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چرا دانشگاههای ما ثروت آفرین نیستند؟

و مأموریتهایی کـــه در برنامههای کالن
برایشانتبیینشده،بازگردندضمنتأثیر
در حرکت موتورهای توسعه به کارآفرینی
از طریق جذب هیأت علمی و جلوگیری از
مهاجرتنخبگانمیپردازند.
ëëتعامل با جهان برای انتقال تکنولوژی
از جملـــه اقدامات به جهت تســـریع
در ارتبـــاط صنعت و دانشـــگاه تعامالت
بـــا دانشـــگاههای معتبر خارجی اســـت.
سیاســـتهای باالدســـتی در تعامـــات
انتقـــال تکنولوژی خیلی مؤثر اســـت چه
بسا بعد از برجام اتفاقات خوبی در ارتباط
با دانشـــگاههای معتبر روســـی ،چینی و
کرهای و مالیزیایی شکل گرفته؛ کشورهای
مذکور در زمینه تکنولوژیهای تک از ایران
جلوتر هستند و تعامالت علمی در قالب
تفاهمنامه و دورههای مشترک آموزشی
و پژوهشی به انتقال علم و فناوری کمک
میکند.اینتعامالتزمانیقوتمیگیرد
کهتعامالتسیاسیاستمرارداشتهباشد.
مـــن احســـاس میکنـــم در زمینـــه
تبدیـــل فرصتهای علمی بـــه کاربردی

کاهش مصرف ســـوخت ،ایمنی و حتی
زیبایی و راحتی بتوان از تحقیقات نتیجه
گرفت و مزیت رقابتی ایجـــاد کرد .حال
ســـؤال اینجاســـت آیا ما چنیـــن توانی را
در صنعـــت داریم که بخواهیم از مزیت
دانشگاه برای رقابت بهره ببریم یا خیر.
ëëمدیریـــت هدفگـــرا و دانشـــگاههای
مأموریت محور
مدیریت هدفگرا و دینامیک مطابق
با شـــرایط روز کشـــور میتواند نقشـــه راه
خوبی برای هموار کردن مســـیر ارتباطی
دانشـــگاه و صنعت باشـــد .به طور مثال
وقتـــی میگوییم میخواهیـــم از اقتصاد
نفتی عبور و درآمد کســـب کنیم و جذب
ســـرمایهگذار داشته باشـــیم باید از دیگر
صنایـــع که جـــزو ظرفیتهـــای منحصر
به فـــرد کشـــورمان اســـت بهـــره ببریم،
لذا بایـــد مدیریت دانشـــگاه هایمـــان را
هدفگرا کنیم .مثالً دانشـــگاههای خوب
ما در بســـیاری از رشتهها در حال تحقیق
و پژوهـــش هســـتند همه هم خـــوب کار
میکنند اما طرحهای کاربردی که از همه

گپ و گفتی با علی غفاری رئیس دانشگاه پردیس بین المللی صنعتی شریف
حمیرا عالیی

آنها که مثل آب روان ثـــروت آفرینی میکنند قرن هاســـت تصور تعارض و
دوگانگی میان علم و ثروت را کنار گذاشتهاند .این یک رنسانس فکری است
کهتبعاتومحصوالتخودراهممیآفریندوامروزعینیترازهرزمانیجلوی
چشمماست.امابرایماچه؟آیاماازایندودیدنهاییکهبواقعیکمفهوم
و پدیده هستند با صورتهای گوناگون گذشتهایم؟ آنها که از این کهنهگرایی
تعارض علم و ثروت گذشتهاند مراکز علم و فناوری را در کنار دانشگاهها پدید
آوردهاندوصنایعوسرمایهگذارانرابهخودجذبمیکنند.ماتازهباهزاراماو
اگرمیخواهیماینراهراشروعکنیم.ازآنسودانشگاههایپیشرودرامرتولید
علم و به تبع آن ارائه خدمت اجتماعی مهـــم  -ثروت ،امنیت و آگاهی  -در
تعاملنزدیکباصنایعگامبرمیدارندودریکچرخهپایاونهایستابهتولید
و کارآفرینی میپردازند .چنانچه تولید ثروت با مفاهیم مختلف از مسیر علم
در تمام برنامههای استراتژیک یک کشور دیده میشود و همه اجزای سیستم
توگو با
بر مبنای تعاریف و مأموریت هایشان به فعالیت میپردازند .در گف 
دکترعلیغفاریرئیسدانشگاهپردیسبینالمللیصنعتیشریفاینسیکل
تولیدثروتازعلمیاازمنظرماکارآفرینییاهمانارتباطصنعتودانشگاهرا
بررسی کردیم .مدیریت جزیرهای و بیهدف ،نبود مأموریت مشخص برای
هر دانشـــگاه در کنار صنایعی که در فضای رقابتی نیستند از جمله مهمترین
مباحثیاستکهایناستاددانشگاهبهتبیینوتشریحآنهامیپردازد.
ëëدانشگاههاینسلچهارمسیاستگذارند
دانشـــگاههای موفق دنیا به ســـمت
دانشـــگاههای نســـل ســـوم  -کارآفرین-
رفتهانـــد و از این طریق ارتبـــاط و زنجیره
بین علم و ثروت را برقرار کردهاند و به فکر
حرکت به سوی نسل چهارم دانشگاهی
هستند .نسل چهارم دانشگاهها عالوه بر
داشتن مأموریتهای گذشته که آموزش،
پژوهش و کارآفرینی بود موظف هستند
آینـــده جامعـــه را تعیین کننـــد و برایش
راهـــکار داشـــته باشـــند .در حقیقت این
دانشگاهها به ســـمتی در حرکت هستند
که در سیاســـتگذاریها و تعامالت حوزه
اقتصادی ،سیاســـی ،فرهنگی ،اجتماعی
و ...وارد میشـــوند .در کشـــور ما نیز حوزه
سیاســـتهای برنامه توســـعه ششـــم و
همچنین نقشه جامع علمی کشور که در
حوزه عملیاتی کـــردن اقتصاد مقاومتی
اســـت تأکید دارد دانشـــگاهها سیاســـت
هایشـــان را در این راســـتا وضـــع و اعمال
کنند.
در گذشـــته علـــم از ثروت جـــدا دیده
میشد چنانچه مثل معروف «علم بهتر
استیاثروت»بخوبیگویایایننوعتفکر
اســـت اما امروز میدانیم دانشگاهها باید
تکمیلکننده زنجیره علم و ثروت باشند.
بـــرای تحقق این هدف مراکـــز کارآفرینی
و نوآوری در کنار دانشـــگاهها شکل گرفته
مثالً در دانشـــگاه شـــریف ،مرکز نوآوری و
کارآفرینی موفقی طی ســـالهای گذشته
تاکنون فعالیت میکنـــد و فعالیتهای
گستردهای دارد و شرکتهایی که از درون
ایـــن مراکز با نـــام «دانش بنیـــان» بیرون
میآینـــد نمونههای موفقـــی در صنعت
فناوری بایو ،نانو و هوا و فضا و ...به جامعه
ایرانی ارائه دادهاند .دانشگاهها کم و بیش
به این ســـمت حرکـــت کردهانـــد اما این
پازل کامل نشـــده است و به نظر میرسد
در نقشه جامع علمی کشـــور دانشگاهها
باید محورگرا یا به عبارتی نقش ویژهای را
بپذیرند.
ً
مثـــا دانشـــگاههایی کـــه نزدیـــک
دریـــا هســـتند رشـــتههایی را ارائه بدهند
کـــه متناســـب بـــا اقلیم دریاســـت تـــا با
بومیسازی فناوریها این زنجیره را کامل
کنند چه بســـا بحـــث کارآفرینـــی در این
زنجیره کامل میشـــود ،صنایـــع مربوط
بـــه مناطق مختلف نیاز به متخصصانی
دارد که از سوی دانشگاه تربیت میشوند
و بـــه چرخـــه تولید گســـیل میکننـــد در
نتیجه اگر دانشگاهها مأموریتگرا شوند
و از ارائـــه رشـــتهها و برنامههـــای تکراری
پرهیـــز شـــود کارآفرینی و سیاســـتگذاری

دور از ذهن نیست.
ëëدانشـــگاهها از تعریف و مأموریتشان
دور شدهاند
در ســـالهای گذشـــته دانشـــگاههای
بزرگ و تراز اول ما به ســـمت کارآفرینی
و مأموریتگرایی پیش رفتهاند و مسائل
پژوهشـــی و توسعهای شـــان ،در راستای
تولید و خلق ثروت از علـــم بوده اما باید
بدانیم که ما به غیر از دانشـــگاههای تراز
اول دانشگاههای دیگری چون آزاد ،پیام
نور و علمی  -کاربردی داریم که هر کدام
با هـــدف خاصی ایجاد شـــده و توســـعه
یافتهاند .امـــا در پس ســـالها میبینیم
که متأســـفانه دانشـــگاههای ما هیچ یک
براســـاس تعریف خود عمل نکردهاند و
همه هدف آموزش را پیش گرفتهاند .لذا
به نظر میرســـد برای رســـیدن به هدف
مشـــترک تولید ثـــروت از علـــم یا همان
کارآفرینیبایداسنادباالدستیدانشگاهها
را بـــه تعریـــف واقعـــی خـــود بازگرداند
و مأموریـــت هـــر دانشـــگاه را براســـاس
تعریفش مشـــخص کند .در نقشه جامع
علمی باید مسأله کارآفرینی بخوبی دیده
شود تا حرکت به این ســـمت و رشد این
موضوعتسریعیابد.
در برهـــهای کـــه نیـــاز و تقاضـــای
تحصیالت آکادمیک زیاد بود مجوزهای
زیـــاد و مختلفـــی داده و این نیـــاز در بازه
زمانیخودشپاسخ دادهشده اما ایننیاز
اکنون مرتفع شده .هرچند دانشگاههای
خوب و تـــراز اول ما هنـــوز فضای رقابتی
دارند و پرمتقاضی هستند زمانی که این
مجوزهـــا صادرشـــده بازنگـــری بصورت
دینامیکیونیازسنجیهایمستمرانجام
نشده و به لحاظ کیفی نیز مغفول مانده
است .خیلی از دانشگاههایی که به لحاظ
کیفی رشد نداشتند باید تعطیل ،تعدیل
یاتامقطعمشخصیبهفعالیتوتوسعه
ادامه میدادند که متأسفانه این اقدامات
صورتنگرفتهاست.
بهطورمثالدانشگاهعلمی-کاربردی
مأموریـــت تولیـــد نیـــروی متخصـــص
صنعتی یا تربیت تکنیسینهای صنعتی
را دارد که بشدت مورد نیاز کشور است اما
مشـــاهده میکنیم که همین دانشگاهها
اقـــدام به برگـــزاری دورههای تحصیالت
تکمیلی میکننـــد در حالی که مأموریت
این دانشـــگاه چیز دیگری اســـت به نظر
میرســـد اگر همه دانشـــگاههای کشـــور
مأموریتخودرابدرستیانجاممیدادند
مـــا بـــا انباشـــت علـــم مواجـــه نبودیم و
علم بدرســـتی در زنجیره عمل و چرخه
صنعتقرارمیگرفت.

ëëمأموریتگرایی برای تکمیل زنجیره
تولید ثروت از علم
مأموریتگـــرا بودن دانشـــگاهها یک
معامله رفت و برگشتی است بهطوری که
هم نیاز کشور بدرستی سنجیده میشود
و دانشـــجویان آزموده و از سوی دیگر نیاز
صنعت برطرف میشود؛ همچنان که در
حوزه مهندسی پزشکی ،نانو و بایو که هم
ارزش افزوده دارد و هم نیازهای کشور را از
منظر کارآفرینی و درآمد و تولید ثروت در
این حوزهها تأمین می کند .مراکز فناوری
دانشـــگاهی بخوبی مأموریتشان را انجام
دادهاند این درحالی است که ظرفیت این
رشتهدردانشگاههایکشورپاییناست.در
نتیجه توسعه برخی دانشگاهها متناسب
با نیاز جامعه و سیاســـتهای کالن کشور
نیست اما اگر مأموریتها مشخص باشد
و اهـــداف تعیین و نیازســـنجیها برپایه
کارآفرینی شـــکل گیرد عرضه و تقاضا در
ëëمأموریتگرا بودن دانشـــگاهها یـــک معامله رفت
و برگشـــتی اســـت بهطوری که هم نیاز کشور بدرستی
سنجیده میشود و دانشجویان آزموده و از سوی دیگر
نیاز صنعت برطرف میشود

نیم نگاه

ëëپارکهـــای علم و فنـــاوری که به منظـــور تحقیقات
کاربردی و عملی در کنار دانشـــگاههای بزرگ تأســـیس
شـــده اقدامی اســـت که می توان به آینده کارآفرینی
دانشگاهی امیدوارتر شـــد اما عملکرد جزیرهای خیلی
موفقیتی حاصل نکرده

ëëتا زمانـــی که صنایع ما در فضـــای رقابتی نتوانند کار
کنند هیچ گاه گفتوگوی میان صنعت و دانشـــگاه یا
همان تولید ثروت از علم شکل نخواهد گرفت بهطور
مثـــال در صنعت خودروســـازی تا زمانی کـــه نتوانیم
خودروی خـــود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم و در
رقابت با خودروسازان دیگر قرار بگیریم هیچ پیوندی
میان دانشگاه و صنعت برقرار نخواهد شد
حوزهدانشگاهیهماهنگمیشود.
یکی از انواع کارآفرینیهای آموزشـــی
تأسیس واحدهای دانشـــگاهی است اما
همینکارآفرینیتحتنیازسنجیدرست
بـــه هـــدف کارآفرینی میرســـد وگرنه به
انباشت بیهوده علم و تربیت دانشجویان
متوقع از دولت برای اشـــتغالزایی منجر
میشـــود .به طور مثال فلســـفه وجودی
پردیسها آن چیزی نیســـت که امروز بر
آن تمرکز و صحبت میشـــود .در برنامه
توســـعه چهـــارم بـــه دانشـــگاههای تراز
اول اجازه داده میشـــود بهدلیل گســـتره
فعالیت دانشـــگاهها جذب دانشجویان
خارجـــی و تعامـــات بینالمللی انتقال
فنـــاوری کـــه در تبـــادل با دانشـــگاههای
دنیـــا در مناطـــق آزاد یـــا خارج از کشـــور،
دانشـــگاه بینالمللی تأســـیس کنند لذا
لزوم تأســـیس پردیسها ایـــن طور بیان
شـــده پس به جهت جلوگیـــری از خروج
ارز و جذب دانشجویان داخلی و خارجی
در دانشـــگاههای تراز اول و رونق مناطق
آزاد از طریـــق رفـــت و آمد دانشـــجویان،
این دانشـــگاه در کنار دانشگاههایی چون
شـــریف ،تهران ،بهشتی و ...تأسیس شد.
حـــال تصـــور کنید اگر نیـــاز مناطـــق آزاد
در دانشـــگاه شناســـایی نشـــود و رشتهها
طبـــق نیاز منطقـــه و با نـــگاه بـــه انتقال
فنـــاوری و روابط بینالمللی ارائه نشـــود
چه اتفاقی میافتـــد جز هزینههایی که از
ســـمت دولت و دانشـــجو بیهوده صرف
شـــده اســـت .درحالی که اگر دانشـــگاهها
چه پردیس باشـــند چه آزاد چه علمی-
کاربردی و پیام نور به اصل تعاریف خود

دانشگاه هایمان
را هدفگرا کنیم.
مث ًال دانشگاههای
خوب ما در
بسیاری از رشتهها
در حال تحقیق و
پژوهش هستند
همه هم خوب
کار میکنند
اما طرحهای
کاربردی که از
همه اینها منتج
میشود لزوماً
تکمیلکننده
یکدیگر نیست

تحـــت هـــر عنوانی مثـــل دانـــش بنیان،
کارآفرینـــی ،اســـتارتاپ یا هـــر چیز دیگر
خیلی عقب نیســـتیم .در حوزههایی که
دارای مزیت نسبی هستیم مثل نانو و بایو
موفقیتهایخوبیکسبکردهایم.تولید
نانوداروهاومحصوالتمهندسیپزشکی
مواردی هســـتند که نشان دهنده زنجیره
علـــم و صنعت و ارتباط خوب دانشـــگاه
با صنعت اســـت .البته وقتی صحبت از
ارتباط صنعت و دانشـــگاه میشود باید
توجه داشته باشیم که خیلی از صنایع ما
پیشروودینامیکنیستندوتکنولوژیشان
به  50ســـال قبـــل برمیگـــردد ،پس این
صنایع چیـــزی برای تعامل با دانشـــگاه
ندارند که بخواهند از علم به تولید و عمل
برسند اما در صنایعی که با تکنولوژی روز
کار میکنند ارتباط خوبی میان صنعت و
دانشگاه داریم چه بسا ما در حوزههایی که
گفتیم ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه را
لمسمیکنیم.
ëëآشـــتی و قهر صنایع و دانشگاه در گرو
چیست؟
ما بایـــد صنایع خود را تصحیح کنیم
و صنعت نیازها را برای دانشگاه تعریف
و خوراک دانشـــگاه را برای پژوهش تهیه
کنـــد ،در این صـــورت دانشـــگاهها نتایج
را بـــه صنعت بازمی گرداننـــد و از طریق
سرمایه گذارها این زنجیره کامل میشود.
موضوعـــی که در خیلـــی از صنایع اتفاق
نیفتاده یعنی یا فضا رقابتی یا پیشـــرفته
نیست یا مونتاژکاری دارند و همیشه این
صنایع هستند که از نبود ارتباط با دانشگاه
گالیـــه دارند در حالی که محور مشـــترک
توگومیاناینصنایعودانشگاهوجود
گف 
توگو
ندارد حـــال آنکه هر وقـــت این گف 
بخوبـــی میان صنعت و دانشـــگاه برقرار
شده محصولی دانش بنیان را دربرداشته
است.
محصـــوالت دانش بنیان در حقیقت
توگـــوی درســـت صنعـــت
نتیجـــه گف 
و دانشـــگاه هســـتند کـــه توســـط همین
دانشـــجویان و همین اســـتادان در مراکز
نـــوآوری و شـــکوفایی دانشـــگاهها تولید
شـــدهاند .نمونههای زیادی از این دست
در دانشـــگاههای بزرگ و تـــراز اول قابل
مشـــاهده اســـت کـــه حاصـــل فعالیت
مشـــترک و گام به گام صنعت و دانشگاه
است.
بـــه نظر من تـــا زمانی کـــه صنایع ما
در فضای رقابتی نتواننـــد کار کنند هیچ
توگوی میان صنعت و دانشـــگاه
گاه گف 
یـــا همـــان تولیـــد ثـــروت از علم شـــکل
نخواهد گرفت بهطـــور مثال در صنعت
خودروسازی تا زمانی که نتوانیم خودروی
خـــود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم
و در رقابـــت بـــا خودروســـازان دیگر قرار
بگیریمهیچپیوندیمیاندانشگاهبرقرار
نخواهد شـــد ،در حقیقـــت وقتی حرفی
برای گفتن نداشـــته باشیم پژوهشهای
دانشـــگاهی نمیتواند بـــه صنعت ورود
کند .صنایع خودروســـازی دنیا روز به روز
فعالیتهای خود را گسترش میدهند،
اصـــاح و تغییـــر میکننـــد و همـــه این
تحـــوالت از دل دانشـــگاه برمـــی خیزد و
این پژوهشـــگران و دانشگاهیان هستند
که با اســـتفاده از علم به کمـــک رقابتی
کردن صنعـــت میروند .ایـــن تجربهای
است که دانشـــگاههای موفق دنیا دارند
مثالً خودروسازی تسال در تعامل نزدیک
با دانشـــگاه به تســـا تبدیل شـــده است.
صنایع در کنار دانشگاهها آزمایشگاههای
تهای
مجهزی را هاندازی کرد هاند ،حمای 
مالی انجـــام میدهند که ً
مثـــا در حوزه

اینها منتج میشـــود لزوماً تکمیلکننده
یکدیگرنیستپساگرمدیریت،هدفگرا
باشدودانشگاههامأموریتمحورتعریف
شـــوند بهطور اتوماتیک همه پژوهشها
ســـاماندهی میشـــود و برای یک هدف
مشـــخص که ً
مثـــا رفع نیـــاز از صنعت
داروســـازی اســـت گام برمـــی دارنـــد و از
پژوهشهای موازی و جزیرهای جلوگیری
میشود.
یـــا در نـــوع دیگـــر از هدفگرایـــی
هـــر دانشـــگاه را برحســـب نیـــاز منطقه
سازماندهی کنیم مثالً در کویر رشتههای
مربـــوط بـــه علـــوم دریایـــی و زیســـتی
موضوعیتنداردیامثالًتوسعهرشتههای
کشـــاورزی در مناطق حاصلخیـــز حتماً
مؤثرتر خواهد بود .البته در حال حاضر ما
دانشگاههای تخصصی خوب هم داریم
مثالً وزارت نیرو و نفت دانشـــگاههایی با
هدف مشـــخص در حوزه خود تأســـیس
کردند که ارتباطات خوبیهم برقرار است
اما برای تسریع و تســـهیل در پیشرفت و
تکمیلفرآیندکارآفرینیازعلمبایدهمه
دانشگاههای ما هدفمندانه به تولید علم
بپردازنـــد و از اقدامات پراکنده و هزینه بر
پرهیزشود.
ëëعملکرد جزیـــرهای تحقیقات را ناکام
گذاشته است
ما میگوییم چهار فصل را در کشـــور
داریم و از ذخایر طبیعی که دیگر کشورها
فقط بخشـــی از آن را دارند یا اصالً ندارند
بهرهمند هســـتیم اما چقدر توانستیم از
این ذخایر با اســـتفاده از علم به توســـعه
برســـیم .به طور مثال هلنـــد بحث گل را
به برنـــد خود تبدیـــل کرده و همـــه توان
و ظرفیتهـــای علمـــی و دانشـــگاهی و
حتی مدیریتی کشـــورش را بر این اساس
ساماندهی کرده یا اخیراًدر هند بحث آی
تی که با جذب سرمایه گذارهای خارجی
و بهرهبـــرداری از توان نیروی انســـانی در
حال توســـعه است .کشور ما اقلیم خوب
و ذخایـــر طبیعـــی مناســـبی دارد امـــا در
دانشگاه هایمان چقدر به این موارد توجه
شده مثالً مهندســـان معدن ما چقدر به
پیشرفت این حوزه در عرصه عمل کمک
کردهانـــد یا در رشـــتههای کشـــاورزی و...
پس ما در کشـــور به یـــک مدیریت هدف
گرای کالن نیازمندیم که به هر دانشـــگاه
براســـاس مزایای نسبیشـــان مأموریت
خاصـــی بدهد اگر این اتفـــاق افتاد آنگاه
چرخه اقتصاد و تولید وابســـتگی خود به
نفت را کاهش خواهد داد.
نکته دیگر اینکه کارآفرینی از خاستگاه
دانشـــگاه و پژوهش وقتی اتفاق میافتد
کـــه همه موضوعـــات بدرســـتی در جای
خود قـــرار بگیرند و ما نیازها را بدرســـتی
تشـــخیص دهیم و وظایف را براســـاس
نیازهـــا طراحی کنیم .پارکهـــای علم و
فناوری که به منظور تحقیقات کاربردی و
عملیدرکناردانشگاههایبزرگتأسیس
شده اقدامی اســـت که می توان به آینده
کارآفرینی دانشـــگاهی امیدوارتر شد اما
عملکردجزیرهایخیلیموفقیتیحاصل
نکرده پس با توجه به اینکه ما زیرساخت
علمی خوبی در مرز دانش در حوزههای
مختلـــف داریـــم میتوانیـــم بـــا درایت
مدیریت کالن آموزش عالی به توســـعه
و پیشـــرفت صنعت فکر کنیم .چنانچه
مـــن فکر میکنم دانشـــگاهها و محققان
خوبـــی دارند که این را از چاپ مقاالت در
ژورنالهایمعتبرجهانیمیتوانفهمید
پس باید از حالت خودمحـــوری خارج و
آموزش عالی و صنعت در برنامه کالن و
متحدبههمپوشانیبرسند.
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کسب وکارهای
متفاوت
محبوبه مصرقانی

مجلس ختم ،موسیقی
پولسازی و دیگر هیچ

بعضی اوقات در جایی هستیم که خودمان هم خبر نداریم ،یا چیزی در وجودمان
هست که میتوانیم شکوفایش کنیم اما خبر نداریم .مهم آن است که پیاش را
بگیریم و به حرف دیگران اعتماد کنیم .چرا که این دیگران هستند که میتوانند
چشممان را باز کنند یا حتی ببندند .برای نخستین بار با سبک جدید در مجلس
ختم عموش میخوانـــد .جایی که همه را اندوه از دســـت دادن عزیز تکان داده
و دلها بهم نزدیک شـــده اســـت .برای آنکه مرهمی یا تسکینی باشد از دل نوایی
ســـر میدهد و گوشها را با غم صدایش مینوازد .جایی که همه گوشها منتظر
شـــنیدن نوحه و مداحی اســـت نه یک نوای حزن انگیز همراه با موســـیقی .پس
از خواندنـــش اما اطرافیان متوجه در خور بودن نوا با محفل میشـــوند و از دور و
نزدیک به سراغش میآیند .حتی زندهها هم میخواهند تا در مجلس ختمشان
بخواند.علی روشـــن به جای آنکه در عروســـیها بخوانـــد در ختمها هم آواز غم
عزیزان از دست رفته میشود و گره از بغضها میگشاید .علی درباره این ایده که
چرا مراسم ختم را انتخاب کرده توضیح میدهد :این موضوع مربوط به 10سال
گذشـــته میشود .من در خانواده فرهنگی بزرگ شـــدهام و پدر و عموهایم در کار
موســـیقی سنتی هستند .زمانی که عمویم فوت کرد من برای دلگرمی خانواده و
اطرافیـــان تصنیفی خواندم از موالنا .میتوان گفت همه چیز خیلی غیر منتظره
آغاز شـــد .پس از مراسم همه اشک ریزان دست بر شانهام میگذاشتند و آفرین
آفرین میگفتند .توجهی به این موضوع نداشتم که میشود جای مداحی از هنر
استفاده کرد و با موسیقی همراه شد .پس از آن مراسم چند نفر از اقوام دور با من
تماس گرفتند که در مجلس ختم عزیزانشان شرکت کنم .اول برایم اصالً جدی
نبود اما کم کم به این فکر افتادم که در مراسمهای ترحیم شرکت کنم.
گروه روشـــن در حال حاضر از چند نفر تشـــکیل شـــده که کارشـــان همراه کردن
موسیقی با نوای دل اندوهگینان است :بعد از آن به چند نفر از دوستان پیشنهاد
دادم بـــا من همراه شـــوند و دف و نیشـــان را بردارند و با مـــن بیایند .اول خیلی
مقاومت بر سر پیشنهادم داشتند .آنها معتقد بودند زشت است یک هنرمند در
مجلس ختم بخواند .برای آنها شـــرح دادم که ما بر سر مزار نمیرویم و فقط در
مراسمها که در سالنهای پذیرایی برگزار میشود شرکت میکنیم .این مراسمها
مانند کنسرت اســـت .کم کم راضی شدند و با من همراه شدند .از کارمان خیلی
اســـتقبال میشـــد مخصوصاً در میان قشـــر فرهنگی و مرفه جامعه که تمایلی
به برگزاری مراســـمهای معمول نداشتند .گروه ما از سه نفر تا شش نفر تشکیل
میشود بسته به درخواست مشتری که دوست دارد چه سازهایی در مراسمشان
استفادهشود.
«روشـــن» لیسانس حقوق دارد و شـــرکت در مراسمهای ختم شغل اصلیاش
نیست اما معتقد است تمام وقتش را گرفته و نسبت به شغل اصلیاش رضایت
بیشـــتری برایش به ارمغان آورده .او توضیح میدهد :این کار شـــغل اصلی من
نیســـت اما واقعیت این اســـت هم لذت و هم رضایتش نســـبت بـــه کارم برایم
بیشـــتر است .این شغل برعکس تصور عوام تعطیلی ندارد و مزیتش نسبت به
مراسمهای شـــاد این است که در همه ماهها و فصلها برقرار است .چه رمضان
چه محـــرم .این را هم اضافه کنم ما برای پیدا کردن مشـــتری آنچنان تبلیغات
نداریم چرا که در هر مجلسی که شرکت میکنیم چندین وچند مشتری دیگر به
ما رجوع میکند .من مشتری دارم که در تمام مراسم هایشان حضور داشتم و به
نحوی با تمام اقوام این مشتری آشنا هستم.
از علی روشـــن درباره برخورد آدمها با این حرفه متفاوت میپرسم ،میگوید :از
زمانی که این موضوع کمی بیشـــتر از قبل باب شد نگاه برخی از افراد جامعه به
آن جالب است .اغلب وقتی میبینند که ما با دف و نی و تار در مراسمها شرکت
میکنیم برایشان عجیب است چرا که همه انتظار دارند در ختمها نوایی خشک
و بدون موســـیقی به کار رود که باید به این افراد گفت این کار یک هنر است ،یک
فرهنگسازی است .قطعاًیک مرثیه آهنگین بغض را بهتر میترکاند.

کودک
کارآفرین
مرضیه توانا

معلم کارآفرینی
پیش دبستانی

کالسهای من درآوردی گران
کودک شما را خالق نمیکند
در کشـــوری نظیر ژاپن وقتی وسیلهای را گم کنید نباید نگران پیدا کردنش
باشـــید! میپرســـید چرا؟ چون آنها از همان کودکی با برنامهها و شـــیوههای
مناســـب در رابطه با احســـاس تعهد و مســـئولیت نســـبت به اموال دیگران
آموزش میبینند .دو واژه کلیدی در این جمله به چشـــم میخورد :آموزش
و کودکی .براســـتی ما تا چه اندازه برنامههای آموزشی کشور را جهت حضور
بچههـــا بهعنوان یک شـــهروند طراحی و تدویـــن کردهایـــم؟در تمام دوران
تجربهام دانشآموزانی را میبینم که نســـبت به اموال مدرسه و دوستانشان
بیاهمیتند.
ما چه قدر در برنامههای درسی تئوری محور هستیم و چرا در برنامههای
آموزشـــیمان راه و روش زندگی را به بچهها یاد نمیدهیم؟ راســـتی جایگاه
خانواده کجاســـت؟ البتـــه که خانواده خود قربانی همین نوع آموزش اســـت
و آن را نســـل به نســـل منتقل میکند .آیا وقت آن فرا نرسیده که با آگاهی از
واژههـــای ویترینی و تجاری کاری که گویی مأموریتشـــان اتالف وقت و هزینه
اســـت فاصله بگیریم؟ چرا راه دور برویم امان از خالقیتی که این روزها باب
شده پدرو مادرها بهدنبال خالقیت فرزندانشان هستند!! اما سپربالی بچهها
در گرفتاریهای روزمره میشوند ،آنها را کشان کشان به کالسهای عجیب و
مـــن درآوردی خالقیت میبرند اما در لمس تجربههای زندگی نمیخواهند
آب در دلشـــان تکان بخورد و چیزی واقعی و نه آکواریومی و تحریف شـــده را
لمس کنند.
والدیـــن عزیز! خود را تغییر دهیـــد .در افکارتان تحول و آگاهی ایجاد کنید.
قرار نیســـت نداشـــتههای دوران خود را کورکورانه به ســـان کلبه شکالتی توی
جنـــگل قصهها به خورد بچههایتان بدهید .پـــدر و مادر عزیز! خالقیت زمانی
در دلبند شـــما پرورش مییابد که نحوه مقابله با چالشها را بیاموزد و ســـؤال
اینجاســـت شما پدرو مادر امروز تا چه اندازه این فرصت را به او دادهاید؟ اصالً
به او بهعنوان یک فرد مستقل که فقط از طریق شما پا به جهان هستی گذاشته
و تجربیات درونی خودش را خواهد داشت باور دارید؟ آیا میخواهید همچنان
چشـــم و گوش و دســـت و پای او باشید و بیهوده او را اســـیر کالسهای تجاری
کنید یا در صحنه زندگی فرصت کسب این توانایی را برایش مهیا سازید؟؟!!!

