


2          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج
 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d



 سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج          3

حسـن مطلـع

علم اســت برهنه شاخ و تحصیل، بر است
تن، خانه عنکبوت و دل، بال و پر اســت
زهر اســت دهان علم و دستت شکر است
هر پشــه که او چشید، او شیر نر است

شیخ بهایی



4          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

بعون اهلل تعالی

3  حسـن مطلـع                                                                                                       
 نیازمند عزم ملی هستیم/ پرویز کرمی                6 
 پیوند طالیی علم و اقتصاد/ محمد یوسف نیا               8
 اقدامات معاونت علمی  و فناوری در ساماندهی                                                                          
   حوزه های دانش بنیان مثبت است/ فائزه کرمی              10
14  استعداد روستاها با ایجاد زیست بوم کارآفرینی شکوفا می شود/ ماجده مقدم          
 تحقق شکوفایی شرکت های دانش بنیان با پیوستن                                                                   
   و تامین مالی شرکت های بزرگ/ رویا کامیار             16
 »پازلی ها« آغازی برای ورود فیلم مستند به حوزه کارآفرینی است           18
 گفت و گو با حامد دیلمی عضدی/ ملیکا حسینی              20
 گفت و گو با دکتر ناصر ایرانپور/ مستانه تابش             24
 اخبار داخلی               28
 گفت و گو با حسین پورفرزانه/ مهرآسا عباس نژاد             34
 گفت و گو با محمدکاظم کاظمی/ نعیمه جاویدی            38
 معرفی فصلنامه علمی-دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا)س(/ مریم طاهری       43
 گفت و گو با محمدعلی یگانه دوست/ المیرا حسینی             44
 گفت و گو با علیرضا باباخان/ پروین امامی              49
 گفت و گو با شکوفه شهرزاد/ نیلوفر منزوی            52
 از انقالب صنعتی تا عصر ژنتیک/ مریم گودرزی            56
 مصالح هوشمند/ زهرا نوروزی، مولود حسینی امیر، احمد اخالصی           60
 چگونه و چقدر برای استارت آپ خود سرمایه گذار جذب کنید؟/ رویا پورکیا         66
 معماری نور در فضا/ امین جعفرقلی              70
 برای تغییرات آب وهوایی زمین آماده اید؟/ مستانه جباری           74
 محل گذر یا محل تفرج/ آنا رفیعی            78
 یاد گرفتم برای اظهار نظر اجازه نگیرم/ ساقی احتشام زاده           82
 همه چیز درباره زمین های قهوه ای/ سیدشهاب میرفتاح           85
 رویای پرواز              88
 زندگی در سایه اساطیر/ علی اصغر بشیری            96
 صاحب منصب شاهنامه پژوه/ معصومه ترکانی            100
 پاشنه آشیل، چشم اسفندیار/ محمد سرابی            104
 پینوکیو با چرخ دنده های زنگ زده/ روناک حسینی           108
 عصبانی نیستم/ حسنا سید طباطبایی            112
118  نبرد تن به تن با ویروس                                         
 آهسته و پیوسته/ افسانه ابراهیمی            120
124  اخبار خارجی                           
 بیا یک دست دیگر بازی کنیم.../ سید حسین متولـیان         128



 سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج          5

صاحب امتیاز: بنیاد ملی نخبگان
مدیرمسئول: دکتر سورنا ستاری
سردبیر: پرویز کرمی

با تشکر از:
دکتر سعید سهراب پور
دکتر محمود سعادت فومنی،  احمد مرشدیان
دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر

همکاران: محبوبه حقیقی
حامد یعقوبی، المیرا حسینی
مجید جدیدی، رضا عزیزی
مهدی رمضانی، نیما داورزنی
فرامرز کرمی، امیرحسین کاظمی

ویراستار: شیدا محمدطاهر
طراح گرافیک: بهمن طالبی نژاد

خیابان آزادي/ بین نواب و رودکي
جنب کوچه طاهرنیا / پالک 209
بنیاد ملی نخبگان
تلفن سردبیری: 88608645
فکس سردبیری: 88612403
Email: parvizkarami@yahoo.com
تلفن و فکس تحریریه: 88925740 
Email: Saramad@bmn.ir
http://telegram.me/saramadir_bot

  از همه خوانندگان محترم، صاحبان استعدادهای 
همکاری  به  دعوت  هنری  و  علمی  نخبگان  برتر، 
و  پیشنهادات  انتقادات،  نظریات،  لطفاً  می شود. 
یادداشت ها و مقاالت خود را به آدرس ایمیل نشریه 
انعکاس  و  نشر  و  به چاپ  نسبت  تا  فرمایید  ارسال 

آن ها اقدام کنیم. 

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

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

s a r a m a d

8000 تومان

104سینمای جهان

34گفت و گو با حسین پورفرزانه

24گفت و گو با دکتر ناصر ایرانپور

38گفت و گو با محمدکاظم کاظمی



6          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

ت
س

نخ
ن 

سخ

 پـرویـز کـرمـی 

نیازمند عزم ملی هستیم

»شکالت« متاع لذیذی است و خواهان بسیار دارد. 
سوئیسی ها و آلمانی ها و انگلیسی ها با صادرات شکالت 
درآمد قابل توجهی کسب می کنند، اما شکالت یک 
مشکل کوچک هم دارد و آن این که در گرما و آفتاب 
آب می شود. به دلیل ساختار چربی که شکالت ها دارند 
خیلی زود آب می شوند و زار و زندگی آدم را خراب 
می کنند! مردم ناغافل در کیفشان را باز می کنند و 
می بینند شکالت گران قیمتشان آب شده و کتاب و 
دفتر و لباسشان شکالتی شده. این ماجرا یک مشکل 
است که تولید کننده های شکالت باید به آن رسیدگی 
کنند. در واقع واحدهای "تحقیق و توسعه" به عنوان 
جایگاه تفکر و مغز کارخانه ها و خط تولید بایدبرای 
 )R&D( کنند.  و طراحی  فکر کرده  رفع مشکالت 
کارخانه های شکالت سازی کارشان همین است که 
مشکالت را به مسئله جدی خود تبدیل کنند و در 
رفع آن ها بکوشند. البد خبر دارید که شکالت هایی در 
بازار عرضه می شوند که علی رغم روغنی بودنشان آب 
نمی شوند و حتی اگر پشت شیشه جلویی ماشین باشند 
و زیر نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند، شل نمی شوند 
و از زیر روکش خود راه نمی افتند. تحقیق و توسعه 
البته کارش محدود به حل و رفع این مشکالت ریز و 
درشت نیست، بلکه باعث گرمی بازار و رونق کسب و 
کار است. مثال ما اتومبیلی می سازیم که همه چیزش 
خوب و استاندارد است، اما بنا به دالیلی طراحی اش 
اشکال دارد و در مسیر دید راننده دو تا نقطه کور جدی 
قرار می دهد. یک آر اند دی خوب و فعال هر طوری 
هست سعی می کند که در مدل های بعد این نتیجه 
را برطرف کند و این نقطه کورها را از بین ببرد یا به 
حداقل برساند. می توانیم در بازار به بسیاری از کاالهای 
ارزشمندی اشاره کنیم که روز به روز بهتر شده اند و از 

وضعیت اولیه شان فاصله گرفته اند. در تولیدات ایرانی از 
مشکالت جدی که در سر راهمان وجود دارد، فرمالیته 
بودن تحقیق و توسعه، بی اهمیتی آن و جدی نگرفتن 
آن است. اکثر تولیدات داخلی ما به جای این که در 
و خواستنی تر  ارزشمندتر  و  پیشرفته تر  زمان  طی 
شوند، درجا زده یا سیر قهقرایی پیموده اند و نه از وضع 
مطلوب که حتی از صورت اولیه خود هم بی ارزش تر 
شده اند. شما با هر راننده ای صحبت کنید و تجربیاتش 
را بشنوید، می شنوید که پیکان چهل و هشت به مراتب 
بهتر از مدل های بعدی اش بوده است. پیکان چهل و 
هشت مشکل زیاد داشته. مشکل طراحی، مشکل 
موتور، مشکل سوخت، حتی مشکل برف پاک کن 
و... اما آر اند دی کارخانه نه تنها به حل مشکالت فکر 
نکرد، بلکه هر سال دریغ از پارسال محصول را به جایی 
رساند که از چشم تولیدکننده و مصرف کننده هر دو 
افتاد. سابقه این که محصوالت از چشممان بیفتند زیاد 
داریم. ما خیلی چیزها ساخته ایم که چون به موازاتشان 
تحقیق و توسعه نداشته از چشم افتاده یا کال سقوط 
کرده و خط تولیدشان بسته شده. یک مثال دم دستی 
می زنم. اسم نمی آورم اما یک بیسکوییتی در ایران تولید 
می شود که مشتری فراوان دارد. هم ارزان است و هم 
مضرات بهداشتی آن کم و هم مصرفش برای الغری 
و سد جوع مفید. اما این بیسکوییت ارزان چهل سال 
است که بسته بندی بدی دارد و مصرف کننده ها محال 
است به راحتی و بدون خرد شدن بیسکوییت ها بتوانند 
در آن را باز کنند. هرکس این محصول را ببیند شک 
نمی کند که شرکت مربوطه یا واحد تحقیق و توسعه 
ندارد یا اگر هم دارد فرمالیته است. این مثال ها کوچک 
و دم دستی و مربوط به امور کم اهمیتند. شما می توانید 
به صنایع بزرگ و معضالت اصلی کشور نگاه کنید و 

ا ن ساخت قیق و توسعه اکالهای ا�ی
ت

در امهیت �
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کشور و خصوصا شرکت های دانش بنیان و نوآور به این 
مهم تغییر کرده و درصددند که آر اند دی ها را تقویت 
کنند. اما حقیقت این است که مانع بر سر این  کار کم 
نیست و به ویژه ساختار کهنه دیوانساالری کشور و نوع 
تقسیم و تخصیص بودجه نمی گذارد تحقیق و توسعه 
به شکل حقیقی و کارآمد پا بگیرد و در مناسبات علمی 
و صنعتی و اقتصادی تاثیر بگذارد. شکل صحیح و 
درست این است که حرف اصلی را همین دفاتر تحقیق 
و توسعه و نوآوری بزنند و بقیه تابع این ها باشند، اما در 
ساختار سنتی این ها تابع شرایط موجودند و حرفشان 
خریدار چندانی ندارد، مگر این که به سمت جریان های 
نوآور از جمله شرکت های دانش بنیان در حوزه های 
الکترونیک  تجارت  و  صنعتی، کشاورزی، خدمات 
چرخش کنند. در نمونه هایی اخیرا شاهدیم که چگونه 
سیستم های سنتی و ایستا وادار به حرکت در چالش با 
رقبای نوظهور شده اند. هرچند در پاره ای موارد مقاومت 
هم دیده می شود. تجارت الکترونیک و کسب وکارهای 
و  تحقیق  به  توجه  در  ما  به کمک  نوآور  و  فناور 
توسعه و بهره گیری از دانش و فناوری آمده  اند. باید 
از آن ها بهره بگیریم. خالصه کالم این که با تعارف و 
تشریفات نمی شود تحقیق و توسعه را رونق بخشید یا 
بودجه شان را افزایش داد؛ نه. این هم مثل خیلی از امور 
دیگر نیاز به یک عزم عمومی و ملی دارد. اگر آن کارگاه 
کوچک بستنی سازی یا قنادی تحقیق و توسعه اش را 
جدی بگیرد، آن گاه بقیه هم -مهم تر از بقیه دولت 
هم- جدی می گیرد و اگر آن ها جدی نگیرند بقیه 
هم جدی نمی گیرند، دولت هم هکذا. ما تا ضرورت 
حضور موثر آر اند دی را در کل مملکت جدی نگیریم 
نمی توانیم مشکالت و معضالتمان را حل و فصل کنیم 
و مشکالت ما حل و فصل نمی شوند، مگر این که دست 
به دامن محققین دلسوز و دردمند و آگاه و عالم شویم 
و کار را به کاردان بسپریم. بی مناسبت نیست این جا 
ذکری کنیم از دست نوشته رهبر فرزانه انقالب خطاب 
به شهید ستاری، فرماندهی و متخصصین نیروی 
هوایی ارتش: »به حمداهلل کار تحقیق در نیروی هوایی 
پایه استواری یافته است و تحقیق خود پایه پیشرفت 
علم است. وقتی نیروهای مسلح از درون خود دانش و 
معرفت جوشیدند باید یقین کرد که استقالل، نه فقط 
».یک اسم و ادعا، که یک واقعیت و تبلور است

ببینید چطور از نبود واحد تحقیق و توسعه روزآمد 
داریم ضرر می کنیم و ضربه می خوریم.

اکثر شهرهای ما به خصوص کالن شهرها در فصل 
سرما گرفتار پدیده ایستایی هوا هستند. چند روز که 
باد نیاید هوا آن قدر کثیف می شود که دیگر شهر قابل 
سکونت نیست. هر جای دنیا بود واحدهای تحقیق و 
توسعه سعی می کردند خودروهای متناسب با اینورژن 
بسازند و میزان آلودگی را به حداقل برسانند. با این 
وجود واقعیت این است که ماشین های ما میزان 
آالیندگی شان از همه بیشتر است. نه فقط ماشین ها 
که کارخانه ها هم همین طورند. از آن طرف سیستم 
حمل و نقل عمومی مان هم روزآمد و مکفی نیست. 
نه در نرم افزار، نه در سخت افزار. حاال کاری نداریم که 
با ظهور شرکت های روزآمد حمل و نقلی که می تواند 
جلوی چرخیدن بیهوده و بعضا خالی ناوگان را که 
چیزی جز مصرف سوخت زیاد و افزایش ترافیک 
سرسام آور ندارند بگیرند اما کسی به آن ها فکر نمی کند. 
چرا نباید از تجربه نوین در خدمات حمل و نقل شهری 
که هم قیمت را پایین آورده و هم سهولت دسترسی 
و هم باعث نوسازی و روزآمدی ناوگان شده بهره مند 
شویم. مانند اکثر شهرهای بزرگ دنیا ما مشکل جدی 
آب داریم و از زمین و آسمان بر سرمان اخطار بی آبی 
می بارد. بحران به حدی است که دولت درصدد خرید 
آب از خارج برآمده. با این همه هیچ کدام از کارخانه های 
تولیدکننده لوازم بهداشتی و حمام و بهره برداری از آب 
به تحقیق و توسعه خود ماموریت نداده اند که کاری 
بکنند و محصوالتی تولید کنند که مصرف آب را به 
حداقل برسانند. در واقع مشکل جدی ما این است 
که طراحان و تولیدکننده ها و ارائه دهندگان خدمات 
هیچ کدام تحقیق و توسعه را جدی نمی گیرند و برایش 
سرمایه گذاری نمی کنند. عموما فکر می کنند هزینه 
برای تحقیق و توسعه خرج بیهوده است و برایشان 
عایدی ندارد. حال آن که تجربه جهانی و شرکت های 
موفق نشان می دهد که درآمد اصلی را بخش تحقیق و 
توسعه باعث می شود. این فقط بخش خصوصی نیست 
که تحقیق و توسعه و نوآوری را جدی نمی گیرد. بلکه 
تاکنون بخش های دولتی هم عنایتی آن گونه که باید 
به امر پژوهش برای روزآمدی نداشته اند. چه بسا آن را 
غیرضروری تشخیص می دادند. اخیرا سمت و سوی 
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 محـمد یوسـف نیا 

پیوند طالیی علم و اقتصاد

اخیـرا مسـابقه ای راه افتـاده اسـت کـه بعضـی 
مـردم به مـارک لبـاس خـود تفاخـر می کنند و 
ایـن را نشـانه فضیلتـی می داننـد که آن هـا را از 
دیگـران متمایـز می کند. بعضی جامعه شناسـان 
اعتقـاد دارنـد برندگرایی به خصـوص وقتی رنگ 
و بـوی افراطـی بـه خـود بگیـرد، نه تنهـا نشـانه 
یـک بیمـاری اجتماعـی اسـت، بلکه جلـوه ای از 
عقده هـای فروخـورده فـردی و اجتماعـی را بـه 
اسـت حیـات  ممکـن  کـه  می گـذارد  نمایـش 
سـالم یـک جامعـه را بـه خطـر بینـدازد. همـه 
اسـت درسـت  در جـای خـود ممکـن  این هـا 
باشـد، اما چیـزی که در درجـه اول از برندگرایی 
بـه جامعـه آسـیب می زنـد، بعـد اقتصـادی این 
پدیـده اسـت. مـن تعـداد زیـادی تولیدکننـده 
کفـش دیـده ام کـه بعـد از واگـذار کـردن رقابت 
در بـازار، مجبـور شـده اند کارگاه تولیدی شـان 
را جمـع کننـد، کارگرهـا را مرخـص کننـد و 
در نهایـت خـود هـم دسـت بـه کارهایـی مانند 
مسافرکشـی بزنند. در این که مسافرکشـی شغل 
خـوب و آبرومنـدی اسـت شـکی وجـود نـدارد، 
تولیـدی بسـته  امـا وقتـی درهـای واحدهـای 
شـود و نبـض اقتصـاد داخلی کند شـود، رشـته 
اقتصـاد کشـور گسسـته می شـود و بیمـاری تن 
و بـدن ایـن اقتصـاد را فـرا می گیـرد. برندگرایی 
دقیقـا چنیـن کاری می کنـد، یعنـی می توانـد 
در حکـم یـک ویـروس وارد بـدن اقتصـاد شـود 
و باعـث توقـف کار تولیدی هـا شـود. در دنیایـی 

کـه مـا زندگـی می کنیـم، علـم و کارآفرینـی و 
اقتصـاد پویـا سـخت بـه هـم گـره خورده انـد. 
بنابرایـن وقتـی حلقـه ای از ایـن زنجیـره پـاره 
شـود، روی حلقه هـای دیگـر هـم اثر می گـذارد. 
اگـر جامعه ای به سـمتی برود که بـرای تولیدات 
داخلـی اش ارزشـی قائـل نشـود و چشـمش بـه 
سـمت کاالهـای تزئینـی آن سـوی آب باشـد، 
نه تنهـا انگیـزه ای بـرای تولیدکنندگانـش باقـی 
نمی گـذارد، بلکه نیروی خالقـه اهالی علم را هم 
مختـل می کنـد. به عواقـب اقصـادی و اجتماعی 
مصرف زدگـی کاری نـدارم )در پرانتـز بگویـم که 
بایـد  و  دارد  تفـاوت  بـا مصرف زدگـی  مصـرف 
بینشـان فرق زیادی قائل شـد( بلکـه می خواهم 
بگویـم مضراتی کـه با خود به همـراه دارد، نتایج 
بلندمدتـی هـم بـه بـار مـی آورد کـه خطـرش 
بسـیار بیشـتر از خطـرات خـود مصرف زدگـی 
بـا  مصرف زدگـی  اگـر  خصـوص  بـه  اسـت. 
برندگرایـی توام شـود و عمال زیرپای تولیدکننده 
داخلـی و اقتصـاد بومـی را خالـی کنـد. اما نکته 
بسـیار مهمـی کـه باقـی می مانـد این اسـت که 
چـرا ایـن تـب به وجـود آمـده اسـت؟ آیـا همه 
مشـکل را بایـد به پای مصرف کنندگان نوشـت؟ 
آیـا دولت و تولیدکننـدگان و واحدهای اقتصادی 
در ایـن معضـل بـزرگ تقصیـری ندارنـد؟ مـن 
معتقـدم قسـمتی از مشـکل از تولیدکننـدگان 
اسـت که مـردم را بـه سـمت بازارهـای خارجی 
سـوق می دهنـد، در صورتـی کـه می تـوان بـا 

ند رگونه تفاخر به مارک و �ب آ�ی مسابقه ب�ی

زارهای داخیل نیست؟ مناسب �ب نتیجه معلکرد �ن
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دارم سـفارش می کنـم؛ بنـده کـه بارهـا گفته ام، 
منتهـا این با شـعار درسـت نمی شـود. خـب، بله 
یـک مقداری مـردم حاال یـک اعتمـادی بکنند، 
یـک اعتنایـی بکننـد بـه حرف مـا، بـه خاطری 
کـه مثـال مـا گفتیـم، برونـد یـک مقـداری چه 
کننـد؛ ایـن یـک بخشـی از قضیـه اسـت. یـک 
بخـش دیگـر هم مربـوط به کیفیت اسـت. خب 
کیفیـت را بایـد بـاال بـرد؛ کیفیت هـا را بایـد باال 
بـرد. بلـه، مـن مسـئله واردات را کـه چنـد نفـر 
از دوسـتان گفتنـد، بنـده بـه آن عقیـده دارم. 
در جلسـه  مسـئولین، در همیـن جـا اوایـل مـاه 
رمضـان اعالم کـردم، گفتم؛ هم بـه مجلس، هم 
بـه دولـت که بـه مسـئله واردات بپردازنـد؛ حاال 
هـم از وزیر محتـرم بازرگانی تو راه سـوال کردم، 
ایشـان اطـالع دادنـد کـه کارهای خوبـی در این 
زمینـه دارد انجـام می گیـرد؛ بلـه راسـت اسـت. 
مسـئله واردات بی رویـه و بی منطق ضـرر بزرگی 
اسـت، خطـر بزرگی اسـت؛ مردم هم بایـد این را 
بداننـد. وقتی یک محصـول خارجی را مـا داریم 
مصـرف می کنیـم، در واقـع داریـم یـک کارگـر 
خودمـان را بیـکار می کنیـم، یک کارگـر دیگر را 
داریـم بـه کار وادار می کنیـم؛ این هسـت، منتها 
مسـئله مرغوبیـت و کیفیت خیلی مهم اسـت و 
اسـتحکام؛ این هـا خیلی مهم اسـت. اگر چنانچه 
جنـس داخلـی، تولیـد داخلی، ایـن خصوصیات 
را داشـته باشـد، بـه طـور طبیعـی تمایـل پیـدا 

 می شـود.« 

گـره زدن دانـش و اقتصـاد کاری کـرد کـه بـازار 
داخلی به یک بازار بانشـاط مرغـوب قابل اعتماد 
تبدیـل شـود. اتفاقا بزرگان کشـور هـم روی این 
موضـوع همـواره تاکیـد کرده انـد؛ از جمله رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی چنـدی پیـش فرمـوده 
بودنـد: »یـک نکتـه اساسـی ای کـه در بـاب کار 
وجـود دارد و کارآفرینـان باید بـه او توجه کنند، 
مسـئله مرغوبیـت تولیـد داخلی اسـت؛ کیفیت 
تولیـد داخلـی اسـت؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. 
البتـه بخشـی از ایـن ارتبـاط پیـدا می کنـد بـه 
همـان قضایای مالـی و نمی دانم مقـررات و غیره 
و ذلـک و پشـتیبانی های دولـت، اما بخشـی هم 
ارتبـاط پیـدا می کند به عـزم و اراده مسـئولین، 
کارآفریـن و کننـده کار. فرمـود: »رحـم اهللَّ امـرا 
عمـل عمـال فاتقنـه«؛ رحمت خدا بر آن انسـانی 
کـه کاری را انجـام بدهـد و آن را متقـن انجـام 
بدهـد، درسـت انجـام بدهـد. ایـن آینده نگـری 
اسـت، غیـر از امروز. شـما امـروز ببینیـد در دنیا 
کمپانی هایـی هسـتند صـد سـال اسـت این هـا 
دارنـد کار می کننـد، صـد و پنجـاه سـال اسـت 
دارنـد کار می کننـد و محصوالتشـان در دنیـا 
فـروش مـی رود. اسـم این هـا کافـی اسـت کـه 
جنـس را تـو بـازار رایـج کند؛ بـه خاطـر این که 
درسـت کار کردنـد، خـوب کار کردند، مشـتری 
مطمئن اسـت بـه این ها. شـما می گوییـد که ما 
سـفارش کنیم بـه مردم کـه تولیـدات داخلی را 
مصـرف کننـد. مـن کـه خـب چند سـال اسـت 
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اقدامات معاونت علمی  و فناوری
در ساماندهی حوزه های
دانش بنیان مثبت است
 فائزه کرمی 
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حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت 16 آذر و روز 
ادبیات  دانشکده  فردوسی  تاالر  در  که  دانشجو 
و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: 
روز حرکت  و  دانشگاه  و  دانشجو  روز  آذر   16«
است  ضداستعماری  و  ضداستبدادی  عظیم 
عزیز ترین  توسط  تهران،  دانشگاه  همین  از  که 
قندچی، شریعت  از جمله شهیدان  دانشجویان 
روز  این  شهدای  و  شد  آغاز  بزرگ نیا  و  رضوی 
این  از  را  استقالل  و  مقاومت  ایستادگی،  پرچم 

محل برافراشتند.«
رئیس  جمهور افزود: »این روز به همه دانشجویان 
و جوانانی تعلق دارد که حاضرند خود را فدای 

کشور و استقالل و آزادی آن نمایند.« 

زیبایــی دانشــگاه بــه زبــان بــاز، گویــا و 
نقاد آن اســت

دکتر روحانی سخنرانی های نمایندگان تشکل ها و 
طیف های مختلف دانشجویی و لحن های گوناگون 
را زیبا دانست و با بیان این که عظمت دانشجو و 
دانشگاه به نقادی است و نقد دانشجویان شیرین 
است، گفت: »از دانشگاه همین طور توقع می رود، 
چرا که زیبایی دانشگاه به زبان باز، گویا و نقاد 

آن است.«
 دکتر روحانی با اشاره به این که دانشگاه همانند 
حوزه های علمیه همواره پیشتاز و پیشران بوده 
است، گفت: »انقالب عظیم و بزرگ ملت ایران 
به  سادگی به دست نیامده است و من امروز هیچ 
فرد انقالبِی بزرگی را که از سال 41 پشت سر 
امام، مبارزه کرده و انقالب را استمرار بخشیده و 
در برابر تجاوز و تحریم مقاومت کرده، نمی شناسم 

که پشیمان باشد.«
رئیس جمهور با بیان این که همه به انقالب و نظام 
افتخار می کنیم، افزود: »انقالب اسالمی مایه فخر 
ماست و همان گونه که به ایران عزیز و سربلند 
افتخار می کنیم، انقالب اسالمی نیز باعث فخر 

همه ایرانیان است.«
دکتر روحانی انقالب را تحولی بزرگ  در جامعه 
برای رسیدن به آرمان های بلند ملتی آرمان خواه 

امروز  این که  به  اشاره  با  و  دانست  عدالت جو  و 
در کشور بسیاری از اهداف انقالب تحقق یافته 
برای سخنان  آزادی دانشجو  است، گفت: »این 
صریح، بدون دغدغه و با صراحت لهجه و بیان در 
برابر رئیس اجرایی کشور از دستاوردهای انقالب 

است.«
استقالل  نتوان  »شاید  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
سیاسی را که امروز در ایران وجود دارد، در دیگر 

کشورهای منطقه و جهان یافت.«
دکتر روحانی افزایش امید و اعتماد میان مردم 
را مهم ترین ضرورت در مقطع کنونی دانست و 
گفت: »اگر امید به آینده از بین برود، دیگر هیچ 

سرمایه ای برای ادامه راه نخواهیم داشت.«

جنــگ ثابــت کــرد هــرگاه دســت بــه 
هــر  برابــر  در  دهیــم  هــم  دســت 

می شــویم پیــروز  توطئــه ای 
دوران  در  این که  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
و  منطقه  مرتجع  کشورهای  همه  مقدس  دفاع 
قدرت های جهانی به صدام علیه ایران کمک های 
فراوان و از او حمایت کردند، گفت: »در آن دوران 
دنیا در برابر ملت ایران ایستاد، اما ما دست به 
دست هم دادیم و توانستیم در برابر آن ها پیروز 
شویم. جنگ ثابت کرد هرگاه دست به دست و 
همدل باشیم می توانیم در برابر توطئه های بزرگ 

به پیروزی برسیم.«
رئیس جمهور با بیان این که در دوران جنگ، عراق 
راداری  ضدتشعشع  موشکی  سیستم  به  مجهز 
شده بود، گفت: »جوانان در دانشگاه ها و افسرانی 
الیق چون ستاری ها و بابایی ها به میدان آمدند 
و توانستند این سیستم را در عملیات والفجر 8 
ناکام و 73 فروند جنگنده عراقی را سرنگون کنند 
تا جایی که در آن دوران امریکا و شوروی سابق 
اعالم کردند کشوری خارجی به کمک ایران آمده 
و  اساتید  دانشجویان،  این  که  حالی  در  است، 
متخصصان ما بودند که با تالش خود توانستند 

به این هدف برسند.«
دکتر روحانی افزود: »روزهای بسیار سختی را در 
سه سال گذشته گذرانده ایم، اما بدون تردید با 
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وحدت و اجماع نظر همه مشکالت را با موفقیت 
پشت سر خواهیم گذاشت.«

بعــد از شــصت ســال صــادرات غیرنفتــی 
بــر واردات پیشــی گرفــت

رئیس جمهور در این جلسه گفت: »برای اولین 
بار در شصت سال گذشته در سال 94، صادرات 
نیز  امسال  و  پیشی  گرفت  واردات  بر  غیرنفتی 
همین روند ادامه داشته است و این نیز دستاورد 
بزرگی است که در این سال ها رقم خورده است. 

آیا این دستاورد نیست؟«
دکتر روحانی افزود: »طی سال های 91 و 92 با 
رشد منفی مواجه بودیم و این در حالی است که 
در سال 93 از نرخ رشد سه درصدی برخوردار 
شدیم، ولی در سال 94 به خاطر کاهش قیمت 
نفت دچار تنگناهای زیادی شدیم به نحوی که 
سال های  در  نفت  تولیدکننده  کشورهای  تمام 
94 و 95 مجبور شدند از ذخایر خود استفاده 
از  اما ما در همین سال ها بیست درصد  کنند، 
واریز  ملی  توسعه  صندوق  به  را  نفتی  درآمد 

کردیم.«
اقتصاد  »معنای  گفت:  کشورمان  رئیس جمهور 
مقاومتی این است که به گونه ای اقتصاد خود را 
بسازیم که در شرایط سخت توام با فشار بتوانیم 
کنیم.  اداره  را  و کشور  ببریم  پیش  را  راه خود 
هیچ گاه نباید اقدامات مثبت و صحیح را فراموش 
کرد و بر آن سرپوش گذاشت، چرا که امید مردم 
به آینده یک موضوع اصلی و اساسی است و اگر 

از بین برود بسیار خسارت بار است.«
مثل  مشکالتی  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
و  تالش ها  نباید  اما  است،  جدی  بیکاری 
موفقیت ها را در این عرصه نادیده گرفت، افزود: 
هفتصد  به  اخیر  سال  سه  در  اشتغال  »خالص 
هزار نفر رسید، اما نیاز به اشتغال افزاینده داریم 
و همه باید برای رفع مشکالت همکاری و کمک 
بلکه  باشد،  سرمایه گذار  نمی تواند  دولت  کنند. 
باید حامی، انتظام گر، هدایت کننده و ناظر باشد. 
توان دولت محدود است و باید بخش خصوصی 
داخلی و خارجی برای  سرمایه گذاری وارد میدان 

به  رسیدن  دارد  اهمیت  ما  برای  آنچه  شوند. 
رفع مشکالت  برای  و سرمایه  گذاری  تکنولوژی 
و توسعه کشور است.  امروز رفع مشکل آلودگی 
هوا و کنترل سوخت و آالینده ها در خودروها، 
 نیروگاه ها و سایر موتورهایی که آلودگی تولید 
می کنند، نیاز به استفاده از تکنولوژی روز دنیا 

دارد. 
سال  بودجه  در  »دولت  گفت:  روحانی  دکتر 
1396 کل کشور مبلغ ده هزار میلیارد تومان را 
 برای رفع مشکالت و ساماندهی در چهار بخش 
آب، فاضالب، محیط زیست و ریل که از عمده 
طور  به  است،  کشور  مختلف  مناطق   مشکالت 

ویژه اختصاص داده است. « 
فناوری  و  علمی  معاونت  اقدامات  رئیس جمهور 
و  فناوری  و  علم  حوزه  در  جمهوری  ریاست 
را  کشور  دانش بنیان  حوزه های   ساماندهی 
مثبت ارزیابی کرد و افزود: »درآمد شرکت های 
 دانش بنیان در سال گذشته پانزده هزار میلیارد 
تومان بود و تا پایان سال جاری بالغ بر بیست 
هزار میلیارد تومان  خواهد بود. همچنین صادرات 
علم از کشور از یک میلیون دالر در سال 91 به  
حدود پنجاه و دو  میلیون دالر در  سال جاری 

رسیده است.« 
دکتر روحانی با بیان این که رشد در کشور تنها با 
مقاله شکل نمی گیرد، گفت: »ما باید در گام های 
بعدی  به دنبال تجاری سازی اختراعات و علم و 
راستای  در  باید  همه  باشیم.   کشور  در  فناوری 
رسیدن به ایرانی توسعه یافته که بر اساس منویات 
 رهبر معظم انقالب، آرمان بزرگ کشور در سند 

چشم انداز است، تالش و کوشش کنیم. «
دکتر روحانی با اشاره به این که دولت در مسیر 
تالش  دانشجویان  و  دانشگاه ها  مشکالت  رفع 
می کند، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم روز به 

روز برای سربلندی ایران پیروز، موفق باشیم. 
از  نفر  سیزده  رئیس جمهور  سخنان  از  پیش 
دانشجویان به نمایندگی از تشکل ها و طیف های 
نقطه  و  دیدگاه ها  بیان  به  مختلف  دانشجویی 
نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف داخلی، 

.. .خارجی و صنفی  خود پرداختند
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ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــع گوناگون صنای
ــت وارد  ــط زیس ــه محی ــدی ب ــیب هایی ج آس
ــتغال  ــکالت اش ــتند مش ــا نتوانس ــد، ام کرده ان

ــد.« ــل کنن ــتان را ح ــن اس ای
ســتاری شــکوفایی اســتعدادهای روســتایی 
گــروی  در  را  پایــدار  اشــتغال  ایجــاد  و 
و  کارآفرینــی  زیســت بوم  شــکل گیری 
ــدار  ــعه پای ــزود: »توس ــت و اف ــوآوری دانس ن
بــر پایــه زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری 
ــن زیســت بوم،  ــه ای ــر پای ــرد و ب شــکل می گی
ــی  ــه راحت ــد ب ــتا می توانن ــر روس ــان ه بومی
ایده هایشــان را در قالــب یــک اشــتغال جدیــد 

کننــد.« تجاری ســازی 
علمــی  معــاون  همایــش  ایــن  ادامــه  در 
بــا  همــراه  رئیس جمهــور  فنــاوری  و 
نــوآوری  معــاون  شــیخ زین الدین  محمــود 
رســول  علمــی،  معاونــت  تجاری ســازی  و 
شــقایق  و  اصفهــان  اســتاندار  زرگرپــور 
ــاالن  ــتاوردهای فع ــرد از دس ــوی جوانم حق ج
ــدن  ــتا دی ــت روس ــان هم ن ــاور و دانش بنی فن

ــرد. ک
ــی  ــی تخصص ــگاه و گردهمای ــتین نمایش نخس
ــا  ــه ب ــتایی ک ــب و کار روس ــعه گران کس توس
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــهیل و توس ــدف تس ه
روســتایی توســط بنیــاد نخبــگان اســتان 
اصفهــان برگــزار شــد، بســتری فراهــم کــرد تــا 
روســتاییان اســتان اصفهــان بتواننــد بــا ایجــاد 
ــه  ــگان زمین ــی و کمــک نخب فضــای کارآفرین

ــد. ــم کنن ــود را فراه ــتای خ توســعه روس
بــر  عــالوه  روســتا  هم نــت  نمایشــگاه  در 
ــاوران  ــج و دســتاوردهای فن ــی از نتای رونمای
کارهــای  و  کســب  توســعه گران  اســتان، 
روســتایی دســتاوردهای خــود را ارائــه کردنــد.
در ایــن رویــداد همچنیــن ســه میزگــرد 
ــی و  ــوی بازاریاب ــات الگ ــا موضوع ــی ب تخصص
فــروش محصــوالت روســتایی، الگــوی انتقــال 
ــی و مــدل  ــه جوامــع محل ــاوری ب ــش و فن دان
ــزار  ــتایی برگ ــب و کار روس ــی کس ــن مال تامی

 .ــد ش

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
و  همایــش  نخســتین  در  رئیس جمهــور 
ــت  ــتاوردهای هم ن ــی از دس ــگاه رونمای نمایش
ــتاهای  ــدی روس ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــتا، ب روس
کشــور در ارائــه مدل هــای نوآورانــه و فناورانــه 
کســب و کار گفــت: »یکــی از اولویت هــای 
جــدی کــه تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان کشــور 
ــه  ــراه دارد، اقتصــاد روستاهاســت ک ــه هم را ب
متأســفانه در صــد ســال گذشــته توجه جــدی 
بــه موضــوع کســب و کار روســتاها در دســتور 
ــواره  ــتایی هم ــعه روس ــرا توس ــوده، زی کار نب

ــوده اســت. ــی ب تحــت ســیطره اقتصــاد نفت
ــن کــه توســعه کســب و  ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا شــکل گیری زیســت بوم  ــد ب کار روســتاها بای
ــزود:  ــود، اف ــق ش ــوآوری محق ــی و ن کارآفرین
ــه ظرفیت هــای  ــد ضمــن اهمیــت دادن ب »بای
بومــی روســتاها، زمینــه مناســبی ایجــاد شــود 
ــی  ــت بوم کارآفرین ــتر زیس ــد در بس ــا بتوانن ت
ــرای  ــد و ب ــای خــود را پیاده ســازی کنن ایده ه

خلــق ثــروت و کارآفرینــی اقــدام کننــد.«
روزافــزون  رشــد  بــه  اشــاره  بــا  ســتاری 
شــرکت های  کمــک  بــه  زیســت بوم  ایــن 
دانش بنیــان ابــراز کــرد: »خوشــبختانه بــه 
اکنــون  دانش بنیــان  شــرکت های  کمــک 
زمینــه رشــد و بالندگــی ایــن زیســت بوم 
ــه  ــت و گرچ ــده اس ــاد ش ــورمان ایج در کش
در روزهــای نخســت بــه بالندگــی امــروز 
ــم  ــرار داری ــی ق ــروز در جایگاه ــا ام ــود، ام نب
ــزار  ــی ه ــی س ــردش مال ــی گ ــه پیش بین ک
میلیــارد تومانــی شــرکت های دانش بنیــان 
دور از ذهــن نیســت، زیــرا دو هــزار و هشــتصد 
شــرکت و هــزاران اســتارت آپ ســعی می کننــد 
بــا بهره گیــری از ایــن زیســت بوم، توســعه 
ــد.« ــم بزنن ــور را رق ــان کش ــاد دانش بنی اقتص
بیــان  بــا  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
این کــه اشــتغال ایجــاد شــده متکــی بــر 
ســرمایه گذاری دولتــی پایــدار نیســت، افــزود: 
ــان  ــی در اصفه ــرمایه گذاری دولت ــه س »نتیج
مشــهود اســت و ایــن اســتان در حالی کــه 
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طور جدی دنبال شود.«
وی اشاره کرد: »هیچ قراردادی در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با کشورهای خارجی منعقد 

نشده است، بدون توجه به انتقال تکنولوژی.«
معاون رئیس جمهور، بسیج را نمونه کار عملی در 
راستای استقالل اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دانست 
و گفت: »داشتن معادن نفت و گاز، سنگ و فلزات 
گرانبها در دنیای امروز مالک پیشرفت نیست، بلکه 
دانشی که برای استخراج آن ها مورد استفاده قرار 

می گیرد اهمیت دارد.«
در ادامه این بازدید ستاری در این همایش همراه 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  عبداللهی  عباداهلل  با 
خاتم  االنبیاء، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و 
زین الدین  شیخ  محمود  رئیس جمهور،  فناوری 
معاون تجاری سازی و نوآوری و علی وطنی معاون 
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری از نمایشگاه 
دستاوردهای این قرارگاه در حوزه های نفت و گاز، 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  عمرانی،  پروژه های 
میان  همکاری  تفاهمنامه  همچنین  کرد.  دیدن 
قرارگاه  و  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
سازندگی خاتم االنبیاء به امضا رسید که بر اساس این 
تفاهمنامه کارگروهی مشترک از مرکز تحقیقات و 
خودکفایی قرارگاه و معاونت تجاری سازی ایده های 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
موضوعات مشترک را در راستای استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان مورد حمایت معاونت علمی 
ریاست جمهوری اجرایی خواهند کرد. با اجرایی 
شدن این تفاهمنامه زمینه خوبی برای حمایت از 
حوزه محصوالت دانش بنیان و ایجاد ارزش افزوده 
از  و حمایت  برتر  فناوری های  و  دانش  در حوزه 
شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی یافته های 
پژوهشی صورت خواهد گرفت و در برخی موارد 
نیاز به خارج از کشور رفع خواهد شد که خود یکی 
از اقدامات اساسی در راستای تحقق بندهای ابالغی 

اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
فراهم ساختن زمینه بهره مندی از توانمندی نخبگان 
و فناوران در پروژه های فناورانه و همچنین استفاده از 
ظرفیت  های شرکت های دانش بنیان کشورمان نیز از 

..مفاد این تفاهمنامه بود

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
همایش دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
شده  تجاری سازی  دستاوردهای  این که  بیان  با 
شرکت های دانش بنیان با ملحق شدن به شرکت های 
بزرگ محقق می شود، افزود: »اکنون بیش از دو هزار 
و هشتصد شرکت  توانمند دانش بنیان در حوزه های 
مختلف فنی و مهندسی فعال هستند که بخش 
قابل توجهی از این شرکت ها هم سو با فعالیت های 
شکوفا  اما  کارند،  به  مشغول  معظم  قرارگاه  این 
شدن توانمندی  شرکت های دانش بنیان با ملحق 
 شدن آنان به شرکت های بزرگ ممکن می شود.«

ستاری با اشاره به ظرفیت باالی قرارگاه خاتم االنبیاء 
در توانمندسازی و تامین مالی شرکت های فناور کشور 
بیان کرد: »مهم ترین و اساسی ترین خأل شرکت های 
فناور نبود پشتوانه مناسب تامین مالی شرکت هاست 
و در حال حاضر شرکتی در ایران وجود ندارد که 
مباحث مالی پروژه ها را پیگیری کند، اما قرارگاه خاتم 
االنبیاء یکی از ظرفیت های خوبی است که می تواند با 
توجه به ساز و کارهای اقتصادی کشورمان مسئولیت 

تامین مالی )فاینانس( شرکت های فناور را بپذیرد.«
بازار  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تامین 
برای شرکت های دانش بنیان را بزرگ ترین چالش 
این شرکت ها دانست و افزود: »شرکت های بزرگ و 
توانمندی که در قرارگاه خاتم االنبیاء فعالند می توانند 
فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان را شکوفا 
کنند و تامین مالی، ایجاد بازار ، اخذ قرارداد پروژه ها و 

مدیریت این شرکت  ها را عهده دار شوند.«
نایب رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی 
ایجاد حس اعتماد به نفس، توجه به ظرفیت ها و 
تحصیلکرده  جوان  انسانی  نیروی  توانمندی های 
کشور را زمینه ساز تحول اقتصاد کشورمان برشمرد 
و افزود: »حل مشکالت کشور در توجه جدی به 
اقتصاد دانش بنیان ممکن می شود و نیروی انسانی 
جوان، خالق و کارآمد به عنوان پایه و اساس اقتصاد، 
نقش اساسی را ایفا می کند. اکنون نیز تعداد زیادی 
از شرکت های دانش بنیان با درآمدهای باال در چرخه 
اقتصادی کشورمان فعالند که مدیرانی زیر سی سال 
آن ها را اداره می کنند. بنابراین مسیر حمایت از نیروی 
انسانی و جوان کشور باید با ترویج و فرهنگ سازی به 
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»پازلی ها« آغازی برای ورود فیلم 
مستند به حوزه کارآفرینی است

و خم های  پیچ  و  دغدغه ها  که  پازلی ها  مستند 
مسیر ایجاد یک کسب و کار فناورانه و نوپا توسط 
چند دانشجوی جوان را روایت می کند، در بخش 
سینماحقیقت  مستند  دهمین جشنواره  جنبی 

نمایشی موفق داشت.
پرویز کرمی مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان این 
مستند را گامی در ترویج فرهنگ کسب و کارهای 
نوین و خالقانه میان جامعه به خصوص قشر جوان 
بیان کرد: »فضای پرنشاط  و دانشجو دانست و 
جوانان  توسط  شده  ایجاد  نوآوری  و  کارآفرینی 
متخصص و تحصیلکرده که در قالب زیست بوم 
فناوری  و  علمی  معاونت  سوی  از  کارآفرینی 
طی این سال ها پیگیری، فرهنگ سازی و ترویج 
می شود، به خوبی و با نگاهی نو در این مستند 

کارآفرینی ظهور و بروز یافته است.«

و  فراز  از  بی اغراق  و  صادقانه  روایتی 
نشیب های یک استارت آپ

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
مستند  فناوری،  و  علمی  معاونت  دانش بنیان 
»پازلی ها« را آغازی برای ورود فیلمسازان حرفه ای 
دانست  فناوری  و  کارآفرینی  حوزه  به  مستند 
شرکت های  تعداد  به  که  »همچنانی  افزود:  و 
دانش بنیان، مراکز رشد و کارآفرینی و واحدهای 
ظهور  شاهد  می شود،  افزوده  روزبه روز  نوآوری 
گفتمان و فرهنگ این حوزه در سطح جامعه در 
حال ترویج و همه گیری آن هستیم و هم اکنون 
از صدا و سیما تا مطبوعات، خصوصا شبکه های 
و  نیاز و ضرورت هایی چون کسب  به  اجتماعی 

کارهای نوآورانه کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان 
پی برده اند. خوشبختانه در حوزه تولید محتوا و 
عرصه  در  به خصوص  شنیداری  و  دیداری  آثار 
ضرورت ها  این  انعکاس  شاهد  مستند  سینمای 

هستیم.
کرمی وجه بارز این مستند را روایتی زیبا و صادقانه 
از فراز و نشیب های یک کار فناورانه و نوآورانه، 
بیان اهمیت نقش راهبری، کار گروهی در عین 
واقع نگری دانست و گفت: »پازلی ها در رهاوردی 
در  تکنیک های  و  ابزارها  از  بهره گیری  با  خوب 
بزرگ نمایی،  بدون  - صنعت سینما  هنر  دست 
بیان شعاری و قهرمان پروری صرف توانسته ضمن 
بیان سختی ها و مواجهه با چالش های فرارو، روند 
رشد و نمو یک کسب و کار نوین و نوپا را از زبان 
چند جوان دانشجو که دل در گروی این حقیقت 
داشتند، بیان کند که همین موضوع به باورپذیری 
موفق  مستند  این  محتوای  با  همذات پنداری  و 

کمک کرده است.

سازندگان به فضای کسب و کار و نوآوری 
مسلط بوده اند

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
کارگردان  و  حامیان  »مشاروان،  گفت:  ادامه  در 
خوبی  تسلط  موضوع  به  دادند  نشان  مجموعه 
است  توانسته  نیز  خوش فکر  کارگردان  و  دارند 
از تکنیک ها و ابزارهای سمعی و بصری به نحو 
احسن استفاده کند تا در قالب هنر، ضرورت و 
جدیت موضوع کسب و کارهای نوین و نوآور را 

هور مطرح کرد مشاور معاون عیمل و فناوری رئیس �ب

ش
زار

گ
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به جامعه هدف که نخست دانشجویان و جوانان 
جویای کار و سپس دیگر اقشار جامعه هستند، 

منتقل کند.«
کرمی با بیان این که بهره مندی سازنده از امکانات 
بخش خصوصی اقدام خوبی است که می تواند به 
عنوان یک الگو فراروی جامعه قرار بگیرد، افزود: 
»کاری که این گروه در بهره مندی از توانمندی 
کمک های  از  استفاده  بدون  خصوصی  بخش 

سازمانی انجام داده است، ستودنی است.«
مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور 

معاونـت  حمایت هـای 
در  فنـاوری  و  علمـی 
حـوزه تشـکیل و ارتقـای 
دانش بنیـان  شـرکت های 
و رویدادهـای کارآفرینانـه 
و  فرهنگ سـازی  نـوآور، 
ترویج زیسـت بوم فناوری 
از  بخشـی  را  کشـور  در 
فراینـد اقدامات در دسـت 

انجـام برای تحقق اقتصاد دانش بنیـان عنوان کرد 
و گفت: »سـتاد توسـعه فرهنـگ علم، فنـاوری و 
اقتصـاد دانش بنیـان معاونـت علمـی و فنـاوری 
بـرای ایجـاد بسـترهای الزم فرهنگـی و حمایـت 
از تولیـدات ایـن حـوزه از جملـه آثـار دیـداری و 

شـنیداری آمـاده اسـت.«
وی افزود: »معرفی کسب و کار فناورانه محور این 
مستند، از کسب و کارهای فناورانه بیرجند یکی 
از شهرهای نخبه پرور و دانشگاهی کشور است که 
توسط معاونت علمی و فناوری در قالب برگزاری 
و  کارآفرینی  رویدادهای  و  استانی  رویدادهای 
حمایت های بنیادهای نخبگان استان و پارک های 

علم و فناوری مورد حمایت قرار می گیرند.«

دادن  شکل  برای  جوان ها  تالش  منایش 
کسب و کارشان از دغدغه هایم است

با  »پازلی ها«  مستند  کارگردان  گنجی،  مهدی 
افراد  تالش  دادن  نشان  برای  تالشش  به  اشاره 
به خصوص جوان ها در ایجاد کسب و کارهایشان 
گفت: »تالش می کنم امید و پشتکار آدم هایی را 

دارند،  انگیزه  آرزوهایشان  به  دستیابی  برای  که 
به تصویر بکشم، زیرا باور دارم که با بازگو کردن 
انگیزه و همت این افراد می توان جامعه را به تالش 

برای ساخت و شروع زندگی نو تشویق کرد.«
گنجـی بـا بیـان این کـه جامعـه نیازمنـد دیدن 
بـرای  الگوهـای موفـق کسـب و کار و تـالش 
حمایت هـای  اثرگـذار  نقـش  اسـت،  موفقیـت 
فرهنگـی و ترویجی در شـکوفایی توانمندی های 
جوانـان کشـور را از راه نمایـش درسـت الگوهـا 
یـادآور شـد و افـزود: »مهم تریـن اقدامـی کـه 
و  متولـی  نهادهـای 
می تواننـد  دسـت اندرکار 
صـورت دهنـد، حمایـت 
از شـکل گیری، معرفـی و 
ترویج الگوهایی اسـت که 
و  موفقیت هـا  تجربیـات، 
ناکامی هایشـان می توانـد 
ترغیـب  بـرای  را  زمینـه 
در  فعالیـت  بـه  جوانـان 
عرصه کسـب و کارهـای نوپای خودشـان فراهم 

» . کند
فیلم های  سری  از  مستند  این  است  گفتنی 
مستند »کارستان« با طراحی رخشان بنی اعتماد 
فیلمسازان  همکاری  و  میرتهماسب  مجتبی  و 
مستند از زندگی و حرفه کارآفرینان موفق ایرانی 
ساخته شده است و در بخش »جنبی« دهمین 

دوره جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد.
علیرغم وجود فضای جدی و تنگاتنگ رقابتی میان 
مستندسازان حاضر در جشنواره سینما حقیقت این 
مستند با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود، 
به طوری که بخش عمده ای از حاضران در سالن 
به دلیل ازدحام جمعیت ایستاده بودند و در پایان 
با تشویق های خود سازندگان و دست اندرکاران را 
تحسین کردند. این استقبال از روایت چهار جوان 
دانشجو که توانسته اند با ایجاد کسب  و کار خالقانه 
خود در حوزه فناوری آی تی راهی جدید آغاز کنند، 
نوپا، اشتغال  نشان داد موضوع کسب و کارهای 
دانشجویان و اقتصاد دانش بنیان موضوعاتی هستند 

 .که جامعه به آن ها توجه دارد
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ب� ن گفت و گو �ب حامد دییمل عضدی، رئیس بنیاد �ن

استارت آپ ویکند، کارگاه، همایش 
و چند چیز دیگر

 ملیکا حسینی 
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 لطفـــا بـــرای شـــروع دربـــاره 
ماه هـــای  در  کـــه  فعالیت هایـــی 
ــد. ــد، بفرماییـ ــام دادیـ ــته انجـ گذشـ
مـــن خالصـــه ای از برنامه هایـــی کـــه در نـــه 
مـــاه ابتدایـــی ســـال انجـــام شـــده، برایتـــان 
برنامه هایـــی  بیشـــتر  اساســـا  می گویـــم. 
کـــه بـــرای ســـال 95 در نظـــر داشـــتیم، در 
ـــا  ـــت. م ـــده اس ـــام ش ـــاه انج ـــد م ـــن چن همی
ـــه  ـــاد ب ـــل بنی ـــه ذی ـــم ک ـــروه داری ـــه کارگ س
ـــعه،  ـــد از توس ـــه عبارتن ـــد ک ـــت می پردازن فعالی
ــدن.  ــت و معـ ــی، صنعـ ــوزش و کارآفرینـ آمـ
ــتای  ــت در راسـ ــرار اسـ ــا قـ ــن کارگروه هـ ایـ
ـــت  ـــی فعالی ـــات نخبگان ـــاد اجتماع ـــه ایج برنام
کننـــد. بـــه ایـــن شـــکل کـــه نخبـــگان دور 
هـــم جمـــع می شـــوند و در جلساتشـــان 
مـــواردی را مطـــرح می کننـــد و خروجـــی 
ایـــن جلســـات، پیشـــنهادهایی می شـــود بـــه 
ســـازمان های مرتبـــط. مثـــال در کارگـــروه 
آمـــوزش و کارآفرینـــی بحـــث شـــاخصه های 
ـــد  ـــن مطـــرح شـــد و چن یـــک دانشـــگاه کارآفری
جلســـه بحـــث شـــد و بـــه نتیجـــه رســـید و 
گزارشـــی جامـــع اســـتخراج شـــد کـــه در آن 
مولفه هـــای کارآفرینـــی بـــه صـــورت جامـــع 
جمع بنـــدی شـــده اســـت. مضـــاف بـــر 
ــاد دارد،  ــه بنیـ ــی کـ ــق وظایفـ ــا طبـ این هـ
ــتور  ــی را در دسـ ــای ملـ ــرای آیین  نامه هـ اجـ

کار داشـــتیم.
 ایـــن آیین نامه هـــای ملـــی شـــامل 

چـــه مـــواردی می شـــود؟
در آیین نامه هـــای ملـــی موضـــوع جوایـــز 
تحصیلـــی وجـــود دارد کـــه فراخوان هـــا از 
طریـــق بنیـــاد داده شـــده اســـت. همچنیـــن 
مســـائلی چـــون شناســـایی دانش آموختـــگان 
برتـــر و مســـئله نظـــام وظیفـــه ایـــن قشـــر 

ــت. ــه اسـ ــزء آیین نامـ جـ
ـــام  ـــته انج ـــال گذش ـــه از س ـــری ک ـــث دیگ بح
ــم،  ــه دادیـ ــم آن را ادامـ ــال هـ ــده و امسـ شـ
گـــردآوری اطالعـــات ســـرآمدان اســـتان 
ـــاورزی و  ـــوزه کش ـــم در ح ـــال دو تی ـــت. فع اس

استان مرکزی یکی از 
استان های صنعتی است که 
اتفاقا از نظر فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در وضعیت خوبی 
قرار دارد. اما حامد دیلمی 
عضدی، رئیس بنیاد نخبگان 
استان مرکزی معتقد است هنوز 
بسیاری از استعدادهای برتر با 
تسهیالت و منافعی که همکاری 
با بنیاد برایشان دارد، آشنا 
نیستند و همین باعث شده 
تعداد مخاطبین برنامه هایشان 
چندان راضی کننده نباشد. 
او در گفت و گوی پیش رو از 
برنامه هایی که سال 95 انجام 
داده سخن گفت و برنامه هایی 
که برای سال آینده دارد که 
در رأس آن آشناسازی قشر 
هدف با فعالیت های بنیاد است.
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ادبیـــات و هنـــر کارشـــان را شـــروع کرده انـــد 
ـــم در  ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــالش هس ـــم در ت و کم ک
حوزه هـــای مختلـــف تخصصـــی اطالعـــات را 
ـــات و  ـــته مقدم ـــال گذش ـــم. س ـــع آوری کنی جم
زیر ســـاخت های ایـــن موضـــوع فراهـــم شـــد. 
ـــات در  ـــن اطالع ـــود ای ـــه الزم ب ـــه آن ک از جمل
ــرای  ــود و از آن بـ ــاماندهی شـ ــزاری سـ نرم افـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــت آن ه ـــات و ثب ـــع آوری اطالع جم
کننـــد کـــه ایـــن کار انجـــام گرفتـــه اســـت. 
ــای  ــزاری کارگاه هـ ــا برگـ ــر این هـ ــاف بـ مضـ
آموزشـــی را هـــم در دســـتور کار خـــود قـــرار 

داده ایـــم.
ـــه  ـــا چ ـــی ب ـــای آموزش ـــن کارگاه ه  ای

ـــت؟ ـــده اس ـــزار ش ـــی برگ موضوعات
در ابتـــدای بهـــار امســـال کارگاه حفـــظ و 
ـــه  ـــتیم و در ادام ـــم را داش ـــرآن کری ـــر در ق تدب
نیـــز کارگاه جلســـه نقـــد و بررســـی مســـتند 
»مادرکشـــی« را برگـــزار کردیـــم کـــه ایـــن 
ـــردازد  ـــران آب می پ ـــوع بح ـــه موض ـــتند ب مس
و جـــزو برنامه هـــای تربیتـــی و آموزشـــی 
مـــا بـــود. همچنیـــن همایشـــی در دانشـــگاه 
صنعتـــی اراک بـــا موضـــوع نانوفنـــاوری و 
ــورد  ــه مـ ــد کـ ــزار شـ ــای آن برگـ کاربردهـ
ـــا  ـــت و م ـــرار گرف ـــگان ق ـــاد نخب ـــت بنی حمای
ـــا  ـــنایی ب ـــه کارگاه آش ـــن برنام ـــا ای ـــان ب همزم
ـــجوها  ـــرای دانش ـــاد را ب ـــررات بنی ـــن و مق قوانی
ـــال  ـــن کارگاه امس ـــن دومی ـــم. ای ـــزار کردی برگ
بـــا موضـــوع قوانیـــن بنیـــاد بـــود کـــه بـــا 

اســـتقبال خوبـــی هـــم مواجـــه شـــد.
هم اندیشـــی مرتبـــط بـــا همایـــش نخبـــگان 
فـــردا از دیگـــر برنامه هایـــی بـــود کـــه 
در تابســـتان برگـــزار شـــد و نتایـــج ایـــن 
هم اندیشـــی را نیـــز جمع بنـــدی کردیـــم. 
ــا  ــتی بـ ــه نشســـت ها، نشسـ ــه برنامـ در ادامـ
بســـیج علمـــی اســـتان برگـــزار شـــد. چنـــد 
ــی  ــه یکـ ــم کـ ــدارک دیدیـ ــم تـ ــد هـ بازدیـ
ــازند  ــیمی شـ ــگاه و پتروشـ ــد از پایشـ بازدیـ
ــازی رازی  ــه سرم سـ ــری موسسـ ــود و دیگـ بـ
ـــتای  ـــی ازروس ـــی - تفریح ـــدی فرهنگ و بازدی

ـــکاری  ـــا هم ـــز ب ـــتی نی ـــس. نشس ـــی وف تاریخ
بنیـــاد ملـــی نخبـــگان و صنـــدوق نـــوآوری 
ــات و  ــا امکانـ ــد تـ ــزار شـ ــکوفایی برگـ و شـ
تســـهیالت صنـــدوق بـــه حاضریـــن معرفـــی 
ــود. در ایـــن نشســـت جمعـــی از اهالـــی  شـ

ــتند.  ــور داشـ ــگاه حضـ صنعـــت و دانشـ
ـــای  ـــر فعالیت ه ـــهاب از دیگ ـــرح ش ـــری ط پیگی
ـــرفت های  ـــه پیش ـــه ب ـــت ک ـــاد اس ـــول بنی معم
ـــم. ـــت یافته ای ـــه دس ـــن زمین ـــم در ای ـــی ه خوب

 لطفـــا از پیشـــرفت هایی کـــه در 
ایـــن طـــرح داشـــتید، بفرماییـــد. در 
ــوز در  ــد دانش آمـ ــر چنـ ــال حاضـ حـ

طـــرح شـــهاب حضـــور دارنـــد؟
در ســـال اولـــی کـــه طـــرح اجرایـــی شـــد، 
یعنـــی در ســـال 93، یـــک ناحیـــه از اراک و 
ـــن  ـــرای ای ـــرای اج ـــن ب ـــز از خمی ـــه ای نی ناحی
طـــرح انتخـــاب شـــدند و 3800 دانش آمـــوز 
در آن شـــرکت داشـــتند. ســـال گذشـــته تعـــداد 
دانش آمـــوزان بـــه 8200 نفـــر رســـید و 
امســـال هـــم بیـــش از 20 هـــزار دانش آمـــوز 
ـــان  ـــا همچن ـــد. م ـــور دارن ـــرح حض ـــن ط در ای
ــهاب  ــرح شـ ــردی طـ ــتاد راهبـ ــات سـ جلسـ
را بـــا آمـــوزش و پـــرورش اســـتان پیگیـــری 
داریـــم.  را  الزم  نظارت هـــای  و  می کنیـــم 
ــرزده  ــای سـ ــتی آزمایی بازدیدهـ ــرای راسـ بـ
ـــم  ـــل کنی ـــان حاص ـــا اطمین ـــود ت ـــام می ش انج
ـــرار دارد. کـــه طـــرح در مســـیر درســـت خـــود ق
از دیگـــر فعالیت هایمـــان در ماه هـــای اخیـــر 
می توانـــم بـــه برگـــزاری اردوی جهـــادی 
اشـــاره کنـــم کـــه اولیـــن اردوی جهـــادی بنیـــاد 
ـــیج  ـــکاری بس ـــا هم ـــود و ب ـــزی ب ـــتان مرک اس
ـــد. در  ـــزار ش ـــی برگ ـــیج علم ـــجویی و بس دانش
ایـــن اردو متخصصیـــن رشـــته های مختلـــف 
بـــه روســـتای خنجیـــن فراهـــان رفتنـــد. در 
ــات  ــنواره اختراعـ ــز جشـ ــی نیـ ــای آتـ روزهـ
ـــا  ـــد و ب ـــد ش ـــزار خواه ـــگ برگ ـــش کوهرن روی
توجـــه بـــه این کـــه اســـتان قـــم مجـــری آن 
ـــتیم،  ـــم هس ـــه ق ـــتان هم پهن ـــا اس ـــت و م اس
بـــا هـــم در ایـــن زمینـــه همکاری هایـــی 
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داشـــتیم. اســـتارت آپ ویکنـــدی نیـــز در 
دانشـــگاه اراک در مـــاه آذر برگـــزار شـــد کـــه 
ســـعی کردیـــم در اجـــرای ایـــن برنامـــه بـــا 
دانشـــگاه همـــکاری کنیـــم و دانشـــجویان 
عالقه منـــد بـــه حضـــور در ایـــن رویـــداد 

کارآفرینـــی را حمایـــت کردیـــم.
از جملـــه ســـمینارهای موفـــق می توانـــم بـــه 
ـــت  ـــوق مالکی ـــوان حق ـــا عن ـــه ب ـــمیناری ک س
فکـــری و پتنـــت و بـــا حضـــور یکـــی از معاونـــان 
ـــه  ـــم ک ـــاره کن ـــد، اش ـــزار ش ـــاد برگ ـــابق بنی س
اســـتقبال خوبـــی دانشـــگاهیان و اهالـــی 

صنعـــت را در پـــی داشـــت.
در راســـتای طـــرح تکریـــم و الگوســـازی نیـــز دو 

ـــم. ـــزار کرده ای ـــم برگ مراس
 ایـــن مراســـم تکریـــم بـــرای چـــه 

شـــخصیت هایی بـــود؟
ـــم  ـــد، تکری ـــزار ش ـــان برگ ـــاه آب ـــه در م ـــی ک یک
ـــینی  ـــد حس ـــید محم ـــور س ـــل از پرفس و تجلی
ـــه  ـــگاه عالم ـــته دانش ـــتاد بازنشس ـــه اس ـــود ک ب
طباطبایـــی در رشـــته ادبیـــات عـــرب اســـت 
و ایـــن برنامـــه نیـــز در زادگاه وی، یعنـــی 
ـــاه  ـــش در م ـــدی پی ـــاد. چن ـــاق افت ـــان اتف فراه
آذر، همایـــش شـــخصیت عالمـــه ســـیدجالل 
ـــای  ـــه از چهره ه ـــم ک ـــزار کردی ـــتیانی را برگ آش
ـــی  ـــگاه فردوس ـــفه دانش ـــتاد فلس ـــدگار و اس مان
مشـــهد بودنـــد و زادگاه ایشـــان، آشـــتیان در 
اســـتان مرکـــزی بـــود. ایـــن همایـــش ارائـــه 
ــده  ــای برگزیـ ــت و مقاله هـ ــم داشـ ــه هـ مقالـ
ــه از  ــتندی کـ ــم مسـ ــدند. فیلـ ــر شـ منتشـ
ـــود و  ـــده ب ـــه ش ـــتیانی تهی ـــه آش ـــی عالم زندگ
ـــی  ـــاالت، در پکیج ـــا و مق ـــری از کتاب ه یک س
ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــاده ش ـــی دی آم ـــد س ـــامل چن ش

بـــه حاضریـــن در همایـــش اهـــدا شـــد.
 بـــا توجـــه بـــه فعالیت هایـــی کـــه 
ـــتید،  ـــام آن هس ـــال انج ـــال در ح امس
چـــه برنامـــه ای بـــرای ســـال آینـــده 

داریـــد؟
ـــده  ـــال آین ـــه س ـــن برنام ـــال تدوی ـــا در ح اتفاق
ــان  ــا همـ ــه تقریبـ ــت برنامـ ــتیم. فرمـ هسـ

اســـت کـــه هـــر ســـال اجـــرا می شـــود. مـــا 
ــی  ــی - آموزشـ ــای تربیتـ ــم برنامه هـ ــاز هـ بـ
و الگوســـازی و تجلیـــل از نخبـــگان خواهیـــم 
ــر  داشـــت و نشســـت های نخبگانـــی متنوع تـ
ـــری  ـــادی را پیگی ـــای جه ـــد. اردوه ـــد ش خواهن
می کنیـــم و در تـــالش هســـتیم در ســـال 
آینـــده گســـترده تر شـــوند. همچنـــان ســـعی 
خواهیـــم کـــرد برنامـــه گـــردآوری اطالعـــات 
ســـرآمدان اســـتان را بـــه نتیجـــه برســـانیم. 
ـــی  ـــال آت ـــم در س ـــی می خواهی ـــور کل ـــه ط ب
ــی  ــتر معرفـ ــهیالت آن را بیشـ ــاد و تسـ بنیـ
کنیـــم، چـــون قشـــر هـــدف هنـــوز هـــم بـــا 
ـــاید  ـــد و ش ـــه بای ـــور ک ـــاد آن ط ـــهیالت بنی تس

ـــتند. ـــنا نیس آش
ـــگان  ـــاد نخب ـــی در بنی ـــکل خاص  مش

ـــد؟ ـــزی داری ـــتان مرک اس
مشـــکلی کـــه بخواهـــم بگویـــم خـــاص 
ـــه  ـــکالتی ک ـــه. مش ـــت، ن ـــزی اس ـــتان مرک اس
مـــا داریـــم، مشـــکلی اســـت کـــه در همـــه 
اســـتان ها وجـــود دارد. آن هـــم ایـــن اســـت 
کـــه چگالـــی افـــرادی کـــه در اســـتان ها 
تحـــت پوشـــش بنیـــاد قـــرار می گیرنـــد، 
ـــران اســـت. خـــب بخشـــی  ـــتان ته ـــر از اس کمت
از آن طبیعـــی اســـت، چـــون بســـیاری از 
دانشـــگاه های برتـــر کشـــور در تهـــران قـــرار 
ــر  ــرآمدان هـ ــادی از سـ ــداد زیـ ــد و تعـ دارنـ
اســـتان جـــذب ایـــن دانشـــگاه ها می شـــوند. 
ـــرای  ـــا ب ـــه م ـــود ک ـــث می ش ـــر باع ـــن ام همی
بســـیاری از برنامه هـــای فرهنگـــی و تربیتـــی 
ـــا مشـــکل کمبـــود مخاطـــب  خـــود تاحـــدودی ب
ـــای  ـــکل فض ـــته مش ـــیم. در گذش ـــه باش مواج
ــبختانه  ــه خوشـ ــتیم کـ ــم داشـ ــی هـ فیزیکـ
ـــده  ـــر ش ـــی بهت ـــر خیل ـــال حاض ـــاع در ح اوض
ـــی  ـــم. ول ـــن جهـــت نداری اســـت و مشـــکلی از ای
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــیم ک ـــی در تالش ـــور کل ـــه ط ب
ـــتعدادهای  ـــود و اس ـــناخته ش ـــال ش ـــاد کام بنی
ـــاد  ـــی برایشـــان در بنی ـــد چـــه منافع ـــر بدانن برت
وجـــود دارد و چطـــور می تواننـــد از آن بهـــره 

.ببرنـــد
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از جذب بی حساب و کتاب 
دانشجوی دکتری لطمه خوردیم

ه عالمه طباطبا�ی در گفت وگو �ب رسآمد ن یده جا�ی گز �ب

 مستانه تابش 

گو
ت و

گف
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 آقای دکتر، به نظر شما نخبگی یک ویژگی 
ذاتی است، یا می شود محیط را جوری فراهم 
کرد که امکان پرورش نیروهای نخبه وجود 

داشته باشد؟
تعریـف  نمی تـوان  نخبـه  بـرای  مـن  نظـر  بـه 
مشـخصی ارائـه داد، امـا به طور کلـی نخبه فردی 
اسـت که از هوش و استعداد ذاتی باالیی بهره مند 
اسـت و ایـن قابلیـت را دارد کـه هوش خـدادادی 
خـود را در جهـت رسـیدن بـه هدف خـود به کار 
بگیرد. البته بدون شـک پشـتکار و کوشش همراه 
بـا برنامه ریـزی مناسـب و قرار گرفتـن در محیط 
مناسـب بـا زیرسـاخت های الزم باید مهیا باشـد. 
تلقـی ای کـه در حال حاضر در جامعـه ما در مورد 
نخبـه بـر اسـاس رتبه هـای عالـی در کنکـور  یـا 
المپیادهـا و رتبه هـای ممتـاز در مقاطع تحصیلی 
چـون  باشـد،  درسـت  می توانـد  دارد،  وجـود 
به هرحـال این رتبه ها بر اسـاس شایسـتگی هایی 
بـه دسـت آمـده اسـت. امـا بـرای این کـه ایـن 
جوانـان بـه نخبـگان آتـی تبدیـل شـوند، باید در 
محیط مناسـب قرار بگیرند و نیازهـای نرم افزاری 
از  و سخت افزاري شـان رفـع شـود و هم چنیـن 
راهنمایی هـای اسـاتید نخبـه برخـوردار باشـند. 
قـرار  نخبه پـرور  به اصطـالح  محیـط  در  یعنـی 
بگیرنـد و اسـتعداد و هوش سرشارشـان در جهت 
ایجاد خالقیـت تقویت گردد. حضور دانشـجویان 
نخبـه در مقاطـع تحصیلـی در رشـته های علـوم 
پایـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و سـوق 
در  شناسـایی  از  پـس  نخبـه  محصلیـن  دادن 
مقاطـع پیش  دانشـگاهی بـرای ادامـه تحصیل در 
رشـته های علـوم پایـه، یکـی از وظایـف مهـم و 
اساسـی سیسـتم آمـوزش و پـرورش اسـت و در 
صورتـی کـه توجـه جوانـان نخبـه از رشـته های 
پزشـکی، دندان پزشکی و داروسـازی به علوم پایه 
سـوق پیـدا کند، بدون شـک آینده علـوم پایه در 
ایـران بسـیار روشـن تر خواهـد بـود. بـرای این که 
ایـن اتفـاق میمون صـورت گیـرد، باید محصلین 
بااسـتعداد را بـه اهمیت زیربنایی بـودن علوم پایه 
و هم چنیـن دنیای عجیب و گسـترده زمینه های 
تحقیقاتـی در علـوم پایه آشـنا کرد. البتـه صدا و 

دکتر ناصر ایرانپور از 
پیش گامان تولید علم 
شیمی در ایران و بنا بر 
گزارش موسسه اطالعات 
علمی )ISI( جزو یک درصد 
دانشمندان پراستناد جهان 
است که در سال 1355 از 
ایران رفت تا در انگلستان به 
تحصیالتش ادامه دهد، اما در 
دهه 60 به ایران بازگشت و 
به عنوان استاد و پژوهش گر 
فعالیت های علمی کم نظیر 
خود را در دانشگاه شیراز 
آغاز کرد. ایشان هم چنین 
جزو دانشمندان برگزیده 
کشورهاي اسالمي، برنده 
جایزه خوارزمي، منتخب 
انجمن شیمي ایران به عنوان 
شیمي دان برجسته کشوري، 
استاد و پژوهش گر برجسته 
دانشگاه شیراز و عضو 
هیئت تحریریه چندین 
مجله ملي و بین المللي و 
هم چنین برگزیده جایزه 
عالمه طباطبایي است. در 
این شماره از نشریه سرآمد 
با این پژوهش گر نخبه 
به گفت و گو نشستیم.
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سـیما نیز می تواند با برگـزاري میزگردهاي علمي 
و برنامه هـاي خـاص نقـش مهمی در آشناسـازی 

محصلیـن نخبه بـا علوم پایه داشـته باشـد.
مهم ترین  شما  نظر  به  حاضر  حال  در   
آن هستند،  درگیر  دانشگاه ها  که  مشکلی 

چیست؟
عالی  آموزش  در  اساسی  مشکالت  از  یکی 
کشور، رشد کمی بی رویه در ایجاد دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی است، 
از  را  الزم  زیرساخت های  حداقل  این که  بدون 
نظر سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشند. عدم 
نظارت و نبود ارزیابی مناسب از این دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی زمینه رقابت و پیشرفت 
را در این عرصه کاهش می دهد. مشکل دیگری 
که در همین رابطه وجود دارد، راه اندازی دوره های 
دکتری در اکثر دانشگاه های کشور است که به نظر 
بنده این مهم می بایست بر اساس نیازسنجی کشور 
به نیروهای دکتری صورت می گرفت. هم اکنون 
متاسفانه با تولید انبوه نیروی متخصص دکتری و 
با کمبود بازار کار مناسب و جذب در دانشگاه ها 
دنیا  موفق  دانشگاه های  به  اگر  شده ایم.  روبه رو 
نگاه کنیم، مالحظه می فرمایید که به ازای یک 
دانشجوی بومی چندین دانشجوی خارجی حضور 
دارند و درواقع دوره های تحصیالت دکتری در آن 
منبع  یک  خارجی  دانشجوی  جذب  با  کشورها 
این جا  در  اما  است.  دانشگاه هایشان  برای  درآمد 
ما برای تولید یک متخصص دکتری هزینه بسیار 
زیادی را متحمل می شویم و نیروی متخصصی را 
به جامعه تحویل می دهیم که شاید کار هم برایش 
فراهم نیست و درنتیجه این سرمایه بالقوه به خارج 
مهاجرت می کند. تبدیل تعدادي از دانشگاه های 
تراز اول کشور به دانشگاه های بین المللی و جذب 
دانشجوی خارجی یکی از راه کارها برای خروج از 
این بن بست است و بایستی زیرساخت های علمی 

و فرهنگی آن را هم فراهم ساخت.
و  مقاله  به  توجه  اخیر  سال های  در   
است.  شده  زیاد  کشور  در  مقاله  نویسی 
بعضی ها این تاکید و توجه را مضر می دانند 
و بعضی دیگر هم تعداد مقاالت منتشرشده 

را دلیل واضح و مبرهن رشد پرشتاب علم در 
کشور عنوان می کنند. شما با کدام یک از این 

دو رویکرد موافق هستید؟
به نظر بنده دانشگاه سه وظیفه اساسی بر عهده 
دارد؛ آموزش، پژوهش و خدمات و سرویس دهی به 
جامعه. در بعد پژوهش، تولید علم و انتشار مقاالت 
علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصال مگر 
می شود پژوهش به روز انجام داد، اما نتایج آن را 
برای استفاده جامعه جهانی انتشار نداد؟! امروزه 
یکی از معیارهای سطح پیشرفت هر رشته تعداد 
مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر جهانی است. 
البته تعداد ارجاعات به مقاالت هم دارای اهمیت 
است. در مورد کاربری بودن یا صرفا علمی بودن 
مقاالت مدت هاست که بحث و اظهار نظر می شود، 
مورد  متضادي  به صورت  مقاالت  این  معموال  و 
استفاده قرار مي گیرد. هر وقت مسئولین بخواهند 
از پیشرفت های حاصل شده در تولید علم صحبت 
کنند، آمار و ارقام مقاالت را ارائه می دهند و رتبه 
علمی کشور را مهم می دانند، و هر وقت بخواهند 
از مشکالت صنعت و تولید و فناوری و... صحبت 
کنند، دانشگاه ها و محققان را مقصر می دانند که 
چرا پژوهش های کاربردی در جهت رفع مشکالت 
جامعه انجام نمی دهند. بنده به عنوان یک محقق 
از  قسمتی  که  بودم  مایل  بسیار  کشور  این  در 
تحقیقاتم را به طرف کاربردی شدن سوق بدهم، 
اما متاسفانه عملی نشد. به این جهت که پس از 
گذشت سال ها هنوز حلقه مفقود ارتباط صنعت 
با دانشگاه ها پیدا نشده است. به نظر بنده برای 
گسترش تحقیقات کاربردی در سطح جهانی که 
قابل انتشار هم باشند، که خوشبختانه در سال های 
اخیر در کشور با موفقیت شروع شده است، باید 
این ارتباط صنعت و دانشگاه به طور بسیار جدي 
 - R&D تقویت گردد. برای ایجاد این ارتباط باید
تحقیق و گسترش در صنایع بزرگ و مادر کشور 
و  پژوهش گر  نیروهای  آن ها  در  و  شود  تقویت 
متخصصان جوان و نخبه ما به کار گرفته شوند. 
مطمئن باشید هر صنعتی که دارای پژوهش گر و 
متخصص فعال باشد، می تواند با دانشگاه ارتباط 
برقرار کند و بر اساس نیاز آن صنعت، تحقیقات و 
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پروژه هاي  الزم برنامه ریزی و انجام شود. درواقع این 
صنایع هستند که باید مشکالت خود را در قالب 
طرح های تحقیقاتی کاربردي مشترک با دانشگاه ها 
تعریف کنند و این پژوهش ها توسط دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در قالب تز انجام شود، تا ضمن 
آن  تحقیقاتي  نیاز  مقاله،  تولید  و  نوآوری  حفظ 
صنعت نیز مرتفع شود. به این ترتیب تولید علم به 
تکنولوژي تبدیل می شود و سپس در چرخه تولید 

ثروت قرار مي گیرد.
در  اخیر  سال های  در  که  تحقیقاتی  آیا   
زمینه شیمی در ایران انجام می شود، با دنیا 

قابل رقابت است؟
تحقیقاتی که در رشته شیمی توسط همکاران بنده 
در ایران انجام می شود، قابل رقابت با دنیاست و 
اگر امکانات دستگاهی مدرن فراهم شود، این رشد 
بیشتر هم خواهد شد. توصیه من به همکاران جوانم 
که تازه در آغاز راه هستند، این است که سعی 
کنند با عمق بخشیدن به تحقیقاتشان و اجتناب 
از یک شاخه به شاخه دیگر رفتن، صاحب مکتب 
شوند و در یک موضوع خاص صاحب نظر شوند و از 

مشابه سازی تحقیقاتی جدا اجتناب کنند.
 بـه نظـر مي رسـد رشـد علمـي کشـور 
طـي چنـد سـال اخیـر تـا حـدي کنـد 
شـده اسـت. به نظـر شـما مهم ترین علت 
چیسـت و چطور مي تواند شـتاب بیشتري 

به رشـد علمـي در کشـور داد؟
اگر به نظر می رسد که رشد علمی کشور کاهش 
یافته است، دلیلش این است که شتاب رشد جهانی 
با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن افزایش 
یافته است. بدون شک در صورتی که امکانات و 
تجهیزات و بنیه مالی تحقیقاتی محققان ما تقویت 
یافت.  خواهد  افزایش  آینده  در  رشد  این  شود، 
تحصیالت  دوره های  دانشجویان  شدن  دل سرد 
تکمیلی و افزایش نگرانی از آینده کاری آن ها هم 
در کاهش پشتکار شان بی تاثیر نبوده است. بدون 
شک اگر دانشجویان و اساتید دارای دغدغه های 
کمتری باشند و حداقل امکانات و تجهیزات الزم 
تحقیقاتی  فضای  در  می توانند  باشند،  داشته  را 
مناسب و عاری از هیاهو و جنجال به تولید علم 

بیشتر و با کیفیت بهتر بپردازند.
 یکي از مشکالتي که دامن گیر جامعه علمي 
کشور شده است، مهاجرت دانشجویان نخبه 
است. به نظر شما علت اصلي این مهاجرت ها 
چیست و چطور مي تواند این دانشجویان را 
به ماندن در محیط علمي کشور ترغیب کرد، 
یا زمینه اي را براي بازگشتشان پس از طي 
خارجي  دردانشگاه هاي  آموزشي  دوره هاي 

فراهم کرد؟
متاسفانه بعضی از نیروهای فارغ التحصیل در مقاطع 
عالی را به عنوان مغزهای مهاجر از دست داده و 
می دهیم. البته اگر این مهاجرت به قصد کسب 
دانش و تخصص بیشتر جهت برگشت و خدمت به 
وطن باشد، بسیار خوب است. اما متاسفانه قسمتی 
از  بازار کار جهانی  به  به قصد ورود  از مهاجران 
کشور خارج می شوند و عوامل متعددی این مشکل 
را به وجود آورده است. یکی از عوامل مهم خروج 
نخبگان از کشور این است که فارغ التحصیل نخبه 
امکانات و فضای علمی داخل کشور را مطابق با 
نیازهای خود نمی بیند و برای استفاده و یادگیری 
از  دنیا  بیشتر  علمی  امکانات  از  بهتر  و  بیشتر 
کشور خارج می شود. بدون شک تقویت امکانات 
پژوهشی کشور و به روزرسانی تجهیزات می تواند 
در جذب این نخبگان جوان در داخل موثر باشد. 
عامل دوم برای خروج متخصصان جوان ما نگرانی 
از آینده کاری و کسب درآمد متناسب با نیازهای 
زندگی در شأن یک متخصص نخبه است. داشتن 
و  مناسب  خودرو  مناسب،  مسکن  یک  حداقل 
امکانات الزم با درآمد ناکافی امروز تقریبا محال 
است و اگر دانشگاه ها صنایع مختلف و شرکت های 
دانش بنیان که امکان جذب نیروهای متخصص را 
دارند، بیشتر در این امر مشارکت کنند، بازار کار 
براي متخصصان رونق پیدا می کند و ارتباط علمی 
صنعت و دانشگاه  هم قوی تر می شود. به نظر بنده 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با تقویت چرخه 
تولید علم، فناوری و تبدیل آن به ثروت با جذب 
متخصصان جوان نخبه در دانشگاه ها و صنایع و 
شرکت های دانش بنیان و حمایت های همه جانبه 

 .دولت امکان پذیر خواهد بود
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ودیعـه  وام  اعطـای 
دانشـجویان  بـه  مسـكن 
جایزه هـای  مشـمول 

سـال تحصیلـی 
1395-96 

دانشـجویان مشـمول جایزه های 
 1395-96 سـال  تحصیلـی 
پنجـم  تاریـخ  تـا  می تواننـد 
پایـگاه  بـه  مراجعـه  بـا  دی مـاه 
اطالعاتـی بنیاد ملی نخبـگان به 
http://soraya.bmn. نشـانی  

ir درخواسـت های خـود را بـرای 
بهره منـدی از وام ودیعـه مسـکن 
تـا  بارگـذاری کننـد  در سـامانه 
پـس از بررسـی در صـورت تایید 
و براسـاس سهمیه اختصاص  داده 
 شـده بـه دانشـگاه، از ایـن جایزه 

شـوند. بهره منـد 
 مهم تریـن نـکات مربـوط بـه وام 
ودیعه مسـکن به این شـرح است:

صــورت  بــه  وام  1-ایــن 
طریــق  از  قرض الحســنه 
ــاه دانشــجویی  ــای رف صندوق ه
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
بهداشــت،  وزارت  و  فنــاوری 
ــا  درمــان و آمــوزش پزشــکی ی
ــورد  ــی م ــای مال ــایر نهاده س
ــگان و  ــی نخب ــاد مل ــد بنی تایی
ــه دانشــجویان متاهــل  ــا ب صرف
و منــوط بــه ارائــه مــدارک 
بــه اجــاره مســکن  مربــوط 

می شــود. اعطــا 
2-دانشـجو بایـد متاهـل باشـد و 
الزم اسـت درخواسـت بهره مندی 
از وام را بـه همراه تصویر صفحات 
شناسـنامه خـود و همسـرش در 

سـامانه درج کند.

اجـاره  بـرای  صرفـا  وام  3-ایـن 
منـزل در شـهر محـل تحصیـل 

می شـود. پرداخـت  دانشـجو 

3
از  حامیـت  فراخـوان 
پژوهشـی،  طرح هـای 
توسعه فناوری و مطالعاتی 

شـد منتـر 
سـتاد توسـعه علوم و فناوری های 
شـناختی معاونت علمی بـا توجه 
به ماموریـت خـود از پژوهش های 
پایـه، کاربـردی و توسـعه فناوری 
و زیرسـاخت در راسـتای اهداف و 
اولویت های مصوب سـتاد حمایت 
می کنـد. بـا توجه بـه آغاز بـه کار 
آزمایشـگاه  ملی نقشـه برداری مغز 
و ارائـه خدمات بـه کلیه محققین 
شـناختی کشـور در ایـن فراخوان 
بـر روی طرح هـای  ویـژه  تاکیـد 
و  فنـاوری  توسـعه  پژوهشـی، 
بـر  مبتنـی  شـناختی  خدمـات 
نقشـه برداری مغز است. همچنین 
در ایـن فراخـوان با ذکـر اولویت ها 
بر پژوهش و توسـعه سیسـتم های 
توانبخشـی  و  شـناختی  ارزیابـی 
شـناختی تاکیـد شـده اسـت. بـه 
عـالوه بـا هـدف افزایـش فعالیـت 
حوزه هـای  از  برخـی  در  علمـی 
ترکیبی علوم انسـانی و شـناختی 
در  دارنـد،  ویـژه ای  اهمیـت  کـه 
پیشـنهاد  امـکان  فراخـوان  ایـن 
طرح هـای مطالعاتـی ایجاد شـده 
اسـت. بـه منظـور ایجـاد فرصـت 
جهـت فعالیت گروه هـای مختلف 
توسـعه دهندگان  و  پژوهشـی 
شـناختی،  خدمـات  و  فنـاوری 
فراخـوان  در  طـرح  دریافـت 
انجـام  سـال 95 در سـه دسـته 

1
ملـی  بنیـاد  پشـتیبانی 
برگزیـدگان  از  نخبـگان 
ملـی  جشـنواره  دومیـن 
اخرتاع هـای  و  ابتکارهـا 

احـرتاق و  سـوخت 
نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 
بنیـاد ملـی نخبـگان از حمایت 
برگزیـدگان  از  بنیـاد  ایـن 
دومین جشـنواره ملـی ابتکارها 
و  سـوخت  اختراع هـای  و 
احتـراق خبـر داد که بـه همت 
ایـران در 27  انجمـن احتـراق 
بهمن مـاه سـال جـاری برگـزار 
می شـود. وی بـا بیـان این کـه 
اختراع هـای دارای پروانـه ثبت 
شـده در ایـن جشـنواره مطابق 
بررسـی  بنیـاد  معیارهـای 
خواهنـد شـد، افـزود در صورت 
کسـب حد نصـاب الزم، اختراع 
نوپدیـد  اختـراع  به عنـوان 
)سـطح 3( شناسـایی می شود و 
از صاحـب )صاحبان( آن مطابق 
بـه  پشـتیبانی  بنیـاد  مقـررات 
عالقه منـدان  می آیـد.  عمـل 
بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر 
در ایـن خصـوص می تواننـد به 
وبـگاه بنیـاد ملـی نخبـگان بـه 
نشـانی www.bmn.ir و وبـگاه 
نشـانی  بـه  مذکـور  جشـنواره 
www.iciif.ir   مراجعـه کننـد.
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می پذیـرد. محققـان حـوزه علوم و 
فناوری هـای شـناختی تـا 25 دی 
ماه سـال جاری فرصـت دارند فرم 
پیشـنهاد طرح را تکمیل و ارسـال 
کننـد. عالقه منـدان بـرای کسـب 
اطالعات بیشـتر به سـایت سـتاد 

کنند. مراجعـه 

4
زیسـت بوم کشـور بایـد به 
سمت تربیت اندیشمندان 

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

محمـد بن زکریـای رازی از سـوی 
یونسـکو به همراه رونمایی ترجمه 
فارسـی متن کامل کتـاب الحاوی 
فـی الطب برای نخسـتین بـار بعد 
از گذشـت یـازده قـرن از انتشـار 
کتـاب بـا حضـور سـتاری معـاون 
علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور، 
مرکـز  رئیـس  والیتـی  علی اکبـر 
مجمـع  اسـتراتژیک  تحقیقـات 
تشـخیص مصلحت نظام و اساتید 
بین المللـی، رازی شناسـان ایرانی و 
خارجـی و کارشناسـان حوزه طب 
سنتی ایرانی اسـالمی در کتابخانه 

ملـی ایـران برگزار شـد.

5
عالمـه  بزرگداشـت 
آشـتیانی  سـید جالل الدین 

شـد برگـزار 
همایـش عالمه سـید جالل الدین 
آشتیانی، فیلسوف و حکیم نامدار 
جهـان اسـالم بـا حضـور جمعی 
در  فرهیختـگان  و  مسـئوالن  از 
مدرسه علمیه  المهدی)عج( اراک 
برگزار شـد و بـا اعالم مقاالت برتر 

بـه کار خود پایـان داد.
حامـد  همایـش  ایـن  در 
بنیـاد  رئیـس  دیلمـی  عضـدی، 
نخبـگان اسـتان مرکـزی گفـت: 
فرهیختـگان  و  »دانشـمندان 
یـک  سـرمایه های  بزرگ تریـن 
می تواننـد  کـه  هسـتند  ملـت 
در توسـعه پایـدار جامعـه نقـش 
اساسـی داشته باشـند. البته تاثیر 
ایـن افـراد را در تربیت نسـل های 
به خوبـی  نیـز  اثرگـذار  و  موفـق 

اسـت.« مبرهـن 
آیـت اهلل دری نجف آبادی نماینده 
مرکـزی  اسـتان  در  فقیـه  ولـی 

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

ایـن همایـش بود.

6
سـفر  جایـزه  فراخـوان 
بـه  دکـری  دانشـجویان 
بین املللـی  کنگره هـای 

شـد منتـر 
سـتاد توسـعه علوم و فناوری های 
بـه  علمـی  معاونـت  شـناختی 
دکتـری  دوره هـای  دانشـجویان 



30          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

تخصصـی و رزیدنتـی رشـته های 
مرتبط در دانشـگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشـور، کمک هزینه 
شـرکت در کنگره های بین المللی 
شـناختی  فناوری هـای  و  علـوم 
دانشـجویان  می کنـد.  اعطـا 
حوزه هـای  در  فعـال  عالقه منـد 
مرتبـط بـا علـوم و فناوری هـای 
شـناختی در یکـی از دانشـگاه ها 
و موسسـات داخلـی کشـور کـه 
حداقـل یـک پژوهـش اصیـل در 
جایـگاه مولـف اول، در حوزه هـای 
مرتبـط بـا اولویت هـای آموزشـی 
و پژوهشـی علـوم و فناوری هـای 
شـناختی می تواننـد بـرای ارائـه 
منتخـب  کنگره هـای  در  مقالـه 
سـتاد اقدام کنند. همچنین برای 
ایـن منظور دانشـجویان متقاضی 
پـس از ثبت نـام در سـایت سـتاد 
بـر طبـق فراخـوان اعالم شـده با 
ارائه خالصه مقالـه خود می توانند 
از فرصـت فراهـم شـده در ایـن 
اسـامی  کننـد.  اسـتفاده  زمینـه 
افـراد پذیرفتـه شـده حداکثر یک 
مـاه پـس از پایـان مهلـت ارسـال 
 15 مهلـت  )آخریـن  مـدارک 
دی مـاه( و براسـاس نظر شـورای 
مشـترک آموزش و پژوهش ستاد 
کسـب  جهـت  می شـود.  اعـالم 
آیین نامـه  و  بیشـتر  اطالعـات 
شـرایط ایـن حمایـت بـه سـایت 

سـتاد مراجعـه کنید.

7
معاونـت  فراخـوان  اعـالم 
علمـی درخصـوص جـذب 
رسمایـه وقـف خیریـن در 

حـوزه علـم و فنـاوری
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و 

فناوری رئیس جمهور با حضور در 
همایش ملی یـاوران وقف خطاب 
بـه متولیان امـر وقف اعـالم کرد: 
»معاونت علمی آمادگی دارد تا در 
زمینـه  نیازهـای کشـور در حوزه 
علـم و فنـاوری هـم بـا سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه و هـم بـا 
ایـن  سـرمایه گذاران  و  خیریـن 
حـوزه همکاری مشـترک داشـته 

باشد.«
وی در ادامـه از اعـالم فراخوانـی 
برای جذب سـرمایه وقف خیرین 
و سـرمایه گذاران در حـوزه علـم و 

فناوری خبـر داد.
سـتاری همچنیـن ضمـن اشـاره 
بـه ظرفیت های موجـود در حوزه 
وقـف در زمینـه علـم و فنـاوری 
گفـت: »در حـوزه علـم و فناوری 
در  خوبـی  بسـیار  ظرفیت هـای 
سـازمان اوقاف وجـود دارد و طبق 
آمـار تعـداد زیـادی وقف نامـه بـه 
نـام علـم و فنـاوری آموزشـی و 
پژوهشـی وجـود دارد که باید این 

موضوع سـاماندهی شـود.«
سـتاری همچنیـن بـرای اجرایی 
شـدن طرح هـای ایـن وقف نامه ها 
گفـت: »معاونـت علمـی آمادگی 
دارد ایـن طرح هـا را اجرایـی کند 
و سـازمان اوقـاف نیـت واقفین را 
بـه صـورت واقعی تـری عملیاتـی 

کند.«
همایـش ملـی یـاوران وقـف بـا 
حضـور معـاون علمـی و فنـاوری 
رئیـس جمهـور، وزیـر فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی، رئیـس سـازمان 
اوقـاف و جمعـی از اصحـاب وقف 
و رسـانه و خادمـان بقـاع متبرکه 
در سـالن همایش های بین المللی 

صـدا و سـیما برگـزار شـد.

8
توسعه دیپلامسـی فناوری 
اساسـی  اولویت هـای  از 

کشـور اسـت
سـفر محمدجـواد ظریـف وزیـر 
امـور خارجـه کشـور همـراه بـا 
هیئتـی فنـاور متشـکل از هجده 
شـرکت دانش بنیـان در دو حوزه 
بیوتکنولـوژی  و  نانوتکنولـوژی 
بـا هـدف شـتاب بخشـیدن بـه 
توسـعه فنـاوری بـا ارتقاء سـطح 
افزایـش  بین المللـی،  تعامـالت 
تبـادالت فناوری، سـرمایه گذاری 
مشترک، توسـعه بازار محصوالت 
دانش بنیـان و افزایـش بازارهـای 
دانش بنیـان در سـایر  صادراتـی 
کشـورها صـورت گرفتـه اسـت.

دکتـر ظریـف و مسـئوالن ارشـد 
خـالل  در  خارجـه  امـور  وزارت 
ایـن سـفر، نشسـتی بـا مدیـران 
شـرکت های فـوق بـرای بررسـی 
و  کسـب  توسـعه  راهکارهـای 
شـرکت های  بین الملـل  کار 
دانش بنیان و صادرات محصوالت 
آن ها داشـتند. در ایـن دیدار وزیر 
امـور خارجـه کشـور بیـان کـرد: 
»رویکرد دیپلماسـی فناوری یکی 
از اولویت هـای وزارت امور خارجه 
اسـت و امیدواریـم با ایـن رویکرد 
شـاهد ارتقـای جایـگاه ایـران در 

عرصـه بین المللـی باشـیم.«
همچنین در این سفر ضمن ارائه 
ایران در دو حوزه  توانمندی های 
مذکور، برخی از شرکت ها نسبت 
همکاری  قراردادهای  تنظیم  به 
مشترک اقدام کردند و هیئت فوق 
در نشستی مشترک با شرکت های 

متناظر ژاپنی نیز شرکت کردند.
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زمینه هـای بالقوه همـکاری میان 
شـرکت کنندگان GRC را مـورد 
بحـث قـرار دادنـد و همچنیـن 
»ظرفیت سـازی  خصـوص  در 
و رابطـه موثـر میـان بنیادهـای 
حامی پژوهش و فناوری« مسائل 
مختلفـی را مطـرح کردنـد. تمام 
مطـرح  پیشـنهادهای  و  مـوارد 
شـده در ایـن اجـالس در اختیار 
دبیرخانـهGRC  قرار گرفت تا در 
کنـار نتایج اجالس سـایر مناطق 
مـورد ارزیابـی قرار گیرد. سـپس 
مرتبـط  بیانیـه  و  دسـتورالعمل 
بـا  موضوعـات  از  یـک  هـر  بـه 
نظرسـنجی از کلیه کشورها تهیه 
  GRCشـد و در اجـالس جهانـی
که خرداد ماه سـال آینـده برگزار 
خواهـد شـد جمع بنـدی و نهایی 

خواهـد شـد.

10
اعطـای اعتبـار هسـته های 
و  فنـاوری  پژوهشـی 
كارآفرینـی به دانشـجویان 
جایزه هـای  مشـمول 

تحصیلـی
دانشـجویان مشـمول جایزه های 
 1395-96 سـال  تحصیلـی 
می تواننـد تا تاریخ پنجـم دی ماه 
سـال جاری بـا مراجعه بـه پایگاه 
اطالعاتـی بنیاد ملـی نخبگان به 
http://soraya.bmn. نشـانی  
بـرای  را  irدرخواسـت های خـود 
بهره منـدی از اعتبـار هسـته های 
پژوهشـی یا فنـاوری و کارآفرینی 
در سـامانه بارگذاری کنند تا پس 
و  تاییـد  بررسـی، در صـورت  از 
براسـاس سـهمیه اختصاص  داده 
 شـده بـه دانشـگاه از ایـن جایـزه 

بهره مند شـوند. مهم تریـن نکات 
هسـته های  اعتبـار  بـه  مربـوط 
پژوهشـی/ فنـاوری و کارآفرینـی 

بـه شـرح زیر اسـت:
بـه  پ ژوهشـی  هسـته  اعتبـار 
تعلـق  دانشـجویی  گروه هـای 
می یابد کـه دانشـجویان زیر نظر 
یکـی از اعضـای هیئـت علمی و 
مطابق مقـررات مصوب دانشـگاه 
تحقیقـی  فعالیتـی  اجـرای  بـه 
اشـتغال یابنـد. یـادآور می شـود 
دسـت کم یکـی از اعضای هسـته 
مشـمول  دانشـجویان  از  بایـد 
سـال  در  تحصیلـی  جایزه هـای 
مبلـغ  باشـد.  جـاری  تحصیلـی 
هسـته های  بـرای  اعتبـار  ایـن 
دوره کارشناسـی ارشـد، هفتـاد 
میلیون ریـال و برای هسـته های 
مبلـغ  دوره دکتـری تخصصـی، 
صـد میلیـون ریـال اسـت. اعتبار 
هسـته پژوهشی برای دانشجویان 
مشـمول جایزه های تحصیلی در 
سـه قسـط بـه حسـاب دانشـگاه 
واریز می شـود و براسـاس مقررات 
دانشـگاه در اختیـار هسـته قـرار 
می گیـرد. همچنین مبلـغ اعتبار 
برای فعالیت هـای علمی و تامین 
تجهیزاتـی  نیاز هـای  از  بخشـی 
و اطالعاتـی هسـته و زیـر نظـر 
سرپرست هسـته هزینه می شود.

اعتبـار  این هـا  بـر  مضـاف 
کارآفرینـی  و  فنـاوری  هسـته 
دانشـجویی  گروه هـای  بـه 
بـرای تاسـیس شـرکتی زایشـی 
)مطابـق مقررات دانشـگاه( تعلق 
اعضـای  از  یکـی  کـه  می یابـد 
دانشـجوی  آن،  مدیـره  هیئـت 
و  باشـد  آیین نامـه  مشـمول 
مطابق مقررات مصوب دانشـگاه، 

9
اجـالس منطقـه ای شـورای 
جهانـی پژوهش بـا حضور 

ایـران برگزار شـد
اجالس منطقه آسـیا - اقیانوسیه 
 )GRC( شـورای جهانی پژوهش
در شـهر کواالالمپور و به میزبانی 
دولتـی  همکاری هـای  گـروه 
و   )Might( مالـزی  صنعتـی   -
برگـزار  مالـزی  علـوم  آکادمـی 
شـد. در ایـن اجـالس عـالوه بـر 
ایـران نمایندگانـی از بنیادهـای 
حامی پژوهش کشـورهای کانادا، 
اسـترالیا، نیوزیلند، آلمـان،  ژاپن، 
کـره جنوبـی، چیـن، سـنگاپور، 
هندوسـتان، چیـن تایپـه، تایلند 
کـه  داشـتند  حضـور  ویتنـام  و 
رابطه پویا میـان پژوهش بنیادی 
و  ظرفیت سـازی  و  نـوآوری  و 
بنیادهـای  میـان  موثـر  رابطـه 
حامی پژوهش و فنـاوری را مورد 

بررسـی قـرار دادنـد.
براسـاس ایـن گـزارش حاضرین 
در ایـن اجـالس ابتـدا مقاالتـی 
توسـط  کـه  را  موضوعاتـی  از 
بـود،  شـده  عنـوان  دبیرخانـه 
ارائـه دادنـد و سـپس بـه بحـث 
مباحـث  دربـاره  نظـر  تبـادل  و 
ایـن  در  پرداختنـد.  ارائـه شـده 
»رابطـه  خصـوص  در  راسـتا، 
پویـا میـان پژوهـش بنیـادی و 
نـوآوری« پنج مسـئله بیان شـد. 
مواردی همچـون نقش بنیادهای 
حاضـر در حمایـت از نـوآوری در 
کشـورهای خـود، موانـع بالقـوه 
ابزارهـای  نـوآوری،  روی  پیـش 
پیوند نـوآوری و پژوهش بنیادی، 
ابزارهـای اصلـی سـنجش تاثیر و 



32          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

شـرکت نوپای دانش بنیان ایجاد 
می شـود  یـادآور  باشـد.  کـرده 
دسـت کم یکی از اعضای هسـته 
مشـمول  دانشـجویان  از  بایـد 
سـال  در  تحصیلـی  جایزه هـای 
تحصیلـی جـاری باشـد. مبلـغ و 
نحـوه پرداخـت ایـن اعتبـار نیز 
ماننـد اعتبـار هسـته پژوهشـی 

اسـت.

11
نشست هم اندیشی برنامه 

ملی شـهاب برگزار شد
شـورای   هم اندیشـی  نشسـت 
کمیتـه  علمـی  و  راهبـردی 
برنامـه  ملـی  شـهاب بـا حضـور 
دکتـر غالمعلـی منتظـر معـاون 
بنیـاد  نظـارت  و  برنامه ریـزی 
ملـی نخبـگان در محـل بنیـاد 
ملـی نخبـگان برگـزار شـد. در 
ایـن نشسـت منتظـر بـا اشـاره 
بـه این کـه برنامـه  ملـی  شـهاب 
در سـال جـاری به طـور همزمان 
بـرای پایه هـای چهـارم، پنجم و 
ششـم ابتدایی در حال اجراست، 
 200 در  برنامـه  »ایـن  گفـت: 
منطقـه آمـوزش  و پـرورش و در 
32 اسـتان کشـور و بـرای حدود 
یک میلیـون دانش آمـوز در حال 

اجراسـت.«
نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 
بنیـاد ملی نخبگان بـا اعالم خبر 
پایـه  دانش آمـوزان  شناسـایی 
هفتـم، تاکیـد کرد: »ایـن جامعه 
هـدف بـه دلیـل تعـدد دروس و 
به تبـع آن معلمـان از یک سـو و 
شـرایط سـنی و قـرار گرفتـن در 
آسـتانه بلـوغ یـا در برخـی موارد 
بلوغ یافتگـی پیچیدگـی بیشـتر 

و  پایه هـای چهـارم  بـه  نسـبت 
پنجـم و ششـم دارنـد. بنابرایـن 
الزم اسـت در ایـن حوزه عملکرد 
باکیفیـت و دقت بیشـتری انجام 

شود.«
محـور  دو  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
چگونگـی هدایـت دانش آمـوزان 
پایه های چهارم و پنجم و ششـم 
ابتدایـی و همچنیـن چگونگـی 
هفتـم  دانش آمـوزان  شناسـایی 
نشسـت  اهـداف  مهم تریـن 
هم اندیشـی شـورای  راهبـردی و 
کمیته  علمی برنامه ملی  شـهاب 

بود.

12
نشسـت شـورای شناسایی 
برگـزار  قرآنـی  برگزیـدگان 

شد
شناسـایی  شـورای  نشسـت 
برگزیـدگان قرآنـی در حوزه های 
حفـظ و قرائـت بـا حضـور دکتر 
آریا السـتی معاون فرهنگی بنیاد 
ملـی نخبـگان و با هدف بررسـی 
و  شناسـایی  چگونگـی  و  رونـد 
حمایـت از برگزیـدگان قرآنی در 
دو سـطح سـرآمدان و مستعدان  
برتـر در محل بنیاد ملی نخبگان 

شـد. برگزار 
در ایـن نشسـت آریـا السـتی بـا 
اشـاره به جایگاه ویـژه حوزه های 
و  برنامه ریزی هـا  در  قرآنـی 
فعالیت هـای بنیاد ملـی نخبگان 
سـال های  همـان  »از  گفـت: 
ابتدایی تأسـیس بنیاد، شناسایی 
و حمایت از نخبگان و مسـتعدان 
 برتـر ایـن حـوزه مـورد توجـه و 
تأکیـد قرار داشـته اسـت. بر این 
اسـاس پـس از جلسـات متعـدد 

بـا کارشناسـان و صاحب نظـران 
آیین نامـه  قرآنـی،  حوزه هـای 
از  پشـتیبانی  و  شناسـایی 
برگزیـدگان قرآنـی در دو سـطح 
سـرآمدان و مسـتعدان  برتـر بـه 
تصویـب هیئت  امنـای بنیاد ملی 
نخبگان رسـید و بـرای عملیاتی 
 شـدن به معاونـت فرهنگی بنیاد 

ابـالغ شـد.«
»کارگـروه  افـزود:  السـتی 
جـدول  براسـاس  تخصصـی 
افـراد  فعالیت هـای  امتیازدهـی 
را مـورد بررسـی قـرار می دهـد 
و کسـانی کـه بیشـترین امتیـاز 
بـه شـورای  کرده انـد  را کسـب 
قرآنـی  برگزیـدگان  شناسـایی 
معرفـی می کنـد. پـس از تاییـد 
بنیـاد  رئیـس  امضـای  و  شـورا 
و  جوایـز  ارائـه  نخبـگان،  ملـی 
پشـتیبانی ها از برگزیـدگان آغاز 

» می شـود.
در ادامـه هـر یـک از اعضا نظرات 
چگونگـی  پیرامـون  را  خـود 
از  بهتـر  حمایـت  و  شناسـایی 
توجـه  بـا  قرآنـی  برگزیـدگان 
بـه مقتضیـات ایـن حـوزه ارائـه 

کردنـد.

13
مراسـم بزرگداشـت »دکـر 
رضـا شـعبانی« برگزار شـد

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

کـرج برگـزار شـد.
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در این مراسـم دکتر رضا شعبانی 
چهره  ماندگار علمی ضمن تشکر 
از اقدامـات علمـی انجـام  شـده 
تاریـخ را شناسـنامه  در دولـت، 
ملت هـا دانسـت و گفـت: »تاریخ 
و پیشـینه ایـران در همـه جهان 
چنـد  ایرانیـان  اسـت.  بی نظیـر 
صد سـال ابرقدرت جهـان بودند، 
امـا در همـان زمـان جهـان را بـا 
کرامت  نفس و عزت  انسـانی اداره 
کردنـد. ایران کشـوری اسـت که 
از ابتـدای تاریـخ تاکنـون بـوده و 

» هست.
اسـتاد سـابق دانشـگاه کمبریـج 
انگلسـتان بـه نقـش تأثیرگـذار 
بانـوان در تاریخ پربار ایران اشـاره 
کـرد و گفـت: »بی شـک در کنار 
یگانه پرسـتی، شـخصیت ممتـاز 
بانـوان ایرانـی بـود کـه در طـول 
تاریـخ مـردان ایـن سـرزمین را 

کرده انـد.« تربیـت 
جعفـر  مراسـم،  ایـن  پایـان  در 
جهان پنـاه رئیس بنیـاد نخبگان 
اسـتان البرز با اهـدای ارج نامه ای 
از سـوی دکتر سـورنا سـتاری از 
دکتـر رضا شـعبانی تقدیـر کرد.

پنجـم  متولـد  شـعبانی  دکتـر 
روسـتای  در   1317 خـرداد 
وی  اسـت.  طالقـان  صمغ آبـاد 
اسـتادتمام و پژوهشگر برتر تاریخ 
و  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  در 
دانشـگاه کمبریج انگلستان است 
کـه در سـال 1389 بـه عنـوان 
ایـران  تاریـخ  مانـدگار  چهـره 

.شـد انتخـاب 

فن آورد فرصتی برای معرفی افراد مستعد به جامعه است
اختتامیه سومین دوره مجموعه رقابت های تخصصی مهارت سنجی 
اقتصاد  و  فناوری  علم،  فرهنگ  توسعه  ستاد  حمایت  با  فن آورد 

دانش بنیان معاونت علمی در دانشگاه شریف برگزار شد.
محمود سعادت فومنی قائم  مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان در مراسم 
اختتامیه سومین دوره رقابت های فن آورد که در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار شد، این رقابت ها را فرصتی برای معرفی افراد مستعد 
جامعه دانست و گفت: »شش هزار شرکت کننده در این رقابت شرکت 
کردند که تعداد محدودی به عنوان برگزیده انتخاب می شوند، اما شاید 

برنده واقعی افرادی باشند که جایزه ای دریافت نمی کنند.«
وی درباره رقابت های فن آورد گفت: »مجموعه رقابت های فن آورد 
رویدادی است که با سنجش تخصصی مهارت افراد نیروی انسانی 
مستعد در هر حوزه را شناسایی می کند. قطعا شرکت کنندگان در 
این رویداد نسبت به مراحل قبلی زندگی خود پخته تر می شوند و در 
سال های بعد می توانند در جایگاهی قرار گیرند که به سایر افراد حاضر 
و مستعد در این رقابت ها کمک کنند تا افرادی تاثیرگذار برای کشور 

باشند.«
قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که این رقابت ها پلی برای 
معرفی افراد مستعد به حوزه کار و صنعت است، بیان کرد: »شرکت در 
این رقابت ها مسیری برای کسب تجربه افراد است تا در این مسیر به 

پختگی الزم برسند.«
به گفته محمدحسین قمری، دبیر مجموعه رقابت های تخصصی 
مهارت سنجی فن آورد، سومین دوره رقابت های تخصصی فن آورد با 
مشارکت ده هزار و پانصد متخصص و عالقه مند حوزه علم و فناوری 
آبان ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و پانصد نفر از 
برترین شرکت کنندگان به مرحله حضوری دعوت شدند تا در چالشی 
واقعی، مهارت های خود را پیرامون مسائل واقعی کشور محک بزنند. 
این دوره مسابقات در هفت زمینه برنامه نویسی کامپیوتر، گرافیک، 
 OSINT داده کاوی، برنامه نویسی موبایل، مهندسی برق، معماری و

.رقابت صورت گرفت
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گو
ت و

انحصار مانع رشدگف
و بالندگی می شود

ن پورفرزانه در گفت وگو �ب رسآمد حس�ی

 مهرآسا عباس نژاد 
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 جناب آقای دکتر پورفرزانه، لطفا درباره وضعیت کشور در حوزه 
موتورهای هوایی توضیح دهید و وضعیت ما را با دنیا مقایسه 
کنید تا معلوم شود وضعیت ما چگونه است و چه کارهایی باید 

انجام دهیم که به سطح جهانی برسیم؟
در ابتدا من ناچار هستم مقداری بیشتر این موضوع را توضیح بدهم. در 
صنعت هوایی ایران دو رویکرد وجود داشته است. یک دیدگاه برگرفته 
از صنعت هوایی قبل از انقالب بوده که در اصل این رویکرد برگرفته 
از تعمیرات بوده است. یعنی می خواستند ما را به عنوان یک تعمیرکار 
حرفه ای در صنعت موتور هوایی تربیت کنند. زمانی که ما را در این حوزه 
تربیت کردند، تجهیزات متناسب با این حوزه را هم به ایران منتقل کردند 
که نتیجه آن سازمان صنایع هوایی )صها( شد. این یک رویکرد بوده 
است. بعد از انقالب تکنسین های دوره دیده با رویکرد تعمیرات، سرآمد 
کل صنعت هوایی در حوزه موتور بودند و اعتقادشان این بود که کسی 
به اندازه ما هواپیما و موتور آن را نمی شناسد و اگر کسی می خواهد 
در این حوزه کار کند، باید نزد ما آموزش ببیند، درصورتی که این نگاه، 
یک نگاه زیربنایی به صنعت هوایی و موتور هواپیما نیست. چراکه فرایند 
تعمیرکار خوب شدن با فرایند موتوردان  شدن فرق می کند. یک رویکرد 
دیگر در صنعت موشکی ما وجود داشت. در صنایع موشکی ما بسیار 
معمولی بودیم که حتی اطالعات اولیه این حوزه را هم نداشتیم. درنتیجه 
افرادی که تازه فارغ التحصیل شده بودند، به این عرصه ورود پیدا کردند. 
درواقع زیرساخت های صنعت هوافضای کشور به لحاظ دانشی باید ایجاد 
می گردید. در این حوزه ما اصال ایرودینامیک، دینامیک پرواز و موتور را 
بلد نبودیم، ولی رفتیم و یاد گرفتیم. تا جایی پیش رفتیم که درنهایت 
توانستیم باالخره تمام زیرساخت های الزم برای ساخت یک موشک را 
فراهم کنیم و طبیعتا وقتی زیرساخت های ساخت را ایجاد کرده بودیم، 
دیگر تعمیراتش را هم مسلط بودیم. برای نمونه زمانی که وارد این حوزه 
شدیم، باید همه نیازهای موشکی خود را برطرف می کردیم. باید موتور 
توربینی روی موشک می بستیم و براساس همین ضرورت ها بوده که 
خودم حتی ناچار شدم دکترای خودم را توربین گاز بخوانم و توربوجت 
خواندم. تز دکترای من شش سال و نیم طول کشید، چراکه من در این 
زمان یک موتور جت ساختم و یک آزمایشگاه توربین گاز در دانشگاه 
صنعتی شریف تاسیس کردم. در این حوزه دانشجو گرفتیم و حتی من 
تمرکزم در تدریس را روی همین درس قرار دادم. به این دلیل که نیروی 
انسانی تربیت شده ما در حوزه توربین گازی بسیار محدود است. ابزارآالت 
مورد نیازمان برای تست موتور توربین گاز بسیار محدود است. دانشمندان 
متبحر در زمینه توربین گاز خیلی کم داریم. متونی که مبانی طراحی 
توربین گاز را منتشر کرده باشند، به تعداد بسیار محدودی داریم، چراکه 
متون مربوط به توربین گاز منتشر نمی شوند و ما باید همه این متون را 
خودمان تولید کنیم. مانند همان کاری که ما در حوزه موشکی انجام 

دکتر حسین پورفرزانه 
استاد دانشگاه شریف 
است و رئیس کمیته موتور 
ستاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی معاونت علمی. 
به مناسبت روز جهانی 
هواپیمایی به سراغ او 
رفتیم تا به سوال های ما 
درباره وضعیت کشور در 
حوزه موتورهای هوایی، 
پیشرفت های ایران در این 
زمینه و مسیری که برای 
رسیدن به کیفیت جهانی 
باید طی کنیم، پاسخ دهد. 
دکتر پورفرزانه می گوید: 
بدنه دولت باید بپذیرد 
که شرکت های خصوصی 
صنعت هوانوردی همانند 
خودروسازی بتوانند 
از بدنه دولتی خارج 
شوند. به اعتقاد او این 
راهی است که صنعت 
هوایی کشور را به رشد 
و بالندگی می رساند.
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دادیم. بیش از 15 سال است که تمرکز خود من روی 
موتور توربین گاز است و تمام تالشم این است که اولین 
سری کتاب هایم بیرون بیاید تا ببینیم مبانی طراحی 
توربوجت چیست. البته ناگفته نماند که در کتاب ها 
مبانی طراحی گفته شده است، مثال برای طراحی 
کمپرسور 60 هزار کتاب وجود دارد، لکن کتاب ها اعداد 
کلیدی طراحی کمپرسور را نگفته اند، چراکه این ها 
درواقع پتنت شرکت ها هستند که البته ما در بعضی 

فیلدها ایجاد کرده ایم. 
 مثال فکر می کنید علت این که ما مسابقه موتور 
را تشکیل دادیم، چه بوده است؟ این که ما 22 تیم 
را که در حدود 170،180 نفر هستند، درگیر کنیم 
و هر کس هر دانشی را که دارد، پیاده سازی کند 
و شروع کنیم به پرورش دادن تیم ها، و این تیم ها 

کم کم رشد می کنند.
در کمیته موتور یکی از کارهایی که انجام دادیم، این بود 
که گفتیم هر کس هر ایده ای در زمینه طراحی و ساخت 
یک موتور دارد، این جا مصوب کنیم و در زمینه بودجه 
هم بهشان کمک می کنیم تا بتوانند موتورشان را تولید 
کنند. اگر کسی در مورد روش های ساخت یا متریال 

مورد استفاده ایده ای دارد، بیاورد.
 پس اگر بخواهیم یک مروری کنیم، تا االن گفتیم 
که برای توسعه صنعت توربینی با چه موانعی روبه رو 
بوده ایم؟ هم چنین نگرش جدیدی را که نسبت به 
مسئله توسعه موتورهای توربینی و موتورهای هوایی 
داریم، گفتیم. در این نگرش جدید ما دیگر دنبال این که 
پشت سد تعمیرات بمانیم، نیستیم، بلکه االن ما به دنبال 
طراحی هستیم و به همین دلیل ابتدا باید مبانی طراحی 
را یاد بگیریم. ایده پردازی، طراحی، ساخت نمونه، تست 
اجزا، تست کل مجموعه و تولید انبوه، کل این جریان را 
باید طی کنیم. برداشت من این است که با این سرعتی 
که داریم به سمت جلو می رویم، زود می توانیم به جواب 

برسیم. 
 پس از نظر شما سرعت پیش روی ما در حال 

حاضر مناسب است؟
بله. یعنی با این فضایی که معاونت علمی و فناوری، برای 
ستاد هوایی و هوانوردی فراهم کرده است و فضایی که 
برای کمیته موتور فراهم گردیده، ازجمله حمایت های 
ویژه دکتر منطقی، برداشت من این است که ما با سرعت 

نسبتا خوبی داریم به جلو حرکت می کنیم. ما مسیرهایی 
را میان بر می زنیم. مثال در مورد بعضی موتورهای کوچک 
اقدام به مهندسی معکوس کرده ایم، پس یک رویکرد ما 
برای کسب دانش، مهندسی معکوس بوده است. یک 
رویکرد دیگرمان این بود که موتورهای سبک را خودمان 
طراحی کنیم. رویکرد دیگر در مورد مورتورهای سنگین 
به روز این بود که بتوانیم انتقال تکنولوژی انجام دهیم و 
این موضوعی است که اخیرا اتفاق افتاده و این منجر به 
تکمیل زنجیره ما می شود. پس یک رویکرد ما مهندسی 
معکوس، یکی طراحی موتورهای سبک و دیگری انتقال 
تکنولوژی موتورهای سنگین است. و این باعث می شود 
بدنه ما، بدنه بسیار قوی ای بشود. در این مسیر ما ناچار 
بودیم نقشه راه را دربیاوریم و نقشه راه را درآوردیم و سند 
دست یابی را تدوین کردیم. براساس سند دست یابی 
تدوین شده منابع کشور را شناسایی کردیم، قابلیت های 
موجود در یکایک دانشگاه ها و صنایع را بررسی کردیم. 
برای  بگوییم،  به صورت خالصه  بخواهیم  اگر  پس 
جهش در صنعت توربینی چند کار باید انجام دهیم. 
یکی ایجاد دفاتر طراحی خصوصی موتور هوایی است 
که ما باید تعداد زیادی دفاتر طراحی خصوصی را ایجاد 
کنیم. تا االن بخش دولتی این حوزه را محصور کرده 
بود، ولی ما باید اجازه دهیم شرکت های خصوصی این 
دفاتر را طراحی و تاسیس کنند. باید کمک کنیم مراکز 
آزمایشگاهی اجزا به شکل خصوصی توسعه پیدا کنند. 
مثال شخص بتواند یک شرکت پمپ سازی راه بیندازد، 
تستر پمپ را راه بیندازد و پس از آن هر زمانی که 
ما می خواهیم یک موتور طراحی کنیم، یک اسپک 
بفرستیم و او پمپ روغن را طراحی کند و تستش کند 
و به ما تحویل دهد. مثال برای تست مبدل حرارتی ما 
در حال حاضر شرکتی نداریم که مبدل ساز باشد و مدل 

حرارتی کالس هوایی داشته باشد. 
را  ایجادش  توان  فرمایشات شما  ولی طبق   

داریم.
بله، توان ایجادش را داریم. ما فقط باید اقدام کنیم که 
دفاتر طراحی خصوصی ایجاد شوند و حمایتشان کنیم. 
تا هسته های طراحی موتور شروع کنند به خوراک 
دادن به این دفاتر طراحی اجزا و آن ها تسترهایشان را 
در دل خودشان ایجاد کنند، پتنت های طراحی شان را 
ایجاد کنند و درنهایت محصوالت ما استخراج شود. این 
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تکمیل کردن حلقه طراحی است، مهندسی معکوس 
را طراحی کردن است. یک حلقه انتقال تکنولوژی هم 
وجود دارد که ما دانش طراحی را تا دهه 90 داریم، 
ولی از دهه 90 به بعد دنیا در زمینه موتور توربینی یک 
جهش کرده است و به همین دلیل ما باید این گپ 
را با یک انتقال تکنولوژی حرفه ای از یک شرکت قوی 
از بین ببریم و این رویکردی است که در حال حاضر 
به این حلقه اضافه کرده ایم. ما در این انتقال تکنولوژی 

شرکت های بزرگ مانند مپنا و OTC را درگیر کرده ایم.
 پس از نظر شما، با وجود تمامی موانعی که در 
گذشته وجود داشته است، ما در حال حاضر توان 

رسیدن به سطح جهانی را در جامعه داریم؟
بله.

 برای استفاده از توان موجود به جز معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، کدام ارگان ها 

می توانند کمک کنند؟
باید وزارت دفاع دفاتر طراحی خصوصی را در کنار 
خودش تحمل کند. گاهی انحصار بعضی چیزها مانع 
رشد و بالندگی آن ها می شود. بدنه دولت باید بپذیرد که 
این شرکت های خصوصی همانند خودروسازی بتوانند 
از بدنه دولتی خارج شوند. مثال در خودروسازی اگر 
تولید خودرو منحصر به ایران خودرو بود و ایران خودرو 
زنجیره تامینش را گسترش نمی داد، نمی توانست با این 
تیراژ خودرو تولید کند. پس الزم است که برای صنعت 
هوایی و موتورمان دفاتر طراحی ایجاد شوند و ما بتوانیم 
تولید قطعاتمان را کامال برون سپاری کنیم و دولت فقط 

تصدی گری این ها را بکند.
 در حوزه فعالیت شما وضعیت دانشگاه ها چگونه 
است؟ از نظر شما نیروی انسانی تربیت شده در این 

حوزه تا چه حد کارایی دارند و توانمند هستند؟
همان طور که گفتم، من برای انجام تز دکترایم مجبور 
شدم خودم تست استند موتور تاسیس کنم و سه سال 
وقت من صرف این شد که یک آزمایشگاه موتور در 
دانشگاه شریف تاسیس کنم. ولی این جریان مربوط به 
سال 80 است که من این کارها را انجام دادم و قطعا 
امروزه هر دانشجویی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. 
ما برای این که بخواهیم این صنعت را توسعه دهیم، باید 
دانشگاه هایمان را مجهز به آزمایشگاه ها کنیم. مثال من 
برای این که موتور را به دانشجویانم نشان بدهم، یک 

موتور کوچک شخصی خریدم. ما باید این امکانات را 
در دانشگاه هایمان شارژ کنیم و از دانشگاه ها بخواهیم 
که بخشی از بودجه شان را صرف تجهیز کردن حوزه 
موتور کنند. در حال حاضر، ضعیف ترین حوزه صنعت 
هوایی، زنجیره موتور ماست. ولی االن درس های خوبی 
در دانشگاه ارائه می شود و خوب است که این ها با بحث 
موتورهای توربینی ترکیب شود. مثال من در یک سال 
13 پایان نامه را در حوزه موتور در مقاطع لیسانس، فوق 
لیسانس و دکترا راهبری می کنم. چنان چه هر استادی 
در این حوزه همین تعداد پایان نامه را بگیرد و اگر هر 
سال 10 تا از این ها به بدنه کشور وارد شوند، بعد از 
مدتی تجمعی از آدم های متبحر در حوزه موتور هوایی 

خواهیم داشت.
 البته در صورتی که این نیروی انسانی از کشور 

نروند...
در تمام دنیا آدم های موتوری، شماره یک  صنعت آن 
کشور هستند، زیرا موتور محرک صنعت آن جاست، 
برق، هوافضا، کشتی، خودرو و... آن کشور وابسته به آن 
است. در کشور ما این باید اصالح شود. مثال زیمنس 
مینیمم  که  می کند  جذب  گاز  توربین  مدیر  االن 
حقوقش 15000 یورو است. ولی ما اصال چنین اسکیل 
حقوقی نداریم. زمانی که زیمنس ایران تاسیس شد، 
بیش از 15 یا 16 نفر از مپنا رفتند به زیمنس. مینیمم 
حقوقشان هم چهار، پنج هزار یوروست و تازه شرکت 
مپنا که حقوقش هم خوب است و حتی طوری شد که 
بین مپنا و زیمنس قرار گذاشتند که نیروهای همدیگر 

را نگیرند!
چه  راه  بهترین  به عنوان  شما  دکتر،  آقای   
پیشنهادی دارید که بتوانیم نیروی انسانی را نگه 

داریم؟
تنها مسئله پول نیست. اگر زمینه فعالیت فراهم 
باشد، این مشکل حل می شود. زمینه فعالیت هم 
زمانی فراهم می شود که شرکت های خصوصی تکثیر 
شوند. اگر تنها محل جذب این دانشجویان وزارت 
دفاع باشد، و در شرایطی که ورود به وزارت دفاع 
بسیار مشکل است، در حوزه موتور رشدی نخواهیم 
داشت. باید شرکت های خصوصی مان تکثیر شوند تا 
فارغ التحصیالن را جذب کنند و دفاتر طراحی رشد 

.کنند و قوی و قوی تر شوند
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گو
ت و

زبان مادر علوم استگف
ن فاریس ره ظرفیت های ز�ب �ب حممداکظم اکظیم، شاعر افغان، در�ب

 نعمیه جاویدی 



 سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج          39

 یکــی از ویژگی هایــی کــه بــرای 
ــی  ــان فارس ــای زب ــی ظرفیت ه بررس
ــود،  ــان می ش ــروز بی ــا ام ــته ب در گذش
ایــن اســت کــه زبــان مــا مثــل 
ــت  ــش نیس ــم و دان ــان عل ــته، زب گذش
ــده  ــص ش ــار نق ــه دچ ــن زمین و در ای
ــری  ــه نظ ــاره چ ــما در این ب ــت. ش اس

ــت؟ ــور از ماس ــد، قص داری
پاســخ کامــل و همه جانبــه بــه ایــن پرســش، 
ــارج  ــن خ ــات م ــوزه اطالع ــدی از ح ــا ح ت
ــعر و  ــات، ش ــر ادبی ــال از منظ ــت. بااین ح اس
ــم.  ــخ گو باش ــم پاس ــی می توان ــای ادب جنبه ه
ــان مــا ظرفیــت  این کــه بخواهیــم بگوییــم زب
ــه  ــا این ک ــه؟ ی ــا ن ــی دارد ی ــی علم و توانای
ضعــف زبــان مــا در حــوزه علــم و دانــش بــه 
ذات زبــان برمی گــردد یــا پــای قصــور مــا در 
ــری  ــی دقیق ت ــه بررس ــاز ب ــت، نی ــان اس می
ــا  ــان مــا ب ــوان گفــت زب دارد. بااین حــال می ت
ــی اش،  ــای ذات ــت و توانایی ه ــه ماهی ــه ب توج
قابلیــت ترکیــب واژه هــا، واژه ســازی و ســاخت 
ــی  ــت زبان ــن ظرفی ــد را دارد. ای ــات جدی کلم
ــته  ــر در گذش ــه اگ ــت ک بیان گــر ایــن اس
را  بــودن  علــم  زبــان  قابلیــت  مــا  زبــان 
ــد داشــته باشــد.  داشــته، اکنــون هــم می توان
ــش،  ــم و دان ــه عل ــان چــه در زمین ــه زب این ک
ــده  ــود دور مان ــی، از اوج خ ــم ادب ــه مفاهی چ
ــور  ــدار قص ــک مق ــده  ، ی ــیب ش ــار آس و دچ
از ماســت. زبــان در طــول تاریــخ تحــت 
ــی  ــف تاریخ ــای مختل ــرایط دوره ه ــر ش تاثی
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــف ق ــله های مختل و سلس
از  پیــش  مــا  زبــان  علمــی  ظرفیت هــای 
مغــول، قــرن پنــج و شــش هجــری شمســی 
بســیار رشــد یافتــه بــود. دانشــمندان بســیاری 
داشــتیم. کتاب هــای علمــی به جامانــده از 
ــت. آن دوران  ــه اس ــن گفت ــواه ای آن دوره گ
هــم  ارزشــمندی  و  فاخــر  ادبــی  متــون 
اتفاقــات  مغول هــا  از  پــس  امــا  داشــتیم. 
ناخوشــایندی بــر زبــان رفتــه اســت. بــه مــرور 
ــی را  ــم فارس ــه ه ــی و بیگان ــان عرب ــه زب غلب

شاعر، مولف، منتقد ادبی و 
ویراستار است، اما بیش از همه 
به شعرهای شیوا و دل نشینی 
که سروده است، مشهور شده. 
مثنوی »بازگشت« او در دهه 
70 نامش را برای عالقه مندان به 
شعر و ادب آوازه کرد. مقاالت 
ادبی، نگاهی به وضعیت زبان در 
شعر شاعران نام داری همچون 
بیدل دهلوی، دست به قلمی 
در حوزه مطبوعات و ده ها نقد 
ادبی تامل برانگیز، کاظمی را 
به عنوان شاعری معرفی کرد که 
دغدغه های ادبی و پژوهشی اش 
پابه پای درخشش او در شعر، 
جدی هستند. بیدل پژوهی او، 
تحقیق و نگارش کتاب هایی درباره 
ادبیات افغانستان و مهارت او در 
ویراستاری کتاب های ادبی، اگرچه 
بخشی از تالش ها و توانایی های او 
به شمار می رود، اما این روزها نام 
محمدکاظم کاظمی برای بسیاری 
با کتاب شعر »شمشیر و جغرافیا« 
گره خورده است. گفت وگویی 
که می خوانید، به بیان دیدگاه 
کاظمی درباره زبان فارسی و 
ظرفیت های آن پرداخته است.
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.
ما در اواسط 
دوره غزنوی ها 
دانشمندانی 
مانند ابن سینا، 
ناصرخسرو و...
داشتیم. در 
دوره های مختلف 
دانشگاه های مهم 
جهان اسالم را 
ساختیم که دوره 
دانش وری های ما 
بود. مغول ها اما 
با تهاجم خود به 
این توان ادبی، 
علمی و فرهنگی 
لطمه ها زدند

بــه حاشــیه رانــد. به طــور کلــی عوامــل 
ــر  ــان موث ــر زب ــه ب ــی همیش ــی و جنب جانب
ــوده اســت. در دوره هــای رشــد و شــکوفایی  ب
بــا  دانــش  و  علــم  ظرفیت هــای  علمــی، 
ــان  ــدرت آن زب ــورد و ق ــد می خ واژگان پیون
را در قالــب زبــان علــم نشــان مــی داد. امــروز 
بــرای این کــه زبــان فارســی در عرصــه علــم و 
تکنولــوژی حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــد، 
بایــد بتــوان نتیجــه آن را در شــکوفایی زبــان 
و اصطالحــات علمــی به وجودآمــده دیــد؛ 
علمــی  کلمــات  این کــه 
باشــیم.  داشــته  بومــی 
حــوزه  در  اگــر  درواقــع 
علــم و دانــش تولیدکننــده 
باشــیم ،  خــالق  و 
ــم  ــتری ه ــازی بیش واژه س
ــع  ــت. درواق ــم داش خواهی
از  ســایه ای  زبــان  هــر 
بیان کننــده  و  واقعیت هــا 
ــود در آن  ــای موج پدیده ه

ــت.  ــه اس جامع
زبان پژوهـان  برخـی   
معتقدند  کارشناسـان  و 
زبان هـای  از  بسـیاری 
تنـوع  و  پویایـی  دنیـا، 
واژگانی خـود را مرهون 
زبـان فارسـی هسـتند 
و آن را جـزو زبان هـای 
اثرگـذار  و  مـادر 
می داننـد. شـما موافـق 

؟ هسـتید
دارد.  را  خـود  دادوسـتدهای  پیوسـته  زبـان 
بااین حـال آن چـه بـر زبـان تاثیـر می گـذارد، 
امـا  دارد.  مخلتفـی  منشـأهای  و  عوامـل 
کـه  ظرفیت هایـی  دلیـل  بـه  فارسـی  زبـان 
دارد و دوران اوج و شـکوهی کـه پشـت سـر 
گذاشـته، زبانـی موثـر بـوده اسـت. همان طـور 
کـه واژه هـای زبان هـای دیگـر امـروز بـه دایره 
واژگانی ما افزوده شـده اسـت، از زبان فارسـی 

هـم واژه هایـی بـه دیگـر زبان هـا وارد شـده.
ــگاه  ــده جای ــبب ش ــی س ــه عامل  چ
ــش  ــم و دان ــوزه عل ــا در ح ــان م زب

ــود؟ ــیب ش ــار آس دچ
ــی  ــرای کشــورهایی کــه در حــوزه جغرافیای ب
حملــه مغول هــا قــرار داشــتند، جنگ هــا 
مغــول  حملــه  در  کــه  ســختی هایی  و 
ــا را  ــان م ــیاری زب ــد بس ــا ح ــاد، ت ــاق افت اتف
ــم،  ــتبداد حاک ــا اس ــرار داد، ی ــر ق ــت تاثی تح
مذهبــی  اســتبداد  و  فرقه هــا  درگیری هــا، 
ــری  ــخت گیری و تنگ نظ ــلجوقی، س دوران س
تجربــه  را  عباســیان  و  خوارزم شــاهی 
می کردنــد. چنیــن وضعیتــی دانشــمندان 
را می رانــد. بعــد هــم کــه پــای اســتعمار 
و قدرت هــای اســتعمارگر بــه میــان آمــد، 
ــاج  ــر و آم ــت تاثی ــا تح ــان م ــگ و زب فرهن
ــت.  ــرار می گرف ــی ق ــی و داخل ــای بیرون باله
ــان  ــان فارســی از زم ــر زب ــرات مخــرب ب تاثی
مغــول شــروع شــد. دوره ســلجوقی و انحطــاط 
تعصــب  و  قشــری گری  دوران،  آن  فکــری 

ــت. ــی گذاش ــر نامطلوب تاثی
ــمندانی  ــا دانش ــط دوره غزنوی ه ــا در اواس م
ماننــد ابن ســینا، ناصرخســرو و... داشــتیم. در 
دوره هــای مختلــف دانشــگاه های مهــم جهــان 
ــای  ــه دوره دانش وری ه ــاختیم ک اســالم را س
مــا بــود. مغول هــا امــا بــا تهاجــم خــود 
بــه ایــن تــوان ادبــی، علمــی و فرهنگــی 
ــه  ــم ضرب ــور ه ــد از تیم ــد. بع ــا زدن لطمه ه
ــدرت  ــه ق ــه س ــم ک ــی خوردی ــی را زمان نهای
ــران، بابری هــا  ــان در ای ــی منطقــه، صفوی اصل
در هندوســتان و عثمانی هــا در ترکیــه بــا 
ــه  ــان فارســی ب ــد. زب یکدیگــر در جنــگ بودن
نوعــی روی آســایش از دســت داد، تــا این کــه 
ــا  ــم توجه ه ــیدیم و کم ک ــار رس ــه دوره قاج ب

ــان فارســی معطــوف شــد. ــه زب ب
 متــون ادبــی کهــن را در حــوزه شــعر 
ــن  ــر که ــا نث ــد، ی ــر می دانی توانمندت
ــن  ــرای گفت ــتری ب ــای بیش ــا حرف ه م
دارد و از ظرفیت هــای زبــان فارســی 
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ــی  ــده؟ مصادیق ــد ش ــتر بهره من بیش
ــد. ــان بفرمایی ــان نظرت ــرای بی ب

در ادبیــات کهــن مــا، گرایــش بــه زمینه هــای 
ــری در شــعر بیشــتر  اجتماعــی، فکــری و هن
بــود و ایــن ارتباطــی بــه عاشــقانه یــا عارفانــه 
ــی  ــای اجتماع ــدارد. زمینه ه ــعر ن ــودن ش ب
ــام دار، ســنایی، دل نشــین  ــد شــاعر ن در قصای
می شــود. خاقانــی بــه ســبب تخیــل نیرومنــد 
و هنرمنــدی در اســتفاده بجــا از واژگان در 
 25 مــن  دارد.  خواندنــی  اشــعاری  شــعر، 
ــده ام.  ــوی را خوان ــدل دهل ســال شــعرهای بی
بیــدل  کــرده ام.  دوره  را  اشــعارش  بارهــا 

ماننــد ســعدی یــا فردوســی 
از  اســتفاده  زمینــه  در 
ــی  ــان فارس ــای زب ظرفیت ه
هنرمندانــه  بهره منــدی  و 
از واژگان فارســی معــروف 
و  بیــدل  آن چــه  نبــود. 
ــرده  ــروف ک ــعارش را مع اش
ــل  ــن، تخی اســت، از نظــر م
در  احســاس  و  خالقانــه 
شــمار  بــه  او  شــعرهای 
ــل  ــعر او تخی ــی رود. در ش م
بیــدار و زنــده اســت. اشــعار 
ــم  ــرن نه ــاعر ق ــی، ش جام
هــم بــه تقلیــد و تکــرار 

ــت. ــروف اس مع
بااین حـال لزومـا هر شـاعری 

نویسـنده خوبـی هـم نبـوده. شـاید بـه ایـن 
دلیـل که ظرفیت های زبان فارسـی در شـعر و 
نثـر، متفاوت اسـت و اسـتفاده از هرکـدام نیاز 
بـه توانمنـدی ویـژه ای دارد. برای مثـال هرچه 
شـعر بیـدل عالی اسـت، نثر او برعکـس. بیدل 
نثـری متکلـف و پیچیـده دارد کـه گاه شـفاف 
نیسـت. نثـر مطلـوب از نظـر من تاریـخ بیهقی 
اسـت. نثری کـه خواننـده با آن لـذت خواندن 
آثـار ادبی زبان فارسـی را تجربـه می کند. قوت 
نویسـندگی، اسـتواری کالم، بالغت، فصاحت و 
شـیرینی خـود را دارد و گلسـتان سـعدی هـم 

کـه جـای خـود دارد. از دیگـر متـون ارزنـده 
می توانـم بـه »اسـرارالتوحید« اشـاره کنـم که 
بـه سـادگی و شـیوایی معـروف  اسـت. هرچـه 
در شـعر، پیچیدگـی و ظرافـت بیـان جذابیـت 
دارد، ایهـام، تشـبیه، اسـتعاره، صنعـت ادبـی 
اوج  نثـر سـودمندی کمتـری دارد. نقطـه  در 
و مطلوبیـت نثـر، بی گـره و شـفاف بـودن آن 
اسـت. مـن آن قـدر کـه شـعر خوانـده ام، نثـر 
نخوانـده ام. امـا همیـن را بگویـم کـه نثرهـای 
متکلـف و دشـوار ماننـد »کلیلـه و دمنـه« یـا 
آن چنان کـه  جوینـی«  جهانگشـای  »تاریـخ 
بایـد، امـروز برای فارسـی زبانان جذاب نیسـت. 

بیشـتر، افـرادی آن هـا را مطالعـه می کنند که 
قصـد تحقیـق و پژوهـش دارند.

 ایــن روزهــا گویــی زبــان و ادب 
ــواع مختلــف دارد. مــردم در  فارســی ان
فضــای مجــازی ادبیــات ویــژه خــود را 
ــر را  ــبکی دیگ ــاوره س ــد. در مح دارن
ــم از  ــدرت ه ــد و به ن ــتفاده می کنن اس
ــرای محــاوره و مکاتبــه  ــی ب لحــن کتاب
ــن تنــوع  اســتفاده می کننــد. ســبب ای

ــت؟ چیس
در این جـا دو ضعـف هولنـاک داریـم. اولیـن 
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کـه  ادبیاتـی  اسـت.  آمـوزش  ضعـف  ضعـف، 
مواقعـی  در  مـا درس می دهنـد،  مـدارس  در 
ناکارآمـد اسـت. ادبیات فرزندان مـا در محاوره 
از متـون درسـی  متفـاوت  و فضـای مجـازی 
اسـت. گویـی در دو فضـای کامـال متفـاوت از 
هـم زندگـی می کننـد. بیـن ادبیـات کاربردی 
زندگـی مـا و متـون آموزشـی مـدارس، فاصله 
افتـاده. تنهـا راه چـاره، بهبـود متـون درسـی 
فارسـی،  زبـان  آمـوزش  شـیوه  ایـن  اسـت. 
کـودک را از ادبیات گریـزان می کند. در چنین 
دانش آمـوز  بـرای  نه تنهـا  ادبیـات  حالتـی، 
لذت بخش نیسـت، کـه مدام حـرص می خورد. 
یـا  فیزیـک  ریاضـی،  درس  در  دانش آمـوز 
شـیمی قوی تـر از ادبیـات اسـت. ایـن موضوع 
پیامـد بـدی دارد؛ کم دانشـی. چطـور می تـوان 
انتظار داشـت کسـی کـه از مادر علـوم، زبان و 
ادب فارسـی، کـه عامل اصلـی انتقـال مفاهیم 
و ارتبـاط اسـت، فاصلـه می گیـرد و خطاهـای 
ویرایشـی و امالیـی دارد، بـه مـرور در دیگـر 
علـوم و رشـته ها هـم آسـیب نبینـد. بـه نظـر 
مـن متون آموزشـی مـا خیلی کارآمد نیسـت. 
مثـال در آن هـا تکیـه بسـیار بـر دسـتور زبـان 
اسـت. من 30 سـال اسـت که شـعر می سرایم. 
از سـال 1361 تاکنـون در زمینه ادب فارسـی 
مطالعـات جدی داشـته ام، ویراسـتاری کرده ام، 
امـا آن چـه در ایـن ایـام بـرای سـرودن شـعر 
چنـدان بـه آن نیازمنـد نبـوده ام، دسـتور زبان 
اسـت. متاسـفانه زبـان فارسـی در کتاب هـای 
زیبایی شناسـی  و  بالغـی  جنبـه  مـا  درسـی 

نـدارد و خشـک و مقرراتـی اسـت.
ــان  ــورد نظرت ــه م ــی ک ــورد دوم  و م

ــت؟ ــدام اس ــود، ک ب
ــه  ــا ب ــانه ای م ــام رس ــورد نظ ــن م ــه. دومی بل
زبــان  بگویــم  می توانــم  مــی رود.  شــمار 
رســانه های مــا، رســمی و کامــال خشــک 
اســت. در حــوزه کتــاب هــم تــا حــدی 
ــتفاده  ــی اس ــی واژه های ــتیم. گاه ــن هس چنی
ســاده تری  جایگزین هــای  کــه  می کنیــم 

بــرای آن هــا وجــود دارد.

بــرای مثــال می نویســیم بــه عمــل آورد، 
ــه  ــد ک ــم آمدن ــا گرده ــت ی ــورت پذیرف ص
ــف  ــای متکل ــن نمونه ه ــدارد از ای ــی ن ضرورت

ــرد. ــتفاده ک اس
ــاز از  ــروز را بی نی ــی ام ــان فارس  زب
ــد؟  ــا می دانی ــر زبان ه ــا دیگ ــل ب تعام
زبــان  پاالیــش  بــرای  شــما  راه کار 

ــت؟ ــی چیس فارس
در پاالیـش زبـان فارسـی بایـد روش میانـه را 
انتخـاب کـرد. همان طـور کـه نبایـد از قابلیت، 
امکانـات و تنـوع سـاختاری و واژگانـی دیگـر 
نبایـد  زبان هـا بی بهـره مانـد، در عیـن حـال 
رغبـت داشـته باشـیم کـه کلمه هـای بیگانـه 
را بـه واژگان معـادل و مناسـب بومـی ترجیـح 
دهیـم. بایـد تمایل ما بر فارسی نویسـی باشـد. 
در فضـای مجـازی مثـال تلگرام سـاختار کامل 
کلمـات را ادا کنیـم. از اشتباه نویسـی های رایج 

نکنیم. اسـتفاده 
ــه نظــر می رســد اســتفاده از واژگان   ب
ــش  ــرای پاالی ــبی ب ــادل راه کار مناس مع
ــال  ــر آن هــا اقب ــه اگ ــان باشــد. البت زب
بــه کار گرفتــه شــدن، توســط مــردم را 

داشــته باشــند.
ــات  ــا ادبی ــی م ــای آموزش ــد کتاب ه ــه. بای بل
ــند.  ــته باش ــین داش ــیوا و دل نش ــح، ش صحی
کتاب هــا و رســانه هایمان هــم همین طــور. 
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــی م ــش و آگاه ــد دان بای
ــاال ببریــم. در انتخــاب  ــان و ادب فارســی ب زب
ــن توجــه کــرد  ــه ای ــد ب واژه هــای معــادل بای
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــب ب ــه واژه ای مناس ک
ــته  ــرد داش ــود و کارب ــج ش ــردم رای ــن م بی
باشــد. یکــی از کارهایــی کــه می تــوان انجــام 
ــوزش  ــدر آم ــردم آن ق ــه م ــن اســت ک داد، ای
ــی آگاه و  ــان فارس ــه زب ــبت ب ــد و نس ببینن
دلســوز شــوند، کــه به طــور طبیعــی خودشــان 
بــرای واژه هــای بیگانــه معــادل بســازند. بایــد 
ــه  ــن زمین ــردم در ای ــت م ــه ذوق و خالقی ب
ــه  ــوار ب ــه دش ــرد. اگرچ ــارت ک ــاد و نظ اعتم

.ــت ــن اس ــا ممک ــد، ام ــر می رس نظ
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در  حاضر  حال  در  آرشیوی«  »مطالعات  رشته 
تدریس  دنیا  معتبر  دانشگاه های  از  بسیاری 
می شود، اما این رشته تنها چهار، پنج سال است 
که در دانشگاه های کشورمان دانشجو می پذیرد. 
البته تا پیش از این هم در مقطع دکترای رشته 
کتابداری، درس های مطالعات آرشیوی به عنوان 
از  الزهرا)س(  دانشگاه  می شد.  تدریس  سرفصل 
جمله دانشگاه هایی است که پذیرای دانشجویان 
عالقه مند به تحصیل در این رشته است. جالب 
تاسیس  از  زیادی  با وجود آن که زمان  است که 
این رشته نمی گذرد، دانشجویان رشته مطالعات 
 - علمی  و مجله  کار شده اند  به  آرشیوی دست 
دانشجویی آرشیو را راه اندازی کرده اند. این مجله 
به صورت فصلنامه منتشر می شود و شماره دهم 
آن، در تابستان سال 95 عرضه شده است و نسخه 
پی دی اف آن روی آدرس وبالگ این نشریه قرار 

دارد.
مدیرمسئول و سردبیر نشریه آرشیو، فرزانه بهارلو 
است و صاحب امتیاز این نشریه انجمن علمی - 
دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا)س(. در 
بخش سخن سردبیر آمده است: »یکی از مهم ترین 
منابع علمی دایره المعارف ها هستند. دایره المعارف 
مبین چارچوب ها و خط مشی های حرفه ای و آینه 
رشد و توسعه علوم و تفکر در جامعه است. وجود 
این مرجع در هر رشته ای یاریگر عالقه مندان و 
در  آرشیوی  مطالعات  رشته  است.  پژوهشگران 
ایران سابقه کمی دارد. این رشته نیازمند منابع 
مرجعی است که پژوهشگران را در عرصه جهانی 
یاری دهد. انتشار دایره المعارف علوم آرشیوی، گامی 
مهم در عرصه جهانی بوده است. دایره المعارف علوم 

آرشیو
ه الزهرا)س(

گ
 فصلنامه عیمل - دانشجو�ی مطالعات آرشیوی دانش�

ن
معر�

آرشیوی که نتیجه تالش های اساتید بزرگ این 
رشته در سراسر جهان به سرپرستی دکتر دورانتی 
انتشارات  توسط  در سال 2015  است،  فرانک  و 

رومن و لیتل فیلد منتشر شده است...«
پس از سخن سردبیر مطالبی را با عناوین معرفی 
نشریات تخصصی آرشیوهای دیداری - شنیداری، 
آلتمتریکس، گزیده ای از پایان نامه های رشته آرشیو 
)کارشناسی ارشد و دکترا(، معرفی وبسایت آرشیو 
ارزش،  جست وجوی  در  کانادا،  ملی  کتابخانه  و 
گرایش های  و  »ایران  همایش  مقاله  فراخوان 
فراخوان  و  اسناد«  بر نقش  تاکید  با  تاریخ نگاری 
آرشیو  دانشجویی   - علمی  فصلنامه  با  همکاری 
همکاران  خواند.  خواهید  الزهرا)س(  دانشگاه 
فصلنامه ویژه تابستان 95، فاطمه خسروی، الهه 
حسینی و راضیه فرشید هستند و ویراستاری این 
مجله را زینب السادات صندید بر عهده دارد. طراح 
کارشناس  و  است  مرادی  زهرا  صفحه آرا  و  جلد 

 .نشریه زهرا وزیری

ش
زار

گ

  مریم طاهری 
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گو
ت و

توسعه بازار رکن اصلی فعالیت گف
شرکت های دانش بنیان است

قگ�ی توس کت �ب عامل رسش نه دوست، مد�ی
گ

گفت و گو �ب حممدعیل ی�

 المـیرا حسـینـی 
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 شـرکت برقگیـر توس در چـه زمینه ای 
می کند؟ فعالیـت 

مجموعـه  در  مـا  کـه  دانش بنیانـی  محصـول 
خـود تولیـد می کنیـم، وریسـتورهای اکسـید 

اسـت. روی 
 وریستور چیست؟

وریسـتور یـک مقاومـت کنترل شـده بـا ولتـاژ 
اسـت بـه ایـن معنـی کـه بـا کاهـش ولتـاژ، 
تغییـر  سـرامیکی  قطعـه  ایـن  عایقـی  سـطح 
می کنـد. اگـر ولتـاژ را بـاال ببریـم، ایـن قطعـه 
سـرامیکی به سـمت هادی بودن مـی رود و اگر 
ولتـاژ پایین بیایـد، قطعه به سـمت عایق بودن 

می رود.
 این وریسـتورها در چـه جاهایی کاربرد 

دارند؟
چیـزی کـه مـا در حـال حاضـر در حـال تولید 
آن هسـتیم، بـرای شـبکه توزیـع بـرق اسـت. 
صاعقـه پدیـده ای اسـت بـا ولتـاژ باال. اگـر این 
صاعقـه روی شـبکه بـرق بیفتد، ولتاژ به شـدت 
بـاال مـی رود و اگـر جلویـش را نگیریـم و آن را 
بـه زمیـن منتقـل نکنیـم، بـه مصرف کننده هـا 
آسـیب شـدیدی می زنـد و وسـایل الکتریکـی 
را از بیـن می بـرد. بنابرایـن زمانـی کـه ولتـاژ 
افزایـش پیـدا می کنـد، ایـن عایـق مـا تبدیـل 
بـه هـادی می شـود و اضافـه ولتـاژ را بـه زمین 

منتقـل می کنـد.
 پیـش از این که شـما وارد بازار شـوید، 

ایـن نیاز چطـور تامین می شـد؟
از  عمومـا  گذشـته  سـال های  در  وریسـتورها 
اروپـا وارد می شـد و در سـال های اخیـر هـم 
از چیـن. مـا در حـال حاضـر توانسـته ایم 30 
تـا 40 درصـد بـازار را پوشـش دهیـم، ولی نیاز 
بـه سـرمایه گذاری در زمینـه سـخت افزاری و 
سـرمایه در گـردش داریم که بازار را در دسـت 

یم. بگیر
 بـا توجـه بـه این که پیـش از ایـن بازار 
چطـور  بـود،  واردکننـدگان  دسـت  در 
توانسـتید سـهمی از بازار کسـب کنید؟ 

چطـور اعتمادسـازی کردیـد؟

استان خراسان رضوی یکی 
از استان هایی است که در 
زمینه فعالیت شرکت های 
دانش بنیان صنعتی پیش رو 
است و در این زمینه چیزی 
کم از پایتخت ندارد. شرکت 
برقگیر توس که در شهر 
مقدس مشهد قرار دارد، 
یکی از همین شرکت هاست 
که در حدود 12 سال از 
آغاز فعالیتش می گذرد. 
محمدعلی یگانه دوست، 
مدیرعامل این شرکت، 
معتقد است که آن چه 
در درجه اول شرکت های 
دانش بنیان به آن نیاز دارند، 
سرمایه نیست، بلکه توسعه 
بازار، توجه به فعالیت های 
بازرگانی و وضع قوانین 
کارآمد و تسهیل کننده 
از سوی دولتمردان است. 
سطرهای پیش رو حاصل 
گفت و گو با این مدیرعامل 
درباره فعالیت شرکت 
برقگیر توس در این چند 
سال و مشکالت مدیریت 
شرکت های دانش بنیان و 
نیازهای کارآفرینان است.
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کردیـم  شـروع   83 سـال  در  را  کارمـان  مـا 
بـازار  وارد  توانسـتیم  کـه   90 سـال  تـا  و 
شـویم، به شـدت درگیـر پروسـه اعتمادسـازی 
بودیـم. یـک بخشـی از اعتمـادی کـه بـه مـا 
شـد، به خاطـر زمـان باالیـی اسـت کـه بـرای 
گارانتـی محصوالتمـان در نظـر گرفته ایم. مثال 
محصـوالت خارجـی دو سـال گارانتـی دارنـد، 
ولـی مـا پنـج سـال ضمانـت در نظـر گرفتیـم. 
از طرفـی قیمـت محصـوالت مـا هم نسـبت به 
خارجی هـا پایین تـر بـود. هم چنین سـمینارها، 
متعـددی  توجیهـی  و  آموزشـی  کالس هـای 
گذاشـتیم تـا در آن ها توضیـح دهیم یک قطعه 
اسـتاندارد بایـد چه ویژگی هایی داشـته باشـد. 
قطعه های سـاخت شـرکت را در آزمایشـگاه در 
کنـار قطعـات خارجـی تسـت و عملکـرد آن ها 
را بـا هـم مقایسـه می کردیـم. در اصـل بـرای 
اعتمادسـازی فعالیت هایمـان چندجانبـه بـود. 
درهرحـال بـا وجـود تمـام ایـن کارهـا، هفـت 
سـال طـول کشـید تـا مطمئـن شـوند چیـزی 
ادعـا  محصوالتمـان  کیفیـت  دربـاره  مـا  کـه 
می کنیـم، واقعیـت دارد و بعـد از آن بـود کـه 

بـه مـا اعتمـاد کردند.
 بـا توجـه به این کـه روند اعتمادسـازی 
هفت سـال طول کشـید، سـرمایه شروع 

کار و ادامـه آن را از کجـا آوردید؟
اصـال  سـال ها  ایـن  در  کـه  نبـود  این طـور 
داشـتیم،  درآمـد  باشـیم؛  نداشـته  درآمـدی 
ولـی سـودی نداشـتیم. در بیزینـس پلنـی که 
مـا نوشـته بودیـم، قـرار بـود در سـه سـال اول 
بـه 25 درصـد از تولیـد دسـت پیـدا کنیـم و 
بـه آن  در سـه سـال دوم، 25 درصـد دیگـر 
اضافـه شـود و همین طـور ادامه پیـدا کند تا به 
تولیـد صددرصدی برسـیم. از طرفـی چون این 
محصـول های تـک اسـت، ارزش افزوده بسـیار 
باالیـی دارد و بـه همین خاطر بـا وجود فروش 
دهـد.  پوشـش  را  هزینه هـا  توانسـت  پاییـن، 
البتـه در سـه سـال و نیـم اول ضعیـف بودیم و 

کم کـم اوضاعمـان بهتـر شـد.
اتفاقـی خوبـی کـه بـرای مـا افتـاد، ایـن بـود 

اصـل  در  شـرکت،  اولیـه  سـهام داران  کـه 
مصرف کننـده آن محصـول بودنـد و قـرار بـود 
سـهام دار شـوند و وقتـی مقـداری از محصـول 
شـرکت را خریـداری کردنـد، سـهام خـود را 
واگـذار کننـد. بنابرایـن بعضـی از سـهام داران 
مـا مجبـور بودنـد یـک تعـدادی از محصـوالت 
را بخرنـد. البتـه این مقـدار خرید چیـزی نبود 
کـه هزینه هـای مـا را پوشـش دهـد و مـا برای 
جبـران آن از وام هـای بانکـی کمـک گرفتیـم.
تفـاوت کار و مدیریـت یـک شـرکت   
یـا  تولیـدی  شـرکت  بـا  دانش بنیـان 
چیزهایـی  چـه  در  معمولـی  بازرگانـی 

اسـت؟
اختــالف ایــن دو بیشــتر از هــر چیــز در بخــش 
توســعه اســت. مجموعــه تولیــدی معمولــی 
ــات دارد و  ــری ملزوم ــدای کار یک س ــم در ابت ه
ــرکت  ــی ش ــا وقت ــم. ام ــان ه ــرکت دانش بنی ش
ــاز  ــورد نی ــزات م ــوژی و تجهی ــی، تکنول معمول
ــد.  ــروع می کن ــد را ش ــد، کار تولی ــود را خری خ
ــر  ــد فک ــدام بای ــان م ــرکت دانش بنی ــی ش ول
ــه  ــی ک ــال اول ــان س ــا در هم ــد. م ــعه باش توس
کارمــان را شــروع کردیــم، ســه کارگــر و هفــت 
مهنــدس داشــتیم. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
در شــرکت های دانش بنیــان، هزینــه مربــوط بــه 
R&D باالســت. ایــن در حالــی اســت کــه ممکن 
ــال اول کاری  ــان در س ــرکت دانش بنی ــت ش اس
خــود، اصــال درآمــدی نداشــته باشــد، ولــی بایــد 
بــرای R&D هزینــه کنــد تــا بتواند در ســال های 
آینــده حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد. 
ــا در ســه ســال اول روی وریســتورهای  ــال م مث
ــا  ــه در دنی ــض این ک ــه مح ــم. ب ــو کار کردی نان
بحــث وریســتورهای نانــو مطــرح شــد، مــا 
ــی آن را وارد  ــتیم، ول ــوژی آن را داش ــم تکنول ه
بــازار مصــرف نکردیــم، چــون صرفــه اقتصــادی 
ــا  ــرایط در دنی ــه ش ــض این ک ــه مح ــت. ب نداش
طــوری شــود کــه اســتفاده از وریســتورهای نانــو 
صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد، مــا دانشــش را 
ــازار می کنیــم. اگــر چنیــن  داریــم و آن را وارد ب
ــا وریســتورهای  ــم و خارجی ه کاری را نمی کردی
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ــوان  ــد، ت ــازار مــا می کردن ــاره وارد ب ــو را یک ب نان
ــدیم.  ــذف می ش ــازار ح ــتیم و از ب ــی نداش رقابت
یــا مثــال آن زمــان کــه مــا کار روی وریســتورها 
را شــروع کردیــم، اســتفاده از ســرامیک مرســوم 
بــود، ولــی مــا می دانســتیم کــه بایــد بــه ســمت 
اســتفاده از ســیلیکون برویــم که رفتیــم. در اصل 
ــی  ــت پول ــد باب ــان بای ــرکت های دانش بنی در ش
ــه دســت  ــوز ب ــه هن ــدی ک ــد و درآم ــه نداری ک
در  درحالی کــه  کنیــد،  هزینــه  نیاورده ایــد، 
ــه ایــن شــکل  شــرکت های معمولــی موضــوع ب

نیســت.
از طرفـی در شـرکت های غیر دانش بنیـان، در 
سـال تعـداد باالیـی محصـول تولید می شـود و 
ایـن باعـث پایین آمدن هزینه سـربار می شـود. 
این طـوری راحت تـر می توانیـد رقیـب را کنـار 
بگذاریـد. امـا محصـوالت مـا عمومـا یونیـک و 
واحـد اسـت و مشـتری خـاص دارد و ممکـن 
اسـت از یـک محصـول تنها 10 عـدد به فروش 
خـاص،  ادبیـات  دانش بنیـان  شـرکت  برسـد. 
بازرگانـی خاص و مواد اولیـه و تجهیزات خاص 
می خواهـد. در حـال حاضـر روی هـر تجهیزی 
بـار عملیـات  یـک   کار می کنیـم، سـالی  کـه 
توسـعه را انجـام می دهیم کـه هزینه هـا پایین 
بیایـد و دقـت بـاال بـرود. این هـا در مجمـوع 
دغدغـه مدیـر یـک شـرکت دانش بنیان اسـت.
 بـه اعتـراف مدیـران، یکـی از نـکات 
دانش بنیـان  شـرکت های  بـرای  مهـم 
نیـروی انسـانی اسـت. شـما چطـور این 
نیـروی انسـانی را انتخـاب می کنیـد و با 
چه سـازوکاری آن هـا را در مجموعه خود 

راضـی نگـه می داریـد؟
مـا در انتخـاب نیـرو حساسـیت زیـادی داریم. 
چـون دائما در حال تحقیق و توسـعه هسـتیم، 
نیـروی انسـانی در مجموعـه مـا پـس از یـک 
سـال بسـیار توانمنـد می شـود و ایـن موضـوع 
سبب سـاز بـاال رفتن انتظارهاسـت؛ هـم از نظر 
ابـزارآالت  و  تجهیـزات  گذاشـتن  اختیـار  در 
تحقیـق و توسـعه و هـم از نظـر مالـی. ایـن 
انتظـارات ممکن اسـت در شـرکت دانش بنیانی 

مثـل مـا به خاطـر شـرایط تحریـم و نداشـتن 
هر کـدام  بنابرایـن  نشـود.  بـرآورده  صـادرات، 
از ایـن نیروهـا پـس از مدتـی از شـرکت مـا 
جـدا شـدند و بعضـی شـرکت های خودشـان 
را تاسـیس کردنـد. مـا دو سـری نیـرو عـوض 
کردیم. ولی کسـانی که از شـرکت جدا شـدند، 
بعضـی کمک حـال مـا شـدند. مثـال نیرویی که 
در بخـش بازرگانـی داشـتیم و خـودش بعـد از 
مدتی توانمند شـد و شـرکت بازرگانـی خود را 
تاسـیس کرد و بسـیار هـم موفق شـد. در حال 
حاضـر مـا کارهـای بازرگانـی شـرکتمان را بـه 
ایـن مجموعـه سـپرده ایم و در اصـل این بخش 
کرده ایـم  برون سـپاری  را  شـرکت  فعالیـت  از 
کـه اتفاقـا بـه نفعمـان اسـت. در بحـث فنـی 
هـم اوضـاع بـه همیـن شـکل اسـت. به هرحال 
افـرادی کـه بـرای مـا کار می کردنـد، نیـاز بـه 
پیشـرفت داشـتند و از مـا جـدا شـدند؛ حاال یا 
بـه خارج از کشـور رفتند یا شـرکت خودشـان 

را تاسـیس کردنـد.
 تحصیـالت خود شـما در چـه زمینه ای 

؟ ست ا
من مهندسـی بـرق خود را از دانشـگاه شـریف 

در سـال های 66، 67 دریافـت کـردم.
 بـا توجـه بـه این کـه سـال ها تجربـه 
کارآفرینـی  به خصـوص  کارآفرینـی  کار 
دانش بنیـان داریـد، مشـکالت این قشـر 

را چـه می دانیـد؟
شـاید خیلی هـا بگویند یک کسـب وکار باید در 
مرحلـه اول از نظـر مالـی تامیـن شـود، امـا به 
نظـر مـن اولیـن بحثـی کـه بایـد بـه آن توجه 
کـرد، بـازار و توسـعه بـازار اسـت. اگـر بـازار 
داشـته باشـیم و نیازهایی وجود داشـته باشـند 
کـه بتوانیم آن هـا را مرتفع کنیـم، جذب منابع 
مالـی مـورد نیـاز چنـدان هـم سـخت نخواهد 
بـود. بنابرایـن بر اسـاس تجربه ای کـه طی این 
سـال ها کسـب کـرده ام، توصیـه ام به دوسـتان 
همکار و دسـت اندر کاران این اسـت کـه از بازار 
و توسـعه بـازار مراقبـت کننـد. مثـال بـا وجود 
این کـه طـرح مـا در همـان ابتـدا توانسـت 20 
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درصـد بـازار را در اختیـار بگیـرد، ولـی مـا بـه 
توسـعه بـازار و صـادرات فکـر کردیـم. از همان 
اول برنامه صادراتی داشـتیم و سـایت سـه زبانه 
تاسـیس کردیم، چون بازار هدف را کشـورهای 
حاشـیه خلیج فارس و آفریقایـی در نظر گرفته 
بودیم. تجهیزات آزمایشـگاهی و سرتیفیکیت  از 
خـارج از کشـور گرفتیم و در مناقصات شـرکت 
می کردیـم. فقـط سـطح مناقصـات خیلـی باال 
و  دولتـی  مـا  اکثـر سـهام داران  و چـون  بـود 
حقوقی بودند، نتوانسـتند خیلـی ما را همراهی 

کننـد. بعـد هم کـه تحریم شـدیم.
آن چـه من روی آن تاکیـد دارم، ایجاد ابزارهای 
توسـعه بـازار در شـرکت اسـت. صـرف این کـه 
دانشـی داشـته باشـیم، دلیلی بر پول دار شـدن 
از ایـن طریـق نیسـت. بایـد بـه ابزارهـای مالی 
و بازرگانـی هـم توجـه شـود. نهادهایـی ماننـد 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
حـوزه  دو  ایـن  در  را  شـرکت ها  می تواننـد 
توانمنـد کننـد. ایـن توانمنـد کـردن می توانـد 
بـه صـورت ایجـاد کریـدور باشـد، یا آمـوزش و 
مشـاوره بـا افـراد متخصـص و مجـرب در ایـن 

زمینه هـا. 
از طرفی مشـکل دیگری که بعضی شرکت های 
دانش بنیـان دارند، طراحـی صنعتی محصوالت 
آن هاسـت. مثـال مـا می بینیم که ایـن محصول 
شـرکتی های تک اسـت و کیفیت باالیـی دارد، 
امـا طراحـی قشـنگی نـدارد. ابـزاری در حـوزه 
پزشـکی سـاخته می شـود، ولی آن قدر طراحی 
صنعتـی آن بـد اسـت کـه مـِن بیمـار جرئـت 
اسـتفاده کـردن از آن را نـدارم. ایـن هـم جـزو 

ابزارهای توسـعه بازار اسـت. 
متاسـفانه بعضـی از دوسـتان مـا فکـر می کنند 
چـون مسـائل فنـی را بلـد هسـتند، می تواننـد 
دهنـد.  انجـام  خودشـان  را  کارهـا  همـه 
بـه  این جاهـا می توانـد کمـک کنـد و  دولـت 
توانمندسـازی شـرکت ها و توسـعه بـازار آن هـا 

بپـردازد.
 در ایـن میان چـه مشـکالتی را متوجه 

می دانید؟ دولـت 

ــرای  ــن ب ــری قوانی ــوال یک س ــا معم ــد، م ببینی
ــی  ــاد مل ــکوفایی و بنی ــوآوری و ش ــدوق ن صن
نخبــگان داریــم، ولــی عمدتــا دیــد افــرادی کــه 
قوانیــن را وضــع می کننــد، دانشــگاهی اســت و 
ــه صنعتــی، تولیــدی، بازرگانــی و... الزم اســت  ن
در زمــان وضــع قوانیــن از افــراد مختلــف درگیــر 
ــا شــاهد  ــون مشــورت گرفتــه شــود ت در آن قان
وضــع قوانیــن کارا و چندوجهــی باشــیم؛ قوانینی 
ــرای  ــه منصــه ظهــور می رســند، ب کــه وقتــی ب
شــرکت دانش بنیــان فایــده داشــته باشــند. مثــال 
مــن در حــال حاضــر در زمینــه تهیــه مــواد اولیه 
هیــچ فرقــی بــا یــک شــرکت بازرگانــی معمولــی 
ــا دو  ــل آن ه ــم مث ــن ه ــه م ــواد اولی ــدارم. م ن
ــرکت  ــد و کار ش ــر می کن ــرک گی ــاه در گم م
را می خوابانــد. می شــود بــرای شــرکت هایی 
مثــل مــا چاره اندیشــی کــرد، به طوری کــه 
ــد،  ــرک می رس ــه گم ــا ب ــه م ــواد اولی ــی م وقت
ــی  ــد و باق ــه دارن ــش نگ ــرای آزمای ــی را ب بخش
ــا شــرکت  ــد ت ــرار بدهن ــار شــرکت ق را در اختی
ــام  ــه انج ــدون وقف ــود را ب ــان کار خ دانش بنی
ــد  ــم می توان ــت ه ــه معاون ــن زمین ــد. در ای ده
ــکلی  ــر مش ــد اگ ــد و بگوی ــت کن ــا حمای از م
ــود.  پیــش آمــد، جواب گــوی گمــرک خواهــد ب
ــام  ــد انج ــت می توان ــه دول ــی ک ــن کمک بنابرای
ــح و  ــای صحی ــن و راه کاره ــع قوانی ــد، وض ده
عملــی اســت. اگــر االن دولــت بــه مــن دویســت 
میلیــون تومــان پــول بدهــد، مــی روم مــواد اولیه 
می خــرم و ایــن مــواد اولیــه ســه مــاه در گمــرک 
گیــر می کنــد. امــا اگــر شــرایطی ایجــاد کنــد که 
مشــکالت این چنینــی حــل شــود، ممکن اســت 
دیگــر نیــازی بــه گرفتــن کمک مالــی از دولــت 
نداشــته باشــم. یــا مثــال وقتــی دولــت از شــرکت 
ــد، تســویه حســاب  ــد می کن ــی خری دانش بنیان
ــا ایــن شــرکت را در اولویــت قــرار می دهــد. از  ب
طرفــی قوانیــن نبایــد اســتاتیک باشــد و قانونــی 
ــد.  ــک باش ــد دینامی ــود، بای ــوب می ش ــه مص ک
در ایــن زمینــه بازنگــری ســاالنه یــا هــر دو ســال 
یــک  بــار در قوانیــن و روش هــای اجــرا می توانــد 

.مفیــد باشــد
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 چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد دربــاره 
ــی  ــاد مقاومت ــگان در اقتص ــش نخب نق

ــد؟ ــق کنی تحقی
ــال  ــاه س ــر م ــه مه ــردد ب ــئله بر می گ ــن مس ای
گذشــته کــه خدمــت آقــا رفتیــم و ایشــان در آن 
جلســه مطالبــه ای از نخبــگان داشــتند کــه ذهن 
مــن را بــه خــود مشــغول کــرد. ایشــان گفتنــد 
کــه روی موضــوع »چگونگــی نقش آفرینــی 
نخبه هــای جــوان در اقتصــاد مقاومتــی یــا 
دانش بنیــان« تحقیــق کنیــد. مــن در آن زمــان 
در مرحلــه انتخــاب موضــوع پایان نامــه دکترایــم 
بــودم. ایــن موضــوع را بــا اســاتیدم مطــرح کــردم 
ــز  ــه ت ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــا آن ه و ب
ــم.  ــف کن ــوع تعری ــن موض ــم را روی ای دکترای
ــش و  ــک ســال روی فرمای ــس از آن حــدود ی پ
مطالبــه آقــا کار کردیــم. در زمانــی کــه هنــوز در 
میانــه کار و درگیــر ایــن پــروژه بــودم، یعنــی در 
خــرداد مــاه ســال جــاری، بنیــاد ملــی نخبــگان 
فراخوانــی داد و از کســانی کــه روی ایــن موضــوع 
کار کــرده بودنــد، خواســت تــا آثارشــان را ارســال 
کننــد. مــن هــم بخشــی از یافته هایــم را در 
ــن طــرح پــس  ــه کــردم و ای ــب طرحــی ارائ قال
از چنــد مرحلــه داوری، بــه مرحلــه آخــر رســید.

ــه  ــالب چ ــر انق ــا رهب ــان ب  در دیدارت
ــد؟ ــرح کردی ــائلی را مط ــکات و مس ن

ــی در  ــردم. یک ــرح ک ــوع را مط ــد موض ــن چن م
رابطــه بــا طرحــم بــود و باقــی مســائلی جانبــی 
ــذارم.  ــان بگ ــان در می ــا ایش ــتم ب ــه می خواس ک
ــن  ــه ای ــم دغدغ ــا دائ ــم م ــه گفت در آن جلس
ــد در  ــی را بای ــه نقش ــگان چ ــه نخب ــم ک را داری
ــد. در  ــا کنن ــان ایف اقتصــاد مقاومتــی و دانش بنی
ادبیــات سیاســت گذاری علــم و فنــاوری مفهومــی 
داریــم بــه نــام منابــع دانشــی. ایــن منابع دانشــی 
عبارتنــد از دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، بعضــا 
شــرکت های دانش بنیــان و... اتفاقــا یکــی از منابــع 
دانشــی خــود نخبگان هســتند کــه در مــرز دانش 
حرکــت می کننــد و ایده هــای بدیــع بــرای حــل 
مشــکالت کشــور دارنــد. از طرفــی اگــر بخواهیــم 
اقتصادمــان مقــاوم شــود، یکــی از راه هایــش 

علیرضا باباخان لیسانس 
مهندسی صنایع و 
فوق لیسانس مدیریت فناوری 
خود را از دانشگاه علم و 
صنعت گرفته است و پس از 
آن مشغول به تحصیل در 
رشته سیاست گذاری علم و 
فناوری در مقطع دکترا شده 
است. زمینه کاری او نیز 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و 
دانش بنیان و سیاست گذاری 
فناوری است. او صاحب طرح 
برگزیده در نشست تببین 
نقش نخبگان در اقتصاد 
مقاومتی بوده و در حضور 
رهبر معظم انقالب درباره این 
طرح صحبت کرده است. با 
او درباره جزئیات این طرح و 
نکاتی که در جلسه با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مطرح کرده 
است، به گفت و گو پرداختیم.
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ــور را  ــتراتژیک کش ــع اس ــه صنای ــت ک ــن اس ای
ــم  ــت کنی ــوالد و... را تقوی ــت و گاز و ف ــل نف مث
ــه  ــر پای ــا ب ــا بخــش عمــده اقتصــاد م ــه اتفاق ک
همیــن صنایــع اســت. بنابرایــن اگــر مــا بتوانیــم 
ــا  ــم ت ــل کنی ــگان وص ــه نخب ــع را ب ــن صنای ای
آن هــا بتواننــد منابــع دانشــی خــود را بــرای حــل 
مســائل در اختیــار آن هــا قــرار دهند، توانســته ایم 
تاحــدودی از نخبــگان در تحقق اقتصــاد مقاومتی 

ــتراتژیک  ــع اس ــم. صنای ــتفاده کنی اس
مــا بــه قــدری بــزرگ هســتند و ســهم 
عمــده را در اقتصــاد کشــور دارنــد، 
ــا  ــرای نخبه ه ــادی ب ــای کار زی ــه ج ک
در حــل مســائل آن هــا وجــود دارد. 
ــز  ــان نی ــرکت های دانش بنی ــی ش حت
می تواننــد حــول محــور حــل مشــکالت 
صنایــع اســتراتژیک ایجاد شــوند. معضل 
مــا ایــن اســت کــه پایان نامه هــا در 
دانشــگاه ها کاربــردی نیســتند. اگــر 
ــور  ــن مح ــول ای ــز ح ــا را نی پایان نامه ه
تعریــف کننــد، صنایــع اســتراتژیک 
ماننــد لوکوموتیــوی هســتند که اگــر راه 
بیفتنــد، می تواننــد واگن هــای زیــادی را 
بــا خــود بکشــند و حرکــت دهنــد. ایــن 

ــود. ــی ام ب ــده اصل ای
همچنیـن در ایـن جلسـه بـه خطـری 
اشـاره کـردم مبنـی بـر این کـه درسـت 
اسـت کـه می گوییـم نخبه ها بایـد روی 
اقتصاد کشـور فکر کننـد، ولی این نباید 
باعث شـود که نخبگان از حل مشکالت 

مدیریـت کشـور غافل بمانند. چون ما مشـکالتی 
در مدیریـت کالن داریـم کـه به وضـوح برای حل 

آن هـا به حضـور و فعالیـت نخبگان نیاز اسـت.
امــا معضــل مهمــی کــه در ایــن جلســه مطــرح 
کــردم و حضــرت آقــا هــم بــا آن موافــق 
ــی  ــیر علم ــراف مس ــوان انح ــد و تحت عن بودن
کشــور از آن یــاد کردنــد، مشــکلی بــود کــه در 
ــا  ــه م ــود دارد. این ک ــور وج ــگاه های کش دانش
ــات  ــم دانشــجویان روی موضوع ــازه نمی دهی اج
واقعــی کار کننــد. چــون لزومــا از کار روی 

 ISI ــه موضوعــات واقعــی و مســائل کشــور مقال
بــه دســت نمی آیــد و دانشــگاه از بچه هــا مقالــه 
ISIمی خواهــد. ایــن آفــت اســت و در بســیاری از 
ــه ســمت  مواقــع باعــث می شــود دانشــجویان ب

ــد. ــردی برون ــات غیرکارب موضوع
ــد در  ــه بخواهی ــود دارد ک ــه ای وج  نکت

ــه آن اشــاره کنیــد؟ ــان ب پای
ــن  ــدار، ای ــن دی ــس از ای ــه پ ــم ک ــن نگران م

موضوعــات دیگــر پیگیــری نشــود. بــرای همیــن 
هــم پیشــنهاد می کنم معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری در کنار ســایر ســتادها از ســتاد 
ــری  ــه رهب ــان« ک ــگ »دانش بنی ــعه فرهن توس
فرمودنــد کار خوبــی اســت ایــن را هــم بــه جــد 
ــا و  ــتاد، ایده ه ــن س ــه در ای ــد ک ــه نماین مطالب
طرح هــا پیگیــری شــوند و افــراد صاحــب ایــده را 
بــه دســتگاه های مرتبــط معرفــی کننــد و اصــوال 
ــرای  ــد، ب ــتش برمی آی ــه از دس ــی ک ــر کمک ه

.ــد ــام ده ــوب انج ــای خ ــق ایده ه تحق
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کت دانش بنیان سلول فن آور دارو عامل رسش مد�ی

 نیلوفر منزوی 
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دارو،  فن آور  سلول  دانش بنیان  شرکت   
چه  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  سالی  چه  از 

محصوالتی تولید می کند؟
رزومه  با  مرتبط  دقیقا  شرکت  کاری  حوزه 
موسسه  در   69 سال  از  من  است.  شخصی ام 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور کار کشت بافت 
را شروع کردم و از سال 80 تا 90 هم مسئول 
این آزمایشگاه در موسسه بودم. اما تصمیم گرفتم 
را  این شغل خارج شوم و شرکت خودم  از  که 
تاسیس کنم. شرکت سلول فن آور دارو را در سال 
92 با کمک یکی، دو نفر از دوستان و همکاران 
تاسیس کردم. شرکت در سال 93 دانش بنیان 
شد. در سه سالی که از عمر آغاز به کار شرکت 
می گذرد، حدود 27، 28 گیاه را از طریق کشت 
گیاهان  حیطه  در  هم  ما  کردیم.  تولید  بافت 
دارویی کار می کنیم و در زمینه منابع طبیعی و 
گیاهان باغی و زینتی. ما بنابر ارزش گیاه پروتکل 
کشت  پروتکل  مثال  به عنوان  در می آوریم.  را 
بافت گل محمدی مقاوم به دیم را برای استان 
چهارمحال و بختیاری ستاپ کردیم. همچنین 
قرادادی با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 
نهال برای انجیر معابد داشتیم که یکی از گیاهان 
آن ها  به  ما  ماست.  کشور  در  انقراض  حال  در 
پروتکل روش تولید انبوه از طریق کشت بافت 
و چند نهال تحویل دادیم. درخواست ها تنها از 
طرف سازمان ها و مشتریان حقوقی نیستند، بلکه 
بنا به درخواست مشتری حقیقی هم محصول ارائه 
می دهیم. به عنوان مثال گیاه رزبری را از طریق 
کشت بافت ستاپ کردیم و در حال حاضر باغی 
در فیروزکوه از این طریق راه اندازی شده است. 
بنا به خواسته موسسه تحقیقات تاکستان، ارقام 
زیادی از انگورها را به همین شیوه ستاپ کردیم. 
شرکت کشت و صنعت برکت جوین هم یک رقم 
انگور را درخواست داده بود که انجام شد. به تازگی 
نیز قراردادی برای پنج واریته باارزش عناب در 
استان خراسان جنوبی با موسسه تحقیقات ثبت 
و گواهی بذر و نهال منعقد کردیم که در نهایت 
به اقتصاد این استان کمک خواهد کرد.  روش 
تولید گیاهانی با ارزش دارویی و صنعتی بسیار 

در روزهایی که بسیاری از 
نخبگان و استعدادهای برتر 
توقع شغل دولتی دارند و آن 
را موقعیتی برتر و استثنایی 
می پندارند، خیلی شجاعت 
می خواهد که کسی شغل 
دولتی خود را رها کند و 
قدم در وادی پرفراز و نشیب 
شرکت های دانش بنیان 
بگذارد. آن هم در حالی که 
در آن شغل دولتی، سابقه، 
تجربه، احترام و حقوق 
مناسب دارد. شکوفه شهرزاد 
اما چند سال پیش چشم بر 
تمام این ها بسته، از شغل 
دولتی خود کناره گیری کرده 
و شرکت سلول فن آور دارو 
را تاسیس کرده است. با 
وجود این که در این مدت 
با مشکالت زیادی مواجه 
بوده و سختی های زیادی 
کشیده، ولی از تصمیمی که 
گرفته، راضی است، چون 
معتقد است هر کسی تنها 
یک بار زندگی می کند و 
نباید چشم بر روی رویاها 
و آرزوهای خود ببندد.
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باال از قبیل آب بشقابی، پنیرباد و مورینگا که به 
صورت بومی یا غیر بومی در حال انقراض هستند 
از طریق کشت بافت در این شرکت ستاپ شده 
است. همچنین گیاه حشره خوار و ارقام مختلف 
بنفشه آفریقایی را به این روش تولید کرده ایم که 
در رده گیاهان زینتی قرار می گیرند. کارهای در 
دست اجرای ما هم عبارتند از ستاپ نمودن ریز 

ازدیادی ارقام مختلف بلوبری و عناب.
نفر  چند  برای  توانسته اید  مدت  این  در   

ایجاد شغل کنید؟
دیگر  شهرستان های  در  ما  فعالیت های  ببینید 
بسیار اثرگذار است و محصولی که مثال به استان 
ارائه کرده ایم،  چهارمحال و باغی در فیروز کوه 
باعث ایجاد کار در این مناطق می شود. یا مثال 
طرح کشت بافت گیاه پنیرباد را در استان سیستان 
و بلوچستان انجام دادیم که طرح منطقه محروم 
ماست. از این گیاه مایه پنیر گیاهی می گیرند و 
ارزش اقتصادی باالیی دارد و می تواند افراد زیادی 
را در این منطقه مشغول به کار کند. جز این ها 
در این مدت توانستیم برای چهار، پنج نفر در این 
شرکت شغل ایجاد کنیم و به واسطه فعالیت های 
ما بسیاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، 
کار  تزهایشان  و  طرح ها  روی  شرکت  این  در 
می کنند. جالب است بدانید شهریور ماه گذشته 
نادر گیاهی  نجات گونه های  برگزیده در  عنوان 
و  را در جشنواره گیاهان دارویی کسب کردیم 
به مناسبت هفته پژوهش نیز شرکت فناور برتر 

دانشگاه تهران شدیم.
 به عنوان یک شرکت نوپا چطور توانستید 

اعتماد بازار را جلب کنید؟
همان طور که پیش تر نیز اشاره کردم، من از سال 
69 در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
فعالیت می کردم و به عنوان کسی که در زمینه 
کشت بافت فعالیت می کند، شناخته شده بودم. 
داشتند،  نیاز جدی  دلیل کسانی که  به همین 
وقتی دیدند من شرکتی را تاسیس کردم، برای 
انجام پروژه هایشان به من مراجعه کردند. مثال 
دوستان چهارمحال اصرار داشتند که حتما این 
شرکت پروژه آن ها را انجام دهد. چون مطمئن 

بودند ما امین در نگهداری ژنوتیپ ارقام مقاوم به 
دیم آ ن ها هستیم و کار را درست انجام می دهیم. 
یک عده از مشتریان این شرکت هم کسانی بودند 
تدارک  شرکت  که  آموزشی  کارگاه های  در  که 
دیده بود، حاضر می شدند و وقتی می دیدند این 
از پس  و خودشان  است  زمان بر  و  پیچیده  کار 
انجام کار برنمی آیند، از ما درخواست می کردند 
طرح های کشت بافتشان را برایشان انجام دهیم. 
از  را  رزبری  و  آفریقایی  بنفشه  پروژه های  مثال 
البته  گرفتیم.  کارگاه ها  همین  برگزاری  طریق 
فناوری  و  علم  پارک  و  از طریق سایت شرکت 

دانشگاه تهران به خیلی ها شناسانده شدیم. 
چیزی  داشتید؛  دولتی  ثابت  شغل  شما   
آرزویش  برتر  استعدادهای  از  بسیاری  که 
را دارند. اما آن را کنار گذاشتید و شرکت 
را  این کار  را تاسیس کردید. چرا  خودتان 
از  را  شغلتان  هم  نبودید  نگران  کردید؟ 

دست بدهید و هم کار شرکت نگیرد؟ 
گذاشـتم  کنـار  مصمـم  خیلـی  را  کارم  مـن 
بـه کاری کـه  از آن فقـط یـک سـال  بعـد  و 
می خواسـتم راه انـدازی کنـم، فکر کـردم، چون 
با سیسـتم دولتی راحـت نبودم با وجـود این که 
پسـت خوبـی داشـتم و همـه بـه مـن احتـرام 
می گذاشـتند. البتـه نمی توانـم ایـن کار را بـه 
همـه توصیـه کنم. بـه خصـوص بـه آقایانی که 
بیـش از خانم هـا مسـئولیت زندگـی را بر دوش 
دارنـد. ولـی بـه خـودم اطمینـان داشـتم و فکر 
کـردم کـه فقـط یـک بـار زندگـی می کنـم و 
دوسـت دارم مطابـق سـلیقه و ایـده خـودم بـه 
جلـو حرکـت کنـم و کارم متعلـق بـه خـودم 
باشـد. دوسـت نداشـتم در سیسـتم دولتـی ای 
بمانـم کـه مجبور بـودم برای گرفتـن یک المپ 
مهتابـی سـه هفتـه نامه نـگاری کنم. ایـن را هم 
بگویـم کـه در دو، سـه مـاه اولـی کـه شـغلم را 
تـرک کردم، آسـیب روحـی جدی دیـدم. حتی 
از مـن خواسـتند سـرکارم برگـردم. راه انـدازی 
شـرکت برایـم بسـیار سـخت بـود و حـاال کـه 
می خواسـتم شـرکت خودم را داشـته باشم، باید 
سـراغ بیمـه و مالیـات و چیزهایی از این دسـت 
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می رفتـم، اما باالخره توانسـتم خـودم را جمع و 
جـور کنـم و االن از تصمیمـی که گرفتم بسـیار 

هسـتم. راضی 
 از پیگیری مسائل بیمه و مالیات صحبت 
و  علم  اهل  که  افرادی  از  بسیاری  کردید. 
تحقیق هستند و شرکت دانش بنیان خود 
را تاسیس می کنند، با مسائل مالی آشنایی 
ندارند و برای همین به مشکل برمی خورند. 
اگر  نداشتید؟  مشکلی  زمینه  این  در  شما 

داشتید، چطور آن را حل کردید؟
اتفاقا من به مشکالت زیادی برخوردم و پس از 
ساخت و ساز اولیه به دلیل ناآگاهی هایم به بیمه 
و دارایی جریمه هم دادم. اما بعدتر فهمیدم که 
حسابداری  بخش  که  دارند  وجود  شرکت هایی 
با  هم  من  انجام می دهند.  را  دیگر  شرکت های 
شرکت خیلی خوبی در این زمینه آشنا شدم و 

مجموعه کارهای مالی را به آن ها سپردم.
از معضالت رایج شرکت های  یکی دیگر   
مناسب  کار  نیروی  کردن  پیدا  دانش بنیان 
و راضی نگه داشتن این افراد در مجموعه 
رو به رو  معضلی  چنین  با  هم  شما  است. 

هستید؟
بله، چون ما به دنبال نیرویی کاری هستیم که 
تخصص و تعهد را با هم داشته باشد. اتفاقا من 
آن  روی  و  هستم  سختگیرتر  تعهد  بخش  در 
اگر شخصی  نظرم  به  دارم.  بیشتری  حساسیت 
شرکت  این  به  معمولی  توانمندی  با  متعهد 
مراجعه کند، می توانم به این فرد آموزش بدهم، 
چون قبال در آزمایشگاه هم مشغول بودم، آموزش 
می دادم و دانشجویانی برای کارورزی می آمدند 
و زیر نظر من دوره شان را می گذراندند، اما اگر 
محرمانه  اطالعات  است  ممکن  نباشد،  تعهد 
بیرون درز کند و حاصل زحماتمان  به  شرکت 
همان  دلیل  به  خوشبختانه  البته  برود.  بین  از 
تعاملی که گفتم با دانشجویان داشتم، توانستم 
افراد متعهد متخصص را پیدا کنم. هر چند پیش 
آمده افراد غیرمتعهدی وارد شرکت شوند و بعد 
از مدتی عذرشان را بخواهم، چون مسئله امنیت 
اطالعات در شرکت هایی مثل ما بسیار مهم است.

 سرمایه اولیه کار را چطور تامین کردید؟
سرمایه ابتدایی را از صندوق پژوهشگران ریاست 
جمهوری وام گرفتیم. بازپرداختش هم برایمان 
بسیار سخت بود. یک وام دیگر هم از صندوق 
فناوری های نوین دریافت کردیم که اقساط آن را 
هم با زحمت پرداخت کردیم. چون همان طور که 
می دانید شرکت های این چنینی که بنای کارشان 
درآمدزا  امر  ابتدای  در  است،  دانش  براساس 
است که جز هزینه های  این در حالی  نیستند. 
با  راه اندازی سیستم ها،  و  اولیه خرید تجهیزات 
یک سری هزینه های ماهانه مثل حقوق پرسنل، 
مواردی  و  شیمیایی  مواد  خرید  وسایل،  تعمیر 
از این دست نیز رو به رو هستید. ما از نظر مالی 
سال های سختی را گذراندیم، ولی با تمام شدن 
اقساط وام ها تا پایان امسال و قراردادهای خوبی 
که بسته ایم، در آینده نزدیک می توانیم روی پای 

خودمان بایستیم و درآمد بیشتری کسب کنیم.
 در طول سال هایی که از فعالیت شرکت 
با چه مسائلی  دارو می گذرد،  فناور  سلول 

مواجه بودید؟
ببینید کار شرکت دانش بنیان بسیار مسئولیت 
سخت و سنگینی است. در ابتدا به دلیل این که 
از  بسیاری  کم،  شغل  و  است  زیاد  کار  نیروی 
خصوصی  شرکت های  در  کار  به  حاضر  افراد 
می کنند  شروع  مدت  یک  از  بعد  اما  می شوند، 
با  خودشان  درآمد  و  کار  میزان  مقایسه  به 
کم کم  که  می شود  باعث  این  شرکت ها.  سایر 
انگیزه شان را از دست بدهند و ناراضی باشند. این 
است که  این  است. علتش هم  بسیارآزاردهنده 
واقعا شرکت های مختلف، به خصوص شرکت های 
خصوصی و دولتی با هم تفاوت های فاحش دارند 
و افرادی را که در شرکت های خصوصی کوچک 
و متوسط کار می کنند، دلسرد می کند. از طرفی 
همان طور که گفتم پیدا کردن افراد متعهد برای 
کار در شرکت هم چالش بزرگی است. مضاف بر 
امثالهم  این ها همان مشکالت بیمه و دارایی و 
هم وجود داشت و باعث شد بارها جریمه شوم، 
ولی خوشبختانه در حال حاضر باتجربه تر شده ام 

.و بهتر می توانم مشکالتم را حل کنم



56          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

ش
زار

گ

یع عمل« یه به کتاب »عمل در جامعه: مقدمه ای �ب مطالعات اج�ت
گ

ن�

از انقالب صنعتی تا عصر ژنتیک
 مریم گودرزی 

هـر چقـدر در طـول هزاره هـا زندگـی انسـان 
روی کـره خاکـی بـه عقـب بازگردیـم، بـاز هم 
نمی توانیـم تاریـخ شـروع پیوند علم بـا زندگی 
انسـان  اجتماعـی  زندگـی  بیابیـم.  را  انسـان 
بی چون وچـرا با علـم پیوندی ناگسسـتنی دارد 
و بـا آن عجیـن اسـت. امـا جامعه شناسـی علم 
و بررسـی رابطـه علم و اجتمـاع قدمت چندانی 
نـدارد و ایـن شـاخه از علـوم اجتماعـی هنـوز 
نوپا محسـوب می شـود. درواقع پـس از انقالب 
صنعتی و رشـد سرسـام آور علم و خروج علم از 
انحصار نخبگان شـاخه ای در جامعه شناسـی با 
پسـوند علم ایجاد شـد کـه به زوایـای مختلف 
پرداخـت  اجتمـاع  و  علـم  سـویه  دو  روابـط 
و تـالش کـرد وارد مباحـث مهـم و اساسـی 
همچـون نقـش اقدامات علمی، مسـئولیت های 
آن، روابـط آن بـا نهادهای اجتماعی، سیاسـی، 
دینـی و اقتصـادی و تدابیر اجتماعـی و قانونی 
علمـی  اکتشـافات  بـه  بخشـیدن  نظـم  بـرای 
و... شـود. کتـاب »علـم در جامعـه« بـا هـدف 
ایـن  کارهـای  مهم تریـن  از  بخشـی  توصیـف 
بیـان  از  پـس  و  اسـت  شـده  نوشـته  رشـته 

چگونگـی تکویـن جامعه شناسـی علـم تـالش 
درون رشـته ای  بحث هـای  گسـتردگی  کـرده 
نشـان  حـدودی  تـا  را  علـم  جامعه شناسـی 
بوکـی  ماسـیمیانو  تالیـف  کتـاب  ایـن  دهـد. 
اسـت و مصطفـی تقـوی و علـی برزگـر آن را 
بـه فارسـی ترجمـه کرده اند و نشـر آگاه سـال 
بوکـی  ماسـیمیانو  کـرد.  منتشـر  را  آن   94
جامعه شـناس 46 سـاله ایتالیایـی اسـت که تا 
بـه حـال 25 جلد کتـاب در زمینه های مختلف 
جامعه شناسـی تالیـف کـرده و کتـاب »علم در 

جامعـه« را در سـال 2004 منتشـر کـرد. 
»علـم در جامعـه« بعـد از سـرآغاز بـه هشـت 
فصـل تقسـیم شـده کـه هـر فصـل موضوعـی 
دارد.  مشـخص  مرزبندی هـای  بـا  جداگانـه 
هم چنیـن مولـف هـر فصـل را بـه بخش هـای 
کوتاه تـر تقسـیم کـرده کـه گذشـته از نظـم 
از  و  شـده  راحت خوان تـر  کتـاب  ایجادشـده 
می کنـد.  جلوگیـری  خواننـده  شـدن  خسـته 
امـا بـرای ایـن کتـاب می توانیـم بخش بنـدی 
دیگـری قائـل شـویم. محتـوای کلی کتـاب به 
دو بخـش بـزرگ تقسـیم می شـود. در بخشـی 
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شهرت و هم از لحاظ چاپ مقاالت علمی و هم 
نیست.  عادالنه  تدریس(  کرسی های  لحاظ  از 
بر اساس این دو نظریه الگوهایی آرمانی برای 
نظام بخشیدن به علم، ارائه شد که اگرچه باعث 
شد در طوالنی مدت مرتون یک »پوزیتیویست 
از  بسیاری  پایه  اما  شود،  فرض  ساده اندیش« 

نظریات جامعه شناسی علم شد. 

تامس کوهن، نظریه پرداز پارادایم ها
یکـی از فصـول کتـاب بـه صـورت کامـل بـه 
شـده.  داده  اختصـاص  »پارادایـم«  مبحـث 
مولـف در ایـن فصـل بعـد از تعریـف پارادایـم 
و آوردن نمونـه و مثـال بـرای آن، اندیشـه ها و 
نظریـات مـورخ علم، تامـس کوهـن، را در این 
زمینـه تفسـیر کـرده اسـت. کوهـن بـر مبنای 
»پارادایـم« و » انقـالب« و »علـم« نظریـه ای 
حرکتـی  علـم  آن  اسـاس  بـر  کـه  داد  ارائـه 
خطـی نـدارد که به تدریـج به حقیقـت نزدیک 
ناگهانـی  »جهش هـای«  دارای  بلکـه  شـود، 
اسـت کـه بـه انقالب شـبیه اسـت. فاصلـه این 
جهش هـا دوره هـای آرامـش اسـت کـه در آن 
توافـق  مـورد  پارادایم هـای  روی  دانشـمندان 
تحقیـق می کننـد تـا زمینـه بـرای جابه جایـی 
شـود.  فراهـم  دیگـر  جهشـی  و  پارادایم هـا 
علـم«  »هنجـار  را  نظریـه  ایـن  نـام  کوهـن 
الگوهایـی  کـرد  تـالش  آن  طـی  و  گذاشـت 
بـرای برخـورد دانشـمندان بـا پارادایم هـا ارائه 
دهـد. دیدگاه هـای کوهـن مباحث بسـیاری را 
گشـود و انتقادهایـی را هـم برانگیخـت، ولـی 
درکل اغلـب جامعه شناسـان »کار او را فرصتی 
و  علـم  بیـن  روابـط  تحلیلـی  توسـعه  بـرای 
جامعـه یافته انـد، طـوری کـه بتـوان بـا آن بـر 
محدودیت هـای رهیافـت مکتـب مرتـون فائق 

» مد. آ

مکتب ادینربو و »برنامه متام عیار«
مکتب ادینبرو بر پایه »جامعه شناسی شناخت 
پایه ریزی  علم(  جامعه شناسی  نه  )و  علمی« 
علمی،  جامعه شناسی  برعکس  و  است  شده 

نویسـنده بـه مهم تریـن نظریـات و مکتب های 
بیشـتر  کـه  می پـردازد  علـم  جامعه شناسـی 
تاریخچـه ای از جامعه شناسـی ارائـه می دهـد. 
در بخـش دیگـر طـی چند فصـل نویسـنده به 
تحلیـل ارتبـاط عامـه مـردم و علم می پـردازد. 

پیـــش گام  مرتـــون،  کـــی  رابـــرت 
علـــم جامعه شناســـی 

بوکی کتاب خود را با بیان ضرورت شکل گیری 
جامعه شناسی علم شروع کرده. او در این فصل 
دانشمندان  تعداد  و  علم  باالی  رشد  از  آماری 
اگر  است  معتقد  و  داده  ارائه   1960 دهه  در 
این رشد به همین شکل ادامه پیدا کند - که 
تا به حال ادامه داشته - با هر بار دوبرابر شدن 
شش  دانشمندان  تعداد  زمین،  کره  جمعیت 
برابر می شود. بنابراین طی دو قرن آینده فاتحه 
سرمایه ها  و  منابع  چون  می شود،  خوانده  علم 
برای این تعداد از دانشمند کافی نیست، پس 
چاره  راه  و  کرد  آن  حال  به  فکری  می بایست 
این  با  کنند.  پیدا  باید  علم  جامعه شناسان  را 
مرتون  کی  رابرت  نظریات  به  کوتاه  مقدمه 
می رسد. مرتون کسی است که برای نخستین 
مطرح   1952 در  را  علم«  »جامعه شناسی  بار 
چیزی  آن  برعکس  که  بود  معتقد  او  کرد. 
سرمایه داری  با  علم  است،  بسیاری  تصور  که 
برخی  گسترش  با  بلکه  ندارد،  مستقیم  رابطه 
از ارزش های دینی مرتبط است. از این رهگذر 
مرتون به دانشمندان جایگاهی شبه مقدس داده 
و می توان گفت بیشتر نظریات او ارزش مدارانه 
است. هم چنین او در آثار خود به تفصیل نقش 
اجتماعی علم و اهمیت علم در جامعه پس از 
جنگ جهانی دوم و هم چنین نقش رقابت های 
قرار  بررسی  را مورد  سیاسی در گسترش علم 
داد. بخش پایانی این فصل مبحث بسیار جالبی 
است که به دو نظریه »متی« و »کرسی چهل و 
یک« پرداخته است. به صورت خالصه مرتون در 
این دو نظریه به نحوه کارکرد علم و هنجارهای 
تنظیم کننده آن پرداخته است و نتیجه گرفته 
که توزیع جایگاه های علمی )هم از لحاظ کسب 
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هیچ  به  و  است  میان رشته ای  آن  مطالعات 
جامعه شناسی  چهارچوب های  در  عنوان 
اصول  با  مکتب  این  اصول  نمی ماند.  محصور 
سال  در  را  آن  و  است  متفاوت  بسیار  مرتون 
این  هدف  گذاشت.  بنیان  اج.  دیوید   1966
بود  با »جامعه شناسی علم نهاد«  مبارزه  مکتب 
که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا راه افتاده 
بود و به عقیده اعضای مکتب ادینبرو بسیاری 
بود  بی پاسخ گذاشته  را  علم  رازهای درونی  از 
پرداخته  علم  بیرونی  مشخصه های  به  صرفا  و 
بود. مکتب ادینبرو پیش از هر چیز با »برنامه 
کالسیک  فرم  که  می شود  شناخته  تمام عیار« 
ارائه کرده است. آن چنان که  بلور  را دیوید  آن 
تمام عیار  برنامه  »هسته  می دهد:  شرح  بوکی 
شامل مجموعه ای از اصول روش شناختی برای 
بود.«  علمی  شناخت  جامعه شناختی  تحلیل 
بلور در شرح »برنامه تمام عیار« به بررسی دو 
اجتماعی  عوامل  و  فردی  تجربه گرایی  عنصر 
در شکل گیری دانش می پردازد و حتی تالش 
به  ریاضیات  برای  تمام عیاری  برنامه  می کند 
ریاضیات  حتی  که  دهد  نشان  تا  گیرد  کار 
از  به مجموعه ای  بلکه  ندارد،  ذاتی  معنای  هم 
بلوم  عقیده  بر  بنا  دارد.  بستگی  پیش فرض ها 
اجتماعی،  مولفه  تمام عیار  برنامه  اساس  »بر 
است،  مقوم شناخت  همیشه  و  همیشه حاضر 
اما نه این که تنها مولفه باشد... مولفه اجتماعی 
نظریات  باشد.«  پس زمینه  یک شرط  می تواند 
موضوع  و  برانگیخت  بسیاری  چالش های  بلوم 
بخش  که  شد  علم  جامعه شناسان  مباحث 
مهمی از این فصل به این بحث ها تعلق گرفته 

است.

زندگی آزمایشگاهی و مکتب بث
برونـو التـور و اسـتیو وولـگار بـرای نخسـتین 
بـار بـرای تحقیقـات جامعه شناسـانه خود یک 
آزمایشـگاه علمـی )اسـنتیتو سـالک( را محـل 
تحقیقـات خـود قـرار دادنـد و مـدت دو سـال 
را صـرف بررسـی کار یـک گـروه تحقیقاتـی 
کتـاب »زندگـی  آن هـا  کار  نتیجـه  و  کردنـد 

مقابـل  نقطـه  کار  ایـن  شـد.  آزمایشـگاهی« 
در»برنامـه  زیـرا  اسـت،  تمام عیـار«  »برنامـه 
تمام عیـار« محقـق بـا مـوارد تاریخی سـروکار 
آزمایشـگاهی  روش  در  درحالی کـه  دارد، 
تحلیـل بـر علـم معاصـر متمرکـز اسـت. التور 
و وولـگار معتقدنـد که شـناخت علمـی نه تنها 
همـان  از  بلکـه  اسـت،  اجتمـاع  بـه  وابسـته 
آغـاز »از طریـق پدیده هـای اجتماعـی ُخـرد 
برسـاخته شـده و این پدیده ها خود بخشـی از 
آن می شـوند.« حامیـان ایـن دو جامعه شـناس 
برداشـت  چنیـن  آن هـا  تحقیقـات  از  بعدهـا 
کردند: »مطالعات آزمایشـگاهی نشـان داده اند 
کـه بین جسـت وجوی شـناخت در آزمایشـگاه 
رخ  دادگاه  یـک  در  نمونـه  بـرای  آن چـه  و 

می دهـد، تفـاوت چندانـی وجـود نـدارد.« 
با  مخالفت  به  که  دیگری  مطالعاتی  جریان 
بث«  »مکتب  پرداخت،  تمام عیار«  »برنامه 
مطالعه  نیز  مکتب  این  اعضای  هدف  بود. 
موردی  مطالعه های  و  معاصر  علمی  تحقیقات 
دقیق بود. البته تمرکز این گروه برخالف برونو 
بر  بلکه  نبود،  آزمایشگاهی  فضای  بر  وولگار  و 
مناقشه های علمی بود. کالینز و پینچ از اعضای 
مناقشه هایی  تحلیل  پی  در  مکتب  این  مهم 
به  پدیده ای  می داد،  رخ  دانشمندان  بین  که 
کردند.  شناسایی  را  آزمایش گر«  »تسلسل  نام 
که  است  باطل  دور  همان  آزمایش گر  تسلسل 
ممکن است برای آزمایش گر رخ دهد و این که 
پیدا  آزمایش  یک  صحت  برای  درستی  معیار 
روند  این  و  دیگر،  آزمایشی  مگر  نمی کند، 
می تواند مدت ها یک آزمایش گر را گرفتار خود 
کند. در این میان معیارهای اجتماعی همچون 
شهرت آزمایش گر و سازمان او و جایگاه علمی 
او و نظر غیررسمی همکارانش درباره او می تواند 

راه گشا باشد.  
این چهار مکتب جامعه شناسی علم بخش مهم 
اختصاص  خود  به  را  کتاب  از  توجهی  قابل  و 
جزئی نگرتر  نویسنده  دیگر  بخش  در  داده اند. 
به  جامعه شناس  یک  تحلیلی  دید  با  بیشتر  و 

رابطه علم و زندگی روزمره مردم پرداخته.
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جامعه شناسی تکنولوژی
نویسـنده  ایـن کتـاب  از فصل هـای  یکـی  در 
کـه  آورده  بـزرگ  اختراعـات  از  مثال هایـی 
نتیجـه زندگی هـای اجتماعی و نیازهای سـاده 
روزمـره مـردم بـوده. محـور اصلـی ایـن بخش 
تکنولـوژی  جامعه شناسـی  دربـاره  صحبـت 
اسـت و مولـف معتقـد اسـت تکنولوژی بسـیار 
بیشـتر از علـم بـرای مردم مفید اسـت و رابطه 
نزدیک تـری هم بـا اجتماع دارد. سـرفصل های 
ایـن بخـش که تـا حـدودی نشـان گر محتوای 
رکاب«  »اهمیـت  از:  عبارت انـد  اسـت،  آن 
سـقوط  از  جلوگیـری  بـرای  رکاب  )اختـراع 
کـه  »ساعت سـازی  جنگـی(،  اسب سـواران 
»یـک  کـرد«،  بهـت زده  را  ستاره شناسـان 
نـوآوری:  »فراسـوی  مرمـوز«،  دوچرخه سـوار 
واقعـا چـه اتفاقـی در آسـمان بغـداد افتـاد«.

واسطه گری مطبوعات در انتقال علم
بوکـی هم چنین فصلی را به جایـگاه مطبوعات 
و خبرنـگاران در جامعه شناسـی علم اختصاص 
داده. در ایـن فصـل نویسـنده بـه توضیـح این 
مسـئله می پردازد کـه در فضـای علمی معاصر 
ایـن عقیده رواج یافته کـه مردم عادی از درک 
علـم عاجزنـد و از سـویی سـواد علمـی مـردم 
بسـیار افـت کـرده. بنابرایـن یک گروه واسـطه 
کـه عمدتـا خبرنگاران هسـتند، وظیفـه انتقال 
علـم را از دانشـمندان بـه مردم عـادی برعهده 
دارنـد. ایـن فصـل دارای ایـن سرفصل هاسـت: 
»رسـانه های جمعـی همچـون آینـه ای تـار در 
دشـوار  هنـر  و  »روزنامه نـگاران  علـم«،  برابـر 
واسـطه گری«، »آیا مـردم عـادی از نظر علمی 
بی سـوادند؟«، »نقـش دانشـمندان«، » انتقـال 
علـم بـه عمـوم بـه منزلـه ادامـه مباحثه هـای 

علمـی بـا شـیوه های دیگر«.

جاه طلبی های علم در عرص امروز
پایان بخـش کتـاب فصلی اسـت دربـاره فضای 
علمـی معاصـر و راهـی کـه علـم رو بـه آینـده 

در پیـش دارد. در ایـن فصـل نویسـنده بر این 
واقعیـت تاکیـد می کنـد کـه امـروزه علـم بـا 
تجارت و سیاسـت رابطـه ای جدایی ناپذیر پیدا 
کرده اسـت. در این جا مولـف ضمن جمع بندی 
مباحـث کتـاب به ایـن مسـئله اشـاره می کند 
تغییـرات  متفـاوت  دوران هـای  در  علـم  کـه 
اساسـی و تعاریـف متفاوت داشـته. بنـا بر نظر 
او علـم در زمـان مرتون بسـیار با زمـان ما فرق 
می کـرده. بـرای نشـان دادن ایـن تغییـر بوکی 
تهیـه نقشـه ژنتیـک بـدن انسـان را به عنـوان 
تاریـخ  فعالیت هـای  جاه طلبانه تریـن  از  یکـی 
علـم مـورد بررسـی و تحلیـل جامعه شناسـانه 
مهـم  سـرفصل  چهـار  طـی  و  می دهـد  قـرار 
اقتصـادی  حـدودی  تـا  و  اجتماعـی  تبعـات 
قـرار  واکاوی  مـورد  را  گسـترده  طـرح  ایـن 
»از  از:  عبارت انـد  سـرفصل ها  ایـن  می دهـد. 
مارپیـچ دوگانه تا گام های سـه میلیـاری«، »از 
محیـط علمی تـا بـازار بـورس«، »از مقاله های 
روزنامه هـا«،  نخسـت  صفحـات  تـا  تخصصـی 

»نقشـه ای از علـم معاصـر«.

سخن آخر
خواندنی  خود  نوع  در  جامعه«  در  »علم 
علم  تاریخ  سال   50 کرده  تالش  مولف  است. 
رفته  آن  بر  که  را  ماجراهایی  و  جامعه شناسی 
است، توضیح دهد و تشریح کند. از آن جا که 
کتاب حجم چندانی ندارد، گنجاندن این همه 
مطلب در آن مسلما کار سختی بوده. این کار 
باعث شده که از سویی مرجعی قابل استناد و 
سوی  از  ولی  باشد،  دسترس  در  جامع  نسبتا 
نامنسجم  و  ازهم گسسته  قدری  کتاب  دیگر 
به نظر برسد. زیرا مولف به سرعت از موضوعی 
وارد موضوع دیگری می شود و با اشاره ای کوتاه 
انتقال  را  مهم  موضوعی  مختصر  قولی  نقل  یا 
می دهد. عالوه بر این، مولف فرصت بازگشایی 
کامل نظریه ها و مکاتب را نداشته و این مسئله 
با  کم آشنا  خواننده  برای  کتاب  شده  باعث 
و  سنگین  قدری  علم  جامعه شناسی  مبحث 

.دیریاب باشد
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 زهرا نوروزی، مولود حسینی امیر، احمد اخالصی 
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فاجعه بــار  تخریب هــای  کاهــش  در  موثــر 
ــی دارد. ــی وام محیط

حفــظ طبیعــت، کاهــش منابــع طبیعــی، 
ــح و  ــت مصال ــرژی، بازیاف ــرف ان ــش مص کاه
دســت یابی بــه کیفیــت و عملکــرد بــاال از 
اهــداف اصلــی در شــکل گیری و گســترش 
مــواد هوشــمند اســت کــه تمامــی هنرمنــدان، 
طراحــان، مهندســان و دانشــمندان را بــه 
ــن  ــن در ای ــح نوی ــق مصال ــت وجو و خل جس

ــت. ــوق داده اس ــه س زمین

مفهوم هوشمندی
در نظــر بســیاری از مــردم مفهــوم هوشــمندی 
بــه معنــای تکنولــوژی داده هــا و سیســتم های 
ــرد  ــه عملک ــت ک ــاختمان اس ــی در س کنترل
آن را بهبــود می بخشــد. ریشــه لغــوی واژه 
هوشــمند intelligence بــه کلمــه التیــن 
ــتق از واژه intelligere در  intelligentia و مش
ــای  ــه معن ــه ب ــردد ک ــم برمی گ ــرن چهارده ق

ــا تشــخیص اســت. انتخــاب ی
یــک ســاختمان معمولــی بــدون سیســتم های 
و  ثابــت  ســاختمان  هوشــمند،  خدماتــی 
ایســتا بــه شــمار آمــده و تنهــا تحــرک 
آن  انــدک  بســیار  حرکت هــای  بــه  بنــا 
بارهــای  خارجــی،  محرک هــای  برابــر  در 
گرانشــی و جانبــی و تغییــرات گرمایشــی 
مصالــح  ویژگی هــای  و  می شــود  محــدود 
ــا در  ــد. ام ــر نمی کن ــال تغیی ــرایط نرم در ش
ســاختمان های هوشــمند باالتریــن درجــه 
از اتحــاد و یکــی شــدن مفاهیــم، مصالــح، 
کــه  دارد  وجــود  تکنولــوژی  و  سیســتم ها 
ســبب بــرآورده شــدن نیازهــای عملکــردی بنــا 
می شــود. در ایــن ســاختمان ها برنامه هــای 
دقیــق و هوشــمند در جهــت نگــه داری از 
مصــرف  بهینه ســازی  ســاختمان،  ســازه 
اتوماتیــک سیســتم های  کنتــرل  و  انــرژی 
پیچیــده وجــود دارد کــه درنهایــت بــه پویایــی 
اطالعاتــی  داده هــای  برابــر  در  ســاختمان 
طراحــی  مفهــوم  می انجامــد.  مختلــف 

ــف  ــطوح مختل ــوژی در س ــعه تکنول ــا توس ب
معمــاری، انتخــاب مصالــح مناســب که وابســته 
بــه شــرایط گوناگونــی چــون تجاری، سیاســی، 
اقلیمــی، اجتماعــی و امکانــات تکنیکــی اســت، 

از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــده اســت.
ــل  ــح دخی ــاب مصال ــیاری در انتخ ــل بس عوام
اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه دسترســی 
اقتصــادی،  مالحظــات  زیبایــی،  مناســب، 
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــیمیایی و مکانیک ــواص ش خ
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه مالحظــات 
زیســت محیطی و نقــش ساختمان ســازی در 
افزایــش آالینده هــای محیطــی، توجــه بــه 
مصالــح دوســت دار طبیعــت کــه قابــل بازیافــت 
بــوده و در کاهــش اســتفاده از منابــع فســیلی 
نقــش اساســی داشــته باشــد، از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ زی
در ایــن مقالــه ابتدا بــه تاثیرات زیســت محیطی 
آســیب های  کاهــش  در  ســاختمان ها 
واردشــده بــه اکوسیســتم اشــاره می شــود 
ــح و  ــه مصال ــوآوری در عرص ــه ن ــر ب ــه منج ک
ــت.  ــده اس ــمند ش ــح هوش ــه مصال ــه ب توج
ــخ گویی  ــی پاس ــه توانای ــمند ک ــح هوش مصال
بــه نیازهــای محیطــی، عملکــردی و... را دارنــد، 
ــه  ــورد توج ــترده ای م ــکل گس ــه ش ــروزه ب ام
معمــاران قــرار گرفتــه اســت. در انتهــای مقالــه 
بــه معرفــی کلــی مصالــح هوشــمند پرداختــه 
ــه  ــوردی ب ــای م ــه نمونه ه ــا ارائ ــود و ب می ش

ــردازد. ــوع می پ ــط موض بس

توجهات زیست محیطی
در ابتــدای قــرن 21مشــکالت زیســت محیطی 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــش روی م ــیاری پی بس
ــزرگ،  ــه آلودگــی در شــهرهای ب کــه منجــر ب
آب وهوایــی  تغییــرات  و  گل خانــه ای  اثــر 
عمــده شــده اســت. در ایــن میــان نقــش 
و  مســتقیم  شــکلی  بــه  ساختمان ســازی 
زیســتی  آلودگی هــای  در  غیرمســتقیم 
مشــهود اســت کــه مــا را در افزایــش توجــه بــه 
ــای  ــح و تکنیک ه ــودی مصال ــای وج ویژگی ه
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هوشــمند نیــز بــه گونــه ای از معمــاری اشــاره 
دارد کــه هوشــمندی آن فراتــر از نصــب و 
ــی از  ــت. یک ــمند اس ــات هوش ــاژ ترکیب مونت
هوشمندســازی،  ابزارهــای  برجســته ترین 
مصالــح هوشــمند اســت. مصالــح هوشــمند بــه 
ــه در  ــود ک ــه می ش ــح گفت ــته از مصال آن دس
ــش  ــه از پی ــی ک ــرایط و موقعیت های ــر ش براب
ــش  ــت، واکن ــده اس ــف ش ــا تعری ــرای آن ه ب
از  امــروزه  نشــان داده و پاســخ می دهنــد. 
ــترده ای در  ــکل گس ــه ش ــمند ب ــح هوش مصال
ــا،  ــون نم ــاختمانی چ ــتم های س ــواع سیس ان
نورپــردازی، انــرژی و ســازه اســتفاده می شــود.

انواع مواد و سیستم های هوشمند
مــواد هوشــمند دربرگیرنــده مــواد و محصوالتی 
هســتند کــه قادرنــد شــکل و ابعادشــان را 
به طــور برگشــت پذیری، در پاســخ بــه یــک یــا 
چنــد محــرک خارجــی، تغییــر دهنــد. ماننــد: 
تاثیــرات نــور، دمــا، فشــار، میــدان مغناطیســی 

و الکتریکــی یــا یــک محــرک شــیمیایی. 
ــمند را در دو  ــواد هوش ــا م ــه م ــن مقال در ای

می کنیــم. گروه بنــدی  دســته 
ــات  ــی از خصوصی ــه یک ــوادی ک ــوع اول: م ن
شــیمیایی، مکانیکــی، الکتریکــی، مغناطیســی، 
ــک  ــه ی ــخ ب ــان در پاس ــا بصری ش ــی ی حرارت
یــا چنــد محــرک خارجــی، بــدون احتیــاج بــه 

ــد. ــر می کن ــارج، تغیی ــرل از خ کنت
ــه  ــی ب ــرژی را از نوع ــه ان ــوادی ک ــوع دوم: م ن
نــوع دیگــر تبدیــل می کننــد تــا یــک وضعیــت 

نهایــی مطلــوب را ایجــاد کننــد.

)تغییــر  اول  نــوع  هوشــمند  مــواد 
) ت صیــا خصو

مواد کرومیک
مــواد  دســته های  جالب تریــن  از  یکــی 
هوشــمند کــه بســیار هــم مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد، مــواد بــا قابلیــت تغییــر رنــگ 
ناشــی از تغییــر ســاختار آن هاســت. ایــن مــواد 
ــیم بندی  ــر تقس ــته های زی ــوان در دس را می ت

ــرد: ک
ــذب  ــر ج ــواد در براب ــن م ــک: ای فتوکرومی
انــرژی تابشــی، در ســاختار شیمیایی شــان 
تغییــر ایجــاد می شــود و از ســاختاری بــا یــک 
میــزان جــذب مشــخص بــه ســاختاری متفاوت 
بــا میــزان جــذب متفاوتــی تبدیــل می شــوند. 
حالــت  در  اســتفاده  مــورد  مولکول هــای 
غیرفعــال بی رنــگ هســتند و وقتــی در معــرض 
فوتون هــای بــا طــول مــوج خــاص قــرار 
ــد و  ــه درمی آین ــورت برانگیخت ــه ص ــد، ب گیرن
ــا  ــاوت می شــود. ب ــا متف ــاب آن ه ــرایط بازت ش
از میــان رفتــن منبــع مــاورای بنفــش مولکــول 
ــی  ــرد اصل ــردد. کارب ــه برمی گ ــت اولی ــه حال ب
ــن  ــا و هم چنی ــک در عینک ه ــواد فتوکرومی م

ــت.  ــی از ساختمان هاس ــره برخ پنج
مقابــل  در  کــه  مــوادی  ترموکرومیــک: 
می دهنــد.  رنــگ  تغییــر  دمــا،  تغییــر 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــار  ــا دچ ــرات دم ــا تغیی ــت پذیرند و ب بازگش

می شــوند.  تغییــرات  ایــن 
مکانوکرومیــک: مــواد مکانوکرومیــک بــا 
تغییــرات فشــار یــا تغییــر شــکل، خصوصیــات 
ــد. ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــی متفاوت بازتاب

کموکرومیــک: مــوادی کــه در مواجهــه 
ــگ  ــر رن ــاص، تغیی ــیمیایی خ ــرایط ش ــا ش ب
ــارز  ــه ب ــل نمون ــای تورنس ــد. کاغذه می دهن
ایــن مــواد هســتند کــه در محیط هــای بــازی 
و اســیدی رنگ هــای متفاوتــی از خــود نشــان 

می دهنــد.
الکتروکرومیــک: مــوادی کــه در مقابــل 
می دهنــد.  رنــگ  تغییــر  ولتــاژ،  تغییــر 
ــک  ــای الکتروکرومی ــال پنجره ه ــوان مث به عن
بــه وســیله الکتریســیته روشــن یــا تــار 
ــکیل  ــزء تش ــک ج ــواد از ی ــن م ــوند. ای می ش
نشــده اند و معمــوال بــه صــورت چنــد الیــه از 
ــا یکدیگــر کار می کننــد. مــواد هســتند کــه ب

موادی كه تغییر شكل می دهند 
مــوادی هســتند کــه در پاســخ بــه محرک هــای 
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بیرونی نظیر کشــش، فشــار، میــدان الکتریکی، 
مغناطیســی و... خــود حرکــت مکانیکــی نشــان 
داده و تغییــر شــکل می دهنــد. در ایــن میــان 
مــواد و محصوالتــی هســتند کــه قادرنــد 
شکلشــان را بــدون تغییــر دادن اندازه شــان 
ــز  ــدادی نی ــس، و تع ــا برعک ــد، ی ــر دهن تغیی
ــان  ــور هم زم ــر را به ط ــر دو پارامت ــد ه قادرن
ــر  ــوارد زی ــواد شــامل م ــن م ــد. ای ــر دهن تغیی

هســتند:
فتوســتریکتیو: مــوادی کــه در مقابــل نــور، 

ــد. ــکل می دهن ــر ش تغیی
ترموســتریکتیو: مــوادی کــه در مقابــل 
شــکل  تغییــر  حــرارت،  درجــه  تغییــرات 

 . هنــد می د
ــواد پیزوالکتریــک مــوادی  ــک: م پیزوالکتری
هســتند کــه در پاســخ بــه محــرک الکتریکــی 
ــد  ــان می دهن ــی نش ــت مکانیک ــود حرک از خ
و در پاســخ بــه محــرک مکانیکــی )فشــار 
و اســترس(، الکتریســیته تولیــد می کننــد. 
ــر  ــیاری نظی ــوالت بس ــک در محص پیزوالکتری
و  فندک هــا  بلندگوهــا،  میکروفون هــا، 

ــد. ــرد دارن ــی کارب ــای جراح چاقوه

الکترواکتیــو: مــوادی کــه در مقابــل تاثیــرات 
میــدان الکتریکــی، تغییــر شــکل می دهنــد.

ــل  ــه در مقاب ــوادی ک ــتریکتیو: م مگنتوس
ــکل  ــر ش ــی، تغیی ــدان مغناطیس ــرات می تاثی

می دهنــد. 
کموســتریکتیو: مــوادی کــه در مقابــل 
تاثیــرات محیــط شــیمیایی، تغییــر شــکل 

 . هنــد می د

آلیاژهای با حافظه شکلی
ــتند.  ــتیک هس ــدودی االس ــا ح ــواد ت ــن م ای
یعنــی توانایــی ذخیره ســازی انــرژی مکانیکــی 
و آزادســازی آن را دارنــد. در ایــن دســته از 
ــدد  ــان مج ــت چیدم ــا قابلی ــزات مولکول ه فل
ــد. ســاختار مولکولــی در هــر فــاز عاملــی  دارن
اســت کــه ســبب تغییر شــکل فلــز و بازگشــت 

ــود. ــه می ش ــت اولی ــه حال آن ب
یکــی از معروف تریــن آلیاژهــای حافظــه دار 
مــاده ای بــه نــام نیتینــول اســت کــه از آن بــه 
ــگاه  ــود. در ن ــتفاده می ش ــیمی اس ــورت س ص
اول ایــن ســیم ها هماننــد ســیم های معمولــی 
بــه نظــر می آینــد کــه به راحتــی تغییــر 
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ــز  ــانای الکتریســیته نی ــد و رس شــکل می دهن
هســتند. به عنــوان مثــال می تــوان آن هــا 
ــرم  ــا گ ــپس ب ــکلی درآورد و س ــر ش ــه ه را ب
ــه  ــاالی 90 درج ــای ب ــا دم ــا ت ــردن آن ه ک
ــد. ــان برگردان ــت اولیه ش ــه حال ــانتی گراد ب س

مواد هوشمند نوع دوم )مبادله انرژی(
گـــروه دوم مـــواد هوشـــمند را مـــوادی تشـــکیل 
ـــرژی  ـــل ان ـــت تبدی ـــه دارای قابلی ـــد ک می دهن

ـــه ســـطح دیگـــر هســـتند. از ســـطحی ب
همه اجسـام و محیط هـای پیرامون آن هـا دارای 
سـطح مشـخصی از انرژی هسـتند. هنگامی که 
سـطح انرژی مـاده و محیـط اطراف آن یکسـان 
اسـت، می گوییـم ماده در تعادل با محیط اسـت. 
یعنـی در ایـن حالت تغییر انـرژی وجود نخواهد 
داشـت. امـا اگر مـاده در سـطح انـرژی متفاوتی 
نسـبت بـه سـطح انـرژی محیط قـرار گیـرد، با 
وارد کـردن انـرژی بـه مـواد، سـطح انـرژی در 
آن هـا افزایـش می یابـد کـه معمـوال ایـن انرژی 
افزوده شـده بـه صـورت افزایـش انـرژی درونـی 

جسـم خـود را آشـکار می کند. 

مواد ساطع کننده نور
ــه  ــد ک ــوری گوین ــش ن ــه تاب ــانس ب لومینس
عامــل ایجــاد آن التهــاب مــاده )هماننــد 
المپ هــای رشــته ای( نیســت و عواملــی ماننــد 
می شــود.  آن  موجــب  شــیمیایی  واکنــش 
کــه  گفــت  می تــوان  دقیق تــر  به طــور 
لومینســانس تابــش نــور بــر اثــر دریافــت انرژی 
اســت. درواقــع ایــن مــواد انــرژی دریافت شــده 
ــاب  ــت بازت ــل روی ــای قاب ــول موج ه را در ط
می دهنــد. مــاده بــر اثــر منبــع محــرک )ماننــد 
حتــی  و  شــیمیایی  واکنــش  الکتریســیته، 
ــت  ــود و در بازگش ــک می ش ــکاک( تحری اصط
ــور  ــش ن ــن تاب ــت اولیه شــان ای ــه حال اتم هــا ب
رخ می دهــد. درواقــع ایــن مــواد معکــوس 
مــواد فوتوولتاییــک )کــه نــور را به الکتریســیته 
تبدیــل می کننــد( عمــل می کننــد. ایــن مــواد 
شــامل انــواع فتولومینســنت، کمولومینســنت و 

ــت. ــنت اس الکترولومینس

مواد فتوولتاییک )قدرت زای نوری(
ـــوری  ـــدرت زای ن ـــا را ق ـــه آن ه ـــواد ک ـــن م ای
ـــور  ـــرک ن ـــه مح ـــخ ب ـــد، در پاس ـــز می نامن نی
ـــد. ـــاد می کنن ـــی ایج ـــان الکتریک ـــی جری مرئ

مواد ترموالکریک)دمابرقی(
ـــوع دوم  ـــمند ن ـــواد هوش ـــروه از م ـــن گ ـــه ای ب
مـــواد دمابرقـــی نیـــز گفتـــه می شـــود. ایـــن 
ــی  ــا توانایـ ــرات دمـ ــل تغییـ ــواد در مقابـ مـ

تولیـــد بـــرق دارنـــد.


امـــروزه، خلـــق مـــواد هوشـــمند منجـــر بـــه 
ـــن  ـــت. در ای ـــده اس ـــت ش ـــرفت در صنع پیش
ـــادی  ـــای زی ـــمند کاربرده ـــواد هوش ـــان، م می
ــل و  ــت، اتومبیـ ــاری، صنعـ ــه معمـ در عرصـ
ــرا  ــمند، اخیـ ــواد هوشـ ــواع مـ ــر دارد. انـ هنـ
ـــرای  ـــت. ب ـــده اس ـــاختمان ش ـــت س وارد صنع
مثـــال، شیشـــه های فتوکرومیـــک در مقابـــل 
ــل  ــک در مقابـ ــه ترموکرومیـ ــور، و شیشـ نـ
ــال  ــا انتقـ ــا بـ ــد، یـ ــخ می دهنـ ــا، پاسـ گرمـ
بـــرق و تکنولـــوژی الکتروکرومیـــک، میـــزان 
از  را  شیشـــه ای  پارتیشـــن های  شـــفافیت 
ـــت  ـــه حال ـــن ب ـــفاف و روش ـــال ش ـــت کام حال
کامـــال مـــات و کـــدر می تـــوان تغییـــر داد. 
ـــودی  ـــت وج ـــرای درک ماهی ـــر ب ـــن اگ بنابرای
مـــواد هوشـــمند، از یـــک دایره المعـــارف 
جامـــع شـــیمی اســـتفاده کنیـــم، قـــادر 
بـــه پیش بینـــی عکس العمـــل آن هـــا در 
مقابـــل اقدامـــات زیســـت محیطی خواهیـــم 
بـــود. بنابرایـــن مـــا نیـــاز بـــه تکنیک هـــا و 
فناوری هایـــی داریـــم کـــه امـــکان اســـتفاده 
ــه از  ــتفاده بهینـ ــمند در اسـ ــواد هوشـ از مـ
ـــرژی  ـــی در ان ـــه جوی ـــق صرف ـــا را، از طری آن ه
ـــم  ـــا فراه ـــرای م ـــت محیطی ب ـــداف زیس و اه
کنـــد. زیـــرا در غیـــر ایـــن صـــورت، آن هـــا 
بـــه یـــک عنصـــر تزیینـــی در دســـت افـــراد 

.ــوند ــل می شـ ــد تبدیـ ثروتمنـ
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)یادمان  ترموالکتریک  هوشمند  دیوار  تصویر8: 
کشته شدگان جنگ: هر بلوک آجری مشخصه یک فرد 
است که با حرارت بدن به شکلی هوشمند زندگی نامه 

کشته شده را نمایش می دهد.(

به کاررفته  ماده  در  موجود  جریان  کنترل  تصویر1: 
میدان  ایجاد  سبب  کابل  انتهایی  خفه کن های  در 
مغناطیسی و چسبندگی )غلظت( آن شده و درنهایت 

به کاهش لرزش های ناخواسته کابل منجر می شود.

تصویر2: کاربرد هم زمان مواد الکترواکتیو، الکترولومینسنت 
Beat Karrer و سلول های فتوولتاییک توسط استودیو

تصویر3: تغییر رنگ اشکال روی دیوار با تغییر دما در 
مواد ترموکرومیک 

تصویر4: تایل های ترموکرومیک در پوشش سقف های 
شیب دار

نمای  در  الکتروکرومیک  شیشه  کاربرد  تصویر5: 
ساختمان که با اتصال به700 هزار LED که توسط 
سه کامپیوتر اصلی کنترل می شود و قابلیت کنترل 
دارد،  ثانیه  هر  در  را  دستور  تریلیون  پردازش 30  و 

جلوه های نوری متنوعی را در شب به وجود می آورد.

سیم های  اولیه  شکل  کردن  پیدا  از  نمایی  تصویر6: 
حافظه دار به وسیله گرم کردن

تصویر7: مواد هوشمند فتولومینسنت 
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ش
زار

گ

ه �ب انواع رسمایه گذاران فوت وفن موا�ب

چگونه و چقدر برای استارت آپ 
خود سرمایه گذار جذب کنید؟

 رویا پورکیا  
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ـــه  ـــد، آن چ ـــعه دهی ـــد و توس ـــت رش ـــا موفقی ب
ــع  ــد، درواقـ ــام دهیـ ــد انجـ ــما می خواهیـ شـ
دســـت یابی بـــه نیـــروی محـــرک و افزایـــش 

ارزش شـــرکتتان اســـت.
در مرحلـــه »جســـت وجو بـــرای ســـرمایه« ممکـــن 
ـــتن  ـــرای برداش ـــول  ب ـــی پ ـــدار کم ـــت مق اس
ـــع  ـــن منب ـــد. محتمل تری ـــرض بگیری ـــدم اول ق ق
ـــواده و  ـــه خان ـــی ک ـــما، هنگام ـــی ش ـــک مال کم
ـــه  ـــردن ب ـــک ک ـــرای کم ـــزی ب ـــتانتان چی دوس
ــا و وام هـــای ســـنتی  شـــما ندارنـــد، قرض هـ
ـــتند،  ـــنتی  هس ـــا س ـــا بانک ه ـــر م ـــت. از نظ اس
چراکـــه بســـیار محافظه کارنـــد. اســـتارت آپ ها 
و کمک هـــای مالـــی محافظه کارانـــه بانک هـــا 
ـــا  ـــی رود. ام ـــوی نم ـــک ج ـــان در ی ـــوال آبش معم
ـــه(  ـــک خان ـــد ی ـــن )مانن ـــه ای مطمئ ـــر وثیق اگ
ـــه  ـــکا کنیـــد و ب ـــه آن ات داریـــد کـــه می توانیـــد ب
ـــت  ـــی بازپرداخ ـــه توانای ـــد ک ـــان دهی ـــک نش بان
وام )حتـــی در صـــورت شکســـت اســـتارت آپتان( 
ـــو  ـــه گفت و گ ـــس ارزشـــش را دارد ک ـــد، پ را داری
ـــر  ـــید. اگ ـــته باش ـــک داش ـــا بان ـــره ای ب و مذاک
ـــی و بازدهـــی  ـــه درآمدزای ـــه مرحل شـــما هنـــوز ب
نرســـیده اید، ایـــن شـــیوه چنـــدان موثـــر 
ــع  ــه یـــک منبـ ــر این کـ ــود، مگـ ــد بـ نخواهـ
ـــک  ـــما کم ـــه ش ـــه ب ـــید ک ـــته باش ـــد داش درآم
کنـــد بدهی هایتـــان را پرداخـــت کنیـــد. امـــا 
اگـــر می توانیـــد پـــول قـــرض کنیـــد، نکتـــه 
ـــت  ـــهامی از دس ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــش ای مثبت
نمی دهیـــد و حداقـــل می دانیـــد هزینه هـــای 

ـــت. ـــدار اس ـــه مق ـــان چ ثابتت
را  راه کارتـــان  و  اندیشـــه  کـــه  هنگامـــی 
ــدازی  ــا راه انـ ــت بـ ــن اسـ ــنجیدید، ممکـ سـ
ـــان  ـــی نش ـــرمایه گذاری جمع ـــن س ـــک کمپی ی
ــه  ــروی محرکـ ــه تان نیـ ــه اندیشـ ــد کـ دهیـ
الزم را دارد. ســـرمایه گذاری جمعـــی معمـــوال 
بـــر اســـاس یـــک پـــروژه کار می کنـــد: 
شـــما بـــرای یـــک نتیجـــه و درآمـــد ثابـــت 
پـــول جمـــع آوری می کنیـــد. ایـــن روش 
ــد  ــه )ماننـ ــای خالقانـ ــرای پروژه هـ ــال بـ کامـ
ــا( مناســـب اســـت، ولـــی  ــا و آلبوم هـ فیلم هـ

به عنـــوان یـــک اســـتارت آپ در حـــال رشـــد، 
ـــه ای  ـــه بودج ـــه ب ـــود دارد ک ـــال وج ـــن احتم ای
ـــا دوســـتانتان  ـــواده ی بیـــش از آن چـــه خـــود، خان
ـــه تامیـــن آن باشـــید، نیـــاز پیـــدا کنیـــد.  ـــادر ب ق
ــذب و  ــای جـ ــاره ترفندهـ ــد دربـ ــما بایـ شـ
افزایـــش ســـرمایه  بـــه همـــان انـــدازه خـــالق 
ــد و  ــن رشـ ــورد فوت وفـ ــه در مـ ــید کـ باشـ
ـــق  ـــرای موف ـــتید. ب ـــتریانتان هس ـــش مش افزای
بـــودن می بایســـت منابـــع مالـــی متعـــددی 
ـــف  ـــعه تان کش ـــد و توس ـــت از رش ـــرای حمای ب

ـــد.  کنی
نظـــر  بـــه  کـــه  این جا ســـت  مشـــکل 
بنیان گـــذاران  از  برخـــی  می رســـد 
را  بودجـــه  رفتـــن  بـــاال  اســـتارت آپ ها، 
تلقـــی  افتخـــار  به عنـــوان یـــک نشـــان 
می کننـــد. بـــه دســـت آوردن حجـــم زیـــادی 
ـــی اگرچـــه متاثرکننـــده و خوشـــایند  کمـــک مال
ـــود  ـــه مقص ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــت، ام اس
ـــه  ـــت، بلک ـــه نیس ـــش بودج ـــرف افزای ـــما ص ش
هـــدف دســـت یابی بـــه نتایـــج مـــورد نظـــر 
ـــه  ـــر، جـــذب ســـرمایه ن ـــارت دیگ ـــه عب اســـت. ب
ـــیدن  ـــرای رس ـــیله ای اســـت ب ـــه وس ـــدف، بلک ه
بـــه اهـــداف اســـتارت آپتان. افزایـــش بودجـــه 
ـــه  ـــرای ورود ب ـــل  ب ـــردن قف ـــاز ک ـــای ب ـــه معن ب

مراحـــل بعـــدی رشـــد اســـت.
ـــرمایه، دســـت یابی  ـــی از جـــذب س مقصـــود اصل
ــه از  ــر مرحلـ ــر در هـ ــورد نظـ ــه نتایـــج مـ بـ
این کـــه  اســـت.  اســـتارت آپتان  فعالیـــت 
ـــتگی  ـــن بس ـــه ای ـــال ب ـــند، کام ـــه باش ـــج چ نتای
ـــد  ـــر می گیری ـــی را در نظ ـــه اهداف ـــه چ دارد ک
ـــذاران  ـــیاری از بنیان گ ـــد. بس ـــال می کنی و دنب
اســـتارت آپ ها متوجـــه نیســـتند کـــه منابـــع 
ـــود دارد.  ـــرمایه وج ـــن س ـــرای تامی ـــی ب مختلف
جایـــی کـــه شـــما بـــرای گرفتـــن و جـــذب 
ــه  ــادی بـ ــد زیـ ــا حـ ــد، تـ ــرمایه می رویـ سـ
ـــما در  ـــتارت آپ ش ـــه اس ـــتگی دارد ک ـــن بس ای
چـــه مرحلـــه ای از پیشـــرفت قـــرار دارد. بـــه 
ـــه شـــما  ـــر مرحل ـــه در ه ـــاد داشـــته باشـــید ک ی
ـــتارت آپتان را  ـــا اس ـــتید ت ـــالش هس ـــا در ت واقع
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نـــه بـــرای شـــرکت های اجـــاره نرم افـــزار 
ــتارت آپ  ــول اسـ ــر محصـ ــس اگـ )SaaS(، پـ
شـــما ســـخت افزاری  اســـت،  ایـــن روش ارزش 
ـــوب  ـــال خ ـــک مث ـــری دارد. ی ـــق و پی گی تحقی
  )Pebble( در ایـــن زمینـــه ســـاعت پبـــل
اســـت کـــه مـــدت زیـــادی پیـــش از روی کار 
ـــل، 20 میلیـــون دالر ســـرمایه  آمـــدن ســـاعت اپ
ــرد. ایـــن یـــک راه عالـــی ا ســـت  جـــذب کـ
ـــع  ـــی و توزی ـــد نهای ـــل از تولی ـــه قب ـــرای این ک ب
محصولتـــان بفهمیـــد آیـــا عالقـــه کافـــی نســـبت 
ـــک  ـــر. ی ـــا خی ـــود دارد ی ـــان وج ـــه محصولت ب
ـــروی  ـــه نی ـــد ک ـــان می ده ـــق نش ـــن موف کمپی
ــان  ــن همـ ــود دارد و ایـ ــه وجـ ــرک اولیـ محـ
ــه آن  ــرمایه گذاران بـ ــه سـ ــزی اســـت کـ چیـ
ــتند.  ــش هسـ ــه دنبالـ ــد و بـ ــه می کننـ توجـ
ـــد،  ـــان داده ای ـــرک را نش ـــور مح ـــه موت ـــاال ک ح
 )Angel Investors( بـــا کمـــک ســـرمایه گذار
ـــدی  ـــه ح ـــود را ب ـــه خ ـــرمایه اولی ـــد س می توانی

ـــی  ـــی دولت ـــد از کمـــک مال ـــه بتوانی ـــانید ک برس
ــوید.  ــد شـ ــز بهره منـ نیـ

ـــذب  ـــرای ج ـــن راه ب ـــهام محتمل تری ـــروش س ف
ـــرمایه  ـــاندن س ـــاب رس ـــد نص ـــه ح ـــرمایه و ب س
کمک هـــای  دریافـــت  بـــرای   اولیه تـــان 
ـــای  ـــر برنامه ه ـــت. اکث ـــی و وام اس ـــی دولت مال
ــزم  ــما را ملـ ــی شـ ــی دولتـ ــای مالـ کمک هـ
ــرمایه  ــد سـ ــا 50 درصـ ــا 25 یـ ــد تـ می کننـ
ـــما  ـــن ش ـــید، بنابرای ـــرده باش ـــم ک ـــه را فراه اولی
ـــغ را  ـــن مبل ـــا ای ـــد ت ـــی بیابی ـــد راه ـــاز داری نی
ـــش  ـــرکت ها پی ـــی ش ـــد. برخ ـــع آوری کنی جم
ــد  ــک می کننـ ــما کمـ ــه شـ ــروع کار بـ از شـ
بتوانیـــد فعالیـــت خـــود را آغـــاز کنیـــد. بـــا 
ـــری  ـــد یک س ـــاال بای ـــما احتم ـــود،  ش ـــن وج ای
ـــد  ـــا بتوانی ـــد ت ـــام دهی ـــه انج ـــای اولی هزینه ه

ـــد. ـــت کنی ـــا را دریاف ـــدا آن ه بع

رسمایه گذار
بـــا  افـــرادی  عمدتـــا  ســـرمایه  گذاران 
شـــبکه های ارتباطـــی ارزشـــمند و قـــوی 
هســـتند کـــه در فعالیـــت خـــود موفـــق بوده انـــد. 
ــرمایه گذارانی  ــن سـ ــوال چنیـ ــا معمـ در دنیـ
بیـــن 25 تـــا 250 هـــزار دالر از طریـــق 
ــل  ــل تبدیـ ــند قابـ ــا سـ ــهام یـ ــد سـ خریـ
)بدهـــی قابـــل تبدیـــل بـــه ســـهام( 
می کننـــد.  ســـرمایه گذاری 
همـــان  بـــه  فرشـــته ها 
ــرمایه گذاری  ــه سـ ــزان کـ میـ
پولـــی می کننـــد، ســـرمایه 
ارزشـــمند تجربیـــات و ارتباطات 
خـــود را نیـــز بـــه اشـــتراک 
ــرمایه گذاران  ــد. سـ می گذارنـ
فرشـــته تـــا حـــدودی منـــزوی 
هســـتند!  ســـخت یاب  و 
تعـــدادی از آن هـــا به طـــور 
طریـــق  از  و  غیر مســـتقیم 
ســـرمایه گذاری و خریـــد ســـهام 
 seed( ــده ــت ایـ ــه کشـ در مرحلـ
ــد  ــد، ماننـ ــل می کننـ funding( عمـ
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.)Startmate( اســـتارت میت  شـــرکت 
برخـــی از ایـــن ســـرمایه گذاران در دنیـــا ایـــن 
امـــکان را فراهـــم می کننـــد کـــه اگـــر دارای 
شـــرایط مشـــوق های مالیاتـــی تحقیـــق و 
توســـعه )R&D tax incentive( هســـتید، بســـتر 
کار خـــود را گســـترش دهیـــد. بـــرای نمونـــه 
مشـــوق های مالیاتـــی تحقیـــق و توســـعه بـــه 
ـــن  ـــا بزرگ تری ـــان عموم ـــی آس ـــت دسترس عل
در  اســـتارت آپ ها  ســـرمایه گذاری  مرجـــع 
اســـترالیا هســـتند. مشـــوق های مالیاتـــی 
ـــر  ـــتند. اگ ـــی هس ـــعه غیررقابت ـــق و توس تحقی
شـــما در مرحلـــه پیـــش از بـــازده هســـتید، 
می توانیـــد 43.5 درصـــد از هزینـــه ای را کـــه 
ــدا  ــد، نقـ ــعه کرده ایـ ــرف تحقیـــق و توسـ صـ
ــی از  ــوان بخشـ ــن به عنـ ــد. ایـ دریافـــت کنیـ
ـــام  ـــات انج ـــت مالی ـــت بازگش ـــد درخواس فراین
می شـــود. در اســـترالیا منبعـــی دیگـــر بـــرای 
جـــذب ســـرمایه در پروژه هایـــی کـــه تـــا 
ــی در  ــن مالـ ــد، تامیـ ــش رفته انـ ــدی پیـ حـ
پروژه هـــای پیش رفتـــه تحقیـــق و توســـعه 
ــی  ــت؛ منبعـ )R&D forward financing( اسـ
جالـــب  توجـــه و جدیـــد در تامیـــن ســـرمایه 
ــف  ــه لطـ ــه بـ ــترالیا کـ ــتارت  آپ ها در اسـ اسـ
ســـرمایه گذارانی ماننـــد گـــروه راکینـــگ 
هـــرس )Rocking Horse Group( ایجـــاد 

شـــده  اســـت.
در شـــرایطی کـــه بازپرداخـــت تشـــویقی 
ـــال  ـــای س ـــا انته ـــعه ت ـــق و توس ـــات تحقی مالی
ســـرمایه گذاران  ا ســـت،  قطعـــی  تقریبـــا 
تحقیـــق و توســـعه آن مبلـــغ را زودتـــر بـــه 
می دهنـــد  قـــرض  اســـتارت آپ ها  شـــما 
ــای  ــال فعالیت هـ ــول سـ ــد در طـ ــا بتواننـ تـ
ـــد. و  ـــه دهن ـــود را ادام ـــعه خ ـــق و توس تحقی
ـــیله  ـــه وس ـــود را ب ـــرض خ ـــال، ق ـــای س در انته
ـــد.  ـــات تســـویه کنن بازپرداخـــت تشـــویقی مالی
ایـــن روش هم چنیـــن می توانـــد کمـــک 
ـــرمایه  ـــذب س ـــه ج ـــری ب ـــاز کمت ـــا نی ـــد ت کن
ـــه  ـــت ک ـــدان معناس ـــن ب ـــند،  و ای ـــته باش داش
ســـود بیشـــتری از اســـتارت آپ عایـــد خـــود 

آن هـــا خواهـــد شـــد.
ــرمایه  ــذب سـ ــروع جـ ــی، شـ ــه پایانـ مرحلـ
کارآفرینـــی)VC funds(  بـــرای اســـتخدام 
افـــراد و گســـترش ســـرمایه خارجـــی اســـت. 
ــه  ــال بـ ــه دنبـ ــه بـ ــرمایه گذاران همیشـ سـ
معاملـــه  بهتریـــن طـــرف  آوردن  دســـت 
ــا  ــر کارهـ ــد اگـ ــه می داننـ ــتند، چراکـ هسـ
ـــد  ـــرر خواهن ـــرود، متض ـــش ن ـــه پی ـــق برنام طب
شـــد. بنگاه هـــای ســـرمایه گذاری کارآفرینـــی، 
آن هـــا  مالی انـــد.  مســـائل  متخصصـــان 
ـــرمایه  ـــا س ـــه ب ـــتند ک ـــه ای هس ـــی حرف مدیران
ایـــن  می کننـــد.  کار  سرمایه گذارانشـــان 
ـــتند  ـــتگانی هس ـــا بازنشس ـــرمایه گذاران غالب س
ـــی از  ـــدار کم ـــان، مق ـــرای امتح ـــا ب ـــه صرف ک
ســـرمایه خـــود را بـــه ایـــن گزینـــه جدیـــد 
کارآفرینـــی،  ســـرمایه گذاری  متفـــاوت،  و 

ــد. ــاص داده انـ اختصـ
در دنیـــا و کشـــورهایی کـــه اکوسیســـتم 
اســـتارت آپی قـــوی دارنـــد، توصیـــه می شـــود 
ــه  ــی در مرحلـ ــرمایه گذاری کارآفرینـ ــه سـ کـ
ـــد  ـــزار دالر باش ـــر از 100 ه ـــد کمت ـــه نبای اولی
ــزار دالر  ــدود 250 هـ ــه حـ ــت بـ ــر اسـ و بهتـ
ـــد  ـــدار بای ـــن مق ـــدی ای ـــل بع ـــد. در مراح برس
ـــد.  ـــون دالر برس ـــک میلی ـــا ی ـــزار ت ـــه 500 ه ب
البتـــه اگـــر بخواهیـــم بـــا مقیاس هـــای 
اقتصـــاد ایـــران بســـنجیم، شـــاید احتیـــاج و 
ــد  ــدازه ای نباشـ ــه  انـ ــتارت آپ ها بـ ــاز اسـ نیـ
کـــه حتمـــا چنیـــن رقم هـــای بزرگـــی بـــه 
ـــه  ـــم ک ـــزی ه ـــا چی ـــود. ام ـــق ش ـــا تزری آن ه
ـــیاری  ـــا بس ـــن روزه ـــه ای ـــت، این ک ـــلم اس مس
از اســـتارت آپ ها بـــا رقم هـــای 20 تـــا 30 
ــد،  ــرمایه گذار می گیرنـ ــی سـ ــون تومانـ میلیـ
ـــت.  ـــزرگ اس ـــتباه ب ـــک اش ـــود ی ـــن خ ـــه ای ک
ـــذب  ـــرای ج ـــادی ب ـــع زی ـــورت مناب ـــر ص در ه
ـــه ســـراغ  ـــی ب ـــی وقت ـــد. ول ســـرمایه وجـــود دارن
آن هـــا می رویـــد، چیـــزی کـــه مهـــم اســـت، 
علـــت احتیـــاج شـــما بـــه آن مقـــدار پـــول 
ـــود  ـــودی خ ـــه خ ـــرمایه ب ـــذب س ـــت، واال ج اس

.مقصـــود نیســـت
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شـــوند و برخـــی دیگـــر ممکـــن اســـت در 
طوالنی مـــدت بـــه صـــورت بیماری هـــای 
مزمـــن ظهـــور پیـــدا کننـــد. بـــرای مثـــال 
ــر  ــد منجـ ــید می توانـ ــور خورشـ ــود نـ کمبـ
بـــه بیماری هایـــی بـــه علـــت کمبـــود 
دریافـــت ویتامیـــن D در بـــدن شـــود. مـــا 
نیازمندیـــم کـــه 15 تـــا 35 دقیقـــه در روز 
ـــن  ـــه ای ـــیم. ب ـــید باش ـــور خورش ـــرض ن در مع
ـــعه  ـــدود 95% از اش ـــه در ح ـــه شیش ـــت ک عل
ـــد در  ـــه بای ـــی ک ـــد. زمان ـــر می کن UV را فیلت
ـــور  ـــرض ن ـــاختمان در مع ـــی س ـــای داخل فض
ــا 10  ــد 9 تـ ــم، بایـ ــرار بگیریـ ــید قـ خورشـ
ـــور  ـــه به ط ـــد  ک ـــی باش ـــتر از زمان ـــر بیش براب
مســـتقیم و در فضـــای خـــارج از ســـاختمان 
در معـــرض خورشـــید قـــرار می گیریـــم.

ــتیم،  ــاختمان هس ــا در س ــه م ــی ک در زمان
ــان  ــا جه ــا ب ــی م ــل ارتباط ــید پ ــور خورش ن
بشــر  کــه  اســت. ســاختمان هایی  خــارج 
بــرای در امــان بــودن از شــرایط ســخت 
طبیعــت )بــاران، بــاد و...( بنــا می کنــد، خــود 
به عنــوان یــک فیلتــر میــان او و طبیعــت 
عمــل می کنــد. ایــن جدایــی از طبیعــت 
ــایش  ــاس آس ــان احس ــود انس ــب می ش موج

ــد. ــته باش ــل نداش کام
ارتبــاط  مایــکل کوهــن کــه روی پــروژه 
ــت،  ــام داده اس ــی انج ــت تحقیقات ــا طبیع ب
می گوید: »بســیاری از مشــکالت روان شناســی 
ماننــد اضطــراب، فشــار مزمــن عصبــی و 
بی اشــتهایی بــه علــت ایزولــه بــودن مــا 
از شــرایط طبیعــی اســت. مــا بیشــترین 
زمــان روزانــه خــود را در فضاهــای بســته 
غیرســالم  و  غیرطبیعــی  کــه  می گذرانیــم 

ــت« اس
افزایــش شهرنشــینی در اواخــر قــرن بیســتم 
ــمان خراش هایی از  ــدن آس ــا ش ــه بن ــر ب منج
بتــن، فــوالد و شیشــه شــد کــه خیابان هــا را 
تحت الشــعاع قــرار داده و حرکــت هــوای تــازه 
را محــدود کردنــد و ارتبــاط انســان بــا محیــط 

طبیعــی را بیــش از پیــش کاهــش دادنــد.

یکــی از چالش هــای معمــاری امــروز، اســتفاده 
از ظرفیت هــای طبیعــی در ســامان دهی و 
همیــن  از  ساختمان هاســت.  ســازمان دهی 
ــه  ــه ب ــی انداخت ــب نگاه ــن مطل ــر، ای منظ
ــرای اســتفاده  فرصت هــا و چالش هایــی کــه ب
از نــور طبیعــی در طراحــی نــور ســاختمان ها، 

ــرار دارد.  پیــش روی معمــاران ق
ــط  ــان محی ــگ می ــه ای تنگاتن ــک رابط بی ش
داخلــی ســاختمان و ســالمتی انســان وجــود 
دارد. در اواســط قــرن نوزدهــم که شهرنشــینی 
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــخص ش ــت، مش رواج یاف
اثــر  در  زمــان  آن  در  بیماری هــای شــایع 
ــان در  ــرای انس ــده ب ــای ایجادش محدودیت ه
ــی  ــت. طراح ــی اس ــور فیزیک ــای محص فضاه
نــور  لحــاظ ورود  از  ضعیــف ســاختمان ها 
ــی  ــوای داخل ــت نامناســب ه ــی و کیفی طبیع
باعــث شــد تــا اثــرات منفــی مانــدگاری 
در ســالمتی ســاکنان پدیــدار شــود. ایــن 
ــته،  ــود داش ــدی وج ــورت ج ــه ص ــکل ب مش
بهداشــت  ســازمان  گــزارش  به طوری کــه 
نشــان   1998 ســال  در   )WHO( جهانــی 
از  درصــد  از 30  بیــش  احتمــاال  کــه  داد 
در  بازسازی شــده  و  ســاختمان های جدیــد 
سرتاســر دنیــا بــا مشــکالت ســالمتی مرتبــط 

ــت. اس
 )SBS( بیمـــار  ســـاختمان  ســـندروم 
بیـــان  بـــرای  کـــه  اســـت  اصطالحـــی 
شـــرایطی بـــه کار مـــی رود کـــه  در آن 
ـــایش  ـــدم آس ـــاختمان ع ـــاکنان س ـــرایط س ش
یـــا حتـــی مشـــکالت حـــادی را در مـــورد 
ســـالمتی خـــود تجربـــه می کننـــد. معمـــوال 
ســـندروم ســـاختمان بیمـــار از پارامترهـــای 
ازجملـــه  می شـــود.  ناشـــی  مختلفـــی 
آلودگـــی  بـــه  می تـــوان  عوامـــل  ایـــن 
ــود  ــدم وجـ ــاختمان، عـ ــل سـ ــوای داخـ هـ
ــف  ــب، ضعـ ــه نامناسـ ــی، تهویـ ــور طبیعـ نـ
آزبســـت  و وجـــود  عایق بنـــدی صوتـــی 
ـــن  ـــم SBS ممک ـــی از عالی ـــرد. برخ ـــاره ک اش
اســـت آشـــکار باشـــند و به آســـانی درمـــان 
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تصمیم گیـری  اخیـر  دهـه  یـا چهـار  در سـه 
نـور طبیعـی  در مـورد لحـاظ کـردن عنصـر 
طراحـی  در  حیاتـی  پارامتـر  یـک  به عنـوان 
سـاختمان بـا بحـث صرفه جویـی در مصـرف 
انـرژی گـره خـورده اسـت. افزایـش نگرانی هـا 
در مـورد گرمایـش جهانـی، الیـه ازون، اتمـام 
حامل هـای  قیمـت  و  فسـیلی  سـوخت های 
بهینـه  طراحـی  بـرای  انگیـزه ای  انـرژی 
متعـدد  تحقیقـات  هم چنیـن  و  معمـاری 
اطالعـات  اسـاس  بـر  شـد.  زمینـه  ایـن  در 
منتشرشـده توسـط دپارتمـان انـرژی آمریـکا، 
سـهم بخـش سـاختمان از مصـرف انـرژی در 
آمریـکا 36درصـد اسـت کـه این مقدار بیشـتر 
از سـهم قسـمت حمل ونقـل )27%( و تقریبـا 
مشـابه بـا سـهم بخش صنعتـی )38%( اسـت. 
بیـن 30 تـا 50 درصـد از تمام انـرژی مصرفی 
مربـوط  اداری  و  تجـاری  سـاختمان های  در 
بـه بخـش روشـنایی اسـت. مطالعـات نشـان 
می دهـد کـه بـرای سـاختمان های تجـاری و 
اداری کـه در طـول روز مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرنـد، می تـوان با اسـتفاده صحیـح از نور 
طبیعـی روز در حـدود 20 تـا 40 درصـد در 
مصـرف انـرژی الکتریکـی صرفه جویـی کـرد.
ــه  ــور طبیعــی موجــود ب اکثــر سیســتم های ن
گونــه ای طراحــی شــده اند کــه نــور خورشــید 
بــه درون ســاختمان  و  را دریافــت کــرده 
ــت  ــی این جاس ــش اصل ــد. چال ــت کنن هدای
کــه کــدام سیســتم می توانــد بــازده بیشــتری 
داشــته باشــد. طراحــی نــور طبیعــی تنهــا بــه 
معنــی زیــاد کــردن میــزان نــور نیســت. نــور 
ــد  ــی می توان ــای داخل ــد در فض ــش از ح بی
ــدی در  ــه کلی ــد. نکت ــایند باش ــیار ناخوش بس
ــور از طریــق تعییــن  ــور، کنتــرل ن طراحــی ن
جهــت و نحــوه توزیــع آن اســت کــه بــه 
دو طریــق سیســتم های نوردهــی جانبــی 
انجــام  بــاال  از  نوردهــی  سیســتم های  و  
می شــوند تــا هــدف را کــه رســیدن بــه یــک 
توزیــع متعــادل نــور در فضاســت، تامیــن 

.ــد کنن

نـوع  دو  بـه  جانبـی  پنجره هـای   :1 تصویـر 
دارای چشـم انداز و بـدون چشـم انداز تقسـیم 
منجـر  رایـج  جانبـی  پنجره هـای  می شـوند. 
بـه ایجـاد محیطـی بسـیار روشـن در نزدیکی 
مقابـل  نقطـه  در  تاریـک  محیطـی  و  پنجـره 
جانبـی  پنجره هـای  تعـداد  می شـوند.  آن 
یکنواخت تـر  توزیـع  در  می توانـد  به کاررفتـه 
نـور تاثیرگـذار باشـد. )شـکل1( عمـق مفیـد 
روشـنایی در داخـل بین 1/5 تـا 2 برابر ارتفاع 

رأس پنجـره اسـت. 

چشـم انداز  بـدون  پنجره هـای   :2 تصویـر 
معمـوال در ارتفـاع بـاال از دیـوار اجـرا شـده و 
چشـم اندازی بـه فضـای خارجـی ندارنـد. در 
ایـن حالت نـور ورودی دارای نفـوذ عمیق تری 
کـه محـل  آن جایـی  از  فضاسـت.  داخـل  بـه 
ورود نـور خـارج از محـدوده دیـد اسـت، ورود 
انـدازه  بـه  پنجره هـا  ایـن  در  خورشـید  نـور 

نیسـت. مشکل سـاز  عـادی  پنجره هـای 
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گونـه ای  بـه  نـور  قفسـه  3: سیسـتم  تصویـر 
طراحـی شـده کـه نـور ورودی را بـا هدایـت 
بـه  سـقف  از  آن  انعـکاس  طریـق  از  مجـدد 
انتهـای اتاق برسـاند. این سیسـتم در مقایسـه 
بـا یـک پنجـره جانبـی عـادی منجر بـه توزیع 
نـور بیشـتری در فضـا می شـود. یکـی دیگـر 
ایجـاد  سیسـتم  ایـن  از  اسـتفاده  فوایـد  از 
خورشـید  مسـتقیم  نـور  برابـر  در  سـایه بانی 
جنـس  از  بایـد  قفسـه  بـاالی  سـطح  اسـت. 
مـاده ای بـا خاصیـت انعکاسـی زیاد باشـد، اما 
نبایـد آینـه ای باشـد. چراکـه منجـر بـه ایجاد 
نقاط نورانی و درخشـان روی سـقف می شـود. 
سـطح نیمه آینـه ای بهتریـن حالـت بـرای آن 

 . ست ا

تصویـر 5: فاصله پیشـنهادی بـرای پنجره های 
سـاده ترین  از  یکـی  سـقفی  پنجـره  سـقفی؛ 
انـواع نوردهی از باالسـت. اسـتفاده هم زمان از 
چنـد پنجره سـقفی موجـب توزیـع یکنواخت 
نـور در داخـل فضـا می شـود. در ایـن حالـت 
فاصلـه پیشـنهادی میـان ایـن پنجره هـا برابـر 

ارتفـاع آن هـا از کف اسـت. 

آینـه ای  و  منشـوری  4: سیسـتم های  تصویـر 
کـرده  تغییـر  خورشـید  ورودی  نـور  جهـت 
بـه درون فضـا هدایـت  انعـکاس  از طریـق  و 
می شـود. هنگامـی کـه اشـعه نـور بـه منشـور 
یـا آینـه برخـورد می کنـد، جهـت آن تغییـر 
می یابـد، قسـمتی بـه سـقف منعکـس شـده و 

وارد می شـود. فضـا  درون  بـه  قسـمتی 

بـرای  انعکاس دهنـده  از  اسـتفاده   :6 تصویـر 
یکنواختـی توزیـع نـور؛ هم چنیـن می تـوان از 
یـک انعکاس دهنـده در زیـر پنجره ها اسـتفاده 
کـرد تـا توزیـع یکنواخـت نـور در فضا بیشـتر 

. د شو
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ش
زار

گ

ن در کنفرانس تد آلیس بوز الرک�ی

ن یم گوید ار درجه افزایش دما �ب کره زم�ی ث�ی �چ از �ت

برای تغییرات آب وهوایی زمین 
آماده اید؟ 

 مستانه جباری 
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نظر گرفتن تغییرات آب وهوایی داشته باشیم. طی 
20 سال گذشته، قانون گذاران و مذاکره کنندگان 
تا  شده اند  جمع  هم  دور  مختلف  کشورهای  از 
درباره تغییرات آب وهوایی کره زمین گفت وگو و 
رایزنی کنند. تمرکز این گروه بر مسئله جلوگیری 
سانتی گراد  درجه   2 تا  زمین  کره  گرمایش  از 
باالتر از حد پیش از صنعتی شدن است، زیرا این 
دما می تواند تاثیرات اسف باری بر انسان و سایر 
موجوات زنده و به طور کلی محیط زیست داشته 

باشد.
تغییرات آب  وهوایی خطرناک کره زمین می تواند 
جنبه درونی و شخصی داشته باشد. به عنوان مثال 
تغییرات جوی را در مناطقی از کره زمین در نظر 
بگیرید که زیرساخت های خوبی دارد، جمعیتش 
تحت پوشش بیمه است و... این تغییرات می تواند 
کند،  ایجاد  اختالل  افراد  روزانه  فعالیت های  در 
هزینه هایی را برای دولت در پی داشته باشد و 
اگر  اما  از مردم شود.  باعث مرگ گروهی  حتی 
همان تغییر آب وهوایی در منطقه ای از کره زمین 
یا  ندارد،  خوبی  زیرساخت های  که  دهد  روی 
جمعیتش تحت پوشش بیمه نیست، یا شبکه های 
اجتماعی امکان حمایت کافی را از مردم ندارند، 
در آن صورت این تغییرات می تواند ویران گر باشد 
و باعث شود که خیلی از مردم خانه هایشان را از 
دست بدهند و عده زیادی نیز در نتیجه این تغییر 

جان خود را از دست خواهند داد. 
کربن  دی اکسید  گاز  انتشار  نمودارهای  بررسی 
حاصل از صنایع و سوخت فسیلی از زمان انقالب 
صنعتی تا امروز نشان می دهد که طی این سال ها 
میزان انتشار این گازها به صورت تصاعدی افزایش 
بین المللی  مجمع   1988 سال  در  است.  یافته 
تغییرات آب  وهوایی تاسیس شد. در سال 1992 
و  زیست  محیط  درباره  ملل  سازمان  کنفرانس 
توسعه )UNCED( با عنوان اجالس ریو یا اوج 
ریو یا اوج زمین برگزار شد. در سال 2009 توافق 
کپنهاگ با موضوع پرهیز از افزایش دو درجه ای 
سال 2012  در  و  زمین حاصل شد  کره  دمای 
رویداد ریو+20  برگزار شد. اما در تمام این مدت، 
درحالی که این نشست ها و کنفرانس ها در جریان 

گرم ترین روزی را که تاکنون گذرانده اید، به خاطر 
تا  دارید؟ حاال تصور کنید که دمای زمین 10 
12 درجه گرم تر از آن روز شده است. بر اساس 
تحقیقات آلیس بوز الرکین این همان آینده ای 
است که می تواند در انتظار هر کداممان باشد، اگر 
به تغییرات آب وهوایی و انتشار گازهای گل خانه ای 

بی توجه بمانیم. 
همه ما در طول زندگی مان در تغییرات آب وهوایی 
نقش  است،  افتاده  اتفاق  زمین  کره  در  که 
داشته ایم. عملکرد ما، کاری که انجام داده ایم و 
به  منجر  داشته ایم،  امروز  تا  که  انتخاب هایی 
نظر  به  است.  شده  گل خانه ای  گازهای  افزایش 
است  ممکن  و  است  قدرتمندی  فکر  طرز  این 
باعث ایجاد احساس گناه در ما شود، به خصوص 
وقتی به تصمیم هایی که تا االن گرفته ایم، فکر 
می کنیم؛ این که به کجاها سفر کرده ایم، چند بار 
سفر رفته ایم، یا چطور مسافرت کرده ایم، یا این که 
در محل کار یا منزلمان از چه منبع انرژی استفاده 
می کنیم، یا تاکنون چه سبک زندگی داشته ایم 
این طرز  اما ما می توانیم  از آن لذت برده ایم.  و 
فکر را تغییر دهیم و با خودمان بیندیشیم که اگر 
چنین اثر کلیدی اما منفی روی آب وهوای زمین 
داشتیم، پس حاال فرصت داریم که  بر تغییرات 
آب وهوایی که در آینده باید نسبت به آن سازگار 
شویم، اثرگذار باشیم. بنابراین ما می توانیم انتخاب 
کنیم که وضعیت آب وهوایی کره زمین و تغییرات 
آن را جدی بگیریم و انتشار گازهای گل خانه ای را 
به طور قابل مالحظه ای کاهش دهیم تا در آینده 
بتوانیم با تغییرات آب  وهوایی کمتری سازگاری 
انتخاب  برای  که  دیگری  گزینه   کنیم.  پیدا 
داریم، این است که مشکالت ناشی از تغییرات 
این صورت  در  اما  بگیریم.  نادیده  را  آب  وهوایی 
تغییرات شدید آب وهوا  با  را  مجبوریم خودمان 
سازگار کنیم. البته مسئله فقط این نیست، بلکه ما 
به عنوان افرادی که در کشورهایی زندگی می کنند 
که سرانه انتشار گازهای گل خانه ای شان باالست، 
نه فقط از طرف خودمان، بلکه از جانب دیگران 
نیز دست به انتخاب می زنیم. اما گزینه ای که برای 
آینده ای بدون در  این است که  نداریم،  انتخاب 
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بود، انتشار گازهای گل خانه ای هم چنان افزایش 
یافته است و اگر روی روند انتشار این گازها در 
سال های اخیر تمرکز کرده و آن را در کنار رشد 
اقتصادی قرار دهیم، می بینیم که زمین بیشتر 
در معرض خطر چهار درجه گرمایش است تا دو 
درجه. حاال بیایید چند لحظه به نتیجه افزایش 
چهار درجه ای دما فکر کنیم. قسمت اعظم کره 
زمین را آب تشکیل داده است و از آن جا که آب 
ظرفیت گرمایی بیشتری نسبت به زمین دارد، 
از دریا  بیشتر  بنابراین در عمل دما روی زمین 
خواهد بود. دومین مسئله این است که ما به عنوان 
انسان میانگین دمای زمین را تجربه نمی کنیم، 
بلکه روزهای گرم و روزهای سرد یا روزهای بارانی 
را تجربه خواهیم کرد، به خصوص اگر مثل من در 
منچستر زندگی کنید. حاال خودتان را در مرکز 
شهر تصور کنید؛ در یکی از شهرهای بزرگ دنیا: 
که  کنید  تصور  لندن.  نیویورک،  پکن،  بمبئی، 
گرم ترین روزی است که تا امروز تجربه کرده اید. 
از  پر  اطرافتان هم  و  با قدرت می تابد  خورشید 
ساختمان های بتنی و شیشه ای است. حاال همان 
روز را تصور کنید، اما 10 یا حتی 12 درجه گرم تر. 
این همان چیزی است که با تحقق سناریو چهار 

درجه گرمایش کره زمین تجربه خواهید کرد. 
مشکالتی که این سناریو در پی دارد، تنها محدود 
به افزایش مفرط دما و تغییرات آب وهوایی و بروز 
انواع توفان ها نیست، بلکه مشکل دیگری که در 
این میان وجود دارد، این است که زیرساخت هایی 
که ما در حال حاضر داریم، برای مقابله با چنین 
رویدادهایی مناسب نیست. به عنوان مثال جاده ها 
و خطوط راه آهن می توانند ضربه های محدودی را 
تحمل کنند، یا نیروگاه ها باید با آب خنک شوند تا 
به دمایی برسند که بیشترین بازدهی و مقاومت را 
داشته باشند و... همه این موارد در صورت تحقق 
چالش  به  زمین  گرمایش  درجه  چهار  سناریو 
کشیده می شود و زیرساخت های ما برای چنین 

شرایطی طراحی نشده است. 
درجه  چهار  سناریو  و  برگردیم  عقب  به  بیایید 
گرمایش را مورد توجه قرار دهیم که نه فقط به 
صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم هم 

می تواند روی زندگی ما اثر بگذارد. در این شرایط 
انتظار می رود که تولید گندم و ذرت تا 40 درصد 
و تولید برنج تا 30 درصد کاهش یابد، که این 
مسئله امنیت غذایی را در سراسر دنیا به شکل 
بنابراین  داد.  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  اسف باری 
درجه  چهار  که  گرفت  نتیجه  این طور  می توان 
گرمایش زمین با سامان دهی زندگی بشر در تضاد 

است. 
به بحث گرمایش دو درجه ای  است  بهتر  خب 
نظر  به  منطقی  حاضر  حال  در  آیا  برگردیم. 
کنیم؟  تمرکز  مسئله  این  روی  که  می رسد 
خیلی از همکاران من و سایر محققان معتقدند 
که امروز برای پیش گیری از دو درجه گرمایش 
اساس پژوهش هایی  بر  اما من  دیر شده است، 
که در زمینه سامانه های انرژی و غذا، در زمینه 
می خواهم  دادم،  انجام  حمل ونقل  و  هوانوردی 
به خاطر  داریم.  اندکی  شانس  هنوز  که  بگویم 
المپ ها و پرژکتورهایی که در حال حاضر در این 
اتاق نصب شده است، دی اکسید کربن زیادی که 
ناشی از مصرف برق است، وارد اتمسفر می شود 
اتمسفر  در  قرن  یک  تا  حتی  طوالنی  مدت   و 
باقی می ماند. و از آن جا که گازهای گل خانه ای 
دارند، روی هم  انباشته شدن  به  زیادی  تمایل 
جمع می شوند. اما این سطح زیر منحنی هاست 
که برای ما اهمیت بیشتری نسبت به این که در 
یک بازه زمانی مشخص در چه مقطعی هستیم، 
بنابراین واقعا فرق دارد که ما به فناوری  دارد. 
جادویی دست پیدا کنیم که در آخرین روز سال 
2049 میالدی مشکالتمان را درست سر بزنگاه 
حل کند، چون تا آن زمان گازهای گل خانه ای 
به انباشته شدن ادامه می دهند. بنابراین اگر در 
مسیر خطرناک چهار درجه تغییر دمایی حرکت 
کنیم، هر چه بیشتر در این مسیر جلو برویم، در 
سال های بعد باید مشکالت بیشتری را جبران 
کنیم تا بتوانیم بودجه کربن و سطح زیر منحنی 
را حفظ کنیم. درنتیجه این مسیر خطرناک با 
شیب تندتری پیش می رود. بنابراین اگر انتشار 
گازهای گل خانه ای را در کوتاه مدت یا میان مدت 
انتشار  باید میزان  به سال  نیاوریم، سال  پایین 



 سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج          77

را بیشتر کاهش دهیم. از طرف دیگر، می دانیم 
کربن زدایی  باید  انرژی  تولید  سامانه های  که 
گل خانه ای  گازهای  انتشار  اگر  بنابراین  شوند. 
را در کوتاه مدت یا میان مدت پایین نیاوریم، آن 
از آن چه  زودتر  را خیلی  باید کربن زدایی  وقت 
این چالشی  و  پیش بینی می شود، شروع کنیم 

بسیار بزرگ برای دنیا خواهد بود. 
نکته دیگری که این مسئله به ما می گوید، درباره 
تدابیر انرژی است. اگر شما در منطقه ای از دنیا 
زندگی می کنید که میزان انتشار در حال حاضر 
باالست، این مسئله ما را به سوی کاهش تقاضای 
انرژی سوق می دهد. زیرا با وجود اراده جهانی که 
در این زمینه وجود ندارد، زیرساخت های کالنی 
که باید هر چه زودتر از آن ها بهره برداری کنیم 
تا سامانه تولید انرژی را عاری از کربن کنیم، به 
بنابراین  بود.  نخواهد  امکان پذیر  سادگی ها  این 
فرقی ندارد که چه نوع انرژی ای را انتخاب کنیم؛ 
یا  کربن  جداسازی  تا  گرفته  هسته ای  انرژی  از 
به  حتی  یا  زیستی،  سوخت های  تولید  افزایش 
سراغ افزایش استفاده از توربین های آبی و بادی 
برویم. زیرا تمام این برنامه ها زمان بر هستند. و از 
آن جا که سطح زیر منحنی برای ما اهمیت دارد، 
بنابراین باید روی افزایش کارایی انرژی و کاهش 

مصرف آن تمرکز کنیم. 
مسئله دیگری که به دقت باید به آن توجه کنیم، 
بحث رفاه و برابری است. در بسیاری از کشورهای 
دنیا استانداردهای دنیا باید بهبود یابد. با وجود 
رشد  اقتصاد  وقتی  انرژی،  کنونی  سیستم های 
نیز  گل خانه ای  گازهای  انتشار  میزان  می کند، 
افزایش می یابد. اگر همه ما مقید به بودجه کربن 
برابر باشیم، وقتی میزان انتشار در بعضی مناطق 
دنیا افزایش پیدا کند، ناگزیر از کاهش این میزان 

در مناطق دیگر هستیم.
ثروتمند  کشورهای  برای  مسئله  این  بنابراین 
بر  چون  کرد،  خواهد  ایجاد  بزرگی  چالش های 
شما  اگر  دادیم،  انجام  ما  که  تحقیقاتی  اساس 
انتشار  سرانه  که  می کنید  زندگی  کشوری  در 
آمریکای  -ازجمله  باالست  کربن  گاز دی اکسید 
شمالی، اروپا و استرالیا- کاهش انتشار این گازها تا 

حدود 10 درصد در سال و شروع فوری اقدام برای 
رسیدن به چنین هدفی، برای داشتن این شانس 
پیش گیری  درجه«  »دو  سناریو  از  بتوانیم  که 
توضیح  این طوری  بگذارید  است.  الزم  کنیم، 
اقتصاددان،  استرن،  نیکالس  گفته  به  بدهم: 
کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تا امروز فقط 
اقتصادی محقق  بحران  یا  رکود  ایجاد  دلیل  به 
هدفی  چنین  به  رسیدن  بنابراین  است،  شده 
در  اقتصادی  رشد  برای  مهم  چالشی  می تواند 
کشورهای مختلف باشد. علتش هم این است که 
اگر زیرساخت هایی داشته باشیم که نیاز به کربن 
باال دارند، رشد اقتصادی مان برابر با افزایش انتشار 
گاز دی اکسید کربن و سایر گازهای گل خانه ای 
خواهد بود. بنابراین از مقاله ای که در سال 2011، 
توسط من و کوین آندرسون نوشته شد، نقل قول 
می کنم که اگر می خواهیم از تغییرات آب وهوایی 
دو درجه ای اجتناب کنیم، در کشورهای ثروتمند 
دنیا رشد اقتصادی باید حداقل به صورت موقت 
برنامه ریزی شده  اقتصادی  ریاضت  دوره  یک  با 

جابه جا شود. 
نیست،  راحت  خیلی  پیام  این  اهمیت  درک 
چون پیشنهادی که ارائه می کند، این است که 
کنیم.  اجرا  متفاوتی  شکل  به  را  برنامه هایمان 
تدریجی  تغییرات  ایجاد  سر  بر  فقط  موضوع 
شکل  باید  که  است  این  معنایش  بلکه  نیست، 
متفاوتی برای اجرای برنامه هایمان داشته باشیم 
و این یعنی باید کل سامانه را تغییر دهیم و حتی 
در بعضی موارد باید کمتر کار کنیم! این مسئله 
شامل همه ما و همه دایره نفوذی است که داریم 
و می تواند از نوشتن نامه برای سیاستمدارها باشد 
تا صحبت با مدیرمان در محل کار، یا دوستان 
زندگی  سبک  تغییر  ساده  خیلی  یا  خانواده،  و 
خودمان. چون برای جلوگیری از همه تغییرات 
آب وهوایی که امروز در موردش صحبت کردیم، 
واقعا باید تغییرات قابل مالحظه ای ایجاد شود. در 
این لحظه داریم سناریو »چهار درجه« را انتخاب 
می کنیم و اگر بخواهیم قطعا از به وقوع پیوستن 
سناریو »دو درجه« جلوگیری کنیم، هیچ زمانی 

.بهتر از همین امروز نیست
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ا�ن اش ن �ب ن ولیعرص و مهتا�ی ره خیا�ب در�ب

محل گذر یا محل تفرج
 آنا رفیعی 
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سـال هایی  در  دل پذیـر  تجربه هـای  از  یکـی 
نه چنـدان دور قـدم زدن در خیابان هـا بـود کـه 
روزبـه روز از لـذت آن کاسـته می شـود. گریـز از 
زیـر  و گلگشـت در خیابان هـا  چهاردیواری هـا 
سـایه درختـان بـا همراهی صـدای آب در جوی 
کنـار آن هـا کم کـم بـه خاطـره ای محـو بـرای 
شـهروندان تبدیل شـده اسـت. اما فراموشی این 
تجربـه نبایـد بـه معنـای از بیـن رفتـن نیـاز به 

تجربـه دوباره آن باشـد.
خیابـان تا پیـش از دوره صفویـه عنوانی بود که 
بـر مسـیر میانـه باغ هـا گفته می شـد. مسـیری 
مسـتقیم که دو سـوی آن درخت کاری می شـد 
و جـوی آبـی در میانـه یا دو سـوی آن روان بود. 
چنیـن معبـری تنها بـرای رفت وآمد یا رسـیدن 
از مبـدا بـه مقصـد طراحـی نمی شـد، بلکه خود 
محلـی بـرای تفرج و تماشـا بـود. از اوایـل دوره 
صفـوی کم کـم حصـار دور چهارباغ ها برداشـته 
شـد و خیابان هـای میان آن ها بـه معبر عمومی 
بـدل شـدند و در میانـه شـهر ها جـا بـاز کردند. 
یکـی از شـاخص ترین مثال هـا خیابـان چهارباغ 

اصفهان اسـت. 
مفهـوم خیابـان در دوران قاجـار تحـت تاثیـر 
دیگـر  و  گرفـت  قـرار  اروپایـی  خیابان هـای 
محلـی بـرای تفـرج صرف نبـود، بلکه بـا حضور 
مغازه هـا در آن تفریـح بـا خریـد در هم آمیخت. 
خیابان هـا در ایـن دوره عریض شـدند که امکان 
عبـور وسـایل نقلیه را فراهم کننـد، اما هم چنان 
پیاده روهـا بـا پهنـای زیاد طراحی می شـدند که 
نشـان از اهمیت حضور و گشـت و گـذار عابران 
پیـاده مـی داد.  تـا دوران معاصـر ایـن سـبک و 
ادامـه  کم وبیـش  خیابـان  سـاخت  در  سـیاق 

داشت. 
در معنـای امـروزی خیابـان محـل گـذر و رفتن 
از مبدأیـی بـرای رسـیدن بـه مقصـدی تعبیـر 
می شـود، درحالی کـه در گذشـته خـود مقصـد 
آن  قدیـم،  در  خیابـان  کیفیـت  اسـت.  بـوده 
آرام  و  زدن  قـدم  گـردش،  بـرای  مقصـدی  را 
گرفتـن در هیاهـوی شـهر تبدیـل می کـرد. هر 
شـهر ممکن اسـت تعـداد زیـادی گذر، جـاده و 

کوچه داشـته باشـد، اما تعداد معـدودی خیابان 
بـا تعریـف ذکرشـده در آن یافـت شـود. خیابان 
ولیعصـر تهـران ازجملـه خیابان هـای قدیمـی 
اسـت کـه  بـا جـای دادن مراکـز  فرهنگـی و 
تاریخـی، باغ هـا، رسـتوران ها، موزه هـا و مراکـز 
بـرای  مقصـد  یـک  کیفیـت  خـود  در  خریـد 
گردشـگری را داشـته، امـا در دو دهـه اخیـر بـا 
بی توجهـی مـورد هجـوم بی رویه ساخت وسـاز و 

نابـودی قـرار گرفتـه اسـت. 
سـوی  دو  در  بی برنامـه  و  ناهمگـون  معمـاری 
خیابـان ولیعصـر، پیاده روهایـی کـه از یک طرح 
تبیعیـت نمی کننـد، تخریب بناهـای تاریخی  و 
نابـودی چنارهـا به عنـوان نمـادی از هویـت این 
خیابـان، همـه و همـه در حـال از بیـن بـردن 
آن  طبیعـی  و  فرهنگـی  تاریخـی،  ارزش هـای 
هسـتند. خیابـان 18 کیلومتـری ای کـه راه آهن 
و قهوه خانـه آذری را بـه بازار تجریـش و امام زاده 
صالـح پیونـد می دهد، امروز بیشـتر به مسـیری 
بـه جنـوب  از شـمال  بـرای پیونـد ماشـین ها 

تهـران تبدیل شـده اسـت. 
کـم  جهـان  در  ولیعصـر  مشـابه  خیابان هـای 
از  بقـای آن چـه  و  بـرای حفـظ  نیسـتند کـه 
گذشـته بـه ارث رسـیده، جنگیده انـد و امـروز 
تـالش زیـادی بـرای حفظ تعـادل میان سـنت 
و مدرنیسـم درآن هـا جریـان دارد. مثال  خیابان  
اونتـر دن لینـدن در برلین که نامـش را مدیون 
درختـان نمـداری اسـت کـه در قـرن هفدهـم 
میـالدی در دو سـوی آن کاشـتند و بـه نمادی 
از شـهر مبـدل شـدند. بعـد از نابـودی بناهـا و 
درختـان ایـن خیابـان در جنـگ جهانـی دوم، 
اکثـر بناهـا به صورت گذشـته بازسـازی شـدند 
و درخت هـای نمـدار دوبـاره در دو سـوی ایـن 
خیابـان کاشـته شـدند تـا هویـت ازدسـت رفته 
شـهر را به آن بازگردانند. شـانزه لیزه پاریس نیز 
کـه بـه درختان شـاه بلوط ردیفـی و کافه هایش 
معـروف اسـت، در قـرن بیسـتم با اضافه شـدن 
تئاتر هـا، موزه ها و فروشـگاه های معـروف به اوج 
شـکوفایی خود رسـید و مرکز فرهنگی، تجاری 
پاریس شـد. نیازهای گردشـگران و سـاکنان در 
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ایـن خیابان منجر شـد بـه این کـه  پیاده رو های 
دو سـمت خیابـان بـرای رفـاه و سـهولت عبـور 
و مـرور در اوایـل دهـه 90 میـالدی گسـترش 
یابنـد و پهن تـر شـوند. مشـابه ایـن اقـدام نیـز 
بـا  رم  تاریخـی  قلـب  در  کورسـو  خیابـان  در 
ممنوعیـت تـردد ماشـین در بخش شـمالی آن 
باریـک کـردن مسـیر ماشـین ها در بخـش  و 
جنوبـی صـورت گرفـت.  خیابانـی کهـن که دو 
میدان اصلی شـهر رم )پوپولـو و ونیز( را در یک 
امتـداد مسـتقیم به هم متصل می کنـد و  آثار و 
سـبک های معمـاری به جای مانـده از قرن هـای 
گذشـته را در بناهـای یکدسـت و همگـون آن 

می تـوان دیـد.  
آن چـه در هـر سـه ایـن خیابان ها جلـب توجه 
می کنـد، حفـظ جداره هـای تاریخـی و طبیعی 
اسـت کـه قوانیـن سـخت گیرانه ای نیـز بـرای 
حفاظـت حریـم و منظـر آن هـا حاکـم اسـت. 
در صـورت نیـاز، بناهـای جدیـد در هماهنگی 
بـا سـبک معماری مسـلط بـر خیابـان و حفظ 
و  طراحی هـا  شـده اند.  سـاخته  حریم هـا 
را  خیابان هـا  ایـن  مناسـب،  برنامه ریزی هـای 
بـه محورهای فرهنگـی، تاریخی و گردشـگری 
تبدیـل کـرده اسـت کـه با حفـظ ارزش هـا به 
سـوی جلـب نیاز های امـروزی گام برداشـته و 
قـادر بـه پاسـخ گویی به هر سـلیقه ای هسـت. 
آن کـس که بـه دنبـال تاریخ و هویت شـهری 
اسـت، بـا بازدیـد از ابنیـه فرهنگـی و آثـار و 
جداره هـای تاریخـی و طبیعـی آن را می یابـد. 
آن کـس کـه بـه دنبـال خریـد و  طرفـدار مد 
اسـت، مغازه ها و فروشـگاه های اطـراف خیابان 
او را راضـی می کننـد. چـه آنـان کـه گرسـنه 
آنـان کـه  و در جسـت وجوی غذاینـد و چـه 
و  زدن  گـپ  بـرای  محلـی  جسـت وجوی  در 
جمع هـای خودمانـی، می تواننـد بـا چرخـش 
پیـدا  را  کافه هـا  و  رسـتوران ها  انـواع  سـری 
کننـد. و  آن کـه خسـته و در جسـت وجوی 
درختـی  می توانـد  هرجـا  در  اسـت،  آسـایش 
بیابـد کـه در سـایه اش بنشـیند، یـا چمنی که 

بـه رویـش دراز بکشـد. 

خیابـان ولیعصـر با طراحـی زیبایش بـه صورت 
خیابانـی مسـتقیم از جنـوب بـه شـمال شـهر 
تهـران بـا چشـم انداز کوه هـا در امتـداد مسـیر 
و هم چنیـن جوی هـا و پیاده رو هـای وسـیع در 
دو سـوی خیابـان کـه چنارهـای بـه خط شـده 
می توانـد  می کننـد،  دوچنـدان  را  زیبایـی اش 
و  تاریخـی  فرهنگـی،  محـور  یـک  به عنـوان 
اقتصـادی در میـان نمونه هـای مشـابه جهانـی 
قـد علـم کنـد و حتـی به عنـوان میـراث جهانی 
در یونسـکو ثبـت شـود. امـا امـروزه آن چـه در 
ایـن محـور به چشـم می خـورد، تنها سـودهای 
کالن اقتصـادی اسـت کـه بـا تجـاوز بـه حریـم 
ایـن خیابـان آثـار تاریخـی و فرهنگـی آن را در 
طـول سـه دوره تاریخی از قاجار تـا معاصر نابود 
کرده انـد. چنارهـا ازجملـه آخریـن نشـانه های 
صـدای  کـه  هسـتند  آن  هویتـی  و  تاریخـی 
تیشـه ای کـه روزبـه روز محکم تـر به ریشه شـان 

می شـود.   شـنیده  می خـورد، 
غیرقابـل  بخشـی  بـه  آپارتمان نشـینی  امـروزه 
تفکیـک از زندگـی شـهری تبدیل شـده اسـت. 
آپارتمان هایـی  در  ایرانـی  شـهروندان  اغلـب 
زندگـی می کنند کـه برخالف خانه های سـنتی 
نـه متـراژ باالیـی دارنـد و نـه بـاغ و باغچـه ای. 
بـه  بیشـتر  فضاهایـی کوچـک و دل گیـر کـه 
خوابـگاه می مانند تـا محل زندگی. درشـهرهای 
کنونـی کـه اغلـب بـا مشـکل کمبـود زمیـن و 
رشـد جمعیـت مواجـه هسـتند، شـاید راهـی 
جـز بلندمرتبه سـازی وجـود نداشـته باشـد، اما 
نیـاز بـه بـودن در عرصه هـای شـهری و تفـرج 

هم چنـان باقـی اسـت.
بـا برنامه ریـزی صحیـح در شهرسـازی می توان 
خیابان هـا را در مفهـوم واقعـی آن دوبـاره زنـده 
کـرد. لذت قدم زدن زیر سـایه درختـان در یک 
بعـد از ظهـر تابسـتانی، یـا شـنیدن خش خـش 
لـذت  پاییـزی،  روز  یـک  در  پـا  زیـر  برگ هـا 
نشسـتن روی نیمکت هـای چوبی و نـگاه کردن 
رهگـذران و گوش سـپردن به صـدای آب جاری 
در جوی هـا هم چنان نیاز انسـان مـدرن امروزی 
.اسـت و چه بسـا بسـیار بیش از گذشـته
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 ساقی احتشام زاده 
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 وقتی بچه بودی، دوست داشتی چه کاره 
شوی؟ 

دلم می خواست بازیگر برادوی شوم. همیشه به 
تئاتر و موسیقی عالقه داشتم. 

رسید،  به ذهنت  که  تجاری  ایده  اولین   
چه بود و آیا عملی اش کردی؟ 

با خواهرها و برادرهایم برف های خانه همسایه ها 
دالر  پنج  حیاط  هر  برای  می کردیم.  پارو  را 

می گرفتیم و با هم تقسیمش می کردیم. 
اولین  این که  از  قبل  داشتی  دوست   
کسب وکارت را راه انداختی، چه موضوعی 

را می دانستی؟ 
ترسناک  چقدر  که  می دانستم  کاش  ای 
می گفت  که  نفر شنیدم  یک  از  بار  یک  است. 
ترس  از  روز  در  بار  از یک  بیشتر  که  وقتی  تا 
تهوع  داری،  کارت  به خاطر  که  نگرانی هایی  یا 

نگیری، یک کارآفرین واقعی نمی شوی! 
 از بدترین رئیسی که در عمرت داشتی، 

چه درسی گرفتی؟ 
اولین رئیسی که داشتم، ظالمانه ترین و بدترین 
را  تازه وارد  کارمندهای  می داد؛  انجام  را  کارها 
جلو باقی اعضای تیم تحقیر می کرد. حتی یک 
بار به من گفت که جلسه 30 دقیقه دیرتر از 
می شود،  شروع  بود،  شده  مشخص  که  وقتی 
فقط برای این که مرا جلو آن جمع توبیخ کند. 
داد  مورد  این  در  زیادی  درس های  من  به  او 
در  بکنم.  رفتاری  چه  نباید  همکارانم  با  که 
می کردم،  کار  سندبرگ  شریل  با  وقتی  مقابل 
با  کردن  کار  چون  شد،  بیشتر  اعتمادبه نفسم 
می داد.  اعتمادبه نفس  تو  به  که  بود  جوری  او 
بیان  برای  هیچ وقت  که  داد  یاد  من  به  شریل 

نظراتم نباید از کسی اجازه بگیرم. 
برای استخدام  یا توصیه ات  راز  بهترین   

نیرو چیست؟ 
ندارد.  یا سن  تجربه  به  ربطی  قضیه هیچ  این 
مهم این است که آدم های باهوش، پرتالش و 
مصاحبه  مشغول  وقتی  کنید.  پیدا  را  مشتاق 
هستید، دنبال متقاضیانی باشید که با نوآوری 
به  زیادی  اشتیاق  با  و  آمده اند  شما  پیش 

شاید نام خانوادگی 
زاکربرگ شما را به 
اشتباه بیندازد، ولی 
رندی زاکربرگ، خواهر 
بزرگ تر موسس فیس بوک، 
راهی کامال متفاوت را 
طی کرده است. او شش 
سال در فیس بوک کار 
کرد، اما در سال 2011 
از این مجموعه جدا شد 
تا یک شرکت رسانه ای 
به نام رسانه زاکربرگ 
را راه بیندازد. در ادامه، 
گفت وگویی را می خوانید 
که او با مجله دیجیتال 
کارآفرین انجام داده است. 
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سوال ها  یتان پاسخ می دهند. عالوه بر این، باید 
استخدام  که  جدیدی  آدم های  شوید  مطمئن 
می کنید، با شرایط کاری تان متناسب هستند و 
می توانند با تیم شما هماهنگ شوند.  نه فقط 
چه  این که  و  کنید  توجه  کاری شان  اخالق  به 
کمکی می توانند به کسب وکار شما کنند، بلکه 
باید پاسخ هایشان را به عنوان دریچه ای برای پی 
بردن به شخصیت و نگرش شخصی شان در نظر 

بگیرید. 

استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  چطور   
می کنی؟ 

هستم،  زیادی  اجتماعی  شبکه های  عضو  من 
فیس بوک و لینکدین و... ولی این روزها به شدت 
عاشق اینستاگرام شده ام. سعی می کنم هر روز 
یک پست روی اینستاگرام و فیس بوک بگذارم، 
ولی بسته به محتوایی که دارم، شرایط ممکن 
است تغییر کند. وقتی بحث سر محتواست، من 
و  دارم  توجه  کمیت  به  هم  و  کیفیت  به  هم 
سعی می کنم تعادلی بین چیزهایی که در مورد 
حیطه کاری و شخصی ام با دیگران به اشتراک 

می گذارم، به وجود بیاورم. 

درسی  چه  شکستت  بزرگ ترین  از   
گرفتی؟ 

هر  نخورم.  را  چیزی  هیچ  افسوس  این که 
شکستی می تواند به تو یاد بدهد که دفعه بعد 
چطور می توانی کارت را بهتر انجام دهی. برای 
من بزرگ ترین شکست چیزی است که نتوانی 

از آن درس بگیری، یا به خاطر بسپاری. 
 از چه چیزهایی الهام می گیری؟

از آدم هایی که روزانه می بینم و با آن ها حرف 
نوشتن کتابم که  برای  الهام می گیرم.  می زنم، 
مدت ها  بود،  فیس بوک  ترک  از  بعد  درست 
با  یا  بودم  کجا  که  نمی کند  فرقی  کردم.  سفر 
چه کسی حرف می زدم، سوال ها خیلی شبیه 
که  بدانند  می خواهند  همیشه  مردم  بود.  هم 
زندگی  می تواند  چطور  تکنولوژی  تغییرات 

روزانه آن ها را عوض کند. 
حاال  تا  که  توصیه ای  بدترین  و  بهترین   

شنیده ای، چه بوده است؟ 
که  بزرگی  اولین شرکت  در  همکارانم  از  یکی 
که  کرد  توصیه  من  به  می کردم،  کار  آن  در 
ریسک نکنم و به فیس بوک نروم. خوشبختانه 
توصیه ای هم  بهترین  ندادم.  به حرفش گوش 
که شنیده ام، از پدر و مادرم بود که همیشه به 
من می گفتند دنبال رویاهایم بروم و به غرایزم 

اعتماد کنم. 
 راز بهره وری شما چیست؟

و  ورزش  و  دوسـتان  خانـواده،  خـواب،  کار، 
سـالمتی. هـر روز سـه تـا از این هـا را انتخـاب 
این هـا  همـه  نمی توانـد  هیچ کـس  می کنـم. 
را بـا هـم داشـته باشـد. ولـی وقتی سـه تـا از 
انتخـاب  را در یـک روز  اولویت هـا  مهم تریـن 
زمانتـان  بـرای  می توانیـد  بهتـر  می کنیـد، 

برنامه ریـزی کنیـد. 
تا  که  نوآوری  مهم ترین  می کنی  فکر   

امروز دیده ای چه بوده است؟ 
دارد،  وجود  زیادی  فوق العاده  نوآوری های 
باشد.  مهم ترینش  همراه  تلفن  کنم  فکر  ولی 
برای  را  زیادی  درهای  همراه  تلفن  تکنولوژی 

.انواع و اقسام نوآوری ها گشود
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شده اند و دارای آلودگی هستند. و نیز زمین های 
سبز، زمین هایی را می گویند که به طور طبیعی 

شکل گرفته و هیچ توسعه ای نیافته اند.
آمریکا،  زیست  محیط  حفاظت  آژانس  نظر  از 
می شود  گفته  زمین هایی  به  قهوه ای  زمین های 
که دارای ماده خطرناک، آالینده یا آلودگی باشد 
و سامان دهی زمین در راستای پیدا کردن مالکیت 
واقعی، گسترش دادن زمین های اطراف و توسعه یا 

استفاده مجدد از مکان در آن ها انجام  می گیرد.
در  قهـوه ای  زمین هـای  دسـته بندی  و  تعریـف 

ایـران بـه صـورت زیـر اسـت.
بافـت شـهری  زمین هـای قهـوه ای موجـود در 
کـه در گذشـته دارای کاربری صنعتـی و تجاری 
بـا آالینده هـای متفـاوت بودنـد و نیـز زمین های 
بایـر و رهاشـده در بافـت قدیـم که بـه علت عدم 
رسـیدگی بـه مکان هـای تجمـع زبالـه، پاتـوق 

معتـادان و... تبدیـل شـده اند. 
زمین های قهوه ای مربوط به صنایع و کارخانه هایی 
که بر اثر گسترش شهر  وارد محدوده قانونی شهر 
ادامه  فعالیت خود  به  یا  کارخانه ها  این  شده اند. 
داده اند، یا با تعطیلی و غیرفعال شدن خود، باعث 

جدایی مناطق مختلف شهر از یکدیگر شده اند. 
و حاشیه نشـین  روسـتایی  قهـوه ای  زمین هـای 
کـه بـر اثـر رشـد شـهر، در حریـم یـا محـدوده 
قانونـی شـهر قـرار گرفته انـد و گاه ممکن اسـت 
منطقـه  به عنـوان  را  آن هـا  هنـوز  شـهرداری ها 
شـهری در طرح های خود در نظر نگرفته باشـند. 
در ایـن محدوده ها گروه هـای اکولوژیک یا افرادی 
زندگـی می کنند کـه در فقر مالـی و اقتصادی به 
سـر می برنـد. ایـن مناطـق از نظـر شـاخص های 
کیفـی زندگی دارای شـرایط مناسـبی نیسـتند.

بـا تعاریـف بـاال و شـناخت زمین هـای قهـوه ای 
بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که اگـر ایـن زمین ها 
را رهـا کنیـم، خسـارت هایی به جوامـع محلی و 
محیط زیسـت پیرامون وارد می شـود و نیز ارزش 
امـالک واقـع در محـالت نزدیک به ایـن زمین ها 
آلودگـی،  مثـل  عوامـل  از  بسـیاری  دلیـل  بـه 
تهدید هـای زیسـت محیطی و... تـا حـد زیـادی 

کاهـش و تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفت.

رشد و توسعه شهرها فرایندی غیرقابل اجتناب 
مهم ترین  از  یکی  است.  گسترش  حال  در  و 
و  رشد  جهت  روزافزون،  رشد  این  دغدغه های 
چگونگی رشد فیزیکی شهر است. زیرا این روند 
و توسعه بر بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی 
زیادی  تاثیر  شهر  محدوده  در  زیست محیطی  و 
می گذارد. با توجه به محدودیت زمین ها برای رشد 
شهرها و نیز مشکالتی که این رشد بی رویه برای 
شهر ایجاد می کند، اندیشمندان و فعاالن در زمینه 
شهرسازی رویکردهایی را برای جلوگیری از این 
این رویکرد های  از  اتفاقات مطرح کرده اند. یکی 
مطرح در رشد هوشمند شهر ها، توجه و استفاده 

از زمین های قهوه ای )Brownfield( است.
در  هوشمند  رشد  راهبرد  اخیر  دهه  چند  در 
حمایت  و  شهر  پایدار  توسعه  نظری  چهارچوب 
رشد  شد.  مطرح  شهر ها  فشرده سازی  الگوی  از 
هوشمند برنامه ریزی است که از طریق شاخص های 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، توسعه را به 
سوی نواحی قهوه ای و مجهز به زیرساخت های 
زیرساخت های  و  پتانسیل  که  نواحی ای  یا  الزم 
می کند.  هدایت  دارند،  را  نظر  مورد  تاسیسات 
طرفداران این روش بر این اعتقاد هستند که شهرها 
باید به صورت درونی گسترش یابند و از گسترش 
پراکنده و حومه ای جلوگیری شود. رشد هوشمند 
به توسعه فشرده تر تاکید می کند و درنتیجه باعث 
دست یابی به مزایای هرچه بیشتر زیست محیطی، 
کاهش مصرف سوخت، ترمیم سفره های آب های 

زیرزمینی و... می شود.
نوع  اساس  بر  زمین های شهری  تقسیم بندی  با 
کارکرد، می توان برای هر قسمت تصمیم درست تر 
و صحیح تری گرفت. زمین های شهری بر همین 
خاکستری،  زمین های  دسته  سه  به  اساس 
تقسیم  سبز  زمین های  و  قهوه ای  زمین های 
زمین هایی  به  خاکستری  زمین های  می شوند. 
اطالق می شود که سابقه توسعه )مجموعه تجاری، 
اداری و...( دارد، ولی متروک شده اند. در تعریف 
می توان  اختصار  صورت  به  قهوه ای  زمین های 
گفت زمین هایی هستند که سابقا توسعه یافته اند 
)معموال با هدف صنعتی(، ولی در حال حاضر رها 
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رشد  برای  شد،  اشاره  باال  در  که  همان طور 
هوشمندانه در شهر ها، یکی از راه ها، استفاده از 
بر صرفه های  است که عالوه  قهوه ای  زمین های 
اقتصادی و اجتماعی، توسعه مجدد این زمین ها را 
نیز در پی خواهد داشت و هم چنین موجب ارتقای 
مزایای  از  اطراف می شود.  زیست محیط  کیفیت 
توسعه زمین های قهوه ای می توان به تجدید حیات 
و تقویت شهرها و رشد اقتصادی و اجتماعی و 
ارتقای سالمت عمومی و محیط زیست در شهر ها 
اشاره کرد. نمودار زیر مزایای نسبی توسعه مجدد 

زمین های قهوه ای را نشان می دهد.
زمین هـای قهـوه ای بـر اسـاس صرفـه اقتصادی 
در  می شـوند.  تقسـیم  مختلـف  گونه هـای  بـه 
ایـن دسـته بندی عواملی چـون هزینه بازسـازی، 

قیمـت زمیـن و سـایت تاثیرگذار اسـت.
دسـتهA: پروژه هـای توسـعه در ایـن دسـته بـه 
دلیـل افزایـش قطعـی ارزش سـایت، بـا تکیه بر 

بخـش خصوصـی انجـام می شـود.
ایـن  سـایت های  در  سـرمایه گذاری   :Bدسـته
دسـته همـراه با ریسـک اقتصـادی اسـت و برای 
توسـعه مشـارکت و همکاری دو بخش خصوصی 

و عمومـی را می طلبـد.
لحـاظ  بـه  پروژه هـا  از  دسـته  ایـن   :Cدسـته
صرفه های اقتصـادی ضعیف اند و سـرمایه گذاری 

در آن هـا بـا تکیـه بـر بخـش عمومـی اسـت.
از زمین های  از بهترین نمونه های استفاده  یکی 
انگلستان  کشور  در  لندن  شرق  در  قهوه ای، 
است. پارک المپیک که برای بازی ها المپیک و 
پاراالمپیک 2012 ساخته شد، در چنین سایتی 
واقع شده است. این سایت در گذشته در طول 
مثل  صنعتی  تولیدات  اختیار  در  سال   400
صنایع چاپ و پارچه در قرن 17 و کارخانه های 
تولید بنزین در قرن 18 و هم چنین کارخانه های 
ساخت صابون  و... بوده است. در اواخر قرن 19 
بیش از نیمی از سایت برای دفن زباله های شهر 
استفاده می شد و هم چنین آبراهی که در سایت 
وجود داشت، به دلیل عدم توجه و غفلت دچار 
نیرو  انتقال  بود. هم چنین خطوط  آلودگی شده 
که از روی زمین عبور کرده، تا حد بسیار زیادی 
خط آسمان را در سایت مغشوش کرده بود. حتی 
این سایت، در  بود که  این دالیل کافی  از  یکی 
سال  در  بگیرد.  قرار  قهوه ای  سایت های  جرگه 
2008 مقامات برگزاری بازی های المپیک لندن 
تصمیم گرفتند بر اساس طرح توسعه پایدار این 
سایت را طراحی و سپس در زمان برگزاری بازی ها 
بهره برداری کنند. که درنهایت این پروژه یکی از 
زمین های  از  درست  استفاده  نمونه های  بهترین 

.قهوه ای به شمار می آید
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کشـف بادبادک هـا کـه توانایـی پـرواز در هـوا 
فکـر  شـروع  چینی هـا،  توسـط  داشـتند،  را 
در  بادبادک هـا  بـود.  پـرواز  بـه  بشـر  کـردن 
مراسـم مذهبـی چینی هـا اسـتفاده می شـدند، 
هم چنیـن بادبادک هـای رنگی اسـتفاده زیادی 
بادبادک هـای  از  داشـتند.  سـرگرمی  بـرای 
شـرایط  سـنجش  بـرای  هـم  پیچیده تـر 
بادبادک هـا  می کننـد.  اسـتفاده  آب وهوایـی 
گالیدر هـا  و  بالون هـا  پیـش روی  به عنـوان 

پـرواز داشـتند.  اختـراع  نقـش مهمـی در 

پرنده هـا  ماننـد  می کنـد  تـالش  انسـان 
پـرواز کنـد

بـرای قرن هـا بشـر تـالش کـرده کـه درسـت 
بال هـای  کنـد.  پـرواز  پرنـدگان  ماننـد 
ساخته شـده از پـر یـا چـوب سـبک کـه بـه 
بازوهـا وصـل می شـد، توانایـی آن هـا را بـرای 
پـرواز محک مـی زد، اما نتیجه گاهـی مهلک و 
مصیبت بـار بـود، چراکـه عضالت بازوی انسـان 
ماننـد پرنـدگان نیسـت و نمی توانـد بـا قدرت 

یـک پرنـده حرکـت کنـد. 

قهرمان و آیولیپایل 
مهندسـی در زمـان یونان باسـتان، معـروف به 
قهرمـان اسـکندریه، روی فشـار هـوا و بخـار 
بـرای ایجـاد یـک منبـع نیـرو کار کـرد. یکـی 

پـرواز  اولیـن  مخترعانـش،  هواپیمـا،  دربـاره 
و آن هایـی کـه در طـول تاریـخ بشـر رویـای 
پـرواز در سـر داشـتند، چـه می دانیـم؟ درباره 
اولین هـای پـرواز در ایـران چطـور؟ این مطلب 
خواندنـی را کـه پاسـخ همـه ایـن پرسـش ها 
هوایـی  سـتاد  در  مـا  همـکاران  می دهـد،  را 
معاونـت علمـی و فنـاوری رئیـس جمهوری به 
مناسـبت 17 آذر، روز جهانـی صنعـت هوایی، 

اختیـار »سـرآمد« گذاشـته اند.  در 

اولین افسانه ها و اسطوره های پرواز
افسانه یونان باستان-اسب بال دار 

بلروفـون  شـجاع، پسـر پادشـاه قرنتس، اسـب 
بـال دار را گرفـت و او را بـه نبـرد بـا  هیـوالی 

سـه سـر  برد. 
و  ایـکاروس   باسـتان -  افسـانه یونـان 

دایدالـوس  
دایدالـوس مهنـدس زمـان خـودش بـود کـه 
توسـط شـاه مینـوس  زندانـی شـده بـود. او 
همـراه بـا پسـر خـود، ایـکاروس، بالـی از موم 
و پـر سـاختند. دایدالـوس با موفقیـت از کرت 
بـه ناپل پـرواز کرد، امـا ایکاروس بیـش از حد 
بـاال و نزدیـک بـه خورشـید پـرواز کـرد؛ مـوم 
بـال ذوب شـد و ایـکاروس در اقیانوس سـقوط 

مرد.  و  کـرد 

افسانه ایران باستان-شاه کیکاووس  
به  را  عقاب هایی  ایران،  پادشاه  کیکاووس،  شاه 
تخت پادشاهی خود متصل کرده بود و توسط 

آن ها در قلمروی پادشاهی اش پرواز می کرد.

اسکندر کبیر
اسـکندر کبیـر چهار حیـوان افسـانه ای بال دار، 
بـه نـام گریفیـن  را بـه تسـخیر درآورده بود و 
بـا  سـبدی بـه  اطـراف قلمـروی خـود پـرواز 

می کـرد. 

تالش های اولیه برای پرواز
چین - حدود 400 سال قبل از میالد 
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کـه  بـود  آیولیپایـل  او  مهـم  آزمایش هـای  از 
از جـت بخـار بـرای ایجـاد حرکـت چرخشـی 
اسـتفاده کـرد. او یـک گـوی را در بـاالی یـک 
کتـری آب نصـب کرد.  آتش زیـر کتری آب را 
بـه بخـار تبدیـل کـرده، و گاز از طریـق لوله ها 
لولـه  دو  می کـرد.  حرکـت  گـوی  سـمت  بـه 
L  - شـکل در دو سـمت مختلـف گـوی گاز 
را رهـا کـرده و منجـر بـه حرکـت و چرخـش 

گـوی می شـد. 

 -1485 -سـال  داوینچـی  لئونـاردو 
پتـر   نیتو ر و ا

واقعـی  مطالعـات  اولیـن  داوینچـی  لئونـاردو 
پـرواز را در سـال 1480 انجـام داد.  او بیش از 
100 نقاشـی داشـت کـه در آن هـا تئوری های 
پـرواز  ماشـین  بـود.  داده  نشـان  را  پـروازش 
اورنیتوپتـر درواقـع هرگـز سـاخته نشـد، یـک 
نشـان  داوینچـی  لئونـاردو  تـا  بـود  طراحـی 
دهـد کـه چگونـه انسـان می توانـد پـرواز کند. 
بـر  امـروزی  مـدرن  هلی کوپترهـای  طراحـی 

اسـاس ایـن مفهـوم اسـت.

جوزف و ژاک مونتگولفیر  -سـال 1783- 
گرم هـوای  بالون  اولین 

بـرادران جوزف میشـل و ژاک اتیـن مونتگلفیر 

مختـرع اولیـن بالـون هوای گـرم بودنـد. آن ها 
کـه  کردنـد  اسـتفاده  آتـش  از  ناشـی  دود  از 
هـوای گـرم را در کیسـه ابریشـمی کـه به یک 
سـبد متصـل شـده بـود، بدمنـد. هـوای گـرم 
سـپس برمی خاسـت و به بالـون اجـازه می داد 

کـه سـبک تر از هـوا باشـد. 
مسـافران  بـار  اولیـن  بـرای  در سـال 1783، 
بالـون رنگارنـگ آن هـا یـک گوسـفند، خروس 
و اردک بودنـد. آن هـا تـا ارتفـاع حـدود 6000 
فـوت و بیـش از یک مایل سـفر کردند. پس از 
ایـن موفقیـت بـرای اولین بـار، برادران شـروع 
بـه پـرواز انسـان در بالـون کردند. اولیـن پرواز 
سرنشـین دار در تاریـخ 21 نوامبـر 1783 بـود، 
کـه مسـافران ژان فرانسـوا پیالتـر دروزیـر  و 

فرانسـوا لـوران  بودند.

جورج کیلی- 1799 - دهه 1850
جـورج کیلـی بـرای کشـف راهـی کـه انسـان 
بتوانـد پـرواز کنـد، کار می کـرد. او نمونه هـای 
کـرد  طراحـی  را  گالیـدر  بسـیاری  مختلـف 
کـه از حـرکات بـدن بـرای کنتـرل اسـتفاده 
او  نـام  کـه  جـوان،  پسـر  یـک  می کردنـد. 
شناخته شـده نیسـت، اولیـن کسـی بـود که با 

یکـی از گالیدرهـا پـرواز کـرد.
 بیـش از 50 سـال او در حال بهبـود گالیدرها 
بـود. او شـکل بال هـا را طـوری تغییـر داد کـه 
هـوا بتوانـد به طـور صحیحی روی بـال حرکت 
کنـد. یـک دم بـرای گالیـدر طراحی کـرد که 
بـه ثبـات آن کمک کند. او سـعی کـرد گالیدر 
را دو بالـه طراحـی کنـد که قـدرت آن افزایش 
پـرواز  کـه  داد  تشـخیص  هم چنیـن  او  یابـد. 

طوالنی مـدت نیـاز به نیـرو دارد. 
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یکی از بسیار نقاشی های گالیدر
کیلـی در کتابـش بـه نـام »ناوبـری هوایـی«  
نوشـته اسـت کـه یک هواپیمـا با دو بـال ثابت 
و یـک سیسـتم نیـرو برای رانـش و یک دم که 
بـه کنتـرل آن کمـک  کنـد، بهتریـن راه برای 

پرواز انسـان اسـت. 

تالش های قرن نوزدهم و بیستم

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

متـن توسـط بـرادران رایـت به عنـوان پایـه ای 
بـرای طراحی هایشـان قـرار گرفـت.

پـس از بیـش از 2500 پـرواز، او درحالی کـه 
بـه دلیـل بـاد ناگهانی شـدیدی کنترلـش را از 
دسـت داد و به زمین سـقوط کرد، کشـته شد.                                                                                                                                              

یکی از طراحی های گالیدر لیلینتال

گالیدر لیلینتال در پرواز
ساموئل النگلی -سال 1891

ســاموئل النگلــی یــک ستاره شــناس بــود 
ــرای  ــه انســان ب ــرای کمــک ب کــه دریافــت ب
پــرواز نیــرو الزم اســت. او یــک مــدل هواپیمــا 
ــام ایــرودروم  ســاخت کــه شــامل یــک  ــه ن ب
ــدل او  ــال 1891، م ــود. در س ــار ب ــور بخ موت
ــش از  ــا پی ــل ت ــرعت 4S / 3  در مای ــا س ب

ــرد. ــرواز ک ــوختش پ ــام س اتم
کامـل  نمونـه  یـک  سـاخت  بـرای  النگلـی 
ایـرودروم کمک مالـی 50.000 دالری دریافت 
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کـرد. اما بـرای پـرواز بیش از حد سـنگین بود 
بسـیار  او  کـرد.  سـقوط  دلیـل  همیـن  بـه  و 
ناامیـد شـده بـود و تـالش بـرای پـرواز را رهـا 
کـرد. سـهم مهـم او در پـرواز شـامل تالشـش 
در افـزودن یـک نیـروی محرکـه بـه گالیـدر 
موسسـه  مدیـر  به عنـوان  هم چنیـن   او  بـود. 
اسمیتسـونیان  در واشـنگتن دی سـی شناخته 

بود. شـده 

ایرودروم النگلی
 

مدل ایرودروم النگلی
اکتاو شنوت - سال 1894  

اکتاو شـنوت، کتاب »پیشـرفت در ماشین های 
فنـی  دانـش  همـه  آن  در  کـه  را  پـرواز«  
دسـتاوردهای هوایـی توسـط او جمـع آوری و 
تجزیـه و تحلیـل شـده بـود، در سـال 1894 
منتشـر کـرد. ایـن مجموعـه شـامل اطالعـات 
همـه پیش گامـان هوانـوردی در جهـان اسـت. 
بـرادران رایـت ایـن کتـاب را به عنـوان مبنایی 
بـرای بسـیاری از آزمایش هـای خـود اسـتفاده 
کردنـد. شـنوت هم چنین بـا بـرادران رایت در 
ارتبـاط بـود و نظرات فنـی خود را بر پیشـرف 

فنی ایشـان مـی داد. 

اورویل و ویلرب رایت  و نخستین هواپیام
اورویـل و ویلبـر رایـت در آرزوی خـود بـرای 

آن هـا  بودنـد.  مصمـم  بسـیار  پـرواز  تحقـق 
در ابتـدا تمامـی سـیر تکاملـی اولیـه پـرواز را 
بـا  مطالعـه کردنـد. سـپس تصمیـم گرفتنـد 
تحقیـق در زمینـه چرخـش بال هـا در پـرواز، 
سـهم کوچکـی در مطالعـات کنترل پـرواز ایفا 
کننـد. آن هـا در مـورد چگونگی کمـک باد در 
پـرواز و تاثیـری کـه بر باال رفتن سـطح در هوا 

کردنـد. مطالعـه  می گـذارد، 
مختلـف  شـکل های  آزمایـش  بعـدی  گام 
گالیـدر بـود کـه بسـیار شـبیه آزمایش هـای 
جـورج کیلـی بـود. آن هـا سـه سـال را صـرف 
آزمایـش و یادگیری در مـورد چگونگی کنترل 
گالیـدر در کیتـی هـاوک در شـمال کالورینـا 

کردنـد.

آن هـا یـک تونـل بـاد را طراحی کـرده و از آن 
بـرای آزمایـش شـکل های مختلـف بـال  و دم 
در گالیـدر اسـتفاده کردنـد. در سـال 1902، 
بـا یـک شـکل کامـل از گالیـدر، توجـه خـود 
را بـه چگونگـی ایجـاد یـک سیسـتم نیـروی 
محرکـه بـرای ایجـاد فشـار مـورد نیـاز بـرای 

پـرواز معطـوف کردنـد. 

موتـور اولیه  طراحی شـده توسـط آن هـا حدود 
12 اسـب بخـار نیـرو تولید می کرد کـه قدرت 

دو موتـور چمن زنی دسـتی را داشـت.
 Big Kill فالیـر از سـطح زمیـن به شـمال تپـه
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Devil در شـمال کارولینـا در سـاعت 10:35 
شـد.  بلنـد   1903 دسـامبر   17 روز  صبـح 
اورویـل خلبانـی هواپیمـا بـا حـدود وزن 600 

پونـد را بـر عهـده داشـت. 
اولیـن پـرواز سـنگین تر از هـوا 120 فـوت در 
12 ثانیـه به طول انجامیـد. دو برادر در آن روز 
بـه نوبـت پـرواز کردنـد و آخریـن )چهارمین( 
طـول  بـه  ثانیـه   59 در  فـوت   850 پـرواز 
انجامیـد. امـا فالیـر متزلـزل و کنترلش بسـیار 

بود.  سـخت 

و  بازگشـتند  اوهایـو  دیتـون  بـه  بـرادران 
تکمیـل  بـه  بـرای دو سـال دیگـر  آن جـا  در 
طراحی شـان پرداختنـد. سـرانجام ویلبر، فالیر 
سـوم را بـرای 39 دقیقـه و حـدود 24 مایـل 
در   Huffman Prairie اطـراف  دایـره ای  در 
15 اکتبـر 1905خلبانـی کـرد. او اولیـن پرواز 
عملـی هواپیمـا را تـا جایـی که سـوخت آن به 

اتمـام رسـید، انجـام داد.
حـاال دیگـر بشـر قـادر بـه پرواز شـده بـود. در 
موتورهـای  و  هواپیماهـا  بعـدی،  قـرن  طـول 
جدید بسـیاری سـاخته شـد که بـه حمل ونقل 
کمـک  اسـلحه  و  نظامـی  افـراد  بـار،  مـردم، 
می کـرد. پیشـرفت های قـرن بیسـتم همگـی 
بـر پایـه ایـن اولیـن پـرواز انجام گرفته توسـط 

بـرادران آمریکایـی از اوهایـو اسـت. 

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

به آسمان و فن جذاب پرواز شد.

نخستین هواپیام در ایران
در  هواپیما،  اولین  پرواز  از  پس  سال  تقریبا 10 
یکی از روزهای آخر سال 1292 هجری شمسی 
مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز طیاره در 
آسمان شهر بودند. این طیاره که در ارتفاع پایین 
پرواز می کرد، چند دقیقه ای در حال پرواز بود و 
چون فرودگاهی در تهران وجود نداشت، خلبان 
که مدتی در آسمان تهران به دنبال محل مناسبی 
قزاق  مشق  میدان  نهایتا  می گشت،  فرود  برای 
)محل فعلی وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی( 
را مناسب ترین محل برای فرود تشخیص داد، اما 
هنگام فرود با لوله توپی که در میدان قرار داشت، 
آن  خلبان  به  البته  دید.  آسیب  و  کرد  تصادف 
صدمه ای وارد نشد. این هواپیما مدتی در میدان 
مرکز  در  مشق(  )میدان  ارتش  نظامی  تمرین 
شهر قرار داشت و مردم هر روز برای دیدن این 
پرنده آهنی می آمدند. اما پس از مدتی خلبان که 
شخصی به نام کوزمینسکی روسی بود، هواپیمای 
آسیب دیده را جهت تعمیر به تعمیرگاه قشون در 
محل باشگاه افسران ارتش منتقل کرد. از آن جایی 
که میدان مشق فضای کافی برای پرواز نداشت، 
هواپیما پس از تعمیر به قصر قجر که محلی در 
اطراف شهر بود، از راه زمین انتقال یافت و از آن جا 
پرواز دوم خود را بر فراز شهر تهران انجام داد. پس 
از آن هم گه گاه پرواز نمایشی انجام می داد. مدتی 
بعد دو هواپیمای انگلیسی که به سمت تهران پرواز 
کرده بودند، در زمینی در نزدیکی شهر فرود آمدند. 
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این محل که قلعه مرغی نامیده می شد، مدتی بعد 
با فرود اجباری یک فروند هواپیمای روسی در آن، 

کم کم به فرودگاه تبدیل شد.

نخستین خلبان ایرانی
نخستین  هم چنین  و  ایرانی  خلبان  نخستین 
فرمانده نیروی هوایی ایران، تیمسار سرلشکر خلبان 
احمدخان نخجوان نام داشت. او نخستین فرمانده 
نیروی هوایی ایران بود و روز پنجم اسفند با یک 
هواپیمای خریداری شده از فرانسه در قلعه مرغی به 
زمین نشست. احمد نخجوان سال ها وزارت جنگ و 
فرماندهی نیروی  هوایی ایران را بر عهده  داشت. او 
در سال 1272 در یک خانواده مهاجر قفقاز به دنیا 

آمد و در سال 1345 درگذشت.

اولین خلبانان زن ایرانی
خانم آینا اَفشید، اولین بانوی ایرانی است که در 
سال 1946 توسط شرکت ایران ایرویز برای خلبانی 
هواپیماهای تجاری به استخدام درآمد. او در زمره 
اولین گروه از بانوان ایرانی است که در کلوب پروازی 
ایران با مدرک خلبانی بازرگانی، فارغ التحصیل شد. 
خانم افشید اولین پرواز خود را به عنوان کمک خلبان 
با یک هواپیمای DC-3 شرکت ایرانیان ایرویز به 
انجام رساند. او بعد از مدت کوتاهی به دالیل نامعلوم 
این حرفه را کنار گذاشت. بعد از او خانم ها عفت 
تجارتچی و صدیقه دولتشاهی، دو بانوی دیگر ایرانی 
بودند که موفق به کسب درجه خلبانی و پرواز با 

هواپیماهای مسافربری شدند.

اولین هواپیامی ساخت ایران

اولین هواپیمای ساخت ایران که ستوان دوم خلبان 
سیاوش سیاهپوش آن را با موفقیت آزمایش کرد، 
DeHav-  یک هواپیمای تک موتوره سبک با نام 
توسط   1930 سال  در  که  بود   iland DH9A
مختصصان داخلی طراحی و ساخته شد. با وجودی 
که این اولین تجربه ساخت هواپیما در داخل به  شمار 
می رفت، ولی چند سال بعد از آن، ایران صاحب 
یک کارخانه هواپیماسازی شد که قادر بود چند 
مدل مختلف هواپیما را مونتاژ و تعمیر کند. در سال 
1933 ماشین آالت مورد نیاز کارخانه هواپیماسازی 
شهباز از انگلستان خریداری و در سال 1935 در 
این کارخانه  دوشان تپه نصب و راه اندازی شدند. 
در آن زمان اقدام به تولید یک سری هواپیماهای 
 Tiger Moth،Hawker جنگنده و آموزشی نظیر
Audax و Hawker Hind می کرد. سال 1938 
آماده  تولیدات کارخانه شهباز  از  اولین مجموعه 
بهره برداری شد، اما متاسفانه با شروع جنگ جهانی 
دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، کارخانه 
شهباز نیز توسط نیروهای انگلیسی مصادره شد. 
تاسیسات مذکور در حال حاضر در محل مجموعه 

پایگاه دوشان تپه فعلی واقع است.

نخستین خطوط هوایی
در سال 1303 کمپانی آلمانی یونکرس ضمن عقد 
قراردادی با ایران نخستین شعبه فعالیت هواپیمایی 
خود را در تهران افتتاح کرد و با وارد کردن چند 
هواپیمای یونکرس موفق شد خطوط هوایی تهران، 
مشهد، شیراز، بندر انزلی، بوشهر را برقرار کند و به 
حمل مسافر و محموله های پستی بپردازد. مردم 
تهران در روزهای تعطیل می توانستند با پرداخت 
مبلغی، با حضور در فرودگاه دوشان تپه )تپه های 
مشرف  به قصر فیروزه امروزی تهران( سوار هواپیما 

شوند و مناظر زیبای اطراف تهران را تماشا کنند.

تشكیل اولین دفر هواپیامیی
برای  هواپیمایی  امور  برای  دفتر  یک  تشکیل 
نخستین بار در سال 1301 ابالغ و اسم این مجموعه 
جزو سایر سازمان های ارتش ذکر شد. کل عناصر 
تشکیل دهنده نخستین دفتر هواپیمایی ایران یک 
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افسر به عنوان رئیس و یکی نویسنده وقایع پروازی 
با نام سرهنگ میزانی بود که پس از تشکیل رسمی 
این دفتر دولت ایران برای نخستین بار یک فروند 
هواپیمای فلزی ساخت کارخانه یونکرس را در سال 
1301 خریداری کرد که با استخدام یک خلبان 
و مکانیک ویژه پرواز در پادگان قلعه مرغی از این 

هواپیما نگه داری می شد.
در سال 1302 سرتیپ آیرم، فرمانده کل تیپ های 
و  مردم  از  که  پول هایی  با  گیالن،  و  مازندران 
اهالی این دوخطه به زور گرفته بودند، توانست دو 
فروند هواپیمای آلمانی یونکرس را به نام گیالن 
و مازندران خریداری و به تهران اعزام کند و در 
همین سال، چهار فروند هواپیمای هاویالند روسیه 
خریداری شد. به  این  ترتیب یک تشکیالت منسجم 

هواپیمایی در دل ارتش شکل گرفت.

تاسیس ایران ایر
گروهی از بازرگانان ایرانی در سال 1321، نخستین 
شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام ایرانیان 
به جابه جایی  این شرکت  ایرویز تاسیس کردند. 
منطقه ای  و  داخلی  مسیرهای  در  بار  و  مسافر 
پرواز  یک  هفته  هر  آن،  بر  عالوه  و  می پرداخت 
باری به اروپا انجام می داد. ناوگان آن از تعدادی 
هواپیمای داگالس دی سی-3 تشکیل شده بود. 
بعدها تعدادی هواپیمای داگالس دی سی-4 و پس  
از آن هواپیما های ویکرز ویسکونت نیز به ناوگان 

ایرانیان ایرویز اضافه شد.
در سال 1333، یک شرکت هواپیمایی خصوصی 
دیگر به نام پارس یا پرشین ایرسرویس در تهران 
ایجاد شد. هواپیمایی پارس ابتدا به  صورت باربری و 
با استفاده از هواپیماهای آورو یورک کار خود را آغاز 
کرد و پروازهایی را از تهران به بیروت، بریندیسی و 
بازل از طریق آبادان انجام می داد. پس  از آن این 
شرکت با خرید هواپیمای داگالس دی سی-7 از 
شرکت بلژیکی سابنا توانست پروازهایی را به  صورت 
مرتب از دو شهر آبادان و تهران به مقاصد پاریس، 

لندن، بروکسل و ژنو انجام دهد.
در روز 5 اسفند سال 1340، دو شرکت ایرانیان 
ایرویز و پرشین ایرسرویس در یکدیگر ادغام  شده و 

شرکت هواپیمایی ملی ایران )هما(، با نام بین المللی 
ایران ایر )IRAN AIR( تاسیس شد. این شرکت 
ملی اعالم شد و تمام امکانات و پرسنل دو شرکت 
مذکور را در اختیار گرفت. در همان زمان نشان هما 

برای این شرکت تازه تاسیس طراحی شد.
هما پروازهای خود را با بهره گیری از هواپیماهای 
ویکرز  دی سی-6،  داگالس  دی سی-3،  داگالس 
ویسکونت و آورو یورک آغاز کرد و در سال 1342 

به عضویت کامل یاتا درآمد.

لوگوی هام، برتر در جهان
طراحی لوگوی شرکت هما برگرفته از سرستون 
خصلت  سه  که  جمشید  تخت  در  پرنده نمایی 
متفاوت داشت، سر عقاب، گوش های گاو و یال های 
اسب، در پاییز سال 1340 توسط ادوارد زهرابیان 
در  که  بود  ساله  زهرابیان 22  ادوارد  شد.  انجام 
مسابقه طراحی هما که آگهی آن را روزنامه های 
کیهان و اطالعات سال 1340 منتشر کرده بودند، 
شرکت کرد. زهرابیان در آن زمان برای این طراحی 
جایزه ای به ارزش 500 تومان دریافت کرد. آژانس 
خبری حمل ونقل هوایی )skift( در گزارش سال 
2013 خود، 30 لوگوی برتر شرکت های هوایی دنیا 
را معرفی کرد که در این بین لوگوی هواپیمایی ملی 
ایران »هما« به دلیل جذابیت، سادگی و رسا بودن 
هوایی  شرکت های  لوگوی  برترین  به عنوان  پیام 

جهان انتخاب شد.

اولین فرودگاه ایران
تا نیمه اول سال 1301 در تهران زمین مشخصی 
برای نشستن و برخاستن هواپیما وجود نداشت. 
ولی چنان که روزنامه »ایران« در شماره 7 تیرماه 
1301 خود می نویسد: در پی درخواست انگلیس 
برای ورود دو فروند هواپیما به تهران و اختصاص 
محلی برای فرود آن ها، دولت وقت، زمین قلعه مرغی 
را برای این منظور اختصاص داده و به یاری زندانیان 
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ــتخواه و  ــل دوسـ ــرکاراتی، جلیـ ــن سـ بهمـ
ابوالقاســـم اســـماعیل پور تحقیقاتـــی ویـــژه 

ــد.  ــام داده انـ ــی انجـ ــاطیر ایرانـ روی اسـ
منابـــع  ایرانـــی  اســـاطیر  بررســـی  در 
ــار  ــر از آثـ فراوانـــی در دســـت اســـت. اگـ
بناهـــای  و  ســـکه ها  ماننـــد  باســـتانی، 
مکتـــوب  منابـــع  بگذریـــم،  معمـــاری 
فارســـی و عربـــی و ترکـــی و کـــردی و 
ـــف  ـــارات مختل ـــو از اش ـــا ممل ـــر زبان ه دیگ
ـــران  ـــی ای ـــه فرهنگ ـــاطیر پهن ـــوزه اس در ح
و نحله هـــای مختلـــف قومـــی آن هســـتند. 
کتاب هـــای  و  شـــعری  دیوان هـــای  از 
داســـتانی کـــه بگذریـــم، منابـــع مکتـــوب 
ــع  ــن منابـ ــی از ایـ ــوی یکـ ــان پهلـ در زبـ
ــت.  ــطوره پژوهی اسـ ــوزه اسـ ــی در حـ غنـ
ـــای  ـــر منظومه ه ـــی و دیگ ـــاهنامه فردوس ش
حماســـی و داســـتانی نیـــز منبـــع دیگـــر 
ــون  ــع متـ ــتند. منابـ ــاطیر هسـ ــن اسـ ایـ
ـــز  ـــی نی ـــی و عرب ـــان فارس ـــیری در زب تفس
ـــراروی  ـــاطیر ف ـــترده ای از اس ـــات گس اطالع
ــی از  ــا یکـ ــد. امـ ــرار می دهـ ــان قـ محققـ
اســـاطیر  شـــناخت  منابـــع  مهم تریـــن 
ــای  ــی، کتاب هـ ــی غیرایرانـ ــی و حتـ ایرانـ
تاریخـــی هســـتند. کتاب هایـــی ماننـــد 
ــعودی«،  ــخ مسـ ــری«، »تاریـ ــخ طبـ »تاریـ
»یعقوبـــی«، »جامع التواریـــخ«، »تاریـــخ 
ابـــن جـــوزی«، »العبـــر ابـــن خلـــدون« و 
بســـیاری از متـــون تاریخـــی از مهم تریـــن 
ــاطیری  ــواد اسـ ــکیل دهنده مـ ــع تشـ منابـ
ایـــن  واقعیـــت  می شـــوند.  محســـوب 
اســـت کـــه گذشـــتگان زمانـــی کـــه بـــه 
نوشـــتن تاریـــخ می پرداخته انـــد، همـــه 
آن چـــه را کـــه امـــروز بـــا نـــام اســـاطیر 
نـــام  بـــا  آنـــان  می شـــود،  شـــناخته 
همیـــن  بـــه  و  می شـــناخته اند  تاریـــخ 
دلیـــل همـــه را در متـــون تاریخـــی خـــود 
ــه دور  ــد. البتـ ــط می کرده انـ ــت و ضبـ ثبـ
ـــر و  ـــی بش ـــی زندگ ـــع ابتدای ـــودن از وقای ب
ــوه دادن  ــی جلـ ــرای عقالنـ ــت وجو بـ جسـ

دانش هـــای  از  یکـــی  اسطوره شناســـی، 
ـــان معاصـــر اســـت و  ـــورد توجـــه جه ـــم م مه
ـــروزه در بســـیاری از دانشـــگاه های جهـــان  ام
کـــه در حـــوزه علـــوم انســـانی تحقیقاتـــی 
در حـــال انجـــام اســـت، بـــه ایـــن وجـــه 
ــود  ــژه وجـ ــی ویـ ــز اهتمامـ ــش نیـ از دانـ
دارد. در برخـــی از دانشـــگاه ها و مراکـــز 
ــی  ــاطیر حتـ ــش اسـ ــان دانـ ــی جهـ علمـ
ــود  ــز دارد. وجـ ــی نیـ ــاخه های گوناگونـ شـ
ایـــن  کتاب هـــا و مقـــاالت فـــراوان در 
حـــوزه نشـــان از دل بســـتگی محیط هـــای 

آکادمیـــک بـــه ایـــن دانـــش دارد. 
اسطوره شناســـی، عـــالوه بـــر محیط هـــای 
ــز در  ــژه ای نیـ ــت ویـ ــگاهی، جذابیـ دانشـ
انیمیشن ســـازی  و  فیلم ســـازی  صنعـــت 
ــیاری  ــن های بسـ ــا و انیمیشـ دارد و فیلم هـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــتند کـ ــان هسـ در جهـ
اسطوره شناســـی  دانـــش  فرمول هـــای 
بـــه فروش هـــای باالیـــی نیـــز دســـت 

 . بنـــد می یا
ــن  ــطوره، بیـ ــش اسـ ــف دانـ ــاره تعریـ دربـ
ــود  ــاص وجـ ــری خـ ــاق نظـ ــان اتفـ محققـ
نـــدارد. بســـیاری اســـطوره را داســـتان های 
کهـــن بشـــری می داننـــد کـــه بـــا مســـائل 
روزمـــره زندگـــی و ماورایـــی آمیختـــه 
شـــده اســـت. برخـــی معتقدنـــد اســـطوره، 
هســـتند  بشـــری  کهـــن  آیین هـــای 
ــر کاربـــردی ندارنـــد و  ــروزه دیگـ ــه امـ کـ
ــطوره ها،  ــه اسـ ــد کـ ــز معتقدنـ ــی نیـ برخـ
تاریخ هـــای خواســـتاری بشـــری هســـتند؛ 
ــود  ــته های خـ ــن خواسـ ــر کهـ ــی بشـ یعنـ
ــرده   ــان کـ ــاطیر بیـ را در قالـــب ایـــن اسـ
بـــا  را  اســـاطیر  نیـــز،  برخـــی  اســـت. 
ذهنیـــات و مســـائل روانـــی بشـــر پیونـــد 
ــطوره پژوهان  ــی اسـ ــار برخـ ــد. آثـ می دهنـ
ـــه  ـــاده ب ـــا الی ـــگ، میرچ ـــزر، یون ـــد فری مانن
ــده اند.  ــه شـ ــز ترجمـ ــی نیـ ــان فارسـ زبـ
نیـــز  ایرانـــی  پژوهش گـــران  از  برخـــی 
ـــار،  ـــرداد به ـــورداوود، مه ـــم پ ـــد ابراهی مانن
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ــی  ــای اصلـ ــی از انگیزه هـ ــع، یکـ آن وقایـ
ــی  ــت. گاهـ ــوده اسـ ــازی بـ در اسطوره سـ
وقایـــع تاریخـــی نیـــز ســـینه بـــه ســـینه 
ــم  ــدنی هـ ــر نقل شـ ــده و در هـ ــل شـ نقـ
ـــده  ـــم ش ـــا ک ـــزوده ی ـــا اف ـــه آن ه ـــی ب مطالب
اســـت؛ به گونـــه ای کـــه گاهـــی حتـــی 
مطالـــب تاریخـــی نیـــز امـــروزه چـــه بســـا 
ـــا  ـــه ی ـــا وارون ـــل آن ه ـــه اص ـــبت ب ـــه نس ک
ـــند و  ـــده باش ـــزارش ش ـــر گ ـــه ای دیگ به گون
ـــی  ـــیاری از مطالب ـــده بس ـــه در آین ـــاید ک ش

هـــم کـــه بـــرای نســـل معاصـــر حقیقـــت 
ــای  ــر از دنیـ ــود، سـ ــی می شـ ــلم تلقـ مسـ
ــر روی غـــرض از  ــه هـ ــاطیر درآورد. بـ اسـ
گفتـــن ایـــن مطلـــب آن بـــود کـــه گفتـــه 
ــم  ــع مهـ ــی از منابـ ــون تاریخـ ــود، متـ شـ

ــوند.  ــناخته می شـ ــاطیر شـ دانـــش اسـ
ــن  ــه در ایـ ــی کـ ــون فارسـ ــی از متـ یکـ
ــوردار  ــژه ای برخـ ــت ویـ ــه از اهمیـ زمینـ
اســـت، کتـــاب »تاریـــخ بلعمـــی« یـــا 
»تاریخ نامـــه  آن  درســـت تر  صـــورت 
طبـــری« اســـت. ایـــن کتـــاب بـــه گفتـــه 

اثـــر  چنـــد  زمـــره  در  پژوهش گـــران، 
ــر فارســـی  ــه نثـ ــه بـ ــه ای اســـت کـ اولیـ
ـــز  ـــر نی ـــن نظ ـــت و از ای ـــده اس ـــته ش نوش
ـــر  ـــن جری ـــد ب ـــژه ای دارد. محم ـــت وی اهمی
طبـــری )قـــرن ســـوم و اوایـــل قـــرن 
ــه  ــخ بـ ــم در تاریـ ــی عظیـ ــارم( کتابـ چهـ
زبـــان عربـــی بـــا نـــام »تاریـــخ الرســـل و 
الملـــوک« نوشـــته بـــود. ایـــن کتـــاب در 
ســـال 352 هجـــری قمـــری بـــه دســـتور 
ــان  ــه زبـ ــامانی بـ ــوح سـ ــن نـ ــور بـ منصـ
برگردانـــده  فارســـی 
شـــد کـــه البتـــه بـــه 
خالصـــه واری  نوعـــی 
از تاریـــخ طبـــری نیـــز 
ایـــن  در  گویـــا  بـــود. 
بلعمـــی،  بازگردانـــی 
وزیـــر کاردان ســـامانیان، 
نقشـــی اساســـی داشـــته 
دلیـــل  همیـــن  بـــه  و 
ــا  ــا مدت هـ ــر تـ ــن اثـ ایـ
»تاریـــخ  به نـــام 
ــود.  ــهور بـ ــی« مشـ بلعمـ
ــز  ــار نیـ ــعرا بهـ ملک الشـ
ــخ  ــام »تاریـ ــا نـ آن را بـ
و  تصحیـــح  بلعمـــی« 
منتشـــر کـــرده اســـت. 
ـــدن  ـــه ش ـــا یافت ـــا ب بعده
ــن  ــری از ایـ ــخ دیگـ نسـ
ـــر را  ـــن اث ـــن ای ـــد روش ـــتاد محم ـــن، اس مت
در چندیـــن مجلـــد بـــا نـــام »تاریخ نامـــه 
اثبـــات  و  کردنـــد  منتشـــر  طبـــری« 
ــد  ــاال چنـ ــر احتمـ ــن اثـ ــه ایـ ــد کـ کردنـ
ــر  ــا ناظـ ــی گویـ ــته و بلعمـ ــم داشـ مترجـ
ـــر روی  ـــه ه ـــت. ب ـــوده اس ـــه ب ـــن ترجم ای
»تاریخ نامـــه طبـــری« بـــا توجـــه بـــه 
ـــم  ـــع مه ـــی از مناب ـــود یک ـــودن خ ـــن ب که
ــاختارهای  ــی در واژگان و سـ ــان فارسـ زبـ
نحـــوی کهـــن اســـت و از ســـوی دیگـــر 
ـــم،  ـــی مه ـــات تاریخ ـــر اطالع ـــالوه ب ـــم ع ه
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ــمند  ــب ارزشـ ــیاری از مطالـ ــاوی بسـ حـ
ـــب  ـــی از مطال ـــت. برخ ـــز هس ـــاطیری نی اس
اســـاطیری کـــه در بخـــش پادشـــاهی 
ــود دارد و  ــر وجـ ــن اثـ ــدادیان در ایـ پیشـ
در آثـــاری ماننـــد »شـــاهنامه« یـــا بـــدان 
ــر  ــه ای دیگـ ــا به گونـ ــده یـ ــاره ای نشـ اشـ

ــد:  ــن قرارنـ ــت، بدیـ ــده اسـ آمـ
»شـــاهنامه«  در  گیومـــرث:  معنـــی   .1
ـــا اشـــاره ای  ـــه معنـــی گیومـــرث ی اشـــاره ای ب
ــن  ــت. هم چنیـ ــده اسـ ــر او نشـ ــه همسـ بـ
هیـــچ ســـخنی مبنـــی بـــر پیونـــد میـــان 
ــا  ــدارد. امـ ــود نـ ــرث وجـ آدم)ع( و گیومـ
ــه  ــرث در »تاریخ نامـ ــزارش گیومـ ــن گـ ایـ
ـــی  ـــت: »و معن ـــر اس ـــی دیگ ـــری« از لون طب
ـــق،  ـــّی ناط ـــت، ح ـــا اس ـــده گوی ـــرث زن گیوم
ــی از  ــت و گروهـ ــم اسـ ــول عجـ ــن قـ ایـ
ایـــن علمـــای اخبـــار چنیـــن گوینـــد کـــه 
او نبیـــره آدم بـــود و گروهـــی از عجـــم 
گفتنـــد کـــه گیومـــرث و ابلـــده جفتـــش 

ــد.« ــیانه بودنـ مشـــی و مشـ
2. هیشـــنگ و ســـیامک: نـــام پســـر گیومـــرث 
در »شـــاهنامه« کـــه بـــه دســـت دیـــوان 
ـــام  ـــن ن ـــا ای کشـــته شـــد، ســـیامک اســـت. ام
در »تاریخ نامـــه طبـــری هیشـــنگ اســـت: 
ـــون  ـــه همچ ـــود ک ـــری ب ـــرث پس »... و گیوم
ــن  ــام؛ و ایـ ــنگ نـ ــود، هیشـ ــه بـ او مردانـ
ـــه  ـــودی.« البت ـــا ب ـــر کوه ه ـــه ب ـــر همیش پس
ـــنگ دارد  ـــا هوش ـــم ب ـــدی ه ـــام پیون ـــن ن ای
کـــه دومیـــن پادشـــاه پیشـــدادی اســـت و 
البتـــه در »تاریخ نامـــه طبـــری« نـــام ایـــن 

ـــت.  ـــهنگ اس ـــاه اوش پادش
ــود:  ــس بـ ــن ادریـ ــر دیـ ــورث بـ 3. طهمـ
در »شـــاهنامه« در داســـتان طهمـــورث 
ســـخنی از دیـــن او یـــا پیامبـــر دیگـــری 
نیســـت. امـــا در »تاریخ نامـــه طبـــری« 
ـــت،  ـــتی اس ـــه یگانه پرس ـــن او ک ـــاره دی درب
ـــه او  ـــده ک ـــه ش ـــی گفت ـــده و حت ـــث ش بح
معاصـــر ادریـــس بـــوده اســـت: »و مغـــان 
ــد؛  ــتید، دروغ گوینـ ــت پرسـ ــد او بـ گوینـ

ـــر  ـــتید و او ب ـــّل پرس ـــدای عّزوج ـــه او خ ک
دیـــن ادریـــس بـــود.«

4. جمشـــید و ابلیـــس: در داســـتان گمراهـــی 
از  ســـخنی  »شـــاهنامه«،  در  جمشـــید 
ـــرور  ـــه غ ـــده ک ـــه ش ـــت و گفت ـــس نیس ابلی
ـــود.  ـــراه ش ـــه او گم ـــد ک ـــث ش ـــید باع جمش
گفتـــه  طبـــری«  »تاریخ نامـــه  در  امـــا 
شـــده کـــه ابلیـــس او را گمـــراه کـــرد: 
ـــود  ـــته ب ـــا نشس ـــه تنه ـــه خان ـــس روزی ب »پ
ـــرو  ـــه روزن ف ـــس ب ـــت. ابلی ـــی نداش و آگاه

شـــد و پیـــش او بایســـتاد...«
ـــاهنامه«  ـــاک: در »ش ـــب و ضح ـــور اس 5. بی
ضحـــاک بـــر جمشـــید چیـــره شـــد و 
بیوراســـب  و  او گرفـــت  از  را  پادشـــاهی 
ـــه  ـــا در »تاریخ نام ـــت. ام ـــاک اس ـــب ضح لق
ـــه  ـــت ک ـــاهی اس ـــب پادش ـــری« بیوراس طب
ــاک  ــوده و ضحـ ــوح بـ ــان نـ ــل از توفـ قبـ
پادشـــاهی دیگـــر اســـت کـــه پـــس از 
ـــاک  ـــن ضح ـــت و ای ـــوده اس ـــوح ب ـــان ن توف
ــی  ــت و حتـ ــوده اسـ ــم بـ ــاهی ظالـ پادشـ
یکـــی  را  دو  ایـــن  این کـــه  از  صریحـــا 
می خواننـــد، انتقـــاد شـــده اســـت: »عـــرب 
ـــد  ـــان گوین ـــدی و مغ ـــاک خواندن او را ضّح
ـــت  ـــالف اس ـــن خ ـــود و ای ـــب ب ـــه بیوراس ک
ـــن  ـــود و ای ـــوح ب ـــت ن ـــه وق ـــب ب ـــه بیوراس ک

ملکـــی بـــود ســـتم کار...« 
6. فریـــدون و پســـران: در »شـــاهنامه« گفتـــه 
ـــان  ـــان را می ـــی جه ـــدون وقت ـــه فری شـــده ک
ـــلم  ـــور و س ـــرد، ت ـــود تقســـیم ک ـــدان خ فرزن
حســـد بردنـــد و ایـــرج را کشـــتند و فریـــدون 
صبـــر کـــرد تـــا نـــواده ایـــرج یعنـــی 
منوچهـــر انتقـــام ایـــرج را گرفـــت و بعـــد 
ـــه  ـــا در »تاریخ نام ـــرد. ام ـــوت ک ـــدون ف فری
ـــدا  ـــدون ابت ـــه فری ـــده ک ـــه ش ـــری« گفت طب
بمـــرد و بعـــد پادشـــاهی بـــه ســـه پســـر 
ـــا  ـــلم ب ـــور و س ـــگ ت ـــع جن ـــید و درواق رس
ـــد:  ـــع ش ـــدون واق ـــرگ فری ـــس از م ـــرج پ ای
ـــر  ـــه پس ـــر س ـــرد و ه ـــدون بم ـــس افری »پ

».بـــه پادشـــاهی بنشســـتند
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داده انــد، اکنــون بــر گــردن مــن وبــال اســت. 
دفــع آن بــه چــه صــورت تــوان کــرد؟ شــیخ 
ــا خداوندانــش )صاحبانــش( رد کــن.  گفــت ب
ــی  ــدای تعال ــر خ ــت را مگ ــت آن جماع گف
-جــل و عــال- در محشــر جمــع گردانــد، 
وگرنــه جمعیــت ایشــان ناممکــن اســت. 
شــیخ گفــت غــزا کــن مگــر شــهید گــردی و 
ــه برکــت آن خــدای تعالــی خصمــان تــو را  ب
ــوده  ــر)ص( فرم ــد، چــه پیغمب خشــنود گردان
ــن  ــوب.« او از ای ن ــا الذُّ ــیف مح ــت: »السَّ اس
ــرد  ــه از م ــت آن ک ــت جه ــم گش ــخن متال س
پیــر دار و گیــر نیایــد )پیــر را تــوان جنــگ و 
نبــرد نیســت(. تــا چــون قــوم مغــول بــر ملک 
ایــران مســتولی شــدند و او را در راه دهــی از 
آن او گرفتنــد. او ایشــان را بــه بهانــه آن که در 
شــهر مالــی نهانــی بدیشــان خواهــد نمــود، به 
خانــه خــود آورد و بــه عصایــی کــه داشــت، بــا 
مغــوالن غــزا کــرد تــا او را بــه درجــه شــهادت 
شــد.« موثــر  شــیخ  ســخن  و   رســانیدند 
ــتوفی،  ــداهلل مس ــرادر حم ــه ب ــس از این ک پ
خواجــه  بــا  کــه  محمــد،  زین الدیــن 
ایلخانــی،  پراعتبــار  وزیــر  رشــیدالدین، 
ــن  ــوان تعیی ــت دی ــه نیاب ــت، ب ــراودت داش م
ــاطت  ــه وس ــز ب ــتوفی نی ــداهلل مس ــد، حم ش
ــه  ــیدالدین ب ــه رش ــم خواج ــه حک ــرادر و ب ب
شــغل اســالف خــود و ســمت اســتیفای 
ــارده  ــن گم ــان و طارمی ــر، زنج ــن، ابه قزوی
بــر شــغل مســتوفی گری  او عــالوه  شــد. 
ــخ  ــه تاری ــف، خاص ــی مختل ــس علم در مجال
ــزار  ــیدالدین برگ ــه رش ــت خواج ــه هم ــه ب ک
ــب  ــن موج ــرد و همی ــرکت می ک ــد، ش می ش
تحریــر کتــب تاریخــی توســط او شــد و وی را 
واداشــت کــه ضمــن شــاهنامه پژوهی و تهیــه 
نســخه معتبــری از شــاهنامه فردوســی، تاریــخ 
ــه  ــی ب ــبک فردوس ــه س ــالم را ب ــس از اس پ
نظــم درآورد. حمــداهلل مســتوفی پــس از قتــل 
خواجــه در زمــره مالزمــان پســر خواجــه، 
ــا آخــر عمــر  غیاث الدیــن محمــد، درآمــد و ت
بــه تحقیــق و تالیــف مشــغول بــود و هم اکنون 

تاریخ نــگار،  قزوینــی،  مســتوفی  حمــداهلل 
دوره  صاحب منصــب  شــاعر  و  جغرافیــادان 
ــت  ــمتی برخاس ــدان پرحش ــان، از خان ایلخان
کــه ســده ها صاحــب مناصــب و مشــاغل 
نســب  لحــاظ  از  و  بودنــد  دیوانــی  مهــم 
می رســیدند.  ریاحــی  یزیــد  حربــن  بــه 
ــه عباســی معتصــم، جــد چهاردهــم او،  خلیف
فخرالدولــه ابومنصــور کوفــی، را بــه حکومــت 
قزویــن منصــوب کــرد. از آن پــس همــه 
فرزنــدان و نوادگانــش را فخرالدولــه خواندنــد. 
ــان  ــی از والی ــادر عباس ــان ق ــا زم ــداد او ت اج
ــتیفا  ــغل اس ــس ش ــد و از آن پ ــن بودن قزوی
ــتند. ــروف گش ــتوفی مع ــه مس ــتند و ب  داش

ریشــه  از  اســت  کلمــه ای  مســتوفی  واژه 
اســتیفاء و بــه معنــی کســی اســت کــه 
کافــی  و  وافــی  به طــور  را  خــود  حــق 
بگیــرد. مســتوفی در نقــش حســابدار کل، 
حســابداری  امــور  سرپرســتی  مســئولیت 
ــوان از  ــن عن ــت. ای ــده داش ــه عه ــت را ب دول
ــن  ــرای ای ــان عباســیان به طــور عمومــی ب زم
می گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ســمت 
دارالحکومــه  مرکــز  در  کــه  مســتوفیانی 
بودنــد، حســاب دخــل و خــرج حکومــت را در 
دســت داشــتند و مســتوفی های اســتان ها 
ــیدگی  ــتمری ها و رس ــوق و مس ــت حق پرداخ
ــام  ــتانی را انج ــی اس ــی و مالیات ــور مال ــه ام ب
ــه  ــوان ب ــن عن ــول ای ــد. در دوره مغ می دادن
ــی اســتان ها اطــالق می شــد.  سرپرســتان مال

حمــداهلل مســتوفی در مــورد پدرجــدش، ابــی 
نصــر، کــه در زمــان محمود ســبکتگین ســمت 
ــد: »در  ــت، می نویس ــراق را داش ــتوفی ع مس
ــالزم  ــراق م ــالطین ع ــت س ــی در خدم جوان
بــودی و اســتیفای عــراق بــدو مفــوَّض. چــون 
ــج  ــه ح ــرد، ب ــه ک ــغل توب ــری از آن ش در پی
رفــت و روزگار خــود بــر طاعــت مــوّزع کــرد. 
روزی از شــیخ نورالدیــن گیــل- رحمــه اهلل 
ــل  ــی عم ــه چــون در جوان ــید ک ــه- پرس علی
عمــل  و  منصــب  )داشــتن  بــودم  پیشــه 
ــا  ــوت چیزه ــه رش ــرا ب ــردم م ــی( و م دیوان
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ــن،  ــد دراز« در قزوی ــام »گنب ــا ن ــگاه او ب آرام
ــت. ــدگان اس ــان و پژوهن ــه عالم ــورد توج  م

آثار و نوشته های حمدالله مستوفی
ازجملـه تالیفات حمـداهلل مسـتوفی می توان به 
»تاریخ گزیده«، »تصحیح شـاهنامه فردوسـی«، 

»ظفرنــامه« و »نـزهه القلوب« اشاره کرد.

تاریخ گزیده
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــخ عموم ــاب تاری ــن کت ای
نــام غیاث الدیــن  محمــد، فرزنــد خواجــه  
ــن  ــده اســت. ای ــف درآم ــه تالی رشــید  الدین ب
ــات،  ــش کائن ــر، آفرین ــور مختص ــاب به ط کت
ذکــر پیامبــران، تاریــخ پیــش از اســـالم، تاریخ 
ــف را  ــات مول ــان حی ــا زم ــران  ت ــالم  و ای اس
خالصــه ای  درحقیقــت  و  می گیــرد  دربــر 
فضــل اهلل  رشــیدالدین  »جامع التواریــخ«  از 
ــون  ــی چ ــای تاریخ ــف از کتاب ه ــت. مول اس
»ســیر النبــی«، »رســالت قشــیریه«، »تذکــره 
االولیــاء«، »ایــران  النســب«، »تواریــخ محمــد 
بــن جریــر طبــری«، »تاریــخ کامــل ابــن اثیــر 
جهانگشــای جوینــی«، »شــاهنامه« فردوســی 
طوســی و دیگــر متــون تاریخی نیــز در نگارش 
»تاریــخ گزیــده« بهــره گرفتــه اســت. حمداهلل 
مســتوفی خــود متذکــر  شــده کــه ایــن کتــاب 
ــای  ــطالب از کتاب ه ــش مـ ــل گزین ــه دلیـ ب
مذکــور، »تاریــخ  گزیــده«  نــام گرفتــه اســت. 
»جوامع التواریــخ«  از  کتــاب  ایــن  نثــر 
خواجــه  توســط  و  دوره  همــان  در  کــه 
ایلخانــی،  وزیــر  فضــل اهلل،  رشــیدالدین 
ــت آن   ــت و اهمی ــر اس ــده، روان ت ــف ش تالی
ــب آن را در  ــی مطال ــه بعض ــت ک ــن اس در  ای
ــه دســت آورد. ــوان ب ــر نمی ت ــای دیگ  کتاب ه

تصحیح شاهنامه فردوسی
»تاریـخ  تالیـف  از  پـس  مسـتوفی  حمـداهلل 
گزیـده« بـه مـدت شـش سـال بـه تصحیـح 
نسـخه های  مقابلـه  و  فردوسـی  »شـاهنامه« 
متعـدد آن پرداخـت و از سـن 34 سـالگی تـا 

توانسـت  عالمانـه  پشـتکاری  بـا  سـالگی   40
متنـی پاکیـزه و پیراسـته از »شـاهنامه« را که 
بـه قـول خـود او از روزگار تبه گشـته بود و در 
آن تخلیـط بی شـمار رفتـه بـود، فراهـم آورد.

ظفرنامه
حمـداهلل مسـتوفی پـس از فراغـت از تصحیـح 
»شـاهنامه«، ذیلی بر آن نوشـت که به »تاریخ 
آغـاز  در  او  منظـوم ظفرنامـه« مشـهور شـد. 
کتـاب »تاریخ گزیـده« به نـگارش »ظفرنامه« 
اشــاره  می کند کـه 50 هزار بیـت آن هم  زمان  
شـده  سـروده   گزیـده«  »تاریـخ   تالیـف   بـا 
اسـت. »منظومه ظفرنامـه« در بحـر متقـارب 
شـامل 75 هـزار بیـت شـعر اسـت کـه به سـه 
»قسم اسـالمي«  می شـود:  تقسـیم  قسـمت 
بنی عبـاس  انقـراض  تـا  پیامبـر  زمـان  تاریـخ 
در  بیت، »قسـم احکامي«  هـزار   25 شـامل 
مـورد پادشـاهان ایـران مشـتمل بـر 20 هـزار 
مغـوالن  مـورد  و »قسـم سـلطاني« در  بیـت 
هـزار   30 شـامل  بهـادر  ابوسـعید  روزگار  تـا 
می گویـد: خـود  چنان کـه  و  اسـت   بیـت 
بیسـت  عجـم  و  پنـج  و  بیسـت  عـرب 
شـمار انـدر  آمـد  هـزار  سـی  مغـول   هـزار/ 
مستوفی نگارش این کتاب را در سن 40 سالگی 
 آغاز و 15 سال را صرف نگارش آن کرده است.

آن  نـاب  مطالـب  در  کتـاب  ایـن  اهمیـت 
تلفـظ  و  ضبـط  نیـز  و  مغـول  تاریـخ  دربـاره 
 اسـامی مغولـی بـه واسـطه وزن و قافیه اسـت. 
»شـاهنامه« فردوسـی تمامـا بـه تاریـخ ایـران 
و  اسـاطیری  بخـش  سـه  در  اسـالم  از  قبـل 
ساسـانیان  سـقوط  تـا  تاریخـی  و  پهلوانـی 
منظـوم  تاریـخ  »ظفرنامـه«  اسـت،  پرداختـه 
تـا  پیامبـر  حیـات  زمـان  از  اسـالم  و  ایـران 
زمـان ایلخانـان اسـت و اولیـن اثـر در حـوزه 
تصحیـح انتقـادی متـون بـا توجه بـه تصحیح 
 متـن »شـاهنامه« فردوسـی به شـمار می رود.
هم چنیـن ایـن کتـاب توصیف بسـیار روشـنی 
از واقعـه قتل عـام شـهر قزویـن در حمله مغول 
ارائـه می دهـد کــه مولـف ایــن اطــالعات را  
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بیشـتر  از پدرجـد خـود، امیـن نصر مسـتوفی، 
کـه ناظـر ایـن حادثه بـوده، گرفته اسـت.

وزین رو به قزوین سبتای بجنگ
 درآمد به کردار غران پلنگ

بدانگه که شد شهر دریای خون
 ده و هفت بودی ز ششصد فزون
ز شعبان گذر کرده بود هفت روز

 که پیدا شد آن محنت و درد و سوز
در آن وقت بد حاکم آن دیار

 مظفر لقب مهتری نامدار
به حکم خلیفه در این شهره شهر

 ز کار حکومت در او بود بهر
چو لشگر در این مرز آمد به جنگ

 ببستند دروازه ها همچو سنگ
برآمد به بارو بسی جنگ جو

 به سوی مغول کرد در جنگ رو
سه روز اندرین کس ندادند راه

 چهارم به شهر اندر آمد سپاه
مغول اندر آمد به قزوین دلیر

 سر همگنان آوریدند زیر
هر آن کس که بود اندر آن شهر پاک

 همه کشته افکنده بد در مغاک
ز خرد و بزرگ و ز پیر و جوان

 سرآمد سران را سراسر زمان
زن و مرد هرجا بسی کشته شد
 همه شهر را بخت برگشته شد

بسی خوب رویان ز بیم سپاه
 بکردند خود را بخیره تباه

ز تخم نبی بیکران دختران
 فروزنده چون بر فلک اختران

ز بیم بد لشگر رزم خواه
نگون درفکندند خود را به چاه

نزهه القلوب
»نزهه القلوب« کتابی اسـت بـه نثر، در جغرافیا 
و علـم هیئت. حمداهلل مسـتوفی هم بنیان گذار 
فارسی نویسـی در کتاب های جغرافیاسـت، چه 
 پیـش از او ایـن کتـب بـه زبـان عربـی بـود.

ضمـن  »نزهه القلـوب«  مقدمـه  در  مسـتوفي 

اشـاره بـه شـوق وافـر خـود در مطالعـه کتـب 
و سـیاحت بـالد، می گویـد کـه چـون کتـب 
»دوسـتان  بـود،  عربـی  زبـان  بـه  جغرافـی 
احـوال  بـر  چـون  کـه  نمودنـد  درخواسـت 
اکثـر ایـران واقفـي، اگـر ایـن اوصاف بـه زبان 
انـس  مجلـس  رود،  مجموعـه ای  در  پارسـي 
اصحـاب را شـمع شـود و چـون بـه تمـام در 
 قیـد کتابـت آید، همـگان را از آن فـرح زاید.«

نتیجه کار کتابي راهنما بود در حجم متوسـط، 
طـوري کـه اسـتفاده عمومـي داشـت و جهت 
درباریـان،  و  امـرا  همچـون  مختلـف  صنـوف 
قابـل  دیگـر  گروه هـاي  و  تاجـران  سـیاحان، 
اسـتفاده بـود. از آن جمله مباحـث آن می توان 
مسـافت ها و فرسـخ ها را ذکـر کـرد کـه حاوي 
اطالعـات بسـیاري در مـورد فاصلـه شـهرها از 
هـم و راه هـاي مختلـف تجـاري و غیرتجـاري 
اسـت. جغرافیایـي  مکان هـاي  اسـامي   و 
 ازجملـه مسـتوفی در ایـن کتـاب ری را »ام 
معرفـی  ایـران  البـالد«  »شـیخ  و  البـالد« 
در  ایـن شـهر  بیـان می کنـد کـه  و  می کنـد 
دوران مغـول رو بـه نابـودی رفـت، تـا این کـه 
در عهـد غـازان خـان عماراتـی در آن بنا شـد. 
ناحیـه  کـه  بـوده  قسـمت  چهـار  شـامل  ری 
چهـارم غـار نـام داشـته اسـت. سـبب تسـمیه 
غـار ایـن بوده که یکـی از فرزندان امام موسـی 
کاظـم کـه در معـرض قتـل قـرار گرفتـه بـود، 
نواحـی  در  از دسـت دشـمنان  گریـز  هنـگام 
غـاری  برابـرش  در  ناگهـان  کولـی«  »جـال 
پدیـد می آیـد و امـام زاده بـه آن غـار پناهنـده 
شـدن  غایـب  جهـت  ناحیـت  آن  و  می شـود 
می شـود.  نامیـده  غـار  ناحیـت  بزرگـوار،   آن 
مشـهد  و  تهـران  کـه  می افزایـد  مسـتوفی 
امـام زاده حسـن بـن الحسـن)ع( که بـه جیان 
دولت آبـاد  و  بهـرام  فیـروز  و  اسـت  مشـهور 
بوده انـد.  ری  ناحیـه  قـرای  بزرگ تریـن  از 
ری  در  مسـتوفی  گفتـه  بـه  بنـا  هم چنیـن 
»اهـل بیت بسـیار« مدفـون بوده انـد و ازجمله 
محسـوب  دوران  آن  شیعی نشـین  شـهرهای 

.اسـت می گشـته 
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پاشنه آشیل، چشم اسفندیار
 محمد سرابی 
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و او را در میـان دختربچه هـا نگـه می داشـت. 
ولـی وقتی بـه نوجوانی رسـید، یک شمشـیر را 
بـه جـای اسـباب بازی انتخاب کرد و شناسـایی 

 . شد
زیگفریـد )زیگـورد( دیگـر رویین تنی بـود که در 
افسـانه های اسـکاندیناوی و آلمـان از او نـام برده 
می شـود. داسـتان زندگـی او پیچیـده و پـر از 
اتفاقـات گوناگون برای به دسـت آوردن گنج های 
پنهـان و رسـیدن به شـاهزاده خانم هـای زندانی 
اسـت. انگیـزه او بـرای کشـتن اژدهایـی بـه نـام 
فانفیـر هم به دسـت آوردن گنجی بـود که از آن 
نگهبانـی می کـرد، امـا در این میان تمـام بدنش 
را بـا خـون اژدهـا آغشـته کرد و بـه همین دلیل 

شـد.  رویین تن 
در  اسـفندیار  رویین تـن  دیگـر  شـخصیت 
بـه دلیـل شـنا  او  اسـت.  ایرانـی  اسـطوره های 
کـردن در اسـتخری مقدس رویین تن شـده بود 
و بـه همیـن دلیـل در جنگ هـا همیشـه پیـروز 
می شـد. تفـاوت او بـا آشـیل در ایـن بـود کـه 
نقطـه ضعـف او در چشـمانش قـرار داشـت، زیرا 
وقتـی کـه در آب قـرار داشـت، چشـم هایش را 

بود. بسـته 
هیـچ  این کـه  جـز  بـه  افسـانه ای  رویین تنـاِن 
سـالحی نمی توانسـت بـه آن هـا زخمـی وارد 
و  داشـتند  هـم  دیگـری  ماجرا هـای  کنـد، 
بیشـتر اوقـات ویژگـی رویین تـن بـودن تنهـا 
آن هـا  بـرای  کـه  بـود  ماجراهایـی  از  بخشـی 
اتفـاق می افتـاد. اما در بیـن آن ها بالـدر زندگی 
متفاوتـی داشـت. او هیچ گاه در جنگی شـرکت 
نکـرد و رقابت عاشـقانه هـم نداشـت. زندگی او 
در رویین تنـی اش خالصـه می شـود کـه آن را 
هـم نـه بـه دلیـل تماس بـا یـک مایـع خاص، 
بلکـه بـه دلیـل زیبایـی و مهربانـی دیگـران به 
منطقـه  خدایـان  از  یکـی  بالـدر  آورد.  دسـت 
اسـکاندیناوی اسـت کـه به عنـوان نمـاد پاکـی، 
معصومیـت و دوسـتی شـناخته می شـود. مادر 
کـه  می فهمـد  رویایـی  طریـق  از  فریـگ،  او، 
بنابرایـن همـه  پسـرش کشـته خواهـد شـد، 
موجـودات جهـان میانی را قسـم می دهد که به 

پوسـت انسـان از حیواناتی که در اطرافش وجود 
دارد، نازک تـر و لطیف تـر اسـت و از ایـن نظـر 
کاربـرد زیـادی نـدارد. الزم نیسـت زخـم نیزه و 
شمشـیر پوسـت را پاره کند، یـک زمین خوردن 
عـادی هـم زانـو  و آرنـج را خون آلـود می کنـد. 
صـورت  و  دسـت  روی  کـه  تیـز  شـاخه های 
آدم هـا خط هـای قرمـز می اندازنـد، بـه پوسـت 
گیاه خـواران اثـر نمی کننـد. چـرم حیواناتـی که 
در کـوه و دشـت زندگـی می کننـد، در مقابـل 
عـوارض عـادی زندگی شـان مقـاوم و بـه همـان 
اسـت.  انسـان ها حسـرت برانگیز  بـرای  نسـبت 
یـک الیـه پوسـت ضخیـم بـرای آسـیب ندیدن 
در طبیعـت خیلـی ضـروری اسـت. این جاسـت 
کـه انسـان می توانـد بـرای آسـیب ناپذیر بـودن 
در  می خواهـد  او  باشـد.  داشـته  آرزو هایـی 
مقابـل همـه چیـز آسـیب ناپذیر شـود. آرزویـی 
دسـت مایه  نشـد،  دسـت یافتنی  هیـچ گاه  کـه 
تـا  باسـتان  دوران  از  بسـیاری  داسـتان های 

هنر هـای سرگرمی سـاز امـروز شـده اسـت.
در اسـاطیر »رویین تنـی« مفهومی شـبه مقدس 
بـود. کسـی کـه رویین تـن شـده اسـت، معموال 
ایـن صفت را به دلیل تماس با شـیئی به دسـت 
آورده، امـا همیشـه نوعـی تاییـد ماورایـی هم با 

ایـن اتفـاق همراه بوده اسـت. 
برخـی از شـخصیت های اسـطوره ای از ابتـدای 
زندگـی جنبه مقـدس داشـته اند. ثتیـس، مادر 
آشـیل، بـه این دلیـل کـه پیش بینی شـده بود 
فرزنـد او از پـدر قوی تـر خواهـد شـد، خدایـان 
زن  ایـن  بـا  ازدواج  از  اسـطوره ای  عالی مقـام 
پرهیـز کردنـد و ثتیـس را بـه یک پهلـوان میرا 
ماننـد  فرزنـد  مـادر کـه می ترسـید  سـپردند. 
در  را  جانـش  خـود،  زمـان  پهلوانـان  بیشـتر 
میـدان جنگ از دسـت بدهـد، دو راه را انتخاب 
کـرد. اول این کـه زمانی که پسـرش نـوزاد بود، 
او را در رودخانـه جهان زیرزمینی »اسـتوکس« 
غوطـه ور کرد. ایـن رودخانـه زمانی بـه خدایان 
در جنـگ کمـک کـرده بـود و به همیـن دلیل 
خـواص جادویـی داشـت. راه فـرار دوم ایـن بود 
کـه به تـن کودک لبـاس دخترانه پوشـانده بود 
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او آسـیب نرسـانند. اما از کنار یک بوته دارواش 
می گـذرد. ایـن گیـاه به قـدری ضعیف بـود که 
مـورد توجـه او قرار نمی گیـرد و از آن پس بالدر 
کـه رویین تـن شـده بـود، به عنـوان یـک هدف 
سـرگرم کننده انتخـاب می شـود. خدایـان دیگر 
سـالح های کشـنده خـود را بـه سـوی او پرتاب 
می کننـد و شـاهد زنـده ماندنـش هسـتند. در 
یکـی از این مجالس جشـن و شـادی، رب النوع 
بـدکاری، لوکـی، که به او حسـادت می کـرد، از 
دارواش تیـری سـاخت و بـه دسـت مـرد نابینا 
داد کـه بـه سـوی بالـدر پرتـاب کنـد. لوکـی 
قبـال از فریـگ سـوال کـرده بـود کـه آیـا همه 
بالـدر  بـه  نرسـاندن  آسـیب  بـرای  موجـودات 
سـوگند خورده انـد و او کـه نمی توانسـت دروغ 
بگویـد، راز دارواش را فـاش کـرده بود. تیری که 
مـرد کور بـا هدایت لوکـی پرتاب کـرد، بالدر را 
کشـت و همسـر و دیگـر اعضـای خانـواده او را 
عـزادار کـرد. خویشـانش تالش بسـیاری کردند 
کـه مانـع مـرگ او شـوند، امـا ایـن کار ممکـن 
نبـود. بالـدر کـه جنگ جو نبـود و در نبردی هم 
شـرکت نکـرده بـود، بـا یـک شـوخی خصمانه 
کشـته شـد. دیگـر رویین تن هـا هـم به خاطـر 

نقطـه ضعف هایشـان کشـته شـدند. 
آشـیل در جنـگ تـروا کشـته شـد. پاریـس بـه 
انتقـام خون برادرش هکتور که به دسـت آشـیل 
کشـته شـده بـود، تیـری زهرآلـود بـه سـمت او 
پرتـاب کـرد و ظاهـرا خدایانی اسـطوره ای که از 
یونانی هـا حمایـت نمی کردنـد، مسـیر تیـر را به 
سـمت تنهـا نقطـه ای کـه آب اسـتوکس بـه آن 
نخـورده بـود، هدایـت کردنـد. جایی کـه ثتیس 
محکـم گرفتـه بـود تـا نـوزاد را در آب غوطـه ور 
کنـد، بـا آب تمـاس نداشـت و آسـیب پذیر باقی 
مانـده بود. زمانی که راز اسـفندیار برای حریفش 
فـاش شـد، رسـتم توانسـت بـا زدن تیـری بـه 
چشـم های اسـفندیار او را از پا دربیاورد. زیگفرید 
هـم زمانـی که به هرچه می خواسـت رسـید و با 
ثـروت فراوانـی که به دسـت آورده بـود، در کنار 
همسـرش زندگـی می کرد، کشـته شـد. یکی از 
دشـمنان نه چنـدان مشـهور او توانسـت پهلوانی 

را کـه بـا اژدهـا جنگیـده بـود، در رختخوابش با 
ضربـه خنجـر به قتـل برسـاند. خـون اژدها یک 
نقطـه از پوسـت او را نپوشـانده بـود، زیـرا بـرگ 

درختـی بـه آن چسـبیده بود.
کمـی عجیـب اسـت کـه فهرسـت  رویین تنـان 
اسـطوره ای بیشـتر اوقـات بـه چهـار شـخصیت 
اصلـی ختـم می شـود. ظاهـرا ایـده رویین تـن 
بـودن به اقلیم یا شـرایط فرهنگی خاصی متکی 
نیست و باید در گستره وسیعی از تمدن ها وجود 
داشـته باشـد. در افسـانه های بومیان آمازون یک 
خـدای بازیگوش به نام یوروپـاری وجود دارد که 
زمانـی در مقابل سـالح های عادی آسـیب ناپذیر 
بـود، امـا دشـمنانش فهمیدنـد کـه می تواننـد 
بـا آتـش بـه او حملـه کننـد. در بخش هایـی از 
او  بـودن  بـه رویین تـن  حماسـه هرکـول هـم 
اشـاره شـده اسـت. هرکـول زمانـی کـه پوسـت 
شـیر را می پوشـید، در مقابل هر حمله ای مقاوم 
می شـد. اما این اسـطوره بیشـتر با نیـروی بدنی 

بی پایانـش شـناخته می شـود.
رویین تنـان در داسـتان های نویـن هـم حضـور 
دارنـد. مشـهورترین آن هـا کـه البتـه از الگـوی 
کالسـیک رویین تنی پیـروی می کند، سـوپرمن 
اسـت کـه سـالح های گوناگـون بـر تـن او اثـر 
ایـن  ابتـدای خلـق  از  ویژگـی  ایـن  نمی کنـد. 
شـخصیت در او وجـود داشـته اسـت و از همـان 
نسـخه های ابتدایـی بـدن سـوپرمن در مقابـل 
گلوله هـا آسـیب ناپذیر بـود. در آخرین فیلم هایی 
کـه از ایـن شـخصیت سـاخته شـده اسـت هـم 
گلوله هـا نه تنهـا بـه ماهیچه هـای قـوی سـینه، 
نفـوذ  هـم  او  چشـم  حدقـه  بـه  حتـی  بلکـه 
نمی کننـد. شـیوه کالسـیک رویین تنـی همیـن 
این کـه  وجـود  بـا  قهرمـان  جسـم  کـه  اسـت 
از پوسـت و گوشـت سـاخته شـده اسـت، در 
مقابـل برخـورد اجسـام مقاومت کنـد. در دوران 
معاصـر ایـن الگـو تغییـر کـرده اسـت. امـروزه 
شـخصیت های رویین تـن کـه بیشـتر از همـه 
روی پـرده سـینما دیـده می شـوند، بـه شـکل 
دیگـری مقاومـت می کننـد. نمونـه واضـح ایـن 
مقاومـت در سـال 1991 عرضه شـد. شـخصیت 



 سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج          107

آسـیب ناپذیر ایـن فیلـم از مـاده جیوه ماننـدی 
سـاخته شـده اسـت کـه بـا هـر ضربـه ماننـد 
انسـان های عادی و حتی بیشـتر از آن ها آسـیب 
می بینـد، امـا می توانـد همـه زخم هـا را ترمیـم 

باز سـازی شـود.  به سـرعت  کنـد و 
البتـه دنیای سـرگرمی  زودتـر از این هـا ویژگی 
رویین تنـی نویـن یـا »زوددرمانـی« را بـه کار 
گرفتـه بود. در 1974 کمپانی مارول شـخصیت 
ولوریـن را در کمیک هایـش بـه وجـود آورد که 
می توانسـت زخم هایـی را کـه در اثـر درگیـری 
بـا دیگـران برداشـته بـود، به سـرعت بازسـازی 
کنـد. این ویژگـی کـه Healing factor نامیده 
از  زیـادی  تعـداد  بـرای  به تدریـج  می شـود، 
کسـانی  شـد.  اسـتفاده  مـدرن  جنگ جویـان 
در  می شـوند،  رویین تـن  شـکل  ایـن  بـه  کـه 
بـود،  خواهنـد  مقـاوم  سـالح ها  انـواع  مقابـل 
زیـرا زخم هـای آن هـا هرچقـدر کـه مرگ بـار 
باشـد، فورا ترمیم می شـود. این اتفـاق حتی در 
جریـان درگیـری هـم رخ می دهـد و زمانـی که 
قهرمـان بـرای لحظاتـی عقب نشـینی می کنـد، 
همـه می بیننـد کـه لبه هـای زخم هـا بـه هـم 
می خورنـد.  جـوش  اسـتخوان ها  و  می رسـد 
البتـه معمـوال ایـن توانایی ترمیـم زخم ها باعث 
نمی شـود کـه قهرمـان درد را احسـاس نکند. از 
طـرف دیگـر، ماننـد افسـانه های قدیمـی نقطه 
ضعف هایـی باقـی می مانـد. در »ترمیناتور« فلز 
مایـع ربـات به حرارت شـدید یـا مـواد خورنده 
مـاده کریپتونیـت حساسـیت  بـه  و سـوپرمن 
نشـان می دهنـد و از همیـن راه می تـوان آن هـا 
را بـه دام انداخـت یـا نابـود کـرد. تفـاوت دیگر 
رویین تنـی جدیـد بـا نـوع افسـانه ای آن ایـن 
اسـت کـه شـخصیت های اسـاطیری همیشـه 
در سـمت روشـن قـرار داشـتند و بـه تصـادف 
گرفتـار می شـدند، یـا این کـه دشـمن بـدکاری 
از راز آن هـا سوءاسـتفاده می کـرد. در بدتریـن 
حالـت حریـف آن ها راهـی به جز حملـه کردن 
بـه نقطـه ضعـف آن هـا نداشـت. شـنونده ایـن 
از عاقبتـی کـه قهرمـان دچـار آن  داسـتان ها 
شـده اسـت، متاثـر می شـود. ترمیم شـونده های 

دوران جدیـد لزومـا در بخـش مثبـت داسـتان 
نیسـتند. در فیلم های سـینمایی و سـریال هایی 
کـه در سـال های اخیـر دربـاره خون آشـام ها به 
بـازار آمـده، توانایـی ترمیم زخم ها هـم به دیگر 
ویژگی هـای آن ها اضافه شـده اسـت و شـخص 
یـا  مثبـت  می توانـد شـخصیتی  ترمیم شـونده 

منفی داشـته باشـد.
در  زوددرمانـی  اندیشـه  دیگـر  سـوی  از 
داسـتان های جدیـد همیشـه هـم بـه نیرو هـای 
مقـدس یـا جادویـی وابسـته نیسـت و در برخی 
از نمونه هـا، این دانش پزشـکی یا شـیمی اسـت 
کـه داروهایـی بـرای ایـن کار سـاخته اسـت. در 
بیسـتم،  قـرن  فاکـس  کمپانـی   2000 سـال 
سـاخت مجموعـه فیلم هـای »مـردان ایکـس« 
را آغـاز کـرد و در اولیـن فیلـم از ایـن سـری، دو 
ویژگـی اصلـی ولوریـن یعنـی اسـتخوان بندی و 
سـالح تیغـه ای فلـزی و همین طـور زوددرمانـی 
را نشـان داد. ولوریـن خاطراتـی از جراحی هـا و 
درمان هـای پزشـکی بـه یـاد مـی آورد کـه باعث 
شـده بـود او توانایی هـای خاصـی پیـدا کنـد. 
هفـت سـال بعـد کـه فیلم »تحـت تعقیـب« به 
کارگردانی تیمور بکمامباتوف اکران شـد، شـکل 
علمـی زوددرمانـی در آن به نمایـش در آمده بود 
و اعضـای گروه تروریسـتی زیرزمینـی، زمانی که 
می خواسـتند زخم هایشـان را ترمیـم کننـد، در 
وان هایـی پـر از مایـع سـفیدرنگ می خوابیدنـد. 
در فیلـم »الیسـیوم« محصـول 2013 کـه در 
آینـده رخ می دهـد هـم اتاقک هایی بـرای ترمیم 
بیماری هـا سـاخته شـده اسـت کـه می تواننـد 
هـر آسـیبی، حتـی سـرطان، را درمـان کننـد و 
مـزدوری کـه نیمی از جمجمـه اش در تیراندازی 
آسـیب جـدی دیده اسـت، بـه همین وسـیله به 

برمی گـردد. زندگـی 
اندیشـه رویین تن بـودن از دورانـی که به معنای 
سخت پوسـت بودن اسـت، تا امروز که به شـکل 
زوددرمان شـدن درآمده، همیشـه در ذهن بشـر 
وجود داشـته اسـت. رویایی کـه در آن جنگ جو 
اگرچه توانایی جنگـی کافی دارد، اما در حفاظت 

.نیرویی پنهانی و ناتمـام قرار دارد
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اکـــران شـــد. ایـــن فیلـــم اقتباســـی اســـت 
ــان  ــته برایـ ــاه نوشـ ــتان کوتـ ــک داسـ از یـ
ـــته  ـــندگان برجس ـــی از نویس ـــه یک ـــس ک آلدی
قـــرن  تخیلـــی   - علمـــی  داســـتان های 
بیســـتم بـــه حســـاب می آیـــد. ایـــن فیلـــم 
همـــان ســـال برنـــده پنـــج جایـــزه ســـاترن 
ــی  ــم علمـ ــن فیلـ ــزه بهتریـ ــه جایـ از جملـ
ــدود  ــاترن حـ ــزه سـ ــد. جایـ ــی شـ - تخیلـ
چهـــل ســـال اســـت از ســـوی آکادمـــی 
ــناک  ــی و ترسـ ــی - تخیلـ ــای علمـ فیلم هـ
ـــون  ـــینما و تلویزی ـــل س ـــران و عوام ـــه بازیگ ب
داده می شـــود. جـــز آن، از طـــرف آکادمـــی 
ـــیقی  ـــن موس ـــته بهتری ـــم در دو رش ـــکار ه اس
متـــن و بهتریـــن جلوه هـــای ویـــژه نامـــزد 
ـــدان،  ـــیاری از منتق ـــد. بس ـــزه ش ـــت جای دریاف
رد داســـتان پینوکیـــو در ایـــن فیلـــم را 
طعنـــه ای بـــرای انســـانیت از دســـت رفته 
در زندگـــی ماشـــینی می داننـــد. در دنیایـــی 
ــر  ــم تصویـ ــن فیلـ ــپیلبرگ در ایـ ــه اسـ کـ
ــب  ــه مراتـ ــاری بـ ــا رفتـ ــد، روبات هـ می کنـ
انســـان های خالـــی  انســـانی تر دارنـــد و 
از رحـــم و شـــفقت، بـــه نابـــود کـــردن 

ســـاخته های خودشـــان رو آورده انـــد. 

زندگی کوتاه زمینی ها
ایـــن فیلـــم پیرامـــون رابطـــه انســـان و ماشـــین 
و آینـــده تکنولـــوژی و پیونـــد زندگـــی انســـانی 
ـــت.  ـــده اس ـــاخته ش ـــینی س ـــی ماش ـــا زندگ ب
فیلـــم هـــوش مصنوعـــی روایتگـــر مقطعـــی 
از زندگـــی انســـان اســـت کـــه تکنولـــوژی 
ـــیده  ـــود رس ـــگاه خ ـــن جای ـــه باالتری ـــا ب تقریب
ــردن  ــه کـ ــا اضافـ ــعی دارد بـ ــان سـ و انسـ
احســـاس بـــه ماشـــین ها، آفرینـــش خـــود 
ـــد  ـــادری می پذیرن ـــدر و م ـــد. پ ـــل کن را کام
ـــک  ـــه ی ـــی ب ـــده روح بخش ـــمندی ای ـــه دانش ک
ـــد.  ـــرا کن ـــان اج ـــینی را برایش ـــربچه ماش پس
آن هـــا پســـربچه ماشـــینی را هـــم در کنـــار 
پســـر خودشـــان کـــه در ظاهـــر هـــم ســـن 
و ســـالند، در خانـــه می پذیرنـــد. دانشـــمند 

ــی  ــه زندگ ــه حیط ــی ب ــوش مصنوع ورود ه
زندگــی  حتــی  و  انســان ها  عمومــی 
انســان های  آرزوی  خصوصی شــان مدت هــا 
زیــادی بــوده اســت. ایــن آرزو رفته رفتــه 
بــا پیشــرفته تر شــدن دانــش کامپیوتــر و 
ــت.  ــدن اس ــق ش ــال محق ــک، در ح الکترونی
ایــن روزهــا هــوش مصنوعــی در امــور جزئــی 
بزرگ تریــن  و  کــرده  نفــوذ  مــا  زندگــی 
ــه عهــده  مســئولیت ها را در حیطــه نظامــی ب
گرفتــه اســت. شــاید نفــوذ هــوش مصنوعــی 
در خصوصی تریــن الیه هــای ارتباطــی مــا 
بــا فیلــم »Her« تداعــی شــود، امــا ســال های 
ــده  ــز ســراغ ای ــه اســپایک جون ــل از آن ک قب
ــا هــوش  شــریک شــدن زندگــی احساســی ب
ــرود، اســتیون اســپیلبرگ رابطــه  مصنوعــی ب
 A.I.ــم ــی و انســانیت را در فیل ــوش مصنوع ه
ــید.  ــر کش ــه تصوی Artificial Intelligence ب
یــا   A.I. Artificial Intelligence فیلــم 
ــده  ــدا ای ــرا در ابت ــی«، ظاه ــوش مصنوع »ه
ــد  ــت. می گوین ــوده اس ــک ب ــتنلی کوبری اس
ــود  ــر خ ــی عم ــال های پایان ــک در س کوبری
قصــد داشــت فیلمــی در ایــن رابطــه بســازد، 
امــا از آن جایــی کــه گمــان می کــرد فضــای 
ــر  ــپیلبرگ نزدیک ت ــاخته های اس ــه س ــده ب ای
اســت، آن را بــا او در میــان گذاشــت. روایتــی 
دیگــر می گویــد در دهــه هفتــاد میــالدی 
کوبریــک قصــد داشــت فیلمــی براســاس 
روایتــی مــدرن از رابطــه انســان و ماشــین بــر 
بســتری از احساســات انســانی بســازد. ظاهــرا 
ــط  ــم توس ــن فیل ــاخت ای ــع از س ــه مان آنچ
ــودن  ــوان ب ــد، نات ــان ش ــک در آن زم کوبری
ــود  ــزی ب ــق چی ــرای خل ــژه ب ــای وی جلوه ه
کــه کوبریــک در ذهــن داشــت. کوبریــک 
ــم از  ــن فیل ــرداری ای ــروع فیلمب ــش از ش پی
دنیــا رفــت و اســپیلبرگ کار را دســت گرفــت 

ــاند. ــرانجام رس ــه س و ب

روبوت ها انسان ترند
ــال 2001  ــی در سـ ــوش مصنوعـ ــم هـ فیلـ
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آدم ماشـــینی کوچکـــی را کـــه ظاهـــری 
کامـــال شـــبیه بـــه یـــک پســـربچه واقعـــی 
ـــدل  ـــاس ب ـــب احس ـــودی صاح ـــه موج دارد، ب
می کنـــد. پســـربچه وارد خانـــواده می شـــود، 
ـــا  ـــی ورزد، ام ـــق م ـــواده عش ـــای خان ـــه اعض ب
ــبیه  ــر شـ ــرد. پسـ ــس او را نمی پذیـ هیچ کـ
ـــه  ـــه ب ـــت دارد ک ـــو دوس ـــتان پینوکی ـــه داس ب
ـــا مـــادرش  ـــل شـــود ت یـــک بچـــه واقعـــی تبدی
ـــکلی  ـــان مش ـــن می ـــدارد. در ای ـــت ب او را دوس
ـــاه  ـــر کوت ـــود؛ عم ـــرح می ش ـــم مط ـــر ه دیگ
ـــا  ـــه ت ـــینی -البت ـــی آدم ماش ـــان و بی مرگ انس
زمانـــی کـــه اوراق شـــود. در یـــک دیالـــوگ 
معـــروف پســـر از مـــادرش می پرســـد کـــه 
ــادر  ــرد؟ مـ ــران می میـ ــل دیگـ ــم مثـ او هـ
بـــه او می گویـــد البتـــه مثـــل همـــه روزی 
ــاید  ــود؛ شـ ــام می شـ ــم تمـ ــی او هـ زندگـ
حـــدود پنجـــاه ســـال. پســـربچه از خـــرس 
ــک  ــدی کوچـ ــک تـ ــه یـ ــکی اش کـ عروسـ
ــال  ــاه سـ ــد پنجـ ــت می پرسـ ــینی اسـ ماشـ
زمـــان زیـــادی اســـت؟ و البتـــه کـــه ایـــن 
ــیار  ــینی بسـ ــی ماشـ ــرای زندگـ ــدت بـ مـ

ـــت.   ـــاه اس کوت

دنیای اسپیلربگ و کوبریک
کوبریـــک  آنچـــه  معتقدنـــد  منتقـــدان 
اســـپیلبرگ  چـــون  کارگردانـــی  از  را 
جـــدا می کنـــد، طـــرح کـــردن مســـائل 
انسان شناســـانه ای چـــون  و  روانشناســـانه 
تنهایـــی، انـــدوه، خیانـــت و خشـــونت بـــه 
شـــیوه ای هنرمندانـــه و اســـتادانه اســـت. 
در حالـــی کـــه ایـــده ســـاخت ایـــن فیلـــم 
ــاخت آن  ــود، سـ ــه داده بـ ــک ارائـ را کوبریـ
ـــری  ـــه اث ـــم را ب ـــن فیل ـــپیلبرگ ای ـــط اس توس
گیشه پســـند و تجـــاری تبدیـــل کـــرد کـــه 
ــی در  ــق کوبریکـ ــای عمیـ ــر از الیه هـ کمتـ
ـــن  ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــی مان ـــانه ای باق آن نش
کـــه  دارد  ویژگی هایـــی  فیلـــم  وجـــود، 
ــل  ــی تامـ ــه اندکـ ــده را بـ ــد بیننـ می توانـ
ـــط  ـــانی توس ـــاس انس ـــا احس ـــی ب وادارد. روبات

ـــاس  ـــه احس ـــود ک ـــاخته می ش ـــزادی س آدمی
ـــای  ـــر مبن ـــا ب ـــرده و تنه ـــن ب را در خـــود از بی
زندگـــی  و  می گیـــرد  تصمیـــم  عقـــل 
می کنـــد. آدمیـــزاد چنیـــن دور از حقیقـــت 
خـــود ســـعی می کنـــد بـــا اضافـــه کـــردن 
ـــود  ـــودی خ ـــالء وج ـــات، خ ـــه روب ـــاس ب احس
ــود را  ــت رفته خـ ــانیت از دسـ ــر و انسـ را پـ
تالفـــی کنـــد. بن مایـــه اصلـــی ایـــن فیلـــم 
ـــق و  ـــان خال ـــه می ـــت ک ـــادی اس ـــن تض همی

ــود دارد.  ــوق وجـ مخلـ

آگاهی و رستگاری که پس از آن می آید
ـــرای  ـــختی را ب ـــیر س ـــینی مس ـــربچه ماش پس
بـــه دســـت آوردن دل مادرخوانـــده اش طـــی 
ــد  ــدان معتقدنـ ــی از منتقـ ــد. گروهـ می کنـ
ــتان  ــدرن از داسـ ــخه ای مـ ــم نسـ ــن فیلـ ایـ
قدیمـــی پینوکیـــو، پســـربچه ای چوبـــی 
ـــی  ـــر واقع ـــک پس ـــه ی ـــه آرزو دارد ب ـــت ک اس
ـــده  ـــتان را مادرخوان ـــن داس ـــود. ای ـــل ش تبدی
و  می خوانـــد  پســـربچه  بـــرای  شـــب ها 
ـــدن  ـــی ش ـــم آرزوی واقع ـــینی ه ـــرک ماش پس
ــر  ــری دیگـ ــرورد. از منظـ ــال می پـ را در خیـ
ـــت  ـــین اس ـــک ماش ـــالش ی ـــر ت ـــم روایتگ فیل
ــانیت  ــام انسـ ــه مقـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــه بـ کـ
ـــه  ـــی ک ـــل آدم های ـــد و در مقاب ـــالش می کن ت
ـــای انســـانی تهـــی  خـــود از احســـاس و ارزش ه
شـــده اند بـــه دلیـــل تولـــد در کالبـــد یـــک 
انســـان خـــود را برتـــر می داننـــد. پســـربچه 
ماشـــینی در طـــول داســـتان ســـعی دارد مثـــل 
پینوکیـــو مراقـــب رفتـــارش باشـــد تـــا بـــه 
ـــد.  ـــانی برس ـــام انس ـــان مق ـــا هم ـــود ی ـــادر خ م
ـــخت  ـــه وار و س ـــفری ادیس ـــه س ـــار ب ـــه ناچ او ب
ــا و  ــگل زباله هـ ــه جنـ ــن بـ ــی رود؛ از رفتـ مـ
ــد  ــش می آیـ ــش پیـ ــه برایـ ــکالتی کـ مشـ
تـــا گشـــتن بـــه دنبـــال پـــری آبـــی کـــه 
مثـــل فرشـــته مهربـــان داســـتان پینوکیـــو 
ـــاید  ـــاند. ش ـــش برس ـــه آرزوی ـــد او را ب می توان
ـــردن  ـــرح ک ـــم را مط ـــن فیل ـــدف ای ـــوان ه بت
ـــینی  ـــر ماش ـــانیت در بش ـــدان انس ـــه فق دغدغ
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ـــی  ـــش اصل ـــت و پرس ـــر دانس ـــن عص ـــده ای ش
ـــه درک  ـــکان بازگشـــت او ب ـــه ام ـــن اســـت ک ای
ـــا  ـــود دارد ی ـــاس وج ـــراز احس ـــات و اب احساس
ـــدن  ـــل و تم ـــر عق ـــا در عص ـــه آی ـــه؟ و این ک ن
بشـــری جایگاهـــی بـــرای محبـــت تعریـــف 
ـــرز  ـــم م ـــزی فیل ـــاختار فانت ـــت؟ س ـــده اس ش
ـــدی و  ـــوخی و ج ـــت، ش ـــا و واقعی ـــان روی می
ــن  ــکند و در ایـ ــال را می شـ ــت و خیـ حقیقـ
ــدا  ــال پیـ ــپیلبرگ مجـ ــه اسـ ــت کـ فضاسـ
می کنـــد تـــا آنچـــه را می خواهـــد بـــه 
تصویـــر بکشـــد. فیلـــم در کنـــار جلوه هـــای 
ویـــژه بی نظیـــرش،  روایت هـــای مـــوازی 
از  گوناگـــون  فناوری هـــای  پیشـــرفت  از 
رباتیـــک گرفتـــه تـــا چشـــم اندازی از آینـــده 
زمیـــن و مخالفت هـــای انســـانی در برابـــر 
ــد.  ــر می کشـ ــه تصویـ ــاوری را بـ ــد فنـ رشـ
هشـــدار های ضمنـــی فیلـــم موضوعـــات 
جـــدی و قابـــل بررســـی و تحقیقـــی بـــرای 
ــمار  ــه شـ ــود بـ ــای موجـ ــده فناوری هـ آینـ
ــن  ــم در ایـ ــن فیلـ ــی ایـ ــد و زیبایـ می رونـ
ـــتانی  ـــن هشـــدارها را در دل داس ـــه ای اســـت ک
ـــی  ـــاید یک ـــد. ش ـــان می کن ـــی بی ـــرم و عاطف ن
ــم  ــن فیلـ ــا در ایـ ــن تصویرهـ از غم انگیزتریـ
ســـکانس قتـــل بی رحمانـــه روبات هـــای 

دارای احســـاس باشـــد؛ چیـــزی کـــه شـــاید 
بتـــوان آن را یـــادآور فجایعـــی دانســـت کـــه 
آدمـــی بـــر ســـر همنوعانـــش آورده اســـت. 
ســـخنان »لـــرد جانســـن« قاتـــل روبات هـــا 
هـــم جـــای تامـــل دارد؛ او وجـــود رباتهـــای 
ــریت«  ــه بشـ ــن بـ ــاس را »توهیـ دارای احسـ
مـــی  انـــد. ظاهـــرا عاطفـــه ایـــن روبات هـــا، 
ـــال او را  ـــود امث ـــانی در وج ـــس انس ـــدان ح فق
برمـــال و او را از خـــود خجالـــت زده می کنـــد. 
ـــرای احساســـات و عواطـــف انســـانی  جانســـن ب
خاصیتـــی بیشـــتر از »گـــول زدن« قائـــل 
نیســـت. تـــالش نهایـــی پســـربچه ماشـــینی 
ــان  ــود را در پایـ ــاع از هویـــت خـ ــرای دفـ بـ
شـــاهدیم. او تمـــام ســـختی ها را بـــه جـــان 
ــای  ــا هویت هـ ــوض بـ ــا در عـ ــرد، امـ می خـ
ــوان  ــاید بتـ ــود. شـ ــه می شـ ــی مواجـ جعلـ
فیلـــم را تـــالش یـــک آدم ماشـــینی بـــرای 
حفـــظ امیـــد در دنیایـــی از دســـت رفته و 
ــداری  ــماجت و پایـ ــت. سـ ــده دانسـ مسخ شـ
ــیند  ــر می نشـ ــه ثمـ ــره بـ ــربچه باالخـ پسـ
هـــوش  می شـــود.  محقـــق  او  ایمـــان  و 
ـــاره  ـــد دوب ـــر تول ـــت ب ـــدی اس ـــی تاکی مصنوع
ــه  ــه بـ ــی کـ ــی آگاهـ ــا نوعـ ــار بـ ــن بـ و ایـ

 .ــود ــم می شـ ــی ختـ جاودانگـ
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ـــواد شـــیمیایی  ـــدن، ترشـــح م ـــر ب عصبانیـــت ب
به خصـــوص  بـــدن،  در  هورمون هـــا  و 
ــون آدرنالیـــن و نورآدرنالیـــن اســـت.  هورمـ
هورمون هـــای آدرنالیـــن و نورآدرنالیـــن بـــر 
تمـــام اعضایـــی کـــه از اعصـــاب ســـمپاتیک 
می گذارنـــد  تاثیـــر  می گیرنـــد،  عصـــب 
ــروق  ــاع عـ ــب، اتسـ ــک قلـ ــث تحریـ و باعـ
قلب انـــد(،  تغذیه کننـــده  )کـــه  کرونـــر 
انقبـــاض رگ هـــای خونـــی روده و ســـرکوب 
هضـــم و جـــذب مـــواد غذایـــی در مواقـــع 

لـــزوم می گردنـــد.

نقش عصبانیت در ازدیاد قدرت
ـــدن  ـــتم ب ـــر کل سیس ـــت ب ـــم و عصبانی   خش
ـــی  ـــرات مهم ـــث تغیی ـــذارد و باع ـــر می گ تاثی
 در وضعیـــت فیزیولوژیکـــی فـــرد می شـــود. 
امـــا تمـــام ایـــن تغییـــرات بـــا هـــدف 
آمادگـــی بـــدن بـــرای مقابلـــه بـــا شـــرایط 
اســـت.  روحـــی  تنش هـــای  و  ســـخت 
یکـــی دیگـــر از تاثیـــرات خشـــم بـــر بـــدن، 
تاثیـــر آن بـــر قـــدرت بدنـــی فـــرد اســـت. 
ـــراد  ـــام اف ـــل تم ـــز مث ـــما نی ـــک ش ـــدون ش ب
ــردم را  ــدن مـ ــی شـ ــا عصبانـ ــد بـ می توانیـ
بترســـانید. به خصـــوص بچه هـــا و ســـایر 
افـــرادی کـــه از لحـــاظ فیزیکـــی ضعیف تـــر 
ـــوب  ـــه از آش ـــانی ک ـــا کس ـــتند، ی ـــما هس از ش
یـــک  عصبانیـــت،  گریزان انـــد.  دعـــوا  و 
ـــرای  ـــع ب ـــدن و درواق ـــی در ب ـــم دفاع مکانیس
ـــق  ـــما موف ـــی ش ـــت. وقت ـــادل اس ـــرل تع کنت
ـــانید،  ـــران را بترس ـــت دیگ ـــا عصبانی ـــوید ب ش
ــای  ــام کارهـ ــه انجـ ــا را بـ ــد آن هـ می توانیـ
مـــورد نظـــر خـــود واداریـــد. امـــا فرامـــوش 
ـــاد  ـــه ایج ـــر ب ـــز منج ـــه خشـــم هرگ ـــد ک نکنی

ــود. ــق نمی شـ ــتی و عشـ دوسـ

رسوتونیـن )هورمـون شـادی و نقش آن 
در کـم کردن خشـم(

بررســـی های زیـــادی ثابـــت کـــرده  کـــه 
می تواننـــد  عصبـــی  انتقال دهنده هـــای 

ــان  ــی نشـ ــکی و روان شناسـ ــات پزشـ مطالعـ
ـــم ورزش  ـــدر ه ـــر چق ـــه شـــما ه داده اســـت ک
ــته  ــالمی  داشـ ــی سـ ــه غذایـ ــد و برنامـ کنیـ
باشـــید، ولـــی اگـــر نتوانیـــد عصبانیـــت 
ـــرض  ـــواره در مع ـــد، هم ـــرل کنی ـــود را کنت خ
ـــرا عصبانیـــت اگرچـــه  ـــود. زی ـــد ب خطـــر خواهی
ـــی  ـــت، ول ـــات اس ـــرای حی ـــت ب ـــی مثب واکنش
ـــام  ـــر تم ـــادی ب ـــی زی ـــرات منف ـــد تاثی می توان
ـــد  ـــذارد. متخصصـــان معتقدن ـــا بگ ـــر ج ـــدن ب ب
ـــی را تحـــت  ـــت به شـــدت عضـــالت قلب عصبانی
ـــرای  ـــب ب ـــی قل ـــد و توانای ـــرار می ده ـــر ق تاثی
ـــرات  ـــد و تاثی ـــش می ده ـــون را کاه ـــاژ خ پمپ
ـــر  ـــردگی ب ـــر افس ـــی  نظی ـــناختی مهم روان ش
هم چنیـــن  عصبانیـــت  می گـــذارد.  جـــا 
ـــدن  ـــد ش ـــالت، کن ـــدن عض ـــفت ش ـــث س باع
ــا و  ــالل در هورمون هـ ــون، اختـ ــان خـ جریـ

بســـیاری مشـــکالت دیگـــر می شـــود.

ــیاری  ــل بس ــرر عام ــای مک عصبانیت ه
بیامری هاســت از 

ــه  ــادی، ازجملـ ــای زیـ عصبانیـــت بیماری هـ
ـــذا،  ـــالل در هضـــم غ ـــردرد، اخت ـــده درد، س مع
ـــش  ـــتریت، افزای ـــده، گاس ـــم مع ـــهال، زخ اس
ســـطح کلســـترول خـــون، ضخیـــم شـــدن 
ــت،  ــت، آرتریـ ــریان ها، دیابـ ــرخ رگ و شـ سـ
رماتیســـم، فشـــار ماهیچـــه ای، درد پشـــت، 
ضعـــف اعصـــاب، ضعیـــف شـــدن دســـتگاه 
ـــوش  ـــتدالل و ه ـــت اس ـــش ظراف ایمنی، کاه
ـــه  ـــرد ب ـــق در ف ـــدرت منط ـــدم ق ـــم و ع و فه
وجـــود مـــی آورد. البتـــه بایـــد گفـــت کـــه 
ـــز  ـــت نی ـــگی عصبانی ـــا و همیش ـــرکوب نابج س
ــی  ــناختی مهمـ ــرات روان شـ ــد تاثیـ می توانـ
ــر افســـردگی  ــذارد، نظیـ ــا گـ ــرد برجـ  در فـ
ــه  ــاد بـ ــوردن، اعتیـ ــذا خـ ــالالت غـ و اختـ
کابوس هـــای  مخـــدر،  مـــواد  و  الـــکل 
شـــبانه، اختـــالالت خـــواب و بی خوابـــی، 
و  خـــود  بـــه  آسیب رســـان  رفتار هـــای 
ـــتان و  ـــا دوس ـــاری ب ـــالل رفت ـــن اخت هم چنی
ـــرات گســـترده خشـــم و  ـــان. یکـــی از اث اطرافی
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ــر  ــاری تاثیـ ــای رفتـ ــدت روی ویژگی هـ به شـ
بگذارنـــد. به ویـــژه این کـــه عـــدم تعـــادل 
می تواننـــد  عصبـــی  انتقال دهنده هـــای  در 
آغازگـــر رفتارهـــای منفـــی باشـــند. بنابرایـــن 
تعجـــب آور نیســـت کـــه دانشـــمندان در 
ــای  ــه انتقال دهنده هـ ــا نظریـ ــازی بـ ــال بـ حـ
ـــا  عصبـــی هســـتند کـــه دارای نقـــش فزاینـــده ی
ــد. ــم در افرادنـ ــزان خشـ ــده میـ کاهش دهنـ

ــون  ــروتونین، هورمـ ــش سـ ــه نقـ ــا بـ آن هـ
ـــود  ـــه می ش ـــد. گفت ـــز عالقه مندن ـــادی، نی ش
ـــطح  ـــو، س ـــون روی خلق وخ ـــن هورم ـــه ای ک
اســـترس، توانایـــی کنتـــرل محرک هـــا و 
ــی  ــذارد. وقتـ ــر می گـ ــر تاثیـ ــدرت تفکـ قـ
ایـــن هورمـــون در مقادیـــر بهینـــه در بـــدن 
ــرژی  ــا انـ ــه مـ ــد، بـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
مثبـــت بـــاال و قـــدرت کافـــی خواهـــد داد.

ـــطح  ـــه س ـــور ک ـــد همان ط ـــان معتقدن محقق
مناســـبی از ســـروتونین باعـــث شـــادی مـــا 
می شـــود، عـــدم تعـــادل در آن نیـــز باعـــث 
ــی و  ــات منفـ ــدن احساسـ ــود آمـ ــه وجـ بـ
رفتارهـــای مخـــرب می شـــود. تحقیقـــات 
زیـــادی تاکنـــون انجـــام شـــده تـــا تاثیـــر 
آغـــاز  در  را  ســـروتونین  تعـــادل  عـــدم 

رفتارهـــای خشـــن کشـــف کننـــد. 
طبـــق یکـــی از بررســـی های انجام شـــده، 
کمبـــود ســـروتونین یـــا عملکـــرد ناکافـــی 
می توانـــد  عصبـــی  انتقال دهنده هـــای 
شـــخص  در  افزایـــش خشـــونت  باعـــث 
 شـــود. به عـــالوه دانشـــمندان معتقدنـــد 
ــروز  ــروتونرژیک باعـــث بـ ــه اختـــالل سـ کـ
ــود.  ــن می شـ ــتم دوپامیـ ــراف در سیسـ انحـ
ـــر  ـــد آغازگ ـــه می توانن ـــای دوگان ـــن بهبوده ای
اختـــالالت روانـــی باشـــند کـــه فـــرد را 

می کنـــد. خشـــن تر 
بیـــن  ارتبـــاط  بـــه  دیگـــری  تحقیـــق 
ــروتونین و  ــده سـ ــای ژن انتقال دهنـ متغیرهـ
ــاره  پرخاش گـــری فراگیـــر در کـــودکان اشـ
می شـــوند  باعـــث  متغیرهـــا  ایـــن  دارد. 
ـــاز  ـــالل در آغ سیســـتم ســـروتونین باعـــث اخت

رفتـــار پرخاش گرانـــه در کـــودک شـــود. 
ـــری  ـــق را رهب ـــن تحقی ـــه ای ـــمندانی ک دانش
کردنـــد، معتقدنـــد کودکانـــی کـــه به طـــور 
ــود  ــه از خـ ــای پرخاش گرانـ ــرر رفتارهـ مکـ
نشـــان می دهنـــد، هنـــگام بزرگ ســـالی 
ـــود  ـــی از خ ـــای غیراجتماع ـــالت و رفتاره تمای
ــه  ــان خواهنـــد داد. خشـــونت متجاوزانـ نشـ
رفتارهـــای  رایـــج  نشـــانه های  از  یکـــی 

ــی اســـت. ضداجتماعـ
   اکتشـــافات جالـــب از بهـــار ســـال 1977 
آغـــاز شـــد. در آن ســـال ابزارهایـــی کشـــف 
شـــد کـــه دانشـــمندان را قـــادر می ســـاخت 
ســـلول های  داخلـــی  بخش هـــای  بـــه 
عصبـــی در مغـــز نفـــوذ کننـــد. مـــا اکنـــون 
تقریبـــا هـــر روز کشـــفیات تـــازه ای دربـــاره 
کارکـــرد داخلـــی مغـــز منتشـــر می کنیـــم. 
می دانیـــم کـــه مـــواد شـــیمیایی، پیام هـــا را 
بیـــن ســـلول های مغـــز ردوبـــدل می کننـــد. 
درواقـــع، بـــه نوعـــی می تـــوان گفـــت کـــه 
ــت  ــکان »صحبـ ــز، امـ ــلول های مغـ ــه سـ بـ

ــد. ــر را می دهنـ ــا یکدیگـ ــردن« بـ کـ
در فعالیـــت روزانـــه مغـــز، میلیاردهـــا پیـــام 
ارســـال و دریافـــت می شـــود. پیام هـــای 
امیدوارکننـــده و نویدبخـــش را »پیـــام آوران 
را  نومیدکننـــده  پیام هـــای  و  شـــادی« 
ـــز  ـــب مراک ـــد. اغل ـــم« می نامن ـــام آوران غ »پی
ــام آور، ورودی  ــوع پیـ ــر دو نـ ــی از هـ عصبـ
دریافـــت می کننـــد. تـــا وقتـــی کـــه حجـــم 
ـــه  ـــد، هم ـــادل باش ـــوع ورودی متع ـــن دو ن ای

ــی رود. ــش مـ ــادی پیـ ــور عـ ــز به طـ چیـ
وجـــود اســـترس در انســـان، مشـــکالتی 
ــه  ــز بـ ــادی در مغـ ــام آوران شـ ــرای پیـ را بـ
ــی  ــه زندگـ ــی  کـ ــی آورد. هنگامـ ــود مـ وجـ
پیام هـــای  مـــی رود،  به آرامـــی  پیـــش 
ـــت  ـــا دریاف ـــطح تقاض ـــا س ـــب ب ـــاد متناس ش
اســـترس  هنگامی کـــه  امـــا  می شـــود. 
در مغـــز انســـان جـــای گرفتـــه باشـــد، 
برنامـــه  از  کم کـــم  شـــادی  پیـــام آوران 
ــه  ــا ادامـ ــد. و بـ ــب می افتنـ ــان عقـ حملشـ
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رفته رفتـــه  شـــاد  پیام هـــای  اســـترس، 
دیگـــر بـــه مقصـــد نمی رســـند. درنتیجـــه، 
ــای  ــا پیام هـ ــی عمدتـ ــم عصبـ ــز مهـ مراکـ
غمگیـــن دریافـــت می کننـــد و کّل مغـــز 
ـــرد.  ـــرار می گی ـــد ق ـــن فراین ـــر ای ـــت تاثی تح
ــرایطی از  ــخص در شـ ــت، شـ ــن حالـ در ایـ
نظـــر عـــدم تعـــادل مـــواد شـــیمیایی مغـــز 
قـــرار می گیـــرد کـــه بـــه آن اســـترس 
ــترس  ــود. اسـ ــه می شـ ــد گفتـ ــش از حـ بیـ
ــیار بـــدی را  ــاس بسـ ــد، احسـ بیـــش از حـ
ـــوارض آن  ـــی آورد. ع ـــود م ـــه وج ـــان ب در انس
عبارت انـــد از: احســـاس درماندگـــی و از پـــا 
افتـــادن، خســـتگی، بی خوابـــی یـــا خـــواب 
ــرژی،  ــود انـ ــتگی، کمبـ ــع خسـ ــدون رفـ بـ
ــردن  ــذت نبـ ــره لـ ــا و باالخـ ــواع دردهـ انـ
ــه  ــت کـ ــرایط اسـ ــن شـ ــی. در ایـ از زندگـ
فـــرد دچـــار افســـردگی، اضطـــراب و عـــدم 
ـــی  ـــرایط زندگ ـــا ش ـــق ب ـــرای تطبی ـــی ب توانای

. د می شـــو

عوامل وراثتی
همــه افــراد توانایــی ایجــاد و بــه کار گرفتــن 
پیــام آوران شــادی در مغــز را بــه ارث می برنــد. 
ــا  ــب ب ــد متناس ــخص بتوان ــه ش ــی ک ــا وقت ت
اســترس های زندگــی اش بــه قــدر کافــی 
بــه وجــود آورد، در  را  پیــام آوران شــادی 
ــرای او هیجان انگیــز،  ایــن صــورت اســترس ب
و  می شــود  ســرگرم کننده  و  شــادی بخش 
درواقــع، بــدون آن احســاس کســالت و مــالل 
می کنــد. ولــی از ســوی دیگــر، چنان چــه 
میــزان اســترس در زندگــی فــرد آن قــدر 
ــام آوران شــادی را تحــت  ــه پی ــاد باشــد ک زی
ــه  ــد ب ــرار دهــد، رویدادهــای ب تاثیــر خــود ق
ــواب،  ــالل در خ ــد؛ اخت ــخص می آی ــراغ ش س
انــواع دردهــا، لــذت نبــردن از زندگــی و حتــی 

ــرس و وحشــت. ت
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میـــزان استرســـی کـــه فـــرد می توانـــد 
تحمـــل کنـــد، قبـــل از آن کـــه پیـــام آوران 
ــوء عمـــل و  ــار سـ ــادی در مغـــزش دچـ شـ
اختـــالل شـــوند، »حـــد تحمـــل اســـترس« 
نامیـــده می شـــود. ایـــن حـــد تحمـــل 
توســـط آن چـــه فـــرد از نظـــر ژنتیکـــی بـــه 

ارث بـــرده اســـت، تعییـــن می شـــود.
   اغلـــب مـــا بـــه قـــدر کافـــی ایـــن حـــد 
تحمـــل را بـــه ارث برده ایـــم کـــه بتوانیـــم 
زندگـــی  در  روزانـــه  اســـترس های  بـــا 
ـــا  ـــه م ـــن، هم ـــود ای ـــا وج ـــم. ب ـــار بیایی کن
ـــدم  ـــی از ع ـــود، دوران کوتاه ـــی خ در زندگ
تعـــادل مـــواد شـــیمیایی در مغزمـــان را 
تجربـــه کرده ایـــم. بی خوابـــی در شـــب 
امتحـــان، ناراحتـــی و گریـــه در غـــم از 
دســـت دادن یـــک دوســـت یـــا عضـــو 
خانـــواده، ســـردرد یـــا حتـــی درد قفســـه 
ســـینه، همـــه نمونه هایـــی از ایـــن حالـــت 
ـــه  ـــردم همیش ـــد از م ـــا 10 درص ـــتند. ام هس

چنیـــن احساســـی دارنـــد.
ــر 10  ــد، از هـ ــه شـ ــه گفتـ ــه کـ همان گونـ
ــترس  ــل اسـ ــد تحمـ ــر حـ ــک نفـ ــر یـ نفـ
پایینـــی را بـــه ارث بـــرده اســـت. ایـــن 
ـــادی  ـــام آوران ش ـــه پی ـــت ک ـــی اس ـــدان معن ب
او در ســـطح استرســـی کـــه از نظـــر بقیـــه 
ــار اختـــالل  ــادی« اســـت، دچـ ــردم »عـ مـ
می شـــوند. نتیجـــه بـــه ارث بـــردن چنیـــن 
حـــد تحمـــل اســـترس پایینـــی می توانـــد 
فـــردی  چنیـــن  باشـــد.  فاجعه آمیـــز 
بـــا اســـترس بیـــش از حـــد در طـــول 
ـــن  ـــود و ممک ـــد ب ـــه رو خواه ـــی اش روب زندگ
اســـت مشـــکالتی از قبیـــل افســـردگی، 
ــواب  ــراب، خســـتگی، اختـــالل در خـ اضطـ
ــر  ــول عمـ ــام طـ ــاد در تمـ ــی اعتیـ و حتـ
همراهـــش باشـــد. توجـــه داشـــته باشـــید 
ــردم  ــد از کل مـ ــورد 10 درصـ ــه در مـ کـ
ــدد  ــال عـ ــن اصـ ــم و ایـ ــت می کنیـ صحبـ
کوچکـــی نیســـت. 10 درصـــد از دوســـتان، 
ــه  ــکاران و همـ ــدان، همـ ــنایان، کارمنـ آشـ

ـــادر  ـــتند، ق ـــما هس ـــر ش ـــه دوروب ـــانی ک کس
بـــه تطبیـــق دادن خـــود بـــا اســـترس های 

ــتند. ــره نیسـ ــی روزمـ زندگـ

بیامری جسمی  ناشی از عصبانیت                                                       
عصبانیــت و تــرس جــزو احساســاتی هســتند 
کــه بدتریــن تاثیــر را روی بــدن و به خصــوص 
ــان،  ــده متخصص ــه عقی ــد. ب ــب می گذارن قل
ــی ها و  ــام ناخوش ــل تم ــات عام ــن احساس ای
زندگــی  آرام  و  بیماری هاســت. خوشــبخت 
و  درد  از  پیش گیــری  راه  بهتریــن  کــردن 

ــاری اســت. بیم
زمانــی کــه عصبانــی می شــوید، عضــالت 
ــون  ــان خ ــده و جری ــفت ش ــان س و مفاصلت
کندتــر می شــود. تعــادل سیســتم عصبــی بــه 
ــالل  ــار اخت ــا دچ ــورد، هورمون ه ــم می خ ه
بــه  و عــروق  قلــب  می شــوند و ســالمت 
ــان قلــب  خطــر می افتــد، فشــار خــون و ضرب
افزایــش می یابــد، فعالیــت مغــزی به خصــوص 
در لوب هــای گیجگاهــی و پیشــانی دچــار 
اختــالل شــده و صفــرا بیــش از انــدازه ترشــح 

می شــود.

عصبانیت و خطر آریتمی
عصبانیــت  از  جســمی  ناشــی  مشــکالت 
ضربــان  خطــر  افزایــش  باعــث  می توانــد 
ــترس های  ــان اس ــا هم ــب ی ــی قل غیرطبیع
اگــر  شــود.  قلبــی  آریتمــی  یــا  روحــی 
ــود و  ــکل ش ــار مش ــان دچ ــد قلبت نمی خواهی
ضربــان آن به طــور غیرطبیعــی کنــد یــا تنــد 

شــود، آرامشــتان را حفــظ کنیــد.

عصبانیت و آسیب های کبدی
عصبانیـت روی کیسـه صفـرا و کبـد نیـز تاثیر 
منفـی می گـذارد، چـون ایـن احسـاس منفـی 
باعـث افزایـش ترشـح صفـرا می شـود کـه در 
ایـن میـزان صفـرا  بـه  نیـازی  حالـت عـادی 
نیسـت. درنتیجـه بـه مـرور کبـد نیـز آسـیب 

می بینـد.
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عصبانیت و دردهای عضالنی
ـــدان،  ـــر، فرزن ـــه همس ـــبت ب ـــه نس ـــی ک زمان
همـــکاران، مدیـــر یـــا خودتـــان خشـــمگین 
می شـــوید، بدنتـــان شـــروع بـــه تولیـــد 
ــد.  ــن می کنـ ــام آدرنالیـ ــه نـ ــی بـ هورمونـ
ــز  ــرس نیـ ــرایط تـ ــون در شـ ــن هورمـ ایـ
آدرنالیـــن  ترشـــح  می شـــود.  تولیـــد 
گرفتگی هـــای  و  دردهـــا  بـــروز  باعـــث 
ــود.  ــردرد می شـ ــن سـ ــی و هم چنیـ عضالنـ
نیـــز جـــزو  شـــانه ها، گـــردن و کمـــر 
ـــن  ـــار ای ـــد ب ـــه مجبورن ـــتند ک ـــی هس اعضای
عصبانیـــت و فشـــارهای روحـــی را تحمـــل 
ــی  ــار درد و ناراحتـ ــه دچـ ــد. درنتیجـ کننـ

. ند می شـــو

عصبانیت و اسهال
عصبانیـت و خشـم باعث بـروز مشـکلی به نام 
سـندرم روده تحریک پذیـر می شـود. حتی اگر 
هیـچ مـاده غذایی مشـکل زایی مصـرف نکرده 
باشـید، باعـث بروز کولیت یا اسـهال می شـود.

عصبانیت و گاسریت یا ورم معده
عصبانیـــت  شـــایع  و  منفـــی  نتایـــج  از 
درد  و  معـــده  رفلکـــس  بـــه  می تـــوان 
ــده  ــنگینی در معـ ــاس سـ ــوزش و احسـ سـ
ــا  ــه بـ ــده کـ ــیدیته معـ ــرد. اسـ ــاره کـ اشـ
عصبانیـــت بیشـــتر می شـــود، التهـــاب را در 
مخـــاط بـــاال می بـــرد. اگـــر به طـــور مـــداوم 
عصبانـــی می شـــوید، ممکـــن اســـت عـــالوه 
ـــال  ـــر ابت ـــده، خط ـــا ورم مع ـــتریت ی ـــر گاس ب
ـــد.  ـــان بخری ـــه ج ـــز ب ـــده را نی ـــم مع ـــه زخ ب
عصبانیـــت و خشـــم می توانـــد باعـــث بـــروز 
خـــارش و مشـــکالت پوســـتی نیـــز شـــود. 
ــار، اســـترس،  ــر فشـ ایـــن مشـــکالت در اثـ
ــد.  ــروز می کنـ ــز بـ ــرس نیـ ــراب و تـ اضطـ
خـــارش شـــدید زخم هـــای پوســـتی باعـــث 
عفونـــی شـــدن آن هـــا شـــده و تبدیـــل بـــه 

می شـــوند. جدیدتـــر  زخم هـــای 

و  روحـی  فشـارهای  خطـرات 
بـدن  بـرای  عصبـی  ناراحتی هـای 
بیماری هــای  امــروز  دنیــای  در  متاســفانه 
ــال  ــده ای در ح ــور فزاین ــی به ط ــی روان روح
افزایــش اســت. اختالل هــای روانــی بــا ایجــاد 
مالــی جهــت  )بــار  هزینه هــای مســتقیم 
ــی و  ــی، بازتوان ــخیصی و درمان ــات تش اقدام
غیرمســتقیم  هزینه هــای  و  پیش گیــری( 
)کاهــش تــوان فــردی، کاهــش نیــروی فعــال 
جامعــه، بــار خانوادگــی و...( اثــرات زیان بــاری 
بــر جامعــه می گذارنــد. متاســفانه مــردم 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــی و عصب ــای روان بیماری ه
ــه  ــند، و ب ــر می شناس ــا کمت ــایر بیماری ه س
ــگام  ــوارد هن ــیاری از م ــل در بس ــن دلی همی
متوجــه  بیمــاران  این گونــه  بــا  برخــورد 
بیمــاری آن هــا نمی شــوند، بــا آن هــا برخــورد 
ــت  ــن اس ــی ممک ــد و حت ــت می کنن ناشایس
بــه ســرزنش یــا نصیحــت بپردازنــد، یــا 
ــای  ــس و گیاه درمان ه ــه دعانوی ــاران را ب بیم
ایــن رو  از  می کننــد.  معرفــی  ســنتی 
شناســایی علــل و عالیــم بیماری هــای روانــی 
ــه ها  ــن اندیش ــر ای ــی ب ــط بطالن ــد خ می توان
ــی  ــا یک ــا ی ــک از م ــر ی ــی ه ــد. از طرف باش
ــان  ــول زم ــا در ط ــواده م ــان و خان از اطرافی
ــم  زندگــی خــود ممکــن اســت یکــی از عالی
ــه کنیــم.  ــی را تجرب بیماری هــای روحــی روان
آشــنایی بــا ایــن عالیــم و دانســتن راه کارهــای 
ممکــن  ذیــل  قســمت های  در  ارائه شــده 
ــن  ــش آســیب های ناشــی از ای اســت در کاه

.بیماری هــا و بهبــودی موثــر باشــد
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نبرد تن به تن با ویروس
سانید  ن �ب �ی ن سبد گیایه به سالمت به �چ زمستان را �ب ا�ی

اقطی یا انگور کوهی
با ویروس ها مبارزه می کند. 
با آنفوالنزا مبارزه می کند. 

به درمان تب خال کمک می کند. 
مانع ایجاد عفونت های ویروسی می شود.
با عفونت های باکتریایی مبارزه می کند.

اکیناسه 
باعث کاهش عفونت های ویروسی 
می شود و تومورها را محدود می کند. 
مانع از آلودگی سلول های سالم به 
ویروس ها و باکتری ها می شود. 
تسکین دهنده درد است. 
التهاب را کم می کند. 
باعث بهبود مشکالت پوستی می شود. 
عفونت های دستگاه تنفسی 
فوقانی را بهبود می بخشد.

به عملکرد مغز کمک می کند. 

گل همیشه بهار 
از بدن در برابر خطر رادیکال های 

آزاد محافظت می کند.
با ویروس ها مبارزه می کند. 
با عفونت ها مبارزه می کند. 

به بهبود زخم ها و سوختگی ها و 
بریدگی ها کمک می کند.

سیر
میکروارگانیسم های ایجادکننده 

عفونت، ازجمله توبرکلوز، پونومونی، 
هرپس و... را از بین می برد.

به درمان عفونت های چشمی کمک می کند. 
در رفع عفونت گوش موثر است.

خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد. 
به کنترل فشار خون کمک می کند. 

مانع از ریزش مو می شود.
سالمت دستگاه قلب و عروق 

را افزایش می دهد. 
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اورگانو 
عفونت های ویروسی را از بین می برد. 

با آلرژی، تومورها، انگل ها و 
التهاب مبارزه می کند. 

ریشه گون 
سیستم ایمنی را تقویت می کند. 
ضد سرماخوردگی و آنفوالنزاست.

مانع ایجاد تب خال می شود.
به درمان زخم ها کمک می کند. 

سطح کورتیزول را در خون پایین می آورد. 

ریشه شیرین بیان 
 ،c نقش آن در پیش گیری و درمان هپاتیت

آنفوالنزا و ایدز در حال بررسی است. 
با اثرات تخریبی رادیکال های 

آزاد مبارزه می کند. 
ضدسرفه است و در درمان 

گلودرد کاربرد دارد. 
خستگی آدرنال را کاهش می دهد.

درد را از بین می برد. 

پنجه گربه )دارسنا(
تب را کاهش می دهد. 

به بهبود زخم معده کمک می کند.
وضعیت هضم غذا را بهبود می بخشد.

جزو گیاهان ضدآرتروز محسوب می شود.
به درمان تب خال کمک می کند.

و  تحریک پذیــر  روده  ســندروم  درمــان  در 
ــت.  ــر اس ــت روده موث کولی

زنجبیل 
بدن را گرم می کند. 

تجمع توکسین ها را در بدن از بین می برد. 
سیستم لمفاتیک را تسویه می کند. 

ضدتهوع است. 
تسکین دهنده درد است. 

التهاب را کم می کند. 
در پایین آوردن قند خون موثر است. 

برگ زیتون 
سرماخوردگی ساده را درمان می کند. 

با ویروس های هپاتیت بی، توبرکلوز، مننژیت، 
کاندیدا، پنومونی و... مبارزه می کند. 

ضد عفونت دستگاه تناسلی، 
گوش و دندان است. 

با میکروب های بیماری زا مبارزه می کند. 
مانع از تولیدمثل ویروس ها در بدن می شود. 

شواهد نشان می دهد که می تواند مانع از 
تخریب های ناشی از ویروس اچ آی وی شود.
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ای استخوان هایت ورزش کن  �ب

آهسته و پیوسته
 افسانه ابراهیمی 
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پا در گچ باشد(، دوره های طوالنی مدت استراحت 
یا  طوالنی مدت(  بیماری های  اثر  )در  بستر  در 
غیرفعال بودن برمی داریم، توده استخوانی ممکن 
است افت کند. به همین صورت، ورزش هایی مثل 
قوی  برای  است  ممکن  دوچرخه سواری  و  شنا 
کردن استخوان ها خوب نباشند، چون وزن بدن 
به جای این که توسط نیروی جاذبه حمایت شود، 

به وسیله آب یا دوچرخه تحمل می شود.
 

موثرترین ورزش برای استخوان
مطالعات ورزشی به پاسخ دادن سوال های مربوط 
به نوع و مقدار ورزش مناسب برای بهبود سالمت 
را  استخوانی  سالمت  می کند.  کمک  استخوانی 
می توان از راه افزایش توده استخوانی یا از طریق 
آهسته کردن افت استخوانی که به طور معمول با 
باال رفتن سن ایجاد می شود، بهبود داد. افزایش یا 
حفظ توده استخوانی را می توان مترادف کاهش 
به خصوص  دانست،  شکستگی  خطر  در  عمده 
زمانی که این اثرات با افت معمول توده استخوانی 

ناشی از باال رفتن سن مقایسه شوند. 
ورزشی سالمت  برنامه  یک  است  ممکن  گرچه 
استخوانی را ارتقا ندهد، ولی احتماال فواید مهم 
دیگری دارد که می تواند برای شما مفید باشد. 
را در یک  از ورزش  نوع  شما می توانید چندین 
اولویت های  که  بگنجانید  دائمی  ورزشی  برنامه 
سالمتی را تامین کند. به عنوان مثال، اگر دچار 
حال  عین  در  ولی  هستید،  استخوان  پوکی 
می دانید که در معرض خطر بیماری قلبی هم 
قرار داشته و کمی اضافه وزن دارید، می توانید دو 
روز در هفته را به ورزش اختصاصی استخوان ها و 
عضالت و چند روز در هفته را به طور ویژه به قلب 
و وزنتان اختصاص دهید. عاقالنه است که یک 
برنامه ورزشی متنوع را به کار ببندید، چراکه تنوع 
ورزش ها می تواند از خستگی و آسیب جلوگیری 

کند. 
برای  فوایدشان  نظر  از  که  معمول  ورزش های 
از  عبارت  شده اند،  مطالعه  استخوانی  سالمت 
ورزش های هوازی متحمل وزن )مثل پیاده روی، 
هوازی(،  موزون  پله نوردی، حرکات  نرم،  دویدن 

طی دو دهه گذشته، بیشتر تحقیقات علمی صرف 
بررسی این موضوع شده  که ورزش چگونه می تواند 
از راه بهبود سالمت استخوانی باعث کاهش خطر 
پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن شود. 
تنها از راه انجام مطالعات با طراحی مناسب است 
که می توانیم اطمینان حاصل کنیم که یک نوع 
از یک ورزش می تواند  خاص و میزان مشخص 
آن چه را که مورد انتظار ماست، انجام دهد. این 
مطالعات می تواند به ما نشان دهد چه نوع ورزشی 
موثرتر از انواع دیگر است؛ این که چه ورزشی را 
می توانیم به مقدار حداقل انجام دهیم و باز هم 
انجام  آیا  این که  و  نمانیم،  بی نصیب  فایده ها  از 
ورزش بیشتر اثر بهتری دارد یا خیر. آشنایی با 
تمام تحقیقات منتشرشده و رمزگشایی از زبان 
پیچیده علمی آن ها کار سختی است. این بار نتایج 
این مطالعات را به شیوه ای ساده مرور می کنیم 
که به شما کمک کند مبنای علمی برنامه های 

ورزشی دوست دار استخوان را بشناسید.
 

چرا ورزش استخوان ها را قوی می کند
شما احتماال تا به حال این موضوع را شنیده اید 
که ورزش در صورتی به استخوان های شما سود 
می رساند که »با تحمل وزن« همراه باشد. چرا 
ما باید در حین ورزش وزنمان را تحمل کنیم؟ 
چرا شنا و دوچرخه سواری، که در آن ها وزن بدن 
توسط آب یا دوچرخه تحمل می شود، به عنوان 
ورزش های مناسب برای سیستم استخوانی توصیه 
نمی شوند؟ قسمتی از شواهد اولیه مبنی بر این که 
تحمل وزن برای اسکلت مهم است، از مشاهده 
دست  به  فضانوردان  در  استخوانی  تراکم  افت 
می رفتند،  فضا  به  فضانوردان  که  موقعی  آمد. 
دچار افت استخوانی می شدند که به سرعت اتفاق 
می افتاد. )با سرعت حدودا 1 درصد در هر ماه!( 
این میزان 12 تا 24 برابر سریع تر از سرعت افت 
است.  سن  رفتن  باال  از  ناشی  استخوانی  تراکم 
واضح است که وقتی در حالت ایستاده هستیم، 
نیروی نامحسوس وزن هر روز استرس زیادی را 
بر استخوان های ما وارد می آورد. موقعی که این 
استرس ها را از راه بی حرکتی )مثل زمانی که یک 
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ورزش های  و  )قدرتی(  مقاومتی  ورزش های 
نشان  مطالعات  هستند.  پرش(  )مثل  ضربه ای 
برای  انواع ورزش ها می توانند  اغلب  می دهد که 
استخوان های شما مفید باشند، ولی بعضی از آن ها 
بهتر از انواع دیگر هستند و بعضی از انواع هم باید 
با میزان خاصی از تالش انجام شوند تا موثر باشند.

 
ورزش های هوازی و سالمت استخوانی

ورزش هـای هـوازی در زنانـی که دارای سـالمت 
اسـتخوانی طبیعـی و ضعیـف هسـتند، مـورد 
مطالعـه قرار گرفتـه و می توانند توده اسـتخوانی 
را هـم در ران و هـم در سـتون مهره هـا بهبـود 
دهنـد. به هر حـال، ورزش هـای هـوازی بایـد بـا 
تالش متوسـط انجام شـوند تا موثر باشـند. انواع 
ورزش هـای هـوازی که اثـر مثبتی بر اسـتخوان 
دارنـد، شـامل پیـاده روی خیلـی سـریع، دویدن 
نـرم، بـاال رفتن یا پاییـن آمدن از پلـه و حرکات 
مـوزون هـوازی هسـتند. اثرات مثبت از آهسـته 
شـدن افت اسـتخوانی تا افزایش توده استخوانی 
متوسـط  اسـت.  متغیـر  درصـد   3 میـزان  تـا 
سـودمندی در مطالعـات بـه میـزان 1 درصـد 
افزایـش تـوده اسـتخوانی بـوده اسـت. گرچـه 
ممکـن اسـت این مقـدار کم بـه نظر برسـد، اما 
افزایـش 1 درصـدی کـه در طـول زمـان حفـظ 
شـود، می توانـد باعـث کاهـش قابـل  توجهی در 
خطـر شکسـتگی شـود. ایـن بـرآورد به خصوص 
موقعـی صـدق می کنـد که یـک برنامه ورزشـی 
منظـم زود شـروع شـود و در تمـام طـول عمـر 

ادامـه پیـدا کند.
انواعی از ورزش های هوازی که توده استخوانی را 
تحت تاثیر قرار نمی دهند، عبارت از پیاده روی با 
سرعت آهسته یا متوسط )کمتر از چهار کیلومتر 
در ساعت( و ورزش های هوازی آبی هستند. انواع 
دیگری از ورزش ها که مورد بررسی قرار نگرفته اند، 
شامل اسکی صحرانوردی، تمرین با دستگاه اسکی 
فضایی )elliptical( و کوه  پیمایی هستند. بنابراین 
نمی توانیم با اطمینان بگوییم که این ورزش ها بر 
توده استخوانی تاثیر دارند یا خیر. با وجود آن که 
راه رفتن یک ورزش متحمل وزن است، ممکن 

است تعجب کنید اگر بدانید که مقادیر کم راه 
رفتن ممکن است به استخوان فایده ای نرساند. 

ورزش هـای هـوازی دارای فایده های زیاد دیگری 
شامل کاهش خطر بیماری قلبی و دیابت، بهبود 
توانایـی عملکردی )که باعث کمتر شـدن تالش 
اندام هـا بـرای انجـام وظایـف می شـود(، ثابـت 
مانـدن یا کاهـش وزن، کاهش فشـار خون، بهتر 
شـدن وضعیـت چربی هـا و قنـد خـون و بهبـود 
خلق و احسـاس تندرسـتی هستند. بسـیاری از 
افـراد ورزش های هوازی را بـه این خاطر انتخاب 
می کننـد که آسـان اسـت، غالبا به تجهیـزات یا 
آمـوزش خاصـی نیـاز نـدارد و همـراه با یـک یار 
یـا در یـک گـروه قابـل  انجـام اسـت. ورزش های 
هـوازی ممکـن اسـت فایـده زیـادی در سـاخت 
عضلـه یا بهبـود تعـادل نداشـته باشـد. بنابراین 
اگـر در ایـن زمینه هـا ضعیـف هسـتید، افـزودن 
ورزش هـای مقاومتـی و تعادلـی، یـک یـا دو روز 
در هفتـه بـه برنامـه هـوازی خودتـان را در نظـر 

داشـته باشید.
 

آیا پیاده روی کافی است؟
غالبـا از پیـاده روی به عنـوان یـک ورزش متحمل 
وزن یـاد می شـود کـه بـرای اسـتخوان ها خـوب 
است. بررسی های پیمایشـی بزرگ نشان می دهد 
زنانـی که پیاده روی می کنند، در مقایسـه با زنانی 
کـه غیرفعـال هسـتند، کمتـر دچـار شکسـتگی 
می شـوند. در هر صـورت، به خاطـر روش طراحی 
ایـن مطالعه ها، چنیـن مطالعاتـی نمی تواند ثابت 
کنـد کـه پیـاده روی به خاطر اثراتش بر اسـتخوان 
یـا از طریق اثرات دیگر، باعث کاهش شکسـتگی 
می شـود. ایـن مطالعـات فقـط می توانـد وجـود 
ارتباطاتـی بیـن پیاده روی و شکسـتگی را نشـان 
دهـد. بنابراین ممکن اسـت افرادی کـه پیاده روی 
سـالم  رفتارهـای  سـایرین  از  بیـش  می کننـد، 
دیگـر مثل دریافت بیشـتر کلسـیم یا کـم کردن 
اسـتعمال دخانیـات را در پیـش بگیرنـد کـه این 
رفتارهـا خطـر شکسـتگی را در ایـن افـراد کمتر 
می کنـد. احتمـاال افرادی که پیـاده روی می کنند، 
کمتر زمین می خورند، یا شـاید عـادت پیاده روی 
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در طول سـال ها دارای فایده هایی برای اسـتخوان 
اسـت که در مطالعات تحقیقاتـی کوتاه مدت )یک 
سـاله یـا کمتـر( قابـل  اندازه گیری نیسـتند. تنها 
تعداد کمـی از مطالعـات در خصوص پیـاده روی، 
اثـر مثبت پیـاده روی را بر توده اسـتخوانی نشـان 
داده انـد. در ایـن بررسـی ها، زنـان با سـرعت زیاد 
پیـاده روی می کردنـد، شـبیه سـرعت هایی کـه 
ورزشـکاران رقابتـی رشـته پیـاده روی بـه آن هـا 
از  بیشـتر  بسـیار  سـرعت ها  ایـن  می رسـند. 
متوسـط سـرعت پیاده روی اسـت که اغلـب زنان 
گـزارش می کننـد. شـرکت کنندگان در مسـابقه 
راه پیمایـی می تواننـد 8 تا 10 کیلومتر در سـاعت 
راه برونـد، کـه بسـیار سـریع تر از 3 تـا 4 کیلومتر 
در سـاعت اسـت، کـه اغلـب زنـان با این سـرعت 
پیـاده روی می کننـد. بنابرایـن اگر قصـد دارید به 
پیـاده روی ادامـه بدهیـد و نیاز دارید که سـالمت 
اسـتخوان هایتان بهتـر شـود، احتماال باید شـدت 

برنامـه پیاده روی تـان را بـاال ببرید.
متوسط  سرعت  با  پیاده روی  که  واقعیت  این 
نمی دهد،  بهبود  را  استخوانی  مستقیما سالمت 
باعث تعجب و ناامیدی اغلب زنان می شود، چون 
خانم ها پیاده روی را دوست دارند و نمی خواهند آن 
را رها کنند. ما هرگز توصیه نمی کنیم که فردی 
پیاده روی را رها کند! اگر پیاده روی فعالیتی است 
که شما از آن لذت می برید، آن را ادامه دهید، 
سالمت  برای  زیادی  فایده های  پیاده روی  چون 
را  مسئله  این  تحقیقات  به هرحال،  دارد.  شما 
مطرح می کند که برای این که پیاده روی سالمت 
از  باید کمی شدیدتر  دهد،  بهبود  را  استخوانی 
این  علت  باشد.  متوسط  سرعت  با  پیاده روی 
موضوع احتماال این است که سیستم استخوانی 
ما پیاده روی را به عنوان یک چالش جدید تلقی 
نمی کند. از آن جا که اغلب ما در طول روز برای 
جابه جایی روزانه خودمان راه می رویم، اسکلت ما 
به این فعالیت عادت کرده است. استخوان از این 
جنبه درحقیقت هوشمند است، چون ما مطمئنا 
نمی خواهیم یک استخوان را با راه رفتن روزمره 
بشکنیم! بنابراین اضافه کردن 30 دقیقه پیاده روی 
تفریحی در هر روز به طور ثابت، احتماال به اندازه 

باعث  که  نمی کشد  چالش  به  را  اسکلت  کافی 
موثر  راه حل  یک  شود.  استخوانی  توده  افزایش 
وجود دارد تا بتوانید پیاده روی خودتان را حفظ 
کرده و به کاهش خطر شکستگی کمک کنید. 
اضافه کردن بعضی ورزش های اختصاصی به برنامه 
پیاده روی منظم ممکن است تنها چیزی باشد که 
قلبی پیاده روی  فایده های  از  تا  دارید  نیاز  شما 
بهره مند  اختصاصی  ورزش  استخوانی  فواید  و 
شوید. شما می توانید برای باال بردن شدت برنامه 
که  کنید  برنامه ریزی  گونه ای  به  پیاده روی تان 
اوقاتی از راه رفتن خیلی تند یا باال رفتن از تپه 
را شامل شود. برنامه پیاده روی شدید تر نه تنها به 
استخوان های شما کمک می کند، بلکه مقداری از 
کالری های اضافی را می سوزاند و قلب شما را هم 

سالم نگه می دارد.
 

تعیین مقدار ورزش مناسب
انجمن ها و موسسات علمی معتبر دنیا، ازجمله 
کالج پزشکی ورزشی آمریکا، مقادیر فعالیت بدنی 

را به شرح زیر برای افراد بالغ توصیه می کنند:
افراد بزرگ سال باید هفته ای پنج روز یا بیشتر، به 
مدت حداقل 30 دقیقه در فعالیت بدنی با شدت 
یا بیشتر، به مدت  یا هفته ای سه روز  متوسط، 
حداقل 20 دقیقه در هر جلسه در فعالیت جسمی 

با شدت زیاد شرکت کنند.
این دستورالعمل ها با توصیه های ارائه شده برای 
خطر  آوردن  پایین  و  استخوانی  سالمت  بهبود 
شکستگی تطبیق دارد. بررسی های انجام شده در 
خصوص ورزش های آئروبیک این موضوع را مطرح 
می کند که ورزش برای اثربخشی باید دارای شدت 
متوسط تا باال باشد. احتمال این که ورزش با شدت 
کمتر، مثل پیاده روی یا دوچرخه سواری تفریحی 
باشد، کم است. ورزش  برای استخوان سودمند 
سریع،  خیلی  پیاده روی  مثل  شدیدتر،  هوازی 
تند راه رفتن، دویدن یا حرکات موزون که توام با 
تحمل وزن است و با ضرباهنگ متوسط تا شدید 
برای مدت 30 تا 60 دقیقه سه تا پنج روز در 
هر هفته انجام شود، سالمت استخوانی را بهبود 

.می بخشد
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ی
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خا
ار 

خب
بـا ا حافظـه  بازگشـت 

آهن ربـا از  اسـتفاده 

1 
محققان دانشگاه ویسکانسین در 
شده اند  موفق  جدی  پژوهشی 
از  بخشی  آهن ربا  از  استفاده  با 
خاطرات فراموش شده را بازیابی 
کنند. در گذشته تصور می شد 
تنها مسئول  انسان  که حافظه 
حفظ اطالعات مهم و کوتاه مدت 
است و برای حفظ اطالعات به 
دارد.  نیاز  مستمر  فعالیت 
درحالی که محققان آمریکایی با 
انجام این پژوهش نشان داده اند 
کم اهمیت  اطالعات  مغز  که 
دسترس  از  فراتر  جایی  به  را 
معمول  به طور  که  ابزارهایی 
نظارت  مغز  فعالیت های  بر 
این  می کند.  ارسال  می کنند، 
استفاده  با  توانسته اند  محققان 
از آهن ربا بخشی از این اطالعات 
را که جایی در مغز مخفی شده 
محققان  این  بازگردانند.  بوده، 
می گویند اختالالت فکری منشأ 
روانی  بیماری های  از  خیلی 
است. آن ها با استفاده از تکنیکی 
مغناطیسی  تحریک  نام  به 
میدان  نوعی  کرانیال،  ترانس 
الکترومغناطیسی را روی بخشی 
از مغز که مسئول ذخیره سازی 
کردند.  متمرکز  است،  کلمات 

در ادامه فعالیت این قسمت را 
این  انجام  با  و  کردند  تحریک 
کلمات  شدند تمام  موفق  کار 
در  نوعی  به  که  را  خاطراتی  و 
بودند،  شده  مخفی  نقطه  این 
این  کنند.  بازگردانی  مجددا 
امکان  می گویند  پژوهش گران 
بازیابی اطالعات مخفی شده در 
مغز با استفاده از آهن ربا گامی 
جدید برای کنترل افکار انسان  
این  از  می توان  و  بود  خواهد 
مبتالیان  درمان  برای  امکان 
افسردگی  یا  اسکیزوفرنی  به 

استفاده کرد. 
 

به  ژاپنی   لک لک  ارسال 
مدار زمین برای جمع آوری 

زباله های فضایی 

2
گروهی از متخصصان ژاپنی در 
سازمان اکتشافات هوافضای این 
کشور به تازگی موفق به ساخت 
کاناتوری  به  موسوم  دستگاهی 
یا لک لک شده اند که قرار است 
زباله های فضایی را از مدار زمین 
دستگاه  این  کند.  جمع آوری 
روز جمعه 19 آذرماه از طریق 
مرکز  از   H-IIB موشک  یک 
ایستگاه  به  تانگاشیما  فضایی 
فضایی بین المللی پرتاب و 15 
دقیقه پس از پرتاب به صورت 
فضاپیمای  از  موفقیت آمیزی 
در  و  شده  جدا  خود  حامل 
است.  گرفته  قرار  زمین  مدار 

کمندی  به  مجهز  کاناتوری 
الهام  با  که  است  متری   700
تورهای  خاص  ویژگی های  از 
ماهی گیری ساخته شده است. 
جنس این دستگاه از آلومینیوم 
بوده و سیم کشی هایش از جنس 
با  دستگاه  این  است.  فوالد 
فضایی  زباله های  کاهش  هدف 
مدار  از  آن ها  کردن  خارج  و 
ساخته  وقت  اسرع  در  زمین 
است.  شده  پرتاب  فضا  به  و 
دستگاهی  کاناتوری  کمند 
الکترودینامیک است و می تواند 
انواع تجهیزات فضایی غیرقابل 
استفاده و سایر زباله های فضایی 
را از مدار زمین بیرون بکشد و 
آن ها را راهی جو زمین کند تا در 
آن جا بسوزند و از بین بروند. بر 
اساس آمار و ارقام موجود از 50 
سال پیش تا کنون که روس ها 
مدار  در  را  اسپوتنیک  ماهواره 
زمین قرار داده اند، فعالیت های 
فضایی انسان باعث قرار گرفتن 
در  زباله  میلیون  صد  از  بیش 
مدار زمین شده است. تجهیزات 
متروک، ابزارآالت مورد استفاده 
و  و...  موشک ها  ساخت  در 
از  حاصل  زباله های  هم چنین 
آزمایش  و  ماهواره ها  برخورد 
ازجمله  ضدماهواره  سالح های 
زباله های  قرارگیری  آن هاست. 
فضایی در مدار زمین که بعضی 
از آن ها با سرعتی بیش از 28 
هزار کیلومتر در ساعت در این 
مدار گردش می کنند، یک خطر 
بالقوه برای فضانوردان است و در 
صورت برخورد با شبکه ارتباط 
راه دور می تواند مشکالتی را در 

این زمینه ایجاد کند. 
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ایتالیایی  چهارپای  ربات 

برای امداد پس از زلزله 

3
موسسه  محققان  از  گروهی 
فناوری جنوا در ایتالیا به تازگی 
ساخت  و  طراحی  به  موفق 
نوعی ربات  چهارپا شده اند که با 
الهام از ساختمان بدن حیوانات 
طراحی شده و هدف اصلی آن 
کمک به نجات افرادی است که 
زیر آوار زلزله گیر افتاده اند. این 
نام  هیدرولیک  چهارپای  ربات 
دارد و یکی از ویژگی های اصلی 
آن، این است که می تواند روی 
سطوح ناهموار راه برود، موانعی 
حرکتش  مسیر  سیر  بر  که  را 
وجود دارد، رد کند و در صورتی 
که بیفتد و از مسیر خارج شود، 
به  و  بلند شود  دوباره  می تواند 
بر  عالوه  دهد.  ادامه  مسیرش 
این، ربات جدید می تواند به هر 
جهتی بچرخد که توانایی مفید 
محسوب  آوار  ریزش  زمان  در 
برخورداری  با  زیرا  می شود، 
می تواند  اتکا،  نقطه  چهار  از 
این  برود.  راه  و  بایستد  سرپا 
که  است  شده  باعث  ویژگی ها 
که  هیدرولیک  چهارپای  ربات 
به طور مخفف HyQ نیز خوانده 
را  بیشتری  امیدهای  می شود، 
برای کسانی که زیر آوار گرفتار 

شده اند، به وجود بیاورد. محققان 
پنج  تا  چهارپا  ربات  می گویند 
تیم های  اختیار  در  آینده  سال 
امداد و نجات قرار خواهد گرفت. 
حس گرها  انواع  به  ربات  این 
ازجمله حس گر لیزری، دوربین 
سنجش  حس گر  هم چنین  و 
می شود  مجهز  گاز  و  آلودگی 
در  نجات،  تیم های  بر  عالوه  و 
وسایل  و  سمی  مواد  انتقال 
در  که  مکان هایی  به  خطرناک 
دسترس انسان نیست هم قابل 

استفاده خواهد بود. 
 

شادی  احساس  منشأ 
کجاست؟ 

4
به  کردن  کمک  لزوم  مورد  در 
دیگران خیلی  چیزها شنیده و 
گفته ایم، ولی محققان به تازگی 
اعالم کرده اند که کمک کردن به 
دیگران در کنار همه تاثیراتی که 
می تواند بر رابطه میان دو طرف 
فرد  شادی  عامل  باشد،  داشته 
بخشنده نیز هست. این بررسی 
که توسط محققانی از دانشگاه 
نشان  شده،  انجام   هاروارد 
پول  از  استفاده  که  است  داده 
کمک  برای  شخصی  درآمد  و 
کردن به دیگران می تواند روحیه 
باعث شود  را بهتر کند و  شما 
زندگی شاداب تری داشته باشید. 

جالب این که در تحقیقی مشابه 
وقتی  که  است  شده  مشخص 
خانگی شان  حیوان  به  کودکان 
را  بیشتر  شادی  می دهند،  غذا 
در مقایسه با وقتی که خودشان 
می گیرند،  خوراکی  کسی  از 
تجربه می کنند و جالب تر این که 
وقتی دقیقا از بشقاب خودشان 
به حیوان غذا می دهند، شادتر 
می شوند. هم چنین بررسی های 
این گروه از پژوهش گران نشان 
داده است که وقتی فرد می داند 
کمک های مالی اش دقیقا چگونه 
و در چه مسیری خرج می شود، 
پیدا  دست  بیشتری  شادی  به 
وقتی  اساس  این  بر  می کند. 
شما به یک خیریه خاص کمک 
می کنید که می دانید این پول را 
چطور خرج می کند، به رضایت 
پیدا  دست  بیشتری  درونی 

می کنید.

رومنایی از هواپیامی جدید 
ناسا با موتور ترکیبی 

5
سازمان فضایی آمریکا، ناسا، در 
ساخت  به  اقدام  طرحی جدید 
با  هواپیماهایی  از  رونمایی  و 
در  است.  کرده  ترکیبی  موتور 
است  قرار  که  هواپیماها  این 
شرایط  باشند،  اقتصادی  کامال 
انتهای  در  موتور  قرارگیری 
مطالعه  و  بررسی  مورد  بدنه 
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به تازگـی  آمریـکا  واشـنگتن 
تومـور  یـک  نـادر  کشـف  از 
آرواره  اسـتخوان  فسـیل  در 
داده انـد  خبـر  پسـتان داری 
بـه حـدود 255  متعلـق  کـه 
میلیـون سـال قبل اسـت. این 
جانـور از گروه پسـتان داران و 
تیزدنـدان  پسـتان داران  جـزو 
زشت سـیما محسـوب می شده 
و در منطقـه تانزانیـا زندگـی 
می کـرده اسـت. ایـن گـروه از 
توامـا دارای  به طـور  جانـوران 
پسـتان داران  ویژگی هـای 
ایـن  هسـتند.  خزنـدگان  و 
تومـور  می گوینـد  محققـان 
کشف شـده جـزو قدیمی ترین 
کـه  دنیاسـت  در  تومورهـا 
شـناخته شـده و مورد بررسی 
گفتـه  بـه  می گیـرد.  قـرار 
محققـان ایـن تومـور، از انواع 
خوش خیـم بوده و سـاختاری 
دندانـه دار دارد و در نزدیکـی 
نیـش  دندان هـای  از  یکـی 
اسـت.  شـده  کشـف  حیـوان 
ایـن جانـور کـه تخمیـن زده 
تـا   250 حـدود  می شـود 
قبـل در  270 میلیـون سـال 
تانزانیـا زندگـی می کـرده، در 
آن زمـان جـزو شـکارچی های 
برتـر قرار داشـته اسـت. تومور 
نـادر بـا ایجـاد یـک بـرش در 
فـک پاییـن این جانور کشـف 
تومورهـای  از  و  اسـت  شـده 
نـام  بـا  دندانـی  خوش خیـم 
اسـت  ترکیبـی  ادونتومـای 
جانـور  ایـن  لثـه  داخـل  کـه 
رشـد پیـدا کـرده بوده اسـت. 
محققـان می گوینـد اگـر ایـن 
انسـان  یـک  لثـه  در  تومـور 

وجـود داشـته باشـد، بـا انجام 
یـک جراحـی می تـوان آن را 
از لثـه خـارج کـرد. بر اسـاس 
ایـن  در  موجـود  اطالعـات 
پژوهـش که یافته هـای آن در 
ژورنـال انجمن تومورشناسـان 
آمریکا منتشـر شـده، تـا امروز 
کمـی  بسـیار  فسـیل های 
شناسـایی شـده اند کـه حاوی 

بوده انـد.  تومـور  نوعـی 
 

اسـرس های خانوادگی و 
ریسـک چاقی نوجوانان

7
محققـان  بررسـی های 
اسـت  داده  نشـان  آمریکایـی 
موقعیت هـای  بـروز  کـه 
خانوادگـی  اسـترس زای 
می توانـد در درازمدت ریسـک 
در  را  وزن  اضافـه  و  چاقـی 
نوجوانـان افرایـش دهـد. ایـن 
محققـان بـا بررسـی هایی کـه 
روی 4700 نوجـوان آمریکایی 
در فاصلـه سـال های 1975تـا 
اعـالم  شـده،  انجـام   1990
اسـترس زاترین  کـه  کرده انـد 
خانوادگـی  موقعیت هـای 
بـرای نوجوانان بروز مشـکالت 
مالـی، بیمـاری مـادر و از هـم 
پاشـیده شـدن بنیـان خانواده 
اسـت. دکتـر دافـن هرنانـدز، 
دانشـکده  پروفسـور  دسـتیار 

سازمان  این  است.  گرفته  قرار 
در رونمایی از هواپیمای جدید 
طراحی  که  است  کرده  اعالم 
جدید بدنه در هواپیماهای دی 
کاهش  به  منجر  فقط  نه   ،8
سوخت نسبت به وزن هواپیما 
راحت تر  بسیار  بلکه  می شود، 
و  تخلیه  قبلی  نمونه های  از 
بارگیری شده و فرود و صعود و 
پرواز آرام تری را نیز در پی دارد. 
این هواپیمای جدید به گونه ای 
با  می تواند  که  شده  طراحی 
سرعتی حدود 930 کیلومتر در 
ساعت و در شعاع پروازی 5500 
کیلومتر، 180 مسافر را جابه جا 
در  به تازگی  هواپیما  این  کند. 
البراتور ناسا و تونل پیشرفته باد 
قرار  بررسی  مورد  سازمان  این 
گرفته و سازندگان آن می گویند 
که با توجه به فناوری ترکیبی به 
کار گرفته شده در طراحی موتور 
و بدنه هواپیما، وزن آن به شدت 
نسبت به نمونه های قبلی کاهش 
سوخت  مصرف  میزان  و  یافته 
نیز تا حدود 8 درصد پایین آمده 
گرفتن  قرار  آن  علت  که  است 
بدنه  راستای  موتور هواپیما در 
برابر  در  مقاومت  که  است  آن 
کاهش  معناداری  به طور  را  باد 

می دهد. 
 

فسیل  در  تومور  کشف 
255 میلیون ساله 

6
گروهی از دانشمندان دانشگاه 
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بهداشـت دانشـگاه هیوسـتون 
آمریـکا، در ایـن زمینـه گفتـه 
پاشـیده شـدن  از هـم  اسـت 
مالـی  مشـکالت  و  خانـواده 
ریسـک  می توانـد  والدیـن 
و  نوجوانـان  بـرای  را  چاقـی 
از  بعـد  دخترهـا  به خصـوص 
18 سـالگی بـه دنبـال داشـته 
پسـران  مـورد  در  و  باشـد. 
فقـط بیمـاری مـادر اسـت که 
رفتـن  بـاال  باعـث  می توانـد 
ریسـک چاقـی آن هـا پـس از 
بـه گفتـه  18 سـالگی شـود. 
مطالعـه  ایـن  نتایـج  هرنانـدز 
و  زنـان  کـه  می دهـد  نشـان 
مـردان بـه شـکل متفاوتـی به 
اسـترس پاسـخ می دهنـد و با 
اسـترس زا  عوامـل  شناسـایی 
ارائـه  و  خانـواده  محیـط  در 
الزم  اجتماعـی  حمایت هـای 
در  چاقـی  بـروز  از  می تـوان 
نوجوانـی  جوانـی و  دوران 

کـرد. پیش گیـری 
 

سـاخت دسـت رباتیـک 
بـرای معلـوالن 

8
محققان اسـپانیایی در اقدامی 
سـاخت  بـه  موفـق  جدیـد 
بـرای  رباتیـک  دسـت  نوعـی 
مبتـال  کـه  شـده اند  افـرادی 
و  فوقانـی  انـدام  دو  فلـج  بـه 

عملکـرد  هسـتند.  تحتانـی 
طریـق  از  رباتیـک  دسـت 
می شـود  کنتـرل  فـرد  ذهـن 
و بـه معلوالنـی کـه بـه دلیـل 
صدمـات واردشـده بـه سـتون 
دسـت  از  نمی تواننـد  فقـرات 
و پـای خـود اسـتفاده کننـد، 
کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 
بتواننـد چنگالـی را در دسـت 
بگیرنـد، یـا چـای بخورند. این 
دسـتگاه تـا کنون روی شـش 
قـرار  بررسـی  مـورد  بیمـار 
کامـاًل  آزمایش هـا  و  گرفتـه 
اسـت.  بـوده  موفقیت آمیـز 
این ربات شـامل یک پوشـش 
کاله ماننـد اسـت که روی سـر 
فعالیـت  تـا  می گیـرد  قـرار 
مغـز و حـرکات چشـم بیمـار 
را بررسـی کـرده و اطالعـات 
به دسـت آمده را به یـک رایانه 
ایـن  کنـد.  ارسـال  تبلـت  یـا 
اطالعـات پـس از پـردازش به 
دسـتگاه دیگـری کـه از نظـر 
شـکل ظاهری شبیه دستکش 
اسـت و به دسـت بیمار متصل 
شـده، منتقـل می شـود تا فرد 
اعمـال و فعالیت هـای  بتوانـد 
انجـام دهـد.  را  روزانـه خـود 
یکـی از محاسـن اصلـی ایـن 
دسـتگاه راحتی استفاده از آن 
اسـت، به طوری که کاربـر تنها 
ظـرف 10 دقیقـه می تواند کار 
بـا آن را به راحتـی یـاد بگیرد. 
عـالوه بـر این، دسـتگاه جدید 
بـا هزینـه کـم سـاخته شـده 
به صرفـه  اقتصـادی  نظـر  از  و 
اسـت و قرار اسـت تا دو سـال 
بعـد با قیمتی حـدود 5 تا 10 

هـزار یـورو بـه بـازار بیایـد. 

 
کـه  خودرویـی  سـاخت 
ذهن خوانـی بلـد اسـت! 

9
شرکت هوندا به تازگی از نوعی 
رونمایی  جدید  خودروی 
نمونه های  جزو  که  است  کرده 
و  است  شرکت  این  مفهومی 
یک  وی  نئو  دارد.  نام   NeuV
خودروی برقی خودکار مجهز به 
موتور احساس است که می تواند 
آن  و  درک  را  راننده  احساس 
را پردازش کند. در این شرایط 
با  به اصطالح  می تواند  راننده 
و  کند  صحبت  خود  خودروی 
به  مناسبی  به طور  نیز  خودرو 
راننده  احساسات  و  صحبت ها 
واکنش نشان می دهد! خودروی 
مفهومی جدید هوندا با طراحی 
خودروی  از  حدی  تا  مکعبی 
است.  شده  گرفته  الهام  گوگل 
است  سبک  بسیار  خودرو  این 
شهرهای  در  استفاده  برای  و 
مانند  مشکالتی  با  که  شلوغ 
ترافیک باال و کمبود محل پارک 
دست به گریبان هستند، بسیار 

.مناسب خواهد بود



128          سرآمد/ شماره سی ویکم/ دی نود و پنج

خر
ن آ

سخ

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

این یک اصل است که وقتی توقع نداری، همه 
چیز ضریب پیدا می کند!

حتی اگر هیچ دانشمندی قبال از این اصل سخن 
نگفته باشد، به طور شهودی می توان آن را لمس 

کرد...!
متر  دو  به  نزیک  ارتفاع  از  بارها  من  مثال خود 
درد  و  کوفتگی  از  اثری  هیچ  و  پریده ام  پایین 
از  بی توقع  بار  هر  اما  نکرده ام.  پاهایم حس  در 
یا  پله  و  گذاشته ام  زمین  به  پا  سطح  اختالف 
تا  است،  گرفته  قرار  پایم  مقابل  کوچکی  چاله 
مغز استخوانم تیر کشیده! چراکه توقع نداشته ام!

یا از هر کس بپرسی آن وقت که منتظر کسی 
وقتی  نداشته،  را  عزیزی  حضور  توقع  و  نبوده 
برایش غافل گیرانه جشن میالد گرفته اند، بیشتر 
احساس  و  شده  ذوق زده  بار  هر  و  سال  هر  از 

خوشبختی کرده...
من نام این اصل را »قاعده بی توقعی« گذاشته ام... 
وقتی توقع نداری همه چیز محدب تر می شود... 
همه  می رسند.  نظر  به  چاق تر  احساس ها  همه 

دردها عمیق تر می شوند...
محض  بی توقعی  در  که  هستم  کسی  من  و 

زندگی می کنم...!
از تو توقع ندارم که بدی هایم را ندیده بگیری. 
برایم  به خاطرشان  نیستم  منتظر  که  همان قدر 

ابرو در هم بکشی...!
خدا جان!

هم بازی همه تنهایی هایم! 
برای تنهایی خودت می گویم.

بیا با هم بازی کنیم.
مثال من هی بی توقع آشوب به پا کنم و سرکشی 

کنم.
و تو هی بی چشمداشت ببخش و لبخند بزن...!

این طوری شاید میانه شرم حاصل از لبخندهایت 
یک روز من هم عاشقت شدم...

عشق  توقع  من  از  که  تویی  می دانی  وقت  آن 
نداری، چقدر ذوق خواهی کرد؟

به خاطر آن روز هم که شده، بیا یک دست دیگر 
...بازی کنیم
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

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

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



برگه 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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