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 شمارٌ  بیست ي ديم -سال دَم  2931مُر ماٌ 

 -هاى غیر روحانىبراى جوان
ها و چه سایر  چه دانشگاهى 

باطرزهاى دیگرى  -هاجوان
ها در میدان  نقشه کشیدند تا آن

سیاست حاضر نباشند، و در 
امورى که کشور احتیاج به آن 

  دارد، دخالت نکنند.

 ارگان رسمی تشکل جامعٍ اسالمی داوشجًیان

 »تقوا«کالَی گشاد بٍ وام 

 1صفحٍ 

 سالم بر تمام مردان آسمانی

 9صفحٍ 

 جً -فرق بیه داوشجً ي داوش

 9صفحٍ  

 وقتی هایی از نوع صنعتی!!!

 4صفحٍ 

 ی م
حک
ل
 هو ا

 98ساهیي اسالهی/ غٌبیغ 

          ِ ِ     بیاى افکار ٍ ًظرات، الزه ای چَى داًشگاُ است. اًتقال           ی حیات هجوَع

ُ   داًستِ ِ   ّا ٍ بْر تحقّق ّای دیگراى، بذٍى شک یکی از لَازم             گیری از داًست

ِ آزاداًذیشی   ُ است؛ زیرا هَجب     رشذ آدهیاى   ای برای   ٍ زهیٌ ی تفکّر  تقَیت قَّ

در تحوّل ًظرات هخالف     تقَیت صبر   چٌیي  گَیی ٍ ّن  بِ هٌظَر جلَگیری از هْوَل     

 شَد.هی

      ُ ِ  بِ ّویي هٌظَر، بر آى شذ ِ       این تا اًذیش ی ّای ًاچیس خَیش را در قالب ًشری

» ُ ّای عسیسهاى ارائِ کٌین، تا بلکِ رشذی برای           داًشگاّیبِ ّن  »صبح داًشگا

 تفکّراتواى ٍ فرصتی برای شٌیذى پٌذّا ٍ ًقذّای دٍستاًواى باشذ.

برای ها هَجبات سرٍر خَاّذ بَد اگر از          

 هٌذ گردین...ًظراتتاى بْرُ

متذیّىیهِ در 

 خًاب...

را بخًاویذ. 1صفحٍ   

jadiut@chmail.ir 
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 برسد به دست متدیّنین!!

 تقوا کالهی گشاد به نام

 93رامیه اسالمی/ صىایع 

 ضوغ جبى اص ثْش تمَا ٍ طْبست ثشفشٍص

 هَم تي سا وي فذای ایي چٌیي ًَسی توبم

ِ «دس سٌّت اسالهی اص       ی ضئَى صًذگی ثب ًظبم هؼیبس سثَثی ثش          اًطجبق ّو

ِ «ٍ   »تمَی«ثب تؼجیش   »اسبس ایوبى ثِ آى     یبد ضذُ است وِ      »تمَی اللّ

عول صالح در ابعاد گًَاگَى فردی ٍ        هفَْهی است رٍهشاتت، هستلضم      

ثب جوعی بر اساس ضَابط ٍ احکام دیٌی ٍ هستور در طَل زًذگی.               

تَجِّ ثِ ایي وِ تمَا داسای هشاتت هتؼذّد است، ثبیذ گفت ثیطتش ثِ هؼجش                  

هبًذ تب هٌضل )همػذ(. ثِ ػجبست دیگش، دس سشتبسش ساُ خذا، ثب تمَا                    هی

ّوشاّین ٍ اغَاًل ایي ساُ سا ثبیذ ثب پبی تمَا پیوَد. ثٌبثشایي هؼٌبی ضبهل ٍ                 

یب  »پبسسبیی«،  »تشس اص خذا   «،  »پشّیضگبسی«گستشدُ، ػجبساتی ًظیش      

ی ایي هفَْم سا ثِ دسستی          تَاًٌذ ػوك ٍ گستشُ     ًوی»داسی  خَیطتي«

ِ ثشسبًٌذ. لزا ثِ ًظش هی     ی ایي تؼجیش اسالهی ثِ چٌیي ٍاطگبًی،        سسذ تشجو

ًبسسب )ٍ حتّی ضبیذ ًبسٍا( ثبضذ ٍ چِ ثسب ایي گًَِ تؼبثیش، ثبػث ضذُ تب                    

چٌیي هَاسدی ثِ غَست ثشداضت سایج ػوَم هشدم اص هفَْم تمَا ٍ                      

 تمَاپیطگی ضٌبختِ ضًَذ:

)دٍسی اص هَاًغ ٍ خطشات ثِ جبی ایجبد            تقَای پرّیس 

ِ    هػًَیّت دس ثشاثش آى    ی هجبسصُ ٍ   ّب ٍ حتّی داضتي سٍحی

 ستیض ثب هطىالت(

-)ثِ جبی هَاجِْ برخَرد اًفعالی با هَضَعات زًذگی

 ّب( ی فؼّبل ثب آى

)وِ ثِ جبی     تلقّی هَجَدی ترسٌاک از خذای هتعال     

پشستص، هحّجت ٍ اطبػت ػبسفبًِ ٍ ػبضمبًِ ثشای وست           

ٍ ًِ اص غضت ٍ ػزاة  -سحوت ٍاسؼِ ٍ سضبی اٍ، ثبیذ اص اٍ

 دس خَف ٍ ّشاس ثبضین.( -الْی ًبضی اص ًبفشهبًی خَیص

 داری بِ اهَر فردی ٍ شخصی     فرٍکاستي دیي ٍ دیي   

 ی اثؼبد صًذگی()ثِ جبی حبوویّت هؼیبسّبی الْی ثش ّوِ

  تَجّْی ثِ اهَس هبدّی ٍ صًذگی طجیؼی()دٍسی اص دًیب ٍ ثی زّذ هٌفی

 (89ظ)هٌجغ: هجبًی ًظشی تحَّل ثٌیبدیي آهَصش ٍ پشٍسش/ 

تَاًین ثگَیین توبهی ایي تؼجیشات ٌّگبهی دس رّني هنب جنبی        دس ٍالغ هی

گشفتٌذ وِ تؼبثیش جوؼی لشآى ًظیش اهش جوؼی ثِ ًوبص )ألیوَا( سا فنشاهنَش     

وٌین ّویي وِ سش ثِ صیش داضتِ ثبضین، ثِ ًبهحشم ًگنبُ  وشدین. هب خیبل هی 

هنبى     ًىٌین، ًوبص ٍ سٍصُ  

ثشلشاس ثبضذ ٍ ایوبى للجی 

خَد سا حفظ ًوبیین، ًضد 

پشٍسدگبس ػبلن سشفشاصینن.  

خنَاّنی   «دس جبهؼِ ّن 

ًطَی سسَا، ّنن سًن      

؛ صّی خیبل »جوبػت ضَ

 ثبطل.......

ایي چٌیي افشادی سا  ِحبل

 »لبػذیني «لشآى ثب لمت 

 ًطیٌبى( ثِ صیجبیی تَغیف فشهَدُ است:)خبًِ

با آى هجاّذاًى کِ با هال  زیاى دیذُ ًیستٌذًشیي کِ   هؤهٌاى خاًِ«
باشٌذ. خدذاًٍدذ       کٌٌذ یکساى ًوى  ٍ جاى خَد در راُ خذا جْاد هى

ِ        کساًى را کِ با هال ٍ جاى خَد جْاد هى اى بدر      کٌٌذ بدِ درجد
[ ًیکَ دادُ     ًشیٌاى هسیّت بخشیذُ  ٍ ّوِ را خذا ٍعذُ ]پاداش   خاًِ

ِ   ٍ]لى  ًشیٌاى بِ پاداشى بسرگ  برترى بخشیذُ   [ هجاّذاى را بر خاً
 (89)ًسبء/  »است.

تَاًین اگش خیبل وٌین ثب سش ثِ صیش داضتي ٍ وبسی ثِ وبس دیگشاى ًذاضتي هی

سضبی الْی سا جلت ًوبیین، سخت دس اضتجبّین. جبی تؼجّت است وِ ػلنی   

دس هیبى هنب  ًوب هزّجیای سغن ایي ّوِ تأویذ لشآى ثش فؼّبلیّت ٍ هجبسصُ، ػذُّ

ٍجَد داسًذ وِ سؼبدت سا فمط دس ػنجنبدات     

جَیٌذ ٍ سٍح اجتوبػی اسنالم سا    فشدی هی

 گیشًذ.اًذ ٍ آى سا ًبدیذُ هیًطٌبختِ

 ثشادساى! خَاّشاى!

دس ساُ حك ثبیذ ػشق سیخنت ٍ خنَى دل         

آینذ ٍ     دسهی »جْبد«اص دل  »فالح«خَسد. 

خیبلی است وِ  . خبمی جْبد استتمَا الصهِ

تمَا سا دس وثشت ػجبدات فشدی دس جستجنَ  

 ثبضین.

 ما زنده به آنیم که آرام نباشیم

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست

 

شمارد، پیش  امام صادق )ع(: شیعه ی ما کسی است که آنچه را نیک می

سازد  ها را آشکار می کند. خوبی داند، خودداری می برد و از آنچه زشت می می

از سر شوق و اشتیاق به رحمت خدای بسرگ، به کارهای و 

. پس او از ماست و روبه سوی ما دارد و هرجاکه ما شتابد سترگ می

 باشیم، با ماست.

جای تعجّب است کِ علی رغن ایي 

ّوِ تأکید قزآى بز فعّالیّت ٍ 

در هیاى ًوا هذّبیای هبارسُ، عدُّ

ها ٍجَد دارًد کِ سعادت را فقط 

جَیٌد ٍ رٍح در عبادات فزدی هی

اًد ٍ آى اجتواعی اسالم را ًشٌاختِ

 گیزًد.را ًادیدُ هی
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 سالم بر تمام مردان آسمانی
 93َا/ شیمی خاوم  َمّتی

 ًوی داًن چنِ دیذیذ دس آى فضبٍ آسوبًی ضذینذ 

 .. وِ چطوبى ثیٌبی هب ثػیشت ًگبّص سا ًذاسد

ٍلتی اص ّوِ دٍستبى، ّوسبیِ ّب، هحلِ، وَچِ ، 

ثبصاس ٍ آى ّنونِ خنبطنشُ       

ضیشیي تٌْب ثب تجسوی دل   

ثشیذیذ، ضبیذ ... ًِ... حتونب        

فىشش سا هی وشدیذ ٍ هنی  

داًستیذ وِ سبلْبی سنبل    

ثؼذ تٌْب ثنب چنٌنذ تنىنِ          

استخَاى، یه وَلِ پطتنی  

ّضاس تىنِ، لنونمنونِ ای          

پَسیذُ ٍ ینه ػنىن           

وَچه اص هشادتبى، ثش سٍی   

دستْبی لشصاى ٍ ثنی لنشاس ٍ       

 ًبضٌبس هشدم تطییغ هی ضَیذ.

وسبًی وِ اهشٍص تبثَت ّبی سجىتبى سا ثش ضنبًنِ   
هی وطیذًذ، چمذس دلطبى ثنشای سنٌنگنینٌنی           
حضَستبى تٌ  ضذُ ثَد، چمذس گشیِ وشدًذ ثشای 

 خَدضبى! چمذس ضشهگیي ثَدًذ...
ٌَّص ّن ٍلتی َّا اثشی هی ضَد هبدسّب ًگشاًتبى 

هی ضًَذ. ٌَّص ّن ٍلتی خجش اًفجبسی دس ػنشاق   

سا هی ضًٌَذ، دلَاپ  ػضیض دسداًِ ّبیطنبى هنی     

ضًَذ. ٌَّص ّن سٍصی ّضاس ثبس وَچِ سا اص اٍل تنب   

آخش گض هی وٌٌذ ٍ ّوبى طَس وِ سٍضِ حضنشت  

ػلی اوجش)ع( سا صیش لت صهضهِ هی وٌٌذ، هٌتظشًذ   

تب ضنونب ثنب        

ّوبى لنجنبس   

خننبوننی ثننی    

دسجِ، ثب ّوبى 

لجخٌذ ٍ سش ٍ 

هَی خبوی ٍ   

ثب ّوبى چفیِ 

ٍ تسنجنین  ٍ      

اًگطتش ٍ وَلِ 

پطتی اص ساُ     

 .ثشسیذ

اص ضنونب چنِ      

ثؼذ اص جٌ ، ثؼضی ّب... اغال ثؼنضنی اص          پٌْبى

ّوبى دٍستبى ضوب ّن خَدضبى سا گن ونشدًنذ.     

ّوبًطَس وِ ضْیذ ّوت هی گفت، ّوبًطَس ونِ  

 .آلب هشتضی حذس هی صد

گَیٌذ شواّا رفتیذ بجٌگیذ ای هیاهرٍز عذُّ

کِ چِ بشَد؟ خَدتاى خَاستیذ  خدَدتداى   

 ّن شْیذ شذیذ...

ایي سٍصّب خیلی ّب، خیلی جبّب ثشایتبى ینبدٍاسُ    

هی گیشًذ. ثشایتبى اضه هی سیضًذ. ٍغیت ًنبهنِ     

ّبی ًَساًی تبى سا ثبسّب ٍ ثبسّب هی خَاًٌنذ. اهنب      

خیلی ّب ّن یبدضبى ثِ ضوب ًیست .اغال اًگبس ًِ  

اًگبس وِ دیَاًِ ای ثب لطىشی تب ثي دًذاى هسلن ،  

غذّبّضاس سنشثنبص   

ٍفبداس ٍ وَّی اص   

هنننْنننونننبت ٍ    

تسنننلنننینننحنننبت 

پیطشفتِ ثِ خنبن  

وطَسضبى حولنِ  

وشدُ ثَد. اًنگنبس      

یبدضبى سفتنِ دُ    

ّب پنذسخنَاًنذُ      

حشیع، ّنش سٍص    

تَی اتنبق ّنبی     

گشم وبخ ّبی سیبّطبى ثشای چبُ ّبی ًفت ثنی  

صثبى هب ًمطِ هی وطیذًذ ٍ ثشای رسُ رسُ هؼبدى 

ٍ رخبیش سشصهیي هشدم صجشوطیذُ سشصهیي هنبى  

 دًذاى تیض وشدُ ثَدًذ.

اًگبس ًِ اًگبس وِ هی خَاستٌذ تْشاى سا چْبس سٍصُ 

ثِ یىی اص استبى ّبی ػشاق تجذیل وٌٌذ. یبدضنبى   

سفتِ چطَس خشهطْشهبى سا خًَیي ضْش ونشدًنذ.   

اًگبس ًِ اًگبس وِ خیلی ّب تَی گَش ّن گنفنتنِ    

ثَدًذ وله ایي یىی سا ّن وٌذین ثشٍینن سنشاؽ     

 یه جْبى سَهی دیگش.

اًگبس ًِ اًگبس وِ دس طی لشًْب ّش دیىتبتنَسی ثنب     

ػیبلص دػَایص 

هی ضنذ، دق      

دلی اش سا سنش  

ایشاى هب خنبلنی   

هی وشد ٍ ثشای 

ایٌىِ ثبثت وٌذ 

خیلی ّن ثنی    

ػشضِ ًینسنت،   

تىِ ای اص ایني    

خبن، اص ایني      

سننشصهننینني سا   

ظشف چٌذ سٍص   

اص ًمطِ هی ثشیذ ٍ ثِ هشصّبی وطَسش ٍغلِ هی 

صد تب اهشٍص ّوِ ثچِ ّبی ایشاى ثب چطنن ّنبی       

ثستِ، وتبة تبسیخطبى سا ٍسق ثضًٌذ ٍ اص هشٍس ایي 

ّوِ خیبًت ٍ ثالّت اص پبدضبّبى سلسلِ ٍطني    

 فشٍضبى ٍ صى ثبسگبى خطوطبى سا لَست ثذٌّذ.
 4اداهِ دس غفحِ 

 جو- فرق بین دانشجو و دانش
 11خانم جهانفز/ فیشیک 

*با باطل شدى کارت داًشجَیی، دٍراى داًشجَیی 

جَ تا پایاى عور -شَد. اها داًش داًشجَ توام هی

 .جَ است- داًش

جَ عااشاق    -*داًشجَ عاشق داًشگاُ است. داًش  

 .داًش است

باَد  ّان           *داًشجَ سطحی است ٍ بر سطحی 

کٌد عویق ٍ دقیاق   جَ تال  هی -اصرار دارد. داًش 

 .باشد

جاَ  -گیرد. داًاش     زًد ٍ بْاًِ هی *داًشجَ غُر هی 

 .کٌد تحلیل هی

ّایی است کِ خَب بلدًد باِ     *داًشجَ عاشق آدم 

زباى داًشجَّا حرف بسًٌد ٍ فَری دًبال ایي ًاَ     

بازّاا را ًاوای         جَ زباى- افتد. داًش  ّا راُ هی آدم

ِ ّا ٍ اّدافشاى را  کٌد آى پسٌدد؛ اها سعی هی  هطالعا

 .کٌد

*داًشجَ یا زیادی اهیدٍار است یا آخر ًااهایادی.    

 .است بیي رٍشيجَ - داًش

جاَ باسر      -هااًاد. داًاش       *داًشجَ کَچک هی

 .شَد هی

کٌد دیگراى را هاصا ار         *داًشجَ ٍقتی اشتباُ هی 

سَادی ٍ    کٌد کن جَ ٍقتی اشتباُ هی- داًد. داًش  هی

 کٌد. هحدٍدیت ذٌّی خَد  را سرزًش هی

جاَ اساتااد      -   *داًشجَ تَّن استادی دارد. داًش  

 .شَد هی

*داًشجَ پس از دٍراى داًشجَیی دیگر داًشاجاَ      

ًیست؛ بلکِ ّوکار، ّوسر، یا پدر یا هاادر اسات.     

جَ است حتّی اگر ّوکار، - جَ ّویشِ داًش -داًش

 .ّوسر، پدر یا هادر شدُ باشد
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 وقتی هایی از نوع صنعتی!!!

 09سعید نادری/ کشاورزی 
 

 ،هنوس سز کالس باشی...03:0وقتی ساعت  -

 وقتی اتوبوس درواسه تهزان،اس سیز پل میزه... -

 وقتی نمی دونی،سوله کجاست... -

 وقتی سز کالس تاالری،حضور غیاب بشه... -

 کالس داری... 8وقتی همه ی هفته را، ساعت  -

 وقتی به سزویسِ داخلی یا خارجی)!( نمیزسی... -

ثانیه دیزتز به نقلیّه میزسی و هزچی دنبال  5وقتی فقط  -

 دوی راننذه درو باس نمیکنه...اتوبوس می

 ، کالس داری...1وقتی بعذ اس تزبیت  -

 سنه...وقتی سز کالس گوشیت سنگ می -

 وقتی موقع انتخاب واحذ،گلستان باال نمیاد... -

 وقتی پا توی جادّه ابزیشم میذاری.. -

 وقتی الستیک ماشینت آسفالت دانشگاه رو حس کنه... -

یه درسی رو ارائه  »اساتیذ گزوه آموسشی«وقتی  -

 کننذ...

 باشی... »انتظار«وقتی تو  -

ها، وقتی است که از رئیس جدید، و تمام این وقتی

 انتظاراتی داری...

 :3اداهِ از صفحِ 

ثنب   »گوٌبهْب«خیلی ّب یبدضبى سفتِ ضوب 

دست خبلی ثِ آتص صدیذ ٍ ثب یه ونالش  

دسة ٍ داغبى چطن دضوي سا وَس ونشدینذ   

ٍ ثِ جْبى ثبثت وشدیذ ایشاًی هسنلنونبى،    

دیي ٍ سشصهیٌص سا ثب چنٌن  ٍ دًنذاى        

 حفظ هی وٌذ.

یبدضبى سفتِ ضوبّب ثنشای چنِ گنونٌنبم          

ضذیذ. یبدضبى سفتِ تَی هجٌَى چنمنذس      

، چمذس خیجشی دادیذ ػبضك سفت سٍی َّا
چنمنذس سٍی هنیني         تب خیجشی ضذینذ.     

غلطیذیذ تب لطىشی ساّص سا دس لنلنت         

دضوي ثبص وٌذ. چمذس ضمبیك پشپش ضذ تنب     

ًبهَس ّویي ّب وِ اهشٍص اص ػبلنن ٍ آدم      

طلجىبسًذ، ػشٍسه خیوِ ضت ثبصی ػشثْنب  

ًطَد. ضوب ثب ّویي گوٌبهیتبى چِ وبسّنب   

 وِ ًىشدیذ.

سٍصی وِ تَی ضٌبسٌبهِ ّبیتبى دست هی 

ثشدیذ تب وشثالیی ضَیذ، سٍصی وِ دست ٍ   

داهي پذس ٍ هبدس گشیبًتبى سا هی ثَسیذینذ  

تب ثِ سفتٌتبى دل ثذٌّذ، ثخذا فىش ّنونِ     

جبیص سا وشدُ ثَدیذ. هب سبدُ این ٍ ًنونی    

داًین. هب ّوِ چیض سا دٍ دٍ تب چبستنب هنی     

 وٌین ٍ جَاة ّبی وَدوبًِ هی گیشین.

جٌگ در آییي رحواًی اسدمم     آسی؛ 

ّیچ رٍی هطلَبیت راتدی ًدذارد       بِ

هگر آًکِ ضرٍرتی رخ ًودایدذ  یدا      

اگش غیبًت اص ویبى گسیری از آى ًباشذ.  

طلجی،  دیي ٍ وطَس، خطًَت است ٍ جٌ 

جنَ،     ّبی غیشتوٌذ ٍ تنؼنبلنی      ّوِ اًسبى

طلجٌذ! اهب اگش حنفنظ آضنینبًنِ ٍ             جٌ 

دلسَصی ثشای دیي ٍ آییي، همذس اسنت،  

ثنبس     ّشچِ دس ایي هسیش سخ دّذ، لذاسنت 

 .است؛ ّشچٌذ جٌ  ٍ خًَشینضی ثنبضنذ     

دفبع، هب سا اهتی صًذُ ٍ هلتی الیك صیسنت  

اجتوبػی وشدُ است. پ  ثنبینذ ضنأى ٍ         

ضىَّص سا پبس داسین ٍ دس سنبلنشٍصش،     

 سش اص پب ًطٌبسین..

 عطق بًد ي جبٍُ بًد ي جىگ بًد

 عرصٍ بر گُردان عاضق تىگ بًد

  َر کٍ تىُا بر سالحص تکیٍ کرد

 مادری فرزود خًد را َدیٍ کرد

 در ضبی کٍ اضکمان چًن ريد ضد

 یک وفر از بیه ما مفقًد ضد

 آوکٍ کٍ سر دارد بٍ سامان می رسد

 آوکٍ کٍ جان دارد بٍ جاوان می رسد

 دیدٌ ام ، دستی بٍ سًی ماٌ رفت

 بی سر ي جان تا لقاءا... رفت

  زودگیمان در مسیر تیر بًد

 خاک جبٍُ ، خاک دامىگیر بًد

 آوکٍ خًد را مرد میدان فرض کرد

 آمد از ایه وقطٍ طیّ األرض کرد

 َر کٍ گِرد ضعلٍ چًن پرياوٍ است

 پیکر صدپارٌ اش بر ضاوٍ است

  ته بٍ خاک ي بًی یاسص می رسد

 بًی باريت از لباسص می رسد

  دضمه افکىُای بی وام ي وطان

 پًکٍ ی خًویه ضدٌ تسبیحطان

 کار َرکس ویست ایه دیًاوگی

  پیلٍ يا می ماود از پرياوگی

-مشکالت و دغدغه

های خود را جهت چاپ 
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