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نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن ز ســر باد و خیرهسری 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 آموختنسر بتابی
نجوید ســر تو همی سروری را
بسوزند چوب درختان بیبر
ســزا خود همین است مر بیبری را
درخــت تو گر بار دانش بگیرد
بــه زیر آوری چرخ نیلوفری را
ناصرخسرو
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به مناسبت حضور محایس در پ�ی صندوقهای رای صادر شد

پیام تبریک معاون علمی و فناوری
رییسجمهوری به مردم ایران
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــه مناســبت حضــور حماســی و حداکثــری
مــردم شــریف ایــران در پــای صندوقهــای
رای انتخابــات ریاســت جمهــوری ،پیــام
تبریــک صــادر کــرد:

دوباره لبخند ،دوباره پیوند ،دوباره
پیامن ،دوباره ایران

حماســه « 29اردیبهشــت» ،رویــدادی اســت
کــه عظمــت مــردم ایــران در آن متبلــور
شــده اســت .ایــن پیــروزی را بــه رهبــر
معظــم انقــاب و همــه ایرانیــان هوشــیار
تبریــک میگویم.آنچــه دغدغــه همــه
ماســت ،تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا رونــق
تولیــد و اشــتغال اســت کــه البتــه پیشــران
واقعــی آن «اقتصــاد دانشبنیــان» خواهــد

بــود .حضــور حماســی و حداکثــری مــردم
شــریف ایــران در ایــن انتخابــات ،دل همــه
را روشــن و امیــد و بــاور مــا را بــرای ایجــاد
زیسـتبوم فنــاوری صدچنــدان کــرده اســت.
بیشــک دولــت دوازدهــم ،بــه پشــتوانگی
ایــن حضــور ،امیــد و انگیــزه فــراوان خواهــد
داشــت بــرای بــه بــار نشــاندن توانمندیهــا
جوانــان برومنــد و متخصصان دلســوز کشــور.
دولــت جدیــد ،بــا ادامــه مشــی اعتــدال،
دولــت صــد درصــدی خواهــد بــود و بــرای
داشــتن فــردای روشــن ،میــدان عمــل را
بــرای حضــور همــه اقشــار و افــکار ،فــراخ
و گســترده خواهــد کرد.آرزومنــدم کــه بــا
تــداوم همدلــی و همــکاری پــس از انتخابات،
بتوانیــم قلههایــی را کــه ســزاوار ســربلندی
ماســت ،فتــح کنیــم .انشــاءاهلل .
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سخن نخست

انتخا�ت یپ�وز شدند
مردم در
ب

برای ایران
پرویز کرمی

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 گرانبهایــی 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
کردهایــم ،خداونــد آن نعمــت را از مــا دریــغ داشــته و
هــرگاه شــکرگزار نعمــت بودهایــم ،باریتعالــی بــه آن
نعمــت برکــت بیحــد و حصــر عنایــت فرمــوده .یکــی
از همیــن نعمــات و افــزوده شــدن بــر آن« ،انتخابــات» و
حضــور حداکثــری مــردم اســت.
از محاســن انتخابــات ،یکــی ایــن اســت کــه در بیــن
آحــاد ملــت شــور و حالــی پدیــد مـیآورد و آرمانهایــی
را یــادآوری میکنــد کــه فینفســه ارزشــمندند .باالتــر
از ســطح رقابــت سیاســی ،عمیقتــر از بحثهــای
جناحــی و ســلیقهای ،جدیتــر از مطالبــات دورهای و
بزرگتــر از انتخابــات ،انــرژی ســهمگین سیاســی پدیــد
میآیــد و مــردم را  -از اقشــار مختلــف  -برمیانگیزانــد
تــا بــرای ســربلندی ایــران و نظــام اســامی تــاش کنند
و عهدشــان را بــا میهــن اسالمیشــان تجدیــد کننــد.
اتفاقــا نکتـهای که رهبــر فرزانه انقــاب اســامی ،در پیام
انتخاباتیشــان متفطــن آن بودهانــد ،همیــن اســت کــه
پیــروز اصلــی ایــن رقابتهــا مردمنــد کــه بــا حضــور و
مشــارکت حداکثــری خــود پایههــای اقتــدار ملــی را
اســتحکام میبخشــند« :همــه قشــرها ،همــه ســلیقهها،
همــه گرایشهــای سیاســی در کنــار هــم بــه صحنــه
آمدنــد و دوشــادوش یکدیگــر بــه نظــام جمهــوری
اســامی رای دادنــد».
ایــران فرهنگــی دارد ،جغرافیایــی دارد ،خــاک زرخیــزی
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دارد کــه گاهــی از فــرط بدیهی بــودن ،ارزششــان را از یاد
بردهایــم و مــورد غفلتشــان قــرار دادهایــم .ایــن ســرزمین
تاریــخ افتخارآمیــزی دارد کــه محســود جهانیــان اســت،
امــا مــا بــه جهت انقطــاع فکــری و فرهنگــی از گذشــته،
شــوربختانه مبتــا بــه ناسپاســی شــدهایم و قــدر ایــن
گذشــته را از یــاد بردهایــم .آنقــدری کــه هوشــیاران
دنیــا قــدر ابنســینا و بیرونــی و رازی و فردوســی و خیــام
را میداننــد ،مــا نمیدانیــم؛ بدانیــم هــم آنقــدر خــود
را گرفتــار تعــارف و تشــریفات میکنیــم کــه چیــزی
دســتمان را نمیگیــرد .زیــر پوســته ایــن ســرزمین پــر
اســت از معــادن ارزشــمند و بینظیــر .دل هــر کــوه را
کــه بشــکافیم ،بــا کانیهــای منحصربهفــردی مواجــه
میشــویم کــه از طــا قیمتیترنــد .قــدر خــاک
حاصلخیــز فــات ایــران را بیــش از مــا کشــورهایی
میداننــد کــه بــرای کاشــتن درخــت مجبورنــد خــاک
از غریبههــا بخرنــد .وقتــی از پیرمردهــای قدیمــی
میپرســیدم چــرا بایــد مــام وطــن را دوســت داشــت
و احترامــش کــرد ،میگفتنــد وطــن جایــی اســت
کــه بــه مــا خانــه میدهــد ،غــذا میدهــد ،پوشــاک و
نوشــاک میدهــد و زندگیمــان را تــداوم میبخشــد .از
همــه اینهــا مهمتــر وطــن بــه مــا فرهنــگ و دانشــی
یــاد میدهــد کــه بــه اعتبــارش میتوانیــم موقعیــت
ممتازمــان را در دنیــا پیــدا کنیــم.
ارزش و قــدرت تمــدن اســامی همین اســت کــه هویت
مــا را در دنیــای امــروز مشــخص میســازد و مــا را از
بیســامانی و بالتکلیفــی درمـیآورد ...در ایــن اســتدالل
عاطف ـهای هســت کــه پیونــد آدمهــا را بــا میهنشــان
مســتحکم میکنــد .شــاید اینگونــه تصــور میشــود
کــه جوانــان امــروز بــه هــر دلیلــی ملتفــت ایــن عواطف
نیســتند و دینــی را کــه بابــت وطــن بــه گــردن دارنــد،
حــس نمیکننــد ،امــا اتفاقاتــی مثــل همیــن انتخابــات

کــه قادرنــد گــرد و غبار نشســته بــر عاطفههــا را بزدایند
و دیــن بــه وطــن را بــه یــاد بیاورنــد ،دســت پیــر و برنــا
را در دســت هــم میگذارنــد و سرنوشــتی روشــن بــرای
همگیشــان رقــم میزننــد .اینکــه مــردم بیمــزد
و منــت وارد کارزاری میشــوند کــه نتیجــهاش را
نمیداننــد ،بــه ایــن معناســت کــه چیــزی بــه اســم
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 مـیدارد و شــما را وا مـیدارد تــا
دینتــان را ادا کنیــد .بــاز هــم شــما را ارجــاع میدهــم به
بخشــی از پيــام رهبــر معظــم انقــاب« :پیــروز انتخابات
شــما مــردم ایرانیــد و نظــام جمهــوری اســامی اســت
کــه بهرغــم توطئــه و تــاش دشــمنان توانســته اســت
اعتمــاد ایــن ملــت بــزرگ را بــه طــور فزاینــده جلــب
کنــد».
هــر کــدام از مــا بســته بــه قــدر و مرتبهمــان بایــد
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 .بهخصــوص بــر گردن
درسخواندههــا و برخــورداران اســت تــا بــرای میهنشــان
قــدم بردارنــد و بارهایــی را کــه بــر دوش ایرانیــان اســت،
ســبک کنند.
در ایــام انتخابــات انــرژی ســهمگینی جریــان دارد کــه
عشــق بــه وطــن را داغ نگــه مـیدارد .تــا هنــوز تنــور داغ
اســت ،بایــد کــه نانهــای خدمــت و کمــک و پیشــرفت
را بچســبانیم و همــه نیروهــای خردمنــد و بافضیلــت
و ایراندوســت و انقالبــی را بــه میــدان بیاوریــم تــا
هماهنــگ بــا برنامههــای دولــت ،گوشــههایی از کار را
بگیرنــد و توســعه و پیشــرفت را ســرعت ببخشــند .بــه
یــک اعتبــار معنــی انقالبــی بــودن هــم همین اســت که
همــه را پــای کار بکشــیم و ســریع و درســت و منطقــی
موانــع خدمــت را از ســر راه برداریــم.
در شــرایط عــادی ،از یکســو انگیزههــای شــخصی و

از یکســو موانــع بروکراتیــک مانــع از آن هســتند تــا
همــه نیروهــا  -بــا گرایشهــا و ســلیقههای مختلــف و
بــا ســطوح دانایــی و توانایــی مختلــف  -به میــدان بیایند
و بــرای ایــران کار کننــد .امــا حــاال کــه همچنــان شــعار
دوبــاره ایــران طنینانــداز اســت ،میشــود بــه برکــت
ایــن شــعار کارهایــی کــرد کارســتان و بــا مهــارت و
هوشــیاری و کار رســانهای کمــاکان آتــش بــرای ایــران را
زنــده نگــه داشــت .آتشــی کــه بــه تعبیــر شــاعر« :نوری
بــرای دوســتان /دودی بــه چشــم دشــمنان /مــن دل بــر
آتــش مینهــم /ایــن هیمــه را افــزون کنیــد» .حظــی
کــه از حماســه حضــور مــردم در پــای صندوقهــای
رای میبریــم ،بــه انجــام کار گروهــی و جمعــی ایرانیــان
مربــوط میشــود .ایــن همــه میگوینــد ایرانیهــا
کار جمعــی بلــد نیســتند و چنیــن و کــذا ،امــا بارهــا و
بارهــا بــه خودمــان و دیگــران ثابــت شــده اســت کــه
همــکاری و همیــاری و کار گروهــی در تاریــخ و بطــن
فرهنــگ مــا ریشــه دارد و اتفاقــا عمیــق و تنومند اســت.
حــاال کــه در ســال اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال
چنیــن حماس ـهای رقــم خــورده اســت ،بــا اطمینــان و
ســرعت بیشــتری میتوانیــم بــه شــعار ســال دســت
یابیــم« .اقتصــاد دانشبنیــان» 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 شــرکتهای دانشبنیــان در سراســر
کشــور ،شــاهد حماسـهای دیگــر از با هــم بــودن ایرانیان
خواهیــم بــود و میتوانیــم بــا پشــتوانه انــرژی همیــن
مردمــی کــه بیهیــچ چشمداشــتی پــای صندوقهــای
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 رئیسجمهــوری منتخــب ،جنــاب آقــای
دکتــر روحانــی کــه اتفاقــا ایشــان هــم همیــن معنــا را
در پیامشــان گنجاندهانــد« :ملــت بــزرگ ایــران ،پیــروز
اصلــی ایــن انتخابــات شــما ملــت بــزرگ هســتید؛
پیــروز انتخابــات ،جمهوریــت و اســامیت اســت؛ پیــروز
انتخابــات ،آزادی و اســتقالل اســت؛ پیــروز انتخابــات،
حاکمیــت ملــی اســت ».
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش
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در�ره لزوم استفاده از توان و استعداد داخیل ب�ای حل مشالکت کشور
ب
یادداشت

گنج در خانه ماست
محمد یوسفنیا

انتخابــات  ،96بخصــوص مناظــرات رقبــای
انتخاباتــی نشــان داد چقــدر اداره کار کشــور
در آینــده ســخت خواهــد بــود ،مخصوصــا
اینکــه مــردم ایــران بهخوبــی نشــان دادنــد
آداب و قواعــد توســعه کشــور را درک کردهانــد
و میداننــد کشــوری موفــق خواهــد بــود کــه
مردمــش بــه سرنوشــت آن کشــور بیاعتنــا
نباشــند .حقیقــت ایــن اســت کــه صنــدوق
رأی فقــط صنــدوق رأی نیســت ،بلکــه نمــادی
اســت از قــدرت ملــی ،ســرمایههای داخلــی و
امیــد بــه آینــده .اینکــه تحلیلگــران حضــور
حداکثــری مــردم را پیــروزی کشــور میداننــد
 بــدون اینکــه بخواهنــد قســمتی از مــردمرا از قســمتی دیگــری جــدا ســازند  -بــه
ایــن معناســت کــه اهمیــت حضــور مــردم در
تعییــن سرنوشــت کشــور بیشــتر از انتخــاب
یــک رئیسجمهــور اســت .ایــن بــه منزلــه
ریــل گــذری بــرای آینــده کشــور اســت .بــه
ایــن ترتیــب حجــت بــر مــا تمــام میشــود
کــه چــارهای جــز اعتمــاد بــه نیروهــای داخلــی
و ثــروت ملــی و بومــینداریــم .مــا در جایــی
ایســتادهایم کــه مشــخص اســت وقــوف
مناســبی بــه آینــده کشــور داریــم و نیازهایــش
را تشــخیص میدهیــم .مــردم ایــران امــروز
بیــش از هــر زمانــی بــا قواعــد توســعه کشــور
آشــنا شــدهاند ،بنابرایــن هرجــا دســت نیــاز بــه
ســمت آنهــا دراز کنیــم ،بــه بهتریــن نحــو آن
را خواهنــد فشــرد .در ایــن موقعیــت بایــد از
تــوان و ظرفیــت داخلــی بــرای توســعه کشــور،
ارتقــای ســطح علمــیو رفــع نیازهــای مملکت
بهخوبــی اســتفاده کنیــم .آلمــان و ژاپــن اگــر
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بعــد از جنــگ توانســتند روی پــای خــود
بایســتند و ناکامیهــا و خرابیهــا را جبــران
کننــد ،بــه دلیــل اتــکا بــه نیــروی داخلــی
بــود ،بــه دلیــل ایــن بــود کــه تصمیــم گرفتنــد
روی پــای خــود بایســتند و ظرفیتهایشــان
را شــکوفا کننــد و بــه اســتعدادهای داخلــی
اعتمــاد کننــد.
از هــر بخشــی در اداره کشــور کــه بگذریــم،
موضــوع توســعه علمــیبــه شــکل جــدی در
گــرو اعتمــاد بــه علــم و دانــش جوانــان کشــور
اســت .کــم نیســتند کســانی کــه اختراعاتــی
دارنــد کــه میتوانــد ســنگهایی را از جلــوی
پــای کشــور بــردارد ،امــا آن اختراعــات ،آن
توانهــای بالقــوه و گاهــی بالفعــل ،بعضــی
وقتهــا چنــان در سیســتم بوروکراســی
کنــد کشــور معطــل میشــوند کــه عطــای
کار را رســما بــه لقایــش میبخشــند .در
عــوض جوانانــی را دیدهایــم کــه وقتــی مــورد
اعتمــاد مســئوالن قــرار گرفتهانــد ،چشــمه
خالقیــت و کاردانیشــان جوشــنده شــده و
در مســیر توســعه علمــیکشــور قدمهــای
بلنــدی برداشــتهاند .تجربــه جنــگ بــرای مــا
میتوانــد تجربــه مهــم و کارآمــوزی باشــد،
یعنــی وقتــی مــا توانســتیم در جنــگ بــا اتــکا
بــه تــوان داخلــی جوانــان خودمــان از عهــده
ســختترین آزمــون تاریــخ جمهــوری اســامی
بــه ســامت عبــور کنیــم ،چــرا نتوانیــم از
عهــده حــل مشــکالت کشــور بــه دســت
همیــن جوانــان برآییــم؟ البتــه مشــخص اســت
کــه صرفــا بــا شــعار اســتفاده از تــوان داخلــی
نمیشــود کارهــای بــزرگ انجــام داد؛ ایــن

مقولــه نیــاز بــه عزمــیجــزم و برنامهریــزی
دقیــق دارد تــا بتوانــد شــبیه یــک درخــت تــر
و تــازه محصــول شــاداب بدهــد .اتفاقــا رهبــر
معظــم انقــاب حــق ایــن مطلــب را بهخوبــی
ادا کردهانــد .ایشــان میفرماینــد« :در جنــگ،
بــه مجــرد اینکــه درهــای ســاح و تجهیــزات
جنگــی بــر روی مــا بســته شــد ،مــا بــه درون
خودمــان برگشــتیم کــه خودمــان را تأمیــن
کنیــم .ایــن پیشــرفتهایی کــه مــا امــروزه
در صنایــع نظامــیداریــم ،بــه همیــن خاطــر
پیــش آمــدّ ،
وال ایــران نمیتوانســت ســاح
ســبک کوچــک هــم تولیــد کنــد .امــروز ایــران
ســاحهای پیچیــده را هــم تولیــد میکنــد و
میتوانــد تولیــد کنــد .ایــن بــه برکــت همیــن
بســتن درهــا و قطــع رابطههــا پیــش آمــد.
بــه برکــت ایــن پیــش آمــد کــه ملــت ایــران و
نیروهــای ســازنده و کارآمــد احســاس کردنــد
کــه بایــد بــه خودشــان مراجعــه کننــد .اگــر
یــک روز ایــن احســاس در جوانــب دیگــر هــم
پیــش آیــد ،روز عیــد ماســت ».ایشــان در ســال
 92هــم از زاویــهای دیگــر روی ایــن موضــوع
تاکیــد کردنــد« :نگاهمــان بــه بیــرون نباشــد.
ایــن توصیــهی ماســت .نمیشــود از دشــمن
انتظــار دوســتی و محبــت و صمیمیــت داشــت.
نمیگوییــم از اینهــا اســتفاده نکنیــد ،امــا
میگوییــم اعتمــاد نکنیــد ،چشــم بــه آنجــا
ندوزیــد ،چشــم بــه داخــل بدوزیــد .کلیــد حــل
مشــکالت اینجاســت؛ یعنــی در درون کشــور
و امکانــات داخلــی کشــور »...امــا نکاتــی کــه
همــه مــا اعــم از مســئوالن و مــردم بایــد بــه
آن توجــه داشــته باشــیم ،بارهــا در ســخنان
معظملــه تکــرار شــده اســت .خــوب اســت
بــه عنــوان حســن ختــام بــه ایــن ســخنان
گــوش بســپاریم« :هرجایــی کــه مســئولین
کشــور تواناییهــای مــردم را شــناختند و بــه
کار گرفتنــد ،مــا موفــق شــدیم .هــر جایــی کــه
ناکامــیهســت ،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 راههایــی را بــرای حضــور مــردم پیــدا
کننــد  -همچنــان کــه در عرصه بســیار دشــوا ِر
جنــگ ایــن اتفــاق افتــاد ،کســانی توانســتند
راه را بــاز کننــد  -در زمینههــای گوناگــون
هــم میشــود ،در اقتصــاد هــم میشــود.
اقتصــاد کشــور ،تولیــد کشــور میتوانــد بــه
وســیله همــت مــردم ،بــا پــول مــردم ،بــا
ابتکارهــای مــردم ،بــا انگیزههــای مــردم،
چندیــن برابــر شــکوفایی پیــدا کنــد ...حضــور
مــردم چــه جــوری اســت؟ ایــن ،همــان نکتــه
اصلــی اســت .اینجاســت کــه مســئولین بایــد
زمینههــا را ،مدلهــا را ،فرمولهــای عملــی و
قابــل فهــم عمــوم را ،فرمولهــای اعتمادبخــش
را بــرای مشــارکت مــردم فراهــم کننــد ...در
دوران طاغــوت میگفتنــد کشــور صاحــب دارد؛
صاحــب کشــور کیســت؟ شــاه؛ در حالیکــه 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 ،آنوقــت کارها بــه ســامان خواهد
رســید .تدبیــر مســئوالن در هــر برهــهای از
زمــان در دوران جمهــوری اســامی ،بایــد ایــن
باشــد؛ کارهــا بــا تدبیــر ،بــا برنامهریــزی ،بــا
مالحظــه همــه ظرایــف و دقایــق در اختیــار
مــردم گذاشــته بشــود؛ آنوقــت کارهــا پیــش
خواهــد رفــت .مــا هــم از اول انقــاب تــا امــروز
هــر وقتــی هــر کاری را محــول بــه مــردم
کردیــم ،آن کار پیــش رفتــه اســت؛ هــر کاری
را انحصــاری در اختیــار مســئوالن و رؤســا و
ماننــد اینهــا قــرار دادیــم ،کار متوقــف مانــده
اســت .نمیگوییــم 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
کار را خــوب پیــش میبرنــد ».
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گزارش

گزارش آنکتاد از سیاستهای عمل و فناوری یا�ان در مقر سازمان ملل ب�
دک� ستاری ن
حضور ت
رو� یا� شد

گامهایی بلند برای پیشرفت علم و
فناوری در ایران
فائزه کرمی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
بــرای حضــور در بیســتمین اجــاس ســاالنه
کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای توســعه
ســازمان ملــل و رونمایــی گــزارش آنکتــاد از
سیاس ـتهای علــم ،فنــاوری و نــوآوری ایــران
در ایــن اجــاس بــه ژنــو رفــت.
علــی مرتضــی بیرنــگ ،معــاون امــور
بینالملــل معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری ،کــه دکتــر ســتاری را در بیســتمین
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اجــاس ســاالنه کمیســیون علــم و فنــاوری
بــرای توســعه ســازمان ملــل و رونمایــی
گــزارش آنکتــاد از سیاســتهای علــم،
فنــاوری و نــوآوری ایــران همراهــی میکنــد،
دربــاره ســفر معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری بــه کشــور ســوییس گفــت :آنکتــاد
یــا کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل
متحــد گزارشهایــی را در راســتای بررســی
وضعیــت سیاســتهای علــم ،فنــاوری و

نــوآوری کشــورها تهیــه میکنــد ،کــه تــا
امــروز ایــن گزارشهــا بــرای تعــداد معــدودی
از کشــورها انجــام شــده .در ســال 2005
ایــن ســازمان سیاســتهای کشــورمان در
حوزههــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری را مــورد
بررســی قــرار داد و گزارشــی را آمــاده کــرد ،اما
در آن زمــان معاونــت علمــی هنــوز تشــکیل
نشــده بــود و توســعه بســیاری از حوزههــای
جدیــد علــم و فنــاوری همچــون فنــاوری نانــو
در ابتــدای مســیر قــرار داشــت.

رومنایی گزارش آنکتاد از سیاستهای
علم ،فناوری و نوآوری ایران

او بــا اشــاره بــه اینکــه انتشــار ایــن گــزارش
مرجعــی معتبــر در ســطح بینالمللــی اســت،
گفــت :حــدود دو ســال پیــش درخواســتی
مبنــی بــر بهروزرســانی ایــن گــزارش بــه
آنکتــاد و کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای
توســعه ســازمان ملــل ارائــه و بــرای آن
پافشــاری انجــام شــد .بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن گــزارش بــرای کشــورهای زیــادی هنــوز
انجــام نشــده ،قبــول ایــن درخواســت کار
ســختی بــود .خوشبختانــه پیگیریهــای
انجامشــده بــا موافقــت روبــهرو و تهیــه ایــن
گــزارش بــا حضــور کارشناســان ایــن ســازمان
در کشــور آغــاز شــد ،و درنهایــت چنــد مــاه
قبــل رونمایــی اولیــه از آن نیــز بــا حضــور
رئیــس دبیرخانــه کمیســیون علــم و فنــاوری
توســعه ســازمان ملــل در محــل معاونــت
علمــی انجــام شــد.
معــاون امــور بینالملــل و تبــادل فنــاوری
معاونــت علمــی همچنیــن بیــان کــرد :در
بیســتمین اجــاس ســاالنه کمیســیون علــم
و فنــاوری بــرای توســعه ســازمان ملــل بــا
حضــور نماینــدگان  45کشــور عضــو ایــن
کمیســیون گــزارش سیاســتهای علــم،
فنــاوری و نــوآوری ایــران ارائــه و رونمایــی شــد
و دکتــر ســتاری در ایــن مراســم ســخنرانی

کــرد .ایــن گــزارش تاثیــر بســیار خوبــی در
ســطح بینالمللــی در ارائــه تصویــر مثبتــی
از دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در
حــوزه علــم و فنــاوری بــه جــای گذاشــت.

ایران در آستانه تبدیل به یک کشور برتر
حوزه نوآوری در سطح بیناملللی

مایــکل لیــم ،مدیــر طــرح تدویــن گــزارش
سیاســت علــم و فنــاوری ایــران آنکتــاد در
جلســه رونمایــی از ســند گــزارش سیاســت
علــم و فنــاوری ایــران در مقــر ســازمان ملــل
در ژنــو ،بــا ارائــه گزارشــی از رشــد جهشــی
زیرســاختها و عملکــرد علــم ،فنــاوری،
نــوآوری و توســعه ســرمایه انســانی ایــران
گفــت :بــر اســاس شــاخصهای آمــاری،
ایــران یــک ظرفیــت شــگفتآور در حــوزه
نــوآوری اســت در ســالهای اخیــر نتایــج
ســرمایهگذاری مســتمر و گســترده آن بــه
خوبــی در تولیــد علــم ،تجاریســازی و ایجــاد
و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان نمایــان
شــده اســت .وی افــزود :در صــورت ایجــاد
ســایر شــرایط الزم ،آمادگــی ورود جــدی بــه
اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای ایــران وجــود دارد.
بــه گفتــه لیــم ،در صــورت بهبــود تعامــات
بخشهــای اقتصــاد ســنتی بــا حــوزه علــم
و فنــاوی و تشــویق بخــش خصوصــی و
شــرکتهای بــزرگ بــرای ســرمایهگذاری در
 ،R&Dســرعت ایــران در کســب دســتاوردهای
اقتصــادی از ظرفیتهــای بــزرگ علــم و
فنــاوری ،رشــد چشــمگیری خواهــد داشــت.
وی تصریــح کــرد :گســترش همکاریهــای
بینالمللــی و همکاریهــای فناوارنــه در
ســرمایهگذاری خارجــی بــرای رشــد بیشــتر
اقتصــاد دانــش بنیــان از دیگــر موضوعــات
مــورد تاکیــد ایــن گــزارش اســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،نماینــدگان کشــورهای
آلمــان ،عمــان ،چیــن و کنیــا در ســخنان
جداگانــه بــه اهمیــت ایــن گــزارش در معرفــی
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توانمندیهــای برجســته و رشــد قابــل توجــه
ایــران در حــوزه علــم ،فنــاوری و نــوآوری
اشــاره کــرده و تاکیــد داشــتند رشــد ســریع
ایــران میتوانــد نمونــه خوبــی بــرای ســایر
کشــورهای در حــال توســعه باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،کشــورهای فــوق بــر آمادگــی
همــکاری بــا ایــران در حوزههــای مختلــف
اقتصــادی در علــم و فنــاوری تاکیــد کردنــد.
همچنیــن کشــورهای چیــن و کنیــا بــا
اشــاره بــه چالشهــای مشــابه در بســیاری
از کشــورهای در حــال توســعه ماننــد جلــب
مشــارکت ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
تحقیــق و توســعه و همچنیــن وجــود برخــی
مــوازی کاریهــا و عــدم بهــره ســاختاری
و نظایــر آن ،ضــرورت تبــادل تجربیــات
سیاســتگذاری بــرای بهبــود نظــام نــوآوری
مــورد تاکیــد قــرار دادهانــد.

مالقات با اساتید و متخصصان ایرانی
مقیم سوییس

بیرنــگ دربــاره دیگــر برنامههــای ســتاری
در ایــن ســفر گفــت :مالقــات بــا اســاتید و
متخصصــان ایرانــی مقیــم ســوییس از دیگــر
برنامههــای ایــن ســفر بــود کــه بیــش از 100
نفــر از ایــن اســاتید نشســتی صمیمانــه بــا
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
ایــران در محــل دانشــگاه ایپــیافال در
شــهر لــوزان برگــزار کردنــد .در ایــن نشســت
گزارشهایــی از پیشــرفت کشــور در حوزههــای
مختلــف علــم و فنــاوری و برنامههــای معاونــت
علمــی و بنیــاد ملــی نخبــگان در خصــوص
همــکاری بــا متخصصان ایرانــی غیرمقیــم ارائه
شــد و دکتــر ســتاری جلس ـهای بــا مدیــران و
اســاتید دانشــگاه ایپــیافال نیــز داشــت.

امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه
رباتیک پزشکی

او در بخــش بعــدی ســخنان خــود از امضــای
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تفاهمنامــه همــکاری خبــر داد و گفــت:
همچنیــن تفاهمنامــه همــکاری آزمایشــگاه
 LSROدر دانشــگاه پلیتکنیــک فــدرال لــوزان
و بیمارســتان ژنــو بــا شــرکت نــوآوران رباتیــک
و پزشــکی ســینا در حــوزه جراحــی رباتیــک
از دیگــر برنامههــای ایــن ســفر بــود کــه بــر
اســاس ایــن تفاهمنامــه یــک دســتگاه ربــات
جــراح ســاخت ایــران در بیمارســتان ژنــو نصب
شــد تــا مــورد بهرهبــرداری آموزشــی قــرار
بگیــرد .همچنیــن مقــرر شــد کــه تعــدادی
از دانشــجویان دوره دکتــری رباتیــک دانشــگاه
ایپ ـیافال بــرای دوره فرصــت مطالعاتــی بــه
ایــران ســفر کننــد و آمــوزش ببیننــد.

بازدید از پروژه «رسن» در ژنو انجام شد

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
در ژنــو از آزمایشــگاه ســرن بازدیــد کــرد.
ســرن بزرگتریــن آزمایشــگاهی اســت
کــه در زمینــه فیزیــک هســتهای مشــغول
فعالیــت اســت .زمینــه فعالیــت اصلــی ایــن
آزمایشــگاه ســاخت افزارهــای شــتابدهنده
ذرات و دیگــر زیربناهــا و ابزارهایــی اســت کــه
بــرای پژوهشهــای فیزیکــی در انرژیهــای
بــاال اســتفاده میشــوند .امــروزه اتــاق
کنتــرل شــتابدهنده حلقــوی ســرن بــه
نــام شــتابدهندههاردونــی بــزرگ ()LHC
بزرگتریــن شــتابگر حاضــر در دنیاســت.
ایــن شــتابگر در تونلــی بــه شــکل دایــره
در  100متــری زیــر زمیــن در ژنــو ســوییس
قــرار دارد .درواقــع هــدف از ســاخت ایــن
شــتابگر عظیــم و آشکارســازهای مربــوط
شــناخت و کشــف ریزتریــن ســاختار مــاده
و برهمکنشهــای موجــود بیــن آنهاســت.
یکــی از ایــن آشکارســازها سـیاماس اســت که
بــرای ســاخت آن حــدود  3000فیزیـکدان و
مهنــدس از حــدود  36کشــور جهــان همکاری
میکننــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت همــکاری ایــران بــا

ســرن موجــب پیشــرفت علــم و فنــاوری در
کشــور میشــود .درواقــع مشــارکت کشــور
در ســرن از نظــر ارتقــا در کشــفیات بنیــادی
و دســتیابی بــه فناوریهــای آینــده تاثیــر
مثبتــی بــرای کشــور دارد و در حوزههایــی
همچــون فیزیــک ذرات بنیــادی بهویــژه
زمینــه تجربــی ،فیزیــک مهندســی در همــه
زمینههــا ،مهندســی کامپیوتــر و شــبکه و
مدیریــت پروژههــای بــزرگ و کالن علمــی و
صنعتــی موجــب پیشــرفت و ارتقــای ایــران و
محققــان ایــن حوزههــا میشــود.
البتــه همــکاری ایــران بــا آزمایشــگاه ســرن
بهطــور رســمی بــه ســال  2001پــس از
امضــای موافقتنامــه بیــن وزیــر علــوم وقــت
و رئیــس ســرن برمیگــردد کــه بــر اســاس
آن اجــرای ایــن تفاهمنامــه بــه پژوهشــگاه
دانشهــای بنیــادی داده شــد .ایــن همــکاری
در آغــاز در حیطــه فیزیــک ذرات تجربــی بود،
امــا بــه فیزیــک شــتابگرها نیــز گســترش
یافــت .ایــن همــکاری بــا ســاخت قســمتی از
دســتگاه سـیاماس آغــاز و بــا اعــزام دانشــجو
بــه ســرن بــرای انجــام پژوهــش دوره
دکتــری ادامــه پیــدا کــرد و گــروه اولیــه در
حــال حاضــر خــود نقــش اســاتید راهنمــای
دانشــجویان فعلــی را بــر عهــده دارنــد.

مشارکت  70دانشمند ایرانی با رسن

همچنیــن بیــش از  10هــزار دانشــمند از
کشــورهای مختلــف بــا آزمایشــگاه ســرن
همــکاری دارنــد؛ دانشــمندانی از کشــورهای
مختلفــی همچــون آمریــکا ،روســیه ،ترکیــه،
پاکســتان و ایــران بــا ایــن آزمایشــگاه
همــکاری دارنــد کــه در حــال حاضــر ایــران
در آزمایــش آشکارســاز  CMSو پروژههــای
شــتابگر آینــده  FCC، CLICو ارتقــای
شــتابگر  LHCهمــکاری میکنــد9 .
نفــر در فیزیــک ذرات تجربــی و  8نفــر در
فیزیــک شــتابگرهای دکتــری خــود را

روی پروژههــای ســرن گرفتهانــد .در حــال
حاضــر نیــز حــدود  ٧٠نفــر از دانشــمندان و
پژوهشگــران ایرانــی در پــروژه بینالمللــی
ســرن مشــارکت دارنــد.
ایــران نیــز همــکاری خــود بــا ایــن آزمایشــگاه
را بــا پــروژه  CMSآغــاز کــرد کــه محققــان
کشــور در ایــن پــروژه وظیفــه ســاخت
قطع ـهای زیرســاختی را داشــتند .ایــن قطعــه
مکانیکــی «میــز نگهدارنــده آشکارســاز  HFو
محفظــه اســتوانهای پوشــاننده آن» بــود کــه
در زمانــی فشــرده و محــدود در شــرکت هپکو
اراک بهطــور کامــل ســاخته شــد و از نظــر
کیفــی بــه گون ـهای بــود کــه جایــزه طالیــی
 CMSدر ســال  2004بــه ایــران تعلــق گرفــت.

تربیت فیزیکدانهای متخصص

از ســویی ،مهمتریــن دســتاورد ایــن فعالیتهــا
را بایــد تربیــت فیزیکدانهــای متخصــص
در رشــتههای فیزیــک ذرات تجربــی،
شــتابگرها و مهندســی در ســطح بینالمللــی
دانســت ،کــه نشــان میدهــد ایــران قــادر
بــه همــکاری در پروژههــای بــزرگ جهانــی
اســت .تــا پیــش از ایــن پــروژه فیزیکدانانــی
بــا ایــن ســطح در کشــور وجــود نداشــتند.
همچنیــن تــا کنــون بیــش از  600مقالــه بــا
نــام پژوهشگــران ایرانــی بــا فعالیــت در ایــن
پــروژه بــه چــاپ رســیده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
بــه منظــور حضــور در بیســتمین اجــاس
ســاالنه کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای
توســعه ســازمان ملــل و رونمایــی گــزارش
آنکتــاد از سیاســتهای علــم ،فنــاوری و
نــوآوری ایــران در ایــن اجــاس وارد ژنــو در
ســوییس شــد .همچنیــن مالقــات بــا اســاتید
و متخصصــان ایرانــی مقیــم ســوییس ،امضــای
تفاهمنامــه همــکاری در حــوزه رباتیــک
پزشــکی و بازدیــد از پــروژه ســرن از دیگــر
برنامههــای ایــن ســفر اســت.
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گزارش

ین
بیستم� نشست مکیسیون عمل و فناوری ب�ای توسعه ()CSTD
ستاری در
سازمان ملل:

ایران به دنبال گذار از اقتصاد نفتی
به اقتصاد دانشبنیان است
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
اســامی ایران در بیســتمین نشســت کمیسیون
علــم و فنــاوری بــرای توســعه ســازمان ملــل
گفــت :ســهم نفــت را در اقتصــاد ،طــی
ســالهای اخیــر بهشــدت کاهــش دادهایــم و
آن را بــه حــدود  20درصــد رســاندهایم کــه
در مقایســه بــا کشــورهای صاحــب منابع ســهم
بســیار مناســبی اســت.
در ســومین روز از بیســتمین نشست کمیسیون
علــم و فنــاوری برای توســعه ( )CSTDســازمان
ملــل در ژنــو کــه بــا حضــور نماینــدگان
کشــورهای مختلــف و مقامــات عالیرتبــه و
وزرای علــوم و فنــاوری و آمــوزش عالــی چندین
کشــور برگــزار شــد و همزمــان بــا رونمایــی از
گــزارش مــرور سیاســتهای علــم ،فنــاوری و
نــوآوری ایــران ،ســورنا ســتاری ،معــاون علمی و
فنــاوری رئیــس جمهــوری اســامی ،بهعنــوان
یکــی از اعضــای اصلــی پانــل ،ســخنرانی کــرد.
او در ایــن نشســت ،بــه اهمیــت تبــادل دانــش
و تجربیــات سیاســتگذاری علــم و فنــاوری و
نــوآوری در ســطح بینالمللــی اشــاره کــرد و
تدویــن و بهاشــتراکگذاری ایــن تجربیــات را
گامــی مهــم بــرای یادگیــری متقابــل در عرصــه
بینالمللــی دانســت.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران دو بــار از
ســال  2005تــا کنــون اقــدام بــه تدویــن چنین
ســندی بــا همــکاری  UNCTADکــرده اســت،
آن را تجرب ـهای بــا ارزش در همــکاری بــا ایــن
نهــاد بینالمللــی بیــان کــرد.
بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری اســامی ایــران ،شــروع تدویــن ایــن
ســند در اوت  2015بــوده و بعــد از  18مــاه
تــاش تیمهــای تحقیقاتــی  UNCTADو
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در دســامبر  20166گــزارش منتشــر شــد و
دربرگیرنــده ارزیابــی و تحلیلــی از شــاخصهای
عملکــرد و تکامــل نظــام ملــی نــوآوری ایــران و
تحلیلــی از دو بخــش زیس ـتفناوری و نفــت و

گاز اســت.

رشد شاخصهای عملکردی علم ،فناوری
و نوآوری ایران

او ســپس بــه رشــد شــاخصهای عملکــردی
علــم ،فنــاوری و نــوآوری ایــران در فاصلــه
ســالهای  2005تــا  2016اشــاره کــرد و
گفــت :رشــد رتبــه علمــی ایــران از  34بــه 16
و رشــد ورود بــه دانشــگاهها از  2.4میلیــون
دانشــجو بــه  4.8میلیــون ،ایــران را جــزو
پنــج کشــور اول دنیــا در ایــن حــوزه قــرار
میدهــد .فناوریهــای نوظهــور ماننــد نانــو،
زیســتفناوری ،انرژیهــای تجدیدپذیــر و نــو،
علــوم شــناختی و ســلولهای بنیــادی بهطــور
گســتردهای رشــد کردهانــد.
ســتاری همچنیــن بــا بیــان اینکــه حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان منجــر بــه
شــکلگیری و رشــد حــدود  3000شــرکت
دانشبنیــان از ســال  2010بــه بعــد شــده
اســت ،ادامــه داد :ایــن شــرکتها حــدود 9.1
میلیــارد دالر در ســال تولیــد ثــروت میکننــد.
ایجــاد و توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
در ایــن ســالها و حمایــت از بیــش از 1800
پــروژه دانشبنیــان در ایــن ســالها از
اقدامــات مهــم دیگــر اســت .معــاون علمــی و
فنــاوری رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره
بــه اینکــه افزایــش صــادرات محصــوالت بــا
فنــاوری متوســط و بــاال از  1.5میلیــارد دالر
بــه  12.1میلیــارد دالر از دیگــر دســتاوردها
بــوده اســت ،گفــت :شــکلگیری و توســعه
اکوسیســتم نــوآوری شــامل صندوقهــای
ســرمایهگذاری خطرپذیــر و شــتابدهندهها
و پارکهــا و مراکــز رشــد نقــش مهمــی در
شــکلگیری ایــن دســتاوردها داشــته اســت.

به دنبال گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد
شبنیان
دان 

او ضمــن اشــاره بــه اینکــه مــا بــه دنبــال
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 17

گــذار از اقتصــاد نفتــی بــه اقتصــاد دانشبنیان
هســتیم ،افــزود :ســهم نفــت را در اقتصــاد در
ســالهای اخیــر بهشــدت کاهــش دادهایــم و
آن را بــه حــدود 20درصــد رســاندهایم کــه در
مقایســه بــا کشــورهای صاحــب منابــع ســهم
بســیار مناســبی اســت.
ســتاری در ادامــه ســخنان خــود ،بــه موجهای
توســعه علــم و فنــاوری و نــوآوری در ایــران
اشــاره کــرد و مــوج ســوم را کــه دربرگیرنــده
تالشهــای سیاســتگذاری نــوآوری در
کشــور اســت ،بســیار
ستاری :رشد رتبه مهــم دانســت و آن را
علمی ایران از  34شــکلدهنده اکوسیســتم
به  16و رشد ورود نــوآوری کشــور و ایجــاد
به دانشگاهها از  2.4اشــتغال و تولیــد ثــروت
میلیون دانشجو به دانشبنیــان در کشــور
 4.8میلیون ،ایران بیــان کــرد.
را جزو پنج کشور معــاون علمــی و فنــاوری
اول دنیا در این رئیــس جمهــوری ادامــه
حوزه قرار میدهد .داد :بعــد از توافــق ایــران
فناوریهای و کشــورهای  1+5ایــران
نوظهور مانند نانو ،همکاریهــای علمــی و
زیستفناوری ،فنــاوری خــود را بــا دنیــا
انرژیهای گســترش داده و تــاش
تجدیدپذیر و نو ،بیشــتری بــرای جــذب
علوم شناختی و دانــش بینالمللــی در
سلولهای بنیادی قراردادهــای همــکاری
بهطور گستردهای خــود داشــته ،و بــرای
رشد کردهاند ایــن منظــور از مکانیســمی
بــه نــام پیوســت فنــاوری
اســتفاده کــرده اســت تــا
امــکان جــذب و انتشــار فنــاوری و اســتفاده
از ظرفیتهــا و توانمندیهــای داخلــی در
قراردادهــای بینالمللــی حاصــل شــود.
او بــا اشــاره بــه پیشــنهادات ارائهشــده در
ایــن گــزارش ،مفیــد بــودن آنهــا را در
فراینــد سیاســتگذاری کشــور مــورد توجــه
قــرار داد و گفــت :افزایــش هماهنگــی میــان
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بازیگــران علــم و فنــاوری و نــوآوری ،افزایــش
یکپارچگــی میــان سیاســتهای اقتصــادی و
صنعتــی و  ،STIافزایــش مشــارکت بخــش
خصوصــی در فعالیتهــای  R&Dو نوآورانــه و
بهبــود نظــام ارزیابــی سیاســتی از پیشــنهادات
مهــم اســت.

ایجاد تقاضا و حامیت از بازارسازی
محصوالت ایرانی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
توضیــح داد کــه در ســالهای اخیــر بــه
سیاســت اقتصــاد مقاومتــی ،کــه اقتصــادی
درونزا و بروننگــر اســت ،توجــه شــده
اســت ،و ســپس افــزود :برنامههایــی مهــم
بــرای حمایــت از محصــوالت ســاخت داخــل
(ســاخت ایــران) و توجــه بــه صــادرات
محصــوالت بــا برنــد ایرانــی شــده اســت.
بــرای ایــن منظــور ایجــاد تقاضــا و حمایــت از
بازارســازی بــرای محصــوالت ایرانــی و تقویــت
طــرف تقاضــا مــورد توجــه بــوده اســت.
مجموعــهای از زیرســاختها و برنامههــا
بهویــژه در مجموعــه معاونــت علمــی و فناوری
ایــران منجــر بــه توســعه اکوسیســتم نــوآوری
شــده و میتوانــد در آینــده زمینــه توســعه
فناوریهــای نوظهــور و اشــتغال دانشبنیــان
را فراهــم کنــد.
براســاس ایــن گــزارش ،در ایــن ســفر معــاون
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری اســامی
ایــران ،در بیســتمین اجــاس ســاالنه
کمیســیون علــم و فنــاوری بــرای توســعه
ســازمان ملــل شــرکت کــرد کــه در آن بــا
حضــور نماینــدگان  45کشــور عضــو ایــن
کمیســیون ،گــزارش سیاســتهای علــم،
فنــاوری و نــوآوری ایــران ارائــه و رونمایــی
شــد .ایــن گــزارش تاثیــر بســیار خوبــی در
ســطح بینالمللــی در ارائــه تصویــر مثبتــی
از دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در
حــوزه علــم و فنــاوری خواهــد داشــت.

غلطهای مصطلح را رواج ندهیم
نعیمه جاویدی

از اواخر دهه  50تا امروز جعفر ابراهیمی (شاهد) مدام درگیر ادبیات است؛
گاهی با داستان و رمان نوشتن و گاهی با شعر سرودن و گاهی هم فعالیتهای
مطبوعاتی و رادیویی .اینبار ما هم سراغ او رفتیم تا ببینیم از نظر او مهمترین
آسیبهای زبان فارسی چیست؟ كدام رسانهها یا عملكردهای غلط موجب
میشود كمكم كلمات اشتباه جایی در زبان پیدا كنند و دیگر كسی به بودن
آنها خرده نگیرد .خواه ناخواه صحبت من با جعفر ابراهیمی چندین بار منحصر
شد به حوزه كودك و نوجوان كه همه میدانند او كارنامه موفقی در این زمینه با
انتشار كتاب و فعالیت در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان دارد و خوب
میداند كه چگونه اشتباهات زبانی در این گروه سنی راه پیدا میكند و چقدر
سخت میتوان آنها را حذف و لغات جدید درست را برایشان جایگزین كرد.
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گفتوگو

در�ره راههای حفظ بز�ن فاریس
گفتوگو ب� جعفر با�اهییم (شاهد) ب
ا� امروز
از آسیبهای ر ی ج

بــه نظرتــان ریشــه مهمتریــن
آســیبهایی را كــه امــروز بــرای زبــان
فارســی وجــود دارد ،خصوصــا در گــروه
كــودك و نوجــوان ،در كجــا بایــد پیــدا
كــرد؟
یكــی از مهمتریــن بخشهایــی كــه میتوانــد
در گســترش درســت زبــان فارســی نقــش مهــم
و موثــری داشــته باشــد ،كتابهــای درســی
فارســی اســت .امــا مــن در ایــن ســالها بــا ورق
زدن كتابهــای فارســی متوجــه اشــتباههای
عجیــب و غریبــی شــدهام .مثــا معمــوال كســی
مقدمـ ه كتــاب فارســی را نمیخوانــد ،درحالیكــه
خوانــدن ایــن بخــش از كتــاب بســیار مهم اســت.
یــك بــار كــه داشــتم مقدمــه را میخوانــدم ،ســه
غلــط زبانــی در آن پیــدا كــردم .آنهــا از كلمــه
«نظــرات» اســتفاده كــرده بودند كه جمع بســتن
آن بــا «ات» اشــتباه اســت .صــورت درســت كلمه
یــا «نظریــه» اســت یــا «نظریــات» .اساســا جمــع
بســتن كلمــه بــا «ات» قواعــد خــاص خــودش را
دارد .جالــب اینكــه در كل همــان مقدمــه ،ســه
بــار كلمــه «نظــرات» را بــه كار بــرده بودنــد .گویا،
ایــن روزهــا بیــن افــراد تحصیلكــرده ،حتــی بــا
مــدرك دكتــرا ،مــد شــده اســت كــه از كلماتــی
اســتفاده كننــد كــه مــدرنشــدن آنها را نشــان
بدهــد! مثــا بعضــی از آنهــا كلماتــی مثــل
«گاهـاً» و «خواهشـاً» را فــراوان بــه كار میبرنــد.
چنیــن كاربردهــای اشــتباهی را در فیلمهــا و
ســریالهایی كــه بــرای عمــوم مــردم نشــان
داده میشــود نیــز زیــاد دیــدهام .وقتــی كلمــات
اشــتباه را در مطبوعــات و رســانههای عمومــی و
مهمتــر از همــه ،در تلویزیــون و ســینما بــه كار
میبرنــد ،كــودكان نیــز الگوبــرداری میكننــد
و همــان لغــت غلــط را یــاد میگیرنــد .البتــه،
گاهــی چنیــن كاربردهایــی طنزآمیــز اســت و بــا
هــدف آموزشــی اســتفاده میشــود ،امــا گاهــی
نیــز بــه دلیــل ناآگاهــی اســت .مثــا همانطــور
كــه گفتــم ،خیلیهــا امــروز بهطــور جــدی
از كلمــه اشــتباه «گاهــاً» اســتفاده میكننــد.
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درحالیكــه بهراحتــی بــه جــای آن میتــوان
گفــت« :گاهــی» یــا «غالبــاً» .یــا بــه جــای
كلمــه «خواهشــاً» میتــوان گفــت« :خواهــش
میكنــم».
و عجیبتــر اینكــه كمكــم برخــی از
ایــن واژههــا بــا عنــوان «غلــط مصطلــح»
پذیرفتــه میشــوند...
بلــه .بعــد از مدتــی كــه همیــن كلمات غلــط بین
مــردم رایــج میشــود و كســی هــم بــه اشــتباه
بــودن آن اعتــراض نمیكنــد ،بــه لغتنامههــا راه
مییابنــد و در توضیــح معنایــش مینویســند:
«غلــط مصطلــح» .یكــی از وظایــف مــن و
همكارانــم در حــوزه ادبیــات كــودك و نوجــوان
اســت كــه زبــان درســت و پایــه را آمــوزش دهیم
و در نوشــتههایمان از كلمــات درســت اســتفاده
كنیــم .امــا راســتش را كــه بخواهیــد ،گاهــی
وقتــی بــا چنیــن اشــتباهاتی مواجــه میشــوم،
میبینــم كــه تــاش مــا در ایــن راه بیهــوده
اســت .زیــرا ارگانهایــی كــه تاثیرگــذاری زیــادی
روی مخاطــب دارنــد ،همیــن غلطهــا را دوبــاره
رواج میدهنــد و زحمــات مــا نیــز هــدر مـیرود.
غیــر از بحــث تلویزیــون و ســینما
و مطبوعــات ،بــه نظرتــان گســترش
اســتفاده از فضــای مجــازی چقــدر بــه
سســت شــدن زبــان و اســتفاده از كلمــات
نادرســت دامــن زده اســت؟
در فضــای مجــازی نهتنهــا كلمــات غلــط زیــاد
بــه كار مــیرود ،بلكــه گاهــی كاربــران آنهــا
كلمهســازی نیــز میكننــد .مثــل :زنگیــدن .البته
شــاید ایــن مصــدر غلــط نباشــد و در آینــده در
ســطح وســیعی بــه كار رود ،ولــی گاهــی ســاخت
غلــط كلمــه توهیــن بــه زبــان فارســی اســت و
بهطــور جــدی بــه آن آســیب میرســاند.
نكتــه مهم دیگــر در فضــای مجازی ،نــوع نگارش
كلمــات اســت .كاربــران ایــن فضــا بعضــی كلمات
را جــدا یــا ســر هــم مینویســند و كمكــم
همــان صــورت نوشــتاری غلــط جــا میافتــد
و بعــد از مدتــی هویــت كلمــه تغییــر میكنــد.

مثــا صــورت نوشــتاری كلمــه «خنــدان» روحیه
و حالــت خنــده را هــم دارد .اگــر ایــن كلمــه را
جــور دیگــری بنویســیم ،بــار معنایــی آن در
ذهــن عــوض میشــود .گاهــی نیــز افــراد بــرای
نشــان دادن مــدرن شــدن كلمــات ،بیدلیــل یــا
بیــش از انــدازه بــه جدانویســی گرایــش پیــدا
میكننــد .مثــا كلمــه «كتابخانــه» را بــه شــكل
«كتابخانــه» مینویســند .در ایــن صــورت
نوشــتاری ،انــگار «كتــاب» از «خانــه» جداســت.
تمــام كســانی كــه در حــوزه زبــان و ادبیــات
فعالانــد ،حفــظ صــورت نوشــتاری كلمــه را
نیــز بایــد یكــی از وظایــف خــود بداننــد .از
دوره رضاخــان افــراد زیــادی بودنــد كــه قصــد
تغییــر كلمــات را داشــتند .مثــا كســانی كــه
میخواســتند كلمــه «خواهــد» را بــه صــورت
«خاهــد» بنویســند و «واو» آن را حــذف كننــد.
یــا مثــا كلمــه «خــوان» را كــه بــه معنــی
ســفره اســت ،بــدون «واو» بنویســند .امــا آنهــا
توجــه نكردنــد كــه در ایــن همیــن مــورد خــاص،
كلمــه «خــوان» بــا كلمــه «خــان» كــه در میــان
مغولهــا بــه كار میرفتــه ،اشــتباه میشــود.
وقتــی بــدون آگاهــی و پشــتوانه فرهنگــی صورت
مكتــوب كلمــات عــوض شــود ،خــواه ناخــواه بعد
از مدتــی كلمــات غلــط زیــادی بــه زبــان راه
پیــدا میكنــد و اهالــی زبــان نیــز از آن اســتفاده
میكننــد .غیــر از ایــن ،بحــث بهكارگیــری «ی»
بــه جــای همــزه اســت كــه امــروز فــراوان در
كتابهــای درســی آن را میبینیــم.
شــما از مخالفــان كاربــرد «ی» در
تركیبهــای اضافــی هســتید؟
نــه ،اتفاقــا ایــن كاربــرد در بعضــی مــوارد خــوب
اســت ،ولــی مهــم ایــن اســت كــه متــن نوشــتار
یكســان باشــد .از طرفــی ،گاهــی «ی» را در
تركیباتــی بــه كار میبرنــد كــه اصــا نیــاز
نیســت ،یعنــی عمــا آن را اشــتباه بــه كار
میبرنــد .مثــا بعــد از كلمــه «جلــو» ،از حــرف
«ی» اســتفاده میكننــد كــه بیمعناســت.
وقتــی چنیــن اشــتباهاتی در درازمــدت تكــرار

شــود و بیــن مــردم جــا بیفتــد ،كمكــم در زبــان
و ادبیــات فارســی تشــتت ایجــاد میشــود.
بــرای جلوگیــری از چنیــن آســیبهایی بــه
زبانشناســان كاركشــتهای نیــاز داریــم كــه
نظراتشــان را بــر اســاس قواعــد درســت زبانــی
ارائــه دهنــد ،نــه اینكــه هــر كــس مطابــق
ســلیقه شــخصی اظهــار نظــر كنــد .بعضــی از
افــراد توانایــی علمــی دارنــد و میتواننــد حتی در
ســاختارهای رایــج زبانــی تغییراتــی ایجــاد كننــد
و اتفاقــا عملكردشــان در درازمــدت آثــار مثبــت
زیــادی خواهــد داشــت .ایــن زبانشناســان
هســتند كــه بایــد مشــخص كننــد نتیجــه ایــن
تغییــرات چقــدر مثبــت و چقــدر منفــی بــوده
اســت.
بــا ایــن جزئینگــری كــه شــما حتــی
در صــورت نوشــتاری كلمــات داریــد ،بــه
نظرتــان رعایــت عالیــم ســجاوندی نیز در
حفــظ زبــان اثرگذارنــد؟
امــروز اســتفاده از عالیــم ســجاوندی كــم شــده
اســت .گرچــه مــن حتــی در پیامهــای مجــازی
خــودم ســعی میكنــم از ایــن عالیــم بــه شــكل
درســت اســتفاده كنــم و هرجــا كــه الزم اســت،
نقطــه یــا ویرگــول و ...را بــه كار ببــرم .ولــی مردم
بــه حــذف نقطــه و ویرگــول و ماننــد آن عــادت
كردهانــد ،تــا حــدی كــه انــگار ایــن عالیــم در
نوشتههایشــان كامــا حــذف شــده اســت .البتــه
نشــانههای ایــن عــادت را بهخوبــی در فضــای
مجــازی میبینیــم .یــك نگرانــی ایــن اســت كــه
مبــادا آنقــدر ایــن كار رواج پیــدا كنــد كــه بعد از
مدتــی كال چنیــن عالیمــی در نوشــتههای مردم
حــذف شــود.
مثــال دیگــری هــم برایتــان میگویــم .مــن
از كودكــی عــادت داشــتم كتابهایــی را كــه
پاراگــراف نداشــت ،بعــد از چنــد صفحــه كنــار
بگــذارم .زیــرا متــن بــدون پاراگــراف خیلــی
خســتهام میكــرد و نمیتوانســتم بــا عالقــه
بــه خواندنــش ادامــه دهــم .حتــی در چنیــن
كتابهایــی بعضــی از صفحــات را نخوانــده ورق
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م ـیزدم و رد میكــردم .پاراگــراف مجالــی بــرای
اســتراحت چشــم اســت و نشــان میدهــد كــه
نویســنده ســراغ بیــان حــرف جدیــدی رفتــه
اســت .ولــی امــروز حتــی در پاراگرافبنــدی نیــز
افــراد دقــت نمیكننــد.
ایــن نكتههــا در حفــظ زبــان اهمیــت زیــادی
دارد ،ولــی مــا سرســری و بــدون توجــه كافــی ،از
كنــار آن رد میشــویم ،و مــن نگرانــم كــه مبــادا
همیــن مــوارد بــه عادتــی غلــط بــرای مــا تبدیــل
شــود .اگــر در گذشــته كســی از كلمــه «گاهــا»
اســتفاده میكــرد ،بــه او میگفتنــد :بیســواد،
ولــی امــروز افــراد بــرای ادای روشــنفكری و
كالس گذاشــتن هــم كــه شــده ،بهراحتــی از این
كلمــه اســتفاده میكننــد و كســی هــم چیــزی
بــه آنهــا نمیگویــد .همیــن بیتفاوتیهــا
نگرانكننــده اســت.
غیــر از نــگاه كالنــی كــه میشــود بــه
مســئله داشــت و زبانشناســان بایــد
بــرای آن برنامهریــزی كننــد و ،...اگــر
كســی خــودش بخواهــد منبعــی بــرای
شــناخت كلمــات درســت داشــته باشــد،
بــه نظرتــان چــه كاری بایــد انجــام دهــد؟
راهكارهــا متفاوت اســت و پیشــنهاد من اســتفاده
از كتــاب «غلــط ننویســیم» مرحــوم ابوالحســن
نجفــی اســت كــه در مركــز نشــر دانشــگاهی
منتشــر شــده و یكــی از بهتریــن كتابهایــی
اســت كــه تاكنــون ایــن مركــز بــه چــاپ رســانده
اســت .خــوب اســت كــه همــه ایــن كتــاب را
بخواننــد و مطالــب آن را بــه كار گیرند .اگــر افراد،
هــم ایــن كتــاب را بخواننــد و هــم كتابهــای
مربــوط بــه زبانشناســی را مطالعــه كننــد ،تــا
حــدی آموزشهــا و نــكات الزم در ایــن حــوزه
را میآموزنــد .كتابهــای درســی بایــد از یــك
منبــع و قانــون مشــخص پیــروی كننــد و همگی
بایــد حــد وســط را در نظــر بگیرنــد؛ یعنــی نــه
زیــادهروی كننــد و نــه اهمــال .امــا امــروز چنیــن
شــرایطی حتــی بــر كتابهــای درســی حاكــم
نیســت .و همیــن امــر موجــب میشــود كــه
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دانشآمــوزان در یادگیــری زبــان درســت گیــج
شــوند .وجــود ســلیقههای متفــاوت و یكســان
نكــردن قواعــد زبانــی و نگارشــی در درازمــدت بر
زبــان فارســی آثــار بــدی میگــذارد و بــرای رفــع
آن بایــد چنــد برابــر زحمــت كشــید.
بــه نظرتــان صرفــا بــا خوانــدن ایــن
كتــاب ،یــا حتــی عملــی كــردن قواعــدی
كــه فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی
بــرای حفــظ زبــان در نظــر میگیــرد،
میتــوان بــه نتیجــه دلخــواه رســید؟
گرچــه خوانــدن ایــن آثــار اهمیــت زیــادی
دارد ،ولــی همیــن مراجــع نیــز بایــد بداننــد
كــه همیشــه انتخابكننــده نهایــی و اصلــی
در حــوزه زبــان ،جامعــه و مــردم هســتند .مثــا
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،صرفا كلماتی
را پیشــنهاد میدهــد و بعــد از مدتــی مــردم یــا
آن را میپذیرنــد یــا نــه .مثــا ،مــردم نپذیرفتند
كــه در گفتــار روزمــره و عــادی خودشــان
بــه جــای هلیكوپتــر بگوینــد «چرخبــال».
ولــی بعضــی دیگــر از لغــات تصویبشــده
فرهنگســتان را پذیرفتنــد .بگذاریــد خاطــرهای
از جانشــینی كلمــات برایتــان تعریــف كنــم.
در گذشــتههای دور ،تــرك زبانهــا بــه
بیمارســتان میگفتنــد «خســتهخانه» .وقتــی
در ســال  68بــه تاجیكســتان رفتــم ،دیــدم كــه
آنهــا هــم از كلمــه «خســتهخانه» اســتفاده
میكننــد .اتفاقــا اهالــی آنجــا از مــن دربــاره
زبــان فارســی رایــج در ایــران ســواالت مختلفــی
میپرســیدند كــه چــرا شــما ایرانیهــا از
كلمــه «قهوهخانــه» اســتفاده میكنیــد،
درحالیكــه در آن مــكان اصــا خبــری از
قهــوه نیســت و صرفــا بــا چــای از مشــتریان
پذیرایــی میكنیــد؟ آنهــا نمیدانســتند كــه
قهوهخانــه مــا ایرانیهــا بازمانــده دوران قاجــار
اســت و حتــی همچنــان كموبیــش میتــوان
بــار فرهنگــی دوران قاجــار را نیــز در آن پیــدا
كــرد .پــس بــه كار بــردن اصطــاح قهوهخانــه
غلــط نیســت ،حتــی اگــر هیــچ قهــوهای در

آنجــا بــه مشــتری داده نشــود .البتــه ،بمانــد
كــه در تاجیكســتان ،مكانهایــی وجــود داشــت
بــا نــام «چایخانــه» كــه در آن بــه مشــتریان
چــای میدادنــد .جاافتــادن كلمــات و تغییــر
معنــای آنهــا بیــش از همــه بــه خواســت و
پذیــرش عمــوم مــردم بســتگی دارد.
در مجمــوع ،امــروز وضعیــت زبــان را
از لحــاظ واژگان جدیــدی كــه پیشــنهاد
میشــود و میــزان پذیــرش مــردم،
چطــور ارزیابــی میكنیــد؟
زبــان در ایــن ســالها پیشــرفت زیــادی كــرده
اســت .ایــن نكتــه را حتــی از تغییراتــی كــه در
اســم وزارتخانههــا وجــود دارد ،میتــوان دیــد.
زمانــی مــا از كلماتــی مثــل «حفظالصحــه»
و «نظیمــه» و ...اســتفاده میكردیــم و
كســانی كــه ایــن لغــات را بــه كار میبردنــد،
گمــان میكردنــد كــه كار مهمــی انجــام
میدهنــد ،ولــی واقعیــت ایــن بــوده كــه مــردم
«حفظالصحــه» را نمیفهمیدنــد .ایــن لغــات
صرفــا بــرای قشــر باســواد جامعــه فهمیدنــی

بــود .امــا امــروز بــه جــای «حفظالصحــه» از
عبــارت وزارت بهداشــت اســتفاده میكنیــم كــه
همــه مــردم در هــر ســطحی كــه باشــند ،معنای
آن را متوجــه میشــوند و بهراحتــی از آن
اســتفاده میكننــد .پــس مــردم نقــش مهمــی
در مانــدگاری كلمــات دارنــد .همیــن اســت كــه
برخــی از پیشــنهادات فرهنگســتان زبــان و ادب
فارســی بــه نتیجــه نمیرســد.
البتــه ،بــه نظــرم نویســندگان نیــز در ایــن
مســیر نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد ،خصوصــا
آن دســته از نویســندگانی كــه بــرای رادیــو و
تلویزیــون مینویســند و بــه نوعــی در رایج شــدن
و حتــی فراموشــی بعضــی كلمــات اثرگذارنــد.
آنهــا بایــد دقــت كننــد بــرای پیشــرفت زبــان و
حــذف اشــتباهات رایــج امــروزی در آن ،از كلمات
و عبــارات شســتهرفتهای اســتفاده كننــد كــه
مخاطــب پــس نــزد .در هــر صــورت بایــد ایــن
تــاش همگانــی باشــد و تــا حــد ممكــن از دامن
زدن بــه اشــتباهات و رواج بیشــتر غلطهــای
مصطلــح جلوگیــری كــرد .
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مهندس نخبه ،یا راهی خواهد ساخت
یا راهی خواهد یافت
مستانه تابش
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دکتر علیاکبر رمضانیانپور در سال  54از
دانشگاه فنی تهران فارغالتحصیل شد و برای
تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه لیدز
انگلستان رفت تا روی خاکهای مختلف
تحقیق کند ،اما در همان زمان جرقه یک
ایده جدید در ذهن او زده شد؛ جرقهای
که فعالیت او را در سالهای بعد به سمت
تکنولوژی بتن ،دوام بتن ،ترمیم سازههای
بتنی ،ارزیابی سازههای بتنی ،سیستمهای
نگهداری سازههای بتنی ،بتنهای خاص،
بتنهای سدسازی ،کاربرد مواد در بتن،
بتنهای توانمند و فوق توانمند و ...سوق داد.
تا امروز  94کتاب و  518مقاله کنفرانسی و
ژورنالی از این استاد برجسته ایرانی منتشر
و  21اختراع به نام او ثبت شده است .در
ادامه خالصهای از گفتوگوی ما را با این
برنده جایزه عالمه طباطبایی میخوانید.
آقــای دکتــر! شــما یــک مهنــدس نخبه
را چطــور تعریــف میکنیــد؟
همانطــور کــه از ایــن کلمــه برمیآیــد ،مهنــدس
کســی اســت کــه یــا راهــی خواهــد ســاخت یــا
راهــی پیــدا خواهــد کــرد .یعنــی اگــر مشــکل یــا
مســئلهای وجــود داشــته باشــد ،یــک مهنــدس
بــه ایــن مشــکل یــا مســئله فکــر میکنــد و
بــا آموزشهــای مهندســی کــه دیــده ،آن را
حــل میکنــد .یــا دســت بــه عمــل میزنــد و
طرحــی را پیــاده میکنــد و اثــری از خــودش بــه
جــا میگــذارد .بهخصــوص 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 خدمتدهــی به
جامعــه و مــردم باشــد؛ در وهلــه اول مــردم جامعه
خودمــان و بعــد هــم مــردم جهــان .بنابرایــن مــن
معتقــدم کــه فقــط خوانــدن درسهای مهندســی
کافــی نیســت .یک نخبه مهندســی کســی اســت
کــه بتوانــد از ایــن آموختههــا کــه عمدتــا هــم
فــن و تکنیــک و تکنولــوژی اســت ،اســتفاده کند

و آنهــا را پیادهســازی کنــد .حــاال ایــن اتفــاق
میتوانــد بــا قــرار گرفتــن او در کنــار مهندســان
باســابقه و پرتجربــه بیفتــد یــا اینکــه خــودش
بتوانــد کاری هــر چنــد کوچــک در حــد یــک
پــروژه آزمایشــگاهی انجــام دهــد و یک ســازندگی
کوچــک از خــودش بــه جــای بگــذارد .یــا وقتــی
مســئلهای در جامعــه وجــود دارد ،مثال یــک پروژه
عمرانــی کــه حتــی خیلــی هــم بــزرگ نیســت و
مثــا در اشــل یک دانشــجوی کارشناســی ارشــد
قــرار میگیــرد ،امــا ایــن فــرد بتوانــد فکــر کنــد و
ایــن مشــکل را تــا حــدی حــل کنــد یــا در پیــاده
کــردن چنیــن طرحــی مشــارکت داشــته باشــد.
حــاال شــاید در رشــتههای دیگــر مثــل علــوم
پایــه ،خیلــی نیــازی بــه پیادهســازی نداشــته
باشــیم و فقــط مباحــث تئوریــک و نظریهپــردازی
مهــم باشــد .ولــی در رشــتههای مهندســی
بهویــژه رشــته عمــران ،بــا ایــن همــه نیــازی
کــه جامعــه بــه ساختوســاز از هــر نظــر دارد،
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 نمیکنــم
بتوانیــم او را نخبــه بنامیــم .حــاال هر تعــداد مقاله
علمــی هــم کــه میخواهــد داشــته باشــد.
دانشــگاههای مــا امــروز ظرفیــت تربیــت
چنیــن نیرویــی را دارند؟
مــن احســاس میکنــم کمــی بــه ایــن
سمتوســو رفتیــم ،ولــی قطعــا وضعیــت مطلوب
نیســت و هنــوز بــا شــرایط ایــدهآل فاصلــه
داریــم .خــود مــا هــم کــه تحصیــل میکردیــم،
یکســری دروســی را در ســطح دانشــگاه
میآموختیــم کــه خیلــی هــم فکــر نمیکردیــم
بایــد در آینــده ایــن درسهــا را در یــک کارگاه
یــا در یــک پــروژه مشــاورهای یــا در بحثهــای
طراحــی و ...پیــاده کنیــم .بنابرایــن درسهــا کمی
پیشــرفتهتر از دوران دبیرســتان فــرا گرفتــه
میشــد ،ولــی آن مایــهای کــه بایــد اســتادان
میگذاشــتند بــرای اینکــه مــا را کمــی از درس
تئوریــک بــه ســمت پیــاده کــردن ایــن درسها و
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 25

تکنولوژیهــا ببرنــد ،وجــود نداشــت .ایــن مســئله
مربــوط بــه امــروز نیســت و از قدیــم هــم ایــن
مشــکل وجــود داشــت .حتــی االن کمــی شــرایط
بهتــر شــده اســت ،ولــی احســاس میکنــم هنــوز
بــا آن نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم.
بــرای ترتیــب چنیــن نیرویــی قطعــا
الزم اســت کــه اســتادان مــا هــم در ایــن
زمینــه صاحبنظــر باشــند.
بلــه ،اســتادانی میتواننــد ایــن روشهــا را تدریس
کننــد کــه خودشــان دســتی بــر آتــش داشــته
باشــند .درحقیقــت در پروژههــای کشــور دخیــل
بــوده باشــند ،حــاال از ساختمانســازی گرفتــه
تــا سدســازی و راهســازی و احــداث اســکلهها و
بنــادر و ســیلوها و پلهــا و ...چــون بههرحــال
ایــن رشــته خیلــی گســترده اســت .اســتادی کــه
میخواهــد چنیــن آموزشــی بــه دانشــجو بدهــد،
خــودش بایــد ایــن پروژههــا را از نزدیــک لمــس
کــرده و مســائلی را حــل کــرده باشــد .اگــر ایــن
اتفــاق افتــاده باشــد و اســتاد مــا خــودش دســتی
بــر آتــش پروژههــای عمرانــی داشــته باشــد،
آن وقــت اگــر ســر کالس مطلبــی را تدریــس
میکنــد ،میتوانــد از همــان پــروژهای کــه
خــودش کار کــرده ،مثــال بزنــد تــا دانشــجو بــه
صــورت عینــی ببینــد کــه ایــن درســی کــه امروز
یــاد میگیــرد ،در چنیــن مشــکالتی بــه دردش
میخــورد و اگــر خــود ایــن دانشــجو فــردا در
صنعــت بــا ایــن مشــکل مواجــه شــد ،میتوانــد
بــه ایــن ترتیــب راهحــل مشــکلش را پیــدا کنــد.
مــن احســاس میکنــم اســاتید مــا بایــد هــر چــه
بیشــتر علــم را در خدمــت تکنولــوژی و کاربــرد
بگذارنــد و علــم را در صنعــت پیــاده کننــد ،نــه
فقــط در دانشــگاه نشســته باشــند و خبــری از
پروژههــا و مســائل و مشــکالت صنعــت نداشــته
باشــند .مــا گاهــی ایــن شــوخی را میکردیــم
کــه فــان اســتاد بــه دانشــجویان عمــران درس
راهآهــن را میدهــد ،امــا خــودش تــا بــه حــال
ریــل را ندیــده اســت! چنیــن اتفاقــی باعــث
ضعــف اســت .اســتادی کــه درس سدســازی
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را بــه دانشــجوی مهندســی عمــران میدهــد،
اگــر ندانــد کــه ســد چگونــه ســاخته میشــود،
نمیتوانــد دانشــش را بهدرســتی منتقــل کنــد،
بلکــه فقــط از روی کتــاب یکســری مباحــث
تئوریــک را بــه دانشــجو آمــوزش میدهــد و
تمــام .مــن فکــر میکنــم وظیفــه مــا بهعنــوان
اســتاد دانشــگاه خیلــی ســنگین اســت .در وهلــه
اول خــود مــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم و
دنبــال حــل مســائلی باشــیم کــه در کشــورمان
وجــود دارد و بعــد ایــن تجربههــا را ســر کالس
بــه دانشــجویانمان منتقــل کنیــم تا فکر دانشــجو
بــاز شــود و وقتــی فارغالتحصیــل شــده و وارد
فضــای کار در ایــن رشــته شــد و بــا ایــن مســائل
درگیــری پیــدا کــرد ،قــدرت فکــر کــردن و حــل
کــردن آنهــا را داشــته باشــد .ایــن اتفــاق در
کشــورهای خارجــی مثــا در آلمــان واقعــا افتــاده
اســت و تمــام درسهایی کــه در دوران تحصیالت
دانشــگاهی داده میشــود ،بیشــتر کارهــای
عملــی و کاربــردی اســت و جنبــه ســاندویچی
دارد .بنابرایــن مهندســی کــه از دانشــگاه بیــرون
میآیــد ،واقعــا بــه کارش مســلط اســت .حــاال
چــه بخواهــد در بخــش مشــاوره کار کنــد ،چــه
بخــش پیمــانکاری ،میتوانــد بر اســاس نــوآوری
و خالقیــت پیــش بــرود .امــا اگــر شــما یکســری
درسهــای تئوریــک را در چهــار ســال دانشــگاه
یــاد بگیــری ولــی بــا کار بیگانه باشــی ،وقتــی وارد
صنعــت شــوی ،در آن دریــا غــرق میشــوی و
خیلــی نمیتوانــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــی.
خیلــی از اســاتید و دانشــجویان هــم
ایــن روزهــا تنهــا بــه فکــر مقالهنویســی
هســتند .درواقــع بــه نظــر میرســد کــه
مــا ایــن روزهــا بــه جــای اینکــه روی
کیفیــت ایــن مقالههــا و کاربردشــان
تمرکــز کنیــم ،دنبــال بــاال بــردن تعــداد
مقالههــا هســتیم.
از همــان  20،30ســال پیــش کــه ایــن افــکار
مطــرح شــد ،خیلــی موافــق ایــن رویکــرد

نبــودم .مــا در آن زمــان در جایــی بودیــم کــه
حتــی کارهایمــان در ســطح کشــور هــم نمــودی
نداشــت و در ســطح بینالمللــی هــم کــه اص ـ ً
ا
دیــده نمیشــد .بنابرایــن بــد نبــود کــه قــدرت
نــگارش داشــته باشــیم و نتایــج کارهایمــان
را بــه فــرم کتــاب و مقالــه منتشــر کنیــم یــا
در کنفرانسهــای بینالمللــی و ملــی نتایــج
کارمــان را مطــرح کنیــم .ولــی متاســفانه خیلــی
بابــت مقالــه بهــا دادیــم و فقــط رفتیــم بــه
ســمت تولیــد مقالــه و  ISIو  ...و اســمش را هــم
تولیــد علــم گذاشــتیم .امــا بــه نظــرم ایــن رونــد
خیلــی هــم تولیــد علــم محســوب نمیشــود،
چــون علــم وجــود دارد و مــا میرویــم و بخشــی
از آن را میشــکافیم و آن را بــه صــورت مقالــه
درمیآوریــم .و البتــه جــای تاســف دارد کــه
کمتــر ســراغ کاربــرد ایــن مقــاالت رفتیــم .در
همــان زمــان هــم مــا میدیدیــم کشــورهایی کــه
خیلی پیشــرفت کردنــد ،از جملــه آمریــکا ،کانادا،
آلمــان و ...خیلــی دنبــال مقالــه و  ISIنیســتند .در
ایــن کشــورها مــا میبینیــم کــه مشــکلی در
صنعــت مطــرح میشــود و بعــد ایــن مســئله
را بیــن دانشــگاهها و دانشــجویان دوره دکتــری
تقســیم میکننــد و دانشــجویان موظــف هســتند
کــه فقــط روی آن کار کننــد و بابــت ایــن کار پول
هــم میگیرنــد .مســئله حــل میشــود و قطعــا
مقالــهای هــم از دل ایــن پــروژه درمیآیــد .امــا
هــدف ایــن نیســت کــه حتمــا ایــن کار انجــام
شــود تــا بــر اســاس آن مقال ـهای نوشــته شــود.
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
و راحتــی زندگــی مــردم مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .درواقــع در کشــورهای پیشــرفته
بــه ایــن بخــش از کار بهــا داده میشــود،
بــه اینکــه شــما علــم را بیــرون بــرده و آن را
کاربــردی کــرده باشــید .اگرچــه وقتــی کــه کار
جدیــدی انجــام میشــود ،بههرحــال از دل آن

مقالــه هــم بیــرون میآیــد .ولــی مــا متاســفانه
همــه هدفمــان را روی مقالــه و  ISIو مهمتــر از
ایــن ،روی کمیــت مقالههــا گذاشــتیم و گفتیــم
هــر کــس کــه اینقــدر مقالــه منتشــر کــرد ،ایــن
مقــدار پــول بگیــرد ،ارتقــا پیــدا کنــد! متاســفانه
پــول زیــادی بــه ایــن ترتیــب از بیــن رفــت و
حیــف شــد .امــا بــه ایــن فکــر نکردیــم کــه فردی
کــه وارد ایــن عرصههــا شــود ،بایــد توانای ـیاش
را داشــته باشــد و کار را ببــرد و درســت انجــام
دهــد .قطعــا اگــر شــرایط اینگونــه باشــد ،از کنار
همیــن کار مقالــه یــا مقالههایــی بیــرون میآیــد.
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
بــه همیــن مقالــه نوشــتن شــد .یعنــی دیدیــم
کــه فــرد خیلــی آشــنا بــه مســائل جنبــی رشــته
خــودش نیســت ،ولــی در یــک جهــت کوتاهــی
متمرکــز شــده و فقــط مقالــه تولیــد میکنــد.
حــاال شــاید ایــن فــرد  7یــا  10یــا  15مقالــه
هــم بنویســد ،ولــی درنهایــت میبینیــم کــه
حتــی یــک نمونــه از ایــن مقالههــا هــم نمــود
کوچکــی در بیــرون پیــدا نمیکننــد .درحالیکــه
ایــن توانایــی در جوانــان مــا بــا ایــن هــوش و
اســتعدادی کــه دارنــد ،هســت کــه بتواننــد در
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 بزرگتــری هــم
هســت ،بایــد جهــت کاربــردی کــردن کارهــای
علمــی قــدم بردارنــد تــا یــک مســئله یــا مشــکل
را حــل کننــد .همــه جــای دنیــا هــم همیــن
اســت .مــن حتــی دیــدم کــه دانشــجویی در
مقطــع دکتــرا از بهتریــن دانشــگاههای دنیــا
فارغالتحصیــل میشــود و مقالــه هــم نــدارد ،امــا
هیــچ ایــرادی هــم بــه او نمیگیرنــد و برایــش
ارزش هــم قائــل هســتند و کار خــوب بــا حقــوق
خــوب هــم بــه او پیشــنهاد میکننــد .مــن از
ابتــدا هــم مخالــف رونــد فعلــی بــودم .البتــه مــا
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چون در دانشــگاه هســتیم و دانشــجوی دکتری و
کارشناســی ارشــد داریــم و آنهــا بههرحــال بایــد
بــرای فارغالتحصیلیشــان مقالـهای هــم منتشــر
کننــد ،بایــد ایــن کار را بکنیــم .ولی فقــط فکرمان
ایــن نباشــد کــه فــان دانشــجو را بگیریــم ،چــون
از کاری کــه انجــام میدهــد ،میتوانیــم چنــد تــا
مقالــه بیــرون بیاوریــم! مــا اگــر بــه جــای اینکــه
دنبــال ایــن باشــیم کــه آیــا ایــن کار میتوانــد
مشــکلی را از مشــکالت صنعــت کشــور حــل
کنــد ،فقــط بــه تعــداد مقالههایــی کــه ممکــن
اســت از یــک پــروژه بیــرون بیایــد فکــر کنیــم،
بیراهــه رفتهایــم.
سالهاســت کــه همــه از ارتبــاط میــان
دانشــگاه و صنعــت صحبــت میکننــد و
هــر دو طــرف میگوینــد کــه ایــن ارتبــاط
الزم اســت و از آن اســتقبال میکننــد،
ولــی از آن طــرف میبینیــم کــه چنیــن
ارتباطــی هیچوقــت بهدرســتی شــکل
نمیگیــرد .بــه نظــر شــما اشــکال کار
در کجاســت؟ حلقــه گمشــده ارتبــاط
صنعــت و دانشــگاه چیســت؟
در ایــن زمینــه هــم دانشــگاه ضعــف دارد و هــم
صنعــت .در مــورد دانشــگاه ،خــب همانطــور کــه
اشــاره کــردم ،بعضیهــا فقــط روی همیــن بحــث
مقــاالت و  ISIمتمرکــز شــدهاند .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 میتوانیــم
در دانشــگاه کار پژوهشــی هــم انجــام دهیــم.
ولــی ایــن پروژههــای پژوهشــی خیلــی هدفمنــد
نبــود و در راســتای حــل مشــکل صنعــت نبــود.
حــاال امــروز بــه جایــی رســیدیم کــه میگوینــد
دانشــگاه بایــد کارآفریــن باشــد و خالقیــت ایجــاد
کنــد و دانشــجو کــه بیــرون مـیرود ،بایــد بتوانــد
کاری را ایجــاد کنــد .ولــی مــن احســاس میکنــم
کــه هنــوز هــم دانشــگاههای مــا آموزشمحــور
هســتند .یعنــی بــاالی  90درصــد دانشــگاههای
مــا ،فقــط یــک دبیرســتان عالــی هســتند و در
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ایــن دانشــگاهها مطالــب کمــی پیشــرفتهتر بــه
دانشــجو تعلیــم میشــود .خیلــی از اســتادان
هــم مثــل بنــده هســتند کــه فقــط در دانشــگاه
حضــور دارنــد و خیلــی بــا صنعــت ارتبــاط ندارند
و نمیداننــد کــه در آن طــرف چــه میگــذرد
و چــه تکنولوژیهــا و مــوادی بــه کار مــیرود
و تولیــد میشــود ،یــا بــا خودشــان فکــر
نمیکننــد کــه آیــا میشــود در زمینــه مــواد و
تکنولوژیهــای جدیــد نوآوریهایــی بــه وجــود
آورد یــا نــه .پــس ایــن ضعــف دانشــگاههای مــا
و دانشــگاهیانمان اســت ،امــا هســتند اســاتیدی
در دانشــگاه کــه دســتی بــر آتــش صنعــت دارنــد
و حتــی خودشــان ممکــن اســت ســازمانی یــا
شــرکتی را تاســیس کــرده باشــند و ســازندگی
ایجــاد کــرده باشــند و دانشجویانشــان را هــم
بــه ایــن ســمت میبرنــد .درســت مثــل حالتــی
کــه در دانشــگاههای آلمــان وجــود دارد و اســتاد
اجــازه دارد کــه در کنــار تدریــس ،شــرکتی هــم
در زمینــه کاری خــودش تاســیس کنــد .البتــه
ایــن مســئله در آلمــان انحصــاری اســت و شــاید
در کشــورهای دیگــر ،در ایــن حــد دیــده نشــود.
ولــی بــه نظــر میآیــد ایــن اجــازه بایــد بــه
اســتاد داده شــود تــا بتوانــد بــا صنعــت مخلــوط
شــود و بــرود و مشــکالت را ببینــد و درک کنــد
و ایــن مشــکالت را بهعنــوان ســوژه بــه دانشــگاه
بیــاورد .پــس ایــن ضعــف را مــا کــه دانشــگاهی
هســتیم ،بایــد در خودمــان جس ـتوجو کنیــم و
بــه هــر شــکلی کــه شــده ،بــه ایــن ســمت برویم
کــه بــه صنعــت نزدیــک شــویم .اگرچــه بعضــی
از اســاتید هــم میگوینــد کــه اصــا صنعــت،
اهالــی دانشــگاه را تحویــل نمیگیــرد و صنعتمان
محــدود بــه مونتــاژ اســت و همــه میخواهنــد
فقــط بــه واردات بپردازنــد و ...بههرحــال مباحــث
اینچنینــی هــم مطــرح میشــود و ممکــن
اســت بخشهــای زیــادی از آن هــم درســت
باشــد ،امــا اینکــه مــن بنشــینم و بگویــم
چــون آن طــرف ســراغ مــن نمیآیــد ،مــن
هــم نبایــد بــروم ،درســت نیســت .اگــر صنعــت

ســراغ مــن نمیآیــد ،مــن بایــد بــه ســمت
مــن اســتاد بایــد مشــکالت را
صنعــت بــرومِ .
بشناســم و بــا خــودم فکــر کنــم کــه این مشــکل
یــک مســئله ملــی اســت و دارد وقــت مــردم
جامعــه را میگیــرد و ...پــس مــن بایــد بــروم و
مشــارکت داشــته باشــم .از طــرف دیگــر صنعــت
مــا تــا حــدی صنعــت مونتــاژی بــوده کــه همــه
عالقهمنــد بــه وارد کــردن بودنــد و فکــر نکردنــد
کــه چطــور میشــود بــا اســتفاده از دانشــگاهیان
خــاق مشــکل را مدیریــت کــرد .بنابرایــن
کســانی هــم کــه در صنعــت فعــال هســتند ،بــا
همــان تفکــرات قدیمیشــان جلــو میرونــد
کــه فعــا تکنولــوژی را وارد کنیــم تــا بعــد چــه
پیــش میآیــد .متاســفانه بــه ایــن مســئله هــم
توجــه نکردیــم کــه مثــل چینیهــا مــا هــم
میتوانیــم ایــن تکنولــوژی را از خــارج بگیریــم
و در کنــارش آمــوزش بــرای دانشــجویانمان
بگذاریــم و تربیتشــان بکنیــم تــا ســه چهار ســال
بعــد بتواننــد بههرحــال این تکنولــوژی را بســازند.
متاســفانه چنیــن روحیــهای در صنعتگــران
مــا وجــود نــدارد .شــاید هــم علتــش ایــن اســت
کــه گاهــی پروژههایــی بــه دانشــگاه داده شــده،
امــا بعــد از گذشــت چنــد ســال دانشــگاه جــواب
مناســبی برایــش پیــدا نکــرده ،راهحــل مناســبی
ارائــه نــداده و درنتیجــه صنعتگــر ناامیــد شــده
اســت .هنــوز هــم احســاس میکنــم کــه ارتبــاط
بیــن دانشــگاه و صنعــت فقــط یــک اتــاق اســت
کــه اینجــا در دانشــگاه و آن طــرف در صنعــت
وجــود دارد ،ولــی آن چیــزی کــه مــا در خــارج
میبینیــم ،ایــن اســت کــه بهخصــوص در مقطــع
تحصیــات عالــی ،دیگــر ارتبــاط میــان صنعــت و
دانشــگاه معنــی نــدارد .بلکه صنعــت در دانشــگاه
اســت و دانشــگاه در صنعــت اســت .مــن خــارج
از ایــران شــاهد اجــرای پروژههایــی بــودم کــه
حتــی بعضیهایشــان توســط دانشــجوهای
ایرانــی انجــام شــده اســت .در ایــن پروژههــا مثــا
دانشــجو بــه یــک کارخانــه ســیمان مــیرود و
متریــال جدیــدی را تولیــد میکنــد و صنعتگــر

بــه ایــن دانشــجوی دکتــری اعتمــاد میکنــد و
اســتادش در دانشــگاه هــم در کنارش حضــور دارد
و حمایتــش میکنــد .نتیجــه چنیــن پــروژهای
اصطالحــا بــرد  -بــرد  -بــرد اســت .صنعتگــر
بــرد میکنــد ،چــون محصــول جدیــدی تولیــد
میشــود .شــاید خیلــی از مســائل محیط زیســتی
و انــرژی در کنــار ایــن تولیــد حــل شــود .اســتاد
بــرد میکنــد ،چــون مبلــغ قابــل مالحظـهای بــه
او تعلــق میگیــرد کــه بــه دانشــجو بدهــد و ابــزار
و تجهیــزات جدیــد بخــرد و ایــن مســیر را ادامــه
دهــد و از ایــن طریــق دانشــگاه هــم بههرحــال
ارتقــا پیــدا میکنــد و متحــول میشــود .از
طــرف دیگــر کشــور بــرد میکنــد ،چــون
اســتاندارد جدیــدی تعریــف و محصــول جدیــدی
تولیــد میشــود کــه حتــی میتــوان آن را صــادر
کــرد .مــن واقعــا در خــارج از ایــران جدایــی میــان
صنعــت و دانشــگاه نمیبینــم ،امــا مســئله مهمی
کــه آنجــا وجــود دارد ،ایــن اســت کــه صاحبــان
صنعــت کســانی هســتند کــه مشکالتشــان را
میشناســند و بــاور دارنــد کــه میتواننــد توســط
دانشــگاهیها آن را حــل کننــد .درنتیجــه ایــن
ارتبــاط خیلــی نزدیــک را برقــرار میکننــد .البتــه
در حــال حاضــر توجــه بیشــتری بــه شــرکتهای
دانشبنیــان در کشــور میشــود و ایــن شــرکتها
بــه مــرور قــادر خواهنــد بود مشــکالت صنعــت را
حــل کننــد .امــا باید کمکشــان کنیــم ،چــون اول
کارشــان اســت .البتــه منظــورم از کمــک ایــن
نیســت کــه پولــی بــه ایــن شــرکتها داده شــود،
بلکــه بایــد آنهــا را بــه صنعــت نزدیــک کنیــم.
مســئله مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در خــارج از
ایــران وقتــی صنعتگــر مشــکل و مســئلهاش را
بــه دانشــگاه مــیآورد و گروههایــی از یــک یــا
چنــد دانشــگاه شــروع بــه کار روی ایــن پــروژه
میکننــد ،افــرادی هــم بهعنــوان ناظــر انتخــاب
میشــوند کــه کامــا مســلط بــه موضوع هســتند
و رصــد میکننــد کــه چــه کاری در حــال انجــام
اســت و هــر جــا مشــکلی وجــود داشــته باشــد ،به
دانشــجو کمــک میکننــد تــا وســط کار نمانــد.
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امــا در ایــران ممکــن اســت صنعــت پــروژهای
را بــه دانشــگاه بدهــد ،ولــی خیلــی پیگیــری
نمیکنــد یــا کارشناســی را نــدارد کــه مســائل را
بــه صــورت دقیــق کنتــرل کننــد و ایــن مشــکل
باعــث میشــود خیلــی از ایــن پروژههــا بــه
شکســت بینجامــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در انگلســتان
دوره دکتــری را بــه پایــان رســاندید و
در دانشــگاه اوتــاوا و تورنتــو تدریــس
کردیــد ،مهمتریــن تفاوتهــای میــان
دانشــگاههای مــا و دانشــگاههای
خارجــی را در چــه میدانیــد؟ بــه نظرتــان
چــه عاملــی باعــث میشــود دانشــجویان،
بهخصــوص در رشــتههای فنــی ،مشــتاق
تحصیــل در خــارج از کشــور باشــند؟
بنــده در مقطــع لیســانس در دانشــگاه اوتــاوا
و بعــد از آن در دانشــگاه تورنتــو تدریــس
میکــردم و وقتــی شــرایط دانشــگاه و دانشــجوها
را بــا دانشــگاههای مهندســی خــوب خودمــان
مقایســه میکنــم ،میبینــم کــه هیــچ چیــزی
کمتــر از آنهــا نداریــم و حتــی در آمــوزش در
دوره لیســانس بهتــر از خیلــی از دانشــگاههای
خارجــی هســتیم .مصداقــش هــم ایــن
اســت کــه خیلــی از دانشــجوهای مــا ،حتــی
دانشــجوهای متوســطمان ،بهراحتــی میتواننــد
از دانشــگاههای خارجــی پذیــرش بگیرنــد .امــا
ایــن در ســطح لیســانس اســت .البتــه تعــداد
دانشــجوهایی هــم کــه داریــم تربیــت میکنیــم،
خیلــی زیــاد اســت و در ایــن زمینــه خیلــی
بیبرنامــه هســتیم و واقعــا نمیدانیــم چقــدر
نیــاز داریــم .مــا در فرهنگســتان ایــن مســئله را
بررســی میکردیــم کــه ببینیــم ســازمانهای
مختلــف در آینــده چقــدر بــه مهنــدس عمــران
نیــاز دارنــد و بــه اعــداد عجیبــی رســیدیم .مثــا
امــروز  300هــزار مهنــدس در دانشــگاهها تربیــت
میشــود کــه مــا اینقــدر نیــاز نداریــم و اصــا
نیــاز نداریــم کــه ســومین کشــور تولیدکننــده
مهنــدس در دنیــا باشــیم! قطعــا ایــن تعــداد
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زیــاد دانشــجو و فارغالتحصیــل رشــته مهندســی
لطمهزننــده اســت .امــا بههرحــال بــرای دوره
لیســانس اشــاره کــردم کــه در مقایســه بــا
بهتریــن دانشــگاهها ازجملــه تورنتــو ،مــا از نظــر
کیفیــت و آمــوزش مشــکلی نداریــم ،امــا در فــوق
لیســانس و بهویــژه دکتــری شــرایط کامــا
متفــاوت اســت .آنهــا در بعضــی زمینههــا بــه
واســطه همیــن پروژههایــی 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
میشــود ،هیــچ دغدغــهای نــدارد ،بهخصــوص
در زمینــه کاری مــا کــه نیــاز بــه تجهیــزات و
آزمایشــگاه و ...دارد ،میبینیــم کــه همــه چیــز
بــرای دانشــجو فراهــم اســت .نمیگویــم اینجــا
امکانــات کمــی داریــم ،چــون حتــی در بعضــی
جاهــا مــا دســتگاههای زیــادی هــم داریــم ،امــا
یــک گوشــه خــاک میخورنــد ،یــا یکــی فکــر
میکنــد کــه دســتگاه متعلــق بــه خــودش
اســت و کــس دیگــری نبایــد اســتفاده کنــد!
ایــن روحیــه در دانشــگاههای خارجــی دیــده
نمیشــود ،بلکــه همــه چیــز خیلــی بــاز اســت
و همــه میتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده
کننــد .مــا اینجــا بــرای یــک کار آزمایشــگاهی
ســاده حتــی اگــر قــرار باشــد در همیــن دانشــگاه
هــم انجــام شــود ،بایــد وقــت زیــادی صــرف
کنیــم ،حــاال چــه برســد بــه اینکــه بخواهیــم
ایــن آزمایــش را بیــرون دانشــگاه انجــام دهیــم.
طبیعــی اســت کــه اینهــا بــه کار لطمــه
میزنــد و کار را کنــد میکنــد .دانشــجو هــم
میبینــد کــه در یــک دانشــگاه خارجــی هــر
نــوع امکاناتــی در اختیــارش اســت و ماهانــه پولی
هــم بابــت کار پژوهشــی بــه او میدهنــد ،درس
هــم کــه میخوانــد و در ســطح باالیــی زندگــی
میکنــد و مــدرک میگیــرد ،پــس بــرای رفتــن
مشــتاق میشــود .ایــن انگیــزه بــرای رفتــن از
ایــران حتــی بــه دانشــجوهای ســال دوم و ســوم
لیســانس هــم رســیده و مــا میبینیــم کــه

دانشــجوها از ایــن زمــان دنبــال گرفتــن پذیــرش
از دانشــگاههای خارجــی هســتند .مــن معمــوال
بــه دانشــجویان در ایــن مقطــع میگویــم کــه در
دوره لیســانس و فــوق لیســانس تفــاوت عمــدهای
بیــن دانشــگاههای مــا و دانشــگاههای خارجــی
وجــود نــدارد .چــون بههرحــال دوره فــوق
لیســانس در خــارج از ایــران هم دو ســال فشــرده
اســت .امــا دوره دکتــری کامــا متفــاوت اســت.
حــاال اگــر دانشــجویی بخواهــد بــرای دکتــرا
بــرود ،مــن تشــویقش هــم میکنــم ،چــون مــا
بعــد از  40 ،30ســال زحمــت ممکــن اســت در
زمینــهای کــه میخواهیــم کار کنیــم ،دو تــا
دســتگاه نتوانیــم فراهــم کنیــم .امکاناتــی کــه در
دانشــگاههای خارجــی بــرای دانشــجویان مقطــع
دکتــرا هســت ،ممکــن اســت در هیچ دانشــگاهی
در ایــران نباشــد .امــا بــا وجــود همــه اینهــا،
همیشــه توصیــه میکنــم دانشــجوها برونــد
و از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد و بــا دنیــای
دیگــر آشــنا شــوند ،ولــی بــه کشورشــان برگردند.
همیشــه بــه دانشــجویانم توصیــه میکنــم کــه
حتــی اگــر قــرار اســت از ایــران برونــد ،ایــن نکته
را کــه بایــد بــرای خدمــت بــه ایــران برگردنــد،
در ذهــن داشــته باشــند .امــا متاســفانه خیلیهــا
هــم وقتــی ظواهــر زندگــی را کــه آنجا برایشــان
فراهــم اســت ،میبیننــد ،بههرحــال جــذب
میشــوند .امــا خــود مــن لذتــی باالتــر از ایــن
نمیبینــم کــه یــک فــرد بــه ملــت خــودش
و کشــور خــودش در وهلــه اول کمــک کنــد و
بعــد بــه فکــر مــردم جهــان باشــد .چــه اشــکالی
دارد کــه مــا جهانــی فکــر کنیــم و بتوانیــم کاری
بکنیــم کــه مشــکلی از مشــکالت مــردم دنیــا را
حــل کنــد؟
آقــای دکتــر ،عمــده کارهای پژوهشــی و
عملــی کــه در ایــن ســالها انجــام دادیــد،
روی بتــن و ســیمان بــوده اســت .چــرا این
بخش از مهندســی عمران را انتخــاب و روی
آن تمرکــز کردیــد؟
مــن قبــل از رفتــن از ایــران بــرای تحصیــل در

دوره دکتــرا ،مــدت کوتاهــی رئیــس کارگاه بــودم
و کارهــای بتنــی انجــام م ـیدادم .امــا هنــوز بــه
آن شــکل عالقهمنــد نبــودم و در انگلســتان هــم
قــرار بــود کــه روی خــاک کار کنــم .امــا دیــدم که
آنجــا خاکهایــی هســت کــه مــا میتوانیــم
ســیمانهای جدیــدی از آن تولیــد کنیــم ،یــا بــه
نوعــی آنهــا را جایگزیــن ســیمان کنیــم .آنجــا
بــود کــه توجهــم بــه ایــن قضیــه جلــب شــد و
بــا خــودم فکــر کــردم کــه از خاکهــای منطقــه
جاجــرود و البــرز میشــود در ایــن زمینه اســتفاده
کــرد .قــرار هــم نبــود روی بتــن کار کنــم ،امــا
بههرحــال ایــن خاکهــا را بردیــم و شــروع بــه
کار کردیــم .ایــن موضــوع امــروز در بحــث توســعه
پایــدار بســیار نقــش دارد و حتــی باطلههــای
صنایــع هــم در ایــن زمینــه قابــل اســتفاده اســت.
بــه مــرور هــم بــه ایــن دیــد رســیدم کــه بایــد به
ایــن مــواد بــه صــورت یــک مــاده «بــا حیــات»
نــگاه کــرد .درواقــع همــه اینهــا حیــات دارنــد،
همیــن حرکــت اتمهــا و الکترونهــا بــه دور
هســته و ایــن چرخــش درواقــع نوعــی حیــات
اســت .بــا ایــن دیــد بهشــدت بــه ایــن زمینــه
کاری کشــش پیــدا کــردم و بعــد هــم کــه بــه
ایــران برگشــتم ،کار را ادامــه دادم .اصــا ایــن
مســئله بحــث روز دنیاســت ،چــون خیلــی از
کشــورها مثــل مــا منابــع خــدادادی و معــدن و
خاکهــای مختلــف ندارنــد ،بنابرایــن خیلــی هم
در ایــن زمینــه پــول خــرج میکننــد .مــا ایــن
نعمــت را داریــم ،هرچنــد کــه متاســفانه خیلــی
اســراف کردیــم و اصــا ســراغ اینهــا نرفتیــم،
یعنــی تــا زمانــی کــه نفــت داشــتیم و خــام صادر
میکردیــم ،خیلــی دنبــال اینهــا نرفتیــم .همــه
ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم داد و مــن به
بحــث بتــن و ســیمان عالقهمنــد شــدم .بــا ســه
فرصــت مطالعاتــی هــم کــه رفتــم ،دیــدم کــه
ایــن بحــث در دنیــا هــم اهمیــت زیــادی پیــدا
کــرده و در ایــن زمینــه هــر روز پیشــرفتهای
تــازهای اتفــاق میافتــد و مــا نبایــد از آنهــا
عقــب بمانیــم .
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بــدون توجــه بــه اقتصــاد دانشبنیــان ،نبایــد
انتظــار داشــت کــه فراینــد توســعه ،رشــد
اقتصــادی و صــادرات در یــک کشــور بــا
جهشــی قابــل توجــه همــراه باشــد .تجربــه
کشــورهای توســعهیافته هــم نشــان داده کــه
آنهــا زمانــی توانســتند بــه امپراتــوری حــوزه
تولیــد و صنعــت برســند و ســایر کشــورها را به
خــود وابســته کننــد کــه بــا کمــک دانــشو
فنــاوری ،محصوالتــی ســاختند کــه بهراحتــی
قابــل کپیبــرداری نبــود.
در کشــور مــا نیــز اگرچــه اقتصــاد دانشبنیــان
همچنــان در آغــاز راه قــرار دارد ،امــا بــا
توجــه بــه رشــد کمــی و کیفــی شــرکتهای
دانشبنیــان میتــوان امیــدوار بــود کــه در
ســالهای آینــده ،فراینــد تولیــد ثــروت از
دانــش بــا شــتاب بیشــتری همــراه باشــد.
البتــه در ایــن مســیر ،برخــی شــرکتهای
دانشبنیــان نیــز مجبورنــد برخــی مشــکالت
و ناهمواریهــا را از ســر بگذراننــد تــا اقتصــاد
دانشبنیــان در کشــور نهادینــه شــود.
در ایــن نوشــتار بــه ســراغ چنــد تــن از مدیران
عامــل شــرکتهای دانشبنیــان رفتهایــم و
از دغدغههایشــان جویــا شــدهایم .خیلــی
از آنهــا بــه آینــده امیدوارنــد ،امــا در عیــن
حــال توقــع دارنــد کــه امکانــات بیشــتری هــم
در اختیــار آنهــا قــرار داده شــود تــا بتواننــد
از دانــش و مهــارت خــود در جهــت رشــد
فــردی و رشــد جامعــه ،گامهــای بلندتــری
بردارنــد .بســیاری از مدیــران ایــن شــرکتها،
دغدغههــای مشــابهی دارنــد کــه رفــع ایــن
دغدغههــا صرفــا در تــوان یــک یــا چنــد
نهــاد دولتــی و عمومــی نیســت ،بلکــه واقعیــت
ایــن اســت کــه همــوار شــدن مســیر رشــد
اقتصــادی در شــرکتهای دانشبنیــان بــه
اراده بســیاری از نهادهــای دولتــی ،عمومــی
و حتــی خصوصــی نیــاز دارد .پیشنیــاز
همــه اینهــا ،توســعه فرهنــگ کار و اقتصــاد
دانشبنیــان اســت کــه اگــر ایــن فرهنــگ در

همــه بخشهــای جامعــه جــا بیفتــد ،آن وقــت
میتــوان افــق بســیار روشــنتری را بــرای
شــرکتهای دانشبنیــان در ایــران متصــور
بــود.

با تزریق بودجه  1.5درصدی ،رشکتهای
شبنیان جان میگیرند
دان 

در اردیبهشــت ســال  ،95شــرکتی شــروع
بــه فعالیــت کــرد کــه میتوانــد بــه زعــم
مدیــران شــرکت ،بــرای اولیــن بــار در دنیــا
بــا اســتفاده از آب ،پلیمــری را بســازد کــه
بهعنــوان ابرجــاذب آب مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد کــه نــام تخصصــی آن« ،کربومــر»
اســت .ایــن شــرکت دانشبنیــان «گســترش
تجهیــز دقیــق کیــان» نــام دارد کــه بــا مبلغــی
حــدود یــک میلیــارد و  800میلیــون تومــان
راهانــدازی شــده اســت.
مهنــدس مجتبــی کریمــی ،مدیرعامــل ایــن
شــرکت در گفتوگــو بــا دانشبنیــان از نبــود
بــرق شــکایت میکنــد و میگویــد :مــا بــرای
آغــاز فعالیتمــان در شــهرک صنعتــی70 ،
میلیــون تومــان جهــت دریافــت بــرق پرداخــت
کردیــم ،بااینحــال ،هنــوز بــرق نداریــم .اگــر
بــرق مــورد نیــاز مــا تامیــن شــود ،میتوانیــم
در روز ،دو تــن کربومــر تولیــد کنیــم .در
صورتــی کــه در حــال حاضــر بــا اســتفاده از
موتــور بــرق تنهــا میتوانیــم  200کیلوگــرم
در روز تولیــد کنیــم.
کریمــی از تونــل طویــل بروکراسـیهای اداری
شــکوه میکنــد و میگویــد :اگــر تــا شــش
مــاه دیگــر بــرق مــورد نیــاز مــا تامیــن نشــود،
مــا مجبــور خواهیــم شــد پــروژهای را کــه بــا
زحمــت متخصصــان و دانشــمندان کشــور بــه
ثمــر نشســته اســت ،بــرای فــروش عرضــه
کنیــم.
شــرکت دانشبنیــان «گســترش تجهیــز
دقیــق کیــان» در جشــنواره بومرنــگ رتبــه
هشــتم را کســب کــرده کــه بــه قــول کریمــی،
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 33

بعــد از جشــنواره ،ایــن شــرکت بــا خیــل
عظیمــی از ســرمایهگذاران روبــهرو شــد ،امــا
مراجعــه همــه آنهــا تنهــا در مراحــل ابتدایــی
مذاکــره باقــی مانــد.
نقطــه شــروع فعالیــت ایــن شــرکت بــه ســال
 90برمیگــردد کــه کریمــی بــه دنبــال فراهــم
کــردن مقدمــات کار بــوده اســت .از آن زمــان
تــا کنــون هفــت نفــر از مهندســان ایــن طــرح،
کشــور را تــرک کردهانــد و در حــال حاضــر بــا
هفــت نیــرو ،بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد.
کریمــی میگویــد :بزرگتریــن حمایتــی کــه
میتــوان از شــرکتهای دانشبنیــان کــرد،
ایــن اســت کــه یــک و نیــم درصــد بودجـهای
را کــه دولــت بــرای ایــن شــرکتها در نظــر
گرفتــه اســت ،بــه آنهــا تزریــق کنــد .بــا
ایــن کار ،شــرکتهای دانشبنیــان جــان
میگیرنــد.
بــه قــول مدیرعامــل ایــن شــرکت دانشبنیــان
اگــر ســرمایههای مــورد نیــاز ایــن شــرکت
تامیــن شــود ،دو پــروژه دیگــر نیــز عملــی
خواهــد شــد کــه یکــی در حــوزه تبدیــل گاز
بــه متانــول و دیگــری ســولفورزدایی از گاز یــا
بــه عبارتــی شــیرین کــردن گاز اســت.

خیلی از رشکتها ،فقط ادعای
شبنیان دارند
دان 

شــرکت دانشبنیــان «ویــرا ســامانه زیتــون
پارســان» هــم شــرکت دانشبنیــان نوپــای
دیگــری اســت کــه از ســال  93بــه عضویــت
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد درآمــده و در ســال
 94بهعنــوان یــک شــرکت دانشبنیــان کار
خــود را آغــاز کــرده اســت.
حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت دانشبنیــان،
الکترونیــک و کامپیوتــر اســت و بــا طراحــی
سیســتمهای هوشــمند ،اتوماســیون صنعتــی
و  rfidخــود را بــه دنیــای دانشبنیانهــا
معرفــی کــرد .ســعید جــوادزاده ،مدیرعامــل
ایــن شــرکت دانشبنیــان اســت کــه در
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گفتوگــو بــا «ســرآمد» گالیــه میکنــد:
تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان بــه حــدی
زیــاد شــده اســت کــه تــوان مســئوالن بــرای
رســیدگی بــه آنهــا کــم شــده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،اگــر فیلترهــای بیشــتری بــرای
نهــادن نــام دانشبنیــان بــر یــک شــرکت وجود
داشــته باشــد ،اینقــدر تعــداد ایــن شــرکتها
افزایــش پیــدا نمیکــرد؛ شــرکتهایی کــه
تعــداد زیــادی از آنهــا مجبورنــد از ادامــه
فعالیــت منصــرف شــوند.
بــه قــول جــوادزاده ،بــرای ارائــه خدمــات
و تســهیالتی کــه در اختیــار شــرکتهای
دانشبنیــان قــرار میگیــرد ،ایــن شــرکتها
گاه درگیــر یــک بروکراســی طوالنــی و پیچیــده
میشــوند کــه گاهــی از ادامــه راه منصرفشــان
میکنــد« .مثــا مــا شــش مــاه گذشــته
بــرای وام اقــدام کردیــم و پــس از طــی کــردن
کاغذبازیهــای بســیار ،اخیــرا پــس از شــش
مــاه ،یکســوم درخواســتمان بــه دســتمان
رســیده اســت».
جــوادزاده میگویــد :درســت اســت کــه
راهانــدازی یــک شــرکت دانشبنیــان ،ذاتــا
یــک فعالیتــی بــا ریســک باالســت ،امــا
حمایــت از ایــن شــرکتها ،میتوانــد آنهــا
را در رســیدن بــه مقصــد ،یــاری کنــد.
شــرکت دانشبنیــان ویــرا ســامانه زیتــون
پارســان در طــول فعالیتــش از وجــود چهــار
نیــروی اصلــی و شــش نیــروی پارهوقــت بهــره
بــرده اســت .مدیرعامــل ایــن شــرکت میگوید:
عــاوه بــر بروکراس ـیهای طوالنــی ،درگیــری
بــا تامیــن اجتماعــی هــم بــرای شــرکتهای
نوپــا و دانشبنیــان ،مســئله چالشبرانگیــز
دیگــری اســت .او میگویــد :مــا بهخاطــر دو
نیرویــی که بــه کار گرفتیــم ،دو میلیــون تومان
در اوایــل راه از ســوی تامیــن اجتماعــی جریمه
شــدیم .بنابرایــن نیــاز اســت کــه در قوانیــن
موجــود بیمــه بــرای اعضــای شــرکتهای
دانشبنیــان ،تجدیــد نظــری بــه عمــل آیــد.

جــوادزاده ابــراز امیــدواری میکنــد :اگــر
محصــول مــا بــه تولیــد انبــوه برســد ،بــرای
حــدود  15نفــر دیگــر نیــز اشــتغالزایی
خواهیــم داشــت.

امکان صادرات تولیدات رشکتهای
دانشبنیان فراهم شود

محمــد قــادری ،مدیرعامــل شــرکت
دانشبنیــان «آبــکار عیــار ســنج ســپاهان»
اســت .او کــه کارشناســی ارشــد مهندســی
مــواد خوانــده ،توانســته از ســال  ،94بــه تولیــد
مــواد آبــکاری الکترولــس بپــردازد کــه بــه قــول
خــودش ،بــرای اولیــن بــار بــه شــیوه کامــا
علمــی و بــرای اولیــن بــار در ایــران تولیــد
شــده اســت.
محصولــی کــه ایــن شــرکت دانشبنیــان
تولیــد میکنــد ،نهتنهــا فلزاتــی مثــل قطعــات
فــوالدی را از زنگزدگــی حفــظ میکنــد،
بلکــه زیبایــی و جلــوه خاصــی هــم بــه آنهــا
میدهــد .قــادری در گفتوگــو بــا «ســرآمد»
میگویــد :اگــر مســئوالن شــرایطی را فراهــم
کننــد کــه صــادرات تولیــدات شــرکتهای
دانشبنیــان بــه کشــورهای اطــراف مهیــا
شــود ،قــدم بزرگــی در حــوزه حمایــت از
فعالیتهــای دانشبنیــان خواهــد بــود.
او بــا بیــان اینکــه شــرکت مــا پتانســیل
صــادرات بــه کشــورهای عربــی را دارد ،ادامــه
میدهــد :در صــورت صــادر شــدن محصــوالت
شــرکت مــا بــه کشــورهای عربــی ،نهتنهــا ارز
بــه کشــور تزریــق میشــود ،بلکــه بــه رشــد و
توســعه شــرکتهای دانشبنیــان هــم کمــک
بزرگــی میشــود .البتــه ایــن مســئله حمایــت
از صــادرات بهتــر اســت تنهــا توســط مراجــع
دولتــی انجــام شــود .اگــر قــرار باشــد پــای
بازرگانــان در چنیــن مــواردی بــاز شــود ،ضمــن
اینکــه اعتمــاد زیــادی بیــن شــرکتهای
دانشبنیــان و بازرگانــان وجــود نــدارد،
بازرگانــان ســود زیــادی را مطالبــه میکننــد

کــه اجابــت درخواســتهای آنــان ،از تــوان
شــرکتهای دانشبنیــان خــارج اســت.
ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــا پنــج نفــر بــه
تولیــدات خــود ادامــه میدهــد ،درحالیکــه
مدیرعاملــش میگویــد :تــا پنــج ســال آینــده
ایــن تعــداد بــه  20تــا  30نفــر خواهــد رســید.
قــادری در خصــوص جــذب ســرمایهگذار
تاکیــد دارد کــه در حــال حاضــر بســته بــه
حجــم تولیداتمــان ،بــه  200میلیــون تومــان
ســرمایه نیــاز داریــم .او میگویــد :مــن 200
میلیــون تومــان را نیــاز کافــی بــرای شــراکت با
یــک ســرمایهگذار نمیدانــم .هــر زمــان کــه
مخاطبــان و مشــتریان مــا بــه حــدی رســید
کــه بــه ســرمایهای بیــش از ایــن نیــاز بــود ،بــه
ســراغ ســرمایهگذار خواهیــم رفــت .مــا بــرای
دریافــت وام هــم اقــدام کردیــم ،امــا بــه دلیــل
بروکراســی ،در میانــه راه منصــرف شــدیم.
شــرکت آبــکار عیــار ســنج ســپاهان فعالیــت
خــود را بــا ســرمایه حــدود  30میلیــون
تومــان آغــاز کــرد کــه  12میلیــون تومــان
آن را شــهرک علــوم تحقیقــات اصفهــان در
اختیارشــان گذاشــته بــود .قــادری میگویــد:
شــرکت مــا پتانســیل تولیــد در ظرفیــت
صنعتــی را هــم دارد .در ســال  ،95چیــزی
حــدود  75میلیــون تومــان فــروش داشــتهایم
کــه تنهــا حــدود  15میلیــون تومــان از ایــن
مبلــغ ،درآمــد خالــص مــا بــود .در یــک مــاه و
نیــم اول ســال  ،96حــدود  15میلیــون تومــان
فــروش داشــتهایم کــه بــرای مــا مبلــغ قابــل
قبولــی اســت.
حمایــت دیگــری کــه مــا شــرکتهای
دانشبنیــان از دولــت انتظــار داریــم ،این اســت
کــه اجازه فــروش بــه تولیدکننــدگان زیرزمینی
و بــدون مجــوز را ندهــد ،چراکــه وجــود
محصــوالت ایــن تولیدکننــدگان ،بــازار مــا را
کســاد میکنــد .اگــر دولــت بــا برنامههــای
نظارتــی محکــم ،جلــوی ایــن افــراد را بگیــرد،
بــه پیشــرفت مــا کمــک زیــادی کرده اســت.
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همــکاری بهویــژه در
زمینــه برگــزاری کارگاههــای
تعییــن
مشــترک،
منطقــهای
اولویتهــای
و بررســی چهارچــوب معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملی
چندجانبــه نخبــگان در ادامــه برگــزاری
طرحهــای
تخصصــی
بازدیدهــای
مشــترک شــد.
در ادامــه نیــز پروفســور در جهــت توانمندســازی
پانچنکــو رئیــس بنیــاد مســتعدان برتــر ،ارتقــای
بنیادیــن آشــنایی آنــان نســبت بــه
پژوهشهــای
روســیه( )RFBRســرعت پیشــرفتهای کشــور و
در اطالعرســانی و انتشــار افزایــش حــس اعتمــا د بــه
دومیــن فراخــوان حمایــت نفــس در آنــان و همچنیــن
از رســالههای دکتــرا و آگاهــی اجتمــاع نخبگانــی
درنهایــت نتیجــه همــکاری از نیازهــا و مســائل واقعــی
مشــترک میــان دو بنیــاد کشــور ،برنامــه بازدیــد از
را ســتودنی و تعــداد بــاالی شــرکت مهندســین مشــاور
طرحهــای دریافتــی را نقطــه موننکــو را برگــزار کــرد.
عطــف همــکاری ایــران و شــرکت مهندســین مشــاور
روســیه دانســت.
موننکــو ایران در ســال 1352
رئیــس بنیــاد  RFBRبــا ســرمایهگذاری مشــترک
ش خصوصــی ایــران
همچنیــن نقطــه قــوت بیــن بخـ 
همــکاری مشــترک ایــران و و شــرکت مهندســی مونتــرال
روســیه را مشــارکت باالی دو از کشــور کانــادا تاســیس و
دانشــگاه لومونوســوف مســکو فعالیــت خــود را بــا تمرکــز
و ســنپترزبورگ دانســت در صنعــت بــرق ایــران
ل حاضــر
و ایــن امــر را نویدبخــش آغــاز کــرد .در حــا 
همکاریهــای بیشــتر میــان ســهامداران عمــده موننکــو
دانشــجویان و اســاتید ایــران ایــران شــامل شــرکت مپنــا،
و روســیه عنــوان کــرد.
شــرکت  AMECانگلیــس و
در پایــان ایــن نشســت شــرکت مدیریــت مهندســی
طرفیــن ضمــن امضــای و فنــاوری میــر (متعلــق بــه
متمــم ،برنامــه اجــرای  18کارکنــان) هســتند.
طــرح مــورد حمایــت بــرای شــرکت موننکــو ایــران
ســال  2017 - 2016را بــا برخــورداری از نیــروی
نهایــی و بــر ادامــه همــکاری انســانی متخصــص و مجــرب
در ســطوح گســتردهتر و پشــتوانه علمــی و تجربــی
شناختهشــده ،بــا اســتفاده
تاکیــد کردنــد.

اخبار داخلی

مستعدانبرتر از رشکت
مهندسین مشاور موننکو
بازدید کردند

 18طرح پژوهشی
مشرتک میان ایران و
روسیه اجرایی میشود

و
بررســی
نشســت
تصمیمگیــری در مــورد
پژوهشــی
طرحهــای
مشــترک ایــران و روســیه
در راســتای تفاهمنامــه
مشــترک میــان بنیــاد علــم
دو کشــور در محــل صنــدوق
حمایــت از پژوهشگــران
و فنــاوران معاونــت علمــی
برگــزار شــد.
نصــرتاهلل ضرغــام ،رئیــس
صنــدوق حمایــت از
پژوهشگــران و فنــاوران
معاونــت علمــی (بنیــاد
ملــی علــم ایــران) ،در ایــن
نشســت بــا ابــراز خرســندی
از گســترش ســطح همــکاری
و افزایــش تعــداد طرحهــای
پژوهشــی مــورد حمایــت از
 12طــرح بــه  18طــرح ،از
حضــور یــک روزه نماینــدگان
بنیــاد پژوهــش بنیادیــن
روســیه تقدیــر کــرد و آن را
نشــانه تعهــد بــه همــکاری
مشــترک دانســت.
ضرغــام در ادامــه خواســتار
زمینههــای
افزایــش
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از ابزارهــا و سیســتمهای
روز دنیــا و اســتانداردهای
بینالمللــی و تاکیــد بــر
اصــل رضایــت مشــتری طــی
ســالیان دراز مبــادرت بــه
ارائــه خدمــات مهندســی
بــرای توســعه بخشهــای
صنعتــی کشــور کــرده و
توانســته اســت ســهم قابــل
مالحظــهای در بازارهــای
داخلــی کســب کنــد ،بــه
نحــوی کــه هماکنــون تنهــا
شــرکت مهنــدس مشــاورهای
اســت کــه در بیــن 400
ت برتــر ایــران قــرار
شــرک 
دارد و در رتبــه  144بیــن
مهنــدس
شــرکتهای
مشــاور برتــر جهــان اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ،برنامــه
بازدید از شــرکت مهندســین
مشــاور موننکــو 25
اردیبهشــتماه برگــزار شــد.

نشست روسای بنیادهای
نخبگان پهنه خاوران
برگزار شد

اولیــن نشســت ویدیــو
کنفرانــس روســای بنیادهــای
نخبــگان اســتانی پهنــه
خــاوران بــه میزبانــی
بنیــاد نخبــگان اســتان
خراســانجنوبی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت،
هاشــمی؛
حســن
سرپرســت بنیــاد نخبــگان
خراســانجنوبی بــر اهمیــت
اســتفاده از ظرفیــت پهنــه
خــاوران بهمنظــور همافزایــی

و تعامــل بنیادهــای نخبــگان
اســتانی بــرای پیشــبرد امــور
اجتماعــات نخبگانــی تاکیــد
کــرد.
او افــزود« :برگــزاری همایــش
منطقــهای نقــش نخبــگان و
شــرکتهای دانشبنیــان در
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا
همــکاری اســتانهای پهنــه
خــاوران یکــی از راهکارهایــی
اســت کــه میتوانــد ضمــن
جهتدهــی مثبــت بــه
اســتعدادهای موجــود در
ظرفیتهــای
منطقــه،
بنیادهــای نخبــگان همپهنــه
را افزایــش دهــد».
هاشــمی بــا اشــاره بــه
لــزوم برگــزاری رویدادهــای
کارآفرینــی بــا تاکیــد بــر
ظرفیتهــا و نیازهــای
منطقــه ،افــزود« :امــروزه
رویدادهــای
برگــزاری
کارآفرینــی بــا حمایــت مرکــز
شــتابدهی نــوآوری پــارک
فنــاوری پردیــس امــری
ضــروری بــه نظــر میرســد».
رئیــس بنیــاد نخبــگان
خراســانجنوبــی بــا اشــاره
بــه ضــرورت اســتفاده از
تــوان نخبگانــی بــرای رفــع
محرومیتهــا ،بــر لــزوم
برگــزاری اردوهــای جهــادی
اشــاره و بیــان کــرد« :برگزاری
ایــن اردوهــا بایــد بهعنــوان
یــک اولویــت در برنامههــای
بنیادهــای نخبــگان اســتانی
قــرار بگیــرد».
تعییــن تاریــخ برگــزاری

جشــنواره رویــش خــاوران
و بــازه ثبتنــام و چگونگــی
اطالعرســانی بهتــر و
بیشــتر بــه جامعــه هــدف
در اســتانها ،اطالعرســانی
و برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی و فرهنگــی ماننــد
برنامههــای تربیتــی بــه
صــورت مشــترک و حضــور
نخبــگان و مســتعدانبرتــر،
نشســتهای
برگــزاری
اجتماعــات نخبگانــی بــا
حضــور نخبــگان و مســتعدان
برتــر پهنــه و بــا حضــور
مســئوالن بنیــاد ملــی
نخبــگان بــا محوریــت
بنیــاد رضــوی بــا توجــه بــه
پتانســیل فرهنگــی و زیارتــی
مشــهد مقــدس ،هماهنگــی
حضــور نخبــگان و مســتعدان
برتــر اســتانهای پهنــه
جهــت بازدیــد از شــرکت
پتروشــیمی خراســان در
بجنــورد بــا محوریــت بنیــاد
خراســانشــمالی ،برگــزاری
مشــترک طــرح دوســت
علمــی بــرای برگزیــدگان
ایــن طــرح در اســتانهای
مجــری پهنــه بــا محوریــت
یکــی از بنیــاد هــای اســتانی
و همچنیــن برگــزاری اردوی
مــاه خــدا در مشــهد مقــدس
در مــاه مبــارک رمضــان
بــا حضــور مســتعدانبرتــر
اســتانهای پهنــه خــاوران
بــا همــکاری پشــتیبانی و
مالــی تمامــی اســتانهای
پهنــه از مهمتریــن مباحــث
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مطرحشــده در ایــن نشســت
بــود.

برگزاری سومین رویداد
استارتآپ دمو

مرکــز فنبــازار ملــی ایــران
بــا حمایــت پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی در
نظــر دارد بــه منظــور جــذب
ســرمایه بــرای اســتارتآپها
و شــرکتهای نوپــای
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ( )ICTبــا هــدف
توســعه زیس ـتبوم نــوآوری و
اســتارتآپی كشــور ســومین
رویــداد  Startup Demoرا
برگــزار کنــد.
در دو رویــداد پیشــین،
بیــش از  20اســتارتآپ
بــه ســرمایه گــذاران عرضــه
شــد و بــا برگــزاری 35
جلســه بیــن صاحبــان ایــده
و ســرمایهگذاران ،تاکنــون دو
مــورد ســرمایهگذاری نهایــی
شــده اســت.
رویــداد
ایــن
در
اســتارتآپها و شــركتها،
خــود را بــرای ســرمایهگذاران
ارائــه ( )Demoخواهنــد کــرد
و ســرمایهگذاران پــس از
برگــزاری جلســات خصوصــی
( )B2Bو بررســی میــزان
پیشــرفت ایــده ،مشــتریان
جــذب شــده ،حجــم بــازار،
میــزان فــروش و غیــره بــه
ارزیابــی آنهــا پرداختــه و
بــرای ســرمایهگذاری در
آنهــا اعــام نظــر خواهنــد
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كــرد .در ایــن صــورت
مذاكــرات بعــدی تــا حصــول
نتیجــه نهایــی توســط مركــز
فنبــازار ادامــه خواهــد
داشــت.
یكــی از خألهــای زیســتبوم
نــوآوری و اســتارتآپی
كشــور ،نبــود فرصتهــا و
بســترهای جــذب ســرمایه
اســت كــه رویدادهــای
اســتارتآپ دمــو تــاش
دارد ایــن زمینــه را
بــرای شــركتهای نوپــا
و اســتارتآپها بــرای
ســرمایهپذیری از یكطــرف
و بــرای ســرمایهگذاران بــرای
بررســی شــركتهای آمــاده و
دارای ظرفیــت ســرمایهگذاری
از ســوی دیگــر فراهــم کنــد.
شــرکتهای
ایجــاد
مهاجــرت
دانشبنیــان
نخبگانــی را متوقــف کــرد
جشــنواره «نشــاط و امیــد
جوانــان» بــا حضــور معــاون
حقوقــی رئیسجمهــور و
محمدرضــا مروارید ،اســتاندار
ایــام ،در شــهر ایــام برگــزار
شــد.
مراســم
ایــن
در
حجتاالســامو المســلمین
مجیــد انصــاری ،معــاون
رئیسجمهــور،
حقوقــی
جــوان بــودن جمعیــت
را یکــی از مهمتریــن
ویژگیهــای کشــور دانســت و
گفــت« :ایــران اســامی یکــی
از جوانتریــن کشــورهای
جهــان اســت .جــوانبــودن

یکــی از مزیتهــای اصلــی
هــر کشــور بــرای توســعه و
پیشــرفت اســت ،بــهشــرطی
کــه برنامهریــزی صحیــح
بــرای اســتفاده از ایــن مزیــت
انجــام و بــ ه بهتریــنشــکل
بــه کار گرفتــه شــود».
حجتاالســامو المســلمین
انصــاری بــا اشــاره بــه
موضــوع مهاجــرت نخبگانــی،
ادامــه داد« :پیــش از ایــن
ل توجهــی از
تعــداد قابــ 
دانشآموختــگان کشــور
بهدلیــل مهیــا نبــودن
شــرایط بروز استعدادهایشــان
بــه مهاجــرت رو میآوردنــد،
امــا در دولــت تدبیــر و امیــد
بــا ایجــاد بیــش از ســه هــزار
ت دانشبنیــان ،نهتنهــا
شــرک 
مهاجــرت کاهــش یافتــه،
بلکــه موفقیــت بســیاری در
ورود متخصصــان غیرمقیــم
بــه دســت آمــده اســت».
حقوقــی
معــاون
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای خــاص اســتان
ایــام در حــوزه نفــت ،گاز و
گردشــگری بیــان کــرد« :بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای
موجــود و هممــرز بــودن
اســتان ایــام بــا کشــور عــراق
و اســتفاده از ظرفیتهــای
حــوزه گردشــگری ،میتــوان
ایــن اســتان را بــه یکــی از
محورهــا و مرزهــای فعــال
تبدیــل کــرد و گام بلنــدی در
ایجــاد اشــتغال برداشــت».
اســتاندار ایــام نیــز تاســیس

شــرکتهای دانشبنیــان
در قالــب اســتارتآپها را
حرکتــی مثبــت در جهــت
اشــتغالآفرینی دانســت
و افــزود« :بــا توجــه بــه
نیــروی تحصیلکــرده در
رشــته آیتــی در اســتان،
زمینههــای مناســب بــرای
اشــتغالزایی در ایــن حــوزه
بایــد فراهــم شــود».
در بخــش پایانــی این مراســم،
از  17جــوان مســتعد برتــر بــا
اهــدای تندیــس ،لــوح تقدیــر
و جوایــز نقــدی تجلیــل بــه
عمــل آمــد .همچنیــن بــه
منظــور تحقــق شــعار ســال
بــا نــام تولیــد و اشــتغال ،از
ســه جــوان کارآفریــن نیــز
تجلیــل شــد.

حوزه سلولهای بنیادی
در کشور رشد چشمگیری
داشته است

دکتــر سیدحســن هاشــمی
بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه
در کشــورهای در حــال
توســعه ارزش افــزوده توســط
انســانهای اندیشــمند و
کاردان ایجــاد میشــود،
بیــان کــرد« :نیــروی انســانی
متخصــص و فعــال در خلــق
ارزش افــزوده نقــش بیشــتری
بــه گونــهای کــه مشــاهده
میشــود برخــی داروهــای
نوترکیــب بــا قیمتهــای
گــزاف در بــازار جهانــی بــه
فــروش میرســد کــه ایــن
میــزان معــادل هــزاران بشــکه

نفــت اســت .البتــه ســهم
کشــور در تولیــد علــم طــی
ســالهای اخیــر مشــهود
بــوده اســت و در همیــن
مســیر توانســتهایم بیــش از
 95درصــد داروی کشــور را در
داخــل تولیــد کنیــم».
هاشــمی ادامــه داد« :بــا
توجــه بــه نقــش علــم و
فنــاوری در افزایــش تولیــد
ناخالــص ملــی بایــد بــه
ســمتی حرکــت کنیــم کــه
اســاتید جــوان ،دانشــجویان
نخبــه و افــرادی کــه خــارج
از مرزهــا هســتند ،بتواننــد
بــه ارتقــا و خلــق ثــروت در
کشــور کمــک کننــد .در ایــن
عرصــه داشــتن دانــش فنــی
و ســاخت دارو در مقیــاس
آزمایشــگاهی بهتنهایــی
کافــی نیســت ،بلکــه ایجــاد
شــرایط خــاص تولیــد هــر
دارو یــک ضــرورت اســت
کــه بــدون وجــود چنیــن
شــرایطی هیــچ دارویــی
قابلیــت عرضــه در بــازار بــرای
مصــارف انســانی نخواهــد
داشــت».
وزیــر بهداشــت بــا بیــان
اینکــه رشــد مقــاالت
در کشــور افزایــش یافتــه،
ولــی رونــد تجاریســازی
و تولیــد فنــاوری نیازمنــد
تــاش جــدی و توجــه از
سیاســتگذاران
ســوی
اســت ،تاکیــد کــرد« :حــدود
 500شــرکت دانشبنیــان
در حــوزه ســامت در حــال

فعالیــت هســتند کــه بــه
واســطه آنهــا صدهــا شــغل
ایجــاد شــده اســت .بنابرایــن
بایــد فرصــت را بــرای
خالقیــت و حضــور ایــن
شــرکتها ایجــاد کنیــم تــا
بتوانیــم بــه مرحلــه صــادرات
برســیم».
وزیــر بهداشــت در بخــش
بعــدی ســخنان خــود بــه
اهمیــت حــوزه ســلولهای
بنیــادی اشــاره کــرد و
گفــت« :در ســالهای آینــده
میتوانیــم بهتدریــج از
ســلولهای بنیــادی بــرای
درمــان بیماریهــا اســتفاده
کنیــم و خوشبختانــه
طــی ســالهای گذشــته
پیشــرفت چشــمگیری در
حــوزه تحقیقــات ســلولهای
بنیــادی اتفــاق افتــاده و
برگــزاری جشــنوارههای
علمــی ایــن حــوزه نیــز
میتوانــد در ایــن راســتا
تاثیرگــذار باشــد».
دومیــن جشــنواره ملــی
و کنگــره بینالمللــی
ســلولهای بنیــادی و
پزشــکی بازســاختی از 22
تــا  24تیرمــاه ســال جــاری
در محــل ســالن اجــاس
ســران برگــزار میشــود و
در حاشــیه ایــن رویــداد،
کارگاههــای علمــی تخصصــی
در حــوزه ســلولهای
بنیــادی نیــز بــ ه منظــور
آشــنایی شــرکتکنندگان بــا
مفاهیــم کاربــردی از  17تــا
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 21تیرمــاه برپــا خواهــد شــد.

اخبار داخلی

سال گذشته بیش از 500
میلیارد ریال طر ح کالن
ملی فناوری به تصویب
رسید

پیمــان صالحــی ،رئیــس
مرکــز طرحهــای کالن ملــی
فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در خصــوص طرحهــای کالن
تاییدشــده در معاونــت بیــان
کــرد« :در ســال  95بــا توجــه
بــه بررســی و ارزیابیهــای
بــه عمــل آمــده از طرحهــای
متعــدد پیشــنهادی در مرکــز
طرحهــای کالن ملــی
فنــاوری ،تعــداد  13طــرح در
حوزههــای مختلــف هوایــی،
تجهیــزات پزشــکی ،حمــل
و نقــل و غیــره بــه تصویــب
رســید .اعتبــار مصــوب بــرای
ایــن طرحهــا بالــغ بــر 570
میلیــارد ریــال در چهارچــوب
طرحهــای کالن ملــی
فنــاوری بــود».
بــه گفتــه صالحــی ،ایــن مرکز
در ابتــدای فعالیــت خــود ،بــه
منظــور حمایــت از طرحهــای
کالن توجــه بــه بــازار ملــی،
بیشــتر بــه جنبههــای فنــی
طرحهــا توجــه میکــرد
و بــه صــورت بالعــوض از
آنهــا حمایــت میکــرد.
بــا آغــاز فعالیــت دولــت
یازدهــم و نگــرش جدیــد ایــن
مرکــز مبنــی بــر حمایــت
از تجاریســازی فنــاوری،
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در حــال حاضــر حمایــت از
طرحهــا از طریــق اعطــای
وام صــورت میگیــرد.
او افــزود« :بــه همیــن منظور،
در زمــان تصویــب طرحهــا بــه
جنبههــای مربــوط بــه بــازار
توجــه بیشــتری میشــود تــا
مجــری نیــز در بازپرداخت وام
بــا مشــکل مواجــه نشــود .این
رویکــرد گرچــه بــه دلیــل
نیــاز بیشــتر بــه بررســیها
و رایزنیهــا نســبت بــه
رویکــرد قبلــی زمانبرتــر
اســت ،امــا بــه تضمیــن
موفقیــت طرحهــا کمــک
میکنــد».

همکار یهای فناورانه
ایران و چین گسرتش
مییابد

نشســت مشــترک صنــدوق
حمایــت از پژوهشگــران
و فنــاوران معاونــت علمــی
(بنیــاد ملــی علــم ایــران) و
هیئتــی از بنیــاد ملــی علــوم
طبیعــی چیــن ( )NSFCبــه
سرپرســتی معــاون بینالملــل
ایــن بنیــاد پروفســور لیــو
بــه منظــور گســترش
همکاریهــای بینالمللــی
در صنــدوق تشــکیل شــد.
در ایــن نشســت نماینــدگان
و
صنــدوق
NSFC
ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت
همــکاری مشــترک میــان
پژوهشگــران دو کشــور
و تقویــت توانمندیهــای
بالقــوه و بالفعــل طرفیــن بــه

توافقاتــی رســیدند .بــر ایــن
اســاس قــرار شــد تــا ظــرف
مــدت دو مــاه تفاهمنامــه
همــکاری در خصــوص
حمایــت از طرحهــای
برگــزاری
پژوهشــی،
کارگاههــای آموزشــی و
تبــادل پژوهشگــر امضــا
شــود .همچنیــن برنامــه
اجرایــی ایــن همــکاری نیــز
پــس از تعییــن اولویتهــای
پژوهشــی ،ســقف حمایــت
و تعــداد پروژههــای مــورد
حمایــت توســط طرفیــن
تنظیــم خواهــد شــد.
همچنیــن جهــت آشــنایی
بیشــتر ایــن هیئت با ســاختار
دانشــگاههای
پژوهشــی
کشــور ،نشســتهایی بــا
صنعتــی
دانشــگاههای
شــریف و صنعتــی امیرکبیــر
بــا هماهنگــی صنــدوق
برگــزار شــد .بنیــاد ملــی
علــوم طبیعــی چیــن ،یــک
ســازمان مســتقل دولتــی
اســت کــه ســاالنه بیــش از
 190هــزار پیشــنهاد طــرح
پژوهشــی دریافــت میکنــد
و بخــش قابــل توجهــی از
پژوهشــی
حمایتهــای
آکادمــی
پژوهشگــران
علــوم چیــن توســط ایــن
بنیــاد تامیــن میشــودNSFC.
نماینــده کشــور چیــن در
موسســه بینالمللــی تحلیــل
سیســتمها
کاربــردی
( )IIASAاســت.
همچنیــن تاکیــد بــر تقویــت

حمایــت از فراینــد تبــادل
(اســتاد،
پژوهشگــران
پژوهشگــر پســادکتری
و دانشــجویان دکتــری) از
دیگــر مــوارد تاکیدشــده در
ایــن جلســه بــود .در ایــن
راســتا صنــدوق آمادگــی
خــود را جهــت حمایــت از
پژوهشگــران پســادکتری
چینــی در حوزههــای زبــان
و ادبیــات فارســی ،بیوشــیمی،
داروســازی ،بیوتکنولــوژی
و ســایر حوزههــای دارای
اولویــت اعــام کــرد تــا
پیگیریهــای الزم در ایــن
خصــوص توســط واحدهــای
بینالملــل طرفیــن انجــام
شــود .در پایــان طرفیــن بــر
گســترش کیفــی بــا نگاهــی
راهبــردی بــه همــکاری
تاکیــد کردنــد.

رشد شتابان علمی و
فناوری نتیجه توجه به
توامنندی رسمایههای
انسانی

ســورنا ســتاری ،معــاون
فنــاوری
و
علمــی
در
رئیسجمهــوری،
نمایشــگاه دســتاوردهای
پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تهــران بــا اشــاره
بــه رشــد جهشــی و
پرشــتاب کشــور گفــت:
«بــه مــدد شــکوفایی
تواناییهــا و خالقیتهــای
نیــروی انســانی جــوان و
تحصیلکــرده ،زمینــه رشــد

شــتابان علمــی و فنــاوری
در میــدان رقابــت جهانــی
فراهــم شــده اســت».
او بــا بیــان اینکــه حرکــت
نســل جــوان دانشــگاهی،
موجــب خلــق یک تحــول در
کسـبوکار کشــور به واســطه
فعالیــت کســبوکارهای
نوپــا شــده اســت ،ابــراز کــرد:
«امــروز در حالیکــه بیــش
از هــزار اســتارتآپ پاگرفتــه
بــه دســت و اندیشــه جوانــان
در فضــای اقتصــادی کشــور
نقشآفرینــی میکننــد و در
حالــی گــردش مالــی چنــد
ده میلیــاردی بــه ارمغــان
آوردهانــد کــه دســتکم
پنــج اســتارتآپ کشــورمان
درآمدهــای بــاالی دوهــزار
میلیــاردی را پشــت ســر
گذاشــتهاند و ایــن رونــد
بــا رشــدی صعــودی ادامــه
دارد».
ســتاری در ایــن مراســم
همــراه بــا محمــد فرهــادی
وزیــر علــوم تحقیقــات و
فنــاوری ،محمــود شــیخ
زینالدیــن معــاون نــوآوری و
تجاریســازی معاونــت علمی
و فنــاوری ،محمــود نیلــی
رئیــس دانشــگاه تهــران و
محمدجعفــر صدیــق رئیــس
پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تهــران از نمایشــگاه
دســتاوردهای ارائهشــده
توســط شــرکتها و
هســتههای فنــاور مســتقر
در ایــن پــارک دیــدن کــرد.

طرحهای مهندسی ژنتیک
کشاورزی و منابع طبیعی
حامیت میشود

ســتاد توســعه زیس ـتفناوری
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری در
فراخوانــی اعــام کــرده کــه
بــرای تحقــق اهــداف متعالــی
منــدرج در ســند چشــمانداز
نظــام در افــق  1404ابالغــی
مقــام معظــم رهبــری ،تحقــق
اهــداف منــدرج در ســند
ملــی زیســتفناوری مصــوب
هیئــت وزیــران و قانــون
ایمنــی زیســتی جمهــوری
اســامی ایــران مصــوب
مجلــس شــورای اســامی
بــرای توســعه کاربردهــای
مهندســی ژنتیــک در
کشــاورزی و منابــع طبیعــی
از طرحهــای مشــتریگرا
و کاربــردی در ایــن حــوزه
حمایــت مالــی میکنــد.
در ایــن فراخــوان آمــده
اســت :محصــوالت زراعــی
ماننــد برنــج ،پنبــه ،دانههــای
روغنــی ،چغنــدر قنــد،
ســیبزمینی ،ذرت ،یونجــه،
جــو و حبوبــات ،محصــوالت
دام و آبزیــان ماننــد ماهــی،
بــز و گوســفند و حشــرات در
اولویــت حمایــت قــرار دارنــد.
بــر اســاس ایــن فراخــوان
اولویــت انتخــاب بــا
طرحهایــی اســت کــه تامیــن
30درصــد از هزینههــای
اجــرای آنهــا از ســوی
بخــش خصوصــی تضمیــن
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اخبار داخلی

شــود .همچنیــن طرحهــای
ترویجــی
توســعهای
ســطوح باالتــر (بــه ترتیــب
طرحهــای ســطوح پنــج تــا
یــک) از اولویــت برخوردارنــد.
همچنیــن طرحهایــی کــه
توســط بخــش خصوصــی و
دانشبنیــان ارائــه میشــوند
و تامیــن حداقــل 40درصــد از
هزینههــای آنهــا از ســوی
دســتگاه اجرایــی (پژوهشــی
و غیرپژوهشــی) صــورت
بگیــرد و طرحهایــی کــه
توســط بخــش خصوصــی و
شــرکتهای دانشبنیــان
ارائــه شــوند ،در اولویــت
انتخــاب قــرار دارنــد.
طرحهــا میتواننــد در هــر
زمــان و بــه صــورت مســتمر
بــرای گــروه پژوهــش،
زیرســاخت و توســعه فنــاوری
ســتاد توســعه زیس ـتفناوری
بــه نشــانی ایمیــل earch.

biodc@gmail.com

ارســال شــوند و عالقهمنــدان
بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر میتواننــد بــا شــماره
تلفــن  83532352-3تمــاس
بگیرنــد.

برنامه شهاب تا سال
تحصیلی  1406-07همه
دانشآموزان کشور
را تحت پوشش قرار
میدهد

جلســه هماندیشــی برنامــه
ملــی شــهاب بــا حضــور
معــاون برنامهریــزی و
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نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان،
رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان فــارس ،رئیــس اداره
اســتعدادهای درخشــان و
معــاون آمــوزش ابتدایــی
ادارهکل آمــوزشو پــرورش
اســتان فــارس و مدرســان
برنامــه شــهاب در شــیراز
برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،دکتــر
غالمعلــی منتظــر ،معــاون
برنامهریــزی و نظــارت بنیــاد
ملــی نخبــگان ،بــا اشــاره بــه
اهمیــت اجرای صحیــح برنامه
ملــی شــهاب ،گفــت« :یکــی
از اهــداف نظــام آموزشــی،
فراهــم کــردن بســتر
مناســب بــرای شناســایی
و شــکوفایی اســتعدادهای
دانشآمــوزان اســت .در
طــرح هدایــت تحصیلــی،
همــه دانشآمــوزان مخاطــب
هســتند ،امــا بنیــاد ملــی
نخبــگان در برنامــه ملــی
شــهاب تنهــا اســتعدادهای
برتــر دانشآمــوزان را هــدف
قــرار داده اســت».
او بــا بیــان اینکــه  2/5تــا
 4درصــد دانشآمــوزان،
اســتعداد حضــور در جرگــه
نخبــگان را دارنــد ،بیــان
داشــت« :کشــور بــرای
رســیدن بــه توســعه پایــدار
نیازمنــد حضــور افــراد
متخصــص و متعهــد بــا
توانایــی بــاال در راهبــری
مختلــف
بخشهــای
صنعــت ،اقتصــاد ،کشــاورزی

و غیــره اســت .بنابرایــن
هــدف شــهاب ،شناســایی
اســتعدادهایبرتــر و تربیــت و
پــرورش آنــان بــرای راهبــری
توســعه کشــور در 30ســال
آینــده کشــور اســت».
معــاون برنامهریــزی و
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان
یــادآور شــد« :برنامــه شــهاب
تا ســال تحصیلــی 1406-07
تمــام دانشآمــوزان در
تمامــی پایههــا و در سراســر
کشــور را تحــت پوشــش ایــن
برنامــه قــرار میدهــد».

رشکتهای ایرانی در
منایشگاه بیناملللی ماکس
 2017روسیه حضور
مییابند

بینالمللــی
نمایشــگاه
هوافضــای ماکــس دارای
جایگاهــی پیشــرو در میــان
نمایشــگاههای برتــر هوافضــا
در جهــان اســت و در شــهر
علــم و فنــاوری هوافضــای
روســیه  -ژوکوفســکی در
فــرودگاه پایــگاه مرکــزی و
تســتهای پــروازی کشــور،
انســتیتو تســت و تحقیقــات
پــروازی بــا نــام م .م .گروموف
برگــزار میشــود.
ایــن نمایشــگاه یــک فرصــت
منحصربهفــرد بــرای ایجــاد
ارتباطــات چنــد ســطحی
و توســعه بیشــتر همــکاری
صنعتــی و پیــدا کــردن
شــرکای تجــاری جدیــد برای
متخصصــان و تجــار فراهــم

میکنــد .نقــش نمایشــگاه
هوایــی بهعنــوان مولــدی
جهــت ایجــاد ائتالفهــای
جدیــد و ایدههــای پربــار،
در سراســر جهــان شــناخته
شــده اســت.
ســتاد صنایــع دانشبنیــان
هوایــی و هوانــوردی معاونــت
علمــی نیــز بــرای شــرکت در
ایــن نمایشــگاه از شــرکتهای
فعــال در حــوزه هوافضــای
کشــور دعــوت کــرده تــا بــا
حضــور در ایــن نمایشــگاه
از فرصــت ایجادشــده
بــرای برقــراری ارتباطــات
چندمحــوری بــا متخصصــان
و تجــار بینالمللــی اســتفاده
کنــد و بــا آخرین دســتاوردها
در زمینــه هــوا و فضــا و
تکنولوژیهــای جدیــد آشــنا
شــوند.
عالقهمنــدان شــرکت در
بینالمللــی
نمایشــگاه
ماکــس  2017روســیه
بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر میتواننــد بــه آدرس
اینترنتــی www.maks-iran.
 comمراجعــه کننــد.

هامیش بزرگداشت شیخ
بهایی برگزار شد

همایــش بزرگداشــت شــیخ
بهایــی بــ ه همــت بنیــاد
نخبــگان اســتان کردســتان
و بــا حضــور مدیــران و
دســتگاههای
مســئوالن
اجرایــی و اجتمــاع نخبــگان
بومــی در ســنندج برگــزار

شــد.
در ایــن مراســم رحمــت
صادقــی ،رئیس بنیــاد نخبگان
اســتان کردســتان ،برگــزاری
مراســم بزرگداشــت شــیخ
بهایــی را یکــی از اقدامــات
فاخــر بنیــاد نخبــگان اســتان
دانســت و گفــت« :ایــن اقــدام
احتــرام گذاشــتن بــه ســاحت
مقــدس علــم و هنــر اســامی
 ایرانــی اســت.شــیخ بهایــی ،دانشــمند
نامــدار ایرانــی ،هــم بــه لحاظ
آثــار و تالیفــات ،هــم بــه
لحــاظ تربیــت دانشــمندان و
نخبهپــروری ماننــد تربیــت
فــردی ماننــد مالصــدرای
شــیرازی و همچنیــن آثــار
و یادگارهــای تاریخــی ،چــه
در بخــش ایــده و چــه اجــرا،
انســانی کمبدیــل اســت.
بــههمیــن دلیــل روز والدت
او را بــه نــام روز معمــاری
نامگــذاری کردهانــد».
صادقــی ادامــه داد« :آثــار
و بناهــای تاریخــی ماننــد
مســجد جامــع اصفهــان،
مهندســی تقســیم آب
زاینــدهرود ،کاریــز نجفآبــاد،
خ بهایــی،
حمــام معــروف شــی 
معمــاری حــرم امامرضــا(ع)،
بقعــه شــیخ صفیالدیــن
اردبیلــی ،دولتخانــه و
دههــا اثــر دیگــر را ایشــان بــا
فنــاوری و فکــر برتــر و فراتر از
عصــر معاصــر خــود ،طراحــی
و اجــرا کــرده اســت».
رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان

کردســتان بیــان داشــت:
«شــیخ بهایــی در علــوم
مختلفــی ماننــد منطــق،
فلســفه ،ریاضیــات ،ادبیــات،
نجــوم و از جملــه معمــاری،
ســرآمد روزگار خــود بــود،
بهطوریکــه یونســکو ســال
 2009را بهخاطــر تالشهــا
و خدماتــی کــه او در زمینــه
نجــوم ارائــه کــرده ،بــه
ســال شــیخ بهایــی و نجــوم
نامگــذاری کــرد».

مراسم نکوداشت
رسآمدان هرنی فارس
برگزار شد

آییــن نکوداشــت ســرآمدان
ادب و هنــر فــارس بــا حضــور
دکتــر ســعادت قائــممقــام
و دکتــر منتظــر معــاون
برنامهریــزی و نظــارت بنیــاد
ملــی نخبــگان ،دکتــر شــریف
رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان
فــارس و جمعــی از ســرآمدان
و مســتعدانبرتــر بومــی بــه
همت بنیــاد نخبــگان فارس و
بــا همــکاری ادارهکل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان
فــارس برگــزار شــد.
در ایــن مراســم غالمعلــی
منتظــر ،معــاون برنامهریــزی
و نظــارت بنیاد ملــی نخبگان،
بــا بیــان اینکــه افــزون بــر
گرامیداشــت چهرههــای
علمــی و دانشآفریــن،
یکــی از وظایــف بنیــاد ملــی
نخبــگان تقدیــر از نخبگــی
و آفرینندگــی چهرههــای
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اخبار داخلی

ادبــی ،فرهنگــی و هنــری
کشــور اســت ،افــزود« :بنیــاد
درصــدد اســت بــا شناســایی
چهرههــای نخبــه در سراســر
کشــور ،انگیــزه خلــق علــم و
ارتقــای فرهنــگ را در تمامــی
حوزههــا گســترش دهــد».
حبیــب شــریف ،رئیــس بنیــاد
نخبــگان اســتان فــارس،
نیــز افــزود« :هنرمنــدان
ســکانداران ایــن اســتمرار
و نشــاندهندگان شــکوه و
فرهنــگ و عظمــت ملتهــا
هســتند؛ بــههمیــن دلیــل
ســرآمدان
گرامیداشــت
ایــن حــوزه در حقیقــت،
گرامیداشــت و عزتبخشــی
بــه فرزانگــی و تقویــت
بنیادهــای شــکوه و عظمــت
ملــت اســت».
شــریف در ادامــه عنــوان
کــرد« :هــدف از تکریــم،
توســعه و ترویــج فرهنــگ
تکریــم ،شناســایی اثرگــذاری
علمــی ،فرهنگــی ،ادبــی و
هنــری نخبــگان و ســرآمدان
و شناســایی رمــوز موفقیــت
آنــان در زمینهســازی حضــور
هرچــه بیشــتر ایــن افــراد در
جامعــه بــه منظــور اثرگــذاری
بیشــتر ،معرفــی مشــاهیر
ایرانــی در ســطوح بینالمللــی
و باالخــره الگوســازی شــیوه
زندگــی علمــی ایــن بــزرگان
اســت کــه در دولــت تدبیــر و
امیــد بــا شــتاب بیشــتری در
حــال پیگیــری اســت».
رئیــس بنیــاد نخبــگان فــارس
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در معرفــی افــرادی کــه از
آنهــا تکریــم شــده بیــان کرد:
«آقــای ابوتــراب خســروی،
سرشــناس
نویســنده
رمانهــای بینظیــری کــه
خوانــش آنهــا ،انســان را
بــه تدبــری عمیــق وامـیدارد،
آقــای غالمرضــا ذواالنــواری،
کارآفریــن و هنــرور
برجســته فــرش دســتباف
کــه بهعنــوان پــدر گبــه
جهــان شــناخته شــده و
صاحــب چندیــن نشــان
ملــی و بینالمللــی اســت
و همچنیــن آقــای مســعود
شناســا ،موســیقیدان ،نوازنده
شــهیر و چیرهدســت ســنتور
کــه همنــوازی و همراهــی او
بــا بســیاری از بــزرگان میهــن
عزیزمــان و کســب مقــام واال،
مــا را بــه تکریــم ایشــان وا
داشــته اســت».
در پایــان ایــن آییــن ،بــا
اهــدای لــوح و هدایایــی از
ســوی بنیــاد ملــی نخبــگان،
بنیــاد نخبــگان فــارس و
ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی از ایــن بــزرگان
تجلیــل شــد.

روابط عمومی معاونت
علمی و فناوری ریاست
جمهوری «نشان روابط
عمومی» گرفت

در ســومین همایــش و
جشــن روز ملــی ارتباطــات
و روابــط عمومــی کــه 27
اردیبهشــتماه در تــاالر

وحــدت تهــران برگــزار شــد،
«نشــان روابــط عمومــی»
بــه برگزیــدگان اعطــا شــد
کــه روابــط عمومــی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری نیــز یکــی از ایــن
برگزیــدگان بــود.
ایــن مراســم کــه بــا حضــور
زهــرا ســعیدی رئیــس
فراکســیون روابــط عمومــی
و رســانه مجلــس شــورای
اســامی ،علــی اکبــر جاللــی
اســتاد دانشــگاه و پــدر علــم
اطالعــات ایــران ،پرویــز کرمی
رئیــس هیئــت مدیــره انجمن
فعــاالن روابــط عمومــی (افرا)،
سیدشــهاب سیدمحســنی
رئیــس انجمــن متخصصــان
روابــط عمومــی و جمعــی
از اســاتید و صاحبنظــران
حرفــه روابــط عمومــی،
مدیــران و کارشناســان
روابــط عمومــی برگــزار شــد،
از پنــج فعــال و برگزیــده
روابــط عمومــی تجلیــل بــه
عمــل آمــد .از جملــه ایــن
پنــج برگزیــده پرویــز کرمــی،
رئیــس مرکــز ارتباطــات
و اطالعرســانی و روابــط
عمومــی معاونــت علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری
اســت.
دیگــر برگزیــدگان «نشــان
روابــط عمومــی» هوشــمند
ســفیدی رئیــس موسســه
آرمــان روابــط عمومــی،
ابوالقاســم حکیمیــان عضــو
هیئــت مدیــره انجمــن روابــط

عمومــی ایــران ،فاطمــه
قدیمــی مدیــر ارتباطــات و
امــور بینالملــل شــهرداری
رشــت و نیــز صــادق ســکری
مدیــر روابــط عمومــی راهآهن
بودنــد.
ســومین همایــش و جشــن
روز ملــی روابــط عمومــی27 ،
اردیبهشــت مــاه بــه همــت
انجمــن متخصصــان روابــط
عمومــی ،بنیــاد رودکــی و
موسســه کارگــزار روابــط
عمومــی در تــاالر وحــدت
برگــزار شــد.

اعطای اعتبار هستههای
پژوهش به دانشجویان
برتر در سال تحصیلی
1395-96

مشــمول
دانشــجویان
جایز ههــای تحصیلــی ســال
یتواننــد تــا
 1395-96م 
20خــرداد  96بــا مراجعــه
بــه پایــگاه اطالعاتــی بنیــاد
ملــی نخبــگان بــه نشــانی
،
http://soraya.bmn.ir
تهای خــود را
درخواســ 
بــرای بهرهمنــدی از اعتبــار
هســتههای پژوهــش ،در
ســامانه ثبــت کننــد تــا پــس
از بررســی و در صــورت تایید،
از ایــن جایــزه بهرهمنــد
شــوند.
ایــن اعتبــار بــه گروههــای
دانشــجویی تعلــق مییابــد
کــه دانشــجویان زیــر نظــر
یکــی از اعضــای هیئــت علمی
و مطابــق مقــررات مصــوب

دانشــگاه بــه اجــرای فعالیتــی
تحقیقــی اشــتغال یابنــد.
یــادآور میشــود دســتکم
یکــی از اعضــای هســته
بایــد از دانشــجویان مشــمول
جایزههــای تحصیلــی در
ســال تحصیلــی جاری باشــد.
مبلــغ ایــن اعتبــار بــرای
هســت ههای دوره کارشناســی
ارشــد70 ،میلیــون ریــال
و بــرای هســت ههای دوره
دکتــری تخصصــی ،مبلــغ
100میلیــون ریــال اســت.
اعتبــار هســته پژوهــش
بــرای دانشــجویان مشــمول
جایزههــای تحصیلــی در ســه
قســط بــه حســاب دانشــگاه
واریــز میشــود و از طریــق
دانشــگاه در اختیــار هســته
قــرار میگیــرد .مبلــغ اعتبــار
بــرای فعالیتهــای علمــی و
تامیــن بخشــی از نیازهــای
تجهیزاتــی و اطالعاتی هســته
و زیــر نظــر سرپرســت هســته
یشــود.
هزینــه م 

فراخوان دریافت
ایدههای نخبگانی ویژه
ماه مبارک رمضان

معاونــت فرهنگــی بنیــاد
ملــی نخبــگان از تمامــی
نخبــگان و مســتعدانبرتر
کــه قصــد دارنــد در ایــام مــاه
مبــارک رمضــان ،برنام ههایــی
متناســب بــا فضــای
معنــوی ایــن مــاه در قالــب
مراســ م آیینــی ،مذهبــی،
عقیدتــی ،فرهنگــی ،تربیتــی،

مشــاورهای ،اخالقــی ،هنــری،
ادبــی ،خیریــه و غیــره ارائــه
کننــد ،حمایــت میکنــد.
میــزان حمایــت بــه
گســتره ،اهمیــت موضــوع و
تعــداد افــراد برگزارکننــده
برنام ههــا کــه از مشــموالن
آییننامههــای بنیــاد ملــی
نخبــگان هســتند ،بســتگی
دارد.
الزم بــه یــادآوری اســت،
عالقهمنــدان میتواننــد بــا
مراجعــه بــه لینــک http://

_farhangi.bmn.ir/fa/form
data/add/form_id=240

ضمــن درج مشــخصات
کامــل خــود ،ایــده ،برنامــه
و مراســ م مــورد نظــر را تــا
ســوم خردادمــاه ارائــه کننــد
تــا پــس از بررســی و تاییــد
پیشــنهاد مــورد نظــر ،پاســخ
الزم داده شــود.
قابــل ذکــر اســت بعــد از
اجــرای برنام ههــا در مــاه
مبــارک ،بــه ســه عنــوان
از برتریــن برنام ههــای
اجراشــده جایــز های بــه رســم
یادبــود اهــدا خواهــد شــد.

جشنواره فیلم و عکس
دانشجویی دریا برگزار
میشود

مرتضــی یوســفزادی ،دبیــر
بخــش فیلــم کوتــاه و عکــس
دانشــجویی دریا ،فیلم را یکی
از تاثیرگذارتریــن ابزارهــای
رســانهای خوانــد و گفــت:
«فیلــم بــه جهــت نفوذپذیری
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اخبار داخلی

باالیــی کــه در جامعــه دارد،
یکــی از تاثیرگذارتریــن
ابزارهــای رســانهای اســت.
فرهنگســازی و تبلیغــات
از طریــق پخــش فیلــم،
تاثیــر بهمراتــب بیشــتری
از ســایر ابزارهــای رســانهای
دارد .از ایــنرو بــه جهــت
اعتــا و آشــنایی هرچــه
بیشــتر دانشــجویان سراســر
کشــور در رشــتههای
مختلــف تحصیلــی بــا
مســائل دریایــی ،جشــنواره
فیلــم و عکــس دانشــجویی
دریــا بهعنــوان یکــی از
«ســومین
بخشهــای
جشــنواره ملــی دریــا مســیر
پیشــرفت» معرفــی شــد.
شــرکتکنندگان میتواننــد
آثــار خــود را در ســه حــوزه
فیلمهــای  90ثانیــهای،
آیتمهــای تبلیغاتــی در
حــوزه تولیــد و اقتصــاد
(آنونــس،
دانشبنیــان
تیــزر و نماهنــگ) ،عکــس
(تــک عکــس ،مجموعــه و
تبلیغاتــی) بهصــورت عکــس
یــا فیلــم بــا مدتزمــان 90
ثانیــه بــا موضــوع دریایــی
بــه جشــنواره ارســال
کننــد .جشــنواره فیلــم و
عکــس دانشــجویی دریــا
در بخشهــای مختلــف
همچــون زندگــی مــردم
و دریــا ،دانشــگاه و دریــا،
صنعــت و دریــا و همچنیــن
گردشــگری و دریــا خالصــه
میشــو د .
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دبیرخانــه ایــن جشــنواره از
اســفندماه  95کار خــود را
شــروع کــرده اســت و در ســه
فــاز فراخــوان ،گــردآوری و
بازبینــی آثــار اجــرا خواهــد
شــد .و نهایتــا  3فیلــم و
 3عکــس برتــر انتخــاب
میشــو د » .
بــر اســاس ایــن گــزارش،
دانشــکده علــوم و فنــون
دریایــی دانشــگاه هرمــزگان
از همــه عالقهمنــدان
بــه حــوزه دریــا بهویــژه
دانشــجویان دعــوت میکنــد
کــه در ایــن جشــنواره کــه در
آبانمــاه ســال جــاری برگــزار
میشــود ،شــرکت کننــد.

پنجمین فراخوان اعطای
کمکهزینه سفر
دانشجویان دکرتی منترش
شد

ســتاد توســعه علــوم و
شــناختی
فناوریهــای
معاونــت علمــی بــه
دورههــای
دانشــجویان
دکتــری تخصصــی و
دســتیار پزشــکی (رزیدنتــی)
رشــتههای مرتبــط در
دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور
کمــک هزینــه شــرکت در
بینالمللــی
کنگرههــای
علــوم و فناوریهــای
شــناختی اعطــا میکنــد.
در ایــن راســتا ،ایــن ســتاد
در اردیبهشــتماه ســال 96
پنجمیــن فراخــوان جایــزه

ســفر بــرای دانشــجویان
دکتــری تخصصــی ( )PhDو
دســتیار پزشــکی (رزیدنتــی)
را منتشــر کــرده اســت تــا
دانشــجویان عالقهمنــد و
فعــال در حوزههــای مرتبــط
بــا علــوم و فناوریهــای
شــناختی کــه در یکــی از
دانشــگاهها و موسســات
داخلــی کشــور مشــغول
تحصیــل هســتند ،بــرای
ارائــه مقالــه در کنگرههــای
منتخــب ســتاد اقــدام کننــد.
همچنیــن ایــن دانشــجویان
بایــد حداقــل یــک پژوهــش
اصیــل در جایــگاه مولــف
اول در حوزههــای مرتبــط
بــا اولویتهــای آموزشــی و
پژوهشــی داشــته باشــند.
دانشــجویان متقاضــی پــس
از ثبتنــام در ســایت ســتاد
طبــق فراخــوان اعالمشــده
از  25اردیبهشــت مــاه بــا
ارائــه خالصــه مقالــه خــود
میتواننــد از فرصــت
فراهمشــده در ایــن زمینــه
اســتفاده کننــد .افــراد
پذیرفتهشــدگان حداکثــر
یــک مــاه پــس از پایــان
مهلــت ارســال مــدارک
(آخریــن مهلــت  25خــرداد
مــاه) و بــر اســاس نظر شــورای
مشــترک آمــوزش و پژوهــش
ســتاد اعــام میشــود .جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر
و آییننامــه شــرایط ایــن
حمایــت بــه ســایت ســتاد
مراجعــه کنیــد .

فیزیک زمین و فضا
ماجده مقدم

چــاپ نشــریات علمــی بــا چالشهــای
بســیاری همــراه اســت کــه ایــن مشــکالت
ممکــن اســت در رونــد انتشــار آنهــا اختــال
ایجــاد کنــد .بــه همیــن ســبب انتشــار منظــم
یــک نشــریه در طــول ســالهای 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  1378بــه صــورت منظــم و بــا همــکاری
دانشــگاه تهــران و موسســه ژئوفیزیــک منتشــر
میشــود .آخریــن شــماره ایــن نشــریه کــه
بــه علــوم پایــه میپــردازد ،در بهــار ســال 96
انتشــار یافتــه اســت.
در ایــن شــماره از «فیزیــک زمیــن و فضــا»
مقــاالت متعــددی وجــود دارد کــه برخــی
عناویــن آنهــا عبارتانــد از :برگــردان ســرعت
گــروه امــواج ریلــی بــه ســاختار ســرعت مــوج
برشــی بــرای منطقــه شــمال غــرب ایــران،
بــرآورد رابطــه بزرگــی زمینلــرزه بــا اســتفاده
از مــدت دوام امــواج کــدا در پهنــه زاگــرس و
ب غربــی ایــران مرکــزی ،بررســی زمــان
جنــو 
هشــدار احتماالتــی بــرای ســامانه هشــدار
ســریع زمینلــرزه بــر روی گســل شــمال
تبریــز ،بررســی اثــر زلزلههــای بــزرگ جهــان
( 1976تــا  )2014در تهییــج حرکــت قطبــی
و تغییــرات طــول روز ،شناســایی تلههــای
چینــهای ســازند ســروک بــا اســتفاده از
الگهــای پتروفیزیکــی و نشــانگرهای لــرزهای
در یکــی از میادیــن نفتــی جنوب غــرب ایران،
بهبــود تخمیــن عمــق و اندیــس ســاختاری
چشــمه میــدان پتانســیل بــا اســتفاده

از نشــانگرهای انحنــا ،تفســیر دادههــای
مغناطیســی براســاس محاســبه زاویــه تیلــت
و بهبــود گرادیــان افقــی (مطالعــه مــوردی:
فروافتادگــی زنجــان) ،تخمیــن عمــق ،مــکان
و هندســه بیهنجاریهــای مغناطیســی بــه
روش عــدد مــوج محلــی بهبودیافتــه ،بررســی
بیهنجــاری اقلیمــی ایــران در آبانمــاه
 1390از دیــدگاه دینامیــک بزرگمقیــاس،
حــل عــددی معــادالت آب کمعمــق بــا روش
مککورمــک فشــرده مرتبــه چهــارم ،مطالعــه
آزمایشــگاهی تاثیــر امــواج درونــی بــر روی
انتشــار امــواج صوتــی و...
الزم بــه ذکــر اســت کــه مجلــه «فیزیــک
زمیــن و فضــا» براســاس شــیوهنامه تشــویق
نشــریات وزارت علــوم در لیســت مجــات
برتــر دانشــگاه تهــران قــرار گرفتــه اســت.
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معرفی مجله
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یکــی از عمــده دغدغههــای خیــران بــرای حمایــت از محرومــان و نیازمنــدان ایــن
اســت کــه بــه صــورت صددرصــد اطمینــان ندارنــد کــه کمکهــای مالیشــان بــه
دســت افــراد نیازمنــد برســد .اگــر آنهــا اطمینــان کامــل داشــته باشــند کــه حتی
یــک ریــال از کمکهایشــان هــم هــرز نم ـیرود ،در آن صــورت قطعــا فعالیتهــای
خیریــه و انساندوســتانه در کشــور مــا شــتاب بســیار زیــادی خواهــد گرفــت .گلرخ
بحــری کارشــناس ارشــد  MBIاســت کــه تــاش کــرده بــا راهانــدازی اســتارتآپ
«مهربانــه» ایــن دغدغــه را از پیــش روی خیــران بــردارد .ایــن اســتارتآپ بــا
تعریــف پروژههــای مشــخص ،مبالغــی را از خیــران جــذب میکنــد و مســیر دقیــق
صــرف ایــن اعتبــارات جذبشــده را هــم بــه اطــاع فــرد خیــر میرســاند .ایــن
اســتارتآپ ،درواقــع تــاش میکنــد تــا مشــارکت اجتماعــی مــردم و خیــران را
بــرای تحقــق طرحهــای خیریــه برانگیزد.بحــری در حــوزه گرافیــگ هــم تحصیــات
آکادمیــک دارد و بهعنــوان مدیــر بخــش مارکتینــگ شــرکت فعالیــت میکنــد.
شــرکت ثنــا ،بهعنــوان منبعــی بــرای جمعســپاری مالــی یــا تامیــن مالــی جمعــی
یــا همــان  Crowd Fundingاســتفاده میشــود .بــا مدیرعامــل اســتارتآپ مهربانــه،
ب و موبایــل  ۹۴و برگزیــده الکاماســتارز
بهعنــوان ســایت برتــر در جشــنواره و 
 ۱۳۹۵گفتوگویــی انجــام دادهایــم کــه در پــی میآیــد.
از قصــه پرفرازونشــیب راهانــدازی
اســتارتآپ مهربانــه برایمــان بگوییــد.
گویــا همــه چیــز از دغدغههــای شــما
بــرای مهربــان بــودن شــروع شــد؟
(میخنــدد) درســت اســت .همیشــه دوســت
داشــتم بــه مســئولیت اجتماعــیام در قبــال
مــردم جامــه عمــل بپوشــانم و همــواره ایــن
دغدغــه بــا مــن بــود .همیــن مســئله باعــث
شــد بــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت ثنــا کــه
زیرمجموعــه آتناســت و در حــوزه جمعســپاری
مالــی فعالیــت میکــرد ،وارد گفتوگــو بــا
موسســات خیریــه شــدیم .تقریبــا ســه ســال
پیــش بــود کــه پلتفــرم مهربانــه شــروع بــه
کار کــرد .اوایــل کار از طریــق ایمیــل ،مهربانــه
و نــوع فعالیتــش را بــه اطرافیــان و آشــنایان
معرفــی میکردیــم کــه پــس از ســه هفتــه،
مبلــغ پنــج میلیــون تومــان بــرای اولین پــروژه
مــا جمـعآوری و کار اصلــی مهربانــه آغــاز شــد.
از آن پــس مــا بــرای جــذب پروژههــا بــه
ســراغ موسســات خیریــه میرفتیــم و طــی
مذاکــره بــا آنهــا ،اعتمادشــان را جلــب

میکردیــم .برایشــان توضیــح میدادیــم
کــه دیگــر میتوانیــد غیــر از خیرینــی کــه
حضــوری کمــک میکننــد ،روی مهربانــه هــم
حســاب کنیــد .درواقــع مــا تــاش میکردیــم
تــا ایــن موسســات بــه تکنولــوژی اعتمــاد
کننــد .البتــه فعالیــت موسســات بــا مهربانــه
بــه نوعــی تبلیــغ و بازاریابــی هــم محســوب
میشــد .پــس از اولیــن تجربــه ،چنــد پــروژه
دیگــر را هــم بــه همیــن روش جلــو رفتیــم کــه
خوشبختانــه موفــق شــدیم .خالصــه بعــد از
اینکــه مهربانــه در جشــنواره «فــاوا» مــورد
تقدیــر قــرار گرفــت ،رســانهها بــا تمرکــز
بیشــتری بــه ســمت مهربانــه آمدنــد و اعتمــاد
بــه مهربانــه پررنگتــر شــد.
چــرا مــردم و خیــران بایــد بــه مهربانه
جــذب شــوند؟ چگونــه بــه مخاطبــان
خــود ایــن اطمینــان را میدهیــد کــه
کمکهایشــان در راه واقعــی مصــرف
میشــود؟
مــن معتقــدم درحالیکــه یکــی از اصلیتریــن
دغدغههــای مــردم در عصــر حاضــر ،مســئولیت
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اجتماعــی و فعالیتهــای خیرخواهانــه اســت،
خیلــی از مــردم نمیداننــد کــه بــه چــه
موسســه خیری ـهای میتواننــد اعتمــاد کننــد.
مهربانــه میتوانــد بــا در اختیــار گذاشــتن
اطالعــات شــفاف از پروژههــای خیرخواهانــه و
ارائــه گــزارش از زمــان و رقــم پروژههــا بــه
مــردم ،اعتمــاد آنهــا را بهطــور کامــل جلــب
کنــد .یعنــی اگــر فــردی حتــی هــزار تومــان
هــم کمــک میکنــد ،میتوانــد بهطــور
کامــل در جریــان مصــرف شــدن ایــن مبلــغ
قــرار بگیــرد .درنتیجــه خیالشــان راحــت اســت
و اعتمادشــان بهطــور کامــل جلــب میشــود.
نقطــه اوج فعالیتهــای اســتارتآپ
مهربانــه کجــا بــود؟ اولیــن بــاری کــه
بهطــور جــدی ،مــردم بــه مهربانــه
اعتمــاد کردنــد ،یادتــان هســت؟
میتوانــم بگویــم اوج شــروع فعالیــت مهربانــه،
بــه واســطه همیــن «چالــش ســطل آب یــخ»
بــرای حمایــت از بیمــاران  ALSبــود .در آن
دوران مــن میدیــدم کــه بســیاری از افــراد
تنهــا بــا ریختــن یــک ســطل آب یــخ روی
سرشــان ،ایــن چالــش را بــه یــک ســرگرمی
تبدیــل کــرده بودنــد .بــا انجمــن بیمــاران ALS
تمــاس گرفتــم و بــه توافــق رســیدیم .یــک
فیلــم کوتــاه ضبــط و منتشــر کــردم بــا ایــن
مضمــون کــه میتوانیــم یــک ســطل آب یــخ
روی ســرمان بریزیــم و هیــچ اتفاقــی نیفتــد ،اما
میتوانیــم بــا صــرف مبلغــی هرچنــد خــرد،
بــه بیمــاران  ALSکمــک کنیــم .دو هفتــه
پــس از انتشــار ایــن ویدیــوی کوتــاه ،مبلــغ
 20میلیــون تومــان توســط  540نفــر جمــع
شــد ،درحالیکــه هیــچ تبلیغاتــی نداشــتیم.
تنهــا اتفاقــی کــه افتــاده بــود ،ایــن بــود کــه
ایــن ویدیــو دســت بــه دســت چرخیــد و چــون
دغدغــه مــردم« ،موثــر بودن» بــود ،نتیجــه داد.
در همیــن زمــان بــود کــه مهربانــه توانســت
یــک یــوزر تهیــه کنــد و بیشــتر شــناخته
شــود .کمکــم بــه ایــن ســمت رفتیــم کــه روی
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دغدغههــای ســنگین مــردم جامعــه دســت
بگذاریــم ،نــه آنچــه تنهــا ترحــم برانگیــزد.
کــدام مناطــق ایــران را در اولویــت
برنامههایتــان قــرار دادهایــد؟
روی مناطــق محــروم کشــور تمرکــز کردیــم.
اولیــن منطقــه محرومــی کــه مهربانــه بــه
ســراغش رفــت ،یکــی از مناطــق محــروم
سیســتان و بلوچســتان بــود .بــرای مــا مهــم
اســت کــه بــا چــه موسســه خیریـهای فعالیــت
میکنیــم ،بنابرایــن یافتــن چنیــن موسس ـهای
بــا مجــوز رســمی در سیســتان و بلوچســتان
بــرای مــا خیلــی مشــکل بــود تــا اینکــه پــس
از جسـتوجوی 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
مــردم بــرای تحقــق پروژههــای خیریهشــان
بــه آنهــا کمــک میکننــد .طــوری کــه از دو
ســال و نیــم پیــش تــا االن مبلــغ  161میلیــون
تومــان جمــع شــده اســت.
مــا تــا وقتــی کــه فیلمهــای آن مناطــق
محــروم را ندیــده بودیــم ،عمــق فاجعــه را
درک نمیکردیــم .همیــن باعــث شــد کــه
بــه کارمــان در مناطــق محــروم بیشــتر ایمــان
بیاوریــم .بعــد از آن پــروژه ،دیگــر موسســات
خیریــه خودشــان بــا مــا تمــاس میگرفتنــد
و پیشــنهاد همــکاری میدادنــد.
آیــا شــما بــا هــر موسســه خیری ـهای
فعالیــت میکنیــد؟ منظــورم ایــن
اســت کــه خــط قرمــز یــا قوانیــن
خاصــی بــرای کار بــا موسســات خیریــه
داریــد؟
قبــل از هــر چیــز ایــن موسســات خیریــه بایــد
مجــوز رســمی داشــته باشــند و پــس از آن
رزومههایــی از آنهــا دریافــت میکنیــم .در
حــال حاضــر حدود  15موسســه خیریــه منتظر
دریافــت تاییدیــه بــرای همــکاری بــا مهربانــه
هســتند .مــا بــرای تاییــد ایــن موسســات،

بخشبندیهــای مخصوصــی را تدویــن
کردهایــم .ازجملــه ایــن بخشبندیهــا
توانمندســازی زنــان ،معلــوالن و توانیابــان،
نوســازی تجهیــزات ،درمــان بیمــاران ،حمایــت
از کــودکان و ...اســت.
از مدتــی کــه مهربانــه فعالیــت خــود را آغــاز
کــرده تــا کنــون حــدود  25موسســه خیریــه
هســتند کــه بــا مــا کار میکننــد و اعتمــاد
متقابــل داریــم .الزم اســت ایــن را هــم
بگویــم کــه داوطلبانــی را در شــهرهای مختلــف
داریــم کــه پروژههــا را چــک میکننــد .از
طــرف دیگــر موسســات خیریــه تعهــد رســمی
میدهنــد کــه اگــر از قــرارداد تخطــی کننــد،
مــا حــق داریــم شــکایت کنیــم ،کــه در ایــن
صــورت ایــن موسســات دیگــر اجــازه فعالیــت
نخواهنــد داشــت.
پــس فقــط بــرای پروژههــای خاصــی
حمایتهــای مالــی جمــع میکنیــد؟
بلــه .مثــا اخیــرا روی توانمندســازی و
اشــتغالزایی تمرکــز کردهایــم .در یــک ســال
اخیــر ،بــا تمرکــز بــر ایــن هــدف توانســتیم دو
کارگاه در سیســتان و بلوچستان ،یک کارگاه در
حومــه البــرز ،کارگاههایــی بــرای اشــتغال زنــان
سرپرســت خانــوار و ...راهانــدازی کنیــم .مــن
معتقــدم اگــر اشــتغال و درآمــد وجــود داشــته
باشــد ،اعتمادبهنفــس رشــد کــرده و خیلــی از
آســیبهای اجتماعــی کاهــش پیــدا میکنــد.
تــا بــه حــال همــه پروژههــا بــه
نتیجــه رســیدهاند؟ اگــر پــروژهای
نیمــهکاره رهــا شــود ،تکلیــف پــول
خیریــن چــه میشــود؟
در طــول ایــن ســه ســال تعــداد پروژههــای
موفــق مــا بــاالی  94درصــد بــوده اســت.
شــش پــروژه لغــو شــده کــه دو تــای آنهــا از
قوانیــن تخطــی کردهانــد و چهــار پــروژه دیگــر
هــم پــول کافــی برایشــان جمــع نشــده بــود
کــه ایــن چهــار تــا مربــوط بــه یــک ســال اول
فعالیتمــان اســت .طــی دو ســال اخیــر تقریبــا

همــه پروژههــا موفــق بودهانــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه اگــر پــروژهای بــه ســرانجام نرســد،
تمــام پــول بــه کمککننــده برگشــت داده
میشــود.
آیــا در حــال حاضــر تبلیغــات خاصــی
هــم بــرای مهربانــه انجــام میدهیــد؟
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 کمکرســانی آگاهــی دهیــم،
امــا شــهرداری اســتقبال نکــرد .البتــه چهــار
اســتارتآپ تــا کنــون بهعنــوان حامیــان
مهربانــه بــا مــا فعالیــت میکننــد .بــه ایــن
صــورت کــه بــا ایجــاد تبــادل کاربــری به رشــد
مســئولیت اجتماعــی دامــن زده میشــود .در
همیــن جریــان ،بــه کودکانــی کــه بهخاطــر
فقــر نمیتوانســتند بــه مدرســه برونــد،
کمــک شــد .درواقــع مــا میتوانیــم کاربرهــای
اســتارتآپهای دیگــر را از مســئولیتهای
اجتماعــی آگاه کنیــم و آنهــا را در اهمیــت
دادن بــه چنیــن فعالیتهایــی تشــویق کنیــم.
از نظــر شــما ،تاثیــر مهربانــه و
پلتفرمهــای دیگــری کــه همســو
بــا مهربانــه فعالیــت میکننــد ،در
جامعــه و روی مــردم چیســت؟ آیــا
فکــر میکنیــد چنیــن پلتفرمهایــی
میتوانــد نوعدوســتی و همدلــی را
بیــن مــردم ترویــج کنــد؟
مهربانــه فضایــی را ایجــاد کــرده کــه افــراد
مختلــف کــه دغدغــه ارائــه کمــک مالــی
دارنــد ،بتواننــد بــا اعتمــاد کامــل بــه چنیــن
پلتفرمــی حتــی بــا هــزار تومــان بــه دیگــری
کمــک کننــد و مثــا در امــر مدرسهســازی
در روســتاهای خوزســتان همــکاری کننــد.
درنتیجــه حــس مســئولیت مــا نســبت بــه
اطرافیــان باالتــر مــیرود و کمتــر کســی بــه
مشــکالت دیگــران میگویــد «بــه مــن چــه»!
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه پیــش از ایــن،
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موسســات خیریــه یــک جــا متمرکــز نبودنــد
و تنهــا بــا گزارشهــای مالــی کوتــاه و بــدون
شــفافیت بــا خیریــن در تمــاس بودنــد.
درحالیکــه امــروزه ســازوکاری ایجــاد شــده
کــه نهتنهــا مــردم میتواننــد بــا پروژههــای
مختلــف و موسســات خیریــه گوناگــون یکجــا
آشــنا شــوند ،بلکــه میتواننــد گزارشهــای
کامــل و شــفافی از پروژههایشــان مالحظــه
کننــد.
مســئله بعــدی ایــن اســت کــه بــه واســطه
مهربانــه میتــوان بــه افــرادی کــه عمیقــا
نیازمنــد کمکهــای مالــی هســتند،
کمکهــای هرچنــد خــرد را تزریــق کــرد ،یــا
حتــی زندگــی کســی را کــه بهخاطــر قتــل
غیرعمــد در زنــدان گرفتــار اســت و پــول دیــه
را نــدارد ،نجــات داد .نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه موسســههای خیریــهای کــه در پلتفــرم
مهربانــه فعالیــت میکننــد ،حــس رقابــت
بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه حــس میکننــد
همگــی عضــو یــک پلتفرمــی هســتند کــه قرار
اســت بــه ســمت یــک هــدف حرکــت کنــد.
کاربــران چطــور میتواننــد از طریــق
مهربانــه کمــک کننــد؟
بهســادگی .وقتــی وارد ســایت میشــوند،
پروژههــای مختلفــی را میبیننــد کــه اگــر روی
گزینــه «حمایــت میکنــم» کلیــک کننــد ،بــا
ارائــه اطالعــات کارت ،میتواننــد مبلــغ مــورد
نظــر خــود را کمــک کننــد .البتــه بــهزودی
 appاندرویــد و آییــواس هــم فعــال میشــود.
یــک  botتلگــرام هــم طراحــی کردهایــم بــرای
کســانی کــه کار بــا وبســایت برایشــان ســخت
اســت کــه بهراحتــی میتواننــد از پروژههــا
حمایــت کننــد .کاربــر پــس از پرداخــت مبلــغ،
یــک رســید هــم دریافــت میکنــد.
اخیــرا مــا بیشــتر کمپینهــا را فعــال
کردهایــم .در یکــی از ایــن کمپینهــا هــزار
و  200دانشآمــوز بازمانــده از تحصیــل
توانســتند بــا کمکهــای مردمــی بــه تحصیــل
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ادامــه دهنــد .در عــرض یــک مــاه و نیــم مبلــغ
 72میلیــون تومــان جمــع شــد.
از تیــم مهربانــه برایمــان بگوییــد .تیــم
شــما چنــد نفــر و بــا چــه تخصصهایــی
هستند ؟
تیــم مهربانــه شــش نفر هســتند که بــه صورت
نیمهوقــت فعالیــت میکننــد .از آنجایــی کــه
مــا مکان خاصــی برای اســتقرار نداریــم ،همگی
فعالیتهــای خودمــان را از محــل شــرکت آتنــا
انجــام میدهیــم .تخصصهــای اعضــای تیــم
عبارتانــد از تولیــد محتــوا ،طــراح وبســایت،
طــراح گرافیــک ،دولوپــر و مدیــر محصــول.
ایــن اعضــای تیــم ،درآمــدی هــم
کســب میکننــد؟
مهربانــه هنــوز پس از ســه ســال فعالیــت ،هیچ
درآمــدی نــدارد .مــا یــا بــه یــک ســرمایهگذار
نیــاز داریــم ،یــا بایــد بــه فکــر راهکاری
بــرای کســب درآمــد باشــیم .البتــه زیــاد بــه
ســرمایهگذار امیــد نداریــم (بــا خنــده) ،چــون
ســرمایهگذار پــول خــود را جایــی میبــرد
کــه مطمئــن باشــد چنــد برابــر میشــود ،کــه
ایــن مســئله در مــورد کســبوکارهایی بــر
پایــه مســئولیت اجتماعــی محقــق نمیشــود.
قانونــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه مــا
میتوانیــم پنــج تــا  10درصــد کمکهــای
مردمــی را بهعنــوان حقالزحمــه برداریــم،
امــا مــا هرگــز ایــن کار را نکردهایــم .در دنیــا
کســبوکارهای اجتماعــی مثــل مهربانــه
تحــت حمایــت دولــت یــا ســازمانهایی بــزرگ
هســتند .چراکــه چنیــن کســبوکارهایی
میتواننــد دغدغههــای اجتماعــی را کاهــش
دهنــد .درحالیکــه در کشــور مــا چنیــن
حمایتــی وجــود نــدارد.
پــس بــا هزینههــای پلتفــرم مهربانــه
چگونــه کنــار آمدیــد؟
صرفــا شــرکت آتنــا از مــا حمایــت میکنــد
و هزینههایمــان را پرداخــت میکنــد .مثــا
حقــوق اعضــای تیــم مهربانــه توســط شــرکت

آتنــا پرداخــت میشــود .بــه همیــن خاطــر
نمیتوانــم عــدد مشــخصی بهعنــوان ســرمایه
آغــاز فعالیــت مهربانــه بــه شــما ارائــه دهــم.
چطــور اســت کــه پــروژهای را تحــت
عنــوان «حمایــت از مهربانــه» راهانــدازی
کنیــد؟ در ایــن صــورت اگــر کســی قصد
حمایــت از مهربانــه را داشــته باشــد،
میتوانــد داوطلبانــه ایــن کار را انجــام
دهــد.
بلــه .بــه ایــن مســئله فکــر کردهایــم،
امــا فعالیتهــای اینچنینــی نیــاز بــه
دارد.
فرهنگســازی
غیــر از مهربانــه ،اســتارتآپهای
دیگــری کــه در همیــن حــوزه
فعالیــت کننــد ،وجــود دارد؟ درواقــع
میخواهیــم بدانیــم مهربانــه رقیــب
داخلــی دارد یــا خیــر؟
بلــه .دو اســتارتآپ کــه یکــی بــرای بانــک
پاســارگاد اســت و دیگــری کــه دونیــت نــام
دارد ،هســتند کــه رقبــای مــا بــه حســاب
میآینــد.
از تعــداد کاربرهایتــان چــه خبــر؟
اعضــای مهربانــه بــه چنــد نفــر
رســیدهاند و در ایــن مــدت ســه ســال،
چــه مقــدار کمــک مالــی دریافــت
کرد هانــد؟
تعــداد زیــادی از کاربرهــای مهربانــه بــه صورت
ناشــناس از پروژههــا حمایــت میکننــد .غیــر
از ایــن افــراد ،حــدود هشــت هــزار نفــر کاربــر
داریــم کــه ثبتنــام شــدهاند کــه ایــن تعــداد
مبلــغ حــدود  650میلیــون تومــان تــا بــه
امــروز از پروژههــا حمایــت کردهانــد.
آیــا در مســیر راهانــدازی و رشــد
پلتفــرم مهربانــه بــا چالــش خاصــی
روبــهرو بودیــد؟
بزرگتریــن چالــش مــا ،مشــکالت مالــی اســت
کــه همچنــان بــا آن دســت بــه گریبانیــم .مــا
بــرای دریافــت وام ،اقــدام کردیــم ،امــا بهخاطــر

شــرایط بازپرداخــت مبلــغ وام ،در میانــه راه
منصــرف شــدیم .برخــی از اســتارتآپها در
چنــد ســال اول هرگــز نمیتواننــد درآمــد
خاصــی داشــته باشــند ،چــه برســد بــه اینکــه
بتواننــد از پــس بازپرداخــت وام برآینــد .ایــن
منطقــی نیســت کــه از اســتارتآپهایی کــه
هنــوز جــان نگرفتهانــد ،چنیــن انتظــاری
داشــت .بــه نظــر مــن نهادهــای دولتــی و حتی
غیردولتــی بــرای تامیــن کس ـبوکارهای نوپــا
بایــد همــکاری کننــد.
ممکــن اســت خیلــی از کســانی کــه
ایــن مصاحبــه را میخواننــد ،در تفکــر
راهانــدازی یــک اســتارتآپ باشــند.
پیشــنهاد شــما بــه آنهــا بهعنــوان
کســی کــه ســه ســال در چنیــن
حــوزهای فعالیــت کــرده ،چیســت؟
نبایــد فرامــوش کننــد کــه ایجــاد یــک
اســتارتآپ یعنــی ایجــاد یــک کســبوکار.
بســیار اتفــاق میافتــد کــه کســی ایــده نویــی
بــه ذهنــش رســیده ،امــا بــدون ارزیابــی بــازار
موجــود بــرای آن ایــده ،کار خــود را آغــاز
میکنــد .بزرگتریــن ایــراد اســتارتآپهای
مــا ایــن اســت کــه خالقیــت در کارهایمــان
وجــود نــدارد .برخــی تــاش میکننــد تنهــا
بــا کپــی کــردن یــک اســتارتآپ خارجــی،
کســبوکار راه بیندازنــد ،درحالیکــه بــه
تاریخچــه آن اســتارتآپ و فضــای موجــود در
کشورشــان توجهــی نمیکننــد.
و حرف آخر..
تنهــا چیــزی کــه بــرای مــن مهــم اســت،
ایــن اســت کــه بــاور کنیــم اگــر میخواهیــم
تغییــری ایجــاد کنیــم ،بایــد دســت یکدیگــر
را بگیریــم و از هــم حمایــت کنیــم .نبایــد
اجــازه دهیــم کــه حضورمــان در جامعــه ،بــا
بیتفاوتــی همــراه باشــد .مهربانــه ،در ایــن
مســیر گام گذاشــته و انتظــار داریــم کــه
دیگــران هــم مــا را در ایــن مســیر یــاری
کننــد .
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رایه دشوار ب�ای حفظ رتبه پنجیم ن�نوی دنیا

گزارش

ثبت  180اختراع
و تولید  350نانومحصول در کشور
فرزین محمدی

رئیــس ســتاد نانــو از ارتقــای جایــگاه فنــاوری
نانــو ایــران در جهــان و صعــود یــک پلــهای
آن خبــر داد و گفــت« :بــر اســاس آخریــن
پیمایــش مقــاالت نانــوی ایــران و جهــان در
پایــان مــاه آوریــل  ،2017جمهــوری اســامی
ایــران توانســت بــه رتبــه پنجــم دنیــا دســت
یابــد ».ســورنا ســتاری افــزود« :ایــن در حالــی
اســت کــه رتبــه پنجــم بهعنــوان هــدف ســال
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 1398در ســند دوم توســعه نانــو کشــور تعییــن
شــده بــود ».ســتاری بیــان کــرد« :طبــق
تجربیــات ســالهای گذشــته ،رتبــه ایــران در
ایــن شــاخص ،همهســاله پــس از پایــان مــاه
چهــارم میــادی ،تثبیــت میشــود و قابــل
اســتناد اســت ».کشــورهای دیگــر ایــن جــدول
کــه باالتــر از ایــران قــرار دارنــد ،بــه ترتیــب
چیــن ،آمریــکا ،هنــد و کــره جنوبــی هســتند.

جمهــوری اســامی ایــران در رتبهبنــدی ســال
گذشــته ،صاحــب مقــام ششــم جهــان بــود.
ســعید ســرکار ،دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
نانــو ،دس ـتیابی بــه رتبــه پنجــم علمــی نانــو
در دنیــا را قدمــی قابــل توجــه دانســت و گفــت:
ایــران بــرای حفــظ ایــن جایــگاه راه دشــواری در
پیــش دارد و بایــد حمایتهــا از ایــن علــم ادامــه
داشــته باشــد؛ چراکــه کشــورهایی بــا بودجــه و
نیــروی انســانی بــاال در رقابــت رتبههــای اولیــه
هستند .
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ،در راســتای
دســتیابی ایــران بــه رتبــه پنجــم علمــی
نانــو در جهــان گفــت :ایــن ســتاد در رابطــه
بــا توســعه علمــی برنامــهای دارد کــه اســاتید
دانشــگاهها ،دانشــجویان و محققــان سراســر
کشــور را در حــوزه فنــاوری نانــو جــذب
میکنــد و فعالیتهــای گســتردهای صــورت
میدهــد.
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ،حمایتهــای خــود

را متناســب بــا فعالیتهــای صورتگرفتــه در
پژوهشهــای دانشــگاهی کارشناســی ارشــد
و دکتــرا ارائــه میکنــد تــا بتواننــد بهخوبــی
آزمایشهــای خــود را انجــام دهنــد .همیــن
اتفــاق موجــب رونــق فعالیــت در عرصــه نانــو
ایــران شــده اســت.
ســرکار بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه رشــد حوزه
نانــو دســتاوردی اســت کــه طــی ســالیان بــه
دســت آمــده ،گفــت :در ســال  2001میــادی
ایــران رتبــه  57جهــان را داشــت .ابتــدا چــون
کشــورها ضعیــف بودنــد ،رشــد ســاالنه چنــد
پل ـهای بــوده اســت .امــا امــروز چــون در میــان
کشــورهای قدرتمنــدی در ایــن علــم قــرار
گرفتهایــم 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
ســر گذاشــتن آلمــان نیــز بــه رتبــه پنجــم
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صعــود کردیــم .بهطوریکــه تمــام کشــورهای
اروپایــی پشــت ســر گذاشــته شــدهاند.
بــه گفتــه دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو
رتبــه اول از آن چیــن ،دوم آمریــکا و ســوم هنــد
اســت کــه از نظــر جمعیــت پرجمعیت محســوب
میشــوند .پــس از آنهــا کــره جنوبــی رتبــه
چهــارم و ایــران رتبــه پنجــم را داراســت .پــس
از ایــران نیــز آلمــان ،ژاپــن و دیگــر کشــورها
هستند.ســرکار ،نکتــه قابــل تامــل را در ایــن
فهرســت ســرمایهگذاری کالن دولتــی بــرای
توســعه نانوفنــاوری کشــورهای برتــر دانســت و
گفــت :کشــور آمریــکا حــدود  1.5میلیــارد دالر
ســاالنه در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری میکنــد،
کشــور چیــن  1.2میلیــارد دالر و باقــی کشــورها
نیــز بــه همیــن منــوال هســتند .امــا ایــران بــا
ســرمایهگذاری حــدود  20میلیــون دالر راه
ســختی در پیــش دارد.
هــر قدمــی کــه تــا کنــون برداشــته شــده اســت،
بــا تکیــه بــر تــوان تخصصــی و ظرفیتهــای
نیــروی انســانی ،برنامهریــزی و مدیریتــی
بــوده اســت و امــروز حتــی حفــظ ایــن رتبــه
کار ســادهای نیســت .اگــر حمایتهــای الزم
صــورت نگیــرد ،حتــی ممکــن اســت نتوانیــم
ایــن رتبــه مطلــوب را در آینــده حفــظ کنیــم.

دستاوردهای علمی ،موجب تولید بیشرت
محصوالت نانو در ایران میشود

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو در راســتای
تاثیــر ایــن رتبــه بــر تولیــد ،تجاریســازی و
بازارســازی محصــوالت نانــو ایــران ،توضیــح
داد :بــدون اینکــه بنیــه علمــی خوبــی داشــته
باشــیم ،نمیتوانیــم در عرصــه توســعه فنــاوری
فعــال باشــیم .فنــاوری مبتنــی بــر ایــن اســت
کــه بتوانیــم در یــک حــوزه تخصصــی و در
مرزهــای دانــش حرکــت کنیــم ،بنیــه علمــی
خــوب داشــته باشــیم و از نیــروی انســانی
کاملــی برخــوردار باشــیم .ایــن بنیــه علمــی
پایــه حرکــت توســعه فنــاوری اســت .وقتــی
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کشــوری بتوانــد علــم و فنــاوری را گســترش
دهــد ،شــرکتهای دانشبنیــان نیــز خلــق
میشــوند.
ســرکار بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تکیــه بــر
همیــن بنیــه علمــی حــوزه نانــو ایــران 180
پتنــت را داراســت ،گفــت :اعتقــاد دارم ظرفیــت
کشــور بســیار باالتــر از اینهاســت .مــا در
عرصــه ثبــت اختراعــات و پتنــت غفلتهایــی
داشــتهایم و چــون ایــن ثبــت اختــراع هزینــه
باالیــی داشــته اســت ،کســی بــه آن توجــه
نکــرد.
معاونــت علمــی حمایتهــای خوبــی در ایــن
زمینــه دارد کــه ثبــت اختراعــات بینالمللــی
کشــور پرشــتاب رشــد کــرده تــا بــه جایگاهــی
کــه لیاقــت آن را دارد ،برســد.
بــه گفتــه ســرکار ،کشــور مــا امــروز 350
محصــول مبتنــی بــر فنــاوری نانــو تولیــد
میکنــد و امــروز بــه  21کشــور دنیــا ایــن
محصــوالت را صــادر میکنــد.
اگــر از رتبــه علمــی ایــران و جایــگاه علمــی
صحبــت میکنیــم ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه
ایــران در حــوزه نانــو تنهــا بــه مقولــه تولیــد علم
توجــه داشــته باشــد و در مقطــع پژوهــش توقف
کردهایــم .بلکــه ایــران در عرصــه نانــو حتــی بــا
توجــه بــه تعــداد شــرکتها ،تنــوع محصــوالت
و حجــم بــازاری کــه دارد ،ازجملــه کشــورهای
پیـشگام مقتــدر فنــاوری نانــو اســت.
امــروزه ایــران محصــوالت فنــاوری نانــو خــود
را بــه کشــورهای مختلفــی ازجملــه اســترالیا،
چیــن ،کــره جنوبــی ،مالــزی ،ترکیــه ،روســیه و
چنــد کشــور اروپایــی صــادر میکنــد.
اگــر روی رتبــه علمــی نانــو در ایــران تاکیــد
میشــود ،نبایــد موجــب انحــراف افــکار شــود
کــه ایــران تنهــا در زمینــه مقــاالت علمــی فعال
اســت .بلکــه مــا در عرصــه توســعه فنــاوری،
تجاریســازی ،رســوخ فنــاوری در صنعــت و
ل
همچنیــن بازاریابــی فعالیــت گســترده و قابــ 
توجهــی داریــم .

گفتوگو

ن گ
عل�ضا زراسوندی ،رئیس بنیاد خ�ب�ن استان خوزستان
گفتوگو ب� ی

ایجادهستههایپژوهشیوکارگروههای
تخصصیبرایحلمشکالتاستان
المیرا حسینی
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استان خوزستان مشکالتی دارد
و ظرفیتها و پتانسیلهایی .یکی
از مهمترین پتانسیلهای استان
که میتواند به حل مشکالت
خوزستان کمک کند ،جوانان
مستعد و نخبگان هستند که
با قدرت فکر و اندیشه و توان
علمی خود ،میتوانند به جنگ
مشکالت و معضالت استان و
کشور بروند .بنیاد نخبگان استان
خوزستان نیز با علم به این
مسئله ،کارگروههای تخصصی را
در ذیل شورای علمی ایجاد کرده
است .به اعتقاد علیرضا زراسوند،
رئیس بنیاد استان خوزستان ،این
جوانها در زمینه حل مشکالت
توانمند هستند و در صورتی
که بودجه کافی در اختیار این
کارگروهها قرار گیرد ،میشود
از قدرت علمی مستعدین
برتر استفاده مطلوب کرد.
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در ســالی کــه گذشــت ،چــه برنامههایــی
در بنیــاد نخبــگان اســتان خوزســتان
اجرایــی شــد؟
مــا در دســتور کار خــود اجــرای کامــل برنامههــای
مصــوب بنیــاد در ســال  95را داشــتیم کــه
برگــزاری دورههــای آموزشــی مختلــف جهــت
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 دورههــای آموزشــی
مدیــران ،معلمــان و دانشــجو -معلمــان ،برگــزاری
کارگاههــای توانمندســازی و جلســات توجیحــی
جهــت برگزیــدگان جوایــز تحصیلــی ســال
گذشــته ،حضــور مســتعدین و برگزیــدگان جوایــز
تحصیلــی در دانشــگاههای اســتان بــه عنــوان
مشــاوران ســایر دانشــجویان در امــر پیشــرفت
تحصیلــی و ایجــاد کارگروههــای تخصصی صنعت
آب و شــهرکهای صنعتــی اســتان از جملــه
فعالیتهــای مــا بودنــد.
همچنیــن در بخــش اداری  -مالــی اســتفاده
حداکثــری از منابــع داخلــی اســتان و جــذب
اعتبــارات هزینـهای 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
کاهــش هزینههــای جــاری بنیــاد و برگــزاری
جشــنواره خلیــج فــارس و نشســت روســای بنیــاد
در ســال  95-94را در دســتور کار خــود قــرار داده
بودیــم.
در حــوزه فرهنگــی نیــز برگــزاری دو کارگاه
آموزشــی در زمینــه مشــاوره بــرای مســتعدین
بنیــاد ،کمــک بــه برگــزاری اردوی راهیــان نــور
و اردوهــای جهــادی ســایر بنیادهــا در اســتان
خوزســتان ،بازدیــد از شــرکتهای فــوالد
و شــرکت چنــاری و جاذبههــای تاریخــی
شهرســتان شوشــتر ،اجــرای یــک دوره طــرح
دوســت علمــی ،اجــرای ســه اردوی جهــادی
مســتقل در اســتان توســط مســتعدین بنیــاد در

شهرســتانهای مسجدســلیمان ،اللــی و ایــذه،
برگــزاری اردوی جهــادی علمــی در خوزســتان،
برگــزاری مراســم اعطــای جایــزه تحصیلــی دکتــر
توســلی در قالــب خیــر نخبهپــرور و رونمایــی از
بــورس تحصیلــی دکتــر کرمــزاده در ســال جــاری
از جملــه فعالیتهــای مــا بــود .در اصــل بــرای
ســال  95کل برنامههــای مصــوب تقریبــا بــه
طــور کامــل انجــام شــد و حتــی اضافــه بــر آن،
یکســری برنامههــای دیگــر نیــز بــا مشــارکت
اســتانی انجــام شــد کــه جــزو آن برنامههــای
مصــوب نبــود.
در ســال  96چــه رونــدی را طــی
کردهایــد و بــرای ماههــای آتــی چــه
برنامههایــی داریــد؟
در ســال  96بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی
اســتان در فصــل تابســتان فعالیتهــا کاهــش
پیــدا میکنــد .یکــی از فعالیتهــا اســتمرار بحــث
آشــنایی مجموعــه دانشــگاهی بــا جوایــز تحصیلی
اســت کــه قبــل از اعــام ،کارگاههایــی را در کل
دانشــگاهها اجــرا میکنیــم و االن هــم داریــم
همیــن کار را انجــام میدهیــم .بــرای ســال جــاری
ســه اردوی جهــادی مســتقل پیشبینــی کردیــم
کــه در حوزههــای علمــی و ســامت هســتند.
بــرای ایــن منظــور اســتان را بــه دو قســمت
شــمالی و جنوبــی تقســیم کردهایــم و در فصــول
گــرم ســراغ نیمــه شــمالی اســتان میرویــم و در
فصــول ســرد ،برنامههایمــان را در نیمــه جنوبــی
برگــزار میکنیــم .دو کارگــروه تخصصــی دیگــر
نیــز پیشبینــی 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 حاشــیهای شــهر اهواز اجــرا خواهیــم کرد.
یکــی از فعالیتهــای جالــب شــما در
ســال گذشــته اعطــای جوایــز تحصیلــی
بــه نــام نخبــگان اســتان بــود؛ در ســال
جــاری بــرای ایــن موضــوع برنامــه دیگری
داریــد؟

بلــه ،همانطــور کــه گفتیــد مــا یکــی از
اســتانهایی هســتیم کــه در بحــث جوایــز
تحصیلــی خیریــن نخبهپــرور کارهــای خوبــی
انجــام دادهایــم کــه همانطــور کــه پیشتــر
نیــز گفتــم ،دو جایــزه را بــه نــام دو فــرد بــزرگ
علمــی راهانــدازی کردیــم کــه یکــی از آنها ســال
گذشــته اعطــا شــد و دیگــری رونمایــی شــد و
امســال میخواهیــم ســه جایــزه دیگــر را نیــز بــه
همیــن شــکل بــه جوایــز تحصیلــی اضافــه کنیم.
امســال یــک المپیــاد مهارتــی نیــز بــرای
دانشآمــوزان و نــوآوران اســتان در اردیبهشـتماه
اجــرا کردیــم و در نظــر داریــم تــا پایــان ســال
دومیــن دوره آن را هــم برگــزار کنیــم .همچنیــن
بازدیدهــای علمــی و دو ،ســه برنامه توانمندســازی
در حــوزه فرهنگــی بــرای برنــدگان جوایــز
تحصیلــی در نظــر داریــم کــه ایــن برنامههــا در
حــوزه آموزشــی ،مشــاوره و خانــواده هســتند.
شــما در بنیــاد نخبــگان اســتان
خوزســتان بــا چــه چالشهایــی مواجــه
هســتید کــه فکــر میکنیــد اگــر آنهــا
برطــرف شــوند ،رونــد خدمترســانی
بــه مســتعدین ســریعتر و بهتــر خواهــد
شــد؟
یکــی از چالشهــای اساســی بنیــاد بحــث
ســاختمان محــل اســتقرارمان بــود کــه بــا
مســاعدت اســتاندار بعــد از چندیــن ســال ایــن
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 کارگروههــا دارای ایدههــای
خوبــی هســتند و میخواهنــد بــه صــورت
مســتقل ایــن را در بنیــاد انجــام بدهنــد ،امــا بنیاد
مــا بــه لحــاظ اعتبــارات ضعیــف اســت .اگر بشــود
بــرای هســتههای پژوهشــی و کارگروههــای
تخصصــی اعتبــارات بیشــتری داده شــود ،مــا در
ایــن کارگروههــا میتوانیــم بــه معضــات بومــی
بــه صــورت مســتقل رســیدگی کنیــم و خروجــی
خیلــی خوبــی خواهیــم داشــت .
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گزارش

ن
سور� ستاری در ی ن
آی� گشایش مرکز رشد و مرکز نوآوری واحدهای فناور
گ
طباطبا�
دانش�ه عالمه
ی

علوم انسانی و اجتماعی زمینهساز
خلق ثروت و اشتغال میشوند
زهرا خشنود

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در آییــن گشــایش
مرکــز رشــد و مرکــز نــوآوری واحدهــای
فنــاور علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه توانمنــدی
و ظرفیــت ایــن علــوم بــرای ایجــاد
اشــتغال و ثروتآفرینــی بــر پایــه نــوآوری
فارغالتحصیــان دانشــگاهی گفــت« :علــوم
انســانی و اجتماعــی بــر پایــه مدلهــای
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نویــن کســب و کار کــه بــر پایــه رویکــرد
جدیــد اقتصــاد دانشبنیــان شــکلگرفتــه
اســت ،ضمــن ایجــاد ثروتآفرینــی قابــل
توجــه از محــل نــوآوری شــرکتهای
دانشبنیــان ،زمینهســاز ایجــاد اشــتغال
بــرای فارغالتحصیــان دانشــگاهی ایــن
رشــتهها میشــوند».
او بــه نقــش پررنــگ علــوم انســانی در کســب
و کارهــای موفــق دانشبنیــان اشــاره کــرد و

گفــت« :در ایــن حــوزه بــا تکامــل چرخــه ایده
تــا بــازار کــه از پژوهشهــای کاربــردی تــا
ارائــه محصــول بــه بــازار را شــامل میشــود،
میتــوان ظهــور کســب و کارهــای فنــاور
موفــق و تجلــی نقــش ایــن دو حــوزه را در
اقتصــاد دانشبنیــان انتظــار داشــت».
ســتاری الزمــه بــروز نقــش موثــر علــوم
انســانی در بــازار تجــاری همتــراز و فراتــر از
فناوریهــای پیشــرفته را مســتلزم دخالــت
رویکردهــای نوآورانــه دانســت و عنــوان
کــرد« :امــروزه ظهــور یــک کســب و کار
دانشبنیــان ثروتآفریــن و اشــتغالزا،
مســتلزم نقشآفرینــی و مشــارکت علــوم
انســانی و اجتماعــی اســت ،امــا شــکوفایی
توانمندیهــای ایــن حــوزه بهکارگیــری
مولفههــای جدیــدی در عرصــه پژوهــش،
کارآفرینــی ،ایدهپــردازی و تکیــه بــه
داراییهــای نامشــهود یعنــی ســرمایههای
انســانی را طلــب میکنــد».

گامهایی برای تحرکبخشیدن به حوزه
علوم انسانی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
فعالیــت بیــش از  170مرکــز رشــد واحدهــای
فنــاور در حــوزه علــوم انســانی را گامــی در
جهــت تغییــر رویکــرد غالــب و جهتگیــری
بــه ســوی بازارســازی بــرای ایــن علــوم
برشــمرد و گفــت« :ایــن مراکــز رشــد کــه بــه
تعدادشــان افــزوده میشــود ،بــا توجــه بــه
مؤلفههــای جدیــد کســب و کار و بازارســازی
ماننــد تحریــک تقاضــا ،ایدههــای بازارمحــور
و بــه بلــوغ رســاندن ایــن ایدههــا را در
دســتور کار خــود دارنــد .گرچــه اقدامــات
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

اســت کــه بــا عزیمــت شــرکتهای نوپــا بــه
ســوی نیازمحــوری ،توجــه ایــن بخــش نیــز
بــه کســب و کارهــای دانشبنیــان جلــب
شــده اســت».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن پــس
از افتتــاح مرکــز رشــد و مرکــز نــوآوری
واحدهــای فنــاور علــوم انســانی و اجتماعــی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،بــا حضــور در
همایــش گرامیداشــت روز اســتاد کــه در
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی برگــزار شــد،
بــر نقــش سرنوشتســاز
جوانــان تحصیلکــرده در
پیادهســازی مدلهــای گرچه اقدامات
جدیــد کســب و کار و جدی برای تحریک
بازســاخت فرهنگــی تاکیــد تقاضا و احصای
کــرد و گفــت« :جوانــان بازار بخش دولتی
کشــورمان بــا اعتمــاد بــه همچون برگزاری
نفــس ،خالقیــت و پشــتکار نمایشگاه تجهیزات
خــود،
ســاختارهای صورت گرفته
در
را
پیشــین
ناکارآمــد
است ،اما بخش
هــم میشــکنند و بیــش قابل توجهی از
از هــزار کســب و کار نوپــا بازار به خصوص
کــه امــروزه بازارهــای در حوزه علوم
میلیــاردی بــه وجــود انسانی معطوف به
آوردهانــد ،توانســتهاند بخش خصوصی
تحولــی جــدی را در است که با عزیمت
ســاختارهای پیشــین شرکتهای نوپا به
کــه از کارایــی و انعطــاف سوی نیازمحوری،
الزم برخــوردار نبودنــد ،توجه این بخش
ایجــاد کننــد .مادامیکــه نیز به کسب و
کشــور مســیر خــود را کارهای دانشبنیان
بــه ســوی اقتصــادی جلب شده است
مبتنــی بــر داراییهــای
نامشــهود ،توجــه بــه تفکــر
و خالقیــت ب ـ ه جــای ثــروت ،ارج نهــادن بــه
کســب و کار و کارآفرینــی اصــاح نکنــد،
تاریــخ پرافتخــار ایــن کشــور در نــوآوری
و کارآفرینــی و برتــری علمــی بــه واســطه
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درخشــش بزرگانــی برآمــده از ایــن مــرز و
بــوم ،تکــرار نخواهــد شــد».
رئیــس ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز ،بــر ضــرورت توجهــی دوبــاره
بــه نقــش و رســالت دانشــگاهها در جامعــه
پیرامونــی تاکیــد و بیــان کــرد« :بایــد بــار
دیگــر بــه چرایــی ایجــاد دانشــگاهها ،نقــش و
رســالتی کــه در اصــاح و حــل کاســتیهای
جامعــه و نقشــی کــه میبایســت ســوق دادن
آن بهســوی تعالــی ایفــا کننــد ،بیندیشــیم
و در بســیاری از رویههــا
و مشــیهای معمــول
شرکتهایی که تا تجدیــد نظــر کنیــم،
چند سال پیش بر چراکــه دانشــگاه بــه
مبنای داراییهای عنــوان تحولســاز تمامــی
بهخصــوص
مادی و مشهود عرصههــا
ابرقدرتهای اقتصــاد بــه عنــوان رکــن
عرصه اقتصاد تــداوم حیــات و پیشــرفت،
بودند ،امروزه نقشــی کلیــدی ایفــا
جای خود را به میکنــد .دانشــگاه بایــد
شرکتهایی دادهاند بــا برداشــتن فاصلــه میــان
که مهمترین خــود و جامعــه ،بــه عنصــر
دارایی و سرمایه جدانشــدنی و اثرگــذار
این شرکتها جامعــه بــدل شــود و
نیروی انسانی اثرگــذاری خــود را بــا
و نوآوری است تغییــر و تحــوالت اساســی
بــه اثبــات برســاند».
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،تحــول اساســی در ســاختار
اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته ،بهخصــوص
در چنــد ســال اخیــر را یکــی از نمودهــای
نقشآفرینــی تفکــر مبتنــی بــر دانــش و
نــوآوری برشــمرد و گفــت« :شــرکتهایی
کــه تــا چنــد ســال پیــش بــر مبنــای
داراییهــای مــادی و مشــهود ابرقدرتهــای
عرصــه اقتصــاد بودنــد ،امــروزه جــای خــود
را بــه شــرکتهایی دادهانــد کــه مهمتریــن
دارایــی و ســرمایه ایــن شــرکتها نیــروی
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انســانی و نــوآوری اســت».

توفیق کسب و کارهای دانشبنیان
مبتنی بر تولید محتوا و صنایع خالق
فرهنگی

ســتاری دربــاره ایجــاد بســترهای مســاعد برای
ایــن تحــول بیــان کــرد« :نــرخ رشــد حرکــت
ایــن شــرکتها تحوالتــی اساســی را در
ســاختارهای اقتصــاد نویــد میدهــد و ضرورت
بازســاخت فرهنگــی و ایجــاد بســترهای
حمایتــی را بــرای جوانانــی کــه اثبــات
کردهانــد میتواننــد تحــول ایجــاد کننــد،
دوچنــدان میکنــد .ایــن رونــد بایــد بــه طــور
جــدی در عرصــه علــوم انســانی پیگیــری
شــود و بخشهــای گوناگــون از جملــه
صنایــع خــاق فرهنگــی و تولیــد محتــوا،
اســتعداد شــگرفی بــرای بــروز توانمندیهــا
دارنــد و امــروزه ســهم چش ـمگیری از کســب
و کارهــای دانشبنیــان عظیــم مربــوط بــه
همیــن حوزههاســت».
ســتاری ابــراز امیــدواری کــرد در آینــدهای
نزدیــک بــا توجــه بــه رویکردهــای نــو ،کســب
و کارهــای خــاق بــه خصــوص در حــوزه
علــوم انســانی ،بتواننــد ســهم درخــور توجهــی
از ســرانه  GDPرا بــه خــود اختصــاص دهنــد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،بــا حضــور
پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم و فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
علمــی ،اســماعیل قادریفــر ،مدیــرکل دفتــر
سیاس ـتگذاری و ارزیابــی راهبــردی معاونــت
علمــی ،محمدحســین ســجادی نیــری ،دبیــر
ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و هویتســاز
معاونــت علمــی و حســن ســلیمی ،رئیــس
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی« ،مــوزه عالمــه
طباطبایــی» گشــایش یافــت .در ایــن مــوزه
بخشــی از دســتاوردها ،آثــار عالمــه طباطبایــی
و تاریــخ و افتخــارات ایــن دانشــگاه در معــرض
نمایــش قــرار گرفتــه اســت .

جشنواره رویش دماوند ب�گزار شد

انسیه مهدیبیک

هشــتمین جشــنواره اختراعــات رویــش
دماونــد و ششــمین جشــنواره ملــی
مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی بــا حضــور
معاونــان بنیــاد ملــی نخبــگان ،مســئوالن
و مدیــرانارشــد دانشــگاه آزاد اســامی و
مخترعــان ،بههمــت بنیــاد نخبــگان اســتان
تهــران و بــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی،
در محــل دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
مرکــزی برگــزار شــد.
یــداهلل اردوخانــی ،رئیــس بنیــاد نخبــگان

اســتان تهــران ،در افتتاحیــه ایــن جشــنواره
پهنهبندیهــای
«براســاس
گفــت:
انجامشــده در بنیــاد ملــی نخبــگان،
جشــنواره رویــش دماونــد  96بــا حضــور
بنیادهــای نخبــگان اســتانهای تهــران،
البــرز ،ســمنان ،مازنــدران و گلســتان بــه
میزبانــی تهــران و بــا همــکاری دانشــگاه آزاد
اســامی برگــزار میشــود».
او افــزود« :مجموعــا  230اختــراع بــه
دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد کــه از بیــن
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گزارش

نهادینهشدن فرهنگ نوآوری
و خالقیت در دانشگاهها

آنهــا  132اختــراع بــه مرحلــه داوریاولیــه
راه یافتنــد و در ســیزده گــروه تقســیمبندی
شــدند .گــروه پزشــکی و مهندســی پزشــکی
باالتریــن تعــداد و گــروه مهندســی کامپیوتــر
تنهــا بــا یــک اختــراع کمتریــن تعــداد
اختــراع را در جشــنواره امســال دارنــد».
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران در
ادامــه بــا اشــاره بــه تســهیالت اعطایــی
بنیــاد ملــی نخبــگان بــه اختراعــات برگزیــده،
حضــور نیــروی انســانی دانشآموختــه در
عرصــه دانشبنیــان را تنهــا راه تحقــق
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی دانســت و گفــت:
«تجاریســازی اختراعــات و فراهــمشــدن
بســتر مناســب بــرای نهادینــهشــدن فرهنــگ
نــوآوری و خالقیــت در دانشــگاهها از
گامهــای اساســی بــرای رســیدن بــه اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی اســت .حمایــت از اختــراع
برگزیــده در واقــع بسترســازی بــرای تبدیــل
ســرمایههای فکــری بــه ثــروت اســت».
در ادامــه ایــن مراســم مرتضــی موسـیخانی،
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد
اســامی ،همــکاری بــا بنیــاد ملــی نخبــگان
را نقطــه عطفــی در رونــد حرکتــی دانشــگاه
آزاد برشــمرد و گفــت« :خوشــبختانه دولــت
تدبیــر و امیــد نــگاه ویــژهای بــه قابلیتهــا
و ظرفیتهــای دانشــگاه آزاد اســامی دارد
و در ایــن دولــت بــا نظــر مثبــت دکتــر
ســتاری ،تعامــل خوبــی بیــن دانشــگاه آزاد
اســامی بــا معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان
برقــرار شــده اســت کــه قطعــا بــرکات آن بــه
جامعــه میرســد».
او افــزود« :بنیــاد ملــی نخبــگان در دولــت
جدیــد ،اقدامــات بســیاری خوبــی بــرای
حفــظ و ارتقــای اســتقالل و عــزت ایــران
در قالــب حمایــت از اجتمــاع نخبگانــی و
کارآفرینــان انجــام داده اســت کــه امیــد
اســت ایــن رونــد ادامــه یابــد».
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موســیخانی نیرویانســانی جــوان ،باهــوش
و عالقهمنــد بــه تحصیــات آمــوزش عالــی
را مهمتریــن مولفــه کشــور بــرای رســیدن
بــه توســعه پایــدار دانســت و ادامــه داد« :بــا
برنامهریــزی صحیــح و اجــرای منطقــی
بــرای ورود اجتمــاع نخبگانــی و دانشــگاهی
بــه همــه ابعــاد جامعــه ،میتــوان ایــن
مزیــت نســبی را بــه مزیتــی رقابتــی تبدیــل
کــرد».
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد
اســامی «چرایــی» و «خلــق ارزش» را
مهمتریــن اهــداف و نشــانه یــک اختــراع
خــوب قلمــداد و خاطرنشــان کــرد« :در
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
بومــی متمرکــز شــود ،چراکــه ســود مالــی
در کنــار خلــق ارزش و خدمترســانی بــه
جامعــه ،خودبهخــود حاصــل میشــود.
حمایتهــای اســتراتژیک معاونــت علمــیو
فنــاوری و همچنیــن بنیــاد ملــی نخبــگان از
اختراعــات ســبب شــده مخترعــان بــه ســمت
تولیــد اختراعــات بــا قابلیــت رقابتپذیــری
و بهــرهوری بــاال متمایــل شــوند.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم احمــد
شــمس ،سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد مرکــزی ،نیــز بــا اشــاره بــه اهمیــت
برگــزاری همزمــان هشــتمین جشــنواره
رویــش دماونــد و ششــمین جشــنواره ملــی
مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی ،ایــن اقــدام
را نهضتــی بــزرگ در دانشــگاه آزاد برشــمرد و
گفــت« :برگــزاری همزمــان این دو جشــنواره
عــاوه بــر اینکــه زمینهســاز همــکاری
و تعامــل بیشــتر بنیــاد ملــی نخبــگان بــا
دانشــگاه آزاد اســامی خواهــد شــد ،نقــش
بســزایی در گســترش فرهنــگ خالقیــت و
اختــراع در ایــن دانشــگاه دارد».

غالمعلــی منتظــر معــاون برنامهریــزی و
نظــارت ،آریــا الســتی معــاون فرهنگــی،
ســیدمهدی موســویکوهپر معــاون توســعه
مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان،
مرتضــی موســیخانی معــاون پژوهــش
و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی و احمــد
شــمس سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد مرکــزی از جملــه حاضــران در ایــن
مراســم بودنــد.
در روز نخســت ایــن جشــنواره ،فراینــد
داوری و جمعبنــدی نتایــج توســط داوران
جشــنواره و همچنیــن برپایــی کارگاههــای
آموزشــی بــا عنوانهــای تجاریســازی و
بازاریابــی محصــوالت فنــاوری ،آیندهپژوهــی
فنــاوری و همچنیــن آشــنایی بــا راهکارهــای
ثبــت پتنــت بینالمللــی و مالکیــتفکــری
برگــزار شــد.
در پایــان ســه روز برگــزاری ،مراســم
اختتامیــه جشــنواره اختراعــات رویــش
دماونــد و ششــمین جشــنواره ملــی
مخترعــان دانشــگاه آزاد اســامی بــا حضــور
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران
و معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
آزاد اســامی در محــل دانشــگاه علــوم و
تحقیقــات برگــزار شــد.
در مراســم اختتامیــه ،یــداهلل اردوخانــی بــا
بیــان اینکــه از اســتان تهــران بیشتریــن
و از گلســتان کمتریــن اختــراع بــه
مرحلــه نهایــی راه یافتنــد ،افــزود« :پــس
از داوریهــای انجامشــده 9 ،اختــراع در
حوزههــای مکانیــک ،دارویــی ،شــیمی و
نفــت بهعنــوان طرحهــای برگزیــده مــورد
تقدیــر قــرار گرفتنــد».
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران
ادامــه داد« :بخــش دانشآمــوزی یکــی از
بخشهــای مهــم جشــنواره رویــش دماونــد
بــود کــه از ایــن بخــش نیــز  4طــرح برگزیده
توســط داوران انتخــاب و معرفــی شــد».

در ادامــه ایــن مراســم مرتضــی موس ـیخانی
نــگاه بــه آینــده را مهمتریــن مولفــه
موفقیــت و توســعه دانســت و گفــت:
«آینــده ،تحــوالت و نیازهــای آن کامــا
مشــخص اســت و ایــران نیــز بــرای رســیدن
بــه توســعه بایــد جهــت حرکــت خــود را بــر
اســاس آن منطبــق کنــد».
وی بــا بیــان اینکــه صــرف حضــور در
عرصــه اختراعــات اقدامــی ارزشــمند اســت،
افــزود« :برخــی اختراعــات نیازمنــد تحلیــل
و ارتقــا هســتند تــا بــه محصولــی بازارمحــور
بــا قابلیــت و مطلوبیــت برتــر برســند.
بنابرایــن برگزیــدهنشــدن در ایــن جشــنواره
شکســت محســوب نمیشــود ،بلکــه آغــاز
راهــی بــرای تــاش دوبــاره اســت».
موســیخانی بــا تاکیــد بــر لــزوم هدایــت
تــوان فــردی بــه مســیر صحیــح ،ادامــه داد:
«در بســیاری مــوارد ،موفــقنشــدن منطــق
تصمیمــات اســتراتژیک اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه عــدمموفقیــت ســبب میشــود
فــرد بــا تحلیــل طــرح خــود و بررســی
دقیــق جوانــب آن ،ایــدهای تکمیلشــده بــه
چرخــه تولیــدی کشــور تزریــق کنــد».
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار کســب
و کار مقتضیــات و توانمندیهــای مشــخصی
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 نمونههــای
مشــابه مزیــت رقابتــی داشــته باشــد تــا
بتوانــد بــه نقطــه مطلــوب برســد».
در پایــان ایــن مراســم از برگزیــدگان
جشــنواره اختراعــات رویــش دماونــد و
جشــنواره ملــی مخترعــان دانشــگاه آزاد
اســامی و همچنیــن برگزیــدهگان مســابقه
فرهنگــی «داســتان یــک اختــراع» بــا اهــداء
لــوح یادبــود و جوایــزی تقدیــر شــد.
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نیــاز روزافــزون جامعــه بــه ســاختمان و
مســکن ،ضــرورت اســتفاده از سیســتمهای
ســاختمانی جدیــد ،مصالــح جدیــد بــه منظور
ارتقــای کیفیــت ســاخت ،افزایــش ســرعت
ســاخت ،افزایــش عمــر مفیــد ســاختمانها،
سبکســازی و افزایــش مقاومــت در برابــر
زلزلــه را بیــش از پیــش مطــرح کــرده اســت.
در حــال حاضــر یکــی از کاربردیتریــن
سیســتمهای ســاختمانی ،ســازههای
پوســتهای اســت کــه از نظــر زیبایــی و فــرم
نیــز اهمیــت زیــادی دارد .پوســتهها در
طبیعــت از متنوعتریــن فرمهــا هســتند کــه
در دنیــای فیزیکــی اطــراف بهوفــور یافــت
میشــود .پوســتهها یــادآور اشــکالی ماننــد
تخــم پرنــدگان ،پوســته نرمتنــان ،پوســته
بــذر و ...اســت و پوشــشهای پوســتهای

مخــازن آب ،ســیلوها و گاز ،کشــتیها و...
همگــی بــه نوعــی از پوســتههای طبیعــی
الهــام گرفتــه شــدهاند .البتــه بایــد توجــه
داشــت کــه از نظــر ظاهــری پوســتهها بــا
فــرم تاقهــای ســنتی شــباهت دارد ،ولــی
رفتــار ســازهای و مســیر بارگــذاری آنهــا
اغلــب بــه ســبب قابلیــت مقاومــت پوســتهها
در برابــر کشــش متفــاوت اســت .در ســازههای
پوســتهای اثــر خمــش بــه کمتریــن میــزان
خــود میرســد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
ضخامــت پوســتهها معمــوال کــم اســت ،و از
همیــن رو  25تــا  40درصــد باعــث کاهــش
مصــرف مصالــح ســاختمانی میشــود.
پوســتهها جــزو گروهــی از ســازهها هســتند
کــه بــا تغییــر هندســه کارایــی خــود را
پیــدا میکننــد ،یــا کارایــی آنهــا تغییــر
میکنــد .پوســتهها انــواع مختلفــی دارنــد.
اگــر بخواهیــم پوســتهها را بــر اســاس نــوع
شــکلگیری تقســیمبندی کنیــم ،بــه دو
گــروه دورانــی و انتقالــی تقســیم میشــوند.
پوســتههای دورانــی
از دوران یــک خــط
یــا یــک منحنــی
حــول یــک محــور بــه
دســت میآیــد و در مقابــل
پوســتههای انتقالــی از
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انتقــال یــک خــط یــا منحنــی در طــول یــک
خــط یــا یــک منحنــی دیگــر اســت .از مــوارد
دیگــری کــه در طراحــی پوســتهها اهمیــت
دارد ،انحنــای پوستههاســت .بــه پوســتهای که
دارای دو انحنــا در یــک جهــت باشــد ،پوســته
بــا انحنــای ســین کالســتیک میگوینــد و
در مقابــل بــه پوســتهای کــه دارای انحنــای
مضاعــف باشــد و انحنــای آن در جهــت
مخالــف هــم قــرار گرفتــه باشــد ،پوســته بــا
انحنــای آنتــی کالســتیک میگوینــد .گــروه
بعــدی کــه بــه فرمهــای
آزاد معــروف اســت ،از
طرح اوتزن به دلیل محاســبات ریاضــی و
خالقیت و جسارت فرمهــای هندســی دقیــق
در طراحی توانست مشــتق نمیشــود.
ســیدنی
در میان حدود  200اپراهــاوس
طرح ارائهشده)Sydney Opera House( ،
طرح برگزیده یکــی از زیباتریــن
جذابتریــن
شود و تحسین و
همگان را برانگیزد .ســاختمانهای دنیاســت
کانسپت اوتزن کــه در ســال 2007
برای طراحی الهام میــادی در مجموعــه
از امواج اقیانوس ،میــراث جهانــی یونســکو
صدفهای ساحل ثبــت شــد .ایــن ســاختمان
سیدنی و بادبانهای زیبــا در ســاحل شــهر
کشتیهای عبوری ســیدنی در کشــور اســترالیا
از منطقه بود قــرار گرفتــه اســت .در
ســال  1957یــورن اوتــزن،
معمــار دانمارکــی ،طرحــی
را بــرای مســابقه اپــرا ســیدنی ارســال کــرد.
طــرح اوتــزن بــه دلیــل خالقیــت و جســارت
در طراحــی توانســت در میــان حــدود 200
طــرح ارائهشــده ،طــرح برگزیــده شــود و
تحســین همــگان را برانگیــزد .کانســپت اوتزن
بــرای طراحــی الهــام از امــواج اقیانــوس،
صدفهــای ســاحل ســیدنی و بادبانهــای
کشــتیهای عبــوری از منطقــه بــود .اوتــزن
پوســتههای صــدف ماننــد را بــا ریتــم و
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تناســبی چشــمنواز در کنــار هــم بــرای
پوشــش بــام قــرار داد تــا در کنــار ایــده اولیــه،
حــس پــرواز را نیــز در بیننــده القــا کنــد.
بــرای پوشــش ســقف مجموعــه یــا همــان
پوســتههای صدفــی از سیســتم ســاختمانی
پوســته گنبــدی دندان ـهدار اســتفاده شــد تــا
مهندســان بتواننــد طــرح اوتــزن را هرچــه
بهتــر اجــرا کننــد .ایــن پوســتههای صدفــی
ســطوحی هســتند کــه از یــک کــره بــه شــعاع
 75متــر جــدا شــدهاند و هــر قطعــه بــه
شــکل بادبزنــی بــا مقطــع مثلثــی توخالــی
و قوسهــای دنــدهای ترکیــب شــده اســت.
بــام مجموعــه از  2194قطعــه بتنــی تشــکیل
شــده کــه وزن هــر کــدام حــدود  15تــن
اســت و حــدود یــک میلیــون کاشــی ســوئدی
بــرای پوشــش آنهــا اســتفاده شــده اســت.
در ســال  1959در حیــن ســاخت قســمت
اولیــه مجموعــه ،مهندســان بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه طــرح اولیــه از نظــر جنبههــای
ســازهای قابــل اجــرا نیســت و بایــد تغییراتــی
در آن صــورت بگیــرد ،کــه ایــن موضــوع بــا
مخالفــت شــدید اوتــزن روب ـهرو شــد و حتــی
اوتــزن از مجموعــه کنارهگیــری کــرد .امــا
مهندســان بــا تغییراتــی در قطــاع کــره و
یکسانســازی آنهــا توانســتند در ســال
 1962طــرح جدیــد و اجرایــی را ارائــه و
ســپس اجــرا کننــد .ایــن پــروژه بســیار عظیــم
بــا مســاحت  5798هکتــار بعــد از  14ســال
در  1973میــادی بــه اتمــام رســید و در20
اکتبــر همــان ســال توســط ملکــه الیزابــت دوم
افتتــاح شــد.
ایــن مجموعــه یکــی از جاذبههــای
گردشــگری کشــور اســترالیا و شــهر ســیدنی
اســت و در زمــان برگــزاری المپیــک ســیدنی
نمــاد مســابقات نیــز بــود .در ایــن مجموعــه
ســاالنه در حــدود  1500برنامــه اجــرا
میشــود و هــزاران گردشــگر از ایــن مجموعــه
زیبــا دیــدن میکننــد.

روح باغ ایرانی
پرستو جعفری

ــی أَ َفــا
ِــن الْمــا ِء ُک َّل شَ ْ
« َو َج َعلْنــا م َ
ــی ٍء َح ٍّ
ــون»
یُ ْؤ ِم ُن َ
«و هــر موجــود زنــدهای را از آب آفریدیــم .آیــا
بــاز هــم ایمــان نمیآورنــد؟!»
سوره انبیا ،آیه 30
از دیربــاز تاکنــون ،خالقیــت و نــوآوری
ایرانیــان در طراحــی ســاخت سیســتمهای
آبرســانی بــرای ســهولت بخشــیدن بــه

اســتفاده از آب ،مــوردی مثالزدنــی و قابــل
بحــث اســت.
در تمــام طــول تاریــخ ،بــا وجــود محدودیتها
و عــدم وجــود امکانــات ،ایرانیــان در این وادی
دارای خالقیتهــای بســیاری بودهانــد کــه
هنــوز هــم محققــان بســیاری در سرتاســر
دنیــا ،در پــی یافتــن فنهــا و روشهــای
قدیمــی خالقــان ایرانــی در معمــاری و
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میراث فرهیختگی

معماری آب

حرفههــای وابســته بــه آن هســتند.
اگــر از ســاخت کاریــز و قناتهــا و
سیســتمهای مشــابه کــه بررســی آنهــا
نیازمنــد محفــل بزرگتــری اســت ،گــذر
کنیــم« ،بــاغ ایرانــی» نیــز از عجایــب و
شــاید بهنوعــی معجــزهای اســت کــه توانایــی
معمــاران و طراحــان پیشــین ایرانزمیــن
را بیــش از گذشــته حکایــت میکنــد .بــاغ
ایرانــی یــا پردیــس ایرانــی ،نگینــی ســبز
در دل کویرهــای خاکــی و لمیــزرع ایــران
اســت کــه بــا حضــور آب و پــرورش درختــان
تنومنــد و ســایهافکن ،در ایــن اقلیمهــای
ســوزان ،آسایشــی وصفناپذیــر را بــرای
مخاطــب خــود فراهــم میکــرده اســت.
بهجرئــت میتــوان گفــت مهمتریــن
عنصــری کــه باغهــای اصیــل ایرانــی را بــه
تمثیلــی از بهشــت بــدل میکنــد ،حضــور
پررنــگ و انکارناپذیــر آب در بــاغ ایرانــی
اســت.
آنگونــه کــه در مباحــث پیشــین بررســی
شــد ،طــراح ایرانــی بــرای مجســم کــردن
بهشــت در دل کویرهــای گــرم و ســوزان
ایــران ،بــه عناصــر طبیعــی همچــون آب،
گیــاه و ...تمســک میجســته و یــاری
میگرفتــه اســت کــه در ایــن میــان ،آب
بــا صورتهــا و شــمایل متفــاوت و متنــوع،
بهنوعــی پراهمیتتریــن ایــن عناصــر اســت.
همانطــور کــه در تقــدس و فرهنــگ ایرانــی
مشــهود اســت ،و خداونــد نیــز در آیاتــی از
قــرآن کریــم بــدان اشــارهکرده ،آب نمــادی
اســت از پاکــی و روشــنایی ،کــه سرچشــمه
و حامــی حیــات انســان و دیگــر مخلوقــات
اســت .آنچنانکــه ضمانتــی اســت بــرای
وجــود و ادامــه حیــات بــاغ ایرانــی ،و اگــر
نباشــد ،بــاغ ایرانــی بــا اصالتــش وجــود
نخواهــد داشــت.
برخــی متــون در توصیــف بــاغ ایرانــی بــه
ایــن مهــم اشــاره کــرده و آب را «روح بــاغ
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ایرانــی» میداننــد.
از آن دم کــه فکــر و تصمیــم ســاخت یــک
قطعــه بهشــت در دل کویــر ســوزان ،در ذهــن
طــراح ایرانــی آغــاز بــه پــرورش میکــرده،
حضــور آب آغــاز میشــده اســت .آب در
بــاغ ایرانــی ،تعیینکننــده میــزان وســعت
بــاغ بــوده ،بــدان معنــا کــه آب موجــود در آن
منطقــه و اقلیــم و میزانــی کــه تــوان آبیــاری
آن را داشــته اســت ،مشــخص میکــرده کــه
ابعــاد زمیــن بــاغ و تناســبات آن چقــدر باشــد
تــا آب بــه همــه نقــاط بــاغ برســد ،گیاهــان
را زنــده نگــه دارد و از طرفــی بــه کاربــر
حاضــر در بــاغ ،روح ببخشــد؛ و پــس از آن
بــاغ مبدأیــی میشــده بــرای جــاری شــدن
آب در همــه ســطح یــک شــهر؛ و شــاید ایــن
نشــئتگرفته از همــان اعتقــادی اســت کــه
هندســه چهاربــاغ را بــه وجــود آورده اســت.
بــه اعتقــاد نــژاد آریایــی ،در ابتــدای پیدایــش
جهــان ،رودی از بهشــت جــاری شــده و
خشــکیهای جهــان را بــه چهــار قســمت
تقســیم کــرده اســت ،و ایــن تمثیــل همــان
تقســیم بــاغ بــه چهــار قســمت توســط
جویهــای آب در بــاغ ایرانــی اســت.
امــا حضــور آب فقــط در جنبــه ابعــادی و
تناســبی خالصــه نشــده ،بلکــه از مهمتریــن
عواملــی اســت کــه بــاغ ایرانــی را بــه بــاغ
«اغنــای حــواس» نیــز بــدل میکنــد.
در بــاغ اصیــل ایرانــی ،آنگونــه کــه تجربــه
کردهایــم ،صــدای موســیقی آب همــواره
گــوش انســان را پــر میکنــد .صدایــی کــه
هنــگام طــی طریــق ورودی تــا کوشــک ،گاه
بــا آواز پرنــدگان درآمیختــه و گاه بــا صــدای
وزش بــاد میــان شــاخههای درختــان و
گاهــی نیــز آوایــی اســت کــه بهتنهایــی بــه
گــوش میرســد.
موســیقی آب در بــاغ ایرانــی ،ضمــن آنکــه
امــکان شــنیدن یــک نــوای پیوســته و
تکرارناپذیــر را بــرای کاربــر فراهــم میکنــد،

آوایــی نمادیــن و آشــنا بــه گــوش فرهنــگ
ایرانــی اســت .بهگونــهای کــه صــدای آب
هــم بــرای او خوشــایند و دلپذیــر اســت و
هــم امــکان تجربــهای فراموشناشــدنی را
بــرای او میســر میســازد.
از آن لحظــه کــه کاربــر قــدم در بــاغ
میگــذارد ،موســیقی آب او را از دنیــای
بیــرون بــاغ جــدا میکنــد و در پارادوکــس
و تضــادی ناباورانــه بــا دنیــای بیــرون قــرارش
میدهــد و در جایجــای بــاغ ،بــا اشــکالی
متفــاوت ،حضــورش را بــه او یــادآور میشــود.
«ســینه کبکــی»« ،آبشــره»« ،آبگــردان» و
نظیــر اینهــا ،تنوعــی مثالزدنــی اســت کــه
همــه از تدابیــر طــراح خوشفکــر ایرانــی ،برای
هرچنــد دلپذیرتــر کــردن و منحصربهفــرد
کــردن فضــای بــاغ ایرانــی اســت.
زمانــی کــه کاربــر ،مســیر ورودی تــا کوشــک
را طــی میکنــد و بــه نقطــه عطــف بــاغ
ایرانــی یــا همــان کوشــک میرســد ،بــا
ابهتــی وصفناپذیــر روبــهرو میشــود کــه
ناشــی از قرارگیــری اســتخر جلــوی کوشــک

اســت .انعــکاس تصویــر کوشــک در آب
ســاکن اســتخر ،بزرگــی کوشــک را دوچنــدان
میکنــد و تصویــری از آســمان را نیــز بــه
او یــادآور میشــود تــا نگاهــی بــهســوی
آســمان بینــدازد.
آنچــه در بــاغ ایرانــی و در تمامــی ایــن
مباحــث اهمیــت بســیاری دارد ،ایــن اســت
کــه طــراح ایرانــی ،در طراحیهــای اصیــل
خــود ،چــه در معمــاری و چــه در باغســازی،
از کوچکتریــن خــط و خطــوط گرفتــه
تــا بزرگتریــن عناصــر ،همــه و همــه را
بــا دلیــل و تدبیــر بســیار انتخــاب کــرده
اســت .درواقــع در طراحــی اصیــل ایرانــی،
اســتفاده از هیــچ عنصــری بیدلیــل نبــوده
و صرفــا جهــت زیبایــی بصــری بــه کار
نم ـیرود .افســوس کــه در دوران معاصــر ،بــا
تقلیدهــای کورکورانــه و طراحیهایــی کــه
در بعضــی مــوارد بــا اندیشــه و خلقیــات و
فرهنــگ ایرانــی هیچگونــه ســنخیتی ندارنــد،
بســیاری از ایــن زیباییهــا و تدابیــر در
حاشــیه فراموشــی قــرار گرفتهانــد .
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لی�ان ت��ج ه ی ژ
گن�یه به کتاب«عمل در معل» نوشته جان ن
مد�
من�ه ب
کتاب

چهره سرگرمکننده علم
مریم گودرزی

علــم در نظــر اکثــر مــا چهــرهای جــدی و خشــک
دارد و هرگــز فکــر نمیکنیــم میتــوان گاهــی بــا
علــم خــوش گذرانــد و از آن لــذت بــرد؛ امــا جــان
لینهــان معتقــد اســت کــه این چهــره معرفیشــده
از علــم ،واقعــی نیســت و علــم میتوانــد بســیار
ســرگرمکننده باشــد و مــردم را بــه هیجــان بیــاورد.
او ســالها در نشــریه گالســکو هرالــد مطالــب
ســرگرمکنندهای دربــاره علــم نوشــت کــه میتواند
ایــن ادعایــش را ثابــت کنــد .جــان فلمینــگ هــم
تصاویــر کارتونــی بــرای ایــن مطالــب طراحــی
میکــرده کــه همــه ایــن مجموعــه در کتــاب «علم
در عمــل» گــردآوری و منتشــر شــد .ایــن کتــاب به
موضوعــات علمــی پرداختــه کــه اکثــر مــا بــا آنها
ســروکار داشــتهایم و بــا زندگــی روزمــره مــا عجین
اســت .کاربــردی بــودن مطالــب در کنــار کوتــاه
بــودن هــر مطلــب و لحــن طنزآلود نویســنده کتاب
را جــذاب کــرده اســت و مجموعهای خوانــدی از کار
درآمــده« .علــم در عمــل» هشــت فصل اصلــی دارد
و هــر فصــل بــه بخشهــای کوچکی تقســیم شــده
و درکل  62یادداشــت در باب علم اســت .در کشــور
مــا ایــن کتــاب بــا ترجمــه منیــژه مدبــر از ســوی
نشــر مازیار منتشــر شــد.

 .1چرا چیزها کار میکنند؟

بخشهــای ایــن فصــل بــه اشــتباهات کوچــک ما
در بــاب مســائل علمــی پرداختــه اســت .مثــا در
بخــش دوم ایــن فصــل دربــاره اشــتباهی صحبــت
میشــود کــه ســالهای طوالنــی در مدرســه بــه
کــودکان دربــاره برعکــس بــودن تصویرهــا در
آینــه درس داده میشــد و میگویــد تصویرهــا
در آینــه برعکــس نیســتند ،بلکــه دقیقــا نقطــه
بــه نقطــه منعکــس میشــوند و اگــر میبینیــد
کــه تصویــر نوشــتهای در آینــه وارونه شــده اســت،
بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــا کاغــذ را وارونــه
جلــوی آینــه نگــه میداریــم و اگــر مطلبــی روی
کاغــذ شــفاف بنویســم و آن را بــه صــورت معمــول
جلــوی خودمــان بگیریــم ،یعنــی پشــت آن بــه
آینــه باشــد ،آن وقــت تصویــر درســت نوشــته را
میبینیــم .آینــه همــه چیــز را همانطــور کــه
هســت ،نشــان میدهــد.

در فصــل اول لینهــان بــه ایــن مســئله پرداخته که
ابزارهــای معمــول زندگــی مــا بــر پایــه کــدام اصل
علمــی کار میکننــد .مثــا اســکی چطــور روی یخ
لیــز میخــورد و دلیــل ایــن مســئله چیســت؟ او
شــرح میدهــد کــه ایــن مســئله بــه دلیــل وجــود
الیــه نــازک آب روی یــخ اســت و ایــن اعتقــاد کــه  .2تاریخ
یــخ کامــا خشــک اســت ،اشــتباه اســت .بیشــتر ایــن فصــل بــه جریانــات علمــی در بســتر زمــان
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میپــردازد و نشــان میدهــد اکتشــافات و
اختراعــات علمــی چگونــه در طــول زمــان بــه
دســت آمدهانــد و چــه جریاناتــی بــر آنهــا
گذشــته اســت .یادداش ـتهای ایــن فصــل بنابــر
اقتضــای موضوعشــان طوالنیتــر از فصــل قبلــی
اســت .بــرای نمونــه در بخــش پــدران پــرواز
بــه تاریــخ اختــراع هواپیمــا پرداختــه میشــود
و نویســنده شــرح میدهــد کــه اشــتباهات
مخترعــان شکسـتخورده اولیــه چــه بــوده اســت
کــه نمیتوانســتند رویــای پــرواز را بــه حقیقــت
تبدیــل کننــد .یکــی از ایــن اشــتباهات ایــن بــوده
کــه اکثــرا تصورشــان بــر ایــن بــوده کــه پرندههــا
بــه ایــن دلیــل میتواننــد پــرواز کننــد کــه بــرای
پریــدن بــال میزننــد ،درحالیکــه بــال زدن
بهتنهایــی باعــث پــرواز پرنــده نمیشــود .بــرای
اولیــن بــار داوینچــی بهدرســتی دریافــت کــه
نیــروی باالبــر بــه اختــاف فشــار هــوای بــاالی
بــال و زیــر آن بســتگی دارد .امــا داوینچــی
اشــتباهش در ایــن بــود کــه فکــر میکــرد ایــن
وضــع بــا بــال زدن پرنــده و فشــردن هــوای زیــر
بــال ایجــاد میشــود و فشــار همیــن هواســت
کــه پرنــده را بلنــد میکنــد .بااینحــال درنهایــت
داوینچــی توانســت هلیکوپتــر را طراحــی کنــد.
بــه اعتقــاد نویســنده مشــکل اصلــی ایــن بــود که
«مخترعــان ســدههای میانــی و دوران رنســانس
فکــر و ذکرشــان تقلیــد از پرنــدگان بــود و از
امکاناتــی کــه آســیاب بــادی اشــاره بــه آن داشــت
و درواقــع پیشدرآمــد ملــخ هواپیمــا محســوب
میشــد ،غافــل بودنــد».

 .3علم و جامعه

در ایــن فصــل همانطــور کــه از عنوانــش
پیداســت ،بــه ارتبــاط علــم و جامعــه پرداختــه
میشــود .در بخــش اول بــا عنــوان مقــررات
عبــور و مــرور بــه نقــش ریاضیدانــان در کنتــرل
ترافیــک اشــاره میشــود و اینکــه بــا محاســباتی
کــه ریاضیدانــان انجــام دادهانــد ،ایســتهای
یــک تــا دو دقیقــهای پلیــس در بیــن راههــای

پرتــردد باعــث میشــود از بــار ترافیکــی تونلهــا
و مراکــز پرتــردد کــم شــود .در بخــش دوم بــا
عنــوان رابطــه محیــط زیســت و بیمــاری بــه
ایــن مســئله پرداختــه اســت کــه بیماریهایــی
مثــل طاعــون و آبلــه کــه در گذشــته باعــث
مرگومیــر بســیاری میشــدند ،همــه ریشــه در
محیــط زیســت داشــتند و گذشــتگان بــا اینکــه
نمیدانســتند مثــا موشهــا و حشــرات ناقــل
بیمــاری طاعــون هســتند ،امــا بــه صــورت حســی
تصــور مبهمــی از اهمیــت عوامــل زیسـتمحیطی
داشــتند .در پایــان ایــن بخــش نویســنده از
گفتههایــش اینگونــه نتیجــه میگیــرد کــه
علــم همیشــه بــا تاخیــر راهحلهایــی بــرای انــواع
بیماریهــای کشــنده پیــدا کــرده اســت ،و گاهــی
حتــی منشــأ و درمــان بیمــاری را مدتهــا پــس
از ناپدیــد شــدن بیمــاری مثــل طاعــون پیــدا
کــرده اســت .بــه اعتقــاد لینهــان تاریــخ ایــن
بیماریهــا و دانســتن آن نمیتوانــد راهحلــی
بــرای بیماریهــای رایــج امــروزی مثــل ســرطان
ارائــه دهــد ،ولــی «بــه مــا میگویــد کــه پاسـخها
از پیــش آنجاینــد .لطفــا برگردیــد و پیدایشــان
کنیــد ».بخشهــای دیگــر ایــن فصــل «بــاران
رادیواکتیــو و ســامتی»« ،انــرژی هســتهای در
جنــگ»« ،کــری دیســکوتکی -خطــری کــه هرگز
وجــود نداشــت» و «علــم و جامعــه» اســت.

 .4زمین ،خورشید و ستارگان

از عنــوان ایــن فصــل چنیــن برمیآیــد کــه
یادداشــتهایی در بــاب فضــا و کهکشــان دارد،
ولــی یادداشـتهای ایــن فصــل فراتــر از خورشــید
نمیرونــد و بیشــتر دربــاره زمیــن بهعنــوان یــک
ســیاره و ارتباطاتــش بــا خورشــید اســت .بــرای
نمونــه بخــش اول بــه مغناطیــس زمیــن و قوانین
ایــن مغناطیــس اختصــاص داده شــده ،یــا بخــش
دیگــری بــا عنــوان «ســاعت آفتابــی خیلــی بیــش
از ایــن حرفهاســت» بــه تاریــخ ســاعت آفتابــی و
اهمیــت آن پرداختــه اســت و بــه صــورت دقیــق
نشــان داده اســت کــه ســاعت آفتابــی چگونــه و با
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 73

چــه سیســتمی کار میکنــد و درنهایــت نتیجــه
گرفته اســت« :ســاعت آفتابــی تنها چیــزی غریب
و اگــر خیلــی خوشبیــن باشــیم ،یــک ســرگرمی
نســبتا غیرمعمــول اســت .بااینحــال هنــوز
میتوانــد درسهــای ســودمندی در اخترشناســی،
البتــه بــرای ســرگرمی بــه مــا بدهــد».

 .5حساب و موضوعاتی از این دست

ایــن فصــل بــه دنیــای ریاضیــات و حســاب
اختصــاص داده شــده و در بخشهــای مختلــف
آن بــه موضوعاتــی همچــون زندگــی پاســکال
و احتمــاالت ،وضعکننــده عالمــت ضربــدر در
ریاضیــات کــه یــک کشــیش مســیحی بــوده،
طــرح معمــا در عالــم ریاضیــات و بــازی بــا اعــداد
پرداختــه شــده اســت .یکــی از بخشهــای جالــب
ایــن فصــل «تــاش بــرای بــه دســت آوردن اعــداد
کامــا تصادفــی اســت» اســت .در ابتــدای ایــن
بخــش نویســنده ابتــدا مســئله جالبــی را مطــرح
میکنــد و آن بیفایــده بــودن علــم ریاضیــات
اســت .البتــه تاکیــد میکنــد« :طبعــا بــه درد
نخــور بــودن درجاتــی دارد کــه گاه حتــی حامیــان
گشادهدســت را هــم بــه مــرز تردیــد و نابــاوری
میکشــاند ».یکــی از ایــن مباحــث بــه درد نخــور
بــه دســت آوردن اعــداد تصادفــی اســت که بیشــتر
بــه یــک ســرگرمی شــباهت دارد .در وهلــه اول
بــه نظــر میرســد ارائــه یــک لیســت بلندبــاال از
اعــداد تصادفــی کار راحتــی باشــد ،ولــی درواقــع
ایــن کار چنــدان هــم راحــت نیســت .ســختی این
کار در ایــن اســت کــه اعــداد تصادفــی هیچوقــت
نمیتواننــد کامــا تصادفــی به نظــر برســند ،چون
بــرای مثــال بــه صــورت تصادفــی ناگهــان تعــداد
ارقــام  1و  2و  3بیشــتر از اعــداد  3تــا  9میشــود،
یــا ســه بــار توالــی  7777دیــده میشــود و ایــن
بیــم را بــرای مخاطــب ایجــاد میکنــد کــه ایــن
اعــداد آنچنــان هــم کــه بایــد ،تصادفــی نیســتند.

 .6دنیای زندگان

در ایــن فصــل بــه مباحثــی همچــون پالســتیک
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و محیــط زیســت ،رژیــم غذایــی ،سرگذشــت
خــون ،انســان و مولکــول و ...پرداختــه شــده و
چندیــن بخــش جــذاب دارد کــه یکــی از آنهــا
بخــش «حســی کــه از آن نمیتــوان گذشــت»
اســت .ایــن بخــش دربــاره حــس بویایــی اســت
و اینکــه چــرا حــس بویایــی برخــی حیوانــات
مثــل ســگ از انســان بیشــتر اســت و درکل
اهمیــت حــس بویایــی در زندگــی چقــدر اســت
و از حــس بویایــی چــه اســتفادههایی میشــود
کــرد .در ایــن بخــش همچنیــن تاریخچــهای از
چگونگــی کشــف بوهــای جدیــد ارائــه میشــود.
نکتــه جالبــی در پایــان ایــن بخــش دربــاره تاثیــر
ویتامیــن  Aبــر حــس بویایــی آمــده کــه بنــا بــر
گفتــه نویســنده ،ویتامیــن  Aمیتوانــد مشــکل
کســانی را کــه حــس بویایــی خــود را از دســت
دادهانــد ،تــا حــد زیــادی حــل کنــد .در یکــی از
بخشهــای ایــن فصــل بــا عنــوان مــواد غذایــی
طبیعــی و مصنوعــی دربــاره ایــن بــاور عمومــی
غیرمنطقــی صحبــت شــده کــه هــر مــاده غذایــی
طبیعــی خــوب و هــر مــاده غذایــی مصنوعــی
بــد اســت .لینهــان میگویــد اکثــر مــردم فکــر
میکننــد مــرغ محلــی کــه آزاد میچرخــد و
هرچــه گیــرش میآیــد میخــورد و ممکــن
اســت بــه انــواع میکروبهــا آلــوده باشــد ،بهتــر
از مرغــی اســت کــه تحــت نظــر انســان و بــا
غــذای ســالم پــرورش مییابــد .از طرفــی مــردم
فکــر میکننــد داروهــای مصنوعــی و شــیمیایی
همگــی بــد هســتند ،درحالیکــه بســیاری از
ایــن داروهــا از گیاهــان و مــواد طبیعــی ســاخته
شــدهاند و مــواد تشــکیلدهنده ایــن داروهــا
در بســیاری از مــواد طبیعــی خوراکــی مــا پیــدا
میشــود .نویســنده همــه اینهــا را چنیــن
جمعبنــدی میکنــد« :مشــکل بتــوان ایــن بــاور
عمومــی را تاییــد کــرد کــه خــورد و خوراکهــای
روزانــه معمولــی همــه بیچونوچــرا خوبانــد
و مــواد شــیمیایی مصنوعــی موجــود در غــذا بــد.
غــذا مخلوطــی از مــواد شــیمیایی اســت و همــه
آنهــا لزومــا بــرای مــا مفیــد نیســتند».

 .7آدمها

ایــن فصــل بیشــتر داســتانهای تاریخــی اســت
دربــاره ماجراهــا و شــخصیتهای مختلــف
علمــی مثــل کارل فریدریــش گــوس ریاضـیدان.
دربــاره ایــن ریاضـیدان داســتان مشــهوری وجــود
کارل 9
دارد کــه اکثــرا شــنیدهایم :روزی معلــم ِ
ســاله ،بــه شــاگردانش میگویــد اعــداد  1تــا
 100را جمــع ببندنــد .کارل بهســرعت جــواب
را میگویــد .درواقــع او خیلــی زود میفهمــد
کــه  101=3+98 ، 101 =2+99 ، 101=1+100و
 ...ســپس نتیجــه میگیــرد . 5050 = 101×50
بخــش دیگــر ایــن فصــل دربــاره هنــر زهــر دادن
اســت .در ایــن فصــل بــه مــرور تاریــخ زهــر دادن
بــه پادشــاهان انگلیــس پرداختــه شــده اســت.
درواقــع اکثــر زهرهایــی کــه بــه مــواد خوراکــی
اضافــه میشــد ،بهخاطــر بــو و طعــم خاصشــان
زود تشــخیص داده میشــدند و درنهایــت باعــث
لــو رفتــن زهردهنــدگان میشــد ،امــا ســم ســفید
آرســنیک کــه جابرابنحیــان ،دانشــمند ایرانــی
کشــف کــرده بــود ،طعــم و بویــی نــدارد و مقــدار
ناچیــزش باعــث مــرگ ســریع انســان میشــود.
خانــدان بورجاهــا از ایــن زهــر اســتفاده میکردند.
ولــی رودریگــو بورجــا با ســم خودش کشــته شــد،
زیــرا جــام زهــرداری کــه بــرای مهمانــش در نظــر
گرفتــه شــده بــود ،بــا جــام خــودش جابهجا شــد.
یکــی دیگــر از بخشهــای جالــب ایــن فصــل
دربــاره مغــز انســان اســت .در ایــن فصــل دربــاره
فرانتــس یــوزف گال صحبت میشــود .یــوزف گال
منشــأ بــه وجــود آمــدن علــم جمجمهشناســی
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 میدانســتند و بزرگــی آن بخــش
بــه معنای برجســته بــودن آن خصوصیــت اخالقی
در فــرد بــود .ایــن علــم اکنــون بعــد از گذشــت
حــدود دو قــرن از مرگ گال منســوخ شــده اســت،
امــا امــروزه همچنــان متخصصــان اعصــاب بــرای
عملکردهــای گوناگــون مثــل بینایــی و شــنوایی

محــدودهای از مغــز را مشــخص میکننــد کــه
بــه زعــم نویســنده تاییدکننــده درســتی بنیــان
دیدگاههــای گال اســت.

 .8حامقت و غرور

ایــن فصــل دربــاره راهیابــی خرافــات بــه علــم
و باورهــای غلــط علمــی اســت کــه گاهــی
مدتهــای مدیــد طرفــداران سرســخت هــم
داشــته و دارد .عناویــن 6بخــش ایــن فصــل
عبارتانــد از« :هندســه الهــی»« ،ســتارگان در روز
روشــن»« ،جادوگــری علمــی»« ،درآوردن جــادو
جنبــل از هــوا»« ،بــازده نزولــی»« ،پیشبینــی
آینــده» .در «ســتارگان در روز روشــن» نویســنده
بــه تحلیــل و نقــد یکــی از تفکــرات پرطرفــدار
ارســطو در علــم نجــوم میپــردازد .ارســطو معتقــد
بــود از درون چــاه عمیــق معــدن میتــوان در روز
روشــن ســتارههای آســمان را دیــد .خیلیهــا
بعدهــا ایــن تفکــر را تاییــد کردنــد و ابراز داشــتند
چــاه عمیــق میتوانــد مثــل تلســکوپ عمــل
کنــد ،حتــی برخــی اذعــان کردنــد کــه خودشــان
شــخصا بــا ایــن تجربــه ســتارهها را در روز
روشــن دیدهانــد .امــا بــه گفتــه لینهــان درســت
اســت کــه چــاه عمیــق معــدن میتوانــد شــبیه
لولــه یــک تلســکوپ باشــد ،امــا هیــچ تلســکوپی
بــدون لنزهــای قــوی نمیتوانــد ســتارهها را در
روز روشــن رصــد کنــد ،زیــرا دلیــل ناپیــدا بــودن
ســتارهها در روز ،روشــنی آســمان اســت .ایــن
تاریکــی آســمان شــب اســت کــه بــه ســتارهها
اجــازه میدهــد نــور خــود را به چشــم ما برســانند.
دانشــمندانی بــه صــورت تجربی این گفته ارســطو
را آزمایــش کردنــد و متوجــه شــدند از تــه چــاه،
آســمان روشــنتر از حالــت عــادی بــه چشــم
میآیــد و هیــچ ســتارهای بــه چشــم نمیآیــد .در
پایــان ایــن بخــش آمــده« :امــا تخیــل قویتــر از
واقعیــت اســت و ایــن افســانه نامعقــول کــه برخی
اســتادان سرشــناس روایــت مردمپســند ارســطو
آن را تاییــد میکننــد ،صرفــا بــا توضیــح علمــی
از ذهنهــا زدوده نمیشــوند ».
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ت کـ ه اســتاد مذکــور صحیفـهای
«مشــهو ر اسـ 
مصــور به مجلــس فــردوس آیین سپهرتـــزیین
امـیرکـــبیر امیرعلیشــی ر روحاهلل روحــه آورد
و صــورت حــال آنچنانکــه باغچــهای
آراســته[بود] مشــتمل بــر درختــان گـــوناگون
ن خوشصــورت
و بـــر شاخســارش مـــرغا 
ن و برهرطــرف جویبارهــا جــاری
بوقلمــو 
و گلبنهــای شــگفته زنــگاری و صــورت
مرغــوب ،میــر آنچنانکــه تکیه بـــرعصای زده
ســـتاد ه و بــ ه رســم ســاچیق طبقهــای زر در
پیــش نهــاده».
عبــارات بــاال از کتــاب «بدایــع الوقایــع» متعلق
بــه قــرن نهــم هجــری قمــری اســت؛ کتابــی
منحصربهفــرد از آداب و رســوم و فرهنــگ و
تاریــخ مــردم هــرات ،کتابــی کــه از اواخــر
دوره تیموریــان و آغــاز دوره صفویــان ،تصویــر
روشــنی بــه مــا میدهــد .در ایــن کتــاب بــه
نقاشــیای از کمالالدیــن بهــزاد اشــاره شــده
کــه میرعلیشــیرنوایی را تکیــه زده بــر عصایــش
در باغــی بــه همراهــی جمعــی از دانشــمندان
و هنرمنــدان نشــان میدهــد .تصویــری کــه
شــعر و متــن آن نیــز توســط میرعلیشــیرنوایی
ســروده شــده اســت .در ادامــه آمــده اســت کــه:
«چــون حضــرت میــر آن صورتهــا را مشــاهده
و مالحظـ ه نمــود ،آن صحیفه لطـــیف ،ریـــاض
باطنــش را بــه گلهــای بهجــت و ســرور و
اطــراف حیــاض خاطــرش را ب ـ ه اشــجار فــرح
و حضــور بـــیاراست و از عـــندلیب طـــبعش
بــر شاخســار شــوق و ذوق نــوای االحســن،
ن برخاســت:
االحســ 
نقــاش بــودی خانــه منقــش کــردی /ای وقــت
تــو خـــوش کـــه وقــت ما خــوش کــردی»
ســپس میــر علیشــیر از حاضــران درخواســت
کــرد کــه هریــک نظــر خویــش را در آن بــاب
بگویــد و حاضــران غالبــا اظهــار کـــردند اثــر
ت دارد و بـــعضی
زیــاده بــه طبیعــت شــباه 
اظهــار کردنــد کـــه از کـــثرت شــباهت نزدیک
بــوده دســت دراز کننــد و از گلهــا و میوههــای

اشــجار تصویــر بچیننــد و یکــی گفتــه بــود
ترســیده دســت دراز کنــد و پرنــدگان تصویــر
پــرواز کننــد و خــود امیــر بیــان کــرده بــود
ک بــود طـــبقهای زر را بـــه حـــاضران
نزدی ـ 
مجلــس نثــار کنــم و آمــده کــه امیــر بــه
ت تاثیر زیـبایی تـــصویر واقـع شد
قـــدری تـح 
کــه اســتاد بهــزا د را اســب بــا زیــن و لجــام و
جامـ ه نیکـ و داد و بــه هرکــدام از اهــل مجلــس
ی فاخــر انعــام فرمــود.
لباسهــا 
ایــن تنهــا مشــتی از خــروار ســتایشهای
بهحقــی اســت کــه از مانــی ثانــی ،پیشــوای
مصــ ّوران ،رهبــر مذ ّهبــان ،مصــ ّور کارگاه
ن پــرده نقّاشــی آســمان و
آفرینــش و قلــمز 
زمیـن ،نــادره دوران ،اســتاد کمالالدیــن بهــزاد
شــده اســت؛ مــردی کــه در نگارگــری ایرانــی
طرحــی نــو درانداخــت.

زندگینامه بهزاد

کمالالدیــن بهــزاد در اواســط قــرن نهــم
هجــری در هــرات متولــد شــد و در همــان
کودکــی یتیــم گشــت ،امــا از آنجــا کــه
خــدای هــر کــه را خواهــد ،رفعــت و بلنــدی
دهــد ،میــرک نقــاش هرویاالصــل و از
ت کمانگیــری ،سرپرســتی او را برعهــده
ســادا 
گرفــت .خواجــ ه میــرک در فــن تصویــر و
تذهیــب نظیــر نداش ـت ،اســتادی چیرهدســت
در «تشعیرســازی» و «جانورنــگاری» بــود و
روشــی را بــا نــام «گرفــت و گیــر» در نگارگــری
ایرانــی ابــداع کــرد .در تشعیرســازی یــا
تشــعیراندازی ،حاشــیه صفحــات را بــا نقوشــی
از حیوانــات و طیــور و گل و گیــاه میآراینــد و
اغلــب ایــن نقشمایههــا را بــا رنــگ طالیــی
بــر پسزمینــه الجــوردی میکشــند .در
تشــعیری کــه بــر نــوع «گرفــت و گیــر» اســت،
طــرح کلــی تصاویــر و نقــوش انــواع پرنــدگان
و جانــوران زمینــی و دریایــی و اســاطیری در
ترکیبهــای خــاص متناســب بــا موضــوع
اصلــی کتــاب تصویــر میشــوند .اســتاد
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میــرک عــاوه بــر تمــام فنــون ذکرشــده ،از
ف زمــان خــود بــود.
ن معــرو 
کشــتیگیرا 
ن حـــسین
میــرک در زمــان شــا ه ســـلطا 
بایقــرای تیمــوری بــه منصــب کتــابداری
خاصــه دربــار رســید .کتابخانــه ســلطنتی
هــرات درحقیقــت کارگاه هنــری آن دوره بــود.
کتابخانــه دارای دو بخــش بــود؛ کتابتخانــه
بــرای خطاطــان و صورتخانــه برای مصــوران و
نقاشــان و مذهبــان .در ایــن کتابخانــه عــاوه
بــر ســاختن کتابهــای مصــور ،نقــش و کتیبــه
بناهــا نیــز طراحــی میشــد .در صورتخانــه،
عــاو ه بــر حـــجرههای مـــصوران و نقاشــان،
طرحهــا و آثــاری از اســتادان پیشــین هــم
نگــهداری میشــد تــا نقاشــان و بهخصــوص
ن بــا سرمشــق قــرار دادن
ن و نوآمــوزا 
شــاگردا 
ی خــود
ی هنــر 
ن توانایــ 
ایــن آثــار بــر میــزا 
بیفزاینــد .در دوره ســلطنت ســلطان حســین
بایقــرا و وزیــر فرهنگدوســتش ،امیــر
علیشــیر نوایــی ،جماعتــی زبــده از کاتبــان و
نقاشــان و مذهبــان ورزیــده در کتابخانــه
مشــغول بودنــد .امیــر علیشــیر نوایــی ،شــاعر،
دانشــمند و سیاســتمدار برجســته کــه بــه
دو زبــان فارســی و ترکــی شــعر میگفــت و
مشــهور بــه «ذواللســانین» بــود ،گــروه بــزرگ و
پرشــماری از دانشــمندان ،عالمــان ،هنرمنــدان،
شــاعران ،نویســندگان و عارفــان بــه گــرد
خویــش آورده بــود کــه ازجملــه مشــهورترین
آنــان میتــوان از مورخــان شــهیر میرخوانــد و
خواندمیــر ،نقــاش صاحــب ســبک کمالالدیــن
بهــزاد ،خوشنویــس شــهره آفــاق ســلطانعلی
مشــهدی ،دانشــمندان و عالمــان بیبدیــل
واعــظ کاشــفی و الهــی اردبیلــی و همچنیــن
شــاعر و عــارف نامــدار جامــی ،آخریــن نماینده
شــعر کالســیک یــاد کــرد .در دورهای کــه
آقامیــرک هــروی را بــه ریاســت کتابخانــه
منصــوب کردنــد ،او کمالالدیــن بهــزاد را در
صــدر صورتخانــه و ســلطان علــی مشــهدی
را در صــدر کتابتخانــه گماشــت .ســلطانعلی
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مشــهدی کـ ه القابی چـــون «قـــبله الکتــاب» و
«ســلطان الخطاطیــن» داشــت ،ســالها همــراه
بــا کـمالالدیـــن بهــزاد در کتابخانه ســلطانی
بــه خلــق آثــار هنــری مشــغول بــود و مــودت
آنــان چنــان بــود کــه ایــن ابیــات را بــرای
بهــزاد ســروده بــود:
فرزنــد عزیــز و ارجمنــدم بهــزاد /گهگــه
گــذرش بــه ایــن طــرف میافتــاد
او عمــر مــن اســـت از ره صـــورت لیکــن/
عمریســت کــه از منــش نمیآیــد یـــاد
پــس از میــرک ،بهــزاد و میرمصــور بــه ریاســت
کتابخانــه رســیدند .زمانــی کــه شــیبک خــان
ازبــک بــه هــرات حملــه کــرد و تیموریــان
ســقوط کردنــد ،از آنجــا کــه شــیبک خــان،
بنیانگــذار پادشــاهی شــیبانی ،بــه آثــار او
عالقــه وافــر داشــت ،بهــزاد همچنــان در
اوج احتــرام بــود .هرچنــد شــیبک خــان ادعــا
داشــت کــه نگارگریهــای بهــزاد را اصــاح
میکنــد .چنــد ســال بعــد ،شــاه اســماعیل
 21ســاله بــه هــرات لشــکر کشــید و پــس از
کشــتن شــیبک خــان و بــه واســطه اختالفــات
عمیــق دســتور داد تــا جمجمــه شــیبک خــان
را طــا بگیرنــد و از آن جــام شــراب بســازند،
ســپس اســتاد بهــزاد را بــه همــراه گروهــی از
هنرمنــدان و دانشــمندان بــه تبریــز انتقــال داد.
شــاه اســماعیل صفــوی ،کمالالدیــن بهــزاد
را بــه مـــدیریت کـــتابخانه ســلطنتی تبریــز
منصــوب کــرد.
در ایــن کتابخانــه ،کاتبــان ،نقاشــان،
مذهبــان ،جدولکشــان ،ح ـلکاران ،زرکوبــان،
ی کـ ه در زمینه
الجـوردشـــویان و ســای ر کســان 
ت مــیکردند ،بـــه کـــار اشــتغال
ی فعالی 
هنــر 
ت شــاه اســماعیل بــه کمالالدیــن
داشــتند .اراد 
بهــزاد چنــان بــود کــه وقتــی بـــرای جنــگ بــا
ی بــه چالــدران میرفــت،
تــرکان عثمانــ 
ی حفاظــت از اســتاد بهــزاد و
دســتور داد بــرا 
ط معــروف ،آن
ی خطــا 
شــا ه محمــو د نیشــابور 
ی از نبــرد
د و را در غــاری پنهــان کننــد و وقت ـ 

برگشــت ،اول ســرا غ حال آن دو اســتاد را گرفت
و بهخاطــر ســامتی آنــان خــدای را شــاکر
گشــت .بهــزاد پــس از شــاه اســماعیل صفــوی،
در زمــان کهولــت ســن و دوره شاهطهماســب

صفــوی نیــز همچنــان ارجمنــد و در رفعــت
بود و بعد از یـــک زنـــدگانی طوالنــی و پربار در
تبریــز درگذشــت ،او را در همــان شــهر ،در بــاغ
ل نزدیــک مدفــن شــیخ کمــال خجنــدی
کمــا 
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 79

شــاعر بـ ه خـــاک ســپردند.
ن حســین بـــایقرا،
بهــزاد در زمــان ســلطا 
ک خان ازبک ،شــاه اســماعیل اول و شــاه
شـــیب 
طـهماسب از مـحبوبت خاصی بـرخوردار بـود و
برترین هـــنرمند این چـــهار پادشــاه محســوب
میشـد .آثـــار بهــزاد هنرمنــدان کارگاه امــرای
مغــول هنــد د ر کابــل و آکــره ،امیــران شــیبانی
در بخــارا ،شــاهان صفــوی در تبریز و ســاطین
ت تاثیــر خــود
عثمانــی در قســطنطنیه را تح ـ 
قــرار داد.

ویژگ یهای نگارگر یهای بهزاد

کمالالدیــن بهــزاد بــرای اولیــن بــار در
نگارگــری ایــران مــردم عــادی و کارهــای
روزمــره را بــه تصویــر کشــید؛ کارگرانــی ک ـه
کاخــی را بنــا میکننــد ،فقهایی کـــه در حـــال
مـــباحث ه هســتند ،غالمــی کــه حول ه به دســت
ایـــستاده تـا پای خـــواجهاش را خـشک کـند،
کارگــران حمــام ،پیرمــرد ســائل.
قبــل از بهــزاد ،موضوعــات نقاشــی ،صحنههایی
از دربــار و جنگهــا و شــاهنامه بــود .او در
نگارگــری ،بــه شبیهســازی کــه تــا آن عهــد
رایــج نبــود ،روی آورد و تصاویــر اشــخاص را
چنــان بــه تصویــر کشــید کــه گویــی حیــات
دارنــد و در حــال حرکــت هســتند .بــههمیـن
دلیــل بــه او لقــب «مانــی ثانــی» دادنــد که تــا
ی بــه کار بــرده نشــده
ن زمــان در وصــف کسـ 
آ
بــود.
ی و چـــینی را بـــه قیافه
ی مغول 
بهــزاد قیافههــا 
خراســانی ایرانــی تغییــر داد .در چهرههایــی
کــه بهــزاد تصویــر کــرده اســت ،حــاالت روحی
ص اعــم از غــم و انــدوه و نشــاط و
اشــخا 
ســرزندگی و غـــرور هـــویداست و ایــن ویژگــی
ی اســت کــه ایــن اســتاد در راه
قــدم بزرگــ 
ی ایرانــی برداشــته اســت.
تکامــل هنــر نقاشــ 
او در رنگآمیــزی نیــز بدعتــی تــازه گذاشــت
و بــا اســتفاده از رنگهــای بدیــع و درخشــان
و طــا و نقــره و نیــز بــه کار بــردن ســایههایی
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کــه قبــا در نقاشــی ســابقه نداشــت ،روحــی
تــازه بــه نقاشــی ایرانــی بخشــید.
تــا قبــل از بهــزاد ،ایــن خطاطــان و
ن بودنــد کــه بــه نگارگــران
خوشنویســا 
حکــم میکردنــ د کــ ه در جاهــای خالــی
نگارگــری و مص ّورســازی کننــد ،چــون
خطاطــی و کتابــت در مرتبــه باالتــری
نســبت بــه نقاشــی بودنــد و نقــاش پــس از
خوشنویــس کار خــود را آغــاز میکــرد،
ولــی بهــزاد ب ـ ه ایــن امـــر خـــاتمه دا د و ب ـه
اختیــا ر بــرای نخســتینبــار تصاویــر را در
ح میدانســت ،در یــک
هــر انــدازه کــه صــا 
صفحــه یــا بیشــتر بــه نقــش کشــید.
بهــزاد اولیــن هنرمنــد نقــاش ایرانــی اســت
کــه کارهــای خــود را امضــا کــرده و کســی
اســت کــه بــه ســبب ارزش آثــارش امضــای
او بســیار فــراوان جعــل شــده اســت .از نمونــه
امضاهــای موجــود او میتــوان بــه نقاش ـیای
از بوســتان ســعدی کــه «شــاه دارا و رمـهدار»
را بــه تـــصویر کـــشیده اس ـت ،اشــاره کــرد.

در ایــن نقاشــی امضــای کـــوچک ا و روی
تـــیردان شـــاه دارا قابــل مشــاهده اســت .در
نقاشــی دیگــری کــه ســلطان حســین میــرزا
را تصویــر کــرده ،روی مــدال کوچکــی روی
خرقــه پادشــاه ،امضــای او بــا کلمــه «الفقیــر
بهــزاد» بــه چشــم میخــورد.
در نقاشـیهای بهــزاد ،انــواع اشــجار و حیوانات
و نیــز کاشــیکاریها و قالیهــا بــا ریزتریــن
جزئیــات ممکــن ،ضیافتــی بــرای چشــم و
دیــده اســت .بهــزاد در کارهایــش بــه باغهــای
افســانهای خراســان نظــر داشــته کــه در
زیبایــی بیبدیــل بودنــد .بــاغ ســلطان حســین
«جهــانآرا» نــام داشــت .میــرک ســیدغیاث،
معمــار منظــره ســلطان تیمــوری ،مهنــدس
چیرهدســتی بــود کــه ســلطان از روی التفــات
او را پســر مــن مینامیــد و بــه نقــل از ســکنه
خراســان بــدون اجــازه معمــار دربــار حتــی
یــک خشــت نیــز جابهجــا نمیشــد.
در قلــم بهــزاد طنــزی وجــود دارد کــه بــا
کاریکاتــور درآمیختــه و او را میتــوان از
پیشگامــان کاریکاتــور حســاب کــرد .در
بدایعالوقـــایع آمــده کــه در دربــار ســلطان
ی بــود موســوم بــه امیــر بابــا محمــود
امیــر 
ب داشــت.
کـ ه هیئتــی غریــب و صورتــی عجیـ 
امیــر بابــا محمــود در عیــن فربگــی بســیار
ســبکروح و شیرینحـــرکات بـــود و سخنان او
ش غالبــا مایـ ه تفریــح خاطــر ســلطان
و حرکاتـ 
حســین میشــد .از ایــنرو اســتاد بهــزاد کــه
میدانســت اطــوار و احــوال امیــر بابــا محمــود
ی شــاه اســـت ،غـــالبا صــورت او
مایــه ســرگرم 
را بــه اوضــاع مختلــف تـــصویر مــیکر د و شــاه
بــه مجــرد نــگا ه کــردن بــه آنهــا بــه طــرب و
تفریــح درمیآمــد.

آثار بهزاد

ن نمون ـ ه آثــا ر بهــزاد کــه در صحــت آ 
ن
بهتری ـ 
ـدی نیسـت ،تصاویــر موجود در دو نســخه
تردیـ 
ی «خمســه» نـــظامی کــه
خطــی اســـت؛ یـــک 

در مــوزه بریتانیاســت و دیگــری نســخهای از
ن ســعدی کــه در کتابخانــه قاهــره
بوســتا 
نگــهداری میشــود.
ا ز مجموعــ ه «خمســه » نظامــی در مــوزه
بریتانیــا ،میتــوان بــه نقاشــی موســوم بــه
«نــگارههارونالرشــید در حمــام» اشــاره کــرد.
در نقاشــی ایــن داســتان مــا قســمتهای
مختلــف حمــام را میبینیــم و بهــزاد حتــی از
دوده چراغهــا بــر دیــواره حمــام نیــز غفلــت
نکــرده اســت.
طبــق ســروده نظامــی داســتان از ایــن قــرار
ی (حــاق) ،در
مــردی ســلمان 

اســت کــ ه
گرمابــه هنــگام کـــوتاه کـــردن مـــوی خلیفــه
هارونالرشــید از او درخواســت میکنــد کــه
بــا دخـــت ر خـــلیف ه ازدواج کنــد.هــارون بــا
وزیـــر خـــود مـــشورت میکنــد .وزیــر حــدس
میزن ـ د ک ـ ه احتمــا ال ایــن مــرد روی گـــنجی
ن جســارتی پیــدا
پنهانــی ایســتاده کــه چنی ـ 
کــرده .وزیــر ا ز خلیفــه میخواهــد تــا جــای
ســلمانی را تغییــر دهــد .تغییــر جـــا ســـبب
میشــو د تــا مــرد آرایشــگر ادب پیشــه کنــد
و از خواســتههای پیشــین خــود ســـخنی بـ ـر
ب نیــاورد.
لــ 
ی مــر د را
بــه دســتور هارونالرشــید زیــ ر پــا 
ی را در آنجــا مییابنــد.
میشــکافند و گنجــ 
ن قـــطعه بــه منزلتــی اشــاره
ی د ر ایـ ـ 
نـــظام 
دارد کــه در اصطــاح صوفیــه بــه آن «مقــام»
س در آن
میگوینــد؛ جایگاهــی کــ ه هرکــ 
ســاکن شـــود ،مـــنزلت مییابــد و میتوانــد
طلــب عشــق کنــد« .مقــام» در اصطــاح
صوفیـ ه عبــارت اســت از صفتــی کــه در بـــنده
ی شـد
پایـــدار میشــود ،زمانــی کــه حــال دائم 
و مـــلکه گـــشت ،مـــقام میخواننــد بـ ه جهت
ل کــه:
ن حـــا 
ت ســالک در آ 
اقام ـ 
تــا قدمــش بــر ســر گنجینــه بــود /صــورت
شــاهیش در آیینــه بــود
چــون قــدم از گنــج تهــی ســاز کــرد /کلبــه
حالقــی خــود بــاز کــرد
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ن گ
خ�ب�ن در فصل ت�بستان چه یمکنند؟
طنز

دپو سیزن
مهدی استاداحمد

نخبــگان از منعطفتریــن موجــودات کــره
زمینانــد .نخبــگان در هــر فصلــی از ســال بایــد
خــود را بــا شــرایط آن فصــل تطبیــق بدهنــد،
چــون معمــوال هیــچ فصلــی خــود را بــا نخبگان
تطبیــق نمیدهــد .بــا توجــه بــه آغــاز فصــل
گــرم ،در ایــن شــماره نخبــگان در فصــل گرمــا
را بررســی خواهــم کــرد .بــرای هرچــه علمیتــر
شــدن ایــن مطلــب ،نخبــگان را بــه ســه دســته
تقســیمبندی کــردهام .معلمــان ،اســاتید و
دانشــجویان .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه
بیشــتر نخبــگان نــه معلمانــد ،نــه اســتاد ،نــه
دانشــجو .مثــا کســی کــه یــک خودروفروشــی
 82سرآمد /شماره سیوششم /خرداد نودوشش

لوکــس در راســت ه ماشــینفروشها داشــته
باشــد ،ممکــن اســت نــه معلــم باشــد نــه اســتاد
نــه دانشــجو ،امــا بــدونشــک وی نخبــه اســت.
یــا اینکــه مثــا فــان مســئول کــه میتوانــد
همزمــان کــه حرفــی میزنــد ،خــاف آن عمــل
کنــد ،بیشــک نخبــه اســت .اینجــور کارهــا از
انســانهای عــادی برنمیآیــد .درهرحــال مــن
نــان و ماســت خــود را میخــورم و همــان
ســه دســته را بررســی میکنــم .از طرفــی نیــز
بــرای آن دســته از نخبــگان کــه در ایــن مطلــب
بررســی نمیشــوند ،هــر چهــار فصــل ســال
فصــل گــرم اســت و آنهــا در زندگــی خویــش

هرگــز فصــل ســردی را تجربــه نمیکننــد.

معلامن در فصل گرما

در دورهای کــه مــن مدرســه میرفتــم ،یکــی
از مدرنتریــن جوکهــا ایــن بــود کــه از
معلمــی میپرســند چــرا شــغل معلمــی را
انتخــاب کــردی؟ وی بیدرنــگ میگویــد بــه
ســه دلیــل؛ تیــر ،مــرداد ،شــهریور .امیــدوارم بــا
خوانــدن ایــن جــوک ،عــاوه بــر چشــیدن لــذت
حــس نوســتالژیک ،از خنــده نیــز رودهبــر شــده
باشــید.
معلمهــا در فصــل گرمــا بــه مشــاغل دیگــری
روی میآورنــد .مشــاغلی کــه معلمهــا در فصــل
گرمــا بــه آن روی میآورنــد ،دو دســتهاند؛
مشــاغل مرتبــط مثــل تدریــس خصوصــی و
مشــاغل غیرمرتبــط مثل حضــور موثــر در مغازه
اخــوی .هرچقــدر کــه ایــن شــغل غیرمرتبطتــر
ـق تردیــد معلم در
و دورتــر از معلمــی باشــد ،عمـ ِ
ادام ـ ه دادن شــغل معلمــی را بیشــتر میکنــد.
امــا وقتــی کــه بــاز بیایــد بــوی مــاه مهــر ،شــوق
تعلیــم آنچنــان در معلمــان غلیــان میکنــد
کــه کل فصــل گــرم ســال را فرامــوش میکننــد
و دل بــه نســیم خنــک پاییــزی میدهنــد.

اساتید در فصل گرما

در دورهای کــه مــن دانشــگاه میرفتــم ،یکــی از
مدرنتریــن جوکهــا ایــن بــود کــه از اســتادی
میپرســند چــرا ایــن شــغل را انتخــاب کــردی؟
وی بیدرنــگ میگویــد بــه ســه دلیــل؛
تیــر ،مــرداد ،شــهریور .امیــدوارم بــا خوانــدن
ایــن جــوک ،عــاوه بــر چشــیدن لــذت حــس
نوســتالژیک ،از خنــده نیــز رودهبر شــده باشــید.
اســاتید در فصــل گــرم ســال تنــور علــم را داغ و
داغ و داغتــر میکننــد .اســاتید در ایــن فصــل
از ســال فرصــت پیــدا میکننــد کــه هــی
مقالههــای علمــی بنویســند و بــرای مجــات
علمــی جهــان بفرســتند و روزبـهروز رتب ه علمی
کشــور را باالتــر ببرنــد .بــه همیــن دلیــل اســت

کــه مجــات معتبــر علمــی جهــان ،فصــل
تابســتان را «دپــو ســیزن» مینامنــد .در ایــن
فصــل اســت کــه مجــات علمــی بینالمللــی
مطالــب یــک ســال خــود را از اســاتید ایرانــی
جمـعآوری و بــرای انتشــار در طــول ســال دپــو
میکننــد.

دانشجویان در فصل گرما

در دورهای کــه مــن دانشــجو بــودم ،یکــی
از مدرنتریــن جوکهــا ایــن بــود کــه از
دانشــجویی میپرســند چــرا ایــن شــغل را
انتخــاب کــردی؟ وی بیدرنــگ میگویــد مگــر
دانشــجویی هــم شــغل اســت؟ ناگهــان کامــران
دانشــجو از راه میرســد و میگویــد چراکــه نــه.
امیــدوارم بــا خوانــدن ایــن جــوک ،علیرغــم
نچشــیدن لــذت حــس نوســتالژیک ،از خنــده
رودهبــر شــده باشــید .دانشــجویان در فصــل گرم
ســال ســعی میکننــد خــود را از شــرایط زندگی
خوابگاهــی بــه ســمت شــرایط زندگــی طبیعــی
ســوق دهنــد .دانشــجویان در فصــل گــرم ســال
ســعی میکننــد بــا پرهیــز از خــوردن تخممــرغ
آبپــز و نیمــرو و املــت و سوســیستخممرغ،
پروتئینهــا و ویتامینهــا و قنــد و چربــی و
ت ِ موجــود در مــواد
امــاح معدنــی و کربوهیــدرا 
غذایــی دیگــر را بــرای یــک ســال تحصیلــی در
بــدن خــود انبــار و ذخیرهســازی کننــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،فصــل گــرم
ســال بــرای دانشــجویان نیــز دپوســیزن
محســوب میشــود.
از طرفــی ،بــا توجــه بــه پسانــداز معلمــان از
درآمــد شــغلهای تابســتانی بــرای اســتفاده
طــی ســال تحصیلــی ،ایــن فصــل بــرای
معلمهــا هــم دپــو ســیزن اســت.
***
در ایــن مطلــب احوال ســه دســته از نخبــگان در
فصــل گرمــا را بررســی کــردم .زحمــت بررســی
حــال بقیــ ه نخبــگان در فصــل گرمــا را شــما
بکشــید .ممنــون.
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کتابها و آدمها

دل� ،ییک از پ�فروش ت� ی ن�
دیو و ب
داستانهای دنیا

یک شاخه گل
سرخ برای
هیوال
محمد سرابی
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زمانــی ســادهترین مجــازات زندانــی کــردن
و شــکنجه دادن بــود کــه هــر خطــاکار
شکس ـتخوردهای بایــد آن را تحمــل میکــرد.
امــا باالخــره زنــدان هم راه فــرار دارد و شــکنجه
زمانــی بــه پایــان میرســد .جادوگــران راههــای
بهتــری میشناســند تــا زندانــی نتوانــد خودش
را نجــات بدهــد و بهتریــن راه اســیر کــردن او با
یــک طلســم اســت.
در ســال  1740انتشــارات «داســتانهای
آمریکایــی و دریایــی» در فرانســه کتابی منتشــر
کــرد کــه نــه بــه دریــا ارتباطــی داشــت و نــه
بــه آمریــکا .نویســنده کتــاب ،گابریــل ســوزان
باربــوت د ویلنــوو ،اســم کتابــش را «دیــو و
دلبــر» گذاشــت کــه کامــا موضــوع و محتــوای
آن را نشــان میدهــد .در ســال  1756ایــن
داســتان بــا بازنویســی کامــل در یــک مجموعــه
کتــاب کــودکان منتشــر شــد .در ســال 1889
نیــز کتــاب دوبــاره بــه دســت نویســنده ســومی
نوشــته و در مجموعــه کتابهــای افســانهای
بــرای کــودکان چــاپ شــد .داســتانی کــه امــروز
بــه نــام «دیــو و دلبــر» میشناســیم ،بیشــتر از
ایــن نســخه آخــر کــه انــدرو النــگ اســکاتلندی
نوشــته ،برداشــت شــده اســت .النــگ یــک
گردآوردنــده داســتانهای عامیانــه و قصههــای
کــودکان بــود کــه در ایــن زمینــه هــم بــه
موفقیتهایــی رســیده اســت .ایــن اقتباسهــا
باعــث شــد کــه فضــای عمومــی داســتان
اروپــای غربــی در قــرن  19باشــد؛ جایــی کــه
اشــرافزادگان و رعایایشــان در امــاک خــارج
از شــهرها زندگــی میکردنــد و زندگــی
پرزرقوبــرق آنهــا در کنــار ســادگی محیــط
روســتایی زمینــه مناســبی بــرای شــکلگیری
ماجرایــی اســرارآمیز مهیــا میکنــد .بااینحــال
مشــخص شــده اســت کــه ایــن داســتان در
فرهنــگ عامیانــه ســابقه خیلــی طوالنیتــری
دارد.
طــرح کلــی داســتان از اینجــا شــروع
میشــود کــه یــک تاجــر متوســط صاحــب

دختــر باهوشــی اســت .او بــرای معاملــهای
حیاتــی بــه ســفر مــیرود و دختــر از پــدرش
میخواهــد کــه بــرای او یــک گل ســرخ هدیــه
بیــاورد .تاجــر راه را گــم میکنــد ،امــا گــذرش
بــه قصــری مخــوف میافتــد و بهناچــار
شــب را آنجــا میمانــد .او بوتــه گل ســرخی
پیــدا میکنــد و زمانــی کــه یــک شــاخه از
آن را بــرای دختــرش میکنــد ،هیوالیــی کــه
صاحــب قصــر اســت ،ســر میرســد و او را بــه
دام میانــدازد .حــاال تاجــر بایــد دختــرش را
بــرای جبــران کنــدن گل بــه ازدواج او دربیــاورد.
در ادامــه مشــخص میشــود کــه ایــن هیــوال،
جــوان اصیـلزادهای بــوده کــه بــا طلســمی بــه
ایــن شــکل درآمــده اســت .داســتان در همیــن
مســیر و بــا تکیــه بــر روابــط عاطفــی و انســانی
ادامــه پیــدا میکنــد.
واضــح اســت کــه ویلنــوو ایــن داســتان را بــر
اســاس قصههــای عامیانـ ه جامعــه خــود نوشــته
اســت و ایــن قصههــا در منطقــه بزرگــی
بــرای قرنهــا رواج داشــتهاند .اگــر بخواهیــم
ریش ـههای آن را دنبــال کنیــم ،بــه روایتهــای
مردمــی قدیمیتــر و حتــی بــه افســانههای
باســتانی میرســیم .ارتباطــی میــان رمــان
«دیــو و دلبــر» و افســانه یونانــی «اروس و
پســوخه» مربــوط بــه قــرن دوم میــاد دیــده
میشــود .در هــر دو ،دختــری بــرای زندگــی
بــا هیوالیــی بــه قصــر او مـیرود و خدمتــکاران
پنهــان بــه او کمــک میکننــد تــا در آســایش
زندگــی کنــد ،درحالیکــه میدانــد موجــود
هولناکــی صاحــب قصــر اســت .مهمتــر از آن
اینکــه موضــوع اصلــی هــر دو داســتان عشــق
بیــن دو نفــر از دو طبقــه متفــاوت اســت .البتــه
افســانه یونانــی بــه تناســب فضــای اســاطیری
خــود درگیــر خدایــان المــپ و نماینــدگان
آنهاســت .یکــی از خدایــان بــه زیبایی پســوخه
حســادت میکنــد و پــدرش بهناچــار او را بــه
هیــوال تقدیــم میکنــد .اگــر تصــور کنیــم ایــن
اســطوره بهعنــوان بنمایــهای بــرای ســاختن
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و زنــده کــردن داســتان «دیــو و دلبــر» بــه کار
گرفتــه و باعــث اســتقبال از آن شــده اســت،
بایــد بــه ایــن هــم توجــه کنیــم کــه در قــرن
 18میــادی یــک نظریــه دیگــر هــم طرفدارانی
پیــدا کــرده بــود .زمانــی کــه اروپاییان شــروع به
اکتشــاف در جهــان کردنــد ،ملتهــای بــدوی را
از خــود پس ـتتر بــه شــمار میآوردنــد ،امــا در
مقابــل کســانی هــم بودنــد کــه بــه «وحشــی
نجیــب» عقیــده داشــتند .بــر ایــن اســاس،
تصــور میشــد کســی کــه ظاهــر وحشــیانه
دارد و دور از دیگــر انســانها زندگــی میکنــد،
دارای عواطــف و شــرافت انســانی اســت و شــاید
از کســانی کــه در چهارچــوب تمــدن قــرار دارند
هــم قابــل اطمینانتــر باشــد.
نســخههای اولیــه ماننــد رمانــی کــه ویلنــوو
نوشــته بــود ،شــخصیتهای دیگــری هــم دارد.
جادوگــران در آن نقــش بیشــتری دارنــد و در
گذشــته شــاهزاده و گذشــته دختــر هــم حضور
پیــدا میکننــد.
بعضــی از منتقــدان عقیــده دارنــد کــه ایــن
داســتان در قــرن  18کارکــرد اجتماعــی هــم
داشــته اســت .در ایــن زمــان برخــی معیارهــای
ســنتی فرانســوی در حــال تغییــر بودنــد و
ممکــن بــود دختــران جــوان از خواســته خانواده
خــود بــرای ازدواج ســر بــاز بزننــد .آنهــا تحــت
تاثیــر رشــد فضــای رمانتیــک در ایــن قــرن
بــه جــای پذیرفتــن مردانــی کــه از ســوی
خانوادههــا تعییــن میشــدند ،بــه دنبــال
کشــف عشــق مخصــوص بــه خــود میگشــتند.
داســتانهای رمانتیــک در قــرن  18آغــاز شــده
بودنــد و در بعضــی از نســخههای «دیــو و
دلبــر» هــم میبینیــم کــه تفــاوت بــل بــا دیگــر
دخترهــای روســتا ایــن اســت کــه او ســواد دارد
و کتــاب میخوانــد .داســتان بــه ایــن گــروه از
دختــران کــه در زمانــه خــود پیـشرو و جســور
بــه شــمار میآمدنــد ،میآمــوزد کــه مردانــی
بــا ظاهــر زشــت هــم میتواننــد دلهــای
پرمحبتــی داشــته باشــند.
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ایــن فــرض هــم مطــرح شــده اســت کــه
داســتان تحــت تاثیــر زندگــی پطــرس
گانســالوس نوشــته شــده اســت .او کــه در
قــرن  16بــه دنیــا آمــده بــود ،دچــار نوعــی
بیمــاری مــادرزادی بــود کــه باعــث میشــد
تمــام بدنــش ماننــد حیوانــات پــر از مــو باشــد.
گانســالوس خوشاقبــال بــود و تحــت حمایــت
پادشــاه فرانســه قــرار گرفــت .برخــاف انتظــار
عمومــی او بــا زنــی بســیار زیبــا ازدواج کــرد که
بــا ظاهــر عجیبــش تضــاد داشــت.
در  1856ســرگی اکســاکوف نســخه روســی
ایــن رمــان را نوشــت و نــام آن را «گل کوچــک
اســکارلت» (اســکارلت بــه معنــای نوعــی گل)
گذاشــت .دختــر تاجــر در ایــن رمــان ناســتنکا
نــام دارد و پــدر او در یــک جزیــره گرفتــار
هیــوال میشــود .داســتان «دیــو و دلبــر» در
روســیه بــا ایــن رمــان شــناخته میشــود .در
 1886ایــن داســتان در لنــدن بــه قلــم لــورا
ریچــارد منتشــر شــد .بــا گذشــت یــک قــرن
از انتشــار رمــان اول ،ایــن داســتان بارهــا بــه
صــورت داســتانی مســتقل یــا در مجموع ـهای
از داســتانها بــا تغییراتــی چــاپ شــد .گاهــی
اوقــات هــم ایــن روایــت بــه شــکل بخشــی از
ی و پیچیدهتــری قــرار
روایتهــای طوالنــ 
گرفــت .برداشــتهای ادبــی از «دیــو و دلبــر»
بســیار زیــاد اســت و زمانــی کــه ســینما اختراع
شــد ،ایــن ماجــرا کــه ظرفیــت زیــادی بــرای
بهرهبــرداری ســینمایی داشــت ،هــم مــورد
توجــه قــرار گرفــت.
در ســال  1946فیلــم ســینمایی «دیــو و دلبــر»
بــه کارگردانــی جیــن کاکتــو فرانســوی روی
پــرده آمــد .گریــم شــخصیت هیــوال در ایــن
فیلــم شــبیه حیوانــی ماننــد شــیر ســاخته
شــده اســت .در  1952فیلــم پویانمایــی «گل
اســکارلت» در شــوروی بــه نمایــش درآمــد و
هیــوالی آن شــبحمانند و خاکســتریرنگ
بــا موهــای بلنــد اســت .در  1962ادوارد کان
آمریکایــی فیلــم «دیــو و دلبــر» را ســاخت.

یــورای هرتــز ،کارگــردان کشــور چــک ،هــم در
 1978فیلــم ترســناکی بــا الهــام از این داســتان
ســاخت .ســر هیــوالی ایــن فیلــم شــبیه
پرنــدگان شــکاری اســت و منقــار دارد .جولیــا،
شــخصیت دختــر در ایــن فیلــم کــه بــرای
نجــات پــدرش بــه یــک خانــه تسخیرشــده
مـیرود ،نبایــد بــه صــورت هیــوالی ســاکن آن
نــگاه کنــد ،وگرنــه کشــته خواهــد شــد.
کمپانــی والــت دیزنــی در ســال  1991فیلــم
انیمیشــن «دیــو و دلبــر» را تولیــد کــرد.
والــت دیزنــی در ســال  2017تقریبــا همــان
فیلمنامــه قبلــی را دوبــاره ســاخت .بــا توجــه به
تاثیرگــذاری هالیــوود و اینکــه داســتان هــم به
شــکل پویانمایــی و هــم واقعی به صورت مشــابه
تکــرار میشــود ،ممکــن اســت ایــن تصــور بــه
وجــود بیایــد کــه داســتان اصلــی «دیــو و دلبر»
همیــن اســت ،درحالیکــه رمــان اولیــه بــا
ایــن فیلــم متفــاوت اســت .در فیلمنامــه والــت
دیزنــی دختــر کــه بــل نــام دارد ،بــا پــدرش
زندگــی میکنــد ،امــا در رمــان بــل نامــادری و
ناخواهریهایــی دارد (مشــابه الگــوی ســیندرال)
کــه بــا او دشــمن هســتند .یــا مثــا بل بــرادری
دارد کــه میخواســت بــه جنــگ هیــوال بــرود،
ولــی تاجــر بــه او گفــت کــه هیــچ شانســی در
مقابــل آن غــول نخواهــد داشــت .در مقابــل
حــذف ایــن شــخصیتها والــت دیزنــی افــرادی
را بــه داســتان اضافــه کــرده اســت تــا جنبــه
تجــاری آن را تقویــت کنــد .در فیلمنامــه جــوان
خشــن و برومنــدی بــه نام گاســتون خواســتگار
بــل اســت ،ولــی بــل او را نمیپذیــرد .در
رمــان اثــری از ایــن شــخصیت نیســت .باالخــره
اینکــه در فیلمنامــه مــردم روســتا بــه قصــر
حملــه میکننــد و ایــن باعــث آســیب دیــدن
هیــوال میشــود ،امــا در رمــان ،خواهــران بــل
او را فریــب میدهنــد و نمیگذارنــد بهموقــع
خــودش را بــه قــراری کــه در قصــر بــا هیــوال
دارد ،برســاند.
دو فیلــم  1991و  2017شــباهتهای بســیار

زیــادی دارنــد کــه حتــی شــامل زاویــه حرکــت
دوربیــن ،دیالوگهــا و رنــگ لباسهــا
میشــود ،امــا تفاوتهایــی هــم بیــن ایــن دو
فیلــم دیــده میشــود ،ماننــد اینکــه در فیلــم
 2017بــه جــز اینکــه اتفاقــات در جغرافیــای
فرانســه رخ میدهــد ،بارهــا بــر فرانســوی
بــودن ماجــرا تاکیــد میشــود و در آن گاســتون
بــه جــای اینکــه شــکارچی باشــد ،یــک ســرباز
از جنــگ برگشــته اســت .ظاهــر هیــوالی
جدیــد هــم از شــکل پویانمایــی آن کــه بــه
درندههــا شــباهت پیــدا کــرده بــود ،کمــی
متفــاوت اســت .دندانهــای نیــش کوچکتــر
و شــاخها بزرگتــر شــدهاند ،تــا جایــی کــه
بــه او ظاهــری شــبیه الگــوی بــز – شــیطان در
باورهــای قدیمــی داده اســت.
در ســه دهــه اخیــر ســوژه داســتان «دیــو و
دلبــر» ،بــرای فیلــم ،ســریال تلویزیونــی ،تئاتــر
یــا محصــوالت گوناگــون دیگــر مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .ایــن برداشــتها آنقــدر
زیــاد بــوده کــه میشــود گفــت تقریبــا هــر
ســال «دیــو و دلبــر» بــه شــکلی دوبــاره زنــده
شــدهاند.
والــت دیزنی بــا وارد کردن شــخصیت گاســتون
و کســانی کــه بــا او بــرای حملــه بــه قلعــه
همراهــی میکننــد ،یــک جنبــه پرتحــرک
هــم بــه داســتان اضافــه کــرده اســت ،ولــی
ایــن فقــط کار ایــن شــرکت هالیــوودی نیســت.
داســتان «دیــو و دلبــر» در هــر بار بازنویســی در
کشــورهای مختلــف اروپایــی تغییراتــی کــرده
اســت .در ایــن بازنویســیها گاهــی شــرایط
زندگــی دختــر در خانــواده و روســتایش و گاهی
گناهــی کــه باعــث شــد شــاهزاده مجازات شــود
و بــه شــکل هیــوال دربیایــد ،تغییــر کــرده،
امــا نکتــه اصلــی داســتان باقــی مانــده اســت؛
اینکــه موجــودی وحشــی ،دهشــتناک و تنهــا
در قصــری نفرینشــده نیازمنــد عشــق بــرای
ادامــه بقاســت و ایــن عشــق را فقــط دختــری
پــاک و شــجاع میتوانــد بــه او هدیــه دهــد .
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ایــن گفتوگویــی اســت کــه میتوانــد زندگــی
شــما را عــوض کنــد .میخواهیــد چــه شــغلی را
انتخــاب کنیــد؟ آیــا بایــد از کار فعلیتــان اســتعفا
دهیــد؟ آیــا بایــد بــرای یــک شــغل چالشبرانگیــز
زندگــی در حومــه شــهر را انتخــاب کنیــد؟ ایــن
انتخــاب ممکــن اســت به شــکل دردناکی ســخت
باشــد ،ولــی بــه گفتــه روث چانــگ فیلســوف،
همــه ســختی ماجــرا بــه ایــن دلیــل اســت کــه
مــا روش نادرســتی بــرای فکــر کــردن دربــاره
ایــن انتخابهــای ســخت داریــم .چانــگ در ایــن
ســخنرانی تــد بــه شــما میگویــد کــه چطــور
بایــد در شــرایط ســخت دســت بــه انتخــاب بزنید
و خــو ِد واقعیتــان را شــکل دهیــد.
بــه انتخــاب ســختی کــه در آینــده خیلــی نزدیک
قــرار اســت بــا آن روبـهرو شــوید ،فکــر کنیــد .این
انتخــاب میتواند انتخاب بین دو پیشــنهاد شــغلی
متفــاوت باشــد؛ اینکــه میخواهیــد حســابدار
باشــید ،یــا یــک هنرمند .شــاید بایــد دربــاره محل
زندگیتــان تصمیــم بگیریــد؛ داخــل شــهر بهتــر
اســت یــا حومــه آن .شــاید حتــی ایــن انتخــاب،
انتخــاب از بیــن دو نفــری باشــد کــه میخواهیــد
بــا یکــی از آنهــا ازدواج کنیــد .انتخــاب اینکــه
میخواهیــد بچـهدار شــوید یــا نــه ،پــدر یــا مــادر
بیمارتــان را بــا خودتــان بــه خانــه جدیــد منتقــل
کنیــد یــا خیــر ،یــا شــاید حتــی تصمیــم در مورد
اینکــه میخواهیــد همــه پسانــدازی را کــه
در کل زندگیتــان داشــتهاید ،بــه یــک موسســه
خیریــه ببخشــید یــا نه.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انتخاب ســختی که
در حــال حاضــر بــه آن فکــر میکنیــد ،مــوردی
بــزرگ و مهــم باشــد ،چیــزی کــه واقعا برای شــما
ارزشــمند اســت .انتخابهــای ســخت معمــوال
موقعیتهــای دردنــاک و اســترسزا بــه نظــر
میرســند کــه باعــث میشــود دندانهایتــان را
روی هــم فشــار دهیــد .ولــی مــن فکــر میکنــم
مــا دربــاره انتخابهــای ســختی کــه پیــش رو
داریــم و نقشــی کــه ایــن انتخابهــا در زندگــی
مــا بــازی میکننــد ،دچــار ســوءتفاهم شــدهایم.

درک ایــن موضــوع میتوانــد نیروهــای پنهانــی را
کــه در وجــود هــر کــدام از مــا وجــود دارد ،آشــکار
کند .
آنچــه یــک انتخــاب را بــرای مــا ســخت
میکنــد ،شــیوهای اســت کــه آن گزینــه را بــه
ســایر انتخابهایــی کــه بــرای مــا وجــود دارد،
مربــوط میســازد .در مــورد انتخابهــای آســان
شــما میدانیــد کــه یــک گزینــه از گزینــه دیگــر
بهتــر اســت .امــا در یــک انتخــاب ســخت ،یکــی
از گزینههــا در بعضــی مــوارد بهتــر اســت و آن
یکــی در مــوارد دیگــر و تقریبـاً هیچکــدام از ایــن
گزینههــا در همــه مــوارد ،از دیگــری بهتر نیســت.
بهشــدت بــه ایــن موضــوع فکــر میکنیــد
کــه شــغلی را کــه در حــال حاضــر داریــد ،نگــه
داریــد ،یــا خودتــان را بــا رفتــن بــه حومــه شــهر
و قبــول یــک شــغل چالشبرانگیــز ،آواره کنیــد.
بــا خودتــان فکــر میکنیــد کــه مانــدن در شــهر
مزایــای خــودش را دارد و تــرک کــردن شــهر در
بعضــی مــوارد بهتــر اســت و هیچکــدام از ایــن
گزینههــا ،صددرصــد و در همــه مــوارد از آن
یکــی بهتــر نیســت .نبایــد بــا خودتــان اینطــور
فکــر کنیــد کــه همــه انتخابهــای بــزرگ
لزومــا انتخابهــای ســختی هســتند .مثــا
ممکــن اســت قــرار باشــد در ایــن مــورد تصمیــم
بگیریــد کــه میخواهیــد بــرای صبحانــه غــات
آمــاده صبحانــه بــا فیبــر بــاال بخوریــد ،یــا یــک
دونــات شــکالتی .حــاال فــرض کنیــد کــه معیــار
شــما بــرای ایــن انتخــاب مــزه و ســامتی اســت.
قطعــا غــات آمــاده بــرای ســامتی شــما بهتــر
اســت ،امــا دونــات شــکالتی خوشمزهتــر.
ولــی هیچکــدام از ایــن دو انتخــاب صددرصــد از
دیگــری بهتــر نیســت .پس ،یــک انتخاب ســخت!
درک ایــن نکتــه کــه انتخابهــای کوچــک شــما
هــم میتوانــد انتخابهــای ســختی باشــد،
باعــث میشــود انتخابهــای بزرگــی کــه ســر
راهتــان قــرار میگیــرد ،کمتــر از همیشــه ســخت
و رامنشــدنی بــه نظــر برســند .درنهایــت مــا
تصمیــم میگیریــم بــرای صبحانــه غــات آمــاده
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بخوریــم ،یــا دونــات شــکالتی .بنابرایــن احتمــاال
میتوانیــم در مــورد ایــن قضیــه کــه بایــد آن
شــغل چالشبرانگیــز را قبــول کــرده و بــه حومــه
شــهر نقــل مــکان کنیــم ،یــا در شــهر و ســر جای
فعلیمــان بمانیــم ،تصمیــم بگیریــم.
درضمــن نبایــد تصــور کنیــد کــه انتخابهــای
ســخت بــه ایــن علــت ســخت بــه نظــر میرســند
کــه شــما آدم نادانــی هســتید .وقتــی از کالــج
فارغالتحصیــل شــدم ،نمیتوانســتیم بیــن دنبــال
کــردن رشــته حقــوق یــا فلســفه تصمیــم بگیــرم.
مــن واقعــا بــه فلســفه عالقــه داشــتم .موضــوع
ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد بهعنــوان یــک
فیلســوف چیزهــای فوقالعــادهای را یــاد بگیریــد،
همــهاش در شــرایطی کــه فقــط روی صندلــی
لــم دادهایــد .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
همــه عمــرم را روی صندلیهــای راحتــی لــم
بدهــم و فقــط فکــر کنــم ،یــک جــور افراطگرایــی
و پوچگرایــی عظیــم محســوب میشــد .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
خــودم فکــر میکــردم کــه اگــر هــر کــدام از
ایــن دو شــغل را انتخــاب کنــم ،زندگـیام چگونــه
خواهــد شــد .فقــط اگــر خــدا یــا شــاید هــم نــت
فلیکــس یــک دیویدی در مــورد آینــده شــغلی
کــه در هــر کــدام از آن موارد داشــتم ،میفرســتاد،
آن وقــت میتوانســتم آنهــا را بــا هــم مقایســه
کنــم و ببینــم کدامیــک از شــرایط بهتــر اســت و
در ایــن شــرایط انتخــاب حســابی آســان بــود.
امــا مــن آن موقــع آن دیویدی را نداشــتم
و چــون نمیتوانســتم تصمیــم بگیــرم کــه
کدامیــک از ایــن دو گزینــه بهتــر اســت ،همــان
کاری را کــردم کــه خیلــی از افــراد هنــگام مواجهه
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بــا انتخابهــای ســخت انجــام میدهنــد ،یعنــی
راه آســانتر و بیدردســرتر را انتخــاب کــردم.
تــرس و نگرانــی از اینکــه بــرای همــه عمــرم
یــک فیلســوف بـیکار بمانــم ،مــن را بــه ســمت
انتخــاب شــغل وکالــت هــل داد و آنطــور کــه
بعدهــا دســتم آمــد ،وکالت هــم انتخاب مناســبی
بــرای مــن نبــود .مــن آن چیــزی نبــودم کــه
بایــد باشــم .بــرای همیــن هســت کــه االن یــک
فیلســوف هســتم کــه دربــاره انتخابهای ســخت
مطالعــه میکنــم و میتوانــم بــه شــما بگویــم کــه
ترســی کــه از انتخابهــای ســخت و ناشــناخته
وجــود دارد ،بــر اســاس یــک پیشفــرض در
مواجهــه بــا انتخابهــای ســخت اســت و فقــط بر
اســاس یکجــور کجفهمــی اســتوار اســت .ایــن
اشــتباه اســت کــه بــا خودمــان فکــر میکنیــم که
در شــرایطی کــه بــا یــک انتخــاب ســخت طــرف
هســتیم ،لزومــا یکــی از گزینههــا از آن یکــی
بهتــر اســت ،ولــی مــا آنقــدر نــادان هســتیم کــه
نمیتوانیــم تشــخیص بدهیــم کــه کــدام یکــی
بهتــر اســت و چــون نمیدانیــم کــه کدامیــک از
گزینههــا بهتــر اســت ،ممکــن اســت گزینـهای را
که ریســک کمتــری برایمــان دارد ،انتخــاب کنیم.
حتــی اگــر هــر دو انتخــاب را در کنــار یکدیگــر
قــرار دهیــم و اطالعــات کاملــی هــم درباره هــر دو
گزینــه در اختیــار داشــته باشــیم ،بــاز هــم انتخاب
کــردن برایمــان ســخت خواهــد بــود .انتخابهــا
ســخت هســتند ،امــا نــه بهخاطــر مــا یــا بهخاطــر
نادانیمــان .ایــن انتخابهــا ســخت هســتند،
چــون اصــا بهتریــن گزین ـهای وجــود نــدارد.
حــاال کــه بهتریــن گزینــه وجــود نــدارد ،و اگــر
واقعــا هیچکــدام از معیارهایــی کــه بــرای انتخــاب
الزم اســت ،بــه نفــع یــک انتخــاب یــا علیــه یــک
انتخــاب دیگــر نیســت ،پــس همــه گزینههایــی
کــه پیــش رو داریــد ،بــه یــک انــدازه خــوب
هســتند .بــرای همیــن شــاید بتــوان گفــت در
انتخابهــای ســخت بایــد از بیــن گزینههایــی
کــه بــه یــک انــدازه خــوب هســتند ،دســت بــه
انتخــاب بزنیــد .امــا ایــن حــرف هــم نمیتوانــد

درســت باشــد .اگــر گزینههــای پیــش پــای شــما
بــه یــک انــدازه خــوب باشــند ،پــس میتوانیــد
ســکه بیندازیــد و شــیر یــا خــط بیاوریــد و دســت
بــه انتخــاب بزنیــد .ولــی ایــن روش مناســبی
بــرای انتخــاب بیــن دو گزینــه شــغلی یــا محــل
زندگــی یــا مــورد مناســب ازدواج نیســت! البتــه
یــک دلیــل دیگــر هــم وجــود دارد بــرای اینکــه
مطمئــن شــویم انتخابهــای ســخت انتخــاب
بیــن گزینههــای بــه یــک انــدازه خــوب نیســت.
تصــور کنیــد کــه میخواهیــد بیــن دو گزینــه،
یــک مــورد را بهعنــوان شــغل آیندهتــان انتخــاب
کنیــد .مثــا میخواهیــد یــک بان ـکدار باشــید
یــا یــک گرافیســت .نــکات زیــادی دربــاره ایــن
انتخابهــا وجــود دارد .مثــا هیجانــی کــه آن
کار برایتــان خواهــد داشــت ،میــزان امنیت شــغلی
کــه برایتــان بــه ارمغــان مـیآورد ،زمانی کــه برای
تشــکیل خانــواده در اختیــار داریــد و ...انتخــاب
شــغلی در حــوزه هنــر ،شــما را در مرزهایــی از
دانــش قــرار میدهــد تــا بتوانیــد فرمهــای
جدیــد بــرای بیــان تصویــری پیــدا کنیــد .امــا
شــغل بانـکداری باعــث میشــود دانــش جدیدی
دربــاره جابهجایــی پــول و ارقــام مالــی پیــدا کنید.
حــاال هــر طــور کــه دوســت داریــد ،ایــن دو گزینه
را تصــور کنیــد .بهطوریکــه هیچکدامشــان
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
عالقــه میکنــد و بــرای اینکــه ایــن شــغل را
بپذیریــد ،هر مــاه  500دالر روی حقوقتــان بگذارد.
آیــا اضافــه شــدن ایــن مبلــغ بــه حقوقتــان باعــث
میشــود شــغل بانـکداری بهتــر از شــغل هنــری
بــه نظــر برســد؟ نــه لزومــا .حقــوق باالتــر شــغل
بانــکداری باعــث میشــود ایــن انتخــاب از آن
چیــزی کــه قبــا بــود ،بهتــر بــه نظــر میرســد،
ولــی آنقــدر کافــی نیســت که باعث شــود شــغل
بانـکداری بهتــر از هنرمنــد بــودن بــه نظر برســد.
بنابرایــن اگــر بهبــود شــرایط یکــی از انتخابهای
شــغلی ،آن را از دیگــر بهتــر نکنــد ،بنابرایــن آنها

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 .درحالیکــه
در مــورد انتخابهــای ســخت ،ایــن قضیــه صــدق
نمیکنــد.
بنابرایــن در حــال حاضــر بــا یــک جــور معمــا
روبـهرو هســتیم .مــا دو انتخــاب شــغلی داریــم که
هیچکدامشــان از دیگــری بهتــر نبــوده یا بــه اندازه
هــم خــوب نیســتند .بنابرایــن چطــور قرار اســت از
بیــن آنهــا 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 نمیرســد که ســعی
کنیــم بیــن دو چیــزی کــه اصــا بــا هــم قابــل
مقایســه نیســتند ،یکیشــان را انتخــاب کنیــم.
درنهایــت مــا داریــم بــه ویژگیهــای دو گزینــه
شــغلی وزن و امتیــاز میدهیــم ،نــه ویژگیهــای
شــماره  9و یــک بشــقاب نیمــرو! مقایســه امتیازها
و ویژگیهــای دو گزینــه شــغلی چیــزی اســت که
مــا از پســش برمیآییــم و اغلــب هــم ایــن کار را
انجــام میدهیــم.
مــن فکــر میکنــم وجــود ایــن معما بــه دلیــل این
فرضیــه از پیش تعیینشــده اســت که مــا ناآگاهانه
تصــور میکنیــم ارزشهایــی همچــون عدالــت،
زیبایــی ،مهربانــی و ...بــا ارزشهــا و مقادیــر علمــی
مثــل طــول و عــرض و وزن و جــرم و ....ارتبــاط
دارنــد .هــر ســوال مقایس ـهای کــه شــما بپرســید
کــه بــه ارزشهــا ربــط نداشــته باشــد ،ازجملــه
اینکــه کدامیــک از چمدانهــا ســنگینتر 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 .ویژگیهایــی ماننــد وزن را
میتــوان 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 بزرگتــر ،کوچکتــر ،یــا
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مســاوی آن یکــی اســت .ولــی ایــن قضیــه در مورد
ارزشهــا صــدق نمیکنــد.
مــا بهعنــوان موجــودات فراروشــنفکر دلمــان
میخواهــد فکــر کنیــم کــه طــرز فکــر علمــی
کلیــد هــر مســئله مهمــی در دنیاســت ،ولــی
دنیــای ارزشهــا بــا دنیــای علــم متفــاوت اســت.
پــس اگــر آن چیــزی را کــه بــرای مــا اهمیــت
دارد – از شــادی یــک کــودک گرفتــه یــا عشــقی
کــه شــما بــه همســرتان داریــد – نمیتوانیــم بــا
اعــداد حقیقــی بیــان کنیــم ،دلیلــی وجــود نــدارد
کــه بــاور کنیــم در هــر انتخابــی فقــط ســه امکان
وجــود دارد کــه یکــی بهتــر از دیگــری ،امــکان
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 انتخابهای ســخت پیــش میآیــد ،توضیح
دهــد .منظــورم ایــن اســت کــه وقتــی انتخابهــا
«مثــل هــم» هســتند ،خیلــی مهــم اســت کــه
شــما کدامیــک را انتخــاب میکنیــد ،ولــی در ایــن
شــرایط یــک انتخــاب بهتــر از دیگــری نیســت .در
مقابــل انتخابهــای 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
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ســخت میشــود.
درک انتخابهــای ســخت بــه ایــن روش چیــزی
را دربــاره خــود مــا آشــکار میکنــد کــه پیــش از
آن اطالعــی در مــوردش نداشــتیم .مــا تــا پیــش از
ایــن نمیدانســتیم کــه در وجــود هــر کداممــان
نیرویــی وجــود دارد کــه میتوانــد اســتدالل کنــد.
دنیایــی را در نظــر بگیریــد کــه در آن هــر انتخابی
کــه بــا آن روبــهرو میشــوید ،انتخــاب آســانی
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
منطقــی بــودن یعنــی اینکــه شــما بــه جــای
کار بدتــر ،کار بهتــر را انجــام بدهیــد و ایــن یعنــی
انتخــاب آن چیــزی کــه بیشــترین دلیــل را بــرای
انتخــاب آن داریــد .در ایــن دنیــا مــا بیشــترین
دلیــل را بــرای پوشــیدن جوراب مشــکی بــه جای
جــوراب صورتــی داریــم ،بــه جــای دونــات ،غــات
فیبــردار بخوریــم و بــه جــای زندگــی در حومــه
شــهر ،مرکــز شــهر را بــرای زندگی انتخــاب کنیم.
دنیایــی کــه پــر از انتخابهــای ســاده باشــد ،مــا را
بــرده دالیــل میکنــد .واقعــا دیوانگــی اســت کــه
قبــول کنیــد دالیلــی کــه بــه شــما داده میشــود،
بــه شــما دیکتــه میکنــد کــه بیشــترین دلیــل را
دقیقــا بــرای دنبــال کــردن همــان ســرگرمیهایی

داریــد کــه در حــال حاضــر انجــام میدهیــد ،یــا
دقیقــا زندگــی کــردن در همــان خان ـهای کــه در
حــال حاضــر در آن زندگــی میکنیــد ،یــا دقیقــا
پرداختــن بــه آن کاری کــه هماکنــون مشــغول
آن هســتید ...بــه جــای اینکــه بــا انتخابهــای
دیگــری روبـهرو شــوید کــه کامــا بــا هم مســاوی
هســتند ،انتخابهــای ســخت .و بعــد شــما بــرای
خودتــان دلیــل میتراشــید کــه فــان ســرگرمی
را انتخــاب کنیــد ،در فــان خانــه زندگــی کنیــد
و ...در اینجاســت کــه در شــرایط انتخابهــای
ســخت ،مــا قــرار اســت نیروهــای اســتداللگرمان
را راه بیندازیــم تــا مــا را تبدیــل بــه شــخصی کند
کــه زندگــی در حومه شــهر را بــه زندگی در شــهر
ترجیــح میدهــد.
وقتــی بــا گزینههایــی روبــهرو هســتیم کــه بــا
هــم مســاوی هســتند ،میتوانیــم کاری کنیــم
کــه واقعــا قابــل مالحظــه اســت .مــا میتوانیــم
خــود را طــرف یکــی از گزینههــا قــرار دهیــم.
اینجــا جایــی اســت کــه مــن ایســتادهام ،اینجــا
جایــی اســت کــه مــن هســتم .مــن طرفدار شــغل
بانـکداری هســتم ،مــن دونات شــکالتی دوســت
دارم .ایــن پاســخ در شــرایط انتخــاب ســخت یــک
پاســخ منطقــی اســت ،ولــی ایــن پاســخ توســط
دالیلــی کــه بــه مــا داده شــده ،دیکتــه نشــده
اســت ،بلکــه توســط دالیلــی کــه مــا خودمــان
خلــق کردیــم ،حمایــت میشــود! وقتــی بــرای
خودمــان دلیلتراشــی میکنیــم کــه چنیــن
آدمــی باشــیم ،بــا تمــام وجــود تبدیــل بــه آن
آدم میشــویم ،تبدیــل میشــویم بــه نویســنده
زندگــی خودمــان .بنابرایــن وقتــی بــا انتخابهای
ســخت روبـهرو میشــویم ،قــرار نیســت ســرمان را
بــه دیــوار بکوبیــم و ســعی کنیــم بفهمیــم کــدام
گزینــه از دیگــری بهتــر اســت .درواقــع هیــچ
بهتریــن انتخابــی وجــود نــدارد .بنابرایــن بــه جای
اینکــه آن بیــرون دنبــال دلیــل بگردیــد ،بایــد
درون خودتــان دنبــال دلیــل بگردیــد و از خودتــان
بپرســید کــه مــن قــرار اســت چــه کســی باشــم؟
شــاید شــما تصمیــم داشــته باشــید جــوراب

صورتــی بپوشــید ،عاشــق غــات آمــاده صبحانــه
باشــید و یــک بانــکدار باشــید کــه در حومــه
شــهر زندگــی میکنــد .درحالیکــه مــن ممکــن
اســت ترجیــح بدهــم جوراب مشــکی بپوشــم و در
شــهر زندگــی کنــم و یــک هنرمنــد عاشــق دونات
شــکالتی باشــم! عکسالعملــی کــه مــا در قبــال
انتخابهــای ســخت انجــام میدهیــم ،بهشــدت
بــه خودمــان بســتگی دارد.
افــرادی کــه نیروهــای طبیعــی اســتداللگر خــود
را در انتخابهــای ســخت بــه کار نمیاندازنــد،
دســتخوش پیامدهایــی میشــوند کــه پیــش
میآیــد .همــه مــا بــا چنیــن آدمهایــی آشــنا
هســتیم .خــود مــن بــه ایــن ســمت کــه وکیــل
شــوم ،هــل داده شــدم ،درحالیکــه خــودم طرفدار
وکالــت نبــودم .مــن بــرای وکالــت ســاخته نشــده
بــودم .آدمهــای بـیاراده بــه دنیــا اجــازه میدهنــد
کــه داســتان زندگــی آنهــا را بنویســد .آنهــا بــه
مکانیســم هویــج و چمــاق اجــازه میدهنــد کــه
دستشــان بینــدازد .تــرس یــا آرامــش و راحتــی؟
یــک گزینــه وجــود دارد کــه تعییــن میکنــد
آنهــا میخواهنــد چــه کار کننــد .پــس درس
انتخابهــای ســخت ایــن اســت کــه شــما
میخواهیــد از چــه چیــزی حمایــت کنیــد ،یــا
طرفــدار چــه چیــزی باشــید ،و در انتخابهــای
ســخت ،همــان آدم باشــید .جــدای از منشــأ
تــرس و رنــج ،انتخابهــای ســخت بــرای مــا
موقعیتهــای ارزشــمندی هســتند تــا آنچــه
را کــه مختــص شــرایط ویــژه نــوع بشــر اســت،
جشــن بگیریــم .دالیلــی کــه انتخابهــای مــا
را تبدیــل بــه انتخابهــای درســت یــا نادرســت
میکنــد ،بعضــی وقتهــا تمــام میشــود ،و
اینجاســت کــه در فضــای انتخابهــای ســخت،
مــا ایــن نیــرو را پیــدا میکنیم کــه بــرای خودمان
دلیــل بتراشــیم و تبدیــل بــه همــان آدم متمایزی
شــویم کــه هســتیم .همــان آدم متمایــزی باشــیم
کــه میخواهیــم .و بــه همیــن دلیــل هــم هســت
کــه انتخابهــای ســخت رحمــت هســتند نــه
یــک نفریــن ابــدی!
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کارآفرینی

در دنیای اکرآفرینان چه یمگذرد

میلیاردرهایی
که از صفر شروع کردند
وجیهه محدث
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از زمانــی کــه فیسبــوک اعــام کــرد
کــه حاضــر اســت اپلیکیشــن واتــس اپ
را بخــرد ،نگاههــا بــه ســمت برنامهریــز
و موســس ایــن شــرکت دوختــ ه شــد.
همــان جوانــی کــه خانــوادهاش از
اوکرایــن بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده
بودنــد و دوره کاری خــود را بــدون هیــچ
ســرمایهای آغــاز کــرده بــود ،امــا بــا
ســاخت اپلیکیــش واتــس اپ توانســت
بــه درآمــدی بالــغ بــر  6.8میلیــارد
دالر برســد .طــی  100ســال اخیــر
کارآفرینهــای فراوانــی در سراســر
جهــان وجــود داشــتهاند کــه تقریبــا از
هیــچ شــروع کردنــد ،امــا بــا هوشــمندی
توانســتند بــه ثروتهــای افســانهای
برســند کــه در ادامــه بــا تعــدادی از ایــن
میلیاردرهــای کارآفرین آشــنا میشــوید.

جان کوم ،بنیانگذار
اپلیکیشن واتس اپ

جــان کــوم  16ســاله بــود
کــه همــراه خانــوادهاش،
از اوکرایــن بــه آمریــکا
مهاجــرت کــرد .خانــواده
او بعــد از مهاجــرت بــه
آمریــکا ،روزگار ســختی
را ســپری میکــرد و
هــر روز چشــم امیدشــان
بــه کوپنهــای غذایــی
بــود کــه بتواننــد شــکم
خــود را ســیر کننــد.
وضعیــت بــد زندگــی جــان و مــادر و
مادربزرگــش باعــث شــد کــه تحــت
پوشــش برنامــه حمایــت اجتماعــی قــرار
بگیرنــد و یــک آپارتمــان کوچــک بــه
آنهــا بــرای زندگی داده شــد .مــادر جان

بــه صــورت نیمهوقــت بهعنــوان پرســتار
بچــه شــروع به کار کــرد و خــودش روزها
یــک ســوپرمارکت را تمیــز میکــرد .او
در  18ســالگی متوجــه شــد کــه بــه
برنامهنویســی عالقــه دارد و توانســت
بــرای ادامــه تحصیــل وارد دانشــگاه
ایالتی ســن خــوزه شــود .در ســال 1997
شــرکت یــاوو ،جــان کــوم را اســتخدام
کــرد و پــس از مدتــی بــا برایــان اکتــون
آشــنا شــد .آنهــا تــا  9ســال بعــد بــه
همکاریشــان بــا یاهــو ادامــه دادنــد .امــا
در ســال  2007بــرای رســیدگی بــه امور
شــخصی و ســفر و ...یاهــو را تــرک کردند
و دو ســال بعــد اپلیکیشــن رایــگان واتس
اپ را بــه بــازار فرســتادند کــه در حــال
حاضــر بیــش از  450میلیــون کاربــر در
سراســر جهــان دارد و جــان کــوم را بــه
یکــی از ثروتمندتریــن کارآفرینهــای
دنیــا تبدیــل کــرده اســت .در حــال
حاضــر ثــروت او بیــش از هشــت میلیارد
دالر اســت .ایــده اولیــه طراحــی ایــن
اپلیکیشــن زمانــی بــه ذهن جــان خطور
کــرد کــه کــه او در ژانویــه ســال 2009
یــک آیفــون خریــد و از همــان ابتــدا
نــام واتــس اپ را بــرای ایــن اپلیکیشــن
انتخــاب کــرد .یکــی از مهمتریــن نکاتــی
کــه جــان آن را در موفقیــت خــود موثــر
میدانــد ،ایــن اســت کــه او کس ـبوکار
خــودش را راه انداخــت و بهاصطــاح
رئیــس خــودش شــد.

کنی تروت ،بنیانگذار Excel
 Communicationsبا فروش بیمه
عمر خرج دانشگاه را مهیا میکرد

پــدر تــروت یــک گارســون ســاده
بــود و او بــا فــروش بیمــه عمــر و
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پسانــداز توانســت راهــی بــه دانشــگاه الینویــز
پیــدا کنــد .او در ســال  1988کمپانــی Excel
 Communicitonsرا 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
اس ـبدوانی میکنــد .درآمــد او در حــال حاضــر
چیــزی حــدود دو میلیــارد دالر اســت.

کنت النگون ،رسمایهگذار و موسس رشکت
HomeDepot

کنــت النگــون در ســال  1935در آمریــکا به دنیا
آمــد .خانــواده او از طبقــه کارگــر و ایتالیاییهــای
مهاجــری بودنــد کــه پــس از ورود بــه آمریــکا
در نیویــورک ســاکن شــدند .پــدر او لولهکــش
و مــادرش پیشخدمــت یــک کافــه تریــا بــود.
خانــواده النگــون بــرای اینکــه بتواننــد هزینــه
تحصیــل او را در دانشــگاه تامیــن کننــد ،مجبــور
شــدند خانهشــان را در رهــن بانــک قــرار دهنــد.
کنــت در دورانــی کــه در دانشــگاه باکنــل درس
میخوانــد ،بــه مشــاغل مختلفــی پرداخــت؛ از
کارگــری در یــک قصابــی گرفتــه تا حمــل کیف
تنیســورها و گلفبازهــا در یــک باشــگاه ورزشــی
و حتــی چاهکنــی! او در ســال  1968تجــارت
خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز کرد و شــرکتی
در زمینــه فــروش محصــوالت ســاختمانی راه
انداخــت و پــس از آن بــا ســرمایهگذاری در
حوزههــای مختلــف توانســت درآمــد خــود را بــه
 2.1میلیــارد دالر افزایــش دهــد .کنــت لنگــون
بعدهــا باالتریــن کمــک مالــی را بــه مدرســه
پزشــکی نیویــورک کــرد و بنیــاد کــودکان کن را
در فیالدلفیــا راه انداخــت کــه در زمینــه آمــوزش
مهارتهــای شــغلی و شــغلیابی بــرای جوانــان
 18تــا  21ســاله معلــول فعالیــت میکنــد.

اپرا وینفری ،اولین مجری آفریقایی
آمریکایی و برنده جایزه اسکار

اپــرا وینفــری بــا راهانــدازی و اداره برنامــه
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تلویزیونـیاش طــی 25ســال (از ســال  1986تــا
 )1987توانســت ژانــر گفتوگوهــای تلویزیونــی
را دســتخوش تغییــری عظیــم کنــد و تنهــا یک
ســال پــس از پخــش ایــن برنامــه توانســت ســه
جایــزه امــی را از آن خــود کنــد .او کــه اولیــن
میلیــاردر سیاهپوســت آمریــکا و جهــان اســت و
بیــش از دو میلیــارد دالر ســرمایه دارد ،در ســال
 1954در میسیســیپی و در خانــودهای
نابســامان بــه دنیــا آمــد .مــادر اپــرا خدمتــکار
بــود و پــدرش کــه فقــط  20ســال ســن
داشــت ،ســرباز بــود .او تــا وقتــی شــش ســاله
شــود ،در روســتا توســط مادربزرگــش نگـهداری
میشــد و همیــن زن بــود کــه بــه او خوانــدن
و نوشــتن آموخــت و یــادش داد کــه انجیــل
و ســرودهای مذهبــی بخوانــد .اپــرا در دوران
کودکــی و نوجوانــی چندیــن بــار مــورد تجــاوز
قــرار گرفــت و در ســال  1967از خانــه پــدرش
فــرار کــرد .اپــرا وقتــی بــه  17ســالگی رســید،
توانســت بهعنــوان گزارشــگر بــا رادیــو نشــویل
همــکاری کنــد و پــس از آن وارد دانشــگاه
تنســی شــد تا هنرهــای نمایشــی بخوانــد .او در
همــان ســال اول دانشــگاه توانســت دو جایــزه
در زمینــه نمایــش ببــرد و در ســال  1976پــس
از فارغالتحصیلــی در دانشــگاه بهعنــوان مجــری
تلویزیــون در بالتیمــور اســتخدام شــد و چنــد
ســال پــس از آن توانســت بهعنــوان مجــری
بــه موفقیتهــای زیــادی دســت پیــدا کنــد.
امــا موفقیــت بــزرگ او بــا راهانــدازی برنامــه
تلویزیون ـیاش شــروع شــد و  25ســال بعــد او
را بــه پرنفوذتریــن زن جهــان تبدیــل کــرد .او
پیــش از ایــن گفتــه اســت کــه در ابتــدا هدفش
ایــن بــوده کــه بــا اســتفاده از رســانه مــردم را
مــورد تشــویق قــرار دهــد و روحیــه و ســطح
آگاهیشــان را بــاال ببــرد .امــا حــاال میگویــد:
ماموریــت امــروز مــن ایــن اســت کــه زندگــی
دیگــران را عــوض کنــم .بــه آنهــا کمــک کنــم
تــا خودشــان را بــه شــیوه دیگــری ببیننــد و
بتوانــم شــاد و راضیشــان کنــم .

اگــر از نظــر ذهنــی در بهتریــن شــرایط ممکــن نباشــید ،تقریبــا محــال اســت کــه بتوانیــد
بهرهوریتــان را بــاال ببریــد ،امــا اگــر در محــل کارتــان از نظــر فیزیکــی بهتریــن جــای
ممکــن بــرای شــما نباشــد ،غیرممکــن اســت کــه بتوانیــد مغزتــان را بــه کار بیندازیــد و
خــاق باشــید .کریســتوفر الکســاندر در کتــاب «شــهرها ،ســاختمانها و بناهــا» میگویــد
کــه یــک دفتــر کار ایــدهآل بایــد چــه شــرایطی داشــته باشــد.

شما

یک دیوار پشت
سر تا احساس
امنیت کنید

دیوار جانبی ( 50تا  70درصد
از محیطهای کاری با دیوارهای
شیشهای محصور شده است)
دید به بیرون
پنجرهای رو
به فضای باز

قفسههای باز

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

وجود المپ با نور
کافی باالی میز کار

دیوار نیمهباز

جایی بنشینید که صداهایی که به گوشتان
میرسد ،تفاوتی با صداهایی که از کار
کردن شما ایجاد میشود ،نداشته باشد

مبلمانی که نزدیک به میز کار است

هیچکس پشت به شما یا دقیقا
رو به شما ننشسته است

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

هیچ دیوار خالیای در فاصله 2/5
متری وجود نداشته باشد تا فرد
بتواند به چشمهایش استراحت دهد
دیوارهایضخیم

جایی بنشینید که بتوانید
در زمانهای مختلف به
جهتهای 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
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چطور قانون  5ساعت ،بیل گیتس را ث� تو� ت
ند� ی ن� مرد دنیا کرد؟
موفقیت

کتابخوانموفق
الهه فخریان

بیــل گیتــس ،مدیرعامــل پیشــین و رئیــس هیئت
رئیســه مایکروســافت از ســال  1994ثروتمندترین
مــرد دنیــا بــوده اســت .او عــادت عجیبــی بــه
کتابخوانــی دارد و دنبــال راهــی اســت تــا بتوانــد
دنیــا را عــوض کنــد و بــا ایــن هــدف بــرای هــر
دقیقــه از زندگـیاش برنامهریزی مشــخصی دارد .او
از طرفــداران پروپاقــرص قانــون پنج ســاعت اســت
و بــا بهرهگیــری از ایــن قانــون بــه موفقیتهــای
عظیــم و ثــروت افســانهای رســیده اســت.

اســت پنــج بــار در هفتــه و هــر بــار یــک
ســاعت از وقتتــان را بــرای آموختــن اختصــاص
دهیــد .میتوانیــد بعــد از تمــام کــردن کارهــای
روزانهتــان یــک ســاعت کتــاب بخوانیــد و...
مهــم ایــن اســت کــه در ایــن بازههــای زمانــی
یــک ســاعته همــه تمرکــز خــود را روی آنچــه
میخوانیــد ،بگذاریــد و از هــر چیــزی کــه
حواســتان را پــرت میکنــد ،دوری کنیــد.
آموختــن بــه شــکلهای مختلــف باعــث
میشــود تجربههــای فــراوان و متنوعــی را در
حوزههــای مختلــف بــه دســت بیاوریــد.

الزم نیســت همــه روزهــای هفتــه را صــرف
آموختــن مطالــب جدیــد کنیــد ،بلکــه کافــی

کتاببخوانید

پنج ساعت از وقتتان را در هفته به آموزش
اختصاصدهید
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کتــاب خوانــدن یکــی از ســادهترین روشهــای

یادگیــری اســت .اگــر زندگــی افــراد موفــق
را بررســی کنیــد ،میبینیــد کــه همهشــان
بــه کتــاب خوانــدن عــادت دارنــد و آن را جــزو
برنامههــای روزانهشــان قــرار دادهانــد .ســعی
کنیــد همیشــه یــک کتــاب تــوی کیــف یــا
کولهپشــتیتان داشــته باشــید و بــرای مطالعــه
کــردن ،هــر هفتــه برنامهریــزی کنیــد .شــاید
بــاور نکنیــد ،امــا بیــل گیتــس ،بنیانگــذار
مایکروســافت و ثروتمندتریــن مــرد دنیــا ،هــر
ســال  50جلــد کتــاب میخوانــد و کتابخوانــی
را بهتریــن روش بــرای یادگیــری میدانــد.

اطالعات تازهای را که به دست میآورید،
روزانه بررسی کنید

بــرای یادگیــری بیشــتر ،اطالعــات تــازه را که هر
روز بــه دســت میآوریــد ،در پایــان روز بررســی
کنیــد و ســعی کنیــد روز بعــد ایــن اطالعــات
را مــورد اســتفاده قــرار دهیــد .یادتــان باشــید
اگــر ذهنتــان را بــا اطالعــات تــازهای کــه بــه
دســت میآوریــد پــر کنیــد ،امــا کاربردشــان را
پیــدا نکنیــد ،بــه مــرور فقــط ذهنتــان را خســته
میکنیــد و جلــوی دریافــت اطالعــات تــازه و
یادگیــری مهارتهــای جدیــد را میگیریــد.
بــرای اینکــه بهتــر بتوانیــد اطالعــات را در
ذهنتــان طبقهبنــدی کنیــد ،بهتــر اســت از هــر
مطلــب تــازه کــه میخوانیــد ،یادداشــت برداریــد
و نــکات کاربــردی آن را یادداشــت کنیــد .ایــن
کار باعــث میشــود مطلــب مــورد نظــر بهتــر در
ذهنتــان جــا بیفتــد و تاثیــر آن را بیشــتر درک
کنیــد .یکــی دیگــر از فوایــد یادداشــتبرداری
ایــن اســت کــه باعــث میشــود ایدههــای
جدیــد بــه ذهنتــان برســد و در آینــده بتوانید آن
را کاربــردی کنیــد.

آزمون و خطا کنید

محصــوالت و خدمــات موفقــی کــه در حــال
حاضــر در بــازار وجــود دارد ،حاصــل فراینــد
هوشــمندانه آزمــون و خطاســت .بنابرایــن بــه

محــض اینکــه ایــدهای بــه ذهنتــان رســید ،آن
را مــورد آزمــون و خطــا قــرار دهید ،حتــی اگر آن
ایــده کمــی احمقانــه بــه نظــر میرســد! اینکــه
مــدام ایدههــای قبلیتــان را تکــرار کنیــد ،باعــث
نمیشــود کــه تبدیــل بــه آدمــی خــاق و نــوآور
شــوید .بنابرایــن دنبــال ایدههــای جدیــد باشــید،
چــون حتــی اگــر شکســت بخورنــد و بــه جایــی
نرســند ،بــاز هــم درسهــای زیــادی برایتــان
خواهــد داشــت.

کار کردن را با آموخنت اشتباه نگیرید

خیلــی از مــا کار کــردن را بــا یادگیــری اشــتباه
میگیریــم .شــاید شــما  40ســاعت در هفتــه
کار کنیــد ،ولــی اینجــور کار کــردن بهتنهایــی
باعــث نمیشــود پیشــرفت کنیــد و بــه
جایگاههــای باالتــر برســید .تــا زمانــی کــه نتوانید
تمرکــز کافــی روی اطالعــات جدیــدی کــه هــر
روز میتوانیــد بــه دســت بیاوریــد ،داشــته باشــید،
فرصــت خــود را بــرای رشــد و پیشــرفت از دســت
میدهیــد .درواقــع پنــج ســاعتی کــه قــرار اســت
بــرای یادگیــری در هفتــه اختصــاص دهیــد ،بایــد
جــدا از زمــان کاریتــان باشــد .بــرای ایــن پنــج
ســاعت از قبــل برنامهریــزی کنیــد و اهــداف
خــود را بــرای یادگیــری در ایــن زمــان مشــخص
کنیــد و آنهــا را روی کاغــذ بیاوریــد.

روی پیرشفت مترکز کنید نه تولید

درســت اســت کــه بــا تولیــد بیشــتر موفقیتهــای
بیشــتری هــم بــه دســت میآوریــد ،ولــی تولیــد
بهتنهایــی اگــر همــراه بــا مطالعــه و یادگیــری
نباشــد ،ارزش چندانــی نــدارد .اگــر فقــط روی
کارتــان تمرکــز کنیــد و بــه توســعه و پیشــرفت
فکــر نکنیــد ،موفقیتهایتــان بلندمــدت نخواهــد
بــود .درســت اســت کــه شــما بــرای پنــج ســاعتی
کــه در هفتــه بــه یادگیــری اختصــاص میدهیــد،
حقــوق نمیگیریــد ،ولــی بهســرعت از همکارانتــان
جلــو میزنیــد و یــاد میگیریــد کــه چطــور بایــد
در مســیر افــراد موفــق قــدم برداریــد .
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ره� ت� یث�گذار ن�بود کند
 9اشتبایه که یمتواند آینده حرفهای ش� را بهعنوان یک ب
موفقیت

ریسکپذیر یا بازنده
مرجان محمدی
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بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه هــر
رهبــر در مرحلــهای از دوران حرفــهای خــود
باالخــره احســاس تنهایــی را تجربــه خواهــد
کــرد .بههرحــال مجموعــهای از اطالعــات و
مــوارد محرمانــه و مهــم وجــود دارد کــه یــک
رهبــر نمیتوانــد آنهــا را بــا دیگــر اعضــای
گــروه در میــان بگــذارد و بایــد مســئولیت
آنهــا را بهتنهایــی بــه دوش بکشــد .امــا اگــر
میخواهیــد مدیــر موثــری بــرای ســازمانتان
باشــید ،ایــن افســانه را فرامــوش کنیــد کــه
رهبــری یــک خصوصیــت ژنتیکــی اســت و
رهبــران بــزرگ بــا ایــن ویژگــی منحصربهفــرد
متولــد میشــوند .انجــام تمرینــات مدیریتــی،
یادگیــری مهارتهــای خــاص و درنهایت رشــد
و پیشــرفت شــخصیتی اســت کــه یــک رهبــر
قدرتمنــد و موفــق را بــه وجود مـیآورد .اگرچه
افــراد زیــادی ممکــن اســت ایــن ویژگیهــا را
داشــته باشــند ،امــا معمــوال درصــد کمــی
از آنهــا میتواننــد خــود را بــه بــاالی قلــه
موفقیــت برســانند.یکی از ویژگیهــای مهــم
یــک رهبــر ،ریســکپذیری بــاالی اوســت
کــه البتــه گاهــی او را در نــگاه دیگــران یــک
«بازنــده» جلــوه میدهــد ،بهخصــوص اگــر
در ابتــدای راه باشــد و تجربــه و دانــش کمــش
ســبب شکســت او شــود .بنابرایــن بســیار مهــم
اســت کــه نســبت بــه مشــکالت و موضوعاتــی
کــه میتوانــد شکســت شــما را رقــم بزنــد،
آگاه باشــید .در ایــن مقالــه میخواهیــم
بــه  9مــورد از اشــتباهات یــک رهبــر اشــاره
کنیــم کــه ممکــن اســت او و ســازمانش را بــا
مشــکالت و چالشهــای جــدی مواجــه کنــد و
تاثیرگــذاری او را از بیــن ببــرد.

اعرتاف نکردن بهاشتباه

اشــتباه کــردن و داشــتن دیدگاههــای
نادرســت بخشــی از فراینــد رهبــری اســت
و ممکــن اســت بــرای هــر کســی اتفــاق
بیفتــد .امــا چگونگــی برخــورد یــک رهبــر

بــا اشــتباهی کــه اتفــاق افتــاده اســت،
اهمیــت زیــادی دارد و تفــاوت او را بــا یــک
مدیــر معمولــی نشــان میدهــد .یــک رهبــر
قدرتمنــد میتوانــد یــک اشــتباه را حتــی
اگــر اشــتباهی بــزرگ باشــد ،بــه فرصــت
تبدیــل کنــد ،یــا اینکــه تحــت تاثیــر
تبعــات آن اشــتباه قــرار بگیــرد و همــهچیــز
خــود را از دســت بدهــد .از طــرف دیگــر اگــر
اشــتباهات اینچنینــی اتفــاق نیفتــد ،پــس از
کجــا میتوانیــد تجربیــات ارزشــمند حاصــل
از آنهــا را بــه دســت بیاوریــد .درنهایــت ایــن
شــما هســتید کــه انتخــاب میکنیــد ایــن
تجربیــات چگونــه در خدمــت شــما باشــند.
اشــتباهات همیشــه حضــور دارنــد تــا بــه
شــما بهعنــوان رهبــر یــک تیــم یــا ســازمان
نــکات مهمــی را آمــوزش دهنــد.

از دست دادن کنرتل خود در مقابل
دیگران

رهبــری کــه نمیتوانــد در حضــور دیگــران و
افــراد ســازمانش احساســات خــود را کنتــرل
کنــد ،بعدهــا بــا مشــکالت بســیاری مواجــه
خواهــد شــد.

هدفگذاری نکردن

هــر مقالــه یــا کتابــی کــه دربــاره مدیریــت و
شــیوههای رهبــری نوشــته شــده ،قطعــا بــه
موضــوع هــدف و شــیوههای هدفگــذاری
بهعنــوان یــک اصــل مهــم و اساســی
پرداختــه اســت .یادتــان باشــد کــه انتخــاب
هــدف بهتنهایــی کافــی نیســت ،بلکــه هــدف
ل اندازهگیــری،
شــما بایــد مشــخص ،قابــ 
در دســترس ،منطقــی و مطابــق بــا برنامــه
زمانبنــدی کاری باشــد کــه قصــد انجامــش
را داریــد.

مشاور نگرفنت از افراد حرفهای

راهنمایــی و مشــاوره حرفــهای همیشــه بــه
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یــک رهبــر کمــک میکنــد تــا در مســیر
مناســب باقــی بمانــد .فرامــوش نکنیــد کــه
یــک رهبــر بــا وجــود ویژگــی و مهارتهــای
منحصربهفــردی کــه بــه صــورت ذاتــی
داشــته یــا بــه مــرور کســب کــرده اســت ،بــاز
هــم کمبودهــای زیــادی دارد کــه بــهوســیله
مشــاوره بــا افــراد حرفــهای میتوانــد آنهــا
را جبــران کنــد.
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بیتوجهی به ترکیب تیمی

کیفیــت ،شــخصیت و مهارتهــای هــر فــردی ب ه
مــرور تغییــر میکنــد 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 ســنجشهای ماهانــه و
ســاالنه انجــام شــود تــا خیالتــان از بابــت کارکرد
اعضــا در تیــم راحــت باشــد.

کنــد .نکتــه طالیــی در این بخــش این اســت که
هرکــس توانایــی خاصــی دارد و رهبــر بایــد بتواند
توانایــی افــرادش را بهخوبــی شناســایی کنــد.

عدم نظارت بر فعالیتهای سازمان

آن دســته از مدیرانــی کــه بــه نظــارت بــر
سازمانشــان اعتقــاد ندارنــد ،طبیعتــا متوجــه
نمیشــوند چــه زمانــی اعضــای گــروه نیــاز
بــه راهنمایــی و هدایــت رهبــر خــود دارنــد.
اگــر بــا ایــن پیشفــرض جلــو میرویــد کــه
اگــر کســی ســوال یــا مشــکلی داشــته باشــد،
خــودش پیشقــدم میشــود و از شــما کمــک
میخواهــد ،قطعــا بــه مــرور در اداره ســازمانتان
دچــار مشــکل خواهیــد شــد.

فاصله گرفنت از خالقیت

رهبــران بــزرگ همیشــه بــا خالقیــت خــود
ایدههــا و اهــداف بزرگــی را بــرای ســازمان خــود
مطــرح میکننــد .البتــه یادمــان باشــد کــه هــر
ایــده و هدفــی بــا رفتــار و تــاش همانــدازه بــه
نتیجــه میرســد.

یافنت راهح لهای رسیع

عدم مشارکت در کار تیمی

یــک رهبــر خــوب و تاثیرگــذار بایــد بــر اســاس
مشــارکت تیــم و فعالیــت گروهــی ،ســازمان خود
را اداره کنــد .یــک رهبــر خــوب بایــد بتوانــد
نیروهــای خــود را بهخوبــی آمــوزش دهــد و
وظایــف را بهصــورت کامــا کاربــردی و متناســب
بــا ویژگیهــای افــراد تیــم ،بیــن اعضــا تقســیم

همــه مــا میدانیــم کــه همیشــه بــرای حــل
مشــکالت ،راهحلهــای ســریع و دمدســتی وجــود
دارد ،امــا مشــکل از جایــی شــروع میشــود کــه
یــک رهبــر آنقــدر درگیــر حل مشــکل و مســئله
پیشآمــده در ســریعترین زمــان ممکــن اســت
کــه چنــد نکتــه ریــز را از قلــم میانــدازد و
فرامــوش کــردن همیــن نــکات و جزئیــات
کوچــک اســت کــه باعــث میشــود دوبــاره اســیر
مشــکالت اینچنینــی شــود .بنابرایــن یــک رهبر
قدرتمنــد و تاثیرگــذار زمانــی کــه یــک مشــکل
را حــل میکنــد ،بایــد بهدقــت دلیــل بــروز آن
مشــکل را بررســی کنــد تــا بتوانــد خــود را بــرای
چنیــن مســائل و مشــکالتی در آینــده مجهــز
کنــد .بهطــور کلــی تأثیرگــذاری دوران حرف ـهای
یــک رهبــر ،بــه خــود او بســتگی دارد .
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تکنیکهای مذاکره

موفقیت

در چانهزنی برنده باشید!
افسانه ابراهیمی

تقریبــا همــه افــراد گــروه یــا ســازمان شــما بایــد
بداننــد کــه چطــور بایــد مذاکــره کننــد و چانــه
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
کنــد و از طــرف دیگــر بایــد بــا همکارانــش،

 104سرآمد /شماره سیوششم /خرداد نودوشش

مقامهــای باالتــر و افــرادی از گروههــا و
ســازمانهای دیگــر وارد مذاکــره شــود .مســئول
فــروش بایــد بــا مشــتری مذاکــره کنــد .نماینــده
خریــد هــم بــا عرضهکننــده مــواد اولیــه مذاکــره
میکنــد و چانــه میزنــد .در ســازمانهای
امــروزی کــه ســاختار آنهــا بــر اســاس تیــم قــرار
دارد و اعضــای گــروه بایــد بــا هــم همــکاری کنند
و اختیــار و قــدرت زیــادی ندارنــد کــه بتواننــد بــر

یکدیگــر تحمیــل کننــد و حتــی در برخــی مــوارد
شــخصی بــه نــام سرپرســت در تیــم وجود نــدارد،
مهــارت مذاکــره و چانهزنــی اهمیــت زیــادی
پیــدا میکنــد .مذاکــره و چانــه زدن فراینــدی
اســت کــه در آن دو گــروه یــا دو طــرف کاال یــا
خدماتــی را مبادلــه میکننــد و هــر یــک از دو
طــرف میکوشــد تــا منافــع خــود را بــا چانهزنــی
بیشــتر تامیــن کنــد .امــا برای رســیدن بــه مهارت
چانهزنــی بــه چــه اطالعاتــی نیــاز داریــم و بهترین
اســتراتژی بــرای مذاکــره در یــک ســازمان یــا تیم
چیســت؟

اسرتاتژیهای مذاکره در یک تیم

هنــگام مذاکــره معمــوال از دو روش یــا اســتراتژی
اســتفاده میشــود کــه اســتراتژی «بــرد و باخــت»
و اســتراتژی «بــدون باخــت» نامیــده میشــود.

بــرای اینکــه بــه مفهــوم مذاکــره مبتنــی بــر بــرد
و باخــت پــی ببریــد ،کافــی اســت فرض کنیــد در
روزنامــه میخوانیــد کســی میخواهــد خــودروی
شــخصی خــود را بفروشــد و ایــن درســت همــان
چیــزی اســت کــه شــما در پــی آن هســتید .پــس
بــه محــل میرویــد و میبینیــد کــه شــرایط آن
بســیار مطلوب اســت .فروشــنده قیمتــی را تعیین
میکنــد .شــما نمیخواهیــد چنــان مبلغــی
را بپردازیــد .آنگاه دربــاره قیمــت وارد مذاکــره
میشــوید و چانــه میزنیــد .ایــن جــور مذاکــره،
چانــه زدن مبتنــی بــر بــرد و باخــت نامیــده
میشــود کــه مجمــوع بــرد و باخــت در آن صفــر
اســت ،یعنــی ســود یــا نفعــی کــه بــه یکــی از
طرفهــای معاملــه میرســد ،بــه زیــان دیگــری
اســت .در اینجــا هــر مبلغــی کــه شــما بهعنــوان
خریــدار بتوانیــد از قیمــت کــم کنیــد ،بــه نفعتان
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خواهــد بــود .برعکــس ،هــر مبلــغ اضافــی کــه
فروشــنده بتوانــد بگیــرد ،بــه زیــان شــما تمــام
میشــود .بنابرایــن روح مذاکــره یــا چانهزنــی
مبتنــی بــر بــرد و باخــت ایــن اســت کــه بایــد هر
کــس ســهم مشــخصی از یــک مقــدار ثابــت یــا
مشــخص بــه دســت بیــاورد.
حــاال ،فــرض کنیــد مســئول یــک شــرکت
تولیــدی ،سفارشــی بــه مبلــغ  15هــزار دالر از یک
خردهفروشــی دریافــت میکنــد .او بــا مســئول
دایــره اعتبــارات تمــاس میگیــرد تــا ایــن
ســفارش را برایــش بفرســتند .امــا مســئول دایــره
ارتباطــات میگویــد کــه نمیتواننــد بــه ایــن
مشــتری نســیه بدهنــد ،چــون ســابقه خوبــی در
ایــن کار ندارنــد .روز بعــد مســئول فــروش و مدیــر
دایــره اعتبــارات پــای میــز مذاکــره مینشــینند و
دربــاره ایــن مســئله بــا هــم صحبــت میکننــد،
چــون مســئول فــروش نمیخواهــد ایــن مشــتری
را از دســت بدهــد .از آن طــرف مدیــر دایــره
اعتبــارات دوســت نــدارد مقــدار زیــادی نســیه
بدهــد و بــا مطالبــات سوختشــده روبـهرو شــود.
ایــن دو نفــر راههــای مختلــف را مــورد بررســی
قــرار میدهنــد .پــس از بحثهــای زیــاد راهحلــی
پیــدا میکننــد کــه خواســتههای هــر دو طــرف
را تامیــن میکنــد .مذاکــرهای کــه بیــن مســئول
فــروش و مدیــر اعتبــارات انجام شــد ،از اســتراتژی
بــدون باخــت بهــره گرفتــه اســت .در ایــن روش
مســئله مــورد نظــر بــه گون ـهای حــل میشــود
کــه هیچیــک از طرفیــن بازنــده نباشــند.

بســته میشــود و هــر یــک از طرفهــای
قــرارداد وقتــی میــز مذاکــره را تــرک میکنــد،
خــودش را برنــده میدانــد .درحالیکــه بــر
اســاس اســتراتژی مبتنــی بــر بــرد و باخــت،
همیشــه یکــی از طرفهــای مذاکرهکننــده ضــرر
میکنــد .بنابرایــن ممکــن اســت نوعــی کینــه
در طــرف ضرردیــده بــه وجــود بیایــد و البتــه
رابطـهای کــه بــر این اســاس شــکل گرفته اســت،
خیلــی دوام نم ـیآورد ،چــون طرفهــای مذاکــره
ســعی میکننــد کمتــر بــه هــم نزدیــک شــوند.
بــا توجــه بــه مزیتــی کــه اســتراتژی بــدون باخت
در مذاکــرات دارد ،ایــن ســوال پیــش میآیــد
کــه چــرا در اغلــب ســازمانها ایــن اســتراتژی
کمتــر اســتفاده میشــود؟ پاســخ در شــرایطی
نهفتــه اســت کــه ایــن نــوع مذاکــره یــا اســتراتژی
میتوانــد در آن شــرایط موفــق باشــد ،ازجملــه
اینکــه طرفهــای مذاکــره بایــد اطالعــات
کاملــی دربــاره موضــوع داشــته باشــند ،هــر یــک
از آنهــا نســبت بــه نیازهــای دیگــری حساســیت
نشــان بدهنــد ،هــر کدامشــان بتواننــد بــه دیگری
اعتمــاد کننــد و همچنیــن طــی مذاکــره از خــود
انعطــاف نشــان دهنــد .از آنجــا کــه رابطــه بیــن
ســازمانها و تیمهــای مختلــف بــه گونــهای
نیســت کــه افــراد بتواننــد صراحــت کالم داشــته
و بــا هــم رک و روراســت باشــند ،بــه یکدیگــر
اعتمــاد کننــد و از خودشــان انعطافپذیــری
نشــان دهنــد ،بنابرایــن اصــا تعج ـبآور نیســت
کــه بیشــتر مذاکرههــا در ســازمانهای امــروزی
بــر مبنــای بــرد و باخــت اســت و بــه نفــع یکــی و
ضــرر دیگــری تمــام میشــود.

در شــرایطی کــه همــه عوامــل موثــر در یــک
مســئله ثابــت بمانــد ،اســتراتژی بــدون باخــت ،از
اســتراتژی مبتنــی بــر بــرد و باخــت بهتــر اســت،
چــون در حالــت اول ،رابطــه بلندمدتــی بیــن
طرفهــای مذاکــره بــه وجــود میآیــد و ایــن
باعــث میشــود کــه پیگیــری کارهــای آینــده
ســادهتر شــود .بــا انجــام ایــن مذاکــره قــرارداد

چرا فرصتهایامن را برای مذاکره از دست
میدهیم؟

اسرتاتژی بدون باخت بهرت است یا اسرتاتژی
برد و باخت؟
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یکســونگری در تصمیمهــا ازجملــه عواملــی
اســت کــه باعــث میشــود نتوانیــم فرصتهایــی
را کــه در مذاکــره پیــش میآیــد ،ببینیــم .هفــت
عامــل زیــر ازجملــه عواملــی اســت کــه باعــث
میشــود چشــممان هنــگام مذاکــره بســته شــود.

 .1اصــرار ورزیــدن و لجاجــت داشــتن در
تعهــد :خیلــی از مــا ســعی میکنیــم تــا راهــی
را کــه از قبــل انتخــاب کردیــم ،ادامه بدهیــم و در
ایــن راه آنقــدر پافشــاری میکنیــم کــه مقــدار
زیــادی از وقــت ،انــرژی و پولمــان هــدر م ـیرود.
انــرژی و وقتــی کــه در ایــن شــرایط بــه مصــرف
میرســد ،از نــوع هزینههــای اســتهالکی اســت،
بنابرایــن شــما آن را از دســت دادهایــد و دیگــر
نمیتوانیــد آن را بازیابــی کنیــد.
 .2مجمــوع بــرد و باخــت :کســانی کــه چانــه
میزننــد ،فــرض خــود را بــر ایــن میگذارنــد
کــه نفــع آنهــا 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 نمیتوانیــم بــه
فرصتهایــی دســت پیــدا کنیــم کــه منجــر بــه
بــرد شــود.
 .3پایبنــدی بــه موضــوع ابتدایــی :گاهــی
اوقــات کســانی کــه وارد مذاکــره میشــوند ،بــر
اســاس اطالعــات ناقــص یــا نادرســتی کــه از قبل
دارنــد ،دچــار نوعــی قضــاوت نادرســت میشــوند
و اغلــب روی حــرف خودشــان اصــرار میکننــد.
بســیاری از عواملــی کــه روی تصمیمهــای فــرد
هنــگام شــروع مذاکــره اثــر میگذارنــد ،بیمعنــی
هســتند .بنابرایــن افــرادی کــه در مذاکــره و
چانهزنــی مهــارت دارنــد ،میداننــد کــه نبایــد
اجــازه دهنــد اولیــن قضاوتشــان روی نظراتشــان
در ادامــه مذاکــره تاثیــر بگــذارد .درضمــن ماهــر
شــدن در فــن مذاکــره ایــن بینــش را بــه فــرد
میدهــد کــه نبایــد بــه اولیــن پیشــنهادهای
طــرف مقابــل خیلــی توجــه کنــد و آنهــا را
جــدی بگیــرد.
 .4پشــیمانی بعــد از قــرارداد :در بیشــتر
معاملههــا ،چانهزنیهــا و مذاکــرات ،معمــوال
فروشــنده ،نســبت بــه طــرف دیگــر اطالعــات
بهتــری دارد .ولــی اگــر یکــی از طرفهــای مذاکره
فعالیتــی نکند و نســبت بــه اطالعات ارزشــمندی
کــه میتوانــد از طریــق فکــر کــردن یــا

جسـتوجو کــردن بــه دســت بیــاورد ،بیتفــاوت
بمانــد ،بعــد از انجــام معاملــه دچــار پشــیمانی
میشــود .شــما میتوانیــد در معاملههایــی
کــه انجــام میدهیــد ،اینگونــه پشــیمانیها و
افســوس خــوردن را بــه پایینتریــن حــد ممکــن
برســانید ،امــا بــه ایــن شــرط کــه ســعی کنیــد
خــود را بــه جــای طــرف مقابــل بگذاریــد.
 .5اعتمــاد بیــش از حــد :بســیاری از
یکســونگریهایی کــه در مذاکــرات ایجــاد
میشــود ،درمجمــوع باعــث میشــود فــرد بیــش
از حــد اعتمــاد کنــد .وقتــی کــه افــراد باورهــا
و انتظــارات مشــخصی دارنــد و نمیخواهنــد
اطالعــات جدیــدی بــه دســت بیاورند کــه ممکن
اســت بــا نــوع قضــاوت و دیدگاههــای اولیهشــان
متفــاوت باشــد ،بنابرایــن طرفهــای مذاکــره
موضعــی را در پیــش میگیرنــد و بــا اعتقــاد و
اعتمــاد راســخ روی حــرف خودشــان میایســتند.
ایــن اعتمــاد بیــش از حــد بــه فــرد اجــازه
نمیدهــد دنبــال مصالحــه باشــد و درنتیجــه
ممکــن اســت مذاکراتشــان بــه جایــی نرســد.

در مذاکره به ویژگیهای شخصی اعتامد
نکنید

تصــور کنیــد کــه شــما طــرف مقابلــی را کــه
قــرار اســت بــا او مذاکــره کنیــد ،میشناســید و
بــا خصوصیــات و ویژگیهــای او آشــنا هســتید.
آیــا در ایــن شــرایط میتوانیــد برخــورد او را از
قبــل پیشبینــی کنیــد؟ پاســخ خیلــی از مــا
بــه ایــن ســوال مثبــت اســت .مثــا احســاس
میکنیــم بــه آدمــی کــه ریســکپذیر اســت،
نبایــد خیلــی تخفیــف بدهیــم ،ولــی برخــاف
تصــور مــا ،هیــچ ســند و مدرکــی بــرای پذیرش
چنیــن ادعایــی وجــود نــدارد .مطالعاتــی
کــه روی ویژگیهــای شــخصیتی و فراینــد
مذاکــره متمرکــز بودنــد ،نشــان نــداده اســت
کــه ویژگیهــای اخالقــی و شــخصیتی افــراد
میتواننــد روی فراینــد مذاکــره یــا بهطــور
مســتقیم روی نتیجــه آن اثــر بگذارنــد .
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 107

گزارش

ین
مارت� ریبوس
ت
اس� ت ژا�یست راه را
نشانتان یمدهد

دستورالعمل
راهاندازی
کسبوکارهایی
که  100سال
عمرمیکنند
الهه فخریان

 108سرآمد /شماره سیوششم /خرداد نودوشش

اگــر میخواهیــد شــرکتی را بــه وجــود
بیاوریــد کــه مدتهــای طوالنــی باقــی
بمانــد ،هیــچ چیــزی الهامبخشتــر از
ایــن نیســت کــه سیســتم ایمنــی بــدن
خــود را مــورد بررســی قــرار دهیــد .مارتیــن
ریبــوس ،استراتژیســت ،در یــک ســخنرانی
تــد بــه شــما میگویــد کــه چطــور بــا
الهــام از سیســتمهای زیســتی میتوانیــد
کسـبوکاری را راه بیندازیــد کــه  100ســال
عمــر میکنــد.
تصــور کنیــد طــراح محصــول هســتید و
محصــول جدیــدی را بــه نــام سیســتم
ایمنــی بــدن انســان طراحــی کردیــد .حــاال
میخواهیــد ایــن محصــول را بــرای یــک
مدیــر شــکاک و بهشــدت حســاس کــه
اســمش را بــاب میگذاریــم ،پرزنــت کنیــد.
فکــر کنــم همــه مــا حداقــل یکــی از ایــن
بابهــا را میشناســیم ،مگــر نــه؟ خــب،
بــه نظرتــان اوضــاع چطــور پیــش م ـیرود؟
بــاب ،مــن یــک ایــده فوقالعــاده دربــاره
یــک جــور محصــول جدیــد در زمینــه
ســامت فــردی دارم کــه اســمش را
سیســتم ایمنــی بــدن انســان گذاشــتم.
میتوانــم از حالــت چهــرهات
بخوانــم کــه بــا آن مشــکل
داری .امــا بایــد بگویــم کــه
نگــران نبــاش .میدانــم
قضیــه خیلــی خیلــی
پیچیــده اســت و
واقعــا نمیخواهــم
تــو را وارد جزئیــات
کار
خســتهکننده
کنــم .ولــی میخواهــم
دربــاره بعضــی از
ویژگیهــای شــگفتانگیز
ایــن محصــول جدیــد برایــت
توضیــح دهــم .اول از همــه
اینکــه ایــن محصــول جدیــد

روش هوشــمندانهای بــرای اســتفاده از
فراوانــی دارد .ایــن محصــول میلیونهــا
نســخه از هــر کــدام از اجــزای ســازندهاش
دارد ،مثــا میلیونهــا لوکوســیت یــا
گلبــول ســفید ،حتــی قبــل از اینکــه
نیــازی بــه آنهــا داشــته باشــیم و بــه ایــن
ترتیــب ســپر دفاعــی عظیمــی در مقابــل
رویدادهــای غیرمنتظــره بــه وجــود مـیآورد.
و البتــه بــا داشــتن انــواع ســلولهای بــی
و تــی و ســلولهای کشــنده طبیعــی و
انــواع آنتیبادیهــا و ...کــه بهعنــوان
اهــرم کمکــی بــه کار میرونــد ،شــکل
هوشــمندانهای از «تنــوع» را بــه نمایــش
میگــذارد .اجــزای ســازنده ایــن محصــول
اهمیتــی ندارنــد ،بلکــه اهمیــت آنهــا در
بــا هــم بودنشــان اســت و تنــوع داشــتن
در زمینــه رویکردهــای مختلــف سیســتم
ایمنــی باعــث میشــود ایــن محصــول
جــدی تقریبــا از پــس هــر چیــزی کــه
تکامــل ســر راه مــا گذاشــته اســت ،برآیــد.
طراحــی ایــن سیســتم کامــا بخــش بــه
بخــش اســت .شــما یــک حفــاظ ســطحی
تحــت عنــوان پوســت داریــد ،یــک سیســتم
ایمنــی درونــی داریــد کــه خیلــی ســریع
واکنــش نشــان میدهــد و درنهایــت یــک
سیســتم ایمنــی بســیار پیشــرفته داریــد کــه
از قابلیــت تطابــق برخــوردار اســت .نکتــه
مهــم اینجاســت کــه اگــر یکــی از ایــن
سیســتمها از کار بیفتنــد ،سیســتم دیگــری
میتوانــد کار آن را بــر عهــده بگیــرد و ایــن
یعنــی ایــن سیســتم کامــا از اشــتباه بــه دور
اســت.
بــاب ،میدانــم کــه حوصلــهات از ایــن
توضیحهایــی کــه میدهــم ،ســر رفتــه،
امــا بهتــر اســت بــه ادام ـهاش گــوش کنــی.
چــون حــاال میخواهــم ســراغ جالبتریــن
ویژگــی ایــن محصــول بــروم؛ ایــن محصــول
جدیــد کامــا تطابقپذیــر اســت و ایــن
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توانایــی را دارد کــه آنتــی بادیهــای
نشــاندار بســازد ،آن هــم بــرای مقابلــه بــا
تهدیداتــی کــه هرگــز پیــش از ایــن بــا آن
مواجــه نشــده اســت! از طــرف دیگــر ایــن
آنتــی بادیهــای نشــاندار ،بــرای اطمینــان
از ایمنــی در مقابــل هــر تهدیــدی اســت
کــه فــرد از گذشــته بهخاطــر مــیآورد،
چــون هــر آن ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه دوبــاره بــا آن مواجــه شــود .چیــزی
کــه امــروز میخواهــم بــه تــو معرفــی
کنــم ،فقــط یــک محصــول نیســت ،بلکــه
در یــک سیســتم بزرگتــر بــه نــام بــدن
انســان تعبیــه شــده اســت و در هماهنگــی
کامــل بــا آن کار میکنــد تــا بتوانــد ســطح
منحصربهفــردی از ایمنــی زیســتی را بــه
وجــود بیــاورد .خــب ،بــاب ،حــاال صادقانــه
بگــو کــه نظــرت در مــورد ایــن محصــول
چیســت؟ بــاب هــم ممکــن اســت در جــواب
بگویــد کــه مــن واقعــا پشــتکار و کوششــی را
کــه بــرای معرفــی ایــن محصــول بــه خــرج
دادی ،تحســین میکنــم و غیــره و غیــره
و غیــره .امــا صادقانــه بگویــم کــه کامــا
مزخــرف اســت .بــه نظــرم منظــورت ایــن
اســت کــه ویژگــی اصلــی محصولــی کــه
طراحــی کــردی ،ناکارآمــدی و پیچیدگــی آن
اســت .هیچوقــت قانــون  80بــه  20رو بــه
تــو یــاد ندادنــد؟ از طــرف دیگــر میخواهــی
بــه مــن بگویــی کــه ایــن محصــول یــک
مخــزن کامــا ایزولــه اســت کــه نســبت بــه
همــه چیــز بیــش از حــد واکنــش نشــان
میدهــد ،آن هــم بــدون اینکــه بــه نتیجــه
کار توجــه کنــد؟ درواقــع فکــر میکنــم
کــه ایــن محصــول بــرای منفعــت شــخص
دیگــری طراحــی شــده اســت و متاســفم کــه
ایــن حــرف را میزنــم ،ولــی فکــر نمیکنــم
موفــق شــوی.
اگــر فلســفه بــاب را بپذیریــم ،فکــر میکنــم
بــه سیســتم ایمنــی کارآمدتــری دســت
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پیــدا کنیــم و کارآمــدی سیســتم همیشــه
در کوتاهمــدت اهمیــت دارد .پیچیدگــی
کمتــر یعنــی کارآمــدی باالتر و پــول و ارزش
بیشــتر .خــب ،چــه کســی اســت کــه ایــن
چیزهــا را دوســت نداشــته باشــد؟ امــا ایــن
وســط یک مشــکل کوچــک وجــود دارد و آن
هــم ایــن اســت کــه مــن یــا شــما بهعنــوان
کاربــر ایــن سیســتم احتمــاال طــی زمســتان
بعــدی بــا رده جدیــدی از ویــروس آنفوالنــزا
مواجــه میشــویم و میمیریــم!
اولیــن بــاری کــه بــه زیستشناســی و عمــر
طوالنــی و تــابآوری عالقهمنــد شــدم ،وقتــی
بــود کــه مدیــر یــک شــرکت بینالمللــی
فنــاوری ســوال عجیبــی از مــن پرســید.
ســوالش ایــن بــود کــه چــه کار کنیــم کــه
کســبوکارمان  100ســال عمــر کنــد؟ در
ظاهــر ســوال ســادهای اســت ،ولــی درواقــع
کمــیهوشــمندانهتر از آنچــه واقعــا فکــر
میکنیــد ،بــه نظــر میرســد ،چــون در
حــال حاضــر بــرای یــک شــرکت دولتــی
آمریکایــی بــه صــورت متوســط میتوانیــم
عمــری حــدود  30ســال را انتظــار داشــته
باشــیم و ایــن کمتــر از نصــف عمــری اســت
کــه کارمندهــا انتظــار دارنــد از آن بهرهمنــد
شــوند.
حــاال اگــر شــما مدیرعامــل چنیــن شــرکتی
باشــید و زیــر فشــار ســرمایهگذارها و
تغییــرات دائمــی قــرار داشــتید ،شــاید
میتوانســتم شــما را ببخشــم کــه حتــی
ککتــان هــم بــرای اتفاقــی کــه طــی ایــن
 30ســال میافتــد ،نگــزد .امــا نکتــهای
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ،ایــن اســت
کــه نبایــد اجــازه دهیــد کــه خــواب بــه
چشــمتان بیایــد ،چــون ایــن احتمــال کــه
شــرکت شــما تــا پنــج ســال دیگــر اصــا
وجــود نداشــته باشــد ،در حــال حاضــر و
بهطــور متوســط چیــزی حــدود  32درصــد
اســت.

دوبــاره ســراغ ســوال مدیرعامــل شــرکت
فناوریمــان برویــم؛ طبیعــت بهتریــن معلــم
اســت ،چــون بیــش از هــر شــرکتی در کار
مــرگ و زندگــی بــوده اســت .مــن بهعنــوان
یــک زیستشــناس ســابق ،فــورا تصمیــم
گرفتــم بــه دوســتم ســیمون لویــن ،کــه
یــک زیستشــناس واقعــی و اســتاد زیســت
و ریاضــی دانشــگاه پرینســتون اســت ،زنــگ
بزنــم .مــا بــا هــم چنــد سیســتم زیســتی را
مــورد بررســی قــرار دادیــم ،از جنگلهــای
بارانــی گرمســیری گرفتــه تــا جنگلهــای
مصنوعــی و حوضچههــای پــرورش ماهــی
و ...و از خودمــان پرســیدیم کــه چــه عاملــی
باعــث دوام و بقــای ایــن سیســتمها شــده
اســت .و درنهایــت بــه ایــن موضــوع رســیدیم
کــه همــان شــش نکتــه اصلــی کــه در مــورد
سیســتم ایمنــی معجزهآســای بــدن انســان
وجــود دارد ،عمــا بارهــا و بارهــا در ایــن
سیســتم خــود را نشــان میدهــد؛ از فراوانــی
گرفتــه تــا تنــوع و وابســتگی بــه محیــط.
درحقیقــت – چــه بــاور کنیــد یــا نــه  -مــا
ایــن اصــول را نهتنهــا در سیســتمهای
پایــای زیســتی میبینیــم ،بلکــه در
سیســتمهای اجتماعــی مانــدگار نیــز قابــل
مشــاهده هســتند ،مثــا در امپراتــوری روم
و کلیســای کاتولیــک و ...مــا در حــوزه
کســبوکار تجــارت نیــز پیــش رفتیــم و
دیدیــم کــه ایــن خصوصیــات در مــورد
کســبوکارهایی نیــز کــه عمــری طوالنــی
دارنــد ،صــدق میکنــد و نبودشــان در
کســبوکارهایی کــه کــم عمــر میکننــد،
دیــده میشــود.
حــاال بیاییــد ببینیــم کــه وقتــی سیســتم
ایمنــی یــک شــرکت از بیــن مــیرود،
چــه اتفاقــی میافتــد .مجموعــه معابــد
شــیتانوجی ،در شــهر اوســاکای ژاپــن،
یکــی از قدیمیتریــن معابــد ایــن کشــور
اســت کــه توســط یــک صنعتگــر کــرهای

ســاخته شــده اســت ،چــون در آن زمــان
ژاپــن هنــوز در کار ساختوســاز معبــد
نبــود .ایــن صنعتگــر کــرهای حتــی تــا
پایهگــذاری یــک شــرکت ســاخت معبــد
نیــز پیــش رفــت و شــگفت اینکــه شــرکت
او کــه کنگوگومــی نــام داشــت ،تــا ۱۴۲۸
ســال بعــد پابرجــا بــود .درواقــع شــرکت
او قدیمیتریــن شــرکت فعــال در سراســر
جهــان محســوب میشــود.
حــاال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه در
حــال حاضــر وضعیــت ایــن شــرکت چگونــه
اســت؟ متاســفانه بایــد بگویــم کــه خیلــی
جالــب نیســت .ایــن شــرکت در دوران
اقتصــاد حبابــی ژاپــن وام هنگفتــی از بانــک
گرفــت تــا در زمینــه ساختوســاز ملــک
ســرمایهگذاری کنــد و وقتــی حبابهــا
ترکیــد ،نتوانســت ایــن وامهــا را بــه بانــک
بازگردانــد .بنابرایــن ورشکســت شــد و یــک
شــرکت ساختوســاز عمــده آن را خریــد.
واقعــا غمانگیــز اســت کــه ایــن شــرکت کــه
 40نســل توســط خانــواده کنگــو کنگوگومــی
اداره شــده بــود ،بــه دلیــل یــک خطــای
چشــمگیر در بهکارگیــری اصــل احتیــاط
در مدیریــت دچــار مشــکل شــد و باالخــره
از پــای درآمــد.
صحبــت از ورشکســتی شــرکتها شــد.
احتمــاال همــه شــما جریــان ورشکســتگی
شــرکت کــداک را شــنیدهاید؛ شــرکتی کــه
در ســال  2012اعــام ورشکســتگی کــرد و
حــاال ایــن ســوال جالــب پیــش میآیــد کــه
چطــور شــرکت فوجــی فیلــم کــه همــان
محصــوالت را تولیــد میکــرد و تحــت
همــان فشــارهای فنــاوری دیجیتــال قــرار
گرفتــه بــود ،توانســت در ایــن عرصــه باقــی
بمانــد و بــه رشــد و توســعه خــود ادامــه
دهــد.
فوجــی فیلــم توانایــی خــود را در زمینــه
علــم مــواد و نــور ،بــرای ایجــاد تنــوع در
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تولیــد لــوازم آرایشــی ،دارو و سیســتمهای
پزشــکی و مــواد زیســتی بــه کار گرفــت.
بعضــی از تالشهــای ایــن شــرکت در آن
زمــان بــه شکســت انجامیــد ،امــا درمجمــوع
توانســت ســازگاری خوبــی ایجــاد کنــد و بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد و شــکوفا شــود.
همانطــور کــه آقــای کومــوری ،مدیرعامــل
ایــن شــرکت ،گفتــه بــود« :علــت موفقیــت
ایــن اســتراتژی ایــن بــود کــه ظرفیــت
بیشــتری در مقایســه بــا ســایر رقبایــش
داشــت ».درواقــع منظــور آقــای کومــوری
ایــن اســت کــه فوجــی فیلــم توانســت
گزینههــای بیشــتری نســبت بــه ســایر
رقبایــش بــه وجــود بیــاورد .فوجــی فیلــم
بــه ایــن دلیــل در دنیــای تجــارت باقــی
مانــد کــه اصــل تنــوع و ســازگاری را مــورد
اســتفاده و بهرهبــرداری قــرار داد.
یــک آتشســوزی فاجعهآمیــز در یــک
غــروب تنهــا کارخانــه تولیــد شــیر ترمــز
تویوتــا را ســوزاند و از بیــن بــرد و ایــن
یعنــی ســختترین آزمــون اســتقامت بــرای
یــک کارخانــه .آتشســوزی باعــث شــد کــه
تولیــد خــودرو یکدفعــه متوقــف شــود.
پــس تویوتــا چطــور موفــق شــد کــه خــودرو
بســازد و وارد بــازار کنــد؟ فکــر میکنیــد
ایــن پروســه چقــدر طــول کشــید؟ فقــط پنــج
روز! فقــط پنــج روز از نداشــتن شــیر ترمــز
تــا جبــران کامــل آن! چطــور چنیــن چیــزی
ممکــن اســت؟ تویوتــا بعــد از آن آتشســوزی،
شــبکه تامینکننــده منابــع اولیــه خــود را
بــه گونــهای ســازماندهی کــرد کــه بتوانــد
بهســرعت و در عیــن راحتــی بــا همــه
تامینکنندههــا وارد کار شــود و هــدف
تولیــد را تغییــر دهــد .آنهــا بهســرعت
توانســتند خــأ نداشــتن شــیر ترمــز را
پــر کننــد و دوبــاره خــط تولیــد خــودرو را
راه بیندازنــد .تویوتــا اصــل تغییرپذیــری
شــبکه تامیــن مــواد اولیــه ،وابســتگی بــه
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یــک سیســتم یکپارچــه و اصــل فراوانــی در
کارکــرد را بــه کار گرفــت تــا بتوانــد ظرفیــت
خــود را بــا شــیب مالیمــیتغییــر دهــد.
خوشبختانــه در حــال حاضــر خیلــی کــم
پیــش میآیــد کــه شــرکتی بــه دلیــل
آتشســوزی از بیــن بــرود .امــا مــا هــر روز در
روزنامــه میخوانیــم کــه فــان شــرکت بــه
دلیــل هجــوم فنــاوری از پــای درآمــده اســت.
امــا هــر روز در روزنامههــا میخوانیــم
کــه شــرکتهایی بــا هجــوم فنــاوری
از پــا درمیآینــد .پــس چطــور شــرکت
فرانســوی الیســور کــه غــول تولیــد لنزهــای
چشــمیاســت ،میتوانــد از نابــودی توســط
فناوریهــای جدیــد در امــان بمانــد و حتــی
از ایــن وضعیــت ســود کنــد؟ بلــه ،درســت
اســت کــه هجــوم فنــاوری در حــوزه نرمافــزار
و الکترونیــک ،اتفــاق بزرگــی بــود ،امــا الیســور
بهدقــت بــازار رقابتــی را مــورد بررســی قــرار
میدهــد تــا هجــوم احتمالــی هــر فنــاوری
جدیــد را بیابــد .ایــن شــرکت خیلــی ســریع،
قبــل از اینکــه ایــن فناوریهــا گــران شــود،
یــا ســروکله ســایر رقبــا پیــدا شــود ،از آنهــا
اســتفاده میکنــد و بعــد ،حتــی بــا وجــود
اینکــه خطــر شکســت یــا نابــودی شــرکت
وجــود دارد ،ایــن فناوریهــا را توســعه
میدهــد .شــرکت الیســور در ایــن بــازی
از همــه جلوتــر اســت و بیــش از  40ســال
اســت کــه بــا بهرهگیــری از اصــل احتیــاط و
ســازگاری ،عملکــرد خیرهکننــدهای از خــود
نشــان داده اســت.
خــب ،شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه
اگــر ایــن اصــول تــا ایــن انــدازه قدرتمنــد
هســتند ،پــس چــرا اســتفاده از آنهــا در
فضــای تجــارت و کســبوکار رایــج نیســت،
یــا چــرا مــا هــر روز از ایــن کلمــات اســتفاده
نمیکنیــم .خــب ،قضیــه ایــن اســت کــه
تغییــر بایــد اول از ذهــن شــما شــروع
شــود .اگــر بــه موضــوع قانــع کــردن بــاب

بــرای اســتفاده از ایــن اصــول کــه پایــه و
اســاس معجــزه سیســتم ایمنــی بــدن انســان
بودهانــد ،برگردیــم ،میبینیــم کــه بایــد اول
از همــه طــرز فکرمــان را در مــورد کسـبوکار
عــوض کنیــم .در حــال حاضــر مــا معمــوال
وقتــی بــه کســبوکار فکــر میکنیــم ،از
چیــزی اســتفاده میکنیــم کــه مــن اســم آن
را شــیوه تفکــر مکانیکــی گذاشــتم .در ایــن
فراینــد مــا هدفمــان را مشــخص میکنیــم،
مشــکالت را تجزیــه و تحلیــل میکنیــم،
برنامهریــزی میکنیــم و نســبت بــه ایــن
برنامــه پایبنــد میمانیــم و بیــش از هــر
چیــز دیگــری روی کارآمــدی سیســتم و
عملکــرد کوتاهمــدت آن تاکیــد داریــم.
حرفــم را اشــتباه برداشــت نکنیــد .ایــن روش
بــرای مواجهــه بــا چالشهــای نســبتا ســاده
در محیطهــای نســبتا باثبــات ،بهشــدت
کاربــردی و کامــا موثــر اســت .ایــن شــیوهای
اســت کــه بــاب و احتمــاال خیلــی از مــا و
حتــی خــود مــن بــرای حلوفصــل اغلــب
مســائل و مشــکالت روزمرهمــان از آن
اســتفاده میکنیــم .درواقــع ایــن روش تــا
اواســط دهــه  80میــادی کــه پیونــد جهانــی
شــدن و تغییــر و تحــول در زمینــه فنــاوری
و ارتباطــات از راه دور ،دنیــای تجــارت را
بســیار پویاتــر و پیشبینیناپذیرتــر از قبــل
کــرده بــود ،یــک مــدل ذهنــی مناســب بــرای
کســبوکار محســوب میشــود.
امــا آن شــرایط پویاتــر و پیشبینیناپذیرتــری
کــه مــا هــر روز بیــش از روز قبــل بــا آن
مواجــه میشــویم ،چطــور؟ بــه نظــر مــن
عــاوه بــر شــیوه تفکــر مکانیکــی مــا در حال
حاضــر بایــد هنــر تفکــر زیســتی را نیــز
بــه دســت بیاوریــم کــه در آن شــش اصــل
نهفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مــا بایــد
بــه شــیوه نرمتــر و ظریفتــری دربــاره
اینکــه کــی و چطــور میتوانیــم شــرایط
پیچیــده و پیشبینیناپذیــر را بــه جــای

کنتــرل کــردن شــکل بدهیــم ،فکــر کنیــم.
ایــن درســت مثــل تفــاوت پــرت کــردن یــک
تــوپ و آزاد کــردن یــک پرنــده بــرای پــرواز
اســت .تــوپ بعــد از پرتــاب در یــک خــط
مســتقیم حرکــت میکنــد و احتمــاال بــه
ســمت آن نقطــهای پیــش مــیرود کــه مــا
از قبــل میخواســتیم ،ولــی پرنــده قطعــا بــه
ایــن شــکل حرکــت نمیکنــد.
خــب ،نظــر شــما چیســت؟ شــاید ایــن
قضیــه کم ـی غیرکاربــردی بــه نظــر برســد،
یــا شــاید هــم بیــش از حــد نظــری باشــد.
امــا اصــا اینطــور نیســت .هــر شــرکت
کوچــک کارآفرینــی بهطــور طبیعــی بــه
صــورت زیســتی فکــر و عمــل میکنــد.
علتــش ایــن اســت کــه منابــع الزم را بــرای
اینکــه بــهزور محیــط را شــکل دهــد،
نــدارد .ایــن شــرکتها مقیاســی بــرای
جلوگیــری از تغییــر ندارنــد و همیشــه بــه
شــانس کوچــک یــک اســتارتآپ بــرای
ادامــه حیــات فکــر میکننــد .نکتــه مهــم
اینجاســت کــه هــر شــرکت بزرگــی اول از
یــک شــرکت کارآفرینــی کوچــک بــه وجــود
آمــده اســت ،امــا در طــول مســیر رشــد و
توســعه ،خیلــی از ایــن شــرکتها توانایــی
تفکــر و عملکــرد زیســتی خــود را از دســت
میدهنــد .ایــن شــرکتها بــرای اینکــه
بتواننــد در فضــای امــروزی باقــی بماننــد
و رشــد کننــد ،بایــد دوبــاره توانایــی تفکــر
زیســتی بــه دســت بیاورنــد.
بیاییــد از اینکــه فقــط دربــاره عملکــرد
کوتاهمــدت فکــر کنیــم ،دســت بکشــیم.
هــر شــرکتی کــه مــن میشناســم ،وقــت
زیــادی را صــرف تفکــر دربــاره اســتراتژی
اصلــی میکنــد :بــازی رقابتــی مــا چقــدر
خــوب اســت؟ حــاال بیاییــد دومیــن ســوال
زیســتی را هــم کــه بــه انــدازه ســوال اول
مهــم اســت ،از خودمــان بپرســیم :ایــن
بــازی چقــدر طــول میکشــد؟ 
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پوکــی اســتخوان یــا اســتئوپروز
( )Osteoporosisبــه معنــی کاهــش تراکــم
اســتخوان اســت کــه در پــی آن قــدرت
اســتخوان کاهــش مییابــد و شــکننده
میشــود .ایــن شــکنندگی موجــب میشــود
کــه احتمــال بــروز شکســتگی در آن بیشــتر
گــردد .پوکــی اســتخوان معمــوال بهتدریــج
پیشــرفت میکنــد و هیــچ عالمتــی ،بــروز
نمیدهــد تــا زمانــی کــه شکســتگی بــه
وجــود آیــد .پوکــی اســتخوان میتوانــد در
هــر اســتخوانی از بــدن ایجــاد شــود ،ولــی
معمــوال در ســتون مهرههــا ،لگــن ،مــچ
دســتها و دندههــا بیشــتر دیــده میشــود.
یکــی از مســائلی کــه معمــوال مــردم را نگــران
میکنــد ،ایــن اســت کــه آیــا تغذیــه و مــواد
غذایــی انتخابــی ،تــا چــه حــد میتواننــد
آنهــا را از ابتــا بــه بیماریهــا حفاظــت
کننــد .نگرانــی در مــورد پوکــی اســتخوان بــه
دلیــل مصایــب زیــاد آن ،ازجمله شکســتگیها
و تــرس از بســتری شــدن طوالنــی و نیــاز
بــه مراقبــت ،در اکثــر خانوادههــای ایرانــی
وجــود دارد ،بهخصــوص آنکــه تحقیقــات
کشــوری نشــان داده اســت کــه میــزان
دریافــت کلســیم در خانوارهــای ایرانــی کمتــر
از نیــاز اســت .پزشــکان و تغذیهشناســان،
بــه بیمــاران و افــراد مراجعهکننــده توصیــه
میکننــد کــه میــزان مصــرف مــواد لبنــی
مثــل شــیر ،ماســت و پنیــر را افزایــش دهنــد
و درنهایــت قضاوتهــا براســاس ایــن اســت
کــه مــا روزانــه بــه میــزان  1200تــا 1500
میلیگــرم کلســیم نیــاز داریــم.
منابــع کلســیم :اغلــب مــواد غذایــی بهغیــر
از لبنیــات ،دارای میــزان کلســیم کمتــر از
 20میلیگــرم بــه ازای هــر  100کیلوکالــری
هســتند .بنابرایــن چنانچــه در برنامــه
غذایــی لبنیــات گنجانــده نشــود ،میــزان
کلســیم پاییــن (حــدود  300میلیگــرم در
روز یــا کمتــر) اســت ،کــه بســیار کمتــر از

میــزان توصیهشــده اســت .هــر لیــوان شــیر
دارای  300میلیگــرم کلســیم اســت کــه
اگــر یــک فــرد بزرگســال در روز دو ،ســه
لیــوان شــیر دریافــت کنــد ،نیــاز کلســیم
او تامیــن خواهــد شــد .در گــروه لبنیــات
کشــک ،پنیــر و ماســت از منابــع غنی کلســیم
هســتند ،ولــی کــره ،خامــه ،سرشــیر دارای
میــزان ناچیــزی کلســیم اســت ،زیــرا کلســیم
محلــول در چربــی نیســت .بعضــی افــراد شــیر
دوســت ندارنــد ،یــا نمیتواننــد آن را تحمــل
کننــد ،یــا بعضــی گیاهخــواران لبنیــات
مصــرف نمیکننــد .ایــن افــراد میتواننــد
بــا مصــرف مغزدانههــا مثــل بــادام ،فنــدق و
کنجــد نیــاز کلســیم خــود را تامیــن کننــد.
در میــان ســبزیها ،برگهــای تربچــه،
جعفــری ،کلمپیــچ ،گلکلــم منابــع خــوب
تامیــن کلســیم هســتند .کلســیم ســبزیهای
حــاوی اگــزاالت (مثــل اســفناج) اغلــب
غیرقابــل جــذب اســت .در گوشــتها مثــل
گوشــت قرمــز ،مــرغ و ماهــی میــزان کمــی
کلســیم موجــود اســت .صــدف از منابــع غنــی
کلســیم اســت ،ولــی کلســیم آن در مقایســه
بــا کلســیم شــیر حــدود  50درصــد قابــل
جــذب اســت .بــرای تهیــه عصــاره کلســیم
از اســتخوان ،میتــوان اســتخوانهای مــرغ،
ماهــی ،گوســفند را در محلــول آب و ســرکه
جوشــاند .کلســیم اســتخوان در محیــط
اســیدی از اســتخوان شســته و در محلــول
حــل میشــود .از ایــن عصــاره میتــوان در
تهیــه ســوپ ،آش و غذاهــای دیگــر اســتفاده
کــرد .یــک قاشــق غذاخــوری از ایــن عصــاره
حــاوی حــدود  100میلیگــرم کلســیم
اســت.

تداخل مواد غذایی در جذب رودهای
کلسیم

الــف) فیبــر :تاثیــر فیبــر مختلــف اســت.
بســیاری از انــواع فیبرهــا تاثیــری در جــذب
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کلســیم ندارنــد ،مثــل فیبــر موجــود در
ســبزیهای برگــی و ســبزرنگ .امــا فیبــر
موجــود در ســبوس گنــدم ،جــذب کلســیم
را کاهــش میدهــد .اغلــب در مــواد غذایــی
همــراه فیبــر ،ترکیباتــی مثــل فیتــات و اگزاالت
هــم وجــود دارنــد کــه هــر دو میتواننــد جــذب
کلســیم موجــود در غــذا را کاهــش دهنــد .در
اســفناج و ریــواس ،کلســیم بهطــور کلــی
غیرقابــل جــذب اســت کــه بــه علــت وجــود
اگــزاالت اســت .وجــود مقــداری فیتــات و
اگــزاالت در لوبیــا بــه نظــر میرســد تــا 50
درصــد در جــذب کلســیم آن تداخــل میکنــد.
ب) کافئیــن :درواقــع کافئیــن تاثیــر کمــی
بهعنــوان مداخلهکننــده دارد .مصــرف یــک
فنجــان قهــوه باعــث بــر هــم زدن تعــادل
ســه میلیگــرم کلســیم و کاهــش جــذب آن
میشــود .تاثیــر آن احتمــاال در جــذب فعــال
اســت کــه هنــوز کامال مشــخص نشــده اســت.

توصیهها و مراقبتهای تغذیهای در
پیشگیری و درمان پوکی استخوان

مهــم اســت کــه بدانیــم تحکیــم و قــدرت
اســتخوانهای مــا تنهــا وابســته بــه کلســیم
نیســت و بعضــی از تجربیــات جهانــی نشــان
میدهــد کــه نمیتــوان گفــت کــه هرفــرد
روزانــه بــه چقــدر کلســیم نیــاز دارد .ســامتی
اســتخوانهای مــا بــه فاکتورهــای متعــددی
بســتگی دارد و بایــد بدانیــم اهمیــت ایــن
عوامــل مهمتــر اســت یــا تنهــا میــزان
کلســیمی کــه مــا از طریــق غــذا مصــرف
میکنیــم .جالــب اســت بدانیــم کشــورهایی
کــه مصــرف ســرانه لبنیــات باالیــی دارنــد،
ماننــد آمریــکا ،انگلســتان و فنالنــد ،بیــش از
میــزان متوســط پوکی اســتخوان و شکســتگی
اســتخوان دارنــد ،ولــی ممکــن اســت ســن
شکســتگی اســتخوان در آن کشــورها
باالتــر باشــد .یکــی از مهمتریــن راههــای
پیشگیــری از پوکــی اســتخوان ورزش یــا
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نرمشهــای قدرتــی اســت .در اینگونــه
ورزشهــا اســتخوان کــه بافــت زنــدهای
اســت ،بــا جوانســازی و بازترمیــم اســتحکام
بیشــتری مییابــد.
در فرهنــگ غذایــی بعضــی از کشــورها اغلــب
نیــاز کلســیم از فرآوردههــای گیاهــی تامیــن
میشــود .غذاهایــی ماننــد آشهایــی کــه
بــا ســبزیها و گاهــی اســتخوان ،کنجــد و
برگهــای آن تهیــه میشــود .ماهیهــای
کوچــک کــه بــا اســتخوان برشــته خــورده
میشــوند .کنجــد بهطــور طبیعــی منبــع
خوبــی بــرای حفــظ استخوانهاســت.
چــون بهطــور طبیعــی کلســیم ،منیزیــم و
فســفر دارد کــه از مهمتریــن ریزمغذیهــا
بــرای حفاظــت از اســتخوانها هســتند .ارده
کــه در کشــور مــا معمــوال بــا شــیره مصــرف
میشــود ،از ســاییدن کنجــد بــه دســت
میآیــد .بنابرایــن اگــر مــا بتوانیــم از ارده در
ســسهای ســاالد اســتفاده کنیــم ،هــر روز
میتوانیــم بخشــی از نیــاز کلســیم را تامیــن
کنیــم .بــا مخلــوط ارده ،کمــی ســیر تــازه و
آبلیمــوی تــازه میتــوان یــک ســس خــوب
و خوشمــزه تهیــه کــرد.
ویتامینهایــی نیــز بــرای جــذب کلســیم در
حیــات اســتخوانهای مــا ضــروری اســت،
ازجملــه ویتامیــن دی کــه اگــر پوســت در
معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد ،تولیــد
میشــود .ولــی در شــهرهای بــزرگ کــه
آلودگــی هــوا و غبــار وجــود دارد ،تولیــد
ایــن ویتامیــن توســط بــدن صــورت
نمیگیــرد .در کشــور مــا نیــز در شــهرهای
بــزرگ بهخصــوص در تهــران ،بــا کمبــود
ویتامیــن دی روبــهرو هســتیم .در صورتــی
کــه نمیتوانیــم بــه مــدت کافــی روزانــه 15
تــا  30دقیقــه در هــوای پاکیــزه در معــرض
نــور خورشــید (نــه از پشــت شیشــه) قــرار
بگیریــم ،بهتــر اســت روزانــه مکمــل ویتامیــن
دی را مصــرف کنیــم.

نوشــیدنیهای دارای گاز کربنیــک ماننــد
نوشــابههای کــوال ،دارای اســید فســفریک
هســتند .ایــن مــاده همــراه بــا فســفر موجــود
در مــواد غذایــی ماننــد گوشــت ،سوســیس و
کالبــاس ممکــن اســت باعــث کمبــود کلســیم
شــوند .ریــواس ،چغنــدر ،اســفناج دارای
مــادهای بــه نــام اگــزاالت هســتند کــه بــا
ترکیــب شــدن بــا کلســیم ،میــزان کلســیم
در دســترس بــدن را کاهــش میدهنــد.
همچنیــن اگــزاالت بــا منیزیــم نیــز کــه
بــرای مقاومــت اســتخوانها الزم اســت،
ترکیــب شــده و مانــع جــذب آن میشــود .در
لوبیــا وجــود مقــداری فیتــات و اگــزاالت تــا
 50درصــد در جــذب کلســیم آن تداخل دارد.
ولــی اگــر لوبیــا یــک شــب در آب خیســانده
شــود و آب آن دور ریختــه شــود ،فیتــات آن
کاهــش مییابــد .افزایــش دریافــت بیــش از
حــد نمــک و پروتئیــن باعــث افزایــش دفــع

کلســیم از بــدن میشــود.

برای پیشگیری از پوکی استخوان باید
به موارد زیر توجه داشت

 .1دریافــت میــزان کالــری کافــی بــرای
رســیدن بــه وزن مطلــوب
 .2دریافت کلسیم به میزان کافی
 .3دریافــت کافــی ویتامیــن دی و اســتفاده از
نــور مســتقیم خورشــید بــه مــدت  15تــا 30
دقیقــه در روز
 .4دریافــت کلســیم بیــش از نیــاز توصیهشــده
در صــورت دریافــت رژیــم پرفیبر
 .5مصــرف روغنهــای مایــع مثــل
آفتابگــردان ،ذرت ،زیتــون
 .6جایگزیــن کــردن نوشــابههای طبیعــی
(آبمیــوه ،دوغ و انــواع شــربتهای ســنتی)
بــه جــای نوشــابههای کافئیــندار (انــواع
کوالهــا ،قهــوه) 
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سالمت

ب�ای امتحان آماده شوید

این غذاها شما را پاس میکنند
وجیهه محدث
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آیــا میدانیــد بهتریــن رژیــم غذایــی در
شـبهای امتحــان چیســت؟ اصــا بــاور داریــد
غذایــی کــه میخوریــد ،یــا نوشــیدنیهای
مــورد عالقهتــان میتوانــد روی عملکــرد شــما
در آزمونهــای مختلــف اثــر بگــذارد؟ امتحــان
درســت مثــل یــک مســابقه ماراتــون بــرای مغــز
اســت ،بنابرایــن قــدرت تحمــل و پایــداری شــما
میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای در موفقیتتــان
داشــته باشــد .متخصصــان
تغذیــه تاکیــد زیــادی بــر
با غذاهای پیــروی از یــک رژیــم غذایی
دوستدار مغز ســالم و متنــوع در چنیــن
اســترسزایی
آشتی کنید .این شــرایط
مواد غذایی شامل دارنــد .آنهــا میگوینــد
خوراکیهای اســتفاده هوشــمندانه از
پرپروتئین هستند مــواد غذایــی میتوانــد
که هوشیاری را انــرژی فــرد را بیشــتر کــرده
افزایش میدهند .و او را هوشــیارتر کنــد.
بهترین انتخابهای درحالیکــه خــوردن بعضــی
غذایی برای روز مــواد غذایــی ذهــن را کند و
امتحان شامل تنبــل میکنــد ،اســترس را
تخممرغ بهویژه بــاال میبــرد و نمیگــذارد
سفیده آن ،ماست ،کــه حواســتان را جمــع و
آجیل و دانههای نیرویــش را متمرکــز کنیــد.

روغنی و پنیر
کمچرب است و
بهترین صبحانه در
روز امتحان از نظر
متخصصان ترکیبی
از غالت کامل،
شیر کمچرب،
تخممرغ آبپزشده،
مارماالد میوه ،جوی
دوسر و ...است

بدون صبحانه ،هرگز!

حتــی اگــر در روزهــای
صبحانــه
معمولــی
نمیخوریــد ،یــا وقتــی
امتحــان داریــد ،بیاشــتها
میشــوید ،هرگــز روز
امتحــان بــدون صبحانــه
ســر جلســه حاضــر نشــوید.
علتــش هــم بســیار ســاده
اســت؛ مغــز شــما بــرای
اینکــه بتوانــد کارایــی
باالیــی داشــته باشــد ،بــه ســوخت کافــی نیــاز
دارد .بــرای اینکــه بتوانیــد بــه ســوالها
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پاســخ دهیــد ،بایــد تمرکــز داشــته باشــید و
ایــن کار بــا شــکم گرســنه تقریبــا غیرممکــن
اســت .البتــه اگــر واقعــا نمیتوانیــد صبحانــه
بخوریــد ،یــا احســاس میکنیــد ممکــن اســت
بــا خــوردن خوراکیهــای معمــول ماننــد نــان
و پنیــر و لبنیــات و ...حالــت تهــوع پیــدا کنیــد،
یــک لیــوان اســموتی میــوه میتوانــد بهتریــن
جایگزیــن باشــد.

دوستان مغز را بشناسید

بــا غذاهــای دوســتدار مغــز آشــتی کنیــد.
ایــن مــواد غذایــی شــامل خوراکیهــای
پرپروتئیــن هســتند کــه هوشــیاری را افزایــش
میدهنــد .بهتریــن انتخابهــای غذایــی بــرای
روز امتحــان شــامل تخممــرغ بهویــژه ســفیده
آن ،ماســت ،آجیــل و دانههــای روغنــی و پنیــر
کمچــرب اســت و بهتریــن صبحانــه در روز
امتحــان از نظــر متخصصــان ترکیبــی از غــات
کامــل ،شــیر کمچــرب ،تخممــرغ آبپزشــده،
مارمــاالد میــوه ،جــوی دوســر و ...اســت .از دیگــر
خوراکیهــای دوســتدار مغــز ماهــی ،گــردو،
بلوبــری ،تخمــه آفتابگــردان ،تخــم کتــان،
میوههــای خشــک و ...هســتند.
اگرچــه هنــوز مطالعــات در ایــن زمینــه ادامــه
دارد ،امــا بــه نظــر میرســد میوههــا بهتریــن
ســوخت را بــرای مغــز فراهــم میکننــد و
باعــث میشــوند ســریعتر فکــر کنیــد و زودتــر
محفوظــات ذهنیتــان را بهخاطــر بیاوریــد.
پــس بــرای اینکــه مغزتــان را سوخترســانی
کنیــد ،میتوانیــد قبــل از امتحــان آنانــاس،
توتفرنگــی ،بلوبــری ،مــوز و ...بخوریــد.

دور سم سفید خط بکشید!

رژیــم غذاییتــان را در ایــام امتحــان از مــواد
غذایــی کــه مغــز را بلوکــه میکننــد ،خالــی
کنیــد .طــی ش ـبها و روزهــای امتحــان بهتــر
اســت خــود را از خوراکیهایــی کــه با آرد ســفید
درســت میشــوند ،ازجملــه کیــک و کلوچــه و

مافیــن و دونــات و ...دور نگــه داریــد .همچنیــن
ســراغ خوراکیهایــی کــه مملــو از قندهــای
تصفیهشــده یــا قندهــای ســاده هســتند،
نرویــد .از طــرف دیگــر مــواد غذایــی پرپروتئینی
همچــون گوشــت بوقلمــون انتخــاب مناســبی
بــرای رژیــم روزهــای امتحــان نیســت ،چــون
حــاوی نوعــی اســید آمینه بــه نــام ال تریپتوفان
اســت کــه دریافــت آن باعــث احســاس
خوابآلودگــی و گیجــی میشــود .عــاوه بــر
ایــن ،بالفاصلــه قبــل از امتحــان ،از خــوردن
غذاهایــی کــه ترکیــب نشاســته و پروتئیــن
هســتند ،خــودداری کنیــد ،چــون ایــن غذاهــا
فراینــد هضــم طوالنیتــری دارنــد و باعــث
خوابآلودگــی ســر جلســه امتحــان میشــوند.
یادتــان باشــد کــه خــوردن کربوهیدراتهــا
بهتنهایــی باعــث میشــود فــرد احســاس
آرامــش بیشــتری داشــته باشــد .بنابرایــن
غذاهــای حــاوی کربوهیــدرات انتخــاب خوبــی
بــرای روز قبــل از امتحــان هســتند ،امــا بــه
درد روز امتحــان نمیخورنــد .همچنیــن
خــوردن غذاهــای غنــی از نشاســته ماننــد برنج،
ســیبزمینی و ...در حجــم زیــاد باعــث احســاس
ســنگینی و کرختــی میشــود.
از خــوردن شــکالت و دســرهای شــیرین
بالفاصلــه قبــل از امتحــان خــودداری کنیــد،
چــون یکدفعــه قنــد خــون را بــاال میبرنــد
و درنتیجــه باعــث افــت شــدید آن در طــول
یکــی دو ســاعت بعــد میشــوند ،درحالیکــه
شــما بــه ثبــات قنــد خــون در طــول امتحــان
نیــاز داریــد تــا تمرکــز بیشــتری داشــته باشــید
و هوشــیار بمانیــد.

آشتی با نوشیدنیهای دوستدار مغز

در ایــام امتحــان نوشــیدنیهای دوسـتدار مغــز
را فرامــوش نکنیــد .بهتریــن نوشــیدنی بــرای
شــب قبــل و روز امتحــان آب اســت .البتــه
چــای یــا چــای ســبز اگــر بــدون قنــد و شــکر
مصــرف شــده باشــد نیــز میتوانــد همیــن اثــر

را داشــته باشــد .اگــر عــادت بــه خــوردن آب
نداریــد ،حتمــا قبــل از امتحــان حداقــل یــک
فنجــان آب بنوشــید ،چــون دهیدراتاســیون یــا
کمآبــی بــدن باعــث از دســت دادن تمرکــز و
انــرژی میشــود.

وعدههای سبک؛ راز مترکز

وعــده غذایــی شــب و روز امتحــان را ســبک
در نظــر بگیریــد .خــوردن صبحانــه یــا ناهــار
حجیــم و ســنگین باعــث میشــود کــه ســر
جلســه امتحــان خســته
و خوابآلــوده باشــید،
چــون بــدن در ایــن حالــت یادتان باشد
بیشــتر انــرژی خــود را روی که خوردن
فراینــد هضــم و جــذب کربوهیدراتها
غــذا متمرکــز میکنــد و بهتنهایی باعث
درنتیجــه ممکــن اســت میشود فرد
مغــز بــرای فعالیــت انــرژی احساس آرامش
کافــی نداشــته باشــد .اگــر بیشتری داشته
بعــد از ظهــر امتحــان دارید ،باشد .بنابراین
بهتریــن ناهــار بــرای شــما غذاهای حاوی
چنــد تکــه جوجهکبــاب یــا کربوهیدرات
ماهــی ســالمون همــراه بــا انتخاب خوبی
ســاالد و ســبزیجات اســت .برای روز قبل از

خواب کافی فراموش
نشود

امتحان هستند،
اما به درد روز
امتحان نمیخورند.
همچنین خوردن
غذاهای غنی از
نشاسته مانند برنج،
سیبزمینی و ...در
حجم زیاد باعث
احساس سنگینی
و کرختی میشود

خیلــی از مــا عــادت داریــم
شــبها تــا دیروقــت بیــدار
بمانیــم و درس بخوانیــم
و امیدواریــم کــه بــا ایــن
کار اطالعــات بیشــتری
وارد ذهــن خســتهمان
کنیــم .متاســفانه ایــن
عــادت آنقدرهــا هــم تــوان
یادگیــری را بــاال نمیبــرد.
بنابرایــن ش ـبهای امتحــان زودتــر بخوابیــد و
بــه مغــز فرصــت اســتراحت کافــی بدهیــد .
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ماجرای لینکدین یا ری د
هافمن چطور توانست در
فهرست  50مرد ثروتمند
دنیا قرار گیرد؟
لینکدیــن در حــال حاضــر بزرگتریــن
شــبکه اجتماعــی تجــاری اســت
کــه ریــد هافمــن ،دانشــجوی ســابق
اســتنفورد و یکــی از  100مــرد قدرتمنــد
دنیــا در ســال  ،2016بــه وجــود آمــد و
بــر اســاس آنچــه فوربــس دربــاره آن
نوشــت ،خیلــی زود توانســت بــه ابــزاری
فوقالعــاده و در عیــن حــال مقرونبهصرفــه
بــرای آنهایــی تبدیــل شــود کــه بــه دنبــال
یافتــن یــک شــغل مناســب هســتند.
لینکدیــن بهعنــوان یکــی از  10ســایت
پرمخاطــب دنیــا انتخــاب شــد.
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برای راهاندازی یک
کسبوکار شخصی،
کار در فوجیتسو
را رها کرد.

بهعنوان مدیر
محصول برای
فوجیتسو
شروع به
کار کرد.

سوشایل نت را
که یک نوع شبکه
اجتماعی و دوستیابی
بود ،راه انداخت.

به دلیل
نداشتن مدل
و استراتژی
مناسب،
سوشیال نت
را رها کرد.

لینکدین بهطور رسمی
در چین النچ شد و
فعالیت خود را به
زبان چینی آغاز کرد.

لینکدین 225
میلیون کاربر
پیدا کرد و هر
 1ثانیه ،دو نفر
به این تعداد
اضافه میشد.

شروع به کار برای اپل کرد و روی
پروژه  eWorldکار میکرد.

سراغ ونچرکپتالها رفت
تا بودجه الزم را تهیه کند،
اما کسی قبولش نکرد.

پیتر تیل (از همکالسیهایش
در استنفورد) و مکس لوچین
(یکی از بنیانگذاران 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 ایبی فروخت.

جف وینر بهعنوان مدیرعامل
به لینکدین پیوست.

دن نی بهعنوان مدیر اصلی
اجرایی معرفی شد.

رید هافمن درحالیکه در دانشگاه
آکسفورد درس میخواند ،به
این فکر میکرد که یک شرکت
نرمافزاری تاسیس کند.

لینکدین را النچ کرد و توانست
سرمایهگذار جذب کند.

اولین خط تجارتی را برای
شغلیابی به دنیا معرفی کرد.
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اخبار خارجی

بالیی که بیوزنی در فضا بر
رس بدن میآورد

در طــول ایــن ماموریــت هــم چشــایی ،تحلیــل عضالنــی و...
از فضانــوردان تســت گرفتــه شــود.
شــده اســت .بــرای انجــام ایــن
مطالعــه میزان جذب اکســیژن ،استفاده از تلفن همراه در
غلظــت هموگلوبیــن خــون و منزل و افزایش چند برابری
میــزان اشــباع شــریانی ایــن اسرتس
فضانــوردان مــورد مطالعــه و
بررســی قــرار گرفتــه اســت تــا
چگونگــی حرکــت اکســیژن از افزایــش اســتفاده از تلفن همراه
قلــب بــه ســمت میتوکنــدری مرزهــای بیــن زندگی شــخصی
عضــات کــه کــوره ســلول و شــغلی را از بیــن بــرده و
اســت ،مشــخص شــود .ایــن باعــث افزایــش ســطح اســترس
پژوهشگــران بــا مطالعــه و اضطــراب فــرد در منــزل
نتایــج آزمــون قبــل و بعــد میشــود .محققــان میگوینــد
از ماموریــت فضایــی متوجــه روشــن نگــه داشــتن تلفــن
شــدند کــه پــس از ســفر بــه همــراه در محیــط خانــه باعــث
فضــا توانایــی فضانــوردان بــرای میشــود مســائل شــغلی فــرد
اجــرای تمرینهــای هــوازی بــه درون خانواده کشــیده شــود
 30تــا  50درصــد کاهــش پیدا و ایــن مســئله هــم در زنــان و
کــرده اســت کــه میتــوان هــم در مــردان ایجــاد اضطــراب
ایــن کاهــش ظرفیــت را ناشــی میکنــد .ایــن محققــان نشــان
از عــدم توانایــی عــروق خونــی دادهانــد کــه اســتفاده از تلفــن
بــرای اکسیژنرســانی بــه همــراه و همچنیــن پیجــر
بافــت عضالنــی دانســت .اگرچه و نــه ایمیــل ریســک ابتــا
ایــن نتایــج میتوانــد خطــرات بــه اختــاالت ســایکولوژیک
ماموریتهــای فضایــی را بــرای را افزایــش میدهــد و ســطح
فضانــوردان مشــخص کنــد ،رضایــت خانوادگــی را پاییــن
امــا دیــد تــازهای درخصــوص م ـیآورد .در ایــن مطالعــه کــه
مشــکالت قلبــی و عروقــی در نتایــج آن در Journal of Marriage
افــراد ســالمند و مبتالیــان بــه  and Familyمنتشــر شــده است،
بیماریهــای قلبــی و عروقــی مشــخص شــده کــه طــی یــک
بــه محققــان داده اســت .پــس بــازه دو ســاله افــرادی کــه در
از ایــن مشــخص شــده بــود منــزل بــه تماسهــای کاری
کــه قــرار گرفتــن در شــرایط بــا تلفــن همراهشــان پاســخ
بیوزنــی بــه مــدت طوالنــی میدهنــد ،ســطح اســترس
منجــر بــه توزیــع نامناســب آب باالتــری در مقایســه بــا افــرادی
و مایعــات در بــدن میشــود دارنــد کــه تلفن همــراه خــود را
کــه میتوانــد باعــث تغییــر در منــزل بــه روی تلفنهــای
در حواســی ماننــد بویایــی و کاری میبندنــد.
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نتیجــه مطالعــات جدیــدی کــه
در نشــریه Applied Physiology
منتشــر شــده ،حاکــی از آن
اســت کــه کاهــش گــردش
اکســیژن در خــون کــه بــه
دلیــل بیوزنــی در فضــا
ایجــاد میشــود ،بهطــور قابــل
مالحظــهای میتوانــد روی
وضعیــت بدنــی فضانــوردان
اثرگــذار باشــد .ایــن مطالعــه
کــه توســط محققــان
دانشــگاه کانــزاس در آمریــکا
و بــا همــکاری مرکــز فضایــی
جانســون ناســا مســتقر در
هوســتون انجــام شــده ،بــه
بررســی دادههــای فیزیولوژیــک
بهدس ـتآمده از  9فضانــورد زن
و مــرد پرداختــه اســت کــه بــه
مــدت شــش مــاه در ایســتگاه
فضایــی بینالمللــی آیاساس
زندگــی کردهانــد .بــرای انجــام
ایــن مطالعــه از فضانــوردان
تســت دوچرخــه ثابــت گرفتــه
شــده و نتایــج آزمــون قبــل
و بعــد از ســفر فضایــی بــا
یکدیگــر مــورد مقایســه قــرار
گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن،
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طراحیجدیدهواپیامی
آنتونوف برای پرتاب ماهواره
به فضا

3

برنامــه جدیــد چینیهــا
بــرای بازطراحــی هواپیمــای
آنتونــوف  225-Anآغــاز شــده
اســت تــا ایــن هواپیمــا بــرای
پرتــاب ماهــواره بــه فضــا مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .آنطــور
کــه در اخبــار منتشــر شــده،
آنتونــوف بــا  84متــر طــول
و  88متــر فاصلــهای کــه
میــان دو بالــش وجــود دارد،
بزرگتریــن هواپیمــای جهــان
محســوب میشــود و قــرار
اســت نمونــه جدیــدی از ایــن
هواپیمــا بــرای ارســال ماهــواره
بــه مــدار زمیــن طراحــی
شــود .ایــن ایــده پیــش از ایــن
و در ســال  2009مطــرح شــده
بــود و شــرکت هوافضــای چیــن
در ســال  2011در قــراردادی
مشــترک با شــرکت تولیدکننده
ایــن هواپیمــا آن را نهایــی کرد.
ایــده اصلــی بــرای اجــرای
چنیــن طرحــی صرفهجویــی
اقتصــادی در پرتــاب ماهــواره
بــه مــدار زمیــن اســت و قــرار
اســت کــه پروانــه نصبشــده
روی ایــن هواپیمــا از ارتفــاع
 12کیلومتــری ســطح زمیــن
بــه فضــا پرتــاب شــود .آنتونوف
در حــال حاضــر میتوانــد
بــاری بــا وزن بیــش از  185تــن
را حمــل کنــد و ایــن قابلیــت را
دارد کــه بــدون بــار حــدود 18
ســاعت بــدون ســوختگیری

در آســمان پــرواز کنــد .امــا
هــر ســاعت پــرواز آن 30
هــزار دالر خــرج دارد و همیــن
مســئله آنتونــوف را در میــان
ناوگانهــای پرخــرج جهــان
جــای داده اســت .عملیــات
تغییــر هواپیمــای آنتونــوف بــه
هواپیمــای ماهوارهبــر حــدود
 200میلیــارد دالر ســرمایه نیاز
دارد .ایــن هواپیمــا اولین بــار در
شــوروی ســابق ســاخته شــد و
بــرای پرتــاب ماهــواره مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.

دستگاه فیزیوتراپی که به
فیزیوتراپیستنیازندارد!

4

مطالعــه محققــان کمپانــی
اینتنتــوی ســوییس کــه نتایــج
آن در مجله Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation
منتشــر شــده ،حاکــی از
موفقیــت ایــن پژوهشگــران
در ســاخت دســتگاه فیزیوتراپی
جدیــدی اســت کــه بــدون نیــاز
بــه فیزیوتراپیســت میتوانــد
بــه کار بپــردازد .ایــن دســتگاه
میتوانــد بیمارانــی را کــه بــه
دلیــل ســکته دچــار فلــج در
یکــی از اندامهایشــان شــدهاند،
از حضــور فیزیوتراپیســت
بینیــاز کنــد .ایــن دســتگاه
جدیــد شــوکهای الکترونیکــی
را بــه انــدام فلجشــده وارد
میکنــد تــا ایــن تحریــک
باعــث بازگردانــدن حــس
حرکــت بــه ماهیچههــا شــود.
از آنجــا کــه مطالعــات پیشــین

نشــان داده بــود اگــر بیمــاران
بتواننــد ایــن کار را بهتنهایــی
و بــدون کمــک دیگــران انجــام
دهنــد ،ســریعتر میتواننــد
رونــد بهبــودی را طــی کننــد،
محققــان شــرکت اینتنتــو ایــن
دســتگاه را بــرای فیزیوتراپــی
مســتقل بیمــاران طراحــی
کردهانــد .ایــن دســتگاه جدیــد
دارای الکترودهایــی اســت کــه
بیمــار آن را روی بــازوی خــود
نصــب میکنــد و یــک دســتگاه
کنترلکننــده در دســت
ســالم بیمــار قــرار میگیــرد و
همــه اینهــا بــه یــک تبلــت
هوشــمند متصــل میشــود
تــا نرمافــزار مــورد اســتفاده
دســتگاه روی آن نصــب شــود.
ایــن دســتگاه فیزیوتراپــی
نقطــه دلخواهــی را کــه
نیازمنــد فیزیوتراپــی اســت،
روی دســتگاه کنتــرل بارگذاری
میکنــد و ســپس نرمافــزار
بــه بیمــار نشــان میدهــد کــه
الکترودهــا بایــد بــرای ایجــاد
تحریــک مــورد نیــاز در کــدام
قســمت بــدن نصــب شــوند.
و پــس از نصــب الکترودهــا
بیمــار بــا اســتفاده از دســتگاه
کنتــرل شــوک الکتریکــی الزم
را بــه ماهیچــه وارد میکنــد
تــا بــه مــرور عضــات بیمــار
تقویــت شــود و بیمــار بتوانــد
بــا گذشــت زمــان بــدن خــود
را حرکــت دهــد .بــرای انجــام
مطالعــات بالینــی ایــن دســتگاه
بــه مــدت  10روز در اختیــار
بیمارانــی قــرار داده شــد کــه به
دلیــل ســکته دچــار فلــج انــدام
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شــده بودنــد .آنهــا طــی ایــن
مــدت هــر روز بــه مــدت 90
دقیقــه از ایــن دســتگاه بــرای
فیزیوتراپــی اســتفاده کردنــد
و پــس از  10روز محققــان
مشــاهده کردنــد کــه تــا 70
درصــد از توانایــی حرکــت اندام
فلجشــده بازگشــته اســت.
محققــان شــرکت اینتنتــو اعالم
کردنــد کــه قصــد دارنــد ایــن
دســتگاه را در مقیــاس بزرگتــر
مــورد مطالعــه قــرار دهنــد تا در
صــورت بازدهــی مناســب آن را
بــه بــازار عرضــه کننــد.

رایانههایکوآنتومیخنک
میشوند!

5

گروهــی از محققــان دانشــگاه
آلتــو در فنالنــد موفــق بــه
ســاختن یــک دســتگاه
خنککننــده بــرای رایانههــای
کوآنتومــی شــدهاند کــه
میتوانــد خطــر بــروز
اشــتباهات را در محاســبات
انجامشــده توســط ایــن
رایانههــا بهشــدت کاهــش
دهــد .رایانههــای کوآنتومــی
برخــاف رایانههــای معلومــی
کــه مجهــز بــه بیتهــای
معمولــی هســتند ،محاســبات
دقیــق خــود را بــا اســتفاده از
بیتهــای کوآنتومــی انجــام
میدهنــد و میتواننــد
همزمــان بیتهــای موجــود
در رایانههــای معمولــی را نیــز
داشــته باشــند .امــا همیــن
مســئله باعــث شــده کــه
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رایانههــای کوآنتومــی در برابــر
اختــاالت خارجــی حســاس
باشــند .داغ شــدن بیــش از
حــد بیتهــای کوآنتومــی
باعــث میشــود کــه خطــای
محاســباتی افزایــش پیــدا کند،
کــه علــت آن ناشــی از ســوییچ
بیــش از حــد دســتگاه بیــن
حالتهــای مختلــف اســت.
سیســتم نانــو خنککننــدهای
کــه توســط ایــن پژوهشگــران
طراحــی شــده اســت ،ســرعت
شــروع عملیــات را در ابزارهــای
کوآنتومــی افزایــش میدهــد و
ضریــب خطــا را پایین مـیآورد.

گاز هیــدروژن تبدیــل میشــود.
گاز هیدروژنــی کــه توســط
ایــن دســتگاه تولیــد میشــود،
میتوانــد بهعنــوان ســوخت
مثــا بــرای تامیــن ســوخت
اتوبوسهــا مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .ایــن محققــان میگویند
بــرای طراحــی ایــن دســتگاه از
پنلهــای خورشــیدی الهــام
گرفتهانــد کــه در آنهــا انــرژی
نــور خورشــید محــرک انجــام
واکنشهــای
یکســری
شــیمیایی تولیدکننــده انــرژی
اســت .ایــن محققــان اعــام
کردهانــد کــه قصــد دارنــد
انــدازه دســتگاه را افزایــش
دهنــد تــا بتواننــد از آن در
صنعــت اســتفاده کننــد.

6
گروهــی از محققــان بلژیکــی

ساختبزرگتریننیروگاه
بادی اروپا در هلند

تصفیه هوا با یک دستگاه
جیبی که برق تولید میکند
بهتازگــی موفــق شــدهاند
دســتگاهی طراحــی کننــد
کــه ضمــن تولیــد بــرق هــوای
آلــوده را تصفیــه میکنــد.
ایــن دســتگاه درواقــع نوعــی
کاتالیــزور اســت کــه میتوانــد
گاز هیــدروژن تولیــد کنــد و
بــرای انجــام کار بــه انــرژی
نــور خورشــید نیــاز دارد .ایــن
دســتگاه شــامل دو بخش اســت
کــه توســط یــک پوشــش از هم
جــدا شــدهاند .ایــن پوشــش
نوعــی ترکیــب ویــژه نانــو
اســت کــه مهمتریــن بخــش
دســتگاه محســوب میشــود.
هــوای آلــوده در یــک طــرف
ایــن دســتگاه تصفیه شــده و در
قســمت دیگــر ایــن آلودگــی به

7

بزرگتریــن مزرعــه بــادی اروپــا
کــه یکــی از بزرگتریــن مــزارع
بــادی جهــان نیــز محســوب
میشــود ،بهتازگــی در آبهــای
هلنــد و در دریــای شــمال
ســاخته شــده اســت .ایــن
مزرعــه موســوم بــه گمینــی از
خــاک هلنــد یــا جزایری کــه در
همســایگی آن قــرار دارنــد ،قابل
دیــدن نیســت ،امــا بــر اســاس
پیشبینیهــای انجامشــده
ایــن مزرعــه میتوانــد در ســال
حــدود  2.6تــراوات ســاعت بــرق
تولیــد کنــد .مزرعــه گمینــی
در  85کیلومتــری ســاحل
گرونینگــن ســاخته شــده و

مجهــز بــه  150توربیــن بــادی
اســت کــه در مســاحتی معــادل
 68کیلومتــر مربــع پراکنــده
شــدهاند .علــت انتخــاب ایــن
منطقــه ســرعت بــاالی وزش
بــاد در ایــن ناحیــه بــوده اســت
کــه بــه بیــش از  35کیلومتــر در
ســاعت میرســد .بزرگتریــن
مزرعــه بــادی جهــان مزرعــه
لنــدن اری اســت و مزرعــه
گمینــی پــس از آن بزرگتریــن
مزرعــه بــادی دنیــا محســوب
میشــود .قــرار اســت برقــی
کــه توســط توربینهــای ایــن
مزرعــه تولیــد میشــود ،در
دو ایســتگاه در مجــاور مزرعــه
جمــعآوری شــود و پــس از آن
بــا طی مســیری  110کیلومتری
بــه بنــدر ایمشــاون برســد و از
آنجــا وارد شــبکه بــرق هلنــد
شــود .همچنیــن پیشبینــی
شــده اســت کــه مزرعــه گمینی
بتوانــد طــی چنــد دهــه آینــده
بــرق مــورد نیــاز بیــش از یــک
میلیــون و پانصــد هــزار نفــر را
تولیــد کنــد و نقــش موثــری
در کاهــش ســاالنه تولیــد
دیاکســید کربن داشــته باشــد،
بهطوریکــه بــا شــروع بــه کار
ایــن مزرعــه بــه مــرور از تولیــد
دیاکســید کربــن ســالی 1.2
میلیــون تــن کــم خواهــد شــد.

اسرتس شغلی خطرناک به
اندازه دود سیگار
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محققــان میگوینــد اســترس
شــغلی آزاردهنــده نیســت،

بلکــه درســت بــه انــدازه دود
دســتدوم ســیگار (دودی کــه
از ســیگار شــخص دیگــر وارد
ریههــای فــرد میشــود) بــرای
ســامتی خطرنــاک اســت.
بررســی تاثیــر اســترس شــغلی
بــر ســامت افــراد عنــوان
تحقیقــی مشــترک میــان
دانشــگاههــاروارد و اســتنفورد
اســت کــه بهتازگــی انجــام و
نتایــج آن منتشــر شــده اســت.
بــرای انجــام ایــن بررســی
نتیجــه بیــش از  220مطالعــه
دانشــگاهی مــورد ارزیابــی ایــن
دو گــروه محققــان قــرار گرفتــه
و مشــخص شــده اســت کــه
اســترس شــغلی تــا  35درصــد
نیــاز فــرد بــه مراجعــه بــه
پزشــک را طــی ســال افزایــش
میدهــد و هــر چــه افــراد
ســاعات طوالنیتــری را در
محیــط کار خــود بگذراننــد،
احتمــال مــرگ زودرسشــان
تــا  20درصــد افزایــش پیــدا
میکنــد .پروفســور جوئــل
گــوه ،اســتاد دانشــگاه هــاروارد
کــه در ایــن مطالعــه حضــور
داشــته ،میگویــد یکــی از
مهمتریــن عوامــل اســترسزای
شــغلی بــرای هــر فــرد تــرس
و نگرانــی اســت کــه بابــت از
دســت دادن کار خــود دارد
و احتمــال بیمــار شــدن او را
تــا حــدود  50درصــد بــاال
میبــرد .بــه گفتــه او اگرچــه
کارفرمایــان تصــور میکننــد
کــه نگــه داشــتن کارمنــدان در
محــل کار بعــد از ســاعت کاری
یــا محــول کــردن وظایــف زیــاد

بــه یــک فــرد میتوانــد کارایــی
شــرکت را افزایــش دهــد ،امــا
در واقعیــت اســترس ایجادشــده
باعــث میشــود عکــس ایــن
اتفــاق روی دهــد.

پروژه  100میلیون دالری
برای استفاده از انرژی
گداز ههای آتشفشانی
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ایســلندیها بهتازگــی اعــام
کردهانــد کــه قصــد دارنــد
از گدازههــای آتشفشــانی
بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده
کننــد .ایــن محققــان اعــام
کردهانــد کــه افزایــش دمــا
در کــره زمیــن و فشــار مــواد
مــذاب الهامبخــش طراحــی
ایــن پــروژه بــوده اســت .بــر
اســاس تئوریهــای موجــود
آتشفشــانی
گدازههــای
کــه حالتــی مابیــن مایــع و
گاز دارنــد ،میتواننــد منبــع
بیشــترین انــرژی قابــل
اســتخراج باشــند کــه  5تــا
 10برابــر انرژیهــای معمولــی
اســت .تحقیقــات در ایــن زمینه
از دهــه  70میــادی در ایســلند
آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن
منبــع انــرژی بــرای تولیــد
بــرق بــه کار گرفتــه شــود .در
حــال حاضــر دو ســال از آغــاز
حفاریهــا بــرای دســتیابی
بــه مــواد مــذاب میگــذرد
و بیــش از  38ســازمان
بینالمللــی از  11کشــور
جهــان در حــال همــکاری بــا
ایــن پــروژه هســتند.
سرآمد /شماره سیوششم /خردادنودوشش 127

سخن آخر

دستخط تو
از همه بهتر است
سـیدحسـین متولـیان

آدمهــای خــاص نظــم ویــژهای تــوی
زندگیشــان دارنــد ...بعضیهایشــان
همیشــه یــک تکــه کاغــذ و یــک قلــم
کنارشــان دارنــد تــا هرچــه را بــه ذهنشــان
رســید ،روی آن یادداشــت کننــد و دربــاره
آن ســر فرصــت فکــر کننــد!
خــدا میدانــد کــه چــه میــزان از اختراعــات
و اکتشــافات و رشــد علــم بشــری از همیــن
کاغذهــای کنــار دســت دانشــمندان و
آدمهــای بــزرگ شــکل گرفتــه اســت...
بعضیهــای دیگــر همیشــه یــک
دفتــر کوچــک بــا خودشــان دارنــد...
از همانهایــی کــه تــوی جیــب جــا
میشــود و میــان راه و هنــگام ســفر و
داخــل اتومبیــل هــم بهراحتــی قابــل
دسترســی اســت و میتــوان فکرهــا و
اندیشــهها را روی آن ثبــت کــرد...
یــک گــروه دیگــر هســتند کــه بــرای
خودشــان اول هــر ســال یــک سررســید
میگیرنــد و هــر روز قرارهــا و اتفاقــات
و برنامههایشــان را تــوی آن یادداشــت
میکننــد !
امــا در ایــن میــان فقــط بعضیهــا هســتند
کــه بــرای خودشــان مدیــر برنامــه دارنــد!
مدیــر برنامــه و رئیــس دفترشــان تــوی
سررســیدها مینویســند کــه فــان روز
فــان جلســه را داریــد ...فــان تاریــخ آن
کار مهــم را بایــد انجــام بدهیــد ،ســعی
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کنیــد در روز بهخصوصــی بــه عیــادت
یــک مریــض برویــد و...
اینهــا خیلــی بــزرگ هســتند! و مــن
یکــی از همینهــا را میشناســم!
همــان کســی کــه هــزاران ســال اســت
یــک سررســید هــزاران روزه را دســت مدیر
برنامههایــش 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
بــاش! بیوفایــی نکــن!
آهای خداجان عزیزم!
مــن یکــی از مدیــر برنامههــا و رئیــس
دفترهــای تــو روی زمیــن هســتم.
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 مانــدهام و حجمــی از پشــیمانی
و انــدوه! بگــذار مــن هــم حــس کنــم مهــم
هســتم ...احســاس کنــم بــرای خــودم و
خــودت کســی شــدهام...
میشــود خــودت سرپرســتم بشــوی و
سررســیدم را بــا دســتخط خــودت پــر
کنــی؟
هرچــه باشــد دسـتخط تــو از همــه بهتــر
است ...

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان

saramad

هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


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

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

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