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دانشبنیانها به بازاریابی توجه ندارند
مسئله رقابت در بازار کار بسیار دشواری است .ما هم برای ورود به بازار
همانطور که اشاره کردید ،باید با کمپانیهای معظم اروپایی و آمریکایی
رقابت میکردیم .ما پس از آنکه انواع و اقسام آزمایشها و تستها را انجام
دادیم و توانستیم مجوزهای الزم را دریافت کنیم ،با خریداران در بازار وارد
مذاکره شدیم .آنها هم در ابتدا اعتماد نکردند .اما وقتی بهعنوان نمونه چند
محصول ما را استفاده کردند و دیدند مورد تایید پزشکان و بیماران قرار
دارد ،اعتمادشان جلب شد .در اصل محصوالت کیتوتک به دلیل کیفیت
باالیی که داشت ،مورد پذیرش جامعه پزشکی و مردم قرار گرفت.
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حسـن مطلـع
دو کس رنج بیهوده بردند و ســعی بی فایده کردند یکی
آن کــه اندوخــت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
علم چندان که بیشــتر خوانی
چون عمل در تو نیســت نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چارپایی بر او کتابی چند
آن تهــی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم اســت یا دفتر
گلستان سعدی
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از همــه خواننــدگان محتــرم ،صاحبــان
اســتعدادهای برتــر ،نخبــگان علمــی و هنــری
دعــوت بــه همــکاری میشــود .لطفـ ًا نظریات،
انتقــادات ،پیشــنهادات و یادداشــتها و
مقــاالت خــود را بــه آدرس ایمیــل نشــریه
ارســال فرماییــد تــا نســبت بــه چــاپ و نشــر
و انعــکاس آنهــا اقــدام کنیــم.
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سخن نخست

در ب�ب مسئولیت «ملت»

مسیرهای غلط را اصالح کنیم
 پـرویـز کـرمـی 

دولتها وظایفی دارند که باید انجام دهند .در قانون
نیز تصریح شده که بهداشت و آموزش و پرورش
و اداره مملکت به عهده دولت است .اما معنی این
حرف این نیست که بار مسئولیت از روی شانه ملت
برداشته میشود .تقسیم وظیفه یک بحث است،
بار مسئولیت یک بحث دیگر .منظور اینکه گناه
توسعهنیافتگی و عقبماندگی را نمیشود به گردن
دولتها انداخت و ملتها را بیتقصیر دانست .مفهوم
«کلکم راع و کلکم مسئول»هم همین است که
هرکس به اندازه عقل ،وسع و اختیارش مسئولیت
دارد .در پیروزی و شکست ،در موفقیت و عدم
موفقیت ،در سربلندی و سرافکندگی ،این ملتها
هستند که تقدیر میشوند یا مورد مالمت قرار
میگیرند .درست است که نقشه پیشرفت و توسعه
را دولتها میکشند و سیاستهای خرد و کالن را
آنها تعیین میکنند ،اما در اصل این ملتها هستند
که به این نقشهها جامه عمل میپوشانند .یک دولت
فعال و هوشمند و متخصص با ملت تنبل بیحوصله
کاری از پیش نمیبرد ،برعکسش هم اگر باالی سر
ملتی فعال و پرانرژی و دانا دولتی بیکفایت و نابلد
بگمارند ،همین اتفاق میافتد .با این همه احتمال
شکست و سقوط ملتی که باهوش و فعال و دانا
باشند به شدت کم است و تجربه ثابت کرده که
مردم ساعی و مومن و متعهد میتوانند ضعف و فتور
دولتهایشان را جبران کنند و در اصالح مسیرهای
غلط بکوشند .خرج ملتها و حکومتها از هم سوا
نیست .حکومتها از جیب ملتها هزینه میکنند .
ملتها هم روی توان دولتها حساب باز میکنند؛
این قاعده کار است و هر چقدر هماهنگی و همراهی
و وحدت رویه دولت و ملت بیشتر باشد ،توفیق و
بهروزی و کامیابی دستیافتنیتر مینماید .با این
همه یادآوری مداوم این نکته ضروری است که
دولت و ملت ساکنان یک کشتیاند و سرنوشتشان
به هم بسته و وابسته است .روی همین بستگی
6

سرآمد /شماره شانزدهم /مهرماه نود و چهار

و وابستگی است که ملتها نمیتوانند از زیر بار
مسئولیتهای خود شانه خالی کنند .معنی این
حرف این است که نباید چشم به دست دولتمان
بدوزیم و همینطور معطل بمانیم تا او چرخ توسعه
و پیشرفت را به حرکت درآورد .مقدم بر دولت این
ماییم که باید قطار موفقیت را به حرکت درآوریم...
قبل از اینکه بحثم را ادامه دهم ،اجازه دهید یکی
از مشاهداتم را از سفر به ژاپن -به عنوان شاهد
مثال -خدمتتان عرض کنم .همین چندماه پیش
که در معیت همکاران به مملکت آفتاب تابان رفته
بودم ،ملتفت شدم که آنجا چیزی به اسم رفتگر
وجود ندارد و شهرداری وظیفه تمیز کردن شهر
و جاروکشیدن و حمل زباله را -به این شکل که
ما در ایران /تهران تجربه میکنیم -به عهده ندارد.
یکی از جدیترین معضالت شهری ما بحث دفع
زبالههای خانگی و غیرخانگی است .برای این کار
هم پول زیادی خرج میکنیم و هم نیروی انسانی
زیادی را به این کار وا میداریم .ساالنه تعدادی از
رفتگرها که حاشیه اتوبانها و خیابانها را جارو
میزنند ،تصادف میکنند و بهطور جدی آسیب
میبینند ،حتی تعدادی از آنها جان خود را از دست
میدهند .مغازهها ،رستورانها ،شرکتها ،سازمانها
و  ...زبالههای خود را به شهرداری میسپارند تا با
کمک نیروی انسانی و سیستم مکانیزه این زبالهها را
به خارج شهر ببرد .چون زبالهها ازجلوی چشممان
دور میشوند ،معنیاش این نیست که دفع شدهاند
و دیگر مشکلی ندارند .اتفاقا مشکل اصلی مال از
اینجا به بعد است که در حاشیه شهر روی هم روی
هم «دپو» میشوند و کوه زباله میسازند .دریاچه
سمی و مضرر شیرآبه زباله هم معضلی است که
روی اکوسیستم و محیط زیست تاثیر غیرقابل
جبران میگذارد .شهرداری صفر تا صد این کار را از
حساب ملت انجام میدهد .در ژاپن اما قصه از بیخ
و بن فرق دارد .اوال حجم تولید زباله یک شهروند

ژاپنی قابل مقایسه با یک
ایرانی نیست .بحث تفکیک
و بازیافت زباله در ژاپن
جدی است .آن شعاری
که در ایران سر میدهیم
شهر ما ،خانه ما ،در ژاپن
تحقق تام و تمام دارد و
شهروندان همانطور که
خانه خود را تمیز نگه
میدارند ،در تمیزی و نظافت کوی و خیابان و
شهر نیز میکوشند .همه آنها که به توکیو و کیوتو
و سایر شهر های ژاپن سفر کردهاند ،زنان و مردانی
را که جلوی خانه و مغازه خود را جارو میزنند،
بسیار دیدهاند .این یک حداقلی در مشارکت است
که اگر به حوزههای دیگر تعمیم پیدا کند ،منجر به
رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی و کارآفرینی و
علم میشود .ما نمیتوانیم بحث مشارکت مردمی در
علم و فناوری را پیش بکشیم در حالی که هنوز در
مسائل ابتدایی و بدیهی نتوانستهایم مسئولیتپذیری
و مشارکت را تجربه کنیم .متاسفانه مفهوم دولت در
کشور ما با سلب مسئولیت از شهروندان همراه است
و این تلقی عمومی وجود دارد که «دندش نرم»
باید به وظایف و تعهداتش عمل کند .کدام وظیفه؟
بگذارید یک مثال دیگر بزنم .آمار تصادفات جادهای
ما باالست و ساالنه بیست و چندهزار تصادف منجر
به مرگ میشود .بخشی از این آمار به مشکالت
فنی و مهندسی ماشینها برمیگردد و بخشی از
آن هم به عیب و اشکالی که در جادهها وجود دارد.
دولت وظیفه دارد جادهها را اصالح و بازسازی کند،
ایضا معضالت مهندسی و کیفیت اتومبیلها را رفع
کند .اما در این وسط یک دلیل مهم و تاثیرگذار
مغفول است .نابلدی ،ماجراجویی ،بی احتیاطی و
بیتجربگی رانندهها هم هست .همین ماشینها و
همین جادهها را اگر به رانندههای مسئولیتشناس
و خبره و وارد و محتاط میسپردند ،آمار تصادف تا
یکدهم کاهش پیدا میکرد .ما از دولت متوقعیم
که به تعهداتش عمل کند ،اما متاسفانه در مورد
خودمان ،آنچنانکه باید و شاید کاری نمیکنیم و
حرفی نمیزنیم.
کشور در شرایط ویژهایست .از یکطرف پیشرفت
و توسعه ما به تاخیر افتاده و بسیاری از کارهای

جدی کشور زمین مانده،
از طرف دیگر ،بحثهای
سیاسی-دیپلماسی داغ
و جدی است .جغرافیا
هم بنای تغییر گذشته
و تغییر اقلیم را نوید
میدهد .بحث اقتصاد
دانش بنیان هم با توجه
به مناسبت سیاسی ما با
جهان مطرح است .منتها همه متوقع و منتظریم
که دولت آستین باال بزند و اقتصاد مقاومتی را پیش
ببرد .حال آنکه اقتصاد مقاومتی در اصل شیوهایست
که به سبک زندگی و کار ما مناسبات اجتماعی
و اقتصادی مربوط میشود .مادامی که ما بیاعتنا
به تغییرات علمی و اقتصاد مقاومتی زندگیکنیم
و به صرفهجویی و امساک و تدبیر و تطبیق تن
ندهیم ،اقتصاد مقاومتی از حد شعار و تبلیغ فراتر
نمیرود .اگر نشستهایم و چشمانتظاریم که دولت
تمام مشکالت ریز و درشت کشور را حل کند،
مطمئن باشیم که به جایی نخواهیم رسید و کاری
از پیش نخواهیم برد .به تعبیر آقای دکتر ستاری،
دولت غول چراغ جادو نیست که با پول نفت بتواند
همه آرزوهای ما را برآورده کند .دولت به تنهایی
نمیتواند بیکاری و تورم و عقبماندگی و بیکاری
و  ...را بر طرف کند .و همزمان اقتصاد مقاومتی و
دانشبنیان و تولید سرمایه را در دستور کار خود
قرار دهد .اینجاست که ملت هم باید به سهم خود
آستین باال بزند و زیر بخشی از این بار سنگین برود.
اتفاقا اقتصاد دانشبنیان دقیقا همانجایی است که
ملت میتواند ورود پیدا کند و قوی و تمام و کمال
خودش را نشان دهد .از اینجاست که میتوانیم برای
کشور تولید ثروت کنیم و به کمک اقتصاد دانش
بنیان معضالت گرانی و بیکاری را حل و فصل کنیم.
سهم ما مردم در توسعه کشور همین میتواند باشد
که با ورود در اقتصاد دانشبنیان ،کسب و کارهای
نوین شرایط را برای توسعه و ترقی فراهم آوریم.
اگر بخواهیم ایرانی بسازیم شایسته نام بلند ایران،
چارهاش همین است که عادتهای تنبلی و کرختی
را دور بریزیم و مشتاقانه دینمان را به وطن عزیزمان
ادا کنیم و دولتمان را مقابل وظیفههای سخت و
صعبش تنها نگذاریم .
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رشد عیمل ب� ت ن
نوش� مقاهل ممکن نیست ،ب�ید نیازهای کشور را شناخت
یادداشت

توسعه و آیندهنگری
 مـحمـد یوسـفنـیا 

از دکتر رضا داور اردکانی نقل میکنم که تا وقتی مالک
رشد علمی در کشور به جای توجه به نیازهای واقعی
داخلی ،چاپ مقاله در مجالت خارجی و تفاخر به
فهرستبندی آن مجالت باشد ،مسائل و مشکالتمان
همچنان پابرجا خواهد ماند .مقاله نویسی بد نیست و
کسی که مقاله علمی مینویسد ،دشواریهای زیادی
را بهخود هموار کرده است ولی افزایش مقالههای
علمی در مجالت نمیتواند پایه تخمین رشد و
پیشرفت علمی کشور باشد .کتابهای آقای داوری
از جمله کتاب «درباره علم» الحمداهلل در بازار کتاب
موجود است و عالقهمندان به این مباحث میتوانند به
اصل متن رجوع کنند ،اما حرف این نوشته تاکید بر
خطر این سوءتفاهم است ،سوء تفامی که میتواند ما را
به امور غیرواقعی سرگرم کند.
واقعیت این است علم در دنیای جدید همانطور که
از اسمش پیداست ،کاربردی است .علوم کابردی
الهیات و فلسفه نیستند که شرف و فضیلتشان در
خودشان باشد .فیلسوف و دانشمند الهیات ولو اینکه
علمشان سودمندی ظاهری نداشته باشد ،در موضع
اتهام نیستند .اساسا علم قدیم ،بخصوص علومی از این
دست ،ارزش و اعتبارشان در غیر سودمند بودنشان
است .منظورم از غیر سودمند بودن ،بیهوده بودن
نیست .سودمندی را در اینجا به معنای نفع و مادی به
کار میبرم ،در حالی که علوم جدید بالذات سودمندند
و اگر این صفت را از آنان بگیری بود و نبودنشان فرقی
نمیکند .همه ما خوب میدانیم که پروژه توسعه را
برنامهریزی و دانش روز پیش میبرد ،کشورهایی هم
که در مسیر توسعه قرار میگیرند نیازهایی واقعی
دارند که بدون حل آنها نمیتوانند در دنیای مدرن
منشا اثر باشند .از سوی دیگر هر کشوری در راه توسعه
8
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مسائل خود را دارد ،یعنی مسائل و مشکالت ما در امر
توسعه با مسائل و مشکالت چین و برزیل و مالزی
و کره فرق دارد ،با مسائل همین کشورهای همسایه
هم تفاوت زیادی دارد .در این وضعیت اگر دانشمندان
صرفا به فکر چاپ مقاله در مجالت خارجی باشند و
معیار پیشرفت کشور را در افزایش تعداد این مقالهها
ببینند آشکارا راه نادرست را انتخاب کردهاند.
نباید فراموش کنیم که علم امروز را نمی توان
سرطاقچه گذاشت و به آن مباهات کرد ،نمیتوان با
تئوریهای علوم کاربردی فخر فروخت ،نمیتوان این
علوم را صرفا به این خاطر که هستند جدی گرفت.
علوم امروز اگر به کار حل مشکالت کشور نیایند،
اگر مبتنی بر نیازهای واقعی شکل نگرفته باشند ،اگر
گرهی از صنعت و اقتصاد و کشاورزی و  ...باز نکنند ،نه
تنها بود و نبودشان فرقی با هم ندارد بلکه ممکن است
سنگی جلوی پای توسعه کشور باشند.
ما بعضی وقت ها جای چیزها را با هم عوض میکنیم،
مثال اگر یک عمر در فضیلت دانش گفتهایم و
شنیدهایم،فکرمیکنیمعلومامروزهمبدونکارآمدی
میتوانند فضیلت شمرده شوند و بودنشان مهم است
در صورتی که این علوم اگر فقط در مجلهها باشند
و ربطی به مسائل کشور نداشته باشند ،نبودنشان از
بودنشان مهمتر است .این مسائل کشور را دست کم
نگیرید ،راه پیشرفت با علم هموار می شود اما علمی
که پایش روی زمین باشد خیال بافی نکند .رهبر
معظم انقالب در این زمینه فرمایشاتی دارند که خوب
است قسمتی از آن را اینجا بیاورم .ایشان میفرمایند:
«نکتهای که من از اول روی آن تکیه کردم و هنوز
هم به طور کامل تحقق پیدا نکرده ،مسئل ه پیوند علم
و صنعت ،دانشگاه و صنعت ،مراکز تحقیقی و صنعت

است؛ که خب البته االن چند سال است که من
میبینم این در زبان دانشجوها و نخبهها و مسئولین
هم میچرخد .این نکته بسیار مهمی است .ما یک
مجموع ه علمی داریم اینجا ،یک مجموعه صنعتی
داریم اینجا؛ صنعتیهای ما تشن ه دست یافتن به
پیشرفتهای علمی و تحقیقات دانشگاهها و مراکز
علمی ما هستند؛ دستگاههای علمی ما هم برای اینکه
مثل این چشمههای جوشان ،جوشش آنها ادامه پیدا
کند و جریان پیدا کند ،احتیاج به بازار مصرفکننده
علم خودشان دارند؛ بین اینها رابط ه منطقی و کامل
وجود ندارد .اگر ما بتوانیم این رابطه صنعت و دانشگاه
را ،صنعت و مراکز تحقیق را ،یا به معنای عام ،صنعت
و علم را بهصورت کامل برگزار کنیم ،نتیجه به این
صورت خواهد بود که هم دستگاههای صنعتی ما
رشد پیدا خواهند کرد -در حل مسائل خودشان
مراجعه به دانشگاهها خواهند کرد ،مسائل خودشان
را حل خواهند کرد و از پیشرفتهای علمی آنها
در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد -هم
دانشگاههای ما جریان پیدا خواهند کرد؛ مثل سدی
که بهوجود آمده ،اما شبکههای آبیاری نداشته باشد؛
خب ،این سد فایدهای ندارد .نیمی از کار سد این است

که ما دیواره درست کنیم و آب پشت آن جمع کنیم،
نیم عمده این است که ما شبکههای آبیاری بهوجود
ِ
بیاوریم تا آب این سد بتواند به نقاط مورد نیاز و به
نقاط تشنه و زمینهای تشنه برسد؛ این باید انجام
بگیرد .البته ،هم شرکتها و کارخانهها بایستی بیش از
گذشته به مراکز علمی رجوع کنند ،هم مراکز علمی
باید خودشان را بیش از گذشته آماده کنند .باید هر
تحقیقاتى سفارش شده -البته
سال شاهد صدها پروژه
ِ
سفارشهای داخلی -در دانشگاهها و مراکز علمی
باشیم .امروز هم یکی از نقاطی که به نظر من خیلی
نقطهی ضعف است -خیلی از جوانها و اساتید و مانند
اینها هم گاهی میگویند -کار علمی به دنبال سفارش
خارجی [است] ،کاری نیست که کشور به آن احتیاج
دارد؛ نمیخواهم من به طور کلی منع کنم ،اما اینکه
شما اینجا بنشینید کار علمی و تحقیقاتی بکنید برای
نیازی که فالن دستگاه علمی دنیا یا فناوری دنیا پیدا
کرده و با قیمت ارزان این را از شما میگیرد ،این هنر
نیست؛ باید نگاه کنید ببینید نیاز داخلی چیست ،این
کار تحقیقاتی شما -بهخصوص در مقطع دکتری و
مقاطع باال -به درد کجای کشور میخورد ،کدام خأل
را در داخل کشور پر میکند ».
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چگونه ظرفیتهای عیمل منجر به ش
پی�فت خواهد شد

گزارش

باور ،عزم و همدلی؛ پیشران توسعه
 دکتـر جـعفر توفـیقـی 
(دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و
زغالسنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
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ظرفیتهای علمی و فناوری در صنعت نفت آنطور
که باید و شاید ،به ظرفیتهای بالفعل تبدیل نشده
است ،و رصدی بر وضعیت فناوری در صنعت نفت
نشان خواهد داد که الگوی غالب این صنعت بر
استفاده از تکنولوژی منابع خارجی است و کماکان
وزن عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران
در حوزه بهرهبرداری است.
نگاهی به وضعیت فناوری در صنعت نفت نشان
میدهد که با وجود پیشرفتهای بعد از انقالب
اسالمی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه
تعمیر و نگهداری ،ساخت و تولید و حتی در سطح
محدودتری به عرصه طراحی و مهندسی ،کماکان
وزن عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران
در حوزه بهرهبرداری است و بهخوبی مشهود است
که الگوی غالب این صنعت بر استفاده از تکنولوژی
منابع خارجی استوار است.
متاسفانه شکاف تکنولوژی به علت سرمایهگذاری
دیگر کشورها و حتی شرکتها در حوزه تحقیقات
و توسعه تکنولوژیهای جدید روزبهروز در حال
افزایش است و این امر میتواند یک تهدید علیه
صنعت نفت کشور باشد .این شکاف فناورانه مدیران
این صنعت را ناگزیر به استفاده از فناوری وارداتی
در قالب انواع و اقسام پروژههای انتقال فناوری
کرده است .اما عدم تاکید به تحقق همه مراحل
یک انتقال موفق (انتخاب ،اکتساب ،انطباق ،جذب
و توسعه) و نبود مکانیسمهای الزم برای تحقق این
امر ،صنعت نفت را در سطح واردکننده فناوری
خارجی در حد تجهیزات سختافزاری نگه داشته
است .نشان بارز این ادعا خریدهای مکرر لیسانس
واحدهای مشابه است.
با این همه در سالهای اخیر تالشهای شایان
توجهی مبنی بر ایجاد این ظرفیتها در صنعت
نفت صورت گرفته است که نیازمند توجه و حمایت
از سوی بدنه اجرایی صنعت و دولت است تا بتوان از
ظرفیتهای ایجادشده به نحوی شایسته در ارتقای
توان فناورانه این صنعت بهره برد .تحقق چنین
امری مستلزم ایجاد برخی اصالحات فرهنگی و
اجتماعی نیز هست؛ چراکه یکی از پیشرانهای
توسعه وجود باور و عزم توانستن و همدلی و

همکاری میان کنشگران و نهادهای فعال در
صنعت است.
برای این منظور ستاد نفت بهعنوان نهادی
تسهیلکننده با رویکردهایی همچون حمایت
از بخش خصوصی دانشبنیان در توسعه
فناوریهای نفت و گاز و زغالسنگ از طریق
توانمندسازی تشکلها و بنگاههای دانشبنیان
بخش خصوصی در صنعت نفت ،گاز و
زغالسنگ ،همافزایی دستاوردهای علمی و فنی
شرکتهای دانشبنیان فعال در صنعت نفت،
گاز و زغالسنگ و تقويت ارتباطات بینالمللی
علمی ،فناوری و نوآوری ،اعمال سیاستهای
تشویقی برای توسعه بازار صنعت نفت و گاز
برای خرید تجهیزات تولید داخل ،حمایت
از شرکتهای داخلی برای ورود به بازارهای
خارجی ،همچنین حمایت از توسعه فناوریهای
راهبردی و اولویتدار ملی در صنعت نفت ،گاز و
زغالسنگ مصرح در نقشه جامع علمی کشور،
و بررسی چالشهای موجود (فراروی توسعه و
تجاریسازی فناوری) در ساختار حقوقی فعلی
صنعت نفت از طریق شناسایی و پیشنهاد اصالح
قوانین ،مقررات و آييننامههاي زائد و ناکارآمد
و تعیین قوانین و آییننامههای مشوق توسعه
فناوری به کار خود میپردازد.
از طرفی تعامل ،سازماندهی ،هماهنگی و
همافزایی میان عناصر و مراکز مرتبط با توسعه
فناوری ،نظارت بر حسن اجرای برنامههای
راهبردی توسعه فناوری ،حمایت از گسترش
فعالیتهاي داخلي تحقیق و توسعه و ارتقای
توان مدیریت فناوری در شرکتهای دانشبنیان
صنعت نفت ،گاز و زغالسنگ و همکاری در
جهت تسهیل (ارزشآفرینی از طریق توسعه
فناوریهای تبدیلی در صنایع پایین دستی
نفت و گاز ،و ارتقای اقتدار ملی و افزایش رشد
اقتصادی از طریق افزایش توانمندیهای فناوری
و نوآوری در صنایع نفت ،گاز و زغالسنگ)
از دیگر رویکردهای مورد نظر ستاد نفت ،گاز
و زغالسنگ معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری است که به آن پرداخته میشود .
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گفتوگو

ن
کردستا�
گفتوگو ب� مسیه سلحشور
ن
مد�عامیل که پنج ت
اخ�اع را ج�ا� کرده است
ی

دانشبنیانها
بهبازاریابی
توجهندارند
 المـیرا حسـینـی 
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از زبان یکی از مدیران موفق که
سالها بود یک شرکت تولیدی را
اداره میکرد ،شنیدم که ترجیح
میدهد برای پستهای حساس
مدیریتی از خانمها استفاده
کند .این آقا معتقد بود خانمها
عموما دقیقتر ،حساستر و
مسئولیتپذیرتر از آقایان عمل
میکنند .اما چاره چیست که
عمدتا خانمها به دلیل مشغلههای
مختلف و متعدد زندگی ،در بعضی
عرصهها ،جا را برای آقایان باز
کردهاند .یکی از این عرصهها هم
مدیریت شرکتهای دانشبنیان
است .نکته مهم این است که
هرچند مدیران زن در این حوزه
کمتعداد هستند ،اما نشان دادهاند
که در این حوزه تواناییهای
بالقوه زیادی دارند که اگر بالفعل
شود ،معلوممان میکند هر چقدر
هم جزماندیش باشیم ،مجبوریم
با آن دیدگاههای زنانه-مردانه
خداحافظی کنیم .یکی از
این خانمها ،سمیه سلحشور
کردستانی است که سالهاست
شرکت دانشبنیان کیفیت تولید
تکاپو (کیتوتک) را اداره میکند
و توانسته با موفقیت از سدهایی
که مانع حرکت رو به جلوی چنین
شرکتهایی هستند ،عبور کند.

 کارتــان را از کجــا شــروع کردیــد
خانــم سلحشــور؟ تحصیالتتــان در چــه
زمینــهای اســت؟
دکترایــم را در زمینــه شــیمی پروتئیــن یــا
همــان بیوشــیمی گرفتــم و فــوق تخصصــم
در زمینــه بیولــوژی مولکولــی اســت .کال
تحصیالتــم از دوران متوســطه در انگلســتان
بــود و از دانشــگاه لیــو و بیرمنــگام در
انگلســتان فارغالتحصیــل شــدم .از ســال
 1371کــه بــه ایــران برگشــتم ،در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بهعنــوان عضــو هیئــت
علمــی مشــغول بــودم .کارهــای تحقیقات ـیام
را از دوران دکتــرا ،کاری کــه منجــر بــه ایــن
تحقیقــات و محصــوالت فعلــی شــد ،شــروع
کــردم .و زمانــی کــه برگشــتم بــه ایــران ،در
اشــکال مختلــف ادامــه دادم و منابــع داخلــی
کشــور را مــورد بررســی قــرار دادم و دیــدم
کــه مــاده طبیعــی را کــه میتوانیــم از آن
اســتفاده کنیــم ،در خلیــج فــارس و دریــای
عمــان موجــود اســت .بهتدریــج کارهــای
تحقیقاتـیام را ادامــه دادم .و از ســال  84کــه
کار تولیــدی را در شــرکت کیتوتــک شــروع
کــردم ،بهعنــوان موســس و مدیرعامــل
شــرکت فعــال بــودم و همینطــور در بخــش
آکادمیــک و دانشــگاه امیرکبیــر در دانشــکده
مهندســی پزشــکی فعالیــت میکــردم.
 گفتیــد مــاده خاصــی از دریــای
عمــان و خلیــج فــارس .ایــن مــاده چــه
هســت؟
بلــه .مــادهای از پوســت میگــو کــه در دریاهــا
وجــود دارد.
 االن محصــوالت شــرکتتان چیســت؟
اصــا چــه شــد کــه بــه فکــر تاســیس
شــرکت افتادیــد و داســتان کیتوتــک از
کجــا شــروع شــد؟
کیتوتــک یــک شــرکت تحقیقاتــی -تولیــدی
دانشبنیــان اســت کــه در ســال 1381
بــه ثبــت رســید .البتــه ایــن شــرکت پــس
از  15ســال کار تحقیقاتــی تاســیس شــد.
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در طــول ایــن ســالها تحقیقاتــی را روی
بیوپلیمرهــای طبیعــی و کاربردشــان در
پزشــکی آغــاز کــرده بــودم و مشــخص شــد
ایــن بیوپلیمرهــای طبیعــی دارای قــدرت
ترمیــم زخــم بســیار باالیــی هســتند و
میتواننــد  70درصــد ســرعت ترمیــم
زخــم را افزایــش دهنــد و از عفونــت زخــم
جلوگیــری کننــد .بنابرایــن بــرای زخمهــای
دیابتــی و زخــم بســتر و غیــره مناســب بــود.
بــه توصیــه نهــاد ریاســت جمهــوری در
ســال  81کــه تصمیــم
داشــتند از ایــن ایــده
نــو حمایــت کننــد،
کیتوتــک
مشکلی که معموال شــرکت
در شرکتهای تاســیس شــد تــا ایــن
دانشبنیان و پانســمانهای جدیــد،
استارتآپ و غیره نویــن و بیولوژیــک
مطرح میشود ،ترمیــم زخــم وارد فــاز
این است که چون تجــاری شــود.
این شرکتها در حال حاضر در شــرکت
برآمده از یک پایه کیتوتــک پانســمانهای
تحقیقاتی هستند نویــن ترمیــم زخــم،
و اعضایشان را بندآورندههــای نویــن
کسانی تشکیل خونریــزی بــه اشــکال
میدهند که اصوال مختلــف بــرای بنــد
گرایش به کار آوردن خونریزیهــای
علمی و پژوهشی شــریانی و وریــدی و
دارند ،همین همینطــور محلولهــای
سبب میشود ضدعفونیکننــده نانونقــره
که به بازار به تولیــد میشــوند .البتــه
اندازه کافی توجه تولیــد ایــن محصــوالت از
نداشته باشند ســال  84آغــاز شــد.
محلولضدعفونیکننده
نانونقرهچهفرقیبا
محلولهــای ضدعفونیکننــده عــادی
دارد؟
محلولهــای ضدعفونیکننــده معمولــی
اکثــرا بــر پایــه الــکل و بتادیــن یــا مشــتقات
الــکل هســتند .براســاس تحقیقــات بســیار
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مســتندی کــه انجــام شــده و توســط جامعــه
علمــی هــم پذیرفتــه شــده ،الــکل در عیــن
حــال کــه ضدعفونیکننــده اســت ،ســمیت
ســلولی باالیــی دارد و در طوالنیمــدت
میتوانــد مضــر باشــد .بهخصــوص بــرای
زخمهــای بــاز و بافتهــای درونــیای کــه
بــا آن در ارتبــاط قــرار میگیــرد .ایــن در
مــورد بتادیــن هــم صــادق اســت .بــا اینکــه
بتادیــن یــک ضدعفونیکننــده خــوب
و پیشــرفته در دوران خــودش بــود ،ولــی
االن ســمیت ســلولیاش محــرز شــده و بــه
همیــن دلیــل از تکنولــوژی نانونقــره اســتفاده
میشــود .نقــره مــادهای اســت کــه براســاس
آزمایشهــای گســترده ،نهتنهــا ســمیت
ســلولی نــدارد ،بلکــه قــدرت تاثیرگــذاریاش
روی طیــف وســیعتری از پاتوژنهــا یــا
درواقــع موجــودات مضــر و بیمــاریزا بــرای
انســان از جملــه باکتریهــا ،قارچهــا و
ویروسهاســت .بــه همیــن دلیــل مــاده
ضدعفونیکننــده قویتــری نســبت بــه
الــکل و بتادیــن اســت کــه رایــج هســتند و
بــه صــورت وســیع در بیمارســتانهای کشــور
اســتفاده میشــوند .بهعــاوه ایــن محلــول
یکســری از مضــرات الــکل مثــل خشــک
کــردن پوســت بــدن را هــم نــدارد.
 مجموعــ ه تحقیقاتــی کــه پیــش از
تاســیس شــرکت انجــام دادیــد ،بــرای
اولیــن بــار در دنیــا انجــام میشــد ،یــا
ســابقه داشــت؟
ببینیـــد ،ســـال  81درواقـــع جمعبنـــدی
کاره ــای تحقیقات ــی م ــن در ط ــی  15س ــال
قبلـــش بـــود کـــه درنهایـــت بـــه تاســـیس
ایـــن شـــرکت منتهـــی شـــد .نکتـــه ایـــن
اســـت کـــه معمـــوال هیـــچ کاری فیالبداهـــه
و یکبـــاره انجـــام نمیشـــود .همیشـــه یـــک
ســابقهای در دنیــا برایــش وجــود دارد .حتــی
جدیدتری ــن کاره ــا ه ــم معم ــوال ی ــک س ــابقه
قبلــی دارنــد .حــاال ممکــن اســت بــه اشــکال
متفاوتتـــر یـــا خیلـــی جزئیتـــر باشـــد .بـــا

ایــن مســئله کــه بگوییــم بــرای اولیــن بــار در
دنی ــا انج ــام ش ــده و ب ــه ای ــن ش ــکل برای ــش
پوشـــش تبلیغاتـــی انجـــام بدهیـــم ،موافـــق
نیســـتم .نـــه در ایـــران کـــه در دنیـــا هـــم
معم ــوال تحوالت ــی ک ــه انج ــام میش ــود ،ب ــر
پای ــه ی ــک س ــابقه قبل ــی اس ــت .بل ــه ،ب ــرای
پانس ــمانهای ترمی ــم زخ ــم بیولوژیک ــی ک ــه
م ــا درس ــت کردی ــم ،س ــابقه جهان ــی وج ــود
داشـــت .کمپانیهـــای دیگـــری بودنـــد کـــه
اشـــکال متفاوتـــی را از ایـــن پانســـمانهای
نوی ــن ترمی ــم زخ ــم داش ــتند .هرچن ــد ای ــن
محص ــول ب ــرای اولی ــن ب ــار در ای ــران تولی ــد
میشـــد .البتـــه اینطـــور نبـــود کـــه دقیقـــا
بـــه همـــان شـــکل کمپانیهـــای دیگـــر
تولیـــد کنیـــم .مـــن پنـــج ثبـــت اختـــراع
جهانـــی در کشـــورهای آلمـــان ،انگلســـتان،
فرانســـه ،ایرلنـــد و دانمـــارک دارم.
 عمومــا اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه کیفیــت محصــوالت خارجــی
از داخلیهــا بهتــر اســت .شــما
میگوییــد شــرکتهایی وجــود
داشــتند کــه مشــابه محصــول شــما را

تولیــد میکردنــد .چطــور توانســتید
بــازار را قانــع کنیــد کــه از شــما خریــد
کننــد؟
مســئله رقابــت در بــازار کار بســیار دشــواری
اســت .مــا هــم بــرای ورود بــه بــازار
همانطــور کــه اشــاره کردیــد ،بایــد بــا
کمپانیهــای معظــم اروپایــی و آمریکایــی
رقابــت میکردیــم .مــا پــس از آنکــه انــواع
و اقســام آزمایشهــا و تســتها را انجــام
دادیــم و توانســتیم مجوزهــای الزم را دریافــت
کنیــم ،بــا خریــداران در بــازار وارد مذاکــره
شــدیم .آنهــا هــم در ابتــدا اعتمــاد نکردنــد.
امــا وقتــی بهعنــوان نمونــه چنــد محصــول
مــا را اســتفاده کردنــد و دیدنــد مــورد تاییــد
پزشــکان و بیمــاران قــرار دارد ،اعتمادشــان
جلــب شــد .در اصــل محصــوالت کیتوتــک
بــه دلیــل کیفیــت باالیــی کــه داشــت ،مــورد
پذیــرش جامعــه پزشــکی و مــردم قــرار
گرفــت .هیچوقــت بیرقیــب نخواهیــد بــود،
بلکــه هنــر شــما ایــن اســت کــه اوال محصــول
نویــی داشــته باشــید کــه البتــه معمــوال
شــرکتهای دانشبنیــان ایــن ویژگــی را
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دارنــد و ثانیــا محصــول شــما مزیتهایــی
نســبت بــه جنــس موجــود در بــازار داشــته
باشــد ،بهعــاوه بــا داشــتن کیفیــت مطلــوب
بتوانــد نیازهــای جامعــه را بهطــور واقعــی
برطــرف کنــد .خوشــبختانه محصوالتــی کــه
مــا عرضــه کردیــم ،ایــن ویژگیهــا را داشــت
و توانســت بــا محصــوالت مشــابه خارجــی
رقابــت کنــد.
 ســـرمایه یکـــی از دغدغههـــای
مهـــم پژوهشگرانـــی اســـت کـــه
قصـــد تاســـیس شـــرکت دارنـــد.
شـــما ســـرمایه اولیـــه را از کجـــا بـــه
دســـت آوردیـــد؟
ببینیــد ،فقــط هــم مســئله پیــدا کــردن
ســرمایه اولیــه مطــرح نیســت .مشــکلی کــه
معمــوال در شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپ و غیــره مطــرح میشــود ،ایــن
اســت کــه چــون ایــن شــرکتها برآمــده از
یــک پایــه تحقیقاتــی هســتند و اعضایشــان
را کســانی تشــکیل میدهنــد کــه اصــوال
گرایــش بــه کار علمــی و پژوهشــی دارنــد،
همیــن ســبب میشــود کــه بــه بــازار
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بــه انــدازه کافــی توجــه نداشــته باشــند و
ســرمایهای را کــه حــاال یــا شــخصی هســت
یــا توانســتهاند از منابــع خاصــی اســتقراض
کننــد ،بهســرعت بــه پایــان میرســد ،بــدون
اینکــه توانســته باشــند بازاریابیهــای الزم را
انجــام دهنــد .ایــن مســئله در مــورد اکثریــت
شــرکتهای دانشبنیــان وجــود دارد و در
مــورد خــود مــا هــم وجــود داشــت و چنــد
ســالی توجــه الزم را بــه بازاریابــی محصــوالت
تولیــدی نداشــتیم ،ولــی توانســتیم بــا ســرعت
بــه اشــکال کارمــان پــی ببریــم .در آن زمــان
بــه دلیــل آنکــه ســرمایه اولیهمــان وام بانکــی
بــود ،اقســاط معوقــه زیــادی برایمــان ایجــاد
شــده بــود .ولــی بــا ســرعت مشــکل را درک
کردیــم و توانســتیم بازاریابــی مناســب انجــام
دهیــم و مزایــای محصولمــان را در بازارهــای
هدفمــان بیــان کردیــم و از ایــن ورطــه جــان
ســالم بــه در بردیــم .ایــن اتفــاق نــه در ایــران،
بلکــه در تمــام جهــان بــرای شــرکتهای
دانشبنیــان پیــش میآیــد و ممکــن اســت
اشــخاص بــه دلیــل عــدم توجــه بــه بــازار بــا
خطــر ورشکســتگی مواجــه شــوند .آمارهــای

متفاوتــی وجــود دارد .عمومــا میگوینــد از
هــر ســه تــا چهــار هــزار شــرکت اســتارتآپ
یــا دانشبنیــان بــا ایدههــای نــو ،تنهــا 10
شــرکت موفــق میشــوند و در بــازار میماننــد.
بقیــه بــه دالیــل مختلــف نمیتواننــد از پــس
رقابتهــا و مشــکالتی کــه در بــازار هســت،
بربیاینــد.
 از کــی عنــوان دانشبنیــان را کســب
کر د ید ؟
مــا از روز اول دانشبنیــان بودیــم ،ولــی در
ســال  93پــس از بررســیهایی کــه انجــام
شــده بــود ،ایــن عنــوان بــه مــا داده شــد.
 تفــاوت مدیریــت یــک شــرکت
دانشبنیــان بــا مدیریــت یــک شــرکت
معمولــی چیســت؟ چــه فاکتورهــا و
چالشهایــی وجــود دارد؟
ببینیــد ،نیــروی انســانیای کــه در ایــن
شــرکتها شــروع بــه کار میکننــد ،نیــروی
انســانی متخصصتــری هســتند نســبت بــه
شــرکتهای تولیــدی معمولــی .امــا بــا ایــن
کــه ماهیــت متفــاوت هســت ،فکــر میکنــم
علــم کلــی مدیریت یکســان اســت و روشهای
نویــن مدیریتــی کــه بایــد پیــاده شــود ،بــه
یــک شــکل اســت .ولــی خــب مــا عــاوه بــر
بهکارگیــری نیروهــای بســیار متخصــص،
الزم اســت بســیار بهروزتــر باشــیم و ممکــن
اســت از روشهــای ارتباطــی پیچیدهتــر و
ســریعتری بــه نســبت شــرکتهای معمولــی
اســتفاده کنیــم .نیــاز داریــم کــه ارتباطاتمــان
بــهروز باشــد و در ثانیــه اطالعــات ردوبــدل
شــود .از ســویی دیگــر بایــد از روشهــای
نویــن اداری اســتفاده کنیــم و بــا فرمهــای
زیــادی ســروکار داریــم .بنابرایــن هوشــمند
کــردن سیســتممان اهمیــت باالیــی دارد.
اینهــا کال ویژگیهایــی هســتند کــه در
اکثــر شــرکتهای دانشبنیــان وجــود
دارنــد.
 شــما بــه نیــروی انســانی متخصــص
اشــاره کردیــد .عمومــا یکــی از

معضــات شــرکتهای دانشبنیــان
پیــدا کــردن نیــروی متخصــص و
باانگیــزه و حفــظ آنهاســت .چــون
عمومــا ایــن افــراد خواهــان زیــادی
در کشــورهای پیشــرفتهتر دارنــد .آن
هــم بــا امکاناتــی کــه شــاید بــرای
شــرکتهای داخلــی مقــدور نباشــد.
شــما چطــور ایــن مشــکل را حــل
کردیــد؟
بــرای جــذب نیــروی انســانی از راههــای رایــج
اســتفاده میکنیــم .مثــا آگهــی میدهیــم
یــا در میــان دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
بــه دنبــال ایــن افــراد میگردیــم .امــا
معضــل نیــروی انســانی متخصــص کــه در
خــارج از کشــور خواهــان دارنــد ،در اصــل
معضــل کشــور اســت نــه فقــط شــرکتهای
دانشبنیــان .مــن چــون در دانشــگاه تدریــس
میکنــم ،هــر روز دانشــجوهایم را میبینــم
کــه تنهــا فکرشــان ایــن اســت کــه برونــد
و در دانشــگاهها و شــرکتهای خارجــی
شــروع بــه تحصیــل و کار و زندگــی کننــد.
ایــن یــک معضــل عمومــی اســت .ولــی
خــود مــا بــا چنیــن مشــکلی بــه ایــن شــدت
روب ـهرو نبودیــم .درســت اســت کــه خیلیهــا
میرونــد ،ولــی خیلیهــا هــم هنــوز
هســتند و مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن
نیروهــا را پیــدا کنیــم .درواقــع اگــر بتوانیــم
انگیزشهــای الزم مــادی و معنــوی را بــرای
نیروهــای تحصیلکردهمــان فراهــم کنیــم،
احتمــاال میتوانیــم در حفــظ آنهــا موفــق
باشــیم .حــاال بخشــی از ایــن انگیزشهــا مالی
اســت و بخشــی هــم ایــن اســت کــه بتواننــد
بــه دانــش روز و ایدههــای جدیــد دسترســی
پیــدا کننــد و آگاه باشــند .مــن فکــر میکنــم
نیــروی خــوب و متخصــص هنــوز هــم در
ایــران بســیار زیــاد اســت و اینطــور نیســت
کــه کشــور خالــی از جوانــان متخصص باشــد؛
جوانانــی بــا عشــق بــه مانــدن در کشــور و کار
در زمینههــای جدیــد.
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رویـداد کارآفرینـی همنـت بـه همـت بنیـاد
نخبـگان اسـتان اصفهـان و حمایـت معاونـت
علمـی و فناوری اولین رویـداد کارآفرینی بومی
کشـور بود ،که با همکاری اتـاق صنایع ،معادن
و کشـاورزی اسـتان اصفهان در شـهر اصفهان و
اتـاق بازرگانـی این اسـتان برگزار شـد.
بنـای برگزارکننـدگان ایـن رویـداد کـه در
واقـع یک برنامـه پیششـتابدهنده محسـوب
میشـود ،بـر ایـن بود کـه ذهن خلاق نخبگان
بـرای مشـکالت واقعـی صنعـت و کشـاورزی
ایـران را هحلهایـی را پیشـنهاد کنـد و در ادامه
نیـز بـرای همیـن افـرادی کـه دارای اسـتعداد
برترنـد امکاناتـی فراهـم شـود تـا راهحـل
پیشـنهادی خـود را با پشـتوانه مـادی و معنوی
صنعتگـران در عمل پیاده سـازند تا سـنگی از
راه توسـعه میهـن عزیزمـان برداشـته شـود .در
ایـن رویـداد اولویتهـا بـه ایـن ترتیـب بـود:
 -1مسـائل اولویـت داری کـه حـل آنهـا بـرای
صنعتگـران از جذابیـت کافـی برخـوردار بود،
ً
قبلا در سـایت رویـداد ارائـه شـده بـود و روز
اول در پنـل بیـان فرصـت بهطـور مبسـوطی
تشـریح شد.
 -2اولویـت شـرکت در رویـداد ،در درجه اول با

تیمهایـی بـا تخصص و رزومه مرتبـط با یکی از
مسـائل مطرح شـده توسـط صنایع و در درجه
دوم بـا افـراد بـا سـابقه و تجربـه متناسـب بود.
هـدف رویـداد ایـن بـود کـه شـرکتکنندگان
بتواننـد بـرای حـل هـر مسـئله ،تیمـی بـا
قابلیتهـای مناسـب و مکمل تشـکیل دهند .تا
عصـر روز دوم سـی نفـر از شـرکتکنندگان در
تیمهای حل مسـئله مشـارکت کردند .بنابراین
بـه هـر کـدام فرصـت یـک دقیقـهای ارائه شـد
تـا اگـر میتواننـد بـرای ایدهشـان یارکشـی
کننـد و تیـم تشـکیل دهنـد .از این عـده چهار
ایـده موفـق بـه تشـکیل تیـم شـدند کـه برای
ایـن گروههـا هـم در طـول رویـداد ،حامـی و
سـرمایهگذار جذب شـد .بقیه شـرکتکنندگان
جـذب تیمهـای حل مسـئله شـدند.
بـا توجـه به اسـتقبال بسـیار خوبی کـه از این
رویداد کارآفرینی شـد ،حـدود  130نفر در آن
شـرکت کردنـد و  23گـروه بـا تعـداد اعضای
متوسـط شـش نفر تشـکیل شدند.

گام به گام

-1فراگیـران طـی یـک دوره هشـت روزه
بـا مبانـی و مهارتهـای اصلـی فعالیـت در
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حوزههـای کسـبوکار آشـنا شـده و برخـی
از فرصتهـای رایـج کسـبوکار در صنعـت و
فناوری توسـط نخبـگان ایرانی داخـل و خارج
کشـور بـه آنهـا آمـوزش داده میشـود.
ش سـرمایهگذاران کسبوکار،
-2مسـئله و چال 
صنعتگـران و صاحبـان فنـاوری مطـرح
میشـود تـا شـرکتکنندگان حـول مسـائل
واقعـی ایدهپـردازی کننـد.
-3شـرکتکنندگان ایدههـای خـود حـول
چالشهـای طرحشـده و دیگر حوزههـای فناورانه
را در حضـور هیئـت داوران ارائه کـرده و ایدههای
برتـر بـرای تشـکیل تیـم انتخاب میشـوند.
-4بـا همراهـی منتورهـا فعالیـت تیمهـا
جهتدهـی شـده و منتورهـای علمـی و فنـی،
تجربیـات و دانستههایشـان را در اختیـار
اعضـا قـرار میدهنـد تـا تیـم کار خـود را
بـه بهتریـن نحـو پیـش ببـرد .در ایـن مـدت
سـرمایهگذاران و صاحبـان صنعـت و فنـاوری
(سـفارشدهندگان ایدههـا) جهـت نظـارت و
ارائـه اطالعـات کاربـردی بـه تیمهـا ،بـا آنها
همـراه خواهنـد بـود.
-5ایدههـا و نتایـج بهدسـتآمده توسـط
تیمهـا ،مـورد ارزیابـی تیـم داوری (متشـکل
 20سرآمد /شماره شانزدهم /مهرماه نود و چهار

از مربیـان ،تسـهیلگران و صنعتگـران) قـرار
میگیـرد.
-6تیمهـای برتـر بـر اسـاس معیارهـای
اعالمشـده در رویـداد و بـا نظـر هیئـت داوران
انتخـاب و جوایـز خـود را دریافـت میکننـد.

درخواسـت از نخبـگان بـرای تبدیـل
تهدیـد بـه فرصـت

در روز نخسـت از شـرکتکنندگان ثبتنـام
بـه عمـل آمـد و بـه آنهـا پکیجـی اهـدا شـد
مبتنـی بـر صنایـع دسـتی داخلـی و تولیـد
داخلـی و حمایـت و حفاظت از محیط زیسـت
شـامل اقالمی چون :مسـواک ایرانی ،دسـتمال
نخـی ایرانـی (بـرای اسـتفاده نکـردن مکـرر از
دسـتمال کاغذی و حمایت از محیط زیسـت)،
لیـوان سـفال ایرانـی (بـرای اسـتفاده نکـردن
مکـرر از لیـوان یـک بـار مصـرف) ،جامـدادی
قلـمکاری ایرانـی (صنایـع دسـتی اسـتان
اصفهـان) و مـداد تولیـد ایـران.

رسبازان حقیقی کشور

آقــای ســهلآبادی کــه عــاوه بــر ریاســت اتــاق
اصفهــان ،رئیــس خانــه صنعــت و معــدن ایــران

نیــز هســت ،بــا تاخیــر بــه افتتاحیــه رویــداد
آمــد و گفــت :مــن در جلســه کارگــروه حمایــت
قضایــی از کارآفرینــان و بــا حضــور دادســتان و
مقامــات قضایــی اســتان اصفهــان بــودم؛ چــرا
بایــد کار صنعتگــران محتــرم بــه جایــی برســد
کــه بــه نــان شــب خویــش محتــاج باشــند و
چــرا بایــد فضایــی در کشــور حاکــم شــود کــه
ایــن افــراد بــه جــای آنکه مشــکالت معیشــتی
ســایرین را مرتفــع کننــد ،بایــد درگیر معیشــت
خودشــان باشــند ،یــا در راه بیمارســتان یــا
زنــدان باشــند؟ رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان،
از شــرکتکنندگان در رویــداد خواســت
مســتقل از اینکــه تقصیــر شــکلگیری ایــن
فضــای ناگــوا ِر صنعــت ،بــر عهــد ه کیســت ،بــه
فکــر رفــع ایــن مشــکالت باشــند .او نخبــگان
شــرکتکننده در ایــن رویــداد را ســربازان
واقعــی کشــور دانســت و گفــت :مــا خودمــان و
وقتمــان را وقــف بهبــود ایــن شــرایط کردهایــم
و دســت شــما را بــه گرمــی میفشــاریم تــا بــا
هــم بــه جــای آنکــه بــه خودمــان فکــر کنیــم،
بــرای حــل معضــات تــاش کنیــم.
ایشـان یکـی از ضعفهـای بـزرگ در صنایـع را
نداشـتن برنامههـای مناسـب مالـی و برنامه برای

دوران قبل از ورشکسـتگی دانسـت و از مسئوالن
خواسـت به این موضوع رسـیدگی کننـد و گفت
نخبـگان ایـن کشـور بایـد بـا هـوش تجـاری و
مالـی خود بتوانند صنایع کشـور را نجـات دهند.
ایشـان تأکید کردنـد برنامههای آموزشـی تجاری
اقتصـادی -مالـی -مدیریتـی بـرای نخبـگانصنعتـی بنیاد ملـی نخبگان در نظر گرفته شـود،
یـا چند واحد ایـن دروس را بگذرانند تا در مرحله
اجرا و عمل با مشـکل مواجه نشـوند .ایشـان یکی
از نقـاط مثبـت همنـت را آموزشهـای مباحـث
اقتصـادی -مالـی و مدیریتی دانسـت و از زحمات
مسئوالن تشـکر کرد.

رویـداد بومـی همنـت؛ متفـاوت بـا هر
نـوع کپیبـرداری از منونههـای خارجی!

خانـم دکتـر شـقایق حقجـو ،رئیـس بنیـاد
نخبـگان اسـتان اصفهـان ،دومین سـخنران این
رویـداد بـود و با انرژی زیاد و وصفناشـدنی خود
دغدغههایـی را کـه در شـکلگیری و اجـرای
رویـداد همنـت بـود ،تشـریح کـرد و دالیلـی را
کـه باعث شـد همنت به شـکلی کاملا متفاوت
بـا اسـتارتآپ ویکندهـا و سـایر کپیبرداریهـا
از رویدادهـای مشـابه خارجـی برگـزار شـود،
سرآمد /شماره شانزدهم /مهرماه نود و چهار 21

اینگونـه توضیـح داد« :یکـی از مشـکالت
همایشهـا و برنامههـای مرتبـط بـا کارآفرینـی
کـه قبال در کشـور برگـزار شـده بود ،این اسـت
کـه ایـن برنامههـا مبتنـی بـر نیازهـای واقعـی
بـازار نبودنـد! امـا در ایـن رویـداد نیازهـای بازار
هـدف قـرار خواهـد گرفـت ،بـه این صـورت که
صنعتگـران نیازهایـی را کـه در بـازار دارنـد ،به
صـورت ایدههایی ارائه میکنند ،سـپس نخبگان
ایـن ایدههـا را در طول یک هفتـه میپرورانند و
در روز آخـر هـم این ایدههـا را ارائه خواهند کرد
و همـان صنعتگـر بـه احتمـال زیـاد روی ایده
سـرمایهگذاری خواهـد کـرد و مقدمات رشـد او
را فراهـم خواهـد کرد».
دکتـر حقجـو نکتـه قـوت ایـن رویـداد
را شـرکتکنندگان ،اسـاتید ،مربیـان و
صنعتگـران دانسـت و نقطـه ضعـف بالقـوه
ایـن همایـش را در ارتباطگیـری و کار گروهی
دانسـت .چراکـه بـه عقیـده او مهمتریـن
دلیـل توسـعهنیافتگی ایـران فکـر نکـردن
همهجانبـه بـه موضوعـات و ضعـف در نظـم و
کار گروهـی اسـت و ممکـن اسـت ایـن نقطـه
ضعـف ایرانیـان ،در رویـداد همنـت هـم بـروز
پیـدا کنـد .او گواهـی بـر مدعـای خـود درباره
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ضعـف ایرانیان در کارگروهـی را تاکید بیش از
حـد بـه ایدههـا دانسـت ،درحالیکـه در هیـچ
جـای دنیا ایـده بهتنهایـی هیچ ارزشـی ندارد،
بلکـه اجـرای ایـده که سـختیهایش بهشـدت
بیشـتر اسـت و معمـوال بایـد گروهـی انجـام
شـود ،بـه آن ارزش میبخشـد.

ایدههـای ناب کـف بازاری بـرای رشوع
یک کسـبوکار

بخـش دیگری از این همایش به نشسـت معرفی
ایدههایـی بـرای راهاندازی کسـبوکار اختصاص
داشـت .در ایـن پنـل کـه  13نفـر از مدیـران
کارکشـته بـازار و صنعتگـران زبـده اصفهـان
حضـور فیزیکـی و بعضـا ویدیـو کنفرانسـی
داشـتند ،ایدههـای زیر مطرح شـد کـه میتواند
راهگشـای جوانان جویـای کار نهتنها در اصفهان،
بلکـه در اقصـی نقـاط ایران باشـد.

معرفـی طرحهـا و
ا را ئهشـد ه

چالشهـای

الـف) محصـوالت فراسـودمند غذایـی و ریـز
مغذ یهـا
ب) اتوبوس گردشگری

ج) تولید داخلی در صنعت مسکن
د) بستهبندی صنایع دستی
ه) خدمات از نوع موبایلی
و) شرکتهای خدمات انرژی
ز) برندسـازی در پوشـاک زنانـه ،رسـتوران
سـنتی ،گوشـت قرمـز ،عسـل
ح) اسـتفاده از محصـوالت میانی شـیمیایی در
داخل کشـور
ط) انتقال هدفمند دارو به بافتهای بدن
ی) ترکیـب صدقـه و قرضالحسـنه بـرای
دنیـای امـروزی
ک) اینترنت اشیا
گ) نرمافزار مالی و حسابرسی آنالین
ل) یک آداپتور ارزان و باکیفیت
م) کشت بایوجمی در گلخانه
ن) کشت به روش هیدروپونیک

ایدهها از کجا میآیند؟

در روز دوم نشسـت ،شـرکتکنندگان در سالن
اتـاق بازرگانـی اسـتان اصفهـان جمع شـدند و
دکتـر پوریـا همدانی دومیـن کارگاه آموزشـی
خـود ،بـا عنـوان «ایدههـا از کجـا میآینـد؟»
را ارائـه کردند.

دکتـر همدانـی ایـدهای طـرح کردنـد و از
دوسـتان خواسـتند تـا نقاط ضعـف و قوت این
ایـده را طـرح کننـد .پنل آموزشـی امـروز هم
حالـت کارگاهـی خـود را حفـظ کـرده اسـت.
جالـب اسـت کـه هـر یـک از دوسـتان نظـر
متفاوتـی ارائـه دادنـد.
پـس از اتمـام کارگاه دکتـر همدانـی مهنـدس
زرگرپـور توضیحـات مربـوط بـه «کارت ایـده
شـو» را ارائـه دادنـد .در بیـن تمـام گروههـا
و افـرادی کـه ایـدهای بـرای کسـبوکار خـود
انتخـاب کردهانـد ،فرمـی توزیـع شـد تـا ایـده
خـود و اهـداف و افـراد تیـم خـود را روی آن
وارد کننـد.

ایدههایخوبچگونهشکستمیخورند

دکتـر گوهریـان از حضـار خواسـت کـه
«بچههـای خوبـی باشـند» و تمـام توجهشـان
را بـه کارگاه متمرکـز کننـد .دکتـر گوهریـان
صحبتهایشـان را اینگونـه آغـاز کردنـد :مـن
بـه جـای اینکـه بـه شـما بگویـم چـه کاری
بکنیـد ،بایـد بگویـم چـه کارهایـی نکنیـد...
چه کسی مشتری شما نیست؟
معمـوال از شـرکتکنندگان اسـتارتآپ
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ویکندهـا خواسـته میشـود کـه درنهایت روی
دو یـا سـه ارزش پیشـنهادی کار کننـد .اما در
همنـت بایـد روی تمامی  11حـوزه ارزشهای
پیشـنهادی کار کنیـد.
انسـان عاقل همیشـه هزینه کمتـر را به هزینه
بیشـتر ترجیح میدهد.
حتمـا باید ارزشـی به مشـتری ارائـه دهید که
نشـان دهـد هزینهاش را کاهـش خواهد داد.
نکتـه کنکـوری :همیشـه مشـتریانتان را
انسـانهای عاقـل و باهوشـی بدانیـد کـه از
شـما هـم باهوشترنـد.
هشدار :عدم توجه به هزینه ،موجب به زمین
خوردن کسبوکارهای ایران شده است.
با توجه به اینکه احتماال پرزنت نهایی ایده
برعهده «مدیر» تیم است ،بهتر است مدیر گروه
که مدیریت بوم کسبوکار را برعهده دارد ،فردی
باشد که توانایی ارائه و دفاع از ایده را داشته باشد.
سوغاتی از اصفهان :همه هزینه را به صورت
شراکتی پرداخت کنید .هیچگاه خودتان
بهتنهایی هزینهای پرداخت نکنید.
آخرین تاکید و نصیحت دکتر گوهریان درباره
«ربا» بود .دکتر گوهریان با اشاره به این نکته
که در همه ادیان الهی ،بیشترین آیات و نصایح
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و روایت در مذمت ریا است ،از همه خواستند تا
مراقب باشند به این مقوله آلوده نشوند.

وقتش رسیده که تیمها تشکیل شوند

صاحبان ایده میایستند در مقابل بردهایی که فقط
نصف آن را در اختیار دارند و شروع میکنند به
متقاعد کردن همنتیها 45 .دقیقه زمان دارند برای
اینکه دستکم پنج نفر را مجاب کنند که ایدهشان
خوب است و میشود رویش کار کرد و شانس
موفقیت دارد .بعضیها از همان دقایق اول دورشان
شلوغ میشود .اما بعضیها غریب میمانند .درست
مثل دنیای واقعی بیرحم ...اینکه کسی نمیتواند
برای ایدهاش آد ِم پایه کار پیدا کند ،شاید اصال
بهخاطر ضعف خودش یا ایدهاش نباشد .تنها نشان
میدهد که همنتیها کمتر به این حوزه عالقهمند
بودهاند ،یا اینکه ایدههای دیگر بیشتر نظرشان را
جلب کرده .فقط همین دلیل ساده ممکن است
بعضیها را مجبور کند که دست از ایدهای که
مثل بچهشان دوستش دارند ،بردارند و بروند زیر
علم کس دیگری سینه بزنند .حاال در این جدال
بر سر ازخودگذشتگی و فراموش کردن کاری که
برنامهاش را داشتی یا ترک کردن رویداد همنت،
افراد محک میخورند .در پایان این  45دقیقه یا در

یک گروه که حداقل شش عضو دارد ،میدرخشند،
یا خداحافظی میکنند و میروند...
نکتهاش اینجاست که تو باید کار کنی و کار
کنی و کار کنی و باید گروه داشته باشی و
ارزش کار گروهی را درک کرده باشی.
بعد از آن همه چیز درست میشود ...اعتماد کن!

فهرست تیمها و ایدههای نهایی
جهت کار تیمی و کسبوکار جدید
دانشبنیان:

• تیم  IDEAبا ایده پلتفرم فروش طرحهای
صنعتی
• تیم  Dumerبا ایده سیستم مدیریت همایش
• تیم مولک با ایده شبکه اجتماعی
• تیم پیشتازان با ایده ()VegPackerدستگاه
بستهبندی سبزیجات
• تیم  ASDبا ایده پکیج کنتور اعتباری
• تیم  E-Homeبا ایده بهینهسازی مصرف انرژی
• تیم لیان دریای پارس با ایده رنگهای ضد
خزه و خوردگی بر پایه نانو فناوری
• تیم دیده سبز با ایده طراحی سیستم
کشت بدون خاک جهت گنجاندن گیاهان در
دکوراسیون داخلی

• تیم واحد دانشجویی فناور (ودف) با ایده تولید
نانو ماسکهای ارگانیک پوستی
• تیم آیپیس با ایده مرکز نوآوری خصوصی
صنعتی
• تیم ،تیم نت با ایده دستگاه Color Sorter
• تیم فناوران خلیج فارس با ایده تولید خوراک
میگو از طریق جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره
پروتئین برنج
• تیم کارینو با ایده بستهبندی هوشمند
• تیم کارمانیا با ایده چراغ راهنمایی آنالین
• تیم بر و بچز اصفهان با ایده اتوبوس گردشگری
• تیم کارآفرینان اسپادانا با ایده موسسه فایننس
همت عالی
• تیم پویا پترو سیراف با ایده ارائه اپلیکیشن
موبایل جهت بهینهسازی مصرف انرژی خانگی
• تیم پدفا با ایده پایگاه دانش فنی المانهای
الکترونیک
• تیم  Viana Techبا ایده Telegram
Robot

• تیم  PBT Teamبا ایده تهیه طرح کسبوکار
تولید PBT
• تیم جهاد مهارتی با ایده برندینگ پوشاک
زنانه.
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راهاندازی قرارگاه مجازی
«اعزام نیروی متخصص به اردوهای جهادی»
 فـائزه کرمـی 
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معـاون فرهنگـی بنیاد ملـی نخبگان با اشـاره به
لـزوم بازنگـری در نحـوه اجرای برنامـه فرهنگی
«اردوی جهـادی» از تغییـرات اجرایی این برنامه
خبر داد.
دکتـر آریـا السـتی؛ معـاون فرهنگی بنیـاد ملی
نخبـگان در گفتوگـو بـا پایـگاه اطالعرسـانی
بنیـاد ملی نخبگان با اشـاره به لـزوم بازنگری در
نحـوه اجرای برنامـه فرهنگـی «اردوی جهادی»
از تغییـرات اجرایـی این برنامه خبـر داد و گفت:
ایـن اردو تـا سـال پیـش تنهـا در یک اسـتان و
بـا حضـور تعـداد کمـی از مسـتعدانبرتر برگزار
میشـد در حالیکـه بـر اسـاس رویکـرد جدیـد،
ایـن برنامه از سـال جـاری در همه اسـتانها و با
تعـداد بیشـتری از افـراد برگزار میشـود.
السـتی پرهیز از تصدیگـری در امـور اجرایی را
یکـی از علل تغییرات اجرایـی در اردوی جهادی
عنـوان کـرد و افـزود :تا سـال پیـش بنیاد راسـاً
اجـرای اردوی جهـادی را بـر عهـده داشـت در
حالیکـه طبـق سـند راهبـردی کشـور در امـور
نخبـگان ،بنیـاد ملـی نخبـگان بـا رعایـت اصل
عدمتصدیگـری در امـور اجرایـی ،بـه عنـوان
نهـادی حکومتـی ،وظیفـه سیاسـتگذاری و
برنامهریـزی در امـور مربـوط بـه اجتماعـات
نخبگانـی را بـر عهـده دارد .علاوه بـر آن اجرای
اردوی جهـادی توسـط بنیاد هزینههـای اضافی
نیـز در پـی داشـت .بـا روش جدیـد علاوه بـر
حمایـت مالـی بنیـاد بخشـی از هزینههـا هـم
توسـط خو ِد گروههـای جهـادی و از منابع دیگر
ماننـد اسـتانداریها ،دسـتگاههای اجرایـی و
خیریـن تأمیـن میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه در شـیوه پیشـین خدمـات
مسـتعدانبرتر بـه روسـتاهای محـروم بیشـتر
در قالـب خدمـات عمرانـی و سـاخت و ترمیـم
سـاختمانها و بناهـا بـود ،ارائـه خدمـات
ت نخبگان و
تخصصـی و اسـتفاده از تمام ظرفیـ 
مسـتعدانبرتر را مهمترین رویکردهای جدید در
تغییـرات اردوی جهـادی دانسـت و تصریح کرد:
نزدیک به  4هزار گروه جهادی در کشـور حضور
دارد کـه از ایـن تعداد حداقـل  200گروه به طور

تخصصـی فعالیت میکننـد .این گروههـا عمدتاً
در دانشـگاه تشـکیل شـدهاند و بیش از  10سال
سـابقه فعالیـت تخصصـی در اردوهـای جهادی
دارنـد کـه میتـوان بـا بکارگیـری تواناییهـای
آنـان بخش قابـل توجـهای از مشـکالت مناطق
محـروم را در حوزههـای تخصصـی رفـع کـرد.
معـاون فرهنگـی بنیـاد ملـی نخبـگان با اشـاره
بـه اینکـه راهانـدازی پایـگاه متمرکز اولیـن نیاز
بـرای سـاماندهی اردوهای جهادی اسـت ،ادامه
داد :در اولیـن گام و پـس از نشسـت روسـای
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی در اردبیل ،قـرارگاه
مجـازی «اعـزام نیـروی جهادی متخصـص» به
صـورت رسـمی و به منظـور سـاماندهی اردوها
و همچنیـن گـردآوری اطالعـات از حوزههـای
تخصصـی متقاضیـان بـرای اسـتفاده بهینـه از
پتانسـیل آنـان ،راهاندازی شـد.
وی اضافـه کـرد :بنیـاد نخبگان فارس بـه عنوان
اولیـن بنیـاد اسـتانی اردوی جهـادی در حـوزه
سلامت را بـر اسـاس رویکردهـای جدیـد بـا
موفقیـت برگـزار کـرد .هزینـه ایـن اردو توسـط
دانشـگاه علومپزشـکی شـیراز پرداخـت شـد و
جامعـه بسـیج پزشـکی اسـتان فـارس نیـز بـه
عنـوان مجـری فعالیـت کـرد ،در این بیـن بنیاد
نخبـگان فـارس نیز طبق سـند راهبردی کشـور
در امـور نخبگان ،سیاسـتگذار ،برنامهریـز و ناظر
اجرایـی بـود .دیگـر بنیادهـای نخبگان اسـتانی
نیـز تـا پایان شـهریور اردوهایـی از ایـن قبیل را
ی و با توجه
برگـزار میکننـد اما طبق برنامهریـز 
بـه تجربیات حاصل شـده ،اردوهای جهـادی در
نیمـه دوم سـال جـاری بـا کیفیـت و کمیـت
بیشـتری برگـزار خواهد شـد.
السـتی بـا بیـان اینکـه در روش جدیـد زمـان
برگـزاری اردو مطابـق بـر خدمـات تخصصـی
افـراد کاهش یافته اسـت ،خاطرنشـان کـرد :این
امـر در ترغیـب و تشـویق مسـتعدانبرتر نقـش
بسـزایی دارد تـا جایـی کـه  75درصـد افـرادی
کـه تاکنون بـرای حضـور در اردوی جهـادی در
سـامانه ثبتنـام کردهانـد ،بـرای اولینبـار اسـت
کـه متقاضـی شـرکت در ایـن برنامـه هسـتند.
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ایـن مهم نشـان میدهـد ظرفیتها و پتانسـیل
خوبـی در کشـور وجـود دارد.
وی ادامـه داد :بـا تقلیـل زمـان ،میتـوان
اردوهـای جهـادی را در طول سـال (و نه فقط
در تعطیالت دانشـگاهها مانند عید و تابسـتان)
بـه عنوان برنامـه فرهنگی مسـتمر برگزار کرد.
امیـد اسـت بـا ایـن روش هـر فـرد بتوانـد در
سـال دو یـا سـه بـار در اردوهـای جهـادی
شـرکت کند.
معـاون فرهنگـی بنیاد ملی نخبـگان ادامه داد:
بـر اسـاس مـدل طراحی شـده ،همه اسـتانها
پـس از نیازسـنجی در ایـن حوزه و شناسـایی
ظرفیتهـای بومـی ،تقاضـای خود را بـه بنیاد
ملـی نخبـگان ارائـه میکننـد .پس از بررسـی
و تأییـد بنیـاد ،اطالعیـه اردو روی سـامانه
بارگـذاری میشـود تـا متقاضیـان بتواننـد بـا
مراجعـه بـه آن ثبتنـام کننـد.
السـتی بـا تأکیـد بـر لـزوم رشـد باغچـهای
مسـتعدانبرتر بـه جـای نگهداشـت گلخانـهای،
تصریـح کرد :برای حضـور در اردوی جهادی لزوماً
نبایـد نخبـه و یـا مسـتعدبرتر مـورد تأییـد بنیاد
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باشـند بلکه ،تمـام دانشـجویان کشـور میتوانند
بـدون هیـچ محدودیتـی ،بـرای حضـور در ایـن
اردوهـا بـا مراجعـه بـه سـامانه ثبتنـام کننـد.
وی افـزود :در طـول برگـزاری اردو بـر اجـرای
برنامـه نظارت میشـود .در پایان نیـز از طریق
پیامـک بـه شـرکتکنندگان و تعبیـه قسـمت
نظرسـنجی در سـایت ،نحـوه برگـزاری اردو
مـورد ارزیابـی قـرار میگیـرد .تسـهیالت و
امکانـات ویـژهای نیز بـرای گروههـای جهادی
کـه در ایـن ارزیابیهـا بیشـترین امتیـاز را
کسـب کننـد در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.
معــاون فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان در
پایــان بــه لــزوم برگــزاری اردوی جهــادی در
حــوزه صنعــت اشــاره کــرد و گفــت :امیــد
اســت بــا موفقیــت در شــیوه جدیــد برگــزاری
اردوهــای جهــادی ،در آینــدهای نزدیــک عــاوه
بــر مناطــق محــروم ،بتــوان در قالــب برگــزاری
اردوهــای جهــادی ،از ظرفیتهــای تخصصــی
دانشــجویان و خاصــه مســتعدانبرتر بــرای
عارضهیابــی و رفــع نیازهــای موجــود در
صنعــت نیــز اســتفاده کــرد.

گ
پیچید� هوش ج�یع در پیچو ت�ب دنیای امروزی
 دکتـر غالمرضـا جعفـری 
(عضو هیئت علمی دانشکده فيزيک و پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهيد بهشتی)
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گزارش

ظهور مغزی جدید

رشد فزاینده و روزافزون فناوری و علوم ارتباطات ،نوید
از تحولی بزرگ در اکولوژی نوع انسان میدهد و تغییر
مفهومی بس بزرگ در راه است .از شواهد اولیه آن
اینکه ،امروزه شاهدیم که چگونه دستساختههای
خود ما ،فراتر از انتظار و جایگاه خود ظاهر میشوند
و حتی در نوع شخصیت و جایگاه اجتماعی ما نقش
بازیمیکنند.بهطورمثال،میبینیمداشتنیکتلفن
همراه ،اتومبیل ،یا لباس فراتر از یک وسیله ارتباطی
صرف ،حملونقل یا پوشش نقشآفرینی میکنند و
در بخشی از شخصیت ،موقعیت اجتماعی ،فرهنگ و
ادب ما قرار دارند .شاهدیم که تخصصگرایی دوران
مدرنیته پاسخگوی کامل مسائل امروز جوامع بشری
نیست .بهعنوان مثال نمیتوان نقش تبلیغات ،رشد
علم ،صنعت ،مذهب ،فرهنگ ،سیاست و حتی
باورهای فردی را در جامعه و اقتصاد فراموش کرد
و انتظار حل تمامی مسائل جامعه و اقتصاد را از
جامعهشناس و اقتصاددان داشت .از طرفی امکان
ثبت وقایع و اطالعات موقعیت تحلیل آن نیز به لطف
کامپیوترها و ریاضیدانان ،فیزیکدانان و مهندسین
فراهم آمده تا علوم انسانی نیز از این تحول سهم ببرد.
شکلگیری ارتباط هرچه بیشتر و بیشتر بین
اعضای یک مجموع ه که بهتدریج شاهد گسترش و
افزایش روزافزون و گاهاً لحظهای آن در زندگیمان
نیز هستیم ،درواقع از ظهور مغزی جدید سخن
میگوید که به مرور در حال متولد شدن است.
اگر در یک نگاه مغز را با دیگر اجزای بدن مقایسه
کنیم ،درمییابیم که بزرگترین تفاوت سلولهای
مغزی با دیگر سلولها ،این است که در مغز
نورونها به هم وصلاند و رفتار جمعی هوشمندانه
بروز میدهند .درحالیکه دیگر سلولهای بدن
چنین خاصیتی را کمتر از خود نشان میدهند .به
عبارت دیگر ،هنگامیکه مغز انسان را با مغز دیگر
جانوران مقایسه میکنیم ،تفاوت در تعداد نورونها
و سلولهای عصبی مغز انسان است که نسبت به
جانوران دیگر برتری دارد.

درهمتنیدگی

طی یکی دو نسل اخیر ،شاهد پیشرفت ابزارهای
ارتباطی گوناگون از جمله تلفن ،رسانههای
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جمعی ،اینترنت و شبکههای اجتماعی هستیم
که ارتباطات انسانی را هر چه بیشتر از پیش
درهمتنیده کرده و انسانها را به هم وصل
کرده است .این امر نویدبخش تولد یک مغز
هوشمند جدید است که در پی آن ،بسیاری از
مفاهیمی که پیشتر میشناختیم ،دستخوش
تغییر و تحوالت عمده میشوند .به دیگر بیان،
این هوشمندی به حدی گسترده است که برای
گذران کارهای روزمره تا حد یافتن ایدههای نو
از مسائل تحقیقاتی روز ما ،به شبکهای تحت
عنوان اینترنت و موتورهای جستوجو مراجعه
میکنیم که در پس آن ،باز هم انسانها قرار
دارند .شبکه اینترنت ،شاید یکی از اصلیترین
عاملهای اتصال انسانها به یکدیگر ،در ایجاد
این هوشمندی نقش بسزایی داشته است.
برای تحقیق و پژوهش خود ،پشت میز رایانه
مینشینیم پی سواالتمان میگرديم و حتی از
آن ایده میگیریم .گویی این هوش جدید است
که بایدها و نبایدها را تعیین میکند و ما همچون
سلولی در يک مغز بزرگ ناخواسته در به وجود
آوردن آن هوشمندی نقش بازی میکنیم.
برای واضحتر شدن موضوع ،خرید از یک فروشگاه را
در نظر بگیرید .اغلب ما ،معموال به یک فروشگاه وارد
میشویم تا مایحتاج ضروری و نیازهایمان را تامین
کنیم .اما گاهی بیشتر از آنچه لیست کرده بودیم،
خریداری میکنیم .چیزهاییرا خریداری میکنیم
که حتی قبل از ورود به فروشگاه ،به هیچعنوان به
خرید آنها فکر نمیکردیم .گویی فروشگاه و فضای
آن بوده که به ما القا کرده چه چیزهایی را نیاز
داری ،پس آنها را خریداری کن.

حقیقتی تحت عنوانEmergence

ن حقیقت ،که چگونه دستساختهها
برای یافتن ای 
ما فراتر از انتظارمان ظاهر میشوند ،باید دلیل
عمده آن را در هوشمندی جمعی یافت که به
مرور شکل گرفته یا در برخی موارد در حال
شکل گرفتن است .با در کنار هم گرفتن اجزا
و به هم پیوستن آنان ،مفاهیمی پدید میآیند
که اجزا بهطور جداگانه از آن بیخبر هستند.

این پدیده در اصطالح پدیده ،Emergence
نوخاستگی یا برآمده شدن تلقی میشود.
به یک مقایسه دیگر میپردازم .در دیدگاه
پیشین علم ،اینگونه تصور میشد که اگر یک
موجود را به اجزای سازنده آن تقسیم کنیم،
میتوانیم به شناخت از آن دست یابیم .اما
سوال اینجاست که آیا با شناخت اجزای یک
مجموعه ،میتوان به تمام اطالعات آن مجموعه
موجود پی برد؟ بهطور مثال ،در بازی شطرنج آیا
با دانستن حرکت هر مهره میتوان شطرنجباز
شد؟ درواقع علم به اینکه مهرههای شطرنج،
چه موقعیتی در صفحه دارند ،هرکدام چه نوع
حرکتی دارند و چه الگوریتمی را دنبال میکنند،
میتواند ما را برنده یا بازنده کند .گاهی دیده
میشود مهرههای کمتعداد یک بازیکن در مقابل
مهرههای پرشمار بازیکن مقابل ،قرار میگیرد و
میتواند برتری یابد و به پیروزی رسد .چراکه
چیدمان این مهرهها مهم است.
اینکه مهرهها چگونه حرکت میکنند و چه
حمایتی از همدیگر انجام میدهند ،میتواند بازیکن
را به پیروزی برساند .درحالیکه اگر صرفا با نگاه
جزءگرا به مسئله مینگریستیم ،میگفتیم کسی
که بازی میکند ،چون مهرههای بیشتر و قویتری
دارد ،پیروز خواهد بود .درواقع نگاه جزءگرا ،برای
سطح مهارت بازیکن و رفتار مجموعه که برآمده از
رفتار جمعی و موقعيتهای مهرههاست ،جایگاهی
قائل نیست.
پدیده رفتارهای جمعی و ظهور هوش اجتماعی
صرفا مختص جامعه انسانی نیست و در هر پدیده
ديگری همچون اقتصاد ،بیولوژی ،هواشناسی ،اقلیم،
که اجزای آن در تامل يا برهمکنش با هم باشند،
اين هوش جمعی متولد میگردد و میزان اطالعات
موجود بیش از مجموع اطالعات تکتک اجزا خواهد
بود .شاید تمايز آن با جامعهشناسی در همین نکته
باشد .هرچند که در مسئله جامعهشناسی هم به
علت رشد ارتباطات شاهد هوشمندی پیچیدهتری
هستیم که باعث بازنگری جدی مفاهیم خود شده
است .از طرفی با ورود اين مفاهيم به جامعه انسانی
امکان مدلسازی مفاهیمی همچون سانسور،

تعصب ،پوپولیسم ،خیانت ،تبلیغ ،کنترلپذیری
و از طرف دیگر مسئله هدایت و معماری جوامع
به وجود آمد .امروزه درک این موجود هوشمند
یا دسترسی به این رفتارهای جمعی مفاهیم
قدرت ،ثروت و امنیت را شکل میدهد و اهمیت
شرکتهایی همچون گوگل و فیسبوک و دیگر
شبکههای اجتماعی روشن میشود .این شرکتها
ادعا دارند به نیاز مردم و تفکر آنان دسترسی داشته
و با مشاوره اقتصادی و امنيتی به قدرت و ثروت
غیرقابل تصور دست یافتهاند.
مثالی دیگر از این رفتارهای جمعی در کارکرد
مغز و علوم اعصاب است .شاید درک ،شناخت
و آگاهی ما در فعالیتهای نورونی مستتر باشد
که ما رفتارهای نورونها را ثبت میکنیم و با
مطالعه تکتک نورونها میتوانیم به فعالیتهای
فیزیولوژیکی بدن انسان پی ببریم .اما سوالی که
قابل تامل است ،اين است که آیا این نورونها
که خود بهتنهایی از وجود ما بیخبر هستند،
میتوانند اطالعات کاملی از فعالیتهای
فیزیولوژیکی بدن ما و همچنین پاسخ جامعی
از این آگاهی در اختیار ما بگذارند؟ شاید
دلیلی برای اثبات اینکه جواب ممکن است در
رفتارهای جمعی نهفته باشد ،نداشته باشیم .اما
قطعا رازهای بزرگی در این رفتارهای جمعی
نورونها وجود دارد .ما نیازمندیم رفتارهای
جمعی این نورونها را مطالعه کنیم و بیاموزیم
این نورونها را در یک مجموعه و کنار هم
مطالعه کنیم.
این حوزه ،یعنی نظریه پیچیدگی ،شاید عمر
زیادی در دنیا نداشته باشد ،اما به حدی سریع
در دنیا رشد یافته و جریان خود را به راه انداخته
که توانسته تحولهای مهمی را در حوزههای
گوناگون ایجاد کند .درواقع ،علمی است که علوم
گوناگون را به هم متصل میکند و از فیزیک،
ریاضی ،مهندسی تا فرهنگ و هنر ،علوم زیستی،
علوم سیاسی و علوم اجتماعی تا علوم اعصاب را
به هم پیوند میدهد و مفهومی از یکپارچگی علوم
را فراهم آورده است و نگاه سیستمی را در دستور
کار قرار میدهد.
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1

آغاز ثبتنام «نهمین
هامیش ملی نخبگان فردا»

پرویزکرمی؛مشاوررئیسبنیادملی
نخبگان ،از آغاز ثبتنام متقاضیان
در «نهمین همایش ملی نخبگان
فردا» خبر داد و گفت :با توجه به
سیاستهای جدید ،تنها افرادی
میتوانند در این همایش ثبت نام
کنند که طبق آییننامههای جدید
بنیادمستعدبرترمحسوبمیشوند.
بنیاد ملی نخبگان در تالش است
برای هر یک از اجتماعات نخبگانی
مانند اجتماع نخبگان ،اجتماع
مخترعان ،اجتماع هنرمندان و
غیره برنامههای متناسب با نیازها و
فعالیتهای آن اجتماع را طراحی و
اجرا کند .به عنوان نمونه جشنواره
اختراعاتمنطقهایرویشمختص
فضایفعالیتمخترعانبرنامهریزی
و اجرا میشود که در طول سال و
در استانهای مختلف در حال
برگزاری است .در نهمین همایش
ساالنه نخبگان فردا نیز جامعه
هدف بنیاد نفراتبرتر آزمونهای
سراسری ،برگزیدگان المپیادهای
علمی و مستعدانبرتر دانشگاهی
هستند؛ به همین دلیل برنامهها
مطابق با اهداف تعیین شده در این
حوزه طراحی شده است.
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مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان
گفت :طبق برنامهریزیهای انجام
شده ،مانند سال قبل دیدار و
بهرهمندی از فرمایشات و ارشادات
رهبر فرزانه انقالب و ریاست محترم
جمهوری از برنامه های اصلی این
همایش محسوب می شود .در
پایان روز دوم نیز مراسم اختتامیه
برگزار خواهد شد .همچنین با
همکاری جهاد دانشگاهی در روز
سوم همایش بازدیدهایی از مراکز
علمی ،تحقیقاتی و فرهنگی مانند
برج میالد ،باغ گیاهشناسی ،باغ
پرندگان ،مپنا ،رویان و کارگاههای
ساخت مترو برای مستعدانبرتر در
نظر گرفته شده است.
نهمین همایش ملی نخبگان جوان
فردا  22،21و  23مهرماه برگزار
میشود.

2

دیـدار رئیسجمهـور و
اعضـای هیـأت دولت با
رهبر انقالب

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
رهبــر معظــم انقــاب
اســامی صبــح چهارشــنبه،
چهــارم شــهریور مــاه در
دیــدار رئیسجمهــور و
هیــأت وزیــران بــا تقدیــر از
تالشهــای دولــت ،از جملــه
در زمینــهی کاهــش تــورم،
آرامــش و ثبــات اقتصــادی،

ســامت و بهداشــت و پایــان
مذاکــرات هســتهای ،تأکیــد
کردنــد :در رونــد حرکــت
عمومی کشــور« ،توجــه کامل
بــه تــداوم دشــمنی دشــمنان،
هوشــیاری در مقابــل رخنــه
و نفــوذ بیگانــگان ،پرهیــز
از حاشیهســازی ،حفــظ
شــتاب علمــی ،مدیریــت
عرصـهی فرهنــگ بــر مبنــای
اصــول و شــعارهای امــام و
انقــاب ،توجــه بــه عدالــت
در مســیر پیشــرفت ،مدیریــت
جــدی بازرگانــی خارجــی،
تدویــن برنامــهای منســجم
و زمانبنــدی شــده بــرای
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی»
بایــد مــورد توجــه کامــل
مســئوالن قــرار داشــته باشــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
در تبییــن اولویتهــای ایــن
مقطــع ،بــر حفــظ شــتابِ
پیشــرفت علمــی کشــور تکیه
و خاطرنشــان کردنــد :علــم،
زیرســاخت واقعــی پیشــرفت
کشــور اســت و هــر قــدر در
ایــن زمینــه هزینــه شــود،
ســرمایهگذاری بــرای آیندهی
ایــران اســت .بایــد بهگون ـهای
برنامهریــزی و تــاش کــرد
کــه شــتاب علمــی در
دهــهی دو ِم چشــمانداز
حفــظ شــود و انشــاءاهلل
بتوانیــم بــه جرگــهی ده
کشــور دارای رتبــهی بــاالی
علمــی دنیــا وارد شــویم.
رهبــر انقــاب تبدیــل
حرکــت علمــی بــه گفتمــان
عمومــی در یــک دهــهی

اخیــر را ضامــن حفــظ
رشــد علمــی برشــمردند
و افزودنــد :ایــن گفتمــان
نشــاط آور و تحرکبرانگیــز
بایــد حفــظ و تقویــت شــود.
بــر
تکیــه
ایشــان،
شــرکتهای دانشبنیــان و
پارکهــای علــم و فنــاوری
را ضــروری و اشــتغالآفرین
دانســتند و افزودنــد:
برنامهریــزی
بهگونــهای
کنیــد کــه دانشــجویان در
مقاطــع مختلــف تحصیلــی
بتواننــد وارد بــازار کار و
فعالیــت شــوند.

3

حامیـت همهجانبـه
دولـت از رشکتهـای
د ا نشبنیـا ن

رییسجمهـوری در نخسـتین
همایـش مدیران شـرکتهای
دانشبنیـان حـوزه سلامت با
تأکید بـر حمایت همـه جانبه
دولـت از نظـر مالـی و قانونـی
از شـرکتهای دانشبنیـان
گفـت :تأسـیس ،راهانـدازی
و فعالیـت ایـن شـرکتها
بهتریـن مسـیر بـرای افزایش
صـادرات ،ایجـاد اشـتغال و
جلوگیـری از مهاجرت جوانان
تحصیلکـرده کشـور اسـت.
دکتـر روحانـی بـا تأکیـد بـر
اینکـه در فضـای پسـاتحریم

بایـد جهـان را ببینیـم و
بـر مبنـای آن برنامهریـزی
کنیـم ،گفـت :ممکـن اسـت
ایـن نگرانـی پیـش بیایـد کـه
بگوینـد ،در شـرایط تحریم ما
بـه شـرکتهای دانشبنیـان
بـرای تأمیـن نیازهای کشـور،
احتیـاج داشـتیم و ناچـار
بودیـم در آن جوانـان را بـه
طـرف علـم و دانش و سـاخت
محصـوالت مـورد نیاز کشـور،
سـوق دهیـم ،امـا امـروز کـه
تحریمهـا برداشـته شـده و
بسـیاری از نیازهـا را میتـوان
ارزانتـر و سـریعتر از دنیـای
خـارج تهیـه کـرد ،دوران این
شـرکتها سپری شـده است،
امـا اگـر کسـی در ذهنـش
اینگونـه میاندیشـد ،خطـای
بزرگـی میکنـد .مـا در تمـام
دیدارهـا و مالقـات هـا بـا
نمایندگان کشـورهای اروپایی
و غیراروپایـی کـه بـه تهـران
آمدنـد ،به طـرف هـای مقابل
گفتهایـم کـه اگـر میخواهید
بـه ایران بیایید باید سـرمایه و
فنـاوری جدیـد بیاورید و ما از
شـما اسـتقبال خواهیـم کرد.
وی افـزود :مشـارکت بـا
دیگـران در عرصههـای علمی
و تولیـد محصـوالت ،راه
میانبـری اسـت کـه میتوانـد
سـرعت رشـد کشـور را دو
چنـدان کنـد ،مـا در بسـیاری
از علـوم و فنـاوری بایـد از
سـطوح میانـی کار را شـروع
کـرده و بـا مهندسـی معکوس
زمـان رسـیدن بـه طرحهـای
تـازه را کوتـاه کنیـم.

4

افزایش راندمان بازیافت
روغنموتوربهکمکجاذب
نانومتخلخل

پژوهشگران دانشگاه صنعتی
ارومیه و قطب علمی رنگ در
تحقیقات خود که مورد حمایت
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
قرار گرفته است ،موفق به تولید
جاذب نانو متخلخل با ساختار
ارتقایافتهای شدهاند که میتواند
به افزایش راندمان بازیافت روغن
موتور کمک کند .این جاذب نانو
متخلخل از مواد طبیعی موجود
در معادن کشور تهیه شده است.
در صورت دستیابی به تولید
انبوه ،استفاده از این جاذب کمک
بزرگی به کاهش آلودگیهای
زیستمحیطیخواهدکرد.
دکتر شیوا سالم ،در خصوص
اهمیت انجام این تحقیق گفت:
«صرف نظر از تعدد صنایعی که
از روغنهای پایه نفتی استفاده
میکنند ،اگر تعداد خودروهایی
که در کشور در حال تردد
هستند و حجم انبوهی از روغن
موتور را مصرف میکنند ،در نظر
گرفته شود ،اهمیت موضوع درک
خواهد شد .روغن مستعمل دارای
انواع آالیندههای سمی است که
ورود آنها به آبهای سطحی،
زیر سطحی و خاک باعث ایجاد
بیماریهای گاهی العالج مانند
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انواع سرطانها خواهد شد .در
بین فرایندهای گوناگونی که
برای بازیافت روغنهای مستعمل
ارائه شده ،روش جذب سطحی
بیشترین کارایی را داشته و با
امکانات داخل کشور تطابق خوبی
دارد .هدف این تحقیق آن بود تا
نسبت به تهیه جاذب نانو متخلخل
با ظرفیت جذب باال اقدام شود تا
ضمن افزایش نرخ بازیافت ،از تولید
ضایعات سمیجلوگیریشود».

5

استارتآپ
برگزاری
ویکندهایفرهنگی

سیدمحمدحسین سجادی نیری،
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم
و هویتساز معاونت علمی ،یکی
از ماموریتهای اصلی این ستاد را
برگزاری استارتآپ ویکندهایی
عنوان کرد که فضای کارآفرینی
را در حوزه صنایع فرهنگی و
علوم انسانی تقویت میکنند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای
نرم و هویتساز معاونت علمی
گفت« :یکی از فعالیتهایی
که در هر کدام از حوزههای
ستاد نرم و هویتساز باید اتفاق
بیفتد ،ایجاد و ترویج فضای
کارآفرینی است .نیروهای مستعد،
دانشآموختگان و دانشجویان
دانشگاهها باید این فرصت را
داشته باشند که در حوزهای که
تحصیل کردهاند ،کارآفرین شده
یا جذب مجموعههایی شوند
که کارآفرینان آنجا را اداره
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میکنند .بنابراین نیاز است حوزه
نرم و هویتساز استارتآپهایی
را در کشور شکل دهد و این
استارتآپها باعث ترویج فضای
کارآفرینی در حوزههای علوم
انسانی و صنایع فرهنگی شوند .در
همین زمینه ،یکی از فعالیتهایی
که ستاد پیگیری میکند ،بحث
راهاندازی استارتآپ ویکندهایی
است که موضوع محوری آن
موضوعات مرتبط با موضوعات
ستاد نرم و هویتساز است».
او نخستین قدم این حوزه را
استارتآپ ویکند گردشگری
عنوان کرد و گفت« :در حال
حاضر مشغول مذاکره هستیم
تا استارتآپ ویکندهای دیگری
در حوزههای صنایع فرهنگی
راهاندازی شود».

6

گیاهان دارویی فرصتی در
کمآبی ایران

دیم و بدون هیچگونه آبیاری در
بارندگی حداکثر  250میلیمتر
رشد کنند ،کار کرده است.
امروزه به این نتیجه رسیدهایم
که بسیاری از گیاهان دارویی،
گیاهان پرتوقعی نیستند و این
قابلیت را دارند تا در شرایط
کمآبی رشد کنند.
وزارت کشاورزی به دلیل بحران
آبی و خشکسالی ،تغییر الگوی
کشت را در برنامههای خود قرار
داده است .بنابراین گیاهانی که
مصرف آبی باال دارند ،قرار است
از چرخه کشت و کار وسیع
خارج شده یا مقدار آنها بسیار
کم شود .بنابراین برای تغییر این
الگوی کشت ،یکی از گیاهانی
که مدنظر است ،گیاهان دارویی
است .پس گیاهان دارویی را از
دو منظر معرفی میکنیم ،یک
دسته آن گیاهانی که میتوانند
در تغییر الگوی کشت که در
وزارت کشاورزی مطرح است
مفید واقع شوند .گیاهانی که
میتوانند پرورش داده شده
و پس از فرآوری ارزشافزوده
باالیی داشته باشند و در عین
حال نیاز آبی باالیی ندارند».

فاطمه سفیدکن ،نماینده وزارت
جهاد کشاورزی در ستاد توسعه
علوم و فناوری گیاهان دارویی
بنفتی
و طب سنتی معاونت علمی و مطالعهتصفیهپسا 
فناوری ریاست جمهوری ،گفت :پاالیشگاهتهران
«گیاهان دارویی جزو گیاهانی
هستند که اکثر آنها نیاز آبی
باالیی ندارند .موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع چندین سال
روی کشت دیم گیاهان دارویی
که مقاوم به کمآبی بوده یا
گیاهانی که میتوانند در شرایط پژوهشگراندانشگاهشهیدبهشتی
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و دانشگاه تهران با پشتیبانی
مادی و معنوی صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران معاونت
علمی،مطالعهسنتزنانوجاذبهای
کربنی و سیلیسی زیست سازگار به
بنفتیپاالیشگاه
منظورتصفیهپسا 
تهران و بهینهسازی فرایند جذب
در رآکتور ناپیوسته را انجام دادند.
دکتر افسانه شهبازی ،مجری
این طرح درباره این طرح گفت:
«در راستای توسعه فناوریهای
نوین جذبی در تصفیه پسابهای
سمی و خطرناک مانند ترکیبات
آروماتیک چند حلقهای (،)PAH
هدف اصلی این تحقیق حذف
نفتالین ،آسنفتالین ،فنانترین
از پساب پاالیشگاه تهران با
استفاده از جاذبهای نانو ساختار
زیستسازگار سیلیسی و کربنی
بود .نانو جاذبهای سنتزشده
در این تحقیق از ظرفیت جذبی
قابل توجهی برای جذب ترکیبات
آروماتیک چند حلقهای برخوردار
است و قابلیت بازیابی و استفاده
مجدد از آنها ،بهکارگیری آنها
را در سیستم تصفیه پساب از نظر
اقتصادیتوجیهپذیرمیکند.
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تفاهمنامههمکاریمعاونت
علمی و فناوری ریاست
جمهوریوبانکسپه
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــا بانــک
ســپه تفاهمنامــه همــکاری در
راســتای حمایــت از شــرکتهای

دانشبنیــان منعقــد کــرد .ایــن
تفاهمنامــه مابیــن علیرضــا
دلیــری ،معــاون توســعه مدیریت
منابــع معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،و ســیدکامل
تقوینــژاد ،مدیرعامــل بانــک
ســپه ،منعقــد شــد و بــر اســاس
ایــن تفاهمنامــه بانــک ســپه
متعهــد شــده اســت تــا تمامــی
خدمــات و تســهیالت بانکــی
بــر اســاس سیاســتهای پولــی
و اعتبــاری بانــک مرکــزی،
شــیوهنامه صنــدوق توســعه
ملــی و مطابــق مقــررات ،ضوابــط
و دســتورالعملهای جــاری
بــه شــرکتهای دانشبنیــان
معرفیشــده از ســوی معاونــت
علمــی را اجرایــی کنــد .در ایــن
نشســت علیرضــا دلیــری ،معاون
توســعه مدیریــت منابــع معاونــت
علمــی ،بــا اشــاره بــه اولویــت
دولــت یازدهــم مبنی بــر حمایت
از شــرکتهای دانشبنیــان و گام
برداشــتن در ایــن راســتا گفــت:
«بــا حمایــت معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری
تاکنــون بیــش از  1700شــرکت
دانشبنیــان ارزیابــی و تاییــد
شــدهاند و بیــش از  1600میلیارد
تومــان بودجــه بــه صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی تخصیــص
داده شــده اســت .ایــن موضــوع
کــه یــک نهــاد مالــی مســتقل
بــرای حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان وجــود داشــته
باشــد ،خیلــی خــوب اســت ،امــا
ایــن نهــاد بهتنهایــی نمیتوانــد
پاســخگوی تمامــی نیازهــای
شــرکتهای دانشبنیــان باشــد.
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دســتيايب بــه فرمــول
آزمايشــگاهی ســاخت
نانــو كامپوزيتهــای
جــاذب رادار

محققانپژوهشگاهپلیمروپتروشیمی
ایران و دانشگاه پیام نور تهران با
پشتیبانی مادی و معنوی صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونت علمی (بنیاد ملی علم
ایران) مطالعه دستيابي به فرمول
آزمايشگاهيساختنانوكامپوزيتهاي
جاذب رادار بر پايه پليمرهاي رسانا در
محدودههاي فركانسي متنوع را با
موفقیتانجامدادند.دکترنعیمهبحری
الله ،مجری این طرح در این باره گفت:
«امروزه جذب امواج الکترومغناطیس
در ناحیه میکروموج از اهمیت بسزایی
برخوردار است .با رشد سریع وسایل
الکترونیکی به دانش و موادی نیاز
است که امواج مضر را جذب کند
و ارزان و مناسب هم باشد .مواد نانو
به دلیل خواص بینظیر الکتریکی و
مکانیکی ،گزینههای مناسبی برای
جاذبهای امواج الکترومغناطیسی
هستند و کامپوزیتهای بر پایه مواد
نانو میتوانند کموزن ،ارزان و راحت
سنتز شوند .نتایج نشان داد که
کامپوزیتهایسنتزشدهجذبخوبی
نسبتبهامواجالکترومغناطیسازخود
نشان میدهند .از بین کامپوزیتهای
ساختهشده کامپوزیت حاوی پلی
آنیلین /فریتروی-نیکل  35درصد
کمترین میزان کاهش انعکاس را از
خود نشان داد ».
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گزارش

ل� جلسه مکیته عایل مهاکری های فناوری ا�ان و روسیه ب� حضور ت
او ی ن
دک� ستاری
ی

همکاری کنیم ،نه خریداری!
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امسال نمایشگاه «ماکس» در روسیه با حضور 075
شرکت روس و  051شرکت خارجی در حالی برگزار
شد که ایران با رشد دو برابری حضور شرکتهای
دانشبنیان ،در کنار شرکتهایی چون ایرباس ،بویینگ،
رولز رویس و ...حضور موفقی را نسبت به سالهای
پیشینبهنمایشگذاشت.
با این وجود سفر دکتر ستاری در این زمان به روسیه،
نه فقط برای بازدید از این نمایشگاه ،که در نوع خود،
سومین در دنیاست و بعد از نمایشگاه «پاریس» و «فارن
بورو» انگلستان ،در صدر قرار دارد ،بلکه در راستای
همکاریهای فناورانه میان دو کشور بود و حکم یک
تیر و چند نشان داشت .درواقع هدف اصلی این سفر
تشکیل رسمی و برگزاری اولین جلس ه «کمیته عالی
همکاریهای فناوری ایران و روسیه» بوده که هدف این
کمیته عالی ،همکاریهای مشترک بین دو کشور در
حوزه فناوریهای پیشرفته است .اهمیت تشکیل این
کمیته وقتی بیشتر مشخص میشود که بهخاطر داشته
باشیم تاکنون رابطه روسیه با کشور ما ،رابط ه خریدار و
فروشنده بوده و روسیه این کمیته عالی را غیر از ایران،
فقط با کشورهای چین و هند تشکیل داده است.
محور قرار گرفتن فناوری در روابط دو کشور موضوعی
بسیار بااهمیت و در این سطح بیسابقه است .چنین
روابطی از یک سو نشان از پیشرفتهای جدی کشورمان
در این حوزه دارد و از سویی دیگر میتواند آینده روابط
دو کشور را به سمت اهداف سند چشمانداز هدایت
کند .همزمانی اولین جلسه این کمیته با نمایشگاه
ماکس  5102به همت میزبان انجام شد تا با توجه به
ظرفیتهای خاص فناوران ه روسیه در حوزه فناوریهای
فضایی و هوایی از این فرصت برای آشنایی و مذاکره
با مدیران عالی صنایع هوافضای روسیه که همگی در
نمایشگاه حضور داشتند و بازدید از این نمایشگاه نیز
استفادهشود.
تالشها و همکاریهای معاونت علمی و فناوری با
دولت روسیه داستانی چند روزه و چند ماهه نیست.
این معاونت در یک سال اخیر با هیئت عالیرتبه روسیه
ارتباط مستمر داشته است و در این مدت توانسته 9
کارگروه اصلی و زیرشاخه کمیته عالی تشکیلدهد که
شامل .1 :کارگروه هوایی  .2کارگروه فضایی  .3کارگروه
 .4 TCIکارگروه نانو و مواد پیشرفته  .5کارگروه
زیستفناوری ،دارو و تجهیزات پزشکی  .6کارگروه علوم

شناختی  .7کارگروه همکاریهای منطقهای فناوری .8
کارگروه انرژی  .9کارگروه همکاریهای بین دانشگاهی
است و درحال حاضر حدود  04طرح را در این کارگروهها
در دست بررسی و اقدام دارد.
در این سفر و در حاشیه گفتوگوی معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری با وزیر صنایع روسیه و معاون
نخست وزیر ،نکات دیگری نیز مطرح شد؛ اینکه در
ط هوایی بخش
صورت تمایل و عالقهمندی خطو 
خصوصی ایران جهت استفاده از هواپیمای مسافری
سوپرجت  ،001به شرط همکاریهای فناوری بین دو
کشور و انتقال تكنولوژي امکان کمک و مساعدت دولت
وجود دارد.
اما اهمیت نمایشگاه ماکس در کجاست؟ تفاوت
نمایشگاه ماکس با آن دو نمایشگاه دیگر که پیشتر
ذکرشان رفت ،در موضوع حضور طراحان محصوالت
هوافضایی است؛ به این معنا که نمایشگاه هوایی فرانسه
و انگلستان بیشتر «تجاری» است ،اما نمایشگاه ماکس
جنب ه تحقیقاتی -طراحی و بازاریابی و انجام کارهای
مشترک بیشتری دارد و به همین دلیل انتخاب این
نمایشگاه برای حضور معاونت علمی و فناوری در
تحقق همکاریهای مشترک در حوزه فناوری ،طراحی
محصول و بازاریابی محصوالت ایرانی در نظر گرفته شده
و این نمایشگاه محلی است که در آن مباحث «طراحی و
فناوری» هموزن مباحث تجاری مطرح میشود .در این
نمایشگاه همچنین مالقات مهم و طوالنی دکتر ستاری
و پوتين ،رئیسجمهور روسیه ،توسط میزبان تدارک
دیده شد که یکی از نکات بااهمیت این سفر و نمایشگاه
به حساب میآید.
معاونت علمی و فناوری در حالی از غرفه ایران در
این نمایشگاه حمایتهای الزم را به عمل آورد که
شرکتهای دانشبنیان ایرانی با به نمایش گذاشتن
دستاوردهای خود ،اقتدار ملی و توان فناوری باالی
کشور را یادآور شدند .از جمله این دستاوردها میتوان
به ماکت ماهوارهبرهای سفیر و سیمرغ ،ماهوارههای
رصد ،فجر و طلوع و نمونه اصلی بخش بازگشتی
راکت کاوشگر اشاره کرد .در این نمایشگاه حداقل 01
تفاهم سرمایهگذاری مشترک در سطح شرکتهای
دانشبنیان به امضا رسید که از دستاوردهای عملی این
نمایشگاه است و در دورههای قبلی نمایشگاه خبری از
آن نبود .
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گفتوگو

گفتوگو ب� ت
دک� ی ن
حس� عطار
مد� ش�کت توفیق دارو
ی

به صنایع داروسازی
برای رقابت جهانی
فرصت بدهید
 فرشـته رونقـی 
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در سالهای تحریم ،آنچه
بیش از همه مردم را به
دردسر انداخت ،کمیاب شدن
داروهایی بود که بعضا برای
بیماران خاص ،حکم مرگ
و زندگی را داشت .هرچند
داروها و صنایع پزشکی
هیچگاه مورد تحریم نبوده و
نیستند ،اما مشکالت نقل و
انتقال پول سبب شده تا عمال
دسترسی به داروهای خارجی
نیز با محدودیت مواجه شود.
در چنین شرایطی شرکتهای
داخلی دست به کار شدند
و با تالشهای بیوقفه و
بهکارگیری نخبگان ،بعضی
از این داروها را در داخل
کشور تولید کردند .یکی
از این شرکتها ،شرکت
تحقیقاتی و مهندسی توفیق
دارو است که زیرمجموعه
هلدینگ داروسازی سازمان
تامین اجتماعی قرار دارد.
با دکتر حسین عطار ،مدیر
این شرکت که از اسفند سال
گذشته عنوان دانشبنیان
را نیز یدک میکشد ،درباره
فعالیتها و مشکالت توفیق
دارو به گفتوگو نشستیم.

 بـرای شـروع خـوب اسـت کمـی از
خودتـان بگوییـد .چنـد سـالتان اسـت و
چـه رشـتهای خواندهایـد؟
 52ساله هسـتم .اگر بخواهم از دوران دبیرستان
شـروع کنم ،باید بگویم که از دبیرسـتان دانشگاه
شـیراز فارغالتحصیل شـدم که بچههای سـرآمد
را بـا کنکـور قبـول میکردنـد .بعـد از آن رفتـم
حـوزه علمیـه .چـون بعـد از انقلاب خیلـی
عالقهمنـد شـده بـودم کـه ببینم باالخره اسلام
چـه میگویـد .میخواسـتم خـودم تحقیق کنم
و ببینـم چـرا مسـلمانم .یکـی از جاذبههایـش
بـرای منـی کـه در دبیرسـتان رشـته ریاضـی
خوانـده بـودم ،فلسـفه اسلامی بـود .در ایـن
بیـن بـه حوزههـای زیسـت و پزشـکی و دارویی
عالقهمنـد شـدم .داروسـازی علـوم پزشـکی
مشـهد قبـول شـدم و بعـد از گرفتـن مـدرک
داروسـازی در دانشـگاه آزاد بـه عضویـت هیئت
علمـی درآمـدم .در سـال  80بـرای تخصـص به
فرانسـه رفتـم و تخصصم را در حـوزه بیوتکنیک
گرفتـم .دوبـاره برگشـتم و در صنعـت ورود پیدا
کـردم .االن هـم که اینجا در خدمتتان هسـتم،
دارم یـک دوره  MBAمیخوانـم و تـرم آخـرم.
ایـن دورهای اسـت که دانشـگاه علوم پزشـکی و
دانشـگاه شـریف گذاشـتهاند.
 فعالیت توفیق دارو از کی شروع شد؟
مجموعـه توفیـق دارو از همـان سـالهای اولیـه
پـس از انقالب بهعنوان مرکز پژوهشـی شـرکت
داروپخـش فعـال بـود .امـا از سـال  77ایـن
مجموعـه بـه یک شـرکت مسـتقل تبدیل شـد
و روی پـای خـودش ایسـتاد .تـا پیـش از ایـن
توفیـق دارو فقـط در عرصـه تحقیقـات و تولیـد
کارخانجـات مواد اولیه داروسـازی ماننـد رهاورد
تامیـن و برهـان دارو فعالیـت داشـته که اسـناد
آن هـم موجـود اسـت .از همـان سـال  77هـم
اینجـا مدیریـت افـراد مختلفـی را تجربـه کرده
اسـت .مـن پنجمیـن نفر بـودم که بعـد از دکتر
عربانیـان از سـال  90مدیریـت توفیـق دارو را
عهدهدار شـدم.
 پیش از سـمت مدیریـت هم در مجموعه
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فعال بودید؟
خیـر ،پیـش از آن معـاون تحقیقـات هلدینـگ
داروسـازی تامیـن اجتماعـی بـودم.
 برنامهتان برای شرکت چه بود؟
یکـی از برنامههایـی کـه مـا تدوین کردیـم ،این
بـود کـه بیاییـم در حوزههـای مهـم داروسـازی
کـه ارزبـری بـاال و دانـش فنـی پیچیـده دارد،
سـرمایهگذاری و کار کنیـم .خصوصـا بـا توجـه
بـه اینکـه بحث کیفیـت هـم بـرای دارو خیلی
مهـم اسـت ،یـک سـرمایهگذاری مهمـی هـم
روی کنتـرل کیفیمـان انجـام دهیم تـا بتوانیم
داروهایـی بـا اسـتانداردهای بینالمللـی تولیـد
کنیـم .چـون اگـر بخواهیـم در دوران بعـد از
تحریـم هـم بقـا داشـته باشـیم ،منـوط بـه این
اسـت کـه کیفیت داروها مناسـب و قابـل رقابت
بـا داروهـای خارجی باشـد.
 ایـن اسـتاندارد را از کجـا دریافـت
میکنیـد ؟
اسـتانداردهای دارویـی بعضـا در یکسـری
فارماکوپههـای مدونشـده وجـود دارد .بـه ایـن
شـکل کـه مثلا هـر کشـوری بـرای خـودش
یـک فارماکوپـه دارد ،یعنـی مجموعـه داروهـا و
اسـتانداردهای آن کـه مجـاز بـه مصـرف اسـت.
بـرای فارماکوپـه ایران هـم در یـک برهههایی از
زمـان فکـر شـده و چـاپ هـم شـده ،ولـی ادامه
پیـدا نکـرده اسـت .فارماکوپهها معمـوال میآیند
اسـتانداردهای هـر دارو را خودشـان میگوینـد
کـه مثال هـر دارو باید چه تسـتهایی را بگذراند
تـا بتوانیـم آن را بـه مریـض بدهیـم .بعضـی از
ایـن اسـتانداردها هم اسـتانداردهای نانوشـتهای
هسـتند کـه باید بـا تحقیـق و بررسـیهایی که
روی پتنتهـا و مقـاالت میشـود ،آنهـا را بـه
دسـت آورد .واقعیت این اسـت که بعضـی از این
پتنتهـا گمراهکننده هسـتند .الزم اسـت نکات
گمراهکننـده را کنـار بگذارنـد و بـا ابداعات خود
به نتیجه برسـند که چه نکات کلیـدی در تولید
ایـن دارو وجـود دارد .االن کار مـا سـاخت مـواد
موثـره دارویـی اسـت .جالب اسـت بدانیـد که ما
بعـد از انقلاب هیچ مـاده موثره دارویـی را تولید
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نمیکردیـم.
 ماده موثره دارویی یعنی چه؟
مثلا قـرص اسـتامینوفن را در نظـر بگیرید .این
قـرص از یـک پـودر تشـکیل میشـود کـه ماده
موثره اسـتامینوفن اسـت که این پودر به شـکل
قـرص درمیآیـد .بـه قـرص میگوییـم محصول
دارویی .بنیان هر دارویی از ماده موثره آن اسـت.
بنابرایـن مـا بایـد بتوانیـم مـواد موثـره داروها را
براسـاس اسـتانداردهای بینالملل بسـازیم .یکی
از اهـداف مـا ایـن بـوده کـه روی مـواد موثرهای
کار کنیـم کـه دانـش پیچیده دارد .مثلا یکی از
کارهـای خوبـی که بچههـا انجام دادند ،سـاخت
مولکولهایـی بـود کـه چندیـن مرکـز کایـرال
داشـت .و اینهـا میتواند جداسازیشـان بسـیار
سـخت باشـد .و ایـن دانـش کمتر ایجاد شـده و
توسـعه داده شـده بـود و اسـاتید کمـی در ایـن
حوزه داشـتیم.
 میشـود دقیقتـر بگوییـد؟ اینکـه
این تحقیقات مشـخصا در مـورد داروهای
کـدام بیماریهـا بوده اسـت؟
حوزههـای بیماریهایـی کـه ما رویشـان دسـت
گذاشـتیم ،بیشـتر بـه بیماریهـای خـاص یـا
صعبالعلاج مربـوط میشـود کـه مریضها هم
از کمبـود دارو و بـاال بـودن قیمـت رنـج زیـادی
میبردنـد .مثـل بیمـاری اماس .مـا مـواد موثـره
سـه تـا از داروهای مهـم را درسـت کردیم .یکی
گالتیرامـر اسـتات بـود کـه تـا االن حـدود سـه
میلیـون عـدد بـه صـورت سـرنگ آمـاده تزریق
وارد بـازار شـده و دانـش فنـی و مـاده موثرهاش
بـرای مـا بوده اسـت و بـا کمک شـرکت زهراوی
بـه بـازار عرضـه کردیـم .قیمـت جهانـی ایـن
دارو حـدود  50دالر اسـت .ولـی در ایـران 20
میلیگـرم آن  60هـزار تومان اسـت که بیمه 90
درصـدش را پرداخـت میکند .قبال فشـار زیادی
بـه مریـض وارد میشـد ،چـون هـم از خـارج
میآمـد و هـم بیمـه قبـول نمیکـرد .از طرفـی
بایـد در هـر روز تزریـق میشـد .امـا االن بیمـار
فقط شـش هـزار تومان بـرای ایـن دارو پرداخت
میکنـد .ایـن دارو جـزو پرفروشتریـن داروهای

دنیاسـت .مال شـرکت داروسـازی  TYاسـرائیل
اسـت و مـا بـه دلیـل تحریمهـا اصلا ایـن دارو
بـه دسـتمان نمیرسـید .چـون تزریق هـر روزه
این دارو سـخت اسـت ،داروی جدیدتـری به نام
فینگولیمـود آمده که مـا ماده موثـره داروییاش
را سـاختیم .ایـن فینگولیمـود هم داروی بسـیار
مهمـی بـود که خوراکـی اسـت و جدیـدا پروانه
تولیـدش را گرفتهایـم و مقـداری از آن فـروش
رفتـه که بـهزودی وارد بازار میشـود .بعـد از آن
هـم دیمتیل فومارات سـاخته شـد کـه آن هم
مـاده جدیـدی اسـت کـه یکسـری از عـوارض
فینگولیمـود مثـل آریتم قلبـی را کمتـر دارد.
 بـه جـز اماس در حوزه چـه بیماریهای
دیگری فعالیـت کردید؟
حـوزه بعـدی کـه مـا انتخـاب کردیـم ،ضـد
سـرطانها بودنـد .یکـی از مهمتریـن آنهـا
بورتزومیـب اسـت کـه از سـال آینـده وارد بـازار
میشـود و بـرای سـرطان خـون کاربـرد دارد.
هـر ویـال ایـن دارو حـدود  2.5میلیـون تومـان
و بسـیار کمیـاب بـود و گـران .امیـد داریـم کـه
سـریعا بتوانیم یکسـری از داروهای دیگر را هم
وارد بـازار کنیـم .بعـد از ایـن داروهـای پپتیدی
هسـتند .مـا تنهـا جایـی هسـتیم کـه خـط
پپتیدهایمـان را اداره دارو تاییـد کـرده اسـت و
بـه اصطلاح  GMPداریـم GMP .یعنی اصول
صحیـح تهیـه و تولید در داروسـازی .یکسـری
از پپتیدهـا را سـاختهایم .مثـل اکتوروتایـد،
بوسـرلین ،تریپتورلین استات و تریپتورلین MC
کـه برخـی بـا کمـک شـرکت ابوریحـان در بازار
ا ست .
 پپتیدها به چه کار میآیند؟
معموال پپتیدهایی که ما داریم ،یا در داروسـازی
اسـتفاده میشـود ،یـا در سـرطانهایی مثـل
سـرطان سـینه و پروسـتات اسـتفاده میشود و
البتـه آالرلیـن هـم بـرای حیوانـات بـه کار برده
میشـود .داروی دیگرمـان اکتروتایـد اسـت کـه
مخصـوص انسانهاسـت و بـرای کسـانی تجویز
میشـود کـه هورمـون رشدشـان بیـش از اندازه
ترشـح میشـود .یـا مثلا تریپتورلیـن کـه برای

سـرطان سـینه و پروسـتات اسـتفاده میشود و
داروی کمیاب و گرانی اسـت .اخیرا سترورلیکس
را سـاختهایم کـه ایـن هـم در درمـان سـرطان
اسـتفاده میشـود .بـه جـز پپتیدهـا ،یـک گروه
نارکوتیکهـا هـم داریـم کـه کمکبیهوشـی
هسـتند .چهـار دارو از گـروه فنتانیلهـا .از ایـن
گـروه سـه دارو به نامهای آلفنتانیل ،سـوفنتانیل
و فنتانیـل وارد بـازار شـده و رمـی فنتانیـل هـم
بـهزودی بـه این جمـع خواهد پیوسـت .در حال
حاضـر هـم داریـم روی یک گـروه دارویی جدید
در حـوزه سـرطان کار میکنیـم .ایـن داروهـا
در سـطح ژن عمـل میکنـد و بـرای هـر گـروه
از افـرادی کـه سـرطان خاصـی دارند ،براسـاس
وضعیـت ژنیشـان دارو سـاخته میشـود.
تحقیقاتمـان در فـاز حیوانـی اسـت کـه تـا االن
جوابهایـش خـوب بـوده اسـت و اگر ایـن روند
ادامـه پیـدا کنـد ،کمکـم روی انسـان آزمایـش
میشـود.
 چطـور توانسـتید تحقیقـات شـرکت
را ظـرف چنـد سـال گسـترش دهیـد و
محصـوالت متفـاوت تولیـد کنیـد؟
بـا کمـک یکسـری از اسـاتید و افـرادی کـه در
حـوزه دارویـی کار میکردنـد و جوانهایـی کـه
اسـتخدام کـرده بودیـم .خوبـی شـرکت مـا این
اسـت کـه جوانها و پیشکسـوتهای این حوزه
در کنـار هـم کار میکننـد و این باعث میشـود
جوانهـا تجربه خوبی خصوصـا در بخش کنترل
کیفـی پیدا کننـد .نیروی جوانمـان را هم عمدتا
از میـان دانشـجویان دکتـرا یـا فارغالتحصیلان
ایـن مقطع از دانشـگاه شـریف ،شـهید بهشـتی
و تهـران و غیـره میگیریـم .کسـانی را هـم کـه
دیدهایـم چـه در داخـل و چه در خـارج در حوزه
صنعت توانمند هسـتند ،جـذب کردیم .خصوصا
ایرانیهـای خـارج از کشـور کـه عـرق میهـن
داشـتند .حتـی خارجیهـای متخصـص .خوبی
شـرکت مـا ایـن اسـت کـه خطهـای تولیـد را
کنار تحقیقـات همین بچههـا راه انداختهاند .آن
هم با اسـتانداردهای بینالمللـی و کمک گرفتن
از دورههایـی کـه در خـارج از کشـور دیـده و
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شـرکتهایی کـه بازدید کرده بودنـد و مطالعاتی
کـه در این زمینه داشـتند.
 نیروی انسـانی را چطـور انتخاب میکنید
و چـه کار میکنید کـه برایتان بمانند؟
نیـروی انسـانی یکـی از مسـائل مهمی اسـت که
شـرکتهایی مثـل مـا دارنـد ،چـون مهمتریـن
سـرمایههای مـا بـه صـورت واقعـی نـه شـعاری،
نیروی انسـانیمان اسـت .ما برای جذب نیروهای
انسـانی معموال اطالعیـه میدهیم و افـراد پس از
مصاحبـه براسـاس سـطح علمی و هوشـمندی و
نیـازی کـه برای قسـمت خاصـی داریـم ،انتخاب
میشـوند .ممکن اسـت برای یک قسـمت خاص
نیـاز بـه هوش بـاال نداشـته باشـیم ،چـون کاری
تکـراری اسـت و بچههـای باهـوش حوصلهشـان
سـر مـیرود .ولی بـرای جاهایی که چالـش داریم
و مشـکالت مرتب ایجاد میشـود ،از افراد باهوش
اسـتفاده میکنیـم تا هم مشـکالتمان حل شـود
و هم خودشـان ارضا شـوند که دارند با مشـکالت
دسـتوپنجه نرم میکننـد ،فکر میکننـد و ایده
میدهنـد .یکـی از مهمترین انگیزههایـی که این
بچههـا را نگه مـیدارد ،باالتـر از انگیزههای مالی،
همیـن اسـت .چون کسـی که نخبه اسـت ،دلش
میخواهد منشـأ اثر و مفید باشـد .ممکن است به
خیلـی از نخبهها حقوق باالیـی بدهید ،اما نمانند
و جایـی برونـد کـه به آنهـا نیاز دارنـد .به همین
دلیـل نامهای هـم به بنیاد ملی نخبگان نوشـتیم
مبنـی بـر اینکـه حاضریـم از نیروهـای داخـل و
خارج که میشناسـید ،در شـرکت استفاده کنیم.
بهخصـوص آن بخشـی کـه مربوط بـه ایرانیهای
خـارج از کشـور اسـت .چـون نیـاز داریم کسـانی
کـه در صنعـت سـابقه دارنـد ،تجربیاتشـان را به
مـا منتقل کنند .اما هنـوز جوابی از بنیـاد نیامده
اسـت .سـعی کردیم اینجا بسـتر مناسـبی برای
کار فکـری و خالقیـت ایجاد شـود .بهعالوه تالش
کردیـم حاشـیههای کار را کـم کنیـم تـا بچههـا
بیشـتر بـه متـن بپردازنـد .بـه همیـن خاطر هم
بچههایـی بودنـد کـه میخواسـتند برونـد خارج،
ولـی دیدنـد اینجـا محیـط خوبـی اسـت و در
کشـور ماندهانـد .بـه نظـرم اگـر مدیرهـا سـعی
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کنند حواشـی را کم کنند تا محیط لذتبخشـی
خصوصـا در حـوزه تحقیقـات ایجـاد شـود ،بعید
اسـت کسـی میـل به رفتـن داشـته باشـد ،چون
مهمتریـن چیـز برای ایـن بچهها محیطی اسـت
کـه بتواننـد چیزی بسـازند ،تحقیقی بکننـد و از
ایـن هوش و نبوغ اسـتفاده کننـد .این همه خلق
ثـروت کـه دارد انجـام میشـود ،به دسـت همین
بچههـا صورت گرفته .شـرکت ما سـالها زیانده
بـوده و بهتازگـی بـه سـوددهی رسـیده .بنابرایـن
سـودده شـدنمان به توانمندی نیروی انسانیمان
برمیگـردد.
 چند سال زیانده بودید؟
سـال  89زیـانده بودیـم و دو سـال اسـت کـه
بـه سـوددهی رسـیدیم .البته در شـرایط تحریم
هـم بـه مـا خیلی بیشـتر رجـوع شـده و یکی از
فرصتهـای مـا در ایـن مـدت بـود.
 در حـال حاضـر چه خطرهایـی مجموعه
شـما را تهدیـد میکند؟
مهمتریـن خطـری کـه مـا را تهدیـد میکنـد،
ایـن اسـت که درهای کشـور بـرای واردات بدون
برنامـه بـاز شـود .این خطر بیشـتر شـرکتهای
دانشبنیـان را تهدیـد میکند ،بهخصـوص آنها
کـه در حـوزه دارو فعال هسـتند.
 مگـر قیمـت داروهـای خارجـی بـاال
نیسـت؟ پـس از چـه نگـران هسـتید؟
معمـوال شـرکتهای خارجـی دامپینـگ
میکننـد .یعنـی قیمتشـان را بسـیار پاییـن
میآورنـد .مثلا یک دارویی بوده سوفوسـبوویر
کـه در هپاتیت cاسـتفاده میشـد .ایـن دارو در
آمریـکا  1000دالر اسـت ،امـا در هنـد  10دالر.
شـرکتها بـه مقتضـای کشـور قیمـت را عوض
میکننـد .همیـن گالتیرامـر اسـتات را کـه
مـا سـاختیم ،بـه دنیـا بـا یـک قیمـت متفـاوت
میدهنـد ،امـا دائـم بـه شـرکتهای ایرانـی
میگوینـد کـه حاضرند به نصف قیمـت به آنها
بفروشـند که آنها بیاینـد از خارجیها بخرند نه
از مـا .پارسـال هفت کیلـو از این دارو وارد شـد.
 7تـا  300هـزار دالر بـه ضرر مـا .در صورتی که
مـا حـدود  25کیلو سـال گذشـته تولیـد کردیم

و ظرفیـت تولیـد دو برابـرش را هـم داشـتیم،
ولـی شـرکتهای خارجـی آنقـدر شـرکتهای
ایرانـی را وسوسـه میکننـد که گاهی نمیشـود
رقابـت کرد .حتی بـه ضرر میدهنـد ،طوری که
قیمـت حتـی از مـواد اولیه هم کمتر اسـت .فقط
بـرای اینکـه وارد بـازار شـوند .وقتی مـا را زمین
بزننـد ،بعـد کمکـم میتوانند قیمت را بـاال ببرند.
بـه همیـن دلیـل میگوییـم یـک زمـان محدود
سـه تـا پنـج سـال بـه صنایـع بدهنـد تـا روی
کیفیـت کار کننـد .چـون تـا پیـش از این خیلی
از شـرکتهایمان بـه دلیل تحریمهـا اجازه تعامل
نداشـتند .یکی از چیزهایی که بـرای صادرات نیاز
اسـت ،این اسـت کـه  GMPخط شـما را اروپا یا
آمریـکا تایید کنند .که اصطالحا بـه تاییدیه اروپا
 EUGMPمیگوینـد .جالـب اسـت که کسـانی
کـه  GMPمـا و هنـد را دیدهانـد ،میگوینـد
کـه بـرای مـا خیلـی بهتر اسـت ،امـا مـا بهخاطر
مشکالت سیاسی نمیتوانیم تاییدیهها را بگیریم.
بنابرایـن برای رقابـت وقتی که درها باز میشـود،
فرصـت کوتاهـی میخواهیم کـه ایـن تاییدیهها
را تهیـه کنیـم .مثـل خودروسـازی انحصـار هـم
نمیخواهیـم .فقـط یـک بـازه محـدودی را در
نظـر بگیرنـد و بـه آن عمل شـود ،نـه اینکه طی
ایـن مدت هم دائم دسـتخوش مسـائل سیاسـی
شـود .کشـورهای دیگـر مثـل هنـد هم ایـن کار
را کردنـد .االن از  2900قلـم دارو ،دوسـومش را

در داخـل تولیـد میکنیـم .خـب این یـک ارزش
اسـت .همیشـه هم ممکن اسـت درها باز نباشـد
و یک مشـکلی پیـش بیایـد .ایـران االن وضعیت
خوبی دارد.
 شـما بهعنـوان مدیـر یـک شـرکت
دانشبنیـان چـه توقعـی از خروجـی
دانشـگاهها داریـد؟
دانشـگاهها در تربیـت بچههایـی کـه بـه درد
صنعـت بخورنـد ،کـم گذاشـتند .چـون خـودم
هـم عضـو هیئـت علمـی هسـتم ،اعتقـاد دارم
کـه بایـد روش دانشـگاهها تغییـر کنـد و بـه
سـمت عملـی شـدن یکسـری درسهـا بیایـد
کـه خروجی دانشـگاهها نیـروی مفیدی باشـند.
مثلا در بخش داروسـازی به تخصـص HPLC
خیلـی نیـاز داریم ،ولـی تعداد کمی هسـتند که
بـه صـورت تخصصـی در ایـن زمینـه کار کـرده
باشـند .بهتـر اسـت دانشـگاهها به سـمتی بروند
و بـه چیزهایـی بپردازنـد که در صنعـت به آنها
نیـاز اسـت .خـود مـا قدمهایـی برداشـتهایم و
سـعی کردهایـم میزگردهایـی بـا دانشـگاهها و
اسـاتید داشـته باشـیم و مشـکالت علمیمان را
بگوییـم و دسـتاوردهای آنهـا را گـوش دهیـم.
االن یـک مقـدار فضـای دانشـگاهها بـه سـمت
کسـبوکار رفتـه و بهتـر شـده اسـت .اگر خیلی
افـراط نشـود کـه از آن طرف بـام بیفتیـم ،روند
خوبـی اسـت.
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پ� بیننده ت� ی ن� «تد» در فضای جمازی
گزارش

از «چرا» شروع کن
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سایمون سینک نویسنده
و سخنران مشهوری
است که در سال 2009
برای اولین بار نظریه
مشهور خود «از چرا
شروع کن» و «دایره
طالیی» را در یکی از
سخنرانیهای تد معرفی
کرد و بهسرعت به
شهرت جهانی رسید،
بهطوریکه تا پایان
سال  2013ویدیوی
این سخنرانی ،سومین
سخنرانی پربیننده تد
در فضای مجازی بود و تا
کنون بیش از  20میلیون
نفر در سراسر دنیا این
سخنرانی را دیدهاند .در
ادامه میتوانید خالصهای
از این سخنرانی
معروف را بخوانید.

ما فکر میکنیم که میدانیم «چرا» کاری را شروع میکنیم ،اما
وقتی که اوضاع آنجور که میخواهیم پیش نمیرود ،چه توضیحی
برایش داریم .بگذارید جور دیگری بپرسم؛ این قضیه را که دیگران
میتوانند به چیزهایی برسند که با پنداشتها و ارزیابیهای ما جور
درنمیآید ،چطور توضیح میدهیم؟ برای مثال چرا شرکت اپل
تا این اندازه نوآور و پیشروست؟ هر سال پس از سال دیگر اپل
واقعا مبتکرانهتر از همه رقیبان خود عمل میکند و در عین حال
اپل فقط یک شرکت کامپیوتری مانند همه رقبایش است .آنها
دسترسی یکسانی به استعدادهای مشابه دارند ،به نمایندگیهای
مشابه ،مشاوران مشابه و رسانههای مشابه .پس چرا به نظر میرسد
که اپل صاحب چیز بسیار متفاوتی است؟ یا چرا مارتین لوترکینگ
جنبش حقوق مدنی را رهبری کرد؟ او تنها کسی نبود که از وضعیت
حقوق مدنی در آمریکا رنج میکشید و قطعا او تنها سخنور بزرگ
دوران خودش نبود ،پس چرا او؟ یا چرا برادران رایت قادر به ساخت
هواپیمایی شدند که با نیروی انسان کنترل میشد ،درحالیکه
گروههای دیگری هم وجود داشتند که هم در این زمینه تجربه و
دانش بیشتری داشتند و هم بودجهشان باالتر بود ،ولی نتوانستند
هواپیمایی بسازند که با نیروی انسان کنترل شود و برادران رایت
همه آنها را شکست دادند .به نظر میرسد که در اینجا عامل
دیگری وجود دارد که نقش مهمی ایفا میکند.
حدود سه سال و نیم پیش کشفی کردم که عمیقا نگاه من را نسبت
به این موضوع که دنیا چطور کار میکند و من در این دنیا باید
چگونه عمل کنم ،عوض کرد .الگوی مشخصی وجود دارد که همه
رهبران و سازمانهای بزرگ و الهامبخش دنیا از جمله اپل ،مارتین
لوتر کینگ و برادران رایت بر اساس آن فکر کرده و ارتباط برقرار
میکنند و این الگو از الگویی که سایر مردم دارند ،کامال متفاوت
است .تنها کاری که من کردم مدون کردن این الگو بود .و این
احتماال سادهترین نظریه در دنیاست که من به آن دایره طالیی
میگویم.
«چرا؟ چگونه؟ چی؟» بگذارید سریع آن را توضیح دهم .هر کس یا
هر سازمانی قطعا میداند که چه کار میکند .بعضیها میدانند که
چگونه آن را انجام میدهند .اما افراد یا سازمانهای بسیار بسیار کمی
وجود دارند که واقعا میدانند چرا کاری را انجام میدهند .و منظور
من از «چرا»« ،سودآوری» نیست ،زیرا که سودآوری یک نتیجه
است و همواره یک نتیجه باقی خواهد ماند .منظور من از «چرا» این
است که« :هدفتان چیست؟ انگیزهتان چیست؟ باورتان چیست؟
چرا سازمان شما وجود دارد؟ چرا هر روز صبح از تختخواب
برمیخیزید؟ و چرا هر کس دیگری باید اهمیت بدهد که شما
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چه کار میکنید؟» شیوهای که اغلب
ما در ارتباط برقرار کردن در پیش
میگیریم ،حرکت از بیرون
دایره (چی) به سمت درون
دایره (چرا) است .اکثر
ما از روشنترین مسائل
به طرف مبهمترین
میرویم .اما رهبران
و سازمانهای بزرگ
همگی از درون دایره
(چرا) به سمت بیرون
دایره (چی) میاندیشند،
عمل میکنند و ارتباط برقرار
میکنند.
بگذارید مثالی بزنم .اگر اپل مثل هر شرکت
معمولی دیگری چنین پیامی را مخابره میکرد
که« :ما کامپیوترهای خیلی خوبی میسازیم .آنها
به زیبایی طراحی شدهاند ،کار کردن با آنها آسان
است و کاربرپسند هستند .میخواهید یکی از آنها را
بخرید؟»وپاسخماچیست؟«ممممممممممطمئن
نیستم ».این شیوهای است که اکثر افراد و سازمانها
بر اساس آن عمل کرده و برای برقراری ارتباط از آن
استفادهمیکنند.اولمیگویندچهکارمیکنند،بعد
میگویند چگونه از بقیه متفاوت هستند ،یا چرا از
بقیه بهترند و در ادامه انتظار بروز یک رفتار ،خرید
یک محصول ،گرفتن یک رأی یا چیزی شبیه این
را دارند .اما شیوهای که اپل ارتباط برقرار میکند،
درواقع اینگونه است« :هر کاری که ما میکنیم ،به
تغییروضعیتموجودباورداریم.مامتفاوتاندیشیدن
را باور داریم .شیوهای که ما با استفاده از آن وضعیت
موجود را تغییر میدهیم ،با ساخت محصوالتی است
که به زیبایی طراحی شدهاند ،کار کردن با آنها
آسان است و کاربرپسند هستند .اینگونه است که
ما کامیپوترهای خیلی خوبی میسازیم .میخواهید
یکی از آنها را بخرید؟» کامال متفاوت است ،اینطور
نیست؟ شما االن حاضرید از من یک کامپیوتر بخرید.
تنها کاری که من کردم ،برعکس کردن نحوه ارسال
اطالعات بود.
مردم کار شما را نمیخرند .مردم دلیل کار شما را
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میخرند .برای مردم مهم نیست که چه
کاری میکنید ،بلکه برای آنها
مهم است که چرا آن کار را
میکنید .هدف این نیست
با هر کسی دادوستد کنید
که به چیزی که شما
دارید ،نیاز دارد .هدف این
است با کسانی دادوستد
کنید که آنچه را شما
باور دارید ،باور دارند.
هیچکدام از چیزهایی که
میگویم ،عقیده شخصی
من نیست ،بلکه همه اینها
ریشه در علم زیستشناسی دارد.
نه روانشناسی ،بلکه زیستشناسی.
اگر نگاهی به ساختار مغز بیندازیم ،میتوان آن را به
سه بخش تقسیم کرد که با سه بخش دایره طالیی
کامال همخوانی دارد .جدیدترین مغز ما ،مغز انسان
اندیشهورز ( )Homo Sapien Brainیا همان
نئوکورتکس ( ،)Neocortexبا «چه چیز» سروکار
دارد .نئوکورتکس مسئول تمامی استداللها و
تفکرات تحلیلی و تکلم ماست .دو بخش داخلی ،مغز
زیرین ( )Limbic Brainما را تشکیل میدهند که
مسئول درک احساساتمان همچون اعتماد و وفاداری
است .این بخش همچنین مسئول تنظیم تمامی
رفتارهای انسانی و تمامی تصمیمگیریهاست،
درحالیکه ظرفیتی برای تکلم ندارد .به بیان دیگر،
وقتی از بیرون به درون حلقه ارتباط برقرار میکنیم،
آدمها میتوانند حجم عظیمی از اطالعات پیچیده
مثل ویژگیها ،منافع ،حقایق ،آمار و ارقام را بفهمند.
مسئلهاینجاستکهاینهابرانگیزانندهرفتارنیستند.
اما وقتی ارتباط گرفتن از درون حلقه به سمت بیرون
حلقه انجام میشود ،ما ابتدا مستقیما با آن بخشی
از مغز صحبت میکنیم که کنترلکننده رفتار است
و در ادامه به آدمها اجازه میدهیم که با چیزهای
ملموسی که میگوییم و کارهایی که انجام میدهیم،
حرف ما را مورد بررسی منطقی قرار دهند.
بعضی وقتها شما به بعضی افراد همه حقایق و آمار
و ارقام را ارائه میکنید و آنها میگویند« :ما میدانیم

که واقعیات و جزئیات چه میگویند ،اما به نظر
درست نمیرسد و حس درستی نمیدهند ».چرا ما
از این عبارت استفاده میکنیم :این «حس» درستی
نمیدهد؟ چون قسمتی از مغز که تصمیمگیری را
کنترل میکند ،زبان را کنترل نمیکند .نمیخواهم
تصور شما را خراب کنم ،اما دل و روح نیست که
این رفتارها را کنترل میکنند .اینها همه اینجا
در مغز میانی ما اتفاق میافتد؛ قسمتی از مغز که
کنترلکننده تصمیمگیری است و نه زبان.
اگر آدمها را فقط برای اینکه میتوانند کاری را
انجام دهند استخدام کنید ،آنها برای پول شما کار
میکنند .اما اگر آدمهایی را استخدام کنید که آنچه
را شما باور دارید باور دارند ،با دل و جان برای شما
کار خواهند کرد.
خیلی از مردم در مورد ساموئل پیرپونت النگلی
چیزی نمیدانند .او در اوایل قرن بیستم از وزارت
جنگ آمریکا بودجهای  50هزار دالری دریافت کرد
تا ماشین پرواز را بسازد .او بهترین مهندسان زمان
را استخدام کرد و به بهترین امکانات فنی دسترسی
داشت .فعالیتهای او تحت پوشش خبری نیویورک
تایمز بود .او چیزی را در اختیار داشت که میتوان
به آن گفت «دستور غذای موفقیت» .اما چه شد
که کمتر کسی او را میشناسد و به یاد میآورد؟
چندین مایل آنطرفتر در دیتون اوهایو برادران
رایت بودند که به هیچکدام از چیزهایی که النگلی
داشت ،دسترسی نداشتند .تنها تفاوت برادران رایت
با النگلی این بود که آنها با یک انگیزه ،با یک هدف
و با یک باور کار میکردند .آنها باور داشتند که اگر
بتوانند راهی برای ساختن این ماشین پرواز بیابند،
دنیا را دگرگون خواهد ساخت .در اطراف برادران
رایت آدمهایی بودند که به باورهای آنها باور داشتند
و با دل و جان برایشان کار میکردند .اما النگلی
متفاوت بود .او میخواست ثروتمند و معروف شود.
او در جستوجوی نتیجه بود .او در جستوجوی
ثروتمندان بود .برادران رایت در  ۱۷دسامبر ۱۹۰۳
موفق شدند با ماشین اختراعی خود ،پرواز کنند.
چند روز بعد خبر موفقیت آنها منتشر شد .روزی
که برادران رایت موفق به پرواز شدند ،النگلی از کار
خود استعفا داد .او میتوانست به برادران رایت بگوید:

«دوستان ،این اختراع جالبی است ،من حاضرم
فناوری شما را ارتقا بدهم ».اما او این کار را نکرد.
النگلی به ثروت و شهرتی که میخواست نرسید ،به
همین خاطر استعفا کرد.
در تابستان  ،۱۹۶۳دویستوپنجاه هزار نفر در
فروشگاهی در واشنگتن دیسی گرد هم آمدند
تا به سخنان دکتر مارتین لوترکینگ گوش دهند.
برای آنها هیچ دعوتنامهای فرستاده نشده بود .آن
موقع هیچ وبسایتی وجود نداشت که بتوان زمان
سخنرانی را در آن چک کرد .دکتر کینگ تنها
سخنران برجسته آن دوران نبود .او تنها فردی در
آمریکا نبود که از دوران پیش از حقوق مدنی رنج
برده بود .حتی میتوان گفت ،برخی از ایدههای
او اصال ایدههای خوبی نبودند .اما او یک موهبت
داشت .او به جاهای مختلف نمیرفت تا به مردم
بگوید نیاز است چه چیزی در ایاالت متحده آمریکا
تغییر کند .او به جاهای مختلف سفر میکرد تا با
مردم از چیزی بگوید که باور داشت« .من باور دارم،
من باور دارم ،من باور دارم »...این چیزی بود که او
به مردم میگفت .و مردمی که چیزی را که او باور
داشت ،باور داشتند ،انگیزه او را فهمیدند و انگیزههای
خودشان را ساختند و به دیگران نیز گفتند .اینگونه
بود که دویستوپنجاه هزار نفر در روز درست و در
زمان درست در محل سخنرانی او حاضر شدند .چند
نفر از آنها آن روز بهخاطر دکتر کینگ آمده بودند؟
هیچکدام .آنها بهخاطر خودشان آمده بودند .این باور
آنها بود که باعث شد سختی مسافرت هشت ساعته
با اتوبوس را در گرمای نیمه اوت به جان بخرند و
این ربطی به رنگ پوست آنها نداشت ۲۵ .درصد از
کسانی که آن روز در سخنرانی دکتر کینگ حضور
داشتند،سفیدپوستانبودند.
ما کسانی را دنبال میکنیم که رهبری میکنند،
نه به این دلیل که مجبوریم ،بلکه به این دلیل که
میخواهیم .ما کسانی را که رهبری میکنند ،دنبال
میکنیم ،نه بهخاطر آنها ،بلکه بهخاطر خودمان.
و اینها همان کسانی هستند که با «چرا» شروع
میکنند .آنها این توانایی را دارند که برای کسانی
که اطرافشان هستند ،الهامبخش باشند ،یا کسانی را
پیدا کنند که برای آنان الهامبخش باشند .
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گزارش

 10نکته
برای پرورش
کودکان موفق
 پـویا علیپـناه 
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 .1آنهـا را بیقیـد و رشط دوسـت
داشـته باشـید

از لحظـه تولـد ،بـه کودکانتان نشـان دهید که
چقـدر آنهـا را دوسـت داریـد و ایـن دوسـت
داشـتن را بـدون در نظـر گرفتـن کاری کـه
انجـام میدهنـد ،نثارشـان کنیـد .از تمـاس
فیزیکـی و کلمـات محبتآمیـز بـرای ایجـاد
امنیـت عاطفـی و دلبسـتگی سـالم در
فرزندتان اسـتفاده کنید .به یاد داشـته باشـید
که دوسـت داشـتن فرزندانتان باید همیشـگی
باشـد ،حتـی زمانـی کـه از رفتارشـان ناراضی
داشتن شـرطی بدترین کاری
هسـتید .دوسـت
ِ
اسـت کـه میتوانیـد در حـق یـک کـودک
انجـام دهیـد.

 .2الگوی مثبتاندیشی باشید

چطور کودکی موفق تربیت
کنیم؟ در تربیت فرزندنمان
از چه مهارتهایی استفاده
کنیم که بچهای لوس و
نازپروده تحویل جامعه
ندهیم که طعم شکست را
نمیشناسند و اعتمادبهنفس
ایستادن در مقابل مشکالت
را ندارد؟ اصال رفتار ما
تاثیری در موفقیت آینده
کودک دارد؟ در این شماره
با  10نمونه از این مهارتهای
کلیدی آشنا میشوید.

تلاش کنیـد همیشـه ظاهـر مثبـت رویدادها
را ببینیـد .اگـر اتفـاق بـدی افتاد ،حتمـا برای
فرزندانتـان توضیـح دهیـد کـه ایـن تجربـه
اتفاقـی بـوده و قـرار نیسـت تکـرار شـود.
منفیبافـی و برچسـب زدن بـه دیگـران و
شـرایط مختلـف ،میتوانـد تاثیـرات منفـی و
طوالنیمـدت روی فرزندانتـان داشـته باشـد.
موفقیـت و تلاش و کوشـش را سـتایش و
شکسـت را بـه صـورت امـری مثبـت ارزیابـی
کنیـد .در لحظـهای که اشـتباهی رخ میدهد،
بهسـرعت دنبـال روشهـای جبران آن باشـید
و زمانـی کـه بـه مانعـی برمیخوریـد ،بارهـا و
بارهـا تالش کنیـد تا از مانع رد شـوید و اجازه
دهیـد تا فرزندتان ،مقاومت و پشـتکار شـما را
از نزدیـک ببینـد.

 .3بـه کودکتـان آمـوزش دهیـد کـه
چگونـه در ردههـای سـنی متفـاوت
تصمیمهـای درسـت بگیـرد
بـه بچههای کوچک اجـازه دهیـد تصمیمهای
کوچک بگیرند .از مسـائل بسـیار سـاده شـروع
کنیـد .مثلا از او بپرسـید بـرای صبحانه خامه
دوسـت دارد یـا ذرت؟ و به هیـچ عنوان کودک
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را با سـوالهای بالغانه تحت فشـار قرار ندهید.
مثلا دوسـت داری چـه نوع مدرسـهای بروی؟
بـه همـان میـزان کـه آنهـا رشـد میکننـد،
اجـازه دهیـد تصمیمهـای مهـم را خودشـان
بگیرند و مسـئولیتپذیر باشـند.

 .4فرزندانتان را تشویق کنید

مطمئــن شــوید کــه فرزندانتــان بازخوردهــای
مثبــت شــما و پیامهــای تشــویقیتان را
نســبت بــه رفتارهــای خــوب و تالشهایشــان،
دریافــت میکننــد .ایــن پیامهــا را یــا بــه
صــورت مســتقیم بــه خودشــان بگوییــد،
یــا بــا کــس دیگــری در میــان بگذاریــد.
امــا حتمــا مطمئــن شــوید کــه فرزندتــان
میشــنود .بــه جــای تعریــف از نتیجــه کار
ـ مثــا گفتــن جملــه چــه نقاشــی زیبایــی
کشــیدی ـ تالشهایشــان را تحســین کنیــد.
مثــا خیلــی زحمــت کشــیدی و از رنگهــای
زیــادی اســتفاده کــردی .آنهــا را تشــویق
کنیــد تــا تــاش کننــد و بــا چالشهایشــان
روب ـهرو شــوند .البتــه در ایــن کار زیــادهروی
نکنیــد ،چــون تشــویق بیــش از حــد و انــدازه
کــودکان را در فشــار شــدید قــرار میدهــد
کــه همیشــه بایــد بهتریــن نتیجــه را بــه
دســت آورند .تحســین تــاش زیاد و پشــتکار،
اعتمادبهنفــس بچههــا را افزایــش میدهــد و
عشــق را بــه آنهــا میآمــوزد .تــاش زیــاد
بــرای رســیدن به موفقیت بــرای کــودکان
شــما اهمیــت بســیاری دارد.

 .5ریسکپذیر باشید

انتظـار نداشـته باشـید همیشـه تالشهایتـان
به موفقیت برسـد .ریسـکپذیری شـما را بـه
سـوی خالقیـت بیشـتر سـوق میدهـد ،ولـی
بایـد انتظـار شکسـت را نیـز داشـته باشـید.
گاهـی ممکـن اسـت یـک ریسـک اشـتباه از
آب درآیـد ،امـا گاهـی هـم شـما را بـه سـوی
برتـری هدایـت میکنـد .اشـکالی نـدارد کـه
بعضـی وقتها در ریسـکهایتان دچار اشـتباه
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شـوید ،چون سـبب شـکوفایی اسـتعدادهایتان
میشـود .شـما با پذیرفتـن ریسـک در زندگی
و اجـازه دادن بـه کـودک بـرای دیـدن ایـن
مهـارت و توانایـی بـه او نیز مسـیر موفقیت را
نشـان میدهیـد.

 .6در جستوجوی حقیقت باشید

زمانــی کــه کــودکان دچــار اشــتباه میشــوند
یــا تصمیمهــای نادرســت میگیرنــد،
والدیــن میتواننــد بــا شــنیدن حرفهایشــان
و تبــادل نظــر بــا آنهــا ،تمــام جوانــب کار را
بررســی کننــد .بــه فرزندانتــان کمــک کنیــد
تــا تمــام جوانــب را بســنجند و واقعیــت
را بهتــر ارزیابــی کننــد تــا بفهمنــد کــه در
آینــده بــا انجــام چــه تغییراتــی راحتتــر
میتواننــد مشــکل خــود را حــل کننــد.
دوســتداشــتن کودکانتــان بــه معنــای دفــاع
همیشــگی از رفتارشــان نیســت ،شــما بایــد
بــه آنهــا کمــک کنیــد کــه بــا شــناخت
صحیــح از واقعیــت ،بتواننــد راهحلهــای
مناســب بــرای مشکالتشــان پیــدا کننــد.

  .7نتایج طبیعی و منطقی را فراهم کنید

زمانـی کـه فرزنـد شـما تصمیمهـای غلـط
میگیـرد ،ممکـن اسـت شـرایط بسـیار
ناامیدکننـده بـه نظـر برسـد .اجـازه ندهیـد
کـه احساسـاتتان باعـث شـود کـه تنبیهـات
بسـیار شـدید یـا طوالنـی برایـش در نظـر
بگیریـد .اخـم کـردن و گرفتـن عروسـک و
اسـباببازی تنبیهاتـی عـادی در چنیـن
موقعیتهایـی اسـت ،امـا بهتریـن نـوع تنبیـه
آنهایـی اسـت که به صـورت منطقی بـا رفتار
کـودک ارتبـاط داشـته باشـد و کـودک را بـه
یادگیـری بیشـتر تشـویق کند .بـرای مثال اگر
فرزندتـان پنجـرهای شکسـت ،بایـد بخشـی از
هزینـه تعمیـر آن را بپردازد .البتـه پیشگیری
بهتـر از هـر چیـزی اسـت و شـما در جلسـات
خانوادگـی بایـد در مـورد عواقـب رفتارهای بد
بـرای فرزندانتـان توضیـح دهیـد.

 .8یک مترین روزانه برای حامیت از یادگیری  .10الگوی خوبی از ویژگ یهای شخصیتی
برنامهریزیمناسببرای موفقیت درمدرسهاهمیت مثبتبرایفرزندانتانشوید
بسیاری دارد .برای انجام تکالیف مدرسه برنامهریزی
کنید تا تمام کارها خوب پیش برود.
  روزهای مهم مدرسه را در تقویم عالمت بزنید. تمام اطالعات مربوط به مدرسه را با دقت بخوانید. حداقل چهار روز را در طول هفته به مطالعه و انجامتکالیفمدرسهاختصاصدهید.
 برنامه کودکان را با دقت رعایت کنید تا به اندازهکافیاستراحتکنند.
 کودکتان باید هر روز صبح صبحانه مغذی بخورد. -توجه زیادی به برنامههای مدرسه داشته باشید.

.9درانجامتکالیفمدرسهکمککنید

کودکانی که والدینشان در انجام تکالیف به آنها
کمک میکنند ،موقعیت بیشتری در مدرسه به
دست میآورند .دخالت شما به کودک اهمیت زیاد
مدرسه را یادآور میکند.
 خودتان را به مدیر ،ناظم ،کارکنان آموزشی و معلممعرفیکنید.
 عضو انجمن والدین شوید. در تمامی سمینارها و جلسات و رویدادهای مربوطبه والدین شرکت کنید.
 در مورد پرسنل مدرسه ،همیشه در حضورکودکتانمثبتصحبتکنید.
ـ در کارگاه و فعالیتهای والدین شرکت کنید.
 برای فعالیتهای مختلف در مدرسه فرزندتانداوطلبشوید.

والدینی که خود الگوی خوبی از رفتارهای
صحیح برای فرزندانشان هستند ،تاثیر بسیار
بهتری روی موفقیت و پیشرفت کودکانشان
دارند.
ارزشهای خود را بیان کنید و در عمل نشان دهید.در لحظه تصمیمگیری از کودکانتان هم نظربپرسید.
برای تمام اعضای خانواده احترام قائل شوید.همواره رفتار خوبی از خود نشان دهید و انتظار رفتارخوب را نیز از دیگران داشته باشید.
 برنامهریزی برای فعالیتهای خانوادگی را با همانجامدهید.
سنتهای خانوادگی را فراموش نکنید و حتما ازاهمیت و ارزش آنها برای کودکانتان بگویید.
مسئولیتها را بین تمام اعضای خانواده تقسیمکنید.
انتظارات و اهداف خود را مشخص کنید و از آنهاپیرویکنید.
«نه» گفتن را بیاموزید و در لحظات مورد نیاز از آناستفادهکنید.
برای رفتارهای نابجا ،بهانهجویی نکنید و این رفتار رابه کودکان خود بیاموزید.
تمام برنامههای تلویزیونی و دیگر رسانههایتصویری را با دقت زیر نظر بگیرید.
به یاد داشته باشید که شما مدیر خانواده هستید،پس مانند یک مدیر رفتار کنید .
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قصهها و آدمها

ن
داستا� ژول ورن
دنیای عمل به ثآ�ر
مدیون است

زیر دریاهایجهان
با ناتیلوس
 محـمد سـرابـی 
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اگـر تنهـا وارث یـک پادشـاهی قدرتمنـد در
جنوب آسـیا باشـید و مهاجمان اروپایی کشـور
و خانوادهتـان را نابـود کننـد ،چـه خواهیـد
کـرد؟ اگـر مهاجمـان کتقرمـز و موطالیـی
تمام کشـور شـما را تصـرف کنند و سلاحهای
آتشـین و کشـتیهای بزرگ داشـته باشـند که
نمیتوانیـد بـا آنهـا بجنگیـد ،چگونـه بـا ایـن
دشـمنان مقابلـه خواهیـد کـرد؟ اگـر فقط یک
گـروه کوچـک بـه شـما وفـادار مانده باشـند و
به اندازه یک امپراتوری دشـمن داشـته باشـید،
بایـد خیـال پادشـاهی را از سـر بیـرون کنیـد،
زیـرا پـس گرفتـن کاخ اجـدادی غیرممکـن
خواهد بـود .فقط میتوانید شـاهزادهای باشـید
کـه از دشـمنانش انتقـام میگیـرد .امـا این کار
را چطـور بایـد انجـام داد؟
قـرن  19اوج دوران اسـتعمار بـود و کشـورهای
اروپایـی در تصـرف و بهرهبـرداری از دیگـر
قارههـای جهـان مسـابقه بزرگـی را راهانـدازی
کـرده بودنـد .همزمـان اکتشـافات جغرافیایـی
و اختراعـات علمـی هـم سـرعت گرفتـه بـود.
کسـانی کـه اتفاقـات روز را دنبـال میکردنـد،
هـر لحظـه بـا پدیـده جدیـد و عجیبـی روبهرو
میشـدند .کسـانی هـم بودنـد کـه خودشـان
پدیدههـا را میسـاختند؛ البتـه در عالـم خیال.
ژول ورن نویسـندگی را در نیمه قرن  19شـروع
کـرد .او حقوق خوانده بود ،اما عالقه به نوشـتن
باعـث شـد بـه سـراغ سـبکی بـرود که امـروزه
علمـی  -تخیلی خوانـده میشـود .کتابهایش
در ابتـدا سـطح پاییـن شـمرده میشـدند ،امـا
انـدک انـدک بهعنوان یـک نویسـنده قدرتمند
شـناخته شـد .خیالپردازیهـای داسـتانی در
چنـد قـرن اخیـر رواج زیـادی داشـته اسـت و
داشـتن ویژگیهـای خاصـی باعـث میشـود
کـه رمانهـای علمـی اثـر مانـدگاری از خود به
جـا بگذارند .سـه اثر معـروف او «سـفر به مرکز
زمیـن»« ،دور دنیـا در  80روز» و «بیسـت هزار
فرسـنگ زیـر دریـا» تـا امـروز از مشـهورترین
داسـتانهای هیجانانگیـز بـه شـمار میآینـد.
در یکـی از ایـن داسـتانها وسـیلهای معرفـی

میشـود کـه تنهـا در یک کتـاب دیگـر حضور
دارد و در هیچیـک از دیگـر آثـار ژول ورن آن را
نمیبینیـم ،اما به اندازه خود نویسـنده شـهرت
پیـدا کرده اسـت.
ی ایـدهای قدیمـی اسـت کـه در نقاط
زیردریایـ 
مختلـف جهان آزمایش شـده اسـت .نمونههای
آن را میتـوان در طراحیهـای داوینچـی دیـد.
ی از آنهـا میتواننـد مدتی در آب شـناور
بعضـ 
شـوند و شـاید مسـافت کوتاهـی را طـی کنند،
ولـی عملا قابـل اسـتفاده نیسـتند .رابـرت
ن آمریکایـی هـم یکـی از همیـن نمونهها
فالتـو 
را سـاخته بـود کـه بـه بشـکه بزرگـی شـباهت
داشـت .ایـن زیردریایی در سـطح آب بـا بادبان
و در زیـر آب بـا پروانههایـی که سرنشـین آن را
میچرخانـد ،به حرکـت درمیآمـد .ژول ورن از
اختـراع فالتـون که تقریبـا قایق سرپوشـیدهای
بـود و بـه اندازه یک قایـق عادی هـم در دریاها
کاربـرد نداشـت ،باخبر شـد و در خیال کشـتی
بزرگـی سـاخت کـه همیشـه در عمـق دریاهـا
سـفر میکنـد .او از نامـی که فالتون پیـدا کرده
و در یونانـی بـه معنـی دریانـورد بـود ،اسـتفاده
کـرد« .ناتیلـوس» اختـراع مرمـوزی بـود که در
ابتـدای داسـتان «بیسـت هـزار فرسـنگ زیـر
دریـا» بـا آن آشـنا میشـویم .ماجـرا از جایـی
شـروع میشـود کـه یـک موجـود غولآسـای
دریایـی بـه کشـتیها حملـه و آنهـا را غـرق
میکنـد .گروهـی محقـق بـه دنبـال شناسـایی
آن میرونـد ،امـا در اولیـن برخـورد کشـتی
آنهـا هـم شکسـته و غـرق میشـود .از میـان
آنهـا سـه نفـر بهطـور تصادفـی نجـات پیـدا
میکننـد .پروفسـور آروناکـس ،خدمتـکارش و
یـک ملـوان بعـد از اینکـه بـه دریـا میافتنـد،
خودشـان را بـه شـیء شـناوری میرسـانند که
روی سـطح آب اسـت و بـهزودی میفهمند که
بر پشـت یـک زیردریایی هسـتند .زیردریاییای
کـه ژول ورن در ایـن داسـتان سـاخته اسـت،
بـه جـای اینکـه بـه اختراعـات میانـه قـرن
نوزدهـم شـبیه باشـد ،از زیردریاییهـای پایـان
قـرن بیسـتم هـم پیشـرفتهتر اسـت .ناتیلـوس
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از بیـرون شـبیه نهنگ اسـت و قسـمت جلویی
آن مثـل بالههای خزندهها سـاخته شـده اسـت
کـه در برخـورد بـا کشـتیها آنهـا را در هـم
میشـکند .قسـمتهای گوناگونـی در ایـن
زیردریایی سـاخته شـدهاسـت که از موتورخانه
تـا کتابخانـه را شـامل میشـود .منبـع تامین
انـرژی موتـور واضـح نیسـت ،امـا بخشهـای
مختلـف بـا نوری کـه از سـقف میتابد ،روشـن
میشـود .بایـد بـه این نکتـه هم توجـه کرد که
اولیـن نمونههـای المـپ روشـنایی نزدیـک 20
سـال بعـد از نوشـتن این رمان سـاخته شـدند
و المپهـای قابـل اسـتفاده تـا  50سـال بعـد
هـم رایـج نبودنـد .ایـن سـه مسـافر بـا فرمانده
و مالـک زیردریایـی بـه نـام کاپیتـان نمو آشـنا
میشـوند کـه مـردی ثروتمنـد ،عالقهمنـد بـه
هنـر و دانـش و مهمتـر از هـم مختـرع اسـت،
امـا مشـخص نیسـت کـه چـه هدفـی را دنبال
میکنـد .زیردریایـی در نقـاط گوناگـون دریاها
حرکـت میکنـد و ماجراهـای مختلفـی را از
سـر میگذرانـد .از تونلـی مخفـی زیـر کانـال
سـوئز میگذرنـد ،قـاره گمشـده آتالنتیـس
را پیـدا میکننـد و بـا هشـتپاهای غولآسـا
میجنگنـد .در هـر مرحلـه مشـخص میشـود
کـه ناتیلـوس قابلیتهـای فراوانـی دارد و
میتوانـد هـر مانعـی را از سـر راه بـردارد .آنها
اگرچـه نسـبتا آزادانـه در زیردریایـی رفتوآمد
میکننـد ،امـا هـر از گاهـی میفهمنـد کـه
زندانـی نمو هسـتند .خدمه ناتیلـوس که تقریبا
هیـچگاه از آن بیـرون نمیرونـد ،از تماس با این
سـه نفر هـم پرهیز میکننـد .کاپیتـان آنها را
بـرای چند سـاعت در یک اتـاق زندانی میکند
و زمانـی کـه بیـرون میآینـد ،میفهمنـد کـه
سـر یکـی از خدمـه بهشـدت زخمـی شـده
اسـت .بهتدریـج مشـخص میشـود کـه هـدف
نمـو از سـاختن ناتیلـوس حمله به کشـتیهای
انگلیسـی اسـت کـه در تمـام دریاهـا در حـال
حرکـت هسـتند و گاهـی آنهـا را بـا برخـورد
شـدید و گاهـی بـا تیرانـدازی و آتـش نظامـی
غـرق میکنـد .آروناکـس بـه صـورت اتفاقـی
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تصویـر یـک زن جـوان و فرزنـدش را در اتـاق
نمـو میبینـد و بخشـی از ماجـرا را کشـف
میکنـد .بـا ایـن حـال تـا پایـان داسـتان هـم
قسـمتهای مختلـف اتفاقاتـی کـه باعـث شـد
ناتیلـوس سـاخته شـود ،افشـا نمیشـوند.
سرنشـینان ناتیلـوس تقریبا تمام اوقـات خود را
در دریـا میگذراننـد و مواد مورد نیـاز خود را از
همانجـا تامیـن میکننـد .آروناکـس در اولین
صحنههـای ورود بـه ناتیلـوس کـه بـا یـک میز
غـذا مواجـه میشـوند ،متوجـه میشـود که در
کشـتی «نـان» پیـدا نمیشـود و اینکـه روی
تمـام لـوازم عبـارت « »mobilis in mobiliبه زبان
التین نوشـته شـده اسـت ،بـه معنـی «حرکت
عامـل حرکت اسـت».
ظاهـرا ناتیلـوس در جزیـرهای دورافتاده سـاخته
شـده و تاسیسـات مربوط به آن بعدا نابود شـده
اسـت .تمـام خدمـه زیردریایـی از ابتـدا همـراه
کاپیتـان و کاملا به او وفادار هسـتند و با زندگی
دائمـی در دریـا خـو گرفتهاند .زمانـی که هریک
از آنهـا میمیـرد ،در یـک گورسـتان زیردریایی
دفـن میشـود و وارد نشـدن نیـروی جدیـد این
خطـر را ایجـاد میکند کـه ناتیلوس بـه دلیل از
دسـت دادن تدریجـی کارکنانـش از کار بیفتـد.
امـا کاپیتـان نمو برای بـه کار نگرفتـن نیروهای
جدیـد دلیل کافی دارد .زندگی گذشـته او باعث
شـده اسـت که انگیزه زیـادی بـرای از بین بردن
کشـتیهای انگلیسـی داشـته باشـد .او درواقـع
اروپایی نیسـت ،بلکه یک شـاهزاده هندی اسـت
کـه انگلیسـیها کشـورش را تصـرف کـرده و
خانـواده از جمله همسـر و فرزندش را کشـتهاند.
بنابرایـن ناتیلـوس را سـاخته و کشـتیهای
انگلیسـی را غـرق میکنـد .او که شـاهزاده داکار
نام داشـته اسـت ،فرزند راجه «باندلکوند» اسـت
که نسـبش به سـلطان مسـلمان منطقه میسـور
«فتحعلـی خـان تیپـو » یـا همان تیپو سـلطان
میرسـد .تیپـو سـلطان از حاکمانـی بـود که در
مقابل اسـتعمارگران انگلیسـی مدتها بهشـدت
مقاومـت کـرد و در جنـگ بـا آنها کشـته شـد.
نمـو گنجهایـی را کـه در کشـتیهای غرقشـده

دریاهـا وجـود دارد ،جمـعآوری میکنـد تـا
هزینـه سـاخت و نگـهداری ناتیلـوس را تامیـن
کنـد و با وجـود اینکـه ادعا میکند بـه اتفاقات
دیگـر جهـان عالقهای نـدارد ،اما با دنیـای خارج
چندان بیارتباط نیسـت .آروناکس و دوسـتانش
پـس از نزدیـک بـه یـک سـال همراهـی بـا نمو
سـعی میکننـد مخفیانـه از ناتیلـوس بگریزند و
زمانـی که زیردریایی روی آب آمده اسـت ،قایقی
را از آن جـدا میکننـد و دور میشـوند .در ایـن
موقـع زیردریایی گرفتـار یک گرداب میشـود و
بـه نظر میآید کـه نخواهد توانسـت از آن نجات
پیـدا کنـد ،امـا قایـق بـه انـدازه کافی دور شـده
اسـت .داستان «بیسـت هزار فرسـنگ زیر دریا»
در اینجـا به پایان میرسـد .امـا ناتیلوس در یک
داسـتان دیگـر هم حضـور دارد .در رمان «جزیره
اسـرارآمیز» فراریـان جنـگ داخلی آمریکا سـوار
یـک بالـن میشـوند ،امـا جریان بـاد آنهـا را به
اقیانـوس و یـک جزیره میکشـاند .آنهـا پس از
مدتـی سـکونت در جزیـره متوجه میشـوند که
در کنـار حوادث طبیعی ،اتفاقـات عجیبی در آن
میافتد .تقریبا قسـمت عمده داسـتان به کشـف
نیرویـی کـه جزیـره را اداره میکنـد ،میگذرد و
در پایان مشـخص میشـود که کاپیتان نمو پس
از مـرگ کارکنانـش ناتیلوس را به جزیـره آورده
تـا در آنجـا منتظـر پایان عمـر بماند.

ناتیلـوس در هیچیک از دیگر داسـتانهای ژول
ورن ظاهـر نشـد ،اما بعدا بارها مـورد تقلید قرار
گرفـت .مهمتریـن موضـوع ایـن بـود کـه تصور
میشـد ناتیلوس از منبعی بـدون آلودگی مانند
انـرژی هسـتهای اسـتفاده میکنـد ،چنانکـه
یـک قـرن بعـد زیردریاییهـای هسـتهای
شـوروی از ایـن فنـاوری بهـره میبردنـد .ایـن
زیـر دریایـی و کاپیتـان نمـو در آثـار دیگـر
سـینمایی و داسـتانی هـم به کار گرفته شـدند
کـه معروفتریـن آن کمیـک و فیلـم «انجمـن
نجیـبزادگان عجیب» اسـت .در ایـن مجموعه
کاپیتان نمـو ظاهر کامال هنـدی دارد .ناتیلوس
در انیمههـای ژاپنـی و کتابهـای خیالـی
نوجوانـان هـم بارهـا بـه کار گرفتـه شـده
اسـت .در دنیـای واقعـی جنـگ زیردریاییهـا
گ جهانـی اول شـروع شـد و در جنـگ
در جنـ 
دوم جهانـی بـه اوج خـود رسـید ،تـا جایـی که
عملکـرد زیردریاییهـای آلمانـی در اقیانـوس
اطلـس نقـش بسـیار تعیینکنندهای پیـدا کرد.
پـس از جنـگ هـم این فنـاوری از طـرف هردو
ابرقـدرت و دیگر کشـورهای صنعتـی ادامه پیدا
کـرد و انـواع گوناگونـی از ایـن شـناور سـاخته
شـد؛ شـناورهایی کـه میتوانسـتند رویـای 20
هزار فرسـنگ سـفر کردن زیر دریاهـا را محقق
کننـد .
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ت
ین
اکرآفر�های ب ز�رگ دنیا چطور موفقیت را ج�ربه کردند؟

گزارش

مسیرسبز

 انسـیه مهـدیبیـک 

 56سرآمد /شماره شانزدهم /مهرماه نود و چهار

کارآفرینی موفق به روش پیر امیدیار

همیشه آدمهایی هستند
که وقت ارزشمندشان را با
جستوجو برای پیدا کردن
روشهای میانبر یا جادویی
رسیدن به موفقیت صرف
میکنند و انتظار دارند که
در یک چشم به هم زدن
تبدیل به کارآفرینی موفق
شده و ره صد ساله را یکشبه
طی کنند .آنچه این افراد
نمیدانند ،این است که تنها
راه رسیدن به موفقیت در این
مسیر دقیقا روبهرویشان قرار
دارد و توی چشمشان زل زده
است؛ کارآفرینان واقعی که
کسبوکاری واقعی را شروع
میکنند ،افراد واقعی هستند
که محصوالت و خدمات واقعی
خود را به مشتریان واقعی عرضه
میکنند .بله ،معلوم است که
این کار به همین سادگیها هم
نیست و تالش فراوان و وقت
بسیاری را میطلبد .اما واقعا
چه میشود کرد؟ چون این خود
واقعی زندگی نیست .یادتان
باشد که شما باید آن کاری را
که میخواهید ،انجام دهید و
این کار را از جایی شروع کنید
و ایدهها و فرصتهای تازه و
استثنایی ممکن است یکدفعه
سر راهتان قرار گیرند ،ولی
معنایش این نیست که به همین
سادگیها هم ممکن میشوند.
میخواهید بدانید کارآفرینهای
موفق دنیا چطور موفق شدند؟
این پنج نمونه کوتاه را بخوانید.

در سـال  1995ایـن برنامهنویـس سـاده
کامپیوتـر کار خـود را بـا بـه مزایـده گذاشـتن
یکسـری کاال در سـایت شـخصی خودش که
 AuctionWebنامیـده میشـد ،آغـاز کـرد.
در ابتـدا ایـن پـروژه کامال شـخصی بـود ،ولی
بـه مـرور وقتـی حجـم مبـادالت انجامشـده
افزایـش پیـدا کـرد ،الزم شـد که سـایت خود
را بـه یـک اکانت تجـاری ارتقا دهـد و تصمیم
گرفـت بـرای ایـن مبـادالت از کاربـران هزینه
بگیـرد .ایـن سـایت در حال حاضـر  eBayنام
دارد کـه همه دنیـا آن را میشناسـند .امیدیار
در حـال حاضـر بیـش از  6000کارمند و تنها
در آمریـکا بیـش از نیـم میلیـون کاربـر دارد و
حجـم گردش سـرمايهاش از طريـق  eBayاز
هشـت ميليـارد دالر فراتـر رفته اسـت.
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کارآفرینـی موفـق بـه روش جـان
فرولیتـو و دان وولتاگیـو

در دهـه  1970دو دوسـت صمیمـی در
بروکلیـن تصمیـم گرفتنـد بـا یـک اتوبـوس
قدیمـی  VWنوشـیدنی توزیـع کننـد و دو
دهـه بعـد وقتـی دیدنـد کـه کسبوکارشـان
چـه رونقـی گرفتـه ،آریزونـا چـای سـبز را
راه انداختنـد کـه اولیـن در آمریـکا بـوده و
در سراسـر جهـان توزیـع میشـود .ایـن دو
دوسـت همچنـان در کار بـا هـم شـریک
هسـتند و موفقیـت خـود را مدیـون اتوبـوس
قدیمـیای هسـتند کـه بـا آن نوشـابه ایـن
طـرف و آن طـرف میبردنـد.

کارآفرینــی موفــق بــه روش مــت مالونــی
و مایــک ایوانــز

ایـن زوج اهـل شـیکاگو داشـتند روی تکمیـل
Apartments.com
نرمافـزار
کار
میکردنـد ،ولـی اینکـه هر شـب به رسـتوران
زنـگ بزننـد و ببیننـد کـه چـه غذایـی بـرای
خـوردن پیـدا میشـود ،گرسـنگی و کار تـا
سـاعتهای پایانـی شـب باعـث شـد بـه فکـر
طراحـی سـایتی بیفتنـد کـه شـبکهای از
رسـتورانها را تحـت پوشـش قـرار میدهـد
و کاربـر میتوانـد از طریـق سـایت و بعدهـا
از طریـق اپلیکیشـن موبایـل شـام خـود را
سـفارش دهـد .بـه ایـن ترتیـب بـود کـه
 GrubHubتاسـیس شـد .سـایتی کـه در
حـال حاضـر بیـش از سـه میلیـارد دالر ارزش
دارد و روزانه بیش از  200هزار سـفارش را در
آمریـکا ثبـت میکنـد.
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کارآفرینی موفق به روش جو کلومبه

پـس از راهانـدازی زنجیـرهای از
مینیمارکتهـای کوچـک در جنـوب
کالیفرنیـا جـو کلومبـه بـا خـودش فکـر کرد
کـه اگـر بچههـای بزرگتـر از  11سـال بـه
خوراکـی خاصـی احتیـاج داشـتند ،چطـور؟
چـرا نباید برای دانشـجوهای کالج فروشـگاهی
را تاسـیس کنـد که انـواع و اقسـام خوراکیها
از سراسـر دنیـا در آن به فروش برسـد؟ به این
ترتیـب بـود کـه او سـوپرمارکتهای خـود را
در اطـراف دانشـگاهها گسـترش داد و ماجرای
هیجانانگیـز  Trader Joe’sرا آغـاز کـرد
کـه سـاالنه صدها هـزار دالر سـود روانه جیب
کلومبـه میکنـد.

کارآفرینیموفقبهروشهاواردشولتز

هاوارد شولتز که بهعنوان مدیر استارباکس به چهرهای مشهور و
ثروتمند تبدیل شده است ،در سال  1953در نیویورک به دنیا آمد.
هاوارد به همراه خواهر و برادرش در خانوادهای تنگدست رشد کرد.
او در سال  1975در رشته ارتباطات فارغالتحصیل شد ،سپس به
فروشندگی در شرکت زیراکس که تولیدکننده ماشینهای اداری بود،
پرداخت .در سال  1979به مدیریت یک شرکت سوئدی تولید قهوه
منصوب شد؛ شغلی که دروازه ورود شولتز به دنیای قهوه به حساب
میآید .در آن زمان استارباکس یکی از مشتریان شرکت شولتز بود و
به همین خاطر شولتز در سال  1981برای اولین بار از استارباکس
دیدن کرد و یک سال بعد در استارباکس مشغول به کار شد .سفر
کاری شولتز به ایتالیا باعث شد تا نگرش او نسبت به قهوه متحول
شود .او دریافت که قهوهفروشی تنها شامل فروش قهوه باکیفیت
نمیشود ،بلکه همانطور که در ایتالیا مشاهده کرده بود ،قهوهفروشی
میتواند مکانی باشد برای معاشرت و دور هم نشستن .شولتز بعد از
بازگشت به آمریکا موفق به قانع کردن مدیران استارباکس برای تن
دادن به تغییر و تحول نشد .آنها در جواب بههاوارد گفته بودند که
قصد رستورانداری ندارند .شولتز قهوهفروشی ایل گیورنل را تاسیس
کرد و البته دو سال بعد همه شعبههای استارباکس را به قیمت 3.8
میلیارد دالر خرید .از آن زمان بود که استارباکس شروع به رشد کرد و
درنهایت به بزرگترین قهوهفروشی جهان تبدیل شد .
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کن�؟
«ت�» تبدیل ی
اکرآمدها را به ی
گزارش

الفبای کار تیمی

 سـاناز اعتـمادی 
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فردگراهـا و سـازمانهایی کـه تیـم را به
رسـمیت منیشناسند

خیلیها میگویند ما ایرانیها
کار تیمی بلد نیستیم (تیم
مذاکرهکننده هستهای را در
این میان فاکتور بگیرید!) و
بهعنوان شاهد هم از موفقیتهای
ورزشکاران ایرانی در ورزشهای
انفرادی و اگر نخواهیم اسمش را
شکست بگذاریم ،از عدم کامیابی
ورزشکاران در بازیهای تیمی
مثال میزنند و پشت بندش
قضیه را به اداره و کسبوکار و...
میکشانند .شما هم جزو همین
عده هستید؟ از همانهایی که
معتقدند هوش و هنر نزد ایرانیان
است و بس ،ولی به شرط اینکه
تنها باشند ،وگرنه که دو تا
پادشاه در یک اقلیم نمیگنجند
و باقی قضایا؟ شاید شما درست
فکر کنید ،ولی موضوع این نیست
که ما کار تیمی بلد نیستیم،
بلکه کار از پایبست ویران است!
درواقع به نظر میرسد عمده
ضعفی که در این حوزه وجود
دارد ،نقص در تیمسازی است و
اینکه نمیدانیم چگونه گروهی
از افراد کاربلد را کنار هم قرار
دهیم و آنها را تبدیل به عضوی
از یک تیم کنیم .آیا راهکاری
برای حل این مشکل وجود
دارد؟ ادامه مطلب را بخوانید.

خیلــی از افــراد بــه صــورت فطــری نمیتواننــد
جایــگاه خودشــان را در یــک تیــم پیــدا کننــد،
یــا در کنــار ســایر اعضــا جــا بیفتنــد و نقــش
خودشــان را بهخوبــی ایفــا کننــد .ایــن افــراد
معمــوال بهشــدت فردگــرا هســتند و عالقــه
دارنــد کــه هــر گونــه موفقیــت و پیشــرفتی بــه
حســاب شــخصی خودشــان گذاشــته شــود.
همچنیــن در خیلــی از ســازمانها میتــوان
تاریخچــه عریــض و طویلــی از موفقیتهــای
فــردی را دنبــال کــرد .علتــش ایــن اســت کــه
در ایــن ســازمانها یــا شــرکتها بــه دلیــل
نــوع تفکــر فردگرایانــه محیطــی بــرای رقابــت
فراهــم شــده اســت کــه فقــط «قویترینهــا»
باقــی میماننــد و میتواننــد بــه کارشــان
ادامــه دهنــد .اینجــوری اســت کــه ایــن
ســازمانها و نهادهــا اگــر قــرار باشــد کار
تیمــی را شــروع کننــد ،نمیداننــد کــه بایــد
دربــاره حــس خودخواهیشــان چــه بگوینــد
و چطــور آن را مدیریــت کننــد .و درســت در
همیــن نقطــه اســت کــه سررشــته امــور از
دستشــان درمـیرود! طبیعــی اســت کــه وقتی
مــن و شــمای کارمنــد در چنیــن ســازمانی
مشــغول بــه کار میشــویم ،بــا خودمــان
میگوییــم« :مــن فقــط بــه خــودم فکــر
میکنــم ».حــاال تصــور کنیــد کــه همیــن
ســازمان کــه همیشــه فردگرایــی را تقویــت
کــرده ،قــرار باشــد تیمــی را در میــان افــراد
فعــال و کارآمــد خــود بپذیــرد .در ایــن حالــت
ســازمان بایــد چطــور عمــل کنــد؟هارینگتــون
در کتــاب «جعبــه ابــزار تیمســازی»
مینویســد« :مــا آمریکاییهــا در محیطــی
بــه دنیــا آمــده و پــرورش یافتهایــم کــه در
آن تیــم و گــروه جایــی نــدارد .در مدرســه مــا
هی ـچگاه گزارشــی از تیــم نمیبینیــم و هرگــز
نمیشــنویم کــه تیمــی از مالحــان کریســتف
کلمــب را در کشــف قــاره آمریــکا همراهــی
کــرده باشــند».
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چرا تیمسازی یک چالش است؟

وقتی داریم همپای اعضای یک تیم فعالیت
میکنیم ،قرار نیست که موفقیتهای
بهدستآمده به حساب شخص خاصی گذاشته
شود و برای اینکه یک تیم بتواند عملکردی
عالی و قابل دفاع داشته باشد ،باید پنهانکاری
کنار گذاشته شده و افراد با صداقت کامل
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این یعنی
اختالفات را کنار بگذارند و تضاد و تعارض را
در میان خود از بین ببرند .کسی که قرار است
با یک تیم کار کند ،باید هدفهای فردیاش
را فدای هدفهای تیم کند و اینطوری است
که میشود موفقیت تیم را تضمین کرد و این
دقیقا همان چالشی است که ما برای تیمسازی
با آن مواجهیم.
معمــوال دو چالــش اصلــی بــر ســر راه
تیمســازی وجــود دارد:
 .1فرهنــگ فردگرایــی کــه بــر آن جامعــه یــا
کشــور حاکــم اســت.
 .2لــزوم تشــکیل تیــم در ســازمان یــا
نهــادی کــه معمــوال در جهــت ارزشگــذاری
دســتاوردها و کامیابیهــای فــردی حرکــت
کــرده اســت.
چنین رویکردی را میتوان در سابقه
شرکتهای بزرگ آمریکایی مثل فورد دید
که آدمهای نخبه را استخدام میکردند و با
دادن پاداشهای سنگین میتوانستند به رونق
و شهرت برسند و در مقابل ژاپنیها قرار دارند
که همیشه ارزش جمعگرایی به آنها تلقین
شده است.

چطور تیم بسازیم؟
 .1گزینــش :همانطــور کــه در ابتــدا هــم
اشــاره شــد ،بعضــی از افــراد بــه صــورت ذاتــی
دارای روحیــه فردگرایــی هســتند ،درحالیکــه
در مقابــل خیلــی از اوقــات در اســتخدامهای
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شــغلی بــا افــرادی مواجــه میشــویم کــه
مهارتهــای ویــژهای بهعنــوان عضــو یــک
تیــم از خــود نشــان میدهنــد .بنابرایــن ایــن
وظیفــه یــک مدیــر اســت کــه موقــع گزینــش
افــراد بــه ایــن مســئله توجــه ویــژه نشــان
دهــد.
البتــه گاهــی از اوقــات در مصاحبــه بــا
آدم فردگرایــی مواجــه میشــویم کــه جــا
انداختنــش در تیــم میتوانــد وضعیــت را
متحــول کنــد .در ایــن شــرایط بایــد چطــور
تصمیــم گرفــت؟ ســه راهکار اصلی وجــود دارد:
ـ فــرد را بــرای تبدیــل شــدن بــه عضــو تیــم
آمــوزش دهیــم تــا زمانــی کــه شــرایط چنیــن
کاری را بــه دســت بیــاورد.
ـ او را در واحــدی بــه کار بگیریــم کــه تیــم
نداشــته باشــیم و از تواناییهــای فــردیاش
اســتفاده کنیــم.
ـ از خیر استخدام چنین آدمی بگذریم.
 .2آموزش :افرادی که در محیط آکنده از
فردگرایی رشد کردهاند ،معموال این قابلیت را
دارند که بهعنوان عضو یک تیم آموش ببینند.
این آموزشها باید شامل روشهای برقراری
ارتباط اثربخش ،شیوه مذاکره و چانهزنی،
روشهای از بین بردن تعارض و مهارتهای
سرپرستی و مربیگری باشد.
 .3پــاداش :وقتــی قــرار اســت تیمســازی
کنیــم ،بایــد در سیســتم پاداشدهیمــان
هــم تجدیدنظــر کــرده و آن را بــه گونــهای
سروســامان دهیــم کــه مشــارک اعضــا و
همکاریشــان بــا هــم تقویــت شــود نــه
رقابتهــای بیــن فردیشــان .در ایــن شــرایط
بایــد بــه رفتارهایــی ماننــد آمــوزش دادن بــه
همــکاران جدیــد ،دادن اطالعــات بــه افــراد
تیــم و اشتراکشــان بــا همتیمیهــا ،کمــک
بــه تیــم در حــل تعارضــات و یادگیــری
مهارتهایــی پــاداش داد کــه تیــم بــه آنهــا
نیــاز دارد .

گزارش
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وقتی با یک شیاد
شیکطرفیم!
 حمـیده حقـیقـی 
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عبور از تقلب با سادهلوحی

مایــکل بریگــز بنيانگــذار مركــز تحقيقــات
اندوكرينولــوژي دانشــگاه  Deakinاســترالیا
بــود کــه در شــهر  Geelongدر ايالــت
ويكتوريــا در جنــوب اســتراليا واقــع اســت .این
بریگــز ســالها بــود کــه بــا اســتفاده از دزهــای
بــاالی  OCPمطالعــات فراوانــی را در ایــن
حــوزه انجــام م ـیداد .امــا یــک مــورد جالــب
توجــه در تحقیقــات بریگــز وجــود داشــت کــه
توجــه جیــم روســیتر ،رئيــس كميتــه اخــاق
دانشــگاه ،را بــه خــود جلــب کــرد .کامــل و
تمیــز بــودن نتایجــی کــه بریگــز در همــه
مطالعــات خــود بــه آنهــا میرســید ،جــای
تعجــب داشــت و ایــن مســئله باعــث شــد کــه
روســتیر تحقیقــات خــود را در ایــن خصــوص
آغــاز کنــد .او میدیــد کــه بــر اســاس ادعــای
بریگــز نمونههــا ریــزش خیلــی زیــادی
نــدارد (کــه ایــن مســئله بــا ســایر مطالعــات
همخوانــی نــدارد) و اغلــب هــم بهخوبــی
داروی مصرفــی را تحمــل میکردنــد .امــا
بررســیها نشــان داد کــه دســت بریگــز در
دســتکاری کــردن نمونههــای بهشــدت
آلــوده اســت! او نــه فقــط نمونههــا و نتایــج
را دســتکاری میکــرد ،بلکــه هیــچگاه هــم
مــدرک پ ـیاچدی خــود را از دانشــگاه کرنــل
(آنطــور کــه خــودش ادعــا داشــت) نگرفتــه
بــود و در همــه ایــن مــوارد دســت بــه
تقلــب زده بــود .روســتیر رئیــس دانشــگاه را
از مســئله تقلبهــای پژوهشــی بریگــز آگاه
میکنــد ،امــا او حاضــر بــه مداخلــه نمیشــود
و بریگــز نیــز بــرای اینکــه کار بــه دادگاه
ایالتــی نکشــد ،اســتعفا میدهــد .اگرچــه بــرای
آدمهــای باهــوش مــورد بریگــز بســیار ســاده
بــود ،چــون واقعــا منطقــه  Geelongآنقــدر
وســعت و جمعیــت نداشــت کــه بتوانــد ایــن
همــه نمونــه را بــرای بریگــز تامیــن کنــد .امــا
اینبــار نیــز دانشــمندان از خطــای شــیادی
شــیک و موقــر بهراحتــی عبــور کردنــد و
مســئله هیچوقــت جنبــه جــدی و قانونــی
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پیــدا نکــرد .ایــن اتفاقــات در ســال 1981
روی داد.

تقلب از نوع مدیریتشده!

مــورد رابــرت اسالتســکی یکــی از مشــهورترین
نمونههــای تقلــب در پژوهــش محســوب
میشــود ،چراکــه ایــن بــه اصطــاح محقــق
در فاصلــه ســالهای  85-1978موفــق شــده
بــود حداقــل  12عنــوان مقالــه پژوهشــی
را منتشــر کنــد و پــس از بررســی حــدود
 50مقالــه دیگــر از او نیــز مشــکوک اعــام
شــود .اسالتســکی كارديولــوژي را در دانشــگاه
كاليفرنيــا میگذرانــد و در طــی هفــت ســال
حــدود  147مقالــه منتشــر کــرده بــود .مــورد
تقلــب او زمانــی مشــخص شــد کــه یکــی از
داوران زیرکــی کــه قــرار بــود مقــاالت او را
بــرای ارتقــای رتبــه بررســی کنــد ،متوجه شــد
نتایــج آمــاری کــه اسالتســکی در دو مطالعــه
پیدرپــی بــه دســت آورده ،کامــا یکســان
هســتند .کمیتــه تحقیقاتــی تشــکیل شــد و
نتایــج بهدســتآمده شــگفتانگیز بــود12 .
مــورد تقلــب قطعــی و  49مــورد مشــکوک!
ماجــرای اسالتســکی نشــانگر توانايــي چــاپ
تعــداد زيــادي مقــاالت تقلبــي ،حضــور Gift
 ،Authorsتوانايــي يــك پژوهشگــر جــوان
در مديريــت تقلــب و فــرار از بازرســي ناظــران
و سرپرســتان پژوهشــي خــود و درنهايــت عــدم
وجــود عالقــه بــراي حــذف مقــاالت تقلبــي
توســط برخــي از ژورنالهــا (گاه بــه واســطه
پيامدهــاي قانونــي آن) بــود.

تقلب میلیون دالری

ویلیــام مکبرایــد ،پزشــک متخصــص زنــان
و یکــی از محققــان شناختهشــده اســترالیایی
در دهــه  80و  90بــود .او بــرای اولیــن بــار
تاثيــر تراتوژنيــك تاليدوميــد را روي جنيــن
انســان بــه اثبــات رســاند و ســپس مركــز
تحقيقــات نيمهخصوصــي خــود را بــا نــام
 41 Foundationدر ســيدني بنيــان

گذاشــت .او همچنيــن بهعنــوان شــاهد
در يــك دادگاه حاضــر ميشــود و توضيــح
ميدهــد دارويــي شــبيه بــه هيوســين
بــه نــام  Debendox/Bendectinنيــز
ميتوانــد چنيــن اثــری داشــته باشــد .ايــن
امــر ســبب ميشــود كــه شــركت داروســاز
عــاوه بــر پرداخــت هزينههــاي دادرســي،
مجبــور بــه جمـعآوري دارو از سرتاســرآمريكا
شــود .در آن زمــان پژوهشگــری جــوان بــه
نــام فیــل وردی در ایــن مرکــز مشــغول بــه
فعالیــت بــود کــه بهطــور اتفاقــی متوجــه
شــد نتایجــی کــه مکبرایــد از مطالعــه
روی خرگوشهــا بــه دســت آورده ،بــا
آنچــه در  Am J Biol Sciمنتشــر کــرده،
بهشــدت متفــاوت اســت .او در ایــن زمینــه
از مکبرایــد توضیــح خواســت ،امــا ســوالش
بیجــواب مانــد و از مرکــز بیــرون انداختــه
شــد .بــا ایــن حــال وردی کوتــاه نیامــد و
دســتاوردهایش را بــا خبرنــگار حــوزه طــب،
نورمــن ســوان ،در میــان گذاشــت و ســوان
ایــن مســئله را در برنامــه رادیویــی خــود در

ســال  1987عمومــی کــرد .اگرچــه جامعــه
علمــی اســترالیا بــرای مســئله اهمیتــی قائــل
نشــد ،امــا قضيــه بــه دادگاه كشــيده شــد و
درنهايــت دادســتان كل اســتراليا مکبرایــد را
متهــم بــه تقلــب در پزشــكي کــرد .ســرانجام
بعــد از خــرج ميليونهــا دالر مکبرایــد
در ســال  1991پذیرفــت كــه در تحقيقــات
پزشــكي تقلــب كــرده اســت.
اهميــت ماجــراي مکبرایــد در ايــن بــود كــه
تقلــب در پژوهشهــاي پزشــكي ميتوانــد
در كشــورهاي كوچكتــر نيــز تاثيرگــذار
باشــد .بهعــاوه وقتــي تقلــب در يــك مركــز
خصوصــي اتفــاق ميافتــد و رئيــس مركــز
نيــز متهــم اســت ،برخــورد بــا آن بســيار
ســخت و مشــكل اســت .او مجــددا در پــي
اثبــات تراتــوژن بــودن ايميپراميــن برآمــد،
بــدون اينكــه مســتنداتي داشــته باشــد .بــه
نظــر ميرســید مکبراید بهتدريــج دچــار
درجاتــي از اختــال رفتاري-ذهنــي شــده
بــود و خــود را منجــي بشــريت احســاس
میکــرد .
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یک ذهن زیبا

مردم دنیا ب�ق را مدیون نبوغ ادیسون یمدانند ،اما...

تسال و جریان برق متناوب
 فـریدالدیـن گازرخـانی 
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خیلــی از ابزارهایــی کــه امــروز در اختیــار
داریــم ،یــا انرژیهایــی کــه از آنهــا اســتفاده
میکنیــم ،نمونههــای توســعهیافته از
دنیــای گذشــته هســتند کــه مهــار و هدایــت
شــدهاند ،امــا بــرق یــک اختــراع کامــا
جدیــد اســت .بــرق بــه معنایــی کــه امــروز
میشناســیم ،در دوران گذشــته وجــود
نداشــت ،امــا بــا اختــراع آن بهســرعت
تبدیــل بــه برتریــن منبــع انــرژی مــورد
اســتفاده بشــر شــد .قســمت زیــادی از انــرژی
بــرق امــروز نتیجــه اختــراع دانشــمندی اســت
کــه آن را بــرای اســتفاده در موتورهــای
قدرتمنــد طراحــی کــرد.
نیــکال تســا در ســال  1856در شــرق اروپــا
بــه دنیــا آمــد .محــل تولــد او روســتای
«اســمیلجان» در آن زمــان بخشــی از
پادشــاهی اتریــش بــود .ایــن روســتا اکنــون
در کشــور کرواســی و در چنــد کیلومتــری
پایتخــت قــرار دارد .خانــواده تســا صــرب
بودنــد و پــدر او یــک کشــیش ارتودکــس بــود.
نیــکال بیشــتر از مــادرش تاثیــر گرفــت کــه بــا
وجــود نداشــتن آمــوزش و تحصیــات خاصــی
در زمینههــای گوناگــون ،از بــه خاطر ســپردن
ترانههــای قومــی تــا تعمیــر وســایل مکانیکــی
اســتعداد داشــت .او یــک بــرادر بزرگتــر و
ســه خواهــر کوچکتــر از خــود داشــت .او
در مدرســه زبــان آلمانــی را یــاد گرفــت و در
 1862بــا خانــوادهاش بــه اتریــش مهاجــرت
کــرد .اقامــت در شــهر کالواتــس باعــث
شــد کــه بتوانــد در رشــتههای فنــی درس
بخوانــد .البتــه توانایــی او در محاســبه ذهنــی
باعــث شــده بــود کــه معلمهــای ریاضــی
تصــور میکردنــد کــه نیــکال بــه شــکلی
تقلــب میکنــد .او بهســرعت در ردههــای
تحصیلــی رشــد کــرد ،امــا یــک بیمــاری
باعــث شــد کــه مــدت زیــادی بســتری شــود.
پــدرش کــه میخواســت او کشــیش شــود،
بــه نیــکال قــول داد کــه اگــر بهبــود پیــدا
کنــد ،او را بــه یــک مدرســه مهندســی خواهد

فرســتاد .او در دوران ســربازی در یــک واحــد
کوهســتانی خدمــت میکــرد و کتابهــای
مــارکتوایــن را میخوانــد کــه بعــدا ادعــا
کــرد ایــن دوران در رشــد جســمی و روحــی
او تاثیــر زیــادی داشــته اســت .نیــکال پــس
از پایــان ســربازی بــه دانشــگاه پلیتکنیــک
اتریــش رفــت تــا رشــتههای مــورد عالقـهاش
را دنبــال کنــد .از ســاعت  3صبــح تا  11شــب
کار میکــرد و موفقیتهــای تحصیلــیاش
باعــث تعجــب بقیــه میشــد .بعــد از فــوت
پــدرش او نامههایــی پیــدا کــرد کــه از ســوی
اســاتید دانشــگاه بــه پــدر او نوشــته شــده
بــود و در آن تذکــر داده بودنــد کــه ممکــن
اســت نیــکالی جــوان از شــدت کار کــردن
بالیــی ســر خــودش بیــاورد .البتــه همانطــور
کــه پیشبینــی میشــد ،ایــن مســیر بــه
همیــن خوبــی ادامــه پیــدا نکــرد .نیــکال بــا
اســاتید دانشــگاه اختــاف نظــر پیــدا کــرد و
بعــد از ماجراهایــی تحصیــل در دانشــگاه را
رهــا کــرد .او کــه دچــار بحــران عصبــی شــده
بــود ،دیگــر نــه قــادر بــه درس خوانــدن بــود
و نــه نــزد خانــوادهاش برمیگشــت .در 1881
نیــکال کــه در تــاش بــرای بــه دســت آوردن
دوبــاره ســامتی خــود بــود ،توانســت در
شــرکت تلفــن بوداپســت مشــغول کار شــود
و بــرای ایــن شــرکت هــم یــک دســتگاه
تقویتکننــده تلفــن ســاخت کــه البتــه بــه
ثبــت نرســید.
در اواخــر قــرن  19میــادی کاربــرد انــرژی
الکتریســیته در مراحــل ابتدایــی خــود بــود.
دســتگاههای مختلفــی کــه بــا اســتفاده از ایــن
پدیــده کار میکردنــد ،نســخههای ابتدایــی
وســیلههای « الکترونیکــی» امــروز هســتند
کــه صــدا یــا حــرکات جزئــی ماننــد تلگــراف
را انتقــال میدادنــد یــا ذخیــره میکردنــد.
بخشــی از الکتریســیته هــم بهعنــوان اجــزای
کمکــی دیگــر وســایل اختراعشــده بــه کار
گرفتــه میشــد ،ماننــد آنچــه در سیســتمهای
مخابراتــی کشــتیهای بخــار اســتفاده میشــد.
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زمانــی کــه موتورهــای بخــار بــا ســوزاندن
زغالســنگ و بخــار کــردن آب چرخهــای
صنعــت را بــه حرکــت در میآوردنــد ،تصــور
نمیشــد جریــان ضعیــف الکتریســیته کــه
تنهــا قــادر بــه روشــن کــردن رشــتههای نــازک
المــپ اســت ،بتوانــد قــدرت قابــل توجهــی بــه
وجــود بیــاورد .یکــی از کمپانیهایــی کــه در
زمینــه اســتفادههای جدیــد از بــرق فعالیــت
میکــرد ،شــعبهای در فرانســه داشــت کــه
نیــکال بــه آن پیوســت و در  1882بــه شــعبه
اصلــی آن در منهتــن نیویــورک رفــت .تســا
بهعنــوان یــک مهنــدس ســاده کارش را شــروع
کــرد ،امــا بــهزودی توانســت وارد پروژههــای
اصلــی شــرکت شــود .او بــا رئیــس شــرکت
 50دالر شــرط بســت کــه میتوانــد یکــی از
موتورهــای تولیــد بــرق را بــه شــکلی کــه هــم
اقتصــادی و هــم کارآمــد باشــد ،بازطراحی کند.
زمانــی کــه او ایــن کار را بــا موفقیــت انجــام داد،
رئیــس بــه او گفــت کــه دربــاره شــرط شــوخی
کــرده اســت و بــه جایــش میتوانــد حقــوق
او را از هفتــهای  10دالر بــه هفتــهای  18دالر
افزایــش دهــد .تســا نپذیرفــت و از کارخانــه
بیــرون آمــد .رئیــس او تومــاس ادیســون بــود.
الکتریســیتهای کــه در دســتگاههای آن زمــان
بــه کار میرفــت ،جریــان مســتقیم ()DC
بــود .در ایــن روش دو قطــب منفــی و مثبــت
وجــود داشــت و اختــاف پتانســیل در ایــن دو
قطــب باعــث جریــان یافتــن آرام الکتریســیته
میشــد .مخترعــان دائمــا میخواســتند بــا
افزایــش ایــن اختــاف قــدرت بیشــتری ایجــاد
کننــد کــه قــادر بــه حرکــت دادن موتورهــای
ســنگین باشــد ،امــا ایــن کار ممکــن نمیشــد.
تســا ایــدهای دربــاره بــرق داشــت کــه باعــث
تفــاوت او بــا دیگــر محققــان و از جمله ادیســون
شــد .او بــه دلیــل تجربههایــی کــه در کارگاه
ادیســون بــه دســت آورده بــود ،متوجــه شــد
زیــاد کــردن اختــاف پتانســیل نمیتوانــد
قــدرت بیشــتری ایجــاد کنــد و تنهــا راه تغییــر
دادن ماهیــت جریــان الکتریســیته بــود .زمانــی
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کــه او از شــرکت ادیســون بیــرون آمــد ،ایــده
ایجــاد نوســان در جریــان بــرق را کــه قبــا ثبت
کــرده بــود ،بــه چنــد ســرمایهدار عرضــه کــرد و
پــس از چنــد ســال توانســت شــرکتی را بــرای
آزمــودن آن بنیــان بگــذارد .تــا ایــن مرحلــه
هیــچ دســتگاهی ســاخته نشــده بــود کــه
فرضیــه او را آزمایــش کنــد ،امــا پس از ســاخت
آزمایشــگاهی در نیویــورک او ژنراتــور ایجــاد
جریــان متنــاوب را بــر اســاس همــان طرحــی
کــه ثبــت کــرده بــود ،ســاخت و آزمایــش کــرد.
ژنراتــور او توانســت ولتــاژ بســیار قدرتمنــدی
تولیــد کنــد کــه بــدون افــت قابــل انتقــال بــه
مســافتهای دور بــود .موفقیــت او در ســال
 1888توجــه ســرمایهگذاران دیگــر را هــم
جلــب کــرد .یکــی از آنها جورج وســتینگهاوس
بــود کــه بــه چنیــن دســتگاهی بــرای گســترش
صنعتــش نیــاز داشــت .تســا کــه از رقابتهــای
صنعتــی خبــر داشــت ،اختراعاتــش را ثبــت
و بــه وســتینگهاوس واگــذار کــرد تــا هرچــه
ســریعتر بتوانــد آن را بــه مرحلــه تولیــد
صنعتــی برســاند .کاری کــه باعــث شــد در
پیشــی گرفتــن از مخترعــان همنســل خــود
ماننــد گالیلئــو فراریــس موفــق شــود .یــک
مشــکل دیگــر هــم در راه تســا وجــود داشــت.
او زمانیکــه بــرای ادیســون کار میکــرد،
ایــدهاش دربــاره ولتــاژ متنــاوب را بــرای او شــرح
داده بــود ،ولــی ادیســون ایــن فکــر را نپســندید.
زمانیکــه وســتینگهاوس شــروع بــه ســاخت
دســتگاههایی بــا بــرق متنــاوب کــرد ،کمپانــی
ادیســون بــه نــام «جنــرال الکتریــک» بــه
تبلیغــات منفــی روی آورد و کشمکشــی شــکل
گرفــت کــه بــه نــام جنــگ ولتاژهــا شــناخته
شــد .وســتینگهاوس هــم مقابلــه میکــرد و کار
ت بــرق
بــه جایــی رســید کــه بعضــی تبلیغــا 
طــرف مقابــل را خطرنــاک و نــوع خــود را امــن
معرفــی میکردنــد.
تســا پــس از اینکــه بــرق متنــاوب را بــه
مرحلــه تولیــد رســاند ،وارد حوزههــای
دیگــر دانــش شــد و تــاش کــرد بــرق را

بــدون اســتفاده از ســیم
منتقــل کنــد کــه در
جریــان آن مدارهــای
القایــی را ســاخت.
مراحــل ثبــت و آزمایش
ایــن دســتگاهها خیلــی
پیچیــده شــد ،زیــرا
تســا عقیــده داشــت
کــه میتــوان بــرق را
حتــی بــدون اســتفاده از
ســیم بــه مســافتهای
دور منتقــل کنــد .ایــن
کار بــه ســاخت دســتگاه
بیســیم بــرای انتقــال
صــدا منجــر شــد .بــه
همیــن دلیــل دربــاره
اختــراع اولیــه رادیــو
بیــن تســا و نیــکال مارکونــی ایتالیایــی
بحثهایــی وجــود دارد .او رویاهــای عجیبــی
دربــاره اســتفاده از بــرق داشــت کــه نهتنهــا
در زمــان خــود نتوانســت آنهــا را بــه نتیجــه
برســاند ،بلکــه امــکان اجــرای صحیــح آنهــا
هنــوز هــم چنــدان قابــل تصــور نیســت.
او در زمینــه اشــعه ایکــس هــم آزمایشهایــی
کــرده بــود و تفنگــی ســاخت کــه میتوانســت
ی شــلیک و
اشــعه ایکــس را تــا مســافت کمــ 
فیلمهــای عکاســی را ســیاه کنــد .او همچنیــن
در اندیشــه اســتفاده از امــواج بهعنــوان ســاح
جنگــی هــم بــود و میخواســت یــک پدافنــد
ضــد هوایــی بســازد کــه هــر جســم معلقــی را
بــا اســتفاده از ذرات الکتریکــی ســرنگون کنــد.
از آنجــا کــه آزمایشهــای او قــدری خطرنــاک
شــده بــود ،کارگاهــی در کلــرادو اســپرینگز
ســاخت تــا بــا اســتانداردهای ایمنــی کافــی
نظریههــای خــود را بــه مرحلــه آزمــون بگــذارد.
ژنراتورهــای تســا اولیــن دســتگاههایی بودنــد
کــه میتوانســتند جرقههایــی بــه انــدازه
صاعقــه بســازند و آزمایــش مکــرر او باعث شــده
بــود کــه شــایعههای زیــادی دربــاره اختراعــات

عجیبــش بــه وجــود بیایــد .در یــک آزمایــش
خــاص او میتوانســت انســانی را در مرکــز
دســتگاه صاعقــه خــود قــرار دهــد و جرقههــا را
در اطرافــش بــه حرکــت درآورد ،بــدون اینکــه
شــخص آســیبی ببینــد .تســا بهتدریــج
نظریههــای دیگــری بــرای بــه جریــان انداختــن
بــرق در زمیــن طــرح کــرد ،امــا نتوانســت
همــه آنهــا را بــه شــکل کامــل اجــرا کنــد.
بــه همیــن دلیــل بــود کــه نیــکال تســا بــرای
مدتــی بهعنــوان دانشــمندی دیوانــه شــناخته
میشــد کــه میتوانــد کارهــای اعجــابآوری
بــا بــرق انجــام دهــد .او اکنــون در ســه کشــور
صربســتان ،کرواســی و آمریــکا بهعنــوان
چهــرهای علمــی شــهرت دارد.
ســرانجام هــر دو ولتاژهــا مســتقیم و متنــاوب
توانســتند بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد و
هریــک در بخشــی از لــوازم الکتریکــی کاربــرد
داشــته باشــند .اکنــون بــر اســاس نظریــه
تســا کــه آن را در تقابــل بــا رئیــس ســابق
خــود ســاخته بــود ،انــواع دیگــری از جریــان
الکتریســیته ســاخته شــده اســت کــه تقریبــا
در تمــام صنایــع کاربــرد مســتقیم دارد .
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وقتـی میخواهیـم بـه رابطـه زبـان فارسـی و
علـم و دانش ،توسـعه علـم و ارتبـاط آن با زبان
بپردازیم ،نخسـت باید خود پدیده زبان فارسـی
را مـورد بررسـی و دقـت نظر قـرار دهیم .یعنی
در ابتـدا بایـد بدانیم که این زبان چگونه شـکل
گرفتـه و ارتباطـش بـا زبانهـای دیگر چیسـت
و ویژگیهـا و مزیتهـای ایـن زبان کدام اسـت.
شـما امـروزه میبینیـد کـه زبـان انگلیسـی که
زبـان بسـیار مهمـی اسـت و در سـطح جهانـی
رایج اسـت ،قدرتش را از متکلمـان قدرتمندش
در انگلسـتان قـرن نوزدهـم و آمریـکای قـرن
بیسـتم گرفته اسـت که باعث توسـعه زبانشـان
در سراسـر دنیـا شـدهاند .اما وقتی افـرادی مثال
در جامعـه انگلسـتان سـواد خوانـدن و نوشـتن
ندارنـد ،بـه واقـع بیسـوادند .نه اینکـه منظور
از سـواد فقط دانسـتن خواندن و نوشـتن باشد،
بلکـه سـطح درک معلومـات عمومـی آنهـا به
لحـاظ فرهنـگ عمومـی و ادبیات بسـیار پایین
اسـت .امـا اگـر بررسـی کنیـم ،در زبان فارسـی
چنیـن قاعـدهای حکمفرما نیسـت.
زبـان فارسـی دری از کلمـه در کـه تغییـر
شـکلیافته کلمـه ُدر یـا تُـر یـا تُخـار اسـت،
برگرفتـه از نـام سـرزمین تُخارسـتان بـوده کـه
امـروزه بلـخ در محـدوده آن قـرار دارد .فارسـی
دری زبانـی اسـت کـه در زمـان اشـکانی و
ساسـانی در آن منطقـه بـه ایـن زبـان سـخن
میگفتنـد .قدیمیتریـن سـند مکتـوب کـه از
ایـن زبـان موجود اسـت ،شـعری اسـت متعلق
بـه ابوشـکور بلخـی (سـده چهارم خورشـیدی)
کـه در ایـن شـعر بـه ابن زیـاد میتازد و نشـان
میدهد که شـاعر این شـعر شـیعه بوده اسـت.
نکتـهای کـه ایـن سـند مکتـوب زبـان فارسـی
بـه مـا نشـان میدهـد ،ایـن اسـت کـه ایـن
زبـان تنهـا زبـان در دنیاسـت کـه قدیمیترین
اسـنادش شـعر اسـت و نه نثـر .زبانهـای دیگر
همـه بـا نثـر و بـا کتیبههـا شـروع میشـوند و
بـه مـرور رشـد میکننـد ،امـا زبـان فارسـی در
کاملتریـن شـکل زبان ،که شـعر اسـت ،متولد
میشـود .برای همین اسـت کـه بارهـا دیدهایم

و شـنیدهایم و تجربـه کردهایـم که یـک آلمانی
یا فرانسـوی یا روسـی کـه از زبان فارسـی هیچ
نمیدانـد ،وقتـی حـرف زدن یـک فارسزبان را
میشـنود ،به نظـرش مـوزون و آهنگین میآید
و خیـال میکنـد او در حـال شـعر خوانـدن
اسـت .چراکه زبان فارسـی در دستگاه موسیقی
اسـت و شـعر در آن بـا سـایر زبانهـا متفـاوت
اسـت .در زبـان انگلیسـی شـعر نـوع دیگـری از
پدیـده زبـان اسـت .امـا در زبـان فارسـی دری
زبـان محـاوره نیـز آهنگیـن و شـاعرانه اسـت.
بـرای همیـن اسـت کـه کثـرت شـعرای زبـان
فارسـی نقطـه ضعـف آن نیسـت ،چـون در این
زبـان وقتـی میخواهنـد تاریخ بنویسـند ،چون
فردوسـی ،به شـعر مینویسـند .تفسـیر قرآن را
همچـون مثنـوی مولـوی بـه شـعر میگوینـد،
جامعهشناسـی را همچـون سـعدی بـه شـعر
بیـان میکننـد و درامنویـس مـا ،چـون نظامی
گنجـوی بـه شـعر درام میگویـد .و در کنـار
اینهـا شـاعری همچـون حافـظ را داریـم کـه
فقط شـاعر اسـت .مزیت اصلی زبان فارسـی در
ایـن نقطـه شـکل میگیـرد .بـه ایـن معنی که
در زبانهـای دیگـر آنکـس کـه نتوانـد بخواند
و بنویسـد ،بیسـواد مطلـق اسـت ،امـا در زبان
فارسـی بسـیارند کسـانی که خواندن و نوشـتن
نمیداننـد ،امـا حافـظ اشـعار و دیوان شـاعران
بـزرگ هسـتند .در سـفرنامه شاعرانه(شـاردن)
آمـده اسـت کـه بنایـی در شـهر ایـروان آجـر
بـاال میانداخـت و چیـزی زمزمـه میکـرد.
شـاردن میپرسـد او چـه میگویـد؟ بـه او
پاسـخ میدهنـد :سـعدی میخواند .ایـن اتفاق
درسـت مثل این اسـت که بنایی انگلیسـیزبان
و بیسـواد در حـال آجر باال انداختن ،شکسـپیر
بخوانـد و ایـن غیرممکـن اسـت .چـون در
زبانهـای دیگـر شـخص بایـد از سـطح سـواد
باالیـی برخوردار باشـد تـا بتواند شـعر بخواند و
بـه حافظه بسـپارد .سیسـتم نظام زبان فارسـی
منجـر بـه ایـن شـده اسـت کـه افـراد بیسـواد
بـه لحـاظ فرهنگی باسـواد باشـند و ایـن رفتار
شـاعرانه باعـث شـده فرهنـگ عمومـی مـردم
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ارتقـا پیـدا کنـد .جـدای از اینکـه تـداوم ایـن
زبـان هزارسـاله باعث پیوند ما با گذشـته اسـت
و در هیـچ دورهای قطـع نشـده اسـت.
بقـای زبان فارسـی نیز خود داسـتانی شـنیدنی
دارد .سـامانیان اهـل بلـخ وقتـی بـه قـدرت
میرسـند و دولت سـامانی را تشکیل میدهند،
بـه لحاظ فقهی پیروان ابوحنیفه بلخی هسـتند
و ابوحنیفـه بلخـی کـه از شـاگردان امـام جعفر
صـادق(ع) اسـت ،حدیثـی را بیـان میکنـد که
تصریـح میکنـد زبـان اهل بهشـت زبـان عربی
و فارسـی اسـت .اوسـت که بـرای نخسـتین بار
مجـوز ترجمـه قـرآن بـه زبـان فارسـی را صادر
میکنـد که ایـن نخسـتین ترجمه قـرآن کریم
بـه زبان فارسـی در موزه آسـتان قـدس رضوی
موجود اسـت.
بـا حاکـم شـدن دولـت سـامانی بـر خراسـان،
مرزها گشـوده شـد و تـرکان میتوانسـتند وارد
ایـران شـوند ،بـه شـرط آنکه نخسـت بـه دین
اسلام مشـرف شـوند و دوم اینکـه بـه زبـان
فارسـی سـخن بگوینـد .نتیجـه این رفتـار این
بـود کـه تـرکان فارسزبـان ،زبـان فارسـی را تا
روم و دریـای مدیترانه گسـترش دادند .سـرعت
توسـعه زبـان فارسـی در قـرون بیـن چهـارم تا
هفتم و هشـتم تا بدانجاسـت که زبان فارسـی
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در طی سـیصد سـال به زبـان معیـار امپراتوری
روم شـرقی تبدیـل میشـود .یعنـی اگـر شـما
یک زبان میدانسـتید ،میتوانسـتید بـا آن زبان
از روم تـا چیـن سـفر کنیـد؛ و آن زبان فارسـی
دری بـود .بـرای همیـن اسـت کـه راهنمـای
مارکوپولـو فارسزبـان اسـت و نـه عربزبـان.
شـما میبینیـد که تبریـز دارای مقبرهالشـعرای
شـاعران فارسزبـان اسـت و چهارصـد شـاعر
پارسـیگو کـه کمتـر اهـل تبریزنـد ،همگی در
تبریـز مدفـن دارند؛ یعنـی تبریـز پایتخت زبان
فارسـی است.
وقتـی مـا به ایـن تاریـخ تحول نـگاه کنیـم ،به
علـت اینکـه دسـتگاه عـروض شـعر فارسـی
مبتنـی بر دسـتگاههای موسـیقی ایرانی اسـت،
میتـوان گفـت مهمتریـن ملاک طبیعـی
ورود لغـت بـه زبـان فارسـی ایـن اسـت کـه
آیـا ایـن لغـت میتوانـد بـه شـعر فارسـی وارد
شـود؟ و میبینیـم کـه قـدرت پذیـرش لغـات
در زبـان فارسـی تـا چـه حد باالسـت .کسـانی
کـه میگوینـد لغـات عربـی یـا لغـات ترکـی و
مغولـی و  ...در زبـان فارسـی زیـاد اسـت ،بـه
نوعـی مانـع از توسـعه زبـان میشـوند ،چراکـه
ایـن لغـات اگرچـه از زبانهـای دیگـر بـه زبان
فارسـی وارد شـدهاند ،امـا حـاال دیگـر فارسـی

هسـتند و ماهیتـی کـه در زبـان مبدأشـان
داشـتند ،در زبـان فارسـی متحول شـده اسـت.
درسـت مثـل ریشـه عرب بودن سـادات اسـت.
مـن امروز ایرانـیام ،اگرچه پدران مـن از اعراب
هاشـمی و از خانـدان رسـولاهلل بودهانـد کـه از
جزیرهالعـرب بـه ایـران مهاجـرت کردهانـد.
زبـان فارسـی بـا بهـرهوری از تمـام گنجینـه
لغـات پیرامونـیاش در قـرون طالیـی و بـا
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت بهعنـوان زبـان معیار
و زبـان رابـط و زبـان علـم از دوران مغـول بـه
بعد شـناخته میشـود .تقسـیم امپراتـوری روم
شـرقی بـه دو امپراتـوری عثمانـی و صفویـه
موجـب مقدمـات آغـاز سـقوط موقعیـت ایران
بهعنـوان رابـط میـان شـرق و غـرب میشـود
و بـا ادامـه ایـن روند ،زبان فارسـی نیـز جایگاه
خـودش را بهتدریـج از دسـت میدهـد .امـا
فرامـوش نکنیـم زمانی کـه اروپاییهـا ،چه در
ماوراءالنهـر چـه در هندوسـتان و در هرجـای
دیگـر ،پایههـای خـود را در قـرون نوزدهـم و
بیسـتم محکـم میکردنـد ،آنچـه را کـه از
بیـن بردنـد ،دیـن اسلام و ...نبـود ،بلکـه زبان
فارسـی بـود .عـداوت غربیـان بـا زبان فارسـی
و از بیـن بـردن آن در منطقـه آسـیای میانـه
و هنـد و جایگزیـن کـردن آن بـا زبانهـای
خودسـاختهای چـون زبـان اردو در پاکسـتان
کـه یکـی از گویشهای زبان فارسـی اسـت-همـه بهخاطـر ایـن بـود کـه تـا زمانـی کـه
ردپـای زبـان فارسـی در جایـی باشـد ،درواقع
نشـانه برتـری تمدن شـرقی و حفـظ اصالتها
و هویتـی اسـت کـه از دوران داریـوش تا عصر
معاصـر پرچـم شـرق را در دسـت ایرانیـان باال
میبـرد؛ ایرانیانـی کـه در زمـان غـروب تمدن
اروپایـی در قـرون وسـطا ،وارثـان حقیقـی
فرهنـگ و تمـدن یونانـی و ارسـطو و افالطون
و سـقراط و دیگـران بودنـد کـه در قالب معلم
ثانـی و دیگـران ادامـه پیـدا کـرد و ایـن رشـد
و تعالـی تـا دوران مغـول و صفویـه ادامـه پیدا
کـرد و ایـران همـواره پرچـمدار علـم بـود.
بـر اسـاس همـه آنچـه از ویژگیهـای زبـان

فارسـی گفتـه شـد ،میتـوان نتیجـه گرفت که
زبـان فارسـی نهتنهـا مانـع توسـعه علـم نبوده
اسـت ،بلکـه ویژگیهـای خـاص آن سـطح
عمومی حتـی بیسـوادانش را باالتر از
فرهنـگ
ِ
کشـورهای دیگـر قـرار داده اسـت و عـوام ایران
باسـوادتر از همتایـان خـود در سـایر کشـورها
بودهانـد .بـا همـه ایـن تفاسـیر در قرن بیسـتم
بحـث تغییـر خـط فارسـی بهطـور جـدی در
کشـور مـا مطـرح شـد .بهطـور مثـال وقتی که
ترکهـای ترکیـه در زمـان آتاتـورک بـا ورود
روسهـا بـه قفقـاز و از بیـن بردن خط فارسـی
و جایگزینـی خـط التیـن مواجـه میشـوند ،به
طمـع آنکـه اهالـی قفقـاز را بـا خـود متحـد
کننـد و درواقـع آخریـن بقایای تعلـق خاطر به
ایـران را در منطقـه از بیـن ببرنـد ،خـط خود را
بـه التیـن تغییـر دادنـد و درواقع گرفتـار فریب
روسهـا شـدند ،چراکه روسها خـط قفقازها را
از التیـن بـه خـط روسـی تبدیـل می-کننـد و
در ایـن وضعیـت جدیـد ترکهـای ترکیه دیگر
نهتنهـا ارتباطـی بـا قفقـاز ندارنـد کـه رابطـه
دیرینهشـان بـا ایـران را نیز از دسـت میدهند.
ترکهـا بـا این تغییـر حتـی نتوانسـتند میزان
سـوادآموزی و توسـعه آمـوزش را بـه قـدر
چینی-هایـی کـه درواقـع خـط دشـمن خـود
را حفـظ کردنـد تغییـر ندادنـد ،ارتقـا دهنـد و
رونـد توسـعه علـم و دانـش و سـواد در چیـن
سـریعتر و صحیحتـر پیـش رفـت .ایـن نشـان
میدهـد کـه تغییـر خـط عامـل اصلی توسـعه
علم و گسـترش سواد نیسـت .اعتالی یک زبان
بـه قدرت اقتصادی و سیاسـی سـخنگویان آن
زبـان وابسـته اسـت .زبـان فارسـی در صورتـی
جایـگاه خـود را در دنیـا و در عالـم علم و دانش
بازمییابـد کـه فارسزبانان در ایـن عرصهها در
موقعیـت باالتـر و بهتـری قـرار بگیرنـد .هر قدر
فارسزبانـان بیشـتر صاحـب علـم باشـند و بـه
تولیـد علم بپردازند و کشـور ما از نظر سیاسـی
و اقتصـادی در جهـان به جایگاه بهتری برسـد،
زبـان فارسـی در زبان علم حرف بیشـتری برای
گفتن خواهد داشـت.
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میراث فرهیختگی

میدان در گذر زمان و ض�ورت آن در فضای ش�ری امروز

انسان نیازمند درنگ است
 آنا رفـیعی فـنود 
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میـدان در مفهـوم واقعی آن فضای باز وسـیعی
اسـت کـه معمـوال بـرای اجتماعـات مردمی و
ارائـه خدمات شـهری احداث میشـود .ریشـه
شـکلگیری میـدان بـا ایـن مفهـوم را بایـد
در «آگورا»هـای یونـان باسـتان جسـتوجو
کـرد .آگوراهـا فضاهـای بـازی بودنـد کـه
معمـوال در مرکـز شـهرها سـاخته و توسـط
سـاختمانهای عمومـی و معابـد احاطـه
میشـدند .آگـورا درواقـع میدان عمومی شـهر
بـود کـه بـرای فعالیتهـای گوناگـون مذهبی،
سیاسـی ،قضایـی ،اجتماعـی ،تجـاری و روزانه
بـه کار گرفتـه میشـد« .فوروم»هـا نیـز در
روم باسـتان تحتتاثیـر آگوراهـا بـه صـورت
میدانهـای عمومی مسـتطیل شـکل در محل
تقاطـع دو خیابـان اصلـی شـهر طراحـی و
سـاخته میشـدند .فورومهـا کـه مراکـز اصلی
فعالیتهـای مذهبـی ،سیاسـی ،آموزشـی و
تجـاری بودنـد ،تـا اوایـل قـرون وسـطا نقـش
اصلی در شـکلدهی شـهرهای رومی داشـتند،
امـا از قـرن پنجـم میلادی بـا انحطـاط
امپراتـوری روم و قـدرت گرفتن کلیسـاها ،این
فضاهـای تجمـع شـهری بـه سـمت کلیسـاها
کشـیده شـدند .درنتیجـه مهمترین فضـای باز
شـهری بـرای فعالیتهای اقتصـادی ،تجمعات
عمومـی و از همـه مهمتـر مراسـم مذهبـی در
مقابـل کلیسـاها شـکل گرفـت.
دوره مهـم تاریخـی بعـدی در تکامـل میـدان
را بایـد سـدههای 10و  11میلادی در ایتالیـا
دانسـت که پیاتزا یـا میدان بر پایـه فورومهای
رومـی شـکل گرفـت و توسـعه یافـت .در ایـن
دوره ابتـدا بـا انحصارطلبـی اشـراف و کلیسـا
فضاهـای عمومـی و خیابانها با سـاختن دیوار
و قلعـه از دسـترس عمـوم خـارج شـد کـه در
نتیجـه آن فضاهای باز کوچکی مقابل کلیسـاها
و میـان قلعههـا شـکل گرفـت کـه امـروزه بـه
صـورت میدانچههـای کوچکـی در محلههـای
قدیمـی شـهرهای ایتالیـا دیـده میشـوند .امـا
بهتدریـج بـا تشـکیل دولت–شـهرها قـدرت
اشـراف و کلیسـا کاهـش یافـت و خیابانهـا و

مکانهـای عمومـی بـه روی همـه شـهروندان
بـاز شـدند .میدانهـا بازسـازی و کلیسـاهای
بـزرگ ،دادگاههـا ،دفاتـر شـورای شـهر و بازار
در اطـراف آنهـا سـاخته شـدند .در قرنهـای
بعـدی نیـز شـهرهای جدیـدی ظهـور کردنـد
کـه میدانهـا بـا کاربریهـای گوناگـون نقش
اصلـی در شـکلگیری آنهـا را داشـتند.
در ایـران نیـز از شـهرهای ساسـانی گرفتـه،
چـه آن زمـان کـه سلسـله مراتـب فضایـی
بـرای شـهروندان وجود داشـت ،تا بعـد از ورود
اسلام کـه برابـری فضایـی بـرای همـه حاکم
شـد ،نقـش میـدان بهعنـوان مرکـزی بـرای
تجمعات شـهری ،داد و سـتد و مراسم مذهبی
و حکومتـی غیرقابـل انـکار اسـت .امـا توسـعه
و رشـد میـدان را در شهرسـازی بعد از اسلام
بـا شـکلگیری محلههـای نیمهمسـتقل بـا
محوریـت مسـجد ،بـازار و میدان میتـوان دید
کـه بـر حسـب قومیت یا شـغل سـاکنان ظاهر
میشـوند .در ایـن شـهرها میدانهـای اصلـی
در مرکـز شـهرها بهخاطـر حضـور مسـجد
جامـع بهعنـوان اصلیتریـن مـکان تجمـع
مذهبـی ظهـور میکننـد و رفتهرفتـه نقـش
چنـد منظـورهای مییابنـد .از آن جمله میدان
نقـش جهـان در اصفهـان ،یـادگار معمـاری
دوره صفـوی ،فضایـی محصورشـده میـان
سـاختارهای معمـاری بـا کاربریهـای مختلف
چـون بازار ،مسـاجد ،زمین ورزشـی و نهادهای
اداری و حکومتـی اسـت کـه نهتنهـا مکمـل و
مرتبـط بـا یکدیگرنـد ،بلکه کالبد مشـترکی را
بـرای حضـور بیشـتر مـردم ایجـاد میکننـد و
نقـش میـدان را از یـک میدان حکومتـی فراتر
میبرنـد.
اوج شـکوفایی شهرسـازی در دوره قاجـار
منجـر بـه ایفـای نقش مهـم میـدان در فضای
شـهری میشـود .میدانهـای محلی با داشـتن
مسـجد ،بازارچـه ،حمـام و ...نیازهـای روزمره
سـاکنان را برطـرف میکننـد و میدانهـای
مرکـزی نقشهـا و عملکردهـای متفـاوت
تجـاری ،ورزشـی ،مذهبـی ،اداری و حکومتـی
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میگیرنـد .پنـج میـدان مهـم ایـن دوره در
تهـران میدانهـای توپخانـه ،بهارسـتان،
ارگ ،پاقاپـق و مشـق هسـتند کـه بعـد از
دوره قاجاریـه تـا امـروز دسـتخوش تغییـرات
بسـیاری شـدهاند و کاربـری اولیـه خـود را از
دسـت دادهانـد.

گذر از میدان به فلکه

میدانـی کـه از دوره سـلجوقیان به بعد شـروع
بـه تثبیـت خـود کـرده ،در دوره صفویه رشـد
و توسـعه یافتـه و در دوران قاجـار بـه نهایـت
نقـش خـود دسـت یافتـه بـود ،رفتهرفته نقش
میبـازد ،تـا جایی کـه از سـالهای میانی دوره
پهلـوی هویـت خود را از دسـت میدهـد و در
دهههـای اخیـر نیـز در بالتکلیفـی مطلـق بـه
سـر میبرد.
از مهمتریـن عوامـل ایـن دگرگونـی وقـوع
انقلاب صنعتـی در اروپاسـت .ورود اتومبیـل
بـه فضاهـای شـهری اروپایـی تاثیـر فراوانی بر
شـکل و عملکـرد سـنتی میدانهـا گذاشـت و
آنهـا را از محـل اجتمـاع بـه محـل تقاطـع و
جهتدهنـده سـواره تبدیـل کـرد .این شـکل
جدیـد کـه امـروزه به اشـتباه نام میـدان بر آن
میگذارنـد ،فلکـه نامیـده شـد.
آثـار و نتایـج انقلاب صنعتـی برخلاف رشـد
پیوسـتهاش در اروپـا ،یکبـاره و بـه صـورت
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درهـم ریزنـدهای وارد ایران میشـود .هرچقدر
شـهرهای اروپایـی امـکان دادن عملکردهـای
میـدان بـه سـایر فضاهـای شـهر را داشـتند،
در ایـران احـداث پیدرپـی خیابانهـا بـا
نادیـده گرفتـن سـازمان فضایی شـهرها منجر
بـه نابـودی فضاهـای عمومـی و از آن جملـه
میـدان میشـود .تغییـر و تحـوالت بعـدی
شـهرها عمدتـا معطـوف بـه حرکـت سـواره و
توزیـع ترافیـک وسـایل نقلیـه شـد ،تـا جایـی
کـه بهتدریـج و تقریبـا همـه میادیـن شـهری
را تبدیـل بـه فلکـه کـرد .فلکههایـی در میان
تقاطعهـای جدیـد بـا کانونهایـی غالبـا
دایرهشـکل با پوشـش گیاهـی ،آبنمـا و بعضا
مجسـمه سـاخته میشـوند کـه عملکـرد آنها
توزیـع و تسـهیل حرکـت سوارههاسـت و هیچ
حضـوری از انسـان و فعالیـت او در آن مطـرح
نیست .

رضورت میدان در فضای شهری امروز

میـدان در طـول تاریـخ تکامـل شهرسـازی و
نسـبت بـه ضرورتهـای موجـود زمـان و مکان
شـکلگیری ،کاربریهـای متفاوتـی داشـته و به
واسـطه عملکردهـای فضاهـای اطـراف و درون
آن هویـت مییافتـه اسـت .در گذشـته بیشـتر
فعالیتهـای اقتصـادی ،مذهبـی و عملکردهـای
گوناگـون حکومتـی و اجتماعـی در ایـن فضـای

روبـاز انجـام میگرفتـه اسـت و امـروزه بیشـتر
فضایـی برای قـدم زدن ،رفع خسـتگی ،خوردن،
آشـامیدن ،خرید کردن و تماشـای اطراف است.
امـا آنچـه در هـر دو ایـن دوران مهـم اسـت،
نقـش انسـان پیـاده و اولویت حضـور او بهعنوان
زندگیبخـش و قلـب تپنـده ایـن فضاسـت.
نمیتـوان عملکردهای گوناگون دوران گذشـته
میـدان را از آن انتظـار داشـت ،امـا دو عملکرد
مهـم آن همچنـان در جامعـه امـروز ضروری و
مـورد نیاز هسـتند .میدان از یـک طرف محلی
بـرای مکـث و آسـایش در میـان هیاهـوی
خیابان برای شـهروندان اسـت و از طرف دیگر
یکـی از مهمتریـن فضاهـای شـهری اسـت که
منجـر بـه شـکلگیری برخوردهـای اجتماعی
میشـود .انسـان ماشـینزده امروز نیاز دارد در
لحظاتـی از روز و در مکانهایـی خاص متوقف
شـود و نگاهـی به اطـراف خود بینـدازد و دمی
بیاسـاید .همچنیـن انسـان بـه ذات اجتماعـی
نیازمنـد مکانی اسـت کـه در آن سـازوکارهای
زندگـی جمعـی چـون جشـنهای ملـی و
مذهبـی را بـا دیگـر شـهروندان تجربـه کند.
شـهرهای بـزرگ در ایـران اکثـرا از داشـتن
میـدان ،بـه معنی فضایی وسـیع بـرای تجمع،
معاشـرت و رودررو شـدن مـردم محـروم
شـدهاند .میدانهـا مفاهیـم و کاربـری اصلـی
خـود را از دسـت داده و تبدیـل بـه فلکههایـی

شـدهاند کـه از تمـام خصایـص یـک میـدان
تنهـا نـام آن را بـه نادرسـتی یدک میکشـند.
اغلـب فضاهـای شـهر را خیابانهـای پـر از
خودرو تشـکیل داده و کمتر جایی از آن اسـت
کـه خـودرو در اولویت دوم و مـردم در اولویت
اول قـرار بگیرند .شـهرداریها در دهه گذشـته
انـدک فضاهـای مکـث و آرامـش شـهروندان
را هـم بـا طرحهـای نسـنجیده خـود نابـود
کردهانـد .بـرای مثـال چهـارراه ولیعصـر تهران
بـه علـت حضـور تئاتـر شـهر یکـی از فضاهای
مهـم شـهری بـرای تجمـع و فعالیتهـای
فرهنگـی و هنری به شـمار مـیرود که قابلیت
تبدیـل شـدن به یـک میـدان شـهری را دارد،
امـا شـهرداری بـه منظـور تسـهیل رفتوآمـد
خودروهـا ،بـا ایجـاد شـبکهای درهمپیچیـده،
مـردم را بـه زیرزمین فرسـتاد و فرصت حضور
آنهـا در ایـن فضـا را کاهـش داد.
سـاخت تقاطعهـای غیرهمسـطح بـرای
پیادههـا یـا خودروهـا یکـی از راهکارهـای
اساسـی بـرای آسـان شـدن حرکـت در همـه
شهرهاسـت .اغلـب شـهرهای دنیـا سـعی
دارنـد اطـراف بناهـای مهـم و ارزشـمند شـهر
را از خـودرو خالـی کننـد تا فضای شـهر برای
مردمـی کـه در آن زندگـی میکننـد ،فراختـر
و مفرحتـر شـود؛ کاری کـه در ایـران کمتـر
صـورت میگیـرد.
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گزارش

اکرها� ب�ای دور زدن مرگ دسته ج�یع!
راه ی

تاثیر منابع انرژی بر سالمتی انسان
 سـپیده سـرمدی 
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مـدت زیـادی از زمانی کـه باراک اوبامـا ،رئیس
جمهـور آمریـکا ،برنامـه انـرژی پـاک آژانـس
حفاظـت از محیـط زیسـت را اعلام کـرده،
نگذشـته اسـت .او از نگرانیهـای دولـت آمریکا
در برابـر خطراتـی کـه محیط زیسـت را تهدید
میکننـد ،صحبـت کـرد و خبـر داد کـه قـرار
اسـت برنامههـای جدیـدی برای کاهـش تولید
گازهـای گلخانـهای اجـرا شـود تـا میـزان این
گازهـا طی  15سـال آینـده  32درصـد کاهش
داشـته باشـد .اوباما در بخشـی از صحبتهایش
بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه آیـا میتـوان
ابرتوفـان سـندی ،خشکسـالیهای پیدرپـی
سـالهای گذشـته و آتشسـوزیهایی را کـه
کیلومترهـا از منابـع طبیعـی و جنگلهـای
ایـن کشـور را از بیـن بـرده ،تنهـا حادثههایـی
بـدون علـت و دلیـل مشـخص قلمداد کـرد ،یا
بایـد هشـدارهای چندیـن سـاله دانشـمندان
و طرفـداران محیـط زیسـت را جـدی گرفـت؟!
سـوال اینجاسـت کـه منشـأ ایـن اتفاقـات و
آلودگیهایـی کـه خاک ،هـوا و آب را تحتتاثیر
خـود قـرار داده ،کجاسـت؟

آلودگیهایمحیطزیستیازکجامیآیند؟

سالهاسـت کـه دانشـمندان دربـاره آلودگـی
محیـط زیسـت هشـدار میدهنـد؛ از سـوراخ
شـدن الیـه اوزون گرفتـه ،تـا گـرم شـدن کره
زمیـن و از بیـن رفتن تدریجـی یخها در قطب،
آلودگـی آب و حجـم بـاالی آلودگیهـای
شـیمیایی و فلـزات سـنگین در هوایـی که هر
لحظـه بـه ریههایمـان میکشـانیم .بـه گفتـه
ایـن دانشـمندان بخش اعظم آلودگیها ناشـی
از مکانیسـمهای تولیـد انـرژی اسـت .بنابراین
قبـل از اینکـه بـه ایـن سـوال بپردازیـم کـه
آلودگیهـای محیـط زیسـتی از کجـا میآیند،
بایـد ببینیم که انـرژی در آمریکا و در سراسـر
جهـان از کجـا میآیـد.
یکـی از بزرگتریـن منابـع تولیـد انـرژی در
آمریـکا و در همـه دنیـا نیروگاههـای بـزرگ
تولیـد بـرق هسـتند کـه بهعنـوان مثـال تنهـا

در آمریـکا بـار تولیـد بیـش از یکسـوم از
گازهـای آلودهکننـده گلخانـهای را بـه دوش
میکشـند و جـزو تولیدکنندههـای مهـم ایـن
گازهـا در سراسـر جهـان بـه حسـاب میآینـد
کـه میتواننـد تغییـرات آبوهوایـی مهمـی را
رقـم بزننـد .از سـوی دیگـر مهمتریـن هـدف
سیاسـتهای محیـط زیسـتی نیـز ایـن اسـت
کـه بـا خطـر روزافـزون ایـن تغییـرات مقابلـه
شـود ،چـون ایـن اجرایـی شـدن یـا عـدم
اجـرای ایـن برنامههـا خـواه ناخـواه روی
سلامت فـردی و اجتماعی تاثیر بسـزایی دارد.
نگاهـی بـه گزارشـی کـه در شـماره مـاه ژوئن
نشـریه معتبـر «لنسـت» بـه چـاپ رسـیده،
نشـان میدهـد کـه تغییـرات آبوهوایـی یک
«ضـرورت پزشـکی» محسـوب میشـوند و
بـرای بـاال بـردن سـطح سلامت جهانـی باید
فرصـت مقابلـه با این پدیـده را مغتنم شـمرد.
فرماندهـان ارشـد ارتش ایاالت متحـده آمریکا
در ایـن خصـوص اسـتدالل میکننـد کـه
تغییـرات آبوهوایی به شـکل فزایندهای باعث
افزایـش بیثباتـی در مناطقـی از جهـان شـده
اسـت کـه جزو نواحـی به اصطالح آسـیبپذیر
محسـوب میشـوند و بهعنـوان کاتالیـزور ایـن
مخاصمـات عمـل میکننـد .بنابرایـن میتوان
نتیجـه گرفـت کـه برنامههـای حفاظـت از
محیـط زیسـت کـه به کاهـش میـزان گازهای
گلخانـهای منجـر میشـود ،تاثیـر مهمـی در
افزایـش سلامت عمومـی خواهنـد داشـت .با
قبـول ایـن فرضیـه بـه ایـن نقطـه میرسـیم
کـه منابـع مختلف انـرژی که به نظر میرسـد
حیـات مـا به آنها وابسـته اسـت ،چـه تاثیری
بـر سلامتیمان دارنـد.

تکلیف صنعت چیست؟

این پرسـش صنایعـی را هدف قـرار میدهد که
از زغالسـنگ بهعنـوان منبع سـوخت اسـتفاده
میکننـد و دقیقـا ایـن صنایـع هسـتند کـه
بایـد همراسـتا بـا اجـرای طرحهای دوسـتدار
محیط زیسـت بیشـترین تحوالت را در سازمان
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خـود ایجـاد کننـد .درحالیکـه از همیـن حـاال
بسـیاری از صاحبـان ایـن صنایـع بـا اجـرای
برنامههـای محیـط زیسـتی کـه منجـر بـه
کاهـش تولیـد گازهـای گلخانـهای میشـود،
سـر ناسـازگاری دارند .بـر اسـاس آمارهـای
موجـود نیروگاههایـی کـه بـا زغالسـنگ کار
میکننـد ،دو برابـر نیروگاههایـی آلودگـی
کربنـی ایجـاد میکننـد کـه سوختشـان گاز
طبیعـی اسـت .سالهاسـت کـه مضـرات
آلودگیهای کربنی بر سلامت انسـان شـناخته
شـده اسـت و درنتیجه هر اقدامـی برای کاهش
تولیـد ایـن نـوع از آلودگـی میتوانـد منجـر به
افزایـش سـطح سلامتی و کاهـش قابـل توجه
هزینـه خدمات بهداشـتی شـود .بهعنـوان مثال
بـر اسـاس برنامـهای کـه قـرار اسـت در آمریکا
اجـرا شـود ،پیشبینـی میشـود کـه تـا سـال
 2030بیـش از  3600نـوزاد از مـرگ زودرس
نجـات یابنـد و از حـدود  90هزار حمله آسـمی
در کـودکان پیشگیـری میشـود و از بـه هـدر
رفتـن  300هزار روز کاری در مدرسـه و ادارات
و سـازمانها جلوگیـری خواهـد شـد.
آمارهـای منتشرشـده از سـوی شـورای دفـاع از
منابـع طبیعـی نشـان میدهـد کـه نیروگاههای
تولیـد برق در آمریکا سـاالنه بیـش از دو میلیارد
تـن دیاکسـید کربـن تولیـد میکننـد و آن
را بـه اتمسـفر کـره زمیـن میفرسـتند .ایـن
انتشـار باعـث میشـود که دمـای هـوا در زمین
افزایـش یابـد و میـزان مـه دودآلوده در هـوا باال
مـیرود .نتیجـه گسـترش میـزان مـه دود در
هوایـی که تنفـس میکنیـم ،افزایـش مبتالیان
بـه بیماریهـای تنفسـی از جملـه آسـم و
عفونتهای ریوی اسـت .سـهم دیاکسـید کربن
در گازهـای گلخانـهای کـه صنایـع آمریکایـی
تولیـد میکننـد ،حـدود  82درصـد اسـت و در
کنـار آن نیروگاههـا گاز متـان و فلئورایـد نیـز
تولیـد میکننـد .البته صنعت کشـاورزی اسـت
کـه سـهم باالتـری در تولیـد ایـن گازهـا دارد.
آلودگـی هـوا هـم بـه صـورت مسـتقیم روی
سلامت انسـان اثـر میگـذارد و هـم بـه صورت
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غیرمسـتقیم میتوانـد مـرگآور باشـد .گرمـای
هـوا یکـی از مهمترین عـوارض ناشـی از آلودگی
محیـط زیسـت اسـت کـه شـیوع بیمـاری را در
مناطـق گرمسـیری کره زمین به دنبـال میآورد
و باعـث بـروز حـوادث غیرمترقبـهای همچـون
سـیل ،مـوج گرمـا و خشکسـالی میشـود.
سـازمان بهداشـت جهانـی در سـال گذشـته
اعلام کـرده بـود که از هـر هشـت کودکی که
در سـال  2012جان خود را از دسـت دادهاند،
یـک نفرشـان قربانی آلودگـی هـوا بودهاند .در
خصـوص مرگهـای مرتبط به آلودگـی هوا در
بیـرون از منـزل نیـز این سـازمان اعلام کرده
اسـت کـه  40مـورد از هـر  100مرگـی که در
سـال  2012رخ داده ،مربـوط بـه حملههـای
ایسـکمیک قلبـی 40 ،درصـد سـکته مغـزی و
 11درصـد نیـز مرتبـط بـا بیماریهـای مزمن
ریـوی بوده اسـت.

خطر گاز طبیعی هم جدی است

دکتـر کارلـوس دورا ،هماهنگکننده سلامت
عمومـی ،محیـط زیسـت و شـاخصهای
اجتماعـی در سـازمان بهداشـت جهانی اسـت
کـه آلودگـی بیـش از حـد هـوا را در اکثـر
مواقـع حاصل سیاسـتهای ناپایـدار و مقطعی
میدانـد کـه در بخشهـای حملونقـل و
انـرژی و مدیریـت زبالـه و صنایع مطرح اسـت.
زغالسـنگ مهمتریـن منبـع تولیـد گازهـای
کربنـی در ایـاالت متحـده آمریـکا شـناخته
میشـود و بیشـتر از سـایر منابـع انـرژی
میتوانـد بـر سلامت انسـان اثرگـذار باشـد.
بنابرایـن توصیـه اکیـد محققـان این اسـت که
صنایـع بـه سـمتی پیش برونـد که تولیـد این
گازهـا بهطـور قابـل توجهـی کاهـش یابـد .اما
موضـوع بـه گازهـای کربنـی ختـم نمیشـود،
چـون بر اسـاس تحقیقات موجـود گاز طبیعی
هـم بـا توجه بـه میزان بـاالی متانی کـه تولید
میکنـد ،در گـرم شـدن هـوای کـرخ زمیـن
تاثیـر زیـادی دارد و حتـی در مـواردی این اثر
از تاثیـر زغالسـنگ نیـز بیشـتر اسـت.

در سـال  2013گزارشـی دربـاره تغییـرات
آبوهوایـی در دنیا منتشـر شـد که نشـان داد
نقـش گاز متـان در بـروز ایـن تغییـرات طـی
 20سـال گذشـته بیش از  80برابر دیاکسـید
کربـن بـوده اسـت .عالوه بـر این در سـالهای
گذشـته پژوهشهـای متعـددی در خصـوص
نحوه آزاد کردن گازها (روش شـکافت؛ روشـی
کـه در آن صخـره شـکافت ه شـده و بـا تزریـق
مخلـوط آب و نمـک و مواد شـیمیایی گاز آزاد
میشـود) و تاثیـر آن بر سلامتی انسـان انجام
شـده و نشـان میدهـد آبـی کـه بـرای عمـل
شـکافت اسـتفاده میشـود ،باعث آلوده شـدن
منابـع آب پاییـن دسـت میشـود.
در حـال حاضر ایالـت پنسـیلوانیای آمریکا یکی
از قطبهـای اصلـی تحقیقـات در خصـوص
مشـکالتی اسـت کـه فراینـد اکتشـاف گاز برای
محیـط زیسـت ایجـاد میکند .تـا سـال 2007
تنهـا  44حلقـه چـاه گازی در ایـن ایالت کشـف
شـده بـود ،امـا تـا سـال  2010ایـن رقـم بـه
بیـش از  2800حلقـه چـاه رسـید و از آن زمـان
دانشـمندان در خصـوص افزایـش بیرویـه مواد

سـرطانزای رادون در خانههـای ایـن منطقـه
هشـدار میدهنـد و بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر
میرسـد کـه گاز هـم آنقدرهـا در مقایسـه بـا
زغالسـنگ بیخطـر نیسـت.

پیش به سوی انرژی هستهای

تـا سـال  2012انـرژی هسـتهای بهعنـوان
سـومین منبـع تولیـد انـرژی بـرق در سراسـر
آمریـکا بوده اسـت .حامیـان اسـتفاده از انرژی
هسـتهای بـرای تولیـد انـرژی عقیـده دارنـد
کـه ایـن فراینـد بهشـدت میتوانـد میـزان
تولیـد گازهـای گلخانـهای را کاهـش دهـد،
امـا مسـئلهای کـه در ایـن میـان نگرانکننـده
اسـت ،نحـوه ذخیرهسـازی زبالههـای اتمـی تا
زمانـی اسـت کـه خـواص رادیـو اکتیو خـود را
از دسـت داده و بـرای انسـان بیخطـر شـوند.
در ایـن میـان دانشـمندان انـرژی بـاد و نـور
خورشـید را بهعنـوان دو انـرژی پـاک معرفـی
میکننـد کـه ضـرری بـرای انسـان و محیـط
زیسـت ندارد و بایـد برای کاهـش حجم تولید
گازهـای گلخانـهای بـه آنها امید بسـت.
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گ
گپ و ت
«د� ی ن� ید� ی ن�»
گف� ب� سازند�ن انیمیشنهای ی

گفتوگو

در هر قسمت «دیرین دیرین»
یک پنالتی میزنیم
 المـیرا حسـینـی 
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همه جلوی غرفه انجمن علمی زیستشناسی
جمع شده بودند .جاذبه اصلی که باعث جمع
شدن بچهها شده بود ،نه جانوران عجیب و
غریبی بود که در شیشههای الکل نگهداری
میشدند ،نه تست گروه خونی رایگان .همه با
لبخند در حال تماشای یک انیمیشن از صفحه
 LCDداخل غرفه بودند .انیمیشنی که روشهای
انقراض جانواران مندرآوردی را نشان میداد
و یک صدای بامزه هم در حال گفتن نریشن به
شیوه مستندهای تلویزیونی بود .در آن زمان
تصور میکردم که این انیمیشنها حاصل کار
انیماتورهای عمدتا خالق خارجی است که با
یک دوبله خالقانه ایرانی همراه شده و حاصلش
اینچنین باب طبع از کار درآمده .اما بعدها که
در پی یافتن قسمتهای دیگر این انیمیشن
سری به شبکههای اجتماعی زدم ،به اشتباهم
پی بردم .اینکه آنچه دیده بودم ،بخشی بود
از مجموعه انیمیشنهای «حیات وحش» که
علی درخشی آن را کارگردانی میکرد .صاحب
آن صدای جذاب هم محمدرضا علیمردانی بود.
چند وقتی است که درخشی و علیمردانی یک
همکاری دیگر را شروع کردهاند؛ انیمیشنهای
کوتاه «دیرین دیرین» که اگر گشت کوتاهی
در فضاهای مجازی زده باشید ،حتما به آنها
برخوردهاید .یکی از نقاط قوت این گروه ،داشتن
تهیهکننده خصوصی ،پیگیر و عالقهمند است.
محمد ابوالحسنی سالهاست دغدغههای
فرهنگی دارد .این گروه با ارگانها و نهادهای
مختلفی که مانند آنها به فکر فرهنگسازی از
طریق پایگاه هنری هستند ،همکاری میکند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نیز که در سالهای اخیر« ،فرهنگسازی»،
تبدیل به واژه پربسامد ادبیاتشان شده است،
از این فرصت استفاده کرده و حمایت و
همکاریهای موثری را با این گروه داشتهاند .در
سطرهای پیش رو از این گروه دوستداشتنی
و نحوه همکاریشان با ستاد توسعه
فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری خواهید خواند.

یک تختهمان کم است

کمتـر خانـوادهای وجـود دارد که وقتی
فرزندانشـان ،رشـتههای هنـری را
انتخـاب میکننـد ،روی تـرش نکننـد.
ایـن داسـتان قدیمـی کـه از هنـر
نمیشـود درآمـد خوبـی کسـب کـرد
و آنهـا کـه ایـن راه را رفتهانـد هـم
پشـیماناند ،ورد زبان والدین اسـت .اما
چطـور ممکن اسـت از دل این جماعت
ناراضـی که از کرده خـود ،اظهار ندامت
میکننـد (حـال به صـورت درونـی یا با
ابراز بیرونی) ،چشـمه خالقیت بجوشـد
و بـا کمتریـن امکانـات و سـختترین
شـرایط ،اتفاقات خوب خلق شـود؟ این
نشـان میدهـد یـک پـای ایـن معادله
خانوادههـا میلنگـد .خانـواده علـی
درخشـی و محمدرضا علیمردانی هم از
اینکـه فرزندانشـان بـه سـمت کارهای
هنـری رفتهانـد ،دل خوشـی ندارنـد.
امـا بـه قـول علیمردانـی آنقـدر اصرار
کردهانـد و سـر حرفشـان ایسـتادهاند
کـه پـدر و مـادر خسـته شـدهاند
و دسـت از ایـن مبـارزه بیحاصـل
برداشـتهاند .علـی درخشـی  39سـال
دارد و دانشـگاه آزاد تهـران گرافیـک
(ارتبـاط تصویـری) خوانـده اسـت .بـا
وجـود آنکـه علیمردانـی بـا درخشـی
همسنوسـال اسـت و همـان سـالها
در همـان دانشـگاه ،رشـته نمایـش بـا
گرایـش بازیگـری خوانـده اسـت ،امـا
شـروع آشناییشـان بـه سـالهای
دانشـگاه برنمیگـردد .درخشـی معتقد
اسـت کـه داسـتان تنهـا در کارهـای
هنـری خالصـه نمیشـود .اساسـا
مـزد زحمـت کسـانی که بـا وجـدان و
درسـت کار میکننـد ،در هـر زمینهای
آنطـور که باید و شـاید داده نمیشـود
و پـول اصلـی در داللـی اسـت .هرچند
درخشـی تنهـا منبـع درآمـدش از راه
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سـاختن انیمیشـن اسـت و
گاه چنـد پـروژه همزمـان
قبـول میکنـد تـا
دخـل و خرجـش
بـا هـم بخوانـد ،امـا
معتقـد اسـت« :واقعـا
نـه فقط مـا ،بلکـه همه
کسـانی کـه کار انیمیشـن
میکننـد ،حقشـان خیلـی
بیشـتر از اینهاسـت .آنقـدر سـطح درآمـد بـا
توجـه بـه انـرژیای کـه داریـم میگذاریـم و از
زندگیمـان زدهایـم ،پاییـن اسـت که میشـود
گفـت درآمـدی نـدارد».
محمدرضـا علیمردانی در فاصله بین سـالهای
 70تـا  74کـه وارد آمـوزش تئاتـر و بازیگـری
و بیـان شـده ،بـه دلیـل شـدت مخالفتهـای
خانـواده ،بـدون اطلاع آنهـا تمریـن تئاتـر
میرفتـه اسـت .هرچنـد بـا سـماجت او و بـه
انجـام رسـیدن اولیـن اجراهـا کمکـم از شـدت
مخالفتهـا کاسـته شـده ،امـا غرولندهـا هنـوز
سـرجایش اسـت کـه« :ایـن شـغل اسـت کـه
تـو داری؟» علیمردانـی البتـه بـه آنهـا حـق
میدهـد کـه اینطـور فکـر کننـد ،چـون« :مـا
ایـن انـرژیای را کـه بـرای کارمـان میگذاریم،
بـرای هـر تجارتـی گذاشـته بودیـم ،خیلـی
پولدار میشـدیم .برای همیـن از دید اطرافیان
یـک تختهمـان کـم اسـت .منتهـا چه میشـود
کـرد؟ مـن یـک بـار بـه دنیا میآیـم و ایـن کار
را دوسـت دارم و مایل نیسـتم بروم کار دیگری
انجـام دهـم که کـس دیگری برای مـن انتخاب
کـرده باشـد .ضمـن اینکه احتـرام پـدر و مادر
همیشـه واجـب اسـت ،ولـی قـرار نیسـت کـه
سرنوشـت مـن را آنهـا تعییـن کننـد ».او هم
معتقد اسـت صداپیشگی در کشور آن جایگاهی
را کـه بایـد داشـته باشـد ،هنـوز پیـدا نکـرده.
نتیجـهاش هـم این میشـود که «آقـای بائو»ی
سـریال «پایتخت» در دنیـای واقعی پس از 20
سـال کار کـردن همچنـان اجارهنشـین اسـت.
علیمردانـی دربـاره اهمیـت کار آرتیسـتها،
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بهخصـوص انیماتورهـا ،میگویـد« :همـه جای
دنیـا بیشـترین سـرمایه را بـرای سـازندگان
انیمیشـن میگذارنـد .میگوینـد اینهـا از
جهـان خیـال میآینـد و بـرای مـا حـرف
میزننـد و نـکات بزرگـی را در زندگـی بـه مـا
یـادآوری میکننـد ،ولی خب اینجـا هنوز فکر
میکننـد کارتـون مـال بچههاسـت .درحالیکه
اتفاقـا چـون بیشـتر بـرای بچههاسـت ،بایـد
بیشـتر بـه آن اهمیت داده شـود .جاهـای دیگر
دنیـا میگوینـد هنرمنـد آدم باارزشـی اسـت.
او خـودش را وقـف کارهـای تجـاری نمیکنـد.
بنابرایـن بایـد کاری کنیـم کـه دغدغه نداشـته
باشـد تـا برایمـان کار تولیـد کنـد .چـون چراغ
هدایـت فرهنگی هر کشـوری دسـت هنرمندان
آن سـرزمین اسـت ».امـا آنچه باعث میشـود
بـا تمـام ایـن سـختیها همچنـان به کارشـان
ادامـه دهنـد ،عنصـر لـذت بـردن از کار اسـت؛
چیـزی کـه خانوادههـا در محاسباتشـان کمتـر
لحـاظ میکننـد.
اگـر خاطرتـان باشـد 10 ،سـال پیـش در
بحبوحـه جنـگ عـراق و آمریـکا ،یـک کار
عروسـکی پخـش میشـد کـه شـخصیتهای
آن متشـکل از سیاسـتمداران آن زمـان بودنـد.
افـرادی مثـل بـوش ،بلـر و ...آنطـور کـه علـی
درخشـی به یـاد دارد ،نام برنامه عروسـکی «اُخ
تـی وی» بـود .آن برنامـه تبدیـل میشـود بـه
نقطـه آغاز آشـنایی علی درخشـی و محمدرضا
علیمردانـی؛ آشـناییای کـه بـه یـک همـکاری
مسـتمر و رضایتبخـش منجر شـد .علیمردانی
دربـاره آن برنامـه میگویـد« :کارگـردان کار
داریـوش ربیعی بـود .کال تعداد زیـادی کاراکتر
عروسـکی بـود کـه همـه عروسـکهای مردش
را مـن و هومـن حاجیعبداللهـی میگفتیـم
و عروسـکهای زنـش را هـم همسـر حاجـی
عبداللهـی ،خانـم سـلیمه قطبـی ،صداپیشـگی
میکـرد .علـی هـم جـزو گـروه دکـور بـود».
درخشـی از آن روزهـا چنیـن یـاد میکنـد:
«بعـد از آن کار ،خـودم یـک پـروژه انیمیشـن
گرفتـم کـه اولین پـروژهای بود که میخواسـتم

برایـش صـدا هـم بگیـرم و تجربـهای نداشـتم.
دوسـتانم محمدرضـا را معرفـی کردنـد و چون
با او دورادور آشـنا بـودم ،پذیرفتم و اتفاقا خیلی
اذیتـش کردم .نمیدانسـتم که بـرای گویندگی
بایـد کار به یک مدیر سـپرده شـود که خودش
گویندههایـش را تعییـن کنـد و کار را جلـو
ببـرد .مـدل کار مـن ایـن بـود کـه گفتـم خب
محمدرضـا ایـن کاراکتـر را تـو بگـو ،بعـد یـک
دوسـت دیگر داشـتم کـه گوینده بـود ،او را هم
آوردم و خالصـه سـه تا گوینـده را که هیچوقت
بـا هم کار نکرده بودند و حتی همدیگر را ندیده
بودنـد ،کنـار هـم گذاشـتم .هر سـه هـم به من
لطف داشـتند که کل کار را انجـام دادند .بعدها
من فهمیدم که باید سرپرسـت داشـته باشـم و
کار را بـه متخصصش بسـپرم .ایـن بود که دیگر
بعـد از آن ماجـرا اکثـر کارهایـم را محمدرضـا
سرپرسـتی کـرد و بیشـترش را هـم خـودش
گفـت که فکـر میکنـم انیمیشـنهای «حیات
وحـش» اوجـش بـود و کامال دیده شـد».

وداع با گردنکجهای مینیاتوری

مجموعـه «حیـات وحـش» ،بـه جـز محمدرضا

علیمردانـی و علـی درخشـی ،یـک عضـو موثـر
دیگر هم داشـت .محمد ابوالحسـنی که سـابقه
آشـناییاش بـا علی درخشـی به سـالها قبلتر
بازمیگشـت .برخلاف دو عضـو دیگـر ،رشـته
درسـی او هیـچ ربطی به کار آیندهاش نداشـت.
ابوالحسـنی ورودی سـال  71عمـران دانشـگاه
تهـران اسـت .کارهـای فرهنگـیاش را هـم از
همـان سـالهای دانشـجویی شـروع کـرده و از
طریق مراسـ م مختلفـی که در دانشـکده برگزار
میشـده ،آشـنایی او بـا مدیرکل ارشـاد اسـتان
تهـران آن زمان شـکل میگیرد .این آشـنایی و
ِ
عالقـه وافر بـه کارهای فرهنگی ،باعث میشـود
که در دوران دانشـجویی ،مجوز نشـر بگیرد .آن
هـم درحالیکـه هیچکـدام از فاکتورهـای الزم
را نداشـته« :بایـد سـابقه تالیـف یـا نشـر ،سـن
حداقـل  ،25لیسـانس و تاهـل میداشـتم کـه
مـن هیچکدامـش را نداشـتم جز عالقـه به این
کار .مدیـر کل کـه عالقـه مـن را دیـد ،مجوز را
صـادر کـرد .تصمیمـم این بـود کـه از کتاب در
راسـتای فرهنگسـازی اسـتفاده کنم .به همین
دلیـل بـا خیلـی از سـازمانها مثـل آب ،گاز و...
وارد مذاکـره شـدم و برایشـان کار انجـام دادم
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کـه همـان موقع اثـرات خـودش را هم داشـت.
ایـن داسـتان برمیگـردد بـه حـدود سـال .80
آن زمـان در بیشـتر کارهـا از علـی درخشـی
بـرای تصویرسـازی و کمیـک اسـتریپ کمـک
میگرفتـم .البتـه تصویرگـران دیگـری هـم
بودنـد ».سـال  82ابوالحسـنی دنبـال فضاهـای
دیگری اسـت که هم جای کار بیشـتری داشـته
باشـد و هـم امـکان صـادرات .بـه ایـن ترتیـب
قالـب انیمیشـن را انتخاب میکنـد و باز هم در
راسـتای فرهنگسـازی با نهادها و سـازمانهای
مختلف ،وارد همکاری میشـود« .سـال  83یک
تیـم  12نفـره تشـکیل دادیـم و شـروع کردیم.
سـال  84دفترمان را توسـعه دادیم و شدیم 20
و چنـد نفـر .اینطـور پیـش رفتیم که در سـال
 88شـدیم  170نفـر .در حیـن کار هـم بـرای
افـراد آمـوزش داشـتیم و مهارتهـای تکمیلـی
بهشـان آموخته میشـد و جذب کار میشـدند.
از همـان سـال  83سـعی کردیـم سـازمانها را
درگیـر کنیم کـه بـرای فرهنگسـازی به جای
کتـاب از انیمیشـن اسـتفاده کننـد .در ایـن
 10سـال گذشـته در حـدود  2000قسـمت
انیمیشـن جهـت فرهنگسـازی در حوزههـای
گاز ،آب ،بـرق ،سلامت ،پلیـس ،مـواد مخـدر،
زلزلـه و ...سـاخته شـده کـه یکسـری از اینها
را علـی درخشـی کارگردانـی کرده و یکسـری
را هـم بهـرام عظیمـی ».در تمـام مدتـی کـه
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ابوالحسـنی و گروهـش کار میکردنـد ،یـک
چیـز بـه نظرشـان آزاردهنـده بـود .اینکه پس
از سـالها نمیتوانسـتند بـرای دل خودشـان
و حـول محـور موضوعاتـی کـه دوسـت دارنـد،
انیمیشـن بسـازند .همه چیز در گرفتن سفارش
و انجـام آن خالصه میشـد .تا اینکه سـال 88
ابوالحسـنی بـه درخشـی پیشـنهاد میدهد که
یکسـری انیمیشـن بسـازد کـه مـردم دوسـت
داشـته باشـند و بخندنـد .بـدون سـفارش هیچ
ارگان یـا نهادی و فقط براسـاس میل شـخصی.
درخشـی تصمیـم میگیرد بـا حداقـل امکانات
یکسـری انیمیشـن بسـازد که به قول خودش
بـه همـه ثابت کند کـه یک ایرانی هـم میتواند
انیمیشـن خـوب بسـازد .ابوالحسـنی مبلغـی را
بـرای یـک کار انیمیشـن خیلی سـبک در نظر
گرفتـه بـود تـا تسـتها شـروع شـود و ببیننـد
این کار شـدنی اسـت؟ درخشـی همان مبلغ را
طـوری برنامهریـزی میکنـد که حیـات وحش
را بسـازد .ایـن وسـط مجبـور میشـود بـرای
خـودش حقـی در نظر نگیرد و بـه علیمردانی و
باقـی بچههـا ،دسـتمزدهای زیر حداقـل بدهد.
آن اوایـل هـم گویا خیلیها مثـل نگارنده خیال
میکردنـد در حـال تماشـای یـک انیمیشـن
خارجـی هسـتند .قسـمتهای مختلـف حیات
وحـش در فضاهـای مجـازی دسـت بـه دسـت
میشـد و تنهـا خواهـش درخشـی از افـراد این

بـود کـه نـام عوامـل در پایـان کار ذکـر شـود.
او دربـاره تصـور آدمهـا از انیمیشـن ایرانـی
میگویـد« :هیچکـس بـاور نمیکـرد ایـن
انیمیشـن ،ایرانـی اسـت .چون ما عـادت کردیم
در انیمیشـن ایرانـی بایـد حتمـا همـان نواهای
تکـراری و تصاویـر بتهجقـه شکسـتخورده و
گـردن کـج مینیاتـوری بگذاریم .این متاسـفانه
میشـود تعریـف ایرانـی از هنـر تصویـری .بـه
همیـن دلیـل هیچکـس بـاورش نمیشـد کـه
چنـد تـا جانور بـا رنگهای شـاد و اکتیـو را که
کارهـای خنـدهدار میکننـد ،ایرانیها بسـازند.
امـا بـاز هـم هیـچ تهیهکننـدهای نیامـد بگوید
خیلـی خوب اسـت و بیاییـد ایـن روش را ادامه
دهیم .پنج ،شـش سـال طول کشـید تـا دوباره
بـا آقـای ابوالحسـنی «دیرین دیرین» را شـروع
کنیم».
«حیـات وحـش» در زمان خودش خـوب دیده
میشـود .نشـان به آن نشـان که هم از دوساالنه
پویانمایـی در تمـام بخشهـا جایـزه میگیرد و
هـم از طـرف خانـه سـینما عنـوان بهتریـن اثر
و خالقیـت در صـدا را کسـب میکنـد .آن هـم
درحالیکـه تنهـا از طریق شـبکههای اجتماعی
دیـده شـده و دسـت به دسـت چرخیده اسـت.
بـا تمـام ایـن تفاسـیر ،درخشـی از نگاههـای
سـلیقهای و عدم ثبـات مدیریتی ناراحت اسـت
و میگویـد همینهـا سـبب شـده تـا نتوانـد با
صبـا کـه بزرگتریـن تولیدکننـده انیمیشـن
اسـت ،درسـت و حسـابی کار کند .یا در کارش
دخالـت کردهانـد و حاصـل به شـیر بییـالودم
تبدیـل شـده یـا کال از همکاری سـر بـاز زدهاند
و درخشـی مجبور بـوده پروژهها را با واسـطه از
دیگـران بپذیـرد و بـه نصـف قیمـت کار کند تا
بتوانـد تیمش را حفـظ کند.

فرهنگسازی به سبک دیرین دیرین

برای مصاحبه داخل استودیو نشستهایم .یک اتاق
کوچک عایقبندیشده .سعی میکنم در ذهنم
تصور کنم استودیوهای کمپانیهای بزرگ چه
شکلی است و چه امکاناتی در دستشان است؟ اما

چون هیچ تصویری از آنها
ندارم ،باز ذهنم برمیگردد
به همین اتاق کوچک.
البد آنها در مکانهای
بزرگتری کار میکنند با
محدودیتهای دستوپاگیر
کمتر .علی درخشی میگوید
محمد ابوالحسنی سالها بود
که دغدغه ساخت انیمیشن روزانه
داشته و امکان تولیدش برای او فراهم نبوده
است .تا دو سال پیش که باز هم این پیشنهاد
مطرح میشود .اینجا هم اصل بر این است که
دغدغههای شخصی گروه در قسمتها مطرح
شود .هرچند بعضی از قسمتها به سفارش
برخی سازمانهاست ،اما اوال اگر سفارشی وجود
نداشته باشد ،مانند گذشته ،روند تولید متوقف
نخواهد شد و ثانیا هر پیشنهادی قابل قبول
نیست« .دیرین دیرین» رسالت فرهنگسازی
دارد و به هیچ عنوان در خدمت تبلیغ کاال یا
خدمات قرار نمیگیرد .ابوالحسنی در همان
ابتدای کار چند ویژگی را مشخص میکند .غیر
از رعایت خط قرمزها و شکلی از تولید که برای
سفارشدهنده و سفارشگیرنده ،مقرون بهصرفه
باشد ،این کار از همان ابتدا ،چهارچوبهای
دیگری هم داشت« .من  10تا پارامتر را در
نظر گرفته بودم و گفته بودم که آقای درخشی
رعایت کند .در مطالعهای که کردم ،به این نتیجه
رسیدم که ما باید در کارمان استمرار داشته
باشیم .هفتهای یک انیمیشن فراموش میشود.
بنابراین باید انیمیشن روزانه داشته باشیم .مثل
روزنامهها که هر روز درمیآیند .بهعالوه عمده
کارهایی که قبال انجام داده بودیم ،سه دقیقهای
بود .در سه دقیقه خیلی بهتر و راحتتر میشود
داستانپردازی کرد و مردم را خنداند .اما ما
میخواستیم یک دقیقهای باشد ،چون سرعت
اینترنت در ایران خیلی بد است و اگر یک فایل
حجم زیادی داشته باشد ،نمیتوانند راحت
دانلود کنند .ضمن اینکه مردم االن از مطالب
کوتاه استقبال میکنند و برای همین ویژگی یک
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دقیقهای بودن کارها را در نظر گرفتیم .حاال شما
تصور کنید که میخواهیم در این یک دقیقه هم
پیاممان را برسانیم و هم طبق شرط دیگرمان دو
بار در هر انیمیشن موقعیت لبخند داشته باشیم.
خالصه که محدودیتهایمان خیلی زیاد بود و
آقای درخشی واقعا خوب از پس کار برآمد».
انیمیشـن روزانـه یک دقیقـهای در دنیا سـابقه
نـدارد .بنابرایـن کاری کـه بـرای اولیـن بـار
انجـام میشـود ،مشـکالت و چالشهـای خاص
خـودش را دارد .ابوالحسـنی بـا تمام ریسـکها
و مشـکالت پیـدا و پنهـان ،بـا عوامـل کار یـک
قـرارداد شـش هـزار قسـمتی مینویسـد .یعنی
ایـن کار قرار نیسـت شکسـت بخورد! درخشـی
چندیـن طـرح مختلـف میکشـد و کمکـم
بـه فـرم دلخـواه میرسـند .فرمـی کـه همـه را
راضـی نگـه دارد .درحالیکـه  80 ،70قسـمت
آمـاده داشـتند ،از اول فروردیـن امسـال اقـدام
بـه پخـش هـر روزه ایـن انیمیشـن میکننـد.
کار سـریعتر و بهتـر از پیشبینیهـای گـروه
در بیـن مـردم جـا میافتـد .هنـوز مـاه دوم
بهـار روزهـای آغازینـش را سـپری میکنـد
کـه قسـمتهای مختلـف «دیریـن دیریـن»
در شـبکههای اجتماعـی دسـت بـه دسـت
میچرخـد .دیگـر این روزهـا ،این سـازمانهای
مختلـف هسـتند کـه بـا ابوالحسـنی تمـاس
میگیرنـد و میخواهنـد برای فرهنگسـازی از
انیمیشـنهای «دیریـن دیرین» کمـک بگیرند.
ابوالحسـنی دربـاره حجـم اسـتقبال مـردم
میگویـد« :علاوه بـر یوتیـوب و شـبکههای
اجتماعـی دیگـر ،سـایت خـود ما هـر روز 300
هـزار نفـر بازدیدکننـده دارد و حجـم خیلـی
زیـادی دانلـود .بهطوریکه االن سـایتمان دیگر
جـواب نمیدهـد و داریـم سـرورمان را عـوض
میکنیـم .کار مـا هم بـه قول معاونـت علمی و
فنـاوری بـه نوعی دانشبنیان اسـت .چـون پایه
آن بـر دانـش و فکـر افراد اسـت .به نظـرم تمام
چیزهایـی را کـه در معاونـت گفته میشـود ،ما
در «دیریـن دیریـن» محقـق کردهایـم».
علـی درخشـی بـرآورده کـردن توقعـات
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سـازمانها را بـه چنـد دلیـل خیلـی سـخت
میدانـد« :توقعاتـی کـه دارنـد خیلـی وقتهـا
دور از فانتزیهایـی اسـت کـه ما بلدیـم .گاهی
بـرای موضوعاتـی نمیشـود مابـهازای تصویری
پیـدا کـرد و یکـی از چالشها و سـختیهایمان
همیـن اسـت .ایـن اسـت کـه در مـورد بعضـی
آیتمهـا چـون قرارداد بسـته میشـود ،چـارهای
نداریـم کـه بسـازیم و سـفارشدهنده را راضـی
نگـه داریـم .ولـی کیفیتـش آن چیـزی کـه
مـا میخواهیـم ،نمیشـود .گاهـی هـم واقعـا
نمیشـود بـرای یـک شـعار یـا پیـام خـاص
انیمیشـن سـاخت .گاهـی هـم برعکـس،
شـعارهایی کـه دارنـد خودبهخـود فضاهـای
خوبـی بـرای کار ایجـاد میکننـد .گاهـی هـم
آن شـعارها خـوب هسـتند ،ولـی ذهـن مـا کار
نمیکنـد و خسـته میشـود ،چون همـه کارها
دارد بـا سـرعت بـاال اتفـاق میافتـد ».او تاثیـر
پخـش ایـن انیمیشـن را در میـان آیتمهـای
مجموعـه «کاله قرمـزی  »94در گسـترش
و محبوبیـت «دیریـن دیریـن» قبـول نـدارد
و معتقـد اسـت ایـن کار بیـش و پیـش از ایـن
حرفهـا در شـبکههای اجتماعـی دیـده شـده
و براسـاس کیفیـت خـودش توانسـته مخاطـب
جـذب کند .علیمردانـی هم اتفاقا معتقد اسـت
آن قسـمتهایی کـه در کاله قرمـزی پخـش
شـد ،اپیزودهـای فوقالعـاده سفارشـی و از دید
عوامـل ،دوستنداشـتنی «دیرین دیریـن» بود.
درخشـی اصال اپیزودهای پخششـده را ندیده،
امـا میگویـد« :بهطـور کلـی آن قسـمتهایی
کـه انتقادیتـر بوده یـا مخاطب احسـاس کرده
بـه حـرف دلـش نزدیکتـر اسـت و مـا صادقانه
کار کردیـم ،بیشـتر بهشـان توجـه شـد .االن
حـس میکنـم بـه مـا اعتمـاد شـده و مـا هـم
داریـم صادقانـه کار میکنیـم».
رویـای صـادرات محصـول فرهنگـی محمـد
ابوالحسـنی کمکـم دارد محقـق میشـود .ایـن
روزهـا او در حـال بسـتن قرارداد با چند کشـور
عربـی از جمله قطر و کویت اسـت« .یکسـری
از انیمیشـنها همینهایـی اسـت کـه اینجـا

سـاختیم ،چـون برای آنها هم مناسـب اسـت،
ولـی بعضیهـا هـم نـه ،طبـق خواسـت آنهـا
سـاخته میشـود .کارهـا هـم همانجـا دوبلـه
میشـوند .بعضـی از کارهـای اینجـا را کـه
فرسـتادیم آن طرف و دوبله شـده ،خوب از آب
درآمـده .فقط ترجمـه خیلی حساسـی دارد .به
ایـن خاطر که این کار خیلی اصطالح و شـوخی
دارد و اینهـا بایـد تبدیل بـه اصطالحات محلی
خـود آنها شـود».

ابوالحسنی یک دقیقهای

قسـمتهای مختلـف «دیرین دیرین» سـوژهها
و پیامهـای مختلفـی را در برمیگیـرد .امـا
قسـمتهای بسـیاری دربـاره محیـط زیسـت و
معضالت شـهری سـاخته شـده .درخشـی علت
ایـن کار را عالقـه شـخصی عنـوان میکنـد و
میگویـد در طـول دورانـی کـه کارتونهـای
مطبوعاتـی میکشـید هـم ایـن حوزه همیشـه
دغدغـه او بـوده اسـت .بـه همیـن دلیـل پیش
از آنکـه شـهرداری و سـازمان محیـط زیسـت،
بـرای سـفارش بعضـی قسـمتها اقـدام کنند،
گـروه به صـورت خودجـوش اپیزودهایـی را در

ایـن باره سـاخته بـود و همچنان هم میسـازد.
معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری هم
از ایـن فرصـت غافـل نمیمانـد .البتـه داسـتان
تعامـل ایـن معاونـت بـا ابوالحسـنی بـه زمینـه
دیگـری برمیگـردد« .یـک بـار از معاونـت
علمـی و فنـاوری تمـاس گرفتنـد بـرای اینکـه
بیاییـم دربـاره انیمیشـن و بحـث دانشبنیـان
شـدن شـرکتهای انیمیشـنی صحبـت کنیـم.
یـک کارگـروه درسـت کردنـد و از ما خواسـتند
نظراتمـان را در آن کارگـروه مطـرح کنیـم .بعد
از آن مـا رفتیـم پیـش آقـای کرمـی کـه دبیـر
سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم ،فنـاوری و اقتصـاد
دانشبنیـان اسـت .در حـال گـپ و گفت چند تا
از کارهای «دیرین دیرین» را بهشـان نشان دادم.
ایشـان خیلی آدم خوشذوقی اسـت و خوشـش
آمـد و گفـت که ایـن قالب خیلی خوبی اسـت و
مـا هـم کلـی حـرف داریـم کـه میتوانیـم برای
انتقالشـان بـه جامعه از این قالب اسـتفاده کنیم.
در همان جلسـه کلـی ایدههای خوب بـه ما داد.
بعـد مـن بـا آقـای درخشـی و دوسـتان جلسـه
گذاشـتم و ایدهها را مطرح کردم .داسـتان نوشته
شـد و تبدیل به اسـتوری برد شـد .اسـتوری برد
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را برایشـان بـردم و بعـد از یـک مقـدار مطالعـه
و بـاال و پاییـن کـردن ،بـه اصطلاح چـککاری
کردیـم و بـه آنچـه میخواسـتیم ،رسـیدیم.
فکـر میکنـم تـا االن بیـش از  15قسـمت برای
معاونـت علمـی و فنـاوری کار کردهایـم .بحـث
اصلیمـان ایـن اسـت کـه مـردم دائـم دنبـال
ایـن نباشـند کـه برونـد و کارمنـد جایی شـوند.
اینکـه خودشـان هم یک فکری داشـته باشـند
و بتواننـد آن را بـه یـک محصـول تبدیـل کنند،
در اسـتارتآپها و کسـب و کارهـای نوین ببرند
و مـواردی از ایـن دسـت .یـا ایـن مسـئله که ما
نبایـد روحیـه پرسـشگری را در کـودکان از
بیـن ببریـم .بحـث پارکهـای علـم و فنـاوری،
شـرکتهای دانشبنیـان ،ترغیـب مـردم بـه
خریـد کاالهـای داخلی باکیفیت بـه جای کاالی
خارجـی و حمایـت از سـاخت و تولیـد داخـل،
سـایر مباحثـی اسـت کـه در این انیمیشـنهای
علـم و فنـاوری مطـرح میشـود».
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ابوالحســنی تــا اینجــای کار از اتفاقاتــی کــه
افتــاده و تاثیراتــش راضــی اســت؛ اینکــه
اینقــدر ســریع در میــان مــردم جــا افتــاده
و توانســته جلــب مخاطــب کنــد .او افقــش
را روشــن میدانــد و بــرای کارهــای کوتــاه
اینچنینــی برنامههــای دیگــری هــم دارد.
بــه قــول دوســتی قــرار اســت آنقــدر روی
کارهــای یــک دقیق ـهای ســرمایهگذاری کنــد
تــا بــه «ابوالحســنی یــک دقیقـهای» معــروف
شــود .انیمیش ـنهای سیاســی روزانــه ،برنامــه
دیگــر ابوالحســنی بــا گــروه ســازنده اســت که
همینقــدر مختصــر و مفیــد خواهــد بــود.
هرچنــد انجــام کارهــای سیاســی اینچنینــی
حکــم راه رفتــن روی لبــه تیــغ را دارد ،امــا:
«بایــد خیلــی حواســمان جمــع باشــد تــا
خطهــای قرمــزی را کــه وجــود دارد ،رعایــت
کنیــم .ضمــن اینکــه بتوانیــم بــا مــردم
خــوب ارتبــاط بگیریــم و بیطــرف باشــیم.

تصمیمگیــری مربــوط بــه خــود مــردم اســت.
مــا وابســتگی سیاســی بــه هیــچ جنــاح خاصی
نداریــم و صرفــا حرفــی را کــه وجــود دارد ،بــه
شــکل انیمیشــن منتقــل میکنیــم».
علــی درخشــی هــم بهعنــوان کارگردانــی کــه
«دیریــن دیریــن» حاصــل رنج فــراوان اوســت،
از تاثیرگــذاری ایــن انیمیشــن در میــان مــردم
راضــی اســت .او اعتقــاد دارد« :چــون انیمیشــن
بههرحــال بخشــی از مخاطبــش یــا کــودک
اســت یــا بــا کــودک درون افــراد ســروکار دارد،
بــه نظــر مــن خیلــی میتوانــد موثــر باشــد.
همیــن االن مــا بازخوردهایــی از آیتمهــای
ترافیکیمــان میگیریــم .کســانی هســتند
کــه میآینــد و میگوینــد ایــن انیمیشــنها
و شــوخیهایتان در ذهنــم هســت .وقتــی دارم
رانندگــی میکنــم ،یکهــو یــادم میافتــد کــه
رفتــم روی خــط ،بیایــم بیــن خــط برانــم.
شــاید پنــج ،شــش تــا آیتــم دربــاره همیــن
بیــن خطــوط رانــدن ســاختیم و واقعــا هــم
بازخــورد گرفتیــم .راجــع بــه محیــط زیســت
هــم همینطــور ».علیمردانــی روی حرفهــای
درخشــی صحــه میگــذارد و میگویــد از
خیلیهــا شــنیده آشــغال نمیریزنــد ،چــون
صــدای انیمیشــن در گوششــان میپیچــد و
یــاد اپیزودهــای «دیریــن دیریــن» میافتنــد.
صـدا! صـدای محمدرضـا علیمردانـی تبدیـل به
جزء الینفک انیمیشـنهای درخشی شده است.
ایـن صـدا به حـدی معروف اسـت کـه وقتی ماه
رمضان امسـال «پایتخـت  »4از تلویزیون پخش
شـد ،پیـش از هنرنمایـی علیمردانـی در نقـش
«بائـو» ،حضـور او در این سـریال کلی سـروصدا
کـرد .درخشـی هـم این مسـئله را قبـول دارد و
خـودش هـم صـدای علیمردانی را طـور دیگری
میپسـندد« :ایـن انیمیشـنها بخـش مهمـی
از هویتـش را مدیـون صـدای محمدرضـا اسـت.
مخصوصـا کـه مـا قـرار اسـت کـه خیلی سـریع
بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار کنیـم و زمـان برای
انیمیتهـای پیچیـده نداریم .این اسـت که صدا
نقش بسـیار پررنگـی در کار دارد».

علیمردانــی نیــز معتقــد اســت
اگــر ایدههــای خالقانــه
کارگــردان نباشــد ،صــدای
تنهــا نمیتوانــد کاری از
پیــش ببــرد .درواقــع
صــدا آنجایــی موثــر
اســت کــه در خدمــت
ایدههــای بکــر و خــوب
قــرار بگیــرد« .همــه چیــز
متقابــل اســت .اگــر جایــی
ویژگــی صــدا بیشــتر دیــده
میشــود ،انتخــاب کارگــردان اســت و مــن
دارم تبعیــت میکنــم .هــر جــا کــه علــی
درخشــی میــدان میدهــد کــه اگــر کار
خالقانـهای بــه ذهنــم میرســد ،بــه کار اضافــه
کنــم –کــه همیشــه هــم ایــن کار را کــرده-
ایــن اتفــاق میافتــد .امــا اگــر میــدان نباشــد،
مــن میآیــم اجرایــم را انجــام میدهــم
و مــیروم .خوشــحالم کــه ایــن تیپهــا و
صداهــای مــن دارد در خدمــت ایدههــای
علــی قــرار میگیــرد».
بـه اعتقـاد آنهـا چیـزی کـه سـبب میشـود
ایـن کارهـا بـه دل مـردم بنشـینند ،انـرژیای
اسـت کـه گـروه صادقانـه بـرای کار میگـذارد.
اینجـا خبری از سـاعت کار اداری و برخوردهای
اینچنینـی نیسـت ،بلکـه تمـام تالششـان را
میکننـد کـه درنهایـت انیمیشـنی بـا بهتریـن
کیفیـت ممکـن تولیـد شـود .درخشـی هـر
قسـمت از انیمیشـنهای «دیریـن دیریـن» را
بـه زدن پنالتـی تشـبیه میکند« .مـا روزی یک
پنالتـی داریـم میزنیم .شانسـی هـم نداریم که
آن روز دوبـاره درسـتش کنیـم .یا گل میشـود،
یـا نمیشـود .بعضـی آیتمهـا خندهدار میشـود
و پیـام را خـوب میرسـاند ،بعضـی هم نـه .ولی
مـا سـعی میکنیـم درصـد آنهایـی را کـه گل
میشـود ،بیشـتر کنیم ».علیمردانـی نیز معتقد
اسـت« :الحمـدهلل تـا االن بیشـتر گل زدیم .ولی
خـب تیـردروازه و اوت هـم زدیـم .گاهـی هـم
دروازهبان گرفته .پنالتی همین اسـت دیگر».
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موفقیت

 1+12روش عیمل ب�ای چشیدن طعم شادی

کلیدخوشبختی
 مسـیح فقـیهی 
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 .1گاهی وقتها از شهر بیرون بزنید
اگر آدم شادی هستید و
خودتان هم از این موضوع
خبر دارید ،همین حاال برای
خودتان یک دست محکم
بزنید! همه ما حتی در دوران
کودکی یاد میگیریم که
احساس شادی و نشاط را
جشن بگیریم و این هیچ
جای تعجبی هم ندارد؛ شادی
نهتنها یکی از مثبتترین
هیجانهایی است که ما
تجربه میکنیم ،بلکه شاد
بودن کلید خوشبختی و
رسیدن به یک زندگی سالم
است .عالوه بر این احساس
شادی و نشاط با زندگی
طوالنی و تقویت سیستم
ایمنی هم مرتبط است.
برخی از عوامل ایجاد شادی
مانند ژنتیک از کنترل ما خارج
است ،اما همچنان روشها و
حقههای کوچکی وجود دارد
که بتوانیم روزمان را بسازیم
و احساس بهتری پیدا کنیم.
برای اینکه لبخندتان گشادتر،
رضایتتان از زندگی افزونتر
و احساس آرامش بیشتری
داشته باشید ،یکی یا همه
روشهایی را که در ادامه به
شما معرفی میکنیم ،به کار
ببندید .این روشها پیش
از این امتحانشان را پس
دادهاند و توسط محققان و
روانشناسان تضمین شدهاند.

بـــر اســـاس تازهتریـــن مطالعـــات
انجامشـــده زندگـــی کـــردن در نزدیکـــی
پارکهـــا یـــا فضاهـــای ســـبز یـــا حتـــی
نـــگاه کـــردن بـــه عکســـی کـــه از مناظـــر
طبیع ــی گرفت ــه ش ــده ،عملک ــرد آن بخ ــش
از مغ ــز را ک ــه ب ــه احس ــاس ش ــادی و ثب ــات
عاطفـــی مرتبـــط اســـت ،بهبـــود میبخشـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن بیـــرون رفتـــن از خانـــه و
قـــرار گرفتـــن در معـــرض نـــور خورشـــید
باعـــث ســـاخته شـــدن ویتامیـــن دی در
بـــدن میشـــود و البـــد میدانیـــد کـــه
کمبـــود برخـــی از مـــواد مغـــذی ریســـک
ابتـــای شـــما بـــه افســـردگی را افزایـــش
میدهـــد.

 .2لباس ورزشیتان را دوباره تن کنید
ورزش دلیــل شــادی نیســت ،امــا میتوانــد
منجــر بــه ایجــاد احســاس شــادی در انســان
شــود .ورزش کــردن باعــث میشــود کــه بــدن
بــرای مبــارزه بــا بیماریهــا ،پروتئینهــای
خاصــی را کــه آنتیبــادی نــام دارنــد ،بســازد
و همچنیــن مغــز را بــرای ترشــح اندروفیــن
تحریــک میکنــد .افزایــش آنتیبادیهــا در
بــدن بــا دور کــردن بیمــاری شــما را شــاد
میکنــد و اندروفیــن هــم باعــث بهبــود خلــق
و خــو میشــود تــا از زندگیتــان لــذت
بیشــتری ببریــد .ایــن نکتــه درگوشــی را
نیــز بهخاطــر داشــته باشــید کــه بــر اســاس
مطالعــات موجــود ،ورزش کــردن مــداوم،
شــادی را در وجــود شــما دائمــی خواهــد
کــرد.

 .3بیشرت بخوابید
چـــرت زدن عصرگاهـــی ،خـــواب دم صبـــح،
خـــواب عمیـــق در طـــول شـــب و ...واقعـــا
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فرق ــی نمیکن ــد ،چ ــون بس ــتن چن ــد دقیق ــه
یـــا چنـــد ســـاعته چشـــمها بـــه افزایـــش
ســـطح ســـامت عمومـــی و شـــادی کمـــک
میکنـــد .محققـــان میگوینـــد کـــه خـــواب
ناکاف ــی ،یعن ــی کمت ــر از چه ــار س ــاعت خ ــواب
در شـــبانهروز ،باعـــث میشـــود کـــه شـــما
خوشبین ــی خ ــود را از دس ــت بدهی ــد .ع ــاوه
بـــر ایـــن نداشـــتن خـــواب کافـــی محـــرک
چاقــی و درنتیجــه افســردگی ناشــی از بــه هــم
خـــوردن تناســـب انـــدام نیـــز هســـت.

 .4مترکز کنید
مدیتیشــن گاهــی اوقــات کمــی ترســناک
بــه نظــر میرســد ،چــون بــرای خیلیهــا
انجــام تکنیکهــای آرامشبخشــی روانــی
کمــی ســخت اســت .بــا ایــن حــال بــر اســاس
جدیدتریــن تحقیقــات انجامشــده مدیتیشــن
روزانــه در یــک دوره هشــت هفتــهای
بهشــدت بــر افزایــش ســطح شــادی و نشــاط
شــما موثــر اســت.

 .5صدا را زیاد کنید!
نهتنهــا گــوش دادن بــه موســیقی میتوانــد
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منجــر بــه شــادی شــود ،بلکــه روانشناســان
اعــام کردهانــد اگــر موســیقی را بــا هــدف
آرام یــا شــاد شــدن گــوش کنیــد ،میــزان
شــادی و نشــاطتان بســیار باالتــر مــیرود.
شــک داریــد؟ دفعــه بعــد کــه صــدای
موســیقی را تــوی گوشــتان زیــاد کردیــد،
ایــن نیــت مثبــت را در ذهنتــان مــرور کنیــد
و نتیجــهاش را ببینیــد.

 .6قدردان باشید
یادتـــان هســـت کـــه پـــدر و مادرتـــان در
کودکـــی روزی چنـــد بـــار تذکـــر میدادنـــد
کـــه گفتـــن کلمـــه «متشـــکرم» یادتـــان
ن ــرود؟ خ ــب س ــالها از آن روزه ــا گذش ــته،
امـــا روانشناســـان معتقدنـــد کـــه قـــدردان
ب ــودن و تش ــکر ک ــردن از کس ــانی ک ــه کاری
برایم ــان انج ــام دادهان ــد ،مح ــرک احس ــاس
شـــادی و نشـــاط در زندگـــی اســـت .البتـــه
متخصصـــان نهتنهـــا توصیـــه میکننـــد
کـــه از دیگـــران تشـــکر کنیـــد ،بلکـــه از
آنچـــه خـــدا در زندگـــی در اختیارتـــان
گذاشـــته هـــم متشـــکر باشـــید و دالیـــل
ایـــن قدردانـــی را روی کاغـــذ بنویســـید و
جایـــی جلـــوی چشـــمتان نصـــب کنیـــد.

 .7دوست باشید
دوســت بــودن بــا دیگــران هــم شــادیآور
اســت و هــم اســترس را از شــما دور میکنــد
و باعــث میشــود احســاس اعتمادبهنفــس
بیشــتری داشــته باشــید.

 .8مراقب خودتان باشید
بــا ســرعت جنونآمیــزی کــه زندگــی
امــروزی دارد ،بهراحتــی ممکــن اســت
یادمــان بــرود کــه بایــد مراقــب خودمــان
هــم باشــیم .ایــن مســئله درنهایــت منجــر
بــه احســاس نارضایتــی از زندگــی یــا شــاد
نبــودن میشــود.

 .9رژیم غذاییتان را غنی کنید

بگیریـــد ،روی ایـــن موضـــوع تمرکـــز کنیـــد
کـــه چطـــور بایـــد بـــرای خودتـــان ارزش
قائـــل شـــوید .ایـــن تغییـــر باعـــث میشـــود
قویتـــر ،آرامتـــر ،خالقتـــر و البتـــه شـــادتر
شـــوید.

 .11قدرت گلها را دریابید
گل و گی ــاه نهتنه ــا فض ــای اطرافت ــان را بهت ــر
و مطبوعتـــر میکنـــد ،بلکـــه حالوهـــوای
روانتـــان را هـــم بهتـــر میکنـــد .قـــرار دادن
گل و گیـــاه باعـــث میشـــود احســـاس و
اضطرابتــان کمتــر شــود و در مقابــل هیجانــات
مثبـــت درونتـــان را تقویـــت میکنـــد .یـــک
مطالعـــه جدیـــد نشـــان میدهـــد کـــه اگـــر
گل و گی ــاه اولی ــن چی ــزی باش ــد ک ــه موق ــع
بیـــدار شـــدن از خـــواب چشـــمتان بـــه آن
میافتـــد ،در طـــول روز بیشـــتر احســـاس
شـــادی و نشـــاط میکنیـــد.

وقتـــی نوبـــت بـــه زندگـــی شـــاد و آرام
میشـــود ،پـــای انـــواع ویتامینهـــا و مـــواد
معدنـــی هـــم بـــه میـــان میآیـــد .تحقیقـــات
نش ــان داده ک ــه آدمه ــای ش ــاد معم ــوال ش ــش،
هفـــت واحـــد میـــوه و ســـبزی در روز مصـــرف
میکننـــد .عـــاوه بـــر ایـــن برخـــی مـــواد
معدنـــی همچـــون آهـــن ،کلســـیم و ...باعـــث
میش ــود ک ــه احس ــاس خوب ــی پی ــدا کنی ــد و
خلـــق و خـــوی بهتـــری داشـــته باشـــید.

هیـــوالی اســـترس بهخصـــوص اگـــر بـــه
صـــورت مزمـــن دربیایـــد ،مســـئول اصلـــی
بســـیاری از بیماریهـــای جســـمی و روانـــی
از جملـــه بیخوابـــی ،اضطـــراب ،افســـردگی
و ...اســـت.

 .10به خودتان سخت نگیرید

 .13پسانداز کنید

بیشـــتر وقتهـــا مـــا مهمتریـــن و
ســـختگیرترین دشـــمن خودمـــان هســـتیم.
البت ــه خ ــوب اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه خطاه ــا
و اش ــتباهاتمان آگاه باش ــیم ،ام ــا بهت ــر اس ــت
کار بـــه زد و خـــورد نرســـد! روانشناســـان
میگوینـــد انتقـــاد شـــدید از خـــود فقـــط
میتوانـــد باعـــث شـــود کـــه احســـاس
بدبختـــی کنیـــم .پـــس بـــه جـــای اینکـــه
باب ــت ه ــر خطای ــی خ ــود را ب ــه ب ــاد انتق ــاد

پـــول پسانـــداز کـــردن یکـــی از روشهـــای
کســـب رضایـــت و خوشـــنودی از زندگـــی
اســـت .مطالعـــات نشـــان داده کســـانی
کـــه بـــرای آیندهشـــان پـــول پسانـــداز
میکننـــد ،معمـــوال شـــادتر از دیگـــران
هســـتند .عـــاوه بـــر ایـــن پسانـــداز کـــردن
پـــول باعـــث میشـــود احســـاس کنیـــد کـــه
کنتـــرل زندگیتـــان را در دســـت داشـــته و
امنیـــت بیشـــتری داریـــد.

 .12اسرتس را به حداقل برسانید
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علم در متون کهن

گ
ها� از زند� عیمل عیل ب ن� عباس اهوازی
روایت ی

پزشکی از اهواز
 معصـومه ترکانـی 
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ابوماهر شیرازی کیست؟

عصر مردان بزرگ بوده ،عصر
طالیی دانشمندان اسالم .علی
بن عباس اهوازی در فاصله
زمانی بین دو اسطوره پزشکی
میزیسته ،بعد از رازی و قبل
از ابنسینا .زکریای رازی با
«الحاوی» و ابنسینا با «قانون»
هیچکدام نتوانستهاند مانع
درخشش کتاب «الملکی» او در
پزشکی شوند .او که در میان
غربیان به نام Haly Abbas
شناخته میشود ،نخستین
پزشک مسلمانی است که
کتابهایش به التین ترجمه
شدند.
ابوالحسن علی بن عباس
مجوسی مشهور به اهوازی در
نیمه اول قرن چهارم هجری
قمری به قولی در اهواز و
به سخنی دیگر در ا ّرجان
(بهبهان) چشم به جهان
گشود .او مشهورترین كسی
است كه نسبت مجوسی در
پی نامش قرار دارد .به واسطه
پسوند مجوسی پدرش را
زرتشتی شمردهاند ،اما خود
اهوازی را به لحاظ نامش
(علی) و نام پدرش (عباس) و
كنیهاش (ابوالحسن) مسلمان
میدانند .او از شاگردان
ابوماهر سیار شیرازی است.

ابوماهر شیرازی را میتوان بنیانگذار مكتب طبی
شیراز دانست كه برای نخستین بار در طب اسالمی،
طب عملی را همپایه با طب نظری وارد كتب طبی
كردهاند .او نخستین جراحی است که تاریخ پزشکی
نام او را ذکر کرده و کنیه ابوماهر به دلیل مهارتی
بوده که در جراحی داشته است .او اولین پزشكی
است كه كتابی در آالت جراحی نوشت و از اعمال
جراحی سخن به میان آورد.
علی اهوازی از بزرگترین پزشکان دولت آلبویه
و پزشک شخصی عضدالدوله فنا خسرو بود .او
برای عضدالدوله دیلمی یك دایرهالمعارف طبی
به نام «كامل الصناعة الطبیه» نوشت كه به
نامهای «الملکی» یا «الکناش الملکی» و «الکناش
العضدی» هم شهرت دارد.

کناش ،کتاب مرجع پزشکی

ك ّناش واژهای آرامی است به معنای ُجنگ یا
مجموعه مختصر .کناش ُجنگ یا مجموعهای
از مطالب بهویژه در طب و خواص گیاهی است.
ك ّناشها کتابهایی شامل هر سه شاخه مهم دانش
طب هستند .دانش شناخت بیماری (علم و معرفه
األمراض) ،علم درمان بیماریها (علم العالج) و
دانش شناخت داروها (معرفه قری األدویه).
کتابهای کناش در حكم كتابهای مرجع
پزشكان به شمار میآمدند .نویسندگان كتابهای
ك ّناش ،ابتدا بیماریهای هر عضو را توضیح
میدهند ،سپس برای هر كدام نسخهای مینویسند
و همچنین نام دیگر بیماریها ،علت و عالمتهای
هر كدام را تشریح میكنند.

عضدالدولهدیلمی

علی اهوازی به دلیل مقام ارجمندش همیشه
نزد عضدالدوله مورد احترام بود .عضدالدوله
فناخسرو (پناه خسرو) دیلمی بزرگترین امیر
خاندان آلبویه بود .تاسیس بیمارستان عضدی
بغداد به فرمان عضدالدوله انجام گرفت .مجوسی
از جمله طبیبان این بیمارستان به شمار میرفت.
این بیمارستان دارای داروخانهای بزرگ بود و تعداد
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کارکنان آن به حدود  80تن میرسید.
از دیگر فعالیتهای شهرسازی عضدالدوله توسعه
جادهها در خوزستان و ساختن آبراههای میان
کارون و فرات بود .آبراهه یادشده اکنون در
شهرستان خرمشهر قابل مشاهده است و رود
کارون را به اروند رود پیوند میدهد .این آبراهه
سبب پیشگیری از سقوط کامل خرمشهر و آبادان
در دوران جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۰شد.

شریانهای بزرگ یا اعصاب قوی نیست .بنابراین باید
عضو مبتال به ورم را با تیغ قطع کرد .همچنین با
تیغ محل آن را عمیق در محل زخم گردانده و تمام
ریشههای آن را برید تا خون جاری گردد ،یعنی خون
از محل بریدهشده جریان پیدا کند و قطع نگردد و
باید رگهای اطراف آن را فشار داد تا خون سیاه تیره
سودایی آن خارج شود .سپس محل بریدهشده را با
مرهمهای مناسب و داروهایی که با آن سایر قرحهها
را معالجه میکنند ،عمل کرد».

«كامل الصناعة الطبیه» و «المعالجات البقراطیه»
اولین كتابهای واقعی آموزشی علم طب در
جهان به شمار میروند .شیوه نگارش این کتاب به
گونهای است که علی اهوازی را پیشقراول نوشتن
کتابهای طبی به سبک جدید میدانند .این کتاب
را میتوان نخستین كتاب طبی دانست كه به
صورت كالسیك تالیف شده و در آن نظریات قدما
در طب مورد چالش قرار گرفته و آرای آنان نقد
شده است .این كتاب در دو جلد و شامل  20مقاله
است .جلد اول در  10مقاله و علم نظری است
و جلد دوم در  10مقاله دیگر بر جنبههای عملی
پزشکی تاکید دارد .مقاله نهم جلد دوم در صد و ده
باب ،یك دوره كامل جراحی است .این مقاله همان
قسمتی است که محققان و دانشمندان مشرق و
مغرب بدان اهمیت فوقالعاده میدهند.

ویژگیهایکتابكاملالصناعةالطبیه

پیشرو در نوشنت کتابهای طبی

در مورد عالج رسطان

در عالج سرطان در این کتاب گفته شده« :سرطان
ورمی است سخت و صلب که آدمی بدان مبتال
میگردد ».سپس علل و اسباب و نشانهها و عالج آن
را بیان میدارد .او میگوید« :این بیماری کمتر اتفاق
افتد که با دارو عالجپذیر باشد ،باید آن را با چاقو (
آهن  -حدید) درمان کرد .این ورم (مقصود سرطان
است) کمتر اتفاق میافتد که در تمام اندامهای بدن
انسانی پیدا شود ،بلکه اغلب اوقات در رحم زنان و
پستان آنان حادث میشود .ورمی که در رحم عارض
گردد ،راهی برای عالج آن با چاقو به نظر نمیرسد.
ولی آنچه در پستان یا در بعضی از اعضای برونی
بدن پیدا شود ،محلهایی است که در مجاورت آن
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«كامل الصناعة الطبیعه» از لحاظ تنظیم و
طبقهبندی مطالب شبیه كتابهای امروزی است.
تقسیمبندیهای کتابهای طبی پس از اهوازی به
تقلید از کتاب «الملکی» بوده است .ابنسینا نیز این
روش منطقی تنظیم ،طبقهبندی و فهرستبندی
را در تألیف «قانون» دنبال كرد .کتاب پزشکی
«الملکی» و «قانون» یک مقصود را بیان میکند
و هر دو ،تا اوایل قرن هیجدهم میالدی در مدارس
پزشکی اروپا تدریس میشدند.
از ویژگیهای دیگر این کتاب توجه به طب عملی
است .قبل از اهوازی و استادش ابوماهر بسیاری از
نویسندگان كتابهای طبی توجه چندانی به طب
عملی نشان نمیدادند .اهوازی از پزشکانی نبود
که به واسطه کثرت تالیفات شهرت یافته باشد ،اما
کتاب «الملکی» او آنچنان بود که مرجع پزشکان و
پایه مطالعات پزشکی شرق و غرب قرار گرفت .این
کتاب منظمتر از کتاب «الحاوی» رازی و کاربردیتر
ازکتاب«قانون»ابنسینااست«.الملکی»درحقیقت
دایرهالمعارفی کامل است که پزشکان برای تمام
نیازهای خود به آن مراجعه میکردند.

ترجمهکتاب«امللکی»

اصل کتاب «الملکی» به زبان عربی و دارای پانصد
هزار کلمه بوده و در چند نوبت به التین ترجمه
شده است .اولین ترجمه در قرن یازدهم میالدی
توسط کنستانتین افریقی انجام شد که او بدون ذکر
نام اهوازی ،کتاب را با نام «پانتگنی» به اسم خود
نوشت .به همین دلیل بسیاری از عقاید اهوازی به نام

اروپاییان ثبت شد .کنستانتین افریقی در ترجمه این
کتاب همه نشانههایی را که ممکن است نویسنده
اصلی را بشناساند ،از میان برد .در قرن دوازدهم
الیاس استفان انطاکی دوباره این کتاب را از عربی
به التین با ذکر نام مؤلف علی اهوازی ترجمه کرد.

پندنامهاهوازی

اهوازی باب دوم كتاب پرارجش را به ذكر سخنان
بقراط و سایر طبیبان متقدم اختصاص داده كه به
«پندنامه اهوازی» معروف است و قسمتهایی از آن
اینگونهاست:
«هر كه بخواهد پزشك دانشمندی گردد ،باید از
پندهای بقراط حكیم كه در زمان خود برای پزشكان
گفته ،پیروی كند و هر كه بخواهد طب بیاموزد و
استحقاق آن را داشته باشد ،بدون اجر و مزد و شرط
و امید تالفی به آنها یاد دهید و آنان را به منزله
فرزندان خود و معلمینتان بشمارید و از مردمان پست
و سفله مانع شوید كه این علم شریف را فرا گیرند».
«پزشك باید پاك و با كیش و خداپرست و نیكوروش
باشد و از هر ناپاكی و پلیدی و گناه دوری جوید.
نسبت به زنان ،چه بانو و چه كنیز ،نباید از نظر بد
نگاه كند و به منزل آنها جز برای درمان معالجه وارد
نشود .طبیب باید راز بیماران را محفوظ دارد».
«در درمان بیماران ،بهخصوص مسكینان و فقرا ،به
جد بكوشد .در فكر سود و اجر از این دسته نبوده،
بلكه اگر ممكن شود ،دارو را از كیسه خود به آنها
بدهد».
اهوازی در ترجمه سوگندنامه بقراط مطالبی را از
آن حك و اصالح كرده است .آنجا كه بقراط تعلیم
علم طب را در انحصار پسران استاد و شاگردانی كه
طبق قانون پزشكی پذیرفته شدهاند قرار میدهد،
اهوازی این اصل را اینچنین اصالح میكند« :و از
مردمان پست و سفله مانع شوید كه این علم شریف
را فرا نگیرند »...یا آنجا كه بقراط میگوید «بیماران
سنگدار را عمل نخواهم كرد و این عمل را بر اهل فن
واگذار خواهم نمود» ،به علت اینكه در زمان اهوازی
پزشكان حاذق و مجرب قادر به انجام این عمل
بودهاند ،آن را از سوگندنامه حذف كرده و به جای
سوگند یاد كردن به آپولون و آسكلیپیوس و هیژیا،

میگوید« :نخستین موعظت آن است كه ستایش
پروردگار و فرمانبرداری خداوند عزوجل را به جای
آرند و پس از آن استادان خود را بزرگ دارند».

اکتشافاتعلیاهوازی

علی اهوازی در کتاب «الملکی» ،بیماریهای آبله،
سرخک ،جذام ،شپش بدن ،کچلی ،فیدازین ،اگزما،
ک را شر ح داده و مـیتوان او را
درماتیت ،سبورئی 
پدر«درماتولوژی» در شرق ب ه حساب آورد.
درماتولوژی شاخهای از پزشکی است که با پوست
و بیماریهای آن سروکار دارد .علی اهوازی اولین
شخص در تاریخ پزشکی است که به دالیل شروع
زایمان پی برد .او در «الملکی» توضیح میدهد که
جنین به قدرت فشار خود از رحم خارج نمیشود،
بلکه انقباضات رحم به خروج آن کمک میکند.
پیش از او تصور میشد که انقباضات رحمی نشانه
شروع زایمان است و جنین در پی آن ،با شنا کردن
از رحم و مجرای تولد خارج میشود .او نخستین
پزشکی است كه وجود یک شبكه مویرگی را میان
رگهایجهندهوغیرجهنده،یعنیمیانسرخرگها
و سیاهرگها ،بیان كرده است.
علی اهوازی در مطالعات خود به عمل انقباض
و انبساط قلب توجه كرده و قبل از ویلیامهاروی،
دانشمند انگلیسی که او را کاشف دستگاه گردش
خون میدانند ،به اهمیت گردش خون در مویرگها
واقف بوده است.
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سینمای جهان
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لذت بازگشت به ریشهها
 سـید آریا قـریشـی 
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خالصه داستان

اال بـه همـراه والدیـن ثروتمنـدش در یـک
عمـارت زیبـا در صلـح و صفا زندگـی میکند.
مـادرش از زمـان نوجوانـی به او میآمـوزد که
بـه معجزه و موجـودات جادویی اعتقاد داشـته
باشـد و ایـن باعـث شـده کـه اال با بسـیاری از
حیوانـات عمـارت ،بهخصـوص موشهـا ،رفیق
باشـد .اوضـاع بهخوبـی پیش میرود تـا اینکه
مـادر اال بـر اثر یـک بیمـاری جان میسـپارد.
چنـد سـال بعـد ،پـدر اال بـا بیـوهای بـه نـام
بانـو ترمیـن ازدواج میکنـد کـه دو دختـر
دارد؛ دریسلا و آناسـتازیا .اال سـعی میکنـد
بـا نامـادریاش و دختـران او -با وجـود برخی
رفتارهـای ناخوشـایند آنهـا -بهخوبـی رفتـار
کنـد ،امـا وقتی پـدر اال بـرای تجارت به سـفر
مـیرود ،خانـم ترمیـن خوی حسـود و بیرحم
خـود را آشـکار میسـازد ،بهطوریکـه اال را
متقاعـد میکنـد کـه در اتـاق زیـر شـیروانی
بخوابـد و اتـاق خـودش را بـه دریسلا و
آناسـتازیا بدهـد .پـدر اال در طول سـفر از دنیا
مـیرود و خانـم ترمیـن بـه علـت مشـکالت
مالـی همـه خدمتـکاران را مرخـص و اال را
مجبـور بـه انجـام کارهـای خانه میکنـد .یک
شـب سـرد ،اال کنار آتـش شـومینه میخوابد.
صبـح روز بعـد ،صورت او از خاکسـتر پوشـیده
شـده و ناخواهریهایـش از روی تمسـخر و
بـا بـازی بـا نـام او ،اال را سـیندرال (بـه معنـی
خاکسترنشـین) لقـب میدهنـد و خانم ترمین
هـم از ایـن ایـده اسـتقبال میکنـد.
یـک روز کـه سـیندرال بـرای آرامـش اعصـاب
بـه جنـگل رفتـه ،با یکـی از اعضای یـک گروه
شـکار حیوانات مالقـات میکند؛ آن پسـر ادعا
میکنـد که کارآمـوزی به نام کیت اسـت و در
قصـر خدمـت میکنـد ،درحالیکـه در واقعیت
تنهـا پسـر پادشـاه رو بـه مـوت آن سـرزمین
اسـت .هـر چنـد کیـت (ایـن لقبـی اسـت که
پـدرش بـه او داده) نام دختـر را نمیفهمد ،اما
مجـذوب گرمـا ،مهربانـی و نـگاه منحصربهفرد
او بـه زندگـی میشـود .ایـن در حالـی اسـت

کـه پادشـاه اصـرار دارد کـه کیـت در مهمانی
پیـش رو یکـی از دختـران اشـرافزاده را بـه
همسـری برگزینـد .کیـت سـرانجام پـدرش را
متقاعـد میکنـد کـه ایـن مراسـم بـا حضـور
همـه دوشـیزگان دارای شـرایط (حتـی از
میـان طبقـات غیراشـراف) برگـزار شـود.
هنـگام برگـزاری جشـن ،خانـواده ترمیـن بـا
هـدف تحتتاثیـر قـرار دادن اشـرافزادگان
راهـی جشـن میشـوند .ایـن در حالـی اسـت
کـه سـیندرال کـه بـا ممانعـت خانـم ترمیـن
مواجـه شـده ،لبـاس کهنه مـادرش را با کمک
موشهـا ترمیـم میکنـد و آمـاده مراسـم
میشـود .امـا وقتـی میخواهد جهـت عزیمت
بـه مراسـم بـه ترمینهـا ملحـق شـود ،خانـم
ترمیـن بـه شـکلی بیرحمانـه لباس سـیندرال
را پـاره میکنـد .سـیندرال در اوج ناامیـدی ،با
پیرزنـی مالقـات کـرده و به او کمـک میکند،
امـا مشـخص میشـود کـه آن پیـرزن درواقـع
پـری مادرخوانـده اوسـت .پـری مادرخوانده با
اسـتفاده از جـادو ،یـک کـدو را بـه کالسـکه،
مارمولکهـای عمـارت را بـه دربانهـای
کالسـکه ،موشهـا را بـه اسـب و غـاز داخـل
عمـارت را بـه راننـده تبدیـل میکنـد .ضمـن
اینکـه لبـاس و کفـش سـیندرال را هـم کامال
تغییـر داده و ترتیبـی میدهـد کـه خانـواده
ترمیـن قـادر به شناسـایی او نباشـد .تنها نکته
ایـن اسـت کـه ایـن طلسـم هنـگام آخریـن
زنـگ سـاعت در نیمهشـب باطـل میشـود.
در مراسـم ،اال چشـم کیـت را خیـره میکنـد.
ایـن در حالی اسـت کـه اال با شـناختن هویت
واقعـی کیـت شـگفتزده شـده اسـت .گـرم
گرفتـن کیـت بـا اال باعـث عصبانیـت دوک
بـزرگ میشـود کـه قـول ازدواج بـا کیـت را
بـه یکـی از شـاهزادگان داده اسـت .در ایـن
میـان بانـو ترمیـن بهطـور اتفاقـی از ایـن راز
دوک بـزرگ باخبـر میشـود .لحظـهای کـه
کیـت سـرانجام نـام اال را میپرسـد ،ناگهـان
زنـگ نیمهشـب بـه صـدا درمیآید و سـیندرال
ناچـار میشـود بهسـرعت بگریـزد ،درحالیکـه
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یکـی از کفشهایـش از پایـش درآمـده و جـا
میمانـد .سـیندرال پـس از رسـیدن بـه خانـه،
لنگـه دیگـر کفـش را بهعنـوان یـک یـادگاری
از یـک خاطـره زیبـا نگـه مـیدارد .کمـی بعد
از آن ،پادشـاه در حالـی میمیـرد کـه کمـی
قبـل از مـرگ بـه پسـرش اجـازه داده تـا بـا
دختـر مـورد عالقـهاش ازدواج کنـد .درنتیجـه
کیـت بـه دنبـال دختـر مرمـوز صاحـب کفش
میافتـد و اعلام میکنـد کـه صاحـب ایـن
کفـش ،همسـر آینـده او خواهـد بود .بسـیاری
از دختـران خـود را صاحـب کفـش میداننـد،
امـا کفـش جادویـی بـه پـای هیچکـس
نمـیرود .خانـم ترمیـن بـا یافتـن لنگـه دیگر
کفـش متوجـه قضایـا میشـود و از رازی کـه
از دوک بـزرگ میدانـد اسـتفاده میکنـد
تـا طـرح توطئـهای را بـا او بریـزد .طبـق ایـن
طـرح ،خانـم ترمیـن کاری میکنـد کـه کیت
هیـچگاه نتوانـد سـیندرال را پیـدا کنـد و این،
فرصـت ازدواج کیـت بـا شـاهزاده مـورد نظـر
دوک بـزرگ را فراهـم مـیآورد و از آن طـرف،
دوک بـزرگ کاری میکنـد کـه دختـران خانم
ترمیـن بـا دو اشـرافزاده ازدواج کننـد .پـس
از اینکـه همـه تالشهـا بـرای بـه پـا کـردن
کفـش شکسـت میخـورد ،مامـوران کیـت به
خانـه سـیندرال میرسـند .این در حالی اسـت
کـه خانـم ترمیـن ،سـیندرال را در اتـاق زیـر
شـیروانی حبـس کـرده اسـت .کفـش بـه پای
هیچکـدام از دختـران خانـم ترمیـن نمـیرود،
امـا در آخریـن لحظـه سـیندرال کـه از ماجـرا
اطلاع نـدارد ،شـروع بـه آواز خوانـدن میکند
و مامـوران پادشـاه متوجـه میشـوند کـه
دختـر دیگـری هـم در آن خانـه اسـت .دوک
بـزرگ میخواهـد قضیـه را منتفـی کنـد ،امـا
کیـت کـه با لبـاس مبـدل در میـان سـربازان
حضـور دارد ،ایـن اجـازه را نمیدهـد .بنابراین
نیروهـای پادشـاه کفـش را بـه پـای سـیندرال
امتحـان میکننـد و بـا قـرار گرفتـن کفش در
پـای او ،سـیندرال بـا کیـت ازدواج میکند .این
در حالـی اسـت کـه کیـت ،سـیندرال را حتـی
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بـا لبـاس کهنـه و بـدون امتحـان کفـش هـم
شـناخته و بـه او قـول ایـن را داده کـه او را،
همانطـور کـه هسـت ،بپذیـرد.

حواشی

 در سـکانس مهمانی پسـر پادشـاه ،بسـیاریاز لباسهـا بـر اسـاس لباسهـای مشـهور
پرنسـسهای دیزنـی طراحـی شـده اسـت .از
جملـه لباسهـای کالسـیک پرنسـسهای
دیزنـی کـه در ایـن صحنـه اسـتفاده شـده،
میتـوان بـه لباسهـای بـل (دیـو و دلبـر/
 ،)1991تیانـا (پرنسـس و قورباغـه،)2009 /
آورورا (زیبـای خفتـه ،)1959 /سـفید برفـی
(سـفیدبرفی و هفـت کوتولـه ،)1937 /مـوالن
(مـوالن )1998 /و آریـل (پـری کوچـک
دریایـی )1989 /اشـاره کـرد.
 لیلـی جیمـز در ابتـدا بـرای بـازی در نقـشآناسـتازیا ،دختـر خبیث خانم ترمیـن ،در نظر
گرفته شـده بود ،امـا درنهایت بـرای حضور در
نقش سـیندرال انتخاب شـد.
 امـا واتسـون ،بازیگـر نقـش هرمیـون درمجموعـه فیلمهـای «هـری پاتـر» ،بـرای
بـازی در نقـش اصلـی مذاکـره کـرده بـود،
امـا مذاکـرات به سـرانجامی نرسـید .واتسـون
درنهایـت بهعنـوان قهرمـان مؤنـث بازسـازی
زنـده یکـی دیگـر از انیمیشـنهای مشـهور
دیزنـی انتخـاب شـد؛ شـخصیت بـل در فیلـم
«دیـو و دلبـر» (.)2017
 بیـش از  10هـزار قطعـه کریسـتال دانـه بـهدانـه در لبـاس آبی لیلی جیمز جاسـازی شـد.
 لیلی جیمز -بازیگر نقش سـیندرال -و سوفیمکشـرا -بازیگـر نقش دریسلا -پیـش از این
در مجموعـه مشـهور و محبـوب «داونتـون
ابـی» همبـازی بودنـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در
آن مجموعـه جـای ایـن دو بازیگر عوض شـده
بـود .مکشـرا در آن مجموعـه نقـش دیـزی
خدمتـکار -را بـازی میکـرد ،درحالیکـهجیمـز در نقـش لیـدی رز ،شـخصیت اشـرافی
مجموعـه ،ظاهـر شـده بود.

 در انتهـای تیتـراژ ،صـدای هلنا بونهـام کارتر(بازیگـر نقـش پـری مادرخوانـده سـیندرال)
شـنیده میشـود کـه میگویـد« :همـه کجـا
رفتن؟»
 مارگـوت رابـی (گـرگ والاسـتریت) ازجملـه بازیگرانـی بود کـه برای بـازی در نقش
سـیندرال تسـت داده بـود.
 سـائوریس رونـان (تـاوان) و آلیسـیا ویکنـدر(فـرا ماشـین) هـم از جملـه بازیگـران دیگری
بودنـد کـه بـرای ایفای نقـش اصلی ایـن فیلم
در نظـر گرفتـه شـده بودند.
 در اصـل هشـت نسـخه از لبـاس آبیرنـگسـیندرال در سـکانس مهمانـی دوختـه شـده
بـود کـه هر نسـخه در بخشـی از این سـکانس
بـه کار میرفـت .بهعنـوان مثـال لباسـی کـه
سـیندرال هنـگام فـرار از مهمانـی به تـن دارد،
کمـی کوتاهتـر از لبـاس او هنـگام ورود اسـت
تـا دویـدن سـیندرال مشـکلی در اجـرای ایـن
صحنـه ایجـاد نکند.
 ایـن فیلـم فرصـت همـکاری مجـدد کنـتبرانـا را بـا بازیگرانـی فراهـم سـاخت که پیش
از ایـن نیز در آثـار او ایفای نقش کـرده بودند؛
هلنـا بونهـام کارتر (فرانکنشـتاین مری شـلی/
 ،)1994اسـتالن اسکارسـگارد (ثور )2011 /و

درک یاکوبـی (هنـری پنجـم ،1989 /دوبـاره
مـرده 1991 /و هملـت.)1996 /

بودجـــه ،فـــروش ،نظـــر مـــردم و نظـــر
منتقـــدان

«سـیندرال» کـه بـا بودجـهای  95میلیـون
دالری تهیـه شـد ،یکـی از محصـوالت موفـق
سـال  2015اسـت .ایـن فیلـم در آمریکا 200
میلیـون و  985هـزار دالر فروخـت و فـروش
فیلـم در خـارج از آمریـکا هم به بیـش از 338
میلیـون و  700هـزار دالر رسـید تـا مجمـوع
فـروش جهانـی فیلـم بیـش از  539میلیـون
و  685هـزار دالر باشـد .فیلـم همچنیـن
بـا اسـتقبال قابـل قبولـی از سـوی مـردم و
منتقـدان در رسـانههای مجـازی روبـهرو شـد.
امتیـاز ایـن فیلم در سـایت  IMDBبر اسـاس
 61هـزار و  803رأی 7.2 ،از  10اسـت و در
سـایت متاکریتیک هـم بر اسـاس  47ریویوی
منتشرشـده ،امتیاز  67را از  100دریافت کرده
اسـت« .سـیندرال» طرفـداران پروپاقرصـی در
میـان منتقـدان دارد .الورنـس تاپمـن ،منتقـد
نشـریه شـارلوت آبـزرور کـه امتیـاز کامـل بـه
فیلـم داده ،اعتقـاد دارد« :بهعنـوان فیلمـی
کـه بـه یکـی از بزرگتریـن کهنالگوهـای
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ادبیـات ادای دیـن میکنـد و در عیـن حـال
بسـیاری از جزئیـات آشـنا را بـه شـکلی تـازه
ارائـه میدهـد ،شـک دارم کـه میشـد چیزی
بهتـر از ایـن سـاخت ».اسـتفانی زاخـارک،
منتقـد ویلیـج وویـس هـم یکـی از طرفـداران
فیلـم اسـت .او کـه از  5سـتاره 4.5 ،سـتاره به
«سـیندرال» اعطا کـرده ،اعتقـاد دارد این فیلم
هـم مثـل بقیـه آثار کنـت برانـا (حتـی برخی
از فیلمهـای بـد او) دارای نوعـی از جاهطلبـی
اسـت کـه آدم را یاد واگنر میانـدازد( .توضیح:
ریچـارد واگنر ،آهنگسـاز و کارگردان مشـهور
تئاتـر بـود کـه بیشـتر بـه خاطـر اپراهـای
باشـکوهش شـناخته میشـود ).زاخـارک در
ادامـه ادعـا میکند کـه «سـیندرال» همچنین
بـه طـرز غیرمنتظـرهای ظریف اسـت .کالودیا
پیـگ ،منتقد «یـو اس ای تودی» «سـیندرال»
را شایسـته  3سـتاره از  4سـتاره ممکـن
دانسـته و اعتقـاد دارد«« :سـیندرال» بـا شـور
و حـال و جلوههـای بصری مسـحورکنندهاش،
تقریبـا کاری میکنـد کـه بـه جـادو اعتقـاد
پیـدا کنیـد ».همـه امتیازهـا بـه ایـن انـدازه
مهربانانـه نبـوده ،امـا اکثـر منتقدانـی کـه
لـذت چندانـی از نسـخه جدیـد «سـیندرال»
نبردهانـد هـم بـه برخـی نـکات مثبـت فیلـم
اشـاره کردهاند .نمونـه چنیـن منتقدانی مایک
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ال سـال از «سانفرانسیسـکو کرونیکل» اسـت
کـه هـر چنـد نیمـی از سـتارههای ممکـن
را بـه «سـیندرال» داده ،امـا در بخشـی از
یادداشـتش مینویسـد« :نکتـه عجیـب در
مـورد «سـیندرال»ی جدید این اسـت که تمام
عناصـر قدیمـی و آشـنا بـه طـرز زیبایـی اجرا
شـدهاند ».امـا فیلـم مخالفانی جـدی هم دارد،
از جملـه جـو ویلیامـز ،منتقـد «سـنتلوییس
پسـت دیسـپچ» کـه فیلـم جدیـد کنـت برانـا
را از  4سـتاره تنهـا الیـق  1.5سـتاره دانسـته
و عقیـده دارد«« :سـیندرال» آنقـدر از نظـر
شـخصیتپردازی بههمریختـه اسـت کـه
حتـی ارزش نـدارد آن را یـک فیلـم آشـفته
بنامیـم».

نظر ما

در دورهای کـه بخـش مهمـی از آثـار جریـان
اصلـی سـینمای آمریکا به تالش برای سـاخت
دنیاهـای نـو یـا پرداختـن بـه مسـائلی عظیـم
(چـه علمـی و چـه تخیلـی) اختصـاص دارد،
بازگشـت مسـتقیم و آشـکار بـه کهنالگوهایی
روایـی و ادبـی ،شـاید کمـی پرخطـر بـه نظـر
برسـد .امـا اقتباسهـای زنـده اخیـر کمپانـی
دیزنـی از انیمیشـنهای مطـرح تاریـخ ،نشـان
میدهـد کـه الگوهـا و داسـتانهای قدیمـی

در دنیـای نـو هـم طرفـدار دارند .شـاید همین
باشـد کـه سـینما را بـه هنـری چنیـن گیرا و
دلچسـب تبدیـل کرده اسـت.
ســال گذشــته فیلــم «ملفیســنت» کــه
برداشــتی زنــده از انیمیشــن «زیبــای خفتــه»
بــود ،بــه فــروش فوقالعــادهای دســت یافــت
و امســال هــم «ســیندرال» آن موفقیــت را
تکــرار کــرد« .ملفیســنت» بهخصــوص از ایــن
نظــر فیلــم مهــم و قابــل توجهــی بــود کــه
برخــی از الگوهــای کلیــدی داســتان اصلــی
را بــه شــکلی معکــوس بــه تصویــر کشــید.
داســتان از دیــد شــخصیتی روایــت میشــد
کــه شــخصیت منفــی نســخه اصلــی بــود و
بــر خــاف انیمیشــن مشــهور دیزنــی کــه
دیدگاهــی بهشــدت تقدیرگرایانــه داشــت،
«ملفیســنت» بــه نقــش انســان در سرنوشــت
خویــش میپرداخــت .در ســوی مقابــل ،بــه
نظــر میرســد اوضــاع در مــورد «ســیندرال»
فــرق میکنــد و فیلــم برانــا ،بســیار بــه طــرح
داســتانی اصلــی وفــادار اســت .امــا بــه نظــر
میرســد ســازندگان ســیندرال هــم -بــه شــکل
ظریفــی -بــر روحیــه انســانگرایانه آثــار اخیــر
دیزنــی تأکیــد کردهانــد .ســیندرالی ایــن فیلــم
مســتحکمتر و قویتــر از نســخههای قبلــی
اســت و بیــش از اینکــه تاکیــد فیلــم صرفــا

بــر تقدیــری باشــد کــه بــرای او رقــم خــورده،
ماجــرا بــه ســطوح دیگــری نیــز ســوق پیــدا
میکنــد؛ اینکــه مطابــق یکــی از مهمتریــن
دیالوگهــای فیلــم ،شــاید بزرگتریــن
ریســکی کــه هــر انســان ممکــن اســت در
زندگــیاش بــا آن روبــهرو شــود ،ایــن اســت
کــه دیگــران او را واقعــا همانطــور ببیننــد کــه
هســت .همچنیــن تغییــرات ظریفــی در دیگــر
شــخصیتهای فیلــم (از جملــه نامــادری) رخ
داده کــه اکثــرا بــه فیلــم کمــک کــردهاســت.
امـا هنـر برانـا در ایـن اسـت کـه بـا وجـود
دیدگاههـای موجـود در فیلـم ،روح و
حالوهـوای کلـی ماجـرای اصلی را به شـکلی
ماهرانـه حفـظ میکنـد .بازتولیـد فضـای
افسـانههای پریـان در قالـب یـک فیلـم زنـده
کار بسـیار سـختی اسـت و برانـا ایـن کار را
بهخوبـی بـه انجام رسـانده اسـت« .سـیندرال»
در بسـیاری از قسـمتهایش نگاهـی
انسـانگرایانه دارد ،امـا بـدون اینکـه اعتقـاد
شـخصیتهای فیلـم (و تماشـاگر) بـه وقـوع
معجزه زیر سـوال رود« .سـیندرال» شاهدی بر
ایـن قضیـه اسـت کـه بـرای سـاخت فیلمهای
جـذاب ،لزومـا نبایـد از الگوهـای قدیمـی فرار
کرد؛ شـاید بـهروز کـردن همان الگوهـا تمهید
مناسـبتری باشـد.
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در رواج تعارفات جدید در دنیای مدرن
طنز

میشود فتنه توی اینترنت
 نسـیم عربامیـری 

سالهاپیشعینهوحاال
بود رایج تعارف بیجا
از همان روزگار بین عموم
بود این عادت غلط مرسوم
مثالمحضاینکهچندنفر
روبهرو میشدند با یک َدر
همه از دم چه یاغی و چه جلب
ناگهانمیشدنداهلادب
کهبفرماشمابزرگترینه! شما خانمی و تاج سریقبل تو؟! من؟! نمیشود ابداً!نکنماینچنینجسارتمن!آنچنانمیزدندبیخودکی
به هم از دم تعارف الکی
که گمانت چه خاکیاند و خجول
باشعورندوپایبنداصول
منتها گر کنار آن درگاه
بین این جمع با ادب ناگاه،
پخشمیشدغذایمجانی
قیمه و آش و مرغ بریانی،
می شدند از میان کل گروه
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چند تا ُکشته چند تا مجروح!
تا رسانند خویش را به غذا
حملهورمیشدندوحشیها
حال چون قبل ،این تعارفها
باز هم دیده میشود همه جا
منتها الجرم در این دوران
شده مرسوم شکل دیگر آن
مثال گر که یک جوان کچل
عکسی از خود کنار ظرف عسل،
بگذاردبهرویاینترنت
میشودفتنهتویاینترنت
یک نفر گوید :این تویی دادا!
قوم و خویش براد پیتی آیا؟!
الجرم آن جوان بدترکیب
خوشگلیعجیب
میکندحس
ِ
میرود با تعارف بیجا
اعتماد به نفس او باال
توی این عصر مدتی است مدید
شده رایج تعارفات جدید 
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سالمت

دردی که زانوی
گ
گ�د!
دانش�یهها را یم ی

علم بهتر است
یا زانو؟
 مسـتانه تابـش 
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قبـول شـدن در کنکور ارشـد و دکتـرا یا دوره
تخصـص هـر فایدهای که داشـته باشـد ،خیلی
بـه مـذاق زانـو خـوش نمیآیـد .سـاعتهای
طوالنـی نشسـتن ،درسـت اسـت کـه رتبهتان
را بـاال میبـرد ،ولـی بـه مـرور زانوهـا را درگیر
مشـکلی میکنـد کـه اصطلاح علمـیاش
هسـت «سـندروم مفصـل پتلوفمـورال
دردنـاک» و اثـری کـه شـما از آن احسـاس
میکنیـد ،دردی اسـت کـه در زانـو میپیچد و
امانتـان را میبـرد.

چـه کسـانی بـه سـندروم مفصـل
پتلوفمـورال دردنـاک مبتلا میشـوند؟
دانشـجویان ،دانشآمـوزان ،اسـاتید دانشـگاه،
محققـان و کارمنـدان مهمتریـن گروهـی
هسـتند کـه در معـرض ابتلا بـه سـندروم
مفصـل پتلوفمـورال دردنـاک قـرار دارنـد و
معمـوال ابتلا بـه ایـن بیمـاری در میانسـالی
و پیـری نـادر اسـت .ایـن سـندروم دالیـل
مختلفـی دارد کـه یکـی از اصلیترینهایـش
التهـاب زانوسـت .ایـن وضعیـت زمانـی پیـش
میآیـد کـه مفصـل زانـو بیـش از حـد خـم
شـده و با زاویـه بیش از  90درجه قـرار بگیرد.
در ایـن حالـت کشـکک زانـو از اسـتخوانهای
ران فاصلـه گرفتـه و تنهـا بخشـی از کشـکک
کـه غضروفـش ضعیفتر از باقی جاهاسـت ،در
تمـاس با اسـتخوان ران باقی مانـده و درنتیجه
غضروفـی کـه پشـت کشـکک زانـو قـرار دارد،
دچـار التهـاب میشـود.
دو زانـو نشسـتن یـا چهارزانـو نشسـتن یکـی
از عوامـل ابتلا و تشـدید این سـندروم اسـت.
افـرادی هـم کـه مجبورند سـاعتهای طوالنی
پشـت میـز بـا زانـوی خم بنشـینند ،بیشـتر از
دیگـران مبتلا میشـوند ،و اگـر خانم باشـند،
اوضـاع خرابتـر هـم میشـود.

قوی شو تا مبتال نشوی!

بـرای اینکـه بـا وجـود سـاعتهای طوالنـی
نشسـته مانـدن ،زانـوی شـما دچـار التهـاب

نشـود ،بایـد عضالتتـان را تقویت کنیـد ،چون
یکـی از دالیـل مهـم ابتال بـه سـندروم مفصل
پتلوفمـورال دردنـاک داشـتن عضلات ضعیف
اسـت .وقتـی عضلـه چهـار سـر ران ضعیـف
باشـد ،کشـکک زانـو را بیثبـات میکنـد و
درنتیجـه ملتهـب و دردنـاک میشـود.

نگران آرتروز نباشید

اگـر جـوان هسـتید و درد زانـو باعـث شـده
شـب و روز خـواب نداشـته باشـید ،احتمـاال
آرتـروز اولیـن گزینـهای اسـت کـه بـه فکرش
میافتیـد .امـا بدانیـد کـه دلیـل ایجـاد آرتروز
زانـو سـاییدگی مفصلی اسـت و در سـنین باال
دیـده میشـود .علاوه بـر ایـن افـرادی کـه به
آرتـروز مبتال میشـوند ،شـکل مفصلشـان هم
بدفـرم میشـود کـه ایـن عالمـت در مبتالیان
به سـندروم مفصـل پتلوفمـورال دردناک دیده
نمیشـود .همچنیـن احسـاس خشـکی در
مفصـل زانـو وقتـی فـرد صبـح از خـواب بیدار
می شـود ،جزو عالیمی اسـت کـه در مبتالیان
بـه آرتروز میبینیـم ،اما در کسـانی که گرفتار
سـندروم مفصـل پتلوفمورال دردناک هسـتند،
خیـر .تفـاوت دیگـر ایـن سـندرم و آرتـروز در
محـل درد اسـت .مبتالیـان بـه ایـن سـندروم
فقـط درد را در قسـمت جلـوی زانـو احسـاس
میکننـد ،ولی آرتروز باعث میشـود احسـاس
درد در همـه بخشهـای زانـو منتشـر باشـد.

چطور درمان کنیم؟

مسـکن ممکـن اسـت درد زانو را از بیـن ببرد،
امـا درمان التهاب نیسـت .اگـر درد را با مصرف
داروهـای مسـکن از بیـن ببریـد ،سـندروم
مفصـل پتلوفمـورال دردنـاک در بلندمـدت
یقهتـان را میگیـرد و در سـنین میانسـالی
و پیـری شـانس شـما را بـرای ابتلا بـه آرتروز
بـاال میبـرد .البتـه شـما بـدون مراجعـه بـه
فیزیوتـراپ و تنهـا از روی عالیـم نمیتوانید به
ایـن نتیجه برسـید که آیـا دچار این سـندروم
شـدهاید یـا خیـر.
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 10جلسـه فیزیوتراپـی میتوانـد نقـش
مهمـی در درمـان افـرادی داشـته باشـد کـه
دچـار سـندروم مفصـل پتلوفمـورال دردنـاک
هسـتند .راه رفتـن در اسـتخر و شـنای کـرال
و بیوفیدبـک هـم توصیـه میشـود .همچنیـن
کنتـرل وزن اقـدام مهـم درمانـی اسـت که به
همـه مبتالیـان توصیـه میشـود تـا فراینـد
درمانشـان تسـهیل گـردد.

تغذیه در درمان نقش دارد؟

مصـرف کافـی لبنیـات در طـول روز توصیـه
اصلـی هـر مشـاور تغذیـه بـه کسـانی اسـت
کـه دچـار دردهـای زانـوی ناشـی از سـندروم
مفصـل پتلوفمـورال دردنـاک هسـتند .علاوه
بـر ایـن اسـتفاده از امـگا  3و منابـع آن نیـز
بایـد در برنامـه غذایـی فرد جدی گرفته شـود.
در ضمـن بـرای برخـی مبتالیـان هـم توصیـه
میشـود کـه بـه صـورت روزانـه از آب قلـم
اسـتفاده کننـد تا عالیـم بیماری کاهـش پیدا
کنـد .بـرای تهیه آب قلـم باید ابتدا آن را سـه
بـار بجوشـانید و سـپس از صافـی رد کنیـد تا
چربیهایـش گرفتـه شـود.
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خم سبک زندگی را اصالح کنید

 .1سـر کالس یـا در محـل کار از خـم کـردن
طوالنیمـدت زانـو بپرهیزیـد.
 .2وقتـی روی صندلـی مینشـینید ،حتمـا از
زیرپایـی اسـتفاده کنید.
 .3هـر یـک سـاعت یک بار از پشـت میـز بلند
شـوید و چند قـدم راه بروید.
 .4ورزشهـای ایزومتریـک یـا ورزشهایـی که
بـدون ایجـاد حرکـت باعـث انقبـاض عضلـه
میشـود ،توصیـه میشـود.
 .5کمتـر از پلـه اسـتفاده کنید و روی سـطوح
شـیبدار بیـش از حـد راه نروید.
 .6موقـع پیـادهروی روی سـطوح صـاف
کفشهـای نـرم و سـبک و لـژدار بپوشـید.
 .7شـبها به پهلوی راسـت بخوابیـد و بین دو
زانـو یـک بالش کوچک قـرار دهید.
 .8بـه جـای توالـت ایرانـی از فرنگـی اسـتفاده
کنید .
 .9لپتـاپ را موقـع کار کـردن روی زانـو
نگذاریـد ،بلکـه آن را روی میـز بگذاریـد
و درسـت روی صندلـی پشـت میـز قـرار
بگیریـد.

ترکیبات غذایی :بایدها و نبایدها
پیشگیریکننده پیشگیریکننده
از سرطان
از سکتههای قلبی
پروستات

کاهشدهندهاحتمال
ابتال به آلرژی،
بیماریهایقلبیو
عروقی و سرطان
افزایشدهندهتوانایی
سیستمایمنیو
قدرتعضالنی

لیموترش
کلم

محافظتکننده
در برابر سرطان

ماهی

سیب
شکالت
تلخ

گوجهفرنگی

زردچوبه
فلفل قرمز

تخممرغ

باعث درد در معده
میشود؛ بهتر
است میوه با معده
خالی صرف شود

طالبی

بعد غذا

باعثسوءهاضمهمیشود؛
چون اجازه نمیدهد
کربوهیدراتهای غذا با
گوجهفرنگی اسید معده ترکیب شوند

مخلوط
گوجهفرنگی
و پنیرهای
فراوریشده

میوه

ترکیبات بد

املت گوشت

ساالد

ماست میوه

ســـس مایونـــز
همـــراه آبلیمـــو

میوه

باعثتحریک
باعث اختالل در
جذب غذا میشود سینوسها،سرفه
و بروز عالیم
آلرژی میشود

باعث درد در
معده میشود

غلات آمـاده
همـراه با شـیر
آب پرتقال
لوبیا قرمز

پنیر

باعث ایجاد نفخ و
باد معده میشود

ژامبون

باعث اختالل در جذب
میشود؛ بهتر است در
هر وعده غذایی تنها یک
نوع پروتئین خورده شود.

گوجهفرنگی

آب پرتقال

مانع پرخوری و
بهبوددهندههضم

پنیر

آووکادو

ترکیبات خوب

گوشت قرمز

ضد سرطان و
ضدالتهاب

جو دو سر

بروکلی

لوبیای سویا

گیاه دارویی اثر
ترکیباتسرطانزای
گوشت و گوشتهای رزماری
فراوریشده را
کاهشمیدهد

کاهش ریسک ابتال به
سرطان و بیماریهای
قلبی و عروقی

شیر
موز

خربزه

باعثسوءهاضمه
میشود

باعث اختالل در
هضم غذا میشود
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چرا ض
بع� از غذاها ما را به تهل
یماندازند؟

طاعون سیاه قرن ما
اعتیاد به غذا
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از خـواب بیـدار میشـوید و یادتـان میافتـد
کـه دیشـب بـا خودتـان عهـد کردیـد کـه
در تمـام طـول روز هـم سـراغ هلـه هولـه،
شـکالت ،شـیرینی و ....نرویـد .امـا چنـد تلفن
کاری اعصـاب خردکـن ،یکـی ،دو پرونـده کـه
هنـوز تمـام نشـده یـا شـاید تذکـری از جانب
رئیـس کافـی اسـت کـه بـه خودتـان بیاییـد
و ببینیـد یـک تکـه شـکالت یـا دونـات تـوی
دهانتـان اسـت .احسـاس شـرم و گنـاه ناشـی
از خیانـت کـردن بـه قـول و قرارهایـی کـه بـا
خودتـان گذاشـته بودیـد ،استرسـتان را چنـد
برابـر میکنـد و درنهایـت دوبـاره سـراغ همان
هلـه هولههـا میرویـد ،درحالیکـه بـا خودتان
میگوییـد« :چـرا مـن نمیتوانم جلـوی خودم
را بگیـرم؟ و »...اعتیـاد مغـز بـه غـذا احتمـاال
پاسـخ ایـن سـوال شماسـت.

غذاهـای چـرب یا شـیرین محبوشـان بگذرند.
دانشـمندان ایـن تغییـر ذائقه را ناشـی از تاثیر
ایـن مـواد غذایـی بـر سـطح انتقالدهندههای
عصبـی بـدن از جملـه دوپامیـن میداننـد و
معتقدنـد پـس از مصـرف ایـن قبیـل غذاهـا
بـدن دوپامیـن بیشـتری تولیـد میکنـد.
ترشـح بیشـتر دوپامیـن همـان لذتـی را برای
فـرد بـه وجـود مـیآورد که معتـادان بـه مواد
مخـدر از جملـه کوکاییـن تجربـه میکننـد.

آیا شام هم به غذا معتادید؟

خوشـبختانه بـرای تشـخیص اعتیـاد بـه غـذا
الزم نیسـت متخصـص باشـید ،یـا آزمایـش
خـون بدهیـد .دقـت کـردن بـه بعضـی حاالت
فـرد در مواجهـه بـا غـذا میتواند اعتیـاد او به
غـذا را مسـجل کنـد.

اعتیـاد بـه غـذا؛ توجیـه افـراد چـاق یـا معتـادان بـه غـذا بـرای ناخنـک زدن
بهانهتراشـی میکننـد
واقعیـت علمـی؟

اعتیـاد بـه غـذا همچنـان در حـد یـک
نظریـه اسـت کـه در عیـن داشـتن طرفـداران
پروپاقـرص ،مخالفانـی هـم دارد کـه میگویند
معتـاد شـدن بـه غـذا معنـای خاصی نـدارد و
ایـن رفتارهـا یـا بـه عبـارت دیگـر رفتارهـای
اعتیادگونـه و سـبک زندگـی غلـط اسـت کـه
میتوانـد شـما را تـوی هچـل بینـدازد .بـا
ایـن حـال مطالعـهای کـه توسـط گروهـی از
دانشـمندان آمریکایـی انجـام شـده ،نشـان
داده اسـت کـه بعضـی غذاهـا کـه اتفاقـا جـزو
خوراکیهـای متـداول اغلـب مـا هم هسـتند،
تغییراتـی را در مغـز ایجـاد میکننـد کـه
مشـابه تغییـرات ناشـی از مصـرف مـواد مخدر
اسـت! البتـه ایـن مطالعـه نـه روی انسـانها،
بلکـه روی موشهـا انجـام شـده ،امـا نشـان
داده کـه اگـر موشهـا طـی یـک دوره زمانـی
از غذاهـای چـرب یـا شـیرین اسـتفاده کننـد،
دیگر سـراغ غذاهـای معمولیشـان نمیروند و
حتـی در صورت تنبیه شـدن (در ایـن مطالعه
تمـاس با شـوک الکتریکـی) حاضر نیسـتند از

معتـادان بـه غـذا را از روی بهانههایـی کـه
بـرای ناخنـک زدن و پرخـوری میتراشـند،
میتوانیـد بشناسـید .البتـه قصـد خاصـی هـم
ندارنـد و فقـط بـه آن احسـاس لذتی کـه بعد
از خـوردن خوراکیهـای محبوبشـان پیـدا
میکننـد ،معتـاد هسـتند و بلـد نیسـتند کـه
چطـور بایـد بـا آن مقابلـه کـرد.

معتـادان بـه غـذا منیتواننـد حجـم
غـذای مرصفیشـان را کنترل کننـد

بلـه ،شـما قصـد داشـتید کـه فقـط بـه انـدازه
نصـف لیـوان بسـتنی بخوریـد ،امـا همیـن که
بـه خودتـان میآییـد ،میبینیـد کـه ظـرف
نیملیتـری بسـتنی را تمام کـرده و در فریزر را
بـاز کردهایـد تا بعـدی را برداریـد .احتماال قبل
از اینکـه شـروع به خـوردن کنید ،بـا خودتان
گفتهایـد کـه یـک تکه کوچک بسـتنی کسـی
را نکشـته اسـت! مشـکل دقیقا همینجاسـت.
کسـی کـه بـه غـذا معتـاد میشـود ،هیـچ حد
وسـطی ندارد.
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بیشـتر و بیشـتر میخوریـد و در مقابـل کمتر
و کمتـر راضـی میشـوید .در ایـن حالـت
حتـی اگـر کاملا سـیر باشـید ،نمیتوانیـد به
آن مـاده غذایـی خـاص «نـه» بگوییـد .ایـن
مسـیر بـه هیچجـا ختـم نمیشـود جـز چاقی
و اضافـه وزن .البتـه اگـر هرچند وقـت یک بار
هـوس میکنیـد بسـتنی بخوریـد یـا ناخنکـی
بـه کیـک شـکالتی محبوبتـان بزنیـد ،ایـرادی
نـدارد .امـا اگـر ایـن هوسهـا هـر روز و هـر
سـاعت تکـرار شـد ،بهتـر اسـت هر چـه زودتر
بـه یـک متخصـص تغذیـه مراجعـه کنیـد.

معتـادان بـه غـذا دامئا بـا احسـاس گناه
و رشم دسـت بـه گریبانند
معتـادان بیشتر از گنجایـش معدهشـان
غـذا میخورند

یکـی دیگـر از عالیـم اعتیـاد بـه غذا این اسـت
کـه فـرد معتـاد بیـش از حـدی کـه معـدهاش
گنجایـش دارد ،غـذا میخـورد و حتـی در عین
آگاهـی نمیتوانـد جلـوی خـودش را بگیـرد.
ایـن آدمهـا آنقـدر میخورنـد تـا بـه قـول
خودشـان هیـچ جایی برای نفس کشـیدن باقی
نمیمانـد« .آنقدر خـوردم کـه دارم میترکم»،
«نمیتوانـم از جایـم تکان بخـورم» و ...جمالتی
اسـت کـه شـما معمـوال از یـک معتـاد بـه غذا
میشـنوید .حتـی ممکـن اسـت کار بـه جاهای
باریکتـر هـم بکشـد .یعنـی فـرد آنقـدر غـذا
بخـورد کـه دچـار تهـوع و اسـتفراغ شـود .فکر
میکنیـد از فـردا جلـوی خـودش را خواهـد
گرفـت؟ متاسـفانه ایـن خیالـی بیش نیسـت.

معتادان به غذا سیر منیشوند

لـذت ناشـی از مـواد غذایـی اعتیـادآور
نمیگـذارد شـما احسـاس سـیری کنیـد یـا
حـس کنیـد که حجـم غذایـی کـه خوردهاید،
برایتـان کافـی بـوده اسـت .در ایـن حالـت
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خیلـی از افـرادی کـه بـه غـذا معتادنـد ،در تمام
توپنجه نـرم
طـول روز بـا احسـاس گنـاه دسـ 
میکننـد ،خودشـان را مقصـر یا بیمـار میدانند،
دائـم بـه خودشـان میگوینـد کـه آدمهـای بد یا
بیمسـئولیتی هستند که حتی کنترل شکمشان
را هـم ندارنـد .خالصـه هر بـد و بیراهـی که فکر
کنیـد ،بـه خودشـان میدهنـد ،امـا در عین حال
مشـغول محاسـبه هسـتند کـه کـی میتواننـد
سـراغ شـیرینیای کـه روی میـز مانـده بروند ،یا
یـک قوطـی نوشـابه خنـک را تا ته سـر بکشـند.
احساس گناه دسـت از سرشان برنمیدارد .اعتیاد
بـه غـذا هـم همینطـور ،مگـر اینکـه بـه روش
حرفـهای تحت درمـان قـرار بگیرند.

اعتیاد به غذا و چاقی

اگـر بـا خودتـان فکـر میکنیـد کـه آدمهـای
معتـاد بـه غذا ،لزومـا چاق هم هسـتند و چون
شـما الغرید دچار این مشـکل نیسـتید ،سخت
در اشـتباهید .اعتیـاد بـه غـذا ربـط خاصـی به
چاقـی یـا الغـری نـدارد .البتـه بیـش از حـد
غـذا خـوردن و دریافـت کالـری اضافـه ناشـی
از خـوردن غذاهـای خیلـی چـرب یـا خیلـی
شـیرین ،انـواع غذاهای آمـاده و ...باعـث اضافه
وزن میشـود ،ولـی ممکـن اسـت الغری شـما
تنهـا بـه دلیـل باال بـودن سـوخت و سـاز پایه

بـدن یـا همـان متابولیسـمتان باشـد یا شـاید
آنقـدر ورزش میکنیـد کـه همـه کالریهای
اضافـه را میسـوزانید .بـا ایـن حـال همچنـان
خطـر اعتیـاد بـه غـذا در کمین شماسـت.

اعتیادآورترین مواد غذایی روی کره زمین

 .1نـان سـفید :نـان سـفید احتمـاال بدتریـن
مـاده غذایـی اسـت کـه در یخچـال مـا پیـدا
میشـود .نانـی کـه نه سـبوس دارد و نـه ماده
مغـذی خاصی بـه غیـر از کربوهیدرات سـاده.
 .2دونات :عجیب اسـت ،مگرنه؟ ولی متخصصان
میگوینـد که شـکر یکـی از اعتیادآورترین مواد
غذایـی روی کـره زمیـن اسـت کـه بهسـختی
میشـود از شـر عـادت بـه آن رهایـی پیـدا کرد.
جالـب اسـت کـه هـر بـار موشهـا مـاده غذایی
حاوی شـکر بخورند ،در بدنشـان دوپامین ترشح
میشـود و ایـن اصلا عادی نیسـت.
 .3کیـک :اگـر همچنـان بـه خـوردن انـواع و
اقسـام کیکهـای شـیرین (بهخصـوص اگـر
چنـد الیـه مربـا یـا خامـه و شـکالت داشـته
باشـند) ادامـه دهیـد ،احتمـاال شـمعهای
زیـادی را روی آن کیـک روشـن نخواهید کرد!

مصـرف بیـش از حـد ایـن خوراکی بـا افزایش
خطـر بیمـاری قلبـی ،دیابـت و سـندروم
متابولیـک همـراه اسـت.
 .4چیپـس :چیپـس در هـر شـکل و طعمـی
کـه باشـد ،مملـو از چربـی و نمـک اسـت .حتی
چیپسهای سـبزیجات هم اغلب چرب هسـتند
و کالـری باالیـی دارنـد و اگر بهدقت به برچسـب
روی بسـته دقـت کنیـد ،احتماال به نام شـکر در
میـان مـواد اولیه برخـورد میکنید .اگـر به هیچ
طریقـی نمیتوانیـد از لـذت خرت خـرت کردن
چیپـس زیـر دندانتان بگذریـد ،بهتر اسـت انواع
خانگـیاش را امتحـان کنید.
 .5بسـتنی :از ایـن اعتیادآورتـر پیـدا نمیکنیـد!
چنـد قاشـق بسـتنی میـوهای در گرمتریـن
روزهـای تابسـتان یـا چنـد گاز از بسـتنیهای
زمسـتانی کمی ترسـناک بـه نظر نمیرسـد ،اما
مطالعـات انجامشـده روی حیوانـات نشـان داده
اسـت که خـوردن بسـتنی مرکـز پـاداش مغز را
نسـبت بـه مـواد غذایـی حـاوی قنـد طبیعـی از
جملـه هندوانـه بیاثـر میکنـد و از آن بـه بعـد
شـما برای کسـب احسـاس رضایت فقط مجبور
بـه خـوردن بسـتنی هسـتید و الغیر.
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مرهمی بر دردهای  80درصد از مردم دنیا
تمرینهایمقاومتی
حدود  80درصد از آدمهای دنیا از برهههای خاصی از زندگیشان
دچار کمردرد میشوند .این ناراحتی شایع یکی از پرهزینهترین
بیماریها در ایاالت متحده آمریکاست که ساالنه بیش از 100میلیارد
دالر صرف هزینههای ناشی از آن میشود .آیا این درد قابلپیشگیری
است؟بله،متخصصاناینورزشهاراپیشنهادمیکنند.

هایپراکستنشن با دستگاه
ایـن حرکـت باعث جمع شـدن عضلات لگن
و در مقابل مانع از اتسـاع ران میشـود .به این
ترتیـب عضالت کمـر از هم جدا میشـوند.

اکستنشن تنه

نکتـه 5 :تـا  10ثانیـه در ایـن حالـت بمانید و
بعـد دسـتها و پاهـا را بـا هـم جابهجـا کنید.
هـر حرکـت را  5تـا  10بـار تکـرار کنید.

اکستنشن نگهدارنده
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تمریناتشکمی

دراز و نشست با زانوی خمیده
حـرکات شـکمی را انتخـاب کنیـد کـه باعـث
فعالیـت بیشـتری در عضلات شـکم و البتـه
کمتریـن فشـار و انقبـاض در ناحیـه کمـر
میشـوند.

دراز و نشست

نکتـه 5 :تـا  10ثانیـه در ایـن حالـت بمانید و
بعـد دسـتها و پاهـا را بـا هـم جابهجـا کنید.
هـر حرکـت را  5تـا  10بـار تکـرار کنید.

پل زدن به پهلو
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تمریناتکششی
ایـن حـرکات بـرای دردهـای قسـمت انتهـای
کمر بسـیار مناسـب اسـت .همچنیـن میتوانید
از ایـن روشهـا بـرای گرم کـردن بـدن پیش از
تمرینهـای شـکمی یـا قدرتـی اسـتفاده کنید.

چرخش لگن

نکتـه 15 :تـا  20ثانیـه در این حالـت بمانید و
بعـد دسـتها و پاهـا را بـا هـم جابهجـا کنید.
هـر حرکـت را  5تـا  10بار تکـرار کنید.

زانو به سینه

نکتـه 15 :تـا  20ثانیـه در این حالـت بمانید و
بعـد دسـتها و پاهـا را بـا هـم جابهجـا کنید.
هـر حرکـت را  5تـا  10بار تکـرار کنید.

خم کردن تنه
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زود� حمل ت
شش دلییل که نشان یمدهد ب�ید هر چه ت
اکر�ن را ت�ک کنید  

رفتنیانرفتن؛مسئلهایناست
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چرا محل کار فعلیتـان را انتخاب کردید؟  .2سـاختار کاری شما اغلـب دچـار
ایـن کار چـه نقـاط قوتـی داشـته کـه شـما را تغییـر میشـود

تـا حـاال نگـه داشـته؟ آیـا هنـوز بعـد از چنـد
سـال (حتـی چنـد مـاه) کـه از شـروع کارتان
گذشـته ،همچنـان از گزینـه انتخابیتـان
رضایـت داریـد و احسـاس راحتـی میکنیـد؟
یادتان باشـد هر وقـت ماهـی را از آب بگیرید،
دیـر نیسـت .فقـط کافـی اسـت نشـانهها را
شناسـایی کنیـد تـا بفهمیـد کـه همچنـان در
محـل کارتـان میتوانیـد بـه موفقیت برسـید،
یـا وقتـش شـده کـه راهتـان را جـدا کنید.

 .1اگـر در محـل کارتـان تبدیـل بـه
شـخصیت قربانـی شـدهاید
حرفهایگـری یکـی از مهمتریـن انتظاراتـی
اسـت کـه بایـد از مدیریـت داشـته باشـید ،اما
اگـر احسـاس میکنیـد کـه رفتارهـای مخربی
ماننـد یارکشـی ،عـدم ایجـاد ارتباطـات بیـن
فـردی مناسـب ،خشـونتهای گفتـاری و...
جلـوی بهـرهوری شـما را گرفته ،پـس زمانش
رسـیده کـه دنبـال کار جدیـد و تیـم تـازهای
بـرای خود باشـید .البته شـاید تصـور کنید که
ایـن کار جـا خالـی کـردن اسـت ،ولـی یادتان
باشـد شـما تا وقتـی باید دنبال اصالح شـرایط
باشـید کـه خودتان فرسـوده نشـوید.
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تغییـر خـوب اسـت و جلـوی رکـود را میگیـرد
و بـا خـودش پیشـرفت و نـوآوری به همـراه دارد،
ولـی آیـا میشـود بـه تیـم مدیریتـی که هـر روز
سـاختارهای کاری خود را از پایه و اسـاس تغییر
میدهـد و شـرایط جدیـدی را ایجـاد میکنـد،
اطمینـان کـرد؟ اگر این نشـانه را در محل کارتان
میبینیـد و حـس میکنیـد ،احتمـاال دلیلـش
تزلـزل در مدیریـت اسـت کـه باعث اغتشـاش و
آشـفتگی میشـود .به این ترتیب شـما بـه دلیل
تغییرات سـاختاری پیدرپی بیشتر تحت فشارید
تـا اینکه امکان توسـعه کارتان را داشـته باشـید.
چنین شـرایطی جز رکود و بیانگیزگی نتیجهای
برای شـما نخواهد داشـت ،پس بهتر است عطای
ایـن کار را به لقایش ببخشـید.

 .3کارتان نکته جدیدی برای شام ندارد

شـاید در محـل کار فعلیتـان پـول خوبـی
دربیاوریـد ،ولـی تجربـه چطـور؟ آیـا ایـن کار
شـما را روزانـه بـا چالشهـای جدیـد مواجـه
میکنـد و بهخاطـر نـوع پروژههایـی کـه
درگیـرش هسـتید ،الزم اسـت هـر روز مطالعه
داشـته باشـید و خودتـان را بـهروز کنیـد؟ آیا
در شـش مـاه گذشـته مهـارت جدیـدی را یاد

گرفتهایـد؟ کالس آموزشـی و دوره و سـمینار
چطـور؟ اگـر در محـل کار فعلـی نمیتوانیـد
چیـز جدیـدی یـاد بگیریـد و هـر روز در
حـال درجـا زدن هسـتید ،بـرای تغییـر آن
کوچکتریـن تردیـدی نداشـته باشـید.

.4یکحقوقمیگیریدوچندوظیفهدارید

شـاید گاهی اوقات الزم باشـد که در محل کارتان
چندیـن تجربه یا مسـئولیت داشـته باشـید ،ولی
معنایـش ایـن نیسـت کـه شـما بایـد هـر روز و
همیشـه تا روزی که قرار اسـت بازنشسـت شوید،
ایـن رونـد را ادامـه دهیـد و بـه آن عـادت کنیـد.
جایـگاه و درآمـد دو فاکتور مهم شـغلی هسـتند.
پـس اگـر دارید چندیـن وظیفه مختلـف را انجام
میدهیـد ،بهطور قطع باید انتظار داشـته باشـید
کـه بـه همان میـزان درآمـد و جایگاه شـغلیتان
هـم ارتقـا پیدا کنـد .درحالیکه اگـر کار اضافی و
انرژی مضاعفی که برای شـغل فعلـی میگذارید،
پاداشـی برایتان به همـراه ندارد ،وقتش شـده که
بـرای شـرکتهای دیگـر هـم روزمه بفرسـتید و
دنبـال فرصت بهتری باشـید.

 .5همکارانتان دارند میروند!

فقـط شـما هسـتید که بـه جـدا شـدن از این
تیـم فکـر میکنیـد ،یـا باقـی همکارانتـان

هـم بـه تکاپـو افتادهانـد؟ البتـه قـرار نیسـت
دهنبیـن باشـید ،یـا اجـازه دهیـد دیگـران
بـرای شـما تصمیـم بگیرنـد .بـا این حـال باید
ایـن نشـانه را جـدی گرفـت .اگـر میبینیـد
کـه باقـی کارمنـدان هـم دنبـال بـهروز کردن
رزومههایشـان هسـتند ،یـا دیگـر وقـت کافـی
بـرای کارشـان نمیگذارنـد ،احتمـاال معنایش
ایـن اسـت کـه محـل کار فعلـی شـما فرهنگ
حرفـهای مناسـبی نـدارد و بهتـر اسـت بـه
گزینههـای بهتـری کـه خـارج از ایـن فضـا
بـرای شـما وجـود دارد ،جدیتـر فکـر کنیـد.

 .6اوضاع سالمتیتان به هم ریخته است

مـدام داریـد رانیتیدیـن و داروهـای ضداسـید
معـده میخوریـد؟ شـبها بـرای خـواب
مشـکل داریـد و بـدون خـوابآور ،خـواب بـه
شـما حـرام میشـود؟ فشـار کاریتـان آنقدر
زیـاد و استرسـتان آنقـدر باالسـت کـه تپـش
قلـب پیـدا کردهایـد یـا دچـار سـردردهای
عصبـی شـدهاید؟ مطمئـن باشـید کـه ایـن
کار میتوانـد شـما را تـا لـب گـور هم بکشـد!
سلامتی جسـمی و روانـی مهمتریـن دلیلـی
اسـت کـه بهخاطـر آن بایـد دو دسـتی کار
فعلـی را بچسـبید ،یـا هـر چـه زودتـر دنبـال
یـک تیـم جدیـد بـرای همـکاری باشـید.
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قصه ما به سرآمد

اختراعاتی که ثبت نمیشوند
 مهـدی اسـتاداحمـد 

اداره ثبــت اســناد بیتردیــد یکــی از
باسروســامانترین ادارات جهــان اســت.
کســانی کــه بــه احتــرام نظــم و انســجام
اداراه ثبــت ،ســاعتها پشــت باجههــای
ادراه ثبــت ایســتادهاند ،بــر ایــن ادعــای مــن
صحــه میگذارنــد .اگــر هــم ایشــان صحــه
نگذارنــد ،آنهــا کــه در بایگانــی اداره ثبــت،
شــمیم دلنــواز پروندههــای منــدرس را
استشــمام کردهانــد ،بیشــک حــرف مــرا از
اعمــاق دل و جــان تاییــد خواهنــد کــرد .در
ایــن صفحــه قــرار نیســت چیــزی دربــاره اداره
ثبــت اســناد نوشــته شــود ،بلکــه بنده شــخصا
مقــرر کــردهام دربــاره ثبــت اختراعــات
مطالبــی را بــا شــما درمیــان بگــذارم .آنچــه
دربــار ه ثبــت اســناد گفتــه شــد ،صرفــا جنبـه
دیباچـه یــا مقدمــه داشــت و از نظــر شــخص
مــن کامــا مرتبــط بــا ثبــت اختراعــات بــود.
اگــر هــم کامــا مرتبــط نبــود ،بههرحــال
یــک نــوآوری تحســینبرانگیز بــود کــه بــه
نــام بنــده ثبــت خواهــد شــد.
آنچــه در ادامــه خواهیــد خوانــد ،دربــاره
چیــزی اســت کــه اختــراع میشــود و ثبــت
نمیشــود .چــه بســیار مخترعانــی کــه اختــراع
خــود را خاضعانــه در اختیــار جامع ـ ه بشــری
قــرار میدهنــد و متواضعانــه اختــراع خــود
را بهعنــوان اختــراع قلمــداد نمیکننــد و آن
را فروتنانــه در ســازمان ثبــت اختراعــات بــه
ثبــت نمیرســانند.
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بوق و صندلی

تولیدکننــدگان خــودرو بیتردیــد از
متواضعتریــن مخترعــان هســتند .وقتــی
کســی خودرویــی تولیــد میکنــد کــه نــه
بــوق دارد نــه صندلــی ،بایــد از او قدردانــی
ویــژه کــرد ،امــا او مختــرع نیســت .اختــراع
آن اســت کــه خودرویــی تولیــد کنــی کــه
فقــط بــوق داشــته باشــد و صندلــی .ایــن
دســته از تولیدکننــدگان خــودرو بیگمــان
مخترعانــد و نهتنهــا اختراعشــان را جایــی
ثبــت نمیکننــد ،بلکــه بــه مــردم فرصــت
ثبتنــام میدهنــد .آیــا در جهــان هســتی
کســی خودرویــی تولیــد کــرده کــه بــا حــذف
10درصــد از قطعاتــش بتوانــد راه بــرود؟
ش مــاه از
آیــا تمــام خودروهایــی را کــه شــ 
ســال بیوقفــه اهالــی کشــور را تــا شــمال
میرســانند و برمیگرداننــد ،میتــوان
«خــودرو» صــدا کــرد؟ اگــر میتــوان بــه
آن خودروهــا گفــت «خــودرو» ،پــس بــه
تولیدکنندگانــش هــم میتــوان گفــت
«مختــرع».

قلم و چکش

یــک دســته دیگــر از مخترعانــی کــه
اختراعشــان را ثبــت نمیکننــد ،نویســندگان
هســتند .نویســندگان توانســتهاند شــغل
جدیــدی اختــراع کننــد .در جهــان هســتی
شــغل یعنــی کار کــردن و پــول گرفتــن.

امــا بعضــی از نویســندگان مطبوعــات و
رادیــو و تلویزیــون و تئاتــر و ...توانســتهاند
شــغلی اختــراع کننــد کــه در آن شــغل کار
میکنیــد ،امــا پــول نمیگیریــد .ایــن دســته
چ عنــوان طــرفِ ثبــت
از مخترعهــا بــه هیــ 
اختــراع خــود نمیرونــد ،چراکــه خیلــی
اوقــات اصــا مایــل نیســتند روی اینکــه
مــن فــان مطلــب را نوشــتم ،پافشــاری کنند،
چــون ممکــن اســت عــاوه بــر نگرفتــن پــول،
مجبــور شــوند مبلغــی هــم جریم ـ ه نقــدی و
غیرنقــدی بپردازنــد .جالــب اینجاســت که در
مــواردی هــم کــه نویســندگان جریمههــای
مذکــور را پرداختهانــد ،همچنــان در فرمــی
کــه در مقابلشــان گذاشــته شــده ،جلــوی
کلمــه شــغل نوشــتهاند« :نویســنده».

سوسیس و کالباس

تولیدکننــدگان مــواد خوراکــی نیــز از
بزرگتریــن مخترعــان جهــان هســتند .ایــن

افــراد نیــز بــا فروتنــی تمــام ،تمایلــی بــه
ثبــت اختــراع خــود ندارنــد .آبلیمویــی کــه
در تولیــد آن لیمــو دخالتــی نداشــته ،یــک
اختــراع بهحســاب میآیــد .آبپرتقالــی کــه
روح پرتقــال از تولیــد آن بیخبــر اســت ،یــک
ی اســت .تولیــد ژامبون گوشــت
اختــراع جهانـ 
ی نیســت .تولیــد
بــا خمیــر مــرغ اختــراع کمـ 
زعفــران خوشطعــم و خوشرنــگ ،بــدون
ِ
نیــاز بــه یــک ســانتیمتر مربــع کشــت
زعفــران اختراعــی چشــمگیراســت.
اگــر ایــن لیســت را ادامــه بدهــم ،قطعــا
از خــوردن غــذا صرفنظــر خواهیــد
کــرد .در آنصــورت شــما هــم بــه لیســت
مخترعهایــی کــه اختــراع خــود را ثبــت
نکردهانــد ،خواهیــد پیوســت ،چراکــه زندگــی
کــردن بــدون خــوردن مــواد خوراکــی مــورد
نیــاز بــرای حیــات نیــز اختــراع کوچکــی
نیســت و بایــد در ســازمان ثبــت اختراعــات
ثبــت شــود.
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اخبار خارجی

استفاده از مو برای تعیین
میزانسالمتی

1

در ژورنال معتبر غدد درونریز و
متابولیسم بالینی منتشر شده،
نشان داد که هر چه سطح
هورمون استرس در بدن افراد
سالمند باالتر بوده و افزایش
سطح کورتیزول مدت زمان
بیشتری طول بکشد ،ریسک
ابتالی آنها به بیماریهای قلبی
و عروقی نیز بهطور معناداری
افزایش پیدا میکند و میتواند
منجر به سکته شود.
به گفته سرپرست این گروه
تحقیقاتی از مرکز پزشکی
اراسموس در هلند این یافتهها
حاکی از آن است که درست مثل
فشار خون باال یا چاقی شکمی،
باال بودن سطح کورتیزول نیز
یکی از ریسک فاکتورهای ابتال
به بیماریهای قلبی و عروقی
محسوب میشود.
این محققان برای بررسی تاثیر
استرس در سالمندان  283فرد
داوطلب  65تا  85ساله را در
طول یک دوره سه ماهه مورد
بررسی قرار داده و نشان دادند
که باال بودن کورتیزول نه فقط با
ریسک سکته قلبی همراه است،
بلکه میتواند تهدیدی برای
سکتههای مغزی نیز محسوب
شود.

بر اساس تحقیقات جدیدی
که در خصوص استرس و تاثیر
آن بر وضعیت سالمت افراد در
گروههای سنی مختلف انجام
شده ،مشخص شده است که با
بررسی و تجزیه و تحلیل موی
افراد سالمند میتوان به سطح
ترشح و فعالیت هورمون استرس
در این افراد پی برد و این مسئله
را تخمین زد که استرس تا چه
اندازه آنها را در معرض ابتال
به بیماریهای قلبی و عروقی،
سکته و حمالت قلبی و ...قرار
داده است.
این محققان میگویند که بر
خالف آزمایش خون که فقط
میتواند سطح هورمون استرس
را در یک زمان مشخص نشان تاثیر آبوهوا بر خلقوخو
دهد ،تجزیه و تحلیل یک
رشته مو اطالعات فراوانی را
در خصوص سطح هورمون
کورتیزول که از مهمترین
هورمونهای استرس بدن است،
در یک بازه زمانی چند ماهه در
اختــال خلقــی فصلــی واقعــا
اختیار پزشکان قرار میدهد.
نتایج این مطالعه که پیش از این یــک بیمــاری اســت و اگرچــه
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ممکــن اســت مــا خیلــی از
مبتالیــان بــه ایــن اختــال
را مســخره کنیــم و از نــازک
نارنجــی بودنشــان گالیــه
کنیــم یــا بهشــان بخندیــم و
بگوییــم «حســاس نشــو!» ،امــا
افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال
در فصلهــای ســرد ســال
کــه تمــاس بــا نــور خورشــید
کاهــش پیــدا میکند ،افســرده
خلقوخــوی
میشــوند،
مناســبی ندارنــد و کیفیــت
زندگیشــان افــت میکنــد.
زندگــی ایــن افــراد در مناطــق
آبوهوایــی سردســیر ،یــک
چالــش اساســی اســت .البتــه
کســانی کــه دچــار ایــن
اختــال نیســتند هــم ممکــن
اســت درجاتــی از بدخلقــی را
در روزهــای تیــره و تاریــک
پاییــز و زمســتان تجربــه
کننــد .اگرچــه تحقیقاتــی کــه
در دانشــگاه ایالتــی اورلئــان
انجــام شــده ،نشــان میدهــد
کــه خیلــی از افــراد هــم بــه
آن شــدتی کــه خودشــان
فکــر میکننــد ،متاثــر از
آبوهــوای زمســتانی نیســتند.
تاکنــون مطالعــات فراوانــی
درخصــوص تاثیــر دمــای هــوا
بــر خلقوخــوی افــراد و
میــزان شــادی کــه احســاس
میکننــد ،انجــام شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج عمــوم ایــن
مطالعــات هــر چقــدر آبوهــوا
در فصــل زمســتان گرمتــر و
در فصــل تابســتان خنکتــر
باشــد ،آدمهــا شــادترند.
یکــی از دالیلــی کــه باعــث
میشــود آبوهــوای معتــدل

بــا بــاال رفتــن میــزان شــادی
افــراد رابطــه مســتقیم داشــته
باشــد ،ایــن اســت کــه در
هــوای معتــدل افــراد شــانس
بیشــتری بــرای بیــرون رفتن از
خانــه و حضــور در محیطهــای
طبیعــی دارنــد.
تحقیقاتـی کـه در کالـج
اقتصـاد لنـدن انجـام و نتایـج
آن در روزنامـه معتبـر گاردین
منتشـر شـده ،نشـان میدهـد
کـه باریـدن بـاران یـا هـوای
ابـری تاثیـر چندانی بـر میزان
شـادی یـا غـم افـراد نـدارد و
مـا همانقـدر میتوانیـم در
روزهای بارانی شـاد باشـیم که
در روزهـای آفتابی هسـتیم .به
گفتـه ایـن محققـان افـرادی
کـه در مناطـق گـرم و آفتابـی
زندگـی میکنند ،لزوما شـادتر
نیسـتند ،چـون بـه ایـن نـوع
آبوهـوا عـادت کـرده و بـه
مـرور کمتر تحتتاثیر شـرایط
آبوهوایـی قـرار میگیرنـد
و شـادی یـا غمشـان ارتبـاط
چندانـی بـه بـاران یـا ابـر یـا
وجـود آفتـاب پیـدا نمیکنـد.
بـر اسـاس نتایـج ایـن مطالعه
تـرس یـا نگرانـی از غـم و
افسـردگی اسـت کـه عمدتـا
باعـث میشـود افـراد در
روزهـای بارانـی خلقوخـوی
افسـردهای داشته باشـند و اگر
به جـای تمرکز روی این قضیه
بـه انجام کارهایـی بپردازند که
شادشـان میکننـد ،حتـی در
یـک روز توفانی هـم میتوانند
بـه انـدازه یـک روز درخشـان
آفتابـی شـادی و نشـاط را
تجربـه کنند.

موشــک روســی ســایوز
بــه فضــا رفــت

3

روسهـا چهارشـنبه 11
شـهریورماه موشـکی بـا نـام
سـایوز را روانه ایسـتگاه فضایی
بینالمللـی کردنـد کـه سـه
فضانورد سرنشـین آن هسـتند.
پرتاب و اوجگیری از موشـک در
سـاعت  4:37به وقـت گرینویچ
( 9:07صبـح بـه وقـت تهـران)
انجـام شـد .آیدیـن آیمابتـوف
از آژانـس فضایـی قزاقسـتان،
سـرگی وولکـوف از آژانـس
فضایـی روسـیه و همچنیـن
آندریـاس موگنسـن از آژانـس
فضایی اروپا سـه سرنشـین این
فضاپیما هسـتند .از نوامبر سال
 2013تاکنـون ایـن نخسـتین
بـاری اسـت کـه  9فضانـورد
بهطـور همزمـان در ایسـتگاه
فضایـی حاضـر هسـتند.

بزرگتریــن دوربیــن
دیجیتال جهــان در آمریکا
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وزارت انــرژی آمریــکا بهتازگــی
از آغــاز ســاخت یــک دوربیــن

دیجیتــال  3.2گیگاپیکســلی
خبــر داده اســت کــه
بزرگتریــن دوربیــن دیجیتــال
دنیــا محســوب میشــود .ایــن
وزارتخانــه قــرار اســت دوربین
مــورد نظــر را روی تلســکوپ
بــزرگ ســینوپتیک ()LSST
کــه از جملــه تلســکوپهای
مهــم تحقیقاتــی دنیاســت،
نصــب کنــد و در حکــم
چشــم  LSSTخواهــد بــود.
ایــن دوربیــن هماکنــون در
آزمایشــگاه شــتابدهنده
ملــی  SLACمتعلــق بــه
وزارت انــرژی آمریــکا و در
قالـ�ب پـ�روژه تحقیقاتـ�ی �Crit
 ical Decision 3در حــال
ســاخت اســت و بــر اســاس
پیشبینیهــای انجامشــده
ایــن دوربیــن بــه محققــان
کمــک میکنــد کــه جزئیــات
بیســابقهای را دربــاره جهــان
کشــف کننــد و پــرده از رازهــا
و معماهایــی کــه سالهاســت
دانشــمندان بــا آنهــا دســت
بــه گریبانانــد ،بردارنــد.
قــرار اســت تلســکوپ LSST
در ســال  2022میــادی
کار خــود را شــروع کــرده و
تصاویــری دیجیتــال از جنــوب
آســمان مرئــی را هــر چنــد
شــب یــک بــار و از فــراز کــوه
 Cerro Pachónدر شــیلی
شــکار کنــد .عــاوه بــر ایــن
بــه نظــر میرســد بــا توجــه
بــه قــدرت و امکانــات ایــن
تلســکوپ امــکان طبقهبنــدی
بیشــترین تعــداد ســتارگان و
کهکشــانهایی کــه تاکنــون
رصــد شــدهاند ،توســط
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اخبار خارجی

 LSSTبــه وجــود میآیــد.
بــه گفتــه وزارت انــرژی آمریــکا
ایــن نخســتین بــار اســت کــه
یــک تلســکوپ میتوانــد
تعــداد کهکشــانهای بیشــتری
را از تعــداد انســانهای روی
زمیــن رصــد کنــد .گفتــه
میشــود ایــن فنــاوری دههــا
میلیــارد جســم آســمانی را
شناســایی میکنــد.
دوربیــن تلســکوپ LSST
بــه انــدازه یــک خــودروی
کوچــک اســت و بیــش از ســه
تــن وزن دارد .ایــن دوربیــن
تصاویــر کامــل را در چنــان
وضوحــی ارائــه میدهــد کــه
 1500صفحــه تلویزیــون بــا
تفکیکپذیــری بــاال بــرای
نمایــشدادن فقــط یکــی از
آنهــا الزم اســت.

قو الگوی ساخت
دوربینهای پهباد شد

نگه دارند ،درحالیکه به دلیل
داشتن بالی با  2.438متر این
کار آنقدرها هم ساده نیست .در
قسمت زیرین بدن این حیوانات
 200عضله و  20مهره وجود
دارد و زمانی که قو پرواز میکند،
بدنش به همراه حرکت بالها به
پایین و باال حرکت میکند .در
اینجا ساختار اسکلتی عضلهای
گردن حیوان بهطور خودکار با این
عمل سازگار میشود و سر پرنده
را کامال ثابت نگه میدارد .نتیجه
این امر سیستم تعلیقی است که
پرواز پرنده را ثبات میبخشد .در
حال حاضر محققان با بهرهگیری
از این الگو شروع به ساخت تولید
نسخه رباتیکی از گردن قو کردهاند
که این امکان را به پهبادها میدهد
که درحالیکه دوربین در انتهای
پهپاد و درست مانند سر قو معلق
است ،اما فیلمی ثابت از دوربین
قابل دریافت باشد.

اصطکاک بین الستیک
خودرو و کف خیابان
منبع انرژی شد

5

دانشمندان دانشگاه استنفورد
اعالم کردهاند که قصد دارند
بهزودیپروژهساختدوربینهایی
را ویژه پهباد آغاز کنند که با الهام
از گردن قو ساخته میشوند .این
گروه از محققان پرندههایی به نام
قوهای فریادکش را در مطالعه
خود مورد بررسی قرار داده و
به این نتیجه رسیدهاند که این
حیوانات میتوانند در طول پرواز
سر خود را به صورت کامال ثابت
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در تحقیقاتی که توسط گروهی
از پژوهشگران بینالمللی انجام
میشود ،منبعی جدید برای
تولید انرژی کشف شده و آن
هم استفاده از اصطکاک بین
الستیک خودرو و کف خیابان
است که توسط یک نوع نانوژنراتور

خاص به انرژی تبدیل میشود.
نتیجه تست کردن این نانوژنراتور
روی خودروهای اسباببازی
کامال موفقیتآمیز بوده است.
این نانوژنراتور توسط گروهی
از محققان دانشگاه وسکوسین
مادیسون ساخته شده است که
میتواند از اصطکاک الستیک
خودرو انرژی تولید کند .این روش
خالقانهتولیدانرژیبهشرکتهای
خودروساز کمک میکند تا با
تبدیل صورتهای مختلف انرژی
به هم ،کارایی خود را به مرور
افزایش دهند .این نانوژنراتور
براساس اثر تریبوالکتریک کار
میکند،بهطوریکهپتانسیلمیان
چرخهای خودرو و کف خیابان
برای تولید انرژی مورد استفاده
قرار میگیرد .اثرتریبوالکتریک
باری است که در اثر تماس دو
سطحغیرهمجنسایجادمیشود.
زودونگ وانگ از محققانی که
از یک سال پیش تاکنون در
این پروژه همکاری داشته است،
میگوید« :اصطکاک میان
الستیک خودرو و کف خیابان
باعث هدررفت حدود درصد
قابل توجهی از سوخت خودرو
میشود .پس اگر ما بتوانیم این
انرژی را به شکل دیگری تبدیل
کنیم ،میتوانیم از آن برای افزایش
کارایی سوخت استفاده کنیم».
نانوژنراتورها براساس ترکیب
الکترود با بخشی از الستیک ایجاد
میشوند .زمانی که یک بخش از
الستیک با سطح خیابان تماس
پیدا میکند ،اصطکاک بین دو
سطح موجب تولید بار میشود
که به آن اثر تریبوالکتریک گفته
میشود .برای تستهای اولیه،

محققان این نانوژنراتور را روی یک
ماشین اسباببازی مورد استفاده
قرار دادند که انرژی المپهای آن
از طریق این نانوژنراتور تامین شد.
پژوهشگران الکترودها را به چرخ
ماشین اسباببازی متصل کرده
و با حرکت آن ،چراغها شروع به
روشن شدن کردند .اصطکاک
موجب حرکت الکترونها میشود
که این کار توان کافی برای روشن
کردن چراغها را فراهم میآورد.
انرژی تولیدشده با این روش کامال
بستگی به وزن خودرو و سرعت
آن دارد.

روی درمان مبتالیان به انورکسیا
بگشاید ،زیرا نشان میدهد که چرا
گروهی از افراد در معرض ابتال به
انورکسیا آسیبپذیری بیشتری
دارند .بر اساس این مطالعه اگر
موش مادر در دوران بارداری با
استرس بیشتری برخورد پیدا
کند ،نوزادش پس از به دنیا آمدن
سریعتر وزن از دست میدهد و از
توان کافی برای ارسال پیغامهای
سیریوگرسنگیبهمغزبرخوردار
نیست.

کنـــرل عالیـــم حیاتـــی
بیـــاران بـــا چاپگـــر
اسرتس در دوران هوشـــمند ســـهبعدی
جنینی و باال رفنت ریسک
بیاشتهاییعصبی

7

محققان پزشکی دانشگاه جانز
هاپکینز با بررسی تعدادی موش
به این نتیجه رسیدهاند که
استرس در دوران جنینی میتواند
احتمال بروز اختالل تغذیهای
بیاشتهایی عصبی یا انورکسیا
را در افراد افزایش دهد .بر این
اساس به نظر میرسد که مواجهه
با استرس در این دوران میتواند
روی مکانیسم مقابلهای فرد تاثیر
بگذارد و او را به طعمهای خوب
برای این اختالل روانی تبدیل
کند .از نظر روانپزشکان این
کشف میتواند دریچه تازهای را به

8

بهتازگی دستگاه هوشمند
چاپی سهبعدی با عنوان ماوث
لب  MouthLabساخته شده
است که با استفاده از یکسری
حسگرهای خاص که روی لب
و انگشت شست بیمار وصل
میشود ،میتواند بهسرعت
فشار خون ،میزان تنفس،
میزان اکسیژن درون خون،
ضربان قلب و الگوی خاص نبض
بیمار را کنترل کند و به پزشک
معالج گزارش دهد .این دستگاه
همچنین قابلیت انجام یک نوار
مغزی ساده را نیز داراست .یکی
از محاسن اصلی این دستگاه آن
است که کار کردن با آن نیاز به

آموزش خاصی ندارد و خود فرد
در خانه میتواند از آن استفاده
کند ،یا حتی در میدان جنگ و
شرایط خاص هم قابل استفاده
است .دستگاه MouthLab
ممکن است بتواند عالیم اولیه
رویدادهای پزشکی اورژانسی
مانند حمله قلبی را شناسایی
کند یا از مراجعه غیرضروری
به بیمارستان یا اتاق اورژانس
در زمان مساعد بودن عالیم
حیاتی بیمار خودداری کند.
از آنجایی که این دستگاه
به بررسی عالیم حیاتی از راه
دهان میپردازد ،نسخههای
آینده این دستگاه قادر خواهند
بود سرنخهای شیمیایی
درون خون ،بزاق و تنفس
را که بهعنوان نشانگرهایی
برای بیماریهای جدی عمل
میکنند ،تشخیص دهند .عالوه
بر این سیستم مذکور میتواند
جایگزین مانیتورهای بزرگ و
محدودکنندهای باشد که در
حال حاضر برای نمایش عالیم
حیاتی بیماران در بیمارستانها
مورد استفاده هستند .پد انگشت
روی دستگاه دستی از یک پالس
اکسیمتر مینیاتوری برخوردار
است که از پرتوهای نور برای
اندازهگیری سطوح اکسیژن
خون بهره میبرد .حسگرهای
دیگر نیز به سنجش تنفس از
دهان و بینی میپردازند .این
واحد دستی توسط وایفای به
انتقال دادهها به یک لپتاپ
یا دستگاه هوشمند نزدیک
میپردازد و نتایج فورا به صورت
نمودار در آنها به نمایش
گذاشته میشود.
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خدا جان! من ترسیدهام...
سخن آخر

 سـید حسـین متولـیان 

برای هر کسی مرز از یک جا شروع میشود!
بعضیها مرزهایشان از جنس سیمهای خاردار
است و کیلومترها آنسوتر از خودشان...
بعضیها مرزهایشان از شهر و محلهشان شروع
میشود...
و برای بعضی دیگر مرزها از خانهشان آغاز میگردد...
همه این آدمها وقتی راهزنی به مرزهایشان بیاید،
اگر در خانه و شهر و محله نباشند ،اگر با سیمهای
خاردار فاصله داشته باشند ،وقتی به مرزهایشان
میرسند ،با سرزمینهای غارتشده مواجه
میشوند...
در این میانه عدهای هستند که مرزهایشان از
قلبشان آغاز میشود! و قلب آنقدر بزرگ هست
که بتواند مادر و میهن و خانواده و سرزمین و عشق
را در خود جای دهد!...
و اگر مرزهایت از قلبت شروع شود ،روی میهنت،
روی خانهات ،روی هممیهنانت غیرت داری!...
غیرت یعنی اگر کسی به مرزهایت خنجر بزند ،برای
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قلبت دشنه کشیده است!
برای صدمه ندیدن قلبت آنسوی زمین و زمان را
هم رها میکنی و آنچه از علم و دانش و عشق در
دست داری ،به کار میبندی تا سرزمین و مرزها و
وطنت از دست نرود!
خدا جان!
من ترسیدهام!
دشمنان زیادی هر روز خنجر به دست به سوی من
حمله میکنند ...همه آنها میخواهند مرا از تو ،از
عشق ،از خودم بگیرند!
همه آنها میخواهند مرا تجزیه کنند ،تا نتوانم با
تمام وجود به آغوشت بیایم!
لطفا مرا توی مرز قلبت جا بده تا هیچکس جرئت
نکند برای منی که توی قلب تو پناه گرفتهام ،خنجر
بکشد!
خدا جان من ترسیدهام...
لطفا روی این تنهامانده غریب غیرت داشته باش!...
آمین...
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هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


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

 برای ارسال به تهران 350.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 350.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 630.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 660.000 ....................:ریال

دانشــجویان ،معلمیــن ،اســاتید ،دانشآمــوزان و پژوهشــگران بــا ارئــه تصویــر کارت
شناســایی یاشــماره دانشــجویی میتواننــد از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ارتبــاط دارنــد و در یکــی از
ردههــای نخبــه یــا اســتعاداد برتــر قــرار میگیرنــد و یــا در جشــنوارهها و المپیادهــا
حائــز رتبــه شــدهاند میتواننــد از تخفیــف  %50اســتفاده نماینــد.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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گ
گپ و ت
«د� ی ن� ید� ی ن�»
گف� ب� سازند�ن انیمیشنهای ی

در هر قسمت «دیرین دیرین»
یک پنالتی میزنیم

قسمتهای مختلف «دیرین دیرین» سوژهها و پیامهای مختلفی را در برمیگیرد .اما
قسمتهای بسیاری درباره محیط زیست و معضالت شهری ساخته شده .درخشی
علت این کار را عالقه شخصی عنوان میکند و میگوید در طول دورانی که کارتونهای
مطبوعاتی میکشید هم این حوزه همیشه دغدغه او بوده است .به همین دلیل پیش از
آنکه شهرداری و سازمان محیط زیست ،برای سفارش بعضی قسمتها اقدام کنند ،گروه
به صورت خودجوش اپیزودهایی را در این باره ساخته بود و همچنان هم میسازد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از این فرصت غافل نمیماند .البته
داستان تعامل این معاونت با ابوالحسنی به زمینه دیگری برمیگردد« .یک بار از
معاونت علمی و فناوری تماس گرفتند برای اینکه بیاییم درباره انیمیشن و بحث
دانشبنیان شدن شرکتهای انیمیشنی صحبت کنیم .یک کارگروه درست کردند
و از ما خواستند نظراتمان را در آن کارگروه مطرح کنیم .بعد از آن ما رفتیم پیش
آقای کرمی که دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان است.
صفحه 82
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