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من دوران دانشجویی نداشتم

اسماعیلامینی
شاعر و
استاددانشگاه

طرح :هانی انصاری

روزگارخوشدانشجویی

زندگیدانشجوییراتجربهکردهاید؟چندروایتبخوانیدازایندورانجذاب

داســتان زندگــی ایــن هفتهمــان را ،بــه زندگی دانشــجویی
اختصــاص دادهایم .چــرا؟ چون فردا روز دانشــجو اســت.
وظیفــه یــک دانشــجو در دوران دانشــجویی چیســت؟
دانشــجویان دانش به دانش اضافه میکننــد که به کار مردم
بیاینــد ،اما متأســفانه طــی ســالهای اخیــر ،با آفتــی بهنام

طرح زدن به زندگی

محمدزینالیاناری

پژوهشگرفرهنگعامه

دوران دانشــجویی ،هنگامــهای اســت بــرای پخته شــدن یا
ملموس تــر بگویــم ،ورز خــوردن برای زندگــی .همان طور
کــه نانــوا خمیــر را میگردانــد و بــه آن شــکل میدهــد ،در
دوران دانشــجویی هم جوان ایرانی چرخ میخورد و شکل
میپذیــرد .منتهــا تفاوتــش آن اســت کــه آن کســی کــه به
دانشــجو شکل میدهد و او را از حالت بیشکل ،هیجانی و
حاضرجــواب دوران نوجوانی به فــردی دارای تمایز ،آینده
اندیش و ســنجیده نگر تبدیل میکند ،خود وی است .خود
دانشــجو اســت که رشــته خود را انتخاب میکند و در بافت
دانــش آن فــرو میرود تا بــه یک آرکی تایــپ اجتماعی در
ذیل یک تشخص حرفهای آکادمیک درآید.
پیشــتر ،در جامعــه مــا نوآموزهــا توســط والدیــن ،یــا
بزرگترهــای دیگــری کــه در جامعه بود ،در مناســکهای
گــذار شــرکت میکردنــد تــا در پایــان نوجوانی بــه چوپان،
دهقــان روســتایی یــا شــاگرد صنف تبدیــل شــوند .نوآموز،
تحــت دســتورهای کارکــردی و اطاعتهــای پیدرپــی یــاد
میگرفــت تا چگونه نســخهای تکــراری از همانی باشــد که
پیشتر در پدر ،آقا یا اوستایش بوده است.

دور شدن برای نزدیک شدن

جواد رسولی
روزنامهنگار

در کافــهای تــوی کوچــه پــس کوچههــای محلــه گوتیکو در
بارســلونا ،پشــت میــز نشســتهایم .کمــی آن طرفتــر یــک
جمــع جــوان و پر انــرژی دارند آخریــن صحنههای فیلمی
از وودی آلــن را روی دیــوار پــر از نقــش و نــگار کافه تماشــا
میکننــد .فیلم نامش هســت «زلیگ» و یــک ماکیومنتری
محســوب میشــود .ماکیومنتــری یعنــی یــک داکیومنتری
قالبی .داستانی که تعمداً ادای مستند بودن را در میآورد.
دوســت مکزیکی که روبهرویم نشســته را تازه دو روز اســت
که میشناسم .از وقتی که کالس هایمان در دانشگاه شروع
شــده .داریم ســعی میکنیــم با هم آشــنا شــویم و این کار
خیلــی کنــد پیش میرود .بــه خاطر دانش کم مــن از زبان
اسپانیایی و دانش کم او از انگلیسی.
این بار اول نیســت کــه چنین لحظــهای را تجربه میکنم.
زندگی دانشــجویی بــرای من ،بار پیش هــم یک همچین
چیــزی بــوده .مهاجرت از یک محیط آشــنا بــه جایی تازه
بــا ویژگیهای متفاوت و آدمهای جدیــد .جایی که درس
و اســتاد و امتحــان و تکلیف ،فقط یک قســمت آن اســت
و نــه مهمتریــن قســمت آن .دفعه قبل از کنــار خانواده و
دوســتان و آشــنایان در مشــهد به تهران آمــده بودم .پیدا
کــردن و تعریف کردن دوباره خــودم در یک جای جدید،

تنبلی دانشــجویان روبــهرو بودهایم و اینکه دانشــجویان ما،
دنبال اطالعــات و دانش واقعــی نمیروند و دوســت دارند
ســریع به کار بزنند و پولی به دست بیاورند و پستی و مقامی.
دانشطلبان واقعی ،تنها دنبال بهدســت آوردن دانشاند.
بــرای ایــن کار هــم ،ســبک زندگــی خاصــی را بایــد رعایت

کننــد .وقتــی زندگی دانشــمندان حقیقــی ایــران و جهان را
مطالعه میکنیــد ،میبینید که قناعت ،سختکوشــی ،ادب،
دانــشورزی ،احتــرام به اســتاد و بــزرگان و ...در آنهــا بیداد
میکنــد .اینجــا میتوانیــد چنــد روایــت متفــاوت بخوانید
درباره دوران جذاب دانشجویی.

بار دیگر دانشگاهی که دوست میداشتم

احسان رضایی
نویسنده

اما دانشــجو در دانشــگاه میآموزد تا با توجــه به کتابها و
مســألهها ،بیشــکلی ،هیجــان و نقــادی خود را بــه نیرویی
برای تبدیل شــدن به فردی خالق بــه کار گیرد .از آن رو ،او
نــه خمیری که به ناخن میزیبد ،بلکه در حال طرح افکنی
خویشتن خود است .به جای آنکه تکرار و تقلید را بیاموزد،
دنبال پیمودن بخشی از راه بیپایان زندگی است.
اما این یک معنای آرمانی اســت و بســیاری شــاید دوست
داشــته باشــند بــه شــکل مریــدوار یــا نــه چنــدان ریاضــت
کشــانه راه بپیماینــد ،امــا ایــن کنــه معنایــی اســت که یک
دانشــجو در ذهن میپرورد .دانشــجو بهدنبــال تمایز خود،
داشــتن نگاهــی به آینده و جســتن فرصتهای خالقیت یا
سنجشــگری در زندگی است .اما در واقع نسبت به آنکه آیا
واقعــاً ایــن کار را میتوانــد بخوبی انجام دهد یــا نه ،دودل
اســت و از امکانات و شــرایطی که برای تحقق این معنا در
مسیر زندگی او مهیاست گلهمند است.
بهعنــوان یــک ســنخ از آتیــه ایــن دانشــجویان؛ پرســتاران
بیمارستان به جای دانش و نظریههای رشتهای خودشان،
در ســفارشهای علم پزشکی نامرئی میشدند .شاید یکی

از نــو ســاختن شــبکه ارتباطی و آشــنا شــدن بــا آدمهایی
از دیگــر نقــاط ایران بــا فرهنگهــا و لهجههــا و رفتارهای
مختلــف اساســیترین قســمت ایــن تجربه بــود .در واقع
پررنگتریــن بخــش زندگــی دانشــجویی ،بــه نظــرم آن
چیــزی نیســت کــه در محیــط کالس و آمــوزش میگذرد.
اصــل ماجــرا پس زمینــه داســتانی اســت که مــا در نقش
دانشــجو در آن قــرار میگیریم .برای من دانشــگاه اصلی
همیشــه آن بیــرون بوده ،جایی که در شــهری جدید ،باید
بــا مــردم جدیــد ارتبــاط گرفــت .خوابــگاه و آدمهایش را
شــناخت ،با هم اتاقیهــا یا هم خانهایهــای جدید ،قرار
زندگی مشــترک گذاشــت و برایش قواعــدی تعریف کرد.
گوشــه و کنار محله جدید را کشــف کرد ،دوســتیهای تازه
بنــا کــرد ،پاتوقهایــی برای گعده و معاشــرت دســت و پا
کــرد و برای مســائل پیچیــده جهان دنبال راه حل گشــت.
دانشــگاه قرار نیســت چنین چیزهایی را به شما یاد بدهد
(و بــرای همیــن هم هیچوقت دوســت نداشــتم در شــهر
خودم دانشــگاه بروم) اما زندگی دانشــجویی چرا .چونکه
زندگــی اســت و اصل ماجراســت و مســتندی اســت که ما
نقش اولش هستیم.
بار دوم و در اســپانیا این تجربه دشــوارتر اما شیرینتر بود.

از دالیــل گالیه دانشــجو و تردیــدش از پایانبندی حضور و
وجودش در دانشــگاه این اســت که راه خالقیتی که تصویر
او از آینــده و شــکل دادن بــه خــود بــوده ،بســته اســت .از
ایــن روســت که ناخنهای طــرح افکنی او به خود و کســب
تمایــزش کند میشــود .با این حال ،دانشــجویان این معنا
را در ذهــن دارنــد و بــه حقیقــت آن ایمان دارنــد ،هر چند
تردیدهــای زیــادی بــرای سســت شــدن عمــل ورزی آنان
وجود دارد و از ایشان میخواهد درسها را به شب امتحان
بیندازند و پایان نامه را جدی نگیرند ،چرا که جدیتی برای
خالقیت در آیندهشان نیست.
اما این روح پرشــور و هیجان دوران نوجوانی است که هر
سال به دانشگاه میآید و دامن آن را پر از سؤال میکند و
پیــش از آنکه در کرختی بیمعنایی فرو رود ،فرصتی تازه
برای طــرح زدن به زندگــی میآفریند .از ایــن رو ،زندگی
روزمــره دانشــجویی ،همــواره پــر از ســؤال ،بــرای کســب
مهارت ،نگاه به پیش رو و فهم مقوالت اســت که بتدریج
او را به فردی متمایز ،آینده اندیش و سنجیده نگر تبدیل
میکند.

دشــوارتر چــون پس زمینــه داســتانی ناگهان خیلــی تغییر
میکنــد و شــوک مواجهــه بــا فرهنگــی یــک ســر متفــاوت
میتوانــد تا مدتهــا آدم را درگیر خودش کند و شــیرینتر
چون اگر اهل چالش باشــید و دوســت داشــته باشید مدام
چیزهای جدید یاد بگیرید ،وارد جشنوارهای از سؤاالت تازه
و تغییرات شــدید میشوید که الزم است جواب هایشان را
پیدا کرد و موضع مناســب در نسبت با آنها گرفت .درست
مثل یک فیلم مستند که در آن شما سوژه ماجرایید .کسی
کــه بایــد زندگــیاش را یــک بــار دیگــر از اول تعریــف کند.
کســی که همه ارتباطات و دوســتیهایش هــزاران کیلومتر
دورتراند و حاال باید همه چیز را از اول بسازد.
زندگی دانشــجویی برای من همیشــه مثل نشســتن پشــت
همــان میــز کافــه در یک جــای جدیــد و غریبه بــا یک آدم
غریبه که زبانت را هم درســت نمیداند بوده .شــوق ایجاد
ارتباطــی تازه با جهانی تازه .دور شــدن از آدمهای نزدیک
برای نزدیک شــدن به آدمهای دور .و تبدیل کردن زندگی
روزمره و مالل آور از یک ماکیومنتری به یک مستند جذاب
و پراتفــاق .درس را که همه میخوانند ،آن چیزی که مهم
اســت ،زندگی کــردن و مدام یــاد گرفتن و دانشــجو ماندن
است.

من با آنکه ســالیان زیادی دانشجو بودم ،دوران
ی و دو سه ســاله بودم
دانشــجویی نداشــتم .ســ 
کــه به دانشــگاه رفتــم و چــون در تهــران درس
میخواندم و خانهام در تهران اســت ،نیازی به
خوابگاه نداشتم .یعنی نه جوان بودم که همراه
همکالســیهای جوانم بــه دورهمیهای جوان
پســند بروم و نه در خوابگاه بودم که با دوســتان
همــدورهام محافل دانشــجویی داشــته باشــم.
شاغل بودم و وقت سرخاراندن نداشتم.
دانشــجویی مــن همزمــان بــود بــا التهابــات و
یارکشــیهای اهــل سیاســت در دانشــگاهها؛
عــدهای طرفــدار ایــن طرفیها بودنــد و عدهای
طرفــدار آن طرفیهــا و بــا خــوش خیالــی ایــام
جوانــی خیــال میکردند این ســوی و آن ســوی
سیاســت البــد خیلــی باهــم فــرق دارد و االن
صفبندی حق و باطل شکل گرفته است مثالً!
بــا هــم بحــث میکردنــد و دعــوا میکردنــد و
بهجــان هــم میافتادنــد ،بعــد قــوای قهریــه
میآمد به دانشگاه و به جان همهشان میافتاد
فضای دانشگاه پر میشد از داد و فریاد و اخطار
و دود و گاز اشک آور.
بعــد روزنامههــا خوش به حالشــان میشــد و
نفت بر ایــن آتش میریختنــد و معرکهگردانی
میکردند از هر دو سوی ماجرا.
بعــد معرکــه گردانهــا مینشســتند دورهــم و
بــا هــم مذاکــره میکردند و دوســت میشــدند
و غنایــم و مناصــب را بالمناصفــه تقســیم
میکردنــد و اســمش را گذاشــته بودند :فشــار از
پایین ،چانه زنی در باال!
ایــن وســط ،عــدهای دانشــجوی زخمــی و کتک
خــورده و بازداشــتی و ســتاره دار ،روی دســت
آسمان بیســتاره آرمانگرایی دانشــجویی باقی
میماند.زمانــی کــه مــن ســال آخــر دبیرســتان
بــودم؛ یعنی ســال 1360هنــوز کنکوربــازی این
قدر رونق نداشت که به دانشآموزان سال آخر
بگویند :کنکوری.
از یک کالس ســی نفری ،حداکثر چهار پنج نفر،
حــال و هــوای دانشــگاه در ســر داشــتند و بــرای
آزمونهای ورودی دانشگاه مطالعه میکردند.
بقیــه بچههــا خیلــی معقــول و منطقی بــه فکر
خدمت سربازی و کار و ازدواج بودند.
امــا انقالب فرهنگی آمد و به حســاب دانشــگاه
رســید و حــق اســتاد و دانشــجو و پژوهشــگر را
گذاشت کف دست خیابان.
در روزهــای انقــاب فرهنگــی آن قــدر کتــاب و
نشــریه از کتابخانههــا و آرشــیوهای دانشــگاه
تهــران پاره کرده بودند و در کف خیابان انقالب
روبــهروی ســر در دانشــگاه ریختــه بودنــد کــه
بیاغــراق ،عابــران روی کوهــی از کاغذ پــاره راه

میرفتنــد .از اول خیابــان شــانزده آذر ،کــه روز
دانشجوست ،تا اول خیابان قدس ،کاغذ پارهها
روی خیابان را سفید کرده بودند.
پس دانشــگاه تعطیل شــد ،تا انقالبی و اسالمی
بشود .دانشآموزان آماده ورود به دانشگاه هم
رفتنــد پی کار و زندگی و قید درس و دانشــگاه را
زدند.
ســالها بعــد کــه دانشــگاه باز شــد ،بــرای ورود
بــه دانشــگاه ،فقط قبولــی در کنکور کافــی نبود.
مرحله دیگری داشت شامل مصاحبه عقیدتی
و تحقیقــات محلــی ،تــا معلــوم بشــود کــه این
جــوان از نظــر پنــدار و گفتــار و رفتار ،شایســتگی
دانشجویی دارد یا نه؟
بایــد معلــوم میشــد که شــلوار لی میپوشــد یا
شــلوار پارچهای؟ پیراهن آستین کوتاه میپوشد
یا آســتین بلند؟ تازه همان پیراهن آستین بلند
را روی شــلوارش میانــدازد یــا مثــل قرتیهای
غربزده داخل شلوارش میبرد؟
اگر داوطلب دانشگاه ،دختر بود که پناه بر خدا!
از زنهــای ســر کوچه میپرســیدند و تا آمار تک
تک تارهای موی سر و روی و ابروی دختر جوان
را درنمیآوردند ،خیالشان راحت نمیشد.
موســیقی هــم خیلی مهــم بود ،آیــا از خانه این
جــوان داوطلــب دانشــگاه ،صــدای موســیقی
میآید؟
بقیــه تحقیقــات هــم چیزهایــی بــود از همیــن
قبیــل .تــا بــدان جا کــه بــودن کبوتــر در حیاط و
پشــت بام منزل ،نشــانگر ناصالح بــودن جوان
جویــای علــم بود.اینهــا را که نوشــتم نــه برای
مرور خاطرات قدیم اســت بلکه برای آن است
هیجان تشکلهای
که بگویم چرا آن همه شور و
ِ
دانشــجویی ایــن جنــاح و آن جنــاح را در دهــه
هفتاد ،جــدی نمیگرفتم چون یــک بار تبعات
وارد شدن سیاسیون به دانشگاه را دیده بودم.
از نظــر سیاســیون ،هــر کتابــی که حــرف دلخواه
آنان را بیان نکند ،کاغذ پاره اســت .هر اســتادی
که کارمند گوش به فرمان آنان نباشــد ،ناصالح
اســت .هر دانشــجویی که پیاده نظام مجادالت
جناحی نباشــد ،منفعل اســت و از آن عجیبتر
هــر دانشــجویی که طرفــدار جناح رقیب باشــد،
اخراج باید گردد.
سیاســیون خود را محق میدانند که با تعویض
ادواری جناحیــن ،مدیــران دانشــگاه را از میــان
همفکــران خــود منصــوب کننــد .آنهــا خیــال
میکنند که ریاست دانشگاه و مدیریت علمی و
حتی کرســیهای استادی ،مناصب اداری است
و بــا یک حکــم انتصاب ،میتــوان از یک بازیگر
سیاســی ،یــک اســتاد صاحب کرســی تدریس و
پژوهش ،خلق کرد .جل الخالق

ویــل دورانــت ،جایــی در «تاریــخ تمــدن»ش
آورده کــه «ســرزمینی کــه جوانی انســان در آن
میگذرد ،درســت به اندازه خود جوانی باشکوه
اســت» و در این گفته ،حقیقتی است .االن یک
دهــه و انــدی از پایــان دوران دانشــجویی مــن
میگــذرد و خــودم دارم تدریــس میکنم ،ولی
هــر بــار اول مهــر که میرســد دلشــوره رســیدن
ســر وقت به کالس درس میافتــد توی جانم و
دیگــر رهایــم نمیکند ،رهایــم نمیکند ،رهایم
نمیکند مگر بروم جلوی آن ســردر ســیمانی و
یک مدت بایستم و به رفت و آمد جوانترها زل
بزنم و بداخالقیهای نگهبانی را که اصرار دارد
به فرموده خواجه شــیرازعمل کند و ما را که پیر
شــدهایم «از میکده بیرون» کند ،طاقت بیاورم.
هرچند عاقبت جلســهای ،کالســی ،همایشــی،
ســخنرانیای ،چیزی پیدا میشود که باز بتوانم
بروم و با آن ساختمانهای خاکستری آشنایم،
از نزدیک حال و احوال بکنم.
امــا حتی نگاه کــردن به رفتوآمــد جوانترها و
دیدن شــور و حــال آنها هم میتوانــد حال من
را خــوش بکنــد .میدانید؟ تجربه دانشــجویی،
آنگونــه کــه مــا تجربــهاش کردیــم ،حادثــهای
یگانــه و منحصر بــه فرد اســت .آن روزهــا ،اوج
ماجراهــای سیاســی بــود و شــلوغیهای آن؛
مــا بودیــم و ســر پرشــور و خاممــان؛ و همــان
ســردر ســیمانی کــه عکســش تــوی جیــب هــر
کداممــان بهراحتی پیدا میشــد .جــوان بودیم
و بیمســئولیت .یــک ترکیب رؤیایی .بــه اندازه
کافــی هــم چیز برای دیــدن و خواندن و ســرک
کشــیدن و یاد گرفتن بود« .صالح و طالح متاع
خویــش» مینمودنــد و هــر کســی فقــط بایــد
ظرفــش را مــیآورد جلو تــا به انــدازه گنجایش
ظرفــش ،گیرش بیایــد .بعضیهایمــان زیادتر
تجربه کردند و بیشتر بردند.
بعضــی هــم مثــل مــن کاهلــی کردنــد و حــاال
نصیبمان شده است دلتنگی .اینها که میگویم
گمان نکنیــد که قصد نصیحــت و توصیهای به
جوانترها در کار اســت .نخیــر ،نه من در مقامی
هســتم که مقام نصیحت باشــد و نــه اصالً این
موضــوع چیــزی اســت کــه موضــوع نصیحــت
باشــد .حــاال دیگــر کنکــور آن غــول بیشــاخ و
دمــی نیســت کــه در عهــد ما بــود و فقــط کافی
اســت کســی در آزمون ثبتنام کند و سر جلسه
حاضــر بشــود و کیــک و ساندیســش را بخــورد
و دوســه تــا عالمــت هــم در صفحۀ پاســخنامه
بزنــد تــا باالخــره یــک جایــی قبــول شــود .امــا
هنــوز هــم آن چندتایــی دانشــگاه قدیمــی و
معروف که زندگی دانشــجویی ،یعنی اســتادان
معــروف و دانشــجویانی از شــهرهای مختلــف

و خوابــگاه و فعالیــت فــوق برنامــه و خــارج از
برنامــۀ درســی مصــوب دارنــد ،یک چیــز دیگر
اســت .علی الخصــوص آن قســمت خــارج از
درســش؛ چــون راســتش را بخواهیــد ،درس را
کــه بــدون دانشــگاه هم میشــود خوانــد .کافی
اســت کتابهــای مرجع هــر رشــتهای را بگیری
و بخوانــی و بعد هــم چند ماهی وردســت یک
متخصص بایســتی یا فیلمهایش را از اینترنت
ببینــی .همین بــرای آموختــن تئــوری آن علم
کافی است.
چیزی که دانشــگاه و اســتادان باید به دانشــجو
یاد بدهند ،تجربه و مهارت در آن رشــته اســت
کــه الحمــدهلل ،تکلیــف ایــن قســمت هــم در
دانشــگاههای مــا بهطــور بنیــادی حــل شــده و
خیالمان از این بابت راحت است.
امــا چیزی که دانشــگاه دارد و جــای دیگر ندارد
این است که در کشور ما متأسفانه امکان آزمون
و خطا بســیار کم است .شــما نمیتوانی چیزی
را تجربه بکنی و بعد اگر خوشــت نیامد ،دوباره
بروی ســراغ یک تجربــه دیگر .بهعنــوان مثال،
امــکان دنبــال کردن یک رشــته ورزشــی بهطور
مرتــب و جدی ،بــرای افــراد معمــول جامعه،
فقــط بــا زدن از ســاعات کار و طبیعتــاً درآمــد
دست میدهد.
در مــورد چیزهایــی مثــل ادبیــات و کتابخوانی
و امــوری از این دســت کــه ماجــرا غریبتر هم
میشــود و مشــمول آن کنایــه «کــی داده و کــی
گرفتــه» .هــر جــور فکــرش را بکنیــد ،فقط یک
راهحــل هســت :دانشــگاه .تنهــا تــوی دانشــگاه
است که شما فرصت دارید (حداقل برای چهار
تــرم ،زمــان مجــاز برای تعــداد مشــروطیهای
قابــل قبــول) همه چیــز را بگذارید کنــار و با دل
خوش ،تجربههای متعدد و متنوع بکنید.
تــازه اگــر این شــانس را داشــته باشــید کــه توی
یکی از دانشــگاههای اســم و رســمدار و قدیمی
قبول بشوید ،جایی که تراکم نخبههایش خیلی
باال باشــد ،کــه دیگــر نانتان تــوی روغن اســت.
میتوانیــد چنــان تجربههــای هیجانانگیزی را
امتحــان بکنیــد که دیگــر جایــی گیرتــان نیاید.
بــاز هم بخصوص اگر شانســتان بزنــد و در یک
دوره اجتماعــی شــلوغ و پلــوغ ،کــه بحمــداهلل
در مملکــت مــا کم هم نیســت ،دانشــگاه رفته
باشــید :اعتصاب ،اعتــراض ،تحصــن ،امتحان
عقــب انداختــن ،نشــریه دانشــجویی ،شــب
شــعر ،کتابخانــه فرهنگــی ،اردو ،جشــنواره... ،
درســت مثل دورهای که ما دانشــگاه میرفتیم
و بــه قــول رضــا براهنــی در آن شــعر بلنــد« :و
چه زندگیهایی داشــتیم برادر! /تنها دیوانگان
میدانند که چه زندگیهایی داشتیم»...

