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مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان ظــرف حــدود  36ســال فعاليــت حرفــهاي و
انجــام بيــش از1570پــروژه در قالــب  580قــرارداد
خدمــات مهندســي ،ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل
مــی نمايــد.
سهامداران و مديران مهندسين مشاوردرحال حاضر
مهندس محمد حسن بديع

مديرعامل و عضوهيئت مديره

مهندس عزت اله خواجه نوری رئيس هيئت مديره
مهندس فرشاد کاوه پیشه

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس ساسان درکی

عضو هیئت مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس منصور سیادتی

عضو علي البدل هيات مديره

مهندس جهانگير صفاوردي

عضو علي البدل هيات مديره
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بخشــهاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش
مديريــت دفتــر مركزي فعاليت مــي نمايند عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (برقــی و تجهیــزات) -آتــك
تأسيسات(تأسيســات مکانیکــی) آتــك ســبز  -آتــك
ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نــو  -آتــك اصفهــان  -آتك
گیــان  -آتــك كيــش  -آتــک خراســان  -آتــک بوشــهر

پیام سر دبیر
سخن نخست  /محمد حسن بدیع
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ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش  /حسن میر محمدی
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روشنایی خورشیدی -کابلی رینگ  75نتری جزیره کیش  /عادل محقق
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متداول ترین رفتار های مدیران موفق کدامند؟  /علی غفوری صنعتی
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فرهنگ و معماری

صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا)  :هوشنگ امیر اردالن -محمد حسن بدیع  -علی بدیع  -تینا بدیع  -عزت اله خواجه نوری -
بنفشه شفیعی  -فرانک دارایی -علی غفوری صنعتی  -آرش فخار -حسن میر محمدی  -عادل محقق  -علیرضا مهدی زاده حکاک

گرافیک  /صفحه آرایی  :فرانک دارایی
همکاران اداری  :الهام مقدم  -هدیه حسینی
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پیام سر دبیر

ســخن نــخـست
محمد حسن بدیع

در تیرمــاه ســال  1370بــود کــه بــا خانــواده جدیــدم
آشــنا شــدم .قبــل از آن ،بــا آتــک آشــنایی نداشــتم،
ولــی از زمانــی کــه ایــن خانــواده مــرا در بیــن خــود
پذیرفــت ،همــواره همــه تــوان خــود را بــه کار بســتم
تــا در مســیر جدیــدم بتوانــم تاثیــری هرچنــد ناچیــز
ولــی مثبــت برجــای گــذارم .اکنــون پــس از گذشــت
 27ســال خوشــحالم کــه یارانــی بــه راســتی توانمنــد
و دوســت داشــتنی را در اطرافــم مــی بینــم و آرزو
مــی کنــم کــه تــا پایــان عمــر قــادر باشــم در کنــار
ایــن مجموعــه ارزشــی بــه راهــم ادامــه دهــم .در آتک
عــاوه بــر آن کــه از پیشــینیان ،بســیار آموختــم بایــد
اذعــان کنــم کــه از یارانــی کــه پــس از مــن بــه ایــن
جمــع آمدنــد ( و رفتنــد) نیــز آموختــه هــای بســیاری
بــه دســت آوردم.
و امــا امــروز کــه ایــن نوشــته را مالحظــه مــی کنیــد،
یکــی از ســخت تریــن دوران حرفــه ای را تجربــه مــی
کنیــم .فشــارهای همــه جانبــه و سـوِء مدیریــت کالن،
کشــور را دچــار بحرانــی بســیار جــدی نمــوده اســت.
مســلما کار در شــرایط رونــق ،مطلــوب همــه ماســت
و در چنیــن شــرایطی ،همــه کارهــا بــه روال عــادی
و مناســب پیــش مــی رونــد ،لیکن در شــرایط دشــوار
کنونــی همراهــی و همدلــی یکایــک آحــاد ملــت اســت
کــه مــی توانــد ایــن کشــتی شکســته را بــه ســاحل
امــن برســاند .آتــک نیــز مســتثنی از ایــن شــرایط
نمــی باشــد و بــر یکایــک ماســت کــه بــا بردبــاری
و تالشــی مضاعــف و بــا حمایــت از تصمیــم هــای
مدیریــت کالن شــرکت کمــک کنیــم تــا ایــن

بحــران را پشــت ســر بگذاریــم .اطمینــان دارم کــه
افــق آینــده روشــن اســت و تنهــا بایــد شــکیبا باشــیم
و مشــکالت را بــه یکدیگــر منتقــل نکنیــم.
آرزو مــی کنــم کــه اعضــای جدیــد هیئــت مدیــره
شــرکت و مدیرعامــل منتخــب در مســیری کــه پیــش
رو دارنــد ،توانــا و موفــق باشــند و همــه همــکاران
شــرکت نیــز بــا پشــتیبانی از تصمیمــات شــان کــه
قطعــا در جهــت تــداوم موفقیــت هــای گذشــته مــی
باشــد ،ایشــان را قــادر بــه انجــام بهتــر وظایــف
شــان کنــد.

.

شــادی و ســامتی همــه همــکاران عزیــز مجموعــه
بــزرگ مهندســین مشــاور آتــک را آرزومنــدم.
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از مــن خواســته شــده اســت
کــه در مــورد آقای مهنــدس
محمــد حســن بدیــع بــرای
ایــن شــماره ی فصلنامــه
ی آتــک مطلبــی بنویســم
وخوشــحالم کــه ایــن
کار از نظــر خــودم
کار یســت بســیار ســهل
و ســاده ،چــرا کــه
بدیــع در طــول مــدت
بیســت و هفــت ســالی
کــه میشناسمش،همیشــه
ماننــد آب زاللــی بــوده
کــه اگــر ده هــا ســال دیگــر هــم بگــذرد ،ذره ای در
شــناختش از دیــدگاه مــن تغییــر حاصــل نمیشــود.
دوســتان دانشــکده ی معمــاری دانشــگاه تهــران
و یــاران خانوادگیــش او را بــه نــام « ُخم ُپــل»
میشناســند و مــن از طریــق نصــرت مجلســی بــا
خمپــل آشــنا شــدم  .روزی کــه بــه دعــوت مهنــدس
مجلســی بــه آتــک آمــد ،دوران پــر تــب و تابــی را
در فضــای پیمانــکاری کشــور گذرانــده بــود و بــه
جــرات مــی توانــم بگویــم کــه از اولیــن مالقاتــش و
گفتگــوی کوتاهــی کــه بــا او داشــتم تــا بــه امــروز
همیشــه بــه ایــن نکتــه صادقانــه معترفــم کــه هیــچ
فــردی در زندگیــم چنیــن صمیمیتــی را بــه یکباره و
ظــرف مدتــی کوتــاه در قلبــم ایجــاد نکــرده اســت.
هنــرش در طنــز کالمــش و پاکــی و صمیمیتــی
اســت کــه یکبــاره نصیــب دوســتانش میکنــد .
مهــم اینســت کــه اگــر او بخواهــد دوســتت داشــته
باشــد .دیگــر هیــچ عاملــی  /هیــچ گــذر زمانــی و
هیــچ فاصلــه ای نمــی توانــد تغییــری در ابعــاد و
انــدازه ایــن مهــر ایجــاد کنــد  .همچنــان کــه زود بــا
کســی صمیمــی مــی شــود ،همــان گونــه هــم

بــه ســرعت بــرق از نادرســتی در رفتــار آدمهــا غمگین و
افســرده مــی گــردد .پایداریــش در مهــر ورزیــدن آنچنان
اســت کــه اگــر تیــم مــورد عالقــه اش صــد بــار دیگــر هم
شــش گل بخــورد ،اپســیلونی از ارادتــش و افتخــارش در
دوســت داشــتن رنــگ آبــی کــم نخواهد شــد و گاهــی مرا
بــه ایــن فکــر می انــدازد کــه نکنــد ادعایــش در ایــن زمینه
کــه رنــگ خونــش آبیســت ،واقعــن درســت باشــد و صفا
و صمیمیــت اخــذ شــده از ایــن رنــگ اســت کــه زندگیــش
را چنیــن آســمانی کرده اســت .
بدیــع چــه در زمانیکــه یــک کارشــناس معمــار در آتلیه ی
آتــک بــود و چــه زمانــی که ســمت خطیــر مدیرعاملــی را
بــا شایســتگی بــر دوش مــی کشــید ،تفاوتــی در نگاهــش
بــه زندگــی و در ارادتــش بــه همــه ی آنهائــی کــه دوســت
شــان داشــت ،ایجــاد نشــد ،هرگــز فخــری کــه مقــام و
منزلــت باالتریــن رده ی ســازمانی بــرای انســانهای
موفــق مــی آورد ،بــر وجــودش حاکــم نشــد و ذره
ای تغییــر در رفتــار و گفتــارش ایجــاد نکــرد .
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هــر چنــد انــرژی جوانی کــه بدیــع همیشــه بــدان مینــازد و بــه
مــا ســرکوفت میزنــد (  معمولــن بــرای مــن کــه بــا تعریــف جدیــد
ســازمان بهداشــت جهانــی خــود را میانســال میدانــم ،از ایــن
بابــت دل ســوزی میکنــد ) بزرگتریــن یــاورش در مواجهــه بــا
ایــن مشــکالت بــوده اســت .
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کشــور مــا در ســالهای  91تــا  97در معــرض ســخت تریــن
تنگناهــای اعتبــاری و مالــی در صنعــت احــداث کشــور بــود ( کــه
البتــه همچنــان ادامــه دارد )و مــن بیشــتر از هــر کســی مــی دانــم
کــه مدیریــت کــردن در ایــن دوران بــر ســازمانی کــه بیــن 400
تــا  500نفــر وابســته ی مســتقیم دارد ،چــه میــزان ســخت بــوده
و مهنــدس بدیــع چــه دوران مشــکلی را بــا چهــره ای بشــاش و
رفتــاری دوســت داشــتنی گذرانــده اســت .ناتوانــی هــای جســمی
حاصــل از کار ســخت و تاثیــرات منفــی از تنــش هــای معمــول
روزمــره روح و روان یــک مقــام مســئول را مــی توانــد بــه شــدت
آزرده و آســیب فراوانــی بــه ســامتیش وارد نمایــد .

atec.consultants

فصلنامه آتک
بـهار 97/
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او از نظــر ســن شناســنامه ای ظاهــرن دوران
میانســالی را میگذرانــد ،ولــی در دل و اندیشــه از
نیــروی جوانــی خاصــی بهــره مــی بــرد کــه همیشــه
از ایــن بابــت بــه همســن هــای ظاهریــش فخــر
مــی فروشــد و مــن هم البتــه بــه طنــز گفتــه ام کــه
اگــر بســیاری از جوانــان بــرای دیــر تــر رفتــن بــه
ســربازی ِ
ص َغ ـ ِر ســن دریافــت مــی کننــد ،فکــر مــی
کنــم کــه ُخم ُپــل بــرای زودتــر ازدواج کــردن با عشــق
جاودانــه اش کِ َبـ ِر ســن از ثبــت احــوال گرفتــه اســت
!! لــذا از اینکــه برخــاف ســن شناســنامه ،خــود را
مــردی جــوان معرفــی مــی کنــد ،نبایــد خیلــی دور از
واقعیــت باشــد .

خانــواده آتــک همیشــه مدیــون مردانــی اســت
کــه بــا مهــر و عشــق بــه آتــک عنــان کار را در
دســت گرفتــه انــد و بــا ســینرژی کســب شــده از
 50ســهامدار و همــکاری و یــاوری صدهــا همــکار،
امــور شــرکت را بــه پیــش بــرده انــد .و جنــاب
مهنــدس محمــد حســن بدیــع در ایــن مــورد کارنامه
ی درخشــانی دارد و بدیــن ســبب نامــش را در
تاریخ آتــک بــرای همیشــه مانــدگار کــرده اســت .

.

برایــش مانائی همــراه بــا روزگاری خــوش همــراه
با شادکامی آرزو میکنم       .
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معرفی پروژه

تاالر کیش
آرش فخار

طراحــي ســاختمان تــاالر كيــش در ســال  1383بــه
ايــن مشــاور واگــذار شــد .ايــن ســالن ،يــك مجموعــه
چنــد منظــوره اســت كــه بــراي برگــزاري نمايشــگاههاي
تخصصــي بيــن المللــي محــدود ،ســالن اجتماعــات و
ســخنراني ،ســالن پذيرائــي مكمــل ســاختمان همايــش ،و
نمایــش فیلــم طراحي شــد .به هميــن منظور زیر ســاختها،
سيســتم هــا و امكانــات موجــود در ســالن به گونه ايســت
كــه قابليــت انجام كاربــري هاي مــورد نظر را بــا تمهيداتي
داشــته باشــد.
عملکــرد خــاص مجموعــه ،فرم حجمــی شــاخصی را نیاز
داشــت کــه در طراحــی معمــاری ،مــد نظــر قــرار گرفتــه
اســت .حجــم اصلــی در امتــداد طــول ســالن ،بــا احجــام
فرعــی در امتــداد عمــود بــر آن محــاط شــده و فرم ســقف
ســالن نیــز بــا توجــه بــه مجــاورت پــروژه بــا خیابــان
اصلــی شــکل گرفتــه اســت.
ایــن مجموعــه دارای یــک ســالن اصلــی بــا ظرفیــت 2500
نفــر و هــال ورودی اســت .در كنــار ايــن ســالن فضاهــاي
جانبــی مــورد نیــاز کاربــری هــای فــوق شــامل  ،بانــك،
گمــرك ،اينترنــت ،بوفــه ،آمــاده ســازي غــذا ،سرويســهاي
بهداشــتي ،انبارهــا  ،اتــاق فرمــان و اطالعات قرار گرفته اســت.
ســطح اشــغال مجموعــه  3600متــر مربــع و کل زیــر بنــا
 6000متــر مربــع و فضاهــای جانبــی آن در  2طبقه اســت.

فصلنامه آتک

atec.consultants

در طراحــي ايــن ســالن ســه محــل بــراي قــرار گرفتــن
صحنــه پيــش ســاخته در نظــر گرفتــه شــده:
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 اول ،بصــورت محــور اصلــي و در كنــار شيشــه انتهــايســالن در قســمت جنــوب كــه در امتــداد طــول ســالن
صندلــي هــا چيــده شــود .ايــن حالــت بهتريــن تناســب و
چيدمــان ســالن مــي باشــد ( بطــور مثــال بــرای کاربــری
کنســرت یــا ســخنرانی ).

 دوم ،بــه حالــت مركــزي كــه صحنــه در وســط ســالناســت و صندلــي هــا دور آن چيــده شــود ( بطــور مثــال
بــرای نمایــش یــا مــد ).
 ســوم ،در فضــاي بــاز جنــب ســالن ،كــه صحنــه پشــتبــه شيشــه ســالن و زيــر كنســول ســقف قــرار گيــرد و
صندلــي هــا در فضــاي بــاز چيــده شــود ( بــه طــور مثال
بــرای کنســرت در فضــای بــاز).
بــه دليــل اســتفاده از محوطــه بيــرون ســالن براي مراســم
و همچنيــن اســتفاده از فضاهــاي جانبــي بــراي خدمــات
رســانی در ســطح شــهر در زمــان تعطيلــي ســالن ،كليــه
فضاهــاي جانبــي هــم از داخــل ســالن و هــم از محوطــه
قابــل دسترســي و ارائــه خدمــات اســت.
در محوطــه ی واقــع در ضلــع غربــي ســالن نيــز فضــاي
پذيرائــي بــه صــورت روبــاز پيــش بينــي گرديــده تــا در
فصــول مناســب در فضــاي باز قابل اســتفاده باشــد .بدين
منظــور ،بوفــه و آمــاده ســازي تــاالر مــي توانــد بــه دو
مســير داخــل و خــارج ســرويس دهــد.

.

ایــن مجموعــه در تیــر مــاه  1395و در مراســم افتتاحیه
جشــنواره تابســتانی کیــش بــه بهره بــرداری رســید.

11

Spring 2018

ATEC QUARTERLY

w w w . a t e c - i r .c o m

معرفی پروژه

پروژه های مهندسین مشاور آتک در منطقه آزاد کیش

فرانک دارایی

فصلنامه آتک

atec.consultants

برج مراقبت ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

بـهار 97/

12

مجتمع مسکونی مهستان کیش
ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
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فصلنامه آتک
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پالژ بانوان جزیره کیش
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مسابقه طراحی مجموعه گردشگری پدیده کیش

طرح توسعه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
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گزارش

ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
حسن میر محمدی

ـال جدیــد فــرودگاه کیــش کــه بخشــی از طــرح
ترمینـ
جامــع فــرودگاه بیــن اللمللــی کیــش مــی باشــد ،در
زمینــی بــه مســاحت 90,000متــر مربــع وبــا ســطح
اشــغال 41822مترمربــع در چهــار تــراز وســه طبقــه
احــداث گردیــده اســت.
ســاختمان موتورخانــه بــا متــراژ 1865مترمربــع در
ضلــع غربــی ســاختمان ترمینــال واقــع شــده و بــا
کانــال تاسیســاتی بــه طــول  800متــر و عــرض و
ارتفــاع  2متــر ارتبــاط بیــن موتورخانــه و ســاختمان
ترمینــال را برقرارکــرده اســت.
درضلــع شــمالی ســاختمان ترمینــال ،پارکینــگ روبــاز
بــا ظرفیــت حــدود  1200خــودرو تعبیــه خواهــد شــد.

فصلنامه آتک

atec.consultants

کار ســاخت ترمینــال از ابتــدای ســال 92آغــاز گردیــده
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و ایــن ترمینــال کــه بــدواً بــرای جابجایــی 4میلیــون و
400هــزار مســافر پروازهــای داخلــی و خارجــی پیــش
بینــی شــده اســت ،ســومین ترمینــال فرودگاهــی بزرگ
کشــور خواهــد بــود .اخیــرا بــا درخواســت ســازمان
منطقــه آزاد کیــش بــه عنــوان کارفرمــای پــروژه،
تغییراتــی درطراحــی ســاختمان ترمینــال دردســت
انجــام اســت کــه ظرفیــت آن را بــه  6میلیــون مســافر
درســال و صرفــا بــرای پروازهــای داخلــی مــورد
اســتفاده قرارخواهــد داد.
ســاختمان ترمینــال جدیــد فــرودگاه کیــش دارای
سیســتم حمــل بــار اتوماتیــک ()B.H.Sوسیســتم
پلهــای تلســکوپی مــارس ( )P.B.Bوسیســتمهای مــدرن
تجهیــزات فرودگاهــی ماننــد
FIDS/DGS/CUTE/X-RAY/400HZ/PCA

KISH AIRPORT
New Terminal Building

وشبکه فرودگاهی میباشد.
شــش دســتگاه چیلــر اســکرو یکپارچــه هوایــی هریــک
بــه ظرفیــت  376تــن بــه همــراه  32دســتگاه هواســاز
و بیــش از  300دســتگاه فــن کویــل از انــواع داکتــد
فــن کویل/کاســتی وفــن کویــل زمینــی وظیفــه تولیــد و
توزیــع ســرمایش و توزیــع هــوای مطبــوع را بــر عهــده
خواهنــد داشــت.
بــرق مصرفــی ســاختمان ترمینــال  3/8مــگاوات
محاســبه شــده کــه  1/9آن اضطــرای مــی باشــد و برق
مصرفــی موتورخانــه 3مــگاوات ،کــه تمامــا اضطــراری
خواهــد بــود در مجموعــه ی ســاختمان ،جمعــ ًا 12
دســتگاه آسانســور و 13دســتگاه پلــه برقــی بــرای

تردد مسافران و کارکنان پیش بینی شده است .
دودســتگاه دیــزل بــه ظرفیــت  ، KVA2500چهــار
دســتگاه ترانــس بــا ظرفیــت  KVA1600بــرای
ســاختمان ترمینــال و دو دســتگاه ترانــس بــا ظرفیــت
 KVA2500بــرای موتورخانــه درنظر گرفته شــده اســت.

.

سیســتم روشــنایی ســالن اصلــی ترمینــال از تکنولوژی
روز  LEDوبــا چراغهــای خطــی طراحــی شــده اســت.
ســاختمان ترمینــال مجهــز بــه سیســتمهای متنــوع وبــه
روز جریــان ضعیــف شــامل
 ACC/CCTV/FA/PA/NET WORKو..میباشد.
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گزارش

پروژه روشنایی خورشیدی – کابلی رینگ  75متری جزیره کیش

عادل محقق

پروژه روشنایی خورشیدی – کابلی
رینگ  75متری جزیره کیش
مقدمه

فصلنامه آتک

atec.consultants

نیــروگاه هــای ســوخت فســیلی در کشــور مــان بــا
راندمــان هــای بســیار پایینــی از لحــاظ زیســت محیطــی
و فنــی کار مــی کننــد .راندمــان ایــن نیــروگاه هــا بــه
طــور متوســط حــدود  35درصــد مــی باشــد .عــاوه بــر
آن ،فرســودگی سیســتم هــای انتقــال و توزیــع بــرق
باعــث گردیــده اســت تــا میــزان افــت انــرژی در مســیر
انتقــال آن نیــز زیــاد باشــد .وزارت نیــرو در ایــن زمینــه
تــاش دارد تــا بــا افزایــش راندمــان و کاهــش تلفــات
در شــبکه از اتــاف انــرژی تولیــدی بکاهــد .یکــی از
راهکارهــای کاهــش بــار ،اســتفاده از سیســتم هــای
منفصــل از شــبکه خورشــیدی بــرای تامیــن بــرق در
مناطــق دور از شــبکه سراســری مــی باشــد.
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پــروژه روشــنایی خورشــیدی رینــگ  75متــری کیــش
بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه خورشــیدی منفصــل از
شــبکه در جهــت تامیــن روشــنایی رینــگ  75متــری
کیــش بــه طــول  24کیلومتــر (  18کیلومتــر خورشــیدی
و  6کیلومتــر کابلــی) و بــا طراحــی و نظــارت مهندســین
مشــاور آتــک در حــال اجــرا مــی باشــد .تفکــر ایجــاد
رینــگ ســبز در جزیــره کیــش در ســال  88بنیــان نهــاده
شــد شــده تــا بخــش عمــده روشــنایی ایــن رینــگ از
طریــق سیســتم فوتوولتاییــک  Photovoltaicتامیــن
شــود .پــس از ارائــه پروپــزال هــای متعــدد و انجــام
برآوردهــای فنــی – مالــی ،در نهایــت بــا توجــه بــه
شــرایط رینــگ جزیــره و نبــود خــط  20کیلوولــت،
اجــرای سیســتم روشــنایی خورشــیدی منفصــل از شــبکه
تصویــب شــد .در طراحــی ایــن سیســتم عــاوه بــر
مســائل فنــی ،مالحظــات زیســت محیطــی نیــز مدنظــر
بــوده اســت .طراحــی اولیــه ایــن پــروژه ،بــرای پایــه چراغ
هــای خیابانــی در نــوع خــود در ایــران تازگــی داشــته و
در حــال حاضــر در بســیاری از پــروژه هــای مشــابه ،از
روش طراحــی پــروژه رینــگ کیــش الگوبــرداری مــی
شــود .مهندســین مشــاور آتــک پــس از انجــام مراحــل
طراحــی ،اقــدام بــه تهیــه اســناد مناقصــه بــزرگ تریــن
پــروژه خورشــیدی منفصــل از شــبکه نمــود .در نتیجــه
ی برگــزاری مناقصــه ،کنسرســیوم رامکــو و مورکــو در
اواخــر ســال  91بــه عنــوان پیمانــکار تامیــن تجهیــزات و
اجــرای ایــن پــروژه انتخــاب گردیــد.

در ســالهای  94و  95بــه دلیــل تغییــرات صــورت گرفتــه
در شــکل ظاهــری پایــه هــای روشــنایی  ،طــرح بــا وقفــه
هایــی مواجــه گردیــد و در نهایــت درنیمــه دوم ســال 95
و ابتــدای ســال  96بــا تغییــر مجــدد طــرح پایــه بــه
طراحــی اولیــه ایــن مهندســین مشــاور ،ایــن پــروژه بــا
ســرعت بیشــتری در حــال اجــرا مــی باشــد .هــر چنــد
کــه بــا توجــه بــه مشــکالت تامیــن مالــی در ماههــای
اخیــر از ســرعت اجرایــی پــروژه کاســته شــده اســت.
طرح اول پایه های روشنایی خورشیدی

طرح دوم پایه های روشنایی خورشیدی
طرح اولیه و اجرا شده پایه های روشنایی خورشیدی

در حــال حاضــر ،از  1517اصلــه پایــه چــراغ حــدود 60
درصــد آن نصــب گردیــده اســت و در صــورت پرداخــت
صــورت وضعیــت هــای پیمانــکار  ،انتظــار مــی رود تــا در
ظــرف ســال جــاری کل پــروژه بــه بهــره بــرداری برســد.
ایــن پــروژه در نــوع خــود بــا توجــه بــه ظرفیــت بســیار
بــاالی انــرژی خورشــیدی و ظرفیــت انجــام پــروژه در
کشــور بــی نظیــر مــی باشــد و در صــورت رفــع موانــع
مــی توانــد بــه عنــوان الگــو بــرای ســایر پــروژه هــای
روشــنایی در جــاده هــای دور دســت و محــل هایــی کــه
امــکان انتقــال بــرق وجــود نــدارد و یــا هزینــه بــاالی
انتقــال بــرق ،بــه دلیــل افزایــش افــت ولتــاژ بــرق (
ناشــی از افزایــش طــول مســیر انتقــال بــرق) بــاال مــی
رود ،بســیار مفیــد واقــع شــود.
منافع زیست محیطی:
از مجمــوع  1517پایــه روشــنایی مســیر رینــگ،
تعــداد(1134در حــدود  75درصــد) پایــه خورشــیدی
یــک طرفــه و دو طرفــه مــی باشــد .بــر خــاف پایــه
هــای روشــنایی کابلــی کــه منبــع تامیــن انــرژی آنهــا
نیروگاههــای فســیلی بــا آالیندگــی بســیار بــاال مــی
باشــد ،انــرژی پایــه هــای خورشــیدی از منابــع پــاک و
تجدیــد پذیــر تامیــن مــی گــردد.
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اخبار داخلی
ـاور
ـین مشـ
ـاالنه مهندسـ
ـی سـ
ـع عمومـ
مجمـ
آتــک در تاریــخ  31خردادمــاه 1397

ـهامداران
ـی آن سـ
ـه طـ
ـد کـ
ـزار گردیـ
برگـ
حاضــر ،ضمــن اســتماع گــزارش
ـه
ـب ترازنامـ
ـه تصویـ
ـبت بـ
ـل نسـ
مدیرعامـ

فصلنامه آتک

atec.consultants

ـد.
ـدام نمودنـ
ـره اقـ
ـت مدیـ
ـاب هیئـ
و انتخـ
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اخبار داخلی
مجمــع عمومــی ســاالنه مهندســین مشــاور آتــک در تاریــخ  31خردادمــاه  1397برگــزار

گردیــد کــه طــی آن ســهامداران حاضــر ضمــن اســتماع گــزارش مدیرعامــل نســبت
بــه تصویــب ترازنامــه اقــدام نمودنــد .در ادمــه نشســت مزبــور اعضــای هیئــت مدیــره
جدیــد شــرکت از ســوی ســهامداران بــرای مــدت دوســال بــه شــرح زیــر انتخــاب شــدند:
آقای مهندس عزت اله خواجه نوری عضو اصلی
آقای مهندس حسن میرمحمدی عضو اصلی
آقای مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه عضو اصلی
خانم مهندس مریم حجت عضو اصلی
آقای مهندس جهانگیر صفاوردی عضو اصلی
ضمنا آقایان مهندس آرش ابراهیمی فخار و

.

دکتر منصور صمیمی اعضای علی البدل انتخاب شدند.

عزت اله خواجه نوری

عضو اصلی

عضو اصلی

فصلنامه آتک

atec.consultants

عضو اصلی

حسن میر محمدی

محمد فرشاد کاوه پیشه

مریم حجت

عضو اصلی
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آرش فخار

عضوعلی البدل

منصور صمیمی

عضوعلی البدل

جهانگیر صفاوردی

عضو اصلی

.

در جریــان برگــزاری مجمــع ،از تــاش هــا و زحمــات آقــای مهنــدس
بدیــع کــه بــه مــدت  24ســال عضــو هیــات مدیــره بــوده انــد و طی ســه
دوره ی اخیــر ،مســئولیت مدیریــت عامــل شــرکت را بــر عهــده داشــته
انــد ،تجلیــل بــه عمــل آمــد و ضمــن امضــاء لــوح یادبــود توســط
همــکاران ،هدایایــی بــه رســم قدردانــی بــه ایشــان اهــدا گردیــد.
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اخبار داخلی

نمایشگاه ایران مال

فصلنامه آتک

atec.consultants

در روزهــای 1397/02/11تــا  1397/02/14نمایشــگاه ایــران
مــال در محــل ایــن مجموعــه برگــزار گردیــد .در ایــن نمایشــگاه،
غرفــه ی «مهندســین مشــاور آتــک» بــا مدیریــت مهنــدس کاوه
پیشــه و همــکاری خانــم هــا مهنــدس شــریفی ،افتخــار نــوری
و دارایــی و همراهــی آقایــان مهنــدس فخــار ،مهنــدس مفیــدی
و مهنــدس احمدیــان نیــز حضــوری فعاالنــه داشــت کــه مــورد
توجــه و بازدیــد بســیاری از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه و برخــی
مقامــات قــرار گرفــت.
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اخبار داخلی

دیدار ...

هوشنگ امیر اردالن

از چنــد ســال پیــش تاکنــون همــواره در کنــار برنامههــای بــه هــم تنیــده و تراکــم کارهــا و بارهــا و ســر و
ســامان دادن بــه پروژههــا و تکمیــل و تحویــل آنهــا ،جریــان آرامــی در کنــار و حاشــیة ایــن بزنــگاه پــر دغدغــه
و چالــش برقــرار بــوده اســت تــا اســتعدادهای جــوان فرصــت تجربــه انــدوزی را بــه صورتــی واقعــی بیابنــد.
بــه همیــن لحــاظ مدیــران ارشــد در دپارتمانهــای تحــت نظــارت؛ فضایــی را فراهــم آوردنــد تــا دانشــجویان
مســتعد دانشــگاهها در طــول ســال بتواننــد در کنــار مهندســان بــه عنــوان آمــوزش – بــه طراحــان پــروژه و
مجریــان ف ّنــی کمــک نماینــد و از ایــن طریــق بــر دانــش فنــی آنــان افــزوده گــردد.

فصلنامه آتک

atec.consultants

ایــن نگارنــده بــا تجربــه  45ســاله در تعلیم و تدریــس معماری و هنــر و در جایگاه معلم و مدرس در دانشــگاههای
پردیــس هنرهــای زیبــا -دانشــگاه آزاد -دانشــگاه پــارس -و دانشــگاههای «حافــظ شــیراز و آپادانــا» در شــهر
شــیراز ،از دانشــجویان کارشناســی و کارشناســی ارشــد «موسســة آمــوزش عالــی پــارس» دعــوت بــه عمــل
آوردم تــا بــا بازدیــد از «مهندســین مشــاور آتــک» بــه عنــوان مجموعـهای ســازمان یافتــه و بــا ســابقه  37ســاله،
ســاختار یــک مهنــدس مشــاور نمونــه را از نزدیــک مشــاهده نماینــد و بــا ایــن شــاخص نمادیــن -آینــده و افــق
حرفـهای خــود را گمانــه بزننــد.
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در دیــداری بــا مدیرعامــل و رخصت از ایشــان
– در یکــی از روزهــای زمســتانی پذیــرای ایــن
دانشــجویان گردیــدم و آنهــا بــه نمایندگــی از
 170دانشــجوی کارشناســی و کارشناســی
ارشــد رشــته معمــاری ،دپارتمانهــای شــرکت
را بازدیــد نمــوده و در پایــان در دفتــر
مدیرعامــل حضــور یافتنــد و بــه یــادگار از
ایــن دیــدار ،عکســهایی ثبــت گردیــده و شــماره
گانــی از فصلنامــه آتــک بــه آنــان اهــداء شــد.

.

بازتــاب ایــن دیــدار بــا انعــکاس مثبــت و پویــا همــراه بــود« .پروفســور محمــود گالبچــی» چهــره صاحــب نــام علمی
بــا خرســندی و سپاســگزاری از مدیــران «مهندســین مشــاور آتــک» اظهــار امیــدواری نمودنــد کــه بازدیدهائــی از
ایــن دســت دارای تاثیــر و مــوج ســازنده بیــن دانشــجویان بــوده و پیونــد بیــن مجامــع دانشــگاهی و مهندســیان
مشــاور را تحکیــم خواهــد بخشــید .بــه امیــد تکــراری دیگــر.
«  ....................خود راه بگویدت که چون باید رفت»

ATEC QUARTERLY

w w w . a t e c - i r .c o m

Spring 2018

29

مقاله

مهارت های ارتباطی و رهبری آن
علیرضا مهدی زاده حکاک

چرا مهارتهای ارتباطی در مهندسین مشاور مهم است؟

ـم تریـ
مهـ
ـن دارایــی مهندســین مشــاور نیــروی انســانی آن اســت .عامــل موفقیــت شــرکتها ،صالحیــت
برقــراری ارتبــاط کارکنــان آن اســت .آشــنایی بــا انــواع تیــپ هــای شــخصیتی بــه مــا کمــک مــی کنــد
خودمــان را بهتــر بشناســیم و آشــنا شــدن بــا نقــاط ضعــف و قــوت بــه رشــد شــخصیتی مــا کمــک مــی
کند .همــان طــور کــه همــه مــا بــا هــم تفــاوت هــای ظاهــری داریــم ،قطعــا تفــاوت هــای شــخصیتی هــم
داریــم و ایــن تفاوت ،بــه هیــچ وجه بــه معنــی برتــری یــک تیــپ شــخصیتی نســبت بــه تیــپ شــخصیتی
دیگــر نیســت .نکته مهــم ایــن هســت کــه مــا بــا شــناخت ایــن تفــاوت هــا بــه درک بهتــری برســیم و
بتوانیــم بــه تفــاوت هــا احتــرام بگذاریــم و ارتباطــات بهتــری بســازیم .هــر چقــدر تعامــات بیــن افــراد در
تیــم پــروژه نــرم و روان تــر و آســتانه تحمــل افــراد باالتــر باشــد ،درصــد موفقیــت کار تیمــی بیشــتر بوده
و در نهایــت بــه درآمدزایــی شــرکت کمــک مــی نمایــد.
بــر پایــه علــوم شــناختی  ،تفاوتهــای عمــده ای بیــن مــردم وجــود دارد .بــه ایــن تفاوتهــا را بــه عنــوان
«ترجیحــات شــناختی» میشناســیم.
ترجیحات شناختی دو دسته عمده اند:
درون گرا  -برون گرا " :ما چگونه دنیا را میبینیم؟"-عقل – احساس" :ما چگونه تصمیم میگیریم؟"

فصلنامه آتک

atec.consultants

ترجیحــات شــناختی ارثــی نیســتند و یــک فــرد برونگــرا ممکــن اســت فرزنــدان درون گــرا داشــته باشــد.
یکــی از مهــم تریــن مهارتهــای برقــراری ارتبــاط ،شــناخت خــود و دیگــران و برقــراری ارتبــاط متناســب
بــا شــخصیت خــود و طــرف مقابــل اســت. .
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از این که با خود باشند ،انرژی می گیرند.
نمی خواهند کانون توجه باشند.
اول فکر و بعد عمل می کنند.
موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند.
بیش از آن که حرف بزنند ،گوش می کنند.
خصوصی تر عمل می کنند ،اطالعات شخصی را
کمتر بروز می دهند.
اشتیاق شان را برای خود نگه می دارند.
ابتدا فکر می کنند و بعد جواب
می دهند.
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ازاینکه
گرا
بادیگرانباشند،انرژی
می گیرند.
می خواهند کانون توجه باشند.
اول عمل می کنند ،بعد فکر می کنند.
با صدای بلند فکر می کنند.
بیش از آن که گوش دهند ،حرف می زنند.
شناخت آنها ساده تر است.اطالعات شخصی را به
راحتی با شما در میان می گذارند.
با اشتیاق رابطه برقرار می کنند.
جسور و بی پروا هستند.
به سرعت جواب می دهند.

وص
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ند:
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ص می
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ت
تصمیمگیری،تحلیلهای
آنهاغیرشخصیاست.
برای منطق ،عدالت و انصاف بهای فراوان قائل
هستن .د
به طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند.
ممکن است بی ترحم،غیر حساس و بی توجه به نظر
برسند.
به حقیقت بیش از ادب بها می دهند.
تحتتاثیرمیلبهموفقیت،انگیزهپیدامیکنند.
معتقدنداحساسات،زمانیمعتبراستکه
منطقیباشد.
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تصمیم گیری خود را روی ی
اشخاص در نظر می گیرند.
به همدلی و هماهنگی بها می دهند و به استثنا بر
قاعدهتوجهدارند.
به طور طبیعی عالقه به راضی کردن دیگران دارند .به
راحتی امتنان و تشکر خود را نشان می دهند.
ممکن است بیش از اندازه احساسی ارزیابی شوند.
به ادب بیش از حقیقت بها می دهند.
تحت تاثیر میل به قدردانی شدن انگیزه پیدا می کنند.
معتقدندهراحساسیمعتبراست.خواهمعنی
دار باشد خواه بی معنی.
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همانطــور کــه قبــا
اشــاره شــد ،هــر
تیپ شــخصیتی دارای
احتــرام بــوده و هیــچ
کــدام ارجحیتی بــه دیگری
نــدارد .در حالــت ایــده آل،
یــک تیــم موفــق دارای تمامــی
شــخصیت هــا بــوده تــا افــراد بتوانند
مکمــل تواناییهــای یکدیگر باشــند .افــراد تیم
آمــوزش مــی بیننــد تــا دنیــا را از دیــد شــخص دیگر هم
دیــده و در بســیاری مواقــع بــی دلیــل بــر روی مواضــع خــود پــا فشــاری ننماینــد .بــا کمــک آمــوزش می تــوان تمرین نمــود که
تیــپ هــای دیگــر را قضــاوت ننمــود و بــر دیگــران برچســب نــزد.
تفاوتخودواقعیوشخصیتیکهترجیحمیدهیمازخودبهنمایشبگذاریم:

.

بــه طــور معمــول ،انســانها دارای یــک تیــپ شــخصیتی غالب بــوده و لی بــه راحتی در یک تیپ شــخصیتی دیگــر ایفای نقش
مــی نماینــد .بــا در نظــر گرفتــم دیاگــرام دایــره معرفــی شــده ،تیــپ شــخصیتی دوم ،معمــوال یــک رنــگ در کنــار رنــگ غالب
اســت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر تیــپ غالــب شــخصیتی فــردی قرمــز اســت ،تیــپ دوم مــی توانــد آبــی و یــا زرد بــوده و امــکان
ســبز بــودن تیــپ دوم وجــود نــدارد .البتــه ایــن موضــوع ،نافی موضــوع آمــوزش ،تمریــن  ،تجربه و آگاهی نیســت .فــارغ از
نــوع شــخصیت غالــب ،بــا آمــوزش و تمریــن و آگاهــی میتــوان هــر تیپــی شــخصیتی را دارا شــد ،ولــی اگر تیپ شــخصیت
ذات فــرد ،بــا ماســک نمایشــی شــبیه تــر باشــد ،فــرد در نقــش و بهــره وری خــود موفــق تــر خواهــد بود.
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مباحث باال در در تاریخ  97/3/21طی یک جلسه آموزشی برای پرسنل شرکت آتک ارائه گردید.

مقاله

متداول ترین رفتارهای مدیران موفق کدامند؟
علی غفوری صنعتی

مدیریــت ،رفتــاری آموختنــی اســت کــه در طــول
زمــان بــه صــورت ناخــودآگاه و خــودکار در انســان
جلــوه مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال ،مدیــران بســیار
ســریع تــر از افــراد معمولــی مــی تواننــد در آ ِن واحــد،
چندیــن تصمیــم مهم بگیرند .بســیاری از افــراد تعجب
مــی کننــد که مدیــران چطور وقتی تحت فشــار شــدید
هســتند ،می تواننــد بهترین تصمیمــات را اتخــاذ کنند.
توانایــی ایــن تصمیــم گیــری فــوری ،بــا اســتفاده از
تجربیــات گذشــته ،مواجــه شــدن بــا شــرایط مختلــف
و شکســت هــای غیرقابــل پیــش بینــی ،بــه دســت می
آیــد .موفــق تریــن مدیــران ،بــه طــور غریــزی تصمیم
گیــری مــی کننــد و چــون طــی دوره کاریشــان ایــن
تصمیــم گیــری هــا را بارهــا انجــام مــی دهنــد ،در
برابــر فشــارهای ناشــی از تصمیم گیری هــای فوری
مصــون مــی شــوند .بســیاری از اوقــات ،تاثیــر عنوان
و قــدرت مدیــران بــه گونــه ای اســت کــه وقتــی وارد
اتاقــی مــی شــوند ،تــرس و دلهــره را بــه کارمنــدان
خــود انتقــال مــی دهنــد .مدیــران موفــق توجــه را از
خودشــان دور مــی کننــد و دیگــران را تشــویق مــی
کننــد تــا نظراتشــان را بیــان کننــد .ایــن نــوع مدیــران
باعــث مــی شــوند کارمنــدان از اظهــار نظــر کــردن،
احســاس امنیــت کننــد و دیــدگاه هــا و نظرات شــان را
بــا اعتمــاد بــه نفــس بــه اشــتراک بگذارنــد.
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اگــر بــه دنبــال این هســتید کــه قابلیــت هــای مدیریتی
خــود را ارتقــا دهیــد و یــا بــه تازگــی ایــن شــرایط
بــرای شــما پیــش آمده کــه مســوولیت هــای مدیریتی
را بــر عهــده بگیریــد 9 ،راهــکار وجــود دارد کــه هــر
روز بایــد بــه صــورت اتوماتیــک آنهــا را انجــام دهیــد
تــا مدیــری موفــق در محیــط کار خــود باشــید:
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 -1تصمیــم قطعــی بگیریــد :مدیــران موفــق در
تصمیــم گیــری متخصــص هســتند .ایــن مدیــران ،یــا
شــرایط را بــرای اختیــار دادن بــه کارمنــدان شــان
بــرای تصمیــم گیــری تســهیل مــی کننــد یا خودشــان
تصمیــم قاطعــی اتخــاذ مــی کنند .مدیــران موفــق هنر،

سیاســت بافــی دارنــد و وقتشــان را بــرای مســائلی
کــه آنهــا را از حرکــت بــه جلــو بازمــی دارد ،تلف نمی
کننــد .آنهــا مــی داننــد کــه چگونــه در  ۳۰دقیقــه۳۰ ،
تصمیــم مختلــف بگیرنــد.
 -2انتظــارات را تکــرار کنیــد :مدیــران موفــق ،بــه
خوبــی ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و ایــن مســاله
بــه خصــوص در زمــان بیــان انتظــارات تــان مفیــد
اســت .آنهــا در انجــام ایــن کار ،ارزش هــای اصلــی و
ماموریــت ســازمان را بــه کارمنــدان شــان یــادآوری
مــی کننــد .مدیــری موفــق اســت کــه انتظاراتــی را کــه
از گــروه دارد بــه آنهــا یــادآوری کنــد و بــا ایــن کار،
تمرکــز آنهــا را افزایــش دهــد .ارتبــاط بــا کارمنــدان و
تکــرار انتظــارات از آنــان ،باعث می شــود عملکرد تیم
بهتــر شــود و در ضمــن بــه مدیــران کمــک مــی کنــد
افــرادی را کــه نمــی تواننــد خــود را بــا اســتانداردهای
مــورد انتظــار وفــق دهنــد ،شناســایی کننــد.
 -3افــراد را بــرای فکــر کــردن بــه چالــش بکشــید:
مدیــران موفــق ،حالــت هــا ،قابلیــت هــا و اســتعداد
کارمنــدان شــان را بــرای رشــد کــردن مــی شناســند
و از ایــن آگاهــی بــرای بــه چالــش کشــیدن افــراد تیــم
بــرای فکــر کــردن و رشــد بیشــتر اســتفاده مــی کنند.
ایــن مدیــران می تواننــد اســتعدادهای کارمندان شــان
را توســعه دهنــد و بــرای آنهــا ابزارهــای رشــد کردن
را فراهــم مــی کننــد.
 -4نســبت بــه دیگــران مســوولیت پذیــر
باشــید :مدیران موفــق بــه کارمنــدان شــان اجــازه
مــی دهنــد کــه بــر آنهــا مدیریــت کننــد .ایــن روی
کــرد  ،دیــن معنــی نیســت کــه بــه کارمنــدان اجــازه
دهیــد شــما را کنتــرل کننــد ،بلکــه یعنــی نشــان دهیــد
در برابــر نیازهــای کارمنــدان تــان پاســخگو هســتید.
بــه غیــر از هدایــت و کمــک بــه کارمنــدان ،مســوولیت
پذیــر بــودن یــک مدیــر نشــان مــی دهــد او بــه همــان
انــدازه کــه بــه موفقیــت خــود اهمیــت مــی دهــد ،بــه
موفقیــت کارمنــدان نیــز فکــر مــی کنــد.

 -5عملکــرد افــراد را بســنجید و بــه آنهــا پــاداش دهیــد:
مدیــران بــزرگ همیشــه نســبت بــه عملکــرد خــوب
کارمنــدان ،واکنــش نشــان مــی دهنــد .مدیــران نــه تنهــا
عملکــرد کارمنــدان را بــا عــدد و رقــم و از نظر بازگشــت
ســرمایه مــی ســنجند ،بلکــه در شــناخت ســخت کوشــی
کارمنــدان هــم فعالنــد .مدیــران موفــق هیــچ گاه عملکــرد
خــوب کارمنــدان را نادیــده نمــی انگارنــد و بــه تــاش
آنهــا پــاداش مــی دهنــد.
 -6ســوال بپرســید و مشــورت بگیریــد :مدیــران موفق
همیشــه از دیگــران ســوال مــی کننــد و از آنهــا مشــورت
مــی خواهنــد .در حالــی کــه  ،بــه ظاهــر بــه نظــر مــی
رســد ایــن گونــه مدیــران همــه چیــز را مــی داننــد ،امــا از
درون ،تشــنه دانــش بیشــتر و یادگیــری هســتند.
 -7حــال مشــکالت باشــید و کارهــا را بــه تعویــق
نیندازیــد :مدیــران موفــق بــا مشــکالت رو در رو مــی
شــوند .آنهــا کارهایشــان را بــه تعویــق نمــی اندازنــد و
بنابرایــن ،در حــل مشــکالت حرفــه ای مــی شــوند.

 -8انــرژی مثبــت داشــته باشــید :یکــی دیگــر از
نشــانه هــای مدیــران موفــق ایــن اســت کــه فرهنــگ
کاری مثبــت و امیدبخشــی ایجــاد مــی کننــد .آنهــا مــی
داننــد بایــد از چــه لحنــی اســتفاده کننــد و چــه رفتــاری
داشــته باشــند تــا بــه همکارانشــان انگیــزه دهنــد .در این
صــورت ،بــه مدیرانــی دوســت داشــتنی ،قابــل احتــرام و
قــوی تبدیــل مــی شــوند.
 -9معلــم بزرگــی باشــید :مدیــران موفــق ،هیــچ گاه
آمــوزش بــه کارمنــدان را متوقــف نمــی کننــد ،چــون
خودشــان هــم انگیــزه زیــادی بــرای یادگیــری دارنــد.
بنابرایــن ،هرچــه را مــی داننــد بــه کارمندانشــان مــی
آموزنــد تــا دانــش آنهــا را بــه روز نگــه دارنــد .در واقــع
آنهــا روی کارمندانــی کــه بــه دنبــال پیشــرفت هســتند،
ســرمایه گــذاری مــی کننــد.
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***

منبع  :نشریه فوربس

مقاله

مقدمه ای بر مدیریت
دانش در سازمان
بنفشه شفیعی

فصلنامه آتک

atec.consultants

ـت دانــش چگونگــی جمــع آوری ،مستندســازي،
مدیریـ
ی دانــش رســمی،
ذخیــره ســازی و نگهــداري و بازیاب ـ 
قوانیــن ،برنامــه هــا ،رویــه هــا  ،دانــش فنــی  ،مهــارت
هــا ،خــرد و تجربیــات بــا ارزش افــراد و کارکنــان ،
بــه عنــوان بخشــي از داراییهــاي ســازمان اســت .بــه
عبارتــی دیگــر ،مدیریــت دانــش ،کوششــی بــرای تبدیــل
دانــش کارکنــان (ســرمایه انســانی) بــه دارایــی مشــترک
ســازمانی (ســرمایه فکــری ســاختاری) بوده و ســرمایه
هــای پنهــان ســازمان را مدیریــت و اداره مــی کنــد تــا
بــه هنــگام نیــاز در اختیــار افــرادی کــه بــه دنبــال آنهــا
هســتند ،قــرار گیرنــد و آنهــا بتواننــد کار روزمــره خود
را بــا بازدهــی بیشــتر و موثرتــر انجــام دهند و بــا انتقال،
بــه کار گیــری ،بــه روز ســازی و ایجــاد دانــش ،ایــن
چرخــه را تــداوم بخشــند .ایــن فراینــد ،نــه تنهــا از زوال
دارایــی هــای فکــری و ذهنــی جلوگیــری مــی کنــد ،بلکــه
بــه طــور مــداوم بــر ایــن ثــروت مــی افزایــد.
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هرگونــه اطالعــات پــردازش شــده ای کــه در جهت تحقق
اهــداف یــک ســازمان مفیــد باشــد ،بــه نوعــی دانــش
اســت .دانــش براســاس داده و اطالعــات پايهگــذاري
ميشــود ،امــا مهــارت هــا و تخصــص هــای کاربــردی
نیــز دانــش محســوب مــی شــوند .دانــش را می تــوان بر
روی یــک طیــف ترســیم کــرد ،بــه نحــوی کــه یــک ســر
ایــن طیــف ،دانشــی اســت کــه در قالــب نوشــته هــا ،فیلم،
عکــس وغیــره منتقــل میگــردد و دانــش آشــکار
( )Explicit knowledgeنامیــده مــی شــود .دانــش
آشــکار ،دانایــی اســت کــه وضــوح کافــی بــرای درک
آن وجــود دارد و قابــل کــد شــدن اســت .منظــور از کــد،
هــر گونــه کــد اعــم از کــد نوشــتاری ،گفتــاری ،رفتــاری
و غیــره اســت .مصادیــق ایــن نــوع از دانــش ،کتــاب،
مقالــه ،ســخنرانی ،روشهــای مــدون ســازمانی و ســایر

مســتندات مشــابه ،میباشــد .در ســر دیگــر ایــن طیــف،
انواعــی از دانــش مانند مهــارت ،بصیرت و تجربه اســت
کــه بــه راحتــی قابــل کــد کــردن نیســتند .ایــن دانــش را
دانــش ضمنــی ( )Tacit or implicit knowledgeمــی
نامنــد کــه بــه ســه دلیــل از شــفافیت و وضــوح کافــی
برخــوردار نیســت:
توانایــی تشــریح و تعریــف دانــش وجــود دارد ،ولی
هنــوز بــه عنــوان یــک دانــش عرضــه و معرفــی
نشدهاســت.
توانایــی تشــریح و تعریــف وجــود دارد ،امــا اراده و
قصــد آن وجــود نــدارد.
توانایی تشریح دانش وجود ندارد.
معمــو ً
ال ایــن نــوع دانایــی را در درون اذهــان انســانها،
رویههــای ســازمان ،و نیــز در اندوختههــای فرهنگــی
جوامــع گوناگــون مــی تــوان مســتتر یافــت .هرچنــد کــه
مدیریــت دانــش ضمنــی ،بــه مراتــب مشــکلتر از دانــش
آشــکار اســت ،امــا ارزش آن در کســب مزیــت رقابتی در
ســازمان ،بیشــتر میباشــد .تحقیقــات نشــان میدهــد
کــه تنهــا ۲۰درصــد دانش،آشــکار(صریح) و  ۸۰درصــد
مابقــی دانــش ضمنــی (تلویحــی و نهفتــه) اســت.
امــروزه ،یکــی از مهــم تریــن مقولــه هــا در مدیریــت
اســتراتژیک ،تعریــف و بیــان درســت مســاله اســت .بــه
یقیــن اگــر در انجــام کاری و جهــت رســیدن بــه هدفــی،
موضــوع یــا مشــکل یــا مســاله ی اصلــی بــه درســتی
بیــان نشــود ،بعیــد اســت کــه پاســخ و یــا راه حــل
مناســبی بــرای آن پیــدا شــود .بــه همیــن دلیــل اســت که
بــه طــور مــداوم دچــار خطــا شــده و هــدف دورتــر و
غیــر قابــل دســترس تــر مــی نمایــد.

پاســخ بــه پرســش هــای زیــر مــی توانــد میــزان مدیریــت و تســلط بــر ســرمایه هــای دانشــی را در یــک ســازمان
مشــخص نماید:
.1

1آیــا مــا دانشــوران ســازمان خــود را مــی شناســیم؟ آیــا مــی دانیــم پاســخ یــک مشــکل ســازمانی را
چــه کســانی مــی داننــد؟

.2

2آیــا مــی دانیــم ارزش تجربیــات اندوختــه شــده در ذهــن پرســنل مــان چقــدر اســت؟ آیــا مــی دانیــم
چقــدر ســرمایه بــا از دســت رفتــن هــر یــک از پرســنل از دســت مــی رود؟

.3

3آیا تاکنون سعی در استخراج دانش مهارتی پرسنل مان که در اذهان آن هاست ،نموده ایم؟

.4

4آیا در سازمان ما شعار ” دانش قدرت است“ حاکم است یا ” تبادل دانش قدرت است“؟

.5

5وقتــی یــک کارشــناس بــاز نشســته می شــود یــا از ســازمان مــی رود ،آیا بــا دانــش او هــم خداحافظی
مــی کنیم؟

.6

6آیــا مــی توانیــم بســته دانشــی خــود را بفروشــیم؟ بســته دانشــی شــرکت رقیــب را چقــدر حاضریــم
بخر یم ؟

.7

7آیا می دانیم رقبای ما در آینده ممکن است به چه دانشی دست یابند؟

.8

8آیا برای دستیابی به دانش های رقابت پذیر و برنده ،هدف گذاری استراتژیک کرده ایم؟

*** این مقاله ضمن تالیف ،ترجمه و تلخیص از مقاالت و نشریات نیز است.
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ســخن آخــر آن کــه ،آنچــه مدیریــت دانــش را شــاخص
مــی ســازد ،فراینــد ایجــاد ارزش از دارایی های نامشــهود
ســازمان اســت و اغلــب شــرکت هــای بــزرگ امــروزه
دریافتهانــد کــه بــه خاطــر مهــارت هــا و تجــارب نیــروی
کارشــان موفــق بــوده انــد ،نــه بــه خاطــر دارایــی هــای
فیزیکــی و مالــی کــه در اختیــار داشــته انــد .بــه همیــن
دلیــل در یــک ســازمان دانــش محــور ،دانــش مهــم تریــن
دارایــی ســازمان اســت و یادگیــری ،مهمتریــن مهــارت
انســان و در نهایــت ،انعطــاف و تغییــر ،شــرط مانــدگاری
و موفقیــت اســت.
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پــس از بیــان صحیــح مســاله ،فرایندهــای مدیریــت
دانــش مــی بایســت بیــان گــردد کــه در بیشــتر
اوقــات ،شــامل کشــف دانــش ،خلــق دانــش ،کســب
دانــش ،نگهــداری و ذخیــره ســازی دانــش ،تســهیم
و تبــادل دانــش ،بــه کارگیــری و توســعه ی دانــش،
ارزیابــی دانــش اســت .ســازمانی کــه بــه خوبــی
ایــن فرایندهــا را مدیریــت کنــد ،ســازمانی دانشــی
یــا دانــش محــور اســت و پرســنل چنیــن ســازمانی
دانشــور یــا دانــش کار نامیــده مــی شــود .ســازمان
مبتنــي بــر دانــش ،تفــاوت هايــي بــا ســازمان هــاي
نســل هــاي پيــش از خــود دارد .ايــن نــوع ســازمان
بــه لحــاظ نــوع ســاختار بــه گونــه اي طراحي شــده
كــه توليــد دانــش مطلــوب ،دسترســي ،تســهيم و
بــه کارگيــري آن را حداكثــر مــي نمايــد .همچنيــن
در چنيــن ســازمان هايــي عــاوه بــر شــكل گيــري
" فرهنــگ دانشــي " ،واحدهــا و فرآينــد هــاي دانــش
پــرور ،تســهيل كننــده ی روابــط دانــش ،و افزايــش
دهنــده دانــش شــكل مــي گيــرد .پيــاده ســازي
مديريــت دانــش در ســطح ســازمان اگرچــه ممکــن
اســت هــز ينــه بــر باشــد ،امــا در عــوض ،ســرمايه
هــاي دانشــي و متعاقــب آن ســاير ســرمايه هــا
را بــه خصــوص در مراحــل ابتدايــي بــه ســرعت
افزايــش مــي دهــد.

اخبار
ورزشی
علی بدیع

کشتی

براســاس گــزارش پایــگاه خبــری کشــتی ایــران (  ،)IWNاتحادیــه جهانــی کشــتی بــا برگــزاری
جــام جهانــی کشــتی آزاد ســال  2018در ایــران و در شــهر مشــهد موافقــت کــرده اســت.
تیــم کشــتی نوجوانــان ایــران موفــق گردیــد در جــام بیــن المللــی رومانــی کــه در تاریــخ هــای
 10و  11خــرداد  1397در شــهر بخارســت برگــزار گردیــد ،بــا کســب  3مــدال طــا ،یــک مــدال نقــره
و یــک مــدال برنــز رتبــه ســوم ایــن مســابقات را کســب کنــد( منبــع خبــر)IWN :

فصلنامه آتک

atec.consultants

والیبال

بـهار 97/

38

بــه نقــل از ســایت پایــگاه خبــری -آموزشــی والیبــال ایــران ،بانــک ســرمایه تیــم والیبــال خــود
را کــه افتخــارات زیــادی را در رقابــت هــای داخلــی و بیــن المللــی کســب کــرده بــود منحــل کــرد.
ســر مربــی تیــم مزبــور از دلیــل ایــن تصمیــم مدیــران بانــک ســرمایه اظهــار بــی اطالعــی کــرد،
لیکــن اشــاره نمــود کــه دولــت و مجلــس هــم بایــد نگرانــی هــای معیشــتی و ورزشــی کادر فنــی
و ورزشــکاران تیــم هــای بــا شــگاهی را رفــع کننــد.

متاســفانه ســال هاســت کــه بــاب شــده تیــم هایــی در رشــته هــای ورزشــی از ســوی نهادهــا
یــا اشــخاصی کــه امکانــات مالــی دارنــد ،تشــکیل مــی شــوند و پــس از زمانــی بــه دالیــل گوناگــون

برخــی اوقــات نیــز ســلیقه ای تیــم را منحــل مــی کننــد .متاســفانه تشــکیالت ورزش کشــور هــم در
ایــن زمینــه هــا برخــوردی منفعــل دارد کــه ایــن مــوارد ،ســبب مــی شــود تــا تعــدادی ورزشــکار
و مربــی و ...کــه از همیــن راه امــرار معــاش نیــز مــی کننــد ،دچــار گرفتــاری هــای جــدی معیشــتی
شــوند.
در مســابقات دختــران زیــر  19ســال آســیا کــه از  20الــی  27خــرداد و بــا شــرکت  16تیــم برگــزار
گردیــد ،دختــران کشــورمان بــه مقــام هشــتم دســت پیــدا کردنــد و نســبت بــه ســال گذشــته یــک
پلــه در رنکینــگ صعــود نمودنــد.

دو و میدانی

بــه نقــل از ســایت فدراســیون دو و میدانــی ،احســان حــدادی در مســابقات دایمونــد لیــگ رم توانســت
در رشــته پرتــاب دیســک بــا رکــورد  65.93متــر رتبــه ســوم را کســب کنــد .وی همچنیــن در شــهر
اســلو کشــور نــروژ نیــز بــا رکــورد  67.55متــر عنــوان نایــب قهرمانــی را بــه دســت آورد .ایــن
ورزشــکار ،در مســابقات دایمونــد لیــگ اســتکهلم نیــز بــا کســب رکــورد  67.68متــر مقــام ســوم را
بــه دســت آورد.
حســن تفتیــان قهرمــان دو  100متــر کشــورمان در حاشــیه مســابقات دایموند لیگ اســتکهلم توانســت
بــا کســب رکــورد  10.07ثانیــه ضمــن بهبــود رکــود خــود ،مقــام نحســت را نیــز کســب کند.
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فرهنگ و معماری

«آن» و «جــــــان»
ـی
ـر ایرانـ
ـگاه رازیگـ
در نـ
هوشنگ امیر اردالن
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ـری» پیشــۀ بدیعــی ســت ،هــم نــگاه بــه
«رازیگـ
«الهـ ِ
ـوت» اندیشــه دارد و هــم ریشــه
آســمان دِل و ُ
ِ
ــوت» خــاک  . . .و پــای در َبنــدِ روزگار
«ناس
در
ُ
بــارش -بــا ِر
کارش -کا ِر دل اســت و
َ
ناپایــدارَ .
گل .آنچــه را کــه «رازیگــر» از بیکرانــۀ اندیشــه
مایــه مــی گیــرد دســتاوردی اســت بــرای جــان
بخشــیدن بــه فضــا و جایگاهــی بــرای زندگــی؛ ا ّما
نادانســته و دانســته او ترجمانی از خویشــتن را با
ُمســتوره ای بهــم بافتــه بیــادگار نهــاده اســت .بــه
تعبیــری دیگــر فضائــی تُهــی و بــی شــکل را معنــا
بخشــیده و رازی را آشــکار ســاخته است ،چنانچه
«رازیگــر» را کاشـ ِ
ـف «راز» نیــز مــی تــوان نامیــد.
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ِ
کشــف آشــکاری
در شــر ِح ایــن احــواالت بــه
ـگ ُگفتاری و ِ
دســت یافتــه ام .آهنـ ِ
شــک ِل نوشــتاری
ایــن «توأمــان فــنّ و ُهنــر»؛ ایــن «دو گانــه ی عشــق
و عقــل»؛ در زبــان هــای اروپائــی (بجــز زبــان
یونانــی) چقــدر بیکدیگــر نزدیــک اســت و در دایره
ای محــ ُدود (بــا یکــی دو کلمــۀ تغییــر) و فاصلــه
ای در دســترس؛ شــخصیتی را مــی شناســاند
نخســتین تــا « َبنــدِ» آ ِ
کــه طــر ِح ُ
خــر بــا نظــر و
اثــر او پایــان مــی یابــد و بــه ســامان مــی رســد.

طرح  :علی خسروی

از «آن» و «جــان» گفتــن یعنی پیونــددادن «غم»
و «شــادی»« -لحظــه» و «ابدیــت» « -هیــچ» و
«همــه چیــز» « -آغــاز» و «پایــان» «دیــروز» و
«فــردا» یعنــی اشــاره راز آلــوده دو ســویه ای
بــه «مدینــه فاضلــه» و آن «ناکجــا آبــاد» تــا
ناکُجــا پیــدا و خــارج از زمــان و مــکان و بــرای
تمــام دوران هــا ماندنــی و تعریــف نشــدنی.

Faber
یونانی ...............................................
Architect
انگلیسی ..................................
Architect
فرانسوی ....................................
آلمانی Architekt ................................................
Arquitecto
اسپانیولی ..................................
Architetto
ایتالیائی ...................................
یکســو
تمــام ایــن نمونــه هــا را در وزنــۀ قیــاس در ُ
قــرار مــی دهــم و بــر ک ّفــه قیــاس بــا در آنســو
«رازیگــر» یــا «مِهــراز» را بــا لحــن و بیــان و ایرانــی
اش .اینچنیــن کــه گوئــی در یــک ک ّفــه ؛ عدلــی از پنبــه
آنســوی شــاهین تــرازو .چنــد وزنــه ی
قــرار گیــرد و ُ
(در نــگاه کوچــک و َدر َوزن ســنگین) پوالدیــن .هــر دو
کفــه از یــک وزن ســخن مــی گویــد ا ّمــا بــا دو روایــت
ناهمگــون؛ یکســو انبــوه و همهمــه و
و دو منظــر
ُ
هیاهــو و یکســو زمزمــه اســت و مویــه و دریــغ .ح ّتــی
بــا چشــم انــدازی قــرن بیســت و یکمــی از هــر گوشــه
و زاویــه بــه معمــاری و حاشــیه هایــش پرداختــه
شــود؛ حرفــی بــرای تمــام هــا و ناتمــام هــا و بایدهــا
نبایدهایــش هســت .در ایــن میــان باستانشناســان

همیشــه در حاشــیه قــرار دارنــد و اصــو ً
ال حاشــیه
نشــینی ذات و ویژگــی آنــان اســت .از همــه گروههــا
ص ُبورتــر -صدیــق تــر و راســت کردارترنــد .بعمــل
کار بــر میآورنــد؛ نــه بــا حــرف .یافتــه هایشــان را بــا
نمونــه هائــی همــراه می کننــد که بــا رن ِج بســیار و در
آفتابِ ســوزا ِن دشــت هــا و بیابانها بدســت آورده اند.
بــه گواهــی شــرق شناســان و کاوشــگران
تم ّدنهــای باســتانی؛ باســتناد نمونــه هــا و آثــار
کشــف شــده؛ خاســتگاه «کمــان پوشــش» و
ِ
خشــت و قــوس و طــاق از آســیای صغیــر و
متمرکــزاً از ّ
خطــه ایــران نشــانی و نمونــه دارد.
«شــاهنامه» بعنوان اثــری ارجمندو نماد مل ّیــت ایرانی؛
جایجــای بــه شــخصیت هــای اســاطیری پرداختــه
کــه نــا ِم «آرش کمانگیــر» بــر تارک آن نشســته اســت.
درریشــه یابــی نــام «آرش» کــه ازنامهــای فاخــر
و نِــژادۀ ایرانــی اســت وبــا بهــره گیــری ازادبیــات
تطبیقــی؛ خاســتگاه خشـتو قــوس و طاقهــای گهواره
ایو پوشـشهائی اینچنیــن؛ برخاســته از (نیازوخــاک
وآب وآفتــاب)؛ نشــان از ایــن ســرزمین آریائــی دارد.

نــام «آرش» و «کمــان» را در زبانهــای اروپائــی
کنــار هــم میــآورم تــا بــه طنیــن و َرنــگ آشــنائی
پــی ببریم کــه یــادآور نــام «آرش کمانگیر» اســت:
(انگلیسی)

کمان

 /hcrAکماندار rehcrA

(فرانســه)

کمــان

 /crAکمانــدار rehcrA

(اســپانیائی) کمــان

 /ocrAکمانــدار rehcrA

کمــان

 /ocrAکمانــدار ereicrA

(ایتالیائــی)

در ایــن مقایســه رابطــه ای آشــکار بیــن «آرش»
 «کمــان»« -قــوس» « -طــاق» « -آرشــیتکت» «آرشــیتکتور» وجــود دارد کــه تف ّکــر برانگیــزاســت آنچنــان کــه بــه دلــم مــی نشــیند در ادامــه
نــام «رازیگــر» و «مهــرراز» ؛ «کمانــدار» را بعنــوان
نامــی تــازه و اصیــل و نشــانی نویــن از «رازیگــر»
یــا «مهنــدس» بــه فرهنــگ نامهــای ایرانــی بیفزایــم.
بــاری« -رازیگــر» و «مهــراز» یــا «مهنــدس» و «معمار»
و «آرشــیتکت» و «آرکیتکــت» و ( . . .هرچــه بگوینــد
و بنامنــد و بخواننــد) بــا تعریــف ایرانــی و شناســۀ
ایرانــی اش خــط و ربــط و طــرز و مــرز و شــور
و شــری در درون پیلــه گــون خــود نهفتــه دارد.
«بتهون»
کشــور «آلمــان» را با بزرگانــی چون «بــاخ» و
َ
و «نیچــه» و «گوتــه»ِ -
موســیقی و فلســفه مــی
خ ّطــه ُ
شناســند و ســرزمین مــا «ایــران» را هنــوز تــا هنــوز
اســت خاســتگاه شــعر وچکامــه؛ بــا هفــت قله بلنــد پایۀ
آن« :رودکــی» « -فردوســی» « -خیــام» «-نظامــی» -
«موالنــا» « -ســعدی» و «حافــظ» و بیــش از پنجهــزار
شــاعر دیگــر در چرخــۀ زمانــی پنجهــزار ســاله.
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ـود و
ـی شـ
ـاز مـ
ـعر آغـ
ـا شـ
ـش بـ
ـی زندگیـ
ایرانـ
ـان
ـعر پایـ
ـا شـ
ـرگ اش بـ
ـد .و مـ
ـی دانـ
ـود نمـ
خـ
ـعر
ـی شـ
ـد .ایرانـ
ـی دانـ
ـود نمـ
ـرد و خـ
ـی پذیـ
مـ
را مــی کارد -شــعر را درو مــی کنــد  -شــعر
را مــی بافــد -شــعر را مــی ُســراید -شــعر
را طــرح و نقــش مــی زنــد -شــعر را مــی
نــگارد -شــعر را مــی نویســد بــه زمزمــه و
خــط خــوش -شــعر را مــی خوانــد بــه آواز
ـه ای دِ ل
ـا زخمـ
ـوازد بـ
ـی نـ
ـعر را مـ
ـوش -شـ
خـ
همــت معمارانــه
شِ ــکار -و نهایتــ ًا شــعر را بــا ّ
مــی ســازد و بــر پــا مــی کنــد -و بــه آب
ـأن جــان و دل مــی بخشــد .آنچنــان
و گِ ل شـ ِ
کــه تمــام صفــات و اثــرات و ثمــرات یــک
مصــراع از یــک غــزل و رباعــی و قصیــده و
ـول
ـا بـ
ـت .یـ
ـاری و جاریسـ
ـه در آن سـ
ترانـ
ـه قـ ِ
شــاعر نقــاش  -یــا نقــاش شــاعر زمانــۀ مــا
ـن
«ســهراب ســپهری»  . . . .« :مثــل هــوا بــا َتـ ِ
ـد.
ـی دانـ
ـت و او نمـ
ـا او آشناسـ
ـعر بـ
ـرگ» .شـ
َبـ

ـروده متعادل اســت .موزون اســت  .دلنشــین
آن فــرآورده اگــر بمعنــای راســتین ســاختمان باشــد درســت ماننــد یک سـ ُ
موجــز .طعــم و رنــگ دارد ُبــوی خــوش دارد.کلمــات قرینــه و «و
اســت  .ایهــام و اشــاره دارد .کوتــاه اســت و خالصــه و ُ
اخــوان» یکدیگرند.
آئینــه ســان بهــم چشــمک مــی زننــد و بهــم اشــاره دارنــد و نــور مــی تاباننــد ،بــا چشــم دِل ایــن دل دادن و دل ســپردن
را بــا تــار و ُپــود ایرانــی اَش مــی تــوان بتماشــا نشســت.
از بناهــای معمــاری و یــادگار گذشــتگان در تمــام قــرون و اعصــار تــا قطعــات و چلیپاهــای خوشنویســی و نگارگــری
هــای درخشــان صفحــات شــاهنامه حکیــم تــوس و هفــت پیکــر حکیــم نظامــی گنجــوی و ُبوســتان و گلســتان اســتاد
ســخن ســعدی شــیرازی تــا امــوج هــوش ُربــای موســیقائی ردیــف هــای آوازی و ســازی و یــادگاران دور «بار َبــد» و
«نکیســا» و «رامتیــن» ؛ همــه از یــک کان و معــدن سرچشــمه جــاری ســت و آن همانــا شــعر و ادبیــات اســت.
ُپــر بــی لطــف نیســت بدانیــم کــه «فرهــاد» چهــره برجســتۀ منظومــۀ «خســرو شــیرین» نظامــی؛ «رازیگــر» « -پیکــر
تــراش» و «شــاعر» اســت .اوســت کــه دِل در گــرو مِهــر «شــیرین» «تَرســا کیــش» مــی نهــد و َمردانــه و پاکبــاز ســر می
بــازد و حکایــت «بیســتون» جاودانــه مــی کنــد.
معمــار یــا «رازیگــر» ایرانــی در چهــار ُســوی محلّــه دل آگاهــی خویــش؛ بــا پشــتوانه دانــش هندســه و ریاضیــات و
ذکاوت فطــری و قدرتــی خ ّ
القانــه کــه در ناخــودآگاه خــود ذخیــره دارد؛ مؤمنانــه و عاشــقانه و بــی انتظــار ُمــزد و م ّنــت
اثــری مــی آفرینــد کــه بــرای تمــام دورانهــا پایــدار و همســو بــا زمانــه و همیشــه جــوان و پویــا.
آنچــه آمــد راه آورد ســالیان تجربــه ای اســت کــه بــا ُگــذر از خــم و پیــچ کوچــه هــای عمــر بیــان داشــتم و هــر روز و
ـاور لبریز شــد کــه کتاب «اطــاق آبی» «ســهراب
مــاه و ســال بیشــتر و باوِرمندتــر .خانــه آخــر دیــدگاهِ مــن هنگامــی از بـ َ
ـس دلنشــین تأییــد نظرگاهــم را از ُســوی بزرگمــردی کــه هــر چــه کشــید
ســپهری» را خوانــدم و از یــاد نمــی بــرم حـ ّ
ـرود از جنــس نــور و مهربانــی و زندگــی و امیــد بــود .بخــش «گفتگــوی بــا اســتاد» هنگامیکــه از ُهنــر و
و گفــت و سـ ُ
معمــاری مــی گویــد را بــاز بشــنویم:
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اســتاد ،روزی بــه کارگاه آمدیــد .منظــره ای را گِرتِــه ریختــه بــودم بــا اندکــی قرینــه کاری .گفتیــد قرینــه را از
میــان ببــر .و مــن بــردم .ا ّمــا بــه دل خشــنود نبــودم .مــن میــان قرینــه هــا زیســته بــودم .از خــود مــی پرســیدم
در قرینــه ســازی چــه خــرده ای اســت .شــما بــی ُگمــان بــه خانــه هــای مــا پــا نهــاده ایــد -خانــه هــای قدیمــی.
خانــه هایــی کــه معمــار باشــی هــا کــرده انــد« .آرشــیتکت» معنــی خانــه را در نمــی یابــد .حجــاب عقلــی غــرب
ـرو پوشــیده اســت .بــاری ،ایــن خانــه هــا در قرینــه ســازی غوطــه ورنــد  .حیــاط را
دریچــۀ چشــم و روان او را فـ ُ
ذوقِ قرینــه شــالوده ریختــه اســت .همتــای هــر باغچــه در ســوی دیگــر آب نماســت .در ابهــام ســرداب ،قرینه ها
ـو بــه قرینــه نشســته انــد .اشــیاء اطاق،
محــرم یکدیگرنــد .ایــوان جــای افشــای قرینــه هاســت .اطــاق هــا هر سـ ُ
هــم قرینــه وار جــا گزیــده انــد .اللــه هــا قرینــه وار ایســتاده انــد .آینــه درون ایــن طاقچــه ،تکــرار صفــای آینــه
ـوی
ـری آن حاشــیه اســت .مــرغ ایــن سـ ُ
آن طاقچــه اســت .گــچ ُبــری ایــن حاشــیه ،طنیــن بــی کاهــش راز گــچ بـ ُ
بخــاری دیــواری ،ادای لطیــف مــرغ آن ســوی بخــاری اســت .اطــاق ،مــکان حاضر جوابــی دلپذیر اســت .هرنِــدا را
صــدا بــاز آمــده اســت ،بــی کــم و کاســت قالــی اطــاق هــم جوالنــگاه ســازگار قرینــه هاســت.
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ـرده هنرهــا قرینــه ســازی دیــده ام .در من ّبــت کاری دیــده ام و زری دوزی و قلــم زنی و خاتــم کاری و تذهیب.
در همــه خـ ُ
در شــعر مــا قرینــه نــگاری بســیار اســت .غــزل را بــه پیــش چشــم آوریم  .بســا کــه دو مصــراع یک بیــت دو کفــه ترازو
ـرازوی متعــادل .در ایــن ک ّفــه پروانــه نشســته اســت در آن ک ّفــه شــمع ایســتاده  .ربطی معنــوی در
اســت و بیــت -یــک تـ ُ
کار اســت و ایــن قرینــه ســازی مفهومــی اســت .کار قرینــه نــگاری در ســبک هندی بــاال می گیــرد .صائب را بشــنویم:
جود مدار
زروزگار کهنسال چشم ُ

نمی دهد چو سبو ُکهنه گشت َنم بیرون

روزگاه قرینه س ُبو است .هر دو را کهنگی است و سیرت نم پس ندادن .من میان قرینه ها بار آمده ام.

بچه که بودم ،تو خواب یکی بود و یکی نبود
حاال که بزرگ شدم ،تو بیداری یکی بود و یکی نبود
فکر می کردم که قصه است،
حاال فهمیدم نه ،غصه است
بچه که بودم ،عشقها
قشنگ بود همه لیلی و
مجنون
بزرگ شدم و فهمیدم
عشق شده خوردن نون
بچه که بودم می شنیدم:
عشق یعنی با هم بودن و
برنده
بزرگ شدم و دیدم عشق یعنی
تنها شدن و بازنده
کاش تو بزرگی هم همون بچه می
موندیم
همیشه واسه هم شعرهای عاشقونه می
خوندیم
تو رویای بچگی ،لیلی به مجنون رسید
بزرگ شدم و فهمیدم لیلی به
مجنون نرسید
قصه های مادربزرگ؟؟

یعنی همش دروغی بود
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نه یه قسمتش واقعیه ،کالغه به خونش نرسید.
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