
ســال 94 بــا همــه تلخــی ها و شــیرینی هایش گذشــت. 
ســالی کــه هــم موفقیتهــای تاریخــی و ملــی داشــت که 
همــه را خوشــحال کــرد و هــم تلخــی هــا و اتفاقاتــی 
کــه آزار دهنــده بــود. از اتفاقــات سیاســی و بیــن المللــی 
کــه  دلگرمــی بــرای عــده ای و دلواپســی بــرای برخــی 
دیگــر بــه بــار آورد تــا حوادثــی کــه یکبــاره عــده ای را 
در غــم فــرو مــی بــرد. اردیبهشــت پارســال بــود، هفتــه 
معلــم، پژوهشــگاه علــوم انســانی در ســوگ دکتــر آیینــه 
ــان  ــی مهرب ــت. معلم ــگاه نشس ــس پژوهش ــد رئی ون
ــود.   کــه صداقــت در نگاهــش هماننــد اســمش پیــدا ب
ــه  ــی را از خــود ب ــدگار کــه اســام رحمان چهــره ای مان
یــادگار گذاشــت. غــم بزرگــی بــود؛ هــم بــرای جامعــه 
ــرای  ــم ب ــی و ه ــام رحمان ــت داران اس ــی و دوس علم
ــا امیدهــا و تــاش هــای ایشــان رشــته  بانوانــی کــه ب
»مطالعــات زنــان« را  تاســیس کــرده بودنــد. حتــی برای 
دانشــجویانی که شــاید شــناخت کافی از ایشــان نداشتند، 
انــگار کــه پدربزرگ یــا مادربزرگ مهربانشــان را از دســت 

داده باشــند ناراحــت کننــده بــود.
روحش شاد و یادش گرامی.

 آنچه گذشت... 
گفتیــم مــروری بــر ســال 94 داشــته باشــیم و بیــان آن 
را در بیاوریــم  ببینیــم چــه برمــا گذشــته و برجســته ترین 
اتفاقــات چــه بود. بــر سیاســت و اقتصادمان چه گذشــت. 
دردیپلماســی بیــن الملــل چــه دشــت کردیــم. پرونــده 
مفســدان اقتصــادی تــا کجــا پیــش رفــت. اصــا مــردم، 
اصــل حالشــان چطــور بــود. از همه غــر زدنها و دلواپســی 
هــای اینــوری و آنــوری کــه بگذریم ســنگینترین پرونده 
هســته ای کــه برجامــش نــام نهادنــد بعــد از پیگیریهای 
پــی در پــی در ویــن و لــوزان و بالکــون بــازی هــا و پیــاده 
رویهــای مکــرر و باالخــره آنطــرف مذاکــره و اینطــرف 
مؤاخــذه، در 23 تیرمنعقــد شــد. بعد عده ای متــن توافق را 
گوگل ترنســلیت کردند و پــس از اســتیضاح در مورد تمام 
معانــی ممکن لغــات، باالخــره 19 مهــر تصویب شــد. در 
همــان حــال و هــوا پرونده بزرگترین فســاد نفتــی درحال 
پیگیــری بــود که بعدها ســواالت زیــاد از دل پرونــده طرح 
شــد. همــه دنبــال گمشــده ای در ایــن پرونــده بودنــد. تــا 
اینکــه بــا حکــم اعــدام بابــک زنجانی تقریبــا موضــوع از 
زبــان افتــاد. دردناکتریــن حادثــه ی ســال 94 فاجعــه منــا 

بــود کــه غــم بزرگــی را در دل ایرانیــان و  مســلمانان قبله 
محمــدی گذاشــت و موجــب تیــره شــدن روابط ایــران و 
عربســتان شــد. یــک فقــره حملــه بــه ســفارت هــم در 
کارنامــه 94 ثبت شــد تــا نوع جدیــدی از دیپلماســی بین 
المللــی بــه جهانیــان عرضــه شــود. با همــه ایــن ماجراها 
دولــت و ملــت در اوج همدلــی روزگار مــی گذراندنــد. تــا 
ــات مجلــس و  اینکــه  در روزهــای پایانــی ســال انتخاب
 خبــرگان برگزارشــد.  بــه لطــف شــبکه هــای اجتماعــی 
دیالــوگ هــای سیاســی و طــرح مباحــث کان مملکــت 
وحــرف هــای نقــل و نبــات  از داخــل تاکســی و  متــرو 
و اتوبــوس، صــف نانوایــی و دورهمــی هــای روزانــه بــه 
کانــال  هــا و صفحات شــخصی و کامنتهــا راه پیــدا کرده 
اســت. در همیــن شــبکه هــای بــی درو پیکــر بــود کــه 
همینطــور لیســتها و کلیپهــا دســت بــه دســت شــد. تــا 
اینکــه در هفتــم اســفند ماه »غــم جمعه عصــر و خیاالت 
نصــر و یه دنیا ســوالو« در ســینه دلواپســان گذاشــتند. بعد 
تحلیلگــران بــا بهــت و حیــرت از قــدرت شــبکه هــای 
اجتماعی و تلگرامیزه شــدن و اینســتاییزه شــدن انتخابات 
گفتنــد. البتــه دلواپســی فقط مختــص جامعه ما نیســت. 
آنطــرف در ینگــه دنیــا هــم در دل برخــی از دموکراتهــا و 
جمهوریخواهــان دارنــد رخــت مــی شــویند. نمــی دانیــم 
بــا  اهــل و عیــال در کاخ ســفید ســبزی پلــو بــا ماهــی و 
نــان برنجــی خــوردن وهپی نوروز گفتنشــان را بــاور کنیم 
یــا دم خــروس را.  آنهــا هــم احتمــاال بــا پدیــده ای بــه 
اســم ترامپیســم مواجــه هســتند؛ میلیاردرهایی کــه چون 
ســیمانکاری بلــد نیســتند فعــا وعــده لغــو توافــق را داده 
انــد. البتــه میلیاردرهــای آنهــا هــم بــا مــا خیلــی فــرق 
دارنــد. میلیاردرهــای مــا بعــد از جمــع کــردن پولهایشــان 
از دنیــای سیاســت کنــاره گیــری مــی کننــد و مــی روند 
آنــور دنیــا یــک گوشــه زندگیشــان را مــی کنند، امــا برای 
ــا اساســا مفهــوم خاصــی   ــور دنی ــور، آن میلیاردرهــای آن
نــدارد. تــازه چالشــها و جنجالهایشــان شــروع مــی شــود. 
بــا همــه ایــن تعابیــر  ســال 95 مطمئنــا بســیار متاثــر از 
اتفاقــات ســال پیــش خواهــد بــود و مــا امیدواریــم کــه 
ســالی سرشــار ازاتحــاد، همدلــی و موفقیــت در صحنــه 
بیــن الملــل باشــد. دعــا مــی کنیــم کــه دنیایــی بــه دور 
از جنگ و خونریزی، دور از خشــونت و تنشــهای سیاســی 
و کشــت و کشــتار داشــته باشــیم. آمیــن یــا رب العالمین. 

شکوفه کریمی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
Shokoufekarimi     @gmail.com
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و  صــادق  نامــش  ماننــد  چشــمانی 
نگاهــی ماننــد روســتای زادگاهــش 
باصفــا داشــت. پیــش از انقــاب در 
ــنگ  ــجویی اش، س ــان دوران دانش هم
بنــای تشــکل اســامی را گذاشــت 
ــطرون« و  ــم و مایس ــام »ن والقل ــا ن ب
ــخ  ــه تاری ــود ک ــا ب ــت از همانج درس
اســامی ایــران دانســت بایــد در آیینــه 
صــادق او خودنمایــی کنــد. کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد را در همیــن دانشــگاه 
تهــران خودمــان و دکتری را در دانشــگاه 
ــر  ــد و ه ــان گذران ــف لبن ــس یوس القدی

ــرب. ــات ع ــته ادبی ــه در رش س
پس از آن دانشــگاه تربیــت مــدرس 
ــر  ــه : دکت ــد نمون ــه خــود دی اســتادی ب

ــد.   ــه ون ــادق آیین ص
ــزرگ  ــرد ب ــن م ــای ای ــری ه ــوه گ جل
ــران او را  ــا آنجــا رفــت کــه تاریــخ ای ت
ــت  ــن موفقی ــد. ای ــدگار خوان ــره مان چه
ــا  ــرداب عادته ــز او را در م ــمگیر نی چش
پاگیــر نکــرد ؛ او در ســالهای آخــر 
حیــات پرثمــرش، میهمــان صندلــی 
بــود و  ریاســت همیــن پژوهشــگاه 
ــراف در  ــته اعت ــاری شایس ــه افتخ البت
ــوم انســانی و  تاریخچــه پژوهشــگاه عل

ــی. ــات فرهنگ مطالع
بــه ســراغ کســی رفتــه ایــم کــه بــه قول خــودش، 
رابطــه اش بــا دکتــر آیینــه ونــد بیشــتر از اینکــه 
ــه  ــرد، عطــر دوســتی گرفت ــز و اداره بگی ــوی می ب
ــد  ــاور ارش ــب زاده، مش ــر حبی ــر جعف ــود. دکت ب
ایشــان  در ســالهای 92 تــا 94 اســت کــه شــروع 
ــان  ــر را از ســال 58 و از هم ــا دکت آشــنایی اش ب
شــروع انقــاب فرهنگــی و تعطیــات دانشــگاهها 

مــی دانــد. 
دکتر صادق آیینه وند در یک جمله ؟

کار ســختی اســت! بنظــرم تنهــا مــی تــوان او را با 
نــام خــودش تعریف کــرد : صــادق. 

ــور  ــما رو چط ــای کاری ش ــدا از فض  ج
ــد؟ ــی زدن ــدا م ص

مــن را همــان حبیــب زاده صــدا مــی کردنــد، امــا 

ــه  ــم کــه ب ــا هــم صمیمــی بودی ــدر ب گاهــی آنق
ــاد  ــر انتق ــی از همدیگ ــائل اجرای ــی در مس  راحت

می کردیم.
بارزتریــن ویژگــی شــخصیت ایشــان از 

نظــر شــما چــه بــود؟
ایشــان فــردی عاطفی و بــه تبع آن بســیار دادرس 
ــا را  ــود. مــن اطــاع داشــتم کــه دســت خیلیه ب
 چــه از نظــر مشــکات مالــی یــا اداری و اجرایــی 

مــی گرفــت. دیگــر اینکــه بــی هیــچ تکبــری بــا 
کارکنــان و همــکاران برخــورد مــی کــرد.  

خاطره ای از ایشان برایمان بگویید؟    
ــه االن  ــره ای ک ــا خاط ــت ام ــاد اس ــرات زی خاط
 بــه ذهنــم مــی رســد و قابــل گفتــن هــم هســت 
بــر مــی گــردد بــه زمانــی کــه در دانشــگاه تربیــت 
مــدرس ایشــان رییــس دانشــکده علــوم انســانی و 
بنــده معــاون پژوهشــی ایشــان بــودم. در آن زمان 
یکــی از مدیرگــروه هــا بــه دلیــل اختافــی کــه با 
اعضــای هیــات علمــی زیرمجموعــه اش داشــت، 
ــی  ــال م ــض اعم ــا تبعی ــی از اعض ــق برخ در ح
ــل حرمــت اشــخاص  ــه دلی ــر ب ــای دکت ــرد. آق ک
ــراد داشــت، از  ــه اف ــه نســبت ب ــی ک ــد مثبت و دی

تذکــر رودررو بــه ایشــان امتنــاع مــی کــرد. 
ــدم  ــور ش ــاون مجب ــوان مع ــده بعن ــت بن درنهای
ــت  ــا حمای ــز داشــته باشــم و ب برخــوردی قهرآمی
ــه طــور  ــم. ایشــون ب ــر مســاله را حــل کردی دکت
ــه از  ــت ک ــی داش ــای خاص ــب و حی ــی حج کل
ــودداری  ــراد خ ــا اف ــورد حضــوری و شــدید ب برخ

ــرد.        ــی ک م
ــا  ــوع ی ــود از موض ــده ب ــاال ش ــا ح ت
ــی شــوند؟  ــه شــدت عصبان شــخصی ب
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کار معلمــی بــه هرگونــه تاشــی کــه بــرای هدایــت، 
تکامــل و تعلیــم و آمــوزش انســان صــورت میگیــرد 
ــمی و  ــف رس ــن تعاری ــدا از ای ــود. ج ــاق میش اط
آمــوزش و پرورشــی، مــی خواهــم راجــع بــه روح یــک 

معلــم کمــی عمیقتــر بنگــرم.
انســان موجــودی اســت کــه بــا جبرهــای گوناگونــی 
ــروز  ــود ب ــه از خ ــی ک ــت،یعنی رفتارهای ــراه اس هم
میدهــد تحــت تاثیــر عواملــی اســت کــه از پیــش از 
تولــد و دوران انعقــاد نطفــه تــا محیــط، تغذیــه و وراثت، 
در او موثــر بــوده انــد. هــر چــه آدمــی بتوانــد بــر ایــن 
جبرهــا فایــق آیــد، تربیــت او بهتــر و صحیح تر اســت. 
 اساســا کار معلمــان و دســت اندرکاران تعلیــم و تربیت 
ایــن اســت کــه بتواننــد ایــن عوامل جبــری را بــه نحو 
احســن بــه فــرد منتقــل کننــد ؛ یعنــی وراثــت خــوب، 
محیط مناســب، تغذیه ســالم و تربیــت درســت را برای 
او ایجــاد کننــد تا زمینه انتخــاب آزاد و آگاهانــه او فراهم 
آیــد و یــا ایــن که اگر کســی عوامــل جبری نامناســبی 
او را  احاطــه کــرده انــد، معلــم بــه گونــه ای عمــل کند 
کــه بتوانــد تاثیــر ایــن عوامــل را بشــکند و از آن میــان، 

راه درســت را بنمایاند.
ــوزش و  ــا آم ــد ب ــه میکوش ــت ک ــی اس ــم کس معل
پــرورش اســتعدادها, بر عوامــل وراثت، محیــط و تغذیه 
غلبــه کنــد و زمینه رشــد فرد و اجتمــاع را فراهم ســازد. 
 امــا صــد البتــه کــه ایــن رســالت عظیــم بــه پیــش 
زمینــه هایــی نیــاز دارد کــه تا فراهــم نشــود کار تربیت 

عقیــم و نازا  اســت.
 ایــن پیــش زمینــه بــه طــور خاصــه آن اســت کــه 
معلــم تــا خــود را نســاخته باشــد نمیتوانــد دیگــران را 

بســازد.
حــال اگــر خــوب نــگاه کنیم مــی تــوان ایــن ســوال را 
مطــرح کــرد که چــه تعــداد معلــم در ایــن روزگار داریم 
کــه ابتــدا خــود را پیــدا کــرده اند و ســپس خویشــتن را 

ــاخته اند؟ س
انســان گرامیتریــن موجودی اســت که تمامی هســتی 
بــه خاطــر رشــد و تکامــل او آفریــده شــده اســت. معلم 
در درجــه نخســت بایــد بــر اســتعدادها و تــوان روحی و 
معنــوی خویــش آگاهــی یابــد و از نقــش مهــم خدایی 
خــود در هســتی آگاه شــود، ســپس جایــگاه شــغلی و 
رســالت اصلــی خود را بشناســد تــا بتوانــد در کار تربیت 
موفــق شــود. معلمــی کــه خــود را نشــناخته و از نقــش 
خــود در هســتی و اجتمــاع غافــل اســت، نمــی توانــد 

نیروهــای آگاه و مفیــدی بــرای جامعــه تربیــت کند.
ــکل  ــم از دو ش ــیار مه ــش بس ــه دو بخ ــا دارد ب ج
تاثیرپذیــری از معلــم اشــاره کنــم. بســیاری از بــزرگان 
ــری از  ــزان کثی ــه می ــه ی همیش ــش، در هرزمین دان
موفقیــت هــای خــود را مدیــون یــک دســت نــوازش 
معلــم، یــا یــک اشــاره ی صحیــح و یــا یــک راهنمایی 
بجــای او مــی داننــد، امــا دقیقا افراد ســرآمد دیگــری در 
عرصــه علــم هســتند کــه درســت برعکس گــروه قبل 
و بخاطــر معلــم هــای بداخاق و تحقیر شــدن توســط 
ایشــان و مــوارد اینچنینی، جرقه ای در زندگی شــان زده 
شــده و راه علــم را در پیــش گرفتنــد. اما همیشــه این را 
بایــد بدانیــم که تعــداد افراد دســته دوم بســیار معــدود و 
انــدک هســتند. واضــح اســت که همیشــه تاثیــر مثبت 
تشــویقهای معلم در پیشــرفت شــاگرد بســیار بیشــتر از 

تنبیــه و تحقیر اســت.

معلم های مشوق
امین رمضانعلی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
Amin.ramezanali@gmail.com

ــود؟ ــه ب ــان چ ــل ایش ــس العم عک
ــث  ــان بح ــتر هم ــان بیش ــت ایش ــه، عصبانی بل
برایتــان  را  اش  نمونــه  کــه  بــود  تبعیضهــا 
ــال 92 و  ــر س ــت اواخ ــادم هس ــده ی ــم. بن گفت
93 دکتربــه دلیــل بهــم ریختگــی وضعیــت 
پرداخــت  در  تعویــق  و  پژوهشــگاه  بودجــه 
ناراحــت و آشــفته  حقــوق کارکنــان، بســیار 
نیــز  اش  بیمــاری  تشــدید  در  البتــه  و   بــود 
بــی تاثیــر نبــود. یــادم هســت عکــس العملشــان 

بیشــتر قــدم زدن و خودخــوری بــود.
ــا  ــان ب ــه ایش ــرایط و رابط ــی از ش کم
ــان  ــاری برایم ــن بیم ــگاه در حی پژوهش

ــد؟ بگویی
یــادم مــی آیــد مهــر 93 در نشســتی در عــراق که 
ــت  ــاره بزرگداش ــتانی درب ــت اهلل سیس ــط آی توس
ــرد  ــرکت ک ــد، ش ــزار ش ــی )ع ( برگ ــرت عل حض
و متاســفانه پیــش از رفتــن، یــک ســری اقدامــات 
ایمنــی را مثــل زدن واکســن هــای معمــول مثــل 

کــزاز انجــام نــداده بــود. 
ایــن مســاله ناراحتیهــای جســمانی را برای ایشــان 
ــری خــود ایشــان و  ــه وجــود آورد و عــدم پیگی ب
مشــکات متعــدد کاری باعــث وخیــم تــر شــدن 
بیمــاری شــد. تــا جایــی کــه دکتــر فانــی، وزیــر 
آمــوزش و پــرورش در زمســتان 93 کاهــش وزن 
ــن  ــد. از 15 فروردی ــر ش ــان را متذک ــدید ایش ش
پژوهشــگاه  در  بــه حضــور  قــادر  دیگــر   94
پیگیــری را  مســائل  دور  از  هرچنــد   نبودنــد، 

ــه  ــن دو مرحل ــار بی ــی یکب ــد و حت ــی کردن  م
بستریشــان، بــا اصــرار زیــاد خودشــان، بــا 
در  کوتــاه  دیــداری  کارکنــان  و  همــکاران 
پژوهشــگاه داشــتند. در نهایــت و در کمــال تاســف 
ــه  ــتان الل ــت در بیمارس ــان در 17 اردیبهش ایش

درگذشــتند. 
دغدغــه یــا کار تمــام نشــده ای بــود که 

ذهنشــان را مشــغول کرده باشــد؟
دو کتــاب از ایشــان چــاپ و بعــد از درگذشتشــان 
رونمایــی شــد بــا نــام هــای » تمــدن اســامی«و 
» ســیره و ســخن پیامبــر ص«، امــا دغدغــه 
ــرم  ــند در نظ ــان آورده باش ــه زب ــه ب ــی ک خاص
ــن  ــان را قری ــد روحش ــال خداون ــر ح ــت. به نیس
ــت  ــمول مرحم ــان را مش ــواده ایش ــت و خان رحم

ــاء ا... . ــد ان ش ــرار ده ق
ــه ســبزی  ــاران و راهــش ب ــی ب ــه تازگ ــادش ب ی

ــرکان. ــاران تویس به



4

سال اول، شماره پنجم، اردیبهشت 1395سال اول، شماره پنجم، اردیبهشت 1395

محمدعلی جوادی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
mohammadalijavadi@gmail.com

بایگارد یا محافظ شخصیت نظام 

مهندس میثم: فرق بادیگارد و محافظ چیه؟
حــاج حیــدر: فرقــش در شــخصیتیه کــه ازش محافظت 

مــی شــه.
ــم ســینمایی  ــر فیل ــن بخشــی از مکالمــه دو کاراکت ای
بادیــگارد بــه کارگردانــی ابراهیــم حاتمــی کیــا اســت. 
فیلمــی کــه بــه روایــت زندگــی یکــی از اعضــای تیــم 
حفاظــت )حــاج حیــدر( مــی پــردازد. حــاج حیــدر کــه 
ســابقه ســی ســاله در یــگان حفاظــت را داشته-اســت، 
حــال بایــد حفاظــت از یکــی از دانشــمندان هســته ای 
)مهنــدس میثــم( را عهــده دار شــود. فیلمــی کــه ماننــد 
ســایر آثــار حاتمــی کیــا دارای دغدغــه اســت. فــارغ از 
نقــاط مثبــت فنــی فیلــم، درونمایه داســتان جلــب توجه 
بیشــتری دارد. » بادیــگارد«، واژه ای کــه شــاید تــا بــه 
ــه آن  ــدان توجهــی ب ــا چن ــم. ام ــاد شــنیده ای حــال زی
نشــده اســت. شــاید مهمتریــن دلیلــش ایــن اســت کــه 
همــواره در حاشــیه بــوده اســت. امــا بــه راســتی بادیگارد 
کیســت؟ و مهمتــر از آن محافــظ شــخصیت نظــام چه 
فرقــی بــا بادیــگارد دارد؟ شــاید در نــگاه اول جــواب حاج 
حیــدر پاســخ کوتــاه و گویایــی بــرای ایــن ســوال باشــد. 
فــرق ایــن دو در شــخصیتی اســت کــه از او حفاظــت 

مــی شــود. محافــظ بــا اعتقــادش از شــخصیت نظــام 
دفــاع مــی کنــد و نــه بــرای حقوقــی کــه مــی گیــرد. او 
هــر جــا شــخصیت نظــام را در خطر ببینــد، خود را ســپر 
بــای او مــی کنــد. برایــش فرقــی نمــی کند کــه کجا، 

کــی و چطــور باشــد.
محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی حــاج حیــدر کــه مــی 
ــر  ــواه دکت ــد. خ ــاع کن ــد از شــخصیت نظــام دف خواه
صولتــی باشــد کــه یــک سیاســتمدار کهنــه کار اســت 
ــمند  ــک دانش ــه ی ــد ک ــم باش ــدس میث ــواه مهن  و خ
ــد،  ــرای او فرقــی نمــی کن هســته ای جــوان اســت. ب
ــه  ــر لطم ــه اگ ــت ک ــخصیتی اس ــش ش ــون هدف چ
ــگارد  ــظ بادی ــد. محاف ــی بین ــیب م ــام آس بخــورد، نظ
ــت،  ــاح نداش ــد و س ــق ش ــر تعلی ــه اگ ــت ک  نیس
وظیفــه ای نداشــته باشــد. حتــی در ایــن شــرایط 
 هــم همچــون حــاج حیــدر، جــان خــود را ســپر

ــد. امــا حفاظــت همیشــه شــامل حفاظــت از  مــی کن
ــد شــخصیت نظــام  شــخص نمــی شــود. گاهــی بای
ــرار  ــت ق حفاظــت شــود، حیثیــت اســام مــورد حمای
گیــرد و کیــان جمهــوری اســامی از گزنــد بــه دور ماند. 
بــا ایــن دیــدگاه شــاید بتــوان پــا را قــدری فراتــر نهــاد.

ــم  ــاج قاس ــد ح ــی توان ــام م ــخصیت نظ ــظ ش محاف
ســلیمانی و مدافعــان حــرم باشــند. آنهــا کــه کیلومترها 
درورتــر از خــاک وطــن در حــال مبــارزه هســتند. شــاید 
قــدری عجیــب بــه نظــر برســد. مدافعــان حــرم چــه 
ربطــی بــه شــخصیت نظــام دارد؟ جملــه مقــام معظــم 
ــه  ــن جــواب ب ــان حــرم زیباتری ــاره مدافع ــری درب رهب
ایــن پرســش اســت کــه فرمودنــد: »امتیــاز ایــن شــهدا 
ــد  ــارزه کردن ــمنی مب ــا دش ــد ب ــه رفتن ــت ک ــن اس ای
 کــه اگــر ایــن هــا مبــارزه نمــی کردنــد، ایــن دشــمن 
مــی آمــد داخــل کشــور، اگــر جلویــش گرفته نمی شــد 
مــا بایــد اینجــا در کرمانشــاه و همــدان و بقیه اســتان ها 
بــا اینهــا می جنگیدیــم و جلوی اینهــا را مــی گرفتیم. « 
محافــظ قبــل از آنکه شــخصیت نظام لطمه ببینــد، دفع 
خطــر مــی کنــد. ضمــن اینکــه گریــم دلنشــین پرویــز 
پرســتویی )در نقــش حــاج حیــدر( کــه تداعــی کننــده 
چهــره حــاج قاســم ســلیمانی اســت، ایــن مضمــون را 

پررنــگ تــر جلــوه مــی دهــد.
محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی راضیــه )همســر حــاج 
حیــدر( کــه ســی ســال ســختیهای کار حــاج حیــدر را 
بــه جــان مــی خــرد. محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی 
دالورمــردان هشــت ســال دفــاع مقــدس که با رشــادت 
ــن  ــرای ای ــت را ب ــود امنی ــر خ ــی نظی ــازی ب و جانب
ســرزمین بــه ارمغــان آوردنــد. کســانی کــه بــا کمتریــن 
امکانــات و بــا هشــت ســال مقاومــت، ارتــش تــا بــن 
ــظ  ــد. محاف ــو درآوردن ــه زان ــدان مســلح صــدام را ب دن
شــخصیت نظــام یعنــی دریــادالن نیــروی دریایــی کــه 
بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ ماحظه ی سیاســی، فقط 
و فقــط بــه فکــر عــزت و اعتــای جمهــوری اســامی 
ایــران هســتند. آنــان که تفنگــداران زبــده آمریکایــی در 
برابرشــان زانــو زده و خفــت و خــواری قویتریــن ارتــش 
دنیــا را بــه رخ کشــیدند. محافظ شــخصیت نظام کســی 
اســت کــه وقتــی کــه غبــار فتنه-هــا فضــا را آلــوده می 
کنــد، آبــروی خــود را در کــف دســت گرفته و بــرای رفع 
فتنــه هــا روشــنگری مــی کنــد. هــر چند مــی دانــد که 
ورود بــه ایــن عرصه هزینه های ســنگینی برایــش دارد. 
در یــک کام بایــد گفــت محافــظ شــخصیت نظــام نه 
یــک شــغل کــه یــک فرهنــگ اســت. فرهنگی کــه در 
هــر لباســی مــی توانــد بــروز پیــدا کنــد تــا کیــان نظام 

اســامی مــورد حفاظــت قــرار گیــرد.
البتــه محافــظ شــخصیت نظــام در عیــن اقتــدار، مظلوم 
اســت. او دیــده نمــی شــود و همیشــه در حاشــیه اســت، 
ــگ ــرد، ان ــی گی ــرار م ــری ق ــی مه ــورد ب ــی م  گاه

مــی خــوارد، تعلیــق می شــود و حتــی تهدید می شــود، 
امــا بــه خاطــر آرمــان خــود می ایســتد و تــا پای جــان از 

آرمانــش حفاظــت مــی کند.
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بتول مهدی زاده
 کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی
mahdizade.ba@gmail.com

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند        
نــه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی  
باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند

ســعدی  بزرگداشــت  روز  اردیبهشــت ماه،  اول 
ــال  ــی، از س ــز سعدی شناس ــت. مرک ــیرازی اس ش
روز  را  اردیبهشــت   1 روز  خورشــیدی،   1381
ســعدی، اعــام کــرد و در اول اردیبهشــت 1389 
جهــان«  شــاعران  »اجــاس  در  خورشــیدی، 
ــوی  ــت، از س ــتین روز اردیبهش ــیراز، نخس در ش
ــوان  ــی و خارجــی، به عن نهادهــای فرهنگــِی داخل

ــد. ــذاری ش ــعدی« نامگ »روز س
اول اردیبهشــت ماه، هــر ســال در شــیراز و برخــی 
از شــهرهای ایــران و جهــان فرصتــی اســت بــرای 
ــتان و  ــعدی پژوهان، سعدی دوس ــمندان و س اندیش
هنرمنــدان کــه هریــک بــه فراخــور دانــش و ذوق 
خویــش، از ســعدی بگوینــد و عشــق و حکمــت و 
ــعدی  ــه س ــهرتی ک ــداری او را ارج نهند.ش نیک پن
ــد از مــرگ او  ــه دســت آورد بع ــات خــود ب در حی
ــه  ــت و او ب ــش یاف ــی ســابقه افزای ــا ســرعتی ب ب
زودی بــه عنــوان بهتریــن شــاعر زبــان فارســی و 
یــا یکــی از بهتریــن و بزرگتریــن شــعرای درجــه 

اول زبــان فارســی شــناخته شــد.
ــح و  ــان فصی ــه زب ــده ای اســت ک ــعدی گوین  س
بیانــی معجزه آســا دارد. او نویســنده و شــاعری 
ــرم روزگار  ــرد و گ ــده و س ــاع و جهاندی ــا اط ب
چشــیده بــود و همــه تجاربــی را کــه در زندگانــی 
ــرای صــاح  خــود داشــت، در گفتارهــای خــود ب
ســخن  ســعدی  کــرد.  بازگــو  همنوعــان  کار 
ــی  ــر اخاق ــم و نث ــود را در نظ ــف خ ــرم و لطی گ
 و اجتماعــی خویــش همــراه بــا مثــال هــا و 
ــان می کــرد و در مــدح  ــر بی حکایــت هــای دلپذی

و غــزل گفتــن، راهــی نــو و تــازه پیــش گرفــت.
ــای او، گاه  ــر معن ــه و پ ــز و پرمای ــخنان موج  س
روشــنگر افــکار و آرمانهــای جامعــه ایرانــی و 
ــه  ــه ب ــت ک ــاده اس ــان افت ــی آن ــای زندگان راهنم
رایــج  مــردم  میــان  در  صــورت ضرب المثــل 
ــا روزگار مــا، خــاص و عــام، آنهــا را در  شــده و ت
گفتارهــا و نوشــته هــای خــود بــه کار بــرده انــد.
فارســی. زبــان  احیــای  در  ســعدی  نقــش 

خیانــت  و  اعــراب  تســلط  و  حملــه  از  بعــد 
بعضــی صاحــب دیوانــان بــه ظاهــر ایرانــی، 
در رســمی نمــودن زبــان تــازی بــه عنــوان 
در  آن  از  اســتفاده  و  کشــور  رســمی   زبــان 

نامــه نــگاری هــا و فرمــان هــای اداری و ... 
ــه  ــه تدریــج رو ب ــه تضعیــف ب ــان فارســی رو ب زب
تضعیــف رفــت.  نقــش ســعدی در احیــا و تکامــل 

ــود. ــر ب ــی و انکارناپذی ــی، اساس ــان فارس زب
چنــد شــعر و متــن از گلســتان ســعدی کــه 

شــده اند: ضرب المثــل 
بنی آدم اعضای یکدیگرند 

کــه در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگــر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

بزرگداشت سعدی

 از دســت و زبان که بر آید 
 کز عهده ی شــکرش به در آید

 بنــده همان به که زتقصیر خویش
عذر به درگاه خدا آورد

 ابر و باد و مه خورشــید و فلک در کارند
تــا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

دروغ مصلحت آمیز به که راســتی فتنه انگیز 

 تا مرد ســخن نگفته باشد  
 عیب و هنرش نهفته باشــد.

قــدر عافیــت کســی دانــد کــه بــه مصیبتــی گرفتــار 
آیــد
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فریبا اکبری
دانشجوی ارشد زبانهای باستانی
 faribaakbari207

وقتی بهار رنگ می بازد
@yahoo.com

ــاید از  ــدم . ش ــدار ش ــی بی ــه صدای ــدم از چ نفهمی
ــاعتم  ــدم و س ــم را مالی ــادرم. چشــم های صــدای م
ــه  ــی ب ــر اســت. نگاه ــم ظه ــه 12 و نی ــدم ک را دی
ــره  ــرده تی ــم و پ ــم انداخت ــک اتاق ــوار تاری در و دی
ــم  ــور روز را ه ــه ن ــه باریک ــاق ک ــم ات ــگ ضخی رن
بــا خساســت از مــن دریــغ مــی کــرد و بعــد نگاهــم 
ــه  ــم ک ــاق دوخت ــف ات ــه ک ــره ب ــک س را از آن ی
ــا  ــاس و ....  تقریب ــذ و لب ــاب و کاغ ــود از کت ــر ب پ
ــوروز و  ــوپ ن ــلیک ت ــت از ش ــی گذش ــاعت م 4 س
مــن کــه در آن ظهــر آســایش بخــش ترجیــح مــی 
ــحال  ــداری، خوش ــا در بی ــم ت ــواب باش دادم در خ
هــم شــدم کــه در عالــم بــی خبــری خــواب،  
ــه  ــا روی چان ــاف را ت ــاز لح ــودم. ب ــرده ب ــف ک کی
ــم.  ــم دوخت ــم چش ــقف اتاق ــه س ــیدم و ب ــاال کش ب
ــه  ــرای لحظ ــر ب ــه اگ ــردم ک ــی ک ــر م ــتم فک داش
 تحویــل ســال بیــدارم مــی کردنــد حتمــا عصبانــی

مــی شــدم و هــم ناراحــت، ولــی االن نــه ناراحتــم 
نــه اعصبانــی. در همیــن فکرهــا غوطــه مــی 
خــوردم کــه مــادرم وارد اتــاق شــد ... فــوری 
ــمانم  ــدم و چش ــت چپان ــه ام را الی بالش ــرو کل س

 را دزدکــی بســتم. مــادرم در کمدهــا رو بــازو بســته
ــدای  ــم، ص ــه ه ــا ب ــدن آنه ــا کوبی ــرد و ب ــی ک  م
ــودم  ــن ب ــود.  مطمئ ــان را درآورده ب ــق و توقش ت
داخــل کمدهــا دنبــال چیــزی نمــی گشــت، 
فقــط مــی خواســت بــا ایــن ســروصداها مــرا 
ــزرگ  ــادر ب ــه م ــه خان ــم ب ــا ه ــه ب ــد ک ــدار کن بی
ــاف  ــزم لح ــنگر عزی ــر س ــتم از زی ــم. خواس بروی
ــار ــرای به ــم ب ــم دل ــه او بگوی ــم و ب ــرون بیای  بی

تپــد. حــاال کــه دیگــر هفــت ســینی  نمــی 
ــزرگ  ــده مادرب ــدوزی ش ــازه گل ــفره ی ت روی س
از  خالــی  حیــاط  دیــدن  شــود.  نمــی   چیــده 
ــزرگ  ــه مادرب ــای شــفاف و درخشــان خان ــگ ه رن
ــر  ــد گی ــم ق ــان قدونی ــه آپارتم ــن هم ــن ای ــه بی ک
افتــاده، ذوقــی نــدارد. دلــم بــرای بهــار نمــی 
ــگاه  ــه جوالن ــاط آن خان ــر حی ــه دیگ ــاال ک ــد ح تپ
پروانــه هــا و زنبورهــا و مورچــه هــا نیســت. وقتــی 
ــود  ــا وج ــک ه ــتن گنجش ــرای نشس ــاخه ای ب ش
ــده  ــم زن ــوقی در دل ــار ش ــال به ــل و ق ــدارد. قی  ن
را  پدربــزرگ  دیگــر  کــه  حــاال  ؛  کنــد   نمــی 
نمــی بینم کــه توی باغچــه ها گل های ســرخ بکارد 

 و وقتــی همــه چیــز مرتــب مــی شــد و بوتــه هــا در 
ــاک  ــد، او خ ــی گرفتن ــرار م ــا آرام و ق ــه ه باغچ
ــی  باغچــه  را صــاف مــی کــرد و دســت هــای گل

ــت ... ــی شس ــوض م ــویه ی ح اش را در پاش
 آن روزهــا بهــار را دوســت داشــتم بــه خاطــر 
انگشــت هــای مهربــان و گلــی پدربــزرگ کــه درون 
ــف  خــاک باغچــه فرومــی رفــت. حــاال فقــط تعری
ــاه اســت پــس  ــداری گی ــرای مــن دوران بی بهــار ب
ــتان.  ــی زمس ــواب طوالن ــتان و خ ــکی تابس از خش
ــدان  ــرون آوردن گل ــره ی بی ــدن منظ ــر از دی دیگ
هــا از ســر پنــاه زمستانیشــان و چیــدن دوبــاره آنهــا 
ــرزه  ــه ل ــم را ب ــای دل ــا، تاره ــره ه ــه پنج  روی لب
درنمــی آورد. حــاال دیگــر ســال هاســت گــم 
کــه  را  هایــی  لحظــه  آن  تمــام  ایــم  کــرده 
مــان  تــازه  هــای  کفــش  بودیــم  مواظــب 
ــد  ــرای خری ــه ب ــت ک ــدت هاس ــود. م ــی نش  گل
لبــاس هــای نــو دم عیــد ذوق نمــی کنیــم. 
دیگرحتــی مادرهــا و مادربــزرگ هــا هــم روزهــای 
ــی  ــه ظرف ــای خان ــاق ه ــداد ات ــه تع ــفند، ب اخراس
ازگنــدم و عــدس ســبز نمــی کننــد. حــاال دیگــر مــا 
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ــه  ــگ را ب ــه ی ششــم رســیدم و زن ــه طبق ــی ب وقت
ــای کک و  ــیار زیب ــر بس ــک دخت ــدا در آوردم ی ص
مکــی در را بــاز کــرد. او را بــه خاطــر آوردم. همــان 
ــال  ــرزن در ح ــا آن پی ــه آن روز ب ــود ک ــری ب دخت
 قــدم زدن دیــده بــودم ]…[ پرســید :  »چــی

 مــی خواهیــد؟«، جــواب دادم: »مــن بایــد با ســگتان 
صحبــت کنــم«. دختــرک خیلــی احمــق بــود، ایــن 
ــودم،  ــدم. دم در کــه ایســتاده ب ــگاه اول فهمی را از ن
ســگ بیــرون آمــد و شــروع کــرد بــه پــارس کــردن.

نیــکای واســیلویچ گوگــول)1809-1852( از آن 
ــا  ــی پدی ــه ویک ــت ک ــم اس ــوب عال ــهای خ روس
او را بنیــان گــذار ســبک رئالیســم انتقــادی در 
ــردازان  ــن طنزپ ــی از بزرگتری ــیه و یک ــات روس ادبی
ــخن  ــما س ــیاری از ش ــاید بس ــد. ش ــان می دان جه
ســتایش انگیز تورگینــف در حــق گوگــول را شــنیده  
ــرون  ــول بی ــر شــنل گوگ ــه از زی ــا هم باشــید: » م
آمده ایــم«. بــه راســتی چــه عاملــی او چنیــن 

ــت؟ ــاخته اس ــخصیتی از او س ش
در دســتور هــر زبانــی وقتــی می خواهنــد بــه مبحــث 
ــز  ــاص نی ــم های خ ــه ی اس ــد از مقول ــم بپردازن اس
یــاد می کننــد، اســم های خــاص شــامل اســم 
ــه ای هســتند  ــکان هــا و هــر اســم معرف ــا، م آدم ه
ــز  ــک چی ــکان و ی ــرد، شــیء، م ــک ف ــا ی ــه تنه ک
ــد. ــی می کنن ــا تداع ــن م ــاص را در ذه thing  خ

هنــر گوگــول در ایــن اســت کــه بــه خوبــی از ایــن 
اســم ها اســتفاده می کنــد و گاهــی بــا چنــد کلمــه ی 

کوتــاه چنــان ماهرانــه فــرد تــازه وارد داســتان را به ما 
ــم سال هاســت  ــد کــه حــس می کنی ــی می کن معرف
ــن یکــی از  ــه نظــر می رســد ای او را می شناســیم. ب
ــت های  ــت. »یادداش ــته های اوس ــارز نوش ــی ب ویژگ
یــک دیوانــه« از شــاخص ترین آثــار وی در حــوزه ی 
طنــز اســت کــه انتشــارات هاشــمی ترجمــه ی ایــن 
ــاپ  ــار چ ــن ب ــرای اولی ــال 1363 ب ــاب را در س کت
ــر آن را از  ــن اث ــم ای ــی مترج ــایار دیهم ــرد. خش ک
 Diary of a madman نســخه ی انگلیســی اش
and other stories  بــه فارســی برگردانــده 
ــی از  ــت بخش ــن یادداش ــراف اول ای ــت. پاراگ اس
ــه  ــت  ک ــه اس ــک دیوان ــت های ی ــتان یادداش داس
یکــی از داســتان هــای کتــاب و هم نــام اســم روی 
ــنل،  ــاغ، ش ــوار نوســکی، دم ــاب اســت. بل ــد کت جل
ماجــرای نــزاع ایــوان ایوانویــچ و ایــوان نیکیفورویــچ، 
ــپونکا و  ــچ اش ــوان فیودوروی ــی و ای ــن قدیم مالکی
ــه  ــن مجموع ــتان های ای ــر داس ــه اش از دیگ خال

هســتند.
دیهمی در مقدمه ی کتاب می نویسد:

»آدم هــای قصه  هــای گوگــول از آســمان فــرود 
ــود  ــته. نمی ش ــه فرش ــیطانند و ن ــه ش ــد، ن نیامده ان
ــه دیوارشــان آویخــت. نمی شــود  ــرد و ب قابشــان ک
میــان ســطور کتــاب محبوسشــان کــرد و در قفســه 
جایشــان داد. آهســته و آرام، بی ســر و صــدا، از الی 
ــی  ــد و وارد زندگ ــرون می خزن ــاب بی ــات کت صفح
خواننــده می شــوند. آدم هــای قصــه ی گوگــول زنــده 

ــد.«  ــی می کنن ــتند و زندگ هس
شــما می توانیــد ایــن کتــاب را از کتابخانــه ی 
پژوهشــگاه امانــت بگیریــد و از خوانــدن بهترین های 

ــد! ــذت ببری ــات جهــان ل ادبی

مانــده ایــم و تلفــن هــای همراهمــان و شــبکه های 
 مجــازی و ســرهای خمیده در گوشــی هــای موبایل. 
 نمــی دانــم در ایــن یــک کف دســت جــا، دنبــال چه

بــرای  نــگاه  دو  دنبــال  شــاید  گردیــم.  مــی 
بــا  کــه  کســی  شــاید  یــا  تنهایــی،  از  فــرار 
شــاید  فرورویــم.  مشــترک  ای  اندیشــه  در  او 
در  بــزرگ  اتفاقــی  انتظــار  در  انتظاریــم،   در 
ــه  ــه هم ــی ک ــاید در دنیای ــا ش ــان و ی ــی هام گوش
چیــزش مــی خواهــد نبــودن مــار ا ثابــت کنــد. جایی 
ــش  ــه نمای ــزی از خــود ب ــه چی ــم ک ــرده ای ــدا ک پی
بگذاریــم و بــودن خــود را ثابــت کنیــم. شــاید اینجــا 
ــر  ــه خاط ــرای ژرف اندیشــی ب عرصــه ای اســت ب
ــاید  ــا ش ــی و ی ــکات اجتماع ــا و مش ــش ه چال
ــازی  ــای مج ــن دنیاه ــه در ای ــم ک ــی بری ــذت م ل
ــر  ــات یکدیگ ــدع اوق ــی گاه مص ــن، گاه ب و دروغی
شــویم. حتمــا در ایــن یــک کــف دســت جــا وجــود 
ــاس ــر احس ــترده ت ــیعتر و گس ــی وس ــود را خیل  خ

مســلما  کــه  خاطرهایــی  در  و  کنیــم  مــی 
ــم  ــی گیری ــا م ــاره ج ــد، دوب ــرده ان ــمان ک فراموش
کیــف  توخالــی ســر  ایــن همــه شــادی  از   و 
ــای  ــان پوی ــم. پــس ای آدمهــا! ای مخاطب مــی آیی
تلگــرام و صدهاهــزار شــبکه اجتماعــی دیگــر! چــه 
فرقــی مــی کنــد، امــروز بهــار اســت یــا پاییــز وقتــی 
کــه همــه مــا ایــن چنیــن گرفتــار جــزر و مــد دنیای 
دروغیــن شــده ایــم و شکســته ایــم و گذشــته ایــم 
از مــرز بیــن دنیــای واقعــی و  مجــازی. دیگــر چــه 
فرقــی مــی کنــد بهــار اســت یــا زمســتان وقتــی که 
ــوی ســنبل  ــدارد، ب ــار عطــر همیشــگی اش را ن به
نــدارد، بــوی عیــد و خوشــحالی نــدارد، بــوی نقــل 
ــد  ــازار و خری ــفند و ب ــوی اس ــدارد، ب ــکی ن بیدمش
نــدارد، حــاال کــه دیگــر در ایــن دنیــای بــه اصطاح 
 مــدرن و دود گرفتــه ی کــم آســمان زندگــی 
مــی کنیــم، همیــن کــه از غصــه افلیــج نشــده ایــم 
هنــر بزرگــی کــرده ایــم. دلــم مــی خواهــد خــودم 
ــه  ــر، ب ــای دیگ ــک ج ــه ی ــرم، ب ــی بب ــه جای را ب
ــه جایــی کــه  ــه حــال نبــوده ام، ب ــا ب جایــی کــه ت
 دلتنگــی نباشــد، خانــه و خیابــان نباشــد، بــوی غذا و 
ــن  ــت ودروغ وای ــد، حقیق ــا نباش ــه ی آدم ه همهم
ــوا و  ــه ه ــه آب باشــد، ن ــر نباشــد. ن فکــر و آن فک
ــد.  ــز نباش ــچ چی ــا هی ــه، اص ــاس گری ــه احس ن
ســپس از روی تخــت بلنــد شــدم و روبــروی 
 آینــه ایســتادم ؛ بــه چشــم هــای گودافتــاده و 
فرونشســته ام نــگاه کــردم و در جــواب مــادرم کــه از 
مــن خواســت بــه خانــه مادربــزرگ برویــم، خشــک 

و کوتــاه و بریــده گفتــم:
» من  ن  می  آ  یم«
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انــا هلل و انا الیه راجعون

ــف  ــر تأس ــا خب ــال 94 ب ــفانه س متأس
بــار درگذشــت دانشــجوي محتــرم 
»جنــاب آقــاي کریــم فدایــي حقــي« 

ــید.  ــان رس ــه پای ب
شــخصی دوســت داشــتني و نجیــب از 
خطــه آذربایجــان کــه در کنــار شــغل 
ــوم  ــري عل ــجوي دکت ــي، دانش معلم
ــان در  ــود، ایش ــگاه ب ــي پژوهش سیاس
اســفندماه ســال 94 بــه علــت ایســت 

ــي را وداع گفــت.  ــي دارفان قلب
ســادگي، ســخت کوشــي ، عشــقي 
ــت  ــت و صمیم ــه داش ــه مطالع ــه ب ک
ایــن  فقــدان  باطنیــش  صفــاي  و 
ــه  ــاني ک ــه کس ــراي هم ــان را ب انس
ــد، باالخــص اســاتید  ــا او آشــنا بودن ب
و هــم کاســي هــاي وي دشــوار 

ــت. ــاخته اس س
 درگذشــت ایــن دانشــجوي عزیــز 
و  پژوهشــگران  جامعــه  بــه  را 
محتــرم  خانــواده  و  دانشــجویان 

میگوییــم.  تســلیت  ایشــان 

از طــرف اعضــای هیــات علمــی، 
دانشــجویان، مســئوالن و کارکنان 
و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 

ــی  ــات فرهنگ مطالع

 مسابقه یادداشت علمی

موضوع : به نظر شما علوم انسانی در نظام آموزشی چه 
جایگاهی دارد؟

یــک روش خاقانــه بــرای کاربــردی ســازی آن در سیســتم آموزشــی 
بیــان کنیــد.

یادداشــت بایــد حداکثــر 1000 کلمــه باشــد و شــرکت کننــدگان مــی تواننــد 
 bayannashrieh1394@               آثــار خــود را تــا 20 اردیبهشــت بــه آدرس

ــال نمایند.  ارس
ــه  ــوم انســانی داوری و ب ــن مســابقه توســط اســاتید پژوهشــگاه عل ای
برتریــن و خاقانــه تریــن اثــر جایــزه ای از طــرف معاونــت فرهنگــی 

پژوهشــگاه اهــدا خواهــد شــد.
جهــت اطــاع از اخبــار مربــوط بــه مســابقه و ماهنامــه مــی توانیــد بــه 

کانــال تلگــرام bayanmedia@مراجعــه کنید.

gmail.com


