
اســفند بــود و هیاهــوی برنامه هــای دانشــگاه؛ کالس هشــت صبــح، 
دانشــگاه، جلســه  تریــای  در  دیــدار  و  ســمینار، خوابــگاه  و  مقالــه 
پایان تــرم،  و  میان تــرم  آالچیــق،  دورهمی هــای  دانشــکده،  دفتــر  و 

نمــره و معــدل و... .
هم چــون  اصطالحاتــی  بــه  شــد  تبدیــل  همگــی  نــاگاه  بــه  امــا 
خانه نشــینی و قرنطینــه. صحبــت از دوری بــود و فاصلــه؛ ماســک 
ــه و تخــت بیمارســتان. وحشــت  و تنفــس پرخطــر، ســفید شــدن ری
شــرایط ؛  بــا  گرفتیــم  خــو  کم کــم  امــا  ناگهانــی،  اضطــراب  و  بــود 
دادنــش.  وفــق  و  اســت  انســان  گرفتنــش؛  خــو  و  اســت  انســان 
همان طــور کــه داستایوفســکی در خاطــرات خانــه مــردگان انســان  
را موجــود سرســختی می دانــد و می گویــد »انســان عبــارت اســت از 
موجــودی کــه بــه همــه چیــز عــادت می کنــد.« مــا آدمیــان، خودمــان 
را بــا هــر وضعیتــی کــه پیــش رویمــان قــرار می گیــرد، دیــر یــا زود، 
تطبیــق می دهیــم؛ چراکــه آن را تنهــا انتخــاب و راه چــاره می دانیــم. 
گویــی کــه ناخــودآگاه آگاهیــم و می فهمیــم کــه ســازش کــردن ســبب 
می شــود کمتــر رنــج بکشــیم و زندگــی را راحت تــر و بــدوِن دردســرتر 
ســر کنیــم. بــا ویــروس و ماســک و آمــوزش مجــازی و قرنطینــه و 
نــرم  یــک  بــه  تبدیــل  تــا  کردیــم،  ســازش  آنقــدر  کرونایــی  زندگــی 
ایــن  بــدون همــه  تــا دیگــر تصــور دنیایــی  از مــا شــد؛  و واقعیتــی 

کلمــات غیرممکــن شــد. 
بــه خوبــی بــه یــاد مــی آورم، آن روزِ ســرد زمســتانی را کــه در آالچیــِق 
دانشــکده بودیــم و خبــر رســید دانشــگاه بــه دلیــل شــیوع ویروســی 
بــه  مهــم   مســئله  زمــان  آن  می شــود.  تعطیــل  موقتــا  ناشــناخته، 
نظــر نیامــد؛ بــا شــوخی و خنــده آن را رد کردیــم و خوشــحال شــدیم 
بمانیــم  دور  درســی  فشــارهای  از  می توانیــم  روزی  چنــد  اینکــه  از 
و مدتــی را اســتراحت کنیــم. امــا گویــی زندگی مــان در همــان روز 
هــر  ذهــن  از  تصــورش  کــه  توقفــی  شــد؛  متوقــف  نقطــه  همــان  و 
طعــم  چشــیدِن  انــگار  کــه  بــود  روز  همــان  بــود.  دور  بــه  انســانی 
دوبــاره ی  تجربــه  و  غریــب  شــد،  رویایــی  دانشــگاه،  روزمرگی هــای 

باورنکردنــی.  بســیار  آن، 
پــس از گــذر از روزهــای اوِل ایــن دوراِن نــه چنــدان معمولــی، کم کــم 
درس و دانشــگاه جــدی شــد؛ امــا این بــار در فضایــی کــه تاکنــون 
آن را تجربــه نکــرده بودیــم. حــرف از ادوبــی کانکــت شــد و آمــوزش 
هم کالســی ها.  و  اســاتید  گــرم  حضــور  بــدون  آموزشــی  آنالیــن؛ 
هــوای  تنفــس  بــدون  و  عصرانــه  پیاده روی هــای  بــدوِن  آموزشــی 

. دانشــگاه… 
همه چیــز بــرای همــه نــو و تــازه بــود؛ هــرروز تصمیــم جدیــدی بــرای 
باطــل  دورِ  ایــن  در  را  مــا  و  می شــد  گرفتــه  آمــوزش  رونــد  ادامــه 
ســردرگم تر می کردنــد و مــا هرلحظــه ی ناآشــنا از ایــن روزهــا را بــه 
ــه  ــاز ب ــم کــه شــرایط موجــود گذراســت و نی ــد ســر می کردی ــن امی ای

تغییــری بــزرگ نداریــم.
امــا ایــن ویــروِس بیگانــه آمــد کــه بمانــد؛ آمــد تــا مــا را مجبــور بــه 
تمامــی  در  تغییــری  کنــد؛  ناخواســته  و  تحمیلــی  تحملِ تغییــری 
ابعــاد زندگی مــان؛ از رفتارهــا و عادت هــا و روحیــات و خلقیاتمــان 
گرفتــه تــا روابــط و نشســت و برخاســت ها و نقش هــای اجتماعــی 
دادن«  »از دســت  زندگی مــان،  تلــِخ  فصــل  ایــن  در  و مشــاغلمان. 
و »بــه دســت آوردن« را در نهایــت معانی شــان تجربــه کردیــم. از 
دســت دادیــم تنهــا روزهــای یک نواختــی را کــه هیــچ گاه کســالت آور 
نمی شــدند و از دســت دادیــم رفت و آمدهــا و دورهمی هایــی را کــه 
تنهــا تفریح مــان میــان کالس هــای طوالنــی و ســنگین دانشــگاه بــود.   
و امــا هم اکنــون پــس از 20 مــاه انتظــار، نویــدِ بازگشــایی دانشــگاه ها 
بــا دنیایــی از خســتگی و  بــه گــوش می رســد و  و مراکــز آموزشــی 
گــذراِن  بــرای  مــا  داشــته ی  تنهــا  کــه  امیــدواری،  بــا  امــا  ماللــت، 
دشواری هاســت، آمــاده می شــویم بــرای آینــده ای کــه آن را عصــر 
ــی کــه ۱۲ ســال  ــرای حضــور مجــدد در مکان پســاکرونا می نامنــد و ب
بــرای کســب آن تــالش کردیــم. دیگــر مــا آن دانشــجوی گذشــته 
انــگار  نیســتیم؛  گذشــته  آدمِ  آن  بگویــم  اســت  بهتــر  یــا  نیســتیم 
تــا  را  زندگی مــان  فیلــمِ  یــا  کــرده  حــذف  را  عمرمــان  از  بخشــی 
انــگار ایــن دو ســال را زنــده  دو ســال بعــد جلــو بــرده  باشــند، یــا 
بــه  بــرای آینــده. حــاال مــا  بــزرگ شــویم و تغییــر کنیــم  تــا  بودیــم 
انســان هایی بــدل شــده ایم کــه صبورتــر شــده اند؛ انســان هایی کــه 
کــه  انســان هایی  قبــل می داننــد.  از  بیــش  را  داشته هایشــان  قــدر 
ــا  ــد ت ــا ســختی ها و شــگفتی ها و دوری هــا ســپری کردن دو ســال را ب
ــودن و زندگــی کــردن.  ــده ب ــرای زن ــر باشــند ب ــر شــوند و آماده ت بالغ ت
ســختی ها  دوراِن  ایــن  کــه  چالش هایــی  تمامــی  وجــود  بــا  اکنــون 
تــا  از دســت دادن هــا گرفتــه  از،  قــرار داده اســت،  پیــش رویمــان 
دوری و انــزوای اجتماعــی، بــاور داریــم کــه زندگــی و زیبایی هایــش 
مــا را بــه درون خــود بــاز خواهــد گردانــد. بــاور داریــم کــه بــر ایــن 
وضعیــت فائــق آمــده و دوبــاره عــادت می کنیــم بــه آن زندگــی ای کــه 
بــا وجــود تمــام مشــکالت و دردهــا و مشــقت هایش، چشــیدنش 
حقمــان بــود، امــا نکتــه  اینجاســت کــه حــاال بــا تجربیاتــی جدیــد، از 
ســختی هایی تــازه بیــرون آمده ایــم و اینــک بایــد بــا قــدر دانســتن 
باشــیم. ایجاد کننــده ی تحــول  و  نــو دراندازیــم  لحظاتمــان طرحــی 
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ــه و حجــم باالیــی از فعالیت هــای خــود را  ــان را مخاطــب اصلــی خــود دانستــ ــویی برآمــده اســت؛ از بــدو تاســیس تاکنــون دانشجویــ ــت های دانشجــ جهاددانشــگاهی کــه از دل حرکـ
بــرای ایــن قشــر اختصــاص داده اســت. ســازمان دانشــجویان نیــز بــه عنــوان پیکــره دانشــجویی ایــن نهــاد، مجموعــه ای اســت کــه بــه منظــور ســازماندهی مطلــوب و توســعه ) ارتقــاء( 
مشــارکِت دانشــجویان دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش  عالــِی کشــور در زمینه هــای اجتماعــی، سیاســی، علمــی، صنفــی و فــوق برنامــه و در جهــت تحقــق اســترانژی برنامــه اول توســعه 

جهاددانشــگاهی مبنــی بــر »تاکیــد بــر تقویــت فرهنــگ و ارزش هــای اســالمی در جامعــه و بــه خصــوص در نســل جــوان و دانشــجویان دانشــگاه ها«، تأســیس شــد.
هــدف از تاســیس ســازمان دانشــجویان، ایجــاد زمینــه بــرای کشــف، شــکوفایی و اعتــالی اســتعدادهای اجتماعــی، سیاســی، هنــری، علمــی و فرهنگــی دانشــجویان و ارتقــای همــکاری 

و مشــارکت آنــان در زمینه هــای ذکــر شــده اســت.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی می توانیــد ایــن مجموعــه را بــا آدرسSDIDM.IR  در شــبکه های اجتماعــی تلگــرام، اینســتاگرام، آپــارات و وب ســایت 

دنبــال کنیــد.

سازمان دانشجویان؛ پیکره دانشجویِی جهاددانشگاهی 
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این مکان پلی ســت برای ســاختن 
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در ســازمان دانشجویان،
طعمِ موثر بودن را بچشــید
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»ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی« از آن نام هایــی اســت 
کــه در روزهــای آغازیــن ورود بــه دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دکتــر علــی شــریعتی، در ذهنم 
نقــش بســت و تــا همیــن حــاال نیــز ایــن نــام بــرای مــن تداعی گــرِ 
تشــکل های  غرفه هــای  میــان  زدن  قــدم  و  مهرمــاه  خنــکای 
دانشــجویی در جشــن نــو ورود هــا اســت؛ تداعی گــر روزهایــی کــه 
سرشــار از میــل بــه ماجراجویــی و کشــف مســیرهای روشــنی بــود 
کــه بــه یقیــن تنهــا میــان برگ هــای کتــاب و جزوه هــای چنــد صــد 
صفحــه ای یافــت نمی شــد و بایــد اتفــاق تــازه ای رقــم می خــورد. 
ایــن اتفــاق تــازه و مســیر روشــن، خیلــی زود بــا همــان نــامِ آشــنا 
یعنــی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی محقــق شــد و هنــوز 
بــه بــار ننشســته بــود کــه ویروســی پرماجــرا عــرض اندامــی کــرد 
ــه نابــودی کشــاند. امــا ایــن  و چــه رویاهایــی را کــه از دانشــگاه ب
ــن  ــاز هــم آخری ــود  و ســازمان دانشــجویان ب ــا نب ــان قصــه ی م پای
غبارآلــودِ  روزهــای  در  دانشــجویی  انــزوای  مقابــل  شــد  ســنگر 
ــد مــن،  ــرای مــن و بســیاری دانشــجویان دیگــر مانن ناامیــدی و ب
شــروع قصــه ای پــر ماجــرا بــود کــه در فضایــی سرشــار از شــور 
و گرایــش بــه دانســتن و میــل بــه حرکــت اتفــاق می افتــاد. اگــر 
شــما هــم دوران دانشــجویی را فرصتــی بــرای کشــف عالیــق و 
هدف هــای تــازه می دانیــد، نــامِ آشــنای خــود را بیابیــد و میــان 
دانشــجویان  ســازمان  بــزرگ  خانــواده  روی  یافتــن،  تکاپــوی 

جهاددانشــگاهی حســاب کنیــد.

ســال گذشــته هــم همزمــان بــا شــروع ســال تحصیلــی بایــد متنــی 
بــا ســازمان دانشــجویان  می نوشــتیم و از نحــوه آشــنایی خــود 
بــه  و  می گفتیــم  آن  جــذاب  ویژگی هــای  و  دانشــگاهی  جهــاد 
بــه  کــردم همــه جــوره  زمــان حســابی ســعی  آن  کــه  دارم  یــاد 
خواننــده ی مطلــب بفهمانــم کــه چقــدر اینجــا همــه چیــز ممکــن 
اســت و چقــدر فرصــت وجــود دارد و خالصــه هــر آنچــه از فضایــل 
بــرای یــک تشــکّل دانشــجویی بتوانیــد متصــوّر شــوید نوشــته 
طبیعتــاً  خــب  کــه  می کــردم  فکــر  داشــتم  امّــا  امســال  بــودم. 
»مشــک آن اســت کــه خــود ببویــد نــه آن کــه عطــار بگویــد« و 
لــذا چــون بــه کیفیــت ایــن مشــک ایمــان دارم اجــازه می دهــم، 
خــود ببویــد. مــن هــر چقــدر هــم از امکانــات مــادی و معنــوی 
اینجــا داستان ســرایی کنــم، تــا خودتــان تجربــه نکنیــد جّذابیتــی 
ــم و  ــم کــه چــه تیــم همراهــی اینجــا داری ــدارد؛ هــر چقــدر بگوی ن
چطــور مثــل یــک خانــواده در کنــار هــم کار هــا را پیــش می برنــد، 
تــا خودتــان درون ایــن جمــع نباشــید درک نمی کنیــد؛ هــر چقــدر 
ــم،  از خاطره ســازی ها و لحظــات شــادی کــه اینجــا داشــتیم بگوی
تــا خودتــان جزئــی از ایــن خاطــرات نباشــید، ملمــوس نخواهــد 
بــود و خالصــه تــا خودتــان ایــن مشــک را نبوییــد، تعریــف کــردن 
مــِن عطــار از آن بی فایــده اســت. خالصــه ی کالم آن کــه مــا اینجــا 
حســابی فیــض بردیــم و حقیقتــاً حیــف اســت کــه بقیــه فیــض 
ســازمان  آینــده  برنامه هــای  در  را  هم دیگــر  امیــدوارم  نبرنــد. 

ببینیــم.

خبرنــگاری  کارگاه هــای  در  حضــور  بــا  بــار  اولیــن  بــرای  مــن 
در  حضــور  بــا  و  شــدم  آشــنا  نهــاد  ایــن  بــا  جهاددانشــگاهی، 
خبرگــزاری ایســنا بــه عنــوان خبرنــگار ســرویس فرهنگی-هنــری و 
گردشــگری، ایــن شــناخت بیشــتر ســمت و ســوی فرهنگــی و حتــی 
هنــری بــه خــود گرفــت. هرچــه حضــور مــن در جهــاد دانشــگاهی 
بیشــتر می شــد، شــناخت مــن نســبت بــه وســعت فعالیت هــای 
ســازمان دانشــجویان نیــز افزایــش پیــدا می کــرد و ایــن شــناخت 
ــر دانشــکده  ــوان مســئول دفت ــه عن ــه آغــاز فعالیــت مــن ب منجــر ب
ریاضــی در ســازمان دانشــجویان شــد؛ چراکــه بــه محــض ورود بــه 
ــرو  ــا گســتره عظیمــی از فعالیت هــای دانشــجویی روب ــن نهــاد، ب ای
ــه  ــه فعالیــت در زمین ــه مــن ب ــرای عالق شــدم کــه باعــث می شــد ب
فرهنگــی و هنــری، فرصتــی به وجــود بیایــد و بتوانــم بــه بخشــی از 
ــن، آروزی مــن  ــر ای ــم. عــالوه ب ــه دســت یاب ــن زمین ــم در ای آرزوهای
بــرای برگــزاری مســابقات شــطرنج در همیــن مــکان بــه حقیقــت 
پیوســت و مــن توانســتم بــه وســیله نــام ســازمان دانشــجویان و 
جهــاد دانشــگاهی بــا افــراد مهمــی در ایــن رشــته هم صحبــت و 
هم بــازی شــوم و از ایــن اتفــاق بســیار خوشــنودم و حــس بســیار 
لــذت بخشــی دارد کــه خــود را میــان آرزوهــای همیشــگی ببینــی؛ 
نــه تنهــا بــه عنــوان ناظــر بلکــه بــه عنــوان مجــری و گاهــی بــه عنــوان 
بخشــی از ایــن اتفــاق. همیــن امــر باعــث عالقــه روزافــزون مــن بــه 
ایــن نهــاد و ســازمان شــد. وجــود فعالیت هــای علمــی، فرهنگــی، 
دامنــه  کــه  می شــود  باعــث  پژوهشــی  و  داوطلبانــه  سیاســی، 
فراهــم  دغدغه منــد  دانشــجویان  بــرای  فعالیت هــا  از  وســیعی 
شــود. ســازمان دانشــجویان مکانــی اســت بســیار مناســب بــرای 
ــه دانشــجویان،  ایجــاد فرصــِت فعالیــت در زمینه هــای مــورد عالق
کــه ممکــن اســت تاکنــون مســیری بــرای فعالیــت در زمینــه مــورد 

ــه خــود یافــت نکــرده باشــند. عالق
از ســازمان دانشــجویان نــه تنهــا بــه عنــوان مکانــی بــرای انجــام 
فعالیــت، بلکــه بــه عنــوان ســکوی پرشــی بــرای شــروع فعالیــت 
در حــوزه ای خــاص و مشــخص می تــوان نــام بــرد؛ زیــرا حضــور 
ــوان بخشــی از  ــه عن ــودن ب ــزه و ب ــا انگی ــرژی و ب ــن جمــع پران در ای
ســازمان دانشــجویان و نهــاد جهاددانشــگاهی می توانــد شــما را 
در کنــار افــرادی بســیار برجســته در حــوزه مــورد نظرتــان قــرار دهــد 
ــان اســتفاده  ــراد، اطالعــات و دانــش آن ــن اف ــه ای ــوان از تجرب ــا بت ت

ــرد. کــرد و بهــره ب
عنــوان  بــه  را  خــود  اصلــی  هویــِت  دانشــجو  اینکــه  بــرای  قطعــا 
ــه حضــور در فعالیت هــای دانشــجویی  ــاز ب ــد نی دانش جــوی بازیاب
و گاه انجــام فعالیت هایــی دارد کــه خــود توانســته باشــد آن هــا را 
برنامه ریــزی و بــه مرحلــه اجــرا برســاند؛ ایــن امــر کمــک می کنــد 
تــا فــرد بــه عنــوان دانشــجو حــس بهتــری نســبت بــه هویــت و 
جایگاهــش در دانشــگاه داشــته باشــد. در ســازمان دانشــجویان 
در کنــار طیــف گســترده ای از فعالیت هــا کــه بــرای شــما حضــور در 
جامعــه، شــرایط و موقعیت هــای مختلــف و متنوعــی را بــه ارمغــان 
مــی آورد، می توانــد شــرایطی را نیــز فراهــم آورد کــه بــا حمایــت 

ــن رویدادهــا باشــید. ــان ای ســایر اعضــاء، یکــی از مجری

ســالمی گــرم بــه نــو ورودی هــای عزیزمــان کــه اکنــون در حــال 
دانشجویی شــان  زندگــی  روزهــای  جالب تریــن  کــردِن  تجربــه 
هســتند. دوران دانشــجویِی افــراد، خصوصــا دوران کارشناســی، 
می توانــد بــه یکــی از جذاب تریــن خاطــرات زندگــی هــر آدمــی 
تبدیــل شــود، امــا ایــن اتفــاق فقــط بــا گذرانــدِن خشــک و خالــی 
رخ  اســاتید  و  همکالســی ها  بــا  زدن  کلــه  و  ســر  و  کالس هــا 
نمی دهــد. بــرای ســاخت ایــن دوران زندگــی بایــد قــدری تــالش 
کــردن  شــیرین تر  بــرای  می شــود  کــه  کارهایــی  از  یکــی  کــرد؛ 
تشــکل های  و  انجمن هــا  در  عضویــت  داد،  انجــام  دوره  ایــن 
دانشجویی ســت. مــن تجربــه ای مشــابه در ایــن زمینــه دارم و 
توانســتم بــا عضویــت در ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی، 
صفحــه جدیــدی را در خاطــرات زندگــی دانشــجویی ام بــاز کنــم. 
رفتــن بــه دل طبیعــت بــرای پــاک کــردن ردپــای زشــتی کــه انســان 
در آن بــه جــا گذاشــته٬ همــکاری جمعــی از دانشــجویان بــرای 
نیازمنــد٬  افــراد  بــرای  غذایــی  مــواد  بســته های  آماده ســازی 
همدلــی تیمــی بــرای جانــی دوبــاره بخشــیدن بــه تــِن خســته ی 
دیوارهــای یــک موسســه خیریــه٬ شــور و اشــتیاق وصــف نشــدنی 
دانشــجوها هنــگام مناظــرات دانشــجویی٬ تالش هــای مســتمر 
بــرای  بیداری هــای همیشــگی بچه هــای ســتاد مرکــزی  و شــب 
بــه موقــع رســاندن کارهــا و کلــی خاطــره خــوب کــه همه شــان 
یادگاری هایــی بــرای مــن از ســازمان دانشــجویان اســت. مــرور 
راضــی  انتخابــم  از  باعــث می شــود  ایــن خاطره هــا  از  یــک  هــر 
باشــم و بــه اعضــای تیمــی کــه عضــوش هســتم افتخــار کنــم. 
بــه نظــرم خاطــرات و آدم هــای خــوب دو عنصــر مهــم در زندگــی 
دانشــجویِی همــه ی دانشــجویان اســت کــه بایــد بــرای ســاختن 
ایــن خاطــرات و پیــدا کــردن ایــن آدم هــا تــالش کننــد. شــما نیــز 
باشــید  پرانــرژی و خــالق  تیــم  یــک  اگــه دوســت داریــد عضــو 
بســازید،  را  دانشــجویی تان  زندگــی  خاطــراِت  طالیی تریــن  و 
ــه دفتــر ســازمان دانشــجویان دانشــکده تان،  پیشــنهاد می کنــم ب

حتمــا ســری بزنیــد.

احتمــاال ســال گذشــته، چنــد مــاه زودتــر از همیــن روزهــا كــه 
دنبــال محیــط جدیــدی بــودم، بیشــتر بــرای فاصلــه گرفتــن از 
هیاهــوی كرونــا و كمتــر بــرای دور شــدن از كاری كــه آن زمــان 
بیــاورم،  در  ســر  فكــر می كــردم  كــه  جایــی  آخریــن  از  داشــتم، 
ســازمان دانشــجویان بــود. بــرای منــی كــه همیشــه از هــر تشــكلی 
در دانشــگاه یــا مدرســه، فرقــی نداشــت چــه رویكــردی داشــته 
جدیــدی  و  اتفاقــی  عجیــب،  انتخــاب  بــودم،  گریــزان  باشــند، 
اســت؛  منتظــرم  چیزهایــی  چــه  نمی دانســتم  زمــان  آن  بــود. 
ــا وجــود  ــرار اســت چــه شــود و حقیقتــش حتــی ب نمی دانســتم ق
این كــه تجربــه آن كار را داشــتم، نمی دانســتم اینجــا دقیقــا بایــد 
چــه كار كنــم. می ترســیدم و حــس می كــردم بایــد از صفــر شــروع 
كنــم و ایــن خیلــی ســخت و دلهــره آور بــود. حقیقــت ایــن كــه 
امــا  می كــردم،  شــروع  از صفــر  بایــد  می كــردم؛  حــس  درســت 
چیــزی را كــه نمی دانســتم ایــن بــود كــه قــرار نیســت تنهــا ایــن 
كار را انجــام دهــم. همه مــان از صفــر شــروع كردیــم و بــا هــم 
ایــن كار را كردیــم. قــدم قــدم جلــو رفتیــم و تمــام ایــن یك ســال 
و چنــد مــاه را دروغ نیســت اگــر بگویــم حتــی لحظــه ای حــس 
زیــادی  كارهــای  می دهــم.  انجــام  تنهــا  را  كاری  دارم  نكــردم 
كردیــم. خیلی هایشــان بــرای مــن و خیلی هــای دیگرمــان اولیــن 
تجربــه بــود؛ از درســت انجــام دادنشــان خوشــحال شــدیم و از 
ــزرگ شــدیم و  ــار هــم ب ــاد گرفتیــم، كن اشــتباه انجــام دادنشــان ی
تمــام ایــن راه را تــا اینجــا آمدیــم و شــاید امــروز چیزهایــی بیشــتر 
داشــته  دانشــجویی  تشــكل  یــك  در  فعالیــت  و  كار  تجربــه  از 
باشــیم. نمی دانــم مخاطــب ایــن نوشــته  قــرار اســت چــه كســی 
باشــد؛ نمی دانــم از ســر اتفــاق ایــن نوشــته ها را می خوانیــد یــا 
ــا تعریفــش را جایــی شــنیدید. نمی دانــم  بــه پیشــنهاد دوســتی ی
تــازه واردیــد یــا از قدیمی ترهــا. ایــن دویســت و انــدی كلمــه را 
نوشــتم فقــط بــرای اینكــه آخــرش بگویــم مــن از شــروع راهــی كــه 
در ابتــدا از آن می ترســیدم و گاهــی حتــی جلــوی پایــم هــم برایــم 
روشــن نبــود، راضــی ام و بگویــم كــه امیــدوارم اگــر شــما هــم ایــن 

كار را كردیــد، راضــی باشــید.

آشــنایی مــن بــا ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی مشــهد 
زمــان  در  دانشــجویان  ســازمان  برنامه هــای  دادن  پوشــش  بــه 
بــه  زیــادی  عالقــه  شــد  باعــث  کــه  می گــردد  بــر  خبرنــگاری ام 
فعالیت هــای ایــن ســازمان پیــدا کــرده و فــرم عضویــت را پــر کنــم. 
زمانی کــه بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد، بــه محــض اطــالع از اینکــه 
مکالمــه  نیســتم،  فردوســی  دانشــگاه  دانشــجوی  کــردم  اعــالم 
ــرار  ــس از آن تمــاس، دیگــر ارتباطــی برق ــان رســید و پ ــه پای ــا ب م
تیــم جدیــد ســازمان دانشــجویان ســر کار  تــا زمانی کــه  نشــد، 
ــن ســازمان داده شــد. بعــد  ــه مــن پیشــنهاد کار در ای ــد و ب آمدن
ــه مــن  ــاران« ب ــام »مهرب ــه ن ــود کانونــی ب از اطــالع از اینکــه قــرار ب
اینکــه فعالیت هایــی  از  بــودم  ســپرده شــود، بســیار خوشــحال 
کــه تــا قبــل از آن بــه صــورت داوطلبانــه انجــام داده بــودم، دیــده 
شــد و نوبــت عملی کــردن ایده هــای جدیــد در ایــن زمینــه رســیده 
ــاران ســازمان دانشــجویان  ــون مهرب ــود. در حــال حاضــر در کان ب
خراســان رضــوی، بــا کمــک و مشــورت گرفتــن از افــراد متخصــص 
در حــوزه کارهــای خیریــه و داوطلبانــه، دانشــجویان را بــه ایــن 
از فعالیت هــا تشــویق می کنیــم و هــر روز، دانشــجویان و  نــوع 
عالقه منــدان زیــادی بــه ایــن خانــواده و جمــع صمیمــی اضافــه 
ــد و در  ــه کنن ــا تجرب ــد، ت می شــوند و فرصــت آزمــون و خطــا دارن
زمینه هــای مختلفــی متخصــص شــوند. ســازمان دانشــجویان بــه 
ــا در آینــده بتوانیــد بــه کاری  شــما فرصــت یادگرفتــن می دهــد، ت
کــه بــه آن عالقه منــد هســتید جدی تــر بپردازیــد و راهتــان را پیــدا 
کنیــد. در ســازمان دانشــجویان فرصــت آشــنایی بــا افــراد مهــم و 
تاثیرگــذار را داریــد کــه می توانــد بســیار آموزنــده باشــد و پلــی 

ــر. ــده ای زیبات ــرای ســاختن آین باشــد ب

بــرای  کــه  جلســه ای  اولیــن  از  و  ســال  یــک  ایــن  زود  چقــدر 
گذشــت.  رفتــم،  دانشــجویان  ســازمان  بــه  معرفــی  و  آشــنایی 
هنــگام ورودم بــه دانشــگاه پــس از مدت هــا، بــا حســرت فکــر 
می کــردم کــه دســت تقدیــر چطــور مــا را از مکانــی کــه ایــن همــه 
قبــل از کنکــور خودمــان را برایــش آمــاده کــرده بودیــم، بیــرون 
انداخــت؛ دانشــگاهی کــه همــه شــیرینی هایش گرفتــه شــده  بــود 
و فقــط ســختی درس خواندنــش مانــده بــود، امــا وارد شــدنم بــه 
ســازمان تلنگــری بــود کــه یــادم نــرود هنــوز دانشــجو هســتم و 

بایــد روحیــات یــک دانشــجو را داشــته باشــم.
دوبــاره  و  بــود  عطفــی  نقطــه  مــن  بــرای   99 آبــان  کــه  خالصــه 
یــک  بــه  ورود  داشــتم؛  را  نــوورود  دانشــجوی  یــک  احســاس 
شــناخت  مهارت هــا،  جدیــد،  تجربه هــای  کــه  جدیــد  اجتمــاع 
اســتعداد ها و همچنیــن ضعف هــای خــودم را بــه ارمغــان آورد. 
ســرمایه ارزشــمندتری کــه در ایــن یــک ســال به دســت آوردم، 
پیــدا کــردن دوســتانی تــازه در رشــته های مختلــف بــا دیدگاه هــای 
ــا اســاتیدی بــود کــه از هرکــدام آموخته هــای  متفــاوت و ارتبــاط ب
بســیاری را کســب کــردم و قطعــا اهمیــت ارتباطــات اجتماعــی بــر 
ــدن  ــان باشــد درس خوان هیچکــدام از مــا پوشــیده نیســت. یادت
ــا یکــی از اهــداف دانشــگاه اســت و دانشــجو  و رشــد علمــی تنه
بــه درس خوانــدن  بــر خــالف دوران دانش آمــوزی فقــط  بــودن 
محــدود نمی شــود. کســی کــه تــک بعــدی باشــد بهــره کافــی را 
از دانشــگاه نبــرده و جــان دانشــگاه رو درک نکرده اســت. ایــام 
دانشــجویی فرصتی ســت کــه خودمــان را بــرای زندگــی در دنیــای 
واقعــی آمــاده کنیــم. در ایــن مــدت کــه فرصــِت عضــوی از ســازمان 
و  مــادی  حمایت هــای  همیشــه  داشــتم،  را  بــودن  دانشــجویان 
ــه  ــه از همــه نظــر ب ــوی و وجــود تیمــی دلســوز و پرتالشــی ک معن
عملــی کــردن ایده هایــم کمــک می کننــد، را احســاس کــردم. در 
موضوعــی  هــر  در  ایده هایتــان  می شــود  دانشــجویان  ســازمان 

اجرایــی کنیــد و طعــم موثــر بــودن را بچشــید.

تنوع و تداوم؛ ســرنخی بود که
مرا به ســازمان رساند
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بــه مناســبت ســال  پاندمــی کرونــا  از  دانشــگاه در دوران قبــل 
می کــرد  برگــزار  مراســم هایی  و  جشــن ها  جدیــد،  تحصیلــی 
کــه دانشــجو ها بــا فضــای دانشــگاه و تشــکل ها آشــنا شــوند و 
حضــور در آن مراســم ها مســاوی بــود بــا عضــو شــدن در تمامــی 
تشــکل ها به طــور پیش فــرض! دوســتانی کــه دانشــگاه حضــوری  
را تجربــه کرده انــد، متوجــه منظــورم می شــوند. باالخــره شــروع 
ســال تحصیلــی جدیــد بــود و شــمار زیــادی از دانشــجو های تــازه 
نفــس و پرانــرژی وارد عرصه هــای مختلــف دانشــگاه شــده بودنــد. 
ــل  ــی از ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعــل، درســت مث هرکــدام دنیای
خــود شــما، محســوب می شــدند و هــر تشــکل بــا بازگــو کــردن 
پیشــینه ی خــودش، ســعی در جلــب نظــر دانشــجوها داشــت و 
بــه این صــورت بــازار عضوگیــری تشــکل ها حســابی گــرم بــود، 
امّــا تنــوع و تــداوم فعالیت هــا یــک اصــِل انکارناپذیــر بــود کــه 
بعــد از فروکــش کــردن آن شــور و هیجــان اوایــل ســال، متاســفانه 
در تشــکل های محــدودی به چشــم می-خــورد. ایــن شــاخصه ی 
ــی، در برنامه هــای متعــددی کــه شــرکت می کــردم،  ــوع و پویای تن
ســرنخی بــود کــه مــن را بــه ســازمان دانشــجویان رســاند و توجهــم 
را جلــب کــرد تــا بــا ســاز و کار ســازمان بیشــتر آشــنا شــوم. آن 
برنامه هــا و خاطــرات به یادماندنــی باعــث اشــتیاق بیشــتر مــن 
بــرای همــکاری بــا ســازمان دانشــجویان شــد و بــرای آشــنا شــدن 
بایــد بگویــم؛ برنامه هایــی کــه  از ســازمان،  یــک وجــه  بــا  شــما 
این جــا عملــی می شــوند، محــدود بــه یــک گرایــش سیاســی و 
فکــری، رشــته تحصیلــی، دانشــکده و حتــی دانشــگاه نیســتند 
از  متنــوع  طیــف  ایــن  جلــودار  نتوانســت  هــم  کرونــا  حتــی  و 
ــار علمــی  فعالیت هــای جــذاب و در عیــن حــال غنــی، از لحــاظ ب
و ترویجــی، شــود. و حــاال در انتهــای صحبتــم میتوانــم بگویــم؛ 
ــردازی ای کــه  ــدی ، ســلیقه و ایده پ ــا هــر نوعــی از عالقه من شــما ب
داریــد، می توانیــد بــا مــا همــراه شــوید و درکنــار لــذت بــردن از 
ســایر برنامه هــای ســازمان دانشــجویان، بــه ایده هــای خودتــان 
عمــل  جامــه ی  دانشــجویی  برنامه هــای  و  طرح هــا  قالــب  در 

بپوشــانید.
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جشن بیست و سومین سالگرد تاسیس سازمان داشجویان جهاددانشگاهی با حضور جمعی از دانشجویان عضو و مسئوالن این مجموعه برگزار شد.
ــر حمیدرضــا  ــر عباســی رییــس ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، دکت ــر شمســیان، رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، دکت ــا حضــور دکت ــه ب ــن مراســم ک در ای
ــان دیدگاه هــا و نظــرات خــود پیرامــون فعالیت هــای  ــه بی ــاری، معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی  برگــزار شــد؛ ســخنرانان ب بیدخــوری، معــاون پزشــکی و دکتــر بختی

ــد. ســازمان دانشــجویان پرداختن
در ایــن مراســم مهــدی نعیمیــان راد مدیــر اجرایــی ســازمان دانشــجویان خراســان رضــوی طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ماهیــت فعالیت هــای ســازمان، سیاســت ایــن مجموعــه در قبــال 

فعالیت هــای دانشــجویی را تشــریح کــرد.
ــا تمجیــد از عملکــرد ســازمان دانشــجویان خراســان رضــوی؛ فعالیت هــای ایــن مجموعــه را  ــر مهــدی عباســی، رییــس ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، در ایــن نشســت ب دکت

ــراز امیــدواری کــرد: فعالیت هــای خراســان رضــوی الگویــی بــرای فعالیــت دیگــر شــعب باشــد. ــا کیفیــت و الهــام بخــش توصیــف کــرد و اب پیشــرو، ب
در ادامــه ایــن نشســت از فرنــاز علــی زاده مســئول دفتــر دانشــکده علــوم تربیتــی، آیــدا وحیــدی مســئول دفتــر دانشــکده کشــاورزی، شــادی اســعدی مســئول دفتــر دانشــکده ادبیــات و 
علیرضــا ضیایــی مســئول دفتــر دانشــکده مهندســی بــه عنــوان مســئوالن دفاتــر برگزیــده فصــل تابســتان ایــن ســازمان تقدیــر بــه عمــل آمــد. همچنیــن در ایــن مراســم از ســایت جدیــد 

ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــه آدرس sdjdm.ir رونمایــی بــه عمــل آمــد.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد/ نیمۀ اول آبان 1400

جشن بیست و سومین سالگرد تاسیس سازمان دانشجویان

خـودنوشتـهها

ســازمان، بهترین عرصه
بــرای حضور اجتماعی 

تشــکلی مملو از برنامه های 
هیجان انگیز و ســرزنده

مســیرِ ســبزم را پیدا کردم

و تنها صداســت که می ماند!

در ایــن دوران، محکم تــر و 
قوی تــر ادامه دادیم

در اینجــا هیچ گونــه محدودیتی 
وجود ندارد

از ایــن راه معمولــی، دنیایی از 
تجربه بسازید 

فرناز مهدی زاده صفار
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 97

مبین جامی
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای 99

فرناز علی زاده
کارشناسی 98 روانشناسی

محمدامین پوراحمدی 
کارشناسی 97 زبان و ادبیات انگلیسی

کوثر صدری 
کارشناسی جامعه شناسی 98

علی فدوی اسالم
کارشناسی داروسازی 97

فاطمه حسینی
کارشناسی جامعه شناسی 96

بــاب آشــنایی ام  شــرکت در اردوی جــذاب دریــای خــاک کویــر 
ــه مــرور زمــان  ــود. ب ــا ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی ب ب
دانشــگاهمان،  و جــذاب  مفــرح  برنامه هــای  کــه  متوجــه شــدم 
نــوع  ایــن  و  اســت  دانشــجویان  ســازمان  بــه  متعلــق  همگــی 
جهــاد  کل  طــور  بــه  و  اســت  ســازگار  روحیاتــم  بــا  برنامه هــا 
عرصــه  بهتریــن  می توانــد  اجتماعــی  افــراد  بــرای  دانشــگاهی 
بــرای حضــور باشــد. همچنیــن متوجــه شــدم کــه دانشــجویان 
دارای  تشــکل ها  دیگــر  بــه  نســبت  دانشــجویان  ســازمان  در 
در  دستشــان  اصطــالح  بــه  و  هســتند  بیشــتری  بیــان  آزادی 
می تواننــد  و  اســت  بازتــر  عالقه شــان  مــورد  طرح هــای  اجــرای 
بــا رعایــت خــط قرمز هــای منطقــی،  البتــه  و  بــا خیــال آســوده 
دغدغه هــای دانشــجویی مدنظرشــان را در محیــط صمیمــی و 
دوســتانه ی جهــاد مطــرح کننــد. بهتریــن خاطــرات دانشــجویی ام 
ــرد،  ــزار می ک ــه ســازمان برگ ــی ک ــه شــرکت در برنامه هــای جذاب ب
ــه اکــران دانشــجویی فیلم هایــی  برمی گــردد؛ برنامه هایــی از جمل
ــا حضــور  ــاب ب ــزاری جلســات نقــد کت ــاوت و برگ ــا ژانرهــای متف ب
اســاتید برجســته کــه بیشــتر شــبیه جلســات مشــاوره بــود و بــرای 
بــار. نکتــه حائــز اهمیــت دیگــری  پــر  مــن و دوســتانم، بســیار 
ــد،  ــز می کن کــه ســازمان دانشــجویان را از دیگــر تشــکل ها متمای
اخیــر  ســال  دو  در  حضــوری  و  مجــازی  برنامه هــای  برگــزاری 
ــا محدودیت هــا  ــا، ب ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا توجــه ب ــه ب اســت ک
امــا دوســتان پرتــالش مــا  بــود،  و مشــقت های فراوانــی همــراه 
بــا تــالش و پشــتکار خــود توانســتند  در ســازمان دانشــجویان 
برنامه هایــی بســیار عالــی و بــا کیفیــت خــوب اجــرا کننــد و بــه 
بســیاری از دغدغه هــای اجتماعــی و دانشــجویی مــا دانشــجوها 
یــادآور  همیشــه  مــن  بــرای  دانشــجویان  ســازمان  بپردازنــد. 
اردوی  و  رادکان  ارگ  اردوی  اســت؛  شــیرین  بســیار  خاطــرات 
پاکســازی طبیعــت کــه بعــد از آن بازدیــد از آرامــگاه عطــار و خیــام 

را داشــتیم، از جملــه خاطــراِت دلپذیــرم از ســازمان اســت. 
و در آخــر پیشــنهاد مــن بــه همــه ی دانشــجوهای جدیدالــورود 
درسی-دانشجویی شــان  فعالیت هــای  کنــار  در  کــه  اســت  ایــن 
بتواننــد  هــم  تــا  کننــد،  شــرکت  جهــاد  برنامه هــای  در  حتمــا 
زندگــی اجتماعــی بهتــری داشــته باشــند و در همــه ابعــاد زندگــی 
پیشــرفت کننــد و هــم بهتریــن خاطــرات دوران دانشجویی شــان 

را بســازند.

آشــنایی ام بــا ســازمان دانشــجویان برمی گــردد بــه شــنیده هایم 
از  کــه  بودنــد  فارغ التحصیلــی  حــال  در  کــه  دانشــجویانی  از 
جهــاد بــه عنــوان بهتریــن تشــکل دانشــگاهی نــام می بردنــد و 
آن را بــه مــن شناســاندند. از آنجایــی کــه در ســطح دانشــکده، 
دانشــجوی شــناخته شــده ای بــودم، از امــور فرهنگــی بــه عنــوان 
ــا مدیــر  ــا بــروم و ب مســئول معرفــی شــدم و از جهــاد خواســتند ت
اجرایــی ســازمان جلســه ای داشــته باشــم. در آن زمــان ایده هــا و 
ــت بعــد از نشســتی  ــردم و در نهای ــادات خــودم را مطــرح ک اعتق
بــا دکتــر بختیــاری، معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی، جــذب 

ایــن گــروه شــدم.
امــا داســتان بعــد از آن جــذاب می شــود کــه فهمیــدم وارد چــه 
تشــکل عالــی و خوبــی شــده ام؛ تشــکلی کــه می توانــم در هــر 
زمینــه ای در آن فعالیــت و همــکاری کنــم و در عیــن حــال لــذت 
ــو از برنامه هایــی هیجان انگیــز و ســرزنده  ببــرم. تشــکلی کــه ممل
ــرای هــر  ــه ب ــه و... اســت ک ــل طرح هــای گردشــگری، خیری از قبی
و  کــه طرح هــا  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  اســت.  انســانی جــذاب 
ایــن  داده می شــود؛  ارائــه  دانشــجویان  توســط خــود  برنامه هــا 
درحالــی اســت کــه هیــچ فــردی هماننــد خــود دانشــجو نمی توانــد 
نیــاز خــود را بفهمــد و بــرای رفــع خواســته هایش قــدم بــردارد. 
بعــد از آن بــود کــه شــروع بــه جــذب عضــو در دفتــر دانشــکده ام 
کــردم و بــا اســتقبال خیلــی خوبــی هــم رو بــه رو شــدم؛ حتــی بــا 
اینکــه دانشــجویان در ابتــدا هیــچ آشــنایی بــا مــن و فعالیت هــای 

ــر نداشــتند.  دفت
خالصــه کــه ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی جایی ســت 
کــه حتــی اگــر تنهــا در آن حضــور داشــته باشــید، باعــث رشــد و 
ترقی تــان شــده و حســابی پیشــرفت می کنیــد. پیشــنهادم ایــن 
اســت کــه همیــن حــاال بــرای ورود بــه ایــن جمــع دوست داشــتنی 

اقــدام کنیــد.

زمانی کــه  ســالگی،  هجــده  روزهــای  از  یکــی  در  می آیــد  یــادم 
تــازه واردی در دانشــگاه بــودم، جایــی حوالــی کتابخانــه مرکــزی 
گــم شــدم. بــا یکــی از دوســتانم تمــاس گرفتــم و او گفــت اگــر 
مقصــد  بــه  حتمــا  کنــم،  دنبــال  را  دوچرخه هــا  ســبز  مســیرِ 
می رســم. داســتان آشــنایی مــن بــا ســازمان دانشــجویان درســت 

مثــل همــان روز بــود؛ »گــم کــردن و یافتــن خــود«.
بعــد از گذرانــدن روزهــای طاقت فرســای کنکــور و لمــس شــیرینی 
موفقیــت از مــِن دانشــجویم تنهــا یــک چیــز می خواســتم؛ اینکــه 
و  کنــم  دنبــال  هــم  را  و عالیقــم  تحصیــل، دغدغه هــا  کنــارِ  در 
کتاب هــای  خفقــان آور  چارچــوِب  در  روزهــا  آن   مثــل  دوبــاره 
درســی گرفتــار نشــوم. بــه همیــن خاطــر اکثــر مســیرهایی کــه 
جدیــد  تجربه هــای  بــه  عالقه منــد  تــازه واردِ  دانشــجوی  یــک 
طــی می کنــد را پیمــودم؛ از عضویــت و فعالیــت در کانون هــای 
فرهنگــی و هنــری گرفتــه تــا شــرکت در برنامه هــا و نشســت های 
یــک  پیشــنهاد  به واســطه ی  مدتــی  از  بعــد  اینکــه  تــا  علمــی. 
دوســت خــوب بــا جهــاد دانشــگاهی آشــنا شــدم و مســیر ســبزم 

را پیــدا کــردم.
جایــی خوانــدم کــه تعریــف جدیــد یونســکو از ســواد، »توانایــِی 
ــد منجــر  ــه ای بتوان ــه یادگرفت ــزی ک ــی هــر چی ــر« اســت؛ یعن تغیی
دانشــجویان  ســازمان  شــود.  خــودت  پیشــرفت  و  تغییــر  بــه 
تشکلی ســت کــه مــرا باســواد کــرده و فرصــت اشــتباه کــردن و 
آموختــن را بــه مــن داده  اســت. از آن، مســئولیت پذیرتر بــودن را 
یــاد گرفتــه ام و دریافتــم کــه در یــک تیــم و یــک مجموعــه ی کاری 
بایــد بــه یــک هــدف مشــترک رســید. توانســتم در محیطــی گــرم 
و صمیمــی توانایی هایــم را محــک بزنــم و تعامالتــم را بــا اســاتید 

و افــراد گران مایــه گســترش بدهــم.
بســیاری  کــردن  تجربــه  روزگارِ  دانشــجویی،  دوران  نظــرم  بــه 
از اولین هــای زندگــی اســت؛ اولین هایــی کــه بــا گــذر زمــان در 
درســت  می کننــد؛  پیــدا  قــوام  و  می شــوند  ته نشــین  ذهنمــان 
ــای دانشــکده،  ــا همکالســی هایمان در تری ــاری کــه ب مثــل اولین ب
چــای می نوشــیم و گرمــای آن تــا همیشــه کنــج حافظــه ی مــا باقــی 
می مانــد. حــاال کــه بــرای اولین بــار در یــک نشــریه دانشــجویی 
هیجــان،  ایــن  کــه  می دانــم  می گــذارم،  هــم  کنــار  را  کلمــات 
توأمــان بــا لذتــش تــا همیشــه گوشــه ی ذهنــم مانــدگار می شــود. 
آدم هایــی  بــا  معاشــرت  طریــق  از  دانشــجویان  ســازمان  در 
به هــم  و  جامعه پذیــری  مؤلفه هــای  اولیــن  دوست داشــتنی، 
پیوســتگی را تجربــه خواهیــد کــرد. بعــد از پرگویی هــای بســیار 
تــازه وارد هــای عزیــز پیشــنهاد می کنــم در دانشــگاه،  بــه شــما 
مســیرِ ســبز خودتــان را پیــدا کنیــد و تــا رســیدن بــه مقصــد، بــه 

راهتــان ادامــه دهیــد.

و  فوتبــال  بــا  نزدیکــی  رابطــه ی  کــه  مــن  امثــال  و  مــن  بــرای 
قصه هایــش دارنــد، رســمی نوشــتن مقــداری ســخت اســت! پــس 
از همیــن ابتــدا بایــد بگویــم کــه قــرار اســت متنــی کامــال صمیمــی 

بخوانیــد. 
آشــنایی مــن بــا ســازمان دانشــجویان از طریــق رادیــو آوان شــکل 
گرفــت؛ رادیویــی کــه صــدای دانشــجویان اســت و در هــر قســمت 
مشــاهیر  از  یکــی  نشــیب  و  فــراز  پــر  زندگی هــای  روایــت  بــه 
بــه  ابتدایــی  تاریــخ جهــان می پــردازد. در قســمت  دانشــگاهی 
و  گوینــده  عنــوان  بــه  بعــدی  قســمت  دو  در  و  گوینــده  عنــوان 
قوس هــای  و  کــش  در  بــودم.  مجموعــه  خدمــت  در  کارگــردان 
مــرد  تمــاس  بــا  کــه  بــود  آوان  از  قســمت  دومیــن  آماده ســازی 
دوســت داشــتنی ســازمان، آقــای قاســمی، مواجــه شــدم؛ تماســی 
ــه مــن، پیشــنهاد عضویــت و حضــوری مســتمر  کــه در طــی آن ب
در ســازمان بــه عنــوان عضــوی از تیــم مستندســازی ارائــه شــد. 
این گونــه بــود کــه مــن بــه عضویــت ســازمان درآمــدم و بســیار از 
ایــن بابــت خوشــحالم کــه فرصــت حضــور در ایــن مجموعــه را 

آوردم.  به دســت 
اینجــا فرصــت خوبــی اســت تــا بــه شــما عزیزانــی کــه تــازه بــه 
جمــع دانشــجویاِن دانشــگاه فردوســی پیوســتید، ایــن مســئله 
را بگویــم کــه اگــر دغدغــه فعالیــت داریــد، اگــر دوســت داریــد 
اهدافتــان  بــه  راســتای رســیدن  در  تجربه هــای شــگفت انگیزی 
بــه دســت بیاریــد، از ایــن فرصــت عالــی غافــل نشــوید! بــه نظــر 
مــن چیــزی کــه ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان 
ــن  ــد ای ــز می کن ــه تشــکل های دانشــجویی متمای رضــوی را از بقی
ــن مجموعــه، هیچ گونــه  اســت کــه شــما بــه عنــوان عضــوی از ای
محدودیــت موضوعــی نداریــد و می توانیــد در هــر حــوزه ای کــه 

برنامه ســازی کنیــد. و  فعالیــت  عالقه منــد هســتید، 

پــر  زمــان  آن  شــدم؛  دانشــگاه  وارد  کــه  بــود  نود و هشــت  مهــر 
کــه  انتخابــی  آیــا  این کــه  اســتیصال؛  و  نگرانــی  از حــس  بــودم 
کــرده ام، درســت اســت یــا قــرار اســت ســال ها بعــد بابــت انتخابــم  
پشــیمان شــوم. هــم دوســت داشــتم ســری از جامعه شناســی 
دربیــاورم و هــم دوســت داشــتم وارد فیلم ســازی و مستندســازی 
و دنیــای بزرگــش شــوم. بعــد از ســنجش های فــراوان انتخابــم 

جامعــه شناســی فردوســی شــد.
می دانیــد روزهــای اولــی کــه بــه دانشــگاه می آییــد خیلــی چیزهــا 
تــوی ذوقتــان میخــورد؛ از کیفیــت پاییــن خیلــی مــوارد گرفتــه تــا 
کیفیــت پاییــن خیلــی از افــراد؛ از دانشــجو گرفتــه تــا اســاتید، امــا 
این جــا تشــکل های دانشــجویی می توانــد بــه کمک تــان بیایــد. 
این کــه بگویــم ســازمان دانشــجویان جهــاد بــرای شــما بــه مثابــه 
معجــزه اســت، شــاید اغــراق باشــد، امــا دســت کــم می تــوان گفــت 
تنــوع برنامه هــا در زمینه هــای مختلــف بــه شــما ایــن امــکان را 

ــد.  ــان را فرامــوش نکنی ــق و دغدغه هایت می دهــد کــه عالئ
گوناگونــی  برنامه هــای  زمــان  همــان  کــه  اســت  یــادم  خــوب 
و  بــود  برقــرار  دانشــکده ها  در  فیلــم  اکــران  و  نقــد  حــوزه ی  در 
برنامه هایــی  اجتماعــی  موضوعــات  از  بعضــی  در خصــوص  یــا 
بــود و افــراد متخصــص در آن حــوزه دعــوت می شــدند. چیــزی 
بــه  خانه هایمــان  در  و  شــد  مجــازی  دانشــگاه  کــه  نگذشــت 
دانشــگاه می رفتیــم. چنــد ماهــی از خانه نشــینی می گذشــت کــه 
مــن هــم بــه ســازمان دانشــجویان پیوســتم. در ایــن بــازه بســیاری 
از فعالیت هــا متوقــف شــد و بعضــی از برنامه هــا کنســل شــد، 
امــا برنامه هــای مــا کنســل نشــد، روز بــه روز پــر رنگ تــر شــد و 
محکم تــر و قوی تــر ادامــه دادیــم. از برگــزاری بعضــی از سلســله 
زیســت  محیــط  و  اقتصــادی  روانشناســی،  حــوزه  در  جلســات 
گرفتــه تــا برگــزاری تریبــون آزاد و مناظــره. فعالیت هایمــان را تــا 
برنامه هــای صرفــا مجــازی محــدود نکردیــم؛  بــه  جــای ممکــن 
بعضــی از برنامه هــا را حضــوری، بعضــی از برنامه هــا را مجــازی 
و برخــی را ترکیبــی از آن دو برگــزار کردیــم و خالصــه می توانــم 
اتفــاق  بهتریــن  زدن  رقــم  بــرای  را  خــود  تــالش  همــه  بگویــم 
انجــام دادیــم. بیشــتر از یــک ســال اســت کــه مــن در ســازمان 
دانشــجویان هســتم و فکــر  می کنــم خوش وقــت هســتم کــه در 
ایــن جمــع قــرار گرفتــم؛ جمعــی از دانشــجویان در رشــته های 
و  تــالش می کننــد  اهدافشــان  و  بــرای دغدغه هــا  کــه  مختلــف 
و  به یادماندنــی  تجربــه ی  قطعــا  پویــا  جمــع  ایــن  در  حضــور 

اســت. ارزشــمندی 

دی مــاه 99 بــود کــه بــا یــک تمــاس از طــرف یــک دوســت قدیمــی 
ــا ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی  ــه همــکاری ب دعــوت ب
مشــهد شــدم؛ نامــی کــه پیش تــر بــرای فعالیت هــای آموزشــی بــا 
ــن ســازمان،  ــا فعالیت هــای ای ــودم. آشــنایی ب آن برخــورد کــرده ب
تجربیــات  و  خــوب  اتفاقــات  از  بســیاری  زدن  رقــم  بــرای  پُلــی 
ــود. تجربیاتــی کــه باعــث آموختــن و همچنیــن آمــوزش  فــراوان ب
کــه  پلــی  شــد.  آشــنایانم  و  دوســتان  بــه  بســیاری  مهارت هــای 
اجتماعــی  و  سیاســی  روز  مســائل  از  بســیاری  آگاهی بخــِش 
محیــط  مشــاهده ی  و  زمــان  گذشــت  بــا  بــود.  جامعه مــان 
صمیمانــه و حرفــه ای کــه در ایــن ســازمان حکــم فرمــا بــود، بیــش 
از پیــش عالقــه و شــوق بــرای اجــرای فعالیت هــای متفــاوت در 

ایــن ســازمان پیــدا کــردم.
در  محدودیــت  هیچ گونــه  وجــود  عــدم  و  گســترده   طیــف 
ایــن  قــوت  نقــاط  از  دانشــجویان  ســازمان  فعالیت هــای 
ســازمان اســت؛ بــه طــوری کــه انــواع گوناگونــی از فعالیت هــای 
و  کیفیــت  بهتریــن  بــا  و...  سیاســی  علمــی،  فرهنگــی،  هنــری، 
حرفه ای تریــن فــرمِ ممکــن توســط اعضــای آن صــورت می گیــرد. 
ــه آرمــان خــود کــه ارتقــای ســطح علمــی  ــه حــق ایــن ســازمان ب ب
و فرهنگــی دانشــجویان اســت، بیــش از هــر زمانــی دســت یافتــه 
و می توانــد بــا بــه کارگیــرِی پتانســیل ارزنــده ی دانشــجویان در 
آن هــا  اســتعدادهای  پــرورش  و  رشــد  بــه  مختلــف،  زمینه هــای 

کمــک کنــد.
توصیــه ی اینجانــب بــرای دانشــجویانی کــه دغدغه هایــی فراتــر 
دارنــد، همیشــه پیوســتن بــه برنامه هــای ســازمان دانشــجویان 
اختیــار  در  ســازمان  ایــن  کــه  امکاناتی ســت  از  گیــری  بهــره  و 
دانشــجویان قــرار می دهــد تــا هرچــه بهتــر مســبِب رشــد خــود و 

ســایر دانشــجویان باشــند.

ــه آن چیــزی کــه  ــدن و رســیدن ب پشــت ســر گذاشــتن دوراِن دوی
می خواســتید، یــا از اجبــار آن را قبــول کرده ایــد، گرچــه ســخت 
ــگاه کنیــد، می بینیــد کــه  ــه آن ن ــا دیــده انصــاف ب ــود، امــا اگــر ب ب
از هــر فرصتــی،  بــزرگ دانشــجویی  ایــن جامعــه  می توانیــد در 
بــرای خــود موقعیتــی مناســب بســازید. فرقــی نمی کنــد در چــه 
رشــته یــا در چــه جایگاهــی باشــید؛ مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــد 
در آن موقعیتــی کــه هســتید، بهتریــِن خــود باشــید. ایــن جمــالت 
شــعارگونه را ممکــن اســت در اول مســیر دانشــجویی از افــراد 
نهفتــه  ایــن شــعارها  امــا شــاید خیــری در  متعــددی بشــنوید، 

اســت کــه همــه و همــه آن را تکــرار می کننــد.
واحــد تخصصــی  کــردن چنــد  پــاس  دانشــگاه، محــل   اینجــا، 
دانشــگاه  در  را  قــدم  اولیــن  کــه  زمانــی  نیســت؛  عمومــی  و 
آینــده  بــه  نســبت  تعهدتــان  و  مســئولیت  آن جــا  گذاشــتید، 
 خودتــان شــروع می شــود. آن جــا اســت کــه می توانیــد تصمیــم 
بگیریــد، راه معمــول پیــشِ  رو را انتخــاب کنیــد، یــا این کــه از ایــن 
تمــام  از تجربــه بســازید.  بــرای خودتــان، دنیایــی  راه معمولــی 
نتایــج ایــن تصمیم هــا بــه پــای خودتــان هســت. پــس اگــر حــرف 

نشــوید. رد  آن  کنــار  از  شــعارگونه ای شــنیدید، ســاده 
امــا ســوالی کــه ممکــن اســت پیــش بیــاد، ایــن اســت کــه از کجــا 
ادا کــرده باشــید و  تــا رســالت دانشــجویی تان را  شــروع کنیــد 
تنهــا اســیر جــزوات پراکنــده اســاتید و درنهایــت برگــه ای از اســم و 
شــماره دانشــجویی بــه عنــوان مــدرک تحصیلــی نشــوید. در میــان 
می کنیــد،  دریافــت  دیگــران  از  کــه  تجربه هایــی  و  پیشــنهادات 
ســازمان  باشــید.  شــنیده  را  دانشــجویان  ســازمان  اســم  شــاید 
مجموعــه ای  پیداســت،  نامــش  از  کــه  همانطــور  دانشــجویان، 
تــا  کوچک تریــن  می توانیــد  کــه  اســت  دانشــجویی  کامــال 
مهم تریــن دغدغه هــای خودتــان، از مســائل اجتماعــی و فــردی 
جهت گیــری  هیــچ  بــدون  را  اعتقــادی  و  سیاســی  تــا  گرفتــه 
مــا  بپوشــانید.  عمــل  آن هــا جامــه  بــه  و  کنیــد  مطــرح  خاصــی 
اینجــا هســتیم تــا همــراه شــما بــرای رســیدن بــه آن چیــزی کــه 

باشــیم. می خواهیــد، 

محلی برای رشــد و تعالی
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در  کــه  دانشــجویی  نهــاد  عنــوان  بــه  دانشــجویان  ســازمان  از 
مســائل  محرومیت زدایــی،  همچــون  مختلفــی  زمینه هــای 
فعالیــت  جــدی  و  عملــی  طــور  بــه  و...  اجتماعــی  فرهنگــی، 
بــه  انســان ها  همــه  هماننــد  هــم  مــن  می شــود.  یــاد  می کنــد، 
کمــک بــه دیگــران عالقه منــدم و در همیــن راســتا بــرای کمــک 
ســایر  در  دوســتانم  طریــق  از  محرومیــن  بــه  خدمت رســانی  و 
می گوینــد  شــدم.  آشــنا  دانشــجویی  ســازمان  بــا  دانشــکده ها 
شــخصیت انســان ها برآینــد رفتــار و شــخصیِت هفــت دوســت 
ــالش و  ــزه، پرت ــا انگی ــراد ب ــی در جمــع اف نزدیــک آن هاســت؛ وقت
هدفمنــد قــرار می گیــری، کــم کــم توانایی هــای فــردی و جمعــی 
ــد. مهــارت  انجــام کار تیمــی و  ــدا می کن ــی پی انســان رشــد و تعال
روحیــه تیمــی جــز بــا حضــور در اجتماع هــای ســازنده حاصــل 
افــراد  دســت  ایــن  از  ســازمان  در  خوشــبختانه  نمی شــود. 
کــم نیســتند کــه موجــب پیشــرفت در همــه جوانــب یکدیگــر 

می شــوند.
ــر ســازمان دانشــجویان   ــوان دفت ــه عن ــری ب ــا دفت در دانشــکده م
توانســتیم  دانشــکده  بچه هــای  تــالش  بــا  امــا  نداشــت،  وجــود 
دفتــر ســازمان را بــه ایــن دانشــکده بیاوریــم. متاســفانه بــا آمــدن 
کرونــا نتوانســتیم فعالیت هــای موردنظرمــان را خیلــی پیگیــری 
کنیــم، امــا حــاال امیدواریــم بــا کمــک شــما و در کنــار هــم، بتوانیــم 
و  کنیــم  فعالیــت  داریــم  توانایــی  کــه  مختلفــی  حوزه هــای  در 

رویدادهایــی درخــور دانشــجویان برگــزار کنیــم.
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کتــاب خوانــدن در ســنین پایــه دروازه هــای جهانــی تــازه را بــه روی کــودکان و نوجوانــان می گشــاید و ســبب پویایــی ذهــن، توســعه مهارت هــای 
ارتباطــی، رشــد اجتماعــی و عاطفــی، ارتقــای ارزش هــای اخالقــی، افزایــش قــوه تخیــل و خالقیــت آن هــا می شــود. انــس کــودکان بــا کتــاب، تضمینــی 
ــاب را  ــر، کت ــی، طوفان هــای ســهمگین اقتصــادی در ســالیان اخی ــده یــک جامعــه می باشــد. از طرف ــر اســتحکام تربیــت و فرهیختگــی نســل آین ب
گــران قیمــت و دیریــاب کــرده و ســبد نیازهــای روزمــره را آن قــدر کوچــک کــرده کــه دیگــر جایــی بــرای کتــاب در آن نمانــده اســت؛ معادلــه تلخــی کــه 
حاصــل آن محرومیــت بســیاری کــودکان ایــن ســرزمین از هم نشــینی »یــار مهربــان« اســت. بــه همیــن منظــور جهــت گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی 
ــز کتابخانه هــای مناطــق  ــدن و همین طــور توســعه و تجهی ــاب خوان ــه کت ــان ب ــان، افزایــش آگاهــی و تشــویق و ترغیــب آن در بیــن کــودکان و نوجوان
محــروم بــه منابــع بیشــتر، طــرح »هم قصــه« را اجــرا کردیــم تــا بــا یــاری جمعــی از عالقه منــدان دانایــی و روشــنایی اقــدام بــه جمــع آوری کتــاب بــرای 
اهــدا بــه کــودکان مناطــق محــروم کنیــم. در ایــن طــرح کــه بــا همــکاری تعــدادی از کتاب فروشــی های خوش نــام شــهر مشــهد برگــزار شــد، همراهــان 
عزیزمــان کتاب هــای نــو یــا اســتفاده شــده  خــود و فرزندانشــان را کــه دیگــر نیــازی بــه آن نداشــتند بــرای اهــدا بــه مراکــز اعــالم شــده در فراخــوان 
ــع آن هــا در مــدارس و  ــه توزی ــان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی پــس از جمــع آوری ایــن کتاب هــا اقــدام ب ــد. ســازمان دانش جوی تحویــل دادن

ــرد. کتاب خانه هــای مناطــق محــروم ک

هم قصه؛ هم نشینی کودکاِن محروم با »یار مهربان«
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»چگونه زیســت« دوره جوانی، 
حســرت های فردایمان  است

هادی بختیاری
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دوره،  و  زمــان  بــه  ســوگند  از  پــس  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
گویــی  هســتیم«.  کاســتی  بــه  رو  آدمیــان  مــا  »همانــا  می گویــد 
ــا اولیــن تنفــس در دنیــا، خــرج  ســرمایه دار آفریــده می شــویم و ب
را  مقــدارش  نــه  کــه  ســرمایه ای  می شــود؛  آغــاز  ســرمایه  ایــن 
آغــاز  مــا  نظــر  بــا  نــه  کنیــم،  نــه می توانیــم ذخیــره  و  می دانیــم 
بــا گــذر ثانیــه  و  بــه پایانــش آگاه هســتیم و  نــه  شــده اســت و 
ســاعت  و روز و مــاه  و ســال  بــه پیــش کــه نــه، گویــی بــه پــس 
بــا پرســش »چــرا زنــده ام؟« درگیریــم و گاهــی  می رویــم. گاهــی 
صــرف  بیشــتر  شــاید  و  می رویــم  کلنجــار  زیســت«  »چگونــه  بــا 
کــه  باشــد  پادشــاهی  مشــهور  داســتان  همــان  زمان هایمــان 
مــورد  پرتــاب می کــرد و وقتــی  بــه رودخانــه  را  جواهــرات خــود 
پرســش چرایــی قــرار گرفــت کــه از ســفاهتش در شــگفتی بودنــد؛ 

قلــپ آن خــوش می آیــد.« قلــپ  از صــدای  »مــرا  گفــت: 
کهن ســالی  و  میان ســالی  هنــگام  بــه  آدمیــان  مــا  از  بســیاری 
ایــام  بــر  تامــل  بــا  و  می شــویم  فراوانــی  حســرت های  دچــار 
ــه  ــم ک ــم و می گویی ــرده تاســف می خوری ــف ک ــر عمــر تل گذشــته ب
ــردم و صــرف  ــالن نمی ک ای کاش لحظــات عمــر خــود را صــرف ف
ــد و آغــاز زندگــی،  ــگام تول ــد اگرچــه هن بهمــان می کــردم. بی تردی
را  لحظــات  کیفیت تریــن  بــا  امــا  داریــم،  را  لحظــات  بیشــترین 
نیــز در  لــذا بیشــترین حســرت ها را در  در اوج جوانــی داریــم؛ 
آینــده از چگونــه زیســت در ایــن دوره خواهیــم داشــت. حــال 
چــه کنیــم کــه فــردا بــه حســرت چگونــه زیســتِن امروزمــان دچــار 
نشــویم؟ ایــن یــک ســوال مهــم و جــدی اســت کــه بســیاری بــه 
خــود  بایــد  نیــز  شــما  و  گفته انــد  ســخن ها  و  اندیشــیده اند  آن 
بــرای آن پاســخی کشــف کنیــد و فرصــت زیســتن کامیابانــه را 

بــه خــود هدیــه دهیــد.

اســتاد؛ الگودهنده و هدایت کننده مســیر زندگیِ دانشــجویان

حامد کارگران 
مدرس گروه مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی 

بــه نظــر می رســد داســتان کرونــا و مــا بــه منــزل آخــرِ خــود نزدیــک 
می شــود و بــا ایــن حــال بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت کــه ایــن 
ویــروس، ضمــن مختــل کــردن روال طبیعــی زندگــی بشــر، تمامــی 
حوزه هــای فعالیــت انســان ها را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و 
مشــکالت حــوزه  آموزشــی بــه دلیــل درگیــری گســتره وســیعی از 
اســت؛ ســال  از ســایر حوزه هــا برجســته تر شــده  مــردم،  آحــاد 
ــن  ــا ای ــم ســاله ب ــه ای یــک و نی ــا تجرب ــد، همــراه ب ــی جدی تحصیل
بیمــاری مرمــوز، آغــاز می شــود و هرچنــد کــه تقریبــا همــه مــردم، 
نوعــی  بــه  آن،  و مخاطــرات  بیمــاری  ایــن  بــا  همــراه  زندگــی  بــا 
نحــوه  در  بیمــاری  ایــن  موثــری  طــور  بــه  امــا  کرده انــد،  عــادت 
تدریــس اســاتید و یادگیــری دانشــجویان ســایه افکنــده اســت. 
تغییــر از آمــوزش حضــوری بــه کالس هــای آمــوزش مجــازی در 
ایجــاد  اســاتید  و  دانشــجویان  بــرای  بیشــتری  مصائــب  خانــه، 
تلفــن  گوشــی  یــک صفحــه  بــه  معمــوال  کــه  کــرد؛ کالس هایــی 
وحــده  متکلــم  اســتاد  شــده،  محــدود  رایانــه  و  تبلــت  همــراه، 
ــی برگــزار می شــود.  ــز و صندل ــدون ماژیــک، جــزوه، می اســت و ب
از طرفــی مقولــه ارتبــاط بیــن اســتاد و دانشــجو و انتقــال دانــش 
همیشــه و حتــی قبــل از ایــن بیمــاری یــک چالــش بــزرگ بــوده 
اســت؛ رابطــه اســتاد و دانشــجو محــدود بــه انتقــال صــرف دانــش 
ــا تجــارب و دیدگاه هــای علمــی  ــد تدریــس تنه نیســت و در فرآین
مــورد  وی  منــش  و  شــخصیت  بلکــه  نمی یابــد،  انتقــال  اســتاد 
توجــه دانشــجویان قــرار می گیــرد و در ایجــاد شــرایط یادگیــری 
معمــوال  داشــت.  خواهــد  تاثیــر  دانشــجویان  تحــول  و  تغییــر  و 
مباحــث  فراگیــری  ضمــن  دانشــگاه،  محیــط  در  دانشــجویان 
علمــی، از رفتــار اســاتید بــه عنــوان افــراد فرهیختــه جامعــه الگــو 
می پذیرنــد و آینــده ی رفتــار اجتماعــی آن هــا متاثــر از منــش و 

رفتــار و ســجایای اخالقــی اســاتید خواهــد بــود.
تحقیقــات علمــی نشــان می دهــد ارتبــاط مســتقیمی بیــن رابطــه 
آن هــا  فراگیــری  در  اشــتیاق  و  دانشــجویان  بــا  اســتاد  نزدیــک 
پایین تــر  ســطح  بــا  حتــی  اســتادی،  نحوی کــه  بــه  دارد؛  وجــود 
ــا  ــت ب ــر، ســازنده و مثب ــاط موث ــا ارتب ــا ب از نظــر درجــه علمــی، ام
ــر  ــر و عمیق ت ــب ماندگارت ــه مرات ــری ب ــد تاثی دانشــجویان، می توان
ــوان گفــت  ــر دانشــجویان خــود باقــی بگــذارد. از ایــن روی می ت ب
مقــام اســتادی می توانــد جایگاهــی الگودهنــده و هدایت کننــده 
مســیر زندگــی دانشــجویان باشــد. ایجــاد بسترســازی مناســب، 
بــا  توامــان  روانــی،  آرامــش  و هــم  دانــش علمــی  لحــاظ  از  هــم 
نــگاه و توجــه دقیــق بــه ســطح دانــش و معلومــات دانشــجویان 
هم سطح ســازی  و  علمــی  فاصلــه  کاهــش  بــرای  همراهــی  و 

فراگیــری  دادن  قــرار  اولویــت  حقیــر،  نظــر  بــه  و  دانشــجویان 
دانشــجویان نســبت بــه ارائــه کامــل محتــوای ســرفصل دروس، 

باشــد. اســاتید  کارآمــدی  تمایــز مقایســه  وجــه  می توانــد 
از طرفــی دانشــجویانی کــه بــا نــگاه و روحیــه ای سرشــار از انتقــاد 
ــاط مناســب  ــد ارتب وارد فضــای دانشــگاه می شــوند، شــاید نتوانن
و دلخــواه خــود را بــا اســاتید برقــرار کننــد؛ بنابرایــن اگــر انتظــارات 
قبــل از ورود آن هــا بــه دانشــگاه تحقــق نیابــد، ایــن مشــکالت 
مضاعــف خواهــد شــد. دانشــجویان در بــدو ورود بــه دانشــگاه 
و  می کننــد  تجربــه  را  جدیــدی  چالش هــای  محتلــف  ابعــاد  در 
بــا  امــا  ایــن مــوارد خواهنــد داشــت،  بــرای  انتظــارات متفاوتــی 
نگاهــی صــرف بــه بعــد فراگیــری دانــش، دانشــجویان نیازمنــد 
ــه ایــن  ایجــاد انگیــزش و اشــتیاق در یادگیــری و احســاس نیــاز ب
دانش هــا در آینــده هســتند. اشــتیاق در یادگیــری یــک موضــوع 
خواهــد  آن  یادگیــری  بــر  موثــری  و  مســتقیم  رابطــه  خــاص، 
داشــت و در ایــن نقطــه، رابطــه اســتاد و دانشــجو بــه عنــوان یــک 
عامــل موثــر در ایــن اشــتیاق، مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد. یــک 
اســتاد بادانــش و باتجربــه، ضمــن انتقــال دانــش، بــا همراهــی 
و هم فکــری بــا دانشــجویان، عواطــف و احساســات آنــان را در 
بــه ســمت مقصــد اصلــی هدایــت می کنــد.  کنتــرل می گیــرد و 
دانشــجویان بایــد بداننــد کــه بــرای فراگیــری دانــش، بهتریــن و 
باارزش تریــن دارایــی خــود، عمــر و بعضــا جوانــی خــود را هزینــه 
بــه بهتریــن  ایــن فراگیــری  انتظــار مــی رود کــه  می کننــد؛ پــس 

ــم بخــورد. نحــو ممکــن رق
بــه آینــده  در پایــان شــاید خالــی از لطــف نباشــد کــه، نگاهــی 
پیــش روی علــم داشــته باشــیم و آن را مــورد توجــه قــرار دهیــم؛ 
ــا ســمت و ســوی  ــر ب امــروزه هــر دانــش و صنعتــی در حــال تغیی
انقــالب صنعتــی  ویژگی هــای  بــا  انطبــاق  و  دیجیتالــی  تحــوالت 
چهــارم و دیجیتال ســازی اســت. از ویژگی هــای بــارز ایــن انقــالب، 
ســامانه های  و  ماشــین  یادگیــری  اشــیاء،  اینترنــت  از  اســتفاده 
ســایبری بــرای پاییــن آوردن هزینه هــا، کاهــش نیــروی انســانی، 
افزایــش ســرعت و تحلیــل و تصمیم گیــری ماشــینی در تمامــی 
صنایــع و شــاخه های علــوم دانشــگاهی اســت. سیاســت گذاران 
تحــوالت  بایــد  دانشــجویان  آن  تبــع  بــه  و  دانشــگاه  اســاتید  و 
بتواننــد  و  بپذیرنــد  را  آمــوزش  چهــارم  نســل  بــرای  نیــاز  مــورد 
آموزش هــا و نیازمندی هــای جامعــه را ارائــه کننــد تــا هم چنــان 
نهــادی موثــر و اثرگــذار در ایــن زمینــه باشــند. آشــنایی بــا ایــن 
پدیده هــا، شــناخت و بــه کارگیــری ایــن مباحــث مــا را بــه ســمت 
آمــوزش،  مــدل  ایــن  می دهــد؛  ســوق  آمــوزش  چهــارم  نســل 
ــاوری هوشــمند،  ــر فن رویکــرد نویــن یادگیــری اســت کــه مبتنــی ب
ــد زندگــی  ــوده کــه می توان هــوش  مصنوعــی و یادگیــری ماشــین ب

روزمــره همــه آحــاد جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

دوران دانشــجویی خود را به دورانی تکرارنشــدنی بدل کنید

احمد آفتابی ثانی 
عضو هیات علمی گروه مهندسی دانشگاه فردوسی

نگارنــده ی ایــن ســطور، دقیقــاً بیســت و چهــار ســاِل پیــش و در ســِن 
هجــده ســالگی، بــه عنــواِن دانشــجوی کارشناســی واردِ دانشــگاه 
فردوســی مشــهد شــد و یکــی از شــیرین ترین دوران هــای عمــرش 
ــن دوران،  ــد. وی در ای ــن دانشــگاه گذران ــار ســال در ای را طــِی چه
مهم تریــن و اثرگذارتریــن اســاتیدِ عمــرش را شــناخت؛ بیشــترین 
دوســتانش  ماناتریــن  و  بهتریــن  بــا  گرفــت؛  آن هــا  از  را  بهره هــا 
آشــنا شــد؛ بــا هنــر و بــه ویــژه هنــرِ چهــارم، یعنــی ادبیــات، بیشــتر 
دم خــور گردیــد؛ عضــوِ چندیــن گــروهِ اجتماعــی شــد و بــه کمــک 
آن هــا، در یــک کالم، اجتماعی تــر شــد؛ انــس بیشــتری بــا کتــاب 
یافــت و چــه بســا، مهم تریــن کتاب هــای زندگــی اش را در همــان 
چهــار ســال خوانــد؛ ماندگارتریــن فیلم هــا، تئاترهــا و فوتبال هــای 
ــازی خاطره انگیــزِ  ــه ب ــد، از جمل عمــرش را در جمــِع دوســتانش دی
ایــران و اســترالیا بــرای ورود بــه جــام جهانــی 98 کــه در آمفی تئاتــر 
پیــش  از  بیــش  شــد؛  پخــش  اقتصــاد  و  اداری  علــوم  دانشــکده  
در  وی  کــرد.  تجربــه  را  مهمــی  تغییــراِت  و خالصــه،  کــرد  ورزش 
ایــن نوشــتار کوتــاه، قصــد دارد تــا شــماری از تجربیاتــش پیرامــون 
عزیــزِ  دانشــجویان  شــما،  بــا  را  کارشناســی  تکرارنشــدنِی  دوران 

ــه اشــتراک بگــذارد. ــوورود، ب ن
و  ثمربخش تــر  مراتــب  بــه  دانشــگاه  در  گروهــی  خوانــدِن  درس 
مفیدتــر از درس خوانــدِن انفــرادی اســت. در مقایســه بــا دروس 
بیشــتری  پیچیدگــِی  و  از گســتره  دانشــگاهی  دبیرســتان، دروس 
دشــواری های  بــر  غلبــه  مــوارد،  از  بســیاری  در  کــه  برخوردارنــد 
موجــود در آن هــا، بــه تنهایــی و بــدوِن بهــره بــردن از خــردِ جمعــی 
مــزاح  )جهــِت  نیســت  ممکــن  دیگــران  از  گرفتــن  مشــورت  و 
عــرض می کنــم کــه خدای ناکــرده، ایــن گــزاره اخیــر را بــه عنــواِن 
جــوازی بــرای اســتفاده از خــردِ جمعــی در »امتحانــات« در نظــر 
نگیریــد(. از طــرِف دیگــر، هــر چنــد بهتریــن گزینــه بــرای چیرگــی 
درســی،  معضــالِت  از  برون رفــت  و  علمــی  پیچیدگی هــای  بــر 
آن  امــا ممکــن اســت اســتادِ  از اســاتید محتــرم اســت،  پرســش 
درِس خــاص، در لحظــه ی بــروزِ ســؤال در دســترس نباشــد؛ و یــا 
ــه دوســتاِن دانشــجو و هــم درس  بهتــر اســت بگوییــم، دسترســی ب

نــدرت  بــه  این هــا،  بــر  افــزون  باشــد.  درس  اســتادِ  از  آســان تر 
دانشــجویان  مــا  کمک رســاِن  بتواننــد  والدیــن  کــه  می آیــد  پیــش 
ــا اینکــه در بســیاری  در دروس دانشــگاهی و تخصصــی باشــند؛ ب
از دروس دبیرســتان امــکاِن کمــک گرفتــن از آن هــا فراهــم بــود. 
ــودن در گروه هــای درســِی دســت کم  بنابرایــن در مجمــوع، عضــو ب
مؤثــر  به شــدت  آموزشــی  کیفیــِت  ارتقــای  در  می توانــد  نفــره،  دو 

باشــد.
در  کــه  »مباحثــه«،  بــه  معــروف  تحصیلــِی  مــدل  از  اســتفاده 
در  می توانــد  اســت،  نافــع  به شــدت  و  شــایع  علمیــه  حوزه هــای 
دانشــگاه نیــز مثمــرِ ثمــر باشــد. در ایــن مــدل، چنــد دانشــجوی 
همــراه و همــدل و از نظــر تیــِپ شــخصیتی نزدیــک به هــم، پــس از 
اســتفاده از محضــر اســتاد و اصطالحــاً »گرفتــِن درس«، در مکانــی 
لحظــه ی  از  دور  چنــدان  نــه  زمانــی  در  و  درس  کالس  از  خــارج 
برگــزاری کالس و چــه بســا بالفاصلــه پــس از آن، دور هــم جمــع 
آن  پیرامــوِن  فحــص  و  بحــث  بــه  می کننــد  شــروع  و  می شــوند 
موضــوع درســی و در اصطــالح »پــس دادِن درس« بــه یکدیگــر. بــا 
ــراً تدریس شــده و عمق بخشــی  ــِب اخی ــن کار، ضمــن مــرورِ مطال ای
بــه آن هــا، یــک اتفــاِق بســیار مهــم می افتــد کــه عبــارت اســت از 
موضــوع.  آن  تدریــس  از  پــس  علمــی  موضــوِع  یــک  کامــِل  فهــم 
تدریــس  را  موضوعــی  تــا  انســان  مــا،  اســاتید  از  یکــی  قــول  بــه 
نکنــد، دوزاری خــودش هــم خــوب نمی افتــد. هنــگام تدریــس یــا 
در اصطــالح، انتقــاِل مطالــب علمــی بــه فــردی دیگــر اســت کــه 
بــر لطائــف و ظرائــف آن موضــوع وقــوف  انســان، به طــور کامــل، 
ــی  ــن اتفاق ــد و از ریزه کاری هــای آن کامــالً آگاه می شــود و ای می یاب
زمانــی  تــا  این هــا،  بــر  افــزون  می افتــد.  »مباحثــه«  در  کــه  اســت 
کــه انســان درونیّــات خــود و از جملــه مجموعــه ی دانســتنی های 
ــان نگذاشــته باشــد، چــه بســا  ــا شــخص ثالثــی در می خویــش را ب
توهمــاً گمــان بــرد کــه همــه ی آن هــا درســتند و عیــن صــواب، امــا بــا 
رد و بــدل ســاختن معلومــات و بیــرون ریختــن درونیــات اســت کــه 
نقــاط قــوت و ضعــف آن هــا مشــخص می شــود و طبیعتــاً امــکان 

رشــد و واالیــش باورهــا فراهــم می آیــد.
گذرانــدن یــا در اصطــالح پــاس کــردن یــک درس یعنــی طــی کــردن 
طــوِل آن درس؛ امــا ســؤاِل مهــم ایــن اســت کــه بــا چــه عرضــی؟ 
بــه عنــوان مثــال، همــه ی آن هایــی کــه درس اســتاتیک را پــاس 

کرده انــد، طــول آن  را پیموده انــد، امــا گروهــی ایــن درس را فقــط 
مراجعــه ی  بــا  عــده ای  گذرانده انــد،  اســتاد  جــزوه ی  خوانــدن  بــا 
مطالعــه ی  بــا  دیگــر  بعضــی  و  فارســی  کتــاب  یــک  بــه  گاه بــه گاه 
ســوم  دســته ی  اســت  بدیهــی  انگلیســی.  و  فارســی  کتــاب  چنــد 
بــا عــرض بیشــتری از دو دســته ی پیشــین بــا اســتاتیک مواجــه 
شــده اند. ایــن نکتــه را می تــوان بــه یکایــِک مفاهیــمِ منــدرج در 
دروس و شــاخه های گوناگــون علمــی نیــز بســط داد. بــه احتمــال 
زیــاد، تمثیــل اقیانــوِس کم عمــق در برابــر چــاهِ عمیــق بــه گــوش 

شــریفتان خــورده اســت: تعــارِض ســطح و عمــق.
فعالیت هــای  از  اعــم  فوق برنامــه،  فعالیت هــای  از  نشــدن  غافــل 
ورزشــی، فرهنگــی و هنــری، ماننــد پرداختــِن حداقــل نیمه حرفــه ای 
نشــریات  در  زدن  قلــم  ورزشــی،  رشــته ی  چنــد  یــا  یــک  بــه 
آن  خوانــدن  حــال  در  کــه  نشــریه ای  همیــن  ماننــد  دانشــجویی، 
کانــون  ماننــد  هنــری،  کانون هــای  انــواع  در  عضویــت  هســتید، 
موســیقی یــا تئاتــر و خالصــه پرداختــن بــه فرهنــگ، هنــر و ورزش، 
البتــه بنــا بــه ســلیقه و تــوان شــخصِی هــر دانشــجوی عزیــز، کمــک 

بــه رشــد علمــی و اخالقــی وی می کنــد. شــایانی 
اســتفاده از کتابخانه هــای غنــّی دانشــگاه فردوســی و مخصوصــا 
ــات کــه سرشــار اســت از  ــه ی تکرارنشــدنِی دانشــکده ادبی کتابخان
یادگارهــای ارزشــمند بــزرگان ادبیــاِت ایــن مــرز و بــوم، اســاتیدی 
چــون روان شــاد دکتــر علــی اکبــر فیــاض )مصحــح تاریــخ بیهقــی(، 
بی بدیــل(،  )سعدی شــناس  یوســفی  غالمحســین  دکتــر  مرحــوم 
)اســتاد  کدکنــی  شــفیعی  دکتــر  شــریعتی،  علــی  دکتــر  مرحــوم 
دانشــگاه  در  را  کارشناســی  مقطــع  کــه  ادبیــات  شناخته شــده ی 
فردوســی گذرانده انــد(، دکتــر یاحقــی )شــاهنامه پژوه برجســته( و 

ســایر بزرگــواران، را فرامــوش نفرماییــد.
دانشــگاه عــالوه بــر کارکــردِ آموزشــی، کارکردهــای دیگــری نیــز دارد 
کــه یکــی از مهمتریــن آن هــا کارکــرد اجتماعــی اســت. دانشــجو بــه 
محــض ورود در دانشــگاه، خواســته یــا ناخواســته و دانســته یــا 
ندانســته، عضــو چنــد گــروه اجتماعــی حقیقــی و مجــازی می شــود 
کــه فعالیــت در هــر یــک از آن هــا و اصطالحــاً تعامــل اجتماعــی بــا 
ــه  ســایر اعضــای گــروه، او را بیــش از پیــش اجتماعــی ســاخته و ب
ارتقــای فهــم اجتماعــِی او از امــور یــاری می رســاند. پیرامــون ایــن 

ــد. ــد و از آن هــا بهــره بگیری کارکردهــا بیندیشــید، گفت وگــو کنی

فردوســی این زیست بومِ 
ادیبان و دانشــمندانِ 

سترگ...

عادل سپهر
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

زیست بومی ســت  مشــهد،  فردوســِی  دیرینه ســاِل  دانشــگاه 
پیــش  را،  آفتــاب  کــه  کهن بومــی  خورشــید؛  ســرزمیِن  در  واقــع 
ــدان،  ــه ســالم دهــد و خردمن ــه خاورمیان از هــر نقطــه دیگــر، گرب
ادوار  در  کــه  باشــد  صاحــب  را  ســترگی  هنرمنــدان  و  ادیبــان 
نیشــابور  از  و  هــرات  تــا  تــوس  از  قلمشــان  و  اندیشــه  تاریــخ، 
تــا خــوارزم، نــام خراســان را بــا خــرد، دانــش و راســتی پــرآوازه 

اســت. ســاخته 
اکنــون نــام ایــن پهنــه گســترده، بیــش از هــر نــام بــا مشــهد در 
جغرافیــای گیتــی پیونــد خــورده اســت؛ ســرزمینی کــه بــا هویــت، 
ــران شــناخته شــده و  ــخ ای مدنیــت و معنویــت، در برگ هــای تاری
بــا آوردِن نامــش، پیــش از هــر نامــی، نــام حکیــم تــوس و امــام 
باشــد.  نقــش  عــام،  تــا  خــاص  از  فــرد،  هــر  ذهــن  در  را  رئــوف 
دانشــگاه فردوســی مشــهد را می تــوان تنهــا زیســت بومِ علــم و 
فنــاوری در ایــران امــروز دانســت، کــه نامــش بــا ملیــت و معنویــت 
مــکان واقــع در آن پیونــد خــورده اســت؛ فردوســی کــه نامــش 
غــرور و حماســه را زایــد و مشــهد کــه معنایــش را قیمــت تربتــی 
باشــد کــه در ســینه پیکــر عالــم آل محمــد را در آغــوش دارد. 
ــام زیبنــده، بیــش از هفــت دهــه اســت  ــا ایــن ن دانشــگاهی کــه ب
کــه بــر آمــوزه فردوســی: »خــرد بایــد و دانــش و راســتی«، ایســتاده 
و مهــد خــردورزی و خردپــروری و جایــگاه پــرورش دانشــمندان 
و ادیبــان بزرگــی بــوده اســت. بــدون شــک زیســتن، آموختــن و 
کــه  گران ســنگ،  افتخاری ســت  را  زیســت بوم  ایــن  در  پیوســتن 
اکنــون همــراه خانــواده ای اســت، پرمهــر و بزرگ اندیــش بــا بیــش 

از ۲۵۰۰۰ اندیشــمند، دلســوز و آینده ســاز کهــن بــوم ایــران.
پیوســتن شــما اعضــای نــوورود بــه خانــواده بــزرگ ایــن دانشــگاه 
و  پرامیــد  پســران  و  دختــران  می دانیــم؛  قــدر  را  ســال  دیرینــه 
ایــران را کوشــش، پشــتکار،  بــومِ  آینــده کهــن  زیبااندیشــی کــه 
انگیــزه و دانش انــدوزی امــروز ایــن فرزنــدان نیــک رقــم زنــد. شــما 
ــا عقیــده، ســلیقه، فرهنــگ و  اکنــون عضــو ایــن جهــان کوچــک ب
ــر دروازه  زبان هــای گوناگــون، امــا رســالتی همســان هســتید،که ب

ورودش مزیــن گشــته:
میاســای ز آموختــن یــک زمان

ز دانــش میفگــن دل انــدر گمان
افتخــار و دیرینــه ســال فردوســی  پــر  بــه دانشــگاه  را  ورودتــان 
ــام ایــن دانشــگاه  ــم و امیــد دارم کــه ن مشــهد شــادباش مــی گوی

بــود. بــا کوشــش و افتخارآفرینی هــای شــما مانــا خواهــد 
دل آرام داریــد بــر چــار چیز

کــزو خوبــی و سودمندیســت نیز
یکــی بیــم و آزرم و شــرم خدای

کــه باشــد ترا یــاور و رهنمای
دگــر داد دادن تــن خویش را

نگــه داشــتن دامــن خویش را
بــه فرمان یزدان دل آراســتن

مرا چون تن خویشــتن خواســتن
ســه دیگر که پیدا کنی راســتی

بــدور افگنــی کژی و کاســتی
چهــارم کــه از رای شــاه جهان

نپیچــی دلــت آشــکار و نهان
ورا چــون تــن خویــش خواهــی به مهر

بــه فرمــان او تازه گردد ســپهر



شهرها، راویان داستان هایی از هزاران هزار حیات انسانی است که تاریخ هرکدام قدمتی به درازای زندگانی بشر دارد.
از گذشــته، کلمــه تاریــخ را در کنــار صفاتــی همچــون عبرت آمیــز، ضــروری و ســودمند می آوردنــد، چراکــه همــواره اعتقــاد بــر ایــن اســت شــناخت 
تاریــخ یــک شــهر، مــکان، ملــت و جامعــه افــزون بــر اینکــه مــا را بــه انســان های ســالیان قبــل پیونــد می زنــد، هویــت و چیســتی مان را بــه یادمــان آورده 
و همچــون چــراغ راهــی بــرای فهــم اکنــون و آینده مــان عمــل می کنــد. از ســوی دیگــر، انســان ها از قدیم االیــام موجوداتــی کنجــکاو و تفحص کننــده 
بودنــد کــه ممکــن اســت بــه صــرف کنجــکاوی بــه کنــد و کاو در گذشــته هایی دور بپردازنــد و تنهــا ارضــای حــس کنجــکاوی بــرای آن هــا خوشــاید و 

لذت بخــش باشــد.
لــذا در پــروژه  بــزرگ و چندبخشــی روایــت شــهر، کــه بخــش اول آن بــا بازدیــد از خانــه تاریخــی توکلــی و اکــران مســتند »مشــهد« و »نســیان« برگــزار 
شــد، قصــد داریــم محــالت تاریخــی مشــهد را بــه ســاکنان ایــن شــهر و عالقه منــدان ایــن حــوزه بشناســانیم. در ادامــه ایــن طــرح بــر آنیــم ضمــن 
برگــزاری تورهــای محله گــردی در محــالت تاریخــی عیــدگاه، نوغــان، سرشــور و ارگ، در قالــب پادکســت روایــت شــهر و بــا همــکاری جمعــی از 

ــم.  ــه روایتگــری محــالت تاریخــی مشــهد بپردازی مشهدشناســان و خراســان پژوهان ب

»روایت شهر«؛ راوِی تاریخ مشهد 

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد/ نیمۀ اول آبان 71400
نگـــاهویـژه

تــا کــی به انتظار قیامت توان نشســت؟

برخیـــز تا هـــزار قیـــامت به پــا کنی
پارو زدن یا

در انتظار بادِ موافق نشســتن؟ محمدسجاد کاشانی
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مهدی نعیمیان راد 
مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

مســلط  شایســته  کــه  آن جــای  خــرم  گفــت،  بایــد  همــواره 
جامعــه  بــر  قشــر  مســلط ترین  کــه  باوریــم،  ایــن  بــر  و  باشــد، 
اگــر  از منظــر فرهنگــی و مدنــی، اصحــاب دانشــگاه اند؛ حتــی 
هــزاران  کــه  بگوییــم  هرچنــد  یــا  نمی گذارنــد  کــه  بگوییــم  بــاز 
ســنگ بــر پایمــان انداختنــد، ایــن ســریر ی اســت کــه امیــدواران 

کنیــم. تکیــه  بــدان  تــا  کرده انــد  بنــا  برایمــان 
دانشــجو بــودن و دانشــجو مانــدن، یعنــی تکیــه زدن بــر کرســی 
اعتمــاد عمومــی و ورود بــه عرصــه بدیعــی از حیــات اجتماعــی؛ 
ســرمایه گذار،  منزلــه  بــه  را  جامعــه  نویــن،  عرصــه  ایــن  در 
هــزاران امیــد اســت کــه هــر هــزار، دانشــجو اســت. ایــراِن امــروز، 
دوبــاره درگیــر زخم هــا و گردنه هــای تاریــک تاریــخ اســت کــه بــه 
دارد.  امیــد  راه، چشــم  به عنــوان چــراغ  روشــنای ذهــن شــما، 
مطالبــه در هرجامعــه ای، راهِ برون رفــت از مســئله پیش آمــده را 
ــود،  ــد ب ــر خواهن ــق و موث ــی موف ــد، امــا مطالبه گران فراهــم می کن
کــه از بطــن جامعــه آســیب دیده برخاســته باشــند. دانشــجو بــه 
منزلــه شــهروندی کــه در میــان آوا ی مردمــان ایســتاده، بهتریــن 
باشــد.  وطــِن خویشــتن  کــه می توانــد منجــی  مطالبه گری ســت 
همانطــور کــه گفتــم، جهانــی از دانشــجو، مطالبــه تاثیرگــذاری 

دارنــد و چشــم ایــن جهــان بــه قلــم اصحــاب دانشــگاه اســت.
ــا تمــام  حــال کــه دانشــگاه برایمــان آغــوش گشــوده و مــا نیــز، ب
اندوخته هــای خــود، صندلــی را انتخــاب کــرده تــا بــر آن تکیــه 
بزنیــم، بــذری خواهیــم بــود کــه فــردا بایــد از ســایه مان برخیــزد. 
حکایــت آموختــن نیــز، حکایــت علــم و عمــل اســت؛ در جهانــی 
گام  فنــاوری  و  علــم  توســعه  و  گســترش  به ســوی  همــواره  کــه 
برمــی دارد، بــدون تجربه انــدوزی، رقابــت، مشــارکت و حمایــت، 
دانشــگاه  داشــت.  تاثیرگــذاری  توقــع  اندوخته هــا  از  نمی تــوان 
کنــار  در  آموزشــی  نظــام  تجربه انــدوزِی  و  فعالیــت  خــالء  امــا 
تدریــس و مطالعــه علــوم را بــا ســازمان ها، تشــکل ها، گروه هــا 
اســاتید، همــواره  و  دانشــجویی جبــران می کنــد  انجمن هــای  و 
تنهــا  را  خــود  دانــش  کــه  می داننــد،  ممتــاز  را  دانشــجویی 
صحــن  از  و  نکــرده  محــدود  کالس هــا  در  پررنــگ  حضــور  بــه 
پــرورش  و  رشــد  جهــت  در  امــن  محیطــی  به عنــوان  دانشــگاه 
خــود اســتفاده می کنــد. درواقــع اینکــه شــما عــالوه بــر تحصیــل 

منظــم خــود، فعــال دانشــجویی باشــید کــه ســتاره درخشــانی 
این گونــه  می شــود.  محســوب  بشــریتان  زیســت  سراســر  در 
ــود  بســترها همچنیــن مکمــل محاســن آموختــه شــما خواهنــد ب
مشــارکت  یــا  آموختــن  بــرای  نیــاز  احســاس  کــه  درصورتــی  و 
کارگاه هــا،  برگــزاری  بــا  باشــید،  داشــته  تحصیــل  کنــار  در 
افــراد  حضــور  بــا  آن هــم  مختلــف،  رویدادهــای  و  نشســت ها 
در  دهنــد.  یــاری  را  شــما  تــا  می کوشــند  صاحب نظــر  و  وزیــن 
ایــن رخــداد همدلــی، دانشــگاه می کوشــد بیشــترین هزینه هــا 
تــا  دهــد،  انجــام  خــود  فرزنــداِن  بــرای  کاســت  و  کــم  بــی  را 
نمایــد. بــه بطــن جامعــه تقدیــم  و پختــه  انســان هایی کارآمــد 
آمایــش  بــا  فرهنگــی  انقــالب  از  پــس  نیــز  جهاددانشــگاهی 
ایدئولوژی هــا  و  تئوری هــا  انبــوه  کــه  دورانــی  در  دانشــجویان 
ایجــاد  بــا  رفتــه  رفتــه  می نمــود،  دعــوت  خــود  بــه  را  اذهــان 
تشــکیالتی دانشــجو محــور کوشــید تــا فضــای انتخــاب ایــده و 
تئــوری صحیــح را بــرای فرزنــدان خــود فراهــم آورد و ایــن اتفــاق 
احتــرام  بــا  بلکــه  دیگــر،  تئوری هــای  سانســور  و  حــذف  بــا  نــه 
جهاددانشــگاهی  گرفــت.  صــورت  گفتمان هــا  همــه  بــه  تمــام 
فراهــم  بــا  کــه  بــه دوش می کشــد  را  شــاخصه  ایــن  دیربــاز  از 
نماینــدگاِن  و  صاحب نظــران  بیــن  گفتمــان،  فضــای  آوردن 
بــرای  ایده هــا  از  شــفاف  تصویــری  حاضــر،  ایدئولوژی هــای 
ــا ذات حق شناسشــان صحیــح را از  ــان کنــد، ت دانشــجویان نمای
ناصحیــح بشناســد و اگــر همیــن احتــرام بــه گفتمــان  یک دیگــر، 
تنهــا رســالت ســازمان دانشــجویان باشــد کــه از خــود بــه یــادگار 
بســیاری  کــه  اســت  جامعــه ای  در  گــران  یــادگاری  می گــذارد، 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود، دســت بــه پوشــاندن حقایــق 

. می زننــد
رســانه ای  به عنــوان  تــا  می کوشــد  نیــز  اتفاقیــه  وقایــع  نشــریه 
ســخن  و  پژوهش هــا  نقطه نظرهــا،  تمام دانشــجویی، 
بســترهای  در  چــه  پادکســت،  قالــب  در  چــه  را،  دانشــجویان 
تصویــری و مکتــوب، بــه ســمع و نظــر مخاطــب خــود رســانده 
دانشــگاه  اهالــی  بــا  را  ارتبــاط  ایــن  گســترده  ســطحی  در  و 
برقــرار ســازد. رســالت نقــد و بررســی وقایــع حائــز توجــهِ روز، 

بــا چاشــنی  خــاص،  فاقــد جهت گیــری  و  دانش محــور  نــگاه  بــا 
نشــریات  گــردن  بــر  همــواره  فرهنگــی  امــور  از  سیاســت زدایی 
منزلــه  بــه  اتفاقیــه،  وقایــع  نشــریه  و  اســت  بــوده  دانشــجویی 
تــا  اســت  کوشــیده  آن  بــر  نیــز  دانشــجو  نــگاه  از  برتــر  نشــریه 
زمینــه  در  نــگارش  و  رســانه  مختــص  کارگاه هایــی  برگــزاری  بــا 
زمینــه  در  روز  ویــژه  نگاه هــای  بــه  پرداختــن  توان مندســازی، 
ــل ارتباطــی  ــوان پ ــه عن ــا دانشــجویان ب ــاط ب ــوا و ارتب تولیــد محت

باشــد. دانشــجو  هم یــار  و  همــدل  دانشــجویان،  ســازمان 
آنکــه  فرجــام 
نظــر  زیــر  دانشــگاه، 
مســئوالن  و  اســاتید 
اســت  آن  بــر  خــود 
تشــکل ها  بــا  تــا 
ســازمان های  و 
یی  نشــجو ا م د تما
را  امنــی  مأمــن 
و  رشــد  جهــت  در 
خودســازی  و  تعالــی 
فراهــم  دانشــجویان 
آورد تــا فرزندانــی موثــر 
و موفــق را بــه جامعــه 
جامعــه ای  بســپارد. 
انتظــار  چشــم  کــه 
شماســت،  همــت 
در  قطــار  ناجــی  تــا 
در  ایــران،  حرکــت 
لحظــات  تاریکــی 
رســان  مــدد  و  ســخت 
گرودنه هــای  در  ملــت 
باشــید  تاریخ ســاز 
کــوس  بــر  همــواره  و 
بدمیــد. آگاه ســازی 

انســان در آغــاز هــر پدیــده یــا اتفــاق یــا مســیر در نقطــه  اتصــال 
قــرار  مســیر  یــا  اتفــاق  پدیــده،  آن  عینیــت  بــا  خــود  ذهنیــت 
می گیــرد کــه ایــن موضــوع بــه همــان انــدازه کــه هیجان انگیــز 
کنیــد  تصــور  هســت!  هــم  ترســناک  حتــی  و  حســاس  اســت 
ــه دور دســت را در ســرمی پرورانده اید  همیشــه رویــای ســفری ب
آن  بــرای  برنامــه  و  آرزو  هــزاران  و 
ســفر  ایــن  شــروع  نقطــه  داشــته اید؛ 
و  جــذاب  می توانــد  میــزان  چــه  تــا 
میــزان  چــه  تــا  باشــد؟  هیجان انگیــز 
معــرض  در  را  انســان  می توانــد 
خارق العــاده  اتفاقــات  و  انتخاب هــا 
ســفری  چنیــن  شــروع  بدهــد؟  قــرار 
ادامــه  بــه  مــا  نــگاه  رقم زننــده  تقریبــا 
خوش بینــی  تعیین کننــده  و  مســیر 
رو  پیــش  مســیر  بــه  مــا  بدبینــی  یــا 
اهمیــت  رو  همیــن  از  و  بــود  خواهــد 
تصــور  مقابــل  نقطــه  در  حــاال  دارد. 
آن گونــه  آغــاز،  نقطــه  ایــن  کــه  کنیــد 
ــد، خــوب نباشــد! در  کــه تصــور کرده ای
چنیــن حالتــی هــم ممکــن اســت ســگ 
پایــان  تــا  ناکامــی  و  افســردگی  ســیاهِ 
شــود  شــما  ناخوانــده  همســفر  مســیر 
آرزوهــا  مــزار  بــر  را  بزرگــی  ســنگ  و 
بگــذارد.  درازتــان  و  دور  خیــاالت  و 
شــدن  دانشــجو  و  دانشــگاه  بــه  ورود 
کــه گفتیــم  مثــل ســفری  هــم درســت 
دوره ای  بــرای  شــما  بــود؛  خواهــد 
جدیــد از زندگــی و در واقــع بــرای طــی 
کــردن ایــن دوره بــه شــکل مطلــوب و 
تــالش  نظرتــان ســال های ســال  مــورد 
مافیــای  خبیــِث  ارواح  بــا  کرده ایــد؛ 
جــای  همــه  از  کــه  موسســه  فــالن  و  کانــون  فــالن  و  کنکــور 
زندگــی بیــرون می آینــد تــا بــرای شــادی خدایــان ثــروت و ســود، 
ــد،  ــی کنن ــن ســال های زندگیتــان قربان آرامــش شــما را در بهتری
ــه  ــح ب ــی فات ــور خســته ول ــل یــک گالدیات ــد و حــاال مث جنگیده ای
منتظرتــان  کــه  قایقــی  ســوار  تــا  رســیده اید  آســودگی  ســاحل 
بــوده شــده و راهــی ســرزمین آرزوهایتــان شــوید! و شــما اکنــون 
دقیقــا در کنــار قایــق و در برابــر دریــا بــرای شــروع ایــن ســفر 
قــرار داریــد! همیــن لحظــه، لحظــه آغــاز اســت و شــما دقیقــا در 
نقطــه عطــف قــرار داریــد؛ نقطــه انتخــاب اینکــه ســفر دریایــی 
شــما در دانشــگاه چطــور آغــاز شــود؟ دو راه بیشــتر در برابــر 
گالدیاتــور خســته وجــود نــدارد؛ تــن دادن بــه حقیقــت موجــود 
هــر  از  بیــش  کــه  اســت  فلج کننــده  پاندمــی  یــک  شــامل  کــه 
در  و  می شــود  شــناخته  بــودن  پیش بینــی  غیرقابــل  بــه  چیــز 
بــرای گالدیاتــور  بــاد موافــق و مســیر مســاعدی را  واقــع هیــچ 
بــرای  تــالش  مقابــل   طــرف  در  یــا  نمی دهــد؛  بشــارت  مســافر 
ــرای ایــن مســیر داشــته  و آرزوهایــی کــه  تحقــق رویاهایــی کــه ب
مدت هــا بــه آن هــا فکــر کــرده و تمــام آن مســیرهای ســخت را 
بــرای دســت یابی بــه آن پشــت ســر گذاشــته اســت و بــه تعبیــر 
امیــد  بــه  نامهیــای دریــا  بــرای حرکــت در بســتر  تــالش  دیگــر 

. آینــده...  خــوب  اتفاقــات 
بــا  قایقــی  در  نشســتن  اســت؛  انتخــاب  لحظــه  لحظــه،  حــاال 
حرکــت  بــرای  موافــق  بادهــای  انتظــار  در  برافراشــته  بادبــان 
آغــاز  بــرای  زدن  پــارو  و  شــدن  کار  بــه  دســت  یــا  مســیر  در 
جهت یابــی  شــروع  اســت  قــرار  کــه  ســفری  در  ماجراجویــی 
باشــد!  زندگــی اش  مســیر  ادامــه  تعییــن  بــرای  گالدیاتــور 
منتظــر  اســت؛  زدن  پــارو  جنــس  از  امــا  دانشــجویی  فعالیــت 
. و...  بــاد  و  بــر خــالف جهــت آب  کــردن  ننشســتن و حرکــت 
دانشــجویی  فعالیــت  امــا  کــرده،  پیچیده تــر  را  کرونــا وضعیــت 
دانشــجو  و  اســت  اجتماعــی  فعالیــت  اصلــی  مقدمــه  کــه 
اجتماعــی  اثرگــذاری  و  فعالیــت  مقدمــات  و  اصــول  بــا  را 
بــا  و  نداشــته  رو  پیــش   همــواری  مســیر  اصــال  می کنــد؛  آشــنا 
ســختی های فــراوان مواجــه بــوده اســت. بــا ایــن وجــود همیشــه 
کــه  اســت  داده  تحویــل  جامعــه  بــه  را  بزرگــی  مــردان  و  زنــان 
فعالیــت  وارد  مســیرها  ســایر  از  کــه  کســانی  از  فرســنگ ها 
اجتماعــی شــده اند، جلوتــر هســتند؛ علــت ایــن امــر هــم چیــزی 
نیســت جــز عــادت نداشــتن بــه انتظــار و آشــنا بــودن بــه پــارو 
زدن در شــرایط فقــدان بادهــای موافــق! ســازمان دانشــجویان 
جهــاد دانشــگاهی یکــی از قایق هــای بزرگــی اســت کــه تعــداد 
را  زدن  پــارو  مسیرشــان  بــرای  کــه  دانشــجویانی  از  زیــادی 
تــا »حرکــت«  تــالش می کننــد  هــم  کنــار  انتخــاب کرده انــد، در 
منســجم  تیــم  یــک  کمــک  بــه  رســیدن  مقصــد  بــه  و  کــردن 
اگــر  می فشــاریم  را  شــما  دســت  کننــد؛  تجربــه  را  همــراه  و 
همســفر مــا باشــید بــرای ماجراجویــی در مســیر دانشــجویی!

انتقــال تجربیــات زیســته ی جهادگــرانِ امروز به جهادگرانِ فردا 
امیرعلی برومند

دانش آموخته کارشناسی مهندسی محیط زیست

عزیــز  خیلــی  برایمــان  خاطرتــان  کنــم  تاکیــد  بایــد  ابتــدا  در 
اســت؛ چــرا کــه از ماه هــا قبــل در تکاپــوی اســتقبالی باشــکوه 
تهیــه ی  و  برنامه هــا  ویــژه  آیین  هــا،  برپایــی  قالــب  در  شــما  از 
در  تحصیلتــان  بــه  آغــاز  جشــن  بــرای  متنــوع  محتواهــای 
برنامه هــا،  ایــن  اجــرای  بــرای  بوده ایــم.  فردوســی  دانشــگاه 
کــه  کردیــم  پیش بینــی  و  بررســی  را  مختلفــی  ســناریو های 
رونــد  در  را  شــرایط  بدبینانه تریــن  تــا  خوش بینانه تریــن  از 
ســناریویی  در  نهایتــاً  می کــرد.  ترســیم  کرونــا  همه گیــری 
فرآینــد  پیشــرفت های  علی رغــم  پیوســت،  وقــوع  بــه  کــه 
دیــدار  مانــع  کرونــا  پاندمــی  شــیوع  اســتمرار  واکسیناســیون، 
دانشــگاه  زیبــای  پردیــس  در  هــم  بــا  مــا  چهــره ی  بــه  چهــره 
شــدیم  مجبــور  ترتیــب  ایــن  بــه  و  شــد  جهاددانشــگاهی  و 
بیاییــم.  اســتقبالتان  بــه  رســانه ها  و  مجــازی  فضــای  در  تنهــا 
ویژه نامــه ی  ایــن  مقــاالت  ســایر  همچــون  پیــش رو  نوشــتار 
نشــریه وزیــن وقایــع اتفاقیــه، تالشــی بــرای گفت وگــو و انتقــال 
دانشــجویان  ســازمان  امــروز  جهادگــران  زیســته ی  تجربیــات 
جهــاد دانشــگاهی بــه جهادگــران فرداســت. امیــد کــه انتقــال 
جهــادی  هویــت  تقویــت  و  بینــش  اعتــالی  بــه  تجربیــات  ایــن 

شــود. منجــر  بین نســلی 
بــه دوران دانشــجویی تان عمــق ببخشــید؛ دوران دانشــجویی 
بعــد  دو  انســان  زندگــی  از  دیگــری  برهــه ی  هــر  هم چــون 
عمــق  و  کمــی  ماهیتــی  دوره  طــول  کــه  عمــق؛  و  طــول  دارد: 
همان طــور  دوره،  ایــن  طــول  دارد.  کیفــی  درون مایــه ای  آن 
امــر  سیاســت گذاران  توســط  مســتحضرید،  شــما  همــه ی  کــه 
آمــوزش عالــی کشــور در وزارت عتــف در مقطــع کارشناســی 
ــن  ــه طــور معمــول 4، 2 و 5 ســال تعیی ــی ب و تحصیــالت تکمیل
ــا بی نهایــت متغیــر اســت  شــده، امــا عمــق آن از تقریبــاً هیــچ ت
و کســی کــه آن را تعییــن می کنــد خــودِ خــودِ مــا و شــماییم. 
تشــکل های  در  عضویــت  بــا  می توانیــم  کــه  شــماییم  و  مــا 
دانشــجویی و انجــام کارهــا و فعالیت هــای داوطلبانــه تجــارب 
ایــن  در  کنیــم.  کســب  گروهــی  و  انفــرادی  فــرد  بــه  منحصــر 
اجرایــی  را  ایده هایمــان  و  کنیــم  ایده پــردازی  بی پــروا،  بســتر 
کنیــم. نقــادی منصفانــه را تمریــن کنیــم. خالقانــه بی اندیشــیم 
ــه چالــش کشــیدن  ــه چالــش کشــیده شــدن و ب ــدون مــرز ب و ب
کــه می توانیــم نقش هــای متنــوع  اینجاســت  را تجربــه کنیــم. 
و متکثــری را بپذیریــم و فرآینــد بلــوغ فــردی و اجتماعی مــان 

نماییــم.  تســهیل  را 
اســت  دانشــگاه  متــن  و  بطــن  در  دقیقــاً  شــوید؛  داوطلــب 
مدیــران،  اســتادان،  از  گســترده  شــبکه ای  در  می تــوان  کــه 
کارشناســان و دانشــجویان باتجربــه، متبحــر و متخصــص قــرار 
توانمنــد  و متخصصــی  کارشــناس  بــه  هم افزایــی  بــا  و  گرفــت 
هــر  شــخصیت  تکویــن  بــرای  مســیر،  ایــن  در  شــد.  تبدیــل 
یــک از مــا بــه عنــوان یــک انســان دانشــگاهی، عناصــر زیــادی 
ــی و  ــد ایفــای نقــش کننــد؛ برخــی از ایــن عناصــر درون می توانن
برخــی بیرونــی هســتند. عناصــر درونــی نظیــر انگیــزه، اشــتیاق 
و  ســخت افزاری  امکانــات  نظیــر  بیرونــی  عناصــر  و  تــالش  و 
نرم افــزاری دانشــگاه نظیــر کیفیــت فضاهــای آموزشــی و قــرار 
گرفتــن اســاتید برجســته، انگیزه بخــش و تاثیرگــذار در مســیر 
زندگــی دانشــجویی هــر یــک می توانــد در موفقیــت مــا ســهمی 
امکانــات  از  مملــو  دانشــگاهی  فضــای  اساســاً  باشــد.  داشــته 
توســعه فــردی اســت، امــا نکتــه ای کــه در ایــن حیطــه شــاید 
»داوطلــب  اصــِل  اساســاً  کــه  اســت  آن  شــود  واقــع  مغفــول 
گرفتــه  مشــارکت  »بــه  بــرای  دانشــجو  هــر  تــالش  و  شــدن« 
شــدن« در عرصــه ی دانشــگاهی افق هــای فــراوان و مضاعــف 
بــه  او می گشــاید؛  فــراروی  را  فرهنگــی  و  پژوهشــی  آموزشــی، 
عبــارت دیگــر هــر یــک از مــا بــا داوطلــب شــدن امــکان رشــد 
می کنیــم.  برابــر  چندیــن  را  گروهی مــان  و  فــردی  توســعه ی  و 
علــم  در  بنیادیــن  اصــل  یــک  برویــد؛  تنــوع  اســتقبال  بــه 
ضامــن  »تنــوع،  می کنــد:  تصریــح  کــه  دارد  وجــود  اکولــوژی 
تنــوع  کــه  اســت  آشــکار  همــگان  بــر  هم چنیــن  اســت«.  بقــا 
و  پذیــرش  و جذابیــت می بخشــد.  زیبایــی  نظــام هســتی،  بــه 
تــالش بــرای توســعه تنــوع در زیســت دانشــگاهی هــر انســان 
نظــری  بســط  و  ردیابــی  قابــل  ســاحت  چنــد  در  دانشــگاهی 
نخســت  اســت.  )کاربســتی(  عملــی  و  )معرفت شــناختی( 
ــی(،  ــوع فــردی )تنــوع درون ــرای پذیــرش و توســعه ی تن تــالش ب
و  دانشــگاهی  جامعــه ی  تنــوع  توســعه ی  و  پذیــرش  دوم 
اجتماعــی  زیســت  در  تنــوع  توســعه ی  و  پذیــرش  نهایتــاً 
جامعــه  بطــن  در  دانش آموختگــی  دوران  در  پسادانشــگاهی 
وجــود  در  تنــوع  توســعه  و  پذیــرش  بــرای  نخســت  اســت. 
کــه  تخصصــی  دانــش  بــه  تنهــا  کنیــد  توجــه  بایــد  خودتــان 
بلکــه  نکنیــد  اکتفــا  می گیــرد،  فــرا  تحصیلی تــان  رشــته ی  در 
دیگــر  متنــوع  علــوم  و  هنرهــا  فنــون،  مهارت هــا،  فراگیــری  بــا 
توســعه  را  ببخشــید، خودتــان  تنــوع  زندگی تــان  ابزارهــای  بــه 
دوم  بی افزاییــد.  وجودی تــان  پیچیدگی هــای  بــر  و  دهیــد 
ادیــان  اقــوام،  فرهنگ هــا،  تالقــی  دانشــگاه چهــارراه  بپذیریــد 

و  همکالســی ها  اســتقبال  بــه  ترتیــب  ایــن  بــه  اســت؛  آراء  و 
دینــی  قومــی،  فرهنگــی،  خاســتگاه  یــک  هــر  کــه  اســاتیدتان 
و  خالقانــه  رویکــردی  بــا  و  برویــد  دارنــد  متنوعــی  فکــری  و 
بــرای توســعه  تنــوع و تکثــر  ایــن  از  بــر مــدار مــدارا  انتقــادی 

بگیریــد. بهــره  جهان بینی تــان 
کنیــد؛  کســب  بینــش  نکنیــد،  اکتفــا  دانــش  جویندگــی  بــه 
ویــروس  همه گیــری  کــه  فــردی  بــه  منحصــر  و  ویــژه  تجربــه ی 
ــا در اختیارمــان گذاشــت، نشــان داد ســطوح دانشــی کــه  کرون
صــورت  بــه  شــود  منتقــل  دانشــگاه  در  بایــد  می شــد  تصــور 
تعامــل  و  حضــور  بــدون  قالب هــا  ســایر  در  و  غیرحضــوری 
و  برنامه ریــزی  قابــل  کمابیــش،  دانشــجو،  و  اســتاد  مســتقیم 
دســتیابی اســت، امــا آنچــه قابــل دســترس نبــوده و منحصــر 
ــه تنفــس در فضــای دانشــگاه و زیســت حقیقــی دانشــگاهی  ب
بینــش  چهره به چهــره ی  و  سینه به ســینه   انتقــال  اســت، 
مبانــی  انتقــال  اســت؛ در حقیقــت  دانشــجویان  بــه  اســتادان 
معرفت شــناختی  حیطــه ی  هــر  بــر  حاکــم  فلســفه ی  و  فکــری 
ــا قــرار گرفتــن بالواســطه در معــرض  عنصــری اســت کــه تنهــا ب
ســاعت ها،  نیازمنــد  و  می آیــد  دســت  بــه  اســتاد  دکتریــن 
قــرار  و  مســتقیم  شــاگردی  ســال ها  بلکــه  و  ماه هــا  روزهــا، 
گرفتــن در معــرض دمِ اســتاد اســت. پــس فرصــت دانشــجویی 
را نــه صرفــاً بــرای جویندگــی دانــش، بلکــه بــرای کســب بینــش 

شــمارید. مغتنــم  اســاتیدتان  فــرد  بــه  منحصــر  دکتریــن  و 
نشــوید؛  مأیــوس  هرگــز  نکشــید،  دســت  تــالش  از  هرگــز 
و  هســت  بــوده،  تمدن هــا  گهــواره ی  همــواره  مــا  عزیــزِ  ایــران 
بلکــه  ملی گرایانــه،  یــک ســخن  نــه  تفکــر،  ایــن  بــود.  خواهــد 
و  مــردم  کــه  برهــه ای  هــر  در  اســت.  تاریخــی  حقیقــت  یــک 
مــام  اعتــالی  بــرای  ســرزمین  ایــن  اندیشــه ورز  طالیــه داران 
و  ایــزدی  فــر  مــدد  بــه  داده انــد،  هــم  دست به دســت  میهــن 
تمــدن  یــک  پایه هــای  ســرزمینی،  بی بدیــل  اســتعدادهای 
پی ریــزی شــده و جهــان و جهانیــان را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
بــه  کــه  تاریخــی  هجمه هــای  بــه  اســت  کافــی  اســت.  داده 
ســرزمین مــا شــده و مســیرهای هوشــمندانه ی فرصت ســازی 
هــم  حاضــر  حــال  در  بنگریــد.  تهدیدهــا  از  مــادران  و  پــدران 
تــالش،  بــزرگ،  تمــدن  یــک  پایه گــذاری  تــا  مــا  فاصلــه ی 
مســیر  ایــن  در  یقینــاً  اســت.  جمعــی  امیــد  و  دانش افزایــی 
نقــش دانشــگاه و دانشــگاهیان، خاصــه شــما نوورودهــا، بســیار 
مختصــات  دقیــق  شــناخت  از  پــس  بایــد  اســت.  برجســته 
فــردای  بــرای معمــاری  بی وقفــه  ایــران عزیــز،  اکنــوِن  و  اینجــا 

کنیــم. شــبانه روزی  تــالش  و  برنامه ریــزی  آن  روشــن 
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