســـرمایهگذار میگیرنـــد،
کـــه ایـــن خـــود یـــک اشـــتباه بـــزرگ اســـت.
در ه ــر ص ــورت مناب ــع زی ــادی ب ــرای ج ــذب
س ــرمایه وج ــود دارن ــد .ول ــی وقت ــی ب ــه س ــراغ
آنهـــا میرویـــد ،چیـــزی کـــه مهـــم اســـت،
علـــت احتیـــاج شـــما بـــه آن مقـــدار پـــول
اس ــت ،واال ج ــذب س ــرمایه ب ــه خ ــودی خ ــود
مقصـــود نیســـت.
سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج 69

ت
ساخ�ن و رابطه آن ب� سالمت
توزیع متعادل نور در
گزارش

معماری نور در فضا
 امین جعفرقلی 
پژوهشگر عمران ،محیط زیست

 70سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج

یکــی از چالشهــای معمــاری امــروز ،اســتفاده
از ظرفیتهــای طبیعــی در ســاماندهی و
ســازماندهی ساختمانهاســت .از همیــن
منظــر ،ایــن مطلــب نگاهــی انداختــه بــه
فرصتهــا و چالشهایــی کــه بــرای اســتفاده
از نــور طبیعــی در طراحــی نــور ســاختمانها،
پیــش روی معمــاران قــرار دارد.
بیشــک رابطــهای تنگاتنــگ میــان محیــط
داخلــی ســاختمان و ســامتی انســان وجــود
دارد .در اواســط قــرن نوزدهــم که شهرنشــینی
رواج یافــت ،مشــخص شــد کــه بســیاری از
بیماریهــای شــایع در آن زمــان در اثــر
محدودیتهــای ایجادشــده بــرای انســان در
فضاهــای محصــور فیزیکــی اســت .طراحــی
ضعیــف ســاختمانها از لحــاظ ورود نــور
طبیعــی و کیفیــت نامناســب هــوای داخلــی
باعــث شــد تــا اثــرات منفــی مانــدگاری
در ســامتی ســاکنان پدیــدار شــود .ایــن
مشــکل بــه صــورت جــدی وجــود داشــته،
بهطوریکــه گــزارش ســازمان بهداشــت
جهانــی ( )WHOدر ســال  1998نشــان
داد کــه احتمــاال بیــش از  30درصــد از
ســاختمانهای جدیــد و بازسازیشــده در
سرتاســر دنیــا بــا مشــکالت ســامتی مرتبــط
اســت.
ســـندروم ســـاختمان بیمـــار ()SBS
اصطالحـــی اســـت کـــه بـــرای بیـــان
شـــرایطی بـــه کار مـــیرود کـــه در آن
ش ــرایط س ــاکنان س ــاختمان ع ــدم آس ــایش
یـــا حتـــی مشـــکالت حـــادی را در مـــورد
ســـامتی خـــود تجربـــه میکننـــد .معمـــوال
ســـندروم ســـاختمان بیمـــار از پارامترهـــای
مختلفـــی ناشـــی میشـــود .ازجملـــه
ایـــن عوامـــل میتـــوان بـــه آلودگـــی
هـــوای داخـــل ســـاختمان ،عـــدم وجـــود
نـــور طبیعـــی ،تهویـــه نامناســـب ،ضعـــف
عایقبنـــدی صوتـــی و وجـــود آزبســـت
اش ــاره ک ــرد .برخ ــی از عالی ــم  SBSممک ــن
اســـت آشـــکار باشـــند و بهآســـانی درمـــان

شـــوند و برخـــی دیگـــر ممکـــن اســـت در
طوالنیمـــدت بـــه صـــورت بیماریهـــای
مزمـــن ظهـــور پیـــدا کننـــد .بـــرای مثـــال
کمبـــود نـــور خورشـــید میتوانـــد منجـــر
بـــه بیماریهایـــی بـــه علـــت کمبـــود
دریافـــت ویتامیـــن  Dدر بـــدن شـــود .مـــا
نیازمندیـــم کـــه  15تـــا  35دقیقـــه در روز
در مع ــرض ن ــور خورش ــید باش ــیم .ب ــه ای ــن
عل ــت ک ــه شیش ــه در ح ــدود  %95از اش ــعه
 UVرا فیلت ــر میکن ــد .زمان ــی ک ــه بای ــد در
فض ــای داخل ــی س ــاختمان در مع ــرض ن ــور
خورشـــید قـــرار بگیریـــم ،بایـــد  9تـــا 10
براب ــر بیش ــتر از زمان ــی باش ــد ک ــه بهط ــور
مســـتقیم و در فضـــای خـــارج از ســـاختمان
در معـــرض خورشـــید قـــرار میگیریـــم.
در زمانــی کــه مــا در ســاختمان هســتیم،
نــور خورشــید پــل ارتباطــی مــا بــا جهــان
خــارج اســت .ســاختمانهایی کــه بشــر
بــرای در امــان بــودن از شــرایط ســخت
طبیعــت (بــاران ،بــاد و )...بنــا میکنــد ،خــود
بهعنــوان یــک فیلتــر میــان او و طبیعــت
عمــل میکنــد .ایــن جدایــی از طبیعــت
موجــب میشــود انســان احســاس آســایش
کامــل نداشــته باشــد.
مایــکل کوهــن کــه روی پــروژه ارتبــاط
بــا طبیعــت تحقیقاتــی انجــام داده اســت،
میگوید« :بســیاری از مشــکالت روانشناســی
ماننــد اضطــراب ،فشــار مزمــن عصبــی و
بیاشــتهایی بــه علــت ایزولــه بــودن مــا
از شــرایط طبیعــی اســت .مــا بیشــترین
زمــان روزانــه خــود را در فضاهــای بســته
میگذرانیــم کــه غیرطبیعــی و غیرســالم
اســت»
افزایــش شهرنشــینی در اواخــر قــرن بیســتم
منجــر بــه بنــا شــدن آســمانخراشهایی از
بتــن ،فــوالد و شیشــه شــد کــه خیابانهــا را
تحتالشــعاع قــرار داده و حرکــت هــوای تــازه
را محــدود کردنــد و ارتبــاط انســان بــا محیــط
طبیعــی را بیــش از پیــش کاهــش دادنــد.
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در سـه یـا چهـار دهـه اخیـر تصمیمگیـری
در مـورد لحـاظ کـردن عنصـر نـور طبیعـی
بهعنـوان یـک پارامتـر حیاتـی در طراحـی
سـاختمان بـا بحـث صرفهجویـی در مصـرف
انـرژی گـره خـورده اسـت .افزایـش نگرانیهـا
در مـورد گرمایـش جهانـی ،الیـه ازون ،اتمـام
سـوختهای فسـیلی و قیمـت حاملهـای
انـرژی انگیـزهای بـرای طراحـی بهینـه
معمـاری و همچنیـن تحقیقـات متعـدد
در ایـن زمینـه شـد .بـر اسـاس اطالعـات
منتشرشـده توسـط دپارتمـان انـرژی آمریـکا،
سـهم بخـش سـاختمان از مصـرف انـرژی در
آمریـکا 36درصـد اسـت کـه این مقدار بیشـتر
از سـهم قسـمت حملونقـل ( )%27و تقریبـا
مشـابه بـا سـهم بخش صنعتـی ( )%38اسـت.
بیـن  30تـا  50درصـد از تمام انـرژی مصرفی
در سـاختمانهای تجـاری و اداری مربـوط
بـه بخـش روشـنایی اسـت .مطالعـات نشـان
میدهـد کـه بـرای سـاختمانهای تجـاری و
اداری کـه در طـول روز مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرنـد ،میتـوان با اسـتفاده صحیـح از نور
طبیعـی روز در حـدود  20تـا  40درصـد در
مصـرف انـرژی الکتریکـی صرفهجویـی کـرد.
اکثــر سیســتمهای نــور طبیعــی موجــود بــه
گونـهای طراحــی شــدهاند کــه نــور خورشــید
را دریافــت کــرده و بــه درون ســاختمان
هدایــت کننــد .چالــش اصلــی اینجاســت
کــه کــدام سیســتم میتوانــد بــازده بیشــتری
داشــته باشــد .طراحــی نــور طبیعــی تنهــا بــه
معنــی زیــاد کــردن میــزان نــور نیســت .نــور
بیــش از حــد در فضــای داخلــی میتوانــد
بســیار ناخوشــایند باشــد .نکتــه کلیــدی در
طراحــی نــور ،کنتــرل نــور از طریــق تعییــن
جهــت و نحــوه توزیــع آن اســت کــه بــه
دو طریــق سیســتمهای نوردهــی جانبــی
و سیســتمهای نوردهــی از بــاال انجــام
میشــوند تــا هــدف را کــه رســیدن بــه یــک
توزیــع متعــادل نــور در فضاســت ،تامیــن
کننــد.
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تصویـر  :1پنجرههـای جانبـی بـه دو نـوع
دارای چشـمانداز و بـدون چشـمانداز تقسـیم
میشـوند .پنجرههـای جانبـی رایـج منجـر
بـه ایجـاد محیطـی بسـیار روشـن در نزدیکی
پنجـره و محیطـی تاریـک در نقطـه مقابـل
آن میشـوند .تعـداد پنجرههـای جانبـی
بهکاررفتـه میتوانـد در توزیـع یکنواختتـر
نـور تاثیرگـذار باشـد( .شـکل )1عمـق مفیـد
روشـنایی در داخـل بین  1/5تـا  2برابر ارتفاع
رأس پنجـره اسـت.

تصویـر  :2پنجرههـای بـدون چشـمانداز
معمـوال در ارتفـاع بـاال از دیـوار اجـرا شـده و
چشـماندازی بـه فضـای خارجـی ندارنـد .در
ایـن حالت نـور ورودی دارای نفـوذ عمیقتری
بـه داخـل فضاسـت .از آنجایـی کـه محـل
ورود نـور خـارج از محـدوده دیـد اسـت ،ورود
نـور خورشـید در ایـن پنجرههـا بـه انـدازه
پنجرههـای عـادی مشکلسـاز نیسـت.

تصویـر  :3سیسـتم قفسـه نـور بـه گونـهای
طراحـی شـده کـه نـور ورودی را بـا هدایـت
مجـدد از طریـق انعـکاس آن از سـقف بـه
انتهـای اتاق برسـاند .این سیسـتم در مقایسـه
بـا یـک پنجـره جانبـی عـادی منجر بـه توزیع
نـور بیشـتری در فضـا میشـود .یکـی دیگـر
از فوایـد اسـتفاده از ایـن سیسـتم ایجـاد
سـایهبانی در برابـر نـور مسـتقیم خورشـید
اسـت .سـطح بـاالی قفسـه بایـد از جنـس
مـادهای بـا خاصیـت انعکاسـی زیاد باشـد ،اما
نبایـد آینـهای باشـد .چراکـه منجـر بـه ایجاد
نقاط نورانی و درخشـان روی سـقف میشـود.
سـطح نیمهآینـهای بهتریـن حالـت بـرای آن
ا ست .

تصویـر  :5فاصله پیشـنهادی بـرای پنجرههای
سـقفی؛ پنجـره سـقفی یکـی از سـادهترین
انـواع نوردهی از باالسـت .اسـتفاده همزمان از
چنـد پنجره سـقفی موجـب توزیـع یکنواخت
نـور در داخـل فضـا میشـود .در ایـن حالـت
فاصلـه پیشـنهادی میـان ایـن پنجرههـا برابـر
ارتفـاع آنهـا از کف اسـت.

تصویـر  :4سیسـتمهای منشـوری و آینـهای
جهـت نـور ورودی خورشـید تغییـر کـرده
و از طریـق انعـکاس بـه درون فضـا هدایـت
میشـود .هنگامـی کـه اشـعه نـور بـه منشـور
یـا آینـه برخـورد میکنـد ،جهـت آن تغییـر
مییابـد ،قسـمتی بـه سـقف منعکـس شـده و
قسـمتی بـه درون فضـا وارد میشـود.

تصویـر  :6اسـتفاده از انعکاسدهنـده بـرای
یکنواختـی توزیـع نـور؛ همچنیـن میتـوان از
یـک انعکاسدهنـده در زیـر پنجرهها اسـتفاده
کـرد تـا توزیـع یکنواخـت نـور در فضا بیشـتر
شو د .
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گزارش

آلیس بوز ی ن
الرک� در کنفرانس تد
از ت� یث� چ�ار درجه افزایش دما ب� کره ی ن
زم� یمگوید

برای تغییرات آبوهوایی زمین
آمادهاید؟
 مستانه جباری 
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گرمترین روزی را که تاکنون گذراندهاید ،بهخاطر
دارید؟ حاال تصور کنید که دمای زمین  10تا
 12درجه گرمتر از آن روز شده است .بر اساس
تحقیقات آلیس بوز الرکین این همان آیندهای
است که میتواند در انتظار هر کداممان باشد ،اگر
به تغییرات آبوهوایی و انتشار گازهای گلخانهای
بیتوجه بمانیم.
همه ما در طول زندگیمان در تغییرات آبوهوایی
که در کره زمین اتفاق افتاده است ،نقش
داشتهایم .عملکرد ما ،کاری که انجام دادهایم و
انتخابهایی که تا امروز داشتهایم ،منجر به
افزایش گازهای گلخانهای شده است .به نظر
این طرز فکر قدرتمندی است و ممکن است
باعث ایجاد احساس گناه در ما شود ،بهخصوص
وقتی به تصمیمهایی که تا االن گرفتهایم ،فکر
میکنیم؛ اینکه به کجاها سفر کردهایم ،چند بار
سفر رفتهایم ،یا چطور مسافرت کردهایم ،یا اینکه
در محل کار یا منزلمان از چه منبع انرژی استفاده
میکنیم ،یا تاکنون چه سبک زندگی داشتهایم
و از آن لذت بردهایم .اما ما میتوانیم این طرز
فکر را تغییر دهیم و با خودمان بیندیشیم که اگر
چنین اثر کلیدی اما منفی روی آبوهوای زمین
داشتیم ،پس حاال فرصت داریم که بر تغییرات
آبوهوایی که در آینده باید نسبت به آن سازگار
شویم ،اثرگذار باشیم .بنابراین ما میتوانیم انتخاب
کنیم که وضعیت آبوهوایی کره زمین و تغییرات
آن را جدی بگیریم و انتشار گازهای گلخانهای را
بهطور قابل مالحظهای کاهش دهیم تا در آینده
بتوانیم با تغییرات آبوهوایی کمتری سازگاری
پیدا کنیم .گزین ه دیگری که برای انتخاب
داریم ،این است که مشکالت ناشی از تغییرات
آبوهوایی را نادیده بگیریم .اما در این صورت
مجبوریم خودمان را با تغییرات شدید آبوهوا
سازگار کنیم .البته مسئله فقط این نیست ،بلکه ما
بهعنوان افرادی که در کشورهایی زندگی میکنند
که سرانه انتشار گازهای گلخانهایشان باالست،
نه فقط از طرف خودمان ،بلکه از جانب دیگران
نیز دست به انتخاب میزنیم .اما گزینهای که برای
انتخاب نداریم ،این است که آیندهای بدون در

نظر گرفتن تغییرات آبوهوایی داشته باشیم .طی
 20سال گذشته ،قانونگذاران و مذاکرهکنندگان
از کشورهای مختلف دور هم جمع شدهاند تا
درباره تغییرات آبوهوایی کره زمین گفتوگو و
رایزنی کنند .تمرکز این گروه بر مسئله جلوگیری
از گرمایش کره زمین تا  2درجه سانتیگراد
باالتر از حد پیش از صنعتی شدن است ،زیرا این
دما میتواند تاثیرات اسفباری بر انسان و سایر
موجوات زنده و بهطور کلی محیط زیست داشته
باشد.
تغییرات آبوهوایی خطرناک کره زمین میتواند
جنبه درونی و شخصی داشته باشد .بهعنوان مثال
تغییرات جوی را در مناطقی از کره زمین در نظر
بگیرید که زیرساختهای خوبی دارد ،جمعیتش
تحت پوشش بیمه است و ...این تغییرات میتواند
در فعالیتهای روزانه افراد اختالل ایجاد کند،
هزینههایی را برای دولت در پی داشته باشد و
حتی باعث مرگ گروهی از مردم شود .اما اگر
همان تغییر آبوهوایی در منطقهای از کره زمین
روی دهد که زیرساختهای خوبی ندارد ،یا
جمعیتش تحت پوشش بیمه نیست ،یا شبکههای
اجتماعی امکان حمایت کافی را از مردم ندارند،
در آن صورت این تغییرات میتواند ویرانگر باشد
و باعث شود که خیلی از مردم خانههایشان را از
دست بدهند و عده زیادی نیز در نتیجه این تغییر
جان خود را از دست خواهند داد.
بررسی نمودارهای انتشار گاز دیاکسید کربن
حاصل از صنایع و سوخت فسیلی از زمان انقالب
صنعتی تا امروز نشان میدهد که طی این سالها
میزان انتشار این گازها به صورت تصاعدی افزایش
یافته است .در سال  ۱۹۸۸مجمع بینالمللی
تغییرات آبوهوایی تاسیس شد .در سال ۱۹۹۲
کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و
توسعه ( )UNCEDبا عنوان اجالس ریو یا اوج
ریو یا اوج زمین برگزار شد .در سال  ۲۰۰۹توافق
کپنهاگ با موضوع پرهیز از افزایش دو درجهای
دمای کره زمین حاصل شد و در سال ۲۰۱۲
رویداد ريو 20+برگزار شد .اما در تمام این مدت،
درحالیکه این نشستها و کنفرانسها در جریان
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بود ،انتشار گازهای گلخانهای همچنان افزایش
یافته است و اگر روی روند انتشار این گازها در
سالهای اخیر تمرکز کرده و آن را در کنار رشد
اقتصادی قرار دهیم ،میبینیم که زمین بیشتر
در معرض خطر چهار درجه گرمایش است تا دو
درجه .حاال بیایید چند لحظه به نتیجه افزایش
چهار درجهای دما فکر کنیم .قسمت اعظم کره
زمین را آب تشکیل داده است و از آنجا که آب
ظرفیت گرمایی بیشتری نسبت به زمین دارد،
بنابراین در عمل دما روی زمین بیشتر از دریا
خواهد بود .دومین مسئله این است که ما بهعنوان
انسان میانگین دمای زمین را تجربه نمیکنیم،
بلکه روزهای گرم و روزهای سرد یا روزهای بارانی
را تجربه خواهیم کرد ،بهخصوص اگر مثل من در
منچستر زندگی کنید .حاال خودتان را در مرکز
شهر تصور کنید؛ در یکی از شهرهای بزرگ دنیا:
بمبئی ،پکن ،نیویورک ،لندن .تصور کنید که
گرمترین روزی است که تا امروز تجربه کردهاید.
خورشید با قدرت میتابد و اطرافتان هم پر از
ساختمانهای بتنی و شیشهای است .حاال همان
روز را تصور کنید ،اما  10یا حتی  12درجه گرمتر.
این همان چیزی است که با تحقق سناریو چهار
درجه گرمایش کره زمین تجربه خواهید کرد.
مشکالتی که این سناریو در پی دارد ،تنها محدود
به افزایش مفرط دما و تغییرات آبوهوایی و بروز
انواع توفانها نیست ،بلکه مشکل دیگری که در
این میان وجود دارد ،این است که زیرساختهایی
که ما در حال حاضر داریم ،برای مقابله با چنین
رویدادهایی مناسب نیست .بهعنوان مثال جادهها
و خطوط راهآهن میتوانند ضربههای محدودی را
تحمل کنند ،یا نیروگاهها باید با آب خنک شوند تا
به دمایی برسند که بیشترین بازدهی و مقاومت را
داشته باشند و ...همه این موارد در صورت تحقق
سناریو چهار درجه گرمایش زمین به چالش
کشیده میشود و زیرساختهای ما برای چنین
شرایطی طراحی نشده است.
بیایید به عقب برگردیم و سناریو چهار درجه
گرمایش را مورد توجه قرار دهیم که نه فقط به
صورت مستقیم ،بلکه به صورت غیرمستقیم هم
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میتواند روی زندگی ما اثر بگذارد .در این شرایط
انتظار میرود که تولید گندم و ذرت تا  40درصد
و تولید برنج تا  30درصد کاهش یابد ،که این
مسئله امنیت غذایی را در سراسر دنیا به شکل
اسفباری تحت تاثیر قرار خواهد داد .بنابراین
میتوان اینطور نتیجه گرفت که چهار درجه
گرمایش زمین با ساماندهی زندگی بشر در تضاد
است.
خب بهتر است به بحث گرمایش دو درجهای
برگردیم .آیا در حال حاضر منطقی به نظر
میرسد که روی این مسئله تمرکز کنیم؟
خیلی از همکاران من و سایر محققان معتقدند
که امروز برای پیشگیری از دو درجه گرمایش
دیر شده است ،اما من بر اساس پژوهشهایی
که در زمینه سامانههای انرژی و غذا ،در زمینه
هوانوردی و حملونقل انجام دادم ،میخواهم
بگویم که هنوز شانس اندکی داریم .بهخاطر
المپها و پرژکتورهایی که در حال حاضر در این
اتاق نصب شده است ،دیاکسید کربن زیادی که
ناشی از مصرف برق است ،وارد اتمسفر میشود
ت طوالنی حتی تا یک قرن در اتمسفر
و مد 
باقی میماند .و از آنجا که گازهای گلخانهای
تمایل زیادی به انباشته شدن دارند ،روی هم
جمع میشوند .اما این سطح زیر منحنیهاست
که برای ما اهمیت بیشتری نسبت به اینکه در
یک بازه زمانی مشخص در چه مقطعی هستیم،
دارد .بنابراین واقعا فرق دارد که ما به فناوری
جادویی دست پیدا کنیم که در آخرین روز سال
 2049میالدی مشکالتمان را درست سر بزنگاه
حل کند ،چون تا آن زمان گازهای گلخانهای
به انباشته شدن ادامه میدهند .بنابراین اگر در
مسیر خطرناک چهار درجه تغییر دمایی حرکت
کنیم ،هر چه بیشتر در این مسیر جلو برویم ،در
سالهای بعد باید مشکالت بیشتری را جبران
کنیم تا بتوانیم بودجه کربن و سطح زیر منحنی
را حفظ کنیم .درنتیجه این مسیر خطرناک با
شیب تندتری پیش میرود .بنابراین اگر انتشار
گازهای گلخانهای را در کوتاهمدت یا میانمدت
پایین نیاوریم ،سال به سال باید میزان انتشار

را بیشتر کاهش دهیم .از طرف دیگر ،میدانیم
که سامانههای تولید انرژی باید کربنزدایی
شوند .بنابراین اگر انتشار گازهای گلخانهای
را در کوتاهمدت یا میانمدت پایین نیاوریم ،آن
وقت باید کربنزدایی را خیلی زودتر از آنچه
پیشبینی میشود ،شروع کنیم و این چالشی
بسیار بزرگ برای دنیا خواهد بود.
نکته دیگری که این مسئله به ما میگوید ،درباره
تدابیر انرژی است .اگر شما در منطقهای از دنیا
زندگی میکنید که میزان انتشار در حال حاضر
باالست ،این مسئله ما را به سوی کاهش تقاضای
انرژی سوق میدهد .زیرا با وجود اراده جهانی که
در این زمینه وجود ندارد ،زیرساختهای کالنی
که باید هر چه زودتر از آنها بهرهبرداری کنیم
تا سامانه تولید انرژی را عاری از کربن کنیم ،به
این سادگیها امکانپذیر نخواهد بود .بنابراین
فرقی ندارد که چه نوع انرژیای را انتخاب کنیم؛
از انرژی هستهای گرفته تا جداسازی کربن یا
افزایش تولید سوختهای زیستی ،یا حتی به
سراغ افزایش استفاده از توربینهای آبی و بادی
برویم .زیرا تمام این برنامهها زمانبر هستند .و از
آنجا که سطح زیر منحنی برای ما اهمیت دارد،
بنابراین باید روی افزایش کارایی انرژی و کاهش
مصرف آن تمرکز کنیم.
مسئله دیگری که بهدقت باید به آن توجه کنیم،
بحث رفاه و برابری است .در بسیاری از کشورهای
دنیا استانداردهای دنیا باید بهبود یابد .با وجود
سیستمهای کنونی انرژی ،وقتی اقتصاد رشد
میکند ،میزان انتشار گازهای گلخانهای نیز
افزایش مییابد .اگر همه ما مقید به بودجه کربن
برابر باشیم ،وقتی میزان انتشار در بعضی مناطق
دنیا افزایش پیدا کند ،ناگزیر از کاهش این میزان
در مناطق دیگر هستیم.
بنابراین این مسئله برای کشورهای ثروتمند
چالشهای بزرگی ایجاد خواهد کرد ،چون بر
اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم ،اگر شما
در کشوری زندگی میکنید که سرانه انتشار
گاز دیاکسید کربن باالست -ازجمله آمریکای
شمالی ،اروپا و استرالیا -کاهش انتشار این گازها تا

حدود  10درصد در سال و شروع فوری اقدام برای
رسیدن به چنین هدفی ،برای داشتن این شانس
که بتوانیم از سناریو «دو درجه» پیشگیری
کنیم ،الزم است .بگذارید اینطوری توضیح
بدهم :به گفته نیکالس استرن ،اقتصاددان،
کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن تا امروز فقط
به دلیل ایجاد رکود یا بحران اقتصادی محقق
شده است ،بنابراین رسیدن به چنین هدفی
میتواند چالشی مهم برای رشد اقتصادی در
کشورهای مختلف باشد .علتش هم این است که
اگر زیرساختهایی داشته باشیم که نیاز به کربن
باال دارند ،رشد اقتصادیمان برابر با افزایش انتشار
گاز دیاکسید کربن و سایر گازهای گلخانهای
خواهد بود .بنابراین از مقالهای که در سال ،2011
توسط من و کوین آندرسون نوشته شد ،نقل قول
میکنم که اگر میخواهیم از تغییرات آبوهوایی
دو درجهای اجتناب کنیم ،در کشورهای ثروتمند
دنیا رشد اقتصادی باید حداقل به صورت موقت
با یک دوره ریاضت اقتصادی برنامهریزیشده
جابهجا شود.
درک اهمیت این پیام خیلی راحت نیست،
چون پیشنهادی که ارائه میکند ،این است که
برنامههایمان را به شکل متفاوتی اجرا کنیم.
موضوع فقط بر سر ایجاد تغییرات تدریجی
نیست ،بلکه معنایش این است که باید شکل
متفاوتی برای اجرای برنامههایمان داشته باشیم
و این یعنی باید کل سامانه را تغییر دهیم و حتی
در بعضی موارد باید کمتر کار کنیم! این مسئله
شامل همه ما و همه دایره نفوذی است که داریم
و میتواند از نوشتن نامه برای سیاستمدارها باشد
تا صحبت با مدیرمان در محل کار ،یا دوستان
و خانواده ،یا خیلی ساده تغییر سبک زندگی
خودمان .چون برای جلوگیری از همه تغییرات
آبوهوایی که امروز در موردش صحبت کردیم،
واقعا باید تغییرات قابل مالحظهای ایجاد شود .در
این لحظه داریم سناریو «چهار درجه» را انتخاب
میکنیم و اگر بخواهیم قطعا از به وقوع پیوستن
سناریو «دو درجه» جلوگیری کنیم ،هیچ زمانی
بهتر از همین امروز نیست.
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یکـی از تجربههـای دلپذیـر در سـالهایی
نهچنـدان دور قـدم زدن در خیابانهـا بـود کـه
روزبـهروز از لـذت آن کاسـته میشـود .گریـز از
چهاردیواریهـا و گلگشـت در خیابانهـا زیـر
سـایه درختـان بـا همراهی صـدای آب در جوی
کنـار آنهـا کمکـم بـه خاطـرهای محـو بـرای
شـهروندان تبدیل شـده اسـت .اما فراموشی این
تجربـه نبایـد بـه معنـای از بیـن رفتـن نیـاز به
تجربـه دوباره آن باشـد.
خیابـان تا پیـش از دوره صفویـه عنوانی بود که
بـر مسـیر میانـه باغهـا گفته میشـد .مسـیری
مسـتقیم که دو سـوی آن درختکاری میشـد
و جـوی آبـی در میانـه یا دو سـوی آن روان بود.
چنیـن معبـری تنها بـرای رفتوآمد یا رسـیدن
از مبـدا بـه مقصـد طراحـی نمیشـد ،بلکه خود
محلـی بـرای تفرج و تماشـا بـود .از اوایـل دوره
صفـوی کمکـم حصـار دور چهارباغها برداشـته
شـد و خیابانهـای میان آنها بـه معبر عمومی
بـدل شـدند و در میانـه شـهرها جـا بـاز کردند.
یکـی از شـاخصترین مثالهـا خیابـان چهارباغ
اصفهان اسـت.
مفهـوم خیابـان در دوران قاجـار تحـت تاثیـر
خیابانهـای اروپایـی قـرار گرفـت و دیگـر
محلـی بـرای تفـرج صرف نبـود ،بلکه بـا حضور
مغازههـا در آن تفریـح بـا خریـد در هم آمیخت.
خیابانهـا در ایـن دوره عریض شـدند که امکان
عبـور وسـایل نقلیه را فراهم کننـد ،اما همچنان
پیادهروهـا بـا پهنـای زیاد طراحی میشـدند که
نشـان از اهمیت حضور و گشـت و گـذار عابران
پیـاده مـیداد .تـا دوران معاصـر ایـن سـبک و
سـیاق در سـاخت خیابـان کموبیـش ادامـه
داشت.
در معنـای امـروزی خیابـان محـل گـذر و رفتن
از مبدأیـی بـرای رسـیدن بـه مقصـدی تعبیـر
میشـود ،درحالیکـه در گذشـته خـود مقصـد
بـوده اسـت .کیفیـت خیابـان در قدیـم ،آن
را مقصـدی بـرای گـردش ،قـدم زدن و آرام
گرفتـن در هیاهـوی شـهر تبدیـل میکـرد .هر
شـهر ممکن اسـت تعـداد زیـادی گذر ،جـاده و
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کوچه داشـته باشـد ،اما تعداد معـدودی خیابان
بـا تعریـف ذکرشـده در آن یافـت شـود .خیابان
ولیعصـر تهـران ازجملـه خیابانهـای قدیمـی
اسـت کـه بـا جـای دادن مراکـز فرهنگـی و
تاریخـی ،باغهـا ،رسـتورانها ،موزههـا و مراکـز
خریـد در خـود کیفیـت یـک مقصـد بـرای
گردشـگری را داشـته ،امـا در دو دهـه اخیـر بـا
بیتوجهـی مـورد هجـوم بیرویه ساختوسـاز و
نابـودی قـرار گرفتـه اسـت.
معمـاری ناهمگـون و بیبرنامـه در دو سـوی
خیابـان ولیعصـر ،پیادهروهایـی کـه از یک طرح
تبیعیـت نمیکننـد ،تخریب بناهـای تاریخی و
نابـودی چنارهـا بهعنـوان نمـادی از هویـت این
خیابـان ،همـه و همـه در حـال از بیـن بـردن
ارزشهـای تاریخـی ،فرهنگـی و طبیعـی آن
هسـتند .خیابـان  18کیلومتـریای کـه راهآهن
و قهوهخانـه آذری را بـه بازار تجریـش و امامزاده
صالـح پیونـد میدهد ،امروز بیشـتر به مسـیری
بـرای پیونـد ماشـینها از شـمال بـه جنـوب
تهـران تبدیل شـده اسـت.
خیابانهـای مشـابه ولیعصـر در جهـان کـم
نیسـتند کـه بـرای حفـظ و بقـای آنچـه از
گذشـته بـه ارث رسـیده ،جنگیدهانـد و امـروز
تلاش زیـادی بـرای حفظ تعـادل میان سـنت
و مدرنیسـم درآنهـا جریـان دارد .مثال خیابان
اونتـر دن لینـدن در برلین که نامـش را مدیون
درختـان نمـداری اسـت کـه در قـرن هفدهـم
میلادی در دو سـوی آن کاشـتند و بـه نمادی
از شـهر مبـدل شـدند .بعـد از نابـودی بناهـا و
درختـان ایـن خیابـان در جنـگ جهانـی دوم،
اکثـر بناهـا به صورت گذشـته بازسـازی شـدند
و درختهـای نمـدار دوبـاره در دو سـوی ایـن
خیابـان کاشـته شـدند تـا هویـت ازدسـترفته
شـهر را به آن بازگردانند .شـانزهلیزه پاریس نیز
کـه بـه درختان شـاهبلوط ردیفـی و کافههایش
معـروف اسـت ،در قـرن بیسـتم با اضافه شـدن
تئاترهـا ،موزهها و فروشـگاههای معـروف به اوج
شـکوفایی خود رسـید و مرکز فرهنگی ،تجاری
پاریس شـد .نیازهای گردشـگران و سـاکنان در

ایـن خیابان منجر شـد بـه اینکـه پیادهروهای
دو سـمت خیابـان بـرای رفـاه و سـهولت عبـور
و مـرور در اوایـل دهـه  90میلادی گسـترش
یابنـد و پهنتـر شـوند .مشـابه ایـن اقـدام نیـز
در خیابـان کورسـو در قلـب تاریخـی رم بـا
ممنوعیـت تـردد ماشـین در بخش شـمالی آن
و باریـک کـردن مسـیر ماشـینها در بخـش
جنوبـی صـورت گرفـت .خیابانـی کهـن که دو
میدان اصلی شـهر رم (پوپولـو و ونیز) را در یک
امتـداد مسـتقیم به هم متصل میکنـد و آثار و
سـبکهای معمـاری بهجایمانـده از قرنهـای
گذشـته را در بناهـای یکدسـت و همگـون آن
میتـوان دیـد.
آنچـه در هـر سـه ایـن خیابانها جلـب توجه
میکنـد ،حفـظ جدارههـای تاریخـی و طبیعی
اسـت کـه قوانیـن سـختگیرانهای نیـز بـرای
حفاظـت حریـم و منظـر آنهـا حاکـم اسـت.
در صـورت نیـاز ،بناهـای جدیـد در هماهنگی
بـا سـبک معماری مسـلط بـر خیابـان و حفظ
حریمهـا سـاخته شـدهاند .طراحیهـا و
برنامهریزیهـای مناسـب ،ایـن خیابانهـا را
بـه محورهای فرهنگـی ،تاریخی و گردشـگری
تبدیـل کـرده اسـت کـه با حفـظ ارزشهـا به
سـوی جلـب نیازهای امـروزی گام برداشـته و
قـادر بـه پاسـخگویی به هر سـلیقهای هسـت.
آن کـس که بـه دنبـال تاریخ و هویت شـهری
اسـت ،بـا بازدیـد از ابنیـه فرهنگـی و آثـار و
جدارههـای تاریخـی و طبیعـی آن را مییابـد.
آن کـس کـه بـه دنبـال خریـد و طرفـدار مد
اسـت ،مغازهها و فروشـگاههای اطـراف خیابان
او را راضـی میکننـد .چـه آنـان کـه گرسـنه
و در جسـتوجوی غذاینـد و چـه آنـان کـه
در جسـتوجوی محلـی بـرای گـپ زدن و
جمعهـای خودمانـی ،میتواننـد بـا چرخـش
سـری انـواع رسـتورانها و کافههـا را پیـدا
کننـد .و آن کـه خسـته و در جسـتوجوی
آسـایش اسـت ،در هرجـا میتوانـد درختـی
بیابـد کـه در سـایهاش بنشـیند ،یـا چمنی که
بـه رویـش دراز بکشـد.

خیابـان ولیعصـر با طراحـی زیبایش بـه صورت
خیابانـی مسـتقیم از جنـوب بـه شـمال شـهر
تهـران بـا چشـمانداز کوههـا در امتـداد مسـیر
و همچنیـن جویهـا و پیادهروهـای وسـیع در
دو سـوی خیابـان کـه چنارهـای بـه خط شـده
زیبایـیاش را دوچنـدان میکننـد ،میتوانـد
بهعنـوان یـک محـور فرهنگـی ،تاریخـی و
اقتصـادی در میـان نمونههـای مشـابه جهانـی
قـد علـم کنـد و حتـی بهعنـوان میـراث جهانی
در یونسـکو ثبـت شـود .امـا امـروزه آنچـه در
ایـن محـور به چشـم میخـورد ،تنها سـودهای
کالن اقتصـادی اسـت کـه بـا تجـاوز بـه حریـم
ایـن خیابـان آثـار تاریخـی و فرهنگـی آن را در
طـول سـه دوره تاریخی از قاجار تـا معاصر نابود
کردهانـد .چنارهـا ازجملـه آخریـن نشـانههای
تاریخـی و هویتـی آن هسـتند کـه صـدای
تیشـهای کـه روزبـهروز محکمتـر به ریشهشـان
میخـورد ،شـنیده میشـود.
امـروزه آپارتماننشـینی بـه بخشـی غیرقابـل
تفکیـک از زندگـی شـهری تبدیل شـده اسـت.
اغلـب شـهروندان ایرانـی در آپارتمانهایـی
زندگـی میکنند کـه برخالف خانههای سـنتی
نـه متـراژ باالیـی دارنـد و نـه بـاغ و باغچـهای.
فضاهایـی کوچـک و دلگیـر کـه بیشـتر بـه
خوابـگاه میمانند تـا محل زندگی .درشـهرهای
کنونـی کـه اغلـب بـا مشـکل کمبـود زمیـن و
رشـد جمعیـت مواجـه هسـتند ،شـاید راهـی
جـز بلندمرتبهسـازی وجـود نداشـته باشـد ،اما
نیـاز بـه بـودن در عرصههـای شـهری و تفـرج
همچنـان باقـی اسـت.
بـا برنامهریـزی صحیـح در شهرسـازی میتوان
خیابانهـا را در مفهـوم واقعـی آن دوبـاره زنـده
کـرد .لذت قدم زدن زیر سـایه درختـان در یک
بعـد از ظهـر تابسـتانی ،یـا شـنیدن خشخـش
برگهـا زیـر پـا در یـک روز پاییـزی ،لـذت
نشسـتن روی نیمکتهـای چوبی و نـگاه کردن
رهگـذران و گوش سـپردن به صـدای آب جاری
در جویهـا همچنان نیاز انسـان مـدرن امروزی
اسـت و چه بسـا بسـیار بیش از گذشـته.
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ین
اکرآفر� موفق است
گفتوگو ب� خواهر ب ز�رگ ت� موسس فیسبوک که یک
گزارش

یاد گرفتم برای اظهار نظر
اجازه نگیرم
 ساقی احتشامزاده 
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شاید نام خانوادگی
زاکربرگ شما را به
اشتباه بیندازد ،ولی
رندی زاکربرگ ،خواهر
بزرگتر موسس فیسبوک،
راهی کامال متفاوت را
طی کرده است .او شش
سال در فیسبوک کار
کرد ،اما در سال 2011
از این مجموعه جدا شد
تا یک شرکت رسانهای
به نام رسانه زاکربرگ
را راه بیندازد .در ادامه،
گفتوگویی را میخوانید
که او با مجله دیجیتال
کارآفرین انجام داده است.

 وقتی بچه بودی ،دوست داشتی چه کاره
شوی؟
دلم میخواست بازیگر برادوی شوم .همیشه به
تئاتر و موسیقی عالقه داشتم.
 اولین ایده تجاری که به ذهنت رسید،
چه بود و آیا عملیاش کردی؟
با خواهرها و برادرهایم برفهای خانه همسایهها
را پارو میکردیم .برای هر حیاط پنج دالر
میگرفتیم و با هم تقسیمش میکردیم.
 دوست داشتی قبل از اینکه اولین
کسبوکارت را راه انداختی ،چه موضوعی
را میدانستی؟
ای کاش میدانستم که چقدر ترسناک
است .یک بار از یک نفر شنیدم که میگفت
تا وقتی که بیشتر از یک بار در روز از ترس
یا نگرانیهایی که بهخاطر کارت داری ،تهوع
نگیری ،یک کارآفرین واقعی نمیشوی!
 از بدترین رئیسی که در عمرت داشتی،
چه درسی گرفتی؟
اولین رئیسی که داشتم ،ظالمانهترین و بدترین
کارها را انجام میداد؛ کارمندهای تازهوارد را
جلو باقی اعضای تیم تحقیر میکرد .حتی یک
بار به من گفت که جلسه  30دقیقه دیرتر از
وقتی که مشخص شده بود ،شروع میشود،
فقط برای اینکه مرا جلو آن جمع توبیخ کند.
او به من درسهای زیادی در این مورد داد
که با همکارانم نباید چه رفتاری بکنم .در
مقابل وقتی با شریل سندبرگ کار میکردم،
اعتمادبهنفسم بیشتر شد ،چون کار کردن با
او جوری بود که به تو اعتمادبهنفس میداد.
شریل به من یاد داد که هیچوقت برای بیان
نظراتم نباید از کسی اجازه بگیرم.
 بهترین راز یا توصیهات برای استخدام
نیرو چیست؟
این قضیه هیچ ربطی به تجربه یا سن ندارد.
مهم این است که آدمهای باهوش ،پرتالش و
مشتاق را پیدا کنید .وقتی مشغول مصاحبه
هستید ،دنبال متقاضیانی باشید که با نوآوری
پیش شما آمدهاند و با اشتیاق زیادی به
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سوالهایتان پاسخ میدهند .عالوه بر این ،باید
مطمئن شوید آدمهای جدیدی که استخدام
میکنید ،با شرایط کاریتان متناسب هستند و
میتوانند با تیم شما هماهنگ شوند .نه فقط
به اخالق کاریشان توجه کنید و اینکه چه
کمکی میتوانند به کسبوکار شما کنند ،بلکه
باید پاسخهایشان را بهعنوان دریچهای برای پی
بردن به شخصیت و نگرش شخصیشان در نظر
بگیرید.

 چطور از شبکههای اجتماعی استفاده
میکنی؟
من عضو شبکههای اجتماعی زیادی هستم،
فیسبوک و لینکدین و ...ولی این روزها بهشدت
عاشق اینستاگرام شدهام .سعی میکنم هر روز
یک پست روی اینستاگرام و فیسبوک بگذارم،
ولی بسته به محتوایی که دارم ،شرایط ممکن
است تغییر کند .وقتی بحث سر محتواست ،من
هم به کیفیت و هم به کمیت توجه دارم و
سعی میکنم تعادلی بین چیزهایی که در مورد
حیطه کاری و شخصیام با دیگران به اشتراک
میگذارم ،به وجود بیاورم.
 84سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج

 از بزرگترین شکستت چه درسی
گرفتی؟
اینکه افسوس هیچ چیزی را نخورم .هر
شکستی میتواند به تو یاد بدهد که دفعه بعد
چطور میتوانی کارت را بهتر انجام دهی .برای
من بزرگترین شکست چیزی است که نتوانی
از آن درس بگیری ،یا بهخاطر بسپاری.
 از چه چیزهایی الهام میگیری؟
از آدمهایی که روزانه میبینم و با آنها حرف
میزنم ،الهام میگیرم .برای نوشتن کتابم که
درست بعد از ترک فیسبوک بود ،مدتها
سفر کردم .فرقی نمیکند که کجا بودم یا با
چه کسی حرف میزدم ،سوالها خیلی شبیه
هم بود .مردم همیشه میخواهند بدانند که
تغییرات تکنولوژی چطور میتواند زندگی
روزانه آنها را عوض کند.
 بهترین و بدترین توصیهای که تا حاال
شنیدهای ،چه بوده است؟
یکی از همکارانم در اولین شرکت بزرگی که
در آن کار میکردم ،به من توصیه کرد که
ریسک نکنم و به فیسبوک نروم .خوشبختانه
به حرفش گوش ندادم .بهترین توصیهای هم
که شنیدهام ،از پدر و مادرم بود که همیشه به
من میگفتند دنبال رویاهایم بروم و به غرایزم
اعتماد کنم.
 راز بهرهوری شما چیست؟
کار ،خـواب ،خانـواده ،دوسـتان و ورزش و
سلامتی .هـر روز سـه تـا از اینهـا را انتخـاب
میکنـم .هیچکـس نمیتوانـد همـه اینهـا
را بـا هـم داشـته باشـد .ولـی وقتی سـه تـا از
مهمتریـن اولویتهـا را در یـک روز انتخـاب
میکنیـد ،بهتـر میتوانیـد بـرای زمانتـان
برنامهریـزی کنیـد.
 فکر میکنی مهمترین نوآوری که تا
امروز دیدهای چه بوده است؟
نوآوریهای فوقالعاده زیادی وجود دارد،
ولی فکر کنم تلفن همراه مهمترینش باشد.
تکنولوژی تلفن همراه درهای زیادی را برای
انواع و اقسام نوآوریها گشود.

همه چیز درباره زمینهای قهوهای
 سیدشهاب میرفتاح 
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گزارش

گس�ش ن
ت
درو� ش�رها رایه ب�ای حفظ حمیط زیست

رشد و توسعه شهرها فرایندی غیرقابل اجتناب
و در حال گسترش است .یکی از مهمترین
دغدغههای این رشد روزافزون ،جهت رشد و
چگونگی رشد فیزیکی شهر است .زیرا این روند
و توسعه بر بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی
و زیستمحیطی در محدوده شهر تاثیر زیادی
میگذارد .با توجه به محدودیت زمینها برای رشد
شهرها و نیز مشکالتی که این رشد بیرویه برای
شهر ایجاد میکند ،اندیشمندان و فعاالن در زمینه
شهرسازی رویکردهایی را برای جلوگیری از این
اتفاقات مطرح کردهاند .یکی از این رویکردهای
مطرح در رشد هوشمند شهرها ،توجه و استفاده
از زمینهای قهوهای ( )Brownfieldاست.
در چند دهه اخیر راهبرد رشد هوشمند در
چهارچوب نظری توسعه پایدار شهر و حمایت
از الگوی فشردهسازی شهرها مطرح شد .رشد
هوشمند برنامهریزی است که از طریق شاخصهای
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،توسعه را به
سوی نواحی قهوهای و مجهز به زیرساختهای
الزم یا نواحیای که پتانسیل و زیرساختهای
تاسیسات مورد نظر را دارند ،هدایت میکند.
طرفداران این روش بر این اعتقاد هستند که شهرها
باید به صورت درونی گسترش یابند و از گسترش
پراکنده و حومهای جلوگیری شود .رشد هوشمند
به توسعه فشردهتر تاکید میکند و درنتیجه باعث
دستیابی به مزایای هرچه بیشتر زیستمحیطی،
کاهش مصرف سوخت ،ترمیم سفرههای آبهای
زیرزمینی و ...میشود.
با تقسیمبندی زمینهای شهری بر اساس نوع
کارکرد ،میتوان برای هر قسمت تصمیم درستتر
و صحیحتری گرفت .زمینهای شهری بر همین
اساس به سه دسته زمینهای خاکستری،
زمینهای قهوهای و زمینهای سبز تقسیم
میشوند .زمینهای خاکستری به زمینهایی
اطالق میشود که سابقه توسعه (مجموعه تجاری،
اداری و )...دارد ،ولی متروک شدهاند .در تعریف
زمینهای قهوهای به صورت اختصار میتوان
گفت زمینهایی هستند که سابقا توسعه یافتهاند
(معموال با هدف صنعتی) ،ولی در حال حاضر رها
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شدهاند و دارای آلودگی هستند .و نیز زمینهای
سبز ،زمینهایی را میگویند که بهطور طبیعی
شکل گرفته و هیچ توسعهای نیافتهاند.
از نظر آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا،
زمینهای قهوهای به زمینهایی گفته میشود
که دارای ماده خطرناک ،آالینده یا آلودگی باشد
و ساماندهی زمین در راستای پیدا کردن مالکیت
واقعی ،گسترش دادن زمینهای اطراف و توسعه یا
استفاده مجدد از مکان در آنها انجام میگیرد.
تعریـف و دسـتهبندی زمینهـای قهـوهای در
ایـران بـه صـورت زیـر اسـت.
زمینهـای قهـوهای موجـود در بافـت شـهری
کـه در گذشـته دارای کاربری صنعتـی و تجاری
بـا آالیندههـای متفـاوت بودنـد و نیـز زمینهای
بایـر و رهاشـده در بافـت قدیـم که بـه علت عدم
رسـیدگی بـه مکانهـای تجمـع زبالـه ،پاتـوق
معتـادان و ...تبدیـل شـدهاند.
زمینهای قهوهای مربوط به صنایع و کارخانههایی
که بر اثر گسترش شهر وارد محدوده قانونی شهر
شدهاند .این کارخانهها یا به فعالیت خود ادامه
دادهاند ،یا با تعطیلی و غیرفعال شدن خود ،باعث
جدایی مناطق مختلف شهر از یکدیگر شدهاند.
زمینهـای قهـوهای روسـتایی و حاشیهنشـین
کـه بـر اثـر رشـد شـهر ،در حریـم یـا محـدوده
قانونـی شـهر قـرار گرفتهانـد و گاه ممکن اسـت
شـهرداریها هنـوز آنهـا را بهعنـوان منطقـه
شـهری در طرحهای خود در نظر نگرفته باشـند.
در ایـن محدودهها گروههـای اکولوژیک یا افرادی
زندگـی میکنند کـه در فقر مالـی و اقتصادی به
سـر میبرنـد .ایـن مناطـق از نظـر شـاخصهای
کیفـی زندگی دارای شـرایط مناسـبی نیسـتند.
بـا تعاریـف بـاال و شـناخت زمینهـای قهـوهای
بـه ایـن نتیجـه میرسـیم که اگـر ایـن زمینها
را رهـا کنیـم ،خسـارتهایی به جوامـع محلی و
محیط زیسـت پیرامون وارد میشـود و نیز ارزش
املاک واقـع در محلات نزدیک به ایـن زمینها
بـه دلیـل بسـیاری از عوامـل مثـل آلودگـی،
تهدیدهـای زیسـتمحیطی و ...تـا حـد زیـادی
کاهـش و تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفت.

همانطور که در باال اشاره شد ،برای رشد
هوشمندانه در شهرها ،یکی از راهها ،استفاده از
زمینهای قهوهای است که عالوه بر صرفههای
اقتصادی و اجتماعی ،توسعه مجدد این زمینها را
نیز در پی خواهد داشت و همچنین موجب ارتقای
کیفیت زیستمحیط اطراف میشود .از مزایای
توسعه زمینهای قهوهای میتوان به تجدید حیات
و تقویت شهرها و رشد اقتصادی و اجتماعی و
ارتقای سالمت عمومی و محیط زیست در شهرها
اشاره کرد .نمودار زیر مزایای نسبی توسعه مجدد
زمینهای قهوهای را نشان میدهد.
زمینهـای قهـوهای بـر اسـاس صرفـه اقتصادی
بـه گونههـای مختلـف تقسـیم میشـوند .در
ایـن دسـتهبندی عواملی چـون هزینه بازسـازی،
قیمـت زمیـن و سـایت تاثیرگذار اسـت.
دسـته :Aپروژههـای توسـعه در ایـن دسـته بـه
دلیـل افزایـش قطعـی ارزش سـایت ،بـا تکیه بر
بخـش خصوصـی انجـام میشـود.
دسـته :Bسـرمایهگذاری در سـایتهای ایـن
دسـته همـراه با ریسـک اقتصـادی اسـت و برای
توسـعه مشـارکت و همکاری دو بخش خصوصی
و عمومـی را میطلبـد.
دسـته :Cایـن دسـته از پروژههـا بـه لحـاظ
صرفههای اقتصـادی ضعیفاند و سـرمایهگذاری

در آنهـا بـا تکیـه بـر بخـش عمومـی اسـت.
یکی از بهترین نمونههای استفاده از زمینهای
قهوهای ،در شرق لندن در کشور انگلستان
است .پارک المپیک که برای بازیها المپیک و
پاراالمپیک  2012ساخته شد ،در چنین سایتی
واقع شده است .این سایت در گذشته در طول
 400سال در اختیار تولیدات صنعتی مثل
صنایع چاپ و پارچه در قرن  17و کارخانههای
تولید بنزین در قرن  18و همچنین کارخانههای
ساخت صابون و ...بوده است .در اواخر قرن 19
بیش از نیمی از سایت برای دفن زبالههای شهر
استفاده میشد و همچنین آبراهی که در سایت
وجود داشت ،به دلیل عدم توجه و غفلت دچار
آلودگی شده بود .همچنین خطوط انتقال نیرو
که از روی زمین عبور کرده ،تا حد بسیار زیادی
خط آسمان را در سایت مغشوش کرده بود .حتی
یکی از این دالیل کافی بود که این سایت ،در
جرگه سایتهای قهوهای قرار بگیرد .در سال
 2008مقامات برگزاری بازیهای المپیک لندن
تصمیم گرفتند بر اساس طرح توسعه پایدار این
سایت را طراحی و سپس در زمان برگزاری بازیها
بهرهبرداری کنند .که درنهایت این پروژه یکی از
بهترین نمونههای استفاده درست از زمینهای
قهوهای به شمار میآید.
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رویای پرواز
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دربـاره هواپیمـا ،مخترعانـش ،اولیـن پـرواز
و آنهایـی کـه در طـول تاریـخ بشـر رویـای
پـرواز در سـر داشـتند ،چـه میدانیـم؟ درباره
اولینهـای پـرواز در ایـران چطـور؟ این مطلب
خواندنـی را کـه پاسـخ همـه ایـن پرسـشها
را میدهـد ،همـکاران مـا در سـتاد هوایـی
معاونـت علمـی و فنـاوری رئیـس جمهوری به
مناسـبت  17آذر ،روز جهانـی صنعـت هوایی،
در اختیـار «سـرآمد» گذاشـتهاند.

کشـف بادبادکهـا کـه توانایـی پـرواز در هـوا
را داشـتند ،توسـط چینیهـا ،شـروع فکـر
کـردن بشـر بـه پـرواز بـود .بادبادکهـا در
مراسـم مذهبـی چینیهـا اسـتفاده میشـدند،
همچنیـن بادبادکهـای رنگی اسـتفاده زیادی
بـرای سـرگرمی داشـتند .از بادبادکهـای
پیچیدهتـر هـم بـرای سـنجش شـرایط
آبوهوایـی اسـتفاده میکننـد .بادبادکهـا
بهعنـوان پیـشروی بالونهـا و گالیدرهـا
نقـش مهمـی در اختـراع پـرواز داشـتند.

افسانه یونان باستان-اسب بالدار
بلروفـون شـجاع ،پسـر پادشـاه قرنتس ،اسـب
بـالدار را گرفـت و او را بـه نبـرد بـا هیـوالی
سـه سـر برد.
افسـانه یونـان باسـتان  -ایـکاروس و
دایدالـوس
دایدالـوس مهنـدس زمـان خـودش بـود کـه
توسـط شـاه مینـوس زندانـی شـده بـود .او
همـراه بـا پسـر خـود ،ایـکاروس ،بالـی از موم
و پـر سـاختند .دایدالـوس با موفقیـت از کرت
بـه ناپل پـرواز کرد ،امـا ایکاروس بیـش از حد
بـاال و نزدیـک بـه خورشـید پـرواز کـرد؛ مـوم
بـال ذوب شـد و ایـکاروس در اقیانوس سـقوط
کـرد و مرد.

انسـان تلاش میکنـد ماننـد پرندههـا
پـرواز کنـد

اولین افسانهها و اسطورههای پرواز

بـرای قرنهـا بشـر تلاش کـرده کـه درسـت
ماننـد پرنـدگان پـرواز کنـد .بالهـای
ساختهشـده از پـر یـا چـوب سـبک کـه بـه
بازوهـا وصـل میشـد ،توانایـی آنهـا را بـرای
پـرواز محک مـیزد ،اما نتیجه گاهـی مهلک و
مصیبتبـار بـود ،چراکـه عضالت بازوی انسـان
ماننـد پرنـدگان نیسـت و نمیتوانـد بـا قدرت
یـک پرنـده حرکـت کنـد.

افسانه ایران باستان-شاه کیکاووس
شاه کیکاووس ،پادشاه ایران ،عقابهایی را به
تخت پادشاهی خود متصل کرده بود و توسط
آنها در قلمروی پادشاهیاش پرواز میکرد.
اسکندر کبیر
اسـکندر کبیـر چهار حیـوان افسـانهای بالدار،
بـه نـام گریفیـن را بـه تسـخیر درآورده بود و
بـا سـبدی بـه اطـراف قلمـروی خـود پـرواز
میکـرد.

تالشهای اولیه برای پرواز

چین  -حدود  400سال قبل از میالد

قهرمان و آیولیپایل
مهندسـی در زمـان یونان باسـتان ،معـروف به
قهرمـان اسـکندریه ،روی فشـار هـوا و بخـار
بـرای ایجـاد یـک منبـع نیـرو کار کـرد .یکـی
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از آزمایشهـای مهـم او آیولیپایـل بـود کـه
از جـت بخـار بـرای ایجـاد حرکـت چرخشـی
اسـتفاده کـرد .او یـک گـوی را در بـاالی یـک
کتـری آب نصـب کرد .آتش زیـر کتری آب را
بـه بخـار تبدیـل کـرده ،و گاز از طریـق لولهها
بـه سـمت گـوی حرکـت میکـرد .دو لولـه
 - Lشـکل در دو سـمت مختلـف گـوی گاز
را رهـا کـرده و منجـر بـه حرکـت و چرخـش
گـوی میشـد.

لئونـاردو داوینچـی -سـال -1485
ا و ر نیتو پتـر
لئونـاردو داوینچـی اولیـن مطالعـات واقعـی
پـرواز را در سـال  1480انجـام داد .او بیش از
 100نقاشـی داشـت کـه در آنهـا تئوریهای
پـروازش را نشـان داده بـود .ماشـین پـرواز
اورنیتوپتـر درواقـع هرگـز سـاخته نشـد ،یـک
طراحـی بـود تـا لئونـاردو داوینچـی نشـان
دهـد کـه چگونـه انسـان میتوانـد پـرواز کند.
طراحـی هلیکوپترهـای مـدرن امـروزی بـر
اسـاس ایـن مفهـوم اسـت.

جوزف و ژاک مونتگولفیر -سـال -1783
اولین بالون هـوای گرم
بـرادران جوزف میشـل و ژاک اتیـن مونتگلفیر
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مختـرع اولیـن بالـون هوای گـرم بودنـد .آنها
از دود ناشـی از آتـش اسـتفاده کردنـد کـه
هـوای گـرم را در کیسـه ابریشـمی کـه به یک
سـبد متصـل شـده بـود ،بدمنـد .هـوای گـرم
سـپس برمیخاسـت و به بالـون اجـازه میداد
کـه سـبکتر از هـوا باشـد.
در سـال  ،1783بـرای اولیـن بـار مسـافران
بالـون رنگارنـگ آنهـا یـک گوسـفند ،خروس
و اردک بودنـد .آنهـا تـا ارتفـاع حـدود 6000
فـوت و بیـش از یک مایل سـفر کردند .پس از
ایـن موفقیـت بـرای اولین بـار ،برادران شـروع
بـه پـرواز انسـان در بالـون کردند .اولیـن پرواز
سرنشـیندار در تاریـخ  21نوامبـر  1783بـود،
کـه مسـافران ژان فرانسـوا پیالتـر دروزیـر و
فرانسـوا لـوران بودند.

جورج کیلی - 1799 -دهه 1850
جـورج کیلـی بـرای کشـف راهـی کـه انسـان
بتوانـد پـرواز کنـد ،کار میکـرد .او نمونههـای
مختلـف بسـیاری گالیـدر را طراحـی کـرد
کـه از حـرکات بـدن بـرای کنتـرل اسـتفاده
میکردنـد .یـک پسـر جـوان ،کـه نـام او
شناختهشـده نیسـت ،اولیـن کسـی بـود که با
یکـی از گالیدرهـا پـرواز کـرد.
بیـش از  50سـال او در حال بهبـود گالیدرها
بـود .او شـکل بالهـا را طـوری تغییـر داد کـه
هـوا بتوانـد بهطـور صحیحی روی بـال حرکت
کنـد .یـک دم بـرای گالیـدر طراحی کـرد که
بـه ثبـات آن کمک کند .او سـعی کـرد گالیدر
را دو بالـه طراحـی کنـد که قـدرت آن افزایش
یابـد .او همچنیـن تشـخیص داد کـه پـرواز
طوالنیمـدت نیـاز به نیـرو دارد.

یکی از بسیار نقاشیهای گالیدر

کیلـی در کتابـش بـه نـام «ناوبـری هوایـی»
نوشـته اسـت کـه یک هواپیمـا با دو بـال ثابت
و یـک سیسـتم نیـرو برای رانـش و یک دم که
بـه کنتـرل آن کمـککنـد ،بهتریـن راه برای
پرواز انسـان اسـت.

متـن توسـط بـرادران رایـت بهعنـوان پایـهای
بـرای طراحیهایشـان قـرار گرفـت.
پـس از بیـش از  2500پـرواز ،او درحالیکـه
بـه دلیـل بـاد ناگهانی شـدیدی کنترلـش را از
دسـت داد و به زمین سـقوط کرد ،کشـته شد.

تالشهای قرن نوزدهم و بیستم

یکی از طراحیهای گالیدر لیلینتال
اوتو لیلینتال  -سال 1891
مهنـدس آلمانـی ،اوتـو لیلینتـال ،بـا مطالعـه
دقیـق علـم آیرودینامیـک ،روی طراحـی
گالیـدری که بتواند پرواز کنـد ،کار میکرد .او
اولین کسـی بـود که گالیـدری را طراحی کرد
کـه یک نفـر قادر بـود بـا آن مسـافت طوالنی
را پـرواز کنـد .او مجـذوب ایده پرواز شـده بود
و براسـاس مطالعاتـش روی پرنـدگان و نحـوه
پـرواز آنهـا ،یـک کتـاب در آیرودینامیـک
نوشـت کـه سـال  1889منتشـر شـد و ایـن

گالیدر لیلینتال در پرواز
ساموئل النگلی -سال 1891
ســاموئل النگلــی یــک ستارهشــناس بــود
کــه دریافــت بــرای کمــک بــه انســان بــرای
پــرواز نیــرو الزم اســت .او یــک مــدل هواپیمــا
بــه نــام ایــرودروم ســاخت کــه شــامل یــک
موتــور بخــار بــود .در ســال  ،1891مــدل او
بــا ســرعت  4S / 3در مایــل تــا پیــش از
اتمــام ســوختش پــرواز کــرد.
النگلـی بـرای سـاخت یـک نمونـه کامـل
ایـرودروم کمک مالـی  50,000دالری دریافت
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کـرد .اما بـرای پـرواز بیش از حد سـنگین بود
و بـه همیـن دلیـل سـقوط کـرد .او بسـیار
ناامیـد شـده بـود و تلاش بـرای پـرواز را رهـا
کـرد .سـهم مهـم او در پـرواز شـامل تالشـش
در افـزودن یـک نیـروی محرکـه بـه گالیـدر
بـود .او همچنیـن بهعنـوان مدیـر موسسـه
اسمیتسـونیان در واشـنگتن دیسـی شناخته
شـده بود.

تحقـق پـرواز بسـیار مصمـم بودنـد .آنهـا
در ابتـدا تمامـی سـیر تکاملـی اولیـه پـرواز را
مطالعـه کردنـد .سـپس تصمیـم گرفتنـد بـا
تحقیـق در زمینـه چرخـش بالهـا در پـرواز،
سـهم کوچکـی در مطالعـات کنترل پـرواز ایفا
کننـد .آنهـا در مـورد چگونگی کمـک باد در
پـرواز و تاثیـری کـه بر باال رفتن سـطح در هوا
میگـذارد ،مطالعـه کردنـد.
گام بعـدی آزمایـش شـکلهای مختلـف
گالیـدر بـود کـه بسـیار شـبیه آزمایشهـای
جـورج کیلـی بـود .آنهـا سـه سـال را صـرف
آزمایـش و یادگیری در مـورد چگونگی کنترل
گالیـدر در کیتـی هـاوک در شـمال کالورینـا
کردنـد.

ایرودروم النگلی

مدل ایرودروم النگلی
اکتاو شنوت  -سال 1894
اکتاو شـنوت ،کتاب «پیشـرفت در ماشینهای
پـرواز» را کـه در آن همـه دانـش فنـی
دسـتاوردهای هوایـی توسـط او جمـعآوری و
تجزیـه و تحلیـل شـده بـود ،در سـال 1894
منتشـر کـرد .ایـن مجموعـه شـامل اطالعـات
همـه پیشگامـان هوانـوردی در جهـان اسـت.
بـرادران رایـت ایـن کتـاب را بهعنـوان مبنایی
بـرای بسـیاری از آزمایشهـای خـود اسـتفاده
کردنـد .شـنوت همچنین بـا بـرادران رایت در
ارتبـاط بـود و نظرات فنـی خود را بر پیشـرف
فنی ایشـان مـیداد.

اورویل و ویلرب رایت و نخستین هواپیام

اورویـل و ویلبـر رایـت در آرزوی خـود بـرای
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آنهـا یـک تونـل بـاد را طراحی کـرده و از آن
بـرای آزمایـش شـکلهای مختلـف بـال و دم
در گالیـدر اسـتفاده کردنـد .در سـال ،1902
بـا یـک شـکل کامـل از گالیـدر ،توجـه خـود
را بـه چگونگـی ایجـاد یـک سیسـتم نیـروی
محرکـه بـرای ایجـاد فشـار مـورد نیـاز بـرای
پـرواز معطـوف کردنـد.

موتـور اولیه طراحیشـده توسـط آنهـا حدود
 12اسـب بخـار نیـرو تولید میکرد کـه قدرت
دو موتـور چمنزنی دسـتی را داشـت.
فالیـر از سـطح زمیـن به شـمال تپـه Big Kill

پرواز اولین بالون در ایران

 Devilدر شـمال کارولینـا در سـاعت 10:35
صبـح روز  17دسـامبر  1903بلنـد شـد.
اورویـل خلبانـی هواپیمـا بـا حـدود وزن 600
پونـد را بـر عهـده داشـت.
اولیـن پـرواز سـنگینتر از هـوا  120فـوت در
 12ثانیـه به طول انجامیـد .دو برادر در آن روز
بـه نوبـت پـرواز کردنـد و آخریـن (چهارمین)
پـرواز  850فـوت در  59ثانیـه بـه طـول
انجامیـد .امـا فالیـر متزلـزل و کنترلش بسـیار
سـخت بود.

بـرادران بـه دیتـون اوهایـو بازگشـتند و
در آنجـا بـرای دو سـال دیگـر بـه تکمیـل
طراحیشـان پرداختنـد .سـرانجام ویلبر ،فالیر
سـوم را بـرای  39دقیقـه و حـدود  24مایـل
در دایـرهای اطـراف  Huffman Prairieدر
 15اکتبـر 1905خلبانـی کـرد .او اولیـن پرواز
عملـی هواپیمـا را تـا جایـی که سـوخت آن به
اتمـام رسـید ،انجـام داد.
حـاال دیگـر بشـر قـادر بـه پرواز شـده بـود .در
طـول قـرن بعـدی ،هواپیماهـا و موتورهـای
جدید بسـیاری سـاخته شـد که بـه حملونقل
مـردم ،بـار ،افـراد نظامـی و اسـلحه کمـک
میکـرد .پیشـرفتهای قـرن بیسـتم همگـی
بـر پایـه ایـن اولیـن پـرواز انجامگرفته توسـط
بـرادران آمریکایـی از اوهایـو اسـت.

با وجود اینكه اولین پرواز بالون در جهان در سال
 1783میالدی انجام شد ،ولی انجام این كار در
ایران بیش از یكصد سال بعد توسط یک هوانورد
فرانسوی صورت گرفت .او در سال  1891میالدی
( 1270شمسی) در تهران و چند شهر بزرگ
ایران پروازهای نمایشی بالون انجام داد که این
پروازهای نمایشی توجه همگان را به مقوله پرواز
معطوف داشت و شروع موثر و مفیدی برای نگرش
به آسمان و فن جذاب پرواز شد.

نخستین هواپیام در ایران

تقریبا  10سال پس از پرواز اولین هواپیما ،در
یکی از روزهای آخر سال  1292هجری شمسی
مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز طیاره در
آسمان شهر بودند .این طیاره که در ارتفاع پایین
پرواز میکرد ،چند دقیقهای در حال پرواز بود و
چون فرودگاهی در تهران وجود نداشت ،خلبان
که مدتی در آسمان تهران به دنبال محل مناسبی
برای فرود میگشت ،نهایتا میدان مشق قزاق
(محل فعلی وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی)
را مناسبترین محل برای فرود تشخیص داد ،اما
هنگام فرود با لوله توپی که در میدان قرار داشت،
تصادف کرد و آسیب دید .البته به خلبان آن
صدمهای وارد نشد .این هواپیما مدتی در میدان
تمرین نظامی ارتش (میدان مشق) در مرکز
شهر قرار داشت و مردم هر روز برای دیدن این
پرنده آهنی میآمدند .اما پس از مدتی خلبان که
شخصی به نام کوزمینسکی روسی بود ،هواپیمای
آسیبدیده را جهت تعمیر به تعمیرگاه قشون در
محل باشگاه افسران ارتش منتقل کرد .از آنجایی
که میدان مشق فضای کافی برای پرواز نداشت،
هواپیما پس از تعمیر به قصر قجر که محلی در
اطراف شهر بود ،از راه زمین انتقال یافت و از آنجا
پرواز دوم خود را بر فراز شهر تهران انجام داد .پس
از آن هم گهگاه پرواز نمایشی انجام میداد .مدتی
بعد دو هواپیمای انگلیسی که به سمت تهران پرواز
کرده بودند ،در زمینی در نزدیکی شهر فرود آمدند.
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این محل که قلعهمرغی نامیده میشد ،مدتی بعد
با فرود اجباری یک فروند هواپیمای روسی در آن،
کمکم به فرودگاه تبدیل شد.

نخستینخلبانایرانی

نخستین خلبان ایرانی و همچنین نخستین
فرمانده نیروی هوایی ایران ،تیمسار سرلشکر خلبان
احمدخان نخجوان نام داشت .او نخستین فرمانده
نیروی هوایی ایران بود و روز پنجم اسفند با یک
هواپیمای خریداریشده از فرانسه در قلعهمرغی به
زمین نشست .احمد نخجوان سالها وزارت جنگ و
ی هوایی ایران را بر عهده داشت .او
فرماندهی نیرو 
در سال  1272در یک خانواده مهاجر قفقاز به دنیا
آمد و در سال  ۱۳۴۵درگذشت.

اولین خلبانان زن ایرانی

خانم آینا اَفشید ،اولین بانوی ایرانی است كه در
سال  1946توسط شركت ایران ایرویز برای خلبانی
هواپیماهای تجاری به استخدام درآمد .او در زمره
اولین گروه از بانوان ایرانی است كه در كلوب پروازی
ایران با مدرك خلبانی بازرگانی ،فارغالتحصیل شد.
خانم افشید اولین پرواز خود را بهعنوان كمكخلبان
با یك هواپیمای  DC-3شركت ایرانیان ایرویز به
انجام رساند .او بعد از مدت كوتاهی به دالیل نامعلوم
این حرفه را كنار گذاشت .بعد از او خانمها عفت
تجارتچی و صدیقه دولتشاهی ،دو بانوی دیگر ایرانی
بودند كه موفق به كسب درجه خلبانی و پرواز با
هواپیماهایمسافربریشدند.

اولین هواپیامی ساخت ایران
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اولین هواپیمای ساخت ایران كه ستوان دوم خلبان
سیاوش سیاهپوش آن را با موفقیت آزمایش كرد،
یک هواپیمای تکموتوره سبک با نام   �DeHav
 iland DH9Aبود که در سال  1930توسط
مختصصان داخلی طراحی و ساخته شد .با وجودی
كه این اولین تجربه ساخت هواپیما در داخل بهشمار
میرفت ،ولی چند سال بعد از آن ،ایران صاحب
یك كارخانه هواپیماسازی شد كه قادر بود چند
مدل مختلف هواپیما را مونتاژ و تعمیر كند .در سال
 1933ماشینآالت مورد نیاز كارخانه هواپیماسازی
شهباز از انگلستان خریداری و در سال  1935در
دوشانتپه نصب و راهاندازی شدند .این كارخانه
در آن زمان اقدام به تولید یكسری هواپیماهای
جنگنده و آموزشی نظیر Tiger Moth،Hawker
 Audaxو  Hawker Hindمیکرد .سال 1938
اولین مجموعه از تولیدات كارخانه شهباز آماده
بهرهبرداری شد ،اما متاسفانه با شروع جنگ جهانی
دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین ،كارخانه
شهباز نیز توسط نیروهای انگلیسی مصادره شد.
تاسیسات مذکور در حال حاضر در محل مجموعه
پایگاه دوشانتپه فعلی واقع است.

نخستینخطوطهوایی

در سال  1303کمپانی آلمانی یونکرس ضمن عقد
قراردادی با ایران نخستین شعبه فعالیت هواپیمایی
خود را در تهران افتتاح کرد و با وارد کردن چند
هواپیمای یونکرس موفق شد خطوط هوایی تهران،
مشهد ،شیراز ،بندر انزلی ،بوشهر را برقرار کند و به
حمل مسافر و محمولههای پستی بپردازد .مردم
تهران در روزهای تعطیل میتوانستند با پرداخت
مبلغی ،با حضور در فرودگاه دوشان تپه (تپههای
مشرفبه قصر فیروزه امروزی تهران) سوار هواپیما
شوند و مناظر زیبای اطراف تهران را تماشا کنند.

تشكیلاولیندفرتهواپیامیی

تشکیل یك دفتر برای امور هواپیمایی برای
نخستین بار در سال  1301ابالغ و اسم این مجموعه
جزو سایر سازمانهای ارتش ذكر شد .كل عناصر
تشكیلدهنده نخستین دفتر هواپیمایی ایران یك

افسر بهعنوان رئیس و یكی نویسنده وقایع پروازی
با نام سرهنگ میزانی بود كه پس از تشكیل رسمی
این دفتر دولت ایران برای نخستین بار یك فروند
هواپیمای فلزی ساخت كارخانه یونكرس را در سال
 1301خریداری كرد كه با استخدام یك خلبان
و مكانیك ویژه پرواز در پادگان قلعهمرغی از این
هواپیما نگهداری میشد.
در سال  1302سرتیپ آیرم ،فرمانده كل تیپهای
مازندران و گیالن ،با پولهایی كه از مردم و
اهالی این دوخطه بهزور گرفته بودند ،توانست دو
فروند هواپیمای آلمانی یونكرس را به نام گیالن
و مازندران خریداری و به تهران اعزام كند و در
همین سال ،چهار فروند هواپیمای هاویالند روسیه
خریداری شد .بهاینترتیب یك تشكیالت منسجم
هواپیمایی در دل ارتش شكل گرفت.

تاسیس ایران ایر

گروهی از بازرگانان ایرانی در سال  ،۱۳۲۱نخستین
شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام ایرانیان
ایرویز تاسیس کردند .این شرکت به جابهجایی
مسافر و بار در مسیرهای داخلی و منطقهای
میپرداخت و عالوه بر آن ،هر هفته یک پرواز
باری به اروپا انجام میداد .ناوگان آن از تعدادی
هواپیمای داگالس دیسی ۳-تشکیل شده بود.
بعدها تعدادی هواپیمای داگالس دیسی ۴-و پس
از آن هواپیماهای ویکرز ویسکونت نیز به ناوگان
ایرانیان ایرویز اضافه شد.
در سال  ،۱۳۳۳یک شرکت هواپیمایی خصوصی
دیگر به نام پارس یا پرشین ایرسرویس در تهران
ایجاد شد .هواپیمایی پارس ابتدا بهصورت باربری و
با استفاده از هواپیماهای آورو یورک کار خود را آغاز
کرد و پروازهایی را از تهران به بیروت ،بریندیسی و
س از آن این
بازل از طریق آبادان انجام میداد .پ 
شرکت با خرید هواپیمای داگالس دیسی ۷-از
شرکت بلژیکی سابنا توانست پروازهایی را ب ه صورت
مرتب از دو شهر آبادان و تهران به مقاصد پاریس،
لندن ،بروکسل و ژنو انجام دهد.
در روز  ۵اسفند سال  ،۱۳۴۰دو شرکت ایرانیان
ایرویز و پرشین ایرسرویس در یکدیگر ادغامشده و

شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) ،با نام بینالمللی
ایران ایر ( )IRAN AIRتاسیس شد .این شرکت
ملی اعالم شد و تمام امکانات و پرسنل دو شرکت
مذکور را در اختیار گرفت .در همان زمان نشان هما
برای این شرکت تازهتاسیس طراحی شد.
هما پروازهای خود را با بهرهگیری از هواپیماهای
داگالس دیسی ،۳-داگالس دیسی ،۶-ویکرز
ویسکونت و آورو یورک آغاز کرد و در سال ۱۳۴۲
به عضویت کامل یاتا درآمد.

لوگوی هام ،برتر در جهان

طراحی لوگوی شرکت هما برگرفته از سرستون
پرندهنمایی در تخت جمشید که سه خصلت
متفاوت داشت ،سر عقاب ،گوشهای گاو و یالهای
اسب ،در پاییز سال  1340توسط ادوارد زهرابیان
انجام شد .ادوارد زهرابیان  ٢٢ساله بود که در
مسابقه طراحی هما که آگهی آن را روزنامههای
کیهان و اطالعات سال  ۱۳۴۰منتشر کرده بودند،
شرکت کرد .زهرابیان در آن زمان برای این طراحی
جایزهای به ارزش  ۵۰۰تومان دریافت کرد .آژانس
خبری حملونقل هوایی ( )skiftدر گزارش سال
 ۲۰۱۳خود ۳۰ ،لوگوی برتر شرکتهای هوایی دنیا
را معرفی کرد که در این بین لوگوی هواپیمایی ملی
ایران «هما» به دلیل جذابیت ،سادگی و رسا بودن
پیام بهعنوان برترین لوگوی شرکتهای هوایی
جهان انتخاب شد.

اولین فرودگاه ایران

تا نیمه اول سال  ۱۳۰۱در تهران زمین مشخصی
برای نشستن و برخاستن هواپیما وجود نداشت.
ولی چنانکه روزنامه «ایران» در شماره  ۷تیرماه
 ۱۳۰۱خود مینویسد :در پی درخواست انگلیس
برای ورود دو فروند هواپیما به تهران و اختصاص
محلی برای فرود آنها ،دولت وقت ،زمین قلعهمرغی
را برای این منظور اختصاص داده و به یاری زندانیان
شهربانی وقت به تسطیح آن اقدام نمود.
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اسطورهشناســـی ،یکـــی از دانشهـــای
مه ــم م ــورد توج ــه جه ــان معاص ــر اس ــت و
ام ــروزه در بس ــیاری از دانش ــگاههای جه ــان
کـــه در حـــوزه علـــوم انســـانی تحقیقاتـــی
در حـــال انجـــام اســـت ،بـــه ایـــن وجـــه
از دانـــش نیـــز اهتمامـــی ویـــژه وجـــود
دارد .در برخـــی از دانشـــگاهها و مراکـــز
علمـــی جهـــان دانـــش اســـاطیر حتـــی
شـــاخههای گوناگونـــی نیـــز دارد .وجـــود
کتابهـــا و مقـــاالت فـــراوان در ایـــن
حـــوزه نشـــان از دلبســـتگی محیطهـــای
آکادمیـــک بـــه ایـــن دانـــش دارد.
اسطورهشناســـی ،عـــاوه بـــر محیطهـــای
دانشـــگاهی ،جذابیـــت ویـــژهای نیـــز در
صنعـــت فیلمســـازی و انیمیشنســـازی
دارد و فیلمهـــا و انیمیشـــنهای بســـیاری
در جهـــان هســـتند کـــه بـــا توجـــه بـــه
فرمولهـــای دانـــش اسطورهشناســـی
بـــه فروشهـــای باالیـــی نیـــز دســـت
مییا بنـــد .
دربـــاره تعریـــف دانـــش اســـطوره ،بیـــن
محققـــان اتفـــاق نظـــری خـــاص وجـــود
نـــدارد .بســـیاری اســـطوره را داســـتانهای
کهـــن بشـــری میداننـــد کـــه بـــا مســـائل
روزمـــره زندگـــی و ماورایـــی آمیختـــه
شـــده اســـت .برخـــی معتقدنـــد اســـطوره،
آیینهـــای کهـــن بشـــری هســـتند
کـــه امـــروزه دیگـــر کاربـــردی ندارنـــد و
برخـــی نیـــز معتقدنـــد کـــه اســـطورهها،
تاریخهـــای خواســـتاری بشـــری هســـتند؛
یعنـــی بشـــر کهـــن خواســـتههای خـــود
را در قالـــب ایـــن اســـاطیر بیـــان کـــرده
اســـت .برخـــی نیـــز ،اســـاطیر را بـــا
ذهنیـــات و مســـائل روانـــی بشـــر پیونـــد
میدهنـــد .آثـــار برخـــی اســـطورهپژوهان
ماننـــد فریـــزر ،یونـــگ ،میرچـــا الیـــاده بـــه
زبـــان فارســـی نیـــز ترجمـــه شـــدهاند.
برخـــی از پژوهشگـــران ایرانـــی نیـــز
ماننـــد ابراهیـــم پـــورداوود ،مهـــرداد بهـــار،

بهمـــن ســـرکاراتی ،جلیـــل دوســـتخواه و
ابوالقاســـم اســـماعیلپور تحقیقاتـــی ویـــژه
روی اســـاطیر ایرانـــی انجـــام دادهانـــد.
در بررســـی اســـاطیر ایرانـــی منابـــع
فراوانـــی در دســـت اســـت .اگـــر از آثـــار
باســـتانی ،ماننـــد ســـکهها و بناهـــای
معمـــاری بگذریـــم ،منابـــع مکتـــوب
فارســـی و عربـــی و ترکـــی و کـــردی و
دیگـــر زبانهـــا مملـــو از اشـــارات مختلـــف
در حـــوزه اســـاطیر پهنـــه فرهنگـــی ایـــران
و نحلههـــای مختلـــف قومـــی آن هســـتند.
از دیوانهـــای شـــعری و کتابهـــای
داســـتانی کـــه بگذریـــم ،منابـــع مکتـــوب
در زبـــان پهلـــوی یکـــی از ایـــن منابـــع
غنـــی در حـــوزه اســـطورهپژوهی اســـت.
شـــاهنامه فردوســـی و دیگـــر منظومههـــای
حماســـی و داســـتانی نیـــز منبـــع دیگـــر
ایـــن اســـاطیر هســـتند .منابـــع متـــون
تفســـیری در زبـــان فارســـی و عربـــی نیـــز
اطالعـــات گســـتردهای از اســـاطیر فـــراروی
محققـــان قـــرار میدهـــد .امـــا یکـــی از
مهمتریـــن منابـــع شـــناخت اســـاطیر
ایرانـــی و حتـــی غیرایرانـــی ،کتابهـــای
تاریخـــی هســـتند .کتابهایـــی ماننـــد
«تاریـــخ طبـــری»« ،تاریـــخ مســـعودی»،
«یعقوبـــی»« ،جامعالتواریـــخ»« ،تاریـــخ
ابـــن جـــوزی»« ،العبـــر ابـــن خلـــدون» و
بســـیاری از متـــون تاریخـــی از مهمتریـــن
منابـــع تشـــکیلدهنده مـــواد اســـاطیری
محســـوب میشـــوند .واقعیـــت ایـــن
اســـت کـــه گذشـــتگان زمانـــی کـــه بـــه
نوشـــتن تاریـــخ میپرداختهانـــد ،همـــه
آنچـــه را کـــه امـــروز بـــا نـــام اســـاطیر
شـــناخته میشـــود ،آنـــان بـــا نـــام
تاریـــخ میشـــناختهاند و بـــه همیـــن
دلیـــل همـــه را در متـــون تاریخـــی خـــود
ثبـــت و ضبـــط میکردهانـــد .البتـــه دور
بـــودن از وقایـــع ابتدایـــی زندگـــی بشـــر و
جســـتوجو بـــرای عقالنـــی جلـــوه دادن
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آن وقایـــع ،یکـــی از انگیزههـــای اصلـــی
در اسطورهســـازی بـــوده اســـت .گاهـــی
وقایـــع تاریخـــی نیـــز ســـینه بـــه ســـینه
نقـــل شـــده و در هـــر نقلشـــدنی هـــم
مطالب ــی ب ــه آنه ــا اف ــزوده ی ــا ک ــم ش ــده
اســـت؛ بهگونـــهای کـــه گاهـــی حتـــی
مطالـــب تاریخـــی نیـــز امـــروزه چـــه بســـا
کـــه نســـبت بـــه اصـــل آنهـــا وارونـــه یـــا
بهگونـــهای دیگـــر گـــزارش شـــده باشـــند و
ش ــاید ک ــه در آین ــده بس ــیاری از مطالب ــی

هـــم کـــه بـــرای نســـل معاصـــر حقیقـــت
مســـلم تلقـــی میشـــود ،ســـر از دنیـــای
اســـاطیر درآورد .بـــه هـــر روی غـــرض از
گفتـــن ایـــن مطلـــب آن بـــود کـــه گفتـــه
شـــود ،متـــون تاریخـــی از منابـــع مهـــم
دانـــش اســـاطیر شـــناخته میشـــوند.
یکـــی از متـــون فارســـی کـــه در ایـــن
زمینـــه از اهمیـــت ویـــژهای برخـــوردار
اســـت ،کتـــاب «تاریـــخ بلعمـــی» یـــا
صـــورت درســـتتر آن «تاریخنامـــه
طبـــری» اســـت .ایـــن کتـــاب بـــه گفتـــه
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پژوهشگـــران ،در زمـــره چنـــد اثـــر
اولیـــهای اســـت کـــه بـــه نثـــر فارســـی
نوشـــته شـــده اســـت و از ایـــن نظـــر نیـــز
اهمی ــت وی ــژهای دارد .محم ــد ب ــن جری ــر
طبـــری (قـــرن ســـوم و اوایـــل قـــرن
چهـــارم) کتابـــی عظیـــم در تاریـــخ بـــه
زبـــان عربـــی بـــا نـــام «تاریـــخ الرســـل و
الملـــوک» نوشـــته بـــود .ایـــن کتـــاب در
ســـال  352هجـــری قمـــری بـــه دســـتور
منصـــور بـــن نـــوح ســـامانی بـــه زبـــان
فارســـی برگردانـــده
شـــد کـــه البتـــه بـــه
نوعـــی خالصـــهواری
از تاریـــخ طبـــری نیـــز
بـــود .گویـــا در ایـــن
بازگردانـــی بلعمـــی،
وزیـــر کاردان ســـامانیان،
نقشـــی اساســـی داشـــته
و بـــه همیـــن دلیـــل
ایـــن اثـــر تـــا مدتهـــا
«تاریـــخ
بهنـــام
بلعمـــی» مشـــهور بـــود.
ملکالشـــعرا بهـــار نیـــز
آن را بـــا نـــام «تاریـــخ
بلعمـــی» تصحیـــح و
منتشـــر کـــرده اســـت.
بعدهـــا بـــا یافتـــه شـــدن
نســـخ دیگـــری از ایـــن
مت ــن ،اس ــتاد محم ــد روش ــن ای ــن اث ــر را
در چندیـــن مجلـــد بـــا نـــام «تاریخنامـــه
طبـــری» منتشـــر کردنـــد و اثبـــات
کردنـــد کـــه ایـــن اثـــر احتمـــاال چنـــد
مترجـــم داشـــته و بلعمـــی گویـــا ناظـــر
ایـــن ترجمـــه بـــوده اســـت .بـــه هـــر روی
«تاریخنامـــه طبـــری» بـــا توجـــه بـــه
که ــن ب ــودن خ ــود یک ــی از مناب ــع مه ــم
زبـــان فارســـی در واژگان و ســـاختارهای
نحـــوی کهـــن اســـت و از ســـوی دیگـــر
ه ــم ع ــاوه ب ــر اطالع ــات تاریخ ــی مه ــم،

حـــاوی بســـیاری از مطالـــب ارزشـــمند
اس ــاطیری نی ــز هس ــت .برخ ــی از مطال ــب
اســـاطیری کـــه در بخـــش پادشـــاهی
پیشـــدادیان در ایـــن اثـــر وجـــود دارد و
در آثـــاری ماننـــد «شـــاهنامه» یـــا بـــدان
اشـــارهای نشـــده یـــا بهگونـــهای دیگـــر
آمـــده اســـت ،بدیـــن قرارنـــد:
 .1معنـــی گیومـــرث :در «شـــاهنامه»
اش ــارهای ب ــه معن ــی گیوم ــرث ی ــا اش ــارهای
بـــه همســـر او نشـــده اســـت .همچنیـــن
هیـــچ ســـخنی مبنـــی بـــر پیونـــد میـــان
آدم(ع) و گیومـــرث وجـــود نـــدارد .امـــا
ایـــن گـــزارش گیومـــرث در «تاریخنامـــه
طب ــری» از لون ــی دیگ ــر اس ــت« :و معن ــی
ـی ناط ــق،
گیوم ــرث زن ــده گوی ــا اس ــت ،ح ـ ّ
ایـــن قـــول عجـــم اســـت و گروهـــی از
ایـــن علمـــای اخبـــار چنیـــن گوینـــد کـــه
او نبیـــره آدم بـــود و گروهـــی از عجـــم
گفتنـــد کـــه گیومـــرث و ابلـــده جفتـــش
مشـــی و مشـــیانه بودنـــد».
 .2هیشــنگ و ســیامک :نــام پســر گیومــرث
در «شـــاهنامه» کـــه بـــه دســـت دیـــوان
کش ــته ش ــد ،س ــیامک اس ــت .ام ــا ای ــن ن ــام
در «تاریخنامـــه طبـــری هیشـــنگ اســـت:
« ...و گیوم ــرث پس ــری ب ــود ک ــه همچ ــون
او مردانـــه بـــود ،هیشـــنگ نـــام؛ و ایـــن
پســـر همیشـــه بـــر کوههـــا بـــودی ».البتـــه
ای ــن ن ــام پیون ــدی ه ــم ب ــا هوش ــنگ دارد
کـــه دومیـــن پادشـــاه پیشـــدادی اســـت و
البتـــه در «تاریخنامـــه طبـــری» نـــام ایـــن
پادشـــاه اوشـــهنگ اســـت.
 .3طهمـــورث بـــر دیـــن ادریـــس بـــود:
در «شـــاهنامه» در داســـتان طهمـــورث
ســـخنی از دیـــن او یـــا پیامبـــر دیگـــری
نیســـت .امـــا در «تاریخنامـــه طبـــری»
دربـــاره دیـــن او کـــه یگانهپرســـتی اســـت،
بحـــث شـــده و حتـــی گفتـــه شـــده کـــه او
معاصـــر ادریـــس بـــوده اســـت« :و مغـــان
گوینـــد او بـــت پرســـتید ،دروغ گوینـــد؛

ّ
وجـــل پرســـتید و او بـــر
کـــه او خـــدای ع ّز
دیـــن ادریـــس بـــود».
 .4جمش ــید و ابلی ــس :در داس ــتان گمراه ــی
جمشـــید در «شـــاهنامه» ،ســـخنی از
ابلیـــس نیســـت و گفتـــه شـــده کـــه غـــرور
جمش ــید باع ــث ش ــد ک ــه او گم ــراه ش ــود.
امـــا در «تاریخنامـــه طبـــری» گفتـــه
شـــده کـــه ابلیـــس او را گمـــراه کـــرد:
«پ ــس روزی ب ــه خان ــه تنه ــا نشس ــته ب ــود
و آگاهـــی نداشـــت .ابلیـــس بـــه روزن فـــرو
شـــد و پیـــش او بایســـتاد»...
 .5بی ــور اس ــب و ضح ــاک :در «ش ــاهنامه»
ضحـــاک بـــر جمشـــید چیـــره شـــد و
پادشـــاهی را از او گرفـــت و بیوراســـب
لقـــب ضحـــاک اســـت .امـــا در «تاریخنامـــه
طبـــری» بیوراســـب پادشـــاهی اســـت کـــه
قبـــل از توفـــان نـــوح بـــوده و ضحـــاک
پادشـــاهی دیگـــر اســـت کـــه پـــس از
توفـــان نـــوح بـــوده اســـت و ایـــن ضحـــاک
پادشـــاهی ظالـــم بـــوده اســـت و حتـــی
صریحـــا از اینکـــه ایـــن دو را یکـــی
میخواننـــد ،انتقـــاد شـــده اســـت« :عـــرب
ضحـــاک خواندنـــدی و مغـــان گوینـــد
او را ّ
کـــه بیوراســـب بـــود و ایـــن خـــاف اســـت
ک ــه بیوراس ــب ب ــه وق ــت ن ــوح ب ــود و ای ــن
ملکـــی بـــود ســـتمکار»...
 .6فریــدون و پســران :در «شــاهنامه» گفتــه
ش ــده ک ــه فری ــدون وقت ــی جه ــان را می ــان
فرزن ــدان خ ــود تقس ــیم ک ــرد ،ت ــور و س ــلم
حســد بردنــد و ایــرج را کشــتند و فریــدون
صبـــر کـــرد تـــا نـــواده ایـــرج یعنـــی
منوچهـــر انتقـــام ایـــرج را گرفـــت و بعـــد
فریـــدون فـــوت کـــرد .امـــا در «تاریخنامـــه
طب ــری» گفت ــه ش ــده ک ــه فری ــدون ابت ــدا
بمـــرد و بعـــد پادشـــاهی بـــه ســـه پســـر
رســـید و درواقـــع جنـــگ تـــور و ســـلم بـــا
ای ــرج پ ــس از م ــرگ فری ــدون واق ــع ش ــد:
«پـــس افریـــدون بمـــرد و هـــر ســـه پســـر
بـــه پادشـــاهی بنشســـتند».
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حمــداهلل مســتوفی قزوینــی ،تاریخنــگار،
جغرافیــادان و شــاعر صاحبمنصــب دوره
ایلخانــان ،از خانــدان پرحشــمتی برخاســت
کــه ســدهها صاحــب مناصــب و مشــاغل
مهــم دیوانــی بودنــد و از لحــاظ نســب
بــه حربــن یزیــد ریاحــی میرســیدند.
خلیفــه عباســی معتصــم ،جــد چهاردهــم او،
فخرالدولــه ابومنصــور کوفــی ،را بــه حکومــت
قزویــن منصــوب کــرد .از آن پــس همــه
فرزنــدان و نوادگانــش را فخرالدولــه خواندنــد.
اجــداد او تــا زمــان قــادر عباســی از والیــان
قزویــن بودنــد و از آن پــس شــغل اســتیفا
داشــتند و بــه مســتوفی معــروف گشــتند.
واژه مســتوفی کلمــهای اســت از ریشــه
اســتیفاء و بــه معنــی کســی اســت کــه
حــق خــود را بهطــور وافــی و کافــی
بگیــرد .مســتوفی در نقــش حســابدار کل،
مســئولیت سرپرســتی امــور حســابداری
دولــت را بــه عهــده داشــت .ایــن عنــوان از
زمــان عباســیان بهطــور عمومــی بــرای ایــن
ســمت مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.
مســتوفیانی کــه در مرکــز دارالحکومــه
بودنــد ،حســاب دخــل و خــرج حکومــت را در
دســت داشــتند و مســتوفیهای اســتانها
پرداخــت حقــوق و مســتمریها و رســیدگی
بــه امــور مالــی و مالیاتــی اســتانی را انجــام
میدادنــد .در دوره مغــول ایــن عنــوان بــه
سرپرســتان مالــی اســتانها اطــاق میشــد.
حمــداهلل مســتوفی در مــورد پدرجــدش ،ابــی
نصــر ،کــه در زمــان محمود ســبکتگین ســمت
مســتوفی عــراق را داشــت ،مینویســد« :در
جوانــی در خدمــت ســاطین عــراق مــازم
بــودی و اســتیفای عــراق بــدو مفـ َّوض .چــون
در پیــری از آن شــغل توبــه کــرد ،بــه حــج
رفــت و روزگار خــود بــر طاعــت مــو ّزع کــرد.
روزی از شــیخ نورالدیــن گیــل -رحمــهاهلل
علیــه -پرســید کــه چــون در جوانــی عمــل
پیشــه بــودم (داشــتن منصــب و عمــل
دیوانــی) و مــردم مــرا بــه رشــوت چیزهــا

دادهانــد ،اکنــون بــر گــردن مــن وبــال اســت.
دفــع آن بــه چــه صــورت تــوان کــرد؟ شــیخ
گفــت بــا خداوندانــش (صاحبانــش) رد کــن.
گفــت آن جماعــت را مگــر خــدای تعالــی
جــل و عــا -در محشــر جمــع گردانــد،وگرنــه جمعیــت ایشــان ناممکــن اســت.
شــیخ گفــت غــزا کــن مگــر شــهید گــردی و
بــه برکــت آن خــدای تعالــی خصمــان تــو را
خشــنود گردانــد ،چــه پیغمبــر(ص) فرمــوده
«الســیف محــا ال ُّذنــوب ».او از ایــن
اســتَّ :
ســخن متالــم گشــت جهــت آنکــه از مــرد
پیــر دار و گیــر نیایــد (پیــر را تــوان جنــگ و
نبــرد نیســت) .تــا چــون قــوم مغــول بــر ملک
ایــران مســتولی شــدند و او را در راه دهــی از
آن او گرفتنــد .او ایشــان را بــه بهانــه آنکه در
شــهر مالــی نهانــی بدیشــان خواهــد نمــود ،به
خانــه خــود آورد و بــه عصایــی کــه داشــت ،بــا
مغــوالن غــزا کــرد تــا او را بــه درجــه شــهادت
رســانیدند و ســخن شــیخ موثــر شــد».
پــس از اینکــه بــرادر حمــداهلل مســتوفی،
زینالدیــن محمــد ،کــه بــا خواجــه
رشــیدالدین ،وزیــر پراعتبــار ایلخانــی،
مــراودت داشــت ،بــه نیابــت دیــوان تعییــن
شــد ،حمــداهلل مســتوفی نیــز بــه وســاطت
بــرادر و بــه حکــم خواجــه رشــیدالدین بــه
شــغل اســاف خــود و ســمت اســتیفای
قزویــن ،ابهــر ،زنجــان و طارمیــن گمــارده
شــد .او عــاوه بــر شــغل مســتوفیگری
در مجالــس علمــی مختلــف ،خاصــه تاریــخ
کــه بــه همــت خواجــه رشــیدالدین برگــزار
میشــد ،شــرکت میکــرد و همیــن موجــب
تحریــر کتــب تاریخــی توســط او شــد و وی را
واداشــت کــه ضمــن شــاهنامهپژوهی و تهیــه
نســخه معتبــری از شــاهنامه فردوســی ،تاریــخ
پــس از اســام را بــه ســبک فردوســی بــه
نظــم درآورد .حمــداهلل مســتوفی پــس از قتــل
خواجــه در زمــره مالزمــان پســر خواجــه،
غیاثالدیــن محمــد ،درآمــد و تــا آخــر عمــر
بــه تحقیــق و تالیــف مشــغول بــود و هماکنون
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آرامــگاه او بــا نــام «گنبــد دراز» در قزویــن،
مــورد توجــه عالمــان و پژوهنــدگان اســت.

آثار و نوشتههای حمدالله مستوفی

ازجملـه تالیفات حمـداهلل مسـتوفی میتوان به
«تاریخ گزیده»« ،تصحیح شـاهنامه فردوسـی»،
«ظفرنــامه» و «نـزههالقلوب» اشاره کرد.
تاریخ گزیده
ایــن کتــاب تاریــخ عمومــی اســت کــه بــه
ن محمــد ،فرزنــد خواجــه
نــام غیاثالدیــ 
رشــیدالدین بــه تالیــف درآمــده اســت .ایــن
کتــاب بهطــور مختصــر ،آفرینــش کائنــات،
ذکــر پیامبــران ،تاریــخ پیــش از اســـام ،تاریخ
ن تــا زمــان حیــات مولــف را
اســا م و ایــرا 
دربــر میگیــرد و درحقیقــت خالصــهای
از «جامعالتواریــخ» رشــیدالدین فضــلاهلل
اســت .مولــف از کتابهــای تاریخــی چــون
«ســیر النبــی»« ،رســالت قشــیریه»« ،تذکــره
ن النســب»« ،تواریــخ محمــد
االولیــاء»« ،ایــرا 
بــن جریــر طبــری»« ،تاریــخ کامــل ابــن اثیــر
جهانگشــای جوینــی»« ،شــاهنامه» فردوســی
طوســی و دیگــر متــون تاریخی نیــز در نگارش
«تاریــخ گزیــده» بهــره گرفتــه اســت .حمداهلل
مســتوفی خــود متذکـ ر شــده کــه ایــن کتــاب
بــه دلیـــل گزینــش مـــطالب از کتابهــای
خ گزیــده » نــام گرفتــه اســت.
مذکــور« ،تاری ـ 
نثــر ایــن کتــاب از «جوامعالتواریــخ»
کــه در همــان دوره و توســط خواجــه
رشــیدالدین فضــلاهلل ،وزیــر ایلخانــی،
تالیــف شــده ،روانتــر اســت و اهمیــت آن
د ر ایــن اســت کــه بعضــی مطالــب آن را در
کتابهــای دیگــر نمیتــوان بــه دســت آورد.
تصحیح شاهنامه فردوسی
حمـداهلل مسـتوفی پـس از تالیـف «تاریـخ
گزیـده» بـه مـدت شـش سـال بـه تصحیـح
«شـاهنامه» فردوسـی و مقابلـه نسـخههای
متعـدد آن پرداخـت و از سـن  34سـالگی تـا
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 40سـالگی بـا پشـتکاری عالمانـه توانسـت
متنـی پاکیـزه و پیراسـته از «شـاهنامه» را که
بـه قـول خـود او از روزگار تبه گشـته بود و در
آن تخلیـط بیشـمار رفتـه بـود ،فراهـم آورد.
ظفرنامه
حمـداهلل مسـتوفی پـس از فراغـت از تصحیـح
«شـاهنامه» ،ذیلی بر آن نوشـت که به «تاریخ
منظـوم ظفرنامـه» مشـهور شـد .او در آغـاز
کتـاب «تاریخ گزیـده» به نـگارش «ظفرنامه»
اشــاره میکند کـه  50هزار بیـت آن همزمان
خ گزیـده» سـروده شـده
ف «تاریـ 
بـا تالیـ 
اسـت« .منظومه ظفرنامـه» در بحـر متقـارب
شـامل  75هـزار بيـت شـعر اسـت كـه به سـه
قسـمت تقسـیم میشـود« :قسم اسلامي»
تاریـخ زمـان پیامبـر تـا انقـراض بنیعبـاس
شـامل  25هـزار بیت« ،قسـم احكامي» در
مـورد پادشـاهان ايـران مشـتمل بـر  20هـزار
بيـت و «قسـم سـلطاني» در مـورد مغـوالن
تـا روزگار ابوسـعيد بهـادر شـامل  30هـزار
بيـت اسـت و چنانکـه خـود میگویـد:
عـرب بیسـت و پنـج و عجـم بیسـت
هـزار /مغـول سـی هـزار آمـد انـدر شـمار
مستوفی نگارش این کتاب را در سن  40سالگی
آغاز و  15سال را صرف نگارش آن کرده است.
اهمیـت ایـن کتـاب در مطالـب نـاب آن
دربـاره تاریـخ مغـول و نیـز ضبـط و تلفـظ
اسـامی مغولـی بـه واسـطه وزن و قافیه اسـت.
«شـاهنامه» فردوسـی تمامـا بـه تاریـخ ایـران
قبـل از اسلام در سـه بخـش اسـاطیری و
پهلوانـی و تاریخـی تـا سـقوط ساسـانیان
پرداختـه اسـت« ،ظفرنامـه» تاریـخ منظـوم
ایـران و اسلام از زمـان حیـات پیامبـر تـا
زمـان ایلخانـان اسـت و اولیـن اثـر در حـوزه
تصحیـح انتقـادی متـون بـا توجه بـه تصحیح
متـن «شـاهنامه» فردوسـی به شـمار میرود.
همچنیـن ایـن کتـاب توصیف بسـیار روشـنی
از واقعـه قتلعـام شـهر قزویـن در حمله مغول
ارائـه میدهـد کــه مولـف ایــن اطـلاعات را

بیشـت ر از پدرجـد خـود ،امیـن نصر مسـتوفی،
کـه ناظـر ایـن حادثه بـوده ،گرفته اسـت.
وزین رو به قزوین سبتای بجنگ
درآمد به کردار غران پلنگ
بدانگه که شد شهر دریای خون
ده و هفت بودی ز ششصد فزون
ز شعبان گذر کرده بود هفت روز
که پیدا شد آن محنت و درد و سوز
در آن وقت بد حاکم آن دیار
مظفر لقب مهتری نامدار
به حکم خلیفه در این شهره شهر
ز کار حکومت در او بود بهر
چو لشگر در این مرز آمد به جنگ
ببستند دروازهها همچو سنگ
برآمد به بارو بسی جنگجو
به سوی مغول کرد در جنگ رو
سه روز اندرین کس ندادند راه
چهارم به شهر اندر آمد سپاه
مغول اندر آمد به قزوین دلیر
سر همگنان آوریدند زیر
هر آن کس که بود اندر آن شهر پاک
همه کشته افکنده بد در مغاک
ز خرد و بزرگ و ز پیر و جوان
سرآمد سران را سراسر زمان
زن و مرد هرجا بسی کشته شد
همه شهر را بخت برگشته شد
بسی خوبرویان ز بیم سپاه
بکردند خود را بخیره تباه
ز تخم نبی بیکران دختران
فروزنده چون بر فلک اختران
ز بیم بد لشگر رزمخواه
نگون درفکندند خود را به چاه
نزههالقلوب
«نزههالقلوب» کتابی اسـت بـه نثر ،در جغرافیا
و علـم هیئت .حمداهلل مسـتوفی هم بنیانگذار
فارسینویسـی در کتابهای جغرافیاسـت ،چه
پیـش از او ایـن کتـب بـه زبـان عربـی بـود.
مسـتوفي در مقدمـه «نزههالقلـوب» ضمـن

اشـاره بـه شـوق وافـر خـود در مطالعـه كتـب
و سـياحت بلاد ،میگویـد کـه چـون کتـب
جغرافـی بـه زبـان عربـی بـود« ،دوسـتان
درخواسـت نمودنـد کـه چـون بـر احـوال
اكثـر ايـران واقفـي ،اگـر ايـن اوصاف بـه زبان
پارسـي در مجموعـهای رود ،مجلـس انـس
اصحـاب را شـمع شـود و چـون بـه تمـام در
قيـد كتابـت آيد ،همـگان را از آن فـرح زايد».
نتیجه کار كتابي راهنما بود در حجم متوسـط،
طـوري كـه اسـتفاده عمومـي داشـت و جهت
صنـوف مختلـف همچـون امـرا و درباريـان،
سـياحان ،تاجـران و گروههـاي ديگـر قابـل
اسـتفاده بـود .از آن جمله مباحـث آن میتوان
مسـافتها و فرسـخها را ذكـر كـرد كـه حاوي
اطالعـات بسـياري در مـورد فاصلـه شـهرها از
هـم و راههـاي مختلـف تجـاري و غيرتجـاري
و اسـامي مكانهـاي جغرافيايـي اسـت.
ازجملـه مسـتوفی در ایـن کتـاب ری را «ام
البلاد» و «شـیخ البلاد» ایـران معرفـی
میکنـد و بیـان میکنـد کـه ایـن شـهر در
دوران مغـول رو بـه نابـودی رفـت ،تـا اینکـه
در عهـد غـازان خـان عماراتـی در آن بنا شـد.
ری شـامل چهـار قسـمت بـوده کـه ناحیـه
چهـارم غـار نـام داشـته اسـت .سـبب تسـمیه
غـار ایـن بوده که یکـی از فرزندان امام موسـی
کاظـم کـه در معـرض قتـل قـرار گرفتـه بـود،
هنـگام گریـز از دسـت دشـمنان در نواحـی
«جـال کولـی» ناگهـان در برابـرش غـاری
پدیـد میآیـد و امـامزاده بـه آن غـار پناهنـده
میشـود و آن ناحیـت جهـت غایـب شـدن
آن بزرگـوار ،ناحیـت غـار نامیـده میشـود.
مسـتوفی میافزایـد کـه تهـران و مشـهد
امـامزاده حسـن بـن الحسـن(ع) که بـه جیان
مشـهور اسـت و فیـروز بهـرام و دولتآبـاد
از بزرگتریـن قـرای ناحیـه ری بودهانـد.
همچنیـن بنـا بـه گفتـه مسـتوفی در ری
«اهـل بیت بسـیار» مدفـون بودهانـد و ازجمله
شـهرهای شیعینشـین آن دوران محسـوب
میگشـته اسـت.
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آدمها و قصهها
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پاشنه آشیل ،چشم اسفندیار
 محمد سرابی 
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پوسـت انسـان از حیواناتی که در اطرافش وجود
دارد ،نازکتـر و لطیفتـر اسـت و از ایـن نظـر
کاربـرد زیـادی نـدارد .الزم نیسـت زخـم نیزه و
شمشـیر پوسـت را پاره کند ،یـک زمین خوردن
عـادی هـم زانـ و و آرنـج را خونآلـود میکنـد.
شـاخههای تیـز کـه روی دسـت و صـورت
آدمهـا خطهـای قرمـز میاندازنـد ،بـه پوسـت
گیاهخـواران اثـر نمیکننـد .چـرم حیواناتـی که
در کـوه و دشـت زندگـی میکننـد ،در مقابـل
عـوارض عـادی زندگیشـان مقـاوم و بـه همـان
نسـبت بـرای انسـانها حسـرتبرانگیز اسـت.
یـک الیـه پوسـت ضخیـم بـرای آسـیب ندیدن
در طبیعـت خیلـی ضـروری اسـت .اینجاسـت
کـه انسـان میتوانـد بـرای آسـیبناپذیر بـودن
آرزوهایـی داشـته باشـد .او میخواهـد در
مقابـل همـه چیـز آسـیبناپذیر شـود .آرزویـی
کـه هیـچگاه دسـتیافتنی نشـد ،دسـتمایه
داسـتانهای بسـیاری از دوران باسـتان تـا
هنرهـای سرگرمیسـاز امـروز شـده اسـت.
در اسـاطیر «رویینتنـی» مفهومی شـبهمقدس
بـود .کسـی کـه رویینتـن شـده اسـت ،معموال
ایـن صفت را به دلیل تماس با شـیئی به دسـت
آورده ،امـا همیشـه نوعـی تاییـد ماورایـی هم با
ایـن اتفـاق همراه بوده اسـت.
برخـی از شـخصیتهای اسـطورهای از ابتـدای
زندگـی جنبه مقـدس داشـتهاند .ثتیـس ،مادر
آشـیل ،بـه این دلیـل کـه پیشبینی شـده بود
فرزنـد او از پـدر قویتـر خواهـد شـد ،خدایـان
عالیمقـام اسـطورهای از ازدواج بـا ایـن زن
پرهیـز کردنـد و ثتیـس را بـه یک پهلـوان میرا
سـپردند .مـادر کـه میترسـید فرزنـد ماننـد
بیشـتر پهلوانـان زمـان خـود ،جانـش را در
میـدان جنگ از دسـت بدهـد ،دو راه را انتخاب
کـرد .اول اینکـه زمانی که پسـرش نـوزاد بود،
او را در رودخانـه جهان زیرزمینی «اسـتوکس»
غوطـهور کرد .ایـن رودخانـه زمانی بـه خدایان
در جنـگ کمـک کـرده بـود و به همیـن دلیل
خـواص جادویـی داشـت .راه فـرار دوم ایـن بود
کـه به تـن کودک لبـاس دخترانه پوشـانده بود

و او را در میـان دختربچههـا نگـه میداشـت.
ولـی وقتی بـه نوجوانی رسـید ،یک شمشـیر را
بـه جـای اسـباببازی انتخاب کرد و شناسـایی
شد .
زیگفریـد (زیگـورد) دیگـر رویینتنی بـود که در
افسـانههای اسـکاندیناوی و آلمـان از او نـام برده
میشـود .داسـتان زندگـی او پیچیـده و پـر از
اتفاقـات گوناگون برای به دسـت آوردن گنجهای
پنهـان و رسـیدن به شـاهزاده خانمهـای زندانی
اسـت .انگیـزه او بـرای کشـتن اژدهایـی بـه نـام
فانفیـر هم به دسـت آوردن گنجی بـود که از آن
نگهبانـی میکـرد ،امـا در این میان تمـام بدنش
را بـا خـون اژدهـا آغشـته کرد و بـه همین دلیل
رویینتن شـد.
شـخصیت دیگـر رویینتـن اسـفندیار در
اسـطورههای ایرانـی اسـت .او بـه دلیـل شـنا
کـردن در اسـتخری مقدس رویین تن شـده بود
و بـه همیـن دلیـل در جنگهـا همیشـه پیـروز
میشـد .تفـاوت او بـا آشـیل در ایـن بـود کـه
نقطـه ضعـف او در چشـمانش قـرار داشـت ،زیرا
وقتـی کـه در آب قـرار داشـت ،چشـمهایش را
بسـته بود.
تنـان افسـانهای بـه جـز اینکـه هیـچ
رویین ِ
سلاحی نمیتوانسـت بـه آنهـا زخمـی وارد
کنـد ،ماجراهـای دیگـری هـم داشـتند و
بیشـتر اوقـات ویژگـی رویینتـن بـودن تنهـا
بخشـی از ماجراهایـی بـود کـه بـرای آنهـا
اتفـاق میافتـاد .اما در بیـن آنها بالـدر زندگی
متفاوتـی داشـت .او هیچگاه در جنگی شـرکت
نکـرد و رقابت عاشـقانه هـم نداشـت .زندگی او
در رویینتنـیاش خالصـه میشـود کـه آن را
هـم نـه بـه دلیـل تماس بـا یـک مایـع خاص،
بلکـه بـه دلیـل زیبایـی و مهربانـی دیگـران به
دسـت آورد .بالـدر یکـی از خدایـان منطقـه
اسـکاندیناوی اسـت کـه بهعنـوان نمـاد پاکـی،
معصومیـت و دوسـتی شـناخته میشـود .مادر
او ،فریـگ ،از طریـق رویایـی میفهمـد کـه
پسـرش کشـته خواهـد شـد ،بنابرایـن همـه
موجـودات جهـان میانی را قسـم میدهد که به
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او آسـیب نرسـانند .اما از کنار یک بوته دارواش
میگـذرد .ایـن گیـاه به قـدری ضعیف بـود که
مـورد توجـه او قرار نمیگیـرد و از آن پس بالدر
کـه رویینتـن شـده بـود ،بهعنـوان یـک هدف
سـرگرمکننده انتخـاب میشـود .خدایـان دیگر
سلاحهای کشـنده خـود را بـه سـوی او پرتاب
میکننـد و شـاهد زنـده ماندنـش هسـتند .در
یکـی از این مجالس جشـن و شـادی ،ربالنوع
بـدکاری ،لوکـی ،که به او حسـادت میکـرد ،از
دارواش تیـری سـاخت و بـه دسـت مـرد نابینا
داد کـه بـه سـوی بالـدر پرتـاب کنـد .لوکـی
قبلا از فریـگ سـوال کـرده بـود کـه آیـا همه
موجـودات بـرای آسـیب نرسـاندن بـه بالـدر
سـوگند خوردهانـد و او کـه نمیتوانسـت دروغ
بگویـد ،راز دارواش را فـاش کـرده بود .تیری که
مـرد کور بـا هدایت لوکـی پرتاب کـرد ،بالدر را
کشـت و همسـر و دیگـر اعضـای خانـواده او را
عـزادار کـرد .خویشـانش تالش بسـیاری کردند
کـه مانـع مـرگ او شـوند ،امـا ایـن کار ممکـن
نبـود .بالـدر کـه جنگجو نبـود و در نبردی هم
شـرکت نکـرده بـود ،بـا یـک شـوخی خصمانه
کشـته شـد .دیگـر رویینتنهـا هـم بهخاطـر
نقطـه ضعفهایشـان کشـته شـدند.
آشـیل در جنـگ تـروا کشـته شـد .پاریـس بـه
انتقـام خون برادرش هکتور که به دسـت آشـیل
کشـته شـده بـود ،تیـری زهرآلـود بـه سـمت او
پرتـاب کـرد و ظاهـرا خدایانی اسـطورهای که از
یونانیهـا حمایـت نمیکردنـد ،مسـیر تیـر را به
سـمت تنهـا نقطـهای کـه آب اسـتوکس بـه آن
نخـورده بـود ،هدایـت کردنـد .جایی کـه ثتیس
محکـم گرفتـه بـود تـا نـوزاد را در آب غوطـهور
کنـد ،بـا آب تمـاس نداشـت و آسـیبپذیر باقی
مانـده بود .زمانی که راز اسـفندیار برای حریفش
فـاش شـد ،رسـتم توانسـت بـا زدن تیـری بـه
چشـمهای اسـفندیار او را از پا دربیاورد .زیگفرید
هـم زمانـی که به هرچه میخواسـت رسـید و با
ثـروت فراوانـی که به دسـت آورده بـود ،در کنار
همسـرش زندگـی میکرد ،کشـته شـد .یکی از
دشـمنان نهچنـدان مشـهور او توانسـت پهلوانی
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را کـه بـا اژدهـا جنگیـده بـود ،در رختخوابش با
ضربـه خنجـر به قتـل برسـاند .خـون اژدها یک
نقطـه از پوسـت او را نپوشـانده بـود ،زیـرا بـرگ
درختـی بـه آن چسـبیده بود.
ت رویینتنـان
کمـی عجیـب اسـت کـه فهرسـ 
اسـطورهای بیشـتر اوقـات بـه چهـار شـخصیت
اصلـی ختـم میشـود .ظاهـرا ایـده رویینتـن
بـودن به اقلیم یا شـرایط فرهنگی خاصی متکی
نیست و باید در گستره وسیعی از تمدنها وجود
داشـته باشـد .در افسـانههای بومیان آمازون یک
خـدای بازیگوش به نام یوروپـاری وجود دارد که
زمانـی در مقابل سلاحهای عادی آسـیبناپذیر
بـود ،امـا دشـمنانش فهمیدنـد کـه میتواننـد
بـا آتـش بـه او حملـه کننـد .در بخشهایـی از
حماسـه هرکـول هـم بـه رویینتـن بـودن او
اشـاره شـده اسـت .هرکـول زمانـی کـه پوسـت
شـیر را میپوشـید ،در مقابل هر حملهای مقاوم
میشـد .اما این اسـطوره بیشـتر با نیـروی بدنی
بیپایانـش شـناخته میشـود.
رویینتنـان در داسـتانهای نویـن هـم حضـور
دارنـد .مشـهورترین آنهـا کـه البتـه از الگـوی
کالسـیک رویینتنی پیـروی میکند ،سـوپرمن
اسـت کـه سلاحهای گوناگـون بـر تـن او اثـر
نمیکنـد .ایـن ویژگـی از ابتـدای خلـق ایـن
شـخصیت در او وجـود داشـته اسـت و از همـان
نسـخههای ابتدایـی بـدن سـوپرمن در مقابـل
گلولههـا آسـیبناپذیر بـود .در آخرین فیلمهایی
کـه از ایـن شـخصیت سـاخته شـده اسـت هـم
گلولههـا نهتنهـا بـه ماهیچههـای قـوی سـینه،
بلکـه حتـی بـه حدقـه چشـم او هـم نفـوذ
نمیکننـد .شـیوه کالسـیک رویینتنـی همیـن
اسـت کـه جسـم قهرمـان بـا وجـود اینکـه
از پوسـت و گوشـت سـاخته شـده اسـت ،در
مقابـل برخـورد اجسـام مقاومت کنـد .در دوران
معاصـر ایـن الگـو تغییـر کـرده اسـت .امـروزه
شـخصیتهای رویینتـن کـه بیشـتر از همـه
روی پـرده سـینما دیـده میشـوند ،بـه شـکل
دیگـری مقاومـت میکننـد .نمونـه واضـح ایـن
مقاومـت در سـال  1991عرضه شـد .شـخصیت

آسـیبناپذیر ایـن فیلـم از مـاده جیوهماننـدی
سـاخته شـده اسـت کـه بـا هـر ضربـه ماننـد
انسـانهای عادی و حتی بیشـتر از آنها آسـیب
میبینـد ،امـا میتوانـد همـه زخمهـا را ترمیـم
کنـد و بهسـرعت بازسـازی شـود.
ی زودتـر از اینهـا ویژگی
البتـه دنیای سـرگرم 
رویینتنـی نویـن یـا «زوددرمانـی» را بـه کار
گرفتـه بود .در  1974کمپانی مارول شـخصیت
ولوریـن را در کمیکهایـش بـه وجـود آورد که
میتوانسـت زخمهایـی را کـه در اثـر درگیـری
بـا دیگـران برداشـته بـود ،بهسـرعت بازسـازی
کنـد .این ویژگـی کـه  Healing factorنامیده
میشـود ،بهتدریـج بـرای تعـداد زیـادی از
جنگجویـان مـدرن اسـتفاده شـد .کسـانی
کـه بـه ایـن شـکل رویینتـن میشـوند ،در
مقابـل انـواع سلاحها مقـاوم خواهنـد بـود،
زیـرا زخمهـای آنهـا هرچقـدر کـه مرگبـار
باشـد ،فورا ترمیم میشـود .این اتفـاق حتی در
جریـان درگیـری هـم رخ میدهـد و زمانـی که
قهرمـان بـرای لحظاتـی عقبنشـینی میکنـد،
همـه میبیننـد کـه لبههـای زخمهـا بـه هـم
میرسـد و اسـتخوانها جـوش میخورنـد.
البتـه معمـوال ایـن توانایی ترمیـم زخمها باعث
نمیشـود کـه قهرمـان درد را احسـاس نکند .از
طـرف دیگـر ،ماننـد افسـانههای قدیمـی نقطه
ضعفهایـی باقـی میمانـد .در «ترمیناتور» فلز
مایـع ربـات به حرارت شـدید یـا مـواد خورنده
و سـوپرمن بـه مـاده کریپتونیـت حساسـیت
نشـان میدهنـد و از همیـن راه میتـوان آنهـا
را بـه دام انداخـت یـا نابـود کـرد .تفـاوت دیگر
رویینتنـی جدیـد بـا نـوع افسـانهای آن ایـن
اسـت کـه شـخصیتهای اسـاطیری همیشـه
در سـمت روشـن قـرار داشـتند و بـه تصـادف
گرفتـار میشـدند ،یـا اینکـه دشـمن بـدکاری
از راز آنهـا سوءاسـتفاده میکـرد .در بدتریـن
حالـت حریـف آنها راهـی به جز حملـه کردن
بـه نقطـه ضعـف آنهـا نداشـت .شـنونده ایـن
داسـتانها از عاقبتـی کـه قهرمـان دچـار آن
شـده اسـت ،متاثـر میشـود .ترمیمشـوندههای

دوران جدیـد لزومـا در بخـش مثبـت داسـتان
نیسـتند .در فیلمهای سـینمایی و سـریالهایی
کـه در سـالهای اخیـر دربـاره خونآشـامها به
بـازار آمـده ،توانایـی ترمیم زخمها هـم به دیگر
ویژگیهـای آنها اضافه شـده اسـت و شـخص
ترمیمشـونده میتوانـد شـخصیتی مثبـت یـا
منفی داشـته باشـد.
از سـوی دیگـر اندیشـه زوددرمانـی در
داسـتانهای جدیـد همیشـه هـم بـه نیروهـای
مقـدس یـا جادویـی وابسـته نیسـت و در برخی
از نمونههـا ،این دانش پزشـکی یا شـیمی اسـت
کـه داروهایـی بـرای ایـن کار سـاخته اسـت .در
سـال  2000کمپانـی فاکـس قـرن بیسـتم،
سـاخت مجموعـه فیلمهـای «مـردان ایکـس»
را آغـاز کـرد و در اولیـن فیلـم از ایـن سـری ،دو
ویژگـی اصلـی ولوریـن یعنـی اسـتخوانبندی و
سلاح تیغـهای فلـزی و همینطـور زوددرمانـی
را نشـان داد .ولوریـن خاطراتـی از جراحیهـا و
درمانهـای پزشـکی بـه یـاد مـیآورد کـه باعث
شـده بـود او تواناییهـای خاصـی پیـدا کنـد.
هفـت سـال بعـد کـه فیلم «تحـت تعقیـب» به
کارگردانی تیمور بکمامباتوف اکران شـد ،شـکل
علمـی زوددرمانـی در آن به نمایـش در آمده بود
و اعضـای گروه تروریسـتی زیرزمینـی ،زمانی که
میخواسـتند زخمهایشـان را ترمیـم کننـد ،در
وانهایـی پـر از مایـع سـفیدرنگ میخوابیدنـد.
در فیلـم «الیسـیوم» محصـول  2013کـه در
آینـده رخ میدهـد هـم اتاقکهایی بـرای ترمیم
بیماریهـا سـاخته شـده اسـت کـه میتواننـد
هـر آسـیبی ،حتـی سـرطان ،را درمـان کننـد و
مـزدوری کـه نیمی از جمجمـهاش در تیراندازی
آسـیب جـدی دیده اسـت ،بـه همین وسـیله به
زندگـی برمیگـردد.
اندیشـه رویینتن بـودن از دورانـی که به معنای
سختپوسـت بودن اسـت ،تا امروز که به شـکل
زوددرمان شـدن درآمده ،همیشـه در ذهن بشـر
وجود داشـته اسـت .رویایی کـه در آن جنگجو
اگرچه توانایی جنگـی کافی دارد ،اما در حفاظت
نیرویی پنهانی و ناتمـام قرار دارد.
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ورود هــوش مصنوعــی بــه حیطــه زندگــی
عمومــی انســانها و حتــی زندگــی
خصوصیشــان مدتهــا آرزوی انســانهای
زیــادی بــوده اســت .ایــن آرزو رفتهرفتــه
بــا پیشــرفتهتر شــدن دانــش کامپیوتــر و
الکترونیــک ،در حــال محقــق شــدن اســت.
ایــن روزهــا هــوش مصنوعــی در امــور جزئــی
زندگــی مــا نفــوذ کــرده و بزرگتریــن
مســئولیتها را در حیطــه نظامــی بــه عهــده
گرفتــه اســت .شــاید نفــوذ هــوش مصنوعــی
در خصوصیتریــن الیههــای ارتباطــی مــا
بــا فیلــم « »Herتداعــی شــود ،امــا ســالهای
قبــل از آن کــه اســپایک جونــز ســراغ ایــده
شــریک شــدن زندگــی احساســی بــا هــوش
مصنوعــی بــرود ،اســتیون اســپیلبرگ رابطــه
هــوش مصنوعــی و انســانیت را در فیلــمA.I.
 Artificial Intelligenceبــه تصویــر کشــید.
فیلــم  A.I. Artificial Intelligenceیــا
«هــوش مصنوعــی» ،ظاهــرا در ابتــدا ایــده
اســتنلی کوبریــک بــوده اســت .میگوینــد
کوبریــک در ســالهای پایانــی عمــر خــود
قصــد داشــت فیلمــی در ایــن رابطــه بســازد،
امــا از آن جایــی کــه گمــان میکــرد فضــای
ایــده بــه ســاختههای اســپیلبرگ نزدیکتــر
اســت ،آن را بــا او در میــان گذاشــت .روایتــی
دیگــر میگویــد در دهــه هفتــاد میــادی
کوبریــک قصــد داشــت فیلمــی براســاس
روایتــی مــدرن از رابطــه انســان و ماشــین بــر
بســتری از احساســات انســانی بســازد .ظاهــرا
آنچــه مانــع از ســاخت ایــن فیلــم توســط
کوبریــک در آن زمــان شــد ،ناتــوان بــودن
جلوههــای ویــژه بــرای خلــق چیــزی بــود
کــه کوبریــک در ذهــن داشــت .کوبریــک
پیــش از شــروع فیلمبــرداری ایــن فیلــم از
دنیــا رفــت و اســپیلبرگ کار را دســت گرفــت
و بــه ســرانجام رســاند.

روبوتها انسانترند

فیلـــم هـــوش مصنوعـــی در ســـال 2001

اکـــران شـــد .ایـــن فیلـــم اقتباســـی اســـت
از یـــک داســـتان کوتـــاه نوشـــته برایـــان
آلدی ــس ک ــه یک ــی از نویس ــندگان برجس ــته
داســـتانهای علمـــی  -تخیلـــی قـــرن
بیســـتم بـــه حســـاب میآیـــد .ایـــن فیلـــم
همـــان ســـال برنـــده پنـــج جایـــزه ســـاترن
از جملـــه جایـــزه بهتریـــن فیلـــم علمـــی
 تخیلـــی شـــد .جایـــزه ســـاترن حـــدودچهـــل ســـال اســـت از ســـوی آکادمـــی
فیلمهـــای علمـــی  -تخیلـــی و ترســـناک
ب ــه بازیگ ــران و عوام ــل س ــینما و تلویزی ــون
داده میشـــود .جـــز آن ،از طـــرف آکادمـــی
اس ــکار ه ــم در دو رش ــته بهتری ــن موس ــیقی
متـــن و بهتریـــن جلوههـــای ویـــژه نامـــزد
دریاف ــت جای ــزه ش ــد .بس ــیاری از منتق ــدان،
رد داســـتان پینوکیـــو در ایـــن فیلـــم را
طعنـــهای بـــرای انســـانیت از دســـترفته
در زندگـــی ماشـــینی میداننـــد .در دنیایـــی
کـــه اســـپیلبرگ در ایـــن فیلـــم تصویـــر
میکنـــد ،روباتهـــا رفتـــاری بـــه مراتـــب
انســـانیتر دارنـــد و انســـانهای خالـــی
از رحـــم و شـــفقت ،بـــه نابـــود کـــردن
ســـاختههای خودشـــان رو آوردهانـــد.

زندگی کوتاه زمینیها

ایــن فیلــم پیرامــون رابطــه انســان و ماشــین
و آینــده تکنولــوژی و پیونــد زندگــی انســانی
ب ــا زندگ ــی ماش ــینی س ــاخته ش ــده اس ــت.
فیلـــم هـــوش مصنوعـــی روایتگـــر مقطعـــی
از زندگـــی انســـان اســـت کـــه تکنولـــوژی
تقریب ــا ب ــه باالتری ــن جای ــگاه خ ــود رس ــیده
و انســـان ســـعی دارد بـــا اضافـــه کـــردن
احســـاس بـــه ماشـــینها ،آفرینـــش خـــود
را کامـــل کنـــد .پـــدر و مـــادری میپذیرنـــد
ک ــه دانش ــمندی ای ــده روحبخش ــی ب ــه ی ــک
پســـربچه ماشـــینی را برایشـــان اجـــرا کنـــد.
آنهـــا پســـربچه ماشـــینی را هـــم در کنـــار
پســـر خودشـــان کـــه در ظاهـــر هـــم ســـن
و ســـالند ،در خانـــه میپذیرنـــد .دانشـــمند
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آدم ماشـــینی کوچکـــی را کـــه ظاهـــری
کامـــا شـــبیه بـــه یـــک پســـربچه واقعـــی
دارد ،ب ــه موج ــودی صاح ــب احس ــاس ب ــدل
میکنـــد .پســـربچه وارد خانـــواده میشـــود،
بـــه اعضـــای خانـــواده عشـــق مـــیورزد ،امـــا
هیچکـــس او را نمیپذیـــرد .پســـر شـــبیه
ب ــه داس ــتان پینوکی ــو دوس ــت دارد ک ــه ب ــه
ی ــک بچ ــه واقع ــی تبدی ــل ش ــود ت ــا م ــادرش
او را دوس ــت ب ــدارد .در ای ــن می ــان مش ــکلی
دیگـــر هـــم مطـــرح میشـــود؛ عمـــر کوتـــاه
انس ــان و بیمرگ ــی آدم ماش ــینی -البت ــه ت ــا
زمانـــی کـــه اوراق شـــود .در یـــک دیالـــوگ
معـــروف پســـر از مـــادرش میپرســـد کـــه
او هـــم مثـــل دیگـــران میمیـــرد؟ مـــادر
بـــه او میگویـــد البتـــه مثـــل همـــه روزی
زندگـــی او هـــم تمـــام میشـــود؛ شـــاید
حـــدود پنجـــاه ســـال .پســـربچه از خـــرس
عروســـکیاش کـــه یـــک تـــدی کوچـــک
ماشـــینی اســـت میپرســـد پنجـــاه ســـال
زمـــان زیـــادی اســـت؟ و البتـــه کـــه ایـــن
مـــدت بـــرای زندگـــی ماشـــینی بســـیار
کوتـــاه اســـت.

دنیای اسپیلربگ و کوبریک

منتقـــدان معتقدنـــد آنچـــه کوبریـــک
را از کارگردانـــی چـــون اســـپیلبرگ
جـــدا میکنـــد ،طـــرح کـــردن مســـائل
روانشناســـانه و انسانشناســـانهای چـــون
تنهایـــی ،انـــدوه ،خیانـــت و خشـــونت بـــه
شـــیوهای هنرمندانـــه و اســـتادانه اســـت.
در حالـــی کـــه ایـــده ســـاخت ایـــن فیلـــم
را کوبریـــک ارائـــه داده بـــود ،ســـاخت آن
توس ــط اس ــپیلبرگ ای ــن فیل ــم را ب ــه اث ــری
گیشهپســـند و تجـــاری تبدیـــل کـــرد کـــه
کمتـــر از الیههـــای عمیـــق کوبریکـــی در
آن نشـــانهای باقـــی مانـــده اســـت .بـــا ایـــن
وجـــود ،فیلـــم ویژگیهایـــی دارد کـــه
میتوانـــد بیننـــده را بـــه اندکـــی تامـــل
وادارد .روبات ــی ب ــا احس ــاس انس ــانی توس ــط
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آدمیـــزادی ســـاخته میشـــود کـــه احســـاس
را در خ ــود از بی ــن ب ــرده و تنه ــا ب ــر مبن ــای
عقـــل تصمیـــم میگیـــرد و زندگـــی
میکنـــد .آدمیـــزاد چنیـــن دور از حقیقـــت
خـــود ســـعی میکنـــد بـــا اضافـــه کـــردن
احس ــاس ب ــه روب ــات ،خ ــاء وج ــودی خ ــود
را پـــر و انســـانیت از دســـترفته خـــود را
تالفـــی کنـــد .بنمایـــه اصلـــی ایـــن فیلـــم
همی ــن تض ــادی اس ــت ک ــه می ــان خال ــق و
مخلـــوق وجـــود دارد.

آگاهی و رستگاری که پس از آن میآید

پســـربچه ماشـــینی مســـیر ســـختی را بـــرای
بـــه دســـت آوردن دل مادرخوانـــدهاش طـــی
میکنـــد .گروهـــی از منتقـــدان معتقدنـــد
ایـــن فیلـــم نســـخهای مـــدرن از داســـتان
قدیمـــی پینوکیـــو ،پســـربچهای چوبـــی
اســـت کـــه آرزو دارد بـــه یـــک پســـر واقعـــی
تبدیـــل شـــود .ایـــن داســـتان را مادرخوانـــده
شـــبها بـــرای پســـربچه میخوانـــد و
پس ــرک ماش ــینی ه ــم آرزوی واقع ــی ش ــدن
را در خیـــال میپـــرورد .از منظـــری دیگـــر
فیلـــم روایتگـــر تـــاش یـــک ماشـــین اســـت
کـــه بـــرای رســـیدن بـــه مقـــام انســـانیت
تـــاش میکنـــد و در مقابـــل آدمهایـــی کـــه
خ ــود از احس ــاس و ارزشه ــای انس ــانی ته ــی
شـــدهاند بـــه دلیـــل تولـــد در کالبـــد یـــک
انســـان خـــود را برتـــر میداننـــد .پســـربچه
ماش ــینی در ط ــول داس ــتان س ــعی دارد مث ــل
پینوکیـــو مراقـــب رفتـــارش باشـــد تـــا بـــه
م ــادر خ ــود ی ــا هم ــان مق ــام انس ــانی برس ــد.
او ب ــه ناچ ــار ب ــه س ــفری ادیســهوار و س ــخت
مـــیرود؛ از رفتـــن بـــه جنـــگل زبالههـــا و
مشـــکالتی کـــه برایـــش پیـــش میآیـــد
تـــا گشـــتن بـــه دنبـــال پـــری آبـــی کـــه
مثـــل فرشـــته مهربـــان داســـتان پینوکیـــو
میتوانـــد او را بـــه آرزویـــش برســـاند .شـــاید
بتـــوان هـــدف ایـــن فیلـــم را مطـــرح کـــردن
دغدغ ــه فق ــدان انس ــانیت در بش ــر ماش ــینی

ش ــده ای ــن عص ــر دانس ــت و پرس ــش اصل ــی
ای ــن اس ــت ک ــه ام ــکان بازگش ــت او ب ــه درک
احساس ــات و اب ــراز احس ــاس وج ــود دارد ی ــا
ن ــه؟ و اینک ــه آی ــا در عص ــر عق ــل و تم ــدن
بشـــری جایگاهـــی بـــرای محبـــت تعریـــف
شـــده اســـت؟ ســـاختار فانتـــزی فیلـــم مـــرز
میـــان رویـــا و واقعیـــت ،شـــوخی و جـــدی و
حقیقـــت و خیـــال را میشـــکند و در ایـــن
فضاســـت کـــه اســـپیلبرگ مجـــال پیـــدا
میکنـــد تـــا آنچـــه را میخواهـــد بـــه
تصویـــر بکشـــد .فیلـــم در کنـــار جلوههـــای
ویـــژه بینظیـــرش ،روایتهـــای مـــوازی
از پیشـــرفت فناوریهـــای گوناگـــون از
رباتیـــک گرفتـــه تـــا چشـــماندازی از آینـــده
زمیـــن و مخالفتهـــای انســـانی در برابـــر
رشـــد فنـــاوری را بـــه تصویـــر میکشـــد.
هشـــدارهای ضمنـــی فیلـــم موضوعـــات
جـــدی و قابـــل بررســـی و تحقیقـــی بـــرای
آینـــده فناوریهـــای موجـــود بـــه شـــمار
میرونـــد و زیبایـــی ایـــن فیلـــم در ایـــن
اس ــت ک ــه ای ــن هش ــدارها را در دل داس ــتانی
ن ــرم و عاطف ــی بی ــان میکن ــد .ش ــاید یک ــی
از غمانگیزتریـــن تصویرهـــا در ایـــن فیلـــم
ســـکانس قتـــل بیرحمانـــه روباتهـــای

دارای احســـاس باشـــد؛ چیـــزی کـــه شـــاید
بتـــوان آن را یـــادآور فجایعـــی دانســـت کـــه
آدمـــی بـــر ســـر همنوعانـــش آورده اســـت.
ســـخنان «لـــرد جانســـن» قاتـــل روباتهـــا
هـــم جـــای تامـــل دارد؛ او وجـــود رباتهـــای
دارای احســـاس را «توهیـــن بـــه بشـــریت»
مـــیانـــد .ظاهـــرا عاطفـــه ایـــن روباتهـــا،
فق ــدان ح ــس انس ــانی در وج ــود امث ــال او را
برمـــا و او را از خـــود خجالـــتزده میکنـــد.
جانس ــن ب ــرای احساس ــات و عواط ــف انس ــانی
خاصیتـــی بیشـــتر از «گـــول زدن» قائـــل
نیســـت .تـــاش نهایـــی پســـربچه ماشـــینی
بـــرای دفـــاع از هویـــت خـــود را در پایـــان
شـــاهدیم .او تمـــام ســـختیها را بـــه جـــان
میخـــرد ،امـــا در عـــوض بـــا هویتهـــای
جعلـــی مواجـــه میشـــود .شـــاید بتـــوان
فیلـــم را تـــاش یـــک آدم ماشـــینی بـــرای
حفـــظ امیـــد در دنیایـــی از دســـترفته و
مسخشـــده دانســـت .ســـماجت و پایـــداری
پســـربچه باالخـــره بـــه ثمـــر مینشـــیند
و ایمـــان او محقـــق میشـــود .هـــوش
مصنوع ــی تاکی ــدی اس ــت ب ــر تول ــد دوب ــاره
و ایـــن بـــار بـــا نوعـــی آگاهـــی کـــه بـــه
جاودانگـــی ختـــم میشـــود .
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مطالعـــات پزشـــکی و روانشناســـی نشـــان
داده اس ــت ک ــه ش ــما ه ــر چق ــدر ه ــم ورزش
کنیـــد و برنامـــه غذایـــی ســـالمیداشـــته
باشـــید ،ولـــی اگـــر نتوانیـــد عصبانیـــت
خ ــود را کنت ــرل کنی ــد ،هم ــواره در مع ــرض
خط ــر خواهی ــد ب ــود .زی ــرا عصبانی ــت اگرچ ــه
واکنش ــی مثب ــت ب ــرای حی ــات اس ــت ،ول ــی
میتوان ــد تاثی ــرات منف ــی زی ــادی ب ــر تم ــام
ب ــدن ب ــر ج ــا بگ ــذارد .متخصص ــان معتقدن ــد
عصبانی ــت بهش ــدت عض ــات قلب ــی را تح ــت
تاثی ــر ق ــرار میده ــد و توانای ــی قل ــب ب ــرای
پمپ ــاژ خ ــون را کاه ــش میده ــد و تاثی ــرات
روانشـــناختی مهمـــ ی نظیـــر افســـردگی بـــر نقش عصبانیت در ازدیاد قدرت
جـــا میگـــذارد .عصبانیـــت همچنیـــن
خش ــم و عصبانی ــت ب ــر کل سیس ــتم ب ــدن
باع ــث س ــفت ش ــدن عض ــات ،کن ــد ش ــدن تاثی ــر میگ ــذارد و باع ــث تغیی ــرات مهم ــی
جریـــان خـــون ،اختـــال در هورمونهـــا و در وضعیـــت فیزیولوژیکـــی فـــرد میشـــود.
بســـیاری مشـــکالت دیگـــر میشـــود.
امـــا تمـــام ایـــن تغییـــرات بـــا هـــدف
آمادگـــی بـــدن بـــرای مقابلـــه بـــا شـــرایط
عصبانیتهــای مکــرر عامــل بســیاری ســـخت و تنشهـــای روحـــی اســـت.
از بیامریهاســت
یکـــی دیگـــر از تاثیـــرات خشـــم بـــر بـــدن،
عصبانیـــت بیماریهـــای زیـــادی ،ازجملـــه تاثیـــر آن بـــر قـــدرت بدنـــی فـــرد اســـت.
مع ــدهدرد ،س ــردرد ،اخت ــال در هض ــم غ ــذا ،ب ــدون ش ــک ش ــما نی ــز مث ــل تم ــام اف ــراد
اســـهال ،زخـــم معـــده ،گاســـتریت ،افزایـــش میتوانیـــد بـــا عصبانـــی شـــدن مـــردم را
ســـطح کلســـترول خـــون ،ضخیـــم شـــدن بترســـانید .بهخصـــوص بچههـــا و ســـایر
ســـرخرگ و شـــریانها ،دیابـــت ،آرتریـــت ،افـــرادی کـــه از لحـــاظ فیزیکـــی ضعیفتـــر
رماتیســـم ،فشـــار ماهیچـــهای ،درد پشـــت ،از ش ــما هس ــتند ،ی ــا کس ــانی ک ــه از آش ــوب
ضعـــف اعصـــاب ،ضعیـــف شـــدن دســـتگاه و دعـــوا گریزانانـــد .عصبانیـــت ،یـــک
ایمنی ،کاهـــش ظرافـــت اســـتدالل و هـــوش مکانیس ــم دفاع ــی در ب ــدن و درواق ــع ب ــرای
و فه ــم و ع ــدم ق ــدرت منط ــق در ف ــرد ب ــه کنت ــرل تع ــادل اس ــت .وقت ــی ش ــما موف ــق
وجـــود مـــیآورد .البتـــه بایـــد گفـــت کـــه ش ــوید ب ــا عصبانی ــت دیگ ــران را بترس ــانید،
س ــرکوب نابج ــا و همیش ــگی عصبانی ــت نی ــز میتوانیـــد آنهـــا را بـــه انجـــام کارهـــای
میتوانـــد تاثیـــرات روانشـــناختی مهمـــی مـــورد نظـــر خـــود واداریـــد .امـــا فرامـــوش
در فـــرد برجـــا گـــذارد ،نظیـــر افســـردگی نکنی ــد ک ــه خش ــم هرگ ــز منج ــر ب ــه ایج ــاد
و اختـــاالت غـــذا خـــوردن ،اعتیـــاد بـــه دوســـتی و عشـــق نمیشـــود.
الـــکل و مـــواد مخـــدر ،کابوسهـــای
شـــبانه ،اختـــاالت خـــواب و بیخوابـــی ،رسوتونیـن (هورمـون شـادی و نقش آن
رفتارهـــای آسیبرســـان بـــه خـــود و در کـم کردن خشـم)
همچنیـــن اختـــال رفتـــاری بـــا دوســـتان و بررســـیهای زیـــادی ثابـــت کـــرده کـــه
اطرافی ــان .یک ــی از اث ــرات گس ــترده خش ــم و انتقالدهندههـــای عصبـــی میتواننـــد
عصبانی ــت ب ــر ب ــدن ،ترش ــح م ــواد ش ــیمیایی
و هورمونهـــا در بـــدن ،بهخصـــوص
هورمـــون آدرنالیـــن و نورآدرنالیـــن اســـت.
هورمونهـــای آدرنالیـــن و نورآدرنالیـــن بـــر
تمـــام اعضایـــی کـــه از اعصـــاب ســـمپاتیک
عصـــب میگیرنـــد ،تاثیـــر میگذارنـــد
و باعـــث تحریـــک قلـــب ،اتســـاع عـــروق
کرونـــر (کـــه تغذیهکننـــده قلبانـــد)،
انقبـــاض رگهـــای خونـــی روده و ســـرکوب
هضـــم و جـــذب مـــواد غذایـــی در مواقـــع
لـــزوم میگردنـــد.

سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج 113

بهشـــدت روی ویژگیهـــای رفتـــاری تاثیـــر
بگذارنـــد .بهویـــژه اینکـــه عـــدم تعـــادل
در انتقالدهندههـــای عصبـــی میتواننـــد
آغازگـــر رفتارهـــای منفـــی باشـــند .بنابرایـــن
تعجـــبآور نیســـت کـــه دانشـــمندان در
حـــال بـــازی بـــا نظریـــه انتقالدهندههـــای
عصب ــی هس ــتند ک ــه دارای نق ــش فزاین ــده ی ــا
کاهشدهنـــده میـــزان خشـــم در افرادنـــد.
آنهـــا بـــه نقـــش ســـروتونین ،هورمـــون
شـــادی ،نیـــز عالقهمندنـــد .گفتـــه میشـــود
کـــه ایـــن هورمـــون روی خلقوخـــو ،ســـطح
اســـترس ،توانایـــی کنتـــرل محرکهـــا و
قـــدرت تفکـــر تاثیـــر میگـــذارد .وقتـــی
ایـــن هورمـــون در مقادیـــر بهینـــه در بـــدن
وجـــود داشـــته باشـــد ،بـــه مـــا انـــرژی
مثبـــت بـــاال و قـــدرت کافـــی خواهـــد داد.
محققـــان معتقدنـــد همانطـــور کـــه ســـطح
مناســـبی از ســـروتونین باعـــث شـــادی مـــا
میشـــود ،عـــدم تعـــادل در آن نیـــز باعـــث
بـــه وجـــود آمـــدن احساســـات منفـــی و
رفتارهـــای مخـــرب میشـــود .تحقیقـــات
زیـــادی تاکنـــون انجـــام شـــده تـــا تاثیـــر
عـــدم تعـــادل ســـروتونین را در آغـــاز
رفتارهـــای خشـــن کشـــف کننـــد.
طبـــق یکـــی از بررســـیهای انجامشـــده،
کمبـــود ســـروتونین یـــا عملکـــرد ناکافـــی
انتقالدهندههـــای عصبـــی میتوانـــد
باعـــث افزایـــش خشـــونت در شـــخص
شـــود .بهعـــاوه دانشـــمندان معتقدنـــد
کـــه اختـــال ســـروتونرژیک باعـــث بـــروز
انحـــراف در سیســـتم دوپامیـــن میشـــود.
ای ــن بهبوده ــای دوگان ــه میتوانن ــد آغازگ ــر
اختـــاالت روانـــی باشـــند کـــه فـــرد را
خشـــنتر میکنـــد.
تحقیـــق دیگـــری بـــه ارتبـــاط بیـــن
متغیرهـــای ژن انتقالدهنـــده ســـروتونین و
پرخاشگـــری فراگیـــر در کـــودکان اشـــاره
دارد .ایـــن متغیرهـــا باعـــث میشـــوند
سیس ــتم س ــروتونین باع ــث اخت ــال در آغ ــاز
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رفتـــار پرخاشگرانـــه در کـــودک شـــود.
دانشـــمندانی کـــه ایـــن تحقیـــق را رهبـــری
کردنـــد ،معتقدنـــد کودکانـــی کـــه بهطـــور
مکـــرر رفتارهـــای پرخاشگرانـــه از خـــود
نشـــان میدهنـــد ،هنـــگام بزرگســـالی
تمای ــات و رفتاره ــای غیراجتماع ــی از خ ــود
نشـــان خواهنـــد داد .خشـــونت متجاوزانـــه
یکـــی از نشـــانههای رایـــج رفتارهـــای
ضداجتماعـــی اســـت.
اکتشـــافات جالـــب از بهـــار ســـال 1977
آغـــاز شـــد .در آن ســـال ابزارهایـــی کشـــف
شـــد کـــه دانشـــمندان را قـــادر میســـاخت
بـــه بخشهـــای داخلـــی ســـلولهای
عصبـــی در مغـــز نفـــوذ کننـــد .مـــا اکنـــون
تقریبـــا هـــر روز کشـــفیات تـــازهای دربـــاره
کارکـــرد داخلـــی مغـــز منتشـــر میکنیـــم.
میدانیـــم کـــه مـــواد شـــیمیایی ،پیامهـــا را
بیـــن ســـلولهای مغـــز ردوبـــدل میکننـــد.
درواقـــع ،بـــه نوعـــی میتـــوان گفـــت کـــه
بـــه ســـلولهای مغـــز ،امـــکان «صحبـــت
کـــردن» بـــا یکدیگـــر را میدهنـــد.
در فعالیـــت روزانـــه مغـــز ،میلیاردهـــا پیـــام
ارســـال و دریافـــت میشـــود .پیامهـــای
امیدوارکننـــده و نویدبخـــش را «پیـــامآوران
شـــادی» و پیامهـــای نومیدکننـــده را
«پیـــامآوران غـــم» مینامنـــد .اغلـــب مراکـــز
عصبـــی از هـــر دو نـــوع پیـــامآور ،ورودی
دریافـــت میکننـــد .تـــا وقتـــی کـــه حجـــم
ایـــن دو نـــوع ورودی متعـــادل باشـــد ،همـــه
چیـــز بهطـــور عـــادی پیـــش مـــیرود.
وجـــود اســـترس در انســـان ،مشـــکالتی
را بـــرای پیـــامآوران شـــادی در مغـــز بـــه
ی کـــه زندگـــی
وجـــود مـــیآورد .هنگامـــ 
بهآرامـــی پیـــش مـــیرود ،پیامهـــای
شـــاد متناســـب بـــا ســـطح تقاضـــا دریافـــت
میشـــود .امـــا هنگامیکـــه اســـترس
در مغـــز انســـان جـــای گرفتـــه باشـــد،
پیـــامآوران شـــادی کمکـــم از برنامـــه
حملشـــان عقـــب میافتنـــد .و بـــا ادامـــه

اســـترس ،پیامهـــای شـــاد رفتهرفتـــه
دیگـــر بـــه مقصـــد نمیرســـند .درنتیجـــه،
مراکـــز مهـــم عصبـــی عمدتـــا پیامهـــای
غمگیـــن دریافـــت میکننـــد و ّ
کل مغـــز
تحـــت تاثیـــر ایـــن فراینـــد قـــرار میگیـــرد.
در ایـــن حالـــت ،شـــخص در شـــرایطی از
نظـــر عـــدم تعـــادل مـــواد شـــیمیایی مغـــز
قـــرار میگیـــرد کـــه بـــه آن اســـترس
بیـــش از حـــد گفتـــه میشـــود .اســـترس
بیـــش از حـــد ،احســـاس بســـیار بـــدی را
در انس ــان ب ــه وج ــود مــیآورد .ع ــوارض آن
عبارتانـــد از :احســـاس درماندگـــی و از پـــا
افتـــادن ،خســـتگی ،بیخوابـــی یـــا خـــواب
بـــدون رفـــع خســـتگی ،کمبـــود انـــرژی،
انـــواع دردهـــا و باالخـــره لـــذت نبـــردن
از زندگـــی .در ایـــن شـــرایط اســـت کـــه
فـــرد دچـــار افســـردگی ،اضطـــراب و عـــدم
توانای ــی ب ــرای تطبی ــق ب ــا ش ــرایط زندگ ــی

میشـــو د .

عوامل وراثتی

همــه افــراد توانایــی ایجــاد و بــه کار گرفتــن
پیــامآوران شــادی در مغــز را بــه ارث میبرنــد.
تــا وقتــی کــه شــخص بتوانــد متناســب بــا
اســترسهای زندگــیاش بــه قــدر کافــی
پیــامآوران شــادی را بــه وجــود آورد ،در
ایــن صــورت اســترس بــرای او هیجانانگیــز،
شــادیبخش و ســرگرمکننده میشــود و
درواقــع ،بــدون آن احســاس کســالت و مــال
میکنــد .ولــی از ســوی دیگــر ،چنانچــه
میــزان اســترس در زندگــی فــرد آنقــدر
زیــاد باشــد کــه پیــامآوران شــادی را تحــت
تاثیــر خــود قــرار دهــد ،رویدادهــای بــد بــه
ســراغ شــخص میآیــد؛ اختــال در خــواب،
انــواع دردهــا ،لــذت نبــردن از زندگــی و حتــی
تــرس و وحشــت.
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میـــزان استرســـی کـــه فـــرد میتوانـــد
تحمـــل کنـــد ،قبـــل از آنکـــه پیـــامآوران
شـــادی در مغـــزش دچـــار ســـوء عمـــل و
اختـــال شـــوند« ،حـــد تحمـــل اســـترس»
نامیـــده میشـــود .ایـــن حـــد تحمـــل
توســـط آنچـــه فـــرد از نظـــر ژنتیکـــی بـــه
ارث بـــرده اســـت ،تعییـــن میشـــود.
اغلـــب مـــا بـــه قـــدر کافـــی ایـــن حـــد
تحمـــل را بـــه ارث بردهایـــم کـــه بتوانیـــم
بـــا اســـترسهای روزانـــه در زندگـــی
کنـــار بیاییـــم .بـــا وجـــود ایـــن ،همـــه مـــا
در زندگـــی خـــود ،دوران کوتاهـــی از عـــدم
تعـــادل مـــواد شـــیمیایی در مغزمـــان را
تجربـــه کردهایـــم .بیخوابـــی در شـــب
امتحـــان ،ناراحتـــی و گریـــه در غـــم از
دســـت دادن یـــک دوســـت یـــا عضـــو
خانـــواده ،ســـردرد یـــا حتـــی درد قفســـه
ســـینه ،همـــه نمونههایـــی از ایـــن حالـــت
هس ــتند .ام ــا  10درص ــد از م ــردم همیش ــه
چنیـــن احساســـی دارنـــد.
همانگونـــه کـــه گفتـــه شـــد ،از هـــر 10
نفـــر یـــک نفـــر حـــد تحمـــل اســـترس
پایینـــی را بـــه ارث بـــرده اســـت .ایـــن
ب ــدان معن ــی اس ــت ک ــه پی ــامآوران ش ــادی
او در ســـطح استرســـی کـــه از نظـــر بقیـــه
مـــردم «عـــادی» اســـت ،دچـــار اختـــال
میشـــوند .نتیجـــه بـــه ارث بـــردن چنیـــن
حـــد تحمـــل اســـترس پایینـــی میتوانـــد
فاجعهآمیـــز باشـــد .چنیـــن فـــردی
بـــا اســـترس بیـــش از حـــد در طـــول
زندگــیاش روبــهرو خواه ــد ب ــود و ممک ــن
اســـت مشـــکالتی از قبیـــل افســـردگی،
اضطـــراب ،خســـتگی ،اختـــال در خـــواب
و حتـــی اعتیـــاد در تمـــام طـــول عمـــر
همراهـــش باشـــد .توجـــه داشـــته باشـــید
کـــه در مـــورد  10درصـــد از کل مـــردم
صحبـــت میکنیـــم و ایـــن اصـــا عـــدد
کوچکـــی نیســـت 10 .درصـــد از دوســـتان،
آشـــنایان ،کارمنـــدان ،همـــکاران و همـــه
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کس ــانی ک ــه دوروب ــر ش ــما هس ــتند ،ق ــادر
بـــه تطبیـــق دادن خـــود بـــا اســـترسهای
زندگـــی روزمـــره نیســـتند.

بیامری جسمیناشی از عصبانیت

عصبانیــت و تــرس جــزو احساســاتی هســتند
کــه بدتریــن تاثیــر را روی بــدن و بهخصــوص
قلــب میگذارنــد .بــه عقیــده متخصصــان،
ایــن احساســات عامــل تمــام ناخوشــیها و
بیماریهاســت .خوشــبخت و آرام زندگــی
کــردن بهتریــن راه پیشگیــری از درد و
بیمــاری اســت.
زمانــی کــه عصبانــی میشــوید ،عضــات
و مفاصلتــان ســفت شــده و جریــان خــون
کندتــر میشــود .تعــادل سیســتم عصبــی بــه
هــم میخــورد ،هورمونهــا دچــار اختــال
میشــوند و ســامت قلــب و عــروق بــه
خطــر میافتــد ،فشــار خــون و ضربــان قلــب
افزایــش مییابــد ،فعالیــت مغــزی بهخصــوص
در لوبهــای گیجگاهــی و پیشــانی دچــار
اختــال شــده و صفــرا بیــش از انــدازه ترشــح
میشــود.

عصبانیت و خطر آریتمی

مشــکالت جســمی ناشــی از عصبانیــت
میتوانــد باعــث افزایــش خطــر ضربــان
غیرطبیعــی قلــب یــا همــان اســترسهای
روحــی یــا آریتمــی قلبــی شــود .اگــر
نمیخواهیــد قلبتــان دچــار مشــکل شــود و
ضربــان آن بهطــور غیرطبیعــی کنــد یــا تنــد
شــود ،آرامشــتان را حفــظ کنیــد.

عصبانیت و آسیبهای کبدی

عصبانیـت روی کیسـه صفـرا و کبـد نیـز تاثیر
منفـی میگـذارد ،چـون ایـن احسـاس منفـی
باعـث افزایـش ترشـح صفـرا میشـود کـه در
حالـت عـادی نیـازی بـه ایـن میـزان صفـرا
نیسـت .درنتیجـه بـه مـرور کبـد نیـز آسـیب
میبینـد.

عصبانیت و دردهای عضالنی

زمان ــی ک ــه نس ــبت ب ــه همس ــر ،فرزن ــدان،
همـــکاران ،مدیـــر یـــا خودتـــان خشـــمگین
میشـــوید ،بدنتـــان شـــروع بـــه تولیـــد
هورمونـــی بـــه نـــام آدرنالیـــن میکنـــد.
ایـــن هورمـــون در شـــرایط تـــرس نیـــز
تولیـــد میشـــود .ترشـــح آدرنالیـــن
باعـــث بـــروز دردهـــا و گرفتگیهـــای
عضالنـــی و همچنیـــن ســـردرد میشـــود.
شـــانهها ،گـــردن و کمـــر نیـــز جـــزو
اعضایـــی هســـتند کـــه مجبورنـــد بـــار ایـــن
عصبانیـــت و فشـــارهای روحـــی را تحمـــل
کننـــد .درنتیجـــه دچـــار درد و ناراحتـــی
میشـــو ند .

عصبانیت و اسهال

عصبانیـت و خشـم باعث بـروز مشـکلی به نام
سـندرم روده تحریکپذیـر میشـود .حتی اگر
هیـچ مـاده غذایی مشـکلزایی مصـرف نکرده
باشـید ،باعـث بروز کولیت یا اسـهال میشـود.

عصبانیت و گاسرتیت یا ورم معده

از نتایـــج منفـــی و شـــایع عصبانیـــت
میتـــوان بـــه رفلکـــس معـــده و درد
ســـوزش و احســـاس ســـنگینی در معـــده
اشـــاره کـــرد .اســـیدیته معـــده کـــه بـــا
عصبانیـــت بیشـــتر میشـــود ،التهـــاب را در
مخـــاط بـــاال میبـــرد .اگـــر بهطـــور مـــداوم
عصبانـــی میشـــوید ،ممکـــن اســـت عـــاوه
بـــر گاســـتریت یـــا ورم معـــده ،خطـــر ابتـــا
ب ــه زخ ــم مع ــده را نی ــز ب ــه ج ــان بخری ــد.
عصبانیـــت و خشـــم میتوانـــد باعـــث بـــروز
خـــارش و مشـــکالت پوســـتی نیـــز شـــود.
ایـــن مشـــکالت در اثـــر فشـــار ،اســـترس،
اضطـــراب و تـــرس نیـــز بـــروز میکنـــد.
خـــارش شـــدید زخمهـــای پوســـتی باعـــث
عفونـــی شـــدن آنهـــا شـــده و تبدیـــل بـــه
زخمهـــای جدیدتـــر میشـــوند.

خطـرات فشـارهای روحـی و
ناراحتیهـای عصبـی بـرای بـدن

متاســفانه در دنیــای امــروز بیماریهــای
روحــی روانــی بهطــور فزاینــدهای در حــال
افزایــش اســت .اختاللهــای روانــی بــا ایجــاد
هزینههــای مســتقیم (بــار مالــی جهــت
اقدامــات تشــخیصی و درمانــی ،بازتوانــی و
پیشگیــری) و هزینههــای غیرمســتقیم
(کاهــش تــوان فــردی ،کاهــش نیــروی فعــال
جامعــه ،بــار خانوادگــی و )...اثــرات زیانبــاری
بــر جامعــه میگذارنــد .متاســفانه مــردم
بیماریهــای روانــی و عصبــی را نســبت بــه
ســایر بیماریهــا کمتــر میشناســند ،و بــه
همیــن دلیــل در بســیاری از مــوارد هنــگام
برخــورد بــا اینگونــه بیمــاران متوجــه
بیمــاری آنهــا نمیشــوند ،بــا آنهــا برخــورد
ناشایســت میکننــد و حتــی ممکــن اســت
بــه ســرزنش یــا نصیحــت بپردازنــد ،یــا
بیمــاران را بــه دعانویــس و گیاهدرمانهــای
ســنتی معرفــی میکننــد .از ایــنرو
شناســایی علــل و عالیــم بیماریهــای روانــی
میتوانــد خــط بطالنــی بــر ایــن اندیشــهها
باشــد .از طرفــی هــر یــک از مــا یــا یکــی
از اطرافیــان و خانــواده مــا در طــول زمــان
زندگــی خــود ممکــن اســت یکــی از عالیــم
بیماریهــای روحــی روانــی را تجربــه کنیــم.
آشــنایی بــا ایــن عالیــم و دانســتن راهکارهــای
ارائهشــده در قســمتهای ذیــل ممکــن
اســت در کاهــش آســیبهای ناشــی از ایــن
بیماریهــا و بهبــودی موثــر باشــد.
فهرست مآخذ:
.1کالرک ،لین ،)1389( ،درمانگاه احساسـات،
ترجمـه مهـرداد فیروزبخـت ،نشـر ویرایـش،
تهر ا ن
2.www.fadahiyerahbar.parsiblog.com
3.www.tebyan.net
4.www.vista.ir
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زمستان را ب� ی ن
ا� سبد گیایه به سالمت به پ� ی�ن ب�سانید

نبرد تن به تن با ویروس
اقطی یا انگور کوهی
با ویروسها مبارزه میکند.
با آنفوالنزا مبارزه میکند.
به درمان تبخال کمک میکند.
مانع ایجاد عفونتهای ویروسی میشود.
با عفونتهای باکتریایی مبارزه میکند.

گل همیشهبهار
از بدن در برابر خطر رادیکالهای
آزاد محافظت میکند.
با ویروسها مبارزه میکند.
با عفونتها مبارزه میکند.
به بهبود زخمها و سوختگیها و
بریدگیها کمک میکند.
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اکیناسه
باعث کاهش عفونتهای ویروسی
میشود و تومورها را محدود میکند.
مانع از آلودگی سلولهای سالم به
ویروسها و باکتریها میشود.
تسکیندهنده درد است.
التهاب را کم میکند.
باعث بهبود مشکالت پوستی میشود.
عفونتهای دستگاه تنفسی
فوقانی را بهبود میبخشد.
به عملکرد مغز کمک میکند.

سیر
میکروارگانیسمهای ایجادکننده
عفونت ،ازجمله توبرکلوز ،پونومونی،
هرپس و ...را از بین میبرد.
به درمان عفونتهای چشمی کمک میکند.
در رفع عفونت گوش موثر است.
خطر ابتال به سرطان را کاهش میدهد.
به کنترل فشار خون کمک میکند.
مانع از ریزش مو میشود.
سالمت دستگاه قلب و عروق
را افزایش میدهد.

پنجه گربه (دارسنا)
تب را کاهش میدهد.
به بهبود زخم معده کمک میکند.
وضعیت هضم غذا را بهبود میبخشد.
جزو گیاهان ضدآرتروز محسوب میشود.
به درمان تبخال کمک میکند.
در درمــان ســندروم روده تحریکپذیــر و
کولیــت روده موثــر اســت.
ریشه گون
سیستم ایمنی را تقویت میکند.
ضد سرماخوردگی و آنفوالنزاست.
مانع ایجاد تبخال میشود.
به درمان زخمها کمک میکند.
سطح کورتیزول را در خون پایین میآورد.
ریشه شیرینبیان
نقش آن در پیشگیری و درمان هپاتیت ،c
آنفوالنزا و ایدز در حال بررسی است.
با اثرات تخریبی رادیکالهای
آزاد مبارزه میکند.
ضدسرفه است و در درمان
گلودرد کاربرد دارد.
خستگی آدرنال را کاهش میدهد.
درد را از بین میبرد.

اورگانو
عفونتهای ویروسی را از بین میبرد.
با آلرژی ،تومورها ،انگلها و
التهاب مبارزه میکند.

زنجبیل
بدن را گرم میکند.
تجمع توکسینها را در بدن از بین میبرد.
سیستم لمفاتیک را تسویه میکند.
ضدتهوع است.
تسکیندهنده درد است.
التهاب را کم میکند.
در پایین آوردن قند خون موثر است.
برگ زیتون
سرماخوردگی ساده را درمان میکند.
با ویروسهای هپاتیت بی ،توبرکلوز ،مننژیت،
کاندیدا ،پنومونی و ...مبارزه میکند.
ضد عفونت دستگاه تناسلی،
گوش و دندان است.
با میکروبهای بیماریزا مبارزه میکند.
مانع از تولیدمثل ویروسها در بدن میشود.
شواهد نشان میدهد که میتواند مانع از
تخریبهای ناشی از ویروس اچآیوی شود.
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ب�ای استخوانهایت ورزش کن

آهسته و پیوسته
 افسانه ابراهیمی 
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طی دو دهه گذشته ،بیشتر تحقیقات علمی صرف
بررسی این موضوع شده که ورزش چگونه میتواند
از راه بهبود سالمت استخوانی باعث کاهش خطر
پوکی استخوان و شکستگیهای ناشی از آن شود.
تنها از راه انجام مطالعات با طراحی مناسب است
که میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که یک نوع
خاص و میزان مشخص از یک ورزش میتواند
آنچه را که مورد انتظار ماست ،انجام دهد .این
مطالعات میتواند به ما نشان دهد چه نوع ورزشی
موثرتر از انواع دیگر است؛ اینکه چه ورزشی را
میتوانیم به مقدار حداقل انجام دهیم و باز هم
از فایدهها بینصیب نمانیم ،و اینکه آیا انجام
ورزش بیشتر اثر بهتری دارد یا خیر .آشنایی با
تمام تحقیقات منتشرشده و رمزگشایی از زبان
پیچیده علمی آنها کار سختی است .اینبار نتایج
این مطالعات را به شیوهای ساده مرور میکنیم
که به شما کمک کند مبنای علمی برنامههای
ورزشی دوستدار استخوان را بشناسید.

چرا ورزش استخوانها را قوی میکند

شما احتماال تا به حال این موضوع را شنیدهاید
که ورزش در صورتی به استخوانهای شما سود
میرساند که «با تحمل وزن» همراه باشد .چرا
ما باید در حین ورزش وزنمان را تحمل کنیم؟
چرا شنا و دوچرخهسواری ،که در آنها وزن بدن
توسط آب یا دوچرخه تحمل میشود ،بهعنوان
ورزشهای مناسب برای سیستم استخوانی توصیه
نمیشوند؟ قسمتی از شواهد اولیه مبنی بر اینکه
تحمل وزن برای اسکلت مهم است ،از مشاهده
افت تراکم استخوانی در فضانوردان به دست
آمد .موقعی که فضانوردان به فضا میرفتند،
دچار افت استخوانی میشدند که بهسرعت اتفاق
میافتاد( .با سرعت حدودا  1درصد در هر ماه!)
این میزان  12تا  24برابر سریعتر از سرعت افت
تراکم استخوانی ناشی از باال رفتن سن است.
واضح است که وقتی در حالت ایستاده هستیم،
نیروی نامحسوس وزن هر روز استرس زیادی را
بر استخوانهای ما وارد میآورد .موقعی که این
استرسها را از راه بیحرکتی (مثل زمانی که یک

پا در گچ باشد) ،دورههای طوالنیمدت استراحت
در بستر (در اثر بیماریهای طوالنیمدت) یا
غیرفعال بودن برمیداریم ،توده استخوانی ممکن
است افت کند .به همین صورت ،ورزشهایی مثل
شنا و دوچرخهسواری ممکن است برای قوی
کردن استخوانها خوب نباشند ،چون وزن بدن
به جای اینکه توسط نیروی جاذبه حمایت شود،
به وسیله آب یا دوچرخه تحمل میشود.

موثرترین ورزش برای استخوان

مطالعات ورزشی به پاسخ دادن سوالهای مربوط
به نوع و مقدار ورزش مناسب برای بهبود سالمت
استخوانی کمک میکند .سالمت استخوانی را
میتوان از راه افزایش توده استخوانی یا از طریق
آهسته کردن افت استخوانی که بهطور معمول با
باال رفتن سن ایجاد میشود ،بهبود داد .افزایش یا
حفظ توده استخوانی را میتوان مترادف کاهش
عمده در خطر شکستگی دانست ،بهخصوص
زمانی که این اثرات با افت معمول توده استخوانی
ناشی از باال رفتن سن مقایسه شوند.
گرچه ممکن است یک برنامه ورزشی سالمت
استخوانی را ارتقا ندهد ،ولی احتماال فواید مهم
دیگری دارد که میتواند برای شما مفید باشد.
شما میتوانید چندین نوع از ورزش را در یک
برنامه ورزشی دائمی بگنجانید که اولویتهای
سالمتی را تامین کند .بهعنوان مثال ،اگر دچار
پوکی استخوان هستید ،ولی در عین حال
میدانید که در معرض خطر بیماری قلبی هم
قرار داشته و کمی اضافه وزن دارید ،میتوانید دو
روز در هفته را به ورزش اختصاصی استخوانها و
عضالت و چند روز در هفته را بهطور ویژه به قلب
و وزنتان اختصاص دهید .عاقالنه است که یک
برنامه ورزشی متنوع را به کار ببندید ،چراکه تنوع
ورزشها میتواند از خستگی و آسیب جلوگیری
کند.
ورزشهای معمول که از نظر فوایدشان برای
سالمت استخوانی مطالعه شدهاند ،عبارت از
ورزشهای هوازی متحمل وزن (مثل پیادهروی،
دویدن نرم ،پلهنوردی ،حرکات موزون هوازی)،
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ورزشهای مقاومتی (قدرتی) و ورزشهای
ضربهای (مثل پرش) هستند .مطالعات نشان
میدهد که اغلب انواع ورزشها میتوانند برای
استخوانهای شما مفید باشند ،ولی بعضی از آنها
بهتر از انواع دیگر هستند و بعضی از انواع هم باید
با میزان خاصی از تالش انجام شوند تا موثر باشند.

ورزشهای هوازی و سالمت استخوانی

ورزشهـای هـوازی در زنانـی که دارای سلامت
اسـتخوانی طبیعـی و ضعیـف هسـتند ،مـورد
مطالعـه قرار گرفتـه و میتوانند توده اسـتخوانی
را هـم در ران و هـم در سـتون مهرههـا بهبـود
دهنـد .بههرحـال ،ورزشهـای هـوازی بایـد بـا
تالش متوسـط انجام شـوند تا موثر باشـند .انواع
ورزشهـای هـوازی که اثـر مثبتی بر اسـتخوان
دارنـد ،شـامل پیـادهروی خیلـی سـریع ،دویدن
نـرم ،بـاال رفتن یا پاییـن آمدن از پلـه و حرکات
مـوزون هـوازی هسـتند .اثرات مثبت از آهسـته
شـدن افت اسـتخوانی تا افزایش توده استخوانی
تـا میـزان  3درصـد متغیـر اسـت .متوسـط
سـودمندی در مطالعـات بـه میـزان  1درصـد
افزایـش تـوده اسـتخوانی بـوده اسـت .گرچـه
ممکـن اسـت این مقـدار کم بـه نظر برسـد ،اما
افزایـش  1درصـدی کـه در طـول زمـان حفـظ
ل توجهی در
شـود ،میتوانـد باعـث کاهـش قابـ 
خطـر شکسـتگی شـود .ایـن بـرآورد بهخصوص
موقعـی صـدق میکنـد که یـک برنامه ورزشـی
منظـم زود شـروع شـود و در تمـام طـول عمـر
ادامـه پیـدا کند.
انواعی از ورزشهای هوازی که توده استخوانی را
تحت تاثیر قرار نمیدهند ،عبارت از پیادهروی با
سرعت آهسته یا متوسط (کمتر از چهار کیلومتر
در ساعت) و ورزشهای هوازی آبی هستند .انواع
دیگری از ورزشها که مورد بررسی قرار نگرفتهاند،
شامل اسکی صحرانوردی ،تمرین با دستگاه اسکی
فضایی ( )ellipticalو کوهپیمایی هستند .بنابراین
نمیتوانیم با اطمینان بگوییم که این ورزشها بر
توده استخوانی تاثیر دارند یا خیر .با وجود آنکه
راه رفتن یک ورزش متحمل وزن است ،ممکن
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است تعجب کنید اگر بدانید که مقادیر کم راه
رفتن ممکن است به استخوان فایدهای نرساند.
ورزشهـای هـوازی دارای فایدههای زیاد دیگری
شامل کاهش خطر بیماری قلبی و دیابت ،بهبود
توانایـی عملکردی (که باعث کمتر شـدن تالش
اندامهـا بـرای انجـام وظایـف میشـود) ،ثابـت
مانـدن یا کاهـش وزن ،کاهش فشـار خون ،بهتر
شـدن وضعیـت چربیهـا و قنـد خـون و بهبـود
خلق و احسـاس تندرسـتی هستند .بسـیاری از
افـراد ورزشهای هوازی را بـه این خاطر انتخاب
میکننـد که آسـان اسـت ،غالبا به تجهیـزات یا
آمـوزش خاصـی نیـاز نـدارد و همـراه با یـک یار
یـا در یـک گـروه قابـلانجـام اسـت .ورزشهای
هـوازی ممکـن اسـت فایـده زیـادی در سـاخت
عضلـه یا بهبـود تعـادل نداشـته باشـد .بنابراین
اگـر در ایـن زمینههـا ضعیـف هسـتید ،افـزودن
ورزشهـای مقاومتـی و تعادلـی ،یـک یـا دو روز
در هفتـه بـه برنامـه هـوازی خودتـان را در نظـر
داشـته باشید.

آیا پیادهروی کافی است؟

غالبـا از پیـادهروی بهعنـوان یـک ورزش متحمل
وزن یـاد میشـود کـه بـرای اسـتخوانها خـوب
است .بررسیهای پیمایشـی بزرگ نشان میدهد
زنانـی که پیادهروی میکنند ،در مقایسـه با زنانی
کـه غیرفعـال هسـتند ،کمتـر دچـار شکسـتگی
میشـوند .در هر صـورت ،بهخاطـر روش طراحی
ایـن مطالعهها ،چنیـن مطالعاتـی نمیتواند ثابت
کنـد کـه پیـادهروی بهخاطر اثراتش بر اسـتخوان
یـا از طریق اثرات دیگر ،باعث کاهش شکسـتگی
میشـود .ایـن مطالعـات فقـط میتوانـد وجـود
ارتباطاتـی بیـن پیادهروی و شکسـتگی را نشـان
دهـد .بنابراین ممکن اسـت افرادی کـه پیادهروی
میکننـد ،بیـش از سـایرین رفتارهـای سـالم
دیگـر مثل دریافت بیشـتر کلسـیم یا کـم کردن
اسـتعمال دخانیـات را در پیـش بگیرنـد کـه این
رفتارهـا خطـر شکسـتگی را در ایـن افـراد کمتر
میکنـد .احتمـاال افرادی که پیـادهروی میکنند،
کمتر زمین میخورند ،یا شـاید عـادت پیادهروی

در طول سـالها دارای فایدههایی برای اسـتخوان
اسـت که در مطالعات تحقیقاتـی کوتاهمدت (یک
سـاله یـا کمتـر) قابـلاندازهگیری نیسـتند .تنها
تعداد کمـی از مطالعـات در خصوص پیـادهروی،
اثـر مثبت پیـادهروی را بر توده اسـتخوانی نشـان
دادهانـد .در ایـن بررسـیها ،زنـان با سـرعت زیاد
پیـادهروی میکردنـد ،شـبیه سـرعتهایی کـه
ورزشـکاران رقابتـی رشـته پیـادهروی بـه آنهـا
میرسـند .ایـن سـرعتها بسـیار بیشـتر از
متوسـط سـرعت پیادهروی اسـت که اغلـب زنان
گـزارش میکننـد .شـرکتکنندگان در مسـابقه
راهپیمایـی میتواننـد  8تا  10کیلومتر در سـاعت
راه برونـد ،کـه بسـیار سـریعتر از  3تـا  4کیلومتر
در سـاعت اسـت ،کـه اغلـب زنـان با این سـرعت
پیـادهروی میکننـد .بنابرایـن اگر قصـد دارید به
پیـادهروی ادامـه بدهیـد و نیاز دارید که سلامت
اسـتخوانهایتان بهتـر شـود ،احتماال باید شـدت
برنامـه پیادهرویتـان را بـاال ببرید.
این واقعیت که پیادهروی با سرعت متوسط
مستقیما سالمت استخوانی را بهبود نمیدهد،
باعث تعجب و ناامیدی اغلب زنان میشود ،چون
خانمها پیادهروی را دوست دارند و نمیخواهند آن
را رها کنند .ما هرگز توصیه نمیکنیم که فردی
پیادهروی را رها کند! اگر پیادهروی فعالیتی است
که شما از آن لذت میبرید ،آن را ادامه دهید،
چون پیادهروی فایدههای زیادی برای سالمت
شما دارد .بههرحال ،تحقیقات این مسئله را
مطرح میکند که برای اینکه پیادهروی سالمت
استخوانی را بهبود دهد ،باید کمی شدیدتر از
پیادهروی با سرعت متوسط باشد .علت این
موضوع احتماال این است که سیستم استخوانی
ما پیادهروی را بهعنوان یک چالش جدید تلقی
نمیکند .از آنجا که اغلب ما در طول روز برای
جابهجایی روزانه خودمان راه میرویم ،اسکلت ما
به این فعالیت عادت کرده است .استخوان از این
جنبه درحقیقت هوشمند است ،چون ما مطمئنا
نمیخواهیم یک استخوان را با راه رفتن روزمره
بشکنیم! بنابراین اضافه کردن  30دقیقه پیادهروی
تفریحی در هر روز بهطور ثابت ،احتماال به اندازه

کافی اسکلت را به چالش نمیکشد که باعث
افزایش توده استخوانی شود .یک راهحل موثر
وجود دارد تا بتوانید پیادهروی خودتان را حفظ
کرده و به کاهش خطر شکستگی کمک کنید.
اضافه کردن بعضی ورزشهای اختصاصی به برنامه
پیادهروی منظم ممکن است تنها چیزی باشد که
شما نیاز دارید تا از فایدههای قلبی پیادهروی
و فواید استخوانی ورزش اختصاصی بهرهمند
شوید .شما میتوانید برای باال بردن شدت برنامه
پیادهرویتان به گونهای برنامهریزی کنید که
اوقاتی از راه رفتن خیلی تند یا باال رفتن از تپه
را شامل شود .برنامه پیادهروی شدیدتر نهتنها به
استخوانهای شما کمک میکند ،بلکه مقداری از
کالریهای اضافی را میسوزاند و قلب شما را هم
سالم نگه میدارد.

تعیین مقدار ورزش مناسب

انجمنها و موسسات علمی معتبر دنیا ،ازجمله
کالج پزشکی ورزشی آمریکا ،مقادیر فعالیت بدنی
را به شرح زیر برای افراد بالغ توصیه میکنند:
افراد بزرگسال باید هفتهای پنج روز یا بیشتر ،به
مدت حداقل  30دقیقه در فعالیت بدنی با شدت
متوسط ،یا هفتهای سه روز یا بیشتر ،به مدت
حداقل  20دقیقه در هر جلسه در فعالیت جسمی
با شدت زیاد شرکت کنند.
این دستورالعملها با توصیههای ارائهشده برای
بهبود سالمت استخوانی و پایین آوردن خطر
شکستگی تطبیق دارد .بررسیهای انجامشده در
خصوص ورزشهای آئروبیک این موضوع را مطرح
میکند که ورزش برای اثربخشی باید دارای شدت
متوسط تا باال باشد .احتمال اینکه ورزش با شدت
کمتر ،مثل پیادهروی یا دوچرخهسواری تفریحی
برای استخوان سودمند باشد ،کم است .ورزش
هوازی شدیدتر ،مثل پیادهروی خیلی سریع،
تند راه رفتن ،دویدن یا حرکات موزون که توام با
تحمل وزن است و با ضرباهنگ متوسط تا شدید
برای مدت  30تا  60دقیقه سه تا پنج روز در
هر هفته انجام شود ،سالمت استخوانی را بهبود
میبخشد.
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اخبار خارجی

در ادامه فعالیت این قسمت را
بازگشـت حافظـه بـا تحریک کردند و با انجام این
اسـتفاده از آهنربـا کار موفق شدند تمام کلمات
و خاطراتی را که به نوعی در
این نقطه مخفی شده بودند،
مجددا بازگردانی کنند .این
پژوهشگران میگویند امکان
بازیابی اطالعات مخفیشده در
مغز با استفاده از آهنربا گامی
جدید برای کنترل افکار انسان
خواهد بود و میتوان از این
محققان دانشگاه ویسکانسین در امکان برای درمان مبتالیان
پژوهشی جدی موفق شدهاند به اسکیزوفرنی یا افسردگی
با استفاده از آهنربا بخشی از استفاده کرد.
خاطرات فراموششده را بازیابی
کنند .در گذشته تصور میشد ارسال لکلک ژاپنی به
که حافظه انسان تنها مسئول مدار زمین برای جمعآوری
حفظ اطالعات مهم و کوتاهمدت زبال ههای فضایی
است و برای حفظ اطالعات به
فعالیت مستمر نیاز دارد.
درحالیکه محققان آمریکایی با
انجام این پژوهش نشان دادهاند
که مغز اطالعات کماهمیت
را به جایی فراتر از دسترس
ابزارهایی که بهطور معمول گروهی از متخصصان ژاپنی در
بر فعالیتهای مغز نظارت سازمان اکتشافات هوافضای این
میکنند ،ارسال میکند .این کشور بهتازگی موفق به ساخت
محققان توانستهاند با استفاده دستگاهی موسوم به کاناتوری
از آهنربا بخشی از این اطالعات یا لکلک شدهاند که قرار است
را که جایی در مغز مخفی شده زبالههای فضایی را از مدار زمین
بوده ،بازگردانند .این محققان جمعآوری کند .این دستگاه
میگویند اختالالت فکری منشأ روز جمعه  19آذرماه از طریق
خیلی از بیماریهای روانی یک موشک  H-IIBاز مرکز
است .آنها با استفاده از تکنیکی فضایی تانگاشیما به ایستگاه
به نام تحریک مغناطیسی فضایی بینالمللی پرتاب و 15
ترانس کرانیال ،نوعی میدان دقیقه پس از پرتاب به صورت
الکترومغناطیسی را روی بخشی موفقیتآمیزی از فضاپیمای
از مغز که مسئول ذخیرهسازی حامل خود جدا شده و در
کلمات است ،متمرکز کردند .مدار زمین قرار گرفته است.

1
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کاناتوری مجهز به کمندی
 700متری است که با الهام
از ویژگیهای خاص تورهای
ماهیگیری ساخته شده است.
جنس این دستگاه از آلومینیوم
بوده و سیمکشیهایش از جنس
فوالد است .این دستگاه با
هدف کاهش زبالههای فضایی
و خارج کردن آنها از مدار
زمین در اسرع وقت ساخته
و به فضا پرتاب شده است.
کمند کاناتوری دستگاهی
الکترودینامیک است و میتواند
انواع تجهیزات فضایی غیرقابل
استفاده و سایر زبالههای فضایی
را از مدار زمین بیرون بکشد و
آنها را راهی جو زمین کند تا در
آنجا بسوزند و از بین بروند .بر
اساس آمار و ارقام موجود از 50
سال پیش تا کنون که روسها
ماهواره اسپوتنیک را در مدار
زمین قرار دادهاند ،فعالیتهای
فضایی انسان باعث قرار گرفتن
بیش از صد میلیون زباله در
مدار زمین شده است .تجهیزات
متروک ،ابزارآالت مورد استفاده
در ساخت موشکها و ...و
همچنین زبالههای حاصل از
برخورد ماهوارهها و آزمایش
سالحهای ضدماهواره ازجمله
آنهاست .قرارگیری زبالههای
فضایی در مدار زمین که بعضی
از آنها با سرعتی بیش از 28
هزار کیلومتر در ساعت در این
مدار گردش میکنند ،یک خطر
بالقوه برای فضانوردان است و در
صورت برخورد با شبکه ارتباط
راه دور میتواند مشکالتی را در
این زمینه ایجاد کند.

شدهاند ،به وجود بیاورد .محققان
ربات چهارپای ایتالیایی میگویند ربات چهارپا تا پنج
سال آینده در اختیار تیمهای
برای امداد پس از زلزله
امداد و نجات قرار خواهد گرفت.
این ربات به انواع حسگرها
ازجمله حسگر لیزری ،دوربین
و همچنین حسگر سنجش
آلودگی و گاز مجهز میشود
و عالوه بر تیمهای نجات ،در
انتقال مواد سمی و وسایل
خطرناک به مکانهایی که در
گروهی از محققان موسسه دسترس انسان نیست هم قابل
فناوری جنوا در ایتالیا بهتازگی استفاده خواهد بود.
موفق به طراحی و ساخت
نوعی ربا ت چهارپا شدهاند که با منشأ احساس شادی
الهام از ساختمان بدن حیوانات کجاست؟
طراحی شده و هدف اصلی آن
کمک به نجات افرادی است که
زیر آوار زلزله گیر افتادهاند .این
ربات چهارپای هیدرولیک نام
دارد و یکی از ویژگیهای اصلی
آن ،این است که میتواند روی
سطوح ناهموار راه برود ،موانعی
را که بر سیر مسیر حرکتش
وجود دارد ،رد کند و در صورتی در مورد لزوم کمک کردن به
ی چیزها شنیده و
که بیفتد و از مسیر خارج شود ،دیگران خیل 
میتواند دوباره بلند شود و به گفتهایم ،ولی محققان بهتازگی
مسیرش ادامه دهد .عالوه بر اعالم کردهاند که کمک کردن به
این ،ربات جدید میتواند به هر دیگران در کنار همه تاثیراتی که
جهتی بچرخد که توانایی مفید میتواند بر رابطه میان دو طرف
در زمان ریزش آوار محسوب داشته باشد ،عامل شادی فرد
میشود ،زیرا با برخورداری بخشنده نیز هست .این بررسی
از چهار نقطه اتکا ،میتواند که توسط محققانی از دانشگاه
سرپا بایستد و راه برود .این هاروارد انجام شده ،نشان
ویژگیها باعث شده است که داده است که استفاده از پول
ربات چهارپای هیدرولیک که و درآمد شخصی برای کمک
بهطور مخفف  HyQنیز خوانده کردن به دیگران میتواند روحیه
میشود ،امیدهای بیشتری را شما را بهتر کند و باعث شود
برای کسانی که زیر آوار گرفتار زندگی شادابتری داشته باشید.
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جالب اینکه در تحقیقی مشابه
مشخص شده است که وقتی
کودکان به حیوان خانگیشان
غذا میدهند ،شادی بیشتر را
در مقایسه با وقتی که خودشان
از کسی خوراکی میگیرند،
تجربه میکنند و جالبتر اینکه
وقتی دقیقا از بشقاب خودشان
به حیوان غذا میدهند ،شادتر
میشوند .همچنین بررسیهای
این گروه از پژوهشگران نشان
داده است که وقتی فرد میداند
کمکهای مالیاش دقیقا چگونه
و در چه مسیری خرج میشود،
به شادی بیشتری دست پیدا
میکند .بر این اساس وقتی
شما به یک خیریه خاص کمک
میکنید که میدانید این پول را
چطور خرج میکند ،به رضایت
درونی بیشتری دست پیدا
میکنید.

رومنایی از هواپیامی جدید
ناسا با موتور ترکیبی

5

سازمان فضایی آمریکا ،ناسا ،در
طرحی جدید اقدام به ساخت
و رونمایی از هواپیماهایی با
موتور ترکیبی کرده است .در
این هواپیماها که قرار است
کامال اقتصادی باشند ،شرایط
قرارگیری موتور در انتهای
بدنه مورد بررسی و مطالعه
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اخبار خارجی

قرار گرفته است .این سازمان
در رونمایی از هواپیمای جدید
اعالم کرده است که طراحی
جدید بدنه در هواپیماهای دی
 ،8نه فقط منجر به کاهش
سوخت نسبت به وزن هواپیما
میشود ،بلکه بسیار راحتتر
از نمونههای قبلی تخلیه و
بارگیری شده و فرود و صعود و
پرواز آرامتری را نیز در پی دارد.
این هواپیمای جدید به گونهای
طراحی شده که میتواند با
سرعتی حدود  930کیلومتر در
ساعت و در شعاع پروازی 5500
کیلومتر 180 ،مسافر را جابهجا
کند .این هواپیما بهتازگی در
البراتور ناسا و تونل پیشرفته باد
این سازمان مورد بررسی قرار
گرفته و سازندگان آن میگویند
که با توجه به فناوری ترکیبی به
کار گرفتهشده در طراحی موتور
و بدنه هواپیما ،وزن آن بهشدت
نسبت به نمونههای قبلی کاهش
یافته و میزان مصرف سوخت
نیز تا حدود  8درصد پایین آمده
است که علت آن قرار گرفتن
موتور هواپیما در راستای بدنه
آن است که مقاومت در برابر
باد را بهطور معناداری کاهش
میدهد.

کشف تومور در فسیل
 255میلیون ساله

6

گروهی از دانشمندان دانشگاه
 126سرآمد /شماره سیویکم /دی نود و پنج

واشـنگتن آمریـکا بهتازگـی
از کشـف نـادر یـک تومـور
در فسـیل اسـتخوان آرواره
پسـتانداری خبـر دادهانـد
کـه متعلـق بـه حـدود 255
میلیـون سـال قبل اسـت .این
جانـور از گروه پسـتانداران و
جـزو پسـتانداران تیزدنـدان
زشتسـیما محسـوب میشده
و در منطقـه تانزانیـا زندگـی
میکـرده اسـت .ایـن گـروه از
جانـوران بهطـور توامـا دارای
پسـتانداران
ویژگیهـای
و خزنـدگان هسـتند .ایـن
محققـان میگوینـد تومـور
کشفشـده جـزو قدیمیترین
تومورهـا در دنیاسـت کـه
شـناخته شـده و مورد بررسی
قـرار میگیـرد .بـه گفتـه
محققـان ایـن تومـور ،از انواع
خوشخیـم بوده و سـاختاری
دندانـهدار دارد و در نزدیکـی
یکـی از دندانهـای نیـش
حیـوان کشـف شـده اسـت.
ایـن جانـور کـه تخمیـن زده
میشـود حـدود  250تـا
 270میلیـون سـال قبـل در
تانزانیـا زندگـی میکـرده ،در
آن زمـان جـزو شـکارچیهای
برتـر قرار داشـته اسـت .تومور
نـادر بـا ایجـاد یـک بـرش در
فـک پاییـن این جانور کشـف
شـده اسـت و از تومورهـای
خوشخیـم دندانـی بـا نـام
ادونتومـای ترکیبـی اسـت
کـه داخـل لثـه ایـن جانـور
رشـد پیـدا کـرده بوده اسـت.
محققـان میگوینـد اگـر ایـن
تومـور در لثـه یـک انسـان

وجـود داشـته باشـد ،بـا انجام
یـک جراحـی میتـوان آن را
از لثـه خـارج کـرد .بر اسـاس
اطالعـات موجـود در ایـن
پژوهـش که یافتههـای آن در
ژورنـال انجمن تومورشناسـان
آمریکا منتشـر شـده ،تـا امروز
فسـیلهای بسـیار کمـی
شناسـایی شـدهاند کـه حاوی
نوعـی تومـور بودهانـد.

استرسهای خانوادگی و
ریسـک چاقی نوجوانان
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محققـان
بررسـیهای
آمریکایـی نشـان داده اسـت
کـه بـروز موقعیتهـای
خانوادگـی
اسـترسزای
میتوانـد در درازمدت ریسـک
چاقـی و اضافـه وزن را در
نوجوانـان افرایـش دهـد .ایـن
محققـان بـا بررسـیهایی کـه
روی  4700نوجـوان آمریکایی
در فاصلـه سـالهای 1975تـا
 1990انجـام شـده ،اعلام
کردهانـد کـه اسـترسزاترین
خانوادگـی
موقعیتهـای
بـرای نوجوانان بروز مشـکالت
مالـی ،بیمـاری مـادر و از هـم
پاشـیده شـدن بنیـان خانواده
اسـت .دکتـر دافـن هرنانـدز،
دسـتیار پروفسـور دانشـکده

بهداشـت دانشـگاه هیوسـتون
آمریـکا ،در ایـن زمینـه گفتـه
اسـت از هـم پاشـیده شـدن
خانـواده و مشـکالت مالـی
والدیـن میتوانـد ریسـک
چاقـی را بـرای نوجوانـان و
بهخصـوص دخترهـا بعـد از
 18سـالگی بـه دنبـال داشـته
باشـد .و در مـورد پسـران
فقـط بیمـاری مـادر اسـت که
میتوانـد باعـث بـاال رفتـن
ریسـک چاقـی آنهـا پـس از
 18سـالگی شـود .بـه گفتـه
هرنانـدز نتایـج ایـن مطالعـه
نشـان میدهـد کـه زنـان و
مـردان بـه شـکل متفاوتـی به
اسـترس پاسـخ میدهنـد و با
شناسـایی عوامـل اسـترسزا
در محیـط خانـواده و ارائـه
حمایتهـای اجتماعـی الزم
میتـوان از بـروز چاقـی در
دوران جوانـی و نوجوانـی
پیشگیـری کـرد.

سـاخت دسـت رباتیـک
بـرای معلـوالن
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محققان اسـپانیایی در اقدامی
جدیـد موفـق بـه سـاخت
نوعـی دسـت رباتیـک بـرای
افـرادی شـدهاند کـه مبتلا
بـه فلـج دو انـدام فوقانـی و

تحتانـی هسـتند .عملکـرد
دسـت رباتیـک از طریـق
ذهـن فـرد کنتـرل میشـود
و بـه معلوالنـی کـه بـه دلیـل
صدمـات واردشـده بـه سـتون
فقـرات نمیتواننـد از دسـت
و پـای خـود اسـتفاده کننـد،
ایـن امـکان را میدهـد کـه
بتواننـد چنگالـی را در دسـت
بگیرنـد ،یـا چـای بخورند .این
دسـتگاه تـا کنون روی شـش
بیمـار مـورد بررسـی قـرار
ً
کاملا
گرفتـه و آزمایشهـا
موفقیتآمیـز بـوده اسـت.
این ربات شـامل یک پوشـش
کالهماننـد اسـت که روی سـر
قـرار میگیـرد تـا فعالیـت
مغـز و حـرکات چشـم بیمـار
را بررسـی کـرده و اطالعـات
بهدسـتآمده را به یـک رایانه
یـا تبلـت ارسـال کنـد .ایـن
اطالعـات پـس از پـردازش به
دسـتگاه دیگـری کـه از نظـر
شـکل ظاهری شبیه دستکش
اسـت و به دسـت بیمار متصل
شـده ،منتقـل میشـود تا فرد
بتوانـد اعمـال و فعالیتهـای
روزانـه خـود را انجـام دهـد.
یکـی از محاسـن اصلـی ایـن
دسـتگاه راحتی استفاده از آن
اسـت ،بهطوریکه کاربـر تنها
ظـرف  10دقیقـه میتواند کار
بـا آن را بهراحتـی یـاد بگیرد.
علاوه بـر این ،دسـتگاه جدید
بـا هزینـه کـم سـاخته شـده
و از نظـر اقتصـادی بهصرفـه
اسـت و قرار اسـت تا دو سـال
بعـد با قیمتی حـدود  5تا 10
هـزار یـورو بـه بـازار بیایـد.

سـاخت خودرویـی کـه
ذهنخوانـی بلـد اسـت!
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شرکت هوندا بهتازگی از نوعی
خودروی جدید رونمایی
کرده است که جزو نمونههای
مفهومی این شرکت است و
 NeuVنام دارد .نئو وی یک
خودروی برقی خودکار مجهز به
موتور احساس است که میتواند
احساس راننده را درک و آن
را پردازش کند .در این شرایط
راننده میتواند بهاصطالح با
خودروی خود صحبت کند و
خودرو نیز بهطور مناسبی به
صحبتها و احساسات راننده
واکنش نشان میدهد! خودروی
مفهومی جدید هوندا با طراحی
مکعبی تا حدی از خودروی
گوگل الهام گرفته شده است.
این خودرو بسیار سبک است
و برای استفاده در شهرهای
شلوغ که با مشکالتی مانند
ترافیک باال و کمبود محل پارک
دست به گریبان هستند ،بسیار
مناسب خواهد بود.
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سخن آخر

بیا یک دست دیگر بازی کنیم...
 سـید حسـین متولـیان 

این یک اصل است که وقتی توقع نداری ،همه
چیز ضریب پیدا میکند!
حتی اگر هیچ دانشمندی قبال از این اصل سخن
نگفته باشد ،بهطور شهودی میتوان آن را لمس
کرد!...
مثال خود من بارها از ارتفاع نزیک به دو متر
پایین پریدهام و هیچ اثری از کوفتگی و درد
در پاهایم حس نکردهام .اما هر بار بیتوقع از
اختالف سطح پا به زمین گذاشتهام و پله یا
چاله کوچکی مقابل پایم قرار گرفته است ،تا
مغز استخوانم تیر کشیده! چراکه توقع نداشتهام!
یا از هر کس بپرسی آن وقت که منتظر کسی
نبوده و توقع حضور عزیزی را نداشته ،وقتی
برایش غافلگیرانه جشن میالد گرفتهاند ،بیشتر
از هر سال و هر بار ذوقزده شده و احساس
خوشبختی کرده...
من نام این اصل را «قاعده بیتوقعی» گذاشتهام...
وقتی توقع نداری همه چیز محدبتر میشود...
همه احساسها چاقتر به نظر میرسند .همه
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دردها عمیقتر میشوند...
و من کسی هستم که در بیتوقعی محض
زندگی میکنم!...
از تو توقع ندارم که بدیهایم را ندیده بگیری.
همانقدر که منتظر نیستم بهخاطرشان برایم
ابرو در هم بکشی!...
خدا جان!
همبازی همه تنهاییهایم!
برای تنهایی خودت میگویم.
بیا با هم بازی کنیم.
مثال من هی بیتوقع آشوب به پا کنم و سرکشی
کنم.
و تو هی بیچشمداشت ببخش و لبخند بزن!...
اینطوری شاید میانه شرم حاصل از لبخندهایت
یک روز من هم عاشقت شدم...
آن وقت میدانی تویی که از من توقع عشق
نداری ،چقدر ذوق خواهی کرد؟
بهخاطر آن روز هم که شده ،بیا یک دست دیگر
بازی کنیم...

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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