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باسمه تعالی

سالم    علیکم

ـــم  ـــه قل ـــم ک ـــدر ه ـــر ق ـــتن ه ـــِت نوش ـــاب اهمی در ب
بزنیـــم حـــق مطلـــب بـــرای مخاطـــب ادا نخواهـــد شـــد. 
ـــد، مادامـــی کـــه قلـــم  ـــدر هـــم کـــه انســـان بخوان هـــر ق
در دســـت نگیـــرد و نچرخانـــد تأثیـــرش را نخواهـــد 

ـــید. چش

 نشـــریه بســـتری اســـت بـــرای قلـــم زدن. محلـــی 
ـــکار و  ـــار اف ـــی در کن ـــدم زن ـــدم زدن. ق ـــرای ق ـــت ب اس
ـــرار  ـــالیانی ق ـــه س ـــی ک ـــتان و بزرگان ـــه های دوس اندیش
ـــه  ـــم. چ ـــی را بپیمایی ـــد و تعال ـــا راه رش ـــا آن ه ـــت ب اس
ـــر  ـــن راه ورزیده ت ـــم و در ای ـــدم بزنی ـــتر ق ـــه بیش ـــر ک بهت
شـــویم. در همیـــن راســـتا ماننـــد ســـابق، مشـــی نشـــریه 
ـــق  ـــن طری ـــی ای ـــرای ط ـــجویان ب ـــوت از دانش ـــه دع ب
ـــتاق_ ـــت. #ما_مش ـــوده اس ـــا ب ـــی اعض ـــد جمع و رش

موفقیت_یکدیگریم.

ـــه  ـــده ی ویـــژه ب در شـــماره ی ســـیزدهم و در بخـــش پرون
ـــجویی  ـــای دانش ـــه دغدغه ه ـــجو ب ـــبت روز دانش مناس
ـــئله  ـــه کار، ازدواج، مس ـــائلی از جمل ـــم. مس پرداخته ای
ـــو  ـــث و گفتگ ـــه بح ـــگاه را ب ـــای دانش ـــی و فض شناس
ـــریه  ـــف نش ـــای مختل ـــر بخش ه ـــه ب ـــتیم. اضاف گذاش

ـــروه  ـــر و کارگ ـــه خب ـــمت کاف ـــی، دو قس ـــمارگان قبل در ش
فرهنگ وهنـــر را در ایـــن شـــماره راه انـــدازی کردیـــم.

ــه  ــی از آنچـ ــت خودمانـ ــی اسـ ــر محفلـ ــه خبـ کافـ
کـــه در دانشـــکده و حـــول آن می گـــذرد. هـــر آنچـــه 
ــگان و  ــجویان و دانش آموختـ ــتادان، دانشـ ــه اسـ ــه بـ کـ
ــش  ــن بخـ ــود، در ایـ ــوط می شـ ــان مربـ فعالیت هایشـ
ــای  ــل کارهـ ــی از قبیـ ــد. مطالبـ ــزارش می رسـ ــه گـ بـ
علمی-پژوهشـــی برجســـته در کتـــب، مقـــاالت و 
پایان نامه هـــا. اخبـــار اتفاقـــات و تصمیم گیری هـــا 
از جملـــه برنامه هـــای دانشـــکده یـــا انتصابـــات، 
موفقیت هـــا و تجربـــه نـــگاری دانش آموختـــگان. بـــه 
ــای  ــص فضـ ــجویی مختـ ــای دانشـ ــالوه دغدغه هـ عـ

ــت. ــته ای مدیریـ درون رشـ

ـــن  ـــرای پرداخت ـــت ب ـــی اس ـــر فضای ـــروه فرهنگ وهن کارگ
بـــه مقولـــه ی پراهمیـــت فرهنـــگ و هنـــر. حکمرانـــی 
ــول در  ــری مغفـ ــری، امـ ــی و هنـ ــت فرهنگـ و مدیریـ
ـــت.  ـــور ماس ـــم در کش ـــن دو مه ـــه ی کالن اداره ای عرص
تـــالش می شـــود در ایـــن بخـــش متمرکـــز و دقیق تـــر 
بـــه مســـائل، رویدادهـــا و پدیده هـــای فرهنگـــی و 
هنـــری بپردازیـــم و ارتباطـــات آن را از دریچـــه ی مدیریـــت 
ـــوزه را  ـــن ح ـــای ای ـــا و تهدیده ـــرده و فرصت ه ـــی ک بررس

ـــم. ـــی بگذاری ـــث و بررس ـــه بح ب

ـــوده  ـــر ب ـــر یکدیگ ـــن راه یاری گ ـــه در ای ـــت ک ـــد اس امی
ـــوی و اخـــروی خـــود را از حضـــرت حـــق  و ســـعادت دنی

ـــم. ـــب کنی طل

ـــو  ـــوان عض ـــه عن ـــم ب ـــش می دان ـــه ی خوی ـــان وظیف در پای
ـــار  ـــه در انتش ـــی ک ـــه ی عزیزان ـــریه، از هم ـــی از نش کوچک
ـــان  ـــکر و برایش ـــد تش ـــاری نموده ان ـــا را ی ـــماره م ـــن ش ای
ــزون  ــت روزافـ ــالمتی و موفقیـ ــال سـ ــد متعـ از خداونـ

ـــم. ـــئلت نمای مس

محمدیوســـف حســـینی، دانشـــجوی ســـال چهـــارم 
ـــت  ـــالمی و مدیری ـــارف اس ـــته ی مع ـــی، رش کارشناس
دانشـــگاه امـــام صـــادق علیه الســـالم، گرایـــش بازرگانـــی

سخن سر دبیر
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+ پرونده ی ویژه 

ـــوع  ـــک موض ـــعی دارد ی ـــب ســ ـــن جوان ـــا درنظرگرفت ـــت ب ـــل مدیری ـــریه پ ـــروه نشــ گ

دارای اولویـــت را در هرشـــماره در قالـــب پرونـــده ویـــژه بررســـــی نمایـــد. ایـــن 

موضـــوع توســـط دانشـــجویان تعییـــن و گروهـــی از آنـــان بـــه آن می پردازنـــد. 

دراین شماره به موضوع دانشجو و دغدغه های آنان پرداخته می شود.
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صداوسیمای دانشگاه امام صادق علیه السالم

قدردانی از اطرافیان در دوران بحران کرونا

ــد نیســت. کیــف خــود را در  ــم. روزگارم ب اهــل تهران
دســت می گیــرم، ســوار بــر اتوبــوس می شــوم و 
ــام  ــان ازدح ــی را در می ــود، دقایق ــد خ ــوی مقص به س
ــاده  ــر پی ــل عاب ــِی پ ــم. از پله برق ــت می گذران جمعی
بــاال مــی روم، بــه دوروبــر خــود می نگــرم، لبخنــدی 
ــب  ــرا در اغل ــه چ ــم ک ــود می گوی ــم و در دل خ می زن
مــوارد، ایــن پله برقــی خــراب اســت؟! وقتــی از 
ــم، روزهــا،  ــل، آمدوشــد ماشــین ها را می بین ــاالی پ ب
ــود  ــی می ش ــم تداع ــته برای ــال های گذش ــا و س ماه ه
ــود   خ

ً
ــریعا ــال س ــی به هرح ــورم ول ــرت می خ و حس

ــته  ــالم و خس ــک س ــا ی ــانم و ب ــد می رس ــه مقص را ب
ــم. ــان دریافــت می کن نباشــید، جــواز ورود را از نگهب

و  برگ هــا  روی  بــر  رفتــن  راه  گوش نــواز  صــدای 
ــراغ  ــه س ــت. ب ــش اس ــم لذت بخ ــنگ ریزه ها برای س
ــه  ــا هم ــش ب ــی آب ــه خنک ــی روم ک ــردکنی م آب س
ــجد،  ــوی مس ــد. در جل ــرق می کن ــردکن ها ف آب س
عــرض ادبــی بــه محضــر شــهدای گمنــام می کنــم و 
کبوتــر روحــم را به ســوی آشــیانه ای در آســمان پــرواز 
آالچیقــی  در  کــه  می بینــم  را  دوســتم  می دهــم. 
ــا  ــی روم و ب ــارش م ــه کن ــی ب ــت؛ لحظات ــته اس نشس

ــه درب ورودی ســلف، خاطــرات خــود را  نیم نگاهــی ب
مــرور می کنیــم؛ انــگار همیــن دیــروز بــود کــه بعــد از 
خــوردن کبــاب و دوغ، حــال رفتن بــه کالس را نداشــتیم!

آری، چنــد ســالی هســت کــه دانشــجو شــده ام؛ 
ــالم و  ــام صادق علیه الس ــام ام ــه ن ــگاهی ب ــجوی دانش دانش
امــروز به جــای شــنیدن صــدای گوش نــواز راه رفتــن بــر 
ــی  ــای قطع ــدای خط ــنگ ریزه ها، ص ــا و س روی برگ ه
ســامانه اســکای روم را می شــنوم. دلمــان تنگ شــده 
اســت بــرای دورهمی هــای اقامتــگاه، بــرای جشــن 
پتوهــا، بــرای کالس هــای هشــت صبــح دانشــگاه، برای 

ــرای ... . ــاق و ب ــت میث هیئ

ــجویانی  ــدردان دانش ــم. ق ــیار ممنون ــکرم. بس ــن متش م
هســتم کــه قطعــی اتصــال اینترنــت را جایگزیــن تنبلــی 
ــتم  ــتادانی هس ــدردان اس ــد و ق ــود نکردن ــت خ و غفل
کــه نســبت بــه شــاگردان خــود ســوءظن نداشــتند. مــن 
ــام  ــات، انتق ــه در امتحان ــتم ک ــتادانی هس ــوی اس دعاگ
ســخت نگرفتنــد؛ هــدف خــود را یادگیــری دانشــجویان 
ــت  ــه فعالی ــرم ب ــان پایان ت ــر امتح ــالوه ب ــد و ع قراردادن
کالســی هــم اهمیــت دادنــد. بســیار متشــکر از اســتادان 
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ــجویان  ــوال دانش ــل از اح ــه غاف ــتم ک ــی هس راهنمای
نبودنــد و پاســخ دغدغه هــا و مســائل آن هــا را بــا 

دلســوزی دادنــد.

ــئولینی  ــدردان مس ــم. ق ــیار ممنون ــکرم. بس ــن متش م
هســتم کــه بــه آمــار خیالــی کیفیــت آمــوزش مجــازی 
دقــت نکــرده، نســبت بــه چالش هــای اســتادان و 
ــر  ــع، کم ــع موان ــرای رف ــه و ب ــی یافت ــجویان آگاه دانش
همــت بســتند. ســپاس گزار کســانی هســتم کــه در 
ســنگر جبهه هــای فرهنگــی، تربیــت را در کنــار تعلیــم 
 جلســه نگذاشــتند و مــرد میــدان 

ً
به پیــش بردنــد، صرفــا

بودنــد. دعاگــوی پژوهشــگرانی هســتم کــه هدفشــان را 
ارتقــای رزومــه ی علمــی و پژوهشــی خــود نگذاشــتند و 
بــه بررســی مســائل و چالش هایــی پرداختنــد تــا بــا حل 
آن هــا، بــاری هرچنــد ناچیــز را از دوش مــردم بردارنــد.

ــی  ــدردان خانواده های ــم. ق ــیار ممنون ــکرم. بس ــن متش م
هســتم کــه برنامــه زندگــی خــود را مطابق برنامه کالســی 
دانشــگاه تنظیــم کردنــد، نســبت بــه آشــفتگی ها و 
بی حوصلگی هــا، مهربانانــه صبــر کردنــد و الفبــای 
همدلــی را بــه یکدیگــر آمــوزش دادنــد. دعاگــوی 

ــوان  ــه مــن آموختنــد می ت دانشــجویانی هســتم کــه ب
در کنــار درس، میــدان عمــل و کار را هــم تجربــه نمود 
ــود وارد  ــی خ ــری آموزش ــت یادگی ــه کیفی ــیبی ب و آس

ــاخت. نس

دانشــگاه  ســالگی  چهــل  آســتانه  در  اینــک  و 
مهــدوی  آیت اللــه  صادق علیه الســالم،  از  امــام 
ــد  ــا آموختن ــه م ــه ب ــکرم ک ــیار متش ــه علیه بس کنی رحمه الل
امــام  مکتــب  دانشــجوی  می خواهــی  اگــر 
تقــوای  و  تــالش  بــا  بایــد  صادق علیه السالم باشــی، 
ــا  ــوان را ثابــت کنــی ت خــود، لیاقــت داشــتن ایــن عن
خداونــد متعــال، بال هــای توفیــق را بــه تــو عطــا کــرده 
تــا بتوانــی در آســمان خدمــت بــه مــردم، پــرواز کنــی. 
پــس خدایــا! همتــی بــه مــا موهبــت فرمــا تــا در عصر 
غیبــت امــام غایبمــان، بــه وظایــف دانشــجوی مکتب 
امــام صادق علیه الســالم عمل کــرده و بــر ســختی ها و 

ــم. ــه یابی ــکالت غلب مش
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چگونه استعدادهایمان را نابود نکنیم؟

مصاحبه ای در باب منطق وظیفه محوری با جناب آقای سید امیررضا برقعی 
دانشجوی دکتری خط مشی گذاری دانشگاه امام صادقعلیه السالم  و پژوهشگر 

هسته فضای مجازی مرکز رشد 

برقعـی؛  آقـای  خدمـت  ادب  عـرض  و  سـام 
در  جلسـه  ایـن  در  کـه  خرسـندیم  و  خوشـحال 
خدمـت شـما هسـتیم. قبـل از شـروع بحـث اگر 

بفرماییـد. هسـت  نکتـه ای 

سـالم علیکم و رحمه اللـه. عـرض خدا قـوت و عافیت 
خدمـت دوسـتان. بحثی که بـرای این جلسـه انتخاب 
شـده یـک نقطـه اهرمـی اسـت کـه اگـر ایـن منطـق 
وظیفه شناسـی شکل بگیرد بسـیار حائز اهمیت است. 
دنبـال  چیسـت.  معیارهـا  بدانیـم  می خواهیـم  یعنـی 
مراحـل انتخـاب نیسـتیم، معیـار و منطـق انتخـاب را 
می خواهیم بحث کنیـم. که این ها مراحل را می سـازد. 
در واقـع در بحـث وظیفه شناسـی )شـناخت وظیفه( و 
عمـل بـه آن، مـا دو مبحث داریـم. یک معیـار و منطق 
وظیفه شناسـی اسـت و یک مراحـل یا فرآینـد انتخاب 
وظیفـه. مـا در این جلسـه قصد داریـم در مـورد معیار 
انتخـاب وظیفـه کمی بحث کنیم. حال هـر طور که در 
مـورد معیار هـا و منطق بحث و اسـتدالل کنیم خودش 
را در مراحـل نشـان می دهد. بـه عنوان مثـال اگر معیار 

را بر اسـاس اسـتعداد شـکل دهیم، مراحـل انتخاب یک 
طـور می شـود و اگـر بر اسـاس نیـاز باشـد، طـور دیگر. 
کـه البتـه بحـث این که مراحـل چگونـه می شـود را اینجا 
بحـث نخواهیـم کـرد. آن خـودش مطلب دیگری اسـت 

کـه می تـوان برای آن جلسـات دیگـری برقـرار نمود.

بـه نظر شـما چه رویکردهایـی می توان نسـبت معیار 
انتخـاب وظیفـه داشـت؟ از چـه دیـدگاه هایـی مـی 

تـوان به ایـن موضوع نگریسـت؟

بلـه! مـا می توانیـم دو نـوع رویکـرد در تعییـن انتخـاب 
وظیفـه داشـته باشـیم:

1- رویکـرد غیر صحیـح: رویکردی غیرعقالنی، ناشـی 
از جـو زدگی یا تبعیت کورکورانه از محیط اسـت. شـهید 
مطهـری عبارتـی در کتاب اصـل اجتهاد در اسـالم دارند 
کـه می فرماینـد: مـا دو نـوع تقلیـد در اسـالم داریم؛ یک 
تقلیـد مشـروع و یـک تقلیـد نامشـروع. ایشـان تقلیـد 
نامشـروع را تقلیـد یـا تبعیـت کورکورانـه نـام می برنـد. 
همچنیـن در مورد تقلید مشـروع نیز می گویند یک چنین 
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چیـزی در اسـالم داریم کـه در آنجا هـم بحث مرجعیت 
می دهنـد.  اندکـی توضیـح  را  والیت فقیـه   دینـی و هـم 
امـا این رویکرد غیر صحیح چگونه اسـت؟ در دانشـگاه 
خودمـان ببینیـد؛ بـه یـک کسـی می گوییـم :»آقـا چـرا 
ایـن کار را وظیفـه خـودت می دانـی کـه انجـام دهـی؟ 
چـرا ایـن کار را شایسـته انجـام شـدن از جانـب خودت 
می دانـی؟« وقتـی کمـی به بحـث بـا او ادامـه می دهیم، 
می بینیـم جوابـی عقالنـی نـدارد؛ می گویـد: »آقـا االن 
جـو ایـن کار افتـاده اسـت.« مثـال االن باید فلسـفه علم 
بخوانیـم، االن باید علـم دینی بخوانیم. االن در دانشـگاه 
جـو دوره والعصـر پیـش آمـده اسـت. )البتـه ایـن طـور 
دهـد  رخ  بایـد  و  اسـت  خـوب  دانشـگاه  در  مباحثه هـا 
منتهـا بحـث مـا در مـورد آن فردی اسـت کـه یک دفعه و 
بـا رویکـردی غیر صحیح به سـمت ایـن کار مـی رود(. 
خاطـرم هسـت زمانـی کـه شـهید احمـدی روشـن تازه 
بـه فیـض شـهادت نائل شـده بودنـد، یک دفعه جـوی در 
دانشـگاهها ایجـاد شـد کـه همه به سـمت دروسـی مثل 
فیزیـک و مهندسـی هسـتهای حرکت کردند و حرفشـان 
ـم افتـاده روی زمیـن را برداریـم. 

َ
 ایـن بـود کـه بایـد َعل

2- امـا رویکـرد دوم، رویکـرد صحیح اسـت. دیدگاهی 
عقالنـی کـه در آن تقلیـد مشـروع رخ می دهد. 

این رویکرد چه ویژگی ها و شاخصه هایی دارد؟

بـه نظـر می توان به  سـه دیـدگاه کـه ویژگی هـای رویکرد 
صحیـح را مشـخص می کند، اشـاره کرد:

1. رویکـرد اسـتعداد محـور: دیدگاهـی اسـت که منطق 
وظیفـه را اسـتعدادها می نامد.

کـه  اسـت  دیدگاهـی  جامعه محـور:  نیـاز  رویکـرد   .2
می گویـد منطـق وظیفـه نیازهـای واقعـی جامعه اسـت.

3. رویکـرد ترکیبی: این دیدگاه مختار ماسـت که در واقع 
ترکیبـی از دو دیـدگاه باالسـت و در ادامـه بـه توضیـح آن 

خواهیـم پرداخت.

امکانـش هسـت کمـی در مـورد دیـدگاه اسـتعداد 
محـور توضیـح دهیـد؟

بله! مرحوم شـهید مطهری استعدادهای انسـان را به دو 
می کنند: تقسیم  دسته 

1. استعداد فطری

2. استعداد روان شناختی

اسـتعدادهای فطـری بـه شـکل اسـتقرایی شـامل ایـن 
مـوارد اسـت: )یعنی ممکن اسـت بیشـتر از این باشـد 
منتها شـهید مطهری بـه عنوان مثـال، این مـوارد را ذکر 

نموده انـد(

الـف( اسـتعداد علـم و حقیقـت: در درون تمـام آدم ها 
اسـتعداد کسـب علم و حقیقت به طوری فطری وجود 

دارد.

ب( اسـتعداد هنـر و زیبایی: قابلیت پرداختـن به هنر و 
زیبایـی در درون تمام آدم ها هسـت.

تمـام  زندگـی  نـوآوری:  و  خالقیـت  اسـتعداد  ج( 
اسـالم  کتـاب  ابتـدای  در  نیسـت.  یکسـان  انسـان ها 
و نیازهـای زمـان، شـهید مطهـری زندگـی مورچه هـا 
دقـت  بـا  آن هـا  بـه  وقتـی  کـه  می زننـد  مثـال  را 
نیازهـای  دارنـد،  ثابتـی  زندگـی  می بینیـم  می نگریـم 
انسـان  زندگـی  منتهـا  نمی کنـد.  تغییـر  زمانه شـان 
این طـور نیسـت. شـهید مطهـری چرایـی ایـن تغییـر 
 را اسـتعداد خالقیـت و نـوآوری انسـان بیـان می کنند.
د( اسـتعداد عشـق و پرسـتش: در درون تمام انسـان ها 

توانایـی عاشـق شـدن و محبت وجـود دارد.

اسـتعدادهای فطـری چـه ویژگی هایـی دارنـد کـه 
شـما به طور اسـتقرایی این مـوارد را احصاء کردید؟

اسـتعدادهای فطـری چـون از جنـس فطرت هسـتند، 
ویژگی هـای فطـرت را دارنـد یعنـی: عمومیـت دارنـد. 
همه زمانـی و همـه مکانی انـد؛ به این معنا که همیشـه 
و همـه جـا با انسـان هسـتند. پایسـته اند؛ یعنی ممکن 
اسـت قـوی یـا ضعیـف شـوند امـا از بیـن نمی رونـد. 
تشـکیکی هسـتند؛ بدین معنا که ممکن است در یکی 
 در عالمـه 

ً
قوی تـر و در یکـی ضعیف تـر باشـند. مثـال
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حسـن زاده آملـی حـرص متعالی به علـم و حقیقت از 
دوران نوجوانـی و جوانـی به شـکل زیادی مشـهود بوده 

است.

دسـته دوم، یعنی اسـتعدادهای روان شناختی دارای 
چه ِویژگی ها و شـاخصه هایی هسـتند؟

بله. دسـته دوم، اسـتعدادهای روان شـناختی نام دارد که 
آن هـا نیز چنـد ویژگی و شـاخصه دارند:

الف( مبتنی بر استعدادهای فطری هستند.

ب( نسـبی اند. یعنـی نسـبت بـه انسـان های مختلـف 
متفاوت انـد.

ج( متأثـر از محیـط اطراف انـد کـه انسـان در آن رشـد 
. می کند

بنـا بر چـه دلیلی چنین اسـتداللی می کنیـد؟ یعنی 
از کجا معلـوم که این ویژگی ها برای اسـتعدادهای 

روان شـناختی و فطری صحیح باشد؟

بخشـی از اسـتدالل ایـن بحـث وجدانـی و شـهودی 
بنگـرد  خـودش  درون  بـه  انسـان  اگـر  یعنـی  اسـت، 
می توانـد ایـن مـوارد را ببینـد. یعنـی می توانـد ببیند که 
 اسـتعداد علم و حقیقـت را داریـم، منتها 

ً
همـه مـا مثال

در هـر کـدام از مـا یک جـور بـروز کـرده اسـت. در 
یکـی فیزیـک اسـت، در یکـی فلسـفه اسـت. در یکی 
بحث هـای  در  یکـی  در  اسـت  کلـی  بحث هـای  در 
جزئـی و... . حـال علـت ایـن تفاوت هـا در چیسـت؟ 
می گوییـم علت این تفاوت در نسـبی بـودن و تغییر در 
اسـتعدادهای روان شـناختی و تحت تأثیـر محیطی که 

انسـان در آن بزرگ شـده اسـت.

یـک سـؤال؛ این کـه می گوییـم افـراد بایـد برونـد 
مقصـود  کننـد  پیـدا  را  خودشـان  اسـتعدادهای 
چیسـت؟ آیا مقصود اسـتعدادهای فطری است؟

 مشـخص 
ً
بـا توجه به توضیحاتی که داده شـده، اجماال

شـده کـه مقصـود اسـتعدادهای فطـری نیسـت. چون 

آن ها که مشـخص اند. مربوط به انسـانیت انسان، مربوط 
بـه خلقـت انسـان هسـتند. پـس مقصـود اسـتعدادهای 
بـرای  شـیوه هایی  ادامـه  در  کـه  اسـت.  روان شـناختی 

شناسـایی این اسـتعدادها بیـان می کنیم.

عالقـه  و  اسـتعداد  دهیـم  نشـان  می خواهیـم  مـا  حـال 
)گرایـش( و نیـاز و هـدف )غایـت(، یـک چیـز هسـتند. 
یعنـی کسـی که معیـار انتخابـش را اسـتعداد می گـذارد. 
اسـتعداد آن روی سـکه عالقه )گرایش( است )ما گرایش 
را همـان عالقه می دانیم( و این دو، روی سـومی دارند که 
نیـاز اسـت. و این سـه، روی چهارمـی دارند کـه غایت و 
هـدف اسـت. یعنی اگر شـما در چیزی اسـتعداد داشـته 
باشـید بـه آن عالقـه و گرایش واقعـی دارید و این مسـئله 
در درون شـما تبدیل به درد شـده، یعنی نیاز اسـت و شما 
را اذیـت می کنـد و غایـت شـما نیـز ایـن اسـت کـه با به 
فعلیـت رسـاندن آن اسـتعداد، نیـاز را برطرف کـرده و در 

واقـع آن غایـت را در شـرایط عینی محقـق نمایید.

امکانش هسـت مثالی بزنید تا بحث کمی بیشـتر جا 
بیفتد؟

بلـه بگذارید یک مثـال بزنیم. ما از بحث های جسـمی و 
محـدود شـروع می کنیم تا مسـئله جا بیفتـد. فرض کنید 
فردی گرسـنه اسـت شـما می گویید ایـن فرد نیـاز به غذا 
دارد. غـذا یـک مفهـوم عـام غیر تعیـن یافته اسـت. حال 
فـرض کنید ایـن آدم ذائقه اش طوری اسـت کـه بادمجان 
دوسـت نـدارد، یعنـی نمی توانـد هیـچ ارتباطـی بـا ایـن 
بادمجـان برقرار کند. وقتی بـه او می گوییم  مگر تو نیازی 
بـه غذا نـداری پس چرا بادمجان نمی خـوری؟ می گوید: 
 و 

ً
 نمی توانـم بخـورم. پـس بـرای ایـن آدم فطرتا

ً
نـه اصـال

 نیـاز به غذا وجـود دارد، اما مصـداق و تعینش که 
ً
طبیعتـا

 در محیطـی بزرگ 
ً
بادمجـان باشـد را نـدارد، چـون مثـال

شـده اسـت که نمی توانـد بادمجـان بخورد. حـال فرض 
کنیـد ایـن فـرد نیـاز بـه غـذا دارد و تعینش قورمه سـبزی 
می شـود نـه بادمجان. پس نیـاز او به غذا )کلی( می شـود 
نیـاز بـه قورمه سـبزی )جزئـی(. اینجا سـؤالی کـه مطرح 
می کنیـم ایـن اسـت که این فـرد کـه نیـاز دارد، آیـا در آن 
روی سـکه ی نیـاز عالقـه و گرایـش هـم دارد؟ یعنـی بـه 



دوماهنامه

علمیدانشجویی

ت
پلمدیری
شماره سیزدهم

آذر ماه 1400

11

پرونده ویژه

عنـوان مثـال در آن لحظـه نیـاز به غذا می گویـد خواهش 
می کنـم بـرای مـن یـک بشـقاب قورمه سـبزی بیاوریـد 
 خیلـی عالقـه و کشـش بـه خـوردن ایـن غذا 

ً
اآلن واقعـا

دارم. ایـن مطلب به صورت وجدانی مشـخص می شـود 
 یعنی معلوم می شـود که آن روی سـکه نیاز عالقه اسـت.
اینجـا یـک بحث خیلـی مهـم پیـش می آید که فالسـفه 
کرده انـد.  بحـث  را  آن  انسان شناسـی  و  علم النفـس  در 
 اسـتعداد 

ً
در همـان مثـال انسـان گرسـنه اگـر او اساسـا

سـیر شـدن یعنـی توانایـی این که سـیر یا گرسـنه شـود را 
 نیـاز بـه غـذا پیـدا نمی کـرد. یعنـی خدا 

ً
نداشت، اساسـا

ایـن قابلیـت و ظرفیت را در درون انسـان گذاشـته اسـت 
کـه روزی پـر باشـد و روزی خالی. آن روزی که پر باشـد 
به نیاز پاسـخ داده شـده اسـت و در آن نقطه شـاید عالقه 
 نباشـد. در ایـن صـورت اسـتعداد 

ً
و گرایشـی هـم فعـال

بالفعل شـده و غایت نیز محقق شـده اسـت. ولی در غیر 
ایـن صـورت از عینیت پاسـخ مناسـبی به این داده نشـده 
اسـت. پس اسـتعداد بالفعل نشـده و وقتی بالفعل نشـده 
یعنـی همـواره این نیـاز وجـود دارد و این فرد بـه آن عالقه 

و گرایـش دارد. 

یـک مثـال دیگر در مـورد نیاز علمـی بزنیم. فـرض کنید 
اسـتعداد علم آمـوزی و دانشـمند فیزیک شـدن در درون 
یـک آدم هسـت ایـن اسـتعداد هنـوز بالفعل نشـده یعنی 
اسـتاد فیزیکـی از بیـرون نیامده تا به این اسـتعداد پاسـخ 

دهد.

کمی بیشتر در مورد غایت توضیح می دهید؟

عبـارت  غایـت  مـورد  در  طباطبایـی  عالمـه   مرحـوم 
جالبـی دارنـد کـه می فرماینـد: خداونـد غایـت زندگـی 
انسـان را در درون انسـان بـه صـورت اسـتعداد بـه ودیعه 
گذاشـته اسـت. یعنی آن چیزی که در بیـرون می خواهی 
بشـوی همیـن امـروز درون خـودت هسـت. منتهـا بـه 
شـکل اسـتعداد وجـود دارد، تـو بایـد بیایـی در جهـت 
ایـن اسـتعداد تـالش کنـی تـا بالفعـل شـود. زمانـی که 
بالفعل شـد بـه آن نیاز پاسـخ داده شـده اسـت و در روی 
دیگـر گرایـش و عالقـه مقـداری اطفـاء می شـود و در 
عینیـت نیز بـه آن غایـت خواهی رسـید. غایـت و هدف 

 
ً
یـک مفهـوم عینـی )بـا تسـامح( و بیرونی اسـت. مثال
شـما می گویـی مـن غایتـم ایـن اسـت کـه دانشـمند 
هسـته ای بشـوم. یعنـی اسـتعداد دانشـمند هسـته ای 
شـدن در درون شـما هسـت امـا ایـن اسـتعداد درونی 
اسـت نـه بیرونـی. بـه عبارتـی می توانیـم به اسـتعداد، 
 غایـت درونـی و به غایـت، اسـتعداد بیرونـی بگوییم.

نقـش عاقـه و گرایـش دراین بیـن چگونه اسـت؟ 
چـرا حتی برخـی از اسـاتید می گویند محـور نباید 

عاقه باشـد؟

ما دو دسـته عالقه داریم: یک عالقه واقعی و یک عالقه 
غیرواقعـی )کاذب(. در اینجـا وقتی صحبـت از عالقه 
می کنیـم و می گوییـم عالقـه و گرایـش آن روی دیگـر 
اسـتعداد است، اساتیدی در دانشگاه خودمان و جاهای 
دیگـر می گوینـد مـالک را عالقـه قـرار ندهیـد. به نظر 
ایـن یـک مقدار مغالطه لفظ مشـترک اسـت. آن چیزی 
کـه آن اسـاتید می گوینـد شـاید منظـور همـان عالقـه 
کاذبـی اسـت که مـا هم می گوییم محـور قـرار دادن آن 
اشـتباه اسـت. چون عالقه کاذب یعنـی دم دمی مزاجی. 
یـا آن صوتـی کـه در آن حاج آقـای پناهیـان در مـورد 
دعـای حضـرت فاطمه سـالم الله علیها »واسـتعملنی 
می گوینـد  و  می کننـد  صحبـت  لـه«  خلقتنـی  لمـا 
مـالک عالقه نیسـت. ایـن را هـم من بر اسـاس همین 
روایـت و حتـی مباحثـی که خـود آقای پناهیـان مطرح 
اسـت. عالقـه  همـان  مبنـا  می دهـم  نشـان   می کننـد 
 »لمـا خلقتنـی لـه« یعنـی عالقـه؛ یعنـی یـک 

ً
اصـال

عناصـری در خلقـت مـا وجـود دارد کـه خـدا مـا را 
عبـارت  در  یـا  اسـت.  کـرده  خلـق  آن  اسـاس  بـر 
»واسـتعملنی« یعنـی به کار بگیر؛ برخـی فکر می کنند 
بـه ایـن معنا اسـت که مـا اینجـا نشسـته ایم و می گویم 
»تـو را بـه خـدا مـا را بـه کار بگیـر.« برخـی این طـور 
می فهمنـد. نـه! »واسـتعملنی لمـا خلقتنـی لـه« یعنی 
خداونـد همین طـوری کـه شـما را خلق کرده یکسـری 
چیزهایـی برایتـان قـرار داده اسـت. یعنـی در همیـن 
مختصـات خلقتتـان اسـتعمال وجـود دارد. همین کـه 
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دوسـت  را  دیگـری  چیـز  و  داریـم  دوسـت  را  چیـزی 
 
ً
نداریم یعنی »واسـتعملنی« اتفاق افتاده اسـت. یا مثال
در بحـث اراده خـدا می پرسـند »اراده خـدا در فعل من 
 اراده خدا یعنی همین که 

ً
کجاسـت؟« باید گفت اصـال

شـما این کار را انجـام می دهید. یعنی همیـن االن اراده 
خـدا در حـال جـاری شـدن اسـت. بـه عبارتـی این که 
یـک چیـز بیرونـی به صـورت تشـریعی بیایـد مداخله 
کنـد وجـود نـدارد بلکه یـک عامـل درونی بـه صورت 

تکوینـی وجـود دارد.

عامـت عاقـه کاذب چیسـت؟ به چه گرایشـی، 
گرایـش غیرواقعـی می گوییم؟

در مـورد عالقـه کاذب مثـال بـارز آن عالقه از سـر جو 
زدگی اسـت. از قدیـم در دانشـگاه ما ایـن بحث وجود 
دارد بـه عنـوان مثـال افرادی نـزد بنـده آمدند که آقـا! در 
درون مـن عالقـه شـدیدی نسـبت به مباحـث اخالقی 
نـزد  بایـد  می کنـم  حـس  اآلن  اسـت  گرفتـه  شـکل 
یـک اسـتاد اخالق برجسـته بـروم و فـالن کار را انجام 
دهـم. بعـد، از او می پرسـی از چـه زمانـی ایـن عالقـه 
در درونـت بـه وجـود آمـده اسـت؟ پاسـخ می دهـد 
حـدود دو هفتـه ای می شـود کـه بـه شـکل شـدید این 
 این 

ً
عالقـه بـه وجـود آمـده اسـت. درصورتی که اصـال

عالقه واقعی دو هفته ای نیسـت. بعد جسـتجو می کنی 
می بینی دو هفتـه قبـل فـالن جلسـه برگـزار شـده یـا 
 فـالن آدم بـه دانشـگاه آمـده و اتفاقاتـی رخ داده اسـت.
دکتـر  کـه  کاذب  عالقـه  مـورد  در  دیگـر  مهـم  نکتـه 
درخشـان نیـز در مـورد آن می فرمودنـد بحث عوامـل 
پیرامونی اسـت. یک وقت شـخصی می آید و می گوید 
 بـه درس ریاضیـات عالقه نـدارم. امـا وقتی 

ً
مـن اصـال

کمـی بـا او رفت وآمد می کنیم درجاهای مختلـف او را 
می بینیم مشـاهده می کنیم اسـتعداد در ریاضیات دارد. 
مـن خـودم مدل هـای این طـوری زیـاد دیـدم، سـال ها 
 دیـدم 

ً
معلـم بـودم و بـا بچه هـا وقـت گذرانـدم. مثـال

شـخصی جدا از بحـث کالس، اسـتعدادی در ریاضی 
دارد امـا نمراتـش در کالس خوب نیسـت. خودش هم 
می گویـد عالقه نـدارم. امـا وقتی کمی جسـتجو کردم 

فهمیـدم، ایـن عـدم عالقـه بـه خاطـر عوامـل پیرامونـی 
 اسـتاد یا افـرادی که در کالس هسـتند 

ً
اسـت. یعنـی مثال

یـا سـاعت و مکان ارائـه ایـن درس، در عالقـه او مداخله 
می کننـد و فـرد حـس می کنـد بـه محتـوا عالقـه نـدارد 

درصورتی کـه این طـور نیسـت.

چگونـه می توانیم عاقـه واقعـی را در درون خودمان 
بـرای  سـنجه هایی  و  معیار هـا  چـه  کنیـم؟  پیـدا 

دارد؟ وجـود  آن  شناسـایی 

 در بحث شناسـایی عالقه شـش روش یا عالمـت داریم:
1. کنـکاش درونـی: یعنـی هرکـس بایـد درون خـودش 
پیشـنهاد  وقتـی  مثـال  عنـوان  بـه  کنـد  کنـکاش  را 
جاهایـی  یـک  بگردیـد  کتابخانـه  در  برویـد  می دهـم 
در  جاهایـی  یـک  می زنـد.  بـوق  و  می دهـد  آالرم 
 بعضـی قفسـه ها یـا کتاب هـا ایـن اتفـاق رخ می دهـد.
2. دائمـی بـودن: در جلسـات مختلفـی که در دانشـگاه 
شـرکت  می آینـد  مختلـف  اسـاتید  و  می شـود  برگـزار 
کنید. سـعی کنیـد مـدام خودتـان را در معـرض مباحث 
مختلـف قـرار دهیـد. هـر جـا دیدیـد دارد آالرم می دهد 
آنجا حسـاس شـوید. خـود حقیـر بعضی از قفسـه های 
 حفظ هسـتم. یعنـی می دانم، 

ً
کتابخانه دانشـگاه را تقریبا

اسـت  کتاب هایـی  چـه   
ً
تقریبـا راسـتا  آن  در  کتاب هـا 

نشـان  ایـن  ندیـده ام.  هنـوز  را  قفسـه ها  از  بعضـی  امـا 
می دهـد بـه آن موضوعـات عالقـه ای وجود دارد. شـهید 
مطهـری می فرماینـد عالقـه واقعـی در درون آدم دائمـی 
اسـت. یعنـی عالقـه یـک مفهـوم دو هفتـه ای نیسـت. 
هسـتم  بچه هـا  خدمـت  کـه  مشـاوره هایی  در  مـن 
برگردیـد  عقـب  بـه  عالقـه  شناسـایی  بـرای  می گویـم 
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برویـد بـه دوران دبیرسـتان ببینیـد چـه چیـزی در درون 
دوران  خـودم  مـن  اسـت.  کـردن  نجـوا  حـال  در  شـما 
دبیرسـتان کـه بـودم بـه کتاب هـای فلسـفه خیلـی عالقه 
دارد. وجـود  عالقه 10-15 سـاله  یـک  یعنـی   داشـتم. 
3. کثـرت داشـتن: از آن طـرف عالقـه واقعـی در وجـود 
 کسـی کـه عالیـق فلسـفی 

ً
آدم کثـرت دارد. یعنـی مثـال

داشـته باشـد وقتـی در کالس فیزیـک می نشـیند آنجـا 
و  موجودشناسـی، وجودشناسـی  سـمت  بحث هـا  کـه 
تعامـالت مـی رود شـاخک های انسـان تیـز می شـود. یا 
در جامعه شناسـی وقتـی بحث هـا یـک مقـدار انتزاعـی 
می شـود بـاز شـاخک ها تیـز می شـوند. یعنـی آن عالقـه 
 واقعـی خـودش را در کثـرات مختلـف نشـان می دهـد.
 عالقه واقعی 

ً
4. محیط: محیطی که در آن هستیم معموال

 افرادی که پدرشان 
ً
آدم را در سـال های سال می سازد. مثال

 بـه ریاضـی عالقه مندند. 
ً
معلـم ریاضی باشـد، معمـوال

یعنـی اگـر فرد بـه محیطی کـه در آن رشـد کـرده مراجعه 
 کنـد، می توانـد آن عالقـه واقعـی را دریافتـه و بشناسـد.
5. سـؤال از دیگـران: یـک موقـع دیگـران مـا را بهتـر از 
خودمـان می شناسـند. ایـن مـورد را مـن خیلـی دیـده ام. 
بـه عنـوان مثـال می توانیـد از نزدیـکان مانند پـدر، مادر، 
خواهـر، بـرادر، دوسـت صمیمـی مسـجد، کانـون یـا 
پایـگاه چندیـن سـاله سـؤال کنیـد کـه بـه نظـر تو کـه از 
چیسـت؟ مـن  واقعـی  عالقـه  می بینـی  را  مـن   بیـرون 
 مجموعه این پنج منبعی 

ً
6. مشـاور آگاه دلسـوز: و نهایتا

که در مورد عالقه به ما راهنمایی می رسـانند، مشـورت با 
یک مشـاور آگاه دلسـوز می تواند کامل کند. در دانشـگاه 
 دکتـر جوانعلی آذر، سـال های سـال انواع 

ً
خودمـان مثال

بچه هـا را دیدنـد، من خودم به سـبب همین 10 سـاله که 
 چنـدی پیش با جمعی 

ً
بـودم انـواع بچه ها را دیـدم. اتفاقا

از بچه هـای ورودی 99 جلسـه ای داشـتم. وقتـی کمـی 
بـا آن هـا صحبـت کـردم با خـودم گفتـم: عجـب! چقدر 
جالـب اسـت. ایـن کوچـک شـده فالنـی اسـت. یعنـی 
 می دانیـم وقتـی کسـی چنیـن عالقـه ای دارد برود 

ً
تقریبـا

فـالن جـا موفق می شـود. چـون در ایـن سـال ها دیدیم و 
رصـد کردیم.

نقـش نیـاز در ایـن بیـن چگونـه اسـت؟ امکانـش 
هسـت مانند مـوارد گذشـته با مثالی ایـن مطلب را 

نیـز روشـن کنید؟

نیـاز یعنی اسـتعداد بالقوه. یک مثـال را در نظر بگیرید. 
اگـر وجـود انسـان را یک کوه یـخ در وسـط آب در نظر 
بگیریـم، مقـداری از این کوه یخ کـه از آب بیرون آمده، 
ایـن همان اسـتعداد بالفعل شـده اسـت که در شـرایط 
عینـی ظاهـر شـده و یـک مقـداری از غایـت را محقق 
کـرده و از طرفـی بروز عالقه نیز هسـت. گفتیم این کل 
کـوه یخ را اگر وجود انسـان در نظر بگیریم، این انسـان 
بـه انـدازه ایـن مقـدار از کـوه یخ کـه داخل آب اسـت، 

این نیاز وجـود دارد.

استعداد بالقوه چگونه ما را به هدف می رساند؟

مـن  می گویـد  کـه  نفـر  یـک   
ً
مثـال کنیـد  فـرض 

جامعه شناسـی دوسـت دارم یک ذره بالفعل است ولی 
به شـکل مـدام تبدیل اسـتعداد بالفعل بـه بالقـوه، او را 
به سـمت کالس جامعه شناسـی می کشـاند. بعد وقتی 
در کالس جامعه شناسـی می نشـیند تـالش می کنـد تا 
ایـن اسـتعداد درونی بهتر شـود. وقتی اسـتعداد بالفعل 
می شـود، یعنـی آن نیـاز در حال محقق شـدن اسـت و 
ایـن یعنی تحقـق هـدف. در اصل این طوری اسـت که 
شـما اگـر اسـتعداد بالقـوه را کـه همان عالقـه صحیح 
اسـت در ابتـدا شناسـایی کنیـد بعـد تـالش صـورت 
بگیرد، این اسـتعداد به شـکل بالفعل در می آید. شـهید 
مطهـری در همیـن موضـوع می گوینـد اگـر اسـتعداد 
فطری باشـد و روان شناختی هم درسـت رخ داده باشد، 
 اخـری به 

ٌ
بـه رشـد می رسـیم. کـه رشـد همان عبـارت

فعلیت رسـاندن استعدادهاسـت.

در ابتـدای بحـث فرمودیـد سـه رویکـرد در دیدگاه 
صحیـح معیار انتخـاب وظیفـه وجـود دارد. کمی 

در مـورد رویکـرد دوم توضیـح می دهیـد؟

رویکـرد دیگـری کـه در معیـار انتخـاب وظیفـه وجود 
دارد نیازهـای واقعـی جامعـه اسـت. مـا ایـن قسـمت 
را سـعی می کنیـم بـه طـور مفصـل در حدیـث والیت 
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) کمیتـه امـام و رهبـری بسـیج دانشـجویی دانشـگاه( 
توضیـح دهیـم. شـهید مطهـری نیـز در بخـش فریضه 
علـم و مقدمـه کلیـات اسـالمی در بحـث علـم دینـی 
می گوینـد علمـی دینـی اسـت کـه در جهـت نیازهای 
واقعـی )ضـروری( جامعـه باشـد. اما یـک موقعی این 
نیازهـا الکی می شـود یعنـی از طریق رسـانه ها، آدرس 
غلـط دادن هـا، افـکار عمومـی خـراب کـردن دسـتگاه 
محاسـباتی و... این نیاز ها ساختگی و بیهوده می شوند. 
 تبیین و روشـنگری یـک کاربردش همین اسـت 

ً
اصـال

کـه بیاید نیازهـای واقعی را روشـن کند. حـاال نیازهای 
 واقعـی را از کجا بیاوریم؟ برای ایـن کار دو منبع داریم:
1. اولیـن و مهم ترینـش بیانـات حضـرت آقاسـت. مـا 
بیانات ایشـان را می خوانیم تا ببینیم امـروِز جامعه ایران 
اسـالمی، امت اسـالم و جهان چه نیازهایـی دارد؟ چه 
وظایـف و تکالیفـی دارد؟ بـه چـه چیزهایـی باید عمل 
 کـرد؟ مـا در حدیـث والیـت هـم ایـن کار را می کنیم.
برخی از افراد در فضای بسـیج دانشجویی کشور وجود 
دارند کـه می گویند نیازهـای واقعی جامعـه را خودمان 
 چنـد وقت 

ً
می فهمیـم. مگـر مـا عقـل نداریـم؟ اتفاقـا

پیـش یـک کلیـپ می دیـدم کـه فـردی در آن، مراجعـه 
بـه بیانـات امـام و آقا و شـهید حـاج قاسـم را در مقابل 
عقـل گذاشـته بـود و گفتـه بود مگر ما سـفیه هسـتیم؟ 
مگـر خودمـان عقـل نداریـم؟ چـرا می گویید عقـل را 
تعطیـل کنیـم؟ آن وقـت اسـم خودشـان را گذاشـته اند 
جنبـش عدالت خـواه! این ها در واقع جنبـش ظلم خواه 
هسـتند. کاری کـه این هـا می کننـد ظلم اسـت حرفی 
که آن فرد در آن جلسـه مناظره مـی زد حرف ظالمانه ای 
نسـبت به شـهید حاج قاسم سـلیمانی قدس الله نفسه 
 نمی فهمید 

ً
 فهـم نکرده بود. اصـال

ً
الزکیه بـود. او اصـال

آنجـا کـه حـاج قاسـم مطالبـی را می گوینـد علتـش 
چیسـت و چـه می خواهنـد بگوینـد. فـردی کـه یـک 
مقـدار در فضـای حدیـث والیـت بـود ایـن مشـکل را 

می فهمید.

چـرا منبـع فهـم نیازهـای جامعـه بیانـات رهبـری 
اسـت؟

 شناسـایی نیـاز در گـرو فهم دسـتگاه 
ً
دلیـل دارد؛ اساسـا

اجتهـادی اسـالم اسـت. یکـی از اشـکاالتی کـه بنـده 
در همیـن جلسـات جنبـش عدالت خـواه بـه ایـن آقایان 
 اسـالم نخوانـده 

ً
می گفتـم، ایـن اسـت کـه شـما اصـال

اید! یکسـری مشـهوراتی از اسـالم در ذهنتان اسـت. هر 
دسـتگاه فکـری یـک جـور نیازهـا را شناسـایی می کنـد. 
نیـاز یـک چیزی نیسـت کـه بیـرون راه برود. هـر عینکی 
یـک جـور نیـاز را می فهمـد. پـس الزم اسـت کسـی که 

می خواهـد نیازهـای جامعـه را بفهمـد مجتهـد باشـد.

فرمودیـد دو منبـع برای فهـم نیازهای واقعـی جامعه 
وجـود دارد. منبع دوم چیسـت؟

2. دومیـن روش فهـم نیازهـای جامعـه، اخبار اسـت. ما 
مـوارد متعـدد دیدیم کـه بچه هـا در اخبار لنـگ می زنند. 
قـول بدون علـم می گویند. قـول بدون علم حرام شـرعی 
اسـت خـدا نمی بخشـد اگـر کسـی بـدون علـم حرفـی 
بزند. ببینید، حضرت آقا یکسـری مطالب را به طور کلی 
می گوینـد برای این که جزئی شـود، یعنی بتـوان عملیات 
و کنـش کـرد بایـد اخبـار را دانسـت. بـه عنـوان مثـال آقا 
می گوینـد بایـد در هوش مصنوعـی جزء 10 کشـور اول 
باشـیم. ما بایـد به عنوان یک پژوهشـگر فضـای مجازی 
و فناوری هـای نوظهـور بدانیـم کـه چـه کنیم. باید بسـتر 
و اکوسیسـتِم امـروِز این مطلب دسـتمان باشـد تا بتوانیم 
بـه آن وظیفـه عمـل کنیم و بـرای ایـن کار نیاز به دانسـتن 

است. اخبار 

دیـدگاه  مـورد  در  نیـز  کمـی  هسـت  امکانـش 
کنیـد. بحـث  ترکیبـی  دیـدگاه  یعنـی   مختـار، 

بله. دیدگاه ما دیدگاه ترکیبی است. به چه معنا؟ 

مـن یـک سـؤالی را مطـرح می کنـم و بـه نظـرم بـا همان 
حضـرت  می شـود.  روشـن  حـدی  تـا  مطلـب  سـؤال 
 در همیـن دیـدار پرسـتاران یـا 

ً
آقـا بیاناتـی دارنـد. مثـال

مـواردی  یـک  ایشـان  نخبـگان.  دیـدار  در  آن  از  قبل تـر 
را  جامعـه  نیازهـای  یکسـری  یعنـی  می کننـد  بیـان  را 
فهرسـت می کننـد. حـال من کـدام یـک از ایـن وظایف 
و تکالیفـی کـه ایشـان مطـرح کرده انـد را بایـد انجـام 
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هسـتم؟ مـن  این هـا  از  یـک  کـدام  مخاطـب   دهـم؟ 
یـا در مـورد قـرآن؛ قـرآن می گویـد جهـاد واجب اسـت 
امـا مخاطـب ایـن وجـوب کیسـت؟ کـه خـود قـرآن و 
احـکام شـرعی یکسـری از افـراد را از ایـن حکـم خارج 
می کننـد. در نهایـت کسـی کـه اسـتعداد و توانایـی در 
ایـن عرصـه دارد مخاطـب آن وظایـف می شـود. بایـد 
وسـعش وجود داشـته باشـد تا تکلیف بر دوش بنشـیند. 
ایـن بحـث تـا حـدی بحـث اصولـی نیـز هسـت. برای 
این کـه تکلیـف منّجـز شـود و بیایـد روی دوش انسـان 
قرار بگیرد باید وسـع وجود داشـته باشـد. درسـت اسـت 
کـه رابطـه متقابلـی بین وسـع و تکلیـف وجـود دارد، اما 
همـان اول کـه بخواهـد ایـن تکلیـف منّجـز شـود بایـد 
وسـع وجود داشـته باشـد؛ بعـد وقتی فـرد بـه آن تکلیف 
بیشـتری  تکلیـف  و  می شـود  بیشـتر  وسـع  کـرد  عمـل 
 روی دوش قـرار می گیـرد و ایـن چرخـه تکـرار می شـود.
حـاال حـرف مـا در اینجـا ایـن اسـت کـه وقتـی افـراد 
استعدادشـان را کـه روی دیگـرش عالقـه باشـد و روی 
دیگـرش نیـاز ضـروری باشـد و روی دیگـرش غایـت 
و هـدف باشـد بـا مـواردی کـه مطـرح شـد، شناسـایی 
می خواننـد.  هـم  را  آقـا  بیانـات  طـرف  آن  از  می کننـد. 
دیـدگاه ترکیبـی می گوید مخاطـب کدام یـک از وظایف 
افـراد  عبارتـی  بـه  هسـتند.  آقـا  طـرف  از  شـده  مطـرح 
مخاطـب وظایفی کـه در آن عالقه و اسـتعداد دارند، قرار 
می گیرنـد و بایـد در جهـت آن وظایفـی کـه حضـرت آقا 
گفتنـد تـالش کنند. این دیـدگاه ترکیبـی کاری می کند که 
آدم در جهـت حـل مسـائل انقالب اسـالمی رشـد کند. 
یعنـی همزمـان بـا آن کـه در حـال حـل مسـائل انقـالب 
اسـالمی اسـت رشـد هـم می کنـد. بـه عبارتـی طریـق، 
حل مسـائل انقالب اسـالمی اسـت و اصل و مهم، رشد 
فرد اسـت. حـال اگـر جایی در این مسـیر دیدیم مسـائل 
انقالب اسـالمی در حال حل شـدن اسـت اما انسـان ها 
رشـید نمی شـوند، به تعبیر مرحوم شـهید مطهـری کاری 
کـه صـورت می پذیرد در مسـیر اسـتعدادها نیسـت، این 

کار تربیـت نـام نـدارد بلکه صنعت اسـت.

امـکان دارد این قسـمت را کمـی عملیاتی تر توضیح 
فرمایید.

اگـر بخواهیـم ایـن قسـمت را کمـی عملیاتی تر بحث 
کنیـم می توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم: یـک کاغـذ 
برداریـم و از یـک طـرف نیازهـای جامعـه و وظایـف 
اسـاس  بـر  رهبـری  بیانـات  بـر  مبتنـی  را  تکالیـف  و 
اولویتـی که ایشـان بیـان می کنند، فهرسـت کنیـم و از 
طرفـی دیگـر اسـتعدادهای خودمـان را نیـز بر اسـاس 
اولویـت بنویسـیم. بعـد بـه این هـا ضریـب بدهیـم. 
و  تکالیـف  هـم  جلـوی  ضریب یک تا پنـج را  یعنـی 
 اگـر نیازی 

ً
هـم اسـتعدادها شـماره گذاری کنیـم. مثـال

کـه رهبـر معظم انقـالب ضریب پنج یا زیاد بـر آن قرار 
دادنـد و مـا هـم در آن اسـتعداد داریـم که فبهـا المراد. 
امـا اگـر ایشـان یـک چیـزی را ضریب پنج دادنـد امـا 
اسـتعداد مـا در آن یـک اسـت در آن نباید وارد شـویم. 
بـه عنوان مثال حضـرت آقا گفتند »اقتصـاد مقاومتی«. 
 در بحث هـای تبلیغاتی اقتصاد 

ً
خب مـا می توانیم مثال

مقاومتـی کار کنیـم، بایـد برویـم و بـه همان انـدازه که 
تکلیـف داریـم کار کنیم. اما این کـه بخواهیم در تئوری 
وارد شـویم و ببینیـم در تاریخ عقاید چه وضعی داشـته 
 مخاطب آن 

ً
اسـت، این درسـت نیسـت. زیرا ما اصـال

تکلیـف نبودیم. یـا مثـال دیگر اینکـه آقا فرمـوده بودند 
»اصـالح نظـام محتوایـی و سـاختاری حـوزه صـورت 
بگیـرد.« ایـن را به عنـوان یک تکلیف خیلـی مهم برای 
حوزویـان گفتنـد امـا یـک وقتـی می بینیـم یـک طلبه 
پایـه پنجـم و ششـم احسـاس تکلیـف می کنـد که من 
دیگـر ایـن درس هـا را نمی خوانـم باید بروم به سـمت 
اصـالح حـوزه و... . بایـد گفت آن چیزی کـه آقا گفتند 
 مخاطبـش آن طلبـه پایـه پنجـم و ششـم نبـود 

ً
اصـال

 اسـتعداد ایـن کار را آن موقع نـدارد. مخاطب این 
ً
اصال

تکلیـف، مراجع و اسـاتید برجسـته حوزه بودنـد که در 
جـای خـودش باید بـه ایـن تکلیف عمـل کنند. 

پـس دیدیـم کـه در ایـن دیـدگاه دو رویکرد گذشـته، با 
یکدیگـر ترکیـب شـد و چنین نتیجـه ای حاصل شـد. 
امیـدوارم این مطالب مفیـد فایده بوده و اثرگذار باشـد.

مصاحبـه کننده: محمدجواد غالمرضاپور، دانشـجوی 
کارشناسـی سـال چهـارم، رشـته معـارف اسـالمی و 
مدیریت دانشـگاه امـام صـادق علیه السـالم، گرایش دولتی
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در دوراهی کار و تحصیل

محمد  آقای  جناب  با  تحصیل  حین  کارآموزی  و  کار  باب  در  مصاحبه ای 
عیسی آبادی دانشجوی سال اول دکتری منابع انسانی و رفتار سازمانی

راه هـــای کســـب درآمـــد بـــرای دانشـــجوی 
دوران  در  علیه الســـام  صـــادق  امـــام  دانشـــگاه 

تحصیـــل چیســـت؟

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــز اهمیـ ــه حائـ ــن نکتـ اولیـ
دانشـــجویان نبایســـتی در همـــه مقاطـــع تحصیلـــی کار 
ـــی  ـــد اطالعات ـــجو بای ـــع دانش ـــی مقاط ـــد. در برخ کنن
ـــن  ـــر در ای ـــرد و اگ ـــی را فرابگی ـــد و دانش ـــب کن را کس
ـــب  ـــات را کس ـــن اطالع ـــچ گاه ای ـــد، هی دوران کار کن
ــال اول  ــع، دو سـ ــن مقاطـ ــی از ایـ ــد. یکـ نمی کنـ
ـــم  ـــا حج ـــه در آن، ب ـــت ک ـــجویان اس ـــل دانش تحصی
عمـــده ای از دروس مواجـــه می شـــوند کـــه یکـــی از 
ـــت.  ـــه اس ـــهید مطهریرحمت الله علی ـــب ش ـــا، کت آنه
ـــراد  ـــادی اف ـــی اعتق ـــب، مبان ـــن کت ـــن ای ـــده م ـــه عقی ب
را پایه گـــذاری می کنـــد؛ یعنـــی هـــم در زمـــان 
ــام  ــت انجـ ــری جهـ ــوب فکـ ــل، چهارچـ تحصیـ
در  هـــم  و  می ســـازد  اســـالمی  پژوهش هـــای 
ــده  ــی، کمک کننـ ــای زندگـ ــا چالش هـ ــه بـ مواجهـ
ــم  ــن دوران هـ ــجو در ایـ ــر دانشـ ــت. اگـ ــراد اسـ افـ
ـــرده  ـــع ک ـــگاه را ضای ـــد، دروس دانش ـــد کار کن بخواه

ـــی،  ـــد چـــه زمان اســـت. بنابرایـــن دانشـــجو بایســـتی بدان
ـــد  ـــن نبای ـــر م ـــه نظ ـــد. ب ـــی بزن ـــه اقدام ـــه چ ـــت ب دس

کســـی در دو ســـال اول کار کنـــد. 

ـــد  ـــس می خواه ـــر ک ـــم ه ـــد ه ـــال های بع ـــه در س البت
وارد بـــازار کار شـــود، بایســـتی به تدریـــج ایـــن کار را 
انجـــام دهـــد. هـــر مقـــدار از ســـال های تحصیلـــی 
دانشـــجویان ســـپری می شـــود، وقتشـــان بیشـــتر 
ـــی  ـــای پژوهش ـــکان کاره ـــت، ام ـــن فراغ ـــود. ای می ش
بیشـــتر را فراهـــم می کنـــد و بعـــالوه دانشـــجویان 
ـــودم از  ـــن خ ـــوند. م ـــازار کار ش ـــد آرام آرام وارد ب می توانن
ســـال ســـوم وارد بـــازار کار شـــدم و اقـــدام بـــه درآمدزایـــی 
کـــردم. البتـــه دانشـــجویان بایســـتی توجـــه داشـــته باشـــند 
ـــل  ـــی از تحصی ـــث جدای ـــتی باع ـــی نبایس ـــن درآمدزای ای
ـــم  ـــیم و کار ه ـــجو باش ـــم دانش ـــر می خواهی ـــود. اگ ش
ـــد. ـــرج باش ـــان کمک خ ـــتی برایم ـــن کار بایس ـــم، ای کنی

در موضـــوع کار کـــردن، دانشـــجویان بایســـتی تفکـــر 
ـــجو  ـــال دانش ـــی به هرح ـــند. یعن ـــته باش ـــتراتژیک داش اس
هزینـــه ای می کنـــد تـــا فرصتـــی به دســـت آورد. ایـــن 
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ـــم  ـــل عل ـــان و تحصی ـــردن زم ـــرف ک ـــان ص ـــه، هم هزین
اســـت تـــا در ادامـــه بتوانـــد فرصت هـــای مختلـــف 
ــه  ــن هزینـ ــد ایـ ــجو می توانـ ــت آورد. دانشـ را به دسـ
ــود را  ــال های اول درس خـ ــد ]و در سـ ــرف نکنـ را صـ
ــال های  ــان سـ ــی در همـ ــد[؛ یعنـ ــتی نخوانـ به درسـ
ــدا از  ــرد در ابتـ ــن فـ ــد ایـ  درآمـ

ً
ــا ــد. یقینـ اول کار کنـ

ــا در  ــت امـ ــتر اسـ ــد بیشـ ــه کار نمی کننـ ــانی کـ کسـ
نـــگاه کالن تـــر، ایـــن تخصـــص افـــراد اســـت کـــه 

ــت.  ــده آنهاسـ کمک کننـ

ــی وارد کار  ــتی در مقطعـ ــجویان بایسـ ــن دانشـ بنابرایـ
ـــا توجـــه داشـــته باشـــند کـــه تعـــادل دانشـــگاه  شـــوند؛ ام
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــه مه ـــد. نکت ـــت کنن و کار را رعای
دانشـــجویان بایســـتی توجـــه کننـــد کارهـــای خـــود 
ــا درس انتخـــاب کننـــد. یعنـــی  ــتر مرتبـــط بـ را بیشـ
ــد.  ــام دهنـ ــت انجـ ــورت پاره وقـ ــی را به صـ پروژه هایـ
البتـــه انجـــام ایـــن پروژه هـــا اغلـــب بعـــد از ســـال 
چهـــارم اتفـــاق میافتـــد. زیـــرا تـــا پیش ازایـــن زمـــان، 
ـــد و  ـــار ندارن ـــی در اختی ـــی فراوان ـــه دانش ـــراد اندوخت اف
ـــت. ـــده اس ـــکیل نش ـــان تش ـــی در ذهنش ـــام مفاهیم نظ

ورود بـــه پروژه هـــا ]کـــه عـــاوه بـــر کار عملـــی، 
ـــراه  ـــه هم ـــز ب ـــی نی ـــه دانش ـــجو اندوخت ـــرای دانش ب
ـــرد؟ ـــورت گی ـــه ص ـــتی چگون ـــد[ بایس ـــته باش داش

ـــجویان  ـــه در آن دانش ـــن ک ـــدی روش ـــهید احم ـــرح ش ط
ـــی  ـــد، یک ـــول کنن ـــروژه قب ـــد پ ـــم می توانن ـــی ه کارشناس
ـــروژه می باشـــد. بســـتر دیگـــری کـــه  از راه هـــای انجـــام پ
ـــد،  ـــم می باش ـــروژه فراه ـــام پ ـــرای انج ـــا ب ـــگاه م در دانش
ـــرای تمامـــی  ـــه در آن، ب ـــت ک ـــد اس ـــتر مرکـــز رش بس
گرایش هـــای رشـــته مدیریـــت امـــکان انجـــام پـــروژه 
ـــروژه توســـط اســـتاد و  ـــول پ فراهـــم اســـت. راه دیگـــر، قب
ـــروژه می باشـــد.  ـــه اســـتاد در انجـــام پ کمـــک دانشـــجو ب
ـــی  ـــران و حت ـــرح ای ـــگاه های مط ـــر دانش ـــن راه در اکث ای
ـــگاه  ـــفانه در دانش ـــا متأس ـــود ام ـــی می ش ـــان اجرای جه
ـــه  ـــت ک ـــوب اس ـــرد. خ ـــام نمی گی ـــی انج ـــه خوب ـــا ب م
ــام  ــروژه انجـ حتـــی کار علمـــی را هـــم در قالـــب پـ
ــتری  ــورت، کار ارزش بیشـ ــن صـ ــرا در ایـ ــم زیـ دهیـ

ــود.  ــه می شـ ــه آن توجـ ــتر بـ ــد و بیشـ ــدا می کنـ پیـ
البتـــه بایســـتی توجـــه داشـــته باشـــیم کـــه اغلـــب 
دانشـــجویان کارشناســـی امـــکان انجـــام پروژه هـــا 
ـــن  ـــد، در ای ـــر ش ـــه ذک ـــور ک ـــرا همان ط ـــد زی را ندارن
دوره هنـــوز نظـــام مفاهیـــم دانشـــجو به درســـتی 
شـــکل نگرفتـــه اســـت و بعـــالوه اســـاتید نیـــز بـــه 
ـــاری از  ـــد ب ـــه بتوانن ـــتند ک ـــجویانی هس ـــال دانش دنب
ـــتی  ـــراد بایس ـــن دوره اف ـــد. در ای ـــان بردارن روی دوشش
بـــه فکـــر تکمیـــل نظـــام مفاهیـــم خـــود باشـــند. 
مســـیر دیگـــر، کارآمـــوزی اســـت کـــه در آن شـــاید 
درآمـــدی حاصـــل نشـــود امـــا هـــدف، یادگیـــری و 

ـــت.  ـــدوزی اس تجربه ان

حتـــی برخـــی دانشـــجویان در ســـال های گذشـــته 
کار  بـــازار  وارد  کارآمـــوزی  همیـــن  طریـــق  از 
ـــت  ـــی تح ـــگاه، کانال ـــتر دانش ـــه در بس ـــده اند. البت ش
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــیس ش ـــز تأس ـــی[ نی ـــوان ]کاریاب عن
ــز وارد  ــق نیـ ــن طریـ ــد از ایـ ــجویان می تواننـ دانشـ
 فعالیـــت در تشـــکل های 

ً
بـــازار کار شـــوند. ضمنـــا

مختلـــف دانشـــگاه نیـــز بســـتری بـــرای کســـب درآمـــد 
ـــت  ـــز اهمی ـــا حائ ـــه در اینج ـــه ای ک ـــا نکت ـــت ام اس
ـــت در  ـــت فعالی ـــن اس ـــه ممک ـــت ک ـــن اس ـــت ای اس
ـــی  ـــته تحصیل ـــا رش ـــط ب  مرتب

ً
ـــا ـــکل ها لزوم ـــن تش ای

نباشـــد.

ـــازار کار  ـــه ب ـــرای ورود ب ـــه ب ـــی ک ـــیر اصل دو مس
ـــیر  ـــی مس ـــود، یک ـــر می ش ـــل ذک بعـــد از تحصی
علمـــی و پژوهشـــی و دیگـــری مســـیر کارهـــای 
اجرایـــی می باشـــد. دانشـــجویان بـــه چـــه 
ـــان  ـــیر برایش ـــدام مس ـــوند ک ـــه ش ـــی متوج طریق
ـــک از  ـــات هری ـــن الزام ـــت و در ضم ـــب اس مناس

مســـیرهای فـــوق چیســـت؟

ـــه هـــدف مشـــخص می شـــود.  ـــا توجـــه ب ایـــن مـــورد ب
ــی  ــد کارآفرینـ ــه می خواهـ ــردی کـ ــرای فـ  بـ

ً
ــال مثـ

کنـــد مـــدرک دکتـــری اهمیـــت آن چنانـــی نـــدارد و 
ـــای  ـــود. کاره ـــی ش ـــای اجرای ـــتی وارد کاره وی بایس
علمـــی بـــرای افـــرادی مناســـب اســـت کـــه قصـــد 
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ـــا  ـــوند؛ کم ـــی ش ـــا هیئت علم ـــگر و ی ـــد پژوهش دارن
ـــش در  ـــه پژوه ـــل ب ـــه تمای ـــرادی ک ـــب اف ـــه اغل اینک
ـــه تحصیـــل در  ـــدام ب ـــد، اق رشـــته تخصصـــی خوددارن
ـــی  ـــن فضای ـــرای م ـــه ب ـــد. البت ـــری می کنن ـــع دکت مقط
ـــتمر  ـــی مس ـــوان کار علم ـــه در آن بت ـــود ک ـــوب ب مطل
انجـــام داد امـــا از کارهـــای اجرایـــی فـــارغ نشـــد. 
ــا در هیئت علمـــی قابل مشـــاهده اســـت  ایـــن فضـ
ـــالش  ـــی و ت ـــر کار علم ـــالوه ب ـــوان ع ـــه در آن می ت ک
بـــرای اســـالمی ســـازی علـــوم، اقدامـــات اجرایـــی 
ـــام  ـــر کاری را انج ـــن اگ ـــده م ـــه عقی ـــام داد. ب ـــم انج ه
ـــد،  ـــم نباش ـــر آن حاک ـــالمی ب ـــد اس ـــا قواع ـــم ام دهی
آرام آرام بـــه ســـمت ضاللـــت و گمراهـــی حرکـــت 
ـــر  ـــن کار در ظاه ـــت ای ـــن اس ـــه ممک ـــم. البت می کنی
 خیـــری 

ً
بـــرای انســـان ســـودمند باشـــد امـــا نهایتـــا

ــی  ــمت مادی گرایـ ــه سـ ــان بـ ــت و انسـ در آن نیسـ
ـــد. ـــت می کن حرک

بـــه نظـــر می رســـد درگیـــری بـــا فضـــای 
ــرا مختـــص دانـــش مدیریـــت باشـــد و در  اجـ
رشـــته های دیگـــر بـــه ایـــن صـــورت مشـــاهده 

ــود؟ نشـ

ایـــن موضـــوع در اغلـــب دانش هـــا بـــه چشـــم 
در  تربیـــت  فلســـفه  مثـــال  به طـــور  می خـــورد. 
ـــا  ـــه ب ـــردی ک ـــا ف ـــت ام ـــی اس ـــی انتزاع ـــر مفهوم ظاه
فضـــای تربیـــت آشـــنا نباشـــد، فلســـفه کارآمـــدی را 
ـــائل  ـــرد مس ـــر ف ـــی اگ ـــرد. یعن ـــد ک ـــن نخواه ـــم تدوی ه
ـــه  ـــا ارائ ـــرای آنه ـــبی ب ـــل مناس ـــد راه ح ـــد، نمی توان را ندان
ـــش  ـــوع در دان ـــن موض ـــت ای ـــن اس ـــه ممک ـــد. البت کن
ــش  ــص دانـ ــا مختـ ــد امـ ــر باشـ ــت پررنگ تـ مدیریـ
ـــور  ـــم همان ط ـــفه ه ـــته فلس ـــت. در رش ـــت نیس مدیری
ـــر شـــد و  ـــا فضـــای اجـــرا درگی کـــه ذکـــر شـــد بایســـتی ب
ـــز  ـــی نی ـــته های تحصیل ـــر رش ـــرای دیگ ـــوع ب ـــن موض ای

صـــادق اســـت.

ـــرای  ـــروز ب ـــد از ام ـــه بخواه ـــردی ک ـــگاه کان ف در ن
ورود بـــه بـــازار کار برنامه ریـــزی کـــرده و بـــرای آن 
ــتی  ــی را بایسـ ــه اقداماتـ ــد چـ ــه اندوزی کنـ توشـ

ـــد؟ ـــام ده انج

اگـــر دنیـــای کار را همـــان کار اجرایـــی بدانیـــم، الزامـــات 
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زیـــر مدنظر اســـت:

 اندوختـــه معارفـــی کـــه در دانشـــگاه کسب شـــده 
ً
اوال

به شـــدت در فضـــای اجـــرا اثرگـــذار اســـت و حتـــی 
از حضـــرت علـــی علیه الســـالم روایـــت اســـت: »کســـی کـــه 
ـــا  ـــالق رب ـــد، در بات ـــارت کن ـــه تج ـــا فق ـــنایی ب ـــدون آش ب

ـــی رود.« ـــرو م ف

 بایســـتی مهارت هـــای موردنیـــاز فضـــای کار را 
ً
ثانیـــا

 Top نیـــز کســـب کـــرد. بـــا جســـت وجوی عبـــارت
موردنیـــاز  مهارت هـــای  از  skills 10 می تـــوان 
شـــغل آگاه شـــد. در اینجـــا نیـــز بســـته بـــه مســـیری 
کـــه فـــرد در پیـــش دارد مهارت هـــا متفـــاوت اســـت. 
ـــی کار  ـــوزه پژوهش ـــد دارد در ح ـــه قص ـــردی ک  ف

ً
ـــال مث

ـــا  ـــد ام ـــلط باش ـــق مس ـــه روش تحقی ـــتی ب ـــد بایس کن
ـــازی  ـــت، نی ـــوزه اجراس ـــه ح ـــد ب ـــه عالقه من ـــردی ک ف
بـــه تســـلط تـــا ایـــن حـــد بـــر روش تحقیـــق نـــدارد. 
ــرای  ــت و بـ ــی اسـ ــا عمومـ ــی مهارت هـ ــه برخـ البتـ
ــارت  ــال مهـ ــور مثـ ــت. به طـ ــاز اسـ ــراد نیـ ــه افـ همـ
تصمیم گیـــری یـــا مدیریـــت زمـــان یـــا آینده نگـــری 
از ایـــن ســـنخ مهارت هـــا هســـتند. اگـــر بخواهیـــم 
ـــال  ـــد س ـــد در چن ـــد دارن ـــه قص ـــجویانی ک ـــرای دانش ب
آینـــده وارد بـــازار کار شـــوند یکـــی از مهم تریـــن 
ـــلط  ـــارت تس ـــم، مه ـــر کنی ـــی را ذک ـــای عموم مهارت ه
ـــال  ـــم دیجیت ـــی فه ـــور کل ـــال و به ط ـــای دیجیت ـــر فض ب

است. 

ــجویان  ــه دانشـ ــاب بـ ــان را خطـ ــکات پایانی تـ نـ
بفرماییـــد.

اولیـــن نکتـــه اینکـــه دانشـــجویان در تمامـــی 
ــت را  ــه اهل بیـ ــل بـ ــان توسـ ــری هایشـ تصمیم گیـ
ـــی  ـــراد تمام کارهای ـــع اف ـــی مواق ـــد. برخ ـــوش نکنن فرام
کـــه به ظاهـــر درســـت اســـت را انجـــام می دهنـــد 
ـــد.  ـــاذ نمی کنن ـــتی اتخ ـــم درس ـــت تصمی ـــا درنهای ام
ـــد. ـــان می ده ـــراد نش ـــه اف ـــت را ب ـــیر درس ـــل، مس توس

ـــد  ـــزرگ فکـــر کنن ـــراد ب ـــن اســـت کـــه اف ـــه آخـــر ای نکت
ـــالمی  ـــه اس ـــی در جامع ـــوالت بزرگ ـــد تح ـــا بتوانن ت

پدیدآورند. 

مصاحبه کننـــده؛ ابوالفضـــل یعقوبـــی، دانشـــجوی 
ســـال چهـــارم کارشناســـی، رشـــته ی معـــارف 
ـــام صـــادق علیه الســـالم،  اســـالمی و مدیریـــت دانشـــگاه ام

گرایـــش بازرگانـــی
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ازدواج دانشجویی، امروز یا فردا؟

مصاحبـــه ای در بـــاب ظرایـــف و نـــکات ازدواج دانشـــجویی بـــا جنـــاب آقـــای دکتـــر ســـجاد 
مهـــدی زاده، کارشـــناس حـــوزه خانـــواده و هیئـــت علمـــی دانشـــکده معـــارف اســـالمی و 

فرهنـــگ و ارتباطـــات دانشـــگاه امـــام صـــادق علیـــه الســـالم

اســـتاد  خدمـــت  ادب  عـــرض  و  ســـام 
زاده مهـــدی  دکتـــر  آقـــای  گران قـــدر، 

ممنـــون از وقتـــی کـــه بـــرای مـــا اختصـــاص 
دادید.

نظـــر  بـــه  دانشـــجویی،  ازدواج  بحـــث  در 
مانـــع  کلی ۴ دســـته  طـــور  بـــه  می رســـد 
ـــود دارد.  ـــجویان وج ـــدام ازدواج دانش ـــرای اق ب
ــایر   سـ

ً
ــا ــا احیانـ ــدام یـ ــر کـ ــرای هـ  بـ

ً
ــا لطفـ

مـــوارد دیگـــر، راه حـــل پیشـــنهادی و نـــکات 
ــد. ــود را بفرماییـ ــر خـ ــد نظـ مـ

- دغدغه های اقتصادی

- عـــدم آمادگـــی ذهنـــی و شـــهامت پذیـــرش 
مســـئولیت های مختلـــف ازدواج

- گزینه مناسب ازدواج

- توقعات خانواده ها

ـــدل  ـــن ازدواج و م ـــر س ـــر ب ـــل مؤث ـــورد عوام در م

ـــود  ـــی می ش ـــجویان خیل ـــادن ازدواج دانش ـــر افت تأخی
ــای  ــا حرف هـ ــراری یـ ــای تکـ ــرف زد. حرف هـ حـ
ــا  ــه این هـ ــت کـ ــن اسـ ــش ایـ ــی واقعیتـ ــو. ولـ نـ
ــه در  ــخصی کـ ــه شـ ــر و تجربـ ــک نظـ ــود یـ می شـ
ــرای  ــا بـ ــتیم. چه بسـ ــتان داشـ ــا دوسـ ــه بـ مواجهـ
یـــک نتیجه گیـــری قطعـــی نیازمنـــد یـــک پژوهـــش 
ـــیم.  ـــق باش ـــاری دقی ـــه ی آم ـــک جامع ـــا ی ـــترده ب گس
ــد  ــم می رسـ ــه ذهنـ ــده بـ ــه بنـ ــیم بندی ای کـ تقسـ
ـــر  ـــل تأخی ـــن دالی ـــی از مهم تری ـــه یک ـــت ک ـــن اس ای
ازدواج در خـــود بچه هـــا اســـت. ایـــن بـــه معنـــای 
ـــا  ـــادی ی ـــرایط اقتص ـــد ش ـــی مانن ـــل بیرون ـــی عوام نف
ـــت  ـــا اس ـــه اینج ـــت. نکت ـــب نیس ـــه مناس ـــود گزین نب
ـــع  ـــب. دو مان ـــن مطل ـــم در ای ـــرا داری ـــا دو ماج ـــه م ک
ـــری در آزادی  ـــهید مطه ـــه ش ـــی ک ـــان بحث ـــم. هم داری
ــرای  ــم بـ ــع داریـ ــدل مانـ ــا دو مـ ــوی دارد. مـ معنـ
ازدواج بـــه هنـــگام دانشـــجویان. یکســـری عوامـــل 
بیرونـــی ماننـــد مخالفـــت والدیـــن، ســـخت گیری 
ـــم  ـــی ه ـــادی و ... . بخش ـــرایط اقتص ـــا، ش خانواده ه
شـــرایط روانـــی و داخلـــی دانشـــجویان اســـت. بـــه 
ـــی  ـــد. گاه ـــر اثرگذارن ـــر دو روی همدیگ ـــن ه ـــر م نظ
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ـــر  ـــی مهم ت ـــل بیرون ـــراد عوام ـــی اف ـــات و در برخ اوق
اســـت. ماننـــد بچه هـــای شهرســـتان کـــه ممکـــن 
اســـت  از نظـــر اقتصـــادی خانـــواده ی ضعیفـــی 
داشـــته باشـــند یـــا رشـــته ی خاصـــی بخواننـــد کـــه 
ــد  ــدارد ماننـ ــخصی نـ ــازار کار مشـ ــته بـ ــن رشـ ایـ
برخـــی رشـــته ها کـــه نظری تـــر اســـت. یـــک 
بخشـــی هـــم برمی گـــردد بـــه درون ذهـــن بچه هـــا. 
ـــبب  ـــه س ـــت ک ـــن بچه هاس ـــی درون ذه ـــه چیزهای چ
ـــی   یک

ً
ـــا ـــود؟ قطع ـــدید بش ـــل تش ـــن عوام ـــود ای می ش

 یکـــی 
ً
از ایـــن عوامـــل کمال گرایـــی اســـت. قطعـــا

ـــد  ـــار ب ـــنیدن اخب ـــری و ش ـــی نگ ـــل منف ـــن عوام از ای
از ســـمت دیگـــران اســـت کـــه این هـــا را توضیـــح 
ـــی. ـــرایط بیرون ـــر ش ـــم س ـــا اول برگردی ـــم. ام می دهی

-دغدغه های اقتصادی

ـــرای   ب
ً
ـــا ـــه لزوم ـــتند ک ـــی نیس ـــی، عوامل ـــل بیرون عوام

ــته  ــود داشـ ــخصی وجـ ــکار مشـ ــک راهـ ــا یـ آن هـ
ـــن  ـــت م ـــی دس ـــادی خیل ـــائل اقتص  مس

ً
ـــال ـــد. مث باش

و شـــما نیســـت کـــه بتوانیـــم آن را مدیریـــت کنیـــم. 
ـــرل  ـــم آن را کنت ـــالش کنی ـــدی ت ـــا ح ـــم ت ـــا می توانی م
کنیـــم تـــا تشـــدید نشـــود. بلـــه شـــرایط اقتصـــادی 
کار را ســـخت کـــرده و موجـــب شـــده اســـت کـــه 
زمـــان ازدواج بـــه تأخیـــر بیفتـــد امـــا ایـــن ازدواج 
ــا.  ــه درون آدم هـ ــردد بـ ــی اش برمی گـ ــک بخشـ یـ
یعنـــی این کـــه بچه هـــا دارنـــد ســـخت می گیرنـــد. 
بگذاریـــد یـــک مثـــال عینـــی بزنـــم. اعضـــای 
هیئت علمـــی کـــه به تازگـــی وارد دانشـــگاه شـــده اند 
ـــته  ـــال گذش ـــا س ـــد، ت ـــه دو بوده ان ـــا پای ـــک ی ـــه ی و پای
ــان  ــون تومـ ــت میلیـ ــش هفـ ــدود شـ ــاید در حـ شـ
ــر  ــال حاضـ ــا در حـ ــته اند. مـ ــد داشـ  درآمـ

ً
ــا بعضـ

ــون  ــت میلیـ ــه هفـ ــه ماهانـ ــم کـ ــجویی داریـ دانشـ
ـــد: »اســـتاد مـــن  ـــه مـــن می گوی تومـــان درآمـــد دارد. ب
چگونـــه بـــا ماهـــی هفـــت میلیـــون ازدواج کنـــم؟ 
ـــا  ـــد. م ـــن زن نمی ده ـــه م ـــی ب ـــوق کس ـــن حق ـــا ای ب
ـــته  ـــین داش ـــد ماش ـــا بای ـــیم. م ـــته باش ـــه داش ـــد خان بای
ـــدای  ـــه در ابت ـــم ک ـــراد را داری ـــی از اف ـــیم.« خیل باش

ازدواجشـــان ماشـــین نداشـــته اند. همیـــن االن 
ـــه  ـــم ک ـــی داری ـــا هیئت علمی های ـــراد ی ـــی از اف خیل
ـــا، ســـه  ـــد درحالی کـــه دو ت ـــه از خودشـــان ندارن خان
ـــه  ـــات ب ـــی اوق ـــان گاه ـــا خودم ـــد. م ـــه دارن ـــا بچ ت
ــی  ــم. یعنـ ــف می کنیـ ــا کار را متوقـ ــن بهانه هـ ایـ
ســـختی ها هســـت، مســـائل اقتصـــادی هســـت، 
هـــم  هســـت، خیلی هـــا  بیرونـــی  انتظـــارات 
ایـــن انتظـــارات را از مـــا دارنـــد ولـــی خیلی هـــا 
هـــم ندارنـــد! پـــس درعین حـــال کـــه مانـــع 
ـــز  ـــات ترم ـــی اوق ـــز گاه ـــان نی ـــا خودم ـــت، ام هس
و  کمال گرایی هـــا  ایـــن  و  می کشـــیم  را  قضیـــه 
تأخیـــر  موجـــب  دانشـــجو  ســـخت گیری های 
در زمـــان ازدواج می شـــود. چه بســـا بعضـــی از 
خانواده هـــا و دختـــران ایـــن ســـخت گیری ها را 
ـــت  ـــن اس ـــر ای ـــئله ی دیگ ـــک مس ـــند. ی ـــته باش نداش
ــد و  ــروت و درآمـ ــب ثـ ــوِد کسـ ــا، در خـ ــه مـ کـ
ــه  ــه بـ ــم. نـ ــط می کنیـ ــم افراط وتفریـ ــغل هـ شـ
ـــد و  ـــز را درآم ـــه همه چی ـــجویان ک ـــی از دانش بعض
ـــجویان  ـــی از دانش ـــه برخ ـــه ب ـــد و ن ـــغل می بینن ش
کـــه همه چیـــز را رهـــا می کننـــد، حـــاال یـــا بـــه 
ـــه  ـــا ب ـــدن ی ـــه و درس خوان ـــای متفرق ـــر کاره خاط
ـــاب  ـــی در انتخ ـــال طلب ـــخت گیری و کم ـــر س خاط
ــداری؟  ــغل نـ ــرا شـ ــا چـ ــم آقـ ــغل. می گوییـ شـ
ــن  ــه مـ ــغل هایی کـ ــن شـ ــتاد ایـ ــد: »اسـ می گویـ
ـــران  ـــرای ازمابهت ـــت و ب ـــا نیس ـــرای م ـــت دارم ب دوس
اســـت و شـــغل هایی کـــه بـــه مـــا پیشـــنهاد 
ـــه  ـــت ک ـــکلی اس ـــه ش ـــا ب ـــت ی ـــد اداری اس می دهن
ـــا  ـــدارم اینج ـــت ن ـــن دوس ـــدارم.« ای ـــت ن ـــن دوس م
ــه  ــال های اولیـ ــا در سـ ــرا مـ ــدارد زیـ ــی نـ معنایـ
ــای  ــم. در فضـ ــه و آزمون وخطاییـ ــال تجربـ در حـ
اجرایـــی و پژوهشـــی در کنـــار دیگـــران فعالیـــت 
می کنیـــم تـــا کم کـــم تجربـــه کســـب کنیـــم، 
ـــش  ـــم کار را پی ـــا بتوانی ـــویم ت ـــده بش ـــناخته و دی ش

ببریـــم...

پـــس در عوامـــل بیرونـــی اگـــر عامـــل اقتصـــادی 
ـــت  ـــن اس ـــی اش ای ـــک بخش ـــم، ی ـــدی بگیری را ج
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ـــغل.  ـــاب ش ـــد در انتخ ـــواس دارن ـــا وس ـــه بچه ه ک
ایـــن وســـواس را بایـــد کمـــی کاهـــش داد. البتـــه 
چیزهـــای دیگـــری هـــم اثرگـــذار اســـت ماننـــد 
ــی  ــد زندگـ ــران می خواهنـ ــه تهـ ــجویانی کـ دانشـ
کننـــد و اصالتشـــان بـــرای شـــهرهای دورتـــر 
هســـت، به واســـطه ی تحصیـــالت عالیـــه ای کـــه 
دارنـــد ناچارنـــد بـــرای ادامـــه ی تحصیالتشـــان و 
 
ً
شـــغل یابـــی در تهـــران مانـــدگار شـــوند. قطعـــا
ســـختی  شـــرایط  و  خانـــواده  عدم حمایـــت 
را  این هـــا  کار  اســـت  ممکـــن  هســـت  کـــه 
ــه در  ــتانی کـ ــا دوسـ ــوار بکنـــد تـ دوچنـــدان دشـ
تهـــران زندگـــی می کردنـــد. مـــن توصیـــه ام ایـــن 
ـــه ی  ـــت توصی ـــن اس ـــه ممک ـــد ک ـــر چن ـــت )ه اس
ـــد در  ـــا می توانن ـــراد ت ـــن اف ـــه ای ـــد( ک ـــختی باش س
ــتان های  ــا در شهرسـ ــان یـ ــتان های خودشـ شهرسـ
ــوند.  ــه کار بشـ ــغول بـ ــران مشـ ــر تهـ ــزرگ غیـ بـ
ــرف  ــن حـ ــد ایـ ــده ای بگوینـ ــت عـ ــن اسـ ممکـ
ـــا  ـــم ت ـــودم اول ازدواج ـــن خ ـــت. م ـــرا نیس ـــل اج قاب
ـــی  ـــم زندگ ـــال در ق ـــت س ـــی هش ـــت ال ـــک هف نزدی
ـــا  ـــودم، ام ـــران ب ـــه ی ته ـــه بچ ـــا این ک ـــردم و ب می ک
در تهـــران زندگـــی نمی کـــردم. رفتـــم شهرســـتان 
ــم  ــود. می دانـ ــتان بـ ــی ام در شهرسـ و کار و زندگـ
کـــه شـــرایط شـــغلی در تهـــران بهتـــر اســـت امـــا 
ـــد  ـــد داری ـــما درآم ـــه ش ـــر آنچ ـــا ه ـــا در اینج هزینه ه
ــود.  ــه آن در می شـ ــن بـ  ایـ

ً
ــال ــورد و عمـ را می خـ

خـــب عالقـــه ی بچه هـــا بـــه شـــهرت یـــا بـــرای 
پیشـــرفت شـــغلی ســـبب می شـــود کـــه انتخـــاب 
ـــه  ـــی ک ـــرم بچه های ـــه نظ ـــند. ب ـــته باش ـــران را داش ته
ـــا  ـــه آن ه ـــن ب ـــد، ای ـــتان برون ـــه شهرس ـــد ب می توانن

کمـــک می کنـــد.

یـــک چیـــزی کـــه کمـــک می کنـــد بـــه بچه هـــا 
رشـــته های  در  کـــه  دانشـــجویانی   

ً
)خصوصـــا

کســـب  می کننـــد(  تحصیـــل  نظری تـــر 
مهارت هـــای شـــغلی اســـت. مـــا در هـــر رشـــته 
ایـــن مهارت هـــا را داریـــم. حتـــی در رشـــته ی 
یکســـری  و  نرم افزارهـــا  یکســـری  مدیریـــت 

ــف و  ــه کشـ ــود دارد کـ ــی وجـ ــاخه های خاصـ شـ
اســـتفاده ی آن هـــا می توانـــد بـــه بچه هـــا توانمنـــدی 
بدهـــد. ایـــن مهارت هـــا ممکـــن اســـت زبان هـــای 
مختلـــف باشـــد، می توانـــد نرم افزارهـــای متفـــاوت 
یـــا مهارت هـــای حاشـــیه ای در رشـــته ی خودشـــان 
باشـــد. مـــا ایـــن پیشـــنهادها را می دهیـــم کـــه بـــه 
واســـطه ی ایـــن مهارت هـــا دانشـــجویان خودشـــان 
ــد  ــان دهنـ ــز نشـ ــرد متمایـ ــک فـ ــوان یـ ــه عنـ را بـ
تـــا در بلندمـــدت بتواننـــد شـــغل خوبـــی را بـــرای 
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــن م ـــد. ای ـــم کنن ـــان فراه خودش
ـــن  ـــن م ـــه ذه ـــغلی ب ـــت ش ـــئله محدودی ـــاب مس در ب

می رســـد.

- گزینه مناسب ازدواج

ـــات  ـــی اوق ـــه ازدواج گاه ـــت گزین ـــورد محدودی در م
محدودیـــت بـــه علـــت شـــرایط اجتماعـــی اســـت 
و خـــب بـــرای ایـــن راه حلـــی نداریـــم کـــه ارائـــه 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــان، راه حل ـــه خودم ـــبت ب ـــا نس ـــم. ام دهی
ـــداری  ـــا مق ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــن می رس ـــن م ذه
ـــل  ـــن قائ ـــد م ـــر چن ـــم. ه ـــر کنی ـــان را واقعی ت نگاهم
ـــا مقـــداری  ـــران م هســـتم کـــه چـــه پســـران و چـــه دخت
ـــروز  ـــران ام  دخت

ً
ـــال ـــده اند و مث ـــاص ش ـــزی و خ فانت

ــاب  ــخت تر انتخـ ــروز سـ ــران دیـ ــه دختـ ــبت بـ نسـ
و ارزیابـــی می کننـــد ولـــی بـــه هـــر حـــال هنـــوز 
احســـاس می کنـــم بخشـــی از ســـخت بـــودِن پیـــدا 
کـــردِن موردهایـــی کـــه بـــرای ازدواج دنبالشـــان 
ــی  ــردد. برخـ ــا برمی گـ ــود بچه هـ ــه خـ ــتیم بـ هسـ
باالیـــی  خیلـــی  کمال گرایی هـــای  دانشـــجویان 
ــا )از  ــکل دخترهـ ــه و هیـ ــره و قیافـ ــد. از چهـ دارنـ
ایـــن مـــوارد زیـــاد مشـــاهده شـــده اســـت( گرفتـــه 
تـــا توقعـــات عجیب وغریبـــی کـــه ایـــن دختـــر 
ـــات  ـــی اوق ـــد و... . گاه ـــه باش ـــا چ ـــه ی ـــته اش چ رش
هـــم برخـــی بچه هـــا وارد روابطـــی می شـــوند 
کـــه گرفتـــار فضاهـــای عاطفـــی شـــده و بعـــد 
غلطـــی  انتخاب هـــای  دلبســـتگی،  به واســـطه ی 
می کننـــد. این کـــه چـــه کار می توانیـــم بکنیـــم، 
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ــیر  یـــک مـــدت دانشـــگاه می خواســـت یـــک مسـ
ــر  ــجویان دختـ ــی دانشـ ــرای معرفـ ــطه گری بـ واسـ
دیگـــر  و  صـــادق  امـــام  دانشـــگاه  در  پســـر  و 
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــر ب ـــد، در آخ ـــم کن ـــگاه ها فراه دانش
ـــق  ـــد موف ـــی نمی توان ـــرح خیل ـــن ط ـــه ای ـــیدیم ک رس
شـــود. در نهایـــت گمانه زنـــی ای کـــه داشـــتیم 
ـــد  ـــدم می توان ـــه ی هم ـــه مجموع ـــید ک ـــر رس ـــه نظ ب
ــری  ــال پیگیـ ــا در حـ ــد. مـ ــی باشـ ــه ی خوبـ گزینـ
ـــل  ـــگاه وص ـــه دانش ـــه را ب ـــن مجموع ـــه ای ـــتیم ک هس
ــخصات وارد و  ــق مشـ ــا از آن طریـ ــم و بچه هـ کنیـ
ــد  ــت بکننـ ــان را دریافـ ــای خودشـ ــی موردهـ معرفـ
ــاوره  ــت بقیه ی مشـ ــرار اسـ ــه قـ ــطه ای کـ و آن واسـ
و چفت وبســـت و مراحـــل بعـــدی را انجـــام دهـــد 
ـــری  ـــی گ ـــه تول ـــن زمین ـــد و در ای ـــگاه باش ـــود دانش خ
ــوی  ــا گفتگـ ــد. مـ ــارکت کنـ ــد و مشـ ــته باشـ داشـ
اولیـــه را بـــا مجموعـــه ی همـــدم انجـــام داده ایـــم. 
ــا  ــنهاد دیگـــر هـــم ایـــن اســـت کـــه بـ یـــک پیشـ
ــری  ــاط بهتـ ــده اند ارتبـ ــل شـ ــه متأهـ ــتانی کـ دوسـ
ـــه  ـــد ب ـــه می توان ـــه ای ک ـــن گزین ـــید. بهتری ـــته باش داش
شـــما مـــورد معرفـــی کنـــد و ایـــن آدم بـــرای شـــما 
مطلـــوب و بـــا روحیـــات و عقایـــد شـــما متناســـب 
ــد و  ــازه ازدواج کرده انـ ــه تـ ــتانی اند کـ ــد، دوسـ باشـ
همسرانشـــان هـــم کســـانی هســـتند کـــه دوســـتانی 

دارنـــد کـــه در آســـتانه ی ازدواج انـــد.

- عدم تعیین تکلیف با خود

یـــک مســـئله ی دیگـــر در بحـــث همســـریابی کـــه 
می توانـــد مانـــع باشـــد بـــه نظـــر مـــن ایـــن اســـت 
کـــه بچه هـــا هنـــوز بـــا خودشـــان تعییـــن تکلیـــف 
 ،

ً
خصوصـــا امـــروز  جامعـــه ی  در  نکرده انـــد. 

بچه هـــای مـــا، عـــده ای چـــون شـــناخت مناســـبی 
ـــدارد  ـــم ن ـــی ه ـــه لزوم ـــدارد )ک ـــف ن ـــس مخال از جن
را  شـــناخت  ایـــن  مســـتقیم  ارتبـــاط   در 

ً
حتمـــا

به دســـت بیاورنـــد( یعنـــی ســـعی نکرده انـــد حتـــی 
محـــارم خودشـــان و روحیـــات زنانـــه را  بشناســـند 
 
ً
ــا ــم بعضـ ــان هـ ــا خودشـ ــن آدم هـ ــد. ایـ و بپذیرنـ

خودشـــان را نمی شناســـند. یعنـــی این کـــه هنـــوز 
نمی داننـــد چـــه چیـــزی می خواهنـــد در زندگـــی 
بـــه عنـــوان ویژگی هـــای همســـر داشـــته باشـــند و 
ـــان  ـــی و خودش ـــی ای از زندگ ـــح و واقع ـــی صحی تلق
و روحیاتشـــان و دغدغه هایشـــان ندارنـــد لـــذا در 
انتخـــاب همســـر دچـــار ســـردرگمی هســـتند. یـــا 
ــر کســـی ممکـــن  ــا از هـ ــوند یـ ــرا می شـ کمال گـ
ــه  ــه ی اولیـ ــد و وارد رابطـ ــان بیایـ ــت خوششـ اسـ
ــر  ــداری جلوتـ ــه مقـ ــد کـ ــوند. بعـ ــا او می شـ بـ
می رونـــد )حـــاال چـــه در رابطـــه ی رســـمی و 
ـــه  ـــک دفع ـــمی( ی ـــه ی غیررس ـــه در رابط ازدواج و چ
می بیننـــد درعین حـــال کـــه وابســـته شـــده اند امـــا 
بـــا او تناســـب ندارنـــد. ایـــن علتـــش ایـــن اســـت کـــه 
ــد.  ــان ندارنـ ــی از خودشـ ــناخت کافـ ــا شـ بچه هـ
ــا  ــی بـ ــوز وقتـ ــد. هنـ ــف نکرده انـ ــن تکلیـ تعییـ
ــران  ــد در تهـ ــی نمی داننـ ــت می کنـ ــا صحبـ آن هـ
ــد  ــا می خواهنـ ــد، کجـ ــی کننـ ــد زندگـ می خواهنـ
برونـــد؟ از چـــه خوششـــان می آیـــد، از چـــه 
ـــده اش  ـــر آین ـــخصیت همس ـــد؟ در ش ـــان می آی بدش
ــد  ــت؟ می خواهـ ــزی اسـ ــه چیـ ــه اش چـ دغدغـ
کـــه  می زنـــد  حرف هایـــی  باشـــد؟  چگونـــه 
ـــم  ـــک خان ـــود. ی ـــع نمی ش ـــم جم ـــا ه ـــروته آن ب س
ــیار محجـــوب و عجیب وغریـــب می خواهـــد  بسـ
کـــه درعین حـــال خیلـــی از روحیـــات امـــروزی را 
 در یـــک آدم قابل جمـــع 

ً
دارد! خـــب ایـــن عمـــال

افـــراد  می شـــود  موجـــب  ایـــن  و  نیســـت 
دچـــار یـــک چالـــش عجیب وغریـــب شـــوند. 
ایـــن راه حلـــش ایـــن اســـت کـــه قبـــل از این کـــه 
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ــدن در  ــاب خوانـ ــه کتـ ــدر دغدغـ ــتان این قـ دوسـ
حـــوزه ی ازدواج داشـــته باشـــند )کـــه ایـــن هـــم 
ــان  ــداری خودشـ ــد(، مقـ ــوب باشـ ــد خـ می توانـ
ــد  ــد در عقایـ ــف کننـ ــند و  تعیین  تکلیـ را بشناسـ
ـــه  ـــه ک  آنچ

ً
ـــا ـــد دقیق ـــان و ببینن ـــکار و اخالقش و اف

ــد و  ــی باشـ ــد واقعـ ــدر می توانـ ــد چقـ می خواهنـ
ـــی  ـــت. آدم ـــی اس ـــدر طبیع ـــتند چق ـــه هس ـــه ک آنچ
کـــه بـــا خـــودش تعییـــن تکلیـــف کـــرده اســـت 
ـــا  ـــن ت ـــردد و ای ـــی می گ ـــه کس ـــال چ ـــد دنب می دان

حـــدی مســـیر را تســـهیل می کنـــد.

- عـــدم آمادگـــی ذهنـــی و شـــهامت پذیـــرش 
مســـئولیت های مختلـــف ازدواج

ـــد،  ـــما گفتی ـــه ش ـــور ک ـــم همان ط ـــئله ه ـــک مس ی
مســـئله ی آمادگـــی ذهنـــی نداشـــتن اســـت کـــه 
بازمی گـــردد بـــه عـــدم شـــناخت خـــود و آینـــده 
و این هـــا. بحـــث مقولـــه ی ازدواج هراســـی بیـــن 
ـــاد  ـــوان زی ـــل ج ـــن نس  بی

ً
ـــال ـــا و اص ـــجویان م دانش

ـــودش را  ـــرف خ ـــه ط ـــر این ک ـــه خاط ـــا ب ـــت. ی اس
ـــای  ـــن بچه ه ـــی در بی ـــرده )حت ـــط آزاد ک ـــر رواب درگی
ـــن  ـــون ای ـــم( و چ ـــوارد را داری ـــن م ـــم ای ـــی ه مذهب
نـــوع روابـــط مســـئولیت نـــدارد و شـــیرینی هـــم 
دارد، کم کـــم بچه هـــا بـــه ایـــن نـــوع ارتباطـــات 
ـــبب  ـــط س ـــن رواب ـــه ای ـــادت ب ـــد. ع ـــادت می کنن ع
می شـــود کـــه آمادگـــی یـــک رابطـــه ی مقیـــد بـــا 
یـــک انســـان خـــاص و بـــه یـــک شـــکل خـــاص 
ـــن  ـــند. ای ـــته باش ـــش را نداش ـــه ی هزینه های ـــا هم ب
آســـیبی اســـت کـــه بـــرای کل جامعـــه اســـت و 
متأســـفانه بـــرای بچه هـــای مذهبـــی هـــم دارد 
پیـــش می آیـــد. یـــک قســـمتی از ازدواج هراســـی 
ــا در  ــه مـ ــه علـــت فرهنـــگ کلـــی ماســـت کـ بـ
ـــی را  ـــای منف ـــط اثبات ه ـــم فق ـــرای ه ـــان ب فرهنگم
ـــا  ـــم. شـــاید گفتنـــش جالـــب نباشـــد ام نقـــل می کنی
ـــرای  ـــویی اش ب ـــیرین زناش ـــای ش ـــی از رابطه ه کس
ــرای  ــکالتش بـ ــد! از مشـ ــف نمی کنـ ــما تعریـ شـ
شـــما تعریـــف می کنـــد. در فضـــای عمومـــی 

ــر  ــرای همدیگـ ــان را بـ ــا و غم هایشـ ــراد غصه هـ افـ
 در جمع هـــای مردانـــه. 

ً
نقـــل می کننـــد. خصوصـــا

ــر  ــدار تفاخـ ــک مقـ  یـ
ً
ــال ــه اقـ ــای زنانـ در جمع هـ

وجـــود دارد ولـــی در جمع هـــای مردانـــه فقـــط 
جنبه هـــای منفـــی اســـت کـــه دیـــده می شـــود. 
ـــرده  ـــما ازدواج ک ـــای ش ـــا از رفق ـــر از 10 ت ـــی اگ یعن
باشـــند، اگـــر یکـــی از آنـــان دچـــار چالـــش شـــد، 
شـــما فقـــط آن یـــک مـــورد را می بینیـــد. فقـــط آن 
ـــارش  ـــت، اخب ـــه اس ـــالق گرفت ـــرف ط ـــه ط روزی ک
پخـــش می شـــود ولـــی این کـــه در زندگـــی اش 
چـــه اتفاقاتـــی دارد می گـــذرد را مـــا خبـــر نداریـــم. 
ـــک  ـــود ی ـــبب می ش ـــی س ـــار منف ـــم از اخب ـــن حج ای
ـــده  ـــه بن ـــرد. البت ـــکل بگی ـــراد ش ـــی در اف ازدواج هراس
ــگاه  هـــم در کالس هایـــم ســـعی می کنـــم یـــک نـ
ـــان  ـــد نگاهم ـــم. در کل بای ـــا بده ـــه بچه ه ـــی ب واقع
معقـــول باشـــد و در کنـــار نـــکات منفـــی، نـــکات 

ـــم. ـــد ببینی ـــم بای ـــت را ه مثب

ـــت ازدواج  ـــورد کیفی ـــی در م ـــنهادهای جنابعال پیش
ـــی و ...؟ ـــی و چگونگ ـــر زمان ـــجویی از نظ دانش

زندگـــی  دانشـــجویی.  ازدواج  زمـــان  مـــورد  در 
یـــک مســـیر رشـــد و تربیـــت اســـت و ایـــن مســـیر 
رشـــد و تربیـــت در هـــر فـــردی منحصربه فـــرد 
ـــت  ـــم تح ـــی داری ـــک بحث ـــت ی ـــا در تربی ـــت. م اس
عنـــوان اصـــل رعایـــت تفاوت هـــای فـــردی. هیـــچ 
ـــالگی  ـــد 23 س ـــا بای ـــن آق ـــه حس ـــم ک ـــده ای نداری قاع
ازدواج کنـــد، حســـین آقـــا هـــم بایـــد 23 ســـالگی 
ازدواج کنـــد. ازدواج دانشـــجویان ســـال های اول 
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دانشجویی شـــان باشـــد یـــا ســـال های آخـــر آن. 
هیـــچ قاعـــده ی کلـــی ای بـــه نظـــر مـــن نمی شـــود 
ــه  ــده ی هزینـ ــی، قاعـ ــده ی کلـ ــرد. قاعـ ــال کـ اعمـ
ـــد  ـــم بای ـــه ازدواج کنی ـــی ک ـــر مقطع ـــا در ه ـــت. م اس
هزینه هایـــی را بدهیـــم. افـــراد بایـــد هزینه هـــا 
در  ازدواج  بپذیرنـــد.  را  مســـائلش  و  بشناســـند  را 
ســـنین اول دانشـــجویی کمـــک می کنـــد مســـئله ی 
ــامان مند و  ــی سـ ــات خیلـ ــل، کار و ارتباطـ تحصیـ
ــر  ــی کمتـ ــت خیلـ ــالف وقـ ــد. اتـ ــد باشـ جهت منـ
ـــک  ـــی ی ـــم حت ـــدن ه ـــرای درس خوان ـــرد ب ـــت، ف اس
ـــی  ـــر جای ـــرد ه ـــغلی دارد. ف ـــِد ش ـــرِد دغدغه من رویک
وقـــت نمی گـــذارد، حســـاب وکتابش بیشـــتر اســـت 
چـــون یـــک مســـئله ی مهـــم در زندگـــی اش وجـــود 
ـــی  ـــن روش هزینه های ـــه ای ـــل. البت ـــم تأه ـــه اس دارد ب
هـــم دارد. هزینه هـــای مالـــی، هزینه هـــای زمانـــی 
ـــد  ـــر بای ـــای دیگ ـــغل و چیزه ـــواده و ش ـــرای خان ـــه ب ک
بگـــذارد و ... . در ایـــن حـــال کـــه او را از یکســـری 
ـــش  ـــک بخ ـــد، ی ـــروم می کن ـــرد مح ـــذات دوران تج ل
ـــن  ـــی او را تأمی ـــمی و روح ـــای جس ـــادی از نیازه زی
ــد،  ــش باشـ ــد لذت بخـ  می توانـ

ً
ــال ــد و کامـ می کنـ

آرامـــش دهـــد و بـــه او یـــک پختگـــی متفاوتـــی بدهـــد. 
ایـــن قاعـــده ی هزینـــه، درعین حـــال می توانـــد 
بـــرای افـــراد یـــک شـــکل دیگـــر نیـــز معنـــا پیـــدا 
ـــی  ـــه دوره ی کارشناس ـــه ب ـــی ک ـــی بچه های ـــد. یعن کن
ــئله را  ــیده اند هـــم ایـــن مسـ ارشـــد و دکتـــری رسـ
ـــان  ـــی اذیتش ـــار جنس ـــی فش ـــه خیل ـــرادی ک ـــد. اف دارن
ـــی  ـــد، آمادگ ـــی ندارن ـــی خاص ـــاز روح ـــد، نی نمی کن
 
ً
ـــال ـــد. مث ـــرای ازدواج ندارن ـــری ب ـــز دیگ ـــی و چی زمان
احســـاس نیازشـــان در ســـال های اولیـــه کمتـــر 
اســـت یـــا شـــرایط ازدواج را کمتـــر دارنـــد، آن فـــرد 
ازدواج  کـــه  دانشـــجویی  انتهـــای  ســـال های  در 
می کنـــد، یکســـری مزایـــای ازدواج در ســـال های 
ـــه  ـــا خـــب مزایایـــی را هـــم ب ـــه را از دســـت داده ام اولی
ــده و  ــر شـ ــود او پخته تـ دســـت مـــی آورد. هـــم خـ
ـــه دیگـــران او  ـــم شـــرایط بهتـــری دارد بـــرای این ک ه
ـــا او  ـــز ب ـــواده نی ـــد. خان ـــر بپذیرن ـــوان همس ـــه عن را ب

همراهـــی بیشـــتری دارد. مـــواردی کـــه می تواننـــد 
بـــه او بلـــه بگوینـــد در ســـال های پایانـــی بیشـــتر 
اســـت هـــر چنـــد کـــه ایـــن آدم هـــا بـــه خلـــوص 
ــه  ــما بلـ ــه شـ ــال های اول بـ ــه در سـ ــانی کـ کسـ
می گوینـــد نیســـتند. زیـــرا خانواده هـــا و دخترانـــی 
ـــجویی  ـــی دانش ـــال های ابتدای ـــما در س ـــه ش ـــه ب ک
ـــه  ـــد بل ـــی دارن ـــه کس ـــد، ب ـــت می دهن ـــواب مثب ج
دانشـــجویی  دوم  و  اول  ســـال  کـــه  می گوینـــد 
ـــت و  ـــته اس ـــه در بس ـــک هندوان ـــد ی ـــت و مانن اس
ـــه  خیلـــی بایـــد اعتمـــاد و صمیمیـــت باالتـــر باشـــد ب
ـــت  ـــد ثاب ـــری، درآم ـــدرک دکت ـــه م ـــی ک ـــبت کس نس
ــداد  ــه دارد. تعـ ــداز اولیـ ــس انـ ــخص و پـ و مشـ
ــال های اول  ــجویان در سـ ــه دانشـ ــی کـ گزینه هایـ
ـــر اســـت امـــا خـــب  ـــر و محدودت دارنـــد خیلـــی کمت
نوعـــش متفـــاوت اســـت. ایـــن پختـــه نبـــودن در 
ــی  ــرات و مزایایـ ــجویی مضـ ــال های اول دانشـ سـ
دارد. یکـــی از مزایـــای آن ایـــن اســـت کـــه فـــرد 
ــق و  ــش و تطبیـ ــدارد. کرنـ ــم نـ ــم منـ ــی منـ خیلـ
انعطـــاف بیشـــتری بـــا هـــم دارنـــد. آرمان گرایـــی 
ــع  ــه در مقاطـ ــرادی کـ ــا افـ ــد. امـ ــری دارنـ کمتـ
ــال  ــد، درعین حـ ــد ازدواج کننـ ــر می خواهنـ باالتـ
کـــه پخته تـــر شـــده و ارتباطاتشـــان بیشـــتر اســـت 
خواهنـــد  هـــم  بیشـــتری  ســـخت گیری  امـــا 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــی دخترهای ـــان یعن ـــت و مخاطبانش داش
ــان  ــطح انتظاراتشـ ــوند، سـ ــرو می شـ ــا روبـ این هـ
ـــک  ـــه از ی ـــاری ک ـــت. انتظ ـــد رف ـــر خواه ـــم باالت ه
ـــه  ـــاری ک ـــا انتظ ـــی رود ب ـــاله م ـــوان 25، 26 س ج
از یـــک جـــوان 21،22 ســـاله مـــی رود، متفـــاوت 
اســـت. بـــا ایـــن توصیفاتـــی کـــه بنـــده گفتـــم، 
 هیـــچ یـــک از این هـــا ترجیحـــی بـــر 

ً
لزومـــا

ـــراد  ـــت و اف ـــاب اس ـــدل انتخ ـــد. دو م ـــری ندارن دیگ
ـــزی  ـــه چی ـــان چ ـــاز و شرایطش ـــد اآلن نی ـــد ببین بای
ـــرایطش  ـــر ش ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــت. آن جوان اس
را نـــدارد و نیـــاز جنســـی و عاطفـــی هـــم خیلـــی 
ـــگام  ـــاید ازدواج زودهن ـــی آورد ش ـــار نم ـــه اش فش ب
کار، درس و خیلـــی چیزهـــای دیگـــرش را تحـــت 
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تأثیـــر قـــرار دهـــد ولـــی آن جوانـــی کـــه در اوج 
فشـــار جنســـی و روحـــی هســـت و می توانـــد در 
ـــد،  ـــری ازدواج بکن ـــک دخت ـــا ی ـــان ب ـــهر خودش ش
ـــم  ـــی ه ـــد درس ـــد در رون ـــی می توان ـــن ازدواج حت ای
کمکـــش بکنـــد. البتـــه در ازدواج صدهـــا عامـــل 
دیگـــر هـــم می توانـــد مؤثـــر باشـــد. فقـــط ایـــن 
ـــر ازدواج،  ـــه در ام ـــم ک ـــتم بگوی ـــه را می خواس نکت
نمی تـــوان یـــک قانـــون صـــد در صـــدی یکســـان 

ـــرد. ـــان ک ـــی بی ـــن راحت ـــه ای را ب

ــجویان  ــد از ازدواج دانشـ ــم بعـ ــد بدانیـ ــا بایـ مـ
خیلـــی  و  می کننـــد  پیـــدا  پختگی هایـــی 
جنبـــه ی  البتـــه  می کننـــد.  نـــگاه  واقعی تـــر 
ـــی  ـــه خیل ـــد ک ـــد باش ـــن می توان ـــم ای ـــی اش ه منف
اقتصادی تـــر نـــگاه می کننـــد. آن دغدغه هـــای 
تولیـــد علـــم و بســـیج و کارهـــای فرهنگـــی و ... 
ــد.  ــر کنـ ــی کم رنگ تـ ــت در برخـ ــن اسـ را ممکـ
ــه  ــال های اولیـ ــه در سـ ــجویی کـ ــه در دانشـ البتـ
ـــرده  ـــال ک ـــول دنب ـــورت معق ـــه ص ـــوارد را ب ـــن م ای
ـــط  ـــد از ازدواج فق ـــت بع ـــده اس ـــت ش و در آن تثبی
یـــک مقـــدار رونـــد رشـــد و تکمیلـــش را بیشـــتر 
را  کار  همچنـــان  می توانـــد  و  می کنـــد  طـــی 
ادامـــه دهـــد. امـــا زیـــاد داشـــته ایم دانشـــجویانی 
کـــه پـــس از ازدواج یـــک دفعـــه در فضـــای 
دانشـــی و علمـــی یـــا در فضـــای کار فرهنگـــی و 
ــا  ــاال یـ ــده اند. حـ تربیتـــی آدم هـــای دیگـــری شـ
ــد و آن  ــاب کرده انـ ــه انتخـ ــی کـ ــت آدمـ ــه علـ بـ
فـــرد مســـیر زندگی شـــان را تغییـــر داده اســـت یـــا 
بـــه دلیـــل افت وخیـــز اقتصـــادی و اجتماعـــی 
ــواده و ...، از  ــه خانـ ــبت بـ ــئولیت های نسـ و مسـ
ــته اند  ــر نتوانسـ ــد و دیگـ ــا بریده انـ ــه ی این هـ همـ
ـــه  ـــرادی ک ـــد. اف ـــع کنن ـــر جم ـــا یکدیگ ـــا را ب این ه
ـــی   قطع

ً
ـــال ـــود کام ـــته ی خ ـــا گذش ـــان را ب ارتباطش

می کننـــد، بـــا دوستانشـــان، بـــا تفریحاتشـــان بـــا 
تفکـــرات و دغدغه هـــای دانشجویی شـــان و ... . 
ـــردگی  ـــک افس ـــش و ی ـــار چال  دچ

ً
ـــوال ـــا معم این ه

ـــوند.  ـــد از ازدواج می ش ـــدت بع ـــد م ـــا بلن ـــاه ی کوت

ـــان  ـــرد خودش ـــرت دوران تج ـــه اش در حس ـــرا هم زی
ــه  ــردم و چـ ــی می کـ ــه کارهایـ ــه چـ ــد کـ می ماننـ
کارهایـــی می شـــد کـــرد و دیگـــر ایـــن موقعیت هـــا 
ــرای  ــرت بـ ــت حسـ ــه اش در حالـ ــدارم و همـ را نـ
ایـــن دوران می ماننـــد. ایـــن فضـــای آه و حســـرت 
ــته اش  ــات گذشـ ــه ارتباطـ ــت کـ ــی اسـ ــرای کسـ بـ
را بـــه طـــور کلـــی قطـــع کـــرده اســـت. لـــذا مـــن 
 ارتبـــاط خانمشـــان را 

ً
پیشـــنهاد می کنـــم کـــه مثـــال

ـــر  ـــی فک ـــد. برخ ـــع نکن ـــی اش قط ـــتان قدیم ـــا دوس ب
می کننـــد اگـــر ارتبـــاط همسرشـــان را بـــا دوســـتان 
ــر  ــر دختـ  دیگـ

ً
ــارا ــته اش قطـــع کننـــد انحصـ گذشـ

بـــرای خودشـــان خواهـــد شـــد. نـــه شـــما آن قـــدر 
ظرفیـــت نداریـــد کـــه بتوانیـــد تمـــام قابلیت هـــای 
ـــد.  ـــن کنی ـــرد را تأمی ـــی آن ف ـــری و عاطف ـــی و فک روح
بلـــه شـــاید شـــما دوســـتانی داریـــد یـــا همســـرتان 
ـــرد  ـــوای تج ـــال و ه ـــی در ح ـــه خیل ـــتانی دارد ک دوس
ـــه  ـــر ب ـــا منج ـــا این ه ـــرت ب  معاش

ً
ـــال ـــا اص ـــند، ی باش

 اینجـــا قطـــع 
ً
مقایســـه ها و حواشـــی باشـــد. قطعـــا

رابطـــه یـــا بازخوانـــی رابطـــه کمـــک می کنـــد. مـــا 
ـــط  ـــی رواب ـــک بازخوان ـــس از ازدواج ی ـــم پ ـــاز داری نی
و کارهـــا را داشـــته باشـــیم. فـــردی کـــه در گذشـــته 
ــد  ــر می کنـ ــوز فکـ ــس از ازدواج هنـ ــد و پـ می مانـ
ــرود اردوی  ــدون همســـرش بـ ــد 20، 30 روز بـ بایـ
ــی  ــای این چنینـ ــدا و حرف هـ ــرای خـ ــادی، بـ جهـ
ـــا و  ـــن کاره ـــی ای ـــه تمام ـــک دفع ـــه ی ـــی ک و آن کس
روابـــط را از دســـت می دهـــد و رهـــا می کنـــد، هـــر 
دوی این هـــا دچـــار یکســـری مشـــکالت خواهنـــد 
ـــس از ازدواج،  ـــراد پ ـــه اف ـــم ک ـــت بکنی ـــد دق ـــد. بای ش
ـــی  ـــاوت نامعقول ـــان تف ـــته خودش ـــا گذش ـــان ب روابطش
ـــت  ـــن اس ـــورت ممک ـــن ص ـــر ای ـــد در غی ـــته باش نداش
ـــد. ـــم بریزن ـــه ه ـــری ب ـــی و فک ـــر روح ـــده از نظ در آین

ــی در  ــاز جنسـ ــن نیـ ــدم تأمیـ ــات عـ - معضـ
ــات آن ــح و تبعـ ــب صحیـ قالـ

ـــرات  ـــتان نظ ـــی از دوس ـــت خیل ـــورد ازدواج موق در م
بنـــده را می داننـــد. بنـــده متعـــدد و متکثـــر در 
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کالس هـــای مختلـــف آن را تبییـــن، دفـــاع و اثبـــات 
کـــرده ام. خیلـــی ســـال ها در مـــوردش فکـــر کـــردم 
و دغدغه هایـــی نســـبت بهـــش داشـــتم ولـــی در 
ـــم  ـــی نمی دان ـــکار عموم ـــک راه ـــال آن را ی ـــن ح عی
ــل   قابـ

ً
ــال ــتان اصـ ــی از دوسـ ــرای خیلـ ــی بـ )حتـ

ــد ازدواج  ــر می رسـ ــه نظـ ــم( و بـ ــفارش نمی دانـ سـ
موقـــت بـــرای خیلی هـــا یـــک ســـم باشـــد! نـــه از 
ـــد.  ـــته باش ـــکل داش ـــت مش ـــه ازدواج موق ـــی ک جهت
از ایـــن جهـــت کـــه فضـــای اجتماعـــی و فکـــری و 
ــی  ــرای برخـ ــد بـ ــا می توانـ ــه ی مـ ــی جامعـ روحـ
فضـــای فانتـــزی و مقایســـه ای را ایجـــاد کنـــد و 
افراد به واســـطه ی ازدواج موقـــت بیشـــتر دچـــار 
ـــار  ـــت دچ ـــن اس ـــرادی ممک ـــه اف ـــوند. چ ـــش بش چال
ــت  ــه از ازدواج موقـ ــرادی کـ ــوند؟ افـ ــش بشـ چالـ
ـــاص  ـــی خ ـــقانه خیل ـــتی و عاش ـــط دوس ـــار رواب انتظ
ـــد  ـــه می خواهن ـــجویانی ک ـــده ام دانش ـــن دی ـــد. م دارن
ــی وارد  ــر خانمـ ــا دختـ ــان،  بـ ــان ازدواجشـ ــا زمـ تـ
ــد  ــوند. بعـ ــی و ... بشـ ــقانه و جنسـ ــه ی عاشـ رابطـ
کـــه می خواهنـــد وارد ازدواج بشـــوند، یـــا آن دختـــر 
بهشـــان وابســـته می شـــود و مشـــکل برایشـــان 
بـــه وجـــود مـــی آورد )شـــرایط روحـــی، عاطفـــی، 
جنســـی و حتـــی وابســـتگی های دیگـــر( یـــا خـــود 
طـــرف وابســـته می شـــود و نمی توانـــد وارد زندگـــی 
ـــد،  ـــد ش ـــی جدی ـــر وارد زندگ ـــا اگ ـــود، ی ـــد بش جدی
 در حـــال قیـــاس بـــا گذشـــته و فـــرد قبلـــی 

ً
تمامـــا

ـــی  ـــک مضاعف ـــک تحری ـــار ی ـــم دچ ـــی ه ـــت. برخ اس
می شـــوند. فـــرد رفتـــه و تجربـــه ی خاصـــی در 
روابـــط جنســـی در ازدواج موقـــت داشـــته اســـت. 
 بـــا یـــک خانمـــی رابطـــه داشـــته کـــه کارش 

ً
قبـــال

ـــوع  ـــر ن ـــه ه ـــول ب ـــر پ ـــه خاط ـــاید ب ـــوده و ش ـــن ب ای
ـــه  ـــی ک ـــر جوان ـــت. دخت ـــی داده اس ـــن م ـــه ای ت رابط
ـــم  ـــس ه ـــی لم ـــرم را حت ـــت نامح ـــال دس ـــه ح ـــا ب ت
ـــرد  ـــا آن ف ـــه ب ـــد وارد رابط ـــت، اآلن بخواه ـــرده اس نک
 آن مهـــارت و روحیـــه ی خـــاص آن 

ً
بشـــود،  طبیعتـــا

ـــن  ـــدارد. ممک ـــی را ن ـــوزه ی جنس ـــال در ح ـــم فع خان
اســـت آن فـــرد در اینجـــا دچـــار مقایســـه بشـــود و 

بگویـــد چـــرا آن خانـــم این قـــدر در ایـــن فضاهـــا 
ــا  فعال تـــر بـــود ولـــی ایـــن دختـــر این قـــدر حیـ
ــی  ــه برخـ ــد و بـ ــت می کشـ ــا خجالـ ــد یـ می کنـ
ــدر  ــه این قـ ــی کـ ــد؟ آدمـ ــن نمی دهـ ــا تـ رفتارهـ
عاقـــل نیســـت کـــه ســـعی در مقایســـه ی ایـــن دو 
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــن مقایس ـــم دارد و ای ـــا ه ـــر ب نف
موجـــب ســـردی شـــخص یـــا ســـوق دادن آن بـــه 
ـــه  ـــا این ک ـــر )ب ـــد و متکث ـــای جدی ـــمت تجربه ه س
ازدواج کـــرده اســـت( در ازدواج موقـــت بشـــود، ایـــن 
مســـئله می توانـــد برایـــش خطرســـاز بشـــود و در 
فضـــای امـــروزی زندگـــی اش را بـــه هـــم بریـــزد.

یـــک مســـئله ی دیگـــر در ازدواج موقـــت کـــه 
ـــراد  ـــه اف ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــش بیای ـــت پی ـــن اس ممک
ـــن  ـــا ای ـــوند ام ـــت ش ـــش وارد ازدواج موق ـــرای آرام ب
ـــل  ـــرف مقاب ـــرود و ط ـــان در ب ـــط کار از دستش وس
ـــدود  ـــیار مح ـــه بس ـــوارد البت ـــن م ـــود! )ای ـــاردار ش ب
ــا مـــن  ــد امـ ــم پیـــش می آیـ ــی کـ ــت و خیلـ اسـ
ـــی  ـــار و باقال ـــه ی ـــر ب ـــاال خ ـــده ام( ح ـــوردش را دی م
ــرای هیـــچ  ــدا بـ ــه خـ ــه کـ ــا اللـ ــار کـــن! انشـ بـ
ـــم  ـــواردی ه ـــی از م ـــاورد. یک ـــش نی ـــلمانی پی مس
کـــه ممکـــن اســـت رخ بدهـــد، سوءاســـتفاده های 
مالـــی و تلکـــه کـــردن طـــرف اســـت. ممکـــن اســـت 
ـــد.  ـــتفاده کن ـــرد سوءاس ـــات از ف ـــن جه ـــرف از ای ط
ـــن  ـــه ممک ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــر ه ـــورد دیگ ـــک م ی
ــت  ــه ی ازدواج موقـ ــک رابطـ ــرد وارد یـ ــت فـ اسـ
ـــک  ـــد. ی ـــه بده ـــر آن را ادام ـــد دیگ ـــی نتوان ـــود ول ش
نیـــازی داشـــته اســـت و آن را شـــروع کـــرده امـــا 
ـــی  ـــت ول ـــه اس ـــه گرفت ـــش از آن فاصل ـــد از اتمام بع
ـــف  ـــرد مضاع ـــاز ف ـــد و اآلن نی ـــه بع ـــر از آن ب دیگ
ـــن کار  ـــه ی ای ـــرد اآلن تجرب ـــرا آن ف ـــت. زی ـــده اس ش
ـــال   خی

ً
ـــا ـــل از آن صرف ـــت. قب ـــرده اس ـــب ک را کس

ـــرا  ـــذت ماج ـــته و ل ـــرات گذش ـــا اآلن خاط ـــوده ام ب
ــه  ــود کـ ــیده اســـت و ایـــن باعـــث می شـ را چشـ
دیگـــر طـــرف گرفتـــار شـــود و مجـــدد بخواهـــد 
آن تجربـــه را تکـــرار کنـــد در حالـــی کـــه دیگـــر 
ـــد  ـــته باش ـــی داش ـــم دسترس ـــه آن خان ـــه ب ـــاید ن ش
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ـــن  ـــاز به ای ـــوی ب ـــه نح ـــد ب ـــدور باش ـــش مق ـــه برای ن
ـــره  ـــه باالخ ـــم ن ـــت بگویی ـــرود. ممکـــن اس ســـمت ب
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــا بای ـــد ام ـــدا می کن ـــردی را پی ـــک ف ی
ــه در ازدواج  ــرادی کـ ــه افـ ــود کـ ــه دقـــت شـ نکتـ
ــر  ــراد متکثـ ــدد و افـ ــر روابـــط متعـ موقـــت درگیـ
 بـــا زیباتریـــن دختـــر هـــم 

ً
می شـــوند، اگـــر بعـــدا

ـــه  ـــا را ب ـــان آن ه ـــل انس ـــم می ـــاز ه ـــد ب ازدواج کنن
ایـــن ســـمت می کشـــاند کـــه آن تعـــدد و تکثـــر 
ــن  ــه ایـ ــارغ از این کـ ــد. فـ ــه کننـ ــه را تجربـ رابطـ
ـــی  ـــه حت ـــت )ک ـــرام اس ـــا ح ـــت ی ـــالل اس ـــر ح ام
ـــته  ـــکلی نداش ـــی مش ـــاظ فقه ـــت از لح ـــن اس ممک
ـــش  ـــار چال ـــرد دچ ـــورت ف ـــر ص ـــا در ه ـــد( ام باش

در زندگـــی آینـــده اش می شـــود.

ـــد.  ـــل باش ـــه عاق ـــرد ک ـــعی ک ـــی س ـــر کس ـــاال اگ ح
ـــا کســـی وارد رابطـــه ی ازدواج موقـــت  تـــالش کـــرد ب
ــود.  ــاری اش نشـ ــث گرفتـ ــردا باعـ ــه فـ ــود کـ بشـ
 
ً
آدم مطمئنـــی باشـــد و آدمـــی نباشـــد کـــه بعـــدا
ـــاط  ـــر ارتب ـــال تکث ـــد. دنب ـــه کن ـــد آن را مقایس بخواه
و روابـــط عاشـــقانه و صمیمـــی خیلـــی خاصـــی 
 هـــم 

ً
نباشـــد و ... همـــه ی نکاتـــی کـــه گفتیـــم، واقعـــا

ـــت  ـــور اس ـــت و مجب ـــار هس ـــاز و فش ـــدت نی در ش
ـــه ازدواج  ـــد، بل ـــته باش ـــاط داش ـــم ارتب ـــک خان ـــا ی ب
ـــه  ـــد. ب ـــد باش ـــی مفی ـــرای برخ ـــد ب ـــت می توان موق
ـــت و  ـــت دارو اس ـــرم ازدواج موق ـــه نظ ـــال ب ـــر ح ه
ــفابخش  ــخه ی شـ ــده ای نسـ ــرای عـ ــد بـ می توانـ
ـــد  ـــن بزن ـــدت زمی ـــه ش ـــم ب ـــده ای را ه ـــد و ع باش

ــد. ــخت تر کنـ ــان را سـ و کارشـ

ـــد آوری برخـــی از دانشـــجویان  ماحظـــات فرزن
ترم هـــای پایانـــی

در مـــورد فرزنـــد آوری نکتـــه زیـــاد هســـت ولـــی 
ـــجویی  ـــای دانش ـــرای فض ـــد ب ـــه می توان ـــه ای ک نکت
ـــن حـــال کـــه  ـــن اســـت کـــه در عی مناســـب باشـــد ای
ـــه  ـــی ب ـــد آوری را خیل ـــرای فرزن ـــت ماج ـــوب هس خ
ـــای  ـــدن کاره ـــام ش ـــه تم ـــد و آن را ب ـــر نیندازی تأخی
علمـــی و درســـی و کاری و ... موکـــول نکنیـــد، ولـــی 

ـــد. ـــت کنی ـــات را رعای ـــری مالحظ یکس

ــد.  ــت باشـ ــان راحـ ــان از خودتـ ــد خیالتـ بگذاریـ
ـــرتان  ـــا همس ـــد ب ـــاه اول ببینی ـــد م ـــل در آن چن حداق
ـــده ام  ـــن دی ـــد )م ـــی نداری ـــش خاص ـــکل و چال مش
ـــه  ـــد آوری عجل ـــرای فرزن ـــدا ب ـــان ابت ـــی از هم برخ
دارنـــد(، می توانیـــد زندگـــی را بـــه سروســـامان 
البتـــه  نداریـــد،  خاصـــی  بحـــران  برســـانید، 
اختالفـــات حاشـــیه ای همیشـــه هســـت. مطمئـــن 
ـــم  ـــد کم ک ـــد، بع ـــی نداری ـــران خاص ـــدید بح ـــه ش ک
ــد. در  ــدام کنیـ ــد اقـ ــد آوری می توانیـ ــرای فرزنـ بـ
ــی  ــی بچه هایـ ــون برخـ ــد آوری چـ ــرای فرزنـ ماجـ
اینجـــا  می کننـــد، در  ازدواج  شهرســـتان  از  کـــه 
ــد آوری  ــا فرزنـ ــادی بـ ــار زیـ ــتند، فشـ ــا هسـ تنهـ
 بـــه خانمشـــان می آورنـــد )من بـــاب 

ً
خصوصـــا

تنهایـــی و نبـــودن حامیـــان و دیگـــر چیزهـــا(. 
خانم هـــا پـــس از زایمـــان در چنـــد مـــاه اول نیـــاز 
ـــمی  ـــی، جس ـــدی روح ـــی ج ـــی خیل ـــک حام ـــه ی ب
ــد و  ــت کنـ ــا حمایـ ــه از آن هـ ــد کـ ــی دارنـ و وقتـ
ـــی از  ـــه تنهای  ب

ً
ـــا ـــر واقع ـــه همس ـــد ک ـــان کن کمکش

 
ً
ـــا ـــد حتم ـــوع را بای ـــن موض ـــد. ای ـــر نمی آی ـــش ب پس
ـــرایط  ـــم ش ـــر خان ـــی اگ ـــد و حت ـــش بکنن ـــری برای فک
خاصـــی دارد ایـــن مســـئله را بـــه تأخیـــر بیندازنـــد 
تـــا خانـــم بتوانـــد بـــه یـــک توانمنـــدی جســـمی و 
زمانـــی و ... برســـد. بـــا توجـــه بـــه این کـــه فرزنـــد 
ـــی  ـــرای زندگ ـــیه هایی را ب ـــت حاش ـــن اس آوری ممک
ـــاد  ـــاه ایج ـــو کوت ـــدت، ول ـــک م ـــرای ی ـــویی ب زناش
بکنـــد، پیشـــنهاد می دهـــم یـــک دوره ای حتـــی 
ــزدی و اول  ــان نامـ ــه دوران خوش خوشـ ــاه را بـ کوتـ
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ازدواج بگذراننـــد. خیلـــی عجلـــه نداشـــته باشـــند. 
ــک دوره ی  ــد یـ ــط. بگذارنـ ــه تفریـ ــراط و نـ ــه افـ نـ
زندگـــی دو نفـــری را بـــا هـــم تجربـــه بکننـــد بعـــد 
ـــره،  ـــه نف ـــی س ـــه زندگ ـــت ب ـــداری گذش ـــه مق ـــم ک ه
چهـــار نفـــره و تعـــداد بیشـــتر برســـند. در ماجـــرای 
ـــدازه ی  ـــه ان ـــم ب ـــا ه ـــه مرده ـــد ک ـــد بدانی ـــت فرزن تربی
خانم هـــا وظیفـــه دارنـــد. هرچنـــد کـــه بـــه لحـــاظ 
ـــی  ـــند ول ـــته باش ـــت نداش ـــت وق ـــن اس ـــی ممک زمان
ـــای  ـــه معن ـــن ب ـــت و ای ـــرد اس ـــت م ـــر کالن تربی مدی
زورگویـــی مـــرد نیســـت. بـــه ایـــن معنـــی اســـت 
ــرای  ــد، بـ ــای تربیـــت فرزنـ ــرای فضـ ــد بـ ــه بایـ کـ
خانـــم شـــرایطی را ایجـــاد کنـــد. نکتـــه ی بعـــدی 
این کـــه هماهنگـــی بیـــن زن و مـــرد در تربیـــت 
ــی  ــه یکـ ــت کـ ــن اسـ ــر از ایـ ــی مهم تـ ــه خیلـ بچـ
ــی  ــدم هماهنگـ ــد. عـ ــه ای باشـ ــا آدم نخبـ از این هـ
ــه  ــت بچـ ــه تربیـ ــد بـ ــه را می توانـ ــترین ضربـ بیشـ
ــرتان  ــان و همسـ ــت، خودتـ ــورد تربیـ ــد. در مـ بزنـ
قبـــل از تولـــد فرزنـــد یـــا در آســـتانه ی فرزنـــد دار 
ــرکت  ــد، کالس شـ ــو کنیـ ــم گفتگـ ــا هـ ــدن بـ شـ
ـــی  ـــت و حت ـــواری اس ـــد کار دش ـــت فرزن ـــد. تربی کنی
آن هایـــی هـــم کـــه مدعی انـــد و کار هـــم کرده انـــد، 
ـــار  ـــان دچ ـــِد خودش ـــت فرزن ـــت در تربی ـــن اس ممک
ـــواری  ـــده و دش ـــون کار، کار پیچی ـــوند. چ ـــش بش چال
اســـت. لـــذا دســـت کم نگیریـــد، مطالعـــه کنیـــد، 
ولـــی کمال گـــرا هـــم نباشـــید. فکـــر نکنیـــد قـــرار 
ـــی  ـــهید فالن ـــد. ش ـــت کنی ـــی تربی ـــک قدیس ـــت ی اس
ـــا  ـــی آدم ه ـــد ول ـــالش می کنی ـــه ت ـــد! بل ـــت کنی را تربی
ـــت  ـــد در نهای ـــد. فرزن ـــار دارن ـــد و اختی ـــه مختارن هم
ــد  ــرات و عقایـ ــا و تفکـ ــم و آن آقـ ــل آن خانـ حاصـ
از  زیـــاد  کمال گرایـــی  آن هاســـت.  رفتارهـــای  و 
حـــد، هـــم خودمـــان را ســـرد و ناامیـــد می کنـــد و 
هـــم بـــه بچـــه فشـــار خواهـــد آورد. لـــذا در عیـــن 
ـــت  ـــد، وق ـــه می کنی ـــه مطالع ـــن زمین ـــه در ای ـــال ک ح
ـــید.  ـــته باش ـــی داش ـــارکت و همراه ـــد، مش می گذاری
ــما و  ــد حاصـــل شـ ــه آن آدم بایـ ــد کـ  بدانیـ

ً
ــا حتمـ

ـــز  ـــی متمای ـــخص خیل ـــک ش ـــد. ی ـــما باش ـــر ش همس

و عجیب وغریبـــی نخواهـــد بـــود.

حســـینی،  محمدیوســـف  مصاحبه کننـــده؛ 
دانشـــجوی ســـال چهـــارم کارشناســـی، رشـــته ی 
ــام  ــگاه امـ ــت دانشـ ــالمی و مدیریـ ــارف اسـ معـ

صـــادق علیه الســـالم، گرایـــش بازرگانـــی
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ازدواج دانشجویی با طعم توکل

تجربه نگاری ازدواج دانشجویی از یک دانشجوی متأهل

هر کس بخواهد در زندگی 
برسد،  تکامل  و  رشد  به 
را  مختلف  مراحل  باید 
پله پله طی کند. برای یکی 
از مهم ترین مراحل زندگی 
یعنی ازدواج، پله ها و موانع 
متعددی بر سر راهم حس 
باالی  هزینه های  سخت،  اقتصادی  شرایط  می کردم. 
ثابت،  درآمد  وجود  عدم  و  نداشتن  اشتغال  مراسم ها، 
سربازی و ... اما این موارد چیزهایی نبودند که من را از 
هدفم دور و منصرف کنند. پس توکل و تالش کردم به 

هدفم دست بیابم.

 
ً
از نظر کاری قبل از ازدواج بنده جایی مشغول نبودم. مثال
برخی رفقایم حتی از 14، 15 سالگی تا سنین باالتر، کار 
در  حتی  نبودم.  شکل  این  به   

ً
اصال من  اما  می کردند. 

دوران دانشجویی به جز یک دوره ی سه ماهه در تابستان 
سال اول دانشگاه، دیگر سر کار نرفته بودم تا زمانی که 
کرونا آمد. با آمدن کرونا یکی دو ماه اول را هم در خانه 
بودم تا به درس هایم برسم. پس از مدتی، دیدم که سامانه 
مشکالتی دارد و استادان کالس ها را به ساعات خلوتی 

سامانه و پایانی روز منتقل، یا این که مباحث را به صورت 
محاسبه  که  بود  این گونه  می کردند.  بارگذاری  ضبط شده 
کردم و دیدم می شود سر کار هم رفت. پس از عید به دنبال 
کار گشتم. با چند نفر در میان گذاشتم تا کاری پیدا کردم. 
در ابتدا پاره وقت می رفتم. هم خودم نگرانی هایی داشتم 
که به درسم ضربه ای وارد نشود و هم خانواده اصرار داشتند 
)و دارند( که مراقب کالس ها و نمراتم باشم. بعد از مدتی 
دیدم هم می شود به درس ها رسید و هم سر کار رفت. به 
رسیدیم  که  هم  کرونا  از  بعد  اول  ترم  و  امتحانات  موعد 
نتایج خوبی کسب کردم و معدل باالیی را به دست آوردم. 
بعد از آن تابستان را به طور کامل سر کار رفتم و همان طور 
ادامه دادم تا ترم بعدی آغاز شد. برخی کالس های مهم 
که حضور، تأثیر بسیار باالیی در فهم داشت را با کسب 
اجازه یا مرخصی از صاحب کار حاضر می شدم و برخی 
 گوش کنم. در همان ترم بود که 

ً
را نیز ضبط می کردم تا بعدا

دیگر با خانواده در میان گذاشتم که قصد ازدواج دارم. با 
توجه به دانشجو بودن بنده و چون آن ها از شرایط جامعه 
)که انتظارات خانواده ها باال رفته است( باخبر بودند، ابتدا 

با این امر مخالفت کردند.

با گذر زمان و مشغول شدن به کار در کنار تحصیل، با این 
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پرونده ویژه

مالحظه که لطمه ای به درس وارد نشود، از نظر شغلی و 
وجود یک حداقل درآمد، نظر خانواده کمی تغیر پیدا کرد 
و  جامعه  شرایط  زیرا  نداشتند.  باالیی  تمایل  کماکان  اما 
بحث سربازی و ... باقی مانده بود و این ها دالیلی بود که از 
آن برای عدم رضایت خود نام می بردند و من نیز همچنان 
داشتم. در  امر  این  برای  خانواده  کردن  متقاعد  در  سعی 
نهایت و با صحبت های بنده، خانواده اقدام به پیدا کردن 
مورد مناسب برای ازدواج کردند. با این وجود کم کم فامیل 
و اطرافیان متوجه این موضوع شدند و حرف هایی زده شد. 
با توجه به دانشجو بودن و سن ازدواج که در جامعه امروزی 

کمی باال رفته، مخالفت و صحبت هایی ردوبدل شد.

واقعیت، با توجه به شرایط روز کشور، خودم نیز از شرایط 
موجود جامعه و گرانی ها کمی نگرانی داشتم اما با توکل به 
خدا، تفکر در احادیث و همچنین وقتی با رفقا و دوستانم 
که هم سن من هستند و ازدواج کردند صحبت می کردم 
خدا )با  و کمک  رزاقیت  از  افراد  همه ی این  بدون تردید 
وجود تمام مشکالت( سخن می گفتند، کمی دلم قرص 
می شد ولی باالخره هر جوانی شاید در ابتدا کمی نگرانی 
داشته باشد. اما امروز که مدتی از ازدواج بنده می گذرد 
من هم از افرادی که از بنده سؤال می پرسند همان پاسخ را 

می دهم. خدا کمکتان می کند ...

لطف و کمک خدا در راه ازدواج گاهی اوقات غیرقابل باور 
هست. هم در پیدا کردن فرد مناسب و هم مسائل مالی و 

...

برکاتش  که  داد  رخ  زندگی ام  در  تغییراتی  ازدواج  از  پس 
 قابل حس بود. دیگر بحث اشتغالم حل شده بود. 

ً
کامال

درس خواندنم متفاوت شده بود. حتی به نحوی که پیش 
درس ها  از  خیلی  به  اما  بودم،  آزادتر  این که  با  ازدواج  از 
بیشتر  کارم  این که  وجود  با  عقد  از  پس  ولی  نمی رسیدم 
شد و همچنین بر حسب وظیفه باید برای خانواده و همسر 
وقت می گذاشتم، به تمامی تکالیف و برنامه های درسی ام 
قابل  تغییر   

ً
واقعا هم  درآمد  و  حقوق  لحاظ  از  رسیده ام. 

توجهی داشته ام و لطف خدا را کامل در این زمینه هم حس 
کرده ام.

در بحث ارتباط با دوستان، قبل از ازدواج اهل دوستی و 
تفریح با رفقا بودم. البته نه به صورت افراطی، اما پس از 
ازدواج نیز این ارتباط را به همان مقدار حفظ کردم. چون 
از نظر من، هیچ کس نمی تواند جای کس دیگری را پر 
 صحیح هم نیست که بگوییم همسر جای 

ً
کند. اصال

رفیق باشد. البته ممکن است همسر بهترین رفیق انسان 
محسوب شود اما دوست و رفیق هم جای خودشان را 
وجود  کماکان  هم  تفریحات  آن  کرده ام  سعی  دارند. 
داشته باشد و این حفظ ارتباط با دوستان، به نظرم هم 
برای خودم و هم برای همسرم خیلی اتفاق خوبی بود. 
هرچند ممکن است وقتمان کمتر شده باشد اما سعی 
آن  خالء  تا  شود  حفظ  ارتباط  این  اندک،  ولو  می کنم 

موجب سختی نشود. 

شاید  بنده  ازدواج  از  پیش  هم  دغدغه مندی  نظر  از 
 برخی از درس های تخصصی را جدی می گرفتم 

ً
صرفا

و دروس عمومی را هم متعادل می گذارندم اما پس از 
جدیت  مهارتی  و  شغلی  دغدغه های  دالیل  به  ازدواج 
درس های  بیشتری  اهتمام  با  و  کرده ام  پیدا  بیشتری 

تخصصی را مطالعه می کنم.

اکنون حس می کنم قسمی از مسیرم را برای رشد طی 
کرده ام و به هدفم نزدیک شده ام. در ادامه نیز با همت 
و اراده و توکل به خدا عزمم را جزم خواهم کرد. به امید 

رشد روزافزون همه ی دوستان.

 

مهدی سعادت

رشته ی معارف  کارشناسی،  چهارم  سال  دانشجوی 
اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم، گرایش 

صنعتی
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+ کارگروه فرهنگ و هنر 
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گ و هنر
کارگروه فرهن

امروزه بیش ازپیش حوزه های میان رشته ای اهمیت پیدا 
رشته ای، دانش، روش  میان  حوزه  یک  در  است.  کرده 
برای  تخصصی  و  علمی  حوزه  چند  یا  دو  تجارب  و 
شناخت و حل یک مسئله پیچیده یا معضل چندوجهی 
با هم تلفیق می شوند و اندیشمندان دو حوزه با یکدیگر 
تعامل مؤثر دارند. روش برخورد میان رشته ای با مسائل 
رشته های  سنتی  مرزهای  از  عبور  فرصت  مختلف، 
گوناگون دانش و رسیدن به نتیجه مطلوب در یک رشته 

را در اختیار ما می گذارد.

عدم  مدیریت،  رشته ی  در  موجود  خألهای  از  یکی 
و  مدیریت  است.  هنر  و  فرهنگ  مقوله  با  آن  اتصال 
یکدیگر  به  متقابلی  خدمات  می توانند  هنر  و  فرهنگ 
حوزه  این  تا  می کند  کمک  مدیریت  علم  بدهند؛  ارائه 
در قالب مدیریت فرهنگی با برنامه ریزی و سازمان دهی 
بهتر اداره شود و فرهنگ و هنر نیز به یادگیری مدیریت و 

نهادینه کردن مفاهیم مدیریتی کمک می کنند.

دانشجویی  نشریه  در  هنر  و  فرهنگ  کارگروه  راه اندازی 
مسیر  این  آغاز  در  کوچک  هرچند  گامی  مدیریت  پل 

است.

استاد  با  داشتیم  مصاحبه ای  نخست  شماره،  این  در 
مورد  در  و  پور  عرفان  میالد  آقای  جناب  بزرگوار 

حوزه های مشترک بین مدیریت و فرهنگ و هنر و تأثیر 
آنها بر یکدیگر با ایشان گفتگو کردیم.

می رویم  کتاب هایی  سراغ  کتاب،  قسمت  در 
از  خارج  و  باشند  داشته  هنری  ارزش افزوده  که 
به  نوآورانه  پنجره های  از  و  موجود  چارچوب های 
و  مدیران  تجربه های  یا  باشند  کرده  نگاه  مدیریت 

رهبران موفق را روایت کرده باشند.

خواهیم  پیش  در  عمده  رویکرد  دو  فیلم  قسمت  در 
گرفت؛ یا به بررسی فیلم ها و مستندهایی می پردازیم 
که به جنبه های مختلف مدیریت پرداخته، یا فیلم ها 
و مستندهایی که زندگی اسطوره ها و مدیران موفق را 

به تصویر کشیده باشند.

بازی هایی  معرفی  به  بازی،  قسمت  در  نهایت  در 
و...  استراتژیک  اقتصادی،  درون مایه  که  می پردازیم 
جمله  از  بازی سازی  یا  گیمیفیکیشن1  باشند.  داشته 
رفتار2  تغییر  برای  طراحی  دانش  مجموعه های  زیر 
کسب وکارها  و  دانشگاه ها  موردتوجه   

ً
اخیرا که  است 

قرار گرفته است.

بوستان،  گلستان،  همچون  ما  کهن  ادبِی  غنِی  متوِن 
آموزه های  از  سرشار  و...،  سیاست نامه  مثنوی، 
واقع  غفلت  مورد  امروزه  متأسفانه  که  است  مدیریتی 
شده است. به لطف خدا در شماره های آتی نسبت به 

آن اهتمام ویژه خواهیم داشت.

پرونده فرهنگ و هنر در آغاز راه است و بدون شک 
عزیز  دانشجویان  و  محترم  اساتید  راهنمایی های  از 
شما  پیشنهادهای  و  انتقادات  منتظر  و  نبوده  بی نیاز 

خواهیم بود.

و من الله التوفیق

چهـارم  سـال  دانشـجوی  یعقوبـی،  ابوالفضـل 
کارشناسـی، رشـته ی معـارف اسـالمی و مدیریـت 
بازرگانـی گرایـش  علیه السـالم،  صـادق  امـام  دانشـگاه 

1- Gamification
2- Behavioral design

سخن دبیر
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پنجره ای رو به فرهنگ و هنر

میالد  آقای  جناب  با  هنر  و  فرهنگ  ساحت  در  مدیریت  باب  در  مصاحبه ای 
عرفان پور دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق  علیه السالم

ـــات  ـــگ و ارتباط ـــته فرهن ـــه از رش ـــد ک ـــه ش چ
و به طـــور خـــاص از حـــوزه شـــعر و ادبیـــات 
یـــت عاقه منـــد شـــدید و در  بـــه رشـــته مدیر
یـــت دولتـــی دانشـــگاه  مقطـــع دکتـــرای مدیر
امـــام صادق علیه السام مشـــغول بـــه تحصیـــل 

شـــدید؟

قریـــب بـــه 10 ســـال در عرصـــه ی مدیریـــت 
فرهنگـــی و هنـــری فعـــال بـــودم و از نزدیـــک 
ـــتی ها  ـــودم و کاس ـــاهد ب ـــوزه را ش ـــن ح ـــت ای وضعی
ـــز و  ـــت متمرک ـــدم مدیری ـــب و ع ـــری نامناس و راهب
ـــت  ـــدم. ازاین جه ـــد را می دی ـــران هنرمن ـــدان مدی فق
ایـــن دغدغـــه را داشـــتم کـــه خـــودم بتوانـــم 
بـــا دانـــش و شـــناخت بیشـــتری در ایـــن عرصـــه 
ـــئولیتی  ـــم و در مس ـــر باش ـــم و مؤث ـــا کن ـــی ایف نقش
ـــت  ـــوزه مدیری ـــه ح ـــری ب ـــگاه بهت ـــم ن ـــه دارم بتوان ک
ـــت  ـــته مدیری ـــت رش ـــم و ازاین جه ـــته باش ـــم داش ه
ـــل  ـــن چه ـــده در ای ـــر بن ـــه نظ ـــردم. ب ـــاب ک را انتخ
و چنـــد ســـال مـــا در تربیـــت مدیـــران هنـــری و 
مدیـــران حـــوزه هنـــر و ادبیـــات کاری نکردیـــم و 

ـــی  ـــای ادب ـــت حوزه ه ـــه در مدیری ـــانی ک  کس
ً
ـــا طبیعت

 
ً
ـــا اصـــال و هنـــری توانمنـــد باشـــند بســـیارکم هســـتند ی
ــا  ــی از حوزه هـ ــوب را در برخـ ــراد مطلـ ــم افـ نتوانیـ
ـــوزه  ـــا در ح ـــف م ـــر ضع ـــه خاط ـــن ب ـــم، ای ـــدا کنی پی
ـــم ذوق  ـــه ه ـــی ک ـــت. مدیران ـــوده اس ـــر ب ـــت مدی تربی
و شـــناخت هنـــری داشـــته باشـــند و هـــم توانایـــی 
ـــته  ـــت را داش ـــرای مدیری ـــن الزم ب ـــم ف ـــی و ه مدیریت
ـــاد  ـــک نه ـــری ی ـــرای راهب ـــاز ب ـــش موردنی ـــند و دان باش

هنـــری و فرهنگـــی را داشـــته باشـــند.

یـــت، فرهنـــگ،  بـــه نظـــر شـــما بیـــن مدیر
هنـــر و ادبیـــات چـــه رابطـــه ای برقـــرار اســـت؟ 
ــر  ــگ، هنـ ــه فرهنـ ــت بـ یـ ــر، مدیر به عبارت دیگـ
ــا بالعکـــس،  و ادبیـــات کمک کننـــده اســـت یـ
فرهنـــگ، هنـــر و ادبیـــات هـــم می توانـــد در 

یـــت تأثیرگـــذار باشـــد؟ فضـــای رشـــته مدیر

ــت  ــات و مدیریـ ــان ادبیـ ــاط میـ ــوص ارتبـ در خصـ
ــی  ــرد. یکـ ــی کـ ــاحت می شود بررسـ ــد سـ از چنـ
در واقـــع بعـــد مدیریـــت حـــوزه ادبیـــات اســـت و 
ـــر  ـــب ام ـــه خ ـــور ک ـــات کش ـــردی ادبی ـــت راهب مدیری
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قرن هـــای  از  و  قدیم االیـــام  از  هســـت.  مهمـــی 
ــش را  ــن نقـ ــت مهم تریـ ــت و حاکمیـ ــته دولـ گذشـ
ــرورش  ــظ و پـ ــترش، حفـ ــده نگه داشتن، گسـ در زنـ
ــای  ــی دولت هـ ــته اند. یعنـ ــان داشـ ــات و ادیبـ ادبیـ
ــی  ــن حامـ ــی مهم تریـ ــت و فرهنگـ ــات دوسـ ادبیـ
ـــعه  ـــه توس ـــد و ب ـــرای رش ـــد ب ـــات بوده ان ـــان و ادبی ادیب
ـــف  ـــورهای مختل ـــب در کش ـــر و خ ـــن هن ـــیدن ای رس
جهـــان هـــم امـــروزه دولـــت و حاکمیـــت پشـــتیبان 
حفـــظ ادبیـــات ملـــی و گســـترش کارکرد هـــای 
ـــم  ـــفانه علی رغ ـــا متأس ـــور م ـــتند. در کش ـــات هس ادبی
این کـــه ادبیـــات مهم تریـــن حـــوزه فرهنگـــی اســـت 
و شـــعر مهم تریـــن هنـــری اســـت کـــه ایرانیـــان در 
آن بـــه اوج رســـیده اند امـــا مدیریـــت راهبـــردی 
ــص  ــار نواقـ ــات دچـ ــوزه ادبیـ ــمندانه در حـ و هوشـ

بســـیاری بـــوده و هســـت.

دومیـــن ســـاحتی کـــه در خصـــوص ارتبـــاط میـــان 
ادبیـــات و مدیریـــت می شـــود دربـــاره اش صحبـــت 
کرد، حضـــور ادبیـــات در دانـــش مدیریـــت و در 
توســـعه ی ایـــن دانـــش اســـت کـــه اآلن کشـــورهای 
پیشـــرو در حـــوزه مدیریـــت از ادبیـــات بـــرای 
ـــیواتر  ـــال ش ـــان و انتق ـــث خودش ـــازی مباح نهادینه س
مفاهیـــم مدیریتـــی اســـتفاده می کننـــد و مهم تریـــن 
کتـــاب هـــای مدیریتـــی در جهـــان کتاب هایـــی 
ـــان ادبـــی و روایـــی نوشـــته  ـــا لهجـــه و زب هســـتند کـــه ب
ـــران  ـــا در ای  م

ً
ـــا ـــوزه تقریب ـــن ح ـــب در ای ـــده و خ ش

ـــه در  ـــورها ک ـــر کش ـــی از دیگ ـــم و خیل کاری نکرده ای
زمینهی مدیریـــت این گونـــه پیشـــرو شـــده اند، جـــا 

مانده ایـــم و ادبیـــات در مدیریـــت و اســـتفاده ی از 
ـــته ایم. ـــول گذاش ـــت را مغف ـــات در مدیری ـــن ادبی ف

ســـومین ســـاحتی کـــه در خصـــوص ارتبـــاط 
ــاره اش  ــود دربـ ــان ادبیـــات و مدیریـــت می شـ میـ
ــار  ــه در دل آثـ ــت کـ ــن هسـ ــرد ایـ ــت کـ صحبـ
ــود  ــی وجـ ــویه های مدیریتـ ــاره ها و سـ ــی اشـ ادبـ
دارد. موضوعـــات گفتمان هایـــی کـــه در مدیریـــت 
ـــر  ـــا ب ـــت ی ـــر مدیری ـــا ب ـــتند ی ـــتفاده هس ـــل اس قاب
ــه اش  ــد. نمونـ ــر گذارنـ ــی اثـ ــای مدیریتـ نگاه هـ
ـــن در  ـــت. م ـــی هس ـــادی اجتماع ـــای انتق ـــعر ه ش
پایـــان نامـــه ی ارشـــد خـــودم تحلیـــل و گفتمـــان 
انتقـــاد اجتماعـــی را در شـــعر شـــاعران انقـــالب 
اســـالمی کار کـــردم کـــه موضـــوع، بررســـی 
ـــود کـــه بخشـــی از ایـــن انتقـــاد  شـــعرهای انتقـــادی ب
هـــا بـــه صـــورت مســـتقیم بـــه امـــور مدیریتـــی و 
ـــر  ـــورت غی ـــه ص ـــی ب ـــردد و بخش ـــر میگ ـــی ب سیاس
ـــعر در  ـــوص در ش ـــه خص ـــبت دارد و ب ـــتقیم نس مس
واقـــع بیشـــترین مواجهـــه رویکرد هـــای مدیریتـــی 
ـــد  ـــی رخ میده ـــی و سیاس ـــادی اجتماع ـــعر انتق ش
ـــا و  ـــه ه ـــه مواجه ـــن گون ـــی ای ـــرآورد گفتمان ـــه ب ک
رویکـــرد هـــا در شـــعر میتوانـــد نشـــان دهندهـــی 
ـــک  ـــون ی ـــی پیرام ـــی و اجتماع ـــر مردم ـــد تفک برآین
قضیـــه ی مدیریتـــی یـــا یـــک موضـــوع سیاســـی 

باشـــد.

ـــاخته  و  ـــعر س ـــط در ش ـــادی فق ـــه انتق ـــن جنب ای
ـــود؟ ـــه می ش پرداخت

در داســـتان هـــم ایـــن نـــگاه انتقـــادی اجتماعـــی 
ــته اســـت. در  ــور داشـ ــادی حضـ ــدود زیـ ــا حـ تـ
داســـتان معاصـــر امـــا چیـــزی کـــه نســـبت بـــه 
ــال  ــث انتقـ ــدودی بحـ ــا حـ ــده تـ ــت شـ آن غفلـ
ـــان  ـــت و زب ـــی اس ـــی ادب ـــا زبان ـــت ب ـــم مدیری مفاهی
ـــده  ـــه نش ـــه آن پرداخت ـــا ب ـــور م ـــه در کش ـــتانی ک داس
ـــام  ـــه ن ـــد ب ـــاخته ش ـــه س ـــی ک  فیلم

ً
ـــرا ـــت. اخی اس

ـــی  ـــرح زندگ ـــطه ی ش ـــدودی به واس ـــا ح ـــور ت منص
ـــی  ـــای مدیریت ـــه جنبه ه ـــه ب ـــتاری و توج ـــهید س ش
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ـــت. در  ـــوده اس ـــی ب ـــه موفق ـــخصیت تجرب ـــن ش ای
ایـــن حـــوزه می تـــوان گفـــت اگـــر مـــا به صـــورت 
شـــخصیت محـــور، شـــخصیت های مدیـــر و 
ــه  ــالمی را موردتوجـ ــالب اسـ ــد دوران انقـ توانمنـ
قـــرار بدهیـــم در فیلم نامه هـــا، آثـــار ادبـــی، از دل 
ــای  ــا و رهنمودهـ ــود رویکردهـ ــار می شـ ــن آثـ ایـ
ـــال  ـــان انتق ـــه مخاطب ـــرد و ب ـــریح ک ـــی را تش مدیریت

داد.

مثـــال  بـــرای  را  نمونـــه ای  می توانیـــد 
 بســـیاری از شـــعرا و 

ً
بیـــان کنیـــد؟ اخیـــرا

خواننده هـــا بـــه اشـــعار و ترانه هـــای انتقـــادی 
ـــا  ـــن محتواه ـــما ای ـــر ش ـــه نظ ـــد. ب روی آورده ان
عملکـــرد  بهبـــود  روی  می توانـــد  چقـــدر 

ــد؟ ــر باشـ ــور مؤثـ ــران کشـ مدیـ

نمونـــه بـــارز شـــعر انتقـــادی کـــه بـــا مدیریـــت 
ــان  ــر همـ ــال هـــای اخیـ نســـبت داشـــت، در سـ
شـــعر معـــروف »ای نشســـته صـــف اول...« بـــود 

کـــه آقـــای مطیعـــی خواندنـــد در عیـــد فطـــر کـــه 
ــترده ای  ــیار گسـ ــی بسـ ــی سیاسـ ــاب اجتماعـ بازتـ
ـــائل  ـــه مس ـــت ب ـــاره داش ـــژه اش ـــور وی ـــه ط ـــت و ب داش
مدیریتـــی و توصیـــه هایـــی بـــه باالتریـــن مدیـــران 
ـــی  ـــت های ـــی. بی ـــوزه ی مدیریت ـــور در ح ـــی کش اجرای

از آن را اگـــر بخواهـــم اشـــاره کنـــم:

گـــم                           را  خـــود  نکنـــی  اول  صـــف  نشســـته  ای 
پـــی اقـــدام تـــو هســـتند هنـــوز ایـــن مـــردم

داری                              امانـــت  بـــه  مقامـــی  تـــو  روزی  چنـــد 
پنـــداری خـــود  طعمـــه ی  نکنـــد  را  منصبـــت 

ــارات  ــه اشـ ــه همـ ــر کـ ــای دیگـ ــی بیت هـ و خیلـ
ــعر  ــن شـ ــهورترین و موثرتریـ ــی دارد و مشـ مدیریتـ
ــه  ــد دهـ ــته و در چنـ ــال های گذشـ ــی در سـ مدیریتـ
گذشـــته بـــه نظـــرم ایـــن شـــعر بـــوده کـــه خـــب 
بازتاب هـــای گســـترده ای هـــم بـــا خـــودش داشـــت 
ـــؤدب  ـــای م ـــاب آق ـــیار و جن ـــر س ـــای دکت ـــده، آق و بن
توفیـــق داشـــتیم کـــه ایـــن شـــعر را نوشـــتیم بـــرای 
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آقـــای مطیعـــی.

یـــا در حـــوزه ی موســـیقی. البتـــه در مـــورد زمینـــه 
ــعر  ــود آن شـ ــیقی می شـ ــعر و موسـ ــکاری شـ همـ
»خیابـــان خواب هـــا«ی آقـــای عصـــار را داوری 
ـــه  ـــا و توج ـــان خواب ه ـــوم خیاب ـــاید مفه ـــه ش ـــرد ک ک
ـــی از  ـــهری و اجتماع ـــت ش ـــوم در مدیری ـــن مفه ـــه ای ب
ـــتر  ـــد بیش ـــر ش ـــن کار منتش ـــه ای ـــد ک ـــه بع ـــخ ب آن تاری
ــرار گرفـــت و  ــه قـ ــتر موردتوجـ ــرد و بیشـ ــوه کـ جلـ

ـــد. ـــع ش ـــیت واق ـــورد حساس م

ـــت  ی ـــامی و مدیر ـــارف اس ـــکده مع ـــا در دانش  م
ــری  ــای هنـ ینش هـ ــر آفر ــام دفتـ ــه نـ ــری بـ دفتـ
ــر  ــای دکتـ ــت آقـ یاسـ ــان ر ــه در زمـ ــم کـ یـ دار
لطیفـــی و بـــه پیشـــنهاد ایشـــان راه انـــدازی شـــد. بـــه 
نظـــر شـــما ایـــن مجموعـــه چـــه ظرفیت هایـــی 
دارد و بـــرای موفقیـــت چـــه فعالیت هایـــی را 

بایـــد در اولویـــت قـــرار دهـــد؟

پیشـــنهاد بنـــده بـــرای دفتـــر آفرینش هـــای هنـــری 
دانشـــکده مدیریـــت یکـــی ایـــن هســـت کـــه ایـــن 
ـــته  ـــترده ای داش ـــق و گس ـــی عمی ـــز پژوهش ـــر تمرک دفت
باشـــد بـــر آثـــاری از ادبیـــات معاصـــر کـــه در 
حـــوزه مدیریتـــی قابـــل تحلیل انـــد. چـــه شـــعرها و 
ــه  ــد. دوم این کـ ــل تحلیل انـ ــه قابـ ــتان هایی کـ داسـ
می توانـــد  کـــه  خوبـــی  ســـوژه های  یافتـــن  در 
موجـــب خلـــق داســـتان، رمـــان یـــا شـــعر شـــود، 
 شـــخصیت های مدیـــری کـــه می تواننـــد 

ً
مثـــال

بـــه صـــورت یـــک الگـــو نـــوع مدیریـــت انقالبـــی 
را معرفـــی کننـــد. بـــه نظـــرم بچه هـــای دانشـــکده 
و اســـاتید می تواننـــد در یافتـــن ایـــن ســـوژه ها 
و معرفـــی ایـــن موضوعـــات کمـــک کننـــد و ایـــن 
ـــاعران  ـــندگان و ش ـــه نویس ـــوژه ها را ب ـــات و س موضوع
ـــه در  ـــود ک ـــم ش ـــکان فراه ـــن ام ـــا ای ـــد ی ـــل کنن منتق
ـــن  ـــندگان، ای ـــعرا و نویس ـــه ش ـــفارش هایی ب ـــب س قال
ســـوژه ها محـــل تولیـــد آثـــار ادبـــی قـــرار بگیرنـــد.

از  کـــه  هســـت  ایـــن  بنـــده  دیگـــر  پیشـــنهاد 

نویســـندگان توانمنـــد انقـــالب اســـالمی کمـــک 
ــیر  ــت در مسـ ــروع حرکـ ــرای شـ ــود بـ ــه شـ گرفتـ
ـــه  ـــان کاری ک ـــی؛ هم ـــم مدیریت ـــی مفاهی ـــال ادب انتق
در جهـــان رایـــج اســـت، در ایـــران هـــم کم کـــم 
ــمندانه ای  ــروع هوشـ ــک شـ ــا یـ ــود. بـ ــج بشـ رایـ
کـــه نیازمنـــد ارتبـــاط داســـتان نویســـان توانمنـــد 
و  مدیریتـــی  جریـــان  بـــا  اســـالمی  انقـــالب 

ــود. ــد بـ ــا خواهـ ــکدهی مـ دانشـ

مصاحبه کننـــده؛ ابوالفضـــل یعقوبـــی، دانشـــجوی 
رشـــته معارف  کارشناســـی،  چهـــارم  ســـال 
اســـالمی و مدیریـــت دانشـــگاه امـــام صـــادق 

علیه الســـالم، گرایـــش بازرگانـــی
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تندتر از عقربه ها حرکت کن

معرفی یک کتاب در باب تجربه نگاری یک مدیر جهادی

ایـــن  نگوییـــم  اگـــر 
هـــر  بـــرای  کتـــاب 
مدیریـــت  دانشـــجوی 
ــب  ــورمان، واجـ در کشـ
ـــتحب   مس

ً
ـــا ـــت؛ قطع اس

هســـت... اکیـــد 

دنبـــال  بـــه  خیلی هـــا 
الگوگیـــری از افـــرادی هســـتند کـــه در غـــرب 
مســـیر موفقیـــت را گذرانده انـــد امـــا تـــوی ایـــن 
کتـــاب بـــا فـــردی روبـــه رو میشـــویم کـــه خیلـــی 
شـــبیه ماســـت؛ چالش هایـــی رو پشـــت ســـر 
ـــاده  ـــاق افت ـــا اتف ـــه م ـــرای هم  ب

ً
ـــا ـــه دقیق ـــته ک گذاش

یـــا خواهـــد افتـــاد.

یکم...

ایـــن کتـــاب، داســـتان و رمـــان نیســـت! زاییـــده 
تخیـــل و ایده هـــای نویســـنده هـــم نیســـت. 
ایـــن کتـــاب، یـــک روایـــت بـــی خـــط و خـــش، 
طـــور  بـــه  و  جـــذاب،  صادقانـــه،  واقعـــی، 
وحشـــتناکی آموزنـــده اســـت از یـــک مســـیر 

 پانـــزده ســـاله، بـــا کلـــی فـــراز و نشـــیب... 
ً
تقریبـــا

روایتـــی کـــه قـــرار اســـت نویـــد نجات بخـــش 
ــود را  ــگاه اش 14 بـ ــدل دانشـ ــه معـ ــجویی کـ دانشـ
ــی از  ــه یکـ ــی کـ ــد نجات بخشـ ــه نویـ ــاند بـ برسـ
قطب هـــای دانش بنیـــان و صنایـــع »های تـــک1« 
ــدون  ــه بـ ــی کـ ــد نجات بخشـ ــت! نویـ ــور اسـ کشـ
ـــن  ـــخت و خش ـــفت و س ـــیرهای س ـــردن مس ـــی ک ط
ـــرکت  ـــک ش ـــادی ی ـــا اداره جه ـــگاهی، ب دولتی-دانش
ــور  ــه کشـ ــی از سـ ــه یکـ ــران را بـ ــی، ایـ خصوصـ
ــن  ــی؛ اصلی تریـ ــتاب دهنده ی خطـ ــازنده ی »شـ سـ
دســـتگاه  درمـــان ســـرطان« تبدیـــل کـــرده اســـت. 
شرکتی)شـــرکت بهیـــار صنعـــت( کـــه در حـــال 
حاضـــر بـــه چنـــد کشـــور، تکنولـــوژی صـــادر 
کنـــار  در  کـــه  نجات بخشـــی  نویـــد  می کنـــد! 
ــان  ــک را همزمـ ــروژه ی های تـ ــتاب دهنده، 20 پـ شـ
ـــه  ـــه ک ـــر چ ـــه ه ـــت ب ـــهور اس ـــرده و مش ـــت ک مدیری
نویـــد  می کنـــد.  بومی ســـازی  را  آن  می رســـد، 
ــدی  ــت؛ نویـ ــرد نیسـ ــک فـ ــه یـ ــی کـ نجات بخشـ

1- فناوری های باال

نوید نجات بخش
مدیر عامل شرکت بهیار صنعت سپاهان
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ـــالمی  ـــی، اس ـــوی بوم ـــک الگ ـــدی ی ـــت از کارآم اس
ـــن  ـــده ی روش ـــرای آین ـــت ب ـــدی اس ـــادی و امی و جه

فرزنـــدان ایـــن مـــرز و بـــوم.

دوم...

ـــت وجویی در  ـــه جس ـــی ک ـــران، وقت ـــورمان ای در کش
ـــوص  ـــت و به خص ـــوع مدیری ـــاب و در موض ـــوزه کت ح
ایرانـــی  یـــک  می کنیـــد، هیـــچ گاه  کســـب وکار 
ــا  ــن کتاب هـ ــا ایـ ــل بـ ــور کامـ ــه طـ ــد بـ نمی توانـ
ارتبـــاط برقـــرار کنـــد. چـــرا؟ چـــون مـــا در ایـــران 
 خیلـــی ســـخت اســـت 

ً
زندگـــی می کنیـــم! تقریبـــا

کـــه بخواهیـــد روش و الگویـــی کـــه در ســـیلیکون 
ـــهد،  ـــان، مش ـــران، اصفه ـــواب داده را در ته ـــی2 ج ول
ـــا  ـــه آنج ـــی ک ـــد!  الگوی ـــاده کنی ـــم و... پی ـــان، ق کرم
ـــی،  ـــات جغرافیای ـــه اقتضائ ـــه ب ـــا توج ـــواب داده، ب ج
ایدئولوژیکـــی، فرهنگـــی، آب و هوایـــی، اقتصـــادی 
ـــازه اگـــر الگـــوی رایـــج اقتصـــادی  و... جـــواب داده )ت

غـــرب را الگـــوی کارآمـــد و درســـت بدانیـــم!(

ـــی  ـــجوی ایران ـــب و دانش ـــت، مخاط ـــن جه ـــه همی  ب
بـــا ایـــن کتاب هـــا ارتبـــاط درســـت و درمانـــی 
نمی گیـــرد. لکـــن ایـــن کتـــاب؛ یـــک روایـــت 
شـــیرین، بومـــی و صـــاف و صـــادق دارد کـــه هـــر 
ــیر  ــا آن احســـاس قرابـــت می کنـــد. مسـ ایرانـــی بـ
ــور  ــل تصـ ــز قابـ ــود نیـ ــرای خـ ــده را بـ ــی شـ طـ
ــرد  ــره می بـ ــاب بهـ ــاده از کتـ ــوق العـ ــد، فـ می دانـ
 
ً
و بـــا آن احســـاس بیگانگـــی نمی کنـــد. کامـــال
فضـــای کســـب وکارهای دانش بنیـــان ایرانـــی در 

ایـــن روایـــت ترســـیم شـــده اســـت.

 سوم...

ـــت  ـــن اس ـــاب، ای ـــن کت ـــزات ای ـــر از تمای ـــی دیگ یک
کـــه همـــان اول خـــودش را از کتاب هـــای موفقیـــت 
ـــی  ـــد. اجرای ـــدا می کن ـــی ج ـــی و متروی ـــف خیابان ک
بـــودن آنهـــا در زیســـت بـــوم ایـــران را مـــورد نقـــد 
قـــرار می دهـــد و بـــه خوبـــی آن هـــا را بـــه چالـــش 

2-  Silicon Valley

می کشـــد و گلوگاه هـــا را بـــه مخاطـــب نشـــان 
می دهـــد و در ادامـــه خودتـــان خواهیـــد فهمیـــد 
کـــه چنـــد ســـر و گـــردن از تمـــام آن هـــا باالتـــر 

است.

 چهارم...

یکـــی از نـــکات مغفـــول در کتاب هـــای مربـــوط 
ــب وکار و...  ــی، کسـ ــد، تعالـ ــت، رشـ ــه موفقیـ بـ
ــد  ــی در رشـ ــت خانوادگـ ــش تربیـ ــت و نقـ اهمیـ
ـــت.  ــوی اس ـــادی و معنـ ـــان م ــرفت توأم و پیشـ
ــردی،  ــد فـ ــت رشـ ــوم اسـ ــه مرسـ  آنچـ

ً
ــوال معمـ

تـــک روی، من پرســـتی )منّیـــت( و پیشـــرفت و 
ـــتان،  ـــواده، دوس ـــش خان ـــدون نق ـــن« ب ـــلطه »م س
ـــن  ـــت. راوی ای ـــن اس ـــی دی ـــه و حت ـــای جامع فض
ـــد  ـــروع می کن ـــدرش ش ـــدا از پ ـــان ابت ـــاب، هم کت
ـــی  ـــیر زندگان ـــادرش در مس ـــدر و م ـــه پ ـــی ک و نقش
داشـــته اند را بـــه خوبـــی بیـــان می کنـــد؛ آن هـــم 
ـــوی.  ـــش معن ـــه نق ـــادی بلک ـــی و م ـــش مال ـــه نق ن
از ظهـــور و بـــروز باورهـــای دینـــی در کارش 
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دغدغه هـــای  و  تکلیف گرایـــی  از  می گویـــد؛ 
خـــود و نیـــز امدادهـــای الهـــی و تجلـــی آیـــه »و 

یرزقـــه مـــن حیـــث الیحتســـب« می گویـــد.

 پنجم...

ــه بدانیـــد  ــتید کـ ــر ایـــن هسـ ــر خیلـــی درگیـ اگـ
ــعارها  ــن شـ ــی و ایـ ــالمی و مقاومتـ ــاد اسـ اقتصـ
چـــه هســـتند؟ و آیـــا در واقعیـــت بـــه درد بخـــور 
و کارآمـــد هســـتند یـــا نـــه؛ نیـــازی بـــه خوانـــدن 
کتـــاب هـــای تئوریـــک و ســـفت و ســـخت هـــم 
نیســـت. همیـــن روایـــت جـــذاب را بخوانیـــد، و 
بـــه هم میهـــن خـــود ببالیـــد؛ کلـــی درس ریـــز و 
درشـــت اقتصـــادی یـــاد بگیریـــد، هدف گـــذاری 
را در عمـــل بیاموزیـــد، رشـــد و پیشـــرفت را در 
ـــد؛  ـــد دی ـــم خواهی ـــه چش ـــان ب ـــران خودم ـــن ای همی
کارآمـــدی شـــعارهای تلویزیونـــی را در عمـــل 
ببینیـــد و بـــه آینـــده ایران مـــان امیـــدوار باشـــید.

ـــا  ـــد ب ـــا ببینی ـــد ت ـــاب رو بخوانی ـــی از کت ـــال بخش ح
ـــود: ـــد ب ـــه رو خواهی ـــی رو ب ـــه کتاب چ

ـــم  ـــان بگوی ـــول برایت ـــک فرم ـــن ی ـــد م ـــر آمده ای »اگ
ــر  ــا مدیـ ــوید یـ ــول دار شـ ــول پـ ــا آن فرمـ ــه بـ کـ
شـــوید و اســـمش را بگذاریـــد موفقیـــت، اشـــتباه 
ـــه  ـــدم ک ـــن وردی بل ـــد م ـــر می کنی ـــر فک ـــد. اگ آمدی
ـــد  ـــما آن را بخوانی ـــم و ش ـــاد بده ـــما ی ـــه ش آن را ب
و بشـــوید یکـــی از بهتریـــن کارآفرینان هـــای ایـــن 
ـــا  ـــه ده ه ـــک ده ـــرض ی ـــرمایه تان در ع ـــور و س کش
برابـــر شـــود، همیـــن االن بلنـــد شـــوید و از ایـــن 

ـــم  ـــط می خواه ـــن فق ـــون م ـــرون؛ چ ـــد بی ـــالن بروی س
بـــرای شـــما یـــک قصـــه بگویـــم قصـــه ی زندگـــی 
ــره  ــا نمـ ــی بـ ــجوی معمولـ ــک دانشـ ــودم را؛ یـ خـ
14، جوانـــی کـــه نـــه بابـــای پـــول دار داشـــت و نـــه 
ــا و  ــاال خیلی هـ ــا حـ ــت. امـ ــی داشـ ــی پارتـ جایـ
ــد او  ــر می کننـ ــروزش فکـ ــتادهای دیـ ــه اسـ ازجملـ
ــم  ــاید هـ ــت. شـ ــان بوده اسـ ــن شاگردشـ موفق تریـ
هیچ کدامشـــان یادشـــان نیســـت ایـــن آدم را پانـــزده 
ـــد  ـــده بودن ـــک دی ـــا از نزدی ـــا و باره ـــل باره ـــال قب س
و آن روزهـــا بـــاور نمی کردنـــد ایـــن دانشـــجوی 
ــرای  ــد بـ ــته باشـ ــی داشـ ــن ظرفیتـ ــی چنیـ معمولـ
ـــد  ـــاور کنی ـــرفت. ب ـــماها پیش ـــول ش ـــه ق ـــردن ب کارک
ـــم  ـــت کن ـــما ثاب ـــه ش ـــا ب ـــته ام ت ـــری داش ـــر راه دیگ اگ
ـــر  ـــجوهای به ظاه ـــماها دانش ـــه ش ـــود هم ـــه در وج ک
ـــما  ـــول ش ـــه ق ـــای ب ـــن آدم ه ـــی از همی ـــی، یک معمول
موفـــق پنهان شـــده، همـــان راه را می رفتـــم؛ امـــا 
هیـــچ راهـــی نیســـت غیـــر این کـــه مـــن قصـــه ی 
زندگـــی خـــودم را بگویـــم و شـــما تـــوی آن، قصـــه 
خودتـــان را پیـــدا کنیـــد و قصـــه خودتـــان را بســـازید.«

ــزاد  متـــن روایـــت ایـــن کتـــاب توســـط آقـــای بهـ
ــده  ــگارش درآمـ ــه نـ ــه بـ ــگر در 304 صفحـ دانشـ
ــیده و در  ــاپ رسـ ــه چـ ــارف بـ ــر معـ و توســـط نشـ

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــدان قـ ــترس عالقه منـ دسـ

#تندتر_از_عقربه ها_حرکت_کن

#نوید_نجات بخش

#بهزاد_دانشگر

#بهیار_صنعت

#نشر_معارف

چهـــارم  ســـال  دانشـــجوی  عبـــادی،  علیرضـــا 
ـــت  ـــالمی و مدیری ـــارف اس ـــته ی مع ـــی، رش کارشناس
دانشـــگاه امـــام صـــادق علیـــه الســـالم، گرایـــش دولتـــی



شماره سیزدهم

آذر ماه 1400

دوماهنامه

علمیدانشجویی

ت
پلمدیری

41

گ و هنر
کارگروه فرهن

، داستان یک مدیر جهادی یا آرمان طلب؟ منصور

 تحلیل مدیریتی فیلم سینمایی منصور

این فیلم به روایت بخشی 
از زندگی یکی از چهره های 
مقدس  دفاع  درخشان 
و  زحمات  می پردازد. 
هوایی  نیروی  تالش های 
اسالمی  جمهوری  ارتش 
هشت  طی  در  ایران 
اذعان  به  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  تحمیلی  جنگ  سال 
کارشناسان شرقی و غربی یکی از رموز موفقیت جمهوری 
اسالمی ایران و امتیازات ما در این جنگ سراسر نابرابر، 
داشتن نیروی هوایی ای مقتدر، مجهز و خلبانانی ماهر بوده 

است.

همه این عوامل باعث ثبت برگ زرین دیگری در کارنامه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، همچون عملیات حمله به 

پایگاه H-3 عراق شده است.

اما با توجه به شرایط تحریمی و جنگ زده ایران، تجهیز و 
هدایت نیروهای ماهر نیز همتی مضاعف و اراده ای راسخ 
را می طلبد. شهید منصور ستاری در بهمن 1365 با توجه 
به شایستگی های خود که در حوزه تقویت پدافند کشور 

خدمات شایانی را به ثمر نشانده بود به عنوان فرمانده 
نیروی هوایی ارتش منصوب می شود. لذا این امر تنها از 
عهده فرمانده ای ساخته بود که قبال توانایی خود در زمینه 
 ایجاد فرصت از نبود ها و کمبود ها را اثبات کرده بود.
 در سکانس  ابتدایی فیلم شاهد فرمانده ای هستیم که 
و  داغ دیده  مردم  جمع  در  خود  محافظان  و  همراهان  با 
مصیبت زده کردستان حاضر می شود. جایی که می داند 
کسی با تاج گل و تشریفات مرسوم نظامی به استقبال او 
نمی رود. البته از بیان داستان پیداست که هدف فرمانده 
نیروی هوایی حضور در جمع مردم برای رفع شبهات و 
تهمت هایی است که در مورد کادر زیردستش در منطقه 
به  علم  با  جمعی  چنین  در  حضور  است.  پراکنده شده 
همه این مسائل تنها از مدیری شجاع و جهادی ساخته 
است. این عمل یادآور سفارش امیرالمؤمنین به مالک 
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به درازا نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان از رعیت خود، 
گونه ای نامهربانی است به آن ها و سبب می شود که از 
امور ملک آگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم 
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رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختی ها و رنج های آنان 
آگاه شود.(، چیزی که در دهه 90 نیز آن چنان معنا و 
مفهومی برای دولت مردان نداشت و مردم نیز امیدی به 
حل مشکالتشان و رسیدن صدای شکایاتشان به گوش 
مسئولین دولتی نداشتند، لذا مشاهده می کنیم با توجه 
به خطرات احتمالی و عدم اقبال عموم، ایشان در جمع 
سکانس  در  می شود.  حاضر  شهر  سقوط  داغ دیدگان 
دیگری دراثنای فیلم نیز شاهد هستیم که مدیر مجموعه 
کنار  در  خود  زیردستان  از  قشری  مشکالت  فهم  برای 
آنان می نشیند، از غذای آنان می خورد و حتی نسبت به 
مشکالت آنان و شکاف بین طبقه سربازان و درجه داران 

اعتراض می کند و دستور پیگیری می دهد.

و  متعهد  مدیری  روایتگری  شاهد  داستان  ادامه  در 
خود  سازمان  مزیت  حفظ  برای  که  هستیم  متخصص 
در جبهه های نبرد، حاضر به انجام هر کاری می شود و 
غرور خود را پایمال می کند اما درعین حال اجازه غارت 
بیت المال و هدر رفتن منابع ارزی کشور را -آن هم در 
شرایط بحرانی زمان جنگ که مردم برای تهیه مایحتاج 
دالرها  این  و  می ایستادند  طوالنی  صف های  در  خود 
می توانست بخشی از سفره غذایی هرروز آنان باشد- به 
شرکت یاشی نمی دهد و به فکر عملی کردن ایده های 

خود و دوستانش می افتد.

متخصصی  جوان  مهندس  به  جنگ  بحبوحه  در 
می کند  راضی  شده  طور  هر  را  او  و  می دهد  میدان 
نظامی  و  سبک  هواپیمای  تعمیر  و  ساخت  برای  که 
شود. دست به کار  هوایی  نیروی  مجموعه  داخل   در 
سوی  از  مانع تراشی ها  و  سنگ اندازی ها  همه  باوجود 
رقیب یا مقامات دولتی شاهد هستیم که شهید ستاری 
تمام قد می ایستد و با اعتماد و اطمینان به تخصص و 
توانایی نیروهای خود، از اعتبار و قدرت خویش نهایت 
و  می بندد  به کار  خود  کادر  از  حمایت  برای  را  استفاده 
تالش شبانه روزی مجموعه را بر آن می کند که خروجی 
کار برای همگان ثابت شود تا جایی که حتی خودش 
عمل  عرصه  وارد  نیروها  کنار  در  جهادی  وهله ای  در 
شده و شروع به انجام بخشی از پروژه می کند. یکی از 

بزرگ ترین نکات فیلم منصور همین پشتکار مدیر و ایمان 
به توانایی نیروی انسانی است.

دغدغه  و  محوری  مسئله  شاهد  روایت  این  خالل  در 
مندی مدیری هستیم که برای رفع گره کار حاضر است 
حتی از پول شخصی خودش خرج کند تا نتیجه زحمات 
به سرانجام برسد. مدیری که درراه حصول نتیجه از هیچ 
کاری کوتاهی نمی کند و به دنبال کسب منافع شخصی از 
این کار نیست. بلکه هدف او حل مسئله و رفع چالش در 

سازمان خود است.

تحقق  درراه  که  است  جهادی  مدیری  روایت  منصور 
زیر  و  می پذیرد  را  متعدد  شکست های  خود  آرمان های 
از  که  جایی  تا  می کند  خم  کمر  همه جانبه  فشارهای  بار 
شدت فشار عصبی راهی بیمارستان و بخش مراقب های 
ویژه )ccu( می شود ولی اجازه توقف کار یا ناامیدی را به 
مجموعه خود نمی دهد و درنهایت موفق می شود به رؤیای 
خود جامه عمل بپوشاند. همان رؤیایی که روزی هیچ کس 

حتی دوستان نزدیک او نیز به تحقق آن اعتقادی نداشتند.

روح ملکوتی ایشان و همه ی شهدای ایران اسالمی قرین 
آمرزش باد. نامشان تا ابد بر تارک این مرز و بوم خواهند 

ماند.

امیرمحمد ناصری منشادی

دانشجوی سال چهارم کارشناسی، رشته ی معارف اسالمی 
و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السالم، گرایش مالی
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گ و هنر
کارگروه فرهن

تفریح استراتژیک

معرفی یک بازی رومیزی

یا  رومیزی  بازی های 
بردگیم ها1 یکی از تفریح های 
پرطرفدار نسل امروز است. 
به  بازی ها  این  سابقه ی 
امروز  پیرمردهای  کودکی 
آن  از  قبل تر  شاید  و  ما 
برگردد. منچ و مار و پله از 
هستند  رومیزی  بازی های  متعارف ترین  و  قدیمی ترین 
که حداقل همه یک بار آن را تجربه کردهاند. تنوع این 
کارایی  و  شده  بیشتر  روز  هر  آن ها  سناریوی  و  بازی ها 
می رود.  باالتر  معمولی  تفریح  یک  صرف  از  نیز  آن ها 
بهبود  انسان ها  در  را  مهارت هایی  آن ها  از  برخی 
می بخشند که امروزه از آن ها به عنوان تعیین کننده ترین 
می شود.  یاد  موفقیت  برای  افراد  موردنیاز  مهارت های 
مسئله،  حل  قدرت  مانند  مهارت هایی  بازی ها  این  در 
تقویت  ریسک پذیری  و  تصمیم گیری  مذاکره،  قدرت 
تعیین  بسیار  موفق  افراد  برای  مهارت ها  این  می شود. 
کننده اند و در سبک مدیریتی افراد بسیار تأثیر گذارند. 
نوع  این  هواداران  و  مخاطبین  تنوع  و  گسترش  علت  به 

1-  boardgame

بازی ها، شرکت هایی مخصوص طراحی و تولید این 
بازی ها در ایران و جهان پدید  آمده است.

بازی هـــا،  ایـــن  کارکردهـــای  مهم تریـــن  از 
اســـتفاده آن هـــا در گیمیفیکیشـــن2 اســـت. بـــازی 
ــت  ــی اسـ ــی، معادل هایـ ــازی آفرینـ ــازی و بـ سـ
کـــه بـــرای گیمیفیکیشـــن بـــه کار برده انـــد. هنـــر 
گیمیفیکیشـــن، زیرمجموعـــه دانـــش روانشناســـی 
ـــر  ـــرای تغیی ـــی را ب ـــه طراحی های ـــت ک ـــاری اس رفت
گیمیفیکیشـــن  می کنـــد.  پیاده ســـازی  رفتـــار، 
کـــردن  تعبیـــه  تعریف، هنـــر  ســـاده ترین  در 
بـــه  کـــه  فضاهایـــی  در  بـــازی  مکانیزم هـــای 
طراحـــی  بـــازی  بـــرای  پیش فـــرض  صـــورت 

ــت. ــده اند، اسـ نشـ

در ایـــن میـــان دســـته ای از ایـــن بازی هـــا وجـــود 
ــیار  ــا بسـ دارنـــد کـــه در تقویـــت ایـــن مهارت هـ
کارا هســـتند. یکـــی از ایـــن بازی هـــای پرفـــروش 
ـــی از  ـــه محصول ـــد ک ـــازی "دژ" می باش ـــران، ب در ای

2-  Gamification
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ـــه  ـــا«3 اســـت. ایـــن محصـــول از جمل شـــرکت »هوپ
ــه  ــتراتژی و شهرســـازی اســـت کـ بازی هـــای اسـ
مهـــارت پیش بینـــی سیاســـت ها و ذهن خوانـــی 
را در کنـــار تدویـــن اســـتراتژی تقویـــت می کنـــد. 
نـــام اصلـــی ایـــن بـــازی مدرن Citadels اســـت 
ـــراح  ـــط Faidutti Bruno ، ط ـــار توس ـــن ب ـــه اولی ک
بـــا ســـابقه ی عرصـــه ی بازی هـــای رومیـــزی، در 
ســـال 2000 طراحی شـــد. ایـــن بـــازی از همـــان 
ـــه رو  ـــا روب ـــا اســـتقبال زیـــادی در سراســـر دنی ابتـــدا ب
شـــد. اســـتقبال بی ســـابقه از ایـــن بـــازی باعـــث 
ــا آن را  ــا و بارهـ ــی بارهـ ــران بین المللـ ــد ناشـ شـ
بازتولیـــد کننـــد. ایـــن بـــازی در طـــول 15 ســـال 

ـــد. ـــه ش ـــان ترجم به 25 زب

نحوه بازی:

ایـــن بـــازی بـــا تعـــداد 2 تـــا 7 نفـــر قابـــل 
 بیـــن 45 تـــا 60 دقیقـــه 

ً
اجراســـت و معمـــوال

طـــول می کشـــد. دو نـــوع کارت شـــخصیت و 
ـــای  ـــه کارت ه ـــود دارد ک ـــازی وج ـــن ب ـــازه در ای س
ـــخص در  ـــر ش ـــی ه ـــای عمل ـــخصیت قابلیت ه ش
ــای  ــد. کارت هـ ــخص می کنـ ــت را مشـ ــر دسـ هـ
ــا  ــه بـ ــازه نیـــز هـــر کـــدام قیمتـــی دارنـــد کـ سـ
پرداخـــت ســـکه می تـــوان آن هـــا را در زمیـــن 
خـــود ســـاخت. بـــازی بـــا تقســـیم چهـــار کارت 
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــک نف ـــن ی ـــراد و تعیی ـــن اف ـــازه بی س
شـــاه و گرداننـــده بـــازی شـــروع می شـــود. بـــازی 
حـــاوی هشـــت شـــخصیت بـــا کارکردهـــا و 
قابلیت هـــای مختلـــف اســـت؛ در صورتـــی کـــه 
ــا نفراتـــی کمتـــر از هفـــت نفـــر آغـــاز  بـــازی بـ
ـــذف  ـــدادی ح ـــود تع ـــت کارت موج ـــود، از هش ش
ـــذف  ـــن ح ـــاه در بی ـــه ش ـــی ک ـــه صورت ـــوند ب می ش
شـــده ها قـــرار نگیـــرد. بـــه ترتیـــب بقیـــه ی افـــراد 
از بیـــن کارت هـــا یکـــی را انتخـــاب و بقیـــه را در 
اختیـــار نفـــر بعـــدی قـــرار می دهـــد تـــا آخریـــن 
ــار  ــه کارت در اختیـ ــل سـ ــد حداقـ ــه بایـ ــر کـ نفـ

3-  شرکت تولیدکننده بازی های فکری

ـــد.  ـــاب کن ـــا را انتخ ـــی از آن ه ـــا یک ـــد ت ـــته باش داش
ــود نقـــش  ــتراتژی خـ ــا اسـ ــراد بایـــد مطابـــق بـ افـ
ــا  ــد. در اینجـ ــار کننـ ــود را اختیـ ــا خـ ــب بـ متناسـ
ـــش در  ـــدس نق ـــر ح ـــالوه ب ـــد ع ـــن بتوان ـــد بازیک بای
اختیـــار دیگـــران، از پیش بینـــی شـــدن نقـــش خـــود 
توســـط دیگـــران نیـــز جلوگیـــری کنـــد و پیش بینـــی 
پذیـــر نباشـــد. کارت هـــای ســـازه در هشـــت رنـــگ 
مختلـــف وجـــود دارنـــد و جـــذب منابـــع )ســـکه( 
ـــا  ـــازه ی ب ـــای س ـــتن کارت ه ـــار داش ـــار در اختی در کن
ـــن  ـــود، اولی ـــراه ش ـــگ هم ـــل رن ـــا تکمی ـــر ب ارزش اگ
نفـــری کـــه هفـــت ســـازه در شـــهر خـــود بســـازد، 
همـــراه بـــا اتمـــام بـــازی در آن دســـت، توانســـته 4 
ـــی  ـــازی کس ـــده ب ـــد. برن ـــت کن ـــه دریاف ـــاز اضاف امتی
ـــراه  ـــه هم ـــش ب ـــوع ارزش کارت های ـــه مجم ـــت ک اس
ـــه  ـــازه ب ـــت س ـــاخت هف ـــگ و س ـــل رن ـــاز تکمی امتی

عنـــوان اولیـــن نفـــر بیشـــتر از بقیـــه باشـــد.

محمدجواد سهرابی

ــته ی  ــی، رشـ ــارم کارشناسـ ــال چهـ ــجوی سـ دانشـ
معـــارف اســـالمی و مدیریـــت دانشـــگاه امـــام 

بازرگانـــی. گرایـــش  صادق علیه الســـالم، 
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باسمه تعالی

خوشحال هستیم که خداوند به ما توفیق داد تا با کمک 
اعضای گروه نشریه پل مدیریت، شما دانشجویان عزیز 
و اساتید محترم دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، 
شماره سیزدهم نشریه پل مدیریت را تهیه کرده و منتشر 

کنیم. 

 نشریه پل مدیریت اهداف مختلفی را دنبال می کند که 
اصلی ترین هدف آن رشد علمی و پژوهشی دانشجویان 
در عین شناخت راه و مسیر می باشد. دغدغه این موضوع، 
مارا واداشت تا با همفکری دوستان در نشریه پل مدیریت 
بخش مجزایی را تحت عنوان کافه خبر تدارک ببینیم و 

تعریف کنیم. 

کافه خبر، حاوی مجموعه ای از خبرها است که دانشجو 
را با استفاده از آگاهی بخشی در راستای شناخت راه و 
پل  نشریه  برای  که  اخباری  می کند.  راهنمایی  مسیر 
مدیریت در نظر گرفته شده است شامل موارد مختلفی 
استاد،  آن  اصلی  مؤلفه های  و  بخش ها  که  می باشد 
دانشجو و دانشکده معارف اسالمی و مدیریت می باشد. 
در این راستا همواره سعی ما بر این است تا در هر سه 
را  شاخص  و  مهم  خبرهای  و  اتفاقات  اصلی،  بخش 

احصاء کرده و در اختیار مخاطبان عزیز قرار دهیم.

است  آن  مدیریت  پل  نشریه  در  کافه خبر  بخش  رسالت 
آن  کنار  در  و  کرده  دنبال  را  دانشجویی  دغدغه های  که 
محتواهایی را عرضه کند تا دانشجویان بتوانند حوزه های 
افراد  با  و  کرده  شناسایی  را  مختلف  کاری  و  علمی 
متخصص هر حوزه آشنا شوند و ارتباط بگیرند. در پی این 
قضیه دانشجو می تواند با شناخت های اولیه ای که از افراد 
و مطالب کافه خبر پیدا می کند، به مرور زمان حوزه های 
مورد عالقه و افراد متخصص آن حوزه ها را شناسایی کرده 
و در عرصه پژوهش و عمل با عزمی راسخ و انگیزه ای باال 
وارد شود و به سمت اهداف خود حرکت کند. همچنین در 
این بخش از نشریه دانشجویان می توانند ضمن سوق پیدا 
کردن به سمت یک حوزه ی کاری یا علمی از تجارب افراد 
مختلف استفاده کنند و مسیر خود را با کمترین نقص و 

بیشترین دقت ترسیم نمایند.

در شماره سیزدهم نشریه پل مدیریت، کافه خبر پیرامون 
موارد زیر فعالیت خود را آغاز کرده است؛

1- معرفی و آشنایی با اندیشکده ها و رسالت آن ها؛ مختص 
رشته مدیریت: در این شماره؛ اندیشکده فناوری نرم

2- معرفی و خالصه ای از پایان نامه های متمایز و شاخص: 
در این شماره؛ معرفی پایان نامه "واکاوی سازوکارهای تغییر 
رفتار عموم از منظر شهید مطهری )ره(: داللت هایی برای 

طراحی ابزارهای خط مشی گذاری عمومی"

3- گزارش اردوها، بازدیدها و فعالیت های دانشجویان و 
انجمن 

امیدواریم کافه خبر بتواند به بهترین وجه ممکن در جهت 
اهدافی که دارد حرکت کند و مفیدترین محتوا را در اختیار 
 در آغاز هر کاری نقص هایی 

ً
مخاطبان قرار دهد. مسلما

می باشد که رفع آن ها نیازمند یاری و رهنمود دیگران است. 
ان شاءالله با کمک و رهنمود دوستان، دانشجویان عزیز 
و استادان محترم بتوانیم در این بخش بهترین عملکرد را 

داشته باشیم و پربارترین  محتواها را عرضه کنیم.

علی کاظم دوست، دانشجوی کارشناسی سال چهارم، 
رشته معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم، 

گرایش صنعتی

سخن دبیر
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معرفی اندیشکده 

مصاحبه ای در باب معرفی اندیشکده فناوری نرم با دکتر حمزه پور، رئیس اندیشکده

-ایـــن ایـــده کـــه بـــه ســـمت فناوری هـــای 
چـــه  طـــی  و  چطـــور  برویـــد  نـــرم 
بـــه  رســـید؟  ذهنتـــان  بـــه  فرآیند هایـــی 
ـــه  ـــر ب ـــائلی منج ـــا و مس ـــه رخداده ـــی چ عبارت
ـــت در  ـــمت فعالی ـــه س ـــما ب ـــه ش ـــد ک ـــن ش ای

ــد؟ ــدا کنیـ ــوق پیـ ــوزه سـ ــن حـ ایـ

یت صنعتی یت رقابتـــی مدیر -مز
ــی در  ــت صنعتـ ــته مدیریـ ــی رشـ ــت رقابتـ مزیـ
جنبه هـــای  علیه الســـالم  صـــادق  امـــام  دانشـــگاه 
ســـخت و ملمـــوس گرایـــش مدیریـــت صنعتـــی 
و  رویکردهـــا  و  جنبه هـــا  آن  بلکـــه  نیســـت 
قســـمت هایی از رویکردهـــای نـــرم، ذهنـــی، 
خالقانـــه و نوآورانـــه اســـت و چه بهتـــر کـــه 
بـــا رویکردهـــای اســـالمی، قـــرآن بنیـــان و 
متناســـب بـــا آموزه هـــای اســـالمی باشـــد. لذا 
امـــام  دانشـــگاه  صنعتـــی  مدیریـــت  مـــن 
به صـــورت  خـــودم  بـــرای  صادق علیه الســـالم را 
تعریـــف  یت ســـاز  هو و  نـــرم  فناوری هـــای 
ــت  ــت مدیریـ ــرار اسـ ــر قـ ــم اگـ ــردم و گفتـ کـ
صادق علیه الســـالم با  امـــام  دانشـــگاه  صنعتـــی 

ــر  ــگاه های خـــوب دیگـ مدیریـــت صنعتـــی دانشـ
ـــی  ـــای رقابت ـــی از مزیته  یک

ً
ـــا ـــد، واقع ـــز باش متمای

ـــازی  یت س ـــرم و هو ـــای ن ـــوزه فناوری ه ـــا، در ح م
و  انســـانی  علـــوم  بـــر  مبتنـــی  کـــه  اســـت 
ـــام  ـــگاه ام ـــز دانش ـــون تمرک ـــت و چ ـــی اس اجتماع
اجتماعـــی  و  انســـانی  علـــوم  صادق علیه الســـالم بر 
تلفیقـــی بـــا رویکردهـــای معـــارف اســـالمی 
اســـت بـــه نظـــر مـــن بهتریـــن ســـکوی پرتـــاب 
ــرای  ــی بـ ــی و عملـ ــت علمـ ــش و مرجعیـ و جهـ
حـــوزه صنعـــت نـــرم اســـت و فناوری هـــای نـــرم 
ــوان  ــاز را از ایـــن  جهـــت، مـــن به عنـ یت سـ و هو
مأموریـــت اصلـــی دانشـــکده مدیریـــت و گـــروه 
مدیریـــت صنعتـــی می دانـــم و بـــه ایـــن اعتقـــاد 
قلبـــی و عملیاتـــی دارم و بـــر مبنـــای همـــان 
ــرض  ــما عـ ــت شـ ــه خدمـ ــی کـ ــتم ارزشـ سیسـ
ــرد  ــت ، راهبـ ــم انداز، مأموریـ ــک چشـ ــردم یـ کـ
ــدت  ــدت، کوتاه مـ ــزی بلندمـ ــه ریـ ــک برنامـ و یـ
ـــن  ـــه ای ـــتانی ک ـــان و دوس ـــرای خودم ـــی ب و عملیات
کردیـــم.  ترســـیم  می پســـندند  را  راه  و  عقیـــده 
همیـــن امـــر منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه مـــن بـــه 
ایـــن حـــوزه عالقه منـــد شـــوم. ایـــن حـــوزه 
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ــی   مخالفت هایـ
ً
ــا ــود و بعضـ ــناخته بـ  ناشـ

ً
ــا واقعـ

هـــم بـــا آن می شـــد، چراکـــه آشـــنا نبـــود و 
ــرده  ــاد کـ ــه ایجـ ــی کـ ــارض منافعـ ــر تعـ بخاطـ
بـــود شـــاید ســـنگ اندازی هایی هـــم می شـــد 
ــر  ــه اگـ ــده این چنیـــن اســـت کـ ــه بنـ ــا روحیـ امـ
روی بحثـــی تمرکـــز پیـــدا کنـــم و آن را بـــه نفـــع 
ــا  ــم بـ ــعی می کنـ ــم سـ ــور بدانـ ــگاه و کشـ دانشـ
تمـــام وجـــود بـــه ســـمت آن بـــروم، مفهـــوم آن را 
یـــاد بگیـــرم و در حـــد تـــوان معلمـــی خـــودم آن 
یان، اســـاتید، پژوهشـــگران،  را در بیـــن دانشـــجو
دانشـــگاه ها  ســـایر  و  هم دانشـــگاهی ها 
فرهنگ ســـازی کنـــم و ایـــن را هـــم در عمـــل 

ــرده ام.  ثابـــت کـ

ـــای  ـــوزه فناوری ه ـــاب در ح ـــن کت ـــف اولی تالی
ـــرم ن

ـــرم  ـــاوری ن ـــاب فن ـــن کت ـــال 1397 اولی ـــده در س بن
ــف  ــاوری تألیـ ــی فنـ ــول جهانـ ــوان تحـ ــا عنـ را بـ
ــام  ــگاه امـ ــارات دانشـ ــط انتشـ ــه توسـ ــردم کـ کـ
صادق علیه الســـالم چاپ شـــد. ایـــن کتـــاب و یکـــی 
ــی  ــه عطفـ ــک نقطـ ــده یـ ــر بنـ ــای دیگـ از کتابهـ
ــن  ــم در بیـ ــی زود هـ ــود آورد و خیلـ ــه وجـ را بـ
ـــه  ـــد و الحمدالل ـــرح ش ـــاتید مط یان و اس ـــجو دانش
ـــان  ـــد و در مدت زم ـــم از آن ش ـــی ه ب ـــتقبال خو اس
کـــم توســـط دانشـــگاه های دیگـــر خیلـــی مـــورد 
مفهـــوم  هـــم  قرارگرفـــت.  اســـتقبال  و  توجـــه 
فنـــاوری نـــرم و هـــم کتابـــی کـــه به تفصیـــل، 
ــی  ــینه علمـ ــی و آن پیشـ ــری و تجربـ ــی نظـ مبانـ
و پژوهشـــی و نظـــری و عملیاتـــی فنـــاوری نـــرم 
را بازکـــرده بـــود. ایـــن فقـــط یـــک شـــعار نبـــود. 
ـــوا  ـــه محت ـــوا و ارائ ـــل محت ـــا تحلی ـــد ب ـــده از قص بن
شـــروع کـــردم تـــا این چنیـــن مطـــرح شـــود کـــه 
ـــا  ـــن فض ـــوی وارد ای ـــری ق ـــی نظ ـــک مبان ـــا ی ـــا ب م

شـــدیم. 

راه اندازی هســـته فناوری نرم
بعـــد از اینکـــه مأموریـــت بنـــده در بنیـــاد ملـــی 
نخبـــگان به عنـــوان مشـــاور بنیـــاد ملـــی نخبـــگان 

بـــه اتمـــام رســـید بـــه دانشـــگاه بازگشـــته و 
ـــاه 1398  ـــر دی م ـــرم را در اواخ ـــاوری ن ـــته فن هس
 از اوایـــل بهمن مـــاه 

ً
راه انـــدازی کـــردم. تقریبـــا

ســـال 1398 هســـته فنـــاوری نـــرم شـــروع بـــه 
فعالیـــت کـــرد. به این علـــت کـــه مـــن از قبـــل 
ــته  ــه یـــک هسـ ــر اینکـ ــودم بـ ــرده بـ ــز کـ تمرکـ
پژوهشـــی بـــا ایـــن موضـــوع راه انـــدازی کنـــم 
ــی  ــالم آمادگـ ــل اعـ ــم از قبـ یانی هـ ــجو و دانشـ
فضـــای  در  بالفاصلـــه  بنـــده  بودنـــد  کـــرده 
مجـــازی کانـــال جامـــع هســـته فنـــاوری نـــرم 
ــه  ــورت روزانـ  به صـ

ً
ــا ــردم. تقریبـ ــیس کـ را تأسـ

در کانـــال محتـــوا بارگـــذاری می کـــردم و یـــک 
ــال و  ــی در کانـ بـ ــی خو ــی خیلـ ــیر مطالعاتـ سـ
ــان بهمـــن  ــرم از همـ ــاوری نـ ــته  فنـ ــروه هسـ گـ
ـــرای  ـــر آن ب ـــالوه ب ـــد. ع ـــروع ش ـــال 1398 ش س
اینکـــه ایـــن مفهـــوم فرهنگ ســـازی و تبییـــن 
بشـــود و بـــرای دانشـــکده های دیگـــر دانشـــگاه، 
پژوهشـــگران،  بیـــن  دیگـــر،  دانشـــگاه های 
یان و اســـاتید، عمـــوم مـــردم  جـــا  دانشـــجو
بیفتـــد بـــه ارائـــه محتـــوا در شـــبکه اجتماعـــی 
ــه  ــم بـ ــور منظـ ــن بطـ ــردم. همچنیـ ــروع کـ شـ
ــای  بینارهـ ــته و ــی هسـ ــتان اجرایـ ــک دوسـ کمـ
متعـــددی را برگـــزار کردیـــم. مـــا از بهمـــن 
ـــه 45  ـــب ب ـــان 1400 قری ـــا 30 آب ـــال 1398 ت س
ــرم و  ــاوری نـ ــوزه فنـ ــی در حـ ــار تخصصـ بینـ و
صنعـــت نـــرم برگـــزار کردیـــم و پنـــج مدرســـه 
تابســـتانه و پاییـــزه کـــه بســـیار موفـــق بـــود 
ـــن  ـــه ای ـــد. هم ـــرا ش ـــزی و اج ـــی، برنامه ری طراح
و  آموزشـــی  فیلم هـــای  به صـــورت  برنامه هـــا 
ــبکه های  ــت و شـ ــال در اینترنـ ــوای دیجیتـ محتـ
به عنـــوان  و  شـــده  بارگـــذاری  اجتماعـــی 
محصـــول علمـــی پژوهشـــی و آموزشـــی هســـته  
فنـــاوری نـــرم بـــه فـــروش می رســـد و درآمـــد 
ـــد  ـــوان درآم ـــم به عن ـــا ه ـــروش آن ه ـــل از ف حاص
ــکاران  ــه همـ ــته و حق الزحمـ ــی هسـ اختصاصـ

ــا اســـتفاده می شـــود. علمـــی و اجرایـــی مـ

ارتقای هســـته فناوری نرم به اندیشکده
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پژوهـــش  جشـــنواره  در  گذشـــته،  ســـال  در 
فنـــاوری  و  پژوهشـــی  فنـــاوری، معاونـــت  و 
کردنـــد  صادق علیه الســـالم اعالم  امـــام  دانشـــگاه 
شـــناخته  برتـــر  هســـته  به عنـــوان  مـــا  کـــه 
ــوان  ــا به عنـ ــه مـ ــتند کـ ــا خواسـ ــدیم و از مـ شـ
ــی  ــاخص های ارزیابـ ــر شـ ــال و برتـ ــته فعـ هسـ
ــه  ــا بـ ــر را طراحـــی کنیـــم. مـ ــته های دیگـ هسـ
هســـته   ارزیابـــی  شـــاخص های  طراحـــی 
پژوهشـــی برتـــر پرداختیـــم کـــه الحمداللـــه 
ـــال  ـــان س ـــت و از هم ـــرار گرف ـــتقبال ق ـــورد اس م
گذشـــته دانشـــگاه بـــه هســـته مـــا اعـــالم کـــرد 
کـــه شـــما بـــا توجـــه بـــه حجـــم فعالیت هـــای 
بیشـــتر و فراتـــر از یـــک هســـته ی پژوهشـــی 
بهتـــر اســـت کـــه بـــه اندیشـــکده ارتقـــا پیـــدا 
کنیـــد. در حکمـــی کـــه معـــاون پژوهشـــی 
ـــاوری  ـــته فن ـــد هس ـــالغ کردن ـــا اب ـــه م ـــگاه ب دانش
نـــرم بـــه اندیشـــکده فنـــاوری نـــرم ارتقـــا پیـــدا 
ـــاوری  ـــته فن ـــم هس ـــن حک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ک
نـــرم از هســـته ای کـــه ذیـــل دانشـــکده معـــارف 
ـــکده  ـــک اندیش ـــه ی ـــود ب ـــت ب ـــالمی و مدیری اس
فرادانشـــکده ای و زیرمجموعـــه دانشـــگاه امـــام 
اندیشـــکده  در  شـــد.  صادق علیه الســـالم تبدیل 
بـــی افتـــاده اســـت  فنـــاوری نـــرم اتفاقـــات خو
ـــا  ـــکده ت ـــیس اندیش ـــخ تأس ـــان تاری ـــی از هم یعن
23 آذرمـــاه 1400 به غیـــر از تألیـــف کتـــاب 
فنـــاوری نـــرم، مدرســـه تابســـتانه و تالیـــف 
مقالـــه علمـــی پژوهشـــی کـــه در جشـــنواره 
آیت اللـــه مهـــدوی کنـــی مقـــام کســـب کـــرد و 

ــدند. ــه شـ ــب رتبـ ــتانمان صاحـ دوسـ
ـــرای  ـــده ب ـــن ش ـــای تعیی یته ـــداف و مامور اه

تاســـیس اندیشـــکده 
1( تـــالش بـــرای شـــکل دهی بـــه شـــبکه افـــراد 
ــم در  ــترده، هـ ــازی گسـ ــی شبکه سـ ــه عبارتـ بـ
دانشـــگاه های  در  هـــم  و  دانشـــگاه  داخـــل 
ــوآور و  ــالق و نـ ــای خـ ــب  وکارهـ ــر، کسـ دیگـ
همچنیـــن در نهادهـــای اثرگـــذار، خط مشـــی 
در  تنظیم گـــر  و  سیاســـت گذار  گـــذار، 
حوزه هـــای فنـــاوری نـــرم و صنایـــع نـــرم اعـــم 

و  داخـــل  دانشـــگاه  یان  دانشـــجو و  اســـاتید  از 
ــی و  ــی و پژوهشـ ــز علمـ ــور، مراکـ ــارج کشـ خـ
نهادهـــای سیاســـتگذاری کـــه در ایـــن زمینـــه 
وجـــود دارنـــد. مثـــال مجلـــس شـــورای اســـالمی 
بـــی را بـــرای حمایـــت از   قانـــون خو

ً
کـــه اخیـــرا

ـــه در  ـــان ک ـــش بنی ـــالق و دان ـــال، خ ـــرکتهای فع ش
ــتند  ــغول هسـ ــرم مشـ ــای نـ ــای فناوری هـ حوزه هـ

ــد. گذرانـ
ـــب  ـــوای مناس ـــد محت ـــا، تولی یداده ـــزاری رو 2( برگ
چندرســـانه ای  یجـــی  ترو پژوهشـــی  آموزشـــی 
دانشـــگاهی،  مخاطبـــان  بـــرای  مرتبـــط 

مـــردم. عمـــوم  و  سیاســـت گذاران 
اســـاتید  دهـــی  مشـــارکت  و  به کارگیـــری    )3
حـــوزه  در  فعـــال  و  عالقه منـــد  یان  دانشـــجو و 
یت ســـاز باهـــدف تربیـــت  فنـــاوری نـــرم و هو

موردنیـــاز. انســـانی  ســـرمایه های 
دســـتگاه های  بـــا  ارتبـــاط  برقـــراری   )4
سیاســـت گذار کشـــور و تـــالش بـــرای اثرگـــذاری 
بـــا  مرتبـــط  سیاســـت های  و  تصمیم هـــا  بـــر 

ــرم. ــاوری نـ فنـ

ساختار تشـــکیاتی اندیشکده 
ـــکده  ـــت کالن اندیش ـــن 4 مأموری ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
انتظـــارات  شـــد،  ذکـــر  کـــه  نـــرم  فنـــاوری 
ـــا  ـــرم، م ـــاوری ن ـــبقه فن ـــکده و س ـــگاه از اندیش دانش
ـــم.  ـــکده داری ـــکیالتی در اندیش ـــاختار تش ـــک س ی
بنـــده به عنـــوان مدیـــر اندیشـــکده، دکتـــر عـــادل 
آذر رئیـــس شـــورای راهبـــردی اندیشـــکده، دکتـــر 
سیاســـت گذاری  شـــورای  رئیـــس  گـــودرزی 
شـــورای  عضـــو  حمیدیـــا  اندیشـــکده، دکتـــر 
ــاوره اندیشـــکده، دکتـــر حمیـــد  راهبـــردی و مشـ
ــاور  ــردی و مشـ ــورای راهبـ ــو شـ ــنگی عضـ هوشـ
علـــوم  دانشـــکده  از  اندیشـــکده  تخصصـــی 
سیاســـی، دکتـــر غفـــاری مشـــاوره تخصصـــی 
اندیشـــکده در حـــوزه رســـانه، دکتـــر طالعـــی 
دکتـــر  اندیشـــکده،  تخصصـــی  مشـــاور  فـــر 
فاضلـــی مشـــاور تخصصـــی اندیشـــکده و دکتـــر 
حقـــی مشـــاوره تخصصـــی اندیشـــکده از افـــراد 
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سیاســـت گذاری  کالن  ســـطح  در  موجـــود 
ارکان  مهم تریـــن  هســـتیم.  اندیشـــکده 
اندیشـــکده هســـته های تخصصـــی هســـتند. ایـــن 
ــدازی  ــون راه انـ ــه تاکنـ ــی کـ ــته های تخصصـ هسـ
نـــرم  فنـــاوری  کتـــاب  مبنـــای  بـــر  شـــده اند 
تقســـیم بندی بین المللـــی و اســـتاندارد دارنـــد. 
ـــرم  ـــاوری ن ـــه فن ـــی زیرمجموع ـــر موضوع ـــی ه یعن
می باشـــد. یکـــی دو تـــا از ایـــن موضوع هـــا هـــم 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــالمی ایران ـــوی اس ـــای الگ ـــر مبن ب
طراحـــی کردیـــم. مهم تریـــن هســـته هایی کـــه 

از: عبارت انـــد  هســـتند  فعالیـــت  حـــال  در 
ین هســـته های فعال در اندیشکده مهم تر

ـــاق: مدیریـــت  ـــی و خ ـــع فرهنگ ـــته صنای ۱( هس
ــر  ــم دکتـ ــرکار خانـ ــده ی سـ ــته برعهـ ــن هسـ ایـ
ـــالق،  ـــع خ ـــاور صنای ـــان مش ـــت. ایش ـــاج اس ابته
ــی  ــالق و بازآفرینـ ــهر خـ ــی، شـ ــع فرهنگـ صنایـ

ــتند.   شـــهری صنایـــع فرهنگـــی هسـ
۲( هســـته اقتصـــاد نـــرم و خـــاق: حـــوزه ای 
اســـت کـــه فنـــاوری نـــرم در حـــوزه اقتصـــاد 
معنـــا پیـــدا می کنـــد و آن هـــم اســـتفاده از علـــوم 
رفتـــاری و علـــوم شـــناختی در تعریـــف اقتصـــاد 
رفتـــاری و اقتصـــاد شـــناختی کـــه دکتـــر فرشـــاد 
ـــی،  ـــاد پول ـــناس اقتص ـــوان کارش ـــه عن ـــان ب پرویزی
ــک  ــی و یـ یزیونـ ــار تلو ــا و اخبـ ــری گفتگوهـ مجـ
ـــوا در  ـــد محت ـــل تولی ـــم اه ـــوش قل ـــیار خ ـــرد بس ف

ایـــن اقتصـــاد نـــرم و خـــالق هســـتند.
۳( هســـته فنـــاوری نـــرم دینـــی: ایـــن هســـته 
بـــا توجـــه بـــه اقتضائـــات تیم هـــای ارزشـــی 
کشـــور طراحـــی شـــده و موضـــوع جدیـــدی 
بنـــده  اســـت.  جـــدی  کار  نیازمنـــد  و  اســـت 
یان فاضـــل خـــودم جنـــاب  یکـــی از دانشـــجو
ــی  ــا قربانـ ــلمین علیرضـ ــالم و المسـ حجت االسـ
ـــی در  ـــه طباطبای ـــگاه عالم ـــجوی دانش ـــه دانش را ک
ــی  ــع کارشناسـ ــانه در مقطـ ــت رسـ ــته مدیریـ رشـ
در  هســـته  مدیـــر  به عنـــوان  اســـت،  ارشـــد 
نظـــر گرفتـــم. یکـــی از کارهایـــی کـــه در حـــوزه 
ــت  ــده اسـ ــی انجام شـ ــرم دینـ ــاوری نـ ــته فنـ هسـ
ــی  ــه طباطبایـ ــات عالمـ ــه اعتباریـ ــه نظریـ مقایسـ

حـــوزه فنـــاوری نـــرم اســـت کـــه ایـــن مقالـــه 
چاپ شـــده  پژوهشـــی  علمـــی  به صـــورت 
اســـت. البتـــه مطالعـــات دیگـــری هـــم در ایـــن 
حـــوزه انجام شـــده اســـت کـــه از طـــالب و 
یان عالقه منـــد بـــه ایـــن حـــوزه  ســـایر دانشـــجو
دعـــوت می کنیـــم تـــا بـــه اندیشـــکده بپیوندنـــد 
ـــوزه  ـــن ح ـــرفت در ای ـــاهد پیش ـــاءالله ش ـــا ان ش ت

ــیم. باشـ
۴( هســـته فنـــاوری نـــرم رســـانه: ســـرکار 
دار  عهـــده  ســـلیمی  مریـــم  دکتـــر  خانـــم 
ایشـــان  هســـتند.  هســـته  ایـــن  مدیریـــت 
دارای دکتـــری علـــوم ارتباطـــات اجتماعـــی، 
امـــور  در  دادگســـتری  رســـمی  کارشـــناس 
خبرنـــگاری و روزنامه نـــگاری هســـتند. ایشـــان 
ـــاوری  ـــوزه فن ـــده در ح ـــاخته ش ـــراد ش ـــی از اف یک

ــتند.  ــانه هسـ ــرم رسـ نـ
۵( هســـته فنـــاوری نـــرم آموزشـــی: در دوران 
ـــه  ـــاوری را ب ـــن فن ـــا ای ـــا م ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ــی  ــن آموزش هایـ ــم. همیـ ــس کردیـ ــی حـ بـ خو
کـــه در قالـــب فضـــای مجـــازی می بینیـــد. 
فناوری هـــای  و  دیجیتـــال  محتـــوای  بحـــث 
ـــته  ـــن هس ـــا ای ـــز ب ـــوزش نی ـــوزه آم ـــی در ح ارتباط
ـــری  ـــدی آهنگ ـــای مه ـــاب آق ـــت. جن ـــط اس مرتب
پـــرورش  آموزش و وزیـــر  محتـــرم  مشـــاوره 
در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات مدیریـــت ایـــن 

ـــد. ـــده دارن ـــر عه ـــته را ب هس
روش شناســـی  نـــرم  فنـــاوری  هســـته   )۶
فنـــاوری  ایـــن  بـــه  اندیشـــکده  پژوهـــش: 
ـــرم  ـــاوری ن ـــوزه فن ـــزوده در ح ـــوان ارزش اف به عن
نـــگاه می کنـــد کـــه در حـــوزه روش شناســـی 
عملیـــات  در  تحقیـــق  کیفـــی  و  کمـــی 
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بـــرای  ارزش افـــزوده  نوعـــی  آینده پژوهـــی 
ارتقـــای کارهـــای پژوهشـــی اســـت. مدیریـــت 
ـــدی از  ـــا احم ـــای رض ـــاب آق ـــته را جن ـــن هس ای
دانشـــکده معـــارف اســـالمی و علـــوم سیاســـی 

عهده دارنـــد. بـــر 
آن  یـــت:  مدیر نـــرم  فنـــاوری  هســـته   )۷
طراحی هـــای  نیازمنـــد  کـــه  قســـمت هایی 
ـــب  ـــتفاده از کس ـــه و اس ـــالق، نوآوران ـــی، خ ذهن
ــامل  ــد را شـ ــمند دارنـ ــرم و هوشـ ــای نـ  وکارهـ
می شـــود. مدیریـــت ایـــن هســـته را ســـرکار 
ـــم  ـــرکار خان ـــادی و س ـــان اعتم ـــر مرج ـــم دکت خان
دکتـــر فاطمـــه شـــخصیان به طـــور مشـــترک بـــر 

رنـــد.  عهده دا
و  نـــرم  کســـب  وکارهـــای  هســـته   )۸
ـــد  ـــده دارن ـــر عه ـــواردی را ب  م

ً
ـــا ـــمند: عمدت هوش

کـــه به عنـــوان ابزارهـــای فناورانـــه در مدیریـــت 
ســـازمان ها مطـــرح اســـت. به عنـــوان مثـــال 
داشـــبورد مدیریتـــی، نرم افزارهـــای مدیریـــت 
و  اســـتراتژیک  مدیریـــت  و  انســـانی  منابـــع 
داده،  تحلیـــل  تجـــاری،  هـــوش  بازاریابـــی، 
داده کاوی و هـــر آنچـــه کـــه به عنـــوان ابزارهـــای 
فناورانـــه در ایـــن حـــوزه هســـتند را شـــامل 
حســـن  مهنـــدس  آقـــای  جنـــاب  می شـــود. 
ســـلمان زاده عهـــده دار مســـئولیت ایـــن هســـته 

می باشـــند.
۹( هســـته فنـــاوری نـــرم ســـامت: یـــک 
بـــه  توجـــه  بـــا  دیگـــری  راهبـــردی  هســـته 
و  ســـالمندی  حـــوزه  در  کشـــور  وضعیـــت 
ســـالمت تشـــکیل شـــده اســـت کـــه یکـــی از 
مهم تریـــن مســـائل کشـــور اســـت. مـــا در ایـــن 
ــم  ــائل پرداختیـ ــمت از مسـ ــه آن قسـ ــته بـ هسـ
کـــه مرتبـــط بـــا حوزه هـــای فناورانـــه ســـالمت 
ــاوری  ــوان فنـ ــت عنـ ــته ای را تحـ ــت و هسـ اسـ
ــه در رأس  ــم کـ ــف کردیـ ــالمت تعریـ ــرم سـ نـ
ـــژاد  ـــلمان ن ـــن س ـــر محس ـــای دکت ـــته آق ـــن هس ای
ــاوری  ــوزه فنـ ــان در حـ ــه ایشـ ــد کـ ــرار دارنـ قـ
نـــرم ســـالمت و پزشـــکی دیجیتـــال و نظـــارت 
ـــد.  ـــص دارن ـــردم تخص ـــالمت م ـــر س ـــه ب فناوران

مالـــی:  نـــرم  فناوری هـــای  هســـته   )۱۰
شـــرکت هایی  هـــا،  فینتـــک  اقســـام  و  انـــواع 
کـــه در حوزه هـــای مالـــی در بـــازار ســـرمایه، 
شـــدند،  ایجـــاد  بیمـــه  بـــازار  و  پـــول  بـــازار 
ابزارهـــای فناورانـــه مالـــی کـــه مـــا را بـــه ســـمت 
تحلیل هـــای تکنیک هـــا و رفتـــاری و شـــناختی 
در  یـــژه  به و ســـهامداران  تصمیم گیـــری  در 
در  سیاســـت گذاری  یـــا  و  ســـرمایه  بـــازار 
حـــوزه بانکـــی یـــا در حـــوزه بیمـــه ای دارد جلـــو 
ــا  ــتند. در اینجـ می بـــرد فناوری هـــای مالـــی هسـ
مـــا بحثهـــای متـــاورس، رمـــز ارزهـــا، ارزهـــای 
دیجیتـــال و نظـــام پولـــی و بانکـــی را در فضـــای 
ـــای  ـــه فض ـــه ب ـــم ک ـــت داری ـــد از اینترن ـــد بع جدی
فنـــاوری  هســـته  اســـت.  معـــروف  متـــاورس 
ــه  ــر عبداللـ ــت دکتـ ــت مدیریـ ــی تحـ ــرم مالـ نـ
رحیم لـــوی بنیـــس هســـت. ایشـــان در حـــوزه 
مالـــی و پولـــی کشـــور فعالیـــت و مدیریـــت 
حـــوزه  در  ایشـــان  تألیفـــات  عمـــده  کردنـــد. 
ــداری  ــابداری و بانکـ ــول و ارز، حسـ ــاد، پـ اقتصـ
بـــوده اســـت. ایـــن هســـته یکـــی از هســـته هایی 
ــتارتاپ ها  ــد اسـ ــی زود می توانـ ــه خیلـ ــت کـ اسـ
ـــوآوری  ـــز ن ـــن مرک ـــه ای ـــالق را ب ـــرکت های خ و ش
ــد. ــروع کنـ ــد و کار را شـ ــی کنـ ــگاه معرفـ دانشـ

ــا  ۱۱( هســـته صنعـــت خـــودرو: مـــا در اینجـ
و  عارضه یابـــی  آسیب شناســـی،  قســـمت  بـــه 
طراحـــی نظـــام مســـائل و قســـمت فناورانـــه نـــرم 
ــا  ــدس رضـ ــدیم. مهنـ ــودرو وارد شـ ــت خـ صنعـ
ــده از  ــران برآمـ ــان از مدیـ ــه خودشـ ــا راد کـ آریـ
ایران خـــودرو و شـــرکت ســـایپا و شـــرکت های 
قطعه ســـازی هســـتند و اشـــراف کامـــل بـــر ایـــن 
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حـــوزه دارنـــد، مدیـــر هســـته فنـــاوری و صنعـــت 
نـــرم خـــودروی مـــا هســـتند.

۱۲( هســـته فنـــاوری نـــرم آزمایشـــگاه های 
و  نوآورانه تریـــن  از  یکـــی  یـــت:  مدیر جامـــع 
مهم تریـــن هســـته های مـــا کـــه یـــک مدیـــر 
ــته  ــن هسـ ــر ایـ ــه باالسـ ــه و نخبـ ــالق و نابغـ خـ
ــع  ــگاه های جامـ ــرم آزمایشـ ــاوری نـ ــت، فنـ هسـ
اصلی شـــان  وظیفـــه  کـــه  اســـت  مدیریـــت 
آموزش هـــای میدانـــی و آزمایشـــگاهی و تربیـــت 
مختلـــف  وضعیت هـــای  در  کشـــور  مدیـــران 
ـــرایط  ـــازی و ش ـــرایط ف ـــران، ش ـــت، بح ـــدم قطعی ع
ــا  ــران بـ ــت مدیـ ــی تربیـ ــت. اثربخشـ ــام اسـ ابهـ
آزمایشـــگاه جامـــع مدیریـــت به شـــدت افزایـــش 
پیداکـــرده اســـت. اول در محیـــط آزمایشـــگاه 
ــؤال  ــد، سـ ــوزش می بیننـ ــران آمـ ــت مدیـ مدیریـ
در  مرتبـــط  تســـت های  و  شـــد  ایجـــاد  کـــه 
و  شـــناختی  ادراکـــی،  مهارت هـــای  مـــورد 
موجـــود  دســـتگاه های  بـــا  تصمیم گیری شـــان 
و...  فلوگرافـــی  الکتروســـان  و   Egg مثـــل 
ســـنجیده شـــد این هـــا می آینـــد دربازی هـــای 
قـــرار  مـــا  دانشـــی  کارگاه هـــای  و  مدیریتـــی 
ــای  ــک ارتقـ  یـ

ً
ــال ــا عمـ ــن مـ ــد. بنابرایـ می گیرنـ

بســـیار خـــوب در آموزش هـــای رشـــته مدیریـــت 
ـــر دارد.  ـــا مدی ـــته دو ت ـــن هس ـــت. ای ـــم داش خواهی
ــالن  ــه از فارغ التحصیـ ــی کـ ــم رزا هندیجانـ خانـ
دانشـــگاه کلگـــری کانـــادا هســـتند و اآلن عضـــو 
دانشـــگاه  مدیریـــت  دانشـــکده  هیئت علمـــی 
ــکده  ــع دانشـ ــگاه جامـ ــس آزمایشـ ــران و رئیـ تهـ
مدیریـــت دانشـــگاه تهـــران هســـتند به عنـــوان 
ــر  ــای دکتـ ــدند. آقـ ــوب شـ ــته منصـ ــر هسـ مدیـ
احســـان شـــریف احمدیـــان، عضـــو هیئت علمـــی 
و مدیـــر آزمایشـــگاه مدیریـــت دانشـــگاه جامـــع 

حسین علیه السالم هســـت. امـــام 
ــت  ــا فعالیـ ــر این هـ ــات: اگـ ــته خدمـ ۱۳( هسـ
ـــد،  ـــد کنن ـــی تولی ـــند و محصول ـــته باش ـــی داش ب خو
ایـــن محصـــول بایـــد تجاری ســـازی شـــود و بـــه 
ـــته  ـــته ای داش ـــک هس ـــد ی ـــا بای ـــد. م ـــروش برس ف
باشـــیم کـــه بـــه تمـــام هســـته های دیگـــر در 

ــاوری و  ــوالت فنـ ــازی محصـ ــوزه تجاری سـ حـ
صنعـــت نـــرم کمـــک کنـــد. فلـــذا ایـــن هســـته  
را طراحـــی کردیـــم. آقـــای دکتـــر محمدمهـــدی 
ــدوق  ــذاری صنـ ــرمایه گـ ــر سـ ــدی مدیـ محمـ
ــه از  ــران کـ ــگاه تهـ ــاوری دانشـ ــش و فنـ پژوهـ
ـــد  ـــد بودن ـــوزه تولی ـــا در ح ـــابق م یان س ـــجو دانش
دانشـــگاه  از  دکتـــری  دوره  دانش آموختـــه  و 
هســـتند،  عملیـــات  و  تولیـــد  در  مازنـــدران 

مدیریـــت هســـته را برعهـــده دارنـــد. 
توجـــه  بـــا  مســـائل:  نظـــام  هســـته   )۱۴
بـــه دو پـــروژه ای کـــه بـــه اندیشـــکده فنـــاوری 
مرکـــز  اول  پـــروژه  اســـت؛  داده شـــده  نـــرم 
بررســـی های اســـتراتژی ریاســـت جمهـــوری 
در قالـــب طراحـــی نظـــام مســـائل نخبـــگان 
ـــای  ـــتاد کل نیروه ـــه از س ـــروژه دوم ک ـــور و پ کش
مســـلح بـــه مـــا داده شـــده طراحـــی نظـــام 
ــر  ــت، بـ ــور اسـ ــی کشـ ــوزه دفاعـ ــائل حـ مسـ
مبنـــای همیـــن پروژه هـــا هســـته نظـــام مســـائل 
راه انـــدازی شـــد. ســـه نفـــر از اســـاتید؛ آقـــای 
دکتـــر طالعـــی فـــر از دانشـــگاه شـــیراز، دکتـــر 
ـــزد،  ـــگاه ی ـــب از دانش ـــی نس ـــن حاتم ـــید حس س
ــام  ــگاه امـ ــم از دانشـ ــعایی هـ ــر شـ ــای دکتـ آقـ

ــد. ــک می کننـ ــته کمـ ــن هسـ ــادق در ایـ صـ

چشـــم انداز ما برای اندیشکده
مـــا دورنمـــای خاصـــی را طراحـــی کردیـــم. در 
ــش  ــه وظایفـ ــکده بـ ــر اندیشـ ــدی اگـ ــدم بعـ قـ
ـــود و  ـــکده می ش ـــه پژوهش ـــل ب ـــد، تبدی ـــل کن عم
در گامـــی بلندمدت تـــر تبدیـــل بـــه پژوهشـــگاه 
ــا  ــکده یـ ــما پژوهشـ ــه شـ ــی کـ ــود. زمانـ می شـ
ــد  ید، می توانیـ ــو ــرم  شـ ــاوری نـ ــگاه فنـ پژوهشـ
ـــری  ـــد و دکت ـــی ارش ـــع کارشناس ـــجوی مقط دانش
تخصصـــی در ایـــن حـــوزه جـــذب کنیـــد. 
ـــه  ـــا ب ـــادق م ـــام ص ـــگاه ام ـــت دانش ـــه درخواس ب
ــد  ــر 4 واحـ ــد و حداکثـ ــل 2 واحـ ارزش حداقـ
ـــورت  ـــا به ص ـــرم را ابتدائ ـــاوری ن ـــی فن درس مبان
اختیـــاری بـــرای همـــه دانشـــکده های دانشـــگاه 
ـــم  ـــش ه ـــان اجرای ـــم. زم ـــی کردی ـــان طراح خودم
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بـــا معاونـــت آمـــوزش و تحصیـــالت تکمیلـــی 
دانشـــگاه هســـت.

کشـــور  راه  یـــن  میان برتر نـــرم،  فنـــاوری 
عقب افتادگی هـــای  جبـــران  جهـــت 

اقتصـــادی و  ای  توســـعه 
فنـــاوری نـــرم در کشـــورهایی کـــه تمـــدن و 
فرهنـــگ قدیمـــی دارنـــد موفـــق تـــر اســـت 
چـــون فنـــاوری نـــرم، فنـــاوری علـــوم انســـانی 
ــگ و  و اجتماعـــی اســـت و مبتنـــی بـــر فرهنـ
ـــوان  ـــروی ج ـــه نی ـــورهایی ک ـــت و کش ـــدن اس تم
ــور  ــد. کشـ ــادی دارنـ ــه زیـ ــالق و نخبـ نوآوِرخـ
مـــا همـــه ی این هـــا را دارد. اگـــر  کشـــور مـــا 
ــعه ای و  ــای توسـ ــب افتادگی هـ ــد عقـ می خواهـ
ــران کنـــد میان برتریـــن  ــود را جبـ ــادی خـ اقتصـ
ـــت.  ـــرم اس ـــای ن ـــمت فناوری ه ـــه س ـــن ب راه رفت
ســـخت  فناوری هـــای  در  کشـــور  اگرچـــه 
در  امـــا  دارد  بـــی  خو بســـیار  فعالیت هـــای 
نـــدارد.  رقابتـــی  مزیـــت  زمینه هـــا  بعضـــی 
ــت  ــه ماهیـ ــه بـ ــا توجـ ــرم بـ ــای نـ در فناوری هـ
ــا می توانیـــم  تمدنـــی و فرهنگـــی کشـــورمان مـ
ــیا در فناوری هـــای  ــور غـــرب آسـ برتریـــن کشـ
ــوان،  ــیار جـ ــه بسـ نـــرم باشـــیم. یـــک مجموعـ
ـــرم  ـــت ن ـــوزه صنع ـــد در ح ـــال آمدن ـــر 25 س زی
بـــازی طراحـــی کردنـــد و ایـــن بـــازی توســـط 
ارزآوری  و  خریداری شـــده  امـــارات  کشـــور 
ـــا  ـــت. م ـــته اس ـــور داش ـــرای کش ـــی ب ب ـــیار خو بس
ـــگری،  ـــازی، گردش ـــر، ب ـــینما، تئات ـــت س در صنع
صنایـــع  و  تجســـمی  هنرهـــای  انیمیشـــن، 
و  خـــالق  صنایـــع  به نوعـــی  کـــه  مختلفـــی 
فرهنگـــی هســـتند مزیت هـــای فوق العـــاده ای 
داریـــم. سیاســـت گذاران کشـــور هـــم بایـــد 
ــند.  ــته باشـ ــیت داشـ ــائل حساسـ ــن مسـ در ایـ
مـــا هـــم از همـــه ابزارهـــای رســـانه ای ایـــن را 
متوجـــه می کنیـــم. بـــه دوســـتان و مدیـــران 
ــا و  ــه خبرگزاری هـ ــا همـ ــته هـــم گفتیـــم بـ هسـ
شـــبکه های اجتماعـــی مصاحبه هـــای عمیـــق 
ــه  ــند و در ایـــن زمینـ ــته باشـ و تخصصـــی داشـ

ـــر  ـــه خاط ـــط ب ـــم فق ـــده ه ـــود بن ـــند. خ ـــال باش فع
25 آذر  ایـــن تبییـــن مصاحبـــه می کنـــم. مـــا 
ــرم را  ــاوری نـ ــکده فنـ ــی اندیشـ ــن نمایندگـ اولیـ
ــه  ــتانی کـ ــن اسـ ــم. دومیـ ــزد داریـ ــتان یـ در اسـ
ــرده  ــا کـ ــکده تقاضـ ــی از اندیشـ ــرای نمایندگـ بـ
ـــان  ـــتان خراس ـــت. اس ـــمنان هس ـــتان س ـــت، اس اس
ـــاءالله  ـــت. ان ش ـــتان اس ـــومین اس ـــم س ـــی ه ب جنو
در اســـتان های دیگـــر هـــم امیـــدوارم داشـــته 
ـــور  ـــرف کش ـــی از ط ـــک نمایندگ ـــی ی ـــیم. حت باش

ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــان تقاض لبن

ـــا  ـــخنی ب ـــرم و س ـــاوری  ن ـــوزه فن ـــا ح ـــنایی ب آش
عاقه منـــدان بـــه ایـــن حـــوزه

ـــتان  ـــص دوس ـــط مخت ـــرم فق ـــاوری ن ـــکده فن اندیش
ـــاوری  ـــاب فن ـــر کت ـــت. اگ ـــی نیس ـــت صنعت مدیری
نـــرم را مطالعـــه کنیـــد حـــوزه فنـــاوری نـــرم 
 همـــه گرایش هـــا و خیلـــی از رشـــته ها 

ً
تقریبـــا

می دهـــد.  قـــرار  خـــودش  پوشـــش  تحـــت  را 
ـــد  ـــر می خواهی ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــن توصی اولی
ید و فعالیتـــی داشـــته  بـــا ایـــن حـــوزه آشـــنا شـــو
باشـــید بـــا خـــود فنـــاوری نـــرم، مبانـــی نظـــری 
آن، تعاریفـــش، صنایـــع وابســـته بـــه فنـــاوری 
و...  تجـــارت  و  رقابـــت  حوزه هـــای  و  نـــرم 
ــان کتـــاب  ــه می کنـــم همـ ید. توصیـ ــو ــنا بشـ آشـ
ــاب   کتـ

ً
ــا ــد. واقعـ ــه کنیـ ــرم را مطالعـ ــاوری نـ فنـ

چقـــدر  آنجـــا  در  ببینیـــد  هســـت.  جامعـــی 
ــاخه های مختلـــف دارد و چقـــدر مطالبـــی در  شـ
 فناوری هـــای نـــرم حقـــوق، 

ً
آنجـــا هســـت. مثـــال

مالـــی، ســـالمت و پزشـــکی را در آنجـــا داریـــم. 
هـــر عزیـــزی بـــا توجـــه بـــه تخصصـــی کـــه در 
حـــوزه خـــودش دارد بـــا مفاهیـــم فنـــاوری نـــرم 
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ــوزه  ــد در حـ ــی می توانـ ــد به راحتـ ــنا شـ ــه آشـ کـ
و رشـــته خـــودش بومی ســـازی کنـــد. در مقدمـــه 
ــان  ــده جهـ ــال و آینـ ــان حـ ــتم جهـ ــاب نوشـ کتـ
ســـازمان ها  بیـــن  رقابـــت  و  اســـت  فرهنگـــی 
ــی  ــت رقابتـ ــت. مزیـ ــرم اسـ ــاوری نـ ــت فنـ رقابـ
در حـــوزه فناوری هـــای نـــرم اســـت. حـــوزه، 
ــی  ــم مبانـ ــت. هـ ــی اسـ ــیار عمیقـ ــوزه ی بسـ حـ
عالقه منـــد  کـــه  کســـانی  بـــرای  دارد  فلســـفی 
بـــه حوزه هـــای نظـــری هســـتند، هـــم مبانـــی 
ـــه دارد. در  ـــی و فناوران ـــادی، حقوق ـــی، اقتص مدیریت
واقـــع مـــا فرادانشـــکده ای هســـتیم و مجموعـــه ای 
از متخصصیـــن را داریـــم. تمامـــی گرایشـــهای 
رشـــته مدیریـــت در اندیشـــکده فعالیـــت دارنـــد. 
ـــی  ـــته مهندس ـــم، رش ـــی داری ـــوق عموم ـــته حق رش
صنایـــع داریـــم، رشـــته پزشـــکی داریـــم، رشـــته 
ـــی  ـــته مهندس ـــم، رش ـــت داری ـــگاهی مدیری آزمایش
مکانیـــک داریـــم، رشـــته های هنـــری داریـــم 
ــا از  ــن حوزه هـ ــیم در ایـ ــب باشـ ــد مراقـ و... بایـ
تعریـــف فنـــاوری نـــرم بیـــرون نیاییـــم. درواقـــع 
ــود  ــی وجـ ــای مختلفـ ــرم حوزه هـ ــاوری نـ در فنـ
ـــائل  ـــری از مس ـــک س ـــه ی ـــوزه ب ـــر ح ـــه ه ـــد ک دارن
ـــه  ـــر ب ـــردازد. اگ ـــرم می پ ـــاوری ن ـــوب فن در چارچ
ـــت  ـــا دق ـــی ب ـــد خیل ـــت کنی ـــته ها دق ـــن هس ی عناو
ــق  ــا طبـ ــت. مـ ــده اسـ ــن گذاشته شـ یـ ــن عناو ایـ
ــته  ــر هسـ ــم. هـ ــو آمدیـ ــان جلـ ــی نظری مـ مبانـ
ـــغول  ـــد و مش ـــود را دارن ـــای خ ـــا و کارگاه ه بیناره و

ــتند. ــوا هسـ تولیـــد محتـ

رو پیش  فعالیت های 
در نظـــر داریـــم اولیـــن همایـــش ملـــی فنـــاوری 
ــگاه  ــارکت دانشـ ــا مشـ ــار 1401 بـ ــرم را در بهـ نـ
ــی  ــاع ملـ ــی دفـ ــگاه عالـ ــادق و دانشـ ــام صـ امـ
تربیـــت  دانشـــگاه  مـــا،  اسپانســـر  به عنـــوان 
دانشـــگاه های  برخـــی  و  عالمـــه  مـــدرس، 
بینارهـــای  دیگـــر داشـــته باشـــیم. همچنیـــن و
اتـــاق  دو  در  حوزه هایمـــان  همـــه  تخصصـــی 
ــده  ــه آینـ ــان از هفتـ ــورت همزمـ ــازی به صـ مجـ
آغـــاز می شـــود. مـــا شـــبکه را بـــرای همـــه 

یان بـــاز گذاشـــتیم.  متخصصیـــن و دانشـــجو
در گام دوم انقـــالب اســـالمی اگـــر می خواهـــد 
یـــک کار غیـــر شـــعاری اتفـــاق بیفتـــد عـــالوه 
ـــده  ـــول مان ـــوزه مغف ـــن ح ـــخت ای ـــع س ـــر صنای ب
ــراه  ــی در آن ارزآوری همـ  خیلـ

ً
ــا ــت. اتفاقـ اسـ

ـــه  ـــود دارد ک ـــا وج ـــگ و ارزش ه ـــظ فرهن ـــا حف ب
بایـــد خیلـــی وقـــت پیـــش ســـراغش می رفتیـــم 
امـــا جلـــوی ضـــرر را هـــر وقـــت بگیـــری 

ـــت.  ـــت اس منفع

دوســـت،  کاظـــم  علـــی  کننـــده:  مصاحبـــه 
دانشـــجوی کارشناســـی ســـال چهـــارم، رشـــته 
معـــارف اســـالمی و مدیریـــت دانشـــگاه امـــام 

صـــادق علیه الســـالم، گرایـــش صنعتـــی
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خالصه پایان نامه برجسته

داللت هایی  منظر شهید مطهری:  از  رفتار عموم  تغییر  واکاوی سازوکارهای 
برای طراحی ابزارهای خط مشی گذاری عمومی

ایــن  آغازیــن  نقطــه ی 
برمی گــردد  پایان نامــه 
ــگاه  ــوم دانش ــال س ــه س ب
درس  بــا  آشــنایی ام  و  ام 
ــتاد  ــازمانی و اس ــار س رفت
آقــای  جنــاب  محتــرم 
چیت ســازیان؛  دکتــر 
بــا گذرانــدن ایــن درس 
و نــکات اســالمی اســتاد ذیــل بحــث، عالقــه ام 
ــان  ــت و از هم ــکل گرف ــی ش ــث روانشناس ــه مباح ب
زمــان دغدغــه ی انجــام پژوهــش اســالمی در زمینــه 
علــوم رفتــاری و مدیریــت برایــم ایجــاد شــد. از 
ســویی بــا گذرانــدن 4 تــرم درس اندیشــه اســالمی و 
مطالعــه آثــار شــهید مطهــری و در ادامــه، ســه ســال 
ســرگروهی ایــن درس در دانشــگاه، آشــنایی خوبــی 
ــتاد  ــه های اس ــالمی و اندیش ــارف اس ــه مع ــبت ب نس
مطهــری پیــدا کــردم. از ســال پنجــم تحصیلــی 
ــه  ــه مطالع ــر ب ــاری، منج ــث رفت ــه مباح ــه ام ب عالق
خط مشــی گذاری  و  رفتــاری  اقتصــاد  مباحــث 
ــرم  ــتاد محت ــا اس ــتمرم ب ــاط مس ــد. ارتب ــاری ش رفت
ــته  ــکل گیری هس ــه ش ــر ب ــازیان منج ــر چیت س دکت

پژوهشــی علــوم رفتــاری گردیــد و بســتر مناســبی بــرای 
ــی گذاری  ــوزه خط مش ــی در ح ــیر مطالعات ــن س تدوی
ــت.  ــم گش ــی فراه ــات هفتگ ــام مباحث ــاری و انج رفت
ــاری  ــوم رفت ــی عل ــته پژوهش ــکیل هس ــی تش همزمان
ــدد و  ــه مج ــری و مطالع ــهید مطه ــرگروهی ش ــا س ب
عمیق تــر آثــار اســتاد مطهــری و مطالعــه تفســیر 
المیــزان و آثــار علــم النفســی عالمــه طباطبایــی 
ــات و  ــاله منام ــات«، »رس ــاله اعتباری ــون »رس همچ
نبــوات«، »رســاله انســان قبــل الدنیــا، فــی الدنیــا و بعد 
ــی در  ــای مختلف ــه ایده ه ــد ک ــث ش ــا« و... باع الدنی
ــاری  ــی گذاری رفت ــالمی خط مش ــث اس ــه مباح زمین
در ذهنــم شــکل بگیــرد. یکــی از ایــن ایده هــا بررســی 
عوامــل مؤثــر بــر رفتــار انســان از منظــر اســالمی بــود 
ــی  ــه ی علم ــب مقال ــی، در قال ــام تحقیق ــا انج ــه ب ک
ــاری انســان در  ــوان »تبییــن مــدل رفت ــا عن پژوهشــی ب
ــه های  ــاس اندیش ــر اس ــاری ب ــی رفت ــتای خط مش راس
عالمــه طباطبایــی )ره(« عرضــه شــد. دغدغه ی انجــام 
پژوهشــی اســالمی در زمینــه مباحــث رفتــاری منجــر 
بــه مطالعــه ی آثــار حجت االســالم پناهیــان بــه عنــوان 
یکــی از متفکریــن فعــال در حــوزه ی روانشناســی 
ــار انسان شناســی ایشــان  ــد. مطالعــه آث اســالمی گردی
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و اســتماع سخنرانی هایشــان، کمــک فراوانــی نمــود تــا 
بــا مباحــث اســالمی ایــن حــوزه بــه صــورت کاربــردی 

ــوم. ــنا ش آش

بــا اتمــام ســیر مطالعاتــی مباحــث رفتــاری و آشــنایی 
ــم  ــم ذهن ــؤال مه ــن س ــرد، ای ــن رویک ــا ای ــب ب مناس
ــالم  ــق اس ــگاه عمی ــود ن ــا وج ــه ب ــود ک ــر نم را درگی
ــی  ــی و تبلیغ ــای تربیت ــود رویکرده ــان و وج ــه انس ب
ــه  ــاری ب ــرد رفت ــگاه رویک ــا ن ــار، آی ــر رفت ــت تغیی جه
ــار افــراد،  انســان و ابزارهــای تلنگــر جهــت تغییــر رفت
ــالمی و  ــه اس ــا در جامع ــروعیت دارد؟ آی  مش

ً
ــا اساس

ــی  ــن ابزارهای ــوان از چنی ــالمی می ت ــداف اس ــرای اه ب
بــرای تغییــر رفتــار مــردم اســتفاده نمــود یــا خیــر؟ ایــن 
اولیــن ســؤالی بــود کــه ذهنــم را درگیــر نمــود. گرچــه به 
ــگاه،  ــرم دانش ــاتید محت ــته گریخته از اس ــورت جس ص
مطــرح  اخالقــی  و  فقهــی  منظــر  از  پاســخ هایی 
ــی  ــام پژوهش ــؤال انج ــن س ــان ای ــا همچن ــد، ام می ش
ــا  ــی ی  نف

ً
ــا ــه  ام صرف ــه دغدغ ــد. البت ــع را می طلبی جام

ــه  ــود؛ بلک ــالمی نب ــر اس ــا از منظ ــن ابزاره ــات ای اثب
ــرای  ــالمی ب ــی اس ــوب و مدل ــتم چهارچ ــد داش قص
ــن  ــن دومی ــم. بنابرای ــه کن ــز ارائ ــار عمــوم نی ــر رفت تغیی
ســؤالم ایــن بــود کــه از منظــر اســالمی چــه راهبردهــا 
ــه  ــود دارد؟ ب ــردم وج ــر م ــرای تغیی ــازوکارهایی ب و س
علــت فقــدان پژوهشــی اســالمی در ایــن زمینــه، مقــرر 
شــد کــه پژوهشــی جامــع در قالــب پایان نامــه حــول 
ــرم  ــتاد محت ــک اس ــا کم ــا ب ــؤاالت و دغدغه ه ــن س ای
ــه  ــا توج ــتا ب ــن راس ــم. در ای ــام ده ــدان انج ــر خن دکت
ــری در  ــهید مطه ــه های ش ــاالی اندیش ــت ب ــه ظرفی ب
ایــن زمینــه، آشــنایی خوبــم بــا آثــار ایشــان و همچنیــن 
ــار و  ــض در آث ــر و ممح ــاتیدی صاحب نظ ــود اس وج
ــرم  اندیشــه های شــهید مطهــری همچــون اســتاد محت
جنــاب آقــای دکتــر خنــدان، اندیشــه شــهید مطهــری را 

ــردم. ــاب ک ــالمی انتخ ــای کار اس ــوان مبن ــه عن ب

در نــگارش پایان نامــه بــرای پاســخ بــه ســؤال اول، ابتدا 
تمامــی آثــار شــهید مطهــری اعــم از مجموعــه آثــار و 
یادداشــت های اســتاد را مــرور و مطالعــه و ســپس 
بــه روش تحلیــل مضمــون آثــار را تجزیه وتحلیــل 
کــردم و در نهایــت مــدل تغییــر رفتــار عمــوم از منظــر 

ــخ  ــرای پاس ــودم. ب ــی نم ــری را طراح ــهید مطه ش
ــا،  ــدد فیش ه ــه ی مج ــا مطالع ــم ب ــؤال دوم ه ــه س ب
ــک  ــا کم ــپس ب ــردم و س ــا ک ــا را احص ــهم یاری ه س
اندیشــه  داللت هــای  مشــاور  و  راهنمــا  اســاتید 
شــهید مطهــری بــرای طراحــی ابزارهــای خط مشــی 

ــرح دادم. را ش

ــد  ــش نیازمن ــای پژوه ــل یافته ه ــرح کام ــه ش گرچ
ــه  ــم ب ــعی می کن ــا س ــت، ام ــل اس ــول و تفصی ط
صــورت موجــز بــه آن اشــاره کنــم. ناظــر بــه ســؤال 
اول و مطابــق مــدل تغییــر رفتــار عموم، ســازوکارهای 
ــامل  ــردی ش ــل )1( ف ــده ذیل چهار عام ــا ش احص
متقاعدســازی منطقــی، تســهیل و تقویــت عقالنیــت 
ــی(،  ــاحت بینش ــی )س ــی بخش ــوزش و آگاه و آم
مشــوق ها  به کارگیــری  و  احساســات  مدیریــت 
ــاد  ــردن و ایج ــر ک ــی( و امکان پذی ــاحت گرایش )س
ــی  ــل اجتماع ــی(، )2( عام ــاحت کنش ــادت )س ع
شــامل به کارگیــری خــواص و گروه هــای مرجــع، 
شــعارهای  اجتماعــی،  هنجارهــای  الگوســازی، 
ــینی  ــر هم نش ــل و اث ــی عم ــام جمع ــی، انج اجتماع
ــدار  ــزار اقت ــامل اب ــادی ش ــاختاری نه ــل س )3( عام
و قاعــده گــذاری و )4( عامــل محیطــی شــامل 
ملمــوس ســازی، نمادســازی، تغییــر موقعیــت و 

ــته بندی و جــای گرفته انــد.  ــی دس ــع زدای مان

ــار  ــر رفت ــه تغیی ــگاه اســالم ب ــه ســؤال دوم، ن ناظــر ب
عمــوم و ابزارهــای رفتــاری بحــث شــد کــه در ادامــه 

ــم.  ــث می کنی ــد بح ــج بن ــب پن در قال

1. یکــی از اصــول رویکــرد رفتــاری تکیــه بــر 
فرآیندهــای نیمــه آگاهانــه و غیــرارادی و تغییــر بــدون 
ــر  ــد. از منظ ــن می باش ــر ذه ــدون تغیی ــناخت و ب ش
ــی و  ــع آگاه ــه تب ــل و اراده و ب ــری عق ــهید مطه ش
ــان  ــخصیت انس ــی ش ــن اصل ــر و رک آزادی دو عنص
و از برتریــن ارزش هــای انســانی هســتند. از ســویی 
از بیــن مراتــب رفتــار انســانی، در رفتارهــای تدبیــری 
ــد.  ــت می یاب ــل و اراده محوری ــور، عق ــرت مح فط
ــه   نبایــد در وجــود انســان ایــن دو عنصــر ب

ً
ــذا اوال ل
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ــراد    اف
ً
ــا ــوند؛ ثانی ــته ش ــار گذاش ــد و کن ــیه رون حاش

ــه ایــن ســمت ســوق داد کــه رفتارهــای  را بایســتی ب
ــت  ــان محوری ــور در وجودش ــرت مح ــری فط تدبی

ــود. ــم ش ــد و حاک یاب

ــرت  ــری فط ــای تدبی ــت رفتاره ــتای تقوی 2. در راس
در  بینشــی  غیــر  اهرم هــای  از  می تــوان  محــور 
ــی  ــه عبارت ــرد. ب ــتفاده ک ــی اس ــای بینش ــار اهرم ه کن
می تــوان از عوامــل گرایشــی، کنشــی، محیطــی، 
ــار  ــت رفت ــتای تقوی ــی در راس ــاختاری و اجتماع س
تدبیــری فطــرت محــور اســتفاده نمــود. تنهــا شــرط، 
ــری  ــار تدبی ــت رفت ــتای تقوی ــه در راس ــت ک آن اس
ــای  ــتفاده از ابزاره ــذا اس ــد. ل ــور باش ــرت مح فط
ــار  ــت رفت ــتای تقوی ــه در راس ــورت ک ــاری در ص رفت
ــروعیت دارد و  ــد، مش ــور باش ــرت مح ــری فط تدبی
ــری  ــهید مطه ــال ش ــوان مث ــه عن ــت. ب ــی اس اخالق
ــات  ــزار احساس ــتفاده از اب ــغ، اس ــث تبلی ــل بح ذی
ــر  ــام ب ــتر پی ــذاری بیش ــت اثرگ ــات را جه و هیجان
ــا  ــا ب ــد، ام ــی می دانن ــه الزام ــز و بلک ــب جای مخاط
ایــن قیــد کــه خــود پیــام محتــوای منطقــی و عقالیــی 
داشــته باشــد و منجــر بــه بــروز رفتــار تدبیــری فطرت 
ــاق  ــودن و انطب ــی ب ــان احساس ــود. ایش ــور ش مح
پیــام بــا گرایش هــای انســان را عامــل اثرگــذاری 
عمیق تــر و منطقــی بــودن را عامــل تــداوم اثرگــذاری 
ــاء  ــه انبی ــد ک ــد و معتقدن ــار می دانن ــش و رفت ــر بین ب
ــد،  ــتای رش ــردم در راس ــار م ــی رفت ــرای جهت ده ب
در  می کرده انــد.  اســتفاده  احساســات  ابــزار  از 
ــل  ــث عوام ــل بح ــری ذی ــهید مطه ــر ش ــی دیگ مثال
ــران،  ــار دیگ ــر از رفت ــد بش ــس تقلی ــی و ح اجتماع
عنــوان می کننــد کــه از ایــن اهــرم می تــوان در 
ــتفاده  ــور اس ــرت مح ــری فط ــای تدبی ــت رفتاره جه
 در مــورد تربیــت کــودکان توصیــه شــده 

ً
نمــود. مثــال

ــادت  ــن ع ــجد رفت ــا مس ــدن ی ــاز خوان ــه نم ــه ب ک
ــدی  ــه ی تقلی ــه جنب ــل اولی ــد در مراح ــد، هرچن کنن
ــواص  ــع و خ ــروه مرج ــتفاده از گ  اس

ً
ــال ــا مث دارد. ی

جامعــه ابــزار مهمــی اســت کــه بایســتی از آن بهــره 
بــرد. در ایــن رابطــه شــهید مطهــری بــه عنــوان نمونــه 
بــه نقــش مهــم شــعرا در جهــت تغییــر رفتــار مــردم 

در قبــال جایــگاه امامــت و دیــن در زمــان ائمــه اشــاره 
ــوان  ــه عن ــعرا ب ــه از ش ــه ائم ــد ک ــد و معتقدن می کنن
ــازوکار  ــورد س ــد. در م ــره می بردن ــه به ــواص جامع خ
ایجــاد عــادت نیــز همین طــور اســت. اســتفاده از 
ایــن ســازوکار بــا ایــن قیــد کــه عقالنیــت و اراده را بــه 
ــورد  ــه م ــدارد بلک ــکالی ن ــا اش ــه تنه ــرد، ن ــیه نب حاش
تأکیــد اســت. امــا اگــر عــادت موجــب شــود کــه فــرد 
نســبت بــه یــک رفتــار اراده نداشــته باشــد و بــا آگاهــی 
ــادت  ــری ع ــهید مطه ــر ش ــد، از منظ ــام نده آن را انج
ــتاد  ــرد. اس ــتفاده ک ــد از آن اس ــت و نبای ــی اس انفعال
ایجــاد عــادت انفعالــی در افــراد را مصــداق صناعــت 
ــوق ها  ــری مش ــازوکارها به کارگی ــر س ــد. از دیگ می دانن
اعــم از مالــی و غیرمالــی در جهــت تغییــر رفتار اســت 
ــه شــده اســت. منتهــا  ــا دیــدگاه اســالمی پذیرفت کــه ب
ــرت  ــری فط ــار تدبی ــت رفت ــتای تقوی ــتی در راس بایس

ــد. ــور باش مح

ــت  ــاری جه ــرد رفت ــه در رویک ــی ک ــر اصول 3. از دیگ
تغییــر رفتــار مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد، تأکیــد 
بــر اثرگــذاری از طریــق عوامــل بیرونــی اعــم از 
ــد. در  ــی می باش ــل اجتماع ــی و عوام ــل محیط عوام
ــر  ــا تغیی  ب

ً
ــا ــه صرف ــود ک ــعی می ش ــرد س ــن رویک ای

ــت.  ــر گذاش ــرد اث ــار ف ــی، در رفت ــای خارج محرک ه
 از 

ً
ــا ــار صرف ــر رفت ــذاری ب ــوه ی اثرگ  نح

ً
ــن اوال بنابرای

 مداخــالت جهــت تغییــر 
ً
بیــرون بــه درون اســت. ثانیــا

ــتوانه ی  ــدون پش ــش، ب ــش و کن ــر گرای  ب
ً
ــا ــار صرف رفت

ــق  ــه مطاب ــن رابط ــا در ای ــد. ام ــز می کنن ــی تمرک بینش
 بــه 

ً
 تغییــر رفتــار نبایــد صرفــا

ً
آراء شــهید مطهــری اوال

واســطه ی اثرگــذاری بیرونــی رخ بدهــد، بلکــه در کنــار 
تأثیرگــذاری بــا عوامــل بیرونــی، بایــد عوامــل درونــی 
ــه  ــه عوامــل بیرونــی بایســتی ب نیــز تقویــت شــوند و ب
ــته  ــی نگریس ــل درون  عوام

ّ
ــد ــاز و مع ــوان زمینه س عن

ــاحت  ــر س ــتی ب ــی بایس ــل بیرون  عوام
ً
ــا ــود. ثانی ش

بینــش نیــز اثــر بگذارنــد و اگــر اثرگــذاری بــر ســاحت 
گرایشــی و کنشــی هــم رخ می دهــد بایــد بــا پشــتوانه ی 
تقویــت ســاحت بینشــی باشــد و اال نــه ارزشــی بــرای 
ــر  ــه تداومــی دارد. مضــاف ب ــار مترتــب اســت و ن رفت
ــود را  ــال خ ــد و کم ــیر رش ــه مس ــر چ ــان ه ــن انس ای
ــی و  ــل محیط ــه عوام ــتگی اش ب ــد، وابس ــی می کن ط
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ــود  ــر می ش ــی کمت ــادی پیرامون ــرایط م ــی و ش اجتماع
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــری و اراده می رس ــتقالل فک ــه اس و ب
انســان در مســیر رشــد خــود کمتــر از عوامــل بیرونــی 
ــه  ــا تکی ــار، ب ــدن رفت ــی ش ــا درون ــرد و ب ــر می پذی تأثی
بــه عوامــل درونــی رفتــار را انجــام می دهــد. تکیــه بــر 
عوامــل بیرونــی و غیرعقالیــی نســبت به عوامــل درونی 
و عقالیــی گرچــه تقــدم زمانــی دارنــد، امــا تقــدم رتبی 
ــل  ــا عوام ــت ب ــتی محوری ــت بایس ــد و در نهای ندارن

ــد. ــی باش درون

4. از جملــه انتقــادات وارد بــر رویکــرد رفتــاری، تأثیــر 
ــالمی  ــر اس ــد. از منظ ــدت می باش ــطحی و کوتاه م س
در مواجهــه بــا ایــن مســئله، دو ســنخ تغییــر رفتــار بــر 
ــی  ــر دفع ــمرد. تغیی ــوان برش ــان می ت ــاس مدت زم اس
و کوتاه مــدت و تغییــر تدریجــی و بلندمــدت. نکتــه ی 
ــر  ــوع تغیی ــن دو ن ــی ای ــرد کل ــه راهب ــت ک ــم آن اس مه
ــر  ــز از ه ــالم نی ــند و اس ــاوت می باش ــر متف ــا یکدیگ ب
ــت.  ــوده اس ــتفاده نم ــی اس ــی و تدریج ــنخ دفع دو س
تغییــر رفتــار دفعــی نحــوه ی تغییــر از بیــرون بــه درون 
می باشــد. جهــت تغییــر رفتــار دفعــی، ابتــدا بایســتی 
بینــش اجمالــی بــرای افــراد ایجــاد نمــود، ســپس بــر 
ســاحت کنــش و ایجــاد عــادات و انجــام آداب تمرکــز 
ــه  ــش ب ــت از کن ــع حرک ــری در واق ــن تغیی ــود. چنی نم
ســمت بینــش اســت کــه در کوتاه مــدت رفتــار فــرد را 
ــازوکارها و  ــر، از س ــوع تغیی ــن ن ــد. در ای ــر می ده تغیی
 کنــش را تغییــر 

ً
ابزارهایــی اســتفاده می شــود کــه عمدتــا

می دهــد؛ البتــه بــا دیــدگاه اســالمی بایســتی ابزارهایــی 
ــی را  ــر تدریج ــت تغیی ــه ظرفی ــود ک ــه ش ــه کارگرفت ب
داشــته باشــد و در بلندمــدت بتــوان در راســتای تقویــت 
بینــش از آن اســتفاده نمــود. امــا در تغییــر رفتــار 
ــرد و  ــای ف ــت بینش ه ــر تقوی ــی، ب ــو تدریج ــه نح ب
ــود.  ــد می ش ــمت کنــش تأکی ــه س ــت از بینــش ب حرک
ــر دفعــی  ــر بایســتی در ادامــه ی تغیی ایــن نحــو از تغیی
و در بــازه ی زمانــی طوالنی مــدت صــورت بگیــرد. بــا 
ــرد  ــود ف ــق در وج ــای عمی ــر بینش ه ــنخ تغیی ــن س ای
ــی  ــورت دفع ــه ص ــه ب ــی ک ــرد و رفتارهای ــکل می گی ش
ــداوم  ــد و ت ــق می یاب ــود، عم ــده ب ــاد ش ــار ایج در رفت

پیــدا می کنــد.

ــاب  ــالمی در ب ــگاه اس ــای ن ــه ظرافت ه 5. از جمل
ــاوت  ــای متف ــاذ راهبرده ــوم، اتخ ــار عم ــر رفت تغیی
بــرای هــر یــک از عمــوم و خــواص می باشــد. مشــابه 
ــاری، از منظــر شــهید مطهــری  دیــدگاه رویکــرد رفت
ــرار  ــوم ق ــته ی عم ــل دس ــه ذی ــراد جامع ــر اف ــز اکث نی
می گیرنــد و رفتارشــان مبتنــی بــر مبــادی غیرتدبیــری 
ــد  ــری دارن ــار تدبی ــی از جامعــه رفت می باشــد و اقلیت
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــای می گیرن ــواص ج ــل خ و ذی
جهــت اثرگــذاری بــر عــوام، راهبــرد کنــش، گرایــش 
و بینــش اثــر بیشــتری دارد و بــر خــواص نیــز راهبــرد 
بینــش، گرایــش و کنــش. توضیــح آن کــه رفتــار عوام، 
مبتنــی بــر مبــادی غیرعقالیــی همچــون احساســات، 
هنجارهــا و جــو اجتماعــی، عــادات و... می باشــد، 
جهــت تغییــر رفتــار نیــز بایــد از عوامــل غیــر بینشــی 
شــامل گرایــش و کنــش شــروع بــه مداخلــه نمــود و با 
کمــک از عوامــل ســاختاری، محیطــی و اجتماعــی 
ســعی نمــود کنــش فــرد را بــه رفتــار تدبیــری فطــرت 
محــور تغییــر داد. نکتــه ی اساســی کــه وجــه تمایــز 
رویکــرد رفتــاری و رویکــرد اســالمی می باشــد ایــن 
ــس از  ــش، پ ــپس گرای ــش و س ــر کن ــه تغیی ــت ک اس
مدتــی بایســتی منجــر بــه تغییــر بینــش شــوند. 
گرچــه هــر کنشــی در ابتــدا نیــاز بــه بینــش و گرایــش 
ــالمی  ــدگاه اس ــا دی ــا ب ــی دارد، ام ــی و اجمال ابتدای
ــش  ــر بین ــد و تغیی ــش رخ ده ــر کن ــرف تغیی ــر ص اگ
ــی  ــده و ارزش چندان ــد، فای ــتای آن رخ نده در راس
نــدارد. برخــالف عــوام، منشــأ رفتــار خــواص مبــادی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــری( می باش ــی )تدبی عقالی
نکتــه، راهبــرد اثرگــذاری بــر رفتــار خــواص و تغییــر 
ــروع  ــش ش ــر بین ــتی از تغیی ــز بایس ــان نی ــار آن رفت
شــود. تغییــر بینــش بــه دنبــال خــود، تغییــر گرایــش 
و ســپس تغییــر کنــش را بــه همــراه مــی آورد. بــا ایــن 
مبنــا، به کارگیــری عوامــل محیطــی، اجتماعــی و 
ــش،  ــر کن ــذاری ب ــش از اثرگ ــتی بی ــاختاری بایس س

بایســتی بــر بینــش خــواص اثــر بگذارنــد.

میکائیــل نــوروزی، دانشــجوی دکتــری سیاســت 
ــام  ــوم تصمیمــی دانشــگاه ام  گــذاری عمومــی و عل

لســالم علیه ا صادق 
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گزارش بازدید

گزارش جلسه انتقال تجربه با فعال اقتصادی و بازرگان بین المللی

بـــا  دیـــدار  گـــزارش 
ــاد  ــوزه اقتصـ ــال حـ فعـ
موفـــق،  تولیدکننـــده  و 
جنـــاب آقـــای رحیـــم 

رحیمـــی فکـــور 

بـــه گـــزارش انجمـــن 
ـــت  ـــته مدیری ـــی رش علم
دانشـــگاه امـــام صـــادق علیـــه الســـالم جنـــاب آقـــای 
رحیـــم فکـــور رحیمـــی، در دیـــداری کـــه بـــرای 
ـــی  ـــت بازرگان ـــته مدیری ـــجویان رش ـــی از  دانش جمع
ورودی ســـال 99 تـــدارک دیـــده شـــده بـــود، بـــه 
بیـــان برخـــی تجربیـــات و آموخته هـــای خـــود در 
طـــول دوران 40 ســـاله ی فعالیت هـــای اقتصـــادی 

خـــود پرداختنـــد.

بانـــک مرکـــزی و گمـــرک، دو گلـــوگاه مهـــم 
کشـــور اقتصـــادی 

ـــینی  ـــف حس ـــان محمدیوس ـــه آقای ـــدار ک ـــن دی در ای
و ابوالفضـــل یعقوبـــی، دو تـــن از مســـئولین انجمـــن 

ــای  ــتند؛ آقـ ــور داشـ ــز حضـ ــگاه نیـ ــی دانشـ علمـ
ـــع  ـــود راج ـــدگاه خ ـــان دی ـــه بی ـــدا ب ـــی ابت ـــور رحیم فک
بـــه برخـــی مســـائل اقتصـــادی کشـــور پرداختنـــد: 
شـــما چـــه بخواهیـــد چـــه نخواهیـــد، 80 میلیـــارد 
ـــر  ـــه غی ـــود. ب ـــور می ش ـــرک وارد کش دالر کاال از گم
از ایـــن مقـــدار هـــر چـــه قاچـــاق هســـت نیـــز از 
ــر از  ــه غیـ ــود. بـ ــور می شـ ــود گمـــرک وارد کشـ خـ
ـــای  ـــه ی پول ه ـــه هم ـــز ک ـــزی نی ـــک مرک ـــرک بان گم
کشـــور از آنجـــا رصـــد و مدیریـــت می شـــود نیـــز 
از اهمیـــت بســـیار باالیـــی برخـــوردار اســـت. بلـــه 
ــا در وزارت  ــاورزی یـ ــاد کشـ ــاید در وزارت جهـ شـ
ـــه ی  ـــن ریش ـــود لک ـــام ش ـــی انج ـــم کار های ـــت ه صم
اقتصـــاد همـــان دو نهـــاد اســـت. لـــذا اگـــر کســـی 
ـــان  ـــزی را همزم ـــک مرک ـــرک و بان ـــار گم ـــال اختی مث
ـــرل  ـــور را کنت ـــد کش ـــد می توان ـــته باش ـــت داش در دس

ـــد. کن

ــاک  ــال خـ ــه سـ ــل سـ ــب و کاری حداقـ ــر کسـ هـ
خـــوردن دارد

وی پـــس از بیـــان برخـــی خاطـــرات خـــود از 



امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

ت
یری
مد
ل
پ

یزدهم
اره س

شم

14
ماه 00

ذر 
آ

60

بر
 خ

فه
کا

فعالیت هـــای اقتصـــادی در آفریقـــا بیـــان داشـــت: 
ـــر کاری  ـــما ه ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــخصی ام ای ـــاد ش اعتق
ـــوردن  ـــاک خ ـــال خ ـــه س ـــل س ـــد حداق ـــاب کنی را انتخ
می خواهـــد. ایـــن را از روی تجربـــه بدســـت آوردم. 
امـــکان نـــدارد شـــما کاری را آغـــاز کنیـــد و بـــا دو 
مـــاه و ســـه مـــاه و چهـــار مـــاه بـــه نتیجـــه برســـید. 
ـــه  ـــود ک ـــوم می ش ـــال معل ـــار س ـــه، چه ـــد از س ـــازه بع ت
ـــوان  ـــه می ت ـــت و چگون ـــورش کجاس ـــاط ک آن کار نق
ـــا  ـــنپ؛ قطع ـــن اس ـــال در همی ـــد. مث ـــق ش در آن موف
ـــا  ـــد ب ـــت دارد کار می کن ـــاه اس ـــش م ـــه ش ـــی ک کس
ـــت  ـــه کار اس ـــغول ب ـــت مش ـــال اس ـــه س ـــه س ـــی ک کس

ـــد. ـــرق می کن ـــی ف خیل

همه چیز به تیزی ذهن بستگی دارد!

ـــی  ـــه چگونگ ـــخ ب ـــن پاس ـــی ضم ـــور رحیم ـــای فک آق
ـــای  ـــب کار ه ـــی در کس ـــات قانون ـــق مالحظ ـــق و فت رت
ــه  ــه چگونـ ــی و این کـ ــورهای خارجـ ــود در کشـ خـ
ــی  ــدت زمانـ ــا مـ ــا تـ ــب و کارهـ ــوان در کسـ می تـ
ـــان  ـــر نش ـــد دوام آورد خاط ـــک بیفت ـــه کار روی غلت ک
کـــرد: همـــه چیـــز بـــه تیـــز بـــودن ذهـــن بســـتگی 
ـــت  ـــه دس ـــدن ب ـــا درس خوان ـــزی ب ـــا( چی دارد و )صرف
ــان  ــالت و زبـ ــزود: تحصیـ ــن افـ ــد! همچنیـ نمی آیـ
ــد  ــان بلـ ــا زبـ ــه صرفـ ــی کـ ــت و کسـ ــل نیسـ اصـ
اســـت لزومـــا بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه بـــرود 
بینـــدازد.  راه  را  کار  و  بنشـــیند  مذاکـــره  یـــک  در 
ــاله مـــن اولیـــن  ــه چندیـــن سـ ــه طبـــق تجربـ البتـ
ــان  ــه زبـ ــا بـ ــترک ایرانی هـ ــی و مشـ ــکل اصلـ مشـ
ــدن  ــان بـ ــورد زبـ ــن در مـ ــردد. همچنیـ ــر می گـ بـ
و اهمیـــت آن افزودنـــد: اصـــوال در کاســـبی کـــردن 
ـــی  ـــیار باالی ـــت بس ـــورت از اهمی ـــم و ص ـــت چش حال
ـــک  ـــان ی ـــن می ـــر در ای ـــال اگ ـــت، ح ـــوردار اس برخ
ـــزد  ـــم می ری ـــه ه ـــه ب ـــن قضی ـــام ای ـــد تم ـــم بیای مترج
و تاثیـــر آن از بیـــن مـــی رود. در ادامـــه دانشـــجویان 
ــود در  ــواالت خـ ــایر سـ ــش سـ ــه پرسـ ــر، بـ حاضـ
حـــوزه ی بازرگانـــی، مدیریـــت، شـــم تجـــارت و ... 
ـــا  ـــز ب ـــی نی ـــور رحیم ـــای فک ـــاب آق ـــد و جن پرداختن

ـــخگو  ـــت پاس ـــه در قام ـــا حوصل ـــان و ب ـــرف زم ص
برآمدنـــد. در نهایـــت نیـــز حاضـــران پـــس از 
ـــته  ـــال برجس ـــن فع ـــا ای ـــادگاری ب ـــس ی ـــن عک گرفت
حـــوزه بازرگانـــی از وی جهـــت صـــرف وقـــت و 
ــه عمـــل  ــکر بـ ــده اش تشـ ــه تجربیـــات ارزنـ ارائـ

آوردند.

علی مهدی یار

رشـــته ی  کارشناســـی،  دوم  ســـال  دانشـــجوی 
ــام  ــگاه امـ ــت دانشـ ــالمی و مدیریـ ــارف اسـ معـ

بازرگانـــی علیه الســـالم، گرایـــش  صـــادق 
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+ یادداشت های عمومی دانشجویی 
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سنگرهای خالی در جنگ روایت ها

تحلیل رفتاری رویکردهای مختلف در مواجهه  روانی با کرونا

را  تاریخ  کتاب های  وقتی 
زبان  از  یا  می زنیم  ورق 
می شنویم،  نقلی  بزرگان، 
دوره یا حّتی برهه کوچکی 
که  نمی یابیم  را  تاریخ  از 
باشد.  جنگ  از  خالی 
باهم   

ً
دائما که  انسان هایی 

در حال جنگ هستند و حّتی صلح های خود را هم با 
آن جنگ ها درآمیخته اند. تعّجب نکنید، جنگ، جنِگ 
ما  برای  موضوع  این  باور  هنگامی که  روایت هاست. 
سخت می شود، فقط کافی است نگاهی با تأّمل بیشتر به 
دوروبر خود بیندازیم تا به عمق فاجعه پی ببریم. جنگ 
روایت ها یعنی از یک ماجرا و یک رخداد، افرادی برای 
حفظ منافع خود، واقعّیت را به نحوی دیگر بیان می کنند 
تبلیغ  خود  نفع  به  مختلف،  های  موقعّیت  در  را  آن  و 
می کنند و گاهی اثرات نامطلوبی را در تاریخ می گذارند. 
 با تبلیغات بنی امّیه، روز عاشورا را روز پیروزِی حق 

ً
مثال

بر باطل معرفی می کنند و حتی افرادی که کتاِب مقتل 
می نویسند، این روز را روز عید نامیده و جشن می گیرند!

بیاید امروز به سفر برویم و با یکی دیگر از این جنگ ها 
جدی  به صورت  مدت هاست  که  جنگی  شویم.  آشنا 
این  آخر  در  نباشیم،  مراقب  اگر  و  می کند  تهدیدمان 
جنگ، باید دست های خود را باال بگیریم و سر تسلیم 
فرود بیاوریم؛ پس می رویم به فروردین ماه 1399: ابتدا 
برویم به آن سوی کره زمین، کشوری که در آن، روزبه روز 
در  می شود.  اضافه  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  برشمار 
روزهای اول شیوع این ویروس، رئیس جمهور این کشور 
ه جدید 

ّ
یعنی آقای ترامپ چنین می گفت:»کرونا یک حق

است...؛ فکر می کنم کرونا به زودی تحت کنترل قرار 
بگیرد، ببینیم چطور می شود...؛ در کشور ما تنها یک 
فکر  من  دارد...؛  وجود  است،  آمده  چین  از  که  مبتال 
می کنم همه چیز درست می شود...؛ ما بهترین سیستم 

درمانی را داریم و هیچ مشکلی نیست... .«

حال که این کشور، در صدر مبتالیان به ویروس کرونا 
آمریکا  مردم  می گوید:»برای  ترامپ  آقای  دارد،  قرار 
 
ً
رعایت توصیه های صورت گرفته در 30 روز آینده مطلقا
ضروری است. موضوع بر سر مرگ و زندگی است... 
ما می خواهیم که مردم آمریکا خود را برای این روزهای 
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ما  برای  موضوع  این  باور  کنند.« شاید  آماده  سخت 
سخت باشد که فردی با خودش بجنگد، اّما چه کنیم 
که خواب نیستیم و این روایات، واقعی است! جالب تر 
این که همین آقای ترامپ، در ابتدا پیشنهاد کمک به ایران 

می داد!

بد نیست در اینجا به سنگر کناری یعنی سنگر علم که 
چند نفری در آن مشغول دفاع هستند، سری بزنیم. آقای 
ه جدید است«، 

ّ
ترامپ! وقتی می گویی »کرونا یک حق

دچار خطای ادراکی شده ای! خطایی به نام فرافکنی که 
می خواهی ویژگی های خود را به دیگران نسبت دهی. 
گویا شما دچار خطای دفاع ادراکی هم شده ای! وقتی 
می گویی »در کشور ما تنها یک مبتال که از چین آمده 
است، وجود دارد« می خواهی وجود ادراک را تحریف 
کنی تا آن را با دیگر اعتقاداتت سازگار و هماهنگ نمایی. 
وقتی که می گویی »ما بهترین سیستم درمانی را داریم 
و هیچ مشکلی نیست« خطای ادراک انتخابی داری و 
می خواهی آنچه را بگویی که به آن نیاز داری تا حواس 
نویسندگاِن  دیگر  می کنم  گمان  شود.  پرت  دیگران 
یافتن  برای  سازمانی  رفتار  و  روان شناسی  کتاب های 
مثال های خطاهای ادراکی نیاز به جستجو نداشته باشند؛ 

زیرا آقای ترامپ به اندازه کافی خطای ادراکی دارد!

را  اسپانیا  لیگ  فوتبال  مسابقات  که  است  وقتی  چند 
مشاهده نمی کنیم؛ زیرا این کشور هم در حال مقابله با 
ویروس کرونا است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در 
کنفرانس خبری دراین باره گفت:»ما هنوز تأثیرات ناشی 
از قوی ترین و مخرب ترین موج ویروس کرونا را دریافت 
نکرده ایم، این موج شدید می تواند ظرفیت های مادی و 
اخالقی ما را محدود کند و همین طور روحیه ما به عنوان 
یک جامعه را. ... اسپانیا از زمان وقوع جنگ داخلی در 
سال های 1936 تا 1939 میالدی تاکنون با چنین شرایط 
غم انگیز و دردناکی روبرو نشده است، جنگی که در پی 

آن حدود پانصد هزار نفر جان خود را از دست دادند.»

سخن  جنگی  شرایط  از  نخست وزیر  آقای  درحالی که 
می گوید و قصد دارد تا تعدادی از بیماران خود را به آلمان 
انتقال دهد، در منابع خبری می یابیم که وضعیت آلمان 

هم بهتر از حال آنان نیست و حّتی نخست وزیر آلمان هم 
شرایط را مانند پدرو سانچز، جنگی می خواند:»صدراعظم 
آلمان شیوع ویروس کرونا، کووید 19، را بزرگ ترین چالش 
این کشور پس از جنگ جهانی دوم تاکنون دانست و تأکید 
بیماری  این  برابر  در  آسیب پذیر  افراد  از  باید  همه  کرد، 
محافظت کنند.« و حّتی می گوید:»اگر افراد بسیاری در 
یک دوره کوتاه بیمار شوند، بیمارستان ها ظرفیت پذیرش 

آن ها را نخواهند داشت.»

آقای سانچز! می دانیم با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم 
می کنید اّما این دلیل نمی شود تا شما به عنوان نخست وزیر، 
دچار خطای نظریه ضمنی شخصیت شوید. این اتفاقات 
دلیل نمی شود تا شما این وقایع را مشابه تجربیات گذشته 
کشور خود بدانید و شبیه سازی کنید. شاید حّتی خطای 
کلیشه که اتفاقات ناگوار و سخت کشورتان را در دسته ی 
جنگ ها قرار دهید. شاید نیاز باشد کتابی از  رفتار سازمانی 

یا روان شناسی مطالعه کنید.

بهتر است، هرچه زودتر این کشور را ترک کنیم و به سراغ 
قاره سبز و کشور ایتالیا برویم. نخست وزیر این کشور بعد 
به  اقتصادی  بهبود  شرایط، پیشنهادهای  وخامت  بیان  از 
اروپا می دهد. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا هشدار داد 
که:»اگر اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا دچار اشتباه شود، 
دست  از  را  خود  وجودی  نهاد، فلسفه  این  است  ممکن 
بدهد. ... اجازه بدهید برنامه بزرگ بهبودی و سرمایه گذاری 
مجدد اقتصادی را آغاز کنیم. این برنامه از تمام اقتصاد 
توانایی  نتواند  اروپا  اگر   ... کرد.  خواهد  پشتیبانی  اروپا 
خود را برای انجام این مسئولیت نشان دهد، تمام اروپا 
ممکن است فلسفه وجودی اش را در نزد شهروندانش از 
دست بدهد.« ین سخنان نشان دهنده جنگی دیگر است، 
یعنی این که اگر به ما کمک نکنید تا برنامه هایمان را اجرا 
کنیم، کل اروپا دچار مشکل خواهد شد. چه بگویم، این 
هم تعریفی از شرایط موجود است که باید صاحب نظران 

دراین باره، باِب سخن را بگشایند.

جلوه  صحنه سازی  را  همه چیز  چرا  شما  کونته،  آقای 
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توانایی  نتواند  اروپا  اگر   « می گویی  وقتی  می دهید! 
خود را برای انجام این مسئولیت نشان دهد، تمام اروپا 
ممکن است فلسفه وجودی اش را در نزد شهروندانش 
از دست بدهد »، دچار خطای بنیادین اسناد می شوی. 
عوامل بیرونی را بیش از حد و عوامل درونی را دست کم 
می گیری. درست است که شما جزئی از اروپا هستید 
و دیگر کشورهای اروپا، تحت تأثیر مشکالت شما هم 
هستند ولی نه به این معنا که اروپا، کل فلسفه وجودی اش 

را از دست بدهد.

بنده فقط دعا می کنم نتیجه این صحبت شما، تحلیل 
خودکام بخشی نباشد. حواستان باشد، آنچه که به آن فکر 
ق دارد و شاید چند صباحی دیگر، 

ّ
می کنید، امکان تحق

قاره ی سبز به قاره ی خاکستری تبدیل شود! درهرصورت 
خود دانید، نگید که نگفت!

رخ داده  آلمان  در  دیگری  روایت های  جنگ 
آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  درحالی که  است، 
بهداشت  نظام های  بهترین  از  یکی  می گوید:»آلمان 
و درمان را در جهان دارد.« خود او چند روز بعد بیان 
می کند:»بگذارید که بگویم این رخدادی جدی است. 
پس آن را جدی بگیرید ... اگر افراد بسیاری در یک دوره 
کوتاه بیمار شوند، بیمارستان ها ظرفیت پذیرش آن ها را 

نخواهند داشت.«

عیان دفاع از حقوق زنان از بنده شکایت نکنند، 
ّ

اگر مد
شده اند.  مقایسه  خطای  هم، دچار  مرکل  خانم  سرکار 
خطای مقایسه وقتی اتفاق می افتد که معنای چیزی که 
پدید آمده است، مبتنی بر تضاد با یک رویداد یا موقعیت 
اخیر دیگر است. وقتی ایشان می گویند » آلمان یکی از 
بهترین نظام های بهداشت و درمان را در جهان دارد« و 
چند روز دیگر بیان می کنند » اگر افراد بسیاری در یک 
دوره کوتاه بیمار شوند، بیمارستان ها ظرفیت پذیرش آن ها 

را نخواهند داشت« تضاد آشکاری به چشم می خورد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید:»اولویت 
نخست دولت حفظ سالمتی شهروندان است« این در 
ت به اقدامات 

ّ
حالی است که پرستاران فرانسوی به شد

دولت فرانسه اعتراض می کنند.

جناب مکرون شما هم مانند خانم مرکل دچار خطای 
ت آن روابط صمیمی کشور 

ّ
مقایسه شده اید. شاید عل

شما با کشور آلمان باشد! البته این امری طبیعی است. 
آقای مکرون! شما به عنوان رئیس جمهور کشور فرانسه، 
در حال مدیریت تصویر خود هستید؛ شما می خواهید 
اقدامات خود و دولتتان را به بهترین شکل جلوه دهید. 
پیشنهاد من به شما این است که اگر حوصله خواندن 
اقل فیلم دوازده مرد خشمگین را ببینید 

ّ
کتاب ندارید؛ حد

تا با خطاهای ادراکی آشنا شوید.

انگلیس با اعالم اجرای قرنطینه به مدت سه هفته مصاف 
خود را با کرونا شروع کرد. دراین بین  خبر ابتالی بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس باعث افزایش نگرانی ها 
جمالت  با  و  آمد  تلوزیون  به  نیز  دوم  الیزابت  شد. 
امیدوارکننده سعی می کرد  به مردم کشورش امید دهد 
و به نوعی اوضاع را خوب جلوه دهد. رسانه های انگلیس 
نیز که تا قبل از این امواج حمالت خود به ایران را شروع 
کرده بودند؛ با وخیم شدن اوضاع کم کم از موضع خود 
عقب کشیدند؛ البته رسانه های انگلیس به قدری بر روی 
اخبار دیگر کشورها مانور دادند که شاید فراموش کردند 
خبر ورشکستگی  برخی از شرکت های هواپیمایی خود 

مثل فالی بی و ایری جت را اعالم کنند.

به سراغ کشوری می رویم که مبدأ ویروس کرونا در جهان 
است. کشوری که تابه حال بالی جان تولیدی داخلی 
ما بود و حال، بالی جان خودمان و مدافعان سالمت 
وزارت  سخنگوی  جیان،  لی  ژائو  درحالی که  است. 
خارجه چین برای اولین بار به طور رسمی تأیید کرد که 
ووهان  به  را  کرونا  ویروس  آمریکا  ارتش  است  ممکن 
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آورده باشد و در توئیتی خطاب به آمریکا نوشت:»شفاف 
دهید،  قرار  عموم  اختیار  در  را  خود  اطالعات  باشید، 
آمریکا یک توضیح به ما بدهکار است.« کمی نگذشته 
بود که رئیس جمهور چین خطاب به ترامپ گفت:»برای 
مقابله با کرونا باید مّتحد شویم .« حال معلوم نیست که 

مسئولین این دو کشور، چه در ذهن خود می پرورانند.

 اّما از دعوای چین و آمریکا که بگذریم؛ چین همواره در 
مدت سعی کرده است، چهره خوبی از خود در مقابله 
با کرونا به جهانیان نشان دهد، چین این مهم را با ارسال 
محموله های بهداشتی به کشورهایی مانند ایران  انجام 
پزشکان  تالش های   از 

ً
دائما کشور  این  سخنگوی  داد. 

این کشور در مقابله با کرونا می گوید و فرایند مدیریت 
تصویر خود را به خوبی انجام می دهد.

شفاف  به صورت  آمارها  ترکیه،  یعنی  ما  همسایگی  در 
اعالم  نمی شود. اّما جنگ روایات در این کشور، مشهود 
است. وزیر بهداشت ترکیه گفت:»با توّجه به روند شیوع 
ی 

ّ
ویروس کرونا در اروپا می توان گفت که با خطر جد

در  ترکیه،  رئیس جمهور  اردوغان،  هستیم.« اّما  مواجه 
پیام ویدیویی خود خطاب به ملت ترکیه در مورد اهداف 
دولت خود در مسیر مبارزه با کرونا سخن گفته و اعالم 
کرده که در دوران پس از پایان بحران کرونا در جهان، 
ترکیه صاحب موقعیت ویژه ای می شود و زودتر از موعد 
به اهداف 2023 دست پیدا می کند. وی در این مورد 
به  موعد،  از  زودتر  خیلی  می خواهیم  است:»ما  گفته 
روشن  فرداهای  کنیم.  پیدا  دست  سند 2023  اهداف 
در انتظار ماست. کافی است که همه صبور باشند و به 

توصیه های مقامات بهداشتی به دقت عمل کنند.«

 از ممنوعّیت سفر و ضررهایی که این کار برای ما 
ً
دائما

زودتر  چه  هر  پس  دارد، می شنویم.  دنبال  به  دیگران  و 
آری!  بازمی گردیم.  ایران  یعنی  خود  زندگی   

ّ
محل به 

کشورمان ایران یعنی جایی که در این روز ها شاهد فرایند 
مدیریت تصویر به وسیله برخی از مقامات این کشور 
  آقای روحانی عملکرد ایران در مواجهه با 

ً
هستیم. مثال

 از شفافیت در 
ً
کرونا را افتخار آمیز بیان می کنند و دائما

اعالِم آمار مبتالیان می گویند، شاید هم اثر پیگمالیون 

اوضاع  فراوان  تلقین  با  خواهند  می  و  دارند  باور  را 
همان بشود که مطلوب آن هاست. در هر حال به نظام 
به-یاری-  و  #  داریم  اعتماد  ایران  اسالمی  جمهوری 

خدا-کرونا-را-شکست-می دهیم.

تا یادتان نرفته است، هرچه سریع تر دست های خود 
را بشویید! البته بعد از خواندن این مطالب باید فهمیده 
باشید که شستن ذهن از ویروس جهل ضروری تر است. 
پس خود را به علم و آگاهی مجهز کنید تا هم چون آبی، 
این ویروس جهل را از ذهن و عقلتان بشوید. راستی، 

صابوِن بصیرت یادتان نرود! 

با استفاده از کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان

سید محمد فؤاد رضوی

معارف  رشته ی  کارشناسی،  چهارم  سال  دانشجوی 
اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم، گرایش 

بازرگانی
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، هست چو دولت جوان تجربه باید ز پیر

توصیه هایی برای فعالیت های تشکیالتی

تجربه باید ز پیر، هست چو 
دولت جوان1

یکی از ویژگی های منحصر 
به  فرد تشکل های دانشجویی، 
پویایی و نشاط آن هاست که 
فعالیت  و  حضور  از  ناشی 
انجمن  است.  دانشجویان 
علمی دانشجویان نیز یکی از تشکل های مهمی است که 
حلقه ای رابط بین دانشجویان و فعالیت های علمی درون و 

بیرون دانشگاهی است.

با  و  می شوند  انجمن  وارد  تازه نفس  دانشجویان  هرسال 
تالش و نوآوری خود برنامه هایی را جهت رشد علمی و 

عملی دانشجویان برگزار می کنند.

باید  و  است  پررنگ  تشکل هایی  در چنین  که  مسئله ای 
وجود داشته باشد، مسئله ی انتقال تجربه است. درواقع 
انجمن، هرسال باید به نسل بعد تحویل داده شود نه این که 

انجمن رها شده و عده ای از راه برسند و آن را بردارند.

در این زمینه، سخن قابل تأملی از امیرالمؤمنین علیه السالم 

1- ملک الشعرای بهار، قصیده دین و دولت

روایت شده که »تجربه ها، دانشی اکتسابی اند«. لذا باید 
تجربه ها را، فردبه فرد و نسل به نسل منتقل کنیم تا این دانش 

پندآموز از بین نرود.

در این نوشتار قرار است تجربیاتی چند به صورت خطابی، 
با  گفت وگو  حاصل  که  شود  بیان  کوتاه  و  گونه  پیشنهاد 
مرتضی  دکتر  لطیفی،  میثم  دکتر  آقایان  گرامی،  استادان 
جوانعلی آذر و دکتر محمد نوروزی در فروردین ماه 1399 

است.

هرچند که عبارات پسین به ظاهر نمایندگان انجمن را مورد 
خطاب قرار می دهد اما به نظرم این تجربیات، اختصاص 
به نمایندگان انجمن ندارد و اغلب آن ها برای دانشجویان 
بود.  خواهد  مفید  عملی شان  و  علمی  فعالیت های  در 
شماره گذاری موارد زیر دلیل بر ارجحیت یکی بر دیگری 

نیست.

۱- شعار محوری داشته باشید.

هر فرد و هر تشکل فعالیت های متعدد و مختلفی را انجام 
می دهد اما بر پایه ی یک رویکرد ثابت و مشخص که با 
همان رویکرد نیز شناخته می شود. شعار محوری کمک 
می کند تا شما و رویکرد اصلی تان بهتر به دیگران معرفی 
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شوید.

۲- هم بادمجان بکارید هم درخت گردو.

منظور کارهای حداقلی و حداکثری، زود بازده و دیر بازده 
است. با توجه به اهداف کوتاه و بلند مدت، هر دو نوع 
این فعالیت ها نیاز است و باید تناسب بین آن ها رعایت 

شود.

۳- برای همه دانشجویان برنامه داشته باشید.

باید توجه داشت همه دانشجویان عضو انجمن هستند 
و فقط چند نفر به عنوان نماینده آن ها، مسئولیت برگزاری 

برنامه ها را به عهده می گیرند.

۴- محدود به بودجه نشوید.

گاهی اوقات توجه زیاد به بودجه، به خصوص اگر بودجه 
از نظر افراد کم باشد، مانع از تفکر و نوآوری در عمل 
می شود. کم بودن بودجه خودش یک فرصت است تا 
انجمن سراغ کسب درآمد برود )البته نباید در این باتالق 

گرفتار شود( و از انجام هر کاری دست بکشد.

 مشاور داشته باشید.
ً
۵- حتما

وجود مشاور باعث باز شدن دید انسان به مسائل می شود 
تا در انجام کارها، تأمل و دقت بیشتری به خرج دهد. 
نمایندگان  از  استاد مشاور،  بر  پیشنهاد می شود عالوه 

انجمن سال های قبل نیز مشورت صورت گیرد.

۶- فقط تماشاگر نداشته باشید

 در برنامه ها شرکت کنند، کافی 
ً
این که دانشجویان صرفا

نیست بلکه در انجام فعالیت ها نیز باید مشارکت داشته 
باشند چرا که انجمن متعلق به آن هاست و برای رشد آن 
شایسته است همه اثرگذار باشند. در این زمینه، مشکل 
یعنی  است.  الرجال  جهل  بلکه  نیست  قحط الرجال 
نسبت به توانایی های دانشجویان شناخت الزم وجود 

ندارد.

باشید داشته  همکاری  تشکل ها  و  گروه ها  سایر   7-با 
اقدامات تشکل ها، جزیره ای عمل  در  آفت ها  از  یکی 
است.  یکدیگر  برنامه های  به  بودن  بی تفاوت  و  کردن 
همکاری با سایر گروه ها موجب هم افزایی فعالیت ها و 

انجام بهتر آن ها می شود.

۸- مرجع باشید.

اگر دانشگاه امام صادق علیه السالم به دنبال مرجعیت 
جهت  همین  در  نیز  دانشگاه  اجزای  تمام  باید  است 
حرکت کنند، نقش خود را در این منظومه به طور مؤثر 

ایفا کنند و مرجع شوند.

۹- هم به مسئولیت فردی عمل کنید هم به مسئولیت 
اجتماعی.

یکی از ضعف های دانشجویان این است که مسئولیت 
دانشجویان  کرد  تالش  باید  دارند.  کمی  اجتماعی 
عالوه بر مسئولیت فردی که به عهده دارند، به مسئولیت 
اردوی  شد،  الزم  اگر  کنند.  عمل  نیز  خود  اجتماعی 

جهادی هم باید برگزار شود مانند مدیرشو 3

۱۰- به شعار و مسئله سال توجه کنید.

از دیگر مسائلی که دانشجویان در قبال آن وظیفه دارند، 
مسئولیت  مهم ترین  است.  سال  شعار  با  آن ها  نسبت 

اجتماعی دانشجویان می تواند همین باشد.

۱۱- مستندسازی را جدی بگیرید.

مستندسازی  بحث  هرجایی،  در  نکات  مهم ترین  از 
است. چراکه به مرور زمان، افراد می روند ولی مستندات 
ارزش آفرینی  و  می ماند  باقی  آیندگان  برای  که  هست 

می کند.

سپس  دهید،  تشخیص  را  دانشجویان  نیاز   -۱۲
برنامه بگذارید.

عملی که نیاز و مسئله ای را رفع نکند یعنی عملی انجام 
نشده است! برنامه ریزی برای تمام دانشجویان نیازمند 
و  اقدامات  تا  است  آنان  نیازهای  و  مسائل  تشخیص 

فعالیت ها، جهت حل و بهبود آنان صورت بگیرد.

حسن خاتمی

معارف  رشته ی  کارشناسی،  پنجم  سال  دانشجوی 
اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم، گرایش 

صنعتی
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کلنگ فهم از وسط شکسته است؟ ال چرا ا

درنگی بر ناکامی های ساعت ها کالس و دریغ از یک دقیقه یادگیری

وقتــی از آن پســرک پابرهنــه 
ــتگاری اش از  ــه خواس نتیج
دختــر پادشــاه را پرســیدند و 
باقوت جــواب داد 50% کار 
از  هیچ کــس  انجام شــده، 
مــردم شــهر فکــر نمی کــرد 
آنچــه پســرک از ازدواج در 
نظــر دارد، فاصلــه ای اســت بــه طــول دو گام؛ یــک گام 
ــس  ــر. پ ــرف دخت ــر از ط ــی دیگ ــر و گام ــوی پس از س
حتــی اگــر از دختــر جــواب »نــه« شــنیده باشــد و خــود 
ــوش  ــه گ ــفت ب ــک س ــک چ ــم ی ــاه ه ــرت پادش حض
ــرف  ــه ی 50%، ح ــِن نتیج ــد، گفت ــه باش ــرک نواخت پس

ــود. ــی از او نب دروغ

ــه  ــت، بلک ــرای ازدواج نیس ــط ب ــازی 50-50 فق ــن ب ای
بــرای هــر عمــل زندگــی ماســت کــه رنــگ تعامــل بــه 
ــه  ــل« ب ــاب »تفاع ــه از ب ــم ک ــل ه ــرد و تعام ــود بگی خ

معنــای مشــارکت و همــکاری اســت.

همیــن تعامــل و مفاهمــه اســت کــه آمــوزش و یادگیــری 
را به مثابــه دو گام بــرای فرآینــد درک و انتقــال یــک 

ــر عهــده  ــرار ســاخته اســت. اولیــن گام ب مطلــب برق
ــر عهــده متعلــم. هرکــدام از  معلــم اســت و دومــی ب
ســهم 50% خــود کوتاهــی کننــد، وصــال فهــم از کف 

ــه. رفت

 چــون تاکنــون بحث هــای مفصلــی از آمــوزش و 
روش تعلیــم شــده اســت، در ادامــه ی یادداشــت، ســه 
ــر  ــم. ]اگ ــرور می کنی ــر را م ــری مؤث ــی یادگی راه اصل
ــر  ــا ذک ــتینی ی ــس انیش ــژه ای از جن ــول وی ــع فرم توق
ــد، از همین جــای  ــوع شــیخ بهایــی داری خاصــی از ن

ــظ[ ــن؛ خداحاف مت

۱-    پرواز در عالم اندیشه با دو بال نیم وجبی

ــم و  ــد؟ باک ــدازه گرفته ای ــود را ان ــوش خ ــون گ تاکن
ــدازه نیمــی از یــک وجــب کــف دســت  زیــادش به ان

ــن ــا همی ــت. ام اس

دو گــوش نیم وجبــی، باوجوداینکــه دروازه اصلــی 
یادگیــری ماســت، خیلــی اوقــات درش بســته اســت.

شــاید گمــان کنیــد مگــر کســی کــه در کالس 
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می نشــیند، پنبــه در گوشــش می کنــد کــه درش بســته 
باشــد؟ بلــه، پنبــه ای از جنــس افــکار پراکنــده. بــرای 
ــی در  ــور ناگهان ــار به ط ــک ب ــئله ی ــن مس ــنجش ای س
کالس از خــود بپرســید »اســتاد در پنــج دقیقه گذشــته 

ــد؟ ــنیده بودی ــزی ش ــا چی ــی زد«. آی چه حرف های

بــرای اینکــه بتوانیــد شــنوایی خــود را در کالس پایــدار 
ــه  ــود ب ــن خ ــؤال در ذه ــش و س ــا پرس ــد، ب نگهداری
ســراغ صحبت هــای اســتاد برویــد. بــرای افــکار 
ــه  ــن تنبی ــده، تعیی ــک راه تجربه ش ــم ی ــیه ای ه حاش
 هــر بــار کــه ذهنتــان منحــرف 

ً
شــخصی اســت. مثــال

ــه. ــان جریم ــد از درس، 1000 توم ش

۲-    جوهر گوهر است

ــْم 
ُ
ک ِإنَّ

َ
ــْم ف

ُ
ُتِبک

ُ
ــوا ِبک

ُ
ــه »ِاْحَتِفظ ــم ک ــت داری در روای

 هــر جوهــر و رنگی 
ً
ْیَهــا«. مطمئنــا

َ
ْحَتاُجــوَن ِإل

َ
 ت

َ
َســْوف

ــه  ــم وگرن ــم نمی دانی ــِظ عل ــت و حف ــذ را ثب ــر کاغ ب
ــد از  ــم بای ــودکان را ه ــی ک ــر نقاش ــته های دفت نگاش
قلــم نینداخــت؛ چراکــه هــم حجمــش زیــاد اســت و 

ــت. ــاب اس ــگ و لع ــم خوش رن ه

ــم  ــت عل ــی را ثب ــای درس ــر جزوه ه  دیگ
ً
ــا ــس لطف پ

 
ً
ــا ــد، صرف ــم« بودن ــت عل ــر »کتاب ــا اگ ــد. آنه ندانی
امتحــان  شــب  همــدم  و  کالس  روِز  ســیاه نویِس 
نبودنــد و اگــر »حفــظ علــم« بودنــد، پــس از پایان تــرم 

ســر از ســطل بازیافــت درنمی آوردنــد.

آن چیــزی مکتــوب می شــود کــه بــه وجــودش 
نیــاز دائمــی باشــد و آن چیــزی حفــظ می شــود 
ــده باشــد. پــس اگــر فکــر  کــه جوهــرش، گوهــر آین
ــی  ــرای زندگ ــد ب ــه در کالس می آموزی ــد آنچ می کنی
یــا کار شــما مفیــد هســت، یادداشــتش کنیــد، امــا نــه 
ــه  ــور ک ــه آن ط ــد، بلک ــتاد می گوی ــه اس ــور ک همان ط
ــه  ــوس و ب ــای ملم ــا مثال ه ــد. ب ــان می فهمی خودت
زبــان ســاده ی خودتــان. بــا ایــن کار، در آینــده هر وقت 
کــه بــه ســراغ جــزوه برویــد، ماننــد روز اول بــا شــما 

ــد.  ــرف می زن ح

 

۳-    تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد، میــزان فهمــش 
نهفتــه باشــد

ــد »اگــر  ــه معــروف اســت کــه می گوین در حــوزه علمی
می خواهیــد بدانیــد یــک نفــر چقــدر بــه عمــق یادگیری 
ــا  ــد ی ــش کن ــد بیان ــد می توان ــرده، ببینی ــت پیداک دس
ــه حیــات  ــان، اولیــن مرحل ــه«. درواقــع بازگویــی و بی ن
ــم.  ــه فرامی گیری ــت ک ــی اس ــه آموزش های ــیدن ب بخش
چراکــه تــا پیــش از بیــان، ایــن آموخته هــا در گوشــه مغــز 
ــد.  ــاد می رون ــان از ی ــد و به مرورزم ــوش کرده ان ــا خ ج
نــج عزلــت 

ُ
امــا بــه کمــک زبــان می توانیــم آنهــا را از ک

ــه و  ــه میــدان ثمربخشــی بیاوریــم. مباحث و فراموشــی ب
مناظــرات علمــی بهتریــن راه هایــی اســت کــه هــم میزان 
آموختــه شــمارا بــه ســنجش می گــذارد و هــم مهــارت 

ســخنوری را تقویــت می کنــد.

مصطفی انواری

دانشــجوی ســال چهــارم کارشناســی، رشــته ی معــارف 
اســالمی و مدیریــت دانشــگاه امــام صادق علیه الســالم، 

گرایــش دولتــی
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+ یادداشت های عمومی دانشجویی انگلیسی یا

مطالب انگلیسی از پایان نشریه آغاز می گردد.
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Some weeks ago ,Imam Khamenei 
called  Artificial  Intelligence 
an  essential  and  future-making 
opportunity and emphasized“ :This 
issue  has  a  role  in  managing  the 
world’s future .We must act in such 
a way that Iran is among the top10  
countries in the world of artificial 
intelligence.” As finance students, 
we want to figure out what is AI 
and how does it change the world 
of finance.

As we all studied in Logic, the term 
rational animal refers to a classical 
definition of humanity. True or 
False, in this approach to human-
being, the distinguishing aspect of 
humans from other mammals is 
the power of rational thought. For 
many years, intellectual thinking 
was defined as a special and unique 
feature of Humans. But nowadays 
it changes in some ways. Now 
computers express their ability to 
make decisions in a rational manner. 
Moreover, Humans discover 
this ability and try to develop it. 
Artificial intelligence (AI) has 
bornt. As Britannica defined: 
“Artificial intelligence is the ability 
of a computer, or a robot controlled 
by a computer to do tasks that are 
usually done by humans because 
they require human intelligence 
and discernment.”

From capital market to consumer 

finance to fintech, AI is powering 
the future of finance. Today financial 
institutions are broadly using 
AI-powered solutions. Financial 
technologies and traditional banks 
are transforming the delivery of 
financial services across services 
and products—like trading, banking, 
lending, and insurance—with AI-
powered solutions. The approach to 
using AI differed among the financial 
businesses based on the type of 
difference of them. Among fintechs 
and investment firms, the most used 
AI applications are algorithmic 
trading, fraud detection, and 
portfolio optimization. In contrast, 
banks mainly noted fraud detection, 
recommender systems (managerial 
and personal dashboard), and sales 
and marketing AI solutions as their 
most AI use cases. Retail banks 
not only focus on fraud detection 
and prevention but also build AI-
powered applications for improving 
customers’ ease of access. There are 
some major use cases for AI in the 
financial system:

Real-time Fraud Detection: Fraud 
detection is a subsequent activity. 
In many cases, it takes a long time 
to search the documents in the data 
jungle and find the clue of illegal 
activity. So, every time criminals 
were one or more steps ahead. 
But today AI change the game. 
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Artificial intelligence is a powerful 
ally for regulators when it comes 
to analyzing real-time activities in 
any given market or environment. It 
can drive significant efficiencies in 
operations like Know Your Customer 
(KYC) verification procedures and 
transaction monitoring controls 
through machine learning. Now 
algorithms analyze the history of 
risk cases and identify early signs of 
potential future issues.

Customized Customer Service: 
Everyone has his(her) special and 
unique needs. Serving the customers 
in customized manner will maximize 
their utility. But due to difficulties 
in determining customers’ needs in 
detail and the high cost of creating 
a variety of processes to serve these 
different needs, it was impossible 
for businesses to sell customized 
products to their customers. 
Moreover, offering various products 
might confuse customers. AI 
makes the solution. Thanks to Big 
data, Artificial intelligence, and 
Smartphone technologies, businesses 
can define customer needs in a 
narrow way and suggest customized 
products to the point and cheaply. 
Today voice assistants like Siri, 
Cortona, and Alexa help people get 
more done, adding to the flexibility 
of an omnichannel experience. 
Using built-in chatbots and artificial 

intelligence technology, banking 
professionals can guide customers 
through different touchpoints of the 
buyer’s journey and personalization 
of the customer experience.

Better Compliance: Some of the 
major risks in financial industries are 
operational and legal risks. Failing 
to have proper processes, security 
measures, and central repositories 
in place can result in cyberattacks, 
information leaks, and legal 
action. This is because banks are 
required to meet strict regulatory 
requirements. By automating 
the flow of information between 
parties, data is transferred more 
securely and quickly on centralized 
platforms. Each stakeholder is 
notified and part of the transaction 
and approval processes, removing 
the probability of human error and 
fraud.

Alternative Risk Management: 
Asymmetric information refers 
to a situation in a transaction 
that one party is in possession 
of more information than the 
others. Especially in lending, 
asymmetric information may 
lead to adverse selection. In the 
1940s-decade, Credit scoring bornt 
to separate peaches and lemons. 
Now credit scoring provided by 
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یادداش Rise of the Machines

The Growing Impact of AI in Financial Services

Some  weeks 
ago  ,Imam 
K h a m e n e i 
called Artificial 
Intelligence  an 
essential  and 
future-making 

opportunity and emphasized“ :This 
issue  has  a  role  in  managing  the 
world’s future .We must act in such 
a way that Iran is among the top10  
countries in the world of artificial 
intelligence.” As finance students, 
we want to figure out what is AI 
and how does it change the world 
of finance.

As we all studied in Logic, the term 
rational animal refers to a classical 
definition of humanity. True or False, 
in this approach to human-being, 

the distinguishing aspect of humans 
from other mammals is the power 
of rational thought. For many years, 
intellectual thinking was defined 
as a special and unique feature of 
Humans. But nowadays it changes in 
some ways. Now computers express 
their ability to make decisions in a 
rational manner. Moreover, Humans 
discover this ability and try to 
develop it. Artificial intelligence (AI) 
has bornt. As Britannica defined: 
“Artificial intelligence is the ability 
of a computer, or a robot controlled 
by a computer to do tasks that are 
usually done by humans because 
they require human intelligence and 
discernment.”

From capital market to consumer 
finance to fintech, AI is powering 
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Making  ∏n=0 at each step means that:   v=    n.xn+ ψn.Bn

Seyyed Ali Akbar Samavatian

Fourth year undergraduate student, majoring in Islamic education and management of 

Imam Sadegh )AS( University, majoring in finance
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یادداش

b= n.d.xn+ψn(1+r)Bn
Therefore:
φ n.xn=(a-b)/(u-d)
ψn.Bn=(bu-ad)/(u-d)(1+r) 
In our example u=1+10% and d =1-10% and 1+r=1+5%:
φ n.xn=5(a-b)
ψn.Bn=(11b-9a)/(2*1.05)
We now apply these three possible prices of the binominal model after 2 time 
steps:81-99-121
1.for x2=121;       2=(0-1.1)/(121*0.2)=-0.0455
2.for x2=99;        2=(1.1-20.9)/(99*0.2)=-1
3.for x2=81;        2=(20.9-37.1)/(81*0.2)=-1
In case of 2 and 3 that φ 2=-1 correspond to the option writer hedging by short 
selling 1 share. Short selling is mathematically equivalent to a negative amount 
of assets that is the practice of selling assets that have been borrowed from a 
third party.
If the stock price were to be so high that there is no chance that the put option 
will be exercised then the writer does not need to do any short selling. This is 
not quite true for x2 = 121 but the only possible payoff is small and hence φ 2 
is close to zero.

d)Determining a suitable hedging strategy for the option writer along a partic-
ular path:
consider green shapes and green path in figure 2. we have:
1.at time 0 ;  φ 0=(1.56-9.77)*5/100=-0.4107 ,
 ψ0B0=(11*9.77-9*1.56)/(2*1.05)=44.51
2.at time 1;   φ 1=(0.262-5.76)*5/110=-0.25 
 ψ1.B1=(11*5.63-9*0.262)/(2*1.05)=29.06
3.at time 2;  φ 2=-1.1*5/121=-0.0455,      ψ2.B2=(11*1.1)/2.1=5.76
Total value of portfolio is:  ∏n=φ n.xn+ ψn.Bn-V

φ
φ

φ



امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

ت
یری
مد
ل
پ

یزدهم
اره س

شم

14
ماه 00

ذر 
آ

76

ی
وی

شج
دان

ی 
وم

عم
ی 

ها
ت 

اش
دد

یا

Figure2

c) Determining a suitable hedging strategy for the option writer:
The writer of the option will lose money if the stock price goes down so that 
the holder receives a payoff the losses or gains of the writer and holder are 
equal and opposite. Either, or both, of these parties to the contract can hedge 
to elimina te the risk. In practice 
it may be only the writer, e.g. a big financial institution such as an investment 
bank, that has the wherewithal to implement dynamic hedging. Let us consider 
the option writer's portfolio which consists of   shares of stock and ψ units of 
risk-free asset. The risk-free asset increases by (1 + r) at each step.
At a given step n, the market will be at a node in the binomial tree as in the 
following figure:                                                
 a and b are two possible values of derivatives after the next step.

a= n.u.xn+ψn(1+r)Bn

φ
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px0(1 + 10%) + (1 - p) x0(1 - 10%) = x0(1 + 5%)
the price goes up by a factor u and down by d, with an interest rate r.
                                        p*u + (1 - p) d = (1 + r)
as a result:   p=(1+r-d)/(u-d)
for this example, the p is 0.75.

b) finding the price of the option:
 There are 4 possible states of the market at time n = 3. The corresponding 
stock prices and payoffs of the option are shown in the following figure. The 
red text is the option pay-off and the black text is the stock prices. the expecta-
tion value of the option pay-off in this binominal model is:
E(payoff)=probability of each state*option payoff of each state 
E(payoff)=(p³*0) + (3p²(1-p) *1.1) + (3p(1-p)² *20.9) + ((1-p)³ *37.1)
                             =3.98

Figure 1

This is option pay-off at the period of n(or 3) and this is V. we must calcu-
late the V0 that is discounted and this is the option worth at time step 0:
              V0=E(payoff)/(1+r)^n
              V0=3.98/(1+0.05)^3=3.44
This gives the initial value of the option for this market model.
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THE BINOMINAL TREE MODEL

A binomial tree is 
a useful tool when 
pricing options and 
embedded options.
 In a binomial tree 
model, the under-
lying asset can 

only be worth exactly one of two pos-
sible values, which is not realistic, as 
assets can be worth any number of 
values within any given range.
For example, if an investor is evaluat-
ing an asset well, that investor is not 
sure what the value of that asset well 
is, but there is a 50/50 chance that the 
price will go up. If asset prices go 
up in Period 1 making the asset well 
more valuable and the market funda-
mentals now point to continued in-
creases in asset prices, the probability 
of further appreciation in price may 

now be 70 percent.
We submit an example to under-
standing this model:
Example) Consider a binomial tree 
model for the stock price process 
{x(n):0<=n<=3}. Let x0 = 100 and 
let the price rise or fall by 10% at 
each time-step. The interest rate is r 
= 5 %. The contract we wish to price 
is a put option with strike price 110 
at time-step 3.

a) probability in the binominal 
model:
Denote the risk neutral probability 
as p for rising, and 1- p for falling. 
In an arbitrage-free market the in-
crease in share values matches the 
(riskless) increase from interest. 
This corresponds to the mathemat-
ical expression:

Introducing an option pricing model




