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در پرده پندار چو بازی و خیال اســت
جز عشــق تو هر چیز که در هر دو جهان اســت

عطار نیشابوری
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جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

کارآفرینی ویتامین نیست که طبق دستور پزشک 
به مردم خورانده شود. تک خوری و جمع سرمایه 
و خارج کردن آن از کشور هم ویروس هایی نیستند 
که با واکسن همگانی شرشان از سر آحاد جامعه کم 
شود اصل و اساس کارآفرینی -نه به لحاظ اقتصادی 
که به لحاظ فرهنگی- همان چیزی است که پدران 
یکی  اگر  می گفتند.  خیر«  »دست  مورد  در  ما 
سرمایه اش را به کار می انداخت -مثال کسب و کاری 
راه می انداخت و چند کارگر و کارمند و حقوق بگیر را 
سر سفره گسترده اش می نشاند- می گفتند که دست 
خیر دارد و در روزی رسانی پروردگار انجام وظیفه 
می کند. روزی خداوند واسطه نمی خواهد اما علل و 
اسباب می خواهد و از مسیر بانیان خیر به خلق اهلل 
می رسد. در فرهنگ عامه هیچگاه سرمایه داری چیز 
بد و منفوری نبود. چیزی که بد و پلید و زننده بود 
یکی حرام خواری و تصاحب حق و حقوق دیگران 
بود، یکی  هم تک خوری و به تعبیر قرآن جمع مال 
و عدد. در داستان های عامیانه حاج جبار به خاطر 
بلکه  نمی شد  مالمت  کارش  و  کسب  و  تجارت 
مالمت می شد به این خاطر که خیرش به دیگران 
نمی رسد، سهل است، از شدت خست خیرش به 
خودش و زن و بچه اش هم نمی رسد و با سرمایه اش 
هیچ کار خوبی نمی کند. کار خوب در نظر مردم 
همین بود که یکی پل بسازد، سفره بیندازد، در میانه 
راه ها کاروانسرا درست کند و در خیر عالم مشارکت 
جوید. به تعبیر سعدی: »نمرد آن که ماند پس از 
وی به جای/ پل و خانی و خان و مهمانسرای. یعنی 

همین کسب نام نیکو بابت بانی روزی شدن، حفر 
قنات و غریب نوازی و... تا همین اواخر هم مردان 
خیرخواه بسیاری بودند که سرمایه شان را به گردش 
اصال  رونق می بخشیدند.  را  تولید  و  می انداختند 
این که سرمایه را برای آبادی دنیا به کار اندازیم نه 
تنها بد نبود بلکه فضیلت هم بود. اما دنیای جدید 
باورهای  با  دیگر  که  آورد  مفاهیمی  خودش  با 
فرهنگی ما مناسبت نداشت. چیزی که ما از سرمایه 
می فهمیدیم و کاری که از نظر ما اغنیا می توانستند 
و  سرمایه  جدید  مفهوم  به  ربطی   هیچ  بکنند 
در  حتی  جدید،  دنیای  در  نداشت.  سرمایه داری 
نظام تولید، سرمایه داری مترادف بود با نفس طماع 
و حریصی که سیرآوری ندارد و می خواهد که جهان 
را یک جا ببلعد و اگر کارخانه می سازد یا سفره ای 
پهن می کند نیت خیر ندارد بلکه می خواهد بر مال 
و عددش بیفزاید. مال و عدد مهم ترین ابزار قدرتند 
و در دنیای جدید هر کس که سرمایه دارتر باشد، 
قدرتمندتر است. در دنیای جدید، قدرت مصادف 
است با استعمار و استثمار و استحمار و برای تسلط 
بر جهان بر مردمان ستم می کند و حق و حقوق 
آن ها را باال می کشد. اصال به یک اعتبار نسبت شمال 
و جنوب دنیا همین شده است که شمالی ها سیر 
و پر بخورند و همه چیز را به تصرف عدوانی خود 
دربیاورند و جنوبی ها الغر و تکیده و گرسنه، حتی 
مالک جان و مال خود نباشند. اگر می بینید که به 
لحاظ فرهنگی سرمایه داری مذموم شده و طبقات 
فرودست با حرص و کینه به طبقات باالتر نگاه 

ره فرهنگ خ�ی رساندن به دیگران در�ب
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طرف سرمایه داری جهانی ماموریت داشتند که به 
کشور ما آسیب  بزنند؟ این ها مگر بخشی از خود ما 
نبودند؟ این پولدارهای یک شبه مگر قوم و خویش 
و رفیق و همسایه و آشنای ما نبودند؟ آیا این به آن 
معنا نیست که اگر ما هم مثل آنها پولدار می شدیم، 
همان کاری را می کردیم که آن ها؟ چرا؟ چه اتفاقی 
در جامعه ما افتاده که کارآفرینی یا تولید آخرین 
چیزهایی هستند که به ذهن یک صاحب سرمایه 
می افتد؟ در کشور ما شرکت های مشاوره ای وجود 
پای  می دهند.  مشاوره  سرمایه داران  به  که  دارند 
این مشاوره ها بنشینید. اگر از غرب هم می آموزید 
فقط بدی هایش را نیاموزید، VC یا حامیان مالی 
در  چرا  را  استارت آپ ها  و  کوچک  شرکت های 
جامعه وارد نمی کنید که به جای سرمایه گذاری 
روی زمین و ملک و دالر و آخرش دالل بازی روی 
کسب وکار و ایده مفید چند جوان تحصیلکرده و 
با انگیزه نباشد. هیچ سخنی از کارآفرینی و تولید 
و خیرخواهی و پل و خانی و خان و مهمانسرایی 
نمی شنوید. چرا؟ این چرا و هزار چرای دیگر یک 
جواب بیشتر ندارد: »فرهنگ«. واقع بینانه بخواهیم 
سخن بگوییم، باید بگوییم که ما به لحاظ فرهنگی 
کار درخوری نکرده ایم که امروز کارآفرینی به عنوان 
یک »ارزش« در ذهنمان ثبت شده باشد. خانواده ها، 
مدرسه ها، کوچه و بازار، دانشگاه، صدا و سیما و 
همه نهادهای فرهنگی مقصرند که در ذهن ملت 
جا نینداخته اند که یک ریال وقتی ارزش دارد که 
خیرش به دیگران برسد و سرمایه زمانی ارزشمند 
است که به کارآفرینی منتج شود و... متوجه عرضم 
هستید؟ ما باید باورمان بشود که سرمایه خوب داریم 
و سرمایه بد. سرمایه بد همین است که به تجمل و 
تفاخر و عجب و تک خوری و داللی و پول شویی و 
وطن فروشی و تحقیر دیگران و بهره کشی از دیگران 
می انجامد و سرمایه خوب، سرمایه حالل و طیب و 
طاهر است که خیرش به »عیال اهلل« می رسد و با 
قناعت و بخشش و کرامت و کارآفرینی و تواضع 
و خیرخواهی توام است. به تعبیر حافظ، بر این 
رواق زبرجد نوشته اند به زر/ که جز نکویی اهل کرم 
نخواهد ماند. در مدرسه و خانواده باید به عمق جان 

 دربیابیم که نکویی اهل کرم چیست؟

می کنند، ریشه اش در همین پلیدی ها و زشتی هایی 
است که متاسفانه به دنیای مدرن از قرن هجدهم 
به این طرف الصاق شده است. اما از این طرف هم 
نیکوکاران و خردمندان بیکار ننشسته اند و دائما در 
پی اصالح باورها و تلقی ها بوده اند. ما باید پیشرفت 
کنیم و معضالت و مشکالت اقتصادی را از جلوی 
به  وظایفی  این کار  برای  برداریم.  کشورمان  راه 
دوش دولت است، وظیفه ای هم به دوش ملت... 
االن خودمان را سرگرم برشمردن وظایف دولت و 
ملت نکنیم. کمابیش این امور بدیهی اند و چندان 
دعوایی بر سر آن ها نیست. دعوا هم باشد در بین 
متخصصان و اهل فن است. اما این وسط به نظر 
می رسد که در اصطالح فرهنگ -به تعبیر امروزی 
فرهنگ سازی صحیح- کسی چندان اهتمام ندارد، 
اهتمام هم داشته باشد، عمقی و ریشه ای نیست. 
تا منتزع از دولت، مردم به فرهنگ خیرخواهی و 
نیکوکاری برنگردند، اتفاق خوبی در وضعیت ما رخ 
نخواهد داد. برای این که منظورم را بهتر برسانم 
بگذارید یک مثال بزنم. در چند سال اخیر، علل و 
عواملی دست به دست هم داده اند و یک شبه قیمت 
»ملک« را در مملکت ما افزایش دادند. خانه ده 
میلیونی، میلیاردی شد و زمین بی ارزش، قیمت طال 
پیدا کرد. خیلی ها که آلونکی داشتند، زمینی افتاده 
با معیشت کارمندی  در دوردست داشتند، شب 
خوابیدند و صبح میلیاردر بیدار شدند. البد شما هم 
دور و برتان دیده اید این پولدارهای یک شبه را. اما 
سوال این جاست که این نسل جدید سرمایه داری 
با سرمایه هایشان چه کردند؟ کارخانه ساختند؟ 
با  انداختند؟  راه  تولیدی  زدند؟  خدماتی  شرکت 
میلیارد میلیارد پولشان چند نفر را سر کار بردند و 
برایشان شغل تولید کردند؟ این میلیاردرها بانی چه 
خیری در جامعه خود شدند؟ هیچ، نه تنها بانی خیر 
نشدند بلکه پول خود را در داللی و ملک انداختند 
و اقتصاد ویران کشور را ویران تر کردند. خیلی ها هم 
پولشان را دالر و پوند و درهم کردند و در اقتصاد 
امریکا و اروپا و امارات به گردش انداختند. سوال 
جدی این جاست که این ها چرا به جای خدمت به 
خلق راه تک خوری و چه بسا بهره کشی از خلق را 
برگزیدند؟ آیا این ها »اجنبی« بودند؟ آیا این ها از 
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آداب پرندگی

سعدی در گلستان می نویسد: »حکیمی پسران 
را پند همی  داد که جانان پدر هنر آموزید که 
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در 
سفر بر محل خطرست، یا دزد به یک بار ببرد یا 
خواجه به تفاریق بخورد؛ اما هنر چشمه زاینده 
است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد، 
است،  دولت  خود  نفس  در  هنر  که  نباشد  غم 
هر کجا که رود، قدر بیند و در صدر نشیند و 
بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.« من نمی دانم 
آیا در روزگار سعدی مرد هنرمند و دانشمند هر 
جا می رفته، قدر می دیده و بر صدر می نشسته، 
یا آن زمان هم مانند روزگار ما آسمان کشتی 
ارباب هنر را می شکسته. بااین حال آن چه سعدی 
انسانی  آرمانی یک جامعه  غایت  بیان می کند، 
در  که  جوامعی  کرده  ثابت  تجربه  چون  است، 
آن علما و دانشمندان در زمره سرآمدان باشند، 
کارش بهتر راه می افتد و به تعالی معنوی هم 
نزدیک تر است. سیاست و اقتصاد جای خودشان 
هم امور مهمی هستند و هم در اداره یک جامعه 
نقش بسزایی دارند. اما حقیقت این است که در 
دنیای مدرن هر چیزی اعم از سیاست و اقتصاد 
میوه های درخت دانش هستند. این که این همه 
سال هاست  و  یافته  اهمیت  نخبگان  مهاجرت 
برنامه ریزی می شود،  آن  از  برای جلوگیری  که 
اول به همین دلیل است که کار جوامع مدرن 
با دانش دانشمندان راه می افتد. نمی دانم فیلم 
»پرده پاره« هیچکاک را دیده اید یا نه. در این 
را  فرمولی  می شود  مامور  جاسوس  یک  فیلم 
به هر طریقی که شده، از چنگ یک دانشمند 

به  را  مخاطراتی  راه  این  در  و  دربیاورد  آلمانی 
جان می خرد. فیلم، فیلم خوب و جذابی است، 
که  است  معنی  این  مبین  همه  از  بیشتر  اما 
دانشمندان چه نقش مهمی در روزگار ما دارند و 
چطور سرنوشت ملت ها به یافته های آنان وابسته 
است. در این موقعیت است که موضوع مهاجرت 
همه  و  می کند  پیدا  بسیار  اهمیت  نخبگان 
کشورها در مسابقه جذب و حمایت دانشمندان 
شرکت می کنند. بنابراین وقتی می گوییم احترام 
به دانشمندان یا به قول سعدی بر صدر نشاندن 
آن ها به صالح کشور است، منظورمان دقیقا این 
است که در این مسابقه اگر نجنبیم، قافیه را به 

رقبای خارجی خواهیم باخت.
همه ما اغلب دیده ایم که بعضی از دانشمندان 
بی اهمیت  بسیار  موضوعات  به خاطر  جوان 
مجبور شده اند کشور را ترک کنند. مثال طرحی 
داشته اند و کسی آن ها را تحویل نگرفته، یا پشت 
ساعت ها  جوجه کباب خور  مدیر  یک  اتاق  در 
منتظر نشسته اند و درنهایت هم مجبور شده اند 
دست از پا درازتر برگردند. خالصه بعضی وقت ها 
مهاجرت دانشمندان به خاطر ضعف در سیستم 
مسئولیت نشناسی  یا  بدخلقی  بلکه  نبوده، 
باعث شده که آن ها عطای  یک مدیر معمولی 
لقای خودشان  به  را  ماندن در کشور خودشان 
نباید دست کم گرفت.  را  این موضوع  ببخشند. 
گاهی پیشرفت کشور به همین چیزهای کوچک 
پیش افتاده ربط دارد. مثال یک دانشمند جوان 
جای این که در مملکت خودش بماند و در راه 
توسعه علمی کشورش تالش کند، عازم غربت 

ن
گ

ب� خ فت کشور �ب وجود �خ ره رابطه پی�ش در�ب
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اما آن هم فی نفسه خوب نیست.  بدی نیست؛ 
آن این است که جوان نخبه ای احساس کند که 
در محیط خارج از کشور، زندگی به او راحت تر و 
خوش تر می گذرد و دغدغه اش کمتر است؛ شغل 
بهتری پیدا می کند و امکانات تحصیلِی بهتری 
دارد. بنابراین، این جا را رها کند و برود. این هم 

بُعدی از ابعاِد نامطلوب این کار است.
 بُعد دیگری در این کار وجود دارد و آن، عشِق 
به علم است. من یکی دو سال پیش از این به 
جماعتی از جوانان که این جا بودند، در خصوص 
رفتن نخبگان به خارج از کشور گفتم: می شود 
اسم این را مهاجرت نخبگان برای تکمیل خود 
و استفاده از امکانات موجود دنیا گذاشت؛ منتها 
و  برای کشورشان  تکمیل،  این  نیت که  این  با 
آن ها  به  و  دادند  پرورش  را  آن ها  که  مردمی 

خدمت کردند، باشد.
افراد را به  از دوستان گفتند که اسالم   برخی 
طلِب علم تحریض کرده و باید طلِب علم کرد. 
هر جای دنیا که علمی وجود دارد و می توان از 
آن استفاده کرد و برای رفتن ما محذوری وجود 
ندارد، باید رفت و علم را برای ملت و کشوری 
که متعلق به آن هستیم، به دست آورد. بنابراین 
تالش برای نخبگان، یک هدفش باید این باشد 
که آن هایی که احساس می کنند نمی توانند در 
این جا دست و پای علمی بزنند، پروبال علمی 
این ها  برای  باید  می توانند.  ببینند  و  کنند  باز 
شما-  از  یکی  قول  -به  و  گیرد  انجام  کارهایی 
بروند  منظمی  برنامه ریزِی  با  شود.  برنامه ریزی 

 ».معلومات را یاد بگیرند و برگردند

می کند  حس  که  می رود  جایی  به  و  می شود 
بیشتر قدرش را می دانند. از این حیث شاید هیچ 
چیزی نتواند جای احترام به علم و عالم را بگیرد، 
چون وقتی عالم در جایی احساس تعلق نکند، به 
جایی می رود که برای دانشش اهمیت بیشتری 

قائل باشند. 
رهبر معظم انقالب درباره مهاجرت نخبگان بیانات 
زیادی داشته اند. با این همه یکی از مواردی که 
همواره مورد تاکید ایشان بوده، برنامه ریزی برای 
نخبگان بوده است. در همین زمینه ایشان سال ها 
در جمع نخبگان به موارد مهمی اشاره کرده بودند 
که من این یادداشت را با این جمالت به پایان 
می برم: »هدفی که در خصوص برنامه ریزی برای 
نخبگان وجود دارد، این است که این ها احساس 
کنند می توانند از استعداد خود استفاده نمایند؛ 
مغزها  فرار  صحبت  نکنند.  بن بست  احساس 
یک  دارد.  گوناگونی  ابعاد  مغزها  فرار  می شود. 
بُعد بسیار زشت و بد آن این است که بیگانگانی 
یک  انسانِی  ملِی  ثروت  از  بیایند  می خواهند 
انسان هایی  کشوری  کنند.  استفاده  سوء  کشور 
همه  با   - را  استعدادهایی  و  دهد  پرورش  را 
عوامل به وجودآورنده استعدادهای درخشان - به 
این را در طبق  وجود آورد و به قول دوستمان 
بدهد؛ دیگران هم  به دیگران  و  بگذارد  اخالص 
بیایند با صرف پول -که غالبا زحمت دیگری هم 
نمی کشند- این ثروت را به ثََمن بَْخس از این ملت 
بگیرند و او را محروم کنند؛ این، بُعد بسیار بد و 

دردناک قضیه است.
این  به  البته  که  دارد  وجود  هم  دیگری  بُعد   
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عالمه جعفری از زمان خود جلوتر بود
ایــن مراســم، مهــدی گلشــنی،  ادامــه  در 
ــو  ــی و عض ــه طباطبای ــزه عالم ــده جای برگزی
هیئــت  علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف، علــم، 
اخــالق و موقعیت شناســی را ســه ویژگــی بــارز 
ــه  ــم ب ــت: عل ــمرد و گف ــری برش ــه جعف عالم
ــی  ــات اصل ــی از خصوصی ــان یک ــات زم اقتضائ

ــود. ــه ب عالم
ــان  ــری از زم ــه جعف ــه عالم ــان این ک ــا بی او ب
ــم و  ــل عل ــزوم تعام ــه ل ــود، ب ــر ب ــود جلوت خ
ــل،  ــه بیان راس ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــن اش دی
علــم بــدون دیــن ســبب ختــم و نابــودی بشــر 
اســت. بــه  همیــن دلیــل غالــب فالســفه بــزرگ 
ــه  ســمت  جهــان غــرب پــس از ســال 1980 ب
ــتند  ــی دانس ــه به خوب ــتند، چراک ــدا بازگش خ
علــم به تنهایــی پاســخ گوی همــه ســواالت 
ــل  ــزه نوب ــدگان جای ــی برن ــت و حت ــر نیس بش
ــن موضــوع  ــه ای ــز ب ــف نی در رشــته های مختل
اعتقــاد دارنــد. ایــن دقیقــا همــان نکته ای اســت 

ــود. ــه آن معتقــد ب کــه عالمــه جعفــری ب

علــم و فلســفه در کنــار دیــن انســان را به 
حیــات معقول می رســاند

ــیاری از  ــروزه بس ــت: ام ــه گف ــنی در ادام گلش
ــفورد  ــد آکس ــا مانن ــزرگ دنی ــگاه های ب دانش
و  کنفرانس هــا  نشســت ها،  کمبریــج  و 
ــک  ــوع فیزی ــا موض ــددی ب ــای متع همایش ه
و فلســفه بــرای جمع بنــدی ابعــاد فلســفی 
کیهان شناســی بــا حضــور دانشــمندان، فالســفه 
و حتــی کشــیش ها برگــزار می کننــد. ایــن 
ــع  ــزرگ در جوام ــول ب ــان دهنده تح ــد نش رون
ــا این حــال هنــوز هیــچ  علمــی غــرب اســت. ب
به طوری کــه  نداشــته،  در کشــور  انعکاســی 
ــفه  ــوم و فلس ــکده های عل ــن دانش ــی بی ارتباط

ــدارد. ــود ن ــی وج داخل
 عالمــه جعفــری در دهــه 30 کتــاب »انســان و 
ــب و  ــه مطال جهــان« را تالیــف کــرد و در آن ب
مفاهیــم بدیــع و نــو پرداخــت. او بــرای تالیــف 

ــوی  ــی و معن ــام علم ــت مق ــم بزرگداش مراس
ــزرگ  عالمــه محمدتقــی جعفــری، فیلســوف ب
و مفســر نهج البالغــه، بــا حضــور محمــود 
ملــی  بنیــاد  رئیــس  قائم مقــام  ســعادت، 
نخبــگان،  برخــی مســئولین و اســاتید دانشــگاه 
و روســای بنیادهــای نخبــگان اســتانی و جمعی 
از نخبــگان، ســرآمدان و مســتعدان  برتــر برگــزار 

شــد.
در ایــن مراســم یــداهلل اردوخانــی، رئیــس بنیــاد 
ــای  ــی چهره ه ــران، معرف ــتان ته ــگان اس نخب
ــر کشــور  ــی و مفاخ ــی و فرهنگ برجســته علم
را یکــی از ماموریت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان 
ــام  ــل از مق ــم و تجلی ــت: تکری ــت و گف دانس
ــه  ــادن ب ــر ارج نه ــالوه ب ــراد ع ــن اف ــامخ ای ش
خدمــات ارزنــده آنــان، نقــش موثــری در معرفی 

ــان دارد. ــه جوان الگــوی مناســب ب

عالمــه جعفــری؛ چهره درخشــان فلســفه، 
عرفــان و معرفت شناســی

اردوخانــی در ادامــه گفــت: پیوســتگی فرهنگــی 
ــگ  ــدن و فرهن ــان تم ــینه درخش ــن پیش بی
ــج  ــروز، یکــی از نتای ــا آینده ســازان ام کشــور ب
از  تکریــم  مراســم   و  همایش هــا  برگــزاری 

ــت. ــر اس مفاخ
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران بــا 
ــه خدمــات بی بدیــل عالمــه جعفــری،  اشــاره ب
و  عرفــان  فلســفه،  درخشــان  چهــره  را  او 
تالیــف  گفــت:  و  دانســت  معرفت شناســی 
کتاب هــا و مقــاالت متعــدد و ارزشــمند جایــگاه 
ایــن اســتاد فرزانــه را در تاریــخ علــم و فرهنــگ 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی تثبی ــور به خوب کش
او برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا جوانــان را 
یکــی از ویژگی هــای شــاخص عالمــه جعفــری 
برشــمرد و یــادآور شــد: بحث هــای متعــدد ایــن 
و  قرآن پــژوه  نهج البالغــه،  برجســته  مفســر 
مولوی شــناس سرشــناش همــواره مــورد توجــه 
جوانــان بــود و بــا اســتقبال ویــژه آنــان روبــه رو 
می شــد. ایــن موضــوع حکایــت از بیــان شــیرین 

و شــیوای عالمــه جعفــری دارد.
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ــاع  ــاب ارج ــش از 200 کت ــه بی ــاب ب ــن کت ای
می دهــد. هم چنیــن بــر مطالعــه طبیعــت 
بســیار تاکیــد داشــت و هرگــز خــود را در یــک 
ــود علــم  مکتــب محــدود نمی کــرد و معتقــد ب
ــات  ــه حی ــن انســان را ب ــار دی و فلســفه در کن

ــاند. ــول می رس معق
عبــداهلل نصــری، عضــو هیئــت  علمــی دانشــکده 
ــه  ــگاه عالم ــالمی دانش ــارف اس ــات  و مع الهی
طباطبایــی، بــا اشــاره بــه جایــگاه رفیــع علمــی 
و معنــوی عالمــه جعفــری، گفــت: هنــوز جامعه 
ــاد  ــا و ابع ــه پیچیدگی ه ــوزوی ب ــی و ح علم

شــخصیت عالمــه پــی نبــرده اســت.

عالمه جعفری همواره نوآور بود  
نصــری در ادامــه گفــت: عالمــه جعفــری همواره 
نــوآور بــود و در شــرایطی کــه بســیاری از افــراد 
از نقــد فالســفه بزرگــی چــون مالصــدرا پرهیــز 
می کننــد، بــه ایــن موضــوع روی آورد. از طرفــی 
او ســال ها بــا مراجــع بــزرگ نجــف هم نشــینی 
و مصاحبــت داشــت و ایــن مهــم نقــش بســزایی 
در گســتردگی ابعــاد شــخصیتی عالمــه جعفری 

و تســلط او بــر فقــه و اصــول داشــت.
ــاب ارتبــاط علــم و دیــن  اندیشــه و تفکــر در ب
ــاب  ــود و در کت ــه ب ــای عالم ــی از فعالیت ه یک
ــان  ــوع را بی ــن موض ــی ای ــن، به خوب ــم و دی عل
می کنــد. از ســوی دیگــر موضــوع جبــر و 
ایــن اســتاد  از دغدغه هــای  اختیــار یکــی 
برجســته بــود و تحلیل هــا و نظــرات بدیعــی در 

ــاب دارد. ــن ب ای

عالقــه بــه ادبیــات بــارزه شــخصیتی 
جعفــری عالمــه 

عضــو هیئت  علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایی 
گفــت: بــاب انسان شناســی از موضوعــات مــورد 
تحقیــق او بــود و درحالی کــه پیــش از ایــن هیچ 
فــردی در ایــن زمینــه بــه  صــورت مســتقل وارد 
ــوان  ــدان« را به عن ــاب »وج ــود، او کت ــده ب نش
کتابــی مســتقل در بــاب انسان شناســی تالیــف 

. د کر

او عالقــه بــه ادبیــات را دیگــر بــارزه شــخصیتی 
عالمــه جعفــری عنــوان کــرد و گفــت: یکــی از 
ویژگی هــای شــاخص ایشــان، برقــراری ارتبــاط 
ــه  ــوری ک ــود، به ط ــفه ب ــات و فلس ــن ادبی بی
توانســت بســیاری از اندیشــه های فلســفی را از 
ادبیــات و آثــار بــزرگان جهــان ادبیات اســتخراج 

کنــد.
ــم  ــا خات ــاء ی ــم الفقه ــه خات ــز ب ــه هرگ عالم
العلمایــی اعتقــادی نداشــت و بــاور داشــت 
همــواره بایــد در راه علــم و فلســفه نــوآور بــود و 
ــراد پرهیــز  ــه اف از اطــالق القــاب این چنینــی ب

ــرد. ک

نقــش مهــم بنیــاد ملــی نخبــگان در 
ــور ــر کش ــازی از مفاخ ــی و الگوس معرف

در ادامــه قاســم پورحســن، عضــو هیئــت  علمی 
دانشــکده الهیــات  و معــارف اســالمی دانشــگاه 
ــه نقــش مهــم  ــا اشــاره ب ــی، ب عالمــه طباطبای
ــی و الگوســازی  ــگان در معرف ــی نخب ــاد مل بنی
از مفاخــر کشــور، گفــت: ایــن قبیــل اقدامــات 
نقــش بســیار موثــری در حرکــت جامعــه علمی 
ــنت  ــی س ــاز بازخوان ــوزوی دارد و زمینه س و ح
ــم و  اســالمی اســت. خاصــه اگــر مراســم  تکری
تجلیــل در همــه شــهرهای کشــور برگزار شــود.
ــده و در  ــر آین ــر ب ــد ناظ ــا بای ــام فعالیت ه تم
ــت  ــا محوری ــده تمــدن اســالمی ب راســتای آین

ــران باشــد. ای
او بــا اشــاره بــه خدمــات ارزنــده عالمــه جعفری، 
انسان شناســی را مســئله محــوری تفکــر عالمــه 
برشــمرد و گفــت: حیــات معقــول عالمــه 
ــیار در  ــای بس ــود خأله ــان از وج ــری نش جعف
ــر  ــارت دیگ ــرب دارد. به عب ــنت غ ــی س بازخوان
حیــات معقــول نشــان دهنده نقصــان جــدی در 
ســنت غــرب اســت و عالمــه بــا برقــراری ارتباط 
ــکات و  ــده توانســته اســت ن بیــن انســان و آین

مفاهیــم بدیعــی را بیــان کنــد.
بایــد اندیشــه عالمــه را بــا نــگاه کاربــردی مــورد 
ــگاه  ــتفاده از آن جای ــا اس ــرار داد و ب ــی ق بررس

ایــران را در آینــده جهــان ترســیم کــرد.
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در نــگاه عالمــه جعفــری چیــزی بــه  نــام 
ختــم اندیشــه وجــود نــدارد

پورحســن در ادامــه گفــت: در نــگاه عالمــه 
جعفــری چیــزی بــه  نــام ختــم اندیشــه 
ــتمر  ــوی مس ــه تکاپ ــان ب ــدارد و ایش ــود ن وج
ــالمی را در  ــدن اس ــان تم ــت. ایش ــد داش تاکی
»شــدن« نمی دیــد، بلکــه آن را یــک »امــکان« 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی ک ــت؛ امکان می دانس
ــگاه،  ــن ن ــالش مــداوم داشــت. در ای ــد ت آن بای
ــی درســت  ــر و بازخوان ــگاه  برت ــی ن تمــدن یعن
ســنت، چراکــه ملتــی کــه تاریــخ نــدارد، آینــده 

ــت. ــد داش ــم نخواه ه
داود  والمســلمین  حجت االســالم   ادامــه،  در 
فیرحــی، عضــو هیئــت  علمــی دانشــکده حقوق 
و علوم سیاســی دانشــگاه تهــران، گفــت: عالمــه 
جعفــری دفــاع از دیــن کهــن بــا ادبیــات روز را 

ــت. ــود می دانس ــالت خ رس

از  شــجاعت و سنت شــکنی مفهومــی 
ویژگی هــای بــارز عالمــه جعفــری

حجت االسـالم  فیرحی در ادامه گفت: شجاعت و 
سنت شـکنی مفهومـی از ویژگی های بـارز عالمه 
بـود و این در حالی اسـت که بسـیاری در امتداد 

اندیشـه های پیشـینیان حرکت می کنند.
بــا  فیرحــی  والمســلمین  حجت االســالم  
ــری  ــه جعف ــفی عالم ــرات فلس ــه نظ ــاره ب اش
در بــاب سیاســت، گفــت: هــر فیلســوفی بــرای 
ــه اول  ــاز دارد در وهل ــود نی ــرات خ ــان نظ بی
شــناخت صحیــح از محیــط و شــرایط کنونــی 
داشــته باشــد. خاصــه در شــرایطی کــه نگــرش 
ســرمایه داری بــر جوامــع بشــری حکم فرماســت.
نظریـه »شـیء شـدن« یکـی از نظریـات بدیـع 
عالمـه در سیاسـت بـود. او معتقـد بود سیاسـت 
می توانـد »َکـس« را به »شـیء« تبدیـل کند، به 
ایـن معنا که انسـانیت، عواطـف، اختیـار، آزادی 
و نقـادی را از انسـان می گیـرد و او را بـه یـک 
ماشـین هوشـمند تبدیـل می کنـد. در ایـن نوع 
سیاسـت، انسـان بـا ربـات قابـل تعویض اسـت، 

چراکـه هر دو »شـیء« هسـتند.

عالمــه در ایــن نظریــه می پرســد آیــا می تــوان 
ــرد  ــل ک ــس« تبدی ــه »َک ــاره ب »شــیء« را دوب
ــد  ــت بای ــر، سیاس ــارت دیگ ــه  عب ــه؟ ب ــا ن ی
ــه انســانی تبدیــل کنــد کــه  ــد شــیء را ب بتوان
ــد  ــه ذات ارزشــمند باشــد. او می گوی ــش ب حیات
دروازه ایــن تبدیــل، سیاســت اســت. یعنــی بــا 
ــاره  سیاســت می تــوان انســان شیء شــده را دوب

بــه انســانیت رســاند.
در نــگاه عالمــه جعفــری، انســانی کــه بــه هــر 
ــس  ــد، َک ــر باش ــد آزاد و انتخاب گ ــی نتوان دلیل
نیســت، بلکــه شــیء فابریــک یــک سیســتم و 
ــی  محصــول از پیش ســاخته اســت. شــیء یعن
خــرد بیــرون از انســان امــا َکــس یعنــی خــرد 
در داخــل انســان. در ایــن تعریــف انســان کســی 
ــد و از  ــر بگوی ــی و خی ــد بل ــه می توان ــت ک اس

آزادی برخــوردار اســت.

حیــات معقــول تنهــا زمانــی حاصــل 
آزاد  انســان  کــه در جامعــه  می شــود 

وجــود داشــته باشــد
حجت االســالم  فیرحــی در ادامــه گفــت: در 
ــگاه عالمــه حیــات یــک حــق نیســت، بلکــه  ن
حکــم اســت. انســان بایــد زنــده باشــد و حیــات 
ــی حاصــل می شــود کــه در  معقــول تنهــا زمان
جامعــه انســان آزاد وجــود داشــته باشــد. حیات 
ــن  ــدارد. بنابرای ــی ن ــت ارزش ــدون کرام ــز ب نی
سیاســتی صحیــح اســت کــه بــه حیــات انســان 

ــده، کرامــت ببخشــد. زن
در ادامــه ایــن مراســم، ارج نامــه دکتــر ســتاری، 
ــور و  ــس  جمه ــاوری رئی ــی  و فن ــاون علم مع

ــت شــد. ــگان، قرائ ــی نخب ــاد مل رئیــس بنی
ــه دانشــجویان برگزیــده  ــود ب ــوح یادب اهــدای ل
کــه رســاله خــود را در حــوزه آرا و اندیشــه های 
ــرده  ــاب ک ــری انتخ ــی جعف ــه محمدتق عالم
بودنــد و هم چنیــن اهــدای لــوح و هدیــه بنیــاد 
نخبــگان اســتان تهــران بــه علیرضــا جعفــری، 
ــم  ــش مراس ــری، پایان بخ ــه جعف ــد عالم فرزن
ــه  ــوی عالم ــی و معن ــام علم ــت مق بزرگداش

.ــود ــری ب ــی جعف محمدتق
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 سـپیده سـرمدی 

در راسـتای الگوسـازی از سـیره علمـی و عملـی 
مرحوم عالمه سـید محمدحسـین طباطبایی )ره( 
و تجلیـل از اقدامات بی بدیل ایشـان در عرصه های 
و  شـاگردپروری  پژوهشـی،  آموزشـی،  مختلـف 
علمـی  مقـام  بزرگداشـت  مراسـم  آزاداندیشـی، 
حضـور  بـا  طباطبایـی)ره(  عالمـه  معنـوی  و 
اسـتاندار آذربایجان شـرقی، نماینـده ولـی فقیه در 
از دانشـگاه ها،  برخـی  آذربایجان شـرقی، روسـای 
رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان و جمعـی از نخبگان، 
سـرآمدان و مسـتعدان برتر علمی و فرهنگی کشور 
در محـل مصلـی بـزرگ امـام )ره( تبریـز همایش 
ملـی اخـالق علـم و اخـالق حرفـه ای در مکتـب 

عالمـه طباطبایـی )ره( برگـزار شـد.
دکتر سورنا سـتاري؛ معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهـوری و  رئیـس بنیاد ملّي نخبـگان در پیامی 
کـه بـه مناسـبت برگـزاری همایـش بزرگداشـت 

مرحـوم عاّلمـه طباطبایي فرسـتاد گفت:
از جملـه وعده هـاي خلل ناپذیـر الهـي، وعـده عطا 
نمودن علم نافع به انسـان هاي شایسـته و برگزیده 
اسـت تـا ایشـان چـون چراغـي تابنـاک راهنماي 
مردمـان قـرار گیرنـد و به واسـطه حضورشـان در 
جامعـه، کانون علم و معرفت فروزان شـوند و الحق 
کـه عاّلمـه دوران و اعجوبـه زمـان، حضـرت آیـت 
اهلل سـید محّمدحسـین طباطبایـي )قدس  سـره 
الشـریف( یکـي از این بندگان شایسـته و منتخب 

الهـي بود.
در ادامـه پیـام دکتـر سـتاری آمده: مرحـوم عاّلمه 

عالمه طباطبایی)ره( چون چراغی 
تابناک راهنمای مردم بود

گزار شد خ �ب �ی )ره( در ت�ب رگداشت مقام عیمل عالمه طباطبا�ی خ مرامس �ب

کـه رضـوان خداوند بـر او باد در فلسـفه، تفسـیر، 
علـم حدیـث، فقـه و اصـول، عرفـان اسـالمي و  
ادبّیـات عـرب  جامـع بیـن علـم و عمل بـود و نیز 
در بسـیاري از علـوم دیگر مانند علـوم غریبه، علم 
اعـداد و حسـاب، جبـر و مقابلـه و هندسـه فضایي 
بسـزا  سـهمي  اسـتداللي  حسـاب  و  مسـطح  و 
داشـت. ایشـان از علم روز و رسـیدگي به نیازهاي 
علمـي جوانـان نیـز غفلت نمـي ورزید و بـا تألیف 
کتاب هـاي متعدد سـعي بر آشـنا سـاختن جوانان 

بـا مباحث فلسـفي روز داشـت.
بـه گفته رییـس بنیاد ملی نخبگان، مـراوده علمي 
بیـش از دو دهـه ایشـان بـا دانشـمند فرانسـوي 
ایـن  بـر  پرفسـور هانـري کربـن دلیلـي  دیگـر 
مدعاسـت. این مرد الهي با تربیت شاگرداني ممتاز 
همچـون عاّلمـه شـهید اسـتاد مرتضـي مطهـري 
دیـن بزرگي بـه جامعه ایـران دارد. آري ایشـان به 
حـق کانـون علم و ادب و فرهنگ ایران و اسـالم به 
شـمار مي آمـد و از مصادیـق انسـان هایي  بـود که 
مـوالي مّتقیان امیـر مومنان علـي )ع( در توصیف 
آنها فرمود: »ایشـان در روي زمین جانشـینان خدا 
و داعیان بشـر بسـوي دین خدا مي باشـند، آه آه  

چقدر اشـتیاق زیـارت و دیدارشـان را دارم.«
در پایـان ایـن پیـام دکتـر سـتاری تاکید کـرد: از 
ایـن رو شایسـته اسـت کـه عموم مـردم ایـران به 
ویـژه جامعـه علم و فنـاوری و نخبـگان و صاحبان 
اسـتعدادهاي برتـر با مطالعه آثار و سـلوک زندگي 
ایـن اسـطوره علم و عمل راه مسـتقیم سـعادت و 

ش
زار

گ



 سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج          15

هدایت را دریابند و در جهت رشـد و تعالي  خود و 
جامعـه اسـالمي بیش از پیش کوشـا باشـند. 

در ادامـه ایـن آییـن بزرگداشـت، پیـام حضـرت 
آیت اهلل سـبحانی از مراجع عظام تقلید به همایش 
ملـی بزرگداشـت مقـام علمـی و معنـوی عالمـه 
طباطبایـی)ره( توسـط حجـت االسـالم خدیـوی 
)مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاه های اسـتان 
آذربایجان شـرقی( قرائـت شـد. حضـرت آیـت اهلل 
سـبحانی در متن پیامشـان تاکید کردنـد: مرحوم 

عاّلمـه طباطبایـی رضوان اهلل تعالی علیـه، 
گرانسـنگ  تفسـیر  ذیـل  و  صـدر  در 
المیـزان، سـعی کردنـد افعـاِل الهـی را 
خـوب تبییـن کننـد چـه اینکـه سـعی 

کردنـد اسـماء الهـی را تبییـن کننـد.
در ادامـه ایـن آییـن بزرگداشـت حضرت 
شبسـتری،  مجتهـد  محسـن  آیـت اهلل 
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی 
و امـام جمعـه تبریـز، بزرگداشـت عالمه 
را  علیـه  تعالـی  رضـوان اهلل  طباطبائـی 

بزرگداشـت علـم و فضیلـت دانسـت.
وی بـا بیـان جایـگاه و ویژگی های عالمه 
طباطبایـی)ره(، تفسـیر المیزان را یکی از 
آثـار نفیـس و بی نظیر ایشـان دانسـت و 
افـزود: ایشـان نه تنهـا در علـم تفسـیر و 
فلسـفه بلکه در علم عرفان، فقه و اصول، 

ادبیـات عربی، شـعر و ادب خبـره بود.
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی ادامـه داد: 
برگـزاری چنیـن همایش هایـی بـرای شناسـاندن 
هـر چـه بیشـتر عالـم و دانشـمند بـزرگ عالمـه 
طباطبایـی)ره( و آثـار ارزشـمند ایشـان مهـم و 
ضـروری اسـت. ایشـان متعلـق بـه عالـم و جهان 
اسـالم اند و شایسـته اسـت این همایش در سـطح 

بین المللـی برگـزار شـود.
همچنیـن در بخش دیگـری از این مراسـم، احمد 
احمـدی؛ عضو شـورای عالی انقالب فرهنگـی و از 
شـاگردان عالمه طباطبایی، گفت: ایشـان در مقام 
علـم و اندیشـه و زمانـی که سـخن از اعتقـادات و 
باورهـا و جهان بینـی اسـالمی بـه میـان می آمـد، 
چنـان پرقـدرت بـود کـه دیگـران را بـه شـدت 

تحت تأثیـر قـرار مـی داد و تردیدهـا را بـه یقیـن 
می رسـاند.

در  طباطبایی  عالمه  آثار  بررسی  با  افزود:  وی 
زمینه های متعدد چون اصول، فلسفه، احکام و غیره 

می توان مکتب عالمه طباطبایی را ایجاد کرد.
غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی، اسـتاد دانشـگاه 
تهـران و از شـاگردان عالمه طباطبایی نیـز در این 
مراسـم اظهار داشـت: حضرت عالمه در عین اینکه 
مظهـر عقل بود، احساسـات و قدرت تخیـل را نیز 

در حـد اعالی خـود متجلی می سـاخت به گونه ای 
کـه توانسـت درجه های واالیـی را در علوم مختلف 
از فلسـفه و ریاضیات گرفته تا عرفان و تفسـیر، به 

خود اختصـاص بدهد.
مهدی گلشـنی، برگزیـده جایـزه عالمه طباطبایی 
و اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف، ظهـور این عالم 
بـزرگ را نقطـۀ عطفی در تاریخ فلسـفه دانسـت و 
اظهار داشـت: عالمه زمانی به مباحث فلسـفه ورود 
کردند که پوزیتیویسـم برتفکرات فلسـفی عالمان 
مـا حاکم شـده بـود و نیاز به روشـنگری در جامعه 

می شد. احسـاس 
در پایـان ایـن مراسـم از برخـی شـاگردان عالمـه 

.طباطبایـی)ره( تقدیـر شـد
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برگزاری استارت آپ
کمپ های ایده و چند چیز دیگر

 نیلـوفر منـزوی 
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 با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در استان 
ابتدایی  ماه  شش  در  دارد،  وجود  لرستان 

سال چه فعالیت هایی انجام داده اید؟
لرستان  استان  در  ما  که  مشکالتی  از  یکی 
کارآفرینی  فعالیت های  که  است  این  داریم، 
در دانشگاه ها کم رنگ است. به همین خاطر با 
مکاتبات و پی گیری هایی که با بنیاد ملی نخبگان 
داشتیم، موفق به برگزاری یک دوره استارت آپ 
با  استارت آپ  این  شدیم.  لرستان  دانشگاه  در 
عنوان شهر الکترونیک با حمایت پارک فناوری 
پارک  و  فرهنگ  توسعه  و ستاد  تهران  پردیس 
علم و فناوری استان لرستان برگزار شد. تیمی 
دعوت  آن ها  از  دوره  این  برگزاری  برای  که 
کردیم، تیمی بسیار قوی بود که سابقه برگزاری 
دوره های استارت آپ در سطح کشور را دارد و 
این باعث شد که این دوره بسیار استاندارد باشد 
و با استقبال خیلی خوبی مواجه شود و شور و 
نشاط در دانشجویان به  وجود آورد. طوری که 
نیز  استان  دانشگاه های  سایر  دوره،  این  از  بعد 
درخواست برگزاری استارت آپ در دانشگاه خود 
را داشتند. حتی دستگاه های اجرایی هم از این 

دوره بازدید کردند.
 خروجی این استارت آپ چطور بود؟

چندان  حرکتی  استارت آپ  برگزاری  صرف 
نتایج  ما  خوشبختانه  اما  نیست.  مفید  و  مهم 
دوره  این  برون ده  آوردیم.  دست  به  هم  خوبی 
دوره  در  تیم  دو  که  بودند  برگزیده  تیم  چهار 
برگزار  مازندران  استان  اقتصاد مقاومتی که در 
بودند.  برگزیدگان  جزو  و  کردند  شرکت  شد، 
درهرحال ما پی گیر این تیم ها هستیم و آن ها 
را رها نکرده ایم. خوشبختانه یکی از این تیم های 
دارد،  که  مبنای طرحی  بر  توانسته  دانشجویی 
و  کند  منعقد  تومانی  میلیون   40 قراردادی 
این  برساند.  تجاری سازی  مرحله  به  را  ایده اش 
اتفاق برای ما بسیار خوشایند است که می بینیم 
فکر  به  دانشجویان  دوره،  این  برگزاری  از  بعد 
است  الزم  افتاده اند.  ایده هایشان  تجاری سازی 
تیم های  تمام  که  کنم  اضافه  هم  را  نکته  این 
برگزیده در مرکز رشد دانشگاه مستقر شده اند 

لرستان از حیث زیر ساخت های 
اقتصاد دانش بنیان با مشکالت 
فراوانی رو به روست؛ مشکالتی که 
رئیس بنیاد نخبگان این استان، 
دکتر حمزه امیری، به آن ها 
معترف است، اما این مشکالت 
سبب نشده که مسئوالن و 
نخبگان این استان دست از تالش 
بردارند. دکتر امیری با تکیه 
بر نیروی انسانی قوی استان 
لرستان، برنامه هایی را با موفقیت 
برگزار کرده و برنامه هایی نیز برای 
آینده دارد. او معتقد است اگر 
مسئوالن کشور توجه بیشتری 
به استان های کمتر توسعه یافته 
نشان دهند، آن ها بهتر و 
سریع تر می توانند فاصله خود را 
با استان های توسعه یافته کم و 
توازن را در کشور برقرار کنند.
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و در تالش هستند شرکت دانش بنیان خود را 
تاسیس کنند.

هم چنین ما برگزاری کمپ های ایده در تمامی 
خود  کار  دستور  در  را  لرستان  دانشگاه های 

داشتیم و در این شش ماه آن را انجام داده ایم.
 از برون ده کمپ های ایده راضی هستید؟

بله، خوشبختانه از برگزاری کمپ های ایده هم 
استقبال خیلی خوبی شد و دوره ها توسط تیم 
کاری بسیار خوبی برگزار شد. بسیاری از کسانی 
که در این کمپ ها شرکت کردند، در حال حاضر 
در  حضور  آمادگی  که  رسیده اند  مرحله ای  به 
دوره های استارت آپ را دارند. هم چنین از دیگر 
فعالیت های بنیاد نخبگان استان لرستان می توانم 
شانزده گانه  ستادهای  با  تعامل  و  همکاری  به 
معاونت اشاره کنم. پی گیریم که با این ستادها 

کارهای مشترکی در استان انجام دهیم.
 این همکاری ها به چه شکل است؟

جالب است بدانید با وجود این که استان لرستان 
به دریا راه ندارد، ولی به مدد همین همکاری ها 
و تعامالت در جشنواره سال گذشته ستاد صنایع 
دانش بنیان دریایی برگزیده داشتیم و امسال هم 
لرستان  استان  از  بخش ها  از  یکی  در  دوم  نفر 
با آن تعامل داریم،  از دیگر ستادهایی که  بود. 
می توانم به ستاد فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
تعامل  کال  ستاد  این  کنم.  اشاره  دانش بنیان 
طی  است  قرار  و  دارد  استان ها  بنیاد  با  خوبی 
ماه آینده در استان لرستان یک دوره خبرگزاری 
علم و فناوری برگزار شود. چون همان طور که 
اقتصاد دانش بنیان،  می دانید، یکی از مشکالت 
بحث اطالع رسانی است و به خصوص این موضوع 
از  ما  دوره  این  در  است.  استان ها ضعیف تر  در 
دعوت  روزنامه ها  خبرنگار های  و  خبرگزاری ها 
می کنیم و از خبرگان می خواهیم به ما بگویند 
چطور باید در حوزه علم و فناوری اطالع رسانی 
باشد.  داشته  بیشتری  اثرگذاری  که  کنیم 
سفری  زیست فناوری  ستاد  طرف  از  هم چنین 
برگزار شد  لرستان داشتند. جلساتی  استان  به 
شدن  اجرایی  پی گیر  که  داشت  مصوباتی  و 
آن ها در استان هستیم. در این سفر تعدادی از 

شرکت های دانش بنیان فعال کشور در این زمینه 
این  بر  قرار  داشتند.  حضور  هم  زیست فناوری 
شد که این شرکت ها هم تعدادی از طرح های 

فناورانه خود را در استان لرستان اجرا کنند.
نخبگان  بنیادهای  همه  مثل  این ها  بر  مضاف 
استانی، ما پی گیر یک سری کارهای روتین هم 
برگزاری  شهاب،  طرح  پی گیری  مثل  هستیم، 

مراسم تکریم و مسائلی از این دست.
 با توجه به فعالیت هایی که انجام دادید، 

چه برنامه ای برای آینده نزدیک دارید؟
استارت آپ  از  که  خوبی  استقبال  به  توجه  با 
توجهی  قابل  نتایج  و  شد  لرستان  دانشگاه 
لرستان  آزاد  دانشگاه  با  ما  داشت،  پی  در  که 
جلسه داشتیم و قرار بر این شد که یک دوره 
استارت آپ با همان استانداردها در دانشگاه آزاد 
عهده  بر  هماهنگی ها  وظیفه  شود.  برگزار  نیز 
دانشگاه  نیز  را  هزینه ها  و  است  لرستان  بنیاد 
نیز  آزاد تقبل خواهد کرد. هم چنین جلسه ای 
با هیئت رئیسه دانشگاه لرستان داشتیم و قرار 
بر این شد که دومین دوره استارت آپ هم باز 
در این دانشگاه برگزار شود. به عالوه توانسته ایم 
ارتباط خوبی با کانون پتنت ایران داشته باشیم 
و با همکاری صمیمانه و تعامل مثبتی که با این 
کانون داشتیم، قرار است کارگاه مالکیت فکری 
برگزار  استان  دانشگاه های  در  اختراع  ثبت  و 
این  در  حضور  برای  نفر  صد  به  نزدیک  شود. 
آن ها  از  بسیاری  ثبت نام کرده اند که  کارگاه ها 
دانشجویان  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای 
از  استقبال  هستند.  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
و  غیرمنتظره  نیز  ما  خود  برای  کارگاه ها  این 
جذاب بود. قرار است مدرس این کارگاه ها هم 
لرستان  استان  به  ایران  پتنت  کانون  طرف  از 

بیاید.
مشارکت  با  برنامه ای  در  است  قرار  هم چنین 
به  لرستان،  استان  سیمای  و  صدا  همکاری  و 
معرفی سرآمدان استان بپردازیم و از این طریق 
در  را  دانش بنیان  اقتصاد  و  کسب وکار  فرهنگ 

استان نهادینه کنیم.
بر فرهنگ  با تمرکز  اردوهای جهادی  برگزاری 
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و آموزش و جلسات نقد کتاب و فیلم با حضور 
دیگر  از  فاخر  آثار  کارگردانان  و  نویسندگان 
به آن ها  نزدیک  آینده  برنامه هایی است که در 
خواهیم پرداخت. برای شروع نیز اکران ویژه ای 
برای مستعدین در دستور  »ناسور«  فیلم  برای 
کار داریم. این جلسه نقد فیلم قرار است با حضور 

کارگردان و تهیه کننده برگزار شود.
بنیاد پی گیر آن هستیم،  برنامه  دیگری که در 
تشکیل هسته های علمی-فرهنگی در دانشگاه ها 
ما  از  که  است  بنیاد  مشمولین  محوریت  با 

تسهیالت دریافت می کنند.
 قرار است این هسته ها چه کار کنند؟
قرار است در این هسته ها روی مسائل مبتالبه 
و  شود  بحث  دانشگاهی  جامعه  و  دانشگاه 
آسیب های اجتماعی استان مورد بررسی قرار 
گیرد. نتایجی که از دل بحث و بررسی های 
دستگاه های  به  می آید،  بیرون  انجام شده 

اجرایی یا دانشگاه ها ارجاع داده می شود.
الزم به ذکر است که ما طرح شهاب را در 
با  حتی  و  گرفته ایم  جدی  خیلی  استان 
همکاری آموزش و پرورش برای این طرح 
در  که  کرده ایم  برگزار  افتتاحیه  مراسم 
این مراسم نقش آفرینان حاضر می شوند و 
داده  توضیح  کار  اهمیت  و  تبیین  مسائل 
می شود تا طرح با جدیت بیشتری پی گیری 

را  بنیاد  فعالیت های  است  بهتر  نظرم  به  شود. 
ببریم به سطح مدارس و دانش آموزان را درگیر 
از  را  فرهنگ  این  و  کنیم  کارآفرینی  دوره های 

دوره مدرسه برای بچه ها جا بیندازیم.
چه  را  لرستان  استان  مشکالت  شما   
چه  به  اهدافتان  پیشبرد  برای  و  می دانید 

کمک هایی نیاز دارید؟
جمعیتی  که  لرستان  استان  در  ما  ببینید، 
نفر  هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  حدود  در 
این  که  داریم  دانشجو  هزار  ده  و  صد  دارد، 
زمینه  در  استان  باالی  پتانسیل  نشان دهنده 
با  زیرساخت ها  در  ولی  است،  انسانی  نیروی 
مشکل مواجهیم. ما در حوزه صنعت در استان 
ضعف داریم و زیرساخت هایمان مثل استان های 

از  هستیم  تالش  در  اما  نیست،  توسعه یافته 
همین داشته هایمان بهترین و بیشترین استفاده 
از  که  خواهشی  راستا  همین  در  ببریم.  را 
مسئولین بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و 
که  است  این  داریم،  جمهوری  ریاست  فناوری 
بیشتری  توجه  برخوردار  کمتر  استان های  به 
شود و در کمک هایی که قرار است به پارک های 
شود،  دانش بنیان  شرکت های  و  فناوری  و  علم 
اصل  در  بگیرند.  قرار  اولویت  در  استان ها  این 
و  باشد  و سخت گیری ها کمتر  بیشتر  تعامالت 

اگر می خواهند توازنی در کشور به  وجود بیاید، 
هم  را  استان ها  این  در  توسعه نیافتگی  بحث 
مدنظر قرار بدهند. انتظار می رود مدیران مرکزی 
توجه ویژه تری به استان های توسعه نیافته داشته 
باشند تا این استان ها بتوانند عقب افتادگی خود 

را جبران کنند.
با توجه به این که اخیرا در جشنواره رویش حضور 
از  بسیاری  در  دارم.  هم  پیشنهاد  یک  داشتم، 
استان ها فن بازار داریم و خوب است در برگزاری 
فن بازار های  با  بیشتری  ارتباط  این جشنواره ها 
منطقه ای برقرار کنیم و حضور آن ها را در این 
جشنواره ها پررنگ کنیم تا با افراد صاحب فکر و 
ایده ارتباط بگیرند و درنهایت پلی ارتباطی ایجاد 
.کنند میان صاحب فکر و صاحب سرمایه
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برخورداریـد، به عنـوان قائم مقام 
نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رئیـس 

می نمایـم.« منصـوب 
سـعادت  دکترمحمـود 
در  ایـن  از  پیـش  فومنـي 
فرهنگـی  معـاون  سـمت های 
 ، یف شـر صنعتی  ه  نشگا ا د
معـاون پژوهشـی و تحصیـالت 
مهندسـی  دانشـکده  تکمیلـی 
صنعتـی  دانشـگاه  مکانیـک 
شـریف، مدیرکلـی آمـوزش این 
و  آموزشـي  معاونـت  دانشـگاه، 
دانشـکده  دانشـجویی  معاونـت 
مهندسـی مکانیک این دانشگاه 
همچنین سرپرسـتی آزمایشگاه 
دانشـگاه  مصالـح  مقاومـت 
در  عضویـت  شـریف،  صنعتـی 
دانشـگاه،  ایـن  علمـی  هیـأت 
علمـی  هیـأت  در  عضویـت 
مدیریـت  و  سـمنان  دانشـگاه 
عضویـت  و  دانشـگاه  فرهنگـی 
دانشـکده  علمـی  هیـأت  در 
فعالیـت  مکانیـک  مهندسـی 

داشـتند. 
و  علمـی  رزومـه  بـه  نگاهـی 
تحصیلـی دکتـر فومنـی نشـان 
رسـاله  وی  کـه  می دهـد 
دکتری اش را در دانشـگاه واترلو 
کشـور کانـادا ارائـه کرده اسـت.

وی همچنیـن حائـز رتبـه اول 
مهندسـی  رشـته  در  دکتـری 
طراحـی  گرایـش  مکانیـک 
صنعتـی  دانشـگاه  کاربـردی 
شـریف اسـت و پیـش از ان نیز 
رتبـه دوم کارشناسـی ارشـد را 
مکانیـک  مهندسـی  رشـته  در 
کاربـردی  طراحـی  گرایـش 
دانشـگاه صنعتی شـریف و رتبه 
رشـته  در  را  کارشناسـی  اول 

گرایـش  مکانیـک  مهندسـی 
دانشـگاه  جامـدات  طراحـی 
صنعتـی شـریف کسـب کـرده 

اسـت.
دکتـر فومنـی همچنین تدریس 
پیشـرفته،  کنتـرل  دروس 
طراحـی سیسـتم هـاي انتقـال 
قدرت، سیسـتم هاي دینامیکي، 
ارتعاشـات سیسـتم هـای ممتد 
پنیوماتیـک  و  هیدرولیـک  و 
کارشناسـي  دورة  در  پیشـرفته 
ارشـد و دروس طراحـي اجـزاء 
I و II، کنترل خـودکار، مقاومت 
مصالحII، ارتعاشـات، دینامیـک، 
دینامیـک  و  شاسـی  طراحـی 
خـودرو و طراحـي براي سـاخت 
در  را  کارشناسـي  دورة  در 
کارنامـه علمـی خـود داراسـت.

2
معاونـت  عالـی  مشـاور 
علمی و فنـاوری منصوب 

شد

سـورنا سـتاری، طـی حکمـی، 
سـعید سـهراب پور را به سـمت 
مشـاور عالـی معـاون علمـی و 
فنـاوری رئیس  جمهـور منصوب 
کـرد. سـعید سـهراب پور پیـش 
قائم مقـام  عنـوان  بـا  ایـن   از 
نخبـگان   ملـی  بنیـاد  رئیـس 
فعالیـت داشـت. دکتـر سـتاری  

1
ملـی  بنیـاد  قائم مقـام 
نخبـگان منصـوب شـدند

طـی حکمـی از سـوی رئیـس 
نخبـگان، محمـود  ملـی  بنیـاد 
به عنـوان  فومنـی  سـعادت 
ملـی  بنیـاد  رئیـس  قائم مقـام 
در  شـد.  منصـوب  نخبـگان 
وی  انتصـاب  حکـم  از  بخشـی 
ملـی  بنیـاد  رییـس  سـوی  از 
نخبـگان آمـده اسـت: نظـر بـه  
نظـارت  و  رسـیدگی  ضـرورت 
امـور  بـر  مسـتقیم  و  مسـتمر 
برتـر،  نخبـگان و اسـتعدادهای 
حسـن اجرای فعالیت های بنیاد 
چهارچـوب  در  نخبـگان  ملـی 
هیئـت  مصوبـات  و  اسا سـنامه 
ارزش هـای  پرتـو  در  و  امنـا 
متعالـی اسـالم و رعایـت اصول 
و  اعتدال گرایـی  قانون مـداری، 
منشـور اخالقـی دولـت تدبیر و 
امیـد، جنابعالی را کـه از مراتب 
تعهد و تخصـص در امور مربوط 
بـه جـذب و پـرورش نخبـگان 
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سـهراب پور  سـعید  زحمـات  از 
ملـی  بنیـاد  پیشـین  قائم مقـام 
نخبگان، و خدمـات ارزنده او در 
دوران تصدی و مسئولیت تشکر 
کرده اسـت. سـعید سـهراب پور 
مهندسـی  دانشـکده  اسـتاد 
صنعتـی  دانشـگاه  مکانیـک 
شریف اسـت. وی از سال 13۷۶ 
تـا 1389 ریاسـت این دانشـگاه 
را بر عهده داشـته. مشـاور عالی 
معـاون علمـی و فنـاوری رییس 
جمهـور همچنین عضو پیوسـته 

فرهنگسـتان علـوم اسـت.

3
تومـان  میلیـارد  10 هـزار 
بـرای  جدیـد  بـازار 
دانش بنیـان رشکت هـای 

سـورنا سـتاری، معـاون علمـی 
در  رئیـس  جمهـور،  فنـاوری  و 
تفاهم نامـه  امضـای  مراسـم 
شـرکت های  بـازار  توسـعه 
حـوزه  در  فعـال  دانش بنیـان 
بهداشـت،  وزارت  بـا  سـالمت 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
»براسـاس مصوبـه  کـرد:  بیـان 
دولـت 10 هـزار میلیـارد تومان 
بـازار جدیـد بـرای شـرکت های 
دانش بنیـان ایجـاد می شـود که 
بـا توجه به ظرفیت شـرکت های 
دانش بنیـان در حـوزه پزشـکی، 
امیدواریـم درصـد قابـل توجهی 
از ایـن فعالیت هـای بازارسـازی 
دانش بنیـان  شـرکت های  بـه 
سـالمت  حـوزه  در  فعـال 
اختصـاص یابـد. امروز هـر ویال 
معـادل  بایوتکنولـوژی  داروی 
200 بشـکه نفـت ارزآوری دارد. 
بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت 

این بخـش باید توجـه ویژه تری 
بـه آن داشـته باشـیم.«

به گفته ستاری در شرایط فعلی 
فـروش شـرکت های دانش بنیان 
حـدود دوهـزار میلیـارد تومـان 
تفاهم نامـه در  ایـن  امـا  اسـت، 
راسـتای همـکاری دو دسـتگاه 
در اجـرای برنامـه دولـت بـرای 
ایجـاد بازارهـای  جدیـد، بـرای 
تکنولوژی هـای  تجاری سـازی 
محصـوالت  ورود  و  جدیـد 
جدیـد به بـازار سـالمت اسـت. 
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس  
»در  گفـت:  ادامـه  در  جمهـور 
دانش بنیـان  شـرکت های  بیـن 
شـرکت های  فعالیـت 
پزشـکی  حـوزه  دانش بنیـان 
بسـیار روان تـر و توسـعه یافته تر 
دارو  تولیـد  حـوزه  در  و  اسـت 
در بـازار داخـل می توانیـم روی 
پای خودمـان بایسـتیم. البته از 
نظـر صـادرات مشـکالتی وجود 
بایـد برطـرف کنیـم.  دارد کـه 
بـا وجـود پیشـرفت هایی که در 
دانش بنیـان  تولیـد محصـوالت 
صـادرات  حـوزه  در  داشـته ایم، 
نوپـا هسـتیم و بایـد بـا رعایـت 
اسـتانداردهای بین المللی تولید 
دارو، سهم بیشـتری از بازارهای 
خارجـی را در اختیـار بگیریم.«

4
جشـنواره  دومیـن 
ایده هـای  برتـر »شـهروند 
خالق، شـهروند مسـئول« 

می شـود برگـزار 
بنیـاد  رئیـس  شـریف،  حبیـب 
نخبـگان فـارس، بـا اعـالم خبر 
جشـنواره  دومیـن  برگـزاری 

ایده هـای  برتر »شـهروند خالق، 
شـهروند مسـئول« گفـت: »این 
جشـنواره بـا محوریـت اقتصـاد 
عمـل،  و  اقـدام  مقاومتـی: 
توسـط بنیـاد نخبگان فـارس و 
بـا همـکاری شـهرداری شـیراز 
انتظامـی  نیـروی  فرماندهـی  و 
فـارس برگـزار خواهـد شـد. بـا 
توجـه به رسـالت بنیـاد نخبگان 
در جریان سـازی ایده پردازی در 
فعالیت هـای  توسـعه  و  جامعـه 
برگـزاری  از  پـس  نخبگانـی، 
موفـق و موثـر اولیـن جشـنواره 
ایده هـای برتر »شـهروند خالق، 
شـهروند مسـئول« در سال 94، 
در سـال جاری بـرای دومین بار 
این جشـنواره برگزار می شـود.«

رئیـس بنیـاد نخبگان فـارس با 
اشـاره بـه محورهـای جشـنواره 
ایده هـای  برتر »شـهروند خالق، 
توسـعه  مسـئول«،  شـهروند 
)شـیوه های  پایـدار  درآمدهـای 
پایـدار  درآمـدی  منابـع  ایجـاد 
برای شـهرداری و شـهر شـیراز( 
را یکـی از مهم تریـن محورهای 
این جشـنواره برشـمرد و گفت: 
»فرهنگ سـازی اصـالح الگـوی  
حمل  ونقـل،  )انـرژی،  مصـرف 
کاالی  مصـرف  بـه  تشـویق 
داخلـی و...(، مدیریـت پسـماند 
تولیـد  کاهـش  )راه کارهـای 
تفکیـک  راه کارهـای  پسـماند، 
گردشـگری  و...(،  مبـدأ  از 
بافت هـای  از  )بهره بـرداری 
صنعـت  توسـعه  در  فرسـوده 
شـیراز،  در  گردشـگری 
فرهنگ سـازی، تبلیغات، امنیت 
مشـارکت  گردشـگر(،  رفـاه  و 
شـهروندان )راه کارهـای افزایش 
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شـهرداری  و  شـهروند  تعامـل 
عملکـرد  بهبـود  در  شـیراز 
اقتصـاد  شـهری(،  مدیریـت 
دانش بنیان )راه کارهای توسـعه، 
به کارگیـری و اتـکا بـر دانـش و 
مهارت شـرکت های دانش بنیان 
مدیریـت  نویـن  فناوری هـای  و 
و  امنیـت  پلیـس(،  و  شـهری 
)کاهـش  اجتماعـی  انضبـاط 
ترافیک، اصالح رفتـار اجتماعی 
انضبـاط  فرهنگ سـازی  و 
اجتماعـی( و هم چنیـن موضوع 
آزاد )سـایر ایده هـای مرتبـط با 
اقتصـاد مقاومتـی در مدیریـت 
محورهـای  پلیـس(  و  شـهری 

هسـتند.« جشـنواره  ایـن 
جوایـز  بـه  اشـاره  بـا  شـریف 
برندگان جشـنواره، افزود: »پس 
از داوری ایده هـا بـه برگزیدگان 
جشـنواره جوایـزی ارزنـده اعطا 
خواهـد شـد. جایزه نفـر اول 20 
میلیون ریـال جایزه نقدی و 50 
میلیـون ریـال اعتبار پژوهشـی 
)جهـت تبدیل ایـده به محصول 
کاربـردی(، نفـر دوم 15 میلیون 
 30 و  نقـدی  جایـزه  ریـال 
میلیـون ریـال اعتبار پژوهشـی 
و نفـر سـوم 10 میلیـون ریـال 
میلیـون   20 و  نقـدی  جایـزه 
اسـت.  پژوهشـی  اعتبـار  ریـال 
هم چنیـن 200 میلیـون ریـال 
جایـزه نقدی به بهتریـن ایده از 
میـان همـه ایده های ثبت شـده 
در جشـنواره مـورد تایید هیئت 
داوران و اعطای کسـری خدمت 
ویـژه  جایـزه  وظیفـه  نظـام 
ایده هـای  جشـنواره  دومیـن 
 برتـر »شـهروند خالق، شـهروند 

مسـئول« شـیراز اسـت.«

5
و  نویـن  فناوری هـای 
کارآمد تولید آب باکیفیت 

می شـوند حامیـت 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و 
ــه  در مراســم امضــای تفاهم نام
ــه  ــتگاه تصفی ــد 100 دس تولی
اســتفاده  بــا  شــیرین  آب 
الکترودیالیــز  »فنــاوری  از 
انتخابــی«، بــه آمادگــی کامــل 
ــاوری در  ــی و فن ــت علم معاون
کنــار حمایــت از تحقیقــات 
ایــن  دانــش  مــرز  و  پایــه 
ــت  ــای کیفی ــرای ارتق ــوزه ب ح
کمــک  بــه  آب  ســالمت 
ــد  ــن و کارآم ــای نوی فناوری ه
دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــزود: »یک ــرد و اف ــاره ک اش
از اهــداف معاونــت علمــی و 
فنــاوری حمایــت از راه کارهــای 
محصــوالت  و  فناورانــه 
آب  حــوزه   در  دانش بنیــان 
نیــاز  جدی تریــن  به عنــوان 
ــی  ــت و فناوری های ــور اس کش
ــه آب ارزان  ــه نقشــی در ارائ ک
ــا  ــردم ایف ــه م ــت ب ــا کیفی و ب
کننــد، حمایــت می شــوند.« 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــن  ــوری بزرگ تری ــس  جمه رئی
ــیر  ــه مس ــرای ادام ــت ب حمای
تحقــق  و  فنــاوری  توســعه 
ــه  ــا تکی ــان ب اقتصــاد دانش بنی
شــرکت های  توانمنــدی   بــر 
فنــاور را ارائــه بــازار بالقــوه 
تمامــی دســتگاه ها بــه ایــن 
شــرکت ها دانســت و افــزود: 
بــا  متولــی  »دســتگاه های 

بالقــوه بــه  ارائــه بازارهــای 
دانش بنیــان  شــرکت های 
بزرگ تریــن  کشــورمان 
ــیر  ــت مس ــت را از حرک حمای
شــرکت ها  ایــن  فناورانــه 
زیــرا  می دهنــد،  صــورت 
اساســی ترین  و  بزرگ تریــن 
الزمــه توســعه ایــن شــرکت ها 
ــرای  ــازار ب ــعه ب ــاد و توس ایج
دانش بنیــان  محصــوالت 
آن هاســت.« ســتاری در پایــان 
ابــراز کــرد: »خوشــبختانه ایــن 
پایلــوت  ابعــاد  در  فنــاوری 
را  خــود  بــاالی  کارآمــدی 
ــا ایجــاد  نشــان داده اســت و ب
ــن  ــر ای ــی ب ــز مبتن 100 مرک
فنــاوری، زمینــه تامیــن آب 
از  بخشــی  بــرای  باکیفیــت 
ــد شــد.« ــم خواه کشــور فراه

6
دیــدار مدیــرکل »ایــر« با 
معــاون علمــی و فنــاوری 

ــور رئیس جمه
ــر  ــی ایت ــروژه جهان ــرکل پ مدی
کــه بــه دعــوت رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی کشــورمان در 
رأس هیئتــی، بــرای یــک ســفر 
دو روزه صبــح شــنبه پانزدهــم 
بــا  آبــان وارد کشــور شــد، 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رئیس جمهــور دیــدار کــرد.

آقــای بیگــوت پــس از ورود بــه 
ایــران عــالوه بر دیــدار بــا دکتر 
ســورنا ســتاری، معــاون علمی و 
و  رئیــس  جمهــور،  فنــاوری 
صالحــی،  علی اکبــر  دکتــر 
معــاون رئیــس  جمهــور و رئیس 
بــا  اتمــی،  انــرژی  ســازمان 
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ســلول های   دانــش   معرفــی 
ــه  ــی ب ــب ترمیم ــادی و ط بنی
ــران  ــتان ته ــان در اس فرزندانم
و جای جــای کشــور باشــد.«

ــتعد  ــراد مس ــذب اف ــاری ج نظ
در حــوزه زیســت بوم را مهــم 
برشــمرد و گفــت: »آشــنا کردن 
دانشــجویان  و  دانش آمــوزان 
بــا  عالقه منــدان  همــه  و 
دانــش نویــن زیست شناســی 
افــراد  و شناســایی و جــذب 
مســتعد و عالقه منــد جهــت 
از  شــاخه  ایــن  در  پــرورش 
ــن  ــداف ای ــه اه ــش ازجمل دان
طــرح پژوهشــی اســت کــه 
ــرد.« ــه آن اشــاره ک ــوان ب می ت

بــا  گــزارش  ایــن  بر اســاس 
ــوم  ــعه عل ــتاد توس ــت س حمای
ســلول های  فناوری هــای  و 
ــگاه  ــتین آزمایش ــادی نخس بنی
بنیــادی  ســلول های  ســیار 
مــاه  آبــان   19 تاریــخ  در 
ــه روی محــل  ــاری رو ب ــال ج س
رونمایــی  رویــان  پژوهشــگاه 

ــد. ش

8
 16 بین املللــی  ثبــت 
ایرانــی جدیــد  اخــراع 

حمایــت و کمــک بــه ثبــت 
اختراعــات  بین المللــی 
و  پژوهش گــران  محققــان، 
ازجملــه  کشــور  مخترعــان 
خدمــات ویــژه کارگــروه ثبــت 
ــت  ــدوق حمای ــات صن اختراع
فنــاوران  و  پژوهش گــران  از 
از  اســت.  علمــی  معاونــت 
ــزی  ــال 85 برنامه ری ــر س اواخ
و  فرایندهــا  ایجــاد  بــرای 

شــیوه نامه  های  تهیــه 
درخصــوص  الزم  اجرایــی 
ــه  ــک ب ــت و کم ــوه حمای نح
ثبــت بین المللــی اختراعــات 
و  پژوهش گــران  محققــان، 
مخترعــان کشــور بــا ایجــاد 
اختراعــات  ثبــت  کارگــروه 
متشــکل از اســاتید مطلــع و 
حوزه هــای  در  صاحب نظــر 
فکــری  مالکیــت  مختلــف 
ــش از  ــون بی ــاز شــد و تاکن آغ
ــراع  ــی اخت ــت بین الملل 40 ثب
ــام  ــدوق انج ــت صن ــا حمای ب
شــده اســت. در همیــن راســتا 
ــروه  ــر کارگ ــه آخ در دو جلس
ــت  ــدوق، ثب ــراع صن ــت اخت ثب
ــه  ــراع بررســی شــد ک 52 اخت
 1۶ شــد  مصــوب  درنهایــت 
بین المللــی  ثبــت  اختــراع 
ایــن  زمینه هــای  شــوند. 
اختراعــات تجهیــزات پزشــکی، 
تجزیــه،  شــیمی  هندســه، 
مهندســی بــرق، کشــاورزی، 
ــی  ــیمی، مهندس ــک، ش مکانی
غذایــی  صنایــع  و  شــیمی 

اســت.
اختــراع،  ثبــت  مزایــای  از 
ــاارزش  ــج ب ــای نتای ــدم افش ع
تحقیقــات  از  حاصــل 
شــرکت های دانش بنیــان یــا 
دانشــجویی  پایان نامه هــای 
ــه  ــک ب ــه و کم ــب مقال در قال
دســتاوردهای  تجاری ســازی 
و  پژوهش گــران  پژوهشــی 
صنعتــی  و  علمــی  نخبــگان 

 اســت. 

متخصصــان گداخــت هســته ای 
گفتنــی  کــرد.  دیــدار  نیــز 
ــر  ــرکل ایت ــور مدی ــت، حض اس
ــت  ــفری اس ــرو س ــران پی در ای
دکتــر  پیــش  چنــدی  کــه 
ســتاری و دکتــر صالحــی در 
ــی  ــروژه جهان رأس هیئتــی از پ
ایتــر در جنــوب فرانســه بازدیــد 

ــد. کردن

7
آزمایشــگاه  نخســتین 
ســیار ســلول های بنیــادی 

راه انــدازی شــد
مجــری  نظــاری،  حســین 
و  طراحــی  پژوهشــی  طــرح 
ــا  ــیار، ب ــگاه س ــد آزمایش تولی
ــی و  ــه طراح ــه این ک ــاره ب اش
ــه  ــیار ب ســاخت آزمایشــگاه س
دلیــل نــو بــودن ایــده ازجملــه 
زیرســاخت های  بزرگ تریــن 
برنامــه  از  فــاز  ایــن 
آموزشــی  آزمایشــگاه های 
»اهمیــت  گفــت:  اســت، 
گســترده  طیــف  و  آمــوزش 
ــی،  ــوم تجرب ــان در عل مخاطب
زیست شناســی،  دانــش 
باالخــص دانــش ســلول های 
ترمیمــی  طــب  و  بنیــادی 
ــت.  ــخص اس ــگان مش ــر هم ب
منتهــا بــا توجــه بــه بعــد 
ــود  ــور و کمب ــافت در کش مس
ــده  ــی در عم ــات آموزش امکان
مناطــق و شــهر های کشــور 
ــی  ــودن توانای ــز محــدود ب و نی
میزبانــی پژوهشــگاه رویــان، 
ــردی  ــل رویک ــوزش در مح آم
اســت کــه می توانــد ســبب 
ایجــاد فرصتــی مناســب بــرای 
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دانشگاهی کهگف
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 مسـتانه تابـش  
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 آقای دکتر! شما به عنوان برگزیده جایزه 
عالمه طباطبایی بفرمایید یک پزشک نخبه 
صرف  باشد؟  داشته  ویژگی هایی  چه  باید 
یک  ما  این که  برای  دانشگاه  در  موفقیت 

پزشک را نخبه بدانیم، کافی است؟ 
حالل  عمل،  میدان  در  که  است  کسی  نخبه 
مشکالت باشد و از هر لحاظ بتواند به مردم کمک 
کند. یک پزشک می تواند یک پزشک ساده باشد و 
در عین حال نخبه هم باشد و از آن طرف پزشکی 
ممکن است عضو هیئت علمی دانشگاه باشد، ولی 
لزوما نتوانیم او را نخبه بدانیم. شما پزشکی را در 
نظر بگیرید که در رشته خودش به یک جای بسیار 
محروم رفته که هیچ کس دیگری حاضر نبوده در 
آن منطقه کار کند و در آن جا کارهای بزرگی انجام 
داده تا دیگر الزم نباشد صدها بیمار برای درمان به 
مرکز بیایند. با خودش تکنولوژی را به آن منطقه 
انجام داده است.  برده و کارهای بزرگ و مهمی 
طبیعتا می توان این فرد را نخبه دانست. از سوی 
دانشگاه  علمی  هیئت  که عضو  دیگر کسی هم 
است، می تواند نخبه باشد، چون معموال ابتکارات 
و نوآوری و خدمات تولیدی و... در سطح علم و 
در مرکز علم به وجود می آید. بنابراین اگر بخواهیم 
نخبگی را در رشته پزشکی تعریف کنیم، باید به هر 
سه سطح توجه داشته باشیم. محور اول باید بیمار 
باشد که هدف نهایی ما درمان اوست. در درجه بعد 
آموزش قرار دارد، یعنی توسعه علم. همان طور که 
می  دانید، در احادیث داریم که زکات علم آموختن 
است. و باالخره سطح سوم تحقیق و پژوهش است، 
چون برای رشد و پیشرفت به آن نیاز داریم. آدم 
وقتی کاری را انجام می دهد، با خودش فکر می کند 
همه چیز را می داند. ولی واقعیت این است که در 
همان زمان دیگران در حال پیشرفت هستند و اگر 
تحقیق نباشد، در کنار هر موسسه ای، چه مربوط به 
پزشکی باشد و چه نباشد، آن موسسه حتما از بین 
می رود.  یک پزشک که جزو هیئت علمی دانشگاه 
درمان  حیطه  در  دارد.  مختلفی  وظایف  است، 
 »learning by doing« طبیعی است که باید به
اعتقاد داشته باشیم، یعنی یک پزشک باید تمام 
کارها را در عمل انجام بدهد، و در عین حال تحقیق 

کمتر پزشک و متخصص اورولوژی 
در ایران و جهان است که با نام 
دکتر ناصر سیم فروش، برگزیده 
جایزه عالمه طباطبایی بنیاد 
ملی نخبگان، عضو هیئت علمی 
و استاد برجسته دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و آغازگر 
خودکفایي علم اورولوژي در ایران، 
عضو انجمن بین المللي جراحي 
کلیه SIU و انجمن جراحان کلیه 
آمریکا آشنا نباشد. او که در سال 
1326 به دنیا آمده، از سال 1390 
تاکنون استاد ممتاز دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی بوده و 
از دهه 60 تاکنون ریاست بخش 
پیوند و بخش اورولوژی بیمارستان 
لبافی نژاد را برعهده دارد. اقدامات 
دکتر سیم فروش و همکارانش در 
این بیمارستان باعث شده موفقیت 
مدل ایرانی پیوند کلیه در آسیا و 
جهان زبانزد شده و نام جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان تنها کشوری 
مطرح شود که کوتاه ترین لیست 
انتظار پیوند کلیه را دارد و به گفته 
دکتر سیم فروش کمتر بیماری در 
انتظار پیوند جان خود را از دست 
می دهد، بر خالف کشور آمریکا که 
روزی 25 نفر جان خود را در لیست 
انتظار پیوند از دست می دهند. 
آن چه در ادامه می آید، خالصه ای 
از گفت و گوی این شماره »سرآمد« 
با این پزشک مطرح ایرانی است.  



26          سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج

هم کند. وگرنه یک پزشک در کتاب خانه نمی تواند 
باید حتما اهل  باشد. یک پزشک  محقق خوبی 
میدان باشد و در فیلد یا حیطه درمانی کار کند. 
بنابراین اولین وظیفه این است که پزشک باید حتما 
با مریض تماس داشته باشد و آدم مادی نباشد. 
چون مادیات مانع رشد علم  می شود. شما فرض 
کنید یک بیمار با یک مشکل پیچیده به پزشک 
مراجعه کرده، ولی از نظر مادی ضعیف است. اگر 
پزشک او را رد کند، طبیعی است که عقب می افتد، 
چون از آن بیمار محروم می شود و اطالعاتی را هم 
که می تواند از نظر علمی به دست بیاورد، کسب 
نمی کند. بنابراین پزشکی که می خواهد نخبه باشد، 
در قدم اول باید اهل کار باشد. در قدم دوم نباید آدم 
مادی گرایی باشد، چون این مانع پیشرفش می شود. 
سر  هم چنان  که  شنیدم  شاگردانتان  از   
را  خودتان  و  می روید  پزشکی  کالس های 
این  نکردید.  تخصص  دوره های  به  محدود 
عادت به دلیل همان اهمیتی است که برای 
اشاره  آن  به  و  هستید  قائل  آموزش  بحث 

کردید؟ 
بله، در حیطه آموزش، واقعا مهم است که ما تمام 
رده های آموزشی را مورد توجه قرار دهیم. خیلی از 
اساتید وقتی معروف می شوند، دیگر با دانشجویان 
پزشکی کار نمی کنند، چون این کار را در سطح 
خودشان نمی بینند! کالس هایشان را به رزیدنت ها 
یا فلوها می دهند. ولی من با تمام گرفتاری هایی که 
دارم، تدریس دانشجوی پزشکی را جزو اولویت های 
یا  دستیاران  نمی دهم  اجازه  و  دادم  قرار  مهمم 
این  به  بیمارستان  در  آموزش  حال  در  فلوهای 
بچه ها درس بدهند. اگر امروز دانشجویان پزشکی 
را تحقیر کنیم و تحویلشان نگیریم، یا کار را به 
آن ها ندهیم، طبیعی است که آن ها هم نمی توانند 
در آینده پزشک خوبی باشند. بلکه همیشه این 
عقده را خواهند داشت و همین رفتار را بعدا با 
دانشجویانشان می کنند. بنابراین یک پزشک اگر 
می خواهد نخبه باشد، باید به تمام رده های آموزشی 
برحسب وظیفه آموزش بدهد و هر چه را که یاد 
گرفته، به رایگان در اختیار دیگران قرار دهد و آن 
را برای خودش نگه ندارد. یادم هست چند سال 

قبل پزشکی تازه جراحی های الپاراسکوپی را در 
ایران شروع کرده بود و می گفت من پول دادم این 
رشته را یاد گرفتم، همین طوری به رایگان آن را 
به کسی یاد نمی دهم! ولی آدم نخبه کسی است 
که به رایگان و با سخاوت علمی، آن چه را که به 
دست آورده، در اختیار دیگران قرار بدهد. باز هم 
این جا مسئله مادی گرایی می تواند مانع پیشرفت 
شود. بنابراین یک پزشک نخبه باید خوب آموزش 
بدهد و همه چیزهایی را که بلد است، به شاگردانش 
یاد بدهد و از طرف دیگر کار تیمی کند. انسان 
به تنهایی هیچ وقت به جایی نمی رسد. آدمی که 
ادعای نخبگی دارد، باید تیم داشته باشد، یعنی 
گروه بزرگی که به آن ها برسد، مدیریتشان کند 
و همه را همراه خود باال بکشد. یک آدم نخبه با 
چنین تیمی می تواند موفق باشد. خود این فرد باید 
مصداق »ز گهواره تا گور دانش بجوی« باشد، یعنی 
همیشه در کنگره های علمی حضور داشته باشد، در 
اینترنت دنبال مسائل علمی جدید باشد و خالصه 
همه جا حضور داشته باشد. تا آن حدی که توان 
دارد و وقتش اجازه می دهد، خودش را باال نگه دارد 
تا بتواند تیم خودش را هم باال بکشد. وگرنه آدمی 
که خودش سطح پایین باشد، آدم های بی سواد و 
کم سواد را هم به گروهش می آورد که مزاحمش 
نباشند. یک نخبه باید بداند که همیشه جا برای یاد 
گرفتن هست و هیچ وقت فکر نکند که »من به جایی 
رسیدم که دیگر الزم نیست جلوتر بروم«. واقعیت 
این است که دنیا پیشرفت می کند و قطار علم جلو 
می رود و ما اگر سوار نشویم، پیاده می مانیم و از بین 
می رویم. این که حضرت علی)ع( می فرمایند »انسان 
اگر دو روزش یکی باشد، زیان کار است«، در علم 
و تحقیق واقعا مصداق دارد. از بحث آموزش که 
بگذریم، مسئله تحقیق هم مهم است، چون تحقیق 
الزمه زنده ماندن است. در هر عرصه ای، از زندگی 
شخصی گرفته یا بر ای یک عضو هیئت علمی که 
از واجبات است که بگردد و ببیند مشکل کجاست 
و بعد هم راجع به آن مشکل فکر کند و بعد مرور 
کند که دیگران چه کردند تا دوباره کاری و حیف و 
میل انرژی پیش نیاید. وقت خودش یک سرمایه 
بزرگ است که اگر از دست برود، برنمی گردد. پس 
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یک محقق باید ببیند چه مشکلی وجود دارد و برای 
حل این مشکل از همان جایی که هست، شروع کند 
و با خودش فکر نکند دانشمندان تحقیق کردند و 
دیگر چیزی برای تحقیق نیست. حاال خیلی فرصت 
نیست که برایتان بگویم، ولی خود من با همین 
امکانات محدودی که این جا داریم، تحقیقات زیادی 
کردم که الحمداهلل جهانی هم شده و االن همه 
دارند از نتایج آن استفاده می کنند. مثال در خصوص 
پزشک  یک  تکنیک  اطفال،  در  ادرار  بازگشت 
اسپانیایی را از خودش بیشتر انجام دادیم که برای 
تشکر از ما نامه فرستاد. یا مثال در زمینه پیوند کلیه، 
مدل ایرانی را ارائه دادیم که در آمریکا به شدت مورد 
توجه است و پیشنهاد شده این روش را در بعضی 
ایالت ها به صورت پایلوت به اجرا درآوردند. همین 
دیروز بیماری داشتم که 15 سال بود در آمریکا در 
انتظار پیوند کلیه بود. درحالی که در ایران، یک نفر 
طی سه ماه می تواند به مرحله پیوند کلیه برسد، 
درحالی که متوسط لیست انتظار در آمریکا پنج 
امکان  این  مدلی که درست کردیم،  است.  سال 
را می دهد که پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی، از 
دهنده زنده، از فامیل فرد و... انجام شود. به همین 
دلیل یک کودک که مشکل کلیوی داشته باشد، 
در ایران می تواند بدون این که دیالیز شود، تحت 
عمل پیوند قرار بگیرد. در هر صورت مدل ایرانی 
پیوند کلیه در آمریکا و اروپا به شدت مورد عالقه 
و مورد بحث است و طرفداران بسیار زیادی دارد و 
مورد توجه محافل علمی در دنیاست. چون در تمام 
جهان فقط ایران است که لیست انتظار پیوند کلیه 
یا کوتاه ترین لیست را در زمینه پیوند کلیه دارد و 
بیمارانش در انتظار پیوند نمی میرند. شاید بد نباشد 
بدانید که در آمریکا هر سال، چهار هزار نفر قبل از 
این که به پیوند مورد نظرشان برسند، فوت می کنند. 
ولی این جا این طوری نیست. اکثر بیماران ما ظرف 

سه، چهار ماه به پیوند می رسند. 
 به اهمیت پژوهش در زمینه پزشکی اشاره 
کردید. به نظرتان تاکیدی که االن در زمینه 
و  است  درست  دارد،  وجود  مقاله  نوشتن 

می تواند به ارتقای علمی کمک کند؟  
می گویند  که  دارند  شعاری  خارجی ها  احسنت! 

»Publish or Perish«، یعنی منتشر کن یا نابود 
شو. وقتی شما یک کار علمی انجام می دهید، اگر 
نتایجش را ننویسی، از بین می رود. بنده هر جایی 
که عمل کنم، حتما از عمل عکس می گیرم و آن را 
نگه می دارم. ما االن سایت داریم که بیننده هایش 
از آمریکا بیشتر از ایران است. اگر شما کارتان را 
می ماند،  باقی  کنید،  مستندسازی  یا  داکیومنت 
وگرنه از بین می رود. کیس جالب هم هیچ وقت تکرار 
نمی شود که بخواهی بعدا نتایجش را جمع آوری 
کنی. از طرف دیگر وقتی شما چیزی را می خواهید 
بنویسید،  را خوب  آن  هستید  مجبور  بنویسید، 
چون زیر ذره بین قرار می گیرید. ولی اگر  صبح تا 
شب در مطب و بیمارستان و... کار کنید، نه زیر 
نقد هستید و نه چیزی حاصل می شود که دیگران 
هم از آن استفاده کنند. بنابراین حتما باید نتایج 
کارمان را انتشار بدهیم. البته بعضی ها هم هستند 
که چیزهای به دردنخوری می نویسند و کاغذ حرام 
می کنند و متاسفانه این جوری وقت خودشان را 
تلف می کنند. درحالی که باید مقاله ای که نوشته 
می شود، حاوی نکات به دردبخور جامعه باشد. یعنی 
فرد محقق از درون متن جامعه مشکل را پیدا کند 
و روی آن کار کند و پروژه بگذارد و بعد ببیند که 
به درد می خورد یا نه. اصالً الزمه استاد بودن همین 
آن  به  می خواهم  که  دیگری  مهم  مسئله  است. 
اشاره کنم، این است که متاسفانه ما سعی کردیم 
از خارج الگوسازی کنیم، ولی هنوز برای خودمان 
کتاب درسی نداریم. من به ژاپن، ترکیه و آمریکا 
رفتم و دیدم که در این کشورها تمام دانشجویان 
پزشکی و رزیدنت ها یا دستیارها کتاب های درسی 
اگر  االن  متاسفانه  ولی  می خوانند.  را  خودشان 
برای  بهداشت  وزارت  که  را  رفرانس هایی  لیست 
امتحانات اعالم می کند ببینید، متوجه می شوید 
مایه  واقعا  این  است.  خارجی  درصدش   95 که 
خجالت است. در کتاب های درسی که خارجی ها 
می نویسند، چیزهایی هست که اصال به درد جامعه 
ما نمی خورد. بنابراین وظیفه استاد این است که این 
کتاب ها و گایدالین ها و کتاب های تکست خارجی 
و مقاالت را  بخواند و بخش های خوب آن ها را جدا 
کند و به رزیدنت ها و دانشجو ها بدهد. دانشجویی 
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هم که می خواهد مطالب اضافه بخواند، می تواند 
خودش مراجعه کند. ولی وظیفه ما اساتید این 
است که کتاب خودمان را برای دانشجوی ایرانی 
بنویسیم که هم در آینده معلوم باشد طبابت ما 
در این زمان چه بوده و هم رزیدنت ها و دانشجوها 
آن چیزهایی را که الزم است، یاد بگیرند. ما نباید 
با مطالب اضافه وقت دانشجو و رزیدنت را بگیریم. 
مثال بیماری تب دانه دار کوه های راکی به چه درد 
این  درحالی که  می خورد.  ایران  در  ما  دانشجوی 
بیماری در خود آمریکا هم شایع نیست. این ها را 
خارجی ها می گویند NICE TO KNOW، یعنی 

دانستنشان خوب است، ولی شاید به دردش نخورد. 
به جای این چیزها برای دانشجوی ایرانی می توان 
یا  ادراری  یا سنگ های  کلیه  درباره سرطان های 
بیماری های مادرزادی اطفال نوشت و این همان 
کاری است که ما در کتاب »اورولوژی عمومی« 
و »کتاب جامع اورولوژی ایران« انجام دادیم. این 
کتاب نزدیک سه هزار صفحه است و تنها کتابی 
امتحانات  و  امتحانات تخصصی  است که مرجع 
محسوب  عمومی  دوره  در  پزشکی  دانشجویان 
می شود. همه چیز این کتاب ایرانی است، عکس 
بیمارانش ایرانی است، مقاالتی که از ایران منتشر 
شده، در این کتاب هست و هیچ عکس خارجی 
در آن دیده نمی شود. البته آن بخشی از مطالب 
بین المللی که به درد دانشجوی ایرانی می خورد هم 

گردآوری شده است. این کتاب، شاید اولین کتاب در 
دنیاست که با اورژانس های اورولوژی شروع می شود. 
چون اگر یک بچه  خدای نکرده دچار پیچش بیضه 
شود، شما به عنوان پزشک فقط شش ساعت وقت 
دارید او را نجات دهید. زمانی که ما دانشجو بودیم، 
اساتیدمان کتاب می نوشتند، ولی االن اساتید از 
کتاب نوشتن توبه کردند و این خیلی بد است. چون 
بنویسند، مجبور هستند  باشد کتاب  قرار  وقتی 
خوب بنویسند. وقتی قرار باشد یک کتاب تکست 
نوشته شود، 80،۷0 استاد باید با هم جمع شوند و 
آن را بنویسند و این جوری کار دسته جمعی را هم 
یاد می گیرند. اساتیدی که وظیفه دارند، باید شروع 
به نوشتن کتاب درسی کنند. دانشجو وقتی بداند 
کتاب استادش دستش است، برای آن استاد ارزش 
بیشتری قائل می شود. وظیفه یک استاد این است 
که چنین کتابی بنویسد و هر چند سال یک بار 
مثل خارجی ها آن را به روز کند. رفرانس دانشجویان 
اورولوژی کتاب چهارجلدی کمبل بوده که مطالب 
خیلی مفصلی دارد که فالن دانشمند فالن نکته را 
گفت و... کلی اطالعات در آن کتاب هست، ولی 
همه اش به درد دانشجوی ایرانی نمی خورد. استاد 
باید این کتاب ها را بخواند و آن بخش هایی را که 
الزم است، به دانشجو و رزیدنت و دستیارش بدهد. 
گایدالین داخلی باید جامعه نگر باشد و از بیماران 
ایرانی بر مبنای موازین علمی بین المللی بنویسد. 
هنر واقعی این است. هر کسی چنین هنری دارد، 
باید جلو بیاید، چون اگر این کار را نکند، عقب مانده 

و وظیفه استادی اش را انجام نداده است. 
 در رشته های فنی مهندسی، تعداد زیادی 
از دانشجویان به محض این که فارغ التحصیل 
از  حجم  این  می روند.  ایران  از  می شوند، 
دیده  هم  پزشکی  رشته های  در  مهاجرت 

می شود؟ 
البته ما با برنامه ریزی که در زمینه پزشکی انجام 
دادیم، پزشکان زیادی تربیت کردیم و به همین 
خاطر هم از مهاجرت بعضی پزشکان نگران نیستیم. 
تعداد زیادی پزشک تربیت کردیم که اگر یکی برود، 
دو تای دیگر به جای او سبز می شود و خوب هم 
تربیتشان کردیم. در حال حاضر در تمامی رشته ها، 
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فلوشیپ و فوق تخصص داریم و از این بابت نگرانی 
جدی ای نداریم. دکتر طباطبایی، اولین ایرانی که 
فارغ التحصیل  است،  هاروارد  در  حاضر  حال  در 
ماست. دکتر جاللی را در کالیفرنیا داریم و آن ها 
هم با ما در ارتباط هستند، می آیند و می روند. ما 
این جا آن قدر نیرو داریم که دنبال جای کار برایشان 
می گردیم. بنابراین در پزشکی این مشکل را نداریم 
و به نظر می رسد که این مسئله بیشتر مشکل 
رشته های غیرپزشکی باشد. قرار است طرحی را در 
دانشکده شهید بهشتی اجرا کنیم که کالس درس 
به بیمارستان منتقل شود تا پزشک کنار بیمار 
تربیت شود. اما مشکل رشته های فنی این است 
این دانشجوها در کارخانه تربیت نمی شوند،  که 
در معدن تربیت نمی شود، سر ساختمان در حال 
ساخت تربیت نمی شوند. تئوری را سر کالس خوب 
یاد می گیرند، ولی از لحاظ کار عملی ضعیف اند. 
دوره  های انترنی و استژری همان طور که در پزشکی 
هست، باید برای رشته های فنی هم باشد. کالس 
و دانشگاهی که دیوار دارد، به درد نمی خورد. این 
درها را باید باز کنیم تا دانشجوها بتوانند وارد فضای 
کاری شوند و علت این که ما به شدت موافق جدا 
شدن وزارت بهداشت و درمان از وزارت فرهنگ 
بود.  بودیم، دقیقا همین مسئله  آموزش عالی  و 
یادم هست که آن موقع من در همدان بودم. یک 
خانه قدیمی را کرده  بودند بیمارستان و چند نفر 
بیمار مزمن داشتند، درحالی که بیمارستان اصلی 
شهر پر از بیماران شایع بود. آن جا دست بهداری 
اساتید  که  پزشکان  آموزشی  بیمارستان  و  بود 
آن جا بودند، بیمار شایع و آموزشی نداشت.  االن 
رزیدنت ها با بیماران واقعی بزرگ می شوند. پزشکی 
از آن موقعی نجات پیدا کرد که از آن حالت محصور 
در کتاب خانه ها و بیمارستان های دانشگاهی درآمد. 
اگر می خواهیم رشته های مهندسی مان  بنابراین 
هم پیشرفت کند، دانشجویانش باید وارد صنعت 
کارخانه  زیادی  تعداد  امروز  ببینید  شما  شوند. 
ماشین سازی وجود دارد. ولی این ها چرا پیشرفت 
نکردند؟ چون در کنار کارشان پژوهش نیست. اگر 
دانشگاه در کارخانه پیکان بود، این کارخانه به آن 
روز نمی افتاد. چرا کره این قدر پیشرفت کرده؟ چون 

در چنین کشورهایی حتما یک درصدی از درآمد 
موسسه برای پژوهش صرف می شود و پژوهش را 

هم فرد دانشگاهی انجام می دهد. 
مهم ترین مشکلی که جامعه پزشکی در   

حال حاضر با آن روبه روست، چیست؟ 
ولی  نیست،  دیگر  رشته های  مثل  پزشکی 
به هرحال ما هم مشکالتی داریم. البته از آن طرف 
دستاوردهای خیلی زیادی هم به دست آوردیم. در 
این سال ها دستاوردهای پزشکی ما بی نظیر بوده 
ساده ترین  برای  ما  بیماران  که  بود  زمانی  است. 
سنگ ها یا برای درمان نازایی به خارج از کشور 
می رفتند. اما امروز در شهر کوچکی مثل بابل 1000 
عمل پیوند انجام شده است. مردم ما چون چنین 
نعمتی دارند، قدرش را نمی دانند. دستاوردهایمان 
آن قدر زیاد بوده که مردم آن را نمی بینند، بلکه 
فقط مشکالت را می بینند. ما در این مملکت در 
انجام  الپاراسکوپی  عمل های  مقدس  دفاع  زمان 
سه  تروکار  با  را  ماهه  سه  بچه  امروز   می دادیم. 
میلی متری مینی الپاراسکوپی عمل می کنیم که 
در هیچ کدام از کشورهای منطقه ممکن نیست. در 
35 سال گذشته دستاورد زیاد داشتیم، اما شما هر 
چه بیشتر کار کنید، مشکالت هم بیشتر می شود. 
نمی کنید.  پیدا  هم  عارضه ای  نکنید،  عمل  اگر 
ولی االن مشکل ما این است که از مرحله کمیت 
گذشتیم و باید روی کیفیت کار کنیم. االن بیشتر از 
ظرفیت دارند دانشجو می گیرند، درحالی که ظرفیت 
آموزشی برای این تعداد ایجاد نشده است. بیشتر 
از این تعداد را نمی توانیم آموزش بدهیم و نیاز هم 
نداریم. بنابراین بهتر است به جای این که نیروی 
زیاد جدید تولید کنیم، بهره وری را بیشتر کنیم و 
همان پزشکانی را که هستند، بازآموزی و از آن ها 
استفاده کنیم. االن بیمارستان خصوصی زیاد شده، 
بیمارستان دولتی هم زیاد شده و مریض کم شده 
است. قبال یک پزشک در چهار سال می توانست 
همه چیز را خوب یاد بگیرد، ولی االن در شش 
سال یا حتی هشت سال هم نمی تواند یاد بگیرد. 
به نظر من باید یک مقداری ترمز کنیم و کمی 
حساب شده تر ظرفیت را باال ببریم. متاسفانه در 
حال حاضر هیچ کدام از اساتید فرصت مطالعاتی 
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نمی روند. چون هم خیلی گران تمام می شود و هم 
در این جا ممکن است بیمارانش را از دست بدهد. 
چون رقیب زیاد شده و به همین خاطر هم هست 
پایین آمده است. ما دوران  که سطح علمی مان 
طالیی را گذراندیم، دورانی که مریض زیاد و دکتر 
کم بود و محقق می توانست کیس های مختلفی را 
ببیند و بررسی کند. شاید در این 15 سال در مراکز 
خودمان یک نفر هم فرصت مطالعاتی نرفته. ولی 
من خودم 9 ماه فرصت مطالعاتی رفتم که برکاتش 
هنوز هم ادامه دارد. حسن فرصت مطالعاتی این 
است که پزشک می رود و جهان بینی اش عوض 
می شود. چون کار دیگران را هم می بیند و بینشش 
ما  که  نیست  این  منظورم  البته  می شود.  عوض 
چیزی بلد نیستیم، بلکه ما بلد هستیم، اما آن ها 
هم چیزهایی بلدند که می توانیم ازشان یاد بگیریم 
و تبادالت علمی داشته باشیم. دانشمندان جهان 
با هم  باید  این ها  از یک خانواده هستند و  همه 
در ارتباط باشند. ارتباطات علمی باید باقی بماند، 
وگرنه عقب می افتیم و نمی توانیم این عقب افتادگی 
را جبران کنیم. باید برنامه ریزی هایی انجام شده و 
یک صندوق در بیمارستان ها درست شود تا بخشی 
از درآمد یک استاد که قرار است پلکانی باشد و از 
حدی بیشتر نشود، به این صندوق برود و بعدا از 
مبلغی که در همین صندوق جمع آوری شده، برای 

رفتن به فرصت مطالعاتی انجام شود. 
 چه توصیه ای برای دانشجویانی دارید که 

سر کالس شما می نشینند؟ 
توصیه می کنم که همیشه به اخالق پزشکی توجه 
و  عترت  و  قرآن  گروه  فرهنگستان  در  ما  کنند. 
سالمت درست کردیم و اساس نامه مان نشر قرآن 
در جامعه پزشکی است. اگر وقتی پزشک دستش 
را روی نسخه می گذارد، خدا را حاضر و ناظر ببیند، 
دوای اضافه و غیرالزم برای مریض نمی نویسد و 
پول مریض را حرام نمی کند. دانشجوهای پزشکی 
که این جا می آیند، از دو ساعت درسی که به آن ها 
می دهم، حدود سه ربع با نشان دادن اسالیدهای 
مربوط، حرفه ای بودن را آموزش می دهیم. پزشک 
باید طرز برخورد با مریض را بداند. مریضی که درد 
می کشد، اگر ببیند پزشک و پرستار باالی سرش 

حرف می زنند، یا می گویند و می خندند، احساس 
ناراحتی می کند و تصور می کند که برایش اهمیت 
و  می آیند  که  داریم  مریض هایی  نشده اند.  قائل 
می گویند فالن رزیدنت سر عمل داشت در مورد 
شام دیشبش حرف می زد! این ها همه اشتباه است. 
همیشه به دانشجویانم می گویم که احترام مریض 
را نگه دارید و درد مریض را درد خودتان بدانید. 
بیماری ای که گریبان گیر یک فرد شده، یک حادثه 
مهم در زندگی اش است که تکرار نمی شود. وقتی 
کسی مریض می شود، تمام خانواده اش هم مریض 
هستند. بنابراین شما به عنوان یک پزشک باید نشان 
بدهید که برایشان اهمیت قائل هستید و تا آن جایی 
که می شود، با آن ها صحبت کنید. از طرف دیگر 
خلبان یک لباس دارد، کارگر یک نوع لباس دارد و 
پزشک هم لباس خودش را دارد. خارج از ایران اصال 
پزشک یا دانشجو را بدون لباس حرفه ای داخل 
بخش راه نمی دهند و می گویند برو لباست را عوض 
کن بعدا بیا. این جا هرگز چنین اتفاقی نمی افتد. 
شما بعضی از این خانم های دانشجو را ببینید که 
چطوری وارد بخش می شوند. آن وقت تفاوت را 
کامال احساس می کنید. ما این ها را با اسالید نشان 
می دهیم که در خارج هم نمی گذارند دانشجوی 
پزشکی با شلوار تنگ یا دمپایی یا تی شرت و کاله 
و جواهرآالت بیاید و وارد بخش شود. یک خانم یا 
آقای پزشک باید پوشش مشخص و مرتب داشته 
باشد. بجش را زده باشد، گوشی اش همراهش باشد، 
شلوارش اتوکشیده باشد، کفشش تمیز و مرتب 
باشد، دهانش بو ندهد، ادکلن شدید و تند نزند که 
باعث تحریک آسم می شود و در یک کالم باید بلوغ 
پزشکی پیدا کند. این جزئیات خیلی مهم است. من 
روز اول به دانشجوهایم می گویم که جزء 30 قرآن 
را هر کسی خوب بخواند، دو نمره تشویقی می گیرد. 
این یعنی اهمیت دادن به قرآن. کسی که با خدا و 
قرآن باشد، هم کارش را درست انجام می دهد و هم 
علمش را باال می برد، چون مریض را امانت الهی 
می داند و کار خالف نمی کند و دنبال پول نمی رود. 
در حال حاضر مسائل فرهنگی و اخالقی گم شده ما 
در پزشکی است. البته در همه قسمت ها، نه فقط 

 .در پزشکی
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فعال در زمینه  و  iurtc دو وب گاه   Uropractice
دانش اورولوژی هستند که توسط دکتر سیم فروش 
و همکارانش در فضای مجازی فعالیت می کنند. به 
این  بازدیدکنندگان  تعداد  گفته دکتر سیم فروش 
سایت های علمی وابسته به مرکز اورولوژی و پیوند 
کلیه ایران از خارج از ایران به ویژه از ایاالت متحده 
آمریکا بیش از بازدیدکنندگان داخلی است و امکانات 
متنوعی را در اختیار دانشجویان، اساتید و محققان قرار 
می دهد.  از بخش های جالب Uropractice،  بخش 
آموزش مداوم جامعه پزشکي است. آموزش مداوم 
جامعه پزشکي به آن دسته از فعالیت هاي آموزشي که 
جهت حفظ، توسعه یا ارتقای دانش، مهارت، عملکرد 
حرفه اي و ارتباطاتي که یک پزشک )مشمول( در 
ارائه خدمت به بیماران، جامعه یا حرفه خود به کار 
مداوم  آموزش  محتواي  مي شود.  اطالق  مي گیرد، 
دانش و مهارت هایي است که متخصصان فن به عنوان 
علوم پایه پزشکي، اصول طب بالیني و مراقبت هاي 
قرار داده اند  پیش گیري شناسایي و مورد پذیرش 
الکترونیک  آموزش  سامانه  در  حاضر  حال  در  و 
اورولوژی دروس مختلفی ازجمله آدرنال، هیپرپالزی 
خوش خیم پروستات، درمان های مداخله ای در درمان 
هیپرپالزی خوش خیم پروستات، عفونت های سیستم 
ادراری، درمان های مدیکال و جراحی تومورهای بیضه 
)سمینوما(، درمان های مدیکال و جراحی تومورهای 

»جامع اورولوژی« ایران که در سال 1393 به عنوان اثر 
برگزیده بیست وسومین جشنواره انتخاب کتاب سال 
دانشگاهی انتخاب شد، با مشارکت 11۶ متخصص 
ناصر  دکتر  و  شده  تالیف  فصل   43 در  ارولوژی، 
سیم فروش، دکتر اکبر نورعلیزاده، دکتر محمد حسین 
سلطانی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور، در تالیف این اثر مرجع پزشکی 
ترومای  اورولوژی،  اورژانس های  داشته اند.  همکاری 
کلیه، حالب، مثانه، درد حاد اسکروتوم در کودکان، 
آناتومی خلف صفاق، کلیه ها و حالب ها از دیدگاه 
جراحی، از مهم ترین موضوعات بررسی شده در این 
بیماران  ارزیابی کلی  به  ادامه  اثر در  این  کتاب اند. 

بیضه )نان سمینوم(، مروری بر تومورهای غیرمهاجم 
مثانه، مروری بر تومورهای مهاجم مثانه، کاربرد لیزر 
در ارولوژی، پیوند کلیه، ایتولوژی-اختالالت متابولیک 
و درمان های مدیکال سنگ های ادراری، درمان های 
ادراری،  سنگ های  پرکوتانئوس  و  اندوسکوپیک 
درمان های الپاراسکوپیک سنگ های ادراری، آموزش 
بیوپسی پروستات تحت گاید سونوگرافی، اتیولوژی-

روش های تشخیص و مرحله بندی تومورهای کلیه، 
درمان های مداخله ای در تومورهای کلیه، مروری بر 
رفالکس ادراری در کودکان و افق های نوین درمان 
رفالکس، اورولوژي پره ناتال، مروری بر بی اختیاری 
استرسی در خانم ها و درمان مدیکال و جراحی آن 
آشنایی با اصول یورودینامیک همراه با تصاویر و فیلم 
مربوط به موضوع ارائه می شود. افرادی که این دوره 
را به صورت آن الین می گذرانند، این امکان را پیدا 
می کنند که با ثبت نام در سایت در آزمون آن الین 
شرکت کنند و با پاسخ گویی به حداقل ۷0% سوال ها 
مدون  بازآموزی  امتیاز   2 و  گواهی  اخذ  شایسته 
خواهند بود. از بخش های جالب سایت مرکز اورولوژی 
 Case بخش های به  می توان  ایران  کلیه  پیوند  و 
ویدیوهای  و   Image Study و   Presentations
آموزشی اشاره کرد که با جدیدترین محتوای آموزشی 
و  داخلی  پژوهش گران  و  اساتید  دانشجویان،  ویژه 

خارجی به روز می شوند. 

اورولوژی پرداخته و مباحث مربوط به پزشکی هسته ای 
و رادیوداروهای کلیوی، اسکن طبیعی و کاربردهای 
بالینی این روش را بررسی کرده است. دکتر ناصر 
سیم فروش در مقدمه این کتاب نوشته است: »این 
کتاب به لحاظ محتوا و نحوه نگارش و استفاده موثر از 
تصاویر منحصربه فرد، می تواند مرجع ارزشمند علمی 
برای پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری 
باشد.« بخش مربوط به اورژانس های اورولوژی، رعایت 
شیوه های بین المللی تالیف، مطابقت محتوای کتاب با 
شرایط بومی و فرهنگ داخلی، استفاده از مقاالتی که 
توسط پژوهش گران ایرانی منتشر شده در کنار بررسی 

متون خارجی و... از امتیازهای ویژه این کتاب است. 

کتاب جامع اورولوژی ایران؛ حاصل 20 سال تالش پژوهش گران ایرانی 
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ش
زار

گ

ره محایت از تولیدات داخیل یم گویند اهایل فرهنگ و ه�خ در�ب

همه برای ایران ساخت
 فائـزه کـرمی 
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فرهنگ سازی باید از دبستان و دانشگاه 
و مردم کوچه و بازار آغاز شود 

بازیگر  ارجمند،  داریوش   
تلویزیون،  و  تئاتر  سینما، 
تولیدات  از  حمایت  درباره 
می گوید:  داخلی  دانش بنیان 
ترویج  برای  راه  ابتدای  در 
کاالی  از  استفاده  فرهنگ 
بسترهای  باید  داخل  تولید 
فرهنگی در جامعه ایجاد شده و در این راستا 

باید فرهنگ سازی های الزم انجام شود.
ــال  ــه در ح ــن موضــوع ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
تمامــی   بــرای  و  دنیــا  تمــام  در  حاضــر 
تبلیغــات  موضــوع  تولیــدی  محصــوالت 
اهمیــت دارد و اجرایــی می شــود، گفــت: 
پــس از تولیــد یــک محصــول ابتــدا موضــوع 
تبلیغــات آن مطــرح می شــود، درحالی کــه 
مــا در کشــور بایــد بــرای فــروش محصــوالت 
ابتــدا  در  دانش بنیــان  و  داخــل  تولیــد 
بــه  جامعــه  تــا  کنیــم  فرهنگ ســازی 
معنــای واقعــی موضــوع حمایــت از کاالی 
دانش بنیــان تولیــد داخلــی را درک کــرده 
 و بعــد بــا آگاهــی کامــل خریــد کننــد.
ارجمنــد بــا تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد داخــل 
و حمایــت از آن گفــت: موضــوع خریــد کاالی 
ایرانــی و حمایــت از تولیــد دانش بنیــان بایــد 
به طــور کامــل بــرای مــردم در جامعــه تشــریح 
شــود تــا آن هــا دقیقــا بداننــد کــه چــرا بایــد 
از کاالی تولیــد کشــور خــود اســتفاده کننــد.

بســترهای فرهنگ ســازی موضــوع حمایــت از 
ــتان  ــد از دبس ــی بای ــان ایران ــد دانش بنی تولی
ــم  ــازار فراه ــه و ب ــردم کوچ ــگاه و م ــا دانش ت
شــود و همــه به طــور کامــل آگاه شــوند کــه 
چــرا بایــد از تولیــدات داخلــی حمایــت و آن 
را خریــد کننــد و جشــنواره »ایــران ســاخت« 
اســت. هــدف  ایــن  تحقــق  دنبــال   بــه 
ایــن بازیگــر پیش کســوت تئاتــر، ســینما 
و تلویزیــون گفــت: بــا توجــه بــه این کــه 
و  کاال  از  اســتفاده  بــرای  الزم  زمینه هــای 

جشنواره ملی فرهنگی هنری 
»ایران ساخت« با هدف 
جریان سازی و تولید محتوا برای 
فضای مجازی مرتبط با چرخه 
تجاری سازی، کارآفرینی و اقتصاد 
دانش بنیان، حمایت از خدمات و 
تولیدات دانش بنیان ساخت ایران، 
سامان دهی واردات بی رویه و 
ارج نهادن به کاالها و محصوالت 
ایرانی با کیفیت و هم چنین کمک 
به برجسته سازی نشان تجاری 
کاالهای مرغوب ایرانی، در 
بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، 
رسانه های دیداری و شنیداری، 
رسانه های دیجیتال و ایده بازار از 
16 تا 18 دی  ماه سال جاری برپا 
می شود. این جشنواره که به همت 
ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی  و با شعار »فناوری ایرانی، 
کسب وکار ایرانی« برگزار می شود، 
کم کم دارد اهالی فرهنگ و هنر 
را که باید بار اصلی گفتمان سازی 
در این حوزه را به دوش بکشند، 
به میدان می آورد. آن چه در پی 
می خوانید، گفته های سه چهره 
برجسته حوزه فرهنگ و هنر است 
در حمایت از »ایران ساخت«.
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ــا  ــور م ــردم کش ــان م ــی در می ــد داخل تولی
ــا می توانیــم  ــا فرهنگ ســازی م وجــود دارد، ب
کاالی  از  حمایــت  ســمت  بــه  به ســرعت 

برداریــم. گام  داخلــی  دانش بنیــان 

جشــنواره »ایــران ســاخت« در خدمــت 
آینــدگان ایــن رسزمیــن اســت

اکبــر نبــوی، دبیــر تخصصــی 
و  دیــداری  رســانه های 
شــنیداری جشــنواره »ایــرا ن 
 ســاخت«، هــدف از برگــزاری 
ــک  ــاخت« را کم ــران س »ای
بــه ترویــج و تشــویق مصرف 
در  داخــل  ســاخت  کاالی 
ــرورت  ــت: ض ــت و گف ــی دانس ــه ایران جامع
برگــزاری »ایــران ســاخت« تنهــا محــدود بــه 
زمــان حــال نیســت، بلکــه نگاهــی بــه وضعیت 
کنونــی کشــور و زندگــی فــردی و اجتماعــی 
افــراد، ضــرورت برگــزاری ایــن جشــنواره 
می کنــد.  مشــخص  را  آینــدگان  بــرای 
علیــه  به شــدت  تحریم هــا  کــه  ســالیانی 
کشــور مــا اعمــال شــد، نشــان داد اگــر ایــران 
ــی  ــع زیرزمین ــه مناب ــی ب ــور متک ــا کش تنه

خود باشد، نمی تواند پیشرفت کند.
نبـــوی بـــا بیـــان این کـــه روی آوردن بـــه 
ــاد  ــا و دوری از اقتصـ ــت یابی فناوری هـ دسـ
ـــرایط  ـــن ش ـــز از ای ـــرای گری ـــی ب ـــی راه نفت
اســـت، گفـــت: در ایـــن صـــورت ایـــران در 
ـــرای  ـــی ب ـــی حرف ـــه و جهان ـــای منطق بازاره
ــزاری  ــد داشـــت. پـــس برگـ گفتـــن خواهـ
ایـــن رویـــداد نیـــاز بـــه اراده ملـــی در 
همـــه افـــراد دارد تـــا بـــا کمـــک یکدیگـــر 
ـــویم.  ـــارج ش ـــت خ ـــه نف ـــی ب ـــاد متک از اقتص
ــر  ــم، ذخایـ ــه می دانیـ ــور کـ ــرا همان طـ زیـ
ـــان  ـــه پای ـــی ب ـــت و زمان ـــدود اس ـــی مح نفت
ـــه  ـــن لحظ ـــد از همی ـــن بای ـــد. بنابرای می رس
ـــا  ـــه توانمندی ه ـــرای ورود و ارائ ـــه را ب زمین
ــده  ــا در آینـ ــم تـ ــم کنیـ ــور فراهـ در کشـ

آســـیبی متوجـــه فرزندانمـــان نشـــود.

و  دیــداری  رســانه های  تخصصــی  دبیــر 
هم چنیــن  ســاخت«،  »ایــران  شــنیداری 
گفــت: درواقــع »ایــران ســاخت« کمــک 
بــا  کاالی  مصــرف  و  تولیــد  تــا  می کنــد 
کیفیــت ایرانــی جــدی گرفتــه شــود؛ کاالیــی 
کــه بتوانــد خواســته مصرف کننــده داخلــی را 

رفــع و بــازار آن را گســترش دهــد.
ــه  ــوط ب ــه این کــه مباحــث مرب ــا اشــاره ب او ب
ماموریــت  دانش بنیــان  اقتصــاد  پی گیــری 
ذاتــی معاونــت علمــی  اســت، گفــت: معاونــت 
ــی  ــاوری ریاســت جمهــوری مکان علمــی  و فن
بــرای رونــق اقتصــاد دانش بنیــان اســت، 
ــت از تمــام ظرفیت هــای  ــن ایــن معاون بنابرای
ــتفاده  ــدف اس ــن ه ــق ای ــرای تحق ــور ب کش
ــران ســاخت« نیــز یکــی از  می کنــد، کــه »ای

ایــن برنامه هاســت.
دبیـــر تخصصـــی رســـانه های دیـــداری و 
ـــاره داوران  ـــاخت« درب ـــران س ـــنیداری »ای ش
بخش هـــای مختلـــف جشـــنواره »ایـــران  
ـــد  ـــتند مجی ـــش مس ـــت: در بخ ـــاخت« گف س
مجیـــدی، اُُرد عطارپـــور، حامـــد شـــکیبانیا، 
شـــیخ  محمـــود  و  فناییـــان  تاجبخـــش 
ـــد.  ـــام می دهن ـــار را انج ـــن داوری آث زین الدی
ـــش،  ـــا دروی ـــاه احمدرض ـــم کوت ـــش فیل در بخ
ـــی،  ـــدری فاروق ـــن حی ـــور، رامی ـــد مرادپ احم
مهـــدی یـــادگاری و محمـــد صاحبـــکار 
ــد  ــام خواهنـ ــار را انجـ ــانی داوری آثـ خراسـ
تلویزیونـــی  برنامه هـــای  بخـــش  در  داد.  
رضـــا پورحســـین، مجیـــد زین العابدیـــن 
و مهـــدی الیاســـی داوری آثـــار را انجـــام 
ـــر  ـــز اکب ـــنیداری نی ـــش ش ـــد. در بخ می دهن
ـــان و  ـــا ولی ـــیفی، حمیدرض ـــی س ـــی، عل رضای
علـــی وطنـــی آثـــار را داوری می کننـــد. در 
ـــار،  ـــا سرش ـــز محمدرض ـــی نی ـــش پویانمای بخ
ـــی داور  ـــرام عظیم ـــی و به ـــن همدان محمدامی

هســـتند.
ــران  ــنواره »ای ــه جش ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــد همــواره  ــدادی اســت کــه بای ســاخت« روی
زنــده نگــه داشــته شــود، گفــت: درواقــع 
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ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــاخت« فرصت ــران س »ای
ــات  ــا و کارخانج ــی کارگاه ه ــر و تعطیل از فق
ــه  ــی در آینــده کشــور اســت و نگاهــی ب ایران
ــون  ــه اکن ــته ک ــال در گذش ــات فع کارخانج
ــرف  ــد مص ــان می ده ــده اند، نش ــل ش تعطی
ــداد  ــه تع ــر این ک ــالوه ب ــی ع کاالی غیرایران
کــرده  بــی کار  را  هم وطنانمــان  از  زیــادی 
ــرای همــه را  ــر ب ــد، فق ــه یاب اســت، اگــر ادام

ــال دارد. ــه دنب ب

دانش بنیــان  کاالهــای  از  حامیــت 
ــرت  ــه یــک همــت و غی ــاز ب ــی نی ایران

دارد  ایرانــی 
جعفـــر ابراهیمی)شـــاهد(، 
شـــاعر  و  نویســـنده 
درخصـــوص  کشـــورمان، 
از  حمایـــت  نحـــوه 
و  باکیفیـــت  محصـــوالت 
ایرانـــی  دانش بنیـــان 
راه انـــدازی  گفـــت: 
یـــا  تلویزیونـــی  تخصصـــی  کانال هـــای 
ـــغ  ـــازی و تبلی ـــه برندس ـــد ب ـــازی می توان مج
ـــان  ـــای دانش بنی ـــوالت و کااله ـــت محص درس

ایرانی کمک کند.
ـــای  ـــتفاده از فض ـــه اس ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــان  ـــوالت دانش بنی ـــغ محص ـــازی در تبلی مج
ــبکه های  ــت: شـ ــت، گفـ ــر اسـ ــی موثـ ایرانـ
مجـــازی ماننـــد شمشـــیر دو لبـــه هســـتند 
ـــد،  ـــه دارن ـــی ک ـــار مزیت های ـــد در کن ـــه بای ک
بـــه مضـــرات آن هـــا نیـــز توجـــه شـــود و نبایـــد 
ـــاده روی شـــود. ـــن فضاهـــا زی  در اســـتفاده از ای

همچـــون  جشـــنواره هایی  برگـــزاری 
ـــار  ـــی اخط ـــاخت«، نوع ـــران س ـــنواره »ای جش
ــراه دارد، و  ــه همـ ــود بـ ــا خـ ــدار بـ و هشـ
ــای  ــه خطرهـ ــه متوجـ ــت کـ ــن اسـ آن ایـ
ــی  ــیم و صدمه هایـ ــازی باشـ ــای مجـ فضاهـ
ـــان  ـــای فرزندانم ـــه دنی ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ک
وارد آورد. و این کـــه می تـــوان بـــا ارائـــه 
ـــا  ـــزان خطره ـــه، می ـــن زمین ـــی در ای راه کارهای

آورد. پاییـــن  را  احتمالـــی   و صدمه هـــای 
ــه  ــم کـ ــی می کنیـ ــه ای زندگـ ــا در زمانـ  مـ
ناگزیـــر از بهره گیـــری اینترنـــت و فضاهـــای 
مجـــازی هســـتیم و چـــه بخواهیـــم و چـــه 
نخواهیـــم، درگیـــر ایـــن موضـــوع شـــده ایم 
ـــودکان  ـــا، ک ـــوع در بزرگ تره ـــن موض ـــه ای ک
مـــا  همـــه  و  دارد  وجـــود  نوجوانـــان  و 
ــازی  ــای مجـ ــای فضاهـ ــی از خطرهـ به خوبـ
کم وبیـــش اطـــالع داریـــم. بـــه همیـــن 
ــود  ــهم خـ ــه سـ ــد بـ ــی بایـ ــل هرکسـ دلیـ
بکوشـــد تـــا ایـــن خطرهـــا و صدمه هـــا 
را بـــه حداقـــل برســـاند و از طـــرف دیگـــر  
ـــی  ـــکل اصول ـــه ش ـــری ب ـــره حداکث ـــد به بتوان
ـــا داشـــته باشـــد.  ـــن فضاه ـــز از ای و درســـت نی
ـــدف  ـــا ه ـــز ب ـــاخت« نی ـــران س ـــنواره »ای جش
جریان ســـازی و تولیـــد محتـــوا بـــرای ایـــن 

شـــبکه ها مســـئولیت مهمـــی  دارد.
ـــاره  ـــورمان درب ـــنده کش ـــاعر و نویس ـــن ش ای
»ایـــران  جشـــنواره  برگـــزاری  اهمیـــت 
ـــم، حرکـــت  ـــت: احســـاس می کن ســـاخت« گف
ـــون  خـــوب و مبارکـــی اســـت و جـــای آن تاکن
ـــر  ـــه نظ ـــت. ب ـــوده اس ـــی ب ـــورمان خال در کش
مـــن برگـــزاری چنیـــن جشـــنواره هایی 
می توانـــد روح تولیـــد کاالی دانش بنیـــان 
ـــد. ـــده کن ـــی را در کشـــور زن ـــت ایران  و باکیفی
این گونـــه  در  کلیدواژه هایـــی  ایجـــاد 
ـــا  ـــب کـــه کـــودک و نوجـــوان خواســـته ی مطال
ـــی و ادبـــی  ـــته وارد فضاهـــای فرهنگ ناخواس
هنـــری بشـــود نیـــز موثـــر اســـت؛ همـــان 
ـــگ  ـــمنان فرهن ـــی از دش ـــه برخ ـــی ک کارهای
بـــا  ایرانـــی اســـالمی  مـــا می کننـــد و 
ـــایت هایی  ـــان را وارد وب س ـــی نوجوان ترفندهای
 می کننـــد کـــه مـــورد نظـــر آن هاســـت.

از  حمایـــت  ابراهیمـــی،  اعتقـــاد  بـــه 
ــه  ــاز بـ ــی نیـ ــان ایرانـ ــای دانش بنیـ کاالهـ
ــه  ــی دارد کـ ــرت ایرانـ ــت و غیـ ــک همـ یـ
برگـــزاری جشـــنواره هایی همچـــون »ایـــران 
ــا  ــن حمایت هـ ــه ایـ ــد بـ ــاخت« می توانـ سـ

.دهـــد متفـــاوت  رنگ وبویـــی 
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 شــرکت اکســیر گل ســرخ از چه ســالی 
تاســیس شــد و در چــه حوزه هایــی 

ــد؟ ــت می کن فعالی
مــا ایــن شــرکت را در ســال 84 بــا هــدف کمک 
ــن  ــم. در ای ــردم تاســیس کردی ــه ســالمت م ب
شــرکت فرآورده هــای گیاهــی دارویــی و کامــال 
ــواد  ــم در م ــه ه ــود ک ــاخته می ش ــی س طبیع
ــواد آرایشــی – بهداشــتی  ــم در م ــی و ه داروی
محصــوالت  می کننــد.  اســتفاده  آن هــا  از 
ــواد  ــرای م ــی ب ــن خوب ــد جایگزی ــا می توان م
شــیمیایی باشــد کــه روی ســالمت مــردم اثــر 
ــی و  ــال طبیع ــوالت کام ــن محص ــوء دارد. ای س
اســتخراج شــده از گیاهــان دارویــی هســتند. ما 
اســانس ها و عصاره هایــی تولیــد می کنیــم کــه 
ــتفاده  ــی اس ــواد غذای ــده م ــوان طعم دهن به عن
می شــود مثــال در لبنیــات. بعضــی عصاره هــای 
خوراکی مــان هــم بــرای مــواد غــذای پروتئینــی 
ــواع  ــر و ان ــاس، همبرگ ــیس، کالب ــل سوس مث
ســس ها کاربــرد دارد. همچنیــن عصاره هایــی را 
بــرای مــواد آرایشــی مثل صابــون، کرم و شــامپو 
ــم. از عصاره هــای  ــرار می دهی ــورد اســتفاده ق م
دارویــی تولیــد شــرکت اکســیر گل ســرخ نیــز 
بــرای ســاخت داروهــای گیاهــی اســتفاده 

می شــود.
ــیس  ــر تاس ــه فک ــه ب ــد ک ــور ش  چط

ــد؟ ــرکت افتادی ش
مــن پیــش از ایــن تجربــه کار در چندیــن 
کارخانــه را داشــتم و آن جــا متوجــه ایــن 
مطلــب شــدم کــه نــگاه برخــی مدیــران عامل و 
ــه نســبت  مدیــران بخش هــای مختلــف کارخان
ــن  ــه ای ــت. ب ــی نیس ــگاه خوب ــا ن ــه خانم ه ب
ــه خــودم شــرکتی را تاســیس  ــادم ک ــر افت فک
ــت  ــم از تعــدادی از خانم هــا حمای ــم و بتوان کن
ــه  ــا ک ــم. از آن ج ــغل کن ــاد ش ــان ایج و برایش
شــیمی خوانــده ام و بســیار عالقه منــد بــه 
ــیر گل  ــرکت اکس ــودم، ش ــی ب ــان داروی گیاه

ــردم. ــیس ک ــرخ را تاس س
 ســرمایه اولیــه را چطــور تامیــن 

کردیــد؟

مرضیه سنوئی محصل پیش از 
این که شرکت خود را تاسیس کند، 
سال ها تجربه کار در کارخانه های 
مختلف را داشته است، اما 
نارضایتی از محیط های کاری و 
عالقه به گیاهان دارویی سبب 
می شود شغل ثابت خود را رها 
کند و شرکت دانش بنیان اکسیر 
گل سرخ را در استان خراسان 
رضوی تاسیس کند؛ شرکتی که 
برای هر بخشی ساز و کار مکتوب 
دارد و خیلی دقیق، بابرنامه و 
قانونمند پله پله به پیش می رود.
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ــتیم و از  ــی نداش ــرمایه خاص ــدای کار س در ابت
بهره منــد  پــارک  حمایت هــای  و  کمک هــا 
شــدیم. براســاس طــرح فناورانــه ای که داشــتیم، 
در مرکــز رشــد پذیرفتــه شــدیم و آن هــا هــم 
ــان در  ــون توم ــی میلی ــی، س ــورت پلکان به ص
اختیــار مــا گذاشــتند و دســتگاه ســاختیم. 
ــد  ــمان درآم ــل فروش ــتیم از مح ــم توانس کم ک
ــت  ــه دس ــه ب ــاری ک ــا اعتب ــم و ب ــب کنی کس
آورده بودیــم، وام گرفتیــم. پــس از چهــار ســال 
کــه طــرح تجــاری شــد، دیگــر محیــط کوچــک 
پــارک جوابگــوی نیازهایمــان نبــود. بــه همیــن 
ــی را  ــوس محل ــی ت ــهرک صنعت ــل در ش دلی

ــدیم.  ــتقر ش ــم و مس ــداری کردی خری
 چطــور توانســتید بــازار فــروش پیــدا 
ــه  ــما چ ــی ش ــای رقابت ــد؟ مزیت ه کنی

بــود؟
بزرگ تریــن مشــکل هــر شــرکتی فــروش 
اســت و شــرکتی می توانــد در بــازار بــه حیــات 
ــی  ــت باالی ــم کیفی ــه ه ــد ک ــه ده ــود ادام خ
ــا قیمــت  ــش را ب داشــته باشــد و هــم محصول
ــم  ــت ه ــالش و جدی ــد. ت ــه کن ــی عرض رقابت
ــه  ــد ب کــه چاشــنی کار شــود، شــرکت می توان
موفقیــت برســد. مــا هــم توانســتیم بــا قیمــت 
رقابتــی و کیفیــت بــاال بخشــی از بــازار را 

به دســت آوریــم.

ــان  ــرکت دانش بنی ــن ش ــما در ای  ش
ــرکت  ــه ش ــد ک ــکالتی داری ــه مش چ
ــه  ــا مواج ــا آن ه ــی ب ــدی معمول تولی

ــت؟ نیس
ــزار  ــه اب ــرای هم ــان ب ــرکت دانش بنی ــک ش ی
آن  از  دارد.  برنامــه  فــروش خــود  و  تولیــد 
ــه در  ــزی ک ــت؛ چی ــعه اس ــرح توس ــر ط مهم ت
بســیار  آن  روی  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــالش  ــرکت ها ت ــت ش ــن دس ــد. ای ــد دارن تاکی
دارنــد هــر ســال محصولــی فناورانــه تولیــد و به 
بــازار عرضــه کننــد کــه حرفی نو داشــته باشــد، 
امــا شــرکت هایی کــه رویکــرد دانش بنیــان 
ندارنــد، تولیــد خــود را به صــورت ســنتی انجــام 
می دهنــد کــه در حــال حاضــر موردپســند 

ــه نیســت. جامع
ــت در  ــغل ثاب ــن ش ــش از ای ــما پی  ش
کارخانــه داشــتید و بــرای تاســیس 
ــد.  شــرکت خــود شــغلتان را رهــا کردی
نگــران نبودیــد بــا بــه نتیجــه نرســیدن 

ــوید؟ ــرر ش ــرکت متض کار ش
ــکالتی  ــا و مش ــدای کار خالءه ــا در ابت طبیعت
وجــود داشــت، امــا زمانــی کــه عشــق و عالقــه 
بــه کار وجــود داشــته باشــد و تجربــه و اعتمــاد 
ــر  ــی هــم ضمیمــه شــود، در ه ــه نفــس کاف ب
ــن  ــت و م ــش رف ــی پی ــود به خوب کاری می ش
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ــره  ــا بی به ــن فاکتوره ــبختانه از ای ــم خوش ه
نبــودم.

ــی  ــه در برخ ــد ک ــن گفتی ــش از ای  پی
کارخانه هــا رفتارهــای مناســبی از ســوی 
مدیــران نمی دیدیــد. آیــا از وقتــی 
مدیرعاملــی شــرکت اکســیر گل ســرخ را 
بــر عهــده داریــد، رفتــار تبعیض آمیــزی 

ــد؟ ــاهده کرده ای مش
ــودم  ــای خ ــرکت، دختره ــای ش ــن نیروه اولی
ــا  ــع م ــه جم ــه ب ــدی ک ــای بع ــد و نیروه بودن
ــودم را  ــای خ ــم بچه ه ــم حک ــه شــدند ه اضاف
داشــتند. خوشــبختانه چــون ســنم باالســت و 
ــه  ــا را دارم، هم ــیاری از بچه ه ــادر بس ــم م حک
ــن  ــن در ای ــد. بنابرای ــرام می گذارن ــه مــن احت ب

مــدت مشــکلی نداشــتم.
ــرو  ــذب نی ــرای ج ــاز و کاری ب ــه س  چ
نیــروی  داریــد؟ مشــکل مهاجــرت 
ــه  ــه ب ــته اید؟ این ک ــم داش ــانی ه انس
ــه  ــا ب ــد ی ــر برون ــرکت های بزرگ ت ش

ــد؟ ــرت کنن ــور مهاج ــارج از کش خ
مــا بــرای هر قســمتی ســاز و کار مکتــوب داریم 
و بــرای انتخــاب نیــرو هم. افــراد متقاضــی مورد 
ســنجش قــرار می گیرنــد و بــا آن هــا مصاحبــه 
می شــود. پــس از آن یــک مــاه هــم بــه شــکل 
آزمایشــی مشــغول می شــوند. خوشــبختانه 
به نــدرت پیــش آمــده کــه کســی پــس از 
طــی کــردن دوره یــک ماهــه مناســب شــناخته 
ــوند  ــدگار می ش ــی مان ــل آن های ــود. در اص نش
ــن  ــط ای ــا محی ــان را ب ــد خودش ــه می توانن ک
شــرکت وفــق دهنــد. مــا بــه صــورت مرتــب بــا 
نیروهــا گفتمــان داریــم و رفتــاری کــه بــا آن هــا 
ــی کــه در اختیارشــان  ــات مال می شــود و امکان
قــرار می گیــرد، زمینــه ای را فراهــم کــرده کــه 
کمتــر کســی بــه خاطــر نارضایتــی مجموعــه را 

تــرک کنــد.
 در حــال حاضــر چــه مشــکالتی داریــد 
ــه  ــی ب ــه زمینه های ــد در چ و می خواهی

شــما توجــه بیشــتر شــود؟
حــس  خاصــی  مشــکل  حاضــر  حــال  در 

از  حمایــت  حــال  هــر  در  نمی کنــم. 
شــرکت های دانش بنیــان اتفــاق خوبــی اســت؛ 
ــه  ــد و چ ــادی باش ــک م ــن کم ــه ای ــاال چ ح
معنــوی. خوشــبختانه بــه مــا هــم از ایــن بابــت 
کمــک شــده اســت و در مقاطــع مختلــف مــورد 
حمایــت قــرار گرفته ایــم. حــدود یــک مــاه قبــل 
از طــرف اســتانداری از مــن درخواســت کردنــد 
ــم و  ــرکت کن ــان ش ــورای اداری ش ــه در ش ک
صحبتــی داشــته باشــم به عنــوان شــرکتی 
کــه توانســته اقتصــاد مقاومتــی را عملــی کنــد. 
ایــن حضــور مــن در مقابــل مســئوالن اســتان 
ــث مطــرح  ــن، باع ــرار گرفت ــورد تشــویق ق و م
شــدن برنــد مــن می شــود. آن زمــان هم کــه در 
پــارک علم و فنــاوری مســتقر بودیم، مســئوالن 
بــرای بازدیــد از شــرکت مــا می آمدنــد و همیــن 
حمایت هــا موجــب شــده کــه مــا بتوانیــم رشــد 
ــه  ــل توج ــی از دالی ــیم. یک ــته باش ــی داش کاف
همیشــگی مســئوالن بــه ایــن شــرکت پایبندی 
بــه قوانیــن و کیفیــت بــاالی محصــوالت اســت؛ 
مــا همیشــه در زمینــه پرداخــت مالیــات، بیمــه 
ــرای  ــای الزم ب ــذ مجوزه ــان، اخ ــردن کارکن ک
ــته ایم.  ــه الزم را داش ــول و... توج ــد محص تولی
ــر  ــه زحمــت کشــیده ایم و اگ ــی صادقان از طرف
بنابــر طــرح توجیهــی کــه ارائــه دادیــم، وامــی 
ــرج  ــان راه خ ــم، وام را در هم ــت کرده ای دریاف
کرده ایــم و بــه فکــر جمــع کــردن ســود بیشــتر 

ــم. ــود نبوده ای ــرای خ ب
ــه  ــما چ ــرای ش ــت ب  دوری از پایتخ
مشــکالتی را به وجــود آورده اســت؟

مــا برای ســاخت هــر محصولــی باید از ســازمان 
غــذا و دارو مجــوز بگیریــم و ایــن پروســه بــرای 
ــی  ــم، خیل ــتقر نبودی ــران مس ــه در ته ــا ک م
ــوده اســت. از  ــر ب ــر و هزینه ب ســخت و نفس گی
آن جــا کــه بــه دلیــل قــرار گرفتــن کارخانــه در 
شهرســتان مــا را کمتــر می شــناختند، گرفتــن 
هــر پروانــه چیــزی در حــدود یــک ســال طــول 
ــتقر  ــرکت های مس ــه ش ــی ک ــیده، در حال کش
ســریع تر  و  راحت تــر  بســیار  پایتخــت  در 

.ــد ــت می کنن ــای الزم را دریاف مجوزه
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کار در انگلیـــس و ایتالیـــا، در ســـال 19۷9 برنـــده 
ـــن  ـــد حس ـــر احم ـــتاد دکت ـــک، اس ـــل فیزی نوب
ـــی، در  ـــار آمریکای ـــیمی دان مصری تب ـــل،   ش زوی
ســـال 1999 و اســـتاد دکتـــر عزیـــز ســـنجر، 
ــال  ــی، در سـ ــار آمریکایـ ــیمی دان ترک تبـ شـ
ــده اند. از ۶0  ــل شـ ــزه نوبـ ــده جایـ 2015 برنـ
ـــا  ـــات تنه ـــدز در ریاضی ـــدال فیل ـــده م ـــر برن نف
ـــی(  ـــم میرزاخان ـــر مری ـــتاد دکت ـــر )اس ـــک نف ی
ــه  ــون تبعـ ــلمان زاده و اکنـ ــار و مسـ ایرانی تبـ

آمریکاســـت. 
نگاهـــی اولیـــه بـــه ایـــن آمـــار نشـــان 
ــه  ــز درجـ ــت جوایـ ــه در دریافـ ــد کـ می دهـ
ـــرن  ـــک ق ـــش از ی ـــدود بی ـــی، در ح ـــک علم ی
ــد.  ــردمدار نبوده انـ ـــلمانان سـ ــته مس گذشـ
اگـــر بخواهیـــم بـــه چرایـــی ایـــن موضـــوع 
بایـــد فاکتور هـــا و  بپردازیـــم، بی گمـــان 
عوامـــل متعـــددی را بررســـی کنیـــم، کـــه 
از آن میـــان بایـــد امنیـــت، آرامـــش و آزادی 
عمـــل در صـــدر دالیـــل و عوامـــل در نظـــر 
گرفتـــه شـــوند. ولـــی اگـــر یکـــی از عوامـــل 
ـــی در  ـــه پژوهش ـــه، بودج ـــن زمین ـــه در ای اولی
ـــال 2014  ـــان س ـــا پای ـــود، ت ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــص  ـــد ناخال ـــه از تولی ـــد بودج ـــترین درص بیش
ــور  ــه کشـ ــوط بـ ــه ترتیـــب مربـ ــی بـ داخلـ
ـــغال گر  ـــم اش ـــا 4.3%( و رژی ـــی )ب ـــره جنوب ک
ـــن،  ـــب ژاپ ـــه ترتی ـــد ب ـــا 4.1%( و بع ـــدس )ب ق
ـــش  ـــوان و اتری ـــارک، تای ـــوئد، دانم ـــد، س فنالن
)همگـــی بیـــش از 3%( و ســـوییس و آلمـــان 
ـــه در  ـــت ک ـــب اس ـــت. جال ـــم اس ـــه ده ـــا رتب ت
میـــان ایـــن 10 کشـــور اول، ۶ کشـــور اروپایـــی 
و بقیـــه غیراروپایـــی هســـتند. در میـــان 10 
ــام  ــم نـ ــت هـ ــن فهرسـ ــور دوم در ایـ کشـ
ـــر  ـــور غی ـــوان دو کش ـــنگاپور )به عن ـــن و س چی
ـــر  ـــه اگ ـــورد. البت ـــم می خ ـــه چش ـــی( ب اروپای
ــلمان در  ــور های مسـ ــال کشـ ــم دنبـ بخواهیـ
ـــه 34  ـــا رتب ـــد ت ـــم، بای ـــت بگردی ـــن فهرس ای
ـــت  ـــن فهرس ـــه پایی ـــه( ب ـــزی( و 35 )ترکی )مال
ـــه  ـــه مراکـــش در رتب ـــد ب ـــم. و بع ـــگاه بیندازی ن
45، مصـــر در رتبـــه 48 و تونـــس در رتبـــه 

اواخـــر مهـــر مـــاه 95 بـــا اعـــالم برنـــدگان 
جایـــزه نوبـــل در ســـال 201۶ در رشـــته های 
گوناگـــون علمـــی، نامـــی از مســـلمانان در میـــان 
ـــا  ـــی م ـــن ارزیاب ـــه در ای ـــم. البت ـــدگان ندیدی برن
بـــه برنـــدگان نوبـــل در رشـــته های علمـــی 
ــکی(  ــوژی: پزشـ ــیمی، فیزیولـ ــک، شـ )فیزیـ
توجـــه داریـــم و نـــه الزامـــا برنـــدگان همـــه 
ـــز نوبـــل در  ـــز نوبـــل، چراکـــه اعطـــای جوای جوای
ـــا  ـــا معیاره ـــا ب ـــات طبیعت ـــح و ادبی ـــه صل زمین
ــه در  ــی کـ ــر از مالحظاتـ ــی غیـ و مالحظاتـ
ـــه  ـــرد ک ـــورت می گی ـــت، ص ـــر اس ـــم مدنظ عل
در ایـــن یادداشـــت بنـــا بـــر داوری در مـــورد 
ـــزی  ـــر جوای ـــوی دیگ ـــم. از س ـــز نداری آن جوای
ـــال 193۶(  ـــات )از س ـــدز در ریاضی ـــد فیل مانن
و والســـتون از ســـوی انجمـــن زمین شناســـی 
انگلیـــس از 1831 و جایـــزه کرافـــورد )از 1982( 
از ســـوی آکادمـــی علـــوم ســـلطنتی ســـوئد، هـــر 
ـــوم  ـــای عل ـــار در زمینه ه ـــک ب ـــال ی ـــار س چه
ــوم  ــی و علـ ــکی، کیهان شناسـ ــن، پزشـ زمیـ
زیســـتی، بـــا مـــالک و معیارهایـــی ماننـــد جایـــزه 
ـــدگان  ـــام دریافت کنن ـــود. ن ـــدا می ش ـــل اه نوب
ــتر  ــی بیشـ ــک علمـ ــه یـ ــای درجـ جایزه هـ
اســـت.  غیرمســـلمان  و  غیرخاورمیانـــه ای 
ـــام چهـــار مســـلمانان و مســـلمان زاده  اســـتثنائا ن
ســـاکن و بـــا تابعیـــت کشـــور های غربـــی و 
ــا  ــن نام هـ ــان ایـ ــرفته در میـ ــی پیشـ صنعتـ
دیـــده می شـــود. بررســـی برنـــدگان جوایـــز 
نوبـــل علمـــی از 1901 تـــا 201۶ نشـــان 
ــی  ــل علمـ ــز نوبـ ــه 9۷% جوایـ ــد کـ می دهـ
بـــه 10 کشـــور اول پیشـــرفته داده شـــده 
ــن  ــدز )برتریـ ــزه فیلـ ــورد جایـ ــت. در مـ اسـ
ـــال  ـــی 80 س ـــات( ط ـــی در ریاضی ـــزه علم جای
گذشـــته، بیشـــترین جایزه هـــا را دانشـــمندان 
ـــه )12  ـــد فرانس ـــزه( و بع ـــا )14 جای ـــکا ب آمری
جایـــزه( برده انـــد و جمعـــا 4۶ جایـــزه از کل 
ـــی  ـــرفته صنعت ـــور پیش ـــه ۶ کش ـــزه ب ۶0 جای
ــون  ــا کنـ ــال 1901 تـ ــت. از سـ ــوط اسـ مربـ
ـــر عبدالســـالم، مســـلمان زاده  ـــتاد دکت ـــط اس فق
ـــه  ـــه انگلیـــس و مشـــغول ب ـــی تبع پاکســـتان ول
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49 می رســـیم. بنابرایـــن در فهرســـت 50 
ـــلمان از  ـــور مس ـــام 5 کش ـــط ن ـــور اول فق کش
ـــن  ـــود. ای ـــاهده می ش ـــد مش ـــه بع ـــه 34 ب رتب
کشـــور تنهـــا کشـــور خاورمیانـــه ای در ایـــن 50 
ـــارات متحـــده  ـــد از آن ام کشـــور اول اســـت. بع
ـــن  ـــه ۶0 ای ـــه 5۶ و قطـــر در رتب ـــی در رتب عرب
ــه  ــا رتبـ ــور های بـ ــوان کشـ ــت، به عنـ فهرسـ
ـــی  ـــه مســـلمان( تلق ـــه )و البت ـــاال در خاورمیان ب
ـــورهایی  ـــام کش ـــا ن ـــد از آن ه ـــوند، و بع می ش
ـــور  ـــه کش ـــتان و البت ـــتان و عربس ـــد پاکس مانن
ـــاید  ـــه چشـــم می خـــورد. ش ـــه 80 ب ـــا در رتب م
ـــه )در  ـــزان توج ـــرای می ـــم ب ـــن شـــاخص مه ای
ــا  ــورهای دنیـ ــرمایه گذاری( کشـ ــت سـ جهـ
و ارزیابـــی جایـــگاه کشـــورهای مســـلمان 
در ایـــن رده بنـــدی بتوانـــد گویـــای یکـــی از 
ـــکان کار  ـــردن ام ـــم ک ـــوه فراه ـــای نح جنبه ه

ـــد.  ـــمندان باش ـــرای دانش ب
حـــال اگـــر بـــه شـــاخص تولیـــد علـــم 
ــم،  ــری بیندازیـ ــاخص SJR( نظـ ــال شـ )مثـ
در یـــک بـــازه 20 ســـاله از 199۶ تـــا 2015، 
در فهرســـت 22 کشـــور اول از آمریـــکا )در 
ــط  ــه 22( فقـ ــران )در رتبـ ــا ایـ ــه 1( تـ رتبـ
ــتم( و  ــگاه بیسـ ــه )در جایـ ــور های ترکیـ کشـ
ایـــران کشـــور های مســـلمان هســـتند. حـــال 
ـــن  ـــاالت در همی ـــه مق ـــا ب ـــداد ارجاع ه ـــر تع اگ
ـــی در  ـــاالت علم ـــدگان مق ـــدی تولیدکنن رده بن
ـــخت تر  ـــی س ـــع کم ـــود، وض ـــه ش ـــر گرفت نظ
ــط  ــور اول فقـ ــان 40 کشـ ــود و در میـ می شـ
ــه 3۷  ــران در رتبـ ــه 2۶ و ایـ ــه در رتبـ ترکیـ
ـــد.  ـــرار دارن ـــور های مســـلمان ق ـــوان کش به عن
ـــد  ـــر می رس ـــه نظ ـــود ب ـــار موج ـــاس آم ـــر اس ب
ـــا کمتریـــن بودجـــه،  ـــی ب کـــه دانشـــمندان ایران
بیشـــترین بهـــره وری را نشـــان داده انـــد، 
چراکـــه بـــا وجـــود صـــرف بودجه هایـــی 
به مراتـــب کمتـــر از بســـیاری از کشـــور های 
ـــد  ـــر تولی ـــلمان، از نظ ـــک مس ـــزرگ و کوچ ب
علـــم و ارجـــاع بـــه مقـــاالت علمـــی کشـــور 
مـــا بـــا همیـــن تـــالش دانشـــمندان داخـــل 
ـــته رده دوم در  ـــال گذش ـــی 20 س ـــور، ط کش

ــه  ــلمان را دارد. البتـ ــور های مسـ ــان کشـ میـ
ـــه  ـــم ک ـــه کنی ـــم توج ـــه ه ـــن نکت ـــه ای ـــد ب بای
ـــه در  ـــور ترکی ـــی کش ـــی و پژوهش ـــز علم مراک
ـــان  ـــه همتای ـــبت ب ـــال ها، نس ـــن س ـــی ای تمام
ـــی  ـــی علم ـــاط بین الملل ـــود، از ارتب ـــی خ ایران
بـــا  آســـان تری  و  گســـترده تر  به مراتـــب 
مراکـــز درجـــه یـــک علمـــی و پژوهشـــی دنیـــای 
ـــوع  ـــن موض ـــد و ای ـــوردار بوده ان ـــرفته برخ پیش
بی گمـــان بـــه کمـــک تســـهیل توســـعه 
ــب  ــم به مراتـ ــد علـ ــه و تولیـ ــم در ترکیـ علـ
ـــت.  ـــده اس ـــران( آم ـــه ای ـــبت ب ـــهل تر )نس س
ماننـــد  مســـلمان  از کشـــور های  بعضـــی 
مالـــزی و ترکیـــه بـــا درک مناســـب تری بـــه 
ـــار  ـــد و در کن ـــه دارن ـــم توج ـــد عل ـــد تولی فراین
ــن،  ــد ژاپـ ــیایی ماننـ ــر آسـ ــور های دیگـ کشـ
چیـــن، ســـنگاپور، تایـــوان و جمهـــوری کـــره 
ـــگاه  ـــب جای ـــوی کس ـــه س ـــت ب ـــت حرک در جه
ــز  ــب جوایـ ــت کسـ ــی و درنهایـ ــر علمـ فاخـ
درجـــه اول علمـــی از ســـوی گـــروه جدیـــدی 
ــور های  ــروه کشـ ــاال از گـ ــور ها )احتمـ از کشـ
باشـــیم.  بعـــد  دهه هـــای  در  یادشـــده( 
ـــاال و  ـــوان ب ـــن ت ـــا ای ـــا ب ـــور م ـــمندان کش دانش
بهـــره وری فوق العـــاده کـــه عمـــال بـــا چنیـــن 
امکانـــات انـــدک و انـــواع محدودیت هـــای 
تحریمـــی و غیـــره چنیـــن در تولیـــد علـــم و 
کســـب آبـــرو بـــرای ایـــران تـــالش کرده انـــد، 
و  ایـــران  اســـتحقاق  ســـتایش اند.  قابـــل 
ـــم  ـــد عل ـــه تولی ـــت قافل ـــرای حرک ـــلمانان ب مس
ــه در  ــت کـ ــزی اسـ ــش از آن چیـ ــیار بیـ بسـ
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــدان پرداخت ـــر ب ـــای اخی دهه ه
در کشـــور مـــا طـــی پنـــج ســـال گذشـــته 
دلیـــل  بـــه  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد 
وضعیـــت رکـــود کاهـــش یافتـــه اســـت )از 
حـــدود 5۷0 میلیـــارد دالر در ســـال 1390 
بـــه حـــدود 350 میلیـــارد دالر در ســـال 
ــد  ــا درصـ ــور مـ ــن در کشـ 1395(. درضمـ
اختصـــاص بودجـــه آموزشـــی در آمارهـــا 
ـــر  ـــی ذک ـــص داخل ـــد ناخال ـــدود 5% از تولی ح
شـــده، و بودجـــه پژوهشـــی از حـــدود %0.8 
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ـــال 1390  ـــی در س ـــص داخل ـــه ناخال از بودج
ـــاری  ـــال ج ـــر از 0.3% در س ـــدود کمت ـــه ح ب
)1395( رســـیده اســـت. ایـــن موضـــوع 
ــی  ــا جایگاهـ ــه اساسـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ــده  ــه نشـ ــر گرفتـ ــش در نظـ ــرای پژوهـ بـ
ـــهم از  ـــد س ـــزان درص ـــد می ـــم از دی ـــت )ه اس
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی و هـــم از دیـــد مبلـــغ 
ــی: از  ــه پژوهشـ ــه بودجـ ــه بـ تخصیص یافتـ
ــال 1390  ــارد دالر در سـ ــدود 4.5 میلیـ حـ
ـــون  ـــصد میلی ـــدود 1 میلیـــارد و شش ـــه ح ب
دالر در ســـال 1394(. درضمـــن درصـــد 

ـــدود %14  ـــوزش از ح ـــه آم ـــش ب ـــهم پژوه س
ــال  ــدود 8% در سـ ــه حـ ــال 1390 بـ در سـ
ـــی  ـــار به خوب ـــن آم ـــت. ای ـــیده اس 1394 رس
ـــت  ـــی اس ـــرش و اهمیت ـــوه نگ ـــر نح نمایان گ
ـــش  ـــش )پژوه ـــوع دان ـــه موض ـــا اوال ب ـــه م ک
و آمـــوزش( بـــا توجـــه بـــه میـــزان تولیـــد 
ناخالـــص داخلـــی خودمـــان می دهیـــم، و از 
ســـوی دیگـــر نشـــان می دهـــد کـــه ســـهم 
ــه  ــوزش چگونـ ــه آمـ ــبت( پژوهـــش بـ )نسـ
ــن  ــود. )و ایـ ــم می شـ ــا تنظیـ ــور مـ در کشـ
موضـــوع می توانـــد بـــا جهـــان توســـعه یافته 

مقایســـه شـــود.( 
ــف در  ــی عتـ ــورای عالـ ــر شـ ــوی دیگـ از سـ
ــال  ــار سـ ــژه در چهـ ــر )به ویـ ــال های اخیـ سـ
اخیـــر( از دیـــد پژوهش گـــران و اعضـــای 
ـــن  ـــده ای ـــد نگارن ـــور )مانن ـــی کش ـــت علم هیئ
ــی  ــع بعضـ ــل توزیـ ــتر محـ ــت( بیشـ یادداشـ
از بودجه هـــای پژوهشـــی بـــه بعضـــی از 
عنـــوان  )کـــه  پژوهشـــی  پروپوزال هـــای 
طرح هـــای کالن ملـــی داشـــته اند و ایـــن 
ـــورا  ـــان ش ـــز در هم ـــان« نی ـــی بودنش »کالن مل
تاییـــد شـــده( بـــوده اســـت. ایـــن شـــورا بـــا 

ـــرده  ـــت ک ـــر فعالی ـــه اخی ـــه در ده ـــی ک وضع
ـــت گذاری کالن و  ـــگاه سیاس ـــر جای ـــت، کمت اس
ـــردی  ـــای راهب ـــت پژوهش ه ـــرای هدای ـــر ب موث
و کاربـــردی در کشـــور  و مـــرز دانشـــی 
داشـــته اســـت. چـــه بســـا مشـــکل اساســـا 
از خـــود شـــورای عتـــف نباشـــد و اشـــکال از 
آن جاســـت کـــه در سیاســـت گذاری کالن 
ـــه  ـــادی ب ـــه بنی ـــر توج ـــور کمت ـــی( کش )عموم
مســـئله پژوهـــش علمـــی، به ویـــژه پژوهـــش 
ـــده  ـــادی، ش ـــه و بنی ـــوم پای ـــاخه های عل در ش

.ــت اسـ
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روند رشد شرکت های دانش بنیان
آرام و تدریجی است

آب اروند خ کت س�ب عامل رسش یوند، مد�ی خ ن س�ب گفت و گو �ب شا�ی

  المـیرا حسـینی 
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 دربــاره کار شــرکت »ســبزآب ارونــد« 
ــد؟ ــح می دهی توضی

شــرکت »ســبزآب ارونــد«، یــک شــرکت 
مهندســین مشــاور اســت، کــه در چنــد زمینه 
ــد از: مهندســی  ــه عبارتن ــد ک ــت می کن فعالی
رودخانــه، تاسیســات آب و فاضالب، مهندســی 
غیرعامــل،  پدافنــد  زهکشــی،  و  آبیــاری 
ــی  ــات برق ــه برداری و تاسیس ــی نقش مهندس
ــن  ــا ای ــتر ب ــه بیش ــرای این ک ــی. ب و مکانیک
بخش هــا آشــنا شــوید، می توانــم برایتــان 
ــوزه  ــه در ح ــد این ک ــم. مانن ــی بزن مثال های
ــه، مــا مدلســازی را دنبــال  مهندســی رودخان
کرده ایــم و بــه صــورت خــاص طراحــی، 
ــامانه های  ــای س ــت احی ــازی و مدیری پیاده س
ــه  ــی ک ــم. کارهای ــام داده ای ــه را انج رودخان
ــم  ــام می دهی ــا انج ــن زمینه ه ــی ای در تمام
دیپلماســی  و  تکنولــوژی  ابــزار،  براســاس 
تعریــف  به تازگــی  اســت کــه  جدیــد آب 
ــات  ــوزه تاسیس ــال در ح ــا مث ــت. ی ــده اس ش
آبرســانی و فاضــالب، کارهــای مــا عمدتــا 
مصــرف  بهینه ســازی  مدل هــای  شــامل 
ــاژ آب اســت. در  ــرژی در ایســتگاه های پمپ ان
ــک  ــا کم ــته ایم ب ــر توانس ــای کالن ت بحث ه
ــی در  ــی بوم ــه مدل ــات آب ب موسســه تحقیق

ــیم. ــیل برس ــدار س ــتم هش سیس
ــث  ــن در بح ــش از ای ــا پی ــی ت ــور کل ــه ط ب
دیپلماســی آب و مدیریــت رودخانه هــا کار 
ــک  ــا در کم ــود و م ــده ب ــام نش ــی انج چندان
ــا  ــتیم مدل ه ــدد هس ــث، درص ــن بح ــه ای ب
و نرم افزارهــای ویــژه را طراحــی کنیــم و 

ــم. ــعه دهی توس
ــرکت را  ــن ش ــه ای ــد ک ــور ش  چط

تاســیس کردیــد؟
ایــن شــرکت  14 ســال پیــش از دل دانشــگاه 
تاســیس شــد.. از ســال 81 تــا 84 بــه صــورت 
برگــزاری کارگاه آموزشــی فعالیــت داشــتیم و 
ــه ای وارد  ــورت حرف ــه ص ــم ب ــال 84 ه از س

کار شــدیم.
ــما  ــت ش ــخص اس ــه مش ــور ک  آن ط

مسئله آب و استفاده بهینه 
از آن در سال های اخیر، نظر 
مسئوالن و مردم را به خود 
جلب کرده است. کشور ما 
به گفته کارشناسان با بحران 
منابع آبی رو به رو است و 
اگر فکری برای آن نکنیم، 
در آینده ای نه چندان دور 
با مشکالت بسیار بزرگی 
مواجه خواهیم شد. یکی 
از شرکت هایی که در این 
زمینه فعالیت می کند، شرکت 
»سبزآب اروند« است که 
در استان خوزستان و در 
قالب شرکت دانش بنیان 
مهندسین مشاور به فعالیت 
می پردازد. آنچه در ادامه 
می خوانید، گفت و گوی 
سرآمد با مدیرعامل شرکت، 
شایان سبزیوند است.
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ــر  ــی س ــازمان های دولت ــا س ــتر ب بیش
ــن  ــتید ای ــور توانس ــد. چط و کار داری
ــع کنیــد کــه از شــما  دســتگاه ها را قان

ــد؟ ــتفاده کنن ــا اس در پروژه ه
عمــده موفقیــت مــا در نــوع رویکــرد بــه انجام 
پروژه هــا بــود. در ابتــدا اتفاقــا برایمــان خیلــی 
ســخت بــود کــه خــود را معرفــی کنیــم. امــا 
ــام  ــه انج ــی ک ــا و پروژه های ــا کاره ــم ب کم ک
ــه  ــازمان ها را ب ــاد س ــتیم اعتم ــم، توانس دادی
خــود جلــب کنیــم و به مــرور خدمــات خــود 
را در ســطح کشــور ارائــه دهیــم. در اصــل مــا 

روی کیفیــت خیلــی حســاس هســتیم. وقتــی 
ــم،  ــف می کنی ــا تعری ــا کارفرم ــروژه ای را ب پ
نه تنهــا کارهایــی کــه در شــرح خدمــات 
آمــده، به درســتی انجــام می دهیــم، بلکــه 
اگــر در جریــان انجــام پــروژه، ایــده بــرای بهتر 
ــم انجــام  انجــام شــدن کار داشــتیم، آن را ه
ــه  ــا هزین ــه از کارفرم ــدون این ک ــم، ب می دادی
اضافــی دریافــت کنیــم. البتــه کارفرماهــا 
ــوری را  ــد. اخالق مح ــرق دارن ــم ف ــا ه ــم ب ه
ــم  ــرار داده ای ــرکت ق ــتور کار ش ــه دس همیش
دســتگاهی  هــر  وارد  شــکلی،  هــر  بــه  و 
نشــده ایم. مــا هــم خــط قرمزهــای خودمــان 

کارفرماهایــی  همیــن  بــرای  و  داریــم  را 
ــی و  ــر اخالق ــه از نظ ــد ک ــراغمان می آین س

ــد.  ــرار دارن ــی ق ــطح باالی ــه ای در س حرف
 ســرمایه اولیــه کارتــان را از کجــا 

آوردیــد؟ به دســت 
شــرکت  البتــه  بــود.  شــخصی  ســرمایه 
ــال  ــرف یک س ــت و ظ ــی داش ــرفت خوب پیش
بــه مرحلــه ای رســید کــه بــا درآمدمــان 
توانســتیم هزینه هــای شــرکت را پوشــش 
دهیــم. هــر چنــد در دو، ســه مقطــع بحرانــی 
ــم، امــا به طــور کلــی  ناچــار شــدیم وام بگیری
کم کــم  مــدت  ایــن  در 
و  پیشــرفت  عملیــات 
ــام  ــرکت را انج ــعه ش توس

دادیــم.
 شما تفاوت شرکت های 
مدیریت  و  دانش بنیان 
شرکت های  با  را  آن ها 
بازرگانی  یا  تولیدی 

متداول در چه می دانید؟
شـــرکت های  در 
فرهنـــگ  دانش بنیـــان 
ـــت.  ـــم اس ـــی مه کاری خیل
شـــرکت هایی  چنیـــن 
بـــه  وابســـته  نبایـــد 
دولتـــی  دســـتگاه های 
ــای  ــد ایده هـ ــند و بایـ باشـ
ـــق کننـــد.  ـــازار خل ـــاز ب ـــه نی ـــا توجـــه ب ـــد ب جدی
نکتـــه مهمـــی اســـت کـــه دســـتگاه های 
دولتـــی نبایـــد بـــه بحـــث ایجـــاد شـــرکت 
ورود کننـــد؛ کافیســـت ایده هـــا را بگیرنـــد و 
ـــه  ـــد. این گون ـــل کنن ـــتگاه را ح ـــکالت دس مش
هـــم زحمـــت ایـــن شـــرکت ها بـــه بـــار 
ــی  ــتگاه های دولتـ ــم در دسـ ــیند و هـ می نشـ
ــود و  ــری می شـ ــع جلوگیـ ــت منابـ از هدررفـ
ـــب  ـــفانه اغل ـــد. متاس ـــش می یاب ـــره وری افزای به
دســـتگاه ها دچـــار روزمرگـــی شـــده اند و 
کمتـــر از ایده هـــای نـــو کمـــک می گیرنـــد. 
ـــی را انجـــام  ـــد چنیـــن کارهای اگـــر هـــم بخواهن
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دهنـــد، معمـــوال ترجیـــح می دهنـــد بـــه 
ســـراغ شـــرکت های خارجـــی برونـــد. عمـــده 
ـــی  ـــکالت مال ـــا مش ـــان ب ـــرکت های دانش بنی ش
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــا بای ـــتند، ام ـــه هس مواج
کـــه قـــرار نیســـت ایـــن شـــرکت ها یک بـــاره 
ـــرکت های  ـــد ش ـــد رش ـــه رون ـــد، بلک ـــد کنن رش
ـــان، آرام و تدریجـــی اســـت. کســـانی  ـــش بنی دان
کـــه در رأس چنیـــن شـــرکت هایی قـــرار 
ــاد  ــی اعتقـ ــه کارآفرینـ ــد بـ ــد، بایـ می گیرنـ
ـــرار  ـــه ق ـــوم ک ـــن مفه ـــه ای ـــند ب ـــته باش داش
ـــران  ـــرای دیگ ـــم ب ـــرای خـــود و ه ـــم ب اســـت ه
در قالـــب ایـــن شـــرکت درآمدزایـــی کننـــد. 
ــوزه  ــن حـ ــه وارد ایـ ــرادی کـ ــیاری از افـ بسـ
می تواننـــد  هـــم  به تنهایـــی  می شـــوند، 
درآمدهـــای باالیـــی داشـــته باشـــند و تنهـــا 
اعتقـــاد بـــه مفهـــوم کارآفرینـــی اســـت کـــه 
ــا  ــد. واقعـ ــرا می کنـ ــن ماجـ ــا را وارد ایـ آن هـ
هـــم اســـتخدام چنـــد ده نفـــر و نگهداشـــت 
ـــالیان کاری ســـخت اســـت و  ـــی س ـــا در ط آن ه
ـــه  ـــد. ب ـــش برنمی آی ـــس انجام ـــی از پ ـــر کس ه
ـــیدن  ـــه رس ـــه عرص ـــرای ب ـــور ب ـــال کش ـــر ح ه
ـــرده اســـت.  ـــه ک ـــراد هزین ـــن اف ـــدام از ای ـــر ک ه
اســـتعدادهای برتـــر بایـــد بـــه ایـــن بـــاور برســـند 
ـــد.  ـــا کنن ـــز الق ـــه شـــرکت نی ـــاد را ب ـــن اعتق و ای
ــوژی  ــد ایدئولـ ــان بایـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــال شـــرکت  خـــاص خـــود را داشـــته باشـــند. مث
ـــت  ـــاور اس ـــین مش ـــرکت مهندس ـــک ش ـــا، ی م
ـــر  ـــه دیگ ـــا نمون ـــد ده ه ـــور می توانی ـــه در کش ک
از آن بیابیـــد. امـــا تفـــاوت مـــا بـــا آن هـــا در ایـــن 
ـــتاده ایم، آن  ـــان ایس ـــای کارم ـــا پ ـــه م ـــت ک اس
را توســـعه می دهیـــم و بـــرای آینـــده خـــود 

بـــازار جهانـــی را پیش بینـــی می کنیـــم.
ــد  ــه ای بای ــن مجموع ــت چنی  مدیری

ــد؟ ــکل باش ــه ش ــه چ ب
فــردی کــه قــرار اســت مدیریــت چنیــن 
ــر عهــده بگیــرد، خــود بایــد  مجموعــه ای را ب
فــردی عملیاتــی باشــد و حداقــل تجربــه کار 
در یــک شــرکت بــزرگ را داشــته باشــد. 
داشــتن صبــر و حوصلــه در ایــن فــرد اهمیــت 

ــد و  ــزی کن ــت برنامه ری ــی دارد. الزم اس باالی
ــتلزم آن  ــاق مس ــن اتف ــتد. ای ــای کار بایس پ
اســت کــه در روز حداقــل 10 تــا 12 ســاعت 
در متــن کارهــای انجــام شــده باشــد. قــدرت 
ســازماندهی نقشــی اساســی دارد، چــون هــر 
ــد  ــدی خواه ــای بع ــتوانه پروژه ه ــروژه پش پ
شــد. در ایــن شــرکت ها نیــروی انســانی، 
مهم تریــن رکــن شــرکت اســت و بایــد روندی 
در پیــش گرفتــه شــود کــه بتــوان ایــن نیروها 
را در شــرکت نگــه داشــت. رســالت فرهنگــی 
و توســعه بین المللــی نکاتــی هســتند کــه در 
ذهــن مســئوالن شــرکت های دانش بنیــان 
قــرار دارنــد. حرکــت دادن شــرکت بــه ســمت 
انجــام مطالعــات کاربــردی، ایجــاد شــغل 
در  آینده پژوهــی  و  فرهنگســازی  پایــدار، 
ــی  برنامــه ســاختاری و ســاالنه، از دیگــر نکات
ــان  ــرکت دانش بنی ــک ش ــر ی ــه مدی ــت ک اس

ــه آن توجــه داشــته باشــد. ــد ب بای
ــه  ــوزه را چ ــن ح ــکالت ای ــما مش  ش

نیــد؟ می دا
مشــکلی کــه مــن در طــی ایــن مــدت 
دیــده ام، حضــور اسپانســرهای دولتــی اســت. 
یقینــا نبایــد شــرکت دانش بنیانــی را کــه 
ــوالد  ــع ف ــاری و صنای ــی حف ــرکت مل ــه ش ب
وابســته اســت، بــا یــک شــرکت بخــش 
ــر  ــی پیش ت ــرد. از طرف خصوصــی مقایســه ک
ــی  ــه دســتگاه های دولت ــردم ک ــاره ک ــم اش ه
ــام  ــه انج ــی ب ــه چندان ــون عالق ــا تاکن عموم
جدیــد  ایده هــای  از  اســتفاده  و  نــوآوری 
نشــان نداده انــد. اگــر سیســتم رده بنــدی 
باشــد  داشــته  وجــود  ســازمان ها  بــرای 
ــام  ــای انج ــاس نوآوری ه ــا را براس ــه آن ه ک
شــده و اســتفاده از محصــوالت و خدمــات 
شــرکت های دانش بنیــان، رده بنــدی کنــد، 
ــن  ــام ای ــه انج ــا ب ــویق آن ه ــد در تش می توان
ــود ایــن کار می توانــد  ــد. خ کار مفیــد باش
ــکیل  ــی تش ــدار و حت ــتغال پای ــاد اش در ایج
شــرکت های دانش بنیــان دیگــر در طــول 

  .ــد ــد باش ــان مفی زم
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گو
ت و

گف

کارآفرینی با سنتی چندهزارساله
گفت وگو �ب سیدجالل حسی�خ که داستان چرم مارال را روایت یم کند 

 لیـال مهـداد 
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 صنعت چرم از چه سالی و چطور توانست پایش را به 
زندگی شما باز کند؟

سال دوم دبیرستان بودم که دیگر درس خواندن برایم جذاب نبود. 
برای همین ترک تحصیل کردم. 1۷سال بیشتر نداشتم که خیلی 
اتفاقی پدرم با فردی آشنا شد که کارگاه کوچکی را اداره می کرد 
و به سبب آشنایی با پدرم پیشنهاد کار در کارگاه را به من داد. 
خوب به خاطر دارم که پدرم در واکنش به پیشنهاد مطرح شده 
سوالی را مطرح کردند: »حاال کار یادش می دی یا نه؟« واقعیت 
این بود که هدف فقط حرفه آموزی من بود و بس. سال 13۷4 
بود که در کارگاه که آن زمان کاپشن چرم می دوخت، شروع به 
شاگردی کردم. یادش به خیر روز اول کار استادکارم حرفی به من 
زد که هنوز به خاطر دارم. »تو حتما یه چیزی می شی. شاگردهای 
زیادی داشتم، اما همه شون واسه بازی و تفریح می اومدن. اما 
معلومه تو اومدی کار یاد بگیری.« از آن جایی که به کار آزاد عالقه 
زیادی داشتم، انگیزه ام برای یادگیری باال بود. برای همین فقط 
90روز شاگردی کردم و بعد از آن با صاحب کار کارم را ادامه دادم. 
اگر اشتباه نکنم، یک سالی هم به همین طریق در آن کارگاه 
کار کردم. در آن دوران پنج ماه اول را که شاگرد بودم، روزی 
250تومان دستمزد می گرفتم، ماهی۷000، یعنی تنها کرایه 
رفت وآمدم بود. اما بااین حال ساعت ۷:30 صبح دم پاساژ بودم. 
کارگاه کوچکی بود در یک پاساژ. ساعت هشت صبح در پاساژ باز 
می شد. بااین حال تا دیروقت کار می کردم. همیشه موقع برگشتن 
به خانه قابلمه غذایم صدا می داد و من هم که بچه سال بودم و 
می ترسیدم، برای همین همیشه چوبی در دستم بود تا اتفاقی 
برایم نیفتد. بعد از این که با صاحب کار کارم را شروع کردم، حقوقم 
شد 120هزار تومان. به تناسب دیگران دریافتی من باال بود، چون 

با جدیت کار می کردم و ساعات طوالنی کار خسته ام نمی کرد. 
 آغاز قصه کارهای شما به چه شکل بود؟

زمان خدمت سربازی فرا رسیده بود و من باید به سربازی 
می رفتم. به اصطالح عامه شش ماه خدمت بودم که اولین کارگاه 
را با نام آشیانه چرم طبیعی مارال راه اندازی کردم. با یک چرخ، 
یک بسته چرم و یک میز. تنها با 30هزار تومان نقدینگی که 
یک بسته چرم خریدم، البته ۶00 هزار تومان پس انداز داشتم و 
200هزار تومان هم از یکی از دوستان چک گرفتم که شد پول 
چرخ. از آن جایی که سرمایه چندانی نداشتم، پیمان کاری کار 
می کردم. به این شکل که چرم را می آوردند، کاپشن می دوختم 
و دستمزد می گرفتم. البته این رویه کار هم به این دلیل بود که 
کیفیت دوختم باال بود و طرف مقابل به این کار راغب می شد. بعد 
از مدتی برادر کوچک ترم هم وارد این صنعت شد و این رویه ادامه 

چرم مارال یعنی چرم 
زیبا که به شما زیبایی 
بیشتر می بخشد. پای 
صحبت های سیدجالل 
حسینی، کارآفرین جوان، 
خوش ذوق و 38ساله ای 
نشسته ایم که موسس چرم 
مارال است و برایمان  از 
کارش می گوید و این که 
چگونه شروع کرد و چگونه 
قد کشید. این که چرا چرم 
را انتخاب کرد و حاال که 
اسم  و نام ونشانی در این 
صنعت به هم زده، برای 
آینده کسب وکارش چه 
برنامه هایی دارد. در ادامه 
قصه چرم مارال را بخوانید. 
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داشت تا این که دو سال خدمت سربازی من به پایان 
رسید. ساعت های طوالنی کار می کردیم. یادم می آید 
در 18سالگی سه، چهار شاگرد بزرگ تر از خودم 
داشتم که کمی مدیریت کردن بر آن ها سخت بود. اما 
با همه این اوصاف هیچ وقت از کار زیاد واهمه نداشتم 
و اگر دیگران، حتی شاگردانم، روزانه 10ساعت کار 
می کردند، من ساعات طوالنی تر نسبت به آن ها کار 
می کردم. صبح اول وقت زودتر از همه سر کار حاضر 

می شدم و تا آخر شب سر کار بودم.  
 شما دوباره به کارگاهی که در آن شاگردی 
می کردید و با چرم آشنا شده بودید، برگشتید. 
البته این بار به عنوان صاحب کارگاه و  شعبه دوم 
خود را احداث کردید. روایت آن به چه شکل 

بود؟
من از سربازی برگشته بودم و سخت کار می کردم. 
برادرم همراهم بود و این باعث دل گرمی ام بود. سه 
سال با کار زیاد ادامه دادیم تا این که متوجه شدیم 
کارگاهی را که من در آن با این صنعت آشنا شده 
بودم، به دالیلی برای فروش گذاشته اند. نقدینگی 
چندانی نداشتم، برای همین به صورت اقساط کارگاه 
را خریدم. مغازه مرغوبی نبود -مغازه ای کوچک در 
یک پاساژ- اما حسنش این بود که سابقه چندساله 
داشت و شناخته شده بود. در آن برهه نیز صاحب 
کارگاه به پشتوانه صداقتمان کارگاه را به طور اقساط 
به ما واگذار کرد. شعبه دوم که راه  افتاد، انگیزه ام 
چند برابر شد و بیشتر از گذشته کار می کردم. در 
آن دوران نگهبان پاساژ ساعت 10:30، 11 شب در 
پاساژ را می بست و می خوابید، و از آن جایی که من تا 
نیمه شب کار می کردم، مجبور می شدم او را بیدار کنم 
تا در را برایم باز کند. بعضی شب ها خوابش سنگین 
بود و بیدار نمی شد و من مجبور می شدم  از باالی در 
آکاردئونی که یک فضای 50،40 سانتی بود، به سختی 
بیایم بیرون.  پنج سال مثل برق و باد گذشت و در 
گوهردشت شعبه سوم شکل گرفت. وقتی از کار زیاد 
حرف می زنم، به واقع یعنی تالش شبانه روزی آن هم 
با جدیت. برایتان خاطره ای را می گویم تا متوجه 
اولین  در  که  دورانی  در  شوید.  من  سخت کوشی 
کارگاهم کار می کردم، برای خرید چرم باید می رفتم 
همدان. به عادت هر روز صبح اول وقت کار در کارگاه 

را شروع کردم. تا دیروقت کار کردم و بعد تصمیم 
گرفتم برای صرفه جویی در وقت شب به همدان بروم. 
بلیت نداشتم و مجبور شدم جلوی اتوبوس بنشینم. از 
فرط خستگی خوابم برده بود و در همین حین سرم 
به شیشه اتوبوس خورده بود. اما خستگی زیاد باعث 
شده بود متوجه درد آن نشوم. وقتی بیدار شدم، سرم 

متورم شده بود. درواقع شبانه روز کار می کردم. 
 شما با وجود پشتکار زیادی که داشتید، یک 
دوران  آن  از  کردید.  تجربه  را  طوالنی  وقفه 

برایمان بگویید. 
گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که هر چند با سرعت 
باالیی در حرکت هستید، ناچار به یک ترمز شدید 
می شوید. من هم از این مسئله مستثنا نبودم و 
متاسفانه با اتفاقی که یکی از کارگرها رقم زد، من 
برای چهار سال در زمینه تولید ترمزم را کشیدم و 
ساکن شدم. دل زدگی بدی نسبت به تولید در من 
ایجاد شده بود و برای همین اجناس فروشگاه ها را از 
بیرون تهیه می کردم. در این چهار سال برای خرید 
اجناس بازدیدهای زیادی از کارخانجات ایتالیا، چین 
و ترکیه داشتم و همین عامل باعث تجربه خوبی شد. 
چهار سال تجربه کسب کردم و به پشتوانه تجربیاتم 
دوباره وارد عرصه تولید شدم. در آن بازه زمانی چرم 
مارال پنج، شش فروشگاه داشت. در آن دوران تصمیم 
گرفتم به نسبت باال رفتن حجم تولید، فروشگاه اضافه 
کنم. یعنی اگر 10درصد تولید افزایش می یافت، یک 
فروشگاه اضافه، یا یک نمایندگی واگذار می کردم. 
خوشبختانه کاالی ما بازار خود را یافته بود و این 
این که سعی می کردیم کاالی  نداشت جز  دلیلی 
باکیفیت و متفاوت از محصوالت مشابه داخلی به 

دست مصرف کننده بدهیم.  
 دلیل ماندگاری سیدجالل حسینی در صنعت 

چرم؟
عشق به کار من را ماندگار کرد. من کارم را دوست 
داشتم و از آن جایی که پیشرفتم را به صورت ثانیه ای 
می دیدم، برایم لذت بخش بود. هم زمان با من حدود 
10شاگرد دیگر هم در کارگاه شاگردی می کردند. از 
این تعداد تنها هفت نفر هم زمان با من مغازه ای برای 
خود دست وپا کردند. اما در حال حاضر هیچ کدام 
در صنعت چرم نیستند و به شغل های دیگری رو 
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آورده اند. از آن تعداد شاگرد تنها من صنعت چرم را 
ادامه داده ام و در این حرفه ماندگار شده ام. 

 آیا تا به امروز آقای حسینی ورشکستگی را 
چشیده است؟

کار زیاد در ساعات طوالنی به نوعی با من عجین شده 
است. من با یک بسته چرم شروع کردم و امروز در 
میان برندهای چرم جایگاه مناسبی دارم. یک بسته 
چرم من در دوره ای شد دو کاپشن که سه برابر در 
فروشش سود کردم. این سود سه برابری باعث شد 
برای کار بیشتر ترغیب شوم. کاپشن های دست دویی 
که برای تعمیر برایم می آوردند، می شدند نمونه کار و 
از مشتریان می پرسیدم اگر الگوی کار را می پسندند، 
و  دادم  ادامه  این گونه  را  کار  من  بدوزم.  برایشان 
خوشبختانه هیچ گاه ورشکستگی را تجربه نکردم. 
ورشکستگی یعنی از بین رفتن تمام سرمایه. اما در 
طول این مسیر طوالنی فرازونشیب داشته و طعم ضرر 
را هم چشیده ام. اما هم چنان ادامه داده ام تا به این جا 

رسیده ام. 
 آیا طی این سال ها ناامیدی به سراغ آقای 
حسینی آمده است؟ و اگر چنین است، چطور 

آن را از خود رانده اید؟
در سال های ابتدایی کار ناامیدی را نمی شناختم و 
با من غریبه بود، اما حاال که مجموعه بزرگ شده، 
دغدغه به سراغم آمده! متاسفانه برخی سازمان های 
دولتی سیاست اشتباهی را دنبال می کنند؛ سیاستی 
که جز ناامیدی نمی تواند حاصلی داشته باشد. وقتی 
افراد و سازمان ها بزرگ می شوند، به جای توجه بیشتر 
به آن ها به عنوان نخبه یا کارآفرین، مسائل و مشکالتی 
را پیش  رویش قرار می دهند که باعث دل سردی 
تکرار می کند  برایت  مدام  که  است؛ دل سردی ای 
که سرمایه کالن را از تولید خارج کن! زمانی که 
مجموعه ای کوچک است، دیده نمی شود، اما همین 
که جان می گیرد، به چشم می آید و همه ارگان ها از 
آن انتظار دارند. واقعیت این است که به همان اندازه 
که ارزش آفرینی می کنی، به همان نسبت هم دشمن 
پیدا می کنی و اذیت می شوی. این اذیت شدن ها 
را سلب می کنند.  انگیزه  واقعا  و مشکل آفرینی ها 
تولیدکننده می بیند پول و سرمایه و اشتغال زایی 
دارد، اما مدام تحت  فشار است. زمانی که مجموعه 

بزرگ می شود، پول اولویت خود را از دست می دهد و 
موارد دیگری اهمیت دارند که متاسفانه نادیده گرفته 

می شوند. 
 آیا طی این سال ها کسی به لحاظ مالی از شما 
پشتیبانی کرده است، یا از وام و تسهیالت کالن 

بهره برده اید؟
بیشتر افراد از من می پرسند سرمایه اولیه را پدرتان 
در اختیارتان قرار داد! نه. واقعیت این است که من 
و برادرم با تالش و درآمد خودمان کار را ادامه دادیم. 
البته در همه این سال ها از وام نیز استفاده کرده ایم، 
اما در حد اعداد و ارقام کوچک. چون وام های کالن 
نیاز به سند و اعتبار داشتند که ما فاقد هر دو بودیم. 
اما وام های کوچکی گرفته ایم که در همان دوران 
واقعا توانسته گره کارمان را باز کند. مسئله ای که 
من همیشه و در هر بحثی به آن اشاره می کنم، این 
است که سرمایه ما اعتبارمان بوده. افرادی که با ما 
کار می کردند، آن قدر به ما اعتماد داشتند که اگر 
می گفتیم 10هزار پا چرم می خواهیم، بدون گرفتن 
پول و چک کاال را در اختیارمان قرار می دادند. البته در 
زمان توافق شده حتما به پول خود می رسیدند. درواقع 

اعتماد اصل سرمایه ما بود، نه وام و مسائل دیگر. 
 چند درصد از سهم بازار چرم در دست شما 

است؟
ما جزو چهار برند اول ایران هستیم و دومین رتبه 
فروشگاه های زنجیره ای را در کشور داریم، البته از نظر 
تعداد. این که بخواهیم بگوییم با این تفاسیر چنددرصد 
سهم بازار متعلق به ماست، تا به امروز ارزیابی کالنی 
صورت نگرفته است. اما ما جزو برندهایی هستیم که 
بیشترین سطح صادرات را به کشورهای مختلف 
داشته است. البته شاید واحدهایی هم باشند که 
به عنوان مثال در زمینه تولید دمپایی پالستیکی 
فعالیت می کنند و در زمینه صادرات به لحاظ عددی 
رقم باالیی را به خود اختصاص بدهند، اما صادراتشان 
به عراق است. اما چرم مارال هم بازارهای اروپایی را 
دارد، هم سایر کشورها را. درواقع ما تنوع صادرات 
داریم. چهار سالی می شود که ما وارد عرصه صادرات 
شده ایم. این نتیجه حاصل فعالیت چهارساله ماست. 
البته ما برای صادرات مشتریان ثابتی داریم، اما از سال 
گذشته خیلی جدی تر این حوزه را دنبال می کنیم و 



52          سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج

جامعه هدفی را برای خود ترسیم کرده ایم. تا امروز در 
نمایشگاه های روسیه، اوکراین شرکت کرده ایم و دوم 
آذر ماه نیز در نمایشگاه رم خواهیم بود. شرکت در این 
نمایشگاه ها باعث گسترش بازار خارجی مان می شود. 

 شما از همان ابتدای کار به فکر داشتن شعبه 
پیش  کجا  تا  امروز  عرصه  این  در  بوده اید. 

رفته اید؟
ما در اکثر شهرها شعبه داریم و اولین آن را در همدان 
احداث کرده ایم. شهرهای معدودی هستند که در 
آن ها شعبه نداریم، که آن هم در راستای سیاست های 
خاص مجموعه بوده است. در آبان ماه نیز هم زمان 
پنج فروشگاه جدید را در شهرهای مختلف احداث 
می کنیم؛ گرگان، کرمانشاه، ایالم و... کاری که تا امروز 
هیچ یک از برندها تجربه آن را نداشتند. من متولد 
همدان و ساکن البرز هستم و به دلیل آشنایی با شهر 

همدان استارت شعبات را از این شهر زدم. 
که  رسیدید  نتیجه  این  به  زمانی  چه  از   
شیوه سنتی کارگشا نیست و باید به سمت 

سیستماتیک شدن رفت؟
چهار سالی می شود که ما وارد فضای جدید کاری مان 
شده ایم. بنایی ساخته ایم به وسعت دوهزار و هفتصد 
متر در هفت طبقه. در این مجتمع سعی کرده ایم 
متفاوت از سایر تولیدکنندگان داخلی کار کنیم. ما با 
تمام ایده هایی که از اروپا آورده بودیم و با توجه به 
امکانات موجود کار را شروع کردیم و تمام واحدهای 
بتوانیم  تا  تخصصی و به روز را پیاده سازی کردیم 
سرویس مناسبی را هم در واحد تولید و هم واحد 

فروش به مشتریان ارائه دهیم. 
 حاصل فعالیت های مداوم و سخت کوشی های 
شما امروز برای چند نفر توانسته اشتغال زایی 

کند؟
در حال حاضر 500 نفر به طور مستقیم در شعبه 
مرکزی مشغول به کار هستند و اگر اشتباه نکنم، 
چهار برابر این تعداد نیز به طور غیرمستقیم درگیر 

کارند. درواقع چیزی حدود 2500نفر. 
 اگر به گذشته برگردید، چه اشتباهی را تکرار 

نمی کنید؟ 
اشتباهی که نباید دیگر تکرار شود، اعتماد به برخی 
افراد است. و اگر من برگشتی به گذشته داشته باشم، 

در این اعتمادها بیشتر دقت می کنم. یکی از مسائلی 
بود که  این  زیادی روی آن داشتیم،  ما دقت  که 
سرمایه مان را دست کسی نمی سپردیم. اگر کاالیی را 
می فروختیم، اول پول را دریافت می کردیم، بعد کاال را 
تحویل می دادیم. البته این برای دورانی بود که به این 
وسعت کار نمی کردیم. چون در حال حاضر باید کاال را 
تحویل بدهی و یک  سالی منتظر برگشت پولت بمانی. 
روزهای  این  داغ  بحث  اینترنتی  فروش   
دنیای بازار است.آیا شما نیز از این فرصت بهره 

برده اید؟
ما به روز کار می کنیم و همانند یک برند باید همه 
درآمد  اینترنتی  فروش  در  کنیم.  رعایت  را  موارد 
چندانی وجود ندارد و بیشتر خدماتی است که به 
مشتریان ارائه می کند. اما متاسفانه به دلیل تخلفاتی 
که در این زمینه وجود داشته، فرهنگ سازی این نوع 
خرید وجود ندارد. البته یکی از مشکالت ما در عرصه 
صادرات نیز همین است که اذعان می کنند ایرانیان 
روی حرفشان نیستند و تخلف می کنند! این شک و 
دودلی در فروشگاه های اینترنتی نیز وجود دارد و باعث 

سلب اعتماد خریدار شده است.  
 تخصص و تحصیل این روزها در تمام عرصه ها 
و فعالیت ها از اهمیت باالیی برخوردار است.آیا 

شما به این مهم پرداخته اید؟
بله. از آن جایی که من مدرک دیپلم نداشتم، شروع 
به ادامه تحصیل کردم و توانستم مدرک بگیرم. بعد 
از آن به ان.بی.ای عالقه مند شدم. در کالس ها و 
دوره های زیادی شرکت کرده ام تا بتوانم ارتقا بیابم. 
در حال حاضر 90درصد پرسنل در مقاطع باال حتی 
دکترا تحصیل کرده اند و حتی در بخش خط تولید 
نیز ما پرسنل تحصیل کرده داریم. کارکنانی داشتیم 
که با مدرک کارشناسی وارد مجموعه شده اند و حاال 
در مقاطع باال تحصیل می کنند. در ابتدای کار در 
عرصه چرم تمام توانم را روی کار متمرکز کرده بودم. 
اما زمانی که به یک گستردگی چشم گیر رسیدیم، 
زمانی را صرف یادگیری و به روز کردن علم کردم. 
درواقع هفت، هشت سال سخت کار کردم و در حال 
حاضر 12سالی می شود که زمانی را برای تحصیل و 

تحقیق گذاشته ام. 
 اگر به  جای رقبا بودید، چه روندی را پیش 
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می گرفتید تا شرایط تغییر یابد؟ 
دیدگاه من این است که ما رقیب نداریم. البته این 
به این معنا نیست که ما یکتا هستیم، بلکه ما همه 
را دوست و همکار خود می دانیم. ما سیاست متفاوتی 
از دوستان را دنبال می کنیم. هرکدام از دوستان این 
صنعت سیاست خود را دنبال می کند. اما اگر جای 
رقبا بودم، به این توجه می کردم که ما در بازار برندهای 
خارجی را داریم که به راحتی در ایران جوالن می دهند 
و کاال را به قیمت نازل عرضه می کنند. متاسفانه ما در 
میان صنعت چرم اتحاد نداریم. تاسف این است که ما 
هدف مشترکی نداریم و این باعث شده از نظر کیفی و 
برندی ارتقا پیدا نکنیم. من اگر جای رقبا بودم، ارتباطم 
را با سایر برندها نزدیک می کردم تا به هدف مشترک 
برسیم. ما باید به جایی برسیم که برند جهانی داشته 
باشیم. واقعیت این است که در سطح  بین الملل ایران 
را به عنوان برند چرم نمی شناسند. اگر ما به اتحاد 
برسیم، بی شک در سطح بین الملل حرفی برای گفتن 
خواهیم داشت، همانند ایتالیا و ترکیه که در بحث 

چرم حرفی برای گفتن دارند.  
چه  اجتماعی  مسئولیت های  عرصه  در   

راه کارهایی را در پیش گرفته اید؟  
یکی از دغدغه های ذهنی مخاطب در صنعت چرم 
این است که چرم اصل می خرد یا خیر. تمام تالش 
ما در این حوزه این است که با در پیش گرفتن یک 
استراتژی مناسب، ذهن مخاطب را آسوده کنیم تا 
اگر وارد فروشگاه های ما شدند، اطمینان داشته باشد 
چرم طبیعی می خرد. در این عرصه نیز آموزش هایی 
را در شبکه های مختلف برای مردم ارائه می دهیم تا 
بدانند چرم طبیعی چه مشخصاتی دارد و خودمان 
نیز استانداردها را رعایت می کنیم. در بحث استفاده از 
چرم حالل نیز فعالیت هایی داشته ایم و مجوزهایی را 
نیز به دست آورده ایم تا بتوانیم در بحث اجتماعی هم 

خدمتی کرده باشیم.  
 چه عاملی باعث شد شما روبه جلو حرکت 

کنید؟
هیچ وقت به پول فکر نکردم. فکر می کنم دلیل این که 
ما موفق شدیم، این بود که چند برادر بودیم و پشت 
هم کار کردیم و در تمام این دوران نگاه پولی نداشتیم 
و تنها خواسته ما موفقیت بود. چون معتقد بودیم 

اگر خوب و پرتالش کار کنیم، بی شک به موفقیت 
می رسیم و موفقیت با خود دارایی به همراه دارد. به 
اعتقاد من اتحاد برادری و پرتالش کار کردن بیشترین 

تاثیر را در کار ما داشت.  
 لطفا راز ماندگاری تان در ذهن مخاطب را 

فاش کنید.
محصول باکیفیت و خدمات متفاوت دالیل اصلی 
ماندگاری است. ما سعی کردیم متفاوت باشیم و 
الگوهایمان داخلی  نباشد. همه این ها ذره ذره تاثیر 
داشته اند تا مخاطب طالب چرم مارال باشد. ما در 
حال کلنگ زنی کارخانه ای هستیم که بزرگ ترین 
کارخانه تولید محصوالت چرم کشور است. کارخانه ای 
با 10هزار متر سالن تولید که برای بیش از هزار نفر 
البته  داشت.  خواهد  اشتغال زایی  مستقیم  به طور 
به طور غیرمستقیم نیز پنج هزار نفر درگیر کار خواهند 
شد. تمام محصوالت چرمی از کفش و کمربند و 
کیف محصوالت این کارخانه خواهند بود. ما این 
مجموعه را به نام امپراتوری چرم ایران می شناسیم. 
این به این معنا نیست که ما تهدیدی هستیم برای 
تولیدکنندگان داخلی، بلکه این مجموعه تامین کننده 
50 درصد بخش صادرات خواهد بود. ما برای ساخت 
این بنا از مشاوران ایتالیایی بهره برده ایم. در آینده مردم 

برندی خواهند دید جهانی.  
 آقـای حسـینی چـه نگاهی بـه صنعت 

دارند؟  چـرم 
عده ای بر این عقیده هستند که محصوالت چرم 
الکچری هستند. درحالی که این طور نیست و من 
به شخصه چنین نگاهی ندارم. به عنوان مثال کفش 
قیمت  با  بتوانیم  اگر  و  نیست  محصول الکچری 
تمام شده مناسب آن را عرضه کنیم، ۷0 درصد مردم 
از آن استفاده خواهند کرد. محصول پرمصرفی که 
می تواند بازار خوبی هم باشد. صنعت چرم، صنعت 
خوبی است، اما ورود و ماندن در آن سخت است. 
رقبای کوچک، رقبای خارجی و داخلی همه این ها 
کار را در این صنعت سخت کرده اند. اگر کسی در حال 
حاضر بپرسد که می توان به امروز چرم مارال دست 
یافت، پاسخ من منفی است. شاید بتوان پرتالش کار 
کرد، اما رسیدن به این مرحله کاری بسیار سخت 

 .است
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د ره شکست بداند و بپذ�ی ید در�ب ی�خ �ب حقای�ت که هر اکرآفر

از زمین خوردن نترسید
 الـهه فخـریان 

جولیا الیوت براون و خواهرش، کیتی، در مارس 
سال 2010 استارت آپی به نام آپر استریت را در 
نوآور  کردند که یک کسب وکار  انگلستان النچ 
با  سفارشی  کفش های  دوخت  و  طراحی  برای 
بعد،  سال  سه  بود.  مشتری  نظر  مورد  طراحی 
جولیا با همین طرح به ظاهر ساده میلیونر شده 
و نظر بسیاری از طراحان مد، سلبریتی ها و... را 
جلب کرده بود. آپر استریت خیلی سریع تبدیل 
به یک فروشگاه مورد عالقه خانم هایی شد که 
می خواستند با طراحی کفش ویژه و ایده آلشان، 
شخصیت واقعی خود را در لباس پوشیدن نشان 
دهند، اما خیلی زود اوضاع به هم ریخت و این 
یادداشتی  در  جولیا  که  است  تجربه ای  همان 
برای »تلگراف« آن را بدون هر گونه پرده پوشی 

با مخاطبان در میان گذاشته است. 
است  انتخاب  یک  تجارتی،  هر  در  شکست 

تالش  به سختی  اگر  که  است  این  واقعیت  و 
بود. صدها و  اجتناب خواهد  قابل  کنید، کامال 
به  و مجالت  روزنامه ها  در  شاید هزاران ستون 
پیدا  اختصاص  موفق  کارآفرینان  داستان  های 
کرده است، اما خیلی کم پیش می آید که یکی 
از کارآفرین های شکست خورده در مورد دالیل 
شکست کسب وکارش حرف بزند و بگوید که چه 
احساسی داشته و چطور توانسته با این شکست 
کنار بیاید. ممکن است حرف زدن در این مورد 
نتواند به کسی انرژی بدهد یا برایش الهام بخش 
درباره  که  کسی  هر  است  الزم  واقعا  اما  باشد، 
کارآفرین شدن فکر می کند یا قدم در این راه 
گذاشته است، برای شکست خوردن هم به اندازه 

موفقیت برنامه ریزی کند. 
در انگلستان 20 درصد از کسب وکارها در سال 
درصد   50 و  می خورند  شکست  راه اندازی  اول 
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کشتی تایتانیک احساس می کردم که کشتی اش 
و  کرده  برخورد  یخی  بزرگ  صخره  یک  به 
به سرعت در حال غرق شدن بود. نمی توانستیم 
امنیت سرمایه گذاری های بعدی را تامین کنیم 
نداشتیم.  کار  کل  فروش  برای  هم  مشتری  و 
از  یکی  به  را  اساسی مان  دارایی های  باالخره 

رقبایمان فروختیم و رویایمان به پایان رسید. 
که  را  کسب وکاری  که  تصمیم  این  گرفتن 
و  وقت  و  احساس  و  کرده  راه اندازی  خودتان 
واقعا  تصمیم  ببندید،  کردید،  صرف  را  پولتان 
با  می توانید  به سختی  شما  و  است  مشکلی 
بود؛  ما  بچه  مثل  استریت  آپر  بیایید.  کنار  آن 
آن  سر  بر  را  چیزمان  همه  ما  بود.  آینده مان 
و  ذهنی  و  نظر جسمی  از  چه  بودیم؛  گذاشته 
چه از نظر مالی. وقتی می بینید، هنوز پتانسیل 
زیادی وجود دارد، تماشای سقوط تجارتی که راه 

انداخته اید، واقعا مشکل است. 
اما گاهی وقت ها شکست نتیجه انجام یک کار 
تکان  را  بازار  این که  برای  است  متفاوت  واقعا 
احساس  هیچ  نباید  که  این جاست  و  بدهید، 
خجالتی نسبت به این قضیه داشته باشید. این 
حال  در  استارت آپ های  همه  که  است  پیامی 
کنند.  درک  و  بشنوند  را  آن  باید  شکل گیری 
درنهایت، تعریف یک کارآفرین یعنی کسی که 
تجارت یا تجارت هایی را راه می اندازد و به امید 
رسیدن به سود، از نظر مالی ریسک می کند. از 
که  کسب وکاری  کردن  تعطیل  جهات،  خیلی 
دارید، مثل درآوردن یک کت سنگین و چشیدن 
شکست  از  نباید  بنابراین  است.  آزادی  حس 
خوردن بترسیم، بلکه باید کسانی را که چنین 
ریسکی می کنند، تشویق کنیم. گذشته از همه 
که  کارآفرین هایی  موفق ترین  از  خیلی  این ها، 
می شناسیم، ازجمله هنری فورد، دونالد ترامپ و 
ریچارد برانسون هم تعدادی شکست در کارنامه 
زیادی  درس های  تجربه  این  از  ما  دارند.  خود 
آن  بابت  و  کردیم  را  تالشمان  نهایت  گرفتیم. 
اتفاقی  هر  و  می کنیم  افتخار  خودمان  به  واقعا 
هم که بیفتد، شما نیز همین احساس را خواهید 

.داشت

به شکست  اول، محکوم  آن ها طی سه سال  از 
کامال  نتیجه ای  نشدن  موفق  بنابراین  هستند، 
محتمل برای هر تجارتی است. موفق شدن به کار 
زیاد و تالش فراوان و اندکی شانس نیاز دارد و 
بعضی اوقات این شانستان است که ته می کشد! 
بنابراین می خواهم داستان شکست خوردنم را با 
شما در میان بگذارم، بگویم آن موقع چه احساسی 
داشتم و چطور توانستم با این واقعیت کنار بیایم 
که به زودی باید کرکره کسب وکاری را که خودم 

راه انداخته بودم، پایین بکشم. 
 Upper« من و خواهرم، کیتی، هفت سال پیش
صنعت  در  پیش گام  یک  به عنوان  را   »Street
کفش و پاپوش راه اندازی کردیم که این امکان 
را به خانم ها در سراسر جهان می داد تا بتوانند 
کفش خود را به صورت آن الین طراحی و دیزاین 
کنند. مشتری های ما می توانستند از میان صدها 
استایل و مواد اولیه ای که موجود بود، بیش از پنج 
کفش  و  باشند  داشته  متفاوت  انتخاب  میلیون 
مورد نظرشان را در هر سایزی سفارش دهند تا به 
صورت دست ساز برایشان تهیه و طی چند هفته 

دم در محل زندگی شان تحویل داده شود. 
مشتریان  رویایی  کفش  ما  بعد  سال های  طی 
توانستیم  و  دوختیم  برایشان  را  زیادی 
مشتری های پروپاقرص و وفاداری برای خودمان 
دست وپا کنیم. ما می خواستیم سودمان را بیشتر 
کنیم و این یعنی مدام دنبال سرمایه بودیم تا به 

اصطالح سوخت الزم را به تجارتمان برسانیم. 
 طی چند سال اول، من و کیتی آپر استریت را 
ساختیم و پس از آن از منابعی مطمئن مانند 
و کمپین های عمومی  بنیاد های سرمایه گذاری 
و... سرمایه جذب کردیم. هم زمان که تجارتمان 
استفاده،  مورد  تکنولوژی های  در  رشد می کرد، 
تیم و مارکتینگمان تجدیدنظر کردیم و آن را از 
نو ساختیم تا بتوانیم مشتری های جدیدی جذب 
درحالی که   ،2015 سال  پایان  در  ولی  کنیم. 
صعود  یک  داشتند  انتظار  ما  از  سرمایه گذارها 
تجارتمان  باشیم، متوجه شدیم  حسابی داشته 
نمی کند.  رشد  است،  الزم  که  سرعتی  آن  با 
کاپیتان  جای  را  خودم  بود.  شده  تمام  پولمان 
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ــد.  کنن
معرفــت  و  علــم  معنــای  -بــه  معمــاری 
ــان  ــن می طراحــی و ســامان دهی فضــا- در ای
ــاران  ــاید معم ــدارد.  ش ــری ن ــه تقصی فی نفس
مقصــر باشــند کــه یــا نتوانســته  یــا نخواســته  
و  مرتکــب خطــا شــده اند  بــه عمــد  یــا 
ــن  ــع قوانی ــص در وض ــراد متخص ــوان اف به عن
ــش  ــول نق ــای معم ــه عرف ه ــکل دادن ب و ش

داشــته اند. 
مثــال  به عنــوان 
ــن  ــی از مهم تری یک
کــه  اشــکال هایی 
ــاری،  ــه معم ــم ب ه
هــم بــه شهرســازی 
ــه طراحــی  ــم ب و ه
ایــران  شــهری در 
زده  آســیب 
قاعــده  اســت، 
 ۶0 مــن درآوردی 
شــمالی- درصــد 
ــه  ــت ک ــی اس جنوب
نمی دانــد  کســی 
بــر  و  کجــا  از 
چــه اساســی وارد 
عــرف شهرســازی 
شــده  ایــران  در 

ــرده  ــم ک ــه حک ــده ای ک ــان قاع ــت. هم اس
ســاختمان های شــمالی بــا حیــاط شــروع 
ــام.  ــاط پشــتی تم ــا حی ــا ب شــوند و جنوبی ه
کســانی  از  یکــی  مشــهودی،  ســهراب 
اســت کــه خــود نقشــی فعــال در حــوزه 
قانون گــذاری شــهری داشــته، ازجملــه در 
کــه  بلندمرتبه ســازی  جنجالــی  ضوابــط 
ــت  ــای بدریخ ــکل گیری برج ه ــه ش ــر ب منج
هرمــی در غــرب و شــمال تهــران شــد. او 
البتــه در مقــام دفــاع حرف هایــی گفتنــی 
مجــالت  بعضــی  در  پیش تــر  کــه  دارد 
ــال  ــوان مث ــده اند. به عن ــاپ ش ــی چ تخصص
ــه  ــارم نشــریه تعطیل شــده »نمای شــماره چه

بــرای  می توانــد  ایــران  معمــاری  چــرا 
منبعــی  و  الگــو  یــک  به عنــوان  غربی هــا 

شــود؟ معرفــی  الهام بخــش 
ــر خــالف  ــن ســوال ب ــردن جــواب ای ــدا ک پی
ــت.  ــاده نیس ــوان س ــچ عن ــه هی ــرش ب ظاه
ــا  ــوال مطلق ــن س ــه ای ــی ب ــواب کس ــر ج اگ
ــار  ــه فهرســتی از آث ــوان ب منفــی اســت، می ت
موفــق دوره معاصــر -حتــی همیــن 10 ســال 
ــی  ــاس جهان ــر- اشــاره کــرد کــه در مقی اخی

دارنــد.  ویژگی هایــی کم نظیــر 
باشــد،  اگــر جــواب مطلقــا مثبــت هــم 
مثابــه  بــه  را  موجــود  می تــوان وضعیــت 
یــک شکســت مطلــق در تجربــه  معمــاری بــه 

آورد. حســاب 
نگارنــده در ایــن چنــد سلســله یادداشــت 
ــاده  ــزاره س ــد گ ــف چن ــا تعری ــعی دارد ب س
پیرامــون ایــن ســوال، زمینــه را بــرای تحقیــق 
بیشــتر در این بــاره فراهــم کنــد، شــاید بتــوان 
ــاری  ــت معم ــی وضعی ــالل آسیب شناس در خ
ــه نقــاط قــوت آن زد  معاصــر، گریــزی هــم ب
و راهــی بــه ســوی شــناخت بهتــر و کامل تــر 
ــم آن  ــاز کــرد کــه عــادت کرده ای ــده ای ب پدی

ــم.  ــوب بدانی ــایند و نامطل را ناخوش

گــزاره اول: معــامری ایــران متفــاوت 
ــا معــامری  ــه م ــزی اســت ک ــن چی از ای

ســیمش. می شنا
ــا  ــر صرف ــه اگ ــران را البت ــاری معاصــر ای معم
شــهرها  در  کــه  کنیــم  تعریــف  صورتــی 
جلــوه  ایــران  ساختمان ســازی  صنعــت  و 
به شــدت  پدیــده ای  را  آن  بایــد  می کنــد، 
نامطلــوب بدانیــم و تجربــه ای شکســت خورده 
ارزیابــی کنیــم. امــا نــه معمــاری کــه درواقــع 
ــری  ــز دیگ ــود چی ــع موج ــی وض ــل اصل عام

ــت.  اس
ــوی  ــازی و از س ــن شهرس ــو قوانی ــک س از ی
ایــران،  در  ساختمان ســازی  عــرف  دیگــر 
دســت بــه دســت هــم داده تــا ســیمای 
ــدا  ــایند پی ــی ناخوش ــران، صورت ــهرهای ای ش
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برج ســازی. پرونــده  تهــران«؛ 
ــه قاعــده ۶0  او در خــالل مصاحبــه، جایــی ب
ــه و  ــچ نمون ــه هی ــد ک ــاره می کن ــد اش درص
نظیــری در هیــچ کجــای جهــان نــدارد و 
ــرف  ــه ع ــل ب ــتباه تبدی ــک اش ــاس ی ــر اس ب
ــه  ــزی ک ــت؛ چی ــده اس ــده ش ــون و قاع و قان
یکــی از دالیــل زشــتی شــهرهای معاصــر 

ــت. ــران اس ای
مشهودی می گوید:

)کــه  شــمالی-جنوبی  درصــد   ۶0 »طــرح 
جنوبی هــا  و  بــر  شــمالی  ســاختمان های 
حیاطشــان مشــرف بــه خیابان باشــد( بــه نظر 
مــن شــهر را بــه هــم ریخــت. در خیابان هــای 
تهــران همیشــه یــک طــرف ســاختمان اســت، 
یــک طــرف حیــاط. شــما در ایــن خیابان هــا 
طــرف  آن  از  نمی کنیــد.  ســبکی  حــس 
دیوارهــا هــم بــه می چســبند، درحالی کــه 
ــای پشــتی  ــد حیاط ه ــا می بینی ــما در اروپ ش
بــه هــم چســبیده اند. هــر کــدام دو تــا 
درخــت هــم داشــته باشــند، شــما از پنجــره 
ــای  ــچ کج ــن هی ــد. م ــت می بینی ــی درخ کل
دنیــا ایــن موضــوع را ندیــده ام. 10، 15 ســال 
پیــش ســمیناری در اتریــش بــود دربــاره 
شهرســازی ایــران. مــن بابــت همیــن موضــوع 
نقــد بســیار تنــد و تیــزی علیــه گروئــن مطرح 
ــه  ــن ب کــردم. بعــد از ســخنرانی، شــهردار وی
مــن گفــت شــما می دانســتید گروئــن اصالتــا 
اهــل ویــن بــوده؟ ایــن چــه حرف هایــی 
بــود کــه زدی؟ آن هــا دو هفتــه بعــد بــه 
ــی  ــن برنامه های ــالگی گروئ ــبت 100 س مناس
ــا را  ــن حرف ه ــر ای ــت اگ ــتند. گف ــژه داش وی
نــزده بــودی، شــما را هــم دعــوت می کردیــم 
ــت  ــاال ویزای ــا ح ــی، ام ــته باش ــریف داش تش
را هــم لغــو می کنیــم )خنــده(. جــدای از 
ــت شــورای  ــر وق ــن از دبی ــا م شــوخی، بعده
عالــی شهرســازی شــنیدم کــه خــود گروئــن 
۶0 درصــد را گفتــه بــود، ولــی نگفتــه بــود در 
شــمال بــر خیابــان باشــد، در جنــوب حیــاط 
بــر باشــد. بعــدا شــهرداری از شــورا استفســار 

کــرد و شــورا گفــت شــمالی-جنوبی کنیــد.«
ــه همیــن ســادگی! یــک قاعــده ســاده کــه  ب
ــه  ــیری در ده ــتباه تفس ــک اش ــاس ی ــر اس ب
1350 بــه وجــود آمــده، باعــث شــده تــا 
طــی نیــم قــرن هــم معمــاران بــرای تعریــف 
فضــای مشــترک مشــکل داشــته باشــند، هــم 
طراحــان شــهری بــرای تعریــف فضاهــای 
عمومــی در حاشــیه کوچه هــا و خیابان هــا 
دچــار مســئله شــوند و هــم شهرســازان 
دست وبالشــان بــرای زمینه ســازی مناســب 
بــرای ظهــور و بــروز معمــاری و طراحــی 

ــد.  ــته باش ــهری بس ش
ساختمان ســازی  عــرف  دیگــر،  ســوی  از 
ــف اقتصــادی  ــر عوامــل مختل کــه تحــت تاثی
ــن وضــع  ــی اســت، در شــکل گرفت و اجتماع
ــه  ــران، بلک ــط ای ــه فق ــش دارد. ن ــود نق موج
در تمــام دنیــا، اغلــب عــرف ساختمان ســازی 
ارزش هــای  بــا  مقابــل  موضعــی  در 
قــرار  معمــاری  هنــری  و  زیبایی شناســی 
ــروزی  ــهرهای ام ــیاری از ش ــرد. در بس می گی
در اروپــا و آمریــکا، ساختمان ســازی وضعیــت 
در  ســازندگان  اغلــب  و  دارد  رقت انگیــزی 
پروژه هایشــان  فایــده  و  هزینــه  محاســبه 
ــاری- ارزشــی  ــه ذات معم ــاری -ب ــرای معم ب
قائــل نیســتند، مگــر آن کــه بــه ارزشــی 

افــزوده در محاسباتشــان بــدل شــود. 
شــهرهایی کــه در دنیــا به عنــوان مرجــع 
ــب شــهرهایی اند کــه  شــناخته می شــوند، اغل
ــی  ــد؛ یک ــل کرده ان ــق عم ــه موف در دو زمین
ــل  ــف و تبدی ــری تعری ــن و دیگ ــع قوانی وض
ــوس  ــای ملم ــه عرف ه ــری ب ــای هن ارزش ه
ــا در  ــن حوزه ه ــا در هــر دو ای ــه م ــه. ک جامع

ــم.  ــل کرده ای ــد عم ــران ب ای
شــاید اگــر این طــور نبــود، امــروز کســی 
ــر  ــاری معاص ــت معم ــا قطعی ــت ب نمی توانس
شکســت  و  ببــرد  ســوال  زیــر  را  ایــران 
ــه شکســت  ــران را ب تجربه هــای شــهری در ای

.ــد ــیر کن ــاری تفس ــه معم تجرب
ادامه دارد...
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تا به حال به ارتباط بین علم و زندگی فکر کرده اید؟ 
منظورم تبدیل شدن علم به صنعت و ورود آن به 
زندگی روزمره نیست، بلکه استفاده از قوانین طبیعت 
در زندگی است. این موضوع سرمقاله آخرین شماره 
مجله »کاوه« به قلم آیدین حیدری است. انجمن 
علمی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه امیر کبیر 
سال هاست این مجله علمی را با کمک دانشجویان 
و راهنمایی اساتید منتشر می کند. به تازگی نیز طی 
انتخاباتی که با استقبال گسترده دانشجویان مواجه 
شد، مدیرمسئول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه 
این مجله برای سال تحصیلی جدید مشخص شدند. 
آیدین حیدری که تا پیش از این سردبیری مجله 
را بر عهده داشت، مدیرمسئول نشریه »کاوه« شد و 
سمت سردبیری را به نهال آبی سپرد. سایر اعضای 
تحریریه عبارت اند از: مهسا شاهسوند، مجید ماستری 
فراهانی، زینب طاشی، فرشته دولتی، زهرا قراخانی، 
پریناز عشقی، سوگند دانش، محمدرضا حاجی ها، 
مهدی آقاجانی، نگین حاجی سفری، سپیده بقایی 

و هلیا عقابی.
هنوز شماره جدید این مجله برای سال تحصیلی 
95 -9۶ منتشر نشده است، اما در آخرین شماره 
نشریه »کاوه« که نسخه پی دی اف آن روی سایت 
نشریات علمی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر قرار 
دارد، بعد از سخن سردبیر، مطلبی با عنوان تازه های 
مواد و متالورژی را خواهید خواند. پس از آن مطلب 
متالورژهای اولیه قرار دارد که نویسنده آن، گیسو 
دویران، در ابتدای گزارش خود آورده است: »از این 
قسمت تصمیم گرفتیم بخش تاریخچه را تحت  عنوان 
متالورژهای اولیه به نشریه اضافه کنیم. در این بخش 
مختصری به زندگی دانشمندان رشته مهندسی 

ردپای قوانین علم در زندگی
هل دانشجو�ی »اکوه« ره حمب در�ب

مواد و متالورژی و اختراعات و اکتشافات و تحوالت 
صورت گرفته در تاریخ این رشته می پردازیم.«

متالورژی  روز  مباحث  به  عالقه مند  دانشجویان 
»چاپگرهای  عناوین  تحت  مطالبی  می توانند 
سه بعدی«، »فراتر از علم؛ همه چیز درباره طال«، 
آلومینیوم«، »دنیای  »مواد فروشی؛ قسمت سوم: 
از  »گزارشی  آرلینگتون«،  تگزاس  »دانشگاه  نو«، 
میکروسکوپی«،  عکس  بین المللی  مسابقه  اولین 
»تولید آلیاژهای منیزیم نانوساختار با استفاده از روش 
اکستروژن -فشار متوالی«، »تشکیل و بررسی پوشش 
کاربید وانادیم روی فوالد ابزار به روش حمام مذاب« و 
»بررسی ریزساختاری و سختی علل شکست در فوالد 
ابزار ریزدانه API5L X60 پس از جوشکاری« بخوانند.
مسئوالن نشریه کاوه در شماره آخر خود از راهنمایی 
از اعضای هیئت علمی دانشکده  و کمک برخی 
استفاده کرده اند. این اساتید همکار عبارت اند از: دکتر 
سیدهادی طبائیان، دکتر سیدپیروز هویدا مرعشی، 
 .دکتر داوود حق شناس و دکتر علیرضا ابراهیمی

ش
زار

گ

  ماجـده مقـدم 
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ا�خ را حذف کرد؟ چرا »نیچر« 58 مقاهل ا�ی

بازار مشکوک
مقاالت علمی

 تـرانه رجـبیان 
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ــت.  ــش اس ــال افزای ــان در ح هم چن
ایــن اقــدام مجلــه ســاینس در انتشــار گــزارش 
ــداری  ــام معظــم رهبــری در دی باعــث شــد مق
بــا بیــش از هزار نفــر از نخبــگان و اســتعدادهای 
ــران را  ــی ای ــت علم ــف حرک ــی، توق ــر علم برت
هــدف اصلــی دشــمنان خواندنــد و گفتنــد: »اگر 
در تحقــق ایــن هــدف نــاکام ماندنــد، بــرای بــه 
ــر  ــد و اگ ــالش می کنن انحــراف کشــاندن آن، ت
ــردن آن  ــوده ک ــردن و آل ــام ک ــد، روی بدن نش
ــه  ــن هم ــرد، بنابرای ــد ک ــرمایه گذاری خواهن س
ــا ناشــی گری های خــود  ــب باشــیم ب ــد مراق بای
بــه تحقــق ایــن اهــداف کمــک نکنیم.« ایشــان، 
ــا از  ــی و پایان نامه ه ــای تحقیقات ــراف کاره انح
ــک  ــه ای از کم ــران را نمون ــی ای ــای واقع نیازه
ــور  ــی کش ــت علم ــدن حرک ــرف ش ــه منح ب
برشــمردند و در نمونــه ای دیگــر در زمینــه بدنام 
ــه  ــردی را ب ــد: »ف ــت افزودن ــن حرک ــردن ای ک
اســم دانشــمند بــه کشــور دعــوت می کننــد و او 
بــا انتشــار عکــس تابلــو فــروش پایان نامه هــا در 
ایــران جوانــان نخبــه کشــور را بدنــام می کنــد. 

ــه افــراد واقعــا دانشــمندند؟«  ــا این گون آی
ــزارش  ــن گ ــار ای ــادی از انتش ــان زی ــوز زم هن
از  نیــز  نیچــر  مجلــه  کــه  بــود  نگذشــته 
محکومیــت 58 مقالــه ایرانــی خبــر داد و اعــالم 
کــرد 49 مقالــه دیگــر هم چنــان در دســت 
بررســی اســت. تمامــی مقاالتی کــه از ســوی دو 
ناشــر فــوق به عنــوان متخلــف معرفــی شــده اند، 
شــواهدی از دســتکاری علمــی در نویســندگان 
ــه در مراحــل نشــر  خــود داشــته اند، به طوری ک
مقــاالت نویســندگانی بــه آن هــا اضافــه شــده اند 
ــار  ــتکاری در انتش ــب و دس ــدف تقل ــا ه ــه ب ک
ــی  ــن در برخ ــت. هم چنی ــه اس ــورت گرفت ص
دیگــر از ایــن مقاالت شــواهدی جدی از ســرقت 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــاPlagiarism  ب ــی ی علم
ــت،  ــده اس ــه ش ــه به BMC ارائ ــی ک در مقاالت
ــه  ــف اولی ــتکاری در تالی ــوارد دس ــی م در تمام
به وضــوح بــه چشــم می خــورد کــه در 5۷ 
درصــد آن هــا بازنویســی محــض و در 93 درصــد 
آن هــا نیــز ســرقت علمــی بــه چشــم می خــورد.

ــرقت  ــل س ــه دلی ــی ب ــه ایران ــذف 58 مقال »ح
علمــی، تقلــب و تبانــی دربــاره مولــف و در 
رونــد بررســی علمــی از هفــت نشــریه  علمــی« 
ــدر  ــرعت در ص ــه به س ــود ک ــی ب ــر دردناک خب
ــت  ــرار گرف ــا ق ــی دنی ــی و پژوهش ــار علم اخب
بــرآن  بین المللــی  نــام رســوایی  بعضــی  و 
گذاشــتند. البتــه ایــن همــه ماجــرا نبــود، چــون 
ــام برخــی  ــا ن چنــد روز بعــد شــایعه دیگــری ب
از چهره هــای شــاخص علمــی کــه بعضــی 
ــد  ــر ش ــتند، منتش ــز داش ــئولیت هایی نی مس
و واکنش هــای زیــادی را برانگیخــت. گفتــه 
ــق  ــط 282 محق ــه توس ــود این 58 مقال می ش
ایرانــی نوشــته شــده و بــه دلیــل جعــل مــدارک 
و مســتندات علمــی، دســتکاری در مقــاالت و... 
ــور  ــه ادیت ــزی ک ــده اند. چی ــالم ش ــردود اع م
ارشــد مجله نیچــر در آخریــن مقالــه خــود 
ــا  ــن تقلب ه ــت ای ــت و گف ــرده از آن برداش پ
توســط Iranian Scientists صــورت گرفتــه 

است. 
 

ماجرا از کجا رشوع شد؟
ــگار علمــی برجســته  ریچــارد اســتون، روزنامه ن
ــه ســاینس،  و ســردبیر بخــش بین المللــی مجل
ــران،  ــی در ای ــای علم ــاره تقلب ه ــی درب گزارش
در  دکتــرا  و  ارشــد  پایان نامه هــای  فــروش 
راســته خیابــان انقــالب، راه افتــادن بــازار فروش 
پروپــوزال و... بــا عنــوان »بــازار مشــکوک مقاالت 
علمــی بــه رشــد ایــران در علــم صدمــه می زند« 
منتشــر کــرد. اتفاقــی که دکتــر حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری اســالمی در مهرمــاه 1393 در 
یکــی از جلســات شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
نســبت بــه آن هشــدار داده و گفتــه بــود شــأن 
ــون  ــرداری از مت ــر از کپی ب ــران باالت ــی ای علم
علمــی اســت. او در ایــن جلســه دســتور برخورد 
ــای دانشــگاهی  ــروش پایان نامه ه ــد و ف ــا خری ب
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــود. ام ــرده ب ــادر ک را ص
ــن  ــع جــدی در ای ــون من ــان تاکن کــه از آن زم
زمینــه بــه وجــود آمــده باشــد و اتفاقــا برعکــس 
تقلبــی  مقــاالت  تولیدکننــده  شــرکت های 
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برخورد قاطع وزیر بهداشت و قول پیگیری

انتشــار ایــن خبــر و حواشــی آن تقریبــا مصادف 
ــگاه  ــت ودومین نمایش ــزاری بیس ــام برگ ــا ای ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــر بهداش ــود و وزی ــات ب مطبوع
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه آمــده بــود، بــا ســوال 
خبرنــگاران رســانه های مختلــف در زمینــه 
رویکــرد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی درخصــوص مقــاالت پژوهشــی قالبی و 
نویســندگانش کــه بعضی هایشــان عضــو هیئــت 
ــن دانشــگاه های پزشــکی کشــور  علمــی بهتری
ــو  ــمی در گفت وگ ــد. هاش ــه ش ــتند، مواج هس
بــا خبرنــگاران قــول رســیدگی جــدی بــه ایــن 
تخلفــات را داد و گفــت: »تاکنــون بــرای 18 یــا 
19 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی کــه اســامی 
ــده  ــر ش ــه ذک ــار مقال ــا چه ــه ت ــا در س آن ه
اســت، پرونــده تشــکیل شــده و ایــن موضــوع در 
ــع  ــدی و قاط ــور ج ــات اداری به ط دادگاه تخلف
ــر  ــه نیچ ــی در مجل ــیدگی می شود. گزارش رس
ــه  ــد ک ــی منتشــر ش درخصــوص ســرقت علم
ایــن گــزارش ادامــه آن گــزارش قبلــی ســاینس 
ــه  ــود کــه در زمینــه فــروش پایان نامــه و مقال ب
ــالب چــاپ شــده بود. گزارشــی  ــان انق در خیاب
کــه درخصــوص ســرقت علمــی از ســوی 
ــت  ــال درس ــده، کام ــر ش ــر منتش ــه نیچ مجل
بــود. درواقــع ایــن گــزارش از دانشــگاه هایی 
کــه اعضــای هیئــت علمــی آن هــا در دانشــگاه 
آزاد، وزارت علــوم و برخــی نیــز در دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی کشــور هســتند، منتشــر شــده 
ــت علمــی  ــن اعضــای هیئ اســت. متاســفانه ای
مرتکــب کاری خــالف شــده اند، یعنــی مقــاالت 
ــه  ــا رتب ــد ت ــداری کردن ــرکت هایی خری را از ش
باالتــری کســب کننــد کــه ایــن کامــال تقلــب 

محســوب می شــود.«
بــر اســاس اعــالم وزیــر بهداشــت، دکتــر 
ــه،  ــن وزارت خان ــاون پژوهشــی ای ــک زاده، مع مل
ــزارش  ــش از گ ــا آن بخ ــت ت ــده اس ــور ش مام
مجلــه نیچــر را کــه به طــور مســتقیم بــه وزارت 
بهداشــت مربــوط می شــود، مــورد بررســی 

ــه  ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــرار ده ــری ق و پی گی
گفتــه هاشــمی بــرای بیســت و چنــد نفــری که 
ــو  ــده و عض ــر ش ــزارش ذک ــن گ ــان در ای نامش
دانشــگاه های وزارت بهداشــت هســتند، پرونــده 
ــن  ــات در ای ــی و مکاتب ــده و بررس ــکیل ش تش
زمینــه ادامــه دارد. تغییــر در رتبــه علمــی، تنزل 
از درجــه علمــی در صورتــی کــه فــرد متخلف بر 
اســاس تقلب هایــی افشاشــده ارتقــا پیــدا کــرده 
باشــد و احتمــال توقــف فعالیــت ایــن افــراد در 
محیط هــای علمــی ازجملــه پیامدهایــی اســت 
کــه بــه گفتــه هاشــمی در انتظــار افــراد متخلف 

ــود.  خواهد ب
 

مشکالت را گردن »نیچر« نیندازیم 
ــه را  ــی تقلب هــای صورت گرفت هاشــمی در حال
تاییــد کــرد کــه شــاهین آخونــدزاده، قائم مقــام 
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، 
در همیــن زمینــه و بــه خبرگــزاری مهــر 
گفــت: »نکتــه مــورد نظــر در مــورد آن 58 
ــن اســت کــه هــر کشــور  ــه مشــکل دار، ای مقال
ــت،  ــور را نمی نوش ــام کش ــود، ن ــا ب ــر دنی دیگ
ــا  ــل در گزارش ه ــور کام ــران به ط ــام ای ــا ن ام
ــه  ــم ک ــت کنی ــد دق ــه بای ــود. البت آورده می ش
ــر  ــردن نیچ ــود را گ ــکالت خ ــه مش ــد هم نبای
ــد  ــق بای ــوان محق ــی به عن ــن نوع بیندازیم. م
آنتن هــای حساســی داشــته باشــم و حتــی 
کارهــای خاکســتری و شــبهه برانگیز هــم انجــام 
ــم کار  ــور حت ــه به ط ــن 58 مقال ــا ای ــم. ام نده
ــران  ــه دیگ ــم ک ــد و بدانی ــام داده ان ــتباه انج اش
مشــکالت مــا را بزرگ نمایــی می کننــد. ضمــن 
ــه  ــه و جامع ــن 58 مقال ــن ای ــد بی ــه بای این ک
علمــی ایــران یــک خــط قرمــز بکشــیم. آن هــا 
نماینــده جامعــه علمــی ایــران نیســتند و حتــی 
نویســنده های سرشــناس علمــی هــم در میــان 

ــا نیســتند.« آن ه
او هم چنیــن گفــت: »قالبــی بــودن نویســندگان 
در  صورت گرفتــه  تقلبــی  داوری  مقــاالت، 
مــورد ایــن مقاله هــا بــه ایــن شــکل کــه 
ــام یــک داور واقعــی و  ارائه دهنــدگان مقــاالت ن
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ــرده و  ــالم ک ــام داوری اع ــرای انج ــاخص را ب ش
در اقدامــی فریب کارانــه یــک ای میــل تقلبــی بــا 
عنــوان ای میــل ایــن داور معتبــر ارائــه داده انــد 
ــوده و از  ــرد نب ــه آن ف ــق ب ــه متعل ــی ک )ای میل
ســوی خــود ایــن افــراد و همراهانشــان مدیریت 
می شــد(، همگــی مصادیقــی از ســرقت علمــی 
در مقاله هــا بــه شــمار می رونــد کــه ســه علــت 
اصلــی جعلی بــودن مقاالت یادشــده را تشــکیل 
داده انــد. عمــده نویســندگان ایــن مقــاالت 
در حــوزه وزارت بهداشــت از اعضــای چنــد 
ــه دانشــگاه دام پزشــکی  دانشــگاه کشــور ازجمل
ــد،  ــگاه بیرجن ــه اهلل، دانش ــگاه بقی ــران، دانش ته
ــوم  ــوم پزشــکی اراک، دانشــگاه عل دانشــگاه عل
پزشــکی قــم و دانشــگاه علــوم پزشــکی ارتــش 
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــرف دیگ ــد. از ط بوده ان
گروهــی در داخــل کشــور، پیرامــون تقلب هــای 
به  عمل آمــده اطالعاتــی را بــه ناشــر مــورد نظــر 
ــد، به خصــوص در زمینــه ســرقت علمــی  داده ان
ــه  ــی ب ــات دقیق ــد اطالع ــر می رس ــه نظ ــه ب ک

ناشــر خارجــی فرســتاده شــده اســت.« 
 

پای یک رشیک خارجی در میان است؟
از  دیگــری  بخــش  در  هم چنیــن  او 
ــریک  ــک ش ــود ی ــال وج ــش احتم صحبت های
خارجــی بــرای انتشــار مقــاالت جعلــی ایرانی در 
ایــن نشــریات را مطــرح کــرد و گفــت: »بخــش 
عمــده ای از ایــن 58 مقالــه، متعلــق به دانشــکده 
دام پزشــکی دانشــگاه تهــران بــوده اســت. ردپای 
دیگــر ایــن بــوده کــه یــک نفــر از داخــل کشــور 
ــع  ــف مطل ــن تخل ــپرینگر« را از ای ــر »اش ناش
ــف  ــن تخل ــه ناشــر متوجــه ای کــرده، درحالی ک
نشــده بود. ردپــای دیگــر اشــکال کار ناشــر 
ــی  ــی مقاالت ــول وقت ــور معم ــت. به ط ــوده اس ب
ــه آن  ــه ارســال می شــود، مجل ــرای یــک مجل ب
را بــرای داوری بــه یــک داور شــاخص آن رشــته 
ارجــاع می دهــد. در مــورد ایــن مقــاالت مجلــه 
ــنهاد  ــا پیش ــه م ــک داور ب ــه ی ــرده ک ــالم ک اع
دهیــد، شــرکت مــورد نظــر یــک ای میــل تقلبی 
ــی  ــر معرف ــه ناش ــی را ب ــک داور بین الملل از ی

کــرده اســت. درواقــع بــه ناشــر نیــز کلــک زده 
ــران انجــام شــده اســت.  ــاالت در ای و داوری مق
اشــکال دیگــر ناشــر ایــن بــوده کــه بیشــتر ایــن 
58 مقالــه در فاصلــه دو هفتــه از دریافــت، مــورد 
پذیــرش ناشــر قــرار گرفته انــد کــه ایــن موضــوع 
در هیــچ نشــریه ای در دنیــا امکان پذیــر نیســت 
ــن  ــه ای ــرادی ک ــه اف ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ــانده اند،  ــاپ رس ــه چ ــکل دار را ب ــاالت مش مق

ــد.« یــک شــریک خارجــی دارن
 

بــه  پایان نامه فروشــی  علیــه  الیحــه ای 
مجلــس مــی رود 

ایــن  پژوهشــی  معــاون  احمــدی،  وحیــد 
ــوم نســبت  ــه اعــالم کــرد: »وزارت عل وزارت خان
ــن تخلف هــا، تاکیــد  ــا ای ــی ب ــه برخــورد قانون ب
را  ایــن موضوع هــا  قاطعیــت  بــا  و  داشــته 
پی گیــری می کنــد. عــالوه بــر آیین نامــه ای 
ــن  ــر ای ــالغ شــده، پی گی ــه دانشــگاه ها اب ــه ب ک
موضــوع هســتیم تــا الیحــه ای کــه در رابطــه بــا 
ــده، از  ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــی ب پایان نامه فروش
طریــق نماینــدگان تاییــد شــود. تــالش مــا بــر 
ــرار  ــت ق ــن مســئله در اولوی ــه ای ــن اســت ک ای
گرفتــه و هرچــه زودتــر در مجلــس عنوان شــود، 
تــا دســت مجموعــه قضایــی و اجرایــی در ایــن 
مســئله بازتــر شــود و بتواننــد اقدامــات الزم را به 

انجــام برســانند.«
ــه  ــت ک ــی اس ــای علم ــر از چهره ه ــی دیگ یک
ــا  ــرده، ام ــدا ک ــزارش راه پی ــن گ ــه ای ــش ب نام
ــه  ــدون این ک ــود ب ــدی خ ــای بع در اظهارنظره
بــه ایــن مســئله اشــاره کنــد، صرفــا از تشــکیل 
یــک کمیتــه ویــژه برای پی گیــری آن دســته از 
مقــاالت کــه مربــوط بــه اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه آزاد اســت، خبر داده اســت. مســئولیت 
ــاوری  ــت پژوهشــی و فن ــا معاون ــه ب ــن کمیت ای
دانشــگاه آزاد اســالمی اســت و معاونت آموزشــی 
و تحصیــالت تکمیلــی، دفتــر حقوقــی، حراســت 
ســازمان مرکــزی و دبیرخانــه هیئــت انتظامــی 
رســیدگی بــه تخلفــات هیئــت علمــی اعضــای 

.ــد ــکیل می دهن آن را تش
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ــن  ــارد دالر! اپلیکیش ــدود ۷0 میلی ــی ح ارزش
اوبــر می توانــد در چنــد ثانیــه در بیــش از 
425 شــهر جهــان بــرای شــما ماشــین آمــاده 
ــده تاکســی های آن  ــر رانن ــد و احتمــاال کف کن
ــی  ــا جاه طلب ــاورد! ام ــان دربی ــهرها را هم زم ش
ــی  ــر درخصــوص ارزشــش خیل و انتظــارات اوب
از  ایــن مــوارد اســت. اســتفاده  از  بیشــتر 
ــردن  ــن ک ــده، و ممک ــدون رانن ــین های ب ماش
دســته جمعی  مناســب  و  ارزان  ســفرهای 
بخشــی از برنامه هــای آینــده اوبــر اســت. اوبــر 
بــه بــازار 100 میلیــارد دالری تاکســی در دنیــا 
راضــی نیســت، بلکــه چشــم خــود را بــه بــازار 
10 هــزار میلیــارد دالری ســفرهای شــخصی در 

ــت. ــه اس ــان دوخت جه
همان طــور کــه در ایــران تــپ 30 و مســیر 
در  دیگــر  اســتارت آپ های  بســیاری  و 
حــال ورود بــه بــازار تاکســی های آن الیــن 
ــداد  ــم تع ــان ه ــه وکنار جه ــتند، در گوش هس
ــت   ــزرگ ظرفی ــک و ب ــرکت کوچ ــادی ش زی
حمل و نقــل  ماشــین های الکتریکــی بــدون 
راننــده و تقاضــای موجــود بــرای آن هــا را 
بــرای  برنامه هایــی  و  کرده انــد  شناســایی 
ــرکت ها و  ــد. ش ــر دارن ــازار بک ــن ب ــه ای ورود ب
غول هــای بــزرگ تکنولــوژی ازجملــه گــوگل و 
ــن  ــی روی ای ــرمایه گذاری های هنگفت ــل س اپ
حــوزه کرده انــد و ماشین ســازهای فعلــی از 
فــورد و ولــوو گرفتــه تــا بقیــه هــم دنبــال بــه 
ــتند.  ــازار هس ــن ب ــهمی از ای ــت آوردن س دس
ــن  ــت ای ــه از وضعی ــم واقع بینان ــر بخواهی اگ
ــم  ــرار کنی ــد اق ــم، بای ــه ای بگویی ــت جمل رقاب
کــه یــک مبــارزه حماســی پیچیــده راه افتــاده 
ــارزه ای کــه زندگــی روزمــره مــردم  اســت؛ مب
را در سراســر دنیــا عمیقــا تغییــر خواهــد داد؛ 
همان گونــه کــه ورود ماشــین ها در ابتــدای 
ــد.  ــم زدن ــری را رق ــن تغیی ــرن بیســتم چنی ق
ازجملــه ایــن تغییــرات اختــراع دوبــاره و 
ــکل  دادن  ــل و ش ــوم حمل ونق ــف مفه بازتعری
دوبــاره ســیمای شهرهاســت. یک تغییــر مثبت 
ــه جیــب همــه خواهــد  دیگــر کــه ســودش ب

همــکار روزنامه نــگار مــا ســاعت دو شــب کــه 
خروجــی هفته نامــه تمــام شــده و می خواهــد 
ــن  ــه ای ــخ ب ــود، در پاس ــه اش ش ــی خان راه
ــیله  ــه وس ــه خان ــن ب ــرای رفت ــه ب ــوال ک س
ــم.«  ــنپ می کن ــد: »اس ــه، می گوی ــا ن داری ی
ــل  ــات نس ــی از ادبی ــه بخش ــردن ب ــنپ ک اس
ــی تبدیــل شــده اســت کــه ســاعت های  جوان
ــاال و  ــه ب ــان ب ــات شبانه روزش ــادی از اوق زی
ــان  ــن هوشمندش ــه تلف ــردن صفح ــن ک پایی
زود  خیلــی  کــه  اســتارت آپی  می گــذرد. 
ــای  ــبد نیازه ــن را در س ــس گرفت ــای آژان ج
جوانــان تهرانــی پــر کــرده، حــاال بــرای 
ــت  ــده اس ــی ش ــک واژه اختصاص ــودش ی خ
ــا چــه  در فرهنــگ لغــات پایتخت نشــینان. ام
ــی های  ــذاب تاکس ــازار ج ــن ب ــی در ای اتفاق
ــت  ــال رخ دادن اس ــان در ح ــن در جه آن الی
کــه حتــی نمونــه ایرانــی آن هــم توانســته بــه 

ــرها درآورد؟  ــان س ــری می ــن زودی س ای
گرفتــن  آژانــس  همــان  کــردن  اســنپ 
در عصــر پســااینترنت اســت. وقتــی کــه 
اولیــه  جاذبه هــای  و  وب گردی هــا  از 
ــی  ــال راه های ــده ایم، دنب ــالص ش ــت خ اینترن
می گردیــم کــه از ایــن تارنمــای جهانــی 
بــرای آســان تر کــردن زندگی مــان بهــره 
در  شــخصی  حمل ونقــل  صنعــت  ببریــم. 
ــاس  ــر را احس ــای تغیی ــن بارقه ه ــران اولی ای
روندهــای  کــه  بارقه هایــی  اســت.  کــرده 
را می دهنــد کــه  نویــد  ایــن  جهانــی آن 

اتفاقــات بزرگــی در راه اســت.
ــم  ــالح را ه ــن اصط ــم!« ای ــر کنی ــد اوب »بیایی
اگــر بــه فراتــر از مرزهــای ایــران نــگاه کنیــم، 
زیــادی  شــهرهای  شهرنشــینان  بیــن  در 
از دنیــا خواهیــم شــنید. در جهــان تعــداد 
ــه  ــزی ارائ ــه چی کمــی شــرکت وجــود دارد ک
اسمشــان  باعــث می شــود  کــه  می دهنــد 
ــن فقــط  ــا ای ــک فعــل شــود. ام ــه ی ــل ب تبدی
ــرکتی  ــت. ش ــر اس ــتاوردهای اوب ــی از دس یک
کــه ســال 2009 بنــا نهــاده شــد و حــاال 
ــا  ــت؛ ب ــان اس ــتارت آپ جه ــن اس باارزش تری
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رفــت، ایــن اســت کــه ایــن رقابــت تکنولوژیک، 
بــه  شــکل غیرقابــل  بــاوری حضــور ماشــین ها 
در جاده هــا و تعــداد مرگ هــای جــاده ای را 

ــرد. ــد ک ــم خواه ک

چرخ های تغییر
ــه داری  ــر طالی ــر س ــا ب ــن روزه ــا ای ــوا ام دع
اســت.  حمل و نقــل  حــوزه  در  تغییــرات 
باربری هــا  کــه  سال هاســت  ایــران  در 
ایــن  ممکــن  شــیوه های  ســنتی ترین  بــا 
ماموریــت را برعهــده دارنــد. کامیون هــا و 
قــرق  را  وانت هــای رنگ ورورفتــه جاده هــا 
ــچ،  ــه هی ــش ک ــال پی ــر 10 س ــد و اگ کرده ان
همیــن دو ســال پیــش هــم کســی صحبــت 
ــرد،  ــازاری می ک ــن ب ــدن چنی ــن ش از آن الی
ــت  ــده اش می گرف ــاال خن ــم احتم ــودش ه خ
ــور  ــه اش خط ــه مخیل ــری ب ــن فک ــه چنی ک
کــرده اســت. امــا اوضــاع عــوض شــده اســت! 
چرخ هــای تغییــر بــه حرکــت درآمده انــد 
ــر  ــه دی ــا شــروع شــده ک ــی در دنی و روندهای
ــران  ــه ای ــای آن هــا ب ــد اســنپ پ ــا زود مانن ی
هــم بــاز خواهــد شــد. وقتــی صحبــت از 
کارشناســان  می شــود،  جهانــی  ترندهــای 
چنیــن  اوبــر  کوتاه مــدت  در  می گوینــد 
انقالبــی را رهبــری خواهــد کــرد، چراکــه 
ــای مســیرهای  ــازار راننده ه ــر ب ســیطره اش ب
دربســتی چنیــن جایــگاه تعیین کننــده ای 
ــان  ــتی هم ــیرهای دربس ــد. مس ــه او می ده ب
ــه در  ــت ک ــل اس ــازار حمل ونق ــی از ب بخش
ــت.  ــد داش ــد را خواه ــریع ترین رش ــده س آین
ــین های  ــازار ماش ــدازه ب ــر ان ــال حاض در ح
دربســت، تنهــا چهــار درصــد جمــع کل 
کــه  اســت  پیموده شــده ای  کیلومترهــای 
ــر  ماشــین ها در جهــان طــی می کننــد. امــا ب
ــا  ــورگان  اســتنلی ت ــک م ــزارش بان اســاس گ
ســال 2030 ایــن رقــم بــه 25 درصــد خواهــد 
رســید. در ایــن بیــن امــکان گرفتــن تاکســی 
ــت را  ــن موقعی ــمند ای ــک گوشــی هوش ــا ی ب
ــی های  ــافران تاکس ــه مس ــد ک ــم می کن فراه

ــل  ــرویس های حمل ونق ــد و س ــر بگیرن ارزان ت
ــافران  ــه مس ــه ب ــول ک ــل اوبرپ ــتراکی مث اش
یکســان،  مســیرهای  در  می دهــد  اجــازه 
ــوند،  ــهیم ش ــران س ــا دیگ ــود را ب تاکســی خ
ــان حمل و نقــل خصوصــی و عمومــی  ــرز می م

می کنــد. کم رنــگ  را 
بــرای نمونــه هلســینکی و چنــد شــهر دیگــر 
ــی هســتند  ــه ســفرهای ترکیب در حــال تجرب
کــه بــا تقاضــای قبلــی مســافران و ترکیبــی از 
اتوبوس هــای عمومی و اســتفاده از اپلیکیشــن، 
بــه متقاضیــان امــکان می دهــد کــه ســفرهای 
خــود را بــا ترکیــب کــردن قطــار و اتوبــوس و 
وســایل شــخصی اشــتراکی و حتــی پیــاده روی 
ــه در آن گاه  ــی ک ــد. ترکیب ــزی کنن برنامه ری
رســاندن  عهــده دار  عمومــی  حمل و نقــل 
ــا  ــفرش و ت ــر س ــن کیلومت ــافر در آخری مس
در منــزل می شــود! چنیــن سیســتم هایی 
متقاضیــان تاکســی های دربســت را فراتــر 
ــه در  ــهرها ک ــه ش ــد حوم ــاکنان ثروتمن از س
حال حاضــر اســتفاده کنندگان اصلــی ایــن 

ــد داد. ــترش خواه ــتند، گس ــین ها هس ماش
ــیوه  ــگ و ش ــر فرهن ــا درگی ــوز م ــه هن اگرچ
برخــورد راننده هــای ایرانــی، چــه از نــوع 
آژانس هــای ســنتی و چــه اســنپ آن هســتیم، 
زمینــه حمل ونقــل  در  دنیــا  روز  صحبــت 
آینــده ماشــین های بــدون راننــده اســت. 
ــد  ــت ش ــا صحب ــه از آن ه ــی ک ــه تغییرات هم
ــان  ــت، نش ــه در راه اس ــی ک ــه اتفاقات و هم
می دهــد در بلندمــدت ماشــین های بــدون  
را  حمل ونقــل  مفهــوم  بازتعریــف  راننــده 
ــی  ــای مختلف ــرد. تالش ه ــد ب ــش خواهن پی
ــه  ــن نمون ــت و اولی ــام اس ــال انج ــم در ح ه
هــم پــا بــه جــاده گذاشــته! گــوگل در حــال 
در  راننــده  بــدون   ماشــین های  آزمایــش 
ــوو  ــود در مونتین وی ــر خ ــل دفت ــراف مح اط
کالیفرنیاســت. یــک اســتارت آپ هــم بــه اســم 
نوتونامــی در ســنگاپور تاکســی های بــدون 
ماشــین های  اســت.  انداختــه  راه   راننــده 
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ــر اســت کــه  ــد و در آخــر ایــن خــود اوب دارن
ــبورگ  ــهر پتس ــر در ش ــه دیگ ــد هفت ــا چن ت
ــه  ــد ک ــافران می ده ــه مس ــکان را ب ــن ام ای
تاکســی های بــدون راننــده اجــاره کننــد. )بــا 
ــاز یــک نفــر  ــن قابلیــت کــه در صــورت نی ای
ــرد!( ــت بگی ــان را دس ــد و فرم ــد بیای می توان

ماشین بدون  راننده در تهران؟! 
ــا  ــح ت ــت. از صب ــنپ اس ــده اس ــی رانن مصطف
ــی کار  ــک شــرکت بازرگان ــار در ی ســاعت چه
می کنــد و تــالش دارد بــا مــدرک کارشناســی 
ــه،  ــگاه گرفت ــه از دانش ــل ک ــی بین المل بازرگان
کنــد.  تعریــف  خــودش  بــرای  درآمــدی 
را  گانــدی  خیابــان  ســرباالیی  درحالی کــه 
ــی  ــد از ایــن مــدرک پول ــاال مــی رود، می گوی ب
می شــود  بعــد  بــه  چهــار  از  درنمی آیــد. 
ــس نشســتن متنفــرم.  راننــده اســنپ. »از آژان
حوصلــه آدم ســر مــی رود. امــا وقتــی در خانــه 
ــر  ــه باالت ــی و دو کوچ ــته باش ــودت نشس خ
ــا می شــوی  ــد، راحــت پ ــر اســنپ کن ــک نف ی
می کنــی.  ســوار  را  مســافر  مــی روی  و 
ــر  ــا مهم ت ــت، ام ــده اس ــدش راضی کنن درآم
از آن همیــن آزادی عمــل کار کــردن در آن 
ــر  ــم دی ــی می گوی ــه مصطف ــی ب ــت.« وقت اس
یــا زود ماشــین های بــدون  راننــده مســافرها را 
جابه جــا خواهنــد کــرد، می زنــد زیــر خنــده و 
می گویــد »در ایــن شــهر درندشــت پرترافیــک 
خودشــان  کار  در  باراننــده اش  ماشــین های 
مانده انــد. ماشــین بــدون  راننــده را تــوی 
ــر  ــا تحلیل گ ــد!« ام ــورت می دهن ــک ق ترافی
ــل  ــت مث ــه اکونومیس ــل مجل ــوزه حمل ونق ح
دارد  اعتقــاد  او  نمی کنــد.  فکــر  مصطفــی 
ــدون  راننــده روندهــای موجــود  ماشــین های ب
تاکســی های دربســت را تقویــت و آن را ارزان تر 
و دردســترس تر خواهنــد کــرد. افــراد معلــول، 
ــر  ــان تر و راحت ت ــد آس ــوان می توانن ــر و ج پی
بــه هــر کجــا می خواهنــد برونــد و افــراد 
بیشــتری ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه 
ــا  ــل را ب ــتراکی حمل و نق ــت اش ــیوه مالکی ش

ــد. مطالعــه ای  ــه کنن یکدیگــر انتخــاب و تجرب
ــال انجــام شــده،  ــه در شــهر لیســبون پرتغ ک
ــده  ــدون  رانن ــین های ب ــد ماش ــان می ده نش
اشــتراکی می تواننــد 80 تــا 90 درصــد از تعداد 
ماشــین های مــورد نیــاز شــهرها بکاهنــد؛ 
ــد فضاهــای بی شــماری  موضوعــی کــه می توان
از شــهرها را کــه در حــال  حاضــر بــه پارکینــگ 
کنــد؛  آزاد  دارد،  اختصــاص  ماشــین ها 
ــا  ــکا ت ــه در برخــی شــهرهای آمری ــی ک فضای
یک چهــارم کل فضــای شــهر را دربرمی گیــرد! 
ــه در  ــور!( ک ــط تص ــه فق ــد )البت ــور کنی تص
شــهر ماشــین زده ای چــون تهــران، چقــدر فضا 
ــازی آزاد  ــا خانه س ــتان ها ی ــرای احــداث بوس ب
ــرکت  ــدام ش ــت ک ــوم نیس ــا معل ــود! ام می ش
ــا  ــود، ی ــلط ش ــازار مس ــن ب ــر ای ــد ب می توان
ــی  ــدازه نهای ــد ان ــوز کســی نمی دان این کــه هن

ــدر اســت.  ــازار چق ــن ب ای
بچه هــای  صحبــت  پــای  وقتــی  امــا 
تــالش  کــه  بنشــینید  همپــا  اســتارت آپ 
اشــتراکی  جابه جایی هــای  فرهنــگ  دارنــد 
ــن  ــه ای ــاید ب ــد، ش ــا بیندازن ــران ج را در ته
ــخصی در  ــل ش ــه حمل و نق ــید ک ــه برس نتیج
ایــران بیــش از آن کــه تصــور می شــود، در 
حــال تغییــر کــردن اســت. ترافیــک پایتخــت 
ایــران آن قــدر اعصاب خردکــن شــده کــه 
افــراد انگیــزه پیــدا کننــد مســیرهای مشــترک 
ــد  ــور کنی ــد. تص ــر برون ــا همدیگ ــود را ب خ
همســایه کوچــه پایینــی شــما همــان مســیر 
شــما از کــرج بــه خیابــان ظفــر را طــی 
می کنــد. کافــی اســت ایــن موضــوع را بدانیــد 
تــا بتوانیــد بــا هزینــه خیلــی کمــی کــه بــه او 
پرداخــت می کنیــد، هم ســفر او شــوید. ســعید 
ــن اســتارت آپ کــه  نعمت الهــی، بنیان گــذار ای
از دل شــتاب دهنده شــریف بیــرون آمــده 
ــن  ــا ای ــم ب ــا می خواهی ــد: »م ــت، می گوی اس
ــین  ــین های تک سرنش ــگ ماش ــم فرهن کار ه
را در تهــران از بیــن ببریــم و هــم بــا درصــدی 
ــافر  ــا مس ــرای آن ه ــه ب ــی ک ــه از راننده های ک
جــور کرده ایــم، می گیریــم، کســب وکارمان 
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را بچرخانیــم.« او اعتقــاد دارد در شــهری کــه 
ــن  ــده، چنی ــه را بری ــس هم ــوا نف ــی ه آلودگ
ــد  ــه خواهن ــال مواج ــا اقب ــتارت آپ هایی ب اس
شــد. حمل ونقــل اشــتراکی در ابتــدای راه 
اســت، امــا چیــزی کــه می تــوان گفــت، 
ــا  ــون همپ ــرکت هایی چ ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــن  ــر ای ــری ب ــد تاثی ــوز نمی توانن ــران هن در ای
بــازار بگذارنــد. دغدغــه ای که در ســطح جهانی 
بــرای اوبــر در زمینــه ماشــین های بــدون  
راننــده پابرجاســت. خیلی هــا معتقدنــد اوبــر بــا 
ــده  ــد برن ــی اش نمی توان ــمایل فعل ــکل  و ش ش
ــت  ــین دربس ــک ماش ــد. ی ــت باش ــن رقاب ای
ــدون  ــین ب ــر از ماش ــاده ای پ ــده در ج ــا رانن ب
 راننــده احتمــاال نمی توانــد حرفــی بــرای 
گفتــن داشــته باشــد. امــا ایــن تهدیــد باعــث 
شــده تــا اوبــر بــه دنبــال راه کارهــای خالقانــه 
بــرای موفقیــت در چنیــن رقابتــی باشــد. ایــن 
شــرکت بــا برنــد قدرتمنــد و تعــداد مشــتریانی 
کــه دارد، تــالش می کنــد در یــک جهــان 
به عنــوان  را  راننــده جایــگاه خــود  بــدون  
ــات  ــده خدم ــش رو فراهم کنن ــر پی ــک بازیگ ی
حمل ونقــل مســتحکم کنــد. نکتــه دیگــر 
هــم  زیرشــاخه هایی  بــازار  ایــن  این کــه 

ــی  ــه در پ ــت ک ــی اس ــت. بدیه ــد داش خواه
تغییــری بــه ایــن وســعت و اهمیــت، بازارهایی 
چــون ارســال غــذا و باربری هایــی کــه بــا 
ــد، تــالش  ــی ســروکار دارن مســافت های طوالن
ــدون  راننــده اســتفاده  کننــد از کامیون هــای ب
ــی  ــن جاه طلب ــه  نظــر می رســد در ای ــد. ب کنن
کــه اوبــر را بــرای رهبــری ایــن بــازار متقاعــد 
از  یکــی  باشــد.  نهفتــه  منطقــی  کــرده، 
سرســخت ترین رقبــای اوبــر بــرای چنیــن 
آینــده ای تولیدکننــدگان ماشــین هســتند. 
این جاســت کــه ماشین ســازها  نکتــه  امــا 
ــب  ــد و صاح ــزرگ و قدرتمن ــم ب ــدر ه هرچق
تکنولــوژی باشــند، تجربــه اوبــر در ارائــه 
هم چنیــن  و  مســافر  حمل و نقــل  خدمــات 
ــای  ــرکت از رفتاره ــن ش ــق ای ــناخت عمی ش
ــازار را  ــن ب ــا در ای ــای تقاض ــتری و الگوه مش
ــر اســت! ــد. ایــن همــان بــرگ  برنــده اوب ندارن
امــا تاریــخ کوتــاه فناوری هــای دیجیتــال 
بــه مــا نشــان داده کــه شــرکت هایی کــه 
ــد،  ــری می کنن ــک را رهب ــای تکنولوژی رونده
کافــی  نمی ماننــد.  باقــی  در صــدر  الزامــا 
اســت بــه سرنوشــت نوکیــا و بلک بــری در 
بــازار تلفن هــای هوشــمند فکــر کنیــم، یــا بــه 
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عاقبــت کــداک در دوربین هــای دیجیتــال کــه 
ایــن روزهــا کانــن و نیکــون و ســونی حــظ آن 
را می برنــد. جایــگاه فعلــی مای اســپیس در 
ــال دیگــر  رســانه های اجتماعــی هــم یــک مث
ــم  ــخ بی رح ــن تاری ــای ای ــات رونده ــرای اثب ب
بــرای آغازگــران یــک عرصــه اســت. بیشــتر از 
طالیــه دار بــودن در یــک بــازار فناورانــه آن چــه 
ــای امــروزی را در آینــده  ــگاه یکــی از رقب جای
می توانــد تثبیــت کنــد، بــه ایــن بســتگی دارد 
ــد تنظیم کننــدگان  کــه کــدام شــرکت می توان
ــود  ــرایط خ ــا ش ــد و ب ــاب کن ــررات را مج مق
آن هــا را همــراه ســازد. چراکــه مشــکل بــزرگ 
ــوال  ــه معم ــت ک ــن اس ــاور ای ــرکت های فن ش
اول چیــزی را بــه وجــود می آورنــد و بعــد بــه 
ــت  ــد! موفقی ــوز آن می افتن ــن مج ــر گرفت فک
اوبــر در زمینــه تاکســی های دربســت هــم 
ــوده  ــح ب ــخه ای صحی ــر نس ــی ب ــتر متک بیش
ــتباه  ــن اش ــای ای ــده ترکش ه ــث ش ــه باع ک
بنابرایــن  نخــورد.  تنــش  بــه  اســتراتژیک 
وقتــی صحبــت از ماشــین ها و حمل و نقــل 
بــدون  راننــده می شــود، نبایــد فرامــوش کــرد 
تکنولوژی هــای  و  مبهــم  قوانیــن  ترکیــب 
ــش  ــاری در پی ــج مرگ ب ــد نتای ــص می توان ناق
ــش گام  ــی پی ــه حت ــد! نتایجــی ک ــته باش داش
چنیــن عرصــه ای یعنــی اوبــر را هــم می توانــد 
از میــدان بــه در کنــد. پــس فعــال بــرای حدس 
زدن نــام  و  نشــان ســهام دار اصلــی این بــازار در 
آینــده، کمــی زود اســت. از طرفــی حتــی برای 
برنــدگان ایــن بــازار هــم مشــخص نیســت کــه 
ــزرگ خواهــد  ــدازه ب دســتاورد حاصــل چــه ان
ــداد بیشــتری شــرکت  ــه تع ــدر ک ــود. هرچق ب
بــدون  و  اشــتراکی  حمل و نقــل  بــازار  وارد 
ــت  ــازار ثاب ــن اســت ب ــوند، ممک ــده می ش  رانن
ــر  ــه، کمت ــار می رفت ــه انتظ ــه از آن چ ــد ک کن
ــدگان  ــردن رانن ــط ک ــا مرتب ســودآور اســت. ب
بــه مســافران اوبــر می توانــد خدماتــش را 
بــدون داشــتن حتــی یــک تاکســی ارائــه دهــد 
و ســهم بزرگ تــر ســود را هــم در ایــن معاملــه 
بــه جیــب بزنــد. امــا اگــر خدماتــش به بخشــی 

از ســاختارهای حمل و نقــل تبدیــل شــود، اوبــر 
ــد.  ــان ده ــد نقــش تســهیل گر خــود را پای بای
ــاال  ــر احتم ــده اوب ــدون  رانن ــای ب ــک دنی در ی
ــد و  ــته باش ــود را داش ــه خ ــاوگان نقلی ــد ن بای
ــود را  ــی خ ــبک فعل ــرمایه گذاری س ــدل س م
ــک شــرکت  ــزی شــبیه ی ــذارد و چی ــار بگ کن
هواپیمایــی شــود. )کــه تعــداد زیــادی هواپیمــا 
دارنــد و تعــدادی هــم قــرض می گیرنــد و 

ــد.( ــرات و... دارن ــز تعمی آشــیانه و مرک
بــا تمــام ایــن اوصــاف فعــال ایــن اوبــر اســت که 
مســابقه حمل و نقــل فــردی آینــده را بــه پیــش 
ــط  ــر فق ــل، اوب ــوگل و اپ ــالف گ ــرد. برخ می ب
ــر حمل و نقــل تمرکــز کــرده اســت. برخــالف  ب
تولیدکننــدگان ماشــین، میراثــی از کســب وکار 
تولیــدی را کــه مجبــور باشــد بــرای حفــظ آن 
تــالش کنــد، نــدارد. تفاهم نامــه اخیــر اوبــر بــا 
ــن رقیبــش در  ــه مهم تری ــدی« ک شــرکت »دی
ــش  ــا خیال ــده ت ــث ش ــت، باع ــن اس ــازار چی ب
کمــی از دغدغه هــای رقابــت هــم راحــت 
شــود و 9 میلیــارد دالر بــرای هزینه هــای 
نبــرد آینــده اش در ایــن بــازار کنــار بگــذارد. یــا 
بهتــر بگوییــم بــه توســعه تکنولــوژی اختصــاص 
دهــد. می تــوان گفــت چشــم انداز ایــن شــرکت 
بــرای آینــده، قانع کننــده و قابــل  قبــول اســت. 
اگرچــه اوبــر ممکــن اســت شــرکتی باشــد کــه 
نتوانــد بــه ســرزمین موعــودی کــه وعــده اش را 
ــت  ــن رقاب ــده ای ــر برن ــا چــه اوب داده برســد، ام
ــن  ــده، آن چــه واضــح اســت، ای شــود چــه بازن
ــوی  ــه س ــاده ای ب ــا در ج ــه م ــه هم ــت ک اس
اوبرلنــد گام برمی داریــم! جــاده ای کــه بــه 
ســوی همــه کشــورها در حــال کشــیده شــدن 
اســت و شــاید نــام ایرانــی آن دنیــای اســنپ یــا 
دنیــای تــپ 30 یــا هــر نــام و برنــد دیگــر ایرانی 
ــی در  ــای خارج ــه برنده ــی ک ــد. در فضای باش
ایــران نیســتند، شــاید ایــن یــک فرصــت باشــد 
ــا ســرمایه گذاری  ــی ب کــه اســتارت آپ های ایران
روی حــوزه حمل ونقــل مــدرن مبتنــی بــر 
فضــای وب بتواننــد در آینــده حرف هایــی بــرای 

.گفتــن داشــته باشــند
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گو
ت و

موفقیت یک کار تیمی  استگف
 Aol گفت وگو �ب استیو کیس، موسس

 مهرآسـا عـباس نژاد 



 سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج          71

 آینـــده کارآفرینـــی را چطـــور 
؟  می بینیـــد

فکـــر کنـــم جـــواب ایـــن ســـوال خیلـــی 
واضـــح باشـــد. در 25 ســـال گذشـــته 
یـــا بیشـــتر، نوآوری هـــای بســـیاری در 
بخش هـــای مختلـــف زندگـــی مـــا بـــه 
وجـــود آمـــده اســـت؛ این کـــه چطـــور 
اطالعـــات کســـب کنیـــم، چطـــور ارتبـــاط 
ـــا  ـــم. ام ـــد کنی ـــور خری ـــم و چط ـــرار کنی برق
ـــا  ـــدازه ی ـــن ان ـــه همی ـــده ب ـــال آین در 25 س
حتـــی بیشـــتر، نوآوری هـــای مهمـــی در 
بخش هـــای مهـــم زندگی مـــان بـــه وجـــود 
ــالم و  ــور سـ ــه چطـ ــد؛ این کـ ــد آمـ خواهـ
ــم و  ــور بیاموزیـ ــم، چطـ ــت بمانیـ تندرسـ
درس بخوانیـــم و چطـــور منابـــع مختلـــف 
انـــرژی را مصـــرف کنیـــم. بخش هـــای 
ــادی  ــر اقتصـ ــا از نظـ ــی مـ ــی زندگـ اصلـ
نیـــز واقعـــا دارای اهمیـــت هســـتند. ایـــن 
ــدی  ــوج بعـ ــه مـ ــت کـ ــی اسـ همان جایـ
ــد  ــیر آن حرکـــت می کنـ ــوآوری در مسـ نـ

و بـــه آن ســـمت و ســـو مـــی رود. 
 در آینـــده نوآورهـــا بـــا چـــه 
خواهنـــد  روبـــه رو  چالش هایـــی 

بـــود؟ 
ــد  ــود دارنـ ــی وجـ ــای مختلفـ کارآفرین هـ
کـــه در زمینه هـــای مختلـــف فعالیـــت 
ــن  ــی در ایـ ــن کلی گویـ ــد. بنابرایـ می کننـ
ـــا  ـــا کار ب ـــت، ام ـــکل اس ـــی مش ـــه خیل زمین
ــروع  ــوب شـ ــول خـ ــک محصـ ــتن یـ داشـ
ــن  ــدی ایـ ــم بعـ ــوع مهـ ــود و موضـ می شـ
ــار  اســـت کـــه چطـــور یـــک تیـــم را کنـ
ــم و  ــده را بگیریـ ــم، ایـ ــع کنیـ ــم جمـ هـ
آن را تبدیـــل بـــه یـــک محصـــول کنیـــم 
و ســـپس ایـــن محصـــول را بـــرای ایجـــاد 
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــدار م ـــس پای ـــک بیزین ی
دهیـــم. مـــن فکـــر می کنـــم چالش هـــای 
نســـبتا پیچیـــده و منحصربه فـــردی بـــر 
ســـر راه مـــوج بعـــدی کارآفرینـــی کـــه در 
ـــت و  ـــه بهداش ـــول در زمین ـــاد تح ـــال ایج ح

یکی از ساده ترین راه ها برای این که 
احمق و ساده لوح به نظر برسید، 
این است که آینده را پیش بینی 
کنید. کافی است از کسانی در این 
مورد سوال کنید که می گفتند 
»خرید اینترنتی« یک مد زودگذر 
و موقتی است! یا قبل از این که 
آیفون هشت سال پیش وارد بازار 
شود، چند نفر )عالوه بر استیو جابز( 
حدس می زدند که اپلیکیشن های 
موبایلی به یک صنعت 35 میلیارد 
دالری تبدیل خواهند شد؟! 
اما وقتی استیو کیس، پیتر 
دایمندیس، ایستر دایسون و دیگر 
متفکران خالقی که جلوتر از جامعه و 
زمان خودشان می اندیشیدند، افکار 
خود را درباره آینده کارآفرینی ارائه 
دادند، گوش نکردن به حرفشان عین 
حماقت است. چه موافق این عده 
باشید و چه مخالف پروپاقرصشان، 
فقط یک روش مطمئن برای دانستن 
این که باالخره در آینده چه اتفاقی 
می افتد، وجود دارد. پیتر دراکر که از 
بزرگان علم مدیریت است، می گوید: 
بهترین راه برای پیش بینی آینده این 
است که آن را خلق کنید. به گفته 
 Aol استیو کیس، یکی از پایه گذاران
در آینده کارآفرینی بیشتر شبیه یک 
ورزش تیمی  خواهد بود. او کارآفرین، 
بازرگان و مدیر عامل اجرایی اهل 
ایاالت متحده آمریکاست، که در 
سال Aol 1983 را تاسیس کرد. او 
در مصاحبه ای که اخیرا انجام شده 
است، درباره شیوه های موفقیت 
در موج جدید نوآوری می گوید.
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ـــت.  ـــد داش ـــود خواه ـــتند، وج ـــوزش هس آم
ـــه  ـــه درج ـــی ب ـــده کارآفرین ـــن در آین بنابرای
ــاز دارد.  ــتکار نیـ ــعی و پشـ ــری از سـ باالتـ
عـــالوه بـــر ایـــن شـــما نیـــاز داریـــد بـــا 
ــز وارد  ــات نیـ ــرکت ها و موسسـ ــایر شـ سـ
ـــال  ـــن ح ـــوید و در عی ـــاط ش ـــل و ارتب تعام
ـــم  ـــت تنظی ـــا دول ـــت هایتان را ب ـــد سیاس بای
ــی  ــتند، ولـ ــم هسـ ــا مهـ ــد. فرصت هـ کنیـ
ــای  ــه مهارت هـ ــده بـ ــا در آینـ کارآفرین هـ
مختلفـــی نیـــاز خواهنـــد داشـــت. بعضـــی 
ــک  ــدازی یـ ــه راه انـ ــوط بـ ــل مربـ از عوامـ
بیزینـــس موفـــق ازجملـــه مصرف کننـــده، 
محصـــول و شـــور و اشـــتیاق و انگیـــزه 
ثابـــت می مانـــد، امـــا عوامـــل جدیـــد 
دیگـــری همچـــون رونـــد همکاری هـــا، 
سیاســـت ها و پشـــتکار کارآفریـــن اهمیـــت 
ــی  ــرد. مدلـ ــد کـ ــدا خواهنـ ــتری پیـ بیشـ
کارآفرینـــی کـــه مربـــوط بـــه آخریـــن 
به ویـــژه  و  می شـــد  نـــوآوری  مـــوج 
مناســـب شـــرکت هایی بـــود کـــه روی 
اپلیکیشـــن های  تولیـــد  و  طراحـــی 
بـــود  ایـــن  می کردنـــد،  کار  مختلـــف 
کـــه شـــما اپلیکیشـــن خـــود را بـــه بـــازار 
عرضـــه می کنیـــد و بررســـی می کنیـــد 
تـــا ببینیـــد آیـــا ایـــن اپلیکیشـــن در 
ـــازار  ـــه ب ـــد از ورود ب ـــال بع ـــک س ـــول ی ط
ــرار  ــدگان قـ ــتقبال مصرف کننـ ــورد اسـ مـ
ـــتقبال  ـــورد اس ـــر م ـــر. اگ ـــا خی ـــرد ی می گی
ســـرمایه گذاری  آن  روی  گرفـــت،  قـــرار 
می کنیـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت ســـراغ 
طـــرح و برنامـــه دیگـــری می رویـــد. شـــما 
ـــش  ـــا واکن ـــل ی ـــت عکس العم ـــن حال در ای
آن لحظـــه بـــازار را دریافـــت خواهیـــد 
کـــرد. در مـــوج بعـــدی قـــرار اســـت ایـــن 
ـــا  ـــد ت ـــول بکش ـــتری ط ـــان بیش ـــد زم فراین

ـــد.  ـــر باش اثرگذارت
ــای  ــد چالش ه ــور می کنی ــرا تص  چ
چــرا  و  اســت  راه  در  پیچیده تــری 
اپلیکیشــن ها بیشــتر خواهنــد شــد؟ 

بـــه وجـــود  بیشـــتری  اپلیکیشـــن های 
ــه کار  ــا بـ ــی از آ ن هـ ــد. برخـ ــد آمـ خواهـ
ــر  ــن اگـ ــد، بنابرایـ ــه می دهنـ ــود ادامـ خـ
بـــه فکـــر طراحـــی اپلیکیشـــن جدیـــدی 
تمرکـــز  آن  روی  می توانیـــد  هســـتید، 
را  کار  ایـــن  افـــراد  از  خیلـــی  کنیـــد. 
می کننـــد. امـــا بـــه نظـــر مـــن گروه هـــای 
در  نوآوری هـــا  و  از شـــرکت ها  دیگـــری 
ـــاز  ـــه نی ـــد ک ـــد آم ـــود خواهن ـــه وج ـــده ب آین

ــد.  ــی دارنـ ــتراتژی های متفاوتـ ــه اسـ بـ
 شــما گفتیــد در آینــده کارآفرین هــا 
صــورت  بــه  می تواننــد  کمتــر 

ــرا؟ ــد، چ ــو برون ــرادی جل انف
ــد  ــود خواهنـ ــی وجـ ــا کارآفرین هایـ قطعـ
را  کارشـــان  می تواننـــد  کـــه  داشـــت 
به تنهایـــی جلـــو ببرنـــد، امـــا درحقیقـــت 
ــت.  ــی اسـ ــی یـــک ورزش گروهـ کارآفرینـ
یـــک نفـــر به تنهایـــی می توانـــد کارهـــای 
ــا  ــه مـ ــا این کـ ــد، امـ ــام دهـ ــادی انجـ زیـ
واقعـــا چطـــور می توانیـــم تاثیرگـــذاری 
ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــیم، ب ـــته باش ـــادی داش زی
می توانیـــم  چطـــور  کـــه  برمی گـــردد 
ــه  ــرای بـ ــان را بـ ــروه خودمـ ــا گـ ــم یـ تیـ
ـــذاری  ـــتر و اثرگ ـــروی بیش ـــت آوردن نی دس

ــم.  ــاب کنیـ ــر انتخـ بزرگ تـ
و  برجســـته  کارآفرین هـــای  اگرچـــه 
ـــد  ـــز وجـــود دارن مشـــهوری مثـــل اســـتیو جاب
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــادی ه ـــه زی ـــق توج ـــه به ح ک
موضـــوع داشـــتند، امـــا موفقیت هـــای 
واقعـــی از طریـــق کار تیمـــی  بـــه وجـــود 
خواهـــد آمـــد. بنابرایـــن می تـــوان نتیجـــه 
گرفـــت کـــه ایـــن مســـئله یـــک فاکتـــور 
قابـــل اســـتناد بـــرای دســـت یابی بـــه 
زمینـــه  در  بزرگ تـــری  موفقیت هـــای 
ـــی  ـــن حت ـــر م ـــه نظ ـــت و ب ـــی اس کارآفرین
ـــل  ـــم و قاب ـــور مه ـــک فاکت ـــئله ی ـــن مس ای
اســـتناد بـــرای مـــوج بعـــدی نـــوآوری 
خواهـــد بـــود. این کـــه چطـــور شـــیوه 
مـــدارس  در  را  کـــودکان  درس آمـــوزی 
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ــت و  ــده اسـ ــم، کاری پیچیـ ــوض کنیـ عـ
ـــت.  ـــته اس ـــی وابس ـــای مختلف ـــه فاکتوره ب
نمی شـــود فقـــط پشـــت میـــز بنشـــینید و 
چنیـــن تغییراتـــی را ایجـــاد کنیـــد، بلکـــه 

بـــه یـــک تیـــم نیـــاز داریـــد. 
ــرای  ــما بـ ــه شـ ــن توصیـ  بهتریـ
ــت؟ ــده چیسـ ــای آینـ کارآفرین هـ

ـــی  ـــئله بزرگ ـــما مس ـــه ش ـــید ک ـــن باش مطمئ
ـــدن  ـــل ش ـــد ح ـــه نیازمن ـــد ک ـــف کردی را کش
اســـت یـــا فرصتـــی را بـــه دســـت آوردیـــد 
کـــه بایـــد از آن اســـتفاده کنیـــد و در ایـــن 
مســـیر حرکـــت کنیـــد. قصـــد نـــدارم 
طرح هـــای  کـــه  کارآفرین هایـــی  بـــه 
انتخـــاب  اجـــرا  بـــرای  را  کوچک تـــری 
همـــه  امـــا  بی احترامی کنـــم،  کردنـــد، 
ــردن  ــالش کـ ــاد تـ ــه زیـ ــا را بـ کارآفرین هـ
ــا  ــا ایـــن افـــراد بـ تشـــویق می کنـــم. قطعـ
مشـــکالت ســـخت تری مواجـــه خواهنـــد 
شـــد، ولـــی فکـــر می کنـــم امـــروز مســـائل 

کـــه  مســـائلی  دارد؛  وجـــود  مهم تـــری 
فرصت هـــای بیشـــتری خلـــق می کننـــد. 
و در پایـــان بایـــد بگویـــم کـــه همـــه شـــما 
ــه یـــک  ــتید کـ ــیل هسـ ــن پتانسـ دارای ایـ
ــت  ــذاری مثبـ ــا اثرگـ ــم بـ ــب وکار مهـ کسـ
بـــه  انســـانی  میلیون هـــا  زندگـــی  بـــر 
ـــی  ـــا زندگ ـــن دنی ـــه در ای ـــد ک ـــود بیاوری وج
می کننـــد. پـــس زمـــان بیشـــتری را صـــرف 
ایـــن کار کنیـــد و آخریـــن منظـــره خـــود 
را از آن کار بســـازید و بدانیـــد به تنهایـــی 
ـــه  ـــد، بلک ـــو ببری ـــه کار را جل ـــد هم نمی توانی
ـــرای انجـــام آن نیازمنـــد تشـــکیل یـــک تیـــم  ب
ـــتید.  ـــتراتژیک هس ـــارکت اس ـــه ای و مش حرف
ـــد،  ـــام دهی ـــت انج ـــا موفقی ـــن کار را ب ـــر ای اگ
ـــه  ـــت ک ـــد داش ـــی را خواهی ـــن توانای ـــس ای پ
ـــه  ـــید و ب ـــته باش ـــزرگ داش ـــرکت ب ـــک ش ی
آن افتخـــار کنیـــد؛ شـــرکتی کـــه می توانـــد 
ـــد،  ـــی می کنی ـــه در آن زندگ ـــه ای ک در جامع

.اثرگـــذاری زیـــادی داشـــته باشـــد
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ــود.  ــا ب ــیاری از بیماری ه ــیوع بس ــروز و ش  ب
ایجــاد   1932 ســال  حــدود  بــار  اولیــن 
ــن  ــای دف ــف محل ه ــی در پوشــش ک تغییرات
زبالــه توســط برتــرام جــی جونــز، مدیــر 
رئیــس  اوون،  فردیــک  و  ملــی،  بهداشــت 
دپارتمــان شــیمی شــهر منچســتر انگلســتان، 
ــه ای  ــا در کتابچ ــای آن ه ــد. کاره ــام ش انج
ــی  ــع علم ــورد دف ــی در م ــام موضوعات ــه ن ب
ــن  ــات دف ــن تحقیق ــت. ای ــار یاف ــه انتش زبال
ــوان  ــتی و به عن ــورت بهداش ــه ص ــه را ب زبال
یــک راه کار مناســب و بهتــر از آن چــه از قبــل 
وجــود داشــت، مطــرح کــرد. در ســال 1948 
ــن و  ــر محــل دف ــن  عم ــان گرفت مســئله پای
پوشــش آن مطــرح شــد و از ســال 1954 
ــی  ــای زیرزمین ــز آب ه ــت آنالی موضــوع اهمی
ــرای  ــه ب ــرای کنتــرل آلودگــی ناشــی از زبال ب

همــگان روشــن شــد. 
بــه مــرور و بــا توجــه بــه تغییــر نگــرش بشــر 
ــعی  ــن، س ــع زمی ــت و مناب ــط زیس ــه محی ب
ــد و  ــای جدی ــی روش ه ــا جایگزین ــا ب ــد ت ش
علمــی بــه جــای روش هــای ســنتی، معضــالت 
دپــوی پســماندها بــر محیــط را برطــرف یــا به 
کمتریــن مقــدر برســانند. بــا پیشــرفت علــم و 
ــن و  ــظ زمی ــرای حف ــه ب ــی ک ــررات خاص مق
منابــع آن از ســوی اکثــر کشــورها وضــع شــد، 
ــف  ــود را موظ ــورها خ ــادی از کش ــداد زی تع
کردنــد بــرای محــل دپــوی پســماند ها از 
روش هــای علمــی جدیــد بهــره ببرنــد. یکــی 
ــد  ــیار کارآم ــد و بس ــای جدی ــن روش ه از ای
ــم از  ــد ه ــه می توان ــت ک ــل اس روش لندفی
نظــر محیــط زیســت و هــم از نظــر اقتصــادی 

ــی ســودمند باشــد. ــرای جامعــه جهان ب
لندفیــل فضایــی محبــوس اســت کــه در 
آن پســماندهای جامــد توســط یک ســری 
می شــود.  تجزیــه  شــیمیایی  واکنش هــای 
بــرای  را  زباله هــا  ایزولــه   فضــای  ایــن 
ــی در خــود نگــه مــی دارد. بعــد  مــدت طوالن
از دپــوی پســماندها در ایــن محل هــا، گاز 
لندفیــل از طریــق فعالیــت باکتری هــا تولیــد 

دفــع  شهرنشــینی،  زندگــی  ابتــدای  از 
مهم تریــن  از  یکــی  شــهری  پســماندهای 
بــوده  شــهری  جامعــه  بــزرگ  معضــالت 
اســت. همیشــه بشــر در ابتــدا ســاده ترین 
راه را بــرای حــل معضــالت انتخــاب می کنــد 
ــرای ابتــدای مســیر و  کــه البتــه ایــن روش ب
بــرای مــدت کوتــاه پاســخ گو بــوده اســت. بــه 
همیــن رو بشــر پســماندها را بــه مناطــق بایــر 
و خــارج از  محــدوده شــهرها انتقــال مــی داد 
و در بعضــی مواقــع آن هــا را می ســوزاند. ایــن 
روش مدت هــا تنهــا راه فــرار از پســماندها 
ــن  ــرات ســوء ای ــه اث ــدا ب ــود، و بشــر در ابت ب
ــه  ــی و توج ــت آگاه ــط زیس ــر محی روش ب

ــت. نداش
بــه دلیــل این کــه دفــن زباله هــا از نظــر 
بســیار  ابتــدا  در  اجرایــی  و  اقتصــادی 
روش  هــر  از  ســاده تر  و  مقرون به صرفــه 
ابتــدا  در  کشــورها  اغلــب  بــود،  دیگــری 
محل هایــی را بــرای دفــن پســماندها احــداث 
ــماندها  ــع آوری، پس ــد از جم ــه بع ــد، ک کردن
بــه ایــن محل هــا انتقــال داده و در ایــن 
ــن  ــر ای ــه در اکث ــد. البت ــو می ش ــا دپ محل ه
ــود  ــن پســماندها پوشــیده نب مناطــق روی ای
و باعــث انتشــار بــوی بــد در حوالــی منطقــه 

. می شــد
ــه تاریخچــه طوالنــی نــدارد  اصــول دفــن زبال
ــه حــدود یکصــد ســال پیــش  و قدمــت آن ب
بازمی گــردد. تــا ســال 1900 میــالدی در 
ــتقیما  ــهری مس ــای ش ــا زباله ه ــر دنی سراس
روی زمیــن تلنبــار می شــدند و در حــدود 
ــاد  ــت ایج ــی جه ــال های 1910 روش های س
مکان هــای دفــن پدیــد آمــد کــه عمــده 
چاله هــای  در  دفــن  بــر  مبتنــی  آن هــا 
مشــتعل  چاله هــا  ایــن  در  بــود.  روبــاز 
شــدن خودبه خــود زبالــه امــری طبیعــی 
ــور  ــه منظ ــی ب ــد و گاه ــاب می آم ــه حس ب
ــد.  ــش زده می ش ــا آت ــم زباله ه ــش حج کاه
ــت،  ــی داش ــن روش در پ ــه ای ــکالتی ک مش
بــه غیــر از ایجــاد محیطــی نامطبــوع، عامــل 
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ــی در  می شــود. در ایــن روش پســماندهای آل
ــوازی  ــرایط بی ه ــت ش ــل، تح ــل لندفی داخ
ــل  ــوگاز حاص ــه بی ــد و درنتیج ــرار می گیرن ق
می شــود کــه شــامل دی اکســید کربــن، 
ــات  ــدروژن و ترکیب ــولفید هی ــدروژن، س هی

ــت.   ــرار و... اس ــی ف آل
کارگــران حاضــر در محــل دپــوی پســماندها 
ــه وجــود گاز در  ــه ب ــد ک ــی بودن ــن نفرات اولی
ــای  ــا لوله ه ــد. آن ه ــی بردن ــا پ ــن محل ه ای
آهنــی را در داخــل پســماندها فــرو می کردنــد 
ــاز لوله هــا،  ــا روش کــردن آتــش در ســر ب و ب
متوجــه شــدند کــه در ایــن محل هــا گاز 

ــود دارد. وج
در  دهــه ۷0 میــالدی در آمریــکا حضــور ایــن 
ــا  ــن محل ه ــا در ای ــات آن ه ــا  و ترکیب گازه
متوجــه  هم چنیــن  و  رســید  اثبــات  بــه 
شــدند کــه می تواننــد از ایــن گازهــا اســتفاده 
ــه در  ــان ده ــار در هم ــن ب ــرای اولی ــد. ب کنن
ــوی  ــرای دپ ــایتی ب ــن س ــان چنی ــور آلم کش
پســماندها و اســتفاده از گازهــای حاصل از آن 
ــرار گرفــت و  ــرداری ق طراحــی و مــورد بهره ب

مــورد  بســیار  به دســت آمده  نتایــج  بــا 
ــه شــروع  ــع شــد. البت اســتقبال کشــورها واق
ــه  ــر، ب ــر کار دیگ ــد شــروع ه ــن روش مانن ای
تــا  به طوری کــه  کنــدی صــورت گرفــت، 
ســال 2001 در کل جهــان فقــط حــدود 950 

ــود. ــل ســاخته شــده ب لندفی
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در مــورد گاز 
لندفیــل و سیســتم لندفیــل ذکــر شــد، ایــن 
ــالف  ــر خ ــه ب ــت ک ــت اس ــه دارای اهمی نکت
ــد  ــرای تولی ــا ب ــن گازه ــودن ای ــودمند ب س
انــرژی، امــا از انتشــار ایــن گازهــا در محیــط 
زیســت بایــد جلوگیــری کــرد. گاز فــرار متــان 
کــه ازجملــه محصــوالت مهــم لندفیــل اســت، 
ــرار دارد و  ــه ای ق ــای گل خان ــته گازه در دس
ــر  ــفر، تاثی ــن گاز در اتمس ــار ای ــش انتش کاه
ــدن  ــرم ش ــد گ ــری رون ــر جلوگی ــزایی ب بس
ــه اوزون دارد. ــوراخ الی ــز س ــن و نی ــره زمی  ک
ــی  ــذب حرارت ــبی ج ــه ارزش نس ــا ک از آن ج
)Relative heat absorption( یــا بــه عبارت 
 )GWP( ــی ــش جهان ــیل گرمای ــر پتانس دیگ
دی اکســیدکربن  گاز  برابــر   21 متــان  گاز 
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اســت، درنتیجــه کنتــرل گازهــای تولیدشــده 
در اماکــن دفــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
اســت. درنتیجــه دو راه موجــود اســت، یکــی 
از  و  بســوزانیم  را  حاصل شــده  گاز  این کــه 
انتشــار گاز متــان جلوگیــری کنیــم، و دیگــری 
ــه کمــک تکنولوژی هــای پیشــرفته،  این کــه ب
از ایــن گاز در تامیــن انــرژی اســتفاده کنیــم.

بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ محیــط زیســت و 
ــزون انرژی هــای فســیلی، یکــی  کاهــش روزاف
ــرایط  ــود ش ــه بهب ــوان ب ــه می ت ــی ک از راه های
ــل  ــرد، روش لندفی ــک ک ــت محیطی کم زیس
ــل توجــه  ــه حجــم قاب ــا توجــه ب اســت. کــه ب
ــه یــک منبــع انــرژی  گاز لندفیــل، می تــوان ب
هم چنیــن  و  یافــت  دســت  تجدیدپذیــر 
مشــکالت گازهــای گل خانــه ای، بــوی نامطبوع، 
آلودگــی هــوا و آلودگــی آب هــای زیرزمینــی را 
به طــور قابــل مالحظــه ای برطــرف کــرد و 
ــوذی  ــوران م ــود جان ــا و وج ــال بیماری ه انتق
در مراکــز دفــن زبالــه و اطــراف آن را بــه 
کمتریــن مقــدار خــود رســاند. امــا بــرای 
ــم،  ــره ببری ــن روش به ــم از ای ــه بخواهی این ک

ــل  ــی کام ــن روش آگاه ــش ای ــه دان ــد ب بای
ــت از  ــی نادرس ــفانه تلق ــیم. متاس ــته باش داش
دفــن بهداشــتی باعــث شــده شــهرداری ها کــه 
متولیــان مدیریــت مــواد زایــد جامــد شــهری 
هســتند، صرفــا حفــر یــک گــودال، قــرار دادن 
ــا خــاک را یــک  ــه در آن و پوشــاندن آن ب زبال
دفــن بهداشــتی بداننــد، درحالی کــه دفــن 
ــت دارای  ــه ای اس ــد مقول ــواد زای ــتی م بهداش
مراحــل دقیــق، کــه هــر کــدام نیــاز بــه انجــام 
ــد.  ــح دارن ــت صحی ــال مدیری ــات و اعم مطالع
بــرای این کــه سیســتم لندفیــل عملکــرد 
ــی داشــته باشــد، الزم اســت شــرایطی  مطلوب
ــاوری  ــوع فن ــوع پســماند و ن ــدار و ن ــل مق مث
کــه در آینــده بــه منظــور بهره بــرداری از 
بیــوگاز آن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
در نظــر گرفتــه شــود. هم چنیــن ســطح 
آب هــای زیرزمینــی، نحــو دفــن و مقــدار 
پســماند موجــود و تراکــم پســماند و سیســتم 
جمــع آوری شــیرابه و بیــوگاز از دیگــر مــواردی 
اســت کــه در طراحــی لندفیــل دارای اهمیــت 

.ــت اس
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تغییرات  گرفتن  نظر  در  بدون  افزایش  درصد 
آب وهوایی در سراسر جهان است. این اطالعات 
 2011 سال  در  که  است  تحقیقاتی  حاصل 
بروز  احتمال  آن  در  و  شده  توسط Dai انجام 
هر نوع تغییر آب وهوایی در جهان و تاثیر آن 
از  یکی  است.  گرفته  قرار  مدنظر  بر کشاورزی 
بارش  میزان  کاهش  تغییرات  این  مهم ترین 
است.  خشک سالی  و  نامنظم  بارش های  یا 
به  کنون  تا  که  دارد  وجود  زیادی  زمین های 
صورت کامال موفقیت آمیزی با اهداف کشاورزی 
از آن استفاده می شده است، ولی در حال حاضر 
این  مناطق،  این  در  بارندگی  کاهش  دلیل  به 
پیش بینی  نیستند.  کشت  قابل  دیگر  زمین ها 
می شود که این اتفاق به کرات تا سال 2050 
میالدی رخ دهد و اغلب مناطق در قاره آفریقا 
و به طور کلی در سراسر دنیا درگیر این چالش 
باشد. پس ما مجبوریم دنبال روش های خیلی 
مورد  غذای  مقدار  تولید  برای  هوشمندانه ای 
خشکی  به  مقاوم  گیاهان  به ویژه  انسان  نیاز 
باشیم. نکته دیگری که باید در مورد زمین های 
کشاورزی آفریقا بدانیم، این است که عده این 
زمین ها زیر کشت دیم قرار دارند. واقعیت این 
مقاوم  کشاورزی  محصوالت  کشت  که  است 
و علت آن  نیست  به خشک سالی خیلی ساده 
نگه داشتن  زنده  برای  آب  است.  آب  مسئله 
عمده ای  بخش  درواقع  است.  ضروری  گیاهان 
انواع  از  زنده  میکروارگانیسم های  همه  بدن  از 
این  در  که  را  و شما  تا من  گرفته  میکروب ها 
در  می دهد.  تشکیل  آب  نشسته ایم،  سالن 
همه واکنش های مربوط به حیات آب دخالت 
به طور قطعی هر گونه کمبود  مستقیم دارد و 
آب می تواند منجر به مرگ آن ارگانیسم شود. 
۶5 درصد از بدن ما را آب تشکیل می دهد و 
اگر فقط یک درصد از این آب کم شود، ما زنده 
و  رفتار  در  تغییر  با  قطعا  ولی  ماند.  نخواهیم 
عاداتمان می توانیم از این اتفاق اجتناب کنیم. 
امکانی  چنین  گیاهان  که  است  حالی  در  این 
ندارند و به همین خاطر بیشتر از ما به آن نیاز 
البته  و  درصد،  یعنی چیزی حدود 95  دارند، 

با افزایش جمعیت جهان و تغییرات آب وهوایی 
که در سراسر دنیا در حال وقوع است، ما هر 
روز به منابع غذایی بیشتری برای سیر کردن 
حالی  در  این  و  داریم  نیاز  این جمعیت  شکم 
و  کم  قابل کشت  زمین های  روز  هر  که  است 
کمتر می شود. جیل فارانت، یک زیست شناس 
نام  به  نادر  پدیده ای  روی  که  است  مولکولی 
گیاهان  تا  می کند  کار  رستاخیزی  گیاهان 
زندگی  چرخه  به  دوباره  را  کم آب  و  خشک 
بازگرداند. او در یک سخنرانی تد از تالش هایش 
برای مبارزه با اثرات منفی خشکی و کم آبی بر 

کشاورزی می گوید. 
کشاورزی  محصوالت  پرورش  راز  من  نظر  به 
برای  باید  که  آب  کمبود  و  خشکی  به  مقاوم 
آن  به  جهان  سراسر  در  غذا  امنیت  حفظ 
گیاهان  پرورش  و  رشد  در  کنیم،  پیدا  دست 
یک  در  است  ممکن  است.  نهفته  رستاخیزی 
را  گیاه  این  از  نمونه ای  خشک  خیلی  محیط 
اما  مرده  کامال  که  برسد  نظرتان  به  و  ببینید 
همان  به  شما  اگر  است.  دیگری  چیز  واقعیت 
شود  می  سبز  و  زنده  دوباره  بدهید،  آب  گیاه 
سر  از  را  خود  رشد  ساعت   48 تا   12 طی  و 
می گیرد. چرا عقیده داریم که پرورش گیاهان 
به  منجر  می تواند  کم آبی  و  خشکی  به  مقاوم 
خب،  شود؟  جهان  در  غذایی  امنیت  افزایش 
جمعیت فعلی دنیا چیزی بیش از هفت میلیارد 
نفر است و پیش بینی شده که این عدد در سال 
خواهد  نفر  میلیون   10 تا   9 حدود  به   2050
رسید و تا آن زمان بیشترین رشد جمعیتی در 

قاره آفریقا اتفاق می افتد.
و  خواربار  سازمان  یا  فائو  اعالم  اساس  بر 
کشاورزی ملل متحد حجم تولیدات کشاورزی 
افزایش  درصد   ۷0 حدود  تا  باید  خوراکی 
انسان  افزایش یافته  نیاز  به  بتواند  تا  کند  پیدا 
که  فرضیه  این  گرفتن  نظر  در  با  دهد.  پاسخ 
اساس  و  پایه  کشاورزی  محصوالت  و  گیاهان 
می دهند،  تشکیل  را  بشر  غذایی  زنجیره 
بنابراین بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز ما 
این ۷0  و  تامین شود.  این محصوالت  از  باید 
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بیشتر از ما انسان ها هم می توانند آب از دست 
یعنی  این  و  بمانند،  زنده  اما هم چنان  بدهند، 
حدود ۷ تا 10 درصد، ولی این فقط برای یک 
از  گیاه  آن  از  پس  و  است  کوتاه  بسیار  مدت 

بین می رود.
آب  دادن  دست  از  مقابل  در  گیاهان  بیشتر 
انواع  طبیعت  در  می توان  و  می کنند  مقاومت 
که  کرد  پیدا  را  گوشتی  گیاهان  از  مختلفی 
هستند.  مقاوم  بسیار  آب  کمبود  به  نسبت 
جاذب  و  کوچک  موارد  اغلب  در  گیاهان  این 
قدرتمند آب هستند، ولی برای نگه داشتن این 
بپردازند، چون  را  گزافی  بهای  باید  آب  مقدار 
در  است.  کند  بسیار  موارد رشدشان  اغلب  در 
انواع گیاهان  و درختان می توان مکانیسم های 
مختلفی را یافت که منجر به حفظ آب از گیاه 
گیاه  نیاز  مورد  آب  نمی دهد  اجازه  و  می شود 
ریشه های  درختان  مثال  به عنوان  بود.  بین  از 
برای  و  می فرستند  زمین  اعماق  به  را  خود 
جست وجو  زیرزمینی  آب  منابع  کردن  پیدا 
رساندن  مشغول  فاصله  این  در  و  می کنند 
قطره های آب به بخش های مختلف هستند تا 
و  دهند  ادامه  به حیات خود  بتوانند  هم چنان 
که  دیده اید  را  بائوباب ها  حتما  نشوند.  خشک 
نیز معروف هستند، چون  برعکس  به درختان 
دارند،  که  شاخه هایی  به  ریشه هایشان  نسبت 
به همین خاطر هم هست  و  زیاد است  بسیار 
که به نظر می رسد یک درخت را وارونه کرده و 
در هوا کاشته اند! این همه ریشه برای آب رسانی 

به درخت بائوباب الزم و حیاتی است. 
از طرف دیگر یکی از متداول ترین مکانیسم های 
مورد استفاده گیاهان برای مبارزه با خشکی و 
دید.  ساله  یک  گیاهان  در  می توان  را  کم آبی 
را  ما  خوراک  عمده  قسمت  ساله  یک  گیاهان 
کشوری  غربی  سواحل  در  می دهند.  تشکیل 
که من از آن آمده ام، در بیشتر ایام سال، شما 
اولین  وقتی  ولی  نمی بینید،  زیادی  گیاهان 
می رسد،  زمین  به  بهاری  باران های  قطرات 
به  که  می شوید  مواجه  صحرایی  با  یک دفعه 
گیاهان  در  رشد  استراتژی  است.  نشسته  گل 

است.  بارش  فصل  به  منحصر  تنها  ساله  یک 
بارش  فصل  رسیدن  پایان  به  با  گیاهان  این 
دانه ای را تولید می کنند که کامال خشک است 
و تنها حدود 8 تا 10 درصد آن را آب تشکیل 
می دهد. بااین حال این دانه در اوج حیات است. 
ما به هر گیاهی که تا این اندازه خشک و تا این 
اندازه زنده باشد، لقب گیاه مقاوم به خشکی  را 
و  دانه در شرایط آب وهوایی خشک  می دهیم. 
در چنین محیط خشنی، برای یک دوره زمانی 
طوالنی دوام می آورد و زنده باقی می ماند و این 
انتظار  دانه ای  چنین  از  که  است  کاری  دقیقا 
بارش  دوره  رسیدن  فرا  با  دانه  این  می رود. 
بعدی شروع به جوانه زدن کرده و رشد می کند 

و چرخه زندگی از اول شروع می شود.
گیاهان  همان  سراغ  دوباره  دهید  اجازه  ولی 
غذایی  منابع  از  یکی  که  برویم  ساله ای  یک 
حدود  ذرت  و  برنج  گندم،  هستند.  ما  اصلی 
می دهند  تشکیل  را  ما  غذای  از  درصد   95
شما  چون  است،  خوبی  راهبرد  این  البته  که 
زیادی  دانه  می توانید  کوتاهی  زمان  مدت  در 
تولید کنید. این دانه ها سرشار از انرژی هستند 
را  زیادی  کالری  قادرند  نیز  دلیل  همین  به  و 
دارد  وجود  امکان  این  درنتیجه  و  کنند  تولید 
برای  انرژی  خوب  منابع  به عنوان  را  آن ها  که 
دوران قحطی ذخیره کرد. اما اشکالی در این جا 
وجود دارد. ساختار ریشه و برگ ها در گیاهان 
یک ساله به گونه ای است که خیلی نمی توانند 
این وجود  با  به خشکی مقاومت کنند.  نسبت 
ارتقای  فراوانی در زمینه  امروز کوشش های  تا 
تکنولوژی های کشاورزی انجام شده است تا ما 
تولید  بهتر  خصوصیات  با  محصوالتی  بتوانیم 
افزایش  خشکی  به  را  آن ها  مقاومت  و  کنیم 
دهیم و مانع از خشک شدنشان شویم.  اگرچه 
هم چنان در آفریقا ممکن است با مزارع ذرتی 
مواجه شویم که فقط در دو هفته بدون باران 

خشک شده است. 
راه حلی برای این مشکل وجود دارد و آن هم 
رستاخیزی  گیاهان  است.  رستاخیزی  گیاهان 
درصد   95 حدود  تا  که  دارند  را  قابلیت  این 
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دست  از  را  خود  سلول های  در  موجود  آب  از 
بدهند و ماه ها و حتی سال ها در همین وضعیت 
اما  بمانند.  باقی  مرده  گیاه  یک  مثل  خشک 
سبز  دهید،  آب  آن ها  به  دوباره  که  همین 
این گیاهان درست  و رشد می کنند.  می شوند 
مثل دانه هایی که مثال زدم، نسبت به خشکی 
شرایط  بدترین  در  می توانند  و  هستند  مقاوم 
آب وهوایی و زیستی به زندگی خود ادامه دهند 
اگر  به خصوص  است.  نادر  واقعا  اتفاق  این  که 
 135 حدود  تنها  جهان  سراسر  در  که  بدانید 
دارد که چنین خصوصیتی  گیاه گل دار وجود 

دارند. 
چگونه  گیاهان  این  ببینم  این که  برای  من 
زندگی ام  از  سال  می کنند، دست کم 21  رشد 
می خواستم  کردم.  مطالعه شان  صرف  را 
این  تا  گیاهان  این  است  ممکن  چطور  ببینم 
بمانند.  زنده  هم چنان  اما  شوند،  خشک  حد 
گیاهان  از  نمونه  چندین  روی  مدت  این  در 
گیاهان  این  از  کردم. یکی  کار  رستاخیزی 
نام»Eragrostis nindensis« است  به  علفی 
Eragros- نام  به  نزدیکی  »که خویشاوند 
با  را  گیاهان  این  احتماال  شما  tis tef« دارد. 
غذاهای  از  یکی  این  نام »teff« می شناسید. 
که  می دهد  تشکیل  را  اتیوپی  مردم  اصلی 
گلوتن ندارد و یکی از گیاهانی است که ما واقعا 
دلمان می خواهد بتوانیم نوع مقاوم به خشکی 
آن را تولید کنید. یکی دیگر از دالیلی که در 
جست وجوی تعداد دیگری از این گیاهان بودم، 
گیاهان  این  همه  آیا  اصال  بفهمم  که  بود  این 
دقیقا به یک شکل عمل می کنند؟ آیا همه آن ها 
از یک مکانیسم به خصوص استفاده می کنند تا 
در شرایطی که کل آبشان را از دست داده اند، 
یک  از  دلیل  همین  به  بمانند؟  زنده  هم چنان 
کردم  استفاده  راه کار سیستمی  زیست شناسی 
گیاهان  مقاومت  از  کاملی  نسبتا  فهم  به  تا 
رستاخیزی به خشکی برسم، چون وقتی با این 
آن،  چیز  همه  می کنیم،  نگاه  چیزی  به  مدل 
یا  تا کل ساختار گل  از مقیاس سلولی گرفته 

سطح اکوفیزیولوژیکی آن، قابل تفسیر است.

در پاسخ به خشکی و کم آبی چه پروتئین هایی 
در گیاه ساخته می شود؟ بعضی از پروتئین ها به 
نحوی واکنش نشان می دهند که منجر به تولید 
می شوند،  گیاهان  در  خاصی  متابولیت های 
متابولیت ها  این  کردن  پیدا  دنبال  ما  بنابراین 
هم هستیم. از آن جا که انواع ثابتی از گیاهان 
روی کره زمین وجود دارد، بنابراین یافتن این 
محیطی  تنش های  برابر  در  گیاه  که  اطالعات 
از کدام یک از مواد شیمیایی موجود در خرانه 
خود به شکل بهینه استفاده می کند، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بنابراین این موضوع که 
چه  محیط  خشکی  برابر  در  مختلف  گیاهان 
نشان می دهند،  از خود  واکنش های شیمیایی 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
بررسی  به  پژوهش هایمان  آخرین  در  ما 
لیپیدیوم در ابعاد مولکولی پرداختیم و هدفمان 
خشکی  به  پاسخ  در  لیپیدی  تغییرات  بررسی 
آن جا  از  پژوهش  این  اهمیت  بود.  کم آبی  و 
غشاهای  همه  بدانید  که  می شود  مشخص 
غشاهای  هستند.  پروتئین  جنس  از  زیستی 
زیستی در آب قرار گرفته اند و به همین خاطر 
به آن ها غشا گفته می شود. بنابراین اگر آن ها 
را از آب خارج کنید، آن وقت غشاها هم از کار 
ادامه  کار خود  به  نمی توانند  دیگر  و  می افتند 
در  باید  نیز  را  نکته  این  دیگر  از سوی  دهند. 
نظر گرفت که مولکول های لیپیدی، به صورت 
عمل  ژن ها  فعالیت  آغاز  برای  سیگنال هایی 

می کنند. 
از  مجموعه ای  ما  موضوع  این  بررسی  برای 
پژوهش های زیست شناسی و زیست-شیمی  را 
آغاز کردیم تا بتوانیم نقش محافظتی احتمالی 
این ترکیبات را که در مطالعات دیگران آن ها 
از  سپس  کنیم.  بررسی  بودیم،  شناخته  را 
کنیم  استفاده  پژوهش ها  این  نتایج  مجموعه 
محیطی  شرایط  با  چگونه  گیاهان  ببینیم  تا 
خود مواجه می شوند. من همیشه به آن میزان 
داشتم  دسترسی  زیست شناسی  دانش  و  علم 
گیاهان  مقاومت  مکانیسم های  بتوانم  که 
نسبت به خشکی را درک کنم و برای توصیف 
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خشکی  به  نسبت  گیاهان  زیستی  عملکرد 
داشته  دقیقی  مفهومی   توصیف  کم آبی،  و 
»عملکرد  می گویم  وقتی  که  مطمئنم  باشم. 
می گویید:  خودتان  با  شما  از  خیلی  زیستی«، 
تراریخته  کشاورزی  محصوالت  »منظورش 
نیست؟«، اما پاسخ به این سوال این است که 
از دستکاری ژنتیکی گیاهان  شما چه تعریفی 
امروز  ما  که  کشاورزی  محصوالت  همه  دارید. 
قرار  استفاده  مورد  غذایی  منبع  به عنوان 
و...،  ذرت  و  برنج  تا  گرفته  گندم  از  می دهیم، 
نسبت به نسل های پیشین خود دچار تغییرات 
ژنتیکی زیادی شده اند، ولی ما آن ها را در گروه 
محصوالت کشاورزی تراریخته قرار نمی دهیم، 
تولید  طبیعی  شیوه  به  محصوالت  این  چون 
که  است  این  منظورتان  اگر  اما  کرده اند.  مثل 
آیا ما قصد داریم ژن های رستاخیزی را داخل 
بله  پاسخ  دهیم،  قرار  کشاورزی  محصوالت 
سرعت  با  راه کاری  چنین  یافتن  البته  است. 
هر چه بیشتر از اهمیت باالیی برخوردار است. 

بعضی از همکاران من، ازجمله جنیفر تامسون، 
در دانشگاه یو سی تی از پیش گامان پژوهش در 
این زمینه هستند. در حال حاضر به دنبال به 
اجرا در آوردن طرحی کامال جاه طلبانه هستیم 
که هدف آن روشن شدن همه ژن هایی است 
در هر محصول کشاورزی وجود  که هم اکنون 
دارد. مسئله اصلی این است که این ژن ها جز 
در شرایط سخت آب وهوایی و در خشک سالی 
این  مورد  در  تصمیم گیری  نمی شوند.  روشن 
مسئله را که آیا می توان این گیاهان را در زمره 
به  نه،  یا  کرد  طبقه بندی  رستاخیزی  گیاهان 
خودتان واگذار می کنم. فکر می کنم همه شما 
و  از دی ان اِی ساخته شده  ژن ها  که  می دانید 
خیلی محکم به دور کروموزوم ها پیچیده اند و 
در سلول های انسانی و گیاهی وجود دارند. اگر 
شما بتوانید دی ان اِی را باز کنید، می توانید این 
ژن ها را پیدا کنید. هر ژن دارای یک سیستم 
روشن کننده یا راه انداز ژن نیز هست که درست 
مثل کلید روشن و خاموش عمل می کند. در 
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ژن  رمزگذاری شده  ناحیه  ساختار  این  ادامه 
وجود دارد و پس از آن بخش پایانی یا انتهایی 
ژن  یک  پایانی  بخش  به  ما  می دهد  نشان  که 
شروع  بعدی  ژن  بعد  به  آن جا  از  و  رسیدیم 
کنم  روشن  را  موضوع  این  باید  البته  می شود. 
که بخش راه انداز ژن تنها یک کلید خاموش کن 
تنظیماتی  درواقع  و  نیست  ساده  روشن کن  یا 
از  خیلی  و  است  الزم  پیچیده  و  دقیق  بسیار 
یک  تا  بگیرند  قرار  باید سر جای خود  عوامل 
ژن روشن شود. کاری که در بخش تکنولوژی 
زیستی وجود دارد، این است که ما روی یک 
و  می کنیم  بررسی  تحریک  قابل  ژنی  راه انداز 
کار  به  را  آن  باید  چطور  که  می شویم  متوجه 
که  ژنی  هر  به  را  بخش  این  حاال  بیندازیم. 
دلمان بخواهد، متصل می کنیم و آن را درون 
گیاه مدنظرمان قرار می دهیم تا پاسخ گیاه را 
در حالتی که آن ژن روشن است، بررسی کنیم.  

شما  با  درباره اش  می خواهم  که  آزمایشی  در 
صحبت کنم، همکاران دانشگاهی من روی یک 
راه انداز ژنی کار می کردند که به واسطه خشکی و 
کم آبی تحریک می شد و در یک گیاه رستاخیزی 
یافت شده بود. بخش جالب توجه این آزمایش 
انجام  خاصی  کار  ما  نیست  الزم  که  است  این 
دهیم، بلکه گیاه به خودی خود کم آبی و خشکی 
را حس می کند. ما از این سیستم برای تحریک 
کردن ژن های آنتی اکسیدانی استفاده کردیم که 
از یک گیاه رستاخیزی استخراج شده و دلیلش 
این بود که هر گونه تنشی به ویژه کم آبی باعث 
آزاد  رادیکال  نام  به  ترکیباتی  آمدن  وجود  به 
می شود. این واکنش به شدت آسیب زننده است 
و می تواند منجر به از بین رفتن گیاه شود. این 
در حالی است که وجود آنتی اکسیدان ها می تواند 

مانع از بروز چنین آسیبی شود. 
انجام داده ایم، نشان  تا امروز  پژوهش هایی که 
گیاهان  و  خشکی  به  مقاوم  دانه های  که  داده 
رستاخیزی از نظر ساختار به هم شبیه هستند 
آیا  که  می آید  وجود  به  سوال  این  درنتیجه  و 
یا  هستند؟  خاص  ژن  نوع  یک  حاوی  دو  هر 
دارای  رستاخیزی  گیاهان  آیا  دیگر  عبارت  به 

فرگشت  فرایند  در  که  ژن هایی هستند  همان 
آمده  وجود  به  خشکی  به  مقاوم  دانه های  در 
این  در  که  فراوانی  تحقیقات  با  ما  و  است؟ 
این  پاسخ  به  توانستیم  دادیم،  انجام  زمینه 
با  اخیرا  که  همکاری ای  در  و  برسیم  سوال 
  Mel Oliver،هلند گروه Henk Hilhorst از 
از آمریکا و Julia Buitink  از فرانسه داشتیم، 
اصلی  ژن های  بله،  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
ساختاری  نظر  از  دارد،  وجود  دو  هر  در  که 
را  مکانیسم  این  بخواهم  اگر  مشترک هستند. 
باید بگویم همه  در یک ذرت به تصور بکشم، 
کروموزوم هایی که زیر کلید خاموش قرار دارند، 
گیاهان  که  هستند  ژن هایی  همه  نشان دهنده 
به خشکی  نسبت  تحمل  قابلیت  داشتن  برای 
دانه های  این که  محض  به  دارند.  نیاز  آن ها  به 
این  می شوند،  خشک  مرحله  آخرین  در  ذرت 
به روشن شدن می کنند. گیاهان  ژن ها شروع 
وقتی  و  دارند  را  ژن ها  همین  نیز  رستاخیزی 
می شوند.  روشن  ژن ها  این  می شوند،  خشک 
این  کشاورزی  محصوالت جدید  همه  بنابراین 

ژن را دارند، ولی هیچ وقت روشنش نمی کنند.
انجامش  در حال  حاضر  حال  در  ما  که  کاری 
هستیم، این است که تغییراتی را که به دلیل 
به  رستاخیزی  گیاهان  در  ژن ها  این  عملکرد 
این  بتوانیم  تا  کنیم  شناسایی  می آید،  وجود 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  را  فرایندها 
که  نهایی مان  هدف  و  کنیم  شبیه سازی 
می خواهیم به سرعت به آن برسیم، این است که 
از عملکرد طبیعت در فرایند فراگشت گیاهان 
رستاخیزی کاری که ما االن می خواهیم انجام 
است که  و سلولی  فهم عالیم محیطی  دهیم، 
روشن  رستاخیزدار  گیاهان  در  را  ژ ن ها  این 
محصوالت  در  را  فرایند  این  تا  می کنند 
کشاورزی تقلید کنیم. و درنهایت می رسیم به 
سرعت  با  را  کاری  تالشیم  در  که  نهایی  ایده 
از  است  تقلیدی  که  دهیم  انجام  زیاد  بسیار 
کاری که طبیعت طی فرایند فرگشت در مورد 
تا 40 میلیون  گیاهان رستاخیزدار حدودا 10 

.سال پیش انجام داده است
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 که توریست ها را به خود یم خواند
گ

ره جاذبه ای فرهن� در�ب

حمام سنتی؛ میراث رو به زوال 
 آنا رفـیعـی 
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برطـــرف می کـــرد، بلکـــه مکانـــی بـــرای 
ـــالت  ـــرای تعام ـــی ب ـــرگرمی و جای ـــح و س تفری
محســـوب  نیـــز  اجتماعـــی  تبـــادالت  و 

می شـــد.
حمام هـــای تاریخـــی از فضاهـــای مختلفـــی 
ـــت  ـــو اهمی ـــک س ـــه از ی ـــده اند ک ـــکیل ش تش
گذشـــتگان بـــه آداب و اصـــول اســـتحمام در 
آن دوران را نشـــان می دهـــد و از ســـوی 
ــاران  ــت معمـ ــاد خالقیـ ــر نمـ دیگـ
ـــای  ـــظ دم ـــم و حف ـــرای تنظی ـــان ب زم
ـــری از شـــوک  ـــام و جلوگی داخـــل حم

ـــت.  ـــان اس ـــدن انس ـــی در ب حرارت
ـــرد از  ـــه ف ـــه مرحل ـــه ب ـــوت مرحل دع
محیـــط ســـرد بیـــرون بـــه محیـــط 
ـــول  ـــس از اص ـــر عک ـــل و ب ـــرم داخ گ
ــای  ــام حمام هـ ــی تمـ ــم طراحـ مهـ
پیچ درپیچـــی  اســـت.  تاریخـــی 
ــور  ــه منظـ ــم بـ ــرو  ورودی، هـ راهـ
ـــرمای  ـــی س ـــری از ورود ناگهان جلوگی
ــام  ــای حمـ ــروج گرمـ ــرون و خـ بیـ
ـــده  ـــع از دی ـــم مان ـــده و ه ـــی ش طراح
شـــدن فضـــای داخـــل می شـــده 
اســـت. پـــس از آن بینـــه قـــرار دارد 
ـــکوهایی در  ـــدی و س ـــقفی گنب ـــا س ب
ـــاس  ـــتن و درآوردن لب ـــرای نشس ـــادور ب دورت
ــروزی  ــن امـ ــم رخت کـ ــع حکـ ــه درواقـ کـ
را داشـــته اســـت. افـــراد بعـــد از درآوردن 
ـــچ  ـــی پرپی ـــور از داالن ـــود و عب ـــای خ لباس ه
شـــامل  کـــه  می شـــدند  گرمخانـــه  وارد 
ــرای  ــرد بـ ــرم و سـ ــا آب گـ ــی بـ حوض هایـ
شست وشـــوی ســـر و بـــدن بودنـــد. فضـــای 
گرمخانـــه بـــه دلیـــل حرارتـــی کـــه از زیـــر 
ـــن در  ـــرار گرفت ـــید و ق ـــه آن می رس ـــام ب حم

زیـــر ســـطح زمیـــن، همـــواره گـــرم بـــود. 
ـــه  ـــم ب ـــای حاک ـــم دولت ه ـــان، ه ـــذر زم در گ
ـــه   ـــزان توجـــه خـــود ب منظـــور نشـــان دادن می
ـــان  ـــم صاحب ـــردم و ه ـــت م ـــالمت و بهداش س
ـــود  ـــازار خ ـــق ب ـــزودن رون ـــرای اف ـــا ب حمام ه
و جلـــب مشـــتری بیشـــتر، ســـعی کردنـــد 

ایرانیـــان باســـتان اهمیـــت زیـــادی بـــه 
ـــالم  ـــور اس ـــا ظه ـــا ب ـــد، ام ـــی می دادن پاکیزگ
ــو،  ایـــن موضـــوع تشـــدید شـــد. شست وشـ
ـــم  ـــی در مراس ـــگاه واالی ـــر جای ـــل و تطهی غس
عبـــادی پیـــدا کـــرد و درنتیجـــه گرمابه هـــا 
ــهری  ــت شـ ــاختار بافـ ــا در سـ ــا حمام هـ یـ
و روســـتایی پدیـــدار و همـــراه بـــا مســـاجد، 
اصلـــی  عناصـــر  از  بازارهـــا  و  مـــدارس 

و  شـــهری  محله هـــای  تشـــکیل دهنده 
ــدند.  ــتایی شـ روسـ

حمام هـــا در گذشـــته بخشـــی از حـــوزه 
عمومـــی بودنـــد و معمـــوال در گذرهـــای 
ــی  ــا و نزدیکـ ــا، بازارهـ ــی و بازارچه هـ عمومـ
مســـاجد احـــداث می شـــدند تـــا دسترســـی 
مـــردم بـــه آن هـــا آســـان تر باشـــد. ماننـــد 
ســـایر فضاهـــای عمومـــی شـــهری، حمـــام 
ـــر  ـــالوه ب ـــت؛ ع ـــه داش ـــری چندگان ـــز کارب نی
ــتی و  ــات بهداشـ ــی اش، خدمـ ــری اصلـ کاربـ
ـــه  ـــی چـــون ســـلمانی و ماســـاژ در آن ارائ درمان
مکانـــی عمومـــی  و هم چنیـــن  می شـــد 
ـــنتی  ـــم  س ـــزاری مراس ـــو و برگ ـــرای گفت وگ ب
ــام  ــن رو، حمـ ــود. از ایـ ــدان بـ ــد حنابنـ ماننـ
نه تنهـــا نیـــاز مـــردم را بـــه شست وشـــو 
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بـــا کمـــک معمـــاران زبردســـت ایرانـــی 
ــاخت  ــه را در سـ نهایـــت خالقیـــت معمارانـ
ــد  ــه آن شـ ــد. نتیجـ ــاظ کننـ ــا لحـ حمام هـ
کـــه در گوشـــه و کنـــار ایـــران حمام هایـــي 
ــم در زیبایـــي  ــوز هـ ــه هنـ ــدند کـ ــا شـ بنـ
بی ماننـــد هســـتند. حمـــام گنجعلـــي خـــان 
در کرمـــان، حمـــام چهـــار فصـــل در اراک، 
ـــان در  ـــام خ ـــیراز و حم ـــل در ش ـــام وکی حم

یـــزد تنهـــا نمونه هایـــی از ایـــن 
به جامانده انـــد.  میـــراث 

بـــا راه یافتـــن معمـــاري مـــدرن 
بـــه ایـــران و دسترســـی خانه هـــا 
به تدریـــج  لوله کشـــی  آب  بـــه 
ــد  ــام شـ ــب حمـ ــه صاحـ ــر خانـ هـ
و درنتیجـــه حمام هـــای عمومـــی 
از رونـــق افتادنـــد. درحـــال حاضـــر 
ـــرد  ـــر کارک ـــی دیگ ـــای تاریخ حمام ه
از  بســـیاری  ندارنـــد.  را  گذشـــته 
ـــل  ـــا مح ـــده اند، ی ـــب ش ـــا تخری آن ه
انباشـــت زبالـــه و تجمـــع معتـــادان 
ــا  ــی از آن هـ ــداد کمـ ــتند. تعـ هسـ
ــل  ــرایط تبدیـ ــن شـ ــز در بهتریـ نیـ
بـــه مـــوزه، چای خانـــه و رســـتوران 

شـــده اند.  ســـنتی 
ــر  ــه در عصـ ــد کـ ــن برسـ ــاید دور از ذهـ شـ
ــه  ــنتی توجـ ــام سـ ــه حمـ ــراد بـ ــدرن افـ مـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن اتفاق ـــا ای ـــد، م ـــان دهن نش
ــه و  ــد ترکیـ ــایه ماننـ ــورهای همسـ در کشـ
ــتان و  ــر در گرجسـ ــی دورتـ ــارات  و کمـ امـ
ـــنتی«  ـــام س ـــم حم ـــام »توریس ـــا ن ـــش ب مراک
در حـــال گســـترش اســـت و بســـیار مـــورد 
ــی  ــی و خارجـ ــگران داخلـ ــتقبال گردشـ اسـ
قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن تجربـــه موفـــق 
ــای  ــرای احیـ ــی بـ ــوی خوبـ ــد الگـ می توانـ
ــز  ــران نیـ ــی ایـ ــه فراموشـ ــای رو بـ حمام هـ

باشـــد. 
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــي ارزش ـــي بنای ـــام تاریخ حم
ـــته  ـــردم داش ـــگ م ـــا فرهن ـــي ب ـــد محکم پیون
ـــون  ـــي چ ـــات متنوع ـــورد موضوع و محـــل برخ

طـــب و ســـالمتي، زیبایـــي و آراســـتگي،  
ـــپ زدن،  ـــراي گ ـــن، ب ـــش ت ـــرای آرام ـــی ب محل
ســـرگرمي هاي مفـــرح و اجـــراي مراســـم  
ـــن  ـــت. ای ـــوده اس ـــي ب ـــي و مذهب ـــنتي، مل س
مـــوارد جنبه هـــای قابـــل توجهـــی هســـتند 
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــن از آن ه ـــک گرفت ـــا کم ـــه  ب ک
رواج امـــروزی و همیشگی شـــان می تـــوان 
ـــا  ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ـــنتی را ب ـــای س حمام ه

ـــده  ـــال و زن ـــر فع ـــار دیگ ـــروزی ب ـــات ام و امکان
ـــرد.  ک

بـــا مرمـــت ســـاختمان حمام هـــای تاریخـــی 
کاربـــری  بازگردانـــدن  و  به جامانـــده 
ــا  ــی بنـ ــا بخـــش فیزیکـ ــان، نه تنهـ اصلی شـ
ـــظ  ـــته حف ـــاری گذش ـــراث معم ـــوان می به عن
می شـــود، بلکـــه روابـــط انســـانی نیـــز کـــه 
ــی از  ــه و بخشـ ــکل می گرفتـ ــام شـ در حمـ
هویـــت آن اســـت، دوبـــاره زنـــده می شـــود. 
از طـــرف دیگـــر، امـــکان اشـــتغال زایی و 
ـــهری  ـــه ش ـــردم آن منطق ـــرای م ـــی ب درآمدزای
یـــا روســـتایی فراهـــم می شـــود، کـــه خـــود 
ــه  ــان بـ ــه بومیـ ــب توجـ ــر موجـ ــن امـ ایـ
ـــد  ـــراث خواه ـــن می ـــترش ای ـــت و گس حفاظ

.شـــد
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1. غصه می خورند و خودشان را می بازند 
این کـه وقتـی شکسـت می خورید یـا با مشـکلی مواجه 
می شـوید، یـک گوشـه بنشـینید و غصه بخوریـد، اصال 
کاری نـدارد. امـا واقعیت این اسـت که ایـن کار کمکی 
همـه  می شـود  باعـث  درعـوض  نمی کنـد.  شـما  بـه 
اعتمادبه نفسـتان را از دسـت بدهیـد و نتوانیـد بـرای 
ادامـه کار تصمیـم بگیرید. پـس بعد از تجربه شکسـت 
بـه جـای این کـه زانـوی غـم بـه بغـل بگیریـد، بلنـد 

شـوید و دوبـاره از اول شـروع کنیـد. 

2. موضوع را شخصی می کنند 
بعضـی از افـراد هـم هسـتند کـه هـر شکسـتی را 
تبدیـل بـه یک موضـوع شـخصی کرده و احسـاس 
می کننـد کـه عامل شکسـت فقط و فقط خودشـان 
هسـتند و هیچ چیـز و هیچ کـس دیگـری در ایـن 
ایـن طـرز فکـر بـه مـرور  زمینـه مقصـر نیسـت. 
و  می شـود  آن هـا  هویـت  از  بخشـی  بـه  تبدیـل 
یـک  بپذیرنـد  نمی تواننـد  هیچ وقـت  درنتیجـه 
تجربـه شکسـت فقط بخشـی از مسـیری اسـت که 
در زندگـی بـا آن مواجـه می شـوند، نـه همـه آن. 

3. درس می گیرند 
کسـانی کـه از شکسـت درس می گیرنـد، می داننـد 
کـه در هـر شکسـتی درسـی نهفتـه اسـت و هـر 
ناکامـی می توانـد باعـث تغییـر مسـیری شـود کـه 
او  زندگـی  روی  را  تاثیـر  بزرگ تریـن  درنهایـت 

خواهـد داشـت. 

من و شکست یهویی! 
اکیم مواجه یم شوند؟  آدم ها چطور �ب �خ
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در نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم نام مایلز دیویس، آهنگ ساز و نوازنده 
سیاه پوست در آمریکا حسابی سر زبان ها افتاد. او سبک های زیادی را در موسیقی جاز 

به وجود آورد و باعث شد این سبک موسیقی پیشرفت های زیادی کند. مایلز معتقد بود: 
»اگر شکست نمی خورید، باید بدانید که در حال شکست خوردن هستید.« شما چطور؟  

4. الهام می گیرند 
الهـام  زندگی شـان  در  شکسـت  از  کـه  آدم هایـی 
می گیرنـد، دوسـت دارنـد بـا چالش هـای مختلـف 
مواجـه شـوند و می داننـد بزرگ تریـن حریفـی کـه 
بایـد بـا آن مواجه شـوند، دقیقا خودشـان هسـتند. 
یـک چالـش جدیـد  را  افـراد هـر شکسـتی  ایـن 
می داننـد کـه بایـد بـا آن مقابلـه کننـد و از سـر 

بردارنـد.  راه 

6. کمک می گیرند 
بعضـی از افـراد هـم هسـتند کـه موقـع شکسـت، 
و  می افتنـد  دیگـران  از  گرفتـن  کمـک  فکـر  بـه 
بـه  رسـیدن  بـرای  راهـی  کـه همیشـه  می داننـد 
خواسته هایشـان وجـود دارد، فقط کافی اسـت یک 
راهنمـا یـا منتور پیـدا کننـد تـا از راهنمایی هایش 

اسـتفاده کننـد و بتواننـد شکسـت را دور بزننـد. 

5. سرزنش می کنند 
چـرا بعضی هـا فکـر می کننـد هیـچ تقصیـری در 
هیـچ زمینـه ای ندارنـد و هـر اتفاقـی کـه بیفتـد، 
گناهـش بـه گردن دیگـران اسـت؟ این افـراد هیچ 
قبـول  خـود  شکسـت های  قبـال  در  مسـئولیتی 
نمی کننـد و وقتی مسـئولیت پذیری نباشـد، خبری 
از پیشـرفت هم نیسـت. آدم هایی کـه دائما دیگران 
را مسـئول شکسـت های خـود می داننـد، هرگـز از 
زندگی شـان راضـی نیسـتند و خودشـان را قربانـی 

زندگـی و شـرایط می داننـد. 
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مردی که از راه شکست به موفقیت رسید

دانشجوی کم حواس دیروز
میلیاردر کارآفرین امروز

 مسـیح فقـیهـی 

تـا بـه حـال بـا خودتـان فکـر کرده ایـد کـه اگـر 
گـوگل، یاهـو و سـایر موتورهـای جسـت وجوی 
اینترنتـی نبودنـد، دنیـای امـروز مـا چه شـکلی 
بـود؟ آیـا به تغییری که شـرکت های فنـاوری در 
زندگـی انسـان بـه وجـود آورده اند، فکـر کرده اید 
و این کـه کارآفرینـی دیجیتـال چگونـه دنیـا را 
زیـرورو کـرده اسـت تـا امـروز به شـکل جدیدی 

از کسـب وکار و تجـارت و در یـک کلمـه زندگـی 
برسـیم؟ لری الیسـون، مدیر موفـق اوراکل، یکی 
از آن کارآفرین هـای موفقی اسـت کـه زندگی ما 
را بـا تاسـیس یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های 
نرم افـزاری در آمریـکا و جهـان در سـال 19۷۷ 
عـوض کرد و بـه یکی از پرقدرت ترین شـرکت ها 
و  داده هـا  پایـگاه  مدیریـت  سـامانه  زمینـه  در 
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بـود کـه برای تاسـیس این شـرکت صرف شـد 
و تا سـال 1980 درآمدش کمتر از یک میلیون 
دالر در سـال بود و فقط هشـت کارمند داشـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال های اخیـر 
مجلـه فوربـس گـزارش داده  اسـت که الیسـون 
در رده پنجـم ثروتمندترین افـراد دنیا قرار دارد 
و ارزش خالـص دارایی هـای الیسـون بـه حدود 
 1981 سـال  در  می رسـد.  دالر  میلیـارد   40
آی بـی ام شـروع کرد بـه اسـتفاده از راه کارهایی 
کـه الیسـون و همکارانـش در شـرکت اوراکل 
طراحـی و برنامه ریـزی کـرده بودنـد و همیـن 
اوراکل هـر سـال  باعـث شـد درآمـد  مسـئله 
نسـبت به سـال قبل بـه دو برابر برسـد. الرنس 
برای این که در سـال های اولیه بتواند شـرکتش 
را نگـه دارد، مجبـور شـد خانـه اش را بـه رهـن 
بگـذارد و پـول قرض بگیـرد و هیچ کس فکرش 
را نمی کرد که او در این شـرایط بتواند اوراکل را 
سـر پا نگـه دارد. در سـال 1990 اوراکل مجددا 
در معـرض خطـر قـرار گرفـت و پـس از النـچ 
کـردن ورژن ۶ برنامـه، حدود 29 میلیون دالر و 
تعـداد زیـادی از مخاطبانش را از دسـت داد. اما 
الرنـس ناامیـد نشـد. جمـع سـرمایه اوراکل در 
بـازار حـدود 80 درصد کاهش پیـدا کرده بود و 
شـرکت در معـرض نابـودی کامل بـود و علتش 
هـم این بـود کـه درواقع فروشـندگان شـرکت 
می خواسـتند  بالقـوه  مشـتریان  از  اصـرار  بـا 
بیشـترین تعداد ممکـن از نرم افزارهـای اوراکل 
ایـن  سـپس  و  کننـد  خریـداری  یک بـاره  را 
فروشـندگان ارزش فـروش آینـده را در فصـل 
بیشـتری  پورسـانت  تـا  می نوشـتند  جـاری 
دریافـت کننـد. امـا اوضـاع زمانـی بحرانی شـد 
کـه فروش هـای آتـی محقـق نشـدند. بنابرایـن 
الیسـون درنهایـت حدود 400 نفـر از کارمندان 
و مدیرانـش را از کار برکنـار کـرد و بـرای اولین 
بـار بخـش مدیریتی شـرکتش را بـه حرفه ای ها 
سـپرد و خـودش تمـام انـرژی اش را بر توسـعه 
محصوالتشـان متمرکـز کـرد تا باالخـره اوراکل 
را بـه بزرگ تریـن شـرکت نرم افـزار دنیـا تبدیل 

 . کند

نرم افزارهـای  تولیدکننـدگان  مهم تریـن  از 
طرح ریـزی منابع سـازمانی )ERP( تبدیل شـد. 
امـا الیسـون چطور توانسـت به چنیـن جایگاهی 
برسـد؟ تعجـب نکنیـد، امـا او موفقیـت را از راه 

تجربه شکسـت بـه دسـت آورد.

ایده ای که می خواست با آی بی ام رقابت کند 
الیسـون بـا نـام کامـل الرنـس جـوزف الیسـون 
آمریـکا  سـیتی  نیویـورک  در  سـال 1944  در 
بـه دنیـا آمـد و در 9 ماهگـی توسـط بسـتگان 
مـادرش بـه فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـد و در 
سـال 1958 بـه مدرسـه ای در شـیکاگو رفت. او 
در روزهـای دانشـجویی باهـوش اما بسـیار گیج 
تحصیـل،  دوم  سـال  در  و  بـود  حواس پـرت  و 
دانشـگاه را درحالی کـه فقـط امتحانـات پایـان 
ترمـش باقـی مانـده بـود، رها کـرد و ایـن دقیقا 
همـان زمانی بود کـه مادرخوانده اش فـوت کرد. 
الرنـس تابسـتان بعـد را در کالیفرنیا  بـا یکی از 
دوسـتانش گذرانـد و یـک تـرم سـر کالس های 
دانشـگاه شـیکاگو نشسـت و همان جـا بـود کـه 
بـرای اولین بار بـا طراحی های کامپیوتری آشـنا 
شـد و باالخره بـرای زندگی بـه کالیفرنیا رفت تا 
همـراه بـا رابـرت ماینـر و اِد اوتز در سـال 19۷۷ 
اوراکل را تاسـیس کند. او تا آن زمان شـغل های 
مختلفی را تجربه کرده بود؛ از کار در فسـت فود 
و پمـپ بنزیـن گرفتـه تا تکنسـین آتش نشـانی 
و کارمنـد بانـک. ایـده اولیـه راه انـدازی چنیـن 
شـرکتی به هفت سـال قبل برمی گشـت. الرنس 
»الگوهـای  موضـوع  بـا  مقالـه ای  زمـان  آن  در 
بانک هـای  در  داده هـا  مدیریـت  رابطـه ای 
اطالعاتـی« خوانـده بـود و برایش جالـب بود که 
چطـور فقـط شرکت IBM توانسـته اسـت ایـن 
الگوهـا را در عمـل بـه کار گیـرد و پایـگاه داده 
مشـهور بـه IBM System R را تاسـیس کنـد. 
هـدف الیسـون این بـود که محصولی بسـازد که 
قابلیـت رقابـت با System R را داشـته باشـد. 

 
موفقیت با 1400 دالر! 

تمـام دارایـی الیسـون در آن زمـان 1400 دالر 
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داریـد. درواقـع اگـر مخاطبـان بـه مـدت یـک 
هفتـه یـا چنـد روز، پسـت جدیـدی در صفحه 
دسـت  از  را  آن هـا  مـرور  بـه  نبیننـد،  شـما 
خواهیـد داد. فرامـوش نکنیـد مخاطبان شـما 
انتظـار دارنـد محتـوای مشـخصی به صـورت 
چـه  وگرنـه  کنیـد،  تامیـن  برایشـان  روزانـه 
دلیلـی دارد کـه صفحه شـما را دنبـال کنند؟! 
هـر پسـت فرصتی اسـت برای جـذب مخاطب 
جدیـد. هـر وقـت پسـت جدیـدی می گذارید، 
اگـر محتوایـی که ارائـه کردید، جـذاب و مورد 
تاییـد مخاطبـان باشـد، دوسـتان و نزدیـکان 
خـود را تـگ می کننـد و درواقـع بـا ایـن کار 
صفحـه شـما را بـه آن هـا معرفـی خواهند کرد 
و اگـر آن هـا هـم بتواننـد بـا فضـای صفحـه 
شـما ارتبـاط برقرار کننـد، تبدیل بـه مخاطب 

جدیـدی بـرای شـما خواهند شـد.
 

3. از هشتگ به درستی استفاده کنید
اینســتاگرام،  جدیــد  به روزرســانی های 
هشــتگ را تبدیــل بــه ابــزاری بســیار کاربردی 
کــرده اســت. پــس قبــل از انجــام هــر کاری 
بــا یــک بررســی دقیــق و همه جانبــه بهتریــن 
ــد.  ــرای پســتتان انتخــاب کنی هشــتگ ها را ب
هشــتگ ماننــد کارت دعوتــی اســت کــه شــما 
بــرای مخاطبــان دیگــر در فضــای اینســتاگرام 
می فرســتید. البتــه فرامــوش نکنیــد کــه 
ــرای  ــتگ ب ــا 30 هش ــد ت ــر می توانی حداکث
هــر پســت بگذاریــد و بهتــر اســت از تمامــی 
آن هــا اســتفاده کنیــد. حتــی می توانیــد یــک 
پرطرفــدار  هشــتگ های  از  آمــاده  لیســت 
بــرای خودتــان بســازید و بــرای هــر پســت از 

ــد. ــا اســتفاده کنی ــدادی از آن ه تع
 

4. مکان خود را در هر پست تگ کنید
و  راحت تریـن  از  یکـی  شـیوه  ایـن 
اسـت  تبلیغاتـی  شـکل های  بی دردسـرترین 
بـه  را  خـاص  مناطـق  بـه  عالقه منـدان  کـه 
خـود جلـب می کنـد، بـدون این که قرار باشـد 

بدهیـد.  زیـادی  توضیـح 

از زمــان ورود بــه عصــر اطالعــات، اســتفاده از 
فضــای مجــازی، ابــزاری قدرتمنــد و کم خــرج 
می آمــده  حســاب  بــه  تبلیغــات  بــرای 
اســت و کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع و 
روی  همیشــه  مختلــف،  کســب وکارهای 
ــان  ــات نش ــبک از تبلیغ ــن س ــه ای ــی ب خوش
داده انــد. امــروزه بــا توجــه بــه اســتفاده انبــوه 
و روزافــزون از فضــای مجــازی، رقابــت بســیار 
ســنگینی در زمینــه تبلیغــات در ایــن عرصــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــژه ب ــده اســت. و به وی ــاد ش ایج
افزایــش روزافــزون مخاطبــان اپلیکیشــن هایی 
نظیــر اینســتاگرام، شــیوه های درســت تبلیــغ 
در  مختلــف  کســب وکارهای  معرفــی  و 
صفحــات اینســتاگرامی اهمیــت زیــادی پیــدا 
ــه شــما  ــم ب ــار قصــد داری ــرده اســت. این ب ک
ــود را در  ــب وکار خ ــور کس ــه چط ــم ک بگویی
اینســتاگرام تبلیــغ کنیــد تــا بتوانیــد بیــش از 

ــید. ــته باش ــر داش ــزار فالوئ 250 ه

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

ایـن موضـوع پـی  بـه اهمیـت  این کـه  بـرای 
ببریـد، بـد نیسـت سـراغ صفحاتـی برویـد که 
کارشـان انتشـار اخبـار ورزشـی یـا نکته هـای 
روان شناسـی اسـت. تمرکـز روی یـک موضوع 
شـما  صفحـه  می شـود  باعـث  مشـخص 
طرفـداران خـاص خـود را پیـدا کنـد. درواقـع 
شـما بـا انتخـاب یک موضـوع مشـخص، لحن 
انتخـاب  مخاطبانتـان  بـا  را  خاصـی  صحبـت 
می کنیـد کـه بـه مـرور و بـا گذشـت زمـان 
کوتاهـی بـه آن عـادت می کننـد و پیـام شـما 
برایشـان معنـا و مفهومـی خاص پیـدا می کند. 
اگـر در اینسـتاگرام روی یـک موضـوع خـاص 
تمرکـز نکنیـد، خیلـی زود طرفدارانتـان را از 

دست خواهید داد.   

2. با زمان بندی مشخص جلو بروید
شـما بـرای معرفی و تبلیغ کسـب وکار خود در 
اینسـتاگرام بـه حداقـل روزی یـک پسـت نیاز 
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پســت  بــرای  را  مناســبی  زمــان   .5

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

 
6. محتوای جذابی را به اشراک بگذارید 

ــب وکار  ــغ کس ــرای تبلی ــه ب ــر این ک ــالوه ب ع
ــک  ــد روی ی ــادار بای ــب وف ــذب مخاط و ج
ــت  ــید، جذابی ــز باش ــاص متمرک ــوع خ موض
پســت نیــز فاکتــوری بســیار مهــم بــرای 
جلــب نظــر مخاطــب بــه شــمار مــی رود. پــس 
ــورد  ــتی در م ــد پس ــه می خواهی ــار ک ــر ب ه

ــن ســوال را  ــد، ای کســب وکارتان منتشــر کنی
ــی وجــود  ــان بپرســید کــه چــه دلیل از خودت
دارد کــه مخاطبــان اینســتاگرام بخواهنــد 
ــوای آن  ــه محت ــد ک ــال کنن صفحــه ای را دنب

ــدارد؟!  ــذاری خاصــی ن ــت و تاثیرگ جذابی
 

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

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

کرده ایـد و اعتبـار آن بایـد بـه شـما برسـد.

8. نام های مرتبط و مشهور را تگ کنید
اگـر نـوع کسـب وکارتان بـه گونه ای اسـت که 
می توانیـد از اسـم آدم هـای مشـهور اسـتفاده 
کنیـد، حتـی یـک دقیقـه هـم معطـل نکنید! 
از  زیـادی  تعـداد  می شـود  باعـث  کار  ایـن 
صفحه تـان  بـه  را  اینسـتاگرام  مخاطبـان 
بکشـانید کـه بخشـی از آن هـا می تواننـد بـه 

.تبدیـل شـوند وفـادار شـما  مخاطـب 
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ــم  ــای مه ــه اولویت ه ــوف ب ــد، معط می گذاری
ــان شــده  ــا زندگــی خودت ــا درســی ی کاری ی
ــن  ــا همی ــه ب ــد ک ــت می بینی ــت، آن وق اس
نــه کوچــک، چــه تغییرهــای بزرگــی در 

زندگی تــان اتفــاق می افتــد.
 

اولویت هــای  و  عالیــق  مراقــب   .2
ســت شما

رضایــت  و  کــردن  شــاد  بــرای  تــالش 
ــرای  ــه ب ــی را ک ــه نیازهای ــران درحالی ک دیگ
ــد،  ــوش می کنی ــت، فرام ــم اس ــان مه خودت
فقــط شــما را از اولویت هــای مهمتــان در 
ــه  ــن، ب ــه گفت ــا ن ــد. ام ــی دور می کن زندگ
ــا  ــن اولویت  ه ــد روی ای ــک می کن ــما کم ش
ــارت  ــن مه ــوید. بنابرای ــز ش ــداف متمرک و اه
ــه  ــا ب ــت ت ــبی اس ــیوه مناس ــن  ش ــه گفت ن
کمــک آن از عالیــق شــخصی خــود مراقبــت 
کنیــد و کنتــرل زندگی تــان را بــه دســت 
دیگــران ندهیــد. شــاید ایــن جمــالت کمــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــد، ام ــر برس ــه نظ ــه ب خودخواهان
ــد  ــدر می توانی ــه چق ــد ک ــر کنی ــوع فک موض
ــد  ــران کمــک کنی ــه دیگ ــان و البت ــه خودت ب
اگــر در مواقــع ضــروری بتوانیــد بــه آن هــا نــه 

ــد. بگویی

3. حــد و مرزهــای شــخصی شــما را بــه 
ــد ــان می ده ــران نش دیگ

بــرای  را  شــخصی تان  حریــم  وقتــی 
آن هــا  بــه  می کنیــد،  مشــخص  دیگــران 
ــه  ــی ب ــه زمان ــد چ ــد بفهمن ــک می کنی کم
درخواست هایشــان پاســخ مثبــت خواهیــد 
ــه  ــع ن ــما توق ــد از ش ــی بای ــه زمان داد و چ
ــن کار  ــا ای ــع ب ــند. درواق ــته باش ــن داش گفت
بــه دیگــران نشــان می دهیــد کــه شــما 
زندگی تــان  بــرای  اصلــی  تصمیم گیرنــده 

هســتید.
 

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

ــی از  ــه« یک ــه »ن ــتفاده از کلم ــاال اس احتم
ســخت ترین کارهایــی اســت کــه در طــول روز 
مجبــور بــه انجامــش هســتید و خیلــی ســخت 
ــا  ــد. حتم ــاری می کنی ــان ج ــر زبانت آن را ب
ــر  ــه به خاط ــده ک ــش آم ــم پی ــما ه ــرای ش ب
ــاس   ــان احس ــه روی خودت ــادی ک ــار زی فش
ــاه  ــل احســاس گن ــه دلی ــا ب ــد و صرف می کنی
یــا خجالــت و...، بــه درخواســت های کاری 
و غیــرکاری پاســخ مثبــت می دهیــد کــه 
انجامشــان برایتــان گــران تمــام می شــود. 
اگرچــه در محیــط کار، دانشــگاه و گروه هــای 
اجتماعــی، توانایــی »نــه« گفتــن یــک مهــارت 
ــما  ــه ش ــون ب ــد، چ ــاب می آی ــه حس ــم ب مه
ــی  ــه در پ ــای این ک ــه ج ــد ب ــک می کن کم
ــی  ــرل زندگ ــران باشــید، کنت خشــنودی دیگ
خــود را بــه دســت بگیریــد و بــه اولویت هــای 
خودتــان برســید. اگرچــه در چنیــن شــرایطی 
احســاس گنــاه ممکــن اســت یقه تــان را 
بگیــرد، امــا نبایــد فرامــوش کنیــد کــه پاســخ 
مثبــت دادن در شــرایطی کــه نمی توانیــد بــه 
قــول یــا تعهــدی کــه می دهیــد عمــل کنیــد، 
کارمنــد،  رئیــس،  باعــث می شــود  صرفــا 
اربــاب  یــا  شــریک  هم کالســی،  همــکار، 

رجوعتــان را ناامیــد کنیــد. 
 

چرا »نه« گفن مهم است؟
ــه شــما کمــک می کنــد  ــه گفتــن ب 1. ن

زمــان خــود را مدیریــت کنیــد
ــه  ــران بل ــت های دیگ ــه درخواس ــت ب ــر وق ه
ــان  ــی از زم ــد بخش ــع بای ــد، درواق می گویی
خــود را بــرای بــه نتیجه رســاندن درخواســتی 
کــه بــه آن پاســخ مثبــت داده ایــد، اختصــاص 
دهیــد و ایــن مســئله قطعــا روی توانایی شــما 
بــرای مدیریــت زندگی تــان تاثیــر منفــی 
ــه« کلمــه ارزشــمندی  می گــذارد. درواقــع »ن
ــزی  ــادی در برنامه ری ــت زی ــه اهمی ــت ک اس
ــرای زندگــی شــخصی تان دارد. کافــی  شــما ب
ــی را کــه  ــد کــه تمــام وقت اســت تصــور کنی
ــران  ــه دیگ ــرای حــل مشــکالت و کمــک ب ب
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بــه جــای این کــه وقتــی بــا درخواســتی 
مواجــه می شــوید پاســخ مثبــت بدهیــد و 
بعــدا بــا انجــام نــدادن، درســت انجــام نــدادن 
ــل را  ــرف مقاب ــام دادن آن کار، ط ــر انج و دی
ناامیــد کنیــد، بهتــر اســت از همــان ابتــدای 
ــود را  ــار خ ــأن و اعتب ــا ش ــد ت ــه بگویی کار ن

ــد. ــظ کنی حف

ــل و  ــت کام ــا صراح ــه را ب ــخ ن 2. پاس
ــد ــتقیم بگویی مس

شــما  از  کســی  وقتــی 
نــه  بــرای  درخواســتی دارد، 
کلماتــی  از  او  بــه  گفتــن 
ــاال«  ــا »احتم ــل »شــاید« ی مث
اســتفاده نکنیــد. چــون در ایــن 
حالــت پیــام شــما بــه صــورت 
ــرف  ــه ط روشــن و مشــخص ب
مقابلتــان نمی رســد. اغلــب مــا 
یــک »نــه« صریــح را بــه شــاید 
ــم.  ــح می دهی ــاال ترجی و احتم
نداشــتن  نکنیــد  فرامــوش 
بــه  گفت وگــو  در  شــفافیت 
ــادی  ــیب زی ــرف آس ــر دو ط ه

نــد. می ز

3. برای نه گفتن، دروغ نبافید
دروغ گفتــن به خاطــر دادن پاســخ منفــی 
باعــث  دیگــران  درخواســت های  بــه 
ــاه  ــاس گن ــار احس ــی زود دچ ــود خیل می ش
شــوید.  بنابرایــن در مــورد دالیلــی کــه بــرای 
ــه  ــد، ب ــت داری ــک درخواس ــه ی ــن ب ــه گفت ن
فرامــوش  نگوییــد.  دروغ  مقابلتــان  طــرف 
ــی خــود  ــرای پاســخ منف ــه شــما ب ــد ک نکنی
ــتید و  ــکار نیس ــران بده ــه دیگ ــی ب توضیح
آن هــا هــم کنترلــی روی زندگــی شــما ندارنــد 
و نمی تواننــد بــه شــما بگوینــد کــه چــه 
کاری را بایــد یــا نبایــد انجــام بدهیــد. البتــه 
ــا اعضــای  ــک ی ــتان نزدی ــا دوس ــاط ب در ارتب
ــود  ــی خ ــل واقع ــت دلی ــر اس ــواده بهت خان

ــون  ــد، چ ــح دهی ــن توضی ــه گفت ــرای ن را ب
همیــن صداقــت و شــفافیت شــما ســبب 
ایجــاد اعتمــاد و صمیمیــت بیشــتر می شــود.

4. قاطعانه پاسخ دهید
از  پاســخ »بلــه«  بــرای گرفتــن  دیگــران 
ــر  ــد؛ از غرغ ــی دارن شــما، روش هــای گوناگون
ــار  ــت فش ــا تح ــه ت ــکایت گرفت ــه و ش و گل
ــا  ــم. ام ــی و تحک ــا زورگوی ــان  ب ــرار دادنت ق
ــه شــما را  ــی اســت ک ــت، همــان عامل قاطعی

از بــازی آن هــا نجــات می دهــد.

5. مودبانه نه بگویید
شـما  کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  گفتـن  نـه 
می خواهیـد بـه طـرف مقابلتـان بی احترامـی 
بـه شـما  نـه گفتـن  کنیـد. درواقـع مودبانـه 
کمـک می کنـد از شـر احسـاس گنـاه خالص 
شـوید. فرامـوش نکنیـد پاسـخ و طـرز فکـر یا 
نـه گفتـن شـما،  قضـاوت دیگـران در مـورد 
هرچـه باشـد، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه شـما 
آدمـی خودخـواه یـا بی توجـه هسـتید، بلکـه 
مهـارت نـه گفتـن بـه دیگـران نشـان می دهد 
کـه شـما آدمی قـوی هسـتید و از اولویت های 
خودتـان در زندگـی پیـروی می کنیـد. پـس 
جـوری بـا دیگـران برخـورد کنیـد کـه بدانند 

.حرفتـان چقـدر اهمیـت دارد
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داســـتان های  از  برخـــی  در  دارد.  اشـــاره 
و  »کلیلـــه«  همچـــون  منشـــیانه  نثـــر 
ــرر  ــارات مکـ ــز ایـــن اشـ ــه« نیـ »مرزبان نامـ
ـــورد.  ـــم می خ ـــه چش ـــتانی ب ـــع داس ـــه منب ب
ـــد  ـــه مانن ـــر عامیان ـــتان های نث ـــی در داس حت
ــه ایـــن موضـــوع  ــز بـ ــار« نیـ »ســـمک عیـ
ـــر  ـــی دیگ ـــتان از کس ـــه داس ـــده ک ـــاره ش اش

نقـــل می شـــود. 
و  شـــاعران  تاکیـــدات  و  اشـــارات  ایـــن 
ــرای  ــری بـ ــع دیگـ ــه منبـ ــندگان بـ نویسـ
داســـتان خـــود، تاکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع 
ـــد  ـــن کنن ـــود را مطمئ ـــده خ ـــه خوانن دارد ک
ــت  ــه و زحمـ ــا مطالعـ ــان بـ ــر آنـ ــه اثـ کـ
نوشـــته شـــده و به نوعـــی خواننـــده را از 
ــد.  ــن کننـ ــود مطمئـ ــلط خـ ــش و تسـ دانـ
حماسه ســـرایان  و  شـــاعران  از  یکـــی 
ـــن  ـــاه ب ـــی، ایرانش ـــخ ادب فارس ـــته تاری برجس
ـــرن ششـــم(  ـــل ق ـــرن پنجـــم و اوای ـــر )ق ابالخی
اســـت کـــه در برخـــی از منابـــع او را ایرانشـــان 
نیـــز گفته انـــد. از ایرانشـــاه بـــن ابالخیـــر دو 
ـــای  ـــر ج ـــم ب ـــیار مه ـــی بس ـــه حماس منظوم
و  »بهمن نامـــه«  یکـــی  اســـت؛  مانـــده 
دیگـــری »کوش نامـــه« کـــه هـــر کـــدام در 
حـــدود 10 هـــزار بیـــت شـــعر دارنـــد و بـــا 
ـــا هـــم، ایرانشـــاه  ـــه ب احتســـاب هـــر دو منظوم
حـــدود 20 هـــزار بیـــت شـــعر حماســـی دارد و 
پـــس از فردوســـی بایـــد او را برجســـته ترین 
ــد  ــر چنـ ــد. هـ ــران نامیـ ــرای ایـ حماسه سـ
کـــه منظومه هایـــی ماننـــد »زرین قبانامـــه« 
و »برزونامـــه« بیـــش از ایـــن دو اثـــر شـــعر 
دارنـــد، امـــا صـــرف تعـــداد ابیـــات در ایـــن 
ــن  ــه ایـ ــت، بلکـ ــر نیسـ ــتگی مدنظـ برجسـ
ــاعر و ارزش  ــر شـ ــاس تبحـ ــاوت براسـ قضـ
ــه  ــت کـ ــاطیری اسـ ــی و اسـ ــواد حماسـ مـ
دارد.  پژوهش گـــران  بـــرای  آثـــار  ایـــن 
در هـــر صـــورت بـــه گمـــان نگارنـــده بـــر 
ــی  ــی و اسطوره شناسـ ــاس ارزش حماسـ اسـ
ــه«  ــوص »کوش نامـ ــر و به خصـ ــن دو اثـ ایـ
ـــی از  ـــه حت ـــت ک ـــد گف ـــامح بای ـــی تس ـــا کم ب

در منظومه  هـــای کهـــن فارســـی، یکـــی 
وجـــود  کـــه  ویـــژه ای  ســـنت های  از 
و  کـــه شـــاعران  بـــوده  ایـــن  داشـــته، 
نویســـندگان غالبـــا تاکیـــد داشـــته اند کـــه 
منابـــع داســـتانی خـــود را ذکـــر کننـــد. از 
کهن تریـــن آثـــاری کـــه بـــه ایـــن منابـــع 
بارهـــا و بارهـــا اشـــاره کـــرده، »شـــاهنامه« 
فردوســـی اســـت. فردوســـی بارهـــا تاکیـــد 
کـــرده کـــه داســـتانش را از موبـــدی یـــا از 
ـــود را  ـــتان خ ـــپس داس ـــنیده  و س ـــی ش دهقان
ـــل در  ـــن قبی ـــی از ای ـــرده اســـت. ابیات ـــان ک بی

ــت:  ــراوان اسـ ــاهنامه« فـ »شـ
ز دهقان شنیدم یکی داستان 

که برخواند از گفته باستان 

ــد  ــاد دارنـ ــران اعتقـ ــیاری از پژوهش گـ بسـ
ــاهنامه  ــان »شـ ــی او همـ ــع اصلـ ــه منبـ کـ
ــه  ــاره بـ ــت و اشـ ــوده اسـ ــوری« بـ ابومنصـ
دهقـــان یـــا موبـــد نیـــز اشـــاره بـــه ایـــن 
ـــاب  ـــن کت ـــاب  و منابعـــی اســـت کـــه در ای کت
ــان  ــی از محققـ ــت. برخـ ــده اسـ ــر شـ ذکـ
نیـــز بـــه منابعـــی دیگـــر اشـــاره کرده انـــد. 
ـــود،  ـــع خ ـــه مناب ـــی ب ـــرر فردوس ـــارات مک اش
گویـــی از منظـــر حماسه ســـرایان دیگـــر 
نیـــز پنهـــان نمانـــده و بـــه گفتـــه دکتـــر 
ـــنتی  ـــه س ـــل ب ـــا تبدی ـــا، بعده ـــح اهلل صف ذبی
ـــز  ـــرایان نی ـــیاری از حماسه س ـــد. بس ـــی ش ادب
ــه ایـــن موضـــوع  ــتان های خـــود بـ در داسـ
اشـــاره  کرده انـــد کـــه داســـتان خـــود را از 
ـــت و  ـــه صح ـــنیده اند. البت ـــن ش ـــی متق منبع
ـــل  ـــل تأم ـــخنان مح ـــن س ـــی از ای ـــقم برخ س
اســـت. اشـــاره بـــه منبـــع در داســـتان های 
غیرحماســـی نیـــز مکـــرر دیـــده می شـــود. 
نظامـــی در »لیلـــی و مجنـــون« می گویـــد: 

دهقان فصیح پارسی زاد 
از حال عرب چنین کند یاد

نظامـــی در »هفت پیکـــر« و »اســـکندرنامه« 
ــود  ــتانی خـ ــع داسـ ــه منابـ ــرر بـ ــز مکـ نیـ
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ــت.  ــتر اسـ ــز بیشـ ــب نامه« نیـ »گرشاسـ
پســـر  بهمـــن،  داســـتان  »بهمن نامـــه« 
ـــود را  ـــدر خ ـــام پ ـــه انتق ـــت ک ـــفندیار، اس اس
از خانـــدان رســـتم در سیســـتان می گیـــرد 
و داســـتان کـــوش پیل دنـــدان، دربـــاره 
پهلوانـــی بـــه نـــام کـــوش اســـت کـــه 
گوشـــی  و  گـــراز  ماننـــد  دندان هایـــی 
ماننـــد پیـــل دارد و هزاروپانصـــد ســـال 
ــورها  ــیاری از کشـ ــد و بسـ ــی می کنـ زندگـ

داســـتان هایی  نـــوع  می کنـــد.  فتـــح  را 
کـــه ایرانشـــاه دربـــاره بهمـــن و کـــوش 
پیل دنـــدان دارد، بـــه نوعـــی راهنمایـــی 
بـــه ایـــن قضیـــه اســـت کـــه ایرانشـــاه در 
ــر  ــی غیـ ــه منابعـ ــود بـ ــار خـ ــرودن آثـ سـ
ــته  ــی داشـ ــاهنامه« دسترسـ ــع »شـ از منابـ
ـــتانی او را  ـــع داس ـــد مناب ـــاال بای ـــت و احتم اس

ـــرب  ـــتانی غ ـــات داس ـــنت ادبی ـــه س ـــوط ب مرب
ــا  ایـــران دانســـت؛ منابعـــی کـــه چـــه بسـ
ـــه  ـــده اند، چراک ـــی نش ـــف و بررس ـــوز کش هن
خیلـــی از داســـتان های بهمـــن در عـــراق و 
ــز  ــوش نیـ ــتان کـ ــذرد و داسـ ــر می گـ مصـ
بخش هـــای مهـــم آن در شـــمال آفریقـــا 

جریـــان دارد. 
ـــار  ـــی و اســـاطیری در آث ـــد ادب گذشـــته از فوای
ــژه ای  ــت ویـ ــر، اهمیـ ــن ابالخیـ ــاه بـ ایرانشـ
ـــارات  ـــت و اش ـــل اس ـــش قائ ـــرای دان ـــه او ب ک
ـــای  ـــه کتاب ه ـــعارش ب ـــه در اش ـــی ک مختلف
ـــی  ـــت. برخ ـــه اس ـــب توج ـــف دارد، جال مختل
از اشـــارات او بـــه برخـــی از کتاب هـــا بیـــان 

می شـــود: 
ـــد  ـــز مانن ـــاه نی ـــتان: ایرانش ـــع داس 1. منب
فردوســـی معتقـــد اســـت کـــه داســـتان های 
ـــت. در  ـــه اس ـــن گرفت ـــی متق ـــود را از منبع خ

آغـــاز داســـتان بهمـــن می گویـــد: 
چنین گفت دهقان موبدنژاد 
که بر ما در داستان برگشاد 

2. کتابـــی اســـرارآمیز: شـــاعر در آغـــاز 
مـــن  کـــه  می گویـــد  »کوش نامـــه« 
دوســـتی داشـــتم کـــه وقتـــی بـــه توانایـــی 
ـــه ای  ـــرد، نام ـــی ب ـــعر پ ـــرودن ش ـــن در س م
ـــرای  ـــوش را ب ـــتان ک ـــژه از داس ـــی( وی )کتاب
ـــه  ـــه آن را ب ـــت ک ـــن خواس ـــن آورد و از م م

ــم درآورم:  نظـ
مرا گفت اگر رای داری بر این 

یکی داستان دارم از شاه چین 
که هر کس که آن را بخواند به هوش 

بسی بهره بردارد از کار کوش 
بدیدم من این نامه سودمند 

سراسر همه دانش و رای و پند 

ـــتان  ـــان داس ـــیار قهرم ـــه بس 3. عالق
ــه« دو  ــه »کوش نامـ ــاب: منظومـ ــه کتـ بـ
بخـــش دارد کـــه بخـــش اول دربـــاره یـــک 
ـــاره  ـــش دوم درب ـــت و بخ ـــر اس ـــوش دادگ ک
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کـــوش پیل دنـــدان کـــه تغییـــر شـــخصیت 
بســـیار دارد. کـــوش اول پادشـــاهی دادگـــر 
ـــه  ـــم ب ـــیاری ه ـــه بس ـــت و عالق ـــادل اس و ع
ـــک  ـــی ی ـــه وقت ـــه ای ک ـــه گون ـــاب دارد، ب کت
ـــاورد،  ـــه ای بی ـــرای او هدی ـــد ب ـــرار ش ـــر ق نف
ــن  ــرد بهتریـ ــاب کـ ــودش حسـ ــش خـ پیـ

هدیـــه بـــرای کـــوش، کتـــاب اســـت:
نگه کرد تا شاه گیتی چه چیز 

به دل دوست دارد به دیدار نیز 
بر شاه گیتی ندید آن جوان 

گرامی تر از نامه خسروان 
شب و روز دفتر بدی یار اوی 
همه دانش آموختن کار اوی 

ـــوش:  ـــه ک ـــاب ب ـــاره کت ـــه 9 پ 4. هدی
ادبیـــات  در  ویـــژه  از بخش هـــای  یکـــی 
حماســـی ایـــران کـــه در کمتـــر اثـــری 
مشـــابهت دارد، ارســـال 9 کتـــاب بـــرای 
ـــه  ـــت، ک ـــوش نخس ـــت. ک ـــر اس ـــوش دادگ ک
عالقـــه بســـیاری بـــه کتـــاب دارد، از طـــرف 
ـــد.  ـــه می رس ـــش هدی ـــاب برای ـــرادرش 9 کت ب
مختلـــف  زمینه هـــای  در  کتاب هـــا 
ــی و...  ــفی، تاریخـ ــکی، فلسـ ــد؛ پزشـ بوده انـ

فرستاد نُه پاره دفتر به شاه 
که هر یک سوی دانشی برد راه 
چو دریای دانش مر آن هر یکی 

فزون آمدی هر یکی بر یکی 
از آن نُه دو اندر پزشکی نمود 

که اندر جهان آن پزشکی نبود...
دگر علم بقراط اندر فصول 

که مردم ز خواندن نگردد ملول 
ز اخبار شاهان فرستاد پنج 

که هر کس ز گیتی چه دیده است رنج 

شـــاعر پـــس از آن کـــه بـــه برخـــی از ایـــن 
کتاب هـــا اشـــاره می کنـــد، از پنـــج کتـــاب 
نقـــل  هـــم  را  داســـتان هایی  تاریخـــی 

 . می کنـــد
ـــش  ـــکندر: مهان ـــه اس ـــا ب ـــش کتاب ه 5. بخش

ـــه  ـــت ک ـــوده و اوس ـــوش ب ـــوادگان ک ـــه از ن ک
ـــد،  ـــخن می گوی ـــوش س ـــکندر از ک ـــرای اس ب
ـــت،  ـــوش در آن اس ـــتان ک ـــه داس ـــی را ک کتاب
ــه دارد،  ــی کـ ــر کتاب هایـ ــراه دیگـ ــه همـ بـ

بـــه اســـکندر می بخشـــد: 
مر این کوش را آبتین پرورید 

چو در بیشه چین مر او را بدید 
کنون شاه را بخشم این داستان 

بسی دفتر دیگر از باستان 

6. کتابی از پوست آهو: اسکندر پس از مرگ 
مهانش کتاب های بسیاری از او به دست می آورد 

و وزیرش داستان کوش را برای او می خواند: 
واز آن جا بسی دفتر آورد شاه 

همی کرد هر یک به هر یک نگاه 
یکی دفتر از پوست آهو بیافت 

چو دستور خسرو به خواندن شتافت
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خان، پسر ارغون، نیز مقام وزارت داشت و از سمت 
او دستور یافت تا »تاریخ کبیر مغول« را به نگارش 
دربیاورد. پس از غازان خان و در زمان حکومت 
برادرش، سلطان محمد خدابنده، که لقب سلطان 
اولجایتو )سلطان آمرزیده( را بر خود گذاشته بود، 
بود.  باقی  وزارت  مقام  بر  هم چنان  رشیدالدین 
اولجایتو که بنیان گذار سلطانیه است، رشیدالدین را 
مامور کرد تا تاریخ تمام مللی را که مغوالن با آن ها 
سروکار داشته اند، بنویسد و به این ترتیب اولین 
تاریخ جهانی راستین به زبان فارسی نوشته شد. 
رشیدالدین در زمان ابوسعید فرزند اولجایتو نیز تا 

مدتی بر منصب وزارت باقی ماند.

تالیفات رشیدالدین
جامع التورایخ: »جامع التواریخ« نوشته رشیدالدین، 
چند سده قبل از»تاریخ مختصر جان ولز«  نگارش  
یافته و اولین تاریخ جهانی به مفهوم واقعی کلمه 
اسـت که تـاکنون به هر زبانی نوشته شده اسـت. 
قسمت نخست این کتاب یا تاریخ غازانی سرگذشت  
اقوام مغول از آغاز  تا  حـکومت غـازان را دربر دارد. 
قسمت بعدی که به سفارش اولجایتو است، تاریخی  
از تمام اقوام اوراسیاست که به شکلی با مغوالن 
ارتباط داشتند. این مجلد بـا داسـتان حضرت آدم 
آغاز می شود و از احوال پیامبران می گوید، به تاریخ 
سالطین ایران پیش از اسالم می پردازد و از پیامبری 
حضرت  محمد )ص( تا سقوط خلفا به دست مغوالن 
را بیان می کند. از سالطین ایران بعد از اسالم، از 
و  فرانک ها  یهودیان،  چینی ها،  ترکان،  اوغوزها ، 
امپراتور  آن  ها ، از  پاپ و بـاالخره از هـندیان همراه با 
شرح کاملی درباره بودا و بوداییان سخن می گوید. 
درواقع این مجلد است که اولین تاریخ جهانی به 
که  است  کتابی  »جامع التواریخ«  می رود.  شمار 
مصورسازی شده و اغلب نگاره های آن را متاثر از 
نقاشی چینی  دانسته اند. تصویر پیامبر برای اولین 
بار در هنر اسالمی در کتاب »جامع التواریخ« آورده 

شده است.
مکاتیب: دیگر اثر تاریخی رشیدالدین »مکاتیب« 
نامه های  مجموعه  که  است  االفکار«  »سوانح  یا 
دیوانی و شخصی او به فرزندان و گماردگانش در 

ایلخانان،  وزیر  فضل اهلل،  رشیدالدین  مقام  این که 
را مانند آصف بن برخیا، وزیر حضرت سلیمان، و 
بزرگمهر حکیم، وزیر انوشیروان ساسانی، دانسته اند، 
صفتی به حق است، زیرا که رشیدالدین که او را 
رشید الحق و الدنیا و الدین نیز لقب بوده، پایمردانه 
و با همتی خلل ناپذیر کمر به آبادی این ملک و 
خاک کهن بسته بود، آن هم در زمانه ای که خود 
در مورد آن می گوید: »هرگز ممالک خراب تر از 
آنک در این سال ها بوده، نبوده. خصوصا مواضعي 
که لشکر مغول به آن جا رسیده، چه از ابتدای ظهور 
آدم باز، هیچ پادشاهي را چندان مملکت که چنگیز 
و اروغ او مسخر کرده اند، میسر نگشته، چندان خلق 
که ایشان کشته اند، نکشته... شهرهای معظم بسیار 
خلق، و والیت با طول و عرض را چنان قتل کردند 

که در آن کسی نماند.«
و  بود  موفق الدوله  جدش  و  عمادالدین  پدرش 
خاندانش از خاندان های بزرگ و سرشناس عصر 
حرفه  که  بودند  همدان  یهودیان  از  و  خویش 
تخصصی آنان در کنار طبابت امور دیوانی نیز بود. 
از نام پسر که به فضل اهلل موسوم بود و لقب پدر که 
پسوند »دین« داشت، می توان بر اسالم آوردن این 
خاندان صحه گذاشت. جد او با خواجه نصیرالدین 
طوسی بنیان گذار رصدخانه مراغه در قالع اسماعیلیه 
در قهستان همراه بود و چون خورشاه، آخرین پادشاه 
اسماعیلیه، توان مقابله با هالکو را در خود ندید، به 
توصیه خواجه نصیرالدین طوسی تسلیم شد و پسر 
و برادرش را به همراه خواجه نصیرالدین و پسران 
رئیس الدوله همدانی طبیب و موفق الدوله همدانی 

جد رشیدالدین به خدمت هالکو روانه ساخت.
رشیدالدین، تاریخ نگار، پزشک، حکیم، فیلسوف، 
در  ابتدا  زراعت،  و  کشاورزی  عالم  و  گیاه شناس 
حکومت اَباقاخان، فرزند و جانشین هالکو، به عنوان 
طبیب مورد توجه پادشاه بود، اما در عهد ارغون، 
اَبا قاخان، بود که مدارج ترقی را پیمود و  فرزند 
مورد مشورت بزرگان و امرای دیوان قرار گرفت. 
در همین دوران او در مقام سفیر به هندوستان 
فرستاده شد. او طی نامه هایی با عنوان »مکتوب 
که از بلده مولتان نوشته است«، شرح مفصلی از 
سفارت خود در هند داده است. او در دوره غازان 
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سرزمین های مختلف و نیز علما و مشایخ عصر خود 
است که با آن ها گفت و شنود علمی داشته است. 
ازجمله آنان شیخ صفی الدین اردبیلی جد شاه عباس 

است که رشیدالدین در نامه ای پس 
از تحیت و تکریم او صورتی از انواع 
هدایا داده که برای مصرف خانقاه در 
روز تولد حضرت رسول ارسال کرده 
است. قطب الدین شیرازی دانشمند 
بلندمرتبه که از سرآمدان موسیقی و 
فیزیک آن دوران است و کتاب »دره 
التاج لغره الدباج« او پس از »شفا«ی 
ابن سینا مهم ترین کتابی است که در 
فلسفه تالیف شده نیز با رشید الدین 
الفتی  و  داشت  مداوم  نامه نگاری 

بینشان بود و وزیر گران مایه در نامه ها او را »شفیق 
رفیق و رفیق شفیق که حاوی علوم دقیق است« 

خطاب می کرد. 
آورده اند هنگامی که رشیدالدین مسجد پرشکوه ربع 
رشیدی را ساخت، از دوستان و اهل ذوق خواست 
که هر یک در وصف محراب و شکوه آن نظر خود 
را اعالم کنند. ابن فوطی، کتاب دار رصدخانه مراغه، 
می گوید وقتی نوبت به قطب الدین رسید، گفت در 
این محراب نقصی نمی بینم مگر آن که جهت آن 
سوی مغرب است که اشاره به بیت المقدس و پیشینه 
یهودی پدران رشیدالدین دارد. و وقتی شنید که 
رشیدالدین شروع به تفسیر قرآن کرده، گفت: »و من 
هم تفسیر تورات را در دست دارم.« که البته به سبب 
الفت و مطایبه بین آن ها بود، چون که در مسلمانی 
رشیدالدین همین بس که او مذهب اثنا عشری را 
»مذهب حقه« می نامید و از حضرت علی)ع( با لفظ 

دعایی »علیه السالم« یاد می کرد.
کتاب  طب  در  او  اصلی  اثر  تنکسوق نامه: 
چیز  معنی  به  تنکسوق  است.  »تنکسوق نامه« 
نفیس و تحفه کمیاب است که به پیشگاه بزرگان 
می آورند. رشیدالدین در دیباچه این کتاب از تالش 
خود و همکارانش در ترجمه کتاب های چینی یاد 
کرده و نوشته که برای ترجمه از همکاری حکیم 
سیوسه چینی و دانشمندی به نام صفی الدین و 
یک مترجم ایرانی بزرگ شده چین کمک گرفته و 

برای مترجم واژه کلمچی )کلمه+ چی( را به کار برده 
است. مهم ترین خدمت او در این کتاب معرفی علوم 
چینی به مسلمانان و ایرانیان است. رشیدالدین که به 
فارسی و عربی و ترکی و مغولی و عبری 
و چینی آگاهی داشت، در »رساله فی 
به  الصینیه«  باللغه  االصوات  علم 

آواشناسی زبان چینی پرداخته است.
کشاورزی  رساله  احیا:  و  آثار 
احیا«  و  »آثار  نام  به  رشیدالدین 
مغول  عهد  کشاورزی  دایره المعارف 
رکن  که  دوره ای  در  است.  ایران  در 
آبادی کشور روستاها بودند، از اقدامات 
رشیدالدین برای احیای کشاورزی و 
کندن  بر  عالوه  روستاها  کردن  آباد 
معافیت های  جدید،  آبراه های  ایجاد  و  قنات ها 
مالیاتی برای کشاورزان و باغ داران بود. رشیدالدین 
عالوه بر دادن بذر و نهال، مایحتاج ضروری یک 
ـَقاوی می گفتند،  سال کشاورزان را که در اصطالح ت
از اموال دولت یا مال خود تامین می کرد تا مزارع 
به  او  اوامر  نمونه  از  و  بنشینند  ثمر  به  باغات  و 
ساختن  برای  خوزستان  والی  به  دستور  والیان، 
خانه و مسکن و دادن مقرری و غذا به کارگران 
نخلستان هاست تا زمانی که نخل ها ثمر دهند و بعد 
از آن هم باز سالی یک خروار گندم و یک خروار جو 

برای آن ها مقرر کرده است.

وقوفات رشیدالدین
رشـید  الدین صـاحب امـالک وسـیعی در گوشه 
و کنار قلمرو فرمانروایی ایلخان بـود؛ باغ های میوه 
و تاکستان های انگور در آذربایجان، نخلستان های 
بارور  خرما  در جنوب عراق و زمین های کشـاورزی 
حـاصل خیز در آناطولی غربی. او از چهارپایان و 
طیور نیز گله های بزرگی داشت و از درهم و دینار 
غنی بود. ولی اهتمام او در وقف اموال از شوکت و 

ثروتش بزرگ تر بود.
یعـنی   الجایتو   جدید  پایتـخت  حـومه  در  او 
آن  در  که  آورد  وجود  به  محله ای  »سلطانیه«، 
مـسجد، مدرسه و بیمارستان، خانقاه و حمام و بازار 
و هزار خانه برای کارکنان بود و این عالوه بر مدارس 
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وقفی او در سراسر کشور بود. اما موقوفه بزرگ او 
ربع رشیدی بود که در نزدیکی تبریز بنا نهاد. 

ربع رشیدی: َربع رشیدی مرکزی علمی بود که 
اقامت  شامل دانشگاه، کتاب خانه، مدرسه، محل 
دانشجویان و اساتید، مسجد زمستانی و تابستانی، 
خانقاه، حمام، مهمانسرا، بیمارستان، مدارس عالی و 
کارگاه های صنعتی و نیز دارالمساکینی به صورت 
از  روزانه  که  بود  رشیدی  ربع  خارج  در  الحاقی 
صد نفر فقیر و مسکین با یک وعده غذای رایگان 
ربع  مورد  در  رشیدالدین  خود  می کرد.  پذیرایی 
رشیدی می گوید: »در او )ربع رشیدی( بیست وچهار 
کاروانسراي رفیع که چون قصر خورنق منبع است و 
هزاروپانصد دکان... و سی هزار خانه  دلکش درو بنا 
کردیم و حمامات خوش هوا و حوانیت و طواحین 
و کارخانه هاي شعربافی )نساجی( و کاغذسازی و 
رنگرزخانه و دارالضرب )ضرابخانه( و غیره، احداث و 
انشا رفته و از هر شهری و ثغری جماعتی آوردیم و 

در ربع مذکور ساکن گردانیدیم...«
 آموزش در ربع رشیدی به مقاطع مختلف تقسیم 
آموزش  ابتدایی(،  )مدارس  العلم  بیت  می شد: 
حرفه ای جهت یادگیری مشاغل و حرف مختلف، 
مدارس عالی برای تدریس علوم تفسیر و عقلی و 

حسابی و نیز تالیفات خود رشیدالدین.
پزشکی  علوم  دانشکده های  شامل  »دارالشفا« 
و بیمارستان بود که در آن دانشجویان ایرانی و 
سایر ممالک اسالمی به مدت پنج سال زیر نظر 
مصر،  چین،  هند،  از  خارجی  و  ایرانی  پزشکان 
مختلف  تخصص های  با  والیات  دیگر  و  شام 
کحال )چشم پزشک(، جراح، مجبر )شکسته بند( 
و... آموزش می دیدند. در دارالشفای ربع رشیدی 
نمی شد  دریافت  بیماران  از  وجهی  هیچ گونه 
از  به تهیه موارد دارویی که  و رشیدالدین خود 
کشورهای دور و نزدیک می آمد، نظارت داشت. 
او در یکی از نوشته های خود خبر از هزار خمره 
شربت می دهد که به سفارشش از چین آورده اند.

 دو »بیت الکتب« یا کتاب خانه این مجموعه شامل 
هزار جلد قرآن نفیس بود که چهارصد جلد آن به 
حل طال نوشته بود و بیش از شصت هزار جلد کتاب 
در زمینه های مختلف علوم داشت و از بزرگ ترین 

کتاب خانه های آن عصر به شمار می رفت.
اوحدی مراغه ای شاعر در »جام جم« خود که آن را 
به تشویق خواجه غیاث الدین محمد، فرزند خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل، سروده، در توصیف عمارت 

ربع رشیدی آورده است:
طاق کسری ز دفترت کسری است                

هشت جنت ز گلشنت قصری است

مرگ بزرگ مرد
دو سال پس از مرگ اولجایتو، دشمنان رشیدالدین 
که بارها در پی براندازی او بودند، او را به بهانه مسموم 
کردن اولجایتو و قتل او مورد اتهام قرار دادند. بدین 
ترتیب، طبیبی به نام ابن حزان یهودی که در مداوای 
سلطان دست داشت، مورد سوال قرار گرفت و او گفت 
که اسهال اولجایتو چنان شدت گرفت که »بیش از 
سیصدبار به نشستگاه )آبریزگاه( رفت« و بعد از من 
خواست تا رشیدالدین و اطبای دیگر را فراخوانم و 
رأی بر این شد که به او داروی قابض بدهیم. ولی 
رأی خواجه بر این بود که او باید باال بیاورد و به این 
دلیل به او داروی مسهل دادیم و اولجایتو هفتاد بار 
دیگر به محل قضای حاجت رفت تا جانش را از 
دست داد. رشیدالدین سخن ابن حزان را تصدیق 
کرد و به این ترتیب حکم قتل او و پسرش ابراهیم 
که شربت دار اولجایتو و شانزده ساله بود، صادر گشت. 
ابتدا فرزندش را در پیش چشمش کشتند و سپس 
جالد رشیدالدین را به دو نیم کرد و سر بریده او را در 
تبریز گرداندند و لعنش کردند و هر قطعه از جسدش 
را به شهری فرستادند. پس از این حادثه اموال ربع 
رشیدي در تبریز عرصه  تاراج گشت و امالک او و 
فرزندش به دیوان تعلق گرفت. در عهد تیموریان، 
اسب  از  سقوط  اثر  بر  که  تیمور،  نواده  میرانشاه، 
حالت جنون یافته بود، به بهانه این که رشیدالدین در 
اصل یهودی است، امر کرد تا استخوان های او را از 
مسجدی در ربع رشیدی تبریز از خاک بیرون آوردند 
و در گورستان یهود به خاک سپردند. اما هم چنان 
که رشیدالدین در وصیت نامه اش نوشته بود »المال 
یفنی و االسم یبقی«، دارایی نمی ماند، ولی نام نیک 
می ماند، این بزرگ مرد در هماره تاریخ به نیک نامی 

.زنده و سربلند است



106          سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج

ها
صه 

و ق
ها 

دم 
آ

ت جورج ولز مر�ئ هر�ب یه به داستان مرد �خ
گ

ن�

مردی که ضریب شکست
کمی داشت

 محـمد سـرابی 



 سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج          107

در منطقــه ولــز بریتانیــا و همین طــور در نواحــی 
ــده  ــنل نامرئی کنن ــا ش ــز اروپ ــان مرک آلمانی زب
خیلــی کارســاز و رایــج بــود و اولیــن تحقیق هــا 
در این بــاره را ســیت تامپســون، محقــق فرهنــگ 
عامیانــه، در اوایــل قــرن بیســتم انجــام داده 
اســت. در داســتان های مرتبــط بــا شــاه آرتــور از 
باالپــوش نامرئی کننــده نــام بــرده می شــود کــه 
ــود. در داســتان  جــزو گنجینه هــای ســلطنتی ب
جــک غول کــش هــم شــنل نامرئی کننــده 
به عنــوان یــک غنیمــت وجــود دارد. در آن ســو، 
ــاره  ــی درب ــتان ژاپن ــک داس ــو« ی ــوره مین »کاک
ــر های  ــود و دردس ــی می ش ــه نامرئ ــخصی ک ش
ــتفاده از  ــا اس ــن کار را ب ــت. او ای ــد از آن اس بع
یــک »روپــوش حصیــری« انجــام می دهــد کــه 
ــرای  ــج روســتاییان ب ــاس رای ــن کشــور لب در ای

ــی اســت. ــع باران مواق
ــادات  ــات و اعتق ــی شــدن بخشــی از خراف نامرئ
بــدوی را هــم تشــکیل مــی داد. در آییــن »هودو« 
باور هــای غــرب آفریقــا بــه میــان جامعــه 
ــدا کــرده  ــکای مرکــزی راه پی سیاه پوســت آمری
ــا مســیحیت ترکیــب شــده اســت. بنابرایــن  و ب
ــدس  ــای مق ــی از کتاب ه ــود برخ ــور می ش تص
دارای ایــن توانایــی باشــند کــه حامل خــود را در 
چشــم دشــمنان نامرئــی کننــد، یــا او را در مقابل 
آتــش زدن و غــرق کــردن آســیب ناپذیر ســازند. 
این هــا همــه نشــان می دهــد کــه اندیشــه 
نامرئــی شــدن به عنــوان یــک تاکتیــک جنگــی 
چقــدر در میــان ملــل مختلــف ارزشــمند بــوده. 
ولــی داســتانی کــه هربــرت جــورج ولــز نوشــت، 

هیــچ جنبــه جنگــی نداشــت. 
ــد.  ــر ش ــال 189۷ منتش ــی« در س ــرد نامرئ »م
داســتان در دهکــده ای در غــرب ساســکس 
ــود.  ــروع می ش ــگ ش ــام لپین ــه ن ــتان ب انگلس
یــک مــرد مرمــوز کــه تمــام بدنــش را بــا لبــاس 
و صورتــش را بــا باندپیچــی پوشــانده اســت، بــه 
ــاره  ــی را اج ــد و اتاق ــتا می آی ــرای روس مهمانس
می  کنــد. او همیشــه در اتاقــش تنهاســت و 
مجموعــه بزرگــی از بطری هــای مــواد شــیمیایی 
ــی  ــد از مدت ــا برچســب های گوناگــون دارد. بع ب

از نظــر عملــی مــرد نامرئــی دچــار یــک مشــکل 
ــودن او را  ــی ب ــه نامرئ ــت ک ــزرگ اس ــی ب خیل
ــا  ــد ب ــی بتوان ــر کس ــد. اگ ــتفاده می کن بی اس
ــه  ــدر ک ــد،  آن ق ــی کن ــش را نامرئ ــی بدن روش
ــم  ــس چشــمش ه ــور از درون آن رد شــود، پ ن
نمی توانــد تصاویــر را بــه دام بینــدازد. درنتیجــه 
کــور خواهــد شــد. البتــه ایــن تنهــا یــک توضیح 
از دیــدگاه دانــش فیزیــک اســت. در دنیــای 
تخیلــی مــرد نامرئــی اصــال بــا چنیــن مشــکلی 
ــر  ــی را از س ــای جالب ــت و ماجرا ه ــه رو نیس روب

می گذرانــد. 
ظاهــرا اندیشــه نامرئــی شــدن بیشــتر بــه ذهــن 
کســانی می رســیده اســت کــه می خواســتند بــا 
اســتفاده از ایــن توانایــی بــه جنــگ دشمنانشــان 
یونــان،  کالســیک  اســطوره های  در  برونــد. 
ــود دارد  ــدن وج ــی ش ــرای نامرئ ــزار ب ــک اب ی
و آن »کاله خــود« نامرئی کننــده اســت کــه 
ــا دیگــر  ــه صاحبــش در جنــگ ب می توانســت ب
ــا  ــد. آتن ــک کن ــاطیری کم ــخصیت های اس ش
ــزرگ و  ــوی ب ــئوس جنگ ج ــرد، پرس ــه خ اله
هرمــس هــر کــدام در زمانــی از ایــن کاله خــود 
اســتفاده کــرده بودنــد. پرســئوس همــان کســی 
ــرود و  ــا ب ــگ مدوس ــه جن ــت ب ــه توانس ــود ک ب
او را شکســت بدهــد. مدوســا کــه دشــمنانش را 
تبدیــل به ســنگ می کــرد، نتوانســت پرســئوس 
را ببینــد و پرســئوس کــه او را در آینــه می دیــد، 
ســر مدوســا را جــدا کــرد. کاله نامرئی کننــده در 
ایــن صحنــه جنــگ نقــش حاشــیه ای دارد و ابزار 
اصلــی پیــروزی پرســئوس آینــه اســت. ظاهــرا 
ــاخته  ــن کاله را س ــم ای ــیکلوپ های یک چش س
بودنــد و مدتی نیــز در اختیــار هــادس فرمانروای 

ــود. مــردگان و جهــان زیرزمینــی ب
ــنلی  ــا،  ش ــه اروپ ــتان های عامیان ــان داس در می
تقریبــا  نامرئی کننــده دیــده می شــود کــه 
پنهــان  آن  پوشــیدن  بــا  می   تواننــد  همــه 
ــت کار  ــا درس ــرور ی ــخصیت های ش ــوند. ش ش
همــه  از  مهم تــر  و  پریــان  داســتان های 
ــه صــورت  ــزرگ از ایــن شــنل ب ــان ب جنگ جوی
یــک ابــزار کامــال کاربــردی اســتفاده می کردنــد. 
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ــام  ــام دارد، تم ــن ن ــه گریفی ــرد ک ــای م پول ه
رخ  روســتا  در  ســرقتی  هم زمــان  می شــود. 
ــک  ــه ش ــن غریب ــه ای ــه ب ــی ک ــد و اهال می ده
صاحــب  می رونــد.  او  ســراغ  بــه  کرده انــد، 
ــه  ــاق را مطالب ــاده ات ــه عقب افت ــرا کرای مهمانس
می کنــد و زمانــی کــه اهالــی بــا گریفیــن درگیــر 
می شــوند، او نشــان می دهــد کــه بدنــش قابــل 
دیــدن نیســت. گریفیــن لباس هایــش را بیــرون 
ــت هایش  ــا یادداش ــد. ام ــرار می کن ــی آورد و ف م
را کــه در چنــد دفترچــه  نوشــته شــده اســت، جا 

می گــذارد. 
ــار تــالش بــرای پــس  گریفیــن پــس از چنــد ب
ــک  ــک پزش ــه ی ــه خان ــت ها ب ــن یادداش گرفت
ــی اش  ــتان قدیم ــه از دوس ــپ ک ــام کم ــه ن ب
اســت، پنــاه می بــرد. در این جــا درمی یابیــم 
کــه او کیســت. گریفیــن یــک دانشــجوی ســابق 
پزشــکی اســت کــه بــه دلیــل عالقــه بــه مباحث 
ــزان  ــی می ــا داروی ــد ب ــر بتوان ــد اگ ــور می فهم ن
شکســت نــور در بافت هــای بدنــش را بــه مقــدار 
ــور در هــوا برســاند، نامرئــی خواهــد  شکســت ن
ــه آزمایــش  ــک گرب ــده را روی ی ــن ای شــد. او ای
ــه  ــود ب ــه می ش ــه متوج ــی ک ــد و زمان می کن
داروی نامرئی کننــده دســت پیــدا کــرده اســت، 
اقامتــگاه و تمــام وســایل آزمایشــگاهی اش را 
آتــش می زنــد. گریفیــن بــه زودی متوجــه 
ــرای  ــاز ب ــای ب ــد در فض ــه نمی توان ــود ک می ش
مدتــی طوالنــی بــه شــکل نامرئــی باقــی بمانــد. 
زیــرا بــه امکانــات ضــروری انســانی ماننــد غــذا و 
ــه دزدی می کنــد  ســرپناه نیــاز دارد. او شــروع ب
ــر  ــک تئات ــه از ی ــی ک ــیدن لباس های ــا پوش و ب
ــه روســتای لپینــگ مــی رود.  برداشــته اســت، ب
انگیــزه گریفین از نامرئی شــدن یــک ماجراجویی 
ســاده یــا آزمایــش عملــی نیســت. او به صراحــت 
بــه کمــپ می گویــد کــه می خواهــد بــا اســتفاده 
از ایــن توانایــی یــک »حکومــت وحشــت« 

تشــکیل دهــد. 
ــق  ــالش موف ــن ت ــا اولی ــی« تقریب ــرد نامرئ »م
ــک  ــه ی ــی ب ــده جادوی ــک ای ــل ی ــرای تبدی ب
نظریــه علمــی اســت. ایــن کتــاب نشــان 

می دهــد کــه حتمــا الزم نیســت در اســطوره ها 
ابزار هــای نامرئــی کــردن را بــه کار گیرنــد، بلکــه 
بــا اســتفاده نبوغ آمیــز از شــیمی و فیزیــک 
ــه  ــش از س ــام داد. بی ــن کار را انج ــود ای می ش
ــینما ها  ــرده س ــتان روی پ ــن داس ــد ای ــه بع ده
ــازه  ــی یونیور ســال اســتودیو کــه ت رفــت. کمپان
داســتان فرانکشــتاین را بــه صــورت فیلمــی بــه 
کارگردانــی جیمــز ویــل در آورده و به خوبــی 
اقتبــاس  یــک  دنبــال  بــه  بــود،  فروختــه 
امیدبخــش دیگــر رفــت و کتــاب جــورج ولــز را 
ــی همــان نفــر  ــه کارگردان دســت مایه فیلمــی ب
قبلــی قــرار داد. ویــل هــم »مــرد نامرئــی« را در 
ســال 1933 بــا همــان فضای ترســناک ســاخت. 
در پوســتر فیلــم از عینــک ســیاه گریفیــن 
پرتو هایــی ظاهــرا خطرنــاک بــه بیــرون می تابــد 
کــه البتــه ارتبــاط خاصــی بــا موضــوع داســتان 
ــه  ــش ب ــه صورت ــش ک ــن نق ــر ای ــدارد. بازیگ ن
جــز چنــد لحظــه اصــال دیــده نمی شــود، بعــدا 
ــز کــه داســتان  ــه شــهرت رســید و جــورج ول ب
ــه و  ــخصیت نابغ ــه ش ــود، از این ک ــته ب را نوش
ــه شــکل دانشــمندی  مبتکــر دکتــر گریفیــن ب
دیوانــه درآمــده اســت، راضــی نبــود. یونیورســال 
ایــن  بــرای  ادامه هایــی  بعــد  در ســال های 
فیلــم ســاخت؛ در ســال 1940 »بازگشــت مــرد 
ــی«، در  ــال »زن نامرئ ــن س ــی«، در همی نامرئ
1942 »مامــور نامرئــی« و در 1944 »انتقــام 
مــرد نامرئــی«. ایــده مــرد نامرئــی به ســرعت بــه 
حــوزه ســینمای کمــدی هــم کشــیده شــد و در 
1951 فیلــم »آبــوت و کاســتلو و مــرد نامرئــی« 
روی پــرده رفــت. در دهه هــای بعــد نســخه های 
مختلفــی از ایــن فیلــم یــا ســریال های تلویزیونی 
مرتبــط بــا آن ســاخته شــد. در 1984 شــوروی 
فیلــم »مــرد نامرئــی« را بــر اســاس کتــاب جورج 
ــژه اش،  ــای وی ــا جلوه ه ــه ب ــرد ک ــد ک ــز تولی ول
یکــی از اقتباس هــای موفــق از رمــان محســوب 
ــت نکــردن کپــی  ــت رعای ــه عل ــا ب می شــود، ام
رایــت، پخــش آن در جهــان غــرب بــا مشــکالتی 
ــا  ــم ب ــددی ه ــریال های متع ــد. س ــه ش مواج
ــبکه های  ــر آن در ش ــا تغیی ــتان ی ــعه داس توس
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ــعه  ــا توس ــد. ب ــش درآمدن ــه نمای ــی ب تلویزیون
نتیجــه  در  شــدن  نامرئــی  ایــده  فنــاوری، 
ــودجو و  ــرکت های س ــار ش ــای مرگ ب آزمایش ه
اســتفاده از کســی کــه نامرئــی می شــد به عنــوان 

ــه شــد. ــه داســتان اضاف ســالح هــم ب
ــر  ــرن بعــدی تئات ــاز ق در ســال های 1990 و آغ
ــد  ــتفاده کردن ــتان اس ــن داس ــم از ای ــو ه و رادی
ــی« و  ــرد توخال ــوود »م ــال 2000 هالی و در س

قســمت های بعــدی آن را البتــه بــا 
داســتانی کامــال متفــاوت بــه بــازار 
عرضــه کــرد. نمونه هــای پویانمایــی 
ساخته شــده از مــرد نامرئــی یــا 
ایــده آن هــم کــم نیســتند. در 
ابتــدای ســال 201۶ اعــالم شــد که 
فیلمــی بــر اســاس داســتان »مــرد 
نامرئــی« و بــازی جانــی دپ، بازیگر 
مشــهور آمریکایــی، ســاخته خواهد 

شــد.
ــاب  ــه کت ــال هایی ک ــدای س در ابت
شــد،  منتشــر  نامرئــی«  »مــرد 
ــه آن  ــی ب ــای علم ــن انتقاده اولی
هــم انتشــار یافــت. در 1913 یاکــوو 
ــی  ــمند روس، کتاب ــان، دانش پرلم
ــک«  ــام »ســرگرمی های فیزی ــه ن ب
ــه  ــرد ک ــوان ک ــت و در آن عن نوش
دکتــر گریفیــن اگــر با همیــن روش 
ــد،  ــرده باش ــی ک ــودش را نامرئ خ

ــود. ــد ب ــور خواه ــا ک ــس قطع پ
نامرئـی  بـرای  تحقیقاتـی  امـروزه 
کـردن اجسـام از طرف دانشـگاه ها و 
مراکـز علمـی -و حتی بنـا به برخی 
ارتش هـای  طـرف  از  گزارش هـا- 
کشـورهای پیشـرفته انجام می شود. 
از آن جـا که کاهش ضریب شکسـت 
اجسـام بدون آسـیب دیـدن آن ها با 

فنـاوری امروز ممکن نیسـت، دانشـمندان تالش 
می کننـد مجموعـه ابـزاری بسـازند کـه بتوانـد 
مسـیر پرتو هـای نور را منحـرف کـرده و از اطراف 
یـک شـیء و به طـور مشـخص یـک انسـان عبور 

دهـد و در سـوی دیگـر دوبـاره منظـم کند.
علمــی  تحقیقــات  برخــی  این کــه  جالــب 
بــرای ســاختن ابــزار نامرئی کننــده در قــرن 
بیســت ویکم تقریبــا بــه همــان نامــی شــناخته 
می شــود کــه در داســتان های عامیانــه ابــزار 
ــده  ــای پیشنهادش ــود. طرح ه ــدن ب ــی ش نامرئ
هــم در ظاهــر شــبیه شــنل هســتند و ایــن نــام 
را دارنــد. در داســتان جــورج ولــز یادداشــت های 

ــوان  ــه می ت ــه چگون ــی داد ک ــن نشــان م گریفی
ــاید  ــاخت. ش ــدن س ــی ش ــرای نامرئ ــی ب داروی
کســی بتوانــد بــار دیگــر ایــن مــاده خطرنــاک را 

.ــد ــد کن تولی
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در آن هــا از مشــکل انســانیت به عنــوان بخشــی 
از اکوسیســتم اشــاره نشــده باشــد، راهــی 
نــدارم.« مهم تریــن دغدغــه ای کــه در انیمیشــن 
»آوریــل و دنیــای خارق العــاده« بــه آن پرداختــه 
ــون  ــت. ناپلئ ــات و بقاس ــئله حی ــود، مس می ش
ــه دانشــمندی دســتور می دهــد کــه ســرمی  ب
ــال ها  ــمند س ــازد و دانش ــی بس ــرای جاودانگ ب
ناپلئــون  روی آن کار می کنــد. شــبی کــه 
و همراهــش مخفیانــه بــه آزمایشــگاه ایــن 
ــد، ناپلئــون متوجــه می شــود  دانشــمند می رون
کــه ســرم او خاصیتــی را کــه می خواهــد، نــدارد 
و در یــک مشــاجره، آزمایشــگاه نابــود می شــود 
و دو مارمولــک جهش یافتــه از آن جــا فــرار 
می کننــد. نگــران نباشــید، بــا دانســتن بخــش 
ــن  ــای ای ــت تماش ــتان، از جذابی ــی داس ابتدای
ــی  ــش ابتدای ــود. بخ ــته نمی ش ــن کاس انیمیش
روایــت شــاید دو یــا ســه دقیقــه آغازیــن 
ــازه  ــن ت ــود و ای ــان داده می ش ــن نش انیمیش
شــروع ماجراســت. بعــد از آن شــب، دیگــر هیچ 
دانشــمندی امنیــت نــدارد. یــا ناپدیــد می شــود، 
یــا ناچــار اســت بــرای ناپلئون هــا از نســلی بــه 
نســل دیگــر کار کنــد. آوریــل، دختــری اســت 
کــه از نــوادگان همــان دانشــمند کذایــی اســت. 
بعــد از گذشــت چنــد ســال، او کــه مخفیانــه و 
بــدون حضــور پــدر و مــادرش در شــهر بــزرگ 
شــده اســت، بــه چیــزی دســت پیــدا می کنــد 
کــه جــدش آرزوی ســاخت آن را داشــت؛ ســرم 
ــدارد.  ــی ن ــل زندگــی آرام ــا آوری جاودانگــی. ام
ــد  ــار کار می کن ــل از بخ ــرژی حاص ــا ان ــا ب دنی
و از درخــت خالــی اســت. ناپلئون هــا تمــام 
ــوط  ــک بل ــز ی ــه ج ــه را ب ــای فرانس درخت ه
ــه  ــد و حــاال چشــم طمــع ب ــر قطــع کرده ان پی
ــگ  ــد. جن ــمالی دارن ــکای ش ــای آمری درخت ه
اســت و دانشــمندان باقی مانــده بایــد روی 
تکنولوژی هــای جدیــد جنگــی مبتنــی بــر 
نیــروی بخــار یــا مکانیــک ســاده کار کننــد تــا 
فرانســه بتوانــد قوی تــر در جنــگ ظاهــر شــود. 
هــوای شــهرها، از هــوای ایــن روزهــای تهــران 
هــم آلوده تــر اســت و علم شــیمی در شــهربازی 

دنیایــی را تصــور کنیــد کــه دانشــمندانش 
ــد  ــی ناپدی ــور ناگهان ــد به ط ــه بع ــی ب از زمان
فراتــر  از ســطحی  علــم  وقــت  آن  شــوند. 
ــود  ــف نمی ش ــا کش ــی چیزه ــی رود و خیل نم
ــور  ــذران ام ــک گ ــه کم ــد ب ــات جدی و اختراع
روزمــره بشــر نمی آینــد. در انیمیشــن »آوریــل 
ــر  ــال 1941 بش ــاده«، در س ــای خارق الع و دنی
ــده  ــف ش ــار متوق ــین بخ ــوژی ماش در تکنول
اســت و تمــام دانشــمندان یــا ناپدیــد شــده اند، 
ــا  ــد، ی ــم کار می کنن ــون پنج ــرای ناپلئ ــا ب ی
ــول  ــن محص ــن انیمیش ــد. ای ــت تعقیب ان تح
فرانســه، بلژیــک و کانــادا اســت و برگرفتــه 
ــاردی اســت کــه  ــر ژاک ت ــان مصــوری اث از رم
طراحــی گرافیــک انیمیشــن را هــم انجــام 
داده اســت. تــاردی یکــی از سرشــناس ترین 
ــرای  ــه ب کاریکاتوریســت های فرانســه اســت ک
ــی  ــای جهان ــت جنگ ه ــردن وحش ــر ک تصوی
ــال 2013 از  ــهرت دارد. او در س ــارش ش در آث
پذیرفتــن مــدال لژیــون دونــور از فرانســوا اوالند، 
ــاز زد و گفــت  ــور فرانســه، ســر ب رئیــس جمه
ــت  ــته اس ــش وابس ــر و خالقیت ــه آزادی، فک ب
و نمی خواهــد هیــچ جایــزه ای را از دولــت و 
مقامــات سیاســی دریافــت کنــد و همــواره 
نهادهــا و موسســات را بــه ســخره گرفتــه اســت. 

رویای رسم حیات
دنیــای  و  »آوریــل  انیمیشــن  کارگردانــی 
ــل  ــام آن را »آوری ــده ای ن ــه ع ــاده« ک خارق الع
و دنیــای جعلــی« ترجمــه کرده انــد، کاری 
ــک اکینســی.  ــار و فران اســت از کریســتیان دم
ــبک  ــر س ــد، تاثی ــدان معتقدن ــده ای از منتق ع
ــردان  ــی، کارگ ــو میازاک ــازی هایائ انیمیشن س
انیمیشــن معــروف ژاپنــی در ایــن اثــر بــه 
چشــم می خــورد. میازاکــی بــه تلفیــق فرهنــگ 
ــاره نابــودی  ســنتی و روایــت داســتان هایی درب
طبیعــت مشــهور اســت، به طوری کــه در یکــی 
از مصاحبه هایــش خــود بــر ایــن موضــوع 
تاکیــد کــرده اســت: »مــن بــه مرحلــه ای 
ــه  ــی ک ــاختن فیلم های ــز س ــه ج ــیده ام ک رس
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اســتفاده  ســرگرمی  و  شــعبده  به عنــوان 
می شــود. هــم یــک پلیــس خلــع درجــه شــده 
ــه ای  ــروی حرف ــا آب ــل اســت ت ــال آوری ــه دنب ب
خــود را برگردانــد و هــم دانــش شــیمی او بــرای 
گــروه مرمــوز رباینــده دانشــمندان دنیــا جــذاب 
ــه  ــه ســخن گو دارد ک ــک گرب ــل ی اســت. آوری
قــدرت تکلــم را در جریــان آزمایش هــای پــدر و 
مــادر آوریــل بــرای دســت یابی بــه ســرم حیــات 
بــه دســت آورده اســت. دارویــن، گربــه آوریــل، 
کتــاب می خوانــد و تاریــخ و فلســفه و جغرافیــا 
می دانــد. دارویــن پیــر و بیمــار می شــود و 
آوریــل کــه تنهــا همیــن یــک دوســت را دارد، 
ــه  ــات را ب ــای ســرم حی ــرد روی ــم می گی تصمی

ــدل کنــد.  واقعیــت ب

 استیم پانک و ماشین های بخار
در ایــن فیلــم شــاهد یک ســیر تخیلــی از تاریخ 
هســتیم کــه در آن اســتعاره های فراوانــی درباره 
ــه نفــت، بی تفاوتــی  وابســتگی انســان مــدرن ب
ــه از بیــن رفتــن طبیعــت و  دولت هــا نســبت ب
ــاره تحقیقــات علمــی  بی عالقگــی عمومــی درب
ــی  ــتیم  پانک ــن را اس ــن انیمیش ــود دارد. ای وج
)steampunk ( از فضــای ویکتوریایــی قــرن 
ــک، ســاب ژانری  نوزدهــم می داننــد. اســتیم پان
اســت از ژانــر علمی-تخیلــی و ادبیــات گمانه زن 

ــه 80 و  ــر ده ــاب ژانر از اواخ ــن س ــی. ای تاریخ
ــل دهــه 90 میــالدی در ادبیــات و ســینما  اوای
آثــاری  چنیــن  صحنه هــای  شــد.  مطــرح 
ــی  ــه در فضا-زمان ــت ک ــی اس خیال پردازی های
غیرعــادی در جریــان اســت. در عیــن آن کــه در 
این گونــه آثــار، شــباهتی بــا فضــای ویکتوریایــی 
قــرن 19 و کاربــرد وســیع ماشــین بخــار 
ــه  ــد خیال پردازان ــم جدی ــا مفاهی ــم، ب می بینی
ــک  ــتیم پان ــی اس ــویم. گاه ــه می ش ــم مواج ه
ــد.  ــان می ده ــل را نش ــی محتم ــای تاریخ فض
یعنــی دنیایــی را کــه بشــر در آن راهــی بــه غیر 
ــوژی و  ــت و تکنول ــوده، در صنع ــه پیم از آن چ
سلســله رویدادهــای تاریخــی، طــی کرده اســت. 
اســتیم پانــک به عنــوان یــک فرهنــگ، موجــب 
ــا  ــه ســراغ بازطراحــی ی ــا هنرمنــدان ب شــده ت
ــن  ــه ممک ــد ک ــایلی برون ــاوت وس ــن متف تزیی
بــود در دوره ویکتوریایــی وجــود داشــته باشــد. 
ــای  ــل و دنی ــن »آوری ــال، در انیمیش ــرای مث ب
ــه  ــم ک ــی را می بینی ــا ترن های ــاده« م خارق الع
بــا کابــل  و نیــروی بخــار، فضــای میان دو شــهر 
پاریــس و برلیــن را در چندیــن ســاعت از طریق 
ــارت اســتیم  ــه عب ــد. البت ــی طــی می کنن هوای
ــده  ــتفاده نش ــه 80 اس ــر ده ــا اواخ ــک، ت پان
ــن  ــش از ای ــه پی ــتند ک ــاری هس ــا آث ــود. ام ب
ــا را  ــوان  آن ه ــده اند و می ت ــاخته ش ــان س زم
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در ایــن ســاب ژانر گنجانــد. بــرای مثــال رمــان  
»تیتــوس تنهــا«  )Titus Alone( نوشــته مروین 
پیــک و منتشرشــده در ســال 1959، عبارت هــا 
ــود  ــادی در خ ــی زی ــتیم  پانک ــات اس و توصیف
دارد. از دهــه 90 بــه بعــد، اســتیم  پانــک بیشــتر 
بــرای اشــاره بــه فضاهایــی اســتفاده شــد کــه نه 
فقــط در دوره ویکتوریایــی، بلکــه در فضاهایــی 
پــر از ماشــین هایی بــا تکنولــوژی بخــار و فنــر 
ســاخته شــده اند. ایــن تکنولــوژی، شــامل 
ماشــین های تخیلــی هــم می شــود کــه در 
آثــار نویســندگانی چــون ژول ورن، هربــرت 
ــد  ــری مانن ــندگان معاص ــز و نویس ــورج ول ج
ــتفان  ــترفلد، اس ــکات وس ــن، اس ــپ پولم فیلی
هانــت و چاینــا میویــل درباره شــان می خوانیــم.   

جایزه بهرین انیمیشن
ســال  در  خارق العــاده«  دنیــای  و  »آوریــل 
ــی  ــنواره بین الملل ــزه جش ــت جای 2015 توانس
 Festival) International انســی  انیمیشــن 
ــم از  du Film d’Animation d’Annecy(  را ه
آن خــود کنــد. ایــن جشــنواره مخصــوص آثــار 
انیمیشــن اســت و از ســال 19۶0 هــر ســال در 
آغــاز مــاه ژوئــن در شــهر انســی فرانســه برگــزار 
Rotten To- ــوز ــن تومیت ــایت روت  می شــود. س

matoes، کــه از معروف تریــن و معتبرتریــن 

ــن ها  ــا و انیمیش ــه فیلم ه ــت ب ــایت هایی اس س
ــه آن  ــردازد، ب ــا می پ ــت  آن ه ــی کیفی و بررس
رتبــه ۷.8 از 10 را اختصــاص داده اســت. در 
ــن  ــا ای ــاط ب ــایت در ارتب ــن س ــدی ای جمع بن
انیمیشــن آمــده اســت:  «این انیمیشــن سرشــار 
از تخیــل رنگارنــگ و تصویرهایــی دیدنی اســت 
کــه درخــور چیــزی اســت کــه در عنــوان 
فیلــم وعــده آن بــه مخاطــب داده شــده اســت؛ 
ــد  ــن انیمیشــن می توان ــاده. ای ــی خارق الع دنیای
دل خوشــی تــازه ای بــرای طرفــداران انیمیشــن 

باشــد.« 
پایــان ایــن انیمیشــن هــم دیدنــی اســت. 
نویســنده و کارگــردان در راســتای مســیر 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرای دنی ــه ب ــی ک غیرمعمول
بودنــد، پایانــی غیرمعمــول هــم بــرای آن 
قائل انــد. جهــان آخــر ماجــرا در انیمیشــن 
»آوریــل و دنیــای خارق العــاده«، سرشــار از 
شــگفتی اســت. داســتان آن، انــگار دنبالــه رو این 
ایــده اســت کــه بشــر بــه جــای روزبــه روز نابــود 
کــردن جهــان و از بیــن بــردن مواهــب طبیعــی 
و تهدیــد حیــات، شــاید بتوانــد نقــش خــود را 
ــا  ــای دنی ــر زیبایی ه ــی ب ــد. یعن ــوس کن معک
ــان  ــد و جه ــترش ده ــی را گس ــد، زندگ بیفزای
ــت کــرده،  ــر از آن چــه دریاف ــزی بهت ــه چی را ب

.ــد ــاید بتوان ــد. ش ــل کن تبدی
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خ از ذهن �ش آغاز یم شود مهه چ�ی

خداحافظی با 15 فکر سمی
برای زندگی بهتر
 سـالومه پیـوندی 
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هر چه بگویم، اصال مهم نیست
سـکوت باعث می شـود جنـگ درون ذهن شـما 
سـخت تر و طوالنی تـر شـود. پـس بـا خودتـان 
صـادق باشـید و واقعیت را به خودتـان بگویید و 
آن را از ذهنتـان آزاد کنیـد، قبـل از این کـه این 
افـکار سـمی بیـش از حد قدرت بگیرد و شـما را 
از پـا درآورد! راسـتش را بخواهیـد، غم انگیزترین 
اتفاقـی کـه بـرای خیلـی از افـراد می افتـد، ایـن 
افـکار و احساسـتان اغلـب ناگفتـه  اسـت کـه 
باقـی می ماند و به سـختی توسـط دیگـران درک 

می شـود.
 

امروز هر چقدر کمر ریسک کنم، فردا 
کمر پشیامن می شوم و افسوس می خورم

هرگـز  کـه  را  عکس هایـی  صددرصـد  شـما 
نمی گیریـد، از دسـت می دهیـد و ایـن قانـون 
در مـورد هـر انتخـاب و تغییـر و شانسـی کـه 
در زندگـی ممکـن اسـت بـا آن روبـه رو شـوید، 
صـدق می کنـد. تا شـروع نکنیـد و از شانسـتان 
اسـتفاده نکنیـد یـا وقتـی سـر دوراهـی قـرار 
گرفتیـد، یـک مسـیر را انتخـاب نکنیـد، هرگـز 
نمی توانیـد زندگی تـان را تغییـر دهیـد. در آخـر 
بیـش از این کـه از اشـتباهاتتان در ایـن مسـیر 
پشـیمان شـوید، به خاطـر فرصت هایی افسـوس 
می خوریـد کـه از آن هـا اسـتفاده نکرده ایـد، از 
روابطـی کـه امـکان آغازشـان را داشـتید ولـی 
ترسـیدید و هرگـز آن هـا را شـروع نکردیـد و از 
تصمیم هایـی کـه برای گرفتنشـان خیلـی وقت 

تلـف کردید. 
 

من به اجازه آن ها احتیاج دارم
کاری را کـه می خواهیـد، انجـام دهیـد و وقـت 
خـود را بـا دادن هـزاران توضیح بـه دیگران تلف 
نکنیـد. اکثـر مردم همیشـه فقـط آن چیـزی را 
می شـنوند کـه دوسـت دارنـد بشـنوند. بنابراین 
این کـه یـک نفـر از ایده شـما خوشـش نمی  آید 
یـا آن را درک نمی کنـد، اصـال بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه توضیح مناسـبی هم بـرای آن وجود 
نـدارد، یـا ارزشـش را نـدارد کـه دسـت بـه کار 

»فکـرت را تغییـر بـده تـا زندگـی ات را عـوض 
کنـی.« ایـن شـعار را خیلی هـا بلـد هسـتند، اما 
مشـکل این جاسـت کـه اغلـب مـا اصـال از افکار 
منفـی کـه در ذهنمـان جریـان دارنـد، چیـزی 
نمی دانیـم و دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا ایـن 
فکرهـا برایمان تبدیل به یک عادت شـده اسـت. 
درسـت بـه همیـن خاطر هم هسـت کـه خیلی 
از افـکار منفی که سـد راه موفقیتمان در زندگی 
شـده اند، خیلـی عـادی و سـاده و آشـنا بـه نظر 
می رسـند. در ادامـه بـا 15 نمونـه از ایـن افـکار 
سـمی آشـنا می شـوید که رهایی از آن ها درهای 

موفقیـت را بـه روی زندگی تـان بـاز می کنـد.
 

دیگر خیلی دیر شده است
مهم نیسـت چه کسـی هسـتید، یا تا امـروز چه 
کرده ایـد، حتـی مهـم نیسـت از کجـا آمده ایـد 
و... چـون همیشـه می توانیـد شـرایط را تغییـر 
بدهیـد و به اصطـالح به نسـخه ای بهبودیافته از 
خودتان تبدیل شـوید. وقتی بتوانید سـروصدای 
افـکار قضاوت گـر دیگـران را در ذهنتان خاموش 
کنید، آرامش و قدرت و آگاهی بیشـتر سـراغتان 
می آیـد و شـما بهتـر می توانیـد صـدای درونتان 
را بشـنوید. و وقتـی ایـن اتفـاق بیفتـد، متوجـه 
می شـوید برای انجام آن چیـزی که می خواهید، 

هنوز دیر نشـده اسـت.
 

باهوش تـر،  قوی تـر،  کمـی  فقـط  اگـر 
بـودم و...  جذاب تـر 

بدتریــن نــوع تنهایــی ایــن اســت کــه بــا خودتان 
راحــت و روراســت نباشــید. در هر شــرایطی بهتر 
اســت خودتان باشــید و ریســک تمســخر توسط 
دیگــران را تحمــل کنیــد، امــا زندگی تــان را روی 
یــک پایــه دروغ اســتوار نکنیــد و مجبــور نشــوید 
خودتــان را تحقیــر کنیــد. یادتــان باشــد تقریبــا 
ــاب  ــد، بازت ــرای شــما می افت ــه ب ــی ک ــر اتفاق ه
مســتقیم افــکاری اســت کــه در ســر داریــد. پس 
هیچ وقــت نمی توانیــد بیشــتر و بهتــر از آن چــه 
ــاد  ــان اعتم ــه خودت ــرده  و ب ــاور ک ــان را ب خودت

داریــد، عمــل کنیــد.
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شـوید و بـرای عملـی کـردن آن اقـدام کنید.
 

از فردا رشوع می کنم
امـروز اتفاقـات بزرگـی می تواننـد بیفتنـد، بـه 
شـرط این که شـما انجامشـان را به فـردا موکول 
نکنیـد. هرگـز اجـازه ندهید ترسـتان از اشـتباه 
کـردن، جلوی شـما را بـرای انجـام کاری بگیرد 
و متوقفتـان کنـد. زندگـی همراه با چند اشـتباه 
لذت بخش تـر و مفیدتـر از آن اسـت کـه صـرف 

زندگـی کـردن بـرای هیچ شـود.
 

من فقط می خواهم راحت باشم
اگـر دو دسـتی بـه چیـزی کـه دارید و هسـتید 
بچسـبید، تنها بـه این دلیـل که برایتـان راحت 
وضعیـت  نمی توانیـد  هرگـز  هسـتند،  آشـنا  و 
خودتـان را بهبـود ببخشـید. کارهـا و تغییـرات 
بـزرگ معمـوال در محـدوده آرامـش و آسـایش 
مـا اتفـاق نمی افتنـد، بلکـه بایـد ریسـک کنیـد 
و خطرپذیـر باشـید. هـر کـدام از ما فقـط زمانی 
می توانیـم پتانسـیل کامـل زندگی مـان را درک 
کنیـم کـه اجـازه دهیم اتفاقـات غیرمنتظـره در 

آن بیفتـد.
 

هر جور که شده، نباید اصال درد بکشم
مهم تریـن ویژگـی مـا توانایی مـان بـرای غلبه بر 
مشـکالت، قـدرت و تحمل، دوسـت داشـتن و... 
اسـت و این کـه می توانیـم قوی تـر از مشـکالت 
و بدبختی هـا باشـیم. درد کشـیدن برای انسـان 
درسـت مثـل نفس کشـیدن اسـت و زندگی مان 

به آن وابسـته اسـت.
 

همه اش تقصیر دیگران است
اگـر در یک نقطه بنشـینید و اطرافیانتان را بابت 
کارهایـی کـه می کننـد یـا نمی کننـد، می دانند 
یـا نمی دانند، سـرزنش کنیـد، زمـان می گذرد و 
شـما هنـوز همان جا نشسـته اید و هیـچ تغییری 
در زندگی تـان اتفـاق نیفتـاده اسـت. سـرزنش 
کـردن دیگـران خیلی آسـان اسـت، چـون الزم 
نیسـت کار خاصـی انجـام دهید، امـا این زندگی 

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

 
اشـکالی نـدارد اگـر بعضـی عهدهایـم را 

بشـکنم و زیـر بعضـی از قول هـا بزنـم
شــما همیشــه بــه خودتــان و بــه دیگــران قــول 
می دهیــد و متعهــد می شــوید، امــا ســوال 
ــا  ــن قول ه ــر ای ــا س ــه آی ــی این جاســت ک اصل
می مانیــد؟ اگــر بــه کســی )یــا خودتــان( قــول 
می دهیــد کاری انجــام دهیــد، حتمــا ایــن کار 
ــام  ــن پیغ ــورت ای ــن ص ــر ای ــد، در غی را بکنی
را بــه دیگــران )و خودتــان( می دهیــد کــه 
ــدارد.  ــان ن ــی برایت ــا ارزش ــا آن ه ــان ب رابطه ت
بیــش از حــد بــه دیگــران قــول ندهیــد و البتــه 
کمتــر از آن چــه انتظــار مــی رود هــم از زیــر بــار 
تعهــد بــه خودتــان و دیگــران فــرار نکنیــد. کالم 
می گویــد:  کــه  دارد  وجــود  حکمت آمیــزی 
هرگــز وقتــی عصبانــی هســتید، تصمیــم 
بزرگــی نگیریــد و هیچ وقــت هنــگام خوشــحالی 

ــد. ــزرگ ندهی ــای ب وعده ه
 

پنهان کردن حقیقت اشکالی ندارد 
واقعـا مایوس کننـده اسـت کـه بعضی هـا چقدر 
از شـنیدن حقیقـت شـوکه می شـوند و دروغ هـا 
و فریب هـا را بـاور می کنند. سـعی کنیـد یکی از 
آن ها نباشـید. همیشـه حقیقت را بگویید و جزو 
کسـانی باشـید کـه دیگـران را با این کار شـوکه 

می کننـد.
 

اگـر بخش هـای تاریـک وجـودم را نادیده 
بگیـرم، ناپدید می شـوم

شـما نمی توانیـد چیـزی را تغییـر دهیـد کـه 
از مواجـه شـدن بـا آن می ترسـید یـا اجتنـاب 
می کنیـد. تمایل شـما برای مبـارزه با بخش های 
تاریکـی کـه در وجودتـان داریـد، فرشـته های 
درونتـان را بیـدار می کنـد و نتیجـه اش آگاهـی 
و روشـن گری اسـت، به شـرطی کـه ایـن کار را 
به تدریـج و در عیـن بخشـندگی نسـبت به خود 

دهید. انجـام 
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موانع زیادی رس راه وجود دارد
شـما  زندگـی  وارد  مشـکالت  وقت هـا  بعضـی 
می شـوند و هـر کاری هـم بکنیـد، نمی توانیـد 
از مواجـه شـدن بـا آن هـا اجتنـاب کنیـد. امـا 
یادتـان باشـد که وجود این مشـکالت در زندگی 
دلیـل خاصـی دارد و تنهـا زمانـی کـه بتوانید بر 
آن هـا غلبـه کنیـد، به چرایی شـان پـی می برید. 
ایـن مسـئله را بپذیریـد و سـرتان را بـاال نگـه 
داریـد، چـون وقتـی بـرای شکسـت برنامه ریزی 
می کنیـد، نمی توانیـد انتظار پیروزی را بکشـید.

 
مـن شکسـت خورده تر از آن هسـتم کـه 

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

بزنید، بدون این که از شکسـت یا از دسـت دادن 
چیـزی ترس و واهمه داشـته باشـید. گیج کننده 
اسـت؟ نـه واقعـا! درسـت در همین لحظه اسـت 
کـه می توانیـد زندگـی خـود را آن طور کـه باید، 

بازسـازی کنید.
 

من قربانی هستم
شـما قربانـی نیسـتید، پـس دسـت از سـرزنش 
کـردن خودتـان و دیگـران و شـرایطتان بردارید. 
تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه امـروز در جایگاهی که 
نیسـت  ایـن  معنایـش  نیسـتید،  می خواهیـد 
کـه نبایـد مسـئولیت تغییـر شـرایط و بهبـود 
آن را برعهـده بگیریـد. طـرز فکـر قربانـی بـودن 
مهم تریـن سـدی اسـت کـه شـما بـرای موفـق 

 .شـدن جلـوی رویتـان داریـد
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ماشین حساب کلسیم
در مقایسـه بـا سـایر مـواد مغذی، کلسـیم پرکاربردتریـن عنصر معدنی در بدن ماسـت که پس از جـذب در فرایندهای 
مختلفـی شـرکت می کنـد. می دانیـم کـه لبنیـات ازجمله شـیر، ماسـت و پنیر حـاوی مقادیر باالی کلسـیم هسـتند و 
اگرچـه میـزان ایـن عنصـر در مـواد  غذایی دیگـر ماننـد مغزدانه ها، ماهـی، حبوبات و برخی سـبزیجات پایین تر اسـت، 
با این حـال ایـن خوراکی هـا نیـز می تواننـد بخشـی از کلسـیم مـورد نیـاز روزانه مـا را تامیـن کنند. اما چطـور مطمئن 

شـویم که همه کلسـیم مـورد نیازمـان را در روز دریافـت می کنیم؟

یک لیوان شیر 
)250 سی سی(

غنی شده با کلسیم: 
520 میلی گرم

کم چرب: 3۶۷ میلی گرم
معمولی: 341 میلی گرم
پرچرب: 340 میلی گرم

بروکلی خام
دو تکه )45 گرم(:  15 میلی گرم

برگه  زردآلو
۶ تکه )45 گرم(: 

32 میلی گرم

برگه  زردآلو
۶ تکه )45 گرم(: 

32 میلی گرم

بادام با پوست
10 عدد )12 گرم(: 

30 میلی گرم

برگ چغندر پخته شده
1/2 فنجان )120 
گرم(: 8۷ میلی گرم

یک لیوان شیر سویا  
)250 سی سی(

کم چرب: 3۶۷ میلی گرم
معمولی: 309 میلی گرم

انجیر خشک
۶ عدد )80 گرم(: 

1۶0 میلی گرم

ماهی سالمون
90 گرم: 2۷9 میلی گرم

تخم مرغ آب پز
یک عدد متوسط )55 

گرم(: 21 میلی گرم

یک کاسه ماست  
)200 گرم(

کم چرب: 488 میلی گرم
معمولی: 38۶ میلی گرم

پنیر
یک برش )12 گرم(

کم چرب: 209 میلی گرم
پنیر سویا: 1۶۷ میلی گرم
پنیر چدار: 1۶0 میلی گرم

منابع خوب کلسیم: 
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در روز چقدر کلسیم الزم داریم؟
توصیه می شود که روزانه 3 تا 5 واحد از مواد غذایی غنی از کلسیم را در برنامه غذایی روزانه تان بگنجانید.

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

یک برش نان 
)30 گرم(

سبوس دار: 10 
میلی گرم

چندغله: 5 میلی گرم

بستنی وانیلی 
کم چرب

یک اسکوپ )50 
گرم(: 48 میلی گرم

کودکان
سن 1 تا 3 سال
4 تا 8 سال

نوجوانان
= 735 میلی گرم کلسیم
سن/ 9 تا 11
12 تا 18

بزرگ ساالن
زنان
سن+19
50+
باردار
شیرده
مردان
19+
70+
مقدار توصیه شده کلسیم
1000 میلی گرم
1300 میلی گرم 

= 1333 میلی گرم کلسیم

1 لیوان 
بدون چربی

2 برش 
)سبوس دار(

10 عدد

1
فنجان 
کم چرب

1/2
فنجان

۶ تکه 10 عدد 90 گرم  1042
میلی گرم

2 تکه
90 گرم 1 اسکوپ

یک فنجان 
)سویا(

2
عدد

یک
فنجان

۶ تکه

دو تکه یک برش ۷0 گرم

مقدار توصیه شده
کلسیم

500 میلی گرم
۷00 میلی گرم

مقدار توصیه شده
کلسیم

500 میلی گرم
۷00 میلی گرم

مقدار توصیه شده کلسیم
1000 میلی گرم
1300 میلی گرم

مقدار توصیه شده کلسیم
1000 میلی گرم
1300 میلی گرم
1100 میلی گرم
1300 میلی گرم
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ات دهید ب
خ

�ب ورزش جانتان را �

دیابتی ها برپا!
 الـهه فخـریان 
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ــان  ــد خومن ــا قن ــم ت ــور ورزش کنی چط
ــد؟ ــن بیای پایی

توصیه  دیابتی ها  به  پزشکان  که  است  درست 
روزهای  چاشنی  را  ورزش  که  می کنند 
زندگی شان کنند، اما آیا هر نوع ورزشی با هر 
موثر  افراد  این  برای  زمانی  مدت  هر  و  شدت 
است؟ اگر مدت ورزش کوتاه باشد، یا بیش از 
حد سنگین باشد، یا توصیه های تغذیه ای قبل 
قند خون  باشد،  نشده  رعایت  از ورزش  بعد  و 

بیمار نیز کاهش پیدا نمی کند.
 

پیش از ورزش، بدانید
اگـر دیابتـی هسـتید و بـا خواندن ایـن مطلب 
مصمـم شـده اید ورزش کنیـد، یادتـان باشـد 
کـه قبـل از شـروع قنـد خونتان را چـک کنید 
و اگـر ورزشـتان بیشـتر از نیـم سـاعت طـول 
کشـید، هر نیم  سـاعت ایـن  کار را تکرار کنید. 
پنـج دقیقـه گـرم کـردن قبـل از شـروع و دو 
تـا سـه دقیقـه سـرد کـردن پـس از خاتمـه 
ورزش را از یـاد نبریـد. درضمـن اگـر درحیـن 
ورزش دچـار سـردرد، سـرگیجه، تپـش قلـب 
را قطـع کنیـد.  فعالیـت  فـورا  لـرز شـدید،  و 
تاثیـرات مثبـت فعالیـت  بدنـی بر کاهـش قند 
بـر  دیابـت  عـوارض  از  پیش گیـری  و  خـون 
هیچ کـس پوشـیده نیسـت. بیمارانـی کـه بـا 
تصحیـح سـبک زندگـی و پاییـن نگه  داشـتن 
کنتـرل  را  خونشـان  قنـد  توانسـته اند  وزن 
ورزشـی  نـوع  هیـچ  انجـام  از  نبایـد  کننـد، 
منـع شـوند. حتـی بنـا بـر توصیـه متخصصان 
بـه  می تواننـد  افـراد  ایـن  ورزشـی  پزشـکی 
 شـکل حرفـه ای بـه ایـن کار بپردازنـد. البتـه 
برخـی ورزش هـا ماننـد صخره نـوردی ممکـن 
اسـت باعـث افت شـدید قنـد خـون در لحظه 
و تهدیـد زندگـی فـرد شـوند و انتخـاب خوبی 
با این حـال  بـود.  نخواهنـد  دیابتی هـا  بـرای 
اگـر قنـد خـون بیشـتر از 250 میلی گـرم در 
دسـی لیتر باشـد یا فـرد دچار عـوارض کلیوی 
و چشـمی دیابـت شـده باشـد، بایـد قبـل از 
.شـروع بـا پزشـک خـود مشـورت کنـد

فـرد  بیمـاری  کـه  همیـن  اوقـات،  از  خیلـی 
تشـخیص داده می شـود، اطرافیـان یـک اتـاق 
سـاکت و خلـوت با یـک رختخواب گـرم  و  نرم 
برایـش آمـاده می کننـد تـا از صبح تا شـب در 
بسـترش دراز بکشـد و بـا اسـتراحت، بیمـاری 
را از بدنـش دور کنـد. شـاید ایـن روش بـرای 
برخـی از بیمـاران موثر و حتـی گاهی از اوقات 
بنـا بـه توصیـه پزشـک معالـج الزم باشـد. اما 

بـرای دیابتی هـا چطور؟ 
بیش از 100 سـال است که پزشکان، ورزش را 
جـزو برنامه هـای توان بخشـی بیمـاران دیابتی 
قـرار داده انـد. بااین حـال هم چنان در گوشـه و 
کنـار دنیـا تحقیقـات مختلفی در زمینـه تاثیر 
ورزش بـر دیابـت انجام می شـود و نتیجه یکی 
از تازه تریـن  ایـن بررسـی ها حاکی  از آن اسـت 
کـه هرچقـدر بیشـتر بنشـینید و بـه زندگـی 
سراسـر ماشـینی و بی تحرکتان بچسـبید، قند 

خونتان هم باالتر اسـت. 
 

تاثیر ورزش بر دیابت
دانشـگاه  دیابـت  تحقیقـات  مرکـز  پزشـکان 
قنـد  کـه  کرده انـد  اعـالم  به تازگـی  لیکسـتر 
بـا  بلکـه  نکـردن،  بـا ورزش  فقـط  نـه  خـون 
نشسـتن بیش از حـد بـاال مـی رود. البتـه ایـن 
نیسـت،  خـون  قنـد  بـه  منحصـر  افزایـش 
نیـز  خـون  چربی هـای  محتـوای  بـر  بلکـه 
موثـر اسـت. ورزش هـای ایروبیـک بـه  شـرط 
آن کـه بـه  صـورت منظـم انجـام شـوند، باعث 
نـوع  دیابتـی  بیمـاران  خـون  چربـی  کاهـش 
یـک می شـوند. هرگونـه فعالیـت ورزشـی کـه 
باعـث سـوختن 500 کالـری در طـول هفتـه 
شـود، شـش درصد خطـر ابتال به دیابـت را در 
افـراد کاهـش می دهـد. تاثیرات مثبـت ورزش 
در بیمـاران دیابتـی منحصـر بـه کاهـش قنـد 
و چربـی خـون نیسـت و بیمـاران بـا داشـتن 
سـبک زندگی فعـال نه تنهـا آمادگـی عضالنی 
بیشـتری پیـدا می کننـد، بلکـه ممکـن اسـت 
داروهـای  و  انسـولین  مصـرف  بـه  نیازشـان 

خوراکـی نیـز کمتر شـود. 



122          سرآمد/ شماره سی ام/ آذر نود و پنج

ی
رج

خا
ار 

خب
تولیـد انرژی بـرای رایانه از ا

DNA بر نانوسیم مبتنی 

1 
جدید  تحقیقات  نتایج 
دانشگاه  پژوهش گران 
آزمایشگاه  و  آلمان  پادربورن 
درسدن  تحقیقاتی HZDR در 
Lang- مجله در  به تازگی   که 

muir منتشر شده است، حاکی 
از موفقیت این گروه تحقیقاتی 
نانوسیم  نوعی  در تولید 
از  که  با طالست  آب کاری شده 
شده  رشته های DNA ساخته 
است.  برق  جریان  رسانای  و 
موفقیت این دانشمندان مسیر 
جدیدی را به وجود می آورد تا 
دستگاه های الکترونیکی کوچک 
تولید  ژنتیکی  مواد  جنس  از 
حاضر  حال  در  شود.  عرضه  و 
ترانزیستورهای  کوچک ترین 
یک  از  کوچک تر  ابعادی  دنیا 
 50 طی  و  دارند  ایدز  ویروس 
فاکتورهای  اندازه  اخیر  سال 
تا  رایانه ای  تراشه های  مرکزی 
کوچک تر  نانومتر   14 حدود 
اصلی  مشکل  اما  است،  شده 
این است که روش های رایج با 
محدودیت های فیزیکی خاصی 
بسیاری  و درنتیجه  روبه روست 
زمینه  این  در  پژوهش گران  از 
به دنبال یافتن روشی جایگزین 
برای کوچک سازی ترانزیستورها 
روش های  از  یکی  هستند. 

پیشنهادی در این زمینه تنظیم 
اتوماتیک اجزای پیچیده متشکل 
این  اتم هاست.  و  مولکول ها  از 
آلمانی  پژوهش گران  از  گروه 
طوالنی  رشته  یک  توانسته اند 
با  را  ژنتیکی  ماده  جنس  از 
کوچک تر DNA از  قطعات 
طریق فرایند جفت باز ترکیب 
کنند و یک رشته دوتایی ثابت 
شکل  به  تا  بیاورند  وجود  به 
محققان  این  برسند.  مطلوب 
این  در  که  شیوه ای  می گویند 
گرفته اند،  کار  به  علمی  پژوش 
بازی  تکنیک  به  شبیه  درواقع 
ژاپنی هاست  اوریگامی  کاغذی 
که با کمک آن می توان الگوهای 
این محققان  ایجاد کرد.  ریز را 
با استفاده از پیوندهای شیمیایی 
نانوذرات  توانسته اند  خاصی 
روی  را  طال  آب کاری شده 
و  دهند  رشته های DNA قرار 
با کمک لیتوگرافی پرتو الکترون 
سیم  هر  با  الکترونیکی  ارتباط 
برقرار کردند تا انرژی را به محل 

مورد نظر انتقال دهند.

راه حل جدید مرسدس بنز 
برای رصفه جویی در انرژی

2 
به تازگی  بنز  مرسدس  شرکت 
پایان  تا  که  است  کرده  اعالم 
محصولی  میالدی  آینده  سال 
که هدف  بازار می کند  روانه  را 
در  انرژی  ذخیره  اصلی اش 

آپارتمان ها و منازل مسکونی در 
این  آمریکاست.  شمالی  ایاالت 
شرکت در تازه ترین طرح خود 
قصد دارد با ترکیب ماژول های 
باتری 2.5 کیلو وات ساعتی و 
واحدی  ساعتی،  کیلووات   20
انرژی  با  ترکیبی  یا  مستقل 
می تواند  که  بسازد  خورشیدی 
در منازل مسکونی مورد استفاده 
قرار بگیرد و انرژی مورد نیاز را 
این  است  گفتنی  کند.  تامین 
شرکت به تازگی شعبه ای جدید 
در آمریکا تاسیس کرده که واحد 
و  دارد  نام  بنز  مرسدس  انرژی 
هدف اصلی آن تولید محصوالت 
جدید به منظور صرفه جویی در 
مصرف انرژی است. بوریس فون 
شعبه  این  مدیرعامل  بارمان، 
به زودی  آن ها  که  است  گفته 
محصوالت بی نظیر و روش هایی 
انرژی های  ذخیره  برای  جدید 
که  می کنند  ارائه  برق  و  آب 
صرفه جویی  در  زیادی  نقش 
انرژی در آمریکا  در هزینه های 
فناوری  اگرچه  داشت.  خواهد 
جدید مرسدس بنز نه فقط مورد 
استفاده خانگی دارد، بلکه قرار 
است در وسایل نقلیه الکتریکی 

نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

ــک  ــرس در کم ــالج اس ع
ــران ــه دیگ ــردن ب ک

 3 
آمریکا  در  جدید  بررسی های 
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نشان می دهد که کمک کردن 
تا  به دوستان و حتی غریبه ها 
روزانه  استرس های  زیادی  حد 
این  می دهد.  کاهش  را  افراد 
از  امیلی آنسل  پژوهش توسط 
ییل  دانشگاه  دانشکده پزشکی 
نتایج  و  انجام  کانتیکات  در 
Clini- ژورنال در  به تازگی   آن 
cal Psychological Sci-

ence منتشر شده است. با توجه 
توسط  منتشرشده  آمارهای  به 
از  پیش گیری  و  کنترل  مرکز 
درجاتی   ،)CDC( بیماری ها 
روزمره  زندگی  در  استرس  از 
مفید است و می تواند منجر به 
توسعه مهارت های فردی انسان 
موقعیت های  با  انطباق  برای 
جدید در زندگی شود، اما اگر به 
صورت مزمن دربیاید یا شدید 
را  روح  و  جسم  سالمت  شود، 
می تواند  و  می اندازد  خطر  به 
پژوهش  این  شود.  بیماری زا 
جدید و نمونه های مشابه قبلی 
و  پشتیبانی  که  می دهد  نشان 
ایده آل  کمک به دیگران راهی 
برای مقابله با استرس و افزایش 
افراد  در  مثبت  احساسات 

مختلف است.
فرد   ۷۷ تحقیق  این  در 
ساله   44 تا   18 بزرگ سال 
شرکت داشتند و موظف بودند 
تمرینات خود را طی یک دوره 
زمانی دو هفته ای انجام دهند. 
این مطالعه نشان داد که ما با 
کمک کردن به دیگران درواقع 
به خودمان کمک می کنیم و با 
رسیدن به احساس مفید بودن 
استرس های  از  زیادی  حد  تا 

روزانه مان کم می شود.

 
دیگــر »بی معنی هــا« را 

منی شــنوید

4 
سمعک هایی که در حال  حاضر 
کم شنوایان  و  ناشنوایان  برای 
توانایی  می شود،  ساخته 
صدای  تشخیص  در  محدودی 
پس زمینه  صداهای  از  اصلی 
کیفیت  مسئله  همین  و  دارند 
زندگی این بیماران را تا حدودی 
تازه ترین  می دهد.  کاهش 
دستاورد محققان دانشگاه ساوت 
انگلستان،  کمبریج  و  همپتون 
طراحی سمعکی است با تقلید 
از سیستم تفکیک صدا در مغز 
که امکان تشخیص سیگنال های 

معنی دار را فراهم می کند.

ــرای  ــات ب ــو رب ــن نان اولی
کمک بــه جراحان ســاخته 

شــده

 5 
دانشـگاه  محققـان  از  گروهـی 
بـرای  به تازگـی  هنگ کنـگ 
نانـو  بـار در دنیـا یـک  اولیـن 
ربـات جسـت وجوگر مصنوعـی 

در  می توانـد  کـه  سـاخته اند 
جراحی های خـارج کردن تومور 
از بدن مورد اسـتفاده قرار گیرد. 
این محققان می گویند اسـتفاده 
از ایـن ربـات امـکان مهندسـی 
دقیق تـری از درمان هـای مـورد 
نظـر را بـرای پزشـکان فراهـم 
خواهـد کـرد. ایـن نانـو ربـات 
جـراح هـم انـدازه یـک سـلول 
خونـی اسـت و پزشـکان آن را 
تزریـق  بیمـار  بـدن  درون  بـه 
می کننـد تـا بـا اسـتفاده از نـور 
به عنـوان نیـروی پیـش ران بـه 
محـل تومور برسـد. اعضای این 
تیـم تحقیقاتـی می گوینـد که 
واکنـش این نانو ربات ها نسـبت 
به نـور چیزی شـبیه به واکنش 
یک پروانه نسـبت به شعله های 
آتـش اسـت کـه بـا دیـدن نـور 
خود را به سـمت آن می کشاند. 
مـاده  دو  از  ربـات  نانـو  ایـن 
نیمه هـادی  و  رایـج کم قیمـت 
سـیلیکون و اکسـید تیتانیـوم 
تشـکیل شـده اسـت که طـی 
خاص سـیلیکون  فراینـد  یـک 
و اکسـید تیتانیـوم بـه شـکل 
نانـو سـیم و پـس از آن بـه یک 
هیترواسـتراکچر کوچک تبدیل 
شـده اند. ایـن هیترواسـتراکچر 
و  ناهمگـون  سـاختاری 
ترکیـب  کـه  دارد  نیمه رسـانه 
مجـاور  الیـه  دو  شـیمیایی 
محققـان  اسـت.  متفـاوت  آن 
می گویند ربـات فعلی نمی تواند 
در فراینـد درمان مورد اسـتفاده 
بررسـی های  امـا  بگیـرد،  قـرار 
بیشـتر در این زمینـه ادامه دارد 
تا ایـن نانو ربات از نظر زیسـتی 
با بدن انسـان سـازگارتر شـود. 
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عمل  مکانیسم  از  به تازگی  که 
ستارگان غول پیکر صورت گرفته 
در  که  می دهد  نشان  است، 
فرایند شکل گیری این ستاره ها 
هم  با  متراکم  بسیار  توده هایی 
سرعتی  با  که  می شوند  ادغام 
دیسک  سمت  به  کند  بسیار 
افزایشی می روند و به جزئی از 
جرم ستاره در حال شکل گیری 
شدن  اضافه  می شوند.  تبدیل 
حال  در  ستاره  به  توده ها  این 
افتادن  راه  موجب  تشکیل 
می شود  پرنوری  انفجارهای 
که درخشش آن معادل صدها 
از  پیش  است.  خورشید  هزار 
این دانشمندان تصور می کردند 
با  انفجارهای درخشان  این  که 
اولیه جهان  تشکیل ستاره های 
است،  گفتنی  است.  ارتباط  در 
در  جدید  بررسی  این  نتایج 
 Monthly Notices ofماهنامه
 the Royal Astronomical

Society منتشر شده است. 

التهــاب آتــش افرسدگــی را 
تیــز می کنــد

 7 
خون  جریان  در  مزمن  التهاب 
روی  که  بنزینی  مثل  درست 
آتش  می شود،  ریخته  آتش 
می کند.  تیزتر  را  افسردگی 
تحقیق  تازه ترین  نتیجه  این 
و  رایس  دانشگاه  دانشمندان 
اوهایو است که در شماره اخیر 

American Journal of Psy-
است.  شده  منتشر    .chiatry
 200 بررسی  با  پژوهش  این 
موضوع  با  منتشرشده  مقاله 
انجام شده  التهاب  و  افسردگی 
فاگوندس،  کریستوفر  است. 
دستیار پروفسور روان شناسی و 
از اعضای این گروه تحقیقاتی، 
روی  پژوهش  این  در  می گوید 
تاثیر استرس بر سیستم ایمنی 
که می تواند بر سالمت مغزی اثر 
این  است.  تمرکز شده  بگذارد، 
افرادی  در  می گویند  محققان 
از  به ویژه  افسردگی  دچار  که 
سطح  هستند،  آن  مزمن  نوع 
دو فاکتور التهابی تحت عنوان. 
CRP و IL-6. افزایش می یابد و 
سطح آن در بدن افراد افسرده تا 
50 درصد بیشتر از افرادی است 

که عالیمی از افسردگی ندارند.
 

رسعت نور کم می شود؟

8 
پژوهش گران  تحقیقات  نتایج 
در  به تازگی  که  اسکاتلندی 
مجله Science Express به 
برای  تالش  از  رسیده،  چاپ 
کاهش سرعت نور در خأل خبر 
می دهد. ذرات نور که فوتون نام 
یا شیشه  آب  از  عبور  با  دارند، 
موقت  به طور  و  حرکت  هنگام 
سرعت خود را کاهش می دهند، 
تغییر  برای  روشی  تاکنون  اما 

شبیه سـازی تولد سـتارگان 
غول پیکـر در آملان 

6 
آلمانی  محققان  از  گروه  دو 
به  موفق  به تازگی  اتریشی  و 
ساخت مدلی قدرتمند و جدید 
از شکل گیری ستاره ای شده اند 
را  غول پیکر  ستارگان  تولد  که 
امکان  تا  می کند  شبیه سازی 
برای  پدیده  این  بهتر  درک 
آن جا  از  شود.  فراهم  محققان 
که شکل  گیری ستارگان عظیم 
اهمیت زیادی در درک تکامل 
کهکشان ها دارد، اما بررسی آن 
فرایندی سخت و پیچیده است. 
و  گاز  عظیم  پوشش های  زیرا 
ستارگان  اطراف  در  که  غبار 
از  مانع  دارد،  وجود  بزرگ 
قوی ترین  توسط  آن ها  بررسی 
رصدخانه ها  و  تلسکوپ ها 
هم  دلیل  همین  به  می شود. 
استفاده  به  محققان  که  هست 
از ابررایانه های قدرتمند متمایل 
شکل گیری  اصول  تا  شده اند 
ستاره ای را در میان بزرگ ترین 
ستاره ها بررسی کنند. ستارگان 
غول پیکر نیز مانند هر نوع ستاره 
دیگری به صورت ابری از گرد و 
غبار به دنیا می آیند و یک انفجار 
اولیه باعث به وجود آمدن نوعی 
دیسک افزایش در حال چرخش 
تازه  هسته  تغذیه  که  می شود 
بر  را  ستاره  این  به وجودآمده 
شبیه سازی هایی  دارد.  عهده 
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در  فوتون ها  حرکت  سرعت 
شرایط خأل و درحالی که امکان 
دیگری  ماده  هیچ  با  تماس 
بود.  نشده  ابداع  نداشت،  وجود 
این اولین بار است که محققان 
با  توانسته اند  اسکاتلندی 
دستگاه  یک  از  نور  دادن  عبور 
مخصوص سرعت آن را کاهش 
ساخته شده  دستگاه  دهند. 
توسط این محققان این نظریه 
است،  نور مطلق  را که سرعت 
نور  دادن  عبور  با  و  کرده  رد 
مخصوص  فیلتر  یک سری  از 
سرعت حرکت فوتون ها را پایین 
اعالم  محققان  این  می آورد. 
کرده اند که در گام بعدی قصد 
دارند سرعت نور را در حال عبور 

از خأل پایین بیاورند.
 

را  فضـا  بـا  ارتبـاط  ناسـا 
کـرد  رسیع تـر 

9 
محققان سـازمان فضایی آمریکا، 
ناسـا، موفـق به سـاخت فنـاوری 
امـکان  کـه  شـده اند  جدیـدی 
را  فضـا  بـا  سـریع تر  ارتباطـات 
فراهم می کند و پایه و اسـاس آن 
اسـتفاده از اشعه ایکس است. این 
محققـان می گوینـد در صورتـی 
که آزمایش هایشان موفقیت آمیز 
باشـد، قابلیـت ارسـال داده هـا به 
فاصله هـای بسـیار دور بـا قدرت 
گیگابایت در ثانیه و حتی سریع تر 
میسر خواهد شـد. پژوهش گران 

ناسـا حـدود 10 سـال اسـت که 
ارتباطـی  سیسـتم های  روی 
حـروف  بـا  کـه  ایکـس  اشـعه 
XCOM شـناخته  اختصاری 
و  می کننـد  مطالعـه  می شـود، 
اولیـن بـار در سـال 200۷ ایـن 
سیسـتم را مـورد آزمایـش قـرار 
داده انـد. آن هـا امیـدوار هسـتند 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری جدیـد 
جایگزینی مناسب برای ارتباطات 
لیـزری باشـد تـا حجـم زیـادی 
و  کـم  قـدرت  بـا  اطالعـات  از 
شـود.  ارسـال  بیشـتر  سـرعت 
در  نفـوذ  فناوری قابلیـت  ایـن 
پوشـش های فرکانـس رادیویـی 
روی زمیـن را دارد و هم چنیـن 
می توانـد با فناوری هـای فراصوت 
و فضاپیماها نیـز ارتباط کارآمدی 

کند. برقـرار 
 

دبــی صاحــب رسیع تریــن 
ــا  ــل دنی ــیله حمل ونق وس

می شــود 

 10 
قراردادی  امضای  با  امارات  دولت 
با شرکت طراح و سازنده خطوط  
آینده  در  دارد  قصد  هایپرلوپ 
وسیله  سریع ترین  صاحب 
شود.  هایپرلوپ  دنیا  حمل ونقل 
نوعی وسیله حمل ونقل است که 
و  تولید  در  موفقیت  صورت  در 
ساخت و بهره برداری سریع ترین 
وسیله نقلیه دنیا خواهد بود. خط  

قرارداد  این  مبنای  بر  هایپرلوپ 
ابوطبی  و  دبی  میان  است  قرار 
کشیده شود تا مسافران بتوانند 
این مسیر را تنها در 12 دقیقه 
طی کنند. فناوری ساخت خطوط 
 هایپرلوپ در حال حاضر در مرحله 
برنامه ریزی و طراحی و ساخت قرار 
دارد و قرارداد میان امارات و مدیران 
این شرکت درواقع نوعی قرارداد 
کلیات  بر سر  کلی  توافق نامه  یا 
حاضر  حال  در  است.  طرح  این 
کارشناسان این شرکت در حال 
بررسی هستند تا ببینند آیا اساسا 
امکان احداث چنین خط نقلیه ای 
میان دبی و ابوظبی وجود دارد یا 
خیر.  هایپرلوپ به صورت واگنی 
طراحی می شود که در یک تونل 
که میان دو شهر کشیده شده، 
سر می خورد و حداقل مقاومت را 
با مسیر ایجاد می کند. بنابراین الزم 
است این مسیر در خأل قرار گیرد، 
خألیی  چنین  ایجاد  درحالی که 
آن هم در مسیری به بزرگی چند 
صد کیلومتر قطعا برنامه ای سخت 
هم چنان  و  بود  خواهد  دشوار  و 
بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. با 
توجه به برنامه ریزی ها و بررسی های 
انجام شده محققان می گویند اگر 
شود،  اجرا  اصلی  هایپرلوپ  ایده 
مسافران می توانند مسیر میان دو 
شهر مهم آمریکا یعنی نیویورک و 
سانفرانسیسکو را در زمانی حدود 
30 دقیقه طی کنند که حتی از 
پرواز میان این دو شهر نیز کوتاه تر و 

.سریع تر است
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بیماری های نخبگان
  مهـدی اسـتاداحـمد 

د
آم

سر
ه 

ا ب
ه م

ص
ق

وقتـی ویـروس وارد شـهر می شـود، کاری بـا 
موقعیـت و مقـام افـراد نـدارد. ویـروس به طور 
مسـاوی سـراغ همـه  طبقـات جامعـه مـی رود. 
هرچنـد کـه بـا عنایـت بـه قانـوِن دارندگـی و 
و  زودتـر  بیماری هـا  و  ویروس هـا  برازندگـی، 
کم دردتـر و بـا خدمـات درمانـی فوق العـاده از 
تـن طبقـات بـاالی جامعـه رخـت برمی بندند، 
امـا در ورودشـان بـه تن و بـدن افـراد طبقات 

مختلـف تبعیـض قائـل نمی شـوند. 
مقدمـه  فـوق بـرای متـن زیـر نوشـته شـد تـا 
معلـوم شـود کـه نبایـد این گونـه تصـور کـرد 
کـه نخبـگان دچـار بیمـاری نمی شـوند. بلکـه 
بایـد این گونـه تصـور کـرد کـه نخبـگان دچار 
بیمـاری می شـوند. در ادامـه مطلـب، چند نوع 
از بیماری هـای نخبـگان را بررسـی می کنیـم. 
باشـد کـه بـا عنایـت وزیر بهداشـت، کـه خود 
از نخبگان علمی و سیاسـی و اقتصادی کشـور 
اسـت، قدمـی هرچنـد کوچـک در راه درمـان 

بیماری هـای تحت الذکـر برداشـته شـود.
می نشیند نخبه دائم پشت میز

دست هایش دائما باشد تمیز
لیک علی رغم همه تدبیرها

می شود بیمار گاهی نخبه نیز

عکس برگردون
صفـرا  سـرکنگبین  ازقضـا  می گویـد  مولـوی 

بـادام  روغـن  می افزایـد  ادامـه  در  وی  فـزود. 
هرچـه  می گویـد  دیگـری  می نمـود.  خشـکی 
بـه روزی کـه  بگنـدد نمکـش می زننـد، وای 
بگنـدد نمک. مـن نیـز می گویم پرسـتاران که 
طبیعتـا بایـد در درمان بیماری ها موثر باشـند، 
گاهـی خـود عامـل بیماری انـد. مثـال همیـن 
گذشـته  مـاه  کـه  عکس برگـردون،  بیمـاری 
شـاهدش بودیـم. فردی نخبه با کمـال فروتنی 
روزهـای  آخریـن  کـه  سـتاره ای  عیـادت  بـه 
در  وی  بـود.  رفتـه  می گذرانـد  را  زندگـی اش 
حـال نـگاه کـردن بـه افق های روشـن بـود که 
در یـک لحظه از شـدت روشـنی افـق متعجب 
دوربین به دسـت  پرسـتاری  افـق،  در  شـد. 
ایسـتاده بـود. پرسـتار گفـت ببخشـید! ظاهـرا 
وی  کـرد.  اذیـت  را  چشـمتان  فـالش  نـور 
گفـت خیـر. پرسـتار گفـت پـس چرا اشـک از 
چشـمانتان مي آیـد؟ وی گفـت چون شـرمنده  
خانـواده این سـتاره  بزرگ ورزش کشـور شـدم 
و نمی توانـم جلـو اشـک خـود را بگیـرم. بـه 
ایـن پدیـده کـه کسـی عکـس بینـدازد و پس 
نظـرش  عمومـی  افـکار  واکنـش  مشـاهده   از 

می شـود. گفتـه  عکس برگـردون  برگـردد، 
پرستاران! پرستاران! پرستاری! پرستاری!

چرا جای پرستاری از عباس عکس برداری؟
اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عکس آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
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تف برگردون
بـه دلیـل حساسـیت و زودرنجـی کـه پیش تر 
نیـز به آن اشـاره شـد، نخبـگان گاهی خسـته 
و عصبـی می شـوند. ایـن خسـتگی و عصبانیت 
ممکـن اسـت بـه آثارشـان سـرایت کنـد و از 
شـدت خشـم، بـر چرخ گـردون تـف برافکنند. 
ایـن نیز یکی دیگـر از بیماری هـای نخبگان به  
شـمار می رود که بـا مصرف داروهـای ضدبزاق 
از  محافظـت  بـرای  پیش گیرانـه  اقدامـات  و 
گـردون، می تـوان تا حـدود زیادی عـوارض آن 

را کاهـش داد.
گفتیم از عکس و قیچی و تف اکنون

البّته به انضمام لفِظ گردون
بسیار از این قبیل بیماری هست

در جامعه.
درمان بکنیدش! 

 ممنون

قیچی برگردون
فیلم سـاز فیلم می سـازد. نویسـنده می نویسـد. 
آهنـگ  آهنگ سـاز  می گویـد.  شـعر  شـاعر 
کار  حاصـل  می خوانـد.  خواننـده  می سـازد. 
عزیـزان یادشـده بـه اداره  ارزیابـی و بازبینـی 
و بازشـنوایی و بازپـروری و حـک و اصـالح و 
تربیـت مـی رود، قیچـی می خـورد و به دسـت 
صاحـب اثـر برمی گـردد. ایـن پروسـه به طـور 
می شـود.  نامیـده  برگـردون  قیچـی  خالصـه 
قیچـی  برگردون، هنرمندان حسـاس و زودرنج 
را دچـار نوعـی بیمـاری عصبی می کنـد که به 
همیـن نـام نامیـده می شـود. البته بایـد توجه 
داشـت که بازبینـی و بازخوانی و بازشـنوایی از 

عالیـم یـک جامعـه  بـاز بـه  شـمار می روند. 
باز

ای الهه  ناز
با دل من بساز

کین غم جانگداز
برود ز برم.

با تشکر و احترام
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چرخ یعنی: زود برگردید...!
  سـید حسـین متولـیان 

چرخ ها خانواده بزرگی دارند... خانواده ای که هر 
کدام از اعضایش برای کار به خصوصی به وجود 

آمده اند...
و  ارابه  گاری،  چرخ های  تاریخ شناسان  مثال 
منجنیق های قدیمی را جزو سالمنداِن خانواده چرخ ها 
می دانند، و چرخ دنده های ریز دستگاه های امروزی را 
در شمارِ آخرین و جوان ترین افراِد خانواده چرخ ها 

قلمداد می کنند...!
باور کنید اگر یک روز از صبح بعضی از اعضای 
خاندان چرخ ها را زیر نظر بگیرید، خوب خواهید 
دانست که این خانواده همیشه عجله دارند... از چرخ 
ماشین هایی که اتوبان های عجول را درمی نوردند 
بگیر تا نیروگاه های برق بادی که به سینه هیچ 
 نسیمی برای دویدن و حرکت دسِت رد نمی زنند...

حتی فرفره های کوچک هم که از بازیگوش ترین 
حال  همین  به  هستند،  چرخ ها  خانواده  افراد 

دچارند و بی وقفه به دنبال چرخیدن اند!
راستی چرا هیچ کس به این فکر نمی کند که این 

همه چرخش برای چیست؟

خورشید  می چرخند،  فصل ها  می چرخد،  زمین 
می چرخد، همه کائنات در حال چرخش اند که چه 
چیزی را فریاد بزنند؟ اصال چرا اولین اختراع بشر 
چرخ بود؟ چرخ قرار بود چه کار کند که ما آدم ها 

به عنوان اولین ساخته دستمان انتخابش کردیم؟
به  که  همان قدر  چرخ ها  می کنم  فکر  که  من 
آینه  رفتار بشر سرعت می دهند، همان قدر هم 
در دست گرفته اند تا دور شدنش را از خانه به او 
نشان دهند و با این تفسیر معنای چرخ یعنی: 
زود  است!  شده  تنگ  برایتان  کسی  دل  آدم ها 

برگردید...
خداجاِن دل تنِگ من!

می دانم که با هرچه رمق در جان دارم، 
مشغول دور کردن خود از تو هستم. 

باور کن می ترسم از همه چرخ هایی که با سرعت 
از آغوش تو دورم می کنند و به جدایی و زوال 

نزدیک...
مرا از دوری بگیر؛ و به خودت برگردان...!

...آمین
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000200025 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زیــارت« بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش 
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88۶08۶45 یــا پســت 

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



برگه اشتراک ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

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

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

هزینه اشتراک 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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