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مــن بــه همــه مــردم سراســر کشــور توصیــه
میکنــم کــه ازدواج هــا را آســان کننــد.
بعضــی هــا ازدواج را مشــکل میکننــد .مهریــه
هــای گــران و جهیزیــه هــای ســنگین
ازدواج را مشــکل میکنــد .خانــواده ی پســر
هــا توقــع جهیزیــه هــای ســنگین بکننــد.
خانــواده ی دخترهــا بــرای چشــم و هــم
چشــمی دیگ ـران جهیزیــه هــا را و تشــریفات
را و مجالــس عقــد و عروســی را رنگیــن تــر
بکننــد .چـرا؟ اثــر ایــن را مــی دانیــد چیســت؟
اثــر ایــن کارهــا ایــن اســت کــه دخترهــا و
پســرها بــدون ازدواج در خانــه هــا مــی ماننــد
 .کســی جرئــت نمــی کنــد بــه ازدواج نزدیــک
شــود.
خطبه عقد 73/9/2
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¶سخن اول :نقش خیرین دانشگاهی در توسعه فضاهای دانشگاه
موفقیــت دانشــگاه ،مرهــون داشــتن برنامــه ،ســاختار مناســب بــرای انجــام برنامــه ،و دقــت بــه
اولویــت هاســت .دانشــگاهی کــه میخواهــد دســتاوردهای پژوهشــی قابــل قبــول دشــته باشــد
دانشآموختــگان مناســب داشــته باشــد و در رقابتهــای علمــی جهانــی برجســته باشــد؛ اولویــت
هــای مشــخصی دارد کــه بایــد در ســاختار مناســب آن هــا را تامیــن کنــد.
بــرادر عزیــزم آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی(رئیس ســابق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان) در برنام ـهای
کــه بــرای ارتقــاء دانشــگاه داشــتند متوجــه ایــن قضیــه بودنــد کــه مجموعــه بودجههــای دولتــی بــرای
تامیــن نیازهــای دانشــگاهی کافــی نیســت .اگــر جامعــه خیریــن اصفهــان و کشــوربه اولویتهــای
جامعــه علمــی پــی مــی بردنــد و ایــن مســایل را درســت دریافــت میکردنــد اتفاقــی مــی افتــاد کــه
ورای تخصیــص هــای دولتــی بــود.
تشــکیل بنیــاد دانشــگاه کــه عمدتــ ًا بــا تالشهــای آقــای دکتــر مــدرس و مرحــوم آقــای دکتــر
برنجکــوب و دوســتان دیگــر هیئــت رئیســه وقــت شــروع بــه کار کــرد؛ بــا ایــن هــدف بــود کــه امــکان
حضــور خیریــن در دانشــگاه فراهــم شــود  .خیرینــی کــه فضــای دانشــگاهی را درک میکننــد و بــه
نیازهــای آن واقــف مــی شــوند و ایــن نیازهــا را بــا پولــی پربرکــت تامیــن میکننــد.
مجموعــه خوابــگاه هــای امــام جــواد(ع) یکــی از همیــن پــروژه هــای موفقیتآمیــز 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
شــخصی بپردازند.
درراســتای پیگیــری نیازهــای دانشــگاه بــا مشــارکت خیریــن ،دو اولویــت در بنیــاد دانشــگاه مطــرح
شــد .خوابــگاه هــای متاهلیــن کــه عمدتــ ًا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از آن بهــره منــد مــی
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
خیریــن بــا کیفیــت و مدیریــت خیلــی خــوب ســاخته شــده اســت .در ایــن راســتا بایــد ازتــاش
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  ۱۸میلیــارد تومــان از خیــر بزرگــوار آقــای اســتکی
جــذب کــرده اســت و در پایــان ســال شــاهد اتمــام مرحلــه اول ســاخت ،قســمت ســفت کاری ایــن
بنــای  5000متــری خواهیــم بــود.
نیازهــای 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.
توســعه فضاهــای آزمایشــگاهی نیازهــای دانشــگاه هســتند.پربازدهترین ســاختارهای کشــور
ســاختارهای دانشــگاهی اســت .بــه فــارغ التحصیــل برجســته آن نــگاه کنیــد کــه حتــی بیــرون
مرزهــای کشــور امــکان جــذب پیــدا میکنــد.
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.

۱

…

در گفتگو با خ ّير نیکانديش اصفهاني و رئيس هيئت مؤسس خيريه حضرت جواداألئمه(علیه السالم):

بهترين مكان براي وقف مال ،دانشگاه است

¶

در روایتـی از پیامبـر عظیـم الشـان
اسلام(صلاهللعلیهوآله) آمـده اسـت کـه فرزنـد سـه
حـق بـر پـدر دارد؛ اول انتخاب نـام نیکـو ،دوم کتابت،
نوشـتن و سـواد آمـوزی ،سـوم ازدواج!
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 ن ّیت خیر
و تأثیرگـذاری بـر ترویـج ازدواج جوانـان دانشـجو بنـا
شـخصیتی است
شـده اسـت .حاج حسـین رضا زاده،
ّ
ّ
مجدانـه بـه مثابـه
کـه در ایـن سـال هـا بـا پیگیـری
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  20سـال
نمـک گیر دانشـگاه کرده اسـت ،توجه به ارزشـمندی
جوانـان دانشـجو ،حضـور در سـاحت مقـدس علـم و
دانـش ،اهمیت دادن به سـنّت حسـنه ازدواج و تأمين
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
میآیـد حـاج حسـین رضـا زاده ،خسـتگی ناپذیـر و
کوشـا آماده اسـت تا فصـل جدیدی از پـروژه های
خیریـه دانشـگاهی را کلیـد بزنـد.

۳

…

مقدســي
مــن بارهــا گفتــه ام ،دانشــگاه مــكان ّ
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 مســير ســاخت خوابــگاه هــاي خيريــه
متأهليــن امــام جــواد(ع) بــه پايــان خــود نزديــك اســت و
همــت حضرتعالــي و دیگرخيريــن
فــازدوم مجموعــه نيــز بــه ّ
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.
¶¶ بطــور قطــع افزايــش ســن ازدواج ،مشــکالت فراوانــی را
ايجــاد مــی کنــد و انجــام ايــن مهــم در دوران دانشــجويي
عــاوه بــر تکامــل فــرد مــی توانــد در ســايه آرامــش بــه دســت
آمــده ،ل َتســکُ نوا اِلَيهــا ،منجــر بــه شــکوفايي علمــی هم باشــد.
لــزوم ايجــاد خوابگاههايــي مناســب ،بنــده را بــرآن داشــت تــا
اقدامــی صــورت دهــم و امــروز شــاهد شــکوفايي جلــوهای از
ايــن اقــدام خداپســندانه باشــیم .طــرح ســاخت خوابــگاه
هــای متأهلیــن دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در ســال 1379
از طــرف دانشــگاه بــا مــا مطــرح شــد و بــا توجــه بــه همیــن
دیدگاهــی کــه عرضکــردم ،وارد میــدان شــدیم .بــه حمــداهلل
فــاز اول درطــول  5ســال ســاخته شــد و نشــان داد کــه ایــن
خوابــگاه هــا توانســته اســت نقــش مهمــی در تشــویق بــه
امــر مقــدس ازدواج و ایجــاد آرامــش بــرای ادامــه تحصیــل
دانشــجویان در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی فراهــم نمایــد .در
ســال  1396نیــز طــرح فــاز دوم مطــرح شــد و مجــدد ًا 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 مشــکالت مالــی وگرفتــاری هــای
همــت عالــی مســئولین
مختلــف امــا بــا نظــر لطــف خــدا و ّ
و همــه دســت انــدرکاران بــه زودی شــاهد بهــره بــرداری 120
واحــد مســکونی در  5بلــوک خواهیــم بــود .بــه هرجهــت خــون
دلهــا خورديــم و رنجهــا كشــیديم امــا عشــق و عالقــهاي
در ميــان بــود و دســت غيبــي دركار .معتقــد بوديــم ايــن كار،
يــك كار خدايــي اســت .اگــر امــروز شــاهد بــه بــار نشســتن
آن هســتيم حاصــل اعتقــادي اســت كــه مــا را متعهــد كــرده
اســت.
¶ایــن روزهــا اهميــت موضــوع وقــف در توســعه فرهنگــي و
اجتماعــي کشــور بــرای همــگان بــه اثبــات رســیده اســت.
ايــن ديــدگاه كــه موقوفــه ،بنــا يــا تجهيزاتــي باشــد در محيــط
دانشــگاهي نيــز خــود بســیار بااهم ّيــت و قابل بررســي اســت.
بــه نظــر شــما نقــش خ ّيريــن در توســعه فضاهــاي علمــي و
رســاندن موقوفــات بــه بســتر دانشــگاه درراســتای اعتــای
دیگــر بخــش هــای کشــور چگونــه اســت؟
¶¶ســاخت ایــن خوابگاههــا اقدامــی برگرفتــه از یــک تفکــر و
اعتقــاد دینــی ،بــر اســاس توصیههــای حضــرات معصومیــن
(علیهــم الســام) و احســاس مســئولیت اجتماعــی بــوده

اســت .دانشــگاه فــی نفســه مــکان مقدســی اســت و اهم ّیــت
خاصــی در جامعــه دارد .موضــوع وقــف هــم در جامعــه اســامی
مــا کــه برگرفتــه از مکتــب امیرالمومنین(علیهالســام) اســت
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
در ایــن دانشــگاه تحصیــل مــی کننــد و مــزدوج هســتند .امــا
خــود فرهنــگ وقــف ارزشــمند اســت .ایــن ســاختمانها بــرای
دانشــجویانیکه در آن ســکنی گرفتــه انــد و طعــم آرامــش در آن
را چشــیدهاند ،نمــاد یــک کار ارزشــمند دینــی اســت .چــه بســا
همیــن دانشــجویان کــه در آینــده مدیــران الیــق و شایســته
کشــور خواهنــد بــودُ ،م ّبلــغ و گســترش دهنــده فرهنــگ وقــف در
کشــور باشــند.

تصــور کنیــد کــه دانشــجوی مــا ورود و بدرقــه
ّ
اش هــر روز زیــر ســایه اســماء متبــرک و کالم
نورانــی وحــی 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
مزیــن
ســردر ســاختمان هــای ایــن مجموعــه را ّ
نمــوده اســت ،شــاهد رشــد علمــی ســاکنین جــوان
مجموعــه خوابــگاه هــاي خيريــه متأهليــن امــام
.جــواد(ع) باشــیم

¶نــگاه دینــی و اعتقــادی در مســیر طراحــی و ســاخت ایــن
مجموعــه چــه تأثیــریدر 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
مصالــح و تجهیــزات اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن هــم در
نقشــه و هــم در نمــای ظاهــری مجموعــهاي کمنظیــر اســت.
یکــی از مهمتریــن مؤلفــه هاییکــه از ابتــدا در ســاخت ایــن
بناهــا پیگیــری شــد و اینــک در نمــای ظاهــری آن هــا بســیار
مشــهود اســت ،بهــره گیــری از طــرح هــا و معمــاری اســامی
و ایرانــی در ســاخت خوابــگاه هــاي خيريــه متأهليــن امــام
جــواد(ع) بــود .نمــای ظاهــری ایــن مجموعــه ،بــا کاشــی کاری
هــای ســنتی آراســته شــده و بــرای هریــک از بلــوک هــا بــا دقــت
نظــری خــاص ،نامــی از نــام هــای مقــدس ائمه(علیهــم الســام)
ـور کنیــد کــه دانشــجوی مــا ورود و بدرقــه
انتخــاب گردیــد .تصـ ّ
اش هــر روز زیــر ســایه اســماء متبــرک و کالم نورانــی وحــی
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 مز ّیــن نمــوده اســت ،شــاهد رشــد علمــی
ســاکنین جــوان مجموعــه خوابــگاه هــاي خيريــه متأهليــن امــام
جــواد(ع) باشــیم.
¶خوابــگاه هــاي خيريــه حضــرت امــام جــواد(ع) ،هــم از نظــر
ســاختار و هــم از نظــر تعــداد ،از مجموعــه هــای دانشــگاهی
منحصربفــرد در کشــور اســت .بــه نظــر مــي رســد در ديگــر
دانشــگاه هــاي بــزرگ نيــز ايــن نيــاز و ضــرورت وجــود دارد .آيــا
تمايــل داريــد ســاختارخيريه اي كــه در اصفهــان شــكل گرفتــه

۴

…

اســت را بــه عنــوان الگــو بــه ســاير نهادهــاي خيريــه و اوقــاف
كشــور معرفــي نماییــد؟

نقــش آفرينــي در تمــام عرصــه هــاي علمــي ،فنــاوري ،فرهنگی
و اجتماعــی اســت .ســاخت مجموعــه خوابــگاه هــای متأهلین
امــام جــواد(ع) خدمتــي شايســته بــه دانشــجويان ايــن
دانشــگاه كــه از اركان توســعه محســوب مــي شــوند قلمــداد
مــی گــردد .امــا از دیگــر اركان دانشــگاه،كاركنان جوانــی
هســتند كــه نقــش مهــم وكارشناســي در پيشــبرد برنامــه
هــاي ایــن مجموعــه دارنــد و حــل چالــش مهمی چون مســکن
ـوق بــراي نقــش
بــرای ایشــان مــي توانــد انگيــزه بخــش و مشـ ّ
آفرينــي بهتــر باشــد .آيــا شــما تمايــل داريــد در بخــش بعــدي
از فعاليــت هــاي خيريــه خــود ،بــراي كاركنــان جــوان دانشــگاه
نيــز مســكن هــاي مناســب در محيــط دانشــگاه ايجــاد نمایید.

¶¶قطعــ ًا ايــن موضــوع جــزو اهــداف و عالقمنديهــای مــا
هســت چــرا كــه ايــن حركــت را برگرفتــه از توصيــه هــاي قرآن
کریــم و اهلبيت(علیهــم الســام) ميدانيــم .بنــده از همــه
مســئولين دانشــگاه هــا دعــوت ميكنــم بــراي بازديــد از ايــن
مجموعــه تشــريف بياورنــد و اگــر عالقمنــد باشــند مــا هــم
آمادگــي داريــم تجربيــات و دريافــت هــاي معنــوي كــه از ايــن
حركــت ارزشــمند داشــتيم را بــه ایــن عزیــزان انقــال دهيــم
تــا انشــااهلل بــا فراگیــر شــدن ایــن نهضــت مقــدس در ســاير
مراكــز علمــي كشــور و بــه نــام ائمــه اطهار(علیهــم الســام)
شــاهد يــك حركــت فرهنگــي بــزرگ در راســتاي تشــويق ¶¶ بســيار ســؤال خوبــي كرديــد .مــن بارهــا گفتــه ام،
ّ
مقدســي اســت و هرانســان فهيــم و
جوانــان بــه امــر مقــدس ازدواج ،فرزنــدآوری و پیشــگیری از دانشــگاه مــكان
آســیبهای متعــدد ناشــی از غفلــت ازایــن امــر مهــم باشــیم .مســئوليت شناســي مــي دانــد كــه بهتريــن جايــي كــه مــي
توانــد خدمــت اجتماعــي مؤثــري ازجملــه وقــف ارايــه كنــد
¶همانطوركــه فرموديــد هــدف از ســاخت ايــن بناهــا فراهــم دانشــگاه اســت و از بهتريــن دانشــگاه هــا دانشــگاه صنعتــي
آوردن شــرايط ازدواج و مســكن بــراي جوانــان دانشــجو در اصفهــان اســت .بــه هــر ترتیــب ايــن خوابگاههــای خیریــه
ابتــداي زندگــي اســت .در ســالهاي اخيــر شــاهد بوديــم كــه بــرای دانشــجویان متأهــل ایــن دانشــگاه ســاخته شــده و اگــر
زندگــي دانشــجويي در اينجــا چنــدان هــم ســاده نميگــذرد طــرح موضوعــي بــراي مســكن كاركنــان هــم باشــد ،حتمــ ًا
و مســائل مختلــف اقتصــادي و نيازهــاي ضــروري گريبانگيــر قابــل پيگيــري و اجــرا اســت .ایــن دانشــگاه ،مجموعــه بســيار
ايــن دانشــجويان اســت .بــه نظــر شــما نقــش خيريــن در پرافتخــاری اســت كــه خيريــن مــی تواننــد در امــر معيشــت،
بهبــود شــرايط زندگــي ايــن دانشــجويان پــس از ســاخت لــوازم تحصيــل و كمــك بــه بخشهــاي آزمايشــگاهي و
ايــن مجموعــه هــا چقــدر اهميــت دارد؟ آيــا مايــل هســتيد زيرســاختي در كنــار مدیــران ایــن شــهر علمــی باشــند .در هــر
كــه بخشــی از اقدامــات خيريــه در راســتاي فعاليــت هــاي صــورت مــا هــم مايــل هســتيم بــا دانشــگاه همــكاري كنيــم
فرهنگــي اجتماعــي و بهبــود شــرايط زندگــي ســاكنين ایــن دانشــگاه بايــد زمينــه حضــور خيريــن و نيكــوكاران در ايــن
مجموعــه را بیــش از پیــش فراهــم و مســايلي كــه مربــوط
مجموعــه خیریــه باشــد؟
¶¶ كار خيــر،كار محــدودي نيســت .كار خيــر اتوبــان بســيار بــه اســتمرار ايــن حضــور اســت را رعايــت نمایــد .مــا بســيار
بزرگــی اســت كــه منتهــي بــه بهشــت مــي شــود .اگــر كســي عالقمنديــم بــراي جوانــان هرخدمتــي از دســتمان برمیآيــد
بتوانــد در ايــن مســير طــي طريــق كنــد و بــه ايــن جوانــان انجــام دهيــم .انشــااهلل.
خدمــت كنــد ،عاليتريــن بهــره از عمــر و مــال خــودش را بــرده
اســت .جــزو ايــدهآل هــای مــا اســت كــه بتوانیــم مجموعــه ایــن ســاختمانها بــرای دانشــجویانیکه در آن ســکنی
نيازهــاي ايــن عزيــزان را بــرآورده كنيــم .قطعـ ًا دانشــكده هــا و گرفتــه انــد و طعــم آرامــش در آن را چشــیدهاند،
ســاير بناهــاي مهــم و کاربــردی دانشــگاه هــم بعــد از  40ســال نمــاد یــک کار ارزشــمند دینــی اســت .چــه بســا
نيــاز بــه بازســازي دارد و مــا هــم عالقمنديــم در ايــن زمينــه همیــن دانشــجویان کــه در آینــده مدیــران الیــق
و شایســته کشــور خواهنــد بــودُ ،م ّبلــغ و
هــا مشــاركت كنيم.انشــااهلل
¶ دانشــگاه صنعتــي اصفهــان از جملــه دانشــگاه هــاي برتــر گســترش دهنــده فرهنــگ وقــف در
نســل ســوم کشــور اســت .ايــن دانشــگاه همچنــان در حــال کشــور باشــند.

این ساختمانها برای دانشجویانیکه در
آن ســکنی گرفتــه انــد و طعــم آرامــش در آن را
چشــیدهاند ،نمــاد یــک کار ارزشــمند دینــی اســت .چــه بســا
همیــن دانشــجویان کــه در آینــده مدیــران الیــق و شایســته
کشــور خواهنــد بــودُ ،م ّبلــغ و گســترش دهنــده فرهنــگ وقف
در کشــور باشــند.
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در گفتگــو بــا دکتــر حســین
احمدونــد ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــکده فیزیــک:

روایت  16سال
تأهل و تعهد
در سراهای
دانشجویی
و مجموعه
های مسکونی
دانشگاه

۶

…

¶

روزگاري نـه چندان دور در قامت يك
دانشـجوي جـوان متأهـل ،بـه همراه
همسـر خـود زندگـي مشـترك زيـر
سـقف خانه هاي نوسـاز سـراي دانشجویان
متأهـل امـام جـواد(ع) را شـروع ميكنـد .از
آنجايـي كـه هميشـه در فعاليتهـاي فرهنگـي
و دانشـجويي مشـاركت داشـت ،زمانيكـه
متوجـه مـي شـود مجموعـه خوابـگاه هـاي
امـام جـواد(ع) در شـرف واگـذاري اسـت،
بـه مسـئولين وقـت دانشـگاه پيشـنهاد مـي
دهدكـه در نـگارش آييـن نامـه واگـذاري
واحدهـا همـكاري كنـد .دانشـجویانی چـون
او بـا همفكري با مسـئولین توانسـتند اولين
سـاكنين را در ايـن خانـه هـاي دانشـجويي
اسـكان دهنـد .اینـک از آن روزهـا  16سـال
مـي گـذرد و حـاال دكتـر حسـین احمدونـد،
دركسـوت عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه،
اسـتادیارجوان دانشـكده فيزيـك دانشـگاه

صنعتـي اصفهـان ،همچنـان بـا دانشـجويان متأهـل دمخـور ،رفيـق و شـفيق مانده اسـت
و هرگـز ايـن پيونـد ميـان خـود و مجموعـه امام جـواد(ع) را رهـا نكرده اسـت .گپ وگفت
مـا با ایشـان پيرامـون چالشهـاي زندگي دانشـجويان متأهـل در دانشـگاه و راهكارهاي
مؤثـر از نظـر ايشـان را در ادامـه مـي خوانيـد.

¶بــه عنــوان يــك عضــو هيئــت علمــي دانشــگاه
صنعتــي اصفهــان كــه روزگاري در مجموعــه ســراهاي
متأهليــن گــذران زندگــي داشــتيد ،بــرای مــا از
ـوري
پيشــينه خودتــان بفرماييــد و ايــن كــه چــه تصـ ّ
از ايــن بنــاي مانــدگار داريــد؟
¶¶مــن ســال  1380در مقطــع کارشناســی ارشــد
پذیرفتــه شــدم و ســال 1383در مقطــع دکتــری .در
همــان اوايــل دوره دکتــری ازدواج كــردم .يكــي دو مــاه
در ســاختمان  48دســتگاه بوديــم و همــان روزهــا بــود
كــه مجموعــه امــام جــواد (ع) بــه بهــره بــرداری رســید.
يــادم هســت آقــاي عقيلــي مســئول خوابــگاه بودنــد.
مــا طرحــي داديــم كــه چطــور ايــن واحدهــا را تقســيم
بنــدي کننــد و براســاس چــه امتيازاتــي واگــذاري هــا
انجــام شــودكه عادالنــه باشــد .پــس بــه نوعــي مــا از
روز اول وارد شــديم و تصــوري كــه مــن از آن روزها دارم
تصــور بســیار شــيريني اســت .ســاختمانها شــكيل
و مناســب بــراي شــروع زندگــي دانشــجويان متأهــل
ســاخته شــده بــود و مــن هميشــه از خاطــرات خــوب
و حــال وهــواي آن روزهــا بــه نيكــي يــاد ميكنــم.
بعدهــا كــه ســاكن شــديم ،بــا كمــك دوســتان
نمازخانــه ای راهانــدازي و تجهيــز كرديــم .نمــاز
جماعــت هــا در محوطــه برپاشــد .مــاه هــاي مبــارك
رمضــان افطــاري هــاي ســاده و بســيار بــا بركــت بــه
دســت خــود دانشــجويان فراهــم مــي شــد .بــا ايــن
كــه تصــور مــي شــد دانشــجويان بضاعــت مالــي
خوبــي ندارنــد امــا همدالنــه ســفره هــاي نــذري پــر
بركتــي گســترده مــي شــد .در مجموعــه يــك جــو
صميمــي بيــن دوســتان شــكل گرفتــه بــود .بچــه هــا
در محوطــه بــازي ميكردنــد .تصــور ذهنــي خــودم از
ايــن مجموعــه و اياميكــه ســاكن بوديــم خاطــرات
شــيريني اســت .تــا جايــي كــه شــنيديم ديگــران
هــم هميــن تصــور را دارنــد.
¶بــه نظــر شــما دانشــجويي كــه تصميــم ميگيــرد
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تحصيــل و تعهــد بــه زندگــي مشــترك را در كنــار هــم
پيــش ببــرد ،چــه جايــگاه و منزلتــي در دانشــگاه دارد؟
¶¶ايــن ســؤال را بايــد از چنــد جنبــه نــگاه و بررســي
كــرد .از نــگاه شــخصی چــون بنــده كــه عضــو هيئــت
علمــي هســتم ،مــا اســاتيد بايد بــه دانشــجوي متأهل
نــگاه مثبتتــري داشــته باشــيم .مــن شــخص ًا ببينــم
فــردي در دوره ليســانس ازدواج كــرده اســت ،برايــم
ارزشــمندتر اســت و آن دانشــجو را بيشــتر دوســت
دارم .حــاال در دوره هــاي دكتــری ازدواج طبيعيتــر
اســت .ولــي در دوره كارشناســي كــه تعــداد ازدواج
كمتــر اتفــاق ميافتــد ،بــراي مــن خيلــي جــذاب و
شــيرين اســت .اگــر دانشــجويي در فضــاي فرهنگــي
فعلــي و مســايل مختلــف حاكــم بــر جامعــه بــه حــدي
پختــه باشــد و بلــوغ فكــري نیــز داشــته باشــد كــه
در دوره كارشناســي ازدواجــي درســت رقــم بزنــد،
روي درس و تحصيــل او اثــر مثبتــي مــي گــذارد .بــا
آرامــش و وضعيــت روحــي و روانــي بهتــري درس مــي
خوانــد .در جــو اســاتيد هــم الزم اســت گفتوگــو
شــود كهنســبت بــه دانشــجوياني كــه خــوب
تــاش مــي كننــد ودرس مــي خواننــد و متأهــل هــم
هســتند ،ارزش قائــل باشــند .حــاال يــك نگاهــي در
مــورد خانــم هــا هســت كــه وقتــي ازدواج مــي كننــد
مشــغله زندگــي روي درسشــان تأثيــر منفــي دارد.
خــوب گاهــي ايــن اتفــاق هــم افتــاده اســت .يعنــي
ممكــن اســت بيــن درس و زندگــي مشــترك تعــادل
بــه ســختي برقــرار كننــد .امــا در مــورد آقايــان نبايــد
ايــن نــگاه باشــد .در شــرايطي كــه ســن ازدواج هــر
روز بــاال مــي رود و هجمــه هــای گســترده اي بــراي
كاهــش ازدواج وجــود دارد ،بايــد نــوع نــگاه اســاتيد
در دانشــگاه نســبت بــه دانشــجويان متأهــل متفــاوت
وارزشــمندتر باشــد.
¶شــما بــه موضــوع مهمــی اشــاره کردیــد .بلــه
آمارهــا نشــان مــی دهــد كــه ســن ازدواج افزایــش
چشــمگيري داشــته اســت و بخــش قابــل توجهــی

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.

از دالیــل ایــن موضــوع ،مباحــث
فرهنگــی و اجتماعــی اســت .بــه
نظــر شــما چــه عواملــي نگــرش
هــا در موضــوع ازدواج را تســهيل
ميكنــد و نقــش دانشــگاه در
ايــن ماجــرا چيســت ؟
¶¶ببينيــد بــه هرحــال ایــن اتفاق
داليــل مختلفــي دارد .يــك دليــل
مهــم خانــوده و فرهنــگ عمومــي
جامعــه اســت .آنقــدر مشــكالت
ازدواج از مراســمات اوليــه تــا
دردســرهاي مالــي ،ذهــن و جــو
را بــه غلــط پركــرده و خوبــي هــا
و نــكات مثبــت ازدواج تبليــغ
نشــده ،كــه جــوان ميگويــد
بــراي چــه خــودم را بــه دردســر
بيانــدازم و از زندگــي راحتيكــه
دارم دور شــوم! بــه لحــاظ
فرهنگــی ایــن یــک معضــل اســت
کــه ازدواج بــه تأخيــر ميافتــد.
نكتــه ديگــر ايــن كــه در گذشــته
دسترســي دو جنــس مخالــف
بــه یکدیگــر كمتــر بــود .شــور
ازدواج و بههــم رســيدن موجــب
تــاش بيشــتر افــراد مــي شــد.
امــا امــروزه خبــري از آن شــور و
اشــتياق نيســت .چــون آزادي
هــا و ارتباطــات بيــن جــوان هــا
بيشــتر شــده اســت .از طرفــي
تبليغــات فرهنگــي و جــو روانــي
بــه شــكلي اســت كــه بــراي بچــه
هــا تحصيــل بــراي اپــاي كــردن
و خــارج رفتــن بيشــتر شــده
اســت .و اينهــا عواملــي اســت
كــه دســت بــه دســت هــم مــي
دهــد تــا داســتان ازدواج عقــب
بيافتــد .ايــن كــه در دانشــگاه
چــه بايــد كنيــم؟! مــن فكــر
ميكنــم حداقــل در دانشــگاه
صنعتــي اصفهــان مجموعــه اي
ماننــد ســرای امــام جــواد(ع) يــك
ابــزار تشــويقي مهــم بــراي شــكل

گيــري ازدواج آســان اســت .يكــي
از نقــاط قــوت دانشــگاه صنعتــي
اصفهــان هميــن امكانــات رفاهــي
نمونــه اســت .دانشــگاه بايــد
روي ايــن امكانــات ســرمايه
گــذاري فرهنگــي نمایــد .ايــن كه
بــه طــور مثــال اعــام كنــد ،بــراي
دانشــجويان رتبــه اول مقاطــع
مختلــف و بــه خصــوص دوره
هــاي دكتــری ،خوابــگاه متأهلــي
رايــگان و يــا بــا تخفيــف ويــژه
ميدهــد .بــراي جــذب نخبــه
هــا بــه دانشــگاه ،از ايــن امكانــات
بهــره بگيــرد .در مقاطــع دكتــری
ايــن مهــم تــر اســت چــون هــم
ســن ازدواج بــاال مــي رود و هــم
ايــن كــه معمــو ً
ال در خــارج از
كشــور زمانــي دانشــجوي دكتری
گرفتــه مــي شــود كــه معــادل آن
شــغلي وجــود داشــته باشــد.
اينجــا كــه آن معــادل هــا و حقــوق
هــا ديــده نشــده اســت وباعــث
مــی شــود ايــن دانشــجو خــودش
را بــا دوســتش كــه در خــارج از
كشــور درس ميخوانــد مقايســه
کــرده و احســاس بــدی بــه او
دســت دهــد .امــا مــا مــی توانیـم
از امكانــات و تســهيالت موجــود
بــراي معــادل ســازي حقــوق
دانشــجويان دكتــری اســتفاده
كنيــم .بــه ايــن شــكل ،شــوق
مانــدن در كشــور را برايشــان
تقويــت مــي كنيــم .دانشــگاه
صنعتــي اصفهــان هميشــه در
مســائل رفاهــي پيشــرو بــوده
اســت وامكانــات بســيار خوبــي
فراهــم كــرده اســت .امــا اگــر
بتوانــد ايــن امكانــات را بــراي
دانشــجويان نخبــه و برتــر
رايــگان كنــد ،ابــزاري بــراي شــوق
و نشــاط جوانــان مــي شــود و اين
موفقيــت افزايــش مــي يابــد.

خوابــگاه هــاي امــام جــواد(ع)
هــم خيريــه اســت و خيلــي بهتــر
مــي شــود از ايــن جنبــه خیریــه
بــودن كمــك گرفــت و يــك اثــر
اميــد بخــش بــراي دانشــجويان
در مقاطــع مختلــف بــه خصــوص
دوره دكتــری بــه جــا گذاشــت .بــه
نظــرم در مــورد ایــن خوابــگاه هــا
بايــد در دفترچــه هــاي دوره هــاي
ارشــد و دكتــری تبليــغ شــود .در
ســايت هــاي رســمي دانشــگاه،
ايــن امــكان منحصــر بــه فــرد كــه
حتــي دانشــگاه هــاي تهــران هــم
از آن محرومانــد معرفــي شــود .بــه
طــور مثــال در دفترچــه بگوينــد،
اگــر دانشــجوي دكتــری متأهــل
بــا رتبــه هــاي برتــر ايــن دانشــگاه
را انتخــاب كنــد ،يــك واحــد
مســكوني رايــگان در اختيــارش
قــرار داده مــي شــود .و ايــن امــكان
بســيار بــراي سياســت ارتقــاء
جــذب دانشــجويان مؤثــر اســت.
¶فــارغ از تأمیــن مســکن ،تأميــن
معيشــت دانشــجويان متأهــل
نیزيكــي از دغدغــه هــاي جــدي
اســت كــه شــرايط دشــوار
اقتصــادي هــم مزيــد بــر علــت
شــده اســت .بــه نظــر شــما چــه
راهكارهايــي بــراي حــل چالشــهاي
زندگــي دانشــجويان متأهــل
وجــود دارد؟
¶¶چنديــن راهــكار هســت كــه در
ايــن ســال هــا كــم و بيــش انجــام
شــده .يكــي ايــن كــه اســاتيد مــي
تواننــد از گرنــت هــاي پژوهشــي
بــه دانشــجويان خــود اختصــاص
دهنــد .امــا شــايد الزم اســت
درجلس ـهاي اهميــت ايــن مســئله
بــا اســاتيد تبييــن شــود و فرهنــگ
ســازي گرددكــه ايــن كار بیــش
ازپیــش اجرایــی شــود .خيلــي از

اســاتيد ايــن كار را مــي كننــد .امــا
بــا توجــه بــه مشــكالت اقتصــادي،
شــايد بايــد از طريــق معاونــت
هــاي دانشــگاه در بيــن جامعــه
اســاتيد اطــاع رســاني شــودكه
بیــش از پیــش از دانشــجوها
پشــتیبانی نماینــد .بــه ویــژه
دانشــجويان متأهلــي كــه وقــت
ميگذارنــد و تــاش ميكننــد.
مــن خــودم زمانــي كــه دانشــجو
بــودم اگــر اســتاد مبلغــي بــه
عنــوان گرنــت اختصــاص مــي داد،
باعــث اشــتياق و انگيــزه در مــن
مــي شــد .راهــکار دیگركمــك هــای
خ ّيريــن اســت .اعضــاي هيئــت
علمــي در فعاليتهــاي خيريــه
فعــال هســتند .افزايــش جيــره
خشــك و خدمــات ســلف مرکــزی
دانشــگاه هــم كمــك مــي كنــد.
بــه طوركلــي زندگــي دانشــجويي
زندگــي ســختي اســت وتــا بــوده
هميــن بــوده اســت .ســختي در
مقايســه بــا ايــن كــه دانشــجوي
دكتــری ميبينــد كــه دوســتش
در بــازار مشــغول شــده و خــودش
را در حــوزه مســايل مالــي بــا او
مقايســه مــي كنــد ســخت تــر هــم
مــی شــود.
¶آقــاي دكتــر بــه نظــر شــما مــي
تــوان در دانشــگاه دركنــار تحصيــل
بــراي دانشــجويان دكتــری
فرصــت هــاي شــغلي مناســبی در
نظــر گرفــت؟
¶¶بلــه .برخــي دانشــجويان
در آزمايشــگاهها بــه صــورت
دســتيار آموزشــي بــا اســاتيد
همــكاري دارنــد .امــا مــن فكــر
ميکنــم ميشــود اداره برخــي
تجهيــزات و امكانــات دانشــگاه
کــه قابلیــت بــرون ســپاری را
دارنــد و بــا توانمندیهــا و

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.

۸

…

شــئون دانشــجویان ســازگار
اســت را بــه ایشــان واگــذار
گــرد .هــم دلگرمــي اســت
و هــم بخشــي از مشــكالت
مالــي ايــن دانشــجويان مرتفــع
ميشــود .امــا خــوب گاهــي ايــن
كارهــا دردســر دارد و مســئولين
از دردســر پرهيــز مــي كننــد
امــادر شــرايط اضطــرار معمــو ً
ال
ايــن تصميمــات گرفتــه مــي
شــود .در بحــث اداره فضاهــاي
خوابگاهــي ،درگذشــته هــم
مســئولیت شــيفت شــب
و مديــر ســاختمانها بــه
دانشــجویان واگــذار ميشــد
كــه ايــن هــم از نظــر اعتمــاد
بــه نفــس و هــم از نظــر
مالــي پشــتوانه خوبــي بــود.
درمجمــوع كار دانشــجويي بايــد
تقويــت شــود.
¶موضــوع ديگــري كــه اهميــت
دارد ،مســئله خانــواده اســت
.دانشــجوها بــه شــدت مشــغله
تحصيــل دارنــد و اينجــا كمتــر
فرصــت تفريــح برايشــان
فراهــم اســت .اخیر ًابرنامههــاي
فرهنگــي در مجموعــه شــكل
گرفتــه اســت بــراي تقويــت
روابــط و همســايگي .تجربــه و
نــگاه شــما بــه ايــن موضــوع بــا
توجــه بــه ايــن كــه خودتــان هم
از فعاليــن فرهنگــي مجموعــه

بوديــد چيســت؟
¶¶بــه نكتــه بســیار درســتي
اشــاره كرديــد .مــن يادم هســت
كــه در گذشــته صميمتــي بيــن
دانشــجويان و خانــواده هــا
ايجــاد شــده بــود .بــا جلســات
فرهنگــي ،محفــل هــاي قرآنــي
و موضوعــات ديگــر .بــه
نظــرم اهميــت ايجــاد حــس
صميميــت در خودجــوش بــودن
فعاليــت هاســت .بــرای تقویــت
مشــارکت مــی تــوان از ظرفيــت
خــود دانشــجويان در برنامــه هــا
بهــره جســت .از خودشــان ايــده
بخواهيــم .تقويــت برنامــه هــاي
جمعــي و اردويــي ،بــراي آموزش
هــا و مهــارت آمــوزي ســاكنين و
فرزنــدان ،دوســتاني هســتند
كــه توانمنــدي هایــي دارنــد.
بــراي دانشــگاه هــم نيروهــاي
كــم هزينــه اي هســتند.
باالخــره آقايــان مشــغله هــاي
درســي دارنــد .امــا همســران و
فرزندانشــان اوقــات فراغتــي
دارنــد كــه مــي توانــد بــا برنامــه
هــاي فرهنگــي ســاخته شــود.
بــه طــور كلــي هــر اقــدام رفاهــي
بــراي دانشــجويان بــه طــور
مســتقيم تأثيــر مثبــت روي
رونــد پژوهشــي و راندمــان
كيفــي دانشــجو دارد .جــدا از
دانشــگاه مــي خواهــم بــه هــر
طريقــي هــواي دانشــجويان را

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 این فرد
تفاوت دارد با كسي كه اص ً
ال در اين فضاها نبوده
و دركي از مشكالت اين قشر ندارد.

داشــته باشــد .كاري كنيــم كــه
وقتــي ايــن دانشــجو خــودش را
بــا دانشــجويان خــارج از كشــور
مقايســه مــي كننــد ،بــاور كنــد كــه
اينجــا جــاي بــدي نيســت و مزايــاي
خوبــي دارد واميــدواري را در آن هــا
تقويــت كنيــم.
¶مــا بــه عنــوان متوليــان
دانشــگاهي ،فرهنــگ علــم آمــوزي
را هــم بايــد تشــويق كنيم.گاهــي
تبعيــض هــا و فشــارهاي اجتماعــي
و اقتصــادي زندگــي دانشــجويي را
ســختتر مــي كنــد .اســاتيد نــگاه
مثبتــي بــه همــكاري بــا دانشــجوي
متأهــل بــه خصــوص خانــم هــا
ندارنــد يــا در خصــوص واگــذاري
خوابــگاه بــه خانــم هــا و اجــاره بهــا
تبعيــض هايــي وجــود دارد .نظــر
شــما در ايــن رابطــه چيســت ؟
¶¶تصــور غالــب جامعــه ايــن اســت
كــه مســئول اداره و تأميــن مســكن
خانــم ،مــرد اســت و البــد خانمــي
كــه اينجــا دانشــجو مــي شــود،
همســرش زندگــي او را تأميــن
ميكنــد امــا بــه نظــر مــن بــا فضــاي
فعلــي جامعــه كــه زن و مــرد بايــد
پــا بــه پــاي هــم تــاش كننــد ،يــك
خانــم بــا مشــكالت نگرشــي كــه
در جامعــه هــم هســت وقتــي درس
مــي خوانــد و تــاش ميكنــد بــا
وجــود همســر و گاهــي فرزنــد مــا
بايــد هــر كاري بكنيــم تاكــه ايــن
انگيــزه هــا از بيــن نــرود .بــه طــور
كلــي بــراي دانشــجويان متأهــل اين
بحــث خــارج رفتــن جــدي اســت و
بايــد ايــن را تعديــل كنيــم .مــا بايــد
تــاش كنيــم حداقــل بــراي كســي
كــه عالقمنــد بــه كشــورش اســت و
دوســت داشــته بماند و دركشــورش
درس بخوانــد ،اينطــور نشــود كــه
در ســال دوم ،ســوم تحصيــل دچــار

يــأس و ســرخوردگي شــود .حداقــل
بــا ايــن تعــداد خوابگاهــي كــه
اضافــه شــده ،مــا بايــد آقــا و خانــم
را در تخصيــص مســكن متأهلــي
يكســان ببينيــم .امــا در خصــوص
نــگاه اســاتيد ،مشــكل مهمــي كــه
در بحــث خانــم هــا وجــود دارد.
دختــران دانشــجو بعــد از ازدواج
واقعــ ًا مشــكل پيــدا مــي كننــد.
دانشــجوي ارشــد خانمــي دارم كــه
بعــد از ازدواج بــا خانــواده همســر
بــراي ادامــه تحصيــل مشــكل پيــدا
كــرده اســت .ايــن تفــاوت فرهنگــي
و ســنتي نــگاه كــردن گاهــي بــراي
ادامــه تحصيــل خانــم هــا مســئله
شــده اســت.
¶آقــاي دكتــر بــا همــه ایــن اوصــاف
آیا بــه طور كلــي ازدواج دانشــجويي
را توصيــه مــي كنيــد؟
¶¶بلــه .پیشــنهاد مــن بــراي آقايــان
درخصــوص ســن ازدواج پايــان دوره
ليســانس و اوايــل فــوق ليســانس
اســت .حداقل هــاي مالي را داشــته
باشــد ولــي رشــد فكــري مهــم تــر
اســت كــه بــه دســت آورده باشــد.
در مــورد خانــم هــا کمــی شــرايط
متفــاوت اســت .مــا مــواردي داريــم
كــه بــا وجــود فرزنــد ،همچنــان بــا
انگيــزه تــاش ميكننــد و موفــق
هســتند امــا در بيشــتر مــوارد درگير
زندگــي مــي شــوند و بنابرايــن
قانــون كلــي بــراي خانــم هایــي كــه
مــي خواهنــد هــم ازدواج كننــد و
هــم درس بخواننــد نيســت چــون
همــه چيــز بــه تــاش و انگيــزه
خودشــان و شــيوه ازدواجشــان
بســتگي دارد شــايد بــراي خانــم هــا
بعــد از ازدواج بــه دليــل مشــغله هــا
و مســئولیت هــای زندگــي لذتــي
كــه در مجــردي بــراي درس خواندن
داشــتندكمرنگتر باشــد.

¶مــا شــنيديم كــه شــما از فعاليــن عرصــه
جهــادي هــم هســتيد و دســتي در فعاليــت
هــاي خيريــه هــم داريــد .بــه نظرشــما
زندگــي در ســراي متأهليــن امــام جــواد(ع)
كــه يــك خوابــگاه خيريــه هــم هســت چقــدر
در تقويــت ايــن نگــرش شــما مؤثــر بــوده
اســت؟
¶¶زمانــي كــه مــن بــه عنــوان عضــو هیئــت
علمــي دانشــگاه پذیرفتــه شــدم ،يــك روز
بــه جلســه اي در معاونــت فرهنگــي دعــوت
شــدم .بــراي هــم انديشــي در ايــن موضــوع
كــه بــراي ايــن خوابــگاه هــاي خيريــه كاري
كنيــم .مــن آنجــا گفتــم كــه مــا بايــد همــه
تالشــمان را بكنيــم تــا فشــارهاي زندگــي از
ايــن دانشــجويان برداشــته شــود و بتواننــد
در آرامــش تحصيــل كننــد .كســي كــه مــزه
ايــن ســختي هــا را چشــيده باشــد مــي
توانــد ايــن نــگاه را بــه قوانيــن و مســائل
مبتالبــه آن جامعــه داشــته باشــد و ایــن
فــرد تفــاوت دارد بــا كســي كــه اصــ ً
ا در
ايــن فضاهــا نبــوده و دركــي از مشــكالت
ايــن قشــر نــدارد .مــن هميشــه ســعي
كــردم در فعاليــت هايــم گوشــه چشــمي
بــه دانشــجويان متأهــل و ســاكنين ايــن
ســراهاي دانشــجويي داشــته باشــم چراکــه
كخــودم را بخشــي از آن جامعــه مــي بينــم.
ايــن كــه مــن از كجــا شــروع كــردم هميشــه
در نظــرم مانــده اســت.
خــوب بــا هميــن نــگاه ،مــا كارهــاي خيريــه
جهــادي هــم انجــام مــي دهيــم .بــا صنــدوق
بهشــت كرامــت در زيــر مجموعــه كميتــه
امــداد همــكاري مــي كنيــم كــه ســبب
خيــري شــده اســت و در هميــن مــدت كرونــا
كمــك هــاي قابــل توجهــي بــه دانش آمــوزان
نيازمنــد مناطــق محــروم انجــام شــد30 .
دســتگاه تبلــت بــه دانــش آمــوزان نیازمنــد
منطقــه جــوي آبــاد اهداءكرديــم .گاهــي
شــخصي و گاهــي از طريــق ايــن صنــدوق
بــراي دانشــجويان نيازمنــد حمايــت هــاي
نقــدي و غيــر نقــدي جمــع آوري مــي كنيــم.
توزيــع نــذري و بســته هــاي غذايــي كــه

بــراي مجموعــه امــام جــواد(ع) داشــتيم هــم
از ايــن دســت فعاليــت هــاي خيريــه اســت.
آقــاي دكتــر اميــدوارم راهتــان همــواره روشــن
و پررهــرو باشــد .هــم در عرصــه آمــوزگاري
دانشــگاه و هــم در خدمــت بــه جامعــه
دانشــگاهي پيــروز و ســربلند باشــيد.
تشــكر از شــما كــه زمینــه ايــن گفتگــو را
فراهــم كرديد.اميــدوارم ايــن صحبتهــا
بــراي مخاطبيــان نشــريه شــما مفیــد باشــد.
افتتــاح فــاز جديــد مجموعــه امــام جــواد(ع)
را هــم تبريــك عــرض مــی نمایــم و بــه همــه
مســئولين و خيريــن محتــرم خــدا قــوت
ميگويــم.

۹

…

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

¶

دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان بـــه عن ــوان فعالتریـــن دانش ــگاه کشـــور در عرصـــه بیـــن الملـــل،
در س ــه ده ــه گذش ــته هم ــواره دارای اعتب ــار علم ــی بی ــن الملل ــی وی ــژه ای ب ــوده اس ــت .قرارگی ــری در
فهرس ــت دانش ــگاه ه ــای برت ــر ق ــاره آس ــیا در رتب ــه بن ــدی ه ــای متع ــدد بی ــن الملل ــی ،رتب ــه بن ــدی
ه ــای آس ــیایی و منطق ــه ای و رده بن ــدی ه ــای مل ــی ،جای ــگاه ای ــن مجموع ــه ب ــزرگ علم ــی و فن ــاوری
را ب ــه عن ــوان یک ــی از ارکان قدرتمن ــد نظ ــام آم ــوزش عال ــی کش ــور تثبی ــت ک ــرده اس ــت.
هم ــکاری ب ــا مجام ــع علم ــی بی ــن الملل ــی از جمل ــه س ــزامی و س ــرن نی ــز از دس ــتاوردهای برجس ــته
دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان در عرص ــه بی ــن المل ــل ب ــه ش ــمار م ــی رود .اعتب ــار علم ــی و فن ــاوری ای ــن
دانش ــگاه زمین ــه ج ــذب دانش ــجویانی از کش ــورهای مختل ــف منطق ــه را ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت.
بيانيـــه چشـــم انـــداز دانشـــگاه صنعتـــي اصفهـــان در افـــق  1404تأکیـــد میکنـــد کـــه ایـــن دانشـــگاه
بای ــد ب ــا برخ ــورداری از فض ــاي علم ــي و فرهنگ ــي پوي ــا و کيفي ــت گ ــرا ،دانش ــگاهی دارای مرجعي ــت
علم ــي و فن ــاوري در آس ــيا و تأثيرگذارتري ــن دانش ــگاه کش ــور در منطق ــه ي پيرامون ــي خ ــود باش ــد.
در ح ــال حاض ــر دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان میزب ــان قری ــب ب ــه  100دانش ــجوی خارج ــی از کش ــورهای
عمومــ ًا دوس ــت و همس ــایه اس ــت .برنام ــه ری ــزی راهب ــردی دانش ــگاه در ادام ــه ،ب ــه س ــمت توس ــعه
روابـــط بیـــن الملـــل و جـــذب دانشـــجویان بیشـــتر از کشـــورهای مختلـــف اســـت .یکـــی از مزیـــت
های ــی ک ــه دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان ب ــرای دانش ــجویان متأه ــل خارج ــی فراه ــم نم ــوده اس ــت
میزبان ــی از آن ه ــا در مجموع ــه س ــراهای متأهلی ــن ام ــام ج ــواد(ع) اس ــت .ای ــن دانش ــجویان پ ــس از
گذران ــدن دوره آم ــوزش زب ــان فارس ــی در دانش ــگاه بی ــن الملل ــی ام ــام خمین ــی(ره) قزوی ــن ،از طری ــق
وزارت علـــوم و بـــر اســـاس رشـــته تحصیلـــی و ظرفیـــت هـــای جـــذب بـــه دانشـــگاه هـــای مرجـــع
کش ــور منتق ــل م ــی ش ــوند .دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان ب ــا در اختیارگذاش ــتن واحده ــای مس ــکونی
در س ــرای ام ــام ج ــواد(ع) میزب ــان دانش ــجو وخان ــواده اش اس ــت و ش ــرایط را ب ــرای تحصی ــل در
ای ــران ب ــرای ای ــن دانش ــجویان تس ــهیل م ــی کن ــد .از ای ــن رو ه ــر ی ــک از ای ــن دانش ــجویان
در پای ــان دوره ب ــورس خ ــود س ــفیرانی ب ــرای معرف ــی دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان و البت ــه
کش ــور عزیزم ــان ب ــه هموطن ــان خ ــود هســـتند .انتش ــار ای ــن وی ــژه نام ــه بهان ــه ای
ش ــد ت ــا یک ــی از ای ــن دانش ــجویان عزی ــز گفتگ ــوی صمیمان ــه ترتی ــب دهی ــم و از
ح ــال و ه ــوای زندگ ــی آن ه ــا در ای ــران ب ــه خص ــوص مجموع ــه ام ــام ج ــواد(ع)
جوی ــا ش ــویم .خان ــم س ــنا افریج ــی ب ــه عن ــوان میهم ــان م ــا در ای ــن گفتگ ــو
،دانشـــجوی رشـــته تغذیـــه طیـــور 36 ،ســـاله ،مـــادر ســـه فرزنـــد ،اهـــل
کش ــور س ــوریه ش ــهر الذقی ــه اس ــت ک ــه از دوران کارشناس ــی ارش ــد
ب ــه دانش ــگاه صنعت ــی آم ــده اس ــت.

از مادری سه فرزند تا موفقیت های تحصیلی در مقطع دکتری

۱۰

¶خان ــم افرنج ــی ،چ ــه ش ــد ک ــه ای ــران را ب ــرای ادام ــه تحصی ــل
انتخ ــاب کردی ــد؟
¶¶مـــن دانشـــجوی رتبـــه اول کشـــورم بـــودم و بـــرای ادامـــه
تحصیـــل تـــا مقطـــع دکتـــری بورســـیه کشـــور فرانســـه شـــده
ب ــودم .ام ــا در همی ــن زم ــان ک ــه ب ــرای اع ــزام آم ــاده م ــی ش ــدم
جن ــگ در س ــوریه ش ــروع ش ــد و مذاک ــرات علم ــی کش ــورما ب ــا
کشـــورهای اروپایـــی و آمریـــکا بهـــم خـــورد و بورســـیه ام قطـــع
ش ــد .ب ــه م ــن گفتن ــد ک ــه م ــی توان ــی ی ــا داخ ــل س ــوریه ادام ــه
تحصی ــل بده ــی ی ــا صب ــر کن ــی ت ــا ی ــک کش ــور دوس ــت ش ــما
را پذیـــرش کنـــد .کشـــورهای روســـیه ،چیـــن و ایـــران بـــه مـــا
معرفـــی شـــد .مـــن عالقـــه ای بـــه رفتـــن بـــه کشـــور چیـــن
نداشـــتم و روســـیه را انتخـــاب کـــردم .امـــا کارمنـــد مســـئول
بورســـیه اشـــتباه کـــرد و در زمـــان مقـــرر مـــدارک مـــا را ارســـال
نک ــرد .بنابرای ــن اع ــزام م ــن ی ــک س ــال معط ــل م ــی مان ــد .در
نهای ــت م ــن ی ــک گزین ــه داش ــتم ک ــه صب ــر کن ــم ی ــا ب ــه ای ــران
بیایـــم .شـــرایط جنگـــی کشـــور بـــرای مـــا انتخـــاب دیگـــری
نگذاش ــته ب ــود .همس ــر م ــن ب ــه س ــربازی اع ــزام ش ــده ب ــود و
تمایل ــی نداش ــت م ــن در س ــوریه بمان ــم ت ــا خیال ــش از ط ــرف
مــن راحــت باشــد .مــا مــی دانســتیم ایــران کشــوری مســلمان
و در امنیـــت اســـت .بنابرایـــن از آمـــدن بـــه ایـــران بســـیار
اس ــتقبال کردی ــم و خوش ــحال ش ــدیم .م ــارس  2013ب ــه ای ــران
اعـــزام شـــدم بـــرای دوره کارشناســـی ارشـــد .اول بـــه قزویـــن
رفتیـــم و در دانشـــگاه بیـــن المللـــی امـــام خمینـــی(ره) فارســـی
ی ــاد گرفتی ــم و بع ــد م ــدارک م ــا براس ــاس رش ــته تحصیل ــی ب ــه
دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان ارس ــال ش ــد .کارشناس ــی ارش ــد را
تم ــام کـــردم و ت ــا دو س ــه م ــاه آین ــده ه ــم دکترایـــم را ب ــه ب ــه
پایـــان م ــی رس ــانم.
¶از چـــه زمانـــی ســـاکن در خوابـــگاه هـــای امـــام جـــواد(ع)
شـــدید؟
¶¶مـــن یـــک ســـال در خوابـــگاه دختـــران بـــودم .فرزنـــد اولـــم
ک ــه ب ــه دنی ــا آم ــد همس ــرم همچن ــان ب ــه خاط ــر ش ــرایط جن ــگ
بایـــد در ســـربازی مـــی مانـــد و طبـــق قانـــون بـــرای واگـــذاری
خوابـــگاه متأهلـــی الزم بـــود یکـــی از بســـتگان درجـــه یـــک
حض ــور داش ــته باش ــد .م ــادرم ب ــرای کم ــک ب ــه م ــن ب ــه ای ــران
آم ــد وکن ــارم ب ــود .ت ــا زمان ــی ک ــه همس ــرم توانس ــت ب ــه ای ــران
بیای ــد ب ــا م ــادرم در مجموع ــه ام ــام ج ــواد س ــاکن ش ــدیم .االن
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ه ــم فرزن ــد س ــومم  1س ــال و نیم ــه اس ــت.
¶زندگی در ایران و به خصوص شهر اصفهان را چطور دیدید؟
¶¶مـــن دوســـتان زیـــادی نداشـــتم و خیلـــی اهـــل گـــردش و تفریـــح
نب ــودم .در خواب ــگاه اکث ــر ًا تنه ــا ب ــودم .ام ــا رواب ــط بس ــیار خوب ــی ب ــا
مس ــئولین خواب ــگاه و کارمن ــدان دانش ــگاه داش ــتم .فک ــر کن ــم هم ــه
م ــرا م ــی شناس ــند دیگ ــر .ام ــا اه ــل بی ــرون رفت ــن نب ــودم .ب ــا وج ــود
دو فرزنـــد کوچـــک و دلواپســـی هـــای مـــادرم ،ســـعی مـــی کـــردم بـــه
ط ــور منظ ــم ب ــه دانش ــگاه و خان ــه برس ــم و از برنام ــه درس ــم عق ــب
نمانـــم .چندبـــاری البتـــه بـــه مناطـــق دیدنـــی هـــای اصفهـــان رفتـــه
ام امـــا خـــوب خیلـــی فرصـــت گردشـــگری نداشـــتم .حـــاال هـــم کـــه
همســـرم کنارمـــان اســـت متأســـفانه کرونـــا شـــیوع پیـــدا کـــرده و
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
تحصی ــل و زندگ ــی م ــن عال ــی ب ــود .مهمتری ــن چی ــز امنی ــت ب ــود ک ــه
امیـــدوارم بـــرای کشـــور مـــن هـــم فراهـــم شـــود.
انشـــااهلل محدودیـــت هـــای کرونـــا تمـــام شـــود دوســـت دارم ســـفری
ب ــه ش ــمال ب ــروم ،چ ــون ش ــبیه ش ــهر م ــن الذقی ــه اس ــت .ش ــهر م ــا
هـــم ســـاحلی اســـت.
¶خان ــه ه ــای ام ــام ج ــواد چ ــه کمک ــی ،ب ــه ش ــرایط زندگ ــی ش ــما در
ای ــران ک ــرد؟
¶¶اگ ــه ای ــن خان ــه ه ــا نب ــود مجب ــور ب ــودم در ش ــهر خان ــه اج ــاره کن ــم
ول ــی اص ــا فک ــر نم ــی کن ــم م ــادرم قب ــول م ــی ک ــرد .م ــا در دانش ــگاه
از امنی ــت کام ــل و رف ــاه برخ ــوردار هس ــتیم .م ــن خیل ــی روزه ــا ،ب ــرای
کار پژوهشــی در مزرعــه ،ســه روز از شــهر خــارج مــی شــدم و مــادرم در
دانش ــگاه کن ــار فرزندان ــم در آرام ــش وامنی ــت ب ــود .اینج ــا هموطن ــان
ســـوری در همســـایگی مـــا بودنـــد و احســـاس همزبـــان داشـــتن هـــم
ب ــه م ــا ق ــوت قل ــب م ــی داد.
¶چطور با همسرتان آشنا شدید؟
¶¶مـــا قبـــل از ازدواج هـــر دو دانشـــجوی یـــک دانشـــگاه بودیـــم .مـــن
کشـــاورزی و همســـرم حقـــوق مـــی خوانـــد و دو ســـال از مـــن بزرگتـــر
ب ــود .م ــن ش ــنیدم در ای ــران ازدواج ه ــا س ــخت و مهری ــه ه ــا س ــنگین
اس ــت .در کش ــور م ــن ب ــه مهری ــه خیل ــی اهمی ــت نم ــی دهن ــد .چ ــون
مـــی گوینـــد اگـــر زن از زندگـــی ناراضـــی باشـــد آن پـــول ارزشـــی
ن ــدارد .ام ــا ب ــه ج ــوان ه ــا کم ــک م ــی کنن ــد ک ــه ی ــک زندگ ــی س ــاده
را ش ــروع کنن ــد.

¶روند تحصیلی شما چطور گذشت؟
¶¶از نظ ــر تحصیل ــی م ــن مش ــکلی ن ــدارم .اطالع ــات
و دان ــش اس ــاتیدم بس ــیار خ ــوب اس ــت .مش ــکلی در
ای ــن اواخ ــر داش ــتم ک ــه بیش ــتر مرب ــوط ب ــه ش ــرایط
پ ــروژه ب ــود .رش ــته م ــن تغذی ــه طی ــور اس ــت .بای ــد
جوجـــه بگیـــرم و بـــزرگ کنـــم و شـــرایط تغذیـــه را
در ایـــن مـــدت بررســـی کنـــم .خـــوب مشـــکالت
اقتص ــادی و تحری ــم ای ــران گرفت ــاری های ــی در اج ــرای
پـــروژه مـــن بـــه وجـــود آورد .در حالـــی کـــه همـــه
مراح ــل تحصی ــل ام را طب ــق برنام ــه ب ــی وقف ــه پی ــش
رفت ــه ب ــودم ،ام ــا اص ـ ً
ـا تص ــور نم ــی ک ــردم ب ــه ت ــرم
 10برســـم .مـــن پســـر و دختـــر اولـــم را در طـــول دوره
دکتـــری بـــه دنیـــا آوردم .بـــا وجـــود بـــارداری و بچـــه
کوچـــک ،اصـــا از درســـم عقـــب نمانـــدم .معدلـــم
حـــدود  17شـــد! از مرخصـــی بـــارداری هـــم اســـتفاده
نکـــردم .صبـــح مـــی رفتـــم کتابخانـــه و دانشـــکده تـــا
عصـــر برمـــی گشـــتم پیـــش بچـــه هایـــم .مـــادرم در
تمـــام ایـــن مـــدت کنـــارم بـــود .همـــه ســـختی هـــا را
کش ــیدیم ک ــه در کمتری ــن م ــدت زم ــان دف ــاع کن ــم.
امـــا خـــوب متأســـفانه بـــه خاطـــر مشـــکالت مالـــی
پ ــروژه یکس ــال معط ــل ش ــدم و س ــنوات گرفت ــم .ب ــه
غیـــر از ایـــن مســـائل ،خـــدا را شـــکر از لحـــاظ روابـــط
علمـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان
بهتریـــن شـــرایط را بـــرای مـــن فراهـــم کـــرد.و البتـــه
ممک ــن ب ــود ای ــن مش ــکالت در ه ــر جای ــی ب ــرای م ــن
پیـــش بیایـــد.
¶از نظرشـــخصی تحصیـــل در یـــک کشـــور خارجـــی
بـــرای شـــما چـــه دســـتاوردی داشـــت؟ بـــه خصـــوص
ایـــن کـــه شـــما یـــک خانـــم هســـتید و بـــا وجـــود
فرزن ــد و دوری همس ــر ای ــن رن ــج غرب ــت را ب ــه خوب ــی
احســـاس کردیـــد و از آن عبـــور کردیـــد؟
¶¶درس ــت اس ــت ک ــه در مقایس ــه ب ــا هم ــه دوس ــتانم
بیشـــتر ســـختی کشـــیدم .همســـرم کنـــارم نبـــود و
تحصی ــل فرزندان ــم ه ــم مس ــئولیت ام را س ــخت ت ــر
م ــی ک ــرد .ام ــا طبیع ــت م ــن تغیی ــر ک ــرد .م ــن ی ــک

12

…

دختـــر آرام و خجالت ــی ب ــودم .زندگ ــی در ای ــن ش ــرایط م ــرا
ق ــوی ترک ــرد .آنق ــدر ک ــه االن م ــی توان ــم در مقاب ــل رئی ــس
جمهـــور صحبـــت کنـــم .قبـــا جلـــوی اســـتادم هـــم بـــرای
صحب ــت نات ــوان ب ــودم .م ــن ی ــک زن تنه ــا از کش ــورم بی ــرون
آمــدم ،زندگــی در یــک کشــور بــا یــک زبــان دیگــر ،از مــن یــک
آدم جدی ــد س ــاخت .ای ــن نکت ــه و دس ــتاورد ش ــخصی مثب ــت
م ــن ب ــود .وقت ــی همس ــرم برگش ــت همس ــایه ه ــا ب ــه او م ــی
گفتن ــد همس ــرتو ی ــک زن ق ــوی و نمون ــه اس ــت .م ــا خیل ــی
خواس ــتیم ب ــه او کم ــک کنی ــم ول ــی هی ــچ وق ــت نگذاش ــت!
چ ــون م ــن دوس ــت داش ــتم مس ــتقل باشم.پس ــرم الکس ــاندر
در ای ــران ب ــه دنی ــا آم ــد ول ــی ب ــه خاط ــر قوانی ــن ای ــران م ــی
گفتن ــد بای ــد پ ــدرش باش ــد ت ــا شناس ــنامه ب ــه او بدهی ــم.
اگـــر ســـنای قبـــل از مهاجـــرت بـــودم نمـــی توانســـتم بـــه
دنبـــال شناســـنامه پســـرم بـــروم .باالخـــره  5ماهـــش شـــد
تـــا شناســـنامه برایـــش گرفتـــم .روحیـــه سرســـختی را از
زندگ ــی در ای ــران ی ــاد گرفت ــم .حاض ــرم ب ــه خاط ــر ح ــل ه ــر
مش ــکل بجنگ ــم.
¶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
در دانش ــگاه س ــوریه  14س ــال خدم ــت کن ــم .ب ــرای تدری ــس
ک ــردن ه ــم بای ــد مرت ــب خ ــودم را ب ــه روز نگ ــه دارم .ج ــزوه
بنویس ــم .بای ــد بتوان ــم ب ــه ه ــر س ــؤالی ک ــه دانش ــجو م ــی
پرس ــد ج ــواب بده ــم .م ــن ش ــب ه ــا نم ــی توان ــم از ای ــن
فکـــر و خیـــال هـــا بخوابـــم .همیشـــه بـــه خـــودم هـــم مـــی
گویـــم مـــن چقـــدر کار دارم!
¶در آینـــده بـــه عنـــوان یـــک اســـتاد دانشـــگاه بـــه
دانشـــجویانتان پیشـــنهاد ادامـــه تحصیـــل در ایـــران را مـــی
دهیـــد ؟
¶¶بلـــه .حتمـــا میگویـــم بـــه ایـــران بیاینـــد .مخصوصـــ ًا بـــه
دخت ــران .از لح ــاظ علم ــی وضعی ــت دانش ــگاه ه ــای ای ــران را
از روس ــیه بهت ــر م ــی دان ــم .درس ــت اس ــت زندگ ــی آنج ــا
همـــراه بـــا رفـــاه فـــردی بیشـــتری اســـت امـــا اینجـــا کشـــور
مس ــلمان و امن ــی اس ــت .از نظ ــر علم ــی ه ــم ق ــوی اس ــت.

¶نقـــش خانـــواده شـــما در ادامـــه تحصیـــل بـــرای شـــما خیلـــی پـــر رنـــگ بـــوده؟ از ایـــن حمایـــت بـــرای مـــا
میگوییـــد؟
¶¶مـــن ب ــدون م ــادرم هیـــچ وقـــت ب ــه ایـــن مرحل ــه نم ــی رس ــیدم ک ــه هیـــچ ،م ــادر ه ــم نم ــی ش ــدم! اگ ــر
م ــی خواس ــتم فق ــط درس بخوان ــم ت ــا االن ک ــه  36س ــال س ــن دارم ،نم ــی توانس ــتم ب ــه زندگ ــی ف ــردی خ ــودم
برس ــم ،ی ــا بای ــد م ــادر ش ــدن را انتخ ــاب م ــی ک ــردم ی ــا درس م ــی خوان ــدم .اگ ــر حمای ــت و تش ــویق همس ــرم
و همراه ــی م ــادر و پ ــدرم ب ــا م ــن نب ــود اص ـ ً
ـا ادام ــه تحصی ــل ب ــرای م ــن ممک ــن نب ــود .ام ــا آن ه ــا ب ــه ای ــن
عالق ــه م ــن احت ــرام گذاش ــتند و م ــن را همراه ــی کردن ــد .در کش ــور م ــن بع ــد از  18س ــال دخت ــر آزاد اس ــت
ک ــه ب ــه ه ــر کجای ــی خواس ــت ب ــرود .م ــن ام ــا دل ــم م ــی خواس ــت ب ــا رضای ــت و همراه ــی آن ه ــا از کش ــور
خ ــارج ش ــوم .م ــادرم ب ــرای ب ــزرگ ک ــردن بچ ــه های ــم ب ــه م ــن بس ــیار کم ــک ک ــرد و ق ــدردان او هس ــتم.
¶ از این که این گفتگو را پذیرفتید از شما تشکر میکنم.
¶¶خیل ــی ممن ــون .م ــن ش ــما را دع ــوت میکن ــم ت ــا انش ــااهلل پ ــس از پای ــان جن ــگ در وط ــن م ــا از از کش ــور
م ــن دی ــدن کنی ــد .حت ــی بع ــد از جن ــگ ه ــم م ــی بینی ــد ک ــه کش ــور م ــن چ ــه زیبای ــی های ــی دارد .س ــوریه
ـور کنی ــد
نس ــبت ب ــه ای ــران کش ــور کوچک ــی اس ــت ام ــا بس ــیار دیدن ــی و زیباس ــت .پ ــس م ــی توانی ــد تص ـ ّ
ب ــدون جن ــگ چق ــدر قش ــنگ ب ــوده اس ــت ،مخصوص ــا ش ــهر م ــن.
امیــدوارم بــه زودی ســایه جنــگ از کشورشــما هــم برداشــته شــود و همگــی در صلــح و آرامــش بــه کشــورتان
بازگردیــد و بــه جامعــه علمــی خدمــت کنیــد .موفــق و مویــد باش ــید.

دکتــر امیرحســین بانکــی پورفــرد نماینــده مــردم اصفهــان
در دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی اســت .ایــن
شــخص ّیت دانشــگاهی پیــش از آنکــه باســمت نماینــده
مجلــس ُشــهرت یابــد ،بــه فعالیــت هــای اجتماعــی متعدد
و تأثیرگــذار ملــی در حــوزه خانــواده و ازدواج ُشــهره اســت.
وی عــاوه بــر تحصیــات حــوزوی ،دارای مــدرک
کارشناســی ارشــد الهیــات  -فلســفه اســامی و نیــز
دکتــرای فلســفه غــرب اســت .بیــش از  50اثــر کتــاب در
حــوزه ازدواج ،خانــواده ،ســبک زندگــی ،انقــاب اســامی،
گفتمــان رهبــری وغیــره 3 ،کتــاب درســی دانشــگاهی و
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
امیرحســین بانکــی پــور اســت.
عیـش و معـاش ،عیـار مدیـران ،مدیریـت جهـادی ،مطلـع مهـر،
قانونگـذاران ،آیینـه زن ،سـر دلبـران ،نسـیم حمـد ،حیـا ،اخلاق
خانـواده و دختـران آفتـاب کـه مزین به تقریـض مقام معظـم رهبری
شـده اسـت ،از جملـه عناویـن تألیفـات ایـن عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه اصفهـان اسـت.
عضویـت درکمیتـه زن وخانـواده شـورای تحـول علـوم
انسانیشـورایعالی انقلاب فرهنگـی ،عضویـت در اندیشـکده
خانـواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت ،عضویـت در کمیته
آمـوزش و پژوهـش شـورایعالی انقلاب فرهنگـی ،راهبـری پـروژه
ملـی بررسـی مسـائل اوقات فراغت به سـفارش مرکـز پژوهش های
مجلـس ،راهبـری پروژه ملی سیاسـت های کالن 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 اسلامی بودیم
تـا دربـاره ایـن مهم بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیم.
ایـن گفوشـنود صمیمانـه در زمانـی شـکل گرفـت کـه دکتـر بانکی
درحـال تدویـن «قانـون جوانـی جمعیـت و حمایـت از خانـواده»
بودنـد و بـرای مـا نیـز از اهمیـت و ابعـاد ایـن قانـون مهـم و مؤثـر
سـخن گفتنـد.

ازدواج دانشـجویی از بهترین راهکارها برای غلبه بر بزرگترین
بحران تاریخ ایران است
«درگفتوگو با دکتر امیرحسین بانکی پور»
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¶باس ــام .ضم ــن قدردان ــی از حض ــور بخ ــش مهم ــی ب ــه خ ــارج از مح ــدوده
شــما در ایــن گفــت وگــو لطف ـ ًا قــدری س ــنی خواهن ــد رف ــت وای ــن وضعی ــت
درخص ــوص وضعی ــت ازدواج و آماره ــا بســـیار تأســـف بـــاری اســـت.
و تحلیـــل هـــای علمـــی مربـــوط بـــه
ایـــن مهـــم درکشـــورمان کـــه علـــی ¶بـــه نظـــر شـــما مهـــم تریـــن علـــل
الظاهـــر در وضعیـــت نامناســـبی و موانـــع وقـــوع ایـــن اتفـــاق تلـــخ
اســـت توضیـــح بفرماییـــد.
درکشـــور مـــا چیســـت؟ ســـهم
مشـــکالت فرهنگـــی و اقتصـــادی
¶¶متأســـفانه در ســـال هـــای اخیـــر هریـــک بـــه چـــه میـــزان اســـت؟
بـــا ســـیر نزولـــی ازدواج روبـــرو بـــوده
ایـــم یعنـــی مطابـــق آمـــار  35الـــی ¶¶ 40ایـــن موضـــوع دالیـــل متعـــددی
درصـــد از آمـــار ازدواج کاســـته شـــده دارد کـــه از آن بـــه عنـــوان موانـــع
اســـت! امســـال و ســـال قبـــل شـــاید ازدواج یـــاد مـــی شـــود .موانـــع
کرونـــا آمـــار ازدواج هـــا را بیشـــتر فرهنگـــی ،ســـبک زندگـــی ،موانـــع
کـــرده باشـــد کـــه بعضـــی داده هـــای بینشـــی و فکـــری ،موانـــع اقتصـــادی
آمـــاری نیـــز ایـــن موضـــوع را تأییـــد و معیشـــتی ،اختالفـــات خانوادگـــی،
م ــی کن ــد .ام ــا ب ــه ه ــر ص ــورت م ــا  11تحصیـــل ،عـــدم اشـــتغال و بســـیاری
میلی ــون و ان ــدی ج ــوان مج ــرد داری ــم موانـــع دیگـــر.
کـــه حـــدود  10ســـال پیـــش تاکنـــون موانـــع اقتصـــادی بســـیار جـــدی و
غیرقابـــل انـــکار اســـت ولـــی بـــه
ایـــن آمـــار ثابـــت مانـــده اســـت.
ایـــن آمـــار براســـاس ســـبک ازدواج دلیـــل ملمـــوس بـــودن آن ،بســـیاری
در ایـــران تعییـــن مـــی شـــود .یعنـــی
تصـــور میکننـــد مشـــکالت
ّ
درگـــروه هـــای ســـنی در کشـــور اقتصـــادی مانـــع اصلـــی اســـت.
مـــا دخترهـــا نوعـــ ًا بیـــن  15الـــی  35مـــا معتقدیـــم درحالـــی کـــه موانـــع
س ــال و پس ــرها بی ــن  20ال ــی  40س ــال اقتصـــادی بســـیارپررنگ اســـت امـــا
ازدواج میکننـــد و خـــارج از محـــدوده موانـــع فرهنگـــی در الیـــه باالتـــر از
ً
مثـــا
هـــای ســـنی ذکـــر شـــده آمـــار ازدواج موانـــع اقتصـــادی قـــرار دارد.
بســـیار کـــم اســـت .بـــا بررســـی ش ــما ببینی ــد در مجموع ــه آم ــوزش و
ایـــن محـــدوده هـــای ســـنی،آمار مـــی پ ــرورش وی ــا وزارت بهداش ــت تع ــداد
گوی ــد ک ــه از  10س ــال پی ــش تاکن ــون زی ــادی پس ــر و دخت ــر مج ــرد مش ــغول
حـــدود  11میلیـــون جـــوان مجـــرد بـــه کار هســـتند کـــه همگـــی شـــغل
داریـــم و ایـــن آمـــار تقریبـــ ًا ثابـــت دارنـــد امـــا تاکنـــون ازدواج نکـــرده
مانـــده اســـت .بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه انـــد .یـــا نگاهـــی بـــه فرهنـــگ هـــای
ح ــدود  10س ــال پی ــش  890ه ــزار نف ــر مختلـــف نشـــان میدهـــد افزایـــش
ازدواج میکردنـــد امـــا االن حـــدود  500میانگیـــن ســـن ازدواج در خانـــواده
متمـــول بیشـــتر از
هـــزار نفـــر بـــه مجمـــوع مـــزدوج هـــا هـــای غنـــی و
ّ
اضاف ــه م ــی ش ــود .ب ــا ش ــرایط فعل ــی افزایـــش میانگیـــن ســـن ازدواج در
بیـــش از  10ســـال طـــول مـــی کشـــد خانـــواده هـــای متوســـط و ضعیـــف
ت ــا جمعی ــت فعل ــی ازدواج کنن ــد و در اس ــت .از ای ــن منظ ــر ،مان ــع فرهنگ ــی
ای ــن م ــدت جوان ــان جدی ــد نی ــز ب ــه پنهـــان و مؤثرتـــر اســـت امـــا مانـــع
ص ــف مج ــردان مح ــدوده س ــن ازدواج اقتصـــادی بســـیار محســـوس تـــر
ملحـــق مـــی شـــوند کـــه قاعدتـــ ًا اس ــت و خان ــواده ه ــا و مس ــئولین ب ــر

روی آن بیشـــتر تأکیـــد مـــی کننـــد.
گاهـــی مانـــع ازدواج ظاهـــر اقتصـــادی
دارد امـــا باطـــن آن فرهنگـــی اســـت.
بـــه طـــور مثـــال شـــخص ماهیانـــه
حقـــوق خوبـــی دریافـــت میکنـــد و
ام ــکان تأمی ــن خ ــوب ی ــک خان ــواده را
دارد امـــا میگویـــد بـــا ایـــن حقـــوق
هـــا نمـــی تـــوان زندگـــی کـــرد .از
طرفـــی فـــرد دیگـــری بـــا حقـــوق
بـــه مراتـــب کمتـــر زندگـــی خوبـــی
دارد .ایـــن مانـــع اقتصـــادی نیســـت
و مانـــع فرهنگـــی اســـت بـــه ایـــن
معن ــی ک ــه س ــطح انتظ ــارات و توق ــع
فـــرد بـــه گونـــه ای اســـت کـــه بـــه
ُبعـــد معیشـــتی و اقتصـــادی ســـایه
انداختـــه اســـت.
ویـــا گاهـــی فـــرد دختـــری را ّ
مدنظـــر
دارد کـــه خانـــواده دختـــر پیـــش
زمینـــه هـــای اقتصـــادی غیرمنطقـــی
را طـــرح میکننـــد .ایـــن مانـــع
اقتصـــادی قلمـــداد نمـــی شـــود و
بـــه نوعـــی یـــک مانـــع فرهنگـــی بـــه
شـــمار میآیـــد.
¶بخشـــی از موضـــوع مـــورد هـــدف
مـــا در ایـــن گفـــت و گـــو ،ازدواج
دانشـــجویی بـــه عنـــوان نوعـــی
خـــاص از ازدواج اســـت .تعریـــف و
دیـــدگاه شـــما درخصـــوص ازدواج
دانشـــجویی چیســـت و نقـــاط قـــوت
و ضعـــف آن را چـــه مـــی دانیـــد؟
¶¶بنـــده ازدواج هـــای دانشـــجویی را
بس ــیار مناس ــب ،ی ــک الگ ــوی موف ــق
و از جمل ــه بهتری ــن راهکاره ــای مه ــم
امـــروزی جهـــت کاهـــش ســـن ازدواج
مـــی دانـــم .ازدواج دانشـــجویی دو
تعریـــف دارد .ابتـــدا ایـــن کـــه دو
دانشـــجو در محیـــط دانشـــگاه بـــا
یکدیگـــر آشـــنا شـــده انـــد و قصـــد
ازدواج دارنـــد و تعریـــف دوم ازدواج دو
فـــرد در دوران دانشـــجویی اســـت.
بنـــده تعریـــف دوم را میپســـندم

مــا معتقدیــم در موضــوع ازدواج درحالــی
کـــه موانـــع اقتصـــادی بســـیارپررنگ
اســـت امـــا موانـــع فرهنگـــی در الیـــه
باالتـــر از موانـــع اقتصـــادی قـــرار دارد.

شــخصا مطمئــن هســتم کســانی کــه
بنــده
ً
در زمــان دانشــجویی ازدواج میکننــد و
انتخــاب درســتی مــی نماینــد و نیــز زندگــی
دانشــجویی درســتی را طــرح ریــزی مــی
قطعــا بســیار موفقتــر از افرادمجــرد
کننــد
ً
هســتند ،چــه در عرصــه هــای علمــی و چــه در
عرصــه هــای اجتماعــی.
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و ضرورتـــ ًا الزم نیســـت دختـــر و پســـر درمحیـــط کالس یـــا دانشـــگاه بـــا یکدیگـــر
آشـــنا شـــده باشـــند تـــا ازدواجدانشـــجویی صـــورت گیـــرد .همیـــن کـــه هـــردو یـــا
یکـــی دانشـــجو باشـــند کفایـــت مـــی کنـــد .در تعریـــف ازدواج دانشـــجویی نهـــاد
رهب ــری دانش ــگاهها نی ــز همی ــن م ــاک مدنظ ــر اس ــت ک ــه خوش ــبختانه اتفاق ــات
خ ــوب ،متن ــوع و عمیق ــی در ای ــن ح ــوزه ب ــه وق ــوع پیوس ــته اس ــت .در ای ــن بخ ــش
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.
درخصـــوص ازدواج دانشـــجویی جامعـــه مـــا نیـــز ایـــن نـــوع ازدواج را پذیرفتـــه
و البتـــه درحـــال حاضـــر چـــاره ای جـــز کاهـــش ســـن ازدواج نداریـــم کـــه ازجملـــه
راهکارهـــای آن همیـــن نـــوع ازدواج اســـت.
¶ب ــا وج ــود چال ــش ه ــای متع ــدد اقتص ــادی و اتمس ــفر فرهنگ ــی منف ــی جامع ــه در
مواجه ــه ب ــا مش ــکالتی چ ــون مس ــکن و تأمی ــن هزین ــه ه ــای زندگ ــی آی ــا بازه ــم
م ــی ت ــوان ب ــر ای ــن ن ــوع الگ ــوی ازدواج اص ــرار ک ــرد؟
¶¶ازدواج دانشـــجویی الگـــوی مناســـبی اســـت امـــا بایـــد واقعـــ ًا بـــه عنـــوان یـــک
الگ ــوی ازدواج ب ــه آن ن ــگاه ش ــود .م ــا بای ــد خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن را در دانش ــگاهها
گســـترش دهیـــم .چـــه بـــرای دانشـــجویان غیربومـــی چـــه بـــرای دانشـــجویان
بوم ــی .چ ــه ب ــرای دانش ــجویان دخت ــر و چ ــه ب ــرای دانش ــجویان پس ــر.
زمانـــی کـــه یـــک دختـــر و پســـر دانشـــجو بخواهنـــد در دوران دانشـــجویی ازدواج
کننـــد وقتـــی بابـــت مســـکن یعنـــی خوابـــگاه متأهلیـــن دغدغـــه نداشـــته باشـــند
بخ ــش مهم ــی از مش ــکل ایش ــان ح ــل م ــی ش ــود .ای ــن زوج ب ــا ازدواج ب ــا یکدیگ ــر

بــه اعتقــاد مــن مــا اکنــون در چندقدمــی ســیاهچاله پیــری جمعیت
قرارداریــم کــه تهدیدی بســیار خطرناک برای کشــور اســت .شــاید
در هیــچ دوره تاریخــی از ایــران زمیــن ،نــه جنگهــای جهانــی،
نــه حملــه مغــول ،نــه جنــگ تحمیلــی وغیــره ،بحرانــی خطرنــاک
تــر از بحــران پیــری جمعیــت کــه اینــک پیــش روی ماســت ایــران
را تهدیــد نکــرده اســت.

غذایـــی را کـــه در ســـلف بـــه صـــورت انفـــرادی ســـرو مـــی کردنـــد همـــراه باهـــم و
زی ــر ی ــک س ــقف س ــرو م ــی کنن ــد .چال ــش ه ــای تهی ــه جهیزی ــه ه ــای آنچنان ــی
بـــه دلیـــل محدویـــت هـــای خوابگاهـــای متأهلیـــن را ندارنـــد .وبخـــش زیـــادی از
نگران ــی ه ــای اقتص ــادی آن ه ــا ه ــم ح ــل م ــی ش ــود .ح ــاال اگ ــر بخواهی ــم همی ــن
الگ ــو را در خ ــارج از دانش ــگاه اج ــراء کنی ــم ب ــه چال ــش ه ــای متع ــددی برمیخوری ــم
ً
مثـــا اگـــر بگوییـــم مـــی خواهیـــم بـــرای جوانـــان مســـکن  50متـــری تهیـــه کنیـــم
ً
عمـــا ایـــن الگـــو در
انتقادهـــای فراوانـــی نســـبت بـــه ایـــن الگـــو مـــی شـــود امـــا
خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن دانش ــگاه ه ــا درح ــال اج ــراء اس ــت ،پذیرفت ــه ش ــده اس ــت
و چال ــش قاب ــل توجه ــی نی ــز پی ــش روی آن ق ــرار ن ــدارد.
چـــه ایـــرادی دارد کـــه دو فـــرد کـــه  4ســـال جداگانـــه درحـــال تحصیـــل هســـتند
ام ــا آمادگ ــی ی ــک زندگ ــی کام ــل خ ــارج از دانش ــگاه را ندارن ــد ب ــا یکدیگـــر ازدواج
کنن ــد و در خواب ــگاه ه ــای دانش ــجویی مس ــتقر ش ــوند .اگ ــر م ــا ب ــه س ــمت توس ــعه
خوابگاهه ــای دانش ــجویی متأهلی ــن بروی ــم خیل ــی از خان ــواده ه ــا ب ــه ای ــن س ــبک
از زندگ ــی رضای ــت خواهن ــد داد.
بـــه طـــور مثـــال پـــدری مـــی دانـــد دختـــرش در شهرســـتانی غریـــب بـــه تنهایـــی
درح ــال تحصی ــل اس ــت .ح ــال اگ ــر ای ــن پ ــدر بدان ــد ک ــه همس ــر دخت ــرش ه ــم در
آن محی ــط اس ــت و حام ــی او اس ــت قطعــ ًا رضای ــت قلب ــی بیش ــتری ه ــم ب ــه ادام ــه
تحصی ــل و زندگ ــی متأهل ــی او خواه ــد داش ــت .از ای ــن منظ ــر توس ــعه ازدواج ه ــای
دانش ــجویی و خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن بس ــیاری از معض ــات فرهنگ ــی ای ــن ح ــوزه
را در دانش ــگاه ه ــا از بی ــن م ــی ب ــرد و س ــبب اعتم ــاد بی ــش ازپی ــش خان ــواده ه ــا
نی ــز م ــی گ ــردد.
ازدواج دانش ــجویی اکن ــون فق ــط ب ــه عنوان ــی ی ــک الگ ــوی مراس ــمی مث ــل جش ــن
و ی ــا مس ــافرت مط ــرح اس ــت ام ــا اگ ــر م ــا خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن دانش ــجویی را
توس ــعه دهی ــم م ــی توانی ــم ای ــن ن ــوع از ازدواج را ب ــه عن ــوان ی ــک الگ ــوی زیس ــتی

و ســـبک زندگـــی بـــه جامعـــه معرفـــی کنیـــم .یعنـــی فـــرد بـــا ازدواج در دوران
دانش ــجویی ت ــا م ــدت ه ــا ب ــا هزین ــه ای ان ــدک گ ــذران زندگ ــی م ــی کن ــد ت ــا ب ــه
ش ــرایط مطل ــوب دس ــت یاب ــد.
¶طـــی ســـال هـــای گذشـــته قوانیـــن خوبـــی بـــه منظـــور حمایـــت از ســـاخت
خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن مصـــوب شـــده .مثـــا در بودجـــه ســـال  99پیـــش بینـــی
هـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه بـــود امـــا وقتـــی در عمـــل مشـــاهده میکنیـــم در
ســـطح کشـــور اتفـــاق ملموســـی نیافتـــاده اســـت .بـــه نظـــر شـــما چـــه موانعـــی
پی ــش روی ای ــن عرص ــه مه ــم و ج ــدی گرفت ــن آن توس ــط مس ــئولین وج ــود دارد؟
¶¶در حـــدود دهـــه  ،70ســـاخت خوابگاههـــای متأهلیـــن در دانشـــگاهها ممنـــوع
ش ــد! و مس ــئولین وق ــت ب ــه ای ــن ممنوعی ــت کام ـ ً
ـا پایبن ــد بودن ــد ام ــا در ده ــه
ـوب ش ــد خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن توس ــعه وگس ــترش یاب ــد ک ــه متأس ــفانه
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در ای ــن قان ــون مس ــئولین ب ــه س ــاخت خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن پایبن ــد نبودن ــد!
متأســـفانه در نـــگاه بســـیاری از مســـئولین دانشـــگاهی ایـــن موضـــوع در شـــعار
بس ــیار م ــورد تأکی ــد ق ــرار میگی ــرد ام ــا در عم ــل مث ـ ً
ـا ف ــان عض ــو هیئ ــت علم ــی
پذی ــرش دانش ــجوی دکت ــری جه ــت اخ ــذ پای ــان نام ــه را من ــوط ب ــه ای ــن میکن ــد
ک ــه دانش ــجو ازدواج نکن ــد و ی ــا اگ ــر ازدواج ک ــرد بچ ــه دار نش ــود!
¶یـــا هیئـــت امنـــای دانشـــگاهها مســـئولیتی در قبـــال ســـاخت خوابـــگاه هـــای
متأهلیـــن نمـــی پذیرنـــد .متأســـفانه عمومـــ ًا نـــگاه حاکـــم بـــه موضـــوع تأهـــل
نگاه ــی منف ــی اس ــت و ب ــر همی ــن اس ــاس اس ــت ک ــه گاه ــی نظ ــام آموزش ــی ب ــه
گونـــه ای طـــرح ریـــزی شـــده کـــه فـــرد یـــا بایـــد تحصیـــل را انتخـــاب کنـــد و یـــا
تأه ــل را .از ای ــن رو م ــی بینی ــم اف ــراد متع ــددی از تحصی ــات عال ــی برخورداران ــد
امـــا هنـــوز مجـــرد هســـتند!

شــما درنظــر بگیریــد طــی  2تــا  3دهــه آینــده ایــران
پیرترینکشــور دنیــا بــه شــمار مــی رود و  30میلیــون جمعیــت بــا
 60درصــد جمعیتکهنســال دارد .در ایــن شــرایط بایــد مــدارس
را بــه ســرای ســالمندان تبدیــل کنیــم و ایــن یــک چالــش امنیتــی
و اقتصــادی بــی ســابقه و یــک ســیاهچاله بــزرگ بــرای کشــور بــه
شــمار مــی رود.
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…

¶¶بلـــه .مـــا در مجلـــس بـــه طـــور ویـــژه بـــه
ایـــن موضـــوع توجـــه کردیـــم و از ایـــن جهـــت
در مراح ــل پایان ــی تدوی ــن و س ــپس تصوی ــب
قانونـــی تحـــت عنـــوان «قانـــون جوانـــی

¶¶قانـــون قبلـــی تســـهیل ازدواج جوانـــان
مشـــکالتی داشـــت و ضمانـــت اجرایـــی
نداشـــت و دولـــت هـــا بـــه آن عمـــل نکردنـــد
امـــا قانـــون جدیـــد بـــا ضمانـــت اجرایـــی
محک ــم و س ــنگینی مص ــوب ش ــده و مج ــازات
ه ــای س ــنگینی ب ــرای کس ــانی ک ــه ب ــه قان ــون
عمـــل نکننـــد و یـــا تـــرک فعـــل کننـــد درنظـــر
گرفتـــه شـــده اســـت چـــرا کـــه ایـــن موضـــوع
ب ــه عن ــوان ی ــک ح ــق عموم ــی درنظ ــر گرفت ــه
شـــده اســـت.
 5مـــوردی از ایـــن قانـــون کـــه خدمـــت شـــما
ع ــرض ک ــردم ب ــا پش ــتوانه اجرای ــی ک ــه ب ــرای
آن درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ،ط ــی چندس ــال
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¶اخبـــار جســـته گریختـــه حاکـــی از آن اســـت
کـــه مجل ــس یازدهـــم برنام ــه ه ــای متع ــددی
بـــرای حمایـــت از ازدواج و خانـــواده پیـــش رو
دارد .چـــه بخـــش از ایـــن حمایـــت هـــا بـــه
موضـــوع ازدواج دانشـــجویی و خوابـــگاه هـــای
متأهلیـــن دانشـــگاه هـــا اختصـــاص یافتـــه
اســـت؟

¶آقــای دکتــر .قبـ ً
ـا هــم قانــون هــای متعــددی
در حمایــت از ســاخت خوابــگاه هــای متأهلیــن
ـوب ش ــده ب ــود.
و نی ــز ازدواج دانش ــجویی مص ـ ّ
مشـــابه آنچـــه کـــه در قانـــون تســـهیل ازدواج
جوانـــان بـــه ویـــژه در مـــاده  2و  10ایـــن قانـــون
و نیـــز بنـــد الـــف تبصـــره  ۹الیحـــه بودجـــه
 1399دیــده شــده بــود .امــا هیــچ یــک عملیاتــی
نشـــدند!!! ضمانـــت اجرایـــی شـــما بـــرای
قان ــون گ ــذاری مج ــدد در ای ــن ح ــوزه چیس ــت؟

…

¶¶مس ــئولین دانش ــگاهی و قانونگ ــذاران م ــا
بایـــد بداننـــد ایـــن نـــگاه غلـــط اســـت .بایـــد
ب ــه ای ــن نقط ــه برس ــیم ک ــه تأه ــل در س ــامت
محیـــط دانشـــگاه هـــا و حتـــی رشـــد علمـــی
ای ــن مراک ــز بس ــیار مؤث ــر اس ــت .در مقایس ــه
دانشـــجویان مجـــرد و متأهـــل ،عمـــده آســـیب
هـــای اجتماعـــی دانشـــگاه هـــا از دانشـــجویان
مجــرد اســت و دانشــجویان متأهــل بــا آرامشــی
ک ــه یافت ــه ان ــد ،حاش ــیه ه ــای کمت ــری دارن ــد.
تجربـــه افـــراد نیـــز نشـــان مـــی دهـــد عمـــده
کس ــانی ک ــه در مس ــیر درس و تحصی ــل تأه ــل
پی ــدا ک ــرده ان ــد البت ــه ب ــه ج ــز کس ــانی ک ــه
انتخ ــاب اش ــتباه داش ــته و ی ــا س ــبک زندگ ــی
غلطـــی را برگزیـــده انـــد ،بـــه ایـــن نتیجـــه
رســـیده انـــد کـــه بـــا تأهـــل زندگـــی شـــان
نظـــام پیـــدا کـــرده و برکتیافتـــه انـــد .لـــذا
ازدواج دانشـــجویی از نـــوع انتخـــاب ،ســـبک
زندگـــی ،محیـــط خوابـــگاه ،و  ...حتمـــ ًا یـــک
الگـــو اســـت و بایـــد بـــه ایـــن مســـئله بســـیار
جـــدی تـــر نـــگاه شـــود.
از وقتـــی کلمـــه فرهنـــگ از وزارت فرهنـــگ
وآمـــوزش عالـــی حـــذف شـــد .در عمـــل
نگاههـــای فرهنگـــی در دانشـــگاه هـــا بـــه
حاشـــیه رفـــت وضعیـــف شـــد .بایـــد بدانیـــم
دانشـــجویی کـــه در حـــال ارتقـــاء علمـــی
اســـت بـــرای موفقیـــت در جامعـــه ،اثرگـــذاری
بیشـــتر ،دوری از خودمحـــوری و نیـــز آســـیب
هـــای اینچنینـــی بایـــد پابـــه پـــای رشـــد
علمی،جنبـــه هـــای دیگـــر شـــخصیتی خـــود را
نیـــز ارتقـــاء دهـــد.

جمعیـــت وحمایـــت از خانـــواده» هســـتیم
کـــه در بخشهـــای متعـــددی از آن خوابـــگاه
هـــای دانشـــجویی متأهلیـــن و موضـــوع ازدواج
دانش ــجویی م ــورد حمای ــت وی ــژه ق ــرار گرفت ــه
اســـت.
ایـــن قانـــون  72مـــاده دارد و در ابعـــاد مختلـــف
موانـــع ازدواج و فرزنـــدآوری را بررســـی کـــرده
اســـت .در حـــوزه هـــای مختلـــف ازدواج و
خانـــواده  21مانـــع شناســـایی شـــده کـــه در
ای ــن قان ــون جام ــع ت ــاش کردی ــم راهکاره ــای
اجرایـــی و عملیاتـــی بـــرای برطـــرف نمـــودن
همـــه آنهـــا دیـــده شـــود.
در بخشـــی از ایـــن قانـــون ایـــن گونـــه پیـــش
بینـــی شـــده اســـت کـــه او ً
ال بایـــد در هـــر
دانشـــگاهی بـــه نســـبت دانشـــجوی متأهـــل
خوابـــگاه متأهلیـــن بـــه مقدارکافـــی وجـــود
داشـــته باشـــد .در ایـــن بخـــش تفـــاوت در
واگـــذاری خوابگاهـــای مجـــردی و متأهلیـــن
در ایـــن اســـت کـــه خوابـــگاه هـــای مجـــردی
صرفـــ ًا بـــه دانشـــجویان غیربومـــی واگـــذار
م ــی ش ــود ام ــا در واگ ــذاری خواب ــگاه متأهلی ــن
فرقـــی بیـــن دانشـــجوی بومـــی و غیربومـــی
نیســـت .طبـــق ایـــن قانـــون دانشـــگاهها
موظـــف انـــد خوابـــگاه هـــای موجـــود را بـــه
نســـبت دانشـــجوی مجـــرد و متأهـــل بیـــن آن
هـــا تقســـیم کننـــد.
دربخـــش دیگـــری از ایـــن قانـــون هرســـاله
بودجـــه مشـــخصی بـــرای توســـعه خوابـــگاه
متأهلیـــن درنظرگرفتـــه شـــده اســـت .هـــم از
درآمـــد اختصاص ــی و هـــم از اعتبـــارات تمل ــک
دارای ــی دانش ــگاه ها.همچنی ــن در ای ــن قان ــون
اوراق مال ــی اس ــامی پی ــش بین ــی ش ــده ت ــا
دانش ــگاه ه ــا ب ــا دریاف ــت آن در بودج ــه ه ــای
ســـنواتی اســـتفاده کننـــد و بـــا راه انـــدازی
خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن هرس ــاله ب ــا اس ــتفاده
از بخشـــی از بودجـــه خـــود ایـــن اوراق را
تســـویه حســـاب نماینـــد.
در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن قان ــون ب ــه دانش ــگاه
ه ــا اج ــازه داده ش ــده ت ــا قس ــمتی از اراض ــی و
ســـاختمانهای مـــازاد خـــود را بـــا مشـــارکت
خیری ــن ب ــه توس ــعه خواب ــگاه ه ــای متأهلی ــن
اختصـــاص دهند.همچنیـــن وزارت راه و
شهرســـازی موظـــف شـــده اســـت اراضـــی

را بـــرای ایجـــاد خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن در
اختیـــار دانشـــگاه هـــا قـــرار دهـــد.
بســـیاری از خوابـــگاه هـــای موجـــود مطابـــق
ب ــا ای ــن قان ــون بای ــد نس ــبت س ــنجی می ــان
دانشـــجویان مجـــرد و متأهـــل شـــود و بـــا
بهســـازی دراختیـــار دانشـــجویان متأهـــل
ق ــرار گی ــرد .همچنی ــن در ای ــن قان ــون س ــازمان
اوق ــاف و ام ــور خیری ــه و آس ــتان ه ــای مق ــدس
را تش ــویق نم ــوده ای ــم ت ــا ب ــه تروی ــج فرهن ــگ
وقــف خانــواده روی بیاورنــد و بخشــی از بودجه
ه ــای آن ه ــا ک ــه وق ــف خ ــاص نیس ــت را ب ــه
توس ــعه خواب ــگاه ه ــای دانش ــجویی متأهلی ــن
اختصـــاص دهنـــد.
مطاب ــق بخ ــش دیگ ــری از ای ــن قان ــون ،صن ــدق
رفـــاه دانشـــجویان بایـــد هرســـاله وام ودیعـــه
مســـکن خـــود را درحـــد 50درصـــد متوســـط
قیمـــت ودیعـــه اجـــاره یـــک مســـکن  70متـــری
در کالن ش ــهرها و ی ــا ی ــک مس ــکن  100مت ــری در
شـــهرهای کوچـــک ارتقـــاء دهـــد.

¶دیـــدگاه شـــما درخصـــوص ترغیـــب بیـــش از پیـــش خیریـــن
ب ــه منظ ــور فعالی ــت در ام ــر خواب ــگاه س ــازی ب ــرای دانش ــجویان
متأه ــل و افزای ــش حض ــور و مش ــارکت ایش ــان در دانش ــگاه ه ــا
چیس ــت؟
¶¶قانـــون ثابتـــی هســـت کـــه در هـــر پـــروژه دانشـــگاهی کـــه
خ ّیریـــن در آن مشـــارکت کننـــد دولـــت هـــم بـــه میـــزان 50
درصـــد کمـــک خواهـــد کـــرد .ایـــن ظرفیـــت بســـیار مناســـبی
بـــرای توســـعه خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی متأهلیـــن اســـت
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

¶¶ب ــه اعتق ــاد م ــن م ــا اکن ــون در چندقدم ــی س ــیاهچاله پی ــری
جمعیـــت قرارداریـــم کـــه تهدیـــدی بســـیار خطرنـــاک بـــرای
کشـــور اســـت .شـــاید در هیـــچ دوره تاریخـــی از ایـــران زمیـــن،
ن ــه جنگه ــای جهان ــی ،ن ــه حمل ــه مغ ــول ،ن ــه جن ــگ تحمیل ــی
وغیـــره ،بحرانـــی خطرنـــاک تـــر از بحـــران پیـــری جمعیـــت کـــه
اینـــک پیـــش روی ماســـت ایـــران را تهدیـــد نکـــرده اســـت.
چی ــزی ک ــه خیل ــی ه ــا از آن غاف ــل هس ــتند و متوج ــه ای ــن خط ــر
نیســـتند .دلیـــل ســـهمگین بـــودن ایـــن بحـــران آن اســـت کـــه
مخاطرات ــی ک ــه در ط ــول تاری ــخ ب ــرای کش ــور م ــا پدی ــده آم ــده،
بـــه دوره خاصـــی محـــدود بودهانـــد و پـــس از هفتهشـــت
ســـال شـــرایط کشـــور بـــه حالـــت عـــادی بازگشـــته اســـت و
مثـــا  20ســـال بعـــد کســـی متوجـــه بحـــران اتفـــاق افتـــاده در

کشـــور نبـــوده اســـت .امـــا بحـــران پیـــری جمعیـــت بیـــش از  150ســـال مانـــدگار
اس ــت و بحران ــی اس ــت ک ــه ام المصائ ــب نامی ــده م ــی ش ــود .چراک ــه جوان ــان
عام ــل هم ــه داش ــته ه ــای کش ــور اع ــم از خالقی ــت ،پیش ــرفت ،عل ــم ،امنی ــت،
نشـــاط و ...هســـتند .شـــما درنظـــر بگیریـــد طـــی  2تـــا  3دهـــه آینـــده ایـــران
پیرترینکشـــور دنیـــا بـــه شـــمار مـــی رود و  30میلیـــون جمعیـــت بـــا  60درصـــد
جمعیتکهنس ــال دارد .در ای ــن ش ــرایط بای ــد م ــدارس را ب ــه س ــرای س ــالمندان
تبدیـــل کنیـــم و ایـــن یـــک چالـــش امنیتـــی و اقتصـــادی بـــی ســـابقه و یـــک
ســـیاهچاله بـــزرگ بـــرای کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود.
راه ب ــرون رف ــت از ای ــن بح ــران ،اکن ــون اس ــت وکاه ــش س ــن ازدواج و افزای ــش
فرزن ــدآوری راه ــکار آن.ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــه ص ــورت ف ــوری درمجل ــس ش ــواری
اســـامی درحـــال پیگیـــری اســـت .امیـــدوارم بیـــدار شـــویم و تـــا دیـــر نشـــده
ع ــاج واقع ــه را قب ــل از وق ــوع بکنی ــم.

مســـئولین دانشـــگاهی بایـــد
ازدواج دانشـــجویی و خوابـــگاه
متأهلیـــن را در راســـتای
پیشـــرفت دانشـــگاه بداننـــد
نـــه مخـــل پیشـــرفت .حتـــی
الزم اســـت در رنکینگهـــا
تعـــداد خوابگاههـــای متأهلیـــن
دانشـــگاه هـــا درنظـــر گرفتـــه
ش ــود و ای ــن عام ــل ب ــه عن ــوان
زمینـــه ای بـــرای جـــذب
دانشـــجویان خـــوب و مســـتعد
بـــه دانشـــگاه هـــا مـــورد توجـــه
ویـــژه قـــرار دهنـــد.
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¶یکـــی از معضـــات جـــدی خوابـــگاه هـــای متأهلیـــن ،چالـــش
تأمیـــن ملزومـــات دیگـــر آن از جملـــه ســـاختارهای فرهنگـــی و
تفریح ــی و نی ــز توج ــه دیگ ــر ابع ــاد ف ــردی و اجتماع ــی س ــاکنان
ایـــن خوابـــگاه هـــا اســـت .نظـــر شـــما درخصـــوص ایـــن مهـــم
چیســـت؟
¶¶قب ــا ه ــم تأکی ــد ک ــردم م ــا بای ــد ازدواج دانش ــجویی را ب ــه
عنـــوان یـــک الگـــو درنظـــر بگیریـــم و بـــه ِصـــرف تأمیـــن محـــل
اس ــکان و ی ــا ی ــک جش ــن ازدواج ی ــا مس ــافرت ب ــه آن نپردازی ــم.
الزم اس ــت خواب ــگاه ه ــای دانش ــجویی متأهلی ــن ازجنب ــه ه ــای
مختلـــف اعـــم از نـــوع بنـــا و معمـــاری ،در نظرگرفتـــن فضاهـــای
تفریحـــی و فرهنگـــی و مـــواردی از ایـــن دســـت ،متفـــاوت از
خواب ــگاه ه ــای مج ــردی دی ــده ش ــوند .ب ــه ط ــور مث ــال ض ــرورت
دارد همـــواره در خوابگاههـــای دانشـــجویی متأهلیـــن یـــک
مشـــاور ثابـــت حضـــور داشـــته باشـــد.

دانش ــگاه ه ــا نی ــز بایدای ــن موض ــوع را ب ــه رس ــمیت بشناس ــند
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 رنکینگهـــا تعـــداد
خوابگاههـــای متأهلیـــن دانشـــگاه هـــا درنظـــر گرفتـــه شـــود و
ایـــن عامـــل بـــه عنـــوان زمینـــه ای بـــرای جـــذب دانشـــجویان
خـــوب و مســـتعد بـــه دانشـــگاه هـــا مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار ¶در پایـــان لطفـــ ًا دیـــدگاه شـــخصی و نقطـــه نظراتتـــان
دهنـــد .بدیـــن ترتیـــب قطعـــ ًا ایـــن نـــوع فعالیـــت هـــا آثـــار درخص ــوص موض ــوع ازدواج وکم ــک آن ب ــه ح ــل دیگ ــر معض ــات
پربرکت ــی در محی ــط ه ــای فرهنگ ــی و علم ــی خواه ــد داش ــت .فرهنگـــی و اجتماعـــی کشـــور را تشـــریح فرمائیـــد.

…

مـــی توانـــد ســـبب توســـعه خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی
متأهلیـــن شـــود و امیدواریـــم بـــا ایـــن حرکـــت بتوانیـــم ازدواج
هـــای دانشـــجویی را رونـــق دهیـــم.
بنـــده شـــخص ًا مطمئـــن هســـتم کســـانی کـــه در زمـــان
دانشـــجویی ازدواج میکننـــد و انتخـــاب درســـتی مـــی نماینـــد
و نی ــز زندگ ــی دانش ــجویی درس ــتی را ط ــرح ری ــزی م ــی کنن ــد
قطعـــ ًا بســـیار موفقتـــر از افرادمجـــرد هســـتند ،چـــه در عرصـــه
هـــای علمـــی و چـــه در عرصـــه هـــای اجتماعـــی.

دانشـــگاه میشـــود .بـــه هرحـــال هرگروهـــی ادبیـــات مختـــص
بـــه خـــود دارد کـــه بایـــد ایـــن موضـــوع رعایـــت شـــود تـــا
مش ــارکت ای ــن خیری ــن بزرگ ــوار را بی ــش از پی ــش در دانش ــگاه
هـــا شـــاهد باشـــیم .در ایـــن راســـتا ترویـــج و توســـعه فرهنـــگ
وق ــف خان ــواده نی ــز م ــی توان ــد در افزای ــش حض ــور خیری ــن در
دانشـــگاه هـــا مؤثـــر باشـــد.
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تابســـتان  . ...1399زمانـــی کـــه ســـکون و
ســـکوت در فضـــای دانشـــجویی دانشـــگاه
حاکـــم شـــده بـــود وکرونـــا در سراســـر
کشـــور مـــی تاخـــت ،زندگـــی درگوشـــه
ای دیگ ــر از دانش ــگاه همچن ــان در جری ــان
ب ــود! ام ــا ش ــرایط ای ــن ب ــار پیچی ــده ت ــر از
گذشـــته شـــده بـــود.
دانشـــجویان ســـاکن در ســـرای متأهلیـــن
دانشـــگاه ،هماننـــد دیگـــر ســـاکنین کـــوی
اســـاتید وکارکنـــان ،در دانشـــگاه مانـــده
بودن ــد و مش ــکالت و بح ــران ه ــای ناش ــی
از مســـایل تحصیلـــی و معیشـــتی بـــر
ایـــن بخـــش از جامعـــه دانشـــجویی بـــه
شـــکل جـــدی تـــر ســـایه افکنـــده بـــود .در
همی ــن اوض ــاع و اح ــوال ،رئی ــس دانش ــگاه
دیـــدار وگفـــت وگویـــی صمیمانـــه بـــه
جهـــت جویـــا شـــدن احـــوال و شـــرایط
دانش ــجویان متأه ــل ترتیـــب داد .در ای ــن
نشســـت احســـاس کردیـــم کـــه نمـــی
توانی ــم فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی را در ای ــن
بخـــش از دانشـــگاه متوقـــف کنیـــم!
پی ــش از ای ــن فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی در
ایـــن مجموعـــه در قالـــب نشســـت هـــای
فرهنگـــی ،اردوهـــا و مراســـمات ملـــی و
مذهبـــی انجـــام مـــی شـــد .امـــا کرونـــا
وقفـــه ای ســـنگین در همـــه برنامـــه هـــای
حض ــوری و فرهنگ ــی ب ــه وج ــود آورده ب ــود.
الزم بـــود شـــکل برنامـــه هـــا تغییـــر پیـــدا
کنـــد .در هـــر صـــورت ،اینجـــا زندگـــی
جریـــان داشـــت و الزم بـــود در شـــرایط
پی ــش آم ــده توج ــه بیش ــتری ب ــه مس ــایل
فرهنگـــی و اجتماعـــی خانـــواده هـــای
دانشـــجو شـــود .نیـــاز ســـاکنین در دوران
کرونـــا از نظـــر روحـــی و روانـــی ،زمینـــه
شـــکل گیـــری یـــک اتفـــاق تـــازه را پدیـــد
آورد .در اولیـــن گام درخواســـت واگـــذاری
یـــک واحـــد از مجموعـــه امـــام جـــواد(ع)
بـــرای برگـــزاری کالس هـــای مهارتـــی
مطـــرح شـــد .خوشـــبخانه بـــه پیوســـت
دی ــدار دانش ــجویان ب ــا ریاس ــت دانش ــگاه،
ب ــا ای ــن درخواس ــت ب ــه س ــرعت موافق ــت
شـــد و بـــه ُیمـــن میـــاد حضـــرت علـــی
ابـــن موســـی الرضـــا(ع) واحـــد فرهنگـــی
خوابـــگاه در ســـرای متأهلیـــن بـــا حضـــور
معـــاون فرهنگـــی اجتماعـــی و مدیـــرکل
ام ــور دانش ــجویی دانش ــگاه افتت ــاح و آغ ــاز
بـــه کار کـــرد.

مهمتری ــن برنام ــه ای ک ــه درگام نخس ــت
بـــرای ایـــن مجموعـــه فرهنگـــی در نظـــر
گرفت ــه ش ــده ب ــود تمرک ــز ب ــر برنام ــه ه ــای
مه ــارت آم ــوزی بان ــوان و فرزن ــدان س ــاکن
در مجموع ــه ب ــود .بنابرای ــن ب ــا ی ــک گ ــروه
خیریـــه کارآفرینـــی مذاکراتـــی انجـــام
شـــد و اولیـــن دوره آمـــوزش مینـــاکاری
بـــرای بانـــوان بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای
بهداشـــتی و فاصلـــه گـــذاری هـــا برنامـــه
ریـــزی شـــد .در همیـــن ارتبـــاط متوجـــه
شــدیم کــه خانــواده دانشــجویان خارجــي،
از نظ ــر زب ــان فارس ــی و ارتب ــاط گی ــری ب ــا
س ــاكنين مش ــكل دارن ــد .بنابرای ــن کالس
هـــای آمـــوزش زبـــان فارســـی بـــرای
کـــودکان و بانـــوان عـــرب زبـــان تشـــکیل
داده شـــد .کالس هـــای هنـــری از جملـــه
خیاطـــی وگلـــدوزی و ...بـــرای بانـــوان
و بـــازی و ســـرگرمی و خالقیـــت بـــرای
کـــودکان هـــم دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن
واحدفرهنگـــی در تابســـتان 1399بـــود .در
همـــه ایـــن برنامـــه هـــا رعایـــت تعـــداد
نفـــرات و فاصلـــه گـــذاری مـــد نظـــر قـــرار
داده مـــی شـــد.
مهمتری ــن ُحس ــن برگ ــزاری اي ــن دوره ه ــا،
اس ــتفاده از پتانس ــیل خ ــود س ــاکنین ب ــود
ک ــه ب ــرای هم ــکاری اع ــام آمادگ ــی ک ــرده
بودنـــد .بـــا وجـــود ایـــن کـــه گاهـــ ًا بـــه
دلیـــل شـــدت وخامـــت شـــیوع کرونـــا و
مالحظ ــه ش ــرایط ،وقف ــه ه ــای کوتاه ــی در
فعالی ــت ای ــن مجموع ــه اتف ــاق م ــی افت ــاد
ام ــا ن ــگاه بلن ــد م ــدت و س ــرمایه گ ــذاری
فرهنگ ــی ای ــن جری ــان را ب ــه ش ــکلی ق ــوی
و مس ــتحکم حف ــظ م ــی نم ــود.

شـــده انـــد و بـــا گـــروه خیریـــه کارآفریـــن
هم ــکاری نزدی ــک وکس ــب درآم ــد دارن ــد.
زب ــان آم ــوزان فارس ــی ب ــا اش ــتیاق فارس ــی
صحب ــت م ــی کنن ــد و درگفتگ ــو ب ــا دیگ ــر
ســـاکنین توانمنـــدی بهتـــری پیـــدا کـــرده
اند.کلـــوپ بـــازی هـــای فکـــری و کتـــاب
مجموعـــه ،هـــر روز دایـــر و خانـــواده هـــا از
آن بس ــیار اس ــتقبال م ــی کنن ــد .همچنی ــن
ب ــه واس ــطه ارتب ــاط بیش ــتر ب ــا س ــاکنین،
مس ــائل و مش ــکالت معیش ــتی ،فرهنگ ــی
و روانش ــناختی س ــاکنین رص ــد م ــی ش ــود
و در بســـیاری مـــوارد چـــاره یابـــی صحیـــح
انج ــام م ــی ش ــود.
اشـــتغال خانگـــی و کســـب و کار هـــای
کوچـــک بـــه واســـطه یـــک فعالیـــت
خودجـــوش از میـــان ســـاکنین شـــکل
گرفتـــه اســـت کـــه مـــی توانـــد در کنـــار
تحصیـــل همســـران ،کمـــک معیشـــتی
هرچنـــد کـــم امـــا بـــا ارزش و لـــذت
بخشـــی بـــرای بانـــوان باشـــد .ایـــن
بخ ــش از توانمندس ــازی بان ــوان در آین ــده
ب ــه ط ــور ج ــدی بای ــد ب ــا حمای ــت خیری ــن
نیک ــوکار و مس ــئولین دانش ــگاه تقوی ــت و
حمایـــت شـــود.
زمانـــی کـــه ایـــن مجموعـــه شـــکل
گرفـــت ،فـــی البداهـــه اســـم آن شـــد»
خانـــه فرهنـــگ»! اســـمی کـــه بـــه نظـــر
ب ــرای ی ــک واح ــد  35مت ــری خیل ــی ب ــزرگ
ب ــود ام ــا ب ــه قام ــت آن خ ــوش نشس ــت.
چـــرا کـــه هـــدف گـــذاری صحیـــح بـــرای
ایـــن مجموعـــه در همیـــن دوران کوتـــاه
دســـتاوردهای ممتـــازی را پدیـــد آورد و
البتـــه مـــی توانـــد مســـیری بـــرای بـــزرگ
ش ــدن و توس ــعه فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی
ســـرای متأهلیـــن امـــام جواد(علیـــه
الســـام) باشـــد .خانـــه فرهنـــگ حـــاال
خانـــه امیـــد دانشـــگاه اســـت چـــرا کـــه
فعالیـــت هـــای فرهنگـــی ایـــن مجموعـــه
مـــی توانـــد امیدســـاز و روحیـــه بخـــش
بـــرای ســـاکنین جـــوان آن باشـــد.

دو نکتـــه در ایـــن هـــدف گـــذاری وجـــود
داشـــت ،ضـــروت ایجـــاد مجموعـــه ای
ک ــه بتوان ــد ش ــور و نش ــاط ب ــه مجموع ــه
تزریـــق کنـــد و از طرفـــی ارتباطـــات
ســـاکنین را تقویـــت نمایـــد ،همچنیـــن
توانمندســـازی و مهـــارت آمـــوزی بـــرای
بانـــوان کـــه منجـــر بـــه شـــکل گیـــری
اشـــتغال خانگـــی و کارآفرینـــی شـــود
***
و البتـــه آرامـــش روانـــی بـــه خانـــواده ضـــروری اســـت بـــا راه انـــدازی فـــاز دوم
دانشـــجو تزریـــق نمایـــد.
واحدهـــای امـــام جـــواد(ع) فعالیـــت هـــای
خانـــه فرهنـــگ توســـعه یابد.امیدواریـــم
در حـــال حاضـــر یـــک تیـــم  10نفـــره موفـــق پیشـــنهاد ســـاخت مجموعـــه فرهنگـــی
ب ــه آم ــوزش کام ــل دوره مین ــاکاری و م ــس بـــرای ســـاکنین  ،مـــورد حمایـــت خیریـــن
و پ ــرداز ،ای ــن هن ــر زیب ــا و اصی ــل اصفه ــان دانشـــگاهی قـــرار گیـــرد.

بذري كه كاشت...

•سال احداث1375 :
همیشــه جایــی هســت کــه وقتــای دلتنگــی،
وقتــای خســتگی ،بهــش پنــاه ببــری.
وقتایــی کــه بایــد خلــوت دو نفــره ای
میــون خــودت و خــدای خــودت داشــته
باشــی و بــا یــک گریــز از مرکــز بنشــینی
تــوی کانونــی تریــن نقطــه جهــان.

مسجد فاطمه الزهرا(سالم اهلل عليها)

•زيربنا  750:متر مربع مساحت شبستان اصلي و  2800متر مربع زيربنا
•موقوفــه ي :مرحــوم حــاج احمــد انصــاری گراشــی معــروف به(شــیخ
احمــد) متولــد ســال ۱۳۱۷ه.ش درگراش(شــهري در جنــوب اســتان فــارس)
وفــات ۲۱ :شــهریور  ۱۳۹۵در شــیراز.
تاجــر ،نیکــوکار و ســرمایهگذار بینالمللــی ایرانــی کــه بناهــای عامالمنفعــه
بســیاری را در نقــاط مختلــف جهــان از جملــه ایران و عـراق تأســیس نمود.
مســجد فاطمهالزهــرا(س) شــیراز ،حســینیهاعظم برازجان،شبســتان و
حــوزه علمیــه مســجد مقــدس جمکــران و مســجد فاطمــه الزهــرا(س)
دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ازجملــه بناهــاي نيكــي اســت كــه به دســت آن
مرحــوم احـداث شــده اســت .
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همیشـه جایـی هسـت کـه وقتـای دلتنگـی،
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 درِگوشـی
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
هـا ،کانونـی تریـن نقطـه دانشـگاه صنعتـی
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.
بهخلاف بعضـی از اماکـن خدماتـی کـه
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
ـاس إِنَّـا َخلَ ْق َناک ُْم
آیـه نـور جلـوه گـر میشـه :یَـا أَیُّ َهـا ال َّن ُ
ِمـ ْن َذکَـ ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْ َناک ُْم شُ ـ ُعو ًبا َو َق َبائِ َـل لِ َت َعا َرفُـوا إِنَّ أَکْ َر َمک ُْم
یـم َخبِی ٌر» (ای مردم! ما شـما
ُـم إِنَّ اللَّـهَ َعلِ ٌ
ِع ْنـدَ اللَّـ ِه أَتْقَاک ْ
را از یـک مـرد و زن آفریدیـم و شـما را تیرههـا
و قبیلههـا قـرار دادیـم تـا یکدیگر را بشناسـید؛
(اینهـا ملاک امتیاز نیسـت)گرامیترین 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
کشـیده اسـت .تشـکل هـا بیانیـه داده انـد،

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
را چـه ارزشـی؟! بـه قـول رهبرمـان ،گفتمـان
«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:
ـت اللَّ ِه
َواعتَ ِصمـوا ِب َحبـلِ اللَّـ ِه َجمي ًعـا َوال تَ َف َّرقـوا ۚ َواذكُروا نِع َم َ
َعلَيكُـم إِذ كُنتُـم أَعـدا ًء فَأَل ََّـف بَي َن قُلو ِبكُـم فَأَصبَحتُـم ِب ِنع َم ِتـ ِه
إِخوا نًا...
(و همگـی بـه ریسـمان خـدا ،قـرآن و اسلام ،و
هرگونـه وسـیله وحدت ،چنـگ زنیـد ،و پراکنده
ِ
(بـزرگ) خـدا را بـر خـود ،بـه
نشـوید! و نعمـت
یـاد آریـد کـه چگونـه دشـمن یکدیگـر بودیـد ،و
او میـان دل هـای شـما ،الفـت ایجـاد کـرد ،و بـه
ِ
ِ
نعمـت او ،بـرادر شـدید).
برکـت
انـگار مالئکـه 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 سلایق
متفـاوت و بعضـ ًا متعارض دانشـجویی ،مسـجد
راکالس تعامـل وشـنیدن صـدای مخالـف مـی
کنـد کـه اگـر اینجـا آزادانـه ایـن اصـول را یـاد
گرفتنـد ،نمـره قبولـی از جامعـه مـی گیرنـد.
از روزهـای معمولـی و روزهـای داسـتان دار،
مـی رسـیم بـه روزهایـی کـه دفترچـه خاطرات
آدم هاسـت .حضـور در فضـای دانشـگاه بـرای
هـر جوانـی سرشـار از تجربـه هـای متفـاوت
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 کربال ،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 سـ ِر 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
صبر اسـت!
فعالیـت خ ّیریـن در دانشـگاه ،حکایـت درخـت گـردو کاشـتن اسـت و مسـجد فاطمـه
الزهـرا(س) ثمـره ایـن ن ّیـت...
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جزيره آرامش صنعتي...

گفتگــو بــا اهالــی جـوان مجموعــه خوابــگاه ای متاهلیــن
حضــرت جواداالئمــه (ع)

¶

21

…

گوشــه اي دنــج از جغرافيــاي پهنــاور ،كنــاره كوهــي بــه نــام ســيد محمــد،
مثــل جزيــره اي در قلمــرو دريــاي وســيع دانــش ،محصــور!
پــا بــه ايــن جزيــره ي آرام كــه مــي گــذاري ،چهــره هــاي جوان و شــاداب ســاكنين
اش ،حتــي هياهــوي كودكانــه در محوطــه اش تــو را جــذب مــي كنــد .از خــودت
مــي پرســي زيســتن در ايــن جزيــره ي كوچــك دور از هياهــوي شــهر ،چگونــه
است؟!
اينجــا ،مجموعــه ســراي دانشــجويان متأهــل دانشــگاه صنعتــي اصفهــان بــا نــام
مبــارک امــام جــواد(ع) اســت 120 .واحــد آپارتمــان نقلــي كــه بــه همــت گروهــي از
نیــک انديشــان و خيرخواهــان اصفهانــي و غیراصفهانــی ،در دل يكي از دانشــگاه
هــاي بــزرگ كشــور ،بنــا شــده اســت .ايــن بنــاي ماندگاركــه بلــوک هــای مختلف
آن مزيــن بــه نــام و صفــات اهــل بیــت (علیهم الســام) شــده اســت ،خانــه آرام و
امــن ســاكنين جوانــي اســت كــه تأهــل و مســئوليت زندگــي را بــا تحصيــل علم
و دانــش ،بــه طــور همزمــان انتخــاب كــرده انــد .انتخابــي كــه بــه نظــر دشــوار
و پــر چالــش اســت و اصـ ً
ا ايــن مجموعــه ،بنــا شــده تــا يكــي از چالــش هــاي
زندگــي دانشــجوي متأهــل را پاســخگو باشــد .پــاي صحبــت هــاي ســاكنين آن
نشســتيم و بــا هــم حاصــل ايــن گردشــگري كوتــاه در جزيــره ي آرامــش صنعتــي
را مــرور مــی نمائیــم.
دانشجویانی که در این گفتگو با ما همراه بودند:

خانم کریمی نیا دکرتای مهندسی عمران -
وردی 95
و همرسمحرتم آقای برومند

اقای مصلی نژاد ورودی 1395
دکرتای مهندسی موادو همرس محرتم خانم زهرا بالود

خانم مینا خدایی ورودی کارشناسی ۹۵
نساجی و ارشد ۹۸و همرس محرتم آقای
محسن صادقپور جزی ورودی  ۹۳کارشناسی
فیزیک و  ۹۸ارشد فیزیک

آقای محمد محمدعلی پور-
دکرتای مهندسی پلیمر وردی 96و
همرس محرتم خانم زهرا شفیعی

¶ آقــاي مصلــي نــژاد ،دانشــجوي دوره دكتــری مهندســی
مــواد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اصالتــا اهــل جهــرم و يكــي
ازاهالــي قديمــي ايــن مجموعــه اســت كــه از ســال  1395همــراه
بــا خانــواده در اينجاســاكن شــده اســت .او ازدواج دانشــجويي
را انتخــاب كــرده كــه بــه گفتــه خــودش تصميمــي بــه موقــع
بــوده اســت.
** پیــش از ایــن فكــر مــي كــردم زمانــي كــه تحصيلــم تمــام
شــود ،شــغل مناســب داشــته باشــم و بتوانــم مســئوليت هــاي
زندگــي را بــه طــور كامــل قبــول كنــم شــايد بايــد  8 -7ســال
ديگــر هــم صبركنــم تــا تشــکیل خانــواده بدهــم .آن زمــان بــه
ایــن فکــر کــردم کــه احتمــا ً
ال روحيــات و شــرايط ام تغييــر كــرده
و حتــي ممكــن اســت شــرايط زندگــي بهتــر هــم نشــود .بــه
هميــن خاطــر بــه خــدا تــوكل كــردم و گفتــم مــن وظيفــه ام را
بايــد انجــام بدهــم و خــدا هــم بــه وعــده اش عمــل مــي كنــد.
درســت بعــد از ازدواج ،اوليــن پيشــنهاد شــغلي يعنــي تدريــس
در دانشــگاه را دريافــت كــردم .كــه اتفاقــا بــه پيشــنهاد همســرم
رزومــه اي بــراي يــك دانشــگاه دولتــي فرســتادم و دعــوت بــه
كار شــدم .بعــد از ازدواج ،مســير كار و تحصيــل بــراي مــن هموار
ترشــد .جامعــه از يــك فــرد  35ســاله توقــع دارد ،مســكن ،شــغل
و درآمــد مناســب داشــته باشــد ،همينطــور ايــده آل گرايــي در
فــردي كــه ســن باالتــري دارد ،بيشــتر اســت .در حالــي كــه
ازدواج در ســن پاييــن اگــر بــا همفكــري خانــواده ،اتفــاق بيافتــد،
ازدواج خــوب و بــا شــناختي باشــد ،توقعــات از ایــن فــرد
جــوان پاييــن تراســت .مــي دانيــم كــه مــي توانيــم بــا تــاش
زندگــي را بــا هــم بســازيم ومــن از انتخــاب ازدواج در ايــن دوره
از زندگــي و جوانــي راضــي هســتم.
¶ زوج دانشــجوي جــوان ديگــري را اينجــا كنارمــان داريــم كــه
اوليــن ســقف مشتركشــان ،خانــه هــاي متأهلــی مجموعــه امام
جــواد(ع) اســت .جايــي كــه به نظرشــان بهشــتي در دل صنعتي
ســخت و ســنگين اســت .مینــا خدایــی دانشــجوی ســال اول
مقطــع کارشناســی ارشــد مهندســی نســاجی و همسرشــان
محســن صادقپــور دانشــجوی ســال دوم مقطــع کارشناســی
ارشــد رشــته ی فیزیــک ،كــه اتفاق ـ ًا ازدواج را بخشــي از مســير
زندگــي مــي داننــد.
آقاي صادقپور درباره اين تصميم مي گويد:
**مــا بــه ازدواج بــه شــكل يــك هــدف نــگاه نكرديــم .ازدواج
مســئله ای بــود کــه در خــود مســیر زندگــي اتفــاق افتــاد .هدف
نبــود كــه بگوئيــم بعــد از ايــن كــه درســم تمــام شــد،کار پیــدا
کنــم ،پــول جمــع کنــم ،خانــه بخــرم و بــه هــدف بزرگــم یعنــی
تشــكيل خانــواده برســم .مــن فكــر مــي كنــم همــه ايــن هــا را

در كنــار يــك شــريك زندگــي و همــراه خــوب بــه دســت آوردن
لــذت بخــش اســت.
خانــم خدايــي صحبــت هــاي همســرش را كامــل مــي كنــد و
مــي گويــد :همــه ايــن هــا كــه همســرم گفــت درســت اســت.
بــه نظــر مــن ازدواج مــی توانــد انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه
مســیر زندگــی بــه مــا بدهــد.
¶ آقــاي محمــد محمدعلــي پــور ديگــر ســاكن جــوان ســراي امام
جــواد(ع) اهــل شــيراز اســت و در دوره دكتــراي مهندســي پليمــر
تحصيــل مــي كنــد .محمدعلــي پــور يكــي از داليــل انتخــاب
ازدواج و تحصيــل را نيــاز بــه آرامــش روانــي بيشــتر بــراي ادامــه
مســير تحصيلــي مــي دانــد و مــي گویــد :تقریبـ ًا بعــد از  ۷ســال
تــاش در محیــط آکادمیــك بــراي ايــن كــه بتوانيــم انگیــزه
رشــد و پیشــرفت را در خودحفــظ کنیــم ،ازدواج مــي توانســت
كمــك كننــده باشــد.
¶ همسرایشــان خانــم زهــرا شــفيعي درســش را تمــام كــرده و
شــاغل اســت .او دليــل انتخــاب محمــد را ويژگــي هــاي مثبــت
همســرش مــي دانــد و اميــدوار اســت بــا همراهــي او ،هرچــه
زودتــر برنامــه هــاي تحصيلــي خــود را بــه ثمــر برســاند و بــه
كار و آينــده مــورد عالقــه اش دســت يابــد .خانــم شــفیعی
مــي گويــد:
*در واقــع زندگــی دانشــجویی در ایــن شــرایط اقتصــادی كــه
بســياري از هزينــه هــا را بايــد دانشــجو متقبــل شــود ،خيلــي
هــم آســان نيســت و اگــر واحــد هــای مجموعــه امــام جــواد(ع)
نبــود ،شــايد زندگــي مــا بــه ايــن ســادگي شــكل نمــي گرفــت!
¶ در مجموعــه خوابــگاه هــای دانشــجویان متأهل امــام جواد(ع)
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،تولــد فرزنــد ،شــروع زندگــي بــراي
خيلــي از دانشجوهاســت .از ســوی دیگــر تحصيــل در دوره
هــای تحصیــات تکمیلــی كــه نيازمنــد آرامــش روانــي ،تمركــز
و توجــه و فرصــت كافــي اســت ،در كنــار مســئوليت هــاي
زندگــي بــه عنــوان يــك همســر ،پدريــا مــادر ،وظايــف افــراد را
ســنگين تــر مــي كنــد.
آقــاي مصلــي نــژاد مــدت كوتاهــي بعــد از تولــد فرزنــدش
تصميــم مــي گيــرد كــه بــه جــاي رفــت و آمد مكــرر به شهرشــان
خــرم آبــاد ،همســر و فرزنــد را نــزد خــود بيــاورد و بــا آرامــش
خاطــر بيشــتري در دانشــگاه تحصيــل اش را دنبــال كنــد.
*هــم خــودم و هــم همســرم تجربــه زندگــي دانشــجويي را
داشــتيم .بزرگتريــن تغييــري كــه در روال زندگــي مــا شــكل
گرفــت ،فاصلــه گرفتــن فيزيكــي بــا خانــواده و اســتقالل بيشــتر

بــود .وقتــي دور از خانــواده زندگــي مــي كنــي ،مســئوليت تمام
و كمــال زندگــي بــه عهــده خــودت اســت و حتــي يــك جاهايــي
كــه وجــود خانــواده بــه خصــوص همســر ،آرامــش و اطمينــان
خاطــر اســت .مــا بــه معنــاي واقعــي مســتقل و قــوي شــديم.
اوايــل كــه كســي را نمــي شــناختيم ايــن مســئله برايمــان
ســخت تــر بــود .كــم كــم بــا ســاكنين ارتبــاط گرفتيــم و وقتــي
همــه در چنيــن شــرايطي هــم ســطح و هــم جنــس خودمــان
هســتند ،خــوب پذيــرش و عــادت بــه آن برايمــان ســاده تــر
شــد و فقــط دلتنگــي بــراي خانــواده اســت.
¶ در جمــع مــا يــك مــادر دانشــجو هــم هســت كــه بــه قــول
خــودش ســختي بــزرگ كــردن بچــه را بــا تحصيــل در دوره
دكتــری همزمــان كــرده اســت .مثــل مــادري كــه فرزنــد دوقلــو
دارد! طاهــره كريمــي نيــا دانشــجوي دوره دكتــري مهندســی
عمــران اســت .مــادر يــك پســر شــيرين و بازيگــوش 2.5ســاله
اســت .خانــم کریمــی نیــا زندگــي در مجموعــه امام جــواد(ع) را
بــا تولــد فرزنــدش آغــاز كرده اســت .همســرش شــاغل در شــهر
ديگــري اســت و امــكان انتقــال بــه اصفهــان پيــدا نمــي كنــد.
خانــه هــاي مجموعــه امــام جــواد(ع) كمــك مــي كنــد تــا ايــن
مــادر دانشــجو در دوره دكتــری ،تحصيــل خــود را در كنــار وظيفــه
بــزرگ مــادري بــا آرامــش ادامــه دهــد .امــا بــراي رســيدن بــه
ثبــات امروز،چالــش هــاي فراوانــي داشــته اســت:
*بــراي ســاكن شــدن در خانــه هــاي متأهلــي بيــن خانــم هــا
و آقايــان قوانیــن متفــاوت بــود .ايــن كــه بــراي اســكان خانــم
دانشــجو ،همســر هــم بايــد دانشــجو باشــد يــا ايــن كــه حضــور
همســر الزامــي اســت .كــه همســر مــن نمــي توانســت بيايــد
و در ايــن شــرايط مــادرم قبــول زحمــت كــرد و االن كنــار مــن
هســت تــا درســم را ادامــه دهــم .درســت اســت كــه همســر
يــك خانــم دانشــجو وظيفــه اداره زندگــي را دارد .ولــي ايــن
كــه بتوانيــم هــم رضايــت همســر را جلــب كنيــم ،هــم مــادر
باشــيم ،اگــر همراهــي همســر و خانــواده نباشــد اصــا تصــور
ادامــه تحصيــل بــراي خانــم هــا ســخت اســت .در ايــن شــرايط
قايــل شــدن تفــاوت هــا کمــی نگــران كننــده اســت .مــا در
مجموعــه امــام جــواد(ع) مــي بينيــم كــه مــردان هــم در كنــار
همســران دانشــجوي خــود ايســتاده انــد ،حتــي مــادر و پــدر،
چــون اينجــا فرهنــگ تحصيــات عالــي ،نهادينــه اســت.
¶ يــك دانشــجو ،شــغلي جــز تحصيــل نــدارد و تصميــم گرفتــه
اســت بــا ارتقــاء ســطح علمــي خــود در آينــده فــردي تأثيرگــزار
بــراي كشــورش باشــد ،امــا شــرایط دانشــجوي متأهــل ويــژه
اســت .بــه خصــوص بــراي مردهــا كــه مســئوليت زندگــي را بــر
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زندگــی دانشــجویی
در ایــن شــرایط
اقتصــادی كه بســياري
از هزينــه هــا را بايــد
متقبــل
دانشــجو
شــود ،خيلــي هــم
آســان نيســت و اگــر
واحــد هــای مجموعــه
امــام جــواد(ع) نبــود،
شــايد زندگــي مــا بــه
ايــن ســادگي شــكل
نمــي گرفــت!

…

عهــده مــي گيرنــد ،اگــر بخواهنــد هــم تحصيــل كننــد و هــم بــراي امــرار
معــاش كار كننــد ،غالبــ ًا دچــار مشــكل مــي شــوند .اصــو ً
ال تحصيــل
آن هــم در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی كــه نيــاز بــه وقــت گــذاري
و تمركــز كافــي دارد ،پرداختــن بــه شــغلي ثابــت را غيــر ممكــن مــي
ســازد .بنابرايــن معيشــت ايــن دســت از دانشــجويان ،چالــش بزرگــي
اســت .يكــي از راه هايــی كــه دانشــگاه هــا بــه عنــوان تســهيالت بــراي
دانشــجويان متأهــل در نظــر مــي گيرنــد ،هميــن ســراهاي متأهلــي
اســت .خانــم خدايــي دیگــر دانشــجوی؟؟؟؟؟؟؟در ايــن بــاره مــی گویــد:
*بعــد از عقــد بــه صــورت اتفاقــی متوجــه شــدم كــه دانشــگاه بــه
دانشــجوهاي متأهــل اســكان مــي دهــد .بــا همســرم صحبــت كــردم و
حضورمــان در خانــه هــاي ســراي امــام جــواد(ع) واقعــا نگرانــی از بابــت
مســكن را بــراي مــا بــر طــرف كــرد و مــا بــه ســرعت زيــر يــك ســقف
آمديــم .حتــي باعــث شــد مــن كــه هميشــه در نظــرم يــك ســبك
زندگــي ســاده و دور از تجمــات بــود ،بتوانــم خانــواده ام را متقاعــد
كنــم كــه بــا جهيزيــه ســاده و وســايل ضــروري زندگــي را شــروع كنيــم و
از ايــن تصميــم واقعــ ًا راضــي هســتم.
دوســت داشــتم از ایــن طریــق جهیزیــه دادن یــک ســنت پســندیده در
خانــواده ام باشــد .در ایــن کــه ایــن نــوع خوابــگاه بــه بهبــود شــرایط
دانشــجو و تســهیل ازدواج آن هــا کمــک میکنــد 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 حمايــت هــاي دانشــجويي را محــدود بــه مســكن
متأهليــن نمــي دانــد و در ادامــه نگــرش تــازه اي ارايــه مــي كنــد:
*بــه نظــر مــن گام اول در حمايــت از جوانــان بــه خوبــي انجــام شــده
اســت .ايــن مســكن هــا كمــك بــه تشــكيل يــك زندگــي كــرده اســت.
امــا انتظــار بعــدي ايــن اســت كــه ايــن افــراد بتواننــد روي درس تمركــز
كننــد .بــراي خيلــي از دانشــجوها ايــن امــكان هســت كــه در كنــار
تحصيــل بــه كاري اشــتغال پيــدا كننــد .ولــي ديــدگاه مــن ايــن اســت
کــه ايــن چندســال را بــه هــر نحــوی بگذرانــم و تمركــزام را روي درس
و پايــان نامــه ام بگــذارم .منــي كــه همســر و فرزنــدم را در ســختي
گذاشــتم بايــد خروجــي ايــن چنــد ســال و دوري از خانــواده برايــم يــك
كار بــا كيفيــت ومتناســب بــا تحصيــات و توانمنــدي ام شــود.
پــس وظيفــه مــا االن ادامــه تحصيــل اســت .الزم اســت بــه عنــوان يــك
وظيفــه از ايــن شــرايط بــه خوبــي اســتفاده كنيــم تــا اهــداف شــخصي
و ســرمايه گــذاري كشــور روي مــا بــه نتيجــه مطلــوب برســد .خــوب
شــرايط اقتصــادي تمركــز روي ايــن موضــوع را از مــا مــي گيــرد .پس گام

اول مســكن ودرمــورد گام هــاي بعــدي تســهيالت معيشــتي ،حمايتــي
هــم از طــرف خيريــن و هــم دانشــگاه بــراي تــداوم زندگــي دانشــجويي
الزم اســت .خيريــن مــي تواننــد در بحــث تشــويق بــه فرزنــدآوري،
تســهيالتي داشــته باشــند .وام هــاي حمايتــي ،بيمــه هــاي درمانــي و
فراهــم كــردن شــرايط بــراي اشــتغال پــس از تحصيــل از حمايــت هايــي
اســت كــه بــاز هــم جــای خالــی خيريــن و نیــک اندیشــان دانشــگاهي
بــه شــدت در آن احســاس مــی شــود.
مســئله دوم ،هزينــه هــاي پيــش بينــي نشــده كــه در زندگــي بــه
وجــود مــي آيــد اســت .جــداي از هزينــه هــاي جــاري مثــا در تأميــن
هزينــه درمــان يــا وســايل زندگــي ،بــراي دانشــجويي كــه اشــتغالي جــز
تحصيــل نــدارد ،دغدغــه جــدي وجــود دارد .اينجــا يــك خانــواده زندگــي
مــي كنــد كــه بايــد هزينــه هــاي زندگــي را بپــردازد .حتــي خــروج از این
مجموعــه گاهــي بــراي مــا شــبيه كابــوس اســت .بعــد از  5ســال بــا كــم
و زيــاد ســاختيم و حــاال مواجــه شــدن بــا شــرايط واقعــي تــر ،هزينــه
هــاي زندگــي بيــرون از دانشــگاه و بيــكاري ،بسیارســخت اســت .پــس
حمايــت خيريــن در ســه گام اســت ،مســكن كــه پيــش از ازدواج اســت،
در حيــن زندگــي و ســوم زمــان خــروج از مجموعــه .بايــد بدانيــم ايــن
دانشــجوها ،ســرمايه اي هســتند كــه تخصــص دارنــد .انــرژي كــه بايــد
صــرف نيازهــاي اوليــه كننــد را اگــر در بهــره بــرداري از تخصصشــان بــه
كار گيرنــد بــراي كشــور بســيار ثمــر بخــش خواهنــد بــود.
¶ خانــم كريمــي نيــا هــم در ادامــه رويكــردي كاربــردي و انگيــزه بخــش
درخصــوص تحصيــات عالــي و حمايــت از دانشــجويان متأهــل ارائــه
مــي كنــد:
واقعيــت دوره دكتــری ،بــه معنــاي ايــن اســت كــه شــخصي كــه دكتــری
مــي گيــرد ،در رشــته اي تخصصــي صاحــب دكتريــن شــود .در واقــع
بايــد بتوانــد مثــل يــك پزشــك بــراي حــل يــك مســئله نســخه تجويــز
كنــد .فــردي كــه در علــوم مهندســي صاحــب دكتريــن مــي شــود بايــد
بتوانــد بــراي حــل مشــكالت مهــم كشــور متخصــص شــود .بــراي خــود
مــن بــه ايــن شــكل بــود كــه بعــد از اتمــام دوره کارشناســی ارشــد ،مــي
توانســتم يــك كار روتيــن انجــام دهــم ولــي فكــر كــردم علمــم كامــل
نيســت و دوســت داشــتم بــراي حــل يــك مشــكل خــاص بــاز هــم در
مســير علــم آمــوزي پيــش بــروم و ايــن هــدف مــن و همســرم شــد .در
ايــن مســير ســختي زيــاد كشــيدم .حتــي شــده اعــام خســتگي كــردم.
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امــا همســرم كمــك كــرده و بــه
مــن انگيــزه بــراي ادامــه راهــي
دادكــه بــراي آن برنامــه ريــزي
كرديــم و بايــد بــه ثمــر مــی
رســید.
¶ خانــم كريمــي نيــا كــه بــراي
دوره دكتــری يــك موضــوع
تخصصــي و حــل يــك معضــل
زيســت محيطــي در كشــور را
انتخــاب كــرده اســت و در ايــن
بــاره مــي گويــد:
*حمايــت هــاي خوبــي از جمله
پرداخــت جيــره خشــك يــا
تســهيالتي بــراي امــور فرهنگي
و فــوق برنامــه بــه دانشــجويان
متأهــل داده مــي شــود امــا
بــه نظرمــن بايــد نــگاه ويــژه

كــه قــرار اســت در يــك رشــته
دكتريــن و تخصــص ويژه داشــته
باشــد ،اگــر در طــول دوران
تحصيــل بــه دنبــال كارهــاي غير
مرتبــط بــرود زمــان بيشــتري را
بــراي اتمــام تــز خــود نيــاز دارد
و از كيفيــت كارش هــم كــم
مــي شــود .در حالــي كــه اگــر
در حيــن انجــام طــرح خــود ،بــا
صنعــت مرتبــط شــود و بتوانــد
بــه عنــوان يــك متخصــص و
اســتعداد ويــژه بــه صنعــت
معرفــي شــود ،بعــد از پايــان
تحصيــل آينــده بهتــري خواهــد
داشــت .اســتعداد و انــرژي
يــك دانشــجوي مســتعد اگــر
در مســير درســت و كاربــردي

بــا تحصيــل مــي داننــد.
*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 تمــا ِم وقـ ِ
ـت 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

*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 تمــا ِم وقــتِ 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 ایــن مجموعــه اســت.
تــري بــه دانشــجويان متأهــل
داشــت .ايــن كــه در تعريــف
تزهــاي دانشــجويان دكتــري
متأهــل مســئله كاربــردي بــودن
و آينــده شــغلي در نظرگرفتــه
شــود .اگــر موضــوع تزهــا مرتبط
تــر بــا صنعــت باشــد ،اميــدواري
در دانشــجويان دكتــری بيشــتر
مــي شــود .بــا دلگرمــي مســير را
پيــش مــي برنــد و ايــن نويــد را
بــه خانــواده خــود مــي دهنــد كه
مــن بعــد از ايــن دوران ســختي،
فــرد مؤثــري بــراي صنعــت
هســتم .دانشــجوي دكتــری

هدايــت شــود ،بــراي كشــور
و بــراي خــود جوانــان انگيــزه
واميــد ايجــاد مــي كنــد .شــايد
ارتباطــات خيريــن بــراي ايــن
كــه ايــن اســتعدادها را بــه
صنعــت وصــل كننــد هــم بتواند
در ايــن زمينــه راهگشــا باشــد.
¶ بــه صحبــت هــاي زوج
جــوان ایــن گفتگــو بــاز مــي
گرديــم .خانــم و آقــاي صادقپــور
مهمتريــن چالــش زندگــي
در مجموعــه خوابــگاه هــای
متأهلیــن امــام جــواد(ع) را
رســيدگي بــه معيشــت همــراه

تأميــن شــود .شــايد ايــن يكــي
از چالــش هــاي جــدي ســاكنين
ایــن مجموعــه اســت.
¶ از ســوی دیگــر خانــم خدايــي
بــه عنــوان يــك خانم دانشــجو و
البتــه خانــه دار ،وجــود فضاهــاي
تفريحــي بــراي ســاكنين را هــم
الزم مــي دانــد:
*اينجــا غالبــا دانشــجوها از
شهرســتان هــا و شــهرهاي دور
و نزديــك هســتند و خيلــي
ديــر بــه ديــر خانــواده را مــي
بيننــد .خانــه هــا كوچــك اســت
و ممكــن اســت روحيــه افــراد
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اينجــا يــك ســبك زندگــي
توانمنــد ديــده مــي شــود و
قابــل معرفــي بــه جامعــه
اســت * .بــه نظــرم  ،بــراي
تشــويق جوانــان دانشــجو
بــه ازدواج فقــط ايــن ســبك
زندگــي ســاده دانشــجويي و
موفــق را نشــان دهيــد.

را تحــت تأثيــر قــرار دهد.وجــود يــك مجموعــه فرهنگــي ،تفريحــي بــراي
ســاكنين ســرای امــام جــواد(ع) و تســهيالت رفاهــي بيشــتر از جملــه برنامــه
هــاي ورزشــي مــي توانــد زندگــي در ايــن مجموعــه را ســاده تــر و زيبــا تــر
كنــد.
درباره ارتباط میان ساكنين كنجكاو شدیم بيشتر بدانیم.
¶ از آقاي مصلي نژاد كه قديمي تر هستند پرسيدیم:
صميميــت بيــن بچــه هــای قدیمــی تــر ،بيشــتر بــود .ايــن روزهــا امــا ارتباطات
كمتــر شــده اســت .شــايد بــه نظــر برســد كــه نســل جديــد عــوض شــده انــد.
امــا مــن فكــر نمــي كنــم  5-4ســال نســل جديــد باشــد .بــه نظــرم مســائل
ديگــري باعــث فاصلــه بيــن ســاكنين مــي شــود .گرفتــاري و مشــغله درســي
يــك دليــل اســت امــا بــه نظــر مــن ،هميشــه در مجموعــه بايــد يــك افــرادي
باشــند كــه عامــل پيونــد دیگــران باشــند .در گذشــته اگــر ارتبــاط بيشــتري
بــود ،چنــد نفــري بودنــد كــه مراســم و دور همــي هــا را برپــا مــي كردنــد .ايــن
حــس همســايگي همــراه بــا صميميــت دلپذيــر و احتــرام بــا درك متقابــل
از شــرايط يكســان وجــود دارد .اينجــا مــا حريــم یکدیگــر را مــي شناســيم.
مشــكالت را مــي شناســيم .بــه یکدیگــر كمــك مــي كنيــم  .اگــر مشــكلي
وجــود داشــته باشــد بــه یکدیگــر كمــك مــی كنيــم .خــوب البتــه يــك عــده
محــدود هــم در جزيــره هــاي خودشــان زندگــي مــي كننــد.
آقــاي مصلــي نــژاد کــه روحيــه مشــاركت در فعاليــت هــاي گروهــي
را دارد و در زمــره فعــاالن اجتماعــی مجموعــه ســراهای متأهلیــن
امــام جــواد(ع) اســت در ایــن بــاره مــي گويــد:
ســعي كــردم كــه در خيريــه هــا مؤثــر باشــم .بــه خــودم
گفتــم مــن قــرار اســت مــدت محــدودي اينجــا باشــم.
يــك راه ايــن اســت كــه بتوانــم بــه افــراد ديگــر

تــر مــي شــود .اينجــا امنيــت بــراي فرزندانمــان برقــرار اســت .ايــن محيــط
آكادميــك كــه بچــه هــاي مــا در آن رشــد مــي كننــد قابــل تقديــر اســت .اگــر
شــرايط و تســهيالت بيشــتري بــراي رفــاه خانــواده دانشــجويان در نظــر گرفته
شــود ،شــايد فشــارها كمتــر و زندگــي هــا دلپذيرتــر شــود.

كمــك كنــم .يــا زندگــي خــودم را كنــم و كاري بــه مســايل ديگــران نداشــته
باشــم .تجربــه نشــان داده كــه هــر وقــت بيشــترين كمــك را كــردم بيشــترين
پيشــرفت را در زندگــي داشــتم .در واقــع خيــرش بــه زندگــي ام برگشــته
اســت .وقتــي تــدارك ســفر مشــهد را مــي داديــم .در حــال دفــاع از پروپــزال
ام بــودم .االن كــه فكــر مــي كنــم چقــدر راحــت و خــوب همــه چيــز انجــام
شــد .همــه در كنــار هــم پيــش رفــت .اگــر قدمــي بــراي كار خيــر برداشــتم ¶ ،گــپ و گفــت كوتــاه مــا بــا ســاكنين ،تصويــري تــازه اي از زندگي دانشــجويي
تصــور ايجــاد شــود كــه زندگــي
بــه لطــف خــدا در زندگــي جبــران شــده و مــن دوســت دارم بــه همســايه هــا و برايمــان داشــت .امــا قــرار نيســت ايــن
ّ
دانشــجويي صرف ـ ًا يــك زندگــي ســخت و پــر چالــش اســت .بــه قــول آقــاي
ســاكنين جديــد هــم ايــن منــش و رفتــار دوســتانه را يــادآور شــوم.
مصلــي نــژاد:
¶ آقــاي صادقپــور هــم دررابطــه بــا موضــوع طــرح شــده توســط آقــای مصلــي
اينجــا يــك ســبك زندگــي توانمنــد ديــده مــي شــود و قابــل معرفــي بــه جامعــه
نــژاد مــي گويــد:
اســت * .بــه نظــرم  ،بــراي تشــويق جوانــان دانشــجو بــه ازدواج فقــط ايــن
اينجــا افــراد ســاكن بــه علــت مشــغله درســي بــا هــم كــم ارتبــاط دارنــد .امــا ســبك زندگــي ســاده دانشــجويي و موفــق را نشــان دهيــد .آمارهــا نشــان
ارتبــاط تــوأم بــا احتــرام است.همســر ایشــان امــا معتقــد اســت خانــم هــا بــه مــي دهــد در ازدواج دانشــجويي طــاق كمتــري هســت .هــم ايــن كــه افــرادي
واســطه كالس هــاي هنــري خانــه فرهنــگ و یــا ارتباطاتــی مثلحضــور مــادران هســتند كــه از لحــاظ ســطح تحصيــات بــه درك درســتي از مفهــوم ازدواج
در محوطــه بــا یکدیگــر ارتبــاط دوســتانه تــري گرفتــه انــد .بــا اين حال مشــغله رســيده انــد و هــم هــدف گــذاري درســتي دارنــد .مــا اينجــا مــادر بــا دو فرزند و
معــدل  20داريــم! انســان هــاي نخبــه و توانمنــدي داريــم كــه نشــان مــي دهنــد
تحصيلــي خيلــي اجــازه رفــت و آمــد نزديــك تــر بــه افــراد نمــي دهــد.
هــم در درس هــم و در زندگــي شــخصي در مقطعــي عالــي و برجســته هســتند
¶ خانــم كريمــي نيــا البتــه از برخــي حساســيت هــاي ويــژه ســاكنين هــم يــاد و ايــن هــدف گــذاري كــه بــراي خدمــت بــه پيشــرفت و آينــده كشورشــان
گذاشــته انــد بــا وجــود ســختي هــا چقــدر ارزشــمندو لــذت بخــش اســت.
ميکند :
*بــه هــر حــال اينجــا خانــه هــا كوچــك و خانــواده هايــي كــه بچــه دارنــد
ممكــن اســت ســرو صــدا و رفــت و آمــدي داشــته باشــند .گاهــي فشــار درس
و زندگــي ،تحمــل افــراد را نســبت بــه يكديگــر كــم تــر كــرده اســت .امــا در
نهايــت هرچــه رفتــار هــا صميمانــه تــر باشــد تحمــل ايــن شــرايط راحــت
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دانشگاهي براي ابديت

نقش خيريه ها در توسعه دانشگاه هاي برتر جهان

یکـــی از شـــاخص هـــای توســـعه
یافتگـــی یـــک جامعـــه ،میـــزان
ســـرمایه گـــذاری اجتماعـــی در آن
اس ــت .س ــرمایه گ ــذاری اجتماع ــی
بـــه معنـــای فعالیـــت هایـــی اســـت
کـــه در راســـتای افزایـــش رفـــاه
اقتصـــادی و توســـعه اجتماعـــی
توســـط بخـــش خصوصـــی،
نهادهـــا و ســـازمانهای جامعـــه
مدنـــی صـــورت میگیـــرد .فعالیـــت
هایـــی نظیـــر حمایـــت از کـــودکان
آســـیب دیـــده یابـــی سرپرســـت،
ایجـــاد زیرســـاخت هـــا و امکانـــات
آموزشـــی ،مبـــارزه بـــا بیمـــاری
ه ــای واگی ــردار ،مب ــارزه ب ــا اعتی ــاد،
حفاظـــت از محیـــط زیســـت بـــا
صیان ــت از آث ــار تاریخ ــی و می ــراث
فرهنگـــی کـــه همگـــی میتوانـــد
نمونـــه هایـــی از فعالیـــت ســـازمان
هـــای مـــردم نهـــاد در سراســـر دنیـــا
باش ــد و نش ــان از توس ــعه یافتگ ــی
و احســـاس مســـئولیت اجتماعـــی
شـــهروندان ایـــن جوامـــع دارد.
یکـــی از انگیـــزه هـــا و اهـــداف
ش ــکل گی ــری س ــازمان ه ــای م ــردم
نه ــاد ،فعالی ــت ه ــای خیری ــه و ع ــام
المنفع ــه اس ــت .نگاه ــی ب ــه زمین ــه
هـــای مختلـــف کاری ایـــن ســـازمان
هـــا در سراســـر دنیـــا نشـــان مـــی
دهـــد همـــه ایـــن نهادهـــا را مـــی
تـــوان یـــک بنیـــاد خیریـــه در نظـــر
گرفـــت کـــه هـــدف مشـــترک همـــه
آنهـــا رفـــع مشـــکالت و فراهـــم

کـــردن شـــرایط رفـــاه اقتصـــادی و
توســـعه اجتماعـــی مـــردم دنیـــا
اســـت .در ایـــن میـــان فعالیـــت
خیریـــه در زمینـــه آمـــوزش عالـــی
یک ــی از مهمتری ــن و ش ــناخته ش ــده
تریـــن حـــوزه ســـرمایه گـــذاری
اجتماعـــی در کشـــورهای توســـعه
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
میدهن ــد و بخ ــش زی ــادی از هزین ــه
هـــای جـــاری دانشـــگاه از درآمـــد
حاصـــل از ایـــن موقوفـــات تأمیـــن
مـــی شـــود .تأمیـــن مالـــی مراکـــز
علمـــی در جهـــان خصوصـــا در
تم ــدن اس ــامی تاری ــخ دیرین ــه ای
دارد ،بـــه طـــوری کـــه تقریبـــا همـــه
مراک ــز علم ــی تم ــدن اس ــامی ب ــر
پایـــه وقـــف بنیـــان گذاشـــته مـــی
ش ــدند و دخال ــت حکوم ــت در ای ــن
امـــر حتـــی ناپســـند بـــه حســـاب
مـــی آمـــده اســـت .شـــاهد ایـــن
امـــر راه انـــدازی مدرســـه نظامیـــه
توس ــط خواج ــه نظ ــام المل ــک ب ــود.
پـــس از راه انـــدازی ایـــن مدرســـه
هیـــچ یـــک از اســـاتید برجســـته
آن زمـــان حاضـــر بـــه تدریـــس در
ایـــن مدرســـه کـــه وابســـته بـــه
حکومـــت اســـت؛ نمـــی شـــوند تـــا
اینک ــه ام ــام محم ــد غزال ــی ک ــه در
آن زمـــان جوانـــی ناشـــناخته و ۲۵

ســـاله بـــوده حاضـــر بـــه تدریـــس
در آن مدرســـه مـــی شـــود .در
حـــوزه گســـترش دانشـــگاه هـــای
نویـــن بـــه کمـــک درآمدهـــای
خیریـــه نیـــز دانشـــگاه آکســـفورد
اولیـــن دانشـــگاهی اســـت کـــه بـــه
ایـــن حـــوزه توجـــه کـــرده اســـت
و بـــر اســـاس وقـــف و کمـــک هـــای
مردم ــی تش ــکیل ش ــده و گس ــترش
یافتـــه اســـت .امـــا در ایـــن میـــان
دانشـــگاه هـــای کشـــور آمریـــکا
در ایـــن زمینـــه پیشـــرو هســـتند
بـــه طـــوری کـــه روش ســـرمایه
گـــذاری موقوفـــات دانشـــگاه پیـــل
در آمریـــکا بـــه یـــک مـــدل ســـرمایه
گ ــذاری علم ــی در ب ــازار ب ــورس ب ــا
عن ــوان م ــدل «ایندومن ــت» درآم ــده
اســـت و دانشـــگاه هـــای هـــاروارد،
پیـــل و اســـتنفورد در ســـال  ۲۰۱۴بـــه
ترتیـــب بـــا  ۲۳ ،۳۶و  ۲۱میلیـــارد دالر
موقوفـــات ســـالیانه ،بیشـــترین
جـــذب ســـرمایه را بـــه خـــود
اختصـــاص داده و بـــا یـــک فاصلـــه ۵
براب ــری نس ــبت ب ــه دانش ــگاه ه ــای
اروپای ــی مث ــل کمبری ــج و اکس ــفورد
قـــرار گرفتـــه انـــد.
ایندومن ــت از نظ ــر معن ــا و کارک ــرد
بس ــیار ش ــبیه ب ــه وق ــف در اس ــام
اســـت هرچنـــد تفـــاوت هایـــی بـــا
وقـــف دارد .بـــا جســـتجوی واژه
ایندومنـــت در فرهنـــگ لغـــت دو
تعریـــف اصلـــی بـــرای آن ارائـــه
م ــی ش ــود -۱ :درآم ــد ی ــک مؤسس ــه

امــاک وقفــی چنــان اهمیتــی بــه لحــاظ منبــع
مالــی بــرای دانشــگاه هــای برتــر دنیــا دارنــد کــه
دانشــگاهی ماننــد هــاروارد دارای معاونتــی بــه نــام
معاونــت موقوفــات اســت.
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از محـــل هدایـــا (توانایـــی یـــک دانشـــگاه در جـــذب منابـــع مالـــی)  -۲دارایـــی
(همانن ــد وج ــه نق ــد) ک ــه ب ــه ی ــک مؤسس ــه ب ــا س ــازمان اه ــدا م ــی ش ــود ت ــا ب ــا
س ــرمایه گ ــذاری آن ،از مح ــل درآمده ــای آن اس ــتفاده ش ــود( .اص ــل دارای ــی حف ــظ
مـــی شـــود).
دانشـــگاه هـــای آمریـــکا در حـــال حاضـــر موفـــق تریـــن دانشـــگاه هـــای جهـــان در
حـــوزه جـــذب منابـــع مالـــی از طریـــق مشـــارکت اجتماعـــی هســـتند .براســـاس
گـــزارش رتبـــه بنـــدی دانشـــگاه شـــانگهای چیـــن ،از  ۲۰دانشـــگاه برتـــر ایـــن
حـــوزه  ۱۷دانشـــگاه آمریکایـــی و  ۳دانشـــگاه انگلیســـی هســـتند .جالـــب اینکـــه
س ــابقه ای ــن موقوف ــات تنه ــا ب ــه ح ــدود  ۳۰س ــال م ــی رس ــد ام ــا ارزش موقوف ــات
دانشـــگاه پیـــل از ســـال  ۱۹۸۵تـــا  ۲۰۱۰حـــدود  ۵۲۹درصـــد رشـــد داشـــته اســـت و
ارزش موقوف ــات دانش ــگاه ه ــاروارد از س ــال  ۱۹۹۰ت ــا س ــال  ۲۰۱۶هش ــت براب ــر ش ــده
و از  ۶/۴میلیـــارد دالر بـــه  ۴/۳۶میلیـــارد دالر رســـیده اســـت.
زمانـــی کـــه یـــک دانشـــگاه موقوفـــه (پشـــتوانه مالـــی یـــا ذخیـــره ارزی قابـــل
توجهـــی داشـــته باشـــد ،یـــک صنـــدوق بـــرای امـــوال هدیـــه شـــده بـــه دانشـــگاه
ایج ــاد میکن ــد ت ــا ب ــا س ــرمایه گ ــذاری در زمین ــه ه ــای مختل ــف درآم ــد مضاع ــف
ب ــرای دانش ــگاه ایج ــاد نمای ــد و ام ــاک وقف ــی چن ــان اهمیت ــی ب ــه لح ــاظ منب ــع
مالـــی بـــرای دانش ــگاه هـــای برتـــر دنیـــا دارنـــد ک ــه دانش ــگاهی مانن ــد هـــاروارد
دارای معاونتـــی بـــه نـــام معاونـــت موقوفـــات اســـت.
بـــا اســـتفاده از ایـــن درآمـــد ،اســـتادان مـــی تواننـــد حقـــوق بیشـــتری دریافـــت
کننـــد و دانشـــجویان شـــهریه کمتـــری بپردازنـــد .بـــه عـــاوه ،امکانـــات موجـــود
در کالســـهای درســـی ،محوطـــه دانشـــگاهی ،ســـاختمان هـــا و لـــوازم تحقیقاتـــی
بیشـــتر شـــده و منجـــر بـــه ارتقـــای کیفیـــت آموزشـــی مـــی گـــردد.
برخـــی دانشـــگاه هـــا مثـــل دانشـــگاه هـــای آیـــوی لیـــگ دارای ســـرمایه هـــای

خصوصـــی خودگـــردان و در نتیجـــه کامـــا خودکفـــا هســـتند .بـــه طـــور مثـــال
دانشــگاه هــاروارد بــا موقوفــه  ۳۶میلیــارد دالری تــا پایــان ســال  ۲۰۱۴یــک دانشــگاه
تم ــام خصوص ــی اس ــت ک ــه بودج ــه س ــاالنه خ ــود را از مناب ــع گوناگ ــون مانن ــد
صنعـــت ،پروانـــه اکتشـــاف و اختـــراع ،ســـرمایه داران و همچنیـــن از دایـــره فـــارغ
التحصیـــان خـــود تأمیـــن مـــی کنـــد.
دانش ــگاه تگ ــزاس در آوس ــتین در ع ــوض ب ــا وج ــود دارا ب ــودن س ــرمایه خصوص ــی
زی ــاد ب ــه ص ــرف ب ــودن ی ــک مؤسس ــه دولت ــی ب ــه مناب ــع ف ــدرال و ایالت ــی نی ــز
وابس ــته اس ــت .دانش ــگاه کارولین ــای ش ــمالی در چپ ــل هی ــل ب ــه | ط ــور نمون ــه
نیـــز بیـــش از  ۴۵۰میلیـــون دالر در ســـال از ایالـــت کارولینـــای شـــمالی بودجـــه
دریاف ــت میکن ــد و ل ــذا ی ــک دانش ــگاه دولت ــی اس ــت.
یکـــی از دالیـــل مهـــم موفقیـــت دانشـــگاه هـــای امریکایـــی در ســـالیان متمـــادی،
حمایـــت روزافـــزون نهادهـــای غیردولتـــی ،شـــرکت هـــا و افـــراد خیـــر امریـــکا
از نظـــام آمـــوزش عالـــی کشورشـــان بـــوده اســـت .ایـــن فرهنـــگ وقـــف بـــه
مؤسســـات فرهنگـــی در هیـــچ جـــای دیگـــر دنیـــا نظیـــر نـــدارد.
در ســـال  ۲۰۱۵دانشـــگاه هـــای امریـــکا مجموعـــة مبلـــغ  ۴۰میلیـــارد دالر هدایـــای
نق ــدی دریاف ــت نمودن ــد .بس ــیاری از ای ــن اف ــراد خی ــر از ایرانی ــان مقی ــم آمری ــکا
نی ــز ب ــوده ان ــد .ب ــه ط ــور نمون ــه ،در ل ــس آنجل ــس ،دانش ــگاه جن ــوب کالیفرنی ــا
نی ــز در س ــال  ۲۰۰۷دریاف ــت کنن ــده هدي ــه  ۱۷میلی ــون دالری ی ــک مهن ــدس ایران ــی
ب ــود ،در حال ــی ک ــه دانش ــگاه کالیفرنی ــا در ایروای ــن هدی ــه ای  ۳۰میلی ــون دالری از
آق ــای مع ــراج دریاف ــت نم ــود.
در سانفرانسیس ــکو ،دانش ــگاه ایالت ــی س ــان فرانسیس ــکو بزرگتری ــن هدی ــه خ ــود
را از یـــک زوج دیگـــر ایرانـــی بـــه مبلـــغ  ۱۰میلیـــون دالر دریافـــت کـــرد و دانشـــگاه
ایالتـــی پورتلنـــد بـــه پـــاس هدیـــه  ۸میلیـــون دالری یـــک ایرانـــی دانشـــکده

مهندســـی خـــود را بـــه نـــام او گردانیـــد.
ام ــا چی ــزی ک ــه در ای ــن می ــان مش ــهود اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه خیری ــن کش ــورمان
بـــرای انجـــام امـــور خیـــر آشـــنایی چندانـــی بـــه حـــوزه هـــای علمـــی ،آموزشـــی
و فنـــاوری ندارنـــد و بیشـــتر اقدامـــات خداپســـندانه آنهـــا محـــدود بـــه مدرســـه
س ــازی و س ــاخت مس ــجد و حس ــینیه ب ــوده اس ــت؛ هرچن ــد در س ــال ه ــای اخی ــر
اقبـــال اندکـــی از ســـوی خیریـــن نســـبت بـــه توســـعه و گســـترش بخـــش هـــای
آمـــوزش عالـــی ایجـــاد شـــده اســـت امـــا آمـــار دقیقـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود
ن ــدارد و ب ــه ط ــور مش ــخص ای ــن رون ــد خی ــر ،س ــازکار و تش ــکیالت منس ــجمی
ن ــدارد .ل ــذا ج ــذب خیری ــن ب ــه ط ــور حت ــم نیازمن ــد فرهن ــگ س ــازی ،شناس ــاندن
و تبییـــن هرچـــه بیشـــتر تأثيـــرات علـــم و پژوهـــش در بهبـــود رونـــد زندگـــی و
اقتص ــاد جامع ــه و تأثی ــرات بلن ــد م ــدت وق ــف در ح ــوزه عل ــم و فن ــاوری اس ــت.
خ ــود دانش ــگاه ه ــا ه ــم بای ــد ب ــا تأس ــیس بنیاده ــای خیری ــه اف ــراد نیک ــوکار را
بـــرای کمـــک و وقـــف در بخـــش علـــم و فنـــاوری ترغیـــب کـــرده و ایـــن چـــراغ را
روش ــن نماین ــد .چ ــرا ک ــه قطع ــا یک ــی از دالی ــل کمب ــود بودج ــه در دانش ــگاه ه ــای
کشـــور وابســـتگی شـــدید بـــه بودجـــه دولتـــی اســـت و ایـــن وابســـتگی باعـــث
شـــده کـــه آمـــوزش عالـــی ایـــران بـــه رغـــم وســـعت حیطـــه وظایـــف و اهمیـــت
رســـالت هایـــش متأســـفانه بـــه دلیـــل شـــرایط عمومـــی اقتصـــادی و افزایـــش
فش ــار ب ــر هزین ــه ه ــای دولت ــی در س ــال ه ــای اخی ــر ب ــا محدودی ــت مناب ــع مال ــی
مواج ــه ش ــود.
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آییــن بهــره بــرداری فــاز دوم پــروژه مجموعــه خوابــگاه
هــای خیریــه امــام جــواد علیــه الســام

