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حسـن مطلـع

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن ز ســر باد و خیره سری را
بــری دان از افعال چرخ برین را
نشــاید ز دانا نکوهش بری را

همی تا کند پیشــه، عادت همی کن
جهــان مر جفا را، تو مر صابری را
هم امروز از پشــت بارت بیفگن
میفگــن به فردا مر این داوری را

چــو تو خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشــم نیک اختری را

اگر تو از آموختن سر بتابی
نجوید ســر تو همی سروری را
بسوزند چوب درختان بی بر

ســزا خود همین است مر بی بری را
درخــت تو گر بار دانش بگیرد
بــه زیر آوری چرخ نیلوفری را

ناصرخسرو
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آن ها اقدام کنیم. 

آرا طرح شده در مقاالت،
الزاماً دیدگاه »سرآمد« نیست
نشریه در حک و اصالح مطالب آزاد است

 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی
شماره سی وششم/ دوره جدیدتحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

8000 تومان
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24

69

76

گفت وگو با جعفر ابراهیمی

گفت وگو با دکتر علی اکبر رمضانیانپور 

روح باغ ایرانی

پیشوای  مصّوران و رهبر مذّهبان
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ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
بــه مناســبت حضــور حماســی و حداکثــری 
مــردم شــریف ایــران در پــای صندوق هــای 
رای انتخابــات ریاســت جمهــوری، پیــام 

تبریــک صــادر کــرد:

دوباره لبخند، دوباره پیوند، دوباره 
پیامن، دوباره ایران

حماســه »29 اردیبهشــت«، رویــدادی اســت 
ــور  ــران در آن متبل ــردم ای ــت م ــه عظم ک
ــر  ــه رهب ــروزی را ب ــن پی ــت. ای ــده اس ش
ــیار  ــان هوش ــه ایرانی ــاب و هم ــم انق معظ
همــه  دغدغــه  می گویم.آنچــه  تبریــک 
ماســت، تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا رونــق 
تولیــد و اشــتغال اســت کــه البتــه پیشــران 
ــد  ــان« خواه ــاد دانش بنی ــی آن »اقتص واقع

ــردم  ــری م ــی و حداکث ــور حماس ــود. حض ب
ــات، دل همــه  ــن انتخاب ــران در ای شــریف ای
را روشــن و امیــد و بــاور مــا را بــرای ایجــاد 
زیســت بوم فنــاوری صدچنــدان کــرده اســت.
ــتوانگی  ــه پش ــم، ب ــت دوازده ــک دول بی ش
ایــن حضــور، امیــد و انگیــزه فــراوان خواهــد 
داشــت بــرای بــه بــار نشــاندن توانمندی هــا 
جوانــان برومنــد و متخصصان دلســوز کشــور. 
ــدال،  ــی اعت ــه مش ــا ادام ــد، ب ــت جدی دول
دولــت صــد درصــدی خواهــد بــود و بــرای 
ــل را  ــدان عم ــن، می ــردای روش ــتن ف داش
ــراخ  ــکار، ف ــرای حضــور همــه اقشــار و اف ب
ــا  ــه ب ــدم ک ــد کرد.آرزومن و گســترده خواه
تــداوم همدلــی و همــکاری پــس از انتخابات، 
بتوانیــم قله هایــی را کــه ســزاوار ســربلندی 

 .ــم. انشــاءاهلل ــح کنی ماســت، فت

ی صندوق های رای صادر شد به مناسبت حضور محایس در �پ

پیام تبریک معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری به مردم ایران
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مــا هــر کــه باشــیم و هر کجــا باشــیم، ممنــون و مدیون 
ایرانیــم. ایــران بــوده اســت که ما هســتیم. این ســرزمین 
خدایــی، بــا ایــن ســابقه درخشــان، گــردن همــه ما حق 
دارد و خداونــد منــان بــه واســطه ایــن آب و خــاک بــه 
مــا نعمــات گران بهایــی ارزانــی داشــته اســت کــه اگــر 
شکرگزارشــان نباشــیم، از دستشــان خواهیــم داد. و مگر 
قبــا ندادیــم؟ »شــکر نعمــت نعمتت افــزون کنــد/ کفر 
نعمــت از کفــت بیــرون کنــد«. هــر وقــت کفــران نعمت 
ــغ داشــته و  ــا دری ــد آن نعمــت را از م ــم، خداون کرده ای
ــه آن  ــی ب ــم، باری تعال ــت بوده ای ــکرگزار نعم ــرگاه ش ه
نعمــت برکــت بی حــد و حصــر عنایــت فرمــوده. یکــی 
از همیــن نعمــات و افــزوده شــدن بــر آن، »انتخابــات« و 

حضــور حداکثــری مــردم اســت.
ــن  ــه در بی ــن اســت ک ــی ای ــات، یک از محاســن انتخاب
آحــاد ملــت شــور و حالــی پدیــد مــی آورد و آرمان هایــی 
را یــادآوری می کنــد کــه فی نفســه ارزشــمندند. باالتــر 
از ســطح رقابــت سیاســی، عمیق تــر از بحث هــای 
ــات دوره ای و  ــر از مطالب ــلیقه ای، جدی ت ــی و س جناح
بزرگ تــر از انتخابــات، انــرژی ســهمگین سیاســی پدیــد 
می آیــد و مــردم را - از اقشــار مختلــف - برمی انگیزانــد 
تــا بــرای ســربلندی ایــران و نظــام اســامی تــاش کنند 
ــد.  ــد کنن ــا میهــن اسامی شــان تجدی و عهدشــان را ب
اتفاقــا نکتــه ای که رهبــر فرزانه انقــاب اســامی، در پیام 
انتخاباتی شــان متفطــن آن بوده انــد، همیــن اســت کــه 
پیــروز اصلــی ایــن رقابت هــا مردمنــد کــه بــا حضــور و 
ــی را  ــدار مل ــای اقت ــود پایه ه ــری خ ــارکت حداکث مش
اســتحکام می بخشــند: »همــه قشــرها، همــه ســلیقه ها، 
ــه صحنــه  همــه گرایش هــای سیاســی در کنــار هــم ب
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــر ب ــادوش یکدیگ ــد و دوش آمدن

ــد.« اســامی رای دادن
ایــران فرهنگــی دارد، جغرافیایــی دارد، خــاک زرخیــزی 

دارد کــه گاهــی از فــرط بدیهی بــودن، ارزششــان را از یاد 
برده ایــم و مــورد غفلتشــان قــرار داده ایــم. ایــن ســرزمین 
تاریــخ افتخارآمیــزی دارد کــه محســود جهانیــان اســت، 
امــا مــا بــه جهت انقطــاع فکــری و فرهنگــی از گذشــته، 
شــوربختانه مبتــا بــه ناسپاســی شــده ایم و قــدر ایــن 
ــیاران  ــه هوش ــدری ک ــم. آن ق ــاد برده ای ــته را از ی گذش
دنیــا قــدر ابن ســینا و بیرونــی و رازی و فردوســی و خیــام 
را می داننــد، مــا نمی دانیــم؛ بدانیــم هــم آن قــدر خــود 
ــزی  ــه چی ــم ک ــارف و تشــریفات می کنی ــار تع را گرفت
دســتمان را نمی گیــرد. زیــر پوســته ایــن ســرزمین پــر 
ــوه را  ــر ک ــر. دل ه ــادن ارزشــمند و بی نظی اســت از مع
ــردی مواجــه  ــا کانی هــای منحصربه ف ــه بشــکافیم، ب ک
می شــویم کــه از طــا قیمتی  ترنــد. قــدر خــاک 
ــورهایی  ــا کش ــش از م ــران را بی ــات ای ــز ف حاصل خی
می داننــد کــه بــرای کاشــتن درخــت مجبورنــد خــاک 
از غریبه هــا بخرنــد. وقتــی از پیرمردهــای قدیمــی 
ــام وطــن را دوســت داشــت  ــد م می پرســیدم چــرا بای
ــت  ــی اس ــن جای ــد وط ــرد، می گفتن ــش ک و احترام
ــه می دهــد، غــذا می دهــد، پوشــاک و  ــا خان ــه م کــه ب
ــداوم می بخشــد. از  نوشــاک می دهــد و زندگی مــان را ت
همــه این هــا مهم تــر وطــن بــه مــا فرهنــگ و دانشــی 
ــت  ــم موقعی ــارش می توانی ــه اعتب ــه ب ــد ک ــاد می  ده ی

ممتازمــان را در دنیــا پیــدا کنیــم.
ارزش و قــدرت تمــدن اســامی همین اســت کــه هویت 
ــا را از  ــازد و م ــخص می س ــروز مش ــای ام ــا را در دنی م
بی ســامانی و باتکلیفــی درمــی آورد... در ایــن اســتدالل 
ــا میهنشــان  ــا را ب ــد آدم ه ــه پیون ــه ای هســت ک عاطف
ــود  ــور می ش ــه تص ــاید این گون ــد. ش ــتحکم می کن مس
کــه جوانــان امــروز بــه هــر دلیلــی ملتفــت ایــن عواطف 
نیســتند و دینــی را کــه بابــت وطــن بــه گــردن دارنــد، 
حــس نمی کننــد، امــا اتفاقاتــی مثــل همیــن انتخابــات 

وز شدند ت پ�ی مردم در انتخا�ب

برای ایران
ت پرویز کرمی 

س
نخ

ن 
سخ
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کــه قادرنــد گــرد و غبار نشســته بــر عاطفه هــا را بزدایند 
و دیــن بــه وطــن را بــه یــاد بیاورنــد، دســت پیــر و برنــا 
را در دســت هــم می گذارنــد و سرنوشــتی روشــن بــرای 
همگی شــان رقــم می زننــد. این کــه مــردم بی مــزد 
و منــت وارد کارزاری می شــوند کــه نتیجــه اش را 
ــه اســم  ــزی ب ــه چی ــن معناســت ک ــه ای ــد، ب نمی دانن
وطــن و سرنوشــت وطــن برایشــان موضوعیــت جــدی 
دارد و حاضرنــد از منافــع شــخصی و گروهــی بزننــد تــا 
منفعــت جمعــی و ملــی را تضمیــن کننــد. مهم نیســت 
شــما بــه چــه کســی و بــه چــه جناحــی رای بدهیــد، 
مهــم ایــن اســت کــه ایــن رای دادن عشــق بــه وطــن 
را در دلتــان زنــده نگــه مــی دارد و شــما را وا مــی دارد تــا 
دینتــان را ادا کنیــد. بــاز هــم شــما را ارجــاع می دهــم به 
بخشــی از پیــام رهبــر معظــم انقــاب: »پیــروز انتخابات 
شــما مــردم ایرانیــد و نظــام جمهــوری اســامی اســت 
کــه به رغــم توطئــه و تــاش دشــمنان توانســته اســت 
ــه طــور فزاینــده جلــب  ــزرگ را ب اعتمــاد ایــن ملــت ب

کنــد.«
ــد  ــان بای ــدر و مرتبه م ــه ق ــته ب ــا بس ــدام از م ــر ک ه
بکوشــیم و بــه کشــور و بــه هموطنانمان خدمتــی کنیم. 
دیگــران کاشــتند و مــا خوردیــم، حــاال نوبــت ماســت تا 
بکاریــم و دیگــران بخورنــد. در ایــن بیــن قطعــا کســی 
کــه از مواهــب مــادی و معنــوی وطــن بیشــتر برخــوردار 
شــده، بیشــتر بایــد خدمــت کنــد. به خصــوص بــر گردن 
درس خوانده هــا و برخــورداران اســت تــا بــرای میهنشــان 
قــدم بردارنــد و بارهایــی را کــه بــر دوش ایرانیــان اســت، 

ــبک کنند. س
در ایــام انتخابــات انــرژی ســهمگینی جریــان دارد کــه 
عشــق بــه وطــن را داغ نگــه مــی دارد. تــا هنــوز تنــور داغ 
اســت، بایــد کــه نان هــای خدمــت و کمــک و پیشــرفت 
ــت  ــد و بافضیل ــای خردمن ــه نیروه ــبانیم و هم را بچس
ــا  ــم ت ــدان بیاوری ــه می ــی را ب ــت و انقاب و ایران دوس
ــه هایی از کار را  ــت، گوش ــای دول ــا برنامه ه ــگ ب هماهن
بگیرنــد و توســعه و پیشــرفت را ســرعت ببخشــند. بــه 
یــک اعتبــار معنــی انقابــی بــودن هــم همین اســت که 
همــه را پــای کار بکشــیم و ســریع و درســت و منطقــی 

موانــع خدمــت را از ســر راه برداریــم.
ــخصی و  ــای ش ــو انگیزه ه ــادی، از یک س ــرایط ع در ش

ــا  ــع از آن هســتند ت ــک مان ــع بروکراتی ــو موان از یک س
همــه نیروهــا - بــا گرایش هــا و ســلیقه های مختلــف و 
بــا ســطوح دانایــی و توانایــی مختلــف - به میــدان بیایند 
و بــرای ایــران کار کننــد. امــا حــاال کــه همچنــان شــعار 
ــت  ــه برک ــود ب ــداز اســت، می ش ــران طنین ان ــاره ای دوب
ــارت و  ــا مه ــتان و ب ــرد کارس ــی ک ــعار کارهای ــن ش ای
هوشــیاری و کار رســانه ای کمــاکان آتــش بــرای ایــران را 
زنــده نگــه داشــت. آتشــی کــه بــه تعبیــر شــاعر: »نوری 
بــرای دوســتان/ دودی بــه چشــم دشــمنان/ مــن دل بــر 
ــد«. حظــی  ــزون کنی ــن هیمــه را اف آتــش می نهــم/ ای
ــای  ــای صندوق ه ــردم در پ ــور م ــه حض ــه از حماس ک
رای می بریــم، بــه انجــام کار گروهــی و جمعــی ایرانیــان 
مربــوط می شــود. ایــن همــه می گوینــد ایرانی هــا 
کار جمعــی بلــد نیســتند و چنیــن و کــذا، امــا بارهــا و 
ــت شــده اســت کــه  ــه خودمــان و دیگــران ثاب بارهــا ب
ــخ و بطــن  ــاری و کار گروهــی در تاری همــکاری و همی
فرهنــگ مــا ریشــه دارد و اتفاقــا عمیــق و تنومند اســت. 
حــاال کــه در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال 
چنیــن حماســه ای رقــم خــورده اســت، بــا اطمینــان و 
ــعار ســال دســت  ــه ش ــم ب ســرعت بیشــتری می توانی
یابیــم. »اقتصــاد دانش بنیــان« هــم کــه پیشــرانه ایــن 
ماجراســت، بــا کار گروهــی و احســاس دیــن و وظیفــه 
در نخبــگان و ســرآمدان و متخصصــان و دانشــگاهیان و 
کارآفرینــان قطعــا بــه میــوه خواهــد نشســت. با ســرعت 
گرفتــن تاســیس شــرکت های دانش بنیــان در سراســر 
کشــور، شــاهد حماســه ای دیگــر از با هــم بــودن ایرانیان 
ــرژی همیــن  ــا پشــتوانه ان ــود و می توانیــم ب خواهیــم ب
مردمــی کــه بی هیــچ چشم داشــتی پــای صندوق هــای 
رای آمدنــد، دغدغــه تولیــد و اشــتغال را برطــرف کنیم و 

آن را بــه جایــی برســانیم کــه الیقــش هســتیم.
امــا حســن ختــام یادداشــت ایــن شــماره فــرازی اســت 
از پیــام رئیس جمهــوری منتخــب، جنــاب آقــای 
دکتــر روحانــی کــه اتفاقــا ایشــان هــم همیــن معنــا را 
در پیامشــان گنجانده انــد: »ملــت بــزرگ ایــران، پیــروز 
ــتید؛  ــزرگ هس ــت ب ــما مل ــات ش ــن انتخاب ــی ای اصل
پیــروز انتخابــات، جمهوریــت و اســامیت اســت؛ پیــروز 
ــات،  ــروز انتخاب ــت؛ پی ــتقال اس ــات، آزادی و اس انتخاب

 ».ــی اســت ــت مل حاکمی
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انتخابــات 96، بخصــوص مناظــرات رقبــای 
ــور  ــدر اداره کار کش ــان داد چق ــی نش انتخابات
در آینــده ســخت خواهــد بــود، مخصوصــا 
ــد  ــان دادن ــی نش ــران به خوب ــردم ای ــه م این ک
آداب و قواعــد توســعه کشــور را درک کرده انــد 
ــود کــه  و می داننــد کشــوری موفــق خواهــد ب
ــا  ــور بی اعتن ــت آن کش ــه سرنوش ــش ب مردم
ــدوق  ــه صن ــت ک ــن اس ــت ای ــند. حقیق نباش
رأی فقــط صنــدوق رأی نیســت، بلکــه نمــادی 
ــی و  ــی، ســرمایه های داخل ــدرت مل اســت از ق
ــور  ــران حض ــه تحلیلگ ــده. این ک ــه آین ــد ب امی
حداکثــری مــردم را پیــروزی کشــور می داننــد 
ــردم  ــمتی از م ــد قس ــه بخواهن ــدون این ک - ب
را از قســمتی دیگــری جــدا ســازند - بــه 
ایــن معناســت کــه اهمیــت حضــور مــردم در 
ــاب  ــتر از انتخ ــور بیش ــت کش ــن سرنوش تعیی
ــه  ــه منزل ــن ب ــت. ای ــور اس ــک رئیس جمه ی
ــه  ــده کشــور اســت. ب ــرای آین ــذری ب ــل گ ری
ــود  ــام می ش ــا تم ــر م ــت ب ــب حج ــن ترتی ای
کــه چــاره ای جــز اعتمــاد بــه نیروهــای داخلــی 
ــی  ــا در جای ــم. م ــی و بومــی  نداری ــروت مل و ث
وقــوف  اســت  مشــخص  کــه  ایســتاده ایم 
مناســبی بــه آینــده کشــور داریــم و نیازهایــش 
ــروز  ــران ام ــردم ای ــم. م ــخیص می دهی را تش
بیــش از هــر زمانــی بــا قواعــد توســعه کشــور 
آشــنا شــده اند، بنابرایــن هرجــا دســت نیــاز بــه 
ســمت آن هــا دراز کنیــم، بــه بهتریــن نحــو آن 
ــد از  ــت بای ــن موقعی ــرد. در ای ــد فش را خواهن
تــوان و ظرفیــت داخلــی بــرای توســعه کشــور، 
ارتقــای ســطح علمــی  و رفــع نیازهــای مملکت 
به خوبــی اســتفاده کنیــم. آلمــان و ژاپــن اگــر 

بعــد از جنــگ توانســتند روی پــای خــود 
ــران  ــا را جب ــا و خرابی ه ــتند و ناکامی ه بایس
ــی  ــروی داخل ــه نی ــکا ب ــل ات ــه دلی ــد، ب کنن
بــود، بــه دلیــل ایــن بــود کــه تصمیــم گرفتنــد 
ــان  ــتند و ظرفیت هایش ــود بایس ــای خ روی پ
ــی  ــتعدادهای داخل ــه اس ــد و ب ــکوفا کنن را ش

اعتمــاد کننــد.
ــم،  ــه بگذری ــور ک ــی در اداره کش ــر بخش از ه
ــه شــکل جــدی در  موضــوع توســعه علمــی  ب
گــرو اعتمــاد بــه علــم و دانــش جوانــان کشــور 
ــی  ــه اختراعات ــم نیســتند کســانی ک اســت. ک
ــوی  ــد ســنگ هایی را از جل ــه می توان ــد ک دارن
ــات، آن  ــا آن اختراع ــردارد، ام ــور ب ــای کش پ
توان هــای بالقــوه و گاهــی بالفعــل، بعضــی 
بوروکراســی  سیســتم  در  چنــان  وقت هــا 
ــای  ــه عط ــوند ک ــل می ش ــور معط ــد کش کن
در  می بخشــند.  لقایــش  بــه  رســما  را  کار 
ــی را دیده ایــم کــه وقتــی مــورد  عــوض جوانان
ــمه  ــد، چش ــرار گرفته ان ــئوالن ق ــاد مس اعتم
خاقیــت و کاردانی شــان جوشــنده شــده و 
در مســیر توســعه علمــی  کشــور قدم هــای 
ــا  ــرای م ــه جنــگ ب ــدی برداشــته اند. تجرب بلن
ــد،  ــوزی باش ــم و کارآم ــه مه ــد تجرب می توان
یعنــی وقتــی مــا توانســتیم در جنــگ بــا اتــکا 
ــده  ــان از عه ــان خودم ــی جوان ــوان داخل ــه ت ب
ســخت ترین آزمــون تاریــخ جمهــوری اســامی  
ــم از  ــرا نتوانی ــم، چ ــور کنی ــامت عب ــه س ب
عهــده حــل مشــکات کشــور بــه دســت 
همیــن جوانــان برآییــم؟ البتــه مشــخص اســت 
کــه صرفــا بــا شــعار اســتفاده از تــوان داخلــی 
نمی شــود کارهــای بــزرگ انجــام داد؛ ایــن 

ای حل مشالکت کشور ره لزوم استفاده از توان و استعداد داخیل �ب در�ب

گنج در خانه ماست
 محمد یوسف نیا 
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ــزی  ــزم و برنامه ری ــی  ج ــه عزم ــاز ب ــه نی مقول
دقیــق دارد تــا بتوانــد شــبیه یــک درخــت تــر 
ــا رهبــر  ــازه محصــول شــاداب بدهــد. اتفاق و ت
معظــم انقــاب حــق ایــن مطلــب را به خوبــی 
ــگ،  ــد: »در جن ــان می فرماین ــد. ایش ادا کرده ان
بــه مجــرد این کــه درهــای ســاح و تجهیــزات 
جنگــی بــر روی مــا بســته شــد، مــا بــه درون 
ــن  ــان را تأمی ــه خودم ــتیم ک ــان برگش خودم
ــروزه  ــا ام ــه م ــرفت هایی ک ــن پیش ــم. ای کنی
ــه همیــن خاطــر  ــم، ب ــع نظامــی  داری در صنای
ــاح  ــت س ــران نمی توانس ــد، وااّل ای ــش آم پی
ســبک کوچــک هــم تولیــد کنــد. امــروز ایــران 
ــد و  ــد می کن ــم تولی ــده را ه ســاح های پیچی
می توانــد تولیــد کنــد. ایــن بــه برکــت همیــن 
ــد.  ــش آم ــا پی ــع رابطه ه ــا و قط ــتن دره بس
بــه برکــت ایــن پیــش آمــد کــه ملــت ایــران و 
ــد  نیروهــای ســازنده و کارآمــد احســاس کردن
ــر  ــد. اگ ــه کنن ــه خودشــان مراجع ــد ب ــه بای ک
یــک روز ایــن احســاس در جوانــب دیگــر هــم 
پیــش آیــد، روز عیــد ماســت.« ایشــان در ســال 
ــن موضــوع  ــر روی ای ــه ای دیگ ــم از زاوی 92 ه
ــه بیــرون نباشــد.  ــد: »نگاهمــان ب تاکیــد کردن
ــمن  ــود از دش ــت. نمی ش ــه ی ماس ــن توصی ای
انتظــار دوســتی و محبــت و صمیمیــت داشــت. 
ــتفاده نکنیــد، امــا  نمی گوییــم از این هــا اس
ــا  ــه آن ج ــد، چشــم ب ــاد نکنی ــم اعتم می گویی
ندوزیــد، چشــم بــه داخــل بدوزیــد. کلیــد حــل 
مشــکات این جاســت؛ یعنــی در درون کشــور 
ــه  ــی ک ــا نکات ــی کشــور...« ام ــات داخل و امکان
ــه  ــد ب ــا اعــم از مســئوالن و مــردم بای همــه م
ــخنان  ــا در س ــیم، باره ــته باش ــه داش آن توج
ــت  ــوب اس ــت. خ ــده اس ــرار ش ــه تک معظم ل
ــخنان  ــن س ــه ای ــام ب ــن خت ــوان حس ــه عن ب
ــئولین  ــه مس ــی ک ــپاریم: »هرجای ــوش بس گ
ــه  ــناختند و ب ــردم را ش ــای م کشــور توانایی ه
کار گرفتنــد، مــا موفــق شــدیم. هــر جایــی کــه 
ناکامــی  هســت، بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــا 
نتوانســتیم حضــور مــردم را در آن عرصه تأمین 

کنیــم. مــا مســائل حــل نشــده کــم نداریــم. در 
همــه مســائل گوناگــون کشــور، مســئولین باید 
بتواننــد راه هایــی را بــرای حضــور مــردم پیــدا 
کننــد - همچنــان کــه در عرصه بســیار دشــواِر 
ــاد، کســانی توانســتند  ــاق افت ــن اتف ــگ ای جن
راه را بــاز کننــد - در زمینه هــای گوناگــون 
اقتصــاد هــم می شــود.  هــم می شــود، در 
ــه  ــد ب ــور می توان ــد کش ــور، تولی ــاد کش اقتص
ــا  ــردم، ب ــول م ــا پ ــردم، ب ــت م ــیله هم وس
ابتکارهــای مــردم، بــا انگیزه هــای مــردم، 
چندیــن برابــر شــکوفایی پیــدا کنــد... حضــور 
مــردم چــه جــوری اســت؟ ایــن، همــان نکتــه 
اصلــی اســت. این جاســت کــه مســئولین بایــد 
ــی و  ــای عمل ــا را، فرمول ه ــا را، مدل ه زمینه ه
قابــل فهــم عمــوم را، فرمول هــای اعتمادبخــش 
ــد... در  ــم کنن ــردم فراه ــارکت م ــرای مش را ب
دوران طاغــوت می گفتنــد کشــور صاحــب دارد؛ 
صاحــب کشــور کیســت؟ شــاه؛ در حالی کــه او 
یــک انــگل و ســربار و زیــادی در کشــور بــود، 
نــه صاحــب کشــور؛ صاحــب کشــور مردمنــد؛ 
بلــه، کشــور صاحــب دارد. صاحــب کشــور 
کیســت؟ مــردم. کار وقتــی دســت خــود مــردم 
ســپرده شــد، آن وقــت کارها بــه ســامان خواهد 
ــه ای از  ــر بره ــئوالن در ه ــر مس ــید. تدبی رس
زمــان در دوران جمهــوری اســامی، بایــد ایــن 
ــا  ــزی، ب ــا برنامه ری ــر، ب ــا تدبی ــا ب ــد؛ کاره باش
ــار  ــق در اختی ــف و دقای ــه ظرای ــه هم ماحظ
مــردم گذاشــته بشــود؛ آن وقــت کارهــا پیــش 
خواهــد رفــت. مــا هــم از اول انقــاب تــا امــروز 
ــردم  ــه م ــول ب ــر کاری را مح ــی ه ــر وقت ه
کردیــم، آن کار پیــش رفتــه اســت؛ هــر کاری 
ــا و  ــئوالن و رؤس ــار مس ــاری در اختی را انحص
ماننــد این هــا قــرار دادیــم، کار متوقــف مانــده 
اســت. نمی گوییــم حــاال همیشــه هــم متوقــف 
مانــده امــا غالبــا یــا متوقــف یــا کنــد ]شــده [؛ 
اگــر متوقــف نمانــده اســت، کنــد پیــش رفتــه 
اســت. امــا کار دســت مــردم کــه افتــاد، مــردم 

 ».ــد ــش می برن ــوب پی کار را خ
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 فائزه کرمی 

ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــاالنه  ــاس س ــتمین اج ــور در بیس ــرای حض ب
کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای توســعه 
ــاد از  ــزارش آنکت ــی گ ــل و رونمای ــازمان مل س
ــران  ــوآوری ای ــم، فنــاوری و ن سیاســت های عل

ــت. ــو رف ــه ژن ــن اجــاس ب در ای
امــور  معــاون  بیرنــگ،  مرتضــی  علــی 
ــاوری رئیــس  ــت علمــی و فن ــل معاون بین المل
جمهــوری، کــه دکتــر ســتاری را در بیســتمین 

ــاوری  ــم و فن ــیون عل ــاالنه کمیس ــاس س اج
بــرای توســعه ســازمان ملــل و رونمایــی 
علــم،  سیاســت های  از  آنکتــاد  گــزارش 
ــد،  ــی می کن ــران همراه ــوآوری ای ــاوری و ن فن
دربــاره ســفر معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهــوری بــه کشــور ســوییس گفــت: آنکتــاد 
یــا کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل 
ــی  ــتای بررس ــی را در راس ــد گزارش های متح
و  فنــاوری  علــم،  سیاســت های  وضعیــت 
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نــوآوری کشــورها تهیــه می کنــد، کــه تــا 
امــروز ایــن گزارش هــا بــرای تعــداد معــدودی 
از کشــورها انجــام شــده. در ســال 2005 
ایــن ســازمان سیاســت های کشــورمان در 
ــورد  ــوآوری را م ــاوری و ن ــم، فن ــای عل حوزه ه
بررســی قــرار داد و گزارشــی را آمــاده کــرد، اما 
ــکیل  ــوز تش ــی هن ــت علم ــان معاون در آن زم
ــای  ــیاری از حوزه ه ــعه بس ــود و توس ــده ب نش
جدیــد علــم و فنــاوری همچــون فنــاوری نانــو 

ــت. ــرار داش ــیر ق ــدای مس در ابت

رومنایی گزارش آنکتاد از سیاست های 
علم، فناوری و نوآوری ایران

ــه این کــه انتشــار ایــن گــزارش  ــا اشــاره ب او ب
مرجعــی معتبــر در ســطح بین المللــی اســت، 
ــتی  ــش درخواس ــال پی ــدود دو س ــت: ح گف
مبنــی بــر به روزرســانی ایــن گــزارش بــه 
ــرای  ــاوری ب ــم و فن ــیون عل ــاد و کمیس آنکت
بــرای آن  و  ارائــه  توســعه ســازمان ملــل 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــام ش ــاری انج پافش
ایــن گــزارش بــرای کشــورهای زیــادی هنــوز 
انجــام نشــده، قبــول ایــن درخواســت کار 
ســختی بــود. خوش بختانــه پی گیری هــای 
ــن  ــه ای ــه رو و تهی ــت روب ــا موافق ــده ب انجام ش
گــزارش بــا حضــور کارشناســان ایــن ســازمان 
ــاه  ــد م ــت چن ــد، و درنهای ــاز ش ــور آغ در کش
ــور  ــا حض ــز ب ــه از آن نی ــی اولی ــل رونمای قب
ــم و فنــاوری  ــه کمیســیون عل رئیــس دبیرخان
توســعه ســازمان ملــل در محــل معاونــت 

ــد. ــام ش ــی انج علم
معــاون امــور بین الملــل و تبــادل فنــاوری 
معاونــت علمــی هم چنیــن بیــان کــرد: در 
ــم  ــیون عل ــاالنه کمیس ــاس س ــتمین اج بیس
ــا  ــل ب ــازمان مل ــعه س ــرای توس ــاوری ب و فن
حضــور نماینــدگان 45 کشــور عضــو ایــن 
علــم،  سیاســت های  گــزارش  کمیســیون 
فنــاوری و نــوآوری ایــران ارائــه و رونمایــی شــد 
ــخنرانی  ــم س ــن مراس ــتاری در ای ــر س و دکت

ــی در  ــیار خوب ــر بس ــزارش تاثی ــن گ ــرد. ای ک
ــی  ــر مثبت ــه تصوی ــی در ارائ ــطح بین الملل س
از دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در 

ــت. ــای گذاش ــه ج ــاوری ب ــم و فن ــوزه عل ح

ایران در آستانه تبدیل به یک کشور برتر 
حوزه نوآوری در سطح بین املللی

ــزارش  ــن گ ــرح تدوی ــر ط ــم، مدی ــکل لی مای
ــاد در  ــران آنکت ــاوری ای ــم و فن ــت عل سیاس
ــت  ــزارش سیاس ــند گ ــی از س ــه رونمای جلس
علــم و فنــاوری ایــران در مقــر ســازمان ملــل 
ــی  ــد جهش ــی از رش ــه گزارش ــا ارائ ــو، ب در ژن
فنــاوری،  علــم،  عملکــرد  و  زیرســاخت ها 
نــوآوری و توســعه ســرمایه انســانی ایــران 
آمــاری،  شــاخص های  اســاس  بــر  گفــت: 
ایــران یــک ظرفیــت شــگفت آور در حــوزه 
نــوآوری اســت در ســال های اخیــر نتایــج 
ســرمایه گذاری مســتمر و گســترده آن بــه 
خوبــی در تولیــد علــم، تجاری ســازی و ایجــاد 
و توســعه شــرکت های دانش بنیــان نمایــان 
ــاد  ــت. وی افــزود: در صــورت ایج ــده اس ش
ــه  ســایر شــرایط الزم، آمادگــی ورود جــدی ب
اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای ایــران وجــود دارد.
ــات  ــود تعام ــورت بهب ــم، در ص ــه لی ــه گفت ب
ــم  ــوزه عل ــا ح ــنتی ب ــاد س ــای اقتص بخش ه
و  خصوصــی  بخــش  تشــویق  و  فنــاوی  و 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــزرگ ب ــرکت های ب ش
R&D، ســرعت ایــران در کســب دســتاوردهای 
و  علــم  بــزرگ  ظرفیت هــای  از  اقتصــادی 
ــت. ــد داش ــمگیری خواه ــد چش ــاوری، رش فن
وی تصریــح کــرد: گســترش همکاری هــای 
در  فناوارنــه  همکاری هــای  و  بین المللــی 
ــتر  ــد بیش ــرای رش ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
ــات  ــر موضوع ــان از دیگ ــش بنی ــاد دان اقتص

ــت. ــزارش اس ــن گ ــد ای ــورد تاکی م
در ادامــه ایــن نشســت، نماینــدگان کشــورهای 
آلمــان، عمــان، چیــن و کنیــا در ســخنان 
جداگانــه بــه اهمیــت ایــن گــزارش در معرفــی 
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توانمندی هــای برجســته و رشــد قابــل توجــه 
ایــران در حــوزه علــم، فنــاوری و نــوآوری 
ــد داشــتند رشــد ســریع  ــرده و تاکی اشــاره ک
ــایر  ــرای س ــی ب ــه خوب ــد نمون ــران می توان ای

ــد. ــعه باش ــال توس ــورهای در ح کش
عــاوه بــر ایــن، کشــورهای فــوق بــر آمادگــی 
ــف  ــای مختل ــران در حوزه ه ــا ای ــکاری ب هم
ــد.  ــد کردن ــاوری تاکی ــم و فن اقتصــادی در عل
بــا  کنیــا  و  چیــن  کشــورهای  همچنیــن 
ــیاری  ــابه در بس ــای مش ــه چالش ه ــاره ب اش
ــب  ــد جل ــعه مانن ــال توس ــورهای در ح از کش
مشــارکت ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در 
تحقیــق و توســعه و همچنیــن وجــود برخــی 
مــوازی کاری هــا و عــدم بهــره ســاختاری 
تجربیــات  تبــادل  ضــرورت  آن،  نظایــر  و 
ــوآوری  ــام ن ــود نظ ــرای بهب ــتگذاری ب سیاس

ــد. ــرار داده ان ــد ق ــورد تاکی م

مالقات با اساتید و متخصصان ایرانی 
مقیم سوییس

بیرنــگ دربــاره دیگــر برنامه هــای ســتاری 
ــاتید و  ــا اس ــات ب ــت: ماق ــفر گف ــن س در ای
ــر  ــم ســوییس از دیگ ــی مقی متخصصــان ایران
برنامه هــای ایــن ســفر بــود کــه بیــش از 100 
ــا  ــه ب ــتی صمیمان ــاتید نشس ــن اس ــر از ای نف
ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
در  ای پــی اف ال  دانشــگاه  محــل  در  ایــران 
شــهر لــوزان برگــزار کردنــد. در ایــن نشســت 
گزارش هایــی از پیشــرفت کشــور در حوزه هــای 
مختلــف علــم و فنــاوری و برنامه هــای معاونــت 
ــوص  ــگان در خص ــی نخب ــاد مل ــی و بنی علم
همــکاری بــا متخصصان ایرانــی غیرمقیــم ارائه 
شــد و دکتــر ســتاری جلســه ای بــا مدیــران و 

ــز داشــت. ــی اف ال نی ــاتید دانشــگاه ای پ اس

امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه 
رباتیک پزشکی

او در بخــش بعــدی ســخنان خــود از امضــای 

گفــت:  و  داد  خبــر  همــکاری  تفاهم نامــه 
هم چنیــن تفاهم نامــه همــکاری آزمایشــگاه 
ــوزان  LSRO در دانشــگاه پلی تکنیــک فــدرال ل
و بیمارســتان ژنــو بــا شــرکت نــوآوران رباتیــک 
ــک  ــینا در حــوزه جراحــی رباتی و پزشــکی س
ــر  ــه ب ــود ک ــن ســفر ب ــای ای ــر برنامه ه از دیگ
ــات  ــک دســتگاه رب ــه ی ــن تفاهم نام اســاس ای
جــراح ســاخت ایــران در بیمارســتان ژنــو نصب 
ــرار  ــی ق ــرداری آموزش ــورد بهره ب ــا م ــد ت ش
ــدادی  ــه تع ــد ک ــرر ش ــن مق ــرد. هم چنی بگی
از دانشــجویان دوره دکتــری رباتیــک دانشــگاه 
ای پــی اف ال بــرای دوره فرصــت مطالعاتــی بــه 

ــران ســفر کننــد و آمــوزش ببیننــد. ای

بازدید از پروژه »رسن« در ژنو انجام شد 
ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
در ژنــو از آزمایشــگاه ســرن بازدیــد کــرد. 
اســت  آزمایشــگاهی  بزرگ تریــن  ســرن 
ــغول  ــته ای مش ــک هس ــه فیزی ــه در زمین ک
ــن  ــی ای ــت اصل ــه فعالی ــت. زمین ــت اس فعالی
ــتاب دهنده  ــای ش ــاخت افزاره ــگاه س آزمایش
ذرات و دیگــر زیربناهــا و ابزارهایــی اســت کــه 
ــای  ــی در انرژی ه ــای فیزیک ــرای پژوهش ه ب
اتــاق  امــروزه  می شــوند.  اســتفاده  بــاال 
کنتــرل شــتاب دهنده حلقــوی ســرن بــه 
 )LHC( نــام شــتاب دهنده  هاردونــی بــزرگ
بزرگ تریــن شــتاب گر حاضــر در دنیاســت. 
ــره  ــکل دای ــه ش ــی ب ــتاب گر در تونل ــن ش ای
ــو ســوییس  ــن در ژن ــر زمی ــری زی در 100 مت
قــرار دارد. درواقــع هــدف از ســاخت ایــن 
شــتاب گر عظیــم و آشکارســازهای مربــوط 
ــاده  ــاختار م ــن س ــف ریزتری ــناخت و کش ش
و برهمکنش هــای موجــود بیــن آن هاســت. 
یکــی از ایــن آشکارســازها ســی ام اس اســت که 
بــرای ســاخت آن حــدود 3000  فیزیــک دان و 
مهنــدس از حــدود 36 کشــور جهــان همکاری 

می کننــد.
ــا  ــران ب ــوان گفــت همــکاری ای ــن می ت بنابرای
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ــاوری در  ــم و فن ــرفت عل ــب پیش ــرن موج س
ــور  ــارکت کش ــع مش ــود. درواق ــور می ش کش
ــادی  ــا در کشــفیات بنی در ســرن از نظــر ارتق
ــر  ــده تاثی ــای آین ــه فناوری ه ــت یابی ب و دس
مثبتــی بــرای کشــور دارد و در حوزه هایــی 
به ویــژه  بنیــادی  ذرات  فیزیــک  همچــون 
ــه  ــی در هم ــک مهندس ــی، فیزی ــه تجرب زمین
زمینه هــا، مهندســی کامپیوتــر و شــبکه و 
ــی و  ــزرگ و کان علم ــای ب ــت پروژه ه مدیری
صنعتــی موجــب پیشــرفت و ارتقــای ایــران و 

محققــان ایــن حوزه هــا می شــود.
ــا آزمایشــگاه ســرن  ــران ب ــکاری ای ــه هم البت
به طــور رســمی بــه ســال 2001 پــس از 
امضــای موافقت نامــه بیــن وزیــر علــوم وقــت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــردد ک ــرن برمی گ ــس س و رئی
ــگاه  ــه پژوهش ــه ب ــن تفاهم نام ــرای ای آن اج
دانش هــای بنیــادی داده شــد. ایــن همــکاری 
در آغــاز در حیطــه فیزیــک ذرات تجربــی بود، 
ــترش  ــز گس ــتاب گرها نی ــک ش ــه فیزی ــا ب ام
یافــت. ایــن همــکاری بــا ســاخت قســمتی از 
دســتگاه ســی ام اس آغــاز و بــا اعــزام دانشــجو 
دوره  پژوهــش  انجــام  بــرای  ســرن  بــه 
ــه در  ــروه اولی ــرد و گ ــدا ک ــه پی ــری ادام دکت
حــال حاضــر خــود نقــش اســاتید راهنمــای 

ــد. ــده دارن ــر عه ــی را ب دانشــجویان فعل

مشارکت 70 دانشمند ایرانی با رسن
هم چنیــن بیــش از 10 هــزار دانشــمند از 
کشــورهای مختلــف بــا آزمایشــگاه ســرن 
ــد؛ دانشــمندانی از کشــورهای  ــکاری دارن هم
ــه،  ــکا، روســیه، ترکی مختلفــی همچــون آمری
آزمایشــگاه  ایــن  بــا  ایــران  و  پاکســتان 
ــران  ــد کــه در حــال حاضــر ای همــکاری دارن
در آزمایــش آشکارســاز CMS و پروژه هــای 
ارتقــای  و    FCC، CLIC آینــده   شــتاب گر 
 9 می کنــد.  همــکاری    LHC شــتاب گر 
نفــر در فیزیــک ذرات تجربــی و 8 نفــر در 
را  خــود  دکتــری  شــتاب گرهای  فیزیــک 

ــال  ــد. در ح ــرن گرفته ان ــای س روی پروژه ه
حاضــر نیــز حــدود ٧0 نفــر از دانشــمندان و 
ــی  ــروژه بین الملل ــی در پ ــران ایران پژوهش گ

ــد. ــارکت دارن ــرن مش س
ایــران نیــز همــکاری خــود بــا ایــن آزمایشــگاه 
ــان  ــه محقق ــرد ک ــاز ک ــروژه CMS آغ ــا پ را ب
ســاخت  وظیفــه  پــروژه  ایــن  در  کشــور 
قطعــه ای زیرســاختی را داشــتند. ایــن قطعــه 
ــده آشکارســاز HF و  ــز نگه دارن مکانیکــی »می
ــود کــه  محفظــه اســتوانه ای پوشــاننده آن« ب
در زمانــی فشــرده و محــدود در شــرکت هپکو 
ــر  ــد و از نظ ــاخته ش ــل س ــور کام اراک به ط
ــود کــه جایــزه طایــی  ــه ای ب ــه گون کیفــی ب
CMS در ســال 2004 بــه ایــران تعلــق گرفــت.

تربیت فیزیک دان های متخصص
از ســویی، مهم تریــن دســتاورد ایــن فعالیت هــا 
را بایــد تربیــت فیزیک دان هــای متخصــص 
تجربــی،  ذرات  فیزیــک  رشــته های  در 
شــتاب گرها و مهندســی در ســطح بین المللــی 
ــادر  ــران ق ــد ای ــان می ده ــه نش ــت، ک دانس
ــی  ــزرگ جهان ــای ب ــکاری در پروژه ه ــه هم ب
اســت. تــا پیــش از ایــن پــروژه فیزیک دانانــی 
ــتند.  ــود نداش ــور وج ــطح در کش ــن س ــا ای ب
ــا  ــه ب ــا کنــون بیــش از 600 مقال هم چنیــن ت
نــام پژوهش گــران ایرانــی بــا فعالیــت در ایــن 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــروژه ب پ
ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــاس  ــتمین اج ــور در بیس ــور حض ــه منظ ب
ســاالنه کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای 
ــزارش  ــی گ ــل و رونمای ــازمان مل ــعه س توس
و  فنــاوری  علــم،  سیاســت های  از  آنکتــاد 
ــو در  ــن اجــاس وارد ژن ــران در ای ــوآوری ای ن
ســوییس شــد. هم چنیــن ماقــات بــا اســاتید 
و متخصصــان ایرانــی مقیــم ســوییس، امضــای 
رباتیــک  حــوزه  در  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــر  ــرن از دیگ ــروژه س ــد از پ ــکی و بازدی پزش

.برنامه هــای ایــن ســفر اســت
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 )CSTD( ای توسعه ن نشست مکیسیون عمل و فناوری �ب ستاری در بیستم�ی

سازمان ملل:

 ایران به دنبال گذار از اقتصاد نفتی
به اقتصاد دانش بنیان است
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ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
اســامی ایران در بیســتمین نشســت کمیسیون 
ــل  ــازمان مل ــعه س ــرای توس ــاوری ب ــم و فن عل
طــی  اقتصــاد،  در  را  نفــت  ســهم  گفــت: 
ــم و  ــش داده ای ــدت کاه ــر به ش ــال های اخی س
ــه  ــانده ایم ک ــد رس ــدود 20 درص ــه ح آن را ب
در مقایســه بــا کشــورهای صاحــب منابع ســهم 

بســیار مناســبی اســت.
در ســومین روز از بیســتمین نشست کمیسیون 
علــم و فنــاوری برای توســعه )CSTD( ســازمان 
ملــل در ژنــو کــه بــا حضــور نماینــدگان 
کشــورهای مختلــف و مقامــات عالی رتبــه و 
وزرای علــوم و فنــاوری و آمــوزش عالــی چندین 
ــا رونمایــی از  کشــور برگــزار شــد و هم زمــان ب
ــاوری و  ــم، فن ــت های عل ــرور سیاس ــزارش م گ
نــوآوری ایــران، ســورنا ســتاری، معــاون علمی و 
فنــاوری رئیــس جمهــوری اســامی، به عنــوان 
یکــی از اعضــای اصلــی پانــل، ســخنرانی کــرد.

او در ایــن نشســت، بــه اهمیــت تبــادل دانــش 
ــاوری و  ــم و فن ــت گذاری عل ــات سیاس و تجربی
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــطح بین الملل ــوآوری در س ن
ــات را  ــن تجربی ــتراک گذاری ای ــن و به اش تدوی
گامــی مهــم بــرای یادگیــری متقابــل در عرصــه 

ــت. ــی دانس بین الملل
ــار از  ــران دو ب ــه این کــه ای ــا اشــاره ب ســتاری ب
ســال 2005 تــا کنــون اقــدام بــه تدویــن چنین 
ســندی بــا همــکاری UNCTAD کــرده اســت، 
ــا ایــن  ــا ارزش در همــکاری ب ــه ای ب آن را تجرب

نهــاد بین المللــی بیــان کــرد.
ــس  ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــه مع ــه گفت ب
جمهــوری اســامی ایــران، شــروع تدویــن ایــن 
ــاه  ــد از 18 م ــوده و بع ــند در اوت 2015 ب س
و   UNCTAD تحقیقاتــی  تیم هــای  تــاش 
ــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  معاون
ــد و  ــر ش ــزارش منتش ــامبر 20166 گ در دس
دربرگیرنــده ارزیابــی و  تحلیلــی از شــاخص های 
عملکــرد و تکامــل نظــام ملــی نــوآوری ایــران و 
ــی از دو بخــش زیســت فناوری و نفــت و  تحلیل

ــت. گاز اس
 

رشد شاخص های عملکردی علم، فناوری 
و نوآوری ایران

ــردی  ــاخص های عملک ــد ش ــه رش ــپس ب او س
علــم، فنــاوری و نــوآوری ایــران در فاصلــه 
ســال های 2005 تــا 2016 اشــاره کــرد و 
گفــت: رشــد رتبــه علمــی ایــران از 34 بــه 16 
و رشــد ورود بــه دانشــگاه ها از 2.4 میلیــون 
دانشــجو بــه 4.8 میلیــون، ایــران را جــزو 
ــرار  ــوزه ق ــن ح ــا در ای ــور اول دنی ــج کش پن
ــو،  ــد نان ــور مانن ــای نوظه ــد. فناوری ه می ده
ــو،  ــر و ن ــای تجدیدپذی ــت فناوری، انرژی ه زیس
ــوم شــناختی و ســلول های بنیــادی به طــور  عل

گســترده ای رشــد کرده انــد.
ــت  ــه حمای ــان این ک ــا بی ــن ب ــتاری هم چنی س
بــه  منجــر  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
شــکل گیری و رشــد حــدود 3000 شــرکت 
دانش بنیــان از ســال 2010 بــه بعــد شــده 
ــدود 9.1  ــرکت ها ح ــن ش ــه داد: ای ــت، ادام اس
میلیــارد دالر در ســال تولیــد ثــروت می کننــد. 
ایجــاد و توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــش از 1800  ــت از بی ــال ها و حمای ــن س در ای
از  ســال ها  ایــن  در  دانش بنیــان  پــروژه 
ــاون علمــی و  ــر اســت. مع ــم دیگ ــات مه اقدام
ــا اشــاره  فنــاوری رئیــس جمهــوری در ادامــه ب
ــا  ــوالت ب ــادرات محص ــش ص ــه افزای ــه این ک ب
ــارد دالر  ــاال از 1.5 میلی ــط و ب ــاوری متوس فن
بــه 12.1 میلیــارد دالر از دیگــر دســتاوردها 
بــوده اســت، گفــت: شــکل گیری و توســعه 
صندوق هــای  شــامل  نــوآوری  اکوسیســتم 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر و شــتاب دهنده ها 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــز رش ــا و مراک و پارک ه
ــت. ــته اس ــتاوردها داش ــن دس ــکل گیری ای ش

 
به دنبال گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد 

دانش بنیان
ــال  ــه دنب ــا ب ــه م ــه این ک ــاره ب ــن اش او ضم
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گــذار از اقتصــاد نفتــی بــه اقتصــاد دانش بنیان 
هســتیم، افــزود: ســهم نفــت را در اقتصــاد در 
ــم و  ــر به شــدت کاهــش داده ای ســال های اخی
آن را بــه حــدود 20درصــد رســانده ایم کــه در 
مقایســه بــا کشــورهای صاحــب منابــع ســهم 

بســیار مناســبی اســت.
ســتاری در ادامــه ســخنان خــود، بــه موج های 
ــران  ــوآوری در ای ــاوری و ن ــم و فن ــعه عل توس
اشــاره کــرد و مــوج ســوم را کــه دربرگیرنــده 
در  نــوآوری  سیاســت گذاری  تاش هــای 
بســیار  اســت،  کشــور 
را  آن  و  دانســت  مهــم 
اکوسیســتم  شــکل دهنده 
نــوآوری کشــور و ایجــاد 
اشــتغال و تولیــد ثــروت 
کشــور  در  دانش بنیــان 

ــرد. ــان ک بی
ــاوری  ــی و فن ــاون علم مع
رئیــس جمهــوری ادامــه 
ــران  ــق ای ــد از تواف داد: بع
ایــران  و کشــورهای 1+5 
و  علمــی  همکاری هــای 
ــا  ــا دنی ــود را ب ــاوری خ فن
تــاش  و  داده  گســترش 
جــذب  بــرای  بیشــتری 
در  بین المللــی  دانــش 
همــکاری  قراردادهــای 
بــرای  و  داشــته،  خــود 
ایــن منظــور از مکانیســمی 
ــاوری  ــت فن ــام پیوس ــه ن ب
ــا  ــت ت ــرده اس ــتفاده ک اس
ــتفاده  ــاوری و اس ــار فن ــذب و انتش ــکان ج ام
در  داخلــی  توانمندی هــای  و  از ظرفیت هــا 

شــود. حاصــل  بین المللــی  قراردادهــای 
او بــا اشــاره بــه پیشــنهادات ارائه شــده در 
را در  بــودن آن هــا  ایــن گــزارش، مفیــد 
ــه  ــورد توج ــور م ــت گذاری کش ــد سیاس فراین
ــان  ــش هماهنگــی می ــت: افزای ــرار داد و گف ق

بازیگــران علــم و فنــاوری و نــوآوری، افزایــش 
ــادی و  ــت های اقتص ــان سیاس ــی می یکپارچگ
ــش  ــارکت بخ ــش مش ــی و  STI، افزای صنعت
خصوصــی در فعالیت هــای R&D و نوآورانــه و 
بهبــود نظــام ارزیابــی سیاســتی از پیشــنهادات 

مهــم اســت.
 

ایجاد تقاضا و حامیت از بازارسازی 
محصوالت ایرانی

ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
توضیــح داد کــه در ســال های اخیــر بــه 
ــادی  ــه اقتص ــی، ک ــاد مقاومت ــت اقتص سیاس
شــده  توجــه  اســت،  برون نگــر  و  درون زا 
اســت، و ســپس افــزود: برنامه هایــی مهــم 
ــت از محصــوالت ســاخت داخــل  ــرای حمای ب
صــادرات  بــه  توجــه  و  ایــران(  )ســاخت 
محصــوالت بــا برنــد ایرانــی شــده اســت. 
بــرای ایــن منظــور ایجــاد تقاضــا و حمایــت از 
بازارســازی بــرای محصــوالت ایرانــی و تقویــت 

ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــا م ــرف تقاض ط
برنامه هــا  و  زیرســاخت ها  از  مجموعــه ای   
به ویــژه در مجموعــه معاونــت علمــی و فناوری 
ایــران منجــر بــه توســعه اکوسیســتم نــوآوری 
ــعه  ــه توس ــده زمین ــد در آین ــده و می توان ش
ــان  ــتغال دانش بنی ــور و اش ــای نوظه فناوری ه

ــد. را فراهــم کن
براســاس ایــن گــزارش، در ایــن ســفر معــاون 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری اســامی 
ســاالنه  اجــاس  بیســتمین  در  ایــران، 
کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای توســعه 
ــا  ــه در آن ب ــرد ک ــرکت ک ــل ش ــازمان مل س
حضــور نماینــدگان 45 کشــور عضــو ایــن 
علــم،  سیاســت های  گــزارش  کمیســیون، 
ــی  ــه و رونمای ــران ارائ ــوآوری ای ــاوری و ن فن
ــی در  ــیار خوب ــر بس ــزارش تاثی ــن گ ــد. ای ش
ــی  ــر مثبت ــه تصوی ــی در ارائ ــطح بین الملل س
از دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در 
.ــت ــد داش ــاوری خواه ــم و فن ــوزه عل ح

ستاری: رشد رتبه 
علمی ایران از 34 
به 16 و رشد ورود 
به دانشگاه ها از 2.4 
میلیون دانشجو به 
4.8 میلیون، ایران 
را جزو پنج کشور 
اول دنیا در این 
حوزه قرار می دهد. 
فناوری های 
نوظهور مانند نانو، 
زیست فناوری، 
انرژی های 
تجدیدپذیر و نو، 
علوم شناختی و 
سلول های بنیادی 
به طور گسترده ای 
رشد کرده اند



19 سرآمد/شمارهسیوششم/خردادنودوشش

از اواخر دهه 50 تا امروز جعفر ابراهیمی )شاهد( مدام درگیر ادبیات است؛ 
گاهی با داستان و رمان نوشتن و گاهی با شعر سرودن و گاهی هم فعالیت های 
مطبوعاتی و رادیویی. این بار ما هم سراغ او رفتیم تا ببینیم از نظر او مهم ترین 

آسیب های زبان فارسی چیست؟ کدام رسانه ها یا عملکردهای غلط موجب 
می شود کم کم کلمات اشتباه جایی در زبان پیدا کنند و دیگر کسی به بودن 

آن ها خرده نگیرد. خواه ناخواه صحبت من با جعفر ابراهیمی چندین بار منحصر 
شد به حوزه کودك و نوجوان که همه می دانند او کارنامه موفقی در این زمینه با 
انتشار کتاب و فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد و خوب 
می داند که چگونه اشتباهات زبانی در این گروه سنی راه پیدا می کند و چقدر 
سخت می توان آن ها را حذف و لغات جدید درست را برایشان جایگزین کرد. 

ن فاریس ره راه های حفظ ز�ب اهییم )شاهد( در�ب گفت وگو �ب جعفر ا�ب

ج امروز از آسیب های را�ی

غلط های مصطلح را رواج ندهیم
 نعیمه جاویدی 

گو
ت و

گف
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مهم تریــن  ریشــه  نظرتــان  بــه   
ــان  ــرای زب ــروز ب ــه ام ــیب هایی را ک آس
ــروه  ــا در گ ــود دارد، خصوص ــی وج فارس
ــدا  ــد پی ــا بای ــوان، در کج ــودك و نوج ک

ــرد؟ ک
ــد  ــه می توان ــی ک ــن بخش های ــی از مهم تری یک
در گســترش درســت زبــان فارســی نقــش مهــم 
و موثــری داشــته باشــد، کتاب هــای درســی 
فارســی اســت. امــا مــن در ایــن ســال ها بــا ورق 
زدن کتاب هــای فارســی متوجــه اشــتباه های 
عجیــب و غریبــی شــده ام. مثــا معمــوال کســی 
مقدمــه  کتــاب فارســی را نمی خوانــد، درحالی کــه 
خوانــدن ایــن بخــش از کتــاب بســیار مهم اســت. 
یــک بــار کــه داشــتم مقدمــه را می خوانــدم، ســه 
غلــط زبانــی در آن پیــدا کــردم. آن هــا از کلمــه 
»نظــرات« اســتفاده کــرده بودند که جمع بســتن 
آن بــا »ات« اشــتباه اســت. صــورت درســت کلمه 
یــا »نظریــه« اســت یــا »نظریــات«. اساســا جمــع 
بســتن کلمــه بــا »ات« قواعــد خــاص خــودش را 
دارد. جالــب این کــه در کل همــان مقدمــه، ســه 
بــار کلمــه »نظــرات« را بــه کار بــرده بودنــد. گویا، 
ایــن روزهــا بیــن افــراد تحصیل کــرده، حتــی بــا 
مــدرک دکتــرا، مــد شــده اســت کــه از کلماتــی 
اســتفاده کننــد کــه مــدرن  شــدن آن ها را نشــان 
ــل  ــی مث ــا کلمات ــی از آن ه ــا بعض ــد! مث بده
»گاهــاً« و »خواهشــاً« را فــراوان بــه کار می برنــد. 
ــا و  ــتباهی را در فیلم ه ــای اش ــن کاربرده چنی
ــان  ــردم نش ــوم م ــرای عم ــه ب ــریال هایی ک س
داده می شــود نیــز زیــاد دیــده ام. وقتــی کلمــات 
اشــتباه را در مطبوعــات و رســانه های عمومــی و 
ــه کار  ــون و ســینما ب ــر از همــه، در تلویزی مهم ت
ــد  ــرداری می کنن ــز الگوب ــودکان نی ــد، ک می برن
ــه،  ــد. البت ــاد می گیرن ــط را ی ــت غل ــان لغ و هم
گاهــی چنیــن کاربردهایــی طنزآمیــز اســت و بــا 
ــا گاهــی  هــدف آموزشــی اســتفاده می شــود، ام
نیــز بــه دلیــل ناآگاهــی اســت. مثــا همان طــور 
کــه گفتــم، خیلی هــا امــروز به طــور جــدی 
ــد.  ــتفاده می کنن ــاً« اس ــتباه »گاه ــه اش از کلم

ــوان  ــای آن می ت ــه ج ــی ب ــه به راحت درحالی ک
ــای  ــه ج ــا ب ــاً«. ی ــا »غالب ــی« ی ــت: »گاه گف
ــش  ــت: »خواه ــوان گف ــاً« می ت ــه »خواهش کلم

می کنــم«.
ــی از  ــم برخ ــه کم ک ــر این ک  و عجیب ت
ایــن واژه هــا بــا عنــوان »غلــط مصطلــح« 

ــوند... ــه می ش پذیرفت
بلــه. بعــد از مدتــی کــه همیــن کلمات غلــط بین 
ــه اشــتباه  مــردم رایــج می شــود و کســی هــم ب
ــه لغتنامه هــا راه  ــودن آن اعتــراض نمی کنــد، ب ب
ــند:  ــش می نویس ــح معنای ــد و در توضی می یابن
»غلــط مصطلــح«. یکــی از وظایــف مــن و 
ــات کــودک و نوجــوان  ــم در حــوزه ادبی همکاران
اســت کــه زبــان درســت و پایــه را آمــوزش دهیم 
و در نوشــته هایمان از کلمــات درســت اســتفاده 
ــی  ــد، گاه ــه بخواهی ــتش را ک ــا راس ــم. ام کنی
ــا چنیــن اشــتباهاتی مواجــه می شــوم،  ــی ب وقت
ــوده  ــن راه بیه ــا در ای ــاش م ــه ت ــم ک می بین
اســت. زیــرا ارگان هایــی کــه تاثیرگــذاری زیــادی 
ــاره  ــد، همیــن غلط هــا را دوب روی مخاطــب دارن
رواج می دهنــد و زحمــات مــا نیــز هــدر مــی رود.
 غیــر از بحــث تلویزیــون و ســینما 
و مطبوعــات، بــه نظرتــان گســترش 
ــه  ــدر ب ــازی چق ــای مج ــتفاده از فض اس
سســت شــدن زبــان و اســتفاده از کلمــات 

ــت؟ ــن زده اس ــت دام نادرس
ــاد  ــط زی در فضــای مجــازی نه تنهــا کلمــات غل
ــا  ــران آن ه ــی کارب ــه گاه ــی رود، بلک ــه کار م ب
کلمه ســازی نیــز می کننــد. مثــل: زنگیــدن. البته 
شــاید ایــن مصــدر غلــط نباشــد و در آینــده در 
ســطح وســیعی بــه کار رود، ولــی گاهــی ســاخت 
ــان فارســی اســت و  ــه زب غلــط کلمــه توهیــن ب

ــاند. ــیب می رس ــه آن آس ــدی ب ــور ج به ط
نکتــه مهم دیگــر در فضــای مجازی، نــوع نگارش 
کلمــات اســت. کاربــران ایــن فضــا بعضــی کلمات 
را جــدا یــا ســر هــم می نویســند و کم کــم 
ــد  ــا می افت ــط ج ــتاری غل ــورت نوش ــان ص هم
و بعــد از مدتــی هویــت کلمــه تغییــر می کنــد. 
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مثــا صــورت نوشــتاری کلمــه »خنــدان« روحیه 
ــت خنــده را هــم دارد. اگــر ایــن کلمــه را  و حال
جــور دیگــری بنویســیم، بــار معنایــی آن در 
ذهــن عــوض می شــود. گاهــی نیــز افــراد بــرای 
نشــان دادن مــدرن شــدن کلمــات، بی دلیــل یــا 
ــدا  ــش پی ــی گرای ــه جدانویس ــدازه ب ــش از ان بی
می کننــد. مثــا کلمــه »کتابخانــه« را بــه شــکل 
ایــن صــورت  »کتاب خانــه« می نویســند. در 
نوشــتاری، انــگار »کتــاب« از »خانــه« جداســت.

ــات  ــان و ادبی ــوزه زب ــه در ح ــانی ک ــام کس  تم
فعال انــد، حفــظ صــورت نوشــتاری کلمــه را 
نیــز بایــد یکــی از وظایــف خــود بداننــد. از 
ــد  ــه قص ــد ک ــادی بودن ــراد زی ــان اف دوره رضاخ
ــه  ــانی ک ــا کس ــتند. مث ــات را داش ــر کلم تغیی
ــورت  ــه ص ــد« را ب ــه »خواه ــتند کلم می خواس
»خاهــد« بنویســند و »واو« آن را حــذف کننــد. 
ــی  ــه معن ــه ب ــوان« را ک ــه »خ ــا کلم ــا مث ی
ســفره اســت، بــدون »واو« بنویســند. امــا آن هــا 
توجــه نکردنــد کــه در ایــن همیــن مــورد خــاص، 
کلمــه »خــوان« بــا کلمــه »خــان« کــه در میــان 
مغول هــا بــه کار می رفتــه، اشــتباه می شــود. 
وقتــی بــدون آگاهــی و پشــتوانه فرهنگــی صورت 
مکتــوب کلمــات عــوض شــود، خــواه ناخــواه بعد 
ــان راه  ــه زب ــادی ب ــط زی ــات غل ــی کلم از مدت
پیــدا می کنــد و اهالــی زبــان نیــز از آن اســتفاده 
می کننــد. غیــر از ایــن، بحــث به کارگیــری »ی« 
ــراوان در  ــروز ف ــه ام ــت ک ــزه اس ــای هم ــه ج ب

کتاب هــای درســی آن را می بینیــم.
در  »ی«  کاربــرد  مخالفــان  از  شــما   

هســتید؟ اضافــی  ترکیب هــای 
نــه، اتفاقــا ایــن کاربــرد در بعضــی مــوارد خــوب 
اســت، ولــی مهــم ایــن اســت کــه متــن نوشــتار 
یکســان باشــد. از طرفــی، گاهــی »ی« را در 
ترکیباتــی بــه کار می برنــد کــه اصــا نیــاز 
نیســت، یعنــی عمــا آن را اشــتباه بــه کار 
ــد. مثــا بعــد از کلمــه »جلــو«، از حــرف  می برن
بی معناســت.  کــه  می کننــد  اســتفاده  »ی« 
ــرار  ــدت تک ــتباهاتی در درازم ــن اش ــی چنی وقت

شــود و بیــن مــردم جــا بیفتــد، کم کــم در زبــان 
ــود.  ــاد می ش ــتت ایج ــی تش ــات فارس و ادبی

بــرای جلوگیــری از چنیــن آســیب هایی بــه 
زبان شناســان کارکشــته ای نیــاز داریــم کــه 
ــی  ــد درســت زبان ــر اســاس قواع نظراتشــان را ب
ــق  ــس مطاب ــر ک ــه ه ــه این ک ــد، ن ــه دهن ارائ
ــی از  ــد. بعض ــر کن ــار نظ ــخصی اظه ــلیقه ش س
افــراد توانایــی علمــی دارنــد و می تواننــد حتی در 
ســاختارهای رایــج زبانــی تغییراتــی ایجــاد کننــد 
و اتفاقــا عملکردشــان در درازمــدت آثــار مثبــت 
زیــادی خواهــد داشــت. ایــن زبان شناســان 
هســتند کــه بایــد مشــخص کننــد نتیجــه ایــن 
ــوده  ــی ب ــدر منف ــت و چق ــدر مثب ــرات چق تغیی

ــت. اس
ــی  ــما حت ــه ش ــری ک ــن جزئی نگ ــا ای  ب
در صــورت نوشــتاری کلمــات داریــد، بــه 
نظرتــان رعایــت عالیــم ســجاوندی نیز در 

حفــظ زبــان اثرگذارنــد؟ 
امــروز اســتفاده از عایــم ســجاوندی کــم شــده 
اســت. گرچــه مــن حتــی در پیام هــای مجــازی 
خــودم ســعی می کنــم از ایــن عایــم بــه شــکل 
درســت اســتفاده کنــم و هرجــا کــه الزم اســت، 
نقطــه یــا ویرگــول و... را بــه کار ببــرم. ولــی مردم 
بــه حــذف نقطــه و ویرگــول و ماننــد آن عــادت 
ــم در  ــن عای ــگار ای ــه ان ــا حــدی ک ــد، ت کرده ان
نوشته هایشــان کامــا حــذف شــده اســت. البتــه 
ــای  ــی در فض ــادت را به خوب ــن ع ــانه های ای نش
مجــازی می بینیــم. یــک نگرانــی ایــن اســت کــه 
مبــادا آن قــدر ایــن کار رواج پیــدا کنــد کــه بعد از 
مدتــی کا چنیــن عایمــی در نوشــته های مردم 

حــذف شــود.
ــن  ــم. م ــان می گوی ــم برایت ــری ه ــال دیگ مث
ــه  ــی را ک ــتم کتاب های ــادت داش ــی ع از کودک
ــار  ــد صفحــه کن ــد از چن ــراف نداشــت، بع پاراگ
ــی  ــراف خیل ــدون پاراگ ــن ب ــرا مت ــذارم. زی بگ
خســته ام می کــرد و نمی توانســتم بــا عاقــه 
ــن  ــی در چنی ــم. حت ــه ده ــش ادام ــه خواندن ب
ــده ورق  ــی بعضــی از صفحــات را نخوان کتاب های
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مــی زدم و رد می کــردم. پاراگــراف مجالــی بــرای 
ــه  اســتراحت چشــم اســت و نشــان می دهــد ک
ــه  ــدی رفت ــرف جدی ــان ح ــراغ بی ــنده س نویس
اســت. ولــی امــروز حتــی در پاراگراف بنــدی نیــز 

ــد. ــت نمی کنن ــراد دق اف
ــادی  ــت زی ــان اهمی ــظ زب ــا در حف ــن نکته ه ای
دارد، ولــی مــا سرســری و بــدون توجــه کافــی، از 
کنــار آن رد می شــویم، و مــن نگرانــم کــه مبــادا 
همیــن مــوارد بــه عادتــی غلــط بــرای مــا تبدیــل 
شــود. اگــر در گذشــته کســی از کلمــه »گاهــا« 
ــواد،  ــد: بی س ــه او می گفتن ــرد، ب ــتفاده می ک اس
ولــی امــروز افــراد بــرای ادای روشــن فکری و 
کاس گذاشــتن هــم کــه شــده، به راحتــی از این 
کلمــه اســتفاده می کننــد و کســی هــم چیــزی 
بــه آن هــا نمی گویــد. همیــن بی تفاوتی هــا 

ــت. ــده اس نگران کنن
ــه  ــود ب ــه می ش ــی ک ــگاه کالن ــر از ن  غی
ــد  ــان بای ــت و زبان شناس ــئله داش مس
بــرای آن برنامه ریــزی کننــد و...، اگــر 
ــرای  ــی ب ــد منبع ــودش بخواه ــی خ کس
شــناخت کلمــات درســت داشــته باشــد، 
بــه نظرتــان چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟

راه کارهــا متفاوت اســت و پیشــنهاد من اســتفاده 
از کتــاب »غلــط ننویســیم« مرحــوم ابوالحســن 
ــگاهی  ــر دانش ــز نش ــه در مرک ــت ک ــی اس نجف
ــی  ــن کتاب های ــی از بهتری ــده و یک ــر ش منتش
اســت کــه تاکنــون ایــن مرکــز بــه چــاپ رســانده 
ــاب را  ــن کت ــه ای ــه هم ــت ک ــوب اس ــت. خ اس
بخواننــد و مطالــب آن را بــه کار گیرند. اگــر افراد، 
ــای  ــم کتاب ه ــد و ه ــاب را بخوانن ــن کت ــم ای ه
ــا  ــد، ت ــه کنن ــه زبان شناســی را مطالع ــوط ب مرب
ــوزه  ــن ح ــکات الزم در ای ــا و ن ــدی آموزش ه ح
ــک  ــد از ی ــی بای ــای درس ــد. کتاب ه را می آموزن
منبــع و قانــون مشــخص پیــروی کننــد و همگی 
بایــد حــد وســط را در نظــر بگیرنــد؛ یعنــی نــه 
زیــاده روی کننــد و نــه اهمــال. امــا امــروز چنیــن 
ــم  ــای درســی حاک ــر کتاب ه ــی ب شــرایطی حت
ــه  ــود ک ــب می ش ــر موج ــن ام ــت. و همی نیس

ــج  ــان درســت گی ــری زب ــوزان در یادگی دانش آم
ــان  ــاوت و یکس ــلیقه های متف ــود س ــوند. وج ش
نکــردن قواعــد زبانــی و نگارشــی در درازمــدت بر 
زبــان فارســی آثــار بــدی می گــذارد و بــرای رفــع 

آن بایــد چنــد برابــر زحمــت کشــید.
ــن  ــدن ای ــا خوان ــا ب ــان صرف ــه نظرت  ب
کتــاب، یــا حتــی عملــی کــردن قواعــدی 
ــی  ــان و ادب فارس ــتان زب ــه فرهنگس ک
ــرد،  ــر می گی ــان در نظ ــظ زب ــرای حف ب
ــید؟  ــواه رس ــه دلخ ــه نتیج ــوان ب می ت
ــادی  ــت زی ــار اهمی ــن آث ــدن ای ــه خوان گرچ
ــد  ــد بدانن ــز بای ــع نی ــن مراج ــی همی دارد، ول
ــی  ــی و اصل ــده نهای ــه انتخاب کنن ــه همیش ک
در حــوزه زبــان، جامعــه و مــردم هســتند. مثــا 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، صرفا کلماتی 
را پیشــنهاد می دهــد و بعــد از مدتــی مــردم یــا 
آن را می پذیرنــد یــا نــه. مثــا، مــردم نپذیرفتند 
کــه در گفتــار روزمــره و عــادی خودشــان 
بــه جــای هلی کوپتــر بگوینــد »چرخ بــال«. 
ولــی بعضــی دیگــر از لغــات تصویب شــده 
فرهنگســتان را پذیرفتنــد. بگذاریــد خاطــره ای 
ــم.  ــف کن ــان تعری ــات برایت ــینی کلم از جانش
بــه  زبان هــا  تــرک  دور،  گذشــته های  در 
ــی  ــته خانه«. وقت ــد »خس ــتان می گفتن بیمارس
در ســال 68 بــه تاجیکســتان رفتــم، دیــدم کــه 
ــتفاده  ــته خانه« اس ــه »خس ــم از کلم ــا ه آن ه
ــاره  ــن درب ــا از م ــی آن ج ــا اهال ــد. اتفاق می کنن
زبــان فارســی رایــج در ایــران ســواالت مختلفــی 
از  ایرانی هــا  می پرســیدند کــه چــرا شــما 
می کنیــد،  اســتفاده  »قهوه خانــه«  کلمــه 
از  درحالی کــه در آن مــکان اصــا خبــری 
ــتریان  ــای از مش ــا چ ــا ب ــت و صرف ــوه نیس قه
ــه  ــتند ک ــا نمی دانس ــد؟ آن ه ــی می کنی پذیرای
ــده دوران قاجــار  ــا بازمان ــا ایرانی ه ــه م قهوه خان
ــوان  ــش می ت ــان کم وبی ــی هم چن ــت و حت اس
ــدا  ــز در آن پی ــار فرهنگــی دوران قاجــار را نی ب
ــه  ــردن اصطــاح قهوه خان ــه کار ب کــرد. پــس ب
ــوه ای در  ــچ قه ــر هی ــی اگ ــت، حت ــط نیس غل
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ــد  ــه، بمان ــه مشــتری داده نشــود. البت آن جــا ب
کــه در تاجیکســتان، مکان هایــی وجــود داشــت 
ــه مشــتریان  ــه« کــه در آن ب ــام »چای خان ــا ن ب
ــر  ــات و تغیی ــادن کلم ــد. جاافت ــای می دادن چ
ــت و  ــه خواس ــه ب ــش از هم ــا بی ــای آن ه معن

ــردم بســتگی دارد. ــوم م ــرش عم پذی
ــان را  ــت زب ــروز وضعی ــوع، ام  در مجم
ــنهاد  ــه پیش ــدی ک ــاظ واژگان جدی از لح
مــردم،  پذیــرش  میــزان  و  می شــود 

چطــور ارزیابــی می کنیــد؟
ــرده  ــادی ک ــن ســال ها پیشــرفت زی ــان در ای زب
ــی کــه در  ــن نکتــه را حتــی از تغییرات اســت. ای
ــد.  ــوان دی ــا وجــود دارد، می ت اســم وزارت خانه ه
زمانــی مــا از کلماتــی مثــل »حفظ الصحــه« 
و  می کردیــم  اســتفاده  و...  »نظیمــه«  و 
ــد،  ــه کار می بردن ــات را ب ــن لغ ــه ای ــانی ک کس
انجــام  مهمــی  کار  کــه  می کردنــد  گمــان 
ــوده کــه مــردم  می دهنــد، ولــی واقعیــت ایــن ب
»حفظ الصحــه« را نمی فهمیدنــد. ایــن لغــات 
ــی  ــه فهمیدن ــواد جامع ــر باس ــرای قش ــا ب صرف

ــه« از  ــای »حفظ الصح ــه ج ــروز ب ــا ام ــود. ام ب
عبــارت وزارت بهداشــت اســتفاده می کنیــم کــه 
همــه مــردم در هــر ســطحی کــه باشــند، معنای 
آن  از  به راحتــی  و  می شــوند  متوجــه  را  آن 
ــردم نقــش مهمــی  ــس م ــد. پ اســتفاده می کنن
در مانــدگاری کلمــات دارنــد. همیــن اســت کــه 
برخــی از پیشــنهادات فرهنگســتان زبــان و ادب 

ــد.  ــه نمی رس ــه نتیج ــی ب فارس
البتــه، بــه نظــرم نویســندگان نیــز در ایــن 
مســیر نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد، خصوصــا 
ــو و  ــرای رادی ــه ب ــندگانی ک ــته از نویس آن دس
تلویزیــون می نویســند و بــه نوعــی در رایج شــدن 
ــد.  ــات اثرگذارن ــی کلم ــی بعض ــی فراموش و حت
آن هــا بایــد دقــت کننــد بــرای پیشــرفت زبــان و 
حــذف اشــتباهات رایــج امــروزی در آن، از کلمات 
ــه  ــد ک ــتفاده کنن ــته رفته ای اس ــارات شس و عب
ــن  ــد ای ــزد. در هــر صــورت بای مخاطــب پــس ن
تــاش همگانــی باشــد و تــا حــد ممکــن از دامن 
زدن بــه اشــتباهات و رواج بیشــتر غلط هــای 

 .ــرد ــری ک ــح جلوگی مصطل
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ه عالمه طباطبا�ی در گفت وگو �ب رسآمد  ن یده جا�ی گز �ب

مهندس نخبه، یا راهی خواهد ساخت 
یا راهی خواهد یافت

 مستانه تابش 
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دکتر علی اکبر رمضانیانپور در سال 54 از 
دانشگاه فنی تهران فارغ التحصیل شد و برای 
تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه لیدز 
انگلستان رفت تا روی خاك های مختلف 
تحقیق کند، اما در همان زمان جرقه یک 
ایده جدید در ذهن او زده شد؛ جرقه ای 
که فعالیت او را در سال های بعد به سمت 
تکنولوژی بتن، دوام بتن، ترمیم سازه های 
بتنی، ارزیابی سازه های بتنی، سیستم های 
نگه داری سازه های بتنی، بتن های خاص، 
بتن های سدسازی، کاربرد مواد در بتن، 
بتن های توانمند و فوق توانمند و... سوق داد. 
تا امروز 94 کتاب و 518 مقاله کنفرانسی و 
ژورنالی از این استاد برجسته ایرانی منتشر 
و 21 اختراع به نام او ثبت شده است. در 
ادامه خالصه ای از گفت وگوی ما را با این 
برنده جایزه عالمه طباطبایی می خوانید.

  آقــای دکتــر! شــما یــک مهنــدس نخبه 
را چطــور تعریــف می کنیــد؟

همان طــور کــه از ایــن کلمــه برمی آیــد، مهنــدس 
کســی اســت کــه یــا راهــی خواهــد ســاخت یــا 
راهــی پیــدا خواهــد کــرد. یعنــی اگــر مشــکل یــا 
مســئله ای وجــود داشــته باشــد، یــک مهنــدس 
ــد و  ــر می کن ــئله فک ــا مس ــکل ی ــن مش ــه ای ب
بــا آموزش هــای مهندســی کــه دیــده، آن را 
ــد و  ــل می زن ــه عم ــت ب ــا دس ــد. ی ــل می کن ح
طرحــی را پیــاده می کنــد و اثــری از خــودش بــه 
جــا می گــذارد. به خصــوص در رشــته مهندســی 
عمــران، مــا بایــد روی زمیــن و حتــی زیــر زمیــن 
یــا داخــل دریا اثــری از مهندســی عمــران ببینیم 
کــه ایــن اثــر هــم بایــد در حــوزه خدمت دهــی به 
جامعــه و مــردم باشــد؛ در وهلــه اول مــردم جامعه 
خودمــان و بعــد هــم مــردم جهــان. بنابرایــن مــن 
معتقــدم کــه فقــط خوانــدن درس های مهندســی 
کافــی نیســت. یک نخبه مهندســی کســی اســت 
ــا هــم  ــه عمدت ــا ک ــن آموخته ه ــد از ای ــه بتوان ک
فــن و تکنیــک و تکنولــوژی اســت، اســتفاده کند 

ــاق  ــن اتف ــاال ای ــد. ح ــازی کن ــا را پیاده س و آن ه
می توانــد بــا قــرار گرفتــن او در کنــار مهندســان 
ــه خــودش  ــا این ک ــد ی ــه بیفت باســابقه و پرتجرب
ــک  ــد ی ــک در ح ــد کوچ ــر چن ــد کاری ه بتوان
پــروژه آزمایشــگاهی انجــام دهــد و یک ســازندگی 
کوچــک از خــودش بــه جــای بگــذارد. یــا وقتــی 
مســئله ای در جامعــه وجــود دارد، مثا یــک پروژه 
عمرانــی کــه حتــی خیلــی هــم بــزرگ نیســت و 
مثــا در اشــل یک دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
قــرار می گیــرد، امــا ایــن فــرد بتوانــد فکــر کنــد و 
ایــن مشــکل را تــا حــدی حــل کنــد یــا در پیــاده 
کــردن چنیــن طرحــی مشــارکت داشــته باشــد. 
ــوم  ــل عل ــر مث ــته های دیگ ــاید در رش ــاال ش ح
ــته  ــازی نداش ــه پیاده س ــازی ب ــی نی ــه، خیل پای
باشــیم و فقــط مباحــث تئوریــک و نظریه پــردازی 
مهــم باشــد. ولــی در رشــته های مهندســی 
ــازی  ــه نی ــن هم ــا ای ــران، ب ــته عم ــژه رش به وی
ــر دارد،  ــر نظ ــاز از ه ــه ساخت وس ــه ب ــه جامع ک
اگــر مهندســی نتوانــد اثــری از خــودش بــه جــای 
بگــذارد و آن درس و تکنیکــی را کــه آموختــه، بــه 
صــورت بهینــه بــه کار ببــرد، مــن فکــر نمی کنــم 
بتوانیــم او را نخبــه بنامیــم. حــاال هر تعــداد مقاله 

علمــی هــم کــه می خواهــد داشــته باشــد.
 دانشــگاه های مــا امــروز ظرفیــت تربیــت 

چنیــن نیرویــی را دارند؟  
ایــن  بــه  کمــی  می کنــم  احســاس  مــن 
سمت وســو رفتیــم، ولــی قطعــا وضعیــت مطلوب 
نیســت و هنــوز بــا شــرایط ایــده آل فاصلــه 
داریــم. خــود مــا هــم کــه تحصیــل می کردیــم، 
دانشــگاه  ســطح  در  را  دروســی  یک ســری 
می آموختیــم کــه خیلــی هــم فکــر نمی کردیــم 
ــک کارگاه  ــا را در ی ــن درس ه ــده ای ــد در آین بای
ــای  ــا در بحث ه ــروژه مشــاوره ای ی ــک پ ــا در ی ی
طراحــی و... پیــاده کنیــم. بنابرایــن درس هــا کمی 
پیشــرفته تر از دوران دبیرســتان فــرا گرفتــه 
ــتادان  ــد اس ــه بای ــه ای ک ــی آن مای ــد، ول می ش
می گذاشــتند بــرای این کــه مــا را کمــی از درس 
تئوریــک بــه ســمت پیــاده کــردن ایــن درس ها و 
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تکنولوژی هــا ببرنــد، وجــود نداشــت. ایــن مســئله 
ــن  ــم ای ــم ه ــروز نیســت و از قدی ــه ام ــوط ب مرب
مشــکل وجــود داشــت. حتــی االن کمــی شــرایط 
بهتــر شــده اســت، ولــی احســاس می کنــم هنــوز 

ــم. ــه داری ــوب فاصل ــا آن نقطــه مطل ب
ــا  ــی قطع ــن نیروی ــب چنی ــرای ترتی  ب
الزم اســت کــه اســتادان مــا هــم در ایــن 

ــند. ــر باش ــه صاحب نظ زمین
بلــه، اســتادانی می تواننــد ایــن روش هــا را تدریس 
ــر آتــش داشــته  کننــد کــه خودشــان دســتی ب
باشــند. درحقیقــت در پروژه هــای کشــور دخیــل 
ــه  ــازی گرفت ــاال از ساختمان س ــند، ح ــوده باش ب
ــکله ها و  ــداث اس ــازی و اح ــازی و راه س ــا سدس ت
ــال  ــون به هرح ــا و... چ ــیلوها و پل ه ــادر و س بن
ایــن رشــته خیلــی گســترده اســت. اســتادی کــه 
می خواهــد چنیــن آموزشــی بــه دانشــجو بدهــد، 
خــودش بایــد ایــن پروژه هــا را از نزدیــک لمــس 
کــرده و مســائلی را حــل کــرده باشــد. اگــر ایــن 
اتفــاق افتــاده باشــد و اســتاد مــا خــودش دســتی 
ــد،  ــته باش ــی داش ــای عمران ــش پروژه ه ــر آت ب
ــس  ــی را تدری ــر کاس مطلب ــر س ــت اگ آن وق
می کنــد، می توانــد از همــان پــروژه ای کــه 
خــودش کار کــرده، مثــال بزنــد تــا دانشــجو بــه 
صــورت عینــی ببینــد کــه ایــن درســی کــه امروز 
ــه دردش  ــرد، در چنیــن مشــکاتی ب ــاد می گی ی
ــردا در  ــجو ف ــن دانش ــود ای ــر خ ــورد و اگ می خ
صنعــت بــا ایــن مشــکل مواجــه شــد، می توانــد 
بــه ایــن ترتیــب راه حــل مشــکلش را پیــدا کنــد. 
مــن احســاس می کنــم اســاتید مــا بایــد هــر چــه 
ــرد  ــوژی و کارب ــم را در خدمــت تکنول بیشــتر عل
ــه  ــاده کننــد، ن ــم را در صنعــت پی ــد و عل بگذارن
ــری از  ــند و خب ــته باش ــگاه نشس ــط در دانش فق
پروژه هــا و مســائل و مشــکات صنعــت نداشــته 
ــم  ــوخی را می کردی ــن ش ــی ای ــا گاه ــند. م باش
ــه دانشــجویان عمــران درس  کــه فــان اســتاد ب
ــال  ــه ح ــا ب ــا خــودش ت ــد، ام ــن را می ده راه آه
ــث  ــی باع ــن اتفاق ــت! چنی ــده اس ــل را ندی ری
ضعــف اســت. اســتادی کــه درس سدســازی 

ــد،  ــران می ده ــی عم ــجوی مهندس ــه دانش را ب
ــه ســاخته می شــود،  ــد کــه ســد چگون اگــر ندان
ــد،  ــل کن ــد دانشــش را به درســتی منتق نمی توان
ــث  ــری مباح ــاب یک س ــط از روی کت ــه فق بلک
تئوریــک را بــه دانشــجو آمــوزش می دهــد و 
ــوان  ــا به عن تمــام. مــن فکــر می کنــم وظیفــه م
اســتاد دانشــگاه خیلــی ســنگین اســت. در وهلــه 
ــم و  ــمت بروی ــن س ــه ای ــد ب ــا بای ــود م اول خ
دنبــال حــل مســائلی باشــیم کــه در کشــورمان 
ــر کاس  ــا را س ــن تجربه ه ــد ای ــود دارد و بع وج
بــه دانشــجویانمان منتقــل کنیــم تا فکر دانشــجو 
ــده و وارد  ــل ش ــی فارغ التحصی ــود و وقت ــاز ش ب
فضــای کار در ایــن رشــته شــد و بــا ایــن مســائل 
درگیــری پیــدا کــرد، قــدرت فکــر کــردن و حــل 
ــاق در  ــن اتف ــد. ای ــته باش ــا را داش ــردن آن ه ک
کشــورهای خارجــی مثــا در آلمــان واقعــا افتــاده 
اســت و تمــام درس هایی کــه در دوران تحصیات 
کارهــای  بیشــتر  می شــود،  داده  دانشــگاهی 
ــاندویچی  ــه س ــت و جنب ــردی اس ــی و کارب عمل
دارد. بنابرایــن مهندســی کــه از دانشــگاه بیــرون 
ــاال  ــت. ح ــلط اس ــه کارش مس ــا ب ــد، واقع می آی
چــه بخواهــد در بخــش مشــاوره کار کنــد، چــه 
بخــش پیمــان کاری، می توانــد بر اســاس نــوآوری 
و خاقیــت پیــش بــرود. امــا اگــر شــما یک ســری 
ــک را در چهــار ســال دانشــگاه  درس هــای تئوری
یــاد بگیــری ولــی بــا کار بیگانه باشــی، وقتــی وارد 
ــوی و  ــرق می ش ــا غ ــوی، در آن دری ــت ش صنع
ــرای گفتــن داشــته  ــی ب ــی حرف ــی نمی توان خیل

باشــی.
ــم  ــجویان ه ــاتید و دانش ــی از اس   خیل
ایــن روزهــا تنهــا بــه فکــر مقاله نویســی 
هســتند. درواقــع بــه نظــر می رســد کــه 
ــه روی  ــای این ک ــه ج ــا ب ــن روزه ــا ای م
کیفیــت ایــن مقاله هــا و کاربردشــان 
ــاال بــردن تعــداد  تمرکــز کنیــم، دنبــال ب

ــتیم. ــا هس مقاله ه
ــکار  ــن اف ــه ای ــش ک ــال پی ــان 20،30 س از هم
مطــرح شــد، خیلــی موافــق ایــن رویکــرد 
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ــه  ــم ک ــی بودی ــان در جای ــا در آن زم ــودم. م نب
حتــی کارهایمــان در ســطح کشــور هــم نمــودی 
نداشــت و در ســطح بین المللــی هــم کــه اصــًا 
ــدرت  ــود کــه ق ــد نب ــن ب ــده نمی شــد. بنابرای دی
نــگارش داشــته باشــیم و نتایــج کارهایمــان 
ــا  ــم ی ــر کنی ــه منتش ــاب و مقال ــرم کت ــه ف را ب
در کنفرانس هــای بین المللــی و ملــی نتایــج 
کارمــان را مطــرح کنیــم. ولــی متاســفانه خیلــی 
ــه  ــم ب ــط رفتی ــم و فق ــا دادی ــه به ــت مقال باب
ــه و ISI و ... و اســمش را هــم  ســمت تولیــد مقال
تولیــد علــم گذاشــتیم. امــا بــه نظــرم ایــن رونــد 
ــود،  ــوب نمی ش ــم محس ــد عل ــم تولی ــی ه خیل
چــون علــم وجــود دارد و مــا می رویــم و بخشــی 
ــه  ــورت مقال ــه ص ــکافیم و آن را ب از آن را می ش
درمی آوریــم. و البتــه جــای تاســف دارد کــه 
ــم. در  ــاالت رفتی ــن مق ــرد ای ــراغ کارب ــر س کمت
همــان زمــان هــم مــا می دیدیــم کشــورهایی کــه 
خیلی پیشــرفت کردنــد، از جملــه آمریــکا، کانادا، 
آلمــان و... خیلــی دنبــال مقالــه و ISI نیســتند. در 
ــکلی در  ــه مش ــم ک ــا می بینی ــورها م ــن کش ای
ــئله  ــن مس ــد ای ــود و بع ــرح می ش ــت مط صنع
ــری  ــجویان دوره دکت ــگاه ها و دانش ــن دانش را بی
تقســیم می کننــد و دانشــجویان موظــف هســتند 
کــه فقــط روی آن کار کننــد و بابــت ایــن کار پول 
ــا  ــد. مســئله حــل می شــود و قطع هــم می گیرن
ــا  ــد. ام ــروژه درمی آی ــن پ ــم از دل ای ــه ای ه مقال
ــن کار انجــام  ــا ای ــه حتم ــن نیســت ک هــدف ای
ــه ای نوشــته شــود.  ــر اســاس آن مقال ــا ب شــود ت
بلکــه هــدف حــل مســئله اســت تــا آن ســازمان 
یــا ارگان یــا دولــت، ببینــد کــه فــان مســئله یــا 
مشــکلی کــه در صنعــت وجــود داشــته، توســط 
دانشــگاه حــل شــده و بــرای پیشــرفت و عمــران 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــردم م ــی م ــی زندگ و راحت
ــع در کشــورهای پیشــرفته  ــه اســت. درواق گرفت
داده می شــود،  بهــا  کار  از  بخــش  ایــن  بــه 
ــرده و آن را  ــرون ب ــم را بی ــما عل ــه ش ــه این ک ب
ــردی کــرده باشــید. اگرچــه وقتــی کــه کار  کارب
ــال از دل آن  ــود، به هرح ــام می ش ــدی انج جدی

ــا متاســفانه  ــی م ــد. ول ــرون می آی ــه هــم بی مقال
ــر از  ــه و ISI و مهم ت ــان را روی مقال ــه هدفم هم
ایــن، روی کمیــت مقاله هــا گذاشــتیم و گفتیــم 
هــر کــس کــه این قــدر مقالــه منتشــر کــرد، ایــن 
مقــدار پــول بگیــرد، ارتقــا پیــدا کنــد! متاســفانه 
ــت و  ــن رف ــب از بی ــن ترتی ــه ای ــادی ب ــول زی پ
حیــف شــد. امــا بــه ایــن فکــر نکردیــم کــه فردی 
ــی اش  ــد توانای ــا شــود، بای ــن عرصه ه ــه وارد ای ک
ــام  ــت انج ــرد و درس ــد و کار را بب ــته باش را داش
دهــد. قطعــا اگــر شــرایط این گونــه باشــد، از کنار 
همیــن کار مقالــه یــا مقاله هایــی بیــرون می آیــد. 
از طــرف دیگــر مــا همــه چیــز از ارتقــا گرفتــه تــا 
اســتخدام را بــه مقالــه وابســته کردیــم. متاســفانه 
در ایــن شــرایط کار یــک عــده هــم فقــط محدود 
ــم  ــه نوشــتن شــد. یعنــی دیدی ــه همیــن مقال ب
کــه فــرد خیلــی آشــنا بــه مســائل جنبــی رشــته 
خــودش نیســت، ولــی در یــک جهــت کوتاهــی 
ــد.  ــد می کن ــه تولی ــط مقال ــده و فق ــز ش متمرک
ــه  ــا 15 مقال ــا 10 ی ــرد ٧ ی ــن ف ــاید ای ــاال ش ح
ــه  ــم ک ــت می بینی ــی درنهای ــد، ول ــم بنویس ه
ــود  ــم نم ــا ه ــن مقاله ه ــه از ای ــک نمون ــی ی حت
کوچکــی در بیــرون پیــدا نمی کننــد. درحالی کــه 
ــوش و  ــن ه ــا ای ــا ب ــان م ــی در جوان ــن توانای ای
ــد در  ــه بتوانن ــت ک ــد، هس ــه دارن ــتعدادی ک اس
مرزهــای دانــش دنیــا کار کننــد و متریــال جدیــد 
و تکنولــوژی جدیــد بــه وجــود بیاورنــد. بنابرایــن 
بــه نظــر مــن یــک گــروه بایــد در این مســیر قدم 
بردارنــد و گــروه دیگــر کــه گــروه بزرگ تــری هــم 
ــردی کــردن کارهــای  ــد جهــت کارب هســت، بای
علمــی قــدم بردارنــد تــا یــک مســئله یــا مشــکل 
ــن  ــم همی ــا ه ــای دنی ــه ج ــد. هم ــل کنن را ح
ــجویی در  ــه دانش ــدم ک ــی دی ــن حت ــت. م اس
مقطــع دکتــرا از بهتریــن دانشــگاه های دنیــا 
فارغ التحصیــل می شــود و مقالــه هــم نــدارد، امــا 
ــش  ــد و برای ــه او نمی گیرن ــم ب ــرادی ه ــچ ای هی
ارزش هــم قائــل هســتند و کار خــوب بــا حقــوق 
ــن از  ــد. م ــنهاد می کنن ــه او پیش ــم ب ــوب ه خ
ابتــدا هــم مخالــف رونــد فعلــی بــودم. البتــه مــا 
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چون در دانشــگاه هســتیم و دانشــجوی دکتری و 
کارشناســی ارشــد داریــم و آن هــا به هرحــال بایــد 
بــرای فارغ التحصیلی شــان مقالــه ای هــم منتشــر 
کننــد، بایــد ایــن کار را بکنیــم. ولی فقــط فکرمان 
ایــن نباشــد کــه فــان دانشــجو را بگیریــم، چــون 
از کاری کــه انجــام می دهــد، می توانیــم چنــد تــا 
مقالــه بیــرون بیاوریــم! مــا اگــر بــه جــای این کــه 
ــد  ــن کار می توان ــا ای ــه آی ــن باشــیم ک ــال ای دنب
ــل  ــور ح ــت کش ــکات صنع ــکلی را از مش مش
ــه تعــداد مقاله هایــی کــه ممکــن  کنــد، فقــط ب
اســت از یــک پــروژه بیــرون بیایــد فکــر کنیــم، 

رفته ایــم. بی راهــه 
ــان  ــاط می  سال هاســت کــه همــه از ارتب
ــد و  ــت می کنن ــت صحب ــگاه و صنع دانش
هــر دو طــرف می گوینــد کــه ایــن ارتبــاط 
الزم اســت و از آن اســتقبال می کننــد، 
ــن  ــه چنی ــم ک ــرف می بینی ــی از آن ط ول
ــکل  ــتی ش ــت به درس ــی هیچ وق ارتباط
ــکال کار  ــما اش ــر ش ــه نظ ــرد. ب نمی گی
ــاط  ــده ارتب ــه گم ش ــت؟ حلق در کجاس

صنعــت و دانشــگاه چیســت؟  
در ایــن زمینــه هــم دانشــگاه ضعــف دارد و هــم 
صنعــت. در مــورد دانشــگاه، خــب همان طــور کــه 
اشــاره کــردم، بعضی هــا فقــط روی همیــن بحــث 
مقــاالت و ISI متمرکــز شــده اند. البتــه ایــن را هــم 
بگویــم کــه در ابتــدا ایــن تصــور وجود داشــت که 
دانشــگاه فقــط محلــی بــرای آمــوزش اســت، ولی 
بعــد بــه جایــی رســیدیم کــه دیدیــم می توانیــم 
ــم.  ــام دهی ــم انج ــی ه ــگاه کار پژوهش در دانش
ولــی ایــن پروژه هــای پژوهشــی خیلــی هدفمنــد 
نبــود و در راســتای حــل مشــکل صنعــت نبــود. 
حــاال امــروز بــه جایــی رســیدیم کــه می گوینــد 
دانشــگاه بایــد کارآفریــن باشــد و خاقیــت ایجــاد 
کنــد و دانشــجو کــه بیــرون مــی رود، بایــد بتوانــد 
کاری را ایجــاد کنــد. ولــی مــن احســاس می کنــم 
ــا آموزش محــور  ــم دانشــگاه های م ــوز ه ــه هن ک
ــاالی 90 درصــد دانشــگاه های  هســتند. یعنــی ب
ــی هســتند و در  ــک دبیرســتان عال ــط ی ــا، فق م

ــه  ــب کمــی پیشــرفته تر ب ــن دانشــگاه ها مطال ای
ــتادان  ــی از اس ــود. خیل ــم می ش ــجو تعلی دانش
هــم مثــل بنــده هســتند کــه فقــط در دانشــگاه 
حضــور دارنــد و خیلــی بــا صنعــت ارتبــاط ندارند 
ــذرد  ــه می گ ــرف چ ــه در آن ط ــد ک و نمی دانن
ــی رود  ــه کار م ــوادی ب ــا و م ــه تکنولوژی ه و چ
بــا خودشــان فکــر  یــا  تولیــد می شــود،  و 
ــواد و  ــه م ــود در زمین ــا می ش ــه آی ــد ک نمی کنن
ــود  ــه وج ــی ب ــد نوآوری های ــای جدی تکنولوژی ه
ــه. پــس ایــن ضعــف دانشــگاه های مــا  ــا ن آورد ی
و دانشــگاهیانمان اســت، امــا هســتند اســاتیدی 
در دانشــگاه کــه دســتی بــر آتــش صنعــت دارنــد 
ــا  ــازمانی ی ــت س ــن اس ــان ممک ــی خودش و حت
ــازندگی  ــرده باشــند و س شــرکتی را تاســیس ک
ــم  ــان را ه ــند و دانشجویانش ــرده باش ــاد ک ایج
بــه ایــن ســمت می برنــد. درســت مثــل حالتــی 
کــه در دانشــگاه های آلمــان وجــود دارد و اســتاد 
اجــازه دارد کــه در کنــار تدریــس، شــرکتی هــم 
ــه  ــد. البت ــیس کن ــودش تاس ــه کاری خ در زمین
ایــن مســئله در آلمــان انحصــاری اســت و  شــاید 
در کشــورهای دیگــر، در ایــن حــد دیــده نشــود. 
ــه  ــد ب ــازه بای ــن اج ــد ای ــر می آی ــه نظ ــی ب ول
اســتاد داده شــود تــا بتوانــد بــا صنعــت مخلــوط 
شــود و بــرود و مشــکات را ببینــد و درک کنــد 
و ایــن مشــکات را به عنــوان ســوژه بــه دانشــگاه 
بیــاورد. پــس ایــن ضعــف را مــا کــه دانشــگاهی 
هســتیم، بایــد در خودمــان جســت وجو کنیــم و 
بــه هــر شــکلی کــه شــده، بــه ایــن ســمت برویم 
کــه بــه صنعــت نزدیــک شــویم. اگرچــه بعضــی 
ــت،  ــا صنع ــه اص ــد ک ــم می گوین ــاتید ه از اس
اهالــی دانشــگاه را تحویــل نمی گیــرد و صنعتمان 
ــد  ــه می خواهن ــت و هم ــاژ اس ــه مونت ــدود ب مح
فقــط بــه واردات بپردازنــد و... به هرحــال مباحــث 
این چنینــی هــم مطــرح می شــود و ممکــن 
اســت بخش هــای زیــادی از آن هــم درســت 
باشــد، امــا این کــه مــن بنشــینم و بگویــم 
چــون آن طــرف ســراغ مــن نمی آیــد، مــن 
هــم نبایــد بــروم، درســت نیســت. اگــر صنعــت 
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ــمت  ــه س ــد ب ــن بای ــد، م ــن نمی آی ــراغ م س
ــکات را  ــد مش ــتاد بای ــِن اس ــروم. م ــت ب صنع
بشناســم و بــا خــودم فکــر کنــم کــه این مشــکل 
ــردم  ــت م ــت و دارد وق ــی اس ــئله مل ــک مس ی
ــروم و  ــد ب ــن بای ــس م ــرد و... پ ــه را می گی جامع
مشــارکت داشــته باشــم. از طــرف دیگــر صنعــت 
مــا تــا حــدی صنعــت مونتــاژی بــوده کــه همــه 
عاقه منــد بــه وارد کــردن بودنــد و فکــر نکردنــد 
کــه چطــور می شــود بــا اســتفاده از دانشــگاهیان 
خــاق مشــکل را مدیریــت کــرد. بنابرایــن 
کســانی هــم کــه در صنعــت فعــال هســتند، بــا 
همــان تفکــرات قدیمی شــان جلــو می رونــد 
کــه فعــا تکنولــوژی را وارد کنیــم تــا بعــد چــه 
ــه ایــن مســئله هــم  ــد. متاســفانه ب پیــش می آی
ــم  ــا ه ــا م ــل چینی ه ــه مث ــم ک ــه نکردی توج
ــم  ــارج بگیری ــوژی را از خ ــن تکنول ــم ای می توانی
و در کنــارش آمــوزش بــرای دانشــجویانمان 
بگذاریــم و تربیتشــان بکنیــم تــا ســه چهار ســال 
بعــد بتواننــد به هرحــال این تکنولــوژی را بســازند. 
متاســفانه چنیــن روحیــه ای در صنعت گــران 
مــا وجــود نــدارد. شــاید هــم علتــش ایــن اســت 
ــه دانشــگاه داده شــده،  کــه گاهــی پروژه هایــی ب
امــا بعــد از گذشــت چنــد ســال دانشــگاه جــواب 
مناســبی برایــش پیــدا نکــرده، راه حــل مناســبی 
ارائــه نــداده و درنتیجــه صنعت گــر ناامیــد شــده 
اســت. هنــوز هــم احســاس می کنــم کــه ارتبــاط 
بیــن دانشــگاه و صنعــت فقــط یــک اتــاق اســت 
کــه این جــا در دانشــگاه و آن طــرف در صنعــت 
ــا در خــارج  ــه م ــزی ک ــی آن چی وجــود دارد، ول
می بینیــم، ایــن اســت کــه به خصــوص در مقطــع 
تحصیــات عالــی، دیگــر ارتبــاط میــان صنعــت و 
دانشــگاه معنــی نــدارد. بلکه صنعــت در دانشــگاه 
اســت و دانشــگاه در صنعــت اســت. مــن خــارج 
ــه  ــودم ک ــی ب ــرای پروژه های ــاهد اج ــران ش از ای
دانشــجوهای  توســط  بعضی هایشــان  حتــی 
ایرانــی انجــام شــده اســت. در ایــن پروژه هــا مثــا 
ــی رود و  ــیمان م ــه س ــک کارخان ــه ی ــجو ب دانش
متریــال جدیــدی را تولیــد می کنــد و صنعت گــر 

ــن دانشــجوی دکتــری اعتمــاد می کنــد و  ــه ای ب
اســتادش در دانشــگاه هــم در کنارش حضــور دارد 
ــروژه ای  ــن پ ــه چنی ــد. نتیج ــش می کن و حمایت
ــر  ــرد اســت. صنعت گ ــرد - ب ــرد - ب ــا ب اصطاح
ــد  ــدی تولی ــد، چــون محصــول جدی ــرد می کن ب
می شــود. شــاید خیلــی از مســائل محیط زیســتی 
و انــرژی در کنــار ایــن تولیــد حــل شــود. اســتاد 
بــرد می کنــد، چــون مبلــغ قابــل ماحظــه ای بــه 
او تعلــق می گیــرد کــه بــه دانشــجو بدهــد و ابــزار 
و تجهیــزات جدیــد بخــرد و ایــن مســیر را ادامــه 
ــم به هرحــال  ــق دانشــگاه ه ــن طری ــد و از ای ده
ارتقــا پیــدا می کنــد و متحــول می شــود. از 
طــرف دیگــر کشــور بــرد می کنــد، چــون 
اســتاندارد جدیــدی تعریــف و محصــول جدیــدی 
تولیــد می شــود کــه حتــی می تــوان آن را صــادر 
کــرد. مــن واقعــا در خــارج از ایــران جدایــی میــان 
صنعــت و دانشــگاه نمی بینــم، امــا مســئله مهمی 
کــه آن جــا وجــود دارد، ایــن اســت کــه صاحبــان 
ــان را  ــه مشکاتش ــتند ک ــانی هس ــت کس صنع
می شناســند و بــاور دارنــد کــه می تواننــد توســط 
ــن  ــه ای ــد. درنتیج ــل کنن دانشــگاهی ها آن را ح
ارتبــاط خیلــی نزدیــک را برقــرار می کننــد. البتــه 
در حــال حاضــر توجــه بیشــتری بــه شــرکت های 
دانش بنیــان در کشــور می شــود و ایــن شــرکت ها 
بــه مــرور قــادر خواهنــد بود مشــکات صنعــت را 
حــل کننــد. امــا باید کمکشــان کنیــم، چــون اول 
ــن  ــک ای ــورم از کم ــه منظ ــت. البت ــان اس کارش
نیســت کــه پولــی بــه ایــن شــرکت ها داده شــود، 
بلکــه بایــد آن هــا را بــه صنعــت نزدیــک کنیــم. 
مســئله مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در خــارج از 
ایــران وقتــی صنعت گــر مشــکل و مســئله اش را 
ــا  ــک ی ــی از ی ــی آورد و گروه های ــگاه م ــه دانش ب
ــروژه  ــن پ ــه کار روی ای ــد دانشــگاه شــروع ب چن
می کننــد، افــرادی هــم به عنــوان ناظــر انتخــاب 
می شــوند کــه کامــا مســلط بــه موضوع هســتند 
و رصــد می کننــد کــه چــه کاری در حــال انجــام 
اســت و هــر جــا مشــکلی وجــود داشــته باشــد، به 
ــد.  ــا وســط کار نمان دانشــجو کمــک می کننــد ت
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ــروژه ای  ــت پ ــت صنع ــن اس ــران ممک ــا در ای ام
ــری  ــی پی گی ــی خیل ــد، ول ــگاه بده ــه دانش را ب
نمی کنــد یــا کارشناســی را نــدارد کــه مســائل را 
بــه صــورت دقیــق کنتــرل کننــد و ایــن مشــکل 
باعــث می شــود خیلــی از ایــن پروژه هــا بــه 

شکســت بینجامــد.
ــتان  ــه در انگلس ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــاندید و  ــان رس ــه پای ــری را ب دوره دکت
ــس  ــو تدری ــاوا و تورنت ــگاه اوت در دانش
ــان  ــای می ــن تفاوت ه ــد، مهم تری کردی
دانشــگاه های  و  مــا  دانشــگاه های 
خارجــی را در چــه می دانیــد؟ بــه نظرتــان 
چــه عاملــی باعــث می شــود دانشــجویان، 
ــتاق  ــی، مش ــته های فن ــوص در رش به خص

ــند؟ ــور باش ــارج از کش ــل در خ تحصی
ــاوا  ــگاه اوت ــانس در دانش ــع لیس ــده در مقط بن
تدریــس  تورنتــو  دانشــگاه  در  آن  از  بعــد  و 
می کــردم و وقتــی شــرایط دانشــگاه و دانشــجوها 
ــان  ــوب خودم ــی خ ــگاه های مهندس ــا دانش را ب
ــزی  ــچ چی ــه هی ــم ک ــم، می بین مقایســه می کن
ــوزش در  ــی در آم ــم و حت ــا نداری ــر از آن ه کمت
ــگاه های  ــی از دانش ــر از خیل ــانس بهت دوره لیس
ایــن  هــم  مصداقــش  هســتیم.  خارجــی 
ــی  ــا، حت ــجوهای م ــی از دانش ــه خیل ــت ک اس
ــد  ــی می توانن دانشــجوهای متوســطمان، به راحت
ــا  ــد. ام ــرش بگیرن ــی پذی ــگاه های خارج از دانش
ــداد  ــه تع ــت. البت ــانس اس ــطح لیس ــن در س ای
دانشــجوهایی هــم کــه داریــم تربیــت می کنیــم، 
ــی  ــه خیل ــن زمین ــت و در ای ــاد اس ــی زی خیل
ــدر  ــم چق ــا نمی دانی ــتیم و واقع ــه هس بی برنام
نیــاز داریــم. مــا در فرهنگســتان ایــن مســئله را 
ــازمان های  ــم س ــه ببینی ــم ک ــی می کردی بررس
مختلــف در آینــده چقــدر بــه مهنــدس عمــران 
نیــاز دارنــد و بــه اعــداد عجیبــی رســیدیم. مثــا 
امــروز 300 هــزار مهنــدس در دانشــگاه ها تربیــت 
ــم و اصــا  ــاز نداری ــدر نی ــا این ق ــه م می شــود ک
ــده  ــه ســومین کشــور تولیدکنن ــم ک ــاز نداری نی
ــداد  ــن تع ــا ای ــیم! قطع ــا باش ــدس در دنی مهن

زیــاد دانشــجو و فارغ التحصیــل رشــته مهندســی 
ــرای دوره  ــال ب ــا به هرح ــت. ام ــده اس لطمه زنن
لیســانس اشــاره کــردم کــه در مقایســه بــا 
بهتریــن دانشــگاه ها ازجملــه تورنتــو، مــا از نظــر 
کیفیــت و آمــوزش مشــکلی نداریــم، امــا در فــوق 
لیســانس و به ویــژه دکتــری شــرایط کامــا 
ــه  ــا ب ــا در بعضــی زمینه ه ــاوت اســت. آن ه متف
واســطه همیــن پروژه هایــی کــه اشــاره کــردم و 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، امکانــات خوبی فراهم 
کردنــد کــه در ایــران شــاید وجود نداشــته باشــد. 
بنابرایــن وقتــی دانشــجو وارد چنیــن دانشــگاهی 
ــوص  ــدارد، به خص ــه ای ن ــچ دغدغ ــود، هی می ش
ــزات و  ــه تجهی ــاز ب ــه نی ــا ک ــه کاری م در زمین
ــز  ــه چی ــه هم ــم ک ــگاه و... دارد، می بینی آزمایش
بــرای دانشــجو فراهــم اســت. نمی گویــم این جــا 
ــات کمــی داریــم، چــون حتــی در بعضــی  امکان
جاهــا مــا دســتگاه های زیــادی هــم داریــم، امــا 
ــر  ــا یکــی فک ــد، ی ــک گوشــه خــاک می خورن ی
می کنــد کــه دســتگاه متعلــق بــه خــودش 
ــد!  ــتفاده کن ــد اس ــری نبای ــس دیگ ــت و ک اس
ــده  ــی دی ــگاه های خارج ــه در دانش ــن روحی ای
ــاز اســت  ــی ب ــز خیل نمی شــود، بلکــه همــه چی
و همــه می تواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده 
کننــد. مــا این جــا بــرای یــک کار آزمایشــگاهی 
ســاده حتــی اگــر قــرار باشــد در همیــن دانشــگاه 
ــرف  ــادی ص ــت زی ــد وق ــود، بای ــام ش ــم انج ه
ــم  ــه این کــه بخواهی ــم، حــاال چــه برســد ب کنی
ایــن آزمایــش را بیــرون دانشــگاه انجــام دهیــم. 
طبیعــی اســت کــه این هــا بــه کار لطمــه 
ــم  ــجو ه ــد. دانش ــد می کن ــد و کار را کن می زن
ــر  ــی ه ــگاه خارج ــک دانش ــه در ی ــد ک می بین
نــوع امکاناتــی در اختیــارش اســت و ماهانــه پولی 
ــه او می دهنــد، درس  هــم بابــت کار پژوهشــی ب
هــم کــه می خوانــد و در ســطح باالیــی زندگــی 
می کنــد و مــدرک می گیــرد، پــس بــرای رفتــن 
ــن از  ــرای رفت ــزه ب ــن انگی ــود. ای ــتاق می ش مش
ایــران حتــی بــه دانشــجوهای ســال دوم و ســوم 
لیســانس هــم رســیده و مــا می بینیــم کــه 
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دانشــجوها از ایــن زمــان دنبــال گرفتــن پذیــرش 
از دانشــگاه های خارجــی هســتند. مــن معمــوال 
بــه دانشــجویان در ایــن مقطــع می گویــم کــه در 
دوره لیســانس و فــوق لیســانس تفــاوت عمــده ای 
ــا و دانشــگاه های خارجــی  ــن دانشــگاه های م بی
وجــود نــدارد. چــون به هرحــال دوره فــوق 
لیســانس در خــارج از ایــران هم دو ســال فشــرده 
اســت. امــا دوره دکتــری کامــا متفــاوت اســت. 
ــرا  ــرای دکت ــد ب ــجویی بخواه ــر دانش ــاال اگ ح
ــرود، مــن تشــویقش هــم می کنــم، چــون مــا  ب
بعــد از 30، 40 ســال زحمــت ممکــن اســت در 
ــا  ــم، دو ت ــم کار کنی ــه می خواهی ــه ای ک زمین
دســتگاه نتوانیــم فراهــم کنیــم. امکاناتــی کــه در 
دانشــگاه های خارجــی بــرای دانشــجویان مقطــع 
دکتــرا هســت، ممکــن اســت در هیچ دانشــگاهی 
ــا،  ــه این ه ــود هم ــا وج ــا ب ــد. ام ــران نباش در ای
همیشــه توصیــه می کنــم دانشــجوها برونــد 
ــای  ــا دنی ــد و ب ــات اســتفاده کنن ــن امکان و از ای
دیگــر آشــنا شــوند، ولــی بــه کشورشــان برگردند. 
ــه دانشــجویانم توصیــه می کنــم کــه  همیشــه ب
حتــی اگــر قــرار اســت از ایــران برونــد، ایــن نکته 
ــد،  ــران برگردن ــه ای ــرای خدمــت ب را کــه بایــد ب
در ذهــن داشــته باشــند. امــا متاســفانه خیلی هــا 
هــم وقتــی ظواهــر زندگــی را کــه آن جا برایشــان 
فراهــم اســت، می بیننــد، به هرحــال جــذب 
ــن  ــر از ای ــی باالت ــن لذت ــا خــود م می شــوند. ام
ــودش  ــت خ ــه مل ــرد ب ــک ف ــه ی ــم ک نمی بین
ــد و  ــک کن ــه اول کم ــودش در وهل ــور خ و کش
بعــد بــه فکــر مــردم جهــان باشــد. چــه اشــکالی 
دارد کــه مــا جهانــی فکــر کنیــم و بتوانیــم کاری 
بکنیــم کــه مشــکلی از مشــکات مــردم دنیــا را 

حــل کنــد؟
 آقــای دکتــر، عمــده کارهای پژوهشــی و 
عملــی کــه در ایــن ســال ها انجــام دادیــد، 
روی بتــن و ســیمان بــوده اســت. چــرا این 
بخش از مهندســی عمران را انتخــاب و روی 

آن تمرکــز کردیــد؟
ــل در  ــرای تحصی ــران ب ــن از ای ــل از رفت ــن قب م

دوره دکتــرا، مــدت کوتاهــی رئیــس کارگاه بــودم 
و کارهــای بتنــی انجــام مــی دادم. امــا هنــوز بــه 
آن شــکل عاقه منــد نبــودم و در انگلســتان هــم 
قــرار بــود کــه روی خــاک کار کنــم. امــا دیــدم که 
ــم  ــا می توانی ــه م ــت ک ــی هس ــا خاک های آن ج
ســیمان های جدیــدی از آن تولیــد کنیــم، یــا بــه 
نوعــی آن هــا را جایگزیــن ســیمان کنیــم. آن جــا 
ــه ایــن قضیــه جلــب شــد و  بــود کــه توجهــم ب
بــا خــودم فکــر کــردم کــه از خاک هــای منطقــه 
جاجــرود و البــرز می شــود در ایــن زمینه اســتفاده 
ــا  ــم، ام ــن کار کن ــود روی بت ــم نب ــرار ه ــرد. ق ک
ــه  ــروع ب ــم و ش ــا را بردی ــن خاک ه ــال ای به هرح
کار کردیــم. ایــن موضــوع امــروز در بحــث توســعه 
ــای  ــی باطله ه ــش دارد و حت ــیار نق ــدار بس پای
صنایــع هــم در ایــن زمینــه قابــل اســتفاده اســت. 
بــه مــرور هــم بــه ایــن دیــد رســیدم کــه بایــد به 
ــا حیــات«  ایــن مــواد بــه صــورت یــک مــاده »ب
ــد،  ــگاه کــرد. درواقــع همــه این هــا حیــات دارن ن
همیــن حرکــت اتم هــا و الکترون هــا بــه دور 
ــات  ــی حی ــع نوع ــن چرخــش درواق هســته و ای
ــه  ــن زمین ــه ای ــد به شــدت ب ــن دی ــا ای اســت. ب
ــه  ــه ب ــدا کــردم و بعــد هــم ک کاری کشــش پی
ــن  ــا ای ــه دادم. اص ــتم، کار را ادام ــران برگش ای
ــی از  ــون خیل ــت، چ ــث روز دنیاس ــئله بح مس
کشــورها مثــل مــا منابــع خــدادادی و معــدن و 
خاک هــای مختلــف ندارنــد، بنابرایــن خیلــی هم 
ــن  ــا ای ــد. م ــول خــرج می کنن ــه پ ــن زمین در ای
نعمــت را داریــم، هرچنــد کــه متاســفانه خیلــی 
ــم،  ــا نرفتی ــراغ این ه ــم و اصــا س ــراف کردی اس
یعنــی تــا زمانــی کــه نفــت داشــتیم و خــام صادر 
می کردیــم، خیلــی دنبــال این هــا نرفتیــم. همــه 
ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم داد و مــن به 
بحــث بتــن و ســیمان عاقه منــد شــدم. بــا ســه 
ــه  ــدم ک ــم، دی ــه رفت ــی هــم ک فرصــت مطالعات
ــادی پیــدا  ایــن بحــث در دنیــا هــم اهمیــت زی
ــرفت های  ــر روز پیش ــه ه ــن زمین ــرده و در ای ک
ــا  ــد از آن ه ــا نبای ــد و م ــاق می افت ــازه ای اتف ت

 .عقــب بمانیــم



سرآمد/ شماره سی وششم/ خرداد نودوشش 32

ش
زار

گ

کت های دانش بنیان گزارش رسآمد از دغدغه های فعاالن رسش

بازار محصوالت دانش بنیان جان 
می گیرد اگر...

 مریم طالبی 



33 سرآمد/شمارهسیوششم/خردادنودوشش

ــد  ــان، نبای ــه اقتصــاد دانش بنی ــدون توجــه ب ب
ــد  ــعه، رش ــد توس ــه فراین ــت ک ــار داش انتظ
اقتصــادی و صــادرات در یــک کشــور بــا 
ــه  ــد. تجرب ــراه باش ــه هم ــل توج ــی قاب جهش
کشــورهای توســعه یافته هــم نشــان داده کــه 
آن هــا زمانــی توانســتند بــه امپراتــوری حــوزه 
تولیــد و صنعــت برســند و ســایر کشــورها را به 
ــا کمــک دانــش  و  خــود وابســته کننــد کــه ب
فنــاوری، محصوالتــی ســاختند کــه به راحتــی 

ــود. ــرداری نب ــل کپی ب قاب
در کشــور مــا نیــز اگرچــه اقتصــاد دانش بنیــان 
هم چنــان در آغــاز راه قــرار دارد، امــا بــا 
ــه رشــد کمــی و کیفــی شــرکت های  توجــه ب
ــه در  ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــان می ت دانش بنی
ســال های آینــده، فراینــد تولیــد ثــروت از 
ــد.  ــراه باش ــتری هم ــتاب بیش ــا ش ــش ب دان
البتــه در ایــن مســیر، برخــی شــرکت های 
ــد برخــی مشــکات  ــز مجبورن ــان نی دانش بنی
ــا اقتصــاد  و ناهمواری هــا را از ســر بگذراننــد ت

ــود.  ــه ش ــور نهادین ــان در کش دانش بنی
در ایــن نوشــتار بــه ســراغ چنــد تــن از مدیران 
عامــل شــرکت های دانش بنیــان رفته ایــم و 
خیلــی  شــده ایم.  جویــا  دغدغه هایشــان  از 
ــن  ــا در عی ــد، ام ــده امیدوارن ــه آین ــا ب از آن ه
حــال توقــع دارنــد کــه امکانــات بیشــتری هــم 
ــا بتواننــد  ــرار داده شــود ت ــار آن هــا ق در اختی
از دانــش و مهــارت خــود در جهــت رشــد 
ــری  ــای بلندت ــه، گام ه ــد جامع ــردی و رش ف
ــران ایــن شــرکت ها،  ــد. بســیاری از مدی بردارن
ــن  ــع ای ــه رف ــد ک ــابهی دارن ــای مش دغدغه ه
دغدغه هــا صرفــا در تــوان یــک یــا چنــد 
نهــاد دولتــی و عمومــی نیســت، بلکــه واقعیــت 
ــد  ــیر رش ــدن مس ــوار ش ــه هم ــت ک ــن اس ای
اقتصــادی در شــرکت های دانش بنیــان بــه 
ــی  ــی، عموم ــای دولت ــیاری از نهاده اراده بس
پیش نیــاز  دارد.  نیــاز  خصوصــی  حتــی  و 
ــگ کار و اقتصــاد  ــعه فرهن ــا، توس ــه این ه هم
دانش بنیــان اســت کــه اگــر ایــن فرهنــگ در 

همــه بخش هــای جامعــه جــا بیفتــد، آن وقــت 
می تــوان افــق بســیار روشــن تری را بــرای 
شــرکت های دانش بنیــان در ایــران متصــور 

ــود.  ب

با تزریق بودجه 1.5 درصدی، رشکت های 
دانش بنیان جان می گیرند

در اردیبهشــت ســال 95، شــرکتی شــروع 
ــم  ــه زع ــد ب ــه می توان ــرد ک ــت ک ــه فعالی ب
ــا  ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــرکت، ب ــران ش مدی
ــه  ــازد ک ــری را بس ــتفاده از آب، پلیم ــا اس ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاذب آب م ــوان ابرج به عن
ــر«  ــی آن، »کربوم ــام تخصص ــه ن ــرد ک می گی
ــترش  ــان »گس ــرکت دانش بنی ــن ش ــت. ای اس
تجهیــز دقیــق کیــان« نــام دارد کــه بــا مبلغــی 
ــان  ــون توم ــارد و 800 میلی ــک میلی حــدود ی

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ــن  ــل ای ــی، مدیرعام ــی کریم ــدس مجتب مهن
ــا دانش بنیــان از نبــود  شــرکت در گفت وگــو ب
ــرای  ــد: مــا ب ــرق شــکایت می کنــد و می گوی ب
آغــاز فعالیتمــان در شــهرک صنعتــی، ٧0 
میلیــون تومــان جهــت دریافــت بــرق پرداخــت 
ــم. اگــر  ــرق نداری ــوز ب ــم، بااین حــال، هن کردی
بــرق مــورد نیــاز مــا تامیــن شــود، می توانیــم 
در روز، دو تــن کربومــر تولیــد کنیــم. در 
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک صورت
ــرم  ــم 200 کیلوگ ــا می توانی ــرق تنه ــور ب موت

ــم. ــد کنی در روز تولی
کریمــی از تونــل طویــل بروکراســی های اداری 
ــش  ــا ش ــر ت ــد: اگ ــد و می گوی ــکوه می کن ش
مــاه دیگــر بــرق مــورد نیــاز مــا تامیــن نشــود، 
ــا  مــا مجبــور خواهیــم شــد پــروژه ای را کــه ب
زحمــت متخصصــان و دانشــمندان کشــور بــه 
ــه  ــروش عرض ــرای ف ــت، ب ــته اس ــر نشس ثم

کنیــم.
تجهیــز  »گســترش  دانش بنیــان  شــرکت 
ــه  ــگ رتب ــنواره بومرن ــان« در جش ــق کی دقی
هشــتم را کســب کــرده کــه بــه قــول کریمــی، 
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بعــد از جشــنواره، ایــن شــرکت بــا خیــل 
ــا  ــد، ام ــه رو ش ــرمایه گذاران روب ــی از س عظیم
مراجعــه همــه آن هــا تنهــا در مراحــل ابتدایــی 

ــد.  ــی مان ــره باق مذاک
نقطــه شــروع فعالیــت ایــن شــرکت بــه ســال 
90 برمی گــردد کــه کریمــی بــه دنبــال فراهــم 
کــردن مقدمــات کار بــوده اســت. از آن زمــان 
تــا کنــون هفــت نفــر از مهندســان ایــن طــرح، 
کشــور را تــرک کرده انــد و در حــال حاضــر بــا 
هفــت نیــرو، بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. 
ــه  ــی ک ــن حمایت ــد: بزرگ تری کریمــی می گوی
می تــوان از شــرکت های دانش بنیــان کــرد، 
ایــن اســت کــه یــک و نیــم درصــد بودجــه ای 
ــر  ــرکت ها در نظ ــن ش ــرای ای ــت ب ــه دول را ک
ــا  ــد. ب ــق کن ــا تزری ــه آن ه ــت، ب ــه اس گرفت
جــان  دانش بنیــان  شــرکت های  کار،  ایــن 

می گیرنــد.
بــه قــول مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان 
ــرکت  ــن ش ــاز ای ــورد نی ــرمایه های م ــر س اگ
ــی  ــز عمل ــر نی ــروژه دیگ ــود، دو پ ــن ش تامی
خواهــد شــد کــه یکــی در حــوزه تبدیــل گاز 
بــه متانــول و دیگــری ســولفورزدایی از گاز یــا 

ــی شــیرین کــردن گاز اســت. ــه عبارت ب

خیلی از رشکت ها، فقط ادعای 
دانش بنیان دارند

ــون  ــامانه زیت ــرا س ــان »وی ــرکت دانش بنی ش
ــای  ــان نوپ ــرکت دانش بنی ــم ش ــان« ه پارس
ــت  ــه عضوی ــه از ســال 93 ب ــری اســت ک دیگ
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد درآمــده و در ســال 
94 به عنــوان یــک شــرکت دانش بنیــان کار 

ــرده اســت. ــاز ک خــود را آغ
حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت دانش بنیــان، 
ــی  ــا طراح ــت و ب ــر اس ــک و کامپیوت الکترونی
ــی  ــیون صنعت ــمند، اتوماس ــتم های هوش سیس
دانش بنیان هــا  دنیــای  بــه  را  خــود   rfid و 
ــل  ــوادزاده، مدیرعام ــعید ج ــرد. س ــی ک معرف
در  کــه  اســت  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن 

بــا »ســرآمد« گایــه می کنــد:  گفت وگــو 
ــدی  ــه ح ــان ب ــرکت های دانش بنی ــداد ش تع
ــرای  ــوان مســئوالن ب ــاد شــده اســت کــه ت زی
ــه  ــت. ب ــده اس ــم ش ــا ک ــه آن ه ــیدگی ب رس
عبــارت دیگــر، اگــر فیلترهــای بیشــتری بــرای 
نهــادن نــام دانش بنیــان بــر یــک شــرکت وجود 
داشــته باشــد، این قــدر تعــداد ایــن شــرکت ها 
افزایــش پیــدا نمی کــرد؛ شــرکت هایی کــه 
تعــداد زیــادی از آن هــا مجبورنــد از ادامــه 

ــوند.  ــرف ش ــت منص فعالی
بــه قــول جــوادزاده، بــرای ارائــه خدمــات 
و تســهیاتی کــه در اختیــار شــرکت های 
ــرکت ها   ــن ش ــرد، ای ــرار می گی ــان ق دانش بنی
گاه درگیــر یــک بروکراســی طوالنــی و پیچیــده 
می شــوند کــه گاهــی از ادامــه راه منصرفشــان 
می کنــد. »مثــا مــا شــش مــاه گذشــته 
بــرای وام اقــدام کردیــم و پــس از طــی کــردن 
ــش  ــس از ش ــرا پ ــیار، اخی ــای بس کاغذبازی ه
ــتمان  ــه دس ــتمان ب ــوم درخواس ــاه، یک س م

ــت.« ــیده اس رس
کــه  اســت  درســت  می گویــد:  جــوادزاده 
راه انــدازی یــک شــرکت دانش بنیــان، ذاتــا 
یــک فعالیتــی بــا ریســک باالســت، امــا 
ــا  ــد آن ه ــرکت ها، می توان ــن ش ــت از ای حمای

را در رســیدن بــه مقصــد، یــاری کنــد.
شــرکت دانش بنیــان ویــرا ســامانه زیتــون 
ــار  ــود چه ــش از وج ــول فعالیت ــان در ط پارس
نیــروی اصلــی و شــش نیــروی پاره وقــت بهــره 
بــرده اســت. مدیرعامــل ایــن شــرکت می گوید: 
ــری  ــی، درگی ــر بروکراســی های طوالن عــاوه ب
ــرای شــرکت های  ــم ب ــی ه ــن اجتماع ــا تامی ب
نوپــا و دانش بنیــان، مســئله چالش برانگیــز 
ــر دو  ــا به خاط ــد: م ــت. او می گوی ــری اس دیگ
نیرویــی که بــه کار گرفتیــم، دو میلیــون تومان 
در اوایــل راه از ســوی تامیــن اجتماعــی جریمه 
ــن  ــه در قوانی ــت ک ــاز اس ــن نی ــدیم. بنابرای ش
موجــود بیمــه بــرای اعضــای شــرکت های 
ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــد نظ ــان، تجدی دانش بنی
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اگــر  می کنــد:  امیــدواری  ابــراز  جــوادزاده 
ــرای  ــد، ب ــوه برس ــد انب ــه تولی ــا ب ــول م محص
اشــتغال زایی  نیــز  دیگــر  نفــر  حــدود 15 

خواهیــم داشــت.

امکان صادرات تولیدات رشکت های 
دانش بنیان فراهم شود

شــرکت  مدیرعامــل  قــادری،  محمــد 
ــپاهان«  ــنج س ــار س ــکار عی ــان »آب دانش بنی
ــی  ــد مهندس ــی ارش ــه کارشناس ــت. او ک اس
مــواد خوانــده، توانســته از ســال 94، بــه تولیــد 
مــواد آبــکاری الکترولــس بپــردازد کــه بــه قــول 
ــا  ــیوه کام ــه ش ــار ب ــن ب ــرای اولی ــودش، ب خ
ــد  ــران تولی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــی و ب علم

ــت.  ــده اس ش
محصولــی کــه ایــن شــرکت دانش بنیــان 
تولیــد می کنــد، نه تنهــا فلزاتــی مثــل قطعــات 
فــوالدی را از زنگ زدگــی حفــظ می کنــد، 
بلکــه زیبایــی و جلــوه خاصــی هــم بــه آن هــا 
ــرآمد«  ــا »س ــو ب ــادری در گفت وگ ــد. ق می ده
ــم  ــرایطی را فراه ــر مســئوالن ش ــد: اگ می گوی
ــرکت های  ــدات ش ــادرات تولی ــه ص ــد ک کنن
دانش بنیــان بــه کشــورهای اطــراف مهیــا 
شــود، قــدم بزرگــی در حــوزه حمایــت از 

فعالیت هــای دانش بنیــان خواهــد بــود.
او بــا بیــان این کــه شــرکت مــا پتانســیل 
ــه  ــی را دارد، ادام ــه کشــورهای عرب صــادرات ب
می دهــد: در صــورت صــادر شــدن محصــوالت 
ــی، نه تنهــا ارز  ــه کشــورهای عرب شــرکت مــا ب
بــه کشــور تزریــق می شــود، بلکــه بــه رشــد و 
ــان هــم کمــک  توســعه شــرکت های دانش بنی
بزرگــی می شــود. البتــه ایــن مســئله حمایــت 
از صــادرات بهتــر اســت تنهــا توســط مراجــع 
ــای  ــد پ ــرار باش ــر ق ــود. اگ ــام ش ــی انج دولت
بازرگانــان در چنیــن مــواردی بــاز شــود، ضمــن 
این کــه اعتمــاد زیــادی بیــن شــرکت های 
نــدارد،  وجــود  بازرگانــان  و  دانش بنیــان 
ــد  ــه می کنن ــادی را مطالب ــود زی ــان س بازرگان

کــه اجابــت درخواســت های آنــان، از تــوان 
شــرکت های دانش بنیــان خــارج اســت.

ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــا پنــج نفــر بــه 
ــه  ــد، درحالی ک ــه می ده ــود ادام ــدات خ تولی
ــا پنــج ســال آینــده  ــد: ت مدیرعاملــش می گوی
ایــن تعــداد بــه 20 تــا 30 نفــر خواهــد رســید. 
ســرمایه گذار  جــذب  خصــوص  در  قــادری 
ــه  ــته ب ــر بس ــال حاض ــه در ح ــد دارد ک تاکی
ــان  ــون توم ــه 200 میلی ــان، ب حجــم تولیداتم
ــن 200  ــد: م ــم. او می گوی ــاز داری ــرمایه نی س
میلیــون تومــان را نیــاز کافــی بــرای شــراکت با 
ــه  ــان ک ــر زم ــم. ه ــرمایه گذار نمی دان ــک س ی
ــه حــدی رســید  ــا ب ــان و مشــتریان م مخاطب
کــه بــه ســرمایه ای بیــش از ایــن نیــاز بــود، بــه 
ــرای  ــا ب ســراغ ســرمایه گذار خواهیــم رفــت. م
دریافــت وام هــم اقــدام کردیــم، امــا بــه دلیــل 

ــه راه منصــرف شــدیم.  بروکراســی، در میان
ــت  ــار ســنج ســپاهان فعالی ــکار عی شــرکت آب
بــا ســرمایه حــدود 30 میلیــون  خــود را 
ــان  ــون توم ــه 12 میلی ــرد ک ــاز ک ــان آغ توم
ــان در  ــات اصفه ــوم تحقیق ــهرک عل آن را ش
ــد:  ــادری می گوی ــود. ق ــته ب ــان گذاش اختیارش
شــرکت مــا پتانســیل تولیــد در ظرفیــت 
صنعتــی را هــم دارد. در ســال 95، چیــزی 
حــدود ٧5 میلیــون تومــان فــروش داشــته ایم 
ــن  ــان از ای ــون توم ــا حــدود 15 میلی ــه تنه ک
مبلــغ، درآمــد خالــص مــا بــود. در یــک مــاه و 
نیــم اول ســال 96، حــدود 15 میلیــون تومــان 
ــل  ــغ قاب ــا مبل ــرای م ــروش داشــته ایم کــه ب ف

ــت. ــی اس قبول
شــرکت های  مــا  کــه  دیگــری  حمایــت 
دانش بنیــان از دولــت انتظــار داریــم، این اســت 
کــه اجازه فــروش بــه تولیدکننــدگان زیرزمینی 
و بــدون مجــوز را ندهــد، چراکــه وجــود 
ــا را  ــازار م ــدگان، ب ــن تولیدکنن ــوالت ای محص
ــای  ــا برنامه ه ــت ب ــر دول ــد. اگ ــاد می کن کس
نظارتــی محکــم، جلــوی ایــن افــراد را بگیــرد، 
.بــه پیشــرفت مــا کمــک زیــادی کرده اســت
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18 طرح پژوهشی 
مشرتک میان ایران و 

روسیه اجرایی می شود 
و  بررســی  نشســت 
مــورد  در  تصمیم گیــری 
پژوهشــی  طرح هــای 
مشــترک ایــران و روســیه 
تفاهم نامــه  راســتای  در 
ــم  ــاد عل ــان بنی ــترک می مش
دو کشــور در محــل صنــدوق 
پژوهش گــران  از  حمایــت 
و فنــاوران معاونــت علمــی 

شــد. برگــزار 
نصــرت اهلل ضرغــام، رئیــس 
از  حمایــت  صنــدوق 
فنــاوران  و  پژوهش گــران 
)بنیــاد  علمــی  معاونــت 
ــن  ــران(، در ای ــم ای ــی عل مل
ــراز خرســندی  ــا اب نشســت ب
از گســترش ســطح همــکاری 
ــای  ــداد طرح ه ــش تع و افزای
ــت از  ــورد حمای ــی م پژوهش
ــرح، از  ــه 18 ط ــرح ب 12 ط
حضــور یــک روزه نماینــدگان 
بنیادیــن  پژوهــش  بنیــاد 
ــرد و آن را  ــر ک ــیه تقدی روس
ــکاری  ــه هم ــد ب ــانه تعه نش

مشــترک دانســت.
ــتار  ــه خواس ــام در ادام ضرغ
زمینه هــای  افزایــش 

در  به ویــژه  همــکاری 
زمینــه برگــزاری کارگاه هــای 
تعییــن  مشــترک، 
منطقــه ای  اولویت هــای 
چهارچــوب  بررســی  و 
چندجانبــه  طرح هــای 

شــد. مشــترک 
پروفســور  نیــز  ادامــه  در 
بنیــاد  رئیــس  پانچنکــو 
بنیادیــن  پژوهش هــای 
ســرعت    )RFBR(روســیه
انتشــار  و  اطاع رســانی  در 
دومیــن فراخــوان حمایــت 
و  دکتــرا  رســاله های  از 
ــکاری  ــه هم ــت نتیج درنهای
بنیــاد  دو  میــان  مشــترک 
ــاالی  ــداد ب ــتودنی و تع را س
طرح هــای دریافتــی را نقطــه 
و  ایــران  همــکاری  عطــف 

دانســت. روســیه 
 RFBR بنیــاد  رئیــس 
قــوت  نقطــه  هم چنیــن 
ــران و  ــترک ای ــکاری مش هم
روســیه را مشــارکت باالی دو 
دانشــگاه لومونوســوف مســکو 
دانســت  ســن پترزبورگ  و 
نویدبخــش  را  امــر  ایــن  و 
ــان  ــتر می ــای بیش همکاری ه
ــران  دانشــجویان و اســاتید ای

ــرد. ــوان ک ــیه عن و روس
نشســت  ایــن  پایــان  در 
امضــای  ضمــن  طرفیــن 
متمــم، برنامــه اجــرای 18 
ــرای  ــت ب ــورد حمای ــرح م ط
را   201٧  -  2016 ســال 
نهایــی و بــر ادامــه همــکاری 
گســترده تر  ســطوح  در 

کردنــد. تاکیــد 

مستعدان برتر از رشکت 
مهندسین مشاور موننکو 

بازدید کردند
معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملی 
ــزاری  ــه برگ ــگان در ادام نخب
تخصصــی  بازدیدهــای 
توانمندســازی  جهــت  در 
ارتقــای  مســتعدان  برتــر، 
آشــنایی آنــان نســبت بــه 
و  کشــور  پیشــرفت های 
ــه  ــاد  ب ــس اعتم ــش ح افزای
ــن  ــان و هم چنی ــس در آن  نف
آگاهــی اجتمــاع نخبگانــی 
از نیازهــا و مســائل واقعــی 
از   بازدیــد  برنامــه  کشــور، 
ــاور  ــین مش ــرکت مهندس ش

موننکــو را برگــزار کــرد.
ــاور  ــین مش ــرکت مهندس ش
موننکــو ایران در ســال 1352 
ــترک  ــرمایه گذاری مش ــا س ب
بیــن بخــش  خصوصــی ایــران 
و شــرکت مهندســی مونتــرال 
از کشــور کانــادا تاســیس و 
ــز  ــا تمرک ــود را ب ــت خ فعالی
ایــران  بــرق  صنعــت  در 
ــر  ــال  حاض ــرد. در ح ــاز ک آغ
ســهام داران عمــده موننکــو 
ــا،  ــران شــامل شــرکت مپن ای
شــرکت AMEC انگلیــس و 
ــی  ــت مهندس ــرکت مدیری ش
ــه  ــق ب ــر )متعل ــاوری می و فن

ــتند. ــان( هس کارکن
ایــران  موننکــو  شــرکت 
نیــروی  از  برخــورداری  بــا 
انســانی متخصــص و مجــرب 
ــی  ــی و تجرب ــتوانه علم و پش
شناخته شــده، بــا اســتفاده 
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سیســتم های  و  ابزارهــا  از 
اســتانداردهای  و  دنیــا  روز 
بــر  تاکیــد  و  بین المللــی 
اصــل رضایــت مشــتری طــی 
بــه  مبــادرت  دراز  ســالیان 
مهندســی  خدمــات  ارائــه 
بخش هــای  توســعه  بــرای 
و  کــرده  کشــور  صنعتــی 
ــل  ــهم قاب ــت س ــته اس توانس
بازارهــای  در   ماحظــه ای 
داخلــی کســب کنــد، بــه 
ــا  ــون تنه ــه هم اکن ــوی ک نح
شــرکت مهنــدس مشــاوره ای 
 400 بیــن  در  کــه  اســت 
شــرکت  برتــر ایــران قــرار 
بیــن  رتبــه 144  و در  دارد 
مهنــدس  شــرکت های 
ــت. ــان اس ــر جه ــاور برت مش

ــه  ــت، برنام ــر اس ــه ذک الزم ب
بازدید از  شــرکت مهندســین 
 25 موننکــو  مشــاور 
ــد.  ــزار ش ــت ماه برگ اردیبهش

نشست روسای بنیادهای 
نخبگان پهنه خاوران 

برگزار شد 
ویدیــو  نشســت  اولیــن 
کنفرانــس روســای بنیادهــای 
پهنــه  اســتانی  نخبــگان 
میزبانــی  بــه  خــاوران 
اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
خراســان جنوبی برگــزار شــد.
نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
هاشــمی؛  حســن 
سرپرســت بنیــاد نخبــگان 
ــت  ــر اهمی ــان جنوبی ب خراس
اســتفاده از ظرفیــت پهنــه 
ــی  خــاوران به منظــور هم افزای

ــگان  و تعامــل بنیادهــای نخب
ــرای پیشــبرد امــور  اســتانی ب
ــد  ــی تاکی ــات نخبگان اجتماع

ــرد.  ک
او افــزود: »برگــزاری همایــش 
ــگان و  ــش نخب ــه ای نق منطق
شــرکت های دانش بنیــان در 
ــا  ــی ب ــق اقتصــاد مقاومت تحق
ــه  ــتان های پهن ــکاری اس هم
ــی  خــاوران یکــی از راه کارهای
ــن  ــد ضم ــه می توان ــت ک اس
بــه  مثبــت  جهت دهــی 
در  موجــود  اســتعدادهای 
ظرفیت هــای  منطقــه، 
ــه  ــگان هم پهن ــای نخب بنیاده

را افزایــش دهــد.« 
بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی 
ــای  ــزاری رویداده ــزوم برگ ل
کارآفرینــی بــا تاکیــد بــر 
نیازهــای  و  ظرفیت هــا 
»امــروزه  افــزود:  منطقــه، 
رویدادهــای  برگــزاری 
کارآفرینــی بــا حمایــت مرکــز 
ــارک  ــوآوری پ ــتاب دهی ن ش
امــری  پردیــس  فنــاوری 
ضــروری بــه نظــر می رســد.«
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
ــاره  ــا اش ــی ب ــان  جنوب خراس
از  اســتفاده  ضــرورت  بــه 
ــع  ــرای رف ــی ب ــوان نخبگان ت
لــزوم  بــر  محرومیت هــا، 
ــادی  ــای جه ــزاری اردوه برگ
اشــاره و بیــان کــرد: »برگزاری 
ــوان  ــد به عن ــا بای ــن اردوه ای
ــای  ــت در برنامه ه ــک اولوی ی
ــتانی  ــگان اس ــای نخب بنیاده

ــرد.« ــرار بگی ق
برگــزاری  تاریــخ  تعییــن 

جشــنواره رویــش خــاوران 
ــی  ــام و چگونگ ــازه ثبت ن و ب
و  بهتــر  اطاع رســانی 
بیشــتر بــه جامعــه هــدف 
اطاع رســانی  اســتان ها،  در 
کارگاه هــای  برگــزاری  و 
ــد  ــی مانن ــی و فرهنگ آموزش
بــه  تربیتــی  برنامه هــای 
ــور  ــترک و حض ــورت مش  ص
ــر،  ــتعدان  برت ــگان و مس نخب
نشســت های  برگــزاری 
بــا  نخبگانــی  اجتماعــات 
حضــور نخبــگان و مســتعدان  
برتــر پهنــه و  بــا حضــور 
ملــی  بنیــاد  مســئوالن 
محوریــت  بــا  نخبــگان 
ــه  ــه ب ــا توج ــاد رضــوی ب بنی
پتانســیل فرهنگــی و زیارتــی 
ــی  ــدس، هماهنگ ــهد مق مش
حضــور نخبــگان و مســتعدان 
پهنــه  اســتان های   برتــر 
شــرکت  از  بازدیــد  جهــت 
در  خراســان  پتروشــیمی 
ــاد  ــت بنی ــا محوری ــورد ب بجن
ــزاری  ــمالی، برگ ــان  ش خراس
دوســت  طــرح  مشــترک 
برگزیــدگان  بــرای  علمــی 
ایــن طــرح در اســتان های 
ــت  ــا محوری ــه ب ــری پهن مج
یکــی از بنیــاد هــای اســتانی 
ــزاری اردوی  ــن برگ و هم چنی
مــاه خــدا در مشــهد مقــدس 
رمضــان  مبــارک  مــاه  در 
ــر  ــتعدان  برت ــور مس ــا حض ب
اســتان های پهنــه خــاوران 
و  پشــتیبانی  همــکاری  بــا 
اســتان های  تمامــی  مالــی 
ــث  ــن مباح ــه از مهم تری پهن



سرآمد/ شماره سی وششم/ خرداد نودوشش 38

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

ــت  ــن نشس ــده در ای مطرح ش
ــود.  ب

برگزاری سومین رویداد 
استارت آپ دمو 

ــران  ــی ای ــازار مل ــز فن ب مرک
ــاوری  ــارک فن ــت پ ــا حمای ب
ــی در  ــت علم ــس معاون پردی
ــه منظــور جــذب  نظــر دارد ب
ــرای اســتارت آپ ها  ســرمایه ب
نوپــای  شــرکت های  و 
ــاوری  ــات و فن ــوزه ارتباط ح
اطاعــات )ICT( بــا هــدف 
توســعه زیســت بوم نــوآوری و 
ــومین  ــور س ــتارت آپی کش اس
را   Startup Demo رویــداد 

ــد. ــزار کن برگ
پیشــین،  رویــداد  دو  در 
اســتارت آپ   20 از  بیــش 
ــه  ــذاران عرض ــرمایه گ ــه س ب
 35 برگــزاری  بــا  و  شــد 
ــده  ــان ای ــن صاحب ــه بی جلس
ــون دو  و ســرمایه گذاران، تاکن
ــی  ــرمایه گذاری نهای ــورد س م

ــت. ــده اس ش
رویــداد  ایــن  در 
شــرکت ها،  و  اســتارت آپ ها 
خــود را بــرای ســرمایه گذاران 
ــرد  ــد ک ــه )Demo( خواهن ارائ
از  پــس  ســرمایه گذاران  و 
برگــزاری جلســات خصوصــی 
میــزان  بررســی  و   )B2B(
پیشــرفت ایــده، مشــتریان 
ــازار،  ــم ب ــده، حج ــذب ش ج
ــه  ــره ب ــروش و غی ــزان ف می
ارزیابــی آن هــا پرداختــه و 
در  ســرمایه گذاری  بــرای 
ــد  ــر خواهن ــام نظ ــا اع آن ه

صــورت  ایــن  در  کــرد. 
ــا حصــول  مذاکــرات بعــدی ت
نتیجــه نهایــی توســط مرکــز 
خواهــد  ادامــه  فن بــازار 

داشــت.
ــای زیســت بوم  یکــی از خأله
اســتارت آپی  و  نــوآوری 
و  فرصت هــا  نبــود  کشــور، 
بســترهای جــذب ســرمایه 
رویدادهــای  کــه  اســت 
تــاش  دمــو  اســتارت آپ 
را  زمینــه  ایــن  دارد 
نوپــا  شــرکت های  بــرای 
بــرای  اســتارت آپ ها  و 
ســرمایه پذیری از یک طــرف 
و بــرای ســرمایه گذاران بــرای 
بررســی شــرکت های آمــاده و 
دارای ظرفیــت ســرمایه گذاری 
از ســوی دیگــر فراهــم کنــد.

شــرکت های  ایجــاد 
مهاجــرت  دانش بنیــان 
نخبگانــی را متوقــف کــرد 
جشــنواره »نشــاط و امیــد 
ــاون  ــور مع ــا حض ــان« ب جوان
و  رئیس جمهــور   حقوقــی 
محمدرضــا مروارید، اســتاندار 
ایــام، در شــهر ایــام برگــزار 

شــد.
مراســم  ایــن  در 
حجت االســام  و المســلمین 
معــاون  انصــاری،  مجیــد 
رئیس جمهــور،  حقوقــی 
جمعیــت  جــوان  بــودن 
مهم تریــن  از  یکــی  را 
ویژگی هــای کشــور دانســت و 
گفــت: »ایــران اســامی یکــی 
کشــورهای  جوان تریــن  از 
ــودن  ــوان  ب ــت. ج ــان اس جه

یکــی از مزیت هــای اصلــی 
ــعه و  ــرای توس ــور ب ــر کش ه
پیشــرفت اســت، بــه  شــرطی 
صحیــح  برنامه ریــزی  کــه 
بــرای اســتفاده از ایــن مزیــت 
ــکل  ــن  ش ــه  بهتری ــام و ب انج

بــه کار گرفتــه شــود.« 
حجت االســام  و المســلمین 
بــه  اشــاره  بــا  انصــاری 
موضــوع مهاجــرت نخبگانــی، 
ادامــه داد: »پیــش از ایــن 
از  توجهــی  قابــل   تعــداد 
کشــور  دانش آموختــگان 
نبــودن  مهیــا  به دلیــل 
شــرایط بروز استعدادهایشــان 
ــد،  ــرت رو می آوردن ــه مهاج ب
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــا در دول ام
بــا ایجــاد بیــش از ســه هــزار 
ــا  ــان، نه تنه شــرکت  دانش بنی
یافتــه،  کاهــش  مهاجــرت 
ــیاری در  ــت بس ــه موفقی بلک
ورود متخصصــان غیرمقیــم 
ــت.«  ــده اس ــت آم ــه دس ب

حقوقــی  معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــتان  ــاص اس ــای خ ظرفیت ه
ــت، گاز و  ــوزه نف ــام در ح ای
ــا  ــرد: »ب ــان ک گردشــگری بی
ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
بــودن  هم مــرز  و  موجــود 
اســتان ایــام بــا کشــور عــراق 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و 
ــوان  ــگری، می ت ــوزه گردش ح
ــی از  ــه یک ــتان را ب ــن اس ای
محورهــا و مرزهــای فعــال 
تبدیــل کــرد و گام بلنــدی در 
ایجــاد اشــتغال برداشــت.«
اســتاندار ایــام نیــز تاســیس 



39 سرآمد/شمارهسیوششم/خردادنودوشش

دانش بنیــان  شــرکت های 
را  اســتارت آپ ها  قالــب  در 
حرکتــی مثبــت در جهــت 
دانســت  اشــتغال آفرینی 
بــه  توجــه  »بــا  افــزود:  و 
در  تحصیل کــرده  نیــروی 
اســتان،  در  آی تــی  رشــته 
زمینه هــای مناســب بــرای 
ــوزه  ــن ح ــتغال زایی در ای اش

بایــد فراهــم شــود.« 
در بخــش پایانــی این مراســم، 
از 1٧ جــوان مســتعد برتــر بــا 
اهــدای تندیــس، لــوح تقدیــر 
ــه  ــل ب ــدی تجلی ــز نق و جوای
عمــل آمــد. هم چنیــن بــه  
ــال  ــعار س ــق ش ــور تحق منظ
ــتغال، از  ــد و اش ــام تولی ــا ن ب
ــز  ــن نی ــوان کارآفری ــه ج س

تجلیــل شــد.

حوزه سلول های بنیادی 
در کشور رشد چشم گیری 

داشته است 
ــمی  ــن هاش ــر سیدحس دکت
ــه این کــه امــروزه  ــا اشــاره ب ب
حــال  در  کشــورهای  در 
توســعه ارزش افــزوده توســط 
و  اندیشــمند  انســان های 
می شــود،  ایجــاد  کاردان 
بیــان کــرد: »نیــروی انســانی 
ــق  ــال در خل ــص و فع متخص
ارزش افــزوده نقــش بیشــتری 
بــه گونــه ای کــه مشــاهده 
داروهــای  برخــی  می شــود 
قیمت هــای  بــا  نوترکیــب 
ــه  ــی ب ــازار جهان ــزاف در ب گ
فــروش می رســد کــه ایــن 
میــزان معــادل هــزاران بشــکه 

نفــت اســت. البتــه ســهم 
ــی  ــم ط ــد عل ــور در تولی کش
مشــهود  اخیــر  ســال های 
همیــن  در  و  اســت  بــوده 
ــش از  ــته ایم بی ــیر توانس مس
95 درصــد داروی کشــور را در 

ــم.« ــد کنی ــل تولی داخ
»بــا  داد:  ادامــه  هاشــمی 
و  علــم  نقــش  بــه  توجــه 
فنــاوری در افزایــش تولیــد 
بــه  بایــد  ملــی  ناخالــص 
ــه  ــم ک ــت کنی ــمتی حرک س
ــجویان  ــوان، دانش ــاتید ج اس
ــارج  ــه خ ــرادی ک ــه و اف نخب
از مرزهــا هســتند، بتواننــد 
ــروت در  ــق ث ــا و خل ــه ارتق ب
کشــور کمــک کننــد. در ایــن 
ــی  ــش فن عرصــه داشــتن دان
مقیــاس  در  دارو  ســاخت  و 
به تنهایــی  آزمایشــگاهی 
ــاد  ــه ایج ــت، بلک ــی نیس کاف
ــر  ــد ه ــاص تولی ــرایط خ ش
اســت  ضــرورت  یــک  دارو 
کــه بــدون وجــود چنیــن 
دارویــی  هیــچ  شــرایطی 
قابلیــت عرضــه در بــازار بــرای 
نخواهــد  انســانی  مصــارف 

داشــت.«
بیــان  بــا  بهداشــت  وزیــر 
مقــاالت  رشــد  این کــه 
افزایــش یافتــه،  در کشــور 
تجاری ســازی  رونــد  ولــی 
و تولیــد فنــاوری نیازمنــد 
از  توجــه  و  جــدی  تــاش 
سیاســت گذاران  ســوی 
اســت، تاکیــد کــرد: »حــدود 
دانش بنیــان  شــرکت   500
ــال  ــامت در ح ــوزه س در ح

فعالیــت هســتند کــه بــه 
ــا شــغل  ــا صده واســطه آن ه
ایجــاد شــده اســت. بنابرایــن 
بــرای  را  فرصــت  بایــد 
ایــن  حضــور  و  خاقیــت 
ــا  ــم ت ــاد کنی ــرکت ها ایج ش
بتوانیــم بــه مرحلــه صــادرات 

برســیم.«
بخــش  بهداشــت در  وزیــر 
بعــدی ســخنان خــود بــه 
اهمیــت حــوزه ســلول های 
و  کــرد  اشــاره  بنیــادی 
ــده  ــال های آین ــت: »در س گف
از  به تدریــج  می توانیــم 
بــرای  بنیــادی  ســلول های 
ــتفاده  ــا اس ــان بیماری ه درم
خوش بختانــه  و  کنیــم 
گذشــته  ســال های  طــی 
در  چشــم گیری  پیشــرفت 
ــلول های  ــات س حــوزه تحقیق
و  افتــاده  اتفــاق  بنیــادی 
جشــنواره های  برگــزاری 
نیــز  حــوزه  ایــن  علمــی 
راســتا  ایــن  در  می توانــد 

باشــد.« تاثیرگــذار 
ملــی  جشــنواره  دومیــن 
بین المللــی  کنگــره  و 
و  بنیــادی  ســلول های 
 22 از  بازســاختی  پزشــکی 
ــاری  ــال ج ــاه س ــا 24 تیرم ت
اجــاس  ســالن  محــل  در 
و  می شــود  برگــزار  ســران 
رویــداد،  ایــن  حاشــیه  در 
کارگاه هــای علمــی تخصصــی 
ســلول های  حــوزه  در 
بنیــادی  نیــز بــه  منظــور 
ــا  آشــنایی شــرکت کنندگان ب
ــا  ــردی از 1٧ ت ــم کارب مفاهی
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21 تیرمــاه برپــا خواهــد شــد.

سال گذشته بیش از 500 
میلیارد ریال طرح  کالن 
ملی فناوری به تصویب 

رسید 
رئیــس  صالحــی،  پیمــان 
ــی  ــای کان مل ــز طرح ه مرک
فنــاوری معاونــت علمــی و 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــای کان  ــوص طرح ه در خص
ــان  ــت بی ــده در معاون تاییدش
کــرد: »در ســال 95 بــا توجــه 
بــه بررســی و ارزیابی هــای 
بــه عمــل آمــده از طرح هــای 
متعــدد پیشــنهادی در مرکــز 
ملــی  کان  طرح هــای 
فنــاوری، تعــداد 13 طــرح در 
ــی،  ــف هوای ــای مختل حوزه ه
تجهیــزات پزشــکی، حمــل 
ــب  ــه تصوی ــره ب ــل و غی و نق
رســید. اعتبــار مصــوب بــرای 
ــر 5٧0  ــغ ب ــا بال ــن طرح ه ای
میلیــارد ریــال در چهارچــوب 
ملــی  کان  طرح هــای 

ــود.« ــاوری ب فن
بــه گفتــه صالحــی، ایــن مرکز 
در ابتــدای فعالیــت خــود، بــه 
منظــور حمایــت از طرح هــای 
ــی،  ــازار مل ــه ب ــه ب کان توج
ــی  ــای فن ــه جنبه ه ــتر ب بیش
می کــرد  توجــه  طرح هــا 
از  باعــوض  بــه صــورت  و 
می کــرد.  حمایــت  آن هــا 
دولــت  فعالیــت  آغــاز  بــا 
یازدهــم و نگــرش جدیــد ایــن 
مرکــز مبنــی بــر حمایــت 
فنــاوری،  تجاری ســازی  از 

ــت از  ــر حمای ــال حاض در ح
طرح هــا از طریــق اعطــای 

می گیــرد. صــورت  وام 
او افــزود: »بــه همیــن منظور، 
در زمــان تصویــب طرح هــا بــه 
ــازار  ــه ب ــوط ب ــای مرب جنبه ه
ــا  توجــه بیشــتری می شــود ت
مجــری نیــز در بازپرداخت وام 
بــا مشــکل مواجــه نشــود. این 
رویکــرد گرچــه بــه دلیــل 
ــی ها  ــه بررس ــتر ب ــاز بیش نی
بــه  نســبت  رایزنی هــا  و 
زمان برتــر  قبلــی  رویکــرد 
تضمیــن  بــه  امــا  اســت، 
کمــک  طرح هــا  موفقیــت 

» می کنــد.

همکاری های فناورانه 
ایران و چین گسرتش 

می یابد 
ــدوق  ــترک صن ــت مش نشس
پژوهش گــران  از  حمایــت 
و فنــاوران معاونــت علمــی 
ــران( و  ــم ای ــی عل ــاد مل )بنی
ــوم  ــی عل ــاد مل هیئتــی از بنی
ــه  ــن )NSFC( ب طبیعــی چی
سرپرســتی معــاون بین الملــل 
ایــن بنیــاد پروفســور لیــو 
گســترش  منظــور  بــه 
بین المللــی  همکاری هــای 
در صنــدوق تشــکیل شــد.

ــدگان  ــت نماین ــن نشس در ای
 NSFC و  صنــدوق 
ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت 
میــان  مشــترک  همــکاری 
کشــور  دو  پژوهش گــران 
توانمندی هــای  تقویــت  و 
ــه  بالقــوه و بالفعــل طرفیــن ب

ــن  ــر ای ــیدند. ب ــی رس توافقات
ــا ظــرف  ــرار شــد ت اســاس ق
تفاهم نامــه  مــاه  دو  مــدت 
خصــوص  در  همــکاری 
طرح هــای  از  حمایــت 
برگــزاری  پژوهشــی، 
و  آموزشــی  کارگاه هــای 
امضــا  پژوهش گــر  تبــادل 
برنامــه  هم چنیــن  شــود. 
ــز  ــکاری نی ــن هم ــی ای اجرای
ــای  ــن اولویت ه ــس از تعیی پ
پژوهشــی، ســقف حمایــت 
و تعــداد پروژه هــای مــورد 
طرفیــن  توســط  حمایــت 

شــد. خواهــد  تنظیــم 
هم چنیــن جهــت آشــنایی 
بیشــتر ایــن هیئت با ســاختار 
دانشــگاه های  پژوهشــی 
بــا  نشســت هایی  کشــور، 
صنعتــی  دانشــگاه های 
ــر  ــی امیرکبی ــریف و صنعت ش
صنــدوق  هماهنگــی  بــا 
برگــزار شــد. بنیــاد ملــی 
ــک  ــن، ی ــی چی ــوم طبیع عل
دولتــی  مســتقل  ســازمان 
ــش از  ــاالنه بی ــه س ــت ک اس
ــرح  ــنهاد ط ــزار پیش 190 ه
ــد  ــت می کن ــی دریاف پژوهش
و بخــش قابــل توجهــی از 
پژوهشــی  حمایت هــای 
آکادمــی  پژوهش گــران 
علــوم چیــن توســط ایــن 
  NSFC.بنیــاد تامیــن می شــود
نماینــده  کشــور چیــن در 
ــل  ــی تحلی ــه بین الملل موسس
سیســتم ها  کاربــردی 

اســت.  )IIASA(
هم چنیــن تاکیــد بــر تقویــت 
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حمایــت از فراینــد تبــادل 
)اســتاد،  پژوهش گــران 
پســادکتری  پژوهش گــر 
از  دکتــری(  دانشــجویان  و 
ــده در  ــوارد تاکیدش ــر م دیگ
ایــن جلســه بــود. در ایــن 
آمادگــی  صنــدوق  راســتا 
خــود را جهــت حمایــت از 
پســادکتری  پژوهش گــران 
ــان  ــای زب ــی در حوزه ه چین
و ادبیــات فارســی، بیوشــیمی، 
بیوتکنولــوژی  داروســازی، 
دارای  حوزه هــای  ســایر  و 
تــا  کــرد  اعــام  اولویــت 
پی گیری هــای الزم در ایــن 
ــای  ــط واحده ــوص توس خص
انجــام  طرفیــن  بین الملــل 
ــر  ــن ب ــان طرفی ــود. در پای ش
ــی  ــا نگاه ــی ب گســترش کیف
همــکاری  بــه  راهبــردی 

تاکیــد کردنــد.

رشد شتابان علمی و 
فناوری نتیجه توجه به 

توامنندی رسمایه های 
انسانی

معــاون  ســتاری،  ســورنا 
فنــاوری  و  علمــی 
در  رئیس جمهــوری، 
دســتاوردهای  نمایشــگاه 
فنــاوری  و  علــم  پــارک 
ــاره  ــا اش ــران ب ــگاه ته دانش
و  جهشــی  رشــد  بــه 
گفــت:  کشــور  پرشــتاب  
شــکوفایی  مــدد  »بــه 
خاقیت هــای  و  توانایی هــا 
و  جــوان  انســانی  نیــروی 
ــد  ــه رش ــرده ، زمین تحصیل ک

شــتابان علمــی و فنــاوری 
در میــدان رقابــت جهانــی 

اســت.« شــده  فراهــم 
ــت  ــه حرک ــان این ک ــا بی او ب
دانشــگاهی،  جــوان  نســل 
موجــب خلــق یک تحــول در 
کســب وکار کشــور به واســطه 
کســب وکارهای  فعالیــت  
نوپــا شــده اســت، ابــراز کــرد: 
ــش  ــه بی ــروز در حالی ک »ام
از هــزار اســتارت آپ پاگرفتــه 
بــه دســت و اندیشــه جوانــان 
ــور  ــادی کش ــای اقتص در فض
ــد و در  ــی می کنن نقش آفرین
ــد  ــی چن ــردش مال ــی گ حال
ارمغــان  بــه  ده میلیــاردی 
دســت کم  کــه  آورده انــد 
ــورمان  ــتارت آپ کش ــج اس پن
درآمدهــای بــاالی دو هــزار 
ســر  پشــت  را  میلیــاردی 
رونــد  ایــن  و  گذاشــته اند 
ــه  ــودی ادام ــدی صع ــا رش ب

دارد.«
مراســم  ایــن  در  ســتاری 
ــادی  ــد فره ــا محم ــراه ب هم
و  تحقیقــات  علــوم  وزیــر 
شــیخ  محمــود  فنــاوری، 
زین الدیــن معــاون نــوآوری و 
ــت علمی  تجاری ســازی معاون
و فنــاوری، محمــود نیلــی 
رئیــس دانشــگاه تهــران و 
ــس  ــق رئی ــر صدی محمدجعف
فنــاوری  و  علــم  پــارک 
دانشــگاه تهــران از نمایشــگاه 
ارائه شــده  دســتاوردهای 
و  شــرکت ها  توســط 
هســته های فنــاور مســتقر 
ــدن کــرد. ــارک دی ــن پ در ای

طرح های مهندسی ژنتیک 
کشاورزی و منابع طبیعی 

حامیت می شود
ســتاد توســعه زیســت فناوری 
معاونــت علمــی و فنــاوری 
در  جمهــوری  ریاســت 
ــه  ــرده ک ــام ک ــی اع فراخوان
بــرای تحقــق اهــداف متعالــی 
ــم انداز  ــند چش ــدرج در س من
نظــام در افــق 1404 اباغــی 
مقــام معظــم رهبــری، تحقــق 
ســند  در  منــدرج  اهــداف 
ــی زیســت فناوری مصــوب  مل
قانــون  و  وزیــران  هیئــت 
ایمنــی زیســتی جمهــوری 
مصــوب  ایــران  اســامی 
اســامی  شــورای  مجلــس 
کاربردهــای  توســعه  بــرای 
در  ژنتیــک  مهندســی 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
مشــتری گرا  طرح هــای  از 
و کاربــردی در ایــن حــوزه 

می کنــد. مالــی  حمایــت 
آمــده  فراخــوان  ایــن  در 
زراعــی  محصــوالت  اســت: 
ماننــد برنــج، پنبــه، دانه هــای 
قنــد،  چغنــدر  روغنــی، 
ســیب زمینی، ذرت، یونجــه، 
ــوالت  ــات، محص ــو و حبوب ج
ــی،  ــد ماه ــان مانن دام و آبزی
ــز و گوســفند و حشــرات در  ب
اولویــت حمایــت قــرار دارنــد.
بــر اســاس ایــن فراخــوان 
بــا  انتخــاب  اولویــت 
طرح هایــی اســت کــه تامیــن 
هزینه هــای  از  30درصــد 
ســوی  از  آن هــا  اجــرای 
بخــش خصوصــی تضمیــن 
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ــای  ــن طرح ه ــود. هم چنی ش
ترویجــی  توســعه ای 
ــب  ــه ترتی ــر )ب ــطوح باالت س
ــا  ــج ت ــطوح پن ــای س طرح ه
یــک( از اولویــت برخوردارنــد. 
کــه  هم چنیــن طرح هایــی 
ــی و  ــش خصوص ــط بخ توس
ــوند  ــه می ش ــان ارائ دانش بنی
و تامیــن حداقــل 40درصــد از 
هزینه هــای آن هــا از ســوی 
ــی  ــی )پژوهش ــتگاه اجرای دس
صــورت  غیرپژوهشــی(  و 
کــه  طرح هایــی  و  بگیــرد 
ــی و  ــش خصوص ــط بخ توس
دانش بنیــان  شــرکت های 
اولویــت  در  شــوند،  ارائــه 

انتخــاب قــرار دارنــد.
طرح هــا می تواننــد در هــر 
ــه صــورت مســتمر  ــان و ب زم
پژوهــش،  گــروه  بــرای 
زیرســاخت و توســعه فنــاوری 
ســتاد توســعه زیســت فناوری 
earch.  ــل ــانی ایمی ــه نش ب

  b i o d c @ g m a i l . c o m
ارســال شــوند و عاقه منــدان 
اطاعــات  کســب  بــرای 
ــا شــماره  بیشــتر می تواننــد ب
تلفــن 3-83532352 تمــاس 

ــد. بگیرن

برنامه شهاب تا سال 
تحصیلی 07-1406 همه 

دانش آموزان کشور 
را تحت پوشش قرار 

می دهد
جلســه هم اندیشــی برنامــه 
حضــور  بــا  شــهاب  ملــی 
و  برنامه ریــزی  معــاون 

نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، 
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
ــس اداره  ــارس، رئی ــتان ف اس
و  درخشــان  اســتعدادهای 
ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
اداره کل آمــوزش  و پــرورش 
اســتان  فــارس و مدرســان 
شــیراز  در  شــهاب  برنامــه 

برگــزار شــد.
دکتــر  نشســت،  ایــن  در 
معــاون  منتظــر،  غامعلــی 
ــاد  ــارت بنی ــزی و نظ برنامه ری
ــا اشــاره بــه  ملــی نخبــگان، ب
اهمیــت اجرای صحیــح برنامه 
ــی شــهاب، گفــت: »یکــی  مل
از اهــداف نظــام آموزشــی، 
بســتر  فراهــم  کــردن 
شناســایی  بــرای  مناســب 
اســتعدادهای  شــکوفایی  و 
در  اســت.  دانش آمــوزان 
تحصیلــی،  هدایــت  طــرح 
ــوزان مخاطــب  همــه دانش آم
هســتند، امــا بنیــاد ملــی 
ملــی  برنامــه  در  نخبــگان 
شــهاب تنهــا اســتعدادهای 
ــدف  ــوزان را ه ــر دانش آم  برت

اســت.« داده  قــرار 
ــا  ــه 2/5 ت ــان این ک ــا بی او ب
دانش آمــوزان،  درصــد   4
ــه  ــور در جرگ ــتعداد حض اس
بیــان  دارنــد،  را  نخبــگان 
بــرای  »کشــور  داشــت: 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــیدن ب رس
افــراد  حضــور  نیازمنــد 
بــا  متعهــد  و  متخصــص 
راهبــری  در  بــاال  توانایــی 
مختلــف  بخش هــای 
ــاورزی  ــاد، کش ــت، اقتص صنع

بنابرایــن  اســت.  غیــره  و 
شناســایی  شــهاب،  هــدف 
اســتعدادهای  برتــر و تربیــت و 
پــرورش آنــان بــرای راهبــری 
توســعه کشــور در 30ســال 

اســت.« کشــور  آینــده 
و  برنامه ریــزی  معــاون 
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان 
یــادآور شــد: »برنامــه شــهاب 
تا ســال تحصیلــی 1406-0٧ 
در  دانش آمــوزان  تمــام 
ــر  ــا و در سراس ــی پایه ه تمام
کشــور را تحــت پوشــش ایــن 

برنامــه قــرار می دهــد.«

رشکت های ایرانی در 
منایشگاه بین املللی ماکس 

2017 روسیه حضور 
می یابند

بین المللــی  نمایشــگاه 
دارای  ماکــس  هوافضــای 
ــان  ــرو در می ــی پیش جایگاه
ــا  ــر هوافض ــگاه های برت نمایش
ــهر  ــت و در  ش ــان اس در جه
علــم و فنــاوری هوافضــای 
در  ژوکوفســکی   - روســیه 
فــرودگاه پایــگاه مرکــزی و 
ــور،  ــروازی کش ــت های پ تس
ــات  ــت و تحقیق ــتیتو تس انس
پــروازی بــا نــام م. م. گروموف 

می شــود. برگــزار 
ایــن نمایشــگاه یــک فرصــت 
منحصربه فــرد بــرای ایجــاد 
ســطحی  چنــد  ارتباطــات 
و توســعه بیشــتر همــکاری 
کــردن  پیــدا  و  صنعتــی 
شــرکای تجــاری جدیــد برای 
ــم  ــار فراه ــان و تج متخصص
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نمایشــگاه  نقــش  می کنــد. 
مولــدی  به عنــوان  هوایــی 
ائتاف هــای  ایجــاد  جهــت 
پربــار،  ایده هــای  و  جدیــد 
ــناخته  ــان ش ــر جه در سراس

ــت. ــده اس ش
ســتاد صنایــع دانش بنیــان 
ــوردی معاونــت  هوایــی و هوان
علمــی نیــز بــرای شــرکت در 
ایــن نمایشــگاه از شــرکت های 
فعــال در حــوزه هوافضــای 
ــا  ــا ب ــرده ت ــوت ک ــور دع کش
حضــور در ایــن نمایشــگاه 
ایجادشــده  فرصــت  از 
ارتباطــات  برقــراری  بــرای 
ــا متخصصــان  چندمحــوری ب
ــتفاده  ــی اس ــار بین الملل و تج
کنــد و بــا آخرین دســتاوردها 
و  فضــا  و  هــوا  زمینــه  در 
ــنا  ــد آش ــای جدی تکنولوژی ه

ــوند. ش
در  شــرکت  عاقه منــدان 
بین المللــی  نمایشــگاه 
روســیه   201٧ ماکــس 
اطاعــات  کســب  بــرای 
ــه آدرس  ــد ب ــتر می توانن بیش
www.maks-iran. ــی اینترنت

کننــد. مراجعــه   com

هامیش بزرگداشت شیخ 
بهایی برگزار شد

ــیخ  ــت ش ــش بزرگداش همای
بنیــاد  همــت  بــه   بهایــی 
ــتان  ــتان کردس ــگان اس نخب
و  مدیــران  حضــور  بــا  و 
دســتگاه های  مســئوالن 
ــگان  ــاع نخب ــی و اجتم اجرای
بومــی در ســنندج برگــزار 

ــد. ش
رحمــت  مراســم  ایــن  در 
صادقــی، رئیس بنیــاد نخبگان 
ــزاری  ــتان، برگ ــتان کردس اس
بزرگداشــت شــیخ  مراســم 
بهایــی را یکــی از اقدامــات 
فاخــر بنیــاد نخبــگان اســتان 
دانســت و گفــت: »ایــن اقــدام 
احتــرام گذاشــتن بــه ســاحت 
مقــدس علــم و هنــر اســامی 

ــت. ــی اس - ایران
دانشــمند  بهایــی،  شــیخ 
نامــدار ایرانــی، هــم بــه لحاظ 
آثــار و تالیفــات، هــم بــه 
ــت دانشــمندان و  لحــاظ تربی
نخبه پــروری ماننــد تربیــت 
ماصــدرای  ماننــد  فــردی 
شــیرازی و هم چنیــن آثــار 
ــه  ــی، چ ــای تاریخ و یادگاره
ــده و چــه اجــرا،  در بخــش ای
اســت.  کم بدیــل  انســانی 
ــل روز والدت  ــن دلی ــه  همی ب
او را بــه نــام روز معمــاری 

کرده انــد.« نام گــذاری 
»آثــار  داد:  ادامــه  صادقــی 
ماننــد  تاریخــی  بناهــای  و 
اصفهــان،  جامــع  مســجد 
آب  تقســیم  مهندســی 
ــاد،  ــز نجف آب ــده رود، کاری زاین
حمــام معــروف شــیخ  بهایــی، 
ــا )ع(،  ــرم امام رض ــاری ح معم
صفی الدیــن  شــیخ  بقعــه 
و  دولت خانــه  اردبیلــی، 
ده هــا اثــر دیگــر را ایشــان بــا 
فنــاوری و فکــر برتــر و فراتر از 
عصــر معاصــر خــود، طراحــی 

ــت.« ــرده اس ــرا ک و اج
رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان 

داشــت:  بیــان  کردســتان 
علــوم  در  بهایــی  »شــیخ 
منطــق،  ماننــد  مختلفــی 
ــات،  ــات، ادبی ــفه، ریاضی فلس
ــاری،  ــه معم ــوم و از جمل نج
ســرآمد روزگار خــود بــود، 
به طوری کــه یونســکو ســال 
2009 را به خاطــر تاش هــا 
ــه  ــه او در زمین ــی ک و خدمات
بــه  کــرده،  ارائــه  نجــوم 
ــوم  ــی و نج ــیخ بهای ــال ش س

کــرد.« نام گــذاری 

مراسم نکوداشت 
رسآمدان هرنی فارس 

برگزار شد
ــرآمدان  ــت س ــن نکوداش آیی
ادب و هنــر فــارس بــا حضــور 
ــام  ــم  مق ــعادت قائ ــر س دکت
معــاون  منتظــر  دکتــر  و 
ــاد  ــارت بنی ــزی و نظ برنامه ری
ملــی نخبــگان، دکتــر شــریف 
رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان 
فــارس و جمعــی از ســرآمدان 
ــه   ــی ب ــر بوم و مســتعدان  برت
همت بنیــاد نخبــگان فارس و 
بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ 
اســتان  اســامی  ارشــاد  و 

ــد. ــزار ش ــارس برگ ف
مراســم غامعلــی  ایــن  در 
ــزی  ــاون برنامه ری ــر، مع منتظ
و نظــارت بنیاد ملــی نخبگان، 
ــر  ــزون ب ــه اف ــان این ک ــا بی ب
چهره هــای  گرامیداشــت 
دانش آفریــن،  و  علمــی 
ــی  ــاد مل ــف بنی یکــی از وظای
نخبــگان تقدیــر از نخبگــی 
چهره هــای  آفرینندگــی  و 
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هنــری  و  فرهنگــی  ادبــی، 
کشــور اســت، افــزود: »بنیــاد 
ــا شناســایی  درصــدد اســت ب
ــه در سراســر  ــای نخب چهره ه
ــم و  ــق عل کشــور، انگیــزه خل
ارتقــای فرهنــگ را در تمامــی 
حوزه هــا گســترش دهــد.«
حبیــب شــریف، رئیــس بنیــاد 
فــارس،  اســتان  نخبــگان 
»هنرمنــدان  افــزود:  نیــز 
ســکان داران ایــن اســتمرار 
و  شــکوه  نشــان دهندگان  و 
ــا  ــت ملت ه ــگ و عظم فرهن
ــل  ــن دلی ــه  همی ــتند؛ ب هس
ســرآمدان  گرامیداشــت 
حقیقــت،  در  حــوزه  ایــن 
گرامیداشــت و عزت بخشــی 
تقویــت  و  فرزانگــی  بــه 
ــت  ــکوه و عظم ــای ش بنیاده

ملــت اســت.«
عنــوان  ادامــه  در  شــریف 
تکریــم،  از  »هــدف  کــرد: 
توســعه و ترویــج فرهنــگ 
تکریــم، شناســایی اثرگــذاری 
علمــی، فرهنگــی، ادبــی و 
ــگان و ســرآمدان  ــری نخب هن
ــت  ــوز موفقی ــایی رم و شناس
آنــان در زمینه ســازی حضــور 
هرچــه بیشــتر ایــن افــراد در 
جامعــه بــه منظــور اثرگــذاری 
مشــاهیر  معرفــی  بیشــتر، 
ایرانــی در ســطوح بین المللــی 
ــیوه  ــازی ش ــره الگوس و باالخ
ــزرگان  ــن ب زندگــی علمــی ای
اســت کــه در دولــت تدبیــر و 
امیــد بــا شــتاب بیشــتری در 

حــال پی گیــری اســت.«
رئیــس بنیــاد نخبــگان فــارس 

در معرفــی افــرادی کــه از 
آنهــا تکریــم شــده بیــان کرد: 
»آقــای ابوتــراب خســروی، 
سرشــناس  نویســنده 
کــه  بی نظیــری  رمان هــای 
را  انســان  آن هــا،  خوانــش 
بــه تدبــری عمیــق وامــی دارد، 
ــواری،  ــا ذواالن ــای غامرض آق
هنــرور  و  کارآفریــن 
دســتباف  فــرش  برجســته 
گبــه  پــدر  به عنــوان  کــه 
و  شــده  شــناخته  جهــان 
نشــان  چندیــن  صاحــب 
اســت  بین المللــی  و  ملــی 
و هم چنیــن آقــای مســعود 
شناســا، موســیقی دان، نوازنده 
ــنتور  شــهیر و چیره دســت س
ــی او  ــوازی و همراه ــه هم ن ک
بــا بســیاری از بــزرگان میهــن 
عزیزمــان و کســب مقــام واال، 
ــان وا  ــم ایش ــه تکری ــا را ب م

داشــته اســت.«
بــا  ایــن آییــن،  در پایــان 
اهــدای لــوح و هدایایــی از 
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ســوی بنی
و  فــارس  نخبــگان  بنیــاد 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل 
بــزرگان  ایــن  از  اســامی 

تجلیــل شــد.

روابط عمومی معاونت 
علمی و فناوری ریاست 
جمهوری »نشان روابط 

عمومی« گرفت
و  همایــش  ســومین  در 
ــات  ــی ارتباط ــن روز مل جش
و روابــط عمومــی کــه 2٧ 
تــاالر  در   اردیبهشــت ماه 

وحــدت تهــران برگــزار شــد، 
عمومــی«  روابــط  »نشــان 
ــد  ــا ش ــدگان اعط ــه برگزی ب
کــه روابــط عمومــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــن  ــز یکــی از ای ــوری نی جمه

برگزیــدگان بــود.
ــا حضــور  ــه ب ــن مراســم ک ای
رئیــس  ســعیدی  زهــرا 
ــی  ــط عموم ــیون رواب فراکس
و رســانه مجلــس شــورای 
اســامی، علــی اکبــر جالــی 
ــم  ــدر عل ــتاد دانشــگاه و پ اس
اطاعــات ایــران، پرویــز کرمی 
رئیــس هیئــت مدیــره انجمن 
فعــاالن روابــط عمومــی )افرا(، 
سیدمحســنی  سیدشــهاب 
ــان  ــن متخصص ــس انجم رئی
روابــط عمومــی و جمعــی 
صاحب نظــران  و  اســاتید  از 
عمومــی،  روابــط  حرفــه 
کارشناســان  و  مدیــران 
روابــط عمومــی برگــزار شــد، 
برگزیــده  و  فعــال  پنــج  از 
ــه  ــل ب ــی تجلی ــط عموم رواب
ــن  ــه ای ــد. از جمل ــل آم عم
پنــج برگزیــده پرویــز کرمــی، 
ارتباطــات  مرکــز  رئیــس 
روابــط  و  اطاع رســانی  و 
عمومــی معاونــت علمــی و 
رئیس جمهــوری  فنــاوری 

ــت. اس
دیگــر برگزیــدگان »نشــان 
ــمند  ــی« هوش ــط عموم رواب
موسســه  رئیــس  ســفیدی 
عمومــی،  روابــط  آرمــان 
ــو  ــان عض ــم حکیمی ابوالقاس
هیئــت مدیــره انجمــن روابــط 
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فاطمــه  ایــران،  عمومــی 
قدیمــی مدیــر ارتباطــات و 
امــور بین الملــل شــهرداری 
رشــت و نیــز صــادق ســکری 
مدیــر روابــط عمومــی راه آهن 

ــد. بودن
ــن  ــش و جش ــومین همای س
روز ملــی روابــط عمومــی، 2٧ 
ــت  ــه هم ــاه ب ــت م اردیبهش
ــط  ــان رواب ــن متخصص انجم
بنیــاد رودکــی و  عمومــی، 
روابــط  کارگــزار  موسســه 
تــاالر وحــدت  عمومــی در 

ــد. ــزار ش برگ

اعطای اعتبار هسته های 
پژوهش به دانشجویان 
برتر در سال تحصیلی 

1395-96
مشــمول  دانشــجویان 
ــال  ــی س ــای تحصیل جایزه  ه
تــا  می  تواننــد   1395-96
20خــرداد 96 بــا مراجعــه 
ــاد  ــی بنی ــگاه اطاعات ــه پای ب
ملــی نخبــگان بــه نشــانی

 ،   http://soraya.bmn.ir
را  خــود  درخواســت  های 
بــرای بهره منــدی از اعتبــار 
در  پژوهــش،  هســته های 
ســامانه ثبــت کننــد تــا پــس 
از بررســی و در صــورت تایید، 
بهره منــد  جایــزه  ایــن  از 

شــوند.
ایــن اعتبــار بــه گروه هــای 
دانشــجویی تعلــق می یابــد 
ــر  ــر نظ ــجویان زی ــه دانش ک
یکــی از اعضــای هیئــت علمی 
و مطابــق مقــررات مصــوب 

دانشــگاه بــه اجــرای فعالیتــی 
یابنــد.  اشــتغال  تحقیقــی 
یــادآور می شــود دســت کم 
هســته  اعضــای  از  یکــی 
بایــد از دانشــجویان مشــمول 
در  تحصیلــی  جایزه هــای 
ســال تحصیلــی جاری باشــد. 
بــرای  اعتبــار  ایــن  مبلــغ 
ــی  ــته  های دوره کارشناس هس
ریــال  ٧0میلیــون  ارشــد، 
دوره  هســته  های  بــرای  و 
مبلــغ  تخصصــی،  دکتــری 
100میلیــون ریــال اســت. 
پژوهــش  هســته  اعتبــار 
ــمول  ــجویان مش ــرای دانش ب
جایزه هــای تحصیلــی در ســه 
ــگاه  ــاب دانش ــه حس ــط ب قس
واریــز می شــود و از طریــق 
ــته  ــار هس ــگاه در اختی دانش
قــرار می گیــرد. مبلــغ اعتبــار 
ــی و  ــای علم ــرای فعالیت ه ب
تامیــن بخشــی از نیاز هــای 
تجهیزاتــی و اطاعاتی هســته 
و زیــر نظــر سرپرســت هســته 

می  شــود. هزینــه 

فراخوان دریافت 
ایده های نخبگانی ویژه 

ماه مبارک رمضان
بنیــاد  فرهنگــی  معاونــت 
تمامــی  از  نخبــگان  ملــی 
مســتعدان برتر  و  نخبــگان 
کــه قصــد دارنــد در ایــام مــاه 
مبــارک رمضــان، برنامه  هایــی 
فضــای  بــا  متناســب 
ــب  ــاه در قال ــن م ــوی ای معن
مذهبــی،  آیینــی،  مراســم  
عقیدتــی، فرهنگــی، تربیتــی، 

مشــاوره ای، اخاقــی، هنــری، 
ــه  ــره ارائ ــه و غی ــی، خیری ادب
می کنــد. حمایــت  کننــد، 

بــه  حمایــت  میــزان 
ــوع و  ــت موض ــتره، اهمی گس
افــراد برگزارکننــده  تعــداد 
برنامه  هــا کــه از مشــموالن 
آیین نامه هــای بنیــاد ملــی 
نخبــگان هســتند، بســتگی 

دارد.
اســت،  یــادآوری  بــه  الزم 
عاقه منــدان می تواننــد بــا 
http:// مراجعــه بــه لینــک
farhangi.bmn.ir/fa/form_

  data/add/form_id=240
مشــخصات  درج  ضمــن 
ــه   ــده ، برنام ــود، ای ــل خ کام
ــا  ــر را ت ــورد نظ ــم  م و مراس
ــه کننــد  ــاه ارائ ســوم خردادم
ــد  ــی و تایی ــس از بررس ــا پ ت
پیشــنهاد مــورد نظــر، پاســخ 

داده شــود. الزم 
قابــل ذکــر اســت بعــد از 
مــاه  در  برنامه  هــا  اجــرای 
بــه ســه عنــوان  مبــارک، 
برنامه  هــای  برتریــن  از 
اجراشــده جایــزه  ای بــه رســم 
ــد. ــد ش ــدا خواه ــود اه یادب

جشنواره فیلم و عکس 
دانشجویی دریا برگزار 

می شود
ــر  ــف زادی، دبی ــی یوس مرتض
بخــش فیلــم کوتــاه و عکــس 
دانشــجویی دریا، فیلم را یکی 
از تاثیرگذارتریــن ابزارهــای 
رســانه ای خوانــد و گفــت: 
»فیلــم بــه جهــت نفوذپذیری 
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ــه دارد،  ــه در جامع ــی ک باالی
تاثیرگذارتریــن  از  یکــی 
ابزارهــای رســانه ای اســت. 
تبلیغــات  و  فرهنگ ســازی 
فیلــم،  پخــش  طریــق  از 
بیشــتری  به مراتــب  تاثیــر 
ــانه ای  ــای رس ــایر ابزاره از س
بــه جهــت  ایــن رو  از  دارد. 
هرچــه  آشــنایی  و  اعتــا 
ــر  ــجویان سراس ــتر دانش بیش
رشــته های  در  کشــور 
بــا  تحصیلــی  مختلــف 
ــنواره  ــی، جش ــائل دریای مس
ــجویی  ــس دانش ــم و عک فیل
از  یکــی  به عنــوان  دریــا 
»ســومین  بخش هــای 
ــا مســیر  ــی دری جشــنواره مل
شــد.  معرفــی  پیشــرفت« 
شــرکت کنندگان می تواننــد 
ــوزه  ــه ح ــود را در س ــار خ آث
ثانیــه ای،   90 فیلم هــای 
در  تبلیغاتــی  آیتم هــای 
اقتصــاد  و  تولیــد  حــوزه 
)آنونــس،  دانش بنیــان 
تیــزر و نماهنــگ(، عکــس 
)تــک عکــس، مجموعــه و 
ــس  ــورت عک ــی( به ص تبلیغات
ــان 90  ــا مدت زم ــم ب ــا فیل ی
ثانیــه بــا موضــوع دریایــی 
ارســال  جشــنواره  بــه 
و  فیلــم  جشــنواره  کننــد. 
دریــا  دانشــجویی  عکــس 
مختلــف  بخش هــای  در 
مــردم  زندگــی  همچــون 
دریــا،  و  دانشــگاه  دریــا،  و 
ــن  ــا و هم چنی ــت و دری صنع
ــه  ــا خاص ــگری و دری گردش

. د می شــو

ــنواره از  ــن جش ــه ای دبیرخان
را  خــود  کار  اســفندماه 95 
شــروع کــرده اســت و در ســه 
فــاز فراخــوان، گــردآوری و 
ــد  ــرا خواه ــار اج ــی آث بازبین
و  فیلــم   3 نهایتــا  و  شــد. 
انتخــاب  برتــر  عکــس   3

» . می شــود
بــر اســاس ایــن گــزارش، 
فنــون  و  علــوم  دانشــکده 
ــزگان  ــگاه هرم ــی دانش دریای
عاقه منــدان  همــه  از 
به ویــژه  دریــا  حــوزه  بــه 
ــد  ــوت می کن ــجویان دع دانش
کــه در ایــن جشــنواره کــه در 
آبان مــاه ســال جــاری برگــزار 
کننــد. شــرکت  می شــود، 

پنجمین فراخوان اعطای 
کمک هزینه سفر 

دانشجویان دکرتی منترش 
شد

و  علــوم  توســعه  ســتاد 
شــناختی  فناوری هــای 
بــه  علمــی  معاونــت 
دوره هــای  دانشــجویان 
و  تخصصــی  دکتــری 
دســتیار  پزشــکی )رزیدنتــی( 
در  مرتبــط  رشــته های 
موسســات  و  دانشــگاه ها 
کشــور  عالــی  آمــوزش 
کمــک هزینــه شــرکت در 
بین المللــی  کنگره هــای 
فناوری هــای  و  علــوم 
می کنــد. اعطــا  شــناختی 

ــتاد  ــن س ــتا، ای ــن راس در ای
در اردیبهشــت ماه ســال 96 
پنجمیــن فراخــوان جایــزه 

دانشــجویان  بــرای  ســفر 
ــی )PhD(  و  ــری تخصص دکت
دســتیار پزشــکی )رزیدنتــی( 
ــا  ــت ت ــرده اس ــر ک را منتش
و  عاقه منــد  دانشــجویان 
ــط  ــای مرتب ــال در حوزه ه فع
فناوری هــای  و  علــوم  بــا 
از  شــناختی کــه در یکــی 
موسســات  و  دانشــگاه ها 
مشــغول  کشــور  داخلــی 
بــرای  هســتند،  تحصیــل 
ارائــه مقالــه در کنگره هــای 
منتخــب ســتاد اقــدام کننــد. 
ــجویان  ــن دانش ــن ای هم چنی
ــش  ــک پژوه ــل ی ــد حداق بای
مولــف  جایــگاه  در  اصیــل 
مرتبــط  حوزه هــای  در  اول 
بــا اولویت هــای آموزشــی و 

پژوهشــی داشــته باشــند.
ــس  ــی پ ــجویان متقاض دانش
از ثبت نــام در ســایت ســتاد 
طبــق فراخــوان اعام شــده 
بــا  مــاه  اردیبهشــت  از 25 
ارائــه خاصــه مقالــه خــود 
فرصــت  از  می تواننــد 
فراهم شــده در ایــن زمینــه 
افــراد  کننــد.  اســتفاده 
حداکثــر  پذیرفته شــدگان 
پایــان  از  پــس  مــاه  یــک 
مــدارک  ارســال  مهلــت 
ــرداد  ــت 25 خ ــن مهل )آخری
مــاه( و بــر اســاس نظر شــورای 
مشــترک آمــوزش و پژوهــش 
ســتاد اعــام می شــود. جهــت 
بیشــتر  اطاعــات  کســب 
ایــن  شــرایط  آیین نامــه  و 
حمایــت بــه ســایت ســتاد 

 کنیــد.  مراجعــه 
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چالش هــای  بــا  علمــی  نشــریات  چــاپ 
ــکات  ــن مش ــه ای ــت ک ــراه اس ــیاری هم بس
ممکــن اســت در رونــد انتشــار آن هــا اختــال 
ایجــاد کنــد. بــه همیــن ســبب انتشــار منظــم 
یــک نشــریه در طــول ســال های طوالنــی 
نشــان از همــت، عــزم و نظــم فراوان مســئوالن 
مجلــه دارد. نشــریه علمــی »فیزیــک زمیــن و 
فضــا« از جملــه همیــن نشــریات اســت کــه از 
ســال 13٧8 بــه صــورت منظــم و بــا همــکاری 
دانشــگاه تهــران و موسســه ژئوفیزیــک منتشــر 
ــه  ــریه ک ــن نش ــماره ای ــن ش ــود. آخری می ش
بــه علــوم پایــه می پــردازد، در بهــار ســال 96 

انتشــار یافتــه اســت.
ــا«  ــن و فض ــک زمی ــماره از »فیزی ــن ش در ای
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــددی وج ــاالت متع مق
عناویــن آن هــا عبارت انــد از: برگــردان ســرعت 
گــروه امــواج ریلــی بــه ســاختار ســرعت مــوج 
ــران،  ــرب ای ــمال غ ــه ش ــرای منطق ــی ب برش
بــرآورد رابطــه بزرگــی زمین لــرزه بــا اســتفاده 
از مــدت دوام امــواج کــدا در پهنــه زاگــرس و 
جنــوب  غربــی ایــران مرکــزی، بررســی زمــان 
ــدار  ــامانه هش ــرای س ــی ب ــدار احتماالت هش
ســریع زمین لــرزه بــر روی گســل شــمال 
تبریــز، بررســی اثــر زلزله هــای بــزرگ جهــان 
)19٧6 تــا 2014( در تهییــج حرکــت قطبــی 
و تغییــرات طــول روز، شناســایی تله هــای 
چینــه ای ســازند ســروک بــا اســتفاده از 
الگ هــای پتروفیزیکــی و نشــانگرهای لــرزه ای 
در یکــی از میادیــن نفتــی جنوب غــرب ایران، 
ــاختاری  ــس س ــق و اندی ــن عم ــود تخمی بهب
اســتفاده  بــا  پتانســیل  میــدان  چشــمه 

داده هــای  تفســیر  انحنــا،  نشــانگرهای  از 
ــت  ــه تیل مغناطیســی براســاس محاســبه زاوی
ــوردی:  ــه م ــی )مطالع ــان افق ــود گرادی و بهب
فروافتادگــی زنجــان(، تخمیــن عمــق، مــکان 
ــه  ــی ب ــای مغناطیس ــه بی هنجاری ه و هندس
روش عــدد مــوج محلــی بهبودیافتــه، بررســی 
آبان مــاه  در  ایــران  اقلیمــی  بی هنجــاری 
1390 از دیــدگاه دینامیــک بزرگ مقیــاس، 
حــل عــددی معــادالت آب کم عمــق بــا روش 
مک کورمــک فشــرده مرتبــه چهــارم، مطالعــه 
ــر روی  ــی ب ــواج درون ــر ام ــگاهی تاثی آزمایش

ــی و... ــواج صوت ــار ام انتش
ــک  ــه »فیزی ــه مجل ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــویق  ــیوه نامه تش ــاس ش ــا« براس ــن و فض زمی
نشــریات وزارت علــوم در لیســت مجــات 
.برتــر دانشــگاه تهــران قــرار گرفتــه اســت

یک منت�ش یم شود ن ران و موسسه ژئوف�ی ه �ت
گ
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راه انــدازی  پرفرازونشــیب  از قصــه   
ــد.  ــان بگویی ــه برایم ــتارت آپ مهربان اس
ــما  ــای ش ــز از دغدغه ه ــه چی ــا هم گوی

ــد؟ ــروع ش ــودن ش ــان ب ــرای مهرب ب
ــت  ــه دوس ــت. همیش ــت اس ــدد( درس )می خن
ــال  ــی ام در قب ــئولیت اجتماع ــه مس ــتم ب داش
ــن  ــواره ای ــانم و هم ــل بپوش ــه عم ــردم جام م
ــث  ــن مســئله باع ــود. همی ــن ب ــا م ــه ب دغدغ
شــد بــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت ثنــا کــه 
زیرمجموعــه آتناســت و در حــوزه جمع ســپاری 
مالــی فعالیــت می کــرد، وارد گفت وگــو بــا 
ــا ســه ســال  ــه شــدیم. تقریب موسســات خیری
ــه  ــروع ب ــه ش ــرم مهربان ــه پلتف ــود ک ــش ب پی
کار کــرد. اوایــل کار از طریــق ای میــل، مهربانــه 
ــنایان  ــان و آش ــه اطرافی ــش را ب ــوع فعالیت و ن
ــه،  ــه هفت ــس از س ــه پ ــم ک ــی می کردی معرف
مبلــغ پنــج میلیــون تومــان بــرای اولین پــروژه 
مــا جمــع آوری و کار اصلــی مهربانــه آغــاز شــد.

از آن پــس مــا بــرای جــذب پروژه هــا بــه 
ــی  ــم و ط ــه می رفتی ــات خیری ــراغ موسس س
جلــب  را  اعتمادشــان  آن هــا،  بــا  مذاکــره 

می دادیــم  توضیــح  برایشــان  می کردیــم. 
ــه  ــی ک ــر از خیرین ــد غی ــر می توانی ــه دیگ ک
حضــوری کمــک می کننــد، روی مهربانــه هــم 
حســاب کنیــد. درواقــع مــا تــاش می کردیــم 
ــاد  ــوژی اعتم ــه تکنول ــات ب ــن موسس ــا ای ت
ــه  ــا مهربان ــت موسســات ب ــه فعالی ــد. البت کنن
ــوب  ــم محس ــی ه ــغ و بازاریاب ــی تبلی ــه نوع ب
ــروژه  ــد پ ــه، چن ــن تجرب ــس از اولی می شــد. پ
دیگــر را هــم بــه همیــن روش جلــو رفتیــم کــه 
ــد از  ــه بع ــدیم. خاص ــق ش ــه موف خوش بختان
ــورد  ــاوا« م ــنواره »ف ــه در جش ــه مهربان این ک
تقدیــر قــرار گرفــت، رســانه ها بــا تمرکــز 
بیشــتری بــه ســمت مهربانــه آمدنــد و اعتمــاد 

ــد.  ــر ش ــه پررنگ ت ــه مهربان ب
 چــرا مــردم و خیــران بایــد بــه مهربانه 
ــان  ــه مخاطب ــه ب ــوند؟ چگون ــذب ش ج
ــه  ــد ک ــان را می دهی ــن اطمین ــود ای خ
کمک هایشــان در راه واقعــی مصــرف 

می شــود؟
مــن معتقــدم درحالی کــه یکــی از اصلی تریــن 
دغدغه هــای مــردم در عصــر حاضــر، مســئولیت 

یکــی از عمــده دغدغه هــای خیــران بــرای حمایــت از محرومــان و نیازمنــدان ایــن 
اســت کــه بــه صــورت صددرصــد اطمینــان ندارنــد کــه کمک هــای مالی شــان بــه 
دســت افــراد نیازمنــد برســد. اگــر آن هــا اطمینــان کامــل داشــته باشــند کــه حتی 
یــک ریــال از کمک هایشــان هــم هــرز نمــی رود، در آن صــورت قطعــا فعالیت هــای 
خیریــه و انسان دوســتانه در کشــور مــا شــتاب بســیار زیــادی خواهــد گرفــت. گلرخ 
بحــری کارشــناس ارشــد  MBI اســت کــه تــالش کــرده بــا راه انــدازی اســتارت آپ 
ــا  ــتارت آپ ب ــن اس ــردارد. ای ــران ب ــش روی خی ــه را از پی ــن دغدغ ــه« ای »مهربان
تعریــف پروژه هــای مشــخص، مبالغــی را از خیــران جــذب می کنــد و مســیر دقیــق 
ــن  ــه اطــالع فــرد خیــر می رســاند. ای ــارات جذب شــده را هــم ب ــن اعتب صــرف ای
ــران را  ــردم و خی ــا مشــارکت اجتماعــی م ــد ت ــالش می کن ــع ت اســتارت آپ، درواق
بــرای تحقــق طرح هــای خیریــه برانگیزد.بحــری در حــوزه گرافیــگ هــم تحصیــالت 
ــد.  ــت می کن ــرکت فعالی ــگ ش ــش مارکتین ــر بخ ــوان مدی ــک دارد و به عن آکادمی
شــرکت ثنــا، به عنــوان منبعــی بــرای جمع ســپاری مالــی یــا تامیــن مالــی جمعــی 
ــه،  ــا مدیرعامــل اســتارت آپ مهربان ــا همــان Crowd Funding اســتفاده می شــود. ب ی
ــتارز  ــده الکام اس ــل 94 و برگزی ــنواره وب  و  موبای ــر در جش ــایت برت ــوان س به عن

ــد. ــی می آی ــه در پ ــم ک ــام داده ای ــی انج 1395 گفت وگوی
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ــه اســت،  ــای خیرخواهان ــی و فعالیت ه اجتماع
خیلــی از مــردم نمی داننــد کــه بــه چــه 
ــد.  ــد اعتمــاد کنن ــه ای می توانن موسســه خیری
مهربانــه می توانــد بــا در اختیــار گذاشــتن 
ــه و  اطاعــات شــفاف از پروژه هــای خیرخواهان
ــه  ــا ب ــم پروژه ه ــان و رق ــزارش از زم ــه گ ارائ
ــب  مــردم، اعتمــاد آن هــا را به طــور کامــل جل
ــان  ــردی حتــی هــزار توم ــد. یعنــی اگــر ف کن
به طــور  می توانــد  می کنــد،  کمــک  هــم 
ــغ   ــن مبل ــان مصــرف شــدن ای ــل در جری کام
قــرار بگیــرد. درنتیجــه خیالشــان راحــت اســت 
ــود.  ــب می ش ــل جل ــور کام ــان به ط و اعتمادش
 نقطــه اوج فعالیت هــای اســتارت آپ 
ــه  ــاری ک ــن ب ــود؟ اولی ــا ب ــه کج مهربان
به طــور جــدی، مــردم بــه مهربانــه 

ــت؟  ــان هس ــد، یادت ــاد کردن اعتم
می توانــم بگویــم اوج شــروع فعالیــت مهربانــه، 
بــه واســطه همیــن »چالــش ســطل آب یــخ«  
ــود. در آن  ــاران  ALS ب ــت از بیم ــرای حمای ب
ــراد  ــیاری از اف ــه بس ــدم ک ــن می دی دوران م
ــخ روی  ــطل آب ی ــک س ــن ی ــا ریخت ــا ب تنه
ــرگرمی  ــک س ــه ی ــش را ب ــن چال ــان، ای سرش
 ALS تبدیــل کــرده بودنــد. بــا انجمــن بیمــاران
ــک  ــیدیم. ی ــق رس ــه تواف ــم و ب ــاس گرفت تم
ــن  ــا ای ــاه ضبــط و منتشــر کــردم ب ــم کوت فیل
ــخ  مضمــون کــه می توانیــم یــک ســطل آب ی
روی ســرمان بریزیــم و هیــچ اتفاقــی نیفتــد، اما 
ــرد،  ــد خ ــی هرچن ــرف مبلغ ــا ص ــم ب می توانی
بــه بیمــاران ALS کمــک کنیــم. دو هفتــه 
ــغ  ــاه، مبل ــوی کوت ــن ویدی ــار ای ــس از انتش پ
ــع  ــر جم ــط 540 نف ــان توس ــون توم 20 میلی
ــتیم.  ــی نداش ــچ تبلیغات ــه هی ــد، درحالی ک ش
ــود کــه  ــن ب ــود، ای ــاده ب تنهــا اتفاقــی کــه افت
ایــن ویدیــو دســت بــه دســت چرخیــد و چــون 
دغدغــه مــردم، »موثــر بودن« بــود، نتیجــه داد. 
ــت  ــه توانس ــه مهربان ــود ک ــان ب ــن زم در همی
ــناخته  ــتر ش ــد و بیش ــه کن ــوزر تهی ــک ی ی
شــود. کم کــم بــه ایــن ســمت رفتیــم کــه روی 

ــت  ــه دس ــردم جامع ــنگین م ــای س دغدغه ه
ــزد. ــه آن چــه تنهــا ترحــم برانگی ــم، ن بگذاری

ــت  ــران را در اولوی ــق ای ــدام مناط  ک
داده ایــد؟ قــرار  برنامه هایتــان 

ــم.  ــز کردی روی مناطــق محــروم کشــور تمرک
ــه  ــه ب ــه مهربان ــی ک ــه محروم ــن منطق اولی
ســراغش رفــت، یکــی از مناطــق محــروم 
ــم  ــا مه ــرای م ــود. ب سیســتان و بلوچســتان ب
اســت کــه بــا چــه موسســه خیریــه ای فعالیــت 
می کنیــم، بنابرایــن یافتــن چنیــن موسســه ای 
ــتان  ــتان و بلوچس ــمی در سیس ــوز رس ــا مج ب
بــرای مــا خیلــی مشــکل بــود تــا این کــه پــس 
از جســت وجوی فــراوان، موفــق شــدیم کــه بــا 
یکــی از ایــن موسســات خیریــه شــروع بــه کار 
کنیــم. ایــن موسســه خیریــه در حــال حاضــر 
یکــی از پرطرفدارتریــن موسســاتی اســت کــه 
ــان  ــای خیریه ش ــق پروژه ه ــرای تحق ــردم ب م
ــه آن هــا کمــک می کننــد. طــوری کــه از دو  ب
ســال و نیــم پیــش تــا االن مبلــغ 161 میلیــون 

تومــان جمــع شــده اســت.
مــا تــا وقتــی کــه فیلم هــای آن مناطــق 
محــروم را ندیــده بودیــم، عمــق فاجعــه را 
درک نمی کردیــم. همیــن باعــث شــد کــه 
بــه کارمــان در مناطــق محــروم بیشــتر ایمــان 
ــات  ــر موسس ــروژه، دیگ ــد از آن پ ــم. بع بیاوری
ــد  ــاس می گرفتن ــا تم ــا م ــان ب ــه خودش خیری

و پیشــنهاد همــکاری می دادنــد.
ــا هــر موسســه خیریــه ای   آیــا شــما ب
ایــن  منظــورم  می کنیــد؟  فعالیــت 
ــن  ــا قوانی ــز ی ــط قرم ــه خ ــت ک اس
خاصــی بــرای کار بــا موسســات خیریــه 

ــد؟ داری
قبــل از هــر چیــز ایــن موسســات خیریــه بایــد 
ــس از آن  ــند و پ ــته باش ــمی داش ــوز رس مج
رزومه هایــی از آن هــا دریافــت می کنیــم. در 
حــال حاضــر حدود 15 موسســه خیریــه منتظر 
ــه  ــا مهربان ــرای همــکاری ب ــه ب دریافــت تاییدی
ــات،  ــن موسس ــد ای ــرای تایی ــا ب ــتند. م هس
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تدویــن  را  مخصوصــی  بخش بندی هــای 
بخش بندی هــا  ایــن  ازجملــه  کرده ایــم. 
ــان،  ــوالن و توان یاب ــان، معل ــازی زن توانمندس
نوســازی تجهیــزات، درمــان بیمــاران، حمایــت 

ــت. ــودکان و... اس از ک
ــاز  ــت خــود را آغ ــه فعالی ــه مهربان ــی ک از مدت
ــه  ــا کنــون حــدود 25 موسســه خیری کــرده ت
ــاد  ــد و اعتم ــا کار می کنن ــا م ــه ب ــتند ک هس
هــم  را  ایــن  اســت  الزم  داریــم.  متقابــل 
بگویــم کــه داوطلبانــی را در شــهرهای مختلــف 
داریــم کــه پروژه هــا را چــک می کننــد. از 
طــرف دیگــر موسســات خیریــه تعهــد رســمی 
ــرارداد تخطــی کننــد،  می دهنــد کــه اگــر از ق
ــن  ــم شــکایت کنیــم، کــه در ای ــا حــق داری م
صــورت ایــن موسســات دیگــر اجــازه فعالیــت 

ــت. ــد داش نخواهن
ــی  ــای خاص ــرای پروژه ه ــط ب ــس فق  پ

ــد؟ ــع می کنی ــی جم ــای مال حمایت ه
و  توانمندســازی  روی  اخیــرا  مثــا  بلــه. 
ــک ســال  ــم. در ی ــز کرده ای اشــتغال زایی تمرک
اخیــر، بــا تمرکــز بــر ایــن هــدف توانســتیم دو 
کارگاه در سیســتان و بلوچستان، یک کارگاه در 
حومــه البــرز، کارگاه هایــی بــرای اشــتغال زنــان 
ــن  ــم. م ــدازی کنی ــوار و... راه ان ــت خان سرپرس
معتقــدم اگــر اشــتغال و درآمــد وجــود داشــته 
باشــد، اعتمادبه نفــس رشــد کــرده و خیلــی از 
آســیب های اجتماعــی کاهــش پیــدا می کنــد. 
 تــا بــه حــال همــه پروژه هــا بــه 
پــروژه ای  اگــر  نتیجــه رســیده اند؟ 
ــول  ــف پ ــود، تکلی ــا ش ــه کاره ره نیم

می شــود؟ چــه  خیریــن 
ــای  ــداد پروژه ه ــال تع ــه س ــن س ــول ای در ط
موفــق مــا بــاالی 94 درصــد بــوده اســت. 
شــش پــروژه لغــو شــده کــه دو تــای آن هــا از 
قوانیــن تخطــی کرده انــد و چهــار پــروژه دیگــر 
ــود  ــی برایشــان جمــع نشــده ب ــول کاف هــم پ
کــه ایــن چهــار تــا مربــوط بــه یــک ســال اول 
فعالیتمــان اســت. طــی دو ســال اخیــر تقریبــا 

ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــق بوده ان ــا موف ــه پروژه ه هم
اســت کــه اگــر پــروژه ای بــه ســرانجام نرســد، 
ــت داده  ــده برگش ــه کمک کنن ــول ب ــام پ تم

می شــود.
 آیــا در حــال حاضــر تبلیغــات خاصــی 

ــد؟ ــام می دهی ــه انج ــرای مهربان ــم ب ه
مــا بــه همیــن منظــور بــا شــهرداری وارد 
مذاکــره شــدیم تــا از پلتفــرم مهربانــه در 
ســطح شــهر حمایــت کنــد، تــا از ایــن طریــق 
بــه مــردم بــرای کمک رســانی آگاهــی دهیــم، 
ــار  ــه چه ــرد. البت ــتقبال نک ــهرداری اس ــا ش ام
اســتارت آپ تــا کنــون به عنــوان حامیــان 
ــن  ــه ای ــد. ب ــت می کنن ــا فعالی ــا م ــه ب مهربان
صــورت کــه بــا ایجــاد تبــادل کاربــری به رشــد 
ــود. در  ــن زده می ش ــی دام ــئولیت اجتماع مس
ــر  ــه به خاط ــی ک ــه کودکان ــان، ب ــن جری همی
برونــد،  مدرســه  بــه  نمی توانســتند  فقــر 
کمــک شــد. درواقــع مــا می توانیــم کاربرهــای 
از مســئولیت های  را  اســتارت آپ های دیگــر 
ــت  ــا را در اهمی ــم و آن ه ــی آگاه کنی اجتماع
دادن بــه چنیــن فعالیت هایــی تشــویق کنیــم.

و  مهربانــه  تاثیــر  شــما،  نظــر  از   
هم ســو  کــه  دیگــری  پلتفرم هــای 
در  فعالیــت می کننــد،  مهربانــه  بــا 
جامعــه و روی مــردم چیســت؟ آیــا 
ــی  ــن پلتفرم های ــد چنی ــر می کنی فک
را  هم دلــی  و  نوع دوســتی  می توانــد 

ــد؟ ــج کن ــردم تروی ــن م بی
ــراد  ــه اف ــرده ک ــاد ک ــی را ایج ــه فضای مهربان
مختلــف کــه دغدغــه ارائــه کمــک مالــی 
ــه چنیــن  ــا اعتمــاد کامــل ب ــد ب ــد، بتوانن دارن
ــه دیگــری  ــا هــزار تومــان ب پلتفرمــی حتــی ب
ــازی  ــر مدرسه س ــا در ام ــد و مث ــک کنن کم
در روســتاهای خوزســتان همــکاری کننــد. 
ــه  ــبت ب ــا نس ــئولیت م ــس مس ــه ح درنتیج
ــه  ــی ب ــر کس ــی رود و کمت ــر م ــان باالت اطرافی
ــه مــن چــه«!  مشــکات دیگــران می گویــد »ب
ــن،  ــش از ای ــه پی ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
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ــد  ــه یــک جــا متمرکــز نبودن موسســات خیری
ــدون  ــاه و ب ــی کوت ــا گزارش هــای مال ــا ب و تنه
بودنــد.  تمــاس  در  خیریــن  بــا  شــفافیت 
ــده  ــاد ش ــازوکاری ایج ــروزه س ــه ام درحالی ک
ــای  ــا پروژه ه ــد ب ــردم می توانن ــا م ــه نه تنه ک
مختلــف و موسســات خیریــه گوناگــون یک جــا 
ــای  ــد گزارش ه ــه می توانن ــوند، بلک ــنا ش آش
کامــل و شــفافی از پروژه هایشــان ماحظــه 

ــد. کنن
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــن اس ــدی ای ــئله بع مس
مهربانــه می تــوان بــه افــرادی کــه عمیقــا 
هســتند،  مالــی  کمک هــای  نیازمنــد 
ــا  کمک هــای هرچنــد خــرد را تزریــق کــرد، ی
ــل  ــر قت ــه به خاط ــی را ک ــی کس ــی زندگ حت
غیرعمــد در زنــدان گرفتــار اســت و پــول دیــه 
ــن اســت  ــم ای ــه مه ــات داد. نکت ــدارد، نج را ن
ــرم  ــه در پلتف ــه ای ک ــه های خیری ــه موسس ک
مهربانــه فعالیــت می کننــد، حــس رقابــت 
ــد  ــس می کنن ــه ح ــد، بلک ــر ندارن ــا یکدیگ ب
همگــی عضــو یــک پلتفرمــی هســتند کــه قرار 
ــد. ــک هــدف حرکــت کن ــه ســمت ی اســت ب

ــق  ــد از طری ــور می توانن ــران چط  کارب
مهربانــه کمــک کننــد؟

می شــوند،  ســایت  وارد  وقتــی  به ســادگی. 
پروژه هــای مختلفــی را می بیننــد کــه اگــر روی 
گزینــه »حمایــت می کنــم« کلیــک کننــد، بــا 
ــغ مــورد  ــه اطاعــات کارت، می تواننــد مبل ارائ
ــه زودی  ــه ب ــد. البت ــک کنن ــود را کم ــر خ نظ
app اندرویــد و آی یــواس هــم فعــال می شــود. 
یــک bot تلگــرام هــم طراحــی کرده ایــم بــرای 
کســانی کــه کار بــا وب ســایت برایشــان ســخت 
اســت کــه به راحتــی می تواننــد از پروژه هــا 
حمایــت کننــد. کاربــر پــس از پرداخــت مبلــغ، 

ــد. ــت می کن ــک رســید هــم دریاف ی
فعــال  را  کمپین هــا  بیشــتر  مــا  اخیــرا 
ــزار  ــا ه ــن کمپین ه ــی از ای ــم. در یک کرده ای
تحصیــل  از  بازمانــده  دانش آمــوز   200 و 
توانســتند بــا کمک هــای مردمــی بــه تحصیــل 

ادامــه دهنــد. در عــرض یــک مــاه و نیــم مبلــغ 
ــد. ــع ش ــان جم ــون توم ٧2 میلی

 از تیــم مهربانــه برایمــان بگوییــد. تیــم 
شــما چنــد نفــر و بــا چــه تخصص هایــی 

؟ هستند
تیــم مهربانــه شــش نفر هســتند که بــه صورت 
نیمه وقــت فعالیــت می کننــد. از آن جایــی کــه 
مــا مکان خاصــی برای اســتقرار نداریــم، همگی 
فعالیت هــای خودمــان را از محــل شــرکت آتنــا 
ــم  ــای تی ــای اعض ــم. تخصص ه ــام می دهی انج
عبارت انــد از تولیــد محتــوا، طــراح وب ســایت، 

طــراح گرافیــک، دولوپــر و مدیــر محصــول.
ــم  ــدی ه ــم، درآم ــای تی ــن اعض  ای

می کننــد؟ کســب 
 مهربانــه هنــوز پس از ســه ســال فعالیــت، هیچ 
درآمــدی نــدارد. مــا یــا بــه یــک ســرمایه گذار 
راه کاری  بــه فکــر  بایــد  یــا  نیــاز داریــم، 
ــه  ــاد ب ــه زی ــد باشــیم. البت ــرای کســب درآم ب
ســرمایه گذار امیــد نداریــم )بــا خنــده(، چــون 
ســرمایه گذار پــول خــود را جایــی می بــرد 
کــه مطمئــن باشــد چنــد برابــر می شــود، کــه 
ایــن مســئله در مــورد کســب وکارهایی بــر 
ــه مســئولیت اجتماعــی محقــق نمی شــود.  پای
قانونــی وجــود دارد مبنــی بــر این کــه مــا 
می توانیــم پنــج تــا 10 درصــد کمک هــای 
مردمــی را به عنــوان حق الزحمــه برداریــم، 
ــا  ــم. در دنی ــن کار را نکرده ای ــز ای ــا هرگ ــا م ام
مهربانــه  مثــل  اجتماعــی  کســب وکارهای 
تحــت حمایــت دولــت یــا ســازمان هایی بــزرگ 
کســب وکارهایی  چنیــن  چراکــه  هســتند. 
ــش  ــی را کاه ــای اجتماع ــد دغدغه ه می توانن
دهنــد. درحالی کــه در کشــور مــا چنیــن 

ــدارد. ــود ن ــی وج حمایت
ــه  ــا هزینه هــای پلتفــرم مهربان  پــس ب

چگونــه کنــار آمدیــد؟
ــد  ــت می کن ــا حمای ــا از م ــرکت آتن ــا ش صرف
و هزینه هایمــان را پرداخــت می کنــد. مثــا 
حقــوق اعضــای تیــم مهربانــه توســط شــرکت 
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ــر  ــن خاط ــه همی ــود. ب ــت می ش ــا پرداخ آتن
ــوان ســرمایه  ــدد مشــخصی به عن ــم ع نمی توان
ــه دهــم. ــه شــما ارائ ــه ب ــت مهربان ــاز فعالی آغ

ــت  ــروژه ای را تح ــه پ ــت ک ــور اس  چط
عنــوان »حمایــت از مهربانــه« راه انــدازی 
کنیــد؟ در ایــن صــورت اگــر کســی قصد 
ــد،  ــته باش ــه را داش ــت از مهربان حمای
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــد داوطلبان می توان

ــد. ده
کرده ایــم،  فکــر  مســئله  ایــن  بــه  بلــه. 
بــه  نیــاز  این چنینــی  فعالیت هــای  امــا 

دارد. فرهنگ ســازی 
اســتارت آپ های  مهربانــه،  از  غیــر   
حــوزه  همیــن  در  کــه  دیگــری 
ــع  ــود دارد؟ درواق ــد، وج ــت کنن فعالی
ــب  ــه رقی ــم مهربان ــم بدانی می خواهی

داخلــی دارد یــا خیــر؟
ــک  ــرای بان ــی ب ــه یک ــتارت آپ ک ــه. دو اس بل
ــام  ــت ن ــه دونی ــری ک ــت و دیگ ــارگاد اس پاس
ــاب  ــه حس ــا ب ــای م ــه رقب ــتند ک دارد، هس

می آینــد.
 از تعــداد کاربرهایتــان چــه خبــر؟ 
نفــر  چنــد  بــه  مهربانــه  اعضــای 
رســیده اند و در ایــن مــدت ســه ســال، 
چــه مقــدار کمــک مالــی دریافــت 

نــد؟ کرده ا
تعــداد زیــادی از کاربرهــای مهربانــه بــه صورت 
ــر  ــد. غی ــت می کنن ــا حمای ناشــناس از پروژه ه
از ایــن افــراد، حــدود هشــت هــزار نفــر کاربــر 
ــن تعــداد  ــام شــده اند کــه ای ــم کــه ثبت ن داری
ــه  ــا ب ــان ت ــون توم ــدود 650 میلی ــغ ح مبل

ــد. ــت کرده ان ــا حمای ــروز از پروژه ه ام
 آیــا در مســیر راه انــدازی و رشــد 
ــی  ــش خاص ــا چال ــه ب ــرم مهربان پلتف

روبــه رو بودیــد؟
بزرگ تریــن چالــش مــا، مشــکات مالــی اســت 
کــه هم چنــان بــا آن دســت بــه گریبانیــم. مــا 
بــرای دریافــت وام، اقــدام کردیــم، امــا به خاطــر 

ــه راه  ــغ وام، در میان ــت مبل ــرایط بازپرداخ ش
ــتارت آپ ها در  ــی از اس ــدیم. برخ ــرف ش منص
چنــد ســال اول هرگــز نمی تواننــد درآمــد 
خاصــی داشــته باشــند، چــه برســد بــه این کــه 
ــن  ــد. ای ــس بازپرداخــت وام برآین ــد از پ بتوانن
ــه  ــتارت آپ هایی ک ــه از اس ــت ک ــی نیس منطق
هنــوز جــان نگرفته انــد، چنیــن انتظــاری 
داشــت. بــه نظــر مــن نهادهــای دولتــی و حتی 
ــا  ــرای تامیــن کســب وکارهای نوپ غیردولتــی ب

بایــد همــکاری کننــد.
ــه  ــانی ک ــی از کس ــت خیل ــن اس  ممک
ــر  ــد، در تفک ــه را می خوانن ــن مصاحب ای
ــند.  ــتارت آپ باش ــک اس ــدازی ی راه ان
ــوان  ــا به عن ــه آن ه ــما ب ــنهاد ش پیش
کســی کــه ســه ســال در چنیــن 

ــت؟ ــرده، چیس ــت ک ــوزه ای فعالی ح
نبایــد فرامــوش کننــد کــه ایجــاد یــک 
ــب وکار.  ــک کس ــاد ی ــی ایج ــتارت آپ یعن اس
بســیار اتفــاق می افتــد کــه کســی ایــده نویــی 
بــه ذهنــش رســیده، امــا بــدون ارزیابــی بــازار 
موجــود بــرای آن ایــده، کار خــود را آغــاز 
ــتارت آپ های  ــراد اس ــن ای ــد. بزرگ تری می کن
ــان  ــت در کارهایم ــه خاقی ــت ک ــن اس ــا ای م
ــا  ــد تنه ــاش می کنن ــی ت ــدارد. برخ ــود ن وج
ــی،  ــتارت آپ خارج ــک اس ــردن ی ــی ک ــا کپ ب
بــه  درحالی کــه  بیندازنــد،  راه  کســب وکار 
تاریخچــه آن اســتارت آپ و فضــای موجــود در 

کشورشــان توجهــی نمی کننــد.
 و حرف آخر..

ــت،  ــم اس ــن مه ــرای م ــه ب ــزی ک ــا چی تنه
ایــن اســت کــه بــاور کنیــم اگــر می خواهیــم 
تغییــری ایجــاد کنیــم، بایــد دســت یکدیگــر 
ــد  ــم. نبای ــت کنی ــم حمای ــم و از ه را بگیری
ــا  اجــازه دهیــم کــه حضورمــان در جامعــه، ب
ــن  ــه، در ای ــد. مهربان ــراه باش ــی هم بی تفاوت
مســیر گام گذاشــته و انتظــار داریــم کــه 
ــاری  ــیر ی ــن مس ــا را در ای ــم م ــران ه دیگ

 .ــد کنن
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ــاوری  ــگاه فن ــای جای ــو از ارتق رئیــس ســتاد نان
ــه ای  ــک پل ــود ی ــان و صع ــران در جه ــو ای نان
آن خبــر داد و گفــت: »بــر اســاس آخریــن 
ــان در  ــران و جه ــوی ای ــاالت نان ــش مق پیمای
ــوری اســامی  ــل 201٧، جمه ــاه آوری ــان م پای
ــت  ــا دس ــم دنی ــه پنج ــه رتب ــت ب ــران توانس ای
ــی  ــن در حال ــزود: »ای ــد.« ســورنا ســتاری اف یاب
اســت کــه رتبــه پنجــم به عنــوان هــدف ســال 

1398 در ســند دوم توســعه نانــو کشــور تعییــن 
شــده بــود.« ســتاری بیــان کــرد: »طبــق 
ــران در  ــه ای ــته، رتب ــال های گذش ــات س تجربی
ــاه  ــان م ــس از پای ــاله پ ــاخص، همه س ــن ش ای
چهــارم میــادی، تثبیــت می شــود و قابــل 
اســتناد اســت.« کشــورهای دیگــر ایــن جــدول 
ــب  ــه ترتی ــد، ب ــرار دارن ــران ق ــر از ای ــه باالت ک
ــی هســتند.  ــد و کــره جنوب ــکا، هن چیــن، آمری

نوی دنیا ای حفظ رتبه پنجیم �ن رایه دشوار �ب

 ثبت 180 اختراع
و تولید 350 نانومحصول در کشور

 فرزین محمدی 
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ــران در رتبه بنــدی ســال  جمهــوری اســامی ای
ــود. ــان ب ــم جه ــام شش ــب مق ــته، صاح گذش

ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــر س ــرکار، دبی ــعید س س
ــو  ــه پنجــم علمــی نان ــه رتب ــو، دســت یابی ب نان
در دنیــا را قدمــی قابــل توجــه دانســت و گفــت: 
ایــران بــرای حفــظ ایــن جایــگاه راه دشــواری در 
پیــش دارد و بایــد حمایت هــا از ایــن علــم ادامــه 
داشــته باشــد؛ چراکــه کشــورهایی بــا بودجــه و 
نیــروی انســانی بــاال در رقابــت رتبه هــای اولیــه 

. هستند
ــو، در راســتای  دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نان
دســت یابی ایــران بــه رتبــه پنجــم علمــی 
ــه  ــتاد در رابط ــن س ــت: ای ــان گف ــو در جه نان
ــاتید  ــه اس ــه ای دارد ک ــی برنام ــعه علم ــا توس ب
دانشــگاه ها، دانشــجویان و محققــان سراســر 
جــذب  نانــو  فنــاوری  حــوزه  در  را  کشــور 
می کنــد و فعالیت هــای گســترده ای صــورت 

می دهــد.
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، حمایت هــای خــود 

ــه در  ــای صورت گرفت ــا فعالیت ه ــب ب را متناس
پژوهش هــای دانشــگاهی کارشناســی ارشــد 
ــی  ــد به خوب ــا بتوانن ــد ت ــه می کن ــرا ارائ و دکت
ــن  ــد. همی ــام دهن ــود را انج ــای خ آزمایش ه
ــو  ــه نان ــت در عرص ــق فعالی ــب رون ــاق موج اتف

ــران شــده اســت. ای
ســرکار بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه رشــد حوزه 
ــه  ــالیان ب ــه طــی س ــتاوردی اســت ک ــو دس نان
دســت آمــده، گفــت: در ســال 2001 میــادی 
ــران رتبــه 5٧ جهــان را داشــت. ابتــدا چــون  ای
ــد  ــاالنه چن ــد س ــد، رش ــف بودن ــورها ضعی کش
پلــه ای بــوده اســت. امــا امــروز چــون در میــان 
کشــورهای قدرتمنــدی در ایــن علــم قــرار 
گرفته ایــم و بــا کشــورهای پیشــرفته چــون 
فرانســه، انگلیــس، ژاپــن و آلمــان رقابــت داریــم، 
رقابــت در ایــن عرصــه کار مشــکلی است.ســال 
گذشــته با پشــت ســر گذاشــتن کشــور ژاپــن ما 
رتبــه ششــم را کســب کردیــم. امســال بــا پشــت 
ــم  ــه پنج ــه رتب ــز ب ــان نی ــتن آلم ــر گذاش س
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ــورهای  ــام کش ــه تم ــم. به طوری ک ــود کردی صع
ــده اند. ــته ش ــر گذاش ــت س ــی پش اروپای

ــو  ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــر س ــه دبی ــه گفت ب
رتبــه اول از آن چیــن، دوم آمریــکا و ســوم هنــد 
اســت کــه از نظــر جمعیــت پرجمعیت محســوب 
ــه  ــی رتب ــره جنوب ــا ک ــس از آن ه ــوند. پ می ش
چهــارم و ایــران رتبــه پنجــم را داراســت. پــس 
ــورها  ــر کش ــن و دیگ ــان، ژاپ ــز آلم ــران نی از ای
ــن  ــل را در ای ــل تام ــه قاب ــرکار، نکت هستند.س
فهرســت ســرمایه گذاری کان دولتــی بــرای 
توســعه نانوفنــاوری کشــورهای برتــر دانســت و 
گفــت: کشــور آمریــکا حــدود 1.5 میلیــارد دالر 
ســاالنه در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری می کنــد، 
کشــور چیــن 1.2 میلیــارد دالر و باقــی کشــورها 
ــا  نیــز بــه همیــن منــوال هســتند. امــا ایــران ب
ســرمایه گذاری حــدود 20  میلیــون دالر راه 

ــش دارد. ســختی در پی
هــر قدمــی کــه تــا کنــون برداشــته شــده اســت، 
ــای  ــی و ظرفیت ه ــوان تخصص ــر ت ــه ب ــا تکی ب
مدیریتــی  و  برنامه ریــزی  انســانی،  نیــروی 
ــه  ــن رتب ــظ ای ــی حف ــروز حت ــوده اســت و ام ب
کار ســاده ای نیســت. اگــر حمایت هــای الزم 
ــم  ــت نتوانی ــن اس ــی ممک ــرد، حت ــورت نگی ص
ایــن رتبــه مطلــوب را در آینــده حفــظ کنیــم.

دستاوردهای علمی، موجب تولید بیشرت 
محصوالت نانو در ایران می شود

ــو در راســتای  ــاوری نان ــر ســتاد توســعه فن دبی
ــازی و  ــد، تجاری س ــر تولی ــه ب ــن رتب ــر ای تاثی
بازارســازی محصــوالت نانــو ایــران، توضیــح 
داد: بــدون این کــه بنیــه علمــی خوبــی داشــته 
باشــیم، نمی توانیــم در عرصــه توســعه فنــاوری 
ــن اســت  ــر ای فعــال باشــیم. فنــاوری مبتنــی ب
کــه بتوانیــم در یــک حــوزه تخصصــی و در 
ــی  ــه علم ــم، بنی ــت کنی ــش حرک ــای دان مرزه
خــوب داشــته باشــیم و از نیــروی انســانی 
ــی  ــه علم ــن بنی ــیم.  ای ــوردار باش ــی برخ کامل
ــی  ــت. وقت ــاوری اس ــعه فن ــت توس ــه حرک پای

ــترش  ــاوری را گس ــم و فن ــد عل ــوری بتوان کش
دهــد، شــرکت های دانش بنیــان نیــز خلــق 

می شــوند.
ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــرکار ب س
ــران 180  ــو ای ــوزه نان ــی ح ــه علم ــن بنی همی
پتنــت را داراســت، گفــت: اعتقــاد دارم ظرفیــت 
کشــور بســیار باالتــر از این هاســت. مــا در 
ــی  ــت غفلت های ــات و پتن ــت اختراع ــه ثب عرص
ــه  ــراع هزین ــت اخت ــن ثب ــون ای ــته ایم و چ داش
ــه  ــه آن توج ــی ب ــت، کس ــته اس ــی داش باالی

ــرد. نک
ــن  ــی در ای ــای خوب ــی حمایت ه ــت علم معاون
ــی  ــات بین الملل ــت اختراع ــه ثب ــه دارد ک زمین
کشــور پرشــتاب رشــد کــرده تــا بــه جایگاهــی 

ــد. ــت آن را دارد، برس ــه لیاق ک
بــه گفتــه ســرکار، کشــور مــا امــروز 350 
محصــول مبتنــی بــر فنــاوری نانــو تولیــد 
می کنــد و امــروز بــه 21 کشــور دنیــا ایــن 

می کنــد. صــادر  را  محصــوالت 
ــی  ــگاه علم ــران و جای ــی ای ــه علم ــر از رتب اگ
ــه ایــن معنــا نیســت کــه  صحبــت می کنیــم، ب
ایــران در حــوزه نانــو تنهــا بــه مقولــه تولیــد علم 
توجــه داشــته باشــد و در مقطــع پژوهــش توقف 
کرده ایــم. بلکــه ایــران در عرصــه نانــو حتــی بــا 
ــه تعــداد شــرکت ها، تنــوع محصــوالت  توجــه ب
ــه کشــورهای  ــازاری کــه دارد، ازجمل و حجــم ب

پیــش گام مقتــدر فنــاوری نانــو اســت.
ــود  ــو خ ــاوری نان ــوالت فن ــران محص ــروزه ای ام
ــترالیا،  ــه اس ــی ازجمل ــورهای مختلف ــه کش را ب
چیــن، کــره جنوبــی، مالــزی، ترکیــه، روســیه و 

ــد. ــادر می کن ــی ص ــور اروپای ــد کش چن
ــد  ــران تاکی ــو در ای ــی نان ــه علم ــر روی رتب اگ
ــود  ــکار ش ــراف اف ــب انح ــد موج ــود، نبای می ش
کــه ایــران تنهــا در زمینــه مقــاالت علمــی فعال 
ــاوری،  ــعه فن ــه توس ــا در عرص ــه م ــت. بلک اس
تجاری ســازی، رســوخ فنــاوری در صنعــت و 
ــل   ــت گســترده و قاب ــی فعالی ــن بازاریاب هم چنی

 .ــم ــی داری توجه
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ن استان خوزستان
گ

ب� ن ضا زراسوندی، رئیس بنیاد �ن گفت و گو �ب عل�ی

ایجاد هسته های پژوهشی و کارگروه های 
تخصصی برای حل مشکالت استان

 المیرا حسینی 

گو
ت و

گف
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استان خوزستان مشکالتی دارد 
و ظرفیت ها و پتانسیل هایی. یکی 
از مهم ترین پتانسیل های استان 
که می تواند به حل مشکالت 
خوزستان کمک کند، جوانان 
مستعد و نخبگان هستند که 
با قدرت فکر و اندیشه و توان 
علمی خود، می توانند به جنگ 
مشکالت و معضالت استان و 
کشور بروند. بنیاد نخبگان استان 
خوزستان نیز با علم به این 
مسئله، کارگروه های تخصصی را 
در ذیل شورای علمی ایجاد کرده 
است. به اعتقاد علیرضا زراسوند، 
رئیس بنیاد استان خوزستان، این 
جوان ها در زمینه حل مشکالت 
توانمند هستند و در صورتی 
که بودجه کافی در اختیار این 
کارگروه ها قرار گیرد، می شود 
از قدرت علمی مستعدین 
برتر استفاده مطلوب کرد.

 در ســالی کــه گذشــت، چــه برنامه هایــی 
در بنیــاد نخبــگان اســتان خوزســتان 

ــد؟  ــی ش اجرای
مــا در دســتور کار خــود اجــرای کامــل برنامه هــای 
مصــوب بنیــاد در ســال 95 را داشــتیم کــه 
ــت  ــف جه ــی مختل ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
آشــنایی مســئوالن و دانشــجویان اســتان در 
مــورد جوایــز تحصیلــی، برگــزاری و اجــرای برنامه 
شــهاب در شــش شهرســتان و دو مقطع در استان 
خوزســتان و برگــزاری تمــام دوره هــای آموزشــی 
مدیــران، معلمــان و دانشــجو  -معلمــان، برگــزاری 
ــای توانمندســازی و جلســات توجیحــی  کارگاه ه
جهــت برگزیــدگان جوایــز تحصیلــی ســال 
گذشــته، حضــور مســتعدین و برگزیــدگان جوایــز 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــگاه های اس ــی در دانش تحصیل
ــرفت  ــر پیش ــجویان در ام ــایر دانش ــاوران س مش
تحصیلــی و ایجــاد کارگروه هــای تخصصی صنعت 
آب و شــهرک های صنعتــی اســتان از جملــه 

ــد. ــا بودن ــای م فعالیت ه
همچنیــن در بخــش اداری - مالــی اســتفاده 
ــذب  ــتان و ج ــی اس ــع داخل ــری از مناب حداکث
اعتبــارات هزینــه ای تملــک اســتانی بــرای بنیــاد، 
پیگیــری اختصــاص ســاختمان مســتقل بــه بنیاد 
خوزســتان و بــه ثمــر رســاندن آن بعــد از چندیــن 
ســال، اســتفاده حداکثــری از منابــع اســتان جهت 
ــزاری  ــاد و برگ ــاری بنی ــای ج ــش هزینه ه کاه
جشــنواره خلیــج فــارس و نشســت روســای بنیــاد 
در ســال 94-95 را در دســتور کار خــود قــرار داده 

بودیــم.
در حــوزه فرهنگــی نیــز برگــزاری دو کارگاه 
ــتعدین  ــرای مس ــاوره ب ــه مش ــی در زمین آموزش
ــور  ــان ن ــزاری اردوی راهی ــه برگ ــاد، کمــک ب بنی
ــتان  ــا در اس ــایر بنیاده ــادی س ــای جه و اردوه
فــوالد  شــرکت های  از  بازدیــد  خوزســتان، 
تاریخــی  جاذبه هــای  و  چنــاری  شــرکت  و 
ــرح  ــک دوره ط ــرای ی ــتر، اج ــتان شوش شهرس
دوســت علمــی، اجــرای ســه اردوی جهــادی 
مســتقل در اســتان توســط مســتعدین بنیــاد در 
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ــذه،  ــی و ای ــلیمان، الل ــتان های مسجدس شهرس
ــتان،  ــی در خوزس ــادی علم ــزاری اردوی جه برگ
برگــزاری مراســم اعطــای جایــزه تحصیلــی دکتــر 
ــی از  ــرور و رونمای ــر نخبه پ ــب خی توســلی در قال
بــورس تحصیلــی دکتــر کرمــزاده در ســال جــاری 
ــرای  ــل ب ــود. در اص ــا ب ــای م ــه فعالیت ه از جمل
ســال 95 کل برنامه هــای مصــوب تقریبــا بــه 
ــر آن،  ــه ب طــور کامــل انجــام شــد و حتــی اضاف
ــارکت  ــا مش ــز ب ــر نی ــای دیگ ــری برنامه ه یک س
ــای  ــزو آن برنامه ه ــه ج ــد ک ــام ش ــتانی انج اس

ــود. ــوب نب مص
طــی  را  رونــدی  چــه  ســال 96  در   
کرده ایــد و بــرای ماه هــای آتــی چــه 

داریــد؟ برنامه هایــی 
ــی  ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج در ســال 96 ب
ــش  ــا کاه ــتان فعالیت ه ــل تابس ــتان در فص اس
پیــدا می کنــد. یکــی از فعالیت هــا اســتمرار بحــث 
آشــنایی مجموعــه دانشــگاهی بــا جوایــز تحصیلی 
ــی را در کل  ــام، کارگاه های ــل از اع ــه قب ــت ک اس
دانشــگاه ها اجــرا می کنیــم و االن هــم داریــم 
همیــن کار را انجــام می دهیــم. بــرای ســال جــاری 
ســه اردوی جهــادی مســتقل پیش بینــی کردیــم 
ــتند.  ــامت هس ــی و س ــای علم ــه در حوزه ه ک
بــرای ایــن منظــور اســتان را بــه دو قســمت 
شــمالی و جنوبــی تقســیم کرده ایــم و در فصــول 
گــرم ســراغ نیمــه شــمالی اســتان می رویــم و در 
ــی  فصــول ســرد، برنامه هایمــان را در نیمــه جنوب
ــر  ــروه تخصصــی دیگ ــم.  دو کارگ ــزار می کنی برگ
نیــز پیش بینــی کردیــم کــه ذیــل شــورای علمــی 
قــرار اســت بــه فعالیــت بپردازنــد؛ یکــی کارگــروه 
صنعــت حفــاری اســتان و دیگری کارگــروه محیط 
زیســت. همچنیــن طــرح دوســت علمــی را بــرای 
مناطــق حاشــیه ای شــهر اهواز اجــرا خواهیــم کرد.
ــما در  ــب ش ــای جال ــی از فعالیت ه  یک
ــی  ــز تحصیل ــای جوای ــته اعط ــال گذش س
ــال  ــود؛ در س ــتان ب ــگان اس ــام نخب ــه ن ب
جــاری بــرای ایــن موضــوع برنامــه دیگری 

ــد؟ داری

از  یکــی  مــا  گفتیــد  کــه  همان طــور  بلــه، 
اســتان هایی هســتیم کــه در بحــث جوایــز 
ــی  ــای خوب ــرور کاره ــن نخبه پ ــی خیری تحصیل
انجــام داده ایــم کــه همان طــور کــه پیش تــر 
ــام دو فــرد بــزرگ  ــه ن نیــز گفتــم، دو جایــزه را ب
علمــی راه انــدازی کردیــم کــه یکــی از آن ها ســال 
ــد و  ــی ش ــری رونمای ــد و دیگ ــا ش ــته اعط گذش
امســال می خواهیــم ســه جایــزه دیگــر را نیــز بــه 
همیــن شــکل بــه جوایــز تحصیلــی اضافــه کنیم.

بــرای  نیــز  مهارتــی  المپیــاد  یــک  امســال 
دانش آمــوزان و نــوآوران اســتان در اردیبهشــت ماه 
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــر داری ــم و در نظ ــرا کردی اج
دومیــن دوره آن را هــم برگــزار کنیــم. همچنیــن 
بازدیدهــای علمــی و دو، ســه برنامه توانمندســازی 
برنــدگان جوایــز  بــرای  در حــوزه فرهنگــی 
ــا در  ــن برنامه ه ــه ای ــم ک ــی در نظــر داری تحصیل

ــتند. ــواده هس ــاوره و خان ــی، مش ــوزه آموزش ح
اســتان  نخبــگان  بنیــاد  در  شــما   
ــه  ــی مواج ــه چالش های ــا چ ــتان ب خوزس
ــا  ــر آن ه ــد اگ ــر می کنی ــه فک ــتید ک هس
برطــرف شــوند، رونــد خدمت رســانی 
ــد  ــر خواه ــریع تر و بهت ــتعدین س ــه مس ب

ــد؟ ش
بحــث  بنیــاد  اساســی  از چالش هــای  یکــی 
ســاختمان محــل اســتقرارمان بــود کــه بــا 
ــن  ــن ســال ای ــد از چندی ــتاندار بع مســاعدت اس
مشــکل حــل شــد و خوشــبختانه در حــال حاضــر 
ســاختمانی داریــم کــه در شــأن بنیــاد ملی اســت. 
امــا مشــکل دیگــر مــا ایــن اســت کــه بســیاری از 
مســتعدین در همیــن کارگروه هــا دارای ایده هــای 
بــه صــورت  و می خواهنــد  خوبــی هســتند 
مســتقل ایــن را در بنیــاد انجــام بدهنــد، امــا بنیاد 
مــا بــه لحــاظ اعتبــارات ضعیــف اســت. اگر بشــود 
کارگروه هــای  و  پژوهشــی  هســته های  بــرای 
تخصصــی اعتبــارات بیشــتری داده شــود، مــا در 
ــه معضــات بومــی  ــن کارگروه هــا می توانیــم ب ای
بــه صــورت مســتقل رســیدگی کنیــم و خروجــی 

 .ــم داشــت ــی خواهی ــی خوب خیل
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ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
گشــایش  آییــن  در  رئیس جمهــوری، 
مرکــز رشــد و مرکــز نــوآوری واحدهــای 
ــگاه  ــی دانش ــانی و اجتماع ــوم انس ــاور عل فن
ــدی  ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــی ب ــه طباطبای عام
ایجــاد  بــرای  علــوم  ایــن  ظرفیــت  و 
ــوآوری  ــه ن ــر پای ــی ب ــتغال و ثروت آفرین اش
ــوم  ــت: »عل ــگاهی گف ــان دانش فارغ التحصی
انســانی و اجتماعــی بــر پایــه مدل هــای 

ــرد  ــه رویک ــر پای ــه ب ــب و کار ک ــن کس نوی
ــه  ــکل  گرفت ــان ش ــاد دانش بنی ــد اقتص جدی
اســت، ضمــن ایجــاد ثروت آفرینــی قابــل 
شــرکت های  نــوآوری  محــل  از  توجــه 
اشــتغال  ایجــاد  زمینه ســاز  دانش بنیــان، 
ایــن  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  بــرای 

می شــوند.« رشــته ها 
او بــه نقــش پررنــگ علــوم انســانی در کســب 
و کارهــای موفــق دانش بنیــان اشــاره کــرد و 

ن گشایش مرکز رشد و مرکز نوآوری واحدهای فناور  سور�ن ستاری در آی�ی

ه عالمه طباطبا�ی
گ

دانش�

علوم انسانی و اجتماعی زمینه ساز 
خلق ثروت و اشتغال می شوند

 زهرا خشنود 
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گفــت: »در ایــن حــوزه بــا تکامــل چرخــه ایده 
ــا  ــردی ت ــای کارب ــه از پژوهش ه ــازار ک ــا ب ت
ــازار را شــامل می شــود،  ــه ب ــه محصــول ب ارائ
می تــوان ظهــور کســب و کارهــای فنــاور 
ــوزه را در  ــن دو ح ــش ای ــی نق ــق و تجل موف

ــت.« ــار داش ــان انتظ ــاد دانش بنی اقتص
ســتاری الزمــه بــروز نقــش موثــر علــوم 
ــر از  ــراز و فرات ــازار تجــاری هم ت انســانی در ب
ــت  ــتلزم دخال ــرفته را مس ــای پیش فناوری ه
عنــوان  و  دانســت  نوآورانــه  رویکردهــای 
کــرد: »امــروزه ظهــور یــک کســب و کار 
اشــتغال زا،  و  ثروت آفریــن  دانش بنیــان 
مســتلزم نقش آفرینــی و مشــارکت علــوم 
ــکوفایی  ــا ش ــت، ام ــی اس ــانی و اجتماع انس
به کارگیــری  حــوزه  ایــن  توانمندی هــای 
مولفه هــای جدیــدی در عرصــه پژوهــش، 
بــه  تکیــه  و  ایده پــردازی  کارآفرینــی، 
دارایی هــای نامشــهود یعنــی ســرمایه های 

می کنــد.« طلــب  را  انســانی 

گام هایی برای تحرک بخشیدن به حوزه 
علوم انسانی

ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
فعالیــت بیــش از 1٧0 مرکــز رشــد واحدهــای 
ــی در  ــانی را گام ــوم انس ــوزه عل ــاور در ح فن
ــری  ــب و جهت گی ــرد غال ــر رویک جهــت تغیی
بــه ســوی بازارســازی بــرای ایــن علــوم 
برشــمرد و گفــت: »ایــن مراکــز رشــد کــه بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــزوده می ش ــان اف تعدادش
مؤلفه هــای جدیــد کســب و کار و بازارســازی 
ــای بازارمحــور  ــک تقاضــا، ایده ه ــد تحری مانن
در  را  ایده هــا  ایــن  بلــوغ رســاندن  بــه  و 
ــات  ــه اقدام ــد. گرچ ــود دارن ــتور کار خ دس
جــدی بــرای تحریــک تقاضــا و احصــای بــازار 
بخــش دولتــی همچــون برگــزاری نمایشــگاه 
تجهیــزات صــورت گرفتــه اســت، امــا بخــش 
قابــل توجهــی از بــازار بــه خصــوص در حــوزه 
علــوم انســانی معطــوف بــه بخــش خصوصــی 

ــه  ــا ب ــا عزیمــت شــرکت های نوپ اســت کــه ب
ــز  ــن بخــش نی ســوی نیازمحــوری، توجــه ای
بــه کســب و کارهــای دانش بنیــان جلــب 

شــده اســت.«
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن پــس 
از افتتــاح مرکــز رشــد و مرکــز نــوآوری 
ــی  ــوم انســانی و اجتماع ــاور عل ــای فن واحده
ــور در  ــا حض ــی، ب ــه طباطبای ــگاه عام دانش
همایــش گرامیداشــت روز اســتاد کــه در 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی برگــزار شــد، 

بــر نقــش سرنوشت ســاز 
جوانــان تحصیل کــرده در 
مدل هــای  پیاده ســازی 
و  کار  و  کســب  جدیــد 
بازســاخت فرهنگــی تاکیــد 
کــرد و گفــت: »جوانــان 
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــورمان ب کش
 نفــس، خاقیــت و پشــتکار 
ســاختارهای  خــود، 
در  را  پیشــین  ناکارآمــد 
هــم می شــکنند و بیــش 
ــا  ــزار کســب و کار نوپ از ه
بازارهــای  امــروزه  کــه 
وجــود  بــه  میلیــاردی 
توانســته اند  آورده انــد، 
در  را  جــدی  تحولــی 
پیشــین  ســاختارهای 
ــاف  ــی و انعط ــه از کارای ک
نبودنــد،  برخــوردار  الزم 
ــه  ــد. مادامی ک ــاد کنن ایج
را  خــود  مســیر  کشــور 
اقتصــادی  ســوی  بــه 
دارایی هــای  بــر  مبتنــی 
نامشــهود، توجــه بــه تفکــر 

ــه  ــه  جــای ثــروت، ارج نهــادن ب و خاقیــت ب
کســب و کار و کارآفرینــی اصــاح نکنــد، 
تاریــخ پرافتخــار ایــن کشــور در نــوآوری 
ــطه  ــه واس ــی ب ــری علم ــی و برت و کارآفرین

گرچه اقدامات 
جدی برای تحریک 

تقاضا و احصای 
بازار بخش دولتی 
همچون برگزاری 

نمایشگاه تجهیزات 
صورت گرفته 

است، اما بخش 
قابل توجهی از 

بازار به خصوص 
در حوزه علوم 

انسانی معطوف به 
بخش خصوصی 

است که با عزیمت 
شرکت های نوپا به 
سوی نیازمحوری، 

توجه این بخش 
نیز به کسب و 

کارهای دانش بنیان 
جلب شده است
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ــرز و  ــن م ــده از ای ــی برآم ــش بزرگان درخش
بــوم، تکــرار نخواهــد شــد.«

ــرم و  ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس ــس س رئی
هویت ســاز، بــر ضــرورت توجهــی دوبــاره 
ــه  ــگاه ها در جامع ــالت دانش ــش و رس ــه نق ب
ــار  ــد ب ــرد: »بای ــان ک ــد و بی ــی تاکی پیرامون
دیگــر بــه چرایــی ایجــاد دانشــگاه ها، نقــش و 
ــه در اصــاح و حــل کاســتی های  رســالتی ک
جامعــه و نقشــی کــه می بایســت ســوق دادن 
ــیم  ــد، بیندیش ــا کنن ــی ایف ــوی تعال آن به س
و در بســیاری از رویه هــا 
معمــول  مشــی های  و 
کنیــم،  نظــر  تجدیــد 
بــه  دانشــگاه  چراکــه 
ــی  ــاز تمام ــوان تحول س عن
به خصــوص  عرصه هــا 
ــن  ــوان رک ــه عن ــاد ب اقتص
تــداوم حیــات و پیشــرفت، 
ایفــا  کلیــدی  نقشــی 
بایــد  دانشــگاه  می کنــد. 
بــا برداشــتن فاصلــه میــان 
خــود و جامعــه، بــه عنصــر 
اثرگــذار  و  جدانشــدنی 
و  شــود  بــدل  جامعــه 
بــا  را  خــود  اثرگــذاری 
ــر و تحــوالت اساســی  تغیی

ــاند.« ــات برس ــه اثب ب
ــاوری  ــی و فن ــاون علم مع
رئیس جمهــوری، تحــول اساســی در ســاختار 
ــوص  ــرفته، به خص ــورهای پیش ــادی کش اقتص
ــای  ــی از نموده ــر را یک ــال اخی ــد س در چن
نقش آفرینــی تفکــر مبتنــی بــر دانــش و 
نــوآوری برشــمرد و گفــت: »شــرکت هایی 
کــه تــا چنــد ســال پیــش بــر مبنــای 
ــای  ــهود ابرقدرت ه ــادی و مش ــای م دارایی ه
ــود  ــای خ ــروزه ج ــد، ام ــاد بودن ــه اقتص عرص
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــرکت هایی داده ان ــه ش را ب
ــروی  ــرکت ها نی ــن ش ــرمایه  ای ــی و س دارای

ــت.« ــوآوری اس ــانی و ن انس

توفیق کسب و کارهای دانش بنیان 
مبتنی بر تولید محتوا و صنایع خالق 

فرهنگی
ســتاری دربــاره ایجــاد بســترهای مســاعد برای 
ایــن تحــول بیــان کــرد: »نــرخ رشــد حرکــت 
در  را  اساســی  تحوالتــی  شــرکت ها  ایــن 
ســاختارهای اقتصــاد نویــد می دهــد و ضرورت 
بســترهای  ایجــاد  و  فرهنگــی  بازســاخت 
اثبــات  کــه  جوانانــی  بــرای  را  حمایتــی 
کرده انــد می تواننــد تحــول ایجــاد کننــد، 
دوچنــدان می کنــد. ایــن رونــد بایــد بــه طــور 
جــدی در عرصــه علــوم انســانی پیگیــری 
جملــه  از  گوناگــون  بخش هــای  و  شــود 
صنایــع خــاق فرهنگــی و تولیــد محتــوا، 
ــا  ــروز توانمندی ه ــرای ب ــگرفی ب ــتعداد ش اس
ــد و امــروزه ســهم چشــم گیری از کســب  دارن
ــه  ــوط ب ــم مرب ــان عظی ــای دانش بنی و کاره

حوزه هاســت.« همیــن 
ــده ای  ــرد در آین ــدواری ک ــراز امی ــتاری اب س
نزدیــک بــا توجــه بــه رویکردهــای نــو، کســب 
و کارهــای خــاق بــه خصــوص در حــوزه 
علــوم انســانی، بتواننــد ســهم درخــور توجهــی 
از ســرانه GDP را بــه خــود اختصــاص دهنــد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، بــا حضــور 
ــر ســتاد توســعه فرهنــگ  ــی، دبی ــز کرم پروی
علــم و فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت 
ــر  ــرکل دفت ــر، مدی علمــی، اســماعیل قادری ف
سیاســت گذاری و ارزیابــی راهبــردی معاونــت 
علمــی، محمدحســین ســجادی نیــری، دبیــر 
ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز 
ــس  ــلیمی، رئی ــن س ــی و حس ــت علم معاون
ــه  ــوزه عام ــی، »م ــه طباطبای ــگاه عام دانش
ــوزه  ــن م ــت. در ای ــایش یاف ــی« گش طباطبای
بخشــی از دســتاوردها، آثــار عامــه طباطبایــی 
و تاریــخ و افتخــارات ایــن دانشــگاه در معــرض 

 .نمایــش قــرار گرفتــه اســت

شرکت هایی که تا 
چند سال پیش بر 
مبنای دارایی های 
مادی و مشهود 
ابرقدرت های 
عرصه اقتصاد 
بودند، امروزه 
جای خود را به 
شرکت هایی داده اند 
که مهم ترین 
دارایی و سرمایه  
این شرکت ها 
نیروی انسانی 
و نوآوری است
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گزار شد جشنواره رویش دماوند �ب

نهادینه شدن فرهنگ نوآوری
و خالقیت در دانشگاه ها

 انسیه مهدی بیک 

رویــش  اختراعــات  جشــنواره  هشــتمین 
ملــی  جشــنواره  ششــمین  و  دماونــد 
ــا حضــور  مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــئوالن  ــگان، مس ــی نخب ــاد مل ــان بنی معاون
ــامی و  ــگاه آزاد اس ــد دانش ــران  ارش و مدی
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــت بنی ــان، به هم مخترع
تهــران و بــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی، 
واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  محــل  در 

ــد. ــزار ش ــزی برگ مرک
ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــی، رئی ــداهلل اردوخان ی

اســتان تهــران، در افتتاحیــه ایــن جشــنواره 
پهنه بندی هــای  »براســاس  گفــت: 
نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  در  انجام شــده 
جشــنواره رویــش دماونــد 96 بــا حضــور 
تهــران،  اســتان های  نخبــگان  بنیادهــای 
ــه  ــتان ب ــدران و گلس ــمنان، مازن ــرز، س الب
میزبانــی تهــران و بــا همــکاری دانشــگاه آزاد 

می شــود.« برگــزار  اســامی 
بــه  اختــراع   230 »مجموعــا  افــزود:  او 
دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد کــه از بیــن 
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آن هــا 132 اختــراع بــه مرحلــه داوری  اولیــه 
راه یافتنــد و در ســیزده گــروه تقســیم بندی 
شــدند. گــروه پزشــکی و مهندســی پزشــکی 
باالتریــن تعــداد و گــروه مهندســی کامپیوتــر 
تنهــا بــا یــک اختــراع کمتریــن تعــداد 

ــد.« ــال دارن ــنواره امس ــراع را در جش اخت
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران در 
ادامــه بــا اشــاره بــه تســهیات اعطایــی 
بنیــاد ملــی نخبــگان بــه اختراعــات برگزیــده، 
حضــور نیــروی  انســانی دانش آموختــه در 
تحقــق  راه  تنهــا  را  دانش بنیــان  عرصــه 
ــت:  ــت و گف ــی دانس ــاد مقاومت ــداف اقتص اه
»تجاری ســازی اختراعــات و فراهــم  شــدن 
بســتر مناســب بــرای نهادینــه  شــدن فرهنــگ 
از  دانشــگاه ها  در  خاقیــت  و  نــوآوری 
ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب گام هــای اساســی ب
اقتصــاد مقاومتــی اســت. حمایــت از اختــراع 
ــل  ــرای تبدی ــده در واقــع بسترســازی ب برگزی

ســرمایه های فکــری بــه ثــروت اســت.«
در ادامــه ایــن مراســم مرتضــی موســی خانی، 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
ــا بنیــاد ملــی نخبــگان  اســامی، همــکاری ب
را نقطــه عطفــی در رونــد حرکتــی دانشــگاه 
ــت  آزاد برشــمرد و گفــت: »خوشــبختانه دول
ــا  ــه قابلیت ه ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن ــر و امی تدبی
ــامی دارد  ــگاه آزاد اس ــای دانش و ظرفیت ه
و در ایــن دولــت بــا نظــر مثبــت دکتــر 
ــگاه آزاد  ــن دانش ــی بی ــل خوب ــتاری، تعام س
فنــاوری  علمــی  و  معاونــت  بــا  اســامی 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــوری و بنی ــت  جمه ریاس
برقــرار شــده اســت کــه قطعــا بــرکات آن بــه 

جامعــه می رســد.«
ــت  ــگان در دول ــی نخب ــاد مل ــزود: »بنی او اف
جدیــد، اقدامــات بســیاری خوبــی بــرای 
ــران  ــزت ای ــتقال و ع ــای اس ــظ و ارتق حف
در قالــب حمایــت از اجتمــاع نخبگانــی و 
کارآفرینــان انجــام داده اســت کــه امیــد 

ــد.« ــه یاب ــد ادام ــن رون ــت ای اس

ــوش  ــوان، باه ــانی ج ــی خانی نیروی انس موس
ــی  ــوزش عال ــات آم ــه تحصی ــد ب و عاقه من
ــیدن  ــرای رس ــور ب ــه کش ــن مولف را مهم تری
بــه توســعه پایــدار دانســت و ادامــه داد: »بــا 
منطقــی  اجــرای  و  صحیــح  برنامه ریــزی 
ــگاهی  ــی و دانش ــاع نخبگان ــرای ورود اجتم ب
بــه همــه ابعــاد جامعــه، می تــوان ایــن 
مزیــت نســبی را بــه مزیتــی رقابتــی تبدیــل 

ــرد.« ک
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
را  ارزش«  »خلــق  و  »چرایــی«  اســامی 
مهم تریــن اهــداف و نشــانه یــک اختــراع 
»در  کــرد:  و خاطرنشــان  قلمــداد  خــوب 
اختــراع فــرد پیــش و بیــش از چگونگــی، باید 
بــه چرایــی پاســخ مناســب دهــد و در طــول 
فراینــد اختــراع نیــر بــه جــای اندیشــیدن بــه 
تولیــد ثــروت، روی خلــق ارزش بــرای جامعه 
ــی  ــود مال ــه س ــود، چراک ــز ش ــی متمرک بوم
در کنــار خلــق ارزش و خدمت رســانی بــه 
می شــود.  حاصــل  خودبه خــود  جامعــه، 
ــی  و  ــت علم ــتراتژیک معاون ــای اس حمایت ه
فنــاوری و همچنیــن بنیــاد ملــی نخبــگان از 
اختراعــات ســبب شــده مخترعــان بــه ســمت 
ــری  ــت رقابت پذی ــا قابلی ــات ب ــد اختراع تولی

ــوند. ــل ش ــاال متمای ــره وری ب و به
ــد  ــم احم ــن مراس ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــامی  ــگاه آزاد اس ــت دانش ــمس، سرپرس ش
ــت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــز ب ــزی، نی واحــد مرک
جشــنواره  هشــتمین  هم زمــان  برگــزاری 
ــی  ــد و ششــمین جشــنواره مل ــش دماون روی
مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی، ایــن اقــدام 
را نهضتــی بــزرگ در دانشــگاه آزاد برشــمرد و 
گفــت: »برگــزاری همزمــان این دو جشــنواره 
همــکاری  زمینه ســاز  این کــه  بــر  عــاوه 
ــا  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــتر بنی ــل بیش و تعام
ــش  ــد، نق ــد ش ــامی خواه ــگاه آزاد اس دانش
ــت و  ــگ خاقی ــترش فرهن ــزایی در گس بس

ــگاه دارد.« ــن دانش ــراع در ای اخت
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و  برنامه ریــزی  معــاون  منتظــر  غامعلــی 
نظــارت، آریــا الســتی معــاون فرهنگــی، 
ــعه  ــاون توس ــوی کوهپر مع ــیدمهدی موس س
مدیریــت  و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان، 
پژوهــش  معــاون  موســی خانی  مرتضــی 
ــد  ــامی و احم ــگاه آزاد اس ــاوری دانش و فن
شــمس سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی 
ــن  ــران در ای ــه حاض ــزی از جمل ــد مرک واح

ــد. ــم بودن مراس
فراینــد  جشــنواره،  ایــن  نخســت  روز  در 
داوری و جمع بنــدی نتایــج توســط داوران 
ــای  ــی کارگاه ه ــن برپای ــنواره و همچنی جش
بــا عنوان هــای تجاری ســازی و  آموزشــی 
بازاریابــی محصــوالت فنــاوری، آینده پژوهــی 
فنــاوری و هم چنیــن آشــنایی بــا راهکارهــای 
ــری  ــت  فک ــی و مالکی ــت بین الملل ــت پتن ثب

برگــزار شــد.
مراســم  برگــزاری،  روز  ســه  پایــان  در 
رویــش  اختراعــات  جشــنواره  اختتامیــه 
ملــی  جشــنواره  ششــمین  و  دماونــد 
ــا حضــور  مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی ب
تهــران  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون  و 
آزاد اســامی در محــل دانشــگاه علــوم و 

شــد. برگــزار  تحقیقــات 
ــا  ــی ب ــداهلل اردوخان ــه، ی ــم اختتامی در مراس
ــن  ــران بیش تری ــتان ته ــه از اس ــان این ک بی
بــه  اختــراع  کم تریــن  گلســتان  از  و 
ــس  ــزود: »پ ــد، اف ــی راه یافتن ــه نهای مرحل
در  اختــراع   9 انجام شــده،  داوری هــای  از 
و  دارویــی، شــیمی  مکانیــک،  حوزه هــای 
ــورد  ــده م ــای برگزی ــوان طرح ه ــت به عن نف

تقدیــر قــرار گرفتنــد.«
تهــران  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
ادامــه داد: »بخــش دانش آمــوزی یکــی از 
ــد  ــش دماون ــم جشــنواره روی ــای مه بخش ه
بــود کــه از ایــن بخــش نیــز 4 طــرح برگزیده 

ــد.« ــی ش ــاب و معرف ــط داوران انتخ توس

در ادامــه ایــن مراســم مرتضــی موســی خانی 
مولفــه  مهم تریــن  را  آینــده  بــه  نــگاه 
گفــت:  و  دانســت  توســعه  و  موفقیــت 
کامــا  آن  نیازهــای  و  تحــوالت  »آینــده، 
مشــخص اســت و ایــران نیــز بــرای رســیدن 
بــه توســعه بایــد جهــت حرکــت خــود را بــر 

اســاس آن منطبــق کنــد.« 
این کــه صــرف حضــور در  بیــان  بــا  وی 
عرصــه اختراعــات اقدامــی ارزشــمند اســت، 
ــد تحلیــل  ــات نیازمن ــزود: »برخــی اختراع اف
و ارتقــا هســتند تــا بــه محصولــی بازارمحــور 
برســند.  برتــر  مطلوبیــت  و  قابلیــت  بــا 
بنابرایــن برگزیــده  نشــدن در ایــن جشــنواره 
ــاز  ــه آغ ــود، بلک ــوب نمی ش ــت محس شکس

ــت.« ــاره اس ــاش دوب ــرای ت ــی ب راه
ــت  ــزوم هدای ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی خانی ب موس
تــوان فــردی بــه مســیر صحیــح، ادامــه داد: 
ــق  نشــدن منطــق  ــوارد، موف »در بســیاری م
ایــن  تصمیمــات اســتراتژیک اســت؛ بــه 
ــود  ــبب می ش ــت س ــدم  موفقی ــه ع ــا ک معن
فــرد بــا تحلیــل طــرح خــود و بررســی 
ــه  ــده ای تکمیل شــده ب ــب آن، ای دقیــق جوان

ــد.« ــق کن ــور تزری ــدی کش ــه تولی چرخ
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
ــازار کســب  ــه این کــه ب ــا اشــاره ب اســامی ب
ــات و توانمندی هــای مشــخصی   و کار مقتضی
دارد، بیــان کــرد: »بــازار بــه دنبــال مطلوبیت 
اســت و نــه کاال. بنابرایــن مختــرع بایــد 
تــاش کنــد کاالیــی بــا باالتریــن مطلوبیــت 
تولیــد کنــد کــه نســبت بــه نمونه هــای 
مشــابه مزیــت رقابتــی داشــته باشــد تــا 

ــد.« ــوب برس ــه مطل ــه نقط ــد ب بتوان
برگزیــدگان  از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
و  دماونــد  رویــش  اختراعــات  جشــنواره 
آزاد  دانشــگاه  ملــی مخترعــان  جشــنواره 
ــابقه  ــده گان مس ــن برگزی ــامی و همچنی اس
فرهنگــی »داســتان یــک اختــراع« بــا اهــداء 
.لــوح  یادبــود و جوایــزی تقدیــر شــد
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نیــاز روزافــزون جامعــه بــه ســاختمان و 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــرورت اس ــکن، ض مس
ســاختمانی جدیــد، مصالــح جدیــد بــه منظور 
ــرعت  ــش س ــاخت، افزای ــت س ــای کیفی ارتق
ــاختمان ها،  ــد س ــر مفی ــش عم ــاخت، افزای س
سبک ســازی و افزایــش مقاومــت در برابــر 
زلزلــه را بیــش از پیــش مطــرح کــرده اســت. 
کاربردی تریــن  از  یکــی  حاضــر  حــال  در 
ســازه های  ســاختمانی،  سیســتم های 
ــرم  ــی و ف پوســته ای اســت کــه از نظــر زیبای
در  پوســته ها  دارد.  زیــادی  اهمیــت  نیــز 
ــه  ــا هســتند ک ــن فرم ه ــت از متنوع تری طبیع
ــت  ــور یاف ــراف به وف ــی اط ــای فیزیک در دنی
ــد  ــکالی مانن ــادآور اش ــته ها ی ــود. پوس می ش
ــته  ــان، پوس ــته نرم تن ــدگان، پوس ــم پرن تخ
پوســته ای  پوشــش های  و  اســت  و...  بــذر 

مخــازن آب، ســیلو ها و گاز، کشــتی ها و... 
ــی  ــته های طبیع ــی از پوس ــه نوع ــی ب همگ
ــه  ــد توج ــه بای ــده اند. البت ــه ش ــام گرفت اله
ــا  ــته ها ب ــری پوس ــر ظاه ــه از نظ ــت ک داش
ــی  ــباهت دارد، ول ــنتی ش ــای س ــرم تاق ه ف
رفتــار ســازه ای و مســیر بارگــذاری آن هــا 
اغلــب بــه ســبب قابلیــت مقاومــت پوســته ها 
در برابــر کشــش متفــاوت اســت. در ســازه های 
ــزان  ــن می ــه کمتری ــر خمــش ب ــته ای اث پوس
خــود می رســد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــم اســت، و از  ــوال ک ــته ها معم ــت پوس ضخام
ــث کاهــش  ــا 40 درصــد باع ــن رو 25 ت همی

مصــرف مصالــح ســاختمانی می شــود.
ــتند  ــازه ها هس ــی از س ــزو گروه ــته ها ج پوس
کــه بــا تغییــر هندســه کارایــی خــود را 
ــر  ــا تغیی ــی آن ه ــا کارای ــد، ی ــدا می کنن پی
ــد.  ــی دارن ــواع مختلف ــته ها ان ــد. پوس می کن
ــوع  ــاس ن ــر اس ــته ها را ب ــم پوس ــر بخواهی اگ
دو  بــه  کنیــم،  تقســیم بندی  شــکل گیری 
ــوند.  ــیم می ش ــی تقس ــی و انتقال ــروه دوران گ
دورانــی  پوســته های 
یــک خــط  دوران  از 
منحنــی  یــک  یــا 
حــول یــک محــور بــه 
ــل  ــد و در مقاب ــت می آی دس
ــی از  ــته های انتقال پوس
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انتقــال یــک خــط یــا منحنــی در طــول یــک 
خــط یــا یــک منحنــی دیگــر اســت. از مــوارد 
ــت  ــته ها اهمی ــی پوس ــه در طراح ــری ک دیگ
دارد، انحنــای پوسته هاســت. بــه پوســته ای که 
دارای دو انحنــا در یــک جهــت باشــد، پوســته 
ــد و  ــتیک می گوین ــین کاس ــای س ــا انحن ب
ــای  ــه دارای انحن ــته ای ک ــه پوس ــل ب در مقاب
جهــت  در  آن  انحنــای  و  باشــد  مضاعــف 
ــا  ــه باشــد، پوســته ب ــرار گرفت ــف هــم ق مخال
ــروه  ــد. گ ــتیک می گوین ــی کاس ــای آنت انحن
ــای  ــه فرم ه ــه ب ــدی ک بع
از  اســت،  معــروف  آزاد 
و  ریاضــی  محاســبات 
ــق  ــی دقی ــای هندس فرم ه

نمی شــود. مشــتق 
ســیدنی  اپرا هــاوس 
 )Sydney Opera House(
زیباتریــن  از  یکــی 
جذاب تریــن  و 
دنیاســت  ســاختمان های 
 200٧ ســال  در  کــه 
مجموعــه  در  میــادی 
میــراث جهانــی یونســکو 
ثبــت شــد. ایــن ســاختمان 
شــهر  ســاحل  در  زیبــا 
ســیدنی در کشــور اســترالیا 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار 
ســال 195٧ یــورن اوتــزن، 
معمــار دانمارکــی، طرحــی 
ــرد.  ــرا ســیدنی ارســال ک ــرای مســابقه اپ را ب
ــه دلیــل خاقیــت و جســارت  طــرح اوتــزن ب
ــدود 200  ــان ح ــت در می ــی توانس در طراح
طــرح ارائه شــده، طــرح برگزیــده شــود و 
تحســین همــگان را برانگیــزد. کانســپت اوتزن 
بــرای طراحــی الهــام از امــواج اقیانــوس، 
صدف هــای ســاحل ســیدنی و بادبان هــای 
ــزن  ــود. اوت ــه ب ــوری از منطق ــتی های عب کش
پوســته های صــدف ماننــد را بــا ریتــم و 

بــرای  هــم  کنــار  در  تناســبی چشــم نواز 
پوشــش بــام قــرار داد تــا در کنــار ایــده اولیــه، 
ــد.  ــا کن ــده الق ــز در بینن ــرواز را نی ــس پ ح
ــان  ــا هم ــه ی ــقف مجموع ــش س ــرای پوش ب
ــاختمانی  ــتم س ــی از سیس ــته های صدف پوس
ــا  ــه دار اســتفاده شــد ت پوســته گنبــدی دندان
ــه  ــزن را هرچ ــرح اوت ــد ط ــان بتوانن مهندس
ــی  ــن پوســته های صدف ــد. ای ــر اجــرا کنن بهت
ســطوحی هســتند کــه از یــک کــره بــه شــعاع 
٧5 متــر جــدا شــده اند و هــر قطعــه بــه 
ــی  ــی توخال ــع مثلث ــا مقط ــی ب ــکل بادبزن ش
ــت.  ــده اس ــب ش ــده ای ترکی ــای دن و قوس ه
بــام مجموعــه از 2194 قطعــه بتنــی تشــکیل 
ــن  ــدود 15 ت ــدام ح ــر ک ــه وزن ه ــده ک ش
اســت و حــدود یــک میلیــون کاشــی ســوئدی 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــش آن ه ــرای پوش ب
در ســال 1959 در حیــن ســاخت قســمت 
ــن نتیجــه  ــه ای ــه، مهندســان ب ــه مجموع اولی
رســیدند کــه طــرح اولیــه از نظــر جنبه هــای 
ســازه ای قابــل اجــرا نیســت و بایــد تغییراتــی 
ــا  ــن موضــوع ب ــه ای ــرد، ک در آن صــورت بگی
مخالفــت شــدید اوتــزن روبــه رو شــد و حتــی 
ــا  ــرد. ام ــری ک ــه کناره گی ــزن از مجموع اوت
مهندســان بــا تغییراتــی در قطــاع کــره و 
ســال  در  توانســتند  آن هــا  یکسان ســازی 
1962 طــرح جدیــد و اجرایــی را ارائــه و 
ســپس اجــرا کننــد. ایــن پــروژه بســیار عظیــم 
ــد از 14 ســال  ــار بع ــا مســاحت 5٧98 هکت ب
ــید و در20  ــام رس ــه اتم ــادی ب در 19٧3 می
اکتبــر همــان ســال توســط ملکــه الیزابــت دوم 

ــاح شــد. افتت
جاذبه هــای  از  یکــی  مجموعــه  ایــن 
گردشــگری کشــور اســترالیا و شــهر ســیدنی 
اســت و در زمــان برگــزاری المپیــک ســیدنی 
ــه  ــن مجموع ــود. در ای ــز ب ــاد مســابقات نی نم
اجــرا  برنامــه   1500 حــدود  در  ســاالنه 
می شــود و هــزاران گردشــگر از ایــن مجموعــه 

.زیبــا دیــدن می کننــد

طرح اوتزن به دلیل 
خالقیت و جسارت 
در طراحی توانست 
در میان حدود 200 
طرح ارائه شده، 
طرح برگزیده 
شود و تحسین 
همگان را برانگیزد. 
کانسپت اوتزن 
برای طراحی الهام 
از امواج اقیانوس، 
صدف های ساحل 
سیدنی و بادبان های 
کشتی های عبوری 
از منطقه بود
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معماری آب

روح باغ ایرانی
 پرستو جعفری 

ــا  ــیٍّ أَ َف ــیْ ٍء َح ــاِء ُکلَّ َش ــَن الْم ــا ِم »َو َجَعلْن
ــوَن« یُْؤِمُن

»و هــر موجــود زنــده ای را از آب آفریدیــم. آیــا 
بــاز هــم ایمــان نمی آورنــد؟!«

سوره انبیا، آیه 30
نــوآوری  و  خاقیــت  تاکنــون،  دیربــاز  از 
ــتم های  ــاخت سیس ــی س ــان در طراح ایرانی
آب رســانی بــرای ســهولت بخشــیدن بــه 

ــل  ــی و قاب ــوردی مثال زدن ــتفاده از آب، م اس
ــت.  ــث اس  بح

در تمــام طــول تاریــخ، بــا وجــود محدودیت ها 
و عــدم وجــود امکانــات، ایرانیــان در این وادی 
دارای خاقیت هــای بســیاری بوده انــد کــه 
ــر  ــیاری در سرتاس ــان بس ــم محقق ــوز ه هن
دنیــا، در پــی یافتــن فن هــا و روش هــای 
و  معمــاری  در  ایرانــی  خاقــان  قدیمــی 

ی
تگ
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حرفه هــای وابســته بــه آن هســتند. 
و  قنات هــا  و  کاریــز  ســاخت  از  اگــر 
سیســتم های مشــابه کــه بررســی آن هــا 
نیازمنــد محفــل بزرگ تــری اســت، گــذر 
کنیــم، »بــاغ ایرانــی« نیــز از عجایــب و 
شــاید به نوعــی معجــزه ای اســت کــه توانایــی 
معمــاران و طراحــان پیشــین ایران زمیــن 
ــاغ  ــد. ب ــت می کن ــته حکای ــش از گذش را بی
ــبز  ــی س ــی، نگین ــس ایران ــا پردی ــی ی ایران
در دل کویرهــای خاکــی و لم یــزرع ایــران 
اســت کــه بــا حضــور آب و پــرورش درختــان 
تنومنــد و ســایه افکن، در ایــن اقلیم هــای 
بــرای  را  وصف ناپذیــر  آسایشــی  ســوزان، 
مخاطــب خــود فراهــم می کــرده اســت. 

مهم تریــن  گفــت  می تــوان  به جرئــت 
ــه  ــی را ب ــل ایران ــای اصی ــه باغ ه ــری ک عنص
ــور  ــد، حض ــدل می کن ــت ب ــی از بهش تمثیل
پررنــگ و انکارناپذیــر آب در بــاغ ایرانــی 

ــت. اس
ــی  ــین بررس ــث پیش ــه در مباح ــه ک آن گون
ــردن  ــم ک ــرای مجس ــی ب ــراح ایران ــد، ط ش
بهشــت در دل کویرهــای گــرم و ســوزان 
ایــران، بــه عناصــر طبیعــی همچــون آب، 
یــاری  و  می جســته  تمســک  و...  گیــاه 
می گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان، آب 
ــوع،  ــاوت و متن ــمایل متف ــا و ش ــا صورت ه ب
ــت.  ــر اس ــن عناص ــن ای ــی پراهمیت تری به نوع
همان طــور کــه در تقــدس و فرهنــگ ایرانــی 
ــی از  ــز در آیات ــد نی ــت، و خداون ــهود اس مش
ــادی  ــاره کرده، آب نم ــدان اش ــم ب ــرآن کری ق
ــمه  ــه سرچش ــنایی، ک ــی و روش ــت از پاک اس
ــات  ــر مخلوق ــان و دیگ ــات انس ــی حی و حام
اســت. آن چنان کــه ضمانتــی اســت بــرای 
ــر  ــی، و اگ ــاغ ایران ــات ب ــه حی ــود و ادام وج
نباشــد، بــاغ ایرانــی بــا اصالتــش وجــود 

ــت.  ــد داش نخواه
ــه  ــی ب ــاغ ایران ــف ب ــون در توصی ــی مت برخ
ــاغ  ــرده و آب را »روح ب ــاره ک ــم اش ــن مه ای

می داننــد. ایرانــی« 
ــک  ــاخت ی ــم س ــر و تصمی ــه فک از آن دم ک
قطعــه بهشــت در دل کویــر ســوزان، در ذهــن 
ــرده،  ــرورش می ک ــه پ ــاز ب ــی آغ ــراح ایران ط
حضــور آب آغــاز می شــده اســت. آب در 
ــعت  ــزان وس ــده می ــی، تعیین کنن ــاغ ایران ب
بــاغ بــوده، بــدان معنــا کــه آب موجــود در آن 
منطقــه و اقلیــم و میزانــی کــه تــوان آبیــاری 
آن را داشــته اســت، مشــخص می کــرده کــه 
ابعــاد زمیــن بــاغ و تناســبات آن چقــدر باشــد 
ــاغ برســد، گیاهــان  ــه همــه نقــاط ب ــا آب ب ت
را زنــده نگــه دارد و از طرفــی بــه کاربــر 
ــس از آن  ــد؛ و پ ــاغ، روح ببخش ــر در ب حاض
ــدن  ــاری ش ــرای ج ــده ب ــی می ش ــاغ مبدأی ب
آب در همــه ســطح یــک شــهر؛ و شــاید ایــن 
ــه  ــت ک ــادی اس ــان اعتق ــئت گرفته از هم نش
ــه وجــود آورده اســت.  ــاغ را ب هندســه چهارب
بــه اعتقــاد نــژاد آریایــی، در ابتــدای پیدایــش 
و  بهشــت جــاری شــده  از  رودی  جهــان، 
خشــکی های جهــان را بــه چهــار قســمت 
ــل همــان  ــن تمثی ــرده اســت، و ای تقســیم ک
تقســیم بــاغ بــه چهــار قســمت توســط 

جوی هــای آب در بــاغ ایرانــی اســت. 
ــادی و  ــه ابع ــط در جنب ــور آب فق ــا حض ام
ــن  ــه از مهم تری تناســبی خاصــه نشــده، بلک
ــاغ  ــه ب ــی را ب ــاغ ایران ــه ب ــت ک ــی اس عوامل

ــد.  ــدل می کن ــز ب ــواس« نی ــای ح »اغن
ــه  ــه تجرب ــه ک ــی، آن گون ــل ایران ــاغ اصی در ب
همــواره  آب  موســیقی  صــدای  کرده ایــم، 
ــه  ــی ک ــد. صدای ــر می کن ــان را پ ــوش انس گ
ــا کوشــک، گاه  ــق ورودی ت هنــگام طــی طری
ــا آواز پرنــدگان درآمیختــه و گاه بــا صــدای  ب
و  درختــان  شــاخه های  میــان  بــاد  وزش 
ــه  ــی ب ــه به تنهای ــی اســت ک ــز آوای گاهــی نی

گــوش می رســد. 
ــه  ــن آن ک ــی، ضم ــاغ ایران ــیقی آب در ب موس
و  پیوســته  نــوای  یــک  شــنیدن  امــکان 
ــد،  ــر فراهــم می کن ــرای کارب ــر را ب تکرارناپذی
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ــگ  ــوش فرهن ــه گ ــنا ب ــن و آش ــی نمادی آوای
ایرانــی اســت. به گونــه ای کــه صــدای آب 
ــت و  ــر اس ــایند و دل پذی ــرای او خوش ــم ب ه
هــم امــکان تجربــه ای فراموش ناشــدنی را 

بــرای او میســر می ســازد.
بــاغ  در  قــدم  کاربــر  کــه  لحظــه  آن  از 
دنیــای  از  را  او  آب  موســیقی  می گــذارد، 
ــس  ــد و در پارادوک ــدا می کن ــاغ ج ــرون ب بی
و تضــادی ناباورانــه بــا دنیــای بیــرون قــرارش 
ــکالی  ــا اش ــاغ، ب ــای ب ــد و در جای ج می ده
متفــاوت، حضــورش را بــه او یــادآور می شــود. 
»ســینه کبکــی«، »آبشــره«، »آبگــردان« و 
ــه  ــی اســت ک ــی مثال زدن ــا، تنوع ــر این ه نظی
همــه از تدابیــر طــراح خوش فکــر ایرانــی، برای 
ــرد  ــردن و منحصربه ف ــر ک ــد دل پذیرت هرچن

ــاغ ایرانــی اســت.   کــردن فضــای ب
زمانــی کــه کاربــر، مســیر ورودی تــا کوشــک 
را طــی می کنــد و بــه نقطــه عطــف بــاغ 
ایرانــی یــا همــان کوشــک می رســد، بــا 
ابهتــی وصف ناپذیــر روبــه رو می شــود کــه 
ناشــی از قرارگیــری اســتخر جلــوی کوشــک 

آب  در  کوشــک  تصویــر  انعــکاس  اســت. 
ســاکن اســتخر، بزرگــی کوشــک را دوچنــدان 
ــه  ــز ب ــمان را نی ــری از آس ــد و تصوی می کن
او یــادآور می شــود تــا نگاهــی بــه  ســوی 

ــدازد. ــمان بین آس
آن چــه در بــاغ ایرانــی و در تمامــی ایــن 
ــت  ــن اس ــیاری دارد، ای ــت بس ــث اهمی مباح
ــل  ــای اصی ــی، در طراحی ه ــراح ایران ــه ط ک
خــود، چــه در معمــاری و چــه در باغ ســازی، 
گرفتــه  خطــوط  و  خــط  کوچک تریــن  از 
تــا بزرگ تریــن عناصــر، همــه و همــه را 
ــرده  ــاب ک ــیار انتخ ــر بس ــل و تدبی ــا دلی ب
ــی،  ــل ایران ــی اصی ــع در طراح ــت. درواق اس
ــوده  ــل نب ــری بی دلی ــچ عنص ــتفاده از هی اس
کار  بــه  بصــری  زیبایــی  و صرفــا جهــت 
ــا  نمــی رود. افســوس کــه در دوران معاصــر، ب
ــه  ــی ک ــه و طراحی های ــای کورکوران تقلیده
ــات و  ــه و خلقی ــا اندیش ــوارد ب ــی م در بعض
فرهنــگ ایرانــی هیچ گونــه ســنخیتی ندارنــد، 
در  تدابیــر  و  زیبایی هــا  ایــن  از  بســیاری 
 .حاشــیه فراموشــی قــرار گرفته انــد



سرآمد/ شماره سی وششم/ خرداد نودوشش 72

علــم در نظــر اکثــر مــا چهــره ای جــدی و خشــک 
ــا  ــوان گاهــی ب دارد و هرگــز فکــر نمی کنیــم می ت
علــم خــوش گذرانــد و از آن لــذت بــرد؛ امــا جــان 
لینهــان معتقــد اســت کــه این چهــره معرفی شــده 
ــیار  ــد بس ــم می توان ــت و عل ــی نیس ــم، واقع از عل
ســرگرم کننده باشــد و مــردم را بــه هیجــان بیــاورد. 
او ســال ها در نشــریه گاســکو هرالــد مطالــب 
ســرگرم کننده ای دربــاره علــم نوشــت کــه می تواند 
ایــن ادعایــش را ثابــت کنــد. جــان فلمینــگ هــم 
ــی  ــب طراح ــن مطال ــرای ای ــی ب ــر کارتون تصاوی
می کــرده کــه همــه ایــن مجموعــه در کتــاب »علم 
در عمــل« گــردآوری و منتشــر شــد. ایــن کتــاب به 
موضوعــات علمــی پرداختــه کــه اکثــر مــا بــا آن ها 
ســروکار داشــته ایم و بــا زندگــی روزمــره مــا عجین 
ــاه  ــار کوت ــب در کن ــودن مطال ــردی ب ــت. کارب اس
بــودن هــر مطلــب و لحــن طنزآلود نویســنده کتاب 
را جــذاب کــرده اســت و مجموعه ای خوانــدی از کار 
درآمــده. »علــم در عمــل« هشــت فصل اصلــی دارد 
و هــر فصــل بــه بخش هــای کوچکی تقســیم شــده 
و درکل 62 یادداشــت در باب علم اســت. در کشــور 
مــا ایــن کتــاب بــا ترجمــه منیــژه مدبــر از ســوی 

نشــر مازیار منتشــر شــد. 

1. چرا چیزها کار می کنند؟ 
در فصــل اول لینهــان بــه ایــن مســئله پرداخته که 
ابزارهــای معمــول زندگــی مــا بــر پایــه کــدام اصل 
علمــی کار می کننــد. مثــا اســکی چطــور روی یخ 
لیــز می خــورد و دلیــل ایــن مســئله چیســت؟ او 
شــرح می دهــد کــه ایــن مســئله بــه دلیــل وجــود 
الیــه نــازک آب روی یــخ اســت و ایــن اعتقــاد کــه 
یــخ کامــا خشــک اســت، اشــتباه اســت. بیشــتر 

بخش هــای ایــن فصــل بــه اشــتباهات کوچــک ما 
در بــاب مســائل علمــی پرداختــه اســت. مثــا در 
بخــش دوم ایــن فصــل دربــاره اشــتباهی صحبــت 
ــه  ــی در مدرســه ب می شــود کــه ســال های طوالن
ــا در  ــودن تصویر ه ــس ب ــاره برعک ــودکان درب ک
آینــه درس داده می شــد و می گویــد تصویر هــا 
ــا نقطــه  ــه دقیق ــه برعکــس نیســتند، بلک در آین
ــد  ــر می بینی ــوند و اگ ــس می ش ــه منعک ــه نقط ب
کــه تصویــر نوشــته ای در آینــه وارونه شــده اســت، 
ــه  ــذ را وارون ــا کاغ ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ب
جلــوی آینــه نگــه می داریــم و اگــر مطلبــی روی 
کاغــذ شــفاف بنویســم و آن را بــه صــورت معمــول 
ــه  ــی پشــت آن ب ــم، یعن ــان بگیری ــوی خودم جل
ــر درســت نوشــته را  آینــه باشــد، آن وقــت تصوی
ــه  ــور ک ــز را همان ط ــه چی ــه هم ــم. آین می بینی

ــد.  ــان می ده ــت، نش هس

2. تاریخ
ایــن فصــل بــه جریانــات علمــی در بســتر زمــان 

ه مد�ب ش ه من�ی محب ان �ت یه به کتاب»عمل در معل« نوشته جان لی�ن
گ

ن�

چهره سرگرم کننده علم
ب مریم گودرزی 

کتا
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و  اکتشــافات  می دهــد  نشــان  و  می پــردازد 
ــه  ــان ب ــول زم ــه در ط ــی چگون ــات علم اختراع
دســت آمده انــد و چــه جریاناتــی بــر آن هــا 
ــر  گذشــته اســت. یادداشــت های ایــن فصــل بناب
اقتضــای موضوعشــان طوالنی تــر از فصــل قبلــی 
اســت. بــرای نمونــه در بخــش پــدران پــرواز 
ــود  ــه می ش ــا پرداخت ــراع هواپیم ــخ اخت ــه تاری ب
و نویســنده شــرح می دهــد کــه اشــتباهات 
مخترعــان شکســت خورده اولیــه چــه بــوده اســت 
ــه حقیقــت  ــرواز را ب ــای پ کــه نمی توانســتند روی
تبدیــل کننــد. یکــی از ایــن اشــتباهات ایــن بــوده 
کــه اکثــرا تصورشــان بــر ایــن بــوده کــه پرنده هــا 
بــه ایــن دلیــل می تواننــد پــرواز کننــد کــه بــرای 
پریــدن بــال می زننــد، درحالی کــه بــال زدن 
ــرای  ــود. ب ــده نمی ش ــرواز پرن ــث پ ــی باع به تنهای
ــه  ــت ک ــتی دریاف ــی به درس ــار داوینچ ــن ب اولی
ــاالی  ــوای ب ــه اختــاف فشــار ه ــر ب ــروی باالب نی
بــال و زیــر آن بســتگی دارد. امــا داوینچــی 
ــود کــه فکــر می کــرد ایــن  اشــتباهش در ایــن ب
وضــع بــا بــال زدن پرنــده و فشــردن هــوای زیــر 
ــت  ــن هواس ــار همی ــود و فش ــاد می ش ــال ایج ب
کــه پرنــده را بلنــد می کنــد. بااین حــال درنهایــت 
داوینچــی توانســت هلی کوپتــر را طراحــی کنــد. 
بــه اعتقــاد نویســنده مشــکل اصلــی ایــن بــود که 
ــانس  ــی و دوران رنس ــده های میان ــان س »مخترع
فکــر و ذکرشــان تقلیــد از پرنــدگان بــود و از 
امکاناتــی کــه آســیاب بــادی اشــاره بــه آن داشــت 
ــوب  ــا محس ــخ هواپیم ــد مل ــع پیش درآم و درواق

ــد.« ــل بودن ــد، غاف می ش

3. علم و جامعه
عنوانــش  از  ایــن فصــل همان طــور کــه  در 
ــه  ــه پرداخت ــم و جامع ــاط عل ــه ارتب ــت، ب پیداس
می شــود. در بخــش اول بــا عنــوان مقــررات 
عبــور و مــرور بــه نقــش ریاضی دانــان در کنتــرل 
ترافیــک اشــاره می شــود و این کــه بــا محاســباتی 
کــه ریاضی دانــان انجــام داده انــد، ایســت های 
ــای  ــن راه ه ــس در بی ــه ای پلی ــا دو دقیق ــک ت ی

ــار ترافیکــی تونل هــا  پرتــردد باعــث می شــود از ب
ــا  ــش دوم ب ــود. در بخ ــم ش ــردد ک ــز پرت و مراک
ــه  ــاری ب ــت و بیم ــط زیس ــه محی ــوان رابط عن
ــی  ــه بیماری های ــه اســت ک ــن مســئله پرداخت ای
ــث  ــته باع ــه در گذش ــه ک ــون و آبل ــل طاع مث
ــه ریشــه در  ــدند، هم ــر بســیاری می ش مرگ ومی
محیــط زیســت داشــتند و گذشــتگان بــا این کــه 
ــل  ــرات ناق ــا و حش ــا موش ه ــتند مث نمی دانس
بیمــاری طاعــون هســتند، امــا بــه صــورت حســی 
تصــور مبهمــی از اهمیــت عوامــل زیســت محیطی 
داشــتند. در پایــان ایــن بخــش نویســنده از 
گفته هایــش این گونــه نتیجــه می گیــرد کــه 
علــم همیشــه بــا تاخیــر راه حل هایــی بــرای انــواع 
بیماری هــای کشــنده پیــدا کــرده اســت، و گاهــی 
حتــی منشــأ و درمــان بیمــاری را مدت هــا پــس 
ــدا  ــون پی ــل طاع ــاری مث ــدن بیم ــد ش از ناپدی
ــن  ــخ ای ــان تاری ــاد لینه ــه اعتق ــت. ب ــرده اس ک
بیماری هــا و دانســتن آن نمی توانــد راه حلــی 
بــرای بیماری هــای رایــج امــروزی مثــل ســرطان 
ارائــه دهــد، ولــی »بــه مــا می گویــد کــه پاســخ ها 
ــد و پیدایشــان  ــا برگردی ــد. لطف از پیــش آن جاین
ــاران  ــل »ب ــن فص ــر ای ــای دیگ ــد.« بخش ه کنی
ــته ای در  ــرژی هس ــامتی«، »ان ــو و س رادیواکتی
جنــگ«، »کــری دیســکوتکی- خطــری کــه هرگز 

ــه« اســت.  ــم و جامع ــود نداشــت« و »عل وج

4. زمین، خورشید و ستارگان
از عنــوان ایــن فصــل چنیــن برمی آیــد کــه 
ــان دارد،  ــا و کهکش ــاب فض ــت هایی در ب یادداش
ولــی یادداشــت های ایــن فصــل فراتــر از خورشــید 
نمی رونــد و بیشــتر دربــاره زمیــن به عنــوان یــک 
ــرای  ــا خورشــید اســت. ب ــش ب ســیاره و ارتباطات
نمونــه بخــش اول بــه مغناطیــس زمیــن و قوانین 
ایــن مغناطیــس اختصــاص داده شــده، یــا بخــش 
دیگــری بــا عنــوان »ســاعت آفتابــی خیلــی بیــش 
از ایــن حرف هاســت« بــه تاریــخ ســاعت آفتابــی و 
اهمیــت آن پرداختــه اســت و بــه صــورت دقیــق 
نشــان داده اســت کــه ســاعت آفتابــی چگونــه و با 
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چــه سیســتمی کار می کنــد و درنهایــت نتیجــه 
گرفته اســت: »ســاعت آفتابــی تنها چیــزی غریب 
و اگــر خیلــی خوش بیــن باشــیم، یــک ســرگرمی 
نســبتا غیرمعمــول اســت. بااین حــال هنــوز 
می توانــد درس هــای ســودمندی در اخترشناســی، 

البتــه بــرای ســرگرمی بــه مــا بدهــد.«

5. حساب و موضوعاتی از این دست
ایــن فصــل بــه دنیــای ریاضیــات و حســاب 
ــف  ــای مختل ــده و در بخش ه ــاص داده ش اختص
ــکال  ــی پاس ــون زندگ ــی همچ ــه موضوعات آن ب
و احتمــاالت، وضع کننــده عامــت ضربــدر در 
ــوده،  ــیحی ب ــیش مس ــک کش ــه ی ــات ک ریاضی
طــرح معمــا در عالــم ریاضیــات و بــازی بــا اعــداد 
پرداختــه شــده اســت. یکــی از بخش هــای جالــب 
ایــن فصــل »تــاش بــرای بــه دســت آوردن اعــداد 
ــن  ــدای ای ــت. در ابت ــت« اس ــی اس ــا تصادف کام
بخــش نویســنده ابتــدا مســئله جالبــی را مطــرح 
ــات  ــم ریاضی ــودن عل ــده ب ــد و آن بی فای می کن
ــه درد  ــا ب ــد: »طبع ــد می کن ــه تاکی ــت. البت اس
نخــور بــودن درجاتــی دارد کــه گاه حتــی حامیــان 
ــاوری  ــد و ناب ــرز تردی ــه م ــم ب ــت را ه گشاده دس
می کشــاند.« یکــی از ایــن مباحــث بــه درد نخــور 
بــه دســت آوردن اعــداد تصادفــی اســت که بیشــتر 
ــه اول  ــباهت دارد. در وهل ــرگرمی ش ــک س ــه ی ب
ــاال از  ــه یــک لیســت بلندب ــه نظــر می رســد ارائ ب
ــع  ــی درواق اعــداد تصادفــی کار راحتــی باشــد، ول
ایــن کار چنــدان هــم راحــت نیســت. ســختی این 
کار در ایــن اســت کــه اعــداد تصادفــی هیچ وقــت 
نمی تواننــد کامــا تصادفــی به نظــر برســند، چون 
بــرای مثــال بــه صــورت تصادفــی ناگهــان تعــداد 
ارقــام 1 و 2 و 3 بیشــتر از اعــداد 3 تــا 9 می شــود، 
یــا ســه بــار توالــی  ٧٧٧٧ دیــده می شــود و ایــن 
ــرای مخاطــب ایجــاد می کنــد کــه ایــن  بیــم را ب
اعــداد آن چنــان هــم کــه بایــد، تصادفــی نیســتند. 

6. دنیای زندگان
در ایــن فصــل بــه مباحثــی همچــون پاســتیک 

ــت  ــی، سرگذش ــم غذای ــت، رژی ــط زیس و محی
ــده و  ــه ش ــول و...  پرداخت ــان و مولک ــون، انس خ
چندیــن بخــش جــذاب دارد کــه یکــی از آن هــا 
ــت«  ــوان گذش ــه از آن نمی ت ــی ک ــش »حس بخ
ــاره حــس بویایــی اســت  اســت. ایــن بخــش درب
ــات  ــی حیوان ــی برخ ــس بویای ــرا ح ــه چ و این ک
مثــل ســگ از انســان بیشــتر اســت و درکل 
اهمیــت حــس بویایــی در زندگــی چقــدر اســت 
ــود  ــتفاده هایی می ش ــه اس ــی چ ــس بویای و از ح
ــه ای از  ــن تاریخچ ــش هم چنی ــن بخ ــرد. در ای ک
چگونگــی کشــف بوهــای جدیــد ارائــه می شــود. 
نکتــه جالبــی در پایــان ایــن بخــش دربــاره تاثیــر 
ویتامیــن A بــر حــس بویایــی آمــده کــه بنــا بــر 
ــکل  ــد مش ــن A می توان ــنده، ویتامی ــه نویس گفت
ــی خــود را از دســت  کســانی را کــه حــس بویای
داده انــد، تــا حــد زیــادی حــل کنــد. در یکــی از 
ــا عنــوان مــواد غذایــی  بخش هــای ایــن فصــل ب
ــاور عمومــی  ــن ب ــاره ای طبیعــی و مصنوعــی درب
غیرمنطقــی صحبــت شــده کــه هــر مــاده غذایــی 
ــی  ــی مصنوع ــاده غذای ــر م ــوب و ه ــی خ طبیع
ــردم فکــر  ــر م ــد اکث ــان می گوی ــد اســت. لینه ب
ــد و  ــه آزاد می چرخ ــی ک ــرغ محل ــد م می کنن
هرچــه گیــرش می آیــد می خــورد و ممکــن 
ــوده باشــد، بهتــر  ــواع میکروب هــا آل ــه ان اســت ب
ــا  ــان و ب ــر انس ــت نظ ــه تح ــت ک ــی اس از مرغ
ــد. از طرفــی مــردم  غــذای ســالم پــرورش می یاب
فکــر می کننــد داروهــای مصنوعــی و شــیمیایی 
ــیاری از  ــه بس ــتند، درحالی ک ــد هس ــی ب همگ
ایــن داروهــا از گیاهــان و مــواد طبیعــی ســاخته 
شــده اند و مــواد تشــکیل دهنده ایــن داروهــا 
در بســیاری از مــواد طبیعــی خوراکــی مــا پیــدا 
می شــود. نویســنده همــه این هــا را چنیــن 
جمع بنــدی می کنــد: »مشــکل بتــوان ایــن بــاور 
عمومــی را تاییــد کــرد کــه خــورد و خوراک هــای 
ــد  ــرا خوب ان ــه بی چون وچ ــی هم ــه معمول روزان
و مــواد شــیمیایی مصنوعــی موجــود در غــذا بــد. 
غــذا مخلوطــی از مــواد شــیمیایی اســت و همــه 

آن هــا لزومــا بــرای مــا مفیــد نیســتند.«
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7. آدم ها
ــن فصــل بیشــتر داســتان های تاریخــی اســت  ای
مختلــف  شــخصیت های  و  ماجراهــا  دربــاره 
علمــی مثــل کارل فریدریــش گــوس ریاضــی دان. 
دربــاره ایــن ریاضــی دان داســتان مشــهوری وجــود 
ــم کارِل 9  ــنیده ایم: روزی معل ــرا ش ــه اکث دارد ک
ــا  ــداد 1 ت ــد اع ــاگردانش می گوی ــه ش ــاله، ب س
ــواب  ــرعت ج ــد. کارل به س ــع ببندن 100 را جم
را می گویــد. درواقــع او خیلــی زود می فهمــد 
کــه 100+1=101 ، 99+2= 101 ، 98+3=101 و 
ــرد  50×101 = 5050 .  ــه می گی ــپس نتیج ... س
بخــش دیگــر ایــن فصــل دربــاره هنــر زهــر دادن 
اســت. در ایــن فصــل بــه مــرور تاریــخ زهــر دادن 
ــت.  ــده اس ــه ش ــس پرداخت ــاهان انگلی ــه پادش ب
ــواد خوراکــی  ــه م ــی کــه ب ــر زهرهای ــع اکث درواق
ــم خاصشــان  ــو و طع ــه می شــد، به خاطــر ب اضاف
ــث  ــت باع زود تشــخیص داده می شــدند و درنهای
لــو رفتــن زهردهنــدگان می شــد، امــا ســم ســفید 
ــی  ــمند ایران ــان، دانش ــه جابرابن حی ــنیک ک آرس
کشــف کــرده بــود، طعــم و بویــی نــدارد و مقــدار 
ناچیــزش باعــث مــرگ ســریع انســان می شــود.  
خانــدان بورجاهــا از ایــن زهــر اســتفاده می کردند. 
ولــی رودریگــو بورجــا با ســم خودش کشــته شــد، 
زیــرا جــام زهــرداری کــه بــرای مهمانــش در نظــر 
گرفتــه شــده بــود، بــا جــام خــودش جابه جا شــد. 
ــل  ــن فص ــب ای ــای جال ــر از بخش ه ــی دیگ یک
دربــاره مغــز انســان اســت. در ایــن فصــل دربــاره 
فرانتــس یــوزف گال صحبت می شــود. یــوزف گال 
ــم جمجمه شناســی  ــدن عل ــه وجــود آم منشــأ ب
بــود کــه بــه معنــی تحلیــل خصوصیات شــخصی 
مطابــق ریخــت جمجمــه اســت. در ایــن علــم هــر 
کــدام از خصوصیــات رفتــاری را عملکــرد بخــش 
خاصــی از مغــز می دانســتند و بزرگــی آن بخــش 
بــه معنای برجســته بــودن آن خصوصیــت اخاقی 
ــم اکنــون بعــد از گذشــت  ــن عل ــود. ای ــرد ب در ف
حــدود دو قــرن از مرگ گال منســوخ شــده اســت، 
امــا امــروزه هم چنــان متخصصــان اعصــاب بــرای 
عملکردهــای گوناگــون مثــل بینایــی و شــنوایی 

ــه  ــد ک ــخص می کنن ــز را مش ــدوده ای از مغ مح
ــان  ــه زعــم نویســنده تاییدکننــده درســتی بنی ب

ــت.  ــای گال اس دیدگاه ه

8. حامقت و غرور
ــم  ــه عل ــات ب ــی خراف ــاره راه یاب ــل درب ــن فص ای
و باورهــای غلــط علمــی اســت کــه گاهــی 
مدت هــای مدیــد طرفــداران سرســخت هــم 
داشــته و دارد. عناویــن6 بخــش  ایــن فصــل 
عبارت انــد از: »هندســه الهــی«، »ســتارگان در روز 
ــری علمــی«، »درآوردن جــادو  روشــن«، »جادوگ
ــی  ــی«، »پیش بین ــازده نزول ــوا«، »ب ــل از ه جنب
آینــده«. در »ســتارگان در روز روشــن« نویســنده 
ــدار  ــرات پرطرف ــی از تفک ــد یک ــل و نق ــه تحلی ب
ارســطو در علــم نجــوم می پــردازد. ارســطو معتقــد 
بــود از درون چــاه عمیــق معــدن می تــوان در روز 
ــا  ــد. خیلی ه ــمان را دی ــتاره های آس ــن س روش
بعدهــا ایــن تفکــر را تاییــد کردنــد و ابراز داشــتند 
ــل  ــکوپ عم ــل تلس ــد مث ــق می توان ــاه عمی چ
کنــد، حتــی برخــی اذعــان کردنــد کــه خودشــان 
شــخصا بــا ایــن تجربــه ســتاره ها را در روز 
ــه گفتــه لینهــان درســت  ــد. امــا ب روشــن دیده ان
ــد شــبیه  اســت کــه چــاه عمیــق معــدن می توان
لولــه یــک تلســکوپ باشــد، امــا هیــچ تلســکوپی 
ــتاره ها را در  ــد س ــوی نمی توان ــای ق ــدون لنزه ب
روز روشــن رصــد کنــد، زیــرا دلیــل ناپیــدا بــودن 
ــن  ــت. ای ــمان اس ــنی آس ــتاره ها در روز، روش س
ــه ســتاره ها  ــه ب تاریکــی آســمان شــب اســت ک
اجــازه می دهــد نــور خــود را به چشــم ما برســانند. 
دانشــمندانی بــه صــورت تجربی این گفته ارســطو 
را آزمایــش کردنــد و متوجــه شــدند از تــه چــاه، 
ــم  ــه چش ــادی ب ــت ع ــن تر از حال ــمان روش آس
می آیــد و هیــچ ســتاره ای بــه چشــم نمی آیــد. در 
پایــان ایــن بخــش آمــده: »امــا تخیــل قوی تــر از 
واقعیــت اســت و ایــن افســانه نامعقــول کــه برخی 
ــت مردم پســند ارســطو  اســتادان سرشــناس روای
ــا توضیــح علمــی  آن را تاییــد می کننــد، صرفــا ب

 ».از ذهن هــا زدوده نمی شــوند
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»مشــهور  اســت  کــه  اســتاد مذکــور صحیفــه ای 
مصــور به مجلــس فــردوس آیین سپهرتـــزیین 
امـیرکـــبیر امیرعلیشــیر  روح  اهلل روحــه آورد 
باغچــه ای  آن چنان کــه  حــال  صــورت  و 
آراســته]بود[ مشــتمل بــر درختــان گـــوناگون 
و بـــر شاخســارش مـــرغان  خوش صــورت  
جــاری  جویبارهــا  برهرطــرف  و  بوقلمــون  
صــورت  و  زنــگاری  شــگفته  گلبن هــای  و 
مرغــوب، میــر آن چنان کــه تکیه بـــرعصای زده 
ســـتاده  و بـــه  رســم ســاچیق طبق هــای زر در 

ــاده.« ــش نه پی
عبــارات بــاال از کتــاب »بدایــع الوقایــع« متعلق 
ــی  ــه قــرن نهــم هجــری قمــری اســت؛ کتاب ب
منحصربه فــرد از آداب و رســوم و فرهنــگ و 
ــر  ــه از اواخ ــی ک ــرات، کتاب ــردم ه ــخ م تاری
ــر  ــان، تصوی ــان و آغــاز دوره صفوی دوره تیموری
ــه  ــاب ب ــن کت ــد. در ای ــا می ده ــه م روشــنی ب
ــده  ــاره ش ــزاد اش ــن به ــی ای از کمال الدی نقاش
کــه میرعلیشــیرنوایی را تکیــه زده بــر عصایــش 
ــه همراهــی جمعــی از دانشــمندان  در باغــی ب
ــه  ــری ک ــد. تصوی ــان می ده ــدان نش و هنرمن
شــعر و متــن آن نیــز توســط میرعلیشــیرنوایی 
ســروده شــده اســت. در ادامــه آمــده اســت کــه:

»چــون حضــرت میــر آن صورت هــا را  مشــاهده  
و ماحظــه  نمــود، آن صحیفه لطـــیف، ریـــاض 
ــرور و  ــت و س ــای بهج ــه گل ه ــش را ب باطن
ــه  اشــجار فــرح  اطــراف حیــاض خاطــرش را  ب
ــبعش  ــندلیب طـ ــیاراست و از عـ ــور بـ و حض
ــن ،  ــوای االحس ــوق و ذوق ن ــار ش ــر شاخس ب

ــت: ــن  برخاس االحس
نقــاش بــودی خانــه منقــش کــردی/ ای وقــت 

تــو خـــوش کـــه وقــت ما خــوش کــردی«
ــر علیشــیر از حاضــران درخواســت  ســپس می
کــرد کــه هریــک نظــر خویــش را در آن بــاب  
ــر   ــردند اث ــار کـ ــا اظه ــد و حاضــران غالب بگوی
ــعضی  ــباهت  دارد و بـ ــت ش ــه طبیع ــاده ب زی
اظهــار کردنــد کـــه از کـــثرت شــباهت نزدیک  
بــوده دســت دراز کننــد و از گل هــا و میوه هــای 

ــود  ــه ب ــی گفت ــد و یک ــر بچینن ــجار تصوی اش
ــر  ــدگان تصوی ترســیده دســت دراز کنــد و پرن
ــود  ــرده ب ــان ک ــر بی ــود امی ــد و خ ــرواز کنن پ
ــاضران  ــه حـ ــبق های زر را بـ ــود طـ ــک  ب نزدی
ــه  ــر ب ــه امی ــده ک ــم و آم ــار کن ــس نث مجل
قـــدری تـحت  تاثیر زیـبایی تـــصویر واقـع شد 
ــا زیــن و لجــام و  کــه اســتاد بهــزاد  را  اســب ب
جامــه  نیکــو  داد و بــه هرکــدام از اهــل مجلــس 

ــود. ــام فرم ــر انع ــای  فاخ لباس ه
ایــن تنهــا مشــتی از خــروار ســتایش های 
ــوای   ــی، پیش ــی ثان ــه از مان ــت ک ــی اس به حق
کارگاه  مصــّور  مذّهبــان،  رهبــر  مصــّوران، 
ــمان و  ــی آس ــرده نّقاش ــم زن  پ ــش و قل آفرین
زمیــن ، نــادره دوران، اســتاد کمال الدیــن بهــزاد 
شــده اســت؛ مــردی کــه در نگارگــری ایرانــی 

ــت. ــو درانداخ ــی ن طرح

زندگی نامه بهزاد
کمال الدیــن بهــزاد در اواســط قــرن نهــم 
ــان  ــد و در هم ــد ش ــرات متول ــری در ه هج
کودکــی یتیــم گشــت، امــا از آن جــا کــه 
ــدی  ــت و بلن ــد، رفع ــه را خواه ــر ک ــدای ه خ
از  و  هروی االصــل  نقــاش  میــرک  دهــد، 
ــده  ــتی او را برعه ــری، سرپرس ــادات  کمانگی س
گرفــت. خواجــه  میــرک در فــن تصویــر و 
تذهیــب نظیــر نداشــت ، اســتادی چیره دســت 
در »تشعیرســازی« و »جانورنــگاری« بــود و 
روشــی را بــا نــام »گرفــت و گیــر« در نگارگــری 
یــا  تشعیرســازی  در  کــرد.  ابــداع  ایرانــی 
تشــعیراندازی، حاشــیه صفحــات را بــا نقوشــی 
از حیوانــات و طیــور و گل و گیــاه می آراینــد و 
ــی  ــگ طای ــا رن ــا را ب ــن نقش مایه ه ــب ای اغل
در  می کشــند.  الجــوردی  پس زمینــه  بــر 
تشــعیری کــه بــر نــوع »گرفــت و گیــر« اســت، 
ــواع پرنــدگان  طــرح کلــی تصاویــر و نقــوش ان
ــاطیری در  ــی و اس ــی و دریای ــوران زمین و جان
ترکیب هــای خــاص متناســب بــا موضــوع 
اســتاد  می شــوند.  تصویــر  کتــاب  اصلــی 
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ــده، از   ــون ذکرش ــام فن ــر تم ــاوه ب ــرک ع می
ــود. ــود ب ــان خ ــروف  زم ــتی گیران  مع کش

میــرک در زمــان شــاه  ســـلطان  حـــسین 
بایقــرای تیمــوری بــه منصــب کتــاب داری 
ــلطنتی  ــه س ــید. کتاب خان ــار رس ــه درب خاص
هــرات درحقیقــت کارگاه هنــری آن دوره بــود. 
ــه  ــود؛ کتابت خان ــه دارای دو بخــش ب کتاب خان
بــرای خطاطــان و صورت خانــه برای مصــوران و 
نقاشــان و مذهبــان. در ایــن کتاب خانــه عــاوه 
بــر ســاختن کتاب هــای مصــور، نقــش و کتیبــه 
ــه ،  ــد. در صورت خان ــی می ش ــز طراح ــا نی بناه
ــان،  ــصوران و نقاش ــجره های مـ ــر حـ ــاوه  ب ع
طرح هــا و آثــاری از اســتادان پیشــین هــم 
ــوص   ــان و به خص ــا نقاش ــد ت ــه داری می ش نگ
ــا سرمشــق قــرار دادن  شــاگردان  و نوآمــوزان  ب
ــود  ــری  خ ــی  هن ــزان  توانای ــر می ــار ب ــن آث ای
ــین  ــلطان حس ــلطنت س ــد. در دوره س بیفزاین
امیــر  فرهنگ دوســتش،  وزیــر  و  بایقــرا 
ــان و  ــده از کاتب ــی زب ــی، جماعت ــیر نوای علیش
نقاشــان و مذهبــان ورزیــده در کتاب خانــه 
مشــغول بودنــد. امیــر علیشــیر نوایــی، شــاعر، 
دانشــمند و سیاســتمدار برجســته کــه بــه 
ــت و  ــعر می گف ــی ش ــی و ترک ــان فارس دو زب
مشــهور بــه »ذواللســانین« بــود، گــروه بــزرگ و 
پرشــماری از دانشــمندان، عالمــان، هنرمنــدان، 
شــاعران، نویســندگان و عارفــان بــه گــرد 
ــه مشــهورترین  ــود کــه ازجمل خویــش آورده ب
آنــان می تــوان از مورخــان شــهیر میرخوانــد و 
خواندمیــر، نقــاش صاحــب ســبک کمال الدیــن 
ــاق ســلطانعلی  ــس شــهره آف ــزاد، خوش نوی به
مشــهدی، دانشــمندان و عالمــان بی بدیــل 
ــن  ــی و هم چنی ــی اردبیل ــفی و اله ــظ کاش واع
شــاعر و عــارف نامــدار جامــی، آخریــن نماینده 
شــعر کاســیک یــاد کــرد. در دوره ای کــه 
ــه  ــت کتاب خان ــه ریاس ــروی را ب ــرک ه آقامی
ــزاد را در  ــن به ــد، او کمال الدی ــوب کردن منص
ــی مشــهدی  ــلطان عل ــه و س صــدر صورت خان
ــلطانعلی  ــت. س ــه گماش ــدر کتابت خان را در ص

مشــهدی کــه  القابی چـــون »قـــبله الکتــاب« و 
»ســلطان الخطاطیــن« داشــت، ســال ها همــراه 
بــا کـمال الدیـــن بهــزاد در کتاب خانه ســلطانی 
بــه خلــق آثــار هنــری مشــغول بــود و مــودت 
ــرای  ــات را ب ــن ابی ــه ای ــود ک ــان ب ــان چن آن

ــود: بهــزاد ســروده ب
فرزنــد عزیــز و ارجمنــدم بهــزاد/ گه گــه 

گــذرش بــه ایــن طــرف می افتــاد
او عمــر مــن اســـت از ره صـــورت لیکــن/ 
عمری ســت کــه از منــش نمی آیــد یـــاد
پــس از میــرک، بهــزاد و میرمصــور بــه ریاســت 
کتاب خانــه رســیدند. زمانــی کــه شــیبک خــان 
ــان  ــرد و تیموری ــه ک ــرات حمل ــه ه ــک ب ازب
ــه شــیبک خــان،  ــد، از آن جــا ک ســقوط کردن
بنیان گــذار پادشــاهی شــیبانی، بــه آثــار او 
عاقــه وافــر داشــت، بهــزاد هم چنــان در 
اوج احتــرام بــود. هرچنــد شــیبک خــان ادعــا 
ــاح  ــزاد را اص ــای به ــه نگارگری ه ــت ک داش
ــماعیل  ــاه اس ــد، ش ــال بع ــد س ــد. چن می کن
ــه هــرات لشــکر کشــید و پــس از  21 ســاله ب
کشــتن شــیبک خــان و بــه واســطه اختافــات 
عمیــق دســتور داد تــا جمجمــه شــیبک خــان 
ــراب بســازند،  ــام ش ــد و از آن ج را طــا بگیرن
ــه همــراه گروهــی از  ســپس اســتاد بهــزاد را ب
هنرمنــدان و دانشــمندان بــه تبریــز انتقــال داد. 
ــزاد  ــن به ــوی، کمال الدی ــماعیل صف ــاه اس ش
را بــه مـــدیریت کـــتاب خانه ســلطنتی تبریــز 

ــرد. منصــوب ک
نقاشــان،  کاتبــان،  کتاب خانــه،  ایــن  در 
ــان،  ــان ، جدول کشــان ، حــل کاران، زرکوب مذهب
الجـوردشـــویان و ســایر  کســانی  کــه  در زمینه 
هنــری  فعالیت  مـــی کردند، بـــه کـــار اشــتغال  
داشــتند . ارادت  شــاه اســماعیل بــه کمال الدیــن 
بهــزاد چنــان بــود کــه وقتــی بـــرای جنــگ بــا 
می رفــت،   چالــدران  بــه  عثمانــی   تــرکان 
ــزاد و  ــرای  حفاظــت از اســتاد به دســتور داد ب
شــاه  محمــود  نیشــابوری  خطــاط  معــروف، آن 
دو  را  در غــاری پنهــان کننــد و وقتــی  از نبــرد 
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برگشــت، اول ســراغ  حال آن دو اســتاد را گرفت 
ــاکر  ــدای را ش ــان خ ــامتی آن ــر س و به خاط
گشــت. بهــزاد پــس از شــاه اســماعیل صفــوی، 
ــب  ــن و دوره شاه طهماس ــت س ــان کهول در زم

ــت  ــد و در رفع ــان ارجمن ــز هم چن ــوی نی صف
بود و بعد از یـــک زنـــدگانی طوالنــی و پربار در 
تبریــز درگذشــت، او را در همــان شــهر، در بــاغ  
کمــال  نزدیــک مدفــن شــیخ کمــال خجنــدی 
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شــاعر بــه  خـــاک ســپردند.
بهــزاد در زمــان ســلطان  حســین بـــایقرا ، 
شـــیبک  خان ازبک، شــاه اســماعیل اول و شــاه 
طـهماسب از مـحبوبت خاصی بـرخوردار بـود و 
برترین هـــنرمند این چـــهار پادشــاه محســوب  
می شــد . آثـــار بهــزاد هنرمنــدان کارگاه امــرای 
مغــول هنــد در  کابــل و آکــره، امیــران شــیبانی 
در بخــارا، شــاهان صفــوی در تبریز و ســاطین 
عثمانــی در قســطنطنیه را تحــت  تاثیــر خــود 

ــرار داد . ق

ویژگی های نگارگری های بهزاد
در  بــار  اولیــن  بــرای  بهــزاد  کمال الدیــن 
نگارگــری ایــران مــردم عــادی و کارهــای 
ــه   ــی ک ــر کشــید؛ کارگران ــه تصوی ــره را ب روزم
کاخــی را بنــا می کننــد، فقهایی کـــه در حـــال 
مـــباحثه  هســتند، غامــی کــه حوله  به دســت 
ایـــستاده تـا پای خـــواجه اش را خـشک کـند، 

ــائل.  ــرد س ــام، پیرم ــران حم کارگ
 قبــل از بهــزاد، موضوعــات نقاشــی، صحنه هایی  
از دربــار و جنگ هــا و شــاهنامه بــود . او در 
ــد  ــا آن عه ــه ت ــازی ک ــه شبیه س ــری، ب نگارگ
ــخاص را  ــر اش ــود، روی آورد و تصاوی ــج نب رای
ــر کشــید کــه گویــی حیــات  ــه تصوی چنــان ب
دارنــد و در حــال حرکــت هســتند. بــه   همیــن  
دلیــل بــه او لقــب »مانــی ثانــی« دادنــد که تـــا  
آن  زمــان در وصــف کســی  بــه کار بــرده نشــده 

بــود.
بهــزاد قیافه هــای  مغولی  و چـــینی را بـــه قیافه  
ــی  ــر داد. در چهره های ــی تغیی ــانی ایران خراس
کــه بهــزاد تصویــر کــرده اســت، حــاالت روحی 
اشــخاص  اعــم از غــم و انــدوه و نشــاط و 
ســرزندگی و غـــرور هـــویداست و ایــن ویژگــی 
ــتاد در راه  ــن اس ــه ای ــت ک ــی  اس ــدم بزرگ ق
ــی برداشــته اســت.  ــر نقاشــی  ایران ــل هن تکام
ــازه گذاشــت  ــی ت ــز بدعت ــزی نی او در رنگ آمی
ــع و درخشــان  ــای بدی ــا اســتفاده از رنگ ه و ب
و طــا و نقــره و نیــز بــه کار بــردن ســایه هایی 

کــه قبــا در نقاشــی ســابقه نداشــت، روحــی 
تــازه بــه نقاشــی ایرانــی بخشــید.

و  خطاطــان  ایــن  بهــزاد،  از  قبــل  تــا 
خوش نویســان  بودنــد کــه بــه نگارگــران 
حکــم می کردنــد  کــه  در جاهــای  خالــی 
چــون  کننــد،  مصّورســازی  و  نگارگــری 
باالتــری  مرتبــه  در  کتابــت  و  خطاطــی 
ــس از  ــاش پ ــد و نق ــی بودن ــه نقاش ــبت ب نس
آغــاز می کــرد،  را  کار خــود  خوش نویــس 
ولــی بهــزاد بــه  ایــن امـــر خـــاتمه داد  و بــه  
ــر را در  ــار تصاوی ــتین  ب ــرای نخس ــار  ب اختی
ــک   ــه صــاح  می دانســت، در ی ــدازه ک ــر ان ه

ــید. ــش کش ــه نق ــتر ب ــا بیش ــه ی صفح
ــی اســت  ــاش ایران ــد نق ــن هنرمن ــزاد اولی به
ــی  ــرده و کس ــا ک ــود را امض ــای خ ــه کاره ک
ــارش امضــای  ــه ســبب ارزش آث ــه ب اســت ک
او بســیار فــراوان جعــل شــده اســت. از نمونــه 
ــه نقاشــی ای  ــوان ب امضاهــای موجــود او می ت
از بوســتان ســعدی کــه »شــاه دارا و رمــه دار« 
ــه تـــصویر کـــشیده اســت ، اشــاره کــرد.  را ب
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در ایــن نقاشــی امضــای کـــوچک او  روی 
تـــیردان شـــاه  دارا  قابــل مشــاهده اســت. در 
نقاشــی دیگــری کــه ســلطان حســین میــرزا 
ــی روی  ــدال کوچک ــرده، روی م ــر ک را تصوی
ــا کلمــه »الفقیــر  خرقــه پادشــاه، امضــای او ب

ــورد. ــم می خ ــه چش ــزاد« ب به
 در نقاشــی های بهــزاد، انــواع اشــجار و حیوانات 
ــن  ــا ریزتری ــا ب ــی کاری ها و قالی ه ــز کاش و نی
جزئیــات ممکــن، ضیافتــی بــرای چشــم و 
دیــده اســت. بهــزاد در کارهایــش بــه باغ هــای 
افســانه ای خراســان نظــر داشــته کــه در 
زیبایــی بی بدیــل بودنــد. بــاغ ســلطان حســین 
ــیدغیاث،  ــرک س ــت. می ــام داش ــان آرا« ن »جه
ــدس  ــوری، مهن ــلطان تیم ــره س ــار منظ معم
چیره دســتی بــود کــه ســلطان از روی التفــات 
او را پســر مــن می نامیــد و بــه نقــل از ســکنه 
ــی  ــار حت ــار درب ــازه معم ــدون اج ــان ب خراس

ــد. ــا نمی ش ــز جابه ج ــت نی ــک خش ی
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــزی وج ــزاد طن ــم به در قل
از  می تــوان  را  او  و  درآمیختــه  کاریکاتــور 
در  کــرد.  حســاب  کاریکاتــور  پیش گامــان 
ــلطان   ــار س ــه در درب ــده ک ــایع آم بدایع الوقـ
ــود  ــا محم ــر باب ــه امی ــوم ب ــود موس ــری  ب امی
کــه  هیئتــی غریــب و صورتــی عجیــب  داشــت. 
ــیار  ــی بس ــن فربگ ــود در عی ــا محم ــر باب امی
ســبک روح و شیرین حـــرکات بـــود و سخنان او  
و حرکاتــش  غالبــا مایــه  تفریــح خاطــر ســلطان 
ــه  ــزاد ک ــتاد به ــن رو اس حســین می شــد. از ای
می دانســت اطــوار و احــوال امیــر بابــا محمــود 
مایــه ســرگرمی  شــاه اســـت، غـــالبا صــورت او 
را بــه اوضــاع مختلــف تـــصویر مـــی کرد  و شــاه  
بــه مجــرد نــگاه  کــردن بــه آن هــا بــه طــرب و 

تفریــح درمی آمــد.

آثار بهزاد
بهتریــن  نمونــه  آثــار  بهــزاد کــه در صحــت آن  
تردیــدی   نیســت ، تصاویــر موجود در دو نســخه 
خطــی اســـت؛ یـــکی  »خمســه« نـــظامی کــه 

ــخه ای از  ــری نس ــت و دیگ ــوزه بریتانیاس در م
ــره  ــه قاه ــه در کتاب خان ــعدی ک ــتان  س بوس

نگــه داری می شــود.
مــوزه  در  نظامــی  »خمســه«   مجموعــه   از  
ــه   ــوم ب ــی موس ــه نقاش ــوان ب ــا، می ت بریتانی
»نــگاره  هارون الرشــید در حمــام« اشــاره کــرد. 
در نقاشــی ایــن داســتان مــا قســمت های 
مختلــف حمــام را می بینیــم و بهــزاد حتــی از 
ــت  ــز غفل ــام نی ــواره حم ــر دی ــا ب دوده چراغ ه

ــت. ــرده اس نک
ــرار  ــن ق ــتان از ای ــی داس ــروده نظام ــق س طب
اســت کــه  مــردی   ســلمانی  )حــاق(، در 
گرمابــه هنــگام کـــوتاه کـــردن مـــوی خلیفــه 
ــه  ــد ک ــت می کن ــید از او درخواس   هارون الرش
ــا  ــارون ب ــد.  ه ــلیفه  ازدواج کن ــتر  خـ ــا  دخـ ب
وزیـــر خـــود مـــشورت می کنــد. وزیــر حــدس 
می زنــد  کــه  احتمــاال  ایــن مــرد روی گـــنجی 
ــدا  ــن  جســارتی پی ــه چنی ــی ایســتاده ک پنهان
ــای  ــا ج ــد ت ــه می خواه ــر از  خلیف ــرده. وزی ک
ــا ســـبب   ــر جـ ــر دهــد. تغیی ســلمانی را تغیی
ــد  ــرد آرایشــگر ادب پیشــه کن ــا م ــود  ت می ش
و از خواســته های پیشــین خــود ســـخنی بـــر  

ــاورد. ــب  نی ل
ــرد  را  ــای  م ــر  پ ــید زی ــتور هارون الرش ــه دس ب
ــد.  ــا می یابن ــی  را در آن ج ــکافند و گنج می ش
ــه منزلتــی اشــاره  نـــظامی  در  ایـــن  قـــطعه ب
ــه آن »مقــام«  دارد کــه در اصطــاح صوفیــه ب
می گوینــد؛ جایگاهــی کــه  هرکــس  در آن 
ــد  ــد و می توان ــنزلت می یاب ــود، مـ ــاکن شـ س
طلــب عشــق کنــد. »مقــام« در اصطــاح  
صوفیــه  عبــارت اســت از صفتــی کــه در بـــنده 
پایـــدار می شــود، زمانــی کــه حــال دائمی  شــد  
و مـــلکه گـــشت، مـــقام می خواننــد بــه  جهت  

اقامــت  ســالک در آن  حـــال  کــه:
ــورت  ــود/ ص ــه ب ــر گنجین ــر س ــش ب ــا قدم  ت

ــود ــه ب ــاهیش در آیین ش
ــه  ــرد/ کلب ــاز ک ــی س ــج ته ــدم از گن ــون ق چ

ــرد ــاز ک ــود ب ــی خ حاق
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کــره  موجــودات  منعطف تریــن  از  نخبــگان 
زمین انــد. نخبــگان در هــر فصلــی از ســال بایــد 
خــود را بــا شــرایط آن فصــل تطبیــق بدهنــد، 
چــون معمــوال هیــچ فصلــی خــود را بــا نخبگان 
ــاز فصــل  ــه آغ ــه ب ــا توج ــد. ب ــق نمی ده تطبی
گــرم، در ایــن شــماره نخبــگان در فصــل گرمــا 
را بررســی خواهــم کــرد. بــرای هرچــه علمی تــر 
شــدن ایــن مطلــب، نخبــگان را بــه ســه دســته 
و  اســاتید  معلمــان،  کــرده ام.  تقســیم بندی 
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــه ش ــجویان. البت دانش
ــه  ــه اســتاد، ن ــد، ن ــه معلم ان ــگان ن بیشــتر نخب
دانشــجو. مثــا کســی کــه یــک خودروفروشــی 

لوکــس در راســته  ماشــین فروش ها داشــته 
باشــد، ممکــن اســت نــه معلــم باشــد نــه اســتاد 
نــه دانشــجو، امــا بــدون  شــک وی نخبــه اســت. 
ــد  ــا این کــه مثــا فــان مســئول کــه می توان ی
هم زمــان کــه حرفــی می زنــد، خــاف آن عمــل 
کنــد، بی شــک نخبــه اســت. این جــور کارهــا از 
ــن  ــال م ــد. درهرح ــادی برنمی آی انســان های ع
نــان و ماســت خــود را می خــورم و همــان 
ســه دســته را بررســی می کنــم. از طرفــی نیــز 
بــرای آن دســته از نخبــگان کــه در ایــن مطلــب 
ــال  ــل س ــار فص ــر چه ــوند، ه ــی نمی ش بررس
فصــل گــرم اســت و آن هــا در زندگــی خویــش 
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ــد. ــه نمی کنن ــز فصــل ســردی را تجرب هرگ

معلامن در فصل گرما
ــی  ــم، یک ــه می رفت ــن مدرس ــه م در دوره ای ک
از  کــه  بــود  ایــن  از مدرن تریــن جوک هــا 
معلمــی می پرســند چــرا شــغل معلمــی را 
ــه  ــد ب ــگ می گوی ــردی؟ وی بی درن ــاب ک انتخ
ســه دلیــل؛ تیــر، مــرداد، شــهریور. امیــدوارم بــا 
خوانــدن ایــن جــوک، عــاوه بــر چشــیدن لــذت 
حــس نوســتالژیک، از خنــده نیــز روده بــر شــده 

باشــید. 
ــه مشــاغل دیگــری  ــا ب ــا در فصــل گرم معلم ه
روی می آورنــد. مشــاغلی کــه معلم هــا در فصــل 
گرمــا بــه آن روی می آورنــد، دو دســته اند؛ 
ــی و  ــس خصوص ــل تدری ــط مث ــاغل مرتب مش
مشــاغل غیرمرتبــط مثل حضــور موثــر در مغازه  
اخــوی. هرچقــدر کــه ایــن شــغل غیرمرتبط تــر 
و دورتــر از معلمــی باشــد، عمــِق تردیــد معلم در 
ادامــه  دادن شــغل معلمــی را بیشــتر می کنــد. 
امــا وقتــی کــه بــاز بیایــد بــوی مــاه مهــر، شــوق 
ــد  ــان می کن ــان غلی ــان در معلم ــم آن چن تعلی
کــه کل فصــل گــرم ســال را فرامــوش می کننــد 

ــد. ــه نســیم خنــک پاییــزی می دهن و دل ب

اساتید در فصل گرما
در دوره ای کــه مــن دانشــگاه می رفتــم، یکــی از 
مدرن تریــن جوک هــا ایــن بــود کــه از اســتادی 
می پرســند چــرا ایــن شــغل را انتخــاب کــردی؟ 
دلیــل؛  ســه  بــه  می گویــد  بی درنــگ  وی 
ــدن  ــا خوان ــدوارم ب ــهریور. امی ــرداد، ش ــر، م تی
ایــن جــوک، عــاوه بــر چشــیدن لــذت حــس 
نوســتالژیک، از خنــده نیــز روده بر شــده باشــید. 
اســاتید در فصــل گــرم ســال تنــور علــم را داغ و 
ــن فصــل  ــاتید در ای ــد. اس ــر می کنن داغ و داغ ت
از ســال فرصــت پیــدا می کننــد کــه هــی 
ــات  ــرای مج ــند و ب ــی بنویس ــای علم مقاله ه
علمــی جهــان بفرســتند و روزبــه روز رتبه  علمی 
کشــور را باالتــر ببرنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

ــل  ــان، فص ــی جه ــر علم ــات معتب ــه مج ک
ــن  ــد. در ای ــیزن« می نامن ــو س ــتان را »دپ تابس
ــی  ــه مجــات علمــی بین الملل فصــل اســت ک
ــی  ــک ســال خــود را از اســاتید ایران ــب ی مطال
جمــع آوری و بــرای انتشــار در طــول ســال دپــو 

می کننــد.

دانشجویان در فصل گرما
در دوره ای کــه مــن دانشــجو بــودم، یکــی 
از  کــه  بــود  ایــن  از مدرن تریــن جوک هــا 
دانشــجویی می پرســند چــرا ایــن شــغل را 
انتخــاب کــردی؟ وی بی درنــگ می گویــد مگــر 
دانشــجویی هــم شــغل اســت؟ ناگهــان کامــران 
دانشــجو از راه می رســد و می گویــد چراکــه نــه. 
ــم  ــوک، علی رغ ــن ج ــدن ای ــا خوان ــدوارم ب امی
ــده  ــذت حــس نوســتالژیک، از خن نچشــیدن ل
روده بــر شــده باشــید. دانشــجویان در فصــل گرم 
ســال ســعی می کننــد خــود را از شــرایط زندگی 
خوابگاهــی بــه ســمت شــرایط زندگــی طبیعــی 
ســوق دهنــد. دانشــجویان در فصــل گــرم ســال 
ســعی می کننــد بــا پرهیــز از خــوردن تخم مــرغ 
ــیس تخم مرغ،  ــت و سوس ــرو و امل ــز و نیم آب پ
پروتئین هــا و ویتامین هــا و قنــد و چربــی و 
امــاح معدنــی و کربوهیــدرات ِ موجــود در مــواد 
غذایــی دیگــر را بــرای یــک ســال تحصیلــی در 

ــد.  ــازی کنن ــار و ذخیره س ــود انب ــدن خ ب
ــه آن چــه گفتــه شــد، فصــل گــرم  ــا توجــه ب ب
دپوســیزن  نیــز  دانشــجویان  بــرای  ســال 

می شــود.  محســوب 
ــان از  ــداز معلم ــه پس ان ــه ب ــا توج ــی، ب از طرف
ــتفاده  ــرای اس ــتانی ب ــغل های تابس ــد ش درآم
طــی ســال تحصیلــی، ایــن فصــل بــرای 

ــت. ــیزن اس ــو س ــم دپ ــا ه معلم ه
***

در ایــن مطلــب احوال ســه دســته از نخبــگان در 
فصــل گرمــا را بررســی کــردم. زحمــت بررســی 
ــما  ــا را ش ــل گرم ــگان در فص ــه  نخب ــال بقی ح

.بکشــید. ممنــون
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ــردن  ــی ک ــازات زندان ــاده ترین مج ــی س زمان
خطــاکار  هــر  کــه  بــود  دادن  شــکنجه  و 
ــد آن را تحمــل می کــرد.  شکســت خورده ای بای
امــا باالخــره زنــدان هم راه فــرار دارد و شــکنجه 
زمانــی بــه پایــان می رســد. جادوگــران راه هــای 
بهتــری می شناســند تــا زندانــی نتوانــد خودش 
را نجــات بدهــد و بهتریــن راه اســیر کــردن او با 

یــک طلســم اســت.
»داســتا ن های  انتشــارات   1٧40 ســال  در 
آمریکایــی و دریایــی« در فرانســه کتابی منتشــر 
ــه  ــا ارتباطــی داشــت و ن ــه دری ــه ب کــرد کــه ن
ــه آمریــکا. نویســنده کتــاب، گابریــل ســوزان  ب
ــو و  ــش را »دی ــم کتاب ــوو، اس ــوت د ویلن بارب
دلبــر« گذاشــت کــه کامــا موضــوع و محتــوای 
آن را نشــان می دهــد. در ســال 1٧56 ایــن 
داســتان بــا بازنویســی کامــل در یــک مجموعــه 
کتــاب کــودکان منتشــر شــد. در ســال 1889 
نیــز کتــاب دوبــاره بــه دســت نویســنده ســومی 
ــانه ای  ــای افس ــه کتاب ه ــته و در مجموع نوش
بــرای کــودکان چــاپ شــد. داســتانی کــه امــروز 
بــه نــام »دیــو و دلبــر« می شناســیم، بیشــتر از 
ایــن نســخه آخــر کــه انــدرو النــگ اســکاتلندی 
ــک  ــگ ی ــت. الن ــده اس ــت ش ــته، برداش نوش
ــه و قصه هــای  ــده داســتان های عامیان گردآوردن
ــه  ــم ب ــه ه ــن زمین ــه در ای ــود ک ــودکان ب ک
ــا  ــن اقتباس ه ــی رســیده اســت. ای موفقیت های
باعــث شــد کــه فضــای عمومــی داســتان 
ــی در قــرن 19 باشــد؛ جایــی کــه  ــای غرب اروپ
ــارج  ــاک خ ــان در ام ــراف زادگان و رعایایش اش
زندگــی  و  می کردنــد  زندگــی  شــهر ها  از 
ــط  ــادگی محی ــار س ــا در کن ــرق آن ه پرزرق وب
ــرای شــکل گیری  روســتایی زمینــه مناســبی ب
ماجرایــی اســرارآمیز مهیــا می کنــد. بااین حــال 
ــتان در  ــن داس ــه ای ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــری  ــی طوالنی ت ــابقه خیل ــه س ــگ عامیان فرهن

دارد. 
شــروع  این جــا  از  داســتان  کلــی  طــرح 
ــب  ــط صاح ــر متوس ــک تاج ــه ی ــود ک می ش

دختــر باهوشــی اســت. او بــرای معاملــه ای 
ــدرش  ــر از پ ــی رود و دخت ــه ســفر م ــی ب حیات
می خواهــد کــه بــرای او یــک گل ســرخ هدیــه 
بیــاورد. تاجــر راه را گــم می کنــد، امــا گــذرش 
به ناچــار  و  می افتــد  مخــوف  قصــری  بــه 
ــرخی  ــه گل س ــد. او بوت ــا می مان ــب را آن ج ش
ــاخه از  ــک ش ــه ی ــی ک ــد و زمان ــدا می کن پی
ــه  ــی ک ــد، هیوالی ــرش می کن ــرای دخت آن را ب
ــه  صاحــب قصــر اســت، ســر می رســد و او را ب
ــرش را  ــد دخت ــر بای ــاال تاج ــدازد. ح دام می ان
بــرای جبــران کنــدن گل بــه ازدواج او دربیــاورد. 
ــن هیــوال،  در ادامــه مشــخص می شــود کــه ای
جــوان اصیــل زاده ای بــوده کــه بــا طلســمی بــه 
ایــن شــکل درآمــده اســت. داســتان در همیــن 
مســیر و بــا تکیــه بــر روابــط عاطفــی و انســانی 

ــد.  ــدا می  کن ــه پی ادام
ــر  ــن داســتان را ب ــوو ای واضــح اســت کــه ویلن
اســاس قصه هــای عامیانــه  جامعــه خــود نوشــته 
اســت و ایــن قصه هــا در منطقــه بزرگــی 
ــم  ــر بخواهی ــته اند. اگ ــا رواج داش ــرای قرن ه ب
ریشــه های آن را دنبــال کنیــم، بــه روایت هــای 
ــانه های  ــه افس ــی ب ــر و حت ــی قدیمی ت مردم
باســتانی می رســیم. ارتباطــی میــان رمــان 
»دیــو و دلبــر« و افســانه یونانــی »اروس و 
ــده  ــاد دی ــرن دوم می ــه ق ــوط ب پســوخه« مرب
ــی  ــرای زندگ ــری ب ــر دو، دخت ــود. در ه می ش
بــا هیوالیــی بــه قصــر او مــی رود و خدمتــکاران 
ــا در آســایش  ــه او کمــک می کننــد ت پنهــان ب
ــود  ــد موج ــه می دان ــد، درحالی ک ــی کن زندگ
ــر از آن  ــت. مهم ت ــر اس ــب قص ــی صاح هولناک
این کــه موضــوع اصلــی هــر دو داســتان عشــق 
بیــن دو نفــر از دو طبقــه متفــاوت اســت. البتــه 
ــه تناســب فضــای اســاطیری  افســانه یونانــی ب
خــود درگیــر خدایــان المــپ و نماینــدگان 
آن هاســت. یکــی از خدایــان بــه زیبایی پســوخه 
ــه  ــار او را ب ــدرش به ناچ ــد و پ ــادت می کن حس
هیــوال تقدیــم می کنــد. اگــر تصــور کنیــم ایــن 
ــاختن  ــرای س ــه ای ب ــوان بن مای ــطوره به عن اس
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و زنــده کــردن داســتان »دیــو و دلبــر« بــه کار 
ــت،  ــده اس ــتقبال از آن ش ــث اس ــه و باع گرفت
بایــد بــه ایــن هــم توجــه کنیــم کــه در قــرن 
18 میــادی یــک نظریــه دیگــر هــم طرفدارانی 
پیــدا کــرده بــود. زمانــی کــه اروپاییان شــروع به 
اکتشــاف در جهــان کردنــد، ملت هــای بــدوی را 
از خــود پســت تر بــه شــمار می آوردنــد، امــا در 
ــه »وحشــی  ــد کــه ب ــل کســانی هــم بودن مقاب
ــاس،  ــن اس ــر ای ــتند. ب ــده داش ــب« عقی نجی
ــیانه  ــر وحش ــه ظاه ــی ک ــد کس ــور می ش تص
دارد و دور از دیگــر انســان ها زندگــی می کنــد، 
دارای عواطــف و شــرافت انســانی اســت و شــاید 
از کســانی کــه در چهارچــوب تمــدن قــرار دارند 

ــد. ــر باش ــل اطمینان ت ــم قاب ه
ــوو  ــه ویلن ــی ک ــد رمان ــه مانن ــخه های اولی نس
نوشــته بــود، شــخصیت های دیگــری هــم دارد. 
ــد و در  ــتری دارن ــش بیش ــران در آن نق جادوگ
گذشــته شــاهزاده و گذشــته دختــر هــم حضور 

ــد.  ــدا می کنن پی
ــن  ــه ای ــد ک ــده دارن ــدان عقی ــی از منتق بعض
ــم  ــی ه ــرد اجتماع ــرن 18 کارک ــتان در ق داس
داشــته اســت. در ایــن زمــان برخــی معیار هــای 
ســنتی فرانســوی در حــال تغییــر بودنــد و 
ممکــن بــود دختــران جــوان از خواســته خانواده 
خــود بــرای ازدواج ســر بــاز بزننــد. آن هــا تحــت 
ــرن  ــن ق ــک در ای ــای رمانتی ــد فض ــر رش تاثی
ــوی  ــه از س ــی ک ــن مردان ــای پذیرفت ــه ج ب
دنبــال  بــه  می شــدند،  تعییــن  خانواده هــا 
کشــف عشــق مخصــوص بــه خــود می گشــتند. 
داســتان های رمانتیــک در قــرن 18 آغــاز شــده 
بودنــد و در بعضــی از نســخه های »دیــو و 
دلبــر« هــم می بینیــم کــه تفــاوت بــل بــا دیگــر 
دختر هــای روســتا ایــن اســت کــه او ســواد دارد 
ــه ایــن گــروه از  ــد. داســتان ب و کتــاب می خوان
دختــران کــه در زمانــه خــود پیــش رو و جســور 
ــی  ــه مردان ــوزد ک ــد، می آم ــمار می آمدن ــه ش ب
بــا ظاهــر زشــت هــم می تواننــد دل هــای 

پرمحبتــی داشــته باشــند. 

ــه  ــت ک ــده اس ــرح ش ــم مط ــرض ه ــن ف ای
پطــرس  زندگــی  تاثیــر  تحــت  داســتان 
گانســالوس نوشــته شــده اســت. او کــه در 
ــی  ــار نوع ــود، دچ ــده ب ــا آم ــه دنی ــرن 16 ب ق
ــد  ــث می ش ــه باع ــود ک ــادرزادی ب ــاری م بیم
تمــام بدنــش ماننــد حیوانــات پــر از مــو باشــد. 
گانســالوس خوش اقبــال بــود و تحــت حمایــت 
پادشــاه فرانســه قــرار گرفــت. برخــاف انتظــار 
عمومــی او بــا زنــی بســیار زیبــا ازدواج کــرد که 

ــت. ــاد داش ــش تض ــر عجیب ــا ظاه ب
ــی  ــخه روس ــاکوف نس ــرگی اکس در 1856 س
ایــن رمــان را نوشــت و نــام آن را »گل کوچــک 
ــه معنــای نوعــی گل(  اســکارلت« )اســکارلت ب
گذاشــت. دختــر تاجــر در ایــن رمــان ناســتنکا 
نــام دارد و پــدر او در یــک جزیــره گرفتــار 
ــر« در  ــو و دلب ــتان »دی ــود. داس ــوال می ش هی
ــود. در  ــناخته می ش ــان ش ــن رم ــا ای ــیه ب روس
ــورا  ــم ل ــه قل ــدن ب ــتان در لن ــن داس 1886 ای
ــرن  ــک ق ــا گذشــت ی ریچــارد منتشــر شــد. ب
ــه  ــا ب ــتان بار ه ــن داس ــان اول، ای ــار رم از انتش
ــا در مجموعــه ای  صــورت داســتانی مســتقل ی
ــا تغییراتــی چــاپ شــد. گاهــی  از داســتان ها ب
ــه شــکل بخشــی از  اوقــات هــم ایــن روایــت ب
قــرار  پیچیده تــری  و  طوالنــی   روایت هــای 
ــر«  ــو و دلب ــی از »دی ــت. برداشــت های ادب گرف
بســیار زیــاد اســت و زمانــی کــه ســینما اختراع 
ــرای  ــادی ب ــن ماجــرا کــه ظرفیــت زی شــد، ای
بهره بــرداری ســینمایی داشــت، هــم مــورد 

ــت.  ــرار گرف توجــه ق
در ســال 1946 فیلــم ســینمایی »دیــو و دلبــر« 
ــوی روی  ــو فرانس ــن کاکت ــی جی ــه کارگردان ب
ــن  ــوال در ای ــخصیت هی ــم ش ــد. گری ــرده آم پ
ــاخته  ــیر س ــد ش ــی مانن ــبیه حیوان ــم ش فیل
ــی »گل  ــم پویانمای ــت. در 1952 فیل ــده اس ش
ــد و  ــش درآم ــه نمای ــوروی ب ــکارلت« در ش اس
خاکســتری رنگ  و  شــبح مانند  آن  هیــوالی 
ــت. در 1962 ادوارد کان  ــد اس ــای بلن ــا موه ب
ــاخت.  ــر« را س ــو و دلب ــم »دی ــی فیل آمریکای
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یــورای هرتــز، کارگــردان کشــور چــک، هــم در 
19٧8 فیلــم ترســناکی بــا الهــام از این داســتان 
ســاخت. ســر هیــوالی ایــن فیلــم شــبیه 
پرنــدگان شــکاری اســت و منقــار دارد. جولیــا، 
ــرای  ــه ب ــم ک ــن فیل ــر در ای ــخصیت دخت ش
ــده  ــه تسخیرش ــک خان ــه ی ــدرش ب ــات پ نج
مــی رود، نبایــد بــه صــورت هیــوالی ســاکن آن 

ــد شــد. ــه کشــته خواه ــد، وگرن ــگاه کن ن
ــم  ــال 1991 فیل ــی در س ــت دیزن ــی وال کمپان
انیمیشــن »دیــو و دلبــر« را تولیــد کــرد. 
ــان  ــا هم ــال 201٧ تقریب ــی در س ــت دیزن وال
فیلمنامــه قبلــی را دوبــاره ســاخت. بــا توجــه به 
تاثیرگــذاری هالیــوود و این کــه داســتان هــم به 
شــکل پویانمایــی و هــم واقعی به صورت مشــابه 
تکــرار می شــود، ممکــن اســت ایــن تصــور بــه 
وجــود بیایــد کــه داســتان اصلــی »دیــو و دلبر« 
ــا  ــه ب ــان اولی ــه رم ــت، درحالی ک ــن اس همی
ایــن فیلــم متفــاوت اســت. در فیلمنامــه والــت 
ــدرش  ــا پ ــام دارد، ب ــل ن ــه ب ــر ک ــی دخت دیزن
زندگــی می کنــد، امــا در رمــان بــل نامــادری و 
ناخواهری هایــی دارد )مشــابه الگــوی ســیندرال( 
کــه بــا او دشــمن هســتند. یــا مثــا بل بــرادری 
دارد کــه می خواســت بــه جنــگ هیــوال بــرود، 
ولــی تاجــر بــه او گفــت کــه هیــچ شانســی در 
ــل  ــت. در مقاب ــد داش ــول نخواه ــل آن غ مقاب
حــذف ایــن شــخصیت ها والــت دیزنــی افــرادی 
ــه  ــا جنب ــرده اســت ت ــه ک ــه داســتان اضاف را ب
تجــاری آن را تقویــت کنــد. در فیلمنامــه جــوان 
خشــن و برومنــدی بــه نام گاســتون خواســتگار 
بــل اســت، ولــی بــل او را نمی پذیــرد. در 
رمــان اثــری از ایــن شــخصیت نیســت. باالخــره 
ــر  ــه قص ــتا ب ــردم روس ــه م ــه در فیلمنام این ک
ــدن  ــن باعــث آســیب دی ــه می کننــد و ای حمل
ــل  ــران ب ــان، خواه ــا در رم ــوال می شــود، ام هی
ــع  ــد به موق ــد و نمی گذارن ــب می دهن او را فری
ــا هیــوال  ــه قــراری کــه در قصــر ب خــودش را ب

دارد، برســاند. 
ــیار  ــباهت های بس ــم 1991 و 201٧ ش دو فیل

زیــادی دارنــد کــه حتــی شــامل زاویــه حرکــت 
لباس هــا  رنــگ  و  دیالوگ هــا  دوربیــن، 
ــن دو  ــن ای ــم بی ــی ه ــا تفاوت های ــود، ام می ش
فیلــم دیــده می شــود، ماننــد این کــه در فیلــم 
ــات در جغرافیــای  ــه جــز این کــه اتفاق 201٧ ب
فرانســه رخ می دهــد، بار هــا بــر فرانســوی 
بــودن ماجــرا تاکیــد می شــود و در آن گاســتون 
بــه جــای این کــه شــکارچی باشــد، یــک ســرباز 
از جنــگ برگشــته اســت. ظاهــر هیــوالی 
ــه  ــه ب ــی آن ک ــکل پویانمای ــم از ش ــد ه جدی
ــی  ــود، کم ــرده ب ــدا ک ــباهت پی ــا ش درنده ه
ــر  ــش کوچک ت ــای نی ــت. دندان ه ــاوت اس متف
ــه  ــی ک ــا جای ــده اند، ت ــر ش ــاخ ها بزرگ ت و ش
بــه او ظاهــری شــبیه الگــوی بــز – شــیطان در 

ــت. ــی داده اس ــای قدیم باور ه
ــو و  ــتان »دی ــوژه داس ــر س ــه اخی ــه ده در س
دلبــر«، بــرای فیلــم،  ســریال تلویزیونــی،  تئاتــر 
یــا محصــوالت گوناگــون دیگــر مــورد اســتفاده 
ــدر  ــت  ها آن ق ــن برداش ــت . ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــر  ــا ه ــت تقریب ــود گف ــه می ش ــوده ک ــاد ب زی
ســال »دیــو و دلبــر« بــه شــکلی دوبــاره زنــده  

شــده اند. 
والــت دیزنی بــا وارد کردن شــخصیت گاســتون 
ــه  ــه قلع ــه ب ــرای حمل ــا او ب ــه ب ــانی ک و کس
همراهــی می کننــد، یــک جنبــه پرتحــرک 
ــی  ــت، ول ــرده اس ــه ک ــتان اضاف ــه داس ــم ب ه
ایــن فقــط کار ایــن شــرکت هالیــوودی نیســت. 
داســتان »دیــو و دلبــر« در هــر بار بازنویســی در 
ــی کــرده  ــی تغییرات کشــور های مختلــف اروپای
ــرایط  ــی ش ــی ها گاه ــن بازنویس ــت. در ای اس
زندگــی دختــر در خانــواده و روســتایش و گاهی 
گناهــی کــه باعــث شــد شــاهزاده مجازات شــود 
ــرده،  ــر ک ــد، تغیی ــوال دربیای ــکل هی ــه ش و ب
امــا نکتــه اصلــی داســتان باقــی مانــده اســت؛ 
این کــه موجــودی وحشــی، دهشــتناک و تنهــا 
ــرای  ــق ب ــد عش ــده نیازمن ــری نفرین ش در قص
ادامــه بقاســت و ایــن عشــق را فقــط دختــری 
 .پــاک و شــجاع می توانــد بــه او هدیــه دهــد
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ــی  ــد زندگ ــه می توان ــت ک ــی اس ــن گفت وگوی ای
شــما را عــوض کنــد. می خواهیــد چــه شــغلی را 
انتخــاب کنیــد؟ آیــا بایــد از کار فعلی تــان اســتعفا 
دهیــد؟ آیــا بایــد بــرای یــک شــغل چالش برانگیــز 
زندگــی در حومــه شــهر را انتخــاب کنیــد؟ ایــن 
انتخــاب ممکــن اســت به شــکل دردناکی ســخت 
ــوف،  ــگ فیلس ــه روث چان ــه گفت ــی ب ــد، ول باش
همــه ســختی ماجــرا بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــاره  ــردن درب ــر ک ــرای فک ــتی ب ــا روش نادرس م
ایــن انتخاب هــای ســخت داریــم. چانــگ در ایــن 
ــور  ــه چط ــد ک ــما می گوی ــه ش ــد ب ــخنرانی ت س
بایــد در شــرایط ســخت دســت بــه انتخــاب بزنید 

ــد. ــان را شــکل دهی ــوِد واقعی ت و خ
بــه انتخــاب ســختی کــه در آینــده خیلــی نزدیک 
قــرار اســت بــا آن رو بــه رو شــوید، فکــر کنیــد. این 
انتخــاب می تواند انتخاب بین دو پیشــنهاد شــغلی 
ــد حســاب دار  ــه می خواهی ــد؛ این ک ــاوت باش متف
باشــید، یــا یــک هنرمند. شــاید بایــد دربــاره محل 
زندگی تــان تصمیــم بگیریــد؛ داخــل شــهر بهتــر 
اســت یــا حومــه آن. شــاید حتــی ایــن انتخــاب، 
انتخــاب از بیــن دو نفــری باشــد کــه می خواهیــد 
ــا یکــی از آن هــا ازدواج کنیــد. انتخــاب این کــه  ب
می خواهیــد بچــه دار شــوید یــا نــه، پــدر یــا مــادر 
بیمارتــان را بــا خودتــان بــه خانــه جدیــد منتقــل 
کنیــد یــا خیــر، یــا شــاید حتــی تصمیــم در مورد 
این کــه می خواهیــد همــه پس انــدازی را کــه 
ــک موسســه  ــه ی ــان داشــته اید، ب در کل زندگی ت

خیریــه ببخشــید یــا نه.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انتخاب ســختی که 
ــه آن فکــر می کنیــد، مــوردی  در حــال حاضــر ب
بــزرگ و مهــم باشــد، چیــزی کــه واقعا برای شــما 
ــوال  ــخت معم ــای س ــت. انتخاب ه ــمند اس ارزش
موقعیت هــای دردنــاک و اســترس زا بــه نظــر 
ــان را  ــود دندان هایت ــث می ش ــه باع ــند ک می رس
روی هــم فشــار دهیــد. ولــی مــن فکــر می کنــم 
ــش رو  ــه پی ــختی ک ــای س ــاره انتخاب ه ــا درب م
ــن انتخاب هــا در زندگــی  ــم و نقشــی کــه ای داری
ــازی می کننــد، دچــار ســوءتفاهم شــده ایم.  ــا ب م

درک ایــن موضــوع می توانــد نیروهــای پنهانــی را 
کــه در وجــود هــر کــدام از مــا وجــود دارد، آشــکار 

. کند
آن چــه یــک انتخــاب را بــرای مــا ســخت 
ــه  ــه را ب ــه آن گزین ــت ک ــیوه ای اس ــد، ش می کن
ــود دارد،  ــا وج ــرای م ــه ب ــی ک ــایر انتخاب های س
ــان  ــای آس ــورد انتخاب ه ــازد. در م ــوط می س مرب
شــما می دانیــد کــه یــک گزینــه از گزینــه دیگــر 
بهتــر اســت. امــا در یــک انتخــاب ســخت، یکــی 
ــت و آن  ــر اس ــوارد بهت ــی م ــا در بعض از گزینه ه
یکــی در مــوارد دیگــر و تقریبــاً هیچ کــدام از ایــن 
گزینه هــا در همــه مــوارد، از دیگــری بهتر نیســت. 
به شــدت بــه ایــن موضــوع فکــر می کنیــد 
ــد، نگــه  کــه شــغلی را کــه در حــال حاضــر داری
داریــد، یــا خودتــان را بــا رفتــن بــه حومــه شــهر 
ــد.  ــز، آواره کنی ــول یــک شــغل چالش برانگی و قب
بــا خودتــان فکــر می کنیــد کــه مانــدن در شــهر 
مزایــای خــودش را دارد و تــرک کــردن شــهر در 
ــن  ــدام از ای ــت و هیچ ک ــر اس ــوارد بهت ــی م بعض
گزینه هــا، صددرصــد و در همــه مــوارد از آن 
یکــی بهتــر نیســت. نبایــد بــا خودتــان این طــور 
فکــر کنیــد کــه همــه انتخاب هــای بــزرگ 
لزومــا انتخاب هــای ســختی هســتند. مثــا 
ممکــن اســت قــرار باشــد در ایــن مــورد تصمیــم 
ــه غــات  ــرای صبحان ــد کــه می خواهیــد ب بگیری
ــاال بخوریــد، یــا یــک  ــا فیبــر ب ــه ب آمــاده صبحان
دونــات شــکاتی. حــاال فــرض کنیــد کــه معیــار 
شــما بــرای ایــن انتخــاب مــزه و ســامتی اســت. 
ــرای ســامتی شــما بهتــر  قطعــا غــات آمــاده ب
خوش مزه تــر.  شــکاتی  دونــات  امــا  اســت، 
ــن دو انتخــاب صددرصــد از  ــی هیچ کــدام از ای ول
دیگــری بهتــر نیســت. پس، یــک انتخاب ســخت! 
درک ایــن نکتــه کــه انتخاب هــای کوچــک شــما 
هــم می توانــد انتخاب هــای ســختی باشــد، 
ــر  ــه س ــی ک ــای بزرگ ــود انتخاب ه ــث می ش باع
راهتــان قــرار می گیــرد، کمتــر از همیشــه ســخت 
و رام نشــدنی بــه نظــر برســند. درنهایــت مــا 
تصمیــم می گیریــم بــرای صبحانــه غــات آمــاده 
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بخوریــم، یــا دونــات شــکاتی. بنابرایــن احتمــاال 
ــد آن  ــه بای ــه ک ــن قضی ــورد ای ــم در م می توانی
شــغل چالش برانگیــز را قبــول کــرده و بــه حومــه 
شــهر نقــل مــکان کنیــم، یــا در شــهر و ســر جای 

ــم. ــم بگیری ــم، تصمی ــان بمانی فعلی م
ــای  ــه انتخاب ه ــد ک ــد تصــور کنی ــن نبای درضم
ســخت بــه ایــن علــت ســخت بــه نظــر می رســند 
ــج  ــی از کال ــتید. وقت ــی هس ــما آدم نادان ــه ش ک
فارغ التحصیــل شــدم، نمی توانســتیم بیــن دنبــال 
کــردن رشــته حقــوق یــا فلســفه تصمیــم بگیــرم. 
ــه داشــتم. موضــوع  ــه فلســفه عاق ــا ب ــن واقع م
ــک  ــوان ی ــد به عن ــه شــما می توانی ــن اســت ک ای
فیلســوف چیزهــای فوق العــاده ای را یــاد بگیریــد، 
ــی  ــط روی صندل ــه فق ــرایطی ک ــه اش در ش هم
لــم داده ایــد. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه مــن 
در یــک خانــواده متوســط مهاجــر بــه دنیــا آمــده 
و بــزرگ شــده بــودم؛ جایــی کــه لوکــس بــودن 
یعنــی خــوردن ســاندویچ زبــان و ژلــه در ســاعت 
ناهــار مدرســه! بنابرایــن ایــن فکــر کــه قرار اســت 
ــم  ــی ل ــای راحت ــرم را روی صندلی ه ــه عم هم
بدهــم و فقــط فکــر کنــم، یــک جــور افراط گرایــی 
و پوچ گرایــی عظیــم محســوب می شــد. بنابرایــن 
دفتــرم را درآوردم و یــک خــط وســط کاغــذ 
کشــیدم. بعــد تــاش کــردم همــه دالیلــی را کــه 
بــه نفــع و علیــه دو گزینــه پیــش رویــم داشــتم، 
روی کاغــذ بنویســم. یــادم اســت کــه داشــتم بــا 
ــدام از  ــر ک ــر ه ــه اگ ــردم ک ــر می ک ــودم فک خ
ایــن دو شــغل را انتخــاب کنــم، زندگــی ام چگونــه 
خواهــد شــد. فقــط اگــر خــدا یــا شــاید هــم نــت 
فلیکــس یــک دی وی دی در مــورد آینــده شــغلی 
کــه در هــر کــدام از آن موارد داشــتم، می فرســتاد، 
ــا هــم مقایســه  ــا را ب ــت می توانســتم آن ه آن وق
کنــم و ببینــم کدام یــک از شــرایط بهتــر اســت و 

در ایــن شــرایط انتخــاب حســابی آســان بــود.
امــا مــن آن موقــع آن دی وی دی را نداشــتم 
و چــون نمی توانســتم تصمیــم بگیــرم کــه 
کدام یــک از ایــن دو گزینــه بهتــر اســت، همــان 
کاری را کــردم کــه خیلــی از افــراد هنــگام مواجهه 

بــا انتخاب هــای ســخت انجــام می دهنــد، یعنــی 
راه آســان تر و بی دردســرتر را انتخــاب کــردم. 
ــرم  ــه عم ــرای هم ــه ب ــی از این ک ــرس و نگران ت
یــک فیلســوف بــی کار بمانــم، مــن را بــه ســمت 
ــه  ــور ک ــل داد و آن ط ــت ه ــغل وکال ــاب ش انتخ
بعدهــا دســتم آمــد، وکالت هــم انتخاب مناســبی 
ــه  ــودم ک ــزی نب ــن آن چی ــود. م ــن نب ــرای م ب
بایــد باشــم. بــرای همیــن هســت کــه االن یــک 
فیلســوف هســتم کــه دربــاره انتخاب های ســخت 
مطالعــه می کنــم و می توانــم بــه شــما بگویــم کــه 
ــای ســخت و ناشــناخته  ــه از انتخاب ه ترســی ک
وجــود دارد، بــر اســاس یــک پیش فــرض در 
مواجهــه بــا انتخاب هــای ســخت اســت و فقــط بر 
ــن  اســاس یک جــور کج فهمــی اســتوار اســت. ای
اشــتباه اســت کــه بــا خودمــان فکــر می کنیــم که 
در شــرایطی کــه بــا یــک انتخــاب ســخت طــرف 
ــی  ــا از آن یک ــی از گزینه ه ــا یک ــتیم، لزوم هس
بهتــر اســت، ولــی مــا آن قــدر نــادان هســتیم کــه 
ــدام یکــی  ــه ک ــم ک ــم تشــخیص بدهی نمی توانی
بهتــر اســت و چــون نمی دانیــم کــه کدام یــک از 
گزینه هــا بهتــر اســت، ممکــن اســت گزینــه ای را 
که ریســک کمتــری برایمــان دارد، انتخــاب کنیم. 
ــار یکدیگــر  ــر هــر دو انتخــاب را در کن ــی اگ حت
قــرار دهیــم و اطاعــات کاملــی هــم درباره هــر دو 
گزینــه در اختیــار داشــته باشــیم، بــاز هــم انتخاب 
کــردن برایمــان ســخت خواهــد بــود. انتخاب هــا 
ســخت هســتند، امــا نــه به خاطــر مــا یــا به خاطــر 
نادانی مــان. ایــن انتخاب هــا ســخت هســتند، 

چــون اصــا بهتریــن گزینــه ای وجــود نــدارد.
ــدارد، و اگــر  ــه وجــود ن ــن گزین ــه بهتری حــاال ک
واقعــا هیچ کــدام از معیارهایــی کــه بــرای انتخــاب 
الزم اســت، بــه نفــع یــک انتخــاب یــا علیــه یــک 
انتخــاب دیگــر نیســت، پــس همــه گزینه هایــی 
ــوب  ــدازه خ ــک ان ــه ی ــد، ب ــش رو داری ــه پی ک
ــت در  ــوان گف ــاید بت ــن ش ــرای همی ــتند. ب هس
ــی  ــن گزینه های ــد از بی ــخت بای ــای س انتخاب ه
ــه  کــه بــه یــک انــدازه خــوب هســتند، دســت ب
ــد  ــن حــرف هــم نمی توان ــا ای ــد. ام انتخــاب بزنی
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درســت باشــد. اگــر گزینه هــای پیــش پــای شــما 
ــد  ــدازه خــوب باشــند، پــس می توانی ــک ان ــه ی ب
ســکه بیندازیــد و شــیر یــا خــط بیاوریــد و دســت 
ــبی  ــن روش مناس ــی ای ــد. ول ــاب بزنی ــه انتخ ب
بــرای انتخــاب بیــن دو گزینــه شــغلی یــا محــل 
ــا مــورد مناســب ازدواج نیســت! البتــه  زندگــی ی
یــک دلیــل دیگــر هــم وجــود دارد بــرای این کــه 
ــاب  ــخت انتخ ــای س ــویم انتخاب ه ــن ش مطمئ
بیــن گزینه هــای بــه یــک انــدازه خــوب نیســت.

ــه،  ــن دو گزین ــد بی ــه می خواهی ــد ک تصــور کنی
یــک مــورد را به عنــوان شــغل آینده تــان انتخــاب 
ــک دار باشــید  ــک بان ــد ی ــا می خواهی ــد. مث کنی
ــن  ــاره ای ــادی درب ــکات زی ــک گرافیســت. ن ــا ی ی
ــه آن  ــی ک ــا هیجان ــود دارد. مث ــا وج انتخاب ه
کار برایتــان خواهــد داشــت، میــزان امنیت شــغلی 
کــه برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد، زمانی کــه برای 
ــاب  ــد و... انتخ ــار داری ــواده در اختی ــکیل خان تش
ــی از  ــما را در مرزهای ــر، ش ــوزه هن ــغلی در ح ش
دانــش قــرار می دهــد تــا بتوانیــد فرم هــای 
ــا  ــد. ام ــدا کنی ــری پی ــان تصوی ــرای بی ــد ب جدی
شــغل بانــک داری باعــث می شــود دانــش جدیدی 
دربــاره جابه جایــی پــول و ارقــام مالــی پیــدا کنید. 
حــاال هــر طــور کــه دوســت داریــد، ایــن دو گزینه 
به طوری کــه هیچ کدامشــان  را تصــور کنیــد. 
بهتــر از دیگــری نباشــد. حــاال تصــور کنیــد کــه 
یکــی از ایــن دو گزینــه را بهبــود ببخشــیم. مثــا 
تصــور کنیــد بانــک مــورد نظــر بــه شــما اظهــار 
ــغل را  ــن ش ــه ای ــرای این ک ــد و ب ــه می کن عاق
بپذیریــد، هر مــاه 500 دالر روی حقوقتــان بگذارد. 
آیــا اضافــه شــدن ایــن مبلــغ بــه حقوقتــان باعــث 
می شــود شــغل بانــک داری بهتــر از شــغل هنــری 
بــه نظــر برســد؟ نــه لزومــا. حقــوق باالتــر شــغل 
ــاب از آن  ــن انتخ ــود ای ــث می ش ــک داری باع بان
چیــزی کــه قبــا بــود، بهتــر بــه نظــر می رســد، 
ولــی آن قــدر کافــی نیســت که باعث شــود شــغل 
بانــک داری بهتــر از هنرمنــد بــودن بــه نظر برســد. 
بنابرایــن اگــر بهبــود شــرایط یکــی از انتخاب های 
شــغلی، آن را از دیگــر بهتــر نکنــد، بنابرایــن آن ها 

اصــا بــه یــک انــدازه خــوب نیســتند. اگــر بــا دو 
انتخــاب شــروع کنیــد کــه بــه یــک انــدازه خــوب 
باشــند، آن وقــت اگــر یکــی را بهبــود بدهیــد، باید 
شــرایط بهتــری از دیگــر پیــدا کنــد. درحالی کــه 
در مــورد انتخاب هــای ســخت، ایــن قضیــه صــدق 

نمی کنــد.
ــا  ــور معم ــک ج ــا ی ــر ب ــال حاض ــن در ح بنابرای
روبــه رو هســتیم. مــا دو انتخــاب شــغلی داریــم که 
هیچ کدامشــان از دیگــری بهتــر نبــوده یا بــه اندازه 
هــم خــوب نیســتند. بنابرایــن چطــور قرار اســت از 
بیــن آن هــا یکــی را انتخاب کنیــد؟ انگار اشــتباهی 
ایــن وســط پیــش آمــده اســت. شــاید ایــن انتخاب 
مشــکل دارد و مقایســه غیرممکــن اســت، ولی این 
هــم خیلــی درســت بــه نظــر نمی رســد که ســعی 
ــل  ــا هــم قاب کنیــم بیــن دو چیــزی کــه اصــا ب
ــم.  ــاب کنی ــان را انتخ ــتند، یکی ش ــه نیس مقایس
ــه  ــای دو گزین ــه ویژگی ه ــم ب ــا داری ــت م درنهای
ــای  ــه ویژگی ه ــم، ن ــاز می دهی شــغلی وزن و امتی
شــماره 9 و یــک بشــقاب نیمــرو! مقایســه امتیازها 
و ویژگی هــای دو گزینــه شــغلی چیــزی اســت که 
مــا از پســش برمی آییــم و اغلــب هــم ایــن کار را 

ــم. ــام می دهی انج
مــن فکــر می کنــم وجــود ایــن معما بــه دلیــل این 
فرضیــه از پیش تعیین شــده اســت که مــا ناآگاهانه 
ــت،  ــون عدال ــی همچ ــم ارزش های ــور می کنی تص
زیبایــی، مهربانــی و... بــا ارزش هــا و مقادیــر علمــی 
ــاط  ــرم و.... ارتب ــرض و وزن و ج ــول و ع ــل ط مث
دارنــد. هــر ســوال مقایســه ای کــه شــما بپرســید 
ــه  ــد، ازجمل ــته باش ــط نداش ــا رب ــه ارزش ه ــه ب ک
این کــه کدام یــک از چمدان هــا ســنگین تر از 
دیگــری اســت، فقــط ســه جــواب بــرای ســوالتان 
وجــود دارد. وزن یــک چمــدان بیشــتر از دیگــری 
اســت. وزن آن کمتــر از دیگــری اســت. یا وزنشــان 
کامــا مســاوی اســت. ویژگی هایــی ماننــد وزن را 
می تــوان بــا اســتفاده از اعــداد حقیقــی بیــان کرد، 
مثــل یــک، دو، ســه و... و فقــط یــک جور مقایســه 
ممکــن  اســت بیــن هــر دو عــدد حقیقــی وجــود 
داشــته باشــد. یــک عــدد بزرگ تــر، کوچک تــر، یــا 
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مســاوی آن یکــی اســت. ولــی ایــن قضیــه در مورد 
ــد. ــا صــدق نمی کن ارزش ه

ــان  ــن فکر دلم ــودات فراروش ــوان موج ــا به عن م
ــی  ــر علم ــرز فک ــه ط ــم ک ــر کنی ــد فک می خواه
ــی  ــت، ول ــی در دنیاس ــئله مهم ــر مس ــد ه کلی
دنیــای ارزش هــا بــا دنیــای علــم متفــاوت اســت. 
ــت  ــا اهمی ــرای م ــه ب ــزی را ک ــر آن چی ــس اگ پ
دارد – از شــادی یــک کــودک گرفتــه یــا عشــقی 
کــه شــما بــه همســرتان داریــد – نمی توانیــم بــا 
اعــداد حقیقــی بیــان کنیــم، دلیلــی وجــود نــدارد 
کــه بــاور کنیــم در هــر انتخابــی فقــط ســه امکان 
ــکان  ــری، ام ــر از دیگ ــی بهت ــه یک ــود دارد ک وج
دیگــر مســاوی بــا دیگــری و امــکان ســوم بهتــر 
از دو تــای دیگــر اســت. درواقــع مــا نیــاز داریــم که 
یــک امــکان چهــارم فراتر از بهتــر، بدتر یا مســاوی 
بــودن داشــته باشــیم که بتوانــد شــرایطی را که در 
مــورد انتخاب های ســخت پیــش می آیــد، توضیح 
دهــد. منظــورم ایــن اســت کــه وقتــی انتخاب هــا 
ــی مهــم اســت کــه  »مثــل هــم« هســتند، خیل
شــما کدام یــک را انتخــاب می کنیــد، ولــی در ایــن 
شــرایط یــک انتخــاب بهتــر از دیگــری نیســت. در 
مقابــل انتخاب هــای مــا در یــک بــازه ارزشــی قــرار 
دارنــد، در یــک دســته ارزشــی امــا در عیــن حــال 
از نظــر نــوع ارزش بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و 
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه انتخــاب کردن 

ــود. ــخت می ش س
درک انتخاب هــای ســخت بــه ایــن روش چیــزی 
را دربــاره خــود مــا آشــکار می کنــد کــه پیــش از 
آن اطاعــی در مــوردش نداشــتیم. مــا تــا پیــش از 
ایــن نمی دانســتیم کــه در وجــود هــر کداممــان 
نیرویــی وجــود دارد کــه می توانــد اســتدالل کنــد. 
دنیایــی را در نظــر بگیریــد کــه در آن هــر انتخابی 
ــانی  ــاب آس ــوید، انتخ ــه رو می ش ــا آن روب ــه ب ک
باشــد. یعنــی همیشــه یــک انتخــاب وجــود دارد 
کــه بهتریــن انتخــاب اســت. اگــر بهتریــن انتخاب 
وجــود داشــته باشــد، پــس ایــن گزینــه همانــی 
اســت کــه شــما بایــد آن را انتخــاب کنیــد. چــون 
ــای  ــه ج ــما ب ــه ش ــی این ک ــودن یعن ــی ب منطق
کار بدتــر، کار بهتــر را انجــام بدهیــد و ایــن یعنــی 
انتخــاب آن چیــزی کــه بیشــترین دلیــل را بــرای 
ــترین  ــا بیش ــا م ــن دنی ــد. در ای ــاب آن داری انتخ
دلیــل را بــرای پوشــیدن جوراب مشــکی بــه جای 
جــوراب صورتــی داریــم، بــه جــای دونــات، غــات 
ــه جــای زندگــی در حومــه  ــم و ب فیبــردار بخوری
شــهر، مرکــز شــهر را بــرای زندگی انتخــاب کنیم. 
دنیایــی کــه پــر از انتخاب هــای ســاده باشــد، مــا را 
بــرده دالیــل می کنــد. واقعــا دیوانگــی اســت کــه 
قبــول کنیــد دالیلــی کــه بــه شــما داده می شــود، 
بــه شــما دیکتــه می کنــد کــه بیشــترین دلیــل را 
دقیقــا بــرای دنبــال کــردن همــان ســرگرمی هایی 
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داریــد کــه در حــال حاضــر انجــام می دهیــد، یــا 
دقیقــا زندگــی کــردن در همــان خانــه ای کــه در 
حــال حاضــر در آن زندگــی می کنیــد، یــا دقیقــا 
ــون مشــغول  ــه هم اکن ــه آن کاری ک ــن ب پرداخت
ــای  ــا انتخاب ه ــه ب ــه جــای این ک آن هســتید... ب
دیگــری روبــه رو شــوید کــه کامــا بــا هم مســاوی 
هســتند، انتخاب هــای ســخت. و بعــد شــما بــرای 
خودتــان دلیــل می تراشــید کــه فــان ســرگرمی 
را انتخــاب کنیــد، در فــان خانــه زندگــی کنیــد 
ــای  ــرایط انتخاب ه ــه در ش ــت ک و... در این جاس
ســخت، مــا قــرار اســت نیروهــای اســتدالل گرمان 
را راه بیندازیــم تــا مــا را تبدیــل بــه شــخصی کند 
کــه زندگــی در حومه شــهر را بــه زندگی در شــهر 

ــد.   ــح می ده ترجی
ــا  ــه ب ــه رو هســتیم ک ــی روب ــا گزینه های ــی ب وقت
ــم  ــم کاری کنی ــتند، می توانی ــاوی هس ــم مس ه
ــا می توانیــم  ــل ماحظــه اســت. م ــا قاب کــه واقع
ــم.  ــرار دهی ــا ق ــی از گزینه ه ــرف یک ــود را ط خ
این جــا جایــی اســت کــه مــن ایســتاده ام، این جــا 
جایــی اســت کــه مــن هســتم. مــن طرفدار شــغل 
بانــک داری هســتم، مــن دونات شــکاتی دوســت 
دارم. ایــن پاســخ در شــرایط انتخــاب ســخت یــک 
پاســخ منطقــی اســت، ولــی ایــن پاســخ توســط 
ــده  ــه نش ــده، دیکت ــا داده ش ــه م ــه ب ــی ک دالیل
ــان  ــا خودم ــه م ــی ک ــه توســط دالیل اســت، بلک
ــرای  ــی ب ــود! وقت ــت می ش ــم، حمای ــق کردی خل
خودمــان دلیل تراشــی می کنیــم کــه چنیــن 
ــه آن  ــل ب ــود تبدی ــام وج ــا تم ــیم، ب ــی باش آدم
ــنده  ــه نویس ــویم ب ــل می ش ــویم، تبدی آدم می ش
زندگــی خودمــان. بنابرایــن وقتــی بــا انتخاب های 
ســخت روبــه رو می شــویم، قــرار نیســت ســرمان را 
بــه دیــوار بکوبیــم و ســعی کنیــم بفهمیــم کــدام 
ــچ  ــع هی ــت. درواق ــر اس ــری بهت ــه از دیگ گزین
بهتریــن انتخابــی وجــود نــدارد. بنابرایــن بــه جای 
ــد  ــد، بای ــل بگردی ــال دلی ــرون دنب ــه آن بی این ک
درون خودتــان دنبــال دلیــل بگردیــد و از خودتــان 
بپرســید کــه مــن قــرار اســت چــه کســی باشــم؟ 
ــوراب  ــید ج ــته باش ــم داش ــما تصمی ــاید ش ش

صورتــی بپوشــید، عاشــق غــات آمــاده صبحانــه 
ــه  ــه در حوم ــید ک ــک دار باش ــک بان ــید و ی باش
شــهر زندگــی می کنــد. درحالی کــه مــن ممکــن 
اســت ترجیــح بدهــم جوراب مشــکی بپوشــم و در 
شــهر زندگــی کنــم و یــک هنرمنــد عاشــق دونات 
شــکاتی باشــم! عکس العملــی کــه مــا در قبــال 
ــم، به شــدت  انتخاب هــای ســخت انجــام می دهی

بــه خودمــان بســتگی دارد.
افــرادی کــه نیروهــای طبیعــی اســتدالل گر خــود 
ــد،  ــه کار نمی اندازن ــخت ب ــای س را در انتخاب ه
ــش  ــه پی ــوند ک ــی می ش ــتخوش پیامدهای دس
ــنا  ــی آش ــن آدم های ــا چنی ــا ب ــه م ــد. هم می آی
هســتیم. خــود مــن بــه ایــن ســمت کــه وکیــل 
شــوم، هــل داده شــدم، درحالی کــه خــودم طرفدار 
وکالــت نبــودم. مــن بــرای وکالــت ســاخته نشــده 
بــودم. آدم هــای بــی اراده بــه دنیــا اجــازه می دهنــد 
کــه داســتان زندگــی آن هــا را بنویســد. آن هــا بــه 
مکانیســم هویــج و چمــاق اجــازه می دهنــد کــه 
دستشــان بینــدازد. تــرس یــا آرامــش و راحتــی؟ 
ــد  ــن می کن ــه تعیی ــود دارد ک ــه وج ــک گزین ی
ــس درس  ــد.  پ ــه کار کنن ــد چ ــا می خواهن آن ه
انتخاب هــای ســخت ایــن اســت کــه شــما  
ــا  ــد، ی ــت کنی ــزی حمای ــد از چــه چی می خواهی
ــای  ــید، و در انتخاب ه ــزی باش ــه چی ــدار چ طرف
ســخت، همــان آدم باشــید. جــدای از منشــأ 
ــا  ــرای م ــخت ب ــای س ــج، انتخاب ه ــرس و رن ت
ــه  ــا آن چ ــتند ت ــمندی هس ــای ارزش موقعیت ه
ــوع بشــر اســت،  ــژه ن را کــه مختــص شــرایط وی
ــا  ــای م ــه انتخاب ه ــی ک ــم. دالیل ــن بگیری جش
ــا نادرســت  ــه انتخاب هــای درســت ی ــل ب را تبدی
می کنــد، بعضــی وقت هــا تمــام می شــود، و 
این جاســت کــه در فضــای انتخاب هــای ســخت، 
مــا ایــن نیــرو را پیــدا می کنیم کــه بــرای خودمان 
دلیــل بتراشــیم و تبدیــل بــه همــان آدم متمایزی 
شــویم کــه هســتیم. همــان آدم متمایــزی باشــیم 
کــه می خواهیــم. و بــه همیــن دلیــل هــم هســت 
ــه  ــتند ن ــت هس ــخت رحم ــای س ــه انتخاب ه ک

!ــدی ــن اب ــک نفری ی
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ــرد  ــام ک ــوک اع ــه فیس ب ــی ک از زمان
کــه حاضــر اســت اپلیکیشــن واتــس اپ 
ــز  ــه ســمت برنامه ری ــا ب را بخــرد، نگاه ه
ــد.  ــه  ش ــرکت دوخت ــن ش ــس ای و موس
از  خانــواده اش  کــه  جوانــی  همــان 
ــرده  ــرت ک ــکا مهاج ــه آمری ــن ب اوکرای
بودنــد و دوره کاری خــود را بــدون هیــچ 
ــا  ــا ب ــود، ام ــرده ب ــاز ک ــرمایه ای آغ س
ــس اپ توانســت  ــش وات ــاخت اپلیکی س
بــه درآمــدی بالــغ بــر 6.8 میلیــارد 
دالر برســد. طــی 100 ســال اخیــر 
سراســر  در  فراوانــی  کارآفرین هــای 
ــا از  ــه تقریب ــان وجــود داشــته اند ک جه
هیــچ شــروع کردنــد، امــا بــا هوشــمندی 
توانســتند بــه ثروت هــای افســانه ای 
برســند کــه در ادامــه بــا تعــدادی از ایــن 
میلیاردرهــای کارآفرین آشــنا می شــوید.

 
جان کوم، بنیان گذار 
اپلیکیشن واتس اپ

جــان کــوم 16 ســاله بــود 
ــواده اش،  ــراه خان ــه هم ک
از اوکرایــن بــه آمریــکا 
ــواده  ــرد. خان ــرت ک مهاج
او بعــد از مهاجــرت بــه 
آمریــکا، روزگار ســختی 
و  می کــرد  ســپری  را 
هــر روز چشــم امیدشــان 
بــه کوپن هــای غذایــی 
ــکم  ــد ش ــه بتوانن ــود ک ب
کننــد.  ســیر  را  خــود 
ــادر و  ــان و م ــی ج ــد زندگ ــت ب وضعی
ــت  ــه تح ــد ک ــث ش ــش باع مادربزرگ
پوشــش برنامــه حمایــت اجتماعــی قــرار 
ــه  ــک ب ــان کوچ ــک آپارتم ــد و ی بگیرن
آن هــا بــرای زندگی داده شــد. مــادر جان 

بــه صــورت نیمه وقــت به عنــوان پرســتار 
بچــه شــروع به کار کــرد و خــودش روزها 
ــرد. او  ــز می ک ــوپرمارکت را تمی ــک س ی
ــه  ــه ب ــد ک ــه ش ــالگی متوج در 18 س
برنامه نویســی عاقــه دارد و توانســت 
بــرای ادامــه تحصیــل وارد دانشــگاه 
ایالتی ســن خــوزه شــود. در ســال 199٧ 
ــتخدام  ــوم را اس ــان ک ــاوو، ج ــرکت ی ش
کــرد و پــس از مدتــی بــا برایــان اکتــون 
ــه  ــا 9 ســال بعــد ب آشــنا شــد. آن هــا ت
همکاری شــان بــا یاهــو ادامــه دادنــد. امــا 
در ســال 200٧ بــرای رســیدگی بــه امور 
شــخصی و ســفر و... یاهــو را تــرک کردند 
و دو ســال بعــد اپلیکیشــن رایــگان واتس 
ــه در حــال  ــازار فرســتادند ک ــه ب اپ را ب
حاضــر بیــش از 450 میلیــون کاربــر در 
ــه  سراســر جهــان دارد و جــان کــوم را ب
یکــی از ثروتمندتریــن کارآفرین هــای 
دنیــا تبدیــل کــرده اســت. در حــال 
حاضــر ثــروت او بیــش از هشــت میلیارد 
ــن  ــی ای ــه طراح ــده اولی ــت. ای دالر اس
اپلیکیشــن زمانــی بــه ذهن جــان خطور 
کــرد کــه کــه او در ژانویــه ســال 2009 
ــدا  ــان ابت ــد و از هم ــون خری ــک آیف ی
نــام واتــس اپ را بــرای ایــن اپلیکیشــن 
انتخــاب کــرد. یکــی از مهم تریــن نکاتــی 
کــه جــان آن را در موفقیــت خــود موثــر 
ــن اســت کــه او کســب وکار  ــد، ای می دان
خــودش را راه انداخــت و به اصطــاح 

ــد. ــودش ش ــس خ رئی
 

 Excel کنی تروت، بنیان گذار
Communications با فروش بیمه 

عمر خرج دانشگاه را مهیا می کرد
ســاده  گارســون  یــک  تــروت  پــدر 
بــود و او بــا فــروش بیمــه عمــر و 
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ــز  ــه دانشــگاه الینوی ــداز توانســت راهــی ب پس ان
 Excel ــی ــال 1988 کمپان ــد. او در س ــدا کن پی
Communicitons را تاســیس کــرد کــه درآمــد 
هنگفتــی بــرای او بــه همــراه داشــت و او را تبدیل 
بــه یــک میلیــاردر کــرد. کنی تــروت امــروز دیگر 
بازنشســته شــده و وقــت خــود را صرف مســابقات 
اســب دوانی می کنــد. درآمــد او در حــال حاضــر 

ــت. ــارد دالر اس ــدود دو میلی ــزی ح چی
 

کنت النگون، رسمایه گذار و موسس رشکت 
HomeDepot

کنــت النگــون در ســال 1935 در آمریــکا به دنیا 
آمــد. خانــواده او از طبقــه کارگــر و ایتالیایی هــای 
ــکا  ــه آمری ــس از ورود ب ــه پ ــد ک مهاجــری بودن
ــش  ــدر او لوله ک ــدند. پ ــاکن ش ــورک س در نیوی
ــود.  ــا ب ــه تری ــک کاف ــادرش پیش خدمــت ی و م
ــرای این کــه بتواننــد هزینــه  ــواده النگــون ب خان
تحصیــل او را در دانشــگاه تامیــن کننــد، مجبــور 
شــدند خانه شــان را در رهــن بانــک قــرار دهنــد. 
کنــت در دورانــی کــه در دانشــگاه باکنــل درس 
ــت؛ از  ــی پرداخ ــاغل مختلف ــه مش ــد، ب می خوان
کارگــری در یــک قصابــی گرفتــه تا حمــل کیف 
تنیســورها و گلف بازهــا در یــک باشــگاه ورزشــی 
ــارت  ــال 1968 تج ــی! او در س ــی چاه کن و حت
خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز کرد و شــرکتی 
ــاختمانی راه  ــوالت س ــروش محص ــه ف در زمین
انداخــت و پــس از آن بــا ســرمایه گذاری در 
حوزه هــای مختلــف توانســت درآمــد خــود را بــه 
2.1 میلیــارد دالر افزایــش دهــد. کنــت لنگــون 
ــه  ــه مدرس ــی را ب ــک مال ــن کم ــا باالتری بعده
پزشــکی نیویــورک کــرد و بنیــاد کــودکان کن را 
در فیادلفیــا راه انداخــت کــه در زمینــه آمــوزش 
مهارت هــای شــغلی و شــغل یابی بــرای جوانــان 

18 تــا 21 ســاله معلــول فعالیــت می کنــد.
 

 اپرا وینفری، اولین مجری آفریقایی 
آمریکایی و برنده جایزه اسکار

اپــرا وینفــری بــا راه انــدازی و اداره برنامــه 

تلویزیونــی اش طــی 25ســال )از ســال 1986 تــا 
198٧( توانســت ژانــر گفت وگوهــای تلویزیونــی 
را دســتخوش تغییــری عظیــم کنــد و تنهــا یک 
ســال پــس از پخــش ایــن برنامــه توانســت ســه 
ــزه امــی را از آن خــود کنــد. او کــه اولیــن  جای
میلیــاردر سیاه پوســت آمریــکا و جهــان اســت و 
بیــش از دو میلیــارد دالر ســرمایه دارد، در ســال 
خانــوده ای  در  و  می سی ســی پی  در   1954
ــرا خدمتــکار  ــا آمــد. مــادر اپ ــه دنی نابســامان ب
بــود و پــدرش کــه فقــط 20 ســال ســن 
ــا وقتــی شــش ســاله  ــود. او ت داشــت، ســرباز ب
شــود، در روســتا توســط مادربزرگــش نگــه داری 
ــدن  ــه او خوان ــه ب ــود ک ــن زن ب می شــد و همی
ــل  ــه انجی ــادش داد ک ــت و ی ــتن آموخ و نوش
ــرا در دوران  ــد. اپ ــی بخوان ــرودهای مذهب و س
کودکــی و نوجوانــی چندیــن بــار مــورد تجــاوز 
قــرار گرفــت و در ســال 196٧ از خانــه پــدرش 
فــرار کــرد. اپــرا وقتــی بــه 1٧ ســالگی رســید، 
ــا رادیــو نشــویل  توانســت به عنــوان گزارشــگر ب
همــکاری کنــد و پــس از آن وارد دانشــگاه 
تنســی شــد تا هنرهــای نمایشــی بخوانــد. او در 
ــزه  همــان ســال اول دانشــگاه توانســت دو جای
در زمینــه نمایــش ببــرد و در ســال 19٧6 پــس 
از فارغ التحصیلــی در دانشــگاه به عنــوان مجــری 
ــون در بالتیمــور اســتخدام شــد و چنــد  تلویزی
ــری  ــوان مج ــت به عن ــس از آن توانس ــال پ س
ــد.  ــدا کن ــت پی ــادی دس ــای زی ــه موفقیت ه ب
ــه  ــدازی برنام ــا راه ان ــزرگ او ب ــت ب ــا موفقی ام
ــی اش شــروع شــد و 25 ســال بعــد او  تلویزیون
ــرد. او  ــل ک ــان تبدی ــن زن جه ــه پرنفوذتری را ب
پیــش از ایــن گفتــه اســت کــه در ابتــدا هدفش 
ــا اســتفاده از رســانه مــردم را  ــوده کــه ب ایــن ب
ــه و ســطح  ــد و روحی ــرار ده ــورد تشــویق ق م
ــد:  ــاال ببــرد. امــا حــاال می گوی آگاهی شــان را ب
ماموریــت امــروز مــن ایــن اســت کــه زندگــی 
دیگــران را عــوض کنــم. بــه آن هــا کمــک کنــم 
ــد و  ــری ببینن ــیوه دیگ ــه ش ــان را ب ــا خودش ت

 .ــم ــان کن ــاد و راضی ش ــم ش بتوان
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اگــر از نظــر ذهنــی در بهتریــن شــرایط ممکــن نباشــید، تقریبــا محــال اســت کــه بتوانیــد 
ــای  ــن ج ــی بهتری ــر فیزیک ــان از نظ ــل کارت ــر در مح ــا اگ ــد، ام ــاال ببری ــان را ب بهره وری ت
ــد و  ــه کار بیندازی ــان را ب ــد مغزت ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــد، غیرممک ــما نباش ــرای ش ــن ب ممک
ــد  ــا« می گوی ــاختمان ها و بناه ــهرها، س ــاب »ش ــاندر در کت ــتوفر الکس ــید. کریس ــالق باش خ

ــد چــه شــرایطی داشــته باشــد. ــده آل بای ــر کار ای ــه یــک دفت ک

شما یک دیوار پشت 
سر تا احساس 

امنیت کنید

در فضایی کار کنید که حداقل پنج 
متر مربع مساحت داشته باشد

جایی بنشینید که صداهایی که به گوشتان 
می رسد، تفاوتی با صداهایی که از کار 
کردن شما ایجاد می شود، نداشته باشد

جایی بنشینید که حداقل یکی 
از همکارانتان آن قدر نزدیکتان 
باشد که بتوانید با او حرف بزنید

جایی بنشینید که بتوانید 
در زمان های مختلف به 

جهت های مختلف نگاه کنید

جایی بنشینید که بتوانید حداقل 
دو نفر و حداکثر چهار نفر دیگر 

را موقع کار کردن ببینید

جایی بنشینید که بتوانید از حضور 
حداقل دو نفر و حداکثر هشت 

نفر از همکارانتان آگاه شوید

دید به بیرون

قفسه های باز

دیوار نیمه باز

دیوارهای ضخیم

مبلمانی که نزدیک به میز کار است

هیچ دیوار خالی ای در فاصله 2/5 
متری وجود نداشته باشد تا فرد 

بتواند به چشم هایش استراحت دهد

هیچ کس پشت به شما یا دقیقا 
رو به شما ننشسته است

پنجره ای رو 
به فضای باز

دیوار جانبی )50 تا 70 درصد 
از محیط های کاری با دیوارهای 
شیشه ای محصور شده است(

وجود المپ با نور 
کافی باالی میز کار
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بیــل گیتــس، مدیرعامــل پیشــین و رئیــس هیئت 
رئیســه مایکروســافت از ســال 1994 ثروتمندترین 
ــه  ــی ب ــادت عجیب ــت. او ع ــوده  اس ــا ب ــرد دنی م
کتاب خوانــی دارد و دنبــال راهــی اســت تــا بتوانــد 
ــرای هــر  ــن هــدف ب ــا ای ــا را عــوض کنــد و ب دنی
دقیقــه از زندگــی اش برنامه ریزی مشــخصی دارد. او 
از طرفــداران پروپاقــرص قانــون پنج ســاعت اســت 
ــه موفقیت هــای  ــون ب ــن قان ــا بهره گیــری از ای و ب

عظیــم و ثــروت افســانه ای رســیده اســت.
 

پنج ساعت از وقتتان را در هفته به آموزش 
اختصاص دهید

الزم نیســت همــه روزهــای هفتــه را صــرف 
ــی  ــه کاف ــد، بلک ــد کنی ــب جدی ــن مطال آموخت

اســت پنــج بــار در هفتــه و هــر بــار یــک 
ــرای آموختــن اختصــاص  ســاعت از وقتتــان را ب
دهیــد. می توانیــد بعــد از تمــام کــردن کارهــای 
روزانه تــان یــک ســاعت کتــاب بخوانیــد و... 
ــی  ــن بازه هــای زمان ــن اســت کــه در ای مهــم ای
یــک ســاعته همــه تمرکــز خــود را روی آن چــه 
می خوانیــد، بگذاریــد و از هــر چیــزی کــه 
کنیــد.  دوری  می کنــد،  پــرت  را  حواســتان 
باعــث  مختلــف  شــکل های  بــه  آموختــن 
می شــود تجربه هــای فــراوان و متنوعــی را در 

ــد. ــت بیاوری ــه دس ــف ب ــای مختل حوزه ه
 

کتاب بخوانید
ــای  ــدن یکــی از ســاده ترین روش ه ــاب خوان کت
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کتاب خوان موفق
 الهه فخریان 
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یادگیــری اســت. اگــر زندگــی افــراد موفــق 
را بررســی کنیــد، می بینیــد کــه همه شــان 
ــد و آن را جــزو  ــادت دارن ــدن ع ــاب خوان ــه کت ب
برنامه هــای روزانه شــان قــرار داده انــد. ســعی 
ــا  ــف ی ــوی کی ــاب ت ــک کت ــه ی ــد همیش کنی
ــه  ــرای مطالع کوله پشــتی تان داشــته باشــید و ب
ــاید  ــد. ش ــزی کنی ــه برنامه ری ــر هفت ــردن، ه ک
بــاور نکنیــد، امــا بیــل گیتــس، بنیان گــذار 
ــر  ــا، ه ــرد دنی ــن م ــافت و ثروتمندتری مایکروس
ســال 50 جلــد کتــاب می خوانــد و کتاب خوانــی 

را بهتریــن روش بــرای یادگیــری می دانــد.
 

اطالعات تازه ای را که به دست می آورید، 
روزانه بررسی کنید

بــرای یادگیــری بیشــتر، اطاعــات تــازه را که هر 
ــان روز بررســی  ــد، در پای ــه دســت می آوری روز ب
ــات  ــن اطاع ــد ای ــد روز بع ــعی کنی ــد و س کنی
ــید  ــان باش ــد. یادت ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس را م
ــه  ــه ب ــازه ای ک ــات ت ــا اطاع ــان را ب ــر ذهنت اگ
ــا کاربردشــان را  ــد، ام ــر کنی ــد پ دســت می آوری
پیــدا نکنیــد، بــه مــرور فقــط ذهنتــان را خســته 
ــازه و  ــات ت ــت اطاع ــوی دریاف ــد و جل می کنی
یادگیــری مهارت هــای جدیــد را می گیریــد. 
بــرای این کــه بهتــر بتوانیــد اطاعــات را در 
ذهنتــان طبقه بنــدی کنیــد، بهتــر اســت از هــر 
مطلــب تــازه کــه می خوانیــد، یادداشــت برداریــد 
ــن  ــد. ای ــردی آن را یادداشــت کنی ــکات کارب و ن
کار باعــث می شــود مطلــب مــورد نظــر بهتــر در 
ذهنتــان جــا بیفتــد و تاثیــر آن را بیشــتر درک 
ــت برداری  ــد یادداش ــر از فوای ــی دیگ ــد. یک کنی
ایــن اســت کــه باعــث می شــود ایده هــای 
جدیــد بــه ذهنتــان برســد و در آینــده بتوانید آن 

ــردی کنیــد. را کارب
 

آزمون و خطا کنید
ــال  ــه در ح ــی ک ــات موفق ــوالت و خدم محص
حاضــر در بــازار وجــود دارد، حاصــل فراینــد 
ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــون و خطاس ــمندانه آزم هوش

محــض این کــه ایــده ای بــه ذهنتــان رســید، آن 
را مــورد آزمــون و خطــا قــرار دهید، حتــی اگر آن 
ایــده کمــی احمقانــه بــه نظــر می رســد! این کــه 
مــدام ایده هــای قبلی تــان را تکــرار کنیــد، باعــث 
نمی شــود کــه تبدیــل بــه آدمــی خــاق و نــوآور 
شــوید. بنابرایــن دنبــال ایده هــای جدیــد باشــید، 
چــون حتــی اگــر شکســت بخورنــد و بــه جایــی 
ــان  ــادی برایت ــای زی ــم درس ه ــاز ه ــند، ب نرس

خواهــد داشــت.
 

کار کردن را با آموخنت اشتباه نگیرید
ــا یادگیــری اشــتباه  خیلــی از مــا کار کــردن را ب
ــه  ــاعت در هفت ــما 40 س ــاید ش ــم. ش می گیری
ــی  ــردن به تنهای ــور کار ک ــی این ج ــد، ول کار کنی
بــه  و  کنیــد  پیشــرفت  نمی شــود  باعــث 
جایگاه هــای باالتــر برســید. تــا زمانــی کــه نتوانید 
تمرکــز کافــی روی اطاعــات جدیــدی کــه هــر 
روز می توانیــد بــه دســت بیاوریــد، داشــته باشــید، 
فرصــت خــود را بــرای رشــد و پیشــرفت از دســت 
می دهیــد. درواقــع پنــج ســاعتی کــه قــرار اســت 
بــرای یادگیــری در هفتــه اختصــاص دهیــد، بایــد 
جــدا از زمــان کاری تــان باشــد. بــرای ایــن پنــج 
ــداف  ــد و اه ــزی کنی ــل برنامه ری ــاعت از قب س
خــود را بــرای یادگیــری در ایــن زمــان مشــخص 

کنیــد و آن هــا را روی کاغــذ بیاوریــد.
 

روی پیرشفت مترکز کنید نه تولید
درســت اســت کــه بــا تولیــد بیشــتر موفقیت هــای 
بیشــتری هــم بــه دســت می آوریــد، ولــی تولیــد 
ــری  ــه و یادگی ــا مطالع ــراه ب ــر هم ــی اگ به تنهای
ــط روی  ــر فق ــدارد. اگ ــی ن ــد، ارزش چندان نباش
ــه توســعه و پیشــرفت  ــان تمرکــز کنیــد و ب کارت
فکــر نکنیــد، موفقیت هایتــان بلندمــدت نخواهــد 
بــود. درســت اســت کــه شــما بــرای پنــج ســاعتی 
کــه در هفتــه بــه یادگیــری اختصــاص می دهیــد، 
حقــوق نمی گیریــد، ولــی به ســرعت از همکارانتــان 
جلــو می زنیــد و یــاد می گیریــد کــه چطــور بایــد 

 .در مســیر افــراد موفــق قــدم برداریــد
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ــر  ــه ه ــد ک ــان معتقدن ــیاری از کارشناس بس
ــود  ــه ای خ ــه ای از دوران حرف ــر در مرحل رهب
ــد  ــه خواه ــی را تجرب ــاس تنهای ــره احس باالخ
ــات و  ــه ای از اطاع ــال مجموع ــرد. به هرح ک
مــوارد محرمانــه و مهــم وجــود دارد کــه یــک 
ــای  ــر اعض ــا دیگ ــا را ب ــد آن ه ــر نمی توان رهب
ــئولیت  ــد مس ــذارد و بای ــان بگ ــروه در می گ
آن هــا را به تنهایــی بــه دوش بکشــد. امــا اگــر 
ــازمانتان  ــرای س ــری ب ــر موث ــد مدی می خواهی
ــه  ــد ک ــوش کنی ــانه را فرام ــن افس ــید، ای باش
ــت و  ــی اس ــت ژنتیک ــک خصوصی ــری ی رهب
رهبــران بــزرگ بــا ایــن ویژگــی منحصربه فــرد 
ــد می شــوند. انجــام تمرینــات مدیریتــی،  متول
یادگیــری مهارت هــای خــاص و درنهایت رشــد 
و پیشــرفت شــخصیتی اســت کــه یــک رهبــر 
قدرتمنــد و موفــق را بــه وجود مــی آورد. اگرچه 
افــراد زیــادی ممکــن اســت ایــن ویژگی هــا را 
ــی  ــد کم ــوال درص ــا معم ــند، ام ــته باش داش
ــه  ــاالی قل ــه ب ــود را ب ــد خ ــا می توانن از آن ه
ــم  ــای مه ــانند.یکی از ویژگی ه ــت برس موفقی
یــک رهبــر، ریســک پذیری بــاالی اوســت 
ــگاه دیگــران یــک  کــه البتــه گاهــی او را در ن
ــر  ــوص اگ ــد، به خص ــوه می ده ــده« جل »بازن
در ابتــدای راه باشــد و تجربــه و دانــش کمــش 
ســبب شکســت او شــود. بنابرایــن بســیار مهــم 
اســت کــه نســبت بــه مشــکات و موضوعاتــی 
ــد،  ــم بزن ــما را رق ــت ش ــد شکس ــه می توان ک
می خواهیــم  مقالــه  ایــن  در  باشــید.  آگاه 
ــاره   ــر اش ــک رهب ــورد از اشــتباهات ی ــه 9 م ب
کنیــم کــه ممکــن اســت او و ســازمانش را بــا 
مشــکات و چالش هــای جــدی مواجــه کنــد و 

ــرد. ــن بب ــذاری او را از بی تاثیرگ

اعرتاف نکردن به  اشتباه
دیدگاه هــای  داشــتن  و  کــردن  اشــتباه 
ــت  ــری اس ــد رهب ــی از فراین ــت بخش نادرس
و ممکــن اســت بــرای هــر کســی اتفــاق 
ــر  ــک رهب ــورد ی ــی برخ ــا چگونگ ــد. ام بیفت

افتــاده اســت،  اتفــاق  بــا اشــتباهی کــه 
ــک  ــا ی ــاوت او را ب ــادی دارد و تف ــت زی اهمی
ــر  ــک رهب ــد. ی ــی نشــان می ده ــر معمول مدی
قدرتمنــد می توانــد یــک اشــتباه را حتــی 
ــت  ــه فرص ــد، ب ــزرگ باش ــتباهی ب ــر اش اگ
تاثیــر  تحــت  این کــه  یــا  کنــد،  تبدیــل 
تبعــات آن اشــتباه قــرار بگیــرد و همــه  چیــز 
خــود را از دســت بدهــد. از طــرف دیگــر اگــر 
اشــتباهات این چنینــی اتفــاق نیفتــد، پــس از 
ــات ارزشــمند حاصــل  ــد تجربی کجــا می توانی
از آن هــا را بــه دســت بیاوریــد. درنهایــت ایــن 
ــن  ــد ای ــاب می کنی ــه انتخ ــتید ک ــما هس ش
ــند.  ــما باش ــت ش ــه در خدم ــات چگون تجربی
ــه  ــا ب ــد ت ــور دارن ــه حض ــتباهات همیش اش
ــا ســازمان  شــما به عنــوان رهبــر یــک تیــم ی

ــد. ــوزش دهن ــی را آم ــکات مهم ن
 

از دست دادن کنرتل خود در مقابل 
دیگران

رهبــری کــه نمی توانــد در حضــور دیگــران و 
افــراد ســازمانش احساســات خــود را کنتــرل 
ــا مشــکات بســیاری مواجــه  ــا ب ــد، بعده کن

خواهــد شــد.
 

هدف گذاری نکردن
هــر مقالــه یــا کتابــی کــه دربــاره مدیریــت و 
ــه  ــا ب ــری نوشــته شــده، قطع شــیوه های رهب
موضــوع هــدف و شــیوه های هدف گــذاری 
اساســی  و  مهــم  اصــل  یــک  به عنــوان 
ــه انتخــاب  ــان باشــد ک ــه اســت. یادت پرداخت
هــدف به تنهایــی کافــی نیســت، بلکــه هــدف 
شــما بایــد مشــخص، قابــل  اندازه گیــری، 
ــه  ــا برنام ــق ب ــی و مطاب ــترس، منطق در دس
ــدی کاری باشــد کــه قصــد انجامــش  زمان بن

ــد. را داری
 

مشاور نگرفنت از افراد حرفه ای
ــه  ــه ب ــه ای همیش ــاوره حرف ــی و مش راهنمای
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ــیر  ــا در مس ــد ت ــک می کن ــر کم ــک رهب ی
ــه  ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــی بمان ــب باق مناس
ــا وجــود ویژگــی و مهارت هــای  یــک رهبــر ب
ذاتــی  صــورت  بــه  کــه  منحصربه فــردی 
داشــته یــا بــه مــرور کســب کــرده اســت، بــاز 
هــم کمبودهــای زیــادی دارد کــه بــه  وســیله 
ــا  ــد آن ه ــه ای می توان ــراد حرف ــا اف ــاوره ب مش

ــد. ــران کن را جب

بی توجهی به ترکیب تیمی
کیفیــت، شــخصیت و مهارت هــای هــر فــردی به  
مــرور تغییــر می کنــد و نیرویــی کــه در ابتــدای 
ســال بــه تیــم شــما اضافــه شــده، در پایان ســال 
دیگــر همــان آدم قبلــی نخواهــد بــود. بنابرایــن 
بســیار مهــم اســت کــه ســنجش های ماهانــه و 
ســاالنه انجــام شــود تــا خیالتــان از بابــت کارکرد 

اعضــا در تیــم راحــت باشــد.
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عدم مشارکت در کار تیمی

یــک رهبــر خــوب و تاثیرگــذار بایــد بــر اســاس 
مشــارکت تیــم و فعالیــت گروهــی، ســازمان خود 
ــد  ــد بتوان ــوب بای ــر خ ــک رهب ــد. ی را اداره کن
نیروهــای خــود را به  خوبــی آمــوزش دهــد و 
وظایــف را به صــورت کامــا کاربــردی و متناســب 
بــا ویژگی هــای افــراد تیــم، بیــن اعضــا تقســیم 

کنــد. نکتــه طایــی در این بخــش این اســت که 
هرکــس توانایــی خاصــی دارد و رهبــر بایــد بتواند 

ــی شناســایی کنــد. ــرادش را به خوب ــی اف توانای

عدم نظارت بر فعالیت های سازمان
آن دســته از مدیرانــی کــه بــه نظــارت بــر 
ــه  ــا متوج ــد، طبیعت ــاد ندارن ــان اعتق سازمانش
ــاز  ــروه نی ــای گ ــی اعض ــه زمان ــوند چ نمی ش
ــد.  ــود دارن ــر خ ــت رهب ــی و هدای ــه راهنمای ب
ــه  ــد ک ــو می روی ــرض جل ــن پیش ف ــا ای ــر ب اگ
اگــر کســی ســوال یــا مشــکلی  داشــته باشــد، 
ــک  ــما کم ــود و از ش ــدم می ش ــودش پیش ق خ
می خواهــد، قطعــا بــه مــرور در اداره ســازمانتان 

ــد. ــد ش ــکل خواهی ــار مش دچ
 

فاصله گرفنت از خالقیت
ــود  ــت خ ــا خاقی ــه ب ــزرگ همیش ــران ب رهب
ایده هــا و اهــداف بزرگــی را بــرای ســازمان خــود 
مطــرح می کننــد. البتــه یادمــان باشــد کــه هــر 
ایــده و هدفــی بــا رفتــار و تــاش هم انــدازه بــه 

ــد. ــه می رس نتیج

یافنت راه حل های رسیع
ــل  ــرای ح ــه ب ــه همیش ــم ک ــا می دانی ــه م هم
مشــکات، راه حل هــای ســریع و دم دســتی وجــود 
دارد، امــا مشــکل از جایــی شــروع می شــود کــه 
یــک رهبــر آن قــدر درگیــر حل مشــکل و مســئله 
ــن اســت  ــان ممک ــده در ســریع ترین زم پیش آم
کــه چنــد نکتــه ریــز را از قلــم می انــدازد و 
فرامــوش کــردن همیــن نــکات و جزئیــات 
کوچــک اســت کــه باعــث می شــود دوبــاره اســیر 
مشــکات این چنینــی شــود. بنابرایــن یــک رهبر 
قدرتمنــد و تاثیرگــذار زمانــی کــه یــک مشــکل 
ــروز آن  ــل ب ــت دلی ــد به دق ــد، بای ــل می کن را ح
مشــکل را بررســی کنــد تــا بتوانــد خــود را بــرای 
ــز  ــده مجه ــکاتی در آین ــائل و مش ــن مس چنی
کنــد. به طــور کلــی تأثیرگــذاری دوران حرفــه ای 

 .ــه خــود او بســتگی دارد یــک رهبــر، ب
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تقریبــا همــه افــراد گــروه یــا ســازمان شــما بایــد 
ــه  بداننــد کــه چطــور بایــد مذاکــره کننــد و چان
بزننــد و تقریبــا هیــچ عضــوی در ســازمان نیســت 
کــه مجبــور نباشــد بــه دلیــل شــغلی کــه دارد، بــا 
دیگــران وارد مذاکــره شــود. مثــا کارگــران بایــد با 
مدیــر ســازمان مذاکــره کننــد و چانه بزننــد. مدیر 
هــم از یــک طــرف بایــد بــا زیردســتانش مذاکــره 
ــش،  ــا همکاران ــد ب ــر بای ــد و از طــرف دیگ کن

و  گروه هــا  از  افــرادی  و  باالتــر  مقام هــای 
ــره شــود. مســئول  ــر وارد مذاک ســازمان های دیگ
فــروش بایــد بــا مشــتری مذاکــره کنــد. نماینــده 
خریــد هــم بــا عرضه کننــده مــواد اولیــه مذاکــره 
ســازمان های  در  می زنــد.  چانــه  و  می کنــد 
امــروزی کــه ســاختار آن هــا بــر اســاس تیــم قــرار 
دارد و اعضــای گــروه بایــد بــا هــم همــکاری کنند 
و اختیــار و قــدرت زیــادی ندارنــد کــه بتواننــد بــر 

ت
قی

وف
م

کره تکنیک های مذا

در چانه زنی برنده باشید!
 افسانه ابراهیمی 
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یکدیگــر تحمیــل کننــد و حتــی در برخــی مــوارد 
شــخصی بــه نــام سرپرســت در تیــم وجود نــدارد، 
مهــارت مذاکــره و چانه زنــی اهمیــت زیــادی 
ــدی  ــه زدن فراین ــره و چان ــد. مذاک ــدا می کن پی
ــا  ــا دو طــرف کاال ی ــروه ی ــه در آن دو گ اســت ک
ــک از دو  ــر ی ــد و ه ــه می کنن ــی را مبادل خدمات
طــرف می کوشــد تــا منافــع خــود را بــا چانه زنــی 
بیشــتر تامیــن کنــد. امــا برای رســیدن بــه مهارت 
چانه زنــی بــه چــه اطاعاتــی نیــاز داریــم و بهترین 
اســتراتژی بــرای مذاکــره در یــک ســازمان یــا تیم 

چیســت؟
 

اسرتاتژی های مذاکره در یک تیم
هنــگام مذاکــره معمــوال از دو روش یــا اســتراتژی 
اســتفاده می شــود کــه اســتراتژی »بــرد و باخــت« 
ــود.  ــده می ش ــت« نامی ــدون باخ ــتراتژی »ب و اس

بــرای این کــه بــه مفهــوم مذاکــره مبتنــی بــر بــرد 
و باخــت پــی ببریــد، کافــی اســت فرض کنیــد در 
روزنامــه می خوانیــد کســی می خواهــد خــودروی 
شــخصی خــود را بفروشــد و ایــن درســت همــان 
چیــزی اســت کــه شــما در پــی آن هســتید. پــس 
ــد و می بینیــد کــه شــرایط آن  ــه محــل می روی ب
بســیار مطلوب اســت. فروشــنده قیمتــی را تعیین 
می کنــد. شــما نمی خواهیــد چنــان مبلغــی 
ــره  ــت وارد مذاک ــاره قیم ــد. آن گاه درب را بپردازی
ــره،  ــن جــور مذاک ــد. ای ــه می زنی می شــوید و چان
ــده  ــت نامی ــرد و باخ ــر ب ــی ب ــه زدن مبتن چان
می شــود کــه مجمــوع بــرد و باخــت در آن صفــر 
ــی از  ــه یک ــه ب ــی ک ــا نفع ــی ســود ی اســت، یعن
ــان دیگــری  ــه زی ــه می رســد، ب طرف هــای معامل
اســت. در این جــا هــر مبلغــی کــه شــما به عنــوان 
خریــدار بتوانیــد از قیمــت کــم کنیــد، بــه نفعتان 
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ــه  ــی ک ــغ اضاف ــر مبل ــس، ه ــود. برعک ــد ب خواه
ــام  ــان شــما تم ــه زی ــرد، ب ــد بگی فروشــنده بتوان
می شــود. بنابرایــن روح مذاکــره یــا چانه زنــی 
مبتنــی بــر بــرد و باخــت ایــن اســت کــه بایــد هر 
ــا  کــس ســهم مشــخصی از یــک مقــدار ثابــت ی

مشــخص بــه دســت بیــاورد.
حــاال، فــرض کنیــد مســئول یــک شــرکت 
تولیــدی، سفارشــی بــه مبلــغ 15 هــزار دالر از یک 
ــئول  ــا مس ــد. او ب ــت می کن ــی دریاف خرده فروش
دایــره اعتبــارات تمــاس می گیــرد تــا ایــن 
ســفارش را برایــش بفرســتند. امــا مســئول دایــره 
ــن  ــه ای ــد ب ــه نمی توانن ــد ک ــات می گوی ارتباط
مشــتری نســیه بدهنــد، چــون ســابقه خوبــی در 
ایــن کار ندارنــد. روز بعــد مســئول فــروش و مدیــر 
دایــره اعتبــارات پــای میــز مذاکــره می نشــینند و 
ــا هــم صحبــت می کننــد،  ــاره ایــن مســئله ب درب
چــون مســئول فــروش نمی خواهــد ایــن مشــتری 
را از دســت بدهــد. از آن طــرف مدیــر دایــره 
ــیه  ــادی نس ــدار زی ــدارد مق ــت ن ــارات دوس اعتب
بدهــد و بــا مطالبــات سوخت شــده روبــه رو شــود. 
ــورد بررســی  ــف را م ــای مختل ــر راه ه ــن دو نف ای
قــرار می دهنــد. پــس از بحث هــای زیــاد راه حلــی 
پیــدا می کننــد کــه خواســته های هــر دو طــرف 
را تامیــن می کنــد. مذاکــره ای کــه بیــن مســئول 
فــروش و مدیــر اعتبــارات انجام شــد، از اســتراتژی 
ــدون باخــت بهــره گرفتــه اســت. در ایــن روش  ب
ــه ای حــل می شــود  ــه گون ــورد نظــر ب مســئله م

ــده نباشــند. ــن بازن ــک از طرفی ــه هیچ ی ک
 

اسرتاتژی بدون باخت بهرت است یا اسرتاتژی 
برد و باخت؟

ــک  ــر در ی ــل موث ــه عوام ــه هم ــرایطی ک در ش
مســئله ثابــت بمانــد، اســتراتژی بــدون باخــت، از 
اســتراتژی مبتنــی بــر بــرد و باخــت بهتــر اســت، 
چــون در حالــت اول، رابطــه بلندمدتــی بیــن 
ــن  ــد و ای ــود می آی ــه وج ــره ب ــای مذاک طرف ه
ــده  ــای آین ــری کاره ــه پی گی ــود ک ــث می ش باع
ــرارداد  ــره ق ــن مذاک ــام ای ــا انج ــود. ب ــاده تر ش س

طرف هــای  از  یــک  هــر  و  می شــود  بســته 
ــد،  ــرک می کن ــره را ت ــز مذاک ــی می ــرارداد وقت ق
بــر  برنــده می دانــد. درحالی کــه  را  خــودش 
ــت،  ــرد و باخ ــر ب ــی ب ــتراتژی مبتن ــاس اس اس
همیشــه یکــی از طرف هــای مذاکره کننــده ضــرر 
ــه  ــی کین ــت نوع ــن اس ــن ممک ــد. بنابرای می کن
ــه  ــد و البت ــود بیای ــه وج ــده ب ــرف ضرردی در ط
رابطــه ای کــه بــر این اســاس شــکل گرفته اســت، 
خیلــی دوام نمــی آورد، چــون طرف هــای مذاکــره 
ــه هــم نزدیــک شــوند.  ســعی می کننــد کمتــر ب
بــا توجــه بــه مزیتــی کــه اســتراتژی بــدون باخت 
در مذاکــرات دارد، ایــن ســوال پیــش می آیــد 
ــتراتژی  ــن اس ــازمان ها ای ــب س ــرا در اغل ــه چ ک
ــرایطی  ــخ در ش ــود؟ پاس ــتفاده می ش ــر اس کمت
نهفتــه اســت کــه ایــن نــوع مذاکــره یــا اســتراتژی 
ــه  ــد، ازجمل ــق باش ــرایط موف ــد در آن ش می توان
اطاعــات  بایــد  مذاکــره  این کــه طرف هــای 
کاملــی دربــاره موضــوع داشــته باشــند، هــر یــک 
از آن هــا نســبت بــه نیازهــای دیگــری حساســیت 
نشــان بدهنــد، هــر کدامشــان بتواننــد بــه دیگری 
اعتمــاد کننــد و هم چنیــن طــی مذاکــره از خــود 
انعطــاف نشــان دهنــد. از آن جــا کــه رابطــه بیــن 
ســازمان ها و تیم هــای مختلــف بــه گونــه ای 
نیســت کــه افــراد بتواننــد صراحــت کام داشــته 
ــر  ــه یکدیگ ــند، ب ــت باش ــم رک و روراس ــا ه و ب
اعتمــاد کننــد و از خودشــان انعطاف پذیــری 
نشــان دهنــد، بنابرایــن اصــا تعجــب آور نیســت 
ــروزی  ــازمان های ام ــا در س ــتر مذاکره ه ــه بیش ک
بــر مبنــای بــرد و باخــت اســت و بــه نفــع یکــی و 

ــود. ــام می ش ــری تم ــرر دیگ ض
 

چرا فرصت هایامن را برای مذاکره از دست 
می دهیم؟

یک ســونگری در تصمیم هــا ازجملــه عواملــی 
اســت کــه باعــث می شــود نتوانیــم فرصت هایــی 
را کــه در مذاکــره پیــش می آیــد، ببینیــم. هفــت 
ــث  ــه باع ــی اســت ک ــه عوامل ــر ازجمل ــل زی عام
می شــود چشــممان هنــگام مذاکــره بســته شــود.
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ــتن در  ــت داش ــدن و لجاج ــرار ورزی 1. اص
تعهــد: خیلــی از مــا ســعی می کنیــم تــا راهــی 
را کــه از قبــل انتخــاب کردیــم، ادامه بدهیــم و در 
ایــن راه آن قــدر پافشــاری می کنیــم کــه مقــدار 
زیــادی از وقــت، انــرژی و پولمــان هــدر مــی رود.  
انــرژی و وقتــی کــه در ایــن شــرایط بــه مصــرف 
ــوع هزینه هــای اســتهاکی اســت،  می رســد، از ن
ــر  ــد و دیگ ــت داده ای ــما آن را از دس ــن ش بنابرای

ــد. ــی کنی ــد آن را بازیاب نمی توانی
2. مجمــوع بــرد و باخــت: کســانی کــه چانــه 
ــد  ــن می گذارن ــر ای ــود را ب ــرض خ ــد، ف می زنن
کــه نفــع آن هــا در مذاکــره بــدون باخــت اســت 
و معمــوال کســی بازنــده نخواهــد بــود. اگــر فرض 
کنیــم کــه مجمــوع بــرد و باخــت در یــک مذاکره 
صفــر اســت، در آن صــورت نمی توانیــم بــه 
فرصت هایــی دســت پیــدا کنیــم کــه منجــر بــه 

بــرد شــود.
3. پای بنــدی بــه موضــوع ابتدایــی: گاهــی 
ــر  ــره می شــوند، ب ــه وارد مذاک ــات کســانی ک اوق
اســاس اطاعــات ناقــص یــا نادرســتی کــه از قبل 
دارنــد، دچــار نوعــی قضــاوت نادرســت می شــوند 
و اغلــب روی حــرف خودشــان اصــرار می کننــد. 
ــرد  ــی کــه روی تصمیم هــای ف بســیاری از عوامل
هنــگام شــروع مذاکــره اثــر می گذارنــد، بی معنــی 
هســتند. بنابرایــن افــرادی کــه در مذاکــره و 
ــد  ــه نبای ــد ک ــد، می دانن ــارت دارن ــی مه چانه زن
اجــازه دهنــد اولیــن قضاوتشــان روی نظراتشــان 
در ادامــه مذاکــره تاثیــر بگــذارد. درضمــن ماهــر 
ــرد  ــه ف ــن بینــش را ب ــره ای ــن مذاک شــدن در ف
ــنهادهای  ــن پیش ــه اولی ــد ب ــه نبای ــد ک می ده
ــا را  ــد و آن ه ــه کن ــی توج ــل خیل ــرف مقاب ط

جــدی بگیــرد.
ــتر  ــرارداد: در بیش ــد از ق ــیمانی بع 4. پش
معامله هــا، چانه زنی هــا و مذاکــرات، معمــوال 
ــات  ــر اطاع ــرف دیگ ــه ط ــبت ب ــنده، نس فروش
بهتــری دارد. ولــی اگــر یکــی از طرف هــای مذاکره 
فعالیتــی نکند و نســبت بــه اطاعات ارزشــمندی 
یــا  کــردن  فکــر  طریــق  از  می توانــد  کــه 

جســت وجو کــردن بــه دســت بیــاورد، بی تفــاوت 
ــیمانی  ــار پش ــه دچ ــام معامل ــد از انج ــد، بع بمان
معامله هایــی  در  می توانیــد  شــما  می شــود. 
ــیمانی ها و  ــه پش ــد، این گون ــام می دهی ــه انج ک
افســوس خــوردن را بــه پایین تریــن حــد ممکــن 
برســانید، امــا بــه ایــن شــرط کــه ســعی کنیــد 

ــد. ــل بگذاری ــه جــای طــرف مقاب خــود را ب
از  بســیاری  از حــد:  بیــش  اعتمــاد   .5
ایجــاد  مذاکــرات  در  کــه  یک ســونگری هایی 
می شــود، درمجمــوع باعــث می شــود فــرد بیــش 
ــا  ــراد باوره ــه اف ــی ک ــد. وقت ــاد کن ــد اعتم از ح
و انتظــارات مشــخصی دارنــد و نمی خواهنــد 
اطاعــات جدیــدی بــه دســت بیاورند کــه ممکن 
اســت بــا نــوع قضــاوت و دیدگاه هــای اولیه شــان 
ــره  ــای مذاک ــن طرف ه ــد، بنابرای ــاوت باش متف
ــاد و  ــا اعتق ــد و ب ــش می گیرن ــی را در پی موضع
اعتمــاد راســخ روی حــرف خودشــان می ایســتند. 
ایــن اعتمــاد بیــش از حــد بــه فــرد اجــازه 
ــه  ــد و درنتیج ــه باش ــال مصالح ــد دنب نمی ده

ــد. ــی نرس ــه جای ــن اســت مذاکراتشــان ب ممک

در مذاکره به ویژگی های شخصی اعتامد 
نکنید

تصــور کنیــد کــه شــما طــرف مقابلــی را کــه 
قــرار اســت بــا او مذاکــره کنیــد، می شناســید و 
بــا خصوصیــات و ویژگی هــای او آشــنا هســتید. 
آیــا در ایــن شــرایط می توانیــد برخــورد او را از 
ــا  ــی از م ــد؟ پاســخ خیل ــی کنی ــل پیش بین قب
ــه ایــن ســوال مثبــت اســت. مثــا احســاس  ب
ــه ریســک پذیر اســت،  ــی ک ــه آدم ــم ب می کنی
نبایــد خیلــی تخفیــف بدهیــم، ولــی برخــاف 
تصــور مــا، هیــچ ســند و مدرکــی بــرای پذیرش 
نــدارد. مطالعاتــی  ادعایــی وجــود  چنیــن 
کــه روی ویژگی هــای شــخصیتی و فراینــد 
ــداده اســت  ــد، نشــان ن ــز بودن ــره متمرک مذاک
ــراد  ــخصیتی اف ــی و ش ــای اخاق ــه ویژگی ه ک
می تواننــد روی فراینــد مذاکــره یــا به طــور 
 .ــد ــر بگذارن ــه آن اث مســتقیم روی نتیج
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اگــر می خواهیــد شــرکتی را بــه وجــود 
باقــی  طوالنــی  مدت هــای  کــه  بیاوریــد 
از  الهام بخش تــر  چیــزی  هیــچ  بمانــد، 
ایــن نیســت کــه سیســتم ایمنــی بــدن 
خــود را مــورد بررســی قــرار دهیــد. مارتیــن 
ــخنرانی  ــک س ــت، در ی ــوس، استراتژیس ریب
تــد بــه شــما می گویــد کــه چطــور بــا 
الهــام از سیســتم های زیســتی می توانیــد 
کســب وکاری را راه بیندازیــد کــه 100 ســال 

می کنــد. عمــر 
تصــور کنیــد طــراح محصــول هســتید و 
نــام سیســتم  بــه  را  محصــول جدیــدی 
ایمنــی بــدن انســان طراحــی کردیــد. حــاال 
ــک  ــرای ی ــول را ب ــن محص ــد ای می خواهی
مدیــر شــکاک و به شــدت حســاس کــه 
ــت کنیــد.  ــم، پرزن ــاب می گذاری اســمش را ب
ــن  ــی از ای ــل یک ــا حداق ــه م ــم هم ــر کن فک
باب هــا را می شناســیم، مگــر نــه؟ خــب، 
ــان اوضــاع چطــور پیــش مــی رود؟ ــه نظرت ب

ــاره  ــاده درب ــده فوق الع ــک ای ــن ی ــاب، م ب
زمینــه  در  جدیــد  محصــول  جــور  یــک 
را  اســمش  کــه  دارم  فــردی  ســامت 
سیســتم ایمنــی بــدن انســان گذاشــتم. 
ــت چهــره ات  ــم از حال می توان
ــا آن مشــکل  ــه ب ــم ک بخوان
ــه  ــم ک ــد بگوی ــا بای داری. ام
نگــران نبــاش. می دانــم 
ــی  ــی خیل ــه خیل قضی
و  اســت  پیچیــده 
نمی خواهــم  واقعــا 
تــو را وارد جزئیــات 
کار  خســته کننده 
ــم  ــی می خواه ــم. ول کن
از  بعضــی  دربــاره 
شــگفت انگیز  ویژگی هــای 
ــت  ــد برای ــول جدی ــن محص ای
همــه  از  اول  دهــم.  توضیــح 
ــد  ــول جدی ــن محص ــه ای این ک

از  اســتفاده  بــرای  هوشــمندانه ای  روش 
میلیون هــا  محصــول  ایــن  دارد.  فراوانــی 
ــازنده اش  ــزای س ــدام از اج ــر ک ــخه از ه نس
یــا  لوکوســیت  میلیون هــا  مثــا  دارد، 
این کــه  از  قبــل  حتــی  ســفید،  گلبــول 
ــن  ــه ای ــه آن هــا داشــته باشــیم و ب نیــازی ب
ــل  ــی  در مقاب ــی عظیم ــپر دفاع ــب س ترتی
رویدادهــای غیرمنتظــره بــه وجــود مــی آورد. 
ــی  ــلول های ب ــواع س ــتن ان ــا داش ــه ب و البت
و  طبیعــی  کشــنده  ســلول های  و  تــی  و 
به عنــوان  کــه  و...  آنتی بادی هــا  انــواع 
شــکل  می رونــد،  کار  بــه  کمکــی  اهــرم 
هوشــمندانه ای از »تنــوع« را بــه نمایــش 
ــول  ــن محص ــازنده ای ــزای س ــذارد. اج می گ
ــا در  ــت آن ه ــه اهمی ــد، بلک ــی ندارن اهمیت
ــتن  ــوع داش ــت و تن ــان اس ــم بودنش ــا ه ب
در زمینــه رویکردهــای مختلــف سیســتم 
محصــول  ایــن  می شــود  باعــث  ایمنــی 
جــدی تقریبــا از پــس هــر چیــزی کــه 
ــد.  ــا گذاشــته اســت، برآی ــل ســر راه م تکام
ــه  ــش ب ــا بخ ــتم کام ــن سیس ــی ای طراح
ــطحی  ــاظ س ــک حف ــما ی ــت. ش ــش اس بخ
تحــت عنــوان پوســت داریــد، یــک سیســتم 
ــریع  ــی س ــه خیل ــد ک ــی داری ــی درون ایمن
ــک  ــت ی ــد و درنهای ــان می ده ــش نش واکن
سیســتم ایمنــی بســیار پیشــرفته داریــد کــه 
ــه  ــت. نکت ــوردار اس ــق برخ ــت تطاب از قابلی
مهــم این جاســت کــه اگــر یکــی از ایــن 
ــری  ــد، سیســتم دیگ سیســتم ها از کار بیفتن
ــر عهــده بگیــرد و ایــن  ــد کار آن را ب می توان
یعنــی ایــن سیســتم کامــا از اشــتباه بــه دور 

ــت. اس
ایــن  از  حوصلــه ات  کــه  می دانــم  بــاب، 
رفتــه،  ســر  می دهــم،  کــه  توضیح هایــی 
امــا بهتــر اســت بــه ادامــه اش گــوش کنــی. 
ــن  ــراغ جالب تری ــم س ــاال می خواه ــون ح چ
ویژگــی ایــن محصــول بــروم؛ ایــن محصــول 
جدیــد کامــا تطابق پذیــر اســت و ایــن 
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بادی هــای  آنتــی  کــه  دارد  را  توانایــی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــازد، آن ه ــان دار بس نش
ــا آن  ــن ب ــش از ای ــز پی ــه هرگ ــی ک تهدیدات
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــت! از ط ــده اس ــه نش مواج
ــان  ــرای اطمین ــای نشــان دار، ب ــی بادی ه آنت
از ایمنــی در مقابــل هــر تهدیــدی اســت 
کــه فــرد از گذشــته به خاطــر مــی آورد، 
چــون هــر آن ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــزی  ــود. چی ــه ش ــا آن مواج ــاره ب ــه دوب ک
تــو معرفــی  بــه  امــروز می خواهــم  کــه 
ــه  ــت، بلک ــول نیس ــک محص ــط ی ــم، فق کن
ــدن  ــام ب ــه ن ــر ب ــتم بزرگ ت ــک سیس در ی
ــی  ــت و در هماهنگ ــده اس ــه ش ــان تعبی انس
ــد ســطح  ــا بتوان ــا آن کار می کنــد ت کامــل ب
منحصربه فــردی از ایمنــی زیســتی را بــه 
ــه  ــاال صادقان ــاب، ح ــاورد. خــب، ب ــود بی وج
ــول  ــن محص ــورد ای ــرت در م ــه نظ ــو ک بگ
چیســت؟ بــاب هــم ممکــن اســت در جــواب 
بگویــد کــه مــن واقعــا پشــتکار و کوششــی را 
ــه خــرج  ــرای معرفــی ایــن محصــول ب کــه ب
دادی، تحســین می کنــم و غیــره و غیــره 
ــا  ــه کام ــم ک ــه بگوی ــا صادقان ــره. ام و غی
ــن  ــورت ای ــرم منظ ــه نظ ــت. ب ــرف اس مزخ
ــه  ــی ک ــی محصول ــی اصل ــه ویژگ ــت ک اس
طراحــی کــردی، ناکارآمــدی و پیچیدگــی آن 
ــه  ــه 20 رو ب ــون 80 ب ــت قان ــت. هیچ وق اس
تــو یــاد ندادنــد؟ از طــرف دیگــر می خواهــی 
ــک  ــول ی ــن محص ــه ای ــی ک ــن بگوی ــه م ب
مخــزن کامــا ایزولــه اســت کــه نســبت بــه 
ــان  ــش نش ــد واکن ــش از ح ــز بی ــه چی هم
ــه نتیجــه  ــدون این کــه ب می دهــد، آن هــم ب
کار توجــه کنــد؟ درواقــع فکــر می کنــم 
ــخص  ــت ش ــرای منفع ــول ب ــن محص ــه ای ک
دیگــری طراحــی شــده اســت و متاســفم کــه 
ــی فکــر نمی کنــم  ــم، ول ایــن حــرف را می زن

ــوی. ــق ش موف
اگــر فلســفه بــاب را بپذیریــم، فکــر می کنــم 
بــه سیســتم ایمنــی کارآمدتــری دســت 

ــه  ــتم همیش ــدی سیس ــم و کارآم ــدا کنی پی
پیچیدگــی  دارد.  اهمیــت  کوتاه مــدت  در 
کمتــر یعنــی کارآمــدی باالتر و پــول و ارزش 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــه کس ــب، چ ــتر. خ بیش
ــن  ــا ای چیزهــا را دوســت نداشــته باشــد؟ ام
وســط یک مشــکل کوچــک وجــود دارد و آن 
هــم ایــن اســت کــه مــن یــا شــما به عنــوان 
کاربــر ایــن سیســتم احتمــاال طــی زمســتان 
بعــدی بــا رده جدیــدی از ویــروس آنفوالنــزا 

مواجــه می شــویم و می میریــم!
ــاری کــه بــه زیست شناســی و عمــر  اولیــن ب
طوالنــی و تــاب آوری عاقه منــد شــدم، وقتــی 
ــی  ــرکت بین الملل ــک ش ــر ی ــه مدی ــود ک ب
فنــاوری ســوال عجیبــی از مــن پرســید. 
ــه  ــم ک ــود کــه چــه کار کنی ــن ب ســوالش ای
ــد؟ در  ــر کن ــال عم ــب وکارمان 100 س کس
ــی درواقــع  ظاهــر ســوال ســاده ای اســت، ول
ــر  ــا فک ــه واقع ــمندانه تر از آن چ ــی  هوش کم
نظــر می رســد، چــون در  بــه  می کنیــد، 
ــی  ــرکت دولت ــک ش ــرای ی ــر ب ــال حاض ح
ــم  ــط می توانی ــورت متوس ــه ص ــی ب آمریکای
ــته  ــار داش ــال را انتظ ــدود 30 س ــری ح عم
باشــیم و ایــن کمتــر از نصــف عمــری اســت 
کــه کارمندهــا انتظــار دارنــد از آن بهره منــد 

ــوند. ش
حــاال اگــر شــما مدیرعامــل چنیــن شــرکتی 
و  ســرمایه گذارها  فشــار  زیــر  و  باشــید 
شــاید  داشــتید،  دائمــی  قــرار  تغییــرات 
می توانســتم شــما را ببخشــم کــه حتــی 
ــن  ــی ای ــه ط ــی ک ــرای اتفاق ــم ب ــان ه ککت
امــا نکتــه ای  30 ســال می افتــد، نگــزد. 
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، ایــن اســت 
ــه  ــواب ب ــه خ ــد ک ــازه دهی ــد اج ــه نبای ک
ــه  ــال ک ــن احتم ــون ای ــد، چ ــمتان بیای چش
ــا  ــر اص ــال دیگ ــج س ــا پن ــما ت ــرکت ش ش
وجــود نداشــته باشــد، در حــال حاضــر و 
ــزی حــدود 32 درصــد  ــور متوســط چی به ط

ــت. اس
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ــرکت  ــل ش ــوال مدیرعام ــراغ س ــاره س دوب
فناوری مــان برویــم؛ طبیعــت بهتریــن معلــم 
ــرکتی در کار  ــر ش ــش از ه ــون بی ــت، چ اس
مــرگ و زندگــی بــوده اســت. مــن به عنــوان 
ــم  ــورا تصمی ــابق، ف ــناس س ــک زیست ش ی
ــه  ــن، ک ــیمون لوی ــتم س ــه دوس ــم ب گرفت
یــک زیست شــناس واقعــی و اســتاد زیســت 
و ریاضــی دانشــگاه پرینســتون اســت، زنــگ 
ــا هــم چنــد سیســتم زیســتی را  بزنــم. مــا ب
ــای  ــم، از جنگل ه ــرار دادی ــی ق ــورد بررس م
ــای  ــا جنگل ه ــه ت ــیری گرفت ــی گرمس باران
مصنوعــی و حوضچه هــای پــرورش ماهــی 
و... و از خودمــان پرســیدیم کــه چــه عاملــی 
ــده  ــتم ها ش ــن سیس ــای ای ــث دوام و بق باع
اســت. و درنهایــت بــه ایــن موضــوع رســیدیم 
کــه همــان شــش نکتــه اصلــی کــه در مــورد 
ــان  ــدن انس ــای ب ــی معجزه آس ــتم ایمن سیس
ــن  ــا در ای ــا و باره ــا باره ــود دارد، عم وج
سیســتم خــود را نشــان می دهــد؛ از فراوانــی 
ــط.   ــه محی ــتگی ب ــوع و وابس ــا تن ــه ت گرفت
ــا  ــه - م ــا ن ــد ی ــاور کنی درحقیقــت – چــه ب
سیســتم های  در  نه تنهــا  را  اصــول  ایــن 
در  بلکــه  می بینیــم،  زیســتی  پایــای 
ــل  ــز قاب ــدگار نی ــی مان ــتم های اجتماع سیس
ــوری روم  ــا در امپرات ــتند، مث ــاهده هس مش
حــوزه  در  مــا  و...  کاتولیــک  کلیســای  و 
کســب وکار تجــارت نیــز پیــش رفتیــم و 
دیدیــم کــه ایــن خصوصیــات در مــورد 
ــی  ــری طوالن ــه عم ــز ک ــب وکارهایی نی کس
در  نبودشــان  و  می کنــد  صــدق  دارنــد، 
ــد،  ــر می کنن ــم عم ــه ک ــب وکارهایی ک کس

دیــده می شــود.
ــتم  ــی سیس ــه وقت ــم ک ــد ببینی ــاال بیایی ح
مــی رود،  بیــن  از  شــرکت  یــک  ایمنــی 
معابــد  مجموعــه  می افتــد.  اتفاقــی  چــه 
ژاپــن،  اوســاکای  شــهر  در  شــیتانوجی، 
یکــی از قدیمی تریــن معابــد ایــن کشــور 
ــره ای  ــر ک ــک صنعت گ ــط ی ــه توس ــت ک اس

ــان  ــون در آن زم ــت، چ ــده اس ــاخته ش س
معبــد  ساخت وســاز  کار  در  هنــوز  ژاپــن 
نبــود. ایــن صنعت گــر کــره ای حتــی تــا 
پایه گــذاری یــک شــرکت ســاخت معبــد 
نیــز پیــش رفــت و شــگفت این کــه شــرکت 
ــا 1428  ــت، ت ــام داش ــی  ن ــه کنگوگوم او ک
ــرکت  ــع ش ــود. درواق ــا ب ــد پابرج ــال بع س
او قدیمی تریــن شــرکت فعــال در سراســر 

می شــود. محســوب  جهــان 
ــه در  ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــاال ای ح
حــال حاضــر وضعیــت ایــن شــرکت چگونــه 
ــی  ــه خیل ــم ک ــد بگوی ــفانه بای ــت؟ متاس اس
دوران  در  شــرکت  ایــن  نیســت.  جالــب 
اقتصــاد حبابــی ژاپــن وام هنگفتــی از بانــک 
گرفــت تــا در زمینــه ساخت وســاز ملــک 
حباب هــا  وقتــی  و  کنــد  ســرمایه گذاری 
ــک  ــه بان ــا را ب ــن وام ه ــت ای ــد، نتوانس ترکی
ــن ورشکســت شــد و یــک  ــد. بنابرای بازگردان
شــرکت ساخت وســاز عمــده آن را خریــد. 
واقعــا غم انگیــز اســت کــه ایــن شــرکت کــه 
40 نســل توســط خانــواده کنگــو کنگوگومــی 
ــای  ــک خط ــل ی ــه دلی ــود، ب ــده ب  اداره ش
چشــم گیر در به کارگیــری اصــل احتیــاط 
ــره  ــد و باالخ ــکل ش ــار مش ــت دچ در مدیری

ــد. ــای درآم از پ
شــد.  شــرکت ها  ورشکســتی  از  صحبــت 
ــتگی  ــان ورشکس ــما جری ــه ش ــاال هم احتم
ــه  ــداک را شــنیده اید؛ شــرکتی ک شــرکت ک
ــرد و  ــام ورشکســتگی ک ــال 2012 اع در س
حــاال ایــن ســوال جالــب پیــش می آیــد کــه 
ــان  ــه هم ــم ک ــی فیل ــرکت فوج ــور ش چط
تحــت  و  می کــرد  تولیــد  را  محصــوالت 
ــرار  ــال ق ــاوری دیجیت ــارهای فن ــان فش هم
ــود، توانســت در ایــن عرصــه باقــی  گرفتــه ب
ــه  ــود ادام ــعه خ ــد و توس ــه رش ــد و ب بمان

ــد. ده
فوجــی فیلــم توانایــی خــود را در زمینــه 
ــوع در  ــاد تن ــرای ایج ــور، ب ــواد و ن ــم م عل
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ــتم های  ــی، دارو و سیس ــوازم آرایش ــد ل تولی
پزشــکی و مــواد زیســتی بــه کار گرفــت. 
بعضــی از تاش هــای ایــن شــرکت در آن 
زمــان بــه شکســت انجامیــد، امــا درمجمــوع 
توانســت ســازگاری خوبــی ایجــاد کنــد و بــه 
ــود.  ــکوفا ش ــد و ش ــه ده ــود ادام ــات خ حی
ــوری، مدیرعامــل  ــای کوم همان طــور کــه آق
ــت  ــت موفقی ــود: »عل ــه ب ــن شــرکت، گفت ای
ایــن اســتراتژی ایــن بــود کــه ظرفیــت 
بیشــتری در مقایســه بــا ســایر رقبایــش 
ــوری  ــای کوم ــور آق ــع منظ ــت.« درواق داش
ایــن اســت کــه فوجــی فیلــم توانســت 
ســایر  بــه  نســبت  بیشــتری  گزینه هــای 
ــم  ــی فیل ــاورد. فوج ــود بی ــه وج ــش ب رقبای
ــی  ــارت باق ــای تج ــل در دنی ــن دلی ــه ای ب
ــد کــه اصــل تنــوع و ســازگاری را مــورد  مان

اســتفاده و بهره بــرداری قــرار داد.
یــک  در  فاجعه آمیــز  آتش ســوزی  یــک 
ــز  ــیر ترم ــد ش ــه تولی ــا کارخان ــروب تنه غ
تویوتــا را ســوزاند و از بیــن بــرد و ایــن 
ــرای  ــتقامت ب ــون اس ــخت ترین آزم ــی س یعن
ــه  ــث شــد ک ــه. آتش ســوزی باع ــک کارخان ی
تولیــد خــودرو یک دفعــه متوقــف شــود. 
پــس تویوتــا چطــور موفــق شــد کــه خــودرو 
بســازد و وارد بــازار کنــد؟ فکــر می کنیــد 
ایــن پروســه چقــدر طــول کشــید؟ فقــط پنــج 
ــز  ــیر ترم ــتن ش ــج روز از نداش ــط پن روز! فق
تــا جبــران کامــل آن! چطــور چنیــن چیــزی 
ممکــن اســت؟ تویوتــا بعــد از آن آتش ســوزی، 
ــود را  ــه خ ــع اولی ــده مناب ــبکه تامین کنن ش
ــد  ــه بتوان ــرد ک ــازمان دهی ک ــه ای س ــه گون ب
همــه  بــا  راحتــی  عیــن  در  و  به ســرعت 
هــدف  و  شــود  کار  وارد  تامین کننده هــا 
به ســرعت  آن هــا  دهــد.  تغییــر  را  تولیــد 
را  ترمــز  شــیر  نداشــتن  خــأل  توانســتند 
ــودرو را  ــد خ ــط تولی ــاره خ ــد و دوب ــر کنن پ
تغییرپذیــری  اصــل  تویوتــا  بیندازنــد.  راه 
ــه  ــتگی ب ــه، وابس ــواد اولی ــن م ــبکه تامی ش

ــی در  ــه و اصــل فراوان ــک سیســتم یکپارچ ی
کارکــرد را بــه کار گرفــت تــا بتوانــد ظرفیــت 

ــد. ــر ده ــی  تغیی ــیب مایم ــا ش ــود را ب خ
ــم  ــی ک ــر خیل ــال حاض ــه در ح خوش بختان
بــه دلیــل  پیــش می آیــد کــه شــرکتی 
آتش ســوزی از بیــن بــرود. امــا مــا هــر روز در 
ــه  ــرکت ب ــان ش ــه ف ــم ک ــه می خوانی روزنام
دلیــل هجــوم فنــاوری از پــای درآمــده اســت.
می خوانیــم  روزنامه هــا  در  روز  هــر  امــا 
فنــاوری  هجــوم  بــا  شــرکت هایی  کــه 
شــرکت  پــس چطــور  درمی آینــد.  پــا  از 
فرانســوی الیســور کــه غــول تولیــد لنزهــای 
ــط  ــودی توس ــد از ناب ــت، می توان ــمی  اس چش
ــد و حتــی  ــان بمان ــد در ام فناوری هــای جدی
ــت  ــه، درس ــد؟ بل ــود کن ــت س ــن وضعی از ای
اســت کــه هجــوم فنــاوری در حــوزه نرم افــزار 
و الکترونیــک، اتفــاق بزرگــی بــود، امــا الیســور 
ــازار رقابتــی را مــورد بررســی قــرار  به دقــت ب
ــاوری  ــر فن ــی ه ــوم احتمال ــا هج ــد ت می ده
جدیــد را بیابــد. ایــن شــرکت خیلــی ســریع، 
قبــل از این کــه ایــن فناوری هــا گــران شــود، 
یــا ســروکله ســایر رقبــا پیــدا شــود، از آن هــا 
ــود  ــا وج ــی ب ــد، حت ــد و بع ــتفاده می کن اس
ــرکت  ــودی ش ــا ناب ــت ی ــر شکس ــه خط این ک
توســعه  را  فناوری هــا  ایــن  دارد،  وجــود 
می دهــد. شــرکت الیســور در ایــن بــازی 
ــال  ــش از 40 س ــت و بی ــر اس ــه جلوت از هم
ــا بهره گیــری از اصــل احتیــاط و  اســت کــه ب
ــود  ــده ای از خ ــرد خیره کنن ــازگاری، عملک س

ــت. ــان داده اس نش
ــه  ــد ک ــر کنی ــان فک ــا خودت ــاید ب ــب، ش خ
ــد  ــدازه قدرتمن ــن ان ــا ای ــول ت ــن اص ــر ای اگ
هســتند، پــس چــرا اســتفاده از آن هــا در 
ــت،  ــج نیس ــب وکار رای ــارت و کس ــای تج فض
یــا چــرا مــا هــر روز از ایــن کلمــات اســتفاده 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــب، قضی ــم. خ نمی کنی
شــروع  شــما  ذهــن  از  اول  بایــد  تغییــر 
ــاب  ــردن ب ــع ک ــوع قان ــه موض ــر ب ــود. اگ ش



113 سرآمد/شمارهسیوششم/خردادنودوشش

ــه و  ــه پای ــول ک ــن اص ــتفاده از ای ــرای اس ب
اســاس معجــزه سیســتم ایمنــی بــدن انســان 
ــد اول  ــه بای ــم ک ــم، می بینی ــد، برگردی بوده ان
از همــه طــرز فکرمــان را در مــورد کســب وکار 
ــوال  ــا معم ــر م ــال حاض ــم. در ح ــوض کنی ع
وقتــی بــه کســب وکار فکــر می کنیــم، از 
چیــزی اســتفاده می کنیــم کــه مــن اســم آن 
ــن  ــتم. در ای ــی گذاش ــر مکانیک ــیوه تفک را ش
ــم،  ــخص می کنی ــان را مش ــا هدفم ــد م فراین
مشــکات را تجزیــه و تحلیــل می کنیــم، 
برنامه ریــزی می کنیــم و نســبت بــه ایــن 
برنامــه پای بنــد می مانیــم و بیــش از هــر 
چیــز دیگــری روی کارآمــدی سیســتم و 
داریــم.  تاکیــد  آن  کوتاه مــدت  عملکــرد 
حرفــم را اشــتباه برداشــت نکنیــد. ایــن روش 
ــا چالش هــای نســبتا ســاده  ــه ب ــرای مواجه ب
به شــدت  باثبــات،  نســبتا  محیط هــای  در 
کاربــردی و کامــا موثــر اســت. ایــن شــیوه ای 
ــا و  ــی از م ــاال خیل ــاب و احتم ــه ب ــت ک اس
ــب  ــل اغل ــرای حل وفص ــن ب ــود م ــی خ حت
آن  از  روزمره مــان  مشــکات  و  مســائل 
ــا  ــن روش ت ــع ای ــم. درواق ــتفاده می کنی اس
اواســط دهــه 80 میــادی کــه پیونــد جهانــی 
ــاوری  ــه فن ــر و تحــول در زمین شــدن و تغیی
از راه دور، دنیــای تجــارت را  ارتباطــات  و 
ــل  ــر از قب ــر و پیش بینی ناپذیرت ــیار پویات بس
کــرده بــود، یــک مــدل ذهنــی مناســب بــرای 

کســب وکار محســوب می شــود.
امــا آن شــرایط پویاتــر و پیش بینی ناپذیرتــری 
ــا آن  ــل ب ــش از روز قب ــر روز بی ــا ه ــه م ک
ــن  ــر م ــه نظ ــور؟ ب ــویم، چط ــه می ش مواج
عــاوه بــر شــیوه تفکــر مکانیکــی مــا در حال 
حاضــر بایــد هنــر تفکــر زیســتی را نیــز 
ــه در آن شــش اصــل  ــم ک ــه دســت بیاوری ب
ــد  ــا بای ــر، م ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه اس نهفت
دربــاره  ظریف تــری  و  نرم تــر  شــیوه  بــه 
این کــه کــی و چطــور می توانیــم شــرایط 
بــه جــای  را  پیچیــده و پیش بینی ناپذیــر 

ــم.  ــم، فکــر کنی ــرل کــردن شــکل بدهی کنت
ایــن درســت مثــل تفــاوت پــرت کــردن یــک 
تــوپ و آزاد کــردن یــک پرنــده بــرای پــرواز 
ــط  ــک خ ــاب در ی ــد از پرت ــوپ بع ــت. ت اس
ــه  ــاال ب ــد و  احتم ــت می کن ــتقیم حرک مس
ــا  ــه م ــی رود ک ــش م ســمت آن نقطــه ای پی
از قبــل می خواســتیم، ولــی پرنــده قطعــا بــه 

ــد. ــت نمی کن ــکل حرک ــن ش ای
خــب، نظــر شــما چیســت؟ شــاید ایــن 
ــه نظــر برســد،  ــردی ب ــه کمــی  غیرکارب قضی
ــم بیــش از حــد نظــری باشــد.  ــا شــاید ه ی
امــا اصــا این طــور نیســت. هــر شــرکت 
کوچــک کارآفرینــی به طــور طبیعــی بــه 
صــورت زیســتی فکــر و عمــل می کنــد. 
علتــش ایــن اســت کــه منابــع الزم را بــرای 
دهــد،  شــکل  را  محیــط  بــه زور  این کــه 
بــرای  مقیاســی  شــرکت ها  ایــن  نــدارد. 
ــه  ــه ب ــد و همیش ــر ندارن ــری از تغیی جلوگی
شــانس کوچــک یــک اســتارت آپ بــرای 
ــم  ــه مه ــد. نکت ــر می کنن ــات فک ــه حی ادام
ــی اول از  ــرکت بزرگ ــر ش ــه ه این جاســت ک
یــک شــرکت کارآفرینــی کوچــک بــه وجــود 
ــد و  ــیر رش ــول مس ــا در ط ــت، ام ــده اس آم
ــی  ــرکت ها توانای ــن ش ــی از ای ــعه، خیل توس
تفکــر و عملکــرد زیســتی خــود را از دســت 
می دهنــد. ایــن شــرکت ها بــرای این کــه 
ــد  ــی بمانن ــروزی باق ــای ام ــد در فض بتوانن
ــر  ــی تفک ــاره توانای ــد دوب ــد، بای و رشــد کنن

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــتی ب زیس
بیاییــد از این کــه فقــط دربــاره عملکــرد 
کوتاه مــدت فکــر کنیــم، دســت بکشــیم. 
ــت  ــم، وق ــن می شناس ــه م ــرکتی ک ــر ش ه
ــتراتژی  ــاره اس ــر درب ــرف تفک ــادی را ص زی
ــدر  ــا چق ــی م ــازی رقابت ــد: ب ــی می کن اصل
ــن ســوال  ــد دومی ــاال بیایی خــوب اســت؟ ح
ــوال اول  ــدازه س ــه ان ــه ب ــم ک ــتی را ه زیس
مهــم اســت، از خودمــان بپرســیم: ایــن 

 بــازی چقــدر طــول می کشــد؟
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اســتئوپروز  یــا  اســتخوان  پوکــی 
ــه معنــی کاهــش تراکــم  )Osteoporosis( ب
اســتخوان اســت کــه در پــی آن قــدرت 
شــکننده  و  می یابــد  کاهــش  اســتخوان 
ــود  ــکنندگی موجــب می ش ــن ش ــود. ای می ش
ــروز شکســتگی در آن بیشــتر  کــه احتمــال ب
ــج  ــوال به تدری ــتخوان معم ــی اس ــردد. پوک گ
ــروز  ــی، ب ــچ عامت ــد و هی ــرفت می کن پیش
نمی دهــد تــا زمانــی کــه شکســتگی بــه 
ــد در  ــتخوان می توان ــی اس ــد. پوک ــود آی وج
ــی  ــود، ول ــاد ش ــدن ایج ــتخوانی از ب ــر اس ه
مــچ  لگــن،  مهره هــا،  در ســتون  معمــوال 
ــود.  ــده می ش ــتر دی ــا بیش ــت ها و دنده ه دس
یکــی از مســائلی کــه معمــوال مــردم را نگــران 
می کنــد، ایــن اســت کــه آیــا تغذیــه و مــواد 
ــد  ــد می توانن ــه ح ــا چ ــی، ت ــی انتخاب غذای
آن هــا را از ابتــا بــه بیماری هــا حفاظــت 
کننــد. نگرانــی در مــورد پوکــی اســتخوان بــه 
دلیــل مصایــب زیــاد آن، ازجمله شکســتگی ها 
ــاز  ــی و نی ــدن طوالن ــتری ش ــرس از بس و ت
ــی  ــای ایران ــر خانواده ه ــت، در اکث ــه مراقب ب
وجــود دارد، به خصــوص آن کــه تحقیقــات 
میــزان  کــه  اســت  داده  نشــان  کشــوری 
دریافــت کلســیم در خانوارهــای ایرانــی کمتــر 
از نیــاز اســت. پزشــکان و تغذیه شناســان، 
ــه  ــده توصی ــراد مراجعه کنن ــاران و اف ــه بیم ب
ــی  ــواد لبن ــرف م ــزان مص ــه می ــد ک می کنن
مثــل شــیر، ماســت و پنیــر را افزایــش دهنــد 
ــت  ــن اس ــاس ای ــا براس ــت قضاوت ه و درنهای
ــا 1500  ــزان 1200 ت ــه می ــه ب ــا روزان ــه م ک

ــم. ــاز داری ــیم نی ــرم کلس میلی گ
ــر  ــی به غی ــواد غذای ــب م ــیم: اغل ــع کلس مناب
ــر از  ــیم کمت ــزان کلس ــات، دارای می از لبنی
ــری  ــه ازای هــر 100 کیلوکال 20 میلی گــرم ب
برنامــه  در  چنان چــه  بنابرایــن  هســتند. 
غذایــی لبنیــات گنجانــده نشــود، میــزان 
ــرم در  ــدود 300 میلی گ ــن )ح ــیم پایی کلس
ــر از  ــیار کمت ــه بس ــت، ک ــر( اس ــا کمت روز ی

ــیر  ــوان ش ــر لی ــزان توصیه شــده اســت. ه می
دارای 300 میلی گــرم کلســیم اســت کــه 
ــه  ــال در روز دو، س ــرد بزرگ س ــک ف ــر ی اگ
ــیم  ــاز کلس ــد، نی ــت کن ــیر دریاف ــوان ش لی
او تامیــن خواهــد شــد. در گــروه لبنیــات 
کشــک، پنیــر و ماســت از منابــع غنی کلســیم 
ــیر دارای  ــه، سرش ــره، خام ــی ک ــتند، ول هس
میــزان ناچیــزی کلســیم اســت، زیــرا کلســیم 
محلــول در چربــی نیســت. بعضــی افــراد شــیر 
ــا نمی تواننــد آن را تحمــل  ــد، ی دوســت ندارن
لبنیــات  گیاه خــواران  بعضــی  یــا  کننــد، 
مصــرف نمی کننــد. ایــن افــراد می تواننــد 
ــادام، فنــدق و  ــا مصــرف مغزدانه هــا مثــل ب ب
ــد.  ــن کنن ــاز کلســیم خــود را تامی کنجــد نی
تربچــه،  برگ هــای  ســبزی ها،  میــان  در 
ــوب  ــع خ ــم مناب ــچ، گل کل ــری، کلم پی جعف
تامیــن کلســیم هســتند. کلســیم ســبزی های 
اغلــب  اســفناج(  )مثــل  اگــزاالت  حــاوی 
ــل  ــت ها مث ــت. در گوش ــذب اس ــل ج غیرقاب
ــزان کمــی  ــی می ــرغ و ماه ــز، م گوشــت قرم
کلســیم موجــود اســت. صــدف از منابــع غنــی 
ــی کلســیم آن در مقایســه  کلســیم اســت، ول
ــل  ــد قاب ــدود 50 درص ــیر ح ــیم ش ــا کلس ب
ــیم  ــاره کلس ــه عص ــرای تهی ــت. ب ــذب اس ج
ــرغ،  ــتخوان های م ــوان اس ــتخوان، می ت از اس
ــرکه  ــول آب و س ــفند را در محل ــی، گوس ماه
محیــط  در  اســتخوان  کلســیم  جوشــاند. 
ــول  ــته و در محل ــتخوان شس ــیدی از اس اس
ــوان در  ــاره می ت ــن عص ــود. از ای ــل می ش ح
تهیــه ســوپ، آش و غذاهــای دیگــر اســتفاده 
کــرد. یــک قاشــق غذاخــوری از ایــن عصــاره 
کلســیم  میلی گــرم   100 حــدود  حــاوی 

اســت.

تداخل مواد غذایی در جذب روده ای 
کلسیم

ــت.  ــف اس ــر مختل ــر فیب ــر: تاثی ــف( فیب ال
ــذب  ــری در ج ــا تاثی ــواع فیبره ــیاری از ان بس
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در  موجــود  فیبــر  مثــل  ندارنــد،  کلســیم 
ســبزی های برگــی و ســبزرنگ. امــا فیبــر 
ــیم  ــذب کلس ــدم، ج ــبوس گن ــود در س موج
ــی  ــواد غذای ــب در م ــد. اغل ــش می ده را کاه
همــراه فیبــر، ترکیباتــی مثــل فیتــات و اگزاالت 
هــم وجــود دارنــد کــه هــر دو می تواننــد جــذب 
ــد. در  کلســیم موجــود در غــذا را کاهــش دهن
اســفناج و ریــواس، کلســیم به طــور کلــی 
ــود  ــت وج ــه عل ــه ب ــل جــذب اســت ک غیرقاب
اگــزاالت اســت. وجــود مقــداری فیتــات و 
ــا 50  ــد ت ــر می رس ــه نظ ــا ب ــزاالت در لوبی اگ
درصــد در جــذب کلســیم آن تداخــل می کنــد.
ــر کمــی  ــن تاثی ــع کافئی ــن: درواق ب( کافئی
به عنــوان مداخله کننــده دارد. مصــرف یــک 
ــادل  ــم زدن تع ــر ه ــث ب ــوه باع ــان قه فنج
ــرم کلســیم و کاهــش جــذب آن  ســه میلی گ
ــال  ــر آن احتمــاال در جــذب فع می شــود. تاثی
اســت کــه هنــوز کاما مشــخص نشــده اســت.

توصیه ها و مراقبت های تغذیه ای در 
پیش گیری و درمان پوکی استخوان

ــدرت  ــم و ق ــم تحکی ــه بدانی ــت ک ــم اس مه
ــه کلســیم  ــا وابســته ب ــا تنه اســتخوان های م
ــی نشــان  نیســت و بعضــی از تجربیــات جهان
ــرد  ــه هرف ــت ک ــوان گف ــه نمی ت ــد ک می ده
روزانــه بــه چقــدر کلســیم نیــاز دارد. ســامتی 
ــددی  ــای متع ــه فاکتوره ــا ب اســتخوان های م
ــن  ــت ای ــم اهمی ــد بدانی ــتگی دارد و بای بس
میــزان  تنهــا  یــا  اســت  مهم تــر  عوامــل 
ــرف  ــذا مص ــق غ ــا از طری ــه م ــیمی ک کلس
ــورهایی  ــم کش ــت بدانی ــب اس ــم. جال می کنی
ــد،  ــی دارن ــات باالی ــرانه لبنی ــرف س ــه مص ک
ــد، بیــش از  ماننــد آمریــکا، انگلســتان و فنان
میــزان متوســط پوکی اســتخوان و شکســتگی 
ــن  ــت س ــن اس ــی ممک ــد، ول ــتخوان دارن اس
کشــورها  آن  در  اســتخوان  شکســتگی 
باالتــر باشــد. یکــی از مهم تریــن راه هــای 
پیش گیــری از پوکــی اســتخوان ورزش یــا 

این گونــه  در  اســت.  قدرتــی  نرمش هــای 
زنــده ای  بافــت  کــه  اســتخوان  ورزش هــا 
ــا جوان ســازی و بازترمیــم اســتحکام  اســت، ب

می یابــد.  بیشــتری 
در فرهنــگ غذایــی بعضــی از کشــورها اغلــب 
نیــاز کلســیم از فرآورده هــای گیاهــی تامیــن 
می شــود. غذاهایــی ماننــد آش هایــی کــه 
ــد و  ــتخوان، کنج ــی اس ــبزی ها و گاه ــا س ب
برگ هــای آن تهیــه می شــود. ماهی هــای 
ــورده  ــته خ ــتخوان برش ــا اس ــه ب ــک ک کوچ
می شــوند. کنجــد به طــور طبیعــی منبــع 
استخوان هاســت.  حفــظ  بــرای  خوبــی 
ــم و  ــیم، منیزی ــی کلس ــور طبیع ــون به ط چ
فســفر دارد کــه از مهم تریــن ریزمغذی هــا 
ــتند. ارده  ــتخوان ها هس ــت از اس ــرای حفاظ ب
کــه در کشــور مــا معمــوال بــا شــیره مصــرف 
می شــود، از ســاییدن کنجــد بــه دســت 
ــن اگــر مــا بتوانیــم از ارده در  ــد. بنابرای می آی
ــر روز  ــم، ه ــتفاده کنی ــاالد اس ــس های س س
ــاز کلســیم را تامیــن  ــم بخشــی از نی می توانی
ــازه و  ــوط ارده، کمــی ســیر ت ــا مخل ــم. ب کنی
آب لیمــوی تــازه می تــوان یــک ســس خــوب 

ــرد. ــه ک ــزه تهی و خوش م
ــرای جــذب کلســیم در  ــز ب ــی نی ویتامین های
ــت،  ــروری اس ــا ض ــتخوان های م ــات اس حی
ــت در  ــر پوس ــه اگ ــن دی ک ــه ویتامی ازجمل
ــد  ــرد، تولی ــرار بگی ــید ق ــور خورش ــرض ن مع
می شــود. ولــی در شــهرهای بــزرگ کــه 
آلودگــی هــوا و غبــار وجــود دارد، تولیــد 
صــورت  بــدن  توســط  ویتامیــن  ایــن 
ــهرهای  ــز در ش ــا نی ــور م ــرد. در کش نمی گی
بــزرگ به خصــوص در تهــران، بــا کمبــود 
ــی  ــتیم. در صورت ــه رو هس ــن دی روب ویتامی
ــه 15  ــه مــدت کافــی روزان کــه نمی توانیــم ب
ــرض  ــزه در مع ــوای پاکی ــه در ه ــا 30 دقیق ت
ــرار  ــه( ق ــت شیش ــه از پش ــید )ن ــور خورش ن
بگیریــم، بهتــر اســت روزانــه مکمــل ویتامیــن 

دی را مصــرف کنیــم.
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ماننــد  کربنیــک  گاز  دارای  نوشــیدنی های 
نوشــابه های کــوال، دارای اســید فســفریک 
هســتند. ایــن مــاده همــراه بــا فســفر موجــود 
در مــواد غذایــی ماننــد گوشــت، سوســیس و 
کالبــاس ممکــن اســت باعــث کمبــود کلســیم 
دارای  اســفناج  چغنــدر،  ریــواس،  شــوند. 
ــا  ــه ب ــتند ک ــزاالت هس ــام اگ ــه ن ــاده ای ب م
ــیم  ــزان کلس ــیم، می ــا کلس ــدن ب ــب ش ترکی
می دهنــد.  کاهــش  را  بــدن  دســترس  در 
هم چنیــن اگــزاالت بــا منیزیــم نیــز کــه 
اســت،  الزم  اســتخوان ها  مقاومــت  بــرای 
ترکیــب شــده و مانــع جــذب آن می شــود. در 
ــا  ــات و اگــزاالت ت ــا وجــود مقــداری فیت لوبی
50 درصــد در جــذب کلســیم آن تداخل دارد. 
ولــی اگــر لوبیــا یــک شــب در آب خیســانده 
شــود و آب آن دور ریختــه شــود، فیتــات آن 
ــش از  ــت بی ــش دریاف ــد. افزای ــش می یاب کاه
ــع  حــد نمــک و پروتئیــن باعــث افزایــش دف

ــود. ــدن می ش ــیم از ب کلس

برای پیش گیری از پوکی استخوان باید 
به موارد زیر توجه داشت

1. دریافــت میــزان کالــری کافــی بــرای 
وزن مطلــوب بــه  رســیدن 

2. دریافت کلسیم به میزان کافی 
3. دریافــت کافــی ویتامیــن دی و اســتفاده از 
نــور مســتقیم خورشــید بــه مــدت 15 تــا 30 

دقیقــه در روز
4. دریافــت کلســیم بیــش از نیــاز توصیه شــده 

در صــورت دریافــت رژیــم پرفیبر
مثــل  مایــع  روغن هــای  مصــرف   .5

زیتــون ذرت،  آفتاب گــردان، 
6. جایگزیــن کــردن نوشــابه های طبیعــی 
ــنتی(  ــربت های س ــواع ش ــوه، دوغ و ان )آب می
بــه جــای نوشــابه های کافئیــن دار )انــواع 

 )ــوه ــا، قه کواله
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این غذاها شما را پاس می کنند
 وجیهه محدث 
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در  غذایــی  رژیــم  بهتریــن  می دانیــد  آیــا 
شــب های امتحــان چیســت؟ اصــا بــاور داریــد 
غذایــی کــه می خوریــد، یــا نوشــیدنی های 
ــد روی عملکــرد شــما  ــان می توان ــورد عاقه ت م
ــر بگــذارد؟ امتحــان  ــف اث در آزمون هــای مختل
درســت مثــل یــک مســابقه ماراتــون بــرای مغــز 
اســت، بنابرایــن قــدرت تحمــل و پایــداری شــما 
می توانــد نقــش تعیین کننــده ای در موفقیتتــان 
ــان  ــد. متخصص ــته باش داش
ــر  ــادی ب ــد زی ــه تاکی تغذی
پیــروی از یــک رژیــم غذایی 
ــن  ــوع در چنی ــالم و متن س
اســترس زایی  شــرایط 
می گوینــد  آن هــا  دارنــد. 
از  هوشــمندانه  اســتفاده 
می توانــد  غذایــی  مــواد 
انــرژی فــرد را بیشــتر کــرده 
کنــد.  هوشــیارتر  را  او  و 
درحالی کــه خــوردن بعضــی 
مــواد غذایــی ذهــن را کند و 
ــد، اســترس را  ــل می کن تنب
بــاال می بــرد و نمی گــذارد 
کــه حواســتان را جمــع و 
نیرویــش را متمرکــز کنیــد.

 
بدون صبحانه، هرگز!

روزهــای  در  اگــر  حتــی 
صبحانــه  معمولــی 
وقتــی  یــا  نمی خوریــد، 
امتحــان داریــد، بی اشــتها 
روز  هرگــز  می شــوید، 
امتحــان بــدون صبحانــه 
ســر جلســه حاضــر نشــوید. 
ــاده  ــیار س ــم بس ــش ه علت
اســت؛ مغــز شــما بــرای 
کارایــی  بتوانــد  این کــه 
باالیــی داشــته باشــد، بــه ســوخت کافــی نیــاز 
ســوال ها  بــه  بتوانیــد  این کــه  بــرای  دارد. 

ــید و  ــته باش ــز داش ــد تمرک ــد، بای ــخ دهی پاس
ــا غیرممکــن  ــا شــکم گرســنه تقریب ــن کار ب ای
ــه  ــد صبحان ــا نمی توانی ــر واقع ــه اگ ــت. البت اس
بخوریــد، یــا احســاس می کنیــد ممکــن اســت 
ــان  ــا خــوردن خوراکی هــای معمــول ماننــد ن ب
و پنیــر و لبنیــات و... حالــت تهــوع پیــدا کنیــد، 
ــد بهتریــن  یــک لیــوان اســموتی میــوه می توان

جایگزیــن باشــد.
 

دوستان مغز را بشناسید
ــد.  ــتی کنی ــز آش ــت دار مغ ــای دوس ــا غذاه ب
خوراکی هــای  شــامل  غذایــی  مــواد  ایــن 
پرپروتئیــن هســتند کــه هوشــیاری را افزایــش 
ــرای  ــی ب ــن انتخاب هــای غذای می دهنــد. بهتری
ــژه ســفیده  ــرغ به وی روز امتحــان شــامل تخم م
آن، ماســت، آجیــل و دانه هــای روغنــی و پنیــر 
کم چــرب اســت و بهتریــن صبحانــه در روز 
امتحــان از نظــر متخصصــان ترکیبــی از غــات 
ــده،  ــرغ آب پزش ــرب، تخم م ــیر کم چ ــل، ش کام
مارمــاالد میــوه، جــوی دوســر و... اســت. از دیگــر 
ــردو،  ــی، گ ــز ماه ــت دار مغ ــای دوس خوراکی ه
ــان،  ــم کت ــردان، تخ ــه آفتاب گ ــری، تخم بلوب

ــتند. ــک و... هس ــای خش میوه ه
اگرچــه هنــوز مطالعــات در ایــن زمینــه ادامــه 
ــن  ــا بهتری ــد میوه ه ــر می رس ــه نظ ــا ب دارد، ام
ســوخت را بــرای مغــز فراهــم می کننــد و 
باعــث می شــوند ســریع تر فکــر کنیــد و زودتــر 
محفوظــات ذهنی تــان را به خاطــر بیاوریــد. 
ــانی  ــان را سوخت رس ــه مغزت ــرای این ک ــس ب پ
کنیــد، می توانیــد قبــل از امتحــان آنانــاس، 

ــد. ــوز و... بخوری ــری، م ــی، بلوب توت فرنگ
 

دور سم سفید خط بکشید!
ــواد  ــان از م ــام امتح ــان را در ای ــم غذایی ت رژی
ــی  ــد، خال ــه می کنن ــز را بلوک ــه مغ ــی ک غذای
کنیــد. طــی شــب ها و روزهــای امتحــان بهتــر 
اســت خــود را از خوراکی هایــی کــه با آرد ســفید 
ــه کیــک و کلوچــه و  درســت می شــوند، ازجمل

با غذاهای 
دوست دار مغز 
آشتی کنید. این 
مواد غذایی شامل 
خوراکی های 
پرپروتئین هستند 
که هوشیاری را 
افزایش می دهند. 
بهترین انتخاب های 
غذایی برای روز 
امتحان شامل 
تخم مرغ به ویژه 
سفیده آن، ماست، 
آجیل و دانه های 
روغنی و پنیر 
کم چرب است و 
بهترین صبحانه در 
روز امتحان از نظر 
متخصصان ترکیبی 
از غالت کامل، 
شیر کم چرب، 
تخم مرغ آب پزشده، 
مارماالد میوه، جوی 
دوسر و... است
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مافیــن و دونــات و... دور نگــه داریــد. هم چنیــن  
ــای  ــو از قنده ــه ممل ــی ک ــراغ خوراکی های س
تصفیه شــده یــا قندهــای ســاده هســتند، 
نرویــد. از طــرف دیگــر مــواد غذایــی پرپروتئینی 
همچــون گوشــت بوقلمــون انتخــاب مناســبی 
ــان نیســت، چــون  ــای امتح ــم روزه ــرای رژی ب
حــاوی نوعــی اســید آمینه بــه نــام ال تریپتوفان 
احســاس  باعــث   آن  دریافــت  کــه  اســت 
ــر  ــاوه  ب ــود. ع ــی می ش ــی و گیج خواب آلودگ
ــوردن  ــان، از خ ــل از امتح ــه قب ــن، بافاصل ای
ــن  ــته و پروتئی ــب نشاس ــه ترکی ــی ک غذاهای
هســتند، خــودداری کنیــد، چــون ایــن غذاهــا 
فراینــد هضــم طوالنی تــری دارنــد و باعــث 
خواب آلودگــی ســر جلســه امتحــان می شــوند.

یادتــان باشــد کــه خــوردن کربوهیدرات هــا 
فــرد احســاس  باعــث می شــود  به تنهایــی 
آرامــش بیشــتری داشــته باشــد. بنابرایــن 
ــی  غذاهــای حــاوی کربوهیــدرات انتخــاب خوب
ــه  ــا ب ــتند، ام ــان هس ــل از امتح ــرای روز قب ب
هم چنیــن  نمی خورنــد.  امتحــان  روز  درد 
خــوردن غذاهــای غنــی از نشاســته ماننــد برنج، 
ســیب زمینی و... در حجــم زیــاد باعــث احســاس 

ســنگینی و کرختــی می شــود.
شــیرین  دســرهای  و  شــکات  خــوردن  از 
ــد،  ــودداری کنی ــان خ ــل از امتح ــه قب بافاصل
ــد  ــاال می برن ــون را ب ــد خ ــه قن ــون یک دفع چ
ــول  ــدید آن در ط ــت ش ــث اف ــه باع و درنتیج
ــه  ــوند، درحالی ک ــد می ش ــاعت بع ــی دو س یک
ــه ثبــات قنــد خــون در طــول امتحــان  شــما ب
نیــاز داریــد تــا تمرکــز بیشــتری داشــته باشــید 

ــد. ــیار بمانی و هوش
 

آشتی با نوشیدنی های دوست دار مغز
در ایــام امتحــان نوشــیدنی های دوســت دار مغــز 
ــرای  ــیدنی ب ــن نوش ــد. بهتری ــوش نکنی را فرام
شــب قبــل و روز امتحــان آب اســت. البتــه 
چــای یــا چــای ســبز اگــر بــدون قنــد و شــکر 
مصــرف شــده باشــد نیــز می توانــد همیــن اثــر 

ــوردن آب  ــه خ ــادت ب ــر ع ــد. اگ ــته باش را داش
ــک  ــل ی ــل از امتحــان حداق ــا قب ــد، حتم نداری
فنجــان آب بنوشــید، چــون دهیدراتاســیون یــا 
ــز و  ــت دادن تمرک ــث از دس ــدن باع ــی ب کم آب

انــرژی می شــود.
 

وعده های سبک؛ راز مترکز
ــبک  ــان را س ــب و روز امتح ــی ش ــده غذای وع
ــار  ــا ناه ــه ی ــوردن صبحان ــد. خ ــر بگیری در نظ
ــر  ــه س ــود ک ــث می ش ــنگین باع ــم و س حجی

خســته  امتحــان  جلســه 
باشــید،  خواب آلــوده  و 
ــت  ــدن در ایــن حال چــون ب
بیشــتر انــرژی خــود را روی 
جــذب  و  هضــم  فراینــد 
غــذا متمرکــز می کنــد و 
اســت  ممکــن  درنتیجــه 
ــرژی  ــت ان ــرای فعالی ــز ب مغ
ــر  ــد. اگ ــته باش ــی نداش کاف
بعــد از ظهــر امتحــان دارید، 
ــما  ــرای ش ــار ب ــن ناه بهتری
چنــد تکــه جوجه کبــاب یــا 
ــا  ــراه ب ــالمون هم ــی س ماه
ــت. ــبزیجات اس ــاالد و س س

 
خواب کافی فراموش 

نشود
ــم  ــادت داری ــا ع ــی از م خیل
ــدار  ــت بی ــا دیروق شــب ها ت
بخوانیــم  درس  و  بمانیــم 
ــن  ــا ای ــه ب ــم ک و امیدواری
بیشــتری  اطاعــات  کار 
خســته  مان  ذهــن  وارد 
ایــن  متاســفانه  کنیــم. 
عــادت آن قدرهــا هــم تــوان 
ــرد.  ــاال نمی ب ــری را ب یادگی

ــد و  ــر بخوابی ــن شــب های امتحــان زودت بنابرای
 .بــه مغــز فرصــت اســتراحت کافــی بدهیــد

یادتان باشد 
که خوردن 

کربوهیدرات ها 
به تنهایی باعث 

می شود فرد 
احساس آرامش 
بیشتری داشته 
باشد. بنابراین 
غذاهای حاوی 

کربوهیدرات 
انتخاب خوبی 

برای روز قبل از 
امتحان هستند، 

اما به درد روز 
امتحان نمی خورند. 

هم چنین خوردن 
غذاهای غنی از 

نشاسته مانند برنج، 
سیب زمینی و... در 

حجم زیاد باعث 
احساس سنگینی 
و کرختی می شود
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ماجرای لینکدین یا رید  
هافمن چطور توانست در 
فهرست 50 مرد ثروتمند 

دنیا قرار گیرد؟

ــن  ــر بزرگ تری ــال حاض ــن در ح لینکدی
اســت  تجــاری  اجتماعــی  شــبکه 
کــه ریــد  هافمــن، دانشــجوی ســابق 
اســتنفورد و یکــی از 100 مــرد قدرتمنــد 

ــد و  ــود آم ــه وج ــال 2016، ب ــا در س دنی
بــر اســاس آن چــه فوربــس دربــاره آن 

ــه ابــزاری  ــت ب ــی زود توانس ــت، خیل نوش
ــه  ــال مقرون به صرف ــن ح ــاده و در عی فوق الع
بــرای آن هایــی تبدیــل شــود کــه بــه دنبــال 

ــتند. ــب هس ــغل مناس ــک ش ــن ی یافت

ســایت   10 از  یکــی  به عنــوان  لینکدیــن 
پرمخاطــب دنیــا انتخــاب شــد.

به دلیل 
نداشتن مدل 
و استراتژی 

مناسب، 
سوشیال نت 
را رها کرد.

لینکدین 225 
میلیون کاربر 

پیدا کرد و هر 
1 ثانیه، دو نفر 
به این تعداد 
اضافه می شد.

برای راه اندازی یک 
کسب وکار شخصی، 
کار در فوجیتسو 

را رها کرد.

سوشایل نت را 
که یک نوع شبکه 

اجتماعی و دوست یابی 
بود، راه انداخت.

لینکدین به طور رسمی 
در چین النچ شد و 
فعالیت خود را به 

زبان چینی آغاز کرد.

به عنوان مدیر 
محصول برای 

فوجیتسو 
شروع به 
کار کرد.
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رید  هافمن درحالی که در دانشگاه 
آکسفورد درس می خواند، به 

این فکر می کرد که یک شرکت 
نرم افزاری تاسیس کند.

لینکدین را النچ کرد و توانست 
سرمایه گذار جذب کند.

اولین خط تجارتی را برای 
شغل یابی به دنیا معرفی کرد.

دن نی به عنوان مدیر اصلی 
اجرایی معرفی شد.

جف وینر به عنوان مدیرعامل 
به لینکدین پیوست.

پیتر تیل )از هم کالسی هایش 
در استنفورد( و مکس لوچین 
)یکی از بنیان گذاران یاهو( 
را مالقات کرد و به هیئت 

مدیره پی پال پیوست.

پی پال را که یک 
سرویس پرداخت 

الکترونیک بود، به قیمت 
یک و نیم میلیارد دالر 
آمریکا به ای بی فروخت.

سراغ ونچرکپتال ها رفت 
تا بودجه الزم را تهیه کند، 

اما کسی قبولش نکرد.

شروع به کار برای اپل کرد و روی 
پروژه eWorld کار می کرد.
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ی
رج

خا
ار 

خب
بالیی که بی وزنی در فضا بر ا

رس بدن می آورد 

1
نتیجــه مطالعــات جدیــدی کــه 
 Applied Physiology در نشــریه
منتشــر شــده، حاکــی از آن 
اســت کــه کاهــش گــردش 
اکســیژن در خــون کــه بــه 
فضــا  در  بی وزنــی  دلیــل 
ــل  ایجــاد می شــود، به طــور قاب
روی  می توانــد  ماحظــه ای 
وضعیــت بدنــی فضانــوردان 
ــه  ــن مطالع ــد. ای ــذار باش اثرگ
محققــان  توســط  کــه 
ــکا  ــزاس در آمری ــگاه کان دانش
ــی  ــز فضای ــکاری مرک ــا هم و ب
در  مســتقر  ناســا  جانســون 
هوســتون انجــام شــده، بــه 
بررســی داده هــای فیزیولوژیــک 
ــورد زن  به دســت آمده از 9 فضان
و مــرد پرداختــه اســت کــه بــه 
ــاه در ایســتگاه  مــدت شــش م
ــی آی اس اس  ــی بین الملل فضای
ــرای انجــام  ــد. ب زندگــی کرده ان
ایــن مطالعــه از فضانــوردان 
تســت دوچرخــه ثابــت گرفتــه 
ــل  ــون قب ــج آزم ــده و نتای ش
و بعــد از ســفر فضایــی بــا 
ــرار  ــه ق ــورد مقایس ــر م یکدیگ
گرفتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، 

ــم  ــت ه ــن ماموری ــول ای در ط
از فضانــوردان تســت گرفتــه 
شــده اســت. بــرای انجــام ایــن 
مطالعــه میزان جذب اکســیژن، 
ــون و  ــن خ ــت هموگلوبی غلظ
ــن  ــریانی ای ــباع ش ــزان اش می
فضانــوردان مــورد مطالعــه و 
بررســی قــرار گرفتــه اســت تــا 
چگونگــی حرکــت اکســیژن از 
ــه ســمت میتوکنــدری  قلــب ب
عضــات کــه کــوره ســلول 
ــن  ــود. ای ــخص ش ــت، مش اس
مطالعــه  بــا  پژوهش گــران 
نتایــج آزمــون قبــل و بعــد 
ــه  ــی متوج ــت فضای از ماموری
ــه  ــفر ب ــس از س ــه پ ــدند ک ش
فضــا توانایــی فضانــوردان بــرای 
اجــرای تمرین هــای هــوازی 
30 تــا 50 درصــد کاهــش پیدا 
کــرده اســت کــه می تــوان 
ایــن کاهــش ظرفیــت را ناشــی 
از عــدم توانایــی عــروق خونــی 
بــه  اکسیژن رســانی  بــرای 
بافــت عضانــی دانســت. اگرچه 
ــد خطــرات  ایــن نتایــج می توان
ماموریت هــای فضایــی را بــرای 
فضانــوردان مشــخص کنــد، 
ــوص  ــازه ای درخص ــد ت ــا دی ام
ــی در  ــی و عروق ــکات قلب مش
ــه  افــراد ســالمند و مبتایــان ب
ــی  ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
ــه محققــان داده اســت. پــس  ب
ــود  ــده ب ــخص ش ــن مش از ای
ــرایط  ــن در ش ــرار گرفت ــه ق ک
ــی  ــدت طوالن ــه م ــی ب بی وزن
منجــر بــه توزیــع نامناســب آب 
و مایعــات در بــدن می شــود 
کــه می توانــد باعــث تغییــر 
در حواســی ماننــد بویایــی و 

ــی و...  چشــایی، تحلیــل عضان
ــود.  ش

 
استفاده از تلفن همراه در 
منزل و افزایش چند برابری 

اسرتس 

2
افزایــش اســتفاده از تلفن همراه 
مرزهــای بیــن زندگی شــخصی 
و شــغلی را از بیــن بــرده و 
باعــث افزایــش ســطح اســترس 
منــزل  در  فــرد  اضطــراب  و 
ــد  ــان می گوین ــود. محقق می ش
روشــن نگــه داشــتن تلفــن 
همــراه در محیــط خانــه باعــث 
ــرد  ــغلی ف ــود مســائل ش می ش
بــه درون خانواده کشــیده شــود 
ــان و  ــم در زن ــن مســئله ه و ای
هــم در مــردان ایجــاد اضطــراب 
می کنــد. ایــن محققــان نشــان 
ــه اســتفاده از تلفــن  ــد ک داده ان
پیجــر  هم چنیــن  و  همــراه 
و نــه ای میــل ریســک ابتــا 
بــه اختــاالت ســایکولوژیک 
را افزایــش می دهــد و ســطح 
رضایــت خانوادگــی را پاییــن 
ــه کــه  ــن مطالع مــی آورد. در ای
 Journal of Marriage نتایــج آن در
and Family منتشــر شــده است، 
مشــخص شــده کــه طــی یــک 
ــه در  ــرادی ک ــاله اف ــازه دو س ب
منــزل بــه تماس هــای کاری 
ــخ  ــان پاس ــن همراهش ــا تلف ب
اســترس  ســطح  می دهنــد، 
باالتــری در مقایســه بــا افــرادی 
دارنــد کــه تلفن همــراه خــود را 
ــای  ــه روی تلفن ه ــزل ب در من

می بندنــد. کاری 
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طراحی جدید هواپیامی 
آنتونوف برای پرتاب ماهواره 

به فضا 

3
چینی هــا  جدیــد  برنامــه 
بــرای بازطراحــی هواپیمــای 
ــده  ــاز ش ــوف An-225 آغ آنتون
ــرای  ــا ب ــن هواپیم ــا ای اســت ت
پرتــاب ماهــواره بــه فضــا مــورد 
ــور  ــرد. آن ط ــرار گی ــتفاده ق اس
ــده،  ــر ش ــار منتش ــه در اخب ک
آنتونــوف بــا 84 متــر طــول 
کــه  فاصلــه ای  متــر   88 و 
میــان دو بالــش وجــود دارد، 
ــان  ــای جه ــن هواپیم بزرگ تری
قــرار  و  می شــود  محســوب 
ــن  ــدی از ای ــه جدی اســت نمون
هواپیمــا بــرای ارســال ماهــواره 
طراحــی  زمیــن  مــدار  بــه 
شــود. ایــن ایــده پیــش از ایــن 
و در ســال 2009 مطــرح شــده 
بــود و شــرکت هوافضــای چیــن 
در ســال 2011 در قــراردادی 
مشــترک با شــرکت تولیدکننده 
ایــن هواپیمــا آن را نهایــی کرد. 
اجــرای  بــرای  اصلــی  ایــده 
ــی  ــی صرفه جوی ــن طرح چنی
ــواره  ــاب ماه ــادی در پرت اقتص
ــرار  ــن اســت و ق ــدار زمی ــه م ب
ــده  ــه نصب ش ــه پروان ــت ک اس
روی ایــن هواپیمــا از ارتفــاع 
ــن  ــطح زمی ــری س 12 کیلومت
بــه فضــا پرتــاب شــود. آنتونوف 
می توانــد  حاضــر  حــال  در 
بــاری بــا وزن بیــش از 185 تــن 
را حمــل کنــد و ایــن قابلیــت را 
ــار حــدود 18  دارد کــه بــدون ب
ــوخت گیری  ــدون س ــاعت ب س

در آســمان پــرواز کنــد. امــا 
 30 آن  پــرواز  ســاعت  هــر 
هــزار دالر خــرج دارد و همیــن 
ــان  ــوف را در می ــئله آنتون مس
ناوگان هــای پرخــرج جهــان 
عملیــات  اســت.  داده  جــای 
تغییــر هواپیمــای آنتونــوف بــه 
هواپیمــای ماهواره بــر حــدود 
200 میلیــارد دالر ســرمایه نیاز 
دارد. ایــن هواپیمــا اولین بــار در 
شــوروی ســابق ســاخته شــد و 
ــورد  ــواره م ــاب ماه ــرای پرت ب

ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق اس
 

دستگاه فیزیوتراپی که به 
فیزیوتراپیست نیاز ندارد! 

4
کمپانــی  محققــان  مطالعــه 
اینتنتــوی ســوییس کــه نتایــج 
 Archives of Physical آن در مجله
 Medicine and Rehabilitation
از  حاکــی  شــده،  منتشــر 
موفقیــت ایــن پژوهش گــران 
در ســاخت دســتگاه فیزیوتراپی 
جدیــدی اســت کــه بــدون نیــاز 
بــه فیزیوتراپیســت می توانــد 
ــن دســتگاه  ــردازد. ای ــه کار بپ ب
ــه  ــه ب ــی را ک ــد بیماران می توان
ــج در  ــار فل ــکته دچ ــل س دلی
یکــی از اندام هایشــان شــده اند، 
فیزیوتراپیســت  حضــور  از 
بی نیــاز کنــد. ایــن دســتگاه 
جدیــد شــوک های الکترونیکــی 
وارد  فلج شــده  انــدام  بــه  را 
ایــن تحریــک  تــا  می کنــد 
حــس  بازگردانــدن  باعــث 
ــود.  ــا ش ــه ماهیچه ه ــت ب حرک
از آن جــا کــه مطالعــات پیشــین 

ــاران  ــر بیم ــود اگ ــان داده ب نش
ــی  ــن کار را به تنهای ــد ای بتوانن
و بــدون کمــک دیگــران انجــام 
می تواننــد  ســریع تر  دهنــد، 
ــد،  ــودی را طــی کنن ــد بهب رون
محققــان شــرکت اینتنتــو ایــن 
ــی  ــرای فیزیوتراپ ــتگاه را ب دس
طراحــی  بیمــاران  مســتقل 
کرده انــد. ایــن دســتگاه جدیــد 
ــه  ــی اســت ک دارای الکترودهای
ــود  ــازوی خ ــار آن را روی ب بیم
نصــب می کنــد و یــک دســتگاه 
دســت  در  کنترل کننــده 
ــرد و  ــرار می گی ــار ق ــالم بیم س
ــت  ــک تبل ــه ی ــا ب ــه این ه هم
می شــود  متصــل  هوشــمند 
تــا نرم افــزار مــورد اســتفاده 
دســتگاه روی آن نصــب شــود. 
فیزیوتراپــی  دســتگاه  ایــن 
کــه  را  دل خواهــی  نقطــه 
نیازمنــد فیزیوتراپــی اســت، 
روی دســتگاه کنتــرل بارگذاری 
نرم افــزار  ســپس  و  می کنــد 
بــه بیمــار نشــان می دهــد کــه 
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــا بای الکتروده
ــدام  ــاز در ک ــورد نی ــک م تحری
ــوند.  ــب ش ــدن نص ــمت ب قس
و پــس از نصــب الکترودهــا 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــار ب بیم
کنتــرل شــوک الکتریکــی الزم 
را بــه ماهیچــه وارد می کنــد 
ــار  ــات بیم ــرور عض ــه م ــا ب ت
ــد  ــار بتوان ــود و بیم ــت ش تقوی
ــدن خــود  ــان ب ــا گذشــت زم ب
ــام  ــرای انج ــد. ب ــت ده را حرک
مطالعــات بالینــی ایــن دســتگاه 
بــه مــدت 10 روز در اختیــار 
بیمارانــی قــرار داده شــد کــه به 
دلیــل ســکته دچــار فلــج انــدام 
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ــر  ــی در براب ــای کوآنتوم رایانه ه
اختــاالت خارجــی حســاس 
باشــند. داغ شــدن بیــش از 
کوآنتومــی  بیت هــای  حــد 
ــای  ــه خط ــود ک ــث می ش باع
محاســباتی افزایــش پیــدا کند، 
کــه علــت آن ناشــی از ســوییچ 
ــن  ــتگاه بی ــد دس ــش از ح بی
اســت.  مختلــف  حالت هــای 
ــده ای  ــو خنک کنن ــتم نان سیس
کــه توســط ایــن پژوهش گــران 
طراحــی شــده اســت، ســرعت 
شــروع عملیــات را در ابزارهــای 
ــد و  ــش می ده ــی افزای کوآنتوم
ضریــب خطــا را پایین مــی آورد. 

 
تصفیه هوا با یک دستگاه 

جیبی که برق تولید می کند 

6
ــی  ــان بلژیک ــی از محقق گروه
شــده اند  موفــق  به تازگــی 
کننــد  طراحــی  دســتگاهی 
کــه ضمــن تولیــد بــرق هــوای 
می کنــد.  تصفیــه  را  آلــوده 
ــی  ــع نوع ــتگاه درواق ــن دس ای
ــد  ــه می توان ــزور اســت ک کاتالی
گاز هیــدروژن تولیــد کنــد و 
بــرای انجــام کار بــه انــرژی 
ــن  ــاز دارد. ای ــید نی ــور خورش ن
دســتگاه شــامل دو بخش اســت 
کــه توســط یــک پوشــش از هم 
ــش  ــن پوش ــده اند. ای ــدا ش ج
نانــو  ویــژه  ترکیــب  نوعــی 
ــش  ــن بخ ــه مهم تری ــت ک اس
دســتگاه محســوب می شــود. 
ــرف  ــک ط ــوده در ی ــوای آل ه
ایــن دســتگاه تصفیه شــده و در 
قســمت دیگــر ایــن آلودگــی به 

گاز هیــدروژن تبدیــل می شــود. 
توســط  گاز هیدروژنــی کــه 
ایــن دســتگاه تولیــد می شــود، 
به عنــوان ســوخت  می توانــد 
ــوخت  ــن س ــرای تامی ــا ب مث
اتوبوس هــا مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. ایــن محققــان می گویند 
بــرای طراحــی ایــن دســتگاه از 
پنل هــای خورشــیدی الهــام 
گرفته انــد کــه در آن هــا انــرژی 
ــام  ــرک انج ــید مح ــور خورش ن
واکنش هــای  یک ســری 
ــرژی  ــده ان شــیمیایی تولیدکنن
ــام  ــان اع ــن محقق ــت. ای اس
دارنــد  کرده انــد کــه قصــد 
افزایــش  را  دســتگاه  انــدازه 
دهنــد تــا بتواننــد از آن در 

ــد.  ــتفاده کنن ــت اس صنع

ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
بادی اروپا در هلند 

7
بزرگ تریــن مزرعــه بــادی اروپــا 
کــه یکــی از بزرگ تریــن مــزارع 
بــادی جهــان نیــز محســوب 
ــای  ــی در آب ه می شــود، به تازگ
شــمال  دریــای  در  و  هلنــد 
ایــن  اســت.  شــده  ســاخته 
ــی از  ــه گمین ــوم ب ــه موس مزرع
خــاک هلنــد یــا جزایری کــه در 
همســایگی آن قــرار دارنــد، قابل 
ــر اســاس  ــا ب ــدن نیســت، ام دی
انجام شــده  پیش بینی هــای 
ــد در ســال  ــن مزرعــه می توان ای
حــدود 2.6 تــراوات ســاعت بــرق 
ــی  ــه گمین ــد. مزرع ــد کن تولی
ســاحل  کیلومتــری   85 در 
و  شــده  ســاخته  گرونینگــن 

ــد. آن هــا طــی ایــن  شــده بودن
ــدت 90  ــه م ــر روز ب ــدت ه م
ــرای  ــتگاه ب ــن دس ــه از ای دقیق
فیزیوتراپــی اســتفاده کردنــد 
محققــان  روز  از 10  پــس  و 
ــا ٧0  ــه ت ــد ک ــاهده کردن مش
درصــد از توانایــی حرکــت اندام 
اســت.  بازگشــته  فلج شــده 
محققــان شــرکت اینتنتــو اعام 
ــن  ــد ای ــه قصــد دارن ــد ک کردن
دســتگاه را در مقیــاس بزرگ تــر 
مــورد مطالعــه قــرار دهنــد تا در 
صــورت بازدهــی مناســب آن را 

ــد.  ــه کنن ــازار عرض ــه ب ب

رایانه های کوآنتومی خنک 
می شوند! 

5
ــگاه  ــان دانش ــی از محقق گروه
آلتــو در فنانــد موفــق بــه 
دســتگاه  یــک  ســاختن 
ــای  ــرای رایانه ه ــده ب خنک کنن
کــه  شــده اند  کوآنتومــی 
بــروز  خطــر  می توانــد 
محاســبات  در  را  اشــتباهات 
ایــن  توســط  انجام شــده 
کاهــش  به شــدت  رایانه هــا 
دهــد. رایانه هــای کوآنتومــی 
ــی  ــای معلوم ــاف رایانه ه برخ
بیت هــای  بــه  مجهــز  کــه 
ــبات  ــتند، محاس ــی هس معمول
ــتفاده از  ــا اس ــود را ب ــق خ دقی
انجــام  بیت هــای کوآنتومــی 
می تواننــد  و  می دهنــد 
هم زمــان بیت هــای موجــود 
ــز  ــی را نی ــای معمول در رایانه ه
داشــته باشــند. امــا همیــن 
کــه  شــده  باعــث  مســئله 
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ــادی  ــه 150 توربیــن ب مجهــز ب
اســت کــه در مســاحتی معــادل 
68 کیلومتــر مربــع پراکنــده 
ــن  ــاب ای ــت انتخ ــده اند. عل ش
منطقــه ســرعت بــاالی وزش 
بــاد در ایــن ناحیــه بــوده اســت 
کــه بــه بیــش از 35 کیلومتــر در 
ســاعت می رســد. بزرگ تریــن 
ــه  ــان مزرع ــادی جه ــه ب مزرع
مزرعــه  و  اســت  اری  لنــدن 
گمینــی پــس از آن بزرگ تریــن 
ــوب  ــا محس ــادی دنی ــه ب مزرع
می شــود. قــرار اســت برقــی 
ــن  ــای ای ــط توربین ه ــه توس ک
در  می شــود،  تولیــد  مزرعــه 
ــه  ــاور مزرع ــتگاه در مج دو ایس
ــس از آن  ــود و پ ــع آوری ش جم
بــا طی مســیری 110 کیلومتری 
ــد و از  ــاون برس ــدر ایمش ــه بن ب
ــد  ــرق هلن ــبکه ب ــا وارد ش آن ج
شــود. هم چنیــن پیش بینــی 
شــده اســت کــه مزرعــه گمینی 
بتوانــد طــی چنــد دهــه آینــده 
ــرق مــورد نیــاز بیــش از یــک  ب
ــر را  ــزار نف ــون و پانصــد ه میلی
ــری  ــش موث ــد و نق ــد کن تولی
تولیــد  ســاالنه  کاهــش  در 
دی اکســید کربن داشــته باشــد، 
ــه کار  ــروع ب ــا ش ــه ب به طوری ک
ایــن مزرعــه بــه مــرور از تولیــد 
دی اکســید کربــن ســالی 1.2 
میلیــون تــن کــم خواهــد شــد. 

 
اسرتس شغلی خطرناک به 

اندازه دود سیگار

8
ــترس  ــد اس ــان می گوین محقق
نیســت،  آزاردهنــده  شــغلی 

ــدازه دود  ــه ان ــت ب ــه درس بلک
ــه  ــیگار )دودی ک ــت دوم س دس
ــر وارد  ــخص دیگ ــیگار ش از س
ــرای  ــرد می شــود( ب ریه هــای ف
اســت.  خطرنــاک  ســامتی 
بررســی تاثیــر اســترس شــغلی 
عنــوان  افــراد  ســامت  بــر 
میــان  مشــترک  تحقیقــی 
ــتنفورد  ــاروارد و اس ــگاه  ه دانش
ــام و  ــی انج ــه به تازگ ــت ک اس
نتایــج آن منتشــر شــده اســت. 
بررســی  ایــن  انجــام  بــرای 
ــه  ــش از 220 مطالع ــه بی نتیج
دانشــگاهی مــورد ارزیابــی ایــن 
دو گــروه محققــان قــرار گرفتــه 
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش و مش
اســترس شــغلی تــا 35 درصــد 
نیــاز فــرد بــه مراجعــه بــه 
پزشــک را طــی ســال افزایــش 
افــراد  می دهــد و هــر چــه 
در  را  طوالنی تــری  ســاعات 
محیــط کار خــود بگذراننــد، 
احتمــال مــرگ زودرسشــان 
ــدا  ــش پی ــد افزای ــا 20 درص ت
جوئــل  پروفســور  می کنــد. 
گــوه، اســتاد دانشــگاه  هــاروارد 
ــور  ــه حض ــن مطالع ــه در ای ک
از  یکــی  می گویــد  داشــته، 
مهم تریــن عوامــل اســترس زای 
ــرس  ــرد ت ــر ف ــرای ه شــغلی ب
ــت از  ــه باب ــت ک ــی اس و نگران
دارد  خــود  کار  دادن  دســت 
و احتمــال بیمــار شــدن او را 
تــا حــدود 50 درصــد بــاال 
ــه  ــه او اگرچ ــه گفت ــرد. ب می ب
کارفرمایــان تصــور می کننــد 
کــه نگــه داشــتن کارمنــدان در 
محــل کار بعــد از ســاعت کاری 
یــا محــول کــردن وظایــف زیــاد 

بــه یــک فــرد می توانــد کارایــی 
ــا  ــد، ام ــش ده ــرکت را افزای ش
در واقعیــت اســترس ایجادشــده 
ــن  ــس ای ــود عک ــث می ش باع

ــد. ــاق روی ده اتف
 

پروژه 100 میلیون دالری 
برای استفاده از انرژی 
گدازه های آتش فشانی

9
ایســلندی ها به تازگــی اعــام 
دارنــد  کرده انــد کــه قصــد 
آتش فشــانی  گدازه هــای  از 
ــتفاده  ــرژی اس ــد ان ــرای تولی ب
ــام  ــان اع ــن محقق ــد. ای کنن
کرده انــد کــه افزایــش دمــا 
ــواد  ــار م ــن و فش ــره زمی در ک
الهام بخــش طراحــی  مــذاب 
ــر  ــت. ب ــوده اس ــروژه ب ــن پ ای
اســاس تئوری هــای موجــود 
آتش فشــانی  گدازه هــای 
کــه حالتــی مابیــن مایــع و 
گاز دارنــد، می تواننــد منبــع 
قابــل  انــرژی  بیشــترین 
اســتخراج باشــند کــه 5 تــا 
ــی  ــای معمول ــر انرژی ه 10 براب
اســت. تحقیقــات در ایــن زمینه 
از دهــه ٧0 میــادی در ایســلند 
ــن  ــرار اســت ای ــاز شــده و ق آغ
منبــع انــرژی بــرای تولیــد 
ــود. در  ــه ش ــه کار گرفت ــرق ب ب
ــاز  ــال از آغ ــال حاضــر دو س ح
حفاری هــا بــرای دســت یابی 
بــه مــواد مــذاب می گــذرد 
ســازمان   38 از  بیــش  و 
کشــور   11 از  بین المللــی 
ــا  ــکاری ب ــال هم ــان در ح جه

.ایــن پــروژه هســتند
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خر
ن آ

سخ

دست خط تو
از همه بهتر است

تــوی  ویــژه ای  نظــم  آدم هــای خــاص 
بعضی هایشــان  دارنــد...  زندگی شــان 
ــم  ــک قل ــذ و ی ــه کاغ ــک تک ــه ی همیش
کنارشــان دارنــد تــا هرچــه را بــه ذهنشــان 
ــاره  رســید، روی آن یادداشــت کننــد و درب

ــد! ــر کنن ــت فک ــر فرص آن س
خــدا می دانــد کــه چــه میــزان از اختراعــات 
و اکتشــافات و رشــد علــم بشــری از همیــن 
و  دانشــمندان  کاغذهــای کنــار دســت 

ــزرگ شــکل گرفتــه اســت... آدم هــای ب
یــک  همیشــه  دیگــر  بعضی هــای 
دارنــد...  خودشــان  بــا  کوچــک  دفتــر 
جــا  جیــب  تــوی  کــه  همان هایــی  از 
می شــود و میــان راه و هنــگام ســفر و 
داخــل اتومبیــل هــم به راحتــی قابــل 
و  فکرهــا  می تــوان  و  ا ســت  دسترســی 

کــرد... ثبــت  آن  روی  را  اندیشــه ها 
یــک گــروه دیگــر هســتند کــه بــرای 
ــید  ــک سررس ــال ی ــر س ــان اول ه خودش
می گیرنــد و هــر روز قرارهــا و اتفاقــات 
یادداشــت  آن  تــوی  را  برنامه هایشــان  و 

! می کننــد
امــا در ایــن میــان فقــط بعضی هــا هســتند 
ــد!  ــر برنامــه دارن ــرای خودشــان مدی کــه ب
ــوی  ــان ت ــس دفترش ــه و رئی ــر برنام مدی
سررســیدها می نویســند کــه فــان روز 
ــخ آن  ــان تاری ــد... ف ــه را داری ــان جلس ف
ــعی  ــد، س ــام بدهی ــد انج ــم را بای کار مه

کنیــد در روز به خصوصــی بــه عیــادت 
ــد و... ــض بروی ــک مری ی

این هــا خیلــی بــزرگ هســتند! و مــن 
می شناســم! را  همین هــا  از  یکــی 

ــت  ــال اس ــزاران س ــه ه ــی ک ــان کس هم
یــک سررســید هــزاران روزه را دســت مدیر 
برنامه هایــش بــر زمیــن داده و ســفارش 
کــرده کــه: ای آدم زیبــا و خــوب، بنویــس 
روزهــای بعــد را... بــا جنــگ و قهــر و اخــم 
ننویــس! بــا مهربانــی رقــم بــزن! بــا محبــت 

ــن! ــی نک ــاش! بی وفای ب
آهای خداجان عزیزم!

مــن یکــی از مدیــر برنامه هــا و رئیــس 
ــتم. ــن هس ــو روی زمی ــای ت دفتره

همــان کســی کــه زمینــت را به او ســپردی 
و او دفتــرت را ســیاه کــرد... همــو کــه هــر 
کجــا مهــر نوشــته بــودی، قهــر خوانــد، آن 
کــس کــه سرنوشــتش را بــه ســوی ســقوط 

تحریــر کــرد...
حــاال مــن مانــده ام و حجمــی از پشــیمانی 
و انــدوه! بگــذار مــن هــم حــس کنــم مهــم 
ــودم و  ــرای خ ــم ب ــاس کن ــتم... احس هس

خــودت کســی شــده ام...
و  بشــوی  می شــود خــودت سرپرســتم 
ــر  ــودت پ ــت خط خ ــا دس ــیدم را ب سررس

ــی؟ کن
هرچــه باشــد دســت خط تــو از همــه بهتــر 

...است

 سـیدحسـین متولـیان 
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

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

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



برگه اشتراك ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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هزینه اشتراك 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 530.000 ریال

هزینه اشتراك 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 890.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 920.000 ریال

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

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

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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