
    حسين سروقامت*
َعاِء فِ��ي أَْوَقاِت َصلََواتِكْم َفإِنََّها  َو اْرَفُعوا إِلَيِه أَيِديكْم بِالُدّ
ْحَمِة إِلَي  ��اَعاِت يْنُظُر اهلُل َعَزّ َو َجَلّ فِيَها بِالَرّ أَْفَضُل الَسّ
ِعَباِدِه،  يِجيُبُهْم إَِذا نَاَجْوُه َو يلَِبّيِهْم إَِذا نَاَدْوُه َو يْسَتِجيُب 

لَُهْم إَِذا َدَعْوُه
»و دست هاي خود را در اوقات نماز به دعا بلند كنيد كه 
آن هنگام بهترين ساعت هاست. خدا در اين ساعات با 
رحمت به سوي بندگانش نظر مي فرمايد،  هرگاه با او 
مناجات نمايند جواب مي دهد و ه��رگاه او را ندا كنند 

لبيك مي گويد و هرگاه او را بخوانند اجابت مي كند.«
وقت نماز شگفت زماني اس��ت. گاه سخن گفتن بنده 
است با خداي خويش و مناجات انسان با خالقي كه از او 
برتر و باالترين است. جز اين وقت نماز وقت آزمايش و 

امتحان نيز است،  وقت محك زدن ايمان شيعه. 
 امام صادق )ع( فرمودند: »ش��يعيان م��ا را وقت نماز 
امتحان كنيد كه چگونه براي اوقات نماز خويش دقت 
و محافظت مي كنند. )بحاراالن��وار،  جلد ۷۴،  صفحه 
۳۹۱(. هيچ ديده ايد عاش��ق چگونه انتظار مي كشد تا 

وعده ديدار معشوق فرا برسد و به ديدار يار نائل  آيد. 
در اين ف��راز خطبه پيامبر)ص( ترس��يم زيب��ا و بديع 
ديگري از اوقات نماز مي كند. وقت نماز ساعتي است كه 
خدا مهربانانه به ديدار بنده اش مي شتابد و از سر لطف 

و مهر به اين نظر مي كند. 
بعضي از اهل عرفان مي گويند در بهشت خدا هر چند 
انواع و اقس��ام نعمت ها فراهم اس��ت اما نعمتي ديگر 
هست كه از حور و قصور و باغ و بستان و عيش مدام به 

مراتب باالتر و برتر است و آن فيض ديدار حضرت حق 
است،  همان مقام بلند و رفيعي كه براي شهيدان قائل 

شده اند... شهيد نظر مي كند به وجه اهلل... 
 اما بنده نمازگزار از اين دنياي پس��ت و فاني بهش��تي 
مي س��ازد كه اين بار نه او كه خداوند ب��ا همه بزرگي و 
عظمتش به ديدار او مي آيد و به او نظر مي كند،  آن هم 

نظري كه از مهر و لطف خدا سرشار است. 
از اين رو پيامبر فرموده اس��ت از آداب دعا اين ادب را 
رعايت كنيد كه هنگام نماز دست هايتان را باال بگيريد. 
گويا اين دست ها پلي هستند از زمين به آسمان. گويا 
اين دست ها مجرا و مسير فيض حق هستند از آسمان 

به زمين. 

 هيچ گاه در گنبد و مناره هاي مس��اجد با اين توصيف 
ن��گاه كرده ايد. گنبد را به منزله س��ري كه به س��مت 
آسمان بلند شده و گلدسته ها را به مثابه دست هايي كه 

به دعا برخاسته اند ديده ايد؟
اينها نماد دعا و مناجات انسان هستند با خالق خويش 
كه به حقارت و ضعف خود اق��رار مي ورزند و به بزرگي 
و عظمت حق اصرار. و بازگو ي��ا پيامبر اكرم)ص( اين 
سؤال مقدر ما را پاسخ مي گويند كه اگر انسان در اين 
ميعادگاه خويش با خدا و در منظر نگاه مهربانانه حق با 
دست هاي برخاسته به دعا به بارگاه حق راه يابد چه اثر 

و نتيجه اي به بار مي آورد؟
 رسول خدا در سه جمله اين پاس��خ را بيان مي كنند: 

نخست آن كه اگر در چنين شرايطي بنده با خدا نجوا 
كند و لب به مناجات با حق بگشايد خداوند نجواي او 
را بي پاسخ نخواهد گذاشت. ديگر آنكه اگر از ژرفاي دل 
و بي هيچ مانعي خ��داي نازنين خود را ندا كند خداوند 
او را اجابت خواهد كرد و س��وم آنكه اگ��ر از مقام حق 

درخواستي كند خدا حاجت او را روا خواهد كرد. 
 در اين بازگويي و نجوا نياز نيست كه آدمي بلند سخن 
بگويد بلكه اگر زير لب زمزمه كند خداوند مي ش��نود. 
همچنين الزم نيست خود را در كوچه پس كوچه هاي 
آداب و تش��ريفاتي كه ديگران براي راهيابي به درگاه 
بزرگي رعايت مي كنند سرگردان كند. اساساً اينجا كه 
انسان مي رسد گويا مي شنود كه فرشتگان مقرب درگاه 
الهي با او مي گويند: هيچ آدابي و ترتيبي مجوي/ هرچه 

مي خواهد دل تنگت بگوي... 
 و باز از آن نگاه مهربانانه پيداس��ت كه خدا در اوقات 
نماز براي اجابت آمده است نه راندن و دور كردن،  زيرا 
نه اين ساعت،  ساعت دوري و بعد است،  نه خدايي كه 
در اين ساعت به انسان رو كرده است خداي فاصله. 
اما آيا م��ا هنگام نمازمان اين ن��گاه مالطفت آميز را 
مي بينيم و پاس��خ حق را بر نجواه��ا و مناجات ها و 
خواسته هايمان مي شنويم. من مي گويم اين به خود 
ما و نماز ما بستگي دارد. اگرنه چرا بزرگاني همچون 
امام زين العابدين)ع( همواره از حالوت و ش��يريني 
عبادتي سخن مي گفتند كه ش��ايد ما يك بار هم به 

عمر خود نچشيده ايم. 
*عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي

   مرضيه باميري
حدود يك س�ال و نيم قبل، خبر آم�د يك ويروس 
از مبدأ چين به سوي تمام كش�ورها با سرعت زياد 
در حال سفر اس�ت. خيلي زود مرزها را درنورديد و 
همه جا س�فر كرد. حتي دوردست ترين روستاهاي 
جهان هم از ش�ر اي�ن وي�روس در ام�ان نماندند و 
تي�ري از غيب مبتاليش�ان كرد. ولي اي�ن ويروس 
قصد جهانگردي داش�ت. از چين به انگليس رفت. 
به هند ب�ه آفريقا به برزي�ل و... ه�ر روز يك ورژن 
جديد از كرونا را براي مردمان س�رزمين هاي ديگر 
به ارمغان آورد. حاال هم هش�دار ويروس آفريقايي 
كه نس�بت به رقبايش قوي تر و كش�نده تر اس�ت 
دهان به ده�ان مي چرخد و گاه�ي بي رحمانه جان 
مي س�تاند. وقتي به ويروس جهانگرد فكر كردم به 
نظرم آمد گزارشي با موضوع سفركرده ها بنويسم. 
آنهايي كه به هر دليلي خانه و كاشانه خود را ترك و 
به شهري ديگر نقل مكان كرده اند. غربت و دوري از 
خانواده اجدادي خودبه خود غم انگيز است اما اين 
غربت در اين ش�رايط خاص كرونايي اندوهبارتر از 
هميشه جلوه كرد، چراكه محدوديت تردد داشتيم 
و نمي توانس�تيم به راحتي س�فر كنيم و ب�ه ديدار 
والدين بروي�م. خيلي ها در اين ايام متوجه ش�دند 
مهاجرت كردن به ش�هر ديگر و دور ش�دن والدين 
و فاميل چقدر سخت است. آنچه مي خوانيد واگويه 
تهران نشيناني است كه س�ال ها قبل از شهر و ديار 
مادري خ�ود مهاج�رت ك�رده و به ته�ران آمدند. 

      
   پدرم در تنهايي از دست رفت

- علي كاظمي/ متولد خوزستان 
من هيچ وقت ت��ا اين ان��دازه به بدي ه��اي غربت فكر 
نكرده بودم. ت��ا حاال پي��ش نيامده بود ك��ه آرزو كنم 
كاش هيچ وقت از ش��هرم بيرون نيامده ب��ودم و دل به 
غربت نمي دادم. اما امسال كرونا باليي سرمان آورد كه 
روزي هزار بار خود را لعنت مي كنم كه چرا از سرزمين 
مادري ام رفتم و خود و خانواده ام را آواره غربت و تنهايي 

كردم. 
امسال پدرم در اوج مظلوميت مبتال به كرونا شد. هيچ 
كدام از خواهر و برادرها در شهر نبوديم. يعني هر كدام 
يك جاي كشور بوديم و مشغول زندگي خودمان. يك 
شب مادرم تماس گرفت و خبر داد كه پدرم مبتال و در 

بيمارستان بستري شده است. دلم لرزيد و مي خواستم 
هر طور ش��ده پرواز كنم و خودم را به بالينش برسانم. 
ولي محدوديت تردد بود. از طرفي وضع شهر قرمز بود 
و من اجازه ورود به شهر خودمان را نداشتم. آن روزها 
بدترين روزهاي عمرم بود. پدرم س��ه فرزند داشت كه 
فكر مي ك��رد يك روز عصاي دس��تش مي ش��وند ولي 
درست وقتي چشم انتظار ما بود هيچ كدام نبوديم و تنها 
و غريب راهي سفرش كرديم. هر چند روز بعد خودمان 
را به هر قيمتي بود رسانديم ولي ديگر فايده اي نداشت 
و حسرت اين ديدار تا آخرين روز عمر با من خواهد ماند. 
خيلي روز بدي بود و تلخ تر اينكه مجبور شديم مادرم را 
با آن داغ بزرگ تنها بگذاريم. مادرم هم مبتال شد ولي 
كمي خفيف تر. تمام مدت در  قرنطينه تنها بود و ما از 
دور حسرت خورديم كه كاش كنارش بوديم و برايش 

كاري مي كرديم. 
   مبتال شديم و هيچ آشنايي نبود كمكمان كند

- هستي مهدوي/ متولد مازندران
اوايل زمس��تان من و همس��رم مبتال به كرونا شديم و 
حالمان خيلي بد ش��د. مجبور شديم در خانه قرنطينه 
ش��ويم و تنها بودن و مراقب��ت از فرزند خردس��المان 

مصيبت بزرگي بود كه هيچ وقت از ياد نخواهيم برد. 
در حالي كه من و همسرم حالمان بد بود دختر كوچكم 
كه اتفاقاً وابستگي زيادي به من داشت در پذيرايي خانه 
بود و كنترل او كار سختي بود. آنقدر به او فكر مي كردم 
كه درد خودم فراموش مي شد. بارها خود را لعنت كردم 
كه چرا از شمال آمدم و خودم را آواره شهر غريب كردم. 
اگر كنار خان��واده ام بودم يكي ب��ود از دخترم مراقبت 
كند. يكي بود برايمان س��وپ گرم بي��اورد يا حداقل از 
بين پنجره احوالمان را بپرس��د ولي ما درد غريبي مان 
سخت تر از كرونا بود و مدت قرنطينه برايمان اندازه يك 
قرن گذش��ت. در همان اتاق تصميم گرفتيم اگر كرونا 
رفت و آرامش به همه جا بازگشت، ما هم كمي جدي تر 
به بازگشت فكر كنيم. دوست ندارم دخترم تنها بماند 
و حسرت بزرگ شدن و قد كش��يدن كنار پدربزرگ و 

مادربزرگ به دلش بماند. 
   كاش نيامده بودم

- رضا جابري/ متولد زنجان
به دليل نبودن كار در شهرمان بعد از اتمام دوره سربازي 
به تهران آمدم و مشغول كار شدم. اوايل در محل كارم 
مي خوابيدم. كم كم پولي پس انداز ك��ردم و خوابگاه و 

بعد هم يك خانه مجردي. از آن روز سال ها مي گذرد و 
من هنوز پشيمانم چرا براي يافتن كار در شهر خودمان 
صبوري و تالش بيش��تري نكردم؟ چرا آنقدر راحت به 
غربت تن دادم و يك عمر خ��ود را از لذت حضور كنار 
والدين مح��روم كردم. او مي گويد ب��ه ظاهر من كه در 
تهران زندگي مي كنم اوضاع مالي بهتر و زندگي موفقي 
دارم ولي در واقع اين من و خانواده ام هس��تيم كه مدام 
حس��رت دورهمي آنها را مي خوريم. جايمان هر شب 
جمعه خانه پدرم خالي اس��ت. آنها وقت كافي دارند تا 
از وجود پدر و مادر لذت ببرند اما ما دنبال يك تعطيلي 
هستيم تا ش��ايد يكي دو روزه رفع دلتنگي كنيم. هيچ 
چيز در دنيا ارزش بودن كنار خانواده را ندارد. فرصتي كه 
يك بار شامل حالمان مي شود و بعدها كه پدر و مادري 
در دنيا نيستند فقط حس��رت به دلمان مي ماند كه  اي 

كاش بيشتر كنارشان بوديم. 
   ما كه غريبيم تنهايي را بيشتر حس مي كنيم

- رضوانه مرادي/ متولد شيراز 
وقتي به همس��رم بله گفتم و به عق��دش درآمدم خانه  
پدري را ترك كردم و به تهران آمدم. همسرم مهندس  و 
شغلش در تهران بود. به همين دليل من هم همراهش 
آم��دم و االن سال هاس��ت اينجا تنه��ا و غريب زندگي 
مي كني��م. روزهاي تعطي��ل اهالي س��اختمان محل 
س��كونتمان به خانه پدر و مادر يا اقوام مي روند و من و 
فرزندانم تنها ساكنان آنجاييم كه هفته به هفته جايي 
نه مهماني مي رويم و نه مهمان داريم. البته در اين ايام 
كرونايي رفت و آمدها كمتر شده است با اين حال ما كه 
در شهر غريب هس��تيم و فاميل نداريم اين تنهايي را 
بيشتر حس مي كنيم. گاهي بچه ها خيلي حوصله شان 
سر مي رود و لذت دورهمي را نمي توانم با خريد و بيرون 
رفتن جبران كنم.  آن روزها كه جوان تر بوديم دنبال يك 
زندگي بهتر و ارتقاي شغلي و موفقيت هاي بزرگ بوديم 
ولي حاال كه به خيلي از آنها رسيده ايم دلمان مي خواهد 
كنار خانواده هايمان باشيم و بيش��تر به آنها سر بزنيم. 
تمام اين س��ال ها جاي ما در دورهمي هاي خانوادگي 
خالي بوده و بچه ها اين لذت بزرگ را از دست داده اند. 

   اي كاش مادرم كنارم بود
- زينب نبوي/ متولد اصفهان

دل��م مي خواهد فقط يك ب��ار ديگر فرص��ت پيدا كنم 
در ش��هر خودم زندگي كنم و دورهمي خانوادگي را از 
س��ر بگيرم. مادرم دِر خانه اش روي همه باز است و كار 

خيلي ها را راه انداخته اس��ت. مث��اًل دخترخاله ام براي 
گذراندن دوره ارشد فرزندش را پيش مادرم مي گذاشت 
و با خيال راحت درسش را مي خواند. يا آن يكي خواهرم 
كه كنار مادرم در يك شهر است هر وقت اراده مي كند 
پيش مادر مي رود و خودش به زندگي و درس و كارش 
مي رسد ولي من اينجا غريبم. حتي جرئت ندارم دلتنگ 
شوم. چون اگر خسته ش��وم و به غار تنهايي پناه ببرم 
همسر و فرزندم بدون شام مي مانند. من گاهي به شدت 
خسته مي ش��وم. آرزو مي كنم كاش مادرم كنارم بود. 
فرزندم را پيش او مي گذاش��تم و كم��ي با خود خلوت 
مي كردم. اگر مادرم كنارم بود من درسم را ادامه مي دادم 
و مجبور نمي شدم از شغلي كه دوستش داشتم در اين 

شرايط بد اقتصادي استعفا بدهم. 
تنهايي درد بزرگي اس��ت. اين غربت زن ها را بيش��تر 
آزار مي دهد تا مردها را. مردها بيش��تر در محل و كار و 
اجتماع هستند و وقت كمتري براي دلتنگي دارند ولي 
ما زن ها مدام با بچه س��ر و كله مي زنيم و چهارديواري 
خانه بيشتر دلتنگمان مي كند.  روزهاي تعطيل هميشه 
چشمم به در است كه يكي از شهرستان بيايد. حاال هم 
كه كرونا سفر را تعطيل كرده و پدر و مادرم يك سالي 
است به خانه مان نيامده اند. اگر از من بپرسيد هيچ دليلي 
ارزش ترك ديار را ندارد. وقتي كنار خانواده باشي حال 
دلت خوش تر است و بار خيلي از مسئوليت ها سبك تر 
مي شود. من مي خواهم براي فرزند دوم اقدام كنم ولي 
هر بار به تنهايي و مشكالت دوره بارداري فكر مي كنم 
از تصميمم پش��يمان مي ش��وم. در حالي كه اگر كنار 

خانواده ام بودم با آرامش خاطر دوباره مادر مي شدم. 
   غم غربت را به سادگي به جان نخريد

اينها روايت تل��خ آدم ها از مهاجرت در اين ش��رايط بد 
كرونايي بود. ش��ايد به خيلي خواسته هايشان رسيده 
باشند شايد ارتقاي شغلي بيابند. يا هنرمند قابلي شوند 
ولي هميش��ه يك درد تنهايي كنج دلشان است و يك 

حسرت ناتمام تمام عمر وجودشان را مي آزارد. 
كاش اگر قص��د هجرت داريد به تم��ام جوانب اين دل 
كندن بينديشيد واگر آدم احساس��اتي هستيد و مهر 
خانواده برايتان در اولويت است، يا اگر برايتان مهم است 
فرزندتان با امكانات كمتر ولي قلبي شادتر و روحيه اي 
پر نش��اط رش��د كند، هرگز دل به غربت ندهيد و رنج 
كمبودها را به جان بخريد تا حس��رت يك ديدار ساده 

آخر هفته به دلتان نماند.
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سبك تحصيل

   تلخيص: حسين گل محمدي
گرفتن مدرك دكتري در رشته اي دانشگاهي 
كار توان فرسايي است كه تا مدتي پيش ظاهراً 
به زحمت�ش مي ارزيد. منزل�ت اجتماعي باال، 
درآمد خ�وب و ش�غلي مطمئن در دانش�گاه 
وسوس�ه كننده بود، اما اين روزها سختي هاي 
اي�ن دوره تحصيل�ي طوالن�ي باق�ي مان�ده 
اس�ت، ام�ا خب�ري از مزاياي�ش نيس�ت. هر 
س�اله لش�كري از دكترهاي بيكار از دانشگاه 
فارغ التحصيل مي شوند بدون آنكه چشم انداز 
اطمينان بخش�ي جلويشان باش�د. شايد بايد 
اين دوره را كنار بگذاري�م و روش هاي ديگري 
را براي تحصيالت پيش�رفته امتح�ان كنيم. 

         
در بيشتر كشورها مدرك دكتري يكي از ملزومات 
اصلي براي اشتغال در دانشگاه است. اين مدرك 
مقدمه اي است براي قدم گذاش��تن در جهاني از 
پژوهش هاي مستقل. تز دكتري شاهكار فكري هر 
فرد است، ماحصل كار دانشجو در همكاري نزديك 
با اس��تاد راهنمايش. پيش نيازه��اي اخذ مدرك 
دكتري در كشورها، دانشگاه ها و حتي در رتبه هاي 
مختلف تفاوت هاي زيادي با ه��م دارد. بعضي از 
دانش��جويان، نخست دو س��ال را صرف كار روي 
مدرك يا ديپلم دوره فوق ليسانس مي كنند. بعضي 
از آنان حقوقي دريافت مي كنند و برخي ديگر در 
اين راه بايد پول هم بدهند. بعضي دانش��جويان 
دكتري فقط به پژوهش مشغول مي شوند و بعضي 
مكلفند كالس ها و آزمون هايي را هم بگذرانند و 
بعضي نيز ملزم مي ش��وند به دانشجويان مقاطع 
پايين تر تدريس كنند. مت��ن يك تز در رياضيات 
ممكن اس��ت چند ده صفحه باش��د و در تاريخ، 
بيش��تر از صدها صفحه و ت��ازه  فارغ التحصيالن 
دكتري ممكن اس��ت در حوالي 20 سالگي ش��ان 

باشند يا جان به لب رسيدگاني باالي۴0 سال. 
يكي ديگر از چيزهايي كه بسياري از دانشجويان 
دكتري در آن مشتركند، نارضايتي است. بعضي از 
آنها كارشان را »برده داري« توصيف مي كنند. كار 
در هفت روز هفته، ۱0ساعت در روز، با دستمزد 
پايي��ن و دورنماهاي نامش��خص، ويژگي ش��ايع 
اين مقطع اس��ت. ناليدن دانش��جوهاي دكتري 
چيز جديدي نيس��ت، اما ظاهراً معضل اصلي در 
سيستم هايي نهفته است كه دكتراي پژوهشي - 
نظري عرضه مي كنند )دكتراي حرفه اي - كاربردي 
در حوزه هايي مثل حقوق، تجارت و پزشكي ارزش 
عيني تري دارند(. عرض��ه فارغ التحصيالن بيش 
از اندازه اس��ت. مدرك دكتري طراحي ش��د كه 
افرادي براي مش��اغل دانش��گاهي تربيت شوند، 
اما ش��مار موقعيت هاي كاري دارندگان دكتري 
هيچ نسبتي با ش��مار فرصت هاي شغلي موجود 
ندارد. درعين حال، پيش��گامان تج��ارت درباره 
كمبود مهارت هاي باال گاليه مي كنند و مي گويند 
مقاطع دكتري چيزهايي را كه الزم است آموزش 

نمي دهند. 
دانش��گاه ها دريافته اند كه دانش��جويان دكتري، 
نيروي كاري ارزان، با انگيزه باال و قابل  جايگزين 
هستند. هر چه دانشجويان دكتري بيشتر باشند، 
دانشگاه ها مي توانند پژوهش هاي بيشتري انجام 
دهند و در پاره اي از كشورها اين افزايش به معناي 

كادر آموزشي بيشتر با حقوق كمتر است. 
در سال هاي اخير، دانشجويان دكتري و پرسنل 
قراردادي معروف ب��ه »فوق دكت��ري«- كه يك 
دانش��جو آن را »ورم ك��ردن زننده دانش��گاه ها« 
توصيف مي كن��د- بيش��تر پژوهش ه��ا را انجام 
مي دهند. در حوزه م��دارك فوق دكت��ري نيز با 

عرضه بيش از حد مواجهيم. 
اين لشكر پژوهش��گران دكتري و فوق دكتري با 
دستمزد پايين، توان پژوهشي دانشگاه ها و به تبع 
آن، ظرفيت پژوهشي كشورها را تقويت مي كند، 
اما اين امر هميشه چيز خوبي نيست. وقتي رسوم 
و مدها تغيي��ر مي كنند، ذهن هاي درخش��ان و 

آموزش ديده هرز مي روند. 
در امريكا ظهور اتحاديه هاي دانش��جو- استادان 
در حال تحصيل در دوره دكتري، بازتابي اس��ت 
از فروپاشي يك قرارداد نانوشته ميان دانشگاه ها 
و دانشجويان دوره دكتري: دستمزدي خجالت آور 
در حال حاضر، براي يك ش��غل دانشگاهي خوب 

در آينده. 
در پاره اي كش��ورها، همچون بريتاني��ا و امريكا 
دستمزد ناچيز و دورنماي ش��غلي نامطمئن، در 

دانش��جويان دكتري خارجي نمود پيدا مي كند. 
دانش��جويان خارج��ي تحمل بيش��تري در برابر 
شرايط كاري نامطلوب تر دارند و عرضه كار خارجي 
ارزان و ماهرانه نيز سطح دستمزدها را پايين نگه 

مي دارد. 
طرف��داران م��درك دكتري اس��تدالل مي كنند 
اين مدرك همچنان ارزش��ش را دارد، حتي اگر 
به اش��تغال آكادميك دائمي منجر نشود. اينطور 
نيست كه هر دانش��جوي ورودي مقطع دكتري 
خواهان ش��غلي آكادميك باشد و بسياري از آنان 
با موفقيت وارد مش��اغل بخش خصوصي مثاًل در 
حوزه پژوهش ه��اي صنعتي مي ش��وند. اين ادعا 
درست است، اما نرخ ترك تحصيل در اين مقطع، 
بيانگر آن است كه بسياري از دانشجويان از چنين 
وضعي نااميد و دلس��رد ش��ده اند. در امريكا فقط 
۵۷ درصد دانش��جويان دكتري ۱0س��ال پس از 
زمان ثبت نام به م��درك دكتري مي رس��ند. در 
علوم انس��اني كه غالب دانشجويان براي تحصيل 
دكتري ش��هريه پرداخت مي كنند، اي��ن نرخ به 

۴۹درصد مي رسد. 
دانشگاهيان با اين پرسش مواجهند كه آيا مدرك 
دكتري در مقايس��ه با ش��گفتي هايي كه در انبوه 
هنرها و فرهنگ هاي مختل��ف موجود در جهان، 
انتظارش��ان را مي كش��د، ارزش دارد؟ آنها بر اين 
باورند كه دانش از دانش��گاه ها به جامعه س��رازير 
مي شود و جامعه را پربارتر و سالم تر مي كند. شايد 
اين ديدگاه درست باشد اما باز هم گذراندن مقطع 

دكتري ممكن است انتخاب بدي باشد. 
عالي��ق دانش��گاه ها و دانش��گاهيان رس��مي، 
همپوشاني چنداني با عاليق دانشجويان دكتري 
ندارد. دانشجويان درخش��ان تر هر چه بيشتر در 
دانش��گاه ها باقي بمانند، براي دانش��گاه ها بهتر 
اس��ت. دانش��جويان تحصيالت تكميل��ي باعث 
كسب امتيازات بيش��تر براي دانش��گاه و سوابق 
پژوهشي بيشتر اساتيد راهنما مي شوند. دانشگاه ها 
دانشجويان باهوش كارشناسي را دستچين  و آنان 
را به عنوان فارغ التحصيالن بالقوه آماده مي كنند. 
س��ازمان هايي كه هزين��ه پژوهش ه��ا را تأمين 
مي كنند، دريافته اند كه بسياري از فارغ التحصيالن 
دكتري، تبديل مهارت هايشان را در بازار شغلي، 
دشوار مي يابند. نوشتن گزارش هاي آزمايشگاهي، 
ارائه سخنراني هاي دانشگاهي و ارائه گزارش هاي 
نوشتاري ش��ش ماهه، در كمال شگفتي مي تواند 
در جهاني ك��ه در آن دانش فني بايد به س��رعت 
شبيه سازي و به صورتي س��اده، به طيف وسيعي 
از مخاطبان ارائه شود، دردسرس��از باشد. امروزه 
بعضي از دانشگاه ها به دانش��جويان دكتري خود 
دوره هاي��ي از پرورش مهارت ه��اي نرم همچون 
ارتباط و كار تيمي ارائ��ه مي كنند كه مي تواند در 

بازار كار به دردشان بخورد. 
بعضي از گروه ها يا مقامات دانش��گاهي، ش��مار 
فارغ التحصيالن دكتري را ب��ه عنوان نموداري از 
موفقيت تلقي كرده و براي توليد بيشتر آن رقابت 
مي كنند، اما براي دانشجويان دكتري، اين مالك 
سنجش بيشتر به درد مي خورد كه چقدر سريع به 
شغل مي رسند و چه مقدار درآمد خواهند داشت. 
در پاره اي از نظام هاي آموزش��ي با اين اس��تدالل كه 
طول كش��يدن زمان تحصيل دكتري بي��ش از زمان 
پيش بيني شده باعث شده است وضع دانشجويان بدتر 
شود، بر دانش��گاه هايي كه چنين اجازه اي مي دهند، 
جريمه وضع مي ش��ود و اين باعث افزاي��ش ناگهاني 
دانشجوياني مي شود كه دوره شان را تكميل مي كنند. 
بس��ياري از كس��اني كه مقطع دكت��ري را آغاز 
مي كنند، باهوش تر از همكالسي هايشان هستند 
و در كارهايي كه انج��ام داده اند، بهترين بوده اند. 
آنها جوايز و پاداش ها را نصيب خود و دانشگاهشان 
مي كنند. همانگونه كه گروه جديدي از دانشجويان 
تحصيالت تكميلي امسال در پژوهش خود نشان 
داده اند، تعداد اندكي از آنها تمايل دارند سيستمي 
كه وارد آن شده اند، نفع و اس��تفاده ديگران را در 
نظر بگيرد؛ آنها معتقدند كار سخت و هوش براي 
موفقيت در دانشگاه كافي نيست و بسياري از آنها 
فكر مي كنند خارج از نظام دانشگاهي بهتر عمل 
مي كنند. ش��ايد آنها مهارت هاي پژوهشي خود 
را براي نگرش��ي دقيق تر و س��ختگيرانه تر درباره 
موقعيت هاي دانشگاهي ديگر به كار گيرند. كسي 

بايد پايان نامه اي در اين باره بنويسد. 
نقل از: وب سايت ترجمان
 ترجمه: علي كوچكي / مرجع: اكونوميست

آيا گرفتن مدرك دكتري به هزينه و زحمتش مي ارزد؟

يك عمر تالش سخت براي دكتر شدن!

تحمل كرونا براي دورافتادگان از خانواده سخت تر است

آناندلتنگشهرودیارخویشاند

سبك ارتباط

سبك بندگي)13(

اگر قصد هجرت داريد به تمام جوانب 
اين دل كن�دن بينديش�يد واگر آدم 
احساس�اتي هس�تيد و مهر خانواده 
برايتان در اولويت است، يا اگر برايتان 
مهم است فرزندتان با امكانات كمتر ولي 
قلبي شادتر و روحيه اي پر نشاط رشد 
كند، هرگز دل به غرب�ت ندهيد و رنج 
كمبودها را به جان بخريد تا حسرت يك 
ديدار س�اده آخر هفته به دلتان نماند

سيماي رمضان درخطبه شعبانيه
زماني براي اجابت بندگان


