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توقف
ممنوع
حیات یک مختر ع
به توقفناپذیری اوست!
*آیناز والیتی*
همــ ه مــا ایــده داریــم ،امــا چگونــه یک ایــده به
یشــود؟ الزمــه مختر ع شــدن
اختــراع تبدیــل م 
چیســت؟ مســیر تولید یــک اختراع از کجــا آغاز
یشــود؟ بــرای پاســخ بــه ایــن
و چگونــه طــی م 
پرســشها ســراغ محمــد قدیانــی دانشــجوی
کارشناســی ارشــد رشــته شــیمی رفتیــم کــه بــا
وجود ســن کم ،موفق به ثبت اختراعات متعدد
ّ
ملــی و بینالمللی شــده اســت .او کــه از دوران
دبیرســتان عالقــه زیــادی بــه علــم و دانــش
داشــته ،نقطه عطــف زندگی خود بــرای مخترع
شــدن را وقــوع حادثــه در آزمایشــگاه شــیمی
میدانــد .ایــن اتفــاق او را بــه فکر ارتقــا روشها
و وســایل حفاظت فردی در این آزمایشــگاهها
انداخته و از او یک مخترع تمام عیار میسازد.
در این گفتگو بیشتر با او آشنا خواهیم شد.
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ً
لطفــا در مورد اختراعات و دســتاوردهای
علمــی خــود قــدری بــرای ما توضیــح دهید.

مــــن تـــــا اآلن  8اختــــــراع به ثبــــــــت
رساندهام که بیشتر آنها دستگاههایی
هســتند کــه بــه افزایش دقــت و صحت
انجــام آزمایشهــا در آزمایشــگاه کمــک
کــرده و همچنیــن خطرات را بــرای افراد
در این مکانها کاهش میدهند .البته
مهمتریــن و موفقتریــن اختــراع مــن
دســتگاهی برای جداسازی مواد روغنی
از آب اســت کــه ایــن پنجمیــن اختــراع
مــن بــوده اســت .خیلیهــا در دومین و
ســومین اختــراع از من ســؤال میکردند
کــه مگــر اختــراع اول را تولیــد کــردی که
بــه دنبــال اختراع بعــدی رفتــهای؟ من
ا گــر قــرار بــود در اختــراع اول متوقــف
شــوم ،هیچگاه بــه اختراع پنجــم خودم
که مهمتریــن اختراعم بود نمیرســیدم
بنابرایــن اصــل اساســی بــرای مــن در
اختــراع ایــن اســت کــه هیچگاه خــود را
متوقــف تجاریســازی نکنــم .خیلــی از
مخترعـــــــان صدمیــن اختــــراعشـــــــــان،
بــــــزرگترین اختــــــراعشان میشــود لــذا
این اتفاق باعث شــد که من تا پنجمین
اختــراع ادامه بدهــم .به دلیــل اهمیت
این دستگاه و مورد توجه قرار گرفتن آن
توســط داوران داخلــی تصمیــم به ثبت
جهانــی آن گرفتــم .بــا هزینــه شــخصی
ایــن کار را انجــام دادم که البته ریســک
بزرگــی بــود و ممکــن بــود مــورد پذیرش
قــرار نگیرد .در یــک اتفاق خیلی عجیب
در یک مدت کوتاهی این اختراع ثبت و
تأیید شد .البته باز هم اتفاقی در زمینه
تجاریســازی نیفتــاد .در ادامــه ضمــن
اینکه به ارتقا این اختراع فکر میکردم،
کارهای دیگری هم انجام دادم .اختراع
بعــدی مــن یــک یخچــال بــدون بــرق و
باطری است که با یک فرآیند شیمیایی
کار میکنــد .این دســتگاه یــک محفظه
اســت و شــما بــا فشــار دادن یــک دکمه
آن را ســرد میکنیــد .دســتگاه دیگــری
بــرای جداســازی در زمینــه دارویــی
اختــراع کــردم و در ایــن زمــان اختــراع

پنجم خودم را تکمیل کرده و به اختراع
جدیــدی تبدیــل کــردم .ایــن اختــراع
ً
هــم مجــددا در ایــران و آمریــکا بــه ثبت
رســید .تا کنــون صنــدوق حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران کشــور  8اختراع
از مــن ثبــت کــرده اســت .در ســال 97
در هفتمیــن جشــنواره ملــی نــوآوران،
مخترعــان و پژوهشــگران بــه عنــوان
برتریــن مختــر ع شــیمی و مهندســی
شــیمی کشور در اصفهان انتخاب شدم
و همچنیــن جایــزه کنــز را از بنیاد علمی
مصطفــی دریافت کردم؛ کــه این جایزه
بــه پژوهشــگران جــوان جهــان اســام
اهــدا میشــود .افــزون بــر ایــن در حــال
حاضر عضو دائم فدراســیون بینالمللی
مخترعان کشور سوئیس نیز هستم.

شــما از چــه زمانــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدید کــه میتوانیــد مختــر ع باشــید و از
نظــر شــما مختــر ع چــه ویژ گیهایــی دارد؟

مــن از دوران دبیرســتان طر حهــا و
ایدههــای خــود را روی کاغــذ مــیآوردم
و اآلن هــم بــه همــه ایــن پیشــنهاد را
میکنــم .در آن دوران در جشــنواره
خوارزمــی حائــز کســب رتبــه شــدم امــا
در ســالهای بعــد بــه علــت بیمــاری
نتوانســتم در درس موفــق باشــم .در
ادامــه بــا مــدرک زیــر دیپلم بــه خدمت
ســربازی رفتم .در آنجا به این فکر کردم
که جایگاه من این نیســت و نباید اینجا
باشم .از آن زمان تا ترم دوم دانشگاه به
دنبال راهی برای کشف استعداد خودم
بودم که اتفاق آزمایشــگاه شیمی نقطه
عطفی برای شــروع مسیر زندگیام شد.
از نظــر مــن ویژگــی اصلــی یــک مختــر ع
ایــن اســت کــه از صمیــم قلــب بخواهد
مشــکلی را حــل کنــد ،یعنــی بــهمحض
دیــدن مشــکل بخواهــد راه حلــی بــرای
ً
آن پیــدا کنــد .ایــن نقطــه دقیقــا نقطــه
شــروع یــک اختــراع و نــوآوری اســت.
همچنیــن یک مختــر ع از کنار رویدادها
ســاده نمیگــذرد؛ اینکــه مــا بــه چرایی
یــک موضــوع فکــر کنیــم تفکــر مــا را بــه
سمتی میبرد که برای مشکالت راهحل
www.daneshmandonline.ir
instagram:@daneshmandmag
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اهدا جایزه کنز توسط بنیاد مصطفی؟ص؟

پیــدا کنیم .اختراع فقط تولید دســتگاه
جدید نیســت حتی ابــداع یک روش در
مسیر معاشرت هم میتواند یک اختراع
باشد.
ایده اختراعات خود را از کجا میآورید؟

از مشکالتی که میبینم و این سؤال
که چرا باید اینگونه باشــد .ایده را همه
میتواننــد داشــته باشــند و بیشــتر افراد
ایــده دارنــد ،ســختی کار ،ارتبــاط برقــرار
کــردن بیــن ایــده و آنچــه که وجــود دارد
اســت .در واقع هنر مختــر ع ارتباط بین
ایــده ،دانــش و امکانــات موجــود اســت
ً
مثــا داشــتن ایده یــک ســفینه فضایی
کار سختی نیست اما ساخت آن مشکل
اســت .چون بیشــتر آدمها فکر میکنند
که بــرای پیادهســازی ایده خــود نیاز به
امکانــات خاصی دارند بــه همین خاطر
موفــق نمیشــوند کــه مختــر ع و نــوآور
باشند.

در حــــــــال حاضــــــر اختـــــراع و پـــــــــروژه
جدیدی دارید؟

فضــای کرونــا باعــث شــروع خیلی از
پروژههــای جدیــد شــده اســت و شــاید
ایــن موضــوع یکــی از مزیتهای شــیوع
کرونــا باشــد .در واقــع هــر چــه فنــاوری
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پیشــرفت میکنــد ،نیازهــای بشــر هــم
بیشــتر میشــود .این مســئله در فضای
ً
کرونا بیشتر حس شد مثال تا قبل از کرونا
حدا کثر  5نوع ماســک بود اما بعد از آن
دههــا نــوع از آن تا کنــون اختــراعشــده
اســت .در همین رابطه یکی از کارهایی
کــه اآلن در دســت اقــدام دارم سیســتم
ضدعفونیکننــده جدیــدی اســت کــه
فضای بیمارســتانی و شــخصی را با یک
روش نویــن ،ضدعفونــی میکند .افزون
بــر این ،روی اختراعــات قبلی و تکمیل
آنها نیز کار میکنم.
خبرهــای علمــی و بــه روز را از کجــا بــه
دســت میآوریــد؟

اخبــار علــم و فنــاوری را از طــرق
مختلــف پیگیری میکنم .عــاوه بر این
در حوزههایــی کــه خــودم عالقهمنــد
هســتم ،اختراعــات جدیــدی کــه ثبــت
میشــود را دنبال میکنم .سازمانهای
ثبت اختراع در سراســر دنیــا بعد از ثبت
یک اختراع تمام مستندات آن را منتشر
میکننــد و همــه میتواننــد آن را ببیند.
دنبــال کــردن و نقد و بررســی اختراعات
و فناوریهــا باعث به روز بودن و نرمش
ذهــن میشــود و در عین حال بــا تفکر و

زاویهدید افراد دیگر آشنا میشویم.

آینــده علمــی ایــران را چگونه پیشبینی
میکنیــد؟

مــــــــــن غیـــــــــــر از کار تحقیقاتــــــــــــی
کـــــــه انجــام میدهــم از ســال  95معلــم
و بــا دانشآمــوزان در ارتباط هســتم .ما
در ایــن دوران بچههــای فوقالعــاده بــا
استعدادی به ویژه در زمینههای علمی
داریــم .آینــده میتوانــد خیلــی خــوب
باشد به شــرطی که این آدمها ،فضایی
داشــته باشــند کــه استعدادهایشــان
را بــروز دهنــد .بایــد بــه اســتعدادیابی
بچههای ایدهدار بها داده شــود .اینکه
فقــط مــا تعــداد مقــاالت را زیــاد کنیم و
اســم آن را پیشــرفت علمــی و تولید علم
بگذاریم ما را به جایی نخواهد رساند.
توصیــه شــما بــه جوانــان عالقهمنــد بــه
پژوهش چیســت؟

اولیــن توصیــه مــن ایــن اســت کــه از
هیــچ اتفــاق منفــی ناامیــد نشــوند زیــرا
اطراف پــر از بیتوجهی و اتفاقات منفی
اســت .دومیــن توصیــه مــن واقعنگــری
و اســتفاده از ابــزار موجــود اســت .هنــر
آن اســت از موجودیهــای خودمــان
ً
اســتفاده کنیــم ،نــه اینکــه دائمــا بــه





کتابمحمدقدیانیدر زمینهاختراعومراحلثبتآن

دنبــال نداشــتههایمان باشــیم .ایــده
ذهنــی فقــط بایــد در یک ابعــاد کوچک
اجــرا و اثبــات شــود و نیازی بــه کارهای
بسیار بزرگ نیست.

بــه نظــر شــما چــه کارهایــی بایــد انجــام
شــود تــا اختراعــات و ا کتشــافات در کشــور
بیشــتر شــود؟

در ابتــــــدا خــــــود مخترعــــــان نبایــــد
ناامیدکننــده حــرف بزننــد زیــرا ایــن کار
بازخورد خوبـــــــی بــــــرای سایرین ایجاد
نمیکنــد پــس بهتر اســت قســمتهای
شــیرین کار را بــا بقیــه بــه اشــترا ک
بگذارنــد .نکتــــــه بعــد اینکـــــــــه بایــــــــد
فضاهایــی بــرای ایدهپــردازی و نــوآوری
ایجــاد شــود کــه افــراد در آن ایدههــا و
نظریــات کوچک خــود را آزمایش کنند.
همچنین افراد و مؤسساتی که امکانات
دارنــد آن را برای گســترش علم و دانش
وقف کنند.
از قبــل بــا مجلــه دانشــمند آشــنایی
داشــتهاید؟

دو ســــــــــال قبـــــل در مــــدرســـــــــهای
تدریــس میکــردم کــه مجله دانشمنــــــد
در کتابخانــه آن مدرســه بـــــــود و مــــــــن
همیشه در ساعــــــات استراحت مجالت
را مطالعــه میکــردم کــه یکــی از آنهــا
مجله دانشمند بود .پیشنهاد من برای
مجلهای مانند دانشــمند این اســت که
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گفتگوهایی با جوانانی که کارهای علمی
فاخر انجام دادهاند ،ترتیب داده شــود و
بیشــتر روی تجربیــات آنها تأ کید شــود
ً
قطعــا زمانــی کــه ایــن تجربیــات انتقــال
داده شــوند ایــن مطالــب برای ســایرین
خواندنی و قابلاستفاده است.

در آخــر صحبتــی بــا خواننــدگان مجلــه
مــا داریــد؟

بــذر ایدهپــردازی چیــزی اســت کــه
خــدا در وجود همه انســانها قــرار داده
اســت ،تنها وظیفه انســانها این است
کــه جســتجو کننــد ،ایــن بــذر را کجــا و
چگونــه باید اســتفاده کننــد ،و اال همه
آدمهــا این اســتعداد را دارند که در یک
زمینــه نــوآور باشــند و کارهــای خــاص
انجــام دهند .نکته دیگــر اینکه افرادی
کــه اطــاع و آ گاهــی علمــی دارنــد آن را
بــه راحتــی در اختیــار بقیــه قــرار دهند.
در ایــن راســتا مــن تجربیــات خــودم در
زمینــه اختراع و مراحــل ثبت آن در یک
کتــاب بــا عنــوان «شــما هــم مخترعید»
ثبــت کردم .زمانی کــه ما به خاطر لطف
خــدا در یــک زمینهای موفق میشــویم
بزرگترین وظیفه ما این نیســت که خود
را آدم موفقــی نگه داریم بلکه مهمترین
وظیفــه مــا این اســت آنچــه که خــدا به
مــا داده اســت را بــا بقیــه بــه اشــترا ک
بگذاریم.
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