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گزارش مراسم روز دانشجو

معاونــت کاربردیســازی علــوم انســانی
و فرهنگــی بــه مناســبت گرامیداشــت
 16آذر ،روز دانشــجو ،مراســمی را
برگــزار کــرد .ایــن مراســم روز یکشــنبه
مــورخ 16آذرمــاه از ســاعت  14تــا ،17
بصــورت مجــازی از طریــق وبینــار بــا
حضــور جمعی از دانشــجویان ،اســتادان
و کارکنــان پژوهشــگاه برگــزار شــد.
ایــن مراســم بــا قرائــت قــرآن و
خیرمقــدم دکتــر ســلمان صادقــیزاده،
مدیــر فرهنگــی پژوهشــگاه ،آغــاز
شــد ،وی ضمــن تبریــک ایــن روز بــه
دانشــجویان ،داللتهــای تاریخــی،
تاریخچــه ایــن نامگــذاری و اهمیــت
نهــاد دانشــگاه و دانشــجویان را در
تاریــخ معاصــر کشــور یــادآور شــد.

رئیــس پژوهشــگاه ،دکتــر حســینعلی
قبــادی ،بهعنــوان اولیــن ســخنران بــا
اهــدای ســام و درود بــه دانشــجویان
شــهید ،یــاد و خاطــره شــهدای دانشــجو
را کــه قربانیــان ســلطهجویی آمریــکا
و خودپرســتی دیکتاتــوری داخلــی
بودنــد ،گرامــی داشــتند .وی در ادامــه
از مدیریــت فرهنگــی بابــت برگــزاری
ایــن مراســم قدردانــی کــرد و اهمیــت
فــداکاری شــهدای دانشــجو را یــادآور
شــد .دکتــر قبــادی در ادامــه بــا اشــاره
بــه شــرایط امــروز جهانــی و جامعــه
ایــران کــه تحتتاثیــر شــیوع ویــروس
کرونــا قــرار گرفتــه ،خدمــت نهــاد
دانشــگاه را خدمتــی صادقانــه و پــاک
توصیــف کردنــد و خاطرنشــان ســاختند

دانشــگاهیان محتــرم و کادر درمانــی
شــرافتمندانه و نجیبانــه مشــغول خدمت
رســانی بــه عمــوم مــردم جامعــه ایــران
هســتند .ایــن دههــا هــزار نفــری کــه بــه
لطــف خــدا بهبــودی و ســامتی یافتــه
انــد ،مرهــون تــاش هــا و همــکاری
هــای کادر متخصــص درمــان کشــور
هســتند .قبــادی در پایــان ،بــا اشــاره
بــه فداکاریهــای کادر درمــان اظهــار
امیــدواری کردنــد ،همــه مــردم جامعــه
قــدر زحمــات آنــان را بداننــد کــه
بــرای اســتقالل ،نجــات و ســرافرازی
ایــران خالصانــه میجنگنــد و همــه
ایــن تالشهــا در امتــداد راه فــداکاری
دانشــجویان شــهید روز  16آذر اســت.
در ادامــه دکتــر زهــرا پارســاپور ،معــاون
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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،
نیمســال تحصیلــی جــاری را دومیــن
نیمســال تحصیلــی دانســتند کــه در آن
فضــای آموزشــی جدیــدی را در دنیــای
مجــازی تجربــه مــی کنیــم .در ایــن
فضــای جدیــد ،برنامــه هــای آموزشــی
تغییــر کــرده و میــدان دانشــگاه (بــه
تعبیــر جامعــه شناســی) را از همــه
گرفتــه اســت .ارتباطــات انســانی اســتاد
و دانشــجو کمرنــگ شــده و تعامــات
دانشــجو را بــا دانشــگاهیان بــه حداقــل
رســیده اســت .ایــن شــیوه جدیــد بــر
زیســت دانشــجویان نیــز تاثیــر گذاشــته
اســت چراکــه؛ امــکان فعالیــت آنــان
در کانــون هــا ،انجمــن هــا و تشــکل
هــای مختلــف دانشــجویی ســلب شــده
اســت و موقتــا همــه در ایــن فضــای
جدیــد مجــازی دور هــم جمــع شــده
انــد .وی در ادامــه مجموعــه معاونــت
و مدیریــت هــای ســه گانــه تابعــه

ایــن معاونــت یعنــی مدیریــت ترویــج
دســتاوردهای پژوهشــی ،مدیریــت
نــوآوری و کاربــردی ســازی و مدیریت
فرهنگــی را برشــمرد و اهــم وظایــف
آنهــا را خاطــر نشــان ســاخت.
دکتــر مصطفــی عاصــی ،اســتاد و عضــو
محتــرم هیــات علمــی پژوهشــگاه
بعنــوان ســخنران ســوم حاضــر در ایــن
مراســم ،ضمــن عــرض تبریــک ایــن
روز ،یــادآور شــد کــه ایــن روز متعلــق
بــه دانشجوســت و ایــن دانشجوســت
کــه بایــد ســخن بگویــد .وی بــا
اشــاره بــه اینکــه از فضــا و روزگار
دانشــجویی شــان ســالها گذشــته بــه
مــرور خاطــرات آن زمانــه پرداخــت و
اظهــار داشــت ،شــخصیت دانشــجو بــا
ورود بــه دانشــگاه و بــه مــرور زمــان
شــکل مــی گیــرد و تغییــر مــی کنــد
کــه ایــن موضــوع ناشــی از حضــور
دانشــجو در دانشــگاه و ارتباطــات
و تعامالتــش بــا اســاتید و بــزرگان
دانشــگاه اســت .دکتــر عاصــی اظهــار

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
همــه در فضایــی صمیمــی و نزدیــک
دور هــم جمــع آییــم.
دکتــر ناصــر تکمیــل همایــون ،هیــات
علمــی بازنشســته پژوهشــگاه بعنــوان
ســخنران بعــدی ،ضمــن تشــکر بابــت
برگــزاری ایــن مراســم و اهمیــت دادن
بــه ایــن روز  ،بــه تاریخچــه وقایــع آن
ســالها و روزهــا اشــاره کــرد و خاطــر
نشــان کــرد ،اعتراضــات و تجمعــات
دانشــجویی آن زمــان برآمــده از
موضوعــات مختلفــی ماننــد تجدیــد
روابــط بــا انگلیــس ،نادیــده انگاشــتن
خواســته هــای مردمــی ،توجــه نکــردن
بــه قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت
و دســتگیری دکتــر مصــدق بعنــوان
نخســت وزیــر قانونــی وقــت کشــور
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بــود و اعتــراض دانشــجویان فقــط تقویــم رســمی ثبــت و مانــدگار شــد و
بــه موضــوع روابــط شــاه بــا آمریــکا بــا برگــزاری مراســم هــای باشــکوهتر،
محــدود نمــی شــد .در روز  16آذر مــاه پیوندشــان را بــا آن روز حفــظ کردنــد.
ســال  ، 1332محیــط و جــو دانشــگاهها
آرام بــود و همــه دانشــجویان ســر برنامــه بــا بخشهــای متنوعــی
کالس درس حضــور داشــتند ولــی همچــون؛ ســخنرانی دانشــجویان،
همزمــان بــا ورود نیکســون ،معــاون برگــزاری مســابقه در بیــن دانشــجویان
ریــس جمهــوری وقــت آمریــکا ،بــه و برگــزاری مناظــره دانشــجویی همــراه
ایــران ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــود.
شــاه وارد دانشــگاه تهــران شــدند و آقــای آریــا یونســی ،اولیــن ســخنران
بــه دانشــکده فنــی حملــه کردنــد .در دانشــجویی طــی صحبتــی کوتــاه ،ضمن
جریــان ایــن حملــه شــاه ســاخته ،بــه تشــکر از برگزاری مراســم گرامیداشــت
ســوی دانشــجویان تیرانــدازی شــد و روز دانشــجو در پژوهشــگاه ،بابــت
ســه تــن از دانشــجویان شــهید شــدند و ایــن فرصــت صحبــت کــردن در جمــع
شــماری دیگــر نیــز مجــروح و زخمــی دانشــجویان و اســاتید اظهــار خرســندی
شــدند .ایــن موضــوع مقدمــه ای بــرای کــرد و مهمتریــن دغدغ ـهاش را توجــه
ادامــه تظاهــرات روزهــای بعــدی شــد بــه فرهنــگ و ســنت اصــل ایرانــی
و بــه مــرور زمــان ســایر دانشــگاه هــا دانســت کــه بایــد خــوب فهمیــده
و شــهرهای مختلــف ایــران یــاد و بشــود و وظیفــه دانشــجو را زنــده نگــه
خاطــره شــهدای ایــن روز را گرامــی داشــتن آن عنــوان کــرد .همانطــور کــه
داشــتند و اجــازه فراموشــی آن روز را تا دانشــجویان شــهید ،مســائل و مشکالت
زمــان پیــروزی انقــاب ندادنــد .پــس از زمانــه خودشــان را فهمیدنــد و بــرای
پیــروزی انقــاب نیــز ایــن مناســبت در حــل آنهــا کوشــیدند ،دانشــجوی
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امــروزی نیــز بایــد فعالیتهــای علمــی
در میــدان هــای عمومــی را بــه ســمت
حــل مســائل جامعــه ایرانــی پیــش ببــرد
و ســنت فکــری و فرهنگــی خــود را بــر
ســنتهای غیرایرانــی مقــدم شــمارد.
آقــای بهمــن بنــی هاشــمی ،دومیــن
ســخنران دانشــجویی طــی صحبتــی
کوتــاه ،ضمــن تشــکر از برگــزاری
مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو ،
بــه ایــن دوران کرونایــی اشــاره کــرد
و اظهــار داشــت کــه موهبــت حضــور
در نــزد اســاتید بــزرگ و گرانقــدر از
دانشــجو گرفتــه شــده و میــدان بــازی
و عمــل دانشــگاه کمرنــگ شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه دســت نوشــته هــای
مرحــوم محمدعلــی فروغــی ،اظهــار
داشــت کــه هرچنــد کســی از اتفاقــات
آینــده خبــر نــدارد و اگــر کســی
ســال گذشــته ،ایــن وضعیــت کنونــی
را ترســیم میکــرد ،همــه تعجــب
میکردنــد .ولــی امســال را متفــاوت
بــا ســالهای قبــل بواســطه شــیوه ایــن
بیمــاری ویروســی ســپری مــی کنیــم.
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آقــای مزروعیــان ،آخریــن ســخنران
دانشــجویی طــی صحبتــی کوتــاه،
ضمــن تشــکر از برگــزاری مراســم
گرامیداشــت روز دانشــجو بــه اهمیــت
موضــوع انجــام پژوهــش در پژوهشــگاه
پرداخــت و بیــان داشــت ،فعالیــت هــای
پژوهشــی دانشــجویان ارشــد تحــت
عنــوان پژوهــش ورزی بســیار مناســب
و بجــا بــود کــه ســایر دانشــگاه هــا
و مراکــز آموزشــی چنیــن امکانــی را
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
دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد
داشــته باشــد و فــارغ التحصیــان خــود
را بــه صورتــی نظــام منــد حمایــت
نمایــد.
در ادامــه مراســم ،مســابقه ای میــان
دانشــجویان حاضــر در مراســم بــا
هدایــت و نظــارت دکتــر روح اهلل
کریمــی ،مدیــر محتــرم آمــوزش و
تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه،
برگــزار شــد کــه دانشــجویان  ،خانــم
هــا؛ اردکانــی ،قنــدی و لطفــی بعنــوان
برنــدگان نهایــی معرفــی شــدند.
در پایــان مراســم  ،مناظــره ای میــان
دوتــن از دانشــجویان؛ خانــم فــوالدی
و خانــم طاهــری بــا موضــوع مهاجــرت
از ایــران ،آری یــا خیــر؟ برگــزار شــد و
در نهایــت مقــرر گردیــد بــه برنــدگان
جوایــزی اهــدا شــود.
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هیچ چیزی بالذات مبتذل نیست

سعید مزروعیان؛
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته زبان و ادبیات فارسی
هــر امــر مبتذلــی روزی زیبــا
تصــور میشــده اســت .ابتــذال
زاییــدهی تکــرار اســت .ادراک
امــر زیبــا در نخســتین تجربــهی
رویارویــی بــا آن در عالیتریــن
درجــه رخ میدهــد .معمــوالً هــدف
از تکــرار رســیدن بــه اوجگاهــی
اســت کــه در مرتبــهی نخســت
بــرای انســان رخ داده اســت؛ دلیــل
ایــن امــر را میتــوان چنیــن تفســیر
کــرد کــه ُمــدرِک تصــور میکنــد
در رویارویــی نخســت چیــزی را
از کــف داده اســت و ایــن تصــور
ناشــی از حــال ناآگاهــی ای بــوده
اســت کــه در آن لحظــه بــر وی
مســتولی شــده اســت .زیــرا زیبایــی

در نخســتین دیــدار بــه صورتــی کلــی
ادراک شــده اســت و ایــن کل در ذهــن
ُمــدرِک بــه صورتــی ناســامان باقــی
مانــده اســت و در مــوارد بعــدی بــه
دلیــل توجــه ُمــدرِک بــه جزئیاتــی کــه
در ادراک کلــی اولیــه بــر وی مکشــوف
نشــده اســت هربــار جزئیاتــی دیگــر از
آن کل ناســامان از وی پوشــیده میمانــد.
کشــف پــی در پــی جزئیــات جدیــد از
زیبایــی ،مجــرد از کلیــت زیبایــی و نیــز
دیگــر جزئیــات صــورت میگیــرد
بدیــن معنــا هــر جــزء مکشــوف جدیــد
خــود در کســوت یــک کل بــر ُمــدرِک
آشــکار میشــود کــه بصــورت ناســامان
باقــی میمانــد .بدیــن ترتیــب میتــوان
گفــت زیبایــی امــری کلــی اســت
متشــکل از جزئیاتــی کــه هــر کــدام
بصــورت کلــی بــر ُمــدرِک آشــکار
میشــود .در واقــع آرزوی رســیدن بــه
آن خاطــره ای کــه از نخســتین ادراک
امــر زیبــا در ذهــن نقــش بســته اســت
آدمــی را ناگزیــر از تــن دادن بــه تکــرار
میکنــد .اصــرار بــر ایــن تکــرار اســت
کــه بــه ابتــذال میکشــد .مضــاف
براینکــه بــه دلیــل شــبیه نبــودن هیــچ
دو اتفاقــی درواقــع انســان بــدون آنکــه
بدانــد هربــار عالیتریــن تأثیــر خــود
را از یــک اتفــاق میتوانــد دریافــت
کنــد امــا بــه دلیــل آنکــه او در ایــن
مرحلــه بــه دنبــال حصــول کیفیتــی
دیگــر اســت پــس آگاهــی خــود را در
مواجهــه بــاال بــرده اســت و بــه همیــن

نســبت از واقعــهای کــه بــا آن روبــرو
میشــود نهایــت تأثیــر را نمیپذیــرد
چــون اساسـ ًا او ،ایــن اتفــاق را از ســنخ
مواجهــه نخســتین میدانــد کــه نیســتو
باالتریــن لذتــی کــه او از رویارویــی بــا
امــری زیبــا میتوانــد کســب کنــد بــه
درجــۀ ناآگاهــی او وابســته اســت یعنــی
هرچــه در رویارویــی بــا امــری زیبــا در
درجــۀ پاییــن تــری از آگاهــی باشــد
کیفیــت و در نتیجــه لــذت بیشــتری از
ادراک زیبایــی را تجربــه خواهــد کــرد.
مــی تــوان چنیــن گفــت کــه هیــچ
امــری نــه بالــذات زیباســت و نــه
مبتــذل .ارزشگــذاری انســان بــر
امــر تجربهشــده مبتنــی بــر نحــوهی
روبــرو شــدن بــا آن اســت .اگــر
بــرای نخســتینبار تجربــه شــود آن
امــر احساســی را در مــا میآفرینــد
کــه منتهــا درجــهای اســت کــه مــا در
دفعــات دیگــر مــی توانیــم از تکــرار
آن لحظــه تجربــه کنیــم .ایــن احســاس
میخواهــد تــرس باشــد ،نفــرت
باشــد یــا عشــق تفاوتــی نمیکنــد .در
هــر بــار تکــرار بــه دلیــل خاطــرهای
کــه از نخســتین رویارویــی در ذهــن
نقــش بســته درجــه غافلگیــری انســان
کاهــش مییابــد مضــاف براینکــه هیــچ
دو تجرب ـهای شــبیه هــم نخواهــد بــود.
در خصــوص واکنــش نســبت بــه
رویارویــی بــا امــر زیبــا هــر انســانی
بــا دیگــری متفــاوت اســت .امــری کــه
بــرای مــن زیبــا بــه نظــر میرســد
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ممکــن اســت بــرای شــما زیبــا نباشــد
یــا برعکــس .بایــد پرســید دلیــل ایــن
تفــاوت آیــا تنهــا تفــاوت سلیقههاســت
یــا چیــز دیگــر؟ اصــوالً معرفــت و
شــناخت در ادراک امــر زیبــا تــا چــه
انــدازه دخیــل اســت؟ در لحظــه ادراک
زیبایــی آیــا مــا در هشــیاری بــه ســر
میبریــم کــه ادراک خــود را مبتنــی بــر
معرفــت بدانیــم یــا خیــر؟
بــه نظــر حکمــی قطعــی نمــی تــوان
داد .اصــوالً درک زیبایــی بالکیــف
اســت و در حــوزهی چگونگــی
محصــور نمیشــود .فــرض کنیــد
شــما در حــوزهی ادبیــات یــک انســان
عامــی هســتید و بــرای نخســتینبار
بــا یــک بیــت شــعر روبــرو میشــوید
و از آن لــذت میبریــد؛ اگــر فــردی
کــه تحصیــات ادبــی دارد ماننــد
شــما بــرای اولینبــار بــا آن بیــت
روبــرو شــود احتمــاالً ماننــد شــما بــا
آن برخــورد نمیکنــد زیــرا او در ایــن
زمینــه دارای معرفــت و شــناختی اســت
کــه شــما نداریــد و ممکــن اســت دالیل
عــدم زیبایــی آن بیــت را بــرای شــما
هــم تشــریح کنــد؛ دالیلــی کــه قاعدت ـ ًا
بــه عنــوان عــرف ادبــی پذیرفتــه شــده
اســت امــا قطعــ ًا شــما را در پذیــرش
اینکــه دچــار اشــتباه شــده ایــد قانــع
نمیکنــد .معرفــت نســبت بــه هــر
چیــزی در هــر حــوزه هــای قطعــ ًا
ابتذالســتیز اســت همانطــور کــه
جهــل پای ـهی ابتــذال اســت .امــا اینجــا
ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه آیــا مــا
در لحظــهی ادارک زیبایــی در حــال
اندیشــیدن بــه آن امــر هســتیم یــا خیــر؟

قطعــ ًا خیــر .ادراک زیبایــی زاییــدهی
کشــفی آنــی اســت کــه قابــل ثبــت
نیســت؛ تــاش بــرای ثبــت ایــن ادارک
اگــر بــر فــرض محــال ممکــن باشــد
باعــث میشــود کــه آن کشــف آنــی
از دســت بــرود و دیگــر چیــزی بــرای
ثبــت شــدن باقــی نمانــد .همیــن کشــف
آنــی و عــدم فرصــت بــرای ثبــت اســت
کــه باعــث میشــود خاطــرهی آن در
ذهــن باقــی بمانــد .اصــوالً زیبایــی
امــری گــذرا و زودگــذر اســت کــه
لحظــهای کوتــاه رخ مینمایــد.
ادراک زیبایــی پــس از رویارویــی اتفــاق
میافتــد زیــرا ادراک مبتنــی بر هشــیاری
اســت .در لحظــهی شــهود و کشــف
امــر زیبــا بــه دلیــل وقــوع یکبــارهی
اتفــاق هیچگونــه ارادهای دخیــل نیســت
و تعقــل و تفکــری صــورت نمیگیــرد
تنهــا چیــزی کــه در ذهــن ثبــت
میشــود کلیتــی اســت کــه احساســی
وصفناپذیــر را در خاطرهــی انســان
برجــای گذاشــته اســت .بــه عبــارت
دیگــر انســان بواســطهی اثــری کــه از
شــهود زیبایــی در جــان خــود احســاس
میکنــد بــه آن متمایــل میشــود و
ادراک زیبایــی در واقــع ادراک اثــر
زیبایــی اســت و نــه حتــی خاطــرهی
آن .در اینجاســت کــه پــس از اســتقرار
حــواس و برقــراری هشــیاری ذهــن بــه
تجزیــه تحلیــل امــر زیبــا میپــردازد.
گفتیــم کــه زیبایــی بصورتــی کلــی بــر
انســان مکشــوف میشــود و چــون در
لحظــه ی انکشــاف هشــیاری در میــان
نیســت تجزیــه و تحلیلــی هــم صــورت
نمیگیــرد .ذهــن بــا خلــق مــدام

لحظــهی تجربهشــده بــه تجزیــهی
زیبایــی کمــک میکنــد امــا در ایــن
بازآفرینــی چنــد اتفــاق رخ میدهــد.
اولیــن اتفــاق ایــن اســت کــه ذهــن
بــا اثــری کــه از لحظ ـهی شــهود ثبــت
کــرده اســت اقــدام بــه بازآفرینــی اصــل
واقعــه میکنــد .بــه عبــارت دیگــر
ذهــن زیبایــی را محــاکات میکنــد آن
هــم نــه بــر مبنــای اصــل آن بلکــه بــر
مبنــای اثــری کــه از آن تجربــه کــرده
اســت .یعنــی اثــری کــه از زیبایــی در
جــان انســان نقــش بســته اســت جــای
خــود زیبایــی را میگیــرد و چــون مبنــا
نادرســت اســت بازآفرینــی نیــز ناموفــق
صــورت میگیــرد و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه هیچــگاه خاطــرهی نخســتین
فرامــوش نمیشــود.
دومیــن مســئله ایــن اســت کــه
بازآفرینــی از طریــق ذهــن صــورت
میگیــرد و ذهــن در آن لحظــه در
نازلتریــن درجــهی آگاهــی قــرار
داشــته اســت و بــه میــزان فاصلــهی
خــود از لحظ ـهی شــهود در بازآفرینــی
ناموفــق خواهــد بــود .مســئله دیگــر
ایــن اســت کــه ذهــن در بهتریــن حالت
نمیتوانــد هم ـهی کیفیــت را بــازآوری
کنــد و در هــر تــاش قســمتی از لحظــه
را بازمیآفرینــد .اثــر زیبایــی کــه بــا
آن باقــی مانــده اســت تمــام آن چیــزی
اســت کــه ادراک میشــود .بــه میزانــی
کــه اثــر زیبایــی در انســان دیرپاتــر
باشــد تمــام چیزهایــی کــه آن زیبایــی
را بــه خاطــر میآورنــد میتواننــد از
آن وام بگیرنــد و عشــق انســان بــه آن
امــر زیبــا دوام خواهــد داشــت.
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شاعرمنتقد

بهمن بنیهاشمی؛
دانشجوی دکتری
رشتة زبان و ادبیات فارسی
ذهــن مــا معمــوال دیگــران را
تکبعــدی میبینــد و تناقضهــای
رفتــار آنهــا را درک نمیکنــد .یعنــی
مــا هــر آدمــی را تحــت چنــد عنــوان
برچســبگذاری میکنیــم و تصــور
میکنیــم آن شــخص در تمامــی ابعــاد
زندگــیاش در چارچــوب تصــور
مــا رفتــار میکنــد در صورتــی کــه
زندگــی هرکــس مملــو از رفتارهــای
متنــوع و گاه متناقــض اســت .در
واقــع هــر کســی هنــگام مواجهــه
بــا پدیدههــا پیشفرضهایــی
دارد کــه بــر درک و دریافتــش از آن
پدیدههــا اثــر میگــذارد .آنچــه بــه
عنــوان معنــا میشناســیم امــری اســت
کامــا فــردی .تداعیهــای ذهــن هــر

فــرد نســبت بــه واژههــا و گزارههــا
اگــر اشــتراکی هــم داشــته باشــد ایــن
اشــتراک صددرصــدی نیســت .ســخن
گفتــن از معنــا بــه نظــر همــان خــون بــه
خــون شســتن اســت کــه موالنــا گفتــه.
بگذریــم .بحــث بــر ســر مفاهیمــی
اســت کــه در دایــرة تداعیهــای دو
لفــظ "شــاعر" و "منتقــد" قــرار میگیــرد.
شــاید بارهــا بــا دوگانــة شــاعر و منتقــد
مواجــه شــده باشــید .مواجهــة مــا بــا
کســی کــه هــم شــاعر اســت و هــم
منتقــد و پژوهشــگر ادبیــات معمــوال
مواجه ـهای تکبعــدی بــوده اســت .در
ذهــن مــا ادیــب و منتقــد ویژگیهایــی
دارنــد کــه بــا ویژگیهایــی کــه بــرای
شــاعران در ذهنمــان داریــم در تضــاد
اســت .برســاختههای ذهــن مــا نســبت
بــه ایــن دو واژه تفاوتهایــی دارد
کــه مــا را هنــگام مواجهــه بــا دوگانــة
شــاعر و منتقــد تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد و مجبورمــان میکنــد وقتــی
کفــة تــرازو را بــه ســمت یکــی از ایــن
دو ســنگینتر میبینیــم بــه طــور کل
منکــر وجــه دیگــر شــویم یــا حداقــل
موضعگیریمــان نســبت بــه یکــی از
ایــن دو وجــه تغییــر کنــد .در فرهنــگ
مــا تصــوری کــه از شــاعر شــکل
گرفتــه یــادآور نوعــی جنون و پریشــانی
و منطقگریــزی اســت حــال آنکــه ابــزار
منتقــد و پژوهشــگر آگاهــی و منطــق

اســت .در تصــور مــا شــاعر در موقعیتی
ناهشــیار اثــرش را خلــق میکنــد.
در تصــور غالــب ،شــعر ماهیتــی
الهامگونــه دارد در صورتــی کــه
تحقیــق و پژوهــش و نقــد ادبــی نقطــة
مقابــل ایــن وضعیــت اســت .یعنــی
منتقــد و پژوهشــگر هنــگام نوشــتن در
وضعیتــی خــودآگاه قــرار دارد و منطــق
و اســتدالل مهمتریــن ابــزار اوســت.
ایــن وضعیــت ســبب میشــود شــاعر
و منتقــد یــا شــاعر و پژوهشــگر در
ذهــن مــا مانــع الجمــع باشــد .گویــی
شــاعرمنتقد جمــع ضدیــن و نقیضیــن
اســت.
در حالــی کــه زندگــی انســان
بههیچوجــه تکبعــدی نیســت.
ممکــن اســت هــر کســی در موقعیتــی
خردگــرا و منطقــی باشــد و در موقعیــت
دیگــر بیمنطــق و خردگریــز .از
ســوی دیگــر همیــن تصــور غالــب نیــز
کــه میگویــد شــعر ماهیتــی الهامگونــه
دارد و شــاعران در وضعیتــی ناهشــیار
و بدونمنطــق میســرایند ،محــل
اختــاف اســت و جــای نقــد یــا دســت
کــم تدقیــق بیشــتر دارد کــه فعــا بــا آن
کاری نداریــم .پیشفــرض الهامگونگــی
ســبب میشــود هرگونــه احســاس
تصنــع یــا ســاختگی بــودن اجــازة لذت
هنــری را از بعضــی مخاطبــان بگیــرد.
منظــور از احســاس تصنــع برداشــت
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ذهنــی آن دســت از مخاطبــان اســت و
نــه مصنوعســرایی بــه آن معنــا کــه در
تاریــخ ادبیــات فارســی ســراغ داریــم
(مراجعــه بــه اقــوال تذکرهنویســان
و مخاطبــان اشــعار مصنــوع نشــان
میدهــد کــه تصــور الهامگونگــی
در ایــن اشــعار بــه مراتــب بیــش از
اشــعار غیرمصنــوع بــوده اســت .بــه
عنــوان مثــال قصیــدة ناطــق اصفهانــی
کــه سراســر مصاریــع آن مــاده تاریــخ
بازســازی حــرم حضــرت معصومــه
اســت ،از ســوی شــاعر و مخاطبــان
معجــزه تلقــی شــده اســت) .گاهــی
در شــعر یــک شــاعرمنتقد هیــچ اثــری
از تصنــع هــم دیــده نمیشــود امــا
چــون او دانــش ادبــی خــود را پیشتــر
بــه شــکل مقالــه و کتــاب و ســخنرانی
نمایش داده ،وقتی در شــعرش شــگردی
شــاعرانه بــه کار میبــرد مخاطبانــش را
بــه یــاد دانســتههایش میانــدازد و

ایــن از تصــور مخاطبــان نســبت بــه
الهامگونگــی شــعرش میکاهــد .در
ذهــن ایــن دســته از مخاطبــان ،شــع ِر
پژوهشــگران اصالتــی نــدارد و حتــی
ساختارشــکنیها نیــز تصنعــی بــه
نظــر میرســد .مخاطبــان در شــعر
یــک اســتاد ادبیــات دنبــال نشــانههای
تاثیرپذیــری از شــاعران دیگرنــد.
البتــه در وجــه عکــس ایــن قضیــه،
موضــوع پذیرفتنیتــر جلــوه میکنــد.
یعنــی وقتــی کســی کــه بــه شــاعری
شــهره اســت ســخنرانی ،مقالــه یــا
کتابــی ارائــه میدهــد ،راحتتــر
میتوانــد وجــه پژوهشــی پژوهشــش
را نشــان دهــد تــا پژوهشــگری وجــه
شــاعرانة شــعرش را .زیــرا در شــعر
بــا گزارههــای عاطفــی مواجهیــم و
گزارههــای عاطفــی بخــش زیــادی از
معانــی و تداعیهایشــان را از ذهــن
مخاطــب میگیــرد امــا در یــک

پژوهــش گزارههــای عاطفــی تقلیــل
مییابــد و گزارههــای ارجاعــی آن
پژوهــش را شــکل میدهــد .یعنــی
ذهنیــت مخاطــب در صحــت مدعــای
اثــری پژوهشــی نقــش تعییــن کننــدهای
نــدارد امــا دربــارة شــعر نقــش مهمــی
ایفــا میکنــد .بــه همیــن ســبب
مخاطــب بــا پیشفــرض "تصنــع" و
"تقلیــد" و "تاثیرپذیــری" بــا شــع ِر منتقــد
و پژوهشــگ ِر شــاعر مواجــه میشــود.
در تاریــخ شــعر فارســی نمونههایــی
از ایــن نــوع مواجهــه را میتــوان
ســراغ گرفــت .همچنیــن نمونههایــی
در تاریــخ ادبیــات یافــت میشــود
کــه شــعر شــاعران بیســواد در ذهــن
مخاطبــان وجهــی "الهامگونــه" بــه
خــود گرفتــه اســت.
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رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال

سید بهنام صالحی؛
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشتۀ توسعه و برنامهریزی اقتصاد

اصطــاح اقتصــاد دیجیتــال در ســال
 1995بــا تألیــف کتابــی بــه همیــن
نــام توســط دن تپســکات متولــد شــد
درحالیکــه پدیــدة اقتصــاد دیجیتــال
ســالها قبلتــر از ایــن تاریــخ آغــاز
شــده بــود .ایــن پدیــده بــه ســرعت
بخش¬هــای مختلــف اقتصــاد را
تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت بــه
گونــه¬ای کــه تشــخیص و مرز¬بنــدی
حجــم گســتردة ایــن تغییــرات و
تأثیــرات حتــی بــرای کارشناســان هــم
بســیار مشــکل اســت.
اقتصــاد دیجیتــال همچــون دیگــر
پدیده¬هــا یــک رونــد تکاملــی دارد.
ســیر تکامــل ایــن پدیــده بــا اقتصــاد
اطالعــات در دهــه  1970آغــاز شــد،
اگــر چــه ســازمان همــکاری و توســعة
اقتصــادی ،ریشــة پدیــدة فوقالذکــر را

بــه اقتصــاد دانشبنیــان کــه در دهــه
 1980مطــرح شــد نســبت می¬دهــد.
ایــن مجموعــه بــه تعریفــی از اقتصــاد
دانشبنیــان میپــردازد کــه در آن دانــش
بــه عنــوان منبعــی مــورد مطالعــه قــرار
میگیــرد کــه بــر خــاف دیگــر منابــع
مستهلکشــونده می¬توانــد بارهــا و
بارهــا مصــرف شــود .ایــن تعریــف
بــه خوبــی بــه ظرفیت¬هــای نهفتــه
درحــوزه اقتصــاد دیجیتــال اشــاره دارد.
تامپســون در ســال  2004بعد از انتشــار
کتــاب اقتصــاد دیجیتــال دن تپســکات و
گــذر از حباب دات کام کــه اقتصادی بر
پایــة اینترنــت معرفی شــده بــود از ورود
اقتصــاد جهــان بــه پارادایــم جدیــدی
بــه نــام اقتصــاد دیجیتــال خبــر داد.
او بــر خــاف تپســکات کــه تعریفــی
از اقتصــاد دیجیتــال ارائــه نــداده بــود
اقتصــاد نویــن را بــا یــک مفهــوم فراتــر
از اینترنــت کــه بــر تمــام بخش¬هــای
تولیــدی و خدماتــی اقتصــاد تاثیــر
گــذار اســت ،معرفــی نمــود.
پــس از تامپســون ،اقتصــاد دیجیتــال
بــا نــگاه محــدود گماهــا و جــال
الدیــن ( )2006ادامــه مییابــد کــه
اقتصــاد دیجیتــال را تنهــا منحصــر
بــه فرآیند¬هــای اصلــی اقتصــاد
می¬دانســتند .در مقابــل اتکینســون
ومکــی ( )2007بــا نــگاه گســترده بــه
اقتصــاد دیجیتــال می¬پردازنــد و کاربرد
فراگیــر فنــاوری اطالعــات در تمــام
ابعــاد اقتصــادی شــامل کارکــرد درونــی
ســازمان¬ها ،مبــادالت میــان آن¬هــا و
میــان افــراد معرفــی می¬نماینــد تــا در

ســال  2016کالس شــوآب بــه خاطــر
تاثیــرات بنیــادی و اساســی اقتصــاد
دیجیتــال از آن بــه عنــوان انقــاب
چهــارم نــام مــی بــرد.
در نظــر شــوآب تــا کنــون جهــان بــا
چهــار انقــاب رو بــه رو شــده اســت.
ســه انقــاب صنعتــی و یــک انقــاب
دیجیتالــی کــه چهارمین انقــاب صنعتی
نامیــده می¬شــود .بــه اعتقــاد او انقــاب
اول در قــرن  18و  19بــا ســاخت راه
آهــن و موتــور بخــار شــکل گرفتــه
اســت .انقــاب دوم صنعتــی در قــرن
 19و اوایــل قــرن  20بــا اختــراع بــرق،
شــکلگیری زیــر ســاخت¬ها بــرای
تولیــدات انبــوه و ســاخت کارخانجــات
امــروزی بــه وجــود آمــده اســت.
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
چهــارم ،فنــاوری دیگــر ابــزاری بــرای
خلــق سیســتم نیســت و خــود ،خالــق
سیســتمهای جدیــد اســت کــه در
آن کســب و کار و فنــاوری ،الزم و
ملــزوم یکدیگرنــد و وابســتگی بشــر
بــه فنــاوری بــه باالتریــن حــد رســیده
اســت .در ایــن اقتصــاد محصــوالت
و خدمــات تحــت تاثیــر ســونامی
دیجیتالــی شــدن قــرار دارنــد .دیجیتالــی
شــدنی کــه نــه تنهــا بــه معنــی ظهــور
کاالهــا و خدمــات جدیــد دیجیتالــی
اســت؛ بلکــه غالــب کاالهــا و خدمــات
ســنتی کــه پیــش از ایــن غیردیجیتالــی
عرضــه میشــد نیــز در ایــن اقتصــاد
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بــه مــرور تحــت تاثیــر فناوریهــا
قــرار خواهنــد گرفــت.
انقــاب صنعتــی چهــارم در تحقــق
پیشــبینی¬ها هــم بــا رشــدی بســیار
خیــره کننــده و فراگیــر همــراه بــوده
اســت .بــه طــوری کــه بــر اســاس
پژوهــش حــوزه کســب و کار هــاروارد
در ســال 16 ،2016درصــد کســب
وکارهــا بــه صــورت کام ً
ال دیجیتــال61 ،
درصــد از کســب و کارهــا بــه صــورت
هیبریــد ( بخشــی بــه صــورت دیجیتــال
و بخــش دیگــر آن بــه صــورت ســنتی)
و تنهــا  23درصــد از کســب و کارهــا
بــه صــورت کامــل فعالیــت داشــته¬اند.
در ســال  2018نیــز اقتصــاد دیجیتــال
تحــول نوینــی در حــوزه کســب و کار
ایجــاد کــرد و بــر اســاس رتبــه بنــدی
فورچــن بــا شــرکت¬های اپل بــا ارزش
بــازار  851میلیــارد دالر ،الفبــا بــا ارزش
بــازار  719میلیــارد دالر ،مایکروســافت
بــا  702میلیــارد دالر ،آمــازون بــا 700
میلیــارد دالر و فیســبوک بــا  464میلیارد
دالر تبدیــل بــه ارزشــمندترین حــوزه
اقتصــاد شــود .از ابتــدای ســال 2020
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شــیوع یــک ویــروس اقتصــاد جهانــی را
بــا شــرایط نامتعارفــی رو بــه رو نمــوده
اســت .ایــن ویــروس بخــش حقیقــی
اقتصــاد را مــورد هجــوم خود قــرار داده
و بــه ســرعت تبدیــل بــه یــک بحــران
در ســال  2020شــده اســت .طبــق
پیشــبینی فــدرال رزرو ویــروس کرونــا
تولیــد ناخالــص اقتصــاد جهانــی را در
ســال  2020بــا انقبــاض حــدود شــش
درصــدی رو بــه رو خواهــد نمــود .ایــن
ویــروس از ابتــدای حضــورش کســب
و کارهــا را بــه تعطیلــی کشــانده و
میلیون¬هــا نفــر را بیــکار کــرده و بــه
رکــود اقتصــادی دامــن زده اســت.
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال در ایــن بیــن
شــرایط کامــ ً
ا متفاوتــی را تجربــه
می¬کنــد و بــر خــاف ســایر حوز¬هــا
بــا اســتقبال رو بــه رو شــده اســت .بــر
اســاس گــزارش نشــریة ای تــی اف
بحــران کرونــا پیشــروی شــرکت¬های
حــوزه فنــاوری و اقتصــاد دیجیتــال
را افزایــش داده و ثــروت افــراد ایــن
حــوزه را در مــدت زمــان  18مــارس
تــا  19مــی ســال  2020در اوج اعمــال

محدودیت¬هــای اقتصــادی فدرالــی
و ایالتــی بــا افزایــش حــدود 21/5
درصــدی در ثروتشــان رو بــه رو نمــوده
اســت .در حالــی کــه در همیــن بــازه
زمانــی  38میلیــون نفــر شــغل خــود را
از دســت داده و بیــکار شــدند.
پیگیــری رونــد شــکل گیــری اقتصــاد
دیجیتــال بــه خوبــی اهمیــت رشــد
و توســعه ایــن حــوزه را بــرای مــا
روشــن نمــود .همانطورکــه اشــاره
شــد رونــد دیجیتالــی شــدن امــروزه بــا
بحــران کرونــا تشــدید شــده و در حــال
تخصیــص ســهم بیشــتری بــه حــوزه
اقتصــاد دیجیتــال اســت .کشــور¬های
آمریــکا بــا ســهم  31/6درصــدی و
اقتصــاد چیــن بــا ســهم  30درصــدی
اقتصــاد دیجیتــال از تولیــد ناخالــص
داخلــی در باالتریــن رتبــه اقتصــاد
دیجیتالــی قــرار گرفته¬انــد .متوســط
ســهم اقتصــاد دیجیتــال هــم در ســطح
دنیــا  15/5درصــد اســت .ســهم اقتصــاد
دیجیتــال در اقتصــاد مــا بــر اســاس
اعــام وزارت فنــاوری اطالعــات ســهم
ناچیــز  6/5درصــدی اســت.
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اسکان دانشجویان پسر پژوهشگاه در خوابگاه شهید مطهری دانشگاه عالمه طباطبایی
نظــر بــه پیگیریهــا و هماهنگیهــای صــورت گرفتــه از ســوی معاونــت کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی،
پــس از ســالها حــدود ده نفــر از دانشــجویان پســر در مقطــع تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه از خوابگاههــای
خودگــردان بــه خوابــگاه دولتــی نقــل مــکان کردنــد و اســکان آنهــا در خوابــگاه شــهید مطهــری دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی انجــام شــد.
همچنیــن قــرارداد خوابــگاه دخترانــه آســایش بــه دلیــل شــرایط کرونــا (از آنجاییکــه کالســها بصــورت غیــر حضوری
مــی باشــد) فســخ گردیــده و پیگیــری در خصــوص اســکان دانشــجویان در خوابــگاه عالمــه طباطبایی ادامــه دارد.
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شعر دانشجویی
رفتم از خویش و فراسوی رسیدن دیدم

دود را بی مدد شعله کشاندم تا اوج

باد را آنسوی صحرای وزیدن دیدم

صاف تا بیطرفستان حقیقت رفتم

ِ
درجات نرسیدن دیدم
معرفت را

آنچه را دایرة کون و مکان مینامید

قطرهای دیدم و در حال چکیدن دیدم

آدمی را به تکاپوی عرقریز حیات

مرغ سرکندة درحال تپیدن دیدم

فارغ از زحمت پرواز ،شکستم در خویش
زندگی صحنهای از پردة صیرورت بود
بهمن بنیهاشمی؛
دانشجوی دکتری
رشتة زبان و ادبیات فارسی

چشم را بستم و بی عینک دیدن دیدم

ِ
نورِ
تاریک دخان فاتحه در گوشم خواند

بال و پر سوختم و اوج پریدن دیدم
«بود» را جلوهای از مصدر «ایدن» دیدم
چه بگویم چه شنیدم که شنیدن دیدم
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شعر دانشجویی
زیبایی ات به وسعت تنهایی من است

تنهایی ام تمامی دارایی من است

این غصهها که دور و برم پرسه میزنند

حتما برای صبر تماشایی من است

غیر از تو را اگرچه ندانستهام ولی
میخواهمت بدان که برآورده میشوی
حتی اگر بمیرم و خاکسترم کنند

الهه صابر؛
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشتة زبان و ادبیات فارسی

نادانی ام نشانه دانایی من است
چون خواستن دلیل توانایی است
محشر زمان دیگر برپایی من است

من را به خاطرت بسپار ای رفیق دل

این زخمها برای شناسایی من است

من روز حشر هم طمع عشق میکنم

این عادت همیشه دنیایی من است
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معرفی نفرات برتر مسابقه 3دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی پژوهشگاه

بــه همــت معاونــت کاربردیســازی علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه  ،مســابقه دفــاع
 3دقیقــه ای پایــان نامــه هــای دانشــجویی بــا هــدف تشــویق و کمــک بــه تقویــت و پــرورش
مهــارت هــای ارتباطــی ،ایــده پــردازی  ،فــن بیــان و خالقیــت هــای دانشــجویی  ،کمــک بــه
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.
هیــات داوران پــس از بررســی و ارزیابــی آثــار دریافــت شــده فــارغ التحصیــان پژوهشــگاه،
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  16شــهریورماه
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 عکسهای این مراسم را در ذیل همین خبر میتوانید مشاهده نمائید.
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نشریه دانشجویی بیان
صاحب امتیاز :معاونت فرهنگی  -اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیرمسئول :سلمان صادقیزاده
مدیر اجرایی :منوچهر صابر
همکاران این شماره :سعید مزروعیان ،بهمن بنیهاشمی ،الهه صابر ،سیدبهنام صالحی

صدای دانشجو

کسب و کار دانشجویی

بنــده در مرحلــۀ انجــام پایاننامــه هســتم امــا مشــکالتی از قبیــل بســته شــدن
کتابخانههــا و منتفــی شــدن دسترســی بــه پایــان نامههــا و رســالهها در
ایرانــداک ،موجــب کنــد شــدن انجــامِ پایــان نام ـهام شــده اســت .مــا کــه
صدایمــان بــه جایــی نمیرســد ،حداقــل شــما کــه رســانه داریــد صــدای
مــا را فریــاد کنیــد و از ایــن طریــق از طــرف مــا مطالبــه داشــته باشــید.
کتابخانههــا بهخاطــر کرونــا جــوری تعطیــل شــده کــه انــگار بزرگتریــن
اجتمــاع مــردم آنجــا صــورت میگرفتــه اســت .ایرانــداک هــم بــا چنیــن
اقدامــی ،بهطــور کل ماهیــت خــود را زیــر ســؤال بــرد .ماهیــت ایرانــداک
مگــر غیــراز تسهیلســازی در امــور پژوهــش اســت؟

دانشــجوياني کــه در زمینــه خدماتــی ماننــد
ترجمــه متــون و تدریــس زبانهــای خارجــی
مشــغول بــه کار هســتند ،یــا قصــد فعالیــت در
ن زمینههایــی را دارنــد و یــا محصــول یــا
چنیـ 
خدمتــی دارنــد کــه قصــد اطــاع رســانی دارند
در صــورت تمایــل میتواننــد آگهــی کســب و
کار مــورد نظرشــان را بــا هماهنگــی معاونــت
فرهنگــی در نشــریه «بیــان» بــدون هزینــه بــه
چــاپ برســانند.

خدمات مشاوره
دانشــجویان گرامــی میتواننــد در زمینــه ارتقــای
مهارتهــای ارتباطــی ،مشــاوره خانــواده ،مشــاوره پیــش
از ازدواج ،مشــاوره زوجیــن و خانــواده از ســرکار خانــم
میــر خشــتی کمــک و راهنمایــی بگیرنــد .بــرای هماهنگــی
مــی توانیــد بــه آدرس
 gmailcom@fereshmirk4ایمیــل بزنیــد .ایشــان در
اســرع وقــت بــا شــما تمــاس میگیرنــد.

همکاری با تحریریه نشریه دانشجویی
از دانشــجویان دعــوت میشــود ایدههــای جدیــد،
پیشــنهادها ،انتقادهــا و همچنیــن آثــار مکتــوب ،یادداشـتها،
اشــعار و دل نوشتههایشــان را از طریــق مراجعــه حضــوری
بــه معاونــت فرهنگــی در طبقــه اول ســاختمان پژوهشــگاه بــه
مدیــر مســئول تحویــل دهنــد و یــا از طریــق ایمیــل بــرای
ســردبیر ارســال کننــد و بــرای ارتبــاط بهتــر و بیشــتر در
جلســات ماهانــه تحریریــه نشــر شــرکت کننــد.

