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ی ن
دانشجو�
ن�یات
اختتامیه
ی
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نگاه ویژه

«تی� »11باحضور ت
ن�یات دانشجو� ت
یازدهم� جشنواره رسارسی ش
ین
دک�غالمرضاغفاری
مراسم اختتامیه
ی
گ
ن
(معاون فرهن� و اجتمایع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) ،امروز ظهر در تاالر امی� کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران برگزارشد.
ت
خ� ،رسمقاله و یادداشت ،طرح ،طرح
در این مراسم اسایم برگزیدگان بخش آثار برتر در بخش های تی� ،ب
روی جلد ،ن ز
ط� ،عکس ،کاریکاتور ،گرافیک و صفحه آرا� ،گزارش ،مصاحبه ،مقال علیم تخصیص ن
ف�
ی
ن
مهندیس ،مقاله علیم تخصیص کشاورزی و محیط زیست ،مقاله علیم تخصیص ه� ،مقاله سیایس،
دی� وقر نآ� ،مقاله ف
مقاله اجتمایع ،مقاله اد� ،مقاله اقتصادی ،مقاله ن
صن� ،مقاله علیم تخصیص علوم
ب
گ
ن
ن
انسا� ،مقاله علیم تخصیص علوم پایه ،مقاله علیم تخصیص علوم پزشیک ،مقاله فرهن� ومقاله ه�ی
اعالم شد.
ش
ن�یهوقایع اتفاقیهبهصاحبامتیازیسازماندانشجویانجهاددانشگایهخراسانرضوی،موفقبهکسب
ش
 9رتبه برتردراین جشنوارهگردید وبدین ترتیب پرافتخارترین ن�یه وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری والبته
دانشگاه فردویس شد.

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصتم  /ویژهنامه ورودیهای جدید
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب
سیماتفکرنیا
کارشنایس مهندیس صنایع 94

ف
معر� سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه
در حال ض
حا�که در این مطلب را مطالعه یمکنید و این ش
ن�یه
را به دست دارید باید پوشهای را هم به همراه داشته باشید -البته
اگردرمیان انبوه فولدروبروشورگرفتهشدهگماش نکرده باشید-
مشاه� و اساتید است یا
که صفحات داخیلاش پر از عکس
ی
اینکه حتما باید در غرف ه سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه
مشاه� دیده
ها� از
ی
تصویری از صفحهی اینستاگرام با عکس ی
باشید .یا ممکن است در توضیحات دوستان من شنیده باشید
ن
دانشجویا� مانند شما به دانشگاه دعوت
که «تمایم این افراد را
کردهاند».
سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه ،من آن را برای خود همچون
خانوادهای یمدانم؛ نامش را از یاد نخواهم برد و همواره از آن
رویا رخناره
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تو چراغ خود برافروز
س�ی یمشود اما چگونه
دانشجو� برای هر
دوران
دانشجو� پ
ی
ی
س�یشدن آن جای بحث دارد .در سایل که گذشت ،کارنامه
پ
سازمان دانشجویان جها د دانشگایه نشاندهنده آن است که
ن
میدا� برای
دانشجو� این مجموعه توانسته به
فعالیتهای
ی
.
جا�
آن
از
شود
بدل
دانشجویان
سالیق
و
عقاید
جوالن
ی
که ییک از اهداف سازمان دانشجویان تالش در راستا اعتال،
گ
شکوفا� و ت
گس�ش استعدادها و زمینههای فرهن� در سطح
ی
دانشگاه است ،دانشجویان توانستند با حمایت این مجموعه
دانشجو� برجستهای در زمینههای بسیاری
فعالیتهای
ی
ن
کتابخوا� ،علم و اندیشه،
همچون سیاست و اجتماع ،کتاب و
ن
زدا� ،گردشگری و فوق
دین و قرآن ،ادب و ه� ،محرومیت ی
ت
تها ومناظرا� یپ�امون مسائل
برنامه رقم بزنند .با برگزاری نشس 
یا� معضالت
اقتصادی و سیایس کشور ،حقوق زنان ،ریشه ب
محیط زیست و برریس حقوق حیوانات ،برریس وضعیت
محیط بانان در ایران ،کودک همرسی ،حقوق شهروندی و
محمود اسماعیلزاده
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وقایع اتفاقیه در بوته نقد

ش
ی ن
اندی� همکاران وقایع اتفاقیه
چهارم� نشست هم
گزارش

پیشگزارش :پنجشنبه 14 ،شهریور  ،1398سازمان
دانشجویان جهاد دانشگایه،صاحب امتیاز ش
دانشجو�
ن�یه
ی
وقایع اتفاقیه ی ز
ش
م�بان  50نفر از اعضای شورای عمویم ن�یه
همچن� ت
ش
ی ن
فزاده از گروه آموز� علوم
دک� مهدی نج 
و
ن
آموز� تاری ــخ ،دک�ت
ت
ش
سیایس ،دک� نجمالدین گیال� از گروه
آموز� علوم اجتمایع ،ت
ف
ش
دک� مهدی
یوس� از گروه
عیل
گ
ن
فرهن� و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه و دک�ت
کرما� ،مدیر
گ
روحاله اسالیم ،رئیس گروه مطالعات و برنام هریزی فرهن�-
اجتمایع در سالن شورای سازمان مرکزی جهاد دانشگایه

به عنوان نقط ه ف
عط� در دوران چهار سال ه کارشنایسام یاد
ف
خواهم کرد .عضویت نسبتا تصاد� من در این مجموعه و
آشنا� با جمیع از دانشجویان آگاه ،توانمند و فعال باعث شد
ی
تا بفهمم که چقدر به عنوان یک دانشجو یمتوانم توانمند و
ها� آموختم که الزمهی جامعهپذیری
ی
تاث�گذار باشم .مهارت ی
ت
است .مدیریت زمان را آموختم ،ح� توانستم برای انجام
دب�
فعالیتها وقت بسازم ،چنانکه در سالیان گذشته از ی
یز
دب�ستان خود جملهای را شنیده بودم که در
ف�یک دوران ی
جواب اینکه برای انجام فالن کار وقت ندارم یمگفت« :خب
ن
انسا� ب�منطق
برای خودت وقت بساز» .من در دل خود او را
فخربگویم
یمدیدم ،اما حال معنای آن را فهمیدهام ویمتوانم با 
روزها� که من برای خودم وقت ساختم ،کار تییم را
چه بسا
ی
یادگرفتم وآموختمکه مسئولیتپذیرودقیق باشم .یادگرفتم
افرادی راکه مشابه من فکر نیمکنند بپذیرم ،سخن مخالفانم
راگوش دهم و با آنان بهگفتوگو بنشینم ،یادگرفتم در مقابل
محدودیتها رسکوبناپذیرودربرابر ت
سخ�ها قوی وتوانمند
باشم و بدون تندادن به ناامیدی ،ت
به�ین ممکن را ارائه دهم.

یادگرفتم به حقوق خودم آگاه باشم ،در آگایه افراد بر حقوق
خودشان کوشا باشم و آگایه را فریاد بزنم .یاد گرفتم خشم
و نفرت و شادی را ت
کن�ل کنم ،پیش داوری نکنم و همگان
را دوست بدارم و بااراده و مهربان باشم .یاد گرفتهام به درد
جامعه ب�تفاوت نباشم .یاد گرفتهام به عنوان یک دانشجو
هنجارها وکلیشههای شکلگرفته ازسنت برذهنم را بشکنم و
در قبال ن
آنا�که دیوار سنت در ذهنشان سخت شده صبور و
مهربان باشم ،همانطورکه درقبال محیط زیست.
حال که چند سایل گذشته یمبینم که عضویت تصاد�فام در
سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه در نوع خودش خوش
اقبایل بود ،چرا که باعث شد به دانشگاه احساس تعلق
نرا دوست بدارم و زیباترین خاطرات چهارساله
داشته باشم ،آ 
کارشنایسام را بسازم .سازمان برای من همچون خانواده
ن
نشد� و پرافتخار که همواره به
بود؛ صمییم و فراموش
اینکه عضوی از این خانوادهی بزرگ بودم افتخار یمکردم؛
همچون ش
ن�یهای که در دست دارید و زحمات چندین نسل
ن
از دانشجویان آن را به جایگاه افتخار ی ز
آم�کنو� رسانده است.

همچون هر خانواده جذاب دیگری ،پر از ث
تک� و تفاوت اما همراه
با همدیل و محبت که در ی ن
ع� تفاوت عقیده نسبت به یکدیگر
دلسوز بود و ب�تفاوت نگذشت.
صادقانه نصیحتتان میکنم که از فضای امن و علیم موجود در
دانشگاه استفاده کنید ،تک بعدی نباشید و به جای رصفا درس
خواندن با استفادهی درست از وقتتان به ابعاد دیگر وجودیتان
دانشجو�
هم اجازهی بروز و رشد دهید .فعال باشید و فعالیت
ی
را تجربه کنید که مفیدترین و دلچسبترین دقایق را برایتان رقم
یمزند .یمتوانید اساتید ،نویسندگان ،ن
ه�مندان و سیاستمداران

مورد عالق ه خود را به دانشگاه دعوت کنید ،یمتوانید پای
ق
موسی� ،شعر و ش
نقا� را به
فرهنگ ،فلسفه ،سیاست ،تاری ــخ،
دانشگاه بازکنید .یمتوانید با سفربه مناطق دورافتاده بهکودکان
درس بدهید ،به پاکسازی طبیعت و نجات محیط زیست
ح� به همراه دوستانتان سفری خاطره ی ز
پب�دازید یا ت
انگ� به دل
طبیعت داشته باشید .اگر این طور است پس حتما رسی به دف�ت
سازمان دانشجویان دانشکد ه خود بزنیدکه من ودوستانم ت
به�ین
دانشجو�مان را از اینجا در خاطر داریم.
ش�ینترین خاطرات
و ی
ی

مسئله حجاب ،قانون اسایس ،مسئله جنسیت در فضاهای
نشی� و اکران مستندهای تار خ
شهری ،حاشیه ن
ی� و محیط
ز ت
یس� ،سازمان دانشجویان توانسته گامهای برجسته و
موثری را در عرصههای فوق بردارد .نکته قابل توجه آن است
که تمایم مراحل برگزاری یک نشست ،اعم از ایدهپردازی،
دعوت اساتید و برگزاری نشست توسط دانشجویان دانشگاه
اه�ی سازمان دانشجویان صورت گرفته است.
و با کمک و ر ب
در ادامه به تفصیل ،یک به یک رسفصلها و اقدامات این
مجموعه ش�ح داده یمشود.
ن
کتابخوا� سازمان با شکلدادن حلقههای
کانون کتاب و
ت
ز
انگ�ه مطالعه در ی ن
ب�
مطالعا� توانسته در راستای افزایش ی
دانشجویان موثر واقع شود و با برگزاری جلسات متعدد
ن
کتابخوا� به همراه نقدوبرریس ،درمیان دانشجویان دانشگاه
فردویس ،گرویه شناختهشده و رسآمد باشد.
ف
ها� همچون «ناتور دشت»،
جلسات نقد و معر� کتاب ی
«چراغ ها را من خاموش یمکنم»« ،هفت عادت مردمان
ن
«ه� شفاف اندیشیدن»« ،انسان خداگونه»،
موثر»،
«هبوط»« ،بینوایان»« ،عقاید یک دلقک»« ،رسگذشت
گ
غ�ه که هم� آثاری شناختهشده در ادبیات رمان
ندیمه» و ی
محسوب یمشوند ،در دانشکدههای مختلف توسط کانون
کتاب برگزار شده است.

در زمینه علم و اندیشه ی ز
ن� ،سازمان با برگزاری کارگاههای
ش
ی ن
همچن�
آموز� فلسفه غرب ،روانکاوی و حلقه اعتباری و
درسگفتارها� در زمینه اخالق دینشنایس و اخالق
برگزاری
ی
ها� برای تبادل علم
ه
عرص
توانسته
عاشقانه
روابط
در
ی
ت
بگس�اند.
اندیشه فارغ از مباحث دریس
نظ� بزرگداشت حکیم فردویس،
ها� ی
با برگزاری برنامه ی
نمایشگاههای آثار خوشنوییس اساتید برجسته ،حلقههای
مستندها� چون سینمای عباس
اد� ،اکران فیلم و
ی
نقد ب
کیارستیم ،آستیگمات ،چاووش و رئیسالوزراء ،سازمان
دانشجویان توانسته پاسخگوی سالیق گوناگون دانشجویان
در زمینه ادب و ن
ه� باشد.
سوای این مسائل ،سازمان دانشجویان در زمینه
ت
خ�یه ی ز
اقداما� در شأن
ن�
زدا� و فعالیتهای ی
محرومیت ی
توجه انجام داده است؛ از برگزاری دورههای متمادی
زدا� در زمینه آموزش،
اردوهای جهادی با اهداف محرومیت ی
بهداشت ،فرهنگ و ورزش و تا ساخت مدرسه دوکالسه
در روستای یب�اگند سیستان بلوچستان ،از جمله اقدامات
زدا� در روستاها و مناطق
این نهاد در زمینه محرومیت ی
کمبرخوردار بوده است.
ی ن
نظ�
ح
طر
،
خ�
دانشجویان
کمک
همچن� ،با یاری و
ها� ی
ی
ی
بازدید از رسای سالمندان توس و بهار ،برگزاری بازارچههای

پن� و
خ�یه نوروز با نام «همنفس» ،برگزاری طرح «نان و ی
ی
همدیل» در ماه مبارک رمضان در حاشیه شهر مشهد و دیگر
دانشجو� جهت بهبود زیست کمبرخورداران
خ�یه
طرحهای ی
ی
سطح شهر مشهد برگزار شده است.
گ
سازمان دانشجویان با برگزاری دورههای مستمر اردوی فرهن�-
تفرییح «کویر خاک» توانسته فعالیتهای گردشگری را
در میان دانشجویان رونق دهد .سفر به کویر مرص ،عکایس،
رصد و آتشبازی از جمله برنامههای تفرییح این اردو است.
طرحهای فوق برنامه با اجرای کارگاههای عکایس ،بورس و
ها� از این
خوشنوییس ،پاکسازی طبیعت خارج شهر و برنامه ی
قبیل در سال گذشته انجام شده است.
ش�یح که در باال آمد ،گوایه بر این ادعاست که در سالیان
دانشجو� ،سازمان دانشجویان پذیرای انواع
متمادی فعالیت
یگ
و اقسام نگرش های فرهن� ،اجتمایع و سیایس بوده است.
دانشجو� با هر خط فکری و هر سطح دغدغه ای
چنانکه هر
ی
یمتواند در سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه فعالیت کند و
ش
خو�
در جامعه خود اثرگذار باشد؛ اما �یط داردکه مولوی به ب
به آن اشاره کرده است  :تو مگو همه به جنگند و ز صلح من
چه آید ،تو ییک نهای هزاری تو چراغ خود برافروز /که ییک چراغ
روشن ز هزار مرده ت
به� ،که به است یک قد خوش ز هزار قامت
کوز.

آی�ننامه
استان خراسان رضوی بود .در این جلسه که بنا بر ی
داخیل ش
ن�یه وقایع اتفاقیه در انتهای سال تحصییل برگزار
یمشود ،انتقادات و پیشنهادهای اعضای شورای عمویم به
همچن� عملکرد ش
ی ن
ن�یه در دو تریم
طور مستقیم مطرح و
که گذشت ،مورد برریس قرارگرفت .در ادامه خالصهای از
ش�ح ماوقع جلسه ارائه یمگردد:
ف
ی ن
حس� یوس� ،مدیر اجر یا� سازمان
در ابتدای جلسه،
ش
دانشجویان جهاد دانشگایه خراسان رضوی به �ح
تغی� یت�اژ ش
وضعیت مایل ش
ن�یه از 1000
ن�یه و سبب ی
نسخه به  500نسخه پرداخت و علت این مسئله را در
گر نا� شدید کاغذ بیان کرد .وی افزود این مسئله با کاهش
ن�یات دانشجو� ی ز
حمای� دانشگاه از ش
ت
ن� توأمان
بودجه
ی
ت
شده است که بایس� از سوی مسئوالن دانشگاه مورد
گ�د.
تجدید برریس قرار ی
ی ن
همچن� با ابراز خرسندی از کارنامه وقایع اتفاقیه در
وی
ت
ش
جشنواره تی� 9 ،11عنوان کسبشده از سوی تیم ن�یه

را نشان سطح ف
ی ن
پیش�
کی� باالی آن دانست و از عوامل
ن
ش
ن�یه بابت این افتخار ن
آفری� ،قدردا� به عمل آورد .وی
تاکید کرد که با احتساب تعداد عناوین کسبشده ،وقایع
ن�یه برتر در میان ش
اتفاقیه ش
ن�یات دایر در دانشگاههای
ف
وزارت علوم شده است .یوس� اظهار کرد که با این وجود
اما فرایند دریافت ،داوری و اعالم نتایج ت
تی�  11از شفافیت
ن
پیش�،
و نظم الزم برخوردار نبوده است و نسبت به دوره
ی
ت
جشنواره ت
مشکال� عدیده به پایان
تی�  11با ضعفها و
ت
بایس� نسبت به رفع این نواقص ،اهتمام
رسیده است که
الزم به کارگرفته شود.
ف
یوس� ،عملکرد سال گذشته ش
ی ن
ن�یه وقایع اتفاقیه
حس�
ت
همچن�ن
را با توجه به  9عنوان برتر جشنواره تی�  11و
ی
 20عنوان برتر و شایسته تقدیر درجشنواره  18ش
ن�یات
داخیل دانشگاه فردویس ،سایل بسیار خوب و افتخار ی ز
آم�
ف
معر� سازمان دانشجویان
توصیف کرد .در ادامه ،وی برای
به ض
حا�ین در جلسه ،ش�یح از فعالیتها در سال گذشته و

تاریخچه سازمان را بیان کرد.
در ادامه ،فرناز محمدیان و عیل عبادتیان ،مدیر مسئول و
ن�یه به بیان گز ش
ار� از روند یطشده ش
پیش� ش
رسدب� ی ن
ن�یه
ی
در سال گذشته پرداختند و عیل عبادتیان ،مدیر مسئول جدید
تغی�ات ش
ش
ن�یه در سال جاری ،اعم از
ن�یه ،در خصوص ی
اضافهشدن  3رسویس تاری ــخ ،اندیشه و محیط زیست و
ت
بیش� ش
ن�یه به سمت گزارشنوییس ش�یح ارائه کرد
گرایش
و اعضای جدید هیئت تحریریه را به اعضای شورای عمویم
ف
معر� کرد .سپس اساتید ض
ش
حا� در جلسه به ش�ح
ن�یه
ش
نقطهنظرات خود در خصوص ن�یه ،نقاط ضعف و قوت و
اه�د ش
ن�یه در سالهای تآ� پرداختند و پس از آن ،اعضای
ر ب
ش
شورای عمویم یک به یک در خصوص عملکرد ن�یه و نقدها
و پیشنهادهای خود به گفتوگو پرداختند .این جلسه با پخش
کلیپ اختصایص ش
ن�یه ادامه یافت و در انتهای مراسم ،از
ت
برگزیدگان جشنواره تی� و هیئت تحریریه سال گذشته با
اهدای هدیه و لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

گ
اردوی فرهن� -تفرییح کویر مرص به زودی برگزار یم شود

3

سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه خراسان رضوی در ابتدای سال تحصییل  ،98همانند سالهای
گ
اردو� سهروزه ازکویرمرص(45
گذشته اردوی تفرییح -فرهن� «دریای خاک» را برگزاروعالقهمندان در ی
ت
کیلوم�ی ش�ق شهرستان جندق) بازدید خواهندکرد .دراین اردوعالوه بربازدید ،امکان رصد ستارگان در
ز
ش
ت
شب ،نشس� کوتاه و علیم یپ�امون کویر ،پیادهروی در رمل و آتشباری ین� برای �کتکنندگان فراهم
دانشجو� در
خواهد آمد .این اردو برای دانشجویان ورودی جدید که عضویت خود را از طریق پرتال
ی
سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه ثبت وتکمیلکرده باشند ،شامل تخفیف ویژهای خواهد شد.

نگاه ویژه
گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصتم  /ویژهنامه ورودیهای جدید
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب
عیل عبادتیان
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گ�ی و آزمون و خطا
دانشگاه؛ محل تصمیم ی
شاید هیچکدام از ما ،هنگام راه ت ن
یاف� به دانشگاه ،خود را در
جایگایه که اکنون در آن قرار داریم نیمیافتیم .آنچه دانشگاه
بعد از  4سال از تمایم دانشجویانش ساخت ،ی ز
چ�ی ورای تمام
انتظارات نوجوانان هجده ساله تازه وارد به جامعه دانشگایه بود.
دانشجو� در ابتدای تحصیل خود با آنچه که در نهایت از
هیچ
ی
این دوران به یادگارخواهد برد آشنا نیست وشاید ت
ح� هیچگاه به
این فکر نیمکردکه بعد از این دوران تحصیل ،در ی ن
چن� جایگایه
برسبرد.
گ
دانشگاه ،جایگایه که در هجده سال� تحت عنوان دانشجوی
گ
کارشنایس به آن وارد شدیم و 4یا 5سال ب�مثال اززند� خود را در
آنگذراندیم ،جدای ازکارکردیکه ساختاردولت برای آن درنظر
داشت و دارد ،جایگایه برای اجتمایعشدن ما دانشجویان فراهم
آورده است .جایگایه که شاید فرهنگ ت
سن� از فراهم آوردن آن
گ
هم� مهم ،خود باعث رشد ت ن
عاجزبود و ی ن
یاف� وبرجست� این نهاد
درجامعه ایر نا� است.
دانشگاه ،جایگایه پر از داستان و روایت را برای همه دانشجویان
آن یط سالیان تحصیل ساخته است؛ و این جایگاه کامال رسشار
ن موفقیتها ،اشتباهات وتجربههایگوناگون استکه
ازداستا 
گ
زند� هر یک از ما را دگرگون کرده و شکل داده است .دانشگاه
جایگایه ساخته است که تمام ما ،از یک نوجوان وابسته به یک
انسان اجتمایع و مقبول تبدیل شویم .دانشگاه ،برای همه ما
فضا� ساخت تا ت
هوی� را بیابیمکه شاید هیچگاه بستگان ما ازدل
ی
سنت خود نیمتوانستند به ماعطاکنند .ودانشگاه به ماشیوه نگاه
وتفکرآموخت .اما چگونه؟
اگر بخواهم جواب سوال فوق را به شما در یک جمله بدهم ،باید
فضا� را
بگویم «:دانشگاه به ما اجازه داد اشتباهکنیم» .دانشگاه
ی
برای تمام ماساخته است تابتوانیم باهزینهای ت
کم�نسبت به آنچه
درجامعه ایر نا� شاهد آن هستیم اشتباهکنیم وچه ی ز
چ�ی باالتراز
م�دیده
عل�ضا ی
ی
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رستگاری در گرو عالقه مندی
تا اینجایکاربه عنوان یک دانشجوی تازه وارد به دانشگاه ،الجرم
صحبتهای بسیاری در باب  4سال دانشگاه و ت
به�ین سالهای
گ
زند� و از این قبیل کلیشهجات شنیدهاید و در پارهای از اوقات
ز
پی�
با� بوده جهت بیان نصیحت و خاطره و نسخه چ
ین� فتح ب
ز
ن
ن
چن� ین� برحذر باش و دوری
چن� و ی
که چنان و چنان کن و از ی
م� ی ز
کن .به ر ت
اس� این ت ن
هم�نگونه است اما بیش از آنکه
ن� ی
�خ
بخواهد گستا کند و در مقام موعظه و نصیحت بنشیند و
یا خاطرات دور و نزدیک بیان کند ،به رصافت افتاده است که
مقابل تازهواردان ،پیشنهادی بگذارد؛ زندا�ننکردن خود دردامان
تحصیل و علم.
اکنون شاید خجلتزده باشید و پاها� لرزان و یا ت
ح� رسی
ی
ها� استوار؛ هرچه باشید ونباشید،
پرشورداشته باشید وبا قدم ی
ن
یق� در دانشگاه خواهید
در پایان  4سایلکه با احتمال قریب به ی
تغی� بر تن و صورتتان یمنشیند که از این
گذراند ،چنان غبار ی
همه تغی� و چرخش زمانه به ح�ت یمافتید .این دگر ن
گو�
ی
ی
آنچنان تدر جی� است و آرام آرام رخ یمدهدکه تنها ن
زما� متوجه
یزدان ی ن
ع�القضات
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همراه شو عزیز
ن
ش
جوا� همزمان شده است با
آموز� ،دوره پویای
در نظام
ورود به دانشگاه و تحصیالت آکادمیک و لذا این امر سبب
ش
پویا� جامعه ایفا کند.
شده ًتا دانشجو نق� مهم در تحول و ی
تغی� و تحول در هر جامعه ای به دست جوانان آن
اساسا ی
طل�
رغم یم خورد؛ چرا که روحیه آرمان خوایه و عدالت گ ب
گ� روزمر� و
در روح آزاده ایشان جوالن یم دهد و هنوز در ی
دغدغه معاش نشدهاند .بگذارید این دایره را به دانشجویان

پی�فت یمآفریند؟ شاید ن
آزمون وتجربه برای انسان ش
کسا�که
دروهله اول این نهاد را برای تهیه متخصصان مورد نیازخود در
رشتههایمختلفتاسیسیمکردندهیچگاهگمانایننیمبردند
که مهمترینکاربرد این نهاد در آینده ت
بیش� از اینکه متخصص
و ین�ویکار ایجادکند ،پرورش انسان فکور باشد .ممکن است
که تمایم ما از این دانشگاه بعد از دو یا سه سال از دانشگاه
اخراج شویم ،یا ت
ح� خود برگه انرصاف ازتحصیل خود را امضا
کنیم و بازگردیم به اول ماجرا؛ اما همه ما به طور قطع یمتوانیم
ت
شخصی� ازخودمانکه وارد دانشگاه شده بود را
بگوییمکه آن
یس یط این چندسال ،دیگرنیمشناسیم.
تغی�ات اسا 
به خاطر ی
اما آنچه که همواره در ورود به دانشگاه در سالیان متوایل و

ب� نسلهای متفاوت یمتوان ت
ی ن
مش�ک دید ،تقابل دانشجویان
تغی� دانشگاه است.
متغ� و در حال ی
جدیدالورود با فضای ی
آنهاکه ازجایگایه سخت(مدرسه وخانواده) به جایگایه نرم و
متغ� وارد یمشوند همواره در سازگاری با آن و پیداکردن چر یا�
ی
گ
گان� یمشوند ،شاید به ی ن
هم� علت همواره
این تالطم دچار دو
در نگاه اول قابل شناخت هستند .آنها با این ساختار ت
وق�
ت
سخ�
همراه خواهند شدکه یا آن را درک کنند یا باالجبار و به
تغی� را در این فضا ش�وع کنند .در ی ن
فضا� به طور قطع
چن�
ی
ی
ن
کسا�که ازابتدا ،خودخواسته خود را درمعرض آزمون وخطا
قراریمدهند ،بیش ازدیگران درمعرض ش
گ�ند و
پی�فت قراریم ی
زیان ت
کم�ی هم به نسبت آن دریافت یمکنند.

آنچه هر دانشجو� در این فضا تجربه یمکند ،ی ز
چ�ی ورای هر
ی گ
پدیده ایست که در زند� خود با آن مواجه شده است و در نظر
ت
هرکدام ازدانشجویان ،دانشگاه ن
متفاو� ازخود را به نمایش
مع�
ن
یق� درصحبتهای دانشجویان
گذاشته است .اما آنچه به طور ی
ت
ن
فعال یمتوان پیدا کرد ،تالش آنان برای خطاکردن و آموخ� در
طال� است .هرچند که شاید این تالش از
این دوران اندک و ی
نظر بسیاری -چه در دانشگاه و چه خارج آن -رسشار از ابتذال یا
گ
� ف
هد� باشد .آنچه دانشجو در پایان این دوران زند� خود پیدا
ب
خواهد کرد ،خود اوست .آن هویت مستقل که هیچگاه روش
یاف� آن راکیس به اونیاموخت وخود او ی ز
تن
ن�نتوانست درجایگایه
دیگرآن را بیابد.

تغی�ات یمگردید که قامت در آینه خویش راست
انبویه از ی
کنید و خاطرات را مرور.
گ� همه خواهد شد و به واقع
این تقدیری است که گریبان ی
ن
ن
جوا� است؛ عبوری که به
نوجوا� به
خصلت عبور از
گ�ی خود برای خود است .مانند شاگرد
معنای آغاز تصمیم ی
ّ
بن یا� که روزگاری مدید ،کار آجر و سیمان و ماسه را به چشم
یمدید اما آن را لمس و خانهای خلق نیمکرد اما به ناگاه برای
او قدری مصالح و احتیاجات آوردهاند که بیا و خانه خودت
را بساز.
ش
این اوصاف قدری ترسناک است اما قابل چشمپو� است.
نقطه قوت این ساختوساز آن است که در دانشگاه رخ
یمدهد؛ نه چنان بزرگ مثل جامعه یب�ون است و نه چنان
گ� که یک اشتباه را با قدرت و اشد مجازات پاسخ
سخت ی
دهد .در نتیجه آنکه اینجا ،فرصت و ش�ایط انتخاب ت
بیش� از
ها�که یک به یک عالیق و سالیق
یب�ون مهیا است؛ انتخاب ی
ما را آشکار یمسازد و ساخت خانه ابدی را آسانتر.
پر واضح است که همه به سبب انجام وظیفهای در محیط
دانشگاه قرار گرفتهایم و نادیده ت ن
گرف� این وظیفه و مسئله
دانشجو� را بسیارکوتاه سازد.
تحصیل ،ممکن استکه عمر
ی
ت
مس� اخذ مدرک
در نتیجه
بایس� کسب دانش و یطکردن ی
کارشنایس را درکانون توجه خود قرار دهیم اما شاید پرسیدن
این پرسش به جا باشد که آیا عالیق من تنها در این رشته

تحصییل خالصه یمگردد؟ آیا هیچ فعل و اقدایم دیگر در من
اشتیاقبرنیم ی ز
انگ�د؟
با قدری تقریب ،یمتوان بیان کرد که به احتمال فراوان ،یا با
عالقهای مستحکم رشته تحصییل خود را انتخاب نمودهاید
ج� زمانه ،در ین رشته مکلف به
یا آنکه به توصیه والدین و ب
گ�ید ،یمتوان بیان
تحصیل شدید .اگر در دسته اول قرار یم ی
ت
چیس� رشته خود چندان
کرد که شاید به قدر کفایت به
دب�ستان ،چندان مجایل
واقف نباشید .در دوران تحصیل ی
برای شناخت رشتههای تحصییل و کار مرتبط با آن وجود
ندارد و از سوی دیگر ،زرق و برق رشتههای برجستهشده
رویا� از خود
نظ� مهندیس و حقوق و ی
ی
غ�ه چنان است که ی
ً
در ذهن یمسازد .اگر عضوی از دسته دوم هستید ،احتماال
با استدالل نه چندان جالب «ادامه دادن عالقه در کنار
رشته تحصییل» از سوی والدین آشنا شدهاید یا آنکه اصال
ت
بایس� گفت
عالقهای به رشته خود ندارید .اینجاست که
خروج از الک تحصیل مطلق ،یمتواند هم شما را با رشته
تحصییل آشناکند و هم آنکه رنج و ماللت تحصیل در رشته
ناخواسته راکاهش یم دهد.
سوای اینکه حضور در انجمنهای علیم شما را با رشته
تحصییلتان آشنا یمسازد ،دانشگاه همچنان محیطهای
غ�تحصییلتان را
دیگری دارد که دغدغهها و عالقههای ی
ق
موسی� و شعر تا فعالیت
شکوفا کند .از ورزش و تئاتر و

در سیاست و اجتماع و فرهنگ .عرصههای بسیاری برای
شکوفاسازی بعد دیگری از خودتان که در یط سالها تحصیل
در مدارس مجال ظهور نیافته ،وجود دارد .تنها ف
کا� است به
خود بقبوالنید که فقط در بند تحصیل نیستید؛ آدیم هستید
به سان دیگرانکه هزار عالقه و دغدغه متفاوت وگوناگون دارد.
غ�کالس درس
ها� ی
با وجود همه موارد باال ،حضور در محیط ی
و ض
مح� استاد ،به شما فرصت ش
معا�ت با دیگران یمدهد و با
عقاید و افکار و منش سایرین آشنا یمسازد .یمفهمید دیگرا�ن
گ
ن
جها� دارند ،از زند� چه
که عضوی از جامعه هستند ،چگونه
گ
یمخواهند و چگونه با رنج و لذتهای زند� تعامل یمکنند.
موضوع بعدی آنکه یمتوان تجربه کارگرویه پیدا کرد ،تقسیم
گ
ت
اتفاقا� منحرص به فرد در زند�
کار نمود و دست در دست هم،
رقم زد.
زما� که فرصت بروز به عالیق ن
ن
درو� خود بدهید ،اندک اندک
ندا� در درون ،شما را به جهت مذکور یمکشاند .اگر دغدغه
ی
سیاست دارید و نسبت به تحوالت روز ب�تفاوت نیستید یا اگر
نگران محیط زیست و سایر معضالت زیست ت
مش�کمان در
ن
جامعهاید ،یا دنبال ت
گس�ش فرهنگکتاب وکتابخوا� هستید
و یا عالقه به روزنامهنگاری و فعالیت در مطبوعات دارید ،همه
و همه اینها را یمتوان در دانشگاه و سازمان دانشجویان جهاد
دانشگایه � گرفت .تنها ف
کا� است که خود را به کالس درس
ِپ
محدود نکنید و به عالیق خود مجال ظهور بدهید.

کارشنایس محدود ترکنم؛ زیرا در مقاطع تحصیالت تکمییل
هم خواسته ها متفاوت است و هم روحیات و دغدغه ها.
همدانشگاهیان عزیز و جدیدمان ،اجازه بدهید که این
گ
مکالمه از جنس درد ت
مش�کمان باشد .ما در کشوری زند�
گ
یم کنیم که از صدر تا ذیل زند� ما را سیاست در بر گرفته
است ،اگر در کشور های توسعه یافته سیاست های
ت
مملک� است،
دولتها در خصوص مسائل کالن و امور
در ایران اما دولتها کجدار و مریز در پارهای از شئونات
اجتمایع ما دخالت یمکنند و ی ن
چن� ،حقوق شهروندی هر
فرد مدام در معرض خدشهدارشدن است .در این ی ن
چن�
ش�اییط ما ناگزیر از توجه به سیاست هستیم .خاطرات
ی ن
ها� که در مدرسه و
جمیع نسلهای
پیش� و محدودیت ی
دانشگاه و سایر عرصههای اجتمایع داشتهاند را با خود مرور

تغی� و تحوالت چه کوچک چه بزرگ حاصل
کنیم؛ این ی
تالش اسالف ماست ،دیگر نا� همچون ما و فقط سایل چند
ت
پیش� برای امروز ما تالش کردند و این ِدین برگردن هر نسل
از دانشجویان هست تا در قبال خویش ،خانواده و جامعه
ق
حقو� در دانشگاه و
احساس مسئولیت کنند؛ چرا که ما از
ف
تکلی� بر گردن ما خواهد
جامعه برخورداریم و این حقوق
گذاشت.
زنهارکه گرفتار ابتذایل که سالهاست سیع در عمویمکردن
آن یم شود نشوید ،این جایگاه شما ،این نایم که برخود
ّ
گذاشتهاید ،اینکلمه ی دانشجو مقدس است .عده ای قلیل
کث�ی ندانسته در این ابتذال ش�یک یم شوند.
دانسته و جمع ی
 16آذر روز دانشجو است ،شاید تاکنون نیمدانستید و شاید
ت
پیش� ،در تقویمها دیده باشید.
دانشجو� که در روز 16
ی

آذر تجلیل یمشود ،دانشجوی دغدغهمندی است که نسبت
تغی�ات ب�تفاوت نیست،نه علمآموزان
به محیط یپ�امون و ی
آکادیم و محصالن سختکوش که خود را در حصار تئوری
دنیا� متفاوت نفس
و آزمایشگاه محصور ساختهاند و در ی
دانشجو� است که
یمکشند 16 .آذر ،روز فعاالن دغدغهمند
ی
به سان سه شهید دانشجوی  16آذر  ،1332ب�تفاوت ازکنار
رویدادهای اجتماعشان نیمگذرند.
اگر قرار است جوان  18سالهای وارد دانشگاه و یط چند سال
ّ
حقا دانشگاه ت
یز
به�ین فرصت است .محییط
ن� پخته شود،
گ
امن و سالم برای هرگونه تجربه اندوزی ،چه فعالیت فرهن�
چه علیم چه اجتمایع و البته سیایس .دانشجو ،آزاده پرورش
طل�.
حز� بودن بدان یم چسبد نه قدرت ب
یم یابد؛ نه انگ ب
س�ده ای به وطن است که برای آزادی قلبش یم تپد.
او دل پ
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ی ن
دورب�
سازمان دانشجویان از نگاه

ن
نگایه به ادبیات داستا� دوره معارص
ن
یزدا�خرم
با حضور مهدی

از فریاد تا آرزو
با حضور حجت االسالم هادی خامنهای

گ
گ
در دفاع از اصالت فرهن� و نقد سیاستزد�
با حضور ت
ف
مصط� ملکیان
دک�

بحران آب و چالش مدیریت منابع در ایران
ن
با حضور ت
کردوا�
دک� پرویز

در هزارتوی انقالب
با حضور محمدن� حبی� و ت
دک� صادق زیباکالم
ب
ب

دریای خاک
سفر به کویر مرص

ت
روای� از پدر
با حضور ت
دک� احسان ش� ت
یع�
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دک� صادق زیباکالم

دانشجو� فیلم شیار 143
اکران
ی
با حضور کارگردان اثر ،نرگس آبیار
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