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■ خیلی خوب می شد اگر اساتید را مجبور به 
گرفتن امتحان نکنند. دانشجویان پژوهشگاه 
و دکتری درس  ارشد  در مقطع کارشناسی 
اصلی پژوهشگاه هم که  می خوانند، رویکرد 
ترم  در طول  اساتید  و  است  محور  پژوهش 
پایان  در  اما  دارند  تاکید  پژوهش  انجام  بر 
ترم به جای اینکه کار پژوهشی دانشجویان 
ساعت  و  زمان  در  باشد  ارزیابی  مالک 
می شود.  برگزار  کتبی  امتحان  مشخصی 
اساتید  دانشجویان  بر  عالوه  وقت ها  خیلی 
اما  نگیرند  امتحان  می دهند  ترجیح  هم 
تحصیالت  آموزش  اداره  طرف  از  می  گویند 
تکمیلی مجبور به این کار هستند. ای کاش 
این اجبار برطرف شود چون سبب استرس 
و اضطراب بی مورد برای دانشجوها می شود.

■ وضعیت ارسال و توزیع غذا در ساختمان 
با  و  نیست  مناسب  تکمیلی  تحصیالت 
بارها  است.  همراه  بی برنامگی  و  بی نظمی 
پیش آمده که وقتی ظهر برای خوردن ناهار 
غذا  می گویند  یا  می کنیم  مراجعه  سلف  به 
کم است و یکی دو ساعت دیگر می رسد یا 
گرفته  را  شما  غذای  دیگری  فرد  می گویند 

است. 

■ شکل و نوع ظرف های یکبار مصرف غذای 
مناسب  کریمخان  ساختمان  در  دانشجویان 

بیرون  از ظرف ها  نیست و آب و چربی غذا 
ظرف های  در  آبدار  غذاهای  اگر  است.  زده 
کاسه ای دردار ریخته شوند این مشکل پیش 
برای  نیز  آلومینیومی  ظرف های  نمی آید. 
غذاهای گرم از نظر سالمت و حفظ محیط 
به  با توجه  و  بهتر و مناسب تر است  زیست 
تعداد کم دانشجویان با ظرف های بی کیفیت 

فعلی اختالف قیمت چندانی ندارد.

■ مشکالت در خوابگاه زیاد است و هر چه 
فایده ای  می گوییم  و  می کنیم  اعتراض  هم 
مواد  خوابگاه  مشکالت  به  انگار  ندارد. 
ماندگاری شان  اینقدر  که  زده اند  نگهدارنده 
است  خراب  یخچال  درب  مثال  باالست. 
پر  دستشویی  مایع  ظرف  می زند،  برفک  و 
نمی شود، دمپایی نداریم و کولرها همچنان 
که  است  جالب  وجود  این  با  است  خراب 
راحت تر  و  است  بهتر  قبل  ترم  از  حال مان 
واقع  در  می آییم.  کنار  مشکالت  این  با 
مشکالت برطرف نشده است اما انگار ما به 

شرایط عادت کرده ایم. 

■ در خوابگاه دختران، دانشجوها جایی برای 
قرار دادن وسایل شان ندارند. کمد، قفسه یا 
پایه  نیست.  شخصی  وسایل  برای  فضایی 
اینقدر کوتاه است که نمی توان  تخت ها هم 
چمدان  دادن  قرار  برای  زیرتخت  فضای  از 

آزاردهنده  واقعا  مشکل  این  کرد.  استفاده 
است و امیدواریم رسیدگی شود. 

و  فرهنگی  برنامه های  خواهشمندیم   ■
تفریحی، اردوها و سفرهای زیارتی و برنامه ها 
دانشجوها  برای  نیز  هنری  نشست های  و 

برگزار شود.

شکل  تکمیلی  تحصیالت  ساختمان   ■
دانشجویی  هوایش  و  حال  و  دارد  اداری 
نیست. پیشنهاد می کنم در حیات ساختمان 
یا نورگیر طبقه اول چند نیمکت و یک بوفه 
کوچک برای فروش تنقالت و مواد غذایی در 

نظر گرفته شود. 

■ سالن غذا خوری دانشجوها در ساختمان 
کریمخان تهویه مناسبی ندارد و همیشه یک 
است که  در حال جوش  آنجا  بزرگ  سماور 
باعث می شود بوی نم بدهد. چند وقت پیش 
موقع خوردن غذا چند قطره آب در غذایم 
عینکم  شیشه  گرفتم،  باال  را  سرم  ریخت 
به  نیاز  تاسیسات  کنم  فکر  شد  خیس  هم 

رسیدگی دارند.  

را  کتاب ها  پژوهشگاه  فروشی  کتاب   ■
این  اما  می فروشد  دانشجوها  به  تخفیف  با 
تخفیف برای برخی کتاب ها کمتر است، چرا؟

صدای دانشجو

خدمات مشاوره 
سرکار خانم فرشته میرخشتی، مشاور خانواده 
هفتم  در طبقه  و سه شنبه  یکشنبه   روزهای 
و  دارند  حضور  تکمیلی  تحصیالت  ساختمان 
آماده ارائه خدمات مشاوره ای هستند. دانشجویان 
می توانند در زمینه ارتقای مهارت های ارتباطی، 
مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره زوجین و خانواده 
از ایشان کمک و راهنمایی بگیرند. برای هماهنگی 
و تعیین وقت با شماره 88046993 داخلی 148 

تماس بگیرید.

همکاری با تحریریه نشریه دانشجویی

از دانشجویان دعوت می شود ایده های جدید، 
پیشنهادها، انتقادها و همچنین آثار مکتوب، 
یادداشت ها، اشعار و دل نوشته های شان را از 
طریق مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی 
تحویل  پژوهشگاه  ساختمان  اول  طبقه  در 
سردبیر  برای  ایمیل  طریق  از  یا  و  دهند 
ارسال کنند و برای ارتباط بهتر و بیشتر در 
جلسات ماهانه تحریریه نشریه شرکت کنند.

ساعت تردد سرویس ون

ون  سرویس  دانشجویان  تردد  برای 
 ،13:30  ،11:45  ،9:40  ،7:45 ساعت های 
15، 16:40 و 18:45 از ساختمان کردستان 
 ،10:15  ،8:40 ساعت های  و  کریمخان  به 
12:30، 14:35، 15:35 و 17 از ساختمان 
حرکت  کردستان  ساختمان  به  کریمخان 

می کند. 

دانشجویان برتر ورودی  97 تقدیر شدند
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روز  جدید،  دانشجویان  معارفه  مراسم 
حکمت  سالن  در   97 مهرماه  دهم  سه شنبه 
قبادی،  حسینعلی  دکتر  شد.  برگزار  پژوهشگاه 
حضار  به  مقدم  خیر  از  پس  پژوهشگاه،  رئیس 
ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  یاد  گرامیداشت  و 
دفاع مقدس و تبیین فضای علمی  پژوهشگاه، از 
دانشجویان جدیدالورود خواست در امر پژوهش 
و تحقیق که وظیفه ی اصلی این نهاد است کوشا 
باشند و مسئوالن پژوهشگاه را برای رسیدن به 
اهداف و سیاست گذاری ها یاری کنند.  ایشان 
پروژه های  از  پژوهشگاه  این که  به  اشاره  ضمن 
دانشجویی به شدت حمایت می کند تاکید کرد: 
»نباید از توجه به مسئله مندی پایان نامه ها غافل 
بمانیم و هرکس باید در حوزه دانش خودش به 

فکر حل یک مسئله، هرچند کوچک باشد.«
دکتر قبادی به دانشجویان توصیه کرد: »برای 
پیشرفت سریع به مسائل انضباطی، برنامه ریزی 
توجه  پیش  از  بیش  هدفمندی  و  آینده  برای 
کنند.« وی همچنین با قدرانی از زحمات دکتر 
پیشین تحصیالت  عبدالرحمن حسنی فر، مدیر 
تکمیلی پژوهشگاه، برای دکتر عبداهلل قنبرلو در 

این سمت آرزوی توفیق کرد.
برتر،  دانشجویان  از  تقدیر  به  نوبت  سپس 
از  را  جوایزشان  که  رسید  ایثارگر  و  شاهد 
دکتر  پژوهشگاه(،  )ریاست  قبادی  دکتر  دست 
مالیی  دکتر  فرهنگی(،  )معاونت  کریمی علوی 

)معاونت  قنبرلو  دکتر  و  پژوهشی(  )معاونت 
تحصیالت تکمیلی( دریافت کردند.

در ادامه دکتر مالیی معاونت پژوهشی پس 
و گرامیداشت  پژوهشگاه  تاریخی  از ذکر سابقه 
فعالیت  نهاد  این  در  که  برجسته ای  اساتید  یاد 
کرده اند، به برشمردن ظرفیت های ویژه پژوهشگاه 
کارهای  اهمیت  درباره  پایان  در  و  پرداختند 
نکاتی  پایان نامه  ویژه  به  و  پژوهشی  و  تحقیقی 
را یادآور شدند و دانشجویان را به ایده پردازی و 

مسئله مندی تشویق کردند.
دکتر کریمی علوی دیگر سخنران این مراسم 
نیز پس از معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
رفاهی  امکانات  کیف  و  کّم  بیان  به  پژوهشگاه، 
پرداختند و ضمن اعتراف به کمبود این امکانات 
به ویژه در خوابگاه ها، از تالش برای بهبود این 

شرایط سخن گفتند. 
سپس دکتر کریم مجتهدی استاد پیشکسوت 
به دانشجویان جدیدالورود خوش آمد گفتند و 
یادگیری  بزرگداشت علم آموزی و  سخنانی در 

ایراد کردند. 
سخنران پایانی مراسم دکتر قنبرلو بودند که 
ضمن معرفی این معاونت برخی ضوابط اداری را 

برای دانشجویان خاطر نشان کردند.

تهیه و تنظیم: سعید مزروعیان
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
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فرزانه فوالدبند، سردبیر 
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

f.fouladband@gmail.com
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واژگان  ترکیب  با  که  است  سالی   چند 
»بحران آب« آشنا شده ایم و به صورت خاص از 
طریق رسانه های مرجع نظیر رادیو و تلویزیون و 
بیلبوردهای شهری با این مسئله در حال دست 
و پنجه نرم کردن هستیم اما اکنون می خواهیم 

از نگاهی دیگر به این مسئله نگاه کنیم. 
به  مربوط  اخبار  شاهد  که  است  چندی 
و  آن  زمان  بودن  طوالنی  احتمال  خشکسالی، 
کاهش حجم باران در سطح کشور هستیم. این 
این  پیرامون  تفکر  برای  را  خطر  زنگ  موضوع 
موضوع برای همه به صدا در آورده است. حال 
بررسی  منظر   3 از  را  موضوع  این  می خواهیم 

کنیم.

 سهم رسانه، آدرس غلط
بیشتر سهم آب موجود در کشورها عموماً 
خانگی  و  صنعتی  کشاورزی،  بخش های  در 
مصرف می شود. در کشور ما نیز عمده مصرف 
شده  گفته  بخش   3 همان  در  کشور  در  آب 
برهه های زمانی مختلف، طبق گفته  است. در 
بیشترین  در  خانگی  بخش  سهم  مسئولین، 
حالت، 8 درصد از کل منابع آبی است و مابقی 
مصرف  صنعتی  و  کشاورزی  حوزه های  در  آن 
وجود  عدم  می دانیم  که  همانطور  می شود.)1( 
الگوی مصرف صحیح در هر کدام از بخش ها، 
است  شده  آب  زیادی  میزان  رفت  هدر  باعث 
که با توجه به زیاد بودن سهم بخش کشاورزی 
مصرف،  الگوی  اصالح  طبیعتاً  آب،  مصرف  در 
کشاورزی  بازدهی  و  بهره وری  میزان  افزایش 
می تواند سهم بسیاری در کاهش هدررفت آب 
داشته باشد. با این حال شاهد آن هستیم که 
رسانه ها در تبلیغات خود این پیام به مخاطبان 
القا می کنند که بیشتر هدررفت آب، در بخش 
خانگی  مصرف کنندگان  سوی  از  و  خانگی 

اتفاق میفتد.
آب  مانند شیر  نمادهایی  از  مکرر  استفاده 
امر  این  گویای  خود  آب  شلنگ  و  آشپزخانه 
است که رسانه ها به مخاطبان خود آدرس غلط 
می دهند. به نظر می رسد این موضوع ناشی از 

رسانه هاست  صاحبان  توسط  مسئله  فهم  عدم 
پیام های  و  تبیلغات  تا  است  شده  باعث  که 
باشد و مسئله  نداشته  را  اثرگذاری الزم  آن ها 
حل نشده  است،  آب  مصرف  کاهش  که  اصلی 

باقی بماند.

  کشت فراسرزمینی، عملیات فریب
را  ترکیب  این  فراسرزمینی«؛  »کشت 
نزدیک  آینده  در  شاید  بسپارید،  خاطر  به 
کشت  بشنوید.  زیاد  مختلف  رسانه های  از 
آب،  کمبود  بهانه  به  یعنی  فراسرزمینی 

کنیم،  تعطیل  کشور  داخل  در  را  کشاورزی 
در  کشاورزی  زمین های  کرایه  با  سپس 
آمریکای  کشورهای  مانند  دیگر  کشورهای 
جنوبی یا آسیای مرکزی، محصوالت کشاورزی 
خود را با استفاده از منابع آبی و انسانی آن جا 
و  گزاف حمل  هزینه های  با  و  کنیم)2(  تولید 
کشاورزی،  از  نوع  این  بیاوریم.  کشور  به  نقل، 
اعمال  نظیر  مخاطراتی  با  اینکه  بر  عالوه 
تحریم های جدید در این حوزه و بلوکه کردن 
امالک کشاورزی روبرو است، کشور را در حوزه 
کامل  طور  به  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت 
که  امری  می کند،  کشور  از  خارج  به  وابسته 
در تاریخ این کشور و حتی در بدترین شرایط 
از  پس  قحطی  و  مقدس  دفاع  سال   8 نظیر 

جنگ دوم جهانی در ایران بی سابقه است. 
حوزه  در  کشور  وابستگی  سوء  آثار 
محصوالت غذایی و کشاورزی به سایر کشورها، 
موضوعی بدیهی است که نباید فریب عملیات 

رسانه ای »کشت فراسرزمینی« را خورد.

چاه های ژرف، رؤیایی دست یافتنی
که  آفریقاست  قاره  در  لیبی، کشور خشک 
برای برون رفت از بحران آب در دهه های گذشته 
2هزار  تا  هزار  عمق  به  چاه هایی  حفر  به  اقدام 
دسترسی  زیرزمینی  آبی  منابع  به  تا  کرد  متر 
داشته باشد. این منابع آب ژرف که با شکافتن 
پوسته سخت زمین به وسیله تجهیزات حفاری 
تجدیدپذیر  2نوع  به  بود،  خواهد  ممکن  نفتی 
و تجدیدناپذیر تقسیم می شوند. نوع اول آن از 
طریق گسل ها به سطح زمین آمده و وارد دریاها 
دیگر،  عبارت  به  می شود  بزرگ  رودخانه های  و 

استفاده منطقی و به اندازه از این منابع هیچ گونه 
آسیب زیست محیطی، چه در زمان حال و چه 
در آینده نخواهد داشت. از طرف دیگر ایران جزو 
را  گسل  میزان  بیشترین  که  است  کشورهایی 
ایران  دسترسی  میزان  نتیجه  در  دارد،  دنیا  در 
باالست.  بسیار  تجدیدپذیر،  ژرِف  آبی  منابع  به 
حجم این آب های استراتژیک که به آن آب های 
فسیلی نیز می گویند به اندازه ای است که حفر 
لیبی  مانند  کشوری  برای  ژرف  چاه  حلقه  یک 
کافی بود تا مسئله کمبود آب خود را حل کند. 
امروزه نیز اولین فعالیت ها برای حفر چاه ژرف در 
استان سیستان و بلوچستان که از خشک ترین 

استان های کشور است، انجام شده است.

ارجاع:
1( مصاحبه وزیر نیرو با خبرگزاری فارس در تاریخ 
16 فروردین 1388 و مصاحبه معاون آموزش،  پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت،  معدن و تجارت با خبرگزاری ایسنا 

در 4 بهمن 1396؛
)برون  فراسرزمینی  کشاورزی  باشگاه  تعریف   )2

مرزی( به آدرس farasarzamini.ir؛

بحران آب، از واقعیت تا سراب

علی اصغر عروجی
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

aliasghar.orouji@yahoo.com

ایران! 

فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو
فدای حسرت و امیدت، رهایِی رمنده تو
 افشین یداللهی

1. حادثه تلخی که در آخرین روز تابستان 
رخ داد کام همه ما را تلخ کرد. حمله تروریستی 
صبح روز یکشنبه 31 شهریور ماه 97 به مراسم 
اهواز که زنان و  نیروهای مسلح در شهر  رژه 
کودکان و خانواده نظامیان در آن حضور داشتند 
و 24 کشته و 60 زخمی برجای گذاشت باعث 
تاسف و ناراحتی هموطنان شد و سبب شد ِمهر 
را با بهت و بغض آغاز کنیم. ضمن عرض تسلیت، 
ابراز همدردی و آرزوی صبر برای آسیب دیدگان 
و خانواده قربانیان این حادثه تلخ، برای ایران 
عزیز آرزوی امنیت، آرامش و سربلندی داریم.  

تبریک،  الورود  جدید  دانشجویان  به   .2
خیر مقدم و خوش آمد می گوییم و امیدواریم 
پیروز  و  موفق  زندگی شان  مراحل  تمام  در 
باشند. از همه عزیزان دعوت می کنیم در کنار 
وظیفه اصلی شان که کسب علم و تحقیق و 
پژوهش است در نشریه خودشان یعنی »نشریه 
داشته  فعال  مشارکت  نیز  بیان«  دانشجویی 
مسئول  مدیر  معتمدی  بشیر  دکتر  باشند. 
نشریه در اتاق معاونت فرهنگی در طبقه اول 
ساختمان پژوهشگاه پذیرای ایده ها، نظرات و 
آثار دانشجویان هستند. همچنین دانشجویان 
می توانند آثارشان را از طریق آدرس الکترونیکی 
باالی همین ستون برای سردبیر ارسال کنند. 

3. یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، 
جناب آقای حّجت االسالم دکتر مهدوی زادگان، 
توضیحی بر یکی از یادداشت های شماره قبل 
نوشته اند. ضمن تشکر و قدردانی از توجه و ابراز 
محبت شان برای اطالع رسانی بهتر و استفاده 
نگارنده و سایر دانشجویان از نقطه نظرات ایشان 

متن نامه را در صفحه 3 این شماره آورده ایم. 
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برای  مناسبی  فرصت  دانشجویی،  نشریات 
شجاعت نوشتن دانشجویان است. چنین فرصتی، 
همواره با ارایه نبشته های خواندنی و مفید است 
فرصت  خوب،  کار  البته  و  می ماند  پایدار  که 
مطالب  وقتی  می آورد.  پیش  نیز  را  شدن  دیده 
 ،21 )شماره  پژوهشگاه  بیان  نشریه  دانشجویی 
خرداد 1397( را مطالعه کردم، چنین برداشتی 
به من دست داد و بدین خاطر برای دانشجویان 
گرامی و دست اندرکاران محترم، آرزوی موفقیت 
روزافزون دارم. در عین حال، عریضه ای بر یکی از 
یادداشت های این شماره دارم و آن نوشته ای است 
که با عنوان »نقش انقالب 57 در گرایش مردم 
به دین« منتشر شده است. نویسنده با التفاوت به 

دو جنبه اول موفق بوده است ولی در جنبه دوم، 
توفیقی به دست نیاورده است. لکن، گمان می کنم 
چنین قضاوت یا داوری، مقرون به حقیقت نیست. 
استدالل  نیست.  علمی  تحقیق  بر  مبتنی  چون 
صوری ایشان بر دو امر استوار است. نخست اینکه 
جامعه دچار تزویر ونفاق و ظاهرگرایی شده است و 
دیگر اینکه دین سیاسی شده است اما این هر دو 
دلیل، موردهای نقض زیادی دارد. آیا می توان گفت 
تنها جامعه پساانقالبی ایران است که شاهد چنین 
آفاتی شده است؟ مسلماً پاسخ منفی است. چنان 
که نمی توان گفت جوامع دیگر به دلیل غیرسیاسی 

بودن دین در آنها، سالم تر از اینجا است.
از ایراد نقضی که بگذریم، باید به این نکته توجه 
و جوانحی  اعمال جوارحی  میان  مرزی  کرد که 
نیست. نمی توان گفت که این دو بر هم تاثیرگذار 
نیستند، بلکه در امتداد هم هستند. اگر جامعه بعد 
از انقالب در ظواهر و شعایر، دیندارتر شده اند؛ قطعاً 
همین امر در دل های آنان تاثیرگذار بوده است. 
مردم ایران همچنان دغدغه مند معنویت هستند. 

هیچ دلیلی ندارد که در یک قضاوت کلی، اعمال 
جوارحی مردم را عاری از معنویت بدانیم. مضافاً 
اینکه باید در بررسی دینداری مردم، قدری مالک 
ارزیابی را تصحیح کنیم. آنچه در ارزیابی معنویت 
مردم مهم است، گستره و عمق آن است. وقتی در 
اثر تجربه انقالب اسالمی متوجه حقایقی از دین 
می شویم که تا پیش از آن به چنین درکی نرسیده 
بودیم؛ آنگاه است که می توان به توفیق انقالب در 
دینداری مردم اذعان کرد. از جمله این حقایق، 
سیاسی بودن دین و حیانی است. چندین سده 
است که غریبان و پیروان بومی شان به کمک دانش 
خود ساخته سکوالر، مردم جهان را با گزاره های 
وهمی چون دین، امر شخصی و غیرسیاسی است 
یا دین افیون توده ها است، فریب داده اند و تجربه 
انقالب اسالمی در حال افسون زدایی از این فریب 
بی سابقه است. در این باره، مطالب دیگری هست 
همه  برای  می کنم.  بسنده  مقدار  همین  به  که 
دانشجویان گرامی پژوهشگاه، از خداوند سبحان 

آرزوی علمی روزافزون را دارم.

انقالب اسالمی و محک دینداری

تقریبا  که  گذشت  درحالی   1397 تابستان 
با خبری تاسف بار و دردناک سپری  را  هرروزش 
کردیم. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم ها، 
دگرگونی اوضاع بازار، افزایش روز به روز و حتی 
گاهی لحظه به لحظه نرخ ارز و بی ارزش شدن پول 
ملی دربرابر چشمان یک ملت، افزایش قیمت طال 
و سکه و هجوم افراد سودجو و نان به نرخ روزخور 
به سمت بازار برای پیش خرید، ممانعت کشورها از 
صادرات کاالها و مواد اولیه ضروری به ایران به خاطر 
تهدید ترامپ و باب شدن احتکار این کاالها به بهانه 
انباشت سرمایه و درنتیجه همه اینها گران شدن 
نجومی مایحتاج زندگی مردم از شیر و تخم مرغ و 
میوه گرفته تا پوشک و شیرخشک برای آن طفل 
معصومی که بی خبر از همه دنیا، سرنوشتش »زاده 

ایران« را برایش رقم زد.
درمیان گشت و گذار در فضای مجازی با اتفاقات 
شوخی کردیم و خندیدیم، بااین حال عمق فاجعه 
نیز برکسی پوشیده نیست. چه بسیار کمپین هایی 
که به هدف یافتن راه حلی برای خروج از این گرداب 
به راه افتاد، چند روز یا چند هفته بسیار سروصدا 
کرد و درآخر مثل همیشه با یک »راه دررو« به 

تاریخ پیوست. 

تصاویر و فیلم هایی از حقیقت زندگی مردم 
در جای جای ایران که تحمل رنج و سختیشان را 
به تصویر می کشید و در صفحات مجازی دست 
به دست می شد، گواهی بر آثار غیرقابل انکار این 
اتفاقات است که متاسفانه رسانه ملی به راحتی از 
کنار همه این حقایق رد شده و شعار نخ نما شده 

»شهر در امن و امان است« را سر می داد.
صدا و سیما که به گفته ی پیر فرزانه انقالب 
مرجع  عمومی،  دانشگاه  یک  مثابه  به  بود  قرار 
این  در  باشد،  ما  جامعه  اندیشه ای  و  فکری 
روزها با روندی که درپیش گرفته بیشتر شبیه 
کازینوی همیشه فعالی است که فقط کافی است 
به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید 
تا به ازای تماشای هر سریال یا شوی تلویزیونی 
به یک شرط بندی، مسابقه و یا قرعه کشی دعوت 
که  شوند  برنده  شرکت هایی  درنهایت  تا  شوید 
حامی مالی برنامه های تلویزیونی اند. هرشب یک 
ماشین لوکس، یک واحد آپارتمان، هزاران جایزه 
جوایز  و  سفر  هزینه  کمک  غیرنقدی،  و  نقدی 
باعث  درنهایت  که  خالقانه ای  البته  و  فریبنده 
آنها  توسط  تومان سود  میلیاردها  زدن  به جیب 

می شود. 

بیشتر  اهدای جوایز،  کنار  در  اینکه  جالب تر 
هم نوع،  به  رساندن  یاری  موج  بر  سوار  برنامه ها 
سامانه ای هم برای دریافت کمک های نقدی مردم 
به راه انداخته اند و در کنار هدایایی که با کلی شور و 
هیجان از میان تمامی شرکت کنندگان به برندگان 
و  یاری  تقاضای  همه  از  می دهند،  خوش شانس 
همدلی و شادکردن دل نیازمند دارند. بهتر نیست 
به جای اینگونه شرط بندی و قرعه کشی ها، تمام این 
وقت و هزینه صرف تامین نیازهای مادی و معنوی 
هموطنانی شود که بی  شک سزاوارترین افراد برای 

بردن این جوایز هستند. 
امام صادق )علیه الّسالم( فرمود: 

یاری  را  برادر خود  بتواند  مؤمنی  هرگاه 
و  دنیا  در  خداوند  نكند،  كمكش  اما  رساند 

آخرت او را تنها گذارد.

تابستان خود را چگونه گذراندید؟ 

حجت االسالم دكتر داود مهدوی زادگان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه

davood@ihcs.ac.ir

فاطمه دقیقی ماسوله
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
fatemeh.daghighi.91@gmail.com
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مراسم  در  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
گفتند:  الورود  جدید  دانشجویان  معارفه ی 
اثرگذار  و  اولویت  کشور  در  انسانی  »علوم 
پژوهشگاه  برجام،  موضوع  در  دیدیم  و  است 

آورد.«  بدست  تاریخی ای  موفقیت  چه 
نقد  به  این فرصت کوتاه  بنده نمی خواهم در 
پژوهشگاه  مختلف  حوزه های  نقش  و  برجام 
می کنیم  فرض  بپردازم.  آن  در  انسانی  علوم 
سایر  و  بین الملل  روابط  شاهکار  برجام 
محصول  همچنین  و  انسانی  علوم  حوزه های 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  پژوهش های 

است. بوده  فرهنگی  مطالعات 
عزیز!  »دانشجویان  گفتند:  ادامه  در  ایشان 

حل  به  خود  پایان نامه های  در  کنید  سعی 
بپردازید.  کشور  در  واقعی  مسأله ی  یک 
آن ها  زیادی در کشور هست که حل  مسائل 

است.« وابسته  انسانی ها  علوم  ما  به 
دادم،  قرار  قبلی  عبارت  کنار  در  که  را  این 
خود  برای  مجمل  این  از  مفصلی  حدیث 
دوباره  می خواستم  مجال  این  در  خواندم. 
این دو عبارت را کنار هم قرار دهم و حدیث 

بخوانم. هم  برای شما  را  مفصلش 
که  است  درست  عزیز!  دانشجویان  بله 
علوم  پژوهشگاه  شاهکار  و  هنر  و  کار  برجام 
این  ولی  بود؛  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
عدم  و  شبانه  العمل های  دستور  غفلت ها، 
و  شکاف  این  ماست؛  تقصیر  اقتصادی،  ثبات 
اختالف های طبقاتی و صنفی، تقصیر ماست؛ 
فارسی زبان  رسانه های  نفوذ  و  تاثیر  این 
واضح(  دروغ های  و  شایعات  )حتی  خارجی 
و  شکاف  این  ماست؛  تقصیر  مردم،  بر 
وحدت  عدم  و  سیاسی  و  قومی  اختالف های 
تقصیر  اسالمی،  انقالب  تراز  و  شأن  در  ملی 
ماست؛ این عدم شایسته ساالری در حوزه های 
گوناگون، تقصیر ماست؛ این درس نگرفتن ها 
به  برسد  )چه  یک ساله  و  یک ماهه  تاریخ  از 

یک  در  بار  هزاران  و  کهن(  و  معاصر  تاریخ 
مغلق گویی ها  این  تقصیر ماست؛  افتادن،  چاه 
و  علمی  نوشتارهای  در  زبانی  اختالفات  و 
اطالعاتی  بانک  این  ماست؛  تقصیر  غیرعلمی، 
قول  )به  دانش آموزان  و  دانش جویان  شدِن 
سایر  و  ماست  تقصیر  مالئی(،  دکتر  آقای 
اقتصادی  و  رسانه ای  و  اجتماعی  آسیب های 
و  ادبی  و  فرهنگی  و  فکری  و  مدیریتی  و 

ماست. تقصیر  همه  و  همه  تاریخی 
و  طرح  بسط،  و  شرح  این  از  من  هدف 
برای  تا مطلعی  بود  مهم  این مسأله ی  تبیین 
که  باشد؛  آن  نهایی  حل  و  بعدی  نوشته های 
برای  و  ماست  تقصیر  کشور  فعلی  »مشکالت 
حل آن ها پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
و  دهد؟«  انجام  باید  اقداماتی  چه  فرهنگی 
و  تبیین  همین  مسأله،  حل  برای  قدم  اولین 
روشن شد  مسأله  که  اکنون  بود.  مسأله  فهم 
آن  برای حل  یک دیگر  به  می توانیم  راحت تر 

کنیم. کمک 
توجه  مورد  نوشته ها  سری  این  امیدوارم   
گرفته  قرار  مسئولین  و  اساتید  دانشجویان، 
و  پایان نامه ها  برای  مناسبی  راهنمای  و 

باشد. بعدی شان  جهت گیری های 

علی كاشی
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

kashi@alum.Sharif.edu

تقصیر ماست!

آخر هر جنگی صلح است

عباس لطفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

abbas_lotfi94@yahoo.com

رانندگی  حال  در  بود.   1389 سال  تابستان 
با  ماشین  یک  دفعه  یک  نبود.  حواسم  بودم 
سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد 

و گفت: »هی االغ! حواست کجاست؟« 
قرمز  چراغ  پشت  رفت  سرعت  با  همانطور 
ایستاد. چون خیابان خلوت بود من هم رفتم 
دوی مان  هر  شیشه های  ایستادم.  کنارش 

بود.  پائین 
نگاه  من  به  چشم هایش  کنار  از  یواشکی 
نگاه می کردم.  او  به  مستقیم  می کرد. من هم 
گفتم: »آقا میدانستی االغ ماده است و خرها 
دوم  خر.  می گفتی  من  به  باید  تو  هستند؟  نر 
حضرت  هم  تو  حتما  االغم،  من  اگر  اینکه 
االغ ها  زبان  داری  االن  چون  هستی  سلیمان 
تو  به  حواسم  اصال  اینکه  سوم  می فهمی.  را 

نبود، در عالم خودم بودم.«
»معذرت  گفت:  بار  سه  و  زد  لبخند 
شکالت  ماشین  در  هم  من  می خواهم.« 

ماشینش.  توی  کردم  پرت  برایش  داشتم، 
با اشاره او، هر دو کناری ایستادیم و االن که 
یادمان نمی رود که یک  با هم دوست هستیم 

االغ ما را با هم آشنا کرد.
نام  به  است  انگلیسی  زبان  در  کلمه ای 
reactive یعنی واکنش و کلمه دیگری است 
دقت  اگر  خالقیت.  یعنی   creative نام  به 
تبدیل  واکنش  c یک  با جابجایی حرف  کنیم 
این  می شد  یعنی  خالقیت.  یک  به  می شود 
خیابانی  دعوای  یک  به  شود  تبدیل  موضوع 
هم  آشتی.  به  می شد  منجر  هم  آخرش  که 

بود. هزینه ساز  هم  می گرفت  را  وقتمان 
کالنتری  در  آخرش  »وقتی  می گفت:  پدرم 
باهم آشتی می کنیم چرا االن آشتی نکنیم؟!« 
کشته  دوم  جهانی  جنگ  در  انسان  میلیون ها 
را  همدیگر  هوای  اروپا  کل  امروز  ولی  شدند 
عراقی ها  با  8سال  هستند.  متحد  و  دارند 

برادر ما شدند. جنگ کردیم االن 

پس؛ 
1- آخر هر جنگی صلح است. 2- عاقل کسی 
ما هر دو  تهدید فرصت می سازد،  از  است که 
کسانی  دلیل  دادن  فحش   -3 بودیم.  عاقل 
کسی  وقتی   -4 نیست.  آنها  با  حق  که  است 
چیره  تو  بر  توانسته  یعنی  می کند  عصبانی ات 

شود.
دانشجوهایم  برای  ترم  هر  در  را  داستان  این 
باهم، لحظه االغ شدنم  تعریف می کنم و کلی 

می خندیم. را 

در صفحه 3 شماره قبل مطلبی با عنوان »نقش انقالب 57 در گرایش مردم به دین« به 
چاپ رسیده بود که جناب حجت االسالم دکتر داود مهدوی زادگان، از اعضای هیئت علمی 

پژوهشگاه، در یادداشتی به شرح زیر این مطلب دانشجویی را مورد نقد قرار داده اند. 
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شدیم آه  ولی  باشیم  آینه  آمدیم 
شدیم گمراه  که  شده بودیم  آدم  مثل 

افتادیم خاک  به  ندانسته  که  وقتی  مثل 
شدیم بدخواه  دشمن  سرزنش  مایه ی 

شدند آگاه  بیشتر  ما  خلوت  از  مردم 
شدیم آگاه  دیرتر  خودمان  از  ما  هرچه 

می پیچید اذان  گلدسته  دو  بلندای  به 
شدیم سحرگاه  رفتار  خاموشی  به  که 

ولی پریدیم  معراج  اندازه ی  به  ما 
شدیم چاه  یک  کفتر  فقط  رفتیم  هرچه 

ترسیدیم طعمه شدن  عاقبت  از  اول 
شدیم روباه  حیله ی  از  زشت تر  عاقبت، 

رسید سرانجام  به  هم  ما  طوالنی  عمر 
شدیم کوتاه  فرصت  یک  حسرت  در  حیف، 

تو جدای  تنها  من  این  نیست  آرام 
تو برای  بگویم  شعر  دوباره  باید 

سراب این  و  صحرا  خلوت  و  دور  راه  این 
تو پای  به  پا  مرا  کشانده  ناکجا  تا 

با اینکه هوشیارم و چشمم به چشم توست
تو ابتدای  از  من  انتهای  مانده  جا 

ساحری گفتند  و  باشم  دور  گفتند 
تو ادعای  و  تو  مکر  به  مومن ام  من 

شدند صدا  خداها  دوباره  زد  که  طوفان 
تو ناخدای  و  تو  لطف  به  منم  دلخوش 

هم اختیار  و  می کشاندم  تقدیر 
تو قضای  از  امان  است؛  شکسته  کشتی 

رساند و   بودم  نظرش  پی  در  عمر  یک 
تو رضای  و  وفا  کسب  به  مرا  قلب 

تلخ ماجرای  این  ته  نمی شود  آیا 
تو بالی  و  درد  پس  از  ببارد  باران 

شوم رها  تنها  من  نمی شود  آیا 
تو کربالی  وسط  کمان  از  تیری  چون 

فراق قصه  نرسد  نمی شود  آیا 
تو ماجرای  و  کفن  و  روضه  به  ختمش 

ما که  ببین  و  بیا  شهید،  سید  یا 
تو جای  روز  هر  و  شب  هر  می دهیم  جان 

نشسته اند لب  بر  تو  ذکر  یزید  صدها 
تو عزای  صاحب  صف  در  تو،  منبر  بر  

هست؟ گریه  به  امیدی  دلیل  همه  این  با 
تو؟ خدای  صبر  کاسه  می شود،  پر 

بی کسیم و  تنها  و  مضطر  یجیب!  امن 
تو فدای  جانم  تو،  فدای  همه  این  با 

می گوید؟  چه  میانه  این  در  من  پس  فراذهنی ست،  که  اگر  من  دنیای 
می گوید؟ چه  نشانه  بی  وهم  این  است  وهم  فقط  واژه  بدون  بودن 

اما هیچ  واژه ی  بدون  هیچی  هیچ  نبودم  هیچ  واژه  قبل  من 
می گوید؟ چه  زبانه  بی  و  شکل  بی  آتش  بگو  و  هیچ  به  بزن  آتش 

می فهمد؟ چه  واژه  بدون  ذهنم  می بیند؟  چه  ذهن  بدون  چشمم 
می گوید؟ چه  بی کرانه  چیز  این  می زاید؟  چه  چیز  غیر  واژه  از 

مفهوم! وسیع ترین  ای  چیز!  ای  نامعلوم!  تداعی  ای  چیز!  ای 
می گوید؟ چه  بهانه  بی  و  عذر  بی  ناپیدا  داللت  ای  تو  چیز 

نیست« مترادف  عنب  با  »انگور  داد:  پاسخ  بادیه  دروِن  شیِر 
می گوید؟ چه  یگانه  کثرتی  از  دال  ح،  الف،  واو،  که  ببین  یعنی 

دیدیم بادبزن  و  ناودان  چون  را  متکّثر  حقیقت  این  ما 
می گوید؟ چه  استوانه  چار  آن  است،  فیل  اگر  کوته  طناب  این  آه 

است گریزان  فهم  فهم،  لفِظ  از  نمی گنجد  فیل  فیل،  ناِم  در 
می گوید؟ چه  کتابخانه  این  پس  است،  خالی  اگر  لفظ  لفِظ  لفظ،  از 

پنداشت خود  مکتب  پی روان  از  عقل  را  زبان  دست  دلقکان  ما 
می گوید؟ چه  جاودانه  جهل  زین  مرگ  ای  جمجمه ات  خرخنده های 

است  حیوان  و  آدم  میان  فصل  جّداً  اگر  خنده  فیلسوف  ای 
می گوید؟ چه  چانه  زیر  دست  آن  می فهمی؟  چه  خویش  تَخِم  و  اخم  از 

نمی فهمم  قاف  و  شین  و  عین  جز  عشق  از  و  واژه ام  تخته بنِد  من 
می گوید؟ چه  زمانه  عسرت  در  شاعر  هیچ ترین  هیچ،  وصف  در 

آزادی و  ثروت  و  علم  و  عشق  بی  است  این  قفس نفسان  ما  انشای 
می گوید؟ چه  دانه  و  آب  وصف  در  است  مرگ  او  غالب  قوت  که  مرغی 

می اندیشم  مسئله  این  به  است  روزی  چند 
خویشم نزد  به  اغیار  از  کمتر  چرا  که 

کنون و  بود  منزلتی  مو  سٍر  یک  این  از  پیش 
پیشم از  بیش  که  خداراست  شکر  کمی،  از 

حالی پریشان  ز  سکوتم  آواز  بشنو 
تشویشم از  پر  دریای  که  است  عمری  زآنکه 

عزیز یار  آن  درگه  و  من  روی  این  از  بعد 
بیشم این  از  هم  باز  رهم  خاک  اگر  که 

کرد آبله  همه تان  زبان  زخم  از  جانم 
نیشم غیرت  سر  از  زنید  که  کردم  چه  تا 

می پاشد نمکی  نصیحت  روی  از  کس  هر 
ریشم سراپا  بنده  من  که  ندانسته  واین 

نیست خویشت  غم  که  تنعم  گرفتار  ای 
درویشم دل  و  جوانمرد  طبع  از  بگذر 
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دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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بشنو آواز سکوتم ز پریشان حالی

آمدیم آینه باشیم ولی آه شدیم

باید دوباره شعر بگویم برای تو

هیچ...
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