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آموزان و دانشجویان وجود دارد تی در بین برخی دانشامروزه یک ذهنیّ
 امیدی شده است: انگیزگی و ناکه منجر به بی

این همه لیسانس و فوق لیسانس بیکار، کو تا من درس بخوانم و 

 برم دانشگاه و مدرک بگیرم و...

 : اتفاقاً

سیار ای بباید عده یل بیکار داریم حتماًالتحصکه این همه فارغ همین
و معطوف به نیازهای آینده درس نه اهوشمندانه و عمیق و متفکر

 بخوانند.

 ها مطرح شده است: بندی زیر در نوع دانشگاهمدتی است تقسیم

 نسل اول: آموزشی 

 نسل دوم: پژوهشی 

 نسل سوم: کارآفرین 

آفرینی ه کارها ترکیبی از هر سه هستند و بلبته امروزه اکثر دانشگاها
 نگاهی ویژه دارند.

 :سؤال مهم 

 وظیفه دانشگاه و مدیران دانشگاهی چیست؟

 شود.ینجا به این موضوع پرداخته نمیاالبته 

 سؤال مهم دیگر:

و دانشجو برای حرکت درست در این مسیر  آموزوظیفه من دانش

 چیست؟

... 

 چیست؟ «رضایت»تعریف شما از 

 اید؟فکر کرده« آرامش»و « رضایت»ن تاکنون به ارتباط بی

 «اطمینان قلبی» برای ما و شما که مسلمانیم معادل همان «آرامش»این 
 .است

 اید؟فکر کرده «آرامش»و  «رضایت»رتباط بین به ا

 «عذاب وجدان»ام آن که شامل نداشتن نای عبه مع «یترضا»احتماالً 
 است. «آرامش»زمه الهم هست، 

 هستند.  «آرامش»دنبال همین ه ها در زندگی بتقریباً همه آدم

ی نای ایستایی و سکون و ثبات نیست. بلکه عقالآرامش به مع این لبتها
رامشی هستند که شدیداً توأم است با حرکت و تکاپو و عالم به دنبال آ

 تالش و نو به نو شدن...

 است. «آرامش»الزمه  «رضایت»ت ن گفاتومیکنم که احساس می

بسیار عمیق و وسیعی دارد که تن سپردن به خود این رضایت معنای 
وعه ارز یا حتی زیر مجمت الهی همتقدیرات الهی و تسلیم در برابر مشیّ

 این رضایت است. 

  :مهم این است کهحاال یک سؤال 

 چیست؟ «رضایت»الزمه 

که ن و ایذیریم بپ منای عامی که گفتیقتی رضایت را به همان معو
آنگاه  ،مصداق بارزی از آن باشد ،تسلیم شدن در برابر تقدیرات الهی

 تر آن هم بگردیم... تر و قابل لمسباید دنبال مصادیق زمینی

 کنم: ئه ارا «عالقه»خواهم تعریفی از در همین راستا می

 یعنی چه؟  «عالقه»

 که ایناگر من به موضوعی بپردازم، به کاری بپردازم و اقدام کنم 
ت و امنی پرداختن و اقدام باعث فرح درونی و انبساط و گشایش روح

 ام. پرداخته «اممورد عالقه»یعنی من به موضوع و کار  ؛خاطر شود

بسیار  «اشمصادیق زمینی»در  «عالقه»شفاف و واضح است که 
  توان گفت:شاید باکنون . «رضایت»مرتبط است با 

 است!  «رضایتمندی»از الزامات  «عالیق»پرداختن به 

به معنای  «آرامش»خود است. «آرامش»از الزامات  «رضایت»خود این 
 درستش، جزء اهداف بسیار مهم زندگی است.

در  همیمبسیار و ارتباط آن با هدف  «عالقه»پس جایگاه بسیار رفیع 
 مشخص شد... دگی زن

متأسفانه امروزه اختالف زیادی بین تراز متوسط درآمد یک مهندس 
ی این نگاه ماد و ممکن است دوجود دار متوسطبا یک پزشک  متوسط

 ! دور کند «عالقه»برخی را از اهمیت مقوله 

گی از آن سادچیزی نیست که بشود به «عالقه»به هر حال موضوع 
 گذشت! 

آموزی یا دانشجویی را به دو دسته زیر تقسیم شاید بتوان یک جامعه دانش
 کرد: 

 :یزی می ربرنامهکنند و که مبتنی بر عقل معاش فکر می اکثریت

چ ز به هیند و نیادانند که در این گروهدشان میخو هااین کنند.
 ای ندارند...نمایی و توصیهراه

 :های اجتماعیقاً همین اقلیت هستند که در عرصهاتفا اقلیت ،

دانشی و فناوری در سطح ملی و جهانی اثرگذار هستند و خواهند 
 بود. 

 من االن مخاطبم این اقلیت است...

 گویم همان که در ذهن دارند درست است...ه این اقلیت عزیز میب

 گذره؟ ذهنشون میولی این اقلیت چی تو 



 «تالش برای رسیدن به عالیق»و  «عالقه»و  «عالقه»

  ها آنقدر بلند است و آنقدر مناعت طبع دارند که اصالًو افق فکری این
 در ذهنشان ندارد... «اصیلی»هیچ جایگاه  «شغل»و  «درآمد»و  «پول»

 ن در همین جمع، داریم از این افراد...و من مطمئنم که اال

دانشگاه »یعنی  «دانشگاه نسل سوم»ها همان کسانی هستند که اینو 
شوند که آن ای میو وسیلهکنند...را محقق و عملی می «کارآفرین
 !ی معمولی و متوسط خود نائل شوندهابه خواسته ،اکثریت

روت، قدر در تولید شغل و کار و ثمستقیم آناین اقلیت مستقیماً یا غیر
 یچ فضایی را درد که اصالً شغل و ثروت خودشان هاثرگذار خواهند بو

 کند! ذهنشان اشغال نمی

 کنند! خیلی بلند و بزرگ فکر می

 گذره؟!و اما مسیر این کارآفرینی از کجا می

ن مسیر و برخی نکاتش نکته مهم در خصوص ای چندآخر این جلسه 
 کنم!عرض می

 سرگذشت و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، چندین کتاب از
تجربیات کارآفرینان منتشر کرده که یکی از این نکات، همین مطالعه 

 هاست!ه و آگاهانه این کتابمتفکران

 :یتعریف بنده از کارآفرین

خود و چند نفر دیگر بر مبنای دستاوردهای عملی  یایجاد شغل برا
حوی نو باالترین راندمان به (اخطآزمون و بشر با کمترین سعی و خطا )

که مشتریان از قیمت و کیفیت کاال یا خدمات، رضایت باالیی داشته 
هرگز مبلغ و قیمت این کاال یا خدمات برایشان پررنگ جلوه  وباشند 
 نکند.

 ممکن است با اندکی فکر، صدها مصداق یافت:

 کفشای حرفهتعمیر  -

 ایجاد جذابیت در آثار باستانی برای بازدید عموم -

 حمل و نقل مکانیزه و هوشمند -

آسفالت کاری با کیفیت و ارزان که االن اکثر معابر شهری  -
 ما محتاج آن است!

- ... 

 نگاه دیگری هم باید به مقوله اشتغال و بیکاری داشت:

، واقعاً در حد سته آیا آن فوق لیسانسی که االن بیکار

 لیسانس دانش و مهارت دارد؟همان فوق 

 اکثراً ندارند!

اهی ی تحصیالت دانشگرشد کمّ است که بهث بسیار مفصلی حب اینجا
در این خصوص نظرهایی هرچند به آن نمی پردازیم... ما برمی گردد که 

 داریم! 

ین در هم «عالقه»کنم به واژه را جلب می توجه شما اکنون دوباره
 فکر کنید! «عالقه»ن به عنواینکه اندکی زیر این خصوص و ا

ال س بیست و پنجپیش،  لقدیم ها که ما دانش آموز بودیم، سی سا
  :پیش در مواجهه با موضوع انشاء

 «؟علم بهتر است یا ثروت»

گفتند علم بهتر است چون مثالً علم باعث معرفت و شعور ها میخیلی
 شود...و ارتقای مراتب انسانی و کمال می

ه؟ یعنی چ «کمال»و  «معرفت»کردیم که این می «فکر»ولی کمتر 
 دندکشییا خجالت میشدند عده اندکی هم جوگیر می و چه اهمیتی دارد؟!

کمی یل محگفتند که علم بهتر است و دلو برخالف میل خودشان می
 شد!هم در انشاء هایشان دیده نمی

متأسفانه امروزه البته بسیار نادر و اندک می بینیم که هم از اون افرادی 
طمئن نبودند که مطمئن بودند علم بهتره و هم از اون افرادی که م

بر  و علم بهتره، برای کسب ثروت به هیچ اصل اخالقی پایبند نیستند!
  کشند!الف دوران کودکی، دیگر خجالت نمیخ

اهم که ضمن فکر کردن به این خواز شما میدوباره در اینجا هم 
 نید.فکر کنیز در این خصوص  «عالقه»موضوع بسیار مهم، به مقوله 

سیار است، ب «عشق درونی»یک چون مبتنی بر  «عالیق»پرداختن به 
 اخالقی شود.ای و شغلی منجر به بیبعید است که درامور حرفه

 و اما:

 ...یک خطر و آسیب در کمین است

 امروز در مواجهه با موضوع:

 «علم بهتر است یا ثروت؟»

عموالً مالبته گویند علمی بهتر است که منجر به ثروت شود )میبرخی 
روت گویند ثو برخی نیز می (فرینی است.آاز ثروت، همان کار منظورشان

 «علم ینفع»بهتر است، زیرا هدف علم است، حاال که قرار است معنی 
پس اصالت با ثروت است و علم ه ثروت شود این باشد که منجر ب

 ای است برای این هدف!وسیله

 واقعاً یک نگرانی که وجود دارد این است که:

نکند در این مسیر تولید ثروت و شغل از علم، آن قدر غرق عقل 

 در کودکی و علم،فضیلت  در کهمعاش شویم که همان چیزی 

 فهمیدیم را فراموش کنیم!نوجوانی می

« رینیآفثروت»به  «کار»نگرانی این است که نکند اصالت به جای 

   داده شود.

 !«آفرینیثروت»است که اصالت دارد نه  «کارآفرینی»ین ا

شود ولی این پول هرچند کار ماهرانه و آگاهانه منجر به ثروت هم می
 .«کار»باشد بر اصل  «فرع»و ثروت باید 



 گوییم:می «علم بهتر است یا ثروت؟»در پاسخ به این سؤال که 

رکردن و آورد و هم مهارت کاعلم بهتر است چون هم معرفت می

شود که میوتی ثر هاین کار ماهرانه در سایه آن معرفت، منجر ب

 ..ن معرفت و کار.آحقیقتاً فرع است بر اصل 

 سازیهای کشور، القا و نهادینهامروز رسالت اخالقی مدارس و دانشگاه

 آموزان و دانشجویان.در ذهن دانشاست  یتفکر چنین

آموزان و علم و ثروت در ذهن دانشبه  رایانهگاگر این نگاه اخالق
 شده در جامعه و دانشجویان نهادینه نشود شکاف طبقاتی ایجاد

خالق تهی خواهد کرد! بدین انسانی، جامعه را از اغیر هایعدالتیبی
صورت میانگین سطح رضایت و میانگین سطح آرامش در جامعه بسیار 

 باشد!رفته  پایین خواهد آمد هر چند میانگین ثروت بسیار باال

ای هانسانی که آگاهانه به دنبال عالیق خود برود و در شناخت توان
در قش آنخود و به ظهور رساندن آنها صادقانه تالش کند و در این تال

به آن  ،صادق باشد که شغل و درآمد واقعاً برایش اصالت نداشته باشد

او  تر بهو تفکر عمیقرسد رضایت و آرامشی که گفته شد می

د که سایه یک مفهوم بسیار بزرگتری گسترده فهمانمی

 «هعالق»شده روی عالقه که اتفاقاً اون سایه است که به 

 است! «تکلیف»و اون  هویت و ارزش میده!

جای خودخواهی، دیگرخواه هستند هایی که بهواقعاً انسان

رساندن است و خود را اسباب این خیررسانی و نگاهشان خیر

خود کنند، خودببرای عالیقشان تالش می واردانند و دیوانهمی

قدر غرق این اصالً این کهمدار! شوند کارآفرینان اخالقمی

شوند که همواره حس مثبتی از ادای تکلیف دارند و ت میخدم

برایشان یک  «عالقه»رسند که ای میها دیگر به مرتبهاین

هویت حقیقی نیست! بلکه یک تخیل و توهم است و به یک 

  رسند که همان ادای تکلیف است!اصیلی میحقیقت 

 جلیزیباترین ت و این ادای تکلیف باالترین مرتبه آرامش

 است! از زیبایی

تالش بروید دنبال کنم که اگر آگاهانه و صادقانه و پراحساس می
رسید که همان آرامش ناشی از ای میخودبخود به مرتبه هایتان،عالقه

ه بسیار اشید کاست. به فکر پول و شغل و درآمد و ثروت نب «ادای تکلیف»
مرتبه پائینی است! به فکر آرامش ناشی از ادای تکلیف باشید که در همان 

 مسیر کارآفرینی و نجات یک جماعت بزرگ است!

 برخی از نکات و الزامات حرکت در این مسیر:

ز ا هر روز حداقل یک دقیقه فکر کنیم، مصادیق زیادی هست: -1
له و فاصتا یافتن راه حل برای ترافیک گرفته عظمت خلقت 

 بین ستارگان!

ل سخت و پیچیده مربوط به دروس مسائ ،مرتب و هر روز -2
رای حل ولی ب مختلف را بررسی کنیم نه اینکه لزوماً حل کنیم

 ...ها فکر کنیمآن

 .ستگیر اجازی نشویم که مخصوصاً بسیار وقتمقهور فضای م -3

فکر تبا ای یک ساعت، حداقل هفته ،اختن به شعر و ادبیاتپرد -4
 ها و نظم فکری شاعر...و تعمق در واژه

 آموزی مستمر:برنامه مهارت -5

 ساخت کاردستی-
 نماشیو دستیاری تعمیر لوازم -
 تراشکاری-
 های مرتبط ها و کانالمراجعه به سایت-

پردازانه دنبال کار این مهارت آموزی، خالقانه و ایدههمواره در 
ن ه ایایم، بمثالً اگر دستیار یک تراشکار شدهجدیدی باشیم، 

وش رخت یک قطعه بهجای ساتوان بهفکر کنیم که آیا نمی
م هگری گری کرد؟ یا اصالً ریختهختهیتراشکاری، خود آن را ر

 . ؟...این کار را انجام دهدت انجام کامپیوتر و ربا نه و 

پرداز باشیم: مثالً با راف خود، دقیق و ایدههمواره در نگاه به اط -6
اتالف انرژی  جلوگیری از دیدن دهانه کولر، روش ساده برای

گزوز ماشین فکر با دیدن دود خروجی از ا یا ..گرمایی زمستان.
 ب تمیز خارج شود؟توان به جای دود از آن آکنیم که چگونه می

هان ج...ها در آینده نزدیک و دوروریتوجه به تغییرات و سرعت فنا -7
 فناوری دارد به چه سمتی می رود؟

... 
 ن اقلیت باشید!آجزء  نامیدوارم همه شما عزیزا


