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آنچه در ال به الی این خطوط خواهیم دید
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یکــیازاعضــایایــنخانــوادهبــرایآنکــهازهــمبیاموزیــم.
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راخــطمیزننــدوراهبهتــرپیمــودنمســیررانشــانمانمیدهنــد.

خط روی خط 
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داردهمهجــایخانــهاشرابــههمــهنشــانبدهــدمــاهــمبــاخــطرویخــط
خانــهعزیزمــانرابــههمــهنشــانمیدهیــمبــاعینــکبچههــایمســئولین
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“ســرخط” بــرای کــه بــاری اولیــن از خواســتم
تــازه کــه موقعــی بگــم، قلــمشــدم بــه دســت
پــا و بــودم شــده التحصیــل فــارغ مدرســه از
و بــودم گذاشــته تــر بــزرگ اجتمــاع یــک بــه
اومــدم. مــی حســاب بــه مملکــت دانشــجوی

امــاحقیقتــشازمحتــوایمتنــیکــهنوشــتم،چیزی
ــادمنیســتونخواســتمتقلــبکنــموبــهشــماره ی
ــه ــهچ ــمک ــگاهکن ــان ــموازآنج ــلســربزن ــایقب ه
نوشــتهبــودم؛امــابــهخاطــردارمکــههیجــانو
احســاسقشــنگیکــهحیــننــگارشمتــنداشــتمتــا
مــدتهــاهمراهــمبــودومــنرابــرایانجــامفعالیت
هــایمربــوطبــهنشــریه،بــهجلــوهــلمــیداد!

بایــدازنشــریهتشــکرکنــمکــهبــهمــنیــادداد
صبــورباشــم،کوشــاباشــموواقــعبیــن.نشــریه
فــارغ از بعــد مــن اتصــال کــه بــود پلــی مثــل
اجــازه و کــرد حفــظ را مدرســه بــا التحصیلــی
بــه بیــگاه و گاه نشــریه، ی بهانــه بــه مــن داد
ــم. ــدهکن ــمرازن ــامقدی ــادای ــموی ــربزن ــهس مدرس

ایــنتنهــایــکیــادآوریبــودبــرایمــنوشــماکــهتــا
ــایمــن ــهپ ــاب ــد؛پ اینجــاهمــراهمــنونشــریهبودی
نشــریهراخواندیــد،نظــردادیــد،مطلــبفرســتادید
غافــل نکتــه ایــن از نبایــد امــا بودیــد؛ وهمــراه
ــود ــازمیش ــهایآغ ــرقصــهایدرنقط ــهه ــدک ش
شــود! مــی تمــام هــم ای نقطــه در باالجبــار و

ــال،دل ــه۵س ــبب ــدازگذشــتقری بع
کنــدنازنشــریهبــرایمــنکاریســخت
ودردنــاکاســتامــابنــابــهضــرورت

ــم. ــشده ــتیانجام بایس
ــتو ــنگف ــنآخری ــاالای ــنرواحتم ازای
ــاشــمادارم؛ ــیهســتکــهاینجــا،ب گوی
امــاایــنبــهمعنــیپایــانراهنشــریه
نیســتبلکــهنشــریهبــانیرویــیقــویتر
وپویــاتــروظاهــریجدیــدبــهحیاتــش
ادامــهمــیدهــدورســالتشراانجــام
مــیدهــد.درایــنبیــنفقــطمــاآدم
هــاهســتیمکــهمــیآییــمومــیرویــم.

آخــرقصمــهامــاقصــهیآخــرمایــن
نیســت

)#دنگ_شو(

شیرینآقایی

رس خط
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دست خط

همیشــهعطــرونــور،بــهشــکلعجیبــیبــرمــناثــر
داشــتهاندبیآنکــهدلیلــیبیــاورد)!(وراهــیبگشــاید،
بیآنکــهدردیراالتیــامبخشــد،خطــریرارفــعکنــدیــا
ابهامــیرابرطــرفکنــد.همیــنکــهاســت،مــرابــاخــود
ــهشــادی، ــد؛ازغــمب ــمرادگرگــونمیکن ــرد.حال میب
ــتانه ــهآس ــیب ــور،ازحیران ــتوش ــهحرک ازســکونب
ــش،ازخشــم ــتوآرام ــهرضای ــراریب ــی،ازبیق آگاه
بــهصبــر،ازتــرسبــهآرامــش،بــهپذیــرشآرامجریــان

حیــات.

ــه ــدوچ ــونحضــوریریاضــیدارن ــاآزم ــروزبچهه ام
ــده! عطــریدرمدرســهپیچی

اوایــلدورهکرونــا،معلــمهــایزیادیرادیــدمکهتالش
میکردنــد–ودرســتتربگویــمرنــجمیکشــیدند–
کــهتقلــببچههــاراکشــفکننــدتــاعدالــتآموزشــی
زیــرســوالنــرود،تــاوجــداندردموقعنوشــتنلیســت

نمــراتبــهســراغشــاننیایــدو...
آنروزهــاجایــینوشــتم:بیــشازبچههــا،خــودرا
بایــدنــگاهکنــم.نــهاینکــهحواســمبــهبچههــانباشــد،
ــأسو ــهخــودمهــمخــوبباشــد،بیی امــاحواســمب
دلهــره،ببینــموبــهیــادآورمکــهقــراربــوددرروزهایــی
ــانهــم ــرجری ــوریب ــم،ن کــهبســیاریکدیگــررادیدهای
بتابانیــمکــهدرایــنروزهــایســختوفرداهــا،بــهکار

آیــد.
زهرهدانایی

تازگیهــاکــهچنــدجلســهحضــوریمدرســهآمــدهام،
و پنــداری ســاده دچــار کــه دیــدهام معلمهایــی
ــیو ــرس،دلتنگ ــگارت ــدهاند.ان ــیارش ــانگیریبس آس
فاصلــهازروزمرههــایزندگــیپیــش،ازیادشــانبــرده
کــهقــراربــودمراقــبرشــدخودمــانوبچههــاباشــیم.
والبتــهکــهبــرایرشــد،گاهــیتنــدوســختگیری،
ــی ــاز،گاه ــوشب ــدوآغ ــیلبخن ــادآوری،گاه ــیی گاه
ــاهــمالزماســت. توجــهوگاهــیتغافــل،همــهاشب

یادمباشدجاییبرایخودبنویسم:
ــه ــاهم ــاراب ــوری،بچهه ــرون ــیعط ــوزدرپ ــرهن اگ

آنچــههســتندبپذیــر.بیتــرس،بیدلهــره.
یــادتباشــدبایــدمراقــبباشــیاگــرکســیدرراه
مانــد،دوریکــردیــابــهعقــببرگشــت،بــازبایــدتــاب
بیــاوری.خــوبنــگاهکنــیوبــازمثــلهمیشــهگاهــی
بــانرمــیولبخنــد،گاهــیبــاســختیوتلخــی،مراقــب

ــاباشــی. ــودتوبچهه ــدخ رش

ایــنروزهــایآزمــونحضــوری،»هــرروزبچههــارا
میبینــم،امــادلــمبــرایتکتــکآنهــاتنــگشــده
ــور، ــرون ــهعط ــنهم ــهای ــرایاینک ــایدب ــت.«ش اس

عجیــبحالــمرادگرگــونمیکنــد.
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اپره خط

انتروپییکیازنظریاتانیشتینبود.
اوعقیــدهداشــتهــراتفاقــیکــهدرجهــانهســتیرخ
مــیدهــدازقبــلبرنامــهریــزیوتعییــنشــدهاســتو
جهــانروینظــمخاصــیحرکــتمیکنــدکــهبــادرکو
فهــمایــننظــممیتــواناتفاقــاتآینــدهراپیــشبینی

کرد.
امــانیلــزبــورکــهیکــیازدانشــمندانهــمعصــر
انیشــتینبــودبــرایــنبــاوربــودکــهاتفاقــاتورویــداد
هــایاطــرافمــانظــمخاصــیندارنــدونمیتــوانآنرا
پیــشبینــیکــردوبــهانیشــتینگفــتالزمنیســتتو

بــهخــدابگویــیچــکارکنــد.
مــنبعــدازفهمیــدنموضــوعانتروپــیبهایــنمبحث

 آنتروپی و اطالعات کوانتومی
پروینمدیح

گروهپژوهشیفیزیک

عالقــهمنــدشــدموســعیدرتحقیــقومطالعــه
ــارهآنکــردم.بــرایفهــمبهتــرموضــوعانتروپــی درب
الزمبــودمباحــثدیگــریازجملــهترمودینامیــکو
ــودم ــمخ ــمگرفت ــم؛وتصمی ــهکن ــمرامطالع کوانت
بــهایــنموضــوعبرســمکــهآیــاحــرفنیلــزبــور
ــه ــهجمل ــاب ــاانیشــتینوتنه ــودهاســتی درســتب
ی»انیشــتیناشــتباهمیگفــت«اتــکانکنــمبنابرایــن

ــردم. ــقک ــهتحقی شــروعب
ــهمیتوانســت ــودک ــیب ــیمبحــثجالب درهــمتنیدگ
ــااثبــاتکنــد.لیکــنفهمیــدم ادعــایانیشــتینراردی
ــه ــدپاســخب ــینمیتوان ــهتنهای ــیهــمب درهــمتنیدگ
مناســبیبــهســردرگمیمــنباشــدبــههمیــندلیــل

ــم. ــشگرفت ــمراپی ــثکوانت محب
و دیگــر مباحــث از خیلــی در کوانتمــی اطالعــات
همچنیــندرتکنولــوژینقــشتاثیــرگــذاریدارد.
بــرایمثــالامــروزهســعیداریــمکامپیوتــرهــای
ــا ــره ــوندرکامپیوت ــراهــماکن کوانتمــیبســازیمزی
ــههــایکوانتمــی ازبیــتاســتفادهمیشــودودررایان
اطالعــات پایــه )واحــد کیوبیــت از داریــم ســعی
ــردازش ــنســرعتپ ــهای ــمک کوانتمــی(اســتفادهکنی
ــد. ــشمیده ــیافزای ــلتوجه ــکلقاب ــهش ــهراب رایان

نیلزبور

تصویرکامپیوترکوانتومی

انیشتین

انیشــتینعقیــده
خــدا کــه داشــت
تــاسنمــيانــدازد
و دور اتفاقــات و
ــا ــرمــاشانســیی ب
نیســتند. اتفاقــی

انتروپــيمبحثــيبــرايبــینظمــیاســتومیــزان
ــدمیــزانبــینظمــییــکسیســتمرا انتروپــیمیتوان

ــد. ــنکن تعیی
ــزاناطالعــات ــامی ــودنی ــزانتصادفــیب ــیمی انتروپ
مــاازیــکچیــزاســت.ميزانانتروپــیرااغلــببــا
لگاریتــمبدســتمــیآورنــدوواحــدآنرااغلــببــابیــت

ــد. ــاشــانونبیــانمیکن ی
درعلــوممهندســیانتروپــیمیــزانابهــاموبــی

اســت. نظمــی
شــانوندانشــمندیبــودکــهبنیــانگــذارنظریــه

. درســال1948شــد اطالعــات
ــن ــهای ــدب ــردرککنی ــنمبحــثرابهت ــهای ــرایاینک ب

ــد: ــالتوجــهکني مث

فــرضکنيــدچنــدکتــاببــارنــگهــايمختلــفداريدو
همــهيآنهــارادريــکجعبــهقــرارميدهيدامــايکبــار
ــان ــگهايش ــارن ــاراب ــابه ــدادکت ــنتع ــرهمی دیگ
ــهای تفکيــکميکنيــدوهــررنگــیرادرجعبــهجداگان

قــراردهیــد.
فکــرمیکنيــدميــزانبــينظمــیيــاانتروپــیکــدامیــک

بیشــتراســت؟
احتمـاالحـدسشماایناسـتکهمیـزان

بینظمییاانتروپیشرایطاولبیشتراست.
امــابایــدبگویــمکــهاشــتباهمیکنیــدزیــرامیــزان
انتروپــیشــرایطدومکــهکتــابهــارابــهتفکیــکرنــگ

ــت! ــتراس ــدبیش ــراردادی ــفق ــایمختل درجاه
چرا؟

زیــرامــااطالعــاتبیشــتریدربــارهآنداریــم.مثــالمــا
ازشــرایطاولفقــطمیدانیــمکــهچنــدکتــاببــارنــگ
ــاازشــرایط ــم.ام ــهایداری ــفرادرجعب ــایمختل ه

دومچــهمیدانیــم؟
ــرار ــگزردق ــایرن ــهاولکتابه ــالدرجعب ــممث میدانی
دارددرجعبــهدومکتابهــایقرمــزو...پــساطالعــات
مــادربــارهشــرایطدوبیشــتراســتدرنتیجــهمیــزان

ابهــامبــاانتروپــیبیشــتریدارد.
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یکــیازآزمایــشهــایدیگــرهــمآزمایــشفکــری
ــهتوســطجیمــزکالرک شــیطانکماکســولاســتک

ماکســولطراحــیشــد.
میکنیــم تصــور ماکســول فکــری آزمایــش در
بــه کــهشــیطانکیوجــودداردکــهمحفظــهایرا
ــاســرعت ــهگازهــایب ــردهوب دوقســمتتقســیمک

ترمودینامیــکشــاخهایازعلــومطبیعــیاســتکــه
بــهبحــثراجــعبــهگرمــاونســبتآنبــاکاروانــرژی

میپــردازد.
کــه4قانــوناصلــیداردکــهمــابــهقوانیــناولودوم

ميپردازیم.
قانــوناولترمودینامیــکبیــانمیکنــدکــهانــرژینــه
بــهوجــودمــیآیــدنــهازبیــنمیــرودبلکــهازشــکلی
بــهشــکلدیگــرتبدیــلمیشــودکــهبــهایــنمبحــث

پایســتگیانــرژینیــزمیگوبنــد.
ــه ــرایب ــرژیحرکتــیمــوجهــاب مثــالمــاوقتــیازان
حرکــتدرآوردنتوربیــنهــااســتفادهمیکنیــمبــرق
تولیــدمیشــود.شــایدانــرژیدیگــربــهشــکلحرکتــی
نباشــدولــیمیتوانــدبــهانــرژیگرمايــي،نورانــی,
صوتــیو...تبدیــلشــودبنابرایــنازبیــننمیــرودواز

ــهشــکلدیگــرتبدیــلمیشــود. شــکلیب
ــم ــداردبتوانی ــکانن ــهام ــدک ــانمیکن ــوندومبی قان
ــم ــککاراســتفادهکنی ــرایانجــامی ــرژیراب تمــامان
وحتمــامقــداریازآنهــدرمیــرودامــاطبــققانــون

ــیرود. ــننم اولازبی
بــرایمثــالفــرضکنيــدميخواهيــدآبراجــوش
بیاوریــد.شــعلهگازرابــهچــهمنظــورروشــنمیکنید؟
بــهمنظــورگــرمشــدنوجــوشآمــدنآبامــاهمــه

آنبــرایانجــامهمیــنکاراســتفادهمیشــود؟
خیــرزیــرابخشــیازحــرارتبهاطــرافپخشمیشــود

ونمیتوانیــمازهمــهانــرژیگرمایــیفقــطبــرایجوش
آوردنآباســتفادهکنیم.

ــت. ــیاس ــیکوانتم ــمتنیدگ ــادره ــدیم ــثبع مبح
درهــمتنیدگــیکواتنمــیزمانــیاتفــاقمــیافتــدکــه
دوذرهدرهــمتنیــدهشــوندبــهعبارتــیویژگیهایشــان
بــههــموابســتهشــود.یعنــیمثــالذرهســمتچــپ
بــااســپینبــاالوذرهســمتراســتبــااســپینپاییــن

باشــد.
بــرایفهــمبهتــرایــنموضــوعازیــکمثــالاســتفاده

: میکنیم
فــرضکنیــددودســتکشداریــمکــهآنهــارابــدون
اینکــهبدانیــمکــدامدســتکشدرکــدامجعبــهاســت
در2جعبــهقــرارمیدهیــم.یکــیرابــهقطــبشــمال
ــمو ــرارمیدهی ــیرادرآزمایشــگاهق میفرســتیمویک
ــم ــازمیکنی ــهدرآزمایشــگاهاســتب ــهایراک درجعب
میبینیــمکــهبــرایدســتچــپاســتپــسجعبــهای
کــهدرقطــبشــمالاســتحتمــادرانلنگــهراســت

ــراردارد. دســتکشق
درمبحــثانتروپــیفهمیدیــمکــهانتروپــیجهــان
درحــالافزایــشاســتزیــراهمــوارهمــااطالعــات
بشــتریدربــارهجهانــیکــهدرآنزندگــیمیکنیــم
بدســتمــیآوریــمکــهایــنمــیتوانــدتعییــنمســیر

ــد. ــرکن ــدهراســختت ــهآین ــانروب ــتجه حرک
درهــمتنیدگــیکوانتمــیبیــانمیکــردکــههرچنــددو

محفظهشاملدونوعگازباسرعتهایمتفاوتوِشماییازآزمایششیطانک
ماکسولکهمثالیسادهبرایتوضیحآنتروپیواطالعاتاست.

تصویریازدستگاهتاسکوانتومی

بــاالاجــازهرفتــنبــهدریچــهراســترامیدهــدوبــهگاز
هــایبــاســرعتپاییــناجــازهرفتــنبــهدرچــهچــپرا
امــادرایــنموقعیــتمیــزانانتروپــیاززمانــیکــهگاز
هــایســریعوکنــددرتمــاممحفظــهپراکنــدهبودنــد

بیشــتراســت.

ذرهدرهــمتنیــدهباشــندوویژگــیهایــیوابســتهبــه
یکدیگــرداشــتهباشــندامــابــازهــمازنظــمیکســانو

منظمــیپیــروینمیکننــد.
ــان ــازندهجه ــهذراتس ــاتاينک ــدنواثب ــرايفهمي ب
نظمــيندارنــدورويمحــورخاصــيحرکــتنميکننــد
دانشــمندانيــکموسســهيعلمــيبــهنــامفوتونــی،
دســتگاهيســاختندکــهبــراســاسجملــهيتاريخــي
ــي ــاسنم ــدات ــه»خ ــونک ــنمضم ــراي انيشــتينب
انــدازد.«نــامآنرادســتگاهتــاسکوانتمــيگذاشــتند
کــهبــهســريعترینتولیــدکننــدهاعــدادتصادفــینیــز

معــروفاســت.
اماچگونهکارميکند؟

ــه ــرونب ــاردوالکت ــراينخســتينب ــنآزمايــشب دراي
دامافتــادهدروندوکریســتالمتفــاوتالمــاسدر
هــمتنيــدهشــدندوســپسجهــتگيــريآنهــابررســي
وانــدازهگيــريشــدپــسازچنديــنبــارتکــرارآزمايــش،
ايــننتيجــهرســيدندکــهوقتــيمســير بــه آنهــا
الکتــرونهــاانــدازهگیــریشــود،آنهــابــهطــوراتفاقــي
وناهماهنــگبــایکدیگــرمســیرهــایمختلفــیراطــی
میکننــدوازنظــمخاصــیپیــروینمیکننــد.المــاس
ــرییکدیگــرقــرارداشــتندواز ــه1300مت هــادرفاصل
طرفــیانــدازهگیــریکــهبســیارســریعانجــامگرفــت
ــور ــاســرعتن ــیب ــیســیگنالهای ــهحت ــهطــوریک ب
نیــزنمیتوانســتندبــاالکتــرونهــاارتبــاطبرقــرارکننــد

یــانظــمآنهــارامختــلکننــد.
ــه ــرارمیدهــدک ــهرادردوراهــیق ــشنظری ــنآزماي اي
ــد ــامیتوانن ــرونه ــاالکت ــدازدی ــاسمــیان ــاخــدات آی

ــد. ــرارکنن ــاطبرق ــورارتب ســریعترازن
نظریــهدومرادرادامــهمــوردبررســیوآزمایــشقــرار
میدهیــم.یکبــاردیگــرتــاسکوانتمــیراســاختند
ــکبیــتفــوقالعــاده ــهی ــرثانی ــومت کــهدرهــر10نان
تصادفــیتولیــدمیکــرددرحالــیکــهنــوردرایــنبــازه
زمانــیتنهــا30متــرمــیپیمایــددرنتیجــهحتــی
ــرون ــاالکت ــدب ــزنمیتوان ــورنی ــاســرعتن ســیگنالیب
هــاارتبــاطبرقــرارکنــددرنتیجــهذراتجهــانازنظــم

ــد. ــروینمیکنن خاصــیپی
يکــيازکاربــردهــاومباحــثجالــبوهیجــانانگیــز
quantum«ــا ــوردیکوانتمــی«ی ــم»دورن ــرکواتن دیگ

teleportation«اســت.
Quantumteleportationدورنــوریبیــندوذرهدر
هــمتنیــدهرابیــانمیکنــدوآزمایــشهــایزیــادیدر
ــگاه ــادردانش ــیازآنه ــهیک ــتک ــدهاس ــارهش ــنب ای
دلفــتهنــددرســال2014میــالدیصــورتگرفتــه
اســتکــهميتوانــدزمینــهيخوبــیبــرایمبحــث
آینــده در شــاید و quantumباشــد  teleportation
امــکانteleportبــرایانســانهاراهــمفرهــمکــرد.
دورنــوردیکوانتمــینیــزیکــیازشــاخههــایمبحــث

کوانتــماســت.
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دورنــوردیکوانتمــیفرآينــدجابجــاييــککیوبيــت
بــدونپیمایــشفاصلــهفیزیکــیبیــنآنهاســت.

ــدموفــق درســال2014میــالدیدانشــگاهدلفــتهلن
بــهدورنــوردیاتــمهــادرفاصلــه3متــریشــد.

ــزیآنرا ــچچی ــدوهی ــامش ــیانج ــهراحت ــشب آزمای
ــادقــتصــددرصــدیمنتقــلشــد. مختــلنکــردوب
دانشــمندانچینــینیــزموفــقشــدنديــکذرهرابــدون
ــدو ــهفضــاتلپــورتکنن ــهفیزیکــیب پیمایــشفاصل
ماهــوارهایبــهنــاممیســیوسآنراتشــخیصداد.

تصویرماهوارهچینیمیسیوس

تصویریازبرهمتنیدگیکوانتومی
)تصویرسازیشده(

ــنکاررا ــشاســتوای ــالافزای ــاندرح ــیجه انتروپ
ــرد. ــرایانیشــتینســختمیک ب

ــدپیــشرویجهــانراپیــش ــرااومیخواســترون زی
بینــیکنــدوازآنجایــیکــهجهــانهمــوارهبــینظــمتر
ومبهــمتــرمیشــودحتــیاگــربشــودآنراپیــشبینی

کــردکاربســیارســختیاســت.
ــیذره ــهحت ــمک ــیکوانتمــیفهمیدی دردرهــمتنیدگ
هــایســازندهجهــانکــهپایــهواســاستشــکیلجهان
ــددر ــروینمیکنن ــیپی ــزازنظم ــتندنی ــتیهس هس
نتیجــهنمیتــوانگفــتکــهجهــانروینظــمخاصــی

درحــالحرکــتاســت.
دردســتگاهتــاسکوانتمــینیــزچنیــناتفاقــيرخ
ــویخاصــی ــدادوآنجــاهــمنتوانســتندنظــموالگ ن
رامشــاهدهکننــدکــهبتواننــدحرکــتبعــدیذرهایرا

پیــشبینــیکننــد.

ــزبصــورت ــدادهــاواتفاقــاتجهــاننی درنتیجــهروی
ــل ــاراازقب ــمآنه ــدونمــيتواني اتفاقــیرخمــيدهن
پيــشبينــيکنيمپــسميتوانيــمنتیجــهبگیریمهمه
ياتفاقاتــیکــهدرجهــانهســتیرخمیدهنــدغیرقابل

پیــشبینــیهســتند.
نتیجــهیمباحثــهيطوالنــینیلــزبــوروانیشــتینبه
نفــعنیلــزبــورتمــاممیشــودوثابتشــدکهانیشــتین

درایــنبــارهاشــتباهمیکردهاســت.
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آشنایی با موانع ارتباطی

مشاوربالینیدبیرستانفرزانگان4

میتــوانگفــتارتبــاطیکــیازعالــیتریندســتاوردهای
بشــربــودهکــهعــالوهبــرکارکــردیکــهدرجهــت
حفــظحیــاتویــاریگرفتــنازدیگــرانداشــته،باعــث
پیشــرفتوزندگــیآســانتــروســالمتروانبیشــتر

بــودهوخواهــدبــود.
متاســفانهاغلــبمــایــاقــادرنیســتیمگوینــدههــای
خوبــیباشــیمویــامهــارتهــاییــکشــنوندهخــوب

بــودنرانداریــمویــابــیبهــرهازهــردو.
جالــباینجاســتکــهمــامیتوانیــمپیــامبــهمــاه
بفرســتیموفضاپیماهــایپژوهشــیبــرســطحمریــخ

پــدرومــادربــودنمیتوانــدبــرایزوجهایــیکــهکفایت
ومهــارتبرقــراریارتبــاطدارنــد،یکــیازمســرتبخش
تریــنتجربــههــایزندگــیباشــد.امــازمانــیکــهایــن
مهــارتهــاراندارنــدوهماهنــگنیســتند،تشــویشو
تنهایــیهــمبــرایآنهــاوهمبــرایکــودکانوجــوددارد

کــهبــرایهــردومخــرباســت.
80درصــدافــرادیکــهدرکارخــودشکســتمیخورنــد
بــرایایــناســتکــهقــادرنیســتندبهخوبــیبــادیگران

رابطــهبرقــرارکننــد.
رشــدشــخصیتوبهداشــتروانــیوجســمیهــر
فــردیازطریــقگفتگوهــایخــودبــادیگــرانبــهبلــوغ

میرســد.
بعضــیروانشناســانمعتقدنــدکــهبیمــاریروانــیدر
اصــلبــرایکســانیاســتکــهازروابــطانســانیخــوب

محــروممانــدهانــد
وگاهــییــکارتبــاطبــاتوجــهوهمدلــیعمیــقدرمــان

کننــدهاســت.

دالیل ارتباط ناکارآمد
ــخ ــرپاس ــهخاط ــاب ــدم ــاطناکارام ــوهارتب ــینح گاه
هــایآموختــهمــاازقبــلوالگوهــایکودکــیمــاچــه

ــاوســایلارتباطــیاســت. ــنوی والدی
بــهطــورمثــالشــایدپــدرومــادرمــااحساســات
خــودرابــهنــدرتبــروزمیدادنــد؛شــایدکنایــهآمیــزو
ــاد ــاخشــمفری ــاب ــدوی ــتمیکردن ــزصحب تحقیرآمی

میکشــیدند.
بــاایــنهمــهمیتوانیــمازآنبخــشازروشهــای
رابطــهایراکــهکارایــیمثبتــیندارنــددوریکنیــم.
انســانبــاذهــنســالموکمــیارادهمیتوانــدراههــای

مناســبتــربرقــراریارتبــاطرایــادبگیــرد.
درزمــانمــاتقریبــاثابــتمانــدنغیــرممکــناســت

ــرامحیــطمــادرحــالتغییــراســت. زی
ــر ــزتغیی ــگنی ــهپیشــرفتســریع،فرهن ــهب ــاتوج ب

ــرد. ــدک خواه
زمانــیکــهیــکیــاچنــدنفــردرحــالتعامــل،گرفتــار
فشــارروانــیباشــند،پاســخهایــیکــهاغلباثــرمنفی
بــرارتبــاطدارنــد،بــااحتمــالبیشــتریظاهرمیشــوند.

انواع موانع ارتباطی
قضاوتکهشامل:

انتقاد
نامگزاری

تشخیصگزاری
ستایشهمراهباارزیابی

ارایهراهحلکهشامل:
دستور
تهدید

اخالقیساختن
پرسشهایزیادونامناسب

نصیحتیاتوصیه
اجتنابازنگرانیهایطرفمقابلکهشامل:

منحرفسازی
بحثمنطقی

اطمینانآفرینی

اثرات موانع ارتباطی
-کاهشعزتنفسطرفمقابل

-تحریکحالتدفاعیمقاومتورنجش
-وابستگی

-گوشــهگیــرییــااحســاسشکســتیــابــیکفایتــیو
آســیبدایمــیرابطــه

ایــنمــواردباعــثتوقــفگفتگوخواهندشــدوشــکاف
عاطفــیمیــانافــرادراافزایــشمیدهند.

بنشــانیمولــیگاهــیبرقــراریارتبــاطبــاکســانیکــه
ــمبرایمــاندشــواراســت. دوستشــانداری

تنهایی
تنهابودندونوعاست

عزلت:کهمیتواندسازندهومسرتبخشباشد
تنهایی:نوعیبیکسیدرداورمردهوپوچاست.

درجامعــهاالنعمیــقتریــنمشــکلمــردمگاهــی
تنهایــیاســت.انــزواومشــکلعــزتنفــسدرحالیکــه
شــایددردهــههــایقبلــیمشــکالتدیگــریمثــل

ــوده. ــاخشــونتب جنــگی
ارتباطدوسطحدارد:کالمیوغیرکالمی.

متاســفانهامــروزهشــدیدتریننــوعتنهایــیدرخانواده
دیدهمیشــود.

ــرباســت. ــوارهمخ ــتهم ــدونصمیمی ــاورتب مج
ــی ــاطســالمازاهمیت ــواده،ارتب ــردنخان ــرایادارهک ب

ــورداراســت. بســزاییبرخ

خط مشاور

فرنازخسروی
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خط روی خط
 فعالیت های واحد آموزشی دوره اول:

 برگــزاریجلســهآمــوزشخانــوادهویــژهاولیــاپایــه	
ــهعملکــرد ــواننحــوهبازخوردهــیب ــاعن ــمب هفت

دخترمــان
 برگــزاریآمــوزشخانــوادهآذرمــاهبــاحضــورخانــم	

دکتــرآقایــی
 برگزاریکارگاههایهدایتتحصیلینهم	
 تشکیلکالسهایحضوریبهصورتترکیبی	

 تشکیلکالستقویتیبهصورتحضوری	
 برگــزاریاردویعملــیآمادگــیدفاعــی)اطفــای	

ــق( حری

فعالیت های واحد آموزشی دوره دوم:

 برگــزاریجلســهتوجیهــیآموزشــیپایــههــای	
دهــمویازدهــم

 برگزاریجلسهدپارتمانمشاوره	

 برگــزاریجلســهآمــوزشخانــوادهدکتــرســمیعی	
)رعایــتپروتــکلهــایبهداشــتیویــژهبازگشــایی(

 جلسهکارگروهعلمیباحضوردکترموسویان	
 برگزاریکالسهابهصورتترکیبی	

 برگــزاریجلســهآمــوزشخانــوادهبــاحضــوردکتــر	
خســروی)توجــهآگاهــیومهــارتهــایارتباطــی(

 برگزاریکارگاهآموزشیباحضوردکترمجدفر	

فعالیت های واحد فرهنگی دوره اول:

 نصــب	 و مدرســه خــارج فضــای آمادهســازی
ــاع ــامبازگشــاییمدرســه،دف ــربهمناســبتای بن

مقــدسواربعیــنحســینی
 تهیــهوطراحــیپوســتروفضاســازیمجــازی	

مدرســه بازگشــایی بهمناســبت

 گــروه	 بــاهمراهــی کریــم قــرآن آیــات تــالوت
نــور حامــالن

 برگــزاریمســابقهمجــازیازفضاهــایمتنــوع	
مدرســهدانشآمــوزبــاعنــوان»میشناســمت

ــفدســتم« ــلک مث
 اجــرایطــرحاللــههــایروشــندرســالتحصیلــی	

ید جد
 برگــزاریاولیــننشســتمهدویــتبــاحضــور	

ســرکارخانــمفــالحزاده
 ــن	 ــمداربهمناســبتدومی ــزاریجشــنوارهعل برگ

ســالگردشــهادتســردارســلیمانی
 برگزاریمراسمویژهرحلتپیامبراکرم)ص(	
 برگــزاریدومیــننشســتمهدویــتبــهتاریــخ24	

مهــر1400

 فعالیتهــایفرهنگــیبهمناســبتهفتــهدفــاع	
س مقد

 تجلیلازخانوادهشهیدنصرآبادی	
 غبارروبیمزارشهدا	
 گرامیداشتسیزدهآبان	
 تهیههدایایروزدانشآموز	
 برپایینمایشگاهمجازیفرزندانروحالله	
 برگزاریوبیناراستکبارستیزی	
 برگــزاریویژهبرنامــهروزنوجوانــانوروزبســیج	

دانشآمــوزی
 گرامیداشتپدافندغیرعامل	
 برگزاریمسابقهاینفوگرافی	
 برگزاریوبینارشهرهوشمندپایدار	
 ــر	 ــمدکت ــاحضــورخان ــتیب ــارزیس ــزاریوبین برگ

ســمیعی
 برگــزاریوبینــارتبییــنجایــگاهاســتراتژیایــراندر	

جهــان
 برگــزاریبیســتوچهارمیــنانتخابــاتشــورای	

دانشآمــوزی
 اطــالعرســانیمســابقاتفرهنگــيوهنــريفــردا	

ــان ــامداوطلب ــتن ــازثب ــامرســانشــادوآغ درپی
ــری ــدهدرمســابقاتفرهنگــيوهن شــرکتکنن

 گرامیداشتهفتهبسیجمستضعفان	
 برگزاریچهارمینجلسهستاداقامهنماز	

 برگــزاريدومیــنوســومینجلســهشــورايدانش	
آموزي

 برگزاریمانورزلزله	
 تقديرازبرگزیدگانمسابقاتدرسهاييازقرآن	
 شــرکتدردومیــنجلســهویــژهيمعاونیــن	

۱۳ منطقــه اداره پرورشــي
 گرامیداشــتســالروزشــهادتدانشــمندهســته	

-اي،شــهيدفخــريزاده
 گرامیداشــتهفتــهقــرآن)برگــزاریمحفــلانــس	

بــاقــرآن(
 برگــزاريمرحلــهمدرســهايمســابقاتحفــظ	

وقرائــتقــرآن
 قــرآن	 نــاممســابقات ثبــت و رســاني اطــالع 

ن فرهنگیــا
 برگــزاريمراســمویــژهوالدتحضــرتزینــب)س(	

وروزپرســتار
 برگــزاریســومیننشســتمهدویــت)سلســله	

جلســاتیاقــوت(
 ــاقــرآندرگرامیداشــت	 ــسب ــزاریمحفــلان برگ

هفتــهقــرآن
 برگزاریویژهبرنامهپاسداشتشبیلدا	
 برگزاریمسابقهیلدا	
 برگــزاریوینــارتخصصــیحافــظخانــیشــبیلــدا	

بــاحضــوراســتادمهــدیمحمدیــان
 	

فعالیت های طرح الله های روشن 
دبیرستان فرزانگان چهار متوسطه اول 

و دوم

 تهیهبنرهایویژهمعرفیشهدایشاخص	
 ــاب	 ــاحضــورجن ــادوارهشــهداب ــاری برگــزاریوبین

ــدس ــاعمق ــایدف ــندهکتابه ــان،نویس ــایامیری آق
 ــادیدر	 ــوادهمعظــمشــهیدنصــرآب ــرازخان تقدی

هفتــهدفــاعمقــدس
 برگزاریسنتپسندیدهغبارروبیمزارشهدا	
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 درمــان	 کادر و گرامــی پرســتاران از تقدیــر
بیمارســتانبعثــتتهــراندرآســتانهروزملــی

1400 آذر 16 تاریــخ بــه پرســتار

 مصاحبــهبــاخانــمپرســتار»پریــااکبــرینیــک«از	
ــگان ــالنفرزان فارغالتحصی

 فضاســازیوختــمجمعــیقــرآنبهمناســبت	
ــاز ــرتونم ــرآنعت ــهق هفت

 ــه	 ــیکشــوردرهفت ــرقرآن ــلازرتبههــایبرت تجلی
حضــور بــا نمــاز و عتــرت قــرآن، بزرگداشــت

۴ فرزانــگان دانشآمــوزان
 در	 فتوشــاپ آمــوزش پیشــرفته دوره برگــزاری

دومیــندورهکارگاهطــراحشــوویــژهیهنرجویــان
اول دورهی

 

فعالیت های واحد فرهنگی دوره دوم:

 شــب	 در صفــر چهــارم ویژهبرنامــه برگــزاری
)س( رقیــه حضــرت شــهادت

 برگــزاریمراســمزیارتعاشــوراوحضــورهمکاران	
محترممدرســهمناســبتاربعینحســینی

 برگــزاریمســابقهدرنــگگاهازســخناناهلبیــت	
علیهالســالمبهصــورتچهــلحدیــثازعاشــورا

تــااربعیــن
 ســخنرانیاســتادمحمــدشــجاعیوبیــانفضایل	

حضــرترســولالله)ص(
 تهیــهبنــرجهــتمعرفــیوتقدیــرازدانشآمــوزان	

برگزیــدهبیســتوششــمینکنگــرهقرآنیســمپاد
	

بــه نقــدی جوایــز اهــداء و معرفــی
مدرســه داخلــی مســابقات برگزیــدگان
مــاه و مهــر صبحــگاه برگزیــدگان و

 ــر	 ــامجعف ــرم)ص(وام ــراک ــتپیامب گرامیداش
ــعاالول ــدهربی ــادق)س(درهف ص

 ــر	 ــاریبرت ــظوق ــرآنتوســطحاف ــاتق ــالوتآی ت

ــایخط روی خط ــابآق ــی5جن ــیازدبیرســتانعالمــهحل قرآن
امیرمحمــدمیرویســیزاده

 متنــوع	 محتواهــای بارگــذاری و فضاســازی 
ــد ــهپدافن آموزشــیبهمناســبتبزرگداشــتهفت

غیرعامــل
 بســیج	 و نوجوانــان روز ویژهبرنامــه برگــزاری 

دانشآمــوز معرفــی و آبــان 8 دانشآمــوزی
فهمیــده حســین شــهید بســیجی،

 کل	 بــرای ویــژه هدایــای ارســال و تهیــه 
4 فرزانــگان دانشآمــوزان

 ــده13	 ــهزن ــازیدربرنام ــابقاتمج ــزاریمس برگ
ــب ــزن«و»ل ــوان»بچــرخوحــدسب ــاعن ــانب آب

آهنــگ«ویــژهدانشآمــوزان
 پخــشکلیــپتبریــکدبیــرانگرامــیومعاونیــن	

ــوز ــکروزدانشآم ــگان4جهــتتبری ــرمفرزان محت

 خانــواده	 مشــارکت بــا قــرآن جمعــی ختــم 
فرزانــگان4بهمناســبتآغــازوالیــتوامامــت

الشــریف تعالــیفــرج عــج حضــرتمهــدی
 ســخنرانیســرکارخانــماصالنــیوبیــانفضیلــت	

زیــارتآلیاســین
 فاطمــه	 حضــرت وفــات ســالروز بزرگداشــت 

)س( معصومــه
 اردویمجــازیقــموزیــارتمرقــدمطهــرحضــرت	

فاطمــهمعصومــه)س(

فعالیت های واحد پژوهش:

 اهدایجوایزبرگزیدگانکارسوقسفرعلمی	
 برگزاریجلسهدبیرانپژوهشی	
 برگزاریکالسهایآنالینپژوهشی	
 ــژه	 ــاوریپزشــکیوی ــزاریکارســوقزیســتفن برگ

پایــهدهــم
 برگزاریکارگاهروشتحقیق	
 برگــزاریکارســوقســلولهایبنیــادیویــژهپایــه	

هفتم

 داوریپروپوزالهایپروژههایدانشآموزی	
 بازدیــدمجازیاســتانیازشــرکتصنایعآموزشــی	

ویژهمتوســطهاولودوم

 برگــزاریوبینــارآمــوزشکــدنویســیوارتبــاطآنبا	
اینترنــتاشــیاءویژهمتوســطهاولودوم

 حضــوردانشآمــوزانرشــتهپژوهشــیIYPTدر	
ــم ــهنه ــکدرپای آزمایشــگاهفیزی

 برگــزاریوبینــارانرژیهــاینویــنویــژهمتوســطه	
اولودوم
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 برگزاریوبینارپژوهشگرانشهرتهران	
 برگزاریکارسوقملیمهندسیژنتیک	
 داوریمرحلهدومپروژههایپژوهشی	
 برگــزاریکارســوقیادگیــریخــالقوبــازیدرپایــه	

نهــم

 ــارمفاهیــممالکیــتفکــریوثبــت	 برگــزاریوبین
اختــراع

 برگزاریکارسوقبارششهابی	
 نگارشمقالهپروژههایپژوهشی	
 پاورپوینــت	 آمــوزش آنالیــن کارگاه برگــزاری

فته پیشــر
 اطالعرسانیوبینارهایعلمیپژوهشی	
 وبینارلذتیادگیری	
 وبینارردپایلباسهایترادنبالکن!	
 وبینارآشناییبامشاغلومسیرشغلی	
 وبینارجستوجویمعنایزندگیدرمغز	
 وبینارمهارتهدفگزینی	
 وبیناررازژنوم	

فعالیت های واحد کتابخانه

 ــد	 ــادهشــدنواح ــدسوآم ــاعمق ــهدف ــازهفت آغ
ــه کتابخان

 مجــازی	 مســابقات  دوره پنجمیــن برگــزاری
کتابخوانــی»دانایــیوتوانایــی«درمتوســطهاول

دوم و

 برگــزارینمایشــگاهکتــاببــهمناســبتآغــاز	
هفتــهپیونــدبــرایاولیــاءگرامــی

 ــاگرامــی	 ــژهاولی ــیوی برگــزاریمســابقهکتابخوان
بــهمناســبتهفتــهاولیــاءومربیــانوتهیــه

پوســتردرواحــدکتابخانــه

 تهیــهبنــراصلــیهفتــهکتــابوکتابخوانــیو	
کتابــداردرواحــدکتابخانــهبــهمناســبتایــن

هفتــهونصــبآندرفضــایمدرســه
 تجلیــلازمســئولکتابخانــهمجتمــعفرزانــگان4	

توســطهمدیریــتمحتــرممجتمــعبــهمناســبت
هفتــهکتــابوکتابخوانــیوکتابــدار

 برگــزارینمایشــگاهکتــاببــا20%تخفیــفویــژهبــه	
مناســبتآغــازهفتــهکتــابوکتابخوانــیوکتابدار

 معرفــیمولفیــنفرهنگــیمدرســهازمقاطــع	
ودوم اول تحصیلــی

 تجلیلازفرهنگیانمولفمجتمعفرزانگان4	
 ــهمناســبت	 ــهب ــرونکتابخان ــنوفضــایبی تزیی

ــاه1400 ــانم ــیدرآب ــابوکتابخوان ــهکت هفت

خط روی خط
 معرفــی	 موضــوع بــا پوســترهایی اختصــاص

مشــاهیرکتابــداریوفعــاالنایــنحــوزه)ایرانــیو
غیرایرانــی(
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درتمــامدوراندانشــگاهبــهخاطــررشــتهیتحصیلــی
کــهداشــتممــدامدرحــالســفربــودم.

باســتانشناســیدانشــگاهتهــراندرسخوانــدمو
ازهمــانبــدوورودبــهدانشــگاه،زندگــیمــنبــرای

ــرد. ــرک ــهتغیی همیش
ازآنجــابــهبعــدســفرجــذابتریــنبخــشزندگــیمــن
ــدن، ــدن،بویی ــردهدی ــذابک ــهآنراج ــهک ــودهوآنچ ب
ــه ــداســتک ــایجدی ــردنچیزه چشــیدنولمــسک
همیشــهبهتریــنلحظــاتزندگــیامراســاختهاســت.
هــروقــتاحســاسکــردمکــهعــادتهــادارنــدکــورم
مــیکننــدوتعــدادغیرممکنهــادرلیســترفتارهایم

زیــادشــدهســفررفتــم.
ازشــرقتــاغــربوشــمالوجنــوبایــرانســفرکردم.
ــرو ــتاهایبک ــاروس ــکت ــزرگوکوچ ــهرهایب ــهش ب
دورافتــادهرفتــمودرهــرســفرمتجربههــایبینظیری

راتجربــهکــردم.
در  افتــاده دور روســتای  یــک وارد وقتــی مثــال
بلوچســتانشــدمفکــرشراهــمنمــیکــردمکــهچــه
چیــزیآنجــاانتظــارمرومــیکشــدولــیخاطــراتآن
ســفرودیــدنگاندوهــا،تنهــاتمســاحهــایپــوزهکوتاه
ــامــردمخونگــرم ایرانــیومهمتــرازهمــهدوســتیب
آنروســتابرایــمشــد.جــذابتریــنبخــشســفرمــن

ــهبلوچســتان! ب
ــیاز ــهازیک ــیک ــنقابهای ــانانگیزتری ــیازهیج ــایک ی
ــص ــهرق ــرددب ــیگ ــدهبرم ــممان ــفرهایمدرذهن س
دلفیــنهــادردهانــهیاقیانــوسهنــدویــاتماشــای
دریــایعمــانبــادرخشــشفیتوپالنکتــونهــادرنیمــه

هــایشــب.
ــدن ــهخاطــرکارمورشــتهیتحصیلــیامدی گرچــهب
بناهــایمختلــفتاریخــیهمیشــهمــرابــهوجــدمــی

یک باستان شناس ایرانگرد و معلم
از خاطرات

آورد...مثــالواردشــدنبــهبناهــایباســتانیوتاریخــی
یــکشــهربــرایمــنتجربــهایبینظیــراســتو
ــهازدوره ــدمک ــوزهایش ــمواردم ــیکن ــاسم احس
هــایمختلــفتاریخــی،آثــاریرادرونخودشجــاداده.
یــادماســتوقتــیواردنزدیــکتریــنشــهربــهباتــالق
ــه ــهرمواج ــدمزدندرش ــگامق ــدم،هن ــیش گاوخون
ــاتعــدادبســیارزنانــیکــهدرشــهرچادرهــای شــدمب
ســراپاســفیدپوشــیدهبودنــدوایــنرســمیبــودهکهاز
قدیــمدربیــنآنهــارواجداشــتهوکمــاکانآنراحفــظ

کــردهبودنــد.
قطعــابــاایــنچنــدســطرنمــیتوانــمتمــامتجربــه
ــالهاداشــتمرا ــنس ــهدرای ــزیک ــانانگی ــایهیج ه
منتقــلکنــمویــاتصویرهایــیازســفرهایمروبرایتــان
بازگــوکنــم.ولــیمــنبــاســفرمفهــوملــذتازجهــان
هســتیرابیشــتردریافتــمواحســاسخوشــبختی
بــه خوشــبختی احســاس ایــن کــردم. بیشــتری
واســطهیبخــشخــوشگذرانــهیســفرنیســت.
ایــناحســاستنهــابــاتجربــهیســبکزندگــیمــردمو
یــامواجــهشــدنبــاپدیــدههــایطبیعــیوانســانیدر

ــد. ــدمــیآی نقــاطمختلــفاســتکــهپدی
ــهبچــههــاســفارش همیشــهدرکالســهایدرســمب
ــد، مــیکنــمکــهاگــرحتــیشــرایطســفرکــردنندارن

ــدن. ــهســفرنامهخوان ــدب شــروعکنن
نوشــتنســفرنامههــاعمــریطوالنــیداردوبــهنظــرم
ــااز ــهه ــاتویافت ــالتجربی ــرایانتق ــیدرســتب راه
ــر ــاه ــراســت.درســفرنامهه ــهنســلدیگ نســلیب
کســیازپنجــرهینــگاهخــودشمــیتوانــدبــهزیبایی،
دیــدههــاوشــنیدههــایخــودشرابــهتصویــربکشــد.
ســفرنامههــاحــاویاطالعــاتارزشــمندتاریخــی،
جغرافیایــیومــردمشناســیازدیــدگاهآدمهــای
ــدنآنهــامــیتوانیــم ــاخوان مختلــفاســتکــهمــاب
بــاجهــاناطــرافخــودبیشــترآشــناشــویمودنیــای

خــودرابزرگتــرکنیــم.
ســفر،جــداازجنبــههــایتفریحــیوســرگرمکننــده
ــا ــیدارد.آشــناییب ــمفرهنگ ــکســویهیمه اش،ی
ســرزمینهــایدیگــر،آدمراازچهارچــوبفرهنگــی
خــودشخــارجمــیکنــدواورابــهایننتیجهمیرســاند
کــههمــهیدنیــا،همیــنچهاردیــواریمحصــور
اطرافــشنیســتوتــازهمــیفهمــدکــهدرگســترهی
ایــنجهــانچقــدرناچیــزاســتودنیــاچقــدرشــوخی

تــرازآنچیــزیاســتکــهتصــورمــیکــرده!درعیــن
حــالبــهایــننتیجــهمــیرســدکــهدنیــاآنقدرهــاهــم
کــهفکــرمــیکــردهبــزرگنیســتوآدمهــایبــهظاهر
ــیدرتفکــرو ــهفصــلمشــترکهای ــهب ــه،چگون غریب

احســاسمــیرســند.

چین

آزادهحجازیفر
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روی خط
   ایــن مصاحبــه در اولیــن عصرانــه ریاضــی دبیرســتان فرزانــگان 4 

انجــام شــده اســت.

+اســتادبچــههــایــهســریســوالازشــماداشــتنکــهمــاخوشــحالمیشــیم
پاســخشــمارودربــارهیایــنســوالهــابشــنویم.یکــیازســواالتایــنبــود
ــون ــدومبخــشازمســیرزندگیت ــویک ــیشــمات ــهنقطــهیعطــفزندگ ک
بــوده؟مــدالالمپیــاد،بورســیهشــدنیــارفتــنبــهدانشــگاهوینســتونیــاحتی

بازگشــتبــهایــران؟

-بســماللــهالرحمــنالرحیــم.مــناوالســالممــیکنــموتشــکرمــیکنــم
مجــدد.جــوابســوالتونمُخــبیــهخــوردهســختهولــیشــایدمهیــچکــدوم.
یعنــیمــنبــهنظــرخــودمشــایدســالهایــیکــهدرمــدارسســمپادبــودم
ازنظــرمیــزانتاثیــریکــهگذاشــتوتغییــرجهتــیکــهتــوزندگیمدادشــاید
خیلــیمهــمتــرازمــوارددیگــهبــوده!حــاالنــهاینکهتغییــرمســیرهایجدی
دیگــهایتــوزندگیــماتفــاقنیوفتــاد!ولــیواقعــاخیلــیازتجربیاتــیکــهبــه
خصــوصدورانراهنمایــیســابقمثــلمثــالدورهیاولــیکــهاالنبچــههــا
تجربــهمــیکننــدخیلــیموثرتــربــود.اونجــابــاریاضــیبــهطــورجــدیآشــنا
شــدم.خیلــیازبرخــوردایجــدیتــرمبــاریاضیــاتپیشــرفتهتــراونموقــع
اتفــاقافتــاد.عــرضکنــمکــهعالقــماونجــاخیلــیپررنــگتــرشــد.یعنــی
قبلــشمثــالخیلــیفکــرنمــیکــردمکــهریاضــیرومیشــهبــهعنــوانیــه
حرفــهادامــهداد.ازیــنجهــتخــبخیلــیمدرســهمفیدبــود.المپیــادتقریبا
ــاد ــیتاثیرترینــششــایدالمپی ــهنظــرمب ــیب ــود.یعن ــفکــردنب وقــتتل
بــود.رفتــندورهکارشناســیدانشــگاهبــهخاطــراینکــهجمــعخیلــیخوبــی
ازدوســتانبــودنکــهبــاهــمدیگــهدرسمــیخوندیــموچیــزایزیــادیاز
هــمیــادگرفتیــمدورانخیلــیخوبــیبــود.دورانتحصیلــیوبرگشــتبــه
ــیواقعــاشــایدمدرســهازهمشــونمهــم ــدول ــمهــردومهــمبودن ایران
تــربــود.ازیــنجهــتیعنــیواقعــامــنیــکعلــتاینکــهعالقــهدارمتــوی
جمــعهــایدانــشآمــوزیحضــورداشــتهباشــم!اینــهکــهواقعــافکــرمــی
کنــمدردورانمهمــیاززندگیشــونهســتندوخیلــیچیــزارودرســتانجام
بــدن،برنامــهریــزیزندگیشــونودرســتانجــامبــدن،درســتازفرصــتهــا
اســتفادهکننــدخیلــیمیتونــهدرآینــدهشــونتاثیــرمهمــیداشــتهباشــه.

+ممنونــمازپاســخگویــیتــون.ســوالدیگــهیبچــههــاایــنبــودکــهچــرا
ــران؟ ــهای تصمیــمگرفتیــنبرگردیــنب

-واالیــهخــوردهایــنازاونچیزایــیبــودکــهبــهمــرورشــکلگرفــت.مــنشــاید
اینــوچنــدبــاردیگــهامگاهــیمثــالدرایــنموضوعــاتصحبــتکــردمیــامصاحبه
ایبــودهگفتــم.وقتــیکــهازایــرانمــیرفتــمخــبخیلــیتمرکــزمرویایــنبــود
کــهآینــدهیشــغلیموفــقبــهخصــوصتــویهمیــنزمینــهیریاضــیداشــته
ــنموفقیــت ــیکــهمیشــداونطــورمتمرکــزکارکــردوبهتری ــبجای باشــم.ُخ
هــاروبــهدســتآوردهــمداخــلایــراننبــود.بایــدمثــالدریــکدانشــگاهســطح
اولآدمفعالیــتمــیکــرد.بعــدازفــارغتحصیلــیدورهیدکتــراســال2004،یعنی
ــهخــورده ــه17-18ســالازشمــیگــذره؛اونموقــعخــبی ــکب ــانزدی االنتقریب
ایــنمســئلهیــواشیــواشبــرامجــدیشــدکــهآیــاواقعــاهمــهیجهــاتزندگیــم
رومــیخــواممتناســببــاایــنهــدفگیــریتنظیــمبکنــمیــااینکــهحــاالچیــزای
دیگــهامتــوزندگیــممهمــهواینکــهآدمدرواقــعچــهنقشــیدارهایفــامــیکنــه

ابعــادغیرعلمــیوغیــرکاریزندگیــشچطــورمــیخــوادشــکلبگیــره!
ســهســالیکــهدرواقــعبعــدازدورهیدکتــرامهــارواردبــودمودرواقــعاولیــن
تجربــهکاریــمبــودازیــنجهــتخــبهــمخیلــیاثرگــذاربــودوهــمخیلــی
مطالعــاتغیرریاضیــمزیادتــرشــد.هــمبــهجنبــههــایمختلــفزندگــیبیشــتر
ــن ــدشــاخصتری ــالفــرضبکنی ــهبخــوادمث ــناینک ــهبی ــرکــردموهــماینک فک
ریاضــیدانــیکــهمیتونــیبشــییــابــزرگتریــنموفقیــتشــغلیتــوییکمســیر
باریــکتــربــهدســتبیــارهدرمقابــلبــااینکــهمثــالیــکوقتایــیاثرگــذاریجــدی
تــرداشــتهباشــهمســئولیتاجتماعیــشبیشــترفکــربکنــه.درواقــعبــهفرهنگ
خانوادگیــشبیشــترتوجــهبکنــهایــندوراهــیتــواونفضــایزمانــیپررنــگتــر
شــد.خــبعلــتاصلــیتصمیــمگیریــمهــمایــنبــود.یعنــیاینجــورینیســت
ــال ــهمث ــزیباشــهک ــاچی ــندوت ــریبی ــمگی ــنتصمی ــدای ــالفــرضبکنی ــهمث ک
هردوشــونرودریــکجهــتوراســتاآدمدارهبــرآوردمیکنــه.مزایــاومحاســندو

طــرفدرواقــعدرابعــادمختلفــیبــود.

+پسدرواقعشماازبازگشتبهایرانناراحتنیستید،درسته؟

-نــهمــنخیلــیراضــیهســتمازبرگشــتبــهایــران.نــهاینکــهســختینداشــتهو
مثــالهمــهچیــزهمونطــوریکــهآدممیخواســتهپیــشرفتــه!ولــیدرمجمــوع
ــیکــهفکــرمــیکــردم ــرازاون ــیبهت ــزاحت ــمکــهشــایدبعضــیازچی فکــرمیکن
پیــشرفــت.بعضــیچیــزاهــمنــه...یعنــیباالخــرهزندگــیدشــواریهــایخودشــو
داره.بعضــیچیــزاآدمفکــرمــیکنــهمحقــقمیشــهولــینمیشــهولــیازکلیــت
تصمیمــیکــهگرفتــمخیلــیراضیــموخــداروشــکرمــیکنــم.شــایدممثــالاگــرکه
برگــردم؛یعنــیحتــیمطمئــننیســتمکــهاگــربرمــیگشــتممثــالفــرضبکنیــدبه

پایــاندورهکارشناســی،رفتنــوانتخــابمــیکــردمیــامونــدنرو.

مصاحبهبادکترایمانافتخاری
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+اتفاقــایکــیدیگــهازســواالیبچــههــاهمیــنبــودکــهاگــرشــمابــهزمانــی
برگردیــدکــهحــقانتخــابداشــتهباشــیدکهبیــنرفتنبهدانشــگاهوینســتون
آمریــکاومونــدنتــوایــرانیکــیروانتخــابکنیــدکدومــوانتخــابمــیکنیــد.

+درستهمتشکرم!
ــادیو ــیاقتص ــهیعلم ــمافاصل ــرش ــهنظ ــهب ــودک ــنب ــهای ــوالدیگ س
صنعتــیکشــورمــاوکشــورهایپیشــرفتهیدیگــهپــرشــدنیه؟بــهنظرتــون
مــابــهعنــوانیــکدانــشآمــوزچــهنقــشهایــیمــیتونیــمدررســیدنبــه
ســطحعلمــیکشــورهایدیگــهداشــتهباشــیم.ودرواقــعچــهطــوریمــی

ــرایجامعــهعلمــیباشــیم؟ تونیــمفــردمفیــدیب

+میشهچندتاازاینآسیبهاروبفرمایید؟

ــیکــه ــرایبچــههای ــدمبهتــونکــهب ــواینطــوریجــوابب -مــنشــایداین
توانایــیبیشــترازنرمــالجامعــهدارنــد.تــوقلــههــایاســتعدادیجامعــه
هســتند.بــهنظــرمــنتجربــهیمحیــطغــربومحیــطهــایعلمــیدرجــه1
یــهچیزیــهکــهشــایدمثــالخیلــیجــدیتوصیــشمــیکنــم.منتهامثــالاالن
فکــرمــیکنــمکــهتنهــاراهبــهدســتآوردنایــنتجربــهمهاجــرتنیســت
ــال ــادرح ــدهدرســطحدنی ــهوجــوداوم ــهب ــاشــرایطیک ــیوقــته خیل
حاضــراینجوریــهکــهبعضــیازیــنتجــاربرومیشــهدرقالبفرصــتکوتاه
مطالعاتــی،درقالــبشــرکتکــردنتــویبرنامــههــایمجــازیبــهدســت
آورد.مــنچیــزیکــهخیلــیتوصیــهمــیکنــماینــهکــهدرمســیرزندگــی،نــه
ــرایدانشــگاه ــهب ــهایک ــنشــایدتوصی حــااللزومــادردورهدبیرســتان.ای
آدمــامناســبباشــه.تجربــهکــردنمحیــطغــرببــهمعنــیحضــورهــراز
چنــدگاهبــافاصلــههــایزمانــینــهچنــدانبلنــدروتوصیــهمــیکنــم.فکــر
مــیکنــممثــالیــهکســیبرنامــهشایــنباشــهکــهبــرایاینکــهبدونــهدر
دنیــاچــهخبــره،بــرایاینکــهبدونــهکــهچــهفعالیــتهــایعلمــیوفرهنگــی
ایدارهاتفــاقمــیافتــه.فضــایسیاســیدنیــاچطــورهفضــایاجتماعــی
کشــورهایمختلــفچطوریــه.اینــاچیزاییــهکــهفکــرمــیکنــمبــرایبچــه
ــناســتعدادهایمــا ــهوخیلــیمهمــهکــهدرواقــعبهتری هــاخیلــیجذاب
ــهمهاجــرت ــهصــورتدســتاولداشــتهباشــند.البت ــههــاروب ــنتجرب ای
بــهمعنــیاینکــهشــمابریــدچندیــنســالدریــککشــوردیگــهزندگــیکنیــد
مســئلهیپیچیــدهایــهکــهبــاوجــوددرواقــعمثــالهمــهیمحاســنیکــه
داشــتهبــرایمــن،یعنــیچیزایــیزیــادیکــهیــادگرفتــموتجربــهیخیلــی
خوبــیکــهداشــت،وقتــیکــهمقایســهمــیکنــماینجــورینیســتکــهدارم
همــهیاینــاروتــوییــکبعــدمقایســهمــیکنــم.باالخــرهیــکجهــاتخیلی
مثبتــیهــمایــنتجربــهداشــتهولــیخــبباالخــرهآســیبهایــیهــمبــه
ــیکــهدرمعــرض ــگاهافــرادوقت ــهن ــه.البت ــممــیزن زندگــیفکــرمــیکن
مهاجــرتقــرارمــیگیرنــدبــاهمدیگــهخیلــیفــرقمــیکنــه.ومعیاراشــون
چیزایــیکــهبــراساســشدرواقــعیــکچیــزیروبــاارزشمیدونــنمتفاوته.

ــهطــورکلــیمســئولیتپذیــریافــراد -ببینیــدمــنفکــرمــیکنــمکــهب
نســبتبــهجامعــهایکــهدرشهســتندتحــتتاثیــرمهاجــرتبــهشــدت

آســیبمــیبینــه.یــامثــالفــرضبکنیــدکــهدیــدگاههــایفرهنگــیواعتقــادی
ــهطــورجــدی ــهدرواقــعقبلــشب ــرک ــه؛اگ ــرمــیکن ــهشــدتتغیی شــونب
ــرایاثرگــذرایدرجامعــه ــهایــنحوضــههــانپرداختــهباشــن.فرصتشــونب ب
یخودشــونواینکــهدرواقــعیــکنقشــیبــرایآینــدهجامعــهشــونداشــته
باشــندتحــتتاثیــرقــرارمیگیــره.تجربــههــمنشــونمیــدهکــهخیلــیازافــراد
بــااینکــهانگیــزههــایپررنگــیبــرایبرگشــتنوخدمــتکــردنوکارکــردنبــرای
جامعــهخودشــوندارنــدنهایتــاوقتــیکــهدرایــنفراینــدقــرارمــیگیرنــدهمــه
یایــنچیزهــارنگــشعــوضمیشــهومثــالدیــدگاههاشــون،انگیــزههاشــون
تحــتتاثیــرقــرارمیگیــرهوتغییــرمــیکنــه.اینــابعضــیازدرواقــعجنبــههــا
ایــنتغییــره،درواقــعمفصــلترشــوندرحوصلــهیایــنگفــتوگویــیکــه

داریــممــیکنیــمنمــیگنجــه.

-بــهنظــرپرشــدنیبودنــشپــرشــدنیه.مســئلهاینــهکــهمــاتخمیــنمــون
ازســختیایــنکارچقــدره.بعضیــاممکنــهکــهمثــالاینطــورتعبیــرکننــدکــه
ــاکــه خیلــیراهــکارراحتیــه.مثــال5ســالتــالشمیکنیــمومیرســیم.بعضی
ادعــامیکننــدکــهاصــالپــرکردیــمتمــومشــدرفــت.یعنــیدیگــهاحتیــاجبــه
پــرکردنــمنداریــم.ولــیواقعیــتمســئلهاینــهکــهمــایــکدرواقــعفاصلــه
قابــلتوجهــیداریــم.یــهقدمهایــیهــمبــرایاینکــهبعضــیازنقطــهضعــف
هــایخودمــونروپوشــشبدیــمبرداشــتیمولــیایــناونعقــبافتادگــیای
کــهممکنــهاثــریــکفراینــدچنــدصــدســالهباشــهیــاحداقــل100ســاله،چنــد
ــره، دهــهایباشــهکــهمــنفکــرمــیکنــمهمــونچنــدصــدســالدرســتت
پــرکــردنایــنفاصلــهایکــهایجــادشــدهبــاایــنفاصلــهفرهنگــیاقتصــادی
ــر ــهمــافک ــهاســتک ــیســادهانگاران ــهوجــودداره،خــبخیل اجتماعــیایک
کنیــم5ســالهیــا10ســالهیــا20ســالهحــلمیشــه.اتفاقــیکــهمــیافتــهوقتــی
کــهایــنمســئلهروآدمفــرضمــیکنــهاینــهکــهبرنامــهریــزیغلطــیبــراش
مــیکنــهوهمــونفرصــتهــایکوتاهــیکــهدراختیــارشهســترودرســت
اســتفادهنمــیکنــه.مــنفکــرمــیکنــممهــمتریــنمســئلهاینــهآدمدروهلــه
اولاعتقــادداشــتهباشــهکــهایــنمســیریهکــهمیشــهطــیشکــرد.ســخته
ولــیقابــلطــیکردنــه.دشــواریدارهوارزشرســیدنبــهاوننقطــهمطلــوب
ــانرو ــادوایم ــناعتق ــهآدمای ــتک ــشازماجراس ــهبخ ــبی ــنخ روداره.ای
داشــتهباشــه.یــهبخــشدیگــهشاینــهکــهبدونــهخیلــیبایــدبــراشتــالش
کــرد.لــذامثــالاگــرکــهتــکتــکماهایــیکــهدرجاهــایمختلــفنشســتیم،هم
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شــماهاییکــهدانــشآموزیــنهــمبنــدهایکــهمثــالیــکمدتــیفعالیــتدانــشآمــوزیودانشــجوییو
شــغلیداشــتمدیگــهحــاالمثــالبــهســرازیریزندگــیبگیــمرســیدم،همــهیاینــادرواقــعهمــهیافــراد
بایــدنقــشخودشــونروبــهدرســتیایفــاکننــد.اگــرمــامشــغولوقــتتلــفکــردنباشــیمودنیایــیکــه
خودمونــوداریــمباهــاشمقایســهمــیکنیــموقــتتلــفنکنــهوازهمــهیفرصــتهــابــرایپیشــرفت
ــاازفرصــتهامــون ــهم ــااگ ــادخواهــدشــد.ام ــهنمیشــهزی ــمک ــهک ــنفاصل ــه،خــبای اســتفادهکن
درســتاســتفادهبکنیــم،ازمنابعمــونوهمــهمــونکمــکبکنیــممــنفکــرمــیکنــمکــهواقعــاخیلــی
بهتــرازاونچیــزیکــهاالندراختیــارجامعــهمــونقــراردارهدراختیــارنســلهــایبعــدیقــرارخواهــد
گرفــت.یــکنکتــهیدیگــهکــهدرایــنفضــابایــدبهــشتوجــهکــرداینــهکــهشــماییکــهمنتظــرباشــید
کــهدیگــرانتصمیــمهــایدرســتروبگیرنــدخــبایــنممکنــهکــههیــچوقــتاتفــاقنیفتــه.شــماها
درواقــعبهتریــنهــایآینــدهیکشــورین.امــروزداریــنیــادمــیگیریــنولــیداریــنیــادمــیگیریــنکــه
اثرگذارتریــن،شــاخصتریــن،فعــالتریــنافــرادجامعــهیمــاباشــیددرآینــده!یــانباشــید!ایــناســتعداد
دروجــودهمــهیشــماوجــوددارهولــیمــیتونیــدانتخــاببکنیــدکــهدراختیــاردیگــرانقــرارشبدینش.
دیگرانــیکــهمثــالکشــورمــانیســتند.مــیتونیــدانتخــاببکینــدکــههــدرشبدیــد.یعنــینــهخودتــون
اســتفادهکنیــدنــههیــچکــسدیگــه.مــیتونیــدهــمانتخــاببکنیــدکــهدرایــنمســیراثرگــذارباشــید.
مــنفکــرمــیکنــماونچیــزیکــهکلیــدیهســتوراهحــلاصلــیایــنمســئلهســت.اینــهکــهدریــک
ــهازتمــامتوانشــون ــمک ــعبکنی ــماســتعدادهایدرخشــانکشــورمونروقان ــابتونی ــیم زمــانطوالن
اســتفادهبکننــد،ازتمــامظرفیتشــوناســتفادهبکننــدواونروبــرایآینــدهیکشورشــون،بــرایآینــده
مردمشــونهزینــهبکننــد.حــاالیورایاینــمکــهمیــرنیــهچیــزییــادمــیگیــرنیــایــهجایــیبرمیگــردن.
مــننمــیگــمایــنهــمیــکراهاثرگــذارمثبــتنیســتولــیباالخــرهاونــیکــهاونوظیفــهروفرامــوش
کــردازاثرگــذرایدرایــنمســیرجــدامیشــهدیگــه.میــرهبــراییکــیدیگــهبــازیمــیکنــه،بــراییــکجــای
دیگــهاثرگــذارخواهــدبــود.وکشــورمــاعقــبمونــدهوعقــبمونــدهتــرخواهــدتــرشــدومثــال20ســال
دیگــهشــمامــیریــدبــرایکــسدیگــهایصحبــتمــیکنیــداونــاهــمهمیــنجــوریناامیــدکــهازکــی

قــرارهکــهشــرایطدرســتبشــه.

+خیلــیممنونــمازپاســخگویــیعالــیتــون.ویــهســوالیبــهنظــرشــمااالن
ایــنمســیرعالقــهمنــدکــردندانــشآمــوزانبــهریاضــیوتحصیــلودرکل

علــمدارهبــهدرســتیانجــاممیشــه؟

+کامــالدرســتهممنونــم.ودرآخــرســوالآخــریکــهبچــههــاداشــتندایــنبود
کــهپیشــنهادشــمابــرایمــانوجــونهــادرزمینــههــایعلــموفرهنــگچیه؟

ــیایکــه ــهاونخوب ــمب -بعضــیاتفاقــاتمثبــتمــیافتــهبعضــیاتفاقات
بایــدباشــهنیســتومــنفکــرمــیکنــمکــهواقعــاعلــم،یادگیــری،فنــاوریو
چیــزایازایــنجنــسخیلــیجذابــنخیلــیخواســتنیهســتنخیلــیهیجــان
انگیــزن.خیلــیآدموقتــیبهشــونمــیپــردازهاحســاسشــادیداره،احســاس
ــتی ــیردرس ــهدارهدرمس ــاساینک ــش،احس ــردناززندگی ــتفادهک ــوباس خ
حرکــتمــیکنــه.حیفــهکــهمحــرومباشــنبچــههــاازیــناحســاسخوشــایند.
فــوقالعــادههیجــانانگیــزهاگــهدرســتارائــهبشــهبــهایــنمعنــیخــبمــا
بــااوننقطــهمطلوبمــونخیلــیفاصلــهداریــم.مثــالنمیگــمکســیکــهنمــی
تونــهخــوبیــادبگیــرهانقــدرهیجــانزدهمیشــهولــیبــهنظــرمهمــهیبچــه
هایــیکــهدرمدرســهیفرزانــگانهســتندهمــهیبچــههایــیکــهتــومدرســه
عالمــهحلــیهســتندهمــهیاونایــیکــهخیلــیتوانایــیذهنــیویــژهوخــاص

-مــنفکــرمیکنــمکــهبعضــیازعــادتهــایآدمهســتکــهدرایــنســنو
ســالشــکلمیگیــره.اینکــهچطــوریوقتتــونرواســتفادهبکنیــدچــهجــوریبه
چــهحــوزههایــیبپردازیــدســلیقهتــونچــیباشــهچــیبراتــونارزشــمندباشــه
بــهچــیکمتــرتوجــهکنیــدروابــطتــونروبــامثــالدوســتاتونچطــوریباشــه
ــال ــدکــهمث ــادبگیری ــدازنظــراجتماعــیچقــدری ــادبگیری چقــدرکارگروهــیی
شــخصیتدلپذیــریداشــتهباشــیدکــهمثــالدریــکگــروهبتونیــدخیلــیخــوب
ــی ــدچقــدتوانای ــاشــماکاربکنن ــنافــراددوســتداشــتهباشــنب عمــلبکنی
رهبــرییــکگــروهروداشــتهباشــید.ایــنجــورچیــزاتــوســنوســالشــمابــه
خصــوصشــکلمیگیــره.مــنفکــرمــیکنــمبدتریــنانتخابیکــهآدممــیتونه
بکنــهدرایــنســناینــهکــهبــهجــایاینکــهاونخصوصیــاتودرواقــعتوانایــی
ــرهســراغوقــتتلــفکــردن.مــن ــهخــودشاضافــهبکنــهب هــایمثبــتروب
خیلــیچیــزارووقــتتلــفکــردنحســابنمــیکنــمالبتــه.مثــالورزشکــردن
بــهنظــرمــنوقــتطلــفکــردننیســت.اینکــهشــمابخشــیازوقتتــونروبــا
خانــوادهتــونبگذرونیــدیــابــادوســتاتونصحبــتبکنیــدبحــثکنیــددرمــورد
موضوعــاتمختلــفیــاحتــیبــهانــدازهایکــهنامتعــارفنباشــهجــکهایــی
داشــتهباشــیدکــهخــوشبگــذرهبهتــونومثــالفــرضبکنیــدکــهســاعتخوبی
ــادوســتاتونبگذرونیــداینــابــهنظــرمــنوقــتتلــفکــردننیســت.افــراط ب
ــا ــادب ــگاهکــردنزی ــونن ــادتلویزی ــهوقــتتلــفکــردنباشــه.زی ــامیتون دراین
وســایلالکترونیــکوررفتــنزیــادتــوشــبکههــایاجتماعیگشــتناینــامیتونه
وقــتتلــفکــردنباشــه.خســتهکــردنخودتــونبــدوناینکــهچیــزییــادبگیریــد
مــیتونــهوقــتتلــفکــردننباشــه.اگــهآدمیــادبگیــرهکــهازوقتــشدرســت

ــاوری، ــش،فضــایفن ــم،فضــایدان ــهدرســتیفضــایعل ــهب ــااگ ــداون دارن
ــد. ــنخودشــونروازشجــدابکنن ــهبشــهاصــالنمیتون ــوآوریبراشــونارائ ن
همیــنکــهبچــههــامثــالاالنبعضیاشــونبــهپــولبیشــترفکــرمــیکننــد
تــااینکــهچــیجذابــهازنظــرعلمــینشــونمیــدهکــهاصــالندیدنــداصــالچــه
خبــره!نفهمیدنــدچقــدرچیــزایجــذابتــرازپــولتــودنیــایوجــودداره.مثــال
ــت ــنجه ــه.ازی ــذببکن ــاروج ــهایآدمه ــزایدیگ ــهچی ــالممکن ــم.مث میگ
بــهنظــرمخــبنســبتبــهنقطــهیمطلــوبمــافاصلــهداریــم.ولــیخــب
باالخــرهوضعیــتمثــالمــدارسفرزانــگانمــنفکــرمــیکنــمبهتــرازمدرســه
هــایدیگــهســتازایــنجهــتوفکــرمــیکنــمکــهخوبــهکــهبچــههــابدوننــد
کــهچقــدرچیــزایجالبــیوجــودداره.وقتــیبدوننــدیــکچیــزجالــبهســتند
اونوقــتخودشــونحتمــاراههاشــوپیــدامــیکننــد.ببینــدکجــاهســتندچه

جــورمیشــهیــادشگرفــتچــهجــوریمیشــهبــهدســتشآورد.
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ــهطــورپیوســتهاینگــه اســتفادهبکنــهوخــودشرودرمســیرپیشــرفتب
دارهبــهنظــرمخیلــیبــهنقطــههایــیدرخشــانیتــوزندگیــشخواهــدرســیدو
بعــدازمثــال10ســالکــهبگــذرهمــیبینــهکــهمــنمثــالدربــازههــایکوچیــک
زمانــیفاصلــهیخیلــیزیــادیبــادوســتامپیــدانکــردمولــیبعــداز10ســال
ایــناختــالفانتخــابخودشــویــواشیــواشنشــونمیــدهومــیبینیــداون
کســیکــهدرســتانتخــابکــردهدرجــایخیلــیباالتــریقــرارگرفتــهنســبت
بــهاونکســیکــهانتخابــایدرســتیانجــامنــداده.بنابرایــنمــنفکــرمیکنــم
کــهشــماداریــددرواقــعواردفضــایانتخــابهــایدرســتوغلــطمــیشــید.
مهــمتریــنچیــزایــهکــهانتخاباتــونبــهخصــوصبــراینحــوههزینــهکــردن
وقتتــونبایــدتصحیــحبشــهاگــهاشــتباهیدرشوجــوددارهبــهاونشــکل
درســتشبرگــردهاگــهایــنبتونــهاتفــاقبیوفتــهاونوقــتمــنفکــرمــیکنــم
ــادیخواهــدی ــدخیلــیرضایــتزی ــهدســتمیاری ــهآینــدهایکــهب نســبتب
داشــتواحســاسمــیکنیــدبــدوناینکــهچیــززیــادیازدســتبدیــدبــدون
اینکــهمثــالدلپذیــربــودنزندگــیبراتــونتحــتتاثیــرقــرارگرفتــهباشــهدریــه
جایــیقــرارگرفتیــدکــهخیلــیمطلــوبتــرازاونیــهکــهدوســتاتونبــهدســت
آوردن.حــاالانشــااللهکــههمتــونخودتــونودوســتاتوندرواقــعاونبهترین

هــاروبــهدســتبیاریــد.

+متشکرمازتوناستاد

ــگان(عضــو ــرایمــانافتخــاری)زادٔه۱۳۵۸،گلپای دکت
یــک و فرهنگــی انقــالب عالــی شــورای حقیقــی
ریاضیــدانایرانــیدرزمینــٔهتوپولــوژیاســت.افتخاری
تهــران ازدبیرســتانعالمــهحلــی را دیپلــمخــود
کســبکــردودرســال۱۳۷۶تحصیــالتدانشــگاهی
صنعتــی دانشــگاه در ریاضــی رشــتٔه در را خــود
ــریخــودرادردانشــگاه ــازکــردودورٔهدکت شــریفآغ
پرینســتونگذرانــد.درادامــهدرمقطــعپســادکتریدر
ــنوهندســٔهشمارشــی ــوژیابعــادپایی ــٔهتوپول زمین
ــه ــهوهمزمــانب ــهکارپرداخت دردانشــگاههــارواردب
تدریــسدروســیهماننــدسیســتمهایدینامیکــیدر
دانشــگاههــارواردپرداختهاســت.ویدرحــالحاضــر
بالــغبــر۱۰ســالاســتکــهمعــاوندپارتمــانریاضــی

پژوهشــگاهدانشهــایبنیــادیاســت.

برخی از افتخارات استاد ایمان افتخاری :
خواندنکاملشاهنامهبهتنهاییدرسیزدهسالگی

رتبهدوممسابقاتریاضیکشوردرسال1376
برندهاولینجایزهثبوتیخواجهپوردرسال1393

کسب4مدالطالیالمپیادکشوریریاضیوکامپیوتر
جهشیخواندنسالسومدبیرستان

دومیندانشآموزایرانیبعدازمریممیرزاخانیبانمرهکاملالمپیاد
موفقبهدریافتمدالطالیالمپیادبینالمللیریاضیونمرهکاملالمپیاددرسالسومدبیرستان

دریافتمدرککارشناسیریاضیمحضدرطول3سالازدانشگاهشریف
دریافترتبهدوممسابقاتریاضیدانشجوییبعدازمریممیرزاخانی
دریافترتبهاولششمینمسابقاتبینالمللیریاضیدانشجویان

دریافتمدرکدکتریازدانشگاهپرینستون
تحصیلدرمقطعپسادکتریدردانشگاههارواردبهمدت3سال

استاددانشگاههارواردایالتماساچوستبهمدت3سال
)IBM(عضوهیئتعلمیپژوهشکدهریاضیدرپژوهشگاهدانشهایبنیادین

معاونترئیسپژوهشکدهریاضیاتدرپژوهشگاهدانشهایبنیادیدرسالهای87تا98
تالیفکتابداستانتوپولوژیبعدپایین

ریاستصندوقحمایتازپژوهشگرانوفناوریکشور
عضوهیئتامنایسازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشان)سمپاد(

مسئولتدوینسندراهبردیسمپاد
بازدیدوارائهسخنرانیعلمیبیشاز10سمیناربینالمللی

عضوهیئتامنایسازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشان
سرپرستدفترارتباطاتوهماندیشیبانخبگانبنیادملینخبگان

ارائهبیشاز15مقالهوپیشمقاالتعلمیدرسطحبینالمللی
یکیاز50دانشآموختهبرگزیدهدانشگاهصنعتیشریفدر50سالگذشته

کسبمدالطالیالمپیادبینالمللیریاضیدرکشورهایمجارستاندرآرژانتینوهند

دکتــرافتخــاریدرســال۲۰۱۹بــهریاســتصنــدوق
)INSF(کشــور فنــاوران و پژوهشــگران از حمایــت

منصــوبشــد.
ویهمچنیــندرســال۱۳۹۷موفــقبــهدریافــت
ــد. ــرش ــمندبرت ــواندانش ــهعن ــرزب ــادالب ــزهبنی جای
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ــزارشسلســلهجلســات ــیرســمیگ ــودخیل ــرارب ق
یاقــوترابنویســم.

ودرتوضیحــشقلــمفرســاییکنــمکــهجلســاتمــا
درموضــوعمهدویــتچنیــناســتوچنــان!

مثــالاینطــوربگویــمکــهماهــرمــاهدوبــاردرصبحگاه
ــان ــامغایبم مجــازیدورهــمجمــعمیشــویموازام
ــوش ــموگ ــرجمیخوانی ــایف ــمدع ــاه ــمب میگویی
جــانمیســپاریمبــهطــرحبحثهــایاســتادعزیزمــان

ســرکارخانــمفــالحزاده...

مگــرمیشــودیــکمعلــمزیستشناســیهــماز
مهدویــتبگویــد؟
آنهمانقدرشیوا..

مــادریاقــوتسلســلهمباحــثتخصصــیمهدویــت
ــمزیســتشناســیمیشــنویمو ــکمعل ــانی رااززب

ــهایــنفکــرمیکنیــمکــهزیســتمــابــدون ــارب هــرب
و روزســختتر هــر چقــدر دوران اصلــی صاحــب

میشــود. ســختتر
کاشکهبیایید...

متــنزیــررااســتادجلســاتیاقــوتســرکارخانــمفالح
زادهبــرایشــمانوشــتهاند:

لطفــابعــدازخواندنــش،یــکقــدِمنیــکبــهنیــت
تعجیــلدرفــرجحضــرتمهــدی)عــج(برداریــد.

بسماللهارحمنالرحیم
زمانــیرامــیبینــمکــهزمیــنآننورانــیاســتوهمــه
جــاســبزوخــرماســت،فراوانــینعمــتوآبــادیدرهر
ســرزمینیمشــهوداســت.،بــههــرنقطــهاززمیــنکــه
ــام ــتتم ــاناســت.امنی ــینمای ــذارمگنج ــدممیگ ق
دنیــارافــراگرفتــهوهمــهانســانهــادرمســیررشــد
ــهراحتــیدرکــراتآســمانیمــی ــد،ب حرکــتمــیکنن
چرخنــدودرلــذتکشــفناشــناختههاغرقمیشــوند،
عمرشــانطوالنــیاســت،فقــروجــودندارنــدوهیــچ
کــسبیمــاروغصــهدارنیســت،همهجــاسرشــار
ــه ــهب ــهک ــت.آنقــدرخــوبک ــرونیکــیوعافی ازخی
فرمــودهموالیــمامــامصــادق)ع(:»مــردمدرآندوران
فقــطیــکآرزودارند،آنقــدردرخوشــیونعمــتانــدکــه

آرزومــیکننــد:»ایکاشمــردههــایمــازندهشــوندو
بــامــادرایــنلــذتبــینهایــتشــریکشــوند!«

وچهشیریناستزیستندرایندوران.
بــرایحضــوردرزمــان آقــاجــانمــیدانیــمکــه
ظهورتــانبایــدبــهانتظــارایســتاد،نــهبلکــهبایــدبــه
انتظــارحرکــتکــرد.امــاچــهکنیــمکــههنــوزعطــش
نبــودشــماوجودمــانراتشــنهنکردهاســت،شــایدهم
ســرابهــایپــرزرقوبــرقدنیــامشــغولمانکــردهکه

آبواقعــیرانمــیبینیــم.)آیــهآخــرســورهملــک(
ــردیو ــهســویشــماحضــورف ــتب ــمحرک مــیدانی
جمعــیمــارامیطلبــد.هــربــاربــاخــودتکــرارمیکنیــم
کــهبــاتــرکگنــاهوانجــامواجبــاتمخصوصــادو
واجــبمهــمنمــازواحتــرامبــهپــدرومــادرمیتوانیــم

خــودرابســازیم.
ــمو ــهشــماشــروعمیکنی ــاســالمب ــانراب ــرروزم ه
ــه ــهشــماهدی ــکروزمــانراب شــبهمــهکارهــاینی
میدهیــم،مــامنتظــرجــوابســالمشــمامــیمانیــم.
ــهقرآنیــدکــهفرمــود: چنانچــهشــمامصــداقایــنآی
ــاأَْورُُدّوَهــا ــوابِأَْحَســَنِمنَْه ــٍةَفَحُيّ ــْمبِتَِحيَّ »َوإَِذاُحيِّيتُ
َشــْيٍءَحِســيًبا«)آیــه86ســوره ــَهَكاَنَعَلــٰىُكِلّ اللَّ ۗإِنَّ

مبارکــهنســا(
وسالممارابیپاسخنخواهیدگذاشت.

ــا ــهم ــری!ب ــانمهربانت ــاازپدرم ــهم ــهب ــیک ایآقای
گفتــهانــدشــماکــهبیایــیعقــلهــرانســان40برابــر

ــد. ــموبصیرن مــیشــودوهمــهانســانهــافهی
ــدن ــکرگزاری،خوان ــاش ــهب ــمک ــیکنی ــالشم ــست پ
قــرآنوتفکــردرآفرینــشقــدرتعقــلونیــروی

ذهنمــانراافزایــشدهیــم.
یــاریمــانکنیــدونگاهتــانرااززندگیمــانبرنداریــدمــا

محتــاجدعایشــماییم.

خط نو

مهتابپریزاد
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خط ربرت
کســبرتبــهنخســتاقــدامپژوهــیاســتانتهــرانتوســطهمــکارفرهیختــه:

ســرکار خانــم اعظــم پشــمینه
کسبرتبهسوماقدامپژوهیاستانتهرانتوسطهمکارانفرهیخته:

 سرکار خانم  زهرا علیزاده
سرکار خانم  عاطفه قماشی

راهیابــیبــهمرحلــهکشــوریجشــنوارهالگوهــایبرتــرتدریــسبخــشغیرحضــوری
منطقــهســیزدهتهــرانتوســطهمــکارانگرامــی:

سرکار خانم شیرین محرابیان 
سرکار خانم ملیحه فرقانی 

 سرکار خانم زهرا علیزاده
کســبموفقیــتدربیســتودومیــندورهمســابقاتپرســشمهــروکســبرتبــه

اولدررشــتهنقاشــیمنطقــه13تهــرانتوســطدانشآمــوز:
 بهار آقاجانی 

افتخارات پژوهشی:
پذیــرشوچــاپمقالــهدرکنفرانــسشهرســازی،معمــاری،عمــرانومحیطزیســت
اســلونــروژوهمچنیــنپذیــرشمقالــهدرکنفرانــسبینالمللــیپژوهــشدرعلوم
ــط ــیاتوس ــازیآس ــاریوشهرس ــرانمعم ــیعم ــرهبینالملل ــیوکنگ ومهندس

دانشآمــوز:
 سبا قانع بصیری  

کسبافتخاردرششمیندورهجشنوارهبینالمللیابنسینا:
محوراختراعات:

مدالبرنز)شیمیونانو(توسطدانشآموز:
 یکتا زمردی )پایههشتم(
محورسمینارهایعلمی:

مدالطال)معماری(:
 نگار سجادی)پایهنهم(

مبینا بختیاری)پایهنهم(
 بهار صالح غفاری)پایهنهم(

مدالنقره)معماری(:
پرستو مهاجر)پایههشتم(
 سارا کوهنورد)پایههشتم(

درسا حاج عموشا)پایههشتم(


مدالبرنز)علوماعصاب(:
 ستایش تراز منفرد)پایههشتم(
هستی تراز منفرد)پایههشتم(
 ریحانه سپهر آرا)پایههشتم(

طرحشایستهتقدیر)زیستشناسی(:
فاطمه یزدان پاک)پایههشتم(

 پرنیان اشرفی)پایههشتم(
محورتدتاک:

طرحشایستهتقدیر:
هانیه احمدی)پایهدوازدهم(
محورسمینارهایعلمی:
مدالنقره)شیمیونانو(:
 عسل بابازاده)پایهدهم(

مدالنقره)معماری(:
سبا قانع بصیری)پایهدهم(

طرحشایستهتقدیر)شیمیونانو(:
پرنیان خطیبی)پایهیدهم(

 نازنین سعادتی )پایهیدهم(
برگزیدگانجشنوارهجوانخوارزمیودعوتبهمصاحبهتوسطدانشآموزان:

 عسل بابازاده)پایهیازدهم(
روژین اسدی)پایهیازدهم(

 پرنیان خدابخشی)پایهیازدهم(
جشنوارهعلمیپژوهشی:

توســط پژوهشــی علمــی جشــنواره دومیــن کشــوری مرحلــه بــه راهیابــی 
دانشآمــوزان:

محورزیستفناوریگرایشماکروفتوگرافی:
 الیا افشار کیا)پایهدهم(

محورمسابقاتآزمایشگاهی،گرایشنرمافزار:
 سحر خزاعی)پایهنهم(

 نیلوفر فوالدیشهری)پایهنهم(
کسبمدالنقرهمسابقاتجهانیعلومزندگیاندونزیتوسطدانشآموزان:

هستی تراز منفرد )پایهنهم(
ستایش تراز منفرد)پایهنهم(

ریحانه سپهر آرا )پایهنهم(

بهامیدموفقیتهایروزافزونشماعزیزاندبیرستانفرزانگان4
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