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برگزاری  برای  دانشجویی  صنفی  شورای  و  فرهنگی  معاونت  از   ■
بابت  نیز  پژوهشگاه  مسئوالن  از  و  می کنم  تشکر  دانشجو  روز  مراسم 
دادند سپاس گزارم.  اختصاص  این مراسم  به  را  این که سالن حکمت 

برگزاری چنین برنامه هایی باعث دلگرمی دانشجویان است.

بهداشتی ساختمان کریمخان  روشویی سرویس های  خوش بختانه   ■
مجهز به شیرهای پایی هستند که هم استفاده ی راحتی دارند و هم 
این چنین  در مصرف آب صرفه جویی می کنند ولی ساختمان مرکزی 
نیست. پیشنهاد می شود شیرهای آِب روشویی سرویس های بهداشتِی 

ساختمان مرکزی نیز پایی شوند.

از  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  سال  هر  پژوهشگاه  مسئوالن   ■
دانشجویان می خواهند مطالبه گر باشند و تاکید می کنند که مسئوالن 
پژوهشگاه همیشه پذیرای دانشجویان هستند و برای شنیدن صحبت های 
آنها فرصت دارند اما در عمل دانشجویان با کوچک ترین مطالبه ای مورد 
خشم و بی توجهی و رفتارهای دلسردکننده قرار می گیرند  و به توهین و 
کنایه متهم می شوند و خالصه طوری با آنها برخورد می شود که ترجیح 

دهند سکوت کنند.

■ از معاونت فرهنگی بابت برگزاری برنامه بازدید از کتابخانه ملی تشکر 
می کنم. اطالع رسانی این برنامه بهتر از قبل بود اما چون در زمان بین پایان 
کالس ها و آغاز امتحانات برگزار شد برخی دانشجویان )که در این فرصت به 
شهرستان رفته بودند( نتوانستند در این برنامه شرکت کنند. ای کاش چنین 

برنامه هایی در طول ترم نیز برگزار شود.

■ وقتی برای کوچکترین کار از جمله تمدید کارت دانشجویی به قسمت 
اداری مراجعه می کنیم می گویند بودجه نداریم. در برخی موارد نیز برخورد 
کارمندان با دانشجوها مناسب نیست. برخی اساتید هم به طور واضح به 
دانشجویان می گویند که شما بار اضافه بر دوش ما هستید. با این اوضاع این 

سوال مطرح می شود که پژوهشگاه اصالً چرا دانشجو می گیرد؟

■ نور سالن مطالعه ساختمان کریمخان مناسب نیست و فقط یکی دو تا  از 
مهتابی ها روشن می شود، لطفا رسیدگی شود.

و  دارد  دانشجویان همچنان وجود  ارسال غذای  بی نظمی در  مشکل   ■
گاهی به امید غذایی که در سیستم رزرو کرده ایم به سلف مراجعه می کنیم و 
می بینیم غذایی در کار نیست و باید با هزینه آزاد از بیرون غذا بگیریم. 

صدای دانشجو

خدمات مشاوره 
مشاور  میرخشتی،  فرشته  خانم  سرکار 
خانواده روزهای یکشنبه و سه شنبه در طبقه 
هفتم ساختمان تحصیالت تکمیلی حضور دارند و 
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، 
انتقادها و همچنین آثار مکتوب،  پیشنهادها، 
از  را  دل نوشته های شان  و  اشعار  یادداشت ها، 
طریق مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی در 
طبقه اول ساختمان پژوهشگاه به مدیر مسئول 
تحویل دهند و یا از طریق ایمیل برای سردبیر 
بیشتر در  و  بهتر  ارتباط  برای  و  ارسال کنند 

جلسات ماهانه تحریریه نشریه شرکت کنند.

نشرهی دانشجویی
گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش
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مراسم روز دانشجو برگزار شد » صفحه 2«        

ثبت نام دوره چهارم »کارسانه« آغاز شد
 آموزش مهارت رسانه ای ویژه دانشجویان

»کارسانه« )کارآموزی+رسانه( عنوان طرح آموزشی 
هم آموزی  برای  طرحی  دانشجوست.  خبرگزاری 
با  همکاری  تجربه  کنار  در  رسانه ای  مهارت های 

خبرگزاری دانشجو.
کارسانه، یک دوره آموزشی مستمر تقریباً 6 هفته ای 
است که از نیمه زمستان آغاز و هر هفته، چهارشنبه ها 
با محوریت آموزش اصول و فنون خبرنگاری و تالش 
شد.  خواهد  برگزار  »دانشجو-خبرنگار«  تربیت  برای 

حضور  کارسانه ای ها  دورهمی  در  دارید  دوست  اگر 
پیدا کنید، کافی است مشخصات عمومی خود را به 
SNNKaresane@gmail.com ارسال کنید و 
یا با شماره 88846083 داخلی 132یا 09339884142 

تماس بگیرید. 

زمان استفاده از سالن ورزشی 
در  2بار  هفته ای  می توانند  دانشجویان 
در  واقع  ورزشی  سالن  از  مشخص  زمان های 
ساختمان  اصلی پژوهشگاه )ساختمان کردستان(  
استفاده کنند. برنامه زمان بندی به این صورت 
است که روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 9 
صبح تا 11:45 به آقایان اختصاص پیدا کرده است 
و روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح 
تا 11:45 برای خانم های دانشجو در نظر گرفته   

شده است.  

کسب و کار دانشجویی 
دانشجویانی که در زمینه  خدماتی مانند 
خارجی  زبان های  تدریس  و  متون  ترجمه 
در  فعالیت  قصد  یا  هستند،  کار  به  مشغول 
یا  محصول  یا  و  دارند  را  زمینه هایی  چنین 
دارند  اطالع رسانی  قصد  که  دارند  خدمتی 
کسب  آگهی  توانند  می  تمایل  صورت  در 
معاونت  با هماهنگی  را  نظرشان  کار مورد  و 
به  هزینه  بدون  »بیان«  نشریه  در  فرهنگی 

چاپ برسانند.  
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فرزانه فوالدبند، سردبیر 
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

f.fouladband@gmail.com
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مراسم روز دانشجو روز یکشنبه 18 آذر ماه 97 
در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد. 
 این مراسم که به همت شورای صنفی دانشجویی و 
معاونت فرهنگی پژوهشگاه بر پا شد با پخش سرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران و فیلمی درباره وقایع مربوط به 
ورود نیکسون به ایران و اعتراضات دانشجویان آغاز شد و 

یاد و خاطره شهدای دانشجو گرامی داشته شد.
در ادامه دکتر کریمی علوی، معاون فرهنگی ضمن 
خیر مقدم و تبریک این روز به دانشجویان و حاضران 

اشعاری در حال و هوای روز دانشجو قرائت کردند. 
سخنران بعدی این مراسم استاد ارجمند تقی 
زیست  از  را  خود  خاطرات  که  بود  پورنامداریان 
محققانه اش بیان کرد که با استقبال حاضران در مراسم 

مواجه شد

اجرای مناظره دانشجویی با موضوع »روابط عاشقانه 
پیش از ازدواج« از دیگر برنامه های این مراسم بود که با 
توضیحات دکتر معتمدی اجرا شد و گروه های موافق و 
مخالف در چند نوبت به بیان نظرات خود و نقد دیدگاه های 
طرف مقابل پرداختند و توسط هیئت داوران، مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. در طول برنامه نیز به قید قرعه به تعدادی از 

دانشجویان هدایایی اهدا شد.
بخش دیگر جشن روز دانشجو اجرای موسیقی 
بی کالم زنده بود که همراه با آهنگ های خاطره انگیز و آشنا 

برای دقایقی فضای مراسم را تغییر داد. 
در پایان جوایز برندگان المپیاد ورزشی دانشجویی اهدا 
شد و از دست اندرکاران و نویسندگان نشریه دانشجویی 

»بیان« تقدیر به عمل آمد. 
تهیه و تنظیم: سعید مزروعیان
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

مراسم روز دانشجو برگزار شد

عباس لطفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
abbas_lotfi94@yahoo.com

فریبا عبدی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
f.abdifard.hejran@gmail.com

لطفا تولید مثل نکنید!
اگر هنوز نمی توانید تاسبز شدن چراغ راهنمایی 
یا  کوچک  تصادف  هر  از  بعد  اگر  کنید؛  صبر 
اگر  می کنید؛  حمله  مقابل  راننده  به  بزرگ 
را  خداحافظی   دست تان  برای  شب  نیمه های 
و  سیگار  پاکت  هنوز  اگر  می گذارید؛  بوق  روی 
پوست میوه را از ماشین به بیرون پرت می کنید؛ 
اجتناب  خودتان  مثل  موجودی  تولید  از  لطفا 
عصر  همین  در  معیوب  چرخه ی  این  تا  کنید 

منقرض شود!
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دارم دل از تو می َکَنم و دم نمی زنم
افتاده خون این دِل بی کس به گردنم

از مهر دوست، سایه ای از بنده مانده است
آن هم ندانم آنکه از او مانده یا منم

این من که در تو گم شده، دنیای عاشقی است
آری که ذره ذره ام و می پراکنم

باغ امیدم از رخت اردیبهشت بود
رفتی و کشت سختی سرمای بهمنم

دل عاشقانه خورد فریب تو را ولی
فهمید این توطئه را، عقل کودنم

تاریکخانه ای است خیالم که عکس تو
ظاهر شده درونش و من محو دیدنم

زانوی غم گرفته دلم در بغل به بغض
یعنی که باز می روم و دل نمی َکَنم

شهرام اصغری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناس روابط عمومی  پژوهشگاه
shahram93@gmail.com

سالم بر زمستان! 
سالم بر زمستان زیبا؛ سالم بر فصل سرما که هرگز 
از گرمي دل ها نمي کاهد؛ سالم بر پاکي و سپیدي 
زمستان؛ سالم بر درختان بي برگ و بی  ریا؛ سالم 
بر گربه هاي خپل زمستان؛ سالم بر کالغ هاي سیاه 
که دلشان براي برف خیلي خیلي تنگ شده؛ سالم بر 
گنجشک ها و یاکریم ها که از پشت پنجره ها همچنان 
دلگرمند؛ سالم بر فصل سوز و سرما که خوشبختانه 
خیلي ها نه سوز زمستان را مي فهمند و نه سرمایش را 

حس مي کنند.

پدر بزرگ مي گفت؛ تمام هدف و تالش ما در طول 
سال این بود که توشه اي جمع کنیم و بتوانیم از سد 
زمستان سخت و جانفرسا بگذریم. این روزها به لطف 
برخي امکانات گذر از زمستان راحت شده است؛ بیایید 
قدر این روزها را بدانیم و نگذاریم هیچ کسي با احساس 
سرما وجودش بلرزد. بي عدالتي ها و نامالیمات همه جا 
دیده مي شوند اما هر کس اگر در حد وجدان خودش 

انسان باشد؛ بسیاري از مشکالت حل شدني است.
بیایید مثل پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان قوي و 
خوش باشیم و شادي کنیم. بیایید از دیدن برف در 

باالي قله ها و از راه دور، لذت ببریم حتي بدون لمس 
گلوگه هاي برفي. بیایید دعا کنیم پروردگار مهربان در 
زمستان نیز همچون پائیز، رحمت بي دریغش را برما 
زمینیان گناهکار ببارد و فصلی عاري از حوادث ناگوار 
رقم بزند. بیایید آرزو کنیم همگي با دلي خوش همراه با 

سالمتي به استقبال بهار 98 برویم.
بیایید به متولدین زمستان، تبریک و شادباش 
بگوییم و براي جهانیان سالمتي، صلح و عشق آرزو 
کنیم همراه با مهرباني و گذشت. زمستانتان زیبا و 

پربرکت باد.

روز  آذرماه  مهم  مناسبت های  از  یکی   .1
دانشجوست. ابتدا این روز را به همه دانشجویان 
عزیز تبریک می گوییم و برایشان آرزوی موفقیت 
داریم. از دانشجویانی که در مراسم روز دانشجو 
و  مسئوالن  از  می کنیم،  تشکر  کردند  شرکت 
شورای  اعضای  و  فرهنگی  معاونت  کارکنان 
این  اجرای  برای  که  تالش هایی  بابت  صنفی 
مراسم کشیدند سپاسگزاریم. از اساتید محترمی 
که با حضورشان در این مراسم سبب دلگرمی 
دانشجویان شدند نیز صمیمانه قدردانی می کنیم. 

پژوهش  هفته  ماه  آذر  دیگر  مناسبت   .2
بود. در مراسم هفته پژوهش بهمن بنی هاشمی 
پرهام  و  دکتری  مقطع  در  جوالیی  کامیار  و 
عنوان  به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  شجاع 
دانشجویان برگزیده در سال پژوهشی جاری از 
طرف پژوهشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند. ما نیز 
به این عزیزان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی 

موفقیت های بیشتر داریم. 
3. جامعه ای که نقد نکند پیشرفت نمی کند. 
نّقادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهّم رشد و 
تکامل فرد و جامعه است. صد البته که نقد هم 
روش و اصولی دارد و باید آداب و اصول آن رعایت 
شود اما برای اینکه بتوان نقد کرد باید فرهنگ 
پذیرش نقد هم وجود داشته باشد؛ نه اینکه در 
بالفاصله در  و  نقد جبهه گرفته شود  برابر هر 
طلب عذرخواهی و دفاع برآییم. نشریه »بیان« 
تالش می کند فضایی برای بیان نقدها فراهم کند. 
امیدواریم با رعایت اصول و روش نقد از سوی نقاد 
و پذیرش و برخورد صحیح در طرف مقابل به 
هدف اصلی نقد که تکامل و اصالح فرد و جامعه 

است نزدیک شویم.

4. حادثه تلخ واژکونی اتوبوس که در واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی رخ داد 
تعدادی  باختن  و سبب مصدوم شدن و جان 
و  گوییم  می  تسلیت  را  شد  دانشجویان  از 
امیدواریم چنین حوادثی تکرار نشوند و جان 
این  ارزشمند  دانشجو که سرمایه های  جوانان 

سرزمین اند، به راحتی از دست نرود. 

امروزه چقدر آدم خوب کم است
دلبستگی رفیق محبوب کم است

اینقدر که روز و شب مصیبت داریم
انگار همیشه صبر ایوب کم است

سعید مزروعیان
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

saeedmazroeian@gmail.com

الهه صابر
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

elahesaber@gmail.com

کاش تو بیایی!
آنچنان در کوچه باغ انتظار قدم می زدم و محو 
کاج  پای  بر  ریخته  اُخرایی  برگ های  تماشای 
می نگریستم. چنان باخودبه حدیث نفس مشغول 
بودم و می اندیشیدم که آیا من نیز می توانم دلیل 
این غیبت باشم؟ آیا من نیز باقصورم به این هجران 
دامن زده ام؟ و به چراغ های جامانده ازنیمه شعبان 
می نگریستم و زمزمه می کردم: »این چراغ ها برای 

من آقا نمی شود!«
خواستم بگویم من به فدای قدمت؛ یادم آمد، من 
چرا؟ بهترین ها به فدای قدمت. یادم آمد اوحاضر 
است وآنکه غریب و جا افتاده منم و وارث این همه 

هجمه اضطراب نفس ظلوم و جهول من است.
ای آخرین منجی وعده داده شده! ای ارباب عالم! 
دل  طبیب  ای  هجران زده!  دل های  حبیب  ای 
غم دیده ی ما! من به  فدای قنوت و رکوع وسجده 

و صوت حجازی ات، سیدی!
تمام عالم راپاییز فساد، جهل، خرافه، بی بندوباری 
گرفت و »ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت 

ایدی الناس« تعبیر شد.
به  کنون جهان  الذی ضمنه!  اهلل  الوعد  ایها  یا 
صراحت درآمده و منادی ندا می دهد که خودت 
مداوای دل مجروح عالم بنما و تعبیر کن »الذی 
یملئ االرض قسطاً و عدال کما ملئت ظلماً و جورا« 

را. 
کاش تو بیایی  و من بشناسم و به پای تو بیفتم 
و »مستشهدین بین یدیه« شود و من درمیان 

دستانت بمیرم. عجب می میرم خوبی.

دکتر بشیر معتمدی
مدیر مسئول

motamedibashir@yahoo.com

به عنوان یکی از اعضای پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی هیچ وقت نخواستم که جواب انتقادات 
دانشجویان را برای امور مختلفی که در پژوهشگاه وجود 
دارد )و بعضاً هم درست است( بدهم، اما نقدهایی که در 
این شماره و شماره پیشین شد، من را بر آن داشت که به 
صورت مختصر توضیحاتی را پیرامون بعضی موارد بدهم 
تا شاید ابعاد قضیه روشن تر گردد و البته قضاوت نهایی با 

دانشجویان عزیز است.
1- متأسفانه یکی از گله های جدی اعضای پژوهشگاه 
از تعدادی از دانشجویان، در مواردی )نه همه موارد(، 
برخورد تند و توهین آمیز آنان در مواجهه با بخش های 
مختلف است گویی طلبی از پژوهشگاه دارند که باید از 
اعضای پژوهشگاه بگیرند. امید است که چنین رفتارهایی  

از سوی هر دو طرف تکرار نشود.
2- دوستی در قالب نقد برنامه روز دانشجو که در 
همین شماره چاپ شده، اول از همه خواسته  که از 
معاونت فرهنگی تشکر کند، اما با لحنی که بیشتر به 
تمسخر شبیه است. گویی همکاران فرهنگی نیازمند مدح 
دانشجویان هستند. همکاران معاونت فرهنگی نیاز به مدح 
ندارند و دوست هم  ندارند با نیش و کنایه از ایشان تقدیر 

شود. پس بهتر است به سکوت بگذرد.
3- این دوست عزیز به درستی فرمودند که بعضی از 
درخواست های ایشان به دلیل کمبود بودجه اجابت نشده 
است. باید پذیرفت در این شرایط اقتصادی، پژوهشگاه 
هم محدودیت های خاص خود را داراست و نمی تواند 
همه خواسته ها را اجابت کند. با این حال تالش شد تا با 
تنوع بخشی به برنامه، جایزه های متعددی به دانشجویان 

برگزیده اهدا شود.
4- این دوست محترم باز هم به درستی گله کرده اند 
که چرا اساتید علی رغم دعوت حضوری در مراسم حضور 
نیافته اند. گله به حق و درستی است ولی آیا اساتید هم 
می توانند گله کنند که چرا دانشجویان در هیچکدام از 
برنامه ها و نشست های متعدد پژوهشگاه حضور و مشارکت 

جدی ندارند. حتی دانشجویان در برنامه هایی که مختص 
آنان است،  هم حضور قابل توجهی ندارند، به طوری که برای 
همین برنامه مناظره دانشجویی که در روز دانشجو برگزار 
شد، هیچ کس ثبت نام نکرد و در نهایت با اصرار معاونت 

فرهنگی 4 نفر از دانشجویان در مسابقه شرکت کردند.
5- این دانشجوی عزیز در نهایت معاونت فرهنگی 
را متهم به سانسور کردند. اوالً درهای معاونت فرهنگی و 
کلیه مسئولین پژوهشگاه برای شنیدن انتقادات همیشه باز 
است و گوش هایشان همواره شنونده و پذیرنده نقدهاست. 
ثانیاً  از طرف همکاران معاونت فرهنگی اصرار وجود داشت 
در فیلمی که از دانشجویان پخش می شود، انتقادات مطرح 
گردد و اگر این دانشجوی محترم به سخنان دوستان خود 
در فیلم توجه می کرد، به درستی این ادعا پی می برد. 
اگر احیاناً قسمتی از انتقاد شخصی حذف شده، به دلیل 
کمبود زمان فیلم که قرار بود 15 دقیقه بیشتر نباشد، این 
اتفاق رخ داده است و لذا هیچ قصدی برای سانسور انتقادات 

در فیلم وجود نداشت.
امید است در آینده به جای اینکه سعی کنیم مرتب 
گله گذاری کنیم، همکاری بین معاونت فرهنگی- اجتماعی 
با دانشجویان روز به روز بیشتر شود، کما اینکه علی رغم 
بعضی بدقولی ها از سوی دانشجویان برای انجام تعدادی از 
امور، همواره این معاونت دست یاری به سوی دانشجویان 

دراز نموده  است و  به امید خدا این شیوه تداوم یابد.
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فرشته میرخشتی
کارشناس مسئول پژوهشی 

گروه بررسي مسائل اجتماعي و روانشناختي ايران
Fereshmirk4@gmail.com                                   

خشم و مدیریت آن
»خشم را سرکوب نکنید اما بر پایه آن 

هم دست به عمل نزنید.«
                              معلم تبتی، ترونگپا

     خشم يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين 
بسيار  نقش  و  بوده  انسان  زندگي  در  هيجان ها 
اساسي بر ابعاد جسماني و رواني انسان ها دارد. 

تعریف خشم
خشم، يك واکنش هيجاني قوي است که در 
انواعي از موقعيت ها نظير به بند کشيده شدن، 
مداخلة بي مورد ديگران، ربوده شدن متعلقات، 
مورد تهديد يا حمله واقع شدن، ظاهر مي گردد. 
خشم  عيني  تعريف  هيجانات  از  بسياري  مثل 
اين است که مفهوم خشم  دشوار است. مسئله 
نفرت،  مثل  هم نوع  هيجاني  واکنش هاي  با 
در مي آميزد.  غيره  و  خصومت  پرخاشگري، 

)پور افكاري، 1376(

سر  انسان  يك  عنوان  به  ما  از  آنچه  تمام 
عمل،  فكر،  با  همواره  که  است  رفتار  مي زند 
است.  درآميخته  ما  فيزيولوژي  و  احساس 
دريابيم  را  آن  مؤلفة  چهار  و  رفتار  مفهوم  اگر 
زندگي مان  در  انتخاب  ماهيت  به  مي توانيم 
پي ببريم انتخاب رفتارهايي که مي تواند موجب 

کنترل مؤثر تر ما بر زندگي مان باشد.

ما  که  مي دهد  انجام  را  کاري  کسي  وقتي 
کلي  رفتار  اولين  خشم  ابراز  نداريم  توقع  او  از 
حال  همان  در  مي رسد،  ذهنمان  به  که  است 
انتخاب  عصبانيت  و  خشم  ابراز  که  مي دانيم 
نامؤثري است و به ندرت ما را به خواسته هايمان 
مي رساند به خصوص وقتي بخواهيم از آن براي 
کنترل ديگران استفاده کنيم، اين رفتار نه تنها 
ما را به خواستة مان نمي رساند بلكه فقط انرژي 
ما را هدر مي دهد و درد و رنجي برايمان به بار 

مي آورد.

»کشتن  است  معتقد   )1395( روزنبرگ 
است«، کشتن،  بسيار سطحي خشم  الية  افراد 
ديگران- به  آسيب رساندن  سرزنش،  زدن، 

و  خشم  ظاهري  ابراز  همه  ذهني-  يا  جسمي 
فروخوردن،  پيشنهاد  حال  هستند.  عصبانيت 
بلكه  نيست  کردن  فراموش  يا  فرونشاندن 
از  برعكس پيشنهاد مي شود جوهر خشم کاماًل 

صميم قلب ابراز شود.

بايد  ابتدا  خشم  صحيح  مديريت  براي 
و  مفيد  جنبه هاي  شناخت،  را  آن  ويژگي هاي 
سازنده اش را گسترش داد و جنبه هاي بي فايده و 

آسيب رسان آن را کاست.
   

 ویژگي هاي خشم
1- خشم دفاع عليه چيزي است.

2- وقتي خشمگين مي شويم ناکام مي شويم 
و يا مورد حمله قرار مي گيريم.

نبودن  محترم  و  بودن  برحق  احساس   -3
مي کنيم و به خود حق مي دهيم عصباني باشيم.

اولويت ها محدود و مخدوش  و  4- شناخت 
مي شود و همة توجهاتمان روي فردي است که 

نسبت به او خشمگين شده ايم.

به  رسيدن  توقع  است،  توقع  با  همراه   -5
خواسته ها.

بروز  باعث  برانگيختگي فيزيولوژي بدن   -6
فرار  يا  آمادة درگيري  و  فيزيكي مي شود  رفتار 

مي شود.
با  7- نقطة شروع پرخاشگري است )خشم 
بدون  مي توانيد  شما  دارد،  تفاوت  پرخاشگري 

پرخاشگري خشم خود را ابراز کنيد(.
    

علت خشم
افكاري مانند »او مرا  با  هنگام عصبانيت ما 
عصباني کرد« خود را خالص مي کنيم، اين فكر 
ما را به سمت ابراز خشم و يا تنبيه ديگران سوق 
مي دهد. رفتار ديگران ممكن است ما را تحريك 
کند اما دليل آن نيست ما هرگز به خاطر آنچه 
ديگري انجام داد عصباني نمي شويم، علت خشم 
انتظار،  اينكه کدام ميل،  دارد  ما جاي  تفكر  در 
اميد يا ارزش تحقق نيافته است. با اين ديدگاه 

آگاهي از مسئوليت فرد افزايش مي يابد.
 

بيان  همه  ديگران  تفسير  و  انتقاد  قضاوت 
اگر  مثال  برای  هستند.  ما  خود  نياز هاي  وارونة 
به معني   نمي بيني«  بگويد »تو هرگز مرا  کسي 
برآورده  شدن  درك  به  نيازش  که  است  آن 
نيازش  بگويد  مي خواهد  واقع  در  و  است  نشده 
به صميميت برآورده نشده است. متأسفانه اغلب 
ما هرگز نياموخته ايم که به نيازهايمان فكر کنيم 
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اين  به  نمي شود  برآورده  نيازمان  زمانيكه  و 
دارند.  اشكالي  چه  ديگران  که  مي کنيم  فكر 

نهفته  نيازي  خشمي  هر  ريشة  در 
ما  نيروي  خشم  و  است  نيافته  تحقق  که 
تنبيه  براي  نيازهايمان  تحقق  جاي  به  را 
به جاي  حاليكه  در  مي گيرد؛  کار  به  مردم 
يا  و  خود  نيازهاي  با  مي توان  درگيري 
همة  نتيجة  کرد.  برقرار  ارتباط  ديگران 
که  است  نهفته  تفكر  اين  در  خشونت ها 
و  هستند«  عذاب  و  رنج  دليل  »ديگران 
از  مملو  ذهن  وقتي  تا  شوند.  تنبيه  بايد 
»ديگران  که  است  منفي  قضاوت هاي  چنين 
و...«  دروغگو  بي مسئوليت،  حريص،  بد، 
ما  نيازهاي  به  معدودي  تعداد  هستند، 
که  است  کسي  کمتر  بود.  خواهند  عالقه مند 
مقابل  طرف  زبان  از  اشتباهاتش  شنيدن  با 
باشد.  متمرکز  او  نيازهاي  بر  بتواند  هم  باز 
قضاوت  و  سرزنش  بيشتر  چه  هر  مردم 
به  پرخاشگري  و  دفاعي  حالت  بيشتر  شوند 
کمتر  ديگري  نيازهاي  به  و  مي گيرند  خود 
انتظار  اينكه  از  قبل  پس  مي کنند  توجه 
ارتباط  ما  با  مقابل  طرف  باشيم  داشته 
او  با  ابتدا  بايد  بشنود  را  ما  و  کند  برقرار 
بشنويم  را  او  بيشتر  چه  هر  کنيم،  همدلي 
تمرکزمان  وقتي  شنيد.  خواهد  را  ما  بيشتر 
مقابل  طرف  نيازهاي  و  احساسات  بر  را 
را  انسانيت  مشترك  حس  مي کنيم  معطوف 
آگاهي مان  وقتي  و  مي کنيم  تجربه  هم  با 
ديگري  انسان  ونيازهاي  احساسات  بر 
در  را  تجارب  بودن  جهاني  شود  متمرکز 
تحقير  و  سرزنش  مردم  زماني که  مي يابيم، 
بيان  که  را  دردي  توانست  نخواهند  شوند 

بشنوند. مي کنيم 

 راه هاي مؤثر برای مدیریت خشم
موارد  مي توان  موجود  متون  به  استناد  با 
جهت  قوانين  عمده ترين  جمله  از  را  ذيل 

برشمرد: خشم  مديريت 

آن  تحليل  و  درك  خشم؛  پذيرش   -1
هستيم( خشمگين  که  بپذيريم  )ابتدا 

ابراز خشم؛ حال که مي خواهيد خشم   -2
خود را ابراز کنيد در ابتدا بايد از طرف مقابل 
متوجه  وقتي  و  شويد  جويا  را  رفتارش  علت 
نظر  در  با  نبوده  کار  در  سوءتفاهمي  شديد 

کنيد.  رفتار  مي توانيد  مالحظاتي  گرفتن 

جمله: از  مالحظاتي 
عصباني تر  کنيد  ابراز  را  خشمتان  اگر   •

مي شويد و موجبات تعارض و پيچيده تر شدن 
فراهم خواهيد کرد. را  مشكل 

کاهش  اطالعات  پردازش  خشم  هنگام   •
بيشتر مي شود. واکنش شما  مي يابد و شدت 

و  ديگري  تنبيه  خشم  ابراز  در  هدفتان   •
مشكل  بلكه حل  نباشد  خودتان  بودن  بر حق 

باشد.

عكس العمل را به تأخير بيندازيد و قبل   •
با فرد قابل اعتمادي مشورت کنيد. از آن 

آن  و  بپذيريد  خودرا  خشم  3-مسئوليت 
بدون  و  هدفمند  کنيد.  ابراز  اصلي  فرد  به  را 
انتقال  براي  کنيد.  طرح  را  مسئله  کلي گويي 
مهارت هاي کالمي  از  است  صحيح خشم الزم 
هم  با  را  آنها  و  کنيد  استفاده  غيرکالمي  و 
زدن،  برچسب  زدن،  طعنه  از  کنيد.  هماهنگ 

کنيد. پرهيز  فيزيكي  و حمالت  تحقير 

4- وقتي ابراز مستقيم خشم مناسب نيست 
از شيوه هاي غيرمستقيم استفاده کنيد. براي ابراز 
غيرمستقيم از روش هايي نظير ورزش، برون ريزي 
خشم در تنهايي )فرياد، گريه، مشت زدن روي 

بالش(، آرام سازي يا ريلكسيشن استفاده کنيد.

مشخص  با  کنيد،  مشخص  را  هدفتان   -5
کردن هدفتان رفتارهاي غيرمؤثر را کنار بگذاريد 

و درگير تعارض غيرضروري نشويد.

در  اينكه  خشم،  الگوي  شناسايي   -6
خشمگين  کساني  چه  با  و  شرايطي  چه 
خود  برانگيختگي  دروني  عالئم  مي شويد. 
تنش  عالئم  به  بيشتر  چه  هر  بشناسيد.  را 
نايي  توا باشيد  آگاه  خود  دروني  آشفتگي  و 
خواهيد  خود  خشم  مديريت  براي  بيشتري 

داشت.

خشم  سازندة  مديريت  در  که  زماني   -7
کنيد. تشويق  را  خود  شديد  موفق  خود 

   ما در رابطه به دنيا مي آييم و در آن 
ضرورتي  رابطه  مي کنيم،  رشد  و  زندگي 
براي  است  افراد  پيشرفت  و  رشد  براي 
است  ضروري  ارتباطاتمان  کيفيت  بهبود 
داده  ارتقاء  را  ارتباطي مان  مهارت هاي  که 

بخشيم. تداوم  آن  به  و 

انسان ها  است  معتقد  گلسر  ويليام 
مي کنند  انتخاب  را  خود  رفتارهاي  تمام 
مسئول  خود  رفتارهاي  بر  برا در  بايد  لذا  و 
و  مؤثر  رفتارهاي  اگر  باشند،  پاسخگو  و 
هم  بگيريم  ياد  و  کنيم  انتخاب  مسئوالنه 
و  کنيم  برآورده  خوبي  به  را  خود  نيازهاي 
نشويم؛  ديگران  نيازهاي  برآوردن  مانع  هم 
و  بود  خواهيم  باطراوت  و  شاداب  کامياب، 
به  خودمان  دلخواه  به  را  زندگي  همواره 

برد. خواهيم  پيش 

ماست هنرمندي  یکتاي  صحنة  زندگي   
رود صحنه  از  و  خواند  خود  نغمة  کسي  هر 

یاد  به  بسپارند  مردم  که  نغمه  آن  خرم 

                               )ژاله اصفهاني(
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وقتي كسي 
كاري را انجام 

مي دهد كه ما از 
او توقع نداريم 

ابراز خشم اولين 
رفتار كلي است 

كه به ذهنمان 
مي رسد

در ريشة هر 
خشمي نيازي 

نهفته كه تحقق 
نيافته است و 

خشم نيروي ما 
را به جاي تحقق 
نيازهايمان براي 

تنبيه مردم به 
كار مي گيرد
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روز  تبریک  عرض  و  احترام  و  درود  با 
دانشجو به تمامی دانشجویان پژوهشگاه که با 
و  زمانه  مظلومیت  در  پشتکار  و  دانش  وجود 
مکانه حاضر در حال سوختنند؛ چه در غم جان 
مناسبت  برنامه  به  توجه  با  نان.  غم  در  چه  و 
روز دانشجو که در چندی پیش در پژوهشگاه 
و  دیدیم عرض حال  بر خود الزم  برگزار شد، 
ـ  غایبین  و  نظر حاضرین  و  به سمع  گزارشی 
که قطعاً وقت نداشتند نه اینکه ارزش برای روز 
این نوشتار  دانشجو لحاظ نکنندـ برسانیم. در 
بگشاییم  نقد  و  گله  به  زبان  که  نمی خواهیم 
بخورد  بر  مسئول  منور حضرات  محضر  به  که 
خدای  و  کنند  متهم  بینی  منفی  به  را  ما  و 
نخواسته برداشت و مشکل شخصی پیش بیاید. 
ببنیم و  را  پس سعی می کنیم بیشتر خوبی ها 

روایت کنیم که ماشااهلل زیاد هم هستند.
در ابتدای تعاریف و سالم و مدح گویانمان 
در  که  بکنم  فرهنگی  معاونت  نثار  را  آن  باید 
دانشجویان  برخی  از  مشارکت جویانه  حرکتی 
اجرای  در  مشارکت  و  هم اندیشی  جهت  در 
خواست.  پیشنهاد  و  نظر  دانشجو،  روز  برنامه 
به  که  بگذریم  که  سپاس ها  و  تمجید  این  از 
درستی گفته شده است، »جایی که همه اهل 
نیست؛  پیشرفتی  باشند،  نظر  اجماع  و  تعریف 
اکثر الوفاق، نفاق« و مباحثی را مطرح کنیم که 
تعالی  نقادانه و در جهت توسعه و  شاید کمی 
بر  اگر  البته  بیان شده اند،  فرهنگی  برنامه های 
به  و  باشند  منطبق  پژوهشگاه  منطق حضرات 
محضر شریف آنها جسارت نشده باشد. همانطور 
معاونت  از  تشکر  با  را  سخنان  سرآغاز  که 
دانشجویان  از  نظرخواهی  مورد  در  فرهنگی 
آغاز کردیم، اما باید این مطلب را صراحتاً بیان 
کنیم که اساسا بسیاری از پیشنهادات و نظرات 
دانشجویان با قید »عدم تخصیص بودجه الزم« 
در برنامه های روز دانشجو به عمل گرفته نشد. 
از پیشنهاد اهدای هدیه به رسم یادبود به تمام 
برنامه های  کیفی  اجرای  تا  گرفته،  دانشجویان 
بگذریم  بیشتر.  مالی  منابع  اختصاص  با  دیگر 
از این که در این سال ها خون دل خورده و با 
چکش عدم بودجه هر بار خاموش شده ایم. باید 

حقیقتی تلخ تر را هم بیان کرد که متأسفانه ما 
استفاده  امکانات محدود هم  و  منابع  از همان 
درست و به جا نمی کنیم. از این هم بگذریم که 
این مسئله به چند سطر و چند جلسه درست و 

پاسخ درخوری دریافت نمی شود.
دوست داریم از یک رسم پسندیده سخن 
سراسر  در  سنت  یک  عنوان  به  تا  بگوییم 
محفل های دانشجویی به اجرا در بیاید و آن هم 
به رسم معمول روز دانشجو در سراسر  اینکه، 
روز  در  تا  می کنند  دعوت  سخنرانی  کشور، 
ایراد کند. خوشبختانه  دانشجو چند کالمی را 
عدم  بر  مبنی  دانشجویان  پیشنهاد  نظرو  با 
دعوت از رجال سیاسی و مذهبی و به جای آن 
مهم  این  دانشگاهی،  پژوهشگر  افراد  از  دعوت 
چنین به ثمر نشست که در نهایت با همکاری 
استاد  از  جا  به  حرکتی  در  فرهنگی  معاونت 

دعوت  پورنامداریان  دکتر  پارسی  ادب  مسلم 
دانشجویان  فایده  و  ثمر  به  و جلسه سخنرانی 
منجر شد. از این تصمیم شایسته که بگذریم، 
به رفتار اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه 
اینصورت  به  می پردازیم  دانشجو  روز  باب  در 
که دانشجویان پژوهشگاه به رسم احترام، چند 
دانشجو، دعوتنامه هایی  روز  برنامه  از  قبل  روز 
به دفتر هرکدام از اساتید رسانده و  را حضوراً 
را  انتظار حضور حضرات دانشمند  ساده لوحانه 
برای  را  گلی  دسته  صادقانه  حتی  و  داشتند 
بودند،  داده  ترتیب  استاد  حضرات  حضور 
اساتید  از  چند  تنی  جز  به  شوربختانه  اما 
خود  بر  بزرگواران  از  هیچکدام  انگشت شمار، 
از  تا  ندادند  حضور  افتخار  و  ندانسته  الزم 
تبریک  و  کنند  دیدار  دانشجویان  با  نزدیک 

بگویند.
درس  که  دانشگاهی  اساتید  امیدوارم 
مرحله  در  کمی  می دهند  تواضع  و  اخالق 
عمل آن را خرج کنند. نمی دانم بیشتر روایت 
کنیم یا نه، چون به جای حساس تر روایت روز 

انتظار  اینکه  آن  و  می شویم  نزدیک  دانشجو 
می رفت در جشن روز دانشجو، رؤسا و معاونین 
محترم با همدلی و پرستیژ آکادمیک در جلسه 
روز دانشجو حضور می یافتند و به دانشجویان 
این  نیز  شوربختانه  اما  می گفتند  تبریک  خود 
اجالل  قدم  دانشجویان،  سر  تاج  و  بزرگواران 
مهمترین  کاری،  مشغله  تبصره  به  و  نفرمودند 
با  انس  و  حضور  یعنی  خود  مناسبتی  وظیفه 
بردند.  یاد  از  را  دانشجو  روز  در  دانشجویان 
تن  به  روز  این  در  که  احساسی  تنها  بگذریم؛ 
جز  چیزی  می شود  وارد  دانشجویان  روحیه  و 
این  البته  نیست.  غریبگی  احساس  و  غمناکی 
به معنای این نیست که برنامه روز دانشجو با 
سردی و عدم مشارکت برگزار شد بلکه حضور 
برنامه  حقیقتاً  دانشجویان  شور  پر  و  تعداد  پر 
امسال را گرم و امیدبخش کرده بود و به جرأت 
می توان گفت برنامه امسال با یک جو سالم و 

گرم دانشجویی برگزار گردید. 
موضوع  به  بایست  را  سخنان  دوم  بخش 
دهیم.  اختصاص  برنامه  در  »سانسور« 
متعلق  دانشجو  روز  که  بدانیم  است  جالب 
و  دانشجویان  اساساً  و  است  دانشجویان  به 
عنوان  به  دانشجویی  صنفی  شورای  باالخص 
هم  با  را  کالمی  چند  ایراد  حق  نماینده 
را  آنها  به  تهنیت  و  تبریک  و  خود  تیپ های 
دارد اما متأسفانه به باور برخی مسئوالن شاید 
سخنان برخی از دانشجویان کمی نقادانه و یا 
بازتاب  را  منفی«  »نقدهای  خودشان  قول  به 
نیاید. جالب  دهد و به طبع حضرتشان خوش 
این که به حذف چنین برنامه ای هم اکتفا نشد 
که  دانشجویی  مصاحبه های  بر  سانسور  تیغ  و 
اعمال شد.  نیز  بود در کلیپ پخش شود  قرار 
افراد که  از  به طوری که صحبت های بسیاری 
نیمچه نقدی از روی دل تنگشان بر زبان آورده 
ریختند  خود  سانسور  ماشین  در  نیز  را  بودند 
تا همه چیز خوب و خوش تمام شود و کسی 
منفی گویی نکرده باشد. به رسم احترام به وقت 
و زمان پژوهشگران، بیش از این روایت پردازی 
همکاران  و  دانشجویان  همه  برای  و  نمی کنم 
برنامه  برگزاری  و  تهیه  در  که  پژوهشگاهی 
روز دانشجو تالش و همکاری کردند صمیمانه 

سپاسگزارم.
دیده  به  را  ما  نظرات  و  نقدها  امیدوارم 
پیشرفت و حرکت رو به جلو در نظر بگیرند نه 
عیبجویی و مشکل شخصی. »به نوشتار و پیام 

کالم بنگرید نه نویسنده نوشتار« ایام به کام.

مالحظاتی چند در باب روز دانشجو

در مطالب قبلی به این نتیجه ی یقینی رسیدیم 
که »مشکالت فعلی کشور تقصیر ماست« و مسئله 
این شد که »برای حل این مشکالت، پژوهشگاه چه 
اقداماتی باید انجام دهد؟«. سوالی که اکنون می خواهیم 
به آن بپردازیم این است که »مشکالت فعلی کشور 
چه هستند و چه نیستند؟«. هر چند در مقاله ی قبلی 
اشاراتی شد اما الزم بود مقاله ای مجزا به آن اختصاص 
پیدا کند. از نظر بنده این سوال کلیدی ترین مسئله و 

پاسخ به آن پاسخ به تمام مشکالت و اختالفات است.
اجازه دهید با یک مثال مسئله را واضح تر کنم؛ فرض 
کنید خانه ی شما آتش گرفته است و شما هم در خانه 
هستید. آیا مسئله ی شما این است که تماس بگیرید با 
دوستتان درباره ی سمینار دیروز صحبت کنید؟ توجه 
بفرمایید که این هم واقعاً یک مسئله هست. آیا مسئله ی 
شما این است که تلویزیون را روشن کنید تا چند دقیقه 
از سریال دلدادگان سر درآورید چه اتفاقی می افتد یا 
چند دقیقه اخبار 20:30 ببینید؟ آیا مسئله ی شما این 
است که جعبه ی تلویزیون را بیاورید و تلویزیون را با 
جعبه از خانه خارج کنید؟ آیا مسئله ی شما این است 
که کتاب های کتابخانه و آلبوم عکس هایتان را از خانه 
خارج کنید؟ آیا مسئله ی شما این است که کامپیوتر و 
موبایلتان را از خانه خارج کنید؟ آیا مسئله ی شما این 

است که اسناد و مدارکتان را از خانه خارج کنید؟ آیا 
مسئله ی شما این است که فرزند خردسالتان یا پدر 
سالمندتان را از خانه خارج کنید؟ آیا مسئله ی شما این 
است که آتش را خاموش کنید؟ آیا مسئله ی شما این 
است که دیگران را خبر کنید؟ آیا مسئله ی شما این 

است که شیر گاز را ببندید؟
هرچند همه ی مسائل و مشکالت ذکر شده، 
مسئله و مشکل بودند، ولی در شرایط ترسیم شده 
تفاوت و اهمیت و اولویت قابل توجهی وجود داشت. 
حال فرض کنید رادیویی هم در منزل روشن باشد 
و با صدای بلند بگوید: »مسئله ی تو صحبت با فالنی 
درباره ی سمینار دیروز است.«، »مسئله ی تو دیدن 
سریال است.«، »مسئله ی تو نجات تلویزیون است.« و 
هزارتا هم دلیل و توجیه به حق برای هر کدام بیاورد 
و راست هم بگوید، و تو هم قبول  کنی ولی تو مسائل 

بسیار مهم تری هم داشتی.
بگذارید از مثال به واقعیت امروز کشور برسیم: آیا 
مشکل و مسئله ی شما این است که چرا خانم ها در 
ورزشگاه های فوتبال مردان حضور ندارند؟ آیا مسئله و 
مشکل شما این است که چرا در ورزشگاه ها خشونت و 
فحاشی و زدن حرف های فوق العاده زشت زیاد است؟ آیا 
مسئله و مشکل شما این است که چرا جایگاه ورزشی 
مطلوبی در جهان نداریم؟ آیا مسئله و مشکل شما این 
است که چرا حجاب در ایران اجباری است؟ یا اینکه 
مسئله  و مشکل شما این است که چرا اقتدار و امنیت 
اقتصادی نداریم؟ یا اینکه مسئله  و مشکل شما این است 
که چرا اقتدار و امنیت رسانه ای نداریم؟ یا اینکه مسئله  و 
مشکل شما این است که چرا عدالت و شفافیت مطلوبی 
نداریم؟ یا اینکه مسئله  و مشکل شما این است که چرا 

وحدت ملی مطلوبی نداریم؟
اینکه چرا خانم ها در ورزشگاه های فوتبال مردان 

حضور ندارند مسئله است، ولی مسئله ی مهم تر شرایط 
ورزشگاه هاست به طوری که برای هیچ انسانی حضور 
در ورزشگاه قابل توصیه نیست و واقعاً تلطیف فضای 
ورزشگاه با حضور خانم ها و اینکه ارازل و اوباش از حضور 
آن ها شرم می کنند در حد یک ادعا بیش نیست همین 
هم یک مسئله ی مهم تریست که باید به آن پرداخته 
شود. ولی وقتی »بی.بی.سی.« این را مسئله ی اول 
کشور می کند و نخبگان هم به سازش می رقصند همان 
صحنه ای را که در خانه برایتان تصویر کردم رقم می زند. 
بگذریم از آثار سوئی که در ذهن ها و روابط خانوادگی به 
وجود می آید که اینجا جای باز کردنش نیست. فرض 
کنید خانم ها هم به ورزشگاه ها بروند و فوتبالیست ها هم 
برای خودنمایی بهتر بازی کنند، چه چیزی در نهایت 
یاد خواهند گرفت از فوتبال و این همه وقتی که روی 

آن می گذارند؟!
 آیا قابل مقایسه است با اقتدار اقتصادی؟! آیا قابل 
مقایسه است با اقتدار نظامی؟! آیا قابل مقایسه است با 

اقتدار سیاسی؟!
مسئله ی حجاب به شرح ایضاً. سایر مسائلی که 
»بی.بی.سی.« برای ما و نخبگان ما برجسته کرده 
که واضح است. امیدوارم حق مطلب ادا شده باشد و 
روشن شده باشد که منظور ما از »مشکالت کشور 
تقصیر ماست« چه مشکالتی هستند؟ و ما برای حل 
چه مشکالتی باید تالش شبانه روزی خودمان را شروع 
کنیم؟ که اگر چنین باشد نوید این را به شما می دهم 
که در سال های آتی پژوهشگاه خودمان به تنهایی قادر 
به حل تمام مشکالت کشور خواهد بود. و اگر چنین 
نشده باشد هشدار این را به شما می دهم که تا ابد، هر 
80 میلیون هم شبانه روز تالش کنند، خانه ی عزیزمان 
ایران روز به روز بیشتر آتش خواهد گرفت و شاید به 

سوریه ی دیگری تبدیل شود.

مشکالت چیستند؟

حسین نوروزی
عضو شورای صنفی دانشجویی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران
h.norooz.asl@gmail.com

سال چهارم ، شماره بیست وچهارم،آرذ و دی 61397    

علی کاشی
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

kashi@alum.Sharif.edu

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 
گفتمان ها و نشست های رسمی خود، همواره بر این 
نکته تاکید دارد که رسالت اصلی اش امور پژوهشی 
و  بودجه  ردیف  آموزش چندان  بخش  در  و  است 
صورت  علوم  وزارت  سوی  از  مادی  حمایت های 
نمی گیرد. این امر سبب شده است که زیرساخت های 
الزم، به ویژه از حیث مسائل رفاهی نه موجود باشد و نه 
برنامه ریزی جامع برای مرتفع نمودن آن صورت بگیرد، 
امری که تمام کارکرد ساختار پژوهشگاه را متاثر نموده 
و آثار منفی در بر داشته و خواهد داشت؛ همچنین 
آثار روانی منفی بر ذهنیت دانشجویان می گذارد. اینکه 
در مکانی تحصیل می کنند که احساس می کنند مورد 
شناسایی و رسمیت واقع نشده اند و دغدغه های آنان با 
موانع ساختی- کارکردی الینحل باقی می ماند. به ویژه 

افرادی که از دیگر شهرها به این مرکز آموزشی می آیند، 
عمده وقت آنها مصروف مسائل اولیه رفاهی می گردد. 

ذیالً ضمن برشمردن موانع رشد و ارتقاء امور 
پژوهشی در بین دانشجویان راهکارهای کارساز ارائه 

می گردد.
■  تملک صاحبان کرسی و اساتید بر طرح های 
پژوهشی و عدم مشارکت دانشجویان و فقدان انگیزه و 

حمایت های مادی و معنوی از افراد مستعد.
■ پراکندگی فضاهای آموزشی پژوهشگاه و اتالف 
وقت دانشجویان در ترددها و دسترسی به امکانات 

موجود.
■ کنش ها و رفتارهای غیرآکادمیک برخی کارکنان 
و در نظر نگرفتن این مسئله مهم که دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و عالی انتظار رفتارهای متناسب با 

شان و منزلت و رده سنی خود دارند که از ذکر مصادیق 
اجتناب گردید.

 ■پذیرش این واقعیت که مادامی که دانشجو 
هست و آموزش دایر، باید زیرساخت های الزم را توسعه 
داد و برای ارتقاء کیفی تولید علم سرمایه گذاری اولین 

پیش شرط الزم است.

آسیب شناسی توسعه امور پژوهشی دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ایرج سوری
دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم
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