
وحدت در هدف و غایت است
از آن مرد خدا کــه هرچه می دید خدا می دید و خدا، و 

 فرهاد 
شیرمحمدی*

هرچه را می دید از خدا و به سوی خدا می دید، جز این 
انتظار نیســت که روح پیامش و ترجیع بند دعوتش پر 
باشد از یکی شدن و به سوی یگانه هستی پوییدن. حرف 
از وحــدت دنیا و آخرت می زد. حــرف از وحدت اقوام 
می زد. حرف از وحدت مستضعفان جهان می زد. حرف از وحدت مسلمانان 
می زد. و ما فقط کلیشــه هایی از این کلمات امام به ذهن سپرده ایم و گاهی 
باالتر از آن، سهم خود را فقط شعاری دانستن آنها قرار داده ایم و از این دست 

است تأکید ایشان بر وحدت حوزه و دانشگاه.
وحدت حوزه و دانشــگاه به این نیست که در حوزه هندسه اسالمی بگوییم 
و در دانشــگاه فقه کامپیوتر. با این تعابیر فقط تمسخر نصیب مان می شود. 
البته این هم نیســت که چشم بپوشیم بر آن همه مفاخری که در طول تاریخ 
این مرز و بوم، هم مجتهد مسلم در فقه و اصول بوده اند و هم مرزهای ریاضی 
و طب و نجوم و طبیعیات را در زمان خود جابه جا کرده اند و فارغ دالنه بگوییم 

کــه با تدریس چند واحد قرآن و حدیث در دانشــگاه بــه وحدت این دو نهاد 
رسیده ایم. پس تصویر بهتر کدام است؟

در این زمینه که تصویر درست از وحدت حوزه و دانشگاه چیست، حرف های 
زیادی زده اند. بعید می دانم االن که شما روزنامه به دست گرفته اید، حوصله 
کنکاش های موشــکافانه در بررســی معنای وحدت حوزه و دانشگاه داشته 
باشید. سعی می کنم در یک تمثیل ساده، مسأله را قدری نزدیک به ذهن کنم.
در یک تیم فوتبــال، همه بازیکنان هدف واحدی دارنــد. همه می خواهند 
تیم شــان برنــده از زمیــن بیــرون برود ولــی برنده شــدن لوازمــی دارد که 
محقق شدن آن لوازم نیازمند تقسیم نقش ها و البته در عین حال همکاری با 
یکدیگر است. یک دروازه بان وظیفه اصلی خود را سنگربانی برای گل نخوردن 
تیم می داند و بازیکن نوک حمله، وظیفه خود را باز کردن دروازه تیم مقابل. 
ولی آیا معنای این حرف، جدابودن دروازه بان و بازیکن نوک حمله از یکدیگر 
اســت؟ اگر این گونه باشد، هر بازیکنی در زمین بدون پیوستگی به دیگران 
توپ می زند و شاید فقط نوادری در طول تاریخ پیدا شوند که بتوانند با چنین 

مدلی موفق باشند. وگرنه تیم همیشه بازنده است.
در جامعه علمی و پرورشــی کشور هم همین طور است. اگر دو خروجی مهم 
یــک نهاد علمی را »علم« و »انســان پرورش یافته در محیط علمی« بدانیم، 
در هر دوی این خروجی ها، نیاز به همکاری این دو نهاد مهم حس می شــود 
ولی آیا معنای این حرف این است که بگوییم حوزه و دانشگاه باید جای هم 
را در ایفــای نقش ها بگیرند و کامال یکی شــوند؟ و یــا از آن طرف بام بیفتیم 
و بگوییــم که نقش هــا و اهداف و مأموریت های این دو نهــاد به طور کامل از 

یکدیگر جداست؟
وحدت حوزه و دانشگاه در اصل وحدت در هدف است. وحدت در غایت است. 
وحدت در مأموریت برای موفق شدن کل جامعه است. حال این هم هدفی گاه 
اقتضا می کند همکاری هایی جزیی صورت بگیرد، مثل خدماتی که حوزه و 
دانشگاه متقابال باید به یکدیگر ارائه کنند و گاه اقتضا می کند کارهای مشترک 
گسترده ای در مراودات علمی و تربیت نیروی انسانی با یکدیگر داشته باشند.
*  مسئول حوزه دانشجویی شریف
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انگیزه ها و دالیل هجرت شریفی ها به حوزه
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  لذت یک خرید مسئوالنه
  کسب وکاری نوآورانه با کشاورزان سنتی در کشمون

 نفت سیاه برای روزهایی سفید
  اقتصاد ما چقدر به نفت وابسته است؟



پژوهش و دیگر هیچ
دانشگاه این هفته حسابی رنگ و بوی پژوهش به خود گرفته و از 
سر و روی آن برنامه های هفته پژوهش می بارد؛ از نمایشگاه کتاب 
و کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی گرفته تا برنامه ها و پنل ها 
و ارائه ها و سخنرانی ها و کارگاه ها و نمایشگاه های مخصوص هر 
دانشکده که سعی می کند آخرین دستاوردها و توانمندی هایش 
را به معــرض نمایش بگذارد. شــرکت های صنعتی مختلفی هم 
این هفته به دانشــگاه می آیند تا دست شان را در دست دانشگاه 
بگذارند و سودش به هر دو آنها برسد. حیف است این هفته بگذرد 

و در هیچ برنامه ای از این دست برنامه ها شرکت نکنید.

بریم مشهد
بیست وســومین دوره اردوی پابوس عشق هیئت الزهراء)س( به 
مقصد مشهد مقدس امسال در روزهای آخر بهمن و اوایل اسفند 
برگزار می شــود. ثبت نام این اردو از 24 آذر شــروع شده و تا شب 
یلدا در ســایت هیئت دانشــگاه به نشــانی Azzahraa.ir ادامه 
خواهد داشت. بعد از بحث های نسبتا داغ فضای دانشگاه درباره 
اردوی مختلط و مصادیق آن و کنایه های توییتری مشــاور معاون 
فرهنگی امســال برای اولین بار خواهران و بــرادران در دو تاریخ 
مجزا به پابوسی امام رضا)ع( می روند؛ برادران از 21 تا 25 بهمن 

و خواهران از 29 بهمن تا 3 اسفند.

یازدهمین رویداد استارت آپ تریگر در حوزه تشخیص آزمایشگاهی

نوآوری برای �پیشگیری
در شــریف را آذرمــاه منتشــر کرد. 
نشریه ای مملو از عکس و طراحی با 
رنگ های زیبا که در مورد مشخصات 
ایکس باکس و پلی استیشــین در نسل 
نهم، نقد و بررســی نســخه های جدید 
FIFA و PES و دســته های مختلــف 
بــازی و ویژگی هایشــان اطالعاتی به 
خواننده می دهد. از جمله ویژگی های 
جالب این نشــریه عکس هــر کدام از 
نویسنده هاســت کــه متعلــق بــه یک 
شخصیت از بازی های رایانه ای است. 
اگر اهــل بازی هســتید، خواندن این 

گاهنامه را به شما توصیه می کنیم.

تقدیم به سخنگو
»میــدان انقــالب« در ویژه نامــه روز 
دانشــجو بــا عکــس جلــدی از علــی 
ربیعی که به عنوان سخنگوی دولت در 
دانشگاه حاضر شده بود، با تیتر »وقت 
حسابرســی« به میدان آمد. در ابتدای 
این شــماره دربــاره داســتان 16 آذر 
1332 و اتفاقــات آن دوره می خوانیم 
و در ادامه با »تصمیم های ســخت« به 
دوران ریاســت جمهــوری روحانی از 
ابتدا تا تصمیم ها و مشکالت چند سال 
اخیر می رسیم. در پایان هم با طرحی 
جالب به کابینه دولت و جایگزینی ها و 
تغیییرات آن طی این سال ها پرداخته 

شده است.

زنان و دوچرخه و استادیوم
نشریه »حرکت« در شماره چهارم خود 
بــا تیتر »آنچه را از من گرفتی پس بده« 
و با عکسی از حضور بانوان در ورزشگاه 
در بازی ایران و کامبوج منتشــر شــد. 
در این شــماره بــه موضوعات متنوعی 
در عرصــه ورزش از جمله عملکرد تیم 
ملی امید، پدیده های اخیر لیگ برتر، 
پدیــده دالل ها در فوتبال، فصل جدید 
بســکتبال NBA، برترین هــای تاریخ 
المپیک ایران، بحران منچستر یونایتد، 
راه طوالنی رســیدن بانوان به ورزشگاه 
آزادی، معرفــی تیــم فوتســال بانوان و 
آقایان شریف و موضوع دوچرخه سواری 

بانوان پرداخته شده است.

چند مرده کارآفرین هستی؟
درس مبانی کارآفرینی دکتر فیض بخش از جمله درس هایی اســت 
که بســیاری از دانشــجوها به عنوان درس خارج از دانشــکده آن را 
پــاس می کنند. در ایــن درس به عنــوان پروژه عملی یــک بازارچه 
فروش کارآفرینی در ســطح دانشگاه برپا شده و دانشجوهای درس 
در گروه هــای چندنفــره آموخته هــای خود را با فــروش محصوالت 
تولیدی شان محک می زنند. امسال 17 گروه سه تا چهار نفره در این 
بازارچه در روز یکشنبه، 24 آذر و در ضلع شمالی ساختمان سلف از 
ســاعت 11 تا 15 حضور داشتند و بین دویست تا پانصد هزارتومان 
از فروش محصوالت شان سود کردند. اقالم خوراکی مثل سمبوسه، 

خوراکی های ســنتی ایرانی، غذاهای روســی در یکــی از غرفه ها، 
چای، دمنوش، کیک و نیز سرگرمی هایی مثل مسابقه دارت و پرتاب 
حلقه به منظور کسب امتیاز و دریافت تخفیف مواردی بود که در این 
بازارچه به چشــم می خورد. دکتر فیض بخش که سابقه تحصیل در 
ژاپــن را دارد، این بازارچه ها را با الگوبــرداری از دوره های کارآفرینی 
و فروش در این کشــور طراحی کرده است. دستیاران آموزشی هم با 
توجه به نوآوری محصوالت، قیمت و سود حاصل از فروش و نیز مدل 
کســب وکاری ارائه شده در ابتدا و واقعیت سنجی آن پس از اتمام کار 

به تیم ها نمره می دهند.

آخر هفته گذشته اختتامیه 
یازدهمین رویداد استارت آپ 
تریگر برگزار شــد. شریف با 
هدف تکمیل زنجیره  خلق 
ارزش، نوآوری و کارآفرینی 
در دانشگاه و گسترش فضای کسب وکار 
در کشور، در ســال 1392 شتاب دهنده 
شــریف را تأســیس کرد. شــتاب دهنده 
شریف در طول زمان شتاب دهی خدمات 
مالی، مشــاوره ای،  آموزشــی، استقرار و 
شبکه سازی را در اختیار استارت آپ های 
شریفی قرار می دهد تا ایده  خود را پرورش 
دهند و پس از رســیدن بــه محصول، آن 
را بــه ســرمایه گذاران عرضه کننــد. پیرو 
فعالیت های این مجموعه، برگزاری رویداد 
اســتارت آپ تریگــر با موضــوع صنعت 
تشخیص آزمایشگاهی )IVD( با همراهی 
شتاب دهنده نوآوری تشخیصی سیناپس 
و کارخانه پیشــتاز طب زمان در پاییز 98 

برنامه ریزی شد.
تیم هــای  بــه تشــکیل  رویــداد  ایــن 
اســتارت آپی در این حوزه کمک کرده و 
بعد از آن، امکان حمایت  از تجاری سازی 
فناوری را نیز برای تیم ها تسهیل می کند. 
ایــن رویــداد بــا اولویت چهــار موضوع 
میکروفلوییدیک، بیوسنسور، POCT و 
گلوکومتــر و با حضور 6۰ شــرکت کننده 
از اواخــر مهرماه با برگــزاری برنامه های 
کــرد.  را شــروع  فعالیتــش  مختلــف 
شرکت کنندگان از استادان، دانشجویان 
تحصیــالت تکمیلــی و کارشناســی و 
از رشــته های مرتبــط بــا این حــوزه و از 

دانشگاه های مختلف بودند.
ی  بــرا ه  رشــد برگزا ی  مه هــا برنا
شــرکت کنندگان در این رویــداد عبارت 
بودنــد از: نشســت بررســی اولویت ها، 
کارگاه معرفــی و طبقه بنــدی تجهیزات 
کارگاه  تشــخیصی،  محصــوالت  و 

اســتانداردهای بین المللــی و ملــی و 
 ،IVD رگوالتــوری تجهیزات پزشــکی و
کارگاه تیم ســازی، کارگاه مدل ســازی 
کسب وکار، کارگاه چالش های کارآفرینی، 
کارگاه مدیریت نوآوری در حوزه سالمت، 
کارگاه شاخص های اجرایی کیفی مورد 
نیاز برای عرضه محصوالت تشخیصی و 
رویه تحقیق و توسعه طراحی محصوالت 
کارگاه  ســالمت،  و  پزشــکی  حــوزه 
ســاختار و اندازه بازار و مصرف کنندگان 
محصوالت تشــخیصی و تکنولوژی های 
نوین و روندهای تشــخیصی، سه برنامه  
شبکه سازی و دو برنامه بازدید از کارخانه 

پیشتاز طب زمان.
برنامه ی نهایی رویداد با حضور منتوران 
و مشاوران ویژه آغاز شــد و دو روز پایانی 
آن در روزهــای پنج شــنبه و جمعه، 21 
و 22 آذر 1398 در باشــگاه کســب وکار 
دانش بنیان باکس برقرار بود. در روز اول 
فعالیت تیمی با تمرکز بر تحقیقات بازار، 
مدل کسب وکار و برنامه ریزی مالی انجام 
گرفــت و در روز دوم هم ابتدا تیم ها روی 
فایل ارائه خــود تمرکز کــرده و در ادامه 
ارائه تیم ها، داوری، ســخنرانی و مراسم 

اختتامیه برگزار شد.

در نهایت از دوازده تیم تشــکیل شده به 
سه تیم به عنوان سه تیم برگزیده جوایزی 
اهدا و همچنین از یک تیم به عنوان تیم 
چهارم تقدیر شــد که شــرح ایده شان به 

شرح زیر است:
zz :PT TECH تیــم اول بــا عنــوان

PT ساخت وسیله اندازه گیری
zz کیت :+ SIGMA تیم دوم با عنوان

ارزان و غیرتهاجمــی تخمیــن گلوکز 
خون از روی نمونه بزاق مبتنی بر هوش 

مصنوعی
zz تیم سوم با عنوان راستین: دستگاه

پرتابل آزمایشگاه بر روی دیسک برای 
اندازه گیــری پارامترهــای خونــی با 

استفاده از چند قطره خون بیمار
zz :Pars Tech تیم تقدیر شده با عنوان 

بیوسنسور متامتریالی میکروفلوئیدی 
برای پیش بینی و پیش گیری بیماری 
سرطان، بررسی میزان اثرپذیری درمان 
و تشخیص زود هنگام متاستاز  ناشی از 

آن در مقیاس سلولی و مولکولی 
zz از حمایــت   امــکان  کار  ادامــه  در 

تجاری ســازی فنــاوری نیز بــرای این 
تیم ها با همــکاری دو شــتاب دهنده 

تسهیل می شود.

 حدیثه 
شریفی

گزارش

کو آزادی؟
»حیــات« در شــماره 38 خــود با 
عکس جلدی که مفهوم سلب آزادی 
را می رســاند به مناســبت ســالروز 
تصویب قانون اساســی به موضوع 

آزادی بــا تیتر جلد »من آزاد هســتم« 
پرداخته اســت. ســرمقاله »هرکه آزاد 
نیست، آدم نیست« و یادداشت اصلی 
»مــن از آن روز که در بند تــوام آزادم« 
به تعریف های متعــدد آزادی و تعریف 
اسالم از آن و آثاری که در جامعه دارد، 
پرداختــه و در ادامه نتایج نظرســنجی 
»سهم من از آزادی« آورده شده بود که 
123 نفر شــرکت کننده نظرات جالبی 
در مورد برخی ســواالت داشــتند. هر 
چند برخی از سوال ها طراحی مناسبی 
نداشــت، مثال وقتی از شما می پرسند 
قانون را حافظ یا مانع آزادی می دانید، 
وجود گزینه ســایر بی معناست)!( اما 
اعمال برخی نکات میز نشریات شماره 
قبل و چاپ تعداد کمتر نشریه کاغذی 
به دلیل حجیم بودن این شماره، سبب 
می شــود کارت زردی بــه این شــماره 
ندهیــم. دیگر متن هــای حیات هم به 
مفهوم آزادی بیان، تفاوت دموکراســی 
و مردم ساالری دینی، محدودیت های 
اجتماعی و قانــون، بنیادهای اقتصاد 
آزاد و اعتراضات آبان ماه پرداخته است.

عطش آزادی
»عطش« جامعه اســالمی شماره 31 
خود را بسیار پر متن و کم عکس منتشر 
کــرد. در این شــماره بــه موضوعاتی 
همچون روز دانشــجو، عواملی که این 
دوره را مقطــع حساســی از تاریخ قرار 
داده و راهــکار عبــور از آن، علــم بهتر 
است یا ثروت و در نهایت آزادی، و معنا 
و حقیقــت آن پرداخته اســت. در این 
شــماره نوشته دانشــجوها در پاسخ به 
»آزادی یعنــی...« و ».... آزادی منــو 

محدود می کنه« جالب توجه بود.

فقط برای بازی خورها
 MARIO گاهنامــه بازی و ســرگرمی
شــماره سوم خود در ســال اول حضور 
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کسب وکاری نوآورانه با کشاورزان سنتی در کشمون

لذت یک خرید مسئوالنه

نشســت »بسترسازی برای خرید مسئوالنه: 
داســتان کشمون« روز شــنبه 23 آذرماه در 
ســالن دکتر مشایخی دانشــکده مدیریت و 
اقتصــاد برگزار شــد. این برنامــه یازدهمین 
جلسه از سلسله نشست های »توسعه پایدار 
برای ایران« بود که به همت مدرســه توســعه پایدار برگزار 
می شود.  محوریت این نشســت، بسترسازی برای خرید 
مسئوالنه به عنوان یکی از معیارهای سبک زندگی پایدار 
بود. سبک زندگی پایدار رویکردی است که در آن فرد تالش 
می کند انتخاب های خــود را با توجه به تأثیر آن بر محیط 
زیســت، جامعه و اقتصاد بهینه کند و به نحوی مسئوالنه 

اثرات منفی آن بر جامعه و محیط زیست را کاهش دهد.
در ابتدای جلســه محمد قائم پناه، بنیان گذار »کشمون« 
به بازخوانی روایت شکل گیری این استارت آپ پرداخت. 
قائم پناه و جمعی از دوســتانش کشــمون را ســال 95 در 
خراسان جنوبی پایه گذاری کردند. از آنجا که قائم پناه در 
تجربیات قبلی اش مثل راه اندازی رستوران گیاه خواری، 
مدرســه طبیعــت و کانون دوچرخه ســواری در مشــهد، 
ترویج ســبک زندگی پایدار را دنبال کرده بود، کسب وکار 
جدید خود را نیز با دغدغه کمک به منابع آب شروع کرد؛ 
دغدغــه ای کــه به گفته خودش ریشــه در خشک شــدن 
قنات های منطقه قائنات و کاهش هرروزه سطح آب های 

زیرزمینی داشت.
بــر صحبــت دربــاره دغدغه هــای  قائم پنــاه عــالوه 
زیســت محیطی کــه به نوعی آرمــان و چشــم انداز او در 
راه اندازی کشمون بوده، از چگونگی طراحی یک راه حل 

گفت که با وجود کاهش مصرف آب بتوان درآمد کشــاورز 
را افزایش داد. او خاطرات روزهای آغازین کشمون را مرور 
کرد، زمانی که با برادر و عمویش با دوچرخه سفارش های 
مشــتریان را تحویل می دادند و یک به یک با آنها گفت وگو 
می کردند. بیان چالش های مســیر طی شده در کشمون 
مانند جذب سرمایه، جذب همکاری کشاورزان برای ورود 
به این بستر و فروش زعفران خود از بستر آن، جذب مشتری 
و گسترش فروش به خارج از کشور بخش جذاب این ارائه 
بــود. او در پایان مدیریت یک کســب وکار را به دریانوردی 
تشــبیه کرد که در آن باید قواعد سفر در دریا را شناخت و 
رعایت کرد؛ حتی اگر هدف ما، یک هدف اجتماعی باشد.
سخنران بعدی این نشست، محمد واعظی بود که طی دو 
سال مســتند »رویای آب« را درباره کشمون و روستاهای 
محل فعالیت آن در شهرســتان قائنات ســاخته و در این 
فرایند قدم به قدم شاهد مســیر رشد کشمون بوده است. 
واعظی با بیان دغدغه ها و روایت هایی از مشاهداتش از کار 
کشمون، گفت که کشمون علی رغم موفقیت های نسبی 
هنوز راه زیادی تا تغییر در شیوه بهره برداری آب کشاورزی 
در منطقه دارد. واعظی اما در ادامه صحبت هایش محمد 
قائم پناه را کسی دانســت که با اعتقاد راسخ به این مسیر 
قدم گذاشــته و در برابر شــرایط نامطلوبــی که در اطراف 
خود دیــده منفعل نبوده و برای تغییر این شــرایط تالش 
کرده اســت و همین، سبب عالقه مند شدن او به ساختن 
»رویای آب« شــده اســت. او صحبت هایش را با نقل این 
جمله به پایان برد که »اگر از اخبار فعلی راضی نیســتید، 

بیرون بروید و خودتان خبرساز شوید.«

در ادامــه نشســت الهــام مــراد، فعــال حوزه آمــوزش و 
محرومیت زدایــی، بــه معرفی مفهوم »خرید مســئوالنه« 
پرداخــت. اینکــه در خرید مســئوالنه باید به ســه عامل 
اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم و 
معیارهایی از این قبیــل را در خریدهایمان رعایت کنیم: 
قابلیت بازیافت مواد مصرفی، عدم استفاده از مواد سمی 
و خطرناک و اطمینان از اســتفاده از گزینه های دوستدار 
محیط زیســت در حمل ونقل و بسته بندی، ایجاد زنجیره 
تأمین منصفانه و توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط 
و توجه به خرید از جامعه محلی، حمایت از کسب وکارهای 
اجتماعی، اطمینان از رعایت حقوق کارگر و عدم استفاده 
از کودکان کار؛ به گفته خانم مراد، کســب وکارها با فراهم 
کردن این معیارها در کسب وکار خود و ایجاد شفافیت الزم 
برای راستی سنجی آن از سوی مشتری می توانند بسترساز 

چنین خریدی باشند.
او در بخش پایانی صحبت هایش به نقشی که توجه به این 
رویکرد در توســعه مناطق محروم دارد اشــاره کرد و البته 
نســبت به افراد سودجویی که با اســتفاده از ظاهرسازی 
ســعی در معرفی خود به عنوان یک کســب وکار مســئول 
دارند هشــدار داد و آن را خطری دانســت که پیشــگیری 
و آگاهی بخشــی درباره آن از وظایــف فعاالن اجتماعی و 

کنشگران مناطق محروم است.
بخش پایانی این جلســه، پنل پرســش و پاســخ با حضور 
ســخنرانان بود. فایل صوتی و گزارش کامل این رویداد را 
sdschool.(می توانید در وب سایت مدرسه توسعه پایدار

ir( مشاهده کنید.

به راه پدران نرویم
پیش بینی هــای نجومــی پدیــده 
سیاسی این هفته ایران بود. در میانه 
التهابــات اقتصادی و دوران نقاهت 
شــورش های آبان، پیشانی خوانی 
سیاســی بر مبنای یــک تقویم نجومی 
برای بیشتر کاربران فضای مجازی مایه 
خنــده ای بیش نبود، امــا واقعیت این 
اســت که این ویدئوی کوتاه نشــانه ای 
است از واقعیتی عمیق در جامعه ما به 

نام باور به شبه علم. 
تنجیم یــا پیش بینی وقایع سیاســی و 
اجتماعــی و طبیعی بر اســاس حرکت 
افــالک قدمت زیادی در بشــر دارد؛ از 
مایاهــا در آمریکای جنوبی تــا آفریقا و 
شرق آسیا، حرکت و موقعیت ستارگان 
منبعــی بــرای درک تحــوالت جهــان 
شناخته می شده. ایران باستان، هند، 
مصر و حاشــیه مدیترانه پیش از اسالم 
بر چنین باورهایی اســتوار بودند و پس 
از اســالم هم بخش بزرگی از جامعه بر 
این اعتقاد باقی ماندند. عجیب اینکه 
چنین باورهایی هنوز در بخشی درخور 

توجه از جامعه ما ریشه دارد.
اعتقاد به شبه علم اما اختصاص به قشر 
خاصی ندارد. دانشگاهیان و روحانیون 
زیادی هســتند که به علــوم غریبه باور 
دارند؛ بله، دانشــگاهیان و روحانیون. 
روحانیونی کــه با وجود رد شــدن این 
کار از سوی بسیاری از علمای برجسته 
تاریخ حــوزه بــه تنجیم مشــغول اند و 
دانشــگاهیانی که در جهان ســاینس، 
نتایج هیئت بطلمیوسی و جفر و ریمیا 
را پذیراترند. چه بســیار کســانی در هر 
دو گروه کــه کیمیا را حقیقتی فراموش 
یا کتمان شــده می دانند و بر این باورند 
که هر کســی اهلیت طالکردن فلزات 
را ندارد. رشــد نکردن و بی دنباله بودن 
بسیاری از یافته های علمی در گذشته 
این ســرزمین به دلیل همین باورهای 
شــبه علمی بوده. زیج و رصدخانه برای 
وقت شناســی دربار ســاخته می شد، 
ساعت برای تسخیر اجنه و علم حساب 

برای ریمیا.
باورمندی به وجه دیگری از علوم شاید 
نشــان پیچیده دانســتن جهان، درک 
محدودیت های بشــر و خرد او و ایمان 
به غیب پنداشــته شــود. اما هیچ کدام 
از اینهــا حجتی بــر مشغول شــدن به 
چیزهای بی ســروته نیســت. بــاور به 
چنین شبه علم هایی شاید یکی از دالیل 
بلوغ نایافتگی جامعه علمی ایران باشد. 
چه با بخشــیدن رنگ تقــدس و احترام 
جایگاهی فراتر از علم متداول بشــر در 
اذهان یافته اند و گوش ها را برای شنیدن 
صدای دانش بشری سنگین کرده اند. 
پس یافته امروز بشــر برای شان بی ارج 
است و راه نجات را در جایی غیر از خرد 

بشر جست وجو می کنند.

مرتضی یاری

هوای سرد انتخابات
انتخابات انجمن اسالمی بدون شک همیشه پررونق ترین 
انتخابات تشکل های سیاسی و گروه های فرهنگی علمی 
دانشــگاه از نظر تعداد رأی دهندگان بوده است. امسال 
هم انتخابات انجمن در پایــان آذرماه و تاریخی متفاوت 
از تاریخ متداول تشــکل های دانشــگاه برگزار می شود. 
انتشــار پیام های اختصاصی از ســوی فعاالن سیاســی 
در چندسال اخیر سعی داشــته دانشجویان شریف را به 
مشــارکت در این انتخابات فرابخواند. با این همه امسال 
هم مانند برخی ســال های گذشــته تنها یک لیســت در 
معرض رأی اعضا قرار گرفته است. عالوه بر 7 نفر لیست 
آرمان رســالت، 3 فــرد هــم کاندیدای شــواری مرکزی 
هســتند، یعنی تعــداد نامزدها تنها یک نفــر از مجموع 

اعضای اصلی و علی البدل بیشــتر اســت؛ چیزی شبیه 
بازی صندلی که تنها یک دور برگزار می شــود. تعداد کم 
داوطلب برای عضویت در شواری مرکزی می تواند نشان 
بی رغبتی دانشجویان به این دست فعالیت های سیاسی 
باشــد. نشــانه ای که در فضای ناامیــدی زده اجتماعی 
کمکی اســت به دور باطل تشــدید ناامیدی. با این حال 
هنوز جای سوال اســت که چرا نامزدهای انتخابات تنها 
در یــک ائتالف به صحنه آمده اند و رقابت درون گفتمانی 
هــم در انتخابات دیده نمی شــود. شــاید انتخابات آبان 
انجمــن نمونه ای کوچک از انتخابات اســفند در کشــور 
 باشــد که ایــن روزها نشــانی از یــک رقابــت داغ در آن 

دیده نمی شود.
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انگیزه ها و دالیل 
 هجرت شریفی ها

قربة الی ا...به حوزه
دانشــجوهایی کــه از شــریف به عنوان یک دانشــگاه فنی و 
مهندسی ممتاز راهی حوزه می شوند، پیه خیلی چیزها را به 

تن شان مالیده اند:
zz افول به لحاظ موقعیت و منزلت اجتماعی: نام شــریف

و حضور در این دانشــگاه به قدری پرطمطراق است که هر 
فردی به محض اطالع از آن، دانشــجوی مورد نظر را مورد 
تکریم و تحســین قرار می دهد. در نقطــه مقابل مهاجرت 
از این دانشــگاه و انتقال به حوزه علمیه، با موج ســنگینی 
از حیرت و تعریض از ســوی افراد مختلف مواجه می شود. 
دامنه این اعتراضات که شامل خانواده دانشجو، دوستان، 
آشنایان و افراد غریبه می شود، به قدری پررنگ و محسوس 
اســت که فرد به روشــنی افت منزلت اجتماعی اش را درک 

می نماید.
zz :افــول به لحاظ موقعیت  اقتصادی و ســطح رفاه مادی

مزایای مختلف تحصیل در شریف و آینده تقریبا تضمین شده 
شغلی و اقتصادی برای فارغ التحصیالن آن، به صورتی است 
که هرساله خانواده های زیادی با سرمایه گذاری های فراوان 
و برنامه ریزی های متنوع، سعی دارند فرزندان شان را برای 

تحصیل به این دانشــگاه روانه کنند. در نقطه مقابل زندگی 
به عنوان یک طلبه دینی به خصوص در سال های آغازین با 
دشواری های معیشتی فراوانی همراه است که تفاوتی بسیار 

زیاد با نوع اول دارد.
zz تفاوت محســوس در کارکردهای اجتماعی: با گسترش

اهمیت علوم مهندسی در ایران و رشد و توسعه شرکت های 
دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری بســیاری از 
فارغ التحصیــالن شــریف، جذب این مراکــز و بهره مند از 
موقعیت هــای ممتــاز کارکــردی، اجتماعــی و اقتصادی 
می شــوند. در مقابــل با اینکــه نهاد دین پــس از انقالب، 
ارتباطــی وثیق با نهاد قدرت پیدا کرد، به نظر می رســد به 
لحاظ کارکردهــای اجتماعی، با توجه بــه رقبایی که نهاد 
دیــن در حوزه های مختلــف پیدا کرده، دچــار نوعی افت 
شــده و به نوعی مرجعیت ســابق خود را تا میزانی از دست 

داده است.
اما جالب آن است که با وجود افت شدید آمار ورودی های حوزه 
علمیه در ســال های اخیر، آمار ورودی های حوزه از شــریف 

تغییر معناداری نکرده است.

ما در دانشگاه صنعتی شریف و به خصوص از سال 89 به 
بعد شاهد شکل گیری و سیطره تدریجی گفتمان هایی 
هستیم که در شبکه ای فراگیر و منضبط و در قالب های 
ســه گانه »تشکل های گفتمان ســاز«، »شخصیت های 
در  گفتمان ســاز«  »رویدادهــای  و  گفتمان ســاز« 
انگیزه بخشــی به دانشــجویان موثر بوده انــد و به بیان 
دیگر فضــای ذهنی و روانــی آنان را کامــال متأثر کرده 
و بــه انتخاب هــا و تصمیم هایشــان جهــت می دهند؛ 
جهت گیری هایــی که برای شــماری از افــراد منجر به 
عالقه منــدی بــه علوم دینــی می گــردد و انگیزه هایی 
قدرتمند برای آنان مبنی بر مهاجرت به حوزه های علمیه 
پدید می آورد. در واقع اکثر ایــن افراد تا پیش از ورود به 
دانشگاه، ورود به حوزه علمیه را جزء گزینه هایشان هم 
نمی دانســتند و اذعان دارند که در دانشــگاه و به دلیل 
تأثــر از گفتمان هایی کــه با آنها مواجه شــده بودند، به 
حوزه عالقه مند شــده اند یــا اگر هم قبل از دانشــگاه 
حوزه رفتن برایشان مهم بوده، در فضای دانشگاه است 
که انگیزه شــان بیشــتر و جهت یابی شــان نیز دقیق تر 

شده است.

تشکل های گفتمان ساز
در دانشگاه شریف، شبکه تشکیالتی بسیار منظمی از 
ســوی گروه های مذهبی شکل گرفته و در طول زمان و 
به تدریج پخته تر، فراگیرتر و سازماندهی شــده تر شده و 
سبب گشــته صورت بندی های خاص ذهنی و زبانی را 
برای افــراد ایجاد کند و به طرق مختلــف به انتخاب ها 
و تصمیم هایشــان جهت  دهند؛ به طوری که بســیاری 
از ورودی های شــریف از بدو شــروع به تحصیل در این 
دانشــگاه تا زمــان فارغ التحصیلی و حتی پــس از آن 
درگیر این شبکه تشکیالتی شده و از آن متأثر می شوند 
و بــه دلیل تأثیراتی که از فضای گفتمانی موجود در این 
تشکل ها می گیرند، بعضا در جهت گیری های ذهنی و 
عملی شــان تغییرات معناداری را تجربه می کنند. افراد 
دیگری نیز اشــاره می کننــد که از خالل دوســتی ها و 
رفاقت هایی که در بستر این نوع تشکالت برای آنها پدید 

آمــد، انگیزه هایی برای رفتن به حوزه پیدا کردند. طرح 
ورودی ها، حوزه دانشــجویی، حلقه های رشــد و بسیج 
دانشجویی و هیئت الزهراء)س( از جمله حلقه های این 
شبکه به شمار می روند. اولین حلقه این شبکه تشکیالتی 
شــامل طرحی ست به نام »طرح ورودی ها« که از سوی 
گروه های مذهبی دانشــگاه طراحــی، مدیریت و اجرا 
می گردد و در قالب چندین برنامه و اردو برای یک ســال 
اول ورودی ها، طرحی منســجم ریخته و زمینه آشنایی 

دانشجویان مذهبی و نیمه مذهبی را فراهم می کند.
یکی از مهم ترین مکان هایی که از سال 89 در دانشگاه 
شریف شکل گرفت، »حوزه دانشجویی شهید شریف« 
اســت. در این فضا برخالف نام آن خبری از درس های 
رســمی و رایج حوزه هــای علمیه نیســت، بلکه عمدتا 
مباحث اخالقــی، تربیتــی، قرآنی و روایــی، کالمی و 
بحث های مربوط به تاریخ اسالم و تشیع مطرح می شود 
و اساسا برای دانشجویانی طراحی شده که می خواهند 
ضمن تحصیل دانشــگاهی، بــا برخــی از مهم ترین و 
کاربردی ترین آموزه های مذهب تشــیع آشــنا گردند. 
همچنیــن بســیاری از گفتمان هایی کــه تحت عنوان 
»گفتمان علم دینی« یا »گفتمان علوم انسانی اسالمی« 
یا »گفتمــان جنبش نرم افــزاری« در کالس های حوزه 
دانشجویی مطرح می شــود، زمینه های جذب و عالقه 
دانشــجویان مذهبی را فراهم می آورد. عالوه بر فضای 
نظری، آموزشــی و تربیتی حوزه دانشــجویی، آن فضا 
همچنین بســتر آشنایی با بســیاری از کسانی می شود 
که افراد از آنها به عنوان نمونه و الگو یاد می کنند و چه به 
لحاظ اثرگذاری و چه از جهت ابعاد علمی و ســایر وجوه 

شخصیتی، کم یا زیاد مجذوب آنان می شوند.
یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین حلقه هایی که به واسطه 
فعالیت های تشــکلی بیشترین تأثیر را روی افراد در این 
شبکه می گذارد، طرحی ست به نام »حلقه رشد«. نکته 
مهم پیوســتگی و ارتباطی اســت که میــان طرح های 
مختلف برقرار می شود به طوری که شبکه ای هماهنگ 
و منســجم ایجاد می کند که هریک، ناظــر بر دیگری و 
مکمل آن است. به عبارت دیگر طرح ورودی ها که زمینه 

جذب و آشــنایی افراد با یکدیگر را فراهم می ســازد، در 
طرح هایی مانند »حلقه رشد« امتداد یافته و همچنین 
بســیاری از گفتمان هایی که در حوزه های دانشجویی 
مطرح می شوند، در این حلقه ها بسط یافته و به صورت 

ملموس و عینی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.
یکی از مهم ترین ویژگی های حلقه های رشد که هم سبب 
جذابیت آن برای دانشــجویان است و هم زمینه جذب 
آنها به حوزه های علمیه را فراهم می کند، وجود مربیان 
طلبه ای است که خود زمانی دانشجوی شریف بوده اند 
و اکنــون به عنوان یک مربی و راهنما در برابر دانشــجو 
قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت دیگر ارتباط طلبه های 
دانشجوی شریف با تشکل »بسیج دانشجویی« است. در 
واقع بسیج با تمام گروه های مذهبی دانشگاه رابطه ای 
عمیق دارد، چه با حوزه دانشــجویی، چه با حلقه های 

رشد و چه با سایر گروه ها و تشکل ها.

شخصیت های گفتمان ساز
یکی از ویژگی های مشــترک مهاجران شــریف به حوزه 
تأثیرپذیــری آنها از شــخصیت هایی اســت که به طرق 
مختلف بر روی آنها اثر گذاشته اند و زمینه و بستر مناسب 
جهت حضورشان در حوزه های علمیه را مهیا نموده اند. 
برخی از این شخصیت ها به واسطه گفتمان های بدیعی 
کــه ایجاد می کنند، به نوعی تبدیل به الگو می شــوند و 
برخی نیز به دلیل گســتره و میزان بــاالی اثرگذاری  در 
صحنه اجتماع نظر دانشجویان را به خود جلب می کنند. 
اهمیت وجود این »قهرمان های در دســترس« یا همان 
الگوهــای عملــی که کامال در دســترس دانشــجویان 
هســتند، از انگیزه های اصلی ورود به حوزه اســت. در 
این میان با افراد زیادی مواجه می شویم که خود را متأثر 
از گفتمان هایــی می دانند که از ســوی افرادی خاص، 
در داخــل یا خــارج از دانشــگاه مطرح شــده اند و در 
جهت گیری علمی و عملــی زندگی آنان تأثیرگذار بوده 
است. از جمله این گفتمان ها می توان به گفتمان هایی 
مانند »علوم انســانی اســالمی«، »تمدن اســالمی«، 
»جنبش نرم افزاری«، »علم دینی« و... اشاره کرد که از 

سوی افراد برجسته ای مانند رهبر انقالب و روحانیونی 
مثل حجت االسالم فالح در داخل دانشگاه طرح شده 
است. همچنین هستند دانشجویانی که خود را متأثر از 
شــخصیت هایی می دانند که بیرون از دانشگاه حضور 
دارند اما به دالیل مختلف نقش یک الگوی آرمانی را برای 
آنها داشــته اند. برخی از شریفی ها نیز کسانی هستند 
که متأثر از افرادی خاص بوده اند؛ روحانیونی که دارای 
گفتمانی خاص و منحصربه فرد نیســتند اما به واســطه 
وســعت باالی اثربخشی  در زمینه های مختلف، اسباب 
شیفتگی و جذب دانشجویان را فراهم کرده اند. در واقع 
این گروه از دانشــجویان در یک رویکــرد عمل گرایانه و 
پراگماتیک، فارغ از ســطح بینشــی و نظری، به میزان 
تأثیرگذاری برخی افراد در عمل نظر داشته اند و همین 

امر زمینه جذب آنان به حوزه را نیز فراهم نموده است.

رویدادهای گفتمان ساز
عالوه بر تشــکل های گفتمان ساز و افرادی که به لحاظ 
ویژگی های خاص شخصیتی، برسازنده گفتمان هایی 
خاص برای دانشــجویان هســتند، برخــی رویدادها و 
تکانه های کالن اجتماعی نیز بسترســاز شــکل گیری 
گفتمان هایــی خــاص بوده انــد؛ گفتمان هایــی کــه 
بعضا فضــای ذهنی و روانی دانشــجویان را کامال متأثر 
کرده و بــه انتخاب ها و تصمیم هایشــان جهت دادند؛ 
جهت گیری هایــی کــه بــرای شــماری از افــراد منجر 
بــه عالقه مندی بــه علوم  دینــی گردیــد و انگیزه هایی 
قدرتمنــد در آنان بــرای مهاجرت بــه حوزه های علمیه 
پدید  آورد. یکی از این رویدادها، وقایع ســال 88 بود که 
در بستر آن گفتمان هایی مانند علوم  انسانی  اسالمی، 
جنبش نرم افزاری و... ایجاد گردید که به طرق مختلف 
انگیزه هایی را برای ورود به حوزه در برخی دانشجویان 
پدیــد آورد. تأثیــر دیگــری کــه ایــن نــوع رویدادها بر 
دانشجویان گذاشت، به دلیل نقش فعال و موثری است 
که برخی روحانیــون در آن ایفا نمودند و به این ترتیب، 
میزان تأثیرگذاری آنان در جلب توجه برخی دانشجویان 

به حوزوی بودن، تاثیری غیرمستقیم بود.

در ایران حوزه و دانشگاه، از نهادهای اصلی آموزش محسوب می شوند که از جهات مختلف نسبت 
به یکدیگر متمایز هستند:

zz موضــوع علــم: پرداختن به جهان محســوس و طبیعــی در یکی و پرداختن بــه فضای نجات و
رستگاری در دیگری

zz ...روش و نظام معرفت شناختی: در یکی بهره بردن از تجربه، مشاهده، اندازه گیری و استقرا و
و در دیگری بهره مندی از نصوص دینی و...

zz هــدف و غایت علم: در یکی اهدافــی مانند توصیف، تبیین، کنتــرل و... و در دیگری نجات و
رستگاری شخص

zzشکل و جهت تاریخی علم: در یکی رو به  جلو، پیش رونده و در دیگری بازگشت به اصل و حقیقت دینی
zz نوع زبان علم: در یکی بیشــتر اصطالحی، مصنوعی و بین المللی شــده و در دیگری بیشــتر با

زبان طبیعی عامه
zzمنشأ جامعه شناختی نهاد علم از لحاظ تشکل و گروه بندی
zz کارکردهای اجتماعی علم: در یکی کارکردهایی مانند سلطه و رفاه مادی و در دیگری کارکردهایی

مانند ایجاد وحدت، اخالقی کردن فرد و جامعه و... 
zz نوع ســازمان و پایگاهی که علم در آنها کسب و حفظ می شود: در یکی پژوهشکده، کارگاه و

آزمایشگاه و در دیگری مدارس علمیه، مسجد و...
zz ممّثل انســانی و تیپ نمونه انســانی خروجی: در یکی دانشــمند و متخصصان فنی و... و در

دیگری روحانی و طلبه دینی و... 

جور طاووس خواهی

محیط، کار خودش را می کند

یک دنیا تفاوت
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پرونده



فردا 27 آذر اســت و در تقویم به مناســبت شهادت آیت الله دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشــگاه نام گذاری شده است. همیشه وقتی از وحدت 
حوزه و دانشــگاه حرف به میان می آید، ذهن ها به ســمت القاب دهان پرکن »آیت الله دکتر«ها می رود، معمم هایی که برای تدریس پا به محیط غربی 
دانشــگاه می گذارند و مکالهایی که گذرشــان به محیط شرقی حوزه می خورد. اسالمی سازی علوم و علوم انسانی اسالمی هم از دیگر مفهوم هایی 
است که با وحدت حوزه و دانشگاه گره خورده  و هرجا سخن از یکی باشد، دیگری هم الجرم سروکله اش پیدا می شود. در این پرونده به مسأله حوزه 
و دانشــگاه به شــکل دیگری نگاه کرده ایم: شــریفی هایی که بعد از چندســال تنفس و زندگی در یک دانشــگا فنی و صنعتی راه شان کج می شود به 
سوی علوم حوزوی و نعلین به پا می کنند تا در حجره هایی با معماری دل انگیز سنتی به مباحثه بر سر فقه و اصول و تاریخ و ادبیات عرب بنشینند. محمدتقی 
ضرغام افشــار، فارغ التحصیل ســابق شــریف که بعدا سروکارش به حوزه و جامعه شناســی افتاد، پایان نامه کارشناسی ارشــدش را به موضوع بررسی مهاجرت 

شریفی ها به حوزه های علمیه اختصاص داده و برای این کار با تعدادی از فارغ التحصیالن شریف که به حوزه رفته اند، گفت وگو کرده است.

محمدتقی 
ضرغام افشار

پرونده

یکی از نکات مهم نســبتی اســت که میان طلبگی دانشجویان با اهداف حکمرانی وجود دارد. تقریبا 
تمامی مهاجران دانشگاه به حوزه اذعان می کنند نسبتی که این روزها، ابعاد مختلف شخصیتی شان 
از جمله طلبگی شــان با انقالب اسالمی و اهداف حکمرانی دارد، در دانشگاه و از خالل شبکه منظم 
تشکیالتی به دست آمده و شکل گرفته است. قریب به اتفاق افراد اهداف و غایات طلبگی شان را ناظر به 
حاکمیت دینی و در راستای تقویت آن و حل کاستی ها و نقائص آن تعریف نموده اند. برخی به صراحت 
اعالم می کنند که اساسا منکر اصالت طلبگی شان می شوند و آن را تنها وقتی معنادار می دانند که در 
خدمت انقالب اســالمی و آرمان های آن قرار گیرد. برخی دیگر شکل گیری اولین جرقه های ورود به 
حوزه را ناشــی از این معنا می دانستند که برایشان ثابت شد پیشبرد کامل آرمان های انقالب اسالمی 
و حل بنیادین معضالت کشــور تنها به واســطه حضور نیروهای خوش فکر و موثــر در قامت روحانیت 
امکان پذیر اســت. همچنین اکثر آنها معتقدند خدمت به آرمان های انقالب اسالمی در دانشگاه نیز 
ممکن است اما در حوزه این امکان برایشان مهیاتر است و به همین دلیل به حوزه آمده اند. خدمت به 
اهداف حکمرانی و آرمان های انقالب اسالمی برای این افراد در دو مسیر علمی و عملی معنا می یابد:

تقویت بنیه تئوریک نظام
بسیاری از افراد متأثر از فضای گفتمان هایی که از سال 89 و هم زمان با شکل گیری حوزه دانشجویی 
در دانشــگاه شــریف تکوین یافت، به شــدت عالقه مند به موضوعاتی چون »اسالمی ســازی علوم«، 
»تمدن ســازی و الزمه های تئوریک آن«، »جنبش نرم افزاری« و... شــدند. در نظر این افراد، نظام از 
معضالت تئوریک و نرم افزاری عدیده ای رنج می برد که الزم است افرادی خوش فکر و متعهد با ورود به 

حوزه علمیه، درصدد رفع این نقائص وکاستی ها برآیند.

ارتقای کارآمدی عملی نظام
شــماری از افراد نیز خدمت به انقالب اســالمی و اهداف حکمرانی را در انجام فعالیت های عملیاتی 
و حضــور میدانی موثر می دانند. این افراد که خودشــان عمدتا تجربه های موثر تشــکیالتی در زمان 
دانشجویی شان داشته اند و لذا سویه های عملیاتی در مسیر طلبگی شان نیز پررنگ است، ضعف اصلی 
در مسائل کشور و آنچه را آرمان های انقالب اسالمی تفسیر می کنند در کمبود نیروهای میدانی موثر 

و قسمت های عملیاتی می بینند.

الف( انگیزه های علمی
برخی افراد وقتی دربــاره علل و انگیزه های مهاجرت خود 
از دانشــگاه به حوزه های علمیه ســخن می گویند، جنس 
انگیزه هایشــان عمدتا علمی و نظری ست. در حقیقت این 
دســته از افراد کسانی هستند که خدمت اصلی به گفتمان 
دینــی حال حاضر را در تقویت نرم افزارها و بنیه های علمی 
و نظری تشــخیص می دهند و یا اینکه اساسا عالقه شان به 
بحث های علمی  است و به این ترتیب هدف شان از مهاجرت 
بــه حوزه ها نیز پیگیری عالقه شــان بــه بحث های علمی و 

نظری است.
در همین گروه، افراد به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته 
کسانی هستند که انگیزه های علمی خود را ناظر به مسائل 
حکمرانی تعریف می کنند. این دسته از افراد عمدتا متأثر از 
گفتمان »تمدن اسالمی« و »اسالمی سازی علوم« هستند 
و لذا تقویت بنیــه علمی خود را در جهت اهداف حکمرانی 
قرار داده اند. دسته دیگر اما کسانی هستند که جهت گیری 
صریحی با مقوله حکمرانی ندارند و فعالیت های علمی شان 

را ضرورتا در تناسب با حکومت قرار نداده اند.
ب( انگیزه های عملی

برای شماری از افراد ســویه های عملیاتی در مسیر طلبگی 
پررنگ اســت، به این معنا که یا اساســا عالیقشــان به انجام 
کارهای تشکیالتی و عملیاتی است یا اینکه ضعف اصلی را در 
کمبود نیروهای موثر و قسمت های عملیاتی می بینند، بی آنکه 
منکر اهمیت کارهای علمی شوند. این دست افراد عالوه بر 
اهمیتی که برای کارهای عملیاتی قائل هستند، به این نکته 
نیز باور دارند که نفس تلّبس به لباس طلبگی در اثرگذاری و 

پیشــبرد آن امور عملیاتی و اجرایی نقشی انکارناپذیر دارد.
اهمیــت انجــام کارهــای عملیاتــی و اجرایــی و داشــتن 
اثرگذاری هــای ملموس، برای شــماری از افراد تا آن اندازه 
است که با اشاره به دروس و ابعاد نظری حوزه، از بی عملی 
و ناظرنبــودن دروس حوزه بر امور مبتالبه و مســائل اصلی 
جامعه گالیه کرده و اعالم می داشتند اگر به این باور برسند 
که دروس حوزوی به درد دغدغه های عینی و عملیاتی آنان 

نمی خورد، حوزه را ترک می کنند.
در یک تقسیم بندی کلی می  توان انگیزه های عملی افراد را 

به سه دسته تقسیم نمود:
zzتربیت نیروی های انسانی
zzراهبری فرهنگی
zzتبلیغ های میدانی

ما کجا و نظام کجا؟ به دنبال گم شده

به صورت کلی شریفی هایی را که به حوزه نقل مکان می کنند، در یکی از سه دسته زیر می توان جای داد:

حوزه مطلوبنسبت طلبگی با حکمرانیعلم ایده آلانگیزه هاتاثر گفتمانیردیف

مشکاتتقویت کارامدی عملی نظامعلم ناظر به حکمرانیعلمی -عملیتشکیالت گفتمان ساز -شخصیت های گفتمان سازگروه اول

عمدتا معصومیهتقویت بنیه  تئوریک نظامعلم ناظر به حکمرانیعمدتا علمیتشکیالت گفتمان سازگروه دوم

معصومیهغیرناظر به اهداف حکمرانیعلوم سنتی حوزویصرفا علمیشخصیت های گفتمان سازگروه سوم

جمع بندی

بیشــتر مهاجران دانشــگاه به حوزه اساسا پیش از ورود به دانشــگاه عالقه ای به حوزه رفتن نداشته اند؛ حتی 
حوزه رفتن به عنوان یک گزینه هم در ذهن شــان وجود نداشته اســت. برای برخی دیگر نیز نه تنها حوزه رفتن 
به عنوان یک گزینه مطلوب در ذهن شــان وجود نداشــته، بلکه تصویری منفی و ناکارآمد از آن داشته اند. نکته 
جالب توجه این اســت که بیشــتر آنها در محیط دانشــگاه و در خالل فعالیت های متنوعی که در تشکل های 
دانشجویی داشته اند، به حوزه عالقه مند شده اند. تجربه حضور در حلقه های رشد که معموال تحت مربی گری 
یک طلبه  شــریفی اداره می شود و همچنین تجربه حضور در حوزه دانشجویی و مباحث گرم ارائه شده در آن و 
بسیاری از تجارب دیگر، این افراد را به تدریج عالقه مند به حضور در حوزه ها نموده است. با حضور دانشجوها 
در حــوزه علمیــه، به تدریج تصویری واقعی و عینی از حوزه برای آنها شــکل می گیرد؛ تصویری از ظرفیت ها و 
فرصت های حوزه، گفتمان های حاکم بر آن، محدودیت های آن، دروس رســمی و رایج موجود در حوزه و... . 
بیشــتر این افراد نسبت به هویت طلبگی شــان ابراز رضایت می کنند. در حقیقت هرچقدر نظرشان نسبت به 
نهاد حوزه، نقادانه و بعضا منفی ســت، تصویری که از هویت طلبگی خودشــان ترسیم می کنند، با وجود تمام 
فشارهای اجتماعی، تصویری مطلوب است. شماری از آنها از ظرفیت ها و فرصت هایی که هویت طلبگی برای 
پیشبرد آرمان هایشان در اختیارشان قرار داده ابراز رضایت می کنند؛ اینکه پذیرش مردمی از روحانیت هنوز هم 
باالســت. البته دانشجوهای سابق و طلبه های فعلی آنگاه که پای نهاد حوزه به میان می آید، عمدتا رویکردی 

نقادانه دارند؛ نقدهایی به دروس حوزه، بی عملی حوزه، عدم ارتباطش با متن جامعه و... .

دروس رایج در حوزه های علمیه عمدتا با محوریت 
فقه، اصول و ادبیات عرب است. حوزه معصومیه 
قم نیز که ورودی هایش از دانشــگاه های مختلف 
کشور اســت، از همین شــیوه رایج در حوزه های 
دیگر تبعیت می کند اما حوزه مشــکات در تهران 
کــه بســیاری از ورودی هــای حوزه از دانشــگاه 
شــریف، به آنجا نقل مکان می کنند، خط مشــی 
متفاوتــی دارد. در این حوزه در دو ســال ابتدایی 
تصویری جامع و کلی از کلیه دروس حوزوی ارائه 
می شــود و افراد نگرشــی جامع کسب می کنند. 
ضمــن اینکــه دروس ایــن حــوزه بــا محوریــت 
قــرآن کریــم طراحی شــده اســت. همیــن امر 
باعث شــده از دیرباز بحث داغی صــورت بگیرد 
 مبنــی بر اینکــه کدام یک از ایــن الگوها، الگوی 

مناسب تری است.

از مشتق و انتگرال تا فقه و اصول

نکته حائز اهمیت دیگر این اســت که خیلی از کســانی 
که عزم رفتــن به حوزه  دارند، تصمیم شــان را در خالل 
گروه های دوستی چندنفره اتخاذ کرده اند؛ به این معنا 
که چند نفر از دوســتان صمیمی طی دوران دوستی، با 
همدیگر تصمیم به حوزه رفتن می گیرند یا اینکه اساسا 
انگیزه به حوزه رفتن در خالل گروه های دوســتی شکل 
می گیرد. شماری از این دوستی ها در خالل تشکل های 
رســمی دانشگاهی مانند بســیج، هیئت الزهراء)س(، 
حلقه های رشــد و... شــکل می گیرد و شــماری نیز در 
فضاهای عمومی و غیررسمی حاصل می شود. اهمیت 
مســأله آنجاســت که بــا توجه به بــار ســنگین روانی و 
ســرزنش های مکرری که مهاجرت از دانشگاه صنعتی 
شریف و ورود به حوزه های علمیه برای افراد رقم می زند، 
ایــن عزیمت در خالل گروه های دوســتی تــا حد قابل 

توجهی از شدت این بار روانی می کاهد.

چی فکر می کردیم، چی شد؟با هم بریم حوزه

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  842
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همــه چیــز از ســال 19۰8 میــالدی و بــا 
فــوران اولین چــاه نفت خاورمیانه در شــهر 
مسجدســلیمان ایران شروع شــد. در واقع 
از همــان روز ایــن ماده غلیظ، ســیاه و بدبو 

خودش را وارد سفره مردم ایران کرد.

اقتصاد نفتی ایران
نفت به دالیل گوناگونی از جمله سهولت در حمل ونقل و نبود 
جانشین های مناسب در برخی زمینه ها تا سالیان متمادی 
همچنان مــاده اصلی تأمین انرژی جهان خواهد بود. این 
ماده که همچنان ارزان ترین منبع انرژی در جهان شناخته 
می شــود، به عنوان کاالیی استراتژیک در روابط بین الملل 
همواره مورد اســتفاده بوده، پس بدیهی است که هرگونه 
نوسانی در این زمینه )عرضه، تقاضا، قیمت و...( تبعات و 
نتایج بسیاری برای کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
نفت داشته و دارد. اقتصاد وابسته به نفت یا همان اقتصاد 
نفتی، اقتصادی اســت کــه از محل فروش نفــت، آن هم 
به صورت خام فروشی ارتزاق می کند. سه منبع اصلی نفت در 
جهان در خاورمیانه قرار دارند که این سه منبع در کشورهای 

ایران عراق و عربستان سعودی واقع شده اند.

پایی که می لنگد
نفــت در دو زمینــه اصلــی در اقتصاد کشــور نقش مهم و 
تعیین کننده داشته اســت؛ اولین نقش نفت ارز خارجی 
و دومیــن نقش آن ایجاد درآمد برای بودجه عمومی دولت 
اســت. در کشــور ما 8۰درصد کل صادرات را فروش نفت 
خــام و فرآورده های نفتی )میعانــات گازی و فرآورده های 
پتروشیمی( تشکیل می دهند. با تغییر در قیمت نفت یا رقم 
فروش نفت، کشور در تأمین ارز خارجی دچار مشکل شده 
و بازار ملتهب می شــود. در حال حاضر شاهد این سیستم 
هستیم که با هر شــوک خارجی مثل تحریم ها )که عمدتا 
تحریم های نفتی هستند( نرخ ارز تحت تأثیر قرار می گیرد، 
چون بزرگ ترین تأمین کننده ذخایر ارزی در کشور است و 
این شوک از طریق تغییر نرخ ارز به تمام بازارها سرایت پیدا 
می کند. با فاصله گرفتــن از اقتصاد نفتی ضریب افزایش 

چانه زنی ایران در مناسبات بین المللی تقویت خواهد شد.

توفیق اجباری تحریم
ســهم بودجــه دولــت از درآمد حاصــل از فــروش نفت از 
41درصــد در ســال 92 به 27درصد در ســال 98 کاهش 
یافته اســت اما آیا این کاهش خواسته دولت ایران بوده یا 
به آن تحمیل شده است؟ در واقع این کاهش بیش از آنکه 
ناشــی از سیاست های دولت مبنی بر کاهش وابستگی به 
نفت باشد، محصول کاهش صادرات نفتی ایران در نتیجه 
تحریم هاست. در دولت دهم درآمدهای نفتی ایران به بیش 
از 1۰۰میلیارد در سال رسید که این رقم بر اثر تحریم ها به 
زیر 25میلیارد در سال سقوط کرده و در واقع به یک چهارم 
میزان آن دوران کاهش یافته است. این کاهش درآمد نفتی 
رکود اقتصادی عمیق و بیکاری را در پی داشــته است. در 
واقع ایران باید بــرای کاهش درآمدهای نفتی راهکارهای 
جایگزین قرار مــی داد و از طرف دیگر هزینه های دولت را 
کم می کرد، چراکه در حال حاضر دولت بسیار گران اداره 

می شود. هرگاه ایران بتواند با صادرات کاالهای غیرنفتی به 
سایر کشورها، نفوذ کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی 
)که مســتلزم افزایش بهبود تولید داخلی اســت(، بهبود 
صنعت گردشــگری، تکیه بر تولیــدات دانش بنیان و... از 
وابستگی به نفت رها شود، طبیعی است که درآمد نفتی در 
بودجه دولت به شکل واقعی و پایدار کاهش پیدا می کند که 
نتیجه آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود مولفه های 
رفاهی مثل افزایش درآمد سرانه و سطح زندگی مردم است.

نفت؛ یک نعمت یا محنت
نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در ایران به هزینه کردن 
دولت، ســاختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشــور 
بســتگی دارد، زیــرا درآمدهای حاصل از نفــت به عنوان 
درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه 
می شــود. این درآمد می تواند در بخش های کشــاورزی و 
صنعت و مصارف عمرانی و زیرساختی کشور هزینه شود 

و رشد و توسعه پایدار در کشور را به دنبال داشته باشد.

برنامه مالی، از نان 
شب هم واجب تر

در یادداشــت های قبلــی در مــورد 
تعریف اســتارت آپ صحبت کردیم. 

یکی از مهم ترین ویژگی های استارت آپ 
مقیاس پذیری آن است. مقیاس پذیری 
شرطی است که نه تنها برای سرمایه گذار 
بلکه برای هم بنیان گذاران استارت آپ نیز 
اهمیت ویــژه ای داد. یکی از مهم ترین 
قســمت ها در ترســیم مســیر فکری و 
اجرایی استارت آپ برای مقیاس پذیری 
 financial( برنامه مالی یا پیش بینی مالی
projection- financial plan( اســت. 
شاید چندســال پیش برنامه مالی برای 
ســرمایه گذار در کنار برنامه کسب وکار 
)business plan( و یا حتی جزیی از آن 
بوده ولی با بلوغ هرچه بیشتر اکوسیستم 
اهمیت برنامه مالی بیشــتر شده است، 
به طوری که در حال حاضر حتی برخی 
از سرمایه گذار ها به جای دریافت برنامه 
کســب وکار تنها بــه برنامه مالــی اکتفا 
می کنند. درون یک برنامه مالی فرضیات، 
محور هــا، اهداف، درآمــد و هزینه های 
کســب وکار قــرار دارد. ســاختار های 
متفاوتی بــرای یک برنامــه مالی وجود 
دارد کــه بــه راحتی با یک جســت وجو 
در اینترنت قابل دســتیابی اســت ولی 
موضوعی که باعث ویژه شدن یک برنامه 
مالی نزد ســرمایه گذار می شود، منطق 
فکری پشــت اعداد آن اســت. می توان 
گفــت ایــن منطــق یکــی از مهم ترین 
دالیلی است که باعث به نتیجه نرسیدن 
جلسات ســرمایه گذاری می شود. اکثر 
اســتارت آپ ها فقط به پر کردن اعداد و 
رسیدن به درآمد دلخواه خود در سال 3 یا 
5 فکر می کنند، در حالی که سرمایه گذار 
به دنبال دیدن نحوه تفکر، تمرکز و مسیر 
رشد اســتارت آپ اســت. وقتی تنها به 
پر کــردن اعداد فکر کنیــم نتیجه برای 
سرمایه گذار یک اســتارت آپی است که 
نه تنها تمرکز ندارد، بلکه هدف مشخصی 
برای خود در نظر نگرفته اســت. در این 
حالت معموال ســرمایه گذار یــا اقدام به 
سرمایه گذاری نمی کند یا شرایط سفت 
و سختی برای استارت آپ قرار می دهد. 
اگر می خواهید به عنوان یک استارت آپ 
در این دام نیفتید بهتر است اهداف کار، 
بــرای خودتان و بقیــه هم بنیان گذاران 
واضح شــود و بعد از واضح شدن اهداف 
مسیر دسترســی به این اهداف را برای 
خود ترســیم کنیــد. بعد از ترســیم این 
مســیر اســت که می توانید یــک برنامه 
مالی درست و کارآمد ارائه دهید. در این 
برنامه مالی تک تــک تغییرات و تأثیرات 
تغییرات با دلیل مشخص وجود خواهد 
داشــت. چنین برنامه مالــی ای نه تنها 
برای سرمایه گذار به شدت جذاب خواهد 
بود، بلکه باعث راهبری استارت آپ نیز 

خواهد شد.

 مائده 
صالحیان

گزارش

در مقابل امواج
شــکل گیری شــرکت دانش بنیان توسعه ســالمت سینا 
)کلینیک امواج( به حدود 15 سال پیش برمی گردد؛ یکی 
از دوستان بنیان گذار شــرکت به بیماری عجیب وغریبی 
مبتال می شــود که درمان هــای عــادی روی آن جوابگو 
نیســت. بعدا مشــخص می شــود که مشــکل مربوط به 
آلودگی امواج الکترومغناطیســی اســت. این مشکل در 
آن زمان زیاد شناخته شــده نبود ولی تأثیراتی جدی روی 
ســالمتی بدن دارد و عالئمی مانند ســردرد، اختالل در 
خواب، عملکرد نامناسب غدد بدن و اختالالت عصبی را 
به دنبال می آورد. با شناخت منابع مختلف آلودگی امواج 
و حــذف یا کاهش اثــرات آنها با اســتفاده از راهکارهای 
موجــود در آن زمــان فرد بیمــار رو به بهبــودی می رود و 
همین مقدمه ای می شود برای شکل گیری یک کسب وکار 
دانش بنیان. این راهکارها در مرحله بعد روی افراد دیگر 
و به خصوص خانم های باردار که مشــکالتی مثل ســقط 
جنین و ناباروری را تجربه کرده بودند، امتحان می شــود 
و به نتیجه مثبت می رســد. در نتیجه شــرکت ابتدا سراغ 
جمع آوری و واردات محصوالت مرتبط از دیگر کشورهای 
دنیا می رود ولی معضالتی مثل تحریم، دسترسی سخت با 
توجه به بعد فاصله و قیمت های زیاد شرکت را به این نتیجه 
می رســاند که با وجود ســختی کار و تکنولوژی پیشرفته 
این محصوالت قدم در راه تولید آنها بگذارند. بعد از یکی 
دو ســال پیگیری این ایده منجر به ثبت اختراع و ساخت 
نمونه اولیه رنگ های ضدامواج شده و سپس نمونه های 
آزمایشــگاهی و صنعتی هم آماده می شود تا یک شرکت 

دانش بنیان در این زمینه خودش را در کشور معرفی کند؛ 
شرکتی که در حال حاضر یکی از تولیدکننده های اصلی 
رنگ ضدامواج در دنیاست و محصول تولیدی آن با داشتن 
راندمانــی 25درصــد باالتر از محصوالت مشــابه قیمتی 

معادل یک پنجم نمونه های خارجی دارد.
شــرکت توسعه سالمت ســینا در حال حاضر محصوالتی 
مثل رنــگ ضدامواج، برچســب های نانویــی ضدامواج 
برای نصب روی شیشه، کاغذدیواری و دیگر پوشش های 
ساختمانی را در کنار لباس های ضدامواج برای خانم های 
باردار، نوزادان، کودکان و... تولید می کند و چند محصول 
آن در دنیا نمونه مشابه ندارد و توانسته در نمایشگاه های 
بزرگ دنیا هم حضور پیدا کند. ثبت 5 اختراع در این حوزه 
و دریافت گواهی نامه های تخصصی و بین المللی در زمینه 
ساختمان سبز و بیولوژی ساختمان، گواهی اختراع برتر 
سال در حوزه سالمت و تألیف کتاب های »اثرات بیولوژی 
امواج الکترومغناطیس بــر روی بدن«، »چگونه خانه ای 
ایمن در برابر امواج الکترومغناطیس داشــته باشیم« به 
زبان های فارسی، انگلیسی و چینی و نیز کتاب »رادون و 
راهکارهــای کاهش آن« از جمله برخی فعالیت های این 
مجموعه بوده. این شــرکت در حال حاضر عالوه بر تولید 
محصوالت، راه حل های کاملی را هم به مشتریان خود ارائه 
می دهد؛ خدمات اندازه گیری امــواج الکترومغناطیس 
از سوی کارشناس و تشــخیص محیط های آلوده، برآورد 
هزینــه، ارائه گــزارش، تولیــد محصول، نصــب و اجرا، 

آزمایش، آموزش و خدمات پس از فروش.

ایــن شــرکت کار خــودش را بــا دو نفر و یک وب ســایت 
آغــاز کرد ولــی در حال حاضــر که به عنوان یک شــرکت 
دانش بنیان در پارک علم وفناوری شریف حضور دارد، به 
حدی از رشــد رسیده که از کشورهای دیگر و استان های 
مختلف نمایندگی جذب می کند، فارغ التحصیالنی را از 
رشته های نانوتکنولوژی، مواد و مخابرات جذب می کند، 
در هر سال تعدادی کارآموز پرورش داده که برخی از آنها 
جذب مجموعه می شوند و شرکت های فروش، تولید رنگ، 
تولید پوشــاک و تولید برچسب از هسته مرکزی آن که به 
کار تحقیق و توسعه مشغول است، جدا شده اند و به عنوان 

زیرمجموعه شرکت اصلی فعالیت می کنند.
هســته مرکــزی شــرکت در حال حاضــر شــامل 4 نفر با 
تخصص دکترای تجاری سازی و پزشکی در هیئت مدیره 
و 13 نفــر در بخش های تحقیق و توســعه، توســعه بازار، 
شــبکه های اجتماعــی، مالــی اداری، مدیریــت و امور 
بین الملل اســت و در زمینه ســالمت ساختمان و کنترل 
و کاهش آالینده های داخل ســاختمان )از جمله امواج 
الکترومغناطیــس و گاز رادیواکتیــو رادون کــه تأثیــرات 
مخربــی روی ریه دارد و از عوامل اصلی ســرطان ســینه 
اســت( فعالیت می نماید. منازل مســکونی، سازمان ها، 
بیمارستان، مهدکودک ها، مدارس، بانک ها، کارخانه ها و 
دیگر ساختمان ها تاکنون از خدمات این شرکت استفاده 
و ســازمان محیط زیست و انجمن سرطان سینه ایران نیز 

با آن قرارداد همکاری امضا کرده اند.
)www.nanosina.com(

از صفر تا ثروت

علیرضا 
محمودزاده

استارت آپ

اقتصاد ما چقدر به نفت وابسته است؟

نفت سیاه برای روزهایپی سفید
سال هفدهم  دوره جدید  شماره  842

   1398 مـاه  آذر   26 سه شنبـه 
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اقتصاد و کسب وکار



 آلرژی  
در کمین مهاجران 

کانادا کشــوری مهاجرپذیر اســت 
و تنــوع غذایی چشــمگیری دارد و 
انواع رستوران ها و غذاهای کشورهای 
دیگر را می توان در اینجا دید و چشید، 
زیرا مهاجران فرهنگ غذایی شان را نیز 
بــا خود به کانادا آورده انــد. با این حال 
باید اذعان داشت، تغییر در رژیم و ذائقه 
غذایی امری اجتناب ناپذیر است. این 
تغییر از جهاتی مثبت  است و از جهاتیـ  
به خصوص در ابتدای مهاجرتـ  ممکن 

است جنبه هایی منفی داشته باشد.
در اینجــا امکان آشــنایی بــا غذاهای 
مختلف مخصوصا برای آنها که دوست 
دارند طعم های جدید را امتحان کنند، 
فرصتی هیجان انگیز است. همچنین 
گاهــی می تــوان از عــادات غذایــی 
کشــورهای دیگــر چیزهــای مفیدی 
فراگرفت. در عیــن حال امتحان کردن 
غذاهای جدید ممکن است مشکالتی 
ایجــاد کنــد. مهم تریــن مشــکلی که 
ممکن است پیش بیاید و بین مهاجران 
شــایع هم هســت، آلرژی است. چون 
بــا غذاهــای متنوع و جدیــدی مواجه 
می شوند و به مواد اولیه یا شیوه ترکیب 
این مواد در غذا، آلرژی پیدا می کنند. 
همچنین ممکن اســت شخص از قبل 
آلرژی داشــته و به خاطر امتحان کردن 
غذاهــای جدید، این آلرژی عود  کند یا 
تشدید  شود. خیلی از وقت ها فرد وقتی 
به رستوران می رود، نمی داند غذایی که 
می خورد دقیقا از چه چیزهایی تشکیل 
شده و اگر به مواد اولیه آن غذاها آلرژی 
داشته باشــد، چه بسا به دردسر بیفتد. 
گاهی هم طــرز تهیه غذا باعث واکنش 
منفی افراد می شــود. نکتــه دیگر این 
است که هر غذایی به خاطر طرز پختش 
ممکن است ریسک هایی داشته باشد. 
مثال در بعضــی غذاها ماهی یا میگوی 
خــام وجــود دارد و اگــر بدن شــخص 
حســاس باشــد، چه بســا دچار برخی 
بیماری های میکروبی شود. بهترین راه 
برای پیشــگیری از همه این مشکالت 
پرســیدن است؛ باید پرســید که در هر 
غذایی از چه موادی اســتفاده شــده و 
طرز پختــش چگونه اســت. از آنجا که 
همه مــا ذائقه خود را می شناســیم، از 
طریق پرسیدن می توانیم مانع مشکالت 
احتمالی شویم. البته درباره مزه غذاها 
نمی تــوان کاری از پیش بــرد؛ ممکن 
اســت طعمی را که مردم یک سرزمین 
دیگر می پســندند، ما هم بپســندیم یا 
نــه؛ در این مورد تنها راه، تجربه کردن و 

درس گرفتن است.
منبع: ماهنامه 98 + )نشریه الکترونیکی ویژه 

دانشجویان ایرانی مقیم خارج(
* دانشجوی تخصص طب پیشگیری دانشگاه 

کلگری

فاطمه سادات 
ثابت*

شریفانه

چرا دانشجویان دکتری در دانشگاه دلفت به موقع دفاع نمی کنند؟

دفاع در چهارسال یک شوخی است
در دانشگاه دلفت دانشــجویان دکتری باید 
ظرف 4 ســال دفاع کنند اما کمتر از 5درصد 
آنها موفق به این کار می شــوند. در این مقاله 

به این موضوع پرداخته می شود.
دانشــجویان دکتری مــوارد زیــر را به عنوان 

عوامل اصلی تأخیر در دفاع برشمردند:
zz فشاری که برای انتشار چندین مقاله وجود دارد نگارش

نهایی پایان نامه را عقب می اندازد.
zz موضوع پژوهشــی در پایان نامه نشــان دهنده تخصص

استاد راهنما نیست.
zz.موضوع پایان نامه به اندازه کافی واضح و روشن نیست
zz.راهنمایی علمی کافی نیست
zz مشکالت کاربردی زیاد است و مشخص نیست چه کسی

باید آنها را رفع کند.
zz معموال موضوع پایان نامه تا آخرین روزهای دفاع در حال

گسترش است.
zz تعــداد اتاق هایی که بتوان مراســم دفــاع از پایان نامه را

برگزار کرد کم است.

یک دفاع 64ماهه
دفــاع از پایان نامه دکتری در دانشــگاه دلفت از هنگامی 
تبدیل به مسأله شــده که گزارش ساالنه 2۰18 دانشگاه 
انتشار یافت. آن دسته دانشجویان دکتری که طی 5 سال 
توانسته بودند دوره تحصیلی خود را تمام کنند، 43درصد 
عنوان شــد که از ســال 2۰13 پایین ترین رقم بوده است. 
این در حالی اســت که دانشــجویان دکتری باید ظرف 4 
سال دفاع کنند که حتی 5درصد آنها هم موفق به این کار 
نمی شــوند. در کشــور هلند به طور میانگین دانشجویان 
دکتری ظرف 6۰ ماه دفاع می کنند. در دانشگاه دلفت این 
عدد 64 ماه است. از طرفی تصور بر این بوده که واحدهای 
تحصیالت تکمیلی بتوانند با کمک به پژوهشگران جوان 
برای انجام سریع تر تحقیقات و ارائه آموزش هایی در زمینه 
نــگارش و ارائه پایان نامه، این روند را تســریع بخشــند اما 
تأثیــر آنها بر کاهش زمان دفاع کم بوده اســت. واحدهای 
تحصیالت تکمیلی با هدف تســهیل فرایند دکتری برای 
دانشجویان این مقطع در هر دانشکده تشکیل شده است.

یا مقاله یا هیچ
یان لیو، مدیر شبکه دانشجویان دکتری از سال 2۰16 تا 
2۰18 بود. از نظر لیو مقصردانستن واحدهای تحصیالت 
تکمیلــی عادالنه نیســت: »اضافــات پژوهشــی تقریبا 
اجتناب ناپذیرنــد. اصطالحی که می گوید مقاله منتشــر 
کن یا نابود شــو )publish or perish( در رشته های علوم 
معنادارتر اســت. برخی اســتادان از دانشجویان دکترای 
خــود می خواهند پیــش از دفاع حداقل چهــار مقاله در 
معتبرترین ژورنال های علمی منتشر کنند. به همین دلیل 
نمی توان در موعد مقرر دفاع کرد. اســتادان دیگر فشــار 
کمتری از این نظر وارد می کنند که بستگی به دانشکده ها 
دارد. واحد تحصیالت تکمیلی بنا بود کارها را یکنواخت تر 

کند اما موفق نبوده اســت، به طوری که بــدون آن تعداد 
دانشجویان باتأخیر کمتر می شد: »برخی تصور می کنند 
دروس اجباری کــه واحدهای تحصیــالت تکمیلی ارائه 
می دهد یک مانع اســت که باید به سرعت از آن عبور کرد 
امــا تعدادی دیگر برنامه های آن را مفید می دانند. دروس 
مربــوط به نگارش و ارائه مقاله قابــل تقدیرند. به نظر من 
دانشکده به دانشــجویان کمک می کند در مسیر درست 

قدم بردارند.«
ماه گذشــته واحدهای تحصیالت تکمیلی دانشــکده ها 
پرسشــنامه ای توزیع کردند که 534 دانشــجوی دکتری 
آن را پر کردند؛ یعنی کمتر از 2۰درصد تمام دانشــجویان 
این مقطع. هرچند نتایج آن هنوز اعالم نشــده اما نتایج 
اولیه نشان می دهد عمدتا فشار انتشار مقاله، مورد اشاره 
قرار گرفته است. با این حال عده ای معتقدند این شرایط 
به تدریج در حال تغییر اســت. برخی استادان از شرایطی 
که برای دانشجویان پس از سال چهارم پیش می آید آگاه 
شــده اند، به همین دلیل فشــارهای خود را برای انتشار 
مقاالت در ژورنال های سطح باال کم کرده اند. در این مقطع 
دانشــجویان کمال گرا می شــوند، معموال تمام سال های 
تحصیل خود را در آزمایشــگاه برای جمع آوری داده های 
مورد نیازشــان ســپری کرده اند. عالوه بر ایــن رقابت در 
دانشــگاهی مانند دلفت فشــرده اســت. به همین دلیل 
دانشجویان تنها در ســال چهارم به صورت کامل مشغول 
نگارش مقاله می شوند. اضطراب آنها برای سال های بعد 
افزایش می یابد، چون دریافتی نخواهند داشــت؛ حتی 

بعضی با مشکل ویزا و اقامت روبرو خواهند شد.

استاد راهنما موجود نیست
البته این مشکل در حال برطرف شدن است، زیرا از ابتدای 
سال 2۰18 استادان دانشیار هم می توانند به دانشجویان 
کمک کنند. لیو این تغییر را مثبت ارزیابی می کند و معتقد 
است به علت جوان تر بودن دانشیاران آنها بهتر می توانند 

مشــکالت دانشــجویان دکتری را درک کنند. با این حال 
برخی دیگر نیازمند راهنمایی استاد راهنمای خود هستند؛ 
مخصوصا دانشجویان بین المللی که نمی توانند به هر کسی 
رجوع کنند. به این مســائل باید مشــکالت خارج از اراده 
دانشجویان را هم اضافه کرد: دستگاه های آزمایشگاه که 
ناگهان خراب می شوند یا تأمین مالی پروژه که در لحظات 
آخر قطع می شــود، این یعنی کار بیشتر برای دانشجوی 

دکترا و متوقف شدن ادامه تحصیل در پسادکتری.
معضــل کمبود فضاهای کافی برای دفاع هم مزید بر علت 
اســت. تنها دو مکان برای دفاع دکتری در نظر گرفته شده 

و گاهی باید 6 ماه صبر کرد تا بتوان وقت دفاع گرفت.

تخصص نادرست
دانشجویان بین المللی زیادی هرساله به دلفت می آیند که 
یا بورسیه هستند یا از سوی یک شرکت هزینه های تحصیلی 
آنها پرداخت می شود. در این شرایط تخصص استاد راهنما 
بــه اندازه کافی منطبق با موضوع تز نیســت، چرا که نوعا 
ایــن موضوعات مربوط به منطقه یا کشــور خاصی اســت 
که اســتاد راهنما از آن بی اطالع است. همچنین موضوع 
پایان نامه ها ممکن است به صورت کامل واضح نباشد. در 
این حالت ممکن اســت دانشجو گرفتار مسأله ای شود که 
خودش از آن اطالع ندارد. همین امر او را با چالش هایی در 
طول دوره تحصیلی مواجه می کند که ممکن است باعث 

طوالنی شدن سال های تحصیلی او شود.

امیدهایی به آینده
آمار و ارقام مربوط به دانشجویان دکتری مسئوالن دانشگاه 
را بــر آن داشــته تا در بازدیــد از دانشــکده های مختلف، 
مشــکالت دانشــجویان را در این زمینه دقیق تر بررســی 
کنند. تا زمان اتمام این بررســی ها و مشخص شدن نتایج 
پرســش نامه ها باید صبر کرد، اما احتمال تغییر در قوانین 

دانشگاه در این زمینه وجود دارد.

یک بازی برد برد برای دانشگاه و کسب وکارها
دانشگاه پلی تکنیک پاریس در جهت تسهیل امر اشتغال 
دانشــجویانش و حفــظ و گســترش ارتبــاط بــا صنایع و 
شرکت ها بخشی را مخصوص این امر قرار داده است تا از 
طریق مشارکت با شرکت ها، دانشجویان به صورت مستقیم 
با کسب وکارهای مرتبط با رشته خود ارتباط داشته باشند. 
از طرفی کســب وکارها هم خود را با آموزش در دانشــگاه 
مرتبط کرده و فرصت خواهند داشت خود را به دانشجویان 

متقاضی بشناسانند.
کســب وکارها می توانند از روش های مختلفی با دانشگاه 
همکاری کنند. یکی از این روش ها پذیرش مشــارکت از 
ســوی شرکت ها است تا اســتعدادهای دانشگاه را جذب 

کنند. مشارکت معموال یک ساله است و می تواند به صورت 
برگــزاری یک رویــداد، حمایــت از اســتارت آپ ها، ارائه 
برنامه های بلندمدت و یا حمایت های مالی از برنامه های 
فرهنگی و ورزشی دانشگاه باشد که از سوی انجمن های 

دانشجویی برگزار می شود.
برنامه های همکاری بلندمدت دســت شــرکت ها را برای 
انتخــاب نوع همکاری بــاز نگه مــی دارد. بازدید از محل 
شــرکت ها و آشــنایی با نحوه کار و امکانات آنها، برگزاری 
رویدادهای موضوعی با چندین شرکت و برگزاری جلسات 
معرفی کسب وکار و استخدام از انواع همکاری بلندمدت 

است.

مرغ همسایه

 ترجمه: 
حسین رجبی

گزارش
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کمی آنسوتر



هفتــه پیش که بــر لب جوی 
نشســته بودیــم و گــذر عمر 
مشــاهده می کردیم، ناگهان 
وزیــر جــوان و بامــزه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات 

توییتــی منتشــر و در آن اعالم کرد که 
روز پنجشــنبه ســورپرایزی برای مردم 

خواهد داشت.
تــن و بــدن همــه مــا لرزیــد. از آنجــا 
کــه ســورپرایزهای مســئوالن خیلی 
بــرای مــردم هیجان انگیــز و شــیرین 
هســتند، مثل ســورپرایز یک ماه قبل 
که رئیس جمهور یک شــبه بنزین را سه 
برابر کرد و حتی خودش هم ســورپرایز 
شــد، در ابتدا دســت به دعا بردیم که 
»خدایا! مــا دیگر طاقتــش را نداریم، 
ما را از ســورپرایز آذری جهرمی حفظ 
بفرمــا«. بســیاری زیــر توییــت آذری 
جهرمی گفتند همه چی عالی ســت و 
اصال چه نیازی به سورپرایز است. هی 
از مردم انکار و از آذری جهرمی اصرار. 
مرغ وزیر یک پا داشــت و آخرش شــد 
آنچه شد. حدس و گمان هایی در مورد 
این سورپرایز زده شد که شاید تلگرام و 
یوتیوب رفع فیلتر شوند، شاید اینترنت 
ملی اجرا شــود، شــاید از نســل پنجم 
اینترنت رونمایی شــود و یا هزینه دیتا 
داخلی کمتر از دیتا خارجی شود. همه 
با هم زهی خیال باطل. آذری جهرمی 
پنجشــنبه از ســورپرایز خود رونمایی 
کرد: »پست پالس«. پستی که با پهپاد 
صورت می گیرد و قرار است از آلودگی 

شهرها جلوگیری کند!
وزیر جوان پس از ســورپرایزش گفت: 
»امیــدوارم تالش هایــم بــرای رفــع 
فیلترهــا هم به نتیجه برســه ولی خب 
از نظــر قانونی زورم نمیرســه«، ما هم 
از زور زدن های قانونی ایشــان تشکر 
می کنیم. در ادامه سرگرم کردن مردم 
با پست پالس، آذری جهرمی از مردم 
خواســت که برای پهپاد اسم پیشنهاد 
بدهند و اسمی که بیشترین الیک)!( 
را بیاورد به عنوان اســم پهپاد انتخاب 
خواهد شد. اســامی ای مانند آذرَپر، 
جهــرم ِایر، پرجام، کفتر کاکل به ســر 
و... مطرح شد. بیشترین الیک را هم 
َپِپه )پهپاد پســت هوایــی( گرفته بود 
که وزیر جوان با یک سورپرایز کوچک 
دیگر در اقدامی رونالدینیویی، سجاد 
)اســم اکانتی کــه َپِپه را نوشــته بود( 
به عنوان اسم پهپاد انتخاب کرد. صد 
مرتبه شکر که اسم این اکانت برخالف 
بقیه اســم های توییتری اسمی ساده 
بود؛ در توییتر هر چه اســم عجیب تر، 

جذاب تر.
شــاید به همین دلیل اســت کــه ما در 
کشــورمان هالووین نداریم؛ اینقدر که 
هرروز ســورپرایز و هیجــان در زندگی 
روزمــره مــا وجــود دارد، شــاید هــم 
 مسئوالن ما جنبه سورپرایزکردن مردم را 

ندارند.

دل سوخته  ایم و کاِر آتش بازی /  آموختــه  ایم، و نیــک آموختــه  ایم تا آتِش عشق او برافروخته  ایم /  عوِد دل خود بر آتشش سوخته  ایم 
)شاه نعمت الله ولی، قرن هشتم، رباعیات( 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به سردرگمی ها و کاســه های »چه کنم؟« که روی 
دست مان مانده، به منشأ بوی نامطبوع هوای تهران که بعد از این همه وقت هنوز نمی دانیم 
چیســت و کیست و کجاست و فقط زندگی در این شهر را برای ساکنانش سخت تر از قبل 
کرده اســت، به ندانم کاری هایمان در مسیر مبارزه با معضل آلودگی هوا که معلوم نیست 

نمی دانیم باید چه کار کنیم یا می دانیم و نمی توانیم یا می توانیم و نمی گذارند. این شماره 
از روزنامه تقدیم می شود به همه پژوهش های کاربردی که در طول این چند روز قرار است 
ُپزشان را به عالم و آدم بدهیم ولی در حل برخی از ساده ترین مسأله هایمان هم کمیت شان 

لنگ است و فقط برای چاپ در ژورنال های آن ورآبی نوشته می شوند.

192****0938: مصاحبتون با دکتر حسینی واقعا بد بود
بــه بــدی باقی مونــدن روزنامــه تا ســاعت 5 عصــر روی 

جایگاه های توزیع
برگ برندتون رو بد سوزوندید؛ خیلی بد

  برگه برنــده روزنامه بخش پیامکشــه. اگرچه 
برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک می کنند.

230****0939: دانشجوی شریف ما هر جلسه اخر کالس 
میره ب استاد میگه چرا از من امروز درس نپرسیدین

  خــب وقتــی فعال فرهنگی شــریف مــا میاد 
توییت می کنه و مســئولین دانشــگاه رو منشن می کنه 
کــه »فالنی اون کاری که من دوســت نداشــتم رو کرد و 
بزنید تو دهنش«، از بقیه دانشجوها چه انتظاری داری؟

911****0913: خواســتم از همیــن تریبــون خروج از 
جمع مجردین و ورود به جمع متأهلین رو پس از ســال ها 
ممارســت و تالش و پایمردی به دو تن از رفقا تبریک بگم. 

خودشون می دونن کی هستن!
  یعنی جور ســامانه پیامکی نداشــتن نهاد رو 

هم ما باید بکشیم. حاج آقا، با شمام! 

تقدیم می شود به ...
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الو! نیش شتر؟
باز هم با یک بخــش دیگر از الو نیش 
شتر، اینجا هســتیم و از میان 17۰۰ 
تمــاس تلفنی فقــط چندتــا را اینجا 
آورده ایــم. لطفــا اینقدر به مــا تلفن 
نکنید، ما کارهای مهم تری داریم! در 
ضمن تلفن های ما همه کنترل می شــود و اگر حرف های 
توییتری و فیلم های اینستاگرامی و شعارهای فیس بوکی 
برای ما بگذارید خودبه خود فیلتر می شــود. حواس تان را 

جمع کنید خالصه!
zz الو، من می خواســتم بپرســم این قضیه بازار کارآفرینی

دکتــر ف. چــی هســت که هر ســال یــک عــده آدم رو 
سرکارآفرینی می ذارن تا فالفل درست کنن بفروشن برای 

2 نمره و آخرشم اپالی می کنن می رن!
zz .ســالم، من االن از جلوی دفتر ریاست تماس می گیرم

اگر با طرح کاهش سنوات به 8 ترم، موافقت کنند به چی 
قسم همین االن حمله می کنیم به دفتر.

zzHi, I am calling from the UK, I want you guys to 
help us in Brexit since you are always in the mood 
of exiting from something! 

zz من یکی از اســتادان هیئت علمی می خواستم بگم در
این جنبش دانشــجویی در کنار دانشجوها ایستاده ایم 
)ببخشید منظورم جنبش علیه 8ترمه شدن هست، یک 

وقت برداشت بد نکنید(.
zz الو الو!؟ من همون اســتاده هستم. تو رو خدا پیام اولی

رو پاک کنید. اصال شــعار من اینه: دانشجو بمیرد، اگه 
نمره بگیرد! 

zz شــماها خجالت نمی کشید؟ آره همین شــماها. واقعا
شــرم آوره. آشغال ها! آشــغال ها رو گذاشــتید دم در ما 
چرا؟ ای بابا فکر کنم شماره رو اشتباه گرفتم. شرمنده.

zz آقا! این ســخنگو رو کی راه داده بیــاد توی جابر؟ اصال
سخنگو چکاره ســت؟ یعنی کال سخن می گه؟ حیف از 

اعتبار جابرابن حیان توسی! 

zz بدون شــماره( آقای ســردبیر نیش شــتر، بنده از شما(
شکایت دارم به دلیل طرح و بسط و نشر اکاذیب و تشویش 
اذهــان عمومی و خصوصی و تالش بــرای دامن زدن به 
اعتراضــات! لطفــا خودتان را هرچه زودتــر به اینجانب 

معرفی نمایید.
zz من یک چندتا نمودار آماده دارم می خوام ببینم روزنامه

شــریف چاپ می کنه؟ خیلی خوشــرنگ و جذابه. توی 
یکیش می پرســه: آیا اگر پس از فارغ التحصیلی شــغل 
خوبی به شــما پیشــنهاد شــود با یک درآمد خوب و در 
یک کشور پیشــرفته، گزینه یک: آن را انتخاب می کنید 
و مهاجــرت می کنید. گزینه دو: می روم پراید می خرم با 
اســنپ کار می کنم و شب ها در کارتن می خوابم. جالبه 
کــه 75 درصد گزینه 3 رو انتخــاب کردن که اصال نبوده 

در این پرسش.
* علیرضا مختار  

نیش شتر

وقتی تاریخ مصرف غذای 
گربه خانگی تان تمام شد، 
آن را به گربه های دانشگاه 

ندهید و پوستش را در 
دانشگاه رها نکنید.

عکس و 
مکث

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین است

رضا علیپور

شیخ بزول *

وصله پینه
 تو خودت 

سورپرایز مایی

صفحه آخر

شرح 
هجران
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