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ویژهنامهورودیها

نیازهــا و امکانــات و داشــته های  بــر اســاس  تمدن هــا 
بــا بزرگ تــر  گرفته انــد و  محیــط پیرامونــی خــود شــکل 
پدیدآمــد.  آن هــا  در  جدیــدی  نیازهــای  شــدن، 
بــرای  بــه آب و زمینــی  بــزرگ دیگــر صرفــًا  تمدن هــای 
نداشــتند؛  نیــاز  ابــزار  ســاخت  بــرای  آهنگــر  و  کشــت 
هــزاران نیــاز جدیــد، آدم هــای جدیــد بــا اســتعداد هــای 
ُگمــارد. یکــی از مهم تریــن  کارهــای مختلــف  جدیــد را بــر 
اجتماعــی  نوابــغ  و  ایده پــردازان  افــراد،  گــروه  ایــن 
هــوش  و  دانــش  بــه  توجــه  بــا  افــراد  ایــن  بودنــد. 
توضیــح  ســایرین  بــرای  را  شــرایط  خــود  اجتماعــی 
روشــنگری  در  ســعی  شفاف ســازی،  بــا  و  می دادنــد 
و  جیره خــور  گــر  ا افــراد  ایــن  داشــتند.  عمومــی  افــکار 
کــم بودنــد، مــردم  مــزدور دولت هــا و حکومت هــای حا
گــر  را در جهــت حمایــت از آن هــا هدایــت می کردنــد و ا
حــق  طــرف  از  اینچنینــی  وابســتگی های  از  مســتقل 
ایــن  چــه  می شــد؛  اصــاح  امــور  می کردنــد،  حمایــت 
حــق بــا حکومــت باشــد و چــه بــا جریــان مخالــف آن. 
کــه ایــن افــراد مــردم را در جهــت درســت  مهــم آن اســت 

می کردنــد. هدایــت 
گونــه اســت؛ جامعــه ای  جامعــه امــروز مــا نیــز همیــن 
کــه  بــا هــزاران زیــر ارگان و زیرســاختار متخلــف  بــزرگ 
گاهــی فعالیت هایشــان بیشــتر از سودشــان، ضــرر نیــز 
گروهــی  کــه چــه  دارد! حــال ســوال اصلــی ایــن اســت 
کنــد؟  گاه  مســئولیت دارد تــا افــراد جامعــه را از ضررهــا آ
دغدغــه  و  مطالبــه  آنهــا  در  و  کــرده  هوشــیار  را  آن هــا 

کنــد؟ درســت ایجــاد 
جــواب را می تــوان در زندگــی مــردم جســتجوکرد. آن هــا 
تحــت  هســتند  افــرادی  اصلــی  رصدگــر  روز  شــبانه  در 
کــه  افــرادی  یعنــی  یعنــی چهره هــا؛  عنــوان ســلبریتی؛ 
بــه هــر دلیلــی شــناخته شــده اند چــه بــه درســت و چــه 
بــه غلــط. ولــی آیــا ایــن افــراد صاحیــت تاثیرگــذاری را 
کــه بــدان شــناخته  کــه حتــی در هنــری  دارنــد؟ افــرادی 

امیرعلیوطندوست
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باســواد  و  چیــره  آن چنــان  معمــوال  نیــز  می شــوند 
نیســتند چــه برســد بــه اظهــار نظــر دربــاره موضوعــات 

جامعــه. روز 
کــه بایــد رجــوع بــه آن هــا شــود و اساســًا  گروهــی دیگــر 
بــه عنــوان نوابــغ جوامــع شــناخته می شــوند، اهــل علــم 
کــه می داننــد و می خواننــد،  افــرادی  قلــم هســتند.  و 
امیــد  و  پیشــرفت  از  و  هســتند  بحــث  و  منطــق  اهــل 
افــراد جوینــدگان جــوان دانــش  ایــن  حــرف می زننــد. 
بــه  و  عقانــی  درفضایــی  دانشــگاه ها  در  کــه  هســتند 
حقیقــت  دنبــال  بــه  ذهنــی  انگاره هــای  پیــش  از  دور 
ابایــی  تفکــری  هیــچ  صــدای  شــنیدن  از  و  می گردنــد 
کــردن  تــا بازگــو  ندارنــد و بــه دنبــال جــواب می گردنــد 
تفکــرات وابســتگان بــه جریانــات مختلــف. دانشــجویان 
می داننــد بایــد چگونــه در بزنگاه هــای اجتماعــی مــردم 
مــردم  بــرای  ســاده  را  پیچیــده  مســائل  و  گاه کننــد  آ را 
بازگوکننــد. آن هــا تحــت تاثیــر رســانه های مرتجــع قــرار 
نمی گیرنــد و بــا دیــد بــاز و همه جانبــه مســائل را بررســی 
نوابــغ  عنــوان  تحــت  کــه  هســتند  آن هــا  می کننــد. 

می شــوند. یــاد  اجتماعــی 
اجتماعــی  وظیفــه  کــه  بدانیــد  هســتید  دانشــجو  گــر  ا  
صــورت  بــه  نــه  هــم  آن  گاهیســت؛  آ داشــتن  شــما 
ــنیدن  ــق و ش ــه تحقی ــاص بلک ــراد خ ــر اف ــردن تفک بازگوک
ل و نتیجه گیــری دربــاره  همــه تقکــرات و ســپس اســتدال

یــک تفکــر صحیــح.
شــما بــه عنــوان عنصــر ارزشــمند جامعــه بایــد جوابگــوی 
گــوش مــردم برســانید  اعتمــاد مــردم باشــید و حــق را بــه 

نــه خواســته های جریانــات را.
تفکــرات  کننــده  بازگــو  نــه  باشــید  حقیقــت  بلندگــوی 

دیگــران باطــل 

بلندگوی حقیقت 
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اندر حکایات راه های مختلف فعالیت در دانشگاه با آغاز سال تحصیلی 
جدید و دیدن 

دانشجویان نوورود به 
دانشگاه، خاطرات روزهای اول دانشجویی خودم 

برایم زنده می شود. روزهای خاص و پر افت و خیزی 
کسب تجارب بسیار ارزنده ای برایم همراه بود.  که با 
که به آن روزها و مسیر  راستش را هم بخواهید اآلن 

طی شده تا به اآلن نگاه می کنم، می بینم همین 
تجارب و آموخته های جانبی دانشگاه بیشتر به 

کرده است تا صرفا پاس کردن  کمک  بزرگ شدن ام 
گاهی به زور و یا با بی رغبتی  که  142 واحد درسی 

گذرانده شده اند. 
بگذارید واضح تر برایتان بگویم. ابتدای دوران 

دانشجویی، فرد تصورات مختلف و بعضا عجیبی از 
ادامه راه و این چند سال زندگی در دانشگاه دارد. 
از اینکه چند سال تحصیل اش به رسیدن به یک 

دانشگاه خوب )مثا دانشگاه فردوسی مشهد( ختم 
شده است، احساس خوشحالی دارد. بعضی ها خیلی 

که چند سال دیگر درس بخوانند و با  امیدوارند 
غ التحصیل شوند تا بتوانند رزومه  معدلی خوب فار

کنند و در ادامه  خوبی را از اآلن برای خودشان مهیا 
تحصیل و یا در استخدام های دولتی یا خصوصی 
کنند!  کنند و یا بتوانند از ایران فرار  از آن استفاده 

کارآفرینان  عده ای هم می خواهند با اساتید و یا 
دانشگاهی ارتباط بگیرند و در پایان تحصیل، چند 

کنند و زندگی  کاری را پشتوانه خود  سال سابقه 
که  را در زمینه تخصصی خود ادامه دهند. بماند 

که برشمردم، جزو خوب ترین اهداف  این حاالتی 
یک دانشجو از آمدن به دانشگاه است و عده ای 
دیگر اصا برای درس خواندن و یا حرفه آموختن 
نیامده اند حتی در مقاطع تحصیات تکمیلی! 
گذراندن  مثا در وهله اول برای فرار از سربازی، 
زندگی در شهری دور از خانواده، اثبات خود به 

خانواده و اطرافیان و یا چیزهای دیگر دانشگاهی 
کرده اند. را برای تحصیل انتخاب 

اما حقیقتا دانشجو بودن خیلی فراتر از این 
گاهی هدفی مشخص از آمدن  حرف هاست. 

گذشت چند ماه و یا  به دانشگاه داری و بعد از 
گرفته ای و  سال، می بینی در مسیر دیگری قرار 

که دیدت را به  یا شرایط و اتفاقاتی پیش می آید 
آینده و مختصات یک دانشجو عوض می کند. 

که به قصد رنک اول بودن  کم نبوده اند افرادی 
در رشته و ورودی های خود به دانشگاه آمدند 

اما در وسط راه مثا درگیر انجام پروژه های عملی 
کرد و شاید حتی  شدند و معدلشان بعضا افت 

نتوانستند مدرک مطلوب خود را کسب نمایند. 
یا مثا می خواستند تا دکتری بخوانند؛ اما متوجه 

کارشناسی ارشد  که حتی برای  که الزم نیست  شدند 
هم ادامه تحصیل دهند و یا بالعکس. خیلی ها هم 

کارهای جانبی غیر مرتبط با رشته تحصیلی  درگیر 
کارها  خود می شوند و موفقیت خود را در انجام آن 

می بینند. جدای از این که بعضی از این مسائل 

به عدم انتخاب رشته درست و نداشتن اهداف صحیح 
و نشناختن خود توسط دانشجو بر می گردد، قسمتی از 
که تعریف صحیحی از  این مسائل نیز به این علت است 
دانشجو در ذهن دانشجویان ورودی جدید و اساتید و 

گر قرار باشد دانشجوی خوب را هر  ... وجود ندارد. یعنی ا
کند، بعضا تعاریف متضاد و بسیار  کس از دید خود تعریف 

که بعد  مختلفی را از افراد شاهد خواهیم بود. جالب است 
که چند سال قبل  گر دوباره با این فردی  غ التحصیلی ا از فار

کنیم، به احتمال  دانشجوی ورودی جدید بود مصاحبه 
زیاد تعریف دیگری از دانشجوی خوب ارائه خواهدکرد.

در حقیقت دانشگاه فضایی است خیلی بزرگ و دانشجو نیز 
خیلی بزرگ تر از این حرف هاست. دانشجو باید در محیط 

دانشگاه برای رشد ابعاد مختلف خود برنامه داشته باشد؛ 
کند و تمام! دانشجو  کسب  نه اینکه نمره ای را در رشته خود 

گاهی  و برای حل این مسائل  کشور آ باید نسبت به مسائل 
دغدغه داشته باشد و در حیطه دانش تخصصی خودش 

کند. نسبت به اصاح نظام پر عیب آموزش عالی  برنامه ارائه 
حساس باشد و حاضر باشد در عرصه مطالبه گری جهت 

اجرائی شدن درست قوانین و یا درست شدن قوانین غلط از 
خود مایه بگذارد. 

که بخصوص در چند ماه اول  بدین منظور خوب است 
تحصیل، دانشجو سعی در شناخت محیط دانشگاه و 
کسب اطاع از رسالت دانشجویی خود  مطالعه جهت 

که با چشم بر  کوتاه  داشته باشد تا بتواند از این فرصت 
کند و هم  هم زدنی تمام می شود، به نحو احسن استفاده 

کاملی داشته باشد و هم در جامعه تأثیرگذار  خودش رشد 
باشد.

از بسترهای بسیار مناسب جهت محک زدن توانایی ها و 
طی کردن مسیر رشد چند بعدی و تأثیرگذاری جمعی در 

که هر  دانشگاه و جامعه، تشکل های دانشجویی هستند 
کدام در زمینه خاصی فعالیت می کنند و دانشجو می تواند 
با توجه به عایق و سایق و اهداف خود در این تشکل ها 

کانون ها و انجمن ها عضو شود و به فعالیت بپردازد. مثا  و 
کانون های  کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه شامل 

کتاب و اندیشه، نماز، تئاتر، مهدویت و ...  قرآن و عترت، 
است و همچنین تشکل های فرهنگی و سیاسی شامل 

بسیج دانشجویی، جامعه اسامی، انجمن اسامی 
و ... می باشد. انجمن های علمی هم در دانشکده ها 
و در رشته های مختلف فعال هستند. شورای صنفی 
دانشجویان نیز به عنوان بستر و محلی برای پیگیری 

مطالبات دانشجویان و انتقال دغدغه ها و خواست 
دانشجویان به مسئولین دانشگاه نقش تأثیرگذاری را ایفا 

می کند.
گرچه مهم ترین بستر برای فعالیت  عضویت در تشکل ها ا
و رشد در دانشگاه هست اما تنها مسیر نیست. یکی دیگر 

که می توانید در دانشگاه انجام دهید  از فعالیت هایی 
عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه و شرکت در مسابقات 

قهرمانی استانی یا کشوری می باشد. دانشگاه فردوسی 
مشهد برای آقایان در هفده رشته ورزشی و برای خانم ها 

که از جمله آن ها  کنون تیم دارد  در یازده رشته ورزشی هم ا
می توان به والیبال، تیراندازی، دو و میدانی، شطرنج و ... 

اشاره کرد.
مورد بعدی برای فعالیت، نشریات دانشجویی می باشند 

کشور تاثیرگذار  که می توانند حتی در سطح  که از آنجایی 
بگذارند بستری بسیار مناسب برای فعالیت می باشند. 

کنون حدود صد و پنجاه نشریه  در دانشگاه فردوسی ا
که شما می توانید هم در این نشریات فعالیت  وجود دارد 
کنید هم برای خودتان درخواست مجوز نشریه ای جدید 

دهید. با وجود اینکه نشریات حقوقی دانشگاه )متعلق 
به تشکل ها یا انجمن ها( به خاطر برخی مسائل از جمله 

قدمت بیشتر، اعتبار و خواننده بیشتری نیز دارند اما 
کم  در این سال ها نشریات مستقل و حقیقی موفق نیز 

نداشته ایم. البته عمر این نشریات برخاف نشریات 
غ التحصیلی مدیرمسئول  کم  است و معموال با فار حقوقی 

گر قصد  نشریه فعالیت نشریه هم متوقف می شود بنابراین ا
فعالیت هم دارید بهتر است با نشریات حقوقی دانشگاه 

همکاری داشته باشید.
آخرین مورد برای فعالیت نیز مشاغل دانشجویی می باشد 

کسب درآمد هستند  که دنبال  که برای دانشجویانی 
کسب  که از این راه  گرچه درآمدی  موردی مناسب است. ا

کم است اما به هرحال برای شروع می تواند  می شود 
که در  نقطه ای خوب است. از جمله مشاغل دانشجویی 
دانشگاه وجود دارد حل تمرین شدن دروس، فعالیت در 

باشگاه خبرنگاران دانشگاه و ... می باشد.
راه های فعالیت در دانشگاه به طور خاصه همین موارد 

که یکی )یا حتی بیشتر( از  بود در نهایت شما مختار هستید 
کنید یا  کنید یا بیرون دانشگاه فعالیت  این موارد را انتخاب 
خودتان راه جدیدی برای فعالیت در دانشکاه بنیان گذاری 

کنید یا هم اینکه اصا فعالیتی انجام ندهید و تمام 
تمرکزتان را روی درس و رشته بگذارید اما توصیه می کنیم 

که مورد آخر را انتخاب نکنید چون به احتمال بسیار روزی 
که در دوران دانشجویی انجام  حسرت این انتخابی را 

که بسیار دیر می باشد و دیگر  دادید، خواهید خورد. روزی 
امکان بازگشت به عقب و جبران فرصت طایی از دست 

رفته وجود ندارد.

طالیی
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گوشه ای از فعالیت های 
بسیج دانشجویی در سالی که 

گذشت...

کشوری نشست نشریات دانشجویی 

کوهنوردی شهید علم الهدیهیئت هفتگی ریحانه النبی گروه  ح زکات علم در ایام امتحانات طر

کران فیلم سینمایی 23 نفربازدیدهای جهادی صنعتی ا

گروه جهاد حاشیه با محوریت تدریسجشن انرژی جنبشیاردوی جهادی شهرستان آق قا



شــاید ایــن ســوال برایمــان 
عضویــت  کــه  بیایــد  پیــش 
بــا وجــود ایــن همــه فشــار  در یــک تشــکل دانشــجویی 
داشــته  هســت  ممکــن  مزایایــی  و  فایــده  چــه  درســی 
از  فردی_اعــم  هــر  بدیهــی  و  مشــخص  طــور  بــه  باشــد؟ 
و  ذهنــش  در  دغدغه هایــی  غیــره_  و  اســتاد  دانشــجو، 
علمــی،  می توانــد  دغدغه هــا  ایــن  کــه  دارد  زندگیــش 
حــال  باشــد.   ... و  اجتماعــی  یــا  سیاســی  فرهنگــی، 
ــا  ــل آن ه ــا و ح ــن دغدغه ه ــه ای ــر ب ــخگویی بهت ــرای پاس ب
راهــکار در دوران  بهتریــن  کــه  اندیشــید  راهــکاری  بایــد 
مختلــف  تشــکل های  در  فعالیــت  همــان  دانشــجویی 
بــا  دانشــگاه  در  می باشــد.  فــرد  دغدغــه  بــا  متناســب 
فرهنگــی  کانون هــای  علمــی،  انجمن هــای  وجــود 
جهــاد  و  دانشــجویی  بســیج  نظیــر  تشــکل هایی  و 
حــل  بــرای  بســتری  بــدون  افــراد  دغدغــه  دانشــگاهی 

نخواهدبــود. شــدن 
و  کنــد  موضــوع  ایــن  دربــاره  بیشــتر  مثالــی  بــا  بگذاریــد 
کنیــم. دانشــجویی بــه اســم رضــا را در نظــر بگیریــم  کاو 
و  اســت  عضــو  دانشــگاه  تشــّکل های  از  یکــی  در  کــه 
و  اول  هفتــه  در  دارد.  تــرم  طــول  در  متعــادل  فعالیتــی 
کــه باعــث می شــود بیشــتر  دوم دوســتانی پیــدا می کنــد 
تــرم  طــول  در  برنامه هــای  و  تشــکل  اخبــار  جریــان  در 
تشــّکل  کوتاهــی  مــدت  از  پــس  بگیــرد.  قــرار  دانشــکده 

در  رضــا  و  می کنــد  برگــزار  همایــش  چندیــن  نظــر  مــورد 
بــه  ایــن همایش هــا شــرکت می کنــد و اطاعــات خوبــی 
برنامــه  فــوق  و  کاس  مــی آورد؛ ســپس در چنــد  دســت 
دیگــر )هماننــد بحث هــای آزاد، جلســات همفکــری خــود 
کاس هــای علمــی رشــته های مهندســی و ....(  انجمــن، 
شــرکت می کنــد. در یکــی از روزهــای تــرم، تلفــن رضــا زنــگ 
کــه تشــّکل در نظــر دارد تــا  می خــورد و متوجــه می شــود 
ج از شــهر برگــزار  اردویــی تفریحــی بــرای هفتــه آتــی در خــار
کنــد و رضــا می توانــد بــا دوســتانش در ایــن اردو شــرکت 
کــه فرجه هــا شــروع  کــه دو هفتــه مانــده  کنــد و از آنجایــی 
بــرای  خــوب  فرصــت  یــک  را  فرصــت  ایــن  رضــا  شــود، 
ریــکاوری روح و روان خــود و آمادگــی بــرای امتحانــات و 
گذرانــدن  همچنیــن یــک فرصــت مناســب بــرای خــوش 
آن  مــی رود.  اردو  ایــن  بــه  پــس  میدانــد  دوســتانش  بــا 
ــد و در ایــن بیــن رضــا  ج از شــهر می رون هــا چنــد روز خــار
ــه فعالیت هایــی همچــون فوتبــال  صبح هــا همــراه رفقــا ب
گــردش و تفریــح می گذرانــد و در ظهــر بــه صــرف ناهــار  و 
کمــدی  و اســتراحت و فعالیت هایــی همچــون اســتندآپ 
برتــر  شــخصیت های  از  یکــی  بعدازظهــر  در  می گذرانــد. 
کــه از قضــا بــا آن هــا هم ســفر  علمــی دانشــگاه و منطقــه 
ســاعت  چندیــن  و  می شــود  ملحــق  هــا  آن  بــه  اســت 
معنــوی می شــود  و  علمــی، سیاســی  صــرف بحث هــای 
و رضــا هــم از ایــن شــخصیت بســیار خوشــش می آیــد و 

شــماره تلفــن او را می گیــرد و بعــد از چنــد روز بــه دانشــگاه 
می شــود... امتحانــات  آمــاده ی  و  می گــردد  بــر 

خــب در داســتان بــاال تــر رضــا را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟ 
گــر رضــا تصمیــم نمی گرفــت در تشــّکلی حضــور داشــته  آیــا ا

باشــد داســتان چطــور اتفــاق 
رضــا  جــای  بــه  افتــاد؟  مــی 
قــرار  می توانیــم  مــا  تمامــی 
هــم  آقــا  و  )خانــم  بگیریــم 

تفاوتــی نــدارد!( و ایــن فقــط مثالــی بــود بــرای متوجــه 
بســیج  جملــه  از  تشــکل هایی  فعالیت هــای  شــدن 
ســایر  و  دانشــجویان  اســامی  انجمــن  دانشــجویی، 
گــی  ویژ بهتریــن  دانشــکده.  انجمن هــای  یــا  تشــکل ها 
کــه تمامــا توســط  کــه ایــن انجمن هــا دارنــد ایــن اســت 
برنامه هــا،  پــس  می شــوند  اداره  دانشــجویان  خــود 
فعالیت هــای  تمــام  و  اردوهــا  کاس هــا،  همایش هــا، 
ــز  ــجویان عزی ــه دانش ــانی ب ــت رس ــتای خدم ــا در راس آن ه

می باشــد. دانشــکده 
افــراد بخــش بزرگــی از دوران  از  کلــی خیلــی  بــه صــورت 
مختلــف  انجمن هــای  در  فعالیتــت  بــا  را  دانشــجویی 
فعالیــت  و  انجمن هــا  ایــن  در  عضویــت  و  می شناســند 
ــرای همــه ی مــا رقــم  ــه ای فــوق العــاده را ب در آن هــا تجرب

خواهــدزد.

بزنگاه یک دانشجو
علیرضاحسنزاده
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