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گرفتیم  تصمیم  پژوهش  هفته  مناسبت  به 
امتحان  و  کاربردی، تضمینی  تکنیک  چند 
پس داده را جهت انجام یک پژوهش خوب 

در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

گام اول: زیر بار پژوهش نروید!
بهانه  نروید.  پژوهش  بار  زیر  وجه  هیچ  به 
بیاورید، ننه من غریبم بازی درآورید. بگویید 
قسط های  و  وام  حرف  است،  شلوغ   سرتان 
عقب افتاده و هزینه های باالی زندگی و آلودگی 

هوا و تحوالت خاورمیانه و... را وسط بکشید.

گام دوم: با واقعیت کنار بیایید
یک  انجام  و  نشدید  موفق  اول  گام  در  اگر 
جای  پاچه تان!  توي  کردند  را  پژوهش 
که  را  یارانه تان  نیست.  اضطراب  و  نگرانی 
به  مدام  است.  بزرگ  خدا  نکرده اند،  قطع 
کار  این  عهده  از  که  کنید  تلقین   خودتان 
کنید،  گوش  مالیم  موسیقی  برمی آیید. 
آناناس  آب  و  پرتقال  آب  کنید،  ورزش 

بخورید، به کوه بروید.

چگونه یک پژوهش خوب انجام دهیم

گام سوم:روی موضوع پژوهش دقیق شوید
در  دقیقا  بدانید  است  الزم  مرحله  این  در 
پژوهش  و  تحقیق  قصد  چیزی  چه  مورد 
دارید. مثال اگر موضوع پژوهش شما »نقش 
بانوان در جنبش مشروطه« هست در مورد 
»تاثیر حضور بانوان در ورزشگاه بر مشروطی 
تحصیلی آنها« تحقیق و پژوهش نکنید که 

مایه آبروریزی است.

گام چهارم: گوگل
در این مرحله یک بسته اینترنت شبانه تهیه 
کنید و در مورد موضوع پژوهش در اینترنت 
جست و جو کنید. هرچی عکس و متن و 
گیف مرتبط و غیرمرتبط بود را دانلود کنید. 
از نمودار حتی اگر غیرمرتبط هم باشد غافل 
طرز  به  را  شما  تحقیق  کالس  که   نشوید 

قابل مالحظه ای باال می برد.

گام پنجم: ویکی پدیا
از ویکی پدیا غافل نشوید. الزم است منابع 
سندهای ویکی پدیا را تغییر دهید. مثال اگر 
منبع سند ویکی پدیا یک نشریه محلی در 

منطقه 6 شهر ورشو بود، منبع را به صفحه 5 
آخرین شماره نشریه نیچر تغییر دهید!

گام ششم: کتابخانه
اینترنت مراجعه کردید و چیز  اینکه به  از  بعد 
نیامد به کتابخانه دانشگاه  دندان گیری گیرتان 
آدم های  مثل  کنید  سعی  کنید.  مراجعه 
باشخصیت و اهل علم رفتار کنید. عینک بزرگ 
فراموش نشود. با متصدی کتابخانه طرح دوستی 
شروع  آشناست،  خیلی  شما  چهره  )با  بریزید 
مرجع  کتب  و  پایان نامه ها  قسمت  به  کنید(. 
جست وجو  پژوهش  موضوع  مورد  در  و  بروید 
کنید. روی کتب مرجع چنبره بزنید و با استفاده 
از موبایل خود که در جوراب جاسازی کرده اید 

به تعداد الزم عکس تهیه کنید.

گام هفتم: میدان انقالب
همه مراحل باال را فراموش کنید و به میدان 
انقالب راسته »پژوهش خود را به ما بسپارید 
بچه  تیپ  وجه  هیچ  به  بروید.  تضمینی«   -
هزینه  با  معکوس  رابطه  که  نزنید  پولداری 

انجام پژوهش دارد!

  حسین اسماعیلی

َیلـَدَوَهر

 نتای��ج ب��ه دس��ت آم��ده از آخری��ن کاوش های 
باستان شناس��ی نش��ان می ده��د »خ��واب« نزد 
باستانیان از اهمیت باالیی برخوردار بوده است . به 
طوریکه در صفحه دوم همان نتایج نوش��ته است 
ک��ه پارس ها حتی یک دقیقه بیش��تر خوابیدن را 
هم گرامی می داش��تند. یعنی زم��ان خواب آنقدر 
برایش��ان حیثیتی بود که وقتی در بلند ترین شب 
سال قرار می گرفتند کل شب را بیدار می ماندند و 
از ذوق اینکه یک دقیقه بیشتر می توانند بخوابند، 
جش��ن می گرفتند. آنها ای��ن ش��ب را »یَلَدَوَهر« 
می نامیدند. گرامیداشت این ش��ب، آداب و رسوم 
خاصی داش��ت. »َهنَدَونَه« ب��ه عنوان عنصر اصلی 
این مراس��م بوده و آثار آن به خوبی در فسیل های 
به جا مانده از باس��تانیان پیداست. باستان شناسان 
مورد داش��ته اند که یک مرد پارس��ی، پول نداشته 
فالفل »یکی بخر دو تا ببر« بخرد تا با همس��رش 
از گرسنگی نمیرند، اما برای خرید َهنَدَونَه، خودش، 
کلیه اش را و همس��رش، آن دستبند خوشگله که 
زیر لفظی گرفته بود را فروختند تا َهنَدَونَه خریده، 
کنار پنجره بنشینند و شتری گاز بزنند و تخمه اش 
 را فوت کنند روی س��ر خلق اهلل. اینها را هم همان 
باستان شناسان از فسیل  تخمه َهنَدَونَه های تفی به 
جای مانده بر اس��تخوان فرق سر همسایه پایینی 
کش��ف کرده اند. نق��ش حیاتی َهنَدَونَ��ه به قدری 
پُررنگ بوده که کورش در منشور خود با فونت بی 

تیتر بولد، یک چیزهایی درباره اش نوشته. 
حتی برخي باس��تان پژوهان علت حمله کورش به 
پارت ها را چنین نقل می کنند که: کورش به دنبال 
َهنَدَونَه تمام پارس را جست وجو کرد اما چون دیر 
جنبیده بود و پارسیان دکان ها را غارت کرده بودند 
و از آنجایی که یک پارسی، سرش برود َهنَدَونَه اش 
نمی رود، ک��ورش با پنداری نیک، گفتاری نیک بر 
زبان ران��د و ارتش بزرگ وی در پی کرداری نیک، 
به صلح و آرامی وارد پارت شدند و تمامی وانت های 
َهنَدَونَه فروش��ی پارت ها را به پارس ها کش��یدند. 
باستان شناسان خیلی دل ش��ان می خواست چیز 
بیش��تری کشف کنند اما چون خورد به شب یلدا، 
جمع کردند رفتند دنبال َهنَدَونَه خریدن و خوردن. 

  فاطمه سادات محمودیان

این هنر مثل اون هنر نیست!
حسین مرعشي، پسرعموي همسر آن مرحوم، در 
بیاناتي هشداردهنده و عبرت گیرنده! گفته است 
که در ایران همیشه یکی از درگیری ها، درگیری 
بی هنران با باهنران است. کسانی که هیچ هنری 
ندارند نمی توانند ببینن��د دیگران هم هنر دارند 
و کس��اني که دیگران دارند نمي توانند نبینند که 
هن��ر را باهنران دارند و البت��ه بي هنران را با هنر 
دیگران بدون باهنران مقایسه مي کنند که درست 
نیس��ت. وي در ادامه افزود ک��ه این هنر آن هنر 
نیست و هر هنري مثل این هنر نیست گرچه این 

هنر هم مثل هر هنري نیست!
وي در ادامه به برخي مس��ائل خانوادگي از قبیل 
تیپ خودش و غیره اشاره کرد که به لحاظ رعایت 

مسائل اخالقي از بازگویي آنها معذوریم.

 زیر قیمت منطقه!
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت باالخ��ره اعتراف کرد که 
قرارداد فروش گاز به ترکیه، مثل »ش��وهر دادن 
دختر به پس��ر پادش��اه« است و مش��تری برای 
گازمان نداریم و باید بقیه دخترها ]منظورش��ان 
منابع گاز و نفت و اینها[ را به قیمت ارزان شوهر 
دهیم اگرنه می ترشند! بنده خودم به اتفاق پَري، 

دختر همس��ایه مان خیلي خوشحال شدیم چون 
یک مسوولي پیدا شده و در راستاي پیشگیري)یا 
جلوگیري( از ترش��یدگي دخت��ران، اقدام عملي 
کرده اس��ت. از ش��ما چه پنهان، خیل��ي نگران 

بودیم. رفع شدیم!

ارز ما طول مناسبي ندارد!
سخنگوي دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در همایش فصلي حزبش��ان گفته ان��د که بانک 
مرک��زي ارز ن��دارد تا در طول ب��ازار ورود کند و 
قیمت ارز را کنترل کند. وي در پاس��خ به سوالي 
درباره خبر قبلي دولت مبني بر بازگش��ت ارز به 
کش��ور و رفع مشکالت دریافت پول نفت، ضمن 
خاراندن پیش��اني خود اذعان داش��ت هنوز هم 
مي گویم م��ا براي وارد کردن ارز هیچ مش��کلي 
نداریم ولي بانک مرکزي براي کنترل نرخ و بازار 

ارز هیچ مشکلي دارد!

   بهزاد توفیق فر

غذا یکی از نیازهای اساسی انسان است. اگر 
غذا بموقع به بدن نرس��د حالتی به انس��ان 
دس��ت می دهد که اصطالحا آن را گرسنگی 
می نامن��د. مرحل��ه اول گرس��نگی صرفا با 
شنیدن صداهایی از ناحیه معده همراه است 
اما در مرحله دوم با طول کشیدن گرسنگی، 
انسان بی اعصاب می ش��ود و در مراحل آخر، 
این نداشتن اعصاب به بی حالی و سرانجام به 

مرگ منجر می شود.
یک مسوول دولتی برای انجام بهتر وظایف، 
باید بموق��ع و خوب بخ��ورد. از آنجایی که 
مس��ووالن م��ا تمایلی به خ��وردن غذاهای 
اش��رافی ندارند معموال برای همزادپنداری 
ب��ا مردم ع��ادی، غذاهایی ب��ا ارزش کالری 
پایین می خورند و همین س��وء تغذیه باعث 
مش��کالتی در مملکت داری ش��ده اس��ت. 
بنابرای��ن به خودم��ان الزم دیدیم چند نوع 
غ��ذا به مس��ووالن معرفی کنی��م که عالوه 
ب��ر س��ادگی و فقیرانه بودن، م��واد معدنی 
مسووالن را هم تامین کند تا این بزرگواران 
از این نظر در مضیقه نباشند و بتوانند کشور 

را بهتر اداره کنند.

آب دوغ خاویار
ارزش غذایی: باال

توضیحات: خاویار ماده ای بدبو با ارزش غذایی 
پایین است که از شکم ماهی های آشغال خور 
به دست می آید. اگر خاویار با آب دوغ ترکیب 
ش��ود ارزش غذایی باالتری پیدا می کند. این 
غذا عالوه بر س��ادگی، کم  هزینه هم هست 
و معم��وال قش��ر کارگر به عن��وان ناهار میل 
می کنند. مس��ووالن هم می توانند به عنوان 

ناهار آن را میل کنند.

نان و پنیر و شیشلیک
ارزش غذایی: متوسط

توضیحات: اگر بخواهیم یک صبحانه ساده و 
کم خرج معرفی کنیم، نان و پنیر و شیشلیک 
بهتری��ن و معروف تری��ن گزینه اس��ت. برای 
مس��ووالن اجرای��ی که دائم در حال س��فر و 
افتتاح کردن می باش��ند خوردن پنیر توصیه 
می ش��ود چون باعث اس��تحکام استخوان ها 
است. شیش��لیک هم نوعی طعم دهنده  ارزان 
اس��ت که قش��ر کارگر برای طع��م دادن به 
پنیرشان از آن اس��تفاده می کنند. مسووالن 

این صبحانه  ساده را از دست ندهند.

عدسی بّره
ارزش غذایی: باال

توضیحات: عدسی بّره که یک غذای روستایی 
و کارگ��ری اس��ت، ب��رای مس��وولی که هم 
می خواهد درگیر غذاهای اشرافی نشود و هم 
بینایی خوبی پیدا کند بهترین گزینه اس��ت. 
وقتی در کشور پولی گم می شود به این علت 
است که یک مس��وول، به خاطر سوء تغذیه 
چش��مانش ضعیف ش��ده و پول ه��ا را جایی 
انداخت��ه و االن نمی بیند کجاس��ت؟ لذا ران 
قرمز بره ش��ش ماهه را ریز و س��پس کباب 
کرده و با س��االد فصل مخلوط کنند، عدسی 
بره به دس��ت می آید که مناسب این دسته از 

مسووالن است.

آب خرچنگ
ارزش غذایی: متوسط

توضیح��ات: خرچنگ، َخری اس��ت که چنگ 
می نوازد. از آنجایی که مسووالن ما با موسیقی 
و کنس��رت رابطه خوبی ندارند به آنها توصیه 
می کنیم ه��ر روز دو بار آب خرچنگ بخورند. 
ب��رای این کار یک خرچنگ را در آبمیوه گیری 
فرانس��وی خ��ود انداخت��ه و آب آن را به جای 

نوشیدنی میل کنید.

غذاهاي 
رستوران دهک

  محمدیاسین اسدی

زیر بار پژوهش نروید!

   زهرا آراسته نیا

حال پراید بد شد... لطفاً دوای بنزین
باید غزل بگوید شرح صفای بنزین

اصال دلیل مرگت، در جاده و تصادف
این است: پول اندک، دادی برای بنزین

هرچیز احترامش، قدر گرانی اوست
حیف است مفت و ارزان، باشد بهای بنزین
آنقدر خوب و کاری ست این ماده که ببینید

یارانه سر بریدند، در پیش پای بنزین 
کالً خزانه خالی ست پر هم نمی شود زود
دولت حساب کرده، روی عطای بنزین 

یارانه ام فدایت، من عاشق تو هستم
این باک خودروی من، دارد هوای بنزین

در هواي بنزین!

   محمد ایوبی نیا

گفتند خداحافظت ای یار! چه جالب
مانده ست ولی فرصت بسیار، چه جالب!

گفتند ببخشید خطا بودی و بودیم
در بحث حمایت، همه ناچار! چه جالب!
هر عهد که بشکست نگفتند َو گشتند
در بحث عوارض همه بیدار! چه جالب

آن مرد که آمد بکند کار، نگفتند
این آمد و کشور شده ناکار چه جالب

آن سبز و بنفشی که قسم خورد به جانش
از رای پشیمان شده هربار! چه جالب

هر بار پشیمان شوی و باز بگوید
تَکرار و شود رای تو تِکرار، چه جالب!

دومینوی اعالم پشیمانی از 
حمایت این دولت

چه جالب

جهانگیری: مدیران بی انگیزه 
آویزان کشور شده اند

خروج و جوج!
در فکر کباب برگ و جوجیم همه
بی منطق و پررو و لجوجیم همه
هرچند گران شد آب و بنزین اما

درگیر عوارض خروجیم همه

  امین شفیعی

   مصطفي صاحبي

بنزینه کارش آتیشه 
خبر اومد گرون می شه 

باید بگردیم همیشه 
دنبال راه جایگزین

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

خر خوبه، بنزین نمی خواد 
بیمه سنگین نمی خواد 

هر کی بخواد این نمی خواد! 
یه مشت علف می خواد، همین 

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

هر دفعه پول شون کمه 
قیمت بنزین یه نمه 

 گرون می شه واسه همه 
دیگه تعجب نکنین 

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

جنسا گرون می شه؟ بشه 
قیمت جون می شه؟ بشه 
صحبت نون می شه؟ بشه 

انرژی منفی ندین 
من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

مثل پرایده، ارزونه 
فرشته روی زمین 

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

خر هیجان داره آقا 
سرعت شم رفته باال
نیتروژن آورده حاال
باال می ره آدرنالین 

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین

بنزین ارزون خطره
واسه هوا پر ضرره
تا ما رو از بین نبره

چاره یه چیزه؛ آفرین!
من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین 

 
بنزین و دولت  نمی خوام

خونه ملت نمی خوام
چاره علت نمی خوام
عشقه االغ نازنین 

من که سوار خر می شم 
شمام سوار خر بشین

شمام سوار خر بشین

ثنا حسین پور

حافظ كجایي!
گفتند شده رسوم مان اسقاطی

 شد فیس و اِفاده با تمدن، قاطی
حافظ چقدر خوب که رفتی، اینجا

حتی شب یلدا شده تشریفاتی

   مینا گودرزی

چند چندي؟

خارج بشوم جیب مرا مي زني اي دوست
داخل بشوم َشحنه صدا مي زني اي دوست
معلوم نشد با من و خود چند به چندي؟

هم داخل وهم خارجه را مي زني اي دوست

   ناهید رفیعی

سیدمحمدجواد طاهری


