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سخنسردبیر
تابستان هزار و چهارصد شمسی هم تمام شد؛ آخرین تابستان قرن .در این تابستان،
دولتی رفت و دولتی آمد .اما این آمدن و رفتن برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بیپیامد نبوده است .معطل ماندن کارها را میتوان در بسیاری از فعالیتهای آ کادمیک
مشاهده کرد .گویی همه در انتظار تغییرند و کارها را به بعد از تغییرات واگذار خواهند
کرد؛ تغییراتی در سطوح عالی تا خرد .تغییر در برنامهها و رویکردها .تغییر در استخدامها
و دهها نوع تغییر دیگر .تا کنون این اندازه عر یان وابستگی حیات دانشگاهها به دولتها
را احساس نکرده بودم .علیرغم سپر یشدن یک سال کرونایی سخت ،فعالیتهای
مؤسسه و همکاران داخلی و بیرونی آن اعم از استادان و کارکنان با قوت تمام انجام
میشد اما اکنون گویی آن انتظار مبتنیبر سابقه تار یخی ،ارادهها را اندکی معطل
داشته و پاها را لرزان کرده است .این سستی و رهاکردگی زنگ هشداری است برای
بیدارشدن .این درد را درمانی نیست جز آنکه دانشگاهها استقالل الزم را داشته باشند تا
بیهرگونه هراسی از تغییر دولتها ،برنامههایشان را ادامه دهند .اساسا مگر دانشگاهها
چه برنامهای جز تالش برای پیشبرد علم و شناسایی جهان طبیعی و انسانی و موانع
تحقق کمال و رفاه و انسانیت دارند و چرا این برنامهها باید در تنگنای شرایط ناشی
از تغییر دولتها ،به تعویق بیفتد یا تغییر کند؟ مگر میشود این اهداف را بدون تمرکز
و بدون داشتن برنامهای درازمدت و در تعامل با جهان علم و دانش داخل و بیرون از
کشور محقق کرد؟ و مگر میشود با چنین وضعیتی متزلزل به اهداف فوق دست یافت؟
شاید الزم باشد دولتها این آموزه را سرلوحه افکار و تصمیمهای خود قرار دهند :کار
دانشگاه را به دانشگاهیان واگذار کنید و منتظر خیرات و برکات این آزادی بمانید.
رضا ماحوزی
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اخبار جشنواره بینالمللی فارابی

برگزاری آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
مراسـم اختتامیه دوازدهمین جشـنواره بینالمللی
فارابـی ،ویژه تحقیقات علوم انسـانی و اسلامی،
صبح یکشـنبه  ۲۷تیرمـاه با پیام رئیـس جمهور و
معرفـی و تقدیر از  ۳۷برگزیـده داخلی و خارجی
برگزار میشود.
در ایـن مراسـم صاحبـان  ۱۱اثـر در بخـش
بزرگسـال و  ۸اثـر در بخـش جـوان ۷ ،برگزیـده
بخـش بینالملـل و همچنیـن  ۱۱شـخصیت
برگزیـده در سـایر بخشهـا اعـم از شـخصیت
پیشکسـوت علوم انسـانی و اسلامی ،شخصیت
پیشـگام علـوم انسـانی و اسلامی ،مترجـم برتر،
نظریـه پـرداز برجسـته ،انجمـن علمـی و نشـریه
علمـی برگزیـده بـا حضـور مقامـات علمـی و
کشوری معرفی و تقدیر میشوند.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس دبیرخانـه
جشـنواره بینالمللـی فارابی با اشـاره بـه ارائه چهار
هـزار و  ۴۵۸اثـر در بخـش داخلی در قالـب پانزده
گـروه علمـی و  ۲۸۱اثـر در بخـش بینالملـل بـه
دبیرخانـه دوازدهمیـن جشـنواره بینالمللـی فارابی
اظهـار داشـت :از نظـر رده سـنی هـم  ۶۴درصـد
صاحبـان آثار در رده سـنی بزرگسـال و بقیـه در رده

سـنی جـوان هسـتند .همچنیـن حـدود  ۶۸درصد
صاحبـان آثـار را مردان و  ۳۲درصد را زنان تشـکیل
میدهند .وی خاطرنشـان کـرد :از نظر نـوع اثر ،دو
هـزار و  ۱۳۸اثـر ( ۴۵درصـد) در قالـب کتـاب
پژوهشـی ۳۹۴ ،اثـر( ۸درصـد) در قالـب گـزارش
پایانـی پژوهـش ۱۰۵۷ ،اثـر( ۲۳درصـد) در قالب
رسـاله دکتـری و هـزار و  ۱۵۰اثـر( ۲۴درصـد) در
قالـب پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد بـه دبیرخانـه
جشنواره واصل شدهاند.
رئیـس دبیرخانه جشـنواره بینالمللـی فارابی
در خصـوص رونـد داروی طرحهـا گفـت :از بین
چهـار هـزار و  ۷۳۹اثر دریافتـی در بخش داخلی
و بینالمللـی ،پـس از داوری اولیـه  ۲۶۸ ،اثـر در
بخـش داخلـی و  ۴۱اثـر در بخش خارجـی برای
ارزیابـی بـه مراحـل چنـد گانـه داوری ارسـال
شـدند کـه از بیـن آثـار داوری شـده در گروههای
علمـی داخلـی،در نهایـت تعـداد  ۱۹اثـر در
کمیتههـای علمـی پانـزده گانـه و شـورای علمی
جشـنوره به عنـوان آثار برگزیـده یا شایسـته تقدیر
بخـش داخلـی معرفی خواهنـد شـد .از مجموع
آثـار و افراد مورد بررسـی در بخـش بینالملل نیز

تعـداد هفـت نفـر از صاحبنظـران و محققـان
برجسـته از کشـورهای آلمان،افغانسـتان،ایتالیا،
بلژیک ،پاکسـتان ،تاجیکسـتان و روسـیه به عنوان
برگزیـده بخـش اسالمشناسـی و ایـران شناسـی
معرفی خواهند شد.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه اختتامیـه
جشـنواره سـاعت  ۱۰صبـح یکشـنبه  ۲۷تیرماه به
صـورت مجـازی و صرفـا بـا حضـور تعـداد
محـدودی از برگزیـدگان داخلـی بـا رعایـت
پروتکلهـا برگـزار میشـود از عمـوم محققـان و
عالقمنـدان دعـوت کـرد آییـن اختتامیـه را به طور
زنده و از طریق لینکهای زیر مشاهده فرمایند:
وب سایت جشنواره به نشانی:
https://farabiaward.ir
بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی در صفحـه اسـکای
روم جشنواره به نشانی:
b2n.ir/farabiaward12
نشانیهای اینستاگرام:
instagram.com/iscs.ac.ir
instagram.com/msrt_ir
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پیام رئیس جمهور به اختتامیه
دوازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
دکتـر حسـن روحانـی در پیامی بـه اختتامیـه دوازدهمین جشـنواره بینالمللـی فارابی ،با اشـاره به اهمیت
و نقـش علـوم انسـانی در توسـعه جوامـع گفـت :علوم انسـانی نقـش جهتدهنـده و هدایتگـر در حیات
جوامـع و پاسـخگویی بـه معضلات و چالشهـای نوظهـور دارد .متـن پیـام رئیـس جمهور بـه اختتامیه
جشنواره بینالمللی فارابی به شرح ذیل است:

بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم .خداونـد را
سپاسـگزاریم کـه در روزهـای پایانـی دولـت
تدبیـر و امیـد ،توفیـق داد تـا مراتـب تشـکر و
قدردانـی خـود را از اندیشـمندان ،نخبـگان و
پژوهشـگران عزیز حـوزۀ مهم و سرنوشتسـاز
علـوم انسـانی و اسلامی ابـراز نموده و شـاهد
برگـزاری ایـن رویـداد مهـم فرهنگی در کشـور
باشیم.
برگـزاری جشـنواره بینالمللـی فارابـی،
همـواره فرصتـی مغتنـم بـرای بازشناسـی علوم
انسـانی و اسلامی و معرفی اسـتعدادهای برتر
و پیشـرفتهای علمـی کشـور و در واقـع،
گشـایندۀ راه بـرای حرکـت و نیـل علوم انسـانی
بـه اهـداف عالـی ،متناسـب بـا ارزشهـای
ایرانی – اسالمی بوده است.
امـروز در جهانـی بـه سـر میبریـم کـه
انتظـار میرود علوم انسـانی بیش از گذشـته در
حیـات جوامـع انسـانی نقشـی جهتدهنـده و
هدایتگـر داشـته و پاسـخگوی معضلات
پرشتاب و چالشهای نوظهور جهانی باشد.
جمهـوری اسلامی ایـران برغـم همـه
محدودیتهـا و تحریمهـا بـا اتـکا بـه تـوان و
نبـوغ جوانـان نخبـه ایـن مـرز و بـوم ،بـه
پیشـرفتهای چشـمگیری درحـوزه علـوم
انسـانی دسـت یافتـه اسـت .البتـه کارکردهـا و
جایـگاه پژوهشـی علـوم انسـانی ،بایـد
بهصورت شایستهتری شناخته شوند.
دولـت تدبیـر و امیـد بـا اهمیـت فـراوان به
علـوم انسـانی ،همـواره کوشـید علوم انسـانی و
توسـعه علـم و دانـش را مورد حمایت قـرار داده
و شـرایط را بـرای فعالیتهـای علمـی و
پژوهشـی فراهـم سـازد .اکنـون قـدرت علمـی
کشـور کـه بـا اهتمـام جامعـه دانشـگاهی در
زمینههـای گوناگـون حاصـل شـده اسـت،

عمدهتریـن مبنـای اقتـدار ملـی جمهـوری
اسالمی ایران در مناسبات جهانی است.
کشـور مـا در مقطـع کنونی نیـز همچنان با
فرصتهـا و تهدیدهـای جدیـد و جـدی
روبروسـت و پرواضـح اسـت کـه در چنیـن
شـرایطی ،مسـئولیت خطیـری برعهـده
اندیشـمندان و دانشـمندان حوزۀ علوم انسانی و
اجتماعـی قـرار دارد و بایـد جامعـه را در فهـم
درسـت موقعیـت حاضر و مسـائل پیـشروی و
نیـز راههـای گـذر از مشـکالت و معضلات
بیش از پیش یاری کنند.
امـروز آنچـه که بیـش از هر چیـز از انگیزه
و تـوان مدیریـت کشـور میکاهد ،عـدم اجماع
بـر سـر برخـی مسـائل بنیـادی کشـور و
همافزایـی در پیگیـری مصالـح و منافـع ملـی
بویـژه در مناسـبات بینالمللـی اسـت .بـا ایـن
نـگاه ،بـه رسـمیت شناختهشـدن مرجعیـت
دانشـگاه در مسـائل کالن کشـور ،یک نیاز ملی
بـوده و همـگان را به پیروی از آن فـرا میخوانیم
و یقیـن داریـم در چنین فضایی ،گـذر از برخی
معضلات کشـور تسـهیل و بسـیار کـم هزینـه
خواهد شد.
در پایـان الزم میدانـم از همـه
دسـتاندرکاران برگـزاری ایـن جشـنواره بـزرگ
فرهنگی تقدیـر نمایـم و از درگاه خداوند متعال
بـرای آحاد ملـت ایران بویژه جامعه دانشـگاهی
و اصحـاب علـم و دانش ،تندرسـتی و بهروزی
و پیمـودن مسـیر عـزت و سـرفرازی ایـران
اسالمی را مسئلت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
 ۲۷تیرماه ۱۴۰۰
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برگزیدگان دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فارابی
معرفی و تقدیر شدند
در ایـن مراسـم که به دلیل شـیوع کرونـا به صورت
مجـازی و صرفـا بـا حضـور تعـداد محـدودی از
برگزیـدگان داخلـی بـا رعایـت دقیـق پروتکلهـا
برگـزار شـد ،صاحبـان  ۱۹اثـر «برگزیـده» یـا
«شایسـته تقدیـر» در بخـش داخلـی ،هفـت
برگزیـده در بخـش بینالملـل و همچنیـن ۱۱
شـخصیت برگزیـده در سـایر بخشهـا اعـم از
شـخصیت پیشکسـوت علوم انسـانی و اسلامی،
شـخصیت پیشـگام علـوم انسـانی و اسلامی،
مترجم برتـر ،نظریه پرداز برجسـته ،انجمن علمی
و نشـریه علمـی برگزیـده بـا حضـور دکتـر سـورنا
سـتاری ،معـاون علمـی و فناوری رئیـس جمهور،
دکتـر منصـور غالمـی ،وزیـر علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری و دکتـر حـداد عـادل ،رئیس فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی معرفی و تقدیر شدند.
در پـی فراخـوان دوازدهمیـن جشـنواره
بینالمللـی فارابـی ،چهـار هـزار و  ۴۵۸اثـر در

بخـش داخلـی در قالـب  ۱۵گروه علمـی و ۲۸۱
اثـر در بخـش بینالملـل بـه دبیرخانـه جشـنواره
واصـل شـده بـود کـه پـس از داوری اولیـه۲۶۸ ،
اثـر در بخـش داخلی و  ۴۱اثـر در بخش خارجی
بـرای ارزیابـی بـه مراحـل چنـد گانـه داوری راه
یافتند.
از بیـن آثـار داوری شـده در گروههـای علمی
داخلـی در نهایـت ،تعـداد  ۱۹اثـر در کمیتههـای
علمـی پانـزده گانـه و شـورای علمی جشـنواره به
عنـوان آثـار برگزیـده یـا شایسـته تقدیـر بخـش
داخلی معرفی شدند.
در بخـش بینالملل نیز هفت اسلام شـناس
و ایرانشـناس برجسـته خارجـی معرفـی و تقدیر
شدند.
در مراسـم تقدیـر از برگزیـدگان دوازدهمیـن
جشـنواره بینالمللـی فارابـی از مرحوم دکتر سـید
اسـعد شیخاالسلامی ،مرحوم دکتـر داود فیرحی

و مرحـوم دکتـر عـزت اللـه نگهبـان بـه عنـوان
شـخصیتهای پیشگام علوم انسـانی و اسالمی،
دکتـر ژالـه آمـوزگار ،آیـت اللـه سـید محسـن
خـرازی ،دکتر سـید محمـد رضـوی و دکتر ضیاء
موحـد بـه عنـوان شـخصیتهای پیشکسـوت
علـوم انسـانی و اسلامی ،دکتـر محمدرضـا
ریختهگـران بـه عنـوان نظریهپـرداز برجسـته،
دکتـر منوچهـر صانعی درهبیدی بـه عنوان مترجم
برتر تقدیر شد.
در بخـش نهادهـای پژوهشـی( انجمـن
علمـی و نشـریه علمـی) برتـر هم انجمـن علمی
مطالعـات برنامـه درسـی ایـران و نشـریه
International Journal of Information
 )Science and Management (IJISMمرکز
منطقـه ای اطلاع رسـانی علـوم و فنـاوری بـه
عنـوان برگزیـدگان ایـن دوره از جشـنواره فارابـی،
معرفی و تقدیر شدند.
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همچنیـن در بخـش بینالملـل دوازدهمیـن
دوره جشـنواره فارابـی« ،آدریانـو والریو رسـی» از
ایتالیـا« ،پییـر لوکـوک» از بلژیـک« ،عـارف
نوشـاهی» از پاکسـتان و «عنایت الله شهرانی» از
افغانسـتان بـه دلیـل جمیـع آثـار در حـوزه
ایرانشناسـی« ،الکسـی خیسـمتولین» از روسـیه
بـه دلیـل جمیـع آثـار در حـوزه اسالمشناسـی و
«میـرزا ملا احمـد» از تاجیکسـتان و «بیرگیـت
هافمـن» از آلمـان بـه دلیـل جمیـع آثـار در حوزه
اسالمشناسـی و ایرانشناسـی بـه عنـوان
برگزیدگان جشنواره تقدیر شدند.
در بخـش داخلـی (گروههـای علمـی پانزده
گانـه) ایـن دوره از جشـنواره در گـروه اخلاق،
ادیـان و عرفـان در سـطح بزرگسـال ،دکتـر فاطمه
توفیقـی بـا کتـاب Paul’s Letters and the
 Construction of the European Selfو در
سـطح جـوان ،دکتر سـمیه خادمـی با ارائه رسـاله
دکتـری خـود با عنـوان «تحلیـل ماهیـت واردات
قلبـی از دیـدگاه روزبهـان بقلـی و ابـن عربـی»
شـدند.
شـناخته
تقدیـر
شایسـته
در گـروه تاریـخ ،جغرافیـا و باستانشناسـی در
سـطح بزرگسـال ،دکتر علی اکبر مسـگر با رسـاله
«شـکلگیری ،اندیشـه ،سـاخت و کارکـرد
شـهریاری ساسـانی در سـدۀ سـوم میلادی» بـه
عنـوان «برگزیـده دوم» معرفـی شـد و در سـطح
جـوان ،اثـری برگزیـده یا شایسـته تقدیر شـناخته
نشد.
در گـروه حقـوق در سـطح بزرگسـال ،دکتـر
فردیـن مرادخانـی بـا کتـاب «مقدمات مشـروطه
خواهی(آشـنایی ایرانیـان بـا مفاهیـم حقوقـی در
عصـر قاجـار) و در سـطح جـوان ،دکتـر سـید
شـهاب الدیـن موسـوی زاده مرکیـه بـا رسـاله
«زمینـه فرهنگـی قانونگرایـی بـا تأکیـد بـر مورد
ایران» شایسته تقدیر شناخته شدند.
در گـروه زبـان ،ادبیات و زبان شناسـی نیز در
سـطح بزرگسـال ،دکتـر محمـد راسـخ مهنـد بـا
کتـاب «نحـو زبـان فارسـی -نگاهـی نقشـی رده
شـناختی» و در سـطح جـوان ،دکتـر سـعید
مهدویفـر با رسـاله «فرهنگنامۀ تحلیلی پشـتوانۀ
فرهنگـی دیـوان خاقانـی» شایسـته تقدیـر معرفی
شدند.
در گـروه علوم اجتماعـی و علوم ارتباطات در
سـطح بزرگسـال ،دکتـر یاسـر باقـری بـا رسـاله
«میـدان سیاسـتگذاری اجتماعـی در ایـران؛

تحلیل مناسـبات قدرت در فرآیند سیاستگذاری
اجتماعـی ایـران ( »)۱۳۷۶-۱۳۹۴بـه عنـوان
«شایسـته تقدیـر» و در سـطح جـوان ،دکتـر
شـیوا علینقیـان بـا رسـاله «مـادری :تالقـی
جنسـیت و دیگـر نظامهـای اجتماعـی :خودمردم
نـگاری برسـاخت اجتماعـی مـادری در شـهر
تهـران» بـه عنـوان برگزیـده اول معرفـی و تقدیـر
شدند.
در گـروه علـوم اقتصـادی ،مدیریـت و علـوم
مالـی در سـطح بزرگسـال ،دکتـر محمدامیـر
ریزونـدی بـا رسـاله «بررسـی تقـدم نهادهـا در
گـذار بـه اقتصـاد دانشبنیـان در ایـران» شایسـته
تقدیـر شـناخته شـد و در سـطح جـوان ،هیـچ
برگزیـده یـا شایسـته تقدیـری معرفـی نشـد.
در گـروه علـوم سیاسـی ،روابـط بینالملـل و
مطالعـات منطقـهای در سـطح بزرگسـال ،دکتـر
احمـد مهربان دافسـاری بـا رسـاله «تحلیل پدیده
افراطگرایـی مذهبـی در خاورمیانـه بـا تاکیـد بـر
مفهـوم نوعصبیـت (مطالعـه مـوردی :گـروه
سـلفی -تکفیـری داعـش)» و در سـطح جـوان،
علـی نظیفپـور بـا پایـان نامه کارشناسـی ارشـد
«اسـتثناگرائی و سیاسـت خارجی ایران» شایسـته
تقدیر شناخته شدند.
همچنیـن در گـروه علـوم قرآنـی ،تفسـیر و
حدیـث در سـطح بزرگسـال ،دکتر مهـدی حبیب
اللهـی بـا کتـاب « کاربردشناسـی جملههـای
مشـابه در قـرآن کریـم » به عنوان شایسـته تقدیر و
در سـطح جـوان ،حامـد دهقانـی فیروزآبـادی بـا
پایان نامه کارشناسـی ارشـد «رویکرد منبعگرایانه
بـه روایـات اهـل بیـت(ع) در معناشناسـی قـرآن
(مبانـی ،رهیافتهـا و نمونههـا)» بـه عنـوان
برگزیده سوم معرفی شدند.
در گـروه فلسـفه ،منطـق و کالم نیـز دکتـر
محمـود هدایت افزا با رسـاله «معنـاداری صفات
ذاتـی خداونـد در پرتو تـرادف مفهومی (بـا تأکید
بـر آراء ابـن سـینا و شـیخ احمـد احسـائی)» بـه
عنوان شایسـته تقدیر و دکتر سیدمسـعود حسـینی
توشـمانلویی بـا رسـاله «حقیقت نـزد افالطون از
منظـر هایدگـر و گادامـر» بـه عنـوان برگزیـده دوم
معرفی و تقدیر شدند.
در گـروه فنـاوری اطالعات ،اطالعرسـانی و
کتابداری در سـطح بزرگسـال ،دکتر زهـرا ناصری
بـا رسـاله «طراحـی و تبییـن مـدل اثربخشـی
بازاریابـی محتوایـی در صنعـت نشـر ایـران» بـه
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عنـوان شایسـته تقدیـر شـناخته شـد و در سـطح
جوان ،برگزیده یا شایسته تقدیر معرفی نشد.
در گـروه مطالعـات هنـر و زیبایـی شناسـی،
محمـد فدایـی بـا پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد
«پژوهشـی در سـیر تاریخی و تطـور مفهوم اصول
در سـنت خوشنویسـی و متـون فارسـی مربوط به
آن » بـه عنـوان شایسـته تقدیـر و در سـطح جوان،
حسـین نخعی بـا کتاب «مسـجد جامـع ورامین،
بازشناسـی رونـد شـکل گیری و سـیر تحـول » به
عنوان برگزیده دوم معرفی و تقدیر شدند.
در گروههـای «علـوم تربیتی ،روانشناسـی و
علـوم ورزشـی»« ،فقـه و اصـول»« ،مطالعـات
انقلاب اسلامی و امـام خمینـی (ره)» و
«مطالعـات میان رشـته ای» دوازدهمین جشـنواره
بینالمللـی فارابـی هـم در سـطح بزرگسـال و
جوان ،برگزیده یا شایسته تقدیری معرفی نشد.
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برگزیدگان گروههای علمی
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مشخصات صاحب اثر
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سطح

رتبه
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جوان
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روزبهان بقلی و ابن

سطح

رتبه
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دوم

عنوان اثر
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نام
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2017
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1397
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دکتری

-
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مشخصات صاحب اثر

مشخصات اثر
عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
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شهریاری ساسانی در سدۀ سوم
میالدی

رساله
دکتری
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جوان

مؤسسه ذیربط

دانشگاه تهران

نام
صاحب اثر

مدرک

علیاکبر مسگر

محل کار

-

دکتری

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

گروه حقوق
مشخصات اثر
سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

مقدمات مشروطه خواهی
(آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در
عصر قاجار)

کتاب

جوان

شایسته
تقدیر

زمینه فرهنگی قانونگرایی با تأکید بر
مورد ایران

رساله
دکتری

سطح

رتبه

مشخصات صاحب اثر
تاریخ
تولید اثر

عنوان اثر

قالب اثر

1398
1396

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

محل کار

مدرک

شرکت سهامی
انتشار

فردین مرادخانی

دکتری

دانشگاه بوعلی
سینا

دانشگاه شهید
بهشتی

سیدشهاب الدین
یزاده مرکیه
موسو 

دکتری

کمیسیون ملی
یونسکو

جدول  .4گروه زبان ،ادبیات و زبان شناسی
مشخصات صاحب اثر

مشخصات اثر
عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ تولید
اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

بزرگسال

شایسته
تقدیر

نحو زبان فارسی نقشی  -ردهشناختی

کتاب

1396

نشر آگه

محمد راسخمهند

دکتری

دانشگاه
بوعلیسینا

جوان

شایسته
تقدیر

فرهنگنامه تحلیلی پشتوانه فرهنگی
دیوان خاقانی

رساله
دکتری

1397

دانشگاه ایالم

سعید مهدویفر

دکتری

-
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گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
مشخصات اثر
سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

جوان

مشخصات صاحب اثر

عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ تولید
اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

میدان سیاستگذاری اجتماعی در
ایران؛ تحلیل مناسبات قدرت در فرآیند
سیاستگذاری اجتماعی ایران

رساله
دکتری

1396

دانشگاه عالمه
طباطبایی

یاسر باقری

دکتری

دانشگاه تهران

مادری :تالقی جنسیت و دیگر نظامهای
برگزیده اول اجتماعی خودمردمنگاری برساخت
اجتماعی مادری در شهر تهران

رساله
دکتری

1398

دانشگاه تهران

شیوا علینقیان

دکتری

-

گروه علوم تربیتی ،روان شناسی و علوم ورزشی
مشخصات اثر
سطح

رتبه

قالب اثر

عنوان اثر

مشخصات صاحب اثر
تاریخ
تولید اثر

نام
صاحب اثر

مؤسسه ذیربط

بزرگسال

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

جوان

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

محل کار

مدرک

گروه علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای
مشخصات اثر
سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

تحلیل پدیده افراطگرایی مذهبی در خاورمیانه
با تاکید بر مفهوم نوعصبیت (مطالعه موردی:
گروه سلفی -تکفیری داعش)

جوان

شایسته
تقدیر

استثناگرائی و سیاست خارجی ایران

سطح

رتبه

مشخصات صاحب اثر

عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

رساله
دکتری

1397

دانشگاه شهید
بهشتی

احمد مهربان
دافساری

دکتری

-

پایاننامه
کارشناسی
ارشد

1398

دانشگاه تهران

علی نظیفپور

کارشناسی
ارشد

-

گروه علوم قرآنی ،تفسیر و حدیث
مشخصات صاحب اثر

مشخصات اثر
عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

بزرگسال

شایسته
تقدیر

کاربردشناسی جملههای مشابه در
قرآن کریم

کتاب

1397

دفتر تبلیغات
اسالمی اصفهان

مهدی
حبیباللهی

دکتری

دانشگاه باقرالعلوم
(شعبه اصفهان)

جوان

برگزیده
سوم

رویکرد منبعگرایانه به روایات اهل
بیت(ع) در معناشناسی قرآن (مبانی،
رهیافتها و نمونهها)

پایاننامه
کارشناسی
ارشد

1396

دانشگاه تهران

حامد دهقانی
فیروزآبادی

کارشناسی
ارشد

-
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گروه فقه و اصول
مشخصات اثر
سطح

رتبه

عنوان اثر

مشخصات صاحب اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

نام
صاحب اثر

مؤسسه ذیربط

بزرگسال

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

جوان

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

مدرک

محل کار

گروه فلسفه ،منطق و کالم
مشخصات اثر
سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو
ترادف مفهومی (با تأکید بر آراء ابن
سینا و شیخ احمد احسائی)

جوان

برگزیده
دوم

حقیقت نزد افالطون از منظر هایدگر
و گادامر

سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

مشخصات صاحب اثر

عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

رساله
دکتری

1396

دانشگاه تهران
(پردیس فارابی)

محمود
هدایتافزا

دکتری

-

رساله
دکتری

1397

دانشگاه تهران

سیدمسعود حسینی
توشمانلویی

کارشناسی
ارشد

-

گروه فناوری اطالعات ،اطالعرسانی و کتابداری
مشخصات صاحب اثر

مشخصات اثر
عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

طراحی و تبیین مدل اثربخشی بازاریابی
محتوایی در صنعت نشر ایران

رساله دکتری

1396

دانشگاه تهران

زهرا ناصری

دکتری

-

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

جوان

گروه مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی(ره)
مشخصات اثر
سطح

رتبه

عنوان اثر

مشخصات صاحب اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

بزرگسال

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

جوان

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار
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گروه مطالعات هنر و زیباییشناسی
مشخصات اثر
سطح

رتبه

بزرگسال

شایسته
تقدیر

پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم
اصول در سنت خوشنویسی و متون
فارسی مربوط به آن

جوان

برگزیده
دوم

مسجد جامع ورامین :بازشناسی روند
شکل گیری و سیر تحول

سطح

رتبه

مشخصات صاحب اثر

عنوان اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه ذیربط

نام
صاحب اثر

پایاننامه
کارشناسی
ارشد

1398

دانشگاه تهران

محمد فدایی

کتاب

1397

دانشگاه
شهید بهشتی
ـ انتشارات
روزنه

حسین نخعی

مدرک

محل کار

کارشناسی
ارشد

-

کارشناسی
ارشد

-

گروه مطالعات میانرشتهای
مشخصات اثر
عنوان اثر

مشخصات صاحب اثر

قالب اثر

تاریخ
تولید اثر

مؤسسه
ذیربط

بزرگسال

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

جوان

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

نام
صاحب اثر

مدرک

محل کار

برگزیدگان بخش بینالملل
برگزیدگان بخش بینالملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام التین

کشور

برگزیده به سبب

1

آدریانو والریو رسی

Adriano Valerio Rossi

ایتالیا

جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی

2

عارف نوشاهی

Aref Naushahi

پاکستان

جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی

3

عنایتالله شهرانی

Enayatullah Shahrani

افغانستان

جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی

4

پییر لوکوک

Pierre Lecoq

بلژیک

جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی

5

میرزا مال احمد

Mirza Mola Ahmad

تاجیکستان

جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی و اسالمشناسی

6

الکسی خیسمتولین

Alexey Khismatulin

روسیه

7

بیرگیت هافمن

Birgit Hoffmann

آلمان

جمیع آثار در حوزه اسالمشناسی
جمیع آثار در حوزه اسالمشناسی و ایرانشناسی
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برگزیدگان سایر بخشها
در جشـنواره بینالمللـی فارابـی بـر پایه اصل »جامعیت« تالش شـده اسـت جوانـب مختلف فعالیتهای پژوهشـی مدنظر قـرار گیرد .به همیـن دلیل ،عالوه
بر آثار پژوهشی ـ که مستقل از صاحب اثر ارزیابی میشوندـ به اشخاص و نهادهای مؤثر در امر پژوهش نیز توجه شده است.
عنوان
شخصیتهای پیشگام
علوم انسانی و اسالمی

شخصیتهای پیشکسوت علوم انسانی و اسالمی

نظریهپرداز برجسته
مترجم برتر
انجمن علمی برتر
نشریه علمی برتر

شخصیتهای برگزیده

تولد

مرحوم دکتر عزتالله نگهبان

1304

مرحوم دکتر سید اسعد شیخاالسالمی

1311

مرحوم دکتر داود فیرحی

1343

دکتر سید محمد رضوی

1310

آیتالله سید محسن خرازی

1315

دکتر ژاله آموزگار

1318

دکتر ضیاء موحد

1321

دکتر محمدرضا ریختهگران

1336

دکتر منوچهر صانعی درهبیدی

1325

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
)International Journal of Information Science and Management (IJISM

مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و
فناوری
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معرفی برگزیدگان و آثار گروههای علمی
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گروه اخالق ،ادیان و عرفان

فاطمه توفیقی

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری

عنوان اثر :نامههای پولس و برساخت خویشتن اروپایی
قالب اثر :کتاب

درباره پژوهشگر
فاطمه توفیقی در سال  1364در قم متولد شد .وی مدرک کارشناسی را از دانشگاه قم و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه شهیدبهشتی در رشته زبان و ادبیات
انگلیسی اخذ کرد و دوره دکتری دین و ادبیات را با موفقیت در دانشگاه گالسکو گذراند .فاطمه توفیقی پژوهشگر سابق مؤسسه مطالعات فرامنطقهای (برلین)
بوده و درحال حاضر عضو هیئت علمی گروه دینپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب است .وی همچنین عضو هیئت موسس انجمن علمی دینپژوهی و عضو
آ کادمی آمریکایی دین است .مقاالتی در زمینه ادیان ابراهیمی ،رابطه بدن و دین ،مطالعات انتقادی دین ،جنسیت و دین و … نیز از وی به چاپ رسیده است.
ترجمه کتابهای «فلسفه و فمینیسم» تألیف جین گریمشاو و میراندا فریکر« ،راز اعداد» تألیف آنه ماری شیمل و «کتاب مورمون» تألیف جوزف اسمیت از
دیگر فعالیتهای علمی دکتر فاطمه توفیقی است.

چـکیــده اثـــر
کتاب «نامههای پولس و ساخت خویشتن اروپایی» درباره سؤاالتی است که هنگام تفسیر متن پرسیده میشود و سؤاالتی موجه که پرسیده نمیشود ،از پاسخهایی
که داده میشود و پاسخهایی که داده نمیشود .سؤال اصلی پژوهش آن بود که چرا هنگام تفسیر متونی از کتاب مقدس ،برخی سؤاالت پرسیده نمیشوند یا
پاسخهایی مرتبط به ذهن نمیرسند ؟ آیا این تفاسیر و سؤاالت و پاسخهای مربوط به آنها مقولهبندیهای ذهن اروپایی را نشان نمیدهد؟ برای پاسخ به این
پرسشها ،ابتدا سیر تطور تفاسیر ذکر شد ،سپس سعی شد تا رابطه آن تفاسیر انجامشده با مقولهبندیهای فکری اروپایی نشان داده شود .درنهایت تفسیرهای
بدیلی مطرح شدند که کمتر به ذهن رسیده ،اما با توجه به تاریخ و نظریات فلسفی اخیر قابلفهم است .نویسنده به دنبال جدا کردن تفسیر از فلسفه نیست ،بلکه
معتقد است این رابطه باید بهصورت تنگاتنگتری صورت پذیرد .در این اثر ،از فلسفه قارهای نیمه دوم قرن بیستم در تبیینها کمک گرفته شد .در این کتاب فقط
سه متن از رسالههای اصیل پولس مورد بررسی قرار گرفت :رومیان ( ۱۳درباره تبعیت از حاکمان مدنی) ،غالطیان ( ۱۱-۱۴ :۲درباره رابطه دین و تفکر مدرن) و
اول قرنتیان ( ۵-۱۶ :۱۱درباره پوشش سر زنان) .نویسنده تالش کرد تا نشان دهد که برخی از تفاسیر قابلتأمل ارائه نشدهاند ،صرفاً به این دلیل که با نگاه فلسفی
و دینی و فرهنگی اروپاییان به کتاب مقدس سازگار نبودهاند .بنابراین پیشفرضهای الهیاتی و سیاسی نقد تاریخی را گوشزد و بر طبیعت پساسکوالر جامعه و در
پی آن تفسیر تأکید کرده و نشان داده است که فلسفه و تفسیر رابطهای وثیق دارند .درست است که خویشتن اروپایی از طریق دوگانههایی که از قضا به پولس هم
ربط دادهشده ،ساختهشده است .اما اینکه پولس در این دوگانهها نمیگنجد ،شاید بتواند به انسان اروپایی گوشزد کند که خویشتن خود را از نو بسازد ،خویشتنی
گشودهتر به دیگری.
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گروه اخالق ،ادیان و عرفان

سمیه خادمی

رتبه :شایسته تقدیر بخش جوان
تحصیالت :دکتری

عنوان اثر :تحلیل ماهیت واردات قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و

ابن عربی

قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
سمیه خادمی سال  1367در سقز به دنیا آمد و در سال  1388مدرک کارشناسی خود را در رشته ادیان و عرفان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت کرد.
وی در سال  1392از پایاننامه کارشناسی ارشد خویش در دانشگاه الزهرا (س) ،تحت عنوان «بررسی اندیشههای عرفانی بیدل دهلوی در غزلیاتش» ،دفاع
نمود .ایشان در سال  1393در مقطع دکتری رشته عرفان و تصوف دانشگاه سمنان پذیرفته شد و در سال  1397از رساله دکتری خود تحت عنوان «تحلیل ماهیت
واردات قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و ابن عربی» ،با درجه عالی دفاع کرد .خانم دکتر خادمی در سه سال متوالی  1396 ،1395و  1397به عنوان دانشجوی
نمونه دانشگاهی در دورۀ دکتری انتخاب و در سال  1396نیز در بنیاد ملی نخبگان ،به عنوان دانشجوی برتر برگزیده شد .ایشان سابقه تدریس در دانشگاههای
سمنان و الزهرا (س) را دارد و از سال  1398به عنوان عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مشغول به فعالیت شده است .از ایشان
تاکنون مقاالت متعددی در مجالت علمی پژوهشی در زمینه «فنا و بقا و اتحاد و اتصال در دیوان بیدل دهلوی»« ،عرفای مسلمان :مسئله تجرد یا تاهل سالک»،
متشخص در کشف االسرار روزبهان
«بررسی تطبیقی کاربرد آینه در آثار عین القضات همدانی و موالنا»« ،تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی»« ،خدای ّ
بقلی»« ،کارکرد استعارههای مفهومی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمتالله ولی»« ،جایگاه امامت شیعی در شکلگیری و تداوم جهان از چشمانداز احادیث و
عرفان» منتشر شده است .وی همچنین دارای  13مقاله چاپ شده در همایشهای معتبر ملی و بینالمللی است.

چـکیــده اثـــر
موضوع واردات قلبی ،از مباحث بسیار مهم در عرفان اسالمی است .در میان عارفان مسلمان ،شیخ روزبهان بقلی (  606-522ق) و محیالدین ابن عربی
( 638 560-ق) ،گزارشهای مفصلی از واردات قلبی خویش بیان نمودهاند؛ به طوری که اندیشههای عرفانی آنان را مستقل از تجارب روحانیشان نمیتوان
بررسی کرد .مسأله ماهیت واردات قلبی ،از سه زاویه معرفتشناختی ،هستیشناختی و انسانشناختی ،در آثار این دو عارف قابل تأمّ ل و تدبر است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که روزبهان و ابن عربی ،معرفت به واردات را برای غیرعارفان دشوار میدانند و مالکهایی را برای تشخیص واردات قلبی ذکر کردهاند.
آنان با زبان رمز ،نماد و تعبیر واردات خویش را بیان نمودهاند .این دو عارف برای واردات قلبی ،هستی و وجودی متغیر قائلند و هستی این واردات به شکلهای
متجسد برای آنان آشکار شده است .روزبهان و ابن عربی
ّ
گوناگونی در عالم التباس روزبهان ،که مساوی با عالم خیال ابن عربی است ،به صورت ارواح برزخی
در حوزۀ انسانشناختی ،خود را صاحب مقام والیت میدانند و با توجه به فضل الهی و سیر و سلوک خویش ،از واردات قلبی برخوردار گشتهاند که این واردات
برای آنها نتایجی از جمله معرفتبخشی به همراه داشته است .از نکات افتراقی روزبهان با ابن عربی ،میتوان به نحوۀ شهودهای آنان اشاره کرد .رؤیت خداوند در
اندیشه روزبهان بسامد باالیی دارد و در گزارشهای وی ،شاهد یک نوع تشخصبخشی به خداوند هستیم .در مقابل ،ابن عربی توجه ویژهای به دیدار انبیاء(ع)
داشته است .از نکات اختالفی دیگر ،زبان آنهاست .زبان روزبهان در توصیف تجارب روحانیاش بسیار شاعرانه و با تخیّل قوی همراه است و ابن عربی با استفاده
از اصطالحات خاص و حوزۀ واژگانی وسیع ،به بیان تجارب روحانی خویش پرداخته است.
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گروه تاریخ ،جغرافیا و باستان شناسی

علی اکبر مسگر

رتبه :برگزیده دوم بخش بزرگسال
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :شکلگیری ،اندیشه ،ساخت و کارکرد شهریاری
ساسانی در سدۀ سوم میالدی
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
علیاکبر مسگر متولد سال  ۱۳۶۴در شهر اراک ،تحصیالت دوره دبیرستان و پیشدانشگاهی را در همان شهرگذراند و در سال  1383در مقطع کارشناسی رشته
تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد .وی در سال  ۱۳۸۷در مقطع کارشناسی ارشد همان رشته با گرایش ایران باستان در دانشگاه تهران قبول شد و در سال
 1389از پایاننامه خود با موضوع مبانی و مولفههای هویت ایرانی در دوره ساسانی دفاع کرد .ایشان در سال  ۱۳۹۱به عنوان دانشجوی دوره دکتری تاریخ ،گرایش
ایران باستان ،در دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال  ۱۳۹۷از رساله دکتری خود با عنوان «ساخت ،کارکرد و اندیشه شهریاری ساسانی در سده سوم میالدی»
دفاع نمود .وی تاکنون دو کتاب ،سه مقاله علمی پژوهشی ،پنج مقاله علمی ترویجی ،چهار مقاله همایش بینالمللی ،سه مقاله همایش ملی و ده مقاله علمی
تخصصی را در حوزه دانش تاریخ به نگارش درآورده است .عالئق پژوهشی دکتر مسگر ،جامعهشناسی تاریخی ،مباحث نظری مربوط به رشته تاریخ ،هویت
ایرانی و بررسی خلقیات و روان جمعی ایرانیان است.

چـکیــده اثـــر
فهم منطق تحوّ ل و شرایط دگرگونی ساخت سیاسی از شهریاری اشکانی به شهریاری ساسانی از جمله دغدغههایی است که کاوش نظری چندانی راجع به آن
صورت نپذیرفته است .این پژوهش برخالف دیدگاههای شرقشناسانه که علت را تغییر از یک ساخت نامتمرکز و چندپاره به ساختی متمرکز و وحدتگرا قلمداد
میکنند ،تاسیس دولت در این دوره را بر اساس ائتالف و عقالنیت ساختارها و نیروهای سیاسی و اجتماعی آن زمان تحلیل میکند .در واقع مفهوم دولت به مثابه
یک ریخت مکانیکی بدون انعطاف تلقی نشده که مدام در چرخه استبداد و سپس فروپاشی باشد ،بلکه به مثابه میدانی تلقی شده که تمامی نیروها در آن توان
بازیگری دارند .به عبارت بهتر دولت ،عرصه ستیز و سازش تمامی نیروهای درگیر در قدرت است .این پژوهش درصدد است با مسئلهمند کردن تحوّ ل دولت در
قرن سوم میالدی ،مصادیق موجود مربوط به این دوره را با نظریههای مرتبط ،سنجش و پس از نقد و بررسی دیدگاهها ،با استفاده از رویکرد جامعهشناسی تاریخی،
به ارائه الگوی شهریاری همپیمان در دورۀ ساسانی بپردازد .تأسیس شهریاری ساسانی با الگوی همپیمان ،پاسخی به بحرانهای مستمر ایجاد شده در سده پایانی
دوره اشکانی بود .ظهور کوشانیان و ایجاد بنبست در مسیر بازرگانی بینالمللی ،تسلط روم بر شهرهای بازرگانی میانرودان ،افول عمومی اقتصاد و رشد نیروهای
موّ لد شهری در مقابل نیروهای اقتصاد ارضی (خاندانها) ،منتهی به برکشیدن دولتی شد که با ائتالف نیروهای جدید ،پدید آمد.

16

خبرنامه شماره چهاردهم • تابستان 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

گروه حقوق

فردین مرادخانی

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :مقدمات مشروطه خواهی(آشنایی ایرانیان با
مفاهیم حقوقی در عصر قاجار)
قالب اثر :کتاب
درباره پژوهشگر
فردین مرادخانی در سال  1360در شهرستان آبدانان از استان ایالم به دنیا آمد و تحصیالتش را در آن شهرستان گذراند .وی در سال  1378برای تحصیل در رشته
حقوق در دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد و سال  1383در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در گرایش حقوق عمومی پذیرفته شد .ایشان در سال
 1392دکتری خود را در همین رشته از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد .عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد دکتر مرادخانی« ،فلسفه دولت و فلسفه حقوق در اندیشه
مارکس» و موضوع رساله دکتری ایشان «اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطهخواهان ایرانی» بوده است .ایشان از  1387در دانشگاههای مختلف کشور
به تدریس اشتغال داشته و از سال  1393به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان مشغول به فعالیتهای علمی و آموزشی است .از ایشان تاکنون
دو کتاب «خوانش حقوقی از انقالب مشروطه ایران» (نامزد جایزه کتاب سال) و «مقدمات مشروطهخواهی (آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار)»
منتشر شده است .همچنین بیش از  50مقاله در مجالت علمی کشور از ایشان چاپ شده است و در چندین همایش شرکت داشته است .حوزه تحقیقاتی و
مطالعاتی ایشان حقوق عمومی ،نظریههای حقوق اساسی ،نظریه مشروطیت ،تاریخ حقوق و فلسفه حقوق است.

چـکیــده اثـــر
یکی از جنبههای مهم نظریه مشروطیت ،جنبه حقوقی آن است .مشروطیت محدود کردن قدرت است و محدود کردن قدرت با ابزارهای حقوقی صورت میگیرد.
از اینرو تا زمانی که رویکردهای حقوقی در تحلیل نظریه مشروطیت ایران وارد نشوند ،این نظریه ناقص خواهد بود .دوره مقدمات مشروطهخواهی از زمان عباس
میرزا تا عصر ناصرالدینشاه ،دوره آشنایی و اولین تامالت نظری و تالشهای عملی در خصوص پیدایش مفاهیم حقوقی جدید در ایران است و آشنایی دقیقتر با
این مفاهیم در دورههای بعد رخ داد .این دوره برای درک مشروطیت ایران بسیار کلیدی است و به خوبی نشان میدهد که نظریه مشروطیت ایران چندین دهه قبل
از پیروزی مشروطیت آغاز شده بود و آنچه در انقالب مشروطیت ایران رخ داد نتیجه همین کوششها بود .از میان مفاهیم حقوقی دوره مقدمات مشروطه خواهی
در این کتاب تنها رابطه سلطنت و حکومت ،مفهوم قانون اساسی ،مفهوم پارلمان و کابینه و مفهوم عدلیه مورد بررسی قرار گرفتهاند .آنچه برای نویسنده در این
کتاب مهم بوده است تحول این مفاهیم از منظر دانش حقوق و نظریه مشروطیت است .بررسی این مفاهیم نشان میدهد که ایرانیان چگونه از طریق سفرنامهها،
رسالههای سیاسی ،کوشش صدراعظمهای اصالحگر و حتی در مواردی فرمانهای شاهان قاجار توانستند تامالت نظری و تجربههای عملی در خصوص این
مفاهیم داشته باشند .با این مطالعات روشن میشود که مشروطیت ایران دارای چه تاریخی است و چه کوششهای فراوانی برای آن صورت گرفته است.
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گروه حقوق

سید شهاب الدین موسوی زاده مَ رکیه

رتبه :شایسته تقدیر بخش جوان
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :زمینه فرهنگی قانونگرایی با تأکید بر مورد ایران
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی در
ِ
یزاده مَ رکیه متولد  1365در شهر رشت است .وی تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع
سید شهابالدین موسو 
سال ( 1383دانشگاه فردوسی مشهد) آغاز کرد و پس از آن در مقاطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی (دانشگاه تهران – پردیس فارابی) و دکتری حقوق عمومی
(با کسب رتبه نخست کنکور دکتری تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی) با تمرکز بر جامعهشناسی حقوق و حقوق اداری ادامه تحصیل داد .وی در سال 1396
از رساله دکتری خود با عنوان «زمینه فرهنگی قانونگرایی – با تأکید بر مورد ایران» با درجه عالی دفاع کرد و در حال حاضر به پژوهش و تدریس در حوزههای
حقوق اداری ،جامعهشناسی حقوق و فرهنگ میپردازد.مقاالت «در انتظار قانونگرایی – تحلیل متنی نظریه حاکمیت قانون در ایران»« ،تنش و تضاد قانونگرایی
و فرهنگ در عصر جهانیشدن»« ،تحول سیاست جنایی قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی (مشترک)»« ،امکانسنجی ایجاد مقام دادستان اداری» ،دو جلد کتاب
«گفتارهایی در دیوان عدالت اداری (مشترک)» و نیز کتاب «خاک داغ» (در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس) از جمله آثار علمی و فرهنگی ایشان است.

چـکیــده اثـــر
فرهنگی
ِ
قانونگرایی پدیدهای است که اغلب نگاهها بدان خطی ،ابزاری و اقتباسی است .در این رساله تالش شده است که با رویکردی میانرشتهای مؤلفههای
آن در متن جامعه ایران مورد تحقیق قرار گیرد .در این اثر از روش ترکیبی (آمیخته  -کیفی و کمّی) با ابزار فیشبرداری ،مصاحبه و پرسشنامه بهره برده شد تا آغازی
برای جامعهشناسیِ قانونگرایی باشد .نتایج پژوهش نشان داده است که قانونگرایی پدیدهای چندساحتی و متنی است که رابطه رفت و برگشتی با فرهنگ دارد و
غایت و روح آن نفی رفتار دلبخواهی و برابری است .این رابطه ریشه در اهمیت اجتماعیشدن حقوقی در ایجاد بستر قانونگرایی دارد .اهمیت اقتضای فرهنگی
نیز بدان دلیل است که قانونگرایی یک رفتار اجتماعی است که توسط هنجارهای مسلط الگودهی میشود .بر مبنای مطالعات اولیه ،سه شاخص گرایش مثبت به
قانون ،باور به مشروعیت نظام حقوقی و باور به برابری مهمترین مؤلفههای فرهنگی قانونگرایی به شمار آمدند که پس از اشباع نظری ،مورد پیمایش قرار گرفتند.
فرضیات ما ،عدم گرایش مثبت به قانون ،عدم باور به مشروعیت نظام حقوقی و عدم باور به برابری در جامعه آماری بود .بر اساس نتایج 74.2 ،درصد از نمونه
گرایش مثبت اندکی به قانون داشتند 65.4 .درصد از نمونه کمتر به مشروعیت نظام حقوقی باور داشتند و  59.6درصد از نمونه کمتر به برابری باور داشتند .در
جستجوی علت این امر ،بر اساس نتایج این مطالعه به نظر میرسد هویت جاری جامعه در ابعاد مُحاط و سلسلهمراتبی فرهنگ قرار داشته و دارای نمود فرقهای
برگشتی نظامِ حقوقی و فرهنگ و نیز استقالل
ِ
است .این امر ،هویتِ مزبور را در تعارض با غایت و روح قانونگرایی قرار میدهد .اما با عنایت به مناسبات رفت و
نسبی نهادهای اجتماعی از یکدیگر ،تغییراتی از حیث تبعیت از قانون در برخی حوزههای اجتماعی به وجود آمده که نشان دهنده تحول در داد و ستد فرهنگ
جاری جامعه با قانونگرایی است.
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گروه زبان ،ادبیات و زبان شناسی

محمد راسخمهند

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :نحو زبان فارسی نقشی -رده شناختی
قالب اثر :کتاب
درباره پژوهشگر
محمد راسخمهند ،زاده  1352در همدان است .او کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در همدان اخذ کرد و دورههای فوقلیسانس و دکتری زبانشناسی
را در دانشگاه عالمه طباطبایی بهپایان رساند .ایشان در سال  ۱۳۸۲از رساله دکتری خود با عنوان «قلب نحوی در زبان فارسی» دفاع کرد ،از همان سال در
گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینای همدان به تدریس و تحقیق مشغول است و در سال  ۱۳۹۳نیز به رتبه استادی این دانشگاه رسید .از ایشان تاکنون بیش
از  80مقاله علمی در مجالت معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و تا بهحال  10عنوان کتاب به نام او در مقام مولف یا مترجم منتشر شده است.
حوزه پژوهشهای وی شامل نحو زبان فارسی ،ردهشناسی زبانهای ایرانی ،زبانشناسی شناختی و مکاتب زبانشناسی است .وی در دوازدهمین جشنواره نقد
کتاب (سال ،)1394عنوان برگزیده بخش زبانشناسی را بهدست آورد و به تازگی در پنجمین همایش آموزش عالی در سال  ،1400بهعنوان استاد برگزیده رشته
زبانشناسی در سطح کشور انتخاب شد .ایشان در سال  1389موفق به اخذ بورس پژوهشی از مؤسسه فون هومبولت آلمان شد و برای تحقیق به دانشگاه هامبورگ
رفت و در سال  1398با همکاری گروه زبانشناسی دانشگاه بامبرگ آلمان ،همکاری در یک پروژه تحقیقاتی را با این دانشگاه آغاز کرد که حاصل آن برگزاری چند
فارسی محاورهای (پیکره همبام) بوده است .او عالوه بر عضویت در هیات
ِ
کارگاه و همایش در سالهای  1398تا  1400و نیز ساخت یک پیکره آنالین زبان
تحریریه چند مجله و دبیری همایشهای علمی گوناگون ،سردبیری نشریه پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی را نیز بر عهده دارد.

چـکیــده اثـــر
کوشش نویسنده کتاب نحو زبان فارسی؛ نگاهی نقشی-ردهشناختی بر این است که با بهرهگیری از زبانشناسی نقشگرا و یافتههای ردهشناسی در مطالعه زبانها،
نحوی زبان فارسی را بکاود و تبیینهایی نقشی از آنها به دست دهد .دو فصل نخست این اثر به معرفی زبانشناسی نقشگرا و انواع تبیینهای
ِ
برخی ویژگیهای
نقشی پرداخته و نُه فصل دیگر به مطالعه چند ویژگی و ساخت نحوی در زبان فارسی اختصاص دارد؛ ویژگیهایی مانند گذرایی ،ساخت موضوعی ،توالی کلمات،
بندهای موصولی ،بندهای قیدی ،گروههای حرف اضافهای ،توالی صفات ،قلب نحوی و سازههای پس از فعل .از آنجاییکه یکی از مهمترین ویژگیهای رویکرد
نقشی-ردهشناختی باور به گوناگونی و تنوع موجود در زبانها است ،همین تفاوت موجب شده که مطالعات بینزبانی اهمیت بیشتری پیدا کند و حوزه ردهشناسی
بیش از گذشته گسترش یابد .در مطالعات ردهشناختی ،هرچه تعداد زبانهای مورد مطالعه بیشتر باشد ،تعمیمهای بهدستآمده نیز اهمیت بیشتری مییابند و
تصویر بهتری از تفاوتها و همگانیهای موجود در زبانهای مختلف به دست میآید .این تصویرِ بهتر در کنار تبیینهای نقشی ،چارچوب نظری کتاب نحو زبان
فارسی؛ نگاهی نقشی -ردهشناختی را تشکیل میدهد .هدف نویسنده کتاب این است که ویژگیهای مذکور زبان فارسی را با الگوی ردهشناختی و در چارچوبی
نقشی توصیف و تبیین کند .تاکید بر تنوع و تغییر زبانی ،توجه به تبیینهای برونزبانی ،تاکید بر پیوستاری بودن مفاهیم و مقوالت زبانی و نیز استفاده از دادههای
طبیعی از ویژگیهای اصلی مطالعه نحو در این کتاب است.
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گروه زبان ،ادبیات و زبان شناسی

سعید مهدویفر

رتبه :شایسته تقدیر بخش جوان
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :فرهنگنامه تحلیلی پشتوانه فرهنگی دیوان خاقانی
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
سعید مهدویفر در سال  1365در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود .وی دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه شهید چمران
اهواز پشت سر گذاشت و مقطع دکتری او در دانشگاه ایالم سپری شد .پایاننامه کارشناسی ارشد وی «فرهنگنامه تحلیلی تصاویر بدیع و برجسته قصاید خاقانی»
( )1390نام دارد که در هفتمین دورۀ جشنوارۀ بینالمللی فارابی حائز رتبه دوم بخش جوان شد .رساله دکتری او نیز به دیوان خاقانی اختصاص دارد و عنوان آن
«فرهنگنامه تحلیلی پشتوانه فرهنگی دیوان خاقانی» است .پژوهشهای مهدویفر به طور ویژه بر دیوان و دیگر آثار خاقانی متمرکز شده است .از وی بیش از
هفتاد مقاله نیز انتشار یافته که عمدتاً در باب این شاعر بزرگ است .کتابهایی چون فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (3ج) ،جمشید جام معانی (شرح
منشآت خاقانی) و فرهنگ بزرگ واژههای نظامی (3ج) نیز به قلم وی تألیف شده است .برگزیدگی هفتمین جشنوارۀ بینالمللی فارابی ،برگزیدگی چهاردهمین
دورۀ آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ،برگزیدگی جایزۀ مستعد ادبی برتر بنیاد ملی نخبگان ،برگزیدگی جایزۀ تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ،دانشجوی نمونه و
اهم افتخارات اوست.
عضویت چندساله در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه ایالم از ّ
ِ
پژوهشگر برتر دانشگاه ایالم و نیز

چـکیــده اثـــر
الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی نشان میدهد که شاعر آگاهانه با بهرهگیری از پشتوانه فرهنگی خویش به عنوانمادّ ۀ خام ،دست به
پژوهش در دیوان افضل ّ
آفرینش مضامین ،تصاویر و تعابیر دیگرگونی زده است تا سخنش را از ابتذال و تکرار برهاند .در حقیقت یکی ازعناصر اصلی در سبک شعری خاقانی و به تعبیر
دقیقتر یکی از اختصاصات فکری سبک او ،بهرهگیری وسیع از آگاهیهای فرهنگی است .این آگاهیها طیف گستردهای از ّاطالعات نجومی ،طبّی ،تاریخی،
جغرافیایی ،فلسفی ،باورهای دینی و اعتقادی،باورهای عامیانه ،جانورشناسی و  ...را در برمیگیرد که شاعر با استفاده از تخیّل و توان سخنپردازی شگرف خود،
از یکایک آنها در آفرینشهای ادبی خود سود جسته است. بیشک پرداختن روشمند به این جنبه از دیوان خاقانی ،گامی بزرگ در شناخت واقعی این سخنور
به حساب میآید .این در حالی است که به سبب دشواری و عدم استفاده از روشهای مناسب در تحقیق ،تألیفات موجود نتوانستهاند این وجه بنیادین را چنانکه
توجه به سبک خاص خاقانی به
شایسته است ،مورد پژوهش قرار دهند .رساله حاضر کوشیده است تا با بهرهگیری از منابع اصیل ،تأمّ ل دقیق در اشعار و نیز با ّ
تحلیل و تبیین پشتوانه فرهنگی او بپردازد .نتایج این پژوهش جدای از روشن ساختن بسیاری از ابهامات و ظرایف دیوان خاقانی ،بیانگر این مهم است که خاقانی
توجه داشته است .همچنین رساله حاضر به خوبی نشان میدهد که دانش خاقانی ،دانشی
به انگارههای طبی ،نجومی و تاریخی بیش از دیگر انگارههای فرهنگی ّ
آ کادمیک بوده و عمدتاً شاعر ّاطالعات گوناگون خود را از منابع معتبر تألیف شده کسب میکردهاست.
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یاسر باقری

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :میدان سیاستگذاری اجتماعی در ایران؛ تحلیل
مناسبات قدرت در فرآیند سیاستگذاری اجتماعی ایران
()1394-1376
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
یاسر باقری در سال  ۱۳۶۲در داراب متولد شد ،در سال  1389کارشناسی ارشد خود را در رشته برنامهریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه عالمه طباطبایی اخذ کرد
و در سال  ۱۳۹۶با دفاع از رساله خود با عنوان «میدان سیاستگذاری اجتماعی در ایران :تحلیل مناسبات قدرت در فرایند سیاستگذاری اجتماعی ایران» موفق
به اخذ مدرک دکتری در رشته رفاه اجتماعی از همان دانشگاه شد .وی هماکنون عضو هیئت علمی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران است و
به تدریس و پژوهش در حوزه سیاستگذاری اجتماعی مشغول است .دکتر یاسر باقری دارای تالیفات متعددی است که مهمترین آن با عنوان «نظام نااجتماعی»
در سال  ۱۳۹۹توسط نشر نی منتشر شده است .وی همچنین در یک دهه گذشته با موسسات و سازمانهای موثر در حوزه رفاه مردم همچون مرکز پژوهشهای
مجلس ،سازمان تامین اجتماعی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و شهرداری تهران همکاری و ارتباط نزدیک داشته است و آثار متعددی با همکاری
کارشناسان آن موسسات در قالب گزارشهای سیاستی منتشر کرده که عموما معطوف به موضوعات فقر ،نابرابری و تأمین اجتماعی بوده است.

چـکیــده اثـــر
چگونگی میدان سیاستگذاری اجتماعی در ایران و نحوه صورتبندی سیاستهای اجتماعی در ایران تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند و به همین تصویر
الگویی از آن و نیز مناسبات قدرت در آن ناشناخته مانده است و همین موضوع شکاف میان دانشگاهیان و کنشگران فعال در این میدان را تعمیق کرده است .از
همین رو این اثر با روش کیفی و تاحدی مبتکرانه «روش تحلیل محتوای انتقادی» بر مطالعه این موضوع در دوره پساانقالب معطوف شده است .مطالعات انجام
گرفته در این پژوهش حاکی از آن است که میدان سیاستگذاری اجتماعی در ایران را میتوان به سه عنصر تشکیلدهنده تفکیک کرد که پژوهشگر آنان را بدین
ترتیب نامگذاری کرده است :نبردگاهها ،جریانهای سیاستگذاری اجتماعی و کنشگران نهادی .از طرفی کوشش پژوهشگر برای شناخت منطق حاکم بر میدان
نیز منجر به شناسایی دغدغه سهگانه بازیگران اصلی میدان شده است .در دوره پس از انقالب سه موضوع «عدالت»« ،مقبولیت عمومی» و «رشد اقتصادی» از
اهمیت باالیی برای بازیگران برخوردار بوده است به نحوی که این موارد میتوانند صورتبندی و شرایط امکان سیاستها در میدان را تاحدی تبیین کنند.در مجموع
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ایران با تفرد تاریخی در میدان سیاستگذاری اجتماعی روبرو هستیم و این نظام قابل انتساب به ایدئولوژی اقتصادی چپ
و یا محدود به راستگرایی نیست ،اگرچه کنشگران راستگرا نقش فعاالنهتری در تاریخ سیاستگذاری اجتماعی پساانقالب ایفا کردهاند.
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گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

شیوا علینقیان

رتبه :برگزیده اول بخش جوان
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :مادری :تالقی جنسیت و دیگر نظامهای اجتماعی-
خودمردمنگاری برساخت اجتماعی مادری در شهر تهران
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
شیوا علینقیان در سال  1365در اصفهان به دنیا آمد .او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان ،کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه عالمه طباطبایی و دکتری
خود را در رشته انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه تهران دریافت کرد .علینقیان که رتبه اول را در بین فارغالتحصیالن دوره دکتری کسب نمود ،در سال  1398از
رساله خود با عنوان«مادری :تالقی جنسیت و دیگر نظامهای اجتماعی -خودمردمنگاری برساخت اجتماعی مادری در شهر تهران» دفاع کرد .کتاب برآمده از
آبی کم رنگ» به زودی توسط انتشارات فرهنگ جاوید منتشر خواهد شد .دکتر علینقیان پژوهشگر حوزه جنسیت ،مادری ،مردم نگاری و
«خط ِ
این رساله با عنوان ِ
روایت پژوهی است و بیش از  8مقاله علمی -پژوهشی و یک مقاله بینالمللی دارد و تاکنون نتایج پژوهشهای خود را در چند کنفرانس معتبر داخلی و خارجی
ارائه کرده است.

چـکیــده اثـــر
اگرچه در باور عموم «مادری» مقولهای زیستی و مرحلهای طبیعی از زندگی بسیاری از زنان شناخته میشود ،اما دانش اجتماعی به ما میگوید که همه زنان تجربه یکسانی
از مادری ندارند و متاثر از بستر فرهنگی که در آن قرار میگیرند ،مادری را درک کرده و آن را به کنش درمیآورند .در این رساله ،که روایت بازاندیشانه نویسنده از تجربه مادری
است ،کوشش شده تا با وسط گذاشتن روایتهایی فردی از وجوه فرهنگی مادری خود ،درگیری آن را با گفتمانها و ایدئولوژیهای مسلط بر مادری به چالش بکشد .در این
پژوهش خودمردمنگارانه ،محقق به دنبال کشف مسیری بود که جامعه هویت وی را به عنوان مادر شکل داد و به عبارتی مادر بودن را به وی «آموخت» .در این مسیر به این
باور رسید که حقیقتی طبیعی و غریزی از مادر بودن وجود ندارد ،بلکه بسترهای اجتماعی و فرهنگی و نیز حوزههای دانش و شناخت موجود ،حقیقت مادر بودن را شکل
مندی وی در کنار دیگران را در یک بستر اجتماعی به چالش میطلبید ،با ورود به میدانی متفاوت ،در تعامل و
میدهد .همچنین این روایت فردی که موقعیت ِ
«لب خط» بود قرار داد .در این راستا کوشید تا از طریق نگارش متنی برانگیزاننده و
زن غربت و از اهالی محله محروم ِ
برخورد با تجربه مادری «طیبه» ،که یک ِ
شهادت دهنده ،داستانشان که دو روایت کوچک محلی بود را به واسطه پیچیدگیهایش به بدنه اصلی جامعه پیوند دهد.در نگاه پژوهشگر این اثر ،روایت زندگی
هر کدام از ما سرشار است از مالحظاتی در رابطه با تالقی جنسیت ،قومیت ،طبقه اجتماعی ،زبان و دیگر نظامهای سلطه ،که مزیتها ،نابرابریها و میزان
نزدیکیمان به قدرت را مشخص میکند .تجربه زیسته وی متاثر از این حقیقت است که به عنوان یک زن فارس ،متاهل ،شیعه و متعلق به طبقه متوسط ،تجربهها
و باورهایش از مادری ملهم از همان مادری جریان اصلی است که سالها پیرامون خود دیده و آموخته است ،همانطور که «طیبه» در تمام عمرش در معرض
جریان حاشیهای مادری قرار داشته ،آنها را در خود درونی کرده و تجربهاش از غربت بودن ،فرودست بودن و فقر را در مادری خود بازتولید مینماید .به عبارت
«حس بودن در یک مای مشترک» را به آنها نمیدهد.
دیگر ،مادر بودن برای هر دوی آنها بهرغم تصور سیاستگذاران ،رسانهها و کتابهای تربیتی و فرزندپروریِ ،
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گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

محمد امیر ریزوندی

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :بررسی تقدم نهادها در گذار به اقتصاد دانشبنیان در
ایران
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
محمدامیر ریزوندی در سال  1364در کرمانشاه به دنیا آمد .او از نوجوانی با ادبیات و تاریخ خو گرفت و سپس با مطالعه آثار اندیشمندان تحولخواه ایرانی با
پرسشهایی مهم روبرو شد .تحصیل در رشته اقتصاد راهی مناسب برای مواجهه نظاممند با این مسائل بود.
وی مقطع کارشناسی را در رشته علوم اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه گذراند ،سپس مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت و درنهایت در
سال  1397با دفاع از رساله «بررسی تقدم نهادها در گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران» دکتری اقتصاد را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد .حیطه تخصصی
وی «اقتصاد دانشبنیان با رویکرد نهادی» است .همچنین اقتصاد نهادی ،تاریخ اقتصادی ،توسعه اقتصادی و فهم دگرگونیهای بزرگ اقتصادی -اجتماعی از
تاریخی توسعهنیافتگی است.
ِ
حوزههای مورد عالقه او هستند .مطالعات و پروژۀ فکری او متمرکز بر یافتن راهی به رهایی ایران از تله

چـکیــده اثـــر
انقالب دانایی به واسطه پیامدهای خود (افزایش واگرایی و نابرابری میان کشورها ،دگرگونی مولفههای قدرت ملی و ظهور آرایش نوینی از قدرت در عرصه جهانی،
رقابتی کشورهای درحال توسعه و درنتیجه کاهش قدرت چانهزنی آنها در تعامالت جهانی و  )...گذار به اقتصاد دانشبنیان را برای ایران به یک
ِ
زوال مزیتهای
ضرورت بدل ساخته است .از اینرو ،مساله این پژوهش ،چگونگی مواجهه با اقتصاد نوین و نحوۀ گذار به آن برای ایران است .گذار فرآیندی مبتنی بر دگرگونیهای
جهت فراز و فرود جوامع را مشخص میسازد ،خود برآمده از نظام پاداشدهی است.
اقتصادی است و یادگیری منشاء دگرگونی اقتصادی است .نوع یادگیری که ِ
کامیابی کشورهای مختلف در گذار به اقتصاد دانشبنیان را باید در نوع یادگیری متفاوت آنها که به نظام پاداشدهی و چارچوب نهادی متفاوت
ِ
لذا توفیق یا عدم
آنها بازمیگردد ،جستوجو کرد .با این رویکرد ،حکومت استبدادی زندگی ایلیاتی سدههای گذشته در کنار سیاستهای ترغیبکنندۀ فعالیتهای بازتوزیعی
طی دهههای اخیر ،ساختار انگیزشی و نظام پاداشدهی اقتصاد ایران را از طریق ناامن ساختن حقوق مالکیت ،مروج فعالیتهای نامولد ساخته است .ذیل چنین
چارچوب نهادی ناکارآمدی تالش برای نیل به اقتصاد داناییمحور به کمک گسترش آموزش عالی ،ارتقای زیرساخت فاوا ،افزایش هزینههای تحقیقوتوسعه و ...
بینتیجه میماند .از اینرو گذار به اقتصاد دانشبنیان برای ایران فرآیندی دو مرحلهای و متعاقبگذار به اقتصادی تولیدمحور است که در آن چارچوب نهادی در
جهت ترغیب فعالیتهای مولد (از جمله تولید دانش) دگرگون شده و هزینه فعالیتهای بازتوزیعی نامولد افزایش یابد.
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گروه علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقه ای

احمد مهربان دافساری

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :تحلیل پدیده افراطگرایی مذهبی در خاورمیانه با تاکید بر
مفهوم نوعصبیت (مطالعه موردی :گروه سلفی-تکفیری داعش)
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
احمد مهربان در سال  1357در رشت متولد شد ،دیپلم خود را در رشته ریاضی فیزیک اخذ کرد و سپس در مقطع کارشناسی به تحصیل در رشته مهندسی
پرداخت ،لیکن باتوجه به عالقه به علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی اقدام نمود .پایاننامه
کارشناسی ارشد وی به موضوع عملیات انتحاری و رواج آن پس از حمالت  11سپتامبر اختصاص یافت .پس از اخذ کارشناسی ارشد به فعالیتهای پژوهشی
و آموزشی پرداخت و در سال  1393در مقطع دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد .او در این مقطع مطالعه گروههای افراطی و پدیده
افراطگرایی مذهبی را ادامه داد و به عنوان پژوهشگر ارشد به دانشگاه واترلوی کانادا دعوت شد .در این فرصت با همکاری پروفسور لورن داوسون به تدوین
چارچوبی معرفتشناختی برای استخراج و تدوین نظریه اجتماعی از آراء اندیشمندان کالسیک و بومی پرداخت و از راهنمایی وی در زمینه نگارش رساله دکتری
بهره برد .رساله وی پس از دفاع با درجه عالی با اعمال تغییرات به صورت کتابی تحت عنوان «داعش و عصبیت؛ رهیافتی نوخلدونی به شکلگیری و دولتسازی
داعش» در سال  1398به چاپ رسید.

چـکیــده اثـــر
در حال حاضر تروریسم در مقام ثمره اصلی تکفیر و سلفیگری جهادی به بحرانی با ابعاد منطقهای و جهانی تبدیل شده است و انسجام و پایایی گروهها و
سازمانهای تروریستی فراملی از جمله مهمترین و بحثانگیزترین نقاط قوت آنها به شمار میرود .داعش و سازمانهای مشابه آن – همچون القاعده – با وجود تنوع
خاستگاه و پراکندگی قومی ،نژادی و زبانی اعضای آن از انسجام گروهی قابل توجهی برخوردارند .بنابراین ویژگی فوق و نقش آن در دولتسازی داعش نیازمند
بررسی عمیقتر و در صورت امکان ایجاد مدلهای نظری و مفهومی متناسب است .لذا پژوهش حاضر با هدف ابداع ابزارهای نظری فوق این انسجام را با مراجعه
به مفهوم عصبیت ابنخلدون که برآمده از سنت تفکر اجتماعی اندیشمندان جهان اسالم است بررسی میکند تا مدلی متناسب و درونی شده برای تحلیل پدیده
افراطگرایی مذهبی به طور عام و ظهور داعش به طور خاص ارائه دهد .بر این اساس روند شکلگیری ،ویژگیهای منحصر به فرد و پیامدهای ظهور داعش در پرتو
تحول مفهوم عصبیت با ارائه مدلی نوخلدونی و در سطح امت تحلیل و بررسی میشود .در پایان همراه با معرفی مفهوم نوعصبیت چشمانداز دولت -ملتسازی
در منطقه خاورمیانه از منظر این مفهوم و با توجه به ظهور موجودیتهای سیاسی -نظامی غیردولتی در این منطقه مورد گمانهزنی قرار میگیرد.
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گروه علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقه ای

علی نظیفپور

رتبه :شایسته تقدیر بخش جوان
تحصیالت :کارشناسی ارشد
عنوان اثر :استثناگرائی و سیاست خارجی ایران
قالب اثر :پایاننامه کارشناسی ارشد
درباره پژوهشگر
علی نظیفپور در سال  1367در تهران به دنیا آمد .وی در ابتدا عالئق پژوهشی خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دنبال میکرد و در این رشته در سال 1390
از دانشگاه عالمهطباطبایی مدرک کارشناسی و در سال  1392از دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرد .پایاننامه او در دانشگاه شهید بهشتی
درباره «مقایسه رمان و بازیهای کامپیوتری آلیس در سرزمین عجایب» بود و به بررسی مفهوم «اقتباس» در فرآیند انتقال اثر از یک رسانه به رسانه دیگر پرداخت.
او با تغییر رشته ،به خانواده علوم سیاسی کوچ کرد و در سال  1398در مقطع کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد .پایاننامه
او درباره تأثیر استثناگرایی بر گفتمانها و همچنین رفتار سیاست خارجی در ایران بود که تحت راهنمایی خانم دکتر مشیرزاده به نگارش درآمد.تمرکز پژوهشی
نظیفپور ،نظریه گفتمان در تحلیل سیاست خارجی و سیاست داخلی آمریکا ،به طور مشخص انتخابات در آمریکا ،است .او در این زمینه سابقه همکاری با
اندیشکدههای سیاست خارجی در ایران (اندیشکده ایران یوریکا و اندیشکده جریان) و همچنین همکاری با نشریات داخلی را دارد و برای نشریاتی همچون
روزنامه سازندگی ،روزنامه شرق ،مجله چشمانداز ایران و ...مقاالت متعددی نوشته است .وی همچنین به مدت چند سال در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان
مترجم و کارشناس دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی مشغول به کار بوده است.

چـکیــده اثـــر
پایاننامه «استثناگرایی و سیاست خارجی ایران» به استثناگرایی و نقش آن در تکوین گفتمانهای سیاست خارجی ایران میپردازد و با روش تحلیل گفتمان نوشته
شده است .به طور مشخص هدف این پایاننامه از انتخاب نظریه و روش گفتمان آن بود که میزان اهمیت تفکر استثناگرایانه را در سیاست خارجی ایران کشف
کند .فرهنگ ،مذهب و گفتمان سیاسی هر سه میتوانند بستری برای استثناگرایی باشند .سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز بر بستر فرهنگ ایران شکل گرفته
است و این بسترها در شکلگیری استثناگرایی موثر بودهاند .گفتمان انقالب اسالمی یک گفتمان منعطف است .در این فضا تفسیرهای متفاوت به وجود میآیند و
برای تسلط بر گفتمان به رقابت میپردازند .اختالف سیاست خارجی بین رویکرد مقاومت و رویکرد تنشزدایی یک اختالف تاکتیکی و کماهمیت نیست ،بلکه بر
سر تعریف هویت سیاست خارجی است .رویکرد مقاومت بر دالهای مقاومت و استقالل حداکثری تأکید دارد و رویکرد تنشزدایی بر دال توسعه .هویت ایران
از منظر رویکرد مقاومت وابسته به استثنا بودن آن است ،امری که رویکرد تنشزدایی آن را رد میکند .بنابراین استثناگرایی اصلیترین و مهمترین گسل هویتی و
گفتمانی سیاست خارجی ایران است .در ادامه استدالل شده است که اختالف بر سر استثناگرایی دلیل اختالف بر سر بهبود رابطه با آمریکا نیز هست ،چون برای
رویکرد مقاومت بهبود رابطه با آمریکا تصویر استثنایی ایران را مورد تهدید قرار میدهد در حالی که رویکرد تنشزدایی بهبود رابطه با آمریکا را برای توسعه واجب
میداند .ثانیاً در زمینه سیاست منطقهای ایران اصلیترین دال مشروعیتبخش در رویکرد مقاومت به رفتار منطقهای نیز استثناگرایی است و در واقع جغرافیای
خاورمیانه مکانی است که استثناگرایی ایرانی و آمریکایی در آن با یکدیگر روبرو میشوند و به رقابت میپردازند.
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گروه علوم قرآنی ،تفسیر و حدیث

مهدی حبیباللهی

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :کاربردشناسی جملههای مشابه در قرآن کریم
قالب اثر :کتاب

درباره پژوهشگر
مهدی حبیباللهی سال  1350در اصفهان به دنیا آمد .وی بعد از گذراندن دوره متوسطه وارد حوزه علمیه اصفهان شد و تحصیالت حوزوی را تا مقطع خارج
ادامه داد .او در سال  1388وارد دانشگاه قرآن و حدیث شد و در سال  1390از پایاننامه خود در رشته علوم حدیث با عنوان ترجمه و نقد کتاب «حدیث میراث
محمد در قرون وسطی و دوران معاصر» با نمره  20دفاع کرد .حبیباللهی در همان سال به عنوان نفر اول در رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان در مقطع
دکتری پذیرفته شد و در سال  1394از رساله خود با عنوان ««نظام معنایی جملههای مشابه در قرآن کریم» با نمره  20دفاع کرد .حیطه تخصصی وی مطالعات
میانرشتهای تفسیر و زبانشناسی و پژوهشهای خاورشناسان در حوزه قرآن و حدیث است .عالوه بر ترجمه و انتشار بیش از  15مقاله ،دارای  8مقاله علمی-
پژوهشی در موضوعات قرآنی و حدیثی است و دو کتاب در زمینه اخالق و قرآن عهدین ترجمه کرده است .کتاب وی با عنوان «کاربردشناسی جملههای مشابه
در قران کریم» کتاب برگزیده جشنواره دوساالنه کتاب اصفهان در سال  1399شد.

چـکیــده اثـــر
ماهیت متنمحور بودن معارف دینی و وابستگی عمیق استنباط آن به قرآن و روایات اسالمی ،ضرورت تعامل دانشمندان علوم گوناگون اسالمی با دانشها و فنون
مجدانه مفسران بزرگ ،همچنان نیازمند توجه به نوآوریها و نظریات
مختلف زبانی را آشکار میکند .در این بین دانش تفسیر بهرغم پیشینه هزارسالهاش و تالش ّ
جدید در عرصه زبانشناسی است .از جمله شاخههای زبانشناسی که در حوزه تفسیر متن و گفتمان استفاده میشود ،دانش کاربردشناسی است .این دانش به
تبیین زوایای پنهان و غیرصریح پارهگفتارها در هنگام کاربرد و براساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی و  ...میپردازد .هدف در این پژوهش نشان دادن کارایی
این دانش در کشف مراد جدی به عنوان هدف نهایی مفسران قرآن کریم و استنباط مدالیل التزامی و غیرصریح آیات قرآن در پاسخگویی به چالشها و مسائل روز
جامعه است .در این راستا پس از تبیین پایههای نظری این روش گزیدهای از آیات متشابه لفظی به عنوان نمونه بررسی شده و تفاوت ِحکمی و معنایی این آیات با
روش تبیین شده ،ترسیم میشود.
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گروه علوم قرآنی ،تفسیر و حدیث

حامد دهقانی فیروزآبادی

رتبه :برگزیده سوم بخش جوان
تحصیالت :کارشناسی ارشد
عنوان اثر :رویکرد منبعگرایانه به روایات اهل بیت(ع) در
معناشناسی قرآن (مبانی ،رهیافتها و نمونهها)
قالب اثر :پایاننامه کارشناسی ارشد
درباره پژوهشگر
حامد دهقانی فیروزآبادی در سال  1369در قم به دنیا آمد .وی دوران متوسطه را در دبیرستان نمونه دولتی شهید فهمیده این شهر گذرانده و سپس در سال 1387
در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد .او پس از دو سال ،همزمان روی به دروس حوزوی آورد و در مدرسه علمیه معصومیه قم
دروس مقدمات را گذراند و پس از چندی در کنار دروس حوزوی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم قرآن و حدیث در پردیس فارابی دانشگاه تهران با
دفاع از پایاننامه «رویکرد منبعگرایانه به روایات اهل بیت (ع) در معناشناسی قرآن» دریافت کرد .وی هماکنون در حال تدوین رساله دکتری خود در همان رشته
و دانشگاه با عنوان «الگوهای امضای احکام اجتماعی در قرآن و سنت» بوده ،در تالش است با مطالعه فرهنگهای حقوقی خاور نزدیک ،ایران و روم باستان
تصویری کم و بیش دقیق از محیط قانونی قرآن بدست آورده و منطق مواجهه قرآن و سنت با نظام حقوقی پیشین خود را کشف کند .دهقانی همچنین در چندین
پروژه سیاستی با اندیشکده حوزوی مرصاد همکاری داشته و معاونت علمی این مجموعه را بر عهده دارد.

چـکیــده اثـــر
روایات لغوی اهل بیت (ع) و نیز کاربردهای زبانی موجود در سخنان ایشان ،گنجینهای ادبی است که با وجود آسیبهای متوجه مصادر لغوی ،منبع دانستن آنها
در معناشناسی قرآن ضروری و ناگزیر است .واکاوی مؤلفههای این رویکرد منبعگرا به احادیث شیعه در معناشناسی قرآن مسأله اصلی این نوشتار است .مصادر
اولیه لغت عربی از جنبههای مختلف دچار آفت شدهاند و نتوانستهاند واقعیتهای زبانی عصر نزول را به نیکی بازنمایی کنند .پیراستگی خاندان پیامبر (ع) از گناه
و خطا ،همتایی قرآن و اهل بیت (ع) ،مرجعیت علمی آن بزرگواران ،انقالب زبانی اسالم و نقش اهل بیت (ع) در تبیین واژگان دینی ،چیستی روایت معناشناختی،
شهرت و تواتر تاریخی فصاحت و بالغت اهل بیت (ع) ،همترازی زبان ایشان با سبک زبانی قرآن ،ساختارمندی دستگاه نقل حدیث شیعه و ناچیز بودن آسیب نقل
معنا ،مجموعهای از مبانی کالمی ،ادبی و حدیثی است که بر پایه آن میتوان از اعتبار رویکرد منبعگرایانه به روایات اهل بیت (ع) در معناشناسی قرآن سخن گفت.
تواتر کاربردهای زبانی ،مصونیت سطح لفظی روایات از برخی آسیبهای حدیثی و وضوح داللی روایت ،از مهمترین بایستههای پذیرش حدیث در معناشناسی
است .رهیافت دانشوران امامیه به استشهاد لغوی به کاربردهای زبانی موجود در روایات ،همچون رهیافت ایشان به بهرهگیری از روایات لغوی پررنگ نبوده است.
بررسیهای تطبیقی در معناشناسی قرآن بر پایه روایات اهل بیت (ع) ،نشان از آن دارد که این منبع ادبی از جنبههای گوناگونی نسبت به دیگر مصادر معناپژوهی در
معناشناسی قرآن کارآمدتر است ،از جمله :اطمینانبخشی و کاشفیت بیشتر ،جبران کمبودها و نواقص عملکرد اهل لغت و تبیین سطح معنای دینی واژگان قرآن.
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گروه فلسفه ،منطق و کالم

محمود هدایتافزا

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو ترادف مفهومی
(با تأکید بر آراء ابن سینا و شیخ احمد احسائی)
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
محمود هدایتافزا سال  1353در تهران متولد شد .او که فرزند آخر خانواده است ،در دوران طفولیت و نوجوانی با بیماری والدین و فوت آنها مواجه شد .وی پس
از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک ،در رشته فیزیک دانشگاه شاهرود پذیرفته شد ،پس از انجام خدمت سربازی ،از سال  ،1378به تدریس ریاضیات دبیرستان روی
آورد و چند کتاب در زمینه ریاضیات تألیف کرد .هدایتافزا از سال  75تا  ،85نزد علمای برجسته شهر تهران به یادگیری کالم ،تفسیر ،فلسفه و عرفان پرداخت
و در سال  ،1385برای تحصیل در رشته فلسفه ،باردیگر در کنکور شرکت نمود و در دانشگاه شاهد پذیرفته شد .او در ادامه با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد،
برای ادامه تحصیل به دانشگاه خوارزمی رفت و در سال  1391از پایاننامه خود با عنوان «تأمّ التی در مبادی نظری اصالت وجود یا ماهیت» دفاع کرد .در کنکور
دکتری  1392و مصاحبه علمی آن ،هدایتافزا به عنوان نفر اوّ ل روزانه در دانشگاه تهران (پردیس قم) پذیرفته شد و در نیمه فروردین  ،1396از رساله دکتری خود
تخصصی از محمود هدایتافزا
با عنوان «معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو نظریه ترادف مفهومی» با نمرۀ عالی دفاع کرد .تاکنون قریب  45مقاله پژوهشی و ّ
منتشر شده است .وی در آذرماه  1395در جشنوارۀ پژوهشی دانشگاه تهران ،به عنوان پژوهشگر برتر از میان دانشجویان دکتری دانشکدۀ الهیات برگزیده شد.
همچنین یکی از مقاالت او در جشنوارۀ ملّ ی نقد کتاب در آذرماه  1396مورد تقدیر قرار گرفت .هماکنون وی در حال انجام فاز نهایی طرح پست دکتری خود
(مصوب معاونت علمی و فناوری  -صندوق حمایت از پژوهشگران) است.

چـکیــده اثـــر
متفكران شیعی ،همواره به عینیّت صفات با ذات الهی باور داشتهاند؛ حال
متأخران ،پس از طرح دعاوی اشاعره ،کرامیه و معتزله ادّ عا میشود که َ
در اغلب آثار ّ
دستکم چهار نظریه یافت میشود« :نفی صفات از ذات»« ،اتّحاد مصداقی و تغایر مفهومی»« ،تساوق صفات ذاتی» و «اتّحاد
آنکه با تأمَ ل بیشتر در آثار ایشانِ ،
مصداقی و ترادف مفهومی» .دیدگاه اخیر که خاصتر از ایدههای دوم و سوم است ،شاذترین نگاه در این مسئله محسوب میشود .با تتبَ ع فراوان مالحظه شد كه
متفکر در دفاع از ایده
ابنسینا و شیخ احسائی ،هر دو در پذیرش کلیت ایده «ترادف مفهومی» اوصاف ذاتی پروردگار اشتراک نظر دارند .مبادی نظری هر دو ّ
اهم این مبادی عبارتند از« :اعم بودن مفهوم صفت از عرض» و «امتناع انتزاع مفاهیم متغایر از بسیط حقیقی» .پژوهش
«ترادف» ،بسیار شبیه یکدیگر هستندِّ .
پیش رو در پی تبیین و تحلیل وجه معناشناختی صفات ذاتی پروردگار در پرتو ترادف مفهومی آنها میکوشد؛ چه هر دو قائل به نظریه مزبور به کارکرد مفهومی
ِ
توجه داشتهاند .ابنسینا پس از پذیرش «وجود» به عنوان نخستین صفت واجب تعالی ،فهم دقیقتر هر یک از صفات
ذاتی مترادف در گزارههای الهیاتی ّ
صفات ِ
ذاتی را ،منوط به لحاظ وجود خداوند با یک مفهوم «سلبی»« ،اضافی» یا مرکّ ب از آندو دانسته است؛ امّ ا احسائی ثمرات معنایی صفات ذاتی را حول یک امر
ایجابی و دو وجه سلبی بیان میدارد :نفی خلوّ ذات از کماالت ،تنزیه ذات اقدس از مقابالت صفات و نفی تشبیه صفات الهی با صفات مخلوقات .او البتَ ه برای
فعلی متناظر با آن قائل است و حقیقت محمدیه را حامل آن صفات فعلی و ظرف مشیت الهی میداند .همچنین از
هر یک از کماالت ذاتی خداوند ،صفات ِ
میان تفاسیر ناظر به غایت ایده «ترادف» ،آنچه با سخنان بوعلی سازگاری بیشتری دارد ،مؤدّ ی به نفی مطلق صفات از ذات بسیط الهی است .از قضا احسائی
متوسطین از اهل معرفت میداند و در طول آن ،قول به «نفی صفات» را غایت معرفت و توحید حقیقی میشمرد .به دیگر
نیز نظریه «ترادف مفهومی» را شایسته ّ
سخن ،ایدههای «تساوق» و «ترادف» به ترتیب حلقههای واسطی میان دو نظریه مشهورتر محسوب میشوند و مسیر روشنی برای وصول طالبان معرفت ،از اوّ لی
به دومی فراهم آوردهاند.
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گروه فلسفه ،منطق و کالم

سیدمسعود حسینی توشمانلویی

رتبه :برگزیده دوم بخش جوان
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :حقیقت نزد افالطون از منظر هایدگر و گادامر
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
سید مسعود حسینی در سال  1366در تهران متولد شد .وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوترـ نرمافزار از دانشگاه اراک ( )1389و مدرک
کارشناسی ارشد ( )1392و دکتری ( )1397خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران اخذ کرد .موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد او «سوبژکتیویته نزد
فیخته» و موضوع رساله دکتریاش «حقیقت نزد افالطون از منظر هایدگر و گادامر» بود و زمینه اصلی مطالعات وی ایدئالیسم آلمانی و پدیدارشناسی است.
حسینی تاکنون چندین کتاب در زمینه فلسفه به ویژه فلسفه قارهای تالیف و یا ترجمه کرده است.

چـکیــده اثـــر
تلقی هایدگر و
محل بحث و داوری قرار میگیرد .بر این اساس ،ابتدا شرحی از ِ
در این رساله مسئلهی حقیقت نزدِ افالطون در پرتوِ تفسیرِ هایدگر و گادامر از آنِ ،
اساس
گادامر از مفهومِ «حقیقت» به دست داده میشود و پس از آن ،شرحی از تفسیرِ هر یک از آنها از حقیقت نزدِ افالطون مطرح میشود .هایدگر (عمدتاً بر ِ
تمثیل غارِ افالطون) بر این رأی است که حقیقت بهمثابه «آلثیا» یا «ناپوشیدگی» در اندیشه افالطون دستخوش تبدلی در «ذات» و «جایگاه» میشود،
تفسیری از ِ
به این ترتیب که ذات آن از ناپوشیدگی به «درستی» و جایگاهِ آن از وجود به ذهن تغییر میکند .بهعالوه ،هایدگر این تبدل را علت فراموشی وجود (و تمایزِ
ماقبل افالطونی از مفهومِ حقیقت میشود .در مقابل ،استدالل
تلقی ِ
متافیزیک غربی و پیامدهای این تبدل میداند و خواستارِ رجوعی به ِ
ِ
تاریخ
وجودشناسانه) در ِ
تلقی هایدگر از حقیقت بهمنزل ه «آلثیا» یا «ناپوشیدگی» را از جهاتی بنیادی مفروض میگیرد ،اما بر این رأی پای میفشرد که افالطون نیز
میشود که گادامر اگرچه ِ
بدیع گادامر از نظریهی ایدهها
اساس تفسیرِ ِ
اثبات این رأی ،در این رساله کوشش میشود بر ِ
چهارچوب همین تلقی از مفهومِ حقیقت میاندیشیده است .برای ِ
ِ
در
هفتم افالطون ،نشان داده شود که افالطون به آنچه هایدگر تمایزِ وجودشناسانه مینامد
اساس تفسیرِ وی از نامه ِ
مثال خیر و نیز بر ِ
یا مُ ثُ ِل افالطون و بهویژه ایده یا ِ
ن واقعیت که افالطون،
اصلی این رساله متعین میشود :نشان دادن ای 
ِ
غرض
آگاه بوده و آن را در سرتاسرِ اندیش ه خویش لحاظ کرده است .بدین ترتیب ،نتیجه یا ِ
خالف نظرِ هایدگر ،نیازی
ِ
متافیزیک غربی و پیامدهای ناگزیرِ آن (از جمله سوبژکتیویسم و نیهیلیسم) نبوده است و لذا ،باز هم بر
ِ
خالف نظرِ هایدگر ،آغازگرِ
ِ
بر
به آغازی دیگر برای تفکر نیست.
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گروه فناوری اطالعات ،اطالع رسانی و کتابداری

زهرا ناصری

رتبه :شایسته شتقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت:دکتری
عنوان اثر :طراحی و تبیین مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی در
صنعت نشر ایران
قالب اثر :رساله دکتری
درباره پژوهشگر
زهرا ناصری سال  1361در مشهد به دنیا آمد .وی پس از پشت سر گذراندن دوران ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه ،تحصیالت خود را در دانشگاه فردوسی مشهد
در رشته علم اطالعات و دانششناسی آغاز کرد و مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این دانشگاه به پایان رساند .ناصری که دانشآموخته ممتاز مقطع
کارشناسی ارشد بود ،برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شد .وی در سال  1396با نگارش رساله خود با عنوان «طراحی و تبیین مدل
اثربخشی بازاریابی محتوایی در صنعت نشر ایران» به دریافت مدرک دکتری با کسب نمره  20نائل و به عنوان دانشآموخته ممتاز مقطع دکتری دانشگاه تهران نیز
شناخته شد .کسب رتبه برگزیده آثار علمی در جشنوارههای مختلف« :نهمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»« ،ششمین جشنواره ملی
برترینهای حوزه علم اطالعات و دانششناسی»« ،چهارمین جشنواره ملی پژوهش و آموزش دانشگاه تهران»« ،دومین همایش ملی نقد کتاب» ،و «دومین
همایش ملی کتاب و نشر» از دیگر افتخارات علمی ایشان است .تألیف کتاب «بازاریابی محتوایی :اصول ،فرآیندها و مفاهیم» ،انتشار مقاالت علمی متعدد
در مجالت معتبر داخلی و خارجی ،همکاری و مشارکت در طرحهای پژوهشی ،برگزاری نشستهای علمی ،تدریس در دانشگاههای برتر و به عهده داشتن
سمتهای اجرایی متفاوت از دیگر سوابق علمی و اجرایی خانم دکتر ناصری است.

چـکیــده اثـــر
پژوهش حاضر ضمن ارائه مدل فرآیندی بازاریابی محتوایی (شامل مراحل ،مؤلفهها و ویژگیها) در نظر دارد بررسی کند که آیا به کارگیری آن برای صنعت نشر از
سه جنبه مصرف محتوا ،درگیرکردن مخاطبان و فروش برخط ،اثربخشی الزم را دارد یا خیر .از این رو ،در مرحله اول با مبنا قرار دادن متون موجود بر اساس چرخه
علم طراحی و با استفاده از روشهای فراترکیب و پیمایشی (کاربرد فنون دلفی فازی و تاپسیس فازی) به شناسایی و اعتباریابی ابعاد اصلی بازاریابی محتوایی در
جهت خلق و توسعه مدل فرآیندی بازاریابی محتوایی پرداخته است .در مرحله دوم ،پژوهشگر با استفاده از روش مطالعه موردی به آزمون اثربخشی مدل بازاریابی
محتوایی در سطح یک مؤسسه انتشاراتی همت گماشته است .نتیجه مرحله اول پژوهش شناسایی ابعاد الزم برای طراحی مدل فرآیندی بازاریابی محتوایی به
همراه گامها و مؤلفههای مربوط به هر مرحله است .مدل به دست آمده پس از انجام سه دور دلفی فازی با عنوان «2پی.دی.ام» اعتباریابی و بومیسازی شد .نتایج
حاصل از رتبهبندی مؤلفههای تولید محتوا نشان داد که از میان  38مؤلفه شناسایی شده ،مؤلفههای «قابل یافتن /قابل دسترسی»« ،غیرمزاحم و کمککننده»،
«واضح و شفاف» در رتبه اول قرار دارند .نتایج آزمون مدل فرآیندی بازاریابی محتوایی در سطح یک مؤسسه انتشاراتی بر اساس سنجههای مورد نظر نیز نشان داد
که فعالیتهای بازاریابی محتوایی در مدت زمان شش ماه اثربخش بوده است .این امر میتواند زمینهساز استفاده از این راهبرد در سایر صنایع کشور باشد .افزون
بر این ،پژوهش حاضر با گسترش شناخت و دانش موضوعی بازاریابی محتوایی به عنوان یک مفهوم نوظهور در حوزه مدیریت بازرگانی و تجارتالکترونیکی نه
تنها به لحاظ موضوعی و روششناختی میتواند به عنوان الگویی برای مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد ،بلکه به لحاظ بافت پژوهشی نیز به دانشافزایی این
حوزه کمک کرده است.
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محمد فدایی

رتبه :شایسته تقدیر بخش بزرگسال
تحصیالت :کارشناسی ارشد
عنوان اثر :پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت
خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن
قالب اثر :پایاننامه کارشناسی ارشد
درباره پژوهشگر
محمد فدایی سال  1357در تهران به دنیا آمد و پیش از گرفتن دیپلم ریاضی در سال  ،1375سالها نقاشی و طراحی کرد و خوشنویسی را تا درجه ممتاز پیش
برد .در سال  1376برای آموختن فلسفه وارد دانشگاه تهران شد ،ه مزمان در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها به فراگیری رشته «گرافیک مطبوعاتی» پرداخت
و در سال  1380در هر دو رشته دانشآموخته شد .در پی سالها بازماندن از ادامه تحصیل ،به طور آزاد در زمینه هنر فعالیت کرد و سرانجام در سال  1396وارد
دانشکد ه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در مقطع کارشناسیارشد در رشته «ارتباط تصویری» تحصیل را از سرگرفت .او در سال  1398از بخش نظری
پایاننامه خود با عنوان «پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن» دفاع کرد و با ارائه طراحی چند فونت در
بخش عملی ،با عنوان رتبهاول این مقطع را به پایان رساند و با کسب سهمی ه استعدادهای درخشان به رشته «هنرهای تجسمی» در مقطع دکتری همین دانشکده
راهیافت .او اینک به تدوین رساله دکتری خویش در زمینه خط در جهان معاصر مشغول است .برگزاری کارنماهای «خوشنویسان مشغول کارند!» ،همایش
«خوشنویسی ،نظریه و تاریخ» (دانشگاه تهران) ،ترجم ه رسالههای کهن خوشنویسی ،شرکت در بیش از  20نمایشگاه داخلی و خارجی و تألیف بیش از 30
مقاله و یادداشت ،تدریس در دانشگاه و کسب جوایز گوناگون هنری مانند برگزیده دوازدهمین جشنواره مطبوعات ( )1384و برنده جایزه بخش تجسمی کتاب
سال (عاشورایی )1394-از جمله فعالیتهای اوست.

چـکیــده اثـــر
در سنت آموزش خوشنویسی دوازده جزو و گاهی به اشتباه دوازده قاعده برشمرده میشود و هنرجو ،خوشنویسی را باید بر اساس تعالیم عملی مندرج در این
«اصول» بیاموزد .اما از متن رساله های کهن خوشنویسی برمی آید که «اصول» در سیر تاریخی خود معنا یا اجزای ثابت نداشته است .در حقیقت از سد ه چهارم
هجری به بعد «اصول» یک معنای عام و متقدم دارد که به تواتر در رسالههای دیگر تکرار شده و آن وضع خط بر نقطه و دایره (وضع هندسی منسوب به ابنمقله)
است .اما از شیوه کاربرد این اصطالح در رساله های فارسی از اواسط سد ه هشتم هجری معنای خاص و متأخر دیگری (جامع سایر اجزای خوشنویسی) نیز آشکار
می شود .در همین سده است که در زبان فارسی برای اولین بار از اجزای خط سخن میرود و عبداللّ ه صیرفی بیتی را به یاقوت مستعصمی منتسب میکند که در آن
«فروع» خط ،هشت جزو بیان میشود .یک سده بعد در رساله تحفةالمحبین باز هم از قول یاقوت برای خط شش «چیز /جزو» ذکر می شود
ِ
مجموع «اصول» و
که هیچ اشتراکی با آن اجزای هشتگانه قبلی ندارد .در انتهای سده دهم هجری باباشاه اصفهانی در رساله آداب المشق ،با ترکیب ذوقی این هشت و شش ،اجزای
دوازده گان ه مشهور را پیشنهاد میدهد.در این پژوهش با بررسی نظام دبیری پیش از اسالم و تأثیر آن بر نظام دیوانی خلفا و کاتبان مسلمان ،مؤلفههای مؤثر در
«حسنالخط» و «خطنیکو» کاویده میشود و با بازخوانی رسالههای کهن مربوط به «خط»
شکلگیری مفهوم «اصول» در خوشنویسی و برسازند ه مفاهیمی چون ُ
و «کتابت» و «خوشنویسی» ،کوشش میشود نسبت محتوای آنها با آن مفاهیم تبیین شود.
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حسین نخعی

رتبه :برگزیده دوم بخش جوان
تحصیالت :کارشناسی ارشد
عنوان اثر :مسجد جامع ورامین :بازشناسی روند شکلگیری و سیر
تحول
قالب اثر :کتاب
درباره پژوهشگر
حسین نخعی در سال  ۱۳۶۸در اراک متولد شد .او دارای مدرک کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است.
وی در سال  ۱۳۹۳از پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بازشناسی روند شکلگیری و تحول مسجد جامع ورامین» با درجه عالی دفاع کرد .در کارنامه
پژوهشی او همکاری با بنیاد دایرهالمعارف اسالمی ،دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران و مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
به چشم میخورد .نخعی عالوه بر نگارش مدخلهای «برج عالءالدین» ورامین و «برج طغرل» شهر ری در دانشنامه جهان اسالم ،در سال  ۱۳۹۸کتاب «مسجد
جامع ورامین ،بازشناسی روند شکلگیری و سیر تحول» را که برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد خود بود ،با دو تقریظ از مهندس کامبیز حاجیقاسمی و خانم
دکتر هایده الله منتشر کرد.

چـکیــده اثـــر
مسجد جامع ورامین یکی از آثار مهم باقیمانده از اواخر دورۀ ایلخانان است .بنا پس از دستکم سه مرتبه کاوش و چندین مرحله مرمت از سال  ۱۳۱۶شمسی ،در
حال حاضر به صورت تکمیلشده در مرکز شهر ورامین برجا است .تصاویر پیش از تعمیرات ،اما ،بنا را در وضعیت مخروبه در خارج از بافت شهر نشان میدهد،
به طوریکه تقریباً اثری از نیمه غربی آن نبوده است؛ موضوعی که پرسشهایی را در مورد صورت اصل بنا و سیر تحوالت آن مطرح میکند .پژوهش حاضر با
مطالعه دقیق صورت بنا و نیز دادههای مکتوب ،منابع تصویری و شواهد باستانشناسی در بستر تاریخ شهر ورامین ،زمینههای ساخت این بنای فاخر را در سدۀ
هشتم توضیح میدهد و تحلیلی از روند ساخت تا ویرانی آن عرضه میکند .با توجه به کتیبههای تاریخدار ،شناسایی و تحلیل اقداماتی که در سدههای هشتم
و نهم انجام شده از قسمتهای اصلی این پژوهش است .همچنین طی این مطالعه ،صورت اصیل بنا که در زمان ویرانی و طی بازسازیها مخدوش شده بود
بازشناسی و بخشهایی از آن بازسازی تصویری شده است .نتایج این تحقیق گواه آن است که ساخت مسجد جامع ورامین در اواخر دورۀ ایلخانان ناتمام مانده
و در سدۀ نهم تنها تزیینات گنبدخانه و ایوان جنوبی تکمیل شده است .پس از سدۀ نهم به واسطه افول جایگاه ورامین اقدام دیگری در سایر قسمتهای ناتمام بنا
صورت نگرفته و بنا به تدریج به مخروبه تبدیل شده است .همچنین یافتههای این پژوهش راه را برای فهم بهتر عبارتهای کتیبهها ،شناسایی اجزای مختلف بنا و
روند احتمالی ساخت آن میگشاید.
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معرفی برگزیدگان سایر بخشها

مرحوم دکتر عزتالله نگهبان

شخصیت پیشگام علوم انسانی

مرحوم دکتر سید اسعد
شیخاالسالمی
شخصیت پیشگام علوم اسالمی

عزتالله نگهبان در سال  ۱۳۰4خورشیدی در اهواز به دنیا آمد ،تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را
در تهران گذراند و در سال  ،۱۳۲۸از دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی لیسانس گرفت .ایشان در سال
 ۱۳۲۹به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو راه یافت و در  ۱۳۳۳موفق به اخذ درجه فوقلیسانس از
این دانشگاه شد .عنوان رساله وی «سیر سفال نخودیرنگ در خوزستان» بود .پس از بازگشت به ایران،
دکتر نگهبان در سال  1336با درجه دانشیاری به استخدام دانشگاه تهران درآمد و با اخذ دکتری افتخاری از
دانشگاه تهران در سال  ،۱۳۴۵به درجه استادی ارتقا یافت .ایشان از سال  ۱۳۴۶تا  ،۱۳۵۶مدیریت گروه
باستانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را به عهده داشت .همچنین در سال  1338موفق به تاسیس مؤسسه
باستانشناسی در این دانشگاه شد .ایجاد کارگاه دایمی در دشت قزوین برای فعالیتهای باستانشناختی دانشگاه
تهران و تربیت دانشجو در این کارگاه ،حفاریهای بیسابقه در مارلیک و هفتتپه از جمله فعالیتهای ماندگار ایشان
در این مؤسسه بوده است.
استاد نگهبان از سال  1354تا ( 1357زمان بازنشستگی) ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را
نیز بر عهده داشته است .عالوه بر مشاغل دانشگاهی ،معاونت فنی اداره کل باستانشناسی ،مشاور فنی وزارت فرهنگ
ایران ،مشاور عالی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران و  ...نیز در کارنامه پربار ایشان ثبت شده است .وی در
سال  1357به فیالدلفیای امریکا عزیمت نمود و در آنجا به انتشار گزارش نهایی فعالیتهای باستانشناختی خود
مشغول شد .تالیف کتابهای ارزشمندی از جمله «شوش یا کهنترین مرکز شهرنشینی جهان»« ،حفاری هفتتپه
دشت خوزستان»« ،مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران»« ،حفاریهای مارلیک» و «ظروف فلزی مارلیک،
حفاری مارلیک هیات اعزامی دره گوهررود ،رودبار ،گیالن سالهای  ،»41 - 1340و انتشار دهها مقاله علمی در
حوزه باستانشناسی از جمله فعالیتهای ارزشمند استاد نگهبان است .دکتر عزتالله نگهبان روزگار درازی را به
تربیت دانشجو ،کشف حوزههای جدید فعالیتهای باستانشناسی ،نجات محوطههای تاریخی و تالش فراوان و
خستگیناپذیر برای رشد و گسترش رشته باستانشناسی گذراند و به خاطر نقش بسیار مهم و اثرگذار ایشان از او به
عنوان «پدر آموزش نوین باستانشناسی در ایران» یاد میشود.
ایشان در بهمنماه  ۱۳۸۷در سن  83سالگی چشم از جهان فروبست.

سید اسعد شیخاالسالمی در سال  ۱۳۰۹در شهر سنندج در خانوادهای مشهور و اهل علم متولد شد ،تحصیالت
ابتدایی و متوسطه را در سنندج به پایان رساند .سپس برای ادامه تحصیل به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران رفت و در آنجا لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی اخذ کرد .در خالل همین ایام نزد پدر خود به کسب
علوم و معارف اسالمی پرداخت .در سال  1336وارد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران شد و مدرک
کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته منقول (فقه و مبانی حقوق اسالمی) کسب کرد.
از جمله فعالیتهای علمی و اجرایی ایشان میتوان به دبیری دبیرستانهای دارالفنون و امیرکبیر تهران ،عضویت
هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی از سال  ،۱۳۴۶معاونت دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران از سال  ۱۳۵۶تا  ،۱۳۵۸سرپرستی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۸
تا  ،۱۳۵۹مدیریت گروه فقه شافعی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران از سال  ۱۳۶۹تا  ۱۳۸۳و
مشاور رئیسجمهور در امور اهل سنت از سال  ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۴اشاره کرد .ایشان صاحب کرسی و مؤسس رشته
فقه شافعی در دانشگاه تهران و طراح و مجری آزمون تعیین سطح علمی روحانیون اهل سنت و عضو هیئت امنای
دانشگاههای غرب کشور ،مؤسس و مدیر گروه فقه شافعی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران نیز بودند.
شرکت در مجامع معتبر بینالمللی از جمله کنگره جهانی ادیان الهی در دانشگاه النکاستر انگلستان در سال ،۱۳۵۴
مأموریت به لندن از طرف دانشگاه تهران برای بررسی نسخههای خطی قرآ ن در موزه بریتانیا ،چند بار مسافرت به
ت متحده امریکا از دیگر فعالیتهای
آمریکا به دعوت دانشگاه هاروارد برای بررسی تطبیقی احکام اسالم و قوانین ایاال 
علمی استاد شیخاالسالمی بود.
ازجمله تألیفات مهم استاد میتوان به «تحقیقی در مسائل کالمی از نظر متکلمان اشعری و معتزلی»،
«ازدواج و پایان آن در مذاهب اهل سنت»« ،احوال شخصیه :ارث ،وصیت و وصایت»« ،سیری اجمالی
در اندیشههای کالمی معتزله و اشاعره» و «شرح قصائد سید عبدالعزیز شیخاالسالم کردستان» اشاره کرد.
در اردیبهشت  ۱۳۹۷به پاس شصت سال خدمت علمی و فقهی نشان نقرهای دانشگاه تهران به ایشان اعطا شد.
استاد در دیماه  1398در سن  89سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت و در آرامگاه خانوادگی واقع در صلوات
آباد سنندج به خاک سپرده شد .روحش شاد و یادش گرامی باد.
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داود فیرحی در سال  ۱۳۴۳در زنجان متولد شد .وی دروس حوزوی مقدماتی را در سالهای  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۵در زنجان
گذراند و سپس به قم رفت و در آنجا دروس سطح و خارج فقه و اصول را طی نمود .همزمان با تحصیالت حوزوی ،از
سال  ۱۳۶۶به تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران پرداخت .فیرحی تحصیالت تکمیلی دانشگاهی خود
را در دانشگاه تهران ادامه داد؛ عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد وی «اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه» ،و رساله
دکتری او «دانش ،قدرت و مشروعیت در اسالم» بود که در سال  1378از آن دفاع کرد .این اثر علمی بعدا به شکل
کتاب منتشر شد.
دکتر فیرحی در سال  1378به عضویت هیئتعلمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درآمد و به
تدریس دروس «اندیشه سیاسی در ایران معاصر»« ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر»« ،فقه سیاسی»« ،نظام سیاسی
و دولت در اسالم» « ،تاریخ تحول دولت در جهان اسالم» و «مبانی اندیشههای سیاسی در اسالم» پرداخت .ایشان
عالوه بر دانشگاه تهران ،در دیگر دانشگاهها از جمله دانشگاه مفید و دانشگاه باقرالعلوم ،نیز تدریس میکرد.
«در آستانه تجدد در شرح تنبیهاالمه و تنزیهالمله (شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره جایزه کتاب جمهوری
اسالمی ایران -شایسته تقدیر جشنواره نشان دهخدا « ،»)1395 -دین و دولت در عصر مدرن۲ ،جلد»« ،دولت
اسالمی و تولیدات فکر دینی»« ،تاریخ تحول دولت در اسالم»« ،نظام سیاسی و دولت در اسالم»« ،فقه و سیاست در
ایران معاصر  ۲جلد (شایسته تقدیر سی و یکمین دوره جایزه کتاب جمهوری اسالمی ایران) »« ،جریانهای اسالمی
معاصر ،با نگاهی به تحوالت خاورمیانه»« ،فقه و حکمرانی حزبی (برگزیده جشنواره نشان دهخدا  »)1397 -و
«مفهوم قانون در ایران معاصر» ،از جمله آثار علمی این متفکر و نواندیش دینی است.
استاد فیرحی در خالل عمر کوتاه و پربار و خود دانشجویان زیادی را در زمینه اندیشه سیاسی در اسالم تربیت کرد.
ایشان در  ۲۱آبان  ۱۳۹۹در  ۵۶سالگی به دلیل ابتال به بیماری کرونا در تهران چشم از جهان فروبست.

سید محمد رضوی در سال  1310در رفسنجان چشم به جهان گشود ،تحصیالت ابتدایی خود را در زادگاهش
به پایان رساند و برای تكمیل تحصیالت متوسطه به كرمان رفت .اندكی پس از دریافت دیپلم ،در سن هجده سالگی،
پدرش را از دست داد .در این زمان ،وی برای تحصیل در مقطع كارشناسی رشته حقوق به دانشگاه تهران رفت و در
سال  1332موفق به كسب مدرك لیسانس شد .رضوی همانند بسیاری از دوستان خود از كودتای  1332تأثیر بسیاری
پذیرفت كه به نقطه عطفی در زندگی وی تبدیل شد؛ وی در این زمان به خاطر فعالیتهای دانشجویی علیه حكومت
كودتا برای مدت شش ماه به جزیره خارك تبعید شد و با اتمام مدت تبعید ،بیدرنگ كشور را ترك كرد.
ایشان در سال  1333به پاریس رفت و به تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری علوم سیاسی در مؤسسه
مطالعات سیاسی پاریس پرداخت .وی كه به حوزه تاریخ اندیشههای سیاسی عالقمند بود ،رسال ه دکتریاش را به
راهنمایی ژان ژاك شوالیه ،دانشمند سیاسی مشهور ،به نگارش درآورد؛ رسالهای كه كاوشی بود در اندیشه سیاسی
محافظهكاری و به ویژه تأثیر ساموئل كولریج در بریتانیا .او در سال  1340برای استفاده از منابع موجود در مدرسه
اقتصاد و علوم سیاسی لندن رهسپار این شهر شد و در سال  1343نیز از رساله خود دفاع كرد.
دکتر رضوی پس از بازگشت به ایران به عنوان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به كار
شد .ایشان در سال  1357به مدت كوتاهی به عنوان رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسی انتخاب شد.
استاد رضوی بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران به آموزش و تربیت دانشجویان بسیاری پرداخته و راهنمایی
رسالههای زیادی را به عهده داشتند .شاگردان و همکاران وی ،از استاد به عنوان آموزگار نظم علمی و مربی خالقیت
ذهنی یاد میکنند ،ضمن آنکه وطنپرستی ایشان زبانزد عام و خاص است.
«اندیشه ساالر سپهر سیاست» و «معرفت علمی ،ارزش و قدرت در علوم سیاسی» دو کتابی هستند که به کوشش
دکتر ابوالفضل دالوری از نظرات و درسگفتارهای دکتر رضوی منتشر شده است.
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سید محسن خرازی در سال  1315در تهران در خانوادهای مذهبی و نامدار متولد شد ،پس از گذراندن تحصیالت
دوره ابتدایی و متوسطه به حوزه علمیه تهران رفت و دروس مقدماتی حوزه را در آنجا فرا گرفت .سپس برای ادامه
تحصیالت وارد حوزه علمیه قم شد و به یادگیری و تحصیل دروس سطح فقه ،اصول ،فلسفه ،کالم و تفسیر پرداخت.
ایشان در سال  1339درس خارج را آغاز نمود و از محضر آیات عظام شاهآبادی ،سید احمد خوانساری ،فرید
اراکی ،سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ محمد علی اراکی ،سید محمد محقق داماد و ...بهره جست.
ایشان طی دوران تحصیل با حضرات آیات حسین مظاهری ،رضا استادی ،سلطانی ،مصباح یزشدی و بسیاری
دیگری از برجستگان حوزه چون آیات عظام سید موسی شبیری زنجانی ،سید مهدی روحانی ،میرزا علی احمدی
ن خدمات آیتالله خرازی در
میانجی و سید علی محقق داماد مباحثات فقهی و تفسیری را ادامه داد .یکی از مهمتری 
ن برقراری
ن مؤسسه ضم 
ی تأسیس «مؤسس ه در را ه حق» در دهه  40شمسی در شهر قم بود .ای 
ی و فرهنگ 
عرص ه علم 
ح میکرد .همكارى با مجمع فقهی اهلبیت
ط با جوانان ،ب ه حل شبهات و و اصول اعتقادی را با سبك نوین مطر 
ارتبا 
(ع) درباره مسائل جدید فقهی نیز از دیگر فعالیتهای ایشان است.
ی تحصیل دوره سطح ب ه تدریس نیز میپرداخت و از حدود  55سا ل پیش تاكنو ن دروس
ی از سالها 
آیتالله خراز 
سطوح عالی ه فق ه و اصو ل حدود  40سال است که درس خارج فقه اصول را تدریس میکند .همچنین دروس اخالق
و تفسیر ایشان مورد توجه بسیاری از اعاظم حوزه است .ایشان برای اقامه مرجعیت و انتشار رساله عملیه مورد ابرام
علمای بزرگ بوده و تاکنون از این مسله سرباز زدهاند.
یکی از دستاوردهای مهم معظم له انتشار بیش از  ۱۴۰کتاب فقهی ،اصولی و تفسیری است که برخی از آنها
ت من شرایعاالسالم»« ،بدایه المعارفااللهیه»« ،عمدة االصول»« ،کلمه (کالم)
عبارتند از« :شرح کتاب احیاءالموا 
ی
حول حدیث الثقلین»« ،فی رحاب التقوی»« ،كلمة حول التوسل»« ،إرث الزوجة من الرباع و األراضی»« ،روزنههای 
از عالمغیب»« ،تعلیقات علیالمکاسب».
دربین کتابهای ایشان شرح اصول و فقه بیش از چهل جلد میباشد  ،کتاب شرایع ایشان برخوردار از توجه
دانشگاههای معتبر دنیا قرار گرفته و کتاب مهم«االمر بالمعروف و النهی عن المنکر» ،در دانشگاه پرینستون مورد توجه
اسالم شناسان قرار گرفته است .از دیگر کتب تحقیقاتی ایشان حاشیه بر عروهالوثقی آیتالله سید محمد کاظم یزدی
است که بدلیل مالحظات اخالقی تا کنون از توزیع آن جلوگیری کردهاند .

ژاله آموزگار در سال  1318در شهر خوی متولد شد .وی پس از اخذ مدرک دیپلم در سال  1335براى ادامه تحصیل به
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز میرود ،در سال  1342با کسب رتبه اول در دانشکده ادبیات آن دانشگاه
به وی بورس تحصیلی تعلق گرفته و در دانشگاه سوربن مشغول به تحصیل میشود .رساله دکتری ایشان درباره ادبیات
زردشتی در رشته فرهنگ و زبانهاى باستانی با عنوان «صد در نثر و صد در بندهش» با راهنمایی پروفسور پیر دو مناش
به نگارش درآمد .خانم دکتر آموزگار در سال  ۱۳۴۷به ایران برمیگردد و تا سال  1349به عنوان پژوهشگر در بنیاد
فرهنگ ایران مشغول به کار میشود .وی از سال  1349به عنوان عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق مشغول بوده و در سال  ۱۳۸۵با درجه استادی
بازنشسته شده و همچنان با دانشگاه تهران به همکاری علمی خود ادامه میدهد.
استاد ژاله آموزگار به زبانهای فرانسه ،انگلیسی ،عربی و ترکی و در زبانهای قدیم به زبان پهلوی و اوستایی تبحر
دارد و به عنوان استاد مسلم زبانهای ایرانی و ادبیات مزدیسنی شاگردان زیادی تربیت کردهاند .برگزیده جایزه کتاب سال
جمهوری اسالمی ( )۱۳۶9جایزه کتاب برگزیده سال دانشگاههای کشور ( ،)1368تقدیرنامه رئیس بنیاد ایرانشناسی
( )۱۳۸۱بزرگداشت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ( ،)۱۳۸۲تقدیرنامه دانشگاه تهران ( ،)۱۳۸۲تقدیرنامه وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ( ،)۱۳۸۳جایزه کتاب فصل ( ،)۱۳۸۶جایزه لژیون دونور (نشان شوالیه) از وزارت فرهنگ فرانسه
( )1395و جایزه سرو ایرانی (در زمینه میراث فرهنگی  )1395 -در کارنامه دکتر آموزگار مشاهده میشود.
برخی از کتابهای ایشان که با همکاری مرحوم احمد تفضلی تالیف یا ترجمه شده است عبارتند از« :اسطوره
زندگی زردشت»« ،زبان پهلوی ،ادبیات و دستور آن»« ،کتاب پنجم دینکرد؛ آوانویسی ،ترجمه ،تعلیقات ،واژهنامه،
متن پهلوی» ،ترجمه «نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایرانیان» و ترجمه «شناخت
اساطیر ایران» .تالیف کتابهای «تاریخ اساطیری ایران»« ،از گذشتههای ایران» و «زبان ،فرهنگ و اسطوره» و
همچنین ترجمه و تحقیق «ارداویرافنامه؛ حرفنویسی ،آوانویسی ،ترجمه متن پهلوی ،واژهنامه» از دیگر فعالیتهای
علمی خانم دکتر آموزگار است.
آثار علمی استاد ژاله آموزگار کمک فراوانی به شناخت هرچه بیشتر متون باستانی ایران زمین کرده و بهعنوان
مرجعی موثق ،مورد استناد بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.
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ضیاء موحد در دیماه  1321در اصفهان متولد شد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در این شهر گذراند .وی
در سال  1343لیسانس فیزیک و در سال  1348فوق لیسانس فیزیک را از دانشگاه تهران را اخذ کرد .عنوان پایاننامه
فوق لیسانس وی «احتمال تشعشعات الکترومغناطیسی هسته در میدان کوانتایی» بود .موحد که دارای دکتری فلسفه
از یونیورسیتی کالج لندن است ،در سال  1360از رساله دکتری خود با عنوان «مفهوم فرگه از اندیشه ( »)Gedankeبه
راهنمایی استاد دبلیو .اچ .هارت دفاع نمود و پس از بازگشت به ایران در انجمن حکمت و فلسفه مشغول به فعالیتهای
پژوهشی و آموزشی شد.
دکتر موحد در معرفی منطق جدید و منطق موجهات به ایرانیان سهم بسزایی دارد .کتاب معروف «درآمدی به منطق
جدید» بارها تجدید چاپ شده است .آثار دیگر استاد موحد در حوزه منطق و فلسفه عبارتند از« :منطق موجهات»،
«واژگان توصیفی منطق (انگلیسی به فارسی)»« ،از ارسطو تا گودل ،مقالههای فلسفی -منطقی» و «مهارتهای منطق
جدید».
دکتر موحد عالوه بر فلسفه و منطق ،در شعر و ادب نیز آثار ارزشمندی دارد .برخی از آثار ایشان عبارتند از:
مجموعه شعرهای «مشتی نور سرد»« ،آوازهای آبی»« ،غرابهای سفید» «نردبان اندر بیابان» و «بر آبهای مرده
مروارید» و کتابهای «شعر و شناخت»« ،سعدی»« ،دیروز و امروز شعر فارسی» ،ترجمه کتاب «نظریه ادبیات اثر رنه
ولک و اوستین وارن» و «منتقدان فرهنگ ،اثر لزلی جانسون».
استاد ضیاء موحد بهدفعات و در سالهای مختلف برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شده است
(برگزیده سال  1369برای تألیف کتاب درآمدی به منطق جدید؛ برگزیده سال  1374برای ترجمه کتاب نظریه ادبیات؛
شایسته تقدیر سال  1381برای مجموعه شعر مشتی نور سرد؛ برگزیده سال  1382برای تألیف کتاب منطق موجهات).

محمدرضا ریختهگران در سال  1336در اصفهان متولد شد .وی در سال  1355در رشته فلسفه دانشگاه تهران و اندکی
بعد در رشته پزشكی دانشگاه ملّ ی (شهید بهشتی فعلی) نیز پذیرفته شد .او چندی میان فلسفه و پزشكی در تردّ د بود
تا اینکه در سال  1357به طور کامل تحصیل در رشته فلسفه را آغاز كرد .و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در سال
 1367از همان دانشگاه دریافت کرد ،سپس برای مدتی به هندوستان رفت و در آنجا به مطالعه و تحقیق در باب «تطبیق
عرفان اسالمی با عرفان هندویی» پرداخت .ایشان در سال  1374از رساله دکتری خود در رشته فلسفه با عنوان «منطق
و مبحث علم هرمنوتیك» در دانشگاه تهران دفاع کرد .وی که هماکنون دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران است ،عالوه
بر مباحث الهیات جدید و فلسفه بر مباحث زیباییشناسی و مبانی نظری هنر تمرکز دارد.
آثار دکتر ریختهگران مورد توجه بسیاری از دانشجویان و محققان رشتههای مختلف قرار گرفته و از کتابهای
مرجع در حوزه هنر و زیباییشناسی محسوب میشود« .هنر و زیباییشناسی در شرق آسیا»« ،هنر از دیدگاه مارتین
هایدگر»« ،هنر ،زیبایی ،تفکر :تأملی در مبانی نظری هنر»« ،مقاالتی درباره پدیدارشناسی ،هنر ،مدرنیته»« ،حقیقت
و نسبت آن با هنر»« ،پدیدارشناسی و فلسفههای اگزیستانس به انضمام شرح رسالهای از مارتین هایدگر»« ،منطق
و بحث علم هرمنوتیک :اصول و مبانی علم تفسیر» از جمله کتابهای منتشره اوست .همچنین مقاالت متعددی در
نشریههای علمی و همایشهای بینالمللی و داخلی ارائه کردهاند .استاد ریختهگران عالوه بر تدریس در گروه فلسفه

دکتر محمدرضا ریختهگران
نظریه پرداز برجسته

دانشگاه تهران ،در دیگر دانشکدهها نیز به آموزش و تربیت به آموزش و تربیت دانشجویان پرداختهاند.
استاد محمدرضا ریختهگران در این دوره از جشنواره ،برای نظریه «کسوف نیمروزی؛ گفتاری در مبانی حکمی
غرب (غرب جدید حقیقتی است غیرجغرافیایی و غیرمکانی)» که از سوی هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره به دبیرخانه جشنواره معرفی گردید به عنوان «نظریهپرداز برجسته» مورد تقدیر قرار میگیرد.
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دکتر منوچهر صانعی درهبیدی
مترجم برتر

انجمنمطالعاتبرنامهدرسیایران
انجمن علمی برتر

منوچهر صانعی درهبیدی در سال  ۱۳۲۵در شهرستان فریدن اصفهان به دنیا آمد .وی در سال  1354در مقطع
کارشناسی و در سال  1356در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد .ایشان در سال 1371
از رساله دكتری خود در همان دانشگاه دفاع کرد و سپس به عضویت هیئتعلمی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
درآمد .دكتر صانعی طی سی سال گذشته به تدریس ،تحقیق و ترجمه و پرورش دانشجویان در زمینه فلسفه غرب
پرداخته و با دقت باالی علمی در گزیدن واژگان مناسب در برگردان نظرات متفکران برجسته جهان ،بر غنای محتوای
فلسفی و تسهیل در دسترسی پژوهشگران و جامعه علمی کشور کوشش فراوانی کردهاند .استاد صانعی درهبیدی آثار
متعددی درباره اندیشه فیلسوفان غربی از جمله الیبنیتس ،کانت ،دکارت ،نیچه و دیلتای ترجمه کرده و به جامعه علمی
ارائه دادهاند.
ترجمه آثار مهم کانت از جمله «مبانی مابعدالطبیعی تعلیم فضیلت (فلسفه فضیلت)»« ،درسهای فلسفه
اخالق»« ،فلسفه حقوق»« ،درسهای فلسفه اخالق»« ،دین در محدوده عقل تنها» و همچنین ترجمه آثار ویلهلم
دیلتای از جمله «تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی»« ،مقدمه بر علوم انسانی» «دانش هرمنوتیک و مطالعه
تاریخ»« ،به فهم درآوردن جهان انسانی»« ،شعر و تجربه (نقادی هنر)» و ترجمه آثار دیگری در حوزه فلسفه غرب از
جمله «فردریش شالیر ماخر»« ،تاریخ زیباشناسی» و «فرهنگ فلسفی» در کارنامه علمی این استاد برجسته مشاهده
میشود« .دانشنامه زیباییشناسی» ترجمه دکتر صانعی درهبیدی و گروه مترجمان ،برگزیده بیست و چهارمین دوره
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شد.
تالیف کتابهای «فلسفه الیبنیتس»« ،فلسفه اخالق و مبانی رفتار»« ،پیام نیچه»« ،جایگاه انسان در اندیشه
کانت» و«مبانی اندیشههای فلسفی (فلسفه عمومی) ،از دیگر فعالیتهای علمی ایشان می باشد.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال  ۱۳۷۸به همت جمعی از پژوهشگران و دانشآموختگان عرصه تعلیم
و تربیت تاسیس شد .این انجمن ،مردم نهادی ملی ،غیردولتی و غیرانتفاعی متشکل از متخصصان و دانشآموختگان
برنامه درسی است که از طریق همکاری و تعامل ملی و جهانی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی ،پژوهشی و
فناوری در جهت توسعه دانش برنامه درسی با چشماندازی جهانی و بومیسازی آن ،بهبود کیفیت سیاستگذاری و
عملکرد ،ارتقاء جایگاه علمی و حرفهای با پایبندی به اخالق حرفهای فعالیت نموده و تالش میکند به مرجعیت علمی
نایل آید.
اهداف انجمن مطالعات برنامه درسی ایران عبارتند از :تولید و ترویج دانش برنامه درسی با توجه به نیازها؛ ارتقاء
کیفی محیط و عملکرد یادگیری در نظام آموزشی ایران؛ فرهنگسازی برای تولید و کاربرد برنامههای درسی مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT؛ توسعه نظام نظارت حرفهای و ارزشیابی از سیاستها ،برنامهها و فعالیتها؛
توسعه اجتماعی علمی و حرفهای متخصصان برنامه درسی؛ توسعه تعامل و همکاریهای سازمانی در سطح ملی و
بینالمللی؛ انتشار نشریات علمی «مطالعات برنامه درسی» و «مطالعات برنامه درسی آموزش عالی» توسط انجمن
و انتشار نشریات علمی «پژوهـشهای برنـامه درسـی»« ،پژوهش در برنامهریزی درسی» و «نظریه و عمل در برنامه
درسی» در همکاری با سایر دانشگاهها از مهمترین فعالیتهای انجمن است.
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در قالب سیزده گروه مطالعاتی و هفت کمیسیون به فعالیتهای علمی خود
میپردازد و برگزاری همایشها ،نشستهای علمی ،کارگاهها و دورههای آموزشی از رویدادهایی است که توسط این
انجمن انجام میشود.
اعضای هیئت مدیره فعلی انجمن عبارتند از :دکتر محمد جوادیپور (رئیس هیئت مدیره) ،دکتر مصطفی قادری
(نایب رئیس) ،دکتر علیرضا صادقی (عضو هیئت مدیره) ،دکتر سعید صفاییموحد (عضو هیئت مدیره) ،دکتر زهرا
نیکنام (خزانهدار) ،محمود امانی طهرانی (عضو علیالبدل هیئت مدیره) ،دکتر رحمتاله مرزوقی (عضو علیالبدل
هیئت مدیره) ،دکتر پروین صمدی (بازرس) و دکتر حسن مظاهری (بازرس علیالبدل).
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مجله بینالمللی علوم و مدیریت اطالعات ( )IJISMبرای تحقق اهداف مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و
فناوری ( )RICeSTتأسیسشده است .این مرکز دارای واحدهای مختلف خدمات اطالعرسانی علمی و همچنین
بخشهای تحقیقاتی و آموزشی است که تالش میکنند اهداف مرکز را عملیاتی و برنامههای آن را طبق سیاستهای
تعریفشده اجرا کنند.
مجله بینالمللی علوم و مدیریت اطالعات در سال  2003باهدف حمایت از جامعه تحت حمایت مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ازجمله اعضای هیئتعلمی  ،پژوهشگران ،متخصصان و دانشجویان و برای
ترویج و ارتقای یافتهها ،آزمایشها ،و نظریههای علمی و نیز گسترش مرزهای دانش و مطالعات اطالعاتی تأسیس
شد .این مجله دو بار در سال در فواصل ششماهه (در ژانویه و ژوئیه هرسال) توسط مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم
و فناوری منتشر میشود.
اهداف مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری کامالً روشن است و عمدتاً به سازماندهی و بازیابی اطالعات
مربوط میشود .از زمان تأسیس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و مجله بینالمللی علوم و مدیریت
اطالعات تاکنون مفاهیم مرتبط به این دو حوزه تغییر کرده و در آنها انقالبی ایجادشده است؛ بهطوریکه در آنها
رویکردهای مختلف با مضامینی جدید ظهور کردهاند .به این ترتیب ،مجله بینالمللی علوم و مدیریت اطالعات قصد
دارد تحقیقات پیشگام درزمینه انتشار یافتههای علمی را جمعآوری کند.
این مجله اولین و تنها مجله انگلیسیزبان جمهوری اسالمی ایران درزمینه دانش و علوم اطالعات (علوم کتابداری
و اطالعرسانی) است.

مجله بینالمللی علوم و مدیریت
اطالعات ()IJISM
نشریه علمی برتر
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معرفی برگزیدگان بخش بینالملل

آدریانو والریو رسی
Adriano Valerio Rossi
کشور ایتالیا

آدریانو والریو رسی زبانشناس ،واژهشناس و ایرانشناس ایتالیایی در سال  1947در رم به دنیا آمد .وی از سال
 1980تا  2017استاد زبانشناسی و سپس لغتشناسی ایران در دانشگاه «اورینتال» ناپل بود و در حال حاضر استاد
بازنشسته و عضو برنامههای دکتری در دپارتمان ایرانشناسی همان دانشگاه است .ایشان در دانشگاه رم زبانها ،تاریخ
نزدیک باستان و مدرن را آموخت .همچنین مدیریت مؤسسه ایتالیایی آفریقا و شرق نیز در کارنامه
ِ
و تمدنهای خاور
رسی ثبت شده است.
پروفسور رسی مدیریت پروژه بینالمللی «فرهنگ لغت ریشهشناسی و مقایسهای بلوچی» با هدف انتشار اولین
فرهنگ لغت ریشهشناسی زبان بلوچی را به عهده دارد و بنیانگذار مطالعات بلوچستان است .از سال  1980تاکنون ،به
عنوان محقق ارشد ،شش پروژه  PRINدرباره زبانشناسی ایران و رسمالخط فارسی را مدیریت کرده است.
وی بیش از  250اثر در قالب تالیف کتاب و مقاله ،ترجمه ،تصحیح درباره زبانشناسی تاریخی و توصیفی
(فارسی قدیم ،عیالمی ،اشکانی ،فارسی میانه ،سغدی ،کردی ،بلوچی ،فارسی ،براهویی و اردو) ،تاریخ سیاسی شبه
قاره هند و شرق ارائه کرده است.
رسی از سال  2001تاکنون مدیریت پروژه بینالمللی داریوش را برای بایگانی دیجیتال و ویرایش جدید کتیبههای
سلطنتی هخامنشی به عهده دارد و از سال  2016رئیس انجمن بینالمللی مطالعات دریای مدیترانه و شرق ()ISMEO
بوده که بسیاری از اقدامات علمی و فرهنگی در ایتالیا را در زمینه ایران باستان و مدرن و همکاریهای علمی ایران و
ایتالیا از طریق مجموعهای از تفاهمنامههای امضا شده با نهادهای ایرانی پشتیبانی میکند.
وی همچنین مدیر علمی پروژه «مطالعات و تحقیقات در مورد فرهنگهای آسیا و آفریقا :سنت و تداوم ،احیا و
اشاعه» است که در چارچوب آن پروژههای تحقیقاتی متعددی ،از باستانشناسی (مأموریت مشترک باستانشناسی
ایران و ایتالیا در فارس) تا رسمالخط ( )DARIOSHو زبانشناسی تا تاریخ ادیان ،در حال انجام است.

عارف نوشاهی ،ایرانشناس برجسته پاکستانی ،در  27مارس  1955در پنجاب پاکستان متولد شد و تحت نظر
پدربزرگ و عمویش که هر دو از فارسیدانان و فارسینویسان بودند ،زبان فارسی را فراگرفت.
وی در سال  1971به کالسهای آموزش فارسی خانه فرهنگ ایران وارد شد و آن را در یک محیط کامالً ایرانی
آموخت .وی سپس در سال  1974بهعنوان معاون کتابدار در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسالمآباد
مشغول کار شد ،در سال  1982دوره کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کراچی به پایان
رساند و در سال  ١۹۹۳موفق به دریافت دکتری این رشته از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد.
دکتر نوشاهی تاکنون بیش از  ۸۰کتاب به زبانهای فارسی و اردو در زمینه ادبیات فارسی ،تاریخ ،نسخهشناسی،
رجال و عرفان و بیش  300مقاله به زبانهای فارسی ،اردو ،پنجابی و انگلیسی در خصوص نسخهشناسی ،متون کهن
خطی فارسی ،کتابشناسی و موسیقی تألیف ،تصحیح و ترجمه کرده و در بیش از  ۵۰کنگره و سمینار بینالمللی در
ایران ،پاکستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکیه ،عراق ،فرانسه و هند شرکت کرده است.
فهرستنویسی کتب چاپی و خطی فارسی و تصحیح متون ادبی و عرفانی از زمینههای پژوهشی مورد عالقه دکتر
نوشاهی است .او دو جلد کتاب با نام فهرست نسخههای خطی فارسی موزۀ ملی پاکستان کراچی و فهرست نسخههای
خطی فارسی انجمن ترقی اردو کراچی را منتشر کرده است.
دکتر نوشاهی که در تألیف دانشنامه جهان اسالم در بنیاد دائرۀالمعارف اسالمی و دائرةالمعارف بزرگ اسالمی در
مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی همکاری کرده است ،مشاور امور فرهنگی شبهقاره در این مراکز شده و در تألیف
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبهقاره نیز با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشته است.

عارف نوشاهی
Arif Naushahi
کشور پاکستان
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عنایت الله شهرانی
Enayatullah Shahrani
کشور افغانستان

پیر لوکوک
Pierre Lecoq
کشور بلژیک
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دکتر عنایتالله شهرانی در  29نوامبر  1942در والیت بدخشان افغانستان متولد شد .وی در سال  1962از دانشکده
تعلیم و تربیت دانشگاه کابل فارغالتحصیل و در سال  1971استادیار دانشگاه تعلیم و تربیت شد .او سپس در  1982به
آریزونای آمریکا رفت و بعد از سه سال دکتری رشته تعلیم و تربیت را کسب کرد .شهرانی در سال  1992رئیس بخش
مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه بینالمللی اسالمی اسالمآباد شد ،اما در  1995به آمریکا بازگشت و به تألیف و
تحقیق در بلومینگتن ایندیانای امریکا مشغول شد.
دکتر شهرانی که در چهار حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی ،هنر ،ادبیات و تاریخ تخصص دارد ،تاکنون بیش از 80
کتاب و دهها مقاله در حوزههای علمی ،ادبی ،فرهنگی ،هنری و فولکلور منتشر کرده است و مقاالت زیادی درباره
بیدل ،صالحالدین سلجوقی ،سنایی غزنوی ،امیر خسرو دهلوی و دیگر شخصیتهای بلندآوازه علمی ،ادبی ،عرفانی
و فرهنگی دارد.
وی همچنین تحقیقاتی مفصل درزمین ه فارسی تاجیکی ،دری و پشتو انجام داده و زحمات زیادی برای گردآوری هزاران
ضربالمثل دری ،پشتو ،ترکی ،بلوچی و نورستانی کشیده است .دکتر شهرانی در کتاب «امثالوحکم دری» بیش از
 8000ضربالمثل دری را گردآوری کرده است که به پربارتر شدن گنجینه امثال فارسی کمک کرده است .دکتر شهرانی
همچنین سلسله مقاالتی درباره فرهنگ تاجیکی و لغات مستعمل تاجیکی در بدخشان و تخار دارد.
سامانیان و مدنیت آن دوران ،نفوذ زبان فارسی در شبهقاره هند ،ناصرخسرو از نگاه بدخشانیان ،غزنی و سنایی ،رساله
تحقیقی بیدل ،امثالوحکم دری ،امثالوحکم پشتو ،لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان ،گور اوغلی-داستانهای
حماسی افغانستان و ترکستان به زبان فارسی تاجیکی ،دوبیتیهای تاجیکی ،ضربالمثلهای دری افغانستان ،مرزهای
همزیستی زبانها ،ترکان پارسیگوی ،امثال ترکی اوزبکی ،فرهنگ تاجیکی ،دپشتو متلونه (ضرب المثل پشتو) ،فرهنگ
ترکی ازبکی شهران ،سلطان محمود غزنوی ،امثال ترکی اوزبکی با همکاری عارف عثمانوف ،دری یا زبان درباریان و
شکوفایی هنر در عهد تیموریان ازجمله مقاالت و کتب تألیفی دکتر شهرانی است.

دکتر پیر لوكوك ،یكی از پژوهشگران برجسته و مشهور مطالعات ایران باستان و شرقشناسی است .او در سال 1939
در بلژیک متولد شد و در سال  1947دکتری خود را در زمینه تاریخ و ادبیات شرق از دانشگاه لیژ و در سال  1983از
دانشگاه سوربن دریافت کرد .وی از سال  1989تا  2007مدیر مطالعات کرسی زبانشناسی ایران بود و در دانشگاه
نیوسوربن زبانهای شرقی و در مؤسسه آموزش عالی اکول دو لوور خوانش کتیبههای فارسی باستان ،فارسی میانه و
اشکانی را تدریس کرده است.
لوکوک در دانشگاه لیژ از محضر اساتیدی چون ژاک دوشن گیلمن ،ایرانشناس نامور اروپایی ،بهره برد و در ابتدای
فعالیتهایش بر زبانهای ایران باستان ،لغتشناسی اوستایی و خواندن کتیبههای فارسی باستان متمرکز شد .رویکرد
دیاکرونیک در قبال ایران با دانش غنی لوکوک درباره زبانهای هندی -ایرانی و ایران میانه و نیز پیشرفتهای او در زمینه
میخی ایران باستان به ترجمه کامل کتیبههای هخامنشی با در نظر گرفتن نسخههای موازی
ِ
آواشناسی و پالئوگرافی خط
عیالمی و بابلی منجر شد.
ترجمه لوکوک از اوستا با پر کردن خالء دسترسی به منابع اولیه در مطالعات ایرانی ،آن را به اثری منحصر به فرد
تبدیل کرد .آثار وی در زمینه نوعشناسی ایرانی به او اجازه داد تا فرضیهای را درباره زیستگاه بدوی کردها ارائه کند.
او همچنین تحقیقاتی گسترده در خصوص لهجه ،دستور زبان و متون سیوندی و نیز تحقیقاتی مفصل در خصوص
لهجههایی که در کرمان باستان صحبت میشد ،انجام داده است.
دکتر لوکوک با اطمینان به این که تحقیق درباره زبانها ،مذاهب و فرهنگهای ایران باستان نمیتواند از نخستین
آثار تاریخی ادبیات فارسی جدا در نظر گرفته شود ،همواره توجه ویژهای به نقش مرکزی شاهنامه داشته و ترجمه کاملی
از آن را به زبان فرانسه بر اساس نسخه ژول مول ارائه کرده است.
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میرزا مال احمد
Mirza Mola Ahmad
کشور تاجیکستان

الکسیخیسمتولین
Alexey Khismatulin
کشور روسیه

دکتر میرزا مال احمد در سال  1948در زرافشان تاجیکستان متولد و در سال  1969از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه
ملی تاجیکستان فارغالتحصیل شد .او فعالیت علمی را در پژوهشگاه شرقشناسی آ کادمی علوم تاجیکستان آغاز کرد
و تا زمان انحالل این پژوهشگاه سالها سرپرست شعبه ادبیات ایران و افغانستان و سپس سرپرست شعبه ایرانشناسی
و هندشناسی و معاونت علمی این پژوهشگاه بود .او همچنین با آ کادمی علوم تاجیکستان همکاری دارد و در دانشگاه
ملی تاجیکستان و دیگر دانشگاههای آن کشور به تدریس مشغول است.
دکتر مال احمد که به زبانهای تاجیکی ،روسی و فارسی تسلط و با زبانهای انگلیسی ،ازبکی و عربی آشنایی
دارد ،در زمینه تاریخ ادبیات فارسی و تاجیک و تاریخ علوم و فرهنگ شرق پژوهش کرده است .موضوع رساله دکتری او
«خالقیت فرخی سیستانی» و رساله فوق دکتری «جریان بازگشت ادبی در ایران در قرون  »19-18بود .دکتر مال احمد
بیش از  70کتاب و بیش از  550مقاله در رابطه با مسایل مختلف ادبیات و فرهنگ ایران و تاجیکستان تألیف کرد ه
است که در نشریات و مجلهها و روزنامههای تاجیکستان و ایران و کشورهای دیگر چاپ شدهاند.
همچنین درباره فرخی سیستانی ،مجمر اصفهانی ،ادیبالممالک امیری فراهانی ،فروغی بسطامی و قاآنی شیرازی
یک سلسله تحقیقات علمی را منتشر کرده و رباعیات عمر خیام ،قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاوس ،برگزیده آثار
شهریار ،داستانهای کوتاه نویسندگان معاصر ایران ،غزلیات فروغی بسطامی ،روزنامه سفر اسکندر کول را با مقدمه
و توضیحات چاپ کرده است .دکتر مالاحمد همچنین قرآن مجید و نهجالبالغه را با حروف کریلی برگردان و منتشر
کرده است.
کتابشناسی آثار رودکی ،تاریخ رودکیشناسی در تاجیکستان ،عصر سامانیان-دوران پربار گفتگوی تمدنها،
خرد در شاهنامه فردوسی از جمله آثار ایشان است.

الکسی خیسمتولین در  2آوریل  1966در شهر اسوردلوفسک روسیه متولد شد .وی در سال  1991از دانشکده
شرقشناسی دانشگاه دولتی سنپترزبورگ فارغالتحصیل و از  1991تا  1995دانشجوی دکتری در دانشکده شرقشناسی
دانشگاه سنپترزبورگ بود .او در سال  1997تحت نظارت علمی اولگ آ کیموشکین و استانیسالو پروزوروف از رساله
خود با موضوع «تصوف عملی در طریقت نقشبندیه (بر اساس منابع مکتوب فارسی قرنهای دوازدهم و شانزدهم)»
دفاع کرد .خیسمتولین دارای دکتری تخصصی علم تاریخ و متخصص در شرقشناسی و ایرانشناسی و در حال حاضر
پژوهشگر ارشد مؤسسه نسخ خطی شرقی آ کادمی علوم روسیه است.
او به مطالعات اسالمی ،عرفان اسالمی (تصوّ ف) در آسیای میانه ،تاریخنگاری قرون وسطی در آسیای میانه و
ایران و منبعشناسی انتقادی ،ایرانشناسی دوره اسالمی ،متنشناسی و ترجمهشناسی اسالمی و نیز سبکشناسی آماری
عالقمند بوده است و تاکنون بیش از  70کتاب و مقاله را تالیف ،ترجمه و ویراستاری کرده است .او که به زبانهای
فارسی ،عربی ،انگلیسی و روسی آشنایی دارد برخی از متون مهم فارسی در دوران سلجوقیان و تیموریان را به زبان
روسی ترجمه و به همراه مقدمههای مفصل پژوهشی منتشر کرده است.
از جمله آثار خیسمتولین میتوان به آداب مرگ و تشییع جنازه در اسالم و آیین زرتشت ،تصوف ،اعمال آیینی
صوفیانه (با مثال فرقه نقشبندیه) ،تألیفی از قرونوسطا :تحلیل متنشناسانه و آموزه اهل حق در پژوهشهای والدیمیر
الکسییویچ ایوانف ،ترجمه دو جلد از کیمیای سعادت امام محمد ابوحامد غزالی ( ،)2018بخش اول .زاد آخرت،
نصیحهالملوک ضائل االنام من مکاتب حجهاالسالم و متون منسوب به او ( ،2017چاپ مجدد  ،)2021ترجمه و
تصحیح رسائل امام غزالی ،ترجمه سیاستنامه /سیرالملوک گردآوری شده توسط محمد معظی نیشابوری و نسبت
داده شده توسط او به نظامالملک ( ،)2010چهار دفتر از شش دفتر مثنوی معنوی جاللالدین رومی به همراه شرح و
نمایهسازی و برخی متون مشایخ صوفی نقشبندیه (قرن  15-14بعد از میالد) و ترجمه «رساله ابدالیه» یعقوب چرخی
اشاره کرد.
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بیرگیتهافمن
Birgitt Hoffmann
کشور آلمان
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بیرگیت هافمن ،اسالمشناس و ایرانشناس برجسته سال  1979در آلمان متولد شد .دکتری خود را در رشته تاریخ اسالم
از دانشگاه فرایبورگ گرفت و موضوع تز پست دکتری وی« ،بررسی خدمات با ارزش رشیدالدین در ربع رشیدی تبریز
در دوران حکومت ایلخانی» بود که در سال  ۲۰۰۱آن را ارائه کرده است.
هافمن از سال  1985تا  1989معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات ایران در دانشگاه آزاد برلین و از سال  1989تا 1995
معاون پژوهشی کرسی مطالعات ایران در دانشگاه اوتو فریدریش بامبرگ بود .وی همچنین استاد مطالعات اسالمی و
عربی دانشگاه وورتسبورگ بوده و از سال  2005تاکنون استاد مطالعات ایران در دانشگاه اوتو فریدریش بامبرگ است.
ایشان از سال  2003تا  2007عضو هیئتامنای مؤسسه مطالعات ایران آ کادمی علوم اتریش و از  2007تاکنون رئیس
شورای مشاوران علمی مرکز مطالعات آسیا و انسانشناسی اجتماعی این آ کادمی است.
هافمن پژوهشهایی درباره تاریخ و فرهنگ ایلخانی ،شرححال رشیدالدین از زبان خود ،ساکنان و بازدیدکنندگان
رصدخانه مراغه و مراسم تاجگذاری مغول انجام داده و حاصل کار وی بهصورت مقاالتی منتشر شده است.
«ایلخانیان مغول ایران»« ،حیات مراغه ایلخانی»« ،ادبیات سفر در زبان ایرانی»،
ِ
«وقف در ایران در عصر مغول»،
«از چنگیزخان تا ایلخانیان ایران :مراسم تخت شاهی شاهزادگان مغول -عملکردها و تغییرات در یک آیین سیاسی»،
«هنرِ واژه در خدمت فاتحان جهان :دیوانساالران و شاعران پارسی در میان ایلخانیان مغول»« ،اسنادی از دوران
ایلخانی»« ،ایلخانیان -تاریخ و فرهنگ ایران از فتح مغولها تا پایان دوران ایلخانیان»« ،انگلبرت کمپفر در سرزمین
پارس»« ،اوقاف ایران و مشکل پژوهش درباره آن»« ،مقبره (امام) خمینی در تهران :مالحظاتی درباره معماری
فارسی-اسالمی»« ،دروازههای تقوا و خیرات»« ،پژوهش تطبیقی ،شاهزادگان ترکمن و بزرگان مذهبی» ازجمله آثار
این پژوهشگر برجسته آلمانی است.
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اعطایجایزهایرانشناسانگلیسیبرگزیدهیازدهمینجشنوارهبینالمللیفارابی
مراسـم اعطـای جایـزه بخـش بینالملـل
یازدهمین جشـنواره بینالمللی فارابی به پروفسـور
سـوزان روف ،ایرانشـناس و اسـتاد معمـاری
برجسـته انگلیسـی بـا حضـور سـفیر جمهـوری
اسالمی ایران در لندن برگزار شد.
بـا توجـه بـه ایـن کـه بـه دلیـل پاندمـی کرونا
امـکان حضـور برگزیـدگان بخـش بینالملـل
یازدهمیـن جشـنواره فارابـی در مراسـم اختتامیـه
جشـنواره کـه مردادمـاه سـال گذشـته در تهـران
برگـزار شـد ،وجود نداشـت با برگزاری این مراسـم
در محـل سـفارت جمهـوری اسلامی ایـران در
لنـدن ،لـوح تقدیر جشـنواره بینالمللـی فارابی که
بـه امضـای رئیـس جمهـوری اسلامی ایـران
رسـیده ،لـوح تقدیـر دفتـر منطقـهای آیسسـکو و
کمیسـیون ملـی یونسـکو ،تندیس و دیگـر هدایای
جشـنواره توسط سـفیر جمهوری اسلامی ایران به
پروفسور روف اعطا شد.
دکتر حسـین میرزائی ،رئیس دبیرخانه جشنواره
بینالمللـی فارابی هم در سـخنرانی آنالیـن خود در
ایـن مراسـم بـا ابـراز تأسـف از ایـن کـه بـه دلیـل

پاندمی کرونـا ،امکان میزبانی و دیـدار حضوری با
پروفسـور روف در ایران فراهم نشـده اظهار داشـت:
سـوزان روف بـه واقـع یـک ایرانشـناس برجسـته
اسـت کـه در اثـر درخشـان خـود بـا تأکیـد بـر
معمـاری و نحـوه زیسـتن انسـانهای ایرانـی،
قابلیتهـای ویـژه و ظرفیتهـای تکنولـوژی بومی
ایرانی را به جهانیان معرفی کرده است.
توجه او به توسـعه پایـدار و مطالعه بادگیرهای
یـزد و تحقیقـات عمـده او در توجـه به زیسـت بوم
ایرانـی سـبب شـد کـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری جمهـوری اسلامی ایـران ،وظیفـه خـود
بدانـد در جشـنواره بینالمللی فارابی از این اسـتاد
ارزشـمند و فرهیختـه بـه عنـوان ایرانشـناس
برجسته و استاد معماری برجسته تقدیر کند.
پروفسـور روف هـم در سـخنرانی کوتـاه خود
در این مراسـم اظهار داشـت :فعالیتهـای من در
حـوزه مطالعات ایرانی از دهـه  ۱۹۷۰با بادگیرهای
یـزد آغاز شـد و مطالعاتی که طی مدت سـه سـال
در بیابـان مرکزی ایران روی این سـاختارها و دیگر
فناوریهـای بومـی ایـران انجـام دادم توانسـتم

اصالحات و پیشـرفتهای مهمـی را در طراحی و
معماری مدرن شکل دهم.
سـوزان روف (متولد  ۲۰اکتبـر  ،)۱۹۵۸معمار
و محقق بریتانیایی و اسـتاد مهندسـی معمـاری در
دانشـگاه هریـوت وات در ادینبـورگ بیشـتر به دلیل
فعالیتهایش در "سـازگاری ساختمانها و شهرها با
تغییرات اقلیمی" شهرت دارد.
روف در رسـاله دکتـری خـود کـه در سـال
 ۱۹۸۹در دانشـگاه آکسـفورد بروکس ارائه داده به
بادگیرهای کویر مرکزی ایران پرداخته بود.
او کـه در سـال  ۲۰۱۳بـه دلیـل چشـمانداز
فعالیتـش در محیطزیسـت مـرد مزاد (تغییریافتـه
بهدسـت بشـر) به عنوان یکی از شـش برنده جایزه
«اولیـن زنـان» انگلسـتان و در همـان بـه عنـوان
یکـی از برنـدگان جایـزه «زنـان برتـر معمـاری»
معرفـی شـده ،بخـش مهمـی از تحقیقاتـش را بـه
بادگیرهـا و فنآوریهـای سـنتی خاورمیانـه
اختصاص داده است.

خبرنامه شماره چهاردهم • تابستان 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

43

فراخوان دریافت آثار سیزدهمین جشنواره
بینالمللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و
اسالمی

پیام تسلیت دبیرخانه
جشنواره بینالمللی فارابی
به مناسبت درگذشت استاد
عالمه محمدرضا حکیمی
همه از خداییم و به سوی او می رویم؛
دبیرخانـه جشـنواره بینالمللـی فارابـی
درگذشت اسـتاد عالمـه محمدرضـا
حکیمـی ،عالـم و متفکـر برجسـته دینی
و برگزیده دهمیـن دوره جشـنواره
بینالمللـی فارابی کـه عمـر بـا برکـت
خـود را صرف تحقیـق و ترویـج معارف
واالی الهی و ائمه اطهار (علیهمالسلام)
کـرده بـود بـه خانـواده آن
مرحوم ،عموم جامعـه حـوزوی و
دانشـگاهی و عالقمندان ایشان تسـلیت
گفتـه و از خداوند متعال بـرای آن مرحوم
غفـران الهـی و علـو درجـات و بـرای
بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی آرزومنـد
است.

دکتـر حسـین میرزایـی رئیـس دبیرخانـه
سـیزدهمین جشـنواره بینالمللـی فارابـی امـروز با
بیان خبر فراخوان سـیزدهمین دوره جشـنواره ،زمان
دریافت آثار این دوره را از بیست و هفتم شهریورماه
تا دهم آبان ماه سال جاری اعالم کرد.
آثـار مـورد پذیـرش جشـنواره همچـون ادوار
گذشـته در چهار قالب شـامل «کتاب پژوهشی»،
«گـزارش اختتـام یافتـه پژوهـش»« ،رسـاله
دکتری» و «پایاننامه کارشناسیارشد» است.
آثـاری کـه از ابتـدای سـال  ۱۳۹۷تـا پایـان
اسـفند  ۱۳۹۹منتشـر و یا پایان یافتهانـد میتوانند
در ایـن دوره از جشـنواره شـرکت کننـد.
وی افـزود :آثـار علمـی در این جشـنواره در پانزده
گـروه علمی«اخلاق ،ادیـان و عرفـان»« ،تاریخ،
جغرافیـا و باسـتانشناسـی»« ،حقـوق»« ،زبان،
ادبیات و زبانشناسـی»« ،علـوم اجتماعی و علوم
ارتباطـات»« ،علوماقتصـادی ،مدیریـت و علـوم
مالـی»« ،علـوم تربیتـی ،روانشناسـی و علـوم
ورزشـی»« ،علـوم سیاسـی ،روابـط بینالملـل و
مطالعـات منطقـهای»« ،علـوم قرآنـی ،تفسـیر و
حدیـث»« ،فقـه و اصـول»« ،فلسـفه ،منطـق و
کالم»« ،فنـاوری اطالعـات ،اطالعرسـانی و
کتابـداری»« ،مطالعـات انقلاب اسلامی و امام
خمینـی (ره)»« ،مطالعات هنر و زیباییشناسـی»
و «مطالعات میان رشتهای» دریافت میشوند.
بخـش بینالملـل جشـنواره نیـز آثـار مربوط
به حـوزه ایرانشناسـی و اسالمشناسـی را دریافت
میکند.
بـه گـزارش دبیرخانـه سـیزدهمین جشـنواره
بینالمللـی فارابـی ،همچـون ادوار گذشـته در
بخـش ویـژه نیـز جایـزه شـخصیتهای پیشـگام
علـوم انسـانی و اسلامی ،پیشکسـوت علـوم
انسـانی و اسلامی ،مترجـم برتر ،انجمـن علمی
برتـر ،نشـریه علمـی برتـر و نظریهپـرداز برجسـته
اعطا خواهد شد.

تمامی پژوهشــگران حوزه علــوم انســانی و
اسـلامی میتوانند با مراجعه به سـایت جشـنواره
بـه آدرس  www.farabiward.irاز بیسـت و
هفتم شهریورماه آثار علمی خود را ثبت کنند.
دکتـر حسـین میرزایـی رئیـس دبیرخانـه
سـیزدهمین جشـنواره بینالمللی فارابی و مؤسسه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی همچنیـن با بیان
اینکـه ثبت آثـار در سـامانه جشـنواره در دو قالب
حقیقـی و حقوقـی اسـت اظهار داشـت :عالوه بر
اینکـه مولفیـن و پژوهشـگران محتـرم خـود
میتواننـد نسـبت بـه ثبـت آثـار در سـامانه اقـدام
نماینـد ،دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی،
انجمنهـای علمـی ،گروههای علمی آموزشـی و
پژوهشـی و ناشـران محتـرم ،نیـز چنانچـه اثری را
واجـد شایسـتگی الزم میداننـد به معرفـی و ثبت
آثـار پیشـنهادی مبـادرت ورزند و زمینه شناسـایی
آثار فاخر را فراهم نمایند.
گفتنـی اسـت جشـنواره بینالمللـی فارابـی
توسـط وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،بنیاد
ملـی نخبـگان ،کمیسـیون ملـی یونسـکو ،دفتـر
منطقـهای و کمیسـیون ملـی آیسسـکو و مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری هر ساله برگزار میشود.
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نشستهای علمی
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گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

هفتمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

تجربههایی از یاددهی و یادگیری آنالین در
دانشگاههای ایرانی :فرد ،فرآیند ،فناوری و
فرهنگ
در هفتمیـن نشسـت تخصصـی گـروه مطالعـات
ارتباطـات و فضـای مجـازی مؤسسـه بـا بیـان
تجربههایـی از سـه نیمسـال تحصیلـی گذشـته
دانشـگاهها ،مقولـه یاددهـی و یادگیـری آنالیـن از
چهـار منظر فـرد ،فرآینـد ،فنـاوری و فرهنـگ مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت.
سـخنران ایـن نشسـت کـه روز چهارشـنبه ۱۹
خـرداد مـاه برگـزار شـد ،صـدرا خسـروی ،دانـش
آموختـه دکتـری ارتباطات و همکار پژوهشـی گروه
مطالعـات ارتباطـات و فضای مجازی مؤسسـه بود
کـه طی سـه نیمسـال تحصیلـی گذشـته بـه عنوان
مشـارکت کننده و مشـاهده کننده ،فرایند یادگیری و
یاددهـی را در دو رشـت ه مدیریـت اطالعـات و
مدیریـت روابـط عمومـی در دو دانشـگاه مختلـف
تجربـه کـرده اسـت .وقتی دربـاره تجربـه یادگیری –
یاددهـی صحبت میکنیـم ،حداقل سـه الیه تعامل
انسـان بـا رایانـه (فنـاوری) ،تعامـل انسـان بـا
اطالعات و تعامل انسان با انسان مطرح است.
وی در تبییـن مقولـه تعامـل انسـان بـا فنـاوری
گفـت :در کنش موقعیتی ،اولین چیزی که مشـاهده
می شـود اسـتطاعت اسـت .در تجربـه کار کردن با

سیسـتمهای یاددهـی – یادگیـری آنالیـن بـا موانـع
تعاملـی مثـل محدودیـت دسترسـی بـه اینترنت یا
دسترسـی به برخـی نرمافزارها به دلیـل تحریم و …
مواجهیـم کـه واقعـا باعـث مختـل شـدن تعامـل
میشـوند یـا بهانـه هایـی مثـل آنتن نـدادن یـا الزام
اسـتفاده از سیسـتم دانشـگاه کـه گاهـی از سـوی
یادگیرنـدگان مطرح میشـود .مسـأله بعـدی توجه
اسـت .اغلـب اسـتادان در آمـوزش آنالیـن در
رویکـردی کاملا یکطرفـه سـخنران بـه عنـوان
سـخنران مطالبـی را مطـرح مـی کننـد و کاری بـه
یادگیرنـده ندارند .در این بین ،بعضـی یادگیرندگان
بـه صحبتهـای او توجـه مـی کننـد و بعضیها هم
توجه شان جای دیگر است.
خسـروی خاطرنشـان کـرد :مسـأله بعـدی،
نحـوه سـازگار کـردن خـود با سیسـتم اسـت؛ مثال
براسـاس تجربه قبلـی خود برای حفـظ ارتباط خود
حیـن آمـوزش آنالین بـه مـوازات اسـتفاده از تلفن
همـراه ،لـپ تاپ خـود را روشـن نگـه داریـم تا در
صـورت قطع ارتباط دسـتگاه موبایـل از طریق لپ
تـاپ متصل شـویم .الیه باالتر مسـأله نحوه تعامل
برقـرار کـردن بـا سیسـتم ،شـیوه مواجهـه بـا

چالشهـای آن اسـت مثلا وقتـی حیـن برگـزاری
کالس آنالیـن ،دسترسـی دانشـجویی بـه سیسـتم
دچـار اختلال میشـود معمـوال بـه جـای تمـاس
گرفتـن بـا کارشناسـان پشـتیبانی سیسـتم از سـایر
دانشـجویان کمـک مـی گیرند کـه فرهنـگ خاص
افـراد در چگونگـی اسـتفاده از شـیوههای اجتماعی
برای رفع مشکالت سیستم را نشان میدهد.
پژوهشـگر همکار مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی تصریـح کـرد :مسـأله دیگـر ایـن کـه
چگونـه بـه سیسـتمی کـه اسـتفاده میکنیـد نـگاه
میکنیـد .اغلـب در طراحـی سیسـتمهای یادگیری
آنالیـن تصـور میکننـد اگـر همـه چیـز را جـای
مناسـب خود بگذارند یاددهنده مـی تواند به خوبی
از سیسـتم اسـتفاده کند در حالی که فـارغ از این که
کاربـر کار بـا سیسـتم را بلد اسـت یا نه ایـن که قبل
از اسـتفاده از سیسـتم یـک بار نحـوه کار بـا آن را به
خوبـی بـه کاربر توضیح دهیـم میتوانـد از اختالل
عملکردپیشگیریکند.
وی بـا بیـان ایـن کـه در دورههـای یاددهـی –
یادگیـری آنالیـن کـه تجربـه کـرده ،تعامل اسـتاد با
دانشـجویان اغلـب بـه چـت باکـس پاییـن صفحه
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محـدود بـوده و بیشـتر اسـتادان بـه دلیـل نداشـتن
مهـارت الزم یـا دالیل دیگر امکان سـوال پرسـیدن
صوتـی – تصویـری را بـه دانشـجویان نمیدهنـد،
اظهـار داشـت :واقعیـت ایـن اسـت کـه بیشـترین
ارتباطـی کـه از طریق چت باکس صـورت میگیرد
هـم صرفـا سلام و خداحافظـی و تشـکر اسـت و
سـوال چندانـی از طـرف دانشـجویان نوشـته
نمیشـود .یعنـی علـی رغـم همـه ادعاهـای «لرنر
فرندلـی» بـودن سیسـتم و … در عمـل حداکثـر
امـکان دسترسـی دانشـجو ،اسـتفاده از چت باکس
پاییـن صفحه اسـت و تعامل چندانی بین دانشـجو
و اسـتادی کـه صرفـا به عنوان سـخنران در سیسـتم
حضور مییابد وجود ندارد.
خسـروی افـزود :رویکـرد دیگری کـه میتوان
از مفاهیـم فنـاوری بـرای توضیـح تعامـل انسـان و
رایانه در یادگیری الکترونیکی اسـتفاده کرد سـاخت
اجتماعـی فناوری اسـت که مقاربتهایی با شـکل
گیـری اجتماعی فنـاوری دارد .منظور این اسـت که
فنـاوری خـود را بـر مـا تحمیل نکـرده بلکـه این ما
هسـتیم کـه فنـاوری را خریـداری کـرده و اسـتفاده
میکنیم .البته تجربه شـخصی من نشـان داده که نه
توسـعهدهندگان سیسـتمهای بدیـل ایرانـی و نـه
کارشناسـان بخش پشـتیبانی هنگامی کـه در کار با
سیسـتم دچار مشـکل میشـویم راهنمایی و کمک
چندانـی نمـی کننـد و اغلـب پاسـخ میدهنـد کـه
«مشـکل از طـرف ما نیسـت!» یـا میگوینـد برای
رفـع نشـکل «رایانـه را روشـن خامـوش کـن!» یـا
«اتصال ینترنت را چک کن!».
وی خاطرنشـان کـرد :در کالس آنالیـن هـم
معمـوال اسـتاد از چنـد نفـر میپرسـد کـه آیـا صدا
میرسـد یـا نـه و وقتـی مثال سـه نفر جـواب مثبت
میدهنـد و دو نفر جـواب منفی ،معمـوال کالس را
شـروع میکنـد ،یعنی مسـأله حل نشـده ،مسـدود
میشود.
خسـروی بـا بیـان این کـه شـاید علـت وجود
مشـکالت این چنینی این باشـد کـه مطالعه در یک
بـازه سـه ترمه کـه با بـروز ناگهانـی پاندمـی کرونا،
دانشـگاهها ،سیسـتمهایی را بـه صـورت موقت کار
گرفتهانـد کـه در دانشـگاههای دولتـی غالبـا پلتفرم
«ادابت کانکت» اسـت ،اظهار داشـت :شخصا در
ایـن مـدت در مقـام یاددهنـده سـعی کـردم کـه
برخلاف بیشـتر همـکاران در کالسهـای خـود
حتمـا از امکاناتـی مثـل ویدیـو و وایـت بـورد
الکترونیکی اسـتفاده کنم که البتـه حداقل امکاناتی

هسـتند کـه در سیسـتمهای یاددهـی – یادگیـری
آنالیـن بایـد اسـتفاده شـوند .بـا این حال متأسـفانه
همکارانـی هـم بودند که حتی چت باکـس پایین را
هم بسـته بودنـد و بدون ایـن که هیچ بازخـوردی از
دانشـجویان داشـتند صرفـا سـخنرانی میکردنـد.
مجموعـه این مسـایل مـن را بـه این نتیجه رسـانده
کـه چـون از اول بـه طراحـی انسـان محـور و
کاربرمحـور فکـر نکـرده بودیـم بـا این مشـکالت
مواجه شدهایم.
ایـن دانشآموخته دکتری ارتباطـات با بیان این
که تمـام تجربه یادگیـری – یاددهی به تعامل انسـان
و رایانـه کـه صرفـا مجـرای دسترسـی بـه محتـوای
اطالعاتـی اسـت ،محـدود نبـوده و مهمتـر از آن
محتـوای درسـی و چگونگـی ارتبـاط بـا آن اسـت،
خاطرنشـان کـرد :مدلهـای مختلفـی بـرای ارائـه
محتـوای اطالعاتـی مطـرح شـده کـه دو ،سـه تک
تجربـه خـود در ایـن زمینـه را بیـان مـی کنـم .یک
مسـأله «بـار شـناختی» افـراد اسـت یعنـی هـر
یادگیرنـده چـه میـزان از اطالعـات را میتوانـد
بپذیـرد .گاه در کالس حجـم زیـادی از اطالعـات
مطـرح میشـود کـه مخاطبـان را خسـته میکنـد.
مطالعاتی در روانشناسـی شـناختی ادعـا میکنند
کـه بار شـناختی افـراد بـا هوش متوسـط بـه حدی
اسـت کـه چهـار تـا هفـت مطلـب را بـه خاطـر
میسـپارند یعنـی اگـر در پایـان کالس – کـه سـهل
اسـت – ،حتـی در پایـان دوره ،هـم یادگیرنـده نهایتا
سـه ،چهـار آیتم را میفهمـد .البته چیـزی که عمال
میبینیـم ایـن اسـت کـه در مواقعـی ،یادگیرنـدگان
زیـادی اصال ایـن که درس درباره چه چیـزی بوده را
هم متوجه نمیشـوند .یعنی اسـتاد صرفا مطالبی را
در کالس ارائه داده و جزوه منسـجمی هم در اختیار
یادگیرندگان قرار نداده است.
وی تصریـح کـرد :علاوه بـر نبـود انسـجام
گفتمانی مشـخص ،مسـأله دیگری هم وجـود دارد
کـه اضافه باری اسـت کـه در یک تک جلسـه یا در
کل جلسـات اتفاق میافتد .خیلی وقتهـا ،اول دوره
هیجـانزده میشـوم کـه سیالبسـی مشـابه بهترین
دانشـگاهها را ارائـه کنـم ولـی یکـی ،دو جلسـه که
میگـذرد ترمـز دسـتی را مـی کشـم و میفهمـم
همین کـه اصال دانشـجویان بفهمند عنـوان درس،
مدلهـا و نظریههـای آن چـه بـوده خـوب اسـت!
نمیگویم دانشـجویان بـا انگیزه و توانمنـد نداریم،
بلکـه منظـورم ایـن اسـت که چنیـن مـواردی را هم
دیدهام.

خسـروی افـزود :سـبکهای یادگیـری افـراد
متفاوت اسـت و وظیفه یاددهنده نیسـت که بیش از
حـد مشـخصی بـه افـراد انگیـزه بدهد کـه حتما به
درس گـوش بدهنـد و یـاد بگیرند .از طرفـی باید به
نظـرات و شـرایط افـراد هم احتـرام گذاشـت .به هر
حـال هـر انسـانی یـک روز حوصلـه درس دادن یـا
درس خوانـدن نـدارد .اشـکالی کـه شـاید در
پیادهسـازی سیسـتمهای یاددهـی – یادگیـری
الکترونیکی داریم این اسـت که به شـدت در انتزاع
بـه قضیـه نـگاه میکنیـم .یعنـی بـه افـرادی کـه در
کالس آنالیـن میآینـد صرفا بـه عنـوان یادگیرنده یا
یاددهنده نگاه میکنیم و به شـرایط روحی شـخص
در در زمان حضور در کالس توجهی نداریم.
وی خاطرنشـان کرد :تجربه من در این سـه ترم
ایـن اسـت کـه حداکثـر مشـارکتی کـه در اغلـب
کالسهـای آنالیـن از دانشـجو طلـب میشـده در
ایـن حـد بـوده کـه آخـر کالس از او میپرسـیدهاند
سـوالی دارد یـا نـه و خودم هم هر چه تلاش کردهام
در کالسهای خود مشـارکت دانشجویان را افزایش
دهـم ناکام بـودهام .به نظـر من ،هم فراینـد یادگیری
– یاددهـی الکترونیکـی و هـم مطالعـات و مقاالت
ایـن حـوزه به شـدت بافتزدایی شـده اسـت یعنی
افـراد را در خلاء تحلیـل مـی کننـد و بایـد و نبایـد
برای یادگیری ارائه میکنند.
درسـت اسـت که رویکردهای مختلفی در این
زمینـه وجـود دارد ولـی آنها هم حداقلها هسـتند و
صـرف توجـه بـه آنهـا ضامـن مؤثـر بـودن آموزش
نیسـت .یک بخش از کانسـپچوآل نبودن این است
کـهیـک سـری مطالعـه در روانشناسـی یادگیـری
داریـم که بـه این پردازنـد که یادگیرنده چه مسـائلی
را مـی پذیـرد و یک سـری مطالعات داریـم که فقط
بافـت را تحلیـل می کند .بیـن ایـن دو جزیره خالء
خیلـی بزرگـی وجـود دارد و عیـن ایـن خلاء در
کالسهای درس ما هم هست.
خسـروی افـزود :قبال تصـور میکـردم این که
اول کالس ،مـدرس از دانشـجویان مـی پرسـد کـه
ً
قبلا در رشـتهای و کجـا درس خواندهانـد چـه قدر
بـی ربط اسـت .در حالی که االن متوجه شـدهام که
بیان هویت دانشـجو تـا چه حد میتوانـد در انگیزه
بخشـیدن به او برای مشـارکت فعـال در کالس موثر
باشـد .یـک الیه دیگر مشـکل هـم این اسـت که به
عنـوان یـک اسـتاد یـا یادگیرنـده مدیریـت بگویـم
وظیفـه من فقـط یاددهی یا یادگیری مدیریت اسـت
و مشـکالت طراحی سیسـتم یـا این که دانشـجو یا
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اسـتاد االن در چـه شـرایط روحـی اسـت بـه مـن
ربطی ندارد.
وی در ادامـه به بحث پرسشـنامههایی که برای
ارزشـیابی اساتید به دانشـجویان داده میشود اشاره
کـرد و گفت :ارزیابی اسـاتید بر اسـاس ایـن فرمها
بـدون توجـه بـه سـن ،گرایـش فرهنگـی و …
پاسـخدهندگان بـی معناسـت .انـگار فرامـوش
میکنیـم کـه در بافتـی قـرار داریـم کـه بعضـی از

یادگیرندگان اساسـا هیـچ کاری به محتـوای کالس
ندارنـد و البتـه همانها اگـر اسـتادی در کالس تپق
بزنـد ،فیلـم آن را در اینترنت پخـش میکنند .گویی
فرامـوش کردهایـم که خود مـا در زمان دانشـجویی
چـ ه حرفهایـی در مـورد اسـتادها میزدیـم و آنها را
بـی سـواد و … خطاب میکردیم .امـروز هم همین
دانشـجویان حضوری دیـروز در کالسـهای آنالین
حضـور دارنـد .الیـه دیگـر ایـن کـه ارزش علـم و
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اسـتاد به راحتی به سـخره گرفته میشـود و متاسفانه
در الیـه یاددهنـده هـم به همیـن صورت اسـت که
افـرادی اساسـا بـه این قبیـل ارزشـیابیها بـی اعتنا
هسـتند و میگوینـد بـه عنـوان یـک مـدرس حـق
التدریـس ،چـه قدر به مـن حقوق داده می شـود که
بخواهـم بـه مشـکالت دانشـجو بعـد کالس هـم
جـواب بدهم! به نظـر من در تحلیلهـا باید به تمام
این وجوه و الیههای چندگانه توجه کرد.

هشتمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

اینجا همه آدمها معمولیاند :نگاهی به تصویر
زندگی اساتید دانشگاه در اینستاگرام
شـصت و نهمیـن نشسـت مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی و هشـتمین نشسـت
تخصصـی گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای
مجـازی مؤسسـه بـا حضـور دکتـر بهـارک
محمـودی بـه ارائـه یافتههـای پژوهـش این عضو
هیئـت علمـی دانشـگاه در خصـوص نحـوه
بازنمایـی تصویـر زندگـی همکارانـش در
اینستاگرام اختصاص داشت.
بـه گـزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،محمـودی در این نشسـت
کـه  ۲۳تیرمـاه برگزار شـد اظهار داشـت :تا جایی
کـه اطلاع دارم ایـن پژوهـش ،اولیـن بررسـی در
زمینـه تصویـر زندگـی اعضـای هیئـت علمـی
دانشـگاه در اینسـتاگرام در داخـل و خارج کشـور
اسـت ،البتـه ایـن کـه محققـان خارجـی بدیـن
موضـوع نپرداختهانـد شـاید عمدتـا ناشـی از این
باشـد کـه برخلاف ایـران کـه حساسـیتهای
خاصـی بر فضـای فعالیت اعضـای هیئت علمی
حاکـم اسـت در آن کشـورها ،تفـاوت زندگـی
روزمـره اسـاتید بـا زندگـی آکادمیـک آنهـا آنقدر

پررنـگ نیسـت که موضـوع تحقیق باشـد؛ اما این
که چرا بررسـی شـکل زندگـیای که از اسـاتید در
اینسـتاگرام میبینیـم بـرای مـن جالـب شـد بـه
شـگفتیای برمیگـردد کـه از برداشـته شـدن
ناگهانـی حجـاب اطالعاتـی سـنگین بیـن مـا
دانشـجویان نسـل گذشـته و اسـاتیدمان پـس از
ورود آنها به فضای اینستاگرام با آن مواجه شدم.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبائی خاطرنشـان کـرد :زمانی کـه هر یک از
مـا در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام فعال شـدیم،
گروهـی از اعضـای ایـن شـبکه کـه آنهـا را فالـو
میکردیـم ،اسـاتید دانشـگاه بودند .یـادم افتاد که
تـا چنـد سـال پیـش اسـتادان و معلمان مـا در چه
جایـگاه کاریزماتیـک و کاملا دسـت نیافتنـی و
معمـوال مقتدرانـهای بودنـد کـه حتـی تصـور
دانسـتن جنبههایـی از زندگـی شـخصی آنهـا کـه
امـروز در صفحـات اینستاگرامشـان بـه نمایـش
گذاشـته شـده هـم برای نسـل مـا محـال و دور از
دسترس بود.
معلمهـای مـا بـا حجـاب در کالس حاضـر

میشـدند کـه ایـن حجـاب فراتـر از حجـاب
عرفـی ،حجـاب اطالعاتـی در مـورد زندگـی آنها
هـم بـود .تـا جایـی کـه تقریبـا هیـچ چیـز درباره
زندگـی شـخصی و خانوادگـی معلمانمـان
نمیدانسـتیم .وقتـی هم کـه به دانشـگاه رفتیم این
کنجـکاوی و حـس بازیگوشـانه همچنـان در مـا
بـود که بدانیم اسـتادمان مثال خانهاش کجاسـت،
همسـر و فرزندانـش چـه شـکلی هسـتند و
پرسـشهایی از ایـن دسـت کـه پاسـخی بـرای
آنهـا نبـود؛ در حالـی کـه االن ،اسـاتید ،عکـس
همسـر و خانـواده و حتـی پـدر و مـادر و خواهر و
بـرادر خـود یـا تصاویـری از خانـه و محلهشـان،
مسـافرتها ،جشـن تولـد و … را هـم در صفحـه
اینستاگرامشـان در معـرض نمایـش مـی گذارند و
حجـاب اطالعاتـیای کـه تـا همیـن چنـد سـال
پیش وجود داشت ،کامال کنار رفته است.
محمـودی تصریـح کـرد :تـا چند وقـت پیش،
هالـه اقتـدار یـا کاریزمـای اسـتاد ،مانـع از ارتبـاط
نزدیک اسـتاد و دانشـجو میشـد .یادم هست ،وقتی
کـه میخواسـتیم چند دقیقه با اسـتاد خـود صحبت
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کنیـم باید چنـد روز قبل بـه دم اتاق اسـتاد میرفتیم،
سـاعتهای حضـورش را میدیدیـم ،یـک بـار می
آمدیـم درخواسـت وقـت می کردیـم و یک بـار برای
صحبـت با اسـتاد مراجعه میکردیم ،امـا االن تقریبا
مانعـی برای تماس دانشـجو با اسـتاد نیسـت و حتی
اگر اسـتاد در اینسـتاگرام هم نباشـد ،امکان ارتباط با
او از طریق تلگرام یا واتسـاپ و  ...وجود دارد .کشف
جنبههـای جالـب و حـاالت مختلـف ایـن فضـای
جدید ارتباطی بین اسـتاد و دانشـجو ،بررسی تفاوت
صفحات اعضـای هیئت علمی عضو اینسـتاگرام با
سـایر کاربـران ایـن شـبکه ،نحـوه بازنمایـی زندگی
اسـاتید در اینسـتاگرام با توجه به ضرورت شفافیت به
عنـوان منطـق و ذات فضـای مجـازی و در عین حال
تبعـات احتمالی این شـفافیت در به چالش کشـیده
شـدن جایـگاه سـنتی اسـتادان بـه نظـرم موضوعات
جذابی برای پژوهش بود.
عضو هیئت علمی دانشـگاه عالمه طباطبائی
در ادامـه در تبییـن جنبههای نظـری پژوهش خود
گفـت :در ابتـدا مثـل هـر پـروژهای در زمینـه
«بازنمایـی» ،بیشـتر دنبـال بررسـی چگونگـی
رفتـار اسـاتید در بازنمایی و نمود خـود و نظریات
ایـن حـوزه بـودم ولـی بعـد از مدتی بـا همفکری
دکتـر کیـا بـه این نتیجـه رسـیدیم که مسـأله ما در
اینجـا ،صرفـا مسـأله نمایـش و مصـرف فرهنگی
نیسـت ،بلکـه اینهـا جزئـی از دایـره کلـی بسـتر
نظری و سـواالت این پروژه هسـتند؛ لذا مفاهیمی
مثـل زندگـی نمایشـی و سـرمایه اجتماعـی و
مصـرف فرهنگـی و … پویایـی الزم بـرای پاسـخ
دادن بـه سـواالت مـا را نداشـت .از طـرف دیگر،
اینسـتاگرام تنها یـک موقعیت صرف نیسـت بلکه
شـبکهای شـامل مجموعـه نیروهایـی مختلـف
اسـت کـه بـا هـم در آن حضـور دارند و چیـزی را
اجـرا مـی کنند ،لذا سـعی کردم به جـای نظریات
«بازنمایـی» از نظریـات مربـوط بـه «اجـرا»
(پرفورم) استفاده کنم.
وی بـا بیـان ایـن کـه حضـور و اجـرای خـود
اسـتاد در اینسـتاگرام در پیوند بـا موقعیت فرهنگی
اسـاتید در فضـای بیـرون از اینسـتاگرام قـرار مـی
گیـرد ،اظهـار داشـت :در واقـع اجـرای اسـتاد در
اینسـتاگرام در ارتبـاط بـا اجـرای اسـتاد در طـول
زندگـی روزمـرهاش اسـت که بایـد مـورد مطالعه
قـرار گیـرد .خـود موقعیـت فرهنگـی اسـتاد
دانشـگاه ،ارزشهایـی را ایجـاد میکنـد کـه
تکرارشـان در فضـای مجـازی بـه تکـرار هویـت
اسـتاد بـودن منجـر میشـود – حداقـل فـرض مـا
این اسـت کـه فضـای اینسـتاگرام نوعـی موقعیت
اجرایـی برای اسـتادان دانشـگاه برقـرار میکند که

آن را بـا هویـت اسـتاد دانشـگاهی آنهـا پیونـد
میزنـد .این موقعیـت ،نظامی از روابط اسـت که
بـا ارزشهایـی مثل نظـم و تعهد پیونـد میخورد.
ایـن که چگونـه در اینسـتاگرام باید حضور داشـته
باشـیم ،از چه نظمـی پیروی کنیم و به بـرای ادامه
حضورمـان در اینسـتاگرام بـه چـه چیزهایی تعهد
بدهیـم ،همگـی در نظریـه اجـرا وجـود دارد و
میتوانـد در مفصـل بنـدی ایـن ماجـرا بـه مـن
کمک کند.
محمـودی خاطـر نشـان کـرد :مسـأله ایـن
اسـت که ایـن موقعیـت اجرایی بدون نظـم از هم
میپاشـد .و ضامـن عملیاتی شـدن ایـن موقعیت
اجرایـی ،همان نظم و تعهدی اسـت کـه میدانیم
از وقتـی کـه میخواهیـم وارد ایـن فضا بشـویم و
حسـاب کاربـری بـرای خـود بسـازیم بایـد آن را
بپذیریـم .در واقـع بـا پذیرفتـن و یـاد گرفتـن و
عـادت کـردن بـه ایـن مجموعـه قوانین اسـت که
وارد فضـای اینسـتاگرام میشـویم .اینجاسـت که
مفهوم اجرا با هویت گره میخورد.
وی تصریـح کـرد :مـا بـا حضورمـان در
اینسـتاگرام ،بـه شـکلی طبیعـی این قوانیـن و نظم
را میآموزیـم .هویـت هـم مفهومی نیسـت که در
لحظـه اتفـاق بیفتـد بلکـه بـا تکـرار نقشهـا و
رفتارهـا و ارزش هاسـت کـه شـکل میگیـرد.
موقعیـت دیگـری کـه بـا هویـت گـره میخـورد،
تکـرار اسـت .بـا نظریـه اجـرا میتـوان دربـاره
تکرارهای ممکن حرف زد.
عضو هیئت علمی دانشـگاه عالمه طباطبائی
افـزود :وقتـی داریـم تصاویـر را تحلیـل مضمـون
میکنیـم ،ایـن تکـرار خیلـی بـه درد مـی خـورد.
چـون مضامیـن آنجـا برجسـته میشـوند کـه
میبینیـم یـک مفهـوم دائمـا در چندیـن تصویر با
ریتمهـای متفـاوت تکـرار میشـود .از سـوی
دیگـر ،هویـت هـم هیچ وقت بـه پایان نمیرسـد
و یک مفهوم سـیال و در حال رشـد اسـت که مثل
انرژی از حالتی به حالت دیگر تغییر میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :سـؤال اساسـی مـا ایـن
اسـت کـه اعضای هیئـت علمـی دانشـگاه چگونه
حضور خـود را در اینسـتاگرام به اجـرا در میآورند.
اسـاتید سـوژههایی هسـتند کـه در یـک نظـام
ارتباطـی ،جایگاهـی را بـرای خود اشـغال میکنند
کـه بـرای مانـدگاری در آن بایـد بـه یـک سـری
ارزشهـا متعهد شـوند .ما هم دنبال پیـدا کردن این
ارزشهـا هسـتیم و این که هویت اسـتاد چگونه در
این نظام ارزشـی قـرار میگیرد و یک اسـتاد چگونه
هویت خود را با بارگذاری پسـتهای اینسـتاگرامی
و تکرار آنها به اجرا می گذارد.

محمـودی تصریـح کـرد :مسـألهای کـه در
اینسـتاگرام خیلـی اهمیـت دارد ،نشـان دادن و در
معـرض نمایـش قـرار گرفتـن اسـت .در واقـع
اینسـتاگرام عرصهای اسـت کـه همه ما کاربـران آن
داریـم بـرای هم محتـوا تولید میکنیم .البتـه در این
میـان ،بحث «افشـاگری» گاهی وقتهـا خیلی مورد
توجـه قـرار میگیـرد و بـرای دنبال کننـدگان جذاب
میشـود ولی این افشـا کـردن اغلب با بازخواسـت
کـردن هـم همراه می شـود یعنـی فالوئرهـا با الیک
نکـردن یـا آنفالـو یا بلاک کـردن شـما از مجموعه
دنبـال کننـدگان خـود نشـان میدهنـد شـکل
افشـاگری شـما را قبول ندارند .در چنین فضایی و با
توجـه به پیچیدگیهایی کـه در عرصه هیئت علمی
در ایـران وجـود دارد اسـت کـه میبینیـم چگونگی
حضـور اعضـای هیئـت علمـی در اینسـتاگرام
میتوانـد نقطه شـروعی برای مطالعات ما باشـد در
حالـی کـه چنین چیـزی در کشـورهای خارجی که
تفـاوت زندگی روزمـره و آکادمیـک اعضای هیئت
علمـی دانشگاههایشـان بسـیار کـم اسـت ،مسـأله
قابل توجهی تلقی نمیشود.
محمـودی تصریـح کرد :روشـی که بـرای این
پژوهـش انتخـاب کردیـم ،مـردم نـگاری دیجیتال
اسـت یعنی همان کارهایـی را که در مـردم نگاری
واقعـی انجـام میدهیـم در شـبکههای اجتماعـی
انجـام میدهیـم .بـه دقـت میبینیـم ،گـوش
میدهیـم و گفتوگوهـا را بررسـی و ثبـت
میکنیـم .در واقـع بـا مجموعـهای از اطالعـات
مثـل ویدیوهـا ،کامنتها ،تصاویـر و … مواجهیم
کـه اغلـب خیلـی بیشـتر و متنوعتـر از اطالعـات
مـردم نـگاری در جهـان واقعـی اسـت و از طـرف
دیگـر این مزیـت را دارد که برخلاف مردم نگاری
واقعـی کـه خیلی وقتهـا مخاطب هـدف مخاطب
مـا مشـخص اسـت ،در مردمنگاری دیجیتـال این
اتفـاق نمیافتد و حقیقت این اسـت که اطالعاتی
کـه دارد نشـر پیدا می کند ،مشـخصا بـرای یک یا
دو مخاطـب خـاص نیسـت بلکه عرصهای اسـت
کاملا شـفاف و شـاید صادقانه بـرای مطالعـه .به
عبـارت دیگـر کاربـر چنـدان فکـر نمیکنـد کـه
اطالعاتـی را کـه بـه اشـتراک گذاشـته چـه کسـی
میخوانـد و مـورد مطالعـه قـرار میدهـد و از این
جهت جذاب است.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا ایـن کـه مـن
پروفایلهایـی را بـرای مطالعـه انتخـاب کـردم کـه
عمومـی بودند ولی حین مطالعه ،احسـاس فضولی
بیـش از انـدازه داشـتم یعنـی مـی گفتم نکنـد کارم
غیراخالقی باشـد و همان حساسـیتهایی را که در
گذشـتن از حریـم خصوصـی افـراد احسـاس
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میکنیـم تجربـه میکـردم و مـدام بـه آن عرصـه
نمایـش دادن و به اجرا گذاشـتن برمیگشـتم .با این
که سـطح دسترسـی این صفحات توسـط کاربران،
عمومی انتخاب شـده بود یعنی خودشـان خواسـته
بودند که دسترسـی عموم به صفحاتشـان آزاد باشـد
ولـی میگفتم نکند آنها دوسـت نداشـته باشـند که
امثـال مـن انقـدر دقیـق بـه واکاوی صفحـات آنهـا
بپردازیم.
محمـودی دربـاره حسـابهای کاربـری کـه
در ایـن مطالعـه مـورد نظـر قـرار داده گفـت:
صفحـات مورد بررسـی مربوط بـه اعضای هیئت
علمـی از رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی و
غیرعلـوم انسـانی بـود .در ابتدا علوم پزشـکی هم
جـزو رشـتههای مـورد مطالعـه بـود ولـی بعـد از
مدتـی دیـدم فضـای صفحههـای رشـتههای
پزشـکی آنقـدر بـا دو گـروه دیگـر متفاوت اسـت
کـه تحقیـق متفاوتی را مـی طلبد کـه در این مقال
نمی گنجید.
از طـرف دیگـر ،ابتـدا دنبـال ایـن بـودم کـه
صفحاتـی را مطالعه کنـم که حداقل بیشـتر از هزار
دنبالکننـده داشـته باشـند ولی بعـد از مدتـی دیدم
آرزوی زیادی اسـت چـون اکثر صفحـات اعضای
هیئـت علمـی کمتـر از  ۵۰۰،۶۰۰دنبـال کننـده
دارنـد .بـا ایـن کـه اینفلوئنسـری و ضریـب نفـوذ
اسـاتید ،مسـأله تحقیق مـن نبود و اجـرای خود آنها
مسـأله بـود ولـی سـعی کـردم کاربرانـی را انتخاب
کنـم که نسـبتا فعال به حسـاب بیاینـد .بدین لحاظ
سـراغ کاربرانـی رفتن کـه حداقل ماهی یک پسـت
در یک سـال اخیر گذاشـته باشـند شـاید با توجه به
منطق اینسـتاگرام این هم خیلی پرکاری به حسـاب
نیایـد امـا بـرای این کـه شـیوه انتخـاب نمونههـا را
منظم کنم این قاعده را گذاشتم.
وی درباره شـیوه دسترسـی بـه نمونهها گفت:
در رشـتههای علـوم انسـانی چـون رشـته خـود
ماسـت چندان مشـکلی نداشـتیم و عمدتا دسـت
بـه نمونـه بـرداری گلولـه برفـی در خـود شـبکه
اجتماعـی زدم .یعنـی بـه صفحات مجـازی چند
اسـتاد مراجعـه کـردم و از فالوئرهـای صفحـات
آنها خواسـتم که اسـاتید دیگر در رشـته خـود را به
من معرفی کنند.
محمـودی خاطرنشـان کـرد :حاصـل ایـن
پژوهـش ،حدود  ۲۰روایت اسـت کـه  ۱۰روایت
مربـوط بـه اعضای هیئـت علمی رشـتههای علوم
انسـانی از قبیل ارتباطات و روانشناسـی و ادبیات
و  ۱۰روایـت مربـوط بـه اعضـای هیئـت علمـی
رشـتههای غیر علـوم انسـانی از جمله رشـتههای
فنـی – مهندسـی ،علـوم پایـه و هنـر اسـت .البتـه

قبـل از بیـان یافتههـای طـرح بـد نیسـت بـه چند
نکتـه هم اشـاره کنـم از جملـه این که بـه نظر من
در ذهـن بیشـتر مـا ،اینسـتاگرام یک فضـای زنانه
ً
تلقـی میشـود ،یعنـی آنچـه از اینسـتاگرام – مثلا
در فضـای اینفلوئنسـرها و بالگرها – می بینیم آن را
تبدیـل به فضایـی زنانه کرده اسـت .خـود من هم
همیـن طـور فکـر میکـردم و اتفاقـا نخسـتین
اسـاتیدی که با دیدن صفحاتشـان بـه این پژوهش
عالقمنـد شـدم ،خانـم بودنـد؛ امـا االن کـه از
تحقیقـم میگـذرد و در انتخـاب نمونههـا دچـار
مشـکل شـدهام ،میبینـم کـه اتفاقـا فضـای
اینسـتاگرام در حـوزه کاربری اسـاتیدی دانشـگاه،
فضایـی کاملا مردانـه اسـت .حـدس مـن ایـن
اسـت کـه از آنجـا کـه افشـاگری خـود توسـط
اعضـای هیئـت علمـی زن بـا توجـه بـه شـرایط
عرفـی ایـران ،خیلـی سـخت تـر بـوده و بـا
محدودیتهـا و امـا و اگرهـای بیشـتر همـراه
اسـت ،لـذا دسـتیابی بـه نمونههـای پابلیـک
(صفحـات اینسـتاگرامی بـا قابلیـت دسترسـی
عمومـی) آنهـا دشـوارتر از پیـدا کـردن صفحـات
همکاران مرد آنهاست.
وی تصریـح کـرد :نکتـه جالـب دیگر نشـانه
ظاهـریای بـود که مـن را به حسـابهای کاربری
زنـان اسـتاد دانشـگاه هدایت میکـرد و آن عکس
پروفایـل بـا مقنعه مشـکی بود .در جسـتوجوی
نمونههـا وقتـی با حسـابهای کاربری کـه صاحب
آن مقنعـه مشـکی داشـت مواجـه میشـدم و بـه
صفحـه شـان می رفتم صاحب حسـاب بـه نوعی
بـا فضـای آمـوزش مربـوط بـود و البتـه اکثـرا
صفحهشـان خصوصـی بـود! نکتـه دیگـر ،علـوم
انسانی بودن این فضا است.
بـا دوسـتان مختلـف از رشـتههای فنـی کـه
صحبـت میکردم تا استادانشـان را بـه من معرفی
کننـد بیشترشـان مـی گفتنـد اینسـتاگرام ،فضـای
بچههـای فنـی – مهندسـی نیسـت و بیشـتر در
لینکدین فعال هستند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبائـی خاطرنشـان کـرد :اعضـای هیئـت
علمـی کـه در فضـای اینسـتاگرام فعالاند ،بیشـتر
از رشـتههای علـوم پزشـکی و در وهلـه بعـد از
رشـتههای علوم انسـانی و سـپس هنر و در آخر از
گـروه فنـی – مهندسـی هسـتند .یـک نکتـه دیگـر
تخصصـی تـر بـودن فضـای اینسـتاگرام اعضـای
هیئـت علمـی فنـی – مهندسـی نسـبت بـه سـایر
رشـته هاسـت .اساسـا تنوع مضمونـی چندانی در
صفحـات اعضـای هیئـت علمـی رشـتههای غیر
علـوم انسـانی وجـود نـدارد مثلا اعضـای هیئت
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علمـی پزشـکی کـه اساسـا بـه نظـر میرسـد
صفحاتشـان ،ادامـه فعالیـت مطبشـان در فضـای
مجـازی اسـت و پسـتهایی کـه در حسـاب
کاربـری خود دارنـد عمدتـا مربوط بـه فعالیتهای
حرفـهای آنهاسـت .فضـای فنـی – مهندسـی هـم
تقریبـا ایـن طـور اسـت یعنـی تنـوع محتوایـی و
مضمونی که در رشـتههای علمی انسـانی هسـت
در آنجا وجود ندارد.
وی درباره نتایج بررسـی صفحات اینستاگرام
اعضـای هیئـت علمـی مـورد بررسـی در ایـن
پژوهـش از لحـاظ انـواع اجـرای خـود گفـت :بـا
مطالعـه صفحـات کاربـری ایـن  ۲۰کاربـر عضو
هیئـت علمـی به مضامیـن تکرار شـوند ه مختلفی
برخـوردم کـه آنهـا را بـه چهـار دسـته «خـود
آ کادمیـک»« ،خـود روزمـره»« ،خـود عرصـه
عمومـی» و «خـود مناسـبتی» تقسـیمبندی
کـردهام .البتـه خـود آ کادمیـک و خـود عرصـه
روزمـره بـا هم در ارتباطنـد و خود روزمـره و خود
مناسـبتی هـم خیلی به هـم نزدیکند بـه طوری که
میتـوان آنهـا را در یـک گـروه قـرار داد ولـی
تفاوتهایـی هـم دارنـد که ترجیـح دادم آنهـا را در
گروه مجزا قرار دهم.
محمـودی با بیـان این کـه اولین انتظـاری که
از صفحـه اینسـتاگرام یـک اسـتاد داریـم ،دیـدن
«خـود آ کادمیـک» اوسـت ،اظهـار داشـت :خود
آ کادمیـک مثـل عکـس کالسـهای آموزشـی و
سـخنرانیها و نشسـتهای علمـی ،مقـاالت و
پوسـتر سـخنرانیها و نشسـتهای تخصصـی و
تصاویـر یـادگاری بـا دانشـجویان و همـکاران.
چیـزی کـه در ایـن بیـن خیلـی برایـم اهمیـت
داشـت ،تالش اساتید دانشـگاه در بازنشر مطالب
چـاپ شـده آنهـا در فضـای مجـازی اسـت کـه
بیانگـر ایـن حقیقت تلخ اسـت کـه امیدوارند اگر
چـه کسـی دیگـر روزنامـه و نشـریه نمیخوانـد
ولـی احتمـال دارد در صفحـه اینسـتاگرام آنهـا،
مطالـب علمیشـان را بخوانند.البتـه ایـن امـکان
ضمـن ایـن کـه یـک فرصـت اسـت میتواند یک
تهدیـد هـم باشـد و بـه واقـع اگـر قـرار اسـت
مطالب خود را در اینسـتاگرام بنویسـیم چرا از اول
برای اینستاگرام ننویسیم؟
وی افـزود :از جملـه مطالب خـود آ کادمیک
اعضـای هیئت علمی دانشـگاهها ،مطالبی اسـت
کـه در مـورد فعالیتهـای علمـی خـود
مینویسند.
از ویژگیهـای مشـترک در صفحه اینسـتاگرام
اعضـای هیئـت علمـی ایـن اسـت کـه مثـل
روانشناسـان خیلـی از کپشـنهای آنهـا بسـیار
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طوالنـی اسـت .حداقـل  ۱۸نفـر از اسـاتید مورد
بررسـی از کالسـهای مجازی تصویر گذاشته اند.
یکـی هـم عکسـی از فرزنـدش در کنـار صفحـه
لبتـاپ کالس مجـازی گذاشـته و پیونـدی بیـن
خـود آ کادمیـک و خـود روزمـرهاش ایجـاد کـرده
کـه نشـان میدهـد نبایـد بیـن اشـکال مختلـف
اجرا دیوارهای صوری بگذاریم.
محمـودی بـا اشـاره بـه نمونـهای از پسـتهای
آ کادمیـک یکـی از اسـاتید کـه در صفحـه اش
چالـش کتابخوانـی گذاشـته و اعلام کـرده به ۱۰
نفـر از کسـانی کـه دوستانشـان را در پیـام مربوطه
تـک کننـد یـک بسـته از کتـب ترجمـه یـا تألیف
خـود را جایـزه میدهـد ،اظهـار داشـت :توجهی
کـه ایـن اسـتاد در چالـش کتابخوانی بـه کتابهای
خـود کرده بـه خود آمادمیک اسـتاد مربوط اسـت
و تالشـش بـرای جـذب فالوئـر بـا تک کـردن هم
کـه شـاید بـه نظـر برسـد رفتـاری مختـص
اینفلوئنسـرها اسـت در واقـع بـه همـان قواعـدی
برمیگـردد کـه همـه کاربـران اینسـتاگرام بایـد
رعایت کنند.
وی افـزود :منظـور از خـود عرصـه عمومـی،
پسـتهایی اسـت کـه در واکنـش بـه اخبـار و
وقایـع روز گذاشـته شـده و بـه خـود آ کادمیـک
اسـتاد برنمیگـردد .در ایـن اجرا اسـتاد تالش می
کنـد کـه بـا بیانـی اغلـب متفـاوت و آ کادمیک به
مسـائل اجتماعی و سیاسـی بپردازد .از این دست
پستها در صفحات اساتید کم نیست.
خـود روزمـره هـم یکـی از مهمتریـن
شـکلهای اجـرای خـود اسـت .بـه اشـتراک
گذاشـتن تمامـی لحظـات خـوش و ناخـوش

زندگـی ،بیـان عالیـق و سـبک شـخصی زندگـی
مثـل تمرکـز ،گیاهخـواری ،عالقـه به طبیعـت.. ،
کتابهایـی کـه خوانـده شـده ،آهنگهایـی کـه
شـنیده و فیلمهایـی کـه دیـده شـده ،عکسهـای
خانوادگـی ،عکسهـای یادگاری از سـفر و حضر
و … در واقـع پاسـخی بـه همان کنجکاوی اسـت
کـه همـه مـا در دوره تحصیـل نسـبت بـه زندگـی
شخصی اسـتادمان داشـتهایم و االن خیلی راحت
برطرف میشود.
عضـو هیئت علمی دانشـگاه عالمه طباطبائی
بـا تاکیـد بـر ایـن که یـک اسـتاد دانشـگاه هـم در
اینسـتاگرام از همـان قواعـد و سلسـله ارزشهـای
زیبایی شناسـانه کننده زندگی روزمـره خود پیروی
میکننـد کـه اینفلوئنسـرها اسـتفاده میکننـد بـه
تصویـری از صفحـه اینسـتاگرام یکـی از اسـاتید
مـورد پژوهـش ارجـاع داد کـه عکسـی از فنجـان
قهوه در کنار کتاب به نمایش گذاشته بود.
وی دربـاره اجـرای خـود مناسـبتی اعضـای
هیئـت علمـی دانشـگاهها گفـت :ابتـدا قصـد
داشـتم آن را با خـود عرصه عمومی گـره بزنم ولی
بعـد حیفـم آمـد چـون علـی رغـم وجـود برخی
شـباهتها ،خود مناسـبتی تا حد زیـادی متفاوت
بـا خـود عرصـه عمومـی اسـت .اعضـای هیئـت
علمـی به حـدی در این زمینـه فعالانـد که گویی
بـه «مامور مخصـوص اعالم مناسـبتهای ویژه»
تبدیـل شـدهاند! آنها وفـاداری خاصـی در تبریک
مناسـبتهای مختلـف از جشـن تولـد خـود و
خانوادهشـان تـا تبریـک والدتهـا و مناسـبتهایی
مثل روز دختر و پسـر و البته تسلیت مناسبتهای
تلـخ و همچنیـن یـادآوری مناسـبتهای مختلـف

عمومی در صفحه اینستاگرام خود دارند.
محمـودی خاطرنشـان کـرد :ایـن مطالعـه
نشـان داد فرقـی نمیکنـد کـه شـما از شـکاف
هسـته بگوییـد یـا از شـکاف دولـت – ملـت ،از
مسـأله مهم «بودن یـا نبودن» بگوییـد ،از بگویید
یـا امـر حیاتـی رای دادن یا نـدادن که مسـاله مهم
چنـد روز پیش کشـور بـود ،فقط کافی اسـت یک
عکـس از کیـک تولدتـان بگذاریـد تـا ببینیـد چه
قـدر تعـداد الیکهـا و ویوهـا و کامنتهایتـان
افزایـش مـی یابـد! یعنی فرقـی نمیکند که اسـتاد
دانشـگاه باشـید یا زن خانهدار؛ فضای اینسـتاگرام
و ایـده و قواعـد اولیـه اینسـتاگرام امـکان ایـن
شـیطنت را بـرای ما فراهـم کرده تـا از یک نمایش
مصـرف تـا یک اجـرای معمولی را پوشـش دهیم.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در اینسـتاگرام تمـام
آدمها معمولی می شوند.
وی افزود :اسـتادی دیدم کـه محتوای صفحه
اینسـتاگرام ش ،خالصـه درسهایـی بود کـه ارائه
مـیداد ،امـا وسـط پنـج پسـت جـدی و درسـی،
عکسـی از خـودش با پسـرش گذاشـته بـود و باز
بعـد از چنـد پسـت جـدی ،عکسـی از خـود بـا
آشـی کـه پختـه بـود .این همـان خودی اسـت که
در چند پسـت پیش ،عکسـی از کتابخانه دانشگاه
یـا کالس درسـش گذاشـته بـود .یعنـی فرقـی
نمیکنـد کـه چـه کسـی هسـتیم ،اگـر نخواهـم
خیلـی مـک لوهانـی صحبـت کنـم امـا فحـوای
کالمـم ایـن اسـت کـه نهایتـا همـه مـا بـا همیـن
ریتمهای مشـخص ،خودمـان را در اینسـتاگرام به
اجـرا میگذاریـم و نهایتـا همـه مـا در اینسـتاگرام
آدمهای معمولی به نمایش در میآییم!

نهمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

در غیاب تصویر با حضور صدا :بررسی تصویر
خود در کالسهای درس آنالین در ایران
نهمیـن نشسـت گـروه مطالعـات ارتباطات و فضـای مجازی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
روز چهارشنبه  ۲۴شهریورماه از ساعت  ۱۰تا  ۱۲برگزار شد.
در هفتـاد و ششـمین نشسـت تخصصـی مؤسسـه ،دکتـر افسـانه کامـران ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
چندرسـانهای دانشـگاه خوارزمـی دربـاره «در غیـاب تصویـر بـا حضـور صـدا؛ بررسـی تصویـر خـود در
کالسهای درس آنالین در ایران» سخنرانی کرد.

گروه مطالعات فرهنگی
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دومین نشست تخصصی گروه مطالعات فرهنگی:

برساخت سوژه سیاسی-اجتماعی متمایز در
فرآیند تولید موسیقی مردم پسند دانشجویی
در محیطهای دانشگاهی
شصتمین نشست مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی و دومیـن نشسـت تخصصـی گـروه
مطالعـات فرهنگی مؤسسـه با موضوع «برسـاخت
سـوژه سیاسـی-اجتماعی متمایـز در فرآینـد تولید
موسـیقی مـردم پسـند دانشـجویی در محیطهـای
دانشگاهی» برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر امیـن هاشـمی کـه
طرحـی تحقیقاتـی را در ایـن حـوزه در دسـت اجرا
دارد در ایـن نشسـت بـه تبییـن ایدههـای ابتدایـی و
فرضیاتتحقیقخودپرداخت.
وی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از پایههـای اصلی
ایـن تحقیـق بـه چالـش کشـیدن ایدههـای
پژوهشهـای قبلی خصوصـا پژوهشهـای خارج
ایران در خصوص موسـیقی مردمپسـند دانشجویی
اسـت ،اظهار داشـت :در این تحقیق سعی دارم هر
چـه بیشـتر از پیـش فرضهای اولیـه دور شـوم و به
میدان ،مجـال صحبت بدهم .بیشـتر پژوهشهای
داخلـی معطـوف به مصرف موسـیقی بـوده ولی در
ایـن تحقیـق تولیـد ایـن نـوع موسـیقی توسـط
گروههـای دانشـجویی مدنظـر اسـت و میخواهم
بررسـی کنـم کـه ایـن سـوژگی متمایـز کـه ایجـاد
میشـود ،چگونـه واکنشهـا و کنشهـای خـود را

تنظیممیکند.
هاشـمی بـا بیـان این کـه از سـال  ۸۴کـه وارد
دانشـگاه شـده تا زمان فارغالتحصیلی در سـال ۹۳
از نزدیـک بـا گروههای دانشـجویی فعـال در زمینه
تولید موسـیقی راک همکاری داشـته اسـت ،اظهار
داشـت :چـون تجربـه تحصیـل و آشـنایی بـا
گروههـای دانشـجویی مشـابه در دانشـگاههای
خـارج کشـور را هـم داشـتهام ،فکـر میکنـم،
جمعبنـدی تقریبا منطقیای در ایـن خصوص دارم
و البتـه در تحقیقاتـم قطعا فاصلـه خود را بـه عنوان
محقق با فعاالن این گروهها حفظ میکنم.
وی بـا بیان این کـه مهمترین کار پژوهشـی که
در زمینه این نوع موسـیقی دانشـجویی انجام شـده
توسـط خانـم پرفسـور نوشـین در خـارج ایـران
صـورت گرفته اظهار داشـت :ایـن تحقیقات باعث
شـد که محققان دیگر هم بفهمند دانشـجویانی که
در گروههـای موسـیقی راک فعالیـت دارنـد الزاما با
یـک نظام یـا ایده سیاسـی خاص دشـمنی ندارند و
بعـد ایدههـای دیگری مطرح شـد .یک پژوهشـگر
خارجـی کـه در ایـن زمینه تحقیـق میکـرد و اتفاقا
اواخـر کار میدانـیاش بـا وقایع سـال  ۸۸مصادف
شـده بود در تحقیقـش این نظر را که موسـیقی راک
همـواره در اعتـراض بـه یک جریان سیاسـی خاص

اسـت بـه چالـش کشـید و تاکید کـرد که برداشـت
کسـی کـه در تهـران بـه تولیـد ایـن نـوع موسـیقی
میپـردازد بـا کسـی کـه مثلا در لنـدن ایـن کار را
ً
میکنـد ،کاملا متفـاوت اسـت؛ مضافـا ایـن کـه
شـرایط امـروز هـم بـا شـرایط دهـه  ۱۹۷۰تفـاوت
دارد.
هاشـمی تصریح کـرد :وقتـی تاریخ موسـیقی
راک در ایـران را بررسـی مـی کنیـم ،تمـام یـا اکثـر
اعضـای اصلـی گروههـای راک از دانشـجویان،
خصوصـا دانشـجویان فنـی ،بودهاند کـه نکته قابل
تامـل و جالبی اسـت .البته بعد هم دانشـجویانی از
دانشـکدههای هنـر بـه ایـن حـوزه آمدنـد .از اواخر
دهـه  ۱۳۷۰چنین گروه هایـی را در تهران و اصفهان
داشـتیم و در همـان زمـان – دوره ریاسـت جمهوری
خاتمـی – ایـن گروههـا حتـی در داخـل دانشـگاهها
اجرا داشـتند که البتع مسـائلی را هم در پی داشـت؛
بـه طـوری که بعـدا اجـرا در دانشـگاهها محـدود و
سـپس متوقـف شـد؛ ولی به هـر حال همچنـان در
ایـن نـوع موسـیقی کار میشـد و تعـداد گروههـای
دانشجویی هم به شدت افزایش پیدا کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :نکتـه جـذاب ایـن کـه
وقتـی بـه محیـط دانشـگاه نـگاه کنیـم ،کسـانی که
میخواهند در این محیط کار کنند نسـبت به سـایر
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محیطهـا آزادی عمل نسـبتا بیشـتری دارنـد و کمتر
گرفتار عرف جامعه میشوند.
هاشـمی با بیـان این کـه عاملیتی که موسـیقی
راک پیشـرو به دانشـجویان میدهد عمدتا ناشی از
شـرایط خـاص محیـط فعالیـت آنهـا (دانشـگاه) و
همچنیـن ماهیـت ویـژه ایـن نوع موسـیقی اسـت،
تصریـح کـرد :دانشـجویان در دانشـگاه بـه دلیـل
ماهیـت شـهری این محیـط و درگیر نبـودن با عرف
کلی جامعه ،اختیار عمل بیشـتری دارنـد .نکته دوم
ایـن کـه در چنیـن محیطـی عاملیـت بیشـتری بـه
دانشـجو داده میشـود یعنـی نـه فقـط کسـی کـه
دوسـت دارد کاری را انجـام دهـد راحتتر میتواند
آن کار را بکنـد بلکـه کسـی هـم کـه فکـر میکنـد
میتوانـد و دوسـت دارد آن کار را انجـام دهد خیلی
محتملتر است که در دانشگاه آن را انجام بدهد.
وی افـزود :نکتـه بعـدی برخاسـت سـوژگی
اسـت یعنـی در تصمیم گیریها میتـوان فهمید که
بـه چـه «کامیونیتـی» تعلـق دارنـد و طرز فکرشـان
چیسـت .بـا فراهـم بـودن هر سـه ایـن عواملـی که
ذکـر شـد ،دانشـگاه در مجمـوع محیـط امنتـری را
بـرای دانشـجو فراهم می کند که کمتـر نگران عرف
محیط شود.
هاشـمی بـا بیـان این کـه در بین کسـانی که در
ایـران ایـن نـوع موسـیقی را کار کردهاند افراد بسـیار
کمـی را میبینیـم که یک نفـره یعنی بـه تنهایی کار
کرده باشـند ،گفت :بر این اسـاس ،خـود تعامالت

اجتماعـی کـه در ایـن گروههـا بیـن افـراد شـکل
میگیرد هم خیلی مهم است.
افـرادی کـه عضـو ایـن گروههـا هسـتند بـه
مـوازات فردگرایـی که دارند ،یـک حس جمعگرایی
هـم دارنـد .درسـت اسـت کـه راک پیشـرو ،ژانـر
چنـدان پرطرفـداری نیسـت ولـی بـه هـر حـال،
اجتماعـی خـاص خـود را دارد .ایـن حـس تعلق و
هویـت اجتماعـی در کنـار فکـت اولیـه کـه ایـن
دانشـجویان بیشـتر از دانشـکدههای فنی مهندسی
خـوب تهـران بودهاند بـا حس نخبه گرایـی این افراد
ارتبـاط دارد .یعنـی یکـی از علـل گرایـش بـه ایـن
سـبک از موسـیقی – در کنار عامل مهم تعلق خاطر
به این موسـیقی – همین اسـت که دانشـجویان قوی
تـر ،پرداختـن به این سـبک از موسـیقی را کـه افراد
خیلـی کمـی آن را مـی فهمنـد ،نشـاندهنده برتری
خود میدانند.
این پژوهشـگر مطالعـات فرهنگی بـا بیان این
که نکات ذکر شـده همگی از ماهیت رهاییبخشی
تولید این سـبک از موسـیقی حکایت دارد ،تصریح
کـرد :از ایـن منظـر ،دانشـگاه را تنهـا محلـی بـرای
تحصیـل نمیبینیـم و نکتـه دیگـر این که موسـیقی
راک پیشـرو فقط یکـی از خرده فرهنگهـای داخل
محیـط دانشـگاه اسـت و خیلـی جالـب اسـت که
یک سـبک موسـیقی کـه در کل جامعه چنـدان جا
نیفتـاده میتوانـد در یـک محیـط تـا این حـد مورد
استقبال قرار بگیرد.

وی در ادامـه در خصـوص ویژگیهـای خـود
ایـن موسـیقی کـه در عاملیتبخشـی بـاالی أن به
دانشـجویان مؤثـر بوده گفت :تفاوت راک پیشـرو با
موسـیقی راک مثـل تفـاوت موسـیقی مـدرن و
کالسـیک اسـت یعنـی طرفـداران راک پیشـرو
نمیگوینـد کـه کال راک یا پاپ خوب نیسـت بلکه
تمایز
این دو سـبک را در گروه محوری ،سازمحوری
و پیچیـده بـودن راک پیشـرو میداننـد کـه البته این
پیچیدگـی هـم بیشـتر در خدمـت نـوآوری و بـاال
بردن سـطح هنری آن اسـت .در ایـران وجه نخبگی
راک پیشـرو بـر وجـه نـوآوری غالبـه و طرفدارهای
خـاص خـود را دارد و به هر حـال حس برتریطلبی
هم در آن غالب است.
بـه گفتـه هاشـمی ،سـبک راک پیشـرو کـه تـا
حـدودی هـم بـا جـاز مشـابهت دارد خیلـی بـه
اکتشاف و ماجراجویی نزدیک است.
وی خاطرنشـان کـرد :ویژگی دیگر این سـبک،
چندنـوازی آن اسـت یعنـی اهمیـت گـروه بـه
گیتاریسـت اصلی یـا خواننده آن نیسـت بلکه تمام
سـازهای ایـن سـبک موسـیقی مهـم انـد و حتـی
ممکـن اسـت در یک قطعـه خاص اهمیت سـازها
جا به جا شـود .از طرف دیگر ،خیلی بسـته نیسـت
و سـعی دارد کـه ایدههـای سـبکهای دیگـر را هم
بگیـرد و علـی رغـم ویژگـی نخبـه گرایـی ،سـایر
سبکها را پایین تر از خود نمیداند.

سومین نشست تخصصی گروه مطالعات فرهنگی:

دانشگاه ایرانی به مثابه نهادی حقوقی :تالشی
برای دفاع از دانشگاه مدرن در ایران
سـومین نشسـت گروه مطالعات فرهنگی مؤسسـه
مطالعات فرهنگـی و اجتماعی به «دانشـگاه ایرانی
بـه مثابـه نهـادی حقوقـی ،تالشـی بـرای دفـاع از
دانشگاه مدرن در ایران» اختصاص داشت.

در این نشسـت که روز دوشـنبه  ۷تیرماه از سـاعت
 ۱۶تـا  ۱۸برگـزار شـد ،دکتـر رضـا صمیـم ،عضـو
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات فرهنگـی مؤسسـه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی سخنرانی کرد.

گروه مطالعات زنان

نهمین نشست تخصصی گروه
مطالعات زنان:

حضور زنان در عرصه
علم و فناوری

نهمیـن نشسـت تخصصـی گـروه مطالعـات زنان
مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی با بحث و
تبـادل نظـر پیرامـون حضـور زنـان در عرصههـای
علم و فناوری برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت که دهـم خردادمـاه به
صـورت ویدیوکنفرانـس برگـزار شـد ،دکتـر فائـزه
رحمانی ،مشـاور وزیر علوم در امـور زنان و خانواده
در سـخنانی اظهـار داشـت :الزمـه مطالبـه حقوق
زنـان دانشـگاهی ،ایجاد احسـاس نیـاز در زنـان از
یـک سـو و قانع کردن سیاسـتگذاران به پاسـخ دادن
به این نیازها و مطالبات است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه و بررسـی
وضعیـت حضـور زنـان در عرصههـای علـم و
فنـاوری گفـت :نقشآفرینـی مؤثـر زنـان در
فعالیتهـای فناورانـه روز بـه روز بیشـتر شـده و
نـگاه مجموعههـای فنـاور بـه حضـور زنـان هم تا
حـدی بهبـود پیدا کـرده ولـی در نـگاه مدیریتها
بـه ایـن حضور تغییـر محسوسـی دیده نمیشـود.
نکتـه دیگـر ،ارزیابـی نـوع نـگاه زنان بـه وضعیت
موجـود بـه لحـاظ میـزان برابری زنـان و مـردان از
نظـر میـزان مشـارکت در پروژههای فنـاوری و نظر
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آنهـا در خصوص اسـتانداردهای مردانه موجود در
حـوزه پژوهـش و فنـاوری و توجه به نیازهـای زنان
در پژوهشهاست.
رحمانـی خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه
توانمندیهـا و اثرگـذاری زنـان موفـق در عرصـه
پژوهـش و فناوری به خوبی نشـان داده نشـده و در
عمـل هـم به نظـر میرسـد که زنـان بـرای هرگونه
دیده شـدن در مجموعه کاری خـود ناگزیر از اخذ
مجوز دیده شدن است.
مشـاور وزیر علـوم در امور زنـان و خانواده هم
در ادامـه ،راهکارهایـی را بـرای بهبـود وضعیـت
حضـور زنـان در عرصه علم و فناوری پیشـنهاد کرد
کـه شـامل تقویـت حضـور زنـان در انجمنهـای
علمـی و حمایـت از ورود زنـان بـه هیئـت مدیـره
انجمنهـا یـا ایجـاد شـاخههای جدیـد در انجمن
ها ،اعطای گرنتهای پژوهشـی مصـوب با بودجه
مشخص به زنان است.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتر فالحتـی ،عضو
هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی هـم در ابتدای سـخنرانی خود با اشـاره
به ایـن که در قالب برنامه پژوهشـی سهسـاله خود
در گـروه مطالعات زنان مؤسسـه بـه بحث عدالت
جنسـیتی در حـوزه علـم پرداختـه ،اظهار داشـت:
در تحقیقـات خـود به دنبال بررسـی سـهم و نقش
زنـان ایرانـی در حوزههای مختلف علـم و فناوری
بـودهام کـه متأسـفانه حاکـی از سـهم نـه چنـدان
مطلوب زنان در این زمینه است.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش  ۲۲درصدی
زنـان در اقتصـاد ،یکـی از عمـده علل پاییـن بودن
اثربخشـی زنـان در حوزههـای فنـاوری را سـهم
کمتـر آنهـا از رشـتههای فنـی مهندسـی در زمـان
تحصیـل عنـوان کـرد و گفـت :زنـان  ۵۳درصـد
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی
رشـتههای ریاضیـات ،مهندسـی ،علـوم و فناوری
را تشـکیل میدهنـد که اگر رشـتههای علـوم پایه و
ریاضیـات را حذف کنیم سـهم زنان بـه  ۲۲درصد
کاهش مییابد.
فالحتـی تصریـح کـرد :زنـان صـرف نظـر از
ایـن کـه اساسـا از ورود بـه برخـی رشـتههای
دانشـگاهی منع میشـوند ،پس از فارغالتحصیلی
هـم وقتـی میخواهند جـذب مشـاغل علمی مثل
فعالیـت در حـوزه آمـوزش عالـی شـوند ،سـهمی
کاملا نابرابـر بـا مـردان دارنـد کـه در نهایـت بـه
پاییـن آمـدن سـهم آنهـا در عرصه علـم و فناوری
منجر میشود.
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وی خاطرنشـان کـرد :بررسـی پژوهشهـای
پیشین نشـان میدهد که دو دسـته عوامل جنسیتی
(مثل کلیشـههای جنسـیتی و فرایند جامعه پذیری
زنـان) و عوامـل سـاختاری (مثـل تبعیـض در
استخدام زنان) در این مسأله موثرند.
وی کـه در تحقیقـات خـود روند تغییـرات در
میـزان جـذب دانشـجویان دختـر در رشـتههای
گـروه علـوم پایـه و گـروه فنـی – مهندسـی را طـی
سـالهای  ۶۷تـا  ۹۷بررسـی کرده اظهار داشـت:
طـی ایـن دوره ،در مجمـوع جمعیت دانشـجویان
دختـر در دو گـروه علـوم پایـه و فنی – مهندسـی با
رونـدی کاملا افزایشـی از  ۱۲۰هزار نفـر به بیش
از  ۱.۲میلیـون نفر رسـیده اسـت با ایـن حال روند
جـذب دانشـجویان دختـر در ایـن رشـتهها در
مقاطـع کارشناسـی و تحصیلات تکمیلـی طـی
این سالها افت و خیزهایی هم داشته است.
فالحتـی تصریـح کـرد :مثلا بـا ایـن کـه از
اواخـر دهـه  ۸۰حضور زنان در مقطع کارشناسـی
ارشـد افزایـش یافته ولی سـهم زنـان در این مقطع
از سـهم آنهـا در مقطـع کارشناسـی بسـیار کمتر
اسـت کـه یکـی از علـل احتمالـی آن مهاجـرت
رشـتهای دانشآموختگان دختر مقطع کارشناسـی
از رشـتههای فنی مهندسـی به گروههای آموزشـی
دیگـر بـه دلیـل تجربـه نامطلـوب آنهـا در دوره
تحصیـل در مقطـع کارشناسـی اسـت .امـا نکتـه
جالـب توجـه ایـن کـه از  ۹۳ -۹۴شـاهد جهـش
حضور زنان در مقطع کارشناسی ارشد هستیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه علـی رغـم رونـد رو بـه
رشـد ورود زنـان بـه رشـتههای فنی – مهندسـی در
دهههـای  ۷۰و  ۸۰در آغـاز دهـه  ۹۰شـاهد
کاهـش حضـور زنان در رشـتههای فنی مهندسـی
در مقطـع کارشناسـی و از اواسـط دهه  ۹۰شـاهد
اتفاقی مشـابه در مقاطع کارشـناس ارشد و دکتری
هستیم اظهار داشت:
از نـکات مهمـی کـه در ایـن مطالعـه مدنظر
داشـتم این بود که بررسـی کنم از بین زیرنظامهای
مختلـف آمـوزش عالی کشـور مثل دانشـگاههای
وزارت علـوم ،دانشـگاه آزاد و … کـدام یـک در
فراهـم کـردن زمینـه افزایـش حضـور زنـان در
رشـتههای فنـی – مهندسـی و علـوم پایـه نقـش
داشـتهاند .در نهایـت نتایـج این مطالعه نشـان داد
کـه طـی سـالهای  ۱۳۶۷تـا  ۷۷تقریبـا اکثریـت
دانشـجویان دختر گروه علوم پایه در دانشـگاههای
وزارت علـوم تحصیـل میکرده اند و دانشـگاه پیام
نـور و خصوصـا دانشـگاه آزاد سـهم چندانـی در

54

خبرنامه شماره چهاردهم • تابستان 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جـذب دانشـجویان دختـر به این رشـتهها نداشـته
انـد امـا در فاصلـه سـالهای  ۷۷تـا  ۸۷ناگهـان
سـهم دانشـگاه پیـام نـور در جـذب دانشـجویان
دختـر بـه رشـتههای علـوم پایه بـه شـدت افزایش
یافتـه و حتی از وزارت علوم پیشـی گرفته و بالخره
در سـالهای  ۸۷تـا  ۹۷بیشـترین میـزان جـذب
دانشـجویان دختـر ایـن رشـتهها به ترتیـب مربوط
بـه وزارت علـوم ،دانشـگاه آزاد و دانشـگاه پیام نور
بوده است.
فالحتـی تصریـح کـرد :در رشـتههای فنـی –
مهندسـی نیـز در دهـه  ۶۷تـا  ۷۷وزارت علـوم
بیشـترین نقـش را در جـذب دانشـجویان دختر به
ایـن رشـتهها داشـته کـه در دهـه بعـد هـم ایـن
رویکـرد را ادامـه میدهـد امـا در دهـه  ۸۷تـا ۹۷
شـاهد جهشی چشـمگیر در دانشـگاه آزاد هستیم
بـه طـوری کـه میتـوان گفـت در سـالهای اخیر
ایـن دانشـگاه بیشـترین نقـش را در ایجـاد فرصت
بـرای تحصیـل دختـران در رشـتههای فنـی –
مهندسی داشته است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در پایـان خاطرنشـان کرد:
ایـن کـه در سـالهای اخیـر بیشـترین تعـداد از
دانشـجویان دختـر گـروه فنـی – مهندسـی در
دانشـگاههای غیردولتـی تحصیـل میکننـد ایـن
سـؤال را مطـرح میکنـد کـه آیـا سیاسـتهای
وزارت علـوم در زمینه ظرفیت پذیرش رشـتههای
فنی-مهندسـی باعـث ایـن مسـأله شـده و یـا
دانشـجویان دختـر توانمنـدی الزم بـرای راهیابی
به دانشگاههای دولتی را نداشتهاند؟

در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر نسیمالسـادات
محبوبـی شـریعتپناهی ،دانـش آموختـه دکتـری
مطالعـات زنـان دانشـگاه تربیـت مـدرس کـه در
تکمیـل مطالعـات انجـام شـده در زمینـه حضـور
دختـران در آمـوزش عالـی ،وضعیـت
دانشآموختـگان و وضعیـت حضـور زنـان در
شـرکتهای دانـش بنیـان را بررسـی کرده بـه ارائه
یافتههای تحقیقاتش پرداخت.
بـه گفتـه وی براسـاس گـزارش سـال ۲۰۲۱
دیدهبـان جهانـی کارآفرینی ۳۸.۴ ،درصـد زنان با
انگیـزه یک تفـاوت و  ۵۹.۶درصد با انگیـزه امرار
معـاش کارآفرینـی خـود را آغـاز میکننـد کـه این
نسـبت در مـردان به ترتیـب  ۲۶.۱درصـد و ۶۷.۴
درصـد اسـت .همچنیـن نـرخ مالکیـت کسـب و
پایـدار در میـان زنـان ۶.۷ ،درصـد و در میـان
مردان ۲۲.۴ ،درصد است.
محبوبـی شـریعتپناهی بـا بیـان ایـن کـه در
سـال  ۲۰۲۰نـرخ کارآفرینـی زنـان – احتمـاال بـه
دلیل افزایش مسـئولیت آنهـا در امور خانـهداری و
آمـوزش فرزنـدان در پی شـیوع کرونـا – کمی بیش
از مـردان افـت کرده اسـت ،گفت :دسترسـی زنان
بـا ابزارهـای دیجیتـال مثل تلفنهای هوشـمند ۱۴
درصـد و آنالیـن بـودن آنهـا  ۴۳درصـد کمتـر از
مردان اسـت کـه احتماال این مسـأله هـم در کمتر
شـدن امـکان ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد
توسـط زنـان کارآفریـن در دوره کرونـا مؤثـر بـوده
است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه طبـق گزارشهـای
بینالمللـی در کشـورهای خاورمیانـه بـا افزایـش

تحصیلات زنـان امـکان دسـتیابی آنها به اشـتغال
پایـدار کاهـش مییابـد ،اظهـار داشـت :در ایـن
شـرایط شـرکتهای دانـش بنیـان میتواننـد
فرصتهـای بسـیار خوبـی را بـرای اشـتغال زنـان
دانشآموخته دانشگاهها فراهم کنند.
محبوبـی شـریعتپناهی با اشـاره بـه افزایش
چشـمگیر شـرکتهای دانش بنیان در کشـور طی
سـالهای اخیـر گفـت :در ایـن مطالعـه کـه بـه
صـورت کیفـی و بـا مصاحبه عمیـق بـا  ۲۰نفر از
زنان مؤسـس یا شـاغل در شـرکتهای دانش بنیان
کشـور انجـام شدهشـرکتیچ داد ه علمـی که نشـان
بدهـد تفاوتـی بیـن شـرکتهای دانـش بنیانـی کـه
توسـط زنان مدیریت میشـوند با شـرکتهای دارای
مدیـر مـرد در زمینـه مدیریـت مالـی و راهبـری
شرکت وجود دارد به دست نیامد.
وی در عیـن حـال ارتباطـات محدودتـر و
دسترسـی کمتـر بـه افـراد کلیـدی کـه مسـتلزم
ارتبـاط بـا شـبکههای رسـمی اسـت ،ریسـک
پذیـری و نوآری کمتـر از ترس قضـاوت دیگران،
دسترسـی محدودتـر بـه منابـع مالـی دولتـی و
مهـارت تیـم سـازی ضعیـف تـر از عمدهتریـن
مشـکالت ایجـاد و مدیریـت شـرکتهای دانش
بنیان توسط زنان است.
این پژوهشـگر حـوزه مطالعات زنـان در پایان
ترغیـب زنـان بـه ایجـاد شـرکتهای دانـش بنیـان و
حمایـت ویـژه از آنهـا را از راهکارهـای موثـری
دانسـت کـه میتوانـد بـه افزایـش بهرهگیـری از
ظرفیـت شـرکتهای دانش بنیـان در اشـتغال زنان
دانشآموخته منجر شود.

نشست مشترک گروه مطالعات علم و فناوری و گروه مطالعات زنان

مردمنگاری :چالشهایی برای امنیت فردی و
جنسیتی

شـصت و ششمین نشسـت تخصصی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به «مردمنگاری :چالشهایی
برای امنیت فردی و جنسیتی» اختصاص دارد.
سـخنران ایـن نشسـت کـه روز دوشـنبه  ۱۴تیرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸برگـزار میشـود ،دکتـر
سهیال شهشهانی ،دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی است.
عمـوم عالقمندان میتوانند برای شـرکت در شـصت و ششـمین نشسـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی به صفحه اسـکایروم مؤسسـه بـه نشـانی  www.b2n.ir/iscsیا صفحه اینسـتاگرام مؤسسـه به
نشانی  instagram.com/iscs.ac.irمراجعه کنند.
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گروه مطالعات علم و فناوری

مجموعه درسگفتارهای
افقهای نو
گـروه علـم و فناوری مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی و گـروه جامعهشناسـی معرفـت انجمن
جامعهشناسـی مجموعه درسگفتارهایی را با عنوان
ُ
افقهـای نـو برگـزار کردنـد .ایـن مجموعـه مباحث
رخـداد علـم را از زوایایـی متفـاوت و بـرای نیـل به
افقهایـی نـو ،مـورد بحـث و گفتوگـو قـرار داد؛
چشـماندازی کـه امیـد اسـت بتـوان بـا فهـم بهتـر
گذشـته یـا بـا فهمـی متفـاوت از امـر ماضـی و
گوناگـون آن (یعنی با فهمی متفاوت
معاصرتهای
ِ
از تاریخ) به آینده گشود.
در اولیـن نشسـت ایـن درسگفتارهـا کـه از ۹
تیرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجـازی برگزار شـد ،دکتـر داریوش محجوبـی ،در
فـراز نخسـت از مجموعـه نشسـتهای سـهگانۀ
نگـری رنسـانس نـو؛ یـک تأمـل فراآیینـی
«آینده
ِ
( ،»)transdisciplinaryدربـاره «تفکر منسـجم –
درخت اندیشه» سخنرانی کرد.
در دومیـن نشسـت کـه  ۱۶تیرمـاه  ۱۴۰۰از
سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت مجـازی برگـزار شـد،
دکتـر داریـوش محجوبـی ،در فـراز نخسـت از
مجموعـه نشسـتهای سـهگانۀ «آیندهنگـری
رنسـانس نـو؛ یـک تأمـل فراآیینـی
( ،»)transdisciplinaryدربـاره «تفکر منسـجم –
درخت اندیشه» سخنرانی کرد.

در سـومین نشسـت ایـن درسگفتارهـا که ۲۳
تیرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجـازی برگزار شـد ،دکتـر داریـوش محجوبی ،در
فـراز نخسـت از مجموعـه نشسـتهای سـهگانۀ
«آیندهنگـری رنسـانس نـو؛ یـک تأمـل فراآیینـی
( ،»)transdisciplinaryدرباره «اطلس اندیشـه»
سخنرانیکرد.
در چهارمیـن نشسـت ایـن درسـگفتارها که ۶
مردادمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجـازی برگـزار شـد ،دکتـر سـمانه معظـم ،در فراز
نخست از مجموعه نشستهای سـهگانۀ ّ
«تامالت
علـم زنانـه و احتمـاالت ایرانی»،
معاصـر بهسـوی ِ
ّ
دربـاره «معرفـت زنانـه ،پرسشـها و نظریههـای
اساسی» سخنرانی کرد.
در پنجمین نشسـت ایـن درسگفتارهـا که ۱۳
مردادمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجازی برگزار شـد ،دکتر سـمانه معظـم ،در دومین
فـراز از مجموعـه نشسـتهای سـهگانۀ ّ
«تاملات
علـم زنانـه و احتمـاالت ایرانی»،
معاصر به سـوی ِ
دربـاره «بازنمودهـای زنانگـی معرفـت در فرهنـگ
تاریخی ایران» سخنرانی کرد.
در ششـمین نشسـت این درسگفتارهـا که ۲۰
مردادمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجازی برگزار شـد ،دکتر سـمانه معظم ،در سومین
ّ
«تجلیات و
فـراز از مجموعه نشسـتهای سـهگانۀ
باززایـی معرفـت زنانـه در تاریـخ فرهنگی ایـران»،
ّ
«تجلیـات و باززایی معرفت زنانـه در تاریخ
دربـاره
فرهنگی ایران» سخنرانی کرد.
در هفتمین نشسـت ایـن درسگفتارهـا که ۱۰
شـهریورماه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجـازی برگـزار شـد ،آقـای اسـمعیل خلیلـی ،در
اولیـن فـراز از مجموعـه نشسـتهای سـهگانۀ
ّ
«گـذرگاه َ
عافیـت؛ امکان گذار از سـد رابطۀ فرهنگ
ایـران بـا علـم ُمـدرن» ،دربـاره «مـا و مسـالۀ علـم
مدرن» سخنرانی کرد.
در هشـتمین نشسـت ایـن درسگفتارهـا کـه
چهارشـنبه  ۱۷شـهریورماه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تا
 ۱۸بهصـورت مجـازی برگـزار شـد ،آقای اسـمعیل
خلیلـی ،در دومیـن فـراز از مجموعه نشسـتهای
ّ
سـهگانۀ «گـذرگاه َ
عافیت؛ امکان گذار از سـد رابطۀ
ُ
فرهنـگ ایران بـا علم مـدرن» ،دربـاره «امکان علم
مـدرن :جسـتوجو در آیینـۀ گذشـته ،حـال و آیندۀ

55

ّ
ّ
شـخصیت در فرهنـگ و تمـدن ایـران»
معرفـت و
سخنرانیکرد.
در نهمیـن نشسـت ایـن درسگفتارهـا کـه
چهارشـنبه  ۳۱شـهریورماه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تا
 ۱۸بهصـورت مجـازی برگـزار شـد ،آقای اسـمعیل
خلیلی ،در اولین فراز از تقریری جدید از دوره سـوم
علـم ُمـدرن؛
ایـن درسگفتارهـا دربـاره
ِ
«امـکان ِ
ّ
تأملی بر خرد و سوژۀ فهم» سخنرانی کرد.
در دهمیـن نشسـت ایـن درسگفتارهـا کـه
چهارشـنبه  7مهرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا ۱۸
بهصـورت مجـازی برگـزار شـد ،آقـای اسـمعیل
خلیلـی ،در دومیـن فـراز از تقریـری جدیـد از دوره
علـم ُمدرن؛
سـوم این درسـگفتارها دربـاره
ِ
«امکان ِ
کشـاکش آنومـی و فهـم؛ مسـألۀ خود و سـوژههای
ایرانی » سخنرانی کرد.
در یازدهمیـن نشسـت ایـن درسـگفتارها کـه
چهارشـنبه  14مهرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا ۱۸
بهصـورت مجـازی برگـزار شـد ،آقـای اسـمعیل
خلیلـی ،در سـومین فـراز از تقریری جدیـد از دوره
سـوم ایـن درسـگفتارها دربـاره «تعاطـی یـا جنگ
زندگـی اجتماعـی بـا امـر زیسـتی؟ نسـبتهای
زیسـت ،خـرد و زبـان در تاریـخ فرهنگـی ایـران »
سخنرانیکرد.
در دوازهمیـن نشسـت ایـن درسـگفتارها کـه
چهارشـنبه  21مهرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا ۱۸
بهصـورت مجـازی برگـزار شـد ،آقـای اسـمعیل
خلیلـی ،در چهارمین فراز از تقریـری جدید از دوره
سـوم ایـن درسـگفتارها دربـاره « آیا میتـوان تاریخ
ُ
آینـده را خوانـد یـا نوشـت؟ سایهروشـن افقهـای
آینـدۀ ّ
شـناختی ایـران و خاورمیانه
تحوالت معرفت
ِ
» سخنرانی کرد.
در سـیزدهمین این درسـگفتارها که چهارشنبه
 28مهرمـاه  ۱۴۰۰از سـاعت  ۱۶تـا  ۱۸بهصـورت
مجـازی برگـزار شـد ،آقایـان اسـمعیل خلیلـی،
مقصـود فراسـتخواه ،مهـدی خضریـان و سـرکار
زنانگی
«امکان علـم و
خانـم مینـو مرتاضی دربـارۀ
ُِ
ِ
آینـده؛ پرسـشها و چالشهـای بنیـادی فـراروی
اجتماعـی اکنون به سـوی آینـده» بهصورت
جهـان
ِ
توگو کردند.
مجازی گف 
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نکوداشت زندهیاد دکتر
قانعیراد در همایش
جامعهشناسان ایرانی و
جامعه ایرانی»
نخسـتین نشسـت از سلسـله نشسـتهای
ششـمین مرحله همایـش «جامعهشناسـان ایرانی
و جامعـه ایرانـی» ۱۵ ،تیرمـاه بـا نکوداشـت
یراد در فضـای
زندهیـاد محمدامیـن قانعـ 
اسکایروم برگزار شد.
این نشسـت که به همت گروه جامعهشناسـی
ایـران انجمـن جامعهشناسـی ایـران و مرکـز
تحقیقـات سیاسـت علمی کشـور برگزار میشـود
بـه بررسـی و نقد آثار ،افـکار و کنشـگری زندهیاد
یراد اختصاص یافته بود.
محمدامین قانع 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر سـید
جزاده ،رئیـس انجمن جامعهشناسـی
حسـین سـرا 
ایـران و دکتـر سـید سـروش قاضینـوری ،رئیـس
مرکـز تحقیقـات علمی کشـور برگـزار شـد ،دکتر
حسـین میرزایـی ،رئیـس مؤسسـه مطالعـات

یراد و دوگانه
فرهنگـی و اجتماعی با عنوان «قانعـ 
دانشـمند /سیاسـتمدار» ،دکتـر علی پایا بـا عنوان
«نگاهـی شـتابزده و نقادانـه بـه برنامـه پژوهشـی
یراد» ،دکتـر نعمتاللـه
محـوری دکتـر قانعـ 
یراد و مسـاله علـوم
فاضلـی بـا عنـوان «قانعـ 
انسـانی در ایـران» ،دکتر سـید سـپهر قاضینوری
بـا عنـوان «جامعهشناسـی فنـاوری ،دغدغـه
یراد بعـد از او» و دکتـر رحیـم محمـدی بـا
قانعـ 
عنـوان «جامعـه شناسـان پسـاانقالب و نـگاه بـه
یراد» سخن گفتند.
علم مدرن ،مورد دکتر قانع 
یراد،
دکتـر سـید محمدامیـن قانعـ 
جامعهشـناس برجسـته ،رئیـس انجمـن
جامعهشناسـی ایران و اسـتاد جامعهشناسـی مرکز
تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور  ۲۴خردادماه
 ۹۷پـس از تحمـل دورهای بیمـاری سـرطان ۶۳
سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
یراد« ،مرد دولت» نبود امـا در کنار مرد
قانعـ 
علـم و سیاسـتپژوه بودن ،مرد سیاسـت بـود /هر
پژوهشـی در حـوزه سیاسـت علـم و فنـاوری در
یراد است.
ایران ،مستلزم مطالعه آثار قانع 
یراد
حسـین میرزائـی از مرحـوم دکتـر قانعـ 
بهعنـوان چهـرهای کمنظیـر در حـوزه
جامعهشناسـی کشـور یادکـرد کـه ضمـن
برخـورداری از جایگاهـی ویـژه در عرصـه علـم،
توأمـان بهعنـوان سیاسـتپژوهی پیشـرو در حوزه
علـم و فناوری و سیاسـتمداری برجسـته در حوزه
عمومی حضوری اثربخش داشت.
دکتر حسـین میرزائـی که عصر سهشـنبه۱۵ ،
یراد در
تیرمـاه در نکوداشـت زندهیـاد دکتـر قانعـ 
نشسـت اول ششـمین دوره همایـش
«جامعهشناسـان ایرانـی و جامعـه ایرانی» سـخن
یراد
میگفـت در سـخنرانی خود بـا عنـوان «قانع 
و دوگانـه دانشـمند /سیاسـتمدار» اظهار داشـت:
«ریمـون آرون» در مقدمـه کتـاب «دانشـمند و
سیاسـتمدار» ماکـس وبر در توصیـف او میگوید
«ماکـس وبـر ،نـه مـرد سیاسـت بـود و نـه مـرد

دولـت؛ بلکـه مـرد علـم بـود و گهـگاه نیـز بـه
روزنامهنگاری سیاسـی میپرداخـت ولی در تمام
زندگـی مشـتاقانه نگران امـور عمومی بـود و برای
یـک لحظـه از سیاسـت غافـل نشـد؛ چنانکـه
گویـی هـدف نهایـی او ،مشـارکت در عمـل بوده
اسـت ».بـه نظر مـن تا حـد قابـل قبولـی میتوان
یراد هـم به کار
ایـن تعبیـر را دربـاره مرحوم قانعـ 
بـرد .فقط تبصـرهای اگـر بخواهـم بزنم« ،نـه مرد
یراد
دولـت بـود» را میتـوان در مـورد قانعـ 
پذیرفـت امـا او بـه واقـع مرد سیاسـت بـود و این
دوگانـه و بـه تعبیـری سـهگان ه دانشـمندی،
سیاسـتپژوهی و سیاسـتمداری کـه توأمـان در
یراد تجلی داشـت ،او را در
شخصیت اسـتاد قانع 
جایگاهی ویژه قرار داده بود.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
یراد ،شـخصی
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :قانع 
بـا پرنسـیب علمی و نـگاه عقالنی و بسـیار جدی
در کارهـا بـود و دانـش و دانشـمندی او بر همگان
محـرز بـود .علیرغـم اینکـه در الیههـای زیرین
زندگـی ،شـخص عاطفـیای بـود در زندگـی
علمـی ،وجـه عقالنـی و دانـش و جدیـت در
مسـائل علمـی و جدی گرفتن هر سـخن و بیان از
جملـه ویژگیهایـی اسـت کـه از او بـه یـادگار
داریم و ازاینحیث ،شخصیتی دانشمند بود.
یراد در مقـام
میرزائـی تصریـح کـرد :قانعـ 
علمـی ،اوایـل یـک پوزیتیویسـت و به تعبیـر بهتر
یـک رئالیسـت بـود کـه در فرازهـای بعـدی عمر،
رئالیسـمی انتقـادی را میتـوان در آثـار او دید .در
مجمـوع مـدرن بود ،اگرچـه فراتـر از آن ،اثراتی از
رویکردهای دیگر نظیر پسـت مدرنیسـم و … هم
در آثـار او دیـده میشـود ولـی بههرحـال اگـر
مجبـور بـه تقلیـل شـوم ،بهخصـوص بـه لحـاظ
روششناسـی رئالیسـم ،ویژگـی بـارز در آثـار و
یراد بود.
نگاه قانع 
دانشـیار دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه
تهـران خاطرنشـان کـرد :کتابهـا و دیگـر آثـار
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ً
یراد در مقـام یـک محقـق ،عمدتـا حاصـل
قانعـ 
پژوهـش بـه معنـای کالسـیک آن بـود و نظـم
یراد
پژوهشـی و نگاه رئالیسـتی که در اسـتاد قانع 
میبینیم مثالزدنی است.
یراد در
میرزائـی تصریـح کـرد :دکتـر قانعـ 
کنـار وجه دانشـی که در آثارش مشـهود اسـت در
بحـث سیاسـتگذاری و سیاسـتپژوهی در حـوزه
علـم و فنـاوری و آمـوزش عالی نیـز فعالیتی مؤثر
داشـت و حضـور پررنگـی در تصمیمسـازیهای
ایـن حـوزه و تولیـد آثـار در زمینه سیاسـتپژوهی
داشت.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی اضافـه کـرد :حضـور مؤثـر و متمرکـز
یراد بهعنـوان یـک جامعهشـناس در عرصـه
قانعـ 
سیاسـتگذاری علـم و فنـاوری که حـوزهای جدید
و بینرشـتهای اسـت ،جایـگاه ویژهای را بـرای آن
اندیشـمند ایجـاد کـرده تـا جایـی کـه هـر کـس
میخواهـد در حـوزه سیاسـت علمـی در ایـران
بهخصـوص از منظـر فرهنگـی و اجتماعـی کار
کنـد ،ناگزیـر از مراجعـه بـه آثـار کمنظیـر دکتـر
یراد در ایـن حـوزه اسـت و کسـی نمیتواند
قانعـ 
در حـوزه سیاسـت علـم و فناوری کشـور پژوهش

کنـد مگـر در دورهای از آثـار قانعـی راد بهرهمنـد
شده باشد.
وی بـا بیـان اینکـه اندیشـمندانی بـا چنیـن
جایـگاه برجسـته علمـی در حوزههـای مختلـف
ً
خصوصـا علـوم اجتماعـی ایـران بهواقع انگشـت
شـمارند ،اظهـار داشـت :دانـش بـاال در حـوزه
سیاسـتگذاری و سیاسـتپژوهی این شـأنیت را به
یراد داده بـود کـه طی بیش از سـه دهه
دکتـر قانعـ 
فعالیـت در نظـام علـم و فنـاوری و آمـوزش عالی
در مقـام یـک تصمیمسـاز در شـوراها و جایگاهها
و موقعیتهـا مختلـف از جملـه جلسـات مهمی
کـه بـرای تصمیمگیـری در خصـوص تغییـر
سـاختار وزارت عتـف برگـزار میشـد حضـوری
اثرگذار داشته باشد.
وی در ادامـه بـه وجـه سیاسـتمداری دکتـر
یراد ،مرد دولت
یراد پرداخت و گفت :قانعـ 
قانعـ 
ً
نبـود امـا کاملا مـرد سیاسـت بـود .فعالیتهای
چشـمگیر دکتـر قانعـی راد در سـاحت مدنـی و
انجمنهـای علمـی و حـوزه عمومـی و تأکیـدی
کـه بر جامعهشناسـی مـردم مدار و حـوزه عمومی
داشت از همین زاویه بود.
میرزائـی بـا بیـان اینکـه تمامـی ویژگیهـای
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یراد
یـک سیاسـتمدار هوشـمند در مرحـوم قانعـ 
مشـهود بود ،اظهار داشـت :وبر ،سـه خصوصیت
تعیینکننـده در انسـان سیاسـتمدار را شـوق،
احسـاس مسـئولیت و عـدم چسـبندگی میدانـد
کـه دکتـر قانعـی راد از هر سـه برخـوردار بود .وی
درعینحـال بـا نگاهـی راهبـردی ،سـاحتهای
مختلـف فعالیت علمـی ،سیاسـتگذاری در حوزه
علـم و دانشـگاه و سیاسـتمداری در حوزه عمومی
را از هـم متمایـز میکرد و کالم و کنشـگری او در
هـر جایـگاه متناسـب با ایـن تمایزگذاری بـود .به
یراد در جایگاه
همیـن دلیل اسـت که وقتـی قانعـ 
مدنی و جامعهشناسـی مـردم مدار قـرار میگیرد،
کنشـگری ارتباطـی دارد و در ایـن نـوع حرکـت
رفـت و برگشـتی از اندیشـمندانی چـون مانهایم و
بهخصوص هابرماس تأثیر پذیرفته است.
یراد
وی با اشـاره به سـابقه فعالیت دکتـر قانع 
در انجمـن جامعهشناسـی ایـران و عملکـرد
درخشـان ایشـان در جایگاه رئیـس انجمن گفت:
یراد عضـو هیئتعلمـی مرکـز
اینکـه قانعـ 
تحقیقـات سیاسـت علمـی و متخصـص
جامعهشناسـی علـم و فنـاوری و آمـوزش عالـی
بهقـدری در حـوزه عمومـی حضـور دارد و وجـه
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سیاسـتمداری و کنـش ارتباطیاش قوی میشـود
کـه بـا اقبـال باالیـی کـه بـه ایشـان میشـود بـه
ریاسـت انجمـن جامعهشناسـی میرسـد ،جلـوه
کمنظیـری بـه شـخصیت ایشـان بخشـیده کـه در
کمتـر جامعهشناسـی در معنـای متعـارف
دانشگاهی و پژوهشی میبینیم.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
یراد
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :تعادلی کـه قانع 
بیـن وجـوه مختلـف زندگـی خـود ایجـاد میکند
از ویژگیهـای منحصربهفـرد ایشـان اسـت .او از
یک سـو بـا نگاهی رئالیسـتی و بسـیار زمینی وارد
سیاسـتگذاری حـوزه علـم میشـود و از سـوی
دیگـر در سـاحت عمومـی ارتباط بسـیار نزدیکی
بـا رسـانهها برقرار کـرده و مرجعیتـی در این حوزه
پیـدا میکنـد .نکتـه مهم دیگـری که نمیشـود از
آن غفلـت کـرد ،اهمیـت ویـژهای اسـت کـه دکتر
یراد بـرای بحـث سیاسـتگذاری علمـی و
قانعـ 
توسعه در ایران قائل است.
میرزائـی تصریـح کـرد« :سیاسـتگذاری
علمـی» بـرای قانعـی راد هـم موضوعیت داشـت
هـم طریقـت .یعنـی سیاسـتگذاری علمـی را هم

بـه دلیـل اهمیـت نهـاد علم و دانشـگاه ،فینفسـه
مهـم میدانسـت و هـم بهعنـوان ابـزاری بـرای
توسعه ایران برای آن طریقت قائل بود.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا اذعـان بـه اینکـه شـخصیتهایی
یراد کمتـر جایگزیـن
نظیـر مرحـوم دکتـر قانعـ 
دارند ،اظهار داشت:
حـوزه علمـی و وزارت علـوم مـا بسـیار
خوشاقبـال بـود کـه شـخصیتی چـون دکتـر
یراد داشـت و خوشاقبالیم کـه متخصصانی
قانع 
در حـوزه سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی ،علـم و
فنـاوری چـون مقصـود فراسـتخواه ،علـی پایـا،
نعمـت فاضلـی ،حسـین ابراهیـم آبـادی ،عبـاس
کاظمـی ،اسـماعیل خلیلـی و … و نهادهایی مثل
مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی،
مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی و مؤسسـه
ً
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی داریـم و مطمئنا با
وجـود ایـن سـه مرکـز در  ۱۰سـال آینـده ،شـاهد
درخشـش و جلوهگـری بیشـتر دانشـمندان و
اندیشـمندان ایـران در حوزه سیاسـتگذاری علم و
فنـاوری و آمـوزش عالـی بهخصوص در سـاحت

فرهنگی و اجتماعی آن خواهیم بود.
میرزائی در پایان خاطرنشـان کرد :در شـرایط
کنونـی کشـور ،اگـر علـم و فنـاوری نتوانـد بـه
کاهـش آالم و بهبـود زندگـی مـردم کمـک کنـد
بایـد در آن تردیـد و تأمل کنیـم .نمیخواهم تعبیر
«دورکیـم» را بـه کار ببـرم کـه «اگـر علـم بـه کار
نیایـد و کاربـردی بـرای آن متصور نباشـد ،ارزش
یـک سـاعت وقـت تلـف کـردن را نـدارد» ولـی
الجـرم علـم مـا بایـد بتوانـد بیشازپیـش در
خدمـت جامعـه باشـد و ایفـای مسـئولیت
اجتماعـی دانشـگاه و علـم اسـت کـه میتواند ما
را از مشـکالت موجـود نجـات دهـد .البتـه اگـر
نـگاه تکنولوژیـک و تجاریسـازی و … بـر
سیاسـت علـم و فناوری و آمـوزش عالـی ما غلبه
پیـدا کنـد ،ره بـه ناکجاآبـاد میبریـم و بـا حضور
عالمـان و متفکرانـی کـه دغدغـه شـأن بهبـود
زندگـی در تعامـل بـا انسـانیت و انسانهاسـت
میتوانیـم بـه سـهم خود بـه توسـعه این کشـور و
ً
کاهـش آالم جامعه کمک کنیم و قطعـا قانعی راد
از زمـره این اندیشـمندان بود که دغدغـه جامعه را
همواره همراه خود داشت.

«جناب آقای دکتر حسین میرزائی
رئیس محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
انا لله و انا الیه راجعون
سلامعلیکم ،درگذشـت پـدر بزرگوارتان را تسـلیت عرض
میکنـم و از خداونـد متعـال بـرای آن مرحـوم ،رحمـت و
مغفـرت واسـعه الهـی و بـرای جنابعالـی و سـایر
بازمانـدگان صبـر جمیـل و اجر جزیـل مسـألت مینمایم.
خداونـد روح این پدر سـعادتمند و آسـمانی را که در عصر
عاشـورا بـه رحمـت خـدا رفـت ،بـا انبیـا و اولیـا الهـی
محشور کند.
منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری»

برگزاری مراسم ختم درگذشت پدر دکتر حسین میرزایی
مراسـم یادبـود هفتمیـن روز درگذشـت حـاج علـی میرزایـی ،پـدر گرامـی دکتـر حسـین میرزایـی ،رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی به دلیل شـرایط
پاندمـی کروئـا بـه صورت مجازی برگزار شـد .در این مراسـم ،جمعی از اعضای شـورای عالی انقالب فرهنگی ،شـورای معاونان وزارت عتف ،رؤسـای دانشـگاهها
و پژوهشـگاهها ،جمعـی از اسـتادان دانشـگاههای تهـران ،عالمـه طباطبایـی و مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی وزارت علوم و سـایر مراکز علمـی و همچنین
دوستان و همکاران به صورت جداگانه پیامهای تسلیتی را ارسال داشتند.
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برگزاری نشست «سیاستها و اقدامات برای حمایت از زنان کارآفرین در ایران و ژاپن»
نشسـت «سیاسـتها و اقدامـات بـرای
حمایـت از زنـان کارآفرین در ایـران و ژاپن» با
محوریـت توسـعه بازارهای دیجیتـال در دوران
کووید  ۱۴ ،۱۹تیرماه جاری برگزار شد.

در ایـن نشسـت که به همـت معاونت امور
زنـان و خانواده ریاسـت جمهـوری ،بنیاد صلح
ساسـاکاوا و بـا همـکاری مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی و جهاد دانشـگاهی برگزار

شـد ،علاوه بـر صاحبنظـران ایرانـی و ژاپنـی،
سـفیر کشـور ژاپـن در تهـران ،دکتـر معصومـه
ابتـکار ،معـاون امـور زنـان و خانـواده نهـاد
ریاست جمهوری هم سخنرانی کردند.

برگزاری آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت
آییـن اختتامیـه دومیـن جشـنواره ملـی
پایاننامههـای تحصیلات تکمیلـی بـا
محوریـت پیشـگیری از انواع خشـونت ،صبح
دوشـنبه  ۱۱مردادمـاه برگـزار شـد .بـا توجـه بـه
تشـدید شـیوع کروناویروس در سـطح کشـور،

ایـن جشـنواره بـه صـورت غیرحضـوری برگزار
شـد و تنهـا برخـی از برگزارکننـدگان و اعضـای
کمیتـه علمـی در روز جشـنواره در دانشـگاه یزد
حضورداشتند.
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برگزاری پنجمین دوره جشنواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان
پنجمیـن دوره جشـنواره اندیشـمندان و دانشـمندان جـوان بـا عنـوان «جشـنواره
قـرن» بـا مشـارکت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی برگـزار شـد .ایـن
جشـنواره توسـط بنیـاد نیکوکاری جمیلی و بـا همراهی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری ،وزارت ورزش و جوانـان ،معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری،
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی و برخی دیگر از مؤسسـات پژوهشـی و
دانشـگاهها و سـایر اعضـای جامعه علمی کشـور با عنوان «جشـنواره قـرن» و در
سطح ملی و بینالمللی برگزار شد.
هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره ،حمایـت از ایدههـای دانش بنیـان ،پرورش
اسـتعدادها ،تقویـت روحیـه نـوآوری و ایجـاد انگیـزه و امیـد در جوانان کشـور در
پنـج حـوزه علـوم پایه (شـیمی ،فیزیک ،ریاضـی و علـوم کامپیوتر ،علوم زیسـتی و
زمین شناسی) و با دو رویکرد ویژه «ویروس کرونا و هوش مصنوعی» است.

برگزاری پانزدهمین
کنفرانس ملی «ارزیابی
و تضمین کیفیت در
نظامهای دانشگاهی»

پانزدهمیـن کنفرانـس ملـی «ارزیابـی و تضمیـن
کیفیـت در نظامهـای دانشـگاهی» بـا موضـوع
نظاممندسـازی فرآیندهـای نظـارت ،ارزیابـی و
تضمیـن کیفیـت در آمـوزش عالـی ایـران؛
بازنگـری ،اصلاح و بهبـود سـاختارها ۱۹ ،و ۲۰
آبان  ۱۴۰۰برگزار شد.
مهلـت ارائه اصـل مقـاالت به ایـن کنفرانس
کـه توسـط دانشـگاه کردسـتان و بـا همـکاری
سـازمانها و مؤسسـات مختلف آمـوزش عالی از
جملـه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
برگـزار میشـود ،آخـر مردادمـاه سـال جـاری
اعالم شده بود.
محورهـای اصلـی مـورد بحـث در ایـن
کنفرانـس شـامل تحلیل سـاختار و سـازوکارهای
سیاسـت گـذاری (آموزشـی ،پژوهشـی و …) در
نظـام آمـوزش عالـی کشـور و رابطـه آنهـا بـا
ارزیابـی و بهبـود کیفیـت ،روندهـا و روشهـای
ارزیابـی و بهبـود کیفیـت در دانشـگاهها و نقـش
مدیریـت دانشـگاه در آنهـا ،تجـارب داخلـی و

جهانـی در زمینـ ه نظـارت ،ارزیابـی و تضمیـن
کیفیـت نظامهـا و زیرنظامهـای آمـوزش عالـی و
نقـش رتبهبندی در بهبـود کیفیت آنهـا ،معیارها،
مالکهـا و نشـانگرهای مورد اسـتفاده در ارزیابی
کیفیـت آموزشـی و پژوهشـی در مراکـز علمـی و
دانشـگاهی کشـور ،عملکـرد مراکـز نظـارت،
ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت در دانشـگاهها و
هیاتهـای نظارت اسـتانی آموزش عالی کشـور،
آمــایش آموزش عالی کشور (مــدیریت اسـتانی
مؤســسات آمـوزش عالـی کشـور) و تأثیـر آن بر
مقولـه ارزیابـی و بهبـود کیفیـت ،چالشهـای
ارزیابـی و بهبـود در آمـوزش الکترونیکـی،
پیامدهـای پاندمـی کووید  ۱۹در آمـوزش عالی و
تأثیـرات آن بـر بازنگـری در رویههـای ارزیابـی و
تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی است.
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تمدید مهلت ارسال مقاالت
دومین همایش ملی «مطالعات
روش تحقیق در علوم اجتماعی
ایران»

فراخـوان ارسـال مقـاالت دومیـن همایـش ملـی
«مطالعـات روش تحقیـق در علـوم اجتماعـی
ایران» تا  ۱۵شهریورماه  ۱۴۰۰تمدید شد.
ایـن همایـش  ۱۸آبـان مـاه امسـال بـه همت
گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری و مطالعـات
ارتباطـات و فضـای مجـازی موسسـۀ مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری برگزار میشود.
هدف از برگزاری دومیـن همایش «مطالعات
روش تحقیـق در علـوم اجتماعـی ایران» ،آسـیب
شناسـی وضعیـت روشهـای تحقیـق در عرصـه
علوم اجتماعی کشـور اسـت .پرسـشهای اصلی
همایـش ایـن اسـت کـه روشهـای تحقیـق در
پژوهشهـا ،پایاننامههـا و آمـوزش دانشـگاهی
در علـوم اجتماعی ایـران در چه وضعیتی اسـت؟
سـنتهای روشـی چگونه مسـائل اجتماعی ایران
را خلـق و سـپس تبییـن کردهانـد؟ و روش تحقیق
علـوم اجتماعـی در ایـران بـا چـه آسـیبها و
چالشهایی مواجه است؟
بـر ایـن اسـاس در ایـن همایـش تلاش
میشـود محورهایـی کـه جنبههـای گوناگـون
ش و روشهـای پژوهـش در علـوم
وضعیـت رو 
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اجتماعـی ایـران را واکاوی و آسیبشناسـی
میکنند ،بازخوانی و تحلیل شوند.
تحلیـل انتقـادی نسـبت بـه وضعیـت روش
پژوهـش در ایران ،نسـبت روش تحقیـق و ماهیت
موضـوع در پژوهشهـا و پایاننامههـا ،مسـئلۀ
آمـوزش روش تحقیـق در آمـوزش عالـی ایـران،
روش تحقیـق در نظریه سـازی و جایگاه نظریه در
پژوهشهـای ایرانـی ،رویکردهـای روشـی در
مطالعـات دیجیتـال؛ بـا توجـه بـه وضعیـت
دیجیتالیزه ایـران و انتقاد بر چگونگی کاربردشـان
در پژوهشهـای ایرانـی ،روشهـای جدیـد
پژوهـش و مسـئلۀ خالقیـت بهمثابه امکانـی برای
فهـم جامعـۀ ایـران از جملـه محورهـای مـورد
بررسـی در همایـش اسـت کـه البتـه عالقهمندان
میتواننـد در دیگـر حوزههـای نزدیـک بـه ایـن
محورهـا هـم مقاالت خود را بـه دبیرخانه همایش
ارسال کنند.
محققـان تـا  ۱۵شـهریورماه  ۱۴۰۰فرصـت
دارنـد ،چکیده تفصیلـی مقاله خـود را در ۲۰۰۰
تـا  ۳۰۰۰کلمـه و بـا ذکـر منابع به نشـانی پسـت
الکترونیـک همایش به نشـانی Ravesh@iscs.
 ac.irارسال کنند.

دبیر مجمع پژوهشگاههای ملی کشور:

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرابخشیترین وزارتخانه کشور است
حسـین میرزائـی با بیـان این کـه وزارت علـوم قوه
عاقلـه کشـور و فرابخشـیترین وزارتخانـه دولـت
اسـت ،ابـراز امیـدواری کرد کـه در دولـت جدید
وزارت علـوم بتوانـد بیـش از پیـش در جایـگاه
واقعی و فرابخشی خود قرار گیرد.
دکتر حسـین میرزائی که  ۱۳شـهریور در آیین
تکریـم و معارفـه قائم مقام وزیر و رؤسـای سـابق

و جدیـد مرکـز هیئتهـای امنـا و ممیزه و مشـاور
وزیـر در ایـن حـوزه سـخن میگفـت بـا تبریـک
انتخـاب و انتصـاب دکتر زلفی گل به سـمت وزیر
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری گفـت :امیـدوارم بـا
حسـن انتخـاب صـورت گرفتـه ،وزارت علـوم در
امتـداد زحمـات وزرای محترم پیشـین در موقعیت
کلیدی و اصلی خود بدرخشد.

دبیـر مجمـع پژوهشـگاههای ملـی خاطـر
نشـان کرد در سـه دهـه اخیـر در حـوزه پژوهش و
در دهـه اخیر حـوزه فناوری ایجاد پژوهشـگاههای
بـزرگ و پارکهـای علـم و فنـاوری گسـترش یافته
امـا ایـن مسـاله گاه در مجلـس و دولـت مـورد
غفلتاسـت و بـه نمایندگـی از روسـای
پژوهشـگاههای کشـور درخواسـت دارم کـه ایـن
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مسـأله مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه و در
سیاستگذاریها به آن توجه ویژه ای شود.
رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تصریح کرد :اسـتقالل دانشـگاه و آزادی آکادمیک
در کلیـه مراکـز علمـی از جمله آرمانهـای اصلی
مـا اسـت و شـکلگیری هیاتهـای امنا بـر همین
اسـاس بـوده و از جایگاه ویژهای برخوردار اسـت.
هیئتهـای امنـا و ممیـزه بـه ترتیـب مغـز و قلـب
نظام آموزش عالی کشـور هسـتند و نظام مدیریتی
و نظـام تحول آمـوزش عالی در آنجـا رقم میخورد
و لـذا بهتـر از بنده میدانید  ،این مرکز که ریاسـتش
را دکتـر سـلیمانی بـر عهـده گرفتـه انـد مهمتریـن
رکـن وزارت اسـت و امیدواریـم در دوره وزارت
جنابعالی و مسـئولیتی که برعهده دکتر سـلیمانی و
دکتر بیات گذاشـته شـده اسـت وزارت علوم بتواند
در جایگاه اساسی خود قرار بگیرد.
دکتـر میرزائـی تصریـح کـرد :وزارت علـوم از
بـاب ایـن کـه قـوه عاقله کشـور اسـت این شـأن را
دارد کـه در تمـام امـور مطـرح در هیـات دولـت
اظهـار نظـر کارشناسـی کنـد لـذا جایـگاه وزیـر
علـوم در هیـات دولـت جایگاه رفیعـی خواهد بود
و متأسـفانه وزارت علـوم نیـز اغلـب بخشـی دیده
شـده در حالـی کـه وزارت علـوم فرابخشـی تریـن
وزارتخانـه کشـور اسـت .امیـدوارم در ایـن دوره
وزارت علـوم بتوانـد بیـش از پیـش در ایـن جایگاه
قرار بگیرد.
وی در ادامـه بـا تقدیـر از دکتـر باقـری قائـم
مقـام پیشـین وزیـر علـوم و رئیـس سـابق دفتـر
هیاتهـای امنـا و ممیـزه گفـت :دکتـر باقـری،
هفـت سـال ریاسـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد و

شـش سـال ،ریاسـت مرکـز هیـات امنـا و ممیزه و
چهـار سـال قائـم مقامـی وزیـر علـوم را برعهـده
داشـتند کـه حاصـل آن اشـراف بـی نظیری اسـت
کـه بـه تمـام سـاحتهای مربوطـه آمـوزش عالـی
داشـتند .البته بخشـی از آن به سابقه رئیس دانشگاه
بـودن ایشـان بـر میگـردد کـه خوشـبختانه دکتـر
زلفـی گل وزیـر محتـرم علـوم هـم از آن برخوردار
بـوده انـد .حضور دکتـر باقری در جلسـات هیئت
امنـا بسـیار درس آمـوز بـود و چون ریاسـت مرکز
هیات امنا شـأنی اسـت کـه در تمام هیئـت امناها
حضـور رسـمی و جـدی و راهبری دارد اشـراف بر
تمـام حوزههـا و مراکز در علوم متفاوت داشـتند که
زبانـزد بـود.از اولیـن جلسـه حضورشـان در
جلسـات هیئت امنا تاکید داشـتند کـه امور جاری
در کمیسـیون دائمی پیگیری خواهد شـد و بیش از
چهـار پنجـم جلسـه صـرف بحثهـای محتوایی
شـود و تکریمـی کـه در جلسـه از اعضـای هیئت
امنا میکردند بسیار برای ما آموزنده بود.
رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
خاطرنشـان کرد :جلسـات هیئت امنا یکـی دو بار
در سـال برگـزار میشـود ولـی از سـنگینترین

جلسـات اسـت که انـرژی زیادی از ما مـی گیرد و
در عیـن حـال انـرژی زیـادی مـی دهـد و دکتـر
باقـری در آن نقـش اساسـی داشـتند و مدیریـت و
پـرکاری وخصایـص مثبـت ایشـان هیـچ وقـت
فراموشمان نخواهد شد.
وی افزود:بـه دکتـر سـلیمانی نیـز تبریـک
میگویـم که خـود از خانـواده بزرگ آمـوزش عالی
هسـتند و سـالها در ریاست سـازمان پژوهشهای
علمـی و صنعتـی ایـران و معاونـت دانشـجویی
وزارت عتف و در شـئون دیگر دانشگاهی خدمات
برجسـته ای داشـته انـد اگرچـه در دو دهـه ای
گذشـته که در کسـوت وزیر ارتباطـات و نمایندگی
مجلـس خدمـت کرده انـد ،سـوابق پیشـین را زیر
سـایه بـرده اسـت ولـی ایشـان از مدیـران خـدوم
آمـوزش عالی هسـتند کـه در واقع دوبـاره به اصل
خـود برگشـته انـد و دکتـر بیـات نیـز کـه در همین
حـوزه در کنـار ایشـان هسـتند از مدیـران و
دانشـمندان جوان کشـور هسـتند و وجودشـان در
این کار بسیار مغتنم خواهد بود.
میرزائـی در ادامه بـا ابراز امیدواری نسـبت به
ایـن که بشـود با گفتگو بـا دسـتگاههای مربوطه و
مـاده یک قانـون احکام دائمـی برنامههای توسـعه
کـه رکـن و اسـاس هیـات امناها را شـکل می دهد
همـواره مـورد احتـرام بـوده و اجـرا شـود  ،اظهـار
داشـت :متاسـفانه گاه در انجـام برخـی بدیهیـات
عقلـی در کشـور دچـار مشـکل هسـتیم و بـا بـی
توجهـی کـه به ایـن مـاده قانونی  ،عملا اختیارات
وزارت علـوم نادیـده گرفته میشـود و الزم اسـت با
قوه قضاییه به خصوص سـازمان بازرسـی و در قوه
مقننـه با دیوان محاسـبات تعامل بیشـتری صورت
گرفتـه و اجـرای ایـن مـاده مـورد پذیـرش همگان
واقـع شـود و این ماده که از افتخـارات قانونگذاری
کشـور و همان اسـتقالل نظـام آمـوزش عالی ذیل
اسـناد باالدسـتی اسـت مـورد توجـه بیشـتر واقـع
شـود .این مـاده بـا توجه بـه اختیارات وسـیعی که
مـی دهـد باعـث میشـود وزارت علـوم  ،وزارت
علـوم واقعـی شـود و بتوانـد ایـن وزارت را در
خدمت جامعه و کشور باشد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه این شـعر از صائب
تبریـزی کـه «عیـد رمضـان آمـد و مـاه رمضـان
رفـت /صد شـکر کـه این آمـد و صد حیـف که آن
رفـت» اظهـار داشـت :بـرای دکتـر باقـری در هـر
جایگاهـی کـه قـرار میگیرنـد و بـرای دکتـر
سـلیمانی و دکتـر بیـات در ایـن مرکـز و حـوزه که
مسـئولیت پذیرفتند آرزوی توفیـق دارم و برای وزیر
علوم دوره باشکوهی را آرزو می کنم.
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ما و فلسفه دانشگاه

نقد و بررسـی کتاب «نزاعدانشکدهها»

اثر کانت
ٔ
ترجمه رضا ماحوزی
بـه همـت گـروه فلسـفه خانـه اندیشـمندان علوم
انسـانی ،در ادامـه سلسـله نشسـتهای وضعیت
تفکـر در ایـران معاصـر نشسـت «مـا و فلسـفه
دانشـگاه» بـه نقـد و بررسـی کتـاب نـزاع
دانشـکدهها اختصـاص داشـت .سـخنرانان ایـن
نشسـت حسـینعلی نوذری ،حسـین مصباحیان و
رضـا ماحـوزی بودند و دبیـری علمی نشسـت را
هم مالک شجاعی جشوقانی بر عهده داشت.
ماحـوزی در ابتـدای ایـن نشسـت دربـاره
سـابقه ترجمـه ایـن اثـر توضیحاتـی ارائـه کـرد و
گفـت :تمایلـی بـرای ترجمـه متـن اصلـی ایـن
کتـاب برای من وجود داشـت و مرحـوم قانعی راد
مشـوق من بـرای ترجمـه آن بود .حال سـوال این
اسـت کـه چـرا این کتـاب بایـد بـرای مـا ترجمه
میشـد؟ جامعـه مـا نیازمنـد بحثهای فلسـفی
اسـت و ترجمـه ایـن کتـاب بـه دلیـل یکـی از
نخسـتینها بـرای مـا حائـز اهمیـت اسـت .ایـن
متـون بـه ما کمـک مـی کنـد دیدگاههـای جامعه
شناختی را درباره دانشگاه فهم کنیم.
او بـا اشـاره بـه اینکه دو پاسـخ بـرای ترجمه
کتـاب وجـود دارد افـزود :یـک پاسـخ ایجابـی
مبنـی بـر ترجمـه ایـن اثـر اسـت و دومین پاسـخ
سـلبی اسـت بدیـن معنـی کـه چـرا نباید ایـن راه
برویـم؟ واژهای در ایـن کتـاب اسـتفاده شـده که
دو ترجمـه خودآیینـی و اسـتقالل اسـت و مـن به
واژه خـود آیینـی تمایل دارم با اینکه واژه اسـتقالل

جـا افتـاده اسـت .کانـت بـه دنبـال این اسـت که
منطـق جدیـدی بـرای نهـاد دانشـگاه جـدا از
نهادهـای دیگـر تعریـف کنـد و بـه همیـن دلیـل
واژه خـود آیینـی در مقابـل دیگـر آیینـی بـر ایـن
موضـوع تاکیـد دارد کـه دانشـگاه بایـد منطقـی
بـرای خـودش ایجـاد کنـد .ایـن معنـا را واژه
استقالل به ذهن متبادر نمیکند.
ماحـوزی گفـت :بـا توجـه بـه ماهیـت
دانشـکدههای دیگـر بایـد گفـت کـه خودآیینـی
توسـط دانشـکده فلسـفه بـه وجـود میآیـد و این
دانشـکده دو ماموریـت دارد؛ نخسـت پیش بردن
وظایـف تخصصـی خـود و دیگـری هدایـت و
مدیریـت دانشـگاه بـرای امـری بزرگتـر یعنـی
هدایـت و مدیریـت جامعـه به سـوی عقالنیت و
پیشـرفت .ایـن موضـوع ترجمـه ایـن رسـاله را به
زبان فارسـی ضرورت میبخشـد .دسـت اندازی
بیـش از حـد نهادهـای بیرونـی به ویژه در کشـور
مـا کـه بـا شـعارهای خـاص جریانـی درسـت
میکننـد ،دانشـگاه را از ماهیـت دانشـگاه بـودن
خالـی کـرده و مـا با یـک دانشـگاه بی دانشـگاه و
فاقـد هویـت دانشـگاهی رو بـه رو هسـتیم .ایـن
رسـاله بـه مـا کمـک میکنـد کـه بفهمیـم
خودآیینی دانشگاه چگونه میتواند باشد.
ایـن مدرس دانشـگاه با اشـاره به وجه سـلبی
ترجمـه کتـاب توضیـح داد :امـا وجـه سـلبی این
رسـاله هـم نـگاه ایدئولـوژی بسـتهای اسـت کـه

کانـت دارد .ایـن رسـاله را میتـوان در نسـبت بـا
سـایر رسـاله هـای کانـت ماننـد رشـد عقـل و
صلـح پایـدار مقایسـه کرد .ایـده کانـت بعدها به
ناسیونالیسـم و رمانتیسـم گره خـورد و این ایدهها
بـا هـم تصـوری از پیشـرفت را سـاخت کـه در
فرمولهـای متعـددی ماننـد نوکانتـی و  ...ظهور
یافـت .ایـده کانـت ایـن بـود کـه ما بـه دانشـگاه
خودبنیـاد و مسـتقلی دسـت پیـدا کنیـم کـه بـه
جامعـه در رسـیدن عقالنیـت کمـک کنـد.
بهعقیـده کانـت ،بـرای اینکـه بـه آن وضعیـت
عقالنـی کمـال یافته برسـیم ،باید جایـگاه خرد و
جمهوری
واالیـی و برتـری آن تثبیت شـود .شـبیه
ِ
افالطـون کـه فیلسـوف -بهعنـوان نماینـده خرد-
بـر آن حکمروایـی میکنـد ،در دانشـگاه کانتـی
هـم دانشـکده فلسـفه کـه نمـاد خـرد و دانـش و
عقالنیـت اسـت و بـه آینـده نظـر دارد ،مدیریـت
میکنـد و بـر صدر مینشـیند تـا دانشـگاه بهمثابه
اتـاق فکـر جامعـه ،عقالنیـت و خـرد را توسـعه
داده و عمومیت ببخشد.
ماحـوزی تاکیـد کـرد :بـا ایـن حـال کانـت
ً
بدیـن نکتـه توجـه دارد کـه اساسـا فراینـد تولید و
ً
توسـعه دانـش و عقالنیـت فراینـدی کاملا
تدریجـی ،انباشـتی و آرام اسـت و چیـزی بـه نام
انقلاب و جهـش در ایـن عرصـه نداریـم .بدیـن
ترتیـب ،دانشـمندان و اسـتادان دانشـکدهها بـا
همدیگـر گفتگـو میکننـد و طـی دهههـا و
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سـدهها و هزارههـا آرام آرام عقالنیـت را گسـترش
میدهنـد .چشـمانداز پایانـی و غایـی عقالنیـت
بهمثابـه یـک دورنمـا ،بـه مـا کمـک میکنـد تـا
ً
دائما تالش ورزیده و دسـت از کوشـش نکشـیم.
آنجـا کـه کانـت هشـدار میدهـد تمـام راهی که
در هزارههـای قبـل طـی کردهایـم ،در مقابـل
راهـی کـه از ایـن بـه بعـد بایـد طـی کنیم بسـیار
انـدک به حسـاب میآیـد ،بدین معنا اسـت نباید
بهنحـو ایدئولوژیـک ،نیـل بـه آزادی و کمـال را
دسـت یافت و یـا در معـرض دسـتیابی نزدیک
متصور شـویم .به همین سـبب اسـت کـه به باور
مـن ،کانـت متفکـری پیشـاایدئولوژی اسـت .در
وضعیـت ایدئولوژیـک ،هـم پایـان و هـم زمـان
نیـل بـه آن برای ما مشـخص اسـت .بـرای کانت
چنیـن مـرزی وجـود نـدارد؛ بـه همین خاطـر راه
عقالنیـت و آزادی و انسـانیت یک راه باز اسـت و
تمـام هزارههایـی کـه تاکنـون آمدهایـم در نسـبت
بـا راهـی کـه در آینـده بایـد طـی کنیـم ،اندکـی
بیش محسوب نمیشود.
نـوذری نیز در بخـش دیگری از این نشسـت
طی سـخنانی دربـاره ضرورت ترجمـه این کتاب
توضیـح داد :دربـاره ترجمـه ایـن کتـاب هیـچ
جـای شـبههای نیسـت و حتـی کتـاب دیرهنـگام
ترجمـه شـده اسـت .البته پیـش از این هـم کتاب
ترجمـه شـده بـود امـا خـوب اسـت کـه از کتاب
کالسـیکی ماننـد ایـن اثـر ،ترجمههـای متفاوتی
داشـته باشـیم .من این کتـاب را در راسـتا و تداوم
پروژههـای بلندپروازانـه پژوهشـکده مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی میبینـم و ایـن کار هـم در
ادامه همان برنامههاست.
او دربـاره مواجهـه و رویارویـی بـا مسـاله
دانشـگاه در جوامـع شـرح داد و افـزود :دکتـر
شـجاعی در سـال  1389در کتـاب مـاه فلسـفه
یـک بحـث مفصلـی را دربـاره این کتاب داشـتند
و نـکات ارزنـده ای را دربـاره ایـن کتـاب بیـان
کردنـد .نزدیـک بـه هشـت الگـوی رفتـاری بـا
دانشـگاه شناسـایی شـده اسـت؛ نخسـتین الگـو
ایـن اسـت کـه قـدرت ایدئولوژیـک حاکـم بـر
جامعـه بویـژه قـدرت دینـی کـه آمـوزش دهنـده
افـراد مختلـف اسـت ،از مجرایـی عبـور کنـد که
خروجـی دانشـگاه را در اختیار خودشـان داشـته

باشـد .بـه همیـن دلیل کانـت فصلی را به تقسـیم
دانشکدهها اختصاص می دهد.
نـوذری بـا بیـان اینکـه ایـن کتـاب حاصـل
دوران پختگـی کانـت و جـز آخریـن کارهـای
اوسـت و نماینـده بلـوغ و تکامـل او بـه شـمار
میآیـد عنـوان کـرد :او از سـه دانشـکدهای که نام
میبـرد بیشـتر به جهت سـمبلیک آن اسـت و من
مخاطـب میتوانـم چنیـن برداشـت کنـم کـه
منظور کانت از دانشـکده فلسـفه ،گفتمان فلسـفه
و از دانشـکده پزشـکی بـه عنـوان یـک جریـان
اسـت .کانـت وقتـی مسـاله کارویژههـای
دانشـکده الهیـات را مطـرح میکنـد و نقـش
دولـت را در اعمـال اقتـدار و نظـارت و هدایـت
دانشـگاهها بیـان میکنـد ،نشـان مـی دهـد نـوع
رفتـار و مواضعـی که دولـت و حکومـت در قبال
دانشـگاه اتخـاذ میکنـد ،میتوانـد ضامـن
پیشـرفت و تعالی یا کود و جمود دانشـگاه شـود.
امـا در ایـران هـم دانشـکدهها بنا به سرشـت این
امکان را که خودآیین باشند ندارند.
او ادامـه داد :مـن هـم در ترجمـه کتـاب واژه
خود آیین را میپسـندم چون ریشـهاش بـه یونانی
و التیـن برمیگـردد .دانشـگاهها نمیتواننـد
لزومـا خودآییـن باشـند چـون بسـته به مناسـباتی
کـه دانشـکدهها بـا حکومـت دارنـد مشـخص
میشـود چـه میکننـد .دانشـکده فلسـفه هـم بر
خلاف تصـور میتوانسـت در چنبـره قـدرت و
سـاختار حکومـت گرفتـار شـود امـا بـه دلیـل
برخـورداری از پـارهای مواضـع و مفاهیـم ذاتـی
ایـن رشـته ایـن امـکان بـرای فلسـفه و دانشـکده
فلسـفه پیـدا میشـود کـه در برابـر فرامیـن نهـاد
دیـن و سیاسـت بـه مقاومـت بپـردازد .همین امر
در قالـب برنامههـا و پروژههـای در برخـورد با دو
دانشـکده دیگـر هـم در پیـش گرفتـه مـی شـود و
موجـب فضایـی میشـود کـه بـه صراحـت
میتوانیـم از شـرایط قرن بیسـتم ببینیـم و راه حل
هایـی را میبینیـم کـه میتـوان بـرای نظـام هـای
توتالیتـر دید .سـکوت و بی تفاوتی شـهروندان در
نظام دیکتاتوری در راستای این نظام است.
بـه گفتـه نـوذری ،کانـت اگرچـه از ابـزار
سانسـور مینالـد امـا میگویـد بـه دلیل شـرایط
دوران فردریـک ایـن کتاب امکان چـاپ مییابد.

کانـت در واقع در شـرایطی که نظارت و سانسـور
شـدید دولـت بر ابعـاد مختلـف جامعه و کشـور
سـایه افکنـده بود ایـن جـرات را به خـودش داده
بـود که دربـاره مباحثه آزاد و ضرورت اسـتدالل و
گفتوگوهـای بـاز و بـدون سانسـور حداقـل در
دانشـگاه بـه عنـوان مـکان اصلـی طـرح ایـن
مباحـث صحبـت کنـد .بنابرایـن در بحثـی که با
عنـوان نزاع دانشـکدهها صـورت داده بـه انتقاد از
حاکمیـت اقتدارگـرا و سانسـور بـر میخیـزد و به
گونـهای دقیق و روشـن وقوع بحرانهایـی را پیش
بینـی میکنـد کـه آزادی بیـان و ارائـه افـکار و
اندیشـههای آزاد را تحـت سـیطره منافـع ملـی و
سیاسـت به مخاطـره میانـدازد بنابراین نـزاع بین
دانشـکدهها و نزاع اصلی بین دانشـکده فلسـفه و
الهیـات را از ایـن منظربایـد دیـد که نهـاد الهیات
بـه منزلـه ابـزار ایدئولوژیـک حاکمیـت عمـل
میکنـد و کانـت معتقـد اسـت ایـن مناسـبات به
اسـتقالل دانشـگاه ضربـه میزند و به ضـرر خود
دانشـکده الهیـات هـم تمـام میشـود و بـه
آموزههای آن ضربه میزند.
مصباحیـان سـخنان خـود را بـا مالحظاتـی
دربـاره کتـاب آغـاز کرد و گفـت :با گذشـت بیش
از  200سـال از انتشـار کتاب ،ما چـه میتوانیم از
ایـن کتـاب کانـت بیاموزیـم و در چـه حوزههایـی
میتـوان رویکردهـای ایـن کتـاب را جـاری
دانسـت؟ مـن بـه بحث سـلبی این کتاب کـه دکتر
ماحـوزی اشـاره کردنـد نمیپـردازم و بـه وجـه
ایجابـی آن میپـردازم .چـون بیـش از هـر زمـان
دیگـری به وجـوب ایجابی کانـت نیازمندیم چون
در ابتـدا بایـد از فلسـفه ورزان بخواهیـم کـه عالوه
بـر پرداختـن بـه مسـائل عاجـل و آتـی بشـر بـه
مسـائل عاجـل و آنـی بشـر بپردازنـد .ایـن کتـاب
کانـت خلاف آمد اسـت و موضوعی کـه کانت با
آن در ایـن کتـاب درگیـر میشـود حـال و هـوای
نوشـتههای قبلـی او را نـدارد .حتـی آثـار دوران
پایانـی عمر کانت بـه کلی با دوره فعالیت فلسـفی
آن متفـاوت اسـت و حتـی از اصطلاح کاراکتـر
عجیـب بـرای کانـت متاخـر در مقایسـه بـا کانت
متقدم استفاده میشود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه کتـاب کانـت اعتراض
تنـدی بـه سانسـور وزیـر و دولـت اوسـت افزود:
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بنابرایـن نخسـتین درس ایـن کتـاب توجه بیشـتر
فلسـفی بـه مسـائل پیرامـون اعـم از سیاسـت،
بیمـاری ،زندگـی ،دانشـجویان کـه مـرغ عـزا و
عروسـی هستند و  ....اسـت .درس دیگری که از
کانـت میتوانیـم بیاموزیـم موضوعیـت داشـتن
صـورت بندی موضـوع نزاع بین دانشکدههاسـت
کـه همچنـان اعتبار خـود را در سـطح بینالمللی
حفـظ کـرده اسـت .ایـن نـزاع بیـن دانشـکدهها
همچنـان معتبـر اسـت .کانـت معتقـد اسـت
ماهیـت دانشـکده الهیـات در توسـل بـه حقیقت
تجربـی و وحـی الهـی قـرار دارد در حالیکـه
ماهیـت دانشـکده فلسـفه در توسـل بـه اصـول
پیشـینی اسـت .دانشـکده الهیات تمایل دارد نزاع
را از طریـق اعمال قـدرت حکومتی حل کند ،در
حالیکـه دانشـکده فلسـفه از آنجـا کـه در
جسـتجوی حقیقـت اسـت میخواهـد گفتوگو
را در آخـر پیـش ببـرد بـه همیـن دلیـل آزادی بیان
دانشکده فلسفه در کانون توجه کانت است.
این اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکه دانشـکده
الهیـات سـعادت اخـروی بشـر را میخواهـد در
حالیکه دانشـکده فلسـفه در جسـتجوی حقیقت
اسـت توضیـح داد :نسـبت دانشـکده الهیـات بـا
حکومـت ایـن اسـت که مطیـع فرامیـن حکومت
اسـت امـا دانشـکده فلسـفه نقاد حکومت اسـت
و خـاری بر چشـم قدرت اسـت و هیـچ حمایت
مالـی را نمـی خواهـد .تکلیف دانشـکده الهیات
در قبـال خداونـد انجـام شـعائر دینـی اسـت در
حالیکـه در خوانش فلسـفه از دین تکلیف انسـان
حرکـت در جهـت قانـون اخالقی بشـر اسـت .به
روش مشـابه بـاز این نـزاع بین دانشـکده حقوق و
فلسـفه امـروز هم معتبر اسـت .دانشـکده حقوق
وضـع قوانینـش در راسـتای حکومـت اسـت در
حالیکـه کار دانشـکده فلسـفه نقد قوانین اسـت.
دانشـکده حقوق توسـل به قانـون دارد در حالیکه
دانشـکده فلسـفه هیـچ تعهـدی بـه رویکردهـای
تجربـی و قوانیـن وضـع شـده نـدارد  .نسـبت
دانشـکده حقـوق با حکومـت بـازوی اجرایی آن
اسـت اما دانشـکده فلسـفه نقاد حکومت اسـت.
ابـزار دانشـکده حقـوق قانـون اسـت امـا ابـزار
دانشکده فلسفه عقل است.
مصباحیـان مهمتریـن بخـش کتـاب را نـزاع

بیـن دانشـکده الهیات و فلسـفه دانسـت و افزود:
امـا در دانشـکده طب و فلسـفه کانت به شـباهتی
اشـاره میکنـد بدیـن معنـی کـه هـر دو مرجعیت
متنـی ندارنـد .طـب از طریـق اسـتخراج قوانیـن
طیعیـت عمـل میکنـد و فلسـفه هـم چـون از
طریـق اسـتخراج عقلـی عمـل میکنـد بـه ایـن
دانشکده نزدیک است.
بـه گفته او ،مهمترین نکتـه کتاب موضوعیت
داشـتن شـیوه نزاع اسـت ،یعنـی نزاع مشـروع در
برابـر نـزاع نامشـروع؛ یکـی از مهمتریـن نـکات
کتـاب تمایـز کانـت بیـن دو نـزاع مشـروع و
نامشـروع اسـت .او سـعی میکند نزاع مشروع را
تقویـت و بـا نـزاع نامشـروع مبـارزه کنـد .کانت
معتقـد اسـت نـزاع نامشـروع بـه دلیـل مـاده و
صورتش نامشـروع اسـت .مـاده زمانی نامشـروع
اسـت کـه مـا نمـی توانیـم بـه برخـی موضوعات
نزدیـک شـویم و از لحـاظ صـورت زمانـی نـزاع
نامشـروع اسـت که شـیوه نـزاع بر اسـاس تکیه بر
شـیوههای غیر علمـی از جمله تطمیع ،خشـونت
و  ...باشـد و تلاش کنـد نـزاع را بـه نفـع خودش
پایـان دهـد .نـزاع نامشـروع از تمایـل بـه سـلطه
دانشـکدههای فرادسـت بـر اسـاس تحمیـل
آموزهها ،قوانین عرفی و  ...پیش میرود.
مصباحیـان بـا بیـان اینکـه کانـت بـرای نزاع
مشـروع ویژگیهایـی بـر میشـمارد گفـت:
نخسـت اینکـه نبایـد از طریق کدخدامنشـی نزاع
حـل شـود .از سـوی دیگـر ایـن نـزاع نبایـد پایان
داشـته باشـد دانشـکده فلسـفه نمیتوانـد نسـبت
بـه خطـری کـه حقیقـت را تهدیـد میکنـد بـی
تفـاوت باشـد .سـومین ویژگـی نـزاع بیـن یـک
دانشـکده و دانشـکدههای دیگـرو یـک معرفت و
معرفـت دیگـر اسـت و به نفع حکومت اسـت که
در آن دخالـت نکنـد .همچنین این نـزاع میتواند
با توافـق جامعـه تحصیلکرده برای متقاعد شـدن
از لحاظ شیوه نزاع فیصله یابد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه باقـی مانـدن وضعیت
فرادسـتی و فرودسـتی دانشـکدهها از زمان کانت
تـا کنون ادامـه داشـته و دانشـکده فلسـفه همواره
در موقعیـت فرودسـتی قرار داشـته اسـت یـادآور
شـد :ما مـی دانیم که وضـع دانشـکده الهیات در
جامعـه مدرن بـه لحاظ فرادسـتی تغییر کـرده اما
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در جهـان ،دانشـکدههای فرادسـتی دیگـری
اضافـه شـدند اما در فرودسـتی دانشـکده فلسـفه
تغییـری ایجـاد نشـده اسـت و بـه همیـن دلیـل
آزادگـی ذاتـی در فلسـفه وجود دارد کـه باید بر آن
پـای فشـرد .کانـت بـه صـورت درخشـانی بـا به
کارگیـری اصطالحـات چـپ و راسـت سیاسـی
این موقعیت فرادسـتی و فرودسـتی دانشـکدهها را
شرح میدهد.
مصباحیـان گفت :دانشـکده فرودسـت باید
کار خـودش را در جهـان کنونـی بکنـد بـرای
پیشـرفت جمعـی و فردی مـا به هر دو فردوسـتی
و فرادسـتی نیـاز داریـم و البتـه کانـت بـر بقـای
دانشـکده فرودسـت چـپ بـرای تعمیـق معرفت
تاکیـد میکنـد بـدون اینکه بـه تعبیر دریـدا بتواند
بقای دانشـکده فرودسـت را تضمین کنـد .کانت
از دانشـکده فلسـفه دفـاع جوهـری میکنـد و مـا
در سـطح جهانـی بـه آن نیازمندیـم .او معتقـد
اسـت دانشـکدههای فرادسـت بقای خودشـان را
مدیـون وعدههایـی هسـتند کـه در جهـت تامیـن
سـعادت اخـروی ،مدنـی ،جسـمانی و  ...بـه
جامعـه مـی دهنـد و این سـبب میشـود کـه این
دانشـکدهها خدمتگـزار حاکمیـت باشـند امـا
دانشـکده فلسـفه آموزههایش خـارج از حاکمیت
اسـت و ضـروری اسـت کـه در جامعه دانشـکده
فلسفه وجود داشته باشد.
او عنـوان کرد:کانـت در بخـش سـوم کتـاب
تاکیـد میکنـد کـه چتـر نقد دانشـکده فلسـفه بر
دانشـکدههای دیگـر بمانـد و اهـرم حرکـت آنهـا
باشـد .دانشـکده فلسـفه بـا اینکـه ضعیـف تـر
اسـت اما نقش اساسـی تـری دارد .دریـدا معتقد
اسـت ،تمـام ایـده نـزاع دانشـکدهها در پای چپ
پیـش نهادن(سـنت نقـادی) اسـت و بـرای کانت
سـمت چـپ چـه پـا و دسـت چـپ باشـد چـه
دانشـکدهها ،طـرف ضعیـف تـر اسـت یعنـی
طرف ضعیف تر نقش اهرمی دارد.
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اختتام طرحهای پژوهشی اعضای هیئت علمی ()1399-1400
گروه مطالعات آیندهنگر
عنوان برنامه سال 1399-1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله

1

حسین ابراهیمآبادی

«دانشگاه آینده :کشاکش الگوهای جاری با سامانههای جدید
اجتماعی ،علمی و فناوری»

2

ناصرالدینعلی تقویان

مالحظات نظری و روشی دربارهی مفهومهای
«آینده پارسایی /فرهیختگی دانشگاه :همپیوندی پارسایی /فرهیختگی
«آینده»« ،گذشته»« ،زمان» و «پارسایی،
دانشگاه و جامع ه ایران»
فرهیختگی و نخبگی» ()1400-1399

دانشگاه در غیاب دانشگاه و آینده در
انتظار ()1400-1399

3

فیروزه اصغری

«دانشگاه و فرهنگ :مطالعه دانشگاه از منظر فرهنگ و تغییرات آتی
آن»

مطالعه فرهنگ دانشگاه با تاکید بر عوامل تاثیر گذار
()1400-1399

4

محمد حسینیمقدم

«هوش مصنوعی و آیندهتحوالت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در
ایران»

آیندهنگری هوش مصنوعی و تحول در نظام آموزش
دانشگاهی()1399-1400

گروه مطالعات اجتماعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله

عنوان برنامه سال 1399-1400

5

آمنه صدیقیان

«کاهش و بهبود آسیبهای اجتماعی در دانشگاه»

یک سال در مرخصی بودند

6

مهدی حسینزاده فرمی

«مطالعه اجتماعات علمی در ایران»

مطالعه اجتماعات علمی علوم انسانی و اجتماعی
در دانشگاههای دولتی کشور ()1399-1400

7

محمدرضا کالهی

«امکان مسئلهمند شدن جامعه ایران در علوم اجتماعی امروز ایران»

مسئلهمند شدن وضعیت ایران در رویکرد
بازگشتگرای مذهبی در دانشگاه ایرانی (-1400
)1399

8

سیدابوالحسن ریاضی

«تاریخ شفاهی نهادهای فرهنگی در ایران ( ۴دهه اخیر)

تاریخ شفاهی معاونت فرهنگی وزارت عتف
()1400-1399

گروه مطالعات فرهنگی
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله

عنوان برنامه سال 1399-1400

9

رضا صمیم

«شناخت گونهها و نقد عملکرد نهاد دانشگاه در ایران معاصر؛
برنامهای برای دفاع از دانشگاه ایرانی»

«دانشگاه ایرانی در عصر تثبیت؛ نگاهی انتقادی به
تاریخ دانشگاه مدرن ایرانی در آغاز عصر پهلوی
دوم  1321تا )1399-1400( »1333

10

جبار رحمانی

«سواد زیست محیطی و دانشگاه بوم شناختی در ایران»

«سواد محیط زیستی و دانشگاه» ()1400-1399

11

عباس وریج کاظمی

«دانشگاه ایرانی و نظریه بومی علوم انسانی :مطالعه موردی نظریه
علوم اجتماعی انتقادی در ایران»

«تکوین نظریه انتقادی در آ کادمی ایرانی» (-1400
)1399

12

رضا ماحوزی

«فلسفه دانشگاه ایرانی»

13

علیرضا مرادی

«چپ و علوم اجتماعی و انسانی در ایران»

بازی ایدهها در دانشگاههای نسل دوم ایران از
 1342تا)1400-1399( 1320
ِ
چپ ایران و نظریههای انقالب /
اصالح()1400-1399

خبرنامه شماره چهاردهم • تابستان 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

67

گروه مطالعات زنان
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله

عنوان برنامه سال 1399-1400

14

لیال فالحتی

«زنان در مدیریت آموزش عالی ایران»

بررسی سهم زنان در نظام مدیریتی آموزش عالی
ایران با تاکید بر سه ساختار دولتی ،غیردولتی و علوم
پزشکی ()1400-1399

15

خدیجه کشاورز

«مناسبات جنسیتی در دانشگاههای ایران»

«دانشگاه و ذهنیت دانشجویان نسبت به مناسبات
میان جنسیتی؛ مطالعه موردی دانشگاه ایالم»
()1399-1400

16

سعیده سعیدی

«مهاجرت ،جنسیت و آموزش عالی»

مرور نظاممند مهاجرت تحصیلی در آموزش عالی
ایران (با تاکید بر تحرک مکانی زنان) (-1400
)1399

گروه مطالعات علم و فناوری
ردیف

نام و نام خانوادگی

17

اباذر اشتری

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله

عنوان برنامه سال 1399-1400

«نوآوری اجتماعی در قالب گفتمانهای سهگانه
«مطالعه مناسبات اجتماعی نظام نوآوری فناورانه در آموزش عالی (با
دولتی ،کارآفرینی و دانشگاهی در ایران» (-1400
تاکید بر زیست بوم استارت آپها)»
)1399

18

فرهاد بیانی

تحلیل جامعه شناختی پیامدهای سلطه نامگرایی برای رشتههای
دانشگاهی ایران

واکاوی زمینههای هستیشناختی و
معرفتشناختی اجتماعی گفتمان فردمحور در
ایران (مهر  1399تا شهریور )1400

19

محمدحسین بادامچی

»تکنوکراسی در ایران؛ بررسی تحوالت گفتمانی از تأسیس سازمان
برنامه تا امروز»

تکنوکراسی آمریکایی :اصل چهار ،برنامهریزی
توسعه ،انقالب سفید ،دانشگاه آریامهر
()1400-1401( .)1356-1327

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی
ردیف
20

نام و نام خانوادگی
حامد طاهریکیا

عنوان برنامه پژوهشی پنج ساله
«بررسی زیست دیجیتال اساتید دانشگاه (مطالعه موردی اعضای
هیئت علمی گروههای علوم اجتماعی)»

عنوان برنامه سال 1399-1400
«وضعیت دیجیتال و ماهیت دانشگاه در جغرافیای
دیجیتال» ()1400-1399
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تقدیر از فرزندان ممتاز اعضای مؤسسه
فرزنـدان ممتـاز اعضـای هیئـت علمـی و کارکنـان مؤسسـه مـورد تقدیر قـرار گرفتند .در ایـن مراسـم غیرحضوری (مجـازی) دانـش آموزان ممتـاز مقاطع
ابتدایـی و متوسـطه بـه شـرح زیـر مورد تقدیـر رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی قـرار گرفتنـد .در این مراسـم ،به مـادران این دانشآمـوزان نیز
بهمنظور تقدیر و سپاس از زحمات آنها در فرایند آموزش مجازی در سال کرونایی قبل هدایایی اهدا شد.
مقطع تحصیلی

ابتدایی

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

نام و نامخانوادگی

پایه

نام پدر یا مادر

صدرا حسینزاده فرمی

پنجم

مهدی حسینزادهفرمی

نرگس زمانیمقدم

ششم

جالل زمانیمقدم

یزاده جلودار
سارینا عیس 

پنجم

یزاده جلودار
رضا عیس 

امیرمحمد مهدی

ششم

رضا مهدی

کیمیا مهدی

چهارم

رضا مهدی

حلما میرزائی

دوم

حسین میرزائی

دامون حاجی محسن

ششم

خدیجه کشاورز

آرتین حاجیان

چهارم

مینا عظیمی

غزل بیگلر

دوم

مهدی بیگلر

آرنیکا حسینیمقدم

سوم

محمد حسینیمقدم

یکتا اشتریمهرجردی

ششم

اباذر اشتریمهرجردی

پارسا خوانپایه

سوم

حمید خوانپایه

یونس زمانیمقدم

سوم

جالل زمانیمقدم

سپهر قادری

ششم

سعیده سعیدی

کوثر ملکوتیخواه

دوم

احمد ملکوتیخواه

محمد ماحوزی

اول

رضا ماحوزی

مهراد پورحنیفه

اول

محمدعلی پورحنیفه

زینب بادامچی

اول

محمدحسین بادامچی

نگار رحمانی

اول

جبار رحمانی

ستایش دیزیچی

پنجم

محسن دیزیچی

امیرمحمد پورعباسی

پنجم

مختار پورعباسی

ستیالسادات صالحی

چهارم

سیدرضا صالحی

پرهام قاسمی

اول

مهدی قاسمی

عمادالدین میرزائی

هشتم

علی میرزائی

سیدمحمدمتین نبوی

هشتم

سیدعبداالمیر نبوی

نیما وریج کاظمی

نهم

عباس وریج کاظمی

الهام ملکوتیخواه

نهم

احمد ملکوتیخواه

امیرعباس مهدی

دوازدهم

رضا مهدی

هستی دیزیچی

یازدهم

محسن دیزیچی
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فعالیت اعضای هیئت علمی
مهدی اسدی

 )1مقالـه پژوهشـی بـا عنـوان «شناسـایی
عوامـل مؤثـر بـر تربیـت سیاسـی دانشـجویان؛
مطالعـه مـوردی دانشـگاههای فنـی و مهندسـی
شـهر تهران» کـه در فصلنامه فرهنگ در دانشـگاه
اسلامی .دوره  ،11شـماره  ،39تابسـتان :1400
صص ،294-259به چاپ رسیده است.
 )2مدیریـت کرسـی ترویجـی بـا عنـوان
«خوانـش تمدنـی دولت اسلامی؛ بایسـته¬های
فکـری ،کارگزاری و سـاختاری» /تاریخ برگزاری:
 13تیرمـاه  /1400برگزارکننـده :شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی و دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی و
تحقیقات راهبردی.
 )3مدیریـت کرسـی ترویجـی بـا عنـوان «
مـدل نظـری اخلاق جنـگ در اسلام» /تاریـخ
برگـزاری 15 :شـرهریورماه  / 1400برگزارکننـده:
شـورای عالـی انقلاب فرهنگی و دانشـگاه عالی
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

محمدحسین بادامچی

 )1ارائـه مقالـه «فالطـوری و تجدیـد فکـر
دینی؛ خوانشـی پسـاتئولوژیک از عالمه حکیمی
و مکتـب تفکیـک بـر پایـه آراء فالطـوری» در
سـمینار مجـازی ملـی «عالمـه محمدرضـا
حکیمـی در آیینـه آثـارش» 27 ،مهرمـاه ،1400
برگزارشـده توسـط انجمن جامعهشناسـی ایران و
مؤسسه فرهنگی الحیات
 )2ارائـه مقالـه «یـک قـرن چالـش ملیـت و
اسلام؛ نقـدی توأمان بر فلسـفهزدگی سـیدجواد
میـری و سـیدجواد طباطبایـی» در سـمینار
مجـازی نقد و بررسـی کتـاب نظریه عـام اصالح
دینـی ،انجمـن جامعهشناسـی ،یکـم شـهریور
1400
 )3ارائـه مقالـه «یـک قرن دولت پدرسـاالر؛
ریشـههای گفتمانـی و ضـرورت چرخـش زنانـه
در چرخـش قـرن» در سـومین همایـش

دولتپژوهـی بـا عنـوان «چـه بایـد کـرد؟
راهبردهایـی بـرای فـردای ایـران» ،دانشـگاه
فردوسی مشهد ،هشتم اردیبهشت 1400
 )4عاشـورا :تکامـل از الهیـات صغـارت بـه
الهیـات بلـوغ ،در کتـاب «حسـینبنعلی در افق
معاصـرت» (جلـد اول) بـه کوشـش بیـژن
عبدالکریمـی و معصومـه نوذری ،انتشـارات نقد
فرهنگ1400 ،
 )5شـریعتی و انقلاب زودرس؛ مقایسـهای
میـان «حسـین وارث آدم» شـریعتی و «طبقـه
جدیـد» جیلاس ،از منظـر نسـبت جامعـه،
انقلاب و طبقـه جدیـد ،در کتـاب «حسـینبن
علـی در افـق معاصرت» (جلد دوم)؛ به کوشـش
سـیدجواد میـری و زینب شـریعتنیا ،انتشـارات
نقد فرهنگ1400 ،

سعیده سعیدی

 )1مدرس اولین دوره مدرسـه تابسـتانه روش
تحقیـق کیفـی ،پژوهشـکده مطالعـات و
سیاسـتگذاری اجتماعـی ،دانشـگاه عالمـه
طباطبایی 17-15-13 ،شهریور 1400
 )2انتشـار مقالـه مدرسـه بسـتر خودآگاهی
ملیتـی :تجربـه زیسـته کـودکان افغانسـتانی در
نهـاد آمـوزش و پـرورش ایـران ،در همایـش
بینالمللـی "زیسـت جهـان کودکـی در ایـران"،
پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و ارتباطـات ،تیـر
 ،1400تهران 16 ،تیر

حامد طاهری کیا

 )1مقالـه زیسـت فرهنگـی اسـاتید دانشـگاه
بهمثابـۀ زیسـت از دسـت رفتـه ،فصلنامـه
مطالعـات فرهنگی و ارتباطات ،دوره  ،17شـماره
 63تابستان 1400

خدیجه کشاورز

 )1کتابخانـه و فرصـت حضـور زنـان در
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فضـای عمومـی :کتابخانـه بـه مثابه مکان سـوم،
بـا همکاری شـقایق یوسـفی مقدم ،مینـا عزیزی،
فصلنامـه مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات ،دوره
 ،۱۷ش  ،۶۳تابستان ۱۴۰۰

رضا ماحوزی

 )1انتشـار محموعـه گفتارهـای از آمـوزش
عالی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکی :
انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی ،تابستان 1400
 )2از مدرسـه تـا دانشـگاه؛ وحـدت نظـام
آمـوزش در اندیشـه کانـت ،فصلنامـه پژوهش در
آموز ش عالی ،تابستان  ،1400شماره 27
 )3انتشـار کتـاب «از آمـوزش کالسـیک بـه
آمـوزش عالـی الکترونیکی (مجموعـه گفتارها)،
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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اخبار واحد آموزش

برگزاری جلسات مجازی دفاع از رساله دکتری
جلسه اول
جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای صـادق
آبسـاالن دانشـجوی دکتـری پژوهشمحور رشـته
جامعهشناسـی فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا عنـوان «تبارشناسـی
نیروی اسالمی
اسالمی¬شـدن دانشـگاه؛ برآمدن
ِ
شـکل¬بندی آغازیـن» بـ ه جهـت
در لحظـه¬ی
ِ
رعایـت شـرایط بیمـاری کرونـا در تاریـخ
 ،1400/06/31بهصـورت مجـازی برگـزار شـد.
این رسـاله به راهنمایی دکتر مقصود فراسـتخواه و
دکتـر ابراهیـم توفیـق و داوری دکتـر محمدجـواد
غالمرضـا کاشـی ،دکتر آرش حیـدری ،دکتر رضا
صمیـم و دکتـر محمدرضـا کالهـی در جلسـه
مذکـور مـورد دفـاع قـرار گرفـت و توانسـت حائز
نمره  19.25و رتبه عالی شود.

جلسه دوم
جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای سیدحسـن
هاشـمیانفر دکتـری پژوهشمحـور رشـته
سیاسـتگذاری فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا عنـوان «بررسـی نقش و
تاثیـر عوامـل فرهنگـی بـر قـدرت رقابـت و
بهـره¬وری کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط
در ایـران» در تاریـخ  ،1400/06/30بهصـورت
مجازی برگزار شد
ایـن رسـاله بـه راهنمایـی دکتـر محمـود
سـریعالقلم و مشـاوره دکتـر لیلا فالحتـی و
داوری دکتـر محمدصـادق خیاطیـان ،دکتـر میترا
عظیمـی ،دکتـر ابـاذر اشـتری مهرجـردی و دکتر
رضـا مهـدی در جلسـه مذکـور مـورد دفـاع قرار
گرفـت و توانسـت حائـز نمـره  18.50و رتبـه
بسیار خوب شود.

جلسه سوم
جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری خانـم فاطمـه
اصلا نزاده دانشـجوی دکتـری پژوهشمحـور
رشـته سیاسـتگذاری فرهنگـی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا عنـوان «بررسـی رابطـه
هویـت شـهری بـا فرهنـگ شـهروندی (مـورد
مطالعـه :کالنشـهر تهـران)» در تاریـخ
 ،1400/06/29بهصـورت مجـازی برگـزار شـد.
ایـن رسـاله بـه راهنمایـی دکتـر سـیدمحمد
یزاده و مشـاوره دکتر آمنه صدیقیـان بیدگلی
مهـد 
و داوری دکتـر رضا صفری شـالی ،دکتر غالمرضا
نزاده فرمـی و دکتـر
لطیفـی ،دکتـر مهـدی حسـی 
ابـاذر اشـتری مهرجـردی در جلسـه مذکـور مورد
دفـاع قرار گرفت و توانسـت حائز نمـره  16.75و
رتبه خوب شود.

خبرنامه شماره چهاردهم • تابستان 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

معرفی کتاب

71

معرفی کتاب «انقالب علمی؛ حلقۀ گمشدۀ تمدن مسلمانان در سیر تحول
علم تجربی
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات584 :

سال انتشار :بهار 1398

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

علـوم تجربـی در تمـدن مسـلمانان تحـوالت
فراوانـی را تجربـه کرده اسـت؛ امـا بیان ایـن روند
َ
تحولـی تاریخ علـم در عالم اسلامی ،تاکنون تنها
به شـکلی خطی و تکاملی مورد توجه پژوهشگران
بوده اسـت .فـراز و فرودها در شـاخههای مختلف
علمـی و حـرکات موجـی در علـم ،بـا گـذر زمان
حالتـی یکنواخـت و خطی به خود گرفته اسـت که
بیشـک این شـکل ثانوی بـا واقعیـت تاریخی آن
همخوانـی نـدارد .مدعـای نگارنـده این اسـت که
تکویـن و تحـول علوم تجربی در تمدن مسـلمانان
طـی چهار سـده نخسـت هجـری بـا بحرانهایی
همـراه بـوده کـه جهانبینیهـا را دگرگـون کـرده
اسـت ،ولـی به انقالب علمی منجر نشـده اسـت.
او معتقـد اسـت هرچنـد علـوم تجربـی تـا سـدة
چهـارم هجـری در قلمـرو مسـلمانان تکویـن و
تحـول یافـت ،ولـی بـه انقلاب علمـی در تمـدن
مسـلمانان منجـر نشـدند؛ انقالبـی کـه ناشـی از
دگرگونـی عمیقـی در نگـرش اندیشـمند مسـلمان
نسـبت بـه علمـی بـر پایـه تجربـه ،مشـاهده و
آزمایـش باشـد ،بهگونهایکـه منجـر بـه گشـتالت
بصـری اندیشـمند مسـلمان و علـمورزی وی در
جهانی متفاوت از جهان پیشـین شـود .وی ،الزمۀ
چنیـن دگرگونـی عمیـق را تغییـر جهـان محیـط بر

ذهـن دانشـمند میدانـد و نـه تفسـیر آن .منظـور
ّفرهـی از «انقالب علمـی» در اینجا ظهور انقالبی
بسـان غـرب در سـدههای اخیـر نیسـت بلکـه
میکوشـد تـا مالکهـای امروزیـن را بـر تاریـخ
ّ
پویـای تمـدن مسـلمانان در سـدههای نخسـتین
هجـری تحمیل نکند .منظور او« ،ظهور و سـیطرة
الگویـی نویـن برای علمورزی اسـت کـه الگوها،
مکاتـب و نظامهـای فکری رقیـب را کنـار میزند
و بـا دگرگونـی در نگرش انسـان به جهـان ،خود را
بـه جامعـة علمـی تحمیـل میکنـد» .چنیـن
الگویـی که موفق میشـود تـا به «الگویی رسـمی
و پذیرفتهشـده در جامعـة علمی بـرای علمورزی»
تبدیـل شـود ،همـان اسـت کـه میتوانـد بسـان
پارادایمی حاکم بر جامعة علمی سیطره یابد.
ایـن کتـاب حاصل پژوهـش ّفرهـی مربوط به
سـدههای دوم تـا چهـارم هجری (هشـتم تـا دهم
میلادی) اسـت کـه مقـارن بـا عصـر نخسـت
خالفـت عباسـی بـوده اسـت .زیـرا سـخن از
علـمورزی در تمـدن مسـلمانان تـا پیـش از ایـن
زمـان چنـدان امکانپذیر نیسـت .تأکید نویسـنده
در ایـن پژوهـش بـر غـرب آسـیا ،هسـتۀ اصلـی
اسلام و مهـد رشـد و گسـترش آن ،اسـت.
سـرزمینی کـه بهعنـوان مهـد تمدنهای بشـری به

هنـگام گسـترش اسلام در عصر فتوحـات ،دارای
بیشـترین سـهم از قـدرت در میـان ملـل متمـدن
جهـان بوده اسـت .وجود آثـار تمدنی باشـکوه در
این سـرزمینهای فتحشـده نشـان از سـطح باالی
علمـی مـردم ایـن سـرزمین و اهمیـت علـوم در
تحـوالت علمی بعدی مسـلمانان دارد .همچنین،
وجـود اکثریتـی نامسـلمان در سـرزمینهای
فتحشـده تـا اواخر سـدة چهـارم هجـری ـ و بلکه
ششـم هجری ـ ضـرورت توجه به میـراث وارداتی
به جهان اسلام و نقش نامسـلمانان و نومسلمانان
را در خلـق تمـدن نویـن به هر پژوهشـگر منصفی
گوشـزد میکنـد کـه بیشـک در این کتاب بـه این
امر توجه شده است.
اینکـه چـه اندیشـمندانی در تمدن مسـلمانان
کوشـیدهاند تـا براسـاس «الگـو»ی مشـخصی
جهانشناسـی خویـش را عرضـه کننـد ،اینکـه آیا
الگـوی آنهـا وارداتی بود کـه دادههـای خویش را
در آن ریختـه بودنـد و یـا الگویـی جدیـد بـرای
علمورزی بوده اسـت ،و باألخـره اینکه تالشهای
آنهـا چـه پیامدهایـی بـا خـود بـه همـراه آورده
اسـت ،همـه پرسـشهای اساسـی بوده و هسـتند
کـه تاکنون توجـه شـماری از پژوهشـگران غربی،
ایرانـی و عـرب را نیـز بـه سـمت خـود جلـب
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کردهانـدّ .فرهـی تالش کرده اسـت تا بـا کاوش در
وضعیـت علـوم تجربـی در قـرون سـوم و چهـارم
هجری ،و با تمرکز روی شـماری از بلندمرتبهترین
عالمان ،به پاسخی روشن در این زمینه برسد.
نویسـنده در ایـن کتـاب ،سـه پژوهشـگر را
برگزیـده و تلاش کرد ه اسـت اندیشـههای آنها را
در ایـن زمینـه بررسـی کنـد )1 :محمـد عابـد
یراد؛  )3شـلومو
الجابـری؛  )2محمدامیـن قانعـ 
پینس.
کتـاب حاضـر در چهـار فصـل نـگارش شـده
اسـت .فصل اول کتاب درخصوص فلسـفه و علوم
ّ
طبیعـی در دوران پیـش از اسلام یعنـی تمـدن
بین¬النهریـن ،مصـر باسـتان ،هنـد باسـتان ،ایران
باسـتان ،یونان و روم باسـتان و عرب پیش از اسلام
اسـت .در واقع ،نویسـنده فصل نخسـت این کتاب
را بـه بیـان کلیاتـی دربـارۀ دسـتاوردهای علمـی
تمدنهـای مؤثر بر تمـدن مسـلمانان در حوزههای
مختلـف علوم طبیعـی ،با توجه بـه نظامهای فکری
حاکـم بر ایـن تمدنهـا اختصـاص داده اسـت .در
فصـل دوم ،نویسـنده نگاهـی اجمالـی بـه متـون
جهانشناسـانه و جهاننگارانـه در تمدن مسـلمانان
دارد .ایـن فصـل پـس از بیـان بحثـی دربـارۀ نـگاه
مسـلمانان به علوم طبیعی و جهان هسـتی با اتکا بر
قـرآن کریـم ،بـا محوریـت سـه گرایـش حدیثـی و
ِ
تاریخـی ،نجومی و جغرافیایی ،و فلسـفی و عرفانی
تدوین شـده اسـت .فصل سـوم هم به بحث دربارۀ
منازعـۀ مکاتب فکری یا هنگامۀ بحـران اختصاص
دارد .بـه زعم نگارنـده ،از جمله مهمترین جریانها
و مکاتـب علمـی در این سـدهها عبـارت بودند از:
زبانشناسـان ،شـکاکان ،متکلمـان ،افزارمنـدان،
پزشـکان ،ستارهشناسان و فالسـفه .با توجه به نقش
طبیعـی مدافـع قیـاس منطقـی
بیبدیـل فالسـفة
ِ
ارسـطویی در جریان علـمورزی و طبقهبندی علوم،
شـخصیت ایـن جریـان در ایـن
بـه برجسـتهترین
ِ
دوران یعنـی ِکنـدی توجـه بیشـتری شـده و روش و
الگـوی وی در علـمورزی در کنـار فیلسـوف و
دانشـمند تجربی بـزرگ این دوران یعنـی رازی مورد
نقـد و بررسـی ویـژه قـرار گرفتـه اسـت .رازی
دانشـمندی بـود کـه تلاش داشـت از پزشـکی
بهعنـوان فلسـفه و علمـی تجربـی دفـاع کنـد ،ولی
جریان فلسـفی حاکم ،بعدها وی را از جرگة فالسفه
بیـرون انداخـت .بـه همین دلیـل ،در فصـل چهارم
فراینـد تکویـن و تحـول فلسـفه و علـوم طبیعـی در
تمـدن مسـلمانان را بـا توجـه بـه باورهـای

جهانشناسـانۀ دو اندیشـمند بـزرگ مسـلمان مورد
بحـث و بررسـی قـرار میگیـرد .تکویـن فلسـفة
طبیعـی و جهانشناسـی اسلامی بـا اتـکا بـر آرای
یعقـوب بـن اسـحاق ِکنـدی ،و تحـول در علـوم
طبیعـی و جهانشناسـی اسلامی بـا اتـکا بـر
جهانشناسـی محمـد بـن زکریـای رازی مهمترین
مباحـث مطرحشـده در ایـن فصـل را تشـکیل
تـک اختراعهـا و
میدهنـد .البتـه ،بیـان تک ِ
اکتشـافها و دسـتاوردهای علمـی مسـلمانان در
علـوم گوناگـون ،موضـوع بحـث نگارنـده نیسـت،
بلکـه او میکوشـد ضمـن شـناخت متـون علمی،
روش علمـی و الگوی جهانشـناختی اندیشـمندان
مسـلمان ،فرایند پیدایش مکاتب فکـری و نزاعهای
میـان آنـان مـورد شناسـایی و ارزیابـی قـرار دهد تا
بتـوان فهمیـد آیـا این تحـوالت بـه ظهور بحـران و
حاکمیـت پارادایمـی نویـن در تمـدن مسـلمانان
انجامیده اسـت یـا خیـر؟ در پایـان ،نتیجهگیری به
بیـان دسـتاوردهای ایـن پژوهـش اختصـاص
ِ
مییابد.
نویسـنده معتقـد اسـت ،از جملـه مهمتریـن
عواملـی کـه مانـع پویایی علمـی و ظهـور پارادایم
یـا پارادایمهایـی نویـن در درون تمـدن مسـلمانان
شـد ازبینرفتـن شـک فلسـفی و حاکمیـت یقیـن
تقلیـدی در جوامـع علمـی ،گرایـش از سـوی
مباحـث تبیینـی بـا مفاهیمـی عینـی بـه سـوی
مباحـث ّ
تفهمـی بـا مفاهیمـی انتزاعـی ،گرایـش
مسـلمانان از اسـتقرا و تجربه به قیـاس و برهان در
ُ
پژوهـش ،کندی فرایند تبدیلشـدن فنـون به علوم،
بهحاشـیهرفتن علـوم دخیلـه در نظـام مدرسـی،
تبدیلشـدن آثـار مرجـع و جوامع بـزرگ علمی به
متـون درسـی و رفتـن مسـلمانان بـه سـمت
حاشـیهنگاری بر این متون ،اشـرفیت فلسـفة اولی
بـر علـوم طبیعـی ،پیونـدزدن مصادیـق و نمادهای
علمـی (بهویـژه ریاضـی) بـه باورهـای دینـی در
راسـتای اثبات اصول اعتقـادی و مفاهیم وحیانی و
گرایش اندیشـمندان مسـلمان از طبیعت به سـوی
مـاورای طبیعت در ترسـیم جهان؛ بهویـژه متأثر از
رشـد مباحـث مربوط بـه فلسـفة اولـی و باورهای
عرفانی و  ...است.
وی همچنیـن ،معتقـد اسـت در صـورت
راهیابـی دو جریـان از میـان جریانهـای اصلـی
شـکلدهنده بـه علـم دوره اسلامی از حاشـیه بـه
متن ،بیشـک علم دوره اسلامی به گونـهای دیگر
رقـم میخـورد؛ ایـن دو جریـان کـه حضـوری

حاشـیهای در جامعظ مسـلمانان داشـتند ،عبارت
بودنـد از :شـکاکان و افزارمندان یـا همان صاحبان
فـن .و نیـز در صـورت غلبـة مکتـب اصحـاب
تجربـه بـر مکتـب اصحـاب قیـاس در پزشـکی،
ادامهیافتـن کار اصحـاب مذهـب ممتحـن در
ستارهشناسـی ،غلبه نگـرش ریاضی بـر طبیعی در
تبییـن منطقـی و باالخره غلبه فالسـفه محض قائل
ِ
به جدایی فلسـفه از شـریعت بر فالسـفه طبیعی و
عارفـان در جهانشناسـی ،بیشـک وقـوع انقالب
علمـی در تمـدن مسـلمانان در همـان سـدههای
نخسـتین اسلامی دور از انتظـار نبـود .هرچند در
واقعیت مشـخص نیسـت که رخدادن این مسـائل
چه واکنشـی را از سـوی جامعه به همـراه می َآورد،
ولـی بههرحـال اینهـا همـه در فـرض اسـت و در
واقعیـت عکـس اینهـا رخ داد؛ البتـه حتـی در
صـورت رخـداد و ظهـور انقالب علمـی هم آنچه
پـس از آن الزم بود ،مدرسیشـدن علم تولیدی در
نظامـی مدرسـی بـود؛ حال آنکـه در واقـع این فقه
و حدیـث بـود کـه پایـۀ نظـام مدرسـی را در تمدن
مسـلمانان شـکل داد و علـوم دخیلـه همگـی بـه
حاشیه رانده شدند.
در پایـان ،نویسـنده در یـک جملـه عامـل
نـدادن انقلاب علمـی را چنیـن بیـان
اصلـی رخ
ِ
اغلـب اندیشـمندان
میکنـد« :بایـد بگویـم نـزد
ِ
علمـی درون تمـدن مسـلمانان
مسـلمان جوامـع
ِ
ِ
طـی ایـن چنـد سـده« ،فنـون تجربـی» هیـچگاه
شـأنیت تبدیلشـدن به «علوم تجربـی» را نیافتند و
بیشـتر آنهـا بـه چشـم حقـارت بـه ایـن علـوم
ِ
مینگریسـتند» .بـه اعتقـاد وی ،هرچنـد در طـول
ایـن چهـار سـده ،شـاهد هیچگونـه پارادایـم
حاکمـی نیسـتیم ،ولـی وجـود مکاتـب رقیـب
بهویـژه دو مکتـب اصحـاب تجربـه و اصحـاب
ً
قیـاس کاملا قابـل تشـخیص و آشـکار اسـت؛
البتـه ،نشـانههایی دال بـر تلاش طبیعیـون بـرای
مسـلطکردن فلسـفة مشـاء بر همـه علـوم بهعنوان
پارادایـم و یـا الگویـی غالـب و همسـازگار با دین
اسلام (بهجای مسـیحیت) حتی در همین دوران
هم قابل مشـاهده اسـت ،امـا بیـان نتایجی قطعی
دربـارۀ ظهـور پارادایمی مسـلط و بـزرگ بر جامعة
علمـی بـزرگ مسـلمانان و یـا پارادایمهایـی
کوچکتـر بـر جوامـع علمـی کوچـک و در
رشـتههایی تخصصـی ،بسـته بـه ادامـهدادن ایـن
پژوهـش بـرای بررسـی هرچـه دقیقتـر سـدههای
بعدی است.
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معرفی کتاب «تاریخ دانشگاه در ایران»
ناشر:مقصود فراستخواه

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات412 :
سال انتشار1397 :

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

کتـاب «تاریـخ دانشـگاه در ایـران» تألیـف
مقصود فراسـتخواه به کوشـش نسـرین اصغـرزاده
توسـط انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم در  433صفحـه و بـا
شـمارگان  ۱۰۰۰نسـخه به مبلـغ 22.000تومان
منتشـر شـده اسـت .ایـن کتـاب در واقـع خالصه
شـده کتـاب «سرگذشـت و سـوانح دانشـگاه در
ایران» اسـت که در سـال  ۱۳۸۷منتشـر شـده بود.
در ایـن کتاب فراسـتخواه سـعی دارد دانشـگاه را به
عنـوان یک نهـاد اجتماعی مـورد مطالعه قـرار داده
و تاریـخ شـکلگیری آن را در جامعـه ایـران بازگـو
کنـد .ایـن کتـاب ،نگاهـی جامعهشـناختی بـه
آمـوزش عالـی دارد و دانشـگاه را بهمثابه یک «نهاد
اجتماعـی» مورد مطالعـه علمی قرار داده اسـت و
تحـوالت دانشـگاهی را بـا نگاهـی بـه زمینـه
اجتماعـی و به روش زمینـهکاوی تاریخی با تأکید
بـر تجربـه معاصر ایرانـی بررسـی کرده اسـت .به
بـاور نویسـنده کتاب ،نهـاد علـم در تاریخ معاصر
مـا دورههـای مختلفی را سـپری کرده اسـت .دورة
تعویـق و تأخیـر ،بهعنوان نخسـتین دوره ،چند قرن
طـول کشـیده اسـت و در قـرن  19میلادی جـای
خـود را به دوره دوم یعنی دوره تمهید و آمادهسـازی
بـرای علمآمـوزی مـدرن داده اسـت .دورة سـوم،
دوره تکویـن اولیـه بـود که در عصر مشـروطه و در
عبـور ایـران از قـرن  19بـه قرن  20میالدی شـکل
گرفت .تأسـیس دانشـگاه در دورة چهـارم به برکت

جنبـش نوسـازی جامعـه امکانپذیر شـد ،هرچند
وجـه اجتماعـی ایـن تأسـیس ضعیـف بـود و ایده
دانشـگاه زیـر نظـر دولـت دنبـال شـد .تکثیـر
دانشـگاه و آمـوزش عالـی در ایـران نیـز بـاز ذیـل
پـروژه مدرنیزاسـیون طـی دوره پنجـم پیـش رفت.
در دهـه  50شمسـی ،گامهایـی درجهـت توسـعه
کیفـی دانشـگاه برداشـته شـد ولـی بهدلیـل
مصادفشـدن بـا انقلاب ،طـرح آن درهمریخت
و ازایـنرو دوره ششـم را دوره توسـعه دیرهنـگام و
هفتم دانشـگاه در ایران ،با
نافرجـام نامیدیـم .دوره ِ
مشـکالت انتقـال از مـدل نوسـازی دولتـی بـه
اسالمیسـازی دولتـی رقـم خـورد .درواقـع،
همچنـان هم جامعـه و هم دانشـگاه در محاق بود
و همـة کارهـا بـاز بـه دسـت دولـت و ایدئولـوژی
دولتـی افتـاد .ایدئولـوژی نوسـازی ،دسـتکم
دانشـگاه متعـارف در جهـان را بـه رسـمیت
میشـناخت امـا ایدئولوژی اسالمیسـازی دولت
انقالبی و مذهبی با این هم مشکل داشت.
در فصـل اول کتـاب مقصـود فراسـتخواه،
نگاهـی مجمـل بـه حـوادث و تحـوالت تاریخی
نهـاد علـم دارد .وی ،تحـوالت علـم در ایـران و
اروپـا را بررسـی میکنـد و بـرای اینکه نشـان دهد
چگونـه علمآمـوزی و علـمورزی بهصـورت
اجتماعی سـاخته میشـود و در تعامـل با نهادهای
اجتماعـی باالپایین میگـردد ،چند مثـال از تاریخ
ذکـر کرده و برخی از عوامـل اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی و سیاسـی مؤثر بر ساختهشـدن اجتماعی
علـم در سـومر ،کـرت و ایـران را بیـان میکنـد.
نویسـنده در ادامـه ،عوامـل مؤثـر بر جنبـش نوین
ِ
دانشـگاهی در اروپـا را در اواخـر قـرون وسـطا
بررسـی میکند و سـپس ،به شـرح کارکرد دانشگاه
و کارآمـدی شـکلگرفته نهادهـای دانشـگاهی در
اواخـر سـدههای میانـی میپـردازد .او رشـد
بازرگانـی و بـه تبـع آن ،گسـترش ارتباطـات و
تعاملات غـرب بـا دیگـر جوامـع را از مهمتریـن
مشـخصههای بسـتر پیدایـی و برآمـدن نخسـتین
دانشـگاهها در تجربـه اروپایـی عنـوان میکنـد و
آشـنایی غربیهـا بـا تجـارب و علـوم و فنـون
فرهنگهـای دیگـر ،نفـوذ ادبیـات و فرهنـگ
باسـتانی یونـان و روم در اروپـا و آشـنایی آنهـا بـا
زبانهـای خارجی مثـل عربی و یونانـی و نهضت
ترجمـه را هم از دیگر مشـخصههای ساختهشـدن
اجتماعـی دانشـگاه در غـرب برمیشـمرد.
فراسـتخواه در ادامـه این فصل ،موانع ساختهشـدن
اجتماعـی علـم در دوره صفویه تا آغـاز دوره قاجار
را شـرح میدهد و از عوامـل پسافتادگی تحوالت
علمـی و نهـاد دانشـگاه در ایـران عصـر صفویه را
وجود حكمرانان مسـتبد و خودكامـة ایران میداند
کـه در اوهامـی از پندارهـای كهنه و قدیمی به سـر
میبردنـد و بـا غـرور خاصـی ،نسـبت بـه راز
پیشـرفتهای علمـی و فنـی غرب بیاعتنـا بودند.
زمامدارانـی کـه فقـط بهاقتضـای نیازهـای
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حكمرانـی ،گاهی الزم میدیدنـد از برخی نمودها
و آثـار و كاالهای علـوم و تكنولـوژی جدید غربی
ً
اسـتفاده كننـد (مثلا ادوات جنگـی بـرای دفـع
یاغیان و ادوات تزئینی و تجملی برای دربار).
دومیـن فصل ایـن کتاب ،موضـوع تالشهای
علمآمـوزی در ایـران معاصـر را مـورد بحـث قرار
میدهـد .بـه اعتقـاد فراسـتخواه ،تجربـه معاصـر
ایرانـی بـه یـک معنـا در دو سـده  ۱۲و  ۱۳رقـم
خـورده اسـت کـه مقـارن سـدههای  ۱۹و۲۰
میالدی اسـت .وی ،شـش مدل جهانی در آموزش
عالـی را بررسـی میکنـد .الگـوی لیبـرال-
اكسـبریجی ،الگوی ناپلئونی ،الگـوی هومبولتی،
الگـوی ناپلئونـی -هومبولتـی ،الگـوی لیبـرال-
ایالتـی و الگـوی سوسیالیسـتی ،الگوهـای متمایز
نظامهـای دانشـگاهی در سـدههای  19و 20
میلادی هسـتند کـه نویسـنده در ایـن فصـل بـه
شـرح ویژگـی و سرگذشـت تاریخـی آنهـا
میپـردازد .در ادامـه ،نویسـنده موقعیـت
علمآمـوزی در ایـران دوره قاجار را تشـریح میکند
و به «موقعیت حاشـیهای» ایران در آن زمان اشـاره
میکنـد .موقعیتـی کـه در اوایل قـرن  19که مقارن
ی اسـتعماری دولتهایـی مثل روس
با توسـعهطلب 
و انگلیـس و  ...بـود ،ایـران را برخلاف دورة اوج
قـدرت صفوی کـه حكم یك كشـور خارجی برای
دولتهـای نیرومنـد جهـان داشـت را بـر اثر سـیر
انحطـاط بـه حاشـیه کشـاند .فراسـتخواه معتقـد
اسـت توجـه به این موقعیت حاشـیهای کـه حالتی
غیر از «استعمارشـدگی مسـتقیم» اسـت ،ما را در
فهـم بسـیاری از تحـوالت جامعـه در آن دوران
كمك میكند.
نویسـنده در ادامـه ایـن فصـل ،به شـرح سـه
دور برجسـته از اصالحـات دولتـی عهـد قاجـار
یعنـی دوره عباسمیـرزا و قائممقامهـا (سـه دهـه
نخسـت قـرن  19میلادی) ،دوره امیركبیـر (دهـه
 40قـرن  19میلادی) و دوره مشـیرالدولهها
(اواخـر دهـة  50تـا پایـان دهـه  70قـرن 19
میالدی) میپردازد.
وی ،بـا اشـاره بـه فضـای سیاسـی آشـفته و
تنشآلـود آن زمـان و تأثیـر آن بـر سـختی تكویـن
نهادهـای آموزشـی و آكادمیـك جدید و پیشـرفت
علمـی جامعـه ،تحـوالت ایـران را نـه بهصـورت

فرایندهـای آرام بلكـه بهصـورت بـازی در زمیـن
سـنگالخ و گلآلـودی میبینـد کـه منجربـه عـدم
شـکلگیری نهادهـای دانشـگاهی در ایـران شـد.
ی بـود کـه دانشـگاههای جهـان بـا
ایـن درحالـ 
الگوهـای مختلفی توسـعه مییافتنـد .در آن دوره،
ایـران هنوز در ناهمزمانی بسـیار فاحشـی نسـبت
بـه تـراز محیط جهانـی از حیـث نهادهـای جدید
آموزشـی و آکادمیـک به سـر میبـرد .درعینحال
و بـا چالشهای سـختی كه معدودی از کنشـگران
و واسـطههای تغییـر ایرانـی در شـکل مؤسسـان،
مدیـران و معلمـان این مدارس در ایـن دوره تحمل
کردنـد ،توانسـتند تاحـدی زمینههـای برآمـدن
دانشـگاه را در جامعـه ایـران بـه لحـاظ فرهنگـی،
اجتماعـی و نهـادی فراهـم کننـد .آمادگـی اولیـه،
 100سـال طـول كشـید و چنیـن مدتـی ،هرچنـد
نسـبت بـه مرحلة قبلـی (یعنـی از انحطـاط اواخر
قرونوسـطا تـا قاجـار كه حـدود  700سـال طول
کشـید) کمتـر بـود ،امـا از ایـن واقعیـت سـوگناك
حکایـت داشـت كـه تحـوالت ایـران با چـه موانع
سـاختاری دسـتبهگریبان بـوده اسـت و بـرای
بهثمررسـیدن ،میبایسـت مسـیر پرپیچوخـم
دشـوار و ناهمـواری را میپیمـود و شـكیبایی و
حوصلة فراوانی طلب میكرد.
فشـار جنبـش نوسـازی و تشـکیل اداری
دانشـگاه ،عنوان سـومین فصـل این کتاب اسـت.
در ایـن فصـل ،نویسـنده اصـل واقعـه تأسـیس
دانشـگاه را حاصـل تکاپوهـا و داینامیزمی میداند
کـه در متـن جامعـه در جریـان بـود .به بیـان وی،
دانشـگاه ایرانـی بـا تأخیـر و ناهمزمـان بـا جهـان
پیشـرو ،تأسـیس شـد امـا نـه بـه صـورت کاملا
اجتماعـی بلکـه بیشـتر بـه صـورت اداری.
فراسـتخواه در ادامـه بحث خـود ،زمینههای تحول
محیـط نهـادی ایـران را موشـکافی میکنـد و
ریشـههای اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و
سیاسـی ایـن تحـول را مورد توجـه قـرار میدهد و
بـه ایـن پرسـش پاسـخ میدهد کـه چرا ایـران پس
از یک دورۀ طوالنـی تأخیر ،وارد ادواری از تمهید،
تکوین و تأسیس اداری دانشگاه شد.
به باور نویسـنده ،بعـد از هفت قـر ن تعویق و
ف زمـا ن برای
تأخیـر و نزدیـک بـ ه یـک قـر ن صـر 
ی دورۀ
ك ربـ ع قـرن بـرا 
ی حـدود یـ 
تمهیـد و طـ 

تكویـن ،تـازه وقـت آن رسـیده بـود کـه پـروژة
تأسـیس دانشـگا ه شـك ل بگیـر د و ایـن ،در حالـی
س از تشـكیل،
ك دهـ ۀ او ل پـ 
ت یـ 
بـود كـ ه در مـد 
ی جـز دانشـگا ه تهـرا ن در
چ دانشـگا ه دیگـر 
هیـ 
ح كشـور بـ ه وجـود نیامـد .درواقع ،دانشـگاه
سـط 
تهـرا ن تنهـا دانشـگاه ایـرا ن و آنهـ م متمركـز در
ی مفـرط در برنامههای
ت بود ك ه ا ز مركزگرای 
پایتخـ 
ی او ل ناشـی
مدرنیزاسـیو ن آغازشـد ه از دورۀ پهلـو 
س دانشـگا ه تهـران ،جزئی
میشـد .هرچنـد تأسـی 
ی نبود
ی بـود امـا كار 
از پـروژ ۀ مدرنیزاسـیو ن دولتـ 
كـ ه ابتدابهسـكو ن انجـا م پذیرد ،بلكـ ه معلو ل علل
ی دورههای
ی بـود ك ه در دورههای قبـ ل یعن 
و عواملـ 
تمهیـد و تكویـ ن فراهـ م آمدنـد .در ایـ ن مـدت
ت خروجی،
ك دوره بهصـور 
ی یـ 
حاصـ ل فرایندها 
ی دورۀ بعـد عمـ ل میكـرد.
در حكـ م ورود 
بدینترتیـب ،نتیجـه ،ظرفیتهـای تجمعـی
ت در
تحـوالت نهـادی در کشـور و برآینـد تحـوال 
ی جامعـ ه میشـد .ایـ ن رونـد بـا
ذخیـرۀ سـاختار 
ی ب ه تغییرات كیفـی ،موجب
ت كمـ 
گـذر از تغییـرا 
ی دانشگا ه در ایرا ن شد.
شكلگیر 
فراسـتخواه در پایـان ایـن فصـل بـه ایـن نکته
اذعـان دارد که اگر در ایران گسسـتهای ناشـی از
ناپایداریهـای صعبالعبـور سیاسـی مانـع
نمیشـد و ایـن جامعـه میتوانسـت همچـون
برخـی از جوامع دیگر ،از خاصیت انباشـت تغییر
ً
و توسـعه ،بیـش از ایـن برخـوردار شـود ،مطمئنـا
وضعیت بسیار متفاوت و بهتری داشتیم.
نویسـنده در چهارمیـن فصل این کتـاب تأثیر
مدرنیزاسـیون دولت بر دانشـگاه را نشـان میدهد.
وی در ایـن فصـل ،مسـیر تحوالت محیـط نهادی
ایـران را به لحاظ اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسـی در دوره پهلـوی دوم ( ۱۳۲۰تـا )۱۳۵۷
دنبـال میکنـد و به شـرح بازتاب تحـوالت محیط
نهادی در چهـار دهـة  1320-57در موجودیت و
عملکرد دانشگاه ایرانی میپردازد.
او ایـن چهـار دهـه را به ادوار مختلف تقسـیم
میکنـد و معتقـد اسـت آن سلسـله تحـوالت
اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـیای كه از
دورة قاجار آغاز شـده و در دورة پهلوی اول شـدت
گرفتـه بـود و موجـب تكویـن و گسـترش آمـوزش
عالی جدید شـده بـود ،بعد از شـهریور  1320نیز
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با وسـعت و شـتاب بیشـتر ادامهیافـت؛ درنتیجه،
همبافتـی بـرای موجودیـت و بقـا و رشـد آمـوزش
عالـی بـود و آموزشعالـی جدید كـه در ایران قرن
 14شمسـی ( 20میلادی) آغـاز شـده بـود ،در
چنیـن بسـتری میـل بـه تـداوم داشـت و نمـاد
مشـخص آن دانشـگاه تهـران بـود .امـا تحـوالت
دهـة  20ابعـادی بازدارنـده نیـز داشـت .اوضـاع
نابسـامان اقتصـادی و سیاسـی مانـع عمده بر سـر
راه رشـد آمـوزش عالـی و دانشـگاه بـود.
بههمینسـبب از سـال تحصیلـی  1321-22تـا
سـال  1324-25یعنـی در طول چهار سـال ،فقط
یك مركـز جدید آموزشـی یعنی دانشـكدة الهیات
در دانشـگاه تهـران راهانـدازی و دایـر شـد .امـا در
سـالهای  1325و  1326بـرای اولینبـار پـس از
سـال  ،1321-22حركتی انـدك در فرایند عرضه و
تقاضـای آمـوزش عالـی پیـدا شـد .بهطوریکـه
تعـداد دانشـكدهها و واحدهـای آمـوزش عالی در
كشور از  11مركز به  15مركز رسید.
در دوره برنامـه عمرانـی اول 1328-1334
«تکثیر دانشـگاه با ناپایداری مدیریتی و آسیبپذیری
اسـتقالل آکادمیـک» اتفـاق افتـاد .در ایـن دوره19 ،
دولـت جابهجـا و تعویـض شـد و  21فـرد بهعنـوان
وزیر معارف (و سـپس فرهنگ) برای صندلی وزارت
تعییـن شـدند .بدینترتیـب ،كمتریـن فرصـت و
ابتداییترین شـرایط پایدار سیاسـی برای بسترسازی
و ظرفیتسـازی آمـوزش عالـی وجـود نداشـت.
بههمینسـبب ،آموزشعالی رشـد چندانـی نكرد و
فقط توانسـت در پایان سـال تحصیلی  1331-32به
سقفپنجدانشگاهبرسد.
ت كـ ه
ی تنـد داشـ 
ك سـرباالی 
دورة تكثیـر ،یـ 
ك سراشـیبی
ی  1325تـا  1332بـود و یـ 
سـالها 
س از سـال  1332تـا سـا ل  1342را
مالیـ م كـ ه پـ 
ك روند شـتاب را در
ت و سـرانجا م یـ 
دربرمیگرفـ 
ی سـو م و چهـارم
ی برنامههـا 
طـو ل دهـة  40و طـ 
دربرمیگرفت.
در دوره برنامـۀ عمرانـی دوم ( )1335-41نیز
«رشـد نابرابـری جنسـیتی و قومیتـی بـه صـورت
ف برنامـة
نامتـوازن» روی داد .برنامـة دو م برخلا 
ی مالیـ م قـرار
ت آن ،در سراشـیب 
او ل و مقدمـا 
داشـت  .آ ن مشـكالت مرحلـ ة اول ،در مرحل ة دو م
ت یـا مهـار شـد ،هرچند
ش یاف 
تـا حـدودیكاهـ 

ی صـورت
ی آزادمنشـانها 
ایـ ن مهـار بـ ه روشهـا 
ت شـاه
ت اقتدارگرا و درنهای 
ت و ب ه غلب ة دولـ 
نگرفـ 
ی انجامید و دانشـگاه نیز
ی و مدن 
بـر جامعة سیاسـ 
ت سیاسـی
بـه مسـتعمرة دولـت بـدل شـد امـا ثبا 
ی را فراهـمآورد كـ ه رویكـرد
ی از آ ن زمینـها 
ناشـ 
ی با هـدف توسـعه در كشـور فعال
ت علمـ 
مدیریـ 
شـود و توسـعة علمـی نیز جـزء آن بـود .برخالف
دورة  ،1320-32در سـالهای تحصیلـی -33
 1332تـا  ،1340-41ثبات و پایداری برنامهریزی
و كارشناسـی و اجرایی برقرار شـد و عمر مدیریت
افزایـش یافـت و فقـط پنـج دولـت بـا پنـج وزیـر
فرهنـگ در طـول ایـن دوره بـر سـر كار بودنـد .اما
همچنـان ،نابرابریهـای جنسـیتی در دسترسـی
محـدود بـه آمـوزش عالـی همچنان به قـوت خود
باقـی بـود .بهگونهایکـه 69/3 ،درصـد از سـهم
ص بـ ه تهـرا ن بـود و تنهـا 30/7
ی مختـ 
دانشـجوی 
ی میماند.
ی بقی ة كشور باق 
درصد برا 
بخش اعظم نابسـامانیها و نارسـاییهایی که
در آمـوزش عالـی وجود داشـت ،نتیجة فقـدان یك
دولـت ملی متكی بر عقالنیت جمعی و دربرگیرندة
منافـع همـة گروههـا و اقـوام سـاكن در ایـران بـود.
بههمینسـبب ،هـم برنامهریـزی هفتسـالة اول و
دوم و هـم برنامهریزیهـای آموزشـی در كشـور
بهصـورت متمركـز و بسـته و توسـط معـدودی
تحصیلکـرده و چهبسـا بـدون توجه به همـة نیازها
و تقاضاهـا در مناطـق مختلف كشـور و با غفلت از
ً
اولویتهـای بومی صـورت گرفت و اصـوال از یك
آمایش سـرزمینی و راهبرد مشـخصی در گسـترش
آمـوزش عالـی و توسـعة منابـع انسـانی برخـوردار
نبـود .افـزون بر اینهـا ،در تهـران و چند شـهر بزرگ
نیـز بیشـتر معطـوف بـه رشـد ّ
كمـی میشـد و از
جنبههای كیفی غافل میماند.
دوره سـوم و چهـارم نیـز کـه بیـن سـالهای
 ۱۳۴۲تـا  ۱۳۵۱بـود آمـوزش عالی در سـایه ثبات
سیاسـی و مدرنیزاسـیون دولتـی گسـترش پیـدا
ی پنجسـالۀ
یافـت .ایـ ن دورة دهسـاله ،برنامههـا 
ی سـو م ( )1342-46و چهار م (51ـ)1347
عمران 
ی كشـور از
ش میداد و در آن ،گذار اقتصاد 
را پوشـ 
ی بـ ه شـهری ،از وجـهغالـب
ت روسـتای 
مناسـبا 
ی باز
ی ب ه اقتصـاد سـرمایهدار 
اقتصـاد اربابرعیتـ 
ی بر
ی (و البت ه متك 
ی جهانـ 
و متص ل ب ه سـرمایهدار 
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ت و رونـد
ی نفتی-دولتـی ) انجـام گرفـ 
درآمدهـا 
ت گرفـت .بـ ه عبارتـی،
مدرنیزاسـیو ن سـرع 
ی  1342تـا  1352باثباتتریـ ن دورة
سـالها 
ی میشـد ،امـا بـا
خ معاصـر ایـرا ن تلقـ 
تاریـ 
تعارضهایـی كـه در خـود پنهـان میكـرد ،منتظر
بهانههایـی بـرای بیثباتـی بـود .بههرحـال ،برنامة
ت دانشآموختـگا ن جـوان
سـو م و چهـار م بـ ه دسـ 
ی اروپـا و آمریـكا در سـازما ن برنام ه و
دانشـگاهها 
ی آمریكا تهیـ ه و تدارك
بـا اسـتفاد ه از منابـ ع فنـاور 
كو
ت قابلتوج ه دهـ ة  40تحر 
دید ه شـد .از تغییـرا 
ی و غیردولتـی
ش خصوصـ 
ی بخـ 
ت نسـب 
فعالیـ 
ی در بخـش
كشـور بـود .آثـار ایـ ن مشـاركتجوی 
شو
ش كشـور آشـكار بـود و زمینـ ه گسـتر 
آمـوز 
تسـری ع روند تكثیر دانشـگا ه را نیز فراهـمآورد ،اما
مشـك ل این بود كه دانشـگاه درون دولـت و از باال
و بـه پشـتوانة دریافتیهـای نفتی رشـد میكرد و نه
ازطریـق تعامـل بـا نیازهـای جامعه و در پاسـخ به
تقاضاهای بازار كار.
در نهایت مقصود فراسـتخواه معتقد اسـت بین
سـالهای  ۱۳۵۲تـا  ۱۳۵۷طـرح «دیـر هنـگام
توسـعه دانشـگاه» کلیـد میخـورد .نویسـنده،
سـالهای  1352تـا  1357را بهصـورت یـك دورة
متمایـز و بـا عنـوان دورة توسـعة ناتمـام موردبحث
قـرار دهد .وی معتقد اسـت ،مهمتریـن ویژگیهای
دورۀ توسـعة ناتمام عبـارت بود از :تأکید بر توسـعۀ
کیفـی آمـوزش عالـی بهجـای رشـد ّ
کمـی صرف؛
اسـتانداردگرایی در آمـوزش عالـی؛ کیفیت آموزش
عالـی؛ تناسـب آمـوزش عالـی بـا نیازهـا و
اولویتهای توسـعة فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
کشـور؛ نـوآوری؛ تعامـل دانشـگاه بـا صنعـت و
خدمـات؛ تقاضاگرایـی در آموزشعالـی؛ آموزش
عالـی معطـوف بـه آینـده؛ اهمیـت پژوهـش در
آموزش عالـی؛ همکاریهای بینالمللـی در دانش
و پژوهـش؛ جلـب مشـارکت هرچـه بیشـتر بخش
خصوصـی در آمـوزش عالـی؛ ضـرورت نظـارت
مـداوم حرفـهای بر فراینـد و بازخورد آمـوزش عالی
در کشـور؛ برنامهریزی علمی با رویکـرد آیندهنگر؛
آسیبشناسـی آمـوزش عالـی کشـور (افـت
تحصیلی ،قشربندی اجتماعی و.)...
آخریـن فصـل کتـاب بـه موضـوع تحـول
دانشـگاه در سـالهای پـس از انقلاب اسلامی
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 ۱۳۵۷اختصـاص پیدا کـرده اسـت .در این فصل
نویسـنده ،تأثیـر تحـوالت فرهنگـی و اجتماعی و
سیاسـی ایـن دوران بر دانشـگاه را مـورد توجه قرار
داده اسـت .وی ،در ابتـدا بـا اشـاره بـه برخـی
ویژگیهـای شـش الگـوی دانشـگاهی در جهـان
توسـعهیافته (طـی دهههای  80و  90قرن بیسـتم)
چالشهـای آمـوزشعالی ایران پـس از انقالب را
بررسـی میکنـد و بـه شـرح نقـش دولـت ،بخش
خصوصـی و سـازمانهای دینـی در ایـن الگوهـا
میپـردازد .سـپس ،برمبنای این الگوهـا ،به بحث
درخصـوص اسـتقالل دانشـگاهی ،آزادی علمی و
برنامهریـزی آموزشـی و درسـی میپـردازد .بحث
درخصوص مدیریت دانشـگاه و تنوع سازمانهای
دانشـگاهی ،نحـوه سـنجش و ارزشـیابی و اعتبـار
سـنجی ،اسـتخدام و انتصـاب هیئـت علمـی،
دسترسـی بـه آمـوزش عالـی و شـاخصهای
دانشـجویی و در نهایـت کارکردهای دانشـگاهی،

مواردی اسـت کـه فراسـتخواه در ادامـه این فصل،
بـه بررسـی و مقایسـه آنهـا بـر اسـاس الگوهـای
ششگانه میپردازد.
وی ،علت بخشـی از مشـکالت برهمخوردن
رونـد فعالیـت عـادی دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی در دهـة اول انقلاب را انقلاب
فرهنگـی و جنـگ تحمیلـی میدانـد .بـه بیـان
نویسـنده ،رویکـرد غالـب در دهـة اول انقلاب،
تمرکـز و بزرگگرایـی بـود و درنتیجـه ،تاحدامکان
(با ادغام و مانند آن) سـعی شـد از تعدد مؤسسات
کاسـته شـود و معـدودی مؤسسـات بـزرگ
قابلکنتـرل بـه وجـود آیـد .همچنیـن ،تنـوع
رشـتههای تحصیلـی نیـز کاهـش یافـت و تعـداد
پذیرفتهشدگان آموزش عالی نیز کمتر شد.
به عقیده فراسـتخواه ،سرگذشت دانشگاه ایرانی
با جامعهشناسـی سیاسـی دشـوار ایـران گـره خورده
اسـت .دانشـگاه ایرانـی درون دولت به وجـود آمد و

شکسـت مدرنیزاسـیون دولتـی در قبـل از انقلاب
سـبب شـد کـه توسـعه دیرهنـگام دانشـگاه ناتمـام
بمانـد .سـپس ،دانشـگاه ایرانـی ،رسـالت نقـد
اجتماعی خود را یکسـره در خدمت انقالب قرار داد
ً
و اتفاقا از نخسـتین نهادهایی بود کـه پس از پیروزی
انقلاب بـا سـوانح جـدی روبـهرو شـد و ایـن،
شکسـت عقل آکادمیک در ایران بود .مدل نوسازی
دولتـی بـه مـدل اسالمیسـازی دولتـی بدل شـد و
پیـش از هـر نهـاد دیگـر گریبـان دانشـگاه را گرفت.
تجدیدنظر در سیاسـتها طی دو دورة «سـازندگی»
و «اصالحـات» بـا نشـیبوفرازهایی کلیـد خـورد.
تعدیـل روشهـا و سیاسـتها و رفتارهـای دولـت
دینـی و انقالبـی بـرای دانشـگاه نیـز میتوانسـت
فرصـت و امـکان اسـتقالل و آزادی علمی و توسـعة
مجـدد را فراهـم کنـد ،امـا اینجـا نیـز بـا مشـکل
شکسـت اصالحات دولتی روبهرو شـدیم و طلسم
سوانحدانشگاههمچنانناگشوده ماند.

معرفی کتاب «دانشگاه آینده بهمثابه سامانه علمی ،اجتماعی و فنی»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات197 :
سال انتشار1400 :

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

نوشـته حاضـر ،در پی آن اسـت کـه با ارائـه تبیینی
منسـجم از تغییر و تحوالت پیش روی دانشـگاه و
توجـه به جهشهـای دانش فنـاوری و نوآوریهای
اطالعاتـی و ارتباطـی تأثیرگـذار بـر آن ،سـطح
شـناخت تحلیلـی مخاطـب از پدیدارهایـی کـه
محیط و مسـائل دانشـگاه را به محاصـره نفوذ خود
در آوردهانـد ،ارتقـاء دهد .درک ایـن دگرگونیهایی

کـه دانشـگاه و کارکردهـای درون آن را تحـت تأثیر
قـرار داده اسـت ،نیازمنـد نگاه تـازهای به انسـان و
سـطح و میزان تعامـل او با فضای دیجیتال اسـت.
ارزیابـی اولیـه از عملکـرد شـناختی و رفتـاری
سـطوح مدیـران سـتادی نظامهـای آموزشـی و
محیطهـای یادگیری و کالس درس مجازی نشـان
از وجـود تنوعـی از شـکاف ذهنـی میـان

سیاسـتگذاران و فضـای دیجیتـال ،شـکاف میـان
برنامـه بـا سـازوکارهای ماشـین و سـامانههای
الکترونیکی ،شـکاف میان اسـتانداردهای آموزش
کالسـیک و آمـوزش الکترونیکـی و شـکاف بیـن
عملکردهای شـناختی میـان برنامهریزان آموزشـی
بـا یادگیرنـدگان پرورشیافتـه در فضـای دیجیتـال
دارد .بـه عبارت دیگر ،سـبد شـناختی برنامهریزان
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آمـوزش دانشـگاهی و یادگیرنـدگان بـا درجاتی از
ناهمخوانـی ذهنـی و عملـی همـراه و در یـک
فضـای پـر ابهـام و نامأنـوس قرارگرفتهانـد .از ایـن
رو ،چنیـن اسـتنباط میشـود کـه بخشـی از
چالشهـای امـروزی دانشـگاه ناشـی از تفـاوت
نگرشهـای نسـلی بـه زندگی و شـیوه زیسـت در
فضـای دیجیتـال و مهارتهـای شـناختی و زبانی
مـورد کاربـرد در شـبکههای اجتماعـی و
سامانههای ارتباطی الکترونیکی باشد.
ابراهیمآبـادی در کتـاب خـود بـه تغییراتـی
اشـاره میکند کـه در بسـتر تحـوالت فناوریهای
اطالعـات و ارتباطـات بـه شـکلی نامحسـوس
فضـای ذهنـی و احساسـی و رویههـای رفتـاری و
مناسـبات اجتماعـی و اقتصـادی زندگـی مـا را در
همـه ابعـاد آن ،از جملـه در تحصیـل و تدریـس و
منطـق و مراتب یادگیـری تحت تأثیر قـرار دادهاند.
ایـن طیـف تغییـرات ،ریشـه در برهـم خـوردن
سـاختار حاکـم بر نهاد سـنتی مدرسـه و دانشـگاه
دارد کـه منطـق آن بـر انطبـاق مـکان و زمـان در
برنامهریـزی آموزشـی اسـتوار اسـت و بـا درهـم
شکسـتن منطـق مـکان و زمـان ،فضـا و محیـط
ارتباطـی را دگرگـون کـرده و روابـط میـان فـردی و
جمعـی گذشـته را مختـل و الگـوی جدیـدی از
روابـط را شـکل میدهـد و بـا افزایـش اسـتقالل و
قـدرت انتخاب فردی ،سـرعت تبـادل اطالعات و
دانش را گسترش میدهد.
وی ،یکـی از مهمترین و گسـتردهترین اموری
کـه تأثیـر چشـمگیری بـر دانشـگاه و نهـاد علـم
گذاشـته اسـت را سـیر و سلسـله دگرگونیهایـی
میدانـد کـه در پرتو شـتاب و شـیوع بیامـان خود
منجـر به جابهجایـی تدریجی معنا و منـوال برنامه
و محتـوای آمـوزش و یادگیـری رسـمی و غیـر
رسـمی دانشـجویان در بسـتر رفـت و برگشـت
دائمـی میـان فضـای کالبـدی دانشـگاه و محیـط
زندگـی جـاری بـا فضـای سـایبر ،شـبکههای
اجتماعـی و سـامانههای الکترونیکـی و حتـی
اقامـت گروهـی بـزرگ از دانشـجویان بـه مثابـه
کاربـران دائمـی در فضـای مجازی گشـته اسـت.
البته ،نویسـنده یادآور میشـود که تحول دانشـگاه
در تعامـل و تبـادل بـا جهـان دیجیتـال و فضـای
مجـازی ،بـه آن معنا نیسـت کـه مـکان ،فیزیک و

محیـط دانشـگاه در جریـان آمـوزش و یادگیـری و
جامعهپذیـری به پایان کار خود رسـیده اسـت ،اما
بـه زعـم وی ،بخـش مهـم و درخورتوجهـی از
نقشهـا و کارکردهـای دانشـگاه را باید در محیط و
زیسـتبوم جدیـد اجتماعی ،علمی و فنـی برآمده
از فضـای مجازی کـه در بیرون از دانشـگاه کنونی
قـرار دارد ،جسـتجو کـرد .مبتنیبـر ایـن رویکـرد،
نوشـتار حاضـر در تالش اسـت با مـرور تحوالت
گذشـته و تکیـه بـر رویکـردی آیندهنگرانـه ،ایده و
الگویـی مقدماتـی بـرای گـذار از مفهـوم کنونـی
«دانـشگاه» بـه سـاحت آینـده آن بهمثابـه
«سـامانهای علمـی ،اجتماعـی و فنـی» بهعنـوان
راهبـردی گریزناپذیـر ارائـه دهـد .ابراهیمآبـادی
کتـاب خـود را در پنـج فصـل بـه رشـته تحریـر
درآورده است.
وی ،در فصـل اول با عنوان «آیندۀ دانشـگاه در
سـپهر فضـای مجـازی» تلاش میکنـد در پرتـو
تجربههـای طوالنـی آمـوزش و یادگیـری
الکترونیکـی در جهـان و ایـران و مسـائل پردامنـه
آمـوزش الکترونیکـی پس از شـیوع کرونـا ،یکبار
دیگـر فرصتهـا ،دسـتاوردها ،چالشهـا و موانع
آمـوزش الکترونیکـی را مـرور کنـد تـا بتوانـد بـا
راهنمایـی بهتـر دانشـگاهها بـه سـوی آینـده،
سرمشـقهایی بـرای مدیریـت و برنامهریـزی
آگاهانـه دانشـگاهها بـه عرصههـای جدیـد
آموزشـی ،پژوهشـی و فنـاوری بدسـت آورد.
نویسـنده ،تجـارب گذشـته جهانـی و داخلـی را
مـرور و بیش از ده نشسـت تخصصی برگـزار کرده
توگوهـای عمیـق و چنـد الیـهای بـا
و گف 
متخصصـان ،کارشناسـان و مدیـران و برنامهریزان
انجـام داده اسـت .در عینحـال ،حضـور فعـال و
تجربـه طراحـی و اجـرای آمـوزش الکترونیکـی
نویسـنده کـه حاصـل بیش از بیسـت سـال تالش
نظـری و عملـی وی اسـت ،نیز بـه کمـک یافتهها
آمده اسـت تا علاوه بر توصیـف و تبیین تحوالت
مفهومـی و تجربـی ،راهبردهـا و ایدههایـی بـرای
نظـام آموزش عالی ارائه شـود .در ایـن فصل ،پس
از نگاهـی کلـی بـه مهمتریـن چالشهـا و
فرصتهایـی کـه در مواجهـه با موقعیـت و فضای
جدیـد پیـش روی دانشـگاه قـرار دارد ،تلاش
میشـود ایدههایـی بـرای حرکـت در مسـیر آینـده
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ارائـه شـود .بـا ایـن هـدف ،برخـی از ویژگیهای
دانشـگاه در شـرایط جدیـد ،در ایـن فصـل آمـده
اسـت کـه میتوانـد توسـط محققـان مطالعـات
آمـوزش عالی و مطالعـات فضای سـایبر ،بازبینی
و تکمیل شود.
در فصـل دوم بـا عنـوان «تحـول آمـوزش و
یادگیری از ماشـین آموزشـی تا جامعۀ اطالعاتی»
نویسـنده ،نشـانۀ بـارز تغییـر نگـرش بـه رابطـۀ
فنـاوری بـا آمـوزش را در مفهـوم یادگیـری
الکترونیکـی میدانـد و بـه پیونـد نزدیـک و
درهمتنیـد ه فرایندهای علمی ،آموزشـی ،فناوری و
حتی فرهنگی در سیاسـتگذاری اجتماعی اشـاره
میکنـد .بهویـژه آنکـه فناوریهـای اطالعـات و
ارتباطـات در همۀ ابعاد زندگی بشـر امـروز بهویژه
در عرصههـای فرهنگـی و علمـی تأثیری شـگرف
گذاشـته و در حـال شـکلدادن الگوهایـی نوین از
ارتباطـات میـان جوامـع و انسانهاسـت .بـه بیان
وپـرورش
ابراهیمآبـادی ،در طـول تاریـخ آموزش
ِ
ِ
آموزشـی جوامع
های
مدرن ،دسـتاندرکاران نظام
ِ
مختلـف بـرای پاسـخگویی بـه تغییـر دائمـی در
حـوزۀ اجتمـاع ،فرهنـگ و دانـش همـواره خـود را
نیازمنـد تجدیدنظـر در برنامههـا و الگوهـای
آموزش و یادگیری با اسـتفاده از فناوری دانسـتهاند
امـا باید توجه داشـت که اسـتفاده از فنـاوری برای
پیشـبرد مقاصـد تربیتـی و آموزشـی در گذشـته بـا
نـگاه ابزارانگارانه بـوده و درحالحاضر اسـتفاده از
فنـاوری در محیطهـای آموزشـی بـا ایـن فرضیـه
آغـاز و پیگیـری میشـود کـه فناوریهـای
اطالعاتی ،در سـاختن ،حفظ و نگهـداری دانش،
نقشـی سـازند ه دارنـد و حتـی نظـام و محیطـی
مناسـب بـرای تجربهکـردن دانـش و یادگیـری بـه
حساب میآیند.
نویسـنده در ایـن فصـل ،بـرای درک تحوالت
مفهومـی دربـارۀ آمـوزش و یادگیـری بـر اسـاس
ماشـین و رایانـه و در سـالهای اخیـر یادگیـری از
طریـق فناوریهای اطالعاتی و شـبکۀ اطالعاتی،
مـروری بـر پدیدآیـی و تحـوالت رابطۀ فنـاوری با
آموزش و توسـعۀ مفهـوم یادگیـری الکترونیکی در
جامعـۀ اطالعاتـی و دالیـل و زمینههـای علمـی،
فناوری و اجتماعی آن دارد.
عنـوان فصل سـوم کتـاب «فناوریهـای نوین
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و استانداردسـازی آمـوزش دانشـگاهی» اسـت.
مطالبـی کـه در این فصل آمده اسـت بیشـتر تأکید
بـر تأثیـر و پیامدهـای فناوریهـای جدیـد بـر
دانشـگاه و نظـام آمـوزش عالـی دارد .بـر همیـن
اسـاس ،در مسـیر عبور دانشـگاه از حال بـه آینده،
ش اساسـی را مطـرح میکنـد.
نویسـنده دو پرسـ 
اینکـه دانشـگاههای مـا بـه چـه میـزان از رونـد
تحـوالت فرهنگـی و نفـوذ رو بهگسـترش فضـای
سـایبرنتیکی تأثیرپذیرند؟ و اینکه دانشـگاههای ما
بـه چـه میـزان آمادگـی تغییـرات بـرای تربیـت
دانشآموختگانـی بـرای زندگـی در آینـده را دارند؟
وی ،بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـشها و در راسـتای
ایـن کنـکاش و کوشـشها ،از یـک سـو تدویـن و
عرضـۀ رویکردهـای اسـتراتژیک در جهـت
نوآوریهـا ،ابداعـات و ابتکارات در دانشـگاهها و
مراکـز آمـوزش عالی و از سـوی دیگر شناسـایی و
کشـف الگوهـای جدید بهمنظور بسـط و توسـعۀ
توانمندیهـای الزم بـرای ارتقـای آمـوزش
تکنولوژی پایه را ،دو گا م اساسی میداند.
فصـل چهـارم بـا عنـوان «فناوریهـای
اطالعاتـی ارتباطـی و افـق آیندۀ دانشـگاه» شـرح
مختصـری از طیـف نگرشهـای خوشبینانـه و
بدبینانـه دربـارۀ نسـبت میـان فنـاوری و فضـای
مجـازی با دانشـگاه را ارائـه میکنـد .ابراهیمآبادی
در ایـن فصـل ،به بررسـی سیاسـتها ،اقدامات و
تجـارب دانشـگاههای ایـران در حـوزۀ فضـای
مجـازی و الکترونیکـی میپـردازد و برای بررسـی
ایـن موضـوع ،ناگزیـر بـه چشـمانداز توسـعۀ
نظامهـا ،ابزارهـا و سـرویسهای الکترونیکـی و
تأثیـر آنها بـر ماهیـت و کارکرد دانشـگاه و آموزش
دانشـگاهی و همچنیـن تعامالت فضـای مجازی
بـا حیـات اجتماعی دانشـگاه توجه میکنـد .وی،
ابتـدا تحـوالت سـالهای اخیـر فناوریهـای
اطالعـات و ارتباطات و تأثیر آن بر دیجیتالهشـدن
برنامههـای دانشـگاه و سـپس خطمشـیها و
اقدامـات در سـه حـوزۀ خدمـات عمومـی
الکترونیکی آموزشـی ،پژوهشـی و اداری ،اصالح
فرایندهـا و استانداردسـازی ارائۀ خدمـات و تولید
محتـوای الکترونیکـی و در نهایـت پیادهسـازی
آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی را بررسـی و
ارزیابـی میکنـد .او بـا اشـاره بـه اسـتقبال

قابلمالحظـ ه از بهکارگیـری رویکردهـای
ادغامگرایانـه میـان آموزش الکترونیکـی و آموزش
سـنتی بـرای غلبـه بـر مشـکالت کهنـۀ نظامهـای
آموزشـی ،تحـول در فراینـد آمـوزش و یادگیـری و
حرکـت بهسـوی یادگیـری ترکیبـی و تمرکـز بـر
توسـعۀ آمـوزش و یادگیـری تعاملـی در آمـوزش
عالـی و باالبـردن سـطح عملکـرد نظـام آمـوزش
دانشـگاهی ،راهبـردی میدانـد کـه نیازمنـد
زیرسـاختها ،نظامهای پشـتیبان و نظـام نوآوری
در خدمـات مبتنـی بـر فنـاوری و شـبکههای
ارتباطی است.
نویسـنده در فصـل پنجم بـا عنـوان «یادگیری
سـطح عالـی ،فنـاوری و شـکاف دیجیتـال»،
پیشبینـی آینـدۀ آمـوزش عالـی را ناممکـن امـا به
شـکلی فزاینـد ه دیجیتالـی میبینـد .وی این فصل
کوشـش میکنـد تـا نشـان دهـد کـه چگونـه
تحـوالت فنـاوری مجـازی ،بـه مشـغولیتی
همیشـگی در بیـن کارکنـان دانشـگاهی و خـط
تقسـیمی مـرزی بیـن افـراد آشـنا بـا ابزارهـای
دیجیتـال جدیـد و دیگرانـی انجامیـده اسـت کـه
هنـوز قلـم را بـه صفحهکلیـد ترجیـح میدهنـد.
داللتهـای ایـن جدایی بـرای آنهایی کـه هنوز در
آخریـن نقطـۀ ایـن طیـف قـرار دارنـد خیلـی مهم
اسـت .بسـیاری از دانشـجویان ،بـا سـبکهای
ً
زندگی کامال دیجیتال وارد دانشـگاه میشـوند و به
دسترسـی بـه چشـماندازهای مجـازی چندگانـه
عـادت دارنـد .چنانچه دانشـگاه قرن بیسـتویک
بخواهـد آمادگـی تعامل با این دانشـجوی دیجیتال
را داشـته باشـد ،بایسـتی سیسـتمها و کارکنانـی
داشـته باشـد کـه بـه شـکلی متناسـب دیجیتالـی
باشند.
وی ،در ایـن فصـل ،موانـع و چشـماندازهای
حرکـت بهسـوی دیجیتالیشـدن آمـوزش عالـی و
برنامـۀ عمـل و اقدامات مورد نیاز در دانشـگاههای
ایـران در ایـن مسـیر ترسـیم کـرده اسـت .اهمیت
ایـن امـر در ایـن اسـت کـه تحـوالت بیوقفـۀ
فضـای سـایبری علاوه بـر سـاختار آمـوزش و
یادگیـری ،بـر زیسـت فرهنگـی و اجتماعـی
دانشـجویان نیـز اثرگذار بوده اسـت .شـکل تبادل
اطالعـات و دانـش بهشـدت در حـال دگرگونـی
اسـت و شـبکههای اجتماعـی بـر الگـوی روابـط

فـردی ،میانفـردی و جمعـی تأثیـری قابلمالحظه
داشـته اسـت .به نظر میرسـد که رونـد زندگی در
فضـای دیجیتـال به سـویی مـیرود کـه توصیف،
تحلیل و ترسـیم آینـده را ازجمله در دانشـگاهها به
دلیـل شـکلدهیهای تـازه بـه زندگـی تحصیلی و
فرهنگـی دانشـجویان با دشـواری روبهرو سـاخته
اسـت .در ایـن بخـش از نوشـتار کـه بـه بررسـی
سیاسـتها ،اقدامـات و تجـارب دانشـگاههای
ایـران در حـوزۀ فضـای مجـازی و آمـوزش
الکترونیکـی ( قبـل از پدیـد آیـی ویـروس کرونا)
پرداختـه اسـت ،بـه چشـمانداز توسـعۀ نظامهـا،
ابزارها و سـرویسهای الکترونیکـی و تأثیر آنها بر
ماهیـت و کارکرد دانشـگاه و آموزش دانشـگاهی و
همچنیـن تعاملات فضـای مجـازی بـا حیـات
اجتماعـی دانشـگاه پرداختـه شـده اسـت .ابتـدا
تحـوالت سـالهای اخیـر فناوریهـای اطالعات
و ارتباطـات و تأثیـر آن بـر دیجیتالیشـدن
برنامههـای دانشـگاه و سـپس خطمشـیها و
اقدامـات در سـه حـوزۀ خدمـات عمومـی
الکترونیکی آموزشـی ،پژوهشـی و اداری ،اصالح
فرایندهـا و استانداردسـازی ارائـۀ خدمـات و در
نهایت پیادهسازی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در پایـان ،ابراهیمآبـادی در نگاهـی کلـی ،دو
نگـرش نسـبت بـه آمـوزش عالـی مجـازی و
مؤلفههـای همپوشـان آن (دانشـگاه دیجیتـال،
الکترونیکیکـردن فراینـد آمـوزش دانشـگاهی و
یادگیری در سـطح عالـی) را بیان میکنـد .به زعم
وی ،در نگاه نخسـت ،الکترونیکیشـدن خدمات
دانشـگاهی ،بهماننـد یـک پـروژه ،نیازمنـد
فراهمشـدن زیرسـاخت سـختافزاری و
نرمافزاری ،سـاختار نهادی حرفـهای و تجهیزات و
منابـع اعـم از نیـروی انسـانی و ابزارهـای نـرم و
سـخت اسـت .در نگاه دوم ،دانشـگاه برای حضور
فعـال در فضـای دیجیتال ،نیازمنـد محیط حقوقی
مسـاعد ،فرایندهـا و اسـتانداردهای خدمـات
عمومـی و تخصصی آموزشـی ،علمی و تحصیلی
و آمادگـی و توانمندی دانشـجویان و اسـتادان برای
اسـتفاده از ظرفیتهـای فضای مجـازی و نظامها
و ابزارهـای الکترونیکـی اسـت .بر مبنـای رویکرد
دوم ،دانشـگاههای ایـران بـه دلیـل تولیـد محتوای
نبود نظام
ناچیـز ،فقدان فرایندهـا و اسـتانداردها و ِ
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یکپارچـۀ آموزش الکترونیکـی ،و محیط حقوقی و
حمایتـی نامناسـب ،قواعـد و رویههـای الزم برای
بهرهمنـدی از فضـای مجازی و نظامهـا و خدمات
الکترونیکـی نـدارد .مـروری بـر سیاسـتها،
برنامههـا و اقدامـات چند سـال گذشـته در وزارت
علـوم و دانشـگاهها ( )1397-1392نشـان
میدهـد تـا مادامیکـه پاشـنه دانشـگاههای ایـران
بـر سـاختار و برنامۀ آموزشـی سـنتی بچرخـد ،در
عرصـۀ رقابـت بینالمللـی راه برونرفتـی بـرای

آمـوزش عالـی ایـران و رسـیدن بـه معیارهـای
آموزش دانشـگاهی تعاملی و چندرسـانهای وجود
نخواهـد داشـت .راهبـرد نهایـی ،افزایـش
ظرفیتهـای درونـی و حرفـهای دانشـگاههای
ایـران و ایجـاد پیوند میان سـامانههای الکترونیکی
دانشـگاهی با سـامانههای ملـی الکترونیکی برای
گسـترش دامنـۀ ارائـۀ خدمات عمومـی ،تحصیلی
و آموزشـی بـه دانشـجویان اسـت .بنابـر ایـن
رویکـرد ،الزاماتـی ماننـد پیشآمادگیهـای
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دانشـگاه در سـطوح سـاختار ،برنامـه ،محتـوا،
کنشـگران و مدیریـت؛ بافـت ذهنـی و فرهنگـی
مسـاعد در دانشـگاه؛ برخـورداری اسـتادان و
دانشـجویان از مهارتهای سـطح عالـی و ارتقای
فرهنـگ و سـبک یادگیری در فضـا و محیط جدید
و متفـاوت از کالس درس و فضـای جاری در نهاد
آمـوزش عالـی ،بخشـی مهـم از ایـن پـروژۀ
الکترونیکیکـردن خدمـات دانشـگاهی و آموزش
عالی است.

معرفی کتاب «مبانی انسان شناسی فناوری»
مؤلف :پییر لمونیه

مترجم :لیال اردبیلی

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات206 :

سال انتشار :تابستان 1400

معرفی از :میترا زرینی

کتـاب حاضر بهقلـم پییـر لمونیه ،انسانشـناس
ی انداخته
شـهیر فرانسـوی ،نگاهی تـازه به فنـاور 
اسـت ،موضوعـی کـه قومشناسـان و
باستانشناسـان نیـز عالقـۀ زیـادی بـه آن دارنـد.
آوردن نمونههایی از جوامـع قبیلهای در
لمونیـه بـا ِ
گینـۀنـو -جایی کـه او کار میدانی وسـیعی انجام
داده اسـت -و با اسـتفاده از نمونههایی از صنعت
حـال حاضـر هوانـوردی در جامعـۀ خودمـان،
بـرآن اسـت تا نشـان دهد کـه فناوریهـا حتی در
سـطوح بسـیار پیچیدهشـان ،شـامل بسـیاری از
تصمیمـات و انتخابهـای دلبخواهیای هسـتند
کـه محدودیتهـای مـادی یـا جسـمانی
بیواسـطۀ آنهـا را تحمیـل نمیکننـد ،بلکـه

درعـوض منعکسکننـدۀ نظامهـای پیچیـدهای از
معنا هستند که درون جامعه وجود دارند.
کتـاب "مبانی انسانشناسـی فنـاوری" تألیف
پییـر لمونیـه و ترجمـه لیلا اردبیلی در تابسـتان
 1400در  208صفحـه و بـه قیمـت 42000
تومـان از سـوی انتشـارات مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری بـه چـاپ و در اختیـار عالقـه منـدان این
حوزه قرار گرفت.
نویسـنده در ایـن کتـاب مسـائلی را بررسـی
میکنـد کـه باستانشناسـان عالقـهای قابلتوجـه
بـه آنهـا دارند؛ بـرای مثـال ،لمونیه نقـدی بصیر و
بجـا دربـارۀ دیـدگاه شـایع در میـان متخصصـان

ماقبلتاریـخ هـمدورۀ خـود مطـرح میکنـد کـه
برآمده از کار ووبسـت ،ویزنر ،و سـایرین اسـت،
تنـوع سـبکی تـا حـد زیـادی ابـزاری بـرای انتقال
اطالعـات دربـارۀ هویـت اجتماعـی بـه شـمار
مـیرود .او همچنین باستانشناسـان سـاختاری و
نمادیـن ازقبیـل هـودر و تیلـی را نقـد میکنـد،
ً
کسـانی که سـبک را اساسـا از منظر روابط قدرت
در نظر میگیرند.
کتـاب حاضـر در تلاش بـرای توصیـف و
تبییـن چیسـتی و چرایـی تنوعـات موجـود در
فنـاوری و شـرایط بـروز نوع خاصـی از فناوری در
یـک دوره و مـکان خـاص به درسـتی بر ایـن نکته
تأکیـد دارد کـه صحبـت دربـاره فناوری بیـرون از
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بافـت اجتماعـی و فرهنگی و بـدون در نظر گرفتن
بازنماییهـای جمعـی جامعـه دربـاره فنـاوری
مـورد نظـر و فناوریهـای رقیـب بیمعناسـت .به
بیـان دیگـر ،فنـاوری در خلاء ایجـاد نمی شـود.
شـاید ایـن بیـان کمـی بـا پیـش فرضهـای
اسـطورهای ما دربـاره اختـراع فناوریهـا و ابزارها
در تناقض باشـد .اما واقعیت این اسـت مخترعان
و مبدعـان فناوریهـا در هـر دوره در بافـت
اجتماعـی ،فرهنگـی و تاریخـی خاصـی قـرار
داشـتهاند و بـی شـک تفکـر و تخیـل آنهـا تحـت
تأثیـر بازنماییهـای اجتماعـی و فرهنگـی و
اقتضائات زمانهشان بوده است.
در همیـن راسـتا ،یکـی از نـکات جالـب
توجهـی کـه کتـاب حاضـر بـه آن پرداخته اسـت
انتخابهـای فناورانـ ه اسـت .همانطـور کـه
مشـخص اسـت ،فناوریهایـی کـه امـروزه در
جهـان از آنهـا اسـتفاده میشـود شـامل تمـام
اختراعـات و ابداعات بشـر نیسـتند .بـه بیان دیگر
از میـان تمام فنـاوری هایـی که انسـانها موفق به
ابـداع و اختـراع آنها میشـوند تنها بخشـی از آنها
وارد چرخـه مصرف میشـود .آنچه که سرنوشـت
ایـن فناوریهـا بـرای ورود بـه چرخـه مصـرف را
رقـم میزنـد در واقـع انتخابهـای فناورانـهای
اسـت کـه هر جامعـه از میان فناوریهـای موجود
دسـت بـه آنهـا میزنـد .امـا سـؤالی کـه در اینجا
پیـش میآیـد ایـن اسـت که ایـن انتخابهـا خود
چگونـه شـکل میگیرنـد و تعییـن میشـوند.
نویسـندۀ کتـاب بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش از
نمونههـای گوناگونـی از دو جامعه بـدوی و مدرن
یکـی در مـورد نحـوۀ تهیه نمـک در بیـن آنگاها و
دیگـری صنعت هوایـی در جوامع مدرن اسـتفاده
کـرده و نشـان داده اسـت که انتخابهـای فناورانه
در هـر جامعـه تـا حـد زیـادی تحـت تأثیـر
بازنماییهـای اجتماعـی و فرهنگـی آن جامعـه
قـرار دارد .بـه بیـان دیگـر ،هرچنـد همـواره گفتـه
میشـود کـه آمـدن فنـاوری بر یـک فرهنـگ تأثیر
میگـذارد اما نویسـندۀ کتاب در اینجا سـعی دارد
نشـان دهـد کـه چگونـه فرهنـگ نیـز بر ظهـور و
بـروز و انتخـاب فناوریهـا تأثیـر دارنـد .یکـی از

نمونههـای جالبـی که نویسـندۀ کتـاب در جامعۀ
مـدرن نشـان میدهـد سرنوشـت هواپیماهایـی
اسـت کـه در طـول جنـگ جهانـی دوم بـه دلیـل
شـکل زنانـهای کـه داشـتند علیرغـم کارآیی باال
نتواسـتند وارد خـط تولیـد انبوه شـوند ،زیرا جنگ
عرصهای مردانه اسـت و شـکل مردانـه هواپیماها
در ایـن عرصـه مردسـاالرانه میتوانـد نقـش
تعیینکننـدهای در سرنوشـت جنـگ و جنـگاوری
داشته باشد.
به ایـن ترتیـب ،انتخابهای مـا از فناوریها
و مؤلفههـای دخیـل در شـکلگیری یـک فنـاوری
تنهـا محـدود به دسترسـی مـا امکانـات طبیعی و
تجهیـزات نیسـت بلکـه دلیـل اصلـی ایـن
انتخابهـا تـا حـد زیـادی در بازنماییهـای
جمعـی مـا و نیـز شـناختی کـه مـا از جهـان
اطرافمـان داریـم رقـم میخـورد .از این روسـت
کـه در نهایـت نویسـنده معتقـد اسـت کـه
پیشـرفتها در انسانشناسـی شـناختی میتوانـد
در مطالعـات انسانشناسـی فنـاوری نقـش
سرنوشتسـاز و راهگشـایی را ایفـا کنـد .زیـرا بـا
دسـتآوردهای ایـن رشـته هـم میتـوان نحـوۀ
شـکلگیری و برآمـدن فناوریهـا در یـک فرهنگ
خـاص را مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار داد و هـم
میتـوان نحـوۀ تأثیرگـذاری آن فناوریهـا بـر آن
فرهنگ را به خوبی مطالعه کرد.
کتـاب پیـش رو دارای پنـج فصـل اسـت.
فصـل اول بـا عنـوان فنـاوری و انسانشناسـی بـه
چیسـتی انسانشناسـی نظامهای فناورانـه و اینکه
چـرا بـا رویکـردی انسانشـناختی بایـد ایـن
نظامهـا را مطالعـه کـرد میپـردازد .همچنیـن در
این فصل خواننـده با رویکردهای انسانشـناختی
کالسـیک بـه فنـاوری آشـنا میشـود .و در نهایت
نویسـنده رویکـردی تکمیلـی را در مطالعـات
انسانشـناختی فنـاوری در ایـن فصـل در اختیـار
خواننـده قـرار میدهد .فصـل دوم کتاب بـا عنوان
از میـدان تـا متن در واقع فصلی اسـت که خواننده
در آن با مباحث روششـناختی کار آشـنا میشـود
و نویسـنده در آن محقق را بـا توالی کار تحقیق در
میـدان و آنچـه را کـه بایـد طبقهبنـدی کـرد و

چگونگـی ایـن طبقهبنـدی آشـنا میسـازد .در
فصـل سـوم نویسـنده به یکـی از مباحـث مهم در
فنـاوری و انتخابهـای فناورانـه میپـردازد و آن
دلبخواهـی بودگـی اسـت .در این فصل نویسـنده
بـا آوردن توأمـان نمونههایـی از جوامـع بـدوی و
مـدرن نشـان میدهـد کـه چگونـه انتخابهـای
فناورانـه امـوری دلبخواهـی نیسـتند ،بلکـه
بازنماییهـای اجتماعـی فناوریهـا در شـکل
گیری این انتخابها دخیلاند.
در فصـل چهـارم که در واقع بـه نوعی جوهره
نظـری و عملـی کتاب اسـت نویسـنده بـا در نظر
گرفتـن نظامهـای فناورانـه بـه مثابـه نشـانه تالش
میکنـد تـا نشـان دهـد کـه چگونـه میتـوان این
نظامهـا را بـا اسـتفاده دسـتگاه نظـری
نشانهشـناختی سوسـوری بررسـی کـرد .و در
نهایـت در فصـل پنجـم بـه عنـوان فصـل
نتیجهگیـری نویسـنده در نشـاندادن راهـی بـه
سـوی مطالعـه بازنماییهـای اجتماعـی فناوری،
بـه عنـوان عامـل تأثیرگـذار در انتخابهـای
فناورانـه ،بحـث را بـه اهمیـت علومشـناختی و به
خصـوص انسانشناسـی شـناختی بـه عنـوان
رشـتهای میکشـاند کـه بـه رابطـۀ میـان ذهـن
بدنمنـد و اهمیـت بازنماییهـا و
مفهومسـازیهای فرهنگـی پرداختـه اسـت و
پیشبینـی میکنـد کـه در آینـدۀ نـه چنـدان دور
انسانشناسـی در مطالعـات فنـاوری مجبـور بـه
توجـه بـه مباحـث شـناختی و تحقیقـات انجـام
شده در این حوزه خواهد بود.
این کتـاب هرچند جزء کتابهای کالسـیک
ایـن حـوزه محسـوب میشـود امـا یکـی از
کتابهـای حـوزه انسانشناسـی و فنـاوری اسـت
کـه به صورت موجـز به اهمیت و ضـرورت توجه
بـه مفهومسـازیهای جمعـی در شـکلگیری
فناوریهـا و انتخابهـای فناورانـه پرداختـه
اسـت .از همیـن رو ،مطالعه این کتاب به کسـانی
کـه عالقمند بـه مباحث پایهای فناوری ،شـناخت
و فرهنگ هستند توصیه می شود.
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معرفی کتاب «مدیریت محیطزیستی در آموزش عالی :تجارب جهانی و
راهکارهای عملی»

مؤلف :مهتاب پورآتشی و اصغر زمانی

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات1400 :

سال انتشار :تابستان 1400

معرفی از :میترا زرینی

کتـاب "مدیریـت محیطزیسـتی در آمـوزش
عالی :تجـارب جهانـی و راهکارهای عملی"
تألیـف مهتـاب پورآتشـی و اصغـر زمانی در
تابسـتان  1400در  248صفحـه و بـه قیمـت
 50000تومـان به همت انتشـارات مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری بـه چـاپ و در اختیـار
عالقه مندان قرار گرفت.
محیطزیسـت گنجینـهای گرانبها اسـت
کـه از آغـاز آفرینـش تاکنـون همـواره مأمن و
جایـگاه انسـان و سـایر مخلوقـات خداونـد
تمامـی مخلوقات
بوده اسـت و در این بسـتر،
ِ
بـه رشـد و کمـال و در نهایـت زوال خـود
میرسـند .از ایـن رهگـذر ،رفتـار انسـان بـا
محیطزیسـت بهسـان تیغـی دولبـه اسـت و
چنانچـه محیطزیسـت و زیسـتبوم
بهخوبـی نگـه داشـته شـود ،میتـوان انتظـار
داشـت کـه رشـد و کمـال متعالـی را نیـز
برداشـت کـرد و بـر ایـن اسـاس ،بشـریت
نسـبت بـه حفـظ و پاسداشـت آن مسـئول
میباشد.
اخالقـی انسـانها،
مسـئولیت و وظیفـۀ
ِ
نهادهـا و اجتماعـات انسـانی در برابـر
محیطزیسـت ایـن اسـت کـه حافـظ محیـط
زیسـت باشـند .یکی از نهادهـا و اجتماعات

انسـانی مهـم ،دانشـگاه و نهاد آمـوزش عالی
اسـت کـه توسـط انسـانهایی اندیشـمند و
اهبـری
اندیشـهجو بـه وجـود آمـده اسـت و ر
ِ
خردورزانـه و دانشمدارانـه دارد .ایـن نهـاد
دانشبنیـان و بهعبارتـی دانشـگاه ،علاوه بـر
داشـتن مسـئولیتهای اخالقـی و اجتماعی و
علمـی و دانشـی و نیـز نقشهـای سـازمانی و
وظایـف آ کادمیـک نسـبت به محیطزیسـت،
ایـی نهـاد
دارای بازیگـران و یاریگـران اجر ِ
آمـوزش عالـی و دانشـگاهی میباشـد کـه
خـود بهعنـوان عضو هیئـت علمـی و کارکنان
دانشـگاهی میتواننـد با اقدامـات و رفتارهای
خود محیطزیست را متأثر سازند.
کتـاب حاضـر در ایـن خصـوص اسـت
کـه چگونـه پایـداری را بـه مقولـه کلیـدی و
یـک رسـالت بـرای نهاد آمـوزش عالـی بدل
کنیـم و رهبـران و مدیـران ایـن نهـاد،
بهطورجـدی و همهجانبـه «پایـداری
اندیشـی» را دنبـال کننـد تـا از ایـن طریـق
ایـده و عمـل پایـدار در همـۀ سـاحتهای
نهاد آموزش عالی رسـوخ پیدا کند.
مؤلفـان ایـن کتـاب ایـن بحـث را مطـرح
کردهانـد کـه مهمتریـن بـاور غلـط در مـورد
پایـداری و مدیریـت سـبز در آمـوزش عالـی
این اسـت کـه پایداری در محوطۀ دانشـگاهی

ً
را صرفـا میتـوان از طریق متخصصـان حوزۀ
پایـداری (یـک بخـش خـاص یـا یـک واحد
اداری مشـخص) محقـق کـرد؛ امـا بایـد
دانسـت کـه پایـداری نمیتواند تنهـا از طریق
گروهـی از کارکنـان اختصـاص یافتـه بـه این
کار پیـش رود .پایـداری متضمـن درگیری کل
اعضـای اجتمـاع دانشـگاهی اسـت.
بهعبارتدیگـر باید پایداریاندیشـی و سـبک
زندگـی پایـدار ،بـه روح سـبک زندگـی
دانشگاهیان بدل شود.
ایـدۀ محـوری ایـن کتـاب ،بیـش از همه
معطـوف اسـت بـه مدیـران و رهبـران آموزش
ً
عالـی تـا عالوه بر ایجاد درک نسـبتا روشـن از
«پایـداری» و مدیریـت سـبز ،امکانـی بـرای
بهاشـتراک گذاشـتن تجـارب و برنامههـای
موفق در سایر نقاط جهان را فراهم کند.
طبـق آنچـه در بخشهـای مختلـف ایـن
کتـاب آمده اسـت« ،مهمتـر آن اسـت که این
مدیـران بتوانند بـه آینده بنگرنـد و فرصتهای
پیـش رو بـرای عملکردهـای پایـدار کـه
یرانـد و قوت
رسـالت نهادهایشـان را پیـش م 
میبخشد ،را بازشناسند
کتـاب حاضـر ،بـا عنـوان مدیریـت
محیطزیسـتی در آمـوزش عالـی :تجـارب
جهانـی و راهکارهـای عملـی ،بر آن اسـت تا
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بـا توجه بـه اهمیت و نقـش بیبدیل دانشـگاه
و دانشـگاهیان ،بـه موضـوع مبانـی ،ابزارهـا و
اقدامـات دانشـگاه در خصـوص مدیریـت
عملـی
محیطزیسـتی بپـردازد و گامهـای
ِ
سیاسـتگذاری ،برنامهریـزی و اجـرا را
تشـریح نمایـد .ایـن کتـاب مشـتمل بر شـش
فصـل اسـت .فصـل نخسـت ،بحـران
محیطزیسـت و نقـش مهـم آمـوزش عالی در
برونرفـت از ایـن بحـران را یـادآور میشـود.
ایـن فصـل ،به تبییـن کلیات و مباحـث مرتبط
بـا مبانـی و مدلهـای مدیریت محیطزیسـتی
میپـردازد و دو مـدل سیسـتم مدیریـت
محیطزیسـتی تحـت عنـوان ایـزو  14001و
طـرح ممیـزی و مدیریـت محیطزیسـتی را
تشـریح مینمایـد .فصـل دوم بـه بحـث

پیرامـون چارچوبهـا و ابزارهـای مدیریـت
محیطزیسـتی در آمـوزش عالـی میپـردازد و
ضمـن تبییـن مزایـا و موانـع اجـرای مدیریت
محیطزیسـتی در دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی ،تعـدادی از چارچوبهـای
مدیریت محیطزیسـتی را که برای دانشـگاهها
و مؤسسـات آمـوزش عالی ایجاد شـده اسـت
تشـریح مینماید .فصل سـوم کتاب بـا عنوان
«گامهـای آغازیـن» ،فصـل چهـارم بـا عنوان
«حرکـت در مسـیر» و فصـل پنجـم بـا عنوان
«ادامـۀ موفقیتآمیـز مسـیر» ،بهسـان اجزایی
از یک کل منسـجم در کنار هـم قرار میگیرند
تـا دید جامـع و کاملی در خصـوص مدیریت
محیطزیسـتی دانشـگاه و مؤسسـات آمـوزش
عالـی در اختیـار مخاطبـان قـرار گیـرد .نمونۀ

کاربـرگ و مثالهـای اسـناد و اقدامـات
عملیاتـی دانشـگاهی و بـا هـدف ارائـۀ
ِ
چارچـوب راهنما ،از جمله مواردی اسـت که
در ایـن سـه فصل ارائه میشـود .فصل ششـم
کتـاب بـه بحـث پیرامـون سیاسـتها و
برنامههـای حفاظـت از محیطزیسـت در
آمـوزش عالـی ایـران میپـردازد .تشـریح
دسـتورالعملهای ابالغـی وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری در حوزههـای مرتبـط بـا
محیطزیسـت ،اقدامـات وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری بـرای ایجـاد تحـول
مطلـوب در محیطزیسـت و تحلیـل اسـناد
دانشـگاهی از منظـر محیطزیسـت ،از جمله
مطالبـی اسـت کـه در ایـن فصـل تشـریح
میشود.

معرفی کتاب «برساخت اجتماعی تفاوت (جنسیت در کالس درس
دانشگاهی)»
مؤلف :کرم حبیبپور گتابی

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات202 :

سال انتشار :بهار 1398

معرفی از :وجیهه جوادینیا

کتـاب از چهـار فصـل تشـکیل شـده اسـت.
فصـل اول؛ کالس درس و امـر جنسـیت،
فصـل دوم؛ جامعـه جنسـیتی ،کالس
جنسـیتی ،فصـل سـوم؛ زنـان در دانشـگاه و
فصـل چهارم؛فضای سـرد کالس درس برای
زنان تشکیل شده است.
کتابـی در مقدمـه کتـاب آورده اسـت؛
«کتـاب ،پـس از فصـول چهارگانـۀ فـوق ،بـا

جمعبنـدی و ارائۀ سـخن آخر دربـاب تفاوت
تجربۀ جنسـیتی کالس درس در دانشـگاههای
ایـران و اشـاره بـه چندین گـزارۀ مهـم در رابطه
بـا ایـن موضوع و بـا عنایت به توجـه کتاب به
مقولـهای مهم و نو در آموزش عالی و بررسـی
تجربـۀ جنسـیتی کالس درس کـه ازیکسـو
ادبیـات نـادری را بـه خـود اختصـاص داده
اسـت و ازسـویدیگر ضرورت جریانسـازی

رویکـرد جنسـیتی در کالس ،چندیـن الـزام
سیاسـتی پیـشروی دسـتاندرکاران و
مسئولین قرار داده است».
مولـف در ایـن کتـاب ادعـا میکنـد:
«کتـاب پیـشرو ،نخسـتین روایـت از تجربـۀ
جنسـیتی کالس درس در ایـران از چشـمانداز
جامعهشناسـی و توجـه بـه ابعـاد فرهنگـی و
اجتماعـی آن اسـت کـه در بیـن حجمـی از
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ادبیـات روانشناسـی و علومتربیتـی و حتـی
پزشـکی موجـود در رابطـه بـا برخـی از ابعـاد
ایـن موضـوع بـه تحریـر درآمـده اسـت.
بنابرایـن ،امیـد اسـت که نـگارش ایـن کتاب،
بتوانـد بخشـی از غفلـت جامعهشناسـی و
رشـتههای مرتبـط علوماجتماعـی در بررسـی
ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی کالس درس را
پوشـش دهد و در آینده شـاهد ادبیات بیشتری
در این زمینه باشیم».
پژوهشـگر در بخـش نخسـت بـه سـه
موضـوع اصلـی و ورودی کتـاب پرداختـه
اسـت .در ابتـدای فصـل ،بـه مسئلهسـازی
جنسـیتی از کالس درس دانشـگاهی در ایـران
پرداختـه و این موضـوع مطرح میشـود که آیا
کالس درس در دانشـگاههای ایـران امـری
جنسـیتی اسـت یا خیر ،تجربۀ یکسـانی را در
دو جنـس شـاهدیم؟ در ادامـۀ چارچـوب
نظـری تحقیـق کـه برسـاختگرایی اجتماعی
انتخاب شـده و بر اسـاس آن تجربۀ جنسـیتی
کالس درس مفهومسـازی و آزمـون تجربـی
شـده اسـت ،معرفی شـده اسـت .در تـداوم با
همیـن بحـث ،دو مقولـۀ برسـاختگرایی
اجتماعـی و تجربـۀ جنسـیت کالس درس بـا
همدیگـر تلفیـق شـده و به موضوع برسـاخت
اجتماعی کالس درس پرداخته شده است.
نویسـنده در فصـل دوم در ادامـۀ دیـدگاه
برسـاختگرایی اجتماعی و متأثـر از این ایده
کـه کالس درس جنسـیتی ،ریشـه در جامعـۀ
جنسـیتی دارد ،ابتـدا بـه ایـن موضـوع کـه
تفـاوت تجربۀ مـردان و زنان در کالس درس را
میتـوان بـر اسـاس تفـاوت جامعهپذیـری
جنسـیتی آنـان و درنتیجـه جامعهپذیـری
مردانگـی و زنانگـی از سـوی آنـان تبییـن کرد
پرداختـه اسـت .موضـوع دیگـری نیـز کـه در
ادامـۀ فصـل به آن اشـاره شـده ،اینکـه آیا این
تجربـۀ متفـاوت جنسـیتی بـا افزایـش
تحصیلات زنـان و درنتیجـه سوژهشـدگی
آمـوزش عالـی و درنهایـت تغییـر جامعـۀ
جنسیتی تعدیل خواهد شد؟

فصـل سـوم بـا اشـاره بـه ماهیـت تاریـخ
ِ
مردانگـی آمـوزش عالی در جهـان بهطور عام
و ایـران بهطـور خـاص را در برمیگیـرد ،در
این فصـل ابتدا ایدۀ «زنانهشـدن دانشـگاه» را
مطـرح میکنـد کـه بهمـرور اتفـاق میافتـد و
امـروزه شـاهد افزایـش و برتری نسـبی شـمار
دختـران در دانشـگاه و کالس درس و حتی گاه
بحران پسـر در بسیاری از رشـتهها هستیم .در
ادامه ،فصل مصادیق تفاوت جنسـیتی کالس
درس در دانشـگاهها ،آمـده اسـت و در آن بـه
تفاوت تجربۀ پسـران و دختران دانشـگاهی در
زمینههایـی چـون ورود بـه دانشـگاه ،رضایت
از دانشـگاه ،عملکـرد تحصیلـی و آموزشـی،
نگـرش بـه اسـتادان ،اسـتفاده از شـبکههای
اجتماعـی مجـازی ،یادگیـری همیارانـه و
تعاونـی ،تقلـب و سـرقت علمـی ،و غیبـت
اشاره میشود.
فصـل چهـارم با عنـوان عاریه گرفته شـده
از مفهوم رابرت ام .هال و برنایس آر .سـاندلر
در گزارش سـال  1982یعنـی «فضای کالس
درس :فضایـی سـرد بـرای زنـان» اختصـاص
داده شـده اسـت و ایـن مفهـوم را بـه ادبیـات
مطالعات دانشـگاهی و آمـوزش عالی معرفی
میکنـد .نگارنـده در این فصل اشـاره میکند
کـه گرچـه فضـای کلـی کالس درس در
دانشـگاههای ایـران ،بـرای هـر دو جنسـیت
مـرد و زن ،سـرد اسـت ،امـا سـردی آن بـرای
زنـان بیشـتر اسـت و هـر دو جنسـیت سـردی
کالس درس را تجربـه میکننـد .در ادامـۀ
ُ
فصـل ،اریـب جنسـیتی نامرئـی ،سـبکهای
زبانـی جنسـیتی و دینامیسـم اجتماعـی در
کالس سـه داللتـی اسـت کـه در رابطـه بـا
سـرد کالس درس برای زنـان معرفی و
فضـای ِ
بحث شده است.
در قسـمتی از فصـل اول کتـاب آمـده
اسـت « :در این قسـمت بنا دارم با اسـتفاده از
نظریـۀ برسـاختگرایی اجتماعـی بـه آزمـون
ایـن موضـوع بپردازم کـه تجـارب متفاوتی که
دانشـجویان دختـر و پسـر در کالس درس
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دانشـگاه دارنـد ،محصـول روابـط و تعامالت
موقعیتیافتـۀ تاریخـی میـان دختـر و پسـر
اسـت کـه از طریـق فراینـد جامعهپذیـری
شـکل گرفتـه و از طریـق نهادهـای مختلـف
تداوم یافته و بازتولید شده است».
نویسـنده در ادامـه همیـن بحث و بـا ارائه
برخـی از پاسـخهای پرسـش شـوندگان در
پژوهـش آورده اسـت « :میشـل کیمـل در
کتـاب جامعـۀ جنسـیتی ( )2000بـا رد
اسـتداللهای زیسـتی دربـاب تفـاوت
جنسـیتی در حوزههـای مختلـف و در نتیجـه
تفـاوت در برخـورد جوامـع بـا مردمـش
برحسـب جنسـیت ،اسـتدالل میکند که این
تفاوت جنسـیتی گرچـه از نظر زیسـتی وجود
دارد و کسـی هم منکر آن نیسـت ،امـا این امر
دلیلـی بـر نابرابـری در رفتارهـا نمیشـود و
نبایسـتی مانعـی بـرای رفتـار برابـر جوامع در
قبال زنان و مردان باشد».
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمی
در ادامـه در فصـل دوم اشـاره میکنـد « :آنچه
مـا در کالس درس و تجربـۀ متفـاوت
دانشـجویان دختر و پسـر شـاهدیم ،ریشـه در
مفهومـی به اسـم جامعهپذیری جنسـیت و در
معنـای خاصتـر جامعهپذیـری زنانگـی دارد
َ
کـه آغـاز ایـن اجتماعیشـدن ،نـه دانشـگاه و
کالس درس ،بلکـه بـه زمانهـای بسـیار
قبلتـر حتـی از اوان کودکـی و بهویـژه در
کالس درس ابتدایـی برمیگـردد .در ایـن
ابتداهـا ،دختـران زنانگیشـان را در ارتبـاط با
َ
پسـران تعریـف میکننـد نـه در ارتبـاط بـا
خودشـان بهعنـوان یک جنسـیت و انسـان در
معنـای کلی .آمانـدا چاپمـن ( )2015در این
رابطـه بـه نتایج مطالعـۀ دیان ریـدی ()2001
اشـاره میکنـد که دریافـت دختران پایۀ سـوم،
خودشـان را بـه چهـار گـروه تقسـیم میکنند:
دختـران خـوب ،دخترانههـا (غیربالغـان) ،
دختـران ادویـهای و چاشـنیوار و دختـران
پسرسان».
و در ادامـه نیـز میگویـد « :درحقیقـت،
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سـخن بـر َسـر ایـن اسـت کـه انـگارۀ
جامعهپذیـری زنانگـی زنـان در متون درسـی،
دروس و تعامل دانشـجو با اسـتادان نیز شـکل
میگیـرد و تقویـت میشود.جنسـیت امـری
برسـاختی اسـت .بدیـن معنـی کـه مـردان و
زنـان فعاالنـه در برسـاخت هویتهـای
جنسیتی خود درگیرند».
در ابتـدای فصل سـوم نیـز ذیـل عنوان «
مردانگـی تاریخـی آمـوزش عالـی» نیـز
میتوانیـد بخوانیـد« :نگاهـی به تاریخ نشـان
میدهد کـه سـالهای متمادی آمـوزش عالی
بـرای زنان نامناسـب معرفی می¬شـد و حتی
بسـیاری از متفکـران کالسـیک در حـوزۀ
سیاسـت و رفـاه اجتماعـی نیز ،آمـوزش عالی
را مغایـر بـا زنـان دانسـته و قائـل بـه ماهیـت
مردانـۀ آمـوزش عالـی بودنـد .بـرای مثـال،
ارسـطو کـه اسـتدالل خـود را بـر مطالعـۀ
تطبیقـی دو جنس گـذارده بود ،اعتقاد داشـت
کـه «زنـان بـا مـردان تفـاوت ماهـوی دارند و
بههمینخاطـر نمی¬تواننـد بـا آمـوزش عالی
به مقام شـهروندی دسـت یابند» (,Monroe
156 :1919؛ نقـل از :باگیلهـول:1395 ،
 .)54ایـن دیـدگاه سـالهای متمـادی مسـلط
بـود .روسـو نوشـت« :زن بافرهنـگ (یعنـی
آموزشدیـده) برای شـوهر ،فرزنـدان ،خانواده
و نوکران خـود ـ¬برای همه¬ـ طاعون اسـت»
(566 :1919 ,Monroe؛ نقل از :همان)».
نویسـنده در ادامـه همین پس از اشـاره به
فراینـد اسـتقبال زنان بـرای ورود به دانشـگاه و
عـدم اسـتقبال پسـران ،بـه بحـران پسـر در
دانشـگاه میپردازد و در این رابطه مینویسـد:
« نویسـنده در تمـام کالسهایی کـه در مقطع
کارشناسـی در زمـان نـگارش کتاب داشـته و
حتـی در بیـن همـکاران دیگـر شـاهد بـوده و
هسـتم ،نسـبت دختران در کالس درس بسیار
بیشـتر از پسـران اسـت؛ حتی برخی کالسها
یکسـره زنانـه اسـت و خبـری از حضـوری
مردان نیسـت .در این قسـمت سـعی داریم بر
اسـاس آمـار موجـود ،ایـن برتـری ّ
کمـی

دانشـجویان دختـر بـه پسـر در دانشـگاه و
کالس درس را به تصویر بکشیم».
در ادامـه ایـن فصـل پـس از اشـاره بـه
دالیـل اسـتقبال دختـران از ورود بـه دانشـگاه
چندیـن دلیـل را به ایـن صورت بیـان میکند:
« خالصـه اینکـه ،در رابطـه با انگیزۀ پسـران و
دختـران از ورود بـه دانشـگاه میتـوان چندین
نتیجهگیـری ارائه داد -1« :دختـران منزلتجو
هسـتند .یعنـی دختران بـه دانشـگاه میآیند تا
از آن بهعنـوان ابـزاری بـرای کسـب منزلـت
ً
اسـتفاده کننـد .امـا بـرای پسـران ،احتمـاال به
دلیـل فراهمبـودن ابزارهای دیگر ،دانشـگاه در
جایگاه بعدی قرار دارد.
 -2پسـران علمیتـر از دختـران هسـتند و
در انتخـاب دانشـگاه ،انگیـزۀ علمـی بـرای
آنهـا بیشـتر اسـت .ایـن انگیزه نقـش مهمی
در برسـاخت دانشـگاه در نـزد دانشـجویان
پسـر و دختـر ازیکسـو و تلاش علمـی در
دورۀ تحصیلـی ازسـویدیگر دارد و چنانکـه
یکـی از ایدههـای محـوری کتـاب اسـت،
فضـای علمـی دانشـگاه بـه شـکلی غالب در
دسـت پسـران اسـت؛ بهطوریکـه عمـدۀ
بحثهـای علمـی در کالس متعلق به پسـران
اسـت و آنهاینـد کـه تعامـل علمـی و حتـی
اجتماعی کالس را هدایت میکنند.
ُ
 -3ناخرسـندی و سـرخوردگی
دانشـجویان پسـر از ورود به دانشـگاه بهعنوان
ابـزاری بـرای پیشـرفت ،بیشـتر از دختـران
اسـت .ایـن نتیجه بـا نتایج قبلـی تحقیق مبنی
بـر شـعف دانشـجویی در دختـران و رضایت
بیشـتر آنهـا از ورود بـه دانشـگاه ،همخـوان
اسـت .برهمیناسـاس ،برخـی دانشـجویان
پسـر دلیـل اصلی خـود از ورود به دانشـگاه را
هویتیابـی برای خـود و خانـواده و نیز اثبات
خود عنوان کردهاند.
-4دختـران در انتخـاب دانشـگاه بهعنوان
یـک فضـای اجتماعی جدیـد ،نقـش انفعالی
دارند تـا فعال .آنها کنشـگران و عاملیتهای
منفعلـی هسـتند که در سـاختار ادغام شـده و

قـادر بـه تغییـر آن نیسـتند .بهطوریکـه ایـن
نـگاه که دانشـگاه مقطعی اسـت مانند مقاطع
دیگـر زندگـی کـه بایـد طـی شـود ،بیشـتر در
دختران نمود دارد تا پسران.
-5اسـتراتژی تأخیـر در پسـران ،بیشـتر از
دختـران اسـت .یکـی از انگیزههـای ورود
پسـران به دانشـگاه ،بهتأخیرانداختن سـربازی
ازیکطرف و بازار کار ازطرفدیگر است».
نویسـنده در جایـی دیگـری از همیـن
فصـل بیـان میکنـد « :بههـرروی ،نکتـۀ
درخـور توجـه کـه یکـی از نشـانههای تفاوت
تجربۀ زیسـتۀ دانشـجویان دختر و پسر است،
اینکـه گرچـه از نظـر ملاک معـدل ،دختـران
وضعیـت بهتـری نسـبت بـه پسـران دارنـد و
نمـرۀ معـدل دختـران چـه در مقطـع دیپلـم و
قبـل از دانشـگاه و چـه در دانشـگاه در مقاطع
مختلـف تحصیلـی ،باالتـر از پسـران اسـت،
امـا از نظـر میـزان مطالعـه کـه بـرای بازنمایی
کیفیـت علمـی دانشـجویان شـاخص بهتری
نسـبت بـه معدل اسـت ،مطالعات نشـان داده
اسـت کـه میـزان مطالعـۀ علمـی مرتبـط بـا
رشـتۀ تحصیلـی در پسـران بیشـتر از دختـران
است».
وی در فصـل چهـارم بـه ایـن موضـوع که
چـرا کالس درس سـرد و بـیروح اسـت و
ً
اساسـا سـکوت بـر آن حالکـم اسـت اشـاره
میکنـد و ایـن امـر را در سـطح جهانـی و در
ایـران بـا اشـاره بـه پژوهشهایـی کـه خانـم
دکتـر صدیقیـان انجـام داده بیان میکنـد و در
پایـان آن پیامدهـای ایـن رونـد را چنیـن آورده
اسـت « :پیامدهـای ایـن فرهنـگ ایـن اسـت
کـه سـکوت موجـب برسـاخت و بازتولیـد
الگوهـا و نقشهای جنسـیتی در کالس درس
میشـود .جولـی ( )2004در مقدمـۀ کتـاب
ضمـن اذعـان اینکـه در بسـیاری از تحقیقات
مربـوط بـه زبـان و جنسـیت ،دختـران بهطـور
ً
معمول جزء مشـارکتکنندگان نسـبتا سـاکت
کالسانـد ،اشـاره میکنـد کـه سـکوت در
کالسهـای درس زبـان ،موجـب برسـاخت
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خـود کالس درس و
نقشهـای جنسـیتی در
ِ
بهویـژه در روشهـای آموزشـی میشـود.
ازطرفدیگـر ،سـکوتکردن در کالس درس،
گفتمـان قـدرت را در کالس بازتولیـد میکنـد
که در آن ،دانشـجویان مـرد از قدرت کالس را
در اختیـار گرفته و دانشـجویان زن در حاشـیۀ
آن قرار میگیرند و شـکلگیری سلسـلهمراتب
قـدرت در کالس ،نتیجۀ محتـوم این وضعیت
اسـت .به تعبیـر ِب ِلنکی و همـکاران (،)1986
َ
در شـرایط سـکوت ،نهتنهـا زنـان بـدون صدا
ً
هسـتند ،بلکـه الزامـا بیقـدرت نیـز باقـی

میماننـد (نقـل از.)112 :2013 ,Reidy :
بنابرایـن ،کالسـی اسـت کـه بناسـت فضـای
یادگیـری باشـد و فراینـد یادگیـری در آن اتفاق
بیفتـد ،متحمـل نظم سلسـلهمراتبی جنسـیتی
اسـت؛ نظمـی کـه در آن ،دانشـجویان مـرد
بهطـور معمول در کالس مشـارکت میکنند و
افـکار خـود را بـروز میدهنـد و درنتیجـه
بهعنـوان بخـش فعـال فراینـد یادگیـری جلـوه
میکنند».
در قسـمت پایانـی نیـز چنیـن نتیجهگیری
میکنـد« :گـزارۀ کلی کـه میتـوان از تمامیت
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بحـث مقالـه در مـورد تجربـۀ جنسـیتی
دانشـجویان دختـر و پسـر در کالس درس
دانشـگاهی پیشرو گذاشـت ،اینکـه محتوای
کالس درس در دانشـگاههای کشـور امـری
جنسـیتی و دوراهه اسـت و تجارب متفاوتی را
از سـوی دانشـجویان دختر و پسـر شـاهدیم؛
اگرچـه صـورت آن زنانـه اسـت و بـه لحـاظ
ّ
کمـی افزایـش حضـور دختـران در دانشـگاه و
کالس درس را شاهدیم».

معرفی کتاب «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟»

مؤلف:استفان کولینی

مترجم :آریا متین و ایمان بحیرایی

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات356 :

سال انتشار :زمستان 1398

معرفی از :وجیهه جوادینیا

ایـن کتـاب در ده فصـل کـه در دو بخـش
گنجانده شده اسـت و همچنین یک پیشگفتار
و یک پسـگفتار تشـکیل شده اسـت .نویسنده
در ایـن فصـول بـه مباحثـی ماننـد دانشـگاه
چندنقشـی جهانـی ،دانشـگاهها در بریتانیـا،
مفیـد و نامفید ،ماهیت علوم انسـانی ،قیاس با
عالم تجارت ،قمار براون پرداخته است.
در مقدمـه کتـاب آمده اسـت « :طرح این
پرسـش کـه «مـراد و مقصـود» از چیـزی
چیسـت؟ گاهـی اگر بهصـورت یـک تاکتیک
توضیحـی و نقطـۀ شـروع و نـه بهمثابـۀ یـک

قاعـده و قانـون ،فهمیده شـود ،حکم ابـزاری را
دارد کـه میتوانیـم بـا آن بازماندههای گفتمانی
کـه حـول هرگونه مقولهبنـدی عام و گلوگشـاد
شـکلگرفته و انباشـته شـده اسـت را کنـار
بگذاریـم .طـرح این سـؤال به این شـیوۀ اندکی
مصرانـه و کنجکاوانـه ()finger-jabbing
شـاید برای ترغیـب ما به تفکر ،باهـدف زدودن
درهمریختگـی تصادفـی و آغـاز اندیشـیدن
دربـارۀ اینکه چه پاسـخ سـودمندی میتـوان به
این پرسش داد ،کافی باشد».
در ادامـه همیـن مقدمـه نیـز هـدف ایـن

کتـاب چنیـن بیـان شـده اسـت « :ایـن کتـاب
مدعـی اسـت که اگـر بر شـاخههای ایـن یا آن
ً
موقتی تأمین
امـا
الگوی الز
دانشـگاه محلی و یا
ِ
ِ
مالـی آنهـا متمرکز شـویم ،به ماهیـت متمایز
دانشـگاهها پـی نخواهیـم بـرد .اگـر از
پیشپندارههـای افـرادی شـروع کنیـم کـه
پژوهش دانشـگاهی را کاالیـی لوکس میدانند
ً
که باید منافـع اقتصادی آن را ثابـت کرد ،لزوما
بـه فهـم دقیقتـری از ماهیـت حقیقـی و منافع
ً
پژوهـش فکـری نزدیـک نخواهیم شـد .ضمنا
اگـر بحثمـان را از دلمشـغولی کنونـی
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«دسترسـی» [حداکثری افراد به آموزش عالی]
آغاز کنیم ،نخواهیم توانسـت بـه فهمی درخور
از عواملـی که در آموزش عالی سـهیم هسـتند
یـا بایـد سـهیم شـوند ،دسـتیابیم« .تأمیـن
مالـی»« ،اثرگذاری» و «دسترسـی» ،سـهنقطۀ
آغـاز هسـتند ـ بهصـورت منفـرد یـا اغلـب در
قالـب یـک تثلیـث ،بیانگـر نشـانههای
واقعگرایـی و بـهروز بودن موضع فرد محسـوب
ً
میشـوند ـ کـه اکنـون کاملا بـر مباحـث
سیاسـی و رسـانهای دانشـگاهها در بریتانیـا
حاکـم شـدهاند؛ امـا ایـن موضوعـات،
موضوعاتـی ثانویهانـد و بهویـژه دو مـورد آخر،
ً
صرفـا فرمولهایـی گـذرا هسـتند[ :یعنـی]
مفصلبندیهـای بیقـوارۀ جنبههایـی از
نگرشهـای اجتماعی کـه سیاسـتمداران از آن
برای جلبتوجه استفاده میکنند».
نویسـنده در معرفـی فصـول کتـاب
مینویسـد « :در فصـل اول کـه بخـش اصلـی
کتاب اسـت ،بحث را بـا ارائۀ طرحی از جایگاه
دانشـگاهها در جوامـع مـدرن آغـاز میکنم که
در فصـل دوم بـا نـگاه مختصـری بـه تاریـخ
زیربنـای جایگاه کنونی دانشـگاه در بریتانیا پی
گرفتـه میشـود .در فصـل سـوم ،از طریـق
گفتگویی با متن کالسـیک جـان هنری نیومن،
ایدۀ دانشـگاه ،به بررسی مناسـبات میان ایدئال
«آمـوزش لیبـرال» بـا آرمان بسـط فهم انسـانی
میپـردازم .فصـل چهـارم مباحـث را پیشتـر
بـرده و بهشـکل خاص بر ماهیـت و نقش علوم
انسـانی تمرکـز میکنم؛ البته روشـن اسـت که
نـه به ایـن دلیل کـه معتقد باشـم علوم انسـانی
در دانشـگاه نقشـی محوریتر نسـبت بـه علوم
طبیعـی و اجتماعـی دارد بلکـه تاحـدی به این
دلیـل کـه ماهیـت و ارزش آنهـا نسـبت بـه
رشـتههای حـوزۀ علـوم [طبیعی] کمتـر از حد
الزم درک شـده اسـت و تاحدی به این دلیل که
بـا رشـتههای علـوم انسـانی آشـناتر هسـتم.
سـپس در فصـل پنجـم ،ویژگیهـای غالـب
کارکردهـای دانشـگاه امـروز را صادقانهتـر
بررسی میکنم.

در بخـش دوم کتـاب بـا ارائـۀ چنـد مثال،
اسـتراتژی متفاوتـی را بـر مبنـای فرصتـی کـه
شـیوۀ نقـد سیاسـت رسـمی اتخاذشـده دربارۀ
دانشـگاهها در سـالهای اخیـر ،میتوانـد برای
تزریق شـناختی مناسـبتر از اهداف و ماهیت
دانشـگاهها به گفتمـان عمومی فراهـم کند ،در
پیـش میگیرم .فصـول گنجاندهشـده در بخش
دوم موجزتـر ،هجوآمیزتـر و موقعیتمحورتـر
هسـتند .ایـن فصـول تالشهایـی بـرای
واردکـردن مالحظـات کالنتـر ،موضوعـی و
جهـتداری که در بخش اول تشـریح شـدند؛
بـه مباحث جـاری حول دانشـگاه هسـتند .این
ً
فصـول کـه الزامـا بـه شـیوۀ اپیـزودی نگاشـته
شـدهاند ،شـاهدی بـر ایـن شـیوه هسـتند کـه
دولتهـای متوالـی ،از هریـک از احـزاب،
دسـتورالعمل اقتصادمحور فزایندهای را طی دو
دهۀ گذشته بر دانشگاه تحمیل کردهاند».
کولینـی در ادامـه بیـان میکنـد « :کتـاب
«مـراد و مقصـود از دانشـگاهها چیسـت؟» نـه
یـک سـند چشـمانداز دولتـی اسـت و نـه یک
ً
تکنـگاری فلسـفی .ایـن کتـاب تقریبا بـه ردۀ
ادبـی جدلـی تعلـق دارد کـه بهنوبـۀ خـود بـا
ژانرهـای هجویـه ،شـکوائیه ،بیانیـه و مقـاالت
نقـد فرهنگـی همپوشـانی دارد .قـرارداد
پیشـنهادی این ژانرهـا به خواننـدگان ،مبتنی بر
انـگارۀ اقنـاع اسـت .آنهـا تلاش نمیکننـد تا
موافقـت خواننـده را بـا ابزارهـای ابطالناپذیـر
منطقـی یـا جامعیـت تجربـی جلـب کننـد و
استداللهایشـان را بـر مبنـای پیشـنهادهای
ً
کاملا امتحانشـده پایهریـزی نمیکننـد؛ در
عـوض چنیـن مطالبـی ،الهامبخـش خواننـده
ِ
بـرای تمرکـز و شـناخت موضوعـی هسـتند که
نادیـده گرفتهشـده ،بهاشـتباه توصیفشـده،
کـمارزش پنداشـته یـا سـرکوب شـده اسـت.
فراینـد شـناخت همـواره بـه موضوعاتـی کـه
خواننـده اکنون نیز از آنها تاحدی آگاه اسـت،
توسـل میجوید .در غیر ایـن صورت نمیتوان
موضوعـی کـه تشـریح میشـود را به شـیوهای
ً
اصیـل شـناخت و صرفـا میتـوان آن را ثبـت

کـرد .امیـدوارم خوانندگان متنوع ،ایـن کتاب را
آگاهیبخـش و متقاعدکننـده بیابنـد ،امـا فراتر
از هـر چیـز امیـدوارم کـه خواننـدگان بـا
اسـتداللی در صفحـات آینـده آشـنا شـوند که
سـخنگوی شـهود نیمهمدفـون آنهـا از مـراد و
مقصـود دانشـگاهها باشـد و کمک کنـد تا این
استدالل را در حوزۀ عمومی بیان کنند».
نویسـنده در فصـل نخسـت ایـن کتـاب
چهـار ویژگـی بـرای دانشـگاه بـه شـرح زیـر
برمیشـمرد « :میتـوان گفـت کـه دانشـگاه
مدرن دسـتکم از چهار ویژگـی زیر برخوردار
اسـت-1 :نوعی از آموزش پسامتوسـطه را ارائه
میکنـد کـه فراتـر از کارورزی تخصصـی یـا
حرفـهای اسـت؛ -2بهنوعـی پژوهشـگری یـا
تحقیق پیشـرفته مشـغول اسـت کـه ماهیت آن
بـر اسـاس نیاز به حل مشـکالت عملـی و آنی
تعیین نشـده اسـت؛ -3چنیـن فعالیتهایی را
در بیـش از یکرشـته یا دسـتهای از رشـتههای
ً
دقیقـا تعریفشـده ،دنبـال میکنـد؛ -4تـا
جایـی که بـه امـور فکری مربـوط میشـود ،از
نوعی استقالل نهادی برخوردار است».
نویسـنده در فصـل دوم تاریخچـهای از
دانشـگاه در بریتانیا را ارائه کرده و در قسـمتی از
آن مینویسـد « :در دوران انقلاب فرانسـه،
هفت دانشـگاه در جزایر بریتانیا وجود داشـتند:
دو دانشـگاه در انگلیس (آکسـفورد ،کمبریج)،
چهـار دانشـگاه در اسـکاتلند (ادینبـورگ،
گالسـکو ،سـنت انـدروز ،آبردیـن) و یـک
دانشـگاه در ایرلنـد (کالـج ترینیتـی ،دوبلین).
آنهـا در اکثـر مواقـع در قیـاس بـا الگوهـای
فرانسوی و آلمانی آن دوران از استقالل بیشتری
در برابـر دولت برخوردار بودند ،اگرچه نسـبت
بـه همتایانشـان در قـارۀ اروپـا میل بیشـتری به
هـم هویتـی نزدیکتـر بـا کلیسـاهای جاافتادۀ
مرتبـط بـا خـود داشـتند .در دهههـای آغازیـن
قـرن نوزدهـم ،ایـن دانشـگاههای ارجمنـد
اسـکاتلندی بودند که پویاترین نقـش فکری را
ایفـا و بر مبنـای سـنتهای دموکراتیک بومی و
تأکیـد قـوی بـر تحصیلات حرفـهای مثـل
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حقـوق و پزشـکی ،فعالیـت میکردنـد .در
انگلسـتان در دهههـای  1820و  1830دو
کالـج جدیـد در لنـدن تأسـیس شـدند (کالج
یونیورسـیتی و کالـج کینـگ) و یـک پایـگاه
دورافتـادۀ کوچک وابسـته به کلیسـای انگلیکن
نیـز در دورهـام تأسـیس شـد؛ امـا انحصـار
سـنگین آکسـفورد و کمبریج از سـایر جهات،
بهنحـوی جـدی بـه چالـش کشـیده نشـد .در
اواسـط و اواخـر دورۀ ویکتوریایی دو پیشـرفت
مهم اتفاق افتاد که تعیینکنندۀ مسـیر دانشـگاه
ً
در بریتانیا تا تقریبا صدسال بعد شد».
در فصـل سـوم اشـاره میکنـد « :در ایـن
فصل این پرسـش را بهوسـیلۀ مرتبط سـاختنش
با پرسشـی دیگر که کمتـر از آن تکرار شـده اما
بـه همین انـدازه جالب اسـت؛ یعنی اسـتناد به
ادبیـات آمـوزش عالـی در کتـاب «ایـدۀ
دانشـگاه» اثـر جـان هنـری نیومـن ،بررسـی
ً
خواهـم کـرد .ایـن کتـاب عمدتـا بـر مبنـای
سـخنرانیهای نیومـن در سـال  1852تألیـف
شـده اسـت و به مسـئلۀ بسـیار خاص و تا حد
زیـادی فراموششـدۀ ایجـاد یـک دانشـگاه
کاتولیـک در دوبلیـن میپـردازد .ایـن کتـاب
علیرغـم ایـن خصوصیـات کـه از ویژگیهای
عصـر حاضر فاصلهای بسـیار دارنـد ،همچنان
در مباحـث ،حـول آمـوزش عالـی بهمثابۀ یک
نقطـۀ ثابـت ارجـاع باقیمانـده اسـت .فرانـک
ترنـر محقق آمریکایـی در ویرایش جدید کتاب
نیومـن میگوید «در حـوزۀ ایدئالهای عمومی
آمـوزش عالـی هیـچ اثـری در زبان انگلیسـی،
مؤثرتـر از ایـن کتـاب نبـوده اسـت».در واقـع
یاروسلاو پلیـکان کـه خـود مؤلـف کتـاب
مهمی دربارۀ دانشـگاه مدرن اسـت ،چند سال
پیشتـر آن را «مهمتریـن رسـاله دربـارۀ ایـدۀ
دانشـگاه که تاکنـون بهتمامـی زبانها نگاشـته
ً
شـده اسـت» ،نامیده بود .ظاهرا هیـچ تردیدی
در جایـگاه دسـتنیافتنی کتـاب نیومـن وجود
نـدارد امـا ـ میخواهـم بـا لحنـی بدعتآمیـز
بگویـم ـ حضـور مکـرر و دائـم آن در مباحث
مـدرن دانشـگاهها ،یکـی از عجیبتریـن

پدیدههایـی اسـت کـه در این مباحث مشـهود
است».
کولینـی در فصـل پنجم کتاب مینویسـد:
« بایـد توجـه داشـت که دانشـگاهها ،به چشـم
دولتهـا یـک مشـکل هسـتند و بـرای
دولتهـای پوپولیسـت در دموکراسـیهای
بـازار ،مشـکل خاصـی را ایجاد میکننـد .تنها
دو توجیهـی کـه ایـن دولتهای منتخـب برای
وجـود دانشـگاهها میپذیرنـد عبارتانـد از
برنامهریـزی نیـروی انسـانی یـا آمـوزش
کارمنـدان آینـده در اقتصـادی معیـن؛ و دوم،
دسـتیابی به منافع تعریفشـدۀ محدود حاصل
از «پژوهـش» بهخصـوص منافـع پزشـکی،
ّفناورانـه و اقتصـادی .البتـه کارکـرد سـوم کـه
حفظ ،پرورش و انتقال سـنت فرهنگی اسـت،
ً
اگـر طـوری تفسـیر شـود کـه صرفـا بـه تعـداد
کمـی از مؤسسـات برجسـته محـدود شـود ،و
تاحـدی شـبیه بـه گالریهـا و موزههـای ملـی
عمل کند تا سـطح محدودی پذیرفته میشـود.
توجیـه چهـارم کـه خریـدار قابلتوجهـی در
آمریـکا و به تعبیری متفاوت در فرانسـه دارد ،به
جامعهپذیـر کـردن دانشـجویان از منظـر
ارزشهـای مدنـی محـدود میشـود امـا ایـن
مـورد هرگـز بهخوبـی در بریتانیـا بـه اجـرا
درنیامـده اسـت کـه تاحـدی بهدلیـل ماهیـت
ضمنـی ایدئالهای سیاسـی و اجتماعی حاکم
بـر حیـات بریتانیایـی و بـه عقیـدۀ اکثر افـراد،
ً
ظاهرا نیـازی بهصورتبندی و اسـتقرار صریح
نداشـته اسـت .در سـالهای اخیـر ایـن دیدگاه
راحتطلبانـه تـا حـد زیـادی متزلـزل شـده
اسـت و بـه رسـمیت شـناختن نیازهـای یـک
جمعیـت بـا ناهمگنـی فزاینـده نشـان میدهد
ِ
که این توجیه ،در آینده از برجسـتگی فزایندهای
برخـوردار خواهـد شـد .این نکته شـایان توجه
اسـت که هـرروزه از دانشـگاهها توقع بیشـتری
مـیرود تـا همچـون ابزارهـای «تحـرک
اجتماعـی» عمـل کننـد زیـرا نـدای وجـدان
جامعـه در مواجهـه بـا نابرابریهای ریشـهدار،
بهدنبـال تسـلی یافتـن از طریـق اسـتعارههای

87

بـازی برابـر»
گمراهکننـده مربـوط بـه
«زمیـن ِ
ِ
اسـت ،توجیهی کـه به افـراد امـکان میدهد تا
وانمـود کننـد کـه پذیـرش گسـترده در آموزش
عالـی ،میتوانـد جایگزینـی بـرای تغییـر
سـاختاری واقعـی در توزیـع ثـروت در جامعه
باشد».
نویسـنده در قسـمتی از بخـش دوم دربـاره
رابطه دانشـگاه و تجارت آورده است  « :یکی از
منافـع فرضـی رفتـار با دانشـگاه همچـون یک
تجـارت و کسـبوکار ایـن اسـت کـه
بهاینترتیـب میتوان کارآمدی آنها را سـنجید
و ارتقـا داد .ایـن اسـتدالل میگویـد بهخوبـی
میدانیـم کـه دانشـگاهها در گذشـته پـر از
رؤسـای بیکار و اشـرافی و دانشـجویان بیکار و
عالف بودنـد اما اکنون آنها چابـک و نیرومند
شـدهاند و نیازهـای ملـی را از طریـق افزایـش
بهـرهوری بـرآورده میکنند .مهمتریـن نکتهای
کـه بایـد در مواجهـه بـا ایـن سـخن پـوچ
متوهمانـه متذکـر شـویم آن اسـت کـه
دانشـگاههای کنونـی از چنـد منظـر مهـم،
نسـبت بـه  ۲۰سـال پیـش ،یعنـی زمانـی کـه
قیـاس با عالم تجارت بـرای اولین بـار در آنها
بهکاربرده شـد ،کارآمـدی کمتـری دارند .چند
مـورد از مهمتریـن منابع کارآمـدی در فعالیت
فکـری عبارتانـد از همـکاری داوطلبانـه و
ً
اسـتقالل فـردی؛ امـا ایـن مـوارد دقیقـا همـان
مـواردی هسـتند کـه سیسـتم دیوانسـاالر،
فضای کمی بـرای تنفس آنها باقـی میگذارد.
ً
قطعـا همگـی مـا گزارشهـای کاملتـری
نسـبت بـه  ۲۰یـا  ۳۰سـال قبـل تهیـه میکنیم
اما شـاید محصول ثانویۀ ناخواسـتۀ این کار آن
باشـد کـه انرژیهایمـان را بـر انجـام امـوری
متمرکـز میکنیـم کـه قابلیـت گزارشدهـی
دارنـد .ایـن تصور اشـتباه اسـت که اگر افـراد را
در قبـال آنچـه انجام میدهند پاسـخگوتر کنید
ً
آنـگاه الزامـا آنها را در انجـام آن کار ،کارآمدتر
میکنید».
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معرفیکتاب«رهاییبخشیمطالعاتفرهنگی»
مؤلف :محمد رضایی

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات212 :

سال انتشار :بهار 1399
معرفی از :مینا عظیمی

کتـاب «رهایـی بخشـی مطالعـات فرهنگی»
تألیـف محمـد رضایـی اسـت کـه از سـوی
انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در  212صفحـه بـا شـمارگان ۴۰۰
جلـد و قیمـت  28000تومـان بهـار ۱۳۹۹
منتشـر شـده اسـت .اثـر حاضر در پنـج فصل
تدویـن شـده اسـت و با وجـود اینکـه میتوان
هـر یـک از ایـن فصـول را جـدا از یکدیگـر
خوانـد منطقـی مشـترک ،آنهـا را یکدیگـر
متصل و مربوط میسازد.
از زمـان ورود مطالعـات فرهنگـی بـه
بخشـی از برنامههای آموزشی در دانشگاههای
ایـران ،همـواره درگیـر مناقشـات نفسگیری با
دیگـر رشـتههای همردیـف خـود بوده اسـت.
تـا جاییکـه در بیـن برخی از صاحبنظـران این
حـوزه از مـرگ و تولـد سـخن گفتـه شـد و
مشـتاقان مطالعات فرهنگی در فضایی ملتهب
کوشـیدند جایـی بـرای آن بگشـایند .حضـور
ایـن شـاخه از دانـش در کشـور و در بیـن
رشـتههای دانشـگاهی بیـش از هـر چیـزی به
اهمیـت یافتـن روزافـزون فرهنـگ در جامعـه
ایران مربوط است.
در ایـن کتـاب نشـان داده میشـود کـه
مطالعـات فرهنگـی ،درصدد ارائـه یک الگوی

راهگشـا بـرای اسـتفاده در مسـیر بهبـود
زندگیهـای مـا نیسـت .بهعکـس ،ماننـد هـر
دانـش دیگری میتوانـد دو رویکرد راهگشـا یا
گمراهکننده داشـته باشـد .مؤلف ،اثـر حاضر را
تالشـی برای دسـت یافتن پاسـخ به این پرسش
میدانـد کـه :چگونـه میتـوان مطالعـات
فرهنگـی را بـه دانشـی بـرای بهبـود زندگـی در
جهـان امـروز تبدیـل کـرد؟ اگـر چنین دانشـی
نتوانـد گـره از کار مـردم بـاز کنـد ،ارزشـی
نخواهد داشت.
مؤلـف در فصـل اول بـا عنوان «افـول ایدۀ
جامعـه» بـر روی ابهامهایـی کـه نظریـۀ
جامعهشناسـی بـا آن روبهرو اسـت تمرکز کرده
و در انتهـا پیشـنهادهایی بـرای رودرویـی بـا
ّ
تحـوالت و ایدههایـی از ویژگیهـای
جامعهشناسـی در سـدۀ  21ارائـه میکنـد .این
فصـل سـعی در بررسـی مجادالتـی دارد که به
نوعی دعـوت به جامعهشناسـی ،بـدون مفهوم
کالسـیک جامعـه اسـت .دو ّ
تحول بنیـادی در
ِ
معرفتشناسـی و هستیشناسـی جهـان امروز
مسـئول این تغییرات به شـمار میرونـد .وجود
ایـن تغییـرات از یکسـو و اهمیـت روزافـزون
مفهـوم فرهنـگ ازسـوی دیگـر ،سـبب شـد تا
سـکون و تنبلـی نظریههـای جامعهشناسـی

بیشازپیـش بـه چشـم آیـد و درنتیجـه ،عدهای
بهسـوی دیگـر رویکردهـا ماننـد نظریههـای
فرهنگی کشیده شوند.
«ایـدۀ جامعـه پـس از چرخـش فرهنگی»
عنـوان فصل دوم اسـت و موضـوع اصلی که در
ایـن فصـل بـدان پرداختـه شـده چرخـش
فرهنگی اسـت .ابعاد گوناگـون این مفهوم از دو
پسـامدرن
رویکـرد مطالعـات فرهنگـی و نگاه
ِ
افراطـی نظریهپردازانـی ماننـد بودریار بررسـی
شـده اسـت .مؤلـف از انتخـاب ایـن رویکـرد
اخیـر در برابـر مطالعات فرهنگی قصـد دارد تا
نشـان دهد چگونه در جهان امروز رویکردهای
پسـامدرن با تأکید بیانـدازۀ خود بر نشـانهها،
بنیـان اجتماعـی تحلیـل آنهـا را از دسـت
میدهنـد .در عـوض ،بـه هنـگام بحـث از
چرخـش فرهنگـی در مطالعـات فرهنگـی،
بهرغـم توجـه ویژه به نشـانه و داللت ،همیشـه
ایـدۀ امـر اجتماعی مورد احترام بوده اسـت .در
ایـن فصـل دربـارۀ یکـی دیگـر از موضوعـات
مهـم نظریـۀ اجتماعـی یعنـی نقـش و جایگاه
کلیـت و رویکردهـای کلنگـر ،بحـث و ایـدۀ
چرخـش فرهنگـی در مطالعـات فرهنگـی،
بررسـی شـده اسـت .ازاینرو ،سعی شـده تا با
اسـتفاده از مفهـوم «چرخـۀ فرهنـگ» و دیدگاه
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ویلیامـز بـه فرهنـگ بهمثابـه «شـیوۀ کلـی
زندگـی» ،راههایـی برای حل مشـکلی با عنوان
شـیءوارگی نظریههـای اجتماعـی پیشـنهاد
گردد که در فصل اول ،از آن یاد شده است.
فصـل سـوم بـا عنـوان «ظرفیتهـا و
محدودیتهـای مطالعـات فرهنگـی» بـا ایـن
پرسـش آغـاز میشـود کـه مطالعـات فرهنگی
چگونـه میتوانـد بـه عاملـی مؤثـر در بهبـود
زندگی انسـانی تبدیل شـود؟ در اینجا مؤلف از
مفهـوم «سیاسـت رهاییبخشـی» بـه عنـوان
مفهـوم مـورد عالقـۀ خـود در جسـتجوی
پاسـخها یـاد کـرده اسـت کـه بـه سـامانههای
نظـری و عملـی گوناگون برای تغییـر در جوامع
انسـانی ،بهسـوی زندگـی بهتـر و انسـانیتر
اشـاره دارد .بـه طـور کلـی ایـن فصـل ناظر بر
خـود مطالعات فرهنگی اسـت .در
نقـد درونی ِ
ایـن فصـل سـعی شـده تـا بـه مجموعـه
کوشـشهایی پرداختـه شـود کـه کردارهـای
نظـری در مطالعـات فرهنگی را موضـوع نقد و
بررسـی قـرار میدهـد .کـردار نظـری هـم در
همـان معنایی به کار گرفته میشـود که آلتوسـر
مطـرح کـرده اسـت و آن ایـن اسـت کـه کار بر
روی مـوادی صـورت میگیـرد کـه منجـر بـه
تولیـد محصولـی میشـود .چنیـن تعریفـی از
کـردار نظری بسـیار مهم و راهگشـا خواهد بود،
زیـرا هـدف ایـن فصـل نوعـی ارزیابـی از
محصولی اسـت که نـام مطالعـات فرهنگی به
خـود گرفتـه و در پـی بهبـود مؤثـر زندگیهای
انسـانی اسـت .لـذا در ابتـدا ،ویژگیهایـی از
مطالعات فرهنگی برجسـته شـده که تـوان این
پیکـره از دانـش برای چنیـن وظیفهای را بیشـتر
میسـازد؛ و دوم ،بـه کاسـتیهایی پرداختـه
شده که این ظرفیتها را از بین میبرد.
«مطالعـات فرهنگـی در ایـران :بیمهـا و
امیدهـا» عنـوان فصـل چهـارم کتاب اسـت و
پیدایـش مطالعـات فرهنگـی در زمینـۀ ایرانـی
موضـوع عمـده بحث در این فصل اسـت .پس
از توصیـف یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای
مطالعـات فرهنگـی یعنـی بافتمنـدی یـا

زمینهمنـدی آن در فصلهای پیشـین ،پرداختن
بـه کیفیت حضـور این دانـش در زمینـۀ ایرانی
میتوانـد بـرای خواننـدگان جالـب باشـد.
همچنیـن در ایـن فصـل بـه دوگونـه مهـم
مطالعـات فرهنگـی ،یعنـی گونـه دولتـی و
دانشـگاهی و نیـز ایرادهـای بنیـادی هریـک از
آنها پرداخته شـده اسـت .ازآنجاکـه برای گونه
دانشـگاهی ،نسـبت نظریه و عمل مهم اسـت،
نقـش نظریـه ،بـه عنـوان یکـی از ابعـاد چالش
برانگیـز اخیـر در فضـای علـوم انسـانی و
اجتماعی ،توصیف شـده اسـت .افزون بر این،
در پـی دسترسـی بـه نظریههایـی مؤثرتـر،
چارچوبهـای مفهومـی و نظـری موجـود در
مطالعـات فرهنگـی ایرانـی مـورد بررسـی
دقیقتر قرار گرفته است.
در فصـل پنجـم بـا عنـوان «مطالعـات
فرهنگـی ایرانـی و نگاهـی تـازه بـه کار
روشـنفکری» مؤلـف دو پرسـش اصلـی را
مطـرح میکنـد .الـف) چگونـه مطالعـات
فرهنگـی به تولیـد دادههایـی زمینهمحور منجر
میشـود تـا بتوانـد درکـی ایرانـی و کلـی
(منحصربهفـرد و درعینحـال ،جامـع و
پیچیـده) از تمامیـت واقعیـت اجتماعـی و
وضعیـت جامعـه ایرانـی به دسـت دهـد؟ ب)
چگونـه چنین درکـی از جامعـه با تغییـرات در
زندگـی روزمـرۀ مـردم پیونـد میخـورد؟ بـرای
رسـیدن بـه پاسـخی بـرای پرسـش اول ،یافتن
مفاهیمـی بافتمنـد در مطالعـات فرهنگـی
ایرانـی اسـت تـا فهمـی جامـع و زمینهمنـد از
مشـکالت اجتماعـی در ایران امـروز ارائه کند.
پرسـش دوم در این فصـل ناظر بر خصوصیات
مطالعـات فرهنگی بهمثابه پـروژهای هژمونیک
اسـت کـه در آن بـر سـهم روشـنفکران ایرانـی
تأکیـد میشـود .ازایـنرو ،بـا تکیهبـر مفهـوم
روشـنفکر مطالعـات فرهنگـی به ایـن موضوع
مهـم اشـاره شـد کـه ایـن گـروه در ایـران بـا
مشـکلی مضاعـف روبهرو هسـتند کـه مانع از
ایجاد ارتباط مناسـب با نهادهای سیاستگذار
دولتـی و حکومتـی و همچنین مردم میشـود.
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که برای شـرح بحث مؤلف از اسـتعارۀ فاصله،
بـه عنـوان کلیـدواژۀ اصلـی در ایـن بخـش از
بحث استفاده کرده است.
مؤلـف در ایـن اثـر ،سـعی در یافتـن راهی
تازه برای دانشـی راهگشـا و نیروهایی است که
تغییـر از طریق چنین دانشـی را نمایندگی کند.
روشـنفکران متعهـد بـه مطالعـات فرهنگـی
میتواننـد چنیـن نقشـی را ایفـا کننـد؛ امـا این
نقـش بـا پیوند هـر چه بیشـتر آنها با سیاسـت
فرهنگـی ممکـن اسـت .مأموریت دیگـری که
میتـوان بـرای مطالعـات فرهنگـی ایرانـی
متصـور شـد ،پیونـد روشـنفکران آن بـا جامعۀ
مدنی اسـت .جامعۀ مدنـی و نهادهای آن نقطه
تالقـی دو گونـه عمـل روشـنفکری اسـت .چه
زمانـی کـه نقـد سیاسـتها و کوشـش بـرای
تغییر آنهـا منظور اجـرای اجتماعی مطالعات
فرهنگـی باشـد و چه زمانی که توسـل به فشـار
مطالبـات مردمی ،محـور تالشها بـرای تغییر
در جامعـه باشـد ،نهادهـای جامعـه مدنـی
مجـاری اصلـی چنین تغییـر هسـتند .درواقع،
ایـن توصیـهای بـرای سـاختن ایـن نهادهـا و
اسـتفاده از حداقلهای موجـود در جامعه ایران
اسـت که بهروشـنی از ضعف ایـن نهادها رنج
میبرد.
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