
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

گزارش مراسم روز دانشجو 

معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی 
ــه مناســبت گرامی داشــت  و فرهنگــی ب
را  مراســمی  دانشــجو،  روز  آذر،   16
برگــزار کــرد. ایــن مراســم روز یکشــنبه 
مــورخ 16آذرمــاه از ســاعت 14 تــا 17، 
ــا  ــار ب بصــورت مجــازی از طریــق وبین
حضــور جمعی از دانشــجویان، اســتادان 

و کارکنــان  پژوهشــگاه برگــزار شــد.
و  قــرآن  قرائــت  بــا  مراســم  ایــن 
ــی زاده،  ــلمان صادق ــر س ــدم دکت خیرمق
آغــاز  پژوهشــگاه،  فرهنگــی  مدیــر 
ــه  شــد، وی ضمــن تبریــک ایــن روز ب
تاریخــی،  داللت هــای  دانشــجویان،  
ــت  ــذاری و اهمی ــن نامگ ــه ای تاریخچ
در  را  دانشــجویان  و  دانشــگاه  نهــاد 
ــد.  ــادآور ش ــور ی ــر کش ــخ معاص تاری

ــینعلی  ــر حس ــگاه، دکت ــس پژوهش رئی
ــا  ــخنران ب ــن س ــوان اولی ــادی، به عن قب
ــجویان  ــه دانش ــام و درود ب ــدای س اه
شــهید، یــاد و خاطــره شــهدای دانشــجو 
ــکا  ــلطه جویی آمری ــان س ــه قربانی را ک
داخلــی  دیکتاتــوری  خودپرســتی  و 
ــه  ــتند. وی در ادام ــی داش ــد، گرام بودن
ــزاری  ــت برگ ــت فرهنگــی باب از مدیری
ــی کــرد و اهمیــت  ــن مراســم قدردان ای
ــادآور  ــهدای دانشــجو را ی ــداکاری ش ف
شــد.  دکتــر قبــادی در ادامــه بــا اشــاره 
ــه  ــی و جامع ــروز جهان ــرایط ام ــه ش ب
ــروس  ــر شــیوع وی ــه تحت تاثی ــران ک ای
کرونــا قــرار گرفتــه، خدمــت نهــاد 
ــاک  ــه و پ ــی صادقان ــگاه را خدمت دانش
توصیــف کردنــد و خاطرنشــان ســاختند 

دانشــگاهیان محتــرم و کادر درمانــی 
شــرافتمندانه و نجیبانــه مشــغول خدمت 
رســانی بــه عمــوم مــردم جامعــه ایــران 
هســتند. ایــن ده هــا هــزار نفــری کــه بــه 
لطــف خــدا بهبــودی و ســامتی یافتــه 
ــکاری  ــا و هم ــاش ه ــون ت ــد، مره ان
ــور  ــان کش ــص درم ــای کادر متخص ه
ــاره  ــا اش ــان، ب ــادی در پای ــتند. قب هس
ــار  ــان اظه ــای کادر درم ــه فداکاری ه ب
امیــدواری کردنــد، همــه مــردم جامعــه 
قــدر زحمــات آنــان را بداننــد کــه 
ــرافرازی  ــات و س ــتقال، نج ــرای اس ب
ایــران خالصانــه می جنگنــد و همــه 
ــداکاری  ــداد راه ف ــا در امت ــن تاش ه ای
ــت.  ــهید روز 16 آذر اس ــجویان ش دانش
در ادامــه دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون 

          نشرهی دانشجویی  بیان        
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محتــرم کاربــردی ســازی علــوم انســانی 
و فرهنگــی پژوهشــگاه، ضمــن عــرض 
تبریــک ایــن مناســبت بــه همــه و بویــژه 
دانشــجویان جدیــد الــورود پژوهشــگاه، 
ــن  ــاری را دومی ــی ج ــال تحصیل نیمس
ــه در آن  ــی دانســتند ک نیمســال تحصیل
فضــای آموزشــی جدیــدی را در دنیــای 
ــن  ــم. در ای ــی کنی ــه م ــازی تجرب مج
فضــای جدیــد، برنامــه هــای آموزشــی 
ــه  ــگاه )ب ــدان دانش ــرده و می ــر ک تغیی
تعبیــر جامعــه شناســی( را از همــه 
گرفتــه اســت. ارتباطــات انســانی اســتاد 
ــات  ــگ شــده و تعام و دانشــجو کمرن
دانشــجو را بــا دانشــگاهیان بــه حداقــل 
ــر  ــد ب ــن شــیوه جدی رســیده اســت. ای
زیســت دانشــجویان نیــز تاثیــر گذاشــته 
ــان  ــت آن ــکان فعالی ــه؛ ام ــت چراک اس
ــکل  ــا و تش ــن ه ــا، انجم ــون ه در کان
هــای مختلــف دانشــجویی ســلب شــده 
ــای  ــن فض ــه در ای ــا هم ــت و موقت اس
ــده  ــع ش ــم جم ــد مجــازی دور ه جدی
ــت  ــه معاون ــه مجموع ــد. وی در ادام ان
و مدیریــت هــای ســه گانــه تابعــه 

ــج  ــت تروی ــی مدیری ــت یعن ــن معاون ای
مدیریــت  پژوهشــی،  دســتاوردهای 
نــوآوری و کاربــردی ســازی و مدیریت 
ــف  ــم وظای ــمرد و اه ــی را برش فرهنگ

ــر نشــان ســاخت.  ــا را خاط آنه

دکتــر مصطفــی عاصــی، اســتاد و عضــو 
پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  محتــرم 
بعنــوان ســخنران ســوم حاضــر در ایــن 
ــن  ــک ای ــرض تبری ــن ع ــم، ضم مراس
روز، یــادآور شــد کــه ایــن روز متعلــق 
ــت  ــن دانشجوس ــت و ای ــه دانشجوس ب
بــا  وی  بگویــد.  ســخن  بایــد  کــه 
اشــاره بــه اینکــه از فضــا و روزگار 
ــه  ــته ب ــالها گذش ــان س ــجویی ش دانش
ــه پرداخــت و  ــرور خاطــرات آن زمان م
ــا  اظهــار داشــت، شــخصیت دانشــجو ب
ــان  ــرور زم ــه م ــگاه و ب ــه دانش ورود ب
ــد  ــی کن ــر م ــرد و تغیی ــی گی ــکل م ش
ــور  ــی از حض ــوع ناش ــن موض ــه ای ک
ارتباطــات  و  دانشــگاه  در  دانشــجو 
و تعاماتــش بــا اســاتید و بــزرگان 
ــار  ــی اظه ــر عاص ــت. دکت ــگاه اس دانش

داشــت کــه پژوهشــگاه بــا آغــوش بــاز 
از دانشــجویان اســتقبال مــی کنــد و 
حضــور در اینجــا فرصــت خوبــی برای 
رشــد و پیشــرفت علمــی آنــان اســت و 
اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن دوران 
کرونایــی زودتــر تمــام شــود و مجــددا 
ــک  ــی و نزدی ــی صمیم ــه در فضای هم

ــم. ــع آیی ــم جم دور ه

ــات  ــون، هی ــل همای ــر ناصــر تکمی دکت
ــوان  ــگاه بعن ــته پژوهش ــی بازنشس علم
ــت  ســخنران بعــدی، ضمــن تشــکر باب
ــن مراســم و اهمیــت دادن  برگــزاری ای
بــه ایــن روز ، بــه تاریخچــه وقایــع آن 
ــر  ــرد و خاط ــا اشــاره ک ســالها و روزه
ــات  ــات و تجمع ــرد، اعتراض ــان ک نش
از  برآمــده  زمــان  آن  دانشــجویی 
موضوعــات مختلفــی ماننــد تجدیــد 
ــتن  ــده انگاش ــس، نادی ــا انگلی ــط ب رواب
خواســته هــای مردمــی، توجــه نکــردن 
ــت  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــون مل ــه قان ب
و دســتگیری دکتــر مصــدق بعنــوان 
ــور  ــت کش ــی وق ــر قانون ــت وزی نخس
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بــود و اعتــراض دانشــجویان فقــط 
ــکا  ــا آمری ــاه ب ــط ش ــوع رواب ــه موض ب
محــدود نمــی شــد. در روز 16 آذر مــاه 
ســال 1332 ، محیــط و جــو دانشــگاه ها 
بــود و همــه دانشــجویان ســر  آرام 
ولــی  داشــتند  حضــور  درس  کاس 
همزمــان بــا ورود نیکســون، معــاون 
ــه  ــکا، ب ــت آمری ــوری وق ــس جمه ری
ایــران، نیروهــای نظامــی و انتظامــی 
شــاه وارد دانشــگاه تهــران شــدند و 
ــد. در  ــه کردن ــی حمل ــکده فن ــه دانش ب
ــه  ــاخته، ب ــاه س ــه ش ــن حمل ــان ای جری
ــد و  ــدازی ش ــجویان تیران ــوی دانش س
ســه تــن از دانشــجویان شــهید شــدند و 
شــماری دیگــر نیــز مجــروح و زخمــی 
شــدند. ایــن موضــوع مقدمــه ای بــرای 
ادامــه تظاهــرات روزهــای بعــدی شــد 
ــان ســایر دانشــگاه هــا  ــرور زم ــه م و ب
یــاد و  ایــران  و شــهرهای مختلــف 
ــی  ــن روز را گرام ــهدای ای ــره ش خاط
داشــتند و اجــازه فراموشــی آن روز را تا 
زمــان پیــروزی انقــاب ندادنــد. پــس از 
پیــروزی انقــاب نیــز ایــن مناســبت در 

تقویــم رســمی ثبــت و مانــدگار شــد و 
بــا برگــزاری مراســم هــای باشــکوهتر، 
پیوندشــان را بــا آن روز حفــظ کردنــد.  

متنوعــی  بخش هــای  بــا  برنامــه 
دانشــجویان،  ســخنرانی  همچــون؛ 
برگــزاری مســابقه در بیــن دانشــجویان 
و برگــزاری مناظــره دانشــجویی همــراه 

ــود. ب
ــخنران  ــن س ــی، اولی ــا یونس ــای آری آق
دانشــجویی طــی صحبتــی کوتــاه، ضمن 
تشــکر از برگزاری مراســم گرامیداشــت 
بابــت  پژوهشــگاه،  در  دانشــجو  روز 
ایــن فرصــت صحبــت کــردن در جمــع 
دانشــجویان و اســاتید اظهــار خرســندی 
کــرد و مهم تریــن دغدغــه اش را توجــه 
بــه فرهنــگ و ســنت اصــل ایرانــی 
دانســت کــه بایــد خــوب فهمیــده 
بشــود و وظیفــه دانشــجو را زنــده نگــه 
ــوان کــرد. همانطــور کــه  داشــتن آن عن
دانشــجویان شــهید، مســائل و مشکات 
ــرای  ــد و ب ــان را فهمیدن ــه خودش زمان
دانشــجوی  کوشــیدند،  آنهــا  حــل 

ــی  ــای علم ــد فعالیته ــز بای ــروزی نی ام
در میــدان هــای عمومــی را بــه ســمت 
حــل مســائل جامعــه ایرانــی پیــش ببــرد 
و ســنت فکــری و فرهنگــی خــود را بــر 

ــمارد.  ــدم ش ــی مق ــنتهای غیرایران س
ــن  ــمی، دومی ــی هاش ــن بن ــای بهم آق
ســخنران دانشــجویی طــی صحبتــی 
از برگــزاری  کوتــاه، ضمــن تشــکر 
مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو ، 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــن دوران کرونای ــه ای ب
و اظهــار داشــت کــه موهبــت حضــور 
ــدر از  ــزرگ و گرانق ــاتید ب ــزد اس در ن
ــازی  ــدان ب ــه شــده و می دانشــجو گرفت
و عمــل دانشــگاه کمرنــگ شــده اســت. 
ــا اشــاره بــه دســت نوشــته هــای  وی ب
ــار  ــی، اظه ــی فروغ ــوم محمدعل مرح
داشــت کــه هرچنــد کســی از اتفاقــات 
کســی  اگــر  و  نــدارد  خبــر  آینــده 
ــی  ــت کنون ــن وضعی ــته، ای ــال گذش س
تعجــب  همــه  می کــرد،  ترســیم  را 
می کردنــد. ولــی امســال را متفــاوت 
بــا ســال های قبــل بواســطه شــیوه ایــن 
ــم.  ــی کنی ــپری م ــی س ــاری ویروس بیم
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آقــای مزروعیــان، آخریــن ســخنران 
کوتــاه،  صحبتــی  طــی  دانشــجویی 
ضمــن تشــکر از برگــزاری مراســم 
ــه اهمیــت  گرامیداشــت روز دانشــجو ب
موضــوع انجــام پژوهــش در پژوهشــگاه 
پرداخــت و بیــان داشــت، فعالیــت هــای 
پژوهشــی دانشــجویان ارشــد تحــت 
عنــوان پژوهــش ورزی بســیار مناســب 
ــا  ــگاه ه ــایر دانش ــه س ــود ک ــا ب و بج
ــی را  ــن امکان ــی چنی ــز آموزش و مراک
ندارنــد. ایــن فرصــت مغتتمــی بــود کــه 
دانشــجویان نــزد اســاتید خودشــان، بــه 
پژوهــش و تحقیــق مــی پرداختنــد. وی 
اظهــار امیــدواری کــرد کــه پژوهشــگاه 
بتوانــد هماننــد ســالیان گذشــته جــذب 
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــجو در مقط دانش
داشــته باشــد و فــارغ التحصیــان خــود 
ــت  ــد حمای ــام من ــی نظ ــه صورت را ب

ــد. نمای
در ادامــه مراســم، مســابقه ای میــان 
بــا  مراســم  در  حاضــر  دانشــجویان 
اهلل  روح  دکتــر  نظــارت   و  هدایــت 
آمــوزش و  مدیــر محتــرم  کریمــی، 
پژوهشــگاه،  تکمیلــی  تحصیــات 
ــم  ــجویان ، خان ــه دانش ــد ک ــزار ش برگ
ــوان  ــدی و لطفــی بعن ــی، قن ــا؛ اردکان ه

نهایــی معرفــی شــدند.  برنــدگان 
در پایــان مراســم ، مناظــره ای میــان 
ــوالدی  ــم ف ــجویان؛ خان ــن از دانش دوت
و خانــم طاهــری بــا موضــوع مهاجــرت 
از ایــران، آری یــا خیــر؟ برگــزار شــد و 
ــدگان  ــه برن ــد ب ــرر گردی ــت مق در نهای

ــزی اهــدا شــود.  جوای
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زیبــا  روزی  مبتذلــی  امــر  هــر 
ابتــذال  تصــور می شــده اســت. 
ادراک  اســت.  تکــرار  زاییــده ی 
امــر زیبــا در نخســتین تجربــه ی 
بــا آن در عالی تریــن  رویارویــی 
درجــه رخ می دهــد. معمــوالً هــدف 
ــی  ــه اوج گاه ــیدن ب ــرار رس از تک
اســت کــه در مرتبــه ی نخســت 
بــرای انســان رخ داده اســت؛ دلیــل 
ایــن امــر را می تــوان چنیــن تفســیر 
ــد  ــور می کن ــدرِک تص ــه ُم ــرد ک ک
ــزی را  ــت چی ــی نخس در رویاروی
ــن تصــور  ــف داده اســت و ای از ک
ــوده  ــی ای ب ــال ناآگاه ــی از ح ناش
اســت کــه در آن لحظــه بــر وی 
مســتولی شــده اســت. زیــرا زیبایــی 

سعید مزروعیان؛
 دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته زبان و ادبیات فارسی

ــی  ــی کل ــه صورت ــدار ب در نخســتین دی
ادراک شــده اســت و ایــن کل در ذهــن 
ــی  ــامان باق ــی ناس ــه صورت ــدرِک ب ُم
ــه  ــدی ب ــوارد بع ــت و در م ــده اس مان
ــه جزئیاتــی کــه  ــدرِک ب دلیــل توجــه ُم
در ادراک کلــی اولیــه بــر وی مکشــوف 
نشــده اســت هربــار جزئیاتــی دیگــر از 
آن کل ناســامان از وی پوشــیده می مانــد. 
کشــف پــی در پــی جزئیــات جدیــد از 
زیبایــی، مجــرد از کلیــت زیبایــی و نیــز 
می گیــرد  صــورت  جزئیــات  دیگــر 
بدیــن معنــا هــر جــزء مکشــوف جدیــد 
خــود در کســوت یــک کل بــر ُمــدرِک 
آشــکار می شــود کــه بصــورت ناســامان 
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــد. بدی ــی میمان باق
گفــت زیبایــی امــری کلــی اســت 
ــدام  ــر ک ــه ه ــی ک ــکل از جزئیات متش
بصــورت کلــی بــر ُمــدرِک آشــکار 
ــه  ــیدن ب ــع آرزوی رس می شــود. در واق
ــتین ادراک  ــه از نخس ــره ای ک آن خاط
امــر زیبــا در ذهــن نقــش بســته اســت 
آدمــی را ناگزیــر از تــن دادن بــه تکــرار 
می کنــد. اصــرار بــر ایــن تکــرار اســت 
مضــاف  می کشــد.  ابتــذال  بــه  کــه 
ــچ  ــودن هی ــبیه نب ــل ش ــه دلی ــه ب براینک
دو اتفاقــی درواقــع انســان بــدون آنکــه 
ــود  ــر خ ــن تأثی ــار عالی تری ــد هرب بدان
را از یــک اتفــاق می توانــد دریافــت 
ــن  ــه او در ای ــل آنک ــه دلی ــا ب ــد ام کن
مرحلــه بــه دنبــال حصــول کیفیتــی 
دیگــر اســت پــس آگاهــی خــود را در 
مواجهــه بــاال بــرده اســت و بــه همیــن 

ــرو  ــا آن روب ــه ب ــه ای ک ــبت از واقع نس
ــرد  ــر را نمی پذی ــت تأثی ــود نهای می ش
چــون اساســًا او، ایــن اتفــاق را از ســنخ 
ــه نیســتو  ــد ک ــه نخســتین می دان مواجه
باالتریــن لذتــی کــه او از رویارویــی بــا 
ــه  ــد ب ــد کســب کن ــا می توان ــری زیب ام
درجــۀ ناآگاهــی او وابســته اســت یعنــی 
هرچــه در رویارویــی بــا امــری زیبــا در 
ــد  ــی باش ــری از آگاه ــن ت ــۀ پایی درج
ــذت بیشــتری از  ــت و در نتیجــه ل کیفی
ادراک زیبایــی را تجربــه خواهــد کــرد.
ــه هیــچ  ــت ک ــن گف مــی تــوان چنی
امــری نــه بالــذات زیباســت و نــه 
بــر  انســان  ارزش گــذاری  مبتــذل. 
ــوه ی  ــر نح ــی ب ــده مبتن ــر تجربه ش ام
اگــر  اســت.  آن  بــا  شــدن  روبــرو 
بــرای نخســتین بار تجربــه شــود آن 
امــر احساســی را در مــا می آفرینــد 
ــا در  ــه م ــا درجــه ای اســت ک ــه منته ک
ــرار  ــم از تک ــی توانی ــر م ــات دیگ دفع
آن لحظــه تجربــه کنیــم. ایــن احســاس 
نفــرت  باشــد،  تــرس  می خواهــد 
ــد. در  ــی نمیکن ــق تفاوت ــا عش ــد ی باش
ــره ای  ــل خاط ــه دلی ــرار ب ــار تک ــر ب ه
ــن  ــی در ذه ــتین رویاروی ــه از نخس ک
نقــش بســته درجــه غافل گیــری انســان 
کاهــش می یابــد مضــاف براینکــه هیــچ 
دو تجربــه ای شــبیه هــم نخواهــد بــود.

بــه  نســبت  واکنــش  خصــوص  در 
ــانی  ــر انس ــا ه ــر زیب ــا ام ــی ب رویاروی
بــا دیگــری متفــاوت اســت. امــری کــه 
بــرای مــن زیبــا بــه نظــر می رســد 

هیچ چیزی بالذات مبتذل نیست
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ممکــن اســت بــرای شــما زیبــا نباشــد 
ــن  ــل ای ــد پرســید دلی ــا برعکــس. بای ی
تفــاوت  آیــا تنهــا تفــاوت سلیقه هاســت 
یــا چیــز دیگــر؟ اصــوالً معرفــت و 
ــه  ــا چ ــا ت ــر زیب ــناخت در ادراک ام ش
انــدازه دخیــل اســت؟ در لحظــه ادراک 
ــر  ــه س ــیاری ب ــا در هش ــا م ــی آی زیبای
می بریــم کــه ادراک خــود را مبتنــی بــر 

ــر؟ ــا خی ــم ی ــت بدانی معرف
ــوان  ــی ت ــی نم ــی قطع ــر حکم ــه نظ ب
باکیــف  زیبایــی  درک  اصــوالً  داد. 
چگونگــی  حــوزه ی  در  و  اســت 
کنیــد  فــرض  نمی شــود.  محصــور 
شــما در حــوزه ی ادبیــات یــک انســان 
عامــی هســتید و بــرای نخســتین بار 
ــرو می شــوید  ــت شــعر روب ــک بی ــا ی ب
و از آن لــذت می بریــد؛ اگــر فــردی 
ماننــد  دارد  ادبــی  تحصیــات  کــه 
شــما بــرای اولین بــار بــا آن بیــت 
ــا  ــما ب ــد ش ــاالً مانن ــود احتم ــرو ش روب
ــن  ــرا او در ای ــد زی ــورد نمی کن آن برخ
زمینــه دارای معرفــت و شــناختی اســت 
کــه شــما نداریــد و ممکــن اســت دالیل 
ــما  ــرای ش ــت را ب ــی آن بی ــدم زیبای ع
هــم تشــریح کنــد؛ دالیلــی کــه قاعدتــًا 
بــه عنــوان عــرف ادبــی پذیرفتــه شــده 
ــرش  ــما را در پذی ــًا ش ــا قطع ــت ام اس
ــع  ــد قان ــده ای ــتباه ش ــار اش ــه دچ اینک
نمی کنــد. معرفــت نســبت بــه هــر 
چیــزی در هــر حــوزه هــای قطعــًا 
کــه  همانطــور  اســت  ابتذال ســتیز 
جهــل پایــه ی ابتــذال اســت. امــا اینجــا 
ــا  ــا م ــد کــه آی ایــن ســوال پیــش می آی
در لحظــه ی  ادارک زیبایــی در حــال 
اندیشــیدن بــه آن امــر هســتیم یــا خیــر؟ 

ــده ی  ــی زایی ــر. ادراک زیبای ــًا خی قطع
ــت  ــل ثب ــه قاب ــت ک ــی اس ــفی آن کش
نیســت؛ تــاش بــرای ثبــت ایــن ادارک 
ــد  ــن باش ــال ممک ــرض مح ــر ف ــر ب اگ
ــی  ــف آن ــه آن کش ــود ک ــث می ش باع
ــرای  ــرود و دیگــر چیــزی ب از دســت ب
ثبــت شــدن باقــی نمانــد. همیــن کشــف 
آنــی و عــدم فرصــت بــرای ثبــت اســت 
ــره ی آن در  ــود خاط ــث می ش ــه باع ک
ذهــن باقــی بمانــد. اصــوالً زیبایــی 
ــه  ــت ک ــذر اس ــذرا و زودگ ــری گ ام

لحظــه ای کوتــاه رخ می نمایــد. 
ادراک زیبایــی پــس از رویارویــی اتفــاق 
می افتــد زیــرا ادراک مبتنــی بر هشــیاری 
ــف  ــهود و کش ــه ی ش ــت. در لحظ اس
ــاره ی  ــوع یکب ــل وق ــه دلی ــا ب ــر زیب ام
اتفــاق هیچ گونــه اراده ای دخیــل نیســت 
ــرد  و تعقــل و تفکــری صــورت نمی گی
ثبــت  ذهــن  در  کــه  چیــزی  تنهــا 
ــی  ــه احساس ــت ک ــی اس ــود کلیت می ش
وصف ناپذیــر را در خاطرهــی انســان 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــته اس ــای گذاش برج
ــه از  ــری ک ــطه ی اث ــان بواس ــر انس دیگ
شــهود زیبایــی در جــان خــود احســاس 
متمایــل می شــود و  آن  بــه  می کنــد 
اثــر  ادراک  واقــع  در  زیبایــی  ادراک 
ــره ی  ــی خاط ــه حت ــت و ن ــی اس زیبای
آن. در اینجاســت کــه پــس از اســتقرار 
حــواس و برقــراری هشــیاری ذهــن بــه 
ــردازد.  ــا می پ ــر زیب ــل ام ــه تحلی تجزی
گفتیــم کــه زیبایــی بصورتــی کلــی بــر 
ــون در  ــود و چ ــوف می ش ــان مکش انس
ــان  لحظــه ی انکشــاف هشــیاری در می
نیســت تجزیــه و تحلیلــی هــم صــورت 
مــدام  خلــق  بــا  ذهــن  نمی گیــرد. 

تجزیــه ی  بــه  تجربه شــده  لحظــه ی 
ــن  ــا در ای ــد ام ــک می کن ــی کم زیبای
ــد.  ــاق رخ می ده ــد اتف ــی چن بازآفرین
ــن  ــه ذه ــت ک ــن اس ــاق ای ــن اتف اولی
ــری کــه از لحظــه ی شــهود ثبــت  ــا اث ب
کــرده اســت اقــدام بــه بازآفرینــی اصــل 
واقعــه می کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
ــد آن  ــاکات می کن ــی را مح ــن زیبای ذه
هــم نــه بــر مبنــای اصــل آن بلکــه بــر 
ــرده  ــه ک ــه از آن تجرب ــری ک ــای اث مبن
ــی در  ــه از زیبای ــری ک ــی اث اســت. یعن
جــان انســان نقــش بســته اســت جــای 
خــود زیبایــی را می گیــرد و چــون مبنــا 
نادرســت اســت بازآفرینــی نیــز ناموفــق 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــورت می گی ص
اســت کــه هیچــگاه خاطــره ی نخســتین 

فرامــوش نمی شــود.
کــه  اســت  ایــن  مســئله  دومیــن 
بازآفرینــی از طریــق ذهــن صــورت 
در  لحظــه  آن  در  ذهــن  و  می گیــرد 
قــرار  آگاهــی  درجــه ی  نازل تریــن 
ــه ی  ــزان فاصل ــه می ــت و ب ــته اس داش
خــود از لحظــه ی شــهود در بازآفرینــی 
ــر  ــئله دیگ ــود. مس ــد ب ــق خواه ناموف
ایــن اســت کــه ذهــن در بهتریــن حالت 
ــازآوری  ــد همــه ی کیفیــت را ب نمی توان
کنــد و در هــر تــاش قســمتی از لحظــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــر زیبای ــد. اث را بازمی آفرین
آن باقــی مانــده اســت تمــام آن چیــزی 
ــی  ــه میزان اســت کــه ادراک می شــود. ب
کــه اثــر زیبایــی در انســان دیرپاتــر 
ــی  ــه آن زیبای ــی ک ــام چیزهای باشــد تم
را بــه خاطــر می آورنــد می تواننــد از 
ــه آن  ــان ب ــق انس ــد و عش آن وام بگیرن

ــت. ــد داش ــا دوام خواه ــر زیب ام
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را  دیگــران  معمــوال  مــا  ذهــن 
تناقض هــای  و  می بینــد  تک بعــدی 
ــی  ــد. یعن ــا را درک نمی کن ــار آنه رفت
مــا هــر آدمــی را تحــت چنــد عنــوان 
برچســب گذاری می کنیــم و تصــور 
ــم آن شــخص در تمامــی ابعــاد  می کنی
تصــور  چارچــوب  در  زندگــی اش 
ــه  ــی ک ــد در صورت ــار می کن ــا رفت م
ــای  ــو از رفتاره ــس ممل ــی هرک زندگ
در  اســت.  متناقــض  گاه  و  متنــوع 
واقــع هــر کســی هنــگام مواجهــه 
پیش فرض هایــی  پدیده هــا  بــا 
ــش از آن  ــر درک و دریافت ــه ب دارد ک
ــه  ــه ب ــذارد. آنچ ــر می گ ــا اث پدیده ه
عنــوان معنــا می شناســیم امــری اســت 
ــر  ــای ذهــن ه ــردی. تداعی ه ــا ف کام

 شاعرمنتقد

ــا  ــا و گزاره ه ــه واژه ه ــبت ب ــرد نس ف
ــن  ــم داشــته باشــد ای ــر اشــتراکی ه اگ
ــخن  ــت. س ــدی نیس ــتراک صددرص اش
گفتــن از معنــا بــه نظــر همــان خــون بــه 
خــون شســتن اســت کــه موالنــا گفتــه. 
بگذریــم. بحــث بــر ســر مفاهیمــی 
اســت کــه در دایــرة تداعی هــای دو 
لفــظ "شــاعر" و "منتقــد" قــرار می گیــرد.  
شــاید بارهــا بــا دوگانــۀ شــاعر و منتقــد 
ــا  ــا ب ــۀ م ــید. مواجه ــده باش ــه ش مواج
ــم  ــت و ه ــاعر اس ــم ش ــه ه ــی ک کس
ــوال  ــات معم ــگر ادبی ــد و پژوهش منتق
ــوده اســت. در  ــه ای تک بعــدی ب مواجه
ذهــن مــا ادیــب و منتقــد ویژگی هایــی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا ویژگی های ــه ب ــد ک دارن
ــاد  ــم در تض ــان داری ــاعران در ذهنم ش
اســت.  برســاخته های ذهــن مــا نســبت 
دارد  تفاوت هایــی  واژه  دو  ایــن  بــه 
ــۀ  ــا دوگان ــه ب ــگام مواجه ــا را هن ــه م ک
شــاعر و منتقــد تحــت تاثیــر قــرار 
ــی  ــد وقت ــان می کن ــد و مجبورم می ده
کفــۀ تــرازو را بــه ســمت یکــی از ایــن 
دو ســنگین تر می بینیــم بــه طــور کل 
ــل  ــا حداق منکــر وجــه دیگــر شــویم ی
ــی از  ــه یک ــبت ب ــان نس موضع گیری م
ایــن دو وجــه تغییــر کنــد. در فرهنــگ 
مــا تصــوری کــه از شــاعر شــکل 
گرفتــه یــادآور نوعــی جنون و پریشــانی 
و منطق گریــزی اســت حــال آنکــه ابــزار 
ــق  ــی و منط ــگر آگاه ــد و پژوهش منتق

اســت. در تصــور مــا شــاعر در موقعیتی 
می کنــد.  خلــق  را  اثــرش  ناهشــیار 
ماهیتــی  شــعر  غالــب،  تصــور  در 
کــه  صورتــی  در  دارد  الهام گونــه 
تحقیــق و پژوهــش و نقــد ادبــی نقطــۀ 
ــی  ــت. یعن ــت اس ــن وضعی ــل ای مقاب
ــگام نوشــتن در  منتقــد و پژوهشــگر هن
وضعیتــی خــودآگاه قــرار دارد و منطــق 
ــت.  ــزار اوس ــن اب ــتدالل مهم تری و اس
ــاعر  ــود ش ــبب می ش ــت س ــن وضعی ای
و منتقــد یــا شــاعر و پژوهشــگر در 
ــی  ــد. گوی ــع باش ــع الجم ــا مان ــن م ذه
ــن  ــن و نقیضی ــع ضدی ــاعرمنتقد جم ش

ــت.  اس
انســان  زندگــی  کــه  حالــی  در 
نیســت.  تک بعــدی  به هیچ وجــه 
ــی  ممکــن اســت هــر کســی در موقعیت
خردگــرا و منطقــی باشــد و در موقعیــت 
از  خردگریــز.  و   بی منطــق  دیگــر 
ســوی دیگــر همیــن تصــور غالــب نیــز 
ــه  کــه می گویــد شــعر ماهیتــی الهام گون
ــیار  ــی ناهش ــاعران در وضعیت دارد و ش
محــل  می ســرایند،  بدون منطــق  و 
اختــاف اســت و جــای نقــد یــا دســت 
کــم تدقیــق بیشــتر دارد کــه فعــا بــا آن 
کاری نداریــم. پیش فــرض الهام گونگــی 
احســاس  هرگونــه  می شــود  ســبب 
تصنــع یــا ســاختگی بــودن اجــازة لذت 
ــرد.  ــان بگی ــی مخاطب ــری را از بعض هن
ــت  ــع برداش ــاس تصن ــور از احس منظ

بهمن بنی هاشمی؛
 دانشجوی دکتری

 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
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ــان اســت و  ــی آن دســت از مخاطب ذهن
ــه در  ــا ک ــه آن معن ــه مصنوع ســرایی ب ن
ــم  ــراغ داری ــی س ــات فارس ــخ ادبی تاری
تذکره نویســان  اقــوال  بــه  )مراجعــه 
نشــان  اشــعار مصنــوع  و مخاطبــان 
الهام گونگــی  تصــور  کــه  می دهــد 
ــش از  ــب بی ــه مرات ــعار ب ــن اش در ای
ــه  ــت. ب ــوده اس ــوع ب ــعار غیرمصن اش
ــی  ــق اصفهان ــدة ناط ــال قصی ــوان مث عن
ــخ  ــاده تاری ــع آن م ــر مصاری ــه سراس ک
بازســازی حــرم حضــرت معصومــه 
اســت، از ســوی شــاعر و مخاطبــان 
ــی  ــت(. گاه ــده اس ــی ش ــزه تلق معج
ــری  ــچ اث در شــعر یــک شــاعرمنتقد هی
از تصنــع هــم دیــده نمی شــود امــا 
چــون او دانــش ادبــی خــود را پیش تــر 
ــه و کتــاب و ســخنرانی  ــه شــکل مقال ب
نمایش داده، وقتی در شــعرش شــگردی 
شــاعرانه بــه کار می بــرد مخاطبانــش را 
و  می انــدازد  دانســته هایش  یــاد  بــه 

ــه  ــبت ب ــان نس ــور مخاطب ــن از تص ای
در  می کاهــد.  شــعرش  الهام گونگــی 
ــعِر  ــان، ش ــته از مخاطب ــن دس ــن ای ذه
ــی  ــدارد و حت ــی ن ــگران اصالت پژوهش
بــه  تصنعــی  نیــز  ساختارشــکنی ها 
شــعر  در  مخاطبــان  می رســد.  نظــر 
ــانه های  ــال نش ــات دنب ــتاد ادبی ــک اس ی

تاثیرپذیــری از شــاعران دیگرنــد. 
البتــه در وجــه عکــس ایــن قضیــه، 
ــد.  ــوه می کن ــر جل ــوع پذیرفتنی ت موض
ــاعری  ــه ش ــه ب ــی ک ــی کس ــی وقت یعن
شــهره اســت ســخنرانی، مقالــه یــا 
راحت تــر  می دهــد،  ارائــه  کتابــی 
ــش  ــی پژوهش ــه پژوهش ــد وج می توان
ــه  ــگری وج ــا پژوهش ــد ت ــان ده را نش
شــاعرانۀ شــعرش را. زیــرا در شــعر 
بــا گزاره هــای عاطفــی مواجهیــم و 
ــادی از  ــش زی ــی بخ ــای عاطف گزاره ه
معانــی و تداعی هایشــان را از ذهــن 
یــک  در  امــا  می گیــرد  مخاطــب 

پژوهــش گزاره هــای عاطفــی تقلیــل 
آن  ارجاعــی  گزاره هــای  و  می یابــد 
یعنــی  پژوهــش را شــکل می دهــد. 
ــای  ــت مدع ــب در صح ــت مخاط ذهنی
اثــری پژوهشــی نقــش تعییــن کننــده ای 
ــارة شــعر نقــش مهمــی  ــا درب ــدارد ام ن
ســبب  همیــن  بــه  می کنــد.  ایفــا 
مخاطــب بــا پیش فــرض "تصنــع" و 
"تقلیــد" و "تاثیرپذیــری" بــا شــعِر منتقــد 
ــود.   ــه می ش ــاعر مواج ــگِر ش و پژوهش
ــی  ــی نمونه های ــعر فارس ــخ ش در تاری
می تــوان  را  مواجهــه  نــوع  ایــن  از 
ــی  ــن نمونه های ــت. همچنی ــراغ گرف س
می شــود  یافــت  ادبیــات  تاریــخ  در 
ــن  ــواد در ذه ــاعران بی س ــعر ش ــه ش ک
بــه  "الهام گونــه"  وجهــی  مخاطبــان 

ــت. ــه  اس ــود گرفت خ



    سال ششم، شماره بیست و هفتم، بهمن و اسفند 1399                                 9 
                                                  

ــال  ــال در س ــاد دیجیت ــاح اقتص اصط
ــن  ــه همی ــی  ب ــف کتاب ــا تألی 1995 ب
ــد شــد  ــام  توســط دن تپســکات متول ن
درحالی کــه پدیــدة اقتصــاد دیجیتــال 
ــاز  ــخ آغ ــن تاری ــر از ای ــال ها قبل ت س
ــرعت  ــه س ــده ب ــن پدی ــود. ای ــده ب ش
را  اقتصــاد  مختلــف  بخش¬هــای 
تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت بــه 
ــدی  ــه¬ای کــه تشــخیص و مرز¬بن گون
و  تغییــرات  ایــن  گســتردة  حجــم 
ــرای کارشناســان هــم  ــی ب ــرات حت تأثی

ــت. ــکل اس ــیار مش بس
دیگــر  همچــون  دیجیتــال  اقتصــاد 
ــی دارد.  ــد تکامل ــک رون ــا ی پدیده¬ه
ــاد  ــا اقتص ــده ب ــن پدی ــل ای ــیر تکام س
ــد،  ــاز ش ــه 1970 آغ ــات در ده اطاع
اگــر چــه ســازمان همــکاری و توســعۀ 
ــر را  ــدة فوق الذک اقتصــادی، ریشــۀ پدی

ــه  ــه در ده ــان ک ــاد دانش بنی ــه اقتص ب
ــد.  ــبت می¬ده ــد نس ــرح ش 1980 مط
ــی از اقتصــاد  ــه تعریف ــه ب ــن مجموع ای
دانش بنیــان می پــردازد کــه در آن دانــش 
بــه عنــوان منبعــی مــورد مطالعــه قــرار 
ــع  ــر خــاف دیگــر مناب ــرد کــه ب می گی
و  بارهــا  مستهلک شــونده می¬توانــد 
ــف  ــن تعری ــود. ای ــرف ش ــا مص باره
ــه  ــای نهفت ــه  ظرفیت¬ه ــی ب ــه خوب ب
درحــوزه اقتصــاد دیجیتــال اشــاره دارد.
تامپســون در ســال 2004  بعد از انتشــار 
کتــاب اقتصــاد دیجیتــال دن تپســکات و 
گــذر از حباب دات کام کــه اقتصادی بر 
پایــۀ اینترنــت معرفی شــده بــود از ورود 
ــدی  ــم جدی ــه پارادای ــان ب ــاد جه اقتص
بــه نــام اقتصــاد دیجیتــال خبــر داد. 
ــی  ــه تعریف ــکات ک ــاف تپس ــر خ او ب
ــود  ــداده ب ــه ن ــال ارائ ــاد دیجیت از اقتص
اقتصــاد نویــن را بــا یــک مفهــوم فراتــر 
ــر تمــام بخش¬هــای  ــه ب ــت ک از اینترن
تاثیــر  اقتصــاد  تولیــدی و خدماتــی 

ــی نمــود. گــذار اســت، معرف
پــس از تامپســون، اقتصــاد دیجیتــال 
بــا نــگاه محــدود گماهــا و جــال 
کــه  می یابــد  ادامــه   )2006( الدیــن 
منحصــر  تنهــا  را  دیجیتــال  اقتصــاد 
اقتصــاد  اصلــی  فرآیند¬هــای  بــه 
اتکینســون  مقابــل  در  می¬دانســتند. 
ــه  ــگاه گســترده ب ــا ن ومکــی )2007(  ب
اقتصــاد دیجیتــال می¬پردازنــد و کاربرد 
فراگیــر فنــاوری اطاعــات در تمــام 
ابعــاد اقتصــادی شــامل کارکــرد درونــی 
ــا و  ــان آن¬ه ــادالت می ــازمان¬ها، مب س
ــا در  ــد ت ــی می¬نماین ــراد معرف ــان اف می

ــر  ــه خاط ــوآب ب ــال 2016 کاس ش س
تاثیــرات بنیــادی و اساســی اقتصــاد 
دیجیتــال از آن بــه عنــوان انقــاب 

ــرد.  ــی ب ــام م ــارم ن چه
ــا  ــان ب ــون جه ــا کن ــوآب ت ــر ش در نظ
چهــار انقــاب رو بــه رو شــده اســت. 
ــاب  ــک انق ــی و ی ــاب صنعت ــه انق س
دیجیتالــی کــه چهارمین انقــاب صنعتی 
نامیــده می¬شــود. بــه اعتقــاد او انقــاب 
ــاخت راه  ــا س ــرن 18 و 19  ب اول در ق
ــه  ــکل گرفت ــار ش ــور بخ ــن و موت آه
ــرن  ــی در ق ــاب دوم صنعت ــت. انق اس
19 و اوایــل قــرن 20 بــا اختــراع بــرق، 
شــکل گیری زیــر ســاخت¬ها بــرای 
تولیــدات انبــوه و ســاخت کارخانجــات 
آمــده اســت.  بــه وجــود  امــروزی 
انقــاب صنعتــی ســوم بــا اختــراع نیمــه 
رســانا¬ها، کامپیوتر¬هــا آغــاز شــد و بــا 
اینترنــت و تلفــن همــراه توســعه یافــت.
بــه اعتقــاد شــوآب در انقــاب صنعتــی 
ــرای  ــزاری ب ــاوری دیگــر اب چهــارم، فن
ــق  ــق سیســتم نیســت و خــود، خال خل
در  کــه  اســت  جدیــد  سیســتم های 
و  الزم  فنــاوری،  و  کار  و  کســب  آن 
ــر  ــتگی بش ــد و وابس ــزوم یکدیگرن مل
ــه باالتریــن حــد رســیده  ــه فنــاوری ب ب
اســت. در ایــن اقتصــاد محصــوالت 
ســونامی  تاثیــر  تحــت  خدمــات  و 
دیجیتالــی شــدن قــرار دارنــد. دیجیتالــی 
ــه معنــی ظهــور  ــه تنهــا ب شــدنی کــه ن
ــی  ــد دیجیتال ــات جدی ــا و خدم کااله
اســت؛ بلکــه غالــب کاالهــا و خدمــات 
ــی  ــن غیردیجیتال ســنتی کــه پیــش از ای
ــاد  ــن اقتص ــز در ای ــد نی ــه می ش عرض

 رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال

سید بهنام صالحی؛ 
دانشجوی کارشناسی ارشد

 رشتۀ توسعه و برنامه ریزی اقتصاد
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بــه مــرور تحــت تاثیــر فناوری هــا 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق

انقــاب صنعتــی چهــارم در تحقــق 
ــیار  ــدی بس ــا رش ــم ب ــبینی¬ها ه پیش
ــوده  ــراه ب ــر هم ــده و فراگی ــره کنن خی
اســت. بــه طــوری کــه بــر اســاس 
پژوهــش حــوزه کســب و کار هــاروارد 
کســب  16درصــد   ،2016 ســال  در 
وکارهــا بــه صــورت کامًا دیجیتــال، 61 
درصــد از کســب و کارهــا بــه صــورت 
هیبریــد ) بخشــی بــه صــورت دیجیتــال 
و بخــش دیگــر آن بــه صــورت ســنتی( 
ــا  ــب و کاره ــد از کس ــا 23 درص و تنه
بــه صــورت کامــل فعالیــت داشــته¬اند. 
ــال  ــاد دیجیت ــز اقتص ــال 2018 نی در س
ــی در حــوزه کســب و کار  تحــول نوین
ــه بنــدی  ــر اســاس رتب ایجــاد کــرد و ب
فورچــن بــا شــرکت¬های اپل بــا ارزش 
بــازار 851 میلیــارد دالر، الفبــا بــا ارزش 
ــازار 719 میلیــارد دالر، مایکروســافت  ب
ــا 700  ــازون ب ــارد دالر، آم ــا 702 میلی ب
میلیــارد دالر و فیســبوک بــا 464 میلیارد 
ــوزه  ــمندترین ح ــه ارزش ــل ب دالر تبدی
ــال 2020  ــدای س ــود. از ابت ــاد ش اقتص

شــیوع یــک ویــروس اقتصــاد جهانــی را 
بــا شــرایط نامتعارفــی رو بــه رو نمــوده 
ــی  ــش حقیق ــروس بخ ــن وی ــت. ای اس
اقتصــاد را مــورد هجــوم خود قــرار داده 
ــه یــک بحــران  و بــه ســرعت تبدیــل ب
در ســال 2020 شــده اســت. طبــق 
ــا  پیشــبینی فــدرال رزرو ویــروس کرون
ــی را در  ــص اقتصــاد جهان ــد ناخال تولی
ــا انقبــاض حــدود شــش  ســال 2020 ب
درصــدی رو بــه رو خواهــد نمــود. ایــن 
ــدای حضــورش کســب  ــروس از ابت وی
و کارهــا را بــه تعطیلــی کشــانده و 
ــه  ــرده و ب ــکار ک ــر را بی ــا نف میلیون¬ه
اســت.  دامــن زده  اقتصــادی  رکــود 
ــن  ــن بی ــال در ای حــوزه اقتصــاد دیجیت
تجربــه  را  متفاوتــی  کامــًا  شــرایط 
می¬کنــد و بــر خــاف ســایر حوز¬هــا 
بــا اســتقبال رو بــه رو شــده اســت. بــر 
اســاس گــزارش نشــریۀ ای تــی اف 
بحــران کرونــا  پیشــروی شــرکت¬های 
حــوزه فنــاوری و اقتصــاد دیجیتــال 
ــن  ــراد ای ــروت اف ــش داده و ث را افزای
ــارس  ــان 18 م ــدت زم ــوزه را در م ح
تــا 19 مــی ســال 2020 در اوج اعمــال 

فدرالــی  اقتصــادی  محدودیت¬هــای 
ایالتــی بــا افزایــش حــدود 21/5  و 
درصــدی در ثروتشــان رو بــه رو نمــوده 
ــازه  ــن ب ــه در همی ــی ک ــت. در حال اس
زمانــی 38 میلیــون نفــر شــغل خــود را 

ــدند. ــکار ش ــت داده و بی از دس
ــاد  ــری اقتص ــکل گی ــد ش ــری رون پیگی
دیجیتــال بــه خوبــی اهمیــت رشــد 
و توســعه ایــن حــوزه را بــرای مــا 
روشــن نمــود. همان طورکــه اشــاره 
شــد رونــد دیجیتالــی شــدن امــروزه بــا 
بحــران کرونــا تشــدید شــده و در حــال 
ــوزه  ــه ح ــتری ب ــهم بیش ــص س تخصی
ــور¬های  ــت. کش ــال اس ــاد دیجیت اقتص
آمریــکا بــا ســهم 31/6 درصــدی و 
ــدی  ــهم 30 درص ــا س ــن ب ــاد چی اقتص
ــص  ــد ناخال ــال از تولی ــاد دیجیت اقتص
اقتصــاد  رتبــه  باالتریــن  در  داخلــی 
ــط  ــد. متوس ــرار گرفته¬ان ــی ق دیجیتال
ــال هــم در ســطح  ســهم اقتصــاد دیجیت
دنیــا 15/5 درصــد اســت. ســهم اقتصــاد 
ــاس  ــر اس ــا ب ــاد م ــال در اقتص دیجیت
اعــام وزارت فنــاوری اطاعــات ســهم 

ــت.  ــدی اس ــز 6/5 درص ناچی
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نظــر بــه پیگیری هــا و هماهنگی هــای صــورت گرفتــه از ســوی معاونــت کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، 
ــای  ــگاه از خوابگاه ه ــی پژوهش ــات تکمیل ــع تحصی ــر در مقط ــجویان پس ــر از دانش ــدود ده نف ــال ها ح ــس از س پ
ــگاه شــهید مطهــری دانشــگاه عامــه  ــد و اســکان آنهــا در خواب ــگاه دولتــی نقــل مــکان کردن ــه خواب خودگــردان ب

طباطبایــی انجــام شــد.
همچنیــن قــرارداد خوابــگاه دخترانــه آســایش بــه دلیــل شــرایط کرونــا  )از آنجاییکــه کاســها بصــورت غیــر حضوری 

مــی باشــد( فســخ گردیــده و پیگیــری در خصــوص اســکان دانشــجویان در خوابــگاه عامــه طباطبایی ادامــه دارد.

اسکان دانشجویان پسر پژوهشگاه در خوابگاه شهید مطهری دانشگاه عالمه طباطبایی
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شعر دانشجویی

بهمن بنی هاشمی؛
 دانشجوی دکتری

 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

رفتم از خویش و فراسوی رسیدن دیدم          چشم را بستم و بی عینک دیدن دیدم

دود را بی مدد شعله کشاندم تا اوج              باد را آنسوی صحرای وزیدن دیدم

صاف تا بی طرفستان حقیقت رفتم                  معرفت را درجاِت نرسیدن دیدم

آنچه را دایرة کون و مکان می نامید            قطره ای دیدم و در حال چکیدن دیدم

آدمی را به تکاپوی عرق ریز حیات                   مرغ سرکندة درحال تپیدن دیدم

فارغ از زحمت پرواز، شکستم در خویش       بال و پر سوختم و اوج پریدن دیدم

زندگی صحنه ای از پردة صیرورت بود     »بود« را جلوه ای از مصدر »ایدن« دیدم

نورِ تاریِک دخان فاتحه در گوشم خواند      چه بگویم چه شنیدم که شنیدن دیدم
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الهه صابر؛ 
دانشجوی کارشناسی ارشد
 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

زیبایی  ات به وسعت تنهایی من است            تنهایی ام تمامی دارایی من است

این غصه ها که دور و برم پرسه می زنند          حتما برای صبر تماشایی من است

غیر از تو را اگرچه ندانسته ام ولی                   نادانی ام نشانه دانایی من است

می خواهمت بدان که برآورده می شوی            چون خواستن دلیل توانایی است

حتی اگر بمیرم و خاکسترم کنند                  محشر زمان دیگر برپایی من است

من را به خاطرت بسپار ای رفیق دل           این زخم ها برای شناسایی من است

من روز حشر هم طمع عشق میکنم             این عادت همیشه دنیایی من است

شعر دانشجویی



 14                                                         سال ششم، شماره بیست و هفتم، بهمن و اسفند 1399                 

معرفی نفرات برتر مسابقه 3دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی پژوهشگاه
ــاع  ــابقه دف ــگاه ، مس ــی پژوهش ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــت معاون ــه هم ب
ــه تقویــت و پــرورش  ــا هــدف تشــویق و کمــک ب 3 دقیقــه ای پایــان نامــه هــای دانشــجویی ب
ــه  ــان و خاقیــت هــای دانشــجویی ، کمــک ب ــن بی ــردازی ، ف ــده پ مهــارت هــای ارتباطــی، ای
تکمیــل چرخــه تولیــد علــم و فنــاوری و تبدیــل آن بــه محصــول و ثــروت و برقــراری ارتبــاط 
بیــن پژوهشــگاه و بازاریابــی ایــده هــای دانشــجویی در بــازه زمانــی تیرمــاه تــا مردادمــاه ســال 

جــاری برگــزار شــد. 
ــان پژوهشــگاه،  ــارغ التحصی ــت شــده ف ــار دریاف ــی آث ــس از بررســی و ارزیاب ــات داوران پ هی
ســه نفــر را بعنــوان نفــرات برگزیــده بــه جشــنواره ملــی مســابقات 3دقیقــه ای پایــان نامــه هــای 
دانشــجویی معرفــی کردنــد و در جلســه هیــات محتــرم رئیســه پژوهشــگاه مــورخ 16 شــهریورماه 

و بــا حضــور آقــای دکتــر قبــادی، ریاســت محتــرم پژوهشــگاه، از آنــان تقدیــر بعمــل آورنــد. 
اسامی برگزیدگان بدین شرح است:

 
* خانم طیبه شیخ ویسی

* آقای محمد یزدانی
* آقای علی کاووسی رحیم

گزیده عکس های این مراسم را در ذیل همین خبر می توانید مشاهده نمائید. 
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  نشریه دانشجویی بیان

   صاحب امتیاز:  معاونت فرهنگی - اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
   مدیرمسئول: سلمان صادقی زاده
   مدیر اجرایی: منوچهر صابر   

     همکاران این شماره: سعید مزروعیان، بهمن بنی هاشمی، الهه صابر، سیدبهنام صالحی                           

صدای دانشجو

بنــده در مرحلــۀ انجــام پایان نامــه هســتم امــا مشــکالتی از قبیــل بســته شــدن 
ــاله ها در  ــا و رس ــان نامه ه ــه پای ــی ب ــدن دسترس ــی ش ــا و منتف کتابخانه ه
ــا کــه  ــه ام شــده اســت. م ــان نام ــد شــدن انجــامِ پای ــداک، موجــب کن ایران
ــد صــدای  ــل شــما کــه رســانه داری ــی نمی رســد، حداق ــه جای صدایمــان ب
ــید. ــته باش ــه داش ــا مطالب ــرف م ــق از ط ــن طری ــد و از ای ــاد کنی ــا را فری  م

ــن  ــگار بزرگتری ــه ان ــده ک ــل ش ــوری تعطی ــا ج ــر کرون ــا به خاط کتابخانه ه
ــن  ــا چنی ــم ب ــداک ه ــه اســت. ایران ــردم آنجــا صــورت  می گرفت اجتمــاع م
ــداک  ــت ایران ــرد. ماهی ــر ســؤال ب ــت خــود را زی ــور کل ماهی ــی، به ط اقدام

ــت؟ ــش اس ــور پژوه ــازی در ام ــراز تسهیل س ــر غی مگ

همکاری با تحریریه نشریه دانشجویی
جدیــد،  ایده هــای  می شــود  دعــوت  دانشــجویان  از 
پیشــنهادها، انتقادهــا و همچنیــن آثــار مکتــوب، یادداشــت ها، 
ــق مراجعــه حضــوری  اشــعار و دل نوشته های شــان را از طری
بــه معاونــت فرهنگــی در طبقــه اول ســاختمان پژوهشــگاه بــه 
ــرای  ــل ب ــق ایمی ــا از طری ــد و ی ــل دهن ــر مســئول تحوی مدی
ــتر در  ــر و بیش ــاط بهت ــرای ارتب ــد و ب ــال کنن ــردبیر ارس س

ــد. ــه نشــر شــرکت کنن ــه تحریری جلســات ماهان

خدمات مشاوره
ارتقــای  زمینــه  در  می تواننــد  گرامــی  دانشــجویان 
ــواده، مشــاوره پیــش  مهارت هــای ارتباطــی، مشــاوره خان
ــم  ــواده از ســرکار خان ــن و خان از ازدواج، مشــاوره زوجی
میــر خشــتی کمــک و راهنمایــی بگیرنــد. بــرای هماهنگــی 

ــه آدرس ــد ب ــی توانی م
gmailcom@fereshmirk4  ایمیــل بزنیــد. ایشــان در 

ــا شــما تمــاس می گیرنــد.  اســرع وقــت ب

کسب و کار دانشجویی 

ــد  ــی مانن ــه خدمات ــه در زمین ــجویاني ک دانش
ــی  ــای خارج ــس زبان ه ــون و تدری ــه مت ترجم
مشــغول بــه کار هســتند، یــا قصــد فعالیــت در 
چنیــن  زمینه هایــی را دارنــد و یــا محصــول یــا 
خدمتــی دارنــد کــه قصــد اطــالع رســانی دارند 
در صــورت تمایــل می تواننــد آگهــی کســب و 
ــت  ــا هماهنگــی معاون ــورد نظرشــان را ب کار م
ــه  ــه ب ــدون هزین ــان« ب فرهنگــی در نشــریه »بی

چــاپ برســانند.


