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ــكده  ــی دانش ــت علم ــو هيئ ــد، عض ــين احمدون ــر حس ــا دکت ــو ب در گفتگ
ــه  ــجويی و مجموع ــراهای دانش ــد در س ــل و تعه ــال تأه ــت 16 س فيزيک:رواي

ــگاه ــكونی دانش ــای مس ه

گفتگو با سنا افرنجی، دانشجوی نمونه سوری تبار دانشگاه صنعتی اصفهان:
از مادری سه فرزند تا موفقيت های تحصيلی در مقطع دکتری

گفت وگـو بـا دکتـر اميرحسـين بانكـی پور-نماینـده مـردم اصفهـان در دوره 
اسـامی یازدهـم مجلـس شـورای 

 ازدواج دانشجويی از بهترين راهكارها برای غلبه بر بزرگترين بحران تاريخ ايران است
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ــه  ــور توصي ــر کش ــردم سراس ــه م ــه هم ــن ب م
ــد. ــان کنن ــا را آس ــه ازدواج ه ــم ک ميكن

بعضــی هــا ازدواج را مشــكل ميكننــد. مهريــه 
هــای گــران و جهيزيــه هــای ســنگين 
ــر  ــواده ی پس ــد. خان ــكل ميكن ازدواج را مش
هــا توقــع جهيزيــه هــای ســنگين بكننــد. 
ــم  ــم و ه ــرای چش ــا ب ــواده ی دختره خان
ــريفات  ــا را و تش ــه ه ــران جهيزي ــمی ديگ چش
ــر  ــن ت ــی را رنگي ــد و عروس ــس عق را و مجال
بكننــد. چــرا؟ اثــر ايــن را مــی دانيــد چيســت؟ 
ــا و  ــه دختره ــت ک ــن اس ــا اي ــن کاره ــر اي اث
پســرها بــدون ازدواج در خانــه هــا مــی ماننــد 
. کســی جرئــت نمــی کنــد بــه ازدواج نزديــک 

ــود.  ش
خطبه عقد 73/9/2 

دانشگاهي براي ابديت :نقش خيريه ها در توسعه دانشگاه هاي برتر جهان 
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*َمثَُل الَّذیَن یُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم فی  َسبیِل اللَِّه 

کََمثَِل َحبٍَّه أَنْبَتَْت َسبَْع َسنابَل فی  کُلِّ ُسْنبُلٍَه 

ِمائَُه َحبٍَّه َو اللَُّه یُضاِعُف لَِمْن یَشاُء َو اللَُّه 

واِسٌع َعلیٌم*

*کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق 

می کنند هامنند بذری هستند که هفت 

خوشــه برویاند که در هر خوشــه، یکصد 

دانه باشــد و خداوند آن را برای هر کس 

بخواهد )و شایستگی داشته باشد( دو یا 

چند برابر می کند و خدا )از نظر قدرت 

و رحمت( وسیع و )به همه چیز( داناست*

سخن اول ::نقش خيرين دانشگاهی در توسعه فضاهای دانشگاه
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¶سخن اول :نقش خيرين دانشگاهی در توسعه فضاهای دانشگاه

ــه  ــت ب ــه، و دق ــام برنام ــرای انج ــب ب ــاختار مناس ــه، س ــتن برنام ــون داش ــگاه، مره ــت دانش موفقی
ــد  ــته باش ــول دش ــل قب ــی قاب ــتاوردهای پژوهش ــد دس ــه میخواه ــگاهی ک ــت. دانش ــت هاس اولوی
دانش آموختــگان مناســب داشــته باشــد و در رقابت هــای علمــی جهانــی برجســته باشــد؛ اولویــت 

ــد. ــن کن ــا را تامی ــب آن ه ــاختار مناس ــد در س ــه بای ــخصی دارد ک ــای مش ه
 بــرادر عزیــزم آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی)رئیس ســابق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان( در برنامــه ای 
کــه بــرای ارتقــاء دانشــگاه داشــتند متوجــه ایــن قضیــه بودنــد کــه مجموعــه بودجه هــای دولتــی بــرای 
تامیــن نیازهــای دانشــگاهی کافــی نیســت. اگــر جامعــه خیریــن اصفهــان و کشــوربه اولویت هــای 
جامعــه علمــی پــی مــی بردنــد و ایــن مســایل را درســت دریافــت می کردنــد اتفاقــی مــی افتــاد کــه 

ورای تخصیــص هــای دولتــی بــود.
ــر  ــای دکت ــوم آق ــدرس و مرح ــر م ــای دکت ــای آق ــا تاش ه ــًا ب ــه عمدت ــگاه ک ــاد دانش ــکیل بنی  تش
برنجکــوب و دوســتان دیگــر هیئــت رئیســه وقــت شــروع بــه کار کــرد؛ بــا ایــن هــدف بــود کــه امــکان 
ــه  حضــور خیریــن در دانشــگاه فراهــم شــود . خیرینــی کــه فضــای دانشــگاهی را درک می کننــد و ب

ــد. ــن می کنن ــت تامی ــی پربرک ــا پول ــا را ب ــن نیازه ــوند و ای ــی ش ــف م ــای آن واق نیازه
مجموعــه خوابــگاه هــای امــام جــواد)ع( یکــی از همیــن پــروژه هــای موفقیت آمیــز در راســتای جــذب 
حمایــت خیریــن دانشــگاهی بــود. داشــتن خوابــگاه مناســب بــرای دانشــجویان مــا کــه تمام وقتشــان 
را بایــد مصروفــه دانــش بکننــد، مــی توانــد کمــک کنــد بهتــر بــه وظایــف علمــی خــود در کنــار زندگــی 

ــخصی بپردازند. ش
درراســتای پیگیــری نیازهــای دانشــگاه بــا مشــارکت خیریــن، دو اولویــت در بنیــاد دانشــگاه مطــرح 
ــی  ــد م ــره من ــی از آن به ــات تکمیل ــجویان تحصی ــًا دانش ــه عمدت ــن ک ــای متاهلی ــگاه ه ــد. خواب ش
شــوند و آزمایشــگاه مرکــزی کــه یــک نیــاز فــوری و جــدی بــرای دانشــگاه بــود. خوشــبختانه هردوپروژه 

بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.  
امــروز شــاهد بهــره بــرداری از فــاز دو مجموعــه خوابــگاه امــام جواد هســتیم. مجموعــه  ای کــه با همت 
ــا کیفیــت و مدیریــت خیلــی خــوب ســاخته شــده اســت.  در ایــن راســتا بایــد ازتــاش  خیریــن ب
هــای حــاج آقــا رضــازاده بــرای ایــن مدیریــت در ســاخت و تامیــن منابــع مالــی خیریــن تشــکر کنــم. 

پــروژه آزمایشــگاه مرکــزی نیــز کــه تــا کنــون بالــغ بــر 18 میلیــارد تومــان از خیــر بزرگــوار آقــای اســتکی 
جــذب کــرده اســت و در پایــان ســال شــاهد اتمــام مرحلــه اول ســاخت، قســمت ســفت کاری ایــن 

بنــای 5000 متــری خواهیــم بــود. 
نیاز هــای دانشــگاه از ایــن دســت کمــاکان وجــود دارد. تجهیــزات آزمایشــگاهی، حمایــت از پژوهــش 
و گرنــت هــای فنــاوری محــل حمایــت خیریــن دانشــگاه اســت. البتــه دانشــگاه توانســته اســت بــا 
تــاش آقــای دکتــر زمانــی )مدیــر ســابق مرکــز نــوآوری (چندیــن گرنــت از خیریــن بــرای حمایــت از 

فعالیــت هــای علمــی پژوهشــی دریافــت کنــد. 
کشــور  هســتند.پربازده ترین ســاختارهای  دانشــگاه  نیازهــای  آزمایشــگاهی  فضاهــای  توســعه 
ــرون  ــی بی ــه حت ــد ک ــگاه کنی ــته آن ن ــل برجس ــارغ التحصی ــه  ف ــت. ب ــگاهی اس ــاختارهای دانش س

مرزهــای کشــور امــکان جــذب پیــدا می کنــد.
بــه نظــرم اگــر حــوزه وزارت علــوم هــم در آمــوزش و هــم در پژوهــش و فنــاوری موفــق بــوده اســت ، 
ثمــره اســتمرار در طــرح هــا، پرهیــز از هیجــان و پیگیــری در دوره هــای مختلــف مدیریتــی در آمــوزش 

عالــی اســت.



الشـان  عظیـم  پیامبـر  از  روایتـی  ¶در 
اسـام)صل اهلل علیه و آله( آمـده اسـت کـه فرزنـد سـه 
حـق بـر پـدر دارد؛ اول انتخاب نـام نیکـو، دوم کتابت، 

ازدواج!  سـوم  آمـوزی،  سـواد  و  نوشـتن 

فراهـم آوردن شـرایط تشـکیل خانـواده بـرای جوانـان 
امـروز دغدغـه خانـواده هـا و جامعـه اسـت. در ایـن 
میـان هسـتند نیـک اندیشـانی کـه بـا اهتمام بـه این 
امـر مقـدس، آثـار پرخیـر و برکتـی از خـود بـه جـای 
گذاشـته انـد. مجموعه خوابـگاه هـای خیریه حضرت 
امـام جـواد)ع( دانشـگاه صنعتـی اصفهان از آن دسـت 
بناهایی اسـت کـه با در نظـر گرفتن همیـن نّیت خیر 
و تأثیرگـذاری بـر ترویـج ازدواج جوانـان دانشـجو بنـا 
شـده اسـت. حاج حسـین رضا زاده، شـخّصیتی است 
کـه در ایـن سـال هـا بـا پیگیـری مجّدانـه بـه مثابـه 
پـدری معنـوی بـرای دانشـگاه، کوشـیده اسـت تـا بـا 
تأمیـن مسـکن دانشـجویی سـهم مؤثری در پیشـبرد 

برنامـه هـای آمـوزش عالـی ایفـا نماید.

امـا آنچـه کـه آقای رضـا زاده را به قول خودش 20 سـال 
نمـک گیر دانشـگاه کرده اسـت، توجه به  ارزشـمندی 
جوانـان دانشـجو، حضـور در سـاحت مقـدس علـم و 
دانـش، اهمیت دادن به سـّنت حسـنه ازدواج و تأمین 

مسـکن جوانان اسـت. 
گفتگـوی مـا بـا ایشـان در زمانـی شـکل گرفـت کـه 
دانشـگاه درتکاپـوی برنامـه افتتـاح فـاز دوم مجموعـه 
قرار داشـت و داسـتان سـاخت مجموعه های خوابگاه 
هـای خیریـه بـه پایـان خـود نزدیـک بـود. اما بـه نظر 
و  ناپذیـر  زاده، خسـتگی  رضـا  می آیـد حـاج حسـین 

کوشـا آماده اسـت تا فصـل جدیدی از پـروژه های 
خیریـه دانشـگاهی را کلیـد بزنـد.

در گفتگو با خّير نيک انديش اصفهاني و رئيس هيئت مؤسس خيريه حضرت جواداألئمه)عليه السالم(:

بهترين مكان براي وقف مال، دانشگاه است
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 مــن بارهــا گفتــه ام، دانشــگاه مــكان مقّدســي
 اســت و هرانســان فهيــم و مســئوليت شناســي
 مــي دانــد كــه بهتريــن جايــي كــه مــي توانــد
 خدمــت اجتماعــي مؤثــري ازجملــه وقــف
 ارايــه كنــد دانشــگاه اســت و از بهتريــن
دانشــگاه هــا دانشــگاه صنعتــي اصفهــان اســت

¶جنــاب آقــاي رضــا زاده مســیر ســاخت خوابــگاه هــاي خیریــه 
ــه پایــان خــود نزدیــک اســت و  متأهلیــن امــام جــواد)ع( ب
ــن  ــي و دیگرخیری ــت حضرتعال ــه هّم ــز ب ــه نی ــازدوم مجموع ف
بزرگــوار بــه زودي بــه بهــره بــرداري مــي رســد. ابتــدا از مســیر 
طــی شــده و آنچــه بــر شــما گذشــت تــا اکنــون بــه ایــن مرحله 

مبــارک برســیم، بفرمائیــد. 
ــی را  ــکات فراوان ــن ازدواج، مش ــش س ــع افزای ــور قط ¶¶ بط
ــجویي  ــم در دوران دانش ــن مه ــام ای ــد و انج ــی کن ــاد م ایج
عــاوه بــر تکامــل فــرد مــی توانــد در ســایه آرامــش بــه دســت 
آمــده، لَتســُکنوا اَِلیهــا، منجــر بــه شــکوفایي علمــی هم باشــد. 
لــزوم ایجــاد خوابگاه هایــي مناســب، بنــده را بــرآن داشــت تــا 
ــوه ای از  اقدامــی صــورت دهــم و امــروز شــاهد شــکوفایي جل
ــگاه  ــاخت خواب ــرح س ــیم. ط ــندانه باش ــدام خداپس ــن اق ای
هــای متأهلیــن دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در ســال 1379 
ــه همیــن  ــا توجــه ب ــا مــا مطــرح شــد و ب از طــرف دانشــگاه ب
دیدگاهــی کــه عرض کــردم، وارد میــدان شــدیم. بــه حمــداهلل 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــد و نش ــاخته ش ــال س ــول 5 س ــاز اول درط ف
ــه  ــویق ب ــی در تش ــش مهم ــت نق ــته اس ــا توانس ــگاه ه خواب
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــش ب ــاد آرام ــدس ازدواج و ایج ــر مق ام
دانشــجویان در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی فراهــم نمایــد. در 
ســال 1396 نیــز طــرح فــاز دوم مطــرح شــد و مجــددًا قرعــه بــه 
نــام مــا درآمــد کــه در ایــن امــر خیــر مشــارکت کنیــم. فــاز دوم 

کــه ایــن روزهــا بــه پایــان رســیده اســت، در شــهریور مــاه1396 
کلنــگ زنــی شــد و بــا وجــود مشــکات مالــی وگرفتــاری هــای 
ــا نظــر لطــف خــدا و هّمــت عالــی مســئولین  مختلــف امــا ب
ــرداری 120  ــره ب ــاهد به ــه زودی ش ــدرکاران ب ــت ان ــه دس و هم
واحــد مســکونی در 5 بلــوک خواهیــم بــود. بــه هرجهــت خــون 
ــه اي  ــق و عاق ــا عش ــیدیم ام ــا کش ــم و رنج ه ــا خوردی دل ه
در میــان بــود و دســت غیبــي درکار. معتقــد بودیــم ایــن کار، 
یــک کار خدایــي اســت. اگــر امــروز شــاهد بــه بــار نشســتن 
ــرده  ــد ک ــا را متعه ــه م ــت ک ــادي اس ــل اعتق ــتیم حاص آن هس

اســت. 

ــي و  ــعه فرهنگ ــف در توس ــوع وق ــت موض ــا اهمی ــن روزه ¶ای
ــت.  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــگان ب ــرای هم ــور ب ــي کش اجتماع
ایــن دیــدگاه کــه موقوفــه، بنــا یــا تجهیزاتــي باشــد در محیــط 
دانشــگاهي نیــز خــود بســیار با اهمّیــت و قابل بررســي اســت. 
ــي و  ــاي علم ــعه فضاه ــن در توس ــش خّیری ــما نق ــر ش ــه نظ ب
ــای  ــتای اعت ــگاه درراس ــتر دانش ــه بس ــات ب ــاندن موقوف رس

دیگــر بخــش هــای کشــور چگونــه اســت؟

¶¶ســاخت ایــن خوابگاه هــا اقدامــی برگرفتــه از یــک تفکــر و 
ــن  ــرات معصومی ــای حض ــاس توصیه ه ــر اس ــی، ب ــاد دین اعتق
)علیهــم الســام( و احســاس مســئولیت اجتماعــی بــوده 

ــت  ــت و اهمّی ــی اس ــکان مقدس ــه م ــی نفس ــگاه ف ــت. دانش اس
خاصــی در جامعــه دارد. موضــوع وقــف هــم در جامعــه اســامی 
ــت  ــام( اس ــب امیرالمومنین)علیه الس ــه از مکت ــه برگرفت ــا ک م
موضــوع بســیار پررنگــی اســت. وقــف ایــن اســت کــه مالــی را 
در جهــت مصــرف خاصــی حبــس کنیــم. بنابرایــن ایــن خوابــگاه 
هــا را بناکردیــم تــا ً محــل اســکان دانشــجویانی باشــد کــه 
ــا  ــتند. ام ــزدوج هس ــد و م ــی کنن ــل م ــگاه تحصی ــن دانش در ای
ــرای  ــاختمان ها ب ــن س ــت. ای ــمند اس ــف ارزش ــگ وق ــود فرهن خ
دانشــجویانیکه در آن ســکنی گرفتــه انــد و طعــم آرامــش در آن 
را چشــیده اند، نمــاد یــک کار ارزشــمند دینــی اســت. چــه بســا 
ــته  ــق و شایس ــران الی ــده مدی ــه در آین ــجویان ک ــن دانش همی
کشــور خواهنــد بــود، ُمّبلــغ و گســترش دهنــده فرهنــگ وقــف در 

کشــور باشــند.

¶نــگاه دینــی و اعتقــادی در مســیر طراحــی و ســاخت ایــن 
مجموعــه چــه تأثیــری  در کیفیــت احــداث ایــن خوابــگاه هــا هــم 
بــه لحــاظ ســاخت و هــم از منظــر فرهنگــي و اجتماعــي داشــته 

اســت؟
¶¶در ســاخت ایــن بناهــا بــه لحــاظ کیفیــت ســاخت، از بهتریــن 
ــم در  ــن ه ــت. بنابرای ــده اس ــتفاده ش ــزات اس ــح و تجهی مصال
ــت.  ــر اس ــه اي کم نظی ــری مجموع ــای ظاه ــم در نم ــه و ه نقش
ــن  ــاخت ای ــدا در س ــه از ابت ــه هایی ک ــن مؤلف ــی از مهم تری یک
ــیار  ــا بس ــری آن ه ــای ظاه ــک در نم ــد و این ــری ش ــا پیگی بناه
ــامی  ــاری اس ــا و معم ــرح ه ــری از ط ــره گی ــت، به ــهود اس مش
و ایرانــی در ســاخت خوابــگاه هــاي خیریــه متأهلیــن امــام 
ــی کاری  ــا کاش ــه، ب ــن مجموع ــری ای ــای ظاه ــود. نم ــواد)ع( ب ج
هــای ســنتی آراســته شــده و بــرای هریــک از بلــوک هــا بــا دقــت 
نظــری خــاص، نامــی از نــام هــای مقــدس ائمه)علیهــم الســام( 
انتخــاب گردیــد. تصــّور کنیــد کــه دانشــجوی مــا ورود و بدرقــه 
ــی  ــی وح ــرک و کام نوران ــماء متب ــایه اس ــر س ــر روز زی اش ه
اســت. همیــن تماشــای نــام هــای زیبایــی چــون کوثــر والیــت 
و پیامبــر اعظــم)ص( خــود منبــع آرامــش و اطمینــان اســت. مــا 
امیدواریــم بــه حرمــت نــام ایــن بزرگــواران کــه ســردر ســاختمان 
هــای ایــن مجموعــه را مزّیــن نمــوده اســت، شــاهد رشــد علمــی 
ســاکنین جــوان مجموعــه خوابــگاه هــاي خیریــه متأهلیــن امــام 

ــیم. ــواد)ع( باش ج

ــر  ــم از نظ ــواد)ع(، ه ــام ج ــرت ام ــه حض ــاي خیری ــگاه ه ¶خواب
ــگاهی  ــای دانش ــه ه ــداد، از مجموع ــر تع ــم از نظ ــاختار و ه س
منحصربفــرد در کشــور اســت. بــه نظــر مــي رســد در دیگــر 
دانشــگاه هــاي بــزرگ نیــز ایــن نیــاز و ضــرورت وجــود دارد. آیــا 
ــه  ــکل گرفت ــان ش ــه در اصفه ــاختارخیریه اي ک ــد س ــل داری تمای

ــه ــا ورود و بدرق ــجوی م ــه دانش ــد ك ــّور كني  تص
ــرک و كالم ــماء متب ــايه اس ــر س ــر روز زي  اش ه
 نورانــی وحــی اســت. هميــن تماشــای نــام هــای
 زيبايــی چــون كوثــر واليــت و پيامبــر اعظــم)ص(
مــا و اطمينــان اســت.  منبــع آرامــش   خــود 
 اميدواريــم بــه حرمــت نــام ايــن بزرگــواران كــه
ــن ــه را مزّي ــن مجموع ــای اي ــاختمان ه ــردر س  س
 نمــوده اســت، شــاهد رشــد علمــی ســاكنين جــوان
ــام ــن ام ــه متأهلي ــاي خيري ــگاه ه ــه خواب  مجموع

ــيم ــواد)ع( باش .ج

۴…



اســت را بــه عنــوان الگــو بــه ســایر نهادهــاي خیریــه و اوقــاف 
کشــور معرفــي نماییــد؟ 

ــا  ــای م ــداف و عاقمندي ه ــزو اه ــوع ج ــن موض ــًا ای ¶¶قطع
هســت چــرا کــه ایــن حرکــت را برگرفتــه از توصیــه هــاي قرآن 
ــه  ــده از هم ــم. بن ــام( مي دانی ــم الس ــم و اهلبیت)علیه کری
مســئولین دانشــگاه هــا دعــوت مي کنــم بــراي بازدیــد از ایــن 
ــا هــم  ــد باشــند م ــد و اگــر عاقمن مجموعــه تشــریف بیاورن
آمادگــي داریــم تجربیــات و دریافــت هــاي معنــوي کــه از ایــن 
حرکــت ارزشــمند داشــتیم را بــه ایــن عزیــزان انقــال دهیــم 
تــا انشــااهلل بــا فراگیــر شــدن ایــن نهضــت مقــدس در ســایر 
ــام(  ــم الس ــه اطهار)علیه ــام ائم ــه ن ــور و ب ــي کش ــز علم مراک
شــاهد یــک حرکــت فرهنگــي بــزرگ در راســتاي تشــویق 
ــگیری از  ــدآوری و پیش ــدس ازدواج، فرزن ــر مق ــه ام ــان ب جوان
آســیب های متعــدد ناشــی از غفلــت ازایــن امــر مهــم باشــیم.

¶همانطورکــه فرمودیــد هــدف از ســاخت ایــن بناهــا فراهــم 
آوردن شــرایط ازدواج و مســکن بــراي جوانــان دانشــجو در 
ابتــداي زندگــي اســت. در ســال هاي اخیــر شــاهد بودیــم کــه 
زندگــي دانشــجویي در اینجــا چنــدان هــم ســاده نمي گــذرد 
و مســائل مختلــف اقتصــادي و نیازهــاي ضــروري گریبان گیــر 
ــن در  ــش خیری ــما نق ــر ش ــه نظ ــت. ب ــجویان اس ــن دانش ای
ــاخت  ــس از س ــجویان پ ــن دانش ــي ای ــرایط زندگ ــود ش بهب
ــتید  ــل هس ــا مای ــت دارد؟ آی ــدر اهمی ــا چق ــه ه ــن مجموع ای
ــاي  ــت ه ــتاي فعالی ــه در راس ــات خیری ــی از اقدام ــه بخش ک
ــن  ــاکنین ای ــي س ــرایط زندگ ــود ش ــي و بهب ــي اجتماع فرهنگ

ــد؟   ــه باش ــه خیری مجموع
ــیار  ــان بس ــر اتوب ــت. کار خی ــدودي نیس ــر،کار مح ¶¶ کار خی
بزرگــی اســت کــه منتهــي بــه بهشــت مــي شــود. اگــر کســي 
ــان  ــن جوان ــه ای ــد و ب ــق کن ــي طری ــیر ط ــن مس ــد در ای بتوان
خدمــت کنــد، عالي تریــن بهــره از عمــر و مــال خــودش را بــرده 
اســت. جــزو ایــده آل هــای مــا اســت کــه بتوانیــم مجموعــه 
نیازهــاي ایــن عزیــزان را بــرآورده کنیــم. قطعــًا دانشــکده هــا و 
ســایر بناهــاي مهــم و کاربــردی دانشــگاه هــم بعــد از 40 ســال 
نیــاز بــه بازســازي دارد و مــا هــم عاقمندیــم در ایــن زمینــه 

هــا مشــارکت کنیم.انشــااهلل
ــر  ــاي برت ــگاه ه ــه دانش ــان از جمل ــي اصفه ــگاه صنعت ¶ دانش
ــان در حــال   نســل ســوم کشــور اســت. ایــن دانشــگاه همچن

نقــش آفرینــي در تمــام عرصــه هــاي علمــي، فنــاوري، فرهنگی 
و اجتماعــی اســت. ســاخت مجموعــه خوابــگاه هــای متأهلین 
امــام جــواد)ع( خدمتــي شایســته بــه دانشــجویان ایــن 
دانشــگاه کــه از ارکان توســعه محســوب مــي شــوند قلمــداد 
مــی گــردد. امــا از دیگــر ارکان دانشــگاه،کارکنان جوانــی 
ــه  ــبرد برنام ــي در پیش ــم وکارشناس ــش مه ــه نق ــتند ک هس
هــاي ایــن مجموعــه دارنــد و حــل چالــش مهمی چون مســکن 
بــرای ایشــان مــي توانــد انگیــزه بخــش و مشــّوق بــراي نقــش 
آفرینــي بهتــر باشــد. آیــا شــما تمایــل داریــد در بخــش بعــدي 
از فعالیــت هــاي خیریــه خــود، بــراي کارکنــان جــوان دانشــگاه 
نیــز مســکن هــاي مناســب در محیــط دانشــگاه ایجــاد نمایید. 

ام،  گفتــه  بارهــا  مــن  کردیــد.  بســیار ســؤال خوبــي   ¶¶
و  فهیــم  هرانســان  و  اســت  مقّدســي  مــکان  دانشــگاه 
مســئولیت شناســي مــي دانــد کــه بهتریــن جایــي کــه مــي 
ــه کنــد  ــه وقــف ارای ــري ازجمل توانــد خدمــت اجتماعــي مؤث
دانشــگاه اســت و از بهتریــن دانشــگاه هــا دانشــگاه صنعتــي 
ــه  ــای خیری ــن خوابگاه ه ــب ای ــر ترتی ــه ه ــت. ب ــان اس اصفه
بــرای دانشــجویان متأهــل ایــن دانشــگاه ســاخته شــده و اگــر 
ــًا  ــد، حتم ــم باش ــان ه ــکن کارکن ــراي مس ــي ب ــرح موضوع ط
قابــل پیگیــري و اجــرا اســت. ایــن دانشــگاه، مجموعــه بســیار 
پرافتخــاری اســت کــه خیریــن مــی تواننــد در امــر معیشــت، 
و  آزمایشــگاهي  بخش هــاي  بــه  کمــک  و  تحصیــل  لــوازم 
زیرســاختي در کنــار مدیــران ایــن شــهر علمــی باشــند. در هــر 
ــا دانشــگاه همــکاري کنیــم  صــورت مــا هــم مایــل هســتیم ب
ــن  ــوکاران در ای ــن و نیک ــور خیری ــه حض ــد زمین ــگاه بای دانش
ــوط  ــه مرب ــایلي ک ــم و مس ــش فراه ــش از پی ــه را بی مجموع
بــه اســتمرار ایــن حضــور اســت را رعایــت نمایــد. مــا بســیار 
عاقمندیــم بــراي جوانــان هرخدمتــي از دســتمان برمی آیــد 

ــااهلل. ــم. انش ــام دهی انج

ــکنی  ــجویانیکه در آن س ــرای دانش ــاختمان ها ب ــن س ای
را چشــیده اند،  آن  آرامــش در  انــد و طعــم  گرفتــه 

ــا  ــه بس ــت. چ ــی اس ــمند دین ــک کار ارزش ــاد ی نم
همیــن دانشــجویان کــه در آینــده مدیــران الیــق 

و شایســته کشــور خواهنــد بــود، ُمّبلــغ و 
در  وقــف  فرهنــگ  دهنــده  گســترش 

ــند. ــور باش کش

اين ساختمان ها برای دانشجويانيكه در
را  آن  در  آرامــش  طعــم  و  انــد  گرفتــه  ســكنی  آن   
چشــيده اند، نمــاد يــک كار ارزشــمند دينــی اســت. چــه بســا 
هميــن دانشــجويان كــه در آينــده مديــران اليــق و شايســته 
كشــور خواهنــد بــود، ُمّبلــغ و گســترش دهنــده فرهنــگ وقف 

ــند. ــور باش در كش

۵…



روزگاري نـه چندان دور در قامت یک 
دانشـجوي جـوان متأهـل، بـه همراه 
همسـر خـود زندگـي مشـترک زیـر 
سـقف خانه هاي نوسـاز سـراي دانشجویان 
از  میکنـد.  شـروع  را  جـواد)ع(  امـام  متأهـل 
آنجایـي کـه همیشـه در فعالیتهـاي فرهنگـي 
زماني کـه  داشـت،  دانشـجویي مشـارکت  و 
مـي شـود مجموعـه خوابـگاه هـاي  متوجـه 
اسـت،  واگـذاري  شـرف  در  جـواد)ع(  امـام 
بـه مسـئولین وقـت دانشـگاه پیشـنهاد مـي 
واگـذاري  نامـه  آییـن  نـگارش  در  دهدکـه 
واحدهـا همـکاري کنـد. دانشـجویانی چـون 
او بـا همفکري با مسـئولین توانسـتند اولین 
سـاکنین را در ایـن خانـه هـاي دانشـجویي 
سـال   16 روزهـا  آن  از  اینـک  دهنـد.  اسـکان 
مـي گـذرد و حـاال دکتـر حسـین احمدونـد، 
دانشـگاه،  علمـی  هیئـت  عضـو  درکسـوت 
دانشـگاه  فیزیـک  دانشـکده  اسـتادیارجوان 

ــين  ــر حس ــا دکت ــو ب در گفتگ
هيئــت  عضــو  احمدونــد، 

علمــی دانشــكده فيزيــک:

روايت 16 سال 
تأهل و تعهد 
در سراهای 
دانشجويی 
و مجموعه 

های مسكونی 
دانشگاه

صنعتـي اصفهـان، همچنـان بـا دانشـجویان متأهـل دمخـور، رفیـق و شـفیق مانده اسـت 
و هرگـز ایـن پیونـد میـان خـود و مجموعـه امام جـواد)ع( را رهـا نکرده اسـت. گپ وگفت 
مـا با ایشـان پیرامـون چالش هـاي زندگي دانشـجویان متأهـل در دانشـگاه و راهکارهاي 

مؤثـر از نظـر ایشـان را در ادامـه مـي خوانیـد.
6…
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¶بــه عنــوان یــک عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه 
صنعتــي اصفهــان کــه روزگاري در مجموعــه ســراهاي 
از  مــا  بــرای  داشــتید،  زندگــي  گــذران  متأهلیــن 
پیشــینه خودتــان بفرماییــد و ایــن کــه چــه تصــّوري 

ــد؟  ــدگار داری ــاي مان ــن بن از ای
ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در   1380 ســال  ¶¶مــن 
پذیرفتــه شــدم و ســال1383 در مقطــع دکتــری. در 
همــان اوایــل دوره دکتــری ازدواج کــردم. یکــي دو مــاه 
در ســاختمان 48 دســتگاه بودیــم و همــان روزهــا بــود 
کــه مجموعــه امــام جــواد )ع( بــه بهــره بــرداری رســید. 
یــادم هســت آقــاي عقیلــي مســئول خوابــگاه بودنــد. 
مــا طرحــي دادیــم کــه چطــور ایــن واحدهــا را تقســیم 
بنــدي کننــد و براســاس چــه امتیازاتــي واگــذاري هــا 
انجــام شــودکه عادالنــه باشــد. پــس بــه نوعــي مــا از 
روز اول وارد شــدیم و تصــوري کــه مــن از آن روزها دارم 
تصــور بســیار شــیریني اســت. ســاختمان ها شــکیل 
و مناســب بــراي شــروع زندگــي دانشــجویان متأهــل 
ســاخته شــده بــود و مــن همیشــه از خاطــرات خــوب 
ــم.   ــاد مي کن ــي ی ــه نیک ــا ب ــواي آن روزه ــال و ه و ح
دوســتان  کمــک  بــا  شــدیم،  ســاکن  کــه  بعدهــا 
نمــاز  کردیــم.  تجهیــز  و  راه انــدازي  ای  نمازخانــه 
جماعــت هــا در محوطــه برپاشــد. مــاه هــاي مبــارک 
ــا برکــت بــه  رمضــان افطــاري هــاي ســاده و بســیار ب
دســت خــود دانشــجویان فراهــم مــي شــد. بــا ایــن 
ــي  ــت مال ــجویان بضاع ــد دانش ــي ش ــور م ــه تص ک
خوبــي ندارنــد امــا همدالنــه ســفره هــاي نــذري پــر 
ــو  ــک ج ــه ی ــد. در مجموع ــي ش ــترده م ــي گس برکت
صمیمــي بیــن دوســتان شــکل گرفتــه بــود. بچــه هــا 
ــازي مي کردنــد. تصــور ذهنــي خــودم از  در محوطــه ب
ــرات  ــم خاط ــاکن بودی ــه س ــه و ایامي ک ــن مجموع ای
ــران  ــنیدیم دیگ ــه ش ــي ک ــا جای ــت. ت ــیریني اس ش

ــد.  ــور را دارن ــن تص ــم همی ه

ــرد  ــم مي گی ــه تصمی ــجویي ک ــما دانش ــر ش ــه نظ ¶ب

تحصیــل و تعهــد بــه زندگــي مشــترک را در کنــار هــم 
پیــش ببــرد، چــه جایــگاه و منزلتــي در دانشــگاه دارد؟ 
¶¶ایــن ســؤال را بایــد از چنــد جنبــه نــگاه و بررســي 
کــرد. از نــگاه شــخصی چــون بنــده کــه عضــو هیئــت 
علمــي هســتم، مــا اســاتید باید بــه دانشــجوي متأهل 
نــگاه مثبت تــري داشــته باشــیم. مــن شــخصًا ببینــم 
ــم  ــت، برای ــرده اس ــانس ازدواج ک ــردي در دوره لیس ف
ــت  ــتر دوس ــجو را بیش ــت و آن دانش ــمندتر اس ارزش
دارم. حــاال در دوره هــاي دکتــری ازدواج طبیعي تــر 
ــداد ازدواج  ــه تع ــي ک ــي در دوره کارشناس ــت. ول اس
ــذاب و  ــي ج ــن خیل ــراي م ــد، ب ــاق مي افت ــر اتف کمت
شــیرین اســت. اگــر دانشــجویي در فضــاي فرهنگــي 
فعلــي و مســایل مختلــف حاکــم بــر جامعــه بــه حــدي 
ــه  ــد ک ــته باش ــز داش ــري نی ــوغ فک ــد و بل ــه باش پخت
در دوره کارشناســي ازدواجــي درســت رقــم بزنــد، 
ــا  ــذارد. ب ــي گ ــي م ــر مثبت ــل او اث روي درس و تحصی
آرامــش و وضعیــت روحــي و روانــي بهتــري درس مــي 
ــو  ــت گفت وگ ــم الزم اس ــاتید ه ــو اس ــد. در ج خوان
خــوب  کــه  دانشــجویاني  بــه  که نســبت  شــود 
تــاش مــي کننــد ودرس مــي خواننــد و متأهــل هــم 
ــي در  ــک نگاه ــاال ی ــند. ح ــل باش ــتند، ارزش قائ هس
مــورد خانــم هــا هســت کــه وقتــي ازدواج مــي کننــد 
مشــغله زندگــي روي درسشــان تأثیــر منفــي دارد. 
خــوب گاهــي ایــن اتفــاق هــم افتــاده اســت. یعنــي 
ــادل  ــترک تع ــي مش ــن درس و زندگ ــت بی ــن اس ممک
بــه ســختي برقــرار کننــد. امــا در مــورد آقایــان نبایــد 
ــر  ــن ازدواج ه ــه س ــرایطي ک ــد. در ش ــگاه باش ــن ن ای
ــراي  ــترده اي ب ــای گس ــه ه ــي رود و هجم ــاال م روز ب
ــاتید  ــگاه اس ــوع ن ــد ن ــود دارد، بای ــش ازدواج وج کاه
در دانشــگاه نســبت بــه دانشــجویان متأهــل متفــاوت 

ــد. ــمندتر باش وارزش
بلــه  کردیــد.  اشــاره  بــه موضــوع مهمــی  ¶شــما 
ــش  ــن ازدواج افزای ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــا نش آماره
ــی  ــل توجه ــش قاب ــت و بخ ــته اس ــمگیري داش چش

دانشگاه صنعتي اصفهان هميشه در مسائل رفاهي پيشرو بوده است 
وامكانات بسيار خوبي فراهم كرده است. اما اگر بتواند اين امكانات 

را براي دانشجويان نخبه و برتر رايگان كند، ابزاري براي شوق و 
نشاط جوانان مي شود و اين موفقيت افزايش مي يابد. 7…



به طور كلي هر اقدام رفاهي براي دانشجويان 
به طور مستقيم تأثيرمثبت روي روند پژوهشي و 

راندمان كيفي دانشجو دارد. كاري كنيم كه وقتي 
اين دانشجو خودش را با دانشجويان خارج از 
كشور مقايسه مي كند، باور كندكه اينجا جاي 

بدي نيست و مزاياي خوبي دارد واميدواري را در 
آن ها تقويت كنيم.

ــث  ــوع، مباح ــن موض ــل ای از دالی
فرهنگــی و اجتماعــی اســت. بــه 
ــرش  ــي نگ ــه عوامل نظــر شــما چ
ــهیل  ــوع ازدواج را تس ــا در موض ه
در  دانشــگاه  نقــش  و  مي کنــد 

ــت ؟  ــرا چیس ــن ماج ای
¶¶ببینیــد بــه هر حــال ایــن اتفاق 
دالیــل مختلفــي دارد. یــک دلیــل 
ــوده و فرهنــگ عمومــي  مهــم خان
جامعــه اســت. آنقــدر مشــکات 
تــا  اولیــه  مراســمات  از  ازدواج 
ــو  ــن و ج ــي، ذه ــرهاي مال دردس
ــا  ــي ه ــرده و خوب ــط پرک ــه غل را ب
تبلیــغ  ازدواج  مثبــت  نــکات  و 
مي گویــد  جــوان  کــه  نشــده، 
ــر  ــه دردس ــودم را ب ــه خ ــراي چ ب
ــه  ــي راحتي ک ــدازم و از زندگ بیان
لحــاظ  بــه  شــوم!  دور  دارم 
فرهنگــی ایــن یــک معضــل اســت 
ــد.  ــر مي افت ــه تأخی ــه ازدواج ب ک
نکتــه دیگــر ایــن کــه در گذشــته 
مخالــف  جنــس  دو  دسترســي 
بــه یکدیگــر کمتــر بــود. شــور 
ــب  ــیدن موج ــم رس ازدواج و به ه
ــد.  ــي ش ــراد م ــتر اف ــاش بیش ت
ــور و  ــري از آن ش ــروزه خب ــا ام ام
آزادي  چــون  نیســت.  اشــتیاق 
ــا  ــوان ه ــن ج ــات بی ــا و ارتباط ه
بیشــتر شــده اســت. از طرفــي 
ــي  ــو روان ــي و ج ــات فرهنگ تبلیغ
بــه شــکلي اســت کــه بــراي بچــه 
هــا تحصیــل بــراي اپــاي کــردن 
شــده  بیشــتر  رفتــن  خــارج  و 
ــت  ــي اس ــا عوامل ــت. و این ه اس
ــي  ــم م ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ک
دهــد تــا داســتان ازدواج عقــب 
دانشــگاه  در  ایــن کــه  بیافتــد. 
فکــر  مــن  کنیــم؟!  بایــد  چــه 
دانشــگاه  در  حداقــل  مي کنــم 
صنعتــي اصفهــان مجموعــه اي 
ماننــد ســرای امــام جــواد)ع( یــک 
ابــزار تشــویقي مهــم بــراي شــکل 

گیــري ازدواج آســان اســت. یکــي 
از نقــاط قــوت دانشــگاه صنعتــي 
اصفهــان همیــن امکانــات رفاهــي 
بایــد  نمونــه اســت. دانشــگاه 
ســرمایه  امکانــات  ایــن  روي 
گــذاري فرهنگــي نمایــد. ایــن که 
بــه طــور مثــال اعــام کنــد، بــراي 
مقاطــع  اول  رتبــه  دانشــجویان 
دوره  خصــوص  بــه  و  مختلــف 
ــي  ــگاه متأهل ــری، خواب ــاي دکت ه
رایــگان و یــا بــا تخفیــف ویــژه 
نخبــه  جــذب  بــراي  مي دهــد. 
هــا بــه دانشــگاه، از ایــن امکانــات 
ــری  ــع دکت ــرد. در مقاط ــره بگی به
ــم  ــون ه ــت چ ــر اس ــم ت ــن مه ای
ــم  ــي رود و ه ــاال م ــن ازدواج ب س
از  خــارج  در  معمــواًل  کــه  ایــن 
کشــور زمانــي دانشــجوي دکتری 
ــادل آن  ــه مــي شــود کــه مع گرفت
باشــد.  داشــته  وجــود  شــغلي 
اینجــا کــه آن معــادل هــا و حقــوق 
ــث  ــت وباع ــده اس ــده نش ــا دی ه
مــی شــود ایــن دانشــجو خــودش 
را بــا دوســتش کــه در خــارج از 
کشــور درس مي خوانــد مقایســه 
او  بــه  بــدی  احســاس  و  کــرده 
دســت دهــد. امــا مــا مــی توانیــم  
از امکانــات و تســهیات موجــود 
حقــوق  ســازي  معــادل  بــراي 
اســتفاده  دکتــری  دانشــجویان 
کنیــم. بــه ایــن شــکل، شــوق 
برایشــان  را  کشــور  در  مانــدن 
تقویــت مــي کنیــم. دانشــگاه 
در  همیشــه  اصفهــان  صنعتــي 
بــوده  پیشــرو  رفاهــي  مســائل 
ــي  ــیار خوب ــات بس ــت وامکان اس
فراهــم کــرده اســت. امــا اگــر 
بتوانــد ایــن امکانــات را بــراي 
برتــر  و  نخبــه  دانشــجویان 
رایــگان کنــد، ابــزاري بــراي شــوق 
و نشــاط جوانــان مــي شــود و این 
افزایــش مــي یابــد.  موفقیــت 

جــواد)ع(  امــام  هــاي  خوابــگاه 
هــم خیریــه اســت و خیلــي بهتــر 
ــه  ــه خیری ــن جنب ــود از ای ــي ش م
بــودن کمــک گرفــت و یــک اثــر 
ــجویان  ــراي دانش ــش ب ــد بخ امی
ــوص  ــه خص ــف ب ــع مختل در مقاط
دوره دکتــری بــه جــا گذاشــت. بــه 
ــا  ــگاه ه ــن خواب ــورد ای ــرم در م نظ
ــاي  ــاي دوره ه ــه ه ــد در دفترچ بای
ــود. در  ــغ ش ــری تبلی ــد و دکت ارش
ســایت هــاي رســمي دانشــگاه، 
ــه فــرد کــه  ایــن امــکان منحصــر ب
ــم  ــران ه ــاي ته ــگاه ه ــي دانش حت
از آن محروم انــد معرفــي شــود. بــه 
ــد،  ــه بگوین ــال در دفترچ ــور مث ط
اگــر دانشــجوي دکتــری متأهــل 
بــا رتبــه هــاي برتــر ایــن دانشــگاه 
واحــد  یــک  کنــد،  انتخــاب  را 
مســکوني رایــگان در اختیــارش 
قــرار داده مــي شــود. و ایــن امــکان 
بســیار بــراي  سیاســت ارتقــاء 
جــذب دانشــجویان مؤثــر اســت. 

ــن  ــکن، تأمی ــن مس ــارغ از تأمی ¶ف
متأهــل  دانشــجویان  معیشــت 
نیزیکــي از دغدغــه هــاي جــدي 
دشــوار  شــرایط  کــه  اســت 
اقتصــادي هــم مزیــد بــر علــت 
ــه  ــما چ ــر ش ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
راهکارهایــي بــراي حــل چالشــهاي 
متأهــل  دانشــجویان  زندگــي 

دارد؟ وجــود 
¶¶چندیــن راهــکار هســت کــه در 
ایــن ســال هــا کــم و بیــش انجــام 
شــده. یکــي ایــن کــه اســاتید مــي 
ــي  ــت هــاي پژوهش ــد از گرن توانن
ــاص  ــود اختص ــجویان خ ــه دانش ب
اســت  الزم  شــاید  امــا  دهنــد. 
درجلســه اي اهمیــت ایــن مســئله 
بــا اســاتید تبییــن شــود و فرهنــگ 
ســازي گرددکــه ایــن کار بیــش 
ــي از  ــود. خیل ــی ش ــش اجرای از پی

اســاتید ایــن کار را مــي کننــد. امــا 
بــا توجــه بــه مشــکات اقتصــادي، 
شــاید بایــد از طریــق معاونــت 
هــاي دانشــگاه در بیــن جامعــه 
ــودکه  ــاني ش ــاع رس ــاتید اط اس
دانشــجوها  از  پیــش  از  بیــش 
ویــژه  بــه  نماینــد.  پشــتیبانی 
ــت  ــه وق ــي ک ــجویان متأهل دانش
تــاش مي کننــد.  و  مي گذارنــد 
ــجو  ــه دانش ــي ک ــودم زمان ــن خ م
بــه  مبلغــي  اســتاد  اگــر  بــودم 
عنــوان گرنــت اختصــاص مــي داد، 
ــن  ــزه در م ــتیاق و انگی ــث اش باع
مــي شــد. راهــکار دیگرکمــک هــای 
خّیریــن اســت. اعضــاي هیئــت 
خیریــه  فعالیت هــاي  در  علمــي 
فعــال هســتند. افزایــش جیــره 
خشــک و خدمــات ســلف مرکــزی 
دانشــگاه هــم کمــک مــي کنــد. 
بــه طورکلــي زندگــي دانشــجویي 
ــوده  ــا ب زندگــي ســختي اســت وت
همیــن بــوده اســت. ســختي در 
ــجوي  ــه دانش ــن ک ــا ای ــه ب مقایس
دکتــری مي بینــد کــه دوســتش 
ــازار مشــغول شــده و خــودش  در ب
را در حــوزه مســایل مالــي بــا او 
مقایســه مــي کنــد ســخت تــر هــم 

ــود. ــی ش م

ــي  ــما م ــر ش ــه نظ ــر ب ــاي دکت ¶آق
تــوان در دانشــگاه درکنــار تحصیــل 
دکتــری  دانشــجویان  بــراي 
فرصــت هــاي شــغلي مناســبی در 

ــت؟  ــر گرف نظ
دانشــجویان  برخــي  ¶¶بلــه. 
صــورت  بــه  آزمایشــگاهها  در 
اســاتید  بــا  آموزشــي  دســتیار 
همــکاري دارنــد. امــا مــن فکــر 
برخــي  اداره  مي شــود  میکنــم 
دانشــگاه  امکانــات  و  تجهیــزات 
را  ســپاری  بــرون  قابلیــت  کــه 
و  توانمندی هــا  بــا  و  …8دارنــد 
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ســازگار  دانشــجویان  شــئون 
واگــذار  ایشــان  بــه  را  اســت 
اســت  دلگرمــي  هــم  گــرد. 
مشــکات  از  بخشــي  هــم  و 
مالــي ایــن دانشــجویان مرتفــع 
میشــود. امــا خــوب گاهــي ایــن 
کارهــا دردســر دارد و مســئولین 
مــي کننــد  از دردســر پرهیــز 
ــواًل  ــرار معم ــرایط اضط ــادر ش ام
مــي  گرفتــه  ایــن تصمیمــات 
ــاي  ــث اداره فضاه ــود. در بح ش
هــم  درگذشــته  خوابگاهــي، 
شــب  شــیفت  مســئولیت 
بــه  ســاختمان ها  مدیــر  و 
مي شــد  واگــذار  دانشــجویان 
کــه ایــن هــم از نظــر اعتمــاد 
نظــر  از  هــم  و  نفــس  بــه 
مالــي پشــتوانه خوبــي بــود. 
درمجمــوع کار دانشــجویي بایــد 

شــود.  تقویــت 

ــت  ــه اهمی ــري ک ــوع دیگ ¶موض
اســت  خانــواده  مســئله  دارد، 
.دانشــجوها بــه شــدت مشــغله 
ــر  ــا کمت ــد و اینج ــل دارن تحصی
براي شــان  تفریــح  فرصــت 
فراهــم اســت. اخیرًابرنامه هــاي 
شــکل  مجموعــه  در  فرهنگــي 
تقویــت  بــراي  اســت  گرفتــه 
روابــط و همســایگي. تجربــه و 
نــگاه شــما بــه ایــن موضــوع بــا 
توجــه بــه ایــن کــه خودتــان هم 
از فعالیــن فرهنگــي مجموعــه 

ــت؟ ــد چیس بودی
¶¶بــه نکتــه بســیار درســتي 
اشــاره کردیــد. مــن یادم هســت 
ــن  ــي بی ــته صمیمت ــه در گذش ک
هــا  خانــواده  و  دانشــجویان 
ــات  ــا جلس ــود. ب ــده ب ــاد ش ایج
ــي  ــاي قرآن ــل ه ــي، محف فرهنگ
بــه  دیگــر.  موضوعــات  و 
ایجــاد حــس  اهمیــت  نظــرم 
صمیمیــت در خودجــوش بــودن 
فعالیــت هاســت. بــرای تقویــت 
مشــارکت مــی تــوان از ظرفیــت 
خــود دانشــجویان در برنامــه هــا 
بهــره جســت. از خودشــان ایــده 
بخواهیــم. تقویــت برنامــه هــاي 
جمعــي و اردویــي، بــراي آموزش 
هــا و مهــارت آمــوزي ســاکنین و 
هســتند  دوســتاني  فرزنــدان، 
کــه توانمنــدي هایــي دارنــد. 
بــراي دانشــگاه هــم نیروهــاي 
هســتند.  اي  هزینــه  کــم 
باالخــره آقایــان مشــغله هــاي 
ــران و  ــا همس ــد. ام ــي دارن درس
فراغتــي  اوقــات  فرزندانشــان 
دارنــد کــه مــي توانــد بــا برنامــه 
ــود.  ــاخته ش ــي س ــاي فرهنگ ه
بــه طــور کلــي هــر اقــدام رفاهــي 
طــور  بــه  دانشــجویان  بــراي 
روي  مثبــت  تأثیــر  مســتقیم 
راندمــان  و  پژوهشــي  رونــد 
کیفــي دانشــجو دارد. جــدا از 
ــر  ــه ه ــم ب ــي خواه ــگاه م دانش
ــجویان را  ــواي دانش ــي ه طریق

کــه  کنیــم  کاري  باشــد.  داشــته 
ایــن دانشــجو خــودش را  وقتــي 
از کشــور  بــا دانشــجویان خــارج 
مقایســه مــي کننــد، بــاور کنــد کــه 
اینجــا جــاي بــدي نیســت و مزایــاي 
ــا  ــدواري را در آن ه ــي دارد وامی خوب

ــم.  ــت کنی تقوی

متولیــان  عنــوان  بــه  ¶مــا 
ــوزي  ــم آم ــگ عل ــگاهي، فرهن دانش
ــي  ــویق کنیم.گاه ــد تش ــم بای را ه
تبعیــض هــا و فشــارهاي اجتماعــي 
ــجویي را  ــي دانش ــادي زندگ و اقتص
ــگاه  ــد. اســاتید ن ســخت تر مــي کن
مثبتــي بــه همــکاري بــا دانشــجوي 
متأهــل بــه خصــوص خانــم هــا 
ندارنــد یــا در خصــوص واگــذاري 
خوابــگاه بــه خانــم هــا و اجــاره بهــا 
تبعیــض هایــي وجــود دارد. نظــر 

شــما در ایــن رابطــه چیســت ؟ 
¶¶تصــور غالــب جامعــه ایــن اســت 
ــن مســکن  ــئول اداره و تأمی کــه مس
ــي  ــد خانم ــت و الب ــرد اس ــم، م خان
کــه اینجــا دانشــجو مــي شــود، 
تأمیــن  را  او  زندگــي  همســرش 
مي کنــد امــا بــه نظــر مــن بــا فضــاي 
ــد  ــرد بای ــه زن و م ــه ک ــي جامع فعل
پــا بــه پــاي هــم تــاش کننــد، یــک 
ــه  ــي ک ــکات نگرش ــا مش ــم ب خان
در جامعــه هــم هســت وقتــي درس 
ــا  ــد ب ــاش مي کن ــد و ت ــي خوان م
ــا  ــد م ــي فرزن ــر و گاه ــود همس وج
ــن  ــه ای ــم تاک ــر کاري بکنی ــد ه بای
ــور  ــه ط ــرود. ب ــن ن ــا از بی ــزه ه انگی
کلــي بــراي دانشــجویان متأهــل این 
بحــث خــارج رفتــن جــدي اســت و 
بایــد ایــن را تعدیــل کنیــم. مــا بایــد 
تــاش کنیــم حداقــل بــراي کســي 
کــه عاقمنــد بــه کشــورش اســت و 
دوســت داشــته بماند و درکشــورش 
ــه  ــود ک ــور نش ــد، اینط درس بخوان
ــار  ــل دچ ــوم تحصی ــال دوم، س در س

یــأس و ســرخوردگي شــود. حداقــل 
کــه  خوابگاهــي  تعــداد  ایــن  بــا 
اضافــه شــده، مــا بایــد آقــا و خانــم 
متأهلــي  در تخصیــص مســکن  را 
ــوص  ــا در خص ــم. ام ــان ببینی یکس
ــه  ــي ک ــکل مهم ــاتید، مش ــگاه اس ن
در بحــث خانــم هــا وجــود دارد. 
ازدواج  از  بعــد  دانشــجو  دختــران 
واقعــًا مشــکل پیــدا مــي کننــد. 
دانشــجوي ارشــد خانمــي دارم کــه 
بعــد از ازدواج بــا خانــواده همســر 
بــراي ادامــه تحصیــل مشــکل پیــدا 
کــرده اســت. ایــن تفــاوت فرهنگــي 
ــراي  ــي ب ــردن گاه ــگاه ک ــنتي ن و س
ــئله  ــا مس ــم ه ــل خان ــه تحصی ادام

ــت.  ــده اس ش

¶آقــاي دکتــر بــا همــه ایــن اوصــاف 
آیا بــه طور کلــي ازدواج دانشــجویي 

را توصیــه مــي کنیــد؟ 
¶¶بلــه. پیشــنهاد مــن بــراي آقایــان 
درخصــوص ســن ازدواج پایــان دوره 
لیســانس و اوایــل فــوق لیســانس 
اســت. حداقل هــاي مالي را داشــته 
ــر  ــم ت ــري مه ــد فک ــي رش ــد ول باش
ــت آورده باشــد.  ــه دس ــه ب ــت ک اس
ــرایط  ــی ش ــا کم ــم ه ــورد خان در م
متفــاوت اســت. مــا مــواردي داریــم 
ــا  ــان ب ــد، همچن ــود فرزن ــا وج ــه ب ک
انگیــزه تــاش مي کننــد و موفــق 
هســتند امــا در بیشــتر مــوارد درگیر 
بنابرایــن  و  شــوند  مــي  زندگــي 
قانــون کلــي بــراي خانــم هایــي کــه 
مــي خواهنــد هــم ازدواج کننــد و 
ــون  ــت چ ــد نیس ــم درس بخوانن ه
همــه چیــز بــه تــاش و انگیــزه 
ازدواجشــان  شــیوه  و  خودشــان 
بســتگي دارد شــاید بــراي خانــم هــا 
بعــد از ازدواج بــه دلیــل مشــغله هــا 
ــي  ــي لذت ــای زندگ ــئولیت ه و مس
کــه در مجــردي بــراي درس خواندن 

باشــد. داشــتندکمرنگ تر 

بايد همه تالشمان را بكنيم تا فشارهاي زندگي از 
اين دانشجويان برداشته شود و بتوانند در آرامش 

تحصيل كنند. كسي كه مزه اين سختي ها را 
چشيده باشد مي تواند اين نگاه را به قوانين و 
مسائل مبتالبه آن جامعه داشته باشد و اين فرد 

تفاوت دارد با كسي كه اصاًل در اين فضاها نبوده 
و دركي از مشكالت اين قشر ندارد.

ــه  ــن عرص ــما از فعالی ــه ش ــنیدیم ک ــا ش ¶م
ــت  ــتي در فعالی ــتید و دس ــم هس ــادي ه جه
بــه نظرشــما  داریــد.  هــاي خیریــه هــم 
ــواد)ع(  ــام ج ــن ام ــراي متأهلی ــي در س زندگ
کــه یــک خوابــگاه خیریــه هــم هســت چقــدر 
ــوده  ــر ب ــما مؤث ــرش ش ــن نگ ــت ای در تقوی

ــت؟   اس
¶¶زمانــي کــه مــن بــه عنــوان عضــو هیئــت 
ــک روز  ــدم، ی ــه ش ــگاه پذیرفت ــي دانش علم
بــه جلســه اي در معاونــت فرهنگــي دعــوت 
شــدم. بــراي هــم اندیشــي در ایــن موضــوع 
ــه کاري  ــگاه هــاي خیری ــراي ایــن خواب کــه ب
کنیــم. مــن آنجــا گفتــم کــه مــا بایــد همــه 
تاشــمان را بکنیــم تــا فشــارهاي زندگــي از 
ایــن دانشــجویان برداشــته شــود و بتواننــد 
در آرامــش تحصیــل کننــد. کســي کــه مــزه 
ایــن ســختي هــا را چشــیده باشــد مــي 
ــائل  ــن و مس ــه قوانی ــگاه را ب ــن ن ــد ای توان
مبتابــه آن جامعــه داشــته باشــد و ایــن 
فــرد تفــاوت دارد بــا کســي کــه اصــًا در 
ایــن فضاهــا نبــوده و درکــي از مشــکات 
مــن همیشــه ســعي  نــدارد.  ایــن قشــر 
کــردم در فعالیــت هایــم گوشــه چشــمي 
بــه دانشــجویان متأهــل و ســاکنین ایــن 
ســراهاي دانشــجویي داشــته باشــم چراکــه 
کخــودم را بخشــي از آن جامعــه مــي بینــم. 
ایــن کــه مــن از کجــا شــروع کــردم همیشــه 

ــت.  ــده اس ــرم مان در نظ
خــوب بــا همیــن نــگاه، مــا کارهــاي خیریــه 
جهــادي هــم انجــام مــي دهیــم. بــا صنــدوق 
ــه  ــه کمیت ــر مجموع ــت در زی ــت کرام بهش
ســبب  کــه  کنیــم  مــي  همــکاري  امــداد 
خیــري شــده اســت و در همیــن مــدت کرونــا 
کمــک هــاي قابــل توجهــي بــه دانش آمــوزان 
نیازمنــد مناطــق محــروم انجــام شــد. 30 
دســتگاه تبلــت بــه دانــش آمــوزان نیازمنــد 
منطقــه جــوي آبــاد اهداءکردیــم. گاهــي 
ــدوق  ــن صن ــق ای ــي از طری ــخصي و گاه ش
ــاي  ــت ه ــد حمای ــجویان نیازمن ــراي دانش ب
نقــدي و غیــر نقــدي جمــع آوري مــي کنیــم. 
توزیــع نــذري و بســته هــاي غذایــي کــه 

بــراي مجموعــه امــام جــواد)ع( داشــتیم هــم 
از ایــن دســت فعالیــت هــاي خیریــه اســت.

آقــاي دکتــر امیــدوارم راهتــان همــواره روشــن 
ــوزگاري  ــه آم ــم در عرص ــد. ه ــرو باش و پرره
جامعــه  بــه  خدمــت  در  هــم  و  دانشــگاه 

ــید.  ــربلند باش ــروز و س ــگاهي پی دانش
ــو را  ــن گفتگ ــه ای ــه زمین ــما ک ــکر از ش تش
صحبت هــا  ایــن  کردید.امیــدوارم  فراهــم 
بــراي مخاطبیــان نشــریه شــما مفیــد باشــد. 
افتتــاح فــاز جدیــد مجموعــه امــام جــواد)ع( 
را هــم تبریــک عــرض مــی نمایــم و بــه همــه 
مســئولین و خیریــن محتــرم خــدا قــوت 

مي گویــم. 



ـــل،  ـــن المل ـــه بی ـــور در عرص ـــگاه کش ـــن دانش ـــوان فعال تری ـــه عن ـــان ب ـــی اصفه ـــگاه صنعت ¶دانش
در ســـه دهـــه گذشـــته همـــواره دارای اعتبـــار علمـــی بیـــن المللـــی ویـــژه ای بـــوده اســـت. قرارگیـــری در 
ـــدی  ـــه بن ـــی، رتب ـــن الملل ـــدد بی ـــای متع ـــدی ه ـــه بن ـــیا در رتب ـــاره آس ـــر ق ـــای برت ـــگاه ه ـــت دانش فهرس
ـــاوری  ـــزرگ علمـــی و فن ـــگاه ایـــن مجموعـــه ب ـــی، جای ـــه ای و رده بنـــدی هـــای مل هـــای آســـیایی و منطق

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــور تثبی ـــی کش ـــوزش عال ـــام آم ـــد نظ ـــی از ارکان قدرتمن ـــوان یک ـــه عن را ب
ـــته  ـــتاوردهای برجس ـــز از دس ـــرن نی ـــزامی و س ـــه س ـــی از جمل ـــن الملل ـــی بی ـــع علم ـــا مجام ـــکاری ب هم
ـــل بـــه شـــمار مـــی رود. اعتبـــار علمـــی و فنـــاوری ایـــن  دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان در عرصـــه بیـــن المل
ـــت.  ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــه را ب ـــف منطق ـــورهای مختل ـــجویانی از کش ـــذب دانش ـــه ج ـــگاه زمین دانش
ـــگاه  ـــن دانش ـــه ای ـــد ک ـــد می کن ـــق 1404 تأکی ـــان در اف ـــي اصفه ـــگاه صنعت ـــداز دانش ـــم ان ـــه چش بیانی
ـــت  ـــگاهی دارای مرجعی ـــرا، دانش ـــت گ ـــا و کیفی ـــي پوی ـــي و فرهنگ ـــاي علم ـــورداری از فض ـــا برخ ـــد ب بای

ـــد. ـــود باش ـــي خ ـــه ي پیرامون ـــور در منطق ـــگاه کش ـــن دانش ـــیا و تأثیرگذارتری ـــاوري در آس ـــي و فن علم
ـــه 100 دانشـــجوی خارجـــی از کشـــورهای  ـــان قریـــب ب در حـــال حاضـــر دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان میزب
ـــعه  ـــمت توس ـــه س ـــه، ب ـــگاه در ادام ـــردی دانش ـــزی راهب ـــه ری ـــت. برنام ـــایه اس ـــت و همس ـــًا دوس عموم
ـــت  ـــی از مزی ـــت. یک ـــف اس ـــورهای مختل ـــتر از کش ـــجویان بیش ـــذب دانش ـــل و ج ـــن المل ـــط بی رواب
ـــت  ـــوده اس ـــم نم ـــی فراه ـــل خارج ـــجویان متأه ـــرای دانش ـــان ب ـــی اصفه ـــگاه صنعت ـــه دانش ـــی ک های
میزبانـــی از آن هـــا در مجموعـــه ســـراهای متأهلیـــن امـــام جـــواد)ع( اســـت. ایـــن دانشـــجویان پـــس از 
ـــن، از طریـــق  ـــام خمینـــی)ره( قزوی ـــی ام ـــن الملل ـــان فارســـی در دانشـــگاه بی ـــدن دوره آمـــوزش زب گذران
وزارت علـــوم و بـــر اســـاس رشـــته تحصیلـــی و ظرفیـــت هـــای جـــذب بـــه دانشـــگاه هـــای مرجـــع 
ـــکونی  ـــای مس ـــتن واحده ـــا در اختیارگذاش ـــان ب ـــی اصفه ـــگاه صنعت ـــوند. دانش ـــی ش ـــل م ـــور منتق کش

ـــل در  ـــرای تحصی ـــرایط را ب ـــت و ش ـــواده اش اس ـــجو وخان ـــان دانش ـــواد)ع( میزب ـــام ج ـــرای ام در س
ـــجویان  ـــن دانش ـــک از ای ـــر ی ـــن رو ه ـــد. از ای ـــی کن ـــهیل م ـــجویان تس ـــن دانش ـــرای ای ـــران ب ای

ـــه  ـــان و البت ـــی اصفه ـــگاه صنعت ـــی دانش ـــرای معرف ـــفیرانی ب ـــود س ـــورس خ ـــان دوره ب در پای
ـــه ای  ـــه بهان ـــژه نام ـــن وی ـــار ای ـــتند. انتش ـــود هس ـــان خ ـــه هموطن ـــان ب ـــور عزیزم کش

ـــم و از  ـــب دهی ـــه ترتی ـــوی صمیمان ـــز گفتگ ـــجویان عزی ـــن دانش ـــی  از ای ـــا یک ـــد ت ش
ـــواد)ع( ـــام ج ـــه ام ـــوص مجموع ـــه خص ـــران ب ـــا در ای ـــی آن ه ـــوای زندگ ـــال و ه ح

جویـــا شـــویم. خانـــم ســـنا افریجـــی بـــه عنـــوان میهمـــان مـــا در ایـــن گفتگـــو 
ـــل  ـــد، اه ـــه فرزن ـــادر س ـــاله، م ـــور، 36 س ـــه طی ـــته تغذی ـــجوی رش ،دانش

کشـــور ســـوریه شـــهر الذقیـــه اســـت کـــه از دوران کارشناســـی ارشـــد 
ـــت. ـــده اس ـــی آم ـــگاه صنعت ـــه دانش ب

در گفتگو با سنا افرنجی، دانشجوی نمونه سوری تبار دانشگاه صنعتی اصفهان:

از مادری سه فرزند تا موفقيت های تحصيلی در مقطع دکتری
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ـــل  ـــه تحصی ـــرای ادام ـــران را ب ـــه ای ـــد ک ـــه ش ـــی، چ ـــم افرنج ¶خان
ـــد؟ انتخـــاب کردی

ــه  ــرای ادامـ ــودم و بـ ــورم بـ ــه اول کشـ ــجوی رتبـ ــن دانشـ ¶¶مـ
تحصیـــل تـــا مقطـــع دکتـــری بورســـیه کشـــور فرانســـه شـــده 
ـــدم  ـــی ش ـــاده م ـــزام آم ـــرای اع ـــه ب ـــان ک ـــن زم ـــا در همی ـــودم. ام ب
ـــا  ـــورما ب ـــی کش ـــرات علم ـــد و مذاک ـــروع ش ـــوریه ش ـــگ در س جن
ـــع  ـــیه ام قط ـــورد و بورس ـــم خ ـــکا به ـــی و آمری ـــورهای اروپای کش
شـــد. بـــه مـــن گفتنـــد کـــه مـــی توانـــی یـــا داخـــل ســـوریه ادامـــه 
ـــما  ـــت ش ـــور دوس ـــک کش ـــا ی ـــی ت ـــر کن ـــا صب ـــی ی ـــل بده تحصی
ـــا  ـــه م ـــران ب ـــن و ای ـــیه، چی ـــورهای  روس ـــد. کش ـــرش کن را پذی
معرفـــی شـــد. مـــن عاقـــه ای بـــه رفتـــن بـــه کشـــور چیـــن 
نداشـــتم و روســـیه را انتخـــاب کـــردم. امـــا کارمنـــد مســـئول 
ـــال  ـــا را ارس ـــدارک م ـــرر م ـــان مق ـــرد و در زم ـــتباه ک ـــیه اش بورس
ـــد. در  ـــی مان ـــل م ـــال معط ـــک س ـــن ی ـــزام م ـــن اع ـــرد. بنابرای نک
ـــران  ـــه ای ـــا ب ـــم ی ـــر کن ـــه صب ـــتم ک ـــه داش ـــک گزین ـــن ی ـــت م نهای
بیایـــم. شـــرایط جنگـــی کشـــور بـــرای مـــا انتخـــاب دیگـــری 
ـــود و  ـــده ب ـــزام ش ـــربازی اع ـــه س ـــن ب ـــر م ـــود. همس ـــته ب نگذاش
ـــرف  ـــش از ط ـــا خیال ـــم ت ـــوریه بمان ـــن در س ـــت م ـــی نداش تمایل
مـــن راحـــت باشـــد. مـــا مـــی دانســـتیم ایـــران کشـــوری مســـلمان 
ــیار  ــران بسـ ــه ایـ ــدن بـ ــن از آمـ ــت. بنابرایـ ــت اسـ و در امنیـ
ـــران  ـــه ای ـــارس 2013  ب ـــدیم. م ـــحال ش ـــم و خوش ـــتقبال کردی اس
اعـــزام شـــدم بـــرای دوره کارشناســـی ارشـــد. اول بـــه قزویـــن 
ـــی  ـــی)ره( فارس ـــام خمین ـــی ام ـــن الملل ـــگاه بی ـــم و در دانش رفتی
ـــه  ـــی ب ـــته تحصیل ـــاس رش ـــا براس ـــدارک م ـــد م ـــم و بع ـــاد گرفتی ی
ـــد را  ـــی ارش ـــد. کارشناس ـــال ش ـــان ارس ـــی اصفه ـــگاه صنعت دانش
ـــه  ـــه ب ـــم را ب ـــم دکترای ـــده ه ـــاه آین ـــه م ـــا دو س ـــردم و ت ـــام ک تم

ـــانم. ـــی رس ـــان م پای

¶از چـــه زمانـــی ســـاکن در خوابـــگاه هـــای امـــام جـــواد)ع( 
شـــدید؟ 

¶¶مـــن یـــک ســـال در خوابـــگاه دختـــران بـــودم. فرزنـــد اولـــم 
ـــگ  ـــرایط جن ـــر ش ـــه خاط ـــان ب ـــرم همچن ـــد همس ـــا آم ـــه دنی ـــه ب ک
بایـــد در ســـربازی مـــی مانـــد و طبـــق قانـــون بـــرای واگـــذاری 
ــک  ــه یـ ــتگان درجـ ــی از بسـ ــود یکـ ــی الزم بـ ــگاه متأهلـ خوابـ
ـــران  ـــه ای ـــن ب ـــه م ـــک ب ـــرای کم ـــادرم ب ـــد. م ـــته باش ـــور داش حض
ـــران  ـــه ای ـــا زمانـــی کـــه همســـرم توانســـت ب ـــود. ت ـــارم ب آمـــد وکن
ـــدیم. االن  ـــاکن ش ـــواد س ـــام ج ـــه ام ـــادرم در مجموع ـــا م ـــد ب بیای

ـــت.  ـــه اس ـــال و نیم ـــومم 1 س ـــد س ـــم فرزن ه

¶زندگی در ایران و به خصوص شهر اصفهان را چطور دیدید؟  
¶¶مـــن دوســـتان زیـــادی نداشـــتم و خیلـــی اهـــل گـــردش و تفریـــح 
ـــا  ـــی ب ـــیار خوب ـــط بس ـــا رواب ـــودم. ام ـــا ب ـــرًا تنه ـــگاه اکث ـــودم. در خواب نب
ـــه  ـــم هم ـــر کن ـــتم. فک ـــگاه داش ـــدان دانش ـــگاه و کارمن ـــئولین خواب مس
ـــود  ـــا وج ـــودم. ب ـــن نب ـــرون رفت ـــل بی ـــا اه ـــر. ام ـــند دیگ ـــی شناس ـــرا م م
دو فرزنـــد کوچـــک و دلواپســـی هـــای مـــادرم، ســـعی مـــی کـــردم بـــه 
ـــب  ـــم عق ـــه درس ـــم و از برنام ـــه برس ـــگاه و خان ـــه دانش ـــم ب ـــور منظ ط
نمانـــم. چندبـــاری البتـــه بـــه مناطـــق دیدنـــی هـــای اصفهـــان رفتـــه 
ام امـــا خـــوب خیلـــی فرصـــت گردشـــگری نداشـــتم. حـــاال هـــم کـــه 
ــرده و  ــدا کـ ــیوع پیـ ــا شـ ــفانه کرونـ ــت متأسـ ــان اسـ ــرم کنارمـ همسـ
امیـــدوارم تـــا قبـــل از پایـــان تحصیـــل بتوانیـــم زیبایـــی هـــای شـــهر 
اصفهـــان را بیشـــتر ببینیـــم. امـــا اگـــر بخواهـــم حضـــورم در ایـــران 
را ارزیابـــی کنـــم، مـــن ایـــران را بســـیار دوســـت دارم. شـــرایط بـــرای 
ـــه  ـــود ک ـــت ب ـــز امنی ـــن چی ـــود. مهمتری ـــی ب ـــن عال ـــی م ـــل و زندگ تحصی

ـــود.  ـــم ش ـــم فراه ـــن ه ـــور م ـــرای کش ـــدوارم ب امی
انشـــااهلل محدودیـــت هـــای کرونـــا تمـــام شـــود دوســـت دارم ســـفری 
ـــا  ـــهر م ـــت. ش ـــه اس ـــن الذقی ـــهر م ـــبیه ش ـــون ش ـــروم، چ ـــمال ب ـــه ش ب

ـــت.  ـــاحلی اس ـــم س ه

ـــما در  ـــی ش ـــرایط زندگ ـــه ش ـــی، ب ـــه کمک ـــواد چ ـــام ج ـــای ام ـــه ه ¶خان
ـــرد؟  ـــران ک ای

¶¶اگـــه ایـــن خانـــه هـــا نبـــود مجبـــور بـــودم در شـــهر خانـــه اجـــاره کنـــم 
ـــگاه  ـــا در دانش ـــرد. م ـــی ک ـــول م ـــادرم قب ـــم م ـــی کن ـــر نم ـــا فک ـــی اص ول
ـــرای  ـــا، ب ـــی روزه ـــن خیل ـــتیم. م ـــوردار هس ـــاه برخ ـــل و رف ـــت کام از امنی
کار پژوهشـــی در مزرعـــه، ســـه روز از شـــهر خـــارج مـــی شـــدم و مـــادرم در 
ـــان  ـــا هموطن ـــود. اینج ـــت ب ـــش وامنی ـــم در آرام ـــار فرزندان ـــگاه کن دانش
ـــم  ـــتن ه ـــان داش ـــاس همزب ـــد و احس ـــا بودن ـــایگی م ـــوری در همس س

ـــی داد. ـــب م ـــوت قل ـــا ق ـــه م ب

¶چطور با همسرتان آشنا شدید؟ 
¶¶مـــا قبـــل از ازدواج هـــر دو دانشـــجوی یـــک دانشـــگاه بودیـــم. مـــن 
ـــاورزی و همســـرم حقـــوق مـــی خوانـــد و دو ســـال از مـــن بزرگتـــر  کش
ـــنگین  ـــا س ـــه ه ـــخت و مهری ـــا س ـــران ازدواج ه ـــنیدم در ای ـــن ش ـــود. م ب
ـــد. چـــون  ـــی اهمیـــت نمـــی دهن ـــه خیل ـــه مهری اســـت. در کشـــور مـــن ب
ــی  ــول ارزشـ ــد آن پـ ــی باشـ ــی ناراضـ ــر زن از زندگـ ــد اگـ ــی گوینـ مـ
ـــاده  ـــی س ـــک زندگ ـــه ی ـــد ک ـــی کنن ـــک م ـــا کم ـــوان ه ـــه ج ـــا ب ـــدارد. ام ن

ـــد.  ـــروع کنن را ش 11…



¶روند تحصیلی شما چطور گذشت؟ 
ـــات  ـــدارم. اطاع ـــکلی ن ـــن مش ـــی م ـــر تحصیل ¶¶از نظ
ـــکلی در  ـــت. مش ـــوب اس ـــیار خ ـــاتیدم بس ـــش اس و دان
ـــرایط  ـــه ش ـــوط ب ـــتر مرب ـــه بیش ـــتم ک ـــر داش ـــن اواخ ای
ـــد  ـــت. بای ـــور اس ـــه طی ـــن تغذی ـــته م ـــود. رش ـــروژه ب پ
ــه را  ــرایط تغذیـ ــم و شـ ــزرگ کنـ ــرم و بـ ــه بگیـ جوجـ
ــکات  ــوب مشـ ــم. خـ ــی کنـ ــدت بررسـ ــن مـ در ایـ
ـــرای  ـــی در اج ـــاری های ـــران گرفت ـــم ای ـــادی و تحری اقتص
ــه  ــه همـ ــی کـ ــود آورد. در حالـ ــه وجـ ــن بـ ــروژه مـ پـ
ـــش  ـــه پی ـــی وقف ـــه ب ـــق برنام ـــل ام را طب ـــل تحصی مراح
ـــرم  ـــه ت ـــردم ب ـــی ک ـــور نم ـــًا تص ـــا اص ـــودم، ام ـــه ب رفت
10 برســـم. مـــن پســـر و دختـــر اولـــم را در طـــول دوره 
دکتـــری بـــه دنیـــا آوردم. بـــا وجـــود بـــارداری و بچـــه 
ــم  ــدم. معدلـ ــب نمانـ ــم عقـ ــا از درسـ ــک، اصـ کوچـ
حـــدود 17 شـــد! از مرخصـــی بـــارداری هـــم اســـتفاده 
ـــا  ـــکده ت ـــه و دانش ـــم کتابخان ـــی رفت ـــح م ـــردم. صب نک
عصـــر برمـــی گشـــتم پیـــش بچـــه هایـــم. مـــادرم در 
ـــا را  ـــختی ه ـــه س ـــود. هم ـــارم ب ـــدت کن ـــن م ـــام ای تم
ـــم.  ـــاع کن ـــان دف ـــدت زم ـــن م ـــه در کمتری ـــیدیم ک کش
امـــا خـــوب متأســـفانه بـــه خاطـــر مشـــکات مالـــی 
ـــه  ـــم. ب ـــنوات گرفت ـــدم و س ـــل ش ـــال معط ـــروژه یکس پ
ـــط  ـــاظ رواب ـــکر از لح ـــدا را ش ـــائل، خ ـــن مس ـــر از ای غی
علمـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان 
بهتریـــن شـــرایط را بـــرای مـــن فراهـــم کـــرد.و البتـــه 
ـــن  ـــرای م ـــی ب ـــر جای ـــکات در ه ـــن مش ـــود ای ـــن ب ممک

پیـــش بیایـــد. 

¶از نظرشـــخصی تحصیـــل در یـــک کشـــور خارجـــی 
ـــتاوردی داشـــت؟ بـــه خصـــوص  ـــه دس بـــرای شـــما چ
ــود  ــا وجـ ــتید و بـ ــم هسـ ــک خانـ ــما یـ ــه شـ ــن کـ ایـ
ـــی  ـــه خوب ـــت را ب ـــج غرب ـــن رن ـــر ای ـــد و دوری همس فرزن

ــد؟  ــور کردیـ ــد و از آن عبـ ــاس کردیـ احسـ

ـــا همـــه دوســـتانم  ¶¶درســـت اســـت کـــه در مقایســـه ب
ــارم نبـــود و  بیشـــتر ســـختی کشـــیدم. همســـرم کنـ
ـــر  ـــخت ت ـــئولیت ام را س ـــم مس ـــم ه ـــل فرزندان تحصی
ـــک  ـــن ی ـــرد. م ـــر ک ـــن تغیی ـــت م ـــا طبیع ـــرد. ام ـــی ک م

ـــرا  ـــرایط م ـــن ش ـــی در ای ـــودم. زندگ ـــی ب ـــر آرام و خجالت دخت
ـــس  ـــل رئی ـــم در مقاب ـــی توان ـــه االن م ـــدر ک ـــرد. آنق ـــوی ترک ق
جمهـــور صحبـــت کنـــم. قبـــا جلـــوی اســـتادم هـــم بـــرای 
ـــرون  ـــا از کشـــورم بی ـــودم. مـــن یـــک زن تنه ـــوان ب صحبـــت نات
آمـــدم، زندگـــی در یـــک کشـــور بـــا یـــک زبـــان دیگـــر، از مـــن یـــک 
آدم جدیـــد ســـاخت. ایـــن نکتـــه و دســـتاورد شـــخصی مثبـــت 
ـــه او مـــی  ـــود. وقتـــی همســـرم برگشـــت همســـایه هـــا ب مـــن ب
ـــی  ـــا خیل ـــت. م ـــه اس ـــوی و نمون ـــک زن ق ـــرتو ی ـــد همس گفتن
ـــت!  ـــت نگذاش ـــچ وق ـــی هی ـــم ول ـــک کنی ـــه او کم ـــتیم ب خواس
چـــون مـــن دوســـت داشـــتم مســـتقل باشم.پســـرم الکســـاندر 
ـــی  ـــران م ـــن ای ـــر قوانی ـــه خاط ـــی ب ـــد ول ـــا آم ـــه دنی ـــران ب در ای
ـــم.  ـــه او بدهی ـــنامه ب ـــا شناس ـــد ت ـــدرش باش ـــد پ ـــد بای گفتن
اگـــر ســـنای قبـــل از مهاجـــرت بـــودم نمـــی توانســـتم بـــه 
دنبـــال شناســـنامه پســـرم بـــروم. باالخـــره 5 ماهـــش شـــد 
تـــا شناســـنامه برایـــش گرفتـــم. روحیـــه سرســـختی را از 
ـــر  ـــل ه ـــر ح ـــه خاط ـــرم ب ـــم. حاض ـــاد گرفت ـــران ی ـــی در ای زندگ

ـــم. ـــکل بجنگ مش

¶برنامه شما بعد از پایان تحصیل چیست ؟ 
¶¶وقتـــی بازگـــردم بایـــد در چنـــد آزمـــون انگلیســـی و 
کامپیوتـــر شـــرکت کنـــم. بـــه زبـــان عربـــی یـــا انگلیســـی 
دفـــاع کنـــم و پـــس از آن بایـــد بـــه عنـــوان هیئـــت علمـــی 
ـــس  ـــرای تدری ـــم. ب ـــت کن ـــال خدم ـــوریه 14 س ـــگاه س در دانش
ـــزوه  ـــه دارم. ج ـــه روز نگ ـــودم را ب ـــب خ ـــد مرت ـــم بای ـــردن ه ک
ـــی  ـــجو م ـــه دانش ـــؤالی ک ـــر س ـــه ه ـــم ب ـــد بتوان ـــم. بای بنویس
ـــن  ـــم از ای ـــی توان ـــا نم ـــب ه ـــن ش ـــم. م ـــواب بده ـــد ج پرس
فکـــر و خیـــال هـــا بخوابـــم. همیشـــه بـــه خـــودم هـــم مـــی 

گویـــم مـــن چقـــدر کار دارم! 

بـــه  دانشـــگاه  اســـتاد  یـــک  عنـــوان  بـــه  آینـــده  ¶در 
ـــی  ـــران را م ـــل در ای ـــه تحصی ـــنهاد ادام ـــجویانتان پیش دانش

دهیـــد ؟ 
ـــه  ـــًا ب ـــد. مخصوص ـــران بیاین ـــه ای ـــم ب ـــا میگوی ـــه. حتم ¶¶بل
ـــران را  ـــای ای ـــگاه ه ـــت دانش ـــی وضعی ـــاظ علم ـــران. از لح دخت
ـــا  ـــی آنج ـــت  زندگ ـــت اس ـــم. درس ـــی دان ـــر م ـــیه بهت از روس
ـــور  ـــا کش ـــا اینج ـــت ام ـــتری اس ـــردی بیش ـــاه ف ـــا رف ـــراه ب هم
ـــت.  ـــوی اس ـــم ق ـــی ه ـــر علم ـــت. از نظ ـــی اس ـــلمان و امن مس

ـــا  ـــرای م ـــت ب ـــن حمای ـــوده؟ از ای ـــگ ب ـــر رن ـــی پ ـــما خیل ـــرای ش ـــل ب ـــه تحصی ـــما در ادام ـــواده ش ـــش خان ¶نق
میگوییـــد؟

ـــر  ـــدم! اگ ـــی ش ـــم نم ـــادر ه ـــچ، م ـــه هی ـــیدم ک ـــی رس ـــه نم ـــن مرحل ـــه ای ـــت ب ـــچ وق ـــادرم هی ـــدون م ـــن ب ¶¶م
مـــی خواســـتم فقـــط درس بخوانـــم تـــا االن کـــه 36 ســـال ســـن دارم، نمـــی توانســـتم بـــه زندگـــی فـــردی خـــودم 
برســـم، یـــا بایـــد مـــادر شـــدن را انتخـــاب مـــی کـــردم یـــا درس مـــی خوانـــدم. اگـــر حمایـــت و تشـــویق همســـرم 
ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــا آن ه ـــود. ام ـــن نب ـــن ممک ـــرای م ـــل ب ـــه تحصی ـــًا ادام ـــود اص ـــن نب ـــا م ـــدرم ب ـــادر و پ ـــی م و همراه
ـــت  ـــر آزاد اس ـــال دخت ـــد از 18 س ـــن بع ـــور م ـــد. در کش ـــی کردن ـــن را همراه ـــتند و م ـــرام گذاش ـــن احت ـــه م عاق
ـــور  ـــا از کش ـــی آن ه ـــت و همراه ـــا رضای ـــت ب ـــی خواس ـــم م ـــا دل ـــن ام ـــرود. م ـــت ب ـــی خواس ـــر کجای ـــه ه ـــه ب ک

ـــتم. ـــدردان او هس ـــرد و ق ـــک ک ـــیار کم ـــن بس ـــه م ـــم ب ـــه های ـــردن بچ ـــزرگ ک ـــرای ب ـــادرم ب ـــوم. م ـــارج ش خ

¶ از این که این گفتگو را پذیرفتید از شما تشکر میکنم. 
ـــور  ـــا از از کش ـــن م ـــگ در وط ـــان  جن ـــس از پای ـــااهلل پ ـــا انش ـــم ت ـــوت میکن ـــما را دع ـــن ش ـــون. م ـــی ممن ¶¶خیل
ـــوریه  ـــی دارد. س ـــی های ـــه زیبای ـــن چ ـــور م ـــه کش ـــد ک ـــی بینی ـــم م ـــگ ه ـــد از جن ـــی بع ـــد. حت ـــدن کنی ـــن دی م
ـــد  ـــّور کنی ـــد تص ـــی توانی ـــس م ـــت. پ ـــی و زیباس ـــیار دیدن ـــا بس ـــت ام ـــی اس ـــور کوچک ـــران کش ـــه ای ـــبت ب نس

ـــن.   ـــهر م ـــا ش ـــت، مخصوص ـــوده اس ـــنگ ب ـــدر قش ـــگ چق ـــدون جن ب

امیـــدوارم بـــه زودی ســـایه جنـــگ از کشورشـــما هـــم برداشـــته شـــود و همگـــی در صلـــح و آرامـــش بـــه کشـــورتان 
بازگردیـــد و بـــه جامعـــه علمـــی خدمـــت کنیـــد. موفـــق و مویـــد باشـــید. 
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ازدواج دانشـجويی از بهترين راهكارها برای غلبه بر بزرگترين 
ايران است تاريخ  بحران 

»درگفت وگو با دکتر اميرحسين بانكی پور«

دکتــر امیرحســین بانکــی پور فــرد نماینــده مــردم اصفهــان 
ــن  ــت. ای ــامی اس ــورای اس ــس ش ــم مجل در دوره یازده
شــخصّیت دانشــگاهی پیــش از آن کــه باســمت نماینــده 
مجلــس ُشــهرت یابــد، بــه فعالیــت هــای اجتماعــی متعدد 
و تأثیرگــذار ملــی در حــوزه خانــواده و ازدواج ُشــهره اســت.

مــدرک  دارای  حــوزوی،  تحصیــات  بــر  عــاوه  وی 
کارشناســی ارشــد الهیــات - فلســفه اســامی و نیــز 
ــاب در  ــر کت ــش از 50 اث ــت. بی ــرب اس ــفه غ ــرای فلس دکت
حــوزه ازدواج، خانــواده، ســبک زندگــی، انقــاب اســامی، 
ــگاهی و  ــی دانش ــاب درس ــره، 3 کت ــری و غی ــان رهب گفتم
2کتــاب درســی دبیرســتان در موضــوع مدیریــت خانــواده 
و ســبک زندگــی کــه مــورد تأییــد مقــام معظــم رهبــری در 
شــورای اجتماعــی کشــور قــرار گرفتــه، از تألیفــات دکتــر 

ــت. ــور اس ــی پ ــین بانک امیرحس

مهـر،  مطلـع  جهـادی،  مدیریـت  مدیـران،  عیـار  معـاش،  و  عیـش 
قانون گـذاران، آیینـه زن، سـر دلبـران، نسـیم حمـد، حیـا، اخـاق 
خانـواده و دختـران آفتـاب کـه مزین به تقریـض مقام معظـم رهبری 
شـده اسـت، از جملـه عناویـن تألیفـات ایـن عضـو هیئـت علمـی 

دانشـگاه اصفهـان اسـت.
علـوم  تحـول  شـورای  وخانـواده  زن  درکمیتـه  عضویـت 
اندیشـکده  در  عضویـت  فرهنگـی،  انقـاب  انسانی شـورای عالی 
خانـواده مرکز الگوی اسـامی ایرانی پیشـرفت، عضویـت در کمیته 
آمـوزش و پژوهـش شـورای عالی انقـاب فرهنگـی، راهبـری پـروژه 
ملـی بررسـی مسـائل اوقات فراغت به سـفارش مرکـز پژوهش های 
مجلـس، راهبـری پروژه ملی سیاسـت های کان نظام بـرای تحکیم 
خانـواده بـه سـفارش مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و راهبـری 
پـروژه ملی بانـک مطالعات ازدواج جوانان به سـفارش سـازمان ملی 
جوانـان بخشـی از سـوابق اجرایـی و پژوهشـی دکتـر امیرحسـین 

بانکـی پـور فرد اسـت.
بـه بهانـه بهـره بـرداری از فـاز دوم خوابگاه هـای خیریه حضـرت  امام 
جـواد)ع( دانشـگاه صنعتی اصفهـان و در یک روز پرترافیک مجلسـی، 
میهمـان نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس شـورای اسـامی بودیم 

تـا دربـاره ایـن مهم بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیم.
ایـن گف و شـنود صمیمانـه در زمانـی شـکل گرفـت کـه دکتـر بانکی 
خانـواده«  از  حمایـت  و  جمعیـت  جوانـی  »قانـون  تدویـن  درحـال 
بودنـد و بـرای مـا نیـز از اهمیـت و ابعـاد ایـن قانـون مهـم و مؤثـر 
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ـــور  ـــی از حض ـــن قدردان ـــام. ضم ¶باس
شـــما در ایـــن گفـــت وگـــو لطفـــًا قـــدری 
ـــا  ـــت ازدواج و آماره ـــوص وضعی درخص
و تحلیـــل هـــای علمـــی مربـــوط بـــه 
ایـــن مهـــم درکشـــورمان کـــه علـــی 
نامناســـبی  وضعیـــت  در  الظاهـــر 

اســـت توضیـــح بفرماییـــد.

ــر  ــای اخیـ ــال هـ ــفانه در سـ ¶¶متأسـ
بـــا ســـیر نزولـــی ازدواج روبـــرو بـــوده 
ایـــم یعنـــی مطابـــق آمـــار 35 الـــی 40 
درصـــد از آمـــار ازدواج کاســـته شـــده 
اســـت! امســـال و ســـال قبـــل شـــاید 
کرونـــا آمـــار ازدواج هـــا را بیشـــتر 
کـــرده باشـــد کـــه بعضـــی داده هـــای 
آمـــاری نیـــز ایـــن موضـــوع را تأییـــد 
ـــا 11  ـــورت م ـــر ص ـــه ه ـــا ب ـــد. ام ـــی کن م
میلیـــون و انـــدی جـــوان مجـــرد داریـــم 
کـــه حـــدود 10 ســـال پیـــش تاکنـــون 

ایـــن آمـــار ثابـــت مانـــده اســـت.
ــبک ازدواج  ــاس سـ ــار براسـ ــن آمـ ایـ
در ایـــران تعییـــن مـــی شـــود. یعنـــی 
کشـــور  در  ســـنی  هـــای  درگـــروه 
ــًا بیـــن 15 الـــی 35  ــا نوعـ ــا دخترهـ مـ
ـــال  ـــی 40 س ـــن 20 ال ـــرها بی ـــال و پس س
ازدواج می کننـــد و خـــارج از محـــدوده 
هـــای ســـنی ذکـــر شـــده آمـــار ازدواج 
بســـیار کـــم اســـت. بـــا بررســـی 
ـــی  ـــنی،آمار م ـــای س ـــدوده ه ـــن مح ای
ـــون  ـــش تاکن ـــال پی ـــه از 10 س ـــد ک گوی
11 میلیـــون جـــوان مجـــرد  حـــدود 
ــت  ــًا ثابـ ــار تقریبـ ــن آمـ ــم و ایـ داریـ
مانـــده اســـت. بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه 
ـــر  ـــزار نف ـــش 890 ه ـــال پی ـــدود 10 س ح
ازدواج می کردنـــد امـــا االن حـــدود 500 
هـــزار نفـــر بـــه مجمـــوع مـــزدوج هـــا 
ـــی  ـــرایط فعل ـــا ش ـــود. ب ـــی ش ـــه م اضاف
بیـــش از 10 ســـال طـــول مـــی کشـــد 
ـــد و در  ـــی ازدواج کنن ـــت فعل ـــا جمعی ت
ـــه  ـــز ب ـــد نی ـــان جدی ـــدت جوان ـــن م ای
ـــن ازدواج  ـــدوده س ـــردان مح ـــف مج ص
ملحـــق مـــی شـــوند کـــه قاعدتـــًا 

ـــدوده  ـــارج از مح ـــه خ ـــی ب ـــش مهم بخ
ســـنی خواهنـــد رفـــت وایـــن وضعیـــت 

بســـیار تأســـف بـــاری اســـت.

¶بـــه نظـــر شـــما مهـــم تریـــن علـــل 
و موانـــع وقـــوع ایـــن اتفـــاق تلـــخ 
ســـهم  چیســـت؟  مـــا  درکشـــور 
اقتصـــادی  و  فرهنگـــی  مشـــکات 

هریـــک بـــه چـــه میـــزان اســـت؟

ــددی  ــل متعـ ــوع دالیـ ــن موضـ ¶¶ایـ
دارد کـــه از آن بـــه عنـــوان موانـــع 
موانـــع  شـــود.  مـــی  یـــاد  ازدواج 
فرهنگـــی، ســـبک زندگـــی، موانـــع 
بینشـــی و فکـــری، موانـــع اقتصـــادی 
و معیشـــتی، اختافـــات خانوادگـــی، 
تحصیـــل، عـــدم اشـــتغال و بســـیاری 

ــر. ــع دیگـ موانـ
موانـــع اقتصـــادی بســـیار جـــدی و 
غیرقابـــل انـــکار اســـت ولـــی بـــه 
دلیـــل ملمـــوس بـــودن آن، بســـیاری 
مشـــکات  می کننـــد  تصـــّور 
اســـت.  اصلـــی  مانـــع  اقتصـــادی 
مـــا معتقدیـــم درحالـــی کـــه موانـــع 
ــا  ــیارپررنگ اســـت امـ اقتصـــادی بسـ
ــر از  ــه باالتـ ــی در الیـ ــع فرهنگـ موانـ
موانـــع اقتصـــادی قـــرار دارد. مثـــًا 
ـــوزش و  ـــه آم ـــد در مجموع ـــما ببینی ش
ـــداد  ـــت تع ـــا وزارت بهداش ـــرورش و ی پ
ـــغول  ـــرد مش ـــر مج ـــر و دخت ـــادی پس زی
بـــه کار هســـتند کـــه همگـــی شـــغل 
دارنـــد امـــا تاکنـــون ازدواج نکـــرده 
انـــد. یـــا نگاهـــی بـــه فرهنـــگ هـــای 
ــد افزایـــش  ــان می دهـ مختلـــف نشـ
میانگیـــن ســـن ازدواج در خانـــواده 
از  هـــای غنـــی و متمـــّول بیشـــتر 
افزایـــش میانگیـــن ســـن ازدواج در 
ــف  ــط و ضعیـ ــای متوسـ ــواده هـ خانـ
ـــع فرهنگـــی  اســـت. از ایـــن منظـــر، مان
ــع  ــا مانـ ــر اســـت امـ ــان و مؤثرتـ پنهـ
اقتصـــادی بســـیار محســـوس تـــر 
ـــر  ـــئولین ب ـــا و مس ـــواده ه ـــت و خان اس

ــد. ــی کننـ ــد مـ ــتر تأکیـ روی آن بیشـ
گاهـــی مانـــع ازدواج ظاهـــر اقتصـــادی 
دارد امـــا باطـــن آن فرهنگـــی اســـت. 
ــه  ــخص ماهیانـ ــال شـ ــور مثـ ــه طـ بـ
ــد و  ــت می کنـ ــی دریافـ ــوق خوبـ حقـ
ـــواده را  امـــکان تأمیـــن خـــوب یـــک خان
دارد امـــا می گویـــد بـــا ایـــن حقـــوق 
ــرد. از  ــی کـ ــوان زندگـ ــی تـ ــا نمـ هـ
طرفـــی فـــرد دیگـــری بـــا حقـــوق 
بـــه مراتـــب کمتـــر زندگـــی خوبـــی 
ــادی نیســـت  ــع اقتصـ ــن مانـ دارد. ایـ
ــن  ــه ایـ ــت بـ ــی اسـ ــع فرهنگـ و مانـ
ـــع  ـــارات و توق ـــطح انتظ ـــه س ـــی ک معن
ــه  ــه بـ ــه ای اســـت کـ ــه گونـ ــرد بـ فـ
ــایه  ــادی سـ ــتی و اقتصـ ــد معیشـ ُبعـ

ــت. ــه اسـ انداختـ
ویـــا گاهـــی فـــرد دختـــری را مّدنظـــر 
پیـــش  دختـــر  خانـــواده  کـــه  دارد 
زمینـــه هـــای اقتصـــادی غیرمنطقـــی 
مانـــع  ایـــن  می کننـــد.  طـــرح  را 
اقتصـــادی قلمـــداد نمـــی شـــود و 
بـــه نوعـــی یـــک مانـــع فرهنگـــی بـــه 

می آیـــد. شـــمار 

ــدف  ــورد هـ ــوع مـ ــی از موضـ ¶بخشـ
ازدواج  گـــو،  و  گفـــت  ایـــن  در  مـــا 
نوعـــی  عنـــوان  بـــه  دانشـــجویی 
خـــاص از ازدواج اســـت. تعریـــف و 
ازدواج  درخصـــوص  شـــما  دیـــدگاه 
ـــوت  ـــاط ق ـــت و نق ـــجویی چیس دانش

و ضعـــف آن را چـــه مـــی دانیـــد؟
¶¶بنـــده ازدواج هـــای دانشـــجویی را 
ـــق  ـــوی موف ـــک الگ ـــب، ی ـــیار مناس بس
ـــم  ـــای مه ـــن راهکاره ـــه بهتری و از جمل
امـــروزی جهـــت کاهـــش ســـن ازدواج 
مـــی دانـــم. ازدواج دانشـــجویی دو 
تعریـــف دارد. ابتـــدا ایـــن کـــه دو 
دانشـــجو در محیـــط دانشـــگاه بـــا 
ــد  ــد و قصـ ــده انـ ــنا شـ ــر آشـ یکدیگـ
ازدواج دارنـــد و تعریـــف دوم ازدواج دو 

ــت. ــجویی اسـ ــرد در دوران دانشـ فـ
می پســـندم  را  دوم  تعریـــف  بنـــده 

مـــا معتقديـــم در موضـــوع ازدواج درحالـــی 
ــيارپررنگ  ــادی بسـ ــع اقتصـ ــه موانـ كـ
اســـت امـــا موانـــع فرهنگـــی در اليـــه 
ـــرار دارد. ـــادی ق ـــع اقتص ـــر از موان باالت

بنــده شــخصًا مطمئــن هســتم كســانی كــه 
و  ازدواج می كننــد  دانشــجويی  زمــان  در 
انتخــاب درســتی مــی نماينــد و نيــز زندگــی 
دانشــجويی درســتی را طــرح ريــزی مــی 
ــرد  ــر از افراد مج ــيار موفق ت ــًا بس ــد قطع كنن
هســتند، چــه در عرصــه هــای علمــی و چــه در 

ــی. ــای اجتماع ــه ه عرص

1۴…



و ضرورتـــًا الزم نیســـت دختـــر و پســـر درمحیـــط کاس یـــا دانشـــگاه بـــا یکدیگـــر 
آشـــنا شـــده باشـــند تـــا ازدواج دانشـــجویی صـــورت گیـــرد. همیـــن کـــه هـــردو یـــا 
یکـــی دانشـــجو باشـــند کفایـــت مـــی کنـــد. در تعریـــف ازدواج دانشـــجویی نهـــاد 
ـــات  ـــبختانه اتفاق ـــه خوش ـــت ک ـــر اس ـــاک مدنظ ـــن م ـــز همی ـــگاه ها نی ـــری دانش رهب
ـــن بخـــش  ـــوع پیوســـته اســـت. در ای ـــه وق ـــن حـــوزه ب ـــوع و عمیقـــی در ای خـــوب، متن
بنـــده طـــی دوســـال پژوهـــش، کتابـــی را بـــرای زوج هـــای دانشـــجو تهیـــه نمـــوده 
ام بـــا عنـــوان تاروپـــود عاشـــقی کـــه بـــه زودی در دســـترس عمـــوم قـــرار خواهـــد 

گرفـــت.
ــه  ــوع ازدواج را پذیرفتـ ــن نـ ــز ایـ ــا نیـ ــه مـ ــجویی جامعـ ــوص ازدواج دانشـ درخصـ
و البتـــه درحـــال حاضـــر چـــاره ای جـــز کاهـــش ســـن ازدواج نداریـــم کـــه ازجملـــه 

ــای آن همیـــن نـــوع ازدواج اســـت. راهکارهـ

ـــه در  ـــی جامع ـــی منف ـــفر فرهنگ ـــادی و اتمس ـــدد اقتص ـــای متع ـــش ه ـــود چال ـــا وج ¶ب
ـــم  ـــا بازه ـــی آی ـــای زندگ ـــه ه ـــن هزین ـــکن و تأمی ـــون مس ـــکاتی چ ـــا مش ـــه ب مواجه

ـــرد؟ ـــرار ک ـــوی ازدواج اص ـــوع الگ ـــن ن ـــر ای ـــوان ب ـــی ت م

ـــک  ـــوان ی ـــه  عن ـــًا ب ـــد واقع ـــا بای ـــبی اســـت ام ـــوی مناس ـــجویی الگ ¶¶ازدواج دانش
الگـــوی ازدواج بـــه آن نـــگاه شـــود. مـــا بایـــد خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن را در دانشـــگاه ها 
گســـترش دهیـــم. چـــه بـــرای دانشـــجویان غیربومـــی چـــه بـــرای دانشـــجویان 

ـــر. ـــجویان پس ـــرای دانش ـــه ب ـــر و چ ـــجویان دخت ـــرای دانش ـــه ب ـــی. چ بوم
زمانـــی کـــه یـــک دختـــر و پســـر دانشـــجو بخواهنـــد در دوران دانشـــجویی ازدواج 
کننـــد وقتـــی بابـــت مســـکن یعنـــی خوابـــگاه متأهلیـــن دغدغـــه نداشـــته باشـــند 
ـــر  ـــا یکدیگ ـــا ازدواج ب ـــن زوج ب ـــود. ای ـــی ش ـــل م ـــان ح ـــکل ایش ـــی از مش ـــش مهم بخ

ـــم و  ـــراه باه ـــد هم ـــی کردن ـــرو م ـــرادی س ـــورت انف ـــه ص ـــلف ب ـــه در س ـــی را ک غذای
ـــی  ـــای آنچنان ـــه ه ـــه جهیزی ـــای تهی ـــش ه ـــد. چال ـــی کنن ـــرو م ـــقف س ـــک س ـــر ی زی
بـــه دلیـــل محدویـــت هـــای خوابگاهـــای متأهلیـــن را ندارنـــد. وبخـــش زیـــادی از 
ـــن  ـــم همی ـــر بخواهی ـــاال اگ ـــود. ح ـــی ش ـــل م ـــم ح ـــا ه ـــادی آن ه ـــای اقتص ـــی ه نگران
ـــم  ـــددی برمیخوری ـــای متع ـــش ه ـــه چال ـــم ب ـــراء کنی ـــگاه اج ـــارج از دانش ـــو را در خ الگ
مثـــًا اگـــر بگوییـــم مـــی خواهیـــم بـــرای جوانـــان مســـکن 50 متـــری تهیـــه کنیـــم 
ـــو در  ـــن الگ ـــًا ای ـــا عم ـــود ام ـــی ش ـــو م ـــن الگ ـــه ای ـــبت ب ـــی نس ـــای فراوان انتقاده
ـــه شـــده اســـت  ـــگاه هـــای متأهلیـــن دانشـــگاه هـــا درحـــال اجـــراء اســـت، پذیرفت خواب

ـــدارد. ـــرار ن ـــش روی آن ق ـــز پی ـــی نی ـــل توجه ـــش قاب و چال
چـــه ایـــرادی دارد کـــه دو فـــرد کـــه 4 ســـال جداگانـــه درحـــال تحصیـــل هســـتند 
ـــر ازدواج  ـــا یکدیگ ـــد ب ـــگاه را ندارن ـــارج از دانش ـــل خ ـــی کام ـــک زندگ ـــی ی ـــا آمادگ ام
ـــه ســـمت توســـعه  ـــا ب ـــگاه هـــای دانشـــجویی مســـتقر شـــوند. اگـــر م ـــد و در خواب کنن
ـــبک  ـــن س ـــه ای ـــا ب ـــواده ه ـــی از خان ـــم خیل ـــن بروی ـــجویی متأهلی ـــای دانش خوابگاه ه

ـــد داد. ـــت خواهن ـــی رضای از زندگ
بـــه طـــور مثـــال پـــدری مـــی دانـــد دختـــرش در شهرســـتانی غریـــب بـــه تنهایـــی 
ـــم در  ـــرش ه ـــر دخت ـــه همس ـــد ک ـــدر بدان ـــن پ ـــر ای ـــال اگ ـــت. ح ـــل اس ـــال تحصی درح
ـــه  ـــه ادام ـــم ب ـــتری ه ـــی بیش ـــت قلب ـــًا رضای ـــت قطع ـــی او اس ـــت و حام ـــط اس آن محی
ـــای  ـــعه ازدواج ه ـــر توس ـــن منظ ـــت. از ای ـــد داش ـــی او خواه ـــی متأهل ـــل و زندگ تحصی
ـــوزه  ـــن ح ـــی ای ـــات فرهنگ ـــیاری از معض ـــن بس ـــای متأهلی ـــگاه ه ـــجویی و خواب دانش
ـــا  ـــواده ه ـــش خان ـــش ازپی ـــاد بی ـــبب اعتم ـــرد و س ـــی ب ـــن م ـــا از بی ـــگاه ه را در دانش

ـــردد. ـــی گ ـــز م نی
ـــن  ـــل جش ـــمی مث ـــوی مراس ـــک الگ ـــی ی ـــه عنوان ـــط ب ـــون فق ـــجویی اکن ازدواج دانش
ـــجویی را  ـــن دانش ـــای متأهلی ـــگاه ه ـــا خواب ـــر م ـــا اگ ـــت ام ـــرح اس ـــافرت مط ـــا مس و ی
ـــتی  ـــوی زیس ـــک الگ ـــوان ی ـــه عن ـــوع از ازدواج را ب ـــن ن ـــم ای ـــی توانی ـــم م ـــعه دهی توس

ــا ازدواج در دوران  ــرد بـ ــی فـ ــم. یعنـ ــی کنیـ ــه معرفـ ــه جامعـ ــی بـ ــبک زندگـ و سـ
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــی کن ـــی م ـــذران زندگ ـــدک گ ـــه ای ان ـــا هزین ـــا ب ـــدت ه ـــا م ـــجویی ت دانش

ـــد. ـــت یاب ـــوب دس ـــرایط مطل ش
ــاخت  ــور حمایـــت از سـ ــه منظـ ــی بـ ــن خوبـ ــته قوانیـ ــای گذشـ ــال هـ ــی سـ ¶طـ
ـــی  ـــش بین ـــال 99 پی ـــه س ـــا در بودج ـــده. مث ـــوب ش ـــن مص ـــای متأهلی ـــگاه ه خواب
هـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه بـــود امـــا وقتـــی در عمـــل مشـــاهده می کنیـــم در 
ســـطح کشـــور اتفـــاق ملموســـی نیافتـــاده اســـت. بـــه نظـــر شـــما چـــه موانعـــی 
ـــود دارد؟ ـــئولین وج ـــط مس ـــن آن توس ـــدی گرفت ـــم و ج ـــه مه ـــن عرص ـــش روی ای پی

ــوع  ــگاه ها ممنـ ــن در دانشـ ــای متأهلیـ ــاخت خوابگاه هـ ــه 70، سـ ــدود دهـ ¶¶در حـ
ـــه  ـــا در ده ـــد ام ـــد بودن ـــًا پایبن ـــت کام ـــن ممنوعی ـــه ای ـــت ب ـــئولین وق ـــد! و مس ش
ـــفانه  ـــه متأس ـــد ک ـــترش یاب ـــعه وگس ـــن توس ـــای متأهلی ـــگاه ه ـــد خواب ـــّوب ش 80 مص
ـــد!  ـــد نبودن ـــن پایبن ـــای متأهلی ـــگاه ه ـــاخت خواب ـــه س ـــئولین ب ـــون مس ـــن قان در ای
ــعار  ــئولین دانشـــگاهی ایـــن موضـــوع در شـ ــیاری از مسـ ــگاه بسـ ــفانه در نـ متأسـ
ـــی  ـــت علم ـــو هیئ ـــان عض ـــًا ف ـــل مث ـــا در عم ـــرد ام ـــرار می گی ـــد ق ـــورد تأکی ـــیار م بس
ـــد  ـــن می کن ـــه ای ـــوط ب ـــه را من ـــان نام ـــذ پای ـــت اخ ـــری جه ـــجوی دکت ـــرش دانش پذی

ـــود! ـــه دار نش ـــرد بچ ـــر ازدواج ک ـــا اگ ـــد و ی ـــجو ازدواج نکن ـــه دانش ک
ــای  ــگاه هـ ــال ســـاخت خوابـ ــئولیتی در قبـ ــگاه ها مسـ ــای دانشـ ــا هیئـــت امنـ ¶یـ
ــل  ــوع تأهـ ــه موضـ ــم بـ ــگاه حاکـ ــًا نـ ــفانه عمومـ ــد. متأسـ متأهلیـــن نمـــی پذیرنـ
ـــه  ـــی ب ـــام آموزش ـــی نظ ـــه گاه ـــت ک ـــاس اس ـــن اس ـــر همی ـــت و ب ـــی اس ـــی منف نگاه
گونـــه ای طـــرح ریـــزی شـــده کـــه فـــرد یـــا بایـــد تحصیـــل را انتخـــاب کنـــد و یـــا 
ـــد  ـــی برخورداران ـــات عال ـــددی از تحصی ـــراد متع ـــم اف ـــی بینی ـــن رو م ـــل را. از ای تأه

امـــا هنـــوز مجـــرد هســـتند!

بــه اعتقــاد مــن مــا اكنــون در چندقدمــی ســياه چاله پيــری جمعيت 
قرارداريــم كــه تهديدی بســيار خطرناک برای كشــور اســت. شــايد 
ــی،  ــه جنگ هــای جهان ــن، ن ــران زمي ــچ دوره تاريخــی از اي در هي
ــاک  ــه جنــگ تحميلــی وغيــره، بحرانــی خطرن ــه حملــه مغــول، ن ن
تــر از بحــران پيــری جمعيــت كــه اينــک پيــش روی ماســت ايــران 

را تهديــد نكــرده اســت.

ايــران  آينــده  دهــه   3 تــا   2 طــی  بگيريــد  درنظــر  شــما 
پيرترين كشــور دنيــا بــه شــمار مــی رود و 30 ميليــون جمعيــت بــا 
60 درصــد جمعيت كهنســال دارد. در ايــن شــرايط بايــد مــدارس 
را بــه ســرای ســالمندان تبديــل كنيــم و ايــن يــک چالــش امنيتــی 
و اقتصــادی بــی ســابقه و يــک ســياه چاله بــزرگ بــرای كشــور بــه 

ــی رود. شــمار م

1۵…



ـــا  ـــذاران م ـــگاهی و قانون گ ـــئولین دانش ¶¶مس
بایـــد بداننـــد ایـــن نـــگاه غلـــط اســـت. بایـــد 
بـــه ایـــن نقطـــه برســـیم کـــه تأهـــل در ســـامت 
محیـــط دانشـــگاه هـــا و حتـــی رشـــد علمـــی 
ـــه  ـــت. در مقایس ـــر اس ـــیار مؤث ـــز بس ـــن مراک ای
ـــیب  ـــده آس ـــل، عم ـــرد و متأه ـــجویان مج دانش
ـــجویان  ـــا از دانش ـــگاه ه ـــی دانش ـــای اجتماع ه
مجـــرد اســـت و دانشـــجویان متأهـــل بـــا آرامشـــی 
ـــد. ـــری دارن ـــد، حاشـــیه هـــای کمت ـــه ان کـــه یافت
تجربـــه افـــراد نیـــز نشـــان مـــی دهـــد عمـــده 
ـــل  ـــل تأه ـــیر درس و تحصی ـــه در مس ـــانی ک کس
ـــه  ـــانی ک ـــز کس ـــه ج ـــه ب ـــد البت ـــرده ان ـــدا ک پی
ـــی  ـــبک زندگ ـــا س ـــته و ی ـــتباه داش ـــاب اش انتخ
ــه  ــن نتیجـ ــه ایـ ــد، بـ ــده انـ ــی را برگزیـ غلطـ
ــان  ــی شـ ــل زندگـ ــا تأهـ ــه بـ ــد کـ ــیده انـ رسـ
ــذا  ــه انـــد. لـ ــرده و برکت یافتـ ــدا کـ ــام پیـ نظـ
ــبک  ــاب، سـ ــوع انتخـ ــجویی از نـ ازدواج دانشـ
ــک  ــًا یـ ــگاه، و ... حتمـ ــط خوابـ ــی، محیـ زندگـ
ـــیار  ـــئله بس ـــن مس ـــه ای ـــد ب ـــت و بای ـــو اس الگ

جـــدی تـــر نـــگاه شـــود.
از وقتـــی کلمـــه فرهنـــگ از وزارت فرهنـــگ 
عمـــل  در  شـــد.  حـــذف  عالـــی  و  آمـــوزش 
بـــه  دانشـــگاه هـــا  در  نگاه هـــای فرهنگـــی 
حاشـــیه رفـــت وضعیـــف شـــد. بایـــد بدانیـــم 
دانشـــجویی کـــه در حـــال ارتقـــاء علمـــی 
اســـت بـــرای موفقیـــت در جامعـــه، اثرگـــذاری 
ــیب  ــز آسـ ــوری و نیـ ــتر، دوری از خودمحـ بیشـ
هـــای اینچنینـــی بایـــد پابـــه پـــای رشـــد 
علمی،جنبـــه هـــای دیگـــر شـــخصیتی خـــود را 

ــد. ــاء دهـ ــز ارتقـ نیـ

ـــت  ـــی از آن اس ـــه حاک ـــته گریخت ـــار جس ¶اخب
ـــددی  ـــای متع ـــه ه ـــم برنام ـــس یازده ـــه مجل ک
بـــرای حمایـــت از ازدواج و خانـــواده پیـــش رو 
ــه  ــا بـ ــت هـ ــن حمایـ ــش از ایـ ــه بخـ دارد. چـ
موضـــوع ازدواج دانشـــجویی و خوابـــگاه هـــای 
متأهلیـــن دانشـــگاه هـــا اختصـــاص یافتـــه 

اســـت؟

¶¶بلـــه. مـــا در مجلـــس بـــه طـــور ویـــژه بـــه 
ـــت  ـــن جه ـــم و از ای ـــه کردی ـــوع توج ـــن موض ای
ـــب  ـــپس تصوی ـــن و س ـــی تدوی ـــل پایان در مراح
قانونـــی تحـــت عنـــوان »قانـــون جوانـــی 

جمعیـــت وحمایـــت از خانـــواده« هســـتیم 
ــای متعـــددی از آن خوابـــگاه  کـــه در بخش هـ
هـــای دانشـــجویی متأهلیـــن و موضـــوع ازدواج 
ـــه  ـــرار گرفت ـــژه ق ـــت وی ـــورد حمای ـــجویی م دانش

اســـت.
ـــف  ـــاد مختل ـــاده دارد و در ابع ـــون 72 م ـــن قان ای
ــرده  ــی کـ ــدآوری را بررسـ ــع ازدواج و فرزنـ موانـ
و  ازدواج  هـــای مختلـــف  در حـــوزه  اســـت. 
ــه در  ــده کـ ــایی شـ ــع شناسـ ــواده 21 مانـ خانـ
ـــم راهکارهـــای  ـــاش کردی ـــع ت ـــون جام ـــن قان ای
اجرایـــی و عملیاتـــی بـــرای برطـــرف نمـــودن 

همـــه آن هـــا دیـــده شـــود.
ـــش  ـــه پی ـــن گون ـــون ای ـــن قان ـــی از ای در بخش
بینـــی شـــده اســـت کـــه اواًل بایـــد در هـــر 
دانشـــگاهی بـــه نســـبت دانشـــجوی متأهـــل 
خوابـــگاه متأهلیـــن بـــه مقدارکافـــی وجـــود 
ــاوت در  ــش تفـ ـــن بخـ ــد. در ای ــته باشـ داشـ
واگـــذاری خوابگاهـــای مجـــردی و متأهلیـــن 
در ایـــن اســـت کـــه خوابـــگاه هـــای مجـــردی 
صرفـــًا بـــه دانشـــجویان غیربومـــی واگـــذار 
ـــن  ـــگاه متأهلی ـــذاری خواب ـــا در واگ ـــود ام ـــی ش م
ــی  ــی و غیربومـ ــجوی بومـ ــن دانشـ ــی بیـ فرقـ
نیســـت. طبـــق ایـــن قانـــون دانشـــگاه ها 
ــه  ــود را بـ ــای موجـ ــگاه هـ ــد خوابـ ــف انـ موظـ
نســـبت دانشـــجوی مجـــرد و متأهـــل بیـــن آن 

ــا تقســـیم کننـــد. هـ
ــاله  ــون هرسـ ــن قانـ ــری از ایـ ــش دیگـ دربخـ
ــگاه  ــعه خوابـ ــرای توسـ ــخصی بـ ــه مشـ بودجـ
متأهلیـــن درنظرگرفتـــه شـــده اســـت. هـــم از 
ـــک  ـــارات تمل ـــم از اعتب ـــی و ه ـــد اختصاص درآم
ـــون  ـــن قان ـــن در ای ـــگاه ها.همچنی ـــی دانش دارای
ـــا  ـــده  ت ـــی ش ـــش بین ـــامی پی ـــی اس اوراق مال
ـــای  ـــه ه ـــت آن در بودج ـــا دریاف ـــا ب ـــگاه ه دانش
ســـنواتی اســـتفاده کننـــد و بـــا راه انـــدازی 
ـــتفاده  ـــا اس ـــاله ب ـــن هرس ـــای متأهلی ـــگاه ه خواب
را  اوراق  ایـــن  خـــود  بودجـــه  از  بخشـــی  از 

ــد. ــاب نماینـ ــویه حسـ تسـ
ـــگاه  ـــه دانش ـــون ب ـــن قان ـــری از ای ـــش دیگ در بخ
ـــی و  ـــمتی از اراض ـــا قس ـــده ت ـــازه داده ش ـــا اج ه
ســـاختمان های مـــازاد خـــود را بـــا مشـــارکت 
ـــن  ـــای متأهلی ـــگاه ه ـــعه خواب ـــه توس ـــن ب خیری
و  راه  وزارت  دهند.همچنیـــن  اختصـــاص 
شهرســـازی موظـــف شـــده اســـت اراضـــی 

ــن در  ــای متأهلیـ ــگاه هـ ــاد خوابـ ــرای ایجـ را بـ
اختیـــار دانشـــگاه هـــا قـــرار دهـــد.

ــق  ــود مطابـ ــای موجـ ــگاه هـ ــیاری از خوابـ بسـ
ـــان  ـــنجی می ـــبت س ـــد نس ـــون بای ـــن قان ـــا ای ب
دانشـــجویان مجـــرد و متأهـــل شـــود و بـــا 
متأهـــل  دانشـــجویان  دراختیـــار  بهســـازی 
ـــرد. همچنیـــن در ایـــن قانـــون ســـازمان  ـــرار گی ق
ـــدس  ـــای مق ـــتان ه ـــه و آس ـــور خیری ـــاف و ام اوق
ـــگ  ـــج فرهن ـــه تروی ـــا ب ـــم ت ـــوده ای ـــویق نم را تش
وقـــف خانـــواده روی بیاورنـــد و بخشـــی از بودجه 
ـــه  ـــت را ب ـــاص نیس ـــف خ ـــه وق ـــا ک ـــای آن ه ه
ـــن  ـــجویی متأهلی ـــای دانش ـــگاه ه ـــعه خواب توس

اختصـــاص دهنـــد.
مطابـــق بخـــش دیگـــری از ایـــن قانـــون، صنـــدق 
رفـــاه دانشـــجویان بایـــد هرســـاله وام ودیعـــه 
مســـکن خـــود را درحـــد 50درصـــد متوســـط 
قیمـــت ودیعـــه اجـــاره یـــک مســـکن 70 متـــری 
ـــا یـــک مســـکن 100 متـــری در  در کان شـــهرها و ی

ـــد. ـــاء ده ـــک ارتق ـــهرهای کوچ ش

¶آقـــای دکتـــر. قبـــًا هـــم قانـــون هـــای متعـــددی 
در حمایـــت از ســـاخت خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن 
ـــود.  ـــده ب ـــّوب ش ـــجویی مص ـــز ازدواج دانش و نی
مشـــابه آنچـــه کـــه در قانـــون تســـهیل ازدواج 
جوانـــان بـــه ویـــژه در مـــاده 2 و 10 ایـــن قانـــون 
ــه  ــه بودجـ ــره 9 الیحـ ــف تبصـ ــد الـ ــز بنـ و نیـ
1399 دیـــده شـــده بـــود. امـــا هیـــچ یـــک عملیاتـــی 
نشـــدند!!! ضمانـــت اجرایـــی شـــما بـــرای 
قانـــون گـــذاری مجـــدد در ایـــن حـــوزه چیســـت؟

¶¶قانـــون قبلـــی تســـهیل ازدواج جوانـــان 
اجرایـــی  ضمانـــت  و  داشـــت  مشـــکاتی 
نداشـــت و دولـــت هـــا بـــه آن عمـــل نکردنـــد 
امـــا قانـــون جدیـــد بـــا ضمانـــت اجرایـــی 
ـــازات  ـــده و مج ـــوب ش ـــنگینی مص ـــم و س محک
ـــون  ـــه قان ـــه ب ـــانی ک ـــرای کس ـــنگینی ب ـــای س ه
عمـــل نکننـــد و یـــا تـــرک فعـــل کننـــد درنظـــر 
گرفتـــه شـــده اســـت چـــرا کـــه ایـــن موضـــوع 
ـــه  ـــر گرفت ـــی درنظ ـــق عموم ـــک ح ـــوان ی ـــه عن ب

شـــده اســـت.
5 مـــوردی از ایـــن قانـــون کـــه خدمـــت شـــما 
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــتوانه اجرای ـــا پش ـــردم ب ـــرض ک ع
آن درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت، طـــی چندســـال 
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مـــی توانـــد ســـبب توســـعه خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی 
متأهلیـــن شـــود و امیدواریـــم بـــا ایـــن حرکـــت بتوانیـــم ازدواج 

هـــای دانشـــجویی را رونـــق دهیـــم.
بنـــده شـــخصًا مطمئـــن هســـتم کســـانی کـــه در زمـــان 
ـــد  ـــی نماین ـــتی م ـــاب درس ـــد و انتخ ـــجویی ازدواج می کنن دانش
ـــد  ـــی کنن ـــزی م ـــرح ری ـــتی را ط ـــجویی درس ـــی دانش ـــز زندگ و نی
قطعـــًا بســـیار موفق تـــر از افراد مجـــرد هســـتند، چـــه در عرصـــه 

هـــای علمـــی و چـــه در عرصـــه هـــای اجتماعـــی.

¶یکـــی از معضـــات جـــدی خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن، چالـــش 
تأمیـــن ملزومـــات دیگـــر آن از جملـــه ســـاختارهای فرهنگـــی و 
ـــاکنان  ـــی س ـــردی و اجتماع ـــاد ف ـــر ابع ـــه دیگ ـــز توج ـــی و نی تفریح
ایـــن خوابـــگاه هـــا اســـت. نظـــر شـــما درخصـــوص ایـــن مهـــم 

چیســـت؟
ـــه  ـــجویی را ب ـــد ازدواج دانش ـــا بای ـــردم م ـــد ک ـــم تأکی ـــا ه ¶¶قب
ـــل  ـــن مح ـــرف تأمی ـــه ِص ـــم و ب ـــر بگیری ـــو درنظ ـــک الگ ـــوان ی عن
ـــم.  ـــه آن نپردازی ـــافرت ب ـــا مس ـــن ازدواج ی ـــک جش ـــا ی ـــکان و ی اس
ـــای  ـــه ه ـــن ازجنب ـــجویی متأهلی ـــای دانش ـــگاه ه ـــت خواب الزم اس
ـــای  ـــن فضاه ـــاری، در نظرگرفت ـــا و معم ـــوع بن ـــم از ن ـــف اع مختل
ــاوت از  ــت، متفـ ــن دسـ ــواردی از ایـ ــی و مـ ــی و فرهنگـ تفریحـ
ـــرورت  ـــال ض ـــور مث ـــه ط ـــوند. ب ـــده ش ـــردی دی ـــای مج ـــگاه ه خواب
یـــک  متأهلیـــن  دانشـــجویی  در خوابگاه هـــای  دارد همـــواره 

ـــد. ـــته باش ـــور داش ـــت حض ـــاور ثاب مش

ـــند  ـــمیت بشناس ـــه رس ـــوع را ب ـــن موض ـــز بایدای ـــا نی ـــگاه ه دانش
و بـــرای آن وقـــت بگذارنـــد و برنامـــه ریـــزی هـــای متعـــدد 
بکننـــد. مســـئولین دانشـــگاهی بایـــد ازدواج دانشـــجویی و 
خوابـــگاه متأهلیـــن را در راســـتای پیشـــرفت دانشـــگاه بداننـــد 
نـــه مخـــل پیشـــرفت. حتـــی الزم اســـت در رنکینگ هـــا تعـــداد 
ــر گرفتـــه شـــود و  ــا درنظـ خوابگاه هـــای متأهلیـــن دانشـــگاه هـ
ایـــن عامـــل بـــه عنـــوان زمینـــه ای بـــرای جـــذب دانشـــجویان 
خـــوب و مســـتعد بـــه دانشـــگاه هـــا مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار 
ــار  ــا آثـ ــوع فعالیـــت هـ ــن نـ ــًا ایـ ــن ترتیـــب قطعـ ــد. بدیـ دهنـ
ـــت. ـــد داش ـــی خواه ـــی و علم ـــای فرهنگ ـــط ه ـــی در محی پربرکت

¶دیـــدگاه شـــما درخصـــوص ترغیـــب بیـــش از پیـــش خیریـــن 
ـــجویان  ـــرای دانش ـــازی ب ـــگاه س ـــر خواب ـــت در ام ـــور فعالی ـــه منظ ب
ـــا  ـــگاه ه ـــان در دانش ـــارکت ایش ـــور و مش ـــش حض ـــل و افزای متأه

ـــت؟ چیس

¶¶قانـــون ثابتـــی هســـت کـــه در هـــر پـــروژه دانشـــگاهی کـــه 
ــزان 50  ــه میـ ــم بـ ــت هـ ــد دولـ ــارکت کننـ ــن در آن مشـ خّیریـ
درصـــد کمـــک خواهـــد کـــرد. ایـــن ظرفیـــت بســـیار مناســـبی 
ــن اســـت  ــای دانشـــجویی متأهلیـ ــگاه هـ ــعه خوابـ ــرای توسـ بـ
امـــا ایـــن موضـــوع مســـتلزم آن اســـت کـــه دانشـــگاه هـــا نیـــز 
تعامـــل مناســـبی بـــا خیریـــن داشـــته باشـــند. گاهـــی اوقـــات 
رفتـــار مدیریـــت دانشـــگاه هـــا ســـبب فـــرار خیریـــن از محیـــط 

دانشـــگاه می شـــود. بـــه هرحـــال هرگروهـــی ادبیـــات مختـــص 
ــا  ــود تـ ــت شـ ــوع رعایـ ــن موضـ ــد ایـ ــه بایـ ــود دارد کـ ــه خـ بـ
ـــگاه  ـــش در دانش ـــش از پی ـــوار را بی ـــن بزرگ ـــن خیری ـــارکت ای مش
هـــا شـــاهد باشـــیم. در ایـــن راســـتا ترویـــج و توســـعه فرهنـــگ 
ـــن در  ـــور خیری ـــش حض ـــد در افزای ـــی توان ـــز م ـــواده نی ـــف خان وق

دانشـــگاه هـــا مؤثـــر باشـــد.

نظراتتـــان  نقطـــه  و  شـــخصی  دیـــدگاه  لطفـــًا  پایـــان  ¶در 
ـــات  ـــر معض ـــل دیگ ـــه ح ـــک آن ب ـــوع ازدواج وکم ـــوص موض درخص

ــد. ــریح فرمائیـ ــور را تشـ ــی کشـ ــی و اجتماعـ فرهنگـ

ـــری  ـــیاه چاله پی ـــی س ـــون در چندقدم ـــا اکن ـــن م ـــاد م ـــه اعتق ¶¶ب
ــرای  ــاک بـ ــیار خطرنـ ــدی بسـ ــه تهدیـ ــم کـ ــت قرارداریـ جمعیـ
کشـــور اســـت. شـــاید در هیـــچ دوره تاریخـــی از ایـــران زمیـــن، 
ـــی  ـــگ تحمیل ـــه جن ـــول، ن ـــه مغ ـــه حمل ـــی، ن ـــای جهان ـــه جنگ ه ن
ـــه  ـــت ک ـــری جمعی ـــران پی ـــر از بح ـــاک ت ـــی خطرن ـــره، بحران وغی

ـــت. ـــرده اس ـــد نک ـــران را تهدی ـــت ای ـــش روی ماس ـــک پی این
چیـــزی کـــه خیلـــی هـــا از آن غافـــل هســـتند و متوجـــه ایـــن خطـــر 
نیســـتند. دلیـــل ســـهمگین بـــودن ایـــن بحـــران آن اســـت کـــه 
ـــده،  ـــده آم ـــا پدی ـــور م ـــرای کش ـــخ ب ـــول تاری ـــه در ط ـــی ک مخاطرات
بـــه دوره خاصـــی محـــدود بوده انـــد و پـــس از هفت هشـــت  
ســـال شـــرایط کشـــور بـــه حالـــت عـــادی بازگشـــته اســـت و 
مثـــا 20 ســـال بعـــد کســـی متوجـــه بحـــران اتفـــاق افتـــاده در 

بايـــد  دانشـــگاهی  مســـئولين 
ازدواج دانشـــجويی و خوابـــگاه 
راســـتای  در  را  متأهليـــن 
بداننـــد  دانشـــگاه  پيشـــرفت 
نـــه مخـــل پيشـــرفت. حتـــی 
رنكينگ هـــا  در  اســـت  الزم 
تعـــداد خوابگاه هـــای متأهليـــن 
ــه  ــر گرفتـ ــا درنظـ ــگاه هـ دانشـ
ـــوان  ـــه عن ـــل ب ـــن عام ـــود و اي ش
جـــذب  بـــرای  ای  زمينـــه 
ــتعد  ــوب و مسـ ــجويان خـ دانشـ
ـــه  ـــورد توج ـــا م ـــگاه ه ـــه دانش ب

ــد. ــرار دهنـ ــژه قـ ويـ

ـــدگار  ـــال مان ـــش از 150 س ـــت بی ـــری جمعی ـــران پی ـــا بح ـــت. ام ـــوده اس ـــور نب کش
ـــان  ـــه جوان ـــود. چراک ـــی ش ـــده م ـــب نامی ـــه ام المصائ ـــت ک ـــی اس ـــت و بحران اس
ـــت،  ـــم، امنی ـــرفت، عل ـــت، پیش ـــم از خاقی ـــور اع ـــای کش ـــته ه ـــه داش ـــل هم عام
نشـــاط و... هســـتند. شـــما درنظـــر بگیریـــد طـــی 2 تـــا 3 دهـــه آینـــده ایـــران 
پیرترین کشـــور دنیـــا بـــه شـــمار مـــی رود و 30 میلیـــون جمعیـــت بـــا 60 درصـــد 
ـــالمندان  ـــرای س ـــه س ـــدارس را ب ـــد م ـــرایط بای ـــن ش ـــال دارد. در ای جمعیت کهنس
ــابقه و یـــک  ــادی بـــی سـ تبدیـــل کنیـــم و ایـــن یـــک چالـــش امنیتـــی و اقتصـ

ســـیاه چاله بـــزرگ بـــرای کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود.
ـــش  ـــن ازدواج و افزای ـــش س ـــت وکاه ـــون اس ـــران، اکن ـــن بح ـــت از ای ـــرون رف راه ب
ـــواری  ـــس ش ـــوری درمجل ـــورت ف ـــه ص ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ـــکار آن.ک ـــدآوری راه فرزن
اســـامی درحـــال پیگیـــری اســـت. امیـــدوارم بیـــدار شـــویم و تـــا دیـــر نشـــده 

ـــم. ـــوع بکنی ـــل از وق ـــه را قب ـــاج واقع ع
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تابســـتان 1399... . زمانـــی کـــه ســـکون و 
ـــگاه  ـــجویی دانش ـــای دانش ـــکوت در فض س
حاکـــم شـــده بـــود وکرونـــا در سراســـر 
ــه  ــی درگوشـ ــی تاخـــت، زندگـ ــور مـ کشـ
ـــان  ـــان در جری ـــگاه همچن ـــر از دانش ای دیگ
ـــر از  ـــده ت ـــار پیچی ـــن ب ـــرایط ای ـــا ش ـــود! ام ب

گذشـــته شـــده بـــود. 

دانشـــجویان ســـاکن در ســـرای متأهلیـــن 
ـــوی  ـــاکنین ک ـــر س ـــد دیگ ـــگاه، همانن دانش
ــده  ــگاه مانـ ــان، در دانشـ ــاتید وکارکنـ اسـ
ـــد و مشـــکات و بحـــران هـــای ناشـــی  بودن
از مســـایل تحصیلـــی و معیشـــتی بـــر 
ایـــن بخـــش از جامعـــه دانشـــجویی بـــه 
ـــود. در  ـــده ب ـــایه افکن ـــر س ـــدی ت ـــکل ج ش
ـــگاه  ـــس دانش ـــوال، رئی ـــاع و اح ـــن اوض همی
دیـــدار وگفـــت وگویـــی صمیمانـــه بـــه 
ــرایط  ــوال و شـ ــدن احـ ــا شـ ــت جویـ جهـ
ـــن  ـــب داد. در ای ـــل ترتی ـــجویان متأه دانش
ــی  ــه نمـ ــم کـ ــاس کردیـ ــت احسـ نشسـ
ـــم فعالیـــت هـــای فرهنگـــی را در ایـــن  توانی

بخـــش از دانشـــگاه متوقـــف کنیـــم!

ـــی در  ـــای فرهنگ ـــت ه ـــن فعالی ـــش از ای  پی
ایـــن مجموعـــه در قالـــب نشســـت هـــای 
فرهنگـــی، اردوهـــا و مراســـمات ملـــی و 
ــا  ــا کرونـ ــد. امـ ــی شـ ــام مـ ــی انجـ مذهبـ
وقفـــه ای ســـنگین در همـــه برنامـــه هـــای 
ـــود. ـــه وجـــود آورده ب حضـــوری و فرهنگـــی ب

الزم بـــود شـــکل برنامـــه هـــا تغییـــر پیـــدا 
ــی  ــا زندگـ ــورت، اینجـ ــر صـ ــد. در هـ کنـ
جریـــان داشـــت و الزم بـــود در شـــرایط 
ـــایل  ـــه مس ـــتری ب ـــه بیش ـــده توج ـــش آم پی
فرهنگـــی و اجتماعـــی خانـــواده هـــای 
دانشـــجو شـــود. نیـــاز ســـاکنین در دوران 
ــه  ــی، زمینـ ــی و روانـ ــر روحـ ــا از نظـ کرونـ
شـــکل گیـــری یـــک اتفـــاق تـــازه را پدیـــد 
آورد. در اولیـــن گام درخواســـت واگـــذاری 
ــواد)ع(  ــام جـ ــه امـ ــد از مجموعـ ــک واحـ یـ
بـــرای برگـــزاری کاس هـــای مهارتـــی 
مطـــرح شـــد. خوشـــبخانه بـــه پیوســـت 
ـــگاه،  ـــت دانش ـــا ریاس ـــجویان ب ـــدار دانش دی
ـــت  ـــرعت موافق ـــه س ـــت ب ـــن درخواس ـــا ای ب
شـــد و بـــه ُیمـــن میـــاد حضـــرت علـــی 
ابـــن موســـی الرضـــا)ع( واحـــد فرهنگـــی 
خوابـــگاه در ســـرای متأهلیـــن بـــا حضـــور 
ــرکل  ــی و مدیـ ــی اجتماعـ ــاون فرهنگـ معـ
ـــاز  ـــاح و آغ ـــگاه افتت ـــجویی دانش ـــور دانش ام

بـــه کار کـــرد. 

ـــت  ـــه درگام نخس ـــه ای ک ـــن برنام  مهمتری
بـــرای ایـــن مجموعـــه فرهنگـــی در نظـــر 
ـــر برنامـــه هـــای  ـــود تمرکـــز ب گرفتـــه شـــده ب
ـــاکن  ـــدان س ـــوان و فرزن ـــوزی بان ـــارت آم مه
ـــروه  ـــک گ ـــا ی ـــن ب ـــود. بنابرای ـــه ب در مجموع
خیریـــه کارآفرینـــی مذاکراتـــی انجـــام 
شـــد و اولیـــن دوره آمـــوزش مینـــاکاری 
بـــرای بانـــوان بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای 
بهداشـــتی و فاصلـــه گـــذاری هـــا برنامـــه 
ــه  ــاط متوجـ ــن ارتبـ ــد. در همیـ ریـــزی شـ
شـــدیم کـــه خانـــواده دانشـــجویان خارجـــي، 
ـــا  ـــری ب ـــاط گی ـــی و ارتب ـــان فارس ـــر زب از نظ
ـــن کاس  ـــد. بنابرای ـــکل دارن ـــاکنین مش س
بـــرای  فارســـی  زبـــان  آمـــوزش  هـــای 
کـــودکان و بانـــوان عـــرب زبـــان تشـــکیل 
ــه  ــری از جملـ ــای هنـ ــد. کاس هـ داده شـ
خیاطـــی وگلـــدوزی و... بـــرای بانـــوان 
و بـــازی و ســـرگرمی و خاقیـــت بـــرای 
کـــودکان هـــم دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن 
ــود. در  ــتان1399 بـ ــی در تابسـ واحدفرهنگـ
ــداد  ــت تعـ ــا رعایـ ــه هـ ــن برنامـ ــه ایـ همـ
نفـــرات و فاصلـــه گـــذاری مـــد نظـــر قـــرار 

داده مـــی شـــد. 

ـــا،  ـــن دوره ه ـــزاری ای ـــن برگ ـــن ُحس مهمتری
ـــود  ـــاکنین ب ـــود س ـــیل خ ـــتفاده از پتانس اس
ـــرده  ـــی ک ـــام آمادگ ـــکاری اع ـــرای هم ـــه ب ک
ــه  ــًا بـ ــه گاهـ ــن کـ ــود ایـ ــا وجـ ــد. بـ بودنـ
ــا و  ــیوع کرونـ دلیـــل شـــدت وخامـــت شـ
ماحظـــه شـــرایط، وقفـــه هـــای کوتاهـــی در 
ـــاد  ـــی افت ـــاق م ـــه اتف ـــن مجموع ـــت ای فعالی
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــدت و س ـــد م ـــگاه بلن ـــا ن ام
ـــوی  ـــکلی ق ـــه ش ـــان را ب ـــن جری ـــی ای فرهنگ

ـــود.  ـــی نم ـــظ م ـــتحکم حف و مس

ــود  ــذاری وجـ ــدف گـ ــن هـ ــه در ایـ دو نکتـ
داشـــت، ضـــروت ایجـــاد مجموعـــه ای 
ـــه  ـــه مجموع ـــاط ب ـــور و نش ـــد ش ـــه بتوان ک
ارتباطـــات  طرفـــی  از  و  کنـــد  تزریـــق 
ــن  ــد، همچنیـ ــت نمایـ ــاکنین را تقویـ سـ
ــرای  ــوزی بـ ــارت آمـ ــازی و مهـ توانمندسـ
بانـــوان کـــه منجـــر بـــه شـــکل گیـــری 
کارآفرینـــی شـــود  و  اشـــتغال خانگـــی 
و البتـــه آرامـــش روانـــی بـــه خانـــواده 

دانشـــجو تزریـــق نمایـــد. 

ـــق  ـــره موف ـــم 10 نف ـــک تی ـــر ی ـــال حاض در ح
ـــس  ـــاکاری و م ـــل دوره مین ـــوزش کام ـــه آم ب
ـــان  ـــل اصفه ـــا و اصی ـــر زیب ـــن هن ـــرداز، ای و پ

شـــده انـــد و بـــا گـــروه خیریـــه کارآفریـــن 
ـــد.  ـــد دارن ـــب درآم ـــک وکس ـــکاری نزدی هم
زبـــان آمـــوزان فارســـی بـــا اشـــتیاق فارســـی 
ـــر  ـــا دیگ ـــو ب ـــد و درگفتگ ـــی کنن ـــت م صحب
ســـاکنین توانمنـــدی بهتـــری پیـــدا کـــرده 
اند.کلـــوپ بـــازی هـــای فکـــری و کتـــاب 
ـــر و خانـــواده هـــا از  ـــه، هـــر روز دای مجموع
آن بســـیار اســـتقبال مـــی کننـــد. همچنیـــن 
ـــاکنین،  ـــا س ـــتر ب ـــاط بیش ـــطه ارتب ـــه واس ب
ـــی  ـــتی، فرهنگ ـــکات معیش ـــائل و مش مس
و روانشـــناختی ســـاکنین رصـــد مـــی شـــود 
ـــح  ـــی صحی ـــاره یاب ـــوارد چ ـــیاری م و در بس

ـــود.  ـــی ش ـــام م انج
اشـــتغال خانگـــی و کســـب و کار هـــای 
فعالیـــت  یـــک  واســـطه  بـــه  کوچـــک 
خودجـــوش از میـــان ســـاکنین شـــکل 
گرفتـــه اســـت کـــه مـــی توانـــد در کنـــار 
تحصیـــل همســـران، کمـــک معیشـــتی 
بـــا ارزش و لـــذت  امـــا  هرچنـــد کـــم 
ایـــن  باشـــد.  بانـــوان  بـــرای  بخشـــی 
ـــده  ـــوان در آین ـــازی بان ـــش از توانمندس بخ
ـــا حمایـــت خیریـــن  ـــد ب ـــه طـــور جـــدی بای ب
ـــت و  ـــگاه تقوی ـــئولین دانش ـــوکار و مس نیک

ــود.  ــت شـ حمایـ

شـــکل  مجموعـــه  ایـــن  کـــه  زمانـــی 
گرفـــت، فـــی البداهـــه اســـم آن شـــد« 
خانـــه فرهنـــگ«!  اســـمی کـــه بـــه نظـــر 
ـــزرگ  ـــی ب ـــری خیل ـــد 35 مت ـــک واح ـــرای ی ب
ـــت.  ـــوش نشس ـــت آن خ ـــه قام ـــا ب ـــود ام ب
چـــرا کـــه هـــدف گـــذاری صحیـــح بـــرای 
ایـــن مجموعـــه در همیـــن دوران کوتـــاه 
آورد و  دســـتاوردهای ممتـــازی را پدیـــد 
ـــزرگ  ـــیری بـــرای ب ـــد مس ـــی توان ـــه م البت
ـــی  ـــای فرهنگ ـــت ه ـــعه فعالی ـــدن و توس ش
جواد)علیـــه  امـــام  متأهلیـــن  ســـرای 
ــاال  ــگ حـ ــه فرهنـ ــد. خانـ ــام( باشـ السـ
ــرا کـــه  ــه امیـــد دانشـــگاه اســـت چـ خانـ
فعالیـــت هـــای فرهنگـــی ایـــن مجموعـــه 
ــه بخـــش  ــاز و روحیـ ــد امیدسـ ــی توانـ مـ

ــد.  ــوان آن باشـ ــاکنین جـ ــرای سـ بـ

***
ــاز دوم  ــدازی فـ ــا راه انـ ــت بـ ــروری اسـ ضـ
واحدهـــای امـــام جـــواد)ع( فعالیـــت هـــای  
ــم  ــعه یابد.امیدواریـ ــه فرهنـــگ توسـ خانـ
ــی  ــه فرهنگـ ــاخت مجموعـ ــنهاد سـ پیشـ
ـــن  ـــت خیری ـــورد حمای ـــاکنین ، م ـــرای س ب

دانشـــگاهی قـــرار گیـــرد. 

خانه فرهنگ؛خانه ی اميد دانشگاه
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ــيخ  ــروف به)ش ــی مع ــاری گراش ــد انص ــاج احم ــوم ح ــه ي: مرح •موقوف
احمــد( متولــد ســال 1317ه.ش درگراش)شــهري در جنــوب اســتان فــارس( 

ــيراز. ــهريور 13۹5 در ش ــات: 21 ش وف
 تاجــر، نيکــوکار و ســرمايه گذار بين المللــی ايرانــی کــه بناهــای عام المنفعــه 
بســياری را در نقــاط مختلــف جهــان از جملــه ايران و عــراق تأســيس نمود. 
مســجد فاطمه الزهــرا)س( شــيراز، حســينيهاعظم برازجان،شبســتان و 
ــرا)س( ــه الزه ــجد فاطم ــران و مس ــدس جمک ــجد مق ــه مس ــوزه علمي ح

دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ازجملــه بناهــاي نيکــي اســت کــه به دســت آن 
مرحــوم احــداث شــده اســت .

هميشــه جايــی هســت كــه وقتــای دلتنگــی، 
ببــری.  پنــاه  بهــش  وقتــای خســتگی، 
وقتايــی كــه بايــد خلــوت دو نفــره ای 
ــته  ــودت داش ــدای خ ــودت و خ ــون خ مي
باشــی و بــا يــک گريــز از مركــز بنشــينی 

ــان. ــه جه ــن نقط ــی تري ــوی كانون ت
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دلتنگـی،  وقتـای  کـه  هسـت  جایـی  همیشـه 
وقتـای خسـتگی، بهـش پنـاه ببـری. وقتایی که 
بایـد خلـوت دو نفـره ای میـون خـودت و خدای 
خـودت داشـته باشـی و بـا یـک گریـز از مرکـز 

بنشـینی تـوی کانونـی تریـن نقطـه جهـان.
حتـی روزهایـی شـده دسـت دوسـتت رو مـی 
گیـری و از جـاده ابریشـم، نرسـیده بـه سـلف، 
راه و بـه سـمت وسـیع تریـن حیـات دانشـگاه 
کـج مـی کنـی تا تـوی یـک جای امـن دِرگوشـی 
تریـن رازهاتـو بـراش آشـکار کنی و یـه جورایی 
سـبک بشـی! گفتـم حیـات؟! غلـط نگیـر رفیق! 
جایـی کـه حالتـو خـوب کنـه، حیاته نـه حیاط! 
در شـلوغ تریـن روزها، و در خلوت ترین سـاعت 
صنعتـی  دانشـگاه  نقطـه  تریـن  کانونـی  هـا، 
اصفهـان، مسـجد حضـرت فاطمـه الزهـرا )س( 

بـه حسـاب مـی یاد.
معمولـی تریـن روزهاش به صف نمـاز و نیایش 
ختـم می شـه. به وقـت اذان، حیاط مسـجد، پر 
میشـه از صـدای رفاقـت هـا. اطراف حـوض آب 
بـزرگ وسـط حیـاط مسـجد، ایـن شـوخی های 
پسـرونه اسـت کـه در کنـار نقشـی از تصویـر 
وضوگرفتـن نمازگزارها و با زمینـه صدای مؤذن، 

فضـای مسـجد رو عوض مـی کنه.
کـه  خدماتـی  اماکـن  از  بعضـی  بهخـاف 
دانشـجو، کارمنـد و اسـتاد، جـدای از همدیگـه 
قـرار مـی گیرنـد، ، اینجـا اسـتاد و دانشـجو در 
یـک صـف شـانه بـه شـانه کنـار هـم در صـف 
بندگی هسـتند. همینجاسـت کـه ترجمان این 
ا َخلَْقَناکُْم  آیـه نـور جلـوه گـر میشـه: یَـا أَیَُّهـا النَّـاُس إِنَـّ
ِمـْن َذکَـٍر َوأُنَْثى َوَجَعلَْناکُْم ُشـُعوبًا َوَقَبائِـَل لَِتَعاَرُفـوا إِنَّ أَکْرََمکُْم 

ِعْنـَد اللَّـِه أَتَْقاکُـْم إِنَّ اللَّـَه َعلِیـٌم َخِبیٌر« )ای مردم! ما شـما 

را از یـک مـرد و زن آفریدیـم و شـما را تیره هـا 
و قبیله هـا قـرار دادیـم تـا یکدیگر را بشناسـید؛ 
)این هـا مـاک امتیاز نیسـت(گرامی ترین شـما 
نـزد خداونـد بـا تقواتریـن شماسـت؛ خداونـد 

دانـا و آگاه اسـت.
معمولـی تریـن روز مسـجد فاطمـه زهـرا)س( را 
کـه به ایـن هیاهوگذشـت، بگذار کنـار روزهایی 
کـه دانشـگاه داسـتان دارد. اسـمش را بگذاریم 
روزهـای داسـتان دار! وقـت هاییکـه هیاهویـی 
بیـرون از درهـای دانشـگاه جامعـه را بـه چالش 
انـد،  داده  بیانیـه  هـا  تشـکل  اسـت.  کشـیده 

نشـریه هـا مقالـه نوشـته انـد و گروهـی تجمـع 
کـرده انـد و پچ پچ ها باال گرفته. . مگر می شـود، 
دانشـجو، دغدغـه جامعـه و مـردم و روزگارش را 
نداشـته باشـد! کـه اگر نقـش مـؤذن بودنش را 
بـه فراموشـی سـپارد، ایـن نمـاز امت اسـت که 
قضـاء می شـود! و از این روی این کسـب دانش 
گفتمـان  رهبرمـان،  قـول  بـه  ارزشـی؟!  چـه  را 
»عدالـت خواهـی« توسـط دانشـجویان تبدیل 
بـه یـک گفتمـان عمومـی مـی شـود. یقیـن کـه 
دروازه گـذر از هـر بحرانی، دانشـگاه اسـت. آخر 
همـه جـار و جنجـال ها، همـه دعوت می شـوند 
دور صحـن مسـجد به صـرف یک گفتگـوی آزاد و 
رفاقتـی. روحانـی خـوش مشـرب و رفیـق بچـه 

هـا، بیـن نماز کـه مـی خواند: 
ِه َجميًعـا َوال تََفرَّقـوا ۚ َواذكُروا نِعَمـَت اللَِّه  َواعتَِصمـوا ِبَحبـِل اللّـَ

َف بَـَن قُلوِبُكـم فَأَصبَحتُـم ِبِنعَمِتـِه  َعلَيُكـم إِذ كُنتُـم أَعـداًء فَأَلّـَ

إِخوانًا... 

)و همگـی بـه ریسـمان خـدا، قـرآن و اسـام، و 
هرگونـه وسـیله وحدت ، چنـگ زنیـد، و پراکنده 
نشـوید! و نعمـت )بـزرِگ( خـدا را بـر خـود، بـه 
یـاد آریـد کـه چگونـه دشـمن یکدیگـر بودیـد، و 
او میـان دل هـای شـما، الفـت ایجـاد کـرد، و بـه 

برکـِت نعمـِت او، بـرادر شـدید(. 
انـگار مائکـه روی شـانه های بچه هـا می زنند 
کـه : آرام ! آرام! ذکـر آیـه ای از نـور در خانه خدا! 

آب روی آتش اسـت.
میانـداری روحانـی بیـن گـروه هـای بـا سـایق 
متفـاوت و بعضـًا متعارض دانشـجویی، مسـجد 
راکاس تعامـل وشـنیدن صـدای مخالـف مـی 
کنـد کـه اگـر اینجـا آزادانـه ایـن اصـول را یـاد 

گرفتنـد، نمـره قبولـی از جامعـه مـی گیرنـد.
دار،  داسـتان  روزهـای  و  معمولـی  روزهـای  از 
مـی رسـیم بـه روزهایـی کـه دفترچـه خاطرات 
بـرای  دانشـگاه  فضـای  در  آدم هاسـت. حضـور 
متفـاوت  هـای  تجربـه  از  سرشـار  جوانـی  هـر 
اسـت. جشـن هـا، مسـابقه هـا و اردوهـا کـه در 
یـک فضـای رفاقتـی اتفـاق مـی افتـد، خاطرهای 
گروهـی را مـی سـازد. امـا بخشـی از خاطـرات 
دانشـگاه، زیسـت فردی دانشـجو است. خلوت 
هـای دو نفـره مـن و خدایـی کـه از افطارهای ماه 
مبـارک رمضـان و نجـوای شـب های قدر شـروع 
مـی شـود. بـه سـینه زنـی هـای محـرم و روضه 

پرشـور تاسـوعا و عاشـورا و اربعیـن کـه می رسـد، دلتنگی ها بـال  در می آورد تـا چمدان 
سـفر ببنـدی پیـاده به سـمت کربا، دسـت کـم زورت نرسـید، خـود را در صـف ثبت نام 

اردوی مشـهد پیـدا مـی کنـی!
 امـا اوج ایـن خاطـره هـا، سـه روز خانـه نشـینی بـا خـدا در ایـام البیـض اعتکاف اسـت. 
مسـجد ایـن روزهـا، کانون مشـاوره دانشـجویی هـم می شـود! وقتی حال دلـت را خوب 
مـی کنـد، وقتـی خلوتـی بـرای تفکر و تدبـر برایت می سـازد و آدمـی را زیـر و رو می کند. 
بگذریـم کـه بیـرون از ایـن فضـا تـا کی ایـن حـال خـوب دوام خواهد یافـت، امـا روزهایی 
مـی رسـد کـه سـِر بزنـگاه، دفترخاطـرات پیـش رویـت بـاز مـی شـود و آنجاسـت کـه اثر 

شـب نشـینی هـای مسـجد را با جـان و دل می چشـی...
پشـت همـه این حال خـوب، صفای معنوی و حس الهیمسـجد فاطمه زهرا)س( دانشـگاه 

صنعتـی اصفهان، یک راز بزرگ نهفته اسـت.
روزی، بزرگـی تصمیـم گرفـت، دور از هیاهـوی شـهر، زیـر آسـمان آبـی شـهر، ابـر سـفید 

بزرگـی را نشـان کنـد و نهـال گردویـی بـکارد. که وقـت دلتنگی، زیر سـایه اش لـم دهد. 
درگرمـای تابسـتان هـوای دلـش را به نسـیم برگ های سـبزش تـازه کند. در بـرگ ریزان 
خـزان، بـا خـش خـش برگهایـش، نجـوا کند و آهسـته اشـک هایـش را به دل خاک سـرد 
زمسـتان بسـپارد تـا بهـار بـار و برکـه داد، بنشـیند و دانـه دانـه مغـز کنـد و بـه دسـت 
کـودکان بازیگـوش بسـپارد. لـذت باغبانـی کـه درخت گـردو مـی کارد به چشـیدن میوه 

اسـت! صبر 
فعالیـت خّیریـن در دانشـگاه، حکایـت درخـت گـردو کاشـتن اسـت و مسـجد فاطمـه 

ایـن نّیـت...  الزهـرا)س( ثمـره 
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ش صنعتي...
جزيره آرام

ن 
ی متاهليــ

گفتگــو بــا اهالــی جــوان مجموعــه خوابــگاه ا
ت جواداالئمــه )ع(

ضــر
ح

ــد،  ــید محم ــام س ــه ن ــي ب ــاره کوه ــاور، کن ــاي پهن ــج از جغرافی ــه اي دن ¶ گوش
ــور!  ــش، محص ــیع دان ــاي وس ــرو دری ــره اي در قلم ــل جزی مث

پــا بــه ایــن جزیــره ي آرام کــه مــي گــذاري، چهــره هــاي جوان و شــاداب ســاکنین 
اش، حتــي هیاهــوي کودکانــه در محوطــه اش تــو را جــذب مــي کنــد. از خــودت 
ــه  ــره ي کوچــک دور از هیاهــوي شــهر، چگون مــي پرســي زیســتن در ایــن جزی

است؟!
اینجــا، مجموعــه ســراي دانشــجویان متأهــل دانشــگاه صنعتــي اصفهــان بــا نــام 
مبــارک امــام جــواد)ع( اســت. 120 واحــد آپارتمــان نقلــي کــه بــه همــت گروهــي از 
نیــک اندیشــان و خیرخواهــان اصفهانــي و غیراصفهانــی، در دل یکي از دانشــگاه 
هــاي بــزرگ کشــور، بنــا شــده اســت. ایــن بنــاي ماندگارکــه بلــوک هــای مختلف 
آن مزیــن بــه نــام و صفــات اهــل بیــت )علیهم الســام( شــده اســت، خانــه آرام و 
امــن ســاکنین جوانــي اســت کــه تأهــل و مســئولیت زندگــي را بــا تحصیــل علم 
و دانــش، بــه طــور همزمــان انتخــاب کــرده انــد. انتخابــي کــه بــه نظــر دشــوار 
و پــر چالــش اســت و اصــًا ایــن مجموعــه، بنــا شــده تــا یکــي از چالــش هــاي 
زندگــي دانشــجوي متأهــل را پاســخگو باشــد. پــاي صحبــت هــاي ســاکنین آن 
نشســتیم و بــا هــم حاصــل ایــن گردشــگري کوتــاه در جزیــره ي آرامــش صنعتــي 

را مــرور مــی نمائیــم. 

دانشجویانی که در این گفتگو با ما همراه بودند:

اقای مصلی نژاد ورودی 1395 

-دکرتای مهندسی مواد

و همرس محرتم خانم زهرا بالود

آقای محمد محمدعلی پور- 

دکرتای مهندسی پلیمر وردی 96و 

همرس محرتم خانم زهرا شفیعی 

خانم کریمی نیا  دکرتای مهندسی عمران - 

وردی 95

و همرسمحرتم آقای برومند

خانم مینا خدایی ورودی کارشناسی ۹۵ 

نساجی و ارشد۹۸ و همرس محرتم آقای 

محسن صادقپور جزی ورودی ۹۳ کارشناسی 

فیزیک و ۹۸ ارشد فیزیک 21…



دکتــری مهندســی  دوره  دانشــجوي  نــژاد،  آقــاي مصلــي   ¶
ــي  ــرم  و یک ــل جه ــا اه ــان اصالت ــی اصفه ــگاه صنعت ــواد دانش م
ازاهالــي قدیمــي ایــن مجموعــه اســت کــه از ســال 1395 همــراه 
بــا خانــواده در اینجاســاکن شــده اســت. او ازدواج دانشــجویي 
ــع  ــه موق ــه خــودش تصمیمــي ب ــه گفت را انتخــاب کــرده کــه ب

ــوده اســت.  ب
** پیــش از ایــن فکــر مــي کــردم زمانــي کــه تحصیلــم تمــام 
شــود، شــغل مناســب داشــته باشــم و بتوانــم مســئولیت هــاي 
زندگــي را بــه طــور کامــل قبــول کنــم شــاید بایــد 7- 8 ســال 
دیگــر هــم صبرکنــم تــا تشــکیل خانــواده بدهــم. آن زمــان بــه 
ایــن فکــر کــردم کــه احتمــااًل روحیــات و شــرایط ام تغییــر کــرده 
ــه  ــر هــم نشــود. ب و حتــي ممکــن اســت شــرایط زندگــي بهت
همیــن خاطــر بــه خــدا تــوکل کــردم و گفتــم مــن وظیفــه ام را 
بایــد انجــام بدهــم و خــدا هــم بــه وعــده اش عمــل مــي کنــد. 
درســت بعــد از ازدواج، اولیــن پیشــنهاد شــغلي یعنــي تدریــس 
در دانشــگاه  را دریافــت کــردم. کــه اتفاقــا بــه پیشــنهاد همســرم 
ــه  ــراي یــک دانشــگاه دولتــي فرســتادم و دعــوت ب رزومــه اي ب
کار شــدم. بعــد از ازدواج، مســیر کار و تحصیــل بــراي مــن هموار 
ترشــد. جامعــه از یــک فــرد 35 ســاله توقــع دارد، مســکن، شــغل 
و درآمــد مناســب داشــته باشــد، همینطــور ایــده آل گرایــي در 
ــه  ــي ک ــت. در حال ــتر اس ــري دارد، بیش ــن باالت ــه س ــردي ک ف
ازدواج در ســن پاییــن اگــر بــا همفکــري خانــواده، اتفــاق بیافتــد، 
ازدواج خــوب و بــا شــناختي باشــد، توقعــات از ایــن فــرد 
جــوان پاییــن تراســت. مــي دانیــم کــه مــي توانیــم بــا تــاش 
زندگــي را بــا هــم بســازیم ومــن از انتخــاب ازدواج در ایــن دوره 

از زندگــي و جوانــي راضــي هســتم.
¶ زوج دانشــجوي جــوان دیگــري را اینجــا کنارمــان داریــم کــه 
اولیــن ســقف مشترکشــان، خانــه هــاي متأهلــی مجموعــه امام 
جــواد)ع( اســت. جایــي کــه به نظرشــان بهشــتي در دل صنعتي 
ســخت و ســنگین اســت. مینــا خدایــی دانشــجوی ســال اول 
ــان  ــاجی و همسرش ــی نس ــد مهندس ــی ارش ــع کارشناس مقط
ــی  ــع کارشناس ــال دوم مقط ــجوی س ــور دانش ــن صادقپ محس
ارشــد رشــته ی فیزیــک، کــه اتفاقــًا ازدواج را بخشــي از مســیر 

زندگــي مــي داننــد.
 آقاي صادقپور درباره این تصمیم مي گوید:

ــگاه نکردیــم. ازدواج  ــه شــکل یــک هــدف ن ــه ازدواج ب ــا ب **م
مســئله ای بــود کــه در خــود مســیر زندگــي اتفــاق افتــاد. هدف 
نبــود کــه بگوئیــم بعــد از ایــن کــه درســم تمــام شــد،کار پیــدا 
کنــم، پــول جمــع کنــم، خانــه بخــرم و بــه هــدف بزرگــم یعنــی 
تشــکیل خانــواده برســم. مــن فکــر مــي کنــم همــه ایــن هــا را 

در کنــار یــک شــریک زندگــي و همــراه خــوب بــه دســت آوردن 
لــذت بخــش اســت. 

خانــم خدایــي صحبــت هــاي همســرش را کامــل مــي کنــد و 
مــي گویــد: همــه ایــن هــا کــه همســرم گفــت درســت اســت. 
ــرای ادامــه  بــه نظــر مــن ازدواج مــی توانــد انگیــزه بیشــتری ب

ــه مــا بدهــد.  مســیر زندگــی ب
¶ آقــاي محمــد محمدعلــي پــور دیگــر ســاکن جــوان ســراي امام 
جــواد)ع( اهــل شــیراز اســت و در دوره دکتــراي مهندســي پلیمــر 
ــل انتخــاب  ــي پــور یکــي از دالی ــد. محمدعل تحصیــل مــي کن
ازدواج و تحصیــل را نیــاز بــه آرامــش روانــي بیشــتر بــراي ادامــه 
مســیر تحصیلــي مــي دانــد  و مــي گویــد: تقریبــًا بعــد از 7 ســال 
ــزه  ــم انگی ــه بتوانی ــن ک ــراي ای ــک ب ــط آکادمی ــاش در محی ت
رشــد و پیشــرفت را در خودحفــظ کنیــم، ازدواج مــي توانســت 

کمــک کننــده باشــد.
¶ همسرایشــان خانــم زهــرا شــفیعي درســش را تمــام کــرده و 
شــاغل اســت. او دلیــل انتخــاب محمــد را ویژگــي هــاي مثبــت 
ــا همراهــي او، هرچــه  همســرش مــي دانــد و امیــدوار اســت ب
ــه  ــه ثمــر برســاند و ب ــي خــود را ب ــر برنامــه هــاي تحصیل زودت
ــفیعی  ــم ش ــد.  خان ــت یاب ــه اش دس ــورد عاق ــده م کار و آین

مــي گویــد:
*در واقــع زندگــی دانشــجویی در ایــن شــرایط اقتصــادی کــه 
بســیاري از هزینــه هــا را بایــد دانشــجو متقبــل شــود، خیلــي 
هــم آســان نیســت و اگــر واحــد هــای مجموعــه امــام جــواد)ع( 
نبــود، شــاید زندگــي مــا بــه ایــن ســادگي شــکل نمــي گرفــت!
¶ در مجموعــه خوابــگاه هــای دانشــجویان متأهل امــام جواد)ع( 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، تولــد فرزنــد، شــروع زندگــي بــراي 
خیلــي از دانشجوهاســت. از ســوی دیگــر تحصیــل در دوره 
هــای تحصیــات تکمیلــی کــه نیازمنــد آرامــش روانــي، تمرکــز 
و توجــه و فرصــت کافــي اســت، در کنــار مســئولیت هــاي 
زندگــي بــه عنــوان یــک همســر، پدریــا مــادر، وظایــف افــراد را 

ســنگین تــر مــي کنــد. 

ــدش  ــد فرزن ــد از تول ــي بع ــدت کوتاه ــژاد م ــي ن ــاي مصل  آق
تصمیــم مــي گیــرد کــه بــه جــاي رفــت و آمد مکــرر به شهرشــان 
ــش  ــا آرام ــاورد و ب ــود بی ــزد خ ــد را ن ــر و فرزن ــاد، همس ــرم آب خ

ــد.  ــال کن خاطــر بیشــتري در دانشــگاه تحصیــل اش را دنب

ــجویي را  ــي دانش ــه زندگ ــرم تجرب ــم همس ــودم و ه ــم خ *ه
ــکل  ــا ش ــي م ــه در روال زندگ ــري ک ــن تغیی ــتیم. بزرگتری داش
گرفــت، فاصلــه گرفتــن فیزیکــي بــا خانــواده و اســتقال بیشــتر 

بــود. وقتــي دور از خانــواده زندگــي مــي کنــي، مســئولیت تمام 
و کمــال زندگــي بــه عهــده خــودت اســت و حتــي یــک جاهایــي 
کــه وجــود خانــواده بــه خصــوص همســر، آرامــش و اطمینــان 
خاطــر اســت. مــا بــه معنــاي واقعــي مســتقل و قــوي شــدیم. 
ــان  ــئله برایم ــن مس ــناختیم ای ــي ش ــي را نم ــه کس ــل ک اوای
ســخت تــر بــود. کــم کــم بــا ســاکنین ارتبــاط گرفتیــم و وقتــي 
همــه در چنیــن شــرایطي هــم ســطح و هــم جنــس خودمــان 
ــر  ــاده ت ــان س ــه آن برایم ــادت ب ــرش و ع ــوب پذی ــتند، خ هس

شــد و فقــط دلتنگــي بــراي خانــواده اســت.

ــول  ــه ق ــه ب ــت ک ــم هس ــجو ه ــادر دانش ــک م ــا ی ــع م ¶ در جم
خــودش ســختي بــزرگ کــردن بچــه را بــا تحصیــل در دوره 
دکتــری همزمــان کــرده اســت. مثــل مــادري کــه فرزنــد دوقلــو 
ــی  ــري مهندس ــجوي دوره دکت ــا دانش ــي نی ــره کریم دارد! طاه
عمــران اســت. مــادر یــک پســر شــیرین و بازیگــوش2.5 ســاله 
اســت. خانــم کریمــی نیــا زندگــي در مجموعــه امام جــواد)ع( را 
بــا تولــد فرزنــدش آغــاز کرده اســت. همســرش شــاغل در شــهر 
دیگــري اســت و امــکان انتقــال بــه اصفهــان پیــدا نمــي کنــد. 
خانــه هــاي مجموعــه امــام جــواد)ع( کمــک مــي کنــد تــا ایــن 
مــادر دانشــجو در دوره دکتــری، تحصیــل خــود را در کنــار وظیفــه 
ــا آرامــش ادامــه دهــد. امــا بــراي رســیدن بــه  بــزرگ مــادري ب

ــات امروز،چالــش هــاي فراوانــي داشــته اســت: ثب
*بــراي ســاکن شــدن در خانــه هــاي متأهلــي بیــن خانــم هــا 
و آقایــان قوانیــن متفــاوت بــود. ایــن کــه بــراي اســکان خانــم 
دانشــجو، همســر هــم بایــد دانشــجو باشــد یــا ایــن کــه حضــور 
همســر الزامــي اســت. کــه همســر مــن نمــي توانســت بیایــد 
ــن  ــار م ــرد و االن کن ــت ک ــول زحم ــادرم قب ــرایط م ــن ش و در ای
ــا درســم را ادامــه دهــم. درســت اســت کــه همســر  هســت ت
ــن  ــي ای ــي را دارد. ول ــه اداره زندگ ــجو وظیف ــم دانش ــک خان ی
ــادر  ــم، هــم م ــب کنی ــم هــم رضایــت همســر را جل کــه بتوانی
باشــیم، اگــر همراهــي همســر و خانــواده نباشــد اصــا تصــور 
ادامــه تحصیــل بــراي خانــم هــا ســخت اســت. در ایــن شــرایط 
ــا در  ــت. م ــده اس ــران کنن ــی نگ ــا کم ــاوت ه ــدن تف ــل ش قای
ــار  مجموعــه امــام جــواد)ع( مــي بینیــم کــه مــردان هــم در کن
ــد، حتــي مــادر و پــدر،  همســران دانشــجوي خــود ایســتاده ان

چــون اینجــا فرهنــگ تحصیــات عالــي، نهادینــه اســت. 
¶ یــک دانشــجو، شــغلي جــز تحصیــل نــدارد و تصمیــم گرفتــه 
اســت بــا ارتقــاء ســطح علمــي خــود در آینــده فــردي تأثیرگــزار 
ــژه  ــل وی ــجوي متأه ــرایط دانش ــا ش ــد، ام ــورش باش ــراي کش ب
اســت. بــه خصــوص بــراي مردهــا کــه مســئولیت زندگــي را بــر 

ــجویی  ــی دانش  زندگ
شــرایط  ایــن  در 
اقتصــادی که بســیاري 
ــد  ــا را بای ــه ه از هزین
متقبــل  دانشــجو 
هــم  خیلــي  شــود، 
ــر  ــت و اگ ــان نیس آس
واحــد هــای مجموعــه 
ــود،  ــواد)ع( نب ــام ج ام
شــاید زندگــي مــا بــه 
ایــن ســادگي شــکل 

گرفــت! نمــي 
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عهــده مــي گیرنــد، اگــر بخواهنــد هــم تحصیــل کننــد و هــم بــراي امــرار 
ــل  ــواًل تحصی ــوند. اص ــي ش ــکل م ــار مش ــًا دچ ــد، غالب ــاش کار کنن مع
ــذاري  ــت گ ــه وق ــاز ب ــه نی ــی  ک ــات تکمیل ــع تحصی ــم در مقاط آن ه
ــي  ــن م ــر ممک ــت را غی ــغلي ثاب ــه ش ــن ب ــي دارد، پرداخت ــز کاف و تمرک
ســازد. بنابرایــن معیشــت ایــن دســت از دانشــجویان، چالــش بزرگــي 
اســت. یکــي از راه هایــی کــه دانشــگاه هــا بــه عنــوان تســهیات بــراي 
ــي  ــراهاي متأهل ــن س ــد، همی ــي گیرن ــر م ــل در نظ ــجویان متأه دانش
اســت. خانــم خدایــي دیگــر دانشــجوی؟؟؟؟؟؟؟در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــه  ــگاه ب ــه دانش ــدم ک ــه ش ــی متوج ــورت اتفاق ــه ص ــد ب ــد از عق *بع
دانشــجوهاي متأهــل اســکان مــي دهــد. بــا همســرم صحبــت کــردم و 
حضورمــان در خانــه هــاي ســراي امــام جــواد)ع( واقعــا نگرانــی از بابــت 
ــر طــرف کــرد و مــا بــه ســرعت زیــر یــک ســقف  ــراي مــا ب مســکن را ب
ــبک  ــک س ــرم ی ــه در نظ ــه همیش ــن ک ــد م ــث ش ــي باع ــم. حت آمدی
ــد  ــواده ام را متقاع ــم خان ــود، بتوان ــات ب ــاده و دور از تجم ــي س زندگ
کنــم کــه بــا جهیزیــه ســاده و وســایل ضــروري زندگــي را شــروع کنیــم و 

ــتم.  ــي هس ــًا راض ــم واقع ــن تصمی از ای
دوســت داشــتم از ایــن طریــق جهیزیــه دادن یــک ســنت پســندیده در 
ــود شــرایط  ــه بهب ــگاه ب ــوع خواب ــن ن ــن کــه ای ــواده ام باشــد. در ای خان
دانشــجو و تســهیل ازدواج آن هــا کمــک می کنــد شــکی نیســت. ایــن 
کار در واقــع یــک تیــر ودو نشــان هســت، از طرفــی ترویــج ازدواج آســان و 
فراهــم کــردن ازدواج راحــت تــر دانشــجویان وکاهــش دغدغــه ی آن هــا 
و ازطــرف دیگــر بهبــود وضعیــت درســی دانشــجویان متأهــل و شــرایط 

آن هــا اســت. 

¶ آقــاي مصلــي نــژاد حمایــت هــاي دانشــجویي را محــدود بــه مســکن 
متأهلیــن نمــي دانــد و در ادامــه نگــرش تــازه اي ارایــه مــي کنــد: 

*بــه نظــر مــن گام اول در حمایــت از جوانــان بــه خوبــي انجــام شــده 
اســت. ایــن مســکن هــا کمــک بــه تشــکیل یــک زندگــي کــرده اســت. 
امــا انتظــار بعــدي ایــن اســت کــه ایــن افــراد بتواننــد روي درس تمرکــز 
ــار  ــه در کن ــت ک ــکان هس ــن ام ــجوها ای ــي از دانش ــراي خیل ــد. ب کنن
تحصیــل بــه کاري اشــتغال پیــدا کننــد. ولــي دیــدگاه مــن ایــن اســت 
کــه ایــن چندســال را بــه هــر نحــوی بگذرانــم  و تمرکــزام را روي درس 
ــختي  ــدم را در س ــر و فرزن ــه همس ــي ک ــذارم. من ــه ام بگ ــان نام و پای
گذاشــتم بایــد خروجــي ایــن چنــد ســال و دوري از خانــواده برایــم یــک 

ــا تحصیــات و توانمنــدي ام شــود. ــا کیفیــت ومتناســب ب کار ب
پــس  وظیفــه مــا االن ادامــه تحصیــل اســت. الزم اســت بــه عنــوان یــک 
وظیفــه از ایــن شــرایط بــه خوبــي اســتفاده کنیــم تــا  اهــداف شــخصي 
ــوب برســد. خــوب  ــه نتیجــه مطل و ســرمایه گــذاري کشــور روي مــا ب
شــرایط اقتصــادي تمرکــز روي ایــن موضــوع را از مــا مــي گیــرد. پس گام 

اول مســکن ودرمــورد گام هــاي بعــدي تســهیات معیشــتي، حمایتــي 
هــم از طــرف خیریــن و هــم دانشــگاه بــراي تــداوم زندگــي دانشــجویي 
ــدآوري،  ــه فرزن ــویق ب ــث تش ــد در بح ــي توانن ــن م ــت. خیری الزم اس
تســهیاتي داشــته باشــند. وام هــاي حمایتــي، بیمــه هــاي درمانــي و 
فراهــم کــردن شــرایط بــراي اشــتغال پــس از تحصیــل از حمایــت هایــي 
اســت کــه بــاز هــم جــای خالــی خیریــن و نیــک اندیشــان دانشــگاهي 

بــه شــدت در آن احســاس مــی شــود. 
مســئله دوم، هزینــه هــاي پیــش بینــي نشــده کــه در زندگــي بــه 
وجــود مــي آیــد اســت. جــداي از هزینــه هــاي جــاري مثــا در تأمیــن 
هزینــه درمــان یــا وســایل زندگــي، بــراي دانشــجویي کــه اشــتغالي جــز 
تحصیــل نــدارد، دغدغــه جــدي وجــود دارد. اینجــا یــک خانــواده زندگــي 
مــي کنــد کــه بایــد هزینــه هــاي زندگــي را بپــردازد. حتــي خــروج از این 
مجموعــه گاهــي بــراي مــا شــبیه کابــوس اســت. بعــد از 5 ســال بــا کــم 
ــر، هزینــه  ــا شــرایط واقعــي ت و زیــاد ســاختیم و حــاال مواجــه شــدن ب
هــاي زندگــي بیــرون از دانشــگاه و بیــکاري، بسیارســخت اســت. پــس 
حمایــت خیریــن در ســه گام اســت، مســکن کــه پیــش از ازدواج اســت، 
در حیــن زندگــي و ســوم زمــان خــروج از مجموعــه. بایــد بدانیــم ایــن 
دانشــجوها، ســرمایه اي هســتند کــه تخصــص دارنــد. انــرژي کــه بایــد 
صــرف نیازهــاي اولیــه کننــد را اگــر در بهــره بــرداري از تخصصشــان بــه 

کار گیرنــد بــراي کشــور بســیار ثمــر بخــش خواهنــد بــود.

¶ خانــم کریمــي نیــا هــم در ادامــه رویکــردي کاربــردي و انگیــزه بخــش 
درخصــوص تحصیــات عالــي و حمایــت از دانشــجویان متأهــل ارائــه 

مــي کنــد: 

واقعیــت دوره دکتــری، بــه معنــاي ایــن اســت کــه شــخصي کــه دکتــری 
ــع  ــود. در واق ــن ش ــب دکتری ــي صاح ــته اي تخصص ــرد، در رش ــي گی م
بایــد بتوانــد مثــل یــک پزشــک بــراي حــل یــک مســئله نســخه تجویــز 
کنــد. فــردي کــه در علــوم مهندســي صاحــب دکتریــن مــي شــود بایــد 
بتوانــد بــراي حــل مشــکات مهــم کشــور متخصــص شــود. بــراي خــود 
مــن بــه ایــن شــکل بــود کــه بعــد از اتمــام دوره کارشناســی ارشــد، مــي 
ــل  ــم کام ــردم علم ــر ک ــي فک ــم ول ــام ده ــن انج ــک کار روتی ــتم ی توانس
ــاز هــم در  ــراي حــل یــک مشــکل خــاص ب نیســت و دوســت داشــتم ب
مســیر علــم آمــوزي پیــش بــروم و ایــن هــدف مــن و همســرم شــد. در 
ایــن مســیر ســختي زیــاد کشــیدم. حتــي شــده اعــام خســتگي کــردم. 
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ــه  ــرده و ب ــک ک ــرم کم ــا همس ام
ــي  ــه راه ــراي ادام ــزه ب ــن انگی م
ــزي  ــه ری ــراي آن برنام ــه ب دادک
کردیــم و بایــد بــه ثمــر مــی 

ــید.  رس
ــراي  ــا کــه ب ¶ خانــم کریمــي نی
موضــوع  یــک  دکتــری  دوره 
تخصصــي و حــل یــک معضــل 
زیســت محیطــي در کشــور را 
ــن  ــت و در ای ــرده اس ــاب ک انتخ

ــد:  ــي گوی ــاره م ب
*حمایــت هــاي خوبــي از جمله 
یــا  خشــک  جیــره  پرداخــت 
تســهیاتي بــراي امــور فرهنگي 
ــه دانشــجویان  و فــوق برنامــه ب
امــا  شــود  مــي  داده  متأهــل 
بــه نظرمــن بایــد نــگاه ویــژه 

تــري بــه دانشــجویان متأهــل 
داشــت. ایــن کــه در تعریــف 
دکتــري  دانشــجویان  تزهــاي 
متأهــل مســئله کاربــردي بــودن 
و آینــده شــغلي در نظرگرفتــه 
شــود. اگــر موضــوع تزهــا مرتبط 
تــر بــا صنعــت باشــد، امیــدواري 
ــتر  ــری بیش ــجویان دکت در دانش
مــي شــود. بــا دلگرمــي مســیر را 
پیــش مــي برنــد و ایــن نویــد را 
بــه خانــواده خــود مــي دهنــد که 
مــن بعــد از ایــن دوران ســختي، 
صنعــت  بــراي  مؤثــري  فــرد 
دکتــری  دانشــجوي  هســتم. 

ــته  ــک رش ــت در ی ــرار اس ــه ق ک
دکتریــن و تخصــص ویژه داشــته 
دوران  طــول  در  اگــر  باشــد، 
تحصیــل بــه دنبــال کارهــاي غیر 
ــتري را  ــان بیش ــرود زم ــط ب مرتب
ــاز دارد  ــود نی ــز خ ــام ت ــراي اتم ب
کــم  هــم  کارش  کیفیــت  از  و 
ــر  ــه اگ ــي ک ــود. در حال ــي ش م
ــا  ــود، ب ــرح خ ــام ط ــن انج در حی
ــد  ــود و بتوان ــط ش ــت مرتب صنع
بــه عنــوان یــک متخصــص و 
صنعــت  بــه  ویــژه  اســتعداد 
از پایــان  معرفــي شــود، بعــد 
ــد  ــري خواه ــده بهت ــل آین تحصی
انــرژي  و  اســتعداد  داشــت. 
یــک دانشــجوي مســتعد اگــر 
در مســیر درســت و کاربــردي 

کشــور  بــراي  شــود،  هدایــت 
و بــراي خــود جوانــان انگیــزه 
وامیــد ایجــاد مــي کنــد. شــاید 
ــن  ــراي ای ــن ب ــات خیری ارتباط
بــه  را  اســتعدادها  ایــن  کــه 
صنعــت وصــل کننــد هــم بتواند 
ــد.  ــا باش ــه راهگش ــن زمین در ای
زوج  هــاي  صحبــت  بــه   ¶
جــوان ایــن گفتگــو  بــاز مــي 
گردیــم. خانــم و آقــاي صادقپــور 
زندگــي  چالــش  مهمتریــن 
هــای  خوابــگاه  مجموعــه  در 
را   جــواد)ع(  امــام  متأهلیــن 
ــراه  ــت هم ــه معیش ــیدگي ب رس

داننــد. مــي  بــا تحصیــل 
جــدي  مســایل  از  *یکــي 
موضــوع  متأهــل  دانشــجویان 
ــتمي  ــت. در سیس ــت اس معیش
خوانیــم،  مــي  درس  مــا  کــه 
تصــور مــي شــود دانشــجو غیــر 
دیگــري  کاري  هیــچ  درس  از 
الزم  و  دهــد.  انجــام  نبایــد 
اســت تمــاِم وقــِت دانشــجو بــه 
ــا دوره  ــذرد. ت ــروژه بگ کاس و پ
دکتــری هــم تســهیات حقوقــي 
خاصــي وجــود نــدارد. بنابرایــن 
مــن دانشــجوي متأهــل بــراي 
ــد در  ــود بای ــي خ ــذاران زندگ گ
کار  بــه  مشــغول  درس،  کنــار 
بشــوم و انــرژي خــود را تقســیم 
ام  زندگــي  هزینــه  تــا  کنــم 

تأمیــن شــود.  شــاید ایــن یکــي 
از چالــش هــاي جــدي ســاکنین 

ایــن مجموعــه اســت. 
¶ از ســوی دیگــر خانــم خدایــي 
بــه عنــوان یــک خانم دانشــجو و 
البتــه خانــه دار، وجــود فضاهــاي 
تفریحــي بــراي ســاکنین را هــم 

الزم مــي دانــد:
از  دانشــجوها  غالبــا  *اینجــا 
ــهرهاي دور  ــا و ش ــتان ه شهرس
خیلــي  و  هســتند  نزدیــک  و 
دیــر بــه دیــر خانــواده را مــي 
بیننــد. خانــه هــا کوچــک اســت 
…2۴و ممکــن اســت روحیــه افــراد 

*يكــي از مســايل جــدي دانشــجويان متأهــل موضــوع معيشــت اســت. در سيســتمي كــه مــا درس 
مــي خوانيــم، تصــور مــي شــود دانشــجو غيــر از درس هيــچ كاري ديگــري نبايــد انجــام دهــد. 
و الزم اســت تمــاِم وقــِت دانشــجو بــه كالس و پــروژه بگــذرد. تــا دوره دكتــری هــم تســهيالت 
حقوقــي خاصــي وجــود نــدارد. بنابرايــن مــن دانشــجوي متأهــل بــراي گــذاران زندگــي خــود 
بايــد در كنــار درس، مشــغول بــه كار بشــوم و انــرژي خــود را تقســيم كنــم تــا هزينــه زندگــي 

ام تأميــن شــود.  شــايد ايــن يكــي از چالــش هــاي جــدي ســاكنين ايــن مجموعــه اســت. 



ــراي  ــي ب ــي، تفریح ــه فرهنگ ــک مجموع ــود ی ــرار دهد.وج ــر ق ــت تأثی را تح
ســاکنین ســرای امــام جــواد)ع( و تســهیات رفاهــي بیشــتر از جملــه برنامــه 
ــر  ــا ت ــر و زیب ــاده ت ــه را س ــن مجموع ــي در ای ــد زندگ ــي توان ــي م ــاي ورزش ه

ــد.  کن
درباره ارتباط میان ساکنین کنجکاو شدیم بیشتر بدانیم.

¶ از آقاي مصلي نژاد که قدیمي تر هستند پرسیدیم:
صمیمیــت بیــن بچــه هــای قدیمــی تــر، بیشــتر بــود. ایــن روزهــا  امــا ارتباطات 
کمتــر شــده اســت. شــاید بــه نظــر برســد کــه نســل جدیــد عــوض شــده انــد. 
ــائل  ــرم مس ــه نظ ــد. ب ــد باش ــل جدی ــال نس ــم 4-5 س ــي کن ــر نم ــن فک ــا م ام
دیگــري باعــث فاصلــه بیــن ســاکنین مــي شــود. گرفتــاري و مشــغله درســي 
یــک دلیــل اســت امــا بــه نظــر مــن، همیشــه در مجموعــه بایــد یــک افــرادي 
باشــند کــه عامــل پیونــد دیگــران باشــند. در گذشــته اگــر ارتبــاط بیشــتري 
بــود، چنــد نفــري بودنــد کــه مراســم و دور همــي هــا را برپــا مــي کردنــد. ایــن 
ــل  ــا درک متقاب ــرام ب ــر و احت ــت دلپذی ــا صمیمی ــراه ب ــایگي هم ــس همس ح
ــیم.  ــي شناس ــر را م ــم یکدیگ ــا حری ــا م ــود دارد. اینج ــان وج ــرایط یکس از ش
ــکلي  ــر مش ــم . اگ ــي کنی ــک م ــر کم ــه یکدیگ ــیم. ب ــي شناس ــکات را م مش
وجــود داشــته باشــد بــه یکدیگــر کمــک مــی کنیــم. خــوب البتــه یــک عــده 

محــدود هــم در جزیــره هــاي خودشــان زندگــي مــي کننــد. 
ــژاد کــه روحیــه مشــارکت در فعالیــت هــاي گروهــي  ــي ن آقــاي مصل
را دارد و در زمــره فعــاالن اجتماعــی مجموعــه ســراهای متأهلیــن 

امــام جــواد)ع( اســت در ایــن بــاره مــي گویــد:
ــه خــودم  ــر باشــم. ب ــه هــا مؤث ســعي کــردم کــه در خیری
گفتــم مــن قــرار اســت مــدت محــدودي اینجــا باشــم. 
ــر  ــراد دیگ ــه اف ــم ب ــه بتوان ــت ک ــن اس ــک راه ای ی

کمــک کنــم. یــا  زندگــي خــودم را کنــم و کاري بــه مســایل دیگــران نداشــته 
باشــم. تجربــه نشــان داده کــه هــر وقــت بیشــترین کمــک را کــردم بیشــترین 
ــته  ــي ام برگش ــه زندگ ــرش ب ــع خی ــتم. در واق ــي داش ــرفت را در زندگ پیش
اســت. وقتــي تــدارک ســفر مشــهد را مــي دادیــم. در حــال دفــاع از پروپــزال 
ــام  ــز انج ــه چی ــوب هم ــت و خ ــدر راح ــم چق ــي کن ــر م ــه فک ــودم. االن ک ام ب
شــد. همــه در کنــار هــم پیــش رفــت. اگــر قدمــي بــراي کار خیــر برداشــتم، 
بــه لطــف خــدا در زندگــي جبــران شــده و مــن دوســت دارم بــه همســایه هــا و 

ســاکنین جدیــد هــم ایــن منــش و رفتــار دوســتانه را یــادآور شــوم.  

¶ آقــاي صادقپــور هــم دررابطــه بــا موضــوع طــرح شــده توســط آقــای مصلــي 
نــژاد مــي گویــد:

اینجــا افــراد ســاکن بــه علــت مشــغله درســي بــا هــم کــم ارتبــاط دارنــد. امــا 
ارتبــاط تــوأم بــا احتــرام است.همســر ایشــان امــا معتقــد اســت خانــم هــا بــه 
واســطه کاس هــاي هنــري خانــه فرهنــگ و یــا ارتباطاتــی مثلحضــور مــادران 
در محوطــه بــا یکدیگــر ارتبــاط دوســتانه تــري گرفتــه انــد. بــا این حال مشــغله 

تحصیلــي خیلــي اجــازه رفــت و آمــد نزدیــک تــر بــه افــراد نمــي دهــد. 

¶ خانــم کریمــي نیــا البتــه از برخــي حساســیت هــاي ویــژه ســاکنین هــم یــاد 
: میکند

ــد  ــه دارن ــه بچ ــي ک ــواده های ــک و خان ــا کوچ ــه ه ــا خان ــال اینج ــر ح ــه ه *ب
ممکــن اســت ســرو صــدا و رفــت و آمــدي داشــته باشــند. گاهــي فشــار درس 
ــا در  ــر کــرده اســت. ام ــه یکدیگــر کــم ت ــراد را نســبت ب و زندگــي، تحمــل اف
ــت  ــرایط راح ــن ش ــل ای ــد تحم ــر باش ــه ت ــا صمیمان ــار ه ــه رفت ــت هرچ نهای

ــراي فرزندانمــان برقــرار اســت. ایــن محیــط  تــر مــي شــود. اینجــا امنیــت ب
آکادمیــک کــه بچــه هــاي مــا در آن رشــد مــي کننــد قابــل تقدیــر اســت. اگــر 
شــرایط و تســهیات بیشــتري بــراي رفــاه خانــواده دانشــجویان در نظــر گرفته 

شــود، شــاید فشــارها کمتــر و زندگــي هــا دلپذیرتــر شــود. 

¶ گــپ و گفــت کوتــاه مــا بــا ســاکنین، تصویــري تــازه اي از زندگي دانشــجویي 
ــي  ــه زندگ ــود ک ــاد ش ــّور ایج ــن تص ــت ای ــرار نیس ــا ق ــت. ام ــان داش برایم
دانشــجویي صرفــًا یــک زندگــي ســخت و پــر چالــش اســت. بــه قــول آقــاي 

مصلــي نــژاد: 

اینجــا یــک ســبک زندگــي توانمنــد دیــده مــي شــود و قابــل معرفــي بــه جامعــه 
ــن  ــط ای ــه ازدواج فق ــجو ب ــان دانش ــویق جوان ــراي تش ــرم ، ب ــه نظ ــت. * ب اس
ــان  ــا نش ــد. آماره ــان دهی ــق را نش ــجویي و موف ــاده دانش ــي س ــبک زندگ س
مــي دهــد در ازدواج دانشــجویي طــاق کمتــري هســت. هــم ایــن کــه افــرادي 
ــوم ازدواج  ــتي از مفه ــه درک درس ــات ب ــطح تحصی ــاظ س ــه از لح ــتند ک هس
رســیده انــد و هــم هــدف گــذاري درســتي دارنــد. مــا اینجــا مــادر بــا دو فرزند و 
معــدل 20 داریــم! انســان هــاي نخبــه و توانمنــدي داریــم کــه نشــان مــي دهنــد 
هــم در درس هــم و در زندگــي شــخصي در مقطعــي عالــي و برجســته هســتند 
ــان  ــده کشورش ــرفت و آین ــه پیش ــت ب ــراي خدم ــه ب ــذاري ک ــدف گ ــن ه و ای

گذاشــته انــد بــا وجــود ســختي هــا چقــدر ارزشــمندو لــذت بخــش اســت. 

ــي  ــبک زندگ ــک س ــا ي اينج
ــود و  ــي ش ــده م ــد دي توانمن
قابــل معرفــي بــه جامعــه 
ــراي  ــرم ، ب ــه نظ ــت. * ب اس
دانشــجو  جوانــان  تشــويق 
ــن ســبک  ــط اي ــه ازدواج فق ب
زندگــي ســاده دانشــجويي و 

ــد. موفــق را نشــان دهي

2۵…
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یکـــی از شـــاخص هـــای توســـعه 
میـــزان  جامعـــه،  یـــک  یافتگـــی 
ــی در آن  ــذاری اجتماعـ ــرمایه گـ سـ
ـــی  ـــذاری اجتماع ـــرمایه گ ـــت. س اس
ـــت  ـــی اس ـــت های ـــای فعالی ـــه معن ب
کـــه در راســـتای افزایـــش رفـــاه 
اجتماعـــی  توســـعه  و  اقتصـــادی 
خصوصـــی،  بخـــش  توســـط 
جامعـــه  ســـازمانهای  و  نهادهـــا 
مدنـــی صـــورت میگیـــرد. فعالیـــت 
هایـــی نظیـــر حمایـــت از کـــودکان 
ــت،  ــی سرپرسـ ــده یابـ ــیب دیـ آسـ
ایجـــاد زیرســـاخت هـــا و امکانـــات 
بیمـــاری  بـــا  مبـــارزه  آموزشـــی، 
ـــاد،  ـــا اعتی ـــارزه ب ـــردار، مب ـــای واگی ه
حفاظـــت از محیـــط زیســـت بـــا 
ـــراث  ـــی و می ـــار تاریخ ـــت از آث صیان
فرهنگـــی کـــه همگـــی میتوانـــد 
ـــازمان  ـــت س ـــی از فعالی ـــه های نمون
ـــا  ـــر دنی ـــاد در سراس ـــردم نه ـــای م ه
ـــی  ـــعه یافتگ ـــان از توس ـــد و نش باش
و احســـاس مســـئولیت اجتماعـــی 
دارد.  جوامـــع  ایـــن  شـــهروندان 
اهـــداف  و  هـــا  انگیـــزه  از  یکـــی 
ـــردم  ـــای م ـــازمان ه ـــری س ـــکل گی ش
ـــام  ـــه و ع ـــای خیری ـــت ه ـــاد، فعالی نه
ـــه  ـــه زمین المنفعـــه اســـت. نگاهـــی ب
ـــازمان  ـــن س ـــف کاری ای ـــای مختل ه
هـــا در سراســـر دنیـــا نشـــان مـــی 
ــی  ــا را مـ ــن نهادهـ ــه ایـ ــد همـ دهـ
تـــوان یـــک بنیـــاد خیریـــه در نظـــر 
ـــه  ـــترک هم ـــدف مش ـــه ه ـــت ک گرف
آنهـــا رفـــع مشـــکات و فراهـــم 

ــادی و  ــاه اقتصـ ــرایط رفـ ــردن شـ کـ
توســـعه اجتماعـــی مـــردم دنیـــا 
اســـت. در ایـــن میـــان فعالیـــت 
خیریـــه در زمینـــه آمـــوزش عالـــی 
ـــده  ـــناخته ش ـــن و ش ـــی از مهمتری یک
گـــذاری  حـــوزه ســـرمایه  تریـــن 
ــعه  ــورهای توسـ ــی در کشـ اجتماعـ
یافتـــه اســـت بـــه طـــوری کـــه 
اکثـــر دانشـــگاه هـــای برتـــر جهـــان 
موقوفـــات گســـترده ای دارنـــد و 
ایـــن موقوفـــات بخـــش بزرگـــی از 
ســـرمایه دانشـــگاه هـــا را تشـــکیل 
ـــه  ـــادی از هزین ـــش زی ـــد و بخ میدهن
هـــای جـــاری دانشـــگاه از درآمـــد 
حاصـــل از ایـــن موقوفـــات تأمیـــن 
مـــی شـــود. تأمیـــن مالـــی مراکـــز 
در  خصوصـــا  جهـــان  در  علمـــی 
ـــه ای  ـــخ دیرین ـــامی تاری ـــدن اس تم
دارد، بـــه طـــوری کـــه تقریبـــا همـــه 
ـــر  ـــامی ب ـــدن اس ـــی تم ـــز علم مراک
پایـــه وقـــف بنیـــان گذاشـــته مـــی 
ـــن  ـــت در ای ـــت حکوم ـــدند و دخال ش
امـــر حتـــی ناپســـند بـــه حســـاب 
ــن  ــاهد ایـ ــت. شـ ــده اسـ ــی آمـ مـ
امـــر راه انـــدازی مدرســـه نظامیـــه 
ـــود.  ـــک ب ـــام المل ـــه نظ ـــط خواج توس
پـــس از راه انـــدازی ایـــن مدرســـه 
هیـــچ یـــک از اســـاتید برجســـته 
ــس در  ــه تدریـ ــر بـ ــان حاضـ آن زمـ
ایـــن مدرســـه کـــه وابســـته بـــه 
ـــا  ـــوند ت ـــی ش ـــت؛ نم ـــت اس حکوم
ـــه در  ـــی ک ـــد غزال ـــام محم ـــه ام اینک
ــناخته و 25  ــی ناشـ ــان جوانـ آن زمـ

ســـاله بـــوده حاضـــر بـــه تدریـــس 
در  شـــود.  مـــی  مدرســـه  آن  در 
ــای  ــگاه هـ ــترش دانشـ ــوزه گسـ حـ
درآمدهـــای  کمـــک  بـــه  نویـــن 
ــفورد  ــگاه آکسـ ــز دانشـ ــه نیـ خیریـ
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــگاهی اس ـــن دانش اولی
ــت  ــرده اسـ ــه کـ ــوزه توجـ ــن حـ ایـ
و بـــر اســـاس وقـــف و کمـــک هـــای 
ـــترش  ـــده و گس ـــکیل ش ـــی تش مردم
یافتـــه اســـت. امـــا در ایـــن میـــان 
آمریـــکا  دانشـــگاه هـــای کشـــور 
ــتند  ــرو هسـ ــه پیشـ ـــن زمینـ در ای
بـــه طـــوری کـــه روش ســـرمایه 
گـــذاری موقوفـــات دانشـــگاه پیـــل 
در آمریـــکا بـــه یـــک مـــدل ســـرمایه 
ـــا  ـــورس ب ـــازار ب ـــی در ب ـــذاری علم گ
ـــده  ـــت« درآم ـــدل »ایندومن ـــوان م عن
ــاروارد،  ــای هـ ــگاه هـ اســـت و دانشـ
پیـــل و اســـتنفورد در ســـال 2014 بـــه 
ترتیـــب بـــا 36، 23 و 21 میلیـــارد دالر 
بیشـــترین  ســـالیانه،  موقوفـــات 
خـــود  بـــه  را  ســـرمایه  جـــذب 
اختصـــاص داده و بـــا یـــک فاصلـــه 5 
ـــای  ـــگاه ه ـــه دانش ـــبت ب ـــری نس براب
ـــفورد  ـــج و اکس ـــل کمبری ـــی مث اروپای

قـــرار گرفتـــه انـــد.
ـــرد  ـــا و کارک ـــر معن ـــت از نظ  ایندومن
ـــام  ـــف در اس ـــه وق ـــبیه ب ـــیار ش بس
اســـت هرچنـــد تفـــاوت هایـــی بـــا 
واژه  جســـتجوی  بـــا  دارد.  وقـــف 
ایندومنـــت در فرهنـــگ لغـــت دو 
تعریـــف اصلـــی بـــرای آن ارائـــه 
ـــه  ـــک مؤسس ـــد ی ـــود: 1- درآم ـــی ش م

ــع  ــاظ منب ــه لح ــی ب ــان اهميت ــی چن ــالک وقف ام
ــه  ــد ک ــا دارن ــر دني ــای برت ــگاه ه ــرای دانش ــی ب مال
ــام  ــه ن ــی ب ــاروارد دارای معاونت ــد ه ــگاهی مانن دانش

ــت. ــات اس ــت موقوف معاون



ــع مالـــی( 2- دارایـــی  ــگاه در جـــذب منابـ ــا )توانایـــی یـــک دانشـ از محـــل هدایـ
ـــا  ـــا ب ـــود ت ـــی ش ـــدا م ـــازمان اه ـــا س ـــه ب ـــک مؤسس ـــه ی ـــه ب ـــد( ک ـــه نق ـــد وج )همانن
ـــظ  ـــی حف ـــل دارای ـــود. )اص ـــتفاده ش ـــای آن اس ـــل درآمده ـــذاری آن، از مح ـــرمایه گ س

مـــی شـــود(.
ـــان در  ـــای جه ـــگاه ه ـــن دانش ـــق تری ـــر موف ـــال حاض ـــکا در ح ـــای آمری ـــگاه ه  دانش
ـــاس  ـــتند. براس ـــی هس ـــارکت اجتماع ـــق مش ـــی از طری ـــع مال ـــذب مناب ـــوزه ج ح
ــن  ــر ایـ ــگاه برتـ ــن، از 20 دانشـ ــانگهای چیـ ــگاه شـ ــدی دانشـ ــه بنـ ــزارش رتبـ گـ
حـــوزه 17 دانشـــگاه آمریکایـــی و 3 دانشـــگاه انگلیســـی هســـتند. جالـــب اینکـــه 
ـــات  ـــا ارزش موقوف ـــد ام ـــی رس ـــال م ـــدود 30 س ـــه ح ـــا ب ـــات تنه ـــن موقوف ـــابقه ای س
دانشـــگاه پیـــل از ســـال 1985 تـــا 2010 حـــدود 529 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت و 
ـــر شـــده  ـــا ســـال 2016 هشـــت براب ـــات دانشـــگاه هـــاروارد از ســـال 1990 ت ارزش موقوف

و از 6/4 میلیـــارد دالر بـــه 4/36 میلیـــارد دالر رســـیده اســـت.
 زمانـــی کـــه یـــک دانشـــگاه موقوفـــه )پشـــتوانه مالـــی یـــا ذخیـــره ارزی قابـــل 
ـــگاه  ـــه دانش ـــده ب ـــه ش ـــوال هدی ـــرای ام ـــدوق ب ـــک صن ـــد، ی ـــته باش ـــی داش توجه
ـــف  ـــد مضاع ـــف درآم ـــای مختل ـــه ه ـــذاری در زمین ـــرمایه گ ـــا س ـــا ب ـــد ت ـــاد میکن ایج
ـــع  ـــاظ منب ـــه لح ـــی ب ـــان اهمیت ـــی چن ـــاک وقف ـــد و ام ـــاد نمای ـــگاه ایج ـــرای دانش ب
ـــاروارد  ـــد ه ـــگاهی مانن ـــه دانش ـــد ک ـــا دارن ـــر دنی ـــای برت ـــگاه ه ـــرای دانش ـــی ب مال

دارای معاونتـــی بـــه نـــام معاونـــت موقوفـــات اســـت. 
بـــا اســـتفاده از ایـــن درآمـــد، اســـتادان مـــی تواننـــد حقـــوق بیشـــتری دریافـــت 
ـــود  ـــات موج ـــاوه، امکان ـــه ع ـــد. ب ـــری بپردازن ـــهریه کمت ـــجویان ش ـــد و دانش کنن
ـــی  ـــوازم تحقیقات ـــا و ل ـــاختمان ه ـــگاهی، س ـــه دانش ـــی، محوط ـــهای درس در کاس

ـــردد.  ـــی گ ـــی م ـــت آموزش ـــای کیفی ـــه ارتق ـــر ب ـــده و منج ـــتر ش بیش
برخـــی دانشـــگاه هـــا مثـــل دانشـــگاه هـــای آیـــوی لیـــگ دارای ســـرمایه هـــای 

خصوصـــی خودگـــردان و در نتیجـــه کامـــا خودکفـــا هســـتند. بـــه طـــور مثـــال 
دانشـــگاه هـــاروارد بـــا موقوفـــه 36 میلیـــارد دالری تـــا پایـــان ســـال 2014 یـــک دانشـــگاه 
ـــد  ـــون مانن ـــع گوناگ ـــود را از مناب ـــاالنه خ ـــه س ـــه بودج ـــت ک ـــی اس ـــام خصوص تم
ـــارغ  ـــره ف ـــن از دای ـــرمایه داران و همچنی ـــراع، س ـــاف و اخت ـــه اکتش ـــت، پروان صنع

ـــد.  ـــی کن ـــن م ـــود تأمی ـــان خ التحصی
ـــی  ـــرمایه خصوص ـــودن س ـــود دارا ب ـــا وج ـــوض ب ـــتین در ع ـــزاس در آوس ـــگاه تگ دانش
ـــز  ـــی نی ـــدرال و ایالت ـــع ف ـــه مناب ـــی ب ـــه دولت ـــک مؤسس ـــودن ی ـــرف ب ـــه ص ـــاد ب زی
ـــه  ـــور نمون ـــه | ط ـــل ب ـــل هی ـــمالی در چپ ـــای ش ـــگاه کارولین ـــت. دانش ـــته اس وابس
نیـــز بیـــش از 450 میلیـــون دالر در ســـال از ایالـــت کارولینـــای شـــمالی بودجـــه 

ـــت. ـــی اس ـــگاه دولت ـــک دانش ـــذا ی ـــد و ل ـــت میکن دریاف
ـــادی،  ـــالیان متم ـــی در س ـــای امریکای ـــگاه ه ـــت دانش ـــم موفقی ـــل مه ـــی از دالی یک
ــکا  ــر امریـ ــراد خیـ ــا و افـ ــرکت هـ ــی، شـ ــای غیردولتـ ــزون نهادهـ ــت روزافـ حمایـ
ــه  ــف بـ ــگ وقـ ــن فرهنـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــان بـ ــی کشورشـ ــوزش عالـ ــام آمـ از نظـ

مؤسســـات فرهنگـــی در هیـــچ جـــای دیگـــر دنیـــا نظیـــر نـــدارد.
 در ســـال 2015 دانشـــگاه هـــای امریـــکا مجموعـــة مبلـــغ 40 میلیـــارد دالر هدایـــای 
ـــکا  ـــم آمری ـــان مقی ـــر از ایرانی ـــراد خی ـــن اف ـــیاری از ای ـــد. بس ـــت نمودن ـــدی دریاف نق
ـــا  ـــوب کالیفرنی ـــگاه جن ـــس، دانش ـــس آنجل ـــه، در ل ـــور نمون ـــه ط ـــد. ب ـــوده ان ـــز ب نی
ـــز در ســـال 2007 دریافـــت کننـــده هدیـــه 17 میلیـــون دالری یـــک مهنـــدس ایرانـــی  نی
ـــون دالری از  ـــه ای 30 میلی ـــن هدی ـــا در ایروای ـــگاه کالیفرنی ـــه دانش ـــی ک ـــود، در حال ب

ـــود. ـــت نم ـــراج دریاف ـــای مع آق
 در سانفرانسیســـکو، دانشـــگاه ایالتـــی ســـان فرانسیســـکو بزرگتریـــن هدیـــه خـــود 
را از یـــک زوج دیگـــر ایرانـــی بـــه مبلـــغ 10 میلیـــون دالر دریافـــت کـــرد و دانشـــگاه 
ــکده  ــی دانشـ ــک ایرانـ ــون دالری یـ ــه 8 میلیـ ــاس هدیـ ــه پـ ــد بـ ایالتـــی پورتلنـ

ـــد. ـــام او گردانی ـــه ن ـــود را ب ـــی خ مهندس
ـــان مشـــهود اســـت ایـــن اســـت کـــه خیریـــن کشـــورمان  امـــا چیـــزی کـــه در ایـــن می
بـــرای انجـــام امـــور خیـــر آشـــنایی چندانـــی بـــه حـــوزه هـــای علمـــی، آموزشـــی 
و فنـــاوری ندارنـــد و بیشـــتر اقدامـــات خداپســـندانه آنهـــا محـــدود بـــه مدرســـه 
ـــر  ـــای اخی ـــال ه ـــد در س ـــت؛ هرچن ـــوده اس ـــینیه ب ـــجد و حس ـــاخت مس ـــازی و س س
ـــای  ـــش ه ـــترش بخ ـــعه و گس ـــه توس ـــبت ب ـــن نس ـــوی خیری ـــی از س ـــال اندک اقب
آمـــوزش عالـــی ایجـــاد شـــده اســـت امـــا آمـــار دقیقـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود 
ـــجمی  ـــکیات منس ـــازکار و تش ـــر، س ـــد خی ـــن رون ـــخص ای ـــور مش ـــه ط ـــدارد و ب ن
ـــه طـــور حتـــم نیازمنـــد فرهنـــگ ســـازی، شناســـاندن  ـــذا جـــذب خیریـــن ب ـــدارد. ل ن
و تبییـــن هرچـــه بیشـــتر تأثیـــرات علـــم و پژوهـــش در بهبـــود رونـــد زندگـــی و 
ـــت.  ـــاوری اس ـــم و فن ـــوزه عل ـــف در ح ـــدت وق ـــد م ـــرات بلن ـــه و تأثی ـــاد جامع اقتص
ـــوکار را  ـــراد نیک ـــه اف ـــای خیری ـــیس بنیاده ـــا تأس ـــد ب ـــم بای ـــا ه ـــگاه ه ـــود دانش خ
بـــرای کمـــک و وقـــف در بخـــش علـــم و فنـــاوری ترغیـــب کـــرده و ایـــن چـــراغ را 
ـــود بودجـــه در دانشـــگاه هـــای  ـــل کمب ـــا یکـــی از دالی ـــد. چـــرا کـــه قطع روشـــن نماین
کشـــور وابســـتگی شـــدید بـــه بودجـــه دولتـــی اســـت و ایـــن وابســـتگی باعـــث 
ـــت  ـــف و اهمی ـــه وظای ـــعت حیط ـــم وس ـــه رغ ـــران ب ـــی ای ـــوزش عال ـــه آم ـــده ک ش
رســـالت هایـــش متأســـفانه بـــه دلیـــل شـــرایط عمومـــی اقتصـــادی و افزایـــش 
ـــی  ـــع مال ـــت مناب ـــا محدودی ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــی در س ـــای دولت ـــه ه ـــر هزین ـــار ب فش

ـــود. ـــه ش مواج
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