
محمد رسول اهللا به 
روايت مجيد مجيدى

فيلم "محمد رسول اهللا" به كارگردانى مجيد مجيدى، از كارگردانان بنام 
و بزرگ سينماى ايران، اولين اثر جدى ايرانى درباره پيامبر اكرم (ص) 
و يكى از بزرگترين و پرهزينه ترين فيلمهاى تاريخ سينماى ايران است. 
 ،  2016 اسكار  جشنواره  به  شده  معرفى  فيلم  ده  بين  از  است  گفتنى 
"محمد رسول اهللا" توانست به عنوان نماينده ايران انتخاب شود و سى و 
نهمين جشنواره جهانى فيلم مونترال نيز با اين فيلم افتتاح مى شود. تيم 
سازنده فيلم از چهره هاى مطرح و حرفه اى در سطح جهانى بهره برده 
است كه براى نمونه مى توان ويتوريو استرارو فيلمبردار و برنده سه جايزه 
اسكار و همچنين اى.آر.رحمان آهنگساز و برنده يك جايزه اسكار را نام 
برد. اين فيلم پس از هفت سال تالش بى وقفه، باالخره اوايل شهريور 

امسال بر پرده نقره اى به اكران درآمد. 
مجيدى در گفتگو با مطبوعات گفته است كه ايده ساخت فيلم پس از 
توهين كاريكاتوريست دانماركى به پيامبر در ذهنش شكل گرفته است. 
او بر اين عقيده است كه اعراب در نمايش چهره بحق و مناسب از اسالم 
موفق نبوده اند و يكى از مهمترين اهداف او و گروهش از ساخت چنين 
فيلم  قسمتهاى  بيشتر  است.  بوده  اسالم  از  درست  قرائتى  ارائه  فيلمى 
پيش از تولد پيامبر تا 12 سالگى ايشان را به تصوير مى كشد. (به جز 
چند بخش كوتاه كه بيش از 50 سالگى پيامبر ص را نشان داده است) 
نمايش اين برهه از زندگى پيامبر (ص) باعث مى شود بيننده كودكى 
پا  بزرگسالى  دنياى  به  نه  هنوز  كه  ببيند  فراوان  كرامات  و  معجزات  با 
گذاشته و نه مسئوليتى در قبال اعمال و گفتار خود دربرابر ديگران دارد. 
به بيان ديگر تصميمات، كرامات، شجاعتها، اعمال و در كل سيره عملى 
حقيقت  ذائقه  نياز  مورد  ايشان  كودكى  معجزات  از  بيشتر  كه  را  پيامبر 
جوى جامعه اسالمى است، در سنين جوانى، ميانسالى و كهنسالى آن 

حضرت مى توان جستجو كرد.
اين فيلم به دليل استفاده از افراد خبره در تيم پشت صحنه، از نظر فنى 
از  را  عظيم  اينچنين  پروژه اى  كه  است  برخوردار  زيادى  مثبت  نقاط  از 

سطح سينماى ايران باالتر برده است. اما در بخش فيلمنامه و شخصيت 
وارد  پرتوى  كامبوزيا  و  مجيدى  مجيد  كار  به  زيادى  اشكاالت  پردازى 
است كه سطح يك فيلم ابرتوليد و جهانى را حتى به توليدات متوسط 
كه  واحدى  داستان  و  فيلمنامه  در  انسجام  نبود  د هد.  مى  تنزل  داخلى 
رويدادها را به هم وصل كند، باعث شده تا فيلم تبديل به مجموعه اى 
از اپيزودهاى نامرتبط شود كه صرفا براى روايت رويدادها به كار گرفته 
شده اند. شخصيت ها نيز به خوبى پرداخته و معرفى نشده اند. براى مثال 
آمنه كه شخصيتى كليشه اى و فرشته گونه دارد كه در بحرانى ترين و 
سخت ترين شرايط همچنان لبخند بر لب دارد. يا فردى يهودى به نام 
و  دارد  محمد  و  اسالم  ضد  شخصيتى  ساعت  دو  از  بيش  كه  ساموئل 
قتل  به  را  او  تا  است  نوظهور  پيامبر  جستجوى  در  وحشيانه  رفتارى  با 
برساند. اما به ناگهان در پايان فيلم او را شخصى منصف و طرفدار پيامبر 
اسالم مى يابيم بدون آنكه ادله هاى رايج در داستان پردازى و شخصيت 
پردازى رعايت شده باشد. اشكال ديگرى كه به فيلم وارد است نشان 
دادن معجزاتى از پيامبر است كه ايشان را بيشتر موجودى ماورايى جلوه 
مى دهد تا شخصيتى ملموس كه بتوان از تدبير و سيره زندگى اش اسوه 
ساخت. فيلم از نكات منفى و مثبت ديگرى نيز برخوردار است كه در 
اينجا مجال پرداخت به آن نيست. اميد آنكه با داشتن نگاهى تيزبينانه 
به آثارى اينچنين بتوانيم شاهد پيشرفتهاى فنى و محتوايى آثار بعدى 

باشيم كه قابل معرفى در سطح جهانى نيز باشند.
بدريه جوكارى
دانشجوى ارشد مديريت رسانه

سلفى با موالنا
آيا شما به نظريه سفر در زمان اعتقاد داريد؟ و مثل استيون هاوكينك 
معتقديد در يك نقطه زمان و مكان در هم آميخته مى شود يا نه؟اينكه 
بشر بتوانند طى پيشرفتهاى تكنولوزيك با يك ابزار يا حتى كليك ساده 

به گذشته يا آينده سفر كند.
نيمه هاى شب  طبق معمول پيام هاى ارسالى  دوستان را نگاه مى كردم 
كه هشدار قديمى بودن نسخه روى گوشيم آمد. روى گزينه بروزرسانى 
كليك كردم و بعد از دانلود نسخه جديد متوجه قابليت هاى جديد در آن 
شدم از سر كنجكاوى روى گزينه travel in time  كليك كردم كه  ديدم 
فضاى اطرافم دارد عوض مى شود.خودم را ميان كوچه قديمى با خانه 
هاى كاهگلى ديدم. مات و مبهوت به آدمهايى كه با كاله و ردا و لباس ها 
ى قديمى از كنارم مى گذشتند نگاه مى كردم. آنها هم همانقدر از ديدن 
من شگفت زده شده بودند.بله به گمانم به قرن 6 و 7 سفر كرده بودم!!!.

طولى نكشيد عده ى زيادى اطرافم جمع شدند ازهمهمه و سرو صدا كمى 
ترسيده بودم. مردى كه نگرانى را در چهره من مى ديد سعى كرد افراد 
رامتفرق كند. او كنارم آمد و همانطور كه سرا پاى مرا نگاه مى كرد گفت: 
از كدام شهر آمده اى غريبه؟ گفتم تهران. با تعجب پرسيد تهران ديگر 
دادن  جواب  براى  تالشى  چيست  قضيه  دانستم  مى  كه  من  كجاست؟ 
نكردم. گفت با من بيا تا تو را نزد مواليم ببرم. گفتم موالت كيه؟ گفت 
خداوندگارم جالل الدين. وقتى نگاه پرسشگرم را ديد گفت: او عارفيست 
فاضل و شاعرى انديشه ور. پشت سرش راه افتادم، به در خانه كه رسيديم 
كلون در را باز كرد و مرا به داخل هدايت كرد. وقتى از در سرسرا وارد شدم 
سه مرد را ديدم كه يكى از آنها محاسن سفيدى داشت و دو مرد ديگر 
روبرويش نشسته بودند. مرد مرا به آنها معرفى كرد. اشك درچشمانم جمع 
شد و شوقى سرا پاى وجودم را گرفت. ياد كتابى كه چند سال پيش راجع 
به موالنا و مريدانش حسام الدين چلبى و صالح الدين زرينكوب خوانده 
بودم افتادم. هول و دستپاچه گفتم مى دانم او كيست مثنوى معنويش را 
خوانده ام ، حتى يك نسخه از آن را روى گوشيم دارم . او با نگاه نافذش 
موشكافانه به من نگاه مى كرد. وقتى ديدم حرفهايم برايشان باورپذير 
نيست دوربين جلوى گوشيم را تنظيم كردم و شروع كردم به سلفى گرفتن 
با آنها. ولى انگار باعث آزارشان شده بودم. پرسيد چكار ميكنم؟ و من 
نااميدانه سعى ميكردم در مورد  صفحه فيسبوك و اينستا برايشان توضيح 
دهم. گفتم عكسها را در صفحه ميگذارم فالوور هايم اليك مى كنند از 
نگاهشان فهميدم حرفهايم برايشان نامانوس است گفتم در يك فضاى 

گسترده عده ى زيادى با هم معاشرت و گفتگو مى كنيم.
موالناى پير عصايش را استوار كرد و دستى به محاسنش كشيد و گفت:

دال نزد كسى بنشين كه او ازدل خبر دارد  
به زير آن درختى رو كه او گلهاى تر دارد

در اين بازار مكاران مرو هر سو چو بيكاران 
  به دكان كسى بنشين كه در دكان شكر دارد 

يادم آمد كه هميشه در درس ادبيات ضعيف بودم خصوصا معنى ابيات. 
ولى وقتى نگاه شماطت بار پير را برخودم حس كردم سعى كردم فضا را 
تلطيف كنم گفتم آنطور كه فكر مى كند نيست. اين فضا باعث مى شود 
ازنظرهاى همديگر آگاه شويم و حتى ديگران را با خود همراه كنيم. حتى 

«fan page»خودش را هم به او نشان دادم.
پير درنگ كوتاهى كرد و سپس گفت:

نه هر كلكى شكر دارد نه هر زيرى زبر دارد
نه هر چشمى نظر دارد نه هر بحرى گهر دارد

چراغ است اين دل بيدار به زير دامنش مى دار 
از اين باد و هوا بگذر هوايش شور و شر دارد

ديدم بحث كردن واقعا فايده اى ندارد ولى خوشحال از اينكه چند عكس 
سلفى خوب گرفته ام روى گزينه Back كليك كردم و دوباره به دنياى 

خودم بازگشتم.  
شكوفه كريمى
دانشجوى ارشد مديريت رسانه

سال اول، شماره اول، هفته دوم آبان 1394سال اول، شماره اول، هفته دوم آبان 1394

باسمه تعالي

طليعة سخن 
ن َو الَْقلَــِم َو مــا َيْســُطُروَن ســوگند بــه قلــم و آنچــه مي نگارنــد . و ســالم بــر علــم و عالــم و درود بــر انديشــه و خــرد، هموكــه 
ــوَن  ــا َتْعَمُل ُ بِم ــاٍت َو اهللاَّ ــَم َدَرج ــوا الِْعلْ ــَن ُأوُت ــْم َو الَّذي ــوا ِمْنُك ــَن آَمُن ُ الَّذي ــِع اهللاَّ ــاني اســت؛ َيْرَف ــت انس ــت و كرام ــر منزل تعيين گ
َخبيــٌر .  و بلنــد مرتبــه اســت كســي كــه بــه خــداي يكتــا ايمــان آورد و مؤمــن صاحــب  علــم و دانــش كــه از او برتــر اســت. 
ــر داده ،  ــود را نش ــي خ ــاي علم ــش و اندوخته ه ــا دان ــند ت ــه مي كوش ــاني ك ــة كس ــالش هم ــاد ت ــي ب ــه گرام ــتي ك ــه راس ب
دريچــه گفتگــو را مي گشــايند، تــا انديشــه هــاي فراتــري شــكل بگيــرد. طالبــان دانــش و دانــش ورزان كــه در راه رســيدن بــه 
ــا نشــرية  ــد، ب ــه بحــث و گفتگــو بگذارن ــا ديگــران ب ــود را ب ــا دانســته هاي خ ــد و اينــك مي كوشــند ت ــر مي دارن حقيقــت گام ب
ــراي  ــي ب ــرات ، فرصت ــرح نظ ــراي ط ــه اي ب ــت. صفح ــما اس ــش روي ش ــه پي ــته هايي ك ــته و دستنوش ــن دلنوش ــان» همي «بي
ــه  ــه منظــور رســيدن ب ــل و گفتگــو ب ــراي تعام ــره راهــي ب ــر زيســتن و باالخ ــري بهت ــراي فراگي ــه اي ب ــات ، زمين ــان مطالب بي
ــا يكديگــر  ــا ب ــد ت ــكان را فراهــم نموده اي ــن ام ــي كــه اي ــم شــما عزايزان ــگان تقدي حقيقــت. پــس ســپاس همــة دانــش آموخت
بــه تعامــل بپردازيــم . امكانــي بــه نــام نشــرية دانشــجويي بــا عنــوان زيبــاي «بيــان» ايــن تــالش ارزشــمند گــواراي وجودتــان.

اشرف بروجردي
معاون فرهنگي – اجتماعي 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نشريه دانشجويي بيان
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي – اجتماعي

مدير مسئوول: بشير معتمدي
مدير اجرايي: منوچهر صابر

سردبير: شكوفه كريمي
شوراي سردبيري: شكوفه كريمي، بدريه جوكاري، امين رمضانعلي، 

مصيب سروستان، صبا عنايتي.
دوهفته نامه دانشجويى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى



از تو به خود رسيدن.
پالن يك: خارجى – شب – شهر –خيابان– يكى از شبهاى دهه ى اول 

محرم 
گوش  به  نوحه خوانى   – طبل  صداى   – حسينى  عزادارى  دسته هاى 
اما  برمى گردد،  شب  سكوت  عزاداران،  ميان  نذرى  پخش  با  مى رسد. 

دوباره صدا شروع مى شود- صداى طبل - نوحه خوانى مى آيد .
پالن دو : خارجى – نيمه ى شب – شهر-خيابان- همان شب

ظروف يكبارمصرف آش، شله زرد، خورشت و ... در كنار جداول خيابان و 
جوى آب و منازل مسكونى به چشم مى خورد. گاهى حتى ظرف پرازغذا 

هم رهاشده است.
از عزادارى هاى دهه  خيابان - روز بعد  : خارجى – شهر  -  سه  پالن 

اول محرم
دخترى 8-9 ساله كنار خيابان در سرماى پاييزى – آلودگى هوا – در 

شلوغى خيابان جلوى رهگذران چمباتمه زده و دست فروشى مى كند.
پسرى 9 -10 ساله داخل اتوبوس براى فروش بسته اى آدامس التماس 
نذرى  حسينى  عزادارى  هيئت  در  ديشب  كه  افرادى  همان  به  مى كند 

مى دادند و سينه مى زدند !
نذرهاى  جاى  به  مى توان  كه  حرفها  اين  از  شنيده ايم  زياد  روزها  اين 
تكرارى و اغلب خوردنى كارهاى ديگرى كرد و همچنين زياد شنيده ايم 
ابراز  دارند  دوست  هرآنگونه  مردم  بگذاريد  چيست  حرفها  اين  نه  كه" 

ارادت كنند.".
اول  دهه  در  بايد  چرا  ببينيم.  ديگر  وجور  بشوييم  را  چشمها  بياييد  اما   

محرم ميليون ها و گاهى ميلياردها تومان هزينه كرد تا اكثرا به كسانى 
؟!  برمى آيند  خوراكشان  روزانه  مخارج  پس  از  خود  كه  شود  داده  نذرى 
آيا نمى توان با هدايت درست اين نذورات، همراه با جلوگيرى از اسراف، 
يك  حتى  و  ماه  چندين  طى  در  را  خانوار  چندين  زندگى  اداره  هزينه ى 

سال تأمين كرد؟! 
كاش محرم را با اعتماد به همديگر با وحدت جمعى وبا ياد هم بودن 
زنده نگه داريم نه با اينكه در محرم كدام هيئت برويم كه بيشترهزينه 
جاى  به  مى شد  كاش  است.  راآورده  مداح  فالن  و  كرده  صوتى  پخش 
شعار، به شعور مى پرداختيم . كاش در محرم نذر مى كرديم كه چند نفر 
را از تاريكى جهل به روشنايى معرفت هم مسير شويم يا نه اصال براى 
خودمان نذر مى كرديم كه محرم هرسال از كالس درس اخالق و زندگى 
امام حسين واحدى را پاس كنيم وتا محرم آينده به ديگران هم با عمل 
نجابت  و  حيا  با  را،  محرم  كاش  بدهيم.  راياد  همان  آموخته هامان  به 
ظاهرى و باطنى زينب به يادبياوريم نه با لباس سياه فالن جنس اعالى 

زن همسايه نه با آرايش مدل محرم !
محرم كه مى گوييم به متن بپردازيم نه به حاشيه !

مگر نه اينكه امام خمينى گفته است اين محرم و صفر است كه اسالم 
تا  دراندازيم  طرحى  نو  از  مى رسدبايد  نظر  به  داشته است  نگه   زنده  را 
خداى نكرده با پرداختن به ظواهر و پراكنده گويى و شعارها ودامن زدن 
به خرافات از متن اسالم كه هدف قيام امام حسين بوده منحرف نشده 
و راه ورود دشمنان  اسالمى را هموار نسازيم .خدا كند در كربالى زمان 
آنقدر ظرف يقين ايمانمان پرشده باشد كه در مسيرحق گام برداريم نه در 

كج راهه ى كوفيان طمع كار سست ايمان.
فاطمه كبير
دانشجوى ارشد پژوهش علوم اجتماعى

  

جناب خان و زندگى روزمره!
عده اى برنامه ى خندوانه كه سرى دوم آن، قبل از آغاز ماه محرم 
تمام شد را برنامه اى طنز مى دانند، عده اى آن را برنامه اى مثل 
شوهاى تلويزيونى و عده اى آن را برنامه اى براى سرگرم كردن 
واقع  ديدى  توان  مى  دانند.اما  مى  بينندگان  فراغت  هاى  ساعت 
متفاوت  بينندگان  با  اى  برنامه  داشت.  برنامه  اين  به  تر  گرايانه 
از قشرهاى مختلف سطح جامعه كه هركدام از فرهنگ متفاوتى 
بلكه  نيست  خاص  و  محدود  قشر  يك  آن  برخوردارند.مخاطب 
تقريبا از هر نوع تفكر و حزب و سن و جنس كه در جامعه وجود 

دارد، عده اى حتما بيننده آن بودند.
خندوانه  برنامه  موفقيت  در  مهم  بسيار  و  اصلى  پايه هاى  از  يكى 
زمينه اى  با  است.عروسكى  خان  جناب  نام  به  عروسكى  وجود 
برداشت شده از عروسك محبوب آقاى همساده در مجموعه كاله 

قرمزى و صد البته صدا پيشگى موفق و مشترك محمد بحرانى.
را  گذاشت  نمايش  به  خندوانه  در  خان  جناب  كه  شخصيتى 
نمى توان فقط طنز و سرگرمى دانست. اين شخصيت يك نفر است 

مثل تمام جوانان اين سرزمين با همان مشكالت و دغدغه ها.
اينكه مقدمات ازدواجش مثل هزاران جوان ديگر فراهم نمى شود 
و هر بار يك سنگى سر راه اين ازدواج قرار مى گيرد و اينقدر تعداد 
اين مشكالت زياد است كه گاهى مى گويد: "من چهل ساله هر روز 

مى روم خواستگارى !"
اين حرف در ابتدا خنده دار است اما اگر از زاويه اى ديگر به آن 
نگاه كنيم مى بينيم اطرافمان از اين دست موارد كم نيست كه 
به خاطر مشكالت و اختالفات خانواده ها و همچنين درگيرى هاى 
مالى هزاران سنگ در سر راه ازدواجشان وجود دارد و باعث شده 

مثل جناب خان دچار اين تاخير طوالنى در ازدواج شوند.
از طرفى ديگر جناب خان از آرزوهاى بزرگ و گاهى دور از ذهن 
حرف مى زند. مثال اينكه او خود را مالك باشگاه معروف پاريسن 
ژرمن مى داند. اين يك رويا است اما از اين دست روياها را بسيارى 

از ما در زندگى روزمره مان داريم.
مهارت  اصل  در  ولى  مى داند  كارى  و  هرشغل  با  آشنا  را  اوخود 
مى بينيم  زياد  اطرافمان  در  كه  چيزى  هم  باز  ندارد.  را  خاصى 
آدم هاى پر مدعا و بدون هنر كه البته جناب خان ادعاى چيزى 
از  هركدام  پس  در  مى زند.  را  آن  بلوف  فقط  و  نمى كند  الاقل  را 

تكه هاى طنزش هزاران نكته از دل جامعه وجود دارد.
هركدام از ما اگر به درون خود نگاه كنيم مى بينيم ما هم يكى 
مثل او را در وجودمان داريم، حاال يكى از ما بيشتر و يكى كمتر. 
مى زنيم  بلوف  او  مثل  گاهى  مى كنيم،  روياپردازى  او  مثل  گاهى 
و  خورديم  شكست  او  مثل  مى كنيم،گاهى  اغراق  مسايلمان  در  و 
پس  ديگر.  روزمره  كار  هزاران  و  مى خوانيم  آواز  گاهى  ناراحتيم، 
مى توان اين گونه هم نتيجه گرفت كه علت موفقيت يا بهتر بگويم 
ديده شدن بسيار اين شخصيت را جدا از طنز آن، اين دانست كه  

جناب خان به زندگى روزمره هر يك از ما شباهت بسيارى دارد.
امين رمضانعلى
دانشجوى ارشد مديريت رسانه

هنر حل مساله
دقيقه  بيست  هر  تقريبا  پيروزان   – وليعصر  ميدان  خط  هاى  اتوبوس 
يكبار سرويس دارند.البته گاهى اين زمان ، بيشتر هم طول مى كشد. 
اگر ساعت 10 كالس داشته باشى بايد طورى برنامه ريزى كنى كه به 
سرويس 9:20 برسى. حال اگر كالست 8 شروع شود كه اين برنامه ريزى 

سخت تر و فشرده تر خواهد شد.
بيشمار  از  يكى  است.  مساله  يك  هميشه  كالس  به  موقع  به  رسيدن 
مسائلى كه در هر روز با آنها زندگى مى كنيم. از نظر گالور مساله زمانى 
ايجاد مى شود كه بين حالت فعلى و حالت دلخواه  ما فاصله اى ايجاد 
شود و ما براى برداشتن اين مانع، راه حل فورى در دست نداشته باشيم.

توانايى حل مساله ى عمومى از مهم ترين مهارت هايى است كه هيچگاه 
به ما آموخته نمى شود! همه ى آن چيزى كه در مدرسه مى آموزيم (به 
كمى  چه  و  كيفى  نظر  از  چه  آموزش  سهم  بيشترين  كه  مى رسد  نظر 
در يد قدرتمند مدرسه است، من خودم بعد از دوره ى ليسانس احساس 

در  مسائل  حل  توانايى  است!)  شده  كاسته  اطالعاتم  از  كه  مى كردم 
همان  اين،  بر  اضافه  است.  رياضيات  مثل  درسى  خاص  حوزه هاى 
را  رياضياتى  درون-  مسائل  درد  فقط  هم  رياضى  مسائل  حل  توانايى 
انگار  زندگى  جاى  هيچ  سه گانه  و  دوگانه  انتگرال هاى  و  مى كنند  دوا 

به كار نمى آيند.
در  را  پژوهش ها  نخستين  كه  بودند  روان شناسانى  اولين  از  گشتالتى ها 
از  استفاده  مساله  حل  آنها  منظر  از  دادند.  انجام  مساله  حل  زمينه ى 

تجربيات گذشته براى پيروز شدن بر موقعيت كنونى است. 
بسيار  گام هاى  كه  بودند  رايانه  حوزه ى  دانشمندان  از  سايمون  و  نيوئل 
در  مساله  حل  بر  شان  تمركز  هرچند  برداشتند.  زمينه  اين  در  را  مهمى 
ماشين بود اما روش هاى پيشنهادى آنها قابليت بسط دادن به حوزه ى 
انسانى را نيز داشت. در نظريه ى آنها به فهم افراد از مساله تاكيد مى شد و 
تحليل وسيله-هدف و خرد كردن مساله به مسائل ريزتر از دستاورد هاى 

آنها است.
مسائل  دسته ى  دو  به  را  مسائل  مى توان  اوليه  تقسيم بندى  يك  در 
كردن  پيدا  مساله ى  كرد.  تقسيم  بد تعريف شده  و  خوب تعريف شده 

مجهول ايكس در يك معادله ى تك مجهولى از  درجه ى يك، مساله اى 
جواب  يك  دارد،  جواب  يك  تنها  مساله  اين  است.  خوب تعريف شده 
مشخص. و الگوريتم از پيش تعيين شده اى نيز براى رسيدن به جواب در 
مجله ى  براى  مقاله  يك  نوشتن  مساله ى  اما  است.  مساله  حالل  دست 
كشف  يعنى  نوشتن  زيرا  است  بدتعريف شده  مساله ى  يك  پژوهشگاه 

مفاهيم و واژه هايى كه از قبل براى خود نويسنده نيز آشكار نيست.
در شماره ى بعد بيشتر در اين  باره خواهم گفت.

ادامه دارد...
صبا عنايتى
دانشجوى ارشد زبان شناسى

فراخوان
دانشجويان عالقمند به همكارى با  نشريه بيان مى توانند از 

طرق ذيل تماس بگيرند:
تلفن تماس معاونت فرهنگى- اجتماعى: 88036320

shokoufe90@yahoo.com    : ايميل سردبير


