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عدو شود سبب خیر

جمله معروفی هست که در سه، چهار دهه اخیر زیاد 
تکرار شده است. این جمله را هم مسئولین عالی رتبه 
به کار برده اند، هم نخبگان و روشنفکران: »ما اگر 
بتوانیم تهدیدها را به فرصت بدل کنیم، آن وقت نه تنها 
توطئه ها را خنثی می کنیم، بلکه سریع تر و بهتر به 
موفقیت می رسیم.« اتفاقا این جمله قابل آزمون است 
و می تواند از صورت شعار و تبلیغات بیرون بیاید و به 
عرصه اقدام و عمل راه یابد. کمااین که در طول تاریخ، 
به خصوص تاریخ معاصر و به طور خاصه در تاریخ 
انقالب و جمهوری اسالمی، بارها به تجربه دریافته ایم 
که تبدیل تهدیدها به فرصت، عامل اصلی موفقیتمان 
بوده است. این جمله تغییر شکل یافته همان تعبیر 
قدیمی است که از دل عقاید دینی مان سربلند کرده: 
»عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد«. یعنی اگر ما 
هوشیار باشیم و غافالنه به دنیا نگاه نکنیم، می توانیم 
از اقدامات و نقشه های دشمنان به نفع خود استفاده 
کنیم. هوشیاران تاریخ هم چنین کرده اند و با زیرکی 
تمام، به کمک »عدو« پروژه خود را پیش برده اند. 
احتیاجی نیست به کتاب های تاریخ مراجعه کنیم و 
خطاهای استراتژیک دشمنان پیامبر اسالم را که منجر 
به گستردگی و نفود اسالم شدند، شاهد مثال بیاوریم. 
همین خاطرات سی، چهل سال گذشته را هم مرور 
کنیم، به یاد می آوریم تهدیدهای سفت و سخت و 
ظالمانه ای را که به فرصت های پیروزی و استحکام 
نظام اسالمی تبدیل شدند. خودِ جنگ تحمیلی یکی 
از جدی ترین تهدیدهایی بود که دشمنان انقالب راه 
انداختند تا اوال جمهوری اسالمی را منهدم کنند، 
اگر نشد ضعیفش کنند و جلوی گسترده شدنش را 
بگیرند. جنگ را با حساب و کتاب دقیق در زمانی 
شروع کردند که نظام اسالمی نوپا بود، تجربه مقابله 
نداشت، در درون خود گرفتار تشتت آرا و اختالف نظر 

بود و به لحاظ لجستیک و نظامی چیزی در بساط 
نداشت. البد یادتان هست که وقتی جنگ به کوچه، 
پس کوچه های خرمشهر رسیده بود، رزمندگان ما حتی 
از داشتن تیر و تفنگ معمولی هم در مضیقه بودند. اما 
همین تهدید باعث شد، وحدت ملی حاکم شود و نفوذ 
کالم امام)ره( چندین و چند برابر افزایش یابد. یک 
سال که از دفاع مقدس گذشت، ما تبدل شدیم به 
یکی از قدرتمندترین قوای نظامی در منطقه. با این که 
در تحریم همه جانبه بودیم، توانستیم در صنایع نظامی 
پیشرفت کنیم و به یک قدرت جدی بدل شویم. قرار 
بود هواپیماهای ما حداکثر تا سه ماه بعد جنگ بپرند، 
اما به فضل الهی و همت نوآوران و نیروی انسانی خالق 
ما، نه تنها همه آن ها در پروازند، بلکه مشابه ایرانی آن ها 
هم در حال پروازند. در مهندسی رزمی در کمتر از 
سه سال به موقعیتی رسیدیم که می توانستیم در دل 
هور و در بستر اروند مقابله نظامی کنیم. بچه هایی 
که از پشت میز دانشگاه بلند شده بودند و به جبهه 
آمده بودند، بعد از چند ماه به فرماندهانی هوشیار و 
استراتژیست هایی زیرک بدل شدند. چه کسی باور 
می کند شهید باقری بدون این که دانشکده  افسری و 
دوره های دافوس را گذرانده باشد، به این مقام و منزلت 

نظامی - مدیریتی رسیده باشد.
این تبدیل و تبدل منحصر به حسن باقری و چند 
فرمانده عالی مقام جنگ نیست. مردم ما هم در کوره 
جنگ آبدیده شدند و به مردم خردمند و حق مدار بدل 
شدند. این که امروز در تشکیالت منحوس داعشی ها 
دنیای  در  این که  ندارد،  حضور  ایرانی  فرد  هیچ 
خشونت بار امروز ایرانی ها آرام ترین و صلح طلب ترین 
طایفه اند، دلیلش همین است که توانسته اند تهدیدها 
را به فرصت بدل کنند. شما به واقعیت دنیای به ظاهر 
متمدن نگاه کنید و حرف های سیاسی و اجتماعی 

ر�ی ها سبب تقویت بنیه های عیمل و فناوری ما یم شوند
ت

چگونه �
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بدل کنیم، آن گاه همان تجربه های شیرین گذشته 
تکرار می شوند و از این مرحله ها عبورمان می دهند. 
دنیای  در  با شریک شدن  که  است  این  حقیقت 
سرمایه داری و مناسبات بانکی - مالی دنیا اقتصادمان 
قدرت نمی گیرد. کمااین که خیلی از کشورهای جهان 
سوم از این رهگذر نتوانسته اند بنیه اقتصادی خود را 
مستحکم کنند. بحث اقتصاد مقاومتی از خیلی جهات 
حائز اهمیت است. ما اگر در برابر تحریم ها و تهدیدها 
قرارش دهیم، می فهمیم که معنی اش چیزی نیست 
جز تبدیل تهدید به فرصت. در واقع »عدو« می تواند 
سبب خیر شود و ما را از این ضعف و فتور اقتصادی 
بیرون بیاود. خصوصا حاال که ترامپ سر کار آمده و آن 
ظاهرسازی های نظام سلطه کنار رفته و چهره واقعی 
امریکا عیان تر شده، وقت خوبی است که به خود 
بیاییم، دست به زانوی خود بگذاریم، یاعلی بگوییم 
و خودمان را تقویت کنیم. این که می گوییم عدو شود 
سبب خیر، به این معنا نیست که احتیاج به اسباب و 
لوازم دیگر نداریم؛ چرا. مقدماتی می خواهد، عزم ملی 
می خواهد، هوشیاری و ذکاوت می خواهد و مهم تر از 
همه شور و نشاطی می خواهد که در بین جوانان خالق 
ایجاد انگیزه کند و به انجام کاری کارستان وادارشان 
کند. از روی شواهد و قرائن می شود فهمید که اسباب 
و لوازم مهیاست و برای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و 
در ذیلش اقتصاد دانش بنیان همه مایحتاج اولیه فراهم 
است. محیط علمی، مدیران سیاسی، رهبران دینی، 
تجربه های موفق، آحاد مردم و دست اندرکاران اقتصاد 
همه اتفاق نظر دارند که باید راه و روش اقتصادی مان 
را تغییر دهیم و از درآمد نفت فاصله بگیریم. درآمد 
هزینه  که  شرطی  به  اما  نیست،  بدی  چیز  نفت 
زیرساخت ها و تقویت تولید ملی شود. در اینجا تهدید 
سیاسی - اقتصادی امریکا در حکم نیروی محرکه ای 
است که رشد و توسعه ما را سرعت و شتاب بخشد. 
در واقع معارضه سیاسی ما با غرب شتاب دهنده ای 
است که می تواند انرژی و انگیزه مان را مضاعف کند و 
راه بلند و صعب العبورمان را کوتاه و هموار کند. وحدت 
کلمه، به عالوه عزم ملی، به عالوه نشاط و فناوری 
و نوآوری علمی، به عالوه تهدیدهای بی پرده امریکا 
مساوی است با تقویت بنیه های اقتصادی و فناوری 

 .و اقتدار سیاسی

با  دشمنی  در  عادی  مردم  آلمان  در  بشنوید.  را 
پناهجویان جلوی ماشین امدادی مانع می گذارند که 
نتوانند آتشی را که در خانه پناهجویان افتاده خاموش 
کنند. در فرانسه که مهد آزادی و فرهنگ است، 
طرفداران خانم لوپن به »نژادپرستی« عیان رسیده اند 
و شعارهای خطرناک می دهند. در امریکا رای آوردن 
ترامپ با توجه به شعارها راسیستی و خشونت طلبانه 
- بلکه بی ادبانه اش - گواهی می دهد که در مردم آن 
نواحی تمایالتی بیدار شده که خطرناک است. بی وجه 
آمدن  کار  روی  جامعه شناسان  بعضی  که  نیست 
ترامپ را با به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان مقایسه 
می کنند. مع ذلک در چنین موقعیتی گفتمان هایی که 
در ایران جریان دارند، آمیخته با مهربانی و عطوفت 
و معنویت و حق طلبی اند. در روزگاری که عملکرد و 
سلیقه مردم جهان، به نقطه ای رسیده که باید نگران 
بود چاره ای برایش اندیشید، مردم ایران شعار پرهیز 
از خشونت می دهند و همگان را دعوت به برادری و 
مهربانی می کنند. موضع انقالبی و حق طلبِی ما هم 
از دل همین برادری نشئت می گیرد. چون مهربانیم 
و عاطفه داریم، ظلم را برنمی تابیم و از مظلوم دفاع 
می کنیم. چون دغدغه های انسانی و احساسی داریم، 
از مستضعفان جهان حمایت می کنیم و با ظالمان در 
می افتیم. شاید اگر آن تهدیدهای خشونت بار منافقین 
و صدام و استکبار جهانی در دهه شصت نبود، این 
فرصت پختگی و آگهی و هوشیاری فراهم نمی آمد. 
بر همین اساس فکر کنم کماکان می توانم تهدیدهای 
ترامپ و شرکایش را به فرصت های ارزشمند بدل 
کنیم و به تقویت بنیه های علمی و فناوری - اقتصادی 
ما  اقتصاد  زمانی که  تا  بپردازیم.  فرهنگی خود  و 
ضعیف و وابسته به درآمد نفت باشد، قدرت های 
بزرگ می توانند برایمان ایجاد زحمت کنند و به 
ابتدای انقالب  از  دردسرمان بیندازند. اصال این که 
دائم با پدیده تحریم مواجه بوده ایم، دلیلش همین 
است که می خواهند به این وسیله، اقتصاد نه چندان 
قدرتمندمان را بشکنند و برایمان دردسر درست 
کنند. قدرت های جهانی فکر می کنند با تهدیدهای 
اقتصادی - نظامی می توانند ما را وادار به عقب نشینی 
کنند و دایره قدرت و نفوذ را محدود کنند. اما اگر در 
سایه وحدت کلمه بتوانیم این تهدیدها را به فرصت 
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تنگ چشمان نظر به میوه کنند

بعضــی آدم هــا خیــال می کننــد خوانــدن رمــان 
ــاره شــعر هــم  ــوده ای اســت، درب ــو و بیه کار لغ
همیــن نظــر را دارنــد. آن هــا فکــر می کننــد اگــر 
کســی شــعر بخوانــد یــا شــاعری کنــد، ممکــن 
ــد،  ــب باش ــران جال ــر دیگ ــت کارش در نظ اس
امــا در واقــع عمــل بیهــوده ای انجــام داده اســت 
ــت  ــد. درس ــی نمی کن ــودش فرق ــود و نب ــه ب ک
ــرای کســی  ــادی ب اســت کــه شــعر منفعــت م
نــدارد، یعنــی کســی بــا خوانــدن شــعر حافــظ و 
موالنــا پولــدار نمی شــود یــا گرهــی از گره هــای 
ــعر  ــا ش ــا ب ــود ی ــاز نمی ش ــی اش ب ــادی زندگ م
ــه اش ســبک  فردوســی دفترچــه اقســاط ماهیان
ــن اســت کــه شــعر  ــا حقیقــت ای نمی شــود، ام
و هنــر جــزو نیازهــای اصلــی زندگــی اســت کــه 
ــود.  ــخت می ش ــات س ــا کار حی ــاب آن ه در غی
در دنیــای صنعتــی متــر و معیــار همــه چیزهــا 
ــت، در  ــورده اس ــره خ ــادی گ ــودمندی م ــا س ب
ــر  ــه ب ــدون این ک ــوه ای ب ــچ می ــی کــه هی صورت
ــه  ــرار گرفت ــتواری ق ــه اس ــه و ریش ــاخه و تن ش
ــد.  ــی برس ــه پختگ ــه مرحل ــد ب ــد، نمی توان باش
ــه  ــر ب ــمان نظ ــعدی: »تنگ چش ــول س ــه ق ب
میــوه کننــد/ مــا تماشــاکنان بســتانیم«. خالصه 
ــاع از  ــرای دف ــد ب ــه بای ــت ک ــده اس روزگاری ش
هنــر جنگیــد. نــه این کــه فردوســی و نظامــی و 
ــا و پیکاســو  ــظ و ســعدی و موالن ــب و حاف صائ
ــی  ــه آدم ــه دفاعی ــی ب ــورد و داوینچ ــان ف و ج
مثــل مــن نیــاز داشــته باشــند؛ آن هــا ســال های 

ــد،  ــذاری دارن ــد، اثرگ ــه زنده ان ــت ک ــال اس س
روی مخاطبانشــان تاثیــر می گذارنــد و راهنمــای 
ــا گاهــی توجــه  ــان می شــوند، ام ــی مردم زندگ
ــه  ــه البت ــردی ک ــوم کارب ــه عل ــر ب بی فکــر و ذک
در جــای خــود بســیار مفیــد و حیاتــی هســتند، 
ــم  ــازنده و بســیار مه ــش س ــث می شــود نق باع
ادبیــات و هنــر در نظــر نخبــگان جــوان علمــی 
بی اهمیــت جلــوه کنــد. کمتریــن حســن 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــات و هن ــا ادبی ــنایی ب آش
دانشــمند جــواِن مــا از خطــر بی وطنــی و 
ــد  ــی می دان ــت، یعن ــد گریخ ــی دردی خواه ب
کجــا زندگــی می کنــد و بــه ایــن ترتیــب چهــره 
واقعــی و درســتی از جهــان را خواهــد شــناخت. 
همــه مــا قســمتی از عمرمــان بــا رمــان بینوایان 
ــظ  ــعر حاف ــا ش ــا ب ــه م ــت، هم ــته اس گذش
ــدی  ــه کاخ بلن ــا ب ــه م ــم، هم ــی کرده ای زندگ
کــه فردوســی آن را بنــا کــرد، مدیــون هســتیم، 
ــن  ــر ممک ــات و هن ــدن ادبی ــی خوان ــن یعن ای
اســت علــم کاربــردی دانشــمند را افزایــش ندهد 
ــا  ــه او نیامــوزد، ام ــازه را ب و مثــال فرمول هــای ت
جــان او را تــازه خواهــد کــرد. تازگــی جــان هــم 
بــه طریــق اولــی صرفــا یــک امــر تزئینی نیســت 
کــه اگــر کســی آن را انتخــاب نکــرد، چیــزی از 
دســت نــداده باشــد. کســی کــه ادبیــات ایــران را 
به درســتی نشناســد، کســی کــه ندانــد در دنیای 
رمان هــا چــه می گــذرد، قطعــا تصویــر درســتی 
ــد داشــت و  ــان نخواه ــای جه ــان و آدم ه از جه

شندان جوان
ن
صوصا دا� ن که چرا مهه ما من ره ا�ی در�ب

به خواندن ادبیات و درک ه�ن نیازمندند
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ــن  ــی تبیی ــت به خوب ــک مل ــه ی ســاختن روحی
می کنــد: »در همــه آثــار داســتانی گذشــته 
مــا، یــک اثــر مثــل »بینوایــان« ویکتــور هوگــو، 
ــدا  ــتوی پی ــح« تولس ــگ و صل ــل »جن ــا مث ی
ــیار  ــای بس ــل کاخ ه ــار، مث ــن آث ــد. ای نمی کنی
پرشــکوه و باعظمتــی اســت که نظیرشــان وجود 
نــدارد. قــرن نوزدهم، خیلی نویســنده دارد. شــما 
ببینیــد روســیه چقــدر نویســنده دارد؛ فرانســه 
چقــدر نویســنده دارد! بایــد گشــت و عواملــش را 
پیــدا کــرد کــه علت چیســت کــه قــرن نوزدهم، 
از لحــاظ داستان نویســی، یــک قــرن فوق العــاده 
اســت؟ و یــا در قــرن بیســتم، شــما بــه همیــن 
ــر  ــوروی منتش ــت های ش ــه کمونیس ــاری ک آث
کردنــد، نــگاه کنیــد! من مکــرر گفته ام ایــن »دن 
آرام« از کارهــای شــولوخف، چقــدر محکم و قوی 
اســت! یــا آن اثــر دیگــری که مــال آن تولســتوی 
دیگــر اســت، »گــذر از رنج هــا«. )چنیــن اســمی 
دارد. شــماها نخوانده ایــد؟ اســم آن کتــاب یادتان 
نیســت؟ بلــه؛ همیــن اســت: الکســی تولســتوی. 
ــام  ــه ن ــی دارد ب ــتوی کتاب ــی تولس ــه، الکس بل
»گــذر از رنج هــا«. گمانــم اســمش همیــن 
اســت. مــن آن را خوانــده ام.( کتــاب، گزارشــی از 
انقــالب اکتبــر اســت. یــک اثــر ماندنــی، گویــا و 
بســیار زیباســت. مــا مثــل این هــا، اصــالً نداریــم. 
ــی  ــم. طبیع ــالب نداری ــد از انق ــه بع ــه این ک ن
ــن و  ــر دی ــی ب ــالب مبتن ــک انق ــه ی ــت ک اس
ایمــان و ارزش هــای دینــی، طبعــاً نمی توانــد آن 
نویســنده های پرورش یافتــه در نظــام طاغــوت را 
جــذب کنــد. ایــن، یــک امــر قهــری اســت. آن 
چیزهایــی هــم کــه نوشــتند، مبارزیــن نوشــتند. 
در شــوروی هــم نویســنده های قدیمی شــان 
اگــر چیــزی نوشــتند، ضــد و عکــس نوشــتند! 
التفــات می کنیــد؟ تــوی کارهــای روس هــا، 
ــه نظــرم  ــام »دل ســگ«. )ب ــه ن کتابــی اســت ب
در جمــع دوســتان دیگــری هــم ایــن را گفتــم.( 
ــد  ــک ض ــه آن را ی ــت ک ــی اس ــان کوچک رم
انقــالب شــوروی، حــدوداً در ســال های ۲۲ - 
۱۲۹۱ نوشــته کــه کتــاب بســیار زیبــا و جذابــی 

 »...اســت

ــک  ــه ی ــود ب ــل می ش ــه تبدی ــن رفته رفت بنابرای
موجــود تک ســاحتی کــه ارزش زندگــی کــردن 

را به ســختی می توانــد درک کنــد.
مــن ســخنم را کوتــاه می کنــم و ســعی می کنــم 
از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــرای 
تبییــن این موضــوع اســتفاده کنم. ایشــان جایی 
ــرای یــک کشــور -  فرموده انــد: »دوره ســختی ب
چه ســختی جنــگ باشــد، چه ســختی اقتصادی 
باشــد، چــه فشــارهای گوناگون سیاســی باشــد - 
دوره نشــان دادن ظرفیت هاســت کــه ایــن ملــت 
ــار  ــت اظه ــدر قابلی ــت دارد، چق ــدر ظرفی چق
وجــود دارد، چقــدر لیاقــت بقــا دارد. لــذا بهترین 
ــد  ــگاه می کن ــان ن ــه انس ــم ک ــری ه ــار هن آث
ــری،  ــار هن ــن آث ــای بهتری ــای زیب ــا بخش ه ی
مربــوط بــه همیــن دوره هــای ایــن کشورهاســت. 
شــما بــه آثــار داســتانی ای کــه وجــود دارد، اگــر 
نــگاه کنیــد، شــیرین ترین و هنرمندانه تریــن 
نوشــته های هنــری و رمان هــای بــزرگ مربــوط 
بــه بخش هایــی اســت کــه ملتــی دارد کار 
بزرگــی از ایــن قبیــل انجــام می دهــد. »جنــگ 
و صلــح« تولســتوی مربــوط بــه مقاومــت عجیب 
مــردم روســیه اســت در مقابــل حملــه ناپلئــون 
ــام  ــکو انج ــردم مس ــه م ــی ک ــت عظیم و حرک
ــاکام کــردن ناپلئــون. تولســتوی  ــرای ن ــد ب دادن
کتاب هــای دیگــری هــم دارد، امــا بــه نظــر مــن 
ایــن کتــاب برجســتگی اش بــه خاطــر این اســت 
کــه کامــال بــر محــور روح دفــاع مــردم روســیه 
اســت. همین طــور اســت بســیاری از کتاب هــای 
دیگــری کــه یــا در مــورد انقالب شــوروی نوشــته 
شــده، یــا در مــورد انقــالب کبیر فرانســه نوشــته 
شــده، یــا در مــورد جنگ هــای فرانســه و آلمــان 
و دفــاع مــردم فرانســه نوشــته شــده؛ مثل بعضی 
از کتاب هــای امیــل زوال. مهم تریــن آثــار رمانــی 
مربــوط بــه دوران حســاس یــک ملــت اســت که 
در آن وقــت ایــن ملــت توانســته ظرفیــت خودش 
را نشــان دهــد. شــاید نقاشــی ها هــم همین طــور 
باشــد...« ایشــان حتــی در جــای دیگــری دربــاره 
داســتان های بــزرگ نکاتــی می گوینــد کــه 
قابــل تامــل اســت، یعنــی اهمیــت داســتان را در 
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حتی تشکیالت حزبی منظم، در برابر یک قدرت 
بزرگ منطقه ای که از پشتیبانی اکثر قدرت های 
پیروزی  به  است،  برخوردار  نیز  جهانی  بزرگ 
برسند؟ آن ها معتقد بودند مگر می شود از طریق 
مساجد و حسینیه ها و پخش اعالمیه، کتاب و نوار 
سخنرانی، مردم را به خیابان ها کشاند و در برابر 
یک قدرت استبدادی تا دندان مسلح پیروز شد؟«
انقالب  و  نهضت  آغاز  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
اسالمی در سال های 4۱، 4۲ و 43، بیان داشت: 
سال  است.  مبدا  یک  سال ها  این  از  کدام  »هر 
ایالتی  انجمن های  اسالمی در  انقالب  مبدا   4۱
و والیتی بود، سال 4۲ با حادثه ۱5 خرداد، اوج 
حرکت  نیز   43 سال  در  و  افتاد  اتفاق  نهضت 
ماجرای  در  اسالمی،  نهضت  استعماری  ضد 
کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه 
و عراق بود. در تمام این مقاطع امام خمینی)ره( 

به قدرت این مردم ایمان داشت.
برخی فکر می کنند امام خمینی)ره( بر مبنای 
ایمان و اعتقاد به خداوند که البته اصل همان 
است و دل ها و گردش افکار مردم نیز به دست 
امام  حال  عین  در  اما  کرد،  حرکت  اوست، 
خمینی)ره( به مردم و قدرت آن ها باور داشت 

که این نکته بسیار مهم است.«
دکتر روحانی با طرح این سواالت که آیا از لحاظ 
علوم اجتماعی، روان شناسی و جامعه شناسی این 
مسئله را تحلیل کرده ایم، و چه عاملی باعث شد 
که یک ملت بزرگ بتواند در برابر همه قدرت ها 
پیروز شود، گفت: »باید بار سنگین مسئوالن و 
دانشمندان علوم انسانی و اسالمی را تذکر دهم 
که باید انقالب اسالمی را بازخوانی کنند و ابعاد 
مختلف این انقالب شکوهمند را تبیین و تفسیر 

کنند.
تنها  علم،  وظیفه  که  باشیم  معتقد  اگر  حتی 
شناخت واقعیت ها و حقیقت هاست، باز هم باید 
این واقعه انقالب اسالمی را به خوبی بشناسیم. 
اگر بناست علم در پی تغییر باشد و این تغییر 
به خوبی  را  واقعیت ها  حتی  می تواند  که  است 
از دید اسالمی  این که  یا  تفسیر کند،  و  تبیین 
تنها  علوم  وظیفه  کنیم،  نگاه  انسانی  علوم  به 

حسن  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
روحانی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره 
این  برگزیده  از 33  فارابی و تجلیل  بین المللی 
جشنواره گفت: »ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی وجود ندارد و اگر فرهیختگان 
قادر به انتقال افکار صحیح نباشند، جامعه قانع 

نمی شود.«
دانشمندان،  همه  کشورمان  جمهور  رئیس  
اسالمی  و  انسانی  علوم  فرهیختگان  و  نخبگان 
مختلف  ابعاد  تفسیر  و  تبیین  بازخوانی،  به  را 
انقالب بزرگ و شکوهمند ملت ایران فرا خواند و 
تاکید کرد: »مسئولیت علم تنها شناخت و تغییر 
نیست، بلکه باالتر از آن وظیفه تعالی جامعه را 

برعهده دارد.«
دکتر روحانی با بیان این که وظیفه ما تحول و 
تعالی به سمت هدف نهایی فالح است، گفت: 
»حتی تقوا نیز سکویی برای دست یابی به فالح 
صورت  زمانی  رستگاری  و  است  رستگاری  و 
جان  و  ذهن  روح،  بر  دانه ها  همه  که  می گیرد 

انسان شکافته شود.«
رئیس   جمهور با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب 
علوم  صاحب نظران  همه  »از  گفت:  اسالمی، 
انقالب  تا  دارم  درخواست  اسالمی  و  انسانی 
اسالمی را بازخوانی و تحلیل کنند و این که چطور 
امکان پذیر است که در عصر رقابت دو اردوگاه در 
از دو  به هیچ یک  ملتی که  دوران جنگ سرد، 
انقالب  بزرگ ترین  توانست  نکرد،  تکیه  اردوگاه 
مردمی را به پیروزی برساند. امام به عنوان راهبر 
و  اخالقی  صاحب نظر  فیلسوف،  فقیه،  انقالب، 
مرجع تقلید، چگونه توانست این انقالب بزرگ 
را به پیروزی برساند و اگر مردم شناسی دقیق، 
قضاوت نسبت به جامعه شناسی و روان شناسی 
به  انقالب  این  نداشت،  وجود  ایران  اجتماعی 

پیروزی نمی رسید.
قدرت  و  انسجام  وحدت،  به  نسبت  راحل  امام 
اندیشه ای داشت که شاید در آغاز تعداد  مردم، 
انگشت شماری از صاحب نظران و فرهیختگان با 
او همراه بودند و همه می گفتند مگر ممکن است 
و  امکانات  سالح،  بدون  خالی و  دست  با  مردم 
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تعالی  و  هدایت  بلکه  نیست،  تغییر  و  شناخت 
انسان و جامعه است.

اگر این بعد دینی و اسالمی کنار گذاشته شود، 
تغییر  و  شناخت  به  تنها  علوم،  وظیفه  شاید 
منحصر شود، اما اگر نگاه ما اسالمی باشد، تنها 
وظیفه علوم انسانی شناخت نیست، بلکه تغییر و 

تعالی جامعه است.
 همان طور که یک پزشک تنها در پی شناخت 
بیماری  شناخت  بیمار،  یک  مزاج  تعادل  عدم 
و عامل آن نیست، بلکه به دنبال راه، نسخه و 
درمان مریض است تا به سالمتی کامل برسد، 
عالمان و علم نیز در تمامی زمینه ها این وظیفه 

مهم را بر دوش دارند.
نمی تواند  زبان  ادبیات  می کنند  تصور  برخی 
باید  اما  بپیچد،  جامعه ای  برای  تعالی  نسخه 
که  است  زبان  ادبیات  طریق  از  داشت  نظر  در 
دریچه ای به سمت دست یابی به فرهنگ واقعی 
ملت ها باز می شود و فرهنگ عامل بزرگ حرکت 
انسانی  علوم  تمام  در  ملت هاست.  و  جامعه 
بخش  به  باید  بنیادی  بخش  جز  به  اسالمی  و 

کاربردی توجه شود.«

دکتر روحانی با اشاره به وجود مشکالتی بزرگ 
در جامعه و این که راه حل این مشکالت تنها از 
گفت:  نیست،  پایه  و  فنی  تجربی،  علوم  طریق 
»بار این مسئولیت سنگین بر دوش عالمان علوم 

انسانی و اسالمی است.
چه کسی وظیفه حل مشکالت اقتصادی جامعه، 
رشد  و  ایجاد  جامعه،  اقتصادی  شرایط  تبیین 
رونق اقتصادی، خروج از رکود و در علم مدیریت 
نیز سیاست گذاری، چهارچوب و شیوه مدیریت 
این زمینه ها،  تمام  بر دوش دارد. در  را  جامعه 

علوم انسانی، نقشی بسیار تاثیرگذار دارد.
آغاز راه برای حل مشکالت سالمت و تحول در 
از مسیر فرهنگ سالمت می گذرد.  این بخش، 
وظیفه تبیین فرهنگ سالمت نیز بر دوش بخش 
پزشکی نیست، بلکه همه ما باید در این زمینه 

وارد صحنه شویم.
منابع  باید  و  داریم  مشکل  آب  بخش  در  اگر 
مدیریت  درست  شیوه های  را با  کشور  آبی 
شود  آموخته  آبیاری  جدید  کنیم، شیوه های 
و از ذخایر و منابع آبی برای رفاه مردم درست 
بهره ببریم. بدون فرهنگ صحیح برای مصرف 
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کرد.  حل  را  آب  مدیریت  مشکالت  نمی توان 
کشت  الگوی  در  تحول  دنبال  به  اگر  حتی 
هستیم، بدون ایجاد فرهنگ الزم در کشاورزان 
عزیز، نمی توان تغییر الگوی کشت و مصرف در 

جامعه به وجود آورد.«
رئیس جمهور با اشاره به مشکالت محیط زیستی 
مردم در غرب، جنوب و شرق کشور و مشکالت 
آنان در مواجهه با ریزگردها،  آلودگی خاک و آب، 
این مشکالت وجود  برای  گفت: »راه حل علمی 
دارد و باید مصرف و شدت انرژی متعادل شود، 
ببریم و صنعت ما  از منابع سوختی سالم بهره 
تحول یابد، اما در عین حال باید در نظر داشت 
فرهنگ  تغییر  بدون  زیست،  محیط  مسئله  در 
جامعه مشکالت حل نمی شود. با تبیین اهمیت 
سبک  مردم،  مراقبت  زیست،  محیط  مسئله 
وسایل  از  حداکثری  استفاده  و  درست  زندگی 
نقلیه عمومی، می توان مشکالت محیط زیستی 

را حل کرد.«
رئیس  جمهور با تاکید بر این که ثروتی باالتر از 
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود ندارد، 
گفت: »همه این سرمایه های مادی که در جامعه 
و  یکدیگر  به  مردم  جامعه  در  اگر  می شماریم، 
حکومت اعتماد نداشته باشند و چنان چه رابطه 
و  حکومت«  و  »مردم  »مردم«،  بین  درست 
»حکومت و مردم« نباشد و اگر سرمایه اجتماعی 
نباشد، آیا به قول معروف سنگ روی سنگ بند 
می شود؟ می توان جامعه را اداره کرد؟ و آیا در 
چنین جامعه ای مردم احساس امنیت و آرامش 
می کنند؟ اگر شما صبح به سر کار می روید، به 
این دلیل است که اعتماد به سرمایه اجتماعی 
و  دیشب  که  دارید  اعتماد  این  به  دارید، یعنی 
و  نشده  عوض  قانون  بودید،  خواب  شما  وقتی 
حاکمان جامعه خواب نما نشده اند و به عبارتی 
اعتماد دارید که حاکمان جامعه شما، متکی به 
علم، خرد و مشورت هستند و شبانگاه تصمیم 

فردی نمی گیرند.
اساس زندگی ما بر مبنای تمامی ابعاد سرمایه 
که  است  این  سوال  حال  است.  اجتماعی 
سرمایه  تقویت این  و  دیدن  آسیب  مسئولیت 

اجتماعی بر دوش چه کسی است؟ عالمان علوم 
دوش  بر  را  مهم  وظیفه  این  اسالمی  و  انسانی 
دارند و اگر بناست در جامعه قواعد بازی رعایت 
را  صحیح  افکار  نتوانند  فرهیختگان  و  نشود 
همان  کنند،  قانع  را  مردم  و  منتقل  جامعه  به 
وضعی پیش می آید که اکنون در آمریکا شاهد 
آن هستیم. امروز در آمریکا سوال بزرگی پیش 
آن  نخبگان  و  فرهیختگان  دانشمندان،  روی 
جامعه است که چگونه امکان دارد با وجود ابزار 
فرهیختگان،  و  ارتباطات  دانشگاه ها،  تبلیغات، 

موفق نشوند افکار عمومی مردم را قانع کنند.
افتخار انقالب اسالمی این است که در طول 38 
برگزار شده  انتخابات  سال گذشته حداقل 34 
است و از دیگر افتخارات ما جوان بودن این نظام 
انتخاباتی است. امام)ره( پس از ورود به تهران و 
در بهشت زهرا گفتند که پدران ما نمی توانند 
راجع به سرنوشت ما تصمیم بگیرند و خودمان 

باید در مورد خودمان تصمیم بگیریم.
مگر امکان پذیر است که بدون اخالق و مراعات 
قواعد بازی در پای صندوق انتخابات حاضر شد 
که تبیین این امر بر دوش عالمان، فرهیختگان و 

اندیشمندان علوم اسالمی و انسانی است.«
با  خود  سخنان  ابتدای  در  روحانی  دکتر 
نخبگان،  جمع  در  حضور  از  خرسندی  ابراز 
و  انسانی  علوم  صاحب نظران  و  فرهیختگان 
اسالمی، گفت: »جشنواره فارابی همواره به عنوان 
اسالمی  علوم  از صاحب نظران  تکریم  و  تجلیل 
ایران شناسان،  چه  و  داخل  در  چه  انسانی  و 
در  اسالمی  انقالب  محققان  و  اسالم شناسان 

خارج از کشور بوده است.«
رئیس جمهور در این مراسم که با حضور دکتر 
محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
رئیس   فناوری  و  علمی  معاون  و سورنا ستاری 
جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، 
هم چنین از برگزیدگان علمی و شایسته تقدیر 
در بخش بزرگ سال، جوان، خارجی، نظریه پرداز، 
مترجم و شخصیت های پیش رو و پیش کسوت 
تندیس،  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  انسانی  علوم 

.تجلیل و قدردانی کرد
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تمرکز بر مزیت های استانی 
زمینه ساز رشد اقتصاد است

ر بیان کرد: ستاری در سفر به استان بو�ش
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ــودن  ــت ب ــه شکس ــوم ب ــر محک ــد ب ــا تاکی ب
درآمــد  رانــت  بــه  متکــی  کســب وکارهای 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــت: »ام ــی گف نفت
ــه  ــی ب ــی متک ــرکت های این چنین برخــالف ش
ــی و  ــای فیزیک ــه دارایی ه ــتند، ن ــوآوری هس ن
ــوق  ــه مش ــت بومی ک ــی. زیس ــای دولت درآمده
ــوآوری  ــت و ن ــای خالقی ــر مبن ــی ب کارآفرین
ــد و  ــیر رش ــور را در مس ــد کش ــد، می توان باش

ــد.« ــت کن ــوآوری هدای ن

جوانــان  توامننــدی  بــه  اعتــاد 
ــاد  ــق اقتص ــاز رون ــرده زمینه س تحصیل ک

ســت ا
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان اعتمــاد بــه 
ــاس و  ــرده را اس ــان تحصیل ک ــدی جوان توانمن
ــق اقتصــاد  زمینه ســاز پیشــرفت و مســبب رون
»شــرکت ها  داد:  ادامــه  و  دانســت  کشــور 
علی رغــم فضــای بســیار محــدود ارزش افــزوده 
قابــل توجهــی دارنــد و در هیــچ حــوزه ای 
ــت.  ــور نیس ــام مح ــاده خ ــاد، م ــن اقتص در ای
ــن زیســت بومی کــه مشــوق کارآفرینــی  بنابرای
ــان  ــا ایجــاد اعتمادبه نفــس در جوان ــوآوری ب و ن
باشــند  داشــته  بــاور  به طوری کــه  باشــد، 
ــرای دیگــران  ــا کســب وکار خــود ب می تواننــد ب
نیــز کارآفرینــی کننــد، شــور را در مســیر رشــد 

و نــوآوری هدایــت می کنــد.«
ــا رشــد  ــا ب او شــکل گیری کســب وکارهای نوپ
ــرمایه گذاران  ــور س ــاز حض ــده را زمینه س فزاین
و تحــول جــدی اقتصــاد کشــور بــا مــوج 
ایجادشده توســط اســتارت آپ ها را نمونــه ای 
موفــق از شــکل گیری فضــای دانش بنیانــی 
ــه  ــرد و گفت: »نمون ــوان ک ــورمان عن در کش
ــه توســط دانشــجوها در  ــن کســب وکارها ک ای
ــه  ــدادی از دانشــگاه ها شــکل گرفت فضــای تع
ــاردی در  ــای میلی ــه درآمده ــیدن ب ــا رس و ب
کمتــر از چنــد مــاه، موجــب تحولــی در اقتصاد 
ــز  ــون نی ــه اکن ــم نیســت. هم چنان ک شــده، ک
ــتیم و در  ــرکت ها هس ــن ش ــور ای ــاهد حض ش
آینــده نزدیــک ایــن شــرکت ها، جایگزیــن 

ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس 
 جمهــور و رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، کــه بــه 
مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر بــه اســتان بوشــهر 
ســفر کــرده بود، در نشســت بــا اســاتید، نخبگان 
ــان  ــا بی ــتان ب ــن اس ــان ای ــاالن دانش بنی و فع
ــتان  ــای نســبی اس ــر مزیت ه ــز ب ــه تمرک این ک
و توانمنــدی نیــروی انســانی زمینه ســاز تحــول 
ــوآوری  ــود، گفــت: »ن اقتصــاد اســتان خواهــد ب
ــد  ــاوری می توان ــد فن ــتر رش ــکل گیری بس و ش
اســتان را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد و 
مشــکالت اســتان را بــر مبنــای یــک راه کار 
نوآورانــه و خالقانــه حــل کنــد و خــارج از چنیــن 

ــت.« ــول داش ــار تح ــوان انتظ ــتری نمی ت بس

کســب وکارهای فناورانــه رخــدادی مثبــت 
در جهــت اقتصــاد دانش بنیــان اســت

نایــب رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی تغییــر رویکردهــا بــه ســوی توجــه 
رخــدادی  را  فناورانــه  کســب وکارهای  بــه 
ــان  مثبــت در جهــت تحقــق اقتصــاد دانش بنی
ارزیابــی کــرد و گفــت: »خوشــبختانه رویکــرد و 
ــن اســتان نســبت  ــدی در ای جهت گیــری جدی
ــت  ــده اس ــاد ش ــان ایج ــاد دانش بنی ــه اقتص ب
کــه گامــی ارزشــمند و رو بــه  جلــو در راســتای 
ــوآوری  ــی و ن ــت بوم کارآفرین ــکل گیری زیس ش
اســت، زیــرا آن چــه اقتصــاد دانش بنیــان را 
تحقــق می بخشــد، جــز بــروز خالقیــت و 
ــت بوم  ــه زیس ــر پای ــانی ب ــروی انس ــوآوری نی ن

ــت.« ــوآوری نیس ــی و ن کارآفرین
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای او قان
را تالشــی در راســتای ایجــاد بســتر شــکل 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــت بوم کارآفرین ــن زیس گرفت
از شــرکت های  »قانــون حمایــت  گفــت:  و 
شــکل گیری  بــرای  تــالش  در  دانش بنیــان 
زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری اســت و ارائــه 
بیــش از 80 خدمــت بــه ایــن شــرکت ها، گامــی 
در راســتای حرکــت بــه ســمت محقــق شــدن 

ــت.« ــوده اس ــت بوم ب ــن زیس ای
رئیس جمهــور،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
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شــرکت ها  توانمندتریــن  و  بزرگ تریــن 
خواهنــد شــد کــه بــا فضــای ســنتی پیشــین 
و در فضــای نفتــی کار می کردنــد. این هــا 
بازیگــر اصلــی اقتصــاد کشــور خواهنــد بــود و 
در محــور توســعه و رشــد کشــور قــرار خواهنــد 

ــت.« گرف

ســابقه ای  جســورانه  رسمایه گــذاری 
دارد کشــور  کارآفرینــی  در  طوالنــی 

رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق حمایــت از 
این کــه  دربــاره  فنــاوران،  و  پژوهش گــران 
کارآفرینــی بــا ســرمایه گذاری جســورانه معنــا و 
ــرد: »ســرمایه گذاری  ــان ک ــد، بی ــوم می یاب مفه
جســورانه مفهــوم تــازه ای در اقتصــاد کشــورمان 
ــمند  ــابقه ای ارزش ــا س ــورمان ب ــت و کش نیس
ــوآوری  ــارت و ن ــی، تج ــی در کارآفرین و طوالن
ــژه  ــی وی ــورانه توجه ــرمایه گذاری جس ــه س ب
ــون توســط  ــه اکن ــی ک داشــته اســت و حمایت
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه، مراکــز 
نــوآوری و شــتاب دهنده ها از کســب وکارهای 
امــروزی  شــکل  می گیــرد،  صــورت  نوپــا 
حمایتــی اســت کــه صاحبــان کســب وکارهای 
ســنتی از جوانــان داشــتند و اکنــون متناســب با 
فضــای کســب وکار دانش بنیــان تناســب یافتــه 

اســت.«
ــی  ــتخدام دولت ــه اس ــان این ک ــا بی ــتاری ب س
ــت:  ــت، گف ــوآوری اس ــرای ن ــدی ب ــیب ج آس
»بــا تعریــف اشــتغال در قالــب اســتخدام، 
ــان،  ــوآوری جوان ــت و ن ــلب خالقی ــن س ضم
اصلــی  خیانــت می کنیــم، چراکــه هــدف 
ــزوده  ــان کشــور ایجــاد ارزش اف ــل جوان تحصی
و ثروت آفرینــی از راه دانــش و نــوآوری ایــن 

ــت. ــان اس جوان
از  ارزشــمندی  معــادن  دارای  کشــورمان 
جوانانــی اســت کــه می تواننــد زمینه ســاز 
فرهنــگ  در  اساســی  بازســاخت  یــک 
اقتصــادی و کارآفرینــی کشــورمان باشــند 
ــوان و  ــون ج ــش از 30 میلی ــا بی ــران ب و ای
ــی  ــی و مهندس ــته های فن ــل رش فارغ التحصی

ــدگان  ــی از دارن ــکا، یک ــور آمری ــای کش هم پ
ــی رود  ــمار م ــه ش ــمند ب ــرمایه ارزش ــن س ای
ــرمایه  ــه س ــت ک ــوری نادرس ــالف تص و برخ
چنیــن  در  می دانــد،  الزمــه  مهم تریــن  را 
ــه  ــا ب ــن اولویت ه ــزو آخری ــول ج ــی پ فضای

ــی رود.« ــمار م  ش

شــبکه نــوآوری تهــران الگویی بــرای توجه 
بــه ظرفیــت فناورانه استان هاســت

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس  جمهــور 
شــکل گیری شــبکه نــوآوری تهــران را الگویــی 
ــتان ها  ــه اس ــت فناوران ــه ظرفی ــه ب ــرای توج ب
ــوآوری  ــبکه ن ــه زودی ش ــت: »ب ــمرد و گف برش
ــا آغــاز فعالیــت خــود اعــالم می کنــد  تهــران ب
ــگاه ها و  ــد فروش ــتر رش ــا بس ــران صرف ــه ته ک
مارکت هــا نیســت و بســتر مناســب و ظرفیتــی 
ــت  ــه اس ــب وکارهای فناوران ــرای کس ــوه ب بالق
ــر  ــه دیگ ــو ب ــک الگ ــوان ی ــد به عن ــه می توان ک

ــد.« ــدا کن ــوخ پی ــتان ها رس اس
رئیــس ســتاد توســعه فنــاوری نفــت، گاز و 
ــتانی  ــای اس ــه ظرفیت ه زغال ســنگ کشــور، ب
بوشــهر نیــز اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن اســتان 
ــه  ــی ازجمل ــبی گوناگون ــای نس دارای مزیت ه
ــانی خــالق،  ــروی انس ــیالت، نی ــت و گاز، ش نف
ــا و مزیت هــای بســیاری  ــی، دری گیاهــان داروی
ــر  ــه ه ــت ک ــاوری اس ــای فن ــر حوزه ه در دیگ
ــا  ــوآوری و ب ــر بســتر ن ــا ســوار شــدن ب یــک ب
دانش بنیان، ضمــن  شــرکت  یــک  حضــور 
ــتان،  ــه حــل مشــکالت اس ــم آوردن زمین فراه

ــند.« ــته باش ــد داش ــب درآم ــد کس می توانن
رشــد،  مراکــز  این کــه  بیــان  بــا  ســتاری 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــتاب دهنده ها و پارک ه ش
ــوآور و درآمــدزا هســتند،  زایشــگاه شــرکت ها ن
گفــت: »بســیاری از مراکــز نــوآوری کــه اکنــون 
مهم تــر  می گیرنــد،  شــکل  دانشــگاه ها  در 
ــن  ــه ای ــی ب ــای فیزیک ــا فض ــه ب ــی ک از کمک
کســب وکارها ارائــه می کننــد، فرصــت فعالیــت 
در فضــای فناورانــه و نیــز راهبــری و ارائــه راه و 
رســم شــکل دادن کســب وکار بــه آن هاســت.«
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ــال  ــور در ح ــه کش ــگان ب ــت نخب بازگش
اســت شــتاب گیری 

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه رونــد 
رو بــه رشــد بازگشــت نخبــگان و حضــور آن هــا 
بــرای فعالیــت در شــرکت های دانش بنیــان 
خودشــان، ایــن رونــد را گامــی در راســتای 
ــه  ــه و نوآوران ــت بوم کارآفرینان ــن زیس ــد ای رش
ــگان  ــت نخب ــد بازگش ــت: »رون ــت و گف دانس
ــا بازگشــت  ــان ب ــه شــکل اثرگــذار آن هم چن ب
بیــش از 500 نخبــه ادامــه دارد و شــتاب ایــن 
ــر در روز رســیده  ــک نف ــش از ی ــه بی ــد ب فراین
اســت و ایــن رونــد بــا حمایــت جــدی افزایــش 

خواهــد یافــت.«
ســتاری ایــن فراینــد بازگشــت نخبــگان را گام 
ــب وکارهای  ــعه کس ــیر توس ــدی در مس جدی
انســانی  نیــروی  کمــک  بــه  دانش بنیــان 
کشــورمان دانســت و گفــت: »انگیــزه راه اندازی 
ــش  ــور انگیزه بخ ــا در کش ــب وکارهای نوپ کس
ــت و  ــگان اس ــن نخب ــیاری از ای ــت بس بازگش
تمایــل آنــان بــه فعالیــت در فضای کســب وکار 
خــود در شــرکت های خودشــان، کارآفرینــی و 
ــر  ــی جذاب ت ــهیالت مال ــد از تس ــب درآم کس
ــه کشــور  ــه ب ــب کســانی ک ــوده اســت و اغل ب
ــای  ــت در فض ــه فعالی ــبت ب ــته اند، نس بازگش
کار  برابــر  در  خــود  فناورانــه  کســب وکار 
بیشــتری  پژوهشــی و دانشــگاهی، رغبــت 

ــد.« ــان داده ان نش
او بــه نقــش خالقیــت و نــوآوری در توانمنــدی 
دفاعــی کشــورمان اشــاره کــرد و گفت: »بوشــهر 
همــواره در پیشــانی دفــاع از کشــور قرار داشــته 
مســتحکم ترین  به عنــوان  خــارک  و  اســت 
ــو  ــخ ممل ــول تاری ــورمان در ط ــی کش دژ دفاع
رشادت ها ســت.  و  اقتدارآفرینی هــا  از 
همگــی این هــا نیــز مرهــون خالقیت هــا و 
نوآوری هایــی ا ســت کــه زمینه ســاز حفــظ 
ــد.« ــورمان بوده ان ــدگاری کش ــتادگی و مان ایس

ــگان،  ــی از نخب ــت، جمع ــن نشس ــاز ای در آغ
ــب وکارهای  ــان کس ــگاه و صاحب ــاتید دانش اس

فنــاور بــه بیــان دســتاوردها و دغدغه هــای 
ــد. ــود پرداختن خ

آغــاز فعالیت کشــتی صیادی و دو شــناور 
بــا ظرفیــت 4000 تن

ــاون  ــور مع ــا حض ــزارش، ب ــن گ ــاس ای براس
ــتان   ــور در اس ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن علم
ــوار۱« و  ــان«، »دل بوشــهر، کشــتی »ســتاره لی

»آوادریــا« بــه بهره بــرداری رســید.
ــه توجــه  ــاره ب ــا اش ــن مراســم ب ســتاری در ای
از فعالیت هــای فناورانــه  جــدی و حمایــت 
شــیالتی و صیــادی در قالــب شــرکت های 
ــه  ــای فناوران ــت: »از فعالیت ه ــان گف دانش بنی
در حــوزه کســب وکار در بســتر قانــون حمایت از 
ــود و  ــت می ش ــان حمای ــرکت های دانش بنی ش
اســتان بوشــهر بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بومی 
ــن  ــا و شــیالت یکــی از اصلی تری در حــوزه دری
اولویت هــا بــرای کســب وکارهای فناورانــه ویــژه 

ــی رود.« ــمار م ــه ش ــادی ب ــروری و صی آبزی پ
ــان  ــاوری و دانش بنی ــعه فن ــتاد توس ــس س رئی
ــتی  ــه کش ــدن س ــزوده ش ــور، اف ــی کش دریای
ــتان  ــی اس ــد صنعت ــاوگان صی ــه ن ــادی ب صی
و  تولیــد  ظرفیــت  زمینه ســاز  را  بوشــهر 
درآمدزایــی ایــن اســتان عنــوان کــرد و گفــت: 
»ایــن کشــتی ها کــه امــکان صیــد در آب هــای 
ــه  ــد ب ــم اســت، می توانن ــا فراه ــرای آن ه دور ب
صیــد انــواع فانوس ماهیــان، ماهیــان یال اســبی 

ــد.« ــی بپردازن ــان صنعت ــر آبزی و دیگ
هم چنین در ادامه سفر معاون علمی و فناوری 
به  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  و  رئیس  جمهور 
اعتباری  با  استان بوشهر، 3۲3 پروژه گازرسانی 
معادل ۱55 میلیارد تومان، فعالیت خود را آغاز 
ساالری  مصطفی  رسید.  بهره برداری  به  و  کرد 
استاندار بوشهر، علی وطنی معاون توسعه فناوری، 
پرویز کرمی مشاور رئیس  بنیاد ملی نخبگان و 
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
امور  مقام  قائم  و عبدالمجید شجاع  دانش بنیان 
سفر  این  در  علمی،  معاونت  مجلس  و  حقوقی 

 .ستاری را همراهی کردند
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ش
زار

الگوسازی از نخبگان و مفاخر گ
بومی، از ارکان فرهنگ سازی است

نشست هم اندیشی نخبگان علمی، فرهنگی و صنعتی 
قم هم زمان با دهه فجر و با حضور رئیس سازمان  
انرژی اتمی، استاندار قم، رئیس بنیاد نخبگان استان 
قم و اجتماع نخبگان حوزوی، دانشگاهی و صنعتی 

استان در قم برگزار شد.
در این نشست علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی با بیان این که دهه مبارک فجر، ایام شرف، عزت 
و آزادی یک ملت است، گفت: »جمهوری  اسالمی 
  ایران یکی از مستقل ترین کشورهای جهان است که 
همواره در مجامع بین المللی حرف و سخن خود را با 

استقالل و سربلندی مطرح کرده است.
دشمنان در سال های پس از انقالب موانع بسیاری 
برای توسعه و پیشرفت ایران اسالمی ایجاد کرده اند. 
البته نواقص و کمبودهایی نیز وجود داشته و دارد که 

رفع آنان نیازمند مجاهدت و تالش بیشتر است.«

ژی ا�ت عنوان شد:  �ب رئیس سازمان ا�ن
ت
�ن �

گ
ب� ن ع �ن در نشست اج�ت

انقالب  با اشاره به پیشینه  معاون رئیس  جمهور 
به  برای رسیدن  امروز  »ایراِن  بیان کرد:   اسالمی، 
جایگاه حقیقی انقالب باید از دوران بالندگی گذر کند 
و به دوران فرهیختگی برسد، چراکه قطعا ملت ایران 
ظرفیت، توانمندی و ایمان الزم و کافی برای رسیدن 

به این نقطه را دارد.«
صالحی به تقابل مستکبران  غربی با ایران اشاره کرد 
و گفت: »غربی ها با بسیاری از کشورهای اسالمی 
مشکلی ندارند، اما مدام نام ایران در تمامی رسانه های 
انقالب  ذات  دلیل  به  این  و  است  مطرح  جهانی 

اسالمی است.«
او تحریم های دشمنان را لطف  الهی برای افزودن 
عزت و اقتدار ملت ایران و به خودباوری رسیدن 
ایرانی  و گفت: »دانشمندان جوان  دانست  مردم 
طی مدت تحریم با وجود همه فشارها و کاستی ها 
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دانشگاه ها و مطالعه و تحلیل شخصیت ها و کتاب های 
فرهنگ غرب، از ملزومات اولیه برای رسیدن به علوم  

انسانی اسالمی است.«
در ادامه این نشست سیدمهدی صادقی، استاندار 
قم، با اشاره به فرهنگ سازی گسترده در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی در استان قم، گفت: »امید 
است با برنامه ریزی های انجام شده گام های بلندی 
برداشته  اجتماعی  زندگی  کیفیت  بهبود  برای 

شود.«
او هم دلی و هم زبانی و مشی اعتدالی را ازجمله عوامل 
پیشرفت و توسعه دانست و با اشاره به تالش های 
صورت گرفته در دولت یازدهم برای توسعه و رونق 
اقتصاد مقاومتی، افزود: »خوشبختانه استان قم با این 

رویکردها به   سمت توسعه در حرکت است.«
در بخش دیگری از این نشست، محمد محمدرضایی، 
رئیس بنیاد نخبگان استان قم، با اشاره به اهمیت 
برگزاری نشست های هم اندیشی با اجتماع نخبگانی، 
گفت: »براساس رویکردهای بنیاد ملی نخبگان، این 
نشست ها با هدف ایجاد و تقویت زمینه  هاي هم فکري 
میان اجتماعات نخبگانی و سطوح مختلف حاکمیتی 
مسئله شناسی  امور  در  آنان  مشارکت  منظور  به 

دستگاه هاي اجرایی برنامه ریزی می شود.
در جامعه امروز، اجتماع نخبگانی باید با برنامه های 
کالن کشور مانوس باشد و بتواند نظرات و ایده های 

نوآورانه خود را بیان کند.«
نخبگانی  اجتماع  هم اندیشی  نشست  ادامه  در 
استان قم با رئیس سازمان انرژی اتمی، تعدادی از 
نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی و صنعتی به 
بیان دیدگاه های خود پرداختند و احداث بیمارستان 
مدرن هسته ای و زمینه سازی برای جذب توریست 
پایه گذاری  فرهنگی،  توریست  کنار  در  سالمت 
سیاست های مهمان پذیری با توجه به وجود مرقد 
مطهر حضرت معصومه)س( در قم و احداث فرودگاه 
بین المللی و ایجاد زیرساخت های حمل  ونقل ریلی را 

ازجمله اقدامات مثبت در استان قم عنوان کردند.
الزم به ذکر است، علی اکبر صالحی، معاون رئیس  
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، در ادامه 
سفر یک روزه به قم، با برخی از علما و مراجع  عظام 

 .تقلید دیدار کرد 

به دانش هسته ای و دیگر علوم پیشرفته دست 
یافتند، به طوری که این توسعه تعجب جهانیان را 

برانگیخت.«
بر  دیگری  بخش  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
ضرورت توجه به فرهنگ در سطوح مختلف تاکید 
کرد و با اشاره به لزوم الگوسازی از مفاخر و نخبگان 
بومی و معرفی آنان به جامعه، گفت: »باید در کنار 
توجه به معیشت مردم، نسبت به امور فرهنگی نیز 
اهتمام و دغدغه داشت که یکی از مهم ترین ارکان 
فرهنگ سازی، تکریم، الگوسازی و معرفی اسوه های 

کشور به نسل جوان است.«
و  سیاست زدگی  از  پرهیز  لزوم  به  صالحی 
خط کشی های سیاسی در حوزه نخبگانی اشاره کرد 
و یادآور شد: »علی رغم بی انصافی برخی افراد در 
موارد متعدد مانند برجام، اجتماع نخبگانی به خوبی 
با دستاوردهای نظام و دولت آشناست و هرگز از ادامه 

مسیر ناامید و مایوس نمی شود.«
معاون رئیس  جمهور با اشاره به توسعه و پیشرفت 
قم،  استان  و  کشور  در  دانش بنیان  شرکت های 
گفت: »در فروش کاال و خدمات نمی توان جبری 
عمل کرد، بلکه باید شرایط مطلوبی فراهم شود تا 
مشتریان خارجی و داخلی به خرید کاال و خدمات 
ایرانی احساس نیاز کنند. البته بازاریابی و افزایش 
بازده  کّمی و کیفی و هم چنین حضور فعال بخش 
 خصوصی نیز از عوامل مهم در رونق شرکت های 

دانش بنیان است.«
او بر ضرورت پرهیز از موازی کاری تاکید کرد و بیان 
داشت: »جامعه علمی نیازمند رشته های تخصصی 
امروز،  جهان  مقتضیات  به  توجه  با  است.  جدید 
راه اندازی رشته هایی مانند تکنولوژی  کوآنتوم یکی از 

ملزومات است.«
ایران  این که  بیان  با  دیگری  بخش  در  صالحی 
کشوری کارخانه دار است، نه صنعتی، سال آتی را 
سال شکوفایی اقتصادی کشور دانست و افزود: »با 
سیاست های اعمال شده و روند طی شده، سال بعد 

سال رونق اقتصادی خواهد بود.«
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این که اسالمی 
 شدن علوم  انسانی از مسائل مهم ایران امروز است، 
در  غرب شناسی  کرسی های  »ایجاد  کرد:  تاکید 
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 پروین امامی 

تشکیل دبیرخانه دائمی هم اندیشی 
دانشمندان برتر جهان اسالم

گزار شد �ت کشور در استان فارس �ب مهایش دانشمندان �ب

ش
زار

گ
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برتـــر کشـــور«  همایـــش »دانشـــمندان 
بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ـــگان  ـــاد نخب ـــط بنی ـــوری توس ـــت جمه ریاس
اطالع رســـانی  مرکـــز  و  فـــارس  اســـتان 

ــد. ــزار شـ ــان اســـالم برگـ جهـ
ــاه و  ــی بهمن مـ ــه سـ ــش کـ ــن همایـ در ایـ
ــد، از  ــزار شـ ــیراز برگـ ــفندماه در شـ اول اسـ
حـــدود دویســـت نفـــر دعـــوت بـــه عمـــل 
ـــئولین  ـــی از مس ـــا بعض ـــگام ب ـــه هم ـــد ک آم
ـــت  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــرم معاون محت
ــگان، وزارت  ــی نخبـ ــاد ملـ ــوری، بنیـ جمهـ
وزارت  و  فنـــاوری  و  تحقیقـــات  و  علـــوم 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــه 

بحـــث و تبـــادل نظـــر بپردازنـــد. 
دکتـــر حبیـــب شـــریف، رئیـــس بنیـــاد 
نخبـــگان اســـتان فـــارس، در گفت وگـــو 
ــرای  ــی بـ ــور اصلـ ــه محـ ــرآمد سـ ــا سـ بـ
ایـــن همایـــش را تبییـــن جایـــگاه پایـــگاه 
اســـتنادی علـــم جهـــان اســـالم، فرصت هـــا 
و چالش هـــای آمـــوزش عالـــی و معرفـــی و 
ـــرد  ـــوان ک ـــوم عن ـــل س ـــگاه نس ـــج دانش تروی
ــان  ــل در جریـ ــه پنـ ــورت سـ ــه صـ ــه بـ کـ
برگـــزاری همایـــش بـــه اجـــرا درآمـــد تـــا 
ــان  ــوم جهـ ــتنادی علـ ــگاه اسـ ــگاه پایـ جایـ
علـــم،  تولیـــد  اکوسیســـتم  در  اســـالم 
ــوزش  ــوزه آمـ ــای حـ ــا و چالش هـ فرصت هـ
عالـــی کشـــور و نقـــش دانشـــمندان برتـــر 
ـــل  ـــگاه نس ـــاد دانش ـــج و ایج ـــور در تروی کش
ــود.  ــخص شـ ــا مشـ ــن پنل هـ ــوم در ایـ سـ
دکتـــر شـــریف کـــه خـــود اســـتاد باســـابقه 
ـــح  ـــن در توضی ـــش از ای ـــت، پی ـــگاه اس دانش
ویژگی هـــای دانشـــگاه نســـل ســـوم گفتـــه 
ــور  ــل اول آموزش محـ ــگاه نسـ ــود: »دانشـ بـ
اســـت، امـــا در دانشـــگاه نســـل دوم عـــالوه 
ـــز  ـــش نی ـــر پژوه ـــوزش ب ـــر آم ـــد ب ـــر تاکی ب
تاکیـــد می شـــود و پژوهـــش بـــا میـــل بـــه 
ــن  ــود. ایـ ــال می شـ ــش دنبـ ــرفت دانـ پیشـ
دانشـــگاه ها براســـاس تعـــداد اکتشـــافات 
مقـــاالت  چـــاپ  و  علمـــی  مرزشـــکن 

در  امـــا  می شـــود،  رتبه بنـــدی  معتبـــر 
ـــوزش  ـــد از آم ـــوم بع ـــل س ـــگاه های نس دانش
و پژوهـــش، بهره بـــرداری از دانـــش هـــدف 
ایـــن  دانشگاه هاســـت.  این گونـــه  ســـوم 
ــت  ــواره فعالیـ ــوان گهـ ــه عنـ ــگاه ها بـ دانشـ
کارآفرینـــی جدیـــد قلمـــداد می شـــوند. 
آمـــوزش بـــرای خلـــق دانشـــمندان آینـــده، 
و  علمـــی  آموزش دیـــده  متخصصـــان 
کارآفرینـــان دنبـــال می شـــود. در واقـــع 
تجاری ســـازی  ســـوم،  نســـل  دانشـــگاه 
ـــوم  ـــی س ـــت کانون ـــوان فعالی ـــه عن ـــش را ب دان
خـــود در نظـــر می گیـــرد و بهره بـــرداری 
مشـــروعیت  دانشـــگاه ها  بـــه  دانـــش  از 
ــوم،  ــل سـ ــگاه نسـ ــک دانشـ ــد. یـ می بخشـ
ـــد،  ـــه می آفرین ـــی ک ـــق ارزش از دانش ـــه خل ب

اجبـــار دارد.«
ــه  ــی ک ــج همایش ــاره نتای ــریف درب ــر ش دکت
برگــزار شــد، گفــت: »بــه لطــف خداونــد 
متعــال در ایــن دو روزی کــه گذشــت، میزبــان 
جمعــی از دانشــمندان برتــر کشــور در شــیراز 
ــزی  ــداف برنامه ری ــه اه ــه ب ــا توج ــم و ب بودی
شــده کــه همــان اهدافــی اســت کــه در ســند 
ــده،  ــگان آم ــور نخب ــور در ام ــردی کش راهب
یعنــی شناســایی نخبــگان و زمینه ســازی 
و  معرفــی  و  در جامعــه  آن هــا  اثرگــذاری 
ــل  ــور کام ــا حض ــتیم ب ــا، توانس ــم آن ه تکری
برنامــه  مــدت  تمــام  در  شــرکت کنندگان 
ایشــان در بحث هــای  و مشــارکت خــوب 
دســت  مدنظــر  اهــداف  بــه  مطرح شــده 

ــم.« یابی
اولیــن  در  مخاطبیــن  انتخــاب  دربــاره  او 
ســال برگــزاری همایــش افــزود: »انتخــاب 
پایــگاه  اولویت بنــدی  براســاس  مخاطبیــن 
ــوان  ــه عن ــالم ب ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
ــز اســتراتژیک کشــور در ســطح  یکــی از مراک
ــک  ــه جــزو ی ــرادی ک ــی اف ــود. یعن ــه ب منطق
ــاءاهلل در  ــه ان ش ــد ک ــمندان بودن ــد دانش درص
ــد  ــال های بع ــرای س ــی ب ــای تخصص کمیته ه

نحــوه انتخــاب بهینه تــر خواهــد شــد.«
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ــرد:  ــوان کـ ــن همایـــش عنـ ــاره ایـ وی دربـ
ــگ  ــج فرهنـ ــعه و ترویـ ــش در توسـ »همایـ
تکریـــم کـــه جـــزو اهـــداف مـــا در بنیـــاد 
ـــودش  ـــداف خ ـــه اه ـــت، ب ـــگان اس ـــی نخب مل
در ایـــن قســـمت رســـید. بـــه منظـــور 
بیشـــتر  هرچـــه  حضـــور  زمینه ســـازی 
نخبـــگان در جامعـــه و اثرگـــذاری بیشـــتر، ســـه 
محـــور را کـــه چالش هـــای فـــراروی کشـــور 

ـــه  ـــردم، ب ـــوان ک ـــز عن ـــر نی ـــتند و پیش ت هس
ــراد  ــدی از افـ ــخنرانی های کلیـ ــورت سـ صـ
ـــه  ـــوی از جمل ـــی ق ـــی و علم ـــابقه اجرای ـــا س ب
ـــر  ـــر جعف ـــک زاده، دکت ـــر رضـــا مل ـــان دکت آقای
ــر  ــوری، دکتـ ــا منصـ ــر رضـ ــی، دکتـ توفیقـ
ــر  احمـــد شـــعبانی، دکتـــر صبـــوری، دکتـ
ـــر  ـــی گل، دکت ـــر زلف ـــی، دکت ـــب اهلل رعنای حبی
ـــودی،  ـــدون مهب ـــر فری ـــری گنجـــی، دکت دومی
ـــگاه  ـــتاد مشـــترک دانش ـــرزاده )اس ـــر طاه دکت
ـــال  ـــوئد( دنب ـــان و دانشـــگاه س ـــی اصفه صنعت

کردیـــم.«
او بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردهای ایـــن 

همایـــش، بیـــان کـــرد: »یکـــی از اهدافـــی 
کـــه خـــارج از تصـــور مـــا بـــود، تشـــکیل 
دبیرخانـــه دائمـــی هم اندیشـــی دانشـــمندان 
برتـــر جهـــان اســـالم در شـــیراز، متشـــکل 
ــتان  ــگان اسـ ــاد نخبـ ــز CSI و بنیـ از مراکـ
فـــارس بـــود کـــه بـــا نظـــر موافـــق تمـــام 
ــه  ــد و وظیفـ ــکیل شـ ــرکت کنندگان تشـ شـ
پیگیـــری و راهبـــری مـــوارد مطرح شـــده در 
برنامه هـــای  و  همایـــش 
گردهمایی هـــای بعـــدی 

را بـــر عهـــده گرفـــت.«
مراســـم  در  همچنیـــن 
اختتامیـــه از شـــش نفـــر 
دانشـــمندان یـــک صـــدم 
ـــاس  ـــان )براس ـــد جه درص
  )ISE ــه ــزارش موسسـ گـ
بـــه  تقدیـــر  و  تکریـــم 
ــان  ــد و در پایـ ــل آمـ عمـ
نشســـت  قطع نامـــه 
قرائـــت شـــد کـــه دکتـــر 
شـــریف، رئـــوس مطالـــب  
ــه را  ــن قطع نامـ ــم ایـ مهـ
این چنیـــن عنـــوان کـــرد: 
دبیرخانـــه  »تشـــکیل 
هم اندیشـــی  دائمـــی 
ـــان  ـــر جه ـــمندان برت دانش
اســـالم، اعـــالم آمادگـــی 
دانشـــمندان حاضـــر در همایـــش بـــرای 
 CSI ارائـــه مشـــاوره هـــای تخصصـــی بـــه
و تاکیـــد بـــر حمایـــت مـــادی و معنـــوی و 
مرجعیـــت آن بـــه عنـــوان مرکـــز رســـمی 
پویـــش،  راســـتای  در  علـــم  رصدخانـــه 
ـــان  ـــور و جه ـــی کش ـــش علم ـــش و پیرای پاالی
ـــد  ـــوازی کاری، تاکی ـــری از م ـــالم و جلوگی اس
بـــر اســـتمرار حرکـــت مطلـــوب CSI در 
ســـاماندهی، نظام بخشـــی و اعتبارســـنجی 
ـــالت  ـــی و مج ـــی - پژوهش ـــای علم همایش ه
معتبـــر کشـــورهای جهـــان اســـالم و تهیـــه 
چارچوب هـــای الزم بـــرای توســـعه مجـــالت 
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ــم در  ــد علـ ــت تولیـ ــگاهی، هدایـ غیردانشـ
ــی  ــی و تحقیقاتـ ــز علمـ ــگاه ها و مراکـ دانشـ
کشـــور بـــه ســـمت رفـــع نیازهـــای ملـــی، 
تاکیـــد بـــر بیـــن المللی ســـازی دانشـــگاه ها 
بـــا هـــدف تاثیرگـــذاری بیشـــتر در صحنـــه 
ــاد  ــری، ایجـ ــه کارگیـ ــل، بـ ــم بین الملـ علـ
رتبه بنـــدی  نظام هـــای  تکامـــل  و 
ــمندانه و  ــت هوشـ ــت هدایـ ــد در جهـ جدیـ

هدفمنـــد بـــرای ارتقـــای 
بین المللـــی  جایـــگاه 
کشـــور،  دانشـــگاه های 
مدیریـــت  و  تشـــکیل 
هســـته های هم اندیشـــی 
ــای  ــی در حوزه هـ تخصصـ
از  علـــوم  موضوعـــی 
میـــان دانشـــمندان برتـــر 
همـــراه بـــا تهیـــه بانـــک 
اطالعاتـــی و دســـته بندی 
ــه  ــا توجـ ــگران بـ پژوهشـ
تخصـــص  نـــوع  بـــه 
ــهیل  ــت تسـ ــا جهـ آن هـ
دســـتیابی صنایـــع، تدویـــن 
تکریـــم  برنامه ریـــزی  و 
و حمایـــت دانشـــمندان 
برتـــر جهـــان اســـالم بـــا 
ابزارهایـــی  از  اســـتفاده 
نظیـــر اعطـــای جوایـــز 

بین المللـــی توســـط مرکـــز CSI، بنیـــاد 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــگان و معاون ـــی نخب مل
ریاســـت جمهـــوری، نمایه ســـازی نیازهـــای 
جامعـــه، اولویت هـــای تحقیقاتـــی نهادهـــای 
دولتـــی و خصوصـــی، بانـــک ایده هـــا و 
 ،CSI ــط ــده توسـ ــی حل نشـ ــائل علمـ مسـ
امکان ســـنجی وزن دهـــی بـــه ارجاعـــات 
ـــا  ـــی آن ه ـــوع اثربخش ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــی ب علم
ـــاوری، تســـریع  ـــوآوری و فن ـــم، ن ـــد عل در تولی
ـــمت  ـــه س ـــور ب ـــگاه های کش ـــت دانش در حرک
دانشـــگاه های نســـل ســـوم )کارآفریـــن و 
ـــت  ـــش معاون ـــر نق ـــد ب ـــا تاکی ـــن( ب ارزش آفری

علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، 
تاکیـــد بـــر تقویـــت زیرســـاخت های الزم 
ـــری  ـــا بازنگ ـــراه ب ـــش هم ـــعه پژوه ـــرای توس ب
ـــدف  ـــا ه ـــادی ب ـــای بنی ـــاختاری پژوهش ه س
ـــه  ـــت ب ـــت حرک ـــا در جه ـــازی آن ه کیفی س
ـــد  ـــاور، تاکی ـــوآور و فن ـــگاه های ن ـــمت دانش س
بـــر ســـرمایه گذاری ریســـک پذیر در حـــوزه 
ــاخت های  ــاد زیرسـ ــاوری و ایجـ ــم و فنـ علـ

الزم و در نهایـــت اســـتفاده از پتانســـیل بازنشـــر 
علمـــی بـــه عنـــوان ابـــزاری بـــرای تاییـــد 
فعالیت هـــای فناورانـــه رئـــوس مطالبـــی 
بـــود کـــه در قطع نامـــه پایـــان مراســـم 

عنـــوان شـــد.«
همایـــش بـــزرگ هم اندیشـــی دانشـــمندان 
ـــتنادی  ـــگاه اس ـــکاری پای ـــا هم ـــور ب ـــر کش برت
علـــوم جهـــان اســـالم، بنیـــاد نخبـــگان 
ــانی  ــه ای اطالع رسـ ــز منطقـ ــارس و مرکـ فـ
علـــوم و فنـــاوری روز پنج شـــنبه ســـی ام 
بهمن مـــاه بـــه مـــدت دو روز در شـــیراز 

.برگـــزار شـــد



24          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

گو
ت و

گف

 المیرا حسینی 

ده گروه برتر در دو 
استارت آپ

ن استان کرمان
گ

ب� ن ضا سعیدی، رئیس بنیاد �ن گفت و گو �ب عل�ی
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زمان زیادی به پایان سال 95 نمانده 
است و کم کم تمامی سازمان ها و 
نهادها خود را برای سال جدید آماده 
می کنند و برنامه های خود را برای 
سال 96 سر و سامان می دهند. از 
زمان حضور دکتر ستاری در سمت 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، بنیادهای 
نخبگان استانی روزبه روز فعالیت خود 
را گسترش می دهند و برنامه های 
تازه ای تدارك می بینند که بعضی 
از آن ها ذیل برنامه های ملی است و 
برخی دیگر به ابتکار روسای استانی 
اتفاق می افتد. در همین راستا بنیاد 
نخبگان استان کرمان نیز درحالی که 
هنوز برای روزهای باقی مانده از 
سال 95، برنامه هایی را در دستور 
کار خود دارد، برنامه های سال 96 را 
آماده کرده و منتظر تصویب آن ها 
از سوی بنیاد ملی نخبگان است. 
با دکتر علیرضا سعیدی، رئیس 
بنیاد نخبگان استان کرمان، که با 
توجه به سوابق و پیشینه اش خود 
نیز جزو استعدادهای برتر استان 
قرار می گیرد، درباره آن چه در سال 
95 اتفاق افتاده و برنامه هایی که 
قرار است در سال آینده پی گیری 
شوند، به گفت و گو پرداختیم. 

 در سـال 95 کـه داریـم روزهـای پایانی 
در  برنامه هایـی  چـه  می گذرانیـم،  را  آن 

بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمان داشـتید؟
یکـی از مهم تریـن وظایـف مـا نظارت بر حسـن 
اجـرای طرح شـهاب اسـت. هم اکنـون این طرح 
در پایه هـای چهـار و پنج و شـش بردسـیر، پایه 
پنـج و شـش ناحیـه یـک کرمـان و پایـه چهـار 
دو  ناحیـه  و  جیرفـت  بافـت،  شهرسـتان های 
کرمـان در حـال اجراسـت. نزدیـک بـه 30 هزار 
دانش آمـوز و هـزار آمـوزگار تحـت پوشـش ایـن 
برنامـه هسـتند. بخشـی از وظایـف مـا نیـز بـه 
اعطـای جوایز تحصیلی برمی گردد. در سـال ۹5، 
۲0 دانشـجو بـرای ایـن منظور مشـخص شـدند 
کـه ۱۲ نفـر آن ها دانشـجوی مقطع دکتـرا، پنج 
نفر دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و سـه نفر نیز 
دانشـجوی کارشناسـی بودند. در راسـتای برنامه 
ملـی تکریم و الگوسـازی از نخبگان نیز، همایش 
ملی بزرگداشـت مقـام علمی محمد بن عیسـی 
ماهانـی را داشـتیم کـه در آن بـه بررسـی ابعـاد 
شـخصیتی ایـن ریاضـی دان بـزرگ قـرن سـوم 
از سـه  مراسـم هم چنیـن  ایـن  در  پرداختیـم. 
تـن از ریاضی دانـان معاصـر تجلیل کردیـم. این 
سـه اسـتاد برتـر، اصلیـت کرمانـی داشـتند که 
عبارت انـد از دکتـر مهـدی رجبعلی پـور اسـتاد 
دانشـگاه کرمان، دکتر عباداهلل محمودیان اسـتاد 
دانشـگاه صنعتی شـریف و دکتر امیدعلی شهنی 

کرم زاده اسـتاد دانشـگاه شـهید چمـران اهواز.
نخبگانـی  اجتماعـات  نشسـت های  بحـث  در 
شـامل  کـه  کردیـم  برگـزار  نشسـت  هشـت 
نشسـت هایی در حـوزه علـوم انسـانی، فنـی-
مهندسـی و نشسـت های مختلـف بـا مقامـات 
اسـتان مانند اسـتاندار، مدیر کل صدا و سیمای 
اسـتان و اعضـای شـورای علمی بـود. هم چنین 
در حـوزه نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی 
سـه جلسـه داشـتیم کـه حاصـل این جلسـات 
پنـج طـرح بـود کـه بـه همایـش ملـی نقـش 
نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی فرسـتاده شـد 
و دو طـرح نیـز جزو طرح های برتر شـد. مضاف 
بـر این هـا دو اردوی جهـادی نیـز در روسـتای 



26          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

مطهرآبـاد زرنـد و روسـتای حرجند شهرسـتان 
بـرای  نیـز  بازدیـد  راور برگـزار کردیـم. چنـد 

اسـتعدادهای برتـر اسـتان ترتیـب دادیم.
 این بازدیدها شامل چه مکان هایی می شود؟

ایـن بازدیدهـا شـامل بازدیـد از کارخانـه گالب 
زهـرا، پـارک فناوری پردیـس تهران، آموزشـگاه 
هواپیمایـی بوتیا ماهان کرمـان و کارخانه کرمان 
تابلـو )یکـی از شـرکت های دانش بنیـان اسـتان 
کرمـان( می شـد. در تمـام این بازدیدهـا من نیز 

آن هـا را همراهـی کردم. 
در اسـتان کرمـان کارگروه تخصصـی انرژی های 
تجدیدپذیـر را راه انـدازی کردیـم و جلسـاتی نیز 
با اسـتاندار داشـتیم. یکی از اعضـای کارگروه در 

مدرسـه ها وظیفـه ترویجـی را بر عهـده دارد.
  چرا کارگروه انرژی های تجدیدپذیر؟

از آن جهـت ایـن کارگـروه را راه انـدازی کردیـم 
کـه اسـتان کرمـان از نظـر انـرژی خورشـیدی 
مزیت هـای ویـژه ای دارد و مـا بیـش از سـیصد 
روز در سـال، آفتـاب داریم. البته اسـتان از حیث 
انـرژی بـادی هـم مزیت هـای نسـبی دارد. در 
راسـتای انجام برنامه هـای تربیتی-آموزشـی نیز 
سـخنرانی ای بـا موضـوع گیاهـان در قـرآن را در 
مـاه رمضـان بـه همـراه ضیافـت افطـار ترتیـب 
تاریـخ  بـا موضـوع  دادیـم و سـخنرانی ای نیـز 

کرمـان داشـتیم. 
در سـفر دکتـر سـتاری به اسـتان کرمـان، مرکز 
نـوآوری با همـکاری اسـتانداری، بنیـاد نخبگان 
و دانشـگاه علـوم پزشـکی تاسـیس شـد کـه از 
زمـان تاسـیس آن، دو اسـتارت آپ چهـار روزه 
در ایـن مرکـز برگـزار کردیـم. در هـر دوره نیـز 
پنـج تیـم برتـر انتخـاب شـدند کـه داریـم روی 
فراینـد شـتاب دهی آن هـا کار می کنیـم. برنامـه 
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  آموزشـی  کارگاه هـای 
کرمـان نیـز شـامل پنج دوره آشـنایی بـا قوانین 
و مقـررات بنیـاد ملـی نخبـگان می شـود کـه 
بـرای دانشـجویان اسـتان، اجتماعـات نخبـگان 
را  آن هـا  مهندسـی   – فنـی  و  انسـانی  علـوم 
برگـزار کردیم. هم چنیـن در برگزاری جشـنواره 
اختراعـات خلیـج فارس که در اسـتان کهگیلویه 

و بویراحمـد انجام شـد، همکاری داشـتیم. البته 
برنامه هایـی هـم بـرای روزهـای باقی مانده سـال 

داریم.
 چه برنامه هایی؟

در هفتـه آینـده کارگاه آموزشـی »مهـارت تفکر 
انتقـادی و نـه گفتـن« را داریـم. بازدیـد از بـاغ 
تاریخـی فتح آبـاد، ادامه نشسـت های اجتماعات 
نخبگانـی و یکـی دو اردوی جهـادی از دیگـر 
برنامه هایـی هسـتند کـه تـا پایـان سـال جاری 
توسـط بنیـاد نخبـگان اسـتان برگـزار خواهنـد 

 . شد
 برنامه هایتـــان بـــرای ســـال آینـــده 

ـــت؟ چیس
بـرای سـال آینـده برنامه ریزی هایمـان را انجـام 
داده ایـم، امـا تـا زمانـی کـه بـه تصویـب بنیـاد 
ملـی نخبگان نرسـد، نمی توان از جزئیـات آن ها 
سـخن گفـت. در حـال حاضـر تنهـا می توانـم از 
کلیـات برنامه هـای سـال آینـده صحبـت کنـم. 
اسـت. در  بنیـاد دو دسـته  برنامه هـای  اساسـا 
حـوزه مربـوط به معاونـت نظـارت و برنامه ریزی، 
می خواهیـم از سـال آینـده یکـی دو کارگـروه 
از  برخـی  کنیـم.  اضافـه  تخصصـی  کمیتـه  و 
و  آیین نامه هـا  حـوزه  بـه  نیـز  برنامه هایمـان 
تسـهیالت برمی گـردد. سـال آینـده قـرار اسـت 
میزبـان برگـزاری جشـنواره رویـش و اختراعات 
علـوم  دانشـگاه  همـکاری  بـا  سـالمت  حـوزه 
پزشـکی باشـیم کـه تاکنـون توانسـته ایم مجوز 
این بـاره  در  هـم  را  درمـان  و  بهداشـت  وزارت 
بگیریـم. در طـرح شـهاب هـم قرار اسـت شـش 
سـیرجان،  شـامل  کـه  شـود  اضافـه  منطقـه 
رفسـنجان، شـهر بابـک، بـم، کهنـوج و عنبرآباد 
می شـود. ایـن مناطـق عالوه بـر مناطقی اسـت 
کـه اکنـون در طـرح ملی شـهاب حضـور دارند.   
دسـته دوم برنامه هـای مـا، برنامه هـای فرهنگی 
اسـت کـه شـامل برگـزاری اردوهـای جهـادی، 
برنامـه  دو  و  آموزشـی   – تربیتـی  دوره هـای 
تکریـم می شـود کـه یکـی کشـوری و دیگـری 
اسـتانی اسـت. احتماال برنامه هـای تکریممان در 
حوزه های ادبی و هنری باشـد. امسـال قرار است 
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طـرح دوسـت علمـی را هم اجرا کنیـم. بازدید از 
مراکـز علمـی، تحقیقاتـی و صنعتی، الگوسـازی 
از نخبـگان، اسـتفاده از ظرفیـت افـراد خیـر و 
موسسـات خیریـه – کـه امسـال آن را شـروع 
کرده ایـم، ولـی نتیجه آن در گـرو پی گیری هایی 
اسـت که در سـال آینده انجـام می دهیم – برای 
حمایـت از علـم و فناوری در اسـتان، گـردآوری 
اطالعات سـرآمدان اسـتان، برگزاری کارگاه های 
آموزشـی و نشسـت های هم اندیشـی اجتماعـات 
نخبگانـی از دیگـر برنامه هـای فرهنگـی بنیـاد 

نخبـگان کرمـان در سـال آینده اسـت. 
 در بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمـان چـه 

مشـکالتی داریـد؟
خوشـبختانه در اسـتان کرمـان شـاهد هم دلـی 
و  اسـتانداری  نخبـگان،  بنیـاد  میـان  خوبـی 
دانشـگاه ها هسـتیم و از ایـن نهادهـا در شـورای 

علمـی مـا نیـز حضـور دارنـد و از ایـن جهـت 
مشـکلی نداریـم. مرکـز نـوآوری را هـم با کمک 
تنهـا  امـا  راه انـدازی کردیـم.  و هم دلـی آن هـا 
مشـکلی که مـا با آن مواجه هسـتیم، این اسـت 
کـه در زمانـی کـه سـازمان مدیریـت و برنامـه 
منحـل شـده بـود، سـاختمان محـل اقامتمـان 
مربـوط بـه اسـتانداری بـوده. در حـال حاضر که 
ایـن سـازمان، فعالیت خـود را دوباره آغـاز کرده 
اسـت، این سـاختمان بایـد در اختیـار آن ها قرار 
بگیـرد. البتـه آن ها ادعایـی در این مـورد ندارند، 
ولـی از آن جـا کـه تامین کننـده سـاختمان مـا 
اسـتانداری اسـت، نـه سـازمان مدیریـت، بهتـر 
اسـت که سـاختمان دیگری بـرای اقامتمان پیدا 
کنیـم. البتـه همان طور کـه گفتم، خوشـبختانه 
تنشـی در ایـن مـورد وجـود نـدارد و وضعیـت 

 .اسـتان به طـور کلـی خـوب اسـت
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گو
ت و

گف

 مستانه تابش 

دانشجوهای ما مهارت کار 
گروهی را یاد نمی گیرند

ه عالمه طباطبا�ی ن یده جا�ی گز گفت و گو �ب دک�ت اصغر آقاممدی، �ب
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دکتر اصغر آقامحمدی، برگزیده 
جایزه عالمه طباطبایی، استاد 
گروه کودکان و فوق تخصص 
رشته ایمونولوژی و آلرژی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
تاکنون مجری بیش از 60 طرح 
تحقیقاتی تصویب شده در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بوده و بیش از 220 مقاله در 
مجالت علمی دنیا منتشر کرده 
است. او در سال 89 به عنوان 
پژوهش گر رتبه نخست گروه 
علوم بالیني داخلي در جشنواره 
رازی برگزیده شد و در سال 
90 عنوان پژوهش گر برتر 
جشنواره فرهنگستان علوم 
پزشکی را به دست آورد و بر 
مبنای گزارش ماه فوریه سال 
2014 نظام رتبه بندی بین المللی 
ESI در فهرست یک درصد 
دانشمندان برتر دنیا قرار 
گرفت. دکتر آقامحمدی موسس 
و رئیس مرکز تحقیقات نقص 
ایمنی کودکان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران نیز هست و در 
همین مرکز میزبان ما شد. 

چطـور  را  نخبـه  شـما  دکتـر،  آقـای   
یـک  نظرتـان  بـه  می کنیـد؟  تعریـف 
دانشـجوی نخبه در رشـته پزشـکی باید 

باشـد؟  داشـته  ویژگی هایـی  چـه 
تعریـف نخبـه بـا چیـزی کـه در حـال حاضـر 
متـداول اسـت و دربـاره آن صحبـت می شـود، 
کمی متفاوت اسـت. امروزه متاسـفانه کسانی را 
کـه در کنکـور رتبـه باالیـی می آورنـد، یـا مثال 
رتبه شـان تـک رقمی می شـود، نخبـه می نامند. 
اگرچـه ایـن افـراد اسـتعداد باالیـی دارنـد، یا از 
آی کیـو و هـوش خوبـی برخوردار هسـتند، ولی 
واقعیـت این اسـت که یک امتحان چند سـاعته 
نمی توانـد دو فـرد نخبه و غیرنخبـه را به صورت 
دقیـق از هـم تمیز دهـد. از این لحاظ که ممکن 
اسـت فـرد دوم همـان توانایی ها و اسـتعدادهای 
فـرد اول، همـان هوش و آی کیـو و همان میزان 
توانمنـدی او را داشـته باشـد، امـا در آن زمـان 
نتوانسـته باشـد بـه سـوال ها به خوبـی جـواب 
بدهـد. بنابرایـن یـک امتحـان نمی تواند نخبگی 
آدم ها را مشـخص کند. از دیدگاه شـخصی بنده 
نخبگـی چنـد ویژگـی مهـم دارد. اول این کـه 
به اصطـالح  یـا  ذاتـی  اسـتعداد  آن  بـر  عـالوه 
آی کیـو کـه در افـراد مختلـف متفـاوت اسـت، 
تربیتـی کـه فـرد پیـدا می کنـد نیـز در تبدیـل 
به عنـوان نخبـه مهـم اسـت.  او  و طبقه بنـدی 
من همیشـه می گویم کسـی که سـوال نداشـته 
روحیـه  باشـد.  موفقـی  آدم  نمی توانـد  باشـد، 
پرسـش گری یکی از مسـائل بسـیار مهمی است 
کـه بایـد در یک نخبه آن را ببینیـم. این روحیه 
به عنـوان پرسـش گری نقادانـه سـقراط معـروف 
است. سـقراط مدام شـاگردان را به پرسش گری 
کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  می کـرد.  تشـویق 
می آیـد،  دانشـگاه  بـه  صبـح  کـه  دانشـجویی 
واقعـا باید سـوال یا سـوال هایی در ذهن داشـته 
باشـد. هم چنیـن بایـد از میـان جواب هایـی که 
بـرای ایـن سـوال ها می شـنود، فقط پاسـخ های 
قانع کننـده را قبـول کنـد. از طـرف دیگـر نخبه 
کسـی اسـت کـه به هـر سـوالی پاسـخ بی مورد 
ندهـد. درواقـع منظـورم این اسـت که عـالوه بر 
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اسـتعداد شـخصی، روحیـه پرسـش گری نقادانه 
و هـر حـرف غیرمنطقی را نپذیرفتـن و تالش و 
جدیـت ازجملـه عواملی هسـتند کـه می توانند 
شـخصی را بـه فـردی نخبـه تبدیـل کننـد. مـا 
بایـد افـرادی را کـه چنیـن ویژگی هایـی دارند، 
از سـطوح پایین تـر مثـال دبسـتان و دبیرسـتان 
بشناسـیم؛ یعنـی کسـانی را کـه هـم آی کیـو 
روحیاتـی  چنیـن  دارای  هـم  و  دارنـد  باالیـی 

 . هستند
 و باید آن ها را تربیت کرد؟

ایـن  خصوصیـات را می تـوان بـه افـراد یـاد داد. 
آی کیـو بحث دیگری اسـت و یاددادنی نیسـت، 
روحیـه  بچه هایمـان  بـه  می توانیـم  مـا  ولـی 
پرسـش گری را یـاد بدهیـم. حتـی الزم اسـت 
ایـن افـراد در محل هـا و کالس هـای دیگـری 
جـدا از کالس هـای عـادی و مرسـوم، دوره های 
ویـژه ای ببیننـد. کسـی کـه از اسـتعداد ذاتـی 
مدرسـه ای  در  امـا  اسـت،  برخـوردار  باالیـی 
تحصیـل می کنـد که معلم بـه فراخور متوسـط 
حالـت کالس  ایـن  در  می دهـد،  درس  کالس 
وظیفـه  بـود.  خواهـد  خسـته کننده  او  بـرای 
آن،  از  بعـد  و  پـرورش  و  آمـوزش  مسـئوالن 
وزارت علـوم ایـن اسـت کـه بتواننـد افـرادی را 
دارنـد، شناسـایی کننـد  ویژگـی خاصـی  کـه 
و بـر اسـاس تـوان و ظرفیـت آن هـا، برایشـان 
دهنـد  ارائـه  را  باالتـری  و  بهتـر  آموزش هـای 
تـا بتواننـد توانمندی هایشـان را بیشـتر و بهتـر 
نشـان دهند. این مسئله در بسـیاری از کشورها 
نخبه شـان  افـراد  بـرای  کـه  اسـت  متـداول 
دوره هـای آموزشـی ویـژه می گذارنـد. اگـر مـا 
چنیـن کاری کنیـم، یعنـی فـرد دارای آی کیـو 
بـاال را شناسـایی کنیم و در تربیتش پرسـش گر 
بـودن، سـوال های نقادانـه داشـتن و هـر چیزی 
را بـدون دلیـل قبـول نکـردن و بـرای پذیرفتن 
یـک موضـوع دنبـال دالیـل قانع کننده بـودن را 
در نظـر بگیریـم، آن وقـت می توانیـم جامعـه را 
بـه سـمت و سـویی ببریـم کـه به خـرد اهمیت 
دهـد. ایـن جامعه، جامعه ای اسـت کـه خرافات 
و حرف هـای غیرمنطقـی در آن زده نمی شـود. 

درواقـع خـردورزی در چنیـن جامعـه ای معنـی 
می دهـد. مهم تـر از همـه این هـا هـم مهـارت 
اندیشـیدن اسـت. ما باید بـرای نخبه پـروری به 
فـرد یـاد بدهیم که بیندیشـد و سـوال کند. این 
مسـیری اسـت که ما باید بـرای تربیت نخبگان 
طـی کنیـم. به طـور کلـی، کسـانی کـه از سـد 
کنکـور می گذرنـد و در رشـته های باالتـر قبول 
می شـوند، به طـور ضمنـی از آی کیـوی باالیـی 
نمی توانـد  کنکـور  اگرچـه  برخـوردار هسـتند. 
تمـام افـراد نخبـه را تمیز دهـد و چه بسـا افراد 
بـا اسـتعدادی باشـند کـه نتواننـد به خوبـی از 
سـد کنکـور عبـور کننـد، امـا آن هایـی کـه در 
می تـوان  می شـوند،  قبـول  باالیـی  رشـته های 
گفـت کـه به طـور متوسـط از آی کیـو باالیـی 
برخوردار هسـتند و اگر این افراد شـرایط خاصی 
را کـه ذکر کردم، داشـته باشـند، می توانند وارد 

دوره هـای تحقیقاتـی و پژوهشـی شـوند. 
 نقـش اسـتادان در تربیـت ایـن عـده 

چیسـت؟ 
ببینید، هر کسـی نمی تواند یک تیم دانشـجویی 
را هدایـت کند. بین یک مجموعه اسـتاد و چند 
دانشـجو، عـالوه بر رابطه اسـتاد و دانشـجو باید 
یـک فضـای مهر و محبت و مـراد و مریدی واقع 
شـود. درواقـع وقتی که دانشـجو احسـاس کند 
کـه اسـتاد وقتـش را بـرای او صـرف می کنـد و 
برایـش وقـت می گـذارد و بـا عالقه بـه او درس 
می دهـد و بـه وقـت دانشـجو احتـرام می گذارد 
و حقوقـش را لحـاظ می کنـد، به طـور طبیعـی 
نـه از دیـد شـاگرد بـه اسـتاد احترام می گـذارد، 
بلکـه به عنـوان کسـی کـه الگویـش می شـود، 
بـرای اسـتاد خـود احتـرام قائـل اسـت و او را 
به عنـوان الگـوی خـود انتخـاب می کنـد. خـود 
من در زمان دانشـجویی ام اسـاتیدی داشـتم که 
دارای ویژگی هـای خاصـی بودنـد و الگـوی بنده 
واقـع شـدند و مـن سـعی کـردم که مثـل آن ها 
باشـم. بنابرایـن مهـم ایـن اسـت که ایـن رابطه 
بیـن اسـتاد و دانشـجو شـکل بگیـرد. البته یک 
دانشـجوی نخبه عـالوه بر ویژگی های شـخصی 
کـه گفتـم، باید یاد بگیرد کـه در جمع کار کند. 
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ایـن چیـزی اسـت کـه مـا در آن خیلـی خیلی 
ضعیـف هسـتیم. یعنـی دانشـجو بـرای نخبـه 
بـودن بایـد یـاد بگیرد سـوال کنـد، بیندیشـد، 
هـر چیـزی را قبـول نکنـد و یـاد بگیـرد که در 
جمـع کار کنـد و در جمـع هویـت علمـی پیـدا 
کنـد. متاسـفانه مـا از ایـن بابـت کمـی ضعیف 
هسـتیم. دانشـجوهای مـا مهـارت کار گروهی و 
تقسـیم کار و... را خوب یـاد نمی گیرند. البته در 
رشته پزشکی خوشبختانه شـرایط رشته ایجاب 
می کنـد کـه دانشـجو بایـد بتواند در جمـع کار 
کنـد. در مجموعـه ای کـه بـا مـن کار می کنـد، 
دانشـجوی فوق تخصص داریم، رزیدنت هسـت، 
دانشجوی پزشـکی هست، دانشـجوی پی اچ دی 
هسـت و دانشـجوی فـوق لیسـانس هم هسـت. 
موضـوع تحقیـق گاهـی مشـترک اسـت و ایـن 
مجموعـه باید با هم روی آن کار کنند. یعنی آن 
میزی که دانشـجوی فوق تخصص و دانشـجوی 
پی اچ دی پشـت آن نشسـته، دانشجوی پزشکی 
تقسـیم کار  و  لیسـانس هـم نشسـته  فـوق  و 
صـورت می گیـرد. مثـال قسـمت های پژوهشـی 
بعـد  انجـام می دهـد،  پـی اچ دی  دانشـجوی  را 
کلینیـکال را دانشـجوی فـوق تخصـص انجـام 
می دهـد و... این هـا درمجمـوع یـاد می گیرنـد 
کـه کارشـان بـه هـم پیوسـته اسـت و اگـر من 
خـوب کار نکنـم، کار خـوب پیش نمـی رود. کار 
دسـته جمعی کـه مـن می گویم، یـک بعدش در 
کار علمـی اسـت، ولـی در بخش هـای دیگر هم 
بـه این شـکل معنـا می دهـد. یعنی ما بایـد یاد 
بگیریـم که خـود را در جمع ببینیـم و در جمع 
هویـت علمی گروهمـان را پیدا کنیـم. درضمن 
یادمـان نـرود کـه جوان هـا آمـال و آرزوهـای 
زیـادی دارنـد و چیزهایـی در ذهنشـان هسـت 
که دوسـت دارند به آن برسـند. من همیشـه به 
دانشـجویانم می گویـم که باید آینـده خودتان را 
ترسـیم کنیـد، ولـو این کـه بـه آن نرسـید، ولی 
یـک تصویـر کلـی، یـک دورنمـای 5 یـا ۱0 یـا 
۲0 سـال آینـده بـرای خودتـان داشـته باشـید. 
شـاید ایـن دورنما بعدهـا تغییر کنـد، ولی مهم 
اسـت کـه امـروز بـه آن فکـر کننـد و آن را در 

ذهـن خـود بسـازند. دانشـجو همیشـه دوسـت 
دارد کـه پیـروز باشـد و خودش را با دانشـجوی 
دانشـگاه های دیگر، کشـورهای دیگر و... مقایسه 
می کنـد. پـس امید داشـتن و امید بـه زندگی و 
امیـد بـه آینده نکته مهمی اسـت که مسـئوالن 
بـا فراهـم آوردن یک سـری شـرایط کـه ویـژه 
بچه هـای نخبـه اسـت کـه توانمندی بیشـتری 
دارنـد، می تواننـد آن هـا را حفـظ کنند. مـا باید 
بـرای این عده تسـهیالتی فراهـم کنیم تا ضمن 
کارهای دانشـجویی و پژوهشـی بتواننـد بروند و 
دانشـگاه های دیگـر را ببیننـد و بـا دانشـجویان 
دانشـگاه های خـارج ارتبـاط داشـته باشـند. یاد 
بگیرنـد کـه آن طـرف چـه می کننـد و بتواننـد 
همـان کارهـای خـوب را ایجـاد کننـد و انجـام 
مهم تریـن  کـردن  ایجـاد  امیـد  پـس  دهنـد. 
وظیفـه ماسـت. عـالوه بـر ایـن، آینـده شـغلی 
خـوب بایـد بـرای ایـن عـده فراهم شـود. یعنی 
احسـاس امنیت شـغلی برای این افراد در آینده 
وجـود داشـته باشـد تا فکـر نکنند کـه باید این 
سـختی ها را به تنهایی بکشـند. کسـی که آینده 
و زندگی و وقتش را برای پژوهش گذاشـته، باید 
بـه او نـگاه ویـژه هم شـود. ایـن باعث می شـود 
کـه دانشـجوی ما این جـا را خانه خـودش بداند 
و همین جـا بمانـد و نخواهد از ایـران برود. یعنی 
این کـه رفتـن به خـارج نباید آمال و آرزو باشـد. 
بایـد شـرایطی فراهم شـود کـه دانشـجو بتواند 
بـرود و بـا دانشـگاه های خـارج مرتبـط باشـد. 
البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه بحـث حکومت ها 
هسـتند  کشـورها  بعضـی  این کـه  و  جداسـت 
کـه مناسـبات خوبـی بـا هـم ندارنـد، موضوعی 
جداگانـه اسـت، ولـی دانشـگاه ها می تواننـد بـا 
هـم ارتباط داشـته باشـند. دانشـجوهای ما باید 
بتواننـد به دانشـگاه های معتبر جهان سـر بزنند 
و مـا بایـد بـا ایـن دانشـگاه ها تبـادل دانشـجو 
داشـته باشـیم. دانشـجوی ما باید احساس کند 
باشـد و رفت وآمـد  کـه می توانـد مثـل آن هـا 
نباید آن قدر برایش سـخت باشـد، یـا حالت تابو 
داشـته باشـد که بالفاصله بعـد از اتمام تحصیل 
بخواهـد از ایـن ممکلـت بـرود. ایـن مملکـت 
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مالیـات  بـا  این هـا  دانشجوهاسـت.  ایـن  مـال 
ایـن مملکـت درس خوانده انـد. پـس عـالوه بـر 
انگیـزه دار کردن و تشـویق به پژوهش و آموزش، 
مـا باید به دانشـجو یـاد بدهیم کـه این مملکت 
مال شماسـت. شـما هسـتید که باید آینده این 
مملکت را بسـازید و شـما هسـتید کـه باید این 
مملکـت را اداره کنیـد. طبیعـی اسـت که وقتی 
او خـود را در آینـده مملکتـش سـهیم بدانـد و 
این جـا را خانـه خـودش بدانـد، سـعی خواهـد 

کـرد کـه این جـا بماند.
در  را  روحیـه  ایـن  می شـود  چطـور   

کـرد؟  تقویـت  دانشـجویان 
بایـد ببینیـم کـه چـه عواملـی باعـث می شـود 
کـه دانشـجو از ایـران مهاجـرت کنـد و آ ن ها را 
کم کنیم و عوامل ماندگار شـدن دانشـجویان را 
در کشـور افزایـش دهیـم. این عوامل مشـخص 
هسـتند؛ امیـد بـه آینـده، امنیت شـغلی، فراهم 
داشـتن  اختیـار  در  پژوهـش،  زمینـه  بـودن 
امـور  بـرای  مالـی  پشـتوانه  داشـتن  امکانـات، 
پژوهشـی و... این هـا چیزهایـی اسـت کـه یـک 
پژوهش گـر بـه آن هـا نیـاز دارد، چه بسـا حقوق 
آن چنانـی هم نخواهـد، ولی دوسـت دارد بتواند 
دکتـر  دهـد.  انجـام  می خواهـد،  کـه  را  کاری 
ملـک زاده واقعـا درصـدد اسـت کـه ایـن عوامل 
را بـرای دانشـجویان تقویت کننـد، وزیر محترم 
بهداشـت در این فکر هسـتند و رئیس دانشـگاه 
تهـران نیـز همین طـور به ایـن فکر هسـتند که 
سـعی کننـد ایـن جاذبه بـه اصطالح مانـدن در 
کشـور را در بچه هـا بیشـتر کننـد. ان شـاءاهلل 
شـرایط طـوری باشـد کـه دانشـجو این جـا را 
خانـه خـود بدانـد و حتـی اگـر بـرای تحصیـل 
به طـور موقـت به خارج از کشـور سـفر می کند، 
برگـردد بـه این جـا و به ایـن مردم و این کشـور 

کند.  خدمـت 
آیـا وضعیـت مـا در رشـته پزشـکی   
همان طـور کـه عـده ای از اسـاتید معتقد 
هسـتند، بـه گونـه ای هسـت کـه اگر هم 
بخشـی از دانشـجویان نخبه مـان از ایران 
برونـد، نگرانـی جـدی ای در ایـن زمینـه 

باشیم؟ نداشـته 
بایـد آن هایـی را کـه رفتنـد و آن هایـی را کـه 
ماندنـد، بـا هـم مقایسـه کنیـم. طبیعـی اسـت 
عمدتـا آن هایی که از اسـتعداد باالیـی برخوردار 
هسـتند و می تواننـد بعضـی از امتحان های مهم 
آن جـا را پـاس کننـد و پذیرش بگیرنـد، از ایران 
می رونـد و معمـوال آن هایـی کـه نمی تواننـد در 
ایـن امتحان هـا قبـول شـوند و... می ماننـد. این 
بـه آن معنـا نیسـت کـه آن هایـی کـه ماندنـد، 
آدم هـای ضعیفـی هسـتند. بلکه آدم هـای قوی 
و باهـوش هـم درشـان هسـت، ولـی آن هایـی 
کـه می رونـد، معمـوال از آن قشـر هسـتند کـه 
بسـیار باهـوش، دارای آی کیـو بـاال و بااسـتعداد 
و توانمند هسـتند. شما در کشـورهای آفریقایی 
می بینیـد کـه آی کیـو در حـال کاهـش اسـت. 
بـه چـه دلیـل؟ چـون آن هایـی کـه می تواننـد، 
توانمنـدی یادگیری زبـان دوم را دارنـد، توانایی 
از  دارنـد،  بـا محیـط جدیـد  را  انطبـاق خـود 
کشـور بیـرون می رونـد و آن هایی کـه فاقد این 
توانمندی هـا هسـتند، باقـی می ماننـد و نسـلی 
کـه مانـده اسـت، تکثیر می شـود. یعنی نسـلی 
کـه ابتدا آی کیـو ۱00 یـا باالتر داشـته، می رود 
و نسـلی کـه آی کیـو پایین تـر دارد، باقـی مانده 
کـه همین نسـل در کشورشـان زادوولد می کند. 
بنابرایـن آی کیویـی کـه به طور متوسـط در ۱0 
سـال قبل ۱00 بود، االن به صورت متوسـط 75 
اسـت. تفاوتش را می بینید؟ بلـه، از جهت کمی، 
مـا پزشـک زیـاد داریـم، ولـی بیاییـم مقایسـه 
کنیـم پزشـکانی را که آن طـرف آب داریـم. آیا 
آن هـا در موقعیت علمی پایینی هسـتند؟ خیلی 
از این هـا در دانشـگاه های جـان هاپکینـز یـا در 
مایـو کلینیـک و... هسـتند، یعنـی در جایی که 
خیلی هـا آرزویشـان آن اسـت کـه در آن جا کار 
کننـد. پـس این هـا آدم هـای ضعیفـی نبودنـد. 
حـرف مـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه کسـانی 
کـه مانده انـد، ضعیف هسـتند. آدم هـای قوی و 
بسـیار قـوی هـم در همین گروهی کـه در ایران 
مانده انـد هسـت، ولـی به طور متوسـط کسـانی 
کـه می رونـد، آدم هـای ضعیفـی نیسـتند، بلکه 
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افـراد قوی هسـتند. 
 چقـدر بـا تاکیـدی کـه امروز بـر بحث 
مقاله نویسـی می شـود، موافـق هسـتید؟ 
آیـا مقالـه را معیـار خوبـی برای بررسـی 

رشـد علمـی کشـور می دانید؟
میـزان  کشـوری،  هـر  در  پژوهـش  نمـود 
پژوهش هایـی اسـت کـه در آن انجام می شـود. 
ایـن پژوهش هـا یـا بـه شـکل مقالـه، یـا تولید 
یـا پتنـت نتیجـه دارد. پـس وقتی در کشـوری 
و  تحقیقاتـی  کار  می شـود،  انجـام  پژوهـش 
پشـتوانه  و  اسـت  انجـام  حـال  در  بنیادیـن 
پژوهشـی بـرای ایـن کارها گذاشـته می شـود، 
درواقـع بـه پژوهـش بهـا داده می شـود، نتیجه 
آن سـه چیـز اسـت؛ یا تولیـد یا پتنـت گرفتن 
یـا مقالـه. پـس درواقـع مقالـه چـه بخواهیم و 
چـه نخواهیم به عنـوان یک شـاخص از فعالیت 
پژوهشـی و پیشرفت در دنیا شـناخته می شود، 
ولـی امـروزه چیزی کـه عالوه بـر مقاله اهمیت 
دارد، میـزان کیفیـت آن اسـت. یعنـی از جهت 
گذشـته  سـال های  در  خوشـبختانه  کمیـت 
وضعیـت خوبی داشـتیم و رشـد قابـل توجهی 
پیـدا کردیـم، ولـی کیفیـت مقـاالت بایـد بـاال 
باشـد. یعنـی میـزان ارجاعـات بـه مقاله اسـت 
کـه خیلی مهم اسـت. وقتـی این فضـا، فضایی 
باشـد کـه همه افراد بـرای ترفیع از اسـتادیاری 
به دانشـیاری یـا از دانشـیاری به اسـتادی باید 
مقاله بنویسـند، شـرایط بدی به وجـود می آید، 
می شـود،  تبدیـل  هـدف  بـه  مقالـه  چـون 
درحالی کـه مقالـه هـدف نیسـت. مقالـه یـک 
کار  یعنـی  اسـت.  نمـود  یـک  اسـت،  وسـیله 
اوت  و  می شـود  انجـام  کشـور  در  پژوهشـی 
پـوت آن مقاله اسـت، امـا گاهی هدف نوشـتن 
سـوداگرانی  شـرایط  ایـن  در  و  اسـت  مقالـه 
اسـتفاده  فضـا  ایـن  از  و  می آینـد  وجـود  بـه 
می کننـد و مقـاالت تقلبـی و... تهیـه و چـاپ 
می کننـد. به تازگـی هـم دیدیم کـه مقاله هایی 
در سـاینس منتشـر شـد کـه متاسـفانه بعضی 
مقـاالت تقلبـی ایرانی منتشـر شـده بـود. البته 
ایـن اتفـاق فقـط در کشـور مـا نمی افتـد، بلکه 

از  ایـران  االن  امـا  هـم هسـت،  و...  در چیـن 
جهـات سیاسـی زیر نظر اسـت و ایـن قضیه را 
در مـورد ایـران بولـد و بزرگ می کننـد. همین 
در  افتـاد،  ایرانـی  مقـاالت  بـرای  کـه  اتفاقـی 
کشـور چین هـم می افتد، در کره و کشـورهای 
اروپایـی  کشـورهای  حتـی  و  دیگـر  آسـیایی 
غیرانگلیسـی زبان و... هـم اتفـاق می افتـد. امـا 
ایـران چـون زیر ذره بین اسـت، ایـن ماجرا بولد 
می شـود. درحالی کـه مـا پیشـرفت های زیادی 
هـم داشـتیم و پیشـرفت هایی که مـا در علم و 
پژوهـش در سـال های اخیـر داشـتیم، اگـر بـه 
این هـا توجـه شـود، ایـن اتفـاق اخیـر بسـیار 
ناچیـز و قابـل اغمـاض خواهـد بـود، اگرچـه 
مسـئوالن پژوهشـی مملکـت، وزارت بهداشـت 
و وزارت علـوم برخـورد جـدی داشـتند و واقعا 
هـم باید برخورد جدی شـود، یعنی شـرایط به 
گونـه ای شـود که دانشـجوی ما راسـت گویی و 
صداقـت را در تحقیـق هـم یـاد بگیرد. مـا باید 
یـاد بگیریـم در همـه بخش هـا صـادق باشـیم 
در  کسـی  کـه  اسـت  بزرگـی  بسـیار  گنـاه  و 
پژوهـش، دروغ بگویـد و حـرف ناروا زده باشـد. 
 مهم تریـن توصیه ای که به دانشـجویان 

پزشکی می کنید، چیست؟  
اول  دارد.  مهـم  وظیفـه  چنـد  دانشـجو  یـک 
آینـده  در  کـه  بگیـرد  یـاد  یعنـی  یادگیـری، 
پزشـک خوبـی باشـد و اطمینـان داشـته باشـد 
کـه خـودش می توانـد خانـواده خـود را درمـان 
کنـد. دوم این کـه اعتمادبه نفسـش بـا رفتـن به 
بالیـن بیمـاران بـا رعایت اخـالق در پزشـکی و 
رعایـت احتـرام بیمـار، افزایـش پیـدا می کنـد. 
هـر بیمـاری یک کتاب اسـت که با بیمـار دیگر 
متفـاوت اسـت. در کنـار این هـا پژوهـش را باید 
حتما یاد بگیرد. کشـور ما اگر بناسـت که رشـد 
کند، باید پژوهش در آن رشـد کند. شما ببینید 
که تمام کشـورهای پیشـرفته دنیـا بودجه قابل 
توجهـی را صـرف پژوهش می کننـد. پژوهش به 
اسـتقالل علمی و اسـتقالل در تولید و بی نیازی 
مـا از خریـد وسـایل و امکانـات از کشـورهای 

.خارجـی کمـک می کنـد
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2
باید  دانشگاه  و  صنعت 
ادبیات  به  نقطه  یک  در 

مشرتک برسند
انرژی  و  پتروشیمی  سمینار 
و  سرآمدان  نخبگان،  حضور  با 
مستعدان  برتر این حوزه با همکاری 
بوشهر،  استان  نخبگان  بنیاد 
انجمن مهندسی شیمی ایران و 
دانشگاه خلیج  فارس در عسلویه 
برگزار شد. در این سمینار رضا 
آذین، رئیس بنیاد نخبگان استان 
با اشاره به سیاست های  بوشهر، 
ارزش   حصول  درباره  نظام  کلی 
انرژی  حوزه  در  بهینه  افزوده 
این  پیشتازی  و  پتروشیمی  و 
دانش بنیان  اقتصاد  در  بخش 
گفت: »رونق این بخش نیازمند 
هسته ها و تیم های نوآور نخبگان و 
هم چنین شرکت های دانش بنیانی 
است که بتوانند با تامین نیازهای 
فناورانه صنعت، در راستای اجرای 
سیاست های موجود و در مسیر 
گام  تعیین شده  اهداف  تحقق 

بردارند.«
امروزه  این که  بیان  با  آذین 
 450 حدود  کاتالیست ها،  بازار 
دارد،  مالی  گردش  دالر  میلیارد 
یکی  را  دانش بنیان  شرکت های 
تالقی  برای  محل ها  بهترین  از 
بیان  و  قلمداد  صنعت  و  دانش 
کرد: »صنعت و دانشگاه باید در 
مشترک  ادبیات  به  نقطه  یک 
برسند تا بتوانند نقش آفرینی مفید 
و بیشینه ای در پیشرفت کشور 

داشته باشند.«
آذین با اشاره به این که اقتصاد نفت 
نیازمند فناوری است، یادآور شد: 

»سهم نفت و گاز در اقتصاد ایران 
یافت و  به تدریج کاهش خواهد 
این صنعت برای ماندن در صحنه 
توسعه  نیازمند  کشور،  اقتصاد 
فناوری است که بخشی از آن، از 
محل شرکت های نفتی و بخشی 

دیگر از بیرون تامین می شود.«
و  پژوهش  مدیر  راشدی،  رضا 
پتروشیمی جم  فناوری شرکت 
نیز با اشاره به استقبال گسترده 
و  نخبگان  صنعت،  متخصصان 
دانشگاهیان از سمینار پتروشیمی 
و انرژی، گفت: »بیش از 350 نفر 
نخبگان کشور  و  متخصصان  از 
سمینار  این  در  حضور  برای 
نام نویسی کردند که با توجه به 
محدودیت ها، حدود ۲00 نفر از 
متخصصان رشته های مرتبط با 
صنعت پتروشیمی و انرژی برای 
حضور در سمینار دعوت شدند. 
از مجموع ۹۲ مقاله دریافت شده، 
5۱ مقاله به تایید هیئت  داوران 
رسید که بخشی از آن به  صورت 
ارائه شد و  حضوری در سمینار 
بخشی نیز به صورت پوستر حضور 

خواهند داشت.«
در پایان این سمینار، پژوهش گران 
و متخصصان مقاالت خود را ارائه 
کردند و با امتیازهای هیئت  داوران 

مقاالت برتر انتخاب شدند.

3
جدید  دوره  ثبت نام 
کارورزی  و  کارآموزی 
تخصصی ویژه مستعدان 

برتر
بنیاد ملی نخبگان دومین دوره 
تخصصی  کارورزی  و  کارآموزی 
ویژه مستعدین را برگزار می کند. 

1
خوزســتان میزبــان اردوی 
جهــادی - تخصصــی ملــی 

نی نخبگا
همکاری  با  نخبگان  ملی  بنیاد 
قرارگاه جهادی امام رضا)ع( اردوی 
عمرانی،  حوزه های  در  جهادی 
و  علمی  پزشکی،  فرهنگی، 
اشتغال زایی را در خوزستان برگزار 
سیاست های  براساس  می کند. 
امور   در  کشور  راهبردی  سند 
از  استفاده  بر  مبنی  نخبگان 
کشور  در  موجود  ظرفیت های 
تعیین شده  اهداف  به  نیل  برای 
هم چنین  و  نخبگانی  حوزه  در 
برای  بسترسازی  به ضرورت  بنا 
در  نخبگانی  اجتماع  اثرگذاری 
جامعه بومی، بنیاد ملی نخبگان 
امام  با همکاری قرارگاه جهادی 
رضا)ع( اردوی جهادی- تخصصی 
می کند.  برگزار  خوزستان  در  را 
این اردو با محوریت تخصص های 
عمرانی، فرهنگی، پزشکی، علمی 
و اشتغال زایی، ۱5 اسفندماه ۹5 
تا ۱5 فروردین ماه ۹6، با حضور 
نخبگان، سرآمدان و مستعدان  برتر 

سراسر کشور برگزار خواهد شد.
متقاضیان می توانند برای حضور 
تخصصی   - جهادی  اردوی  در 
jahadi. ملی خوزستان به آدرس

bmn.ir مراجعه کنند.
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این دوره به  منظور ارتقای شناخت 
اجتماع نخبگانی از نیازها و شرایط 
می شود.  برگزار  جامعه  واقعی 
جامعه هدف این دوره، دانشجویان 
سال دوم و سوم مقطع کارشناسی 
رشته های فنی و مهندسی است 
که مشمول جوایز تحصیلی بنیاد 
ملی نخبگان بوده و تاکنون دوره 
کارآموزی خود را نگذرانده اند، یا 
کارورزی  دوره  گذراندن  داوطلب 
اختیاری هستند. الزم به یادآوری 
دوره  در  شرکت  برای  است، 
کارورزی،  و  کارآموزی  جدید 
مستعدین دارای شرایط می بایست 
کارآموزی  سامانه  به  مراجعه  با 
karamoozi.bmn. آدرس  به 
شرکت های  و  کنند  ثبت نام   ir
مورد نظر خود را برای گذراندن 
دوره مذکور مشخص کنند. توجه 
باید  مربوط  شرکت های  شود 
دانش بنیان و متناسب با رشته و 
مستعدین  تخصصی  حوزه های 
شرکتی  نام  چنان چه  و  باشند 
موجود  سایت  در  شرایط  این  با 
نباشد، افراد می توانند آن شرکت 
را به کارشناس مسئول کارآموزی 
پیشنهاد دهند. پس از ثبت نام در 
سامانه و موافقت شرکت مربوط، 
یا  کارآموزی  دوره  مستعدین 
کارورزی خود را سپری می کنند 
و درنهایت با ارائه گواهی گذراندن 
تایید  و  شرکت  از  مربوط  دوره 
شرکت و اسناد مربوط از دانشگاه 
راتبه  مشمول  تحصیل،  محل 
میلیون   ۱0 مبلغ  به  کارآموزی 
ریال از سوی بنیاد ملی نخبگان 
خواهند شد. متقاضیان می توانند 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
با  کارشناس  مسئول کارآموزی با 

شماره تماس 63478۱۱۲ - 0۲۱ 
تماس حاصل کنند.

4
علمی  دوست   طرح 
شهرستان های استان تهران 

برگزار شد
دوره تکمیلی طرح دوست  علمی 
ویژه دانش آموزان ریاضی برگزیده 
سال ۹4 به  همت بنیاد نخبگان 
و  مشارکت  با  و  تهران   استان 
و  آموزش   اداره  کل  همکاری 
استان  شهرستان های  پرورش 
تهران در شهرستان مالرد برگزار 
در  علمی  دوست  طرح  شد. 
نیازهای  به  پاسخ گویی  راستای 
استعدادهای   صاحبان  طبیعی 
ابعاد علمی و معنوی و  برتر در 
ارضای روح جست و جوگر و ذهن 
خالق و نقاد آنان برگزار می شود. 
ارتقای سطح تفکر دانش آموزان 
ایده های  ارائه  به  آنان  ترغیب  و 
خالقانه، ایجاد بستر مناسب برای 
ارتقای سطح علمی - فرهنگی 
محیط های آموزشی دانش آموزان 
کم برخوردار  مناطق  در  خاصه 
نخبگان  با  آشنایی  هم چنین  و 
استعدادهای  برتر  صاحبان   و 
مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان، 
طرح  برگزاری  اهداف  مهم ترین 
دوست  علمی است. الزم به ذکر 
است، این طرح علمی -  آموزشی 
خاص برون مدرسه ای و ذیل سند 
راهبردی کشور در امور نخبگان به 
 منظور شناسایی استعدادهای  برتر 
دانش آموزی و ایجاد سازوکارهای 
تأثیرگذاری  برای  مناسب 
صاحبان این استعدادها بر ارتقای 
سایر  فرهنگی   - علمی  سطح 

محیط های  در  دانش آموزان 
آموزشی اجرا می شود.

5
برقراری  »مهارت  کارگاه 
ارتباط با مراکز علمی خارج 

از کشور« برگزار می شود
کارگاه »مهارت برقراری ارتباط با 
دانشگاه ها و آزمایشگاه های خارج 
از کشور و استفاده موثر از آن ها« 

در استان سمنان برگزار می شود.
سمنان  استان  نخبگان  بنیاد 
کارگاه »مهارت برقراری  ارتباط با 
دانشگاه ها و آزمایشگاه های خارج 
از کشور و استفاده موثر از آن ها« 
را با هدف توانمندسازی اعضای 
هیئت  علمی دانشگاه و مستعدان 
 برتر دوره تحصیالت  تکمیلی برای 
دانشگاه های  امکانات  از  استفاده 
می کند.  برگزار  کشور  از  خارج 
کارگاه  این  است،  ذکر  به  الزم 
سوم اسفندماه در محل دانشگاه 
سمنان برگزار می شود و متقاضیان 
می توانند از طریق تماس با بنیاد 
نخبگان استان سمنان برای حضور 

در این کارگاه ثبت نام کنند.

6
آماده  علمی  معاونت 
متخصصان  از  میزبانی 
مقیم  ایرانی  محققان  و 

آمریکاست
معاونت علمی و فناوری ریاست 
از  تاسف  ابراز  ضمن  جمهوری 
سیاست تبعیض آمیز دولت آمریکا 
برای  ایجاد محدودیت  بر  مبنی 
خاک  به  ایرانی  شهروندان  ورود 
این کشور، آمادگی خود را برای 
میزبانی از متخصصان و محققان 
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ایرانی مقیم آمریکا اعالم می کند 
با  »همکاری  طرح  قالب  در  و 
ایرانی  متخصصان و دانشمندان 
از  میزبانی  آماده  غیرمقیم« 
محققان و متخصصان ایرانی است.

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با 
همکاری 40 دانشگاه، پژوهشگاه 
و مرکز علمی و فناوری برجسته 
کشور با هدف بهره گیری از ذخایر 
علمی دانشمندان و متخصصان 
انتقال  و  آمریکا  مقیم  ایرانی 
دانش، تجربه و ایده های فناورانه 
برای  را  خود  آمادگی  کشور  به 
میزبانی از متخصصان و محققان 
ایرانی مقیم آمریکا اعالم می کند. 
بیشتر  برای آگاهی  عالقه مندان 
از جزئیات طرح مذکور می توانند 
به سامانه همکاری با متخصصان 
و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به 
international.  آدرس اینترنتی

bmn.ir مراجعه کنند.

7
جهادی  اردوی  برگزاری 
»بهداشت دهان و دندان« 

در خراسان  رضوی
اردوی جهادی سالمت و بهداشت 
بنیاد  به  همت  دندان  و  دهان 
در  رضوی  خراسان   نخبگان 

روستای زین الدین برگزار شد.
سند  سیاست های  براساس 
راهبردی کشور در امور نخبگان 
مبنی بر استفاده از ظرفیت های 
به  نیل  برای  کشور  در  موجود 
حوزه  در  تعیین شده  اهداف 
نخبگانی و هم چنین بنا به ضرورت 
بسترسازی برای اثرگذاری اجتماع 
نخبگانی در جامعه بومی، بنیاد 

نخبگان خراسان  رضوی برگزاری 
را  تخصصی  جهادی  اردوهای 
در  اصلی ،  اولویت  یک  به عنوان 
قرار  خود  فرهنگی  برنامه های 
داده است. سالمت دهان و دندان 
بخش مهمی از سالمت عمومی 
است که در کیفیت زندگی افراد 
نقش  کودکان  به ویژه  جامعه 
چشم گیری دارد و عدم  توجه به 
آن هزینه و مشکالت عدیده ای را 

در آینده به دنبال خواهد داشت.
در کشور، خاصه مناطق  محروم، 
به  دلیل عدم  دسترسی خدمات 
پوسیدگی  میزان  دندان پزشکی، 
دندان  و  دهان  بیماری های  و 
در  می رود.  باال  دانش آموزان  در 
همین راستا، بنیاد نخبگان استان 
برنامه   ادامه  در  رضوی  خراسان  
در  تخصصی  جهادی  اردوهای 
اردوی  استان،  محروم  مناطق 
بهداشت دهان  جهادی سالمت 
و دندان را با حضور استعدادهای  
برتر حوزه پزشکی و دندان پزشکی 
در روستای زین الدین برگزار کرد.

آموزش،  مراحل  اردو شامل  این 
معاینه، تعیین نیازهای درمانی و 
ارائه خدمات پیش گیری ازجمله 
استفاده از وارنیش فلوراید بود. در 
ابتدای این اردو، آموزش  عمومی 
برای  دندان  و  دهان  بهداشت 
همه دانش آموزان و والدین آنان 
در محل مسجد روستا برگزار و 
توضیحات کامل درخصوص نحوه 
صحیح مسواک  زدن و زمان های 
مناسب آن و هم چنین بهداشت 
دهان و دندان ارائه شد. در ادامه 
معاینه از دهان و دندان آنان انجام 
و توصیه های الزم گفته شد. به 
پیشنهاد استعدادهای  برتر مقرر 

شد اردوی جهادی بهداشت دهان 
صورت  به  روستا  این  دندان  و 
بار  ماه یک   و هر شش   دوره ای 
مجدد  بررسی  و  پایش  برای 
وضعیت بهداشت دهان و دندان 

دانش آموزان برگزار شود.

8
استان  نخبگان  زندگی 

فارس، رمان شد
خبر  اعالم  با  شریف  حبیب 
رونمایی از رمان های زندگی نامه 
نخبگان فارس، گفت: »با توجه به 
اهمیت تکریم نخبگان و الگوسازی 
از آنان برای صاحبان استعدادهای  
برتر از طریق ترویج رموز موفقیت 
آن ها و زمینه سازی برای هدایت 
گروه ها و فعالیت های نخبگانی از 
سوی آنان، بنیاد نخبگان استان 
کتاب  چاپ  و  نگارش  فارس، 
زندگی نامه اساتید برگزیده جایزه 
عالمه طباطبایی را در قالب رمان 
در دستور کار قرار داده است و 
از  اساتید  این  تکریم  مراسم  در 
رونمایی  تهیه شده  کتاب های 
می شود. بر اساس این برنامه، روز 
اسفندماه ۱3۹5  سه شنبه سوم 
در مراسم تکریم از جایگاه علمی 
اساتید  از  نفر  چهار  اخالقی  و 
برجسته و دانشمندان بین المللی 
شیمی، آقایان حبیب فیروزآبادی، 
ناصر ایرانپور، هاشم شرقی و خانم 
رمان  کتاب  از  صفوی  افسانه 
کشور  نخبگان  این  زندگی نامه 

رونمایی خواهد شد.
امید است با توزیع این کتاب ها 
در جامعه و مطالعه آن ها توسط 
نوجوانان و جوانان کشور، بتوان 
کشیدن  تصویر  به  بر  عالوه 
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هکتار رسیده است. به عبارت دیگر 
در بحث تخصیص  آب به اراضی 
کم نظیری  اقدامات  کشاورزی 
از سوی دیگر  انجام شده است. 
با توجه به مهار آب های مرزی و 
رایزنی های متعدد با وزارت نیرو، 
این عدد می تواند در صورت لزوم 
به 600 هزار هکتار نیز افزایش 

یابد.«
لزوم  به  اشاره  با  پایان  در  او 
حضور دانش آموختگان در عرصه 
کارآفرینی، گفت: »مستعد برتر 
و  توان  که  دانش آموخته ای  و 
مهارت کارآفرینی دارد و می تواند 
ایده  با  را  موجود  فرصت های 
اشتغال  به  خالقانه  و  نوآورانه 
به  نباید  کند،  تبدیل  ثروت  و 
داشته  چشم  دولتی  استخدام 

باشد.«

10
در  سوئد  و  ایران  روابط 
عرصه همکاری های علمی 

و فناورانه توسعه می یابد
همکاری  تفاهم نامه  امضای  با 
فناوری  پارک  میان  مشترک 
پردیس معاونت علمی و وزارت 
نوآوری و شرکت های سوئد، زمینه 
گسترش تعامالت و همکاری های 
و  نوآوری  زمینه  در  کشور  دو 
فناوری و شرکت های دانش بنیان 

دو طرف فراهم شد.
این تفاهم نامه ۲3 بهمن ماه، برای 
مدت پنج سال، در حضور رئیس 
 جمهور ایران و نخست وزیر سوئد 
و توسط معاون علمی و فناوری 
رئیس  جمهور و وزیر امور اروپایی 
و تجارت سوئد در تهران امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه همکاری، 

تشویق  و  تسهیل  بر  عالوه 
در  دوجانبه  همکاری های  به 
برگزاری  فناورانه،  حوزه های 
علمی  رویدادهای  و  همایش ها 
و فناورانه میان دو طرف، تبادل 
سیاست گذاری  زمینه  در  دانش 
کار  در دستور  نوآوری  در حوزه 
قرار می گیرد و نیز در زمینه اطالع 
ظرفیت های  پیرامون  ارتباط  و 
در  حضور  و  سرمایه گذاری 
پارک های علم و فناوری متناظر، 
اطالعات  تبادل  برای  همکاری 
استفاده  پژوهشی،  یافته های  و 
با  از ظرفیت علمی متخصصان 
سمپوزیوم  و  نشست،  برگزاری 
حضور متخصصان و مشاوران و 
دو  هر  از  مرتبط  شرکای  دیگر 
یادشده  نشست های  در  طرف 
که  دیگری  همکاری های  و 
تصمیم گیری  آن ها  مورد  در 
شود، در دستور کار قرار خواهد 
الزم  زمینه های  ایجاد  گرفت. 
برای همکاری میان شرکت های 
و  تحقیقاتی  موسسات  فناور، 
نشست ها  میزبانی  پژوهشی، 
با  تخصصی  کنفرانس های  و 
حضور فعاالن فناوری و نوآوری 
و شکل گیری نشست های تبادل 
فناوری توسط شبکه فن بازار ملی 
ایران با مجموعه متناظر خود در 
سوئد )RISE(، از دیگر محورهایی 
است که این تفاهم نامه همکاری 

مشترک بر آن ها تاکید دارد.
دو  میان  همکاری  هم چنین 
دولت، مسئوالن و دست اندرکاران 
تعامل  کنار  در  بومی  و  استانی 
برای  پژوهشی  موسسات  میان 
به  و  تجربیات  و  دانش  تبادل 
اشتراک گذاری نتایج و دستاوردها 

در  مفاخر  تالش های  و  زندگی 
مسیر پیشرفت و اعتالی کشور، 
برای جامعه  مناسبی  الگوسازی 

صورت گیرد.«

9
باید  دانش آموختگان 
فرصت ها را به اشتغال و 

ثروت تبدیل کنند
استاندار  هم اندیشی  نشست 
نخبگانی  اجتماع   با  کردستان 
استان برگزار شد. در این نشست 
استاندار  زاهدی،  عبدالمحمد 
کردستان، با اشاره به لزوم حضور 
فعال اجتماع نخبگانی کردستان 
منطقه ای،  پیشرفت  مسیر  در 
گفت: »تامین نیازهای علمی و 
ایده های نوآورانه و خالقانه برای 
توسعه پایدار استان تنها در توان 

اجتماع نخبگانی است.«
خوب  جایگاه  به  اشاره  با  او 
کردستان در حوزه نیروی  انسانی 
استان  »این  افزود:  متخصص، 
ظرفیت ها و استعدادهای انسانی 
مختلف  زمینه های  در  فراوانی 
آن  از  که  دارد  مهارتی  و  علمی 
و   IT حوزه  به  می توان  جمله 

مخابرات اشاره کرد.«
موجود  زیرساخت های  زاهدی 
مناسب  را  کشاورزی  در  استان 
توصیف کرد و با تاکید بر لزوم 
نخبگانی  اندیشه  و  ایده  تزریق 
به این بخش و حرکت به  سمت 
کشاورزی دانش بنیان، بیان کرد: 
دو  تنها  گذشته  دولت های  »در 
هزار و ۹000 هکتار از زمین های 
استان به صورت آبی کشت می شد 
که در سه سال اخیر این مقدار 
هزار  به ۱6  و  برابر شده  هشت 
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در این تفاهم نامه همکاری مورد 
تاکید قرار گرفته است.

11
استقبال چشم گیر از طرح 
سبد  تخصصی  »بازاریابی 

محصوالت دانش بنیان«
رئیس مرکز فن بازار ملي ایران از 
استقبال شرکت های دانش بنیان 
از طرح  »بازاریابی تخصصی سبد 
با  که  دانش بنیان«  محصوالت 
حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار می شود، 

خبر داد. 
مرکز  رئیس  قنبرپور،  اکبر 
فن بازار ملي ایران گفت: »یکی از 
ماموریت های اصلی مرکز فن بازار 
ملی ایران، کمک به توسعه بازار 
شرکت های دانش بنیان و فناوری 
با  که  است  کشور  سراسر  در 
اجرای برنامه ها و طرح های مختلف 
دنبال  سال  طول  در  حمایتی، 

می شود.«
اجرای طرح  به  به  عنوان  مثال  او 
لیزینگ محصوالت دانش بنیان از 
با همکاری صندوق  سال ۱3۹3 

نوآوری و شکوفایی اشاره کرد. 
قنبرپور بیان کرد: »در همین راستا 
این مرکز با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، طرحی 
تخصصی  »بازاریابی  عنوان  با  را 
و  دانش بنیان«  محصوالت  سبد 
با هدف »توسعه بازار محصوالت 
شرکت های دانش بنیان و فناور« 

در دستور کار خود قرار داد.«
این طرح که در  او، در  به گفته 
قالب  در  و  تخصصی  حوزه های 
اجرایی می شود،  پروژ ه های مجزا 
کارگزاران مرکز فن بازار ملی ایران 

و  ارزیابی  شناسایی،  به  نسبت 
انتخاب محصوالت دارای شرایط 
ایران  که در سامانه فن بازار ملی 
ثبت شده اند، اقدام می کنند و با 
ایجاد »سبد محصول« و با استفاده 
از ابزارهای متعدد همچون شرکت 
در نمایشگاه ها، برگزاری رویدادهای 
توزیع  حضوری،  ویزیت  تجاری، 
در  غیره  و  تخصصی  کتابچه 
افزایش  و  بازار  توسعه  جهت 
فروش این گونه محصوالت تالش 
فن بازار  مرکز  رئیس  می کنند. 
ملي ایران درباره طرح »بازاریابی 
محصوالت  سبد  تخصصی 
دانش بنیان« توضیح داد: »در گام 
نخست اجرای این طرح، کاالها و 
خدمات مورد استفاده در حوزه »راه 
و ساختمان« به عنوان جامعه هدف 
انتخاب شده است و در ادامه این 
مسیر، به تدریج در سایر حوزه های 
اجرایی  طرح  این  نیز  تخصصی 
می شود. برای تسهیل استفاده از 
این طرح، مرکز فن بازار  خدمات 
درصدی  تخفیف 85  ایران  ملی 
را برای تمامی شرکت های عضو 
سامانه فن بازار ملی در نظر گرفته 
است و سایرین نیز با عضویت در 
برخوردار  تخفیف  این  از  سامانه، 

خواهند شد.« 
قنبرپور با اشاره به این مسئله که 
طرح  این  خدمات  از  بهره مندی 
برای تمام شرکت های فناوری عضو 
سامانه فن بازار، اعم از دانش بنیان و 
است،  امکان پذیر  غیردانش بنیان 
گفت: »آن دسته از شرکت هایی 
عضویت  مذکور  سامانه  در  که 
ندارند، می توانند با عضویت رایگان 
و آسان در سامانه فن بازار ملی ایران 
ضمن معرفی محصوالت و خدمات 

خود، از مزایای این طرح و سایر 
طرح های مشابه بهره مند شوند. با 
توجه به گذشت دو ماه از اجرای 
این طرح، تاکنون 6۲ کاال )از گروه 
کاالیی بلوک سبک، آسفالت و بتن 
غیره(  و  آسانسور  تابلو  دکوراتیو، 
شرکت  و 60  رسیده  قرارداد  به 
با حدود ۱00 محصول در انتظار 

ارزیابی و تنظیم قرارداد هستند.«

12
دانشگاه  فناوری  برج 

صنعتی امیرکبیر افتتاح شد
دانشگاه  ابن سینا  فناوری  برج 
صنعتی امیرکبیر با حضور اسحاق 
رئیس  معاون اول  جهانگیری، 
معاون  ستاری،  سورنا  و   جمهور 
رئیس جمهور،  فناوری  و  علمی 
افتتاح شد.  ماه  بهمن   صبح ۲3 
در این مراسم معاون اول رئیس  
جمهور و معاون علمی و فناوری از 
بخش های مختلف این برج فناوری 

بازدید کردند.
حضور در مراکز تحقیقاتی فناوری 
دانشگاه مستقر در این برج، مراکز 
رشد، آزمایشگاه مرکزی و مراکز 
پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
بود.  بازدید  این  بخش های  از 
واحدهای  از  برخی  هم چنین 
پژوهشی دانشگاه فناوری خود را 
ارائه دادند. فناوری هایی همچون 
تشخیص  که  خوشامدگو  ربات 
انواع  به  کردن  صحبت  چهره، 
زبان ها و راهنمایی کردن انسان ها 
است.  ربات  این  ویژگی های  از 
خون ریزی  بندآورنده  محصوالت 
کیتوتک از دیگر دستاوردهای این 
بخش بود و نیز بومی سازی دانش 
 CCR واحدهای طراحی  و  فنی 
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در ایران یکی دیگر از بخش های 
مورد بازدید بود. دانشگاه صنعتی 
دهه  پنج  از  بیش  با  امیرکبیر 
فعالیت در توسعه علمی و فناوری 
به  اقدام  از سالیان دور  پیشرفت 
واحدهای  راه اندازی  و  تاسیس 
پژوهشی کرده است. این واحدهای 
پژوهشی با هدف گسترش فناوری 
به  علمی  تولیدات  رساندن  و 
محصول در زمینه های مورد نیاز 
تقاضامحور  پژوهش های  انجام  و 
در  جامعه،  مشکالت  رفع  در 
چهارچوب سیاست ها و برنامه های 
کشور تاسیس شده است. در حال 
حاضر با توجه به نیازهای کشور ۲4 
واحد پژوهشی در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با نظارت اداره کل مراکز 
تحقیقاتی و قطب های علمی در 
این  فناوری  و  پژوهشی  معاونت 

دانشگاه فعالیت می کنند.

13
برگزاری 40 کارگاه تخصصی 
پتنت  اخرتاع/ثبت  ثبت 

رسعت می گیرد
کانون  مدیر  ضیغمی،  مهدی 
درباره  علمی،  معاونت  پتنت 
گفت:  کانون  این  فعالیت های 
درصدی   ۹00 حمایت  »بحث 
از ثبت اختراع در یکی از ادارات 
معتبر بین المللی، یکی از خدمات 
کانون به شرکت های دانش بنیان 
اختراع  ثبت  که  آن جا  از  است. 
پروسه ای  بین المللی  صورت  به 
زمان بر و هزینه بر است، کانون در 
این زمینه خدماتی را برای ثبت 
بین المللی اختراع ارائه می دهد. در 
این راستا تقویت تیم های نگارش 
پتنت توسط کانون در حال انجام 

به  مربوط  فعالیت های  تا  است 
ثبت در داخل کشور انجام شود 
در  کشور  از  ارز  خروج  ضمن  و 
آینده، به کشورهای همسایه نیز 
در این زمینه خدمات ارائه دهیم. 
البته پیش از این تمام فرایند ثبت 
اختراع در خارج از کشور و توسط 
وکالی خارجی انجام می شد، اما 
در حال حاضر بیش از نیمی از 
انجام  فعالیت ها در داخل کشور 
و تا دو سال آینده این فعالیت ها 
به صورت کامل در داخل کشور 
ارائه می شود.  برای حمایت بهتر 
مالکیت  یا  تجاری سازی  دفاتر 
کشور  دانشگاه های  در  فکری 
توسط کانون راه اندازی شده است 
تا با برگزاری کارگاه های تخصصی 
اطالع رسانی  و  اختراع  ثبت 
فعالیت های کانون را اطالع رسانی 
کنند. تاکنون با همکاری وزارت 
 4۱ کشور  دانشگاه های  و  علوم 
ایجاد شده  دفتر مالکیت فکری 
کانون  همکاران  شبکه  به  و 
در  هم چنین  پیوسته اند.  پتنت 
سال جاری 40 کارگاه تخصصی 
بررسی و آشنایی ثبت اختراع در 
برگزار  رشد  مراکز  و  دانشگاه ها 

شده، یا در حال برگزاری است.«
مدیر کانون پتنت درباره آمار ثبت 
بین المللی پتنت گفت: »در آمار 
سال ۲0۱5 ثبت اختراع بین المللی 
ایران 48 اختراع منتشر شده بود 
که این رقم در سال ۲0۱6 به ۹4 
رسید که رشدی دوبرابری را شاهد 
این  از 30 درصد  بیش  هستیم. 
ثبت اختراع با حمایت کانون انجام 

شده است.«
از  این که کانون  بیان  با  ضیغمی 
به صورت جدی  اواخر سال ۹4 

از  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 
در  اختراع  ثبت  کار  زمان  همان 
کرد:  بیان  است،  پی گیری  حال 
»در کنار این مسئله کیفیت هم 
همواره مدنظر کانون پتنت بوده 
است. بر این اساس سال ۹4 تعداد 
کانون  به  ارسالی  درخواست های 
بود  ثبت  برای  درخواست   ۱60
که در سال ۹5 این رقم به 300 
درخواست رسید که بین ۲0 تا 30 
درصد این تعداد پذیرفته می شود. 
البته بررسی و داوری ها در کانون 
براساس  و  است  حرفه ای  کامال 

استاندارد جهانی انجام می شود.«

14
دانش بنیان  رشکت های 
پروانه »دانش مناد« دریافت 

می کنند
با امضای توافق نامه صدور گواهی 
انطباق و محصول برای محصوالت 
دانش بنیان توسط سورنا ستاری، 
رئیس   فناوری  و  علمی  معاون 
جمهور، و نیره پیروزبخت، رئیس 
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
شرکت های دانش بنیان از فرصت 
انطباق و گواهی  دریافت گواهی 
محصول و نیز پروانه کاربرد نشان 
عنوان  با  دانش بنیان  محصوالت 

»دانش نماد« بهره مند می شوند.
این توافق نامه عالوه بر تدوین و 
و  انطباق  گواهی  صدور  استقرار 
محصول و صدور پروانه دانش نماد، 
را برای  الزم  بستر  آن که  ضمن 
سری  استانداردهای  دریافت 
گواهی  صدور  در   ۱7000
فراهم  دانش بنیان  محصوالت 
تدوین  سیاست گذاری،  می کند، 
کلی  ضوابط  و  اساسی  اصول 
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را  محصوالت  این  استانداردهای 
در سطوح منطقه ای و بین المللی 
تحقق می بخشد که این موضوع 
مسیر را برای شناخته شدن بهتر 
شرکت های دانش بنیان و حضور 
بهتر در بازاهای تجاری بین المللی 
هموار خواهد کرد. با تحقق این 
سیاست گذاری،  با  توافق نامه، 
تهیه و تصویب نظام ملی صدور 
گواهی انطباق و بررسی ویژگی ها 
برای  کاربردی  استانداردهای  و 
شرکت های دانش بنیان بر اساس 
برای  ثبت شده  استانداردهای 
صدور  و  دانش بنیان  کاالهای 
محصوالت،  این  برای  گواهی 
شبکه  عضو  آزمایشگاه های 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری نیز پس از 
تایید صالحیت استاندارد ۱70۲5 
را دریافت می کنند و از خدمات 

این استاندارد بهره مند می شوند.
معاونت علمی و فناوری با مشارکت 
در تدوین نقشه راه صدور گواهی 
کیفیت بین المللی، زمینه پیوستن 
به  آزمایشگاهی  شبکه  اعضای 
همکار  آزمایشگاه های  شبکه 
و  از  می کند  فراهم  را  استاندارد 
گواهی نامه  صدور  نهاد  ایجاد 
محصوالت دانش بنیان در سازمان 
ملی استاندارد و نیز شرکت های 
گواهی  صدور  دریافت  متقاضی 
براساس  کرد.  خواهد  حمایت 
توافق نامه یادشده، با شکل گیری 
حضور  با  مشترک  کارگروهی 
تجاری سازی  و  نوآوری  معاون 
ارزیابی  فناوری معاونت و معاون 
کیفیت سازمان روند تحقق اهداف 
خواهد  پی گیری  تفاهم نامه  این 

شد.

15
زمینه همکاری های علمی - 
پژوهشی بین ایران و قربس 

فراهم شد 
مارینا کلیانتوس، رئیس دپارتمان 
ژنتیک مولکولی و کارستن لدرر، 
»موسسه  از  ارشد  پژوهش گر 
با  قبرس«،  ژنتیک  و  نورولوژی 
همکاری های  گسترش  هدف 
علمی و پژوهشی از پژوهشگاه ملی 
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
و برخی از مراکز تحقیقاتی تهران 
بازدید کردند. به دنبال این بازدید 
و آشنایی با ظرفیت های علمی و 
قبرسی  گروه  کشور،  زیرساختی 
پژوهشی  همکاری های  برای 
کشور  دو  بین  گسترده تر  هرچه 
امیرعلی  کردند.  آمادگی  اعالم 
توسعه  ستاد  دبیر  حمیدیه، 
سلول های  فناوری های  و  علوم 
بنیادی معاونت علمی، با اشاره به 
پیشرفت های ایران در زمینه علم 
و  بنیادی  سلول های  فناوری  و 
پزشکی بازساختی، گفت: »ایران 
در  مشترک  همکاری های  برای 
تبادل  و  تحقیقاتی  زمینه های 
را  الزم  آمادگی های  دانشجو 
دارد. موسسه ژنتیک و نورولوژی 
اساتید  حضور  به خاطر  قبرس 
با  گسترده  ارتباطات  و  مطرح 
مراکز تحقیقاتی اروپا قادر است با 
در اختیار گذاشتن امکانات موجود 
در این موسسه و تبادل نیروهای 
و  علمی  روابط  بهبود  به  مجرب 

تحقیقاتی فی مابین کمک کند.«
توضیح  ضمن  لدرر  ادامه  در 
مختصری در زمینه پروژه ای که 
گفت:  است،  آن  انجام  حال  در 

»پروژه های جاری در دانشگاه های 
قبرس هم سو با دغدغه های علمی 
قادر  لذا  دنیاست،  پژوهش گران 
همایش ها  برگزاری  با  هستیم 
تجارب  تخصصی،  کارگاه های  و 
و  دانشجویان  اساتید،  با  را  خود 
اشتراک  به  ایرانی  عالقه مندان 

بگذاریم.«
در پایان، حمیدیه بر حمایت های 
ستاد توسعه علوم و فناوری های 
جهت  بنیادی  سلول های 
بین  مشترک  همکاری های 
گفت:  و  کرد  تاکید  کشور،  دو 
»امیدواریم در آینده نزدیک با عقد 
تفاهم نامه همکاری در زمینه های 
و  ایران  بین  علمی  و  پژوهشی 
روزافزون  پیشرفت  قبرس شاهد 

علم و فناوری در کشور باشیم.«

16
برجسته  »صفات  نشست 
قرآن  در  الهی  انسان های 

کریم« در تهران برگزار شد
برجسته  »صفات  نشست 
انسان های الهی در قرآن کریم« به 
 همت بنیاد نخبگان استان تهران و 
با حضور سرآمدان و مستعدان  برتر 

استان برگزار شد.
در این نشست محمدعلی انصاری، 
و  حوزه  مدرس  و  قرآن  مفسر 
دانشگاه، با اشاره به مرزهای فلسفه 
فلسفه،  این  »در  گفت:  اسالمی، 
سه  به  پاسخ گویی  برای  مباحث 
»چرایی«  »چیستی«،  پرسش 
می شود،  مطرح  »چگونگی«  و 
درحالی که اهل ادب در پی پاسخ به 
»از کجا آمدن« و »بهر چه آمدن« 
هستند. خداوند سبحان در قرآن با 
تبیین نقش انسان در کارگاه هستی، 
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به این پرسش ها پاسخ متقنی داده 
است و اگر فرد بتواند جایگاه و نقش 
قطعا  بیابد،  را  آفرینش  در  خود 
انسانی برجسته خواهد بود. انسان 
باید به دنبال چرایی خلقت خود در 
آفرینش گام بردارد که دست یابی به 
علم بهترین راه آن است. همان گونه 
که خداوند در سوره الرحمن بعد از 
نامیدن خود با صفت »رحمانیت« 
آیه »علم القرآن« را به کار می برد. 
خداوند سبحان در آیات ابتدایی که 
بر پیامبر اعظم)ص(  نازل کرد نیز 
بر اهمیت علم و تعلیم و تعلم تاکید 

کرده است.«
این مفسر برجسته قرآن کریم با 
بیان این که در منطق قرآن کریم 
در  انسان  وجود  چرایی  و  علت 
آفرینش »حب« است، بیان کرد: 
»برخورداری از مهرورزی و رحمت 
از دیگر علل آفرینش انسان است و 
همین ویژگی نرم خویی و رحمت 
پیامبراعظم)ص( نیز از رحمانیت 
خداوند نشئت می گیرد. عالوه بر 
علم و محبت، تعقل و تفکر، دیگر 
علل آفرینش انسان هستند. قرآن 
معتقد است انسان با تفکر و تعقل 
به جایگاه مطلوب خود رسیده و 
»عبد« می شود. عبد یعنی رها و 
آزاد، گذشته از خود و فناشده در 
ذات اقدس اهلل. پس انسان خلق 
برسد  به مرحله عبودیت  تا  شد 
و مظهر خداوند در زمین و نایب 
صفات خداوند یعنی علم و عشق و 

رحمت باشد.«
قرآن  مفسر  انصاری،  محمدعلی 
کریم و شارح نهج البالغه، نویسنده 
و  حوزه  مدرس  پژوهش گر،  و 
دانشگاه و صاحب تفسیر مشکاه، 
در  ۱343شمسی  سال  متولد 

مشهد و فرزند حاج شیخ محمود 
انصاری از خطبای برجسته کشور 

در دیار خراسان است.

17
برای  رویدادی  برگزاری 
فرصت های  احصای 

رسمایه گذاری فناورانه 
مرکز فن بازار ملی ایران به نمایندگی 
از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در نظر دارد طرح های 
در  سرمایه گذاری  قابلیت   دارای 
حوزه نوآوری و فناوری در کشور 
را شناسایی و در این بستر معرفی 
مجموعه  این  هم چنین  کند. 
برنامه هایی را برای جذب سرمایه 
و تجاری سازی  آن ها در نظر گرفته 
»سرمایه پذیری  رویداد  در  است. 
هوشمند« که توسط مرکز فن بازار 
معاونت  حمایت  با  و  ایران  ملی 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن 
آشنایی با این برنامه با روند توسعه 
کسب  وکار از طریق برگزاری پنل 
سرمایه گذاری با حضور دو نمونه 
موفق از طرح هایی که توانسته اند 
باشند،  داشته  سرمایه  جذب 
این  در  هم چنین  شدند.  آشنا 
رویداد کارگاه ها و سخنرانی هایی 
ایده  توسعه  فرایند  درخصوص 
مناسب  ارائه  و هم چنین طریقه 
به سرمایه گذار برگزار شد. هدف 
طرح های  شناسایی  رویداد  این 
فناورانه  و  نوآورانه  سرمایه گذاری 
اطالعاتی  بانک  ایجاد  و  کشور 
و  طبقه بندی شده  یکپارچه، 
مناسب  بستری  ایجاد  نظام مند، 
میان  ارتباط  توسعه  برای 
صنعت گران  و  سرمایه گذاران 

طرح های  صاحبان  با  کشور 
)بازاریابی(  ارائه  سرمایه گذاری، 
به سرمایه گذاران،  برتر  طرح های 
صنعت گران و دیگر فعاالن عرصه 
سرمایه گذاری بود. از اقداماتی که 
در این رویداد برای طرح ها انجام 
و  طرح ها  ارزیابی  می توان  شد، 
شرایط  دارای  طرح های  انتخاب 
سرمایه گذاری، ایجاد بانک اطالعات 
طرح های قابل سرمایه گذاری حوزه 
فناوری با قابلیت دسترسی عمومی 
تهیه  به  کمک  و  وب  طریق  از 
به  ارائه  قابل  امکان سنجی  طرح 
سرمایه گذاران برای طرح هایی را 

که دارای شرایط باشند، نام برد.
اقدامات متناظر یابی  دیگر  از 
اطالعات   )Match Making(
طرح ها با حوزه عالیق سرمایه گذاران 
و صنعت گران، ارائه خالصه طرح ها 
توجه  با  بالقوه  سرمایه گذاران  به 
ایجاد  انجام شده،  تناظریابی  به 
جلسات  برگزاری  بسترهای 
و  سرمایه گذاران  بین  چندجانبه 
سرمایه پذیران، ارائه خدمات مشاوره 
و حقوقی به طرفین به منظور انعقاد 
قرارداد و انجام سرمایه گذاری بود. 
سرمایه پذیر  و  پانل سرمایه گذار 
پروتوتایپ،   ،BP اهمیت   و 
از  مثال  دو  مناسب  ارائه  و  تیم 
با  انجام شده  سرمایه گذاری های 
حضور سرمایه گذار و سرمایه پذیر 
و نیز کارگاه آموزشی با این موضوع 
که برای مذاکره با سرمایه گذار به 
چه چیزهایی باید مجهز بود، برگزار 

.شد
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مصطفی منصوری آرانی 
تحصیالتش را در رشته 
مهندسی برق در دانشگاه 
کاشان شروع کرد، اما سال 
سوم انصراف و تحصیالتش را 
در رشته حسابداری ادامه داد. 
مقطع کارشناسی ارشد را در 
رشته مکاترونیک تحصیل کرد 
که دکترای این رشته در حال 
حاضر در ایران وجود ندارد. او 
که از همان سال های دانشجویی 
وارد بازار کار شده است، با 
موانع و سختی های این حوزه 
کامال آشناست. منصوری وجود 
برخی قوانین دست وپاگیر را 
ازجمله عوامل زمین خوردن 
تولیدکنندگان می داند. او در 
جلسه دیدار  نخبگان جوان 
فردا با مقام معظم رهبری  به 
این موانع اشاره کرده است. 
منصوری معتقد است برخی از 
این مشکالت ورای توان دولت 
است و نیاز به همراهی و هم دلی 
دولت، مجلس و شورای نگهبان 
دارد و در این مواقع دستور مقام 
معظم رهبری راه گشا خواهد بود.

 از چه زمانی وارد بازار کار شدید؟
از همان دوران دانشـجویی وارد بازار کار شـدم 
کـه این اتفـاق به سـال 84 برمی گـردد. کاری 
کـه در آن سـال ها انجام مـی دادم، تولید فرش 
ماشـینی بود و بعدها هم به حوزه سـاختمان و 
تولیـد مصالح وارد شـدم. مدتی هـم صادرات و 
واردات لوازم آرایشـی انجـام می دادم. زمانی در 
دفتر نماینده شـهر کاشـان در مجلس شـورای 
اسـالمی، بـرای پارلمـان محلـی کار می کـردم. 
ایـن یـک طـرح آزمایشـی بـود کـه قـرار بـود 
در کاشـان بـه صـورت پایلـوت انجـام شـود و 
بعـد قانونـی در کل سـطح کشـور باشـد، امـا 
متاسـفانه بـه دالیلـی این طـرح نیـز نیمه تمام 
مانـد. پـس از آن بـه بـازار برگشـتم و طـرح 
خاصـی را در تزیینـات سـقف و سـاختمان ها 
شـروع کـردم. هم چنیـن در زمینـه صـادرات 
فـرش و عرقیـات و گالب فعـال بـودم. به طـور 
کلـی هـر فعالیتی کـه در منطقه کاشـان قابل 

انجام اسـت، انجـام داده ام.
ــام  ــا مق ــدار ب ــه در دی ــی ک  طرح
ــت  ــاره آن صحب ــری درب ــم رهب معظ

ــود؟ ــه ب ــد، چ کردی
در مجمـوع چندیـن طرح تحقیقاتی داشـته ام. 
یکـی از ایـن طرح ها بهینه سـازی دسـتگاه های 
تولیـد فرش ماشـینی اسـت کـه قابلیـت تولید 
کشـور  در  بـاال  کیفیـت  بـا  دسـتگاه ها  ایـن 
وجـود دارد، امـا نمونه هـای خارجـی آن کـه 
بعضـا کیفیـت الزم را هم ندارند، از کشـورهای 
ایـن  وارد می شـود.  فـراوان  بـا هزینـه   دیگـر 
صنایـع  روی  دسـتگاه ها  بهینه سـازی  مسـئله 
وابسـته همچـون نسـاجی نیـز اثرگـذار اسـت. 
تحقیقاتـی  کار  نیـز  سـاختمان  بحـث  در 
داشـته ام، امـا مهم تریـن طرحـم بـه پیشـینه 
ایـن  در  مـن  برمی گـردد.  تجـاری ام  فعالیـت 
طـرح پکیج هایـی از تولیـد تـا بـازار در نظـر 
گرفتـه ام کـه درواقـع فراینـد اطالعاتـی اسـت 
کـه چندیـن گـپ را در این مسـیر پـر می کند 
و اتفاقـا موضـوع صحبتـم نیـز براسـاس همین 

طـرح تحقیقاتـی بـود.
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توضیـح  طـرح  ایـن  دربـاره  بیشـتر   
؟ هیـد می د

مـا از مرحلـه تولید تا بازار چند مشـکل داریم. 
توانایـی  از  نمی توانـد  صنعـت  این کـه  یکـی 
بهـره وری  و  تـوان  افزایـش  بـرای  دانشـگاه 
خـود کمـک بگیـرد، از طرفـی هم دانشـگاه از 
نیـاز صنعـت در بخـش تولیـد بی اطالع اسـت. 
دومیـن مشـکل مـا در بخـش تولید این اسـت 
کـه مـا براسـاس ذائقـه و سـلیقه خـود تولیـد 
می کنیـم و ممکن اسـت این با ذائقه و سـلیقه 
کشـورهای خارجـی هم خونی نداشـته باشـد و 
همیـن امـر باعـث می شـود نتوانیـم در زمینـه 
صـادرات موفـق عمـل کنیم. در نتیجـه این دو 
عامـل، تولیدکننـده هـم به لحـاظ تکنولوژی و 
هـم از نظـر مالـی ضعیـف می شـود و کم کم از 
دور رقابـت خـارج می شـود. مـا در ایـن پکیـج 
قالبـی را مشـخص کردیـم کـه بـا برنامه ریزی، 
نیـاز  ویـژه ای  زیرسـاخت های  آن کـه  بـدون 
باشـد، هـم در بخـش خصوصـی و هـم دولتی، 
 ۲5 بـرای  درواقـع  شـود.  حـل  مشـکل  ایـن 
کشـور دنیا کـه می خواهیـم به آن هـا صادرات 
انجـام دهیم، زیرسـاخت های الزم فراهم اسـت 
و فقـط مـا باید روی این مسـئله کـه چه مدل 
اطالعاتـی به چـه نحوی به دسـت تولیدکننده 
برسـد، برنامـه بریزیـم. مثـال در مـورد همیـن 
مسـئله  مهم تریـن  دانش بنیـان،  شـرکت های 
ایـن اسـت کـه آن هـا بداننـد در چه حـوزه ای 
فعالیـت کننـد کـه خاطرجمع باشـند محصول 
از طرفـی  دارد.  بـازار خریـدار  در  نهایی شـان 
آشـنا  صنعـت  نیازهـای  بـا  بایـد  دانشـگاه ها 
شـوند و بداننـد روی چه پروژه هایـی کار کنند 
کـه نتیجـه آن بـه کار صنعـت بیایـد. درواقـع 
سـیری که مـا در طرحمان پیش بینـی کردیم، 
باعـث می شـد کـه اطالعات درسـت به دسـت 

کسـی برسـد که بـه آن نیـاز دارد.
صحبتـی کـه در جلسـه مقـام معظـم رهبـری 
کـه  بـود  دولـت  ورای  مسـائلی  داشـتیم، 
دسـتور مسـتقیم ایشـان را می طلبیـد، چـون 
سـازوکاری نیـاز داشـت کـه مجلـس، دولت و 

شـورای نگهبـان بـا هـم هماهنـگ شـوند. 
 چه مسائلی؟

و  تولیـد  حـوزه  در  کـه  بـود  ایـن  مسـئله 
دارد  وجـود  دسـت وپاگیری  قوانیـن  صنعـت، 
از  و  می گیـرد  را  تولیدکننـده  جلـوی  کـه 
انرژی شـان می کاهـد. یکـی از آن هـا، قوانیـن 
مالیاتـی  قوانیـن  از  بخشـی  اسـت.  مالیاتـی 
مـا برگرفتـه از قوانیـن کشـورهای اروپایـی و 
آمریکاسـت و بخشـی را هـم خودمـان تدویـن 
کرده ایـم. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کـه یـک سـازوکار را نمی شـود نصفـه و نیمـه 
انجـام داد. در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی 
قوانینشـان  کـه  دارد  وجـود  زیرسـاخت هایی 
بـر پایـه همـان زیرساخت هاسـت، درحالی کـه 
بـدون  گرفته ایـم،  آن هـا  از  را  قوانیـن  مـا 
این کـه زیرسـاخت مشـابه را در کشـور داشـته 
باشـیم. همیـن باعـث می شـود کـه فشـار بـر 
مصرف کننـده و تولیدکننـده وارد شـود. مثـل 
کـه  کشـورهایی  افـزوده.  ارزش  بـر  مالیـات 
حتـی  می گیرنـد،  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 
برای کسـانی که در کشورشـان شـغلی ندارند، 
حقـوق ماهانـه ۲500 دالر در نظـر گرفته انـد، 
ولـی در کشـور مـا ایـن حالـت وجـود نـدارد. 
در کشـور مـا اگر کسـی شـغل نداشـته باشـد، 
مـا بـا مالیـات بـر ارزش افـزوده، بـار اضافـی 
۱0 درصـدی روی شـانه اش می گذاریـم. ایـن 

شـرایط منطقـی نیسـت.
قوانینـی از ایـن دسـت بسـیار اسـت کـه گاه 
را  باطلـی  سـیکل  دولـت  می شـود  باعـث 
طـی کنـد. در حـال حاضـر مـا در مرحلـه ای 
هسـتیم کـه قوانیـن را بهینه سـازی می کنیـم، 
بنابرایـن به دسـتور مقـام معظم رهبـری برای 
ایـن مـوارد نیـاز داشـتیم تـا قوانیـن صـورت 

بگیرنـد.  بـه خـود  منطقی تـری 
سال هاسـت  کـه  کسـی  به عنـوان   
در بـازار کار فعالیـت می کنـد، بـه جـز 
اشـاره  کـه  دسـت وپاگیری  قوانیـن 
کردیـد، چـه مشـکالتی را در ایـن حوزه 

؟ می بینیـد
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مشـکالت بخـش تولیـد و صـادرات بـه یـک 
طـرف  یـک  از  برمی گـردد.  سـاده  سـازوکار 
را  تولیـد  کـه  اسـت  افـرادی  سـرمایه دسـت 
نمی شناسـند، از طرفـی کار صـادرات را هـم 
درواقـع  نمی دهنـد.  متخصـص  افـراد  دسـت 
نمی تواننـد افـراد متخصـص را به راحتـی پیـدا 
کننـد. چـون متاسـفانه کسـی که در دانشـگاه 
بـا  نمی دانـد  خوانـده،  بازرگانـی  مدیریـت 
صنعـت باید چطـور برخورد کنـد. آموزش های 
آکادمیـک ما بـه هیچ عنـوان با محیـط واقعی 
سـازگار نیسـتند. فارغ التحصیالن مـا تئوری ها 
عملـی  مرحلـه  در  ولـی  می داننـد،  خـوب  را 
بی سـواد هسـتند و بـه درد بـازار نمی خورنـد. 
این هـا بایـد حداقل پنج سـال هم در بـازار کار 

کننـد تـا لیسـانس بـازار بگیرند. 
مشـکل بـزرگ دیگـر هـم ایـن اسـت کـه مـا 
بـدون هیـچ دلیـل موجهـی در حـال تولیـد 
به خصـوص  دانشـجویان  هسـتیم.  مـدرک 
پسـرها بـرای فـرار از خدمـت سـربازی و بـه 
ایـن امیـد کـه تـا زمـان فارغ التحصیلی شـان 
زمـان  شـود،  ایجـاد  تـازه ای  قانـون  باالخـره 
دانشجویی شـان را طوالنـی می کننـد و بـدون 

آن کـه هدفـی داشـته باشـند، ادامـه تحصیـل 
بـرای  می شـود  باعـث  ایـن  خـب  می دهنـد. 
درحالی کـه  شـود،  هنگفتـی  هزینـه  فـرد  آن 
هیـچ ارزشـی بـرای بـازار کار نـدارد. از طرفـی 
سـطح توقـع آن فـرد تحصیل کـرده بـاال رفتـه 
شـغل  برایـش  به سـادگی  نمی تـوان  دیگـر  و 
ایجـاد کـرد. دوباره هزینـه اضافی برای کشـور 
ایجـاد می شـود کـه شـغل های خـاص مرتبـط 
بـا مدرک ایـن افراد فراهـم کنـد. آن هم برای 
افـرادی کـه نه تنهـا انگیـزه و اطالعـات بـرای 
ورود بـه بـازار کار ندارنـد، بلکه اندازه شـان هم 
نسـبت بـه نیاز کشـور بـزرگ اسـت. در همین 
کاشـان مـا کسـری نیـروی کارگـری داریـم و 
از  امـا  هسـتیم،  مهاجرپذیـر  جهـت  ایـن  از 
آن طـرف افـراد تحصیل کرده زیـادی داریم که 
کاری برایشـان نیسـت. طـوری که یـک کارگر 
اگـر صبـح از کارگاهـی بیـرون بزنـد، بعـد از 
ظهـر می توانـد جـای دیگـری اسـتخدام شـود 
و بعضـی از کارگرهـا حتـی دو، سـه شـیفت 
افـراد  دربـاره  متاسـفانه  ولـی  می کننـد.  کار 
تحصیل کـرده چنیـن وضعیتـی وجود نـدارد و 
.بـا بحـران کار بـرای آن هـا مواجه هسـتیم
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 نعمیه جاویدی 

زبان فضای مجازی الکن است

�ب ادبیات عرب �ب مویس اسوار، نویسنده و م�ت

ا نیست که معتقد است زمان م�ی
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نام موسی اسوار برای 
آن هایی که عالقه ای به 
ادبیات عرب در حوزه 
نظم و نثر دارند، بدون 
شک آشناست. نویسنده  
و مترجمی که تاکنون 
آثار گوناگونی مانند کتاب 
»ادبیات و تاریخ نگاری 
آن«، »تاریخ نقد ادبی«، 
»آخر شب« از آثار محمود 
درویش، »ادبیات مقاومت 
در فلسطین« از غسان 
کنفانی و داستان »تا 
هر وقت که برگردیم« 
از همین شاعر به هنر او 
ترجمه شده است. »از 
سرود باران تا مزامیر 
گل سرخ« مجموعه ای 
از پیش گامان شعر امروز 
عرب و کتاب »تا سبز 
شوم از عشق« از مجموعه 
اشعار نزار قبانی از دیگر 
کوشش های او در ترجمه 
است. اسوار به ویرایش 
زبان رسانه ها اعتقاد 
دارد. درباره چیستی و 
چرایی زبان بر این تاکید 
دارد که زبان وسیله و 
امکانی برای انتقال پیام 
و ارتباط است. به عقیده 
او آسیب های زبان یعنی 
آسیب به فرایند انتقال 
پیام. گفت وگوی سرآمد 
با اسوار از همین روست؛ 
بررسی ظرفیت های زبان 
فارسی و نگاهی بر آن چه 
بر این زبان رفته است.

 برخی بر این باورند ظرفیت زبان فارسی در گذشته بیش 
از امروز بود. توانایی های این زبان به سبب ورود واژگان بیگانه 
رو به کاهش است. شما زبان فارسی را چگونه می بینید؛ زبانی 
تولیدکننده واژه ها یا مصرف کننده واژگان بیگانه. اصال این تبادل 

واژه ها بین دو زبان، ضعف به شمار می رود؟
من این موضوع را به این شکل قبول ندارم. این که ظرفیت زبان فارسی 
ممکن است نسبت به گذشته تغییر کرده باشد، درست و طبیعی است. 
بااین حال ظرفیت زبان فارسی هم چنان زیاد و قابل توجه است. این زبان 
از نظر امکانات زبانی مانند میانوندها، پسوندها، پیشوندها، ترکیب واژه ها و 
ساخت اصطالحات زبانی، زبانی برخوردار است و قدرت واژه سازی دارد. البته 
این زبان می تواند توسعه و غنای بیشتری هم داشته باشد. یکی از اصول 
متعارف برای توسعه زبان، بهره مندی از عناصری است که زبان شناسان 
به آن »عناصر قرضی« می گویند. حضور این عناصر در هر زبان نشانه 
پویایی آن زبان است. به تعبیری دقیق تر از نظر علم زبان شناسی، زبانی که 
عناصر قرضی نداشته باشد، محکوم به مرگ است. زبان فارسی از زبان های 
مختلف، واژه های مختلفی وام گرفته است. آن را در خود هضم و جزم و 
مناسب برای کاربرد کاربران خود کرده است. از این رو فارسی زبانی زنده و 
پویاست و میرا نیست. حدود 60 درصد واژه های ما را عناصر عربی تشکیل 
داده اند. زبان فارسی به عنوان زبانی توانا، این واژه ها را گرفته و جذب و هضم 
کرده است. واژه های عربی در زبان ما به مرور معانی تازه ای به غیر از معنا 
و کاربرد خود در زبان اصلی، عربی، یافته اند. اگر همین واژه های تغییر و 
تاثیریافته را در همان زبان عربی برای مفهوم مورد نظر آن واژه در زبان مبدا 
به کار ببریم، ممکن است عرب زبان ها متوجه مفهوم آن نشوند. حتی گاه 
امال، تلفظ معنا و کاربرد این واژه ها هم تغییر کرده است. مثالی می زنم. 
در زبان و ادب ما، در شعر و نثر واژه ساقی معموال معنایی عرفانی دارد. 
مثال در شعر حافظ. همین واژه اما در عربی از سقایت به معنای آب رسانی 
داللت دارد. از این رو اگر امروز بخواهیم تمام عناصر عربی را از زبان فارسی 
برای مثال اشعار حافظ، سعدی و... جدا و حذف کنیم، چیزی از آن باقی 

نمی ماند و پیامی منتقل نمی شود.
 پس شما هم جزو کارشناسانی هستید که مخالف حذف 
واژه های بیگانه از زبان فارسی هستید و آن را آسیب زبان 

نمی دانید؟
بله. این از توانایی های زبان ماست که توانسته کلمه های عربی را بگیرد. 
ظاهر، تلفظ، امال و معنای آن را تغییر دهد و گویی واژه ای نو بسازد با 
معانی تازه. این از ظرفیت های زبان فارسی است که می تواند واژه های 
بیگانه را بپذیرد، مناسب نیاز و کاربرد خود تغییر دهد. در ساختار دایره 
واژگان فارسی آن را خوش بنشاند و به کار ببرد. این ها از امکانات زبان 
فارسی به عنوان زبانی که داد و ستد واژه با دیگر زبان ها دارد، به شمار 

می رود. چرا باید این امکان را حذف کرد و نادیده گرفت؟!
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 این داد و ستدگری زبانی و پذیرش آن به عنوان 
یکی از ویژگی های زبان و امکانات، در همه زبان ها 

هست یا بیشتر در زبان  فارسی است؟
این یک ویژگی متعارف از نظر علم زبان شناسی برای 
همه زبان هاست. برای مثال زبان فرانسه بسیاری از 
واژه های مورد نیاز در زمینه رایانه، فضای مجازی و... را 
از زبان انگلیسی وام گرفته است و کاربران از آن استفاده 
می کنند و اصال عیب ندارد و نقص هم به شمار نمی رود. 
بعضی  حوزه  در  واژه هایی  روسی  زبان  دیگر،  مثالی 
فناوری ها را از زبان انگلیسی گرفته و جزم کرده است. 
حتی بسیاری از واژه ها از زبان فارسی وارد زبان عربی 
شده. البته نادیده نباید گرفت که ورود واژگان عرب به 
زبان فارسی بیشتر بوده است. صرف نظر از این مقایسه 
حتی می توان ردپای واژه های فارسی را در زبان عربی 
دید. واژه هایی که کاربرد آن ها در قرآن مجید هم از نظر 
علم زبان شناسی و بررسی بُن واژه ها ثابت شده است. 
این بحث خود مجال مفصل و فرصتی بیشتر می خواهد. 
به طور کلی پذیرش واژه ها از زبانی به عنوان مبدا به زبان 
دیگر به عنوان مقصد هم چنین تغییر واژه ها مناسِب زبان 
مقصد، ترکیب و واژه سازی آن ها خود به تنوع واژه ها 

کمک می کند.
 به واژه سازی اشاره کردید. به هر ترتیب حفظ و 
صیانت از کیان زبان و کمتر به کار بردن واژه های 
بیگانه باید دغدغه ما فارسی زبان ها باشد. شاید 
یکی از نمونه هایی که می توان برای صحبت شما به 
آن اشاره کرد، این است که همین که برای واژه های 
بیگانه برابر و معادل در نظر گرفته می شود، مصداق 

واژه سازی است.
زبان فارسی خوشبختانه میدان و  واژه  سازی در  بله. 
امکان خوبی دارد. متولی این امر، فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. در فرهنگستان های قبلی حدود 45 
هزار واژه برای شاخه های مختلف علمی وضع شد. برای 
مثال واژه بسامد برای فرکانس یا رایانه به جای کامپیوتر، 
شهرداری به جای بلدیه و... پیشنهاد و استفاده شد. امکان 

واژه سازی در زبان فارسی بسیار گسترده است.
 چگونه می توانیم بیش از آن که واردکننده واژه 

باشیم، صادرکننده آن به زبان دیگر باشیم؟
امکان صادر یا وارد کردن واژه ها، به طور کلی داد و ستد 
زبان ها، ارادی نیست. واژه ها در طول تاریخ داد و ستد 

می شوند؛ از فارسی به ترکی، از ترکی به عربی و... برای 
مثال در ایران قدیم به بیمار »خسته « می گفتند. این واژه 
از فارسی به زبان ترکی استانبولی وارد شد و پس از آن به 
مصر. به همین دلیل می بینیم که در مصر به بیمارستان 
»خسته خانه« می گفتند. این اتفاقی نیست که با اراده و 
نظارت من و شما یا دولت ها به صورت ارادی انجام شود. 
خود زبان ها به صورت طبیعی چنین داد و ستدی با 

یکدیگر دارند.
 یعنی باید از راه تعامل ها و تبادل های فرهنگی 

دو زبان  وارد شد؟
زبان وقتی گسترش پیدا می کند که ارتباط سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و... زبان ها با هم بیشتر باشد. برای 
مثال این ارتباط و تبادل ها در مناطق هم جوار جغرافیایی 
یا کشورهایی که ارتباط مستمر و خوب با هم دارند، 

برقرار می شود.
 مدتی زبان فارسی در جهان به زبان علم و دانش 
معروف بود، اما به نظر می رسد اکنون دیگر چنین 
نیست. کتاب های تخصصی علمی برای مثال در 
حوزه دانش پزشکی، فیزیک و فناوری اطالعات 
در مراجع آموزشی ما معموال به زبان اصلی یا 
ترجمه های تحت اللفظی است. از علم و دانش روز 
عقب مانده ایم، یا زبان فارسی یارای انتقال علوم 

جدید را آن چنان که باید ندارد؟
نه. علم مدام گسترش دارد و پیشرفتی سریع.  باید متناسب 
علم، آن هم با این دامنه وسعت، سرعت پیشرفت و تنوع 
شاخه های گوناگون علم و دانش، واژه های متناسب در 
کشورهای مبدا وضع  شود. سرعت فرایند انتقال دانش 
بین کشورها معموال از سرعت واژه سازی در کشور مقصد 
سریع تر است. فرصت می خواهد تا زبان خودش را با این 
انتقال دانش سازگار کند و این طبیعی است. این عیب و 
نقص زبان فارسی نیست. خب، بسیاری از واژه های مثال 
حوزه مربوط به رایانه و فناوری اطالعات با همان واژه های 
مبدا وارد زبان عربی شده است، پس باید گفت زبان عربی 
هم عقب است؟ نباید انتظار داشت به محض انتقال علم، 
واژه هم وضع شود. باید منفعل بود و در تولید علم و 
دانش فعال تر. زمانی که علمی بومی و از آن خود ما باشد، 
واژه های آن هم فارسی خواهد بود. حتی همان زمان هم 
که زبان ما به زبان علم و دانش معروف بود، دانشمندانی 
به عربی می نوشتند. در این زمان که دامنه گسترش علم 
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وسیع تر شده است، در زبان فارسی باید با وضع واژه های 
کاربردی و درست خأل را پر کرد. از سویی در حوزه علم 
تولیدکننده بود و چهره های علمی، دانشمندان و نخبگان 
موفق داشت. زبان فارسی این ظرفیت را دارد. در زبان 
علم فارسی واژه های معادل مناسبی داریم. برای مثال در 
فیزیک »کاهن ربایی« به جای »الکترومگناتیگ« ساخته 
شده است. از گفتن همه این ها می خواهم بگویم زبان 
فارسی امروز به عنوان زبان علم، درمانده نیست. بااین حال 
خیلی راه پیش  رو داریم. هم باید خأل علمی را پر کنیم، 

هم خأل واژه سازی را.
 کاربران فضای مجازی در نوشتار و گفتار خود، 
واژه ها را به نوعی دیگر به کار می برند. این اختیار 
در تغییر ساختار، تلفظ و امالی واژه ها آسیب است 

یا نیاز زبان به تغییر؟
آسیب است. دنیای مجازی روز به روز گسترش پیدا 
می کند. بدون شک استفاده از زبان به این شکل هم در 
آن بیشتر می شود و این، آسیب را جدی تر می کند. این 
کم و بیش در همه زبان ها صدق می کند و این تغییرات 
در زبان های دیگر هم به وجود آمده است. همواره در 
ادوار مختلف، قشرهای جوان یا اصناف و... سعی می کنند 
برای مثال زبان صنفی خود مانند زبان »زرگری« را 
داشته باشند. زبانی که آسیبی به زبان معیار نمی زند. 
اما این شیوه رایج و معمول در دنیای مجازی با آسیب 
همراه است. زبان فارسی معیار، حدود و ثغور دارد، اما 
اگر بخواهیم تصویری از آن داشته باشیم، می توانیم به 
زبان اخبار و مطبوعات اشاره کنیم که زبان فضای مجازی 
نسبت به آن نمره ای کم می گیرد و زبان فارسی در چنین 

مواردی متوجه خطر است.
 آیا تغییر رسم الخط فارسی در فضای مجازی 
را می توان نشان از نیاز زبان معیار به تغییرات 

متناسب با روز دانست؟
از خصلت های زبان معیار، همراه بودن آن با تحوالت 
زمانی و زبانی است. زبان معیار درجا نمی زند. عقب هم 
نمی ماند. هم گام با تحوالت هر جامعه است. زبان معیار 
قشر تحصیل کرده امروز به زبان معیار تاریخ جهانگشای 
جوینی یا قرن ششم نیست. هر دوره متناسب همان 
دوره است. مقصود از زبان معیار همان زبان مورد استفاده 
اهل قلم، ادب، زبان شناسان و... است. واژه باید به طور 
طبیعی وارد زبان شود و جا بیفتد. زبان جامعه و اهل 

قلم قابل دفاع است، اما زبان فضای مجازی آن قدر الکن، 
شکسته و خارج از قاعده است که نمی توان این گفته را 
پذیرفت. زبان هوشمند است و این زبان الکن را به عنوان 

زبان معیار نمی پذیرد.
 بعضی کارشناسان بر این باورند که رسانه ها هم 

در آسیب به زبان، سهیم هستند. شما چطور؟
متاسفانه این درست است. این حرف را من چند سال 
است که می زنم. به علت کم سوادی بعضی برنامه سازان، 
گویندگان و مجری های برنامه های گفتاری و نوشتاری 
آسیب بیشتر است و در رسانه های مکتوب، کمتر. از 
آن جا که این رسانه ها در جامعه حضور دارند و فضای 
وسیعی را در اختیار دارند و شمار مخاطبانشان هم کم 
نیست، باید توجه بیشتری داشت. تمام کسانی که در این 
عرصه هستند، باید خود اهل مطالعه باشند. در رسانه های 
رسمی کشورهای دیگر برای انتخاب گویندگان، مجریان، 
تهیه کنندگان و... سنجش هایی انجام می شود. فرد باید 
به زبان معیار مسلط باشد و مطالعه گر. ما در این زمینه 

دقت کافی نداریم.
 در حوزه تالیف و ترجمه کتاب، نویسندگان و 
مترجمان چه نقشی نسبت به زبان برعهده دارند؟

مولف کتاب باید علم و آگاهی داشته باشد. نوشته اش 
روشن، ساده و شفاف باشد. واژه ها در تالیف یا ترجمه، 
فرقی نمی کند، چه برای مخاطب خاص چه عام، باید 
روشن و شفاف باشد. کلمات را در معنای خود به کار ببرد، 
مگر در شعر و ادبیات. در زبان علمی معیار، تمام واژه ها 
باید در معنای دقیق خود به کار بروند و بار عاطفی نداشته 
باشند. درگیر صنایع ادبی نشوند. در زبان رسانه هم که 
ابالغ پیام اولویت دارد، باید در شفاف، سریع، کوتاه و 
ساده ترین کلمه ها پیام منتقل شود. در ترجمه هم مقصود 
نویسنده اثر را باید با نحو، تغییر و کلمات روشن از مقصد 
به زبان مبدا منتقل کرد. ترجمه نباید تحت اللفظی باشد. 
منظور از ترجمه ابالغ پیام است، نه صرفا برگردان واژه ها.

 متون شعری از نظر زبان شناسی قوی تر است 
یا نثر؟

شعر زبان ادبی است و می تواند از صنعت ادبی بهره مند 
باشد. زبان شعر زبان عامه نیست. ما میراث غنی در حوزه 
شعر داریم و البته نثر ما هم غنی است، مانند گلستان 
سعدی، تاریخ بیهقی و شاهکارهای قرن ششم، هم چنین 

.آثار نویسندگان و مترجمان معاصر برجسته
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چطور استارت آپتان را استارت بزنید؟

در آینده زندگی 
کنید. جلوتر از 
زمان خودتان 

باشید.

جای چه 
ایده ای در 
این دنیا 

خالی است؟

ایده تان را روی 
کاغذ بنویسید و 
آن را گسترش 

دهید.  

یک نمونه اولیه 
بسازید.

نمونه  اولیه تان را 
به ۱00 نفر نشان 

دهید.

آن قدر نمونه 
اولیه تان را تکرار و 
روی آن کار کنید، 
تا وقتی که معنا و 
مفهوم پیدا کند.

یک شریک 
پیدا کنید.

بله
باز می گردند.

تعداد کاربرانتان 
را به ۱000 نفر 

برسانید.

در یک هفته کارتان 
را پنج درصد رشد 
دهید. )بله، سخت 
است، ولی تجربه 

نشان داده که ممکن 
است.(

به رشدتان ادامه 
دهید. همین 

روند را برای چهار 
سال حفظ کنید 
و به این ترتیب 
تعداد کاربرانتان 

به ۲5 میلیون نفر 
خواهد رسید.

خیر، برنمی گردند.موفقیت

 یک بار دیگر ایده تان را مورد بازبینی قرار دهید و دوباره 
آن را النچ کنید و آن قدر به این کار ادامه دهید تا بتوانید 
کاربرانتان را حفظ کنید. )ایر بی ان بی سه بار النچ شد.( 

شراکتتان را ثبت 
کنید و سهم ها 

را عادالنه تقسیم 
کنید.

دنبال تامین 
بودجه مورد 

نیازتان باشید و 
هم زمان اولین 
محصولتان را 
آماده کنید.

استارت آپتان را 
النچ کنید. اجازه 
بدهید همه بدانند 
که شما محصول 
یا خدمت خاصی 
را ارائه می دهید.

مشتری هایتان را پی گیری 
کنید. آیا آن ها نزد شما 

بازمی گردند یا نه؟
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گو
ت و

گف

می خواستیم از 
علم به ثروت 

برسیم

گفت و گو �ب انسیه رشوند

کت دانش بنیان عامل �ش مد�ی
ن املاس طب اکسپ�ی

  نیلوفر منزوی 
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ـــپین در  ـــب کاس ـــاس ط ـــرکت الم  ش
چـــه زمینـــه ای فعالیـــت می کنـــد؟

ـــتیم و  ـــکی هس ـــزات پزش ـــرکت تجهی ـــا ش م
۱5 ثبـــت اختـــراع داریـــم کـــه یک ســـری 
ــانده ایم. یکـــی  ــا را بـــه تولیـــد رسـ از آن هـ
از مهم تریـــن محصوالتمـــان کمربنـــد رفـــع 
ـــع  ـــرای رف ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــکالت گوارش مش
ـــای  ـــخ، درده ـــت، نف ـــون یبوس ـــکالتی چ مش
کرامپـــی شـــکم و مســـائلی از ایـــن دســـت 
ــی  ــد حتـ ــن کمربنـ ــود. ایـ ــتفاده می شـ اسـ
ـــه دارو  ـــا ب ـــاری آن ه ـــه بیم ـــانی ک ـــرای کس ب
ـــه  ـــار را ب ـــوده و بیم ـــد ب ـــداده، مفی ـــواب ن ج
ـــتگاه  ـــن دس ـــت. ای ـــرده اس ـــود ب ـــمت بهب س
ــش  ــن آزمایـ ــت قزویـ ــتان والیـ در بیمارسـ
ـــه  ـــدون عارض ـــودی ب ـــد بهب ـــده و ۹5 درص ش
را شـــاهد بودیـــم. مجوزهـــای تولیـــد آن را 
ــر  هـــم اخـــذ کرده ایـــم. هم چنیـــن از دیگـ
ــرای  ــاژور بـ ــش ماسـ ــا بالـ ــوالت مـ محصـ
ــی  ــای عضالنـ ــا و گرفتگی هـ ــان دردهـ درمـ
ــس  ــم فرکانـ ــق تنظیـ ــه از طریـ ــت کـ اسـ
ـــی  ـــای عضالن ـــش درده ـــث کاه ـــی باع لرزش
می شـــود. محصـــول دیگـــری هـــم بـــه 
نـــام کنتراســـت تراپـــی داریـــم کـــه هـــم 
و  می دهـــد  پوشـــش  را  ســـرما درمانی 
هـــم گرما درمانـــی. در مـــواردی کـــه نیـــاز 
ـــرما درمانی  ـــک، س ـــورت ریتمی ـــه ص ـــت ب اس
ــی از  ــط یکـ ــا فقـ ــود یـ ــی شـ و گرمادرمانـ
این هـــا، از ایـــن وســـیله می تـــوان اســـتفاده 
ـــات  ـــزات و اختراع ـــن تجهی ـــرد. برخـــی از ای ک
ــی  ــم، ولـ ــازی کرده ایـ ــان را نمونه سـ دیگرمـ
ـــم  ـــت. کال تی ـــده اس ـــوه نش ـــد انب ـــوز تولی هن
ــردازی و  ــال ایده پـ ــا در حـ ــا دائمـ R&D مـ

تولیـــد محصـــوالت جدیـــد اســـت.
 شـــرکت شـــما از چـــه ســـالی کار 

خـــود را شـــروع کـــرده اســـت؟
حـــدود هفـــت ســـال از برنامـــه اختراعـــات 
ــرکت را از  ــی شـ ــذرد، ولـ ــا می گـ ــروه مـ گـ
ســـال 8۹ تاســـیس کردیـــم. تقریبـــا زمـــان 
ـــد از  ـــال بع ـــی دو س ـــه یک تاســـیس شـــرکت ب

نقطه مشترك و حلقه اتصال افرادی 
که دور هم جمع شدند و شرکت 
دانش بنیان الماس طب کاسپین را 
تاسیس کردند، علم است؛ کسانی 
که در رشته های مختلف مهندسی 
و پزشکی فعال بودند و به ساختن 
ابزار مهندسی پزشکی عالقه 
داشتند. آن ها از طریق اختراعات 
و زمینه عالقه شان یکدیگر را پیدا 
کردند و تصمیم به تاسیس این 
شرکت در شهر قزوین گرفتند. 
هر چند به گفته انسیه رشوند، 
مدیرعامل این مجموعه، در ابتدای 
راه از مخاطرات کار اطالع نداشتند 
و نمی دانستند با چه مشکالتی 
مواجه خواهند شد، اما به مرور 
با عالقه و انگیزه ای که داشتند، 
توانستند تک تک مشکالت را از 
پیش پا بردارند و محصوالتی را 
براساس نتایج تحقیقاتشان به 
تولید و عرضه برسانند، که بعضی 
از آن ها در دنیا نمونه دیگری ندارد. 
با انسیه رشوند درباره فعالیت های 
این شرکت و مشکالت شرکت های 
دانش بنیان به گفت و گو پرداختیم.
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شـــروع ثبـــت اختراعـــات بازمی گـــردد.
دانش بنیـــان  ســـالی  چـــه  از   
ــرای  ــی را بـ ــه محصولـ ــدید؟ چـ شـ
ــد؟ ــه دادیـ ــی ارائـ ــن گواهـ گرفتـ

دانش بنیـــان  گواهـــی  می کنـــم  فکـــر 
ــم.  ــت کردیـ ــال ۹۲ دریافـ ــدن را در سـ شـ
ـــد  ـــم، کمربن ـــه دادی ـــه ارائ ـــم ک ـــی ه محصول

رفـــع مشـــکالت گوارشـــی بـــود.
ـــا  ـــی ی ـــه داخل ـــول نمون ـــن محص  ای

ـــدارد؟ ـــری ن ـــی دیگ خارج
ـــد  ـــن کمربن ـــده ای ـــا تولیدکنن ـــا تنه ـــر، م خی
هســـتیم. در واقـــع ایـــده آن بـــرای گـــروه 
ـــه از طـــب ســـنتی و  ـــوده و برگرفت ـــان ب خودم
ـــن  ـــا همی ـــت و م ـــنتی اس ـــکمی س ـــاژ ش ماس
فنـــون ســـنتی را روی دســـتگاه پیـــاده 

کردیـــم.
 باقی محصوالتتان چطور؟

همان طـــور کـــه می دانیـــد، محصـــوالت 
ماســـاژوری در بـــازار زیـــاد اســـت، منتهـــا 
ــتش  ــی پشـ ــق علمـ ــه تحقیـ ــی کـ محصولـ
ـــی  باشـــد و اختصاصـــی روی موضوعـــات درمان

ـــاژورها  ـــر ماس ـــت. اکث ـــد، نیس ـــرده باش کار ک
فرکانسشـــان  روی  و  هســـتند  معمولـــی 
بررســـی خاصـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت. 
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــان الغ ـــم هدفش ـــی ه بعض
اصـــال این هـــا مضـــر هســـتند و بـــه بـــدن 
آســـیب می زننـــد. محصـــوالت مـــا از ایـــن 
ـــرات  ـــد و اث ـــی دارن ـــتوانه علم ـــه پش ـــر ک نظ
پزشـــکی و درمانـــی دارنـــد، بـــدون رقیـــب 

محســـوب می شـــوند.
ــک  ــت یـ ــد مدیریـ ــر می کنیـ  فکـ
شـــرکت دانش بنیـــان چـــه تفاوتـــی 
ـــی دارد؟ ـــرکتی معمول ـــت ش ـــا مدیری ب
شـــرکت های  اســـت.  ســـخت تر  بســـیار 
آن  یکـــی  دســـته اند.  دو  دانش بنیـــان 
دســـته از شـــرکت ها کـــه وجـــود داشـــتند 
و کار تولیـــدی می کردنـــد، امـــا از چنـــد 
ـــی  ـــدی از امکانات ـــرای بهره من ـــش ب ـــال پی س
ــان تعلـــق  ــه شـــرکت های دانش بنیـ ــه بـ کـ
شـــرکت  در  را   R&D بخـــش  می گیـــرد، 
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــد و ب ـــدازی کردن ـــود راه ان خ
ــر از  ــته دیگـ ــد. دسـ ــان پرداختنـ دانش بنیـ



54          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

همـــان ابتـــدا بـــا ســـرمایه علمی شـــان وارد 
ـــیس  ـــان تاس ـــرکت دانش بنی ـــدند و ش کار ش
کردنـــد. دســـته دوم اغلـــب از نظـــر مالـــی 
ضعیف تـــر هســـتند و ایـــن کار را برایشـــان 
ــی  ــه برخـ ــا کـ ــد. خصوصـ ــخت می کنـ سـ
از حمایت  هـــا بیشـــتر در حـــرف اســـت 
تـــا عمـــل. اگـــر هـــم کســـی ســـراغ ایـــن 
حمایت هـــا بـــرود، آن قـــدر کاغذبـــازی دارد 
کـــه خیلـــی وقـــت شـــخص را می گیـــرد و 
ــط  ــا فقـ ــا و پی گیری هـ ــر کردن هـ ــرم پـ فـ
ــرکت ها  ــر دوش شـ ــه بـ ــم کاری اضافـ حجـ
تحمیـــل می کنـــد کـــه تـــازه معلـــوم هـــم 
ــر. از  ــا خیـ ــد یـ ــه برسـ ــه نتیجـ ــت بـ نیسـ
طرفـــی کســـانی کـــه بـــا دیـــد علمـــی وارد 
کار شـــده اند، دیدشـــان نســـبت بـــه بـــازار 
ضعیـــف اســـت و ایـــن برایشـــان مشـــکالت 

ــد. ــاد می کنـ ــادی ایجـ زیـ
شـــرکت های  از  بســـیاری 
جـــذب  بخـــش  در  دانش بنیـــان 
نگه داشـــت آن هـــا  و  کار  نیـــروی 
ـــما  ـــتند. ش ـــه هس ـــکل مواج ـــا مش ب

چطـــور؟
خوشـــبختانه مـــا ایـــن مشـــکل را نداریـــم. 
مختـــص  مشـــکلی  چنیـــن  بیشـــتر 
ــود  ــل وجـ ــه از قبـ ــت کـ ــرکت هایی اسـ شـ
داشـــته اند و حـــاال می خواهنـــد دانش بنیـــان 
ـــراد  ـــذب اف ـــق ج ـــن کار را از طری ـــوند و ای ش
بـــا توانایی هـــای علمـــی انجـــام می دهنـــد. 
ـــرکت  ـــی ش ـــای اصل ـــه اعض ـــا ک ـــا از آن ج ام
مـــا همـــان افرادی انـــد کـــه صاحـــب ایـــده 
ـــه مشـــکل  ـــم کار هســـتند، ب ـــات و عل و اطالع

ــم. برنخوردیـ
بـــه عنـــوان مدیـــر یـــک شـــرکت 
ـــته  ـــن دس ـــکالت ای ـــان، مش دانش بنی

از شـــرکت ها را چـــه می دانیـــد؟
ــق  ــه از طریـ ــی کـ ــرکت های دانش بنیانـ شـ
ـــد،  ـــت می کنن ـــروت حرک ـــوی ث ـــه س ـــم ب عل
ـــه  ـــوب ک ـــاورهای خ ـــتن مش ـــل نداش ـــه دلی ب
افـــراد را هدایـــت کننـــد، درگیـــری زیـــادی 

دارنـــد. مثـــال منـــی کـــه تـــا بـــه حـــال در 
ـــک  ـــم ی ـــر بخواه ـــوده ام، اگ ـــی ب سیســـتم علم
شـــرکت دانش بنیـــان تاســـیس کنـــم، از 
ـــا  ـــن مجوزه ـــم؟ گرفت ـــروع کن ـــد ش ـــا بای کج
چـــه مراحلـــی دارد؟ خـــب در ایـــن زمینـــه 
ـــرای  ـــا ب ـــی وجـــود نداشـــت و م ـــچ راهنمای هی
ــان  ــوال ها زمـ ــن سـ ــواب ایـ ــدن جـ فهمیـ
زیـــادی از دســـت دادیـــم. در حالی کـــه بـــا 
ـــری  ـــه کمت ـــان و هزین ـــح، زم ـــاوره صحی مش
صـــرف می شـــد. البتـــه االن اوضـــاع خیلـــی 
ـــرادی  ـــرای اف ـــاوره هایی ب ـــده و مش ـــر ش بهت
کـــه می خواهنـــد شـــرکت دانش بنیـــان 
ــی  ــود. ولـ ــام می شـ ــد، انجـ ــیس کننـ تاسـ
قبـــال بســـیار آزاردهنـــده و وقت گیـــر بـــود.

یکـــی دیگـــر از مشـــکالت مربـــوط بـــه 
محصوالتـــی اســـت کـــه بـــرای اولیـــن بـــار 
ــوند و در حقیقـــت نویـــن  ــازار می شـ وارد بـ
و اختراعـــی هســـتند. ایـــن محصـــوالت بـــه 
ـــردم  ـــرای م ـــودن ب ـــده ب ـــناخته نش ـــل ش دلی
در کســـب بـــازار موفـــق بـــا مشـــکالتی 
ــاندن  ــفانه شناسـ ــوند. متاسـ ــه رو می شـ روبـ
ــاز بـــه صـــرف  یـــک محصـــول جدیـــد نیـ
برنامه ریزی هـــای  هزینه هـــای ســـنگین و 
ــک  ــرای یـ ــا بـ ــه قطعـ ــده ای دارد کـ پیچیـ
ـــی  ـــائل مال ـــت. مس ـــوار اس ـــا دش ـــرکت نوپ ش
هـــم کـــه جـــزء جدایی ناپذیـــر دغدغه هـــای 
یـــک شـــرکت دانش بنیـــان اســـت. ضمـــن 
این کـــه متاســـفانه اعتمـــاد کـــم مـــردم 
ـــکالت  ـــزو مش ـــز ج ـــی نی ـــای ایران ـــه کااله ب
ـــدوارم  ـــه امی ـــت ک ـــی اس ـــدگان ایران تولیدکنن

در آینـــده نزدیـــک برطـــرف شـــود.
ســـرمایه اولیـــه تاســـیس شـــرکت را 

چطـــور تامیـــن کردیـــد؟
افـــرادی کـــه بـــا هـــم اقـــدام بـــه تاســـیس 
ـــتند.  ـــغلی داش ـــدام ش ـــم، هر ک ـــرکت کردی ش
ـــکارم  ـــودم و هم ـــک ب ـــن دندان پزش ـــال م مث
ــا از  ــی از هزینه هـ ــرق و بخشـ ــدس بـ مهنـ
طریـــق شـــغل جانبـــی بچه هـــا تامیـــن 
وام هـــای  از  هـــم  مقـــداری  می شـــد. 



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          55

کم بهـــره ای کـــه مختـــص شـــرکت های 
ــز  ــای مرکـ ــت و حمایت هـ ــان اسـ دانش بنیـ

رشـــد، بهـــره گرفتیـــم.
نگـــران نبودیـــد کـــه همـــه درآمـــد 
و  کنیـــد  کار  وارد  را  ســـرمایه تان  و 
شـــرکت هـــم بـــه نتیجـــه نرســـد؟

ــه  ــتیم. نـ ــی را نداشـ ــن نگرانـ ــان ایـ آن زمـ
ــود  ــری وجـ ــه خطـ ــر کـ ــن خاطـ ــه ایـ بـ
ـــی  ـــه همگ ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــه ب ـــت، بلک نداش
ــه  ــی عالقـ ــای علمـ ــه کارهـ ــیار بـ ــا بسـ مـ
داشـــتیم و دوســـت داشـــتیم اختراعـــات 
و ایده هایمـــان را بـــه تولیـــد برســـانیم. 
ــروت  ــد و ثـ ــه درآمـ ــم بـ ــه از راه علـ این کـ
برســـیم، برایمـــان خیلـــی ارزشـــمند بـــود.

تـــا بـــه حـــال پیـــش آمـــده بـــه 
شـــرکت  یـــک  مدیـــر  عنـــوان 
ـــدا  ـــور پی ـــی حض ـــان در جای دانش بنی
کنیـــد و بـــا رفتارهـــای تبعیض آمیـــز 
از نظـــر جنســـیتی مواجـــه شـــوید؟

ـــک زن  ـــه ی ـــئله ک ـــن مس ـــر ای ـــه، االن دیگ ن
ــته  ــده داشـ ــر عهـ ــرکتی را بـ ــت شـ مدیریـ

ــت.  ــده اسـ ــه شـ ــادی و پذیرفتـ ــد، عـ باشـ
ـــوع  ـــن موض ـــش ای ـــال پی ـــد س ـــا چن ـــاید ت ش
ــترده  ــور گسـ ــا حضـ ــا بـ ــود، امـ ــادی نبـ عـ
خانم هـــا در ایـــن عرصـــه، دیگـــر آن نـــگاه 
ــود  ــه وجـ ــته در جامعـ ــز گذشـ تبعیض آمیـ
ــام  ــم در تمـ ــن هـ ــبختانه مـ ــدارد. خوشـ نـ
ــت  ــرکت هیچ وقـ ــن شـ ــت ایـ دوران مدیریـ
بـــا رفتارهـــای تبعیض آمیـــز این چنینـــی 
مواجـــه نشـــده ام. ضمـــن این کـــه مـــن 
در مدیریـــت ایـــن شـــرکت تنهـــا نبـــودم و 
ـــری در  ـــدس جعف ـــای مهن ـــزم آق ـــکار عزی هم
هـــر زمـــان کـــه الزم بـــوده در کنـــار مـــن 
حضـــور داشـــته اند و دارنـــد. شـــاید بتـــوان 
ــرکت  ــت شـ ــائل مثبـ ــی از مسـ ــت یکـ گفـ
دانش بنیـــان مـــا کـــه از عوامـــل اصلـــی 
موفقیـــت آن نیـــز هســـت، همیـــن حـــس 
ـــرکت  ـــه ش ـــبت ب ـــا نس ـــرق اعض ـــت و ع مالکی
و محصـــوالت آن و مشـــارکت همـــه جانبـــه 
در پیشـــرفت آن اســـت. ایـــن عـــرق شـــاید 
ــه  ــبت بـ ــان نسـ ــرکت های دانش بنیـ در شـ

   .ــد ــتر باشـ ــرکت ها بیشـ ــایر شـ سـ
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تکنولـوژی  دنیـای  امـروزی،  دنیـای   
خـود  حـال  فراخـور  بـه  کـه  اسـت 
کسـب وکار جدیـدی را راه انـدازی کرده 
تـا به مـرور، بشـر نـه به شـیوه پـدران 
خـود که به روشـی جدیـد دادوسـتد را 
تجربـه کند. آرت سـوق در دنیـای جدید 
اسـتارت آپ ها چـه کسـب وکاری را برای 

خـود برگزیـده اسـت؟
 آرت سـوق یـک شـبکه اجتماعـی کسـب وکار 
مختلـف  حوزه هـای  در  می توانـد  کـه  اسـت 
راه  آغـاز  در  و  در حـال حاضـر  و  کنـد  ورود 
حـوزه صنایـع  دسـتی را بـرای خـود انتخـاب 
افـراد  تولیدکننـده،  آرت سـوق  اسـت.  کـرده 
فعـال در بخـش بسـته بندی و بخشـی را کـه 
تولیـد مـواد اولیـه را به عهـده دارد، کنـار هـم 
قرار داده تا محصول به دسـت مشـتری برسـد. 
اتفاقی که در بازار سـنتی در حال وقوع اسـت، 
این اسـت که در پروسـه تولید یـک محصول و 
رسـیدن آن به دسـت مشـتری واسـطه ها بین 
قـرار می گیرنـد  و مصرف کننـده  تولیدکننـده 
کـه هرکـدام خدماتـی را بـه عهـده دارنـد، اما 
در همیـن بـازه زمانـی ارائه خدماتـی همچون 
خریـداری  مدتـی  بـرای  کاال  بسـته بندی 
بـازار،  به اصطـالح  و  می شـود  نگـه داری  و 
خـواب سـرمایه اتفـاق می افتـد. نتیجـه خواب 
سـرمایه افزایـش قیمـت  نهایی و عـدم  رضایت 
مشـتری اسـت. البتـه در ایـن پروسـه کـه در 
بـازار سـنتی اتفاق می افتـد، خـود تولیدکننده 
نیـز سـود چندانـی نمی کنـد. امـا اگـر همیـن 
سـود  شـوند،  آرت سـوق  وارد  تولیدکننـدگان 
همـه  چـون  می شـود،  عایدشـان  بیشـتری 
افـراد دخیـل  در کنـار هم به شـکل یـک تیم 
فعالیـت می کننـد و خـواب سـرمایه ای وجـود 
موقعیـت  حتـی  شـرایطی  چنیـن  در  نـدارد. 
بـرای رقابـت بـا شـرکت های بـزرگ نیـز مهیا 
می شـود. شـبکه اجتماعـی کسـب وکار درواقع 
یـک بازی برد-برد اسـت کـه هـم تولیدکننده 
و هـم مصرف کننـده رضایـت دارنـد. مشـتری 
و  اسـت  راضـی  پاییـن  قیمـت  تمام شـده  از 

آرت سوق محصول و ایده علی 
آبدار است که در رشته معماری 
تحصیالت خود را به پایان 
رسانده است، تجربه زندگی  
کوتاه مدت در خارج از کشور 
برای شروع کسب وکاری نوین 
در داخل کشور به او انگیزه و 
ایده می دهد؛ کسب وکاری که 
برای شروعش عجله  زیادی 
نمی کند و بنا را بر این می گذارد 
که علمی و تحقیق شده در آن 
گام بردارد. استارت آپی که 
کسب وکار را به شکل شبکه ای 
اجتماعی درآورده است و از 
میان تمام محصوالت و کاالهای 
موجود در گام نخست صنایع  
دستی را هدف خود قرار داده؛ 
کاالیی که هم مخاطب داخلی 
دارد و هم خارجی. آرت سوق 
بازاری برای فروش محصوالت 
هنری و حمایت از این بازار در 
حال رشد در ایران است. یک 
بازار آن الین که با طراحی خوب 
سایت و اطالعات مفیدی که 
در آن وجود دارد، تالش دارد 
خرید محصول هنری را برای 
مشتری ایرانی آسان تر کند. در 
ادامه بیشتر با این کسب وکار 
و نحوه کارش آشنا می شویم.
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تولیدکننـده از سـود بیشـتر و آرت سـوق نیـز 
رضایتـش بـرای رقابـت بـا شـرکت های بزرگ 
اسـت. شـرکت های بـزرگ چرا موفق هسـتند، 
چـون بیشـترین بخـش فعالیت هـای مربوط به 
یـک محصـول را خودشـان به عهـده گرفته اند؛ 
از تولیـد مـواد اولیـه تـا بسـته بندی و توزیـع. 
 اسـتارت آپ ها کسـب وکارهایی هستند 
که هـم بـه اقتصاد کمـک می کننـد، هم 
کارهـا را آسـان تر کرده انـد. آرت سـوق 
با حـذف واسـطه ها این سـهولت را مهیا 
کـرده یـا شـیوه درخـور اسـتارت آپ ها 

اسـت؟ کرده  انتخاب 
 آرت سـوق واسـطه ها را حـذف نکـرده اسـت، 
چـون هرکـدام از ایـن واسـطه ها قـرار اسـت 
خدماتـی بـه کاال و درنهایـت بـه مصرف کننده 
ارائـه کننـد. برای همین آرت سـوق با تشـکیل 
بسـته بندی  تولیـد،  عوامـل  همـه  از  تیمـی 
اسـت.  کـرده  آسـان تر  را  محصـول  توزیـع  و 
هرکـدام از عوامـل دخیـل در تولیـد و توزیـع 
کاال یـک پروفایـل دارنـد و یـک اکانـت. در هر 
اکانـت مشـخص اسـت کـه هرکـدام از عوامـل 
در  دهـد.  ارائـه  اسـت  قـرار  را  چـه خدمتـی 
ایـن شـبکه ایـن ظرفیـت نیـز وجـود دارد که 
شـرکت های بزرگ تـر در بخشـی که پتانسـیل 
آن را دارنـد، وارد شـوند و از آن بهـره ببرنـد.  
را  اول  اسـتارت آپ ها حـرف  در  ایـده   
کسـب وکارهای  ایـن  درواقـع  می زنـد. 
جدید بـا ایده هایشـان شـکل می گیرند. 
شـکل  چگونـه  آرت سـوق  اولیـه  ایـده 

؟ فت گر
آرت سـوق بـا ایده مـن کـه در رشـته معماری 
تحصیـل کـرده  ام، شـکل گرفـت کـه در حـال 
حاضـر مدیرعامل و بنیان گذار شـبکه اجتماعی 
کسـب وکار نیز هسـتم. این ایده شـاید در ابتدا 
بـه شـکل خـام و ابتدایی بـه ذهن مـن خطور 
کـرد و سـال ها روی آن مطالعـه انجـام  شـد. 
بـه کمـک خواهـرم  بررسـی هایی  همین طـور 
مقطـع  در  کانـادا  آلبـرت  دانشـگاه  در  کـه 
دکتـرا در حـال تحصیل هسـتند، انجـام دادم. 

این گونـه ایـده اولیـه تکمیـل  شـد. البتـه یـک  
سـالی می شـود کـه آرت سـوق بعـد از تکمیـل 
ایـده وارد بـازار شـده، امـا در همین مـدت نیز 
تـا  گرفتـه  صـورت  بررسـی هایی  و  مطالعـات 
بـه یـک نتیجـه واحـد بـرای پیاده سـازی ایده 

 . سیم بر
 آرت سـوق از ابتدایـی کـه بـه شـکل 
یـک ایـده بـود و تـا بـه امـروز کـه در 
دیگـر  یعنـی  خـود  هم نوعـان  میـان 
چـه  یافتـه،  جایگاهـی  اسـتارت آپ ها 
پروسـه ای را پشت  سـر گذاشـته است؟ 
بعـد از شـکل گیری ایـده نیـاز بـود کـه بـازار 
بـازار در  بررسـی  بـرای همیـن  بشناسـیم.  را 
اولویـت قـرار گرفـت و در حوزه هـای مختلـف 
گرفـت.  صـورت  گسـترده ای  بررسـی های  آن 
بعـد از ایـن مرحلـه مبنـا بـر طراحـی سـایت 
گذاشـته شـد و بـا کمـک گرفتـن از یـک تیم 
متخصـص سـایت طراحی شـد. سـایت نیاز به 
تولیدکننـدگان داشـت، بـرای همیـن جـذب 
گرفـت.  قـرار  کار  برنامـه  در  تولیدکننـدگان 
خودمـان  را  خدمـات  ارائـه  کار  ابتـدای  در 
و  بگیـرد  روابـط شـکل  تـا  داشـتیم  برعهـده 
کم وکاسـتی ها  بـا  مـدت  همیـن  در  بتوانیـم 
آشـنا شـویم. دو ماهـی می شـود کـه سـایت 
شـروع بـه کار کـرده اسـت. بعد از جمـع آوری 
خدمـات  متوجـه  تولیدکننـدگان  پروفایـل 
مـورد نیـاز شـدیم و خدمـات را یـک  بـه یـک 
بـه آن هـا اضافـه کردیم تـا بتوانیـم کار را بهتر 
گسـترش بدهیـم. البتـه این گسـترش شـامل  
درواقـع  می شـود.  نیـز  تولیدکننـدگان  حـال 
پروفایل هـا به شـکل شـاخه ای در حـال اضافه 
شـدن هسـتند و به مرور خدمات احساس شده 
نیـز بـه آن هـا اضافه خواهد شـد. مـا در عرصه 
صنایـع دسـتی خدمـات صـادرات و بازاریابـی 
را نیـز داریـم، چـون صنایـع  دسـتی پتانسـیل 
متعـددی  محصـوالت  و  دارنـد  را  صـادرات 
هسـتند کـه بازارهـای خوبـی بیـرون از مرزها 
مسـیری  بـه سـمت  در حـال حاضـر  دارنـد. 
می رویـم کـه خدمات بـه شـرکت های مختلف 
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می شـود.  سـپرده 
کـه  بـازار  اصلـی  ارکان  از  یکـی   
سـبب می شـود در آن مانـدگار شـوی، 
سـنتی  بـازار  در  اسـت.  اعتمادسـازی 
مـا ایـن اعتمادسـازی را بـه شـکل های 
گوناگـون سـنتی دیده ایـم. روش هایـی 
هـم  هنـوز  مـرور  بـه  کـه  قدیمـی 
هسـتند.  سـنتی  بـازار  پاسـخ گوی 
بـه  را  نیـز کسـب وکاری  اسـتارت آپ ها 

جدیـد  دنیـای  سبک وسـیاق 
بااین حـال  می دهنـد.  ارائـه 
اعتمادسـازی بـرای آن هـا نیـز 
وجود دارد تـا بتوانند مخاطبان 
باشـند.  داشـته  را  خـود 
آرت سـوق چطور توانسـته این 

بـردارد؟  را  اساسـی  گام 
سـایت  مجوزهـای  امـر  ابتـدای  در 
اعتمـاد  ایجـاد  کمـی  شـرکت  و 
اعتمـاد  از  درصـدی  و  می کننـد 
در  می کننـد.  جلـب  را  مخاطـب 
گام بعـدی ایـن قراردادهـا هسـتند 
کـه بـه کمـک می آینـد. قراردادهـا 
می  شـوند  تنظیـم  بـه  گونـه ای 
مـا  هـم  و  تولیدکننـده  هـم  کـه 
مسـئولیت های به عهـده گرفته شـده 

را تضمیـن کنیـم. در مسـائل اقتصـادی چـون 
و  اعتمادسـازی  دارد،  وجـود  مالـی  مـراوده 
تضمیـن فعالیت هـا تاثیرگـذاری باالیـی دارد. 
به گونـه ای  خـود  قراردادهـای  در  آرت سـوق 
عمـل می کنـد کـه طرفیـن بـه نحـوه احسـن 

بدهنـد.       انجـام  را  خـود  کارهـای 
جمـع  هـم  دور  متخصصانـی  چـه   
شـده اند تا شـبکه اجتماعی کسـب وکار 

بگیـرد؟  شـکل  آرت سـوق 
تیـم دچار تغییر و تحوالت زیادی شـده اسـت. 
در یـک بـازه زمانی مـا به نیروی کار بیشـتری 
نیـاز داشـتیم و دوره ای به نیـروی کار کمتری. 
در حـال حاضـر پنـج، شـش نفـر هسـتیم کـه 
البتـه  می کنیـم.  کار  سـنگین تر  پـروژه   روی 

بخش هـای  مسـئولیت های  نیـز  گروهـی 
گوناگـون را بـه عهـده دارند؛ بخـش آی تی که 
در  را  برنامه نویسـی  مثـل  زیرمجموعه هایـی 
خـود جـای داده اسـت، کارشناسـان هنـری را 
نیـز در مجموعـه داریـم که در رشـته معماری 
تحصیـل کرده اند. متخصصان هـوش  مصنوعی 

و صنایـع را نیـز در  گـروه داریـم.  
 فعالیت اقتصادی و راه اندازی کسب وکار 
در ابتـدای امـر بـا سـرمایه گذاری معنـا 

دنیـای  کسـب وکارهای  و  می یابـد 
جدیـد نیـز از این امر مسـتثنا نیسـتند. 
آرت سـوق با چـه میـزان سـرمایه  اولیه 

شـد؟ اسـتارت آپ ها  دنیـای  وارد 
 آرت سـوق مثـل بیشـتر اسـتارت آپ ها بـا یک 
ایـده و سـرمایه گذاری خانوادگی شـکل گرفت. 
نبـوده  چشـم گیر  خیلـی  کـه  سـرمایه گذاری 

اسـت؛ سـرمایه ای چندمیلیونی. 
زندگـی  الینفـک  بخـش  تبلیغـات   
امـروزی اسـت و همه کاالها سـعی دارند 
مشـتری  ذهـن  در  را  خـود  نوعـی  بـه 
مانـدگار کننـد. اسـتارت آپ ها نیـز نه به 
شـیوه های قدیمـی، بلکـه بـه روش خود 
تبلیغـات دارند. آرت سـوق بـرای معرفی 



60          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

خـود و جـذب مخاطـب از چـه تبلیغاتی 
سـود برده اسـت؟ 

تبلیغــات گســترده ای نداشــته ایم و بیشــتر 
شــبکه های  در  خــرد  تبلیغــات  یک  ســری 
امــر  ابتــدای  در  کــه  بــوده  اجتماعــی 
صــورت گرفتــه اســت. در زمینــه جــذب 
تولیدکننــدگان کــه گام اول شــبکه اجتماعــی 
کســب وکار اســت، نیــازی بــه تبلیغات نیســت، 
چــون تنهــا کافــی اســت تولیدکننــده  اضافــه 
ــایی  ــه شناس ــوق وظیف ــه آرت س ــود. البت ش
ــده دارد،  ــه عه ــده را ب ــدگان واردش تولیدکنن
ــت و  ــگان اس ــورت رای ــه ص ــذب ب ــون ج چ
تولیدکننــدگان می تواننــد پروفایــل بســازند و 
حتــی می تواننــد فــروش داشــته باشــند. امــا 
شناســایی تولیدکننــدگان وارد فعالیــت شــده 

ــت. ــوق اس ــه آرت س ــا وظیف ــا آن ه ب
 همـه کسـب وکارها بـه راه می افتنـد تا 
بـا گـردش مالـی مناسـب به سـوددهی 
کسـب وکارها  بقـای  درواقـع  برسـند. 
اسـت.  مالی شـان  گـردش  بـه  بسـته 
از  جدیـدی  بخـش  نیـز  اسـتارت آپ ها 
نیـز  مالـی  گـردش  و  هسـتند  اقتصـاد 
دغدغه آن هاسـت. طـی  دو مـاه فعالیت 
آرت سـوق از گـردش مالی خـود رضایت 

است؟  داشـته 
مـا بـه تناسـب دو مـاه فعالیـت گـردش مالـی 
این جـای  بـه  تـا  کرده ایـم.  تجربـه  را  خوبـی 
کار رضایـت داریـم، امـا ایـن کفایـت نمی کند 
و بایـد پیـش برویـم تـا گـردش مالـی بهتـری 
را تجربـه کنیـم. نکتـه ای که در مـورد گردش 
مالـی آرت سـوق صـدق می کنـد، ایـن اسـت 
نمی کنـد،  سـود  فـروش  از  آرت سـوق  کـه 
بلکـه پلن هـای مختلفـی وجـود دارد که سـود 

حاصـل شـرکت از آن هاسـت. 
 در دنیـای اسـتارت آپ ها مـا ایده هایی 
را شـاهدیم که از نمونه های مشـابه  خود 
شـده اند.  بومی سـازی  و  الگوبـرداری 
آرت سـوق نمونـه مشـابه خـود را بیرون 

از مرزهـا دارد؟

مـا  نـدارد.  خارجـی  نمونـه  آرت سـوق   
جسـت وجوهای زیـادی داشـتیم، امـا در میان 
اسـتارت آپ ها نمونـه مشـابه نیافتیـم. در ظاهر 
خارجـی  نمونه هـای  برخـی  بـا  شـباهت هایی 
وجـود دارد، ولـی اتفاقـی کـه می افتـد، پشـت 
سـایت اسـت کـه سـبب می شـود روابـط بـه 
مـا  درواقـع  بیاینـد.  وجـود  بـه  شـکل  ایـن 
شـرکت یـا سـایتی را کـه بـه این شـیوه عمل 
کنـد، نیافتیـم، حتـی در نمونه هـای خارجـی. 
چـون کار سـخت و زمان بـری اسـت و شـاید 
از حوصلـه خیلی هـا خارج باشـد. بـرای همین 
بـه جرئـت می تـوان گفـت ایـده کامـال داخلی 

اسـت و نمونـه خارجـی نـدارد.  
 هر کسـب وکار نوپایـی نیازمند حمایت 
اسـت تـا بتواند به مـرور روی پـای خود 
هدف هـای  و  برنامه هـا  بـه  و  بایسـتد 
کـه  آن جایـی  از  بیابـد.  دسـت  خـود 
اسـتارت آپ ها کسـب وکارهای جدیـدی 
در ایـران هسـتند و عمـر کوتاهـی را در 
ایـن بـازار پشت سـر گذاشـته اند، نیـاز 
بـه حمایـت بیشـتر احسـاس می شـود. 

آیـا ایـن حمایت هـا وجـود دارد؟ 
ایـن کسـب وکارها  از  بایـد  بی شـک دولت هـا 
حمایـت کننـد، چـون اقتصـاد فـردا به دسـت 
همیـن کسب وکارهاسـت. اما متاسـفانه ما تنها 
صحبـت از حمایت هـا را داریـم و در عمل چیز 
مشـهودی بـه نام حمایـت از این کسـب وکارها 
را شـاهد نیسـتیم. اسـتارت آپ ها آمده انـد تـا 
بـه چرخـه اقتصـاد بپیوندند و کمکـی برای آن 
باشـند. همیـن کـه مـا در این چرخه بـا خواب 
سـرمایه روبـه رو نیسـتیم و زمینـه بـاال رفتـن 
قـدرت خریـد مـردم را مهیـا می کنیـم، یعنـی 
یـک گام رو بـه جلـو، که نیـاز بـه حمایت های 
بیشـتری دارد کـه متاسـفانه خیلـی کـم اتفاق 

می افتـد. 
چـه  اسـتارت آپ ها  از  حمایـت  در   
از پارك هـای علـم و فنـاوری  انتظـاری 

مـی رود؟ 
پارک هـا مبنـای ماهیـت وجودی شـان حمایت 
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اسـت؛ حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و 
اسـتارت آپ ها. بـه اعتقـاد مـن اسـتارت آپ ها 
نیـاز بـه معرفـی بیشـتر دارنـد و نیـاز اسـت 
کـه ظرفیت هـا و قابلیت هـای ایـن کسـب وکار 
نوپـا بـه همـه معرفـی شـود. آشـنایی کاربران 
بـا ایـن نـوع از کسـب وکار و سـاختار و رونـد 
کسـب وکار  نـوع  ایـن  بـه  می توانـد  رشـدش 
رونـق بدهـد و بـه صـورت زنجیـروار بـه نفـع 
تمـام کسب وکارهاسـت. مـا سـعی داریـم بـه 
سـمت دانش بنیـان شـدن برویـم، چـون هـم 
ایـده خالقانه اسـت و هـم به چرخـه اقتصادی 

می کنـد. کمـک 
 فضـای اسـتارت آپ ها در ایـران به چه 
شـکل اسـت و آیا می تـوان به ایـن نوع 
این کـه  و  بـود؟  امیـدوار  کسـب وکار  از 
آینـده اسـتارت آپ ها در ایـران چگونـه 

ترسـیم می شـود؟ 
فضـای خوبـی بـر اسـتارت آپ ها حاکـم اسـت 
بـرای آن متصـور  و می تـوان آینـده روشـنی 
بـود. امـا یـک ایـراد بـه آن می تـوان گرفـت؛ 
این کـه همـه بـه دنبـال کپی کـردن هسـتند، 
حتـی کپـی از اسـتارت آپ های داخلـی. کپـی 
از نمونـه خارجـی بد نیسـت، امـا در این حد و 
انـدازه مناسـب نیسـت. مـا نیازها و مشـکالتی 
می تواننـد  کـه  داریـم  ظرفیت هایـی  حتـی  و 
بـه شـکل ایـده یـک اسـتارت آپ جدیـد بـه 
وجـود بیاورنـد و مسـئله ای را در یـک عرصـه 
حـل کننـد. ایـن امـکان وجـود دارد کـه یـک 
ایـده خارجـی در حـال حاضـر در داخل جواب 
ندهـد. البتـه پاییـن بـودن سـطح مطالعـه نیز 
مزیـد بر علت شـده اسـت. آینـده خوبی پیش  
روی استارت آپ هاسـت. عـده ای در ایـن عرصه 
خـوب جـواب گرفته اند و گروهی نیز در مسـیر 
موفـق  می تواننـد  و  برمی دارنـد  گام  درسـت 
هسـتند.  جامعـه  نیـاز  اسـتارت آپ ها  شـوند. 
اینترنـت  از  افـراد  بیشـتر  گذشـته  سـال  دو 
اسـتفاده می کردنـد، امـا یا بـا خریـد اینترنتی 
ناآشـنا بودنـد، یا به آن اعتماد نداشـتند. اما در 
حـال حاضـر، همـه چیز اینترنتی شـده اسـت 

و بـرای همیـن نیـاز اسـت طـی چنـد سـال 
آینـده اسـتارت آپ های قـوی بـه وجـود بیایند 

و فعالیـت کننـد. 
 هـر مسـیر جدیـدی بی شـک موانع و 
چالش هایـی پیش  روی خـود دارد. موانع 
کسـب وکار جدید ایـران چه مشـکالتی 

را باید پشـت  سـر بگذارد؟ 
یکی از چالش های اساسـی اسـتارت آپ ها نبود 
حامـی اسـت. بیشـتر اسـتارت آپ ها بـا تکیـه 
بـر دارایی هـای خـود پیـش می رونـد و بـرای 
همیـن پـا گرفتـن آن هـا زمان بـر اسـت. البته 
دوام آوردن تـا آن زمـان نیـز خـود مسـئله ای 
اسـتارت آپ ها شـاید  از  اسـت. خیلـی  جـدی 
بتواننـد وارد دنیـای جدیـد شـوند، امـا اکثـرا 
بـه دلیـل همیـن عـدم  حمایت هـا نمی تواننـد 

ادامـه بدهنـد و بـه نتیجـه برسـند. 
بـازار  بـا  رقابـت  در  اسـتارت آپ ها   
سـنتی چـه تاثیـری خواهنـد داشـت؟ 
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در 
حـال وقـوع اسـت، ایـن بازار سـنتی اسـت که 
بایـد بـا مـا رقابـت کنـد. چـون قیمـت نهایی 
و  اسـت  بـازار سـنتی  از  پایین تـر  مـا خیلـی 
مشـتری به مـرور جذب ایـن شـبکه ها خواهد 
شـد. البتـه مـا در تالشـیم آرام آرام وارد بـازار 
را  رقابـت  مختلـف  قسـمت های  در  و  شـویم 

کنیم.  ایجـاد 
جوانـی  بـارز  خصوصیـات  از  یکـی   
نیـز  آرت سـوق  اسـت.  آینده نگـری 
ایـن  اسـت.  جوانـی  رویـای  محصـول 
رویـا چـه آینـده ای را برای خـود متصور 

اسـت؟ 
ــم.  ــر کرده ای ــدن فک ــی ش ــه بین الملل ــا ب م
ــروع  ــی ش ــتاگرام از جای ــا اینس ــوک ی فیس ب
ــن  ــتند. ای ــی هس ــاال جهان ــا ح ــد، ام کرده ان
شــبکه اجتماعــی نیــز می توانــد. دیــدگاه 
مــا جهانــی اســت. محصــوالت زیــادی وجــود 
دارنــد کــه بــه کشــورهای دیگــر صــادر 
ــن کار  ــد چنی ــبکه می توان ــن ش ــوند. ای می ش

.ــد ــه بده ــی را ارائ و خدمت
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دارد  قصـد  ناسـا  ایـن  بـر  عـالوه  می کننـد. 
موسسـات  بـه  را  ریسـتور-ال  فناوری هـای 
تجـاری  صنعـت  تـا  کنـد  منتقـل  تجـاری 
تعمیـرات ماهواره هـا در داخـل ایـاالت متحـده 

شـکل بگیـرد.
روش هـای  از  می توانـد  امکانـات  ایـن  وجـود 
نوآورانـه ای بـه صاحبـان ماهواره هـا در مدیریت 
بهتـر دارایی هـای فضایـی خـود کمـک کنـد. 
ماننـد پرتـاب ماهـواره بـا نصـف سـوخت مورد 
حمـل  قابلیـت  و  وزن  کاهـش  بـرای  نظـر 

بیشـتر. ابـزارآالت 
کاربردهـای قابل تصـور برای ایـن فناوری ها در 
آینده شـامل سـاخت و مونتاژ ماهـواره در مدار، 
تعمیـر  ماهـواره ای،  سوخت رسـانی  ایسـتگاه 
رصدخانه هـا و مدیریت زباله های فضایی اسـت.

تبدیـل ایـده ایـن خدمات بـه واقعیـت، نیازمند 
کنـار  در  و سـاعت ها طراحـی  تسـت  سـال ها 
ایـن  اسـت.  جدیـد  فنـاوری  پنـج  توسـعه 

از: عبارت انـد  کلیـدی  فناوری هـای 
۱. سامانه ناوبری نسبی خودکار و هم زمان

بـا  پردازنده هـا  و  الگوریتم هـا  حس گرهـا، 
همـکاری یکدیگـر فضاپیمـا را بـه سـالمت بـه 

می رسـانند. هـدف  ماهـواره 
۲. خدمات اویونیک

عـــالوه بـــر دریافـــت و پـــردازش داده هـــای 
حس گرهـــا، ایـــن المان هـــا محـــل مالقـــات 
ـــرل  ـــا را کنت ـــک فضاپیم ـــای رباتی و فعالیت ه

می کننـــد.
3. بازوهای مکانیکی هنرمند

دو بـازوی چابـک و مانورپذیر بـه کمک نرم افزار 
ویـژه ای وظایـف محولـه را بـا دقـت بـه انجـام 

می رسـانند.
4. ابزارآالت پیشرفته

ابـزارآالت پیچیده و چنـدکاره، عملیات مختلف 
تعمیراتـی و خدماتی را انجـام می دهند.

5. سامانه انتقال سوخت
ــدار مناســـب ســـوخت را  ــامانه مقـ ایـــن سـ
ـــواره  ـــه ماه ـــن ب ـــرخ معی ـــار و ن ـــا، فش در دم

.منتقـــل می کنـــد

ماهواره/فضاپیمـای   ۱000 از  بیـش  امـروزه 
فعـال در فضـا وجـود دارد. از میـان آن هـا فقط 
فضایـی  ایسـتگاه  و  هابـل  فضایـی  تلسـکوپ 
بین المللـی بـرای تعمیـرات محـدود در مـدار 
رباتیـک  تعمیـرات  چراکـه  شـده اند.  طراحـی 

اسـت. چالش برانگیـز  بسـیار 
فضاپیمـای  یـک  روی  کار  حـال  در  ناسـا 
 )Restore-L( ریسـتور-ال  نـام  بـه  رباتیـک 
اسـت کـه قـادر بـه تعمیـر و سوخت رسـانی به 
ماهواره هـای مـدار ارتفـاع پایین )LEO( اسـت. 
ایـن فضاپیما به ابـزار، فناوری هـا و تکنیک های 
مـورد نیـاز بـرای افزایش طـول عمـر ماهواره ها 
مجهـز شـده و حتـی بـرای خدمت رسـانی بـه 
ماهواره هایـی کـه بـرای تعمیر در مـدار طراحی 

نشـده اند هـم قابـل اسـتفاده خواهـد بـود.
ماموریـت  اولیـن  در  ریسـتور-ال  فضاپیمـای 
خـود بـه ماهـواره  لندسـت 7 در مـدار متصـل 
جابه جـا  را  آن  و ضمـن سوخت رسـانی  شـده 
بـه  ریسـتور-ال  کاربـرد  ولـی  کـرد.  خواهـد 
بـه  ایـن فضاپیمـا  همین جـا ختـم نمی شـود. 
بـرای  جدیـدی  راه هـای  ماهـواره   دارنـدگان 
مدیریـت کارآمـد و ارتقـای نـاوگان خـود داده 
امـکان  ماهواره هـا  مفیـد  عمـر  افزایـش  بـا  و 
کسـب درآمـد بیشـتر از سـرمایه گذاری اولیـه 
را بـرای آن هـا فراهـم مـی آورد. به عنـوان مثال 
اگـر صفحات خورشـیدی یـا یکـی از آنتن های 
ارتباطـی ماهـواره هنـگام راه انـدازی در مـدار با 
مشـکلی مواجه شـود، یک فضاپیمای تعمیراتی 
دارای دوربین هـای بازرسـی و ابـزار مـورد نظـر 
می توانـد ماهـواره ازدسـت رفته را بازیابـی کنـد 
و جلـوی میلیون هـا دالر زیـان مالـی را بگیـرد.

انجـام موفقیت آمیز این ماموریت نشـان خواهد 
داد کـه فناوری هـای مربـوط به خدمت رسـانی 
در  اسـتفاده  بـرای  کافـی  بلـوغ  بـه  مـدار  در 
ماموریت هـای دیگـر ناسـا ازجملـه اکتشـافات 
علمی رسـیده اند. ناسـا بـه کمک ایـن فضاپیما 
در کنـار انجـام تعمیـرات ماهـواره ای بـه دنبال 
اثبـات فناوری هـای دیگـری اسـت کـه انسـان  
را یـک گام بـه رسـیدن بـه کـره مریـخ نزدیک 
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 نسیم دانایی 

از ته دل بخندید

ــور  ــترس را تص ــلوغ کاری و پراس ــک روز ش ی
کنیــد؛ گزارش هایــی کــه بــا تاخیــر به دســتتان 
ــدارد،  می رســد، تلفن هــای کاری کــه تمامــی ن
مشــتری هایی کــه بــرای تحویــل کارشــان 
عجلــه دارنــد و هــزار چیــز دیگــر کــه می توانــد 
ــن  ــرد. ای ــاال بب ــت ب ــا بی نهای ــان را ت اضطرابت
ــره شــاید در همــان لحظــه  اســترس های روزم
ــرور  ــه م ــا ب ــه نظــر نرســند، ام ــی مهــم ب خیل
ــم روح  ــم و ه ــم جس ــود، ه ــن می ش ــه مزم ک
ــب  ــت عجی ــا عالم ــد و صده ــته می کن را خس
و غریــب برایتــان بــه وجــود مــی آورد کــه شــاید 
حتــی فکــرش را نکنیــد. در ادامــه بــا راه کارهای 
می توانــد  کــه  می شــوید  آشــنا  ســاده ای 

اســترس را در نطفــه خفــه کنــد.

آدامس بادکنکی بجوید!
دفعــه بعــد کــه اســترس گرفتیــد، خودتــان را 
بــه اولیــن ســوپرمارکت ســر راهتــان برســانید 
و یــک بســته آدامــس بادکنکــی بخریــد. 
ــس  ــدن آدام ــه جوی ــان داده ک ــات نش مطالع

س ای فرار از اس�ت هشت راه اکر �ب

ــردن  ــن ب ــه از بی ــد و ب اســترس را کــم می کن
اضطــراب کمــک می کنــد. بعضــی از محققــان 
معتقدنــد کــه عمــل ریتمیــک جویــدن آدامس 
باعــث بهبــود جریــان خــون در مغــز می شــود. 
درحالی کــه عــده ای دیگــر معتقدنــد کــه 
ایــن طعــم و مــزه و بــوی آدامــس اســت کــه 
و  را می کشــد  روانــی  اســترس های  افســار 

آرامش بخــش اســت.

از دفرت کار بیرون بزنید
اگــر مســئله کاری باعــث استرســتان شــده 
اســت، بهتــر اســت چنــد لحظــه از دفتــر بیــرون 
برویــد. مهــم نیســت کــه مســیر دوری را انتخاب 
می کنیــد یــا نه، همیــن کــه از آن محیــط خارج 
ــان  ــد خودت ــر بتوانی ــوص اگ ــوید، به خص می ش
را بــه پــارک یــا فضــای ســبز برســانید و چنــد 
حرکــت بدنــی ســاده انجــام دهیــد، استرســتان 
ــم  ــل ورزش ه ــر اه ــود. اگ ــم می ش به شــدت ک
نیســتید، بــا چنــد قــدم ســاده کــه برمی داریــد، 

از اســترس دور می شــوید.
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ــود.  ــی می ش ــدی منف ــا ح ــم ت ــان ه درونی ت
ممکــن اســت مــدام خودتــان را ســرزنش کنید، 
یــا بابــت همــه اتفاقــات پیش آمــده خودتــان را 
مقصــر بدانیــد. امــا یادتــان باشــد کــه ایــن کار 
ــد،  ــی نمی کن ــترس کمک ــع اس ــه رف ــا ب نه تنه
بلکــه بــه مــرور باعــث افزایــش ســطح آن نیــز 
می شــود. بنابرایــن بهتــر اســت تــا حــد امــکان 
در ایــن شــرایط گفت و گوهــای درونی تــان را 
ــا جمالتــی مثــل همــه  مثبــت نگــه داریــد و ب
ــا باالخــره می فهمــم  چیــز درســت می شــود، ی
را حــل کنــم،  ایــن قضیــه  بایــد  چطــور 

روحیه تــان را تقویــت کنیــد.

اسرتس هایتان را  بنویسید
ــذ آوردن  ــی روی کاغ ــای روان ــی از میان بره یک
افــکار استرس زاســت. وقتــی ایــن فکرهــا را 
می توانیــد  بهتــر  می نویســید،  کاغــذ  روی 
ــک طــرح  ــا ی ــد، ی ــدا کنی برایشــان راه حــل پی
کلــی بــرای رفعشــان بکشــید. فرقــی نمی کنــد 
نوشــتن روی آی پــد یــا لپ تــاپ را ترجیــح 
می دهیــد، یــا می خواهیــد بــا مــداد روی کاغــذ 
بنویســید. نکتــه مهــم ایــن اســت که نســبت به 

احساســاتتان صــادق باشــید.

 با یک دوست صحبت کنید
احســاس  و  اســت  پریشــان  اگــر ذهنتــان 
می کنیــد در گردابــی از احساســات متضــاد 
افتاده ایــد، بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا 
ــک  ــراد نزدی ــا اف ــی ی ــتان صمیم ــی از دوس یک
ــاره شــرایطتان  خانواده تــان قــرار بگذاریــد و درب
ــر خــود آن  ــد، به خصــوص اگ ــا او حــرف بزنی ب
ــه  ــال شــرایط مشــابه شــما را تجرب شــخص قب

ــت. ــرده اس ک

ورزش کنید
ــد  ــان را حرکــت دهی ــی اســت کمــی بدنت کاف
ــود،  ــر ش ــان بهت ــا خلق و خویت ــد ت ــرق کنی و ع
ــه شــود و  ــده تخلی ــکار نگران کنن ــان از اف ذهنت

 .ــد ــدا کن ــود پی ــان بهب روحیه ت

بخندید، آن هم خنده واقعی!
اگــر یــک بــار دیگــر یــک نفــر بــه شــما گفــت 
ــم هایتان را  ــد، چش ــترس هایتان بخندی ــه اس ب
گــرد نکنیــد، یــا چشــم غره نرویــد، چــون حتــی 
علــم هــم ثابــت کــرده اســت کــه لبخنــد زدن 
ــای  ــر ماهیچه ه ــالوه ب ــه ع ــی ک ــده واقع -خن
ــای اطــراف چشــم را  ــان، ماهیچه ه اطــراف ده
ــخ  ــش پاس ــث کاه ــد- باع ــر می کن ــم درگی ه
ــه اســترس می شــود، حتــی اگــر واقعــا  ــدن ب ب
در آن لحظــه احســاس شــادی نکنیــد. عــالوه بر 
ــان  ــن لبخنــد زدن باعــث می شــود کــه ضرب ای
قلــب به ســرعت پاییــن بیایــد و موقعیــت  

ــرود. اســترس زا از بیــن ب

بوی اسطخدوس را استشام کنید
کمــی اســانس اســطخدوس یــا گیاه خشــک آن 
را تــوی کشــوی میــز یــا اتومبیلتــان نگــه داریــد 
و دفعــه بعــد کــه دچــار اســترس شــدید، چنــد 
دقیقــه آن را جلــوی بینی تــان بگیریــد و عطــر 
بی نظیــرش را استشــمام کنیــد. حتــی مالیــدن 
یکــی دو قطــره روغــن اســطخدوس بــاالی لــب 

می توانــد بــه رفــع اســترس کمــک کنــد.

موسیقی گوش دهید
قــرار اســت در یــک جلســه کاری مهــم شــرکت 
ــیدن  ــش از رس ــد؟ پی ــترس داری ــد و اس کنی
ــتان  ــوی گوش ــا را ت ــل کار، هندزفری ه ــه مح ب
بگذاریــد و صــدای موزیــک را زیــاد کنیــد. یکــی 
از پژوهش هــای دانشــگاهی کــه در مــورد تاثیــر 
موســیقی بــر اســترس انجــام شــده، نشــان داده 
اســت شــنیدن موســیقی، به خصــوص موســیقی 
ــد  ــش می ده ــزول را کاه ــون کورتی ــر، هورم ک
ــم  ــان آب ه ــدای جری ــنیدن ص ــی از ش و حت

اســت. آرامش بخش تــر 

گفت و گوهای درونی تان را مثبت نگه دارید
قطعــا شــما هــم ایــن شــرایط را تجربــه 
کرده ایــد کــه وقتــی اســترس و اضطــراب 
گفت و گوهــای  می شــود،  زیــاد  درونی تــان 
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ــر  ــارت منج ــک تج ــت ی ــه شکس ــد ب می توان
ــارت  ــک تج ــرای ی ــی ب ــه اصول ــود. برنام ش
ــرار  ــما ق ــه ش ــد ک ــد مشــخص کن ــق بای موف
ــی  ــده و حت ــاه آین ــد م ــول چن ــت در ط اس
ــن  ــید. ای ــا برس ــه کج ــده ب ــال آین ــد س چن
برنامه ریــزی بایــد شــامل اعــداد و ارقــام 
ــه وب  ــک برنام ــد. ی ــق  باش ــخص و دقی مش
بایــد شــامل تمــام کارهایــی باشــد کــه بــرای 
رســیدن بــه موفقیــت در تجــارت خــود بایــد 
انجــام دهیــد، بــه همــراه تاریــخ دقیــق 

ــا. ــه آن ه ــیدن ب ــن و رس پرداخت
 

رهربی ضعیف
ــارت را  ــک تج ــی ی ــف به راحت ــری ضعی رهب
ــوش  ــد. فرام ــرار می ده در مســیر شکســت ق
نکنیــد کــه هــر فــردی ممکــن اســت اشــتباه 
کنــد، امــا یــک کارآفریــن موفــق بایــد بتوانــد 
درســتی  تصمیم هــای  مواقــع  بیشــتر  در 
ــرای موفقیــت در فضــای کســب وکار  بگیرد. ب
ــدی  ــای جدی ــد و مهارت ه ــه کنی ــد مطالع بای
یــاد بگیریــد تــا توانایی تــان را بــرای رهبــری 

تقویــت کنیــد.
 

متفاوت نبودن
داشــتن یــک محصــول عالــی کافــی نیســت، 
ــار  ــد در کن ــت بای ــرای موفقی ــما ب ــون ش چ
محصــول عالــی ارزش خــاص و متفاوتــی 
را در محصولتــان ارائــه کنیــد تــا در ایــن 
بــازار شــلوغ از رقبــا عقــب نیفتیــد. چــه 
ــت  ــه از رقاب ــود ک ــث می ش ــی باع پارامترهای
عقــب نیفتیــد؟ دانســتن این کــه رقبــای 
شــما چــه کاری را بهتــر از شــما انجــام 
می دهنــد، بــرای موفقیــت در کســب وکار 
ــن  ــد ای ــر شــما نتوانی ــم اســت. اگ بســیار مه
تفــاوت را ایجــاد کنیــد، احتمــال موفقیتتــان 

ــت. ــدک اس ــیار ان بس
 

بی توجهی به نیاز مشرتی
ــر را  ــرف آخ ــه »ح ــه را ک ــن جمل ــاید ای  ش

در  کــه  ســوال هایی  مهم تریــن  از  یکــی 
فضــای کســب وکار مطــرح می شــود، ایــن 
اســت کــه چــرا بعضی هــا به ســرعت بــا 
شکســت مواجــه می شــوند، ولــی برخــی 
از  بعــد  یکــی  را  ترقــی  پله هــای  دیگــر 
و حتــی کســب وکار  دیگــری می پیماینــد 
ــن  ــد. بدتری ــاز می کنن ــدی را آغ ــق جدی موف
ــا معمــوال  ــن اســت کــه م بخــش داســتان ای
ــه در آن  ــورد مســیر غلطــی ک ــی در م اطالع
ــه  ــی متوج ــم و زمان ــم نداری ــت می کنی حرک
ایــن قضیــه می شــویم کــه دیگــر خیلــی 
دیــر اســت! ایــن مســئله کامــال عــادی 
بــه نظــر می رســد، چــون اگــر کارآفریــن 
گام  غلطــی  مســیر  در  کــه  می دانســت 
ــی در کارش  ــت تغییرات ــی دارد، می توانس برم
ایجــاد کنــد و تجــارت خــود را نجــات دهــد. 
امــا ایــن آگاهــی معمــوال خیلــی دیــر اتفــاق 
ــراد از مکانیســم  ــن اف می افتــد. بســیاری از ای
ــه  ــه بقی ــد، درحالی ک ــتفاده می کنن ــکار اس ان
ــان  ــت خورده از اشتباهاتش ــکر شکس ــن لش ای
ــن  ــوع ای ــن موض ــا مهم تری ــی ندارند. ام آگاه
اســت کــه یــک کســب وکار همیشــه به خاطــر 
ــم  ــر گری کارآفرینــش شکســت می خورد. دکت
ادواردز، مشــاور شــغلی، معتقد اســت کــه 
ــی  ــت خیل ــرای موفقی ــداوم ب ــزی م برنامه ری
مهم تــر از داشــتن یــک نقشــه و فرمــول 
بیــش  او می گویــد کــه  مشــخص اســت. 
ــکا  ــک در آمری ــارت کوچ ــون تج از ۲8 میلی
وجــود دارد کــه فقــط حــدود 50 درصدشــان 
باقــی می ماننــد و بقیه شــان از بیــن خواهنــد 
رفــت. موضــوع ناراحت کننــده دیگــر ایــن 
ــا  ــن تجارت ه ــوم ای ــط یک س ــه فق ــت ک اس
ــل  ــد. دالی ــی می مانن ــال باق ــش از ۱0 س بی
ــب وکارها  ــن کس ــت ای ــرای شکس ــادی ب زی
ــا  ــی از آن ه ــه بخش ــه در ادام ــود دارد ک وج

می خوانیــد. را 
 

فقدان برنامه ریزی
ــاه و بلندمــدت  نداشــتن برنامه ریزی هــای کوت
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مشــتری می زنــد«، از کارآفرینــان زیــادی 
ــت  ــن اس ــد ای ــر ب ــا خب ــید، ام ــنیده باش ش
ــا و  ــی از کارآفرین ه ــد پایین ــط درص ــه فق ک
ــر اســاس ایــن جملــه  صاحبــان کســب وکار ب
عمــل می کننــد. بی توجهــی بــه شــناخت 
موجــب  می توانــد  نیازهایــش  و  مشــتری 
ناکامــی در کســب وکار شــود. پــس هــر چنــد 
وقــت یــک بــار از مشــتریانتان  بپرســید 
ــت  ــما رضای ــم از کاالی ش ــوز ه ــا هن ــه آی ک
دارنــد؟ آیــا اگــر تغییــری در کاال یــا خدمــات 
ــتریان  ــدی مش ــد، رضایت من ــه کنی ــود ارائ خ
افزایــش پیــدا می کنــد؟ آیــا بــه نظــرات 

آن هــا گــوش می دهیــد؟
 

درس نگرفنت از شکست ها
همــه مــا می دانیــم کــه اشــتباهاتمان تــا چــه 
ــایند باشــد، اما  ــد و ناخوش ــد ب ــدازه می توان ان
ــان  ــه کارآفرین ــت ک ــن اس ــر ای ــوع بدت موض
معــدودی هســتند کــه از ایــن اشــتباهات 
کــه  باشــد  یادتــان  می گیرنــد.  درس 
ــری  ــا یادگی ــادی دارد، ام ــل زی شکســت دالی
می توانــد  اشــتباهات  از  تجربه انــدوزی  و 
ــاده  ــای ســخت آم ــرای روزه ــان را ب کارآفرین
کنــد. فرامــوش نکنیــد کــه یادگیــری از 
ــا  ــد، ام ــد کار ســختی باش ــتباهات می توان اش
در لحظــات ســخت کمــک بزرگــی بــه شــما و 

ــود. ــد ب ــان خواه تجارتت
 

مدیریت ضعیف
نداشــتن اعتمــاد بــه دیگــران، گــوش نــدادن 
بــه دیگــران، پیــروی نکــردن از اســتانداردهای 
ــف و  ــات ضعی ــتمی، ارتباط ــخص و سیس مش
ــت بازخــورد از مشــتری، همگــی  ــدم دریاف ع
هســتند  ضعیــف  مدیریــت  از  مثال هایــی 
ــت  ــت هدای ــمت شکس ــه س ــما را ب ــه ش ک

می کننــد.
 

فقدان رسمایه
نبــودن ســرمایه مناســب از همــان ابتــدا 

یــک عالمــت خطــر بــزرگ اســت کــه باعــث 
ــای  ــاط و هزینه ه ــت اقس ــود در پرداخ می ش
جــاری خــود دچــار مشــکل شــوید. نداشــتن 
ســرمایه مناســب می توانــد ســرعت رشــد 

ــد. ــد کن ــز ُکن تجــارت شــما را نی
 

ارزیابی ناکارآمد
ارزیابـی کار خیلـی خوبـی اسـت، امـا زمان در 
ایـن میان اهمیت زیـادی دارد. به زبان سـاده، 
اگـر در زمان مناسـبی شـرایط کسـب وکارتان 
را ارزیابـی نکنید، خیلی راحت آن را در مسـیر 
نابـودی و شکسـت قـرار می دهیـد. به عنـوان 
مثـال ارزیابـی در زمان نامناسـب ممکن اسـت 
باعـث شـود خیلی زودتـر از موقع افـراد زیادی 
هـم  را  زیـادی  هزینـه  و  کنیـد  اسـتخدام  را 
صـرف تبلیغـات کنیـد، امـا نتیجـه ای برایتـان 

نداشته باشد.   
 

نداشنت مکان مناسب
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــکان خــوب ب نداشــتن م
ــختی  ــه به س ــت ک ــی اس ــوالت، ضعف و محص
البتــه  کــرد.  چشم پوشــی  آن  از  می تــوان 
ــه  ــادی ب ــتگی زی ــئله بس ــن مس ــت ای اهمی
نــوع تجــارت شــما دارد. مثــال اگــر کاالیــی که 
عرضــه می کنیــد، حتمــا باید توســط مشــتری 
دیــده شــود، بنابرایــن بایــد جایــی را به عنــوان 
مــکان کســب وکار یــا تجارتتــان انتخــاب کنید 

کــه دسترســی بــه آن آســان باشــد.
 

فقدان سوددهی
در درجــه اول بایــد بگوییــم کــه درآمــد شــما 
بــا ســودی کــه از کســب وکارتان کســب 
ــوان  ــاوت اســت. به عن ــم متف ــا ه ــد، ب می کنی
ــه  ــد همیشــه ب یــک کارآفریــن حواســتان بای
ســوددهی تجارتتــان باشــد. ســودی کــه شــما 
از کســب وکارتان کســب می کنیــد، کمــک 
ــرکتتان  ــا ش ــتارت آپ ی ــد اس ــه رش ــادی ب زی
می کنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه 
از تجارت هــای کوچــک  تنهــا 40 درصــد 
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مــوارد  و در 30 درصــد  ســودده هســتند 
تجارت هــای کوچــک ضــرر می دهنــد.

 
مدیریت مالی ضعیف

کار  ابتــدای  همــان  از  مالــی  مدیریــت 
اساســی  رکــن  یــک  به عنــوان  می توانــد 
ــما  ــا شکســت ش ــت ی ــث موفقی ــارت، باع تج
شــود. بنابرایــن اگــر تــازه شــروع بــه کار 
ــی  ــای حسابرس ــا از نرم افزاره ــد، حتم کرده ای
حرفــه ای اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد تمــام 
ــق  ــداد دقی ــه اع ــر پای ــان ب تصمیم گیری هایت
و واقعــی باشــد. اگــر هــم در حســابداری 
تبحــر نداریــد، شــخصی را اســتخدام کنیــد تــا 
ایــن کار را بــرای شــما انجــام دهــد. مطمئــن 
ــع  ــه نف ــدت ب ــن کار در بلندم ــه ای ــید ک باش

شــما و کســب وکارتان خواهــد بــود.
 

نداشنت مترکز کافی روی کار
 بـدون تمرکز، شـما جایگاه رقابتـی خود را در 

بـازار از دسـت می دهیـد. عـدم تمرکـز مانعـی 
محکـم در مقابـل تصمیم گیری هـای منطقـی 
شـما خواهـد بـود و باعـث می شـود به سـرعت 

تجـارت شـما در بـازار رنـگ ببازد.
 

بــرای  کاری  از حســاب های  اســتفاده 
ــخصی ــور ش ام

یادتــان باشــد حســاب های مالــی شــما تفــاوت 
ــا حســاب بانکــی شــخصی تان دارد،  ــادی ب زی
ــاب  ــن حس ــت از ای ــل برداش ــن دلی ــه همی ب
ــت خاصــی انجــام  ــزی و دق ــا برنامه ری ــد ب بای

شــود.
 

انتخاب رشیک اشتباهی!
 همــه مــا می دانیــم کــه موفقیــت در تجــارت 
ــوب کار  ــکار خ ــریک و هم ــک ش ــار ی در کن
اشــتباه  انتخــاب  امــا  اســت،  ســاده تری 
ــود،  ــب وکارتان نش ــودی کس ــبب ناب ــر س اگ

 .ــد ــیب می زن ــما آس ــه ش ــل ب حداق
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معمـــاری یکـــی از جلوه هـــای فرهنـــگ 
ــوری  ــت؛ کشـ ــران اسـ ــر ایـ ــر معاصـ و هنـ
ــای  ــی از پدیده هـ ــوان یکـ ــه آن را به عنـ کـ
عجیـــب و غریـــب و ناشـــناخته دنیـــای جدیـــد 
ــی  ــه تاریخـ ــتش بـ ــه پشـ ــند کـ می شناسـ
ـــناخته-  ـــناخته و کم ش ـــم ناش ـــن -و آن ه که
ـــاوت  ـــخصی و متف ـــی ش ـــت و تعریف ـــرم اس گ
از مدرنیتـــه دارد؛ ماننـــد هـــر چیـــز دیگـــر.

ـــکندر  ـــش اس ـــال پی ـــد س ـــزار و چهارص دو ه
مقدونـــی ایـــران را فتـــح کـــرد. تخـــت 
ـــوم را از  ـــوش س ـــش زد و داری ـــید را آت جمش
پادشـــاهی پاییـــن کشـــید. شـــکوه باســـتانی 
ایـــران از دســـت رفـــت، چنان کـــه طومـــار 
ـــکندر در  ـــزرگ را اس ـــای ب ـــی از تمدن ه خیل
هـــم پیچیـــد. امـــا از خاکســـتر آتشـــی کـــه 
اســـکندر بـــه راه انداخـــت و روی شـــانه های 
ـــد  ـــز دیگـــری پدی ـــران چی ـــدگان او در ای بازمان
آمـــد کـــه نـــه ایـــران بـــود و نـــه یونـــان. 
ــان.  ــم یونـ ــود و هـ ــران بـ ــم ایـ ــع هـ درواقـ
یونانـــی ایرانی شـــده و ایرانـــی کـــه هـــر 
ـــخت  ـــه س ـــم ک ـــدر ه ـــر چق ـــده ای را -ه پدی
و اســـتوار باشـــد- در خـــود حـــل می کنـــد 
و نســـخه ای شـــخصی از آن ارائـــه می دهـــد. 
ـــال  ـــزار س ـــم ه ـــراب ه ـــران و اع ـــتان ای داس
ــود.  ــتان بـ ــان داسـ ــکندر همـ ــد از اسـ بعـ
ایرانـــی کـــه در تمـــدن اســـالمی، از خـــاک 
ــه  ــود کـ ــازه  بـ ــده ای تـ ــرآورد، پدیـ ــر بـ سـ
ـــای  ـــوالت دنی ـــخصی از تح ـــازه و ش ـــی ت روایت
۱500 ســـال پیـــش داشـــت. و نکتـــه مهـــم 
ـــوب  ـــی در چهارچ ـــت ایران ـــن روای ـــه ای این ک
ـــو  ـــن الگ ـــت، مهم تری ـــفه و معرف ـــم و فلس عل
ــش از  ــا پیـ ــان، تـ ــی جهـ ــع معرفتـ و منبـ

تحـــوالت مدرنیتـــه بـــود.
مغـــول  ایلخانـــان  سرنوشـــت  بـــه  یـــا 
ــه  ــل آن همـ ــد حاصـ ــد و ببینیـ ــگاه کنیـ نـ
زدن  آتـــش  و  چنگیزخـــان  ترک تـــازی 
کتاب خانـــه نیشـــابور چـــه شـــد؛ شـــد 
شـــاهنامه بایســـنقری، گنبـــد ســـلطانیه 
ــلطان  ــان سـ ــا همـ ــو یـ ــراب ایلجایتـ و محـ

ـــه! ـــیعه دوآتش ـــلمان ش ـــده، مس ـــد خدابن محم
ایـــران، معجـــون عجیـــب و غریبـــی اســـت 
کـــه هـــر چیـــز ســـختی را در خـــود حـــل 
می کنـــد؛ چـــه آن چیـــز ســـخت اســـکندر 
ــه  ــلمان و چـ ــراب تازه مسـ ــه اعـ ــد، چـ باشـ
ایلخانـــان پشـــمینه پوش مغـــول، همـــه 
ــازه  ــی تـ ــود طعمـ ــد و خـ ــل می کنـ را حـ
ــب  ــم غالـ ــه طعـ ــل بـ ــه تبدیـ ــد کـ می یابـ

ــود...  ــود می شـ ــر خـ ــای معاصـ دنیـ
ـــیصد،  ـــد. س ـــول می کش ـــد ط ـــن فراین ـــا ای ام
چهارصـــد ســـال طـــول کشـــید تـــا ایـــران 
تـــازه ایران شـــده از زیـــر خاکســـتر هجـــوم 
ـــای  ـــاورد و الگوه ـــراب ســـر دربی اســـکندر و اع
تـــازه از علـــم و معرفـــت بـــه جهـــان ارائـــه 
ـــا  ـــید ت ـــول کش ـــرن ط ـــک ق ـــل ی ـــد. حداق کن
شـــعله های آتـــش تاخت و تـــاز مغول هـــا 
ــر  ــات و هنـ ــگ و ادبیـ ــیند و فرهنـ فروبنشـ
ــر  ــع و بی نظیـ ــو و بدیـ ــتری نـ ــی بسـ ایرانـ

بـــرای خودنمایـــی پیـــدا کنـــد و...
تاخت وتـــاز  دوران  هـــم  معاصـــر  دوران 
ـــه  ـــدأ ورود مدرنیت ـــه مب ـــت. چ ـــه اس مدرنیت
بـــه ایـــران را صـــد ســـال پیـــش و از آغـــاز 
ـــر  ـــه قبل ت ـــه آن را ب ـــم، چ ـــروطیت بدانی مش
نســـبت بدهیـــم و میانه هـــای ســـلطنت 
ــخ  ــدأ تاریـ ــار را مبـ ــاه قاجـ ــن شـ ناصرالدیـ
زمـــان  بشناســـیم،  ایـــران  در  مدرنیتـــه 
ــن و  ــا مهم تریـ ــا بـ ــه مـ ــادی از مواجهـ زیـ
ــول  ــداد تمدنـــی در طـ ــهمگین ترین رویـ سـ
تاریـــخ نمی گـــذرد. طـــی ایـــن ۱50 ســـال 
ـــای  ـــم روی دنی ـــر چش ـــا ناگزی ـــال م ۲00 س
ــت وپا زده  و  ــم و دسـ ــاز کرده ایـ ــدی بـ جدیـ
ـــان را  ـــت واقعی  م ـــا موقعی ـــم ت ـــالش کرده ای ت

درســـت ارزیابـــی و تفســـیر کنیـــم. 
در طـــول ایـــن مـــدت، اتفاق هـــا و آثـــار 
ــق  ــده خلـ ــور پراکنـ ــم به طـ ــمندی هـ ارشـ
در  را  آن هـــا  می تـــوان  کـــه  شـــده اند 
مقیـــاس جهانـــی در میـــان بهتریـــن آثـــار 
خلق شـــده عصـــر حاضـــر قـــرار داد؛ آثـــاری 
کـــه می تـــوان آن هـــا را فراتـــر از ارزش 
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و  پراکنـــده  جرقه هایـــی  هنری شـــان، 
ــیر  ــی و تفسـ ــده بازخوانـ ــانه هایی از آینـ نشـ
ـــنت  ـــد س ـــا مانن ـــه چه بس ـــده ای ک ـــرد؛ آین ک
تاریخـــی حاکـــم بـــر ایـــن ســـرزمین دوران 
ثبـــات و پایـــداری و غلبـــه فرهنـــگ ایرانـــی 

باشـــد. 
ایـــران  می گویـــد  بهشـــتی  ســـیدمحمد 
ـــت؛ روزی در  ـــاد« اس ـــون و فس ـــرزمین »ک س
اعالعلییـــن و روزی در حضیـــض. امـــا ایـــن 
چرخـــه، یـــک ســـنت تاریخـــی اســـت کـــه 
ـــن اســـت  ـــوده اســـت. ممک ـــن ب ـــوده چنی ـــا ب ت
ـــه  ـــر ب ـــا اگ ـــد، ام ـــت نباش ـــرف درس ـــن ح ای
ســـنت تاریخی مـــان بـــاور داشـــته باشـــیم، 
ـــی  ـــا حریف ـــگ ب ـــه جن ـــود را در میان ـــروز خ ام
قدرتمنـــد می یابیـــم کـــه تـــالش می کنـــد 
ـــت  ـــد؛ درس ـــرار ده ـــف ق ـــام ضع ـــا را در مق م
ـــا  ـــلوکیان ی ـــابه دوران س ـــت مش ـــد وضعی مانن
ـــام ضعـــف  ـــان کـــه در مق ســـلجوقیان و ایلخانی
قـــرار گرفتـــه بودیـــم و دل بـــه جرقه هایـــی 
پراکنـــده، امـــا جـــان دار خـــوش کـــرده 

ـــم.  بودی
بـــه معمـــاری و هنـــر ایـــران در عصـــر 
ایلخانـــی و مابعـــدش نـــگاه کنیـــد. چـــه در 
ــر اســـت.  ــات بی نظیـ ــه جزئیـ ــات و چـ کلیـ
بزرگ تریـــن الگـــو و منبـــع الهـــام هنـــر 
ــام  ــه در مقـ ــد، چـ ــد باشـ ــان می توانـ جهـ
ــه  ــوا کـ ــه محتـ ــرم و چـ ــی فـ زیبایی شناسـ
ـــف  ـــت: تعری ـــن اس ـــی اش ای ـــک ویژگ ـــط ی فق
ـــر  ـــر امروزی ت ـــه تعبی ـــا ب ـــدارا« ی ـــدی »م کالب

رواداری و تســـاهل... 
تـــو گویـــی همـــه جنگ هـــای جهـــان 
و  صلـــح  بـــه  ســـلطانیه  گنبـــد  زیـــر 
آرامـــش مطلـــق می رســـد. پیچیدگی هـــا 
مقابـــل محـــراب ایلجایتـــو ســـهل و ســـاده 
می شـــود. نگارگـــری ایرانـــی جلـــوه ای تـــازه 
و نـــو از تصویرگـــری بـــه دســـت می دهـــد 
کـــه در آن هیـــچ چیـــز جهـــان، حتـــی 
ــخت  ــم، سـ ــای عالـ ــن جنگ هـ خون بارتریـ
و خشـــن نیســـت. پیچیدگـــی هســـت، امـــا 

ــد  ــت ماننـ ــم. درسـ ــادگی هـ آرامـــش و سـ
ــه ســـهل  ــتان ســـعدی کـ ــتان و بوسـ گلسـ
ــه  ــوت بـ ــر دعـ ــع و سراسـ ــت و ممتنـ اسـ

ــدارا... مـ
ـــی  ـــال و پختگ ـــه دوره کم ـــی البت دوره ایلخان
ـــن  ـــه ای ـــق ب ـــار متعل ـــه آث ـــه این ک ـــت، ن نیس
دوره خـــام و نپختـــه باشـــند، بلکـــه پراکنده انـــد. 
جرقه هایـــی مســـتقل اند کـــه در جغرافیـــای 
ــروع  ــد و شـ ــد آمده انـ ــران پدیـ ــاور ایـ پهنـ
یـــک دوره کمـــال را در آینـــده ای نه چنـــدان 
دور نویـــد می دهنـــد؛ دوره ای کـــه روایتـــی 
ــگ   ــد فرهنـ ــده از چنـ ــخصی و ایرانی شـ شـ
ــود.  ــدار می شـ ــین در آن پدیـ ــب ته نشـ غالـ
در عصـــر صفـــوی هنـــر و حکمـــت ایرانـــی 
ـــان  ـــد و جری ـــه اوج می رس ـــال و نقط ـــه کم ب
ـــر  ـــت و هن ـــم و حکم ـــفه و عل ـــان فلس خروش
جهـــان، هم تـــراز بـــا اســـتانبول در اصفهـــان 

ــد. ــان می کنـ ــوی غلیـ صفـ
ــرب  ــواری غـ ــبب هم جـ ــه سـ ــتانبول بـ اسـ
معاصـــر را از نزدیـــک دیـــده و درک کـــرده 
و از عمـــق هنـــر و معمـــاری آن چیزهایـــی 
را کـــه الزم داشـــته بیـــرون کشـــیده اســـت 
ــاری را  ــر و معمـ ــی هنـ ــان تاریخـ ــا جریـ تـ
ـــر را روی  ـــر معاص ـــته و هن ـــه داش ـــرار نگ برق
شـــانه های تاریـــخ پیوســـته هنـــر بنشـــاند، 
ـــبت  ـــه نس ـــان ب ـــزد و کاش ـــان و ی ـــا اصفه ام
را  آن  و جوهـــر  و دســـت نخورده اند  بکـــر 
هنرشناســـان معاصـــر آن طـــور کـــه بایـــد و 
ــای  ــا پایه هـ ــیده اند، تـ ــرون نکشـ ــاید بیـ شـ
تاریـــخ پیوســـته هنـــر را محکم تـــر کننـــد. 
بـــه همیـــن دلیـــل می تـــوان بـــا قطعیـــت 
ـــل  ـــران -الاق ـــاری ای ـــر و معم ـــه هن ـــت ک گف
هم تـــراز بـــا مکاتـــب مهـــم در تاریـــخ هنـــر 
ـــورد  ـــد م ـــد و بای ـــان- می توان ـــاری جه و معم
ــی  ــوان منبعـ ــرد و به عنـ ــرار بگیـ ــه قـ توجـ
الهام بخـــش بـــه کار هنرمنـــدان، معمـــاران و 

ــد.  ــان بیایـ ــران جهـ پژوهش گـ
ـــه در  ـــی اســـت ک ـــه، بحـــث مفصل ـــاال چگون ح
 .ـــم پرداخـــت ـــه آن خواهی ـــده بیشـــتر ب آین
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در کالن شـــهری مثـــل تهـــران ســـاالنه 
در حـــدود ۱7 میلیـــون تـــن ضایعـــات 
ـــدد  ـــن ع ـــه ای ـــود ک ـــد می ش ـــاختمانی تولی س
در کل کشـــور چیـــزی در حـــدود 60 میلیـــون 
ـــر  ـــذاری، ه ـــاس ارزش گ ـــر اس ـــت. ب ـــن اس ت
تـــن از ایـــن ضایعـــات قیمتـــی در حـــدود 
ـــه  ـــاده متوج ـــبه ای س ـــا محاس 50 دالر دارد. ب
می شـــویم کـــه ســـاالنه 840 میلیـــون دالر 
نخالـــه ســـاختمانی در تهـــران دور ریختـــه 
می شـــود و ایـــن رقـــم در کل کشـــور در 

حـــدود 3.۱ میلیـــارد دالر اســـت.

انجمـــن ساختمان ســـازی ســـبز آمریـــکا 
ـــد از  ـــه ۹5 درص ـــن زده ک )USGBC( تخمی
ضایعـــات و نخاله هـــای ساخت وســـازهای 
معمولـــی را می تـــوان بازیافـــت کـــرد. در 
همیـــن راســـتا اصـــول مدیریـــت زباله هـــای 
ــور  ــر کشـ ــهرداری های سراسـ ــبز در شـ سـ
توســـعه دهندگان  شـــده اند.  راه انـــدازی 
ــه  ــد کـ ــز می داننـ ــکان نیـ ــی و مالـ عمرانـ
ــای  ــه جـ ــا بـ ــات و نخاله هـ ــت ضایعـ بازیافـ
ـــت و از  ـــه اس ـــه صرف ـــرون ب ـــیار مق ـــن، بس دف
طراحـــان می خواهنـــد تـــا الزاماتـــی بـــرای 
بازیافـــت ضایعـــات در مـــدارک طراحـــی در 

نظـــر بگیرنـــد.
در  بازیافـــت  حاضـــر چرخـــه  حـــال  در 
ـــک  ـــی ی ـــد خیابان ـــد مانن ـــاز را بای ساخت وس
ـــاختمانی  ـــح س ـــت، مصال ـــر گرف ـــه در نظ طرف
مـــورد نیـــاز در ابتـــدا اســـتخراج می شـــود 
روی  فرایند هایـــی  این کـــه  از  بعـــد  و 
آن هـــا صـــورت می گیـــرد، مـــورد اســـتفاده 

ـــرف  ـــک ط ـــت از ی ـــزون جمعی ـــش روزاف  افزای
ــاز مبـــرم کـــه بـــه تامیـــن نیازهـــای  و نیـ
اولیـــه انســـان، مثـــل مســـکن از طـــرف دیگـــر، 
ـــاز  ـــر ساخت وس ـــعه در ام ـــش توس ـــث افزای باع
اســـت.  شـــده  عمرانـــی  فعالیت هـــای  و 
میـــزان ساخت وســـاز  رشـــد چشـــم گیر 
ــاد  ــد زیـ ــث تولیـ ــر باعـ ــال های اخیـ در سـ
ــده  ــاختمانی شـ ــای سـ ــات و نخاله هـ ضایعـ
اســـت، کـــه ایـــن موضـــوع مشـــکالتی را در 

محیـــط زیســـت بـــه وجـــود آورده اســـت.
و  طبیعـــی  منابـــع  این کـــه  بـــه  نظـــر 
ـــه  ـــاز ب ـــتند و نی ـــدود هس ـــه مح ـــع اولی مناب
ــران  ــن رو صاحب نظـ ــد، از ایـ ــت دارنـ حفاظـ
معتقدنـــد کـــه بهتریـــن و کارآمدتریـــن راه 
ــواد  ــن مـ ــدر رفتـ ــری از هـ ــرای جلوگیـ بـ
ـــت.  ـــات اس ـــدد از ضایع ـــتفاده مج ـــه، اس اولی
ــازی  ــه ساختمان سـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
بزرگ تریـــن  از  یکـــی  کشـــور  هـــر  در 
تولیدکننده هـــای ضایعـــات اســـت، بایـــد 
بـــرای برگردانـــدن ضایعـــات ناشـــی از ایـــن 
فعالیـــت بـــه چرخـــه اســـتفاده مجـــدد 
ــت. ــر گرفـ ــی را در نظـ ــا و قوانینـ راه کارهـ

بــر اســاس آمــار در کشــورمان متاســفانه 
ــب  ــات تخری ــد از ضایع ــک درص ــدود ی در ح
قــرار  بازیافــت  مســیر  در  ســاختمانی 
همگــی  منابــع  ایــن  بقیــه  و  می گیــرد 
در  موضــوع  ایــن  امــا  می رونــد.  بیــن  از 
کشــورهای دیگــر بســیار متفــاوت اســت. 
ــد ۹0 درصــد  ــال در کشــور هلن ــوان مث به عن
ــده و در  ــع آوری ش ــب، جم ــات تخری از ضایع
ــن  ــرد و در همی ــرار می گی ــت ق چرخــه بازیاف
زمینــه کشــور دانمــارک حــدود 87 درصــد را 
ــا  ــن آماره ــه همی ــد. در ادام ــت می کن بازیاف
مصالــح  از  اســتفاده  آمریــکا،  کشــور  در 
بازیافتــی در ســاختمان های فلــزی باعــث 
کاهــش 74 درصــدی مصــرف انــرژی، کاهــش 
ــش 40  ــح، کاه ــرف مصال ــدی مص ۹0 درص
درصــدی مصــرف آب و کاهــش ۹7 درصــدی 

ــت. ــده اس ــی ش ــح معدن مصال
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قـــرار می گیرنـــد و بعـــد کـــه عمـــر مفیـــد 
ــب  ــید، تخریـ ــان رسـ ــه پایـ ــاختمان بـ سـ
شـــده و مصالـــح و ضایعـــات آن نیـــز دفـــن 

ــود. ــوزانده می شـ ــا سـ یـ
ـــل  ـــح حاص ـــال مصال ـــه انتق ـــل این ک ـــه دلی ب
ـــن  ـــای دف ـــه محل ه ـــاختمان ب ـــب س از تخری
ـــا  ـــود، ت ـــان تر ب ـــر و آس ـــیار ارزان ت ـــه بس زبال
حـــدود ۱0 ســـال پیـــش بازیافـــت مصالـــح 
تخریبـــی به نـــدرت اتفـــاق می افتـــاد، ولـــی 
ـــر  ـــام و گران ت ـــواد خ ـــش م ـــا کاه ـــه ب در ادام
ـــم  ـــد تصمی ـــران بای ـــه، مدی ـــواد اولی ـــدن م ش
ــه را  ــن زبالـ ــای دفـ ــه مکان هـ ــد کـ بگیرنـ
افزایـــش ندهنـــد و هم چنیـــن اقتصـــاد 
مدیریـــت زبالـــه را بـــه نفـــع بازیافـــت 
تغییـــر دهنـــد و در همیـــن رابطـــه مالـــکان 
و مصرف کننـــدگان بایـــد نـــگاه خـــود را 
ــع  ــوان منبـ ــی به عنـ ــات بازیافتـ ــه ضایعـ بـ
قابـــل اطمینـــان و مقـــرون بـــه صرفـــه 
ـــت  ـــی را جه ـــوالت فعل ـــد و محص ـــوض کنن ع
اســـتفاده بهتـــر از مـــواد بازیافتـــی تغییـــر 
ویژگی هـــای  بـــا  محصوالتـــی  و  دهنـــد 

جدیـــد تولیـــد کننـــد.

ــای  ــا برنامه هـ ــر در دنیـ ــال های اخیـ در سـ
ـــد  ـــر گرفته ان ـــت در نظ ـــرای بازیاف ـــی ب مختلف
 LEED کـــه در ایـــن راســـتا تاثیـــر برنامـــه
)رهبـــری در انـــرژی و طراحـــی محیـــط 
و  برنامه هـــا  ایـــن  ایجـــاد  در  زیســـت( 
ـــت  ـــرای بازیاف ـــی ب ـــای عموم ـــن و تقاض قوانی
ایـــن  در  گرفـــت.  نادیـــده  نمی تـــوان  را 
راســـتا دو روش اساســـی بازیافـــت توســـعه 
ــی  ــن آن جدایـ ــه متداول تریـ ــده کـ داده شـ
از مبـــدا اســـت. در ایـــن روش پیمـــان کاران 
ــازار، ضایعـــات  ــا توجـــه بـــه تقاضـــای بـ بـ
روش  ایـــن  کـــه  می کننـــد  تفکیـــک  را 
ـــن  ـــت را دارد. در ای ـــن ارزش در بازیاف باالتری
ــن  ــه کمتریـ ــا بـ ــزان نخاله هـ روش کار میـ
میـــزان خـــود می رســـد، زیـــرا بـــا توجـــه 
ـــات  ـــد ضایع ـــف می توانن ـــای مختل ـــه بازاره ب
را دســـته بندی کـــرده و بـــه مقصـــد مـــورد 
ــه  ــری کـ ــد. روش دیگـ ــال کننـ ــر ارسـ نظـ
یـــا  واحـــد  جریـــان  روش  دارد،  وجـــود 
ـــت.  ـــه اس ـــات و نخال ـــوط ضایع ـــت مخل بازیاف
در ایـــن سیســـتم مـــواد زایـــد از انـــواع 
مختلـــف جمـــع آوری می شـــود و بـــه یـــک 
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می شـــود  داده  انتقـــال  بازیافت کننـــده 
تـــا بـــه اجـــزای قابـــل بازیافـــت در بـــازار 
ـــتر  ـــتم بیش ـــن سیس ـــه ای ـــود. البت ـــک ش تفکی
ــورد  ــی مـ ــای خانگـ ــع آوری زباله هـ در جمـ
ــا توجـــه بـــه  اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. بـ
ـــت  ـــه دو بازیاف ـــده و مقایس ـــات انجام ش مطالع
ـــان واحـــد  ـــر شـــد، روش جری ـــاال ذک ـــه در ب ک
ــاختمانی  ــای سـ ــات و نخاله هـ ــرای ضایعـ بـ
ایـــن  به شـــدت منـــع می شـــود، زیـــرا 
روش در مقایســـه بـــا روش جداســـازی از 
مبـــدا، موجـــب هـــدر رفتـــن بیشـــتر پـــول 

. می شـــود
روش  بـــه  بازیافـــت  مزایـــای  دیگـــر  از 
ــان  ــه جریـ ــبت بـ ــدا نسـ ــازی از مبـ جداسـ
ــاره  ــر اشـ ــکات زیـ ــه نـ ــوان بـ ــد می تـ واحـ

ــرد: کـ
در جداســـازی از مبـــدا، مـــوادی تولیـــد 
ــاده  ــتقیم آمـ ــور مسـ ــه به طـ ــود کـ می شـ
ارائـــه بـــه بـــازار اســـت و هزینه هـــای 
را  ارائه کننـــده  و  بازیافـــت  بـــه  مربـــوط 

ــی آورد. ــن مـ پاییـ
ـــت  ـــواد  کیفی ـــدا، م ـــازی از مب در روش جداس

ــه ارزش  ــر و درنتیجـ ــی کمتـ ــر، آلودگـ بهتـ
بیشـــتری در بـــازار خواهـــد داشـــت.

ــاره  ــه اشـ ــن نکتـ ــه ایـ ــد بـ ــا بایـ در انتهـ
کـــرد کـــه در کشـــورهای پیشـــرفته مســـیر 
مناســـب و راه کارهـــای مناســـبی بـــرای 
اســـتفاده درســـت از ضایعـــات در نظـــر 
ــی روی  ــا مدیریتـ ــت. بـ ــده اسـ ــه شـ گرفتـ
ــغ  ــوان مبلـ ــاختمانی، می تـ ــای سـ دورریزهـ
ــش داد و  ــاز را کاهـ ــای ساخت وسـ هزینه هـ
از هـــدر رفتـــن انـــرژی و مـــواد جلوگیـــری 
ــی  ــروزه یکـ ــماند امـ ــت پسـ ــرد. مدیریـ کـ
ـــدار  ـــای توســـعه پای ـــن محوره از مهم تری
بـــه شـــمار مـــی رود. در ســـال ۱383 در 
پســـماند  مدیریـــت  قانـــون  کشـــورمان 
ـــن  ـــزرگ در ای ـــی ب ـــه قدم ـــد ک ـــب ش تصوی
ــای  ــوز راه کارهـ ــی هنـ ــت، ولـ ــیر اسـ مسـ
مناســـب و ضوابـــط روشـــنی بـــرای آن 
ــل  ــه دلیـ ــن بـ ــده و هم چنیـ ــف نشـ تعریـ
ـــازی،  ـــر ساختمان س ـــدد در ام ـــکالت متع مش
ـــرای  ـــنا ب ـــی ناآش ـــماند موضوع ـــت پس مدیری
پیمان کار هـــای ســـاختمانی  و  شـــرکت ها 

.بـــه شـــمار می آیـــد
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می شــود. می پرســید چطــور؟ علتــش سیســتم 
مثــل  کــه  کاستاریکاســت  در  حمل ونقــل 
ــه  خیلــی از کشــورهای دیگــر به طــور کامــل ب
ــن  ســوخت های فســیلی وابســته اســت. بنابرای
ــک  ــل ی ــرژی را مث ــال ان ــد انتق ــا فراین ــر م اگ
مســابقه ماراتــون در نظــر بگیریــم، ســوال اصلی 
ــان  ــه خــط پای ــد ب ــن اســت کــه چطــور بای ای
ــان را از  ــده اقتصادم ــور باقی مان ــیم و چط برس
کربــن و ســوخت های فســیلی دور نگــه داریــم؟ 
و منصفانــه اســت بگویــم اگــر مــا موفــق بــه این 
کار نشــویم، دیــدن کســی کــه بتوانــد از عهــده 
ایــن کار بربیایــد، برایمــان ســخت خواهــد بــود. 
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه می خواهــم 
در مــورد کارســتاریکا حــرف بزنــم، چــون اعتقاد 
دارم کــه نماینــده بزرگــی بــرای پیش قــدم 
شــدن در زمینــه رویــای پیشــرفت بــدون 

ــتیم. ــیلی هس ــوخت های فس ــتفاده از س اس
شــاید الزم باشــد کــه یــک موضــوع را در مــورد 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــد و آن ه ــا بدانی ــور م کش
ــم شــما را   ــدارد. می خواه ــش ن کاســتاریکا ارت
ــه ســال ۱۹48 ببــرم. در آن ســال  ــا خــودم ب ب
کشــور مــا در حــال خــروج از جنگ هــای 
داخلــی بــود. تــا آن زمــان هــزاران نفــر از 
اهالــی کاســتاریکا جــان خــود را از دســت داده 
ــز  ــکلی غم انگی ــه ش ــیاری ب ــای بس و خانواده ه
از هــم جــدا شــده بودنــد. بااین حــال یــک 
و  قلب  هــا  باعــث شــد  ایــده شــگفت انگیز 
ــود؛  ــذوب ش ــن مج ــور م ــردم کش ــای م مغزه
ــم  ــدازی کنی ــاره راه ان ــه کشــورمان را دوب این ک
بــدون این کــه این بــار ارتشــی جنگ طلــب 
ارتــش  بنابرایــن  باشــد.  و خون ریــز در کار 
کاســتاریکا را از میــان برداشــتیم و خــوزه 
ــم  ــا دره ــت ب ــور وق ــس  جمه ــورس رئی فیگ
شکســتن دیوارهــای یــک پایــگاه نظامــی 
ــد.  ــه بیاب ــن زمین ــر در ای ــی موث ــت راه توانس
یــک ســال بعــد کاســتاریکا ایــن تصمیــم را در 
ــرد  ــی ک ــی و دائم ــد نهای ــون اساســی جدی قان
ــروز،  ــه ام ــت ک ــم هس ــر ه ــن خاط ــه همی و ب
ــته،  ــرا گذش ــن ماج ــال از ای ــه 70 س درحالی ک

ــدون ســوخت  ــم کشــوری را ب چطــور می توانی
فســیلی بســازیم؟ مونیــکا آرایــا، فعــال محیــط 
ــور  ــورد کش ــردن در م ــت ک ــا صحب ــت، ب زیس
ــد نشــان  ــک ســخنرانی ت ــدش در ی محــل تول
می دهــد کــه چطــور می تــوان در جهانــی 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــیلی زندگ ــوخت فس ــدون س ب

ــه داد. ــرفت ادام ــعه و پیش توس
چگونــه می توانیــم جامعــه ای بــدون هــر گونــه 
ســوخت فســیلی داشــته باشــیم؟ ایــن مســئله 
پیچیــده و چالش برانگیــز اســت و مــن اعتقــاد 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــه هم دارم ک
می تواننــد در ایجــاد چنیــن تحویلــی پیش قــدم 
شــوند. ممکــن اســت ایــن اظهــار نظــر خیلــی 
جنجالــی بــه نظــر برســد، ولــی حقیقــت ایــن 
اســت کــه اگــر بگذاریــم ســوخت های فســیلی 
پایــه و اســاس توســعه و پیشــرفت جامعه مــان 
را تشــکیل دهنــد، آن وقــت خیلــی چیزهــا در 
جامعه مــان بــه خطــر می افتــد. امــروز وقــت آن 
رســیده ایــن افســانه را کــه بایــد میان پیشــرفت 
و توســعه و حفــظ محیــط زیســت، انرژی هــای 
تجدیدپذیــر و کیفیــت زندگی، یکــی را انتخاب  

کنیــم، دور بیندازیــم.
ــوری در  ــتم؛ کش ــتاریکا هس ــد کاس ــن متول م
ــر  ــون نف ــج میلی ــا پن ــه تقریب حــال توســعه ک
ــکا.  ــاره آمری ــط ق ــت وس ــت دارد. درس جمعی
به خاطــر  می توانیــد  به ســادگی  بنابرایــن 
بســپارید کــه مــا کجــا زندگــی می کنیــم. 
تقریبــا صددرصــد نیــروی بــرق مــورد نیــاز مــا 
در کاســتاریکا از پنــج نــوع انــرژی تجدیدپذیــر 
ــرژی زمیــن  شــامل نیــروی هیدروالکتریــک، ان
ــت  ــیدی و زیس ــرژی خورش ــاد، ان ــی، ب گرمای

ــن می شــود.   ــو مــس تامی ــا بی ــوده ی ت
آیــا می دانیــد کــه مــا در ســال گذشــته 
ــوع ســوخت فســیلی  طــی ۲۹۹ روز، از هیــچ ن
بــرای تولیــد بــرق در کشــورمان اســتفاده 
منحصربه فــرد  دســتاوردی  ایــن  نکردیــم؟ 
بــرای ماســت. بااین حــال تناقــض بزرگــی 
ــدود 70  ــون ح ــود دارد، چ ــان وج ــن می در ای
درصــد از انــرژی مــورد نیــاز مــا از نفــت تامیــن 
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می توانــم آن را بــرای شــما تعریــف کنــم و 
قــدردان ایــن اتفاق باشــم. مــن از مردم کشــورم 
ــن  ــدن م ــا آم ــه دنی ــل از ب ــه قب ــکرم ک متش
چنیــن تصمیمــی گرفتنــد، چــون ایــن تصمیم 
ــا انســان دیگــر اجــازه داد  ــن و میلیون ه ــه م ب

ــم. ــی کنی ــات زندگ ــوری باثب ــا در کش ت
شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه مــن در ایــن 
زمینــه خوش شــانس بــودم، امــا واقعــا این طــور 
ــای  ــی از انتخاب ه ــه الگوی ــت، بلک ــوده اس نب
کامــال حساب شــده در ایــن زمینــه وجــود 
داشــته اســت. مــا در دهــه 40 میــالدی از 
آمــوزش و خدمــات بهداشــتی رایــگان بهره منــد 
بودیــم کــه بــه آن تامیــن اجتماعــی می گفتیــم. 
بــا از میــان برداشــته شــدن ارتــش، ایــن امــکان 
ــی  ــه نظام ــم بودج ــه بتوانی ــد ک ــود آم ــه وج ب
ــرف  ــی مص ــای اجتماع ــه فعالیت ه را در زمین
کنیــم کــه نتیجــه آن ایجــاد ثبــات در کشــور 

بــود.
ســرمایه گذاری  50  کاســتاریکا  دهــه  در 
در زمینــه نیــروی بــرق  آبــی را آغــاز کــرد 
ــان را از  ــم خودم ــد بتوانی ــث ش ــن کار باع و ای
ــرای  ــیلی ب ــوخت های فس ــتفاده از س ــه اس تل
ــورهای  ــی از کش ــروز خیل ــه ام ــرق ک ــد ب تولی
دنیــا در حــال کشــمکش بــا آن هســتند، 
 70 دهــه  در  دهیم. کاســتاریکا  نجــات 
ــدازی  ــه راه ان ــرمایه گذاری در زمین ــالدی س می
پارک هــای ملــی را آغــاز کــرد و همیــن مســئله 
ــد  ــد و رش ــد، رش ــص رش ــق ناق ــا را از منط م
بــه هــر قیمتــی کــه دیگــران، به خصــوص 
کشــورهای در حــال توســعه، آن را پذیرفته انــد، 
ــا در  دور نگــه داشــت. در دهــه ۹0 میــالدی م
ــدم  ــت بوم پیش ق ــات زیس ــه خدم ــه ارائ زمین
شــدیم و ایــن کار کمــک کرد تــا بتوانیــم فرایند 
جنگل زدایــی را در کشــورمان مهــار کنیــم. 
هم چنیــن توانســتیم اکوتوریســم را کــه امــروز 
یکــی از فاکتورهــای کلیــدی رشــد هر کشــوری 
محســوب می شــود، ارتقــا دهیــم. بنابرایــن 
در  دوران  ایــن  در  کــه  ســرمایه گذاری هایی 
ــا  ــد، نه تنه ــام ش ــت انج ــط زیس ــه محی زمین

ــه اقتصــاد کشــور لطمــه ای وارد نکــرد، بلکــه  ب
قضیــه کامــال برعکــس بــود. البتــه معنــی همــه 
ــه سیاســت های  ــن نیســت ک ــا ای ــن حرف ه ای
ــال  ــا اص ــوده و م ــص ب ــال بی عیب ونق ــا کام م
ــن  ــی ای ــم. مســئله اصل ــض نبوده ای ــار تناق دچ
ــن  ــه در ای ــی ک ــا انتخاب های ــا ب ــه م ــت ک اس
ــان  ــتیم مقاومتم ــم، توانس ــام دادی ــدت انج م
ــا مشــکالتی کــه بــرای  را بــرای کنــار آمــدن ب
رشــد و توســعه یــک کشــور الزم اســت، افزایش 
دهیــم. در کشــوری مثــل کشــور مــن، ســرانه 
تولیــد ناخالــص ملــی بســته بــه این کــه چطــور 
ــزار دالر  ــدود ۱۱ه ــزی ح ــود، چی ــبه ش محاس
ــص  ــد ناخال ــای تولی ــه ج ــی ب ــا وقت ــت، ام اس
ــت  ــی صحب ــعه اجتماع ــی، از شــاخص توس مل
می کنیــم، کشــوری کامــال منــزوی هســتیم. از 
ــه  ــش، ســرمایه گذاری در زمین ــن ارت ــن رفت بی
همین طــور  و  زیســت  محیــط  و  طبیعــت 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف جامعــه 
باعــث شــد کــه داســتان کشــوری کوچــک بــا 

ــرد. ــکل بگی ــزرگ ش ــای ب ایده ه
ــرمایه گذاری  ــش، س ــتن آن ارت ــان برداش از می
در طبیعــت و جامعــه هــم اقــدام بســیار موثــری 
انجــام داد. ایــن اتفــاق داســتانی را شــکل 
داد؛ داســتان کشــور کوچکــی بــا ایده هــای 
ــا  ــن ب ــد یافت ــرای رش ــاق ب ــن اتف ــزرگ، و ای ب
بود. حــاال  توان بخــش  بســیار  داســتان  آن 
ــل  ــزرگ نس ــده ب ــه ای ــت ک ــوال این جاس س
ــده  ــه ای ــان دارم ک ــن اطمین ــد چیســت؟ م بع
بعــدی ایــن نســل ایــن اســت کــه بتوانــد بــرای 
همیشــه از شــر ســوخت های فســیلی خــالص 
ــا  ــا ب ــه م ــان کاری ک ــن هم ــا عی ــود؛ دقیق ش

کردیــم. جنگ طلــب  نظامی گــری 
ســوخت های فســیلی موجــب ایجــاد تغییــرات 
ــن مســئله  ــه ای ــا کامــال ب اقلیمــی می شــود. م
ــا چــه حــد  ــه ت ــم ک ــف هســتیم و می دانی واق
در برابــر تاثیــر تغییــرات اقلیمی آســیب پذیریم. 
ــوان کشــوری در حــال توســعه،  ــن به عن بنابرای
ــدون  ــه بتوانیــم ب ــت ک ــع ماس ــه نف ــن ب ای
اســتفاده از ســوخت های فســیلی کــه در وهلــه 



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          81

ــم  ــود ماســت، پیشــرفت کنی ــه ضــرر خ اول ب
ــن چــرا  ــم. بنابرای و کشــورمان را توســعه بدهی
وقتــی می توانیــم بــه جــای نفــت از بــرق بــرای 
حمل ونقــل اســتفاده کنیــم، هم چنــان بــه 

ــم؟ ــه می دهی ــت ادام واردات نف
فرامــوش نکنیــد کــه کاســتاریکا کشــوری 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــرق م ــروی ب ــه نی ــت ک اس
آتش فشــان ها،  گرمــای  رودخانه هــا،  آب  از 
توربین هــای بــادی و تابلوهــای خورشــیدی 
تامیــن  زیســتی  زباله هــای  هم چنیــن  و 
فســیلی  ســوخت های  حــذف  می کنــد. 
بــه معنــای قطــع سیســتم حمل ونقــل در 
ــرای  ــم ب ــا می توانی ــا م ــت، ام ــور اس ــن کش ای
بــه حرکــت در آوردن خودروهــا، قطارهــا و 
اتوبوس هایمــان از بــرق بــه جــای انــرژی کثیــف 
حاصــل از ســوخت های فســیلی اســتفاده کنیم. 
اجــازه بدهیــد به صراحــت بگویــم کــه مســئله 
ــل  ــتاریکا تبدی ــردم کارس ــرای م ــل ب حمل ونق
ــی شــده اســت، چــون  ــک مســئله حیات ــه ی ب
مدلــی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد، اصــال 
ــردم  ــث می شــود م ــا نیســت و باع ــع م ــه نف ب
کشــورمان متضــرر شــوند، کارخانه هایمــان 
متضــرر شــوند و ســالمتی مان تحت الشــعاع 

ــرد. ــرار بگی ق
ــا  ــی م ــه وقت ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ ــا خب ام
دربــاره سیســتم حمل ونقــل پــاک حــرف 
ــهر  ــک آرمان ش ــاختن ی ــاره س ــم، درب می زنی
ــت  ــت نیافتنی صحب ــک آرزوی دور و  دس ــا ی ی
ــل  ــورد حمل ونق ــم در م ــه داری ــم، بلک نمی کنی
ــم  ــرف می زنی ــرق ح ــروی ب ــتفاده از نی ــا اس ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــروزه در جه ــه ام ک
می گیــرد. مــا انتظــار داریــم کــه در ســال 
۲0۲۲، خودروهــای برقــی و خودروهای معمولی 
در کشــورمان با قیمت یکســان عرضه شــوند. در 
حــال حاضــر در خیلــی از شــهرها، اتوبوس هــای 
برقــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه 
ــک  ــا کم ــی در هزینه ه ــه صرفه جوی ــا ب نه تنه
می کنــد، بلکــه منجــر بــه پاییــن آمــدن میــزان 
آلودگــی نیــز می شــود. بنابرایــن اگــر مــا 

بخواهیــم خــود را از شــر سیســتم حمل ونقــل 
وابســته بــه نفــت و ســوخت های فســیلی 
ــان  ــئله برایم ــن مس ــروز ای ــم، ام ــالص کنی خ
امکان پذیــر خواهــد بــود، زیــرا در حــال حاضــر 
ــا پیــش از  ــه ت ــم ک ــی داری ــات و اختیارات امکان
ــا  ــن واقع ــن در اختیارمــان نبــوده اســت و ای ای

هیجان انگیــز اســت.
البتــه بعضی هــا نیــز بــا ایــن طــرز فکــر موافــق 
نیســتند و بــه شــما می گوینــد کاســتاریکا نیــز 
ــت و  ــته اس ــت وابس ــه نف ــا ب ــه دنی ــد هم مانن
ــید.  ــن باش ــه واقع بی ــن زمین ــد در ای ــما بای ش
ــا  ــن اســتدالل چیســت؟ م ــه ای پاســخ شــما ب
ــش  ــه ارت ــا ب ــه دنی ــم ک در ســال ۱۹48 نگفتی
ــد ارتــش کشــورمان را  ــا بای وابســته اســت و م
ــی  ــان تصمیم ــا در آن زم ــه، م ــم. ن ــه داری نگ
ــان  ــن تصمیم م ــم و ای ــجاعانه گرفتی ــال ش کام
منجــر بــه ایجــاد تغییــرات بزرگی در کشــورمان 

شــد.
بنابرایــن زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه ایــن 
ــاره شــجاعت خــود را نشــان  ــد دوب نســل بتوان
ــت  ــیلی و نف ــوخت های فس ــر س ــد و از ش ده
ــه  ــا س ــه ب ــم در ادام ــود. می خواه ــالص ش خ
ــد  ــا بای ــرا م ــه چ ــم ک ــما بگوی ــه ش ــل ب دلی

ــم. ــن کاری بکنی چنی
اول این کــه سیســتم حمل ونقل و شهری ســازی 
مــا مدلــی کامــال قدیمــی اســت، بنابرایــن امروز 
بهتریــن زمــان بــرای آن اســت کــه مــا بتوانیــم 
را  شهرســازی مان  و  حمل ونقــل  سیســتم 
بازتعریــف کنیــم. مــا بــه شــهرهایی کــه بــرای 
اســتفاده خودروهــا ســاخته شــده باشــد، نیــازی 
نداریــم. مــا بــه شــهرهایی احتیــاج داریــم کــه 
مــردم بتواننــد در آن قــدم بزننــد و از دوچرخــه 
اســتفاده کننــد. مــا بــه حمل ونقــل عمومــی، آن 
هــم بــه مقــدار زیــاد، احتیــاج داریــم، امــا یــک 
ــر،  ــاک و معتب ــی پ ــل عموم سیســتم حمل ونق
چــون اگــر همین طــور بــه اضافــه کــردن 
خودروهــای معمولــی بــه نــاوگان حمل ونقلمــان 
ادامــه دهیــم، شــهرهایمان بــه شــهرهایی 

غیرقابــل تحمــل تبدیــل خواهــد شــد.
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ــه تغییــر نیــاز داریــم،  دلیــل دوم این کــه مــا ب
ــا  ــت. م ــی نیس ــی کاف ــرات تدریج ــی تغیی ول
ــم.  ــاج داری ــه احتی ــرات تحول گرایان ــه تغیی ب
بعضــی پروژه هــا در حــال حاضــر در کشــور مــا 
ــرات  ــث ایجــاد تغیی ــه باع ــان اســت ک در جری
ــا اولیــن آدمــی  تدریجــی می شــود و مــن واقع
ــحالم،  ــروژه خوش ــن پ ــام ای ــه از انج هســتم ک
ولــی بیاییــد واقع بیــن باشــیم. امــروز مــا دربــاره 
ــری  ــی زیبات ــای برق ــم خودروه ــه بتوانی این ک
ــه  ــی ب ــوس برق ــد اتوب ــا چن ــیم ی ــته باش داش
نــاوگان فعلــی حمل ونقــل اضافــه کنیــم، حــرف 
نمی زنیــم. یادتــان باشــد کــه خودروهــای 
بیشــتر یعنــی جاده هــای بیشــتر و نفــت 
ــاره خــالص شــدن از  بیشــتر. بنابرایــن مــا درب
ــا  ــز ب ــن کار نی ــم و ای شــر نفــت حــرف می زنی

ــود. ــد ب ــرات تدریجــی ممکــن نخواه تغیی
دلیــل ســوم هــم ایــن اســت کــه دنیــای امــروز 
تشــنه الهــام اســت. امــروز همــه دنیــا مشــتاق 
ــراد  ــت اف ــاره موفقی شــنیدن داســتان هایی درب

ــده،  ــکالت پیچی ــائل و مش ــا مس ــه ب در مواجه
به خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه 
هســتند. و مــن مطمئنــم کــه کاســتاریکا 
باشــد،  خیلی هــا  الهام بخــش  می توانــد 
همان طــور کــه ســال گذشــته بــه دنیــا نشــان 
ــم  ــا می توانی ــیاری از روزه ــه در بس ــم ک دادی
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــیلی ب ــوخت فس ــال از س اص
اســتفاده نکنیــم. خبــر ایــن اتفــاق در سراســر 
جهــان منتشــر شــد و بــرای مــن باعــث افتخــار 
اســت کــه کریســتیانا فیگــورس به عنــوان 
یــک زن اهــل کاســتاریکا در ســال ۲0۱5 
توانســت نقــش بســیار تعیین کننــده ای در 
پاریس درخصــوص  مذاکرات موافقت نامــه 
ــن  ــد ای ــا بای ــم داشــته باشــد. م ــرات اقلی تغیی
میــراث را ارج بنهیــم و الهام بخــش دیگــران 

باشیم.  
ــه  ــتند؛ این ک ــردم هس ــا م ــدی م ــئله بع مس
ــاد بدهیــم کــه ایــن کار را  ــه آن هــا ی چطــور ب
انجــام دهنــد، یــا بــه عبــارت دیگــر چطــور بــه 



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          83

ــه ایــن موضــوع کــه  ــاد بدهیــم کــه ب آن هــا ی
ــوخت فســیلی  ــدون س ــه ای ب ــم جامع می توانی
ــن  ــرای ای ــند. ب ــته باش ــان داش ــازیم، ایم بس
ــه اقدامــات ریشــه ای و بنیادیــن  کار مــا نیــاز ب

ــت. ــم داش ــادی خواهی زی
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه مــا 
کرده ایــم.  ایجــاد  را  لیمپیــا«  »کاســتاریکا 
ــن  ــا ای ــاک، چــون قصــد م ــا« یعنــی پ »لیمپی
اســت کــه بــه مــردم کشــورمان قــدرت و انگیزه 
ــوند،  ــه کار نش ــت ب ــردم دس ــر م ــم. اگ بدهی
ــتای  ــه در راس ــی ک ــی شــدن تصمیم های اجرای
ــم،  ــاک گرفته ای ــل پ ــتم حمل ونق ــاد سیس ایج
ــار  ــال فش ــان و اعم ــات بی پای ــه جلس در نتیج
از ســوی مراکــز ذی نفــع بــه تعویــق می افتنــد. 
ــر  ــبز ب ــوری س ــم کش ــا می خواهی ــه م این ک
ــیم،  ــته باش ــر داش ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه پای
جزئــی از داســتان ماســت و مــا نبایــد بــه 
هیچ کــس اجــازه دهیــم کــه مــا را از ایــن 

ــد. ــدف دور کن ه
در ســال گذشــته مــا افــرادی را از هفــت اســتان 
کشــور جمــع کردیــم تــا دربــاره موضوعاتــی که 
در زمینــه تغییــرات اقلیمــی برایشــان اهمیــت 
دارنــد، بــا هــم بحــث کننــد. امســال هــم گــروه 
دیگــری از اهالــی کاســتاریکا را دور هــم جمــع 
ــر  ــای تجدیدپذی ــاره انرژی ه ــه درب ــم ک کردی
صحبــت کننــد و می دانیــد موضــوع چیســت؟ 
ایــن آدم هــا تقریبــا بــا همــه چیــز مخالف انــد، 
بــه جــز انرژی هــای تجدیدپذیــر و هــوای 
ــن  ــز. و همی ــل تمی ــتم حمل ونق ــاک و سیس پ
ــردم را دور  ــن م ــه ای ــت ک ــم هس ــوع ه موض
هــم جمــع کــرده اســت. و کلیــد اصلــی 
بــرای جــذب مــردم ایــن اســت کــه بــه آن هــا 
ــود  ــا احســاس حقــارت و کمب کمــک کنیــم ت
نکننــد. مــردم احســاس ضعــف می کننــد 
این کــه صدایشــان شــنیده نمی شــود،  از  و 
خســته شــده اند. بنابرایــن کاری کــه مــا انجــام 
ایــن مســائل  کــردن  ملمــوس  می دهیــم، 
اســت. مــا موضوعــات فنــی را بــه زبــان مــردم 
ترجمــه می کنیــم تــا نشــان دهیــم کــه 

ــش  ــد نق ــن موضــوع می توانن ــم در ای ــا ه آن ه
داشــته باشــند و ایــن نقــش را در کنــار هــم و 
ــن  ــرای اولی ــا ب ــرد. م ــد ک ــا خواهن ــم ایف ــا ه ب
بــار در حــال پی گیــری قول هایــی هســتیم 
کــه بــرای تحقــق ایــده هــوای پــاک داده 
شــده اســت و سیاســتمدارانمان می داننــد کــه 
بایــد بــه ایــن قول هــا عمــل کننــد. امــا نقطــه 
ــی از  ــم ائتالف ــه بتوانی ــت ک ــی اس اوج کار جای
ــان  ــف و قهرمان ــرکت های مختل ــهروندان، ش ش
ــن کار  حمل ونقــل عمومــی تشــکیل دهیــم. ای
باعــث می شــود سیســتم حمل ونقــل عمومــی 
بــه هنجــاری جدیــد، به خصــوص در کشــورهای 
ــه  ــا توجــه ب در حــال توســعه، تبدیــل شــود. ب
این کــه انتخابــات بعــدی در کاســتاریکا نزدیــک 
ــا  ــدام از کاندیداه ــر ک ــن ه ــه نظــر م اســت، ب
ــان  ــه از می ــبت ب ــه نس ــد ک ــالم کنن ــد اع بای
برداشــتن ســوخت های فســیلی چــه موضعــی 
دارنــد. پاســخ این ســوال باید وارد جریــان اصلی 
سیاســت در کشــور شــود. ایــن ســوال، ســوالی 
در مــورد سیاســت های اقلیمــی یــا موضوعــات 
محیــط زیســتی نیســت، بلکــه دربــاره کشــوری 
ــم و کشــوری کــه می خواهیــم  اســت کــه داری
ــه  ــزی ک ــت چی ــون درنهای ــیم. چ ــته باش داش
بــرای عرضــه کــردن داریــم، ایــن اســت 
انرژی هــای  از  اســتفاده  بــا  پیشــرفت  کــه 
ــردم خــوب اســت؛  ــرای همــه م ــر ب تجدیدپذی
ــد  ــروز زنده ان ــه ام ــتاریکایی هایی ک ــرای کاس ب
و به خصــوص بــرای کاســتاریکایی هایی کــه 

ــده اند. ــد نش ــوز متول هن
ــوزه را  ــر م ــت )تصوی ــی ماس ــوزه  مل ــا م این ج
ــی در  نشــان می دهــد(؛ درخشــان و آرام، و وقت
ــان  ــش برایت ــاور کردن ــتید، ب ــش می ایس مقابل
ــادگان   ــن همــان پ واقعــا ســخت اســت کــه ای
ــی  ــا زندگ ــت. م ــه  40 اس ــان ده ــی پای نظام
جدیــدی را در ایــن مــکان، بــدون وجــود ارتــش 
شــروع کردیــم، و این جــا جایی اســت کــه روزی 
ــورمان  ــیلی را از کش ــوخت های فس ــذف س ح
تاریخ ســاز  دوبــاره  و  می کنیــم  اعــالم 

 می شــویم.



84          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

 محمد سرابی 

دشمن پشت دیوار های شهر
یه به مقوهل مارصه در داستان ها و اساط�ی

گ
ن�

ها
صه 

و ق
ها 

دم 
آ



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          85

ـــد  ـــال بع ـــه ۱00 س ـــود ک ـــدو« ب ـــدی »مگی بع
ـــر رخ  ـــوری مص ـــان و امپرات ـــن کنعانی ـــاز بی ب
داد. از ایـــن اتفـــاق نوشـــته هایی باقی مانـــده 
ـــی تحـــت فرماندهـــی »کادش« در  اســـت. قوم
ـــی  ـــای زندگ ـــه و هیتی ه ـــه فراعن ـــه میان منطق
ــر می خواســـت  می کردنـــد و حکومـــت مصـ
ــند.  ــادار باشـ ــون وفـ ــه فرعـ ــا بـ ــه آن هـ کـ
ــروع بـــه سرکشـــی  ــه کادش شـ زمانـــی کـ
کـــرد و بـــا اتـــکا بـــه شـــهر مگیـــدو کـــه 
ماننـــد یـــک قلعـــه محکـــم بـــود، دشـــمنی 
ــوم« را  ــوس سـ ــون »تاتمـ ــا فرعـ ــود بـ خـ
اعـــالم کـــرد، فرعـــون تصمیـــم گرفـــت بـــه 
ایـــن شـــهر حملـــه کنـــد. ارتـــش مصـــر و 
کنعانی هایـــی کـــه بـــه کمـــک مگیـــدو 
آمـــده بودنـــد، شـــمار یکســـانی داشـــتند و 
ــو  ــزار جنگ جـ ــا ۱5 هـ ــروه تقریبـ ــر گـ هـ
ــش را  ــودش ارتـ ــه خـ ــون کـ ــد. فرعـ بودنـ
نبرد هـــای  از  بعـــد  می کـــرد،  هدایـــت 
متعـــدد بـــا نیرو هایـــی کـــه بیـــرون شـــهر 
بودنـــد، همـــه آن هـــا را شکســـت داد و 
ــد از  ــهر بعـ ــرد. شـ ــره کـ ــدو را محاصـ مگیـ
ـــرار کـــرد.  هفـــت مـــاه تســـلیم شـــد و کادش ف
ـــه دســـت آورده  ـــادی ب ـــم زی فرعـــون کـــه غنای
ـــا جـــای  ـــت خـــود را ت ـــود و محـــدوده حکوم ب
ـــراب  ـــهر را خ ـــود، ش ـــرده ب ـــزرگ ک ـــن ب ممک
ـــه  ـــروزه ب ـــدو ام ـــهر مگی ـــی از ش ـــرد. بخش نک
ـــای باســـتانی وجـــود  ـــک بن ـــای ی صـــورت بقای
ـــره  ـــم محاص ـــد ه ـــرن بع ـــم ق ـــدود نی دارد. ح
»داپـــور« کـــه در اختیـــار هیتی هـــای بـــود، 

اتفـــاق افتـــاد. 
و  جنگــی  وقایــع  مصــری  تاریخ نــگاران 
ــراه  ــه هم ــا را ب ــروزی فرعون ه ــا پی مخصوص
و  بــود  آمــده  دســت  بــه  کــه  غنایمــی 
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــترش پی ــه گس ــی ک مرز های
ثبــت می کردنــد، ولــی هنــوز زمانــی نرســیده 
بــود کــه محاصــره و دفــاع را بــه شــکل 
داســتان های حماســی، رمانتیــک و حتــی 
خانوادگــی دربیاورنــد. اولیــن تــالش ثبت شــده 

ــت.  ــروا اس ــه ت ــه رزم نام ــن زمین در ای

زمانــی کــه انســان ها شهر نشــین شــدند، 
کــرد.  پیــدا  معنــا  هــم  »محاصــره« 
جنگ هــای چادرنشــین ها حملــه و گریــز 
ــا  ــای آن ه ــردن چادرگاه ه ــود و محاصــره ک ب
ــود دشــمن  ــی ب ــاد طــول نمی کشــید. کاف زی
از چنــد طــرف حملــه کنــد و در مــدت 
دیوار هــای  امــا  پیــروز می شــد،  کوتاهــی 
ــوی آن هــا را می گرفــت و محاصــره  شــهر  جل
ــود  کــردن خیلــی طوالنــی می شــد. این جــا ب
کــه افســانه هایی از مدافعــان و مهاجمــان 
ســاخته می شــد و هنــوز هــم از بهتریــن 
ــاخت. ــود س ــه می ش ــت ک ــتان هایی اس داس
ــه  ــه بـ ــخ کـ ــره تاریـ ــهورترین محاصـ مشـ
ـــت،  ـــروا« اس ـــرده، »ت ـــدا ک ـــطوره ها راه پی اس
امـــا تاریـــخ محاصره هـــا خیلـــی قدیمی تـــر 
از آن اســـت. 300 ســـال قبـــل از آن یعنـــی 
ـــاروهن«  ـــالد. »ش ـــل از می ـــال ۱530 قب در س
شـــهری اســـت کـــه در صحـــرای نقـــب یـــا 
ـــوس« ها  ـــی »هیکس ـــت. وقت ـــرار داش ـــزه ق غ
از مصـــر اخـــراج شـــدند، بـــه ایـــن شـــهر 
آمدنـــد و آن جـــا را بـــه صـــورت پایگاهـــی 
هیکســـوس ها  درآوردنـــد.  خـــود  بـــرای 
ـــی  ـــرای مدت ـــه ب ـــد ک ـــر بودن ـــی در مص قوم
ـــا  ـــتند، ام ـــت داش ـــدرت را در دس ـــی ق طوالن
ــای  ــا نظریه هـ ــأ آن هـ ــار و منشـ ــاره تبـ دربـ
گوناگونـــی وجـــود دارد. آن هـــا بـــه دنبـــال 
درگیری هـــای  و  سیاســـی  اختالف هـــای 
ـــه منطقـــه  داخلـــی از مصـــر اخـــراج شـــدند و ب
کنعـــان آمدنـــد. فرعـــون »اهمســـه اول« شـــهر 
ــرد،  ــرف کـ ــر را تصـ ــوس ها در مصـ هیکسـ
ـــال  ـــه دنب ـــدا ب ـــود. او بع ـــی نب ـــن کاف ـــی ای ول
آن هـــا آمـــد و بـــرای ســـه ســـال شـــاروهن 
را محاصـــره کـــرد. او ســـرانجام توانســـت 
شـــاروهن را کامـــال خـــراب کنـــد. دربـــاره 
ایـــن جنـــگ و سرنوشـــت هیکســـوس ها 
ـــس  ـــی پ ـــدارد، ول ـــود ن ـــادی وج ـــات زی اطالع
ـــدرت  ـــون  ق ـــوری فرع ـــروزی امپرات ـــن پی از ای
ـــرون از  ـــا بی ـــه ت ـــت آورد ک ـــه دس ـــادی ب زی
ـــره  ـــت. محاص ـــه داش ـــم ادام ـــای آن ه مرز ه
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ــن جنگ هــا  ــروا یکــی از بزرگ تری محاصــره ت
ــرد بیــن  ــان اســت. نب در اسطوره شناســی یون
یونانــی  کوچ نشــین های  و  آخایــی  مــردم 
ــس  ــه پاری ــل رخ داد ک ــن دلی ــه ای ــروآ ب ت
فرزنــد پریــام شــاه تــروآ کــه مهمــان منالئوس 
شــاه اســپارت بــود، هلــن همســر او را ربــود و 
بــا خــود بــه تــروآ بــرد. هلــن پیــش از ازدواج 
ــه  ــادی از هم ــتگاران زی ــوس خواس ــا منالئ ب
او  قبایــل داشــت.  و  اشــراف  خانواده هــای 
ــس  ــر ک ــا ه ــه ب ــت ک ــوگند گرف ــا س از آن ه
ــد.  ــک کنن ــه او کم ــران ب ــرد، دیگ ازدواج ک
ــرار کــردن همــراه  ــه ف هلــن خــود بی میــل ب
پاریــس نبــود، ولــی منالئــوس زمانــی کــه این 
ــر  ــه همس ــوگند علی ــان س ــد، از هم را فهمی
فراری اش اســتفاده کرد. او از اشــراف خواســت 
کــه بــا او همــراه شــوند تــا بــه شــهر تــروا کــه 
ــا او  ــود، حملــه کننــد و همــه ب ــام ب مقــر پری
ــه  ــپارتی ب ــان اس ــدند. جنگ جوی ــراه ش هم
تــروا حملــه ور شــدند و ایــن شــهر را محاصــره 
کردنــد. قســمت زیــادی از رزم نامــه هومــر بــه 
ــی  ــف جنگاوری هــای آشــیل و اتفاقات توصی
ــرای  می گــذرد کــه در حاشــیه ایــن جنــگ ب
ــی  ــندگان رم ــاد. نویس ــاق افت ــرف اتف دو ط
ــاره  ــم  درب ــتاتیوس ه ــد و اس ــل و اووی ویرژی
ایــن جنــگ نوشــته اند. بخش هــای دیگــر 
ــده  ــای بازمان ــا در نمایش ه ــز تنه ــتان نی داس
ــت  ــص یاف ــورت ناق ــه ص ــتان ب ــان باس از یون
محاصــره  اولیــن  جنــگ  ایــن  می شــود. 
ــه  ثبت شــده در ادبیــات اســت کــه نزدیــک ب
ــی از  ــش مهم ــید و بخ ــول کش ــال ط ۱0 س
ادبیــات کالســیک را بــه خــود اختصــاص داده  

اســت. 
ــان،  ــروی و یون ــپاهیان ت ــن س ــردی بی در نب
ــید و  ــیل زره او را پوش ــکان آش ــی از نزدی یک
ــرادر  ــه دســت هکتــور ب ــه جنــگ رفــت و ب ب
ــرای  ــس کشــته شــد. آشــیل ب ــد پاری نیرومن
ــور  ــا هکت ــروا ب ــوی دروازه ت ــا جل ــام، تنه انتق
جنگیــد و هکتــور را کشــت و جســد او را بــه 
ارابــه اش بســت و در تمــام طــول راه بــه دنبال 

ــش  ــه خواه ــرانجام ب ــا س ــاند، ام ــود کش خ
شــاه پریــام، جســد هکتــور را بــه مــردم تــروا 
آبرومندانــه ای  مراســم  تــا در  داد  تحویــل 
ســوزانده شــود. پاریــس در جنگــی دیگــر 
آشــیل را کشــت و انتقــام بــرادرش را گرفــت.
در ســـال دهـــم نبـــرد، هنگامـــی کـــه 
ــه  ــری نیافتـ ــری برتـ ــر دیگـ ــدام بـ هیچ کـ
ـــبی  ـــه اس ـــرد ک ـــنهاد ک ـــه پیش ـــد، اودیس بودن
غول پیکـــر از چـــوب بســـازند و حـــدود 
ــی را در  ــان یونانـ ــر از جنگ جویـ ــد نفـ چنـ
ـــتی ها  ـــوار کش ـــه س ـــد. بقی ـــرار دهن ـــا ق آن ج
ـــد.  ـــش رفتن ـــا پی ـــافتی در دری ـــدند و مس ش
وقتـــی ســـاحل خالـــی شـــد، مـــردم تـــروا 
فکـــر کردنـــد کـــه پیـــروز شـــده اند و 
ــور  ــا تصـ ــد. آن هـ ــاز کردنـ ــا را بـ دروازه هـ
ـــه ای  ـــر، هدی ـــب غول پیک ـــه آن اس ـــد ک کردن
از یونانی هاســـت. پـــس آن را بـــه داخـــل 
ــه  ــد و جشـــن و پای کوبـــی بـ ــهر آوردنـ شـ
ـــد،  ـــه خوابیدن ـــی هم ـــب وقت ـــد. ش راه انداختن
کشـــتی ها طبـــق قـــرار قبلـــی بـــه ســـاحل 
برگشـــتند. یونانی هـــای داخـــل اســـب هـــم 
خـــارج شـــده بودنـــد و هوشـــمندانه بـــدون 
ـــوند، دروازه را  ـــر ش ـــی درگی ـــا کس ـــه ب این ک
ـــهر  ـــپارتی وارد ش ـــربازان اس ـــد. س ـــاز کردن ب
شـــدند، همـــه را کشـــتند، شـــهر را غـــارت 
کردنـــد و مـــردم را بـــه بردگـــی گرفتنـــد. 
برخـــالف محاصره هـــای قبلـــی کـــه در 
ـــرده  ـــام ب ـــو ن ـــردان جنگ ج ـــا از م ـــا تنه آن ه
می شـــد، در رزم نامـــه ایلیـــاد نقـــش زنـــان 
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــن تنه ـــادی دارد. ای ـــت زی اهمی
دزدیـــدن هلـــن نیســـت. خیلـــی پیـــش از 
این کـــه ایـــن اتفـــاق بیفتـــد، پاریـــس بـــه 
داوری فراخوانـــده شـــد تـــا زیباتریـــن الهـــه 
ـــران  ـــه دخت ـــت و آتن ـــرا، آفرودی ـــان ه را از می
زئـــوس تعییـــن کنـــد. ریشـــه های جنـــگ 
تـــروا تـــا ایـــن انتخـــاب هـــم ادامـــه پیـــدا 

می کـــرد. 
ــا  ــهورترین محاصره هـ ــی از مشـ ــاید یکـ شـ
در کتاب هـــای مقـــدس محاصـــره »اریحـــا« 
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ـــه  ـــک ب ـــی نزدی ـــاال در زمان ـــه احتم ـــد ک باش
ـــس از موســـی)ع(  ـــه پ ـــع ک ـــروا رخ داد. یوش ت
وارث هدایـــت قـــوم بنی اســـراییل شـــده 
بـــود، می خواســـت شـــهر اریحـــا را تصـــرف 
کنـــد، امـــا شـــهر حصـــاری کامـــال اســـتوار 
بنی اســـراییل  پیاده نظـــام  و  داشـــت 
ــع  ــد. یوشـ ــور کننـ ــتد از آن عبـ نمی توانسـ
ـــتد،  ـــهر می فرس ـــه درون ش ـــوس را ب دو جاس
ـــر  ـــا باخب ـــود آن ه ـــا از وج ـــا حاکـــم اریح ام
می شـــود. زنـــی بـــه نـــام راهـــاب بـــه 
جاســـوس ها پنـــاه می دهـــد و در مقابـــل از 
ـــهر  ـــح ش ـــس از فت ـــه پ ـــد ک ـــا می خواه آن ه
ـــد روز  ـــند. چن ـــان باش ـــواده اش در ام او و خان
بعـــد افـــراد یوشـــع شـــروع بـــه رژه رفتـــن 
ــیپور ها  ــدن در شـ ــهر و دمیـ ــراف شـ در اطـ
معجزه گونـــه  اتفاقـــی  در  می کننـــد. 
ــهر را  ــع شـ ــد و یوشـ ــا فرومی ریزنـ دیوار هـ

ــد.  ــح می کنـ ــال فتـ کامـ
ــای  ــی از تیره ه ــه یک ــال وارون ــی کام در اتفاق
ــام  ــه ن ــه ای ب ــب قل ــود صاح ــراییل خ بنی اس

»ماســادا« بودنــد کــه شــروع بــه دشــمنی بــا 
امپراتــوری روم کردنــد. ارتــش روم ایــن قلعــه 
را کــه در نــوک کوهــی قــرار داشــت، محاصــره 
کــرد تــا شورشــیان را ســرکوب کنــد. محاصره 
مــدت زیــادی طــول کشــید، امــا رومیــان بــا 
وجــود شــرایط بســیار ســخت و موقعیــت 
ــر قلعــه توانســتد ابزار هــای جنگــی  نفوذناپذی
ــد و وارد آن شــوند.  ــه کار بگیرن مختلفــی را ب
اهالــی ماســادا کــه بــه اســتحکام قلعــه خــود 
کامــال اطمینــان داشــتند، بــرای این کــه 
نپذیرنــد، دســته جمعی  را  ننــگ شکســت 

ــد.  خودکشــی کردن
دولت هــای  میــان  کشــمکش  و  جنــگ 
ــای  ــران و حکومت ه ــان رودان، ای ــر، می مص
ادامــه  قرن هــا  مدیترانــه  دریــای  اطــراف 
داشــت و بار هــا پیــش آمــد کــه شــهر ها 
بــرای مدتــی طوالنــی محاصــره شــود. در 
ایــن میــان دو شــهر  بیت المقــدس و رم 
ــد.  ــدن دارن ــره ش ــی از محاص ــی طوالن تاریخ
باســتان  دوران  در  محاصــره  داســتان های 
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و  معجزه هــا  تاریخــی،  وقایــع  از  ترکیبــی 
حملــه  و  دفــاع  دربــاره  حماسه ســرایی ها 
ــج  ــه ســالح های جنگــی رای اســت. باتوجــه ب
ــا  ــا ب ــل و دولت ه ــط قبای ــان و رواب در آن زم
یکدیگــر ایــن محاصره هــا بســیار طوالنــی 
می شــد و زمینــه موثــری بــرای ســاختن 
ــه  ــرد، ب ــم می ک ــون فراه ــتان های گوناگ داس
صورتــی کــه محاصــره را از یــک اقــدام صرفــا 
نظامــی بیــرون آورد و از آن بــرای معرفــی 
روابــط  دربــاره  کنــکاش  و  شــخصیت ها 

ــد. ــتفاده  کن ــا اس ــی آن ه ــی  و بیرون درون
 بـــا گذشـــت زمـــان محاصـــره  شـــهر ها 
شـــکل دیگـــری بـــه خـــود گرفـــت. زمانـــی 
ـــطنطنیه  ـــه قس ـــح ب ـــد فات ـــلطان محم ـــه س ک
ـــوری  ـــز امپرات ـــهر مرک ـــن ش ـــرد، ای ـــه ک حمل
ـــود.  ـــس ب ـــب ارتدک ـــز مذه ـــرقی و مرک روم ش
ــتانبول  ــه اسـ ــام آن را بـ ــح نـ ــد از فتـ او بعـ
ـــهر را  ـــه ش ـــای این ک ـــه ج ـــا ب ـــر داد، ام تغیی
ـــی  ـــهر قدیم ـــن ش ـــد، ای ـــب کن ـــارت و تخری غ
و زیبـــای رومـــی را به عنـــوان پایتخـــت 

امپراتـــوری عثمانـــی انتخـــاب کـــرد. شـــهر 
ــر  ــی آرام تـ ــی، خیلـ ــت روم غربـ رم، پایتخـ
ــر  ــک بربـ ــه یـ ــرد کـ ــقوط کـ ــی سـ و زمانـ
تـــاج امپراتـــور را بـــر ســـر گذاشـــت. کار رم 

ــید.  ــره نکشـ ــه محاصـ ــار بـ این بـ
ــا شــهر های  ــی  هــم بار ه در جنگ هــای صلیب
ــانی  ــد و کس ــره ش ــی محاص ــه غرب خاورمیان
ــا شــعار نجــات اورشــلیم آمــده بودنــد،  کــه ب
آن را محاصــره، غــارت و تخریــب کردنــد، امــا 
ــره  ــای محاص ــرم معن ــالح گ ــراع س ــا اخت ب
دگرگــون شــد. دیگــر دیوار هــا ماننــد گذشــته 
از  طوالنــی  مدتــی  بــرای  نمی توانســتند 
شــهر ها حفاظــت کننــد. البتــه اغلــب اوقــات 
هــر دو طــرف مجهــز بــه ســالح گــرم بودنــد، 
ــود.  ــدت ب ــره طوالنی م ــم محاص ــاز ه ــی ب ول
محاصــره ویــن در قــرن ۱7 کــه دو مــاه طــول 
کشــید، یکــی از ایــن اتفاقــات بــود کــه در آن 
ــش ســلطان اســتانبول شکســت خــورد و  ارت
ــا  ــتند عثمانی ه ــی توانس ــای اروپای اتحادیه ه

را عقــب بزننــد. 
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هرچقــدر کــه ســالح گــرم اهمیــت بیشــتری 
ســاختن  می کــرد،  پیــدا  ارتش هــا  در 
بــه  بی فایــده  شــهر ها  اطــراف  در  دیــوار 
»بینوایــان«  داســتان  در  می رســید.  نظــر 
جنگ هــای شــهری بــه تصویــر کشــیده شــده 
ــی  ــنگر ها اهمیت ــه س ــت ک ــت و این جاس اس
ــن  ــد. از ای ــدا می  کنن ــا پی ــتر از دیوار ه بیش
مقطــع تاریخــی تفنــگ کامــال جایگزیــن 
شمشــیر شــده اســت و رمانتیســم جــای 
در  می گیــرد.  را  جنگــی  فتح نامه هــای 
قــرن ۱۹ ارتــش پــروس چنــد مــاه پاریــس را 
محاصــره و بعــد آن را تصــرف کــرد. »کمــون 
پاریــس« در همیــن دوران رخ داد و ماجــرای 
ــی ها  ــل پروس ــوی ها در مقاب ــت فرانس مقاوم
دنیــای  وارد  مختلــف  شــکل های  بــه 
ــد  ــدی مانن ــه های جدی ــد. اندیش ــات ش ادبی
لیبرالیســم، سوسیالیســم و انســان گرایی هــم 
برداشــت های  بــرای  دیگــری  زمینه هــای 
هنــری از عنصــر محاصــره فراهــم کــرد کــه در 
ــت  ــب مثب ــونده ها قط ــتر، محاصره ش آن بیش

را تشــکیل می دادنــد. 
مهم تریــن محاصــره از ایــن نــوع در قــرن بعــد 
ــه  ــازی ب ــش ن ــه ارت ــی ک ــاد؛ زمان ــاق افت اتف
شــوروی حملــه کــرد. تصــرف یــا نگــه  داشــتن 
شــهر اســتالینگراد از یــک هــدف نظامــی برای 
آلمــان و شــوروی تبدیــل بــه موضوعــی فــوق 
اســتراتژیک و کمابیــش حیثیتــی شــده بــود. 
ــدان  ــان چن ــر زم ــهر از نظ ــن ش ــره ای محاص
ــر  ــگ و درگی ــکل جن ــا ش ــد، ام ــی نش طوالن
شــدن گــروه بزرگــی از غیرنظامیــان، مناطــق 
ــه ای در  ــال حرف ــای کام ــکونی و ارتش ه مس
ــانه واضحــی  ــت و نش ــچ جه ــه هی ــی ک فضای
ــد  ــث ش ــت، باع ــود نداش ــه وج ــط حمل از خ
یکــی از بزرگ تریــن تراژدی هــای جنگــی 
تاریــخ معاصــر ســاخته شــود. حــدود دو 
ــگ  ــن جن ــرف  در ای ــر از دو ط ــون نف میلی
کشــته شــدند و ارتــش نــازی کــه بــه ســمت 
شــرق آمــده بــود، پــس از آن دیگــر قــادر بــه 
ــوروی  ــود نشــد. ش ــی خ ــوان نظام ــی ت بازیاب

ــه نتیجــه ای برســد،  ــرد ب ــه نب پیــش از این ک
تبلیغــات زیــادی را دربــاره مدافعــان نظامــی و 
شــبه نظامی شــهر شــروع کــرد. در ســال های 
بعــد داســتان های فراوانــی هــم از ایــن نبــرد 
نظــام  ایدئولوژیــک  پیــروزی  نشــانه  کــه 
ــد.  ــد ش ــود، تولی ــرب ب ــر غ ــتی ب سوسیالیس
فیلم هــای ســینمایی کــه دربــاره ایــن جنــگ 
ســاخته شــد، فقــط محصــول شــوروی نبــود، 
زیــرا ســوژه آن قــدر جــذاب بــه نظــر می آمــد 
ــرد.  ــرداری ک ــم از آن بهره ب ــوود ه ــه هالی ک
داســتان های متعــددی کــه در محصــوالت 
شــجاعت  از  می شــود،  روایــت  داســتانی 
و فــداکاری تــا عشــق و حســرت را دربــر 
می گیــرد. اخیــرا در فیلم هــای ســینمایی 
ــود،  ــاخته می ش ــتالینگراد س ــاره اس ــه درب ک
ــان هایی  ــوان انس ــم به عن ــی ه ــرف آلمان از ط
ــربازانی  ــه س ــم بلک ــزدوران بی رح ــه م ــه ن ک
ــاد  ــتند، ی ــور هس ــک دیکتات ــال ی ــیر امی اس
محصــول   ۱۹۹3 »اســتالینگراد«  می شــود. 
آلمــان، »دشــمن بــر آســتانه دروازه هــا« 
آمریــکا و »اســتالینگراد«  ۲00۱ محصــول 
ــی  ــن فیلم های ــیه آخری ــول روس ۲0۱3 محص
ــخص  ــور مش ــاره و به ط ــه در این ب ــتند ک هس
ســاخته  اســتالینگراد  محاصــره  دربــاره 
ــاخت  ــرای س ــتالینگراد ب ــرد اس ــده  اند. نب ش
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــدد ه ــای متع گیم ه

ــه اســت. گرفت
ــد از  ــی بع ــی و حت ــگ جهان ــان جن ــا پای ب
پایــان نبرد هــای محلــی جنــگ ســرد بــه نظــر 
ــک  ــاوری الکترونی ــرفت فن ــه پیش ــد ک می آم
ــون  ــالح های گوناگ ــا س ــا، مخصوص و رایانه ه
انفــرادی و هوایــی موضــوع محاصــره فیزیکــی 
شــهر ها را تقریبــا ناممکــن کــرده باشــد، امــا 
شــهر هایی  محاصــره  اخیــر  ســال های  در 
ماننــد »کوبانــی« در ســوریه نشــان داده اســت 
ایــده محاصره شــدگان و  کــه هنــوز هــم 
روایت هــای  بــرای  ســرمایه ای  مهاجمــان 
پرهیجــان و سرشــار از احساســات انســانی 

.ــت اس
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 داستانتان چه بود؟
من نسل اول کارآفرین هایی هستم که در سنگاپور 
شروع به کار کردند و این امتیاز ویژه را داشتند که 
در یکی از سه شهر آسیایی سنگاپور، پونا و جاکارتا 
را  مقدماتی ام  تحصیالت  من  باشند.  آمده  دنیا  به 
در پونا تمام کردم و مدرک لیسانس بین المللی ام 
ملی  دانشگاه  از  آن  از  بعد  و  گرفتم  در جاکارتا  را 
سنگاپور )NUS( فارغ التحصیل شدم. پس از آن در 
شرکت سرمایه گذاری سنگاپور مشغول به کار شدم 
و در آن جا مسئول بازاریابی و معرفی بخش فناوری 
سنگاپور به سایر کشورها بودم. در همین زمان بود 
که تجاربی در زمینه بازاریابی برند و نشان تجاری 
 Happy کسب کردم و پس از آن به عنوان شریک به
این  منطقه ای  رشد  به  تا  Marketer پیوستم 
شرکت کمک کنم و یک آژانس بازاریابی دیجیتال 

هیجان انگیز در سنگاپور بسازم.
که  این صنعت هست  مورد  در  چه چیزی   

بیشتر از همه شما را به هیجان می آورد؟
من عاشق فضای مجازی هستم، به دلیل پتانسیلی که 
این فضا برای فروپاشی صنایع دارد. به عنوان مثال ما 
همین حاال شاهد هستیم که ارتباطات توسط فضای 
مجازی و به واسطه انواع و اقسام شبکه های اجتماعی 
به طور کامل دگرگون شده است، یا بخش سرگرمی 
از طریق به وجود آمدن شبکه های مجازی همچون 
نت فلیکس، یوتیوب، هولو، یا صنعت حمل ونقل که 
تحت تاثیر اپلیکیشنی مانند اوبر قرار گرفته است، 
یا صنعت موسیقی که توسط پاندورا و اسپاتیفای 
تاثیر  بانک داری که تحت  دگرگون شد، یا صنعت 
فاستاکش، ترنسفروایز و ونموست. حتی این تاثیر در 
مشاغلی مانند خرده فروشی هم دیده می شود که بعد 
از به وجود آمدن آمازون و... تغییر کرد. خالصه این که 
فضای دیجیتال موقعیت جذابی است که االن در آن 

قرار بگیرید!
 ارتباطتان با آسیا چگونه است؟

آسیا جایی است که در آن به دنیا آمدم، زندگی کردم، 
کار کردم و تفریح کردم. من عاشق این هستم که 
چطور بخش های مختلف آسیا می توانند تا این حد 
شبیه به هم و در عین حال با هم متفاوت باشند. 
آن چه در مورد آسیا عاشقش هستم، این است که 

پرانتیک مازومدار از موسسان 
 Happy آژانس بازاریابی دیجیتال
Marketer در سنگاپور است که 
جزو موفق ترین نمونه ها در نوع 
خود محسوب می شود. مازومدار 
و همکارانش در این شرکت از 
همه ابزارهای دیجیتال استفاده 
می کنند تا مشتریانشان به 
بهترین شکل ممکن بتوانند 
طرح های بازاریابی خود را 
بهینه سازی کنند. او در مصاحبه ای 
با asianentrepreneur از فضای 
کسب وکار در آسیا و موفقیت های 
فردی اش گفته است.
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حال  عین  در  و  گرسنه  فروتن،  می دهد  یادمان 
نوآورانه  راه حل های  این که چطور  باشیم،  سازگار 
پیدا کنیم، به تفاوت ها احترام بگذاریم و برای آدم ها 

ارزش قائل شویم.
 برای راه اندازی یک کسب وکار جدید کدام 

شهر آسیا را ترجیح می دهید و چرا؟
فکر می کنم انتخابم جاکارتا باشد، به خاطر فضای 
گرم، کارآفرینانه، پرجنب وجوش و متفاوتی که دارد. 
جدا از محدودیت زیرساخت های ترافیکی، دوست 
دارم کسب وکاری در جاکارتا راه بیندازم، چون این 
شهر پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد و 
در کنار این مسئله نباید از اشتهای سیری ناپذیر 
اندونزیایی ها برای خالقیت و ریسک کردن گذشت. 
البته این که در اندونزی غذاهای خوبی پیدا می شود 
و زندگی شبانه جالبی در جاکارتا جریان دارد هم 

قطعا در انتخاب من بی تاثیر نیست!  
 بهترین مشاوره یا اندرزی که تا به حال در 
زمینه کسب وکار و کارآفرینی گرفته اید، چه 

بوده است؟
زود و ارزان شکست بخورید.

 تا امروز از چه چیزها یا چه کسانی الهام 
گرفته اید؟

در  متفاوت  مرحله  سه  در  مختلف  آدم  سه  از 
زندگی ام. اول، ساچین تندولکار، بابت اخالق کاری 
و توانایی ای که برای کنترل همه چیز در شرایطی 
دارد که تحت فشار است. او از آن دسته آدم هایی 

است که می تواند تمرکزش را فقط روی چیزهایی 
نگه دارد که تحت کنترلش است. دومین نفر لی کوان 
یوست، بابت رویکرد عمل گرایانه و شایسته ساالرانه ای 
که در مورد همه چیز دارد. او دیدگاه مرا به بسیاری 
از جنبه های زندگی عوض کرد و سوم، استیو جابز 
برای کانسپچوالیزه کردن، ساختن، طراحی و بازاریابی 
محصوالتی که مردم حتی نمی دانند که به آن ها 
احتیاج دارند. این توانایی اش واقعا شگفت انگیز است.

فضای کسب وکار  از  درسی  به تازگی چه   
زیرورو  کامل  به طور  را  ذهنتان  که  گرفتید 

کرده است؟
به تازگی چیزهایی در مورد ایالن ماسک خواندم 
و این که درگیر کارهای بزرگی مانند تسال موتورز، 
پی پال، اسپیس اکس، سوالرسیتی، هایپرلوپ و... 
است و همه این ها را بعد از موفقیت بزرگش در 
شرکت  یک  و  مالی  سرویس دهنده  )یک  پیپال 
پرداخت ای میلی که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد( 
به دست آورده است. وقتی همه این ها را در موردش 

می خواندم، واقعا مسخ شده بودم.
اگر زمان به عقب برمی گشت، چه کاری   
را انجام نمی دادید، یا جور دیگری انجامش 

می دادید؟
خیلی زودتر از این ها در دنیای کارآفرینی غوطه ور 
می شدم و در مورد مدیریت پول و سرمایه گذاری 
تجربه  به  دست  و  می کردم  کسب  اطالعاتی 

.می زدم
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بدترین مدیر دنیا را بشناسید
1. مدیر کنترل گر

روسای این چنینی دوست 
دارند همه چیز و همه کس 
را کنترل کنند و نمی توانند با 
اختیار دادن به زیردستانشان 
کنار بیایند.

2. مدیر دودل
دودلی در عرصه مدیریت 

یک ضعف است. مدیر خوب 
باید بتواند به سرعت تصمیم 

بگیرد.

4. مدیر خودسر
مدیر خودسر در برابر هر تغییری 

مقاومت می کند و هرگز نمی فهمد که 
تغییر برای پیشرفت کسب وکار خوب 

است.

5. مدیر ذره بین
سندرم مدیریت ذره بینی یعنی توجه 

شدید به جزئیات و مسائل ریز و 
کنترل دقیق افراد. روسایی که دچار 

این سندرم هستند، جلوی رشد فردی 
کارمندانشان را می گیرند و اجازه 
نمی دهند خالقیتشان شکوفا شود.

7. مدیر فاقد حس دوراندیشی
بدون دوراندیشی در مسیر تجارت 
و کسب وکار نمی توانید جای دوری 
بروید! رئیس خوب کسی است که 

بتواند بینش روشن و دیدی گسترده و 
بلندمدت داشته باشد.

9. مدیر مغرور
غرور یکی از بدترین خصوصیات 

اخالقی برای یک مدیر است. یادتان 
باشد هیچ کس دلش نمی خواهد 

الف زنی های شما را درباره خودتان 
بشنود، حتی اگر زیردستتان باشد.

11. مدیر احساساتی
روسای احساساتی موقع 

تصمیم گیری از عواطفشان 
کمک می گیرند، نه اطالعات و 

اعداد و ارقام منطقی.

12. مدیر سرزنش گر
مدیر سرزنش گر همه امتیازها را متعلق به 
خودش می داند و موقع بروز هر مشکلی، 
انگشت اشاره اش به سمت دیگران است.

3. مدیر یک دنده
مدیری که فکر می کند 
همیشه و در هر شرایطی حق 
با اوست، به کسب وکار لطمه 
می زند.

6. مدیر ترسناك
این قبیل روسا 
ایجاد ترس در 
زیردستانشان را 
به عنوان یک شیوه 
مدیریتی موثر 
قبول دارند!

8. مدیری که بین 
کارمندانش فرق 
می گذارد

مدیری که بین 
کارمندانش فرق 
می گذارد، روحیه باقی 
اعضای تیم را تضعیف 
می کند.

10. مدیر خشمگین
این که مدام با اخم های 
درهم دوروبر شرکتتان 
راه بروید، فقط باعث 
می شود احساسات 
منفی و مخربی را میان 
زیردستانتان پخش 
کنید.
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ــوع  ــن ن ــه ای ــه ب ــی ها در ادام ــرد، بررس می گی
گردشــگری خالصــه می شــود.

به ویــژه  گردشــگران  از  بســیاری  امــروزه 
ــب  ــرادی و کس ــفر انف ــه س ــل ب ــان تمای جوان
تجربه هــای شــخصی دارنــد تــا حضــور در 
تورهــای دســته جمعی کــه همــه چیــز از قبــل 
ــده شــده اســت.  ــدارک دی ــرای گردشــگران ت ب
در ایــن نــوع گردشــگری، گردشــگر تمایــل دارد 
ــی از  ــد و یک ــفر کن ــم و ارزان س ــه ک ــا بودج ب
ــکان  ــرای او ام ــم ب ــای مه ــن گزینه ه مهم تری
ســفر با وســایل نقلیــه عمومــی در شهرهاســت.
بســیاری از مقاصــد گردشــگری در ایــران ماننــد 
ــرار  ــهر ها ق ــارج از ش ــتانی خ ــایت های باس س
دارنــد و دسترســی بــه آن هــا جــز بــا اســتفاده 
از وســایل نقلیــه شــخصی مقــدور نیســت. کــه 
ــواردی  ــه در م ــیله نقلی ــتن وس ــا داش ــی ب حت
ماننــد کلیســاهای ســه گانه شــمال غــرب 
ایــران )قره کلیســا، کلیســای زورزور و کلیســای 
ــدم  ــب و ع ــیر نامناس ــتپانوس( مس ــنت اس س
وجــود تابلوهــای راهنمــا در طــول مســیر 
منجــر بــه ســردرگمی گردشــگران می شــود. در 
داخــل شــهرها نیــز گردشــگران خارجــی بــدون 
ــتفاده  ــکان اس ــی ام ــای محل ــی راهنم همراه
ــی و  ــی، از تاکس ــل عموم ــایل حمل ونق از وس
اتوبــوس گرفتــه تــا متــرو را ندارنــد، از آن جایــی 
ــان  ــه زب ــی ب ــا تابلوی ــا ی ــه راهنم ــه هیچ گون ک

ــن وســایل نصــب نشــده اســت.  دیگــر در ای
در کشــورهایی چــون ایتالیــا و فرانســه که رتبه 
باالیــی در جــذب گردشــگر دارنــد، نقشــه های 
مســیرهای گردشــگری بــه زبان هــای مختلــف 
ــی  ــل عموم ــتگاه های حمل ونق ــی ایس در تمام
از  می شــوند.  ارائــه  رایــگان  صــورت  بــه 
ــیله  ــن وس ــه مهم تری ــرو ک ــر مت ــرف دیگ ط
حمل ونقــل در داخــل شهرهاســت و ســهم 
ــز  ــه مراک ــافران ب ــی مس ــی در جابه جای باالی
تابلوهــای  بــه  مجهــز  دارد،  را  گردشــگری 
به طوری کــه  اســت،  زبانــه  دو  اطالعاتــی 
گردشــگر بــا نقشــه موجــود در دســتش و نــگاه 
بــه نقشــه مســیر متــرو به راحتــی قــادر اســت 

ــی  ــگ تحمیل ــالب و جن ــذر از انق ــا گ ــران ب ای
ــل در کاهــش گردشــگران  ــن دالی کــه مهم تری
خارجــی بودنــد، بین ســال های ۱38۱ تــا ۱385 
ــی موقعیــت ازدســت رفته  رفتــه رفتــه در بازیاب
بــود کــه بــار دیگــر ســایه تحریم هــا و تبلیغــات 
منفــی غربی هــا گردشــگران را از ســفر بــه 
ایــن کشــور بازداشــت. از ســال ۱3۹4 اقدامــات 
ــه بازگشــت احســاس  ــت یازدهــم منجــر ب دول
امنیــت و آرامــش بــه جامعــه جهانــی شــد کــه 
ــران  ــی ای ــی طوالن ــد از غیبت در نتیجــه آن، بع
دوبــاره در فهرســت مقاصــد اصلــی گردشــگری 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــف دنی رســانه های مختل
مــاه گذشــته، ایــران میزبــان کنوانســیون 
جهانــی راهنمایــان گردشــگری بــود. ایــن 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه از آن به عن ــیون ک کنوانس
و مهم تریــن گردهمایــی راهنمایــان جهــان 
ــر دو  ــه ه ــت ک ــدادی اس ــود، روی ــاد می ش ی
ســال یــک بــار زیــر نظــر مســتقیم فدراســیون 
جهانــی راهنمایــان گردشــگری در یکــی از 
کشــورهای عضــو برگــزار می شــود. ایــران 
راهنمــای   300 از  بیــش  میزبــان  امســال 
ــور  ــود. حض ــا ب ــور دنی ــگری از 45 کش گردش
ــای گردشــگری و آشــنایی  ــداد راهنم ــن تع ای
آن هــا بــا جاذبه هــای گردشــگری کشــور 
ــازه در صنعــت  ــد نویدبخــش دوره ای ت می توان

ــد.  ــران باش ــگری ای گردش
گردشــگر بــه جایــی مــی رود کــه بتوانــد پاســخ 
نیازهایــش را بگیــرد. ایــن نیــاز می توانــد 
شــخصی باشــد، مثــل ارضــای حس کنجــکاوی 
ــد،  ــی باش ــا عموم ــکان، ی ــه آن م ــبت ب او نس
ــه  ــتراحت و تغذی ــت، اس ــه امنی ــاز ب ــد نی مانن
نیازمنــد  گردشــگری  توســعه  مناســب. 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ زیرســاخت های مناســب ب
ــن  ــت. از مهم تری ــگران اس ــاز گردش ــورد نی م
بــه  ایــران می تــوان  نیازهــای گردشــگری 
و  اقامتــی  امکانــات  عمومــی،  حمل ونقــل 
خدمــات رفاهــی اشــاره کــرد و از آن جایــی 
ــر  ــرایط حاض ــی در ش ــگری فرهنگ ــه گردش ک
ــر  ــران را درب ــگری ای ــده ای از گردش ــهم عم س
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در ایســتگاه مــورد نظــرش پیــاده شــود. عــالوه 
ــگری  ــق گردش ــتگاه های مناط ــر آن در ایس ب
نیــز بلندگــوی متــرو بــا زبان هــای دیگــر 
ــه  ــا ب ــی آن ه ــکان دسترس ــافران را از ام مس
ــوان  ــی به عن ــد. حت ــا آگاه می کن ــن مکان ه ای
مثــال در ایســتگاه مرکــز تاریخــی رم یــا 
ایســتگاه واتیــکان بــا کشــیدن تصاویــر مربــوط 
ــه کولوســئوم، کلیســاها و ســایر ســایت های  ب
تاریخــی روی نقشــه مســیر متــرو، گردشــگران 
ــه پیــاده شــدن در آن ایســتگاه ها  را ترغیــب ب

می کننــد. 
و  فروشــگاه  رســتوران،  مهمان ســرا،  هتــل، 
ــق  ــب در مناط ــتی مناس ــرویس های بهداش س
زیرســاخت هایی  مهم تریــن  از  گردشــگری 
ســایت های  اعــم  متاســفانه  کــه  اســت 
گردشــگری یــا فاقــد چنیــن امکاناتــی هســتند، 
ــات نامناســب و گــران هســتند.  ــا دارای امکان ی
به طــور مثــال بازدیدکننــدگان ســایت تاریخــی 
تخــت ســلیمان در تــکاب بــا وجــود طــی کردن 
مســیر طوالنــی و نه چنــدان ســهل، دسترســی 
بــه هیچ گونــه امکانــات رفاهــی مناســب ماننــد 

ــد.  ــتی ندارن ــرویس های بهداش ــوری و س غذاخ
یــا در مــوردی دیگــر، تنهــا خدمــات ارائه شــده 
ــزار  ــراوان ه ــا مشــقت ف ــه ب ــه گردشــگری ک ب
ــن  ــان فوم ــه رودخ ــه قلع ــا ب ــوده ت ــه پیم پل
برســد، بســتنی های یخــی خانگــی اســت کــه 
ــود  ــند. نب ــاال می فروش ــت ب ــا قیم ــا ب محلی ه
ــه بی میلــی  ــات رفاهــی مناســب منجــر ب امکان
گردشــگران و عــدم ترغیــب دیگــران بــه بازدیــد 
ــران  ــن مناطــق کــه تعدادشــان هــم در ای از ای

ــود. ــت، می ش ــم نیس ک
ــتی  ــرویس های بهداش ــدون س ــگری ب گردش
وجــود  بــا  نیســت.  امکان پذیــر  مناســب 
وعده هــای رئیــس وقــت ســازمان میــراث 
ــال 86  ــر س ــگری در اواخ ــی و گردش فرهنگ
ــی  ــد خدمات ــاخت ۱000 واح ــر س ــی ب مبن
راهــی  بیــن  بهداشــتی  ســرویس های  و 
ــت.  ــده اس ــی نش ــده عمل ــن وع ــون ای تاکن
نیــز  موجــود  بهداشــتی  ســرویس های 
نیازمنــد نگــه داری و نظافــت مــداوم هســتند 
و شــواهد نشــان می دهــد کــه وضعیــت اکثــر 
ــب و  ــیار نامناس ــگران بس ــرای گردش ــا ب آن ه
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غیرقابــل اســتفاده اســت. فقــدان یــا کیفیــت 
ــی در شــهرهای  ــی حت ــن خدمات ــن چنی پایی
ــز  ــیراز نی ــون ش ــگرپذیری چ ــزرگ و گردش ب
ــه  ــگرانی ک ــود. گردش ــده می ش ــوح دی به وض
ــر  ــه اث ــد از س ــد بازدی ــه قص ــهر ب ــن ش از ای
جهانــی تخــت جمشــید، نقــش رســتم و 
ــیر  ــول مس ــوند، در ط ــه می ش ــارگاد روان پاس
و در مــکان تاریخــی بــا مشــکل روبــه رو 

ــتند.  هس
ــان و  ــد، حضــور نگهبان مدیریــت صحیــح بازدی
راهنمایــان بــه جهــت اســتقبال و ارائــه کمــک 
ــه  ــا حادث ــکل ی ــه مش ــروز هرگون ــوارد ب در م
ناگــوار ازجملــه نیازهــای ضــروری گردشــگران 
اســت. عــدم وجــود راهنمــای متخصــص و 
ــدان  ــا فق ــون، ی ــای گوناگ ــه زبان ه ــلط ب مس
ــا،  ــای راهنم ــون تابلو ه ــی چ ــایل اطالعات وس
ــای  ــتگاه های راهنم ــورها و دس ــه ها، بروش نقش
صوتــی، گردشــگران را ســردرگم می کنــد و 
جذابیــت مــکان را کاهــش می دهــد. در بازدیــد 
از بســیاری از ســایت های باســتانی و تاریخــی از 
ــا  ــم، ی ــا ارگ ب ــه ت ــل در شــوش گرفت چغازنبی
ــه  ــان گرفت ــوی اصفه ــای صف ــا و بناه از کاخ ه
ــران،  ــوی در ته ــاری و پهل ــای قاج ــا میراث ه ت
ــای  ــت و تابلوه ــنده بلی ــک فروش ــا ی ــا ب تنه
راهنمایــی کــه اکثــرا ناخوانــا، شکســته و کثیف 
ــانس  ــر خوش ش ــم. اگ ــروکار داری ــتند، س هس
ــه  ــد ب ــون عی ــی چ ــام خاص ــه در ای ــیم ک باش
بازدیــد رفتــه باشــیم، می توانیــم راهنمایانــی را 
کــه توضیحــات مختصــری در رابطــه بــا مــکان 

ــم.  ــد، بیابی می دهن
آن چــه گردشــگر امــروز در بازدیــد از مکان هــای 
ــر از  ــاز دارد، فرات ــدان نی فرهنگــی و تاریخــی ب
و  راهنمــا  تابلوهــای  محلــی،  راهنمایــان 
بروشــورهای کوچــک حــاوی اطالعات هســتند. 
بــا  خاک گرفتــه  و  کالســیک  موزه هــای 
ــی  ــات تخصص ــاوی اطالع ــه ح ــی ک کاغذ های
جذابیــت  دیگــر  هســتند،  ویترین هــا  در 
ــد.  ــت داده ان ــگران از دس ــرای گردش ــود را ب خ
امــروزه صنعــت گردشــگری بــر پایــه تبلیغــات 

ــتفاده  ــا اس ــکان ب ــتر م ــه بیش ــر چ ــه ه و ارائ
دنیــا  مــدرن  و  بــه روز  تکنولوژی هــای  از 
ــکان ورود  ــه ام ــی ک ــت. از آن جای ــتوار اس اس
ــک  ــای ی ــه بخش ه ــه هم ــدگان ب بازدیدکنن
بنــای تاریخــی، یــا محوطــه باســتانی بــه دالیل 
ــن  ــدور نیســت، بنابرای امنیتــی و حفاظتــی مق
بایــد بــرای بازیدکننــدگان امکان دیــدن و درک 
ــا  کــردن آن چــه در گذشــته روی داده اســت، ب
ــز  ــای مجه ــاد موزه ه ــا و ایج ــاخت مدل ه س
ــای  ــرفته و تکنولوژی ه ــتم های پیش ــه سیس ب
ســمعی و بصــری مبتکرانــه فراهــم شــود. 
از بهتریــن نمونه هــای چنیــن مدیریتــی را 
ــوم در  ــی هرکوالنی ــه جهان ــوان در محوط می ت
ایتالیــا و داخــاو در آلمــان دیــد کــه گردشــگران 
بــا قــدم زدن در آن هــا و دیــدن بقایــای گذشــته 
تصــوری در ذهنشــان شــکل می گیــرد کــه ایــن 
ــی،  ــای تعامل ــک موزه ه ــا کم ــور و درک ب تص
بازســازی صحنه هــا و نمایــش فیلم هــا تکمیــل 

می شــود. 
ــت  ــار مثب ــاد آث ــگری در ایج ــت گردش اهمی
اقتصــادی در جهــان به طــور روزافــزون افزایــش 
یافتــه و در تمامــی کشــورها ایــن فعالیــت 
ایجــاد  اصلــی  عوامــل  از  یکــی  به عنــوان 
اشــتغال، کاهــش نــرخ بــی کاری و افزایــش 
درآمــد ارزی مــورد توجــه اســت. حتــی در 
ــی،  ــورهای اروپای ــژه کش ــورها به وی ــی کش برخ
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  جهان گــردی 
راهبردهــای توســعه محســوب می شــود. مــوارد 
ذکرشــده در بــاال از حداقــل زیرســاخت های 
مــورد نیــاز گردشــگری هســتند کــه حتــی در 
محوطه هــای میــراث جهانــی ایــران شــاهد 
ــتیم.  ــی هس ــای جهان ــا معیاره ــاد ب ــه زی فاصل
یــک گردشــگر راضــی بهتریــن مبلــغ در جــذب 
گردشــگران دیگــر اســت. ایــران می توانــد 
ــروری از  ــاخت های ض ــم آوردن زیرس ــا فراه ب
ــرای  ــده در ســال پیــش رو ب ــت پیش آم موقعی
ــتر  ــذب بیش ــگران و ج ــت گردش ــب رضای جل
ــق صنعــت  ــه رون آن هــا بهــره ببــرد و منجــر ب

.ــود ــگری ش گردش
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و اوسـت کسـی کـه از آسـمان، آبی فـرود آورد؛ 
پـس به وسـیله آن از هـر گونه گیـاه برآوردیم، و 
از آن ]گیاه [ جوانه سـبزی خارج سـاختیم که از 
آن، دانه هـای متراکمـی برمی آوریم، و از شـکوفه 
درخـت خرما خوشـه هایی اسـت نزدیـک به هم. 
و ]نیـز[ باغ هایی از انگـور و زیتون و انار -همانند 
و غیرهماننـد- خـارج نمودیم. به میـوه آن چون 
ثمـر دهـد و بـه ]طرز[ رسـیدنش بنگریـد. قطعا 
در این هـا بـرای مردمـی کـه ایمـان می آورنـد، 

نشانه هاست.
سوره انعام/ آیه ۹۹

»بـاغ ایرانـی« جلـوه ای اسـت از بهشـت موعود؛ 
درختـان  زیـر  از  کـه  بی انتهـا  و  بـزرگ  باغـی 
روان  آب  جـوی  آن،  رنگارنـگ  و  سایه گسـتر 
اسـت و چشـمه ها و آبشـارهایش بـر زیبایی های 
آن می افزایـد. آن گونـه کـه قرآن کریـم توصیف 
می کنـد، نهرها و آب هـای جاری، موسـیقی آواز 
وعده هـای  و...  گل هـا  خـوش  عطـر  پرنـدگان، 
خداوند به انسـان های نیکوکار اسـت. تمامی  این 
ویژگی هـا در مقیاسـی کوچک، بـاغ اصیل ایرانی 
را می سـازد و این باغ های سـبز و حیات بخش در 
دل کویـر را، بـه تکه ای از بهشـت بـدل می کند.

مفهـوم  بـاب  در  مطلبـی  پیشـین،  در شـماره 
بیانـی  بـه  شفابخشـی  خواندیـد.  شفابخشـی 
درمـان  طـول  کاهـش  معنـای  بـه  خالصـه، 
بیماری هـا به کمـک عناصر موجـود در طبیعت 
اسـت. باغ هـای اصیـل ایرانـی، دارای ویژگی های 
یکتـا و منحصربه فـردی اسـت کـه آن را در زمره 
باغ های شـفابخش قـرار می دهد. در این نوشـتار 

بـه بررسـی ایـن ویژگی هـا می پردازیـم.
بـاغ ایرانـی از ابتدای ظهور خـود تاکنون، بازتابی 
از فرهنـگ و اعتقـادات مـردم ایران زمین اسـت. 
معمـار ایرانـی، بـا ایجـاد نگینـی سـبز در دل 
آفتاب های سـوزان کویر، مخاطب را در آسایشـی 
وصف ناپذیـر قـرار می دهـد کـه همیـن ویژگـی، 
آن را از باغ هـای دیگـر ممالـک همچـون ژاپـن، 

چیـن، انگلسـتان، فرانسـه و... متمایـز می کند.
بـاغ ایرانی فضایی اسـت محصور میـان درختان؛ 

ترکیبـی از درختـان همیشـه سـبز و خزان پذیر 
کـه بـا تدبیـر طـراح ایرانـی، در کنـار یکدیگـر 
کاشـته شـده تـا در عیـن مشـهود بـودن گـذر 
فصـول و لمس بهار و خـزان، در فصل برگ ریزان 
نیز سـبز بوده و از زیبایی آن کاسته نشود. افزون 
بـر گـذر فصـول، گیاهـان در بـاغ ایرانـی، دارای 
تنـوع رنگی بسـیارند که ناشـی از انـواع مختلف 
آن هاسـت. درختـان میـوه، انواع گل هـای معطر 
و... باعـث خلـق سـکانس های بصـری زیبایی در 
بـاغ شـده و کاربـر را بـا تنوعی دل نشـین روبه رو 
می کنـد. آن گونـه کـه در مطلـب پیشـین بیـان 
شـد، علـت اصلـی تاثیرگـذاری و موفقیـت یک 
منظـر شـفابخش، امکان مشـاهده چرخه فصول 
و درک تغییرات سلسـله وار طبیعت برای انسـان 
اسـت، کـه در بـاغ ایرانـی ایـن ویژگـی به خوبی 
قابل مشـاهده و درک برای کاربر است. از طرفی، 
رایحـه خـوش گل هـا در جـای جـای مختلـف 
بـاغ، بـه تحریک حـس بویایـی انسـان پرداخته 
و در فضـای مخصـوص نشسـتن در بـاغ، کـه از 
آن به عنـوان »بنـه گاه« یـاد می شـود، حسـی 

خوشـایند را بـرای کاربـر ایجـاد می کند. 
از دیگـر ویژگی هـای منحصربه فـرد بـاغ ایرانـی 
کـه بـه واسـطه درختـان آن ایجـاد می شـود، 
سـایه اندازی اسـت. درختـان بلندقامت همچون 
سـرو و چنـار و کاج و... در اقلیـم گـرم و سـوزان 
ایـران، سـایه های خنـک را ایجـاد کرده تـا کاربر 
در آسـایش هرچـه بیشـتر در آن بـه سـر ببـرد. 
و  نـور  حرکـت  محیطـی،  آسـایش  بـر  عـالوه 
سـایه و رقـص برگ هـای درختـان، صحنه هـای 
بی نظیـری برای کاربر خلق کـرده و او را در روند 

گـذر سـاعات مختلـف روز، درگیـر می کنـد. 
دیگـر شـاخصه دارای اهمیـت بـاغ ایرانی، عنصر 
ایرانـی،  اعتقـاد  و  فرهنـگ  در  آب  اسـت.  آب 
همـواره نمـادی از طهارت و پاکیزگی بـوده و در 
بـاغ ایرانـی نیـز بـه شـکل های متفاوتـی پدیدار 
می گـردد. گاه همچـون رود جـاری بـوده و عبور 
آن از روی سـینه کبکی های حوض ها، موسـیقی 
ایجـاد می کنـد، و گاه سـاکن و  را  دل نشـینی 
بی صداسـت تـا انعـکاس درختـان و کوشـک و 
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آسـمان در آن، ابهت و شـکوهی هرچه بیشـتر را 
بـه باغ ببخشـد و گاه ماننـد فواره ای اسـت تا در 
کنار صدای آواز پرندگان، سـکوت باغ را بشـکند 

و تنوعـی بی نظیـر را خلـق کند. 
ــی،  ــاغ ایران ــل ادراک ب ــاده و قاب ــه س هندس

دیگــری  خصوصیــت 
اســت کــه آن را بــه یــک 
ــدل  ــفابخش ب ــر ش منظ
می کنــد. ایــن ویژگــی 
به عنــوان  متــون،  در 
ــوح«  ــی« و »وض »خوانای

می شــود.  یــاد 
انسـان محـاط در بـاغ، به 
به راحتـی  ورود،  محـض 
را  بـاغ  تمامـی  فضاهـای 
همیـن  و  کـرده  درک 
امـر موجـب القـای حـس 
در  آرامـش  و  امنیـت 
امـر  ایـن  می شـود.  او 
برگرفته از هندسـه سـاده 
بـاغ ایرانـی اسـت کـه آن 

را »چهاربـاغ« می نامیـم. نکتـه دارای اهمیت آن 
اسـت کـه حضـور در فضاهایـی کـه ادراک آن ها 
بـرای کاربر مشـکل و غیرممکن اسـت، منجر به 
ایجـاد تنـش و عصبیـت در کاربـر می شـود. امـا 
در بـاغ ایرانـی، انسـان در ذهـن خود بـه صورت 
فطـری، بنـا بر هندسـه سـاده شـکل دهنده باغ، 
فضـای بـاغ را به راحتـی درک کـرده و در ذهـن 

می کنـد.  تجسـم  خـود 
بنـا بـر همـه ویژگی هـای یادشـده، بـاغ ایرانـی 
شفابخشـی  در  موثـر  متغیرهـای  از  گلچینـی 
اسـت. عناصـری همچـون آب، گیاهـان، گل ها، 
پنج گانـه  تحریـک حـواس  بـا  و...  نـور، سـایه 
المسـه،  بویایـی،  شـنوایی،  )بینایـی،  انسـان 
چشـایی(،  او را در مسـیری قرار داده که منجر 
بـه تعامـل بیشـتر او با طبیعت اطرافش شـده و 
در نهایـت امـر، دچـار اغنـای حواس شـده و در 
درمان گـری او موثـر واقـع می شـود. بـاغ ایرانی 
بـا وجود همـه کیفیات محیطی موجـود در آن، 

در دهه هـای اخیر رو به فراموشـی مـی رود. چه 
بسـا کـه در دنیـای مدرنیـزه امـروز، و در میان 
تنش هـا و اسـترس های انسـان معاصـر، نیاز به 
وجـود فضاهایـی نـاب و خالـص همچـون بـاغ 
ایرانـی، به شـدت احسـاس می شـود، تـا انسـان 

آشـفته امـروز، بـرای دقایقـی هرچنـد کـم، به 
تعامـل بـا طبیعت بپـردازد و از دنیای ماشـینی 

 .دور باشـد

 منابع:
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کــدام فضاهــا و امکانــات گســترده ای را بــرای 
پــرورش تخیــل در آثــار هنــری فراپیــش 
می دهــد؛  قــرار  ادبــی  آثــار  آفریننــدگان 
موضوعــی کــه متاســفانه بــه دالیــل بســیاری 

ــت.  ــده اس ــع ش ــول واق مغف
در  مرســـوم  دانش هـــای  از  اســـتفاده 
و  شـــاعران  از  بســـیاری  بـــرای  زمانـــه 
فارســـی  ادب  گذشـــته  داســـتان پردازان 
گویـــی امـــری معمـــول بـــوده اســـت و 
می دانســـته اند  نویســـندگان  و  شـــاعران 
کـــه بـــرای تاثیـــر در مخاطـــب و آفریـــدن 
ــای  ــتفاده از دانش هـ ــد، اسـ ــای جدیـ فضاهـ
ــاالت  ــیاری دارد. در مقـ ــدی بسـ روز، کارآمـ
پیشـــین بـــه برخـــی از کاربردهـــای نجـــوم 
و پزشـــکی و... در آثـــار شـــاعرانی چـــون 
انـــوری و خاقانـــی و نظامـــی اشـــاره شـــد و 
ـــات  ـــاعران از امکان ـــن ش ـــه ای ـــد ک ـــد ش تاکی
علمـــی روزگار خـــود بیشـــترین اســـتفاده را 
ــه ای  ــته اند؛ به گونـ ــش داشـ ــعار خویـ در اشـ
کـــه امـــروزه بـــدون آشـــنایی بـــا بســـیاری 
روزگار  آن  در  مرســـوم  دانش هـــای  از 
ـــت.  ـــاعران را دریاف ـــن ش ـــعار ای ـــوان اش نمی ت
یکــی دیگــر از شــاعرانی کــه در ایــن زمینــه 
اهمیــت ویــژه دارد، ابوالعطــا کمال الدیــن 
ــوی  ــود خواج ــن محم ــی ب ــن عل ــود ب محم
کرمانــی )68۹-753 هـــ.ق( اســت. خواجــوی 
کرمانــی ازجملــه شــاعران بســیار توانــای 
ــود  ــه در دوران خ ــت ک ــی اس ــات فارس ادبی
اشــتهار فراوانــی داشــته و شــاعری ماننــد 
حافــظ شــیرازی )بــه گفتــه بســیاری از اهــل 
ادب و تاکیــد حافــظ( از مقلــدان خواجــو بــوده  
اســت. خواجــوی کرمانــی در بســیاری از انــواع 
ــادگار  ــه ی ــود ب ــاری از خ ــی آث ــعر فارس ش
نهــاده اســت. او بــه تقلیــد از نظامــی گنجــوی 
ــن  ــد او را از بهتری خمســه ای ســروده کــه بای
ــر  ــج اث ــرد. پن ــوب ک ــی محس ــدان نظام مقل
: روضه االنــوار،  از  ایــن خمســه عبارت انــد 
ــه  ــون، کمال نام ــای و همای ــوروز، هم گل و ن

ــه.  و گوهرنام

تخیــل از مهم تریــن ابزارهــای داستان نویســان 
در  فیلمنامه نویــس  یــا  نویســنده  اســت. 
نــگارش داســتان خــود نیــاز بــه گســتره 
ــان  ــد هیج ــا بتوان ــل دارد ت ــیعی از تخی وس
مخاطــب را برانگیــزد. یکــی از دالیــل شــهرت 
ــتفاده از  ــون ژول  ورن، اس ــندگانی همچ نویس
تخیــل گســترده در آثارشــان بــوده اســت. در 
دنیــای ســینما و انیمیشــن  نیــز داســتان های 
ــدگان  ــای آفرینن ــن ابزاره ــی از مهم تری خیال
دســت یابی  چگونگــی  اســت.  آثــار  ایــن 
ــتری از  ــو از بس ــک س ــه از ی ــتانی ک ــه داس ب
حــوادث علــی و معلولــی برخــوردار باشــد تــا 
ــوی  ــد و از س ــذب کن ــب را ج ــد مخاط بتوان
دیگــر نیــز تخیــل در آن بــه شــکلی باورمنــد 
ــه مهــارت نویســنده و  عرضــه شــده باشــد، ب

گســتره مطالعــات او بازمی گــردد. 
کامـــرون  جیمـــز  ماننـــد  کارگردانـــی 
بـــرای ســـاختن فیلمـــی ماننـــد »آواتـــار«، 
ســـال های ســـال مطالعـــه کـــرده و زمـــان 
و بودجـــه بســـیاری را صـــرف می کنـــد تـــا 
ــد  ــه بتوانـ ــازد کـ ــتودیویی را بسـ فقـــط اسـ
امکانـــات ســـاخت فیلـــم خـــود را در آن 
ــندگان و  ــه نویسـ ــر مطالعـ ــم آورد. فقـ فراهـ
فیلمنامه نویســـان معاصـــر ایـــران، شـــاید 
ـــار  ـــه در ســـاخت آث ـــی اســـت ک یکـــی از دالیل
ســـینمایی و تلویزیونـــی بـــه تخیـــل کمتـــر 
بهـــا داده می شـــود. )مســـائل بودجـــه و 

حواشـــی دیگـــر بمانـــد.( 
تخیــل  تغذیه کننــده  منابــع  مهم تریــن  از 
بــرای نویســنده و فیلمنامه نویــس و حتــی 
دانش هــای  هنرمنــدان،  دیگــر  و  شــاعران 
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــدرن اس ــای م ــه روز دنی ب
معاصــر  دنیــای  در  ستاره شناســی  دانــش 
ــران  ــای بی ک ــه و فضاه ــش  رفت ــدری پی به ق
را کشــف کــرده کــه گاهــی حتــی فکــر 
می نمایــد.  ناممکــن  هــم  آن  بــه  کــردن 
پزشــکی،  همچــون  نیــز  دانش هــا  دیگــر 
فیزیــک،  دیرین شناســی،  جانورشناســی، 
شــیمی و بســیاری از دانش هــای دیگــر، هــر 



104          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

ـــار شـــاید بتـــوان گفـــت کـــه  ـــن آث در میـــان ای
ـــعری  ـــاظ ش ـــه لح ـــم ب ـــون ه ـــای و همای هم
ـــاعران  ـــر ش ـــه ب ـــری ک ـــاظ تاثی ـــه لح ـــم ب و ه
پـــس از خـــود داشـــت، از مهم تریـــن آثـــار 
اســـت. منظومـــه همـــای و همایـــون کمـــی 
بیـــش از چهارهـــزار و چهارصـــد بیـــت و 
در بحـــر متقـــارب )وزن شـــاهنامه( ســـروده 
شـــده اســـت. ایـــن منظومـــه، داســـتان 
شـــاهزاده ای بـــه  نـــام همـــای اســـت کـــه 
ـــه  ـــس از آن ک ـــد و پ ـــی می کن ـــام زندگ در ش
ــام  ــه  نـ ــن بـ ــور چیـ ــر فغفـ ــر دختـ تصویـ
ــرد  ــم می گیـ ــد، تصمیـ ــون را می بینـ همایـ
بـــرود و بـــا او ازدواج کنـــد. همـــه منظومـــه 
ـــن  ـــودن ای ـــب پیم ـــکالت و مصای ـــرح مش ش
ـــه  ـــم ب ـــرانجام ه ـــه س ـــت ک ـــی اس راه طوالن

ــود.  ــر می شـ ــال منجـ وصـ

ســاقی نامه  همایــون  و  همــای  آغــاز  در 
ــه  ــده ک ــی درج ش ــوی کرمان ــهور خواج مش
بعــدا حافــظ ســاقی نامه مشــهور خــود را 
هــم از ایــن قســمت تقلیــد و اقتبــاس کــرده 
ــون  ــای و همای ــتان هم ــوع داس ــت. موض اس
هــم بعدهــا دســت مایه برخــی شــاعران شــده 
کــه ســام نامه را از روی آن بســرایند و آن 
ــد  ــه خواجــو منســوب کنن ــه را هــم ب منظوم
ــران  ــت و پژوهش گ ــن نیس ــع چنی ــه درواق ک
ــد. موضــوع  ــات کرده ان ــر را اثب ــن ام ــر ای دیگ
ــنت  ــن س ــه ای ــت ک ــری اس ــم تاثی ــر ه دیگ
ایجــاد  فارســی  داســتانی در داســتان های 
ــی  ــوی برخ ــال ق ــه احتم ــت و ب ــرده اس ک
ــتان  ــد داس ــتانی مانن ــر داس ــار نث ــر از آث دیگ
ــن  ــدی از ای ــروز و خورشیدشــاه تقلی ــم اف عال

ــتند.  ــر هس اث
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ــه  ــر جلـــب توجـ ــن اثـ ــه در ایـ ــزی کـ چیـ
می کنـــد، گســـتره تخیلـــی اســـت کـــه 
خواجـــوی کرمانـــی بـــرای اثـــر خـــود از آن 
ســـود جســـته اســـت. ایـــن رمانـــس کـــه 
بـــه نوعـــی داســـتان دلدادگـــی دو عاشـــق 
ــار  ــد، در کنـ ــت می کنـ ــوق را روایـ و معشـ
ـــی  ـــعر و ادب فارس ـــنت های ش ـــتفاده از س اس
در بطـــن خـــود، از آن جایـــی کـــه شـــاعری 
ــو،  ــون خواجـ ــور همچـ ــت و دانشـ چیره دسـ
ـــهرت  ـــم ش ـــته ه ـــت، توانس ـــروده اس آن را س
ـــه  ـــان ب ـــزد ادیب ـــژه ای را ن ـــار وی ـــم اعتب و ه
ـــواع فنـــون شـــعری  دســـت آورد. خواجـــو در ان
ــازی های  ــون ترکیب سـ ــر همچـ ــن اثـ در ایـ
و  ذهـــن  از  دور  اســـتعاره های  شـــاعرانه، 
انـــواع فنـــون بدیعـــی و بیانـــی و فصاحـــت 
و بالغـــت خویـــش، از دانش هـــای مرســـوم 
ـــز ســـود  ـــه همچـــون نجـــوم و پزشـــکی نی زمان
ــعر  ــل شـ ــطح تخیـ ــته سـ ــته و توانسـ جسـ
ـــاال  ـــتانی ب ـــای داس ـــار جذبه ه ـــود را در کن خ
ببـــرد. در تخیل آفرینـــی خواجـــو بـــه چنـــد 

ــود:  ــاره می شـ ــه اشـ نکتـ
در  داســتانی:  گســترده  جغرافیــای  الــف( 
همــای و همایــون و داســتان های مشــابه ایــن 
ــر، معمــوال گســتره های وســیع جغرافیایــی  اث
ــرد.  ــر می گی ــا را درب ــرب دنی ــا غ ــرق ت از ش
در همــای و همایــون، همــای در شــام متولــد 
ــاور  ــد، در خ ــرورش می یاب ــراق پ ــده، در ع ش
ــه چیــن ســفر می کنــد؛  پادشــاه می شــود و ب
اگرچــه خیلــی از معیارهــای جغرافیایــی کــه 
ــبت  ــده، در نس ــرح ش ــه مط ــن منظوم در ای
ــدارد،  ــای معاصــر، مصداق هــای دقیقــی ن دنی
کمکــی  جغرافیــا  گســترش  همیــن  امــا 
ــاال  ــر را ب ــن اث ــوده کــه ســطح تخیــل در ای ب

می بــرده اســت. 
ب( دانــش ستاره شناســی: اســتفاده از دانــش 
عصــر شــعر در حــوزه ستاره شناســی کــه 
غالبــا مبتنــی بــر نجــوم بطلمیوســی بــوده، بــه 
فراوانــی در آثــار خواجــو و در منظومــه همــای 
و همایــون کاربــرد دارد. بــرای نمونــه در بیــن 

ــوان از  ــام را بت ــاید ایه ــی، ش ــای ادب آرایه ه
ــالش و  ــه ت ــن را ب ــه ذه ــت ک ــی دانس فنون
تکاپــوی بیشــتری وامــی دارد. در بیــت ذیــل:

چنان داستان شد به مه پیکری 
که آمد ز مهرش قمر، مشتری 

هـــم مهـــر و هـــم مشـــتری در دو معنـــای 
مختلـــف بـــه کار رفتـــه و هـــر دو نیـــز 
می توانـــد ارتبـــاط معنایـــی داشـــته باشـــد. 
ـــون  ـــای و همای ـــل در هم ـــن قبی ـــی از ای ابیات

فراوان انـــد.
بخــش  در  شــاعر  خیال پــردازی  اوج  امــا 
مقدمــه همــای و همایــون اســت. در ایــن 
بخــش در قســمت معــراج پیامبــر اســالم)ص( 
بــه بســیاری از ســیارگان و ســتارگان بــا تعابیر 

شــاعرانه اشــاره می کنــد. 
چو دامن بر این دیر خاکی فشاند 
جنیبت بر این هفت میدان دواند

کله گوشه بر اوج افالک زد 
فلک پیش او بوسه بر خاک زد

ز سلطان سیاره بربود تاج 
وزین هفت فغفور بستد خراج 

ز سهمش فلک قلب عقرب شکست 
ز مهرش اسد دست بر جبهه بست 

دف از چنگ ناهید بربط نواز 
به قانون شرعش گرفتند باز 

قمر گشته قندیل خلوت گهش 
عطارد شده خوشه چین رهش 
به سرهنگیش بسته جوزا کمر 
به جاروبی اش مه برآورده سر 

علم بر نهم طارم افراخته
 ز نه غرفه نه حجره پرداخته 

ز طلعت شرف داده برجیس را 
ز رفعت سبق گفته ادریس را...
دوپیکر شده فتنه بر پیکرش 
زحل هندوی پاسبان درش...
پالسش به مه سربرافراخته 

پالس آخر از کهکشان ساخته
گله گوشه بر گوشه ماه زد 

  بر این سقف نه پایه خرگاه زد
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که سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما بااین حال در 
مجالس صوفیان و فقها حاضر می شد و همیشه 
آرزو می کرد تا فرزندانش محمد و احمد در فقه 
و وعظ از سرآمدان روزگار خویش باشند، هرچند 
مرگ به او فرصت دیدن موفقیت های فرزندانش 
را نداد، اما آرزوهایش زنده ماندند و بالیدند و نام 
غزالی ها را عالم گیر کردند. او هنگام مرگ از یکی 
از دوستانش درخواست کرد تا مایملک اندک او را 
در راه علم آموزی فرزندانش صرف کند. اندوخته 
پدری زود به اتمام رسید و دو برادر وارد مدرسه 
علمیه ای شدند که دانش آموزان را در هزینه های 
تحصیل یاری می داد. ابوحامد غزالی پس از مدتی 
راه گرگان در پیش گرفت و از محضر فقیه نام دار 
آن شهر، امام اسماعیلی، بهره ها برد. در راه بازگشت 
دوباره به طوس بود که مورد دستبرد راهزنان واقع 
نزد  او در  به غارت رفت.  اوراق و دفترش  شد و 
رئیس دزدان به التجا افتاد که کاغذهای مرا بازپس 
رئیس  است.  مکتوب  آن ها  در  دانشم  که  دهید 
دزدان گفت علم نه آن است که دزدیده شود که 
باید جان عالم چنان با دانش آمیخته باشد که با 
شستن اوراق نیز زایل نگردد. این سخن چنان در 
غزالی اثر کرد که سه سال را به حفظ کردن اوراق 
گذراند. پس از آن راهی نیشابور شد تا در محضر 
امام الحرمین جوینی که نظامیه بغداد را به حرمت 
حضور او ساخته بودند، زانوی تلمذ بر زمین زند. 
ابوحامد به  واسطه دانشش در نزد امام الحرمین 
چنان تقربی یافت که امام او را بحر مفرق )دریای 
بی کران( لقب داد. پس از وفات جوینی به دستور 
نظام الملک که برپادارنده نظامیه ها در اقصا نقاط 
عالم اسالم بود، به »معسکر« در نزدیکی نیشابور 
رفت که لشکرگاه شاه بود و در آن جا گروهی از 
مباحثه  و  دانش اندوزی  مشغول  همیشه  علما 
بودند و با سالح دانش با هم زورآزمایی می کردند 
 و شش سال در آن جا به علم اندوزی مشغول بود.
هنگامی که پس از آن شش سال کرسی استادی 
ابوحامد  شایستگی های  سبب  به  بغداد  نظامیه 
غزالی به او واگذار شد، جارچیان در شهر ندا دادند 
که وزیر اعظم این دانشمند جوان را »زین الدین« 
غزالی طی چهار  است.  خوانده  و »شرف االئمه« 

فرستاده دربار هنگامی که نامه ضیاءالملک، وزیر 
محمدبن ملکشاه، را با احترام هرچه تمام تر به امام 
محمد غزالی داد، لحظه ای از دیدن او با تعجب بر 
جای ماند، زیرا حجت االسالم غزالی در آن زمان 
مردی بود محاسن و موی سپید کرده که سنش 
از 50 گذشته بود و جامه ای ساده و کم بها بر تن 
داشت که با پای افزار و باالپوش به سختی قیمتش 
به ۱5 قیراط می رسید و هیچ شبیه مردی نبود 
که می گفتند وقتی در سن 34 سالگی با شکوه 
کم نظیر و تجملی بی بدیل در میان استقبال اساتید 
وارد  استادی  سمت  در  شاگردانش  و  بلندپایه 
نظامیه بغداد شد، بهای البسه و اسبش از 500 

دینار فراتر می رفت.
درخواست  با  کرد،  باز  را  نامه  که  حجت االسالم 
المستظهر باهلل خلیفه عباسی و محمد بن ملکشاه 
سلجوقی روبه رو شد که از او برای تدریس دوباره 
در نظامیه بغداد دعوت می کردند، ولی این مرد نه 
آن مرد در پی نام و مقام که مردی عزلت گزیده 
بغداد  نظامیه  قال  و  قیل  و  بود  زاویه نشین  و 
برایش دیگر رنگ وبویی نداشت، پس قلم و دوات 
 در دست گرفت و برای وزیر چنین تحریر کرد:

علی  السالم  و  والصاله  العالمین،  رب  »الحمدهلل 
اما بعد خدمت  آله و اصحابه اجمعین  محمد و 
خواجه و ملجای جهانیان متع اهلل المسلمین بطول 
بقائه، این ضعیف را از حضیض خرابه طوس به اوج 
معموره دارالسالم بغداد عمرهااهلل تعالی می خواند، 
کرم و بزرگی می نماید، و بر این حقیر نیز واجب 
است که خواجه را از حضیض حیوانی به اوج کمال 
است  تفاوت  را  دو  این  که  نماید  دعوت  انسانی 
فراوان  و التماس حضور این فقیر نموده اند الشک 
این فقیر را وقت فراق است نه هنگام سفر عراق، ای 
عزیز فرض کن که غزالی به بغداد رسید و متعاقب 
آن فرمان در رسید، نه فکر مدرسی دیگر باید کرد، 
امروز را همان روز انگار و دست از این بیچاره بدار 
دارالسالم.« الی  یدعو  اهلل  و  االکرام  و  والسالم   و 

ابوحامد محمد بن محمد غزالی معروف به زین الدین 
و ملقب به حجت االسالم، در تابران طوس چشم به 
جهان گشود، پدرش شغل پشم ریسی داشت و نام 
غزال نیز به همین شغل برمی گردد. او مردی بود 
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سال اقامت در بغداد چنان مقامی پیدا کرد که 
خلفای وقت با او در امور مربوط به حکومت رایزنی 
می بستند.  کار  به  را  او  توصیه های  و  می کردند 
غزالی در این سال ها در امر تالیف کتب بسیار فعال 
بود و از آثار او در این دوره می توان به »مقاصد 
کرد. اشاره  الفالسفه«  »تهافت  و   الفالسفه« 

 روزی ابوحامد غزالی مردم را موعظه می کرد که 
برادرش احمد غزالی که عارفی صاحب نفس و 
واعظی صاحب منبر بود، از در درآمد و ابیاتی را 
 به عربی بر او خواند که ترجمه اش این گونه است:  
- دیگری را هدایت می کنی، حال آن که خودت 
هدایت نمی شوی و به آنان پند می دهی، اما خود 

پند نمی گیری.
- ای سنگ تیزکن تا کی آهن را تیز می کنی، اما 

خودت نمی بری.
جان  بر  مقام  و  دنیا  وقت  همان  می گویند 
ابوحامد سرد شد و از همه مناصب خود دست 
بغداد خارج شد؛  از  بهانه سفر حج  به  و  کشید 
سفری که ۱0 سال به درازا کشید و مردی که 
رفته بود، همان مردی نبود که بازآمد. غزالی در 
الضالل«  نام »المنقذمن  به  آثار خویش  از  یکی 
می گوید: چنین  خود  سفر  انجام  انگیزه   در 

»... دیدم سراپا غرق در وابستگی های دنیایی ام و 
از هر طرف در به رویم بسته است. چون به خود 
آمدم و به کارهایم توجه کردم، بهترین کار و عملم 
تعلیم و تدریس بوده است. اما در آن، دانش ها و 
علومی را تدریس می کنم که نه اهمیتی دارند و 
نه سودی به دین می بخشند، پس از آن به نیت 
تدریس متوجه شدم و دیدم که خالصانه و برای 
شهرت  و  جاه طلبی  به خاطر  بلکه  نیست،  خدا 
تالفی  به  اگر  که  دانستم  یقین  به  پس  است. 
برنخیزم و حال دگرگون نکنم، در کنار آتشم و 
در آن خواهم افتاد.« از تالیفات این دوره پربرکت 
حیات او می توان به تکمیل »احیاء علوم الدین« و 
خالصه فارسی آن، »کیمیای سعادت« اشاره کرد. 
او پس از بازگشت از سفر معنوی اش که او را به 
کسوت صوفیان درآورده بود، دوباره به درخواست 
سلطان سنجر به کرسی تدریس نظامیه بازگشت، 
اما این بار نظامیه نیشابور. غزالی نظامیه نیشابور با 

غزالی نظامیه بغداد تفاوتی داشت و این که غزالی 
از سفر بازگشته، توجهی عمیق به تعالیم صوفیه و 
دخیل دانستن ذوق و اشراق در فهم و درک دین 
داشت. همین ها موجب شد تا بسیاری از علمای 
ظاهری نزد سلطان به بدگویی غزالی پرداختند. 
سلطان او را احضار کرد، غزالی در ابتدا از رفتن 
امتناع کرد و در نامه ای به سلطان نوشت که بر 
بارگاه  به  تا  بسته  پیمان  ابراهیم خلیل  قبر  سر 
هیچ سلطانی نرود و با کسی جدل و بحث نکند. 
اما سرانجام به اصرار سلطان، در لشکرگاه حاضر 
شد و بزرگی و مهابتی از خود نشان داد که نه تنها 
مخالفان او به مطلوب خود نرسیدند، بلکه سخنان 
او چنان در سلطان تاثیر کرد که از او درخواست 
نگاشتن نصیحت نامه کرد. او نیز از سلطان خواست 
تا او را از تدریس معاف دارد و سلطان علی رغم 
میل باطنی درخواست غزالی را پذیرفت. هرچند 
اما  برنداشتند،  دسیسه چینی  از  دست  حاسدان 
باز  که  بود  رفیعی  جایگاه  چنان  دارای  ابوحامد 
از سمت خلیفه و برای تدریس در نظامیه بغداد 
فراخوانده شد و قبول نکرد، چراکه ترجیح می داد 
سال های پایانی عمر را بیشتر با تامل در قرآن و 
حدیث سپری کند و خانقاه نشین باشد. غزالی در 
این سال ها نیز چونان گذشته در امر تالیف پرکار 
بود و آثاری چون »نصیحت الملوک« را به رشته 

تحریر درآورد. 

تالیفات
تهافت الفالسفه

آغاز  در  که  است  منقول  پیامبر  از  حدیثی  در 
که  می کند  ظهور  من  امت  از  ُمَجّددی  قرن  هر 
می گمارد.  همت  دین،  مغفول  تعالیم  احیای  به 
راس  »مجدد  رجال  علم  عالمان  از  بسیاری 
دانسته اند. غزالی  را  ششم  قرن  احیاگر  و   ماته« 
»تهافت الفالسفه« عنوانی مشترک برای کتاب هایی 
است که در رد فلسفه و نقد آرای فیلسوفان نوشته 
می شود. غزالی در کتاب »تهافت الفالسفه« خود بر 
فلسفه های ارسطویی و افالطونی و پیروان آن ها مانند 

فارابی و ابن سینا نقدهای شدیدی وارد می کند.
نگارش  اسلوب و شیوه منطقی ای که غزالی در 
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این کتاب به کار برده، امروز فلسفه نقادی نامیده 
می شود. مسائلی که غزالی در این کتاب آن ها را 
به نقد کشیده، همگی مسائلی فلسفی به  شمار 
انگیزه  و  مایه  نو، خود  می آیند که در سده های 
شده اند.  فلسفی  جدید  مکتب های  آمدن  پدید 
فلسفی  اندیشه های  ازمهم ترین  حتی بعضی 
 دکارت و کانت از فلسفه غزالی گرفته شده است.

الل الُمنِقد ِمن الضَّ
این کتاب اعتراف نامه غزالی است که در آن، او 
خود  فکری  حیات  مراحل  تشریِح  به  به اختصار 
می پردازد. این گونه اعتراف نویسی کاری است که 
کمتر اندیشمند فارسی زبانی به انجام آن مبادرت 

کرده است.

احیاء علوم الدین
»احیاء علوم الدین« یک دایره المعارف بزرگ دینی 
است و چنان با عظمت است که بسیاری اذعان 
دارند اگر جمیع کتب اسالمی معدوم شود و این اثر 
 باقی بماند، چیز قابل ذکری از دست نرفته است. 

کیمیای سعادت
زبان  به  غزالی  مکتوبات  مهم ترین  از  رساله  این 
از کتاب  فارسی است و درواقع خالصه ای است 

»احیاء علوم الدین«.
در این کتاب غزالی پس از حضرت  محمد )ص( 
بـه سـخنان دالویز عیسی مسیح)ع( توجه ویژه ای 
کنار  در  را  پیامبر  دو  این  گفتار   و  است  داشته 
یـکدیگر و شاهد مثال هم می آورد. مـثال درباره  
 »حـدیث خـیر گو، یـا خاموش باش« آورده است:

و رسول)ص( گفت: »هر که به حق تعالی و قیامت 
ایمان دارد، گو جز  نیکو مگو یا خاموش  باش .« و 
عیسی)ع( را گفتند: »ما را چـیزی بیاموز که بدان 
به بهشت شویم.« گفت: »هرگز حدیث مکنید.« 
گفتند: »نتوانیم.« گفت: »پس جز حدیث نیکو 

مکنید.«

نصیحت الملوك
این کتاب را غزالی به درخواست سلطان سنجر 

یکی  کتاب  این  است.  کرده  تالیف  سلجوقی 
سیاست نامه نویسی  حوزه  به  مربوط  کتب  از 
می شود. شمرده  اسالم  از  پس  ایران  تاریخ   در 

امام محمد غزالی در قسمتی از کتاب »نصیحه 
الملوک« با اشاره به این که »خدای تعالی پادشاه 
همه شاهان است« با اشاره به عمران و آبادی ایران 
هندوستان  پادشاه  می گوید:  انوشیروان  عهد  در 
رسولی فرستاد به نوشروان که: من به پادشاهی 
نوشروان  فرست.  من  به  خراج  اولی ترم،  تو  از 
رسول را فرود آورد و دیگر روز بار بداد. مهتران 
بخواند و رسول را حاضر کرد و گفت: جواب پیغام 
بشنو. پس نوشروان صندوقی بخواست، بگشاد و 
ـََبر از آن جا  صندوقچه ازو بیرون کرد و مشتی ک
برآورد و رسول را داد و گفت: به والیت شما ازین 
گفت  نوشروان  بود.  بسیار  گفت:  )رسول(  بود؟ 
برو ملک هندی را بگوی: نخست والیت خویش 
آباد کن که همه ویران گشته است و ]رستنی[ 
ـََبر[ گرفته است  و آن گه طمع والیت  ـََور]=ک ک
آبادان ]ایران[ کن، که اگر در والیت من بگردی 
ـََبر بجویی، نیابی و اگر من بشنوم که  و یک بُن ک
ـََبرست، عامل آن ناحیت  اندر والیت من یک بن ک

بر دار کنم. 
ـََبر« مـی گوید:  * ابوریحان بیرونی در معرفی »ک
همچون  شود،  رسته  خراب  نم  داِر   زمـین   »در 

جزایری که درو و زراعـت نـکنند.«

مرگ فیلسوف
عارفی  که  ابوحامد  کوچک  برادر  احمد، 
می گوید: چنین  او  مرگ  شرح  در  بود،   بزرگ 
جای  به  نماز  ساخت،  وضو  صبحگاهی  »برادرم 
آورد و بعد کفن خویش را بخواست، چون آوردند، 
بگرفت و ببوسید و بر چشم نهاد و سمعاً و طاعًه 
گفت. آن گاه پای خویش دراز کرد، روی به قبله 
 آورد و پیش از طلوع آفتاب جان تسلیم کرد.«
 شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در مدح او می سراید:

صدری که سرای علم از او عالی بود
عالم ز یقین و او ز شک خالی بود

از قعر هزار قلزم بی سر و پا
اسرار پدید کرد غزالی بود



110          سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج

ب
کتا

 مریم گودرزی 

علم از خیال تا واقعیت

ییل ن یه به کتاب عمل در ادبیات عیمل- �ت
گ

ن�



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          111

ــردد.  ــی بازمی گ ــی- تخیل ــات علم ــه ادبی آن ب
نویســنده ضمــن ارائــه اطالعاتــی کلــی ماننــد 
نــام  ایــده،  مطرح کننــده  نویســنده  نــام 
ــده در آن  ــه ای ــی ک ــا فیلم ــتان ی ــاب، داس کت
ــده از  ــل ای ــه چگونگــی تکام ــی شــده، ب معرف
ــه  ــا نظری ــت ی ــک حقیق ــه ی ــتان ب ــک داس ی
ــاب را  ــن کت ــردازد. ای ــی می پ ــی علم پذیرفتن
ــه  ــر ب ــگار بزرگمه ــی و ن ــی طهران ــم زینل میث
مازیــار  انتشــارات  و  برگردانده انــد  فارســی 

ــت. ــرده اس ــر ک منتش

مقدمه
ــاب نوشــته،  ــر کت ــه ب ــه ای ک ــالری در مقدم ب
ضمــن آوردن مثال هایــی از پیش بینی هــای 
بــه  تخیلــی  علمــی-  ادبیــات  علمــی 
ــا را در  ــردازد و آن ه ــا می پ ــته بندی آن ه دس

چهــار گــروه اصلــی قــرار می دهــد:
ــی  ــی- تخیل ــات علم ــه در ادبی ــی  ک ایده های
ــمندان  ــط دانش ــا توس ــده و بعده ــرح ش مط
کشــف یــا بــه دســت آمــده باشــند، مثــل ســفر 

ــه مــاه. انســان ب
علمــی  جوامــع  در  ابتــدا  کــه  ایده هایــی 
مطــرح شــده اند، امــا توســط نویســندگان 
علمــی- تخیلــی در کانــون توجــه مــردم قــرار 

ســیاه چاله ها. مثــل  می گیرنــد، 
ــی  ــی- تخیل ــتانی علم ــه در داس ــی ک ایده های
ــه صــورت  ــوز ب ــه هن ــده اند و اگرچ ــرح ش مط
ــه  ــه روز ب ــا روزب ــد، ام ــق نیافته ان ــل تحق کام
نزدیک تــر  آن هــا  واقعیت پذیــری  جنبــه 

می شــویم، مثــل ماشــین های پرنــده.
ــی  ــی- تخیل ــات علم ــه در ادبی ــی ک ایده های
ــی  ــاظ عمل ــوز از لح ــا هن ــده اند، ام ــرح ش مط
نظــری  به طــور  امــا  نپذیرفته انــد،  تحقــق 
ــری  ــی امکان پذی ــای علم ــاس یافته ه ــر اس ب
آن هــا در آینــده محتمــل اســت، ماننــد ســفر 

ــان.  در زم
در ادامــه بــرای مــرور بخش هــای کتــاب 
کــه شــامل ایده هــای تحقق یافتــه اســت، 
ایده هــای  مهم تریــن  از  نمونــه  چنــد  بــه 

»همــه ایده هــای خــوب روزگاری پیــش از 
ــی  ــن کس ــینند، در ذه ــار بنش ــه ب ــه ب آن ک
ــور  ــه از آرت ــه ک ــن جمل ــته اند.« ای ــش بس نق
ســی کالرک اســت، جــان کالمــی اســت 
کل  بایــد  آن  بســط  و  شــرح  بــرای  کــه 
تاریــخ  اعجاب انگیــز  پیشــرفت های  تاریــخ 
ــت  ــه حقیق ــن جمل ــرد. در ای ــر را دوره ک بش
باریکــی نهفتــه اســت کــه رابطــه علــم و 
آن چــه  همــه  می دهــد.  نشــان  را  تخیــل 
ــهل الوصول  ــای س ــوان ابزاره ــا به عن ــروز م ام
زندگــی مــدرن در اختیــار داریــم، روزگاری 
ــای  ــاِل لحظه ه ــا و خی ــا روی ــداد م ــرای اج ب
اســتراحت بیــن کارهــای دشــوار روزانــه بــوده 
اســت. از دیــد آن هــا زندگــی امــروزه مــا 
ــا و  ــن رویاه ــود دســت نیافتنی. همی ــی ب رویای
خیال هــا بــود کــه بــه شــکل داســتان و رمــان 
ــران  ــا دیگ ــد ت ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ب
ــریک  ــرداز ش ــنده خیال پ ــظ نویس ــم در ح ه
ــود کــه ادبیــات علمــی-  شــوند و این چنیــن ب
تخیلــی شــکل گرفــت. هنگامــی کــه ســخن از 
ــود،  ــات می ش ــی در ادبی ــای علم پیش گویی ه
ناخــودآگاه اکثــر مــا ژول ورن را به خاطــر 
می آوریــم. ایــن درســت اســت کــه ســهم 
ــت،  ــه ژول ورن داراس ــن زمین ــادی را در ای زی
بــه  محــدود  علمــی  پیش گویی هــای  امــا 
آثــار ژول ورن نمی شــود و آثــار برجســته 
ــت  ــوان یاف ــان می ت ــات جه ــیاری در ادبی بس
کــه ســال ها پیــش از کشــف یــا اختراعــی آن 
ــالی  ــو. ب ــرت دبلی ــد. راب ــی کرده ان را پیش بین
در کتــاب علــم در ادبیــات علمــی- تخیلی، 83 
ــت  ــه واقعی ــی را ک ــی- تخیل ــی علم پیش گوی
علمــی پیــدا کرده انــد، گــردآوری و شــرح داده 
اســت. البتــه بســیاری از ایــن پیش بینی هــای 
علمــی هنــوز واقعیــت علمــی پیــدا نکرده انــد، 
امــا بــه زعــم نویســنده و بــا توجــه بــه 
ــی کــه  پیشــرفت های علمــی دور نیســت زمان
ــد.  ــز تحقــق علمــی یابن ــن پیش بینی هــا نی ای
پــس از مقدمــه در هــر فصــل نویســنده، ایــده 
علمــی متفاوتــی را ارائــه می دهــد کــه اصالــت 
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ــه  ــده پرداخت ــی مطرح ش علم
می شــود.

انرژی جایگزین
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــرژی در  ــع ان ــگی مناب همیش
ــه  ــه ک ــر آن گون ــی بش زندگ
رابــرت  کتــاب،  نویســنده 
منابــع  می گویــد،  بــالی 
یکــی  جایگزیــن  انــرژی 
برگزیــده  موضوعــات  از 
ادبیــات  در  همیشــگی 
بــوده  تخیلــی  علمــی- 

ــی  ــن رمان ــه معروف تری ــن زمین ــت. در ای اس
کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، کتــاب 
»خــود خدایــان« اثــر آیــزاک آســیموف اســت 
ــن  ــد. در ای ــته ش ــال ۱۹7۲ نوش ــه در س ک
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــمندان ب ــان دانش رم
ــه  ــی، ب ــرق مصرف ــاز شــبکه ب ــورد نی ــوان م ت
ــرژی هســتند کــه از طریــق  دنبــال کشــف ان
تبــادل مــاده بیــن جهــان مــا و جهــان مــوازی 
)کیهــان پــارا( تولیــد می شــود. آســیموف 
ــی  ــده معادالت ــق و حساب ش ــورت دقی ــه ص ب
را مطــرح می کنــد کــه در نتیجــه آن هــا 
ــرژی  ــتفاده از ان ــا اس ــد ب ــا می توان ــان م جه
هســته ای بــه بــرق دســت یابــد؛ چیــزی کــه 
ــت شــده اســت. هم چنیــن  امــروزه کامــال ثاب
در همیــن راســتا بــه داســتان کوتاهــی از 
ــوان  ــا عن ــده ب ــاره ش ــی کالرک اش ــور س آرت
»درخشــندگان« )۱۹6۲(. در ایــن داســتان 
کالرک تولیــد بــرق از اقیانــوس را پیش بینــی 
کــرده اســت، مســئله ای کــه هم اکنــون ذهــن 
ــه خــود مشــغول  بســیاری از دانشــمندان را ب
کــرده اســت و از لحــاظ تئــوری قابلیــت 
ــه  ــت. در ادام ــده اس ــت ش ــئله ثاب ــن مس ای
ــه  ــن ب ــت یافت ــی دس ــی از پیش بین مثال های
ــرژی خورشــیدی، پســماند  ــق ان ــرق از طری ب
ــن  ــن ای ــق یافت ــا و تحق ــا، زباله ه فاضالب ه

اســت.  شــده  ارائــه  پیش بینی هــا 

انسان واره ها
موجــودات  انســان واره ها 
انســان  دســت  ســاخته 
ــا  ــان ب ــه فرقش ــتند ک هس
ربات هــا در ایــن اســت کــه 
شــبیه انســان هســتند و 
حداقــل یــک بخش زیســتی 
دارنــد و صددرصــد مکانیکی 
نیســتند، برخــالف ربات هــا 
مکانیکــی  کامــال  کــه 
انســان واره  واژه  هســتند. 
ســال  در  بــار  نخســتین 
توصیــف  بــرای   ۱7۲7
تالش هــای کیمیاگــر قــرن ســیزدهم آلبرتــوس 
انســان  یــک  بــا هــدف خلــق  ماگنــوس 
ــتان  ــتین داس ــت. نخس ــه کار رف ــی ب مصنوع
علمــی- تخیلــی کــه عبــارت انســان واره در آن 
بــه کار بــرده شــد، رمــان »ُکِمتیــِزر« )۱۹36( 
ــن  ــت. هم چنی ــون اس ــک ویلیامس ــته ج نوش
هیــوالی فرانکشــتاین مــری شــلی را می تــوان 
ــه  ــل ب ــن فص ــت. در ای ــان واره دانس ــک انس ی
ــات  ــای دیگــری از انســان واره های ادبی نمونه ه
علمــی- تخیلــی اشــاره می شــود کــه بســیاری 
ــر  ــه ب ــی  ک ــق فیلم های ــا از طری ــا را م از آن ه
اســاس ایــن داســتان ها ســاخته می شــود، 
ــم از داســتان هایی  ــن حجــم عظی ــم. ای دیده ای
شــده،  نوشــته  انســان واره ها  حــول  کــه 
نشــان گر اهمیــت ایــن مســئله در ذهــن 
و تخیــل انســان اســت. امــروزه ربات هــای 
پیشــرفته بســیاری ســاخته شــده اند کــه 
می تواننــد حــرکات و رفتارهــای انســان را 
ــاختن  ــد س ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــد کنن تقلی
ظاهــری شــبیه بــه انســان نیــز کار غیرممکنــی 
نویســنده  کــه  همان گونــه  امــا  نباشــد، 
در پایــان ایــن فصــل می گویــد: »رویــای 
انســان واره موجــودی ســنتزی بــا هــر دو بخش 
ماشــینی و زنــده شــاید هنــوز تــا بــه واقعیــت 
ــمندان  ــد. دانش ــته باش ــه داش ــیدن فاصل رس
اکنــون در حــال توســعه »رایانه هــای زیســتی« 
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بــا درآمیختــن نورون هــای انســان و دیگــر 
ــی  ــن باورکردن ــتند. ای ــده هس ــای زن بخش ه
ــه در افــق نزدیــک، کــه یــک  اســت، گرچــه ن
رایانــه زیســتی را بتــوان به عنــوان »مغــز« 

ــرد.« ــه کار ب ــی ب ــک مکانیک ــک آدم ی

جهان های موازی
ــتان های  ــث داس ــن مباح ــی از جذاب تری یک
ــت.  ــوازی اس ــای م ــی جهان ه ــی- تخیل علم
جهــان یــا کیهــان مــوازی نســخه کپــی 
ــه آن دســت  جهــان ماســت کــه می توانیــم ب
ــود دارد.  ــان وج ــد خودم ــون در بع ــم، چ یابی
امــا فاصلــه فضایــی خیلــی زیــادی بــا مــا دارد. 
آن چنان کــه نویســنده اشــاره می کنــد، در 
ــه ای کــه ســال ۲003 ماکــس تگمــارک  مقال
ــدل  ــن م ــده: »معمول تری ــرد، آم ــر ک منتش
ــد  ــی می کن ــی پیش بین ــی کنون کیهان شناس
ــو  ــک کهکشــان دوقل کــه راه شــیری دارای ی
شــامل دوقلویــی از زمیــن کــه در جــای خــود 
دارای دوقلویــی از شماســت کــه در فاصلــه ۱0 
ــوان ۲8 متــر از مــا قــرار دارد.« چنیــن  ــه ت ب
چیــزی از لحــاظ تئــوری قابــل رخ دادن اســت 
و محققــان بــا زبــان ریاضــی و احتمــاالت 
ــد در  ــر چن ــانده اند، ه ــات رس ــه اثب آن را ب
واقعیــت هنــوز چنیــن جهانــی کشــف نشــده 
اســت. امــا نخســتین بــار در ســال ۱8۹0 اچ. 
ــتان  ــوازی را در دو داس ــان م ــز جه ــی. ول ج
ــون« و  ــم های دیویدس ــب چش ــده جال »پرون
ــاب  ــن ب ــرد. هم چنی ــی ک ــر« پیش گوی »پلتن
شــاو در رمــان »حلقــه ســتارگان« )۱۹76( دو 
ــد کــه هــر  ــوازی را توصیــف می کن ــای م دنی
ــوده و در  ــاوت ب ــاده ای متف ــس م ــک از جن ی
ــن  ــد. در ای ــتی می کنن ــان هم زیس ــک کیه ی
بی شــماری می تــوان  داســتان های  زمینــه 
ــوازی  ــای م ــوژه جهان ه ــه از س ــرد ک ــام ب ن
بــه شــکل های مختلــف اســتفاده کــرده و 
آن را پیش گویــی کرده انــد. رابــرت بــالی 
در ادامــه ایــن فصــل بــه صــورت فشــرده بــه 

ــد. ــاره می کن ــتان ها اش ــن داس ای

کاوش اعاق فضا
نویســنده علمــی- تخیلــی، جــک ویلیامســون، 
ــتان  ــی داس ــطوره اصل ــی را »اس ــافر فضای مس
ــاب  ــی از کت ــت. در فصل ــده اس ــی« نامی علم
ــای  ــه جــزو ایده ه ــده ک ــن ای ــه ای نویســنده ب
ــی  ــی- تخیل ــتان های علم ــدار در داس پرطرف
اســت، پرداختــه. در ایــن فصــل نویســنده بــه 
ــات  ــده در ادبی ــن ای ــاله ای ــد س ــر چندص عم
قدیمی تریــن  می گویــد  و  می پــردازد 
فضــا  بــه  را  انســان  ســفر  کــه  داســتان 
پیش گویــی کــرده، در ســال ۱66۲ توســط 
ــت. در  ــده اس ــته ش ــرژاک نگاش ــیرانو ِد ب س
ــن  ــه ای ــه ب ــماری ک ــندگان بی ش ــان نویس می
ایــده پرطرفــدار پرداخته انــد، می تــوان بــه 
ــرد.  ــاره ک ــو و ژول ورن اش ــن پ ــام ادگار آل ن
ــی  ــرات فضانوردان ــری به ک ــن ری بردب هم چنی
را کــه بــرای مشــاهده مریــخ ســفر می کننــد، 
برنامه هــای  و  کتاب هــا  داســتان ها،  در 
ــت.  ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــود ب ــی خ تلویزیون
ــن  ــهور در ای ــریال های مش ــن س از معروف تری
زمینــه می تــوان بــه »جنــگ ســتارگان« اشــاره 
کــرد. اولیــن قدم هــای نیــل آرمســترانگ 
در ســال ۱۹6۹ روی مــاه، اولیــن قدم هــای 
تحقــق یافتــن ایــن رویــای دیرینــه بشــر 
ــی کــه ســفر  ــا دور نیســت زمان ــود و مطمئن ب
ــی و  ــان های معمول ــه انس ــرای هم ــا ب ــه فض ب

ــد.  ــرا باش ــل اج ــورد قاب غیرفضان

سفر در زمان
ــدار  ــای پرطرف ــزو ایده ه ــز ج ــده نی ــن ای ای
ــوده  ــی ب ــن نویســندگان علمــی - تخیل در بی
و هســت. طبــق گفتــه نویســنده کتــاب، 
نخســتین کســی کــه ایــن ایــده را در داســتان 
خــود بــه کار گرفــت، ادوارد پیــچ میچــل 
ــاعتی  ــتان »س ــال ۱888 داس ــه در س ــود ک ب
ــن  ــه در ای ــت. البت ــت« را نوش ــب رف ــه عق ک
داســتان قهرمــان خــواب می بینــد کــه در 
زمــان بــه عقــب بازگشــته اســت. ولــی اولیــن 
ــان  ــفر در زم ــده س ــا ای ــهور ب ــتان مش داس
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ــا  ــت ب ــال ۱8۹5نوش ــز در س ــی. ول را اچ. ج
عنــوان »ماشــین زمــان«. در ایــن رمــان آمــده 
ــفر در  ــورد س ــی در م ــح منطق اســت: »توضی
ــه در  ــم آزادان ــه می توانی ــن اســت ک ــان ای زم
ســه بعــد فضــا حرکــت کنیــم؛ درنتیجــه بایــد 
بتوانیــم همیــن کار را در مــورد بعــد چهــارم 
یعنــی زمــان هــم انجــام دهیــم.« پــس از ولــز 
ــر  ــده ای فراگی ــان ای ــین زم ــتفاده از ماش اس
مشــهور  نویســندگان  از  بســیاری  و  شــد 
بــه شــکل های متفــاوت از ماشــین زمــان 
ــو  ــن پ ــن ادگار آل ــد. هم چنی ــتفاده کردن اس
در داســتان »حکایــت کوه هــای ناهمــوار« 
)۱844( و چارلــز دیکنــز در داســتان »ســرود 
در  توایــن  مــارک  و   )۱843( کریســمس« 
در  کانکتیــکات  اهــل  »یانکــی  داســتان 
محکمــه شــاه آرتــور« )۱88۹( بــه ایــن ایــده 
ــن فصــل نویســنده  ــان ای ــد. در پای پرداخته ان
ــده  ــن ای ــا ای ــه ب ــی ک ــار ادب ــتی از آث فهرس
ــاد  ــداد زی ــه تع ــی آورد ک نگاشــته شــده اند، م
ــد  ــان می ده ــت و نش ــه اس ــل توج ــا قاب آن ه
کــه زمــان تــا چــه انــدازه دغدغــه همیشــگی 
ــای  ــا این ج ــه ت ــت. اگرچ ــوده اس ــان ب انس
ــاب ســفر  ــا ایده هــای تخیلــی درب کار فقــط ب
ــت  ــم حقیق ــی در عال ــم، ول ــان مواجهی در زم
ــای  ــان و دانشــمندان فرضیه ه ــز فیزیک دان نی
بســیار جــدی مطــرح کرده انــد کــه دســت کم 
تئوریــک می توانــد ســفر در  بــه صــورت 
ــن  ــل تحقــق در نظــر آورد. در ای ــان را قاب زم
فرضیه هــا بــرای ســفر در زمــان اســتفاده 
فضایــی  ســیاه چاله های  و  کرم چاله هــا  از 
پیشــنهاد شــده اســت کــه شــرح مفصــل ایــن 
فرضیه هــا را بــالری در ادامــه ایــن فصــل 

ــت.  آورده اس

تلویزیون 
ــف  ــن توصی ــالری، قدیمی تری ــته ب ــق نوش طب
تلویزیــون مربــوط اســت بــه داســتانی بــا 
عنــوان »دوران لنــدن ۱۹04«. ایــن داســتان را 
مارک تواین در ســال ۱8۹8 نوشــت و در ســال 

۱۹06 مهنــدس روس بوریــس روزینگ تصاویر 
ابتدایــی تلویزیــون را بــا اســتفاده از یــک المپ 
پرتــو کانــدی و یــک ســامانه پیمایشــی نــوری 
تولیــد کــرد و فیلــو فرانــس ورث بــا تکیــه بــر 
ایــن اختــراع اولیــه، نخســتین تلویزیــون عملی 

را در ۱۹۲8 ســاخت. 
ــد،  ــاره ش ــم اش ــر ه ــه پیش ت ــه ک همان گون
تعــداد ایده هــا و پیش بینی هــای علمــی - 
تخیلــی کــه در ایــن کتــاب بــه آن هــا پرداختــه 
شــده، خیلــی بیشــتر از ایــن چنــد مورد اســت 
و مســلما در ایــن مطلــب کوتــاه پرداختــن بــه 
ــوان  ــا به عن ــت. تنه ــن نیس ــا ممک ــه آن ه هم
برخــی دیگــر از ایــن 83 ایــده اشــاره می شــود: 
پادگرانــش، هــوش مصنوعــی، مهبانــگ، جنگ 
قرص هــای  رایانه هــا،  ســیاه چاله ها،  اتمــی، 
ــرژی  ــت، ان ــن، اینترن ــش زمی ــی، گرمای غذای

ــته ای، رادار و... هس

سخن پایانی
کتــاب »علــم در ادبیــات علمــی- تخیلــی« در 
نــوع خــود جــذاب و خواندنــی اســت، هرچنــد 
خیلــی فشــرده اســت و هــر فصــل می تواند در 
حــد یــک کتــاب بــه شــرح و تفصیــل درآیــد. 
ــاب  ــده کت ــث ش ــردگی باع ــن فش ــی همی ول
بــه دایره المعــارف کوچکــی شــبیه شــود و در 
ــی کمک رســان  ــی و عموم ــات کل حــد اطالع
باشــد. حســن کتــاب در ایــن اســت کــه 
ــرده و از  ــه ک ــتندات تکی ــق و مس ــه حقای ب
کــرده  پرهیــز  بی پایه واســاس  اغراق هــای 
اســت. عیــب آن در ایــن اســت کــه در ســال 
زیــادی  نوشــته شــده و ســال های   ۲005
از نــگارش آن می گــذرد و بــه روز نیســت و 
ممکــن اســت پیش گویی هایــی در همیــن 
۱۲ ســال بــه حقیقــت علمــی رســیده باشــند. 
ترجمــه کتــاب هــم تقریبــا قابــل قبــول 
ــه  اســت، هرچنــد مترجمــان بیشــتر مقیــد ب
ــن فارســی  ــه مت ــا ارائ ــد ت ــت داری بوده ان امان

 .ــین دل نش
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ایران به عنوان منطقه ای که اقلیم های مختلف آب وهوایی 
را دربر می گیرد و به تبع آن، محصوالت کشاورزی 
متنوع دارد، همواره مطرح بوده است. کشاورزی از 
دیرباز یکی از مشاغل مهم ایرانیان بوده و امروزه نیز 
محصوالت کشاورزی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی 
ما را تشکیل می دهند. به همین دلیل توجه به این 
حوزه در کشورمان از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
راستای اهمیت حوزه کشاورزی و باال بردن اطالعات 
دانشجویان این رشته، چندی است دانشکده کشاورزی 
دانشگاه آزاد میانه، نشریه ای را با نام کاسبرگ منتشر 
می کند. این نشریه با همکاری جمعی از اساتید و 
دانشجویان در مقاطع مختلف فعالیت خود را آغاز کرده 
است و شماره سوم آن که ویژه فصل پاییز بود، در پایان 
این فصل منتشر شد. کاسبرگ در این شماره خود پس 
از سخن سردبیر، مطالبی دارد با عناوین »پژوهش از 
دیدگاه رهبری«، »زراعت زعفران«، »کاشت زعفران 
در سایت شماره ۲ دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه«، 
»شیوع بیماری فایتوپالسمایی تورم جوانه گوجه فرنگی 
در شهرستان میانه«، »نقش تجارت الکترونیک در 
بازاریابی محصوالت کشاورزی«، »مروری بر شکست 
خواب و جوانه زنی بذر گیاهان دارویی«، »روش های 
تخمین تراکم در زراعت گیاهان زراعی«، »سیستم های 
نوین آبیاری تحت فشار«، »تاریخچه گیاهان دارویی 
در جهان«، »اثرات تحقیق و توسعه )R&D( در رشد 
اقتصادی و بهره وری در کشاورزی« و »معرفی کتاب«.

در بخشی از مطلب »نقش تجارت الکترونیک در 
بازاریابی محصوالت کشاورزی« به قلم جلیل اجلی و 
نسرین اسکوئی می خوانیم: »آلوین و هایدی تافلر در 
اثری که با عنوان »خلق یک تمدن نوین« در سال 
اقتصاد  که  می دارند  بیان  نمودند،  منتشر   ۱۹۹5
با اقتصاد صنعتی قرن  الکترونیکی نمادین، اساسا 

کاسبرگ
یه ای در حوزه کشاورزی ن�ش

نوزدهم و بیستم متفاوت است. آن ها معتقد به ظهور 
هستند.  فکری  کارهای  سمت  به  عظیمی  تحول 
برخالف مشاغل سنتی، دیگر کارگرهای »کارگران 
می کنند.  تفسیر  را  اطالعات  که  هستند  فکری« 
کشاورزان نیز برای محاسبه ترکیبات پرورش حبوبات، 
ترکیبات کود و میزان ورود مواد شیمیایی از کامپیوترها 
استفاده می نمایند. تافلرها به وضوح تصریح می دارند که 
تغییرات ساختاری عمیقی در اقتصاد در حال رخ دادن 
است و این که فناوری اطالعات، تنها وسیله ای است 
که برای مدیریت تقاضاهای قرن بیست ویکم به آن 

نیازمندیم.«
سردبیر مجله کاسبرگ دکتر حسن نورمحمدی است، 
طراحی جلد را الچین اسماعیلی انجام داده و اعضای 
تحریریه عبارت اند از دکتر سلیمان جمشیدی، دکتر 
حسن نورافکن، دکتر جلیل اجلی، محمد صالحی، 
زهرا محمودی راد، پریسا احمدنیا، نسرین اسکوئی، 

سیدوهاب علوی فر و شهرام محمدی.
پی دی اف آخرین شماره مجله کاسبرگ، در سایت 
و  است  موجود  میانه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
عالقه مندان به همکاری با این مجله می توانند از 
 mohsale@gmail.com پستی  آدرس  طریق 

 .اقدام کنند
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  فاطمه جاللوند 
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8 عادت مردمان موفق 

سریع خواندن 
از کجا شروع کنید؟ 

روزی ۱5 صفحه کتاب بخوانید. )غیرداستانی(

تصویرسازی ذهنی 
از کجا شروع کنید؟

کتاب »بیندیشید و ثروتمند شوید« 
نوشته ناپلئون هیل را بخوانید.

مدیریت مالی 
از کجا شروع کنید؟

کتاب »پدر پولدار، پدر فقیر« نوشته رابرت 
کیوساکی و »الین سرعت میلیونرها« 
به قلم ام.جی.دی مارکو را بخوانید. 

هدف گذاری 
از کجا شروع کنید؟

برای خودتان هدف گذاری کنید و 
آن را روی کاغذ بیاورید و بر اساس 

اهدافتان جلو بروید. مطالعات نشان داده 
است افرادی که هدف گذاری می کنند، 
دوبرابر بیش از سایرین درآمد دارند. 
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اولویت بدنی 
از کجا شروع کنید؟

مهم ترین وظایفی را که باید هر روز انجامشان 
دهید، کشف کنید و به ترتیب آن ها را انجام 
دهید. عالوه  بر این، برای انجام هر کدام از 

این کارها یک محدودیت زمانی برای خودتان 
در نظر بگیرید. محدودیت نوعی حالت 

فوریت به وجود می آورد و باعث می شود به 
کارهایتان برسید و آن ها را به پایان برسانید.

تولستوی می گوید خانواده های خوشبخت مثل هم اند، اما خانواده های بدبخت 
هر کدام بدبختی خاص خود را دارند. شاید این موضوع در مورد آدم های موفق 
نیز صدق کند که عادت های مشابهی دارند که آن ها را در مسیر موفقیت قرار 
می دهد. در ادامه با 8 مورد از این عادت های ساده اما کلیدی آشنا می شوید. 

شخصیت سازی 
از کجا شروع کنید؟

قوانین مشخصی را برای رسیدن به 
موفقیت برای خود تعریف کنید و آن ها را 
روی کاغذ بیاورید. بر اساس این قوانین 
زندگی کنید. هر شب قبل از رفتن به 
رختخواب این قوانین را مرور کنید. 

شبکه سازی 
از کجا شروع کنید؟

سعی  کنید با افراد هم فکر خودتان ارتباط 
برقرار کنید. کتاب هایی مانند »آیین 

دوست یابی؛ چگونه می توان دوست پیدا 
کرد و در مردم نفوذ کرد« نوشته دیل 
کارنگی را با موضوع مهارت های پایه 

اجتماعی بخوانید تا منابع کافی را برای 
شبکه سازی در اختیار داشته باشید. 

زود از خواب بیدار شدن 
از کجا شروع کنید؟

هر روز نیم ساعت زودتر از خواب بیدار 
شوید. در این صورت، طی یک سال 365 
ساعت اضافه خواهید داشت که برابر با دو 

هفته است! منتظر چه هستید؟ تیک تاک... 
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یکی نخبه بدیدم در ترافیک
  مهـدی اسـتاداحـمد 

د
آم

سر
ه 

ا ب
ه م

ص
ق

نخبگان مانند بقیه  افراد اسفندشان را به عشق 
عیدشان  شب  از  نخبگان  نمی کنند.  دود  نوروز 
کلی  عید  شب  عادی  انسان های  می برند.  لذت 
کنند  تسویه  را  بدهی هایشان  باید  و  دارند  کار 
افراد  کنند.  جور  پول  عید  شب  خرید  برای  و 
می گذرد.  کالفگی  در  عیدشان  شب  غیرنخبه 
انسان های عادی در شب عید،  از مصایب  یکی 
نوروز  هنوز  عید،  شب  ترافیِک  است.  ترافیک 
از بینی آدمیزاد  نشده، پیشاپیش لذت نوروز را 
عید  شب  ترافیک  از  نخبگان  اما  درمی آورد. 
بلکه لذت هم می برند.  نه تنها کالفه نمی شوند، 
در این مطلب سعی می کنم شب عید نخبگان 
امیدوارم  ترافیک شرح دهم.  از  زاویه  لذت  از  را 
اگر شما خواننده  گرامی نخبه اید، با خواندن این 
مطلب لذتتان دوچندان شود و اگر نخبه نیستید، 

امیدوارم دلتان نخواهد.

فرصتــی  مخاطبــان،  دایــره   گســرتش 
نظــرات ترویــج  بــرای 

شب عید و ترافیک آن چنان به هم گره خورده اند 
را بدون هفت سین و دید و  نوروز  که می توان 
اما هرگز نمی توان  بازدید و شمال تجسم کرد، 
شب عیِد بی ترافیک را در مخیله برای لحظه ای 

تصور کرد.
کالفه  و  افسرده  را  انسان  ها  سنگین  ترافیک 
می کند. البته اگر در تاکسی یا اتوبوس یا هر وسیله  
نقلیه ای که هستید، یکی از شهرونداِن نخبه نیز 

حضور داشته باشد، ترافیک نه تنها مالل آور نیست، 
بلکه بسیار لذت بخش و جذاب است. دلیلش را 
حتما می دانید، اما برای جوان ترهای مجلس که 
نمی دانند، می گویم. وقتی یک نخبه در وسایل 
داشته  حضور  تاکسی  به خصوص  عمومی  نقلیه  
باشد، مسافران دیگر را به چشم مخاطب دیده 
نظریاتش  درباره   گفت وگو  به  می کند  شروع  و 
درخصوص موارد گوناگون. اگر راه باز باشد، این 
باشد،  ترافیک  اگر  اما  است،  کم  خیلی  فرصت 
که در شب عید الی ما شاءاهلل هست، این فرصت 
بی انتها(  )حدودا  زیاد  بسیار  فرصتی  به  تبدیل 
گسترش  برای  است  فرصتی  ترافیک  می شود. 
لذت های شب عید  از  این، یکی  نخبگان.  دایره  

نخبگان است.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک

نشسته چون سخنران محکم و شیک
بدون وقفه دارد می زند حرف

ولیکن در نیاید از کسی جیک

باخـرب شـدن از نظـرات مـردم؛ فرصتـی 
ایده انـدوزی بـرای 

شب عید و ترافیک آن چنان به هم گره خورده اند 
بدون هفت سین و دید و  را  نوروز  که می توان 
اما هرگز نمی توان  بازدید و شمال تجسم کرد، 
شب عیِد بی ترافیک را در مخیله برای لحظه ای 

تصور کرد.
کالفه  و  افسرده  را  انسان  ها  سنگین  ترافیک 

ن
گ

ب� ن ای �ن افیک شب عید �ب لذت های �ت
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و  بدون هفت سین و دید  را  نوروز  که می توان 
اما هرگز نمی توان  بازدید و شمال تجسم کرد، 
شب عیِد بی ترافیک را در مخیله برای لحظه ای 

تصور کرد.
ترافیک سنگین انسان  ها را افسرده و کالفه می کند. 
اما اگر نخبه باشید، عالوه بر این که ترافیک به شما 
فرصت گسترش دایره  مخاطبان و باخبر شدن از 
نظرات مردم را می دهد، شما را در دیر رسیدن 
به  نخبگان چون  یاری می کند.  نیز  منزلتان  به 
خانه می رسند، با انبوه مطالبات اعضای خانواده 
روبه رو می شوند. مطالباتی از قبیل لباس و کفش 
عید  ترافیک شب  عید.  آجیل شب  و  وسایل  و 
باعث می شود که نام بردگان بسیار دیرتر به خانه 
برسند، آن چنان که یا اعضای خانوده خواب اند، یا 
دست کم نای طلب کردن مطالباتشان را ندارند. 
اگر راه باز باشد، این فرصت خیلی کم است، اما 
اگر ترافیک باشد، که در شب عید الی ما شاءاهلل 
هست، این فرصت تبدیل به فرصتی بسیار زیاد 
)حدودا بی انتها( می شود. ترافیک فرصتی است 

برای فرار از مطالبات اعضای خانواده.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک

نشسته چون سخنران محکم و شیک
اگر که راه باشد باز، هر دم

غمی از راه می آید به تبریک

به  عید  شب  ترافیک  از  را  نخبگان  لذت های 
.عرضتان رساندم. امیدوارم دلتان نخواسته باشد

هر  یا  اتوبوس  یا  تاکسی  در  اگر  البته  می کند. 
شهرونداِن  از  یکی  هستید،  که  نقلیه ای  وسیله  
او  این که  از  غیر  باشد،  داشته  حضور  نیز  نخبه 
سخنرانی می کند، شما نیز نظراتتان را به سمع 
و نظر وی می رسانید. حتی گاهی ممکن است در 
همان تاکسی جلسه  پرسش و پاسخ برگزار شود 
با حضور کارشناس  و  راننده  گرامی  اجرای  با  و 

محترم )نخبه  ارجمند( سمینار برگزار شود. 
چنین اتفاقی، فرصتی بی نظیر برای نخبگان فراهم 
می کند تا از نظرات مردم باخبر شوند. اطالع از 
در حوزه های  را  نخبگان  مردم، می تواند  نظرات 
و  روان شناسی  جامعه شناسی،  مردم شناسی، 
کلی »شناسی« دیگر ورزیده و کمک کند. اگر 
راه باز باشد، این فرصت خیلی کم است، اما اگر 
ترافیک باشد، که در شب عید الی ما شاءاهلل هست، 
این فرصت تبدیل به فرصتی بسیار زیاد )حدودا 
بی انتها( می شود. ترافیک فرصتی است برای باخبر 
شدن از نظرات مردم. این، یکی از لذت های شب 

عید نخبگان است.
یکی نخبه بدیدم در ترافیک

نشسته چون سخنران محکم و شیک
نشسته پای حرف شهروندان

ولیکن در نیاید از خودش جیک

ــرای  ــی ب ــه؛ فرصت ــه خان ــیدن ب ــر رس دی
آســودگی از مطالبــات

شب عید و ترافیک آن چنان به هم گره خورده اند 
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با غذا به آرامش برسید
س �ب خوردن مبارزه �ب اس�ت
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مارچوبه
ــد و  ــاقه های بلن ــن س ــوردن ای ــد خ ــر چن ه
باریــک بــوی ادرار را تغییــر می دهــد، امــا 
ــه خوردنــش مــی ارزد.  مطمئــن باشــید کــه ب
ــان  ــا هم ــوالت ی ــوب ف ــع خ ــه منب مارچوب
ــی  ــوان یک ــه به عن ــت ک ــک اس ــید فولی اس
از اعضــای مهــم خانــواده ویتامیــن ب در 

دارد. نقــش  آرامش بخشــی 

شــنیده اید کــه بعضــی از غذاهــا آرامش بخــش 
هســتند و می تواننــد اســترس را از تــن و 
ــوند  ــث ش ــد و باع ــان دور کنن ــن و بدنت ذه
کــه چنــد ســاعتی آرامــش مهمانتــان شــود؟ 
ــتند،  ــم هس ــاق ه ــا چ ــه عمدت ــا ک بعضی ه
و  آرامش بخــش می داننــد  را  همــه غذاهــا 
اصــال معتقدنــد تــا وقتــی کــه ســیر نباشــند، 
ــا  ــد! ام ــد دی ــش را نخواهن ــوش آرام روی خ
تفــاوت میــان غذاهــای آرامش بخــش و خیمــه 
زدن روی بشــقاب و غــذا خــوردن بــرای کنترل 
احساســات، از زمیــن تــا آســمان اســت. عوامل 
اســترس زا ـ حتــی اگــر خیلــی شــدید و بزرگ 
نباشــندـ  باعــث می شــود کــه ســطح هورمــون 
کورتیــزول در بــدن افزایــش پیــدا کنــد و ایــن 
ــی  ــای غذای ــروز هوس ه ــه ب ــر ب ــئله منج مس
می شــود. به خصــوص خانم هــا در مواجهــه 
بــا ایــن اســترس ها، هــوس کربوهیــدرات 
و قنــد می کننــد و بــه اصطــالح عامیانــه 
دلشــان شــیرینی می خواهــد. امــا هــر چقــدر 
ــان  ــد، خلق وخویش ــیرینی می خورن ــتر ش بیش
هــم  کورتیــزول  و  می شــود  بیشــتر  هــم 
ــزد،  ــم می ری ــه ه ــل ب ــتر از قب ــاع را بیش اوض
بافــت چربــی  در  را  آنزیــم  نوعــی  چــون 
تحریــک می کنــد کــه نتیجــه اش تبدیــل 
ــدن  ــزول در ب ــه کورتی ــزون ب ــتر کورتی بیش
ــم در  ــن آنزی ــم ای ــه حج ــا ک ــت. از آن ج اس
چربــی  به خصــوص  احشــایی،  چربی هــای 
ــی زیرپوســتی اســت،  شــکمی، بیشــتر از چرب
بنابرایــن افــرادی کــه اســترس دارنــد، بیشــتر 
ــه  ــر چ ــوند و ه ــاق می ش ــکم چ ــه ش از ناحی
ــم  ــان ه ــد، چاقی ش ــتر باش ــان بیش استرسش
ــود. پــس وقتــی در مــورد  شــدیدتر خواهــد ب
می زنیــم،  حــرف  آرامش بخــش  غذاهــای 
منظورمــان خــوردن غذاهایــی اســت کــه 
ــرژی محســوب  ــای ان منبــع بلندمــدت و دیرپ
می شــوند و بــه دلیــل داشــتن انــواع و اقســام 
ــد  ــاال می برن ــما را ب ــز ش ــا تمرک ریزمغذی ه
ــا  ــد ب ــاس کنی ــه احس ــوند ک ــث می ش و باع

شــده اید. متعادل تــر  خوردنشــان 
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آووکادو
ــت  ــی اس ــم زخم های ــرب مره ــوه چ ــن می ای
می زنــد!  شــما  بــدن  بــه  اســترس  کــه 
اســت  گلوتاتیــون  خــوب  منبــع  آووکادو 
ــاص را  ــی خ ــی چرب ــذب روده ای نوع ــه ج ک
کــه باعــث بــروز آســیب های اکســیداتیو 
پاییــن  می شــود،  اســترس(  از  )ناشــی 
مــی آورد. لوتئیــن، ویتامیــن ای، بتــا کاروتــن 
دیگــر  فــوالت  و  آ(  ویتامیــن  )پیش ســاز 
در  می توانیــد  کــه  اســت  ریزمغذی هایــی 
ــر  ــوه اســتوایی پیــدا کنیــد. عــالوه ب ــن می ای
ــک  ــادل ی ــه مع ــارم آووکادو ک ــن یک چه ای
زیــادی  مقــدار  می شــود،  واحــد حســاب 
ــار  ــترس را مه ــه اس ــم دارد ک ــن ب ه ویتامی
می کنــد. درضمــن فرامــوش نکنیــد کــه 
اگرچــه آووکادو میــوه اســت، امــا جــزو واحــد 
چربــی حســاب می شــود و اگــر حواســتان بــه 
ــد،  ــد نباش ــه می خوری ــی ک ــدار آووکادوی مق

می توانــد باعــث چاقــی شــود.

 

کاشو
ــودن و داشــتن  ــرد ب ــل ت ــه دلی ــل ب ــواع آجی ان
طعمــی کــه کمــی بــه شــوری می زنــد، 
عالجــی فــوری بــرای انــواع هوس هــای غذایــی 
اســت. از طــرف دیگــر آن دســته از افــرادی کــه 
ــم  ــتند ه ــش وزن هس ــای کاه ــت رژیم ه تح
ــت  ــک مش ــوردن ی ــد از خ ــی می توانن به خوب
ــم  ــا ه ــن دانه ه ــون ای ــد، چ ــود ببرن ــل س آجی
ــان  ــدت زم ــد و م ــی دارن ــم چرب ــن و ه پروتئی
ــان  ــن می ــد. در ای ــی می کنن ــیری را طوالن س
حســاب کاشــو از ســایر دانه هــای روغنــی 
جداســت. چــون حــاوی مقادیــر بــاالی زینــک 
ــد  اســت )یــک واحــد کاشــو به تنهایــی می توان
۱۱ درصــد از نیــاز روزانــه فــرد بــه روی را تامین 
کنــد( و البــد می دانیــد کــه کمبــود زینــک در 
بــدن هــم به طــور مســتقیم بــا بــروز اضطــراب 
و افســردگی مرتبــط اســت. از آن جــا کــه روی 
ــر اســت  ــدارد، بهت ــدن ن ــی در ب ــره چندان ذخی
منابــع خــوب ایــن مــاده معدنــی به ویــژه کاشــو 

را در برنامــه غذایــی روزانه تــان بگنجانیــد.  



 سرآمد/ شماره سی وسوم/ اسفند نود و پنج          123

انواع توت
خـط  سـربازان  می تـوان  را  توت هـا  خانـواده 
مقدم مبارزه با اسـترس دانسـت. سـطوح باالی 
آنتی اکسـیدان به ویـژه آنتوسـیانین بر سـالمت 
تـوت  تمشـک،  به ویـژه  دارد،  تاثیـر مسـتقیم 
فرنگـی و تـوت سـیاه کـه منابع غنـی ویتامین 
ث هسـتند که جـزو ویتامین های ضداسـترس 
محسـوب می شـود. در یـک پژوهـش علمی در 
آلمـان از ۱۲0 نفـر خواسـته شـد کـه پـس از 
ارائـه یک سـخنرانی، چنـد تسـت ریاضی حل 
کننـد. در ایـن تحقیق آن دسـته از افرادی که 
ویتامیـن ث مصـرف کـرده بودنـد، در مواجهه 
بـا اسـترس فشـار خـون پایین تری داشـتند و 

سـطح کورتیـزول در بدنشـان کمتـر بود.
 

غالت سبوس دار
ــراوان  ــر ف ــه دلیــل مقادی غــالت ســبوس دار ب
مــواد  آرامش بخش تریــن  جــزو  منیزیــم 
غذایــی شــناخته می شــوند چــون کمبــود 
ایــن مــاده مغــذی را در بــدن رفــع می کننــد. 
ــروز  ــای ب ــی از علت ه ــم یک ــود منیزی )کمب
ــالت  ــن، غ ــر ای ــالوه ب ــت.( ع ــراب اس اضط
ــتند  ــز هس ــان نی ــاوی تریپتوف ــبوس دار ح س
ــدن محســوب  کــه پیش ســاز ســروتونین در ب
می شــوند )نوعــی مــاده شــیمیایی کــه اثــرات 

شــادی بخش آن زبانــزد اســت(.

شکالت
در کنـار تاثیرات خوب آنتی اکسـیدانی شـکالت 
کـه آن را بـه یکـی از مهم تریـن خوراکی هـای 
ضـد بیمـاری قلبـی تبدیـل می کنـد، خـوردن 
شـکالت تاثیـرات غیرقابـل انکاری بـر خلق وخو 
دارد. بـا افزایـش عالیـم افسـردگی در زنـان و 
مـردان، تمایـل بـه خـوردن شـکالت افزایـش 
پیـدا می کنـد. شـکالت تلـخ فشـار خون شـما 
دارد.  آرام کنندگـی  اثـر  و  کاهـش می دهـد  را 
و  فالونوییدهـا  انـواع  حـاوی  ایـن،  بـر  عـالوه 
مهم تریـن  از  تـا  دو  کـه  پفنول هاسـت  پلـی 
آنتی اکسـیدان های طبیعی محسـوب می شوند.

 
سیر

بدبــوی پرخاصیــت فقــط فشــار و چربــی 
مثــل  بلکــه  نمــی آورد،  پاییــن  را  خــون 
ــواع  ــی از ان ــر غن ــبزیجات دیگ ــی از س خیل
ــیمیایی  ــواد ش ــن م ــت. ای آنتی اکسیدان هاس
می کننــد.  خنثــی  را  آزاد  رادیکال هــای 
ــای  ــا بیماری ه ــیر ب ــود در س ــین موج آلیس
ــد  ــارزه می کن ــرطان مب ــی و س ــی و عروق قلب
ــی را  ــتم ایمن ــترس سیس ــه اس ــا ک و از آن ج
ــد  ــی مانن ــه ترکیبات ــا ب ــد، م ــف می کن ضعی
ســیر احتیــاج داریــم تــا بتوانیــم قــوای 
.ــم ــه اســترس مجهــز کنی خودمــان را علی
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برای پیش گیری از آلزایمر، ا

زبان جدید یاد بگیرید 

1 
ایتالیایی  محققان  از  گروهی 
به تازگی دریافتند که تسلط به 
بروز  خطر  می تواند  دوم  زبان 
آلزایمر را در افراد کاهش دهد. 
نتایج این بررسی ها که در نشریه 
Proceedings of the Na-
tional Academy of Scienc-

es منتشر شده، نشان داده است 
که افرادی که می توانند به غیر از 
زبان مادری خود به زبان دیگری 
نیز صحبت کنند، در آزمون های 
حافظه در مقایسه با افرادی که 
تنها به زبانی مادری شان تسلط 
دارند، نتایج بهتری از خود نشان 
می دهند. این محققان می گویند 
استفاده  میزان  که  چقدر  هر 
فرد از زبان دوم و رفت وآمدهای 
میان دوزبانی که به آن ها مسلط 
است، بیشتر باشد، مغز او راحت تر 
برای  را  فرعی  راه های  می تواند 
ایجاد نوعی تعادل میان دو زبان 
به وجود بیاورد و به وجود آمدن 
می تواند  فرعی  مسیر های  این 
مهارت های تفکر را در فرد بهبود 
دهد. این محققان عقیده دارند 
در  تفکر  مهارت های  بهبود  که 
تا  می تواند  روش  این  به  افراد 
حد خوبی مغز را از آسیب های 
آلزایمر  مزمن  بیماری  از  ناشی 

در امان نگه دارد. گفتنی است 
در  این  از  پیش  که  مطالعاتی 
زمینه یادگیری زبان دوم و تاثیر 
بیماری  پیش روی  روند  بر  آن 
آلزایمر انجام شده بود، نشان داده 
است که تسلط فرد به زبان دوم 
باعث می شود که پنج سال دیرتر 
در  سایر هم سن وساالن خود  از 
معرض ابتال به آلزایمر قرار گیرد. 
این محققان ایتالیایی می گویند 
تسلط به زبان دوم باعث می شود 
قسمت های جلویی مغز عملکرد 
و  دهند  نشان  خود  از  بهتری 
عالوه  کنند.  عمل  کارآمدتر 
در  دوم  زبان  به  تسلط  این،  بر 
مبتالیان به آلزایمر باعث می شود 
فرد حتی در طول بیماری هم 
در  را  خود  تفکر  مهارت  بتواند 

درجات باالتری حفظ کند.  

2
 

پاک سازی  در  ژاپن  ناکامی 
ضایعات فضایی

اعالم  به تازگی  ژاپنی  مسئوالن 
تجربی  ماموریت  که  کرده اند 
مهار  عنوان  با  که  کشور  این 
هدف  با  و  الکترودینامیکی 
پاک سازی مدار زمین از زباله های 
فضایی تعریف شده بود، شکست 

خورده و فضاپیمای این شرکت 
کرده  سقوط  زمین  جو  به 
حال  در  می شود  گفته  است. 
و  زباله  تکه  میلیون ها  حاضر 
ضایعه در جو زمین وجود دارد 
شامل  بزرگ  مجموعه ای  که 
قدیمی  ماهواره های  تجهیزات 
یا  شده،  انداخته  دور  که  است 
قبال  که  موشک هایی  تکه های 
از آن جا که  است.  منفجر شده 
این ضایعات می تواند اکتشافات 
کند،  مواجه  خطر  با  را  بعدی 
بنابراین سازمان فضایی ژاپن در 
ماموریتی جدی قصد داشت مدار 
زمین را از این ضایعات پاک سازی 
الکترودینامیکی  مهار  کند. 
سازمان  ژاپنی  فضانوردان  که 
کشور  این  فضایی  اکتشافات 
قصد داشتند به وسیله آن مدار 
زمین را پاک سازی کنند، توسط 
یک شرکت تولیدکننده تورهای 
ماهی گیری ساخته شده است. بر 
اساس پیش بینی های انجام شده 
قرار بود این مهار الکترودینامیک، 
بیندازد  گیر  را  فضایی  ضایعات 
و سرعت حرکتشان را در مدار 
زمین کاهش دهد و به مرور آن ها 
پایین تر  مدارهای  سمت  به  را 
ژاپنی  فضانوردان  کند.  هدایت 
امیدوار بودند پس از هدایت این 
ضایعات به جو زمین بتوانند آن ها 
را در شرایط ایمن بسوزانند، اما با 
وجود تدابیری که برای باز شدن 
فضا  در  متری   700 مهار  این 
اندیشیده شده بود، اما درنهایت 
ماموریت فضاپیمای حامل آن با 
شکست مواجه شد و این فضاپیما 
در بازگشت به جو زمین سوزانده 

شد.
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3
جلو زدن چین از کشورهای 

پیشتاز انرژی پاک 
میالدی،  جدید  سال  آغاز  با 
چین گام های جدید و سریعی 
پاک  انرژی  تامین  زمینه  در  را 
برقی  خودروهای  از  استفاده  با 
هزار   ۲50 از  بیش  و  برداشته 
برقی  خودروهای  شارژ  ایستگاه 
مدت  همین  در  کشور  این  در 
شروع به کار کرده است. اگرچه 
کوچکی  بخش  تنها  اقدام  این 
تا  کشور  این  بزرگ  برنامه  از 
سال ۲0۲0 میالدی است که با 
اجرایی شدن آن در هر کیلومتر 
ایستگاه  از جاده های چین یک 
خودروهای  مجدد  شارژ  برای 
برقی به وجود خواهد آمد. با این 
اقدام چین از کشورهایی که در 
این زمینه پیشتاز هستند، جلو 
افتاده و توانسته رکورد آلمان را 
با ۱0 هزار ایستگاه شارژ خودرو 
محدودیت های  از  یکی  بزند. 
اصلی استفاده از خودروهای برقی 
ایستگاه های  کمبود  جهان  در 
شارژ خودرو و فاصله زیاد آن ها 
ژاپنی  از یکدیگر است. مقامات 
هر  امسال  از  که  کرده اند  اعالم 
شرکت خودروسازی که بخواهد 
به فعالیت های خود در این کشور 

معینی  تعداد  باید  دهد،  ادامه 
تولید  سال  در  برقی  خودروی 
کند. پیش بینی می شود که در 
آلمانی  شرکت های  زمینه  این 
ازجمله  رقبا  سایر  از  را  فرصت 
بی ام و، فولکس واگن و... بربایند. 
دولت مردان  جدید  اقدامات 
این  که  می دهد  نشان  چینی 
کشور قصد دارد به اولین قدرت 
برقی  تولید خودروهای  در  دنیا 
تبدیل شود. فقط در سال ۲0۱6 
بیش از 500 هزارخودروی برقی 
است،  رفته  فروش  به  چین  در 
زمان  در  رقم  این  درحالی که 
مشابه در آلمان چیزی حدود ۱5 
هزار خودرو بوده است. بر اساس 
برنامه های اعالم شده قرار است تا 
سال ۲030 میالدی بیش از 40 
درصد از خودروها در این کشور 
از نوع خودروی برقی باشند. این 
مسئله تاثیری بسیار در کاهش 
آلودگی هوا و آلودگی های صوتی 

در فضای شهری دارد. 

4
ــای  ــدی زامبی ه ــد ج تهدی

اینرتنتــی! 
دانشــگاه  پژوهش گــران 
اســتنفورد نســبت بــه بــروز 
نســل زامبی هــای اینترنتــی 
دادنــد.  هشــدار  دنیــا  در 
ــن دانشــگاه در  روان شناســان ای

ــوی  ــه الگ ــد ب ــه ای جدی مطالع
رفتارهــای  بــروز  در  جالبــی 
ناهنجــار افراد در فضــای مجازی 
پــی برده انــد. بــر اســاس تعاریف 
ــه  ــی ب ــی اینترنت ــود، زامب موج
ــا  کســی گفتــه می شــود کــه ب
انتشــار پســت های مختلــف یــا 
کامنت گــذاری  در شــبکه های 
و  آزار  باعــث  و...  اجتماعــی 
اذیــت کاربــران دیگــر  شــود. 
اگرچــه بســیاری از کاربــران 
از  کــه  معتقدنــد  اینترنتــی 
فاصلــه  رفتارهایــی  چنیــن 
دارنــد، امــا محققــان اســتنفورد 
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک می گوین
ــه صــورت  ــران اینترنتــی ب کارب
ــد  ــی را دارن ــن توانای ــوه ای بالق
کــه بــه یــک زامبــی اینترنتــی 
ــش  ــن پژوه ــوند. ای ــل ش تبدی
بــا هــدف بررســی چرایــی بــروز 
و گســترش خشــونت در فضــای 
از  توســط گروهــی  مجــازی 
ــتنفورد  ــگاه اس ــان دانش محقق
بــه سرپرســتی دکتــر جاســتین 
چنــگ انجــام شــده اســت 
ویژگی هــای  بررســی  بــه  و 
افــرادی کــه در فضــای مجــازی 
رفتارهــای خشــونت آمیــزی 
می دهنــد،  نشــان  خــود  از 
پرداختــه اســت. بــه گفتــه ایــن 
محققــان، بــا توجه به گســترش 
اســتفاده از اینترنــت در سراســر 
جهــان، نتایــج ایــن بررســی 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
عوامــل  می توانــد  و  اســت 
ایجــاد رفتارهــای ضداجتماعــی 
را در جهــان بررســی کــرده و بــه 
ــونت  ــروز خش ــری از ب پیش گی
در فضــای اینترنــت کمــک کند. 
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و  آلزایمر  مغزی،  سکته  زمینه 
ضربه های  از  ناشی  آسیب های 
مغزی را برای پژوهش گران فراهم 
کند. عرض این مغزهای کوچک 
موش   عصبی  سلول های  از  که 
تولید شده، کمتر از یک میلی متر 
است و اگرچه دارای نورون های 
تفکر  توانایی  اما  هستند،  فعال 
ندارند. نورون های تشکیل دهنده 
مغزهای کوچک از انواع مختلفی 
از سلول ها تشکیل شده و دارای 
طبیعی  سه بعدی  ساختار  یک 
کوچک  مغزهای  این  هستند. 
برای ادامه حیات خود به خون 
محققان  حال  به  تا  دارند.  نیاز 
تصور می کردند که این مغزهای 
تکثیر سیستم  به  قادر  کوچک 
عروقی نیستند، اما پژوهش گران 
با  ژاپنی در این پژوهش جدید 
کار روی این مغزها دریافتند که 
درحدود دوسوم از آن ها توانایی 
ساخت بافت غیرعصبی را که در 
مطالعات بیشتر مشخص شد که 

عروق خونی هستند، دارند.

6
 

شناسایی سیارک های اطراف 
زمین در دستور کار ناسا 

اخباری که به تازگی از ماموریت 
اوسیریس  رباتیک  فضاپیمای 
رکس ناسا منتشر شده، حاکی از 
آن است که این فضاپیما از اواخر 
ماه فعالیت خود را برای شناسایی 
شناسایی  برای  سیارک هایی 

سیارک هایی که در مدار زمین به 
دور خورشید قرار گرفته اند، آغاز 
خواهد کرد. ماموریت فضاپیمای 
رباتیک اوسیریس رکس هم زمان 
با سفر کاوش گر به سیارک بنو 
کاوش گر  این  است  قرار  است. 
به  خود  جدید  ماموریت  در 
از  نمونه های سنگی  جمع آوری 
از  بخشی  بپردازد.  سیارک  این 
به زمین  این نمونه های سنگی 
تجزیه  مورد  تا  می شوند  حمل 
گیرند.  قرار  محققان  تحلیل  و 
در  رکس  اوسیریس  کاوش گر 
فضا  به   ۲0۱6 تابستان  اواخر 
پرتاب شده و ماموریت اصلی آن 
این است که طی دو سال آینده 
خود را در مدار سیارک بنو قرار 
دهد. کاوش گر اوسیریس رکس 
هم اکنون در فاصله ۱۲0 میلیون 
کیلومتری زمین قرار دارد و سفر 
سیارک  به  آن  برگشت  و  رفت 
می کشد.  طول  سال  هفت  بنو 
این ماموریت برای ناسا اهمیت 
است  قرار  زیرا  دارد،  فراوانی 
بخشی از عناصر اصلی حیات را 
به دنباله دار  از سیارک هایی که 
تبدیل شده اند، به زمین منتقل 
کند تا دانشمندان را در رسیدن 
از منشأ منظومه  بهتر  به درک 

شمسی کمک کند.

7
 

خنک سازی ساختان ها در 
تابستان با نانو ماده جدید 

ــگاه  ــان دانش ــی از محقق گروه
ــه  کالیفرنیــا به تازگــی موفــق ب

5
 

با  آزمایشگاهی  مغزهای 
قابلیت تولید رگ  خونی 

گروهی از محققان آمریکایی در 
پژوهش های جدید خود به این 
نکته دست یافته اند که مغزهای 
کوچکی که برای آزمایش تاثیر 
روش های  مختلف،  داروهای 
درمانی و... در آزمایشگاه ساخته 
رگ های  می توانند  می شوند، 
نمونه  این  کنند.  تولید  خونی 
در   ۲0۱5 سال  در  که  مغزها 
به  و  تولید شده  براون  دانشگاه 
است،  موسوم  کوچک  مغزهای 
متشکل از گروهی سلول عصبی 
قابلیت  از  استفاده  با  که  است 
چاپ سه بعدی تولید شده است 
تا استفاده از مدل های حیوانی در 
پژوهش هایی که به بررسی تاثیر 
داروهای  یا  درمانی  روش های 
مختلف می پردازند، محدود شود. 
استفاده  با  می گویند  محققان 
از این مغزها به جای مدل های 
حیوانی می توان نتایجی با دقت 
بیشتر و باالتر به دست آورد. این 
محققان به تازگی اعالم کرده اند 
که این مغزهای کوچک قابلیت 
را  خود  خونی  رگ های  ساخت 
نیز دارند که این قابلیت می تواند 
در  بیشتر  بررسی های  امکان 
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ســاخت نوعــی نانو مــاده جدید 
ــرای  ــد ب ــه می توان ــده اند ک ش
ســاختمان ها  خنک ســازی 
و خودروهــا در روزهــای داغ 
تابســتان، نــور خورشــید را بــه 
خــود جــذب کنــد. ایــن مــاده 
ــش از 87  ــد بی ــاذب می توان ج
ــادون  ــک م ــور نزدی ــد ن درص
قرمــز و ۹8 درصــد نــور بــا 
طــول مــوج ۱550 نانومتــر 
برابــر  کــه  را جــذب  کنــد 
ــوری  ــای ن ــوج فیبره ــول م ط
محققــان  اســت.  مخابراتــی 
آمریکایــی ایــن نانــو مــاده را به 
گونــه ای طراحــی کرده انــد کــه 
ــه ای  ــور را در هــر زاوی ــد ن بتوان
هم چنیــن  و  کنــد  جــذب 
ــای خــاص  ــرای جــذب نوره ب
اســت.  شــده  بهینه ســازی 
مــواد جاذبــی کــه در حــال 
حاضــر در بــازار وجــود دارد 
ــتفاده  ــورد اس ــت م و در صنع
به خوبــی  می گیــرد،  قــرار 
خورشــید  نــور  می تواننــد 
بــه  امــا  کننــد،  جــذب  را 
ــت  ــاال و خاصی ــل حجــم ب دلی
شــکنندگی باالیــی کــه دارنــد، 
چنــدان مــورد توجــه قــرار 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع نمی گیرن
ــت  ــی قابلی ــواد جــاذب کنون م
کنتــرل و جذب نورهــای خاص 
یــا عبــور طــول موج هــای ویــژه 
را ندارنــد. نانــو مــاده جدیــد که 
ــا توســط  در دانشــگاه کالیفرنی
پروفســور زانــوی لیــو و دونالــد 
ســایربلی طراحــی و تولیــد 
ــل انعطــاف  ــازک و قاب شــده، ن
و از قابلیــت تنظیــم باالیــی 

ــت. ــوردار اس برخ

8
 

پنگوئن ها؛  شکار  الگوی 
دست مایه طراحی نرم افزار 

خودرو 
حال  در  هال  دانشگاه   محققان 
پنگوئن ها  شکار  الگوی  بررسی 
بر اساس آن نرم افزار  تا  هستند 
راندن  و  کنترل  برای  جدیدی 
طراحی  هوشمند  خودروهای 
خودران  خودروهای  ایده  کنند. 
بسیار  ایده ای  اگرچه  جهان  در 
بلندپروازانه است، اما از نظر امنیتی 
نگرانی های جدی  با  را  خیلی ها 
در این زمینه روبه رو کرده است، 
با  می رسد  نظر  به  به طوری که 
هوشمند شدن خودروها، افزایش 
ایمنی خودرو به یک اولویت اصلی 
از  استفاده  و  است  شده  تبدیل 
اطالعات دیگر خودروها، توانایی 
چراغ های  وضعیت  بررسی 
راهنمایی و منابع آن الین ترافیکی 
و... اهمیت چشم گیری یافته است. 
امیدوارند  محققان دانشگاه  هال 
الهام  آزمایشی  سیستم  نتایج 
پنگوئن ها  زندگی  از  گرفته شده 
ایمنی  افزایش  برای  بتواند 
کار  به  هوشمند  خودروهای 
توجه  مورد  ویژگی  گرفته شود. 
این  الهام بخش  که  پنگوئن ها 
محققان بوده، این است که کارایی 

این حیوانات  استراتژی هایی که 
استفاده  آن ها  از  صید  هنگام 
می کنند، بسیار چشم گیر است. 
به گفته این محققان، پنگوئن ها 
در طول شکار به صورت گروهی 
و  می زنند  جست وجو  به  دست 
هم زمان با هم غواصی می کنند 
تا بتوانند ماهی ها را گیر بیندازند. 
در  تجمع  با  هم چنین  آن ها 
بخش های کم  عمق آب افراد گروه 
خود را شناسایی می کنند تا به 
این ترتیب در طول شکار، مصرف 
محققان  کنند.  بهینه  را  انرژی 
امیدوارند این الگو بتواند به آن ها 
به روشی  بتوانند  تا  کمک کند 
مناسب برای اطمینان از اجرای 
درست فرمان های الکترونیکی و 
نرم افزارهای خودروهای خودران 
دست پیدا کنند. این محققان با 
الهام از الگوی شکار پنگوئن ها به 
از  اطمینان  برای  بررسی روشی 
عملکرد صحیح بخش های مختلف 
نرم افزاری خودروهای هوشمند که 
برای تامین ایمنی این خودورها 
ضروری است، پرداختند. عملکرد 
درست نرم افزاری در این خودروها 
گروه  که  است  آن  معنای  به 
مطمئن  کاربران  و  تولیدکننده 
باشند که نرم افزارهای نصب شده 
روی خودرو درست همان کاری 
را که از آن انتظار می رود، انجام 
می دهند، داده های به دست آمده از 
محیط را به خوبی به کار می گیرند 
و دچار خرابی یا خطا در عملکرد 

.نمی شوند
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خر
ن آ

سخ

آسمان سهم سربه هواهاست...
  سـید حسـین متولـیان 

آدم هــا تــوی منطــق مــن چنــد گونه انــد... 
ــه  ــان ب ــام نگاهش ــه تم ــربه زیر ک ــای س آدم ه
ــانی  ــتر، کس ــا بیش ــن آدم ه ــت... ای ــن اس زمی
هســتند کــه کاشــفاِن زیر پاهــای خودشــان اند... 
نمی خورنــد، چــون  زمیــن  معمــوال  آن هــا 
ــاط  ــت... محت ــن اس ــه زمی ــان ب ــام نگاهش تم
و دقیق انــد و آن قــدر تجربــه می کننــد تــا 
ــاد  ــد و فری ــود بیابن ــای خ ــر پ ــده ای را زی ندی
بزننــد آهــای مــردم مــا یافتیــم آن چــه را کــه 
 شــما هرگــز ندیــده بودیــد و زیــر پایتــان بــود...

دســته دوم آن هایــی هســتند کــه روبــه رو را نگاه 
ــان  ــر روز از هم ــه ه ــی ک ــد... همان های می کنن
مســیر همیشــگی می آینــد و می رونــد و ســعی 
ــد  ــرای ســربه زیرها کــف بزنن ــا ب ــد تنه می کنن
و بــا نگاهــی تحســین آمیز تماشایشــان کننــد...

کـه  می شناسـم  هـم  را  سـومی  دسـته  امـا 
»سـربه هوا«ها هسـتند؛ همان هایـی کـه روزی 
چنـد بـار زمیـن می خورند، دقـت می کننـد، اما 
امتـداد دقت و نگاهشـان روی خاک نمی کشـد... 
خیـره  افـق  بـه  متمرکزنـد...  بی نهایـت  روی 
می شـوند و سـعی می کننـد تـوی راه رفتنشـان 

آن قـدر باال و پایین بپرند تـا در کتابچه خاطرات 
زمینی شـان نوشـته شـود: او می خواسـت پایش 
می داننـد  خـوب  این هـا  نباشـد.  زمیـن  روی 
آسـمان از همان جایـی آغـاز می شـود کـه پایت 

روی خـاک نباشـد...
در منطـق مـن »زمیـن« بـه همه این سـه گروه 
امـا »آسـمان« فقـط سـربه هواها را  نیـاز دارد، 
عاشـقانه تماشـا می کنـد! اصال همین ها هسـتند 
کـه باعـث می شـوند آسـمان میـان ایـن همـه 

سـیاره مـدام زمیـن را نـگاه کند...
خداجان!

مـرا سـربه هوای خـودت کـن، طـوری کـه هـر 
جـا  از  تـو  آغـوش  تـوی  و  بخـورم  زمیـن  روز 
دل تنـگ  آسـمان  روز  هـر  کـه  شـوم...  بلنـد 
بازیگوشـی هایم شـود و بـرای تماشـایم خیره به 
زمیـن دنبالـم بگـردد... همان طـور کـه هـر روز 

کنـد: نجـوا  میـان گوش هایـم 
گفتند: اگر خدا تو را می خواهد
از جمع جهانیان جدا می خواهد

صد سجده که بر خاک بماند... هرگز!
...یک سجده... ولی سربه هوا می خواهد
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     کد پستی ۱0 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000۲000۲5 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زیــارت« بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش 
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88608645 یــا پســت 

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



برگه اشتراك ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

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

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

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

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

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

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

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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