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شماره آبان و آذر  ۱۳۹۹نشریه دوزبانه «مدت» ،ارگان
چاپی دانشگاه تهران ،ضمن حفظ صبغه خبری سابق،
بیشتر با رویکرد «تحلیلی-آیندهنگر» منتشر شده است.
تحریریه «مدت» در این شماره با هدف توصیف ،تفسیر
و تبیین رویکردها ،فرایندها و چالشهای امروزین در
حوزههای موضوعی ۲۰ ،مصاحبه عمیق با اســتادان و
اعضای هیات علمی دانشگاه تهران انجام داده است که
این مصاحبهها طیف وسیعی از موضوعات از «فلسفه»
گرفته تا حوزههای «روانشناســي»« ،اقتصاد»« ،تاريخ
علم»« ،کالن دادهها»« ،جامعهشناسي سينما»« ،انتخابات
آمريکا»« ،دولت الکترونيک»« ،مسئوليت اجتماعي» و
 ...را شامل میشود.
ویژگی ممتاز این شــماره نشــریه «مدت» ،رویکرد
«آینده نگرانه» نسبت به پدیدهها ،مسائل و چالشهای
مبتالبه کشــور اســت و همانطور که انتظار میرود،
اســتادان دانشــگاه تهران در این مصاحبهها ،براساس
سالها تجربه ،تدریس و تحقیق در حوزههای تخصصی
خود ،بخشی از دیدگاهها و درسآموختههای خود را
با هدف بهبود و ارتقاء شرایط موجود با شما مخاطبان
گرامی به اشتراک گذاشتهاند.
اما در خصوص رویدادها و وقایع خبری ،دانشگاه تهران
در ماههای آبان و آذر همچون گذشته شاهد تحوالت
مهمی از جمله پویاییهای دانشجویی و دستاوردهای
مهم آموزشی و پژوهشی بود .نودانشجویان امسال به
دلیل شــرایط ناشــی از اپیدمی کرونا ،در نیمه آبان به
دانشگاه پیوستند و با برنامهریزیها و آمادگیهایی که
از قبل تدارک دیده شده بود ،در فضایی آرام و پرنشاط
سفر هیجانانگیز خود در عرصه علم ،دانش و پژوهش
را آغاز کردند .ما ورود نودانشــجویان عزیز به جمع
خانواده بزرگ دانشگاه تهرانیها را تبریک میگوییم.
در این دوماه ،همچنین نظامهای معتبر رتبهبندی ،نتایج
ارزیابی بزرگترین دانشگاههای جهان را اعالم کردند

و در عمده آنها ،دانشگاه تهران توانست شأن و اعتبار
ملی و بینالمللی خود را در بسیاری از حوزهها ،از جمله
حوزههای موضوعی و شاخصهای پژوهشی ،ارتقاء
بخشــد .ضمن آنکه در این ایام ،هم شــاهد برگزاری
چهاردهمین کنفرانس ساالنه اتحادیه دانشگاههای آسیا
و اقیانوسیه ( )AUAPبه ریاست دانشگاه تهران بودیم
و هم اینکه برای اولین بار در کشــور ،الگوی «مثلث
توســعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل جامع
مســئولیت اجتماعی شــرکتها» با همکاری دانشگاه
تهران ،در شهرستان خواف پیادهسازی شد.
صرف نظر از رویدادهــای تاریخی و فرهنگی که در
قالب «ماه نوشــت آبان و آذر» در پایان این شماره به
همه آنها پرداخته شــده ،دانشگاه تهران ،اما در آذرماه
شــاهد مهمترین رویداد پژوهش و فناوری ســال نیز
بود .در بیست و نهمین جشنواره «پژوهش و فناوری»
دانشــگاه ،رئیس دانشــگاه به سیاســتگذاری کالن
دانشگاه در حوزه پژوهش پرداخت .معاون پژوهشی
دانشــگاه گزارش مفصلی از مهمترین دســتاوردهای
پژوهشــی دانشگاه در یک سال گذشــته ارائه کرد و
در پایان نیز ،برترینهای دانشگاه در حوزه پژوهش و
فناوری نیز معرفی شدند.
امــا غمانگیزترین لحظههای خانواده بزرگ دانشــگاه
تهران را در این ایام ،غم از دســت دادن هشــت تن از
اســتادان و اعضای هیات علمی پیشکســوت دانشگاه
بــر اثر کرونا رقم زد .ضمن تســلیت مجدد فقدان این
عزیــزان ،از خداوند متعال بــرای آنها طلب آمرزش و
غفران الهی داریم.
نشریه دوزبانه «مدت» در شمارههای آتی خود نیز این
رویکرد تحلیلی-آینده نگرانــه را حفظ خواهد کرد.
همچنین منتظر «ویژهنامه» های موضوعی نشریه مدت
در حوزههای مختلف نیز باشید
مدیرمسئول
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پیام رئیس دانشگاه به نودانشجویان
بهمناسبت آغاز سال تحصیلی
باتوجه به شرایط و بحران کرونا ،دانشجویان سال تحصیلی
جدید در دو نوبت به دانشگاه پیوستند .گروه دوم ،آبان ماه
 1399بهعنوان نودانشجو ســال تحصیلی را آغاز کردند.
رئیس دانشگاه تهران به همین مناسبت در پیامی آغاز سال
تحصیلی را به این دانشجویان تبریک گفت.
در پیام رئیس دانشــگاه تهــران آمده اســت« :در آغاز
ســال تحصیلی جدید بار دیگر شــاهد ورود مهمترین
سرمایههای گرانقدر کشورمان به مهد علم و دانش ایران،
دانشگاه تهران هستیم .جوانان پر افتخار و نودانشجویان
امروز که بیشک در فردایی نه چندان دور همچون دیگر
دانشآموختگان این دانشــگاه ،بر فراز قلههای معرفت،
دانش و خالقیت خواهند درخشید و ما بر خود میبالیم
که در ســرآمدترین دانشگاه کشــور ،به بهترین فرزندان
این مرز و بوم خوش آمد بگوییم .بســیار متأسف هستیم
که شــیوع ویروس کرونا مانع برگزاری آئین باشــکوه
نودانشجویان مطابق سالهای قبل و دیدار چهره به چهرۀ
شما دانشجویان عزیز گردید.
در شــرایط حال حاضر و با شیوع بحران بیماری کرونا،
مردم جهان در آزمونــی بس خطیر قرار گرفتهاند و البته
برای رفع مشــکالت و معضالت کنونی ارزش و جایگاه
علم و دانش بیش از گذشته بر همگان مبرهن شده است.
ما دانشــگاهیان وظیفۀ خود میدانیم تــا با تمامی ارکان
و تخصصهای خــود همدوش و همگام با جامعه برای
حل مســائل گام برداریم و یقین ًا در این میان دانشجویان
میتوانند نقش سازنده و بسزایی را ایفا نمایند.
امید داریــم با همیاری ،همدلی و تــاش اعضای هیأت
علمی ،کارکنان و بهویژه دانشجویان عزیز ،در این شرایط
بحرانــی با بهرهگیری حداکثــری از ظرفیت آموزشهای
الکترونیکی ،بتوانیم روند آموزش در دانشــگاه را به نحو

مطلوب تداوم بخشیم .هیأت رئیسۀ دانشگاه ،ضمن تبریک
سال تحصیلی جدید ،ورود نودانشجویان به دانشگاه تهران
را گرامی میدارد و برای همگان از درگاه خداوند متعال،
سالمت و موفقیت در کسب مدارج عالی علمی و اخالقی
خواهان است».
بستۀ راهنماي جامع اطالعات دانشگاه تهران ویژۀ
نودانشجويان ،در سايت دانشگاه ارائه شد
بــا توجه به تــداوم وضعیت آمــوزش از راه دور و به دلیل
وضعیت اپیدمی کرونا در کشور ،اداره کل روابط عمومی با
همکاری معاونتها ،واحدها و سایر مراکز مربوطه در دانشگاه
تهران با هدف تسهیل خدماترسانی و کمک به نودانشجویان
به منظور استفادۀ بهینه از تمامی امکانات ،ظرفیتها و خدمات
دانشــگاهی ،بستۀ «راهنمای جامع اطالعات دانشگاه تهران»
ویژۀ دانشجويان را آماده و ارائه کرد.
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جایگـاه دانشگاه تهـران
در رتبه بندیهای جهانی
دانشگاه تهران براساس سه رتبهبندی جهانی در صدر
دانشگاههای کشور قرار گرفت.

برتری دانشگاه تهران در  9زمینة علمی در رتبهبندی مؤسسة آموزش عالی تایمز 2021
بر پایة تازهترین گزارش «مؤسســۀ آمــوزش عالی تایمز» در
ســال  ،2020دانشــگاه تهران با برتری در  9زمینة علمی در
ویرایش  2021این نظام رتبهبندی ،عملکرد درخشــانتری
نسبت به دیگر مؤسسههای ایرانی داشته است.
دانشگاه تهران در زمینههای علمی هنری ،علوم انسانی ،کسبوکار
و اقتصــاد ،علوم رایانه ،علوم تربیتی ،مهندســی و فناوری ،علوم
زیستی ،علوم فیزیکی ،روانشناســی ،و علوم اجتماعی جایگاه
جهانی به دست آورده است و در میان برترین مؤسسههای جهان
حضور دارد .بهترین جایگاه موضوعی دانشــگاه تهران در زمینة
مهندسی و فناوری به دست آمده است و رتبة دانشگاه 201-250
گزارش شده است .در جدول زیر رتبۀ جهانی دانشگاه تهران در
زمینههای گوناگون علمی ،امتیاز کل و امتیاز آن در شاخصهای
ارزیابی این نظام رتبهبندی گزاش شده است.
رویهمرفتــه« ،مؤسســۀ آمــوزش عالی تایمــز» در ویرایش
 2021خود نام  47مؤسســۀ ایرانی را در ســیاهۀ مؤسسههای
برتــر جهان در زمینههــای گوناگون علمی آورده اســت .نام
این مؤسســههای ایرانی ،روی هم رفته 128 ،بار در زمینههای
علمی گوناگون آمده اســت .دانشــگاه تهران با برتری در ن ُه
زمینة علمی ،دانشــگاههای فردوسی مشهد و اصفهان با برتری
در شــش زمینة علمی ،دانشــگاههای تبریز و شــهید بهشتی با
برتری در پنج زمینة علمی ،و دانشــگاههای صنعتی شــریف،
صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت ایران ،صنعتی اصفهان ،شیراز،
و شــهید باهنر کرمان با برتری در چهار زمینة علمی عملکرد
برجستهتری در برابر دیگر مؤسسههای ایرانی داشتهاند.
رتبهبندی جهانی «مؤسســۀ آموزش عالی تایمز» مؤسســههای
پیشــرو جهان را در زمینههای علمی علوم فیزیکی (شناسایی
پیرامون  1150مؤسســة برتر) ،مهندســی و فناوری (شناســایی
پیرامون  1100مؤسسة برتر) ،علوم اجتماعی (شناسایی پیرامون

 800مؤسسة برتر) ،علوم زیستی (شناسایی پیرامون  900مؤسسة
برتر) ،هنر و علوم انسانی (شناسایی پیرامون  570مؤسسة برتر)،
علوم پزشکی بالینی ،پزشکی پایه و بهداشت (شناسایی پیرامون
 850مؤسســة برتر) ،اقتصاد و کســبوکار (شناسایی پیرامون
 730مؤسســة برتر) ،علوم رایانه (شناسایی پیرامون  830مؤسسة
برتــر) ،علــوم تربیتی (شناســایی پیرامون  540مؤسســة برتر)،
حقوق (شناســایی پیرامون  230مؤسســة برتر) و روانشناســی
(شناســایی پیرامــون  540مؤسســة برتر) بر پایۀ پنج شــاخص
اســتنادها ،درآمدهای صنعتی ،چشــمانداز جهانی ،پژوهش و
آمــوزش ارزیابی میکنــد .در زیر رتبۀ جهانی مؤسســههای
ایرانــی در زمینههای گوناگون علمی ،امتیاز کل ،و امتیازشــان
در شاخصهای ارزیابی این نظام رتبهبندی گزاش شده است.
بر پایة گزارش «مؤسســۀ آموزش عالی تایمــز»Stanford« ،
 »Universityبــا برتــری در زمینههــای هنر و علوم انســانی،
کســبوکار و اقتصاد ،علــوم تربیتی ،حقوق و روانشناســی
عملکرد درخشانتری در برابر دیگر مؤسسههای جهان داشته
است .افزون بر این »University of Oxford« ،با برتری در دو
زمینة علوم ســامت و علوم رایانه »Harvard University« ،با
برتری در دو زمینة مهندســی و فناوری و علوم زیستی»MIT« ،
با برتری در زمینة علوم اجتماعی و «California Institute of
 »Technologyبا برتری در زمینة علوم فیزیکی در جایگاههای
نخست گزارش «تایمز» در ویرایش  2021جای گرفتهاند.
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براساس نظام رتبهبندی یو.اس نیوز:

دانشگاه تهران رتبۀ اول ایران 58 ،آسیا و  387جهان شد

براســاس آخرین رتبه بندی اعالم شــده از سوی مؤسسۀ
معتبر یو.اس نیوز ،دانشــگاه تهران با کســب نمره ،54.4
بهترین دانشــگاه ایران58 ،مین دانشــگاه آسیا و  387مین
دانشگاه معتبر جهان اعالم شد.
مؤسســۀ یو.اس نیوز در این رتبه بندی  1500دانشگاه برتر
از  86کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داده است.
اعتبار جهانی پژوهش 12.5درصد ،اعتبار منطقه ای پژوهش
12.5درصــد ،میزان همکاری های بیــن المللی 10درصد،
مقاالت منتشر شــده در نشــریات معتبر 10درصد ،میزان

استناد نرمال شده 10درصد ،کل استنادها 7.5درصد ،تعداد
انتشارات در بین  10درصد انتشارات پراستناد 12.5درصد،
درصد کل انتشــاراتی که در بین  10درصد پراستنادها قرار
دارنــد  10درصد ،کتاب 2.5درصد ،کنفرانس 2.5درصد از
جمله مهمترین شــاخص های مطــرح در نظام رتبه بندی
یو.اس نیوز می باشد.
الزم به یادآوری است که از قاره آسیا  589دانشگاه در بین
 1500دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است که از این میان،
 36دانشگاه متعلق به ایران بوده است.

در آخرین رده بندی پایگاه استنادی جهان اسالم

دانشگاه تهران در تمامی حوزه های موضوعی ،رتبه اول ملی را کسب کرد
پایگاه اســتنادی جهان اسالم (آی.اس.سی) نتایج اولین
رتبهبنــدی موضوعی دانشــگاههای جهــان را اعالم و
براساس آن دانشــگاه تهران موفق به کسب رتبۀ اول در
سطح ملی شد.
ً
براســاس ایــن رتبهبندی که اخیرا از ســوی این پایگاه
اســتنادی اعالم شد ،دانشگاه تهران در تمامی حوزههای
موضوعی شامل علوم طبیعی ،مهندسی و فناوری ،علوم
کشــاورزی ،علوم اجتماعی و علوم انســانی با اختالف
زیاد ،باالترین رتبه را در بین دانشــگاههای کشور از آن
خود کرد.
براساس رده بندی پایگاه استنادی آی.اس.سی ،در حوزههای

علوم اجتماعی و علوم انسانی ،از ایران تنها دانشگاه تهران
توانسته در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرد.
پایگاه اســتنادی جهان اسالم ،معتبرترین پایگاه استنادی
در بین کشورهای اسالمی است که همه ساله دانشگاهها
و مراکز آمــوزش عالی ،مراکز تحقیقاتی و پژوهشــی،
نشریات معتبر علمی و  ...را در سطح بینالمللی رتبهبندی
و در فواصل مختلف اعالم میکند.
مهمترین شــاخصهای رتبهبندی دانشگاههای جهان از
ســوی پایگاه استنادی جهان اســام به ترتیب پژوهش
(60درصد) ،فعالیــت بینالمللــی (15درصد) نوآوری
(15درصد) و آموزش (10درصد) بوده است.
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گزارش های خبری

همزمان با معرفی برترینها در جشنواره پژوهش و فناوری

رئیس دانشگاه تهران :الزمۀ پیشگامی در حوادث
آیندهپژوهی و استفاده از خرد جمعی است

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،الزمۀ
پیشــگامی در حوادث را آیندهپژوهی و اســتفاده از خرد
جمعی توصیف کرد و گفت« :بــرای اینکه در آینده بهتر
بتوانیم با مشکالت پیشرو مواجه شویم ،الزم است تا نسبت
به حوادث پیشگام باشــیم و الزمۀ پیشگامی در حوادث،
آیندهپژوهی و استفاده از خرد جمعی است .اگر این نگاه را
در همه تصمیمات پیادهسازی کنیم ،یقین ًا در اتفاقات ناگهانی
و تغییرات سریع کمتر دچار افت خواهیم شد».
در بیست و نهمین جشنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه که
 ۲۴آذر ،با حضور تعــداد محدودی از برگزیدگان در تاالر
شــهید دهشور پردیس علوم برگزار شد ،دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهــران ،گفت« :روز بزرگ و
ارزشمندی برای مرور فعالیتهای دانشگاه است و ما باید
در این زمان نگاهی هم به آینده داشته باشیم .شیوع ویروس
کرونا با همه مسائل و مشکالتی که ایجاد کرد ،حداقل برای
دانشــگاه یک فرصت بازنگری در عملکرد را فراهم آورده
است».
وی افزود« :ما در دوران شــیوع این ویروس ،توانستیم و یا
اینکه مجبور شــدیم عملکرد خود را در بوتۀ آزمایش قرار

دهیم ،گرچه در گذشــته به شــیوههای غیرمستقیم این کار
صورت گرفته اســت ،اما اینکه همه ارکان دانشــگاه مورد
آزمایش قرار بگیرد ،بیسابقه بود .در حال حاضر میتوانیم
مرور کنیم که تصمیمات گذشــتۀ دانشگاه ،زیرساختها و
اقدامهــا در مقابله با این پدیده و بحران چگونه عمل کرده
اســت و از همین نتیجه بگیریم تا در آینده چه مســیری را
باید طی کنیم».
رئیس دانشــگاه تهران اظهار کرد« :پدیدۀ ویروس کرونا در
گام نخســت به ما آموخت کــه بخشهایی چون پژوهش،
آموزش ،اجرا و بودجه همه باید در یک راستا قرار بگیرند
و بهطــور کامل هماهنــگ و یکپارچه عمــل کنند .برای
دستیابی به نتیجهبخشی مؤثر ،همه سیاستها باید همجهت
حرکت کنند .در این دوران حوزۀ آموزش که میتوانســت
آسیبپذیرترین بخش باشد ،اما توانست بهخوبی عملکرد
خود را نشــان دهد و البتــه در کنار آن زیرســاختهای
الکترونیکی دانشگاه ،تجربۀ همکاران و تخصص دانشجویان
در این فرایند بحرانی نیز به خوبی جواب داده است».
دکتــر نیلی احمدآبادی ،با بیان اینکه امروز خشــنودیم که
فعالیتهای آموزشی دانشگاه هر چند با کمی افت در برخی
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از حوزهها ،اما بهخوبی انجام شــده است ،خاطرنشان کرد:
«با توجه به تعداد دانشــجویان دانشگاه تهران ،اگر آموزش
دانشگاه در این شــرایط بحرانی درست اجرا نمیشد ،باید
گفت با از دســت رفتن ســرمایههای بزرگ کشور روبهرو
میشدیم .ماندن جوانان در خانه و اینکه نتوانند کاری انجام
دهند ،عارضههــای اجتماعی زیادی را بــه همراه خواهد
داشــت و درگیر بودن جوانان و احساس موفقیت میتواند
بسیاری از مشکالت را در این شرایط به حداقل برساند».
وی بــا تأکید بر همــکاری تمامی حوزههــا و بخشهای
مختلف دانشــگاه در این شــرایط ،گفت« :نمیتوان اظهار
کرد کــه موفقیتهای ما در حوزۀ آموزشهای الکترونیکی
مســتقل از فعالیتهای پژوهشی اســت ،کسانی که در این
حوزه فعالیت داشتهاند دانش خود را فقط از طریق آموزش
کســب نکردهاند .در این شرایط بحرانی در حوزۀ پژوهش
نیــز ما حداقل کاهش کیفیت را داشــتهایم .فضای مجازی
این امکان را برای اســتادان و دانشــجویان فراهم کرد تا با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،تالش کردیم تا حداکثر ممکن
دانشجویان را در خوابگاهها اسکان دهیم .همچنین سعی ما
بر این بود تا آزمایشــگاهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی
فعالیت کننــد و امیدواریم که دانشــجویان با تأخیر کوتاه
بتوانند از پایاننامهها و رسالههای خود دفاع کنند .در حوزۀ
فناوری نیز پارک تعطیل نبوده است و به دلیل فعالیتهایی
که شــرکتها داشتند ،در این شــرایط نظام دیگری را در
پارک پیاده کردیم و شــبکۀ فناوری دانشگاه تهران همچنان
به فعالیت خود ادامه داده است».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خود تصریح کرد:
«بهرغم تأکید و پیشنهاد استفادۀ یکپارچه از همه ظرفیتهای
علمی کشــور برای مقابله با کرونا که از ســوی دانشــگاه
ارائه شد ،متأســفانه این رویکرد عملی نشد و بهرهبرداری
از ظرفیتها به شــکل نســبت ًا جزیرهای و مجزا ادامه پیدا
کرد .امیدوار بودیم که در کنار ســایر کشورها که موفق به
ساخت واکسن کرونا شدهاند ،در ایران هم این کار صورت
میگرفت .باید گفت اگر از همه ظرفیتها در کنار یکدیگر
بهصورت بهینه استفاده میشــد ،امکان ساخت واکسن در
کشور وجود داشت».
دکتر نیلی احمدآبادی ،با بیان اینکه شــبکۀ دانشــگاهی ما
فقط یک ظرفیت علمی و فناوری نیســت ،بلکه یک شبکۀ
بینالمللی اســت ،افزود« :اگر از ظرفیتهای دانشــگاهها
اســتفاده میشــد ،قطع ًا با بهرهگیری از تجربههای جهانی
خیلی سریعتر میتوانستیم بر این شرایط بحرانی فائق آییم

و قطع ًا کشور هم میتوانست در این زمینه بسیار بهتر عمل
کند .ما پیشــنهادهای مشخص و کتبی هم خدمت مسئوالن
ارائه دادیم ،اما مشکل این است که هنوز بهصورت جزیرهای
فکر میکنیــم و یاد نگرفتهایم که موفقیت ما ،موفقیت همه
اســت و هیچکس بهتنهایی نمیتواند موفق باشد ،هرچند
که نسبت به دیگری پیشــرفت کند ،در مجموع فقدان کار
گروهی بهگونهای همه را بازنده خواهد کرد».
وی در ادامه به تبیین همکاریهای بین دانشگاهی پرداخت
و اظهار کرد« :در دانشگاه تهران با کمک دانشگاههای علوم
پزشکی تهران و شهید بهشتی تالش کردهایم تا کارگروهی
را شــکل دهیم و در همین زمینــه دریافتیم که چه ظرفیت
بزرگی در دانشــگاههای کشور بهویژه در دانشگاه تهران از
حوزۀ علوم پایه تا تکنولوژی وجود دارد و باز این تجربه به
ما یاد داد که عدم توجه به برخی از حوزههای علم میتواند
دکتر نیلی احمدآبادی :زیرساختها در
دانشگاه تهران نخست دانش استادان،
دانشجویان و همچنین آزمایشگاهها،
ظرفیتهای حقوقی و ساختمانها و مراکز
رشد و سرمایهگذاری هستند که میتوانند
سرمایههای دانشگاه را برای توسعه
بیشتر افزایش دهند

کشــور را با برخی از مشــکالت مواجه کنــد .توجه ویژۀ
صرف به بخش کاربردی نمیتواند در درازمدت مسائل را
حل کند .حوزهای که قرار اســت تبدیل به کاربرد شود ،بر
پایۀ دانشی بنا شده است و این دانش پایه است که تبدیل به
کاربرد میشود .ما نمیتوانیم تصور کنیم که دانش پایه را از
دنیــا اخذ میکنیم و آن را تبدیل به کاربرد میکنیم ،اگر چه
در حوزۀ کاربرد نیز کشور خیلی قوی عمل نکرده است».
رئیس دانشــگاه تهران خاطر نشان کرد« :ما توانستیم شبکۀ
همکاری دانشــگاهها را شکل دهیم و در این شبکه متوجه
شدیم که کشور ازنظر زیرساخت دارای کمبودهای اساسی
است و فقدان آزمایشگاههای سطح سه از جملۀ این موارد
است که بهرغم اینکه بخش زیادی از آن انجام شده بود ،اما
بخشهای تکمیلی صورت نگرفت .اگر این آزمایشــگاهها
تکمیل میشــد ،قطع ٌا در این بحران میتوانســت کشور را
بیشتر کمک کند».
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دکتر نیلی احمدآبادی تأکید کــرد« :جمعبندی این رخداد
به ما این توجه را میدهد که همه بخشهای دانشــگاه باید
رشــد کند و رشــد همهجانبۀ دانشگاه اســت که میتواند
توسعۀ پایدار را به همراه آورد .خوشبختانه دانشگاه تهران،
در سیاســتهای پشــتیبانی خود یکجانبهگرایی نداشته و
آئیننامههای ارتقا و ترفیع بهگونهای طراحی شــده اســت
که بتواند همه بخشهای دانشگاه را مورد توجه قرار دهد.
دانشگاه سعی کرده تا از طریق شوراهای سیاستگذاری در
حوزۀ آموزش ،پژوهش و فناوری و همچنین خوشــههای
فکری فضایی را برای خرد جمعی و همفکری فراهم کند.
درخواســت من این است که همه دانشکدهها و واحدهای
دانشــگاه در حوزۀ خود این موضــوع را مورد توجه قرار
دهند».
دکتر نیلی احمدآبادی« :همه باید فکر
کنیم چگونه میتوان از همه ظرفیتهای
دانشگاه برای حل مشکالت و معضالت
کشور استفاده کرد و این مسئله فقط به
دانشگاه تهران محدود نمیشود ،بلکه در
فضاهای بینالمللی نیز این رویکرد باید
ادامه پیدا کند

وی با اظهار به اینکه دانشگاه در سالهای اخیر بسیار تالش
کرده تا بســتر همکاریهای بینرشــتهای را افزایش دهد،
افزود« :آنچنان جهشی از همکاریهای بینرشتهای و بین
گروهی به وجود میآید که هرگز پژوهش در حوزۀ محدود
خــود نمیتواند به آن دســت یابد .دو دانشــکده و یا دو
دانشگاه زمانی که با یکدیگر همکاری کردهاند ،توانستهاند
اقدامات بســیار بزرگی را در ســطح ملی و بینالمللی رقم
بزنند .وقتی تیمهای کاری تشکیل میشود ،هم دستگاههای
اجرایی کشــور به آنها اطمینــان میکنند و هم تحقق این
پروژهها امکانپذیرتر خواهد شد».
رئیس دانشــگاه تهران ادامه داد« :در دانشــگاه پروژههایی
انجام میشود که حدود  30عضو هیأت علمی و به ضریب
ســه برابر آن دانشــجو و همکار بیرون از دانشــگاه در آن
پروژه فعالیت دارند .اینکه ما یاد گرفتیم یک تیم تحقیقاتی
را مدیریت کنیم و از بســتر آن یک کار قابل دسترســی و
پیادهســازی ارائه دهیم ،توفیق بزرگی بوده است .دانشگاه

توانســته به اتکای همین توانمندیها در برخی از حوزهها
ســند ملی بنویسد .تجربه هیأت ســیالب که بیش از ۷۰۰
متخصص و کارشــناس در آن حضور داشــتند ،همه نشان
داد که ما توان علمی ،بدنۀ کارشناسی و مدیریت الزم برای
اجرای پروژههای بزرگ را داریم و امروزه دانشگاه در این
جهت حرکت میکند».
دکتر نیلی احمدآبادی تأکيد کرد« :همه باید فکر کنیم چگونه
میتوان از همه ظرفیتهای دانشگاه برای حل مشکالت و
معضالت کشــور استفاده کرد و این مسئله فقط به دانشگاه
تهران محدود نمیشود ،بلکه در فضاهای بینالمللی نیز این
رویکرد باید ادامه پیدا کند .فعالیتهای بینالمللی میتواند
کیفیت ،عمق و گســتردگی کارهای علمی و پژوهشــی را
افزایش دهد .شــبکۀ ملی درون دانشــگاهی و بینالمللی
در آینده جایگاه بســیار رفیعتری را برای دانشگاه تهران و
همچنین کشور رقم خواهد زد».
وی در بخش پایانی ســخنان خود به معضــل منابع مالی
بهعنوان یکی دیگر از مشــکالت پیشروی دانشگاه اشاره
کرد و گفت« :هر چه تالش میکنیم تا منابع دانشگاه تهران
را از طریق درآمدهــای اختصاصی ،پژوهشهای کاربردی
و آموزشهای آزاد توســعه دهیم ،اما متأسفانه مسئلۀ تورم
منجر میشود تا همه منابع را از دست دهیم .ما در دانشگاه
تهران به بــاالی  ۴۰درصد از ســهم درآمد اختصاصی در
بودجۀ کل دانشــگاه دســت یافته بودیم و این تورم اخیر
دوباره این سهم را به  ۳۲درصد کاهش داد و از طرف دیگر
قســمت عمدۀ منابع مالی که در بخش سایر بود ،در ردیف
حقوق و دستمزد هزینه شد ،بهگونهای که حدود  ۹۲درصد
از بودجۀ دانشــگاه بابت حقوق دستمزد صرف شده و در
گذشته این عدد زیر  ۸۰درصد بوده است».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :پیشرو بودن تورم
و کاهش درآمدها ما را همیشــه در سرمایهگذاری در حوزۀ
پژوهش و فناوری دچار مشکل کرده است؛ اما نباید ناامید
شویم .چراکه؛ دانشگاه تهران سرمایههای بسیار زیادی دارد
که میتواند در تأمین منابــع مالی مورد توجه قرار بگیرند.
این زیرساختها در دانشگاه تهران نخست دانش استادان،
دانشــجویان و همچنین آزمایشگاهها ،ظرفیتهای حقوقی
و ســاختمانها و مراکز رشد و ســرمایهگذاری هستند که
میتوانند سرمایههای دانشگاه را برای توسعۀ بیشتر افزایش
دهند .بزرگترین ثروت نزد دانشــگاهها است و باید گفت
امــروزه تبدیل علم به ثروت در جهت توســعۀ دانشــگاه
بهراحتی امکانپذیر است».
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در بیست و نهمین جشنوارۀ پژوهش و فناوری

معاون پژوهشی دانشگاه مهمترین دستاوردهای ملی و
بینالمللی دانشگاه تهران را تبیین کرد

دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشــی دانشگاه تهران ،در
بیست و نهمین جشــنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه۲۴ ،
آذر ،با حضور رئیس دانشــگاه تهران و تعداد محدودی از
برگزیدگان برگزار شــد ،گفت« :هفته پژوهش را خدمت
پژوهشگران ،اســتادان و دانشجویان که بهصورت مجازی
همراه ما هستند تبریک عرض میکنم .با توجه به شرایط ناشی
از همهگیری ویروس کرونا ،این دوره از جشنواره به منظور
تجلیل و قدردانی از پژوهشگران ممتاز و برگزیدۀ دانشگاه به
شکل ویژهای برگزار شده است».
معاون پژوهشــی دانشــگاه با تأکید بر اینکه زمینهســازی
مشــارکت نظام دانایی محور در حل معضالت و مشکالت
کشور از اهداف دانشــگاه تهران است ،افزود« :دانشگاه در
تالش است تا با فعالســازی ظرفیتهای علمی و توسعۀ
اقدامات جامعهمحور ،زمینه مشارکت نظام دانایی محور را
در حل معضالت و مشــکالت موجود کشور فراهم آورد.
قدرت و اســتقالل واقعی در جهان امــروز و تحقق آرمان
پیشرفت و توسعۀ متوازن و پایدار در هر کشور بر پایه نظام
داناییمحور استقرار دارد که امر پژوهش و خلق فناوری از
اساسیترین الزامات آن به شمار میرود».

محققان و پژوهشگران با نگاه نقادانه و جستجوگر
در خلق پاسخهای نوآورانه پیشتازی کنند
وی در ادامه ســخنان خود خاطرنشــان کــرد« :در جهانی
کــه گوهر دانش و فناوری عنصــری کلیدی در پایداری و
شــکوفایی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است ،بهکارگیری
دســتاوردهای علمی بهمنظور توســعه همهجانبۀ جامعه و
کارآمدی نظامهای آن ،روزبهروز جدیتر شــده و به اصلی
غیرقابل تردید بدل شــده اســت .در این مســیر است که
محققان و پژوهشگران با نگاه نقادانه و جستجوگر به دنیای
اطراف خود نگریســته و بهمنظور رفع مشــکالت و پاسخ
به نیازهای متنوع جامعه ،مســئوالنه در پی خلق پاسخهای
نوآورانه پیشتازی میکنند».
اهداف برنامه ســوم راهبردی دانشگاه سرلوحۀ
فعالیتهای معاونت پژوهشی است
دکتر رحیمیان بیان کرد« :حوزه معاونت پژوهشی ،با سرلوحه
قراردادن اهداف برنامۀ ســوم راهبردی دانشگاه ،سیاستها
و برنامههای خود را به «ارتقا جایگاه بینالمللی دانشــگاه»،
«ارتقا اخالق و مســئولیتپذیری اجتماعــی و نوآوری و
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حرکت به سوی دانشــگاه ایدهپرداز و کارآفرین» معطوف
کرده اســت .در اینجا الزم میدانم از همراهی و یاری مؤثر
اعضای شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه،
شــورای پژوهشی و ســایر جمعهای مشــورتی ،اجرایی،
تصمیمساز و تصمیمگیر در معاونت پژوهشی قدردانی کنم
و در این فرصت گزارش مختصری را از مهمترین اقدامات
این حوزه در سال گذشته ارائه دهم».
رشد  ۱۲درصدی مقاالت بینالمللی با نمایه wos
معــاون پژوهشــی دانشــگاه تهــران ،در ادامه بــه تبیین
دســتاوردهای دانشــگاه در حوزههای مختلف پرداخت و
تصریح کرد« :از دســتاوردهای دانشــگاه میتوان به انتشار
چهار هزار و  ۷۲۷عنوان مقالۀ بینالمللی با نمایه  wosاشاره
کرد که نسبت به سال قبل  ۱۲درصد رشد داشته است .الزم

از این میان چهار نشریه در سطح  emergingو یک نشریه دارای
ضریب کیفیت  q3و بقیه دارای نمایه  ISCهستند».
دریافت  ۲۱۷مورد ادعای اختراع بهمنظور ارزیابی
دکتر رحیمیان ،با اشــاره به راهاندازی مجدد سامانه پذیرش
پژوهشگران پسادکتری گفت« :در سال گذشته حدود هشتاد
پژوهشگر داخلی مورد پذیرش استاد میزبان قرار گرفتند که
با توجه به مشخص شدن منابع تأمین مالی برای سی نفر از
آنها حکم صادر شده است .چهارده پژوهشگر پسادکتری
ایرانیان غیرمقیم نیز پذیرش شــدهاند و در حال حاضر ۲۷
پژوهشگر ایرانی غیرمقیم در حال گذراندن دوره پسادکتری
در دانشگاه هستند .همچنین در سال  ۲۱۷ ،۹۸مورد ادعای
اختراع برای ارزیابی دریافت شده که  ۵۹مورد از آنها پس
از داوری تأیید شده است».

شناسایی مولکولهای سطحی باردار و غیر
فعالسازی آنها ،شناسایی بیوفیزیکی عوامل
مؤثر بر غیر فعال شدن آنزیمهای اصلی ویروس و
ممانعت از اتصال آن به سلولهای ریوی بر اساس
دینامیک مولکولی ،طراحی ،تدوین و ثبت ماسک
شفاف الکترومغناطیسی برای دفع و اضمحالل
ویروس ،شناسایی الکتریکی ویروس کرونا در سطح
نانوالکترودها در سیستم میکروفلوئیدی ،طراحی و
ساخت حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی برای
تشخیص ویروس کرونا از جمله اقدامات صورت
گرفته است

برای  ۷۰پرونده پس از بررسی ،کد اخالق
صادر شده است
معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،با بیان اینکه درزمینهٔ اخالق
پژوهشی ،در سال گذشته ۱۰ ،کارگاه ترویج اخالق برگزار
شده اســت ،اظهار کرد« :حدود هفتاد پرونده در کمیتههای
ســازمانی بــا تأکید بر رعایــت موازیــن حقوقی و حفظ
ارزشهای اخالقی در انجام پژوهش بررســی و کد اخالق
برای آنها صادر شــده است .تعداد پروندههای ارسالشده
برای بررسی در کارگروه اخالق پژوهشی از  ۲۵پرونده در
سال  ۹۷به هجده پرونده در سال  ۹۸کاهش یافته است .این
موضوع حاکی از توجه بیشــتر دانشجویان و اعضای هیأت
علمی به مسائل مرتبط با اخالق پژوهشی است».

به ذکر است که مقاالت  q1به میزان  ۱۶درصد ،مقاالت q2
به میزان  ۱۱درصد ،مقاالت  q3به میزان  ۶درصد و مقاالت
 q4نیز  ۴درصد رشــد کرده که این نشاندهنده رشد بیشتر
مقاالت باکیفیت است».
وی با عنوان اینکه بر اساس بانک اطالعات پژوهش و فناوری
دانشگاه ،تعداد مقاالت فارســی با نمایه  ISCدر سال  ۹۸برابر
با یک هزار و  ۲۲۰بوده اســت ،افزود« :همچنین تعداد مقاالت
چاپشده در همایشهای بینالمللی و ملی به ترتیب یکهزار
و  ۱۶۷و یکهزار و  ۲۶۳مقاله است .تعداد آثار تألیفی منتشره و
ترجمهشده نیز به ترتیب  ۴۰۶و  ۱۸۶عنوان است .در حال حاضر
از میان  ۱۰۵نشریه منتشــره در دانشگاه تهران ،تعداد  ۹نشریه
دارای نمایه  scopusو پنج نشریه دارای ایندکس  wosاست که

بررسی حدود سههزار مقاله در کمیته اعتبارسنجی
نشریات بینالمللی دانشگاه
وی تأکيد کرد« :با توجه به نگاه ویژۀ دانشــگاه به بررســی
اعتبار مجلههای بینالمللی ،در طی ســال گذشــته حدود
سههزار مقاله منتشرشــده در نشریات بینالمللی ،در کمیتۀ
اعتبارسنجی نشریات بینالمللی دانشگاه ارزیابی شده است.
نتایج بررســیها در سامانه نشــریات  RTISثبت و لیست
نشــریات بدون امتیاز و نامعتبر نیز روی ســایت معاونت
پژوهشــی قرار داده میشــود .در حال حاضر لیست ۳۶۰
نشــریه بدون امتیاز و  ۴۶۸نشریه نامعتبر منتشر شده و هر
ماه این اطالعات بهروزرسانی میشوند».
دکتر رحیمیان ادامه داد« :همچنین از بین اعضای هیأت علمی
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جوان دانشــگاه ،تعداد  ۵۲استادیار جوان مشمول طرح جایزة
دکتر آشتیانی شدهاند .اعضای هیأت علمی مشمول این جایزه با
پرداخت تسهیالت به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال و نیز خرید تجهیزات
به میزان  ۲۰۰میلیون ریال مورد حمایت قرار میگیرند».
مقابله با ویروس کرونا در صدر اقدامات دانشگاه
بوده است
معاون پژوهشی دانشگاه ،در بخش دیگری از سخنان خود
خاطرنشان کرد« :در سال گذشته ،همراهی با اقدامات ملی
و بینالمللی در زمینه مهار و ارتقا شرایط مقابله با ویروس
کووید  ،۱۹در صدر اقدامات و اولویتهای دانشــگاه بوده
اســت .برای نیل بــه این هدف ،تفاهمنامــة همکاری بین
دانشگاه تهران ،دانشــگاههای علوم پزشکی تهران و علوم
پزشکی شهید بهشــتی منعقد و کارگروههای «تشخیص و
مقابلــه با ویروس کووید  ۱۹بــا رویکردهای بیوفیزیکی»،
«ارائه روشهای درمان و تولید واکسن برای ویروس کووید
« ،»۱۹حسگرها و کیتهای تشخیص ویروس کووید »۱۹
و «سیستمهای هوشمند و آنالیز داده» تشکیل شده است».
وی افزود« :سمینار مجازی بینالمللی در مردادماه سال جاری
در ارتبــاط با تجربههای ایران و اروپا در مقابله با کووید ۱۹
و در قالب همکاری سهجانبة دانشگاهها برگزار شد .همچنین
تشکیل نمایشگاه مجازی به منظور ارائه دستاوردهای مرتبط
بــا تحقیقات صــورت گرفته در زمینة کوویــد  ۱۹و انجام
پیگیریهایی به منظور ارتقا آزمایشــگاه سطح دوبهسه و نیز
پیگیری ساخت آزمایشگاه سطح سه با همکاری دو دانشگاه
علوم پزشــکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی از دیگر
اقدامات دانشگاه تهران در این زمینه است».
دکتر رحیمیان ،بســیج زیرساخت و تجهیزات آزمایشگاهی
دانشگاه در زمینه آزمون داروها ،تشکیل بانک زیستی مرجع
ویروس در کنار دیگر بانکهای زیســتی دانشگاه به منظور
جداسازی ،شناسایی و ذخیرهسازی انواع ویروس در حال
گردش در جمعیت کشــور ،بررســی و ارزیابی درمانهای
نوین در مواجهه با بیماری ،تجهیز و راهاندازی آزمایشــگاه
ژن و ســلول درمانی بــه منظور درمان بیمــاران به کمک
ســلولهای بنیادی را از جمله فعالیتهــای کارگروههای
تشکیل شده در زمینه مقابله با ویروس کرونا برشمرد.
طراحی و تولید کیت آزمون ســریع تشخیص و
ساخت دستگاه کمک تنفس
معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،در ادامه به انجام پروژههای

مرتبــط با ویروس کرونا اشــاره کرد و گفت« :شناســایی
مولکولهای سطحی باردار و غیر فعالسازی آنها ،شناسایی
بیوفیزیکی عوامل مؤثر بر غیر فعال شــدن آنزیمهای اصلی
ویــروس و ممانعت از اتصال آن به ســلولهای ریوی بر
اســاس دینامیک مولکولی ،طراحی ،تدوین و ثبت ماسک
شفاف الکترومغناطیســی برای دفع و اضمحالل ویروس،
شناســایی الکتریکی ویروس کرونا در سطح نانوالکترودها
در سیســتم میکروفلوئیدی ،طراحی و ساخت حسگرهای
زیســتی الکتروشیمیایی برای تشــخیص ویروس کرونا از
جمله اقدامات صورت گرفته است».
وی افــزود« :همچنین طراحی و تولید کیت آزمون ســریع
تشخیص ،ساخت دستگاه کمک تنفس با همکاری شرکت
دانشبنیان مستقر در پردیس دانشکدههای فنی ،رصد بیماران
و تشخیص زودهنگام بیماری و ارائه برنامه جامع دادهکاوی
هوشــمند برای تابآوری در شرایط بحرانی بیماری جهت
مقابلــه با ویروس از دیگر فعالیتهــای صورت گرفته در
این زمینه اســت .در اینجا الزم میدانم که از ستاد اجرایی
فرمان امام به خاطر حمایتهای مالی برای انجام پروژههای
پژوهشی کارگروههای تشکیلشده ،تشکر و قدردانی کنم».
برگزاری جلســات خوشههای مشورتی از دیگر
اقدامات دانشگاه تهران
دکتر رحیمیان ،برگزاری جلســات خوشة مشورتی اقتصاد
کالن و ســرمایه اجتماعــی را از دیگر اقدامات دانشــگاه
تهران برشمرد و خاطرنشــان کرد« :به سفارش معاون اول
رئیسجمهــور و به منظــور ارائة مشــورت در خصوص
مشــکالت و معضالت حاد و یا مزمن در زمینة سرمایه و
اعتماد اجتماعی ،ساختار اقتصاد و بودجة کشور پایهریزی
شــد .دعوت از مسئوالن در حوزههای مختلف اجتماعی و

دوماهنامه خبری -تحلیلی دانشگاه تهران /شماره 12 127

اقتصادی و ارائه مشــورت و بررســی موارد محوله از اهم
اقدامات در این زمینه اســت .نتایج حاصل این جلســات
علمی-مشورتی ،از سوی دانشگاه تهران در اختیار مقامات
ارشــد نظام و رؤســای قوا ،معاون رئیسجمهور ،وزرا و
معاونان آنها قرار گرفته است».
تشکیل کنسرسیوم پژوهشی  ۱۳دانشگاه برتر به
میزبانی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،با تشریح عملکرد کنسرسیوم
پژوهشی  ۱۳دانشگاه برتر تصریح کرد« :در سال گذشته ،این
کنسرسیوم به میزبانی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ،موفق
به تکمیل کالن پروژة محاسبة سیاهة انتشار آالیندههای هوا
و ارائه ســناریوهای بهبود کیفیت هوا به کارفرمایی سازمان
حفاظت محیط زیست ،در  ۹کالنشهر شد که فرایند تلفیق
این نتایج با برنامههای جاری و آتی ملی و استانی کشور در
دست اقدام است .هماکنون نیز با تشکیل بزرگترین اجتماع
بین دانشگاهی در  ۲۱رستة تخصصی ،اقدامی ملی بهمنظور
پایش منابع آالینده کشــور شــکل گرفته و امید میرود که
عــاوه بر ارائه نتایج خوب و موفق در بهبود ســطح محیط
زیست کشور ،نمودی دیگر از فعالیت گروهی ارائه شود».
تشکیل هیأت ویژة گزارش ملی سیالبها و تکمیل
و ارائه گزارش مربوط
وی با اشــاره به تشکیل هیأت ویژة گزارش ملی سیالبها
و تکمیل و ارائه گــزارش مربوطه ،عنوان کرد« :این هیأت
پس از وقوع سیل مخرب در شمال ،جنوب و غرب کشور
در ابتدای ســال  ،۹۸به دســتور رئیس محترم جمهور و به
ریاســت رئیس محترم دانشــگاه تهران و حضور نخبگان
دانشــگاهی و صنعتی در اولین ماه ســال  ۹۸شروع به کار
کــرد .هدف از تشــکیل این هیأت ،بررســی راهکارهایی
جهت جلوگیری از تکرار اشــتباهات و کاســتیها ،ایجاد
ظرفیت مدیریت ســیالب ،افزایش میزان آمادگی کشور در
مقابل سیالب ،شــیوة مدیریت بحران ،برآورد خسارات و
شــیوة جبران خسارات و اص ً
الحات ضروری برای افزایش
تابآوری و آمادگی ملی در برابر سیالب بود».
دکتر رحیمیان ادامه داد« :در این خصوص شانزده کارگروه
با مشارکت  ۵۴دانشــگاه و پنجاه مؤسسه مختلف تشکیل
شده و حدود  ۷۰۰نفر مشارکت داشتند .فعالیتهای مذکور
منجر به تدوین بیش از هفــده عنوان گزارش تخصصی با
موضوع بررسی ســیالبهای سال  ۹۷-۹۸شده و در حال

حاضر طی دســتورالعملهای جداگانه از ســوی دولت به
دستگاههای اجرایی ابالغ شده است».
تصویب آئیننامة هستههای پژوهشی
در دی ماه ۱۳۹۸
معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران ،از تصویــب آئیننامة
هستههای پژوهشــی در دیماه  ۱۳۹۸خبر داد و گفت« :به
منظور گســترش و تعمیق فعالیتهای پژوهشــی ،گروهی
بینرشــتهای در جهت توســعة مرزهای جهانی علم و یا
دســتیابی به نــوآوری و فناوریهای قابل تجاریســازی
آئیننامة هستههای پژوهشی در دیماه  ۱۳۹۸تصویب شد.
در سال جاری نیز برای ثبت اطالعات و بررسی این هستهها
بهصورت الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است».
انعقاد  ۳۳۶قرارداد کاربــردی با نهادها ،مراکز،
مؤسسات ،شرکتهای دولتی و خصوصی
به گفته وی از اهداف و سیاســتهای کالن دانشگاه تهران
نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایدهپرداز و کارآفرین،
به منظور حل چالشهای کشــور است .در این زمینه ادارة
کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه ،تالش میکند زمینههای
همکاری دانشگاه با صنعت و جامعه را از طریق فعالسازی
ظرفیتهای علمی دانشگاه و توسعة قراردادهای تقاضامحور
فراهم کند.
دکتر رحیمیان ،در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان
کــرد« :انعقــاد  ۳۳۶قرارداد کاربــردی با نهادهــا ،مراکز،
مؤسسات ،شرکتهای دولتی و خصوصی و پانزده قرارداد
جدید با ستادهای مختلف معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با اعتبــاری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال از اهم
اقدامات در زمینــة پژوهشهای کاربردی اســت .در این
خصوص افزایــش  ۵۰درصدی اعتبار مصوب قراردادهای
کاربردی نسبت به سال گذشته شایان توجه است».
معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران ،اظهار کرد« :در راستای
تقاضامحور کــردن پایاننامههای دانشــجویان تحصیالت
تکمیلی ،عقد بیش از  ۲۶قرارداد از طریق ســامانة اجرایی
تقاضا و عرضــة پژوهش و فناوری (ســاتع) با جذب دو
میلیارد تومان اعتبار صورت گرفته است .همچنین میتوان
به عقد قرارداد «انجام مطالعات پژوهشــی جامع آبادانی و
پیشرفت شهرستان خواف بر اساس رویکرد معیشت پایدار
و توانافزایــی جامعة محلی» به مبلغ چهــار میلیارد تومان
با شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان ،عقد قرارداد انجام
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«مطالعات پژوهشــی و فناورانه به منظور توسعة فناوریها
در جهــت بهینهســازی فراینــد تولیــد و افزایش ضریب
برداشــت در میدان یادآوران» با شــرکت ملی نفت ایران با
اعتباری حدود  ۳۶۰میلیارد ریال و اعتبار ارزی معادل هفت
میلیون یورو به مدت  ۱۰ســال ،عقد قرارداد پژوهشــی در
خصوص «ارتقای نفت سنگین و باقیماندههای سنگین آن»
با اعتبار  ۳/۷۴میلیارد ریال با شــرکت ملی پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی ایران اشاره کرد».
تدوین شیوهنامة شورای سیاستگذاری و نظارت
بر واحدهای پژوهشی دانشگاه
وی تدوین شــیوهنامة «شورای سیاســتگذاری و نظارت بر
واحدهای پژوهشــی دانشگاه» و آغاز بهکار این شورا ،توسعة
فعالیتهای پژوهشــی از طریق تأســیس مراکز و مؤسسات
جدید همانند مؤسســة علــوم و فناوریهــای کوانتومی و
پژوهشکدة سامانههای هوشمند کاربردی ،برقراری ارتباط با
دســتگاههای اجرایی جهت افزایش همکاریهای پژوهشی
فیمابین در قالب پنج تفاهمنامه و صدور مجوز برگزاری بیش
از  ۲۲همایش علمی در ســطح ملی و بینالمللی و جذب ۳۲
پژوهشگر و توسعة ســامانة جامع قراردادهای پژوهشهای
کاربردی دانشگاه را از دیگر دستاوردها و فعالیتهای اداره کل
پژوهشهای کاربردی دانشگاه در سال گذشته توصیف کرد.
خرید بیش از  ۴میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی
مورد نیاز دانشگاه
دکتر رحیمیان ،با بیان اینکه در سال  ۹۸و نیمی از سال  ۹۹بیش
از  ۴میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه با

برنامهریزی و اقدام دفتر سفارش و تأمین تجهیزات دانشگاه
خریداری شده است ،افزود« :مبلغ دو میلیون یورو آن مربوط
به مرکز ابررایانش دانشگاه با حمایت بخش خصوصی بوده
اســت .همچنین خرید بیش از هفتاد میلیارد ریال تجهیزات
و مواد آزمایشــگاهی ساخت داخل در راستای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است .انتظار میرود که در سال
آتی ،با پیگیری واحد ارزیابی و استانداردســازی و همکاری
آزمایشگاههای دانشگاه با سازمان ملی استاندارد ایران ،بتوانیم
استاندارد ایزو  ۱۷۰۲۵را در آزمایشگاههای قوی و باکیفیت
دانشگاه عملیاتی کنیم».
چاپ  ۱۰۳عنوان کتاب برای نخســتینبار توسط
مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران
معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،درباره فعالیتهای مؤسسة
انتشــارات دانشــگاه تهران خاطرنشــان کرد« :با توجه به
اهمیت کتاب و نیاز جامعة دانشگاهی به این مقولة فرهنگی
و اجتماعی ،مؤسســة انتشارات دانشگاه تهران ،نقش مهمی
را در ترویج و گسترش علم و حفظ میراث فاخر و ماندگار
دانشــگاهی ایفا میکند .این مؤسســه از آذر  ۹۸تا آذر ۹۹
تعداد  ۱۰۳عنوان کتاب را برای نخستینبار به چاپ رسانده
و  ۱۹۳عنــوان را نیز تجدید چــاپ کرده و موفق به چاپ
سه عنوان کتاب با لوگوی مشــترک با انتشارات اشپرینگر
شده اســت .همچنین در حوزة نشر بینالمللی تالشهایی
بهمنظور تبادل کتاب و ترجمه با مؤسسات و دانشگاههایی
در کشورهای اسپانیا ،روسیه ،چین و ترکیه صورت پذیرفته
است».
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وی ادامــه داد« :بهرغــم بحرانهــای اقتصادی ناشــی از
همهگیری ویروس کووید  ۱۹که بهشــدت بر صنعت نشر
تأثیرگذار بود ،مؤسسة انتشارات توانسته است بیش از ۱۱۴
هزار و  ۴۰۰جلد کتاب را به مبلغ  ۳۹میلیارد ریال در فاصلة
بین بیست و هشتمین تا بیست و نهمین جشنوارة پژوهشی
به فروش برســاند .همچنین طی این دوره ۱۲ ،هزار و ۶۵۰
جلد کتاب به مبلغ ســه و نیم میلیارد ریال از طریق سایت
مؤسســه به فروش رســیده که در مقایسه با دوره مشابه به
میــزان  ۷۹درصد از نظر تعداد و  ۱۵۷درصد از نظر ارزش
ریالی رشد داشته است».
توسعة منابع دیجیتال در کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران
دکتر رحیمیان ،کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

اهداف و سیاستهای کالن دانشگاه تهران نوآوری
و حرکت به سوی دانشگاه ایدهپرداز و کارآفرین ،به
منظور حل چالشهای کشور است .در این زمینه اداره
کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه ،تالش میکند
زمینههای همکاری دانشگاه با صنعت و جامعه را
از طریق فعالسازی ظرفیتهای علمی دانشگاه و
توسعة قراردادهای تقاضامحور فراهم کند

را بهعنوان بزرگترین کتابخانة دانشــگاهی کشور توصیف
کرد و گفت« :این کتابخانه ،مجموعهای غنی و گســترده از
منابع گوناگون در زمینههای مختلف علوم و فنون و فرهنگ
و ادب را در برمیگیرد .این مجموعه با دربرداشتن بیش از
یکمیلیون سند و مدرک علمی و آرشیوی اعم از کتابها،
نشریات ،پایاننامهها ،نسخ خطی ،عکس و ...که در برخی از
موارد منحصربهفرد است ،از دیگر کتابخانههای دانشگاهی
کشور متمایز و از اعتبار و جایگاه واالیی برخوردار است».
معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران تصریح کرد« :با توجه به
شــیوع ویروس کرونا و دگرگونی شرایط علمی ،آموزشی
و فرهنگــی ملی و بینالمللــی و همچنین برنامه میانمدت
توسعة منابع دیجیتال در کتابخانة مرکزی دانشگاه ،اقدامات
متعددی از جمله توسعة کتابخانة دیجیتال آریان و افزایش
منابــع آن ،افزایــش اطالعــات کتابشــناختی در پایگاه
آذرســا ،ارائه خدمات از طرق مختلف همچون شبکههای

مجازی ،ایمیلی و حضــوری ،تبدیل خدمات حضوری به
غیرحضوری برای تسویهحســاب دانشــجویان و تحویل
پایاننامهها ،برگزاری برنامههای زندة ترویجی در کانالهای
مجازی دانشگاه و کتابخانة مرکزی در دستور کار قرار داد».
وی بــا بیان اینکه کاهش بار مراجعات حضوری در ســال
گذشــته فرصتی را به منظور تکمیــل اقدامات در کتابخانة
مرکــزی فراهم کرده اســت ،عنوان کرد« :در ســال ۱۳۹۹
نسبت به ســال  ۱۳۹۸در زمینه توســعة کتابخانة دیجیتال
 ۱۰۰درصد و ورود اطالعات به پایگاه آذرســا ،بیش از ۴۰
درصد رشــد وجود داشته اســت .بارگذاری حدود پانزده
هزار نســخة خطی رایگان در پایگاه کتابخانة مرکزی که به
لحاظ تحقیقاتی ارزش جهانی داشته و بهصورت تمام متن
برای پژوهشگران سراسر دنیا قابل استفاده است ،نیز تحقق
یافته است».
دکتر رحیمیان افزود« :همچنین بارگذاری  ۷۵هزار عنوان
پایاننامة تمام متن ،دو هزار و  ۷۷۷عنوان ســند تاریخی
تمــام متن ،چهار هزار و  ۴۵۴عنوان عکس تاریخی تمام
متن ۵۶۷ ،عنوان کتاب چاپی فارســی تمام متن ۲۱ ،هزار
و  ۶۸۲عنوان کتاب التین از ناشــران اشــپرینگر ،الزویر
و وایلــی با محتوای ابرداده و لینــک دانلود تمام متن (با
قابلیت دسترســی در شبکة دانشــگاه تهران) ،بارگذاری
ســه هزار عنوان کتاب فارسی در ســامانه آذرسا ،اتصال
اطالعات کتابشــناختی منابع کتابخانة مرکزی به سامانة
حافظــة ملی ایرانیــان در کتابخانة ملــی و افزودن ۳۰۰
عنوان کتاب گویا به آرشــیو موجود این کتابخانه و ارتقا
آن به یکهزار و  ۶۰۰عنوان کتاب گویا از دیگر اقدامات
کتابخانة مرکزی است».
معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران در پایان ســخنان خود
خاطرنشــان کرد« :برگزاری بیســت و نهمین جشــنوارة
پژوهش و فناوری دانشــگاه ،حاصل تالشهای مستمر و
گســتردة همکاران ارجمند و همدلی اســت که انجام آن،
بدون همکاری و مشــارکت آنان در این شــرایط سخت و
پرمخاطــره مقدور نبود ،لذا از زحمــات و تالش بیدریغ
استادان ،دانشــجویان ،محققان و همکاران و از توجه ویژة
بنیاد فرهنگی مصلینژاد که اهدای کامل جوایز این دوره از
جشنواره را برعهده گرفتند ،تشکر و قدردانی میکنم».
در بخش دیگری از این جشــنواره دکتر امیرمحمد گمینی،
استادیار دانشکدة الهیات و معارف اسالمی به ایراد سخنرانی
در خصوص اهمیــت پژوهش در حوزة علوم انســانی و
سوابق رشتة تاریخ علم پرداخت.
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برگزیدگان بیست و نهمین جشنوارة پژوهش و فناوری
دانشگاه تهران معرفی شدند

برگزیدگان بیست و نهمین جشنوارة پژوهش و فناوری
دانشگاه تهران ،شامل پژوهشــگران پیشکسوت نمونه،
برجسته ،نمونه ،رسالهها و پایاننامههای نمونه ،کتابخانه
و کارشــناس پژوهشــگر نمونه و کارشناس پژوهش
اجرایی نمونه معرفی و تقدیر شدند.
در بیســت و نهمین جشنوارة پژوهش و فناوری که به دلیل
بحران ویروس کرونا با شرایط ویژهای برگزار شد ،با حضور
دکتــر محمود نیلــی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران و
دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشــی دانشگاه ،از مجموع
 ۴۱منتخب جشــنواره  ۱۰نفر بهصــورت حضوری و دیگر
برگزیدگان نیز بهصورت مجازی مورد تقدیر قرار گرفتند.
اســامی برگزیدگان بیست و نهمین جشــنوارة پژوهش و
فناوری به شرح زیر است:
پژوهشگران پیشکسوت نمونه
دکتر آذرتاش آذرنوش ،استاد دانشکدة الهیات و معارف اسالمی؛
دکتر محمد آشوری ،استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی؛ دکتر
عباس بازرگان هرندی ،اســتاد دانشکدة روانشناسی و علوم
تربیتی؛ مهندس محمود توســلی ،استاد پردیس هنرهای زیبا؛
دکتر نصراهلل پورجوادی ،استاد دانشکدة ادبیات و علوم انسانی؛
دکتر علی اکبر عنایتی ،استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
و دکتر جلیل آقا راشد محصل ،استاد پردیس دانشکدههای فنی

بهعنوان پژوهشگران پیشکسوت نمونه معرفی و تقدیر شدند.
پژوهشگران برجسته
همچنیــن دکتر ســید علی ســید ابراهیمی ،اســتاد پردیس
دانشکدههای فنی؛ دکتر شمسالدین مهاجرزاده ،استاد پردیس
دانشــکدههای فنی؛ دکتر ســید هادی رضوی ،استاد پردیس
کشــاورزی و منابع طبیعی؛ دکتر علی طاهری میرقائد ،استاد
دانشکدة دامپزشکی و دکتر مجید سلیمانی دامنه ،استاد پردیس
علوم ،از پژوهشگران برجستة این دوره از جشنواره بودند.
پژوهشگران نمونه
دکتر حمیرا مشــیرزاده ،دانشیار دانشــکدة حقوق و علوم
سیاســی؛ دکتر ســهیل محمدی توچائی ،اســتاد پردیس
دانشــکدههای فنی؛ دکتر بابک سهرابی ،اســتاد دانشکدة
مدیریت؛ دکتر رضا ضرغامی ،اســتاد پردیس دانشکدههای
فنی؛ دکتر محمد کابلی ،اســتاد پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی و دکتر علی غالمی ،اســتاد مؤسســة ژئوفیزیک نیز
بهعنوان پژوهشگران نمونه معرفی و تقدیر شدند.
پژوهشگران جوان نمونه
دکتر عباسعلی صابری ،دانشــیار پردیس علوم؛ دکتر امین
هنرمند ،دانشــیار پردیس هنرهای زیبا؛ دکتر ســید فرشید
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چینی ،اســتادیار پردیس دانشــکدههای فنــی؛ دکتر عباس
روزبهانی ،دانشیار پردیس ابوریحان؛ دکتر امیر محمد گمینی،
اســتادیار دانشــکدة الهیات و معارف اسالمی؛ دکتر سوگند
قاسمزاده ،استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دکتر
محمدرضا جلوخانی نیارکی ،دانشیار دانشکدة جغرافیا؛ دکتر
عقیل شریفزاده ،دانشیار دانشکده دامپزشکی؛ دکتر مجتبی
طحانی ،دانشیار دانشــکدة علوم و فنون نوین؛ دکتر مهدی
پیری دمق ،استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و دکتر
امین فرجی ،استادیار پردیس فارابی پژوهشگران جوان نمونة
بیست و نهمین جشنوارة پژوهشی دانشگاه تهران بودند.
رسالههای نمونة مقطع دکتری
در بخش رسالههای نمونة مقطع دکتری ،رسالة دکتر زهرا بهادری
جهرمی،دانشآموختةدانشکدةحقوقوعلومسیاسیبهراهنمایی
دکتر سعید حبیبا ،استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی با عنوان
«شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی
به دکترین معادلها»؛ رســاله دکتر ذبیحاهلل ترابی ،دانشآموختة
دانشکدة جغرافیا به راهنمایی دکتر محمدرضا رضوانی ،استاد
دانشــکدة جغرافیا با عنوان «طراحی الگوی اکوتوریسم حامی
فقرا» (مورد :روستاهای منتخب شرق استان سمنان)؛ رسالة دکتر
مریم رضائیان به راهنمایی دکتر وحید نیکنام ،استاد پردیس علوم
با عنوان «مطالعه اثر متقابل تنش خشکی ،کلسیم و پنکونازول
بر برخی پاســخهای فیزیولوژیکی ،بیوشــیمیایی و مولکولی
کلزا ()Brassica napus L؛ رســالة دکتر محمدمهدی عرب به
راهنمایی دکتر کورش وحدتی ،استاد پردیس ابوریحان با عنوان
«پویش ژنومی تحمل به تنش خشکی و سازگاری محیطی در
گردو» و رســالة دکتر علیاصغر جاویدپرور به راهنمایی دکتر
رضا نادری محمودی ،دانشــیار پردیس دانشــکدههای فنی با

عنوان «بررسی مکانیزم بازدارندههای خوردگی بر پایه سریم و
بنزایمیدازول جذب شده بر روی اکسید گرافن جهت کاربرد در
پوشش اپوکسی» معرفی و تقدیر شدند.
پایاننامههای نمونة مقطع کارشناسی ارشد
در بخش پایاننامههای نمونة مقطع کارشناسی ارشد نیز پایاننامه
یاسمن قیدر ،دانشآموختة دانشکدة مدیریت به راهنمایی دکتر
مهدی شامی زنجانی ،دانشیار دانشکدة مدیریت با عنوان «ارائه
چهارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان در سازمانها»؛
پایاننامة علی شریفیان ،دانشآموختة پردیس دانشکدههای فنی
به راهنمایی دکتر مجید بنیاسدی دانشیار پردیس دانشکدههای
فنی و دکتر مصطفی باغانی ،دانشیار پردیس دانشکدههای فنی
با عنوان «شبیهســازی دینامیک مولکولی نانولولههای کربنی
فنری به منظور خواصســنجی نانوکامپوزیتها» و پایاننامة
شمســی ســودمند مقدم ،دانشآموختة پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی به راهنمایی دکتر محمد شریفی ،دانشیار پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی با عنوان «بررسی مصرف انرژی در
فرایند خشککردن بهلیمو با استفاده از یک خشککن جریان
پیوسته مجهز به ســامانه پیشگرمایش خورشیدی» معرفی و
تقدیر شدند.
کارشناسان و کتابخانة نمونه
دکتــر اعظم آهنگر ســلهبنی ،از دانشــکدة علوم اجتماعی
بهعنوان کارشــناس پژوهشــگر نمونه و منیره طباطبایی از
پردیس دانشــکدههای فنی و اعظمالسادات واقعه دشتی از
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی نیز بهعنوان کارشــناس
پژوهشی اجرایی نمونه و همچنین کتابخانة دانشکدة زبانها
و ادبیات خارجی بهعنوان کتابخانة نمونه معرفی شدند.
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رئیس دانشگاه تهران در نشست ساالنه اتحادیه :AUAP

اتحادیه نقش مهمی در رشد علمی و پژوهشی ملی و منطقهای داشته است
دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،با اشــاره به
نقشآفرینی اتحادیة دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه در توسعة
منطقهای گفت« :در حــال حاضر این اتحادیه ،به یک برند
جهانی تبدیل شــده اســت و اعضای آن از طریق تشکیل
شبکه و ارتباطات علمی و پژوهشی ،همواره سهم مهمی در
رشد ملی و منطقهای داشتهاند».
در چهاردهمیــن کنفرانس اتحادیة دانشــگاههای آســیا و
اقیانوسیه ( )AUAPو نیز جلسة ساالنه هیأت رئیسه اتحادیه
که به ریاست دانشگاه تهران برگزار شد ،دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،با تبیین پیشرفتهای
اخیر اتحادیه ،به تشــریح مجموعــهای از فعالیتها در دو
سال اخیر پرداخت.
وی تصریح کرد« :اص ً
الح اساسنامة اتحادیه با بهرهگیری از
یک تیم بینالمللی جهت تصویب در جلسة اخیر ،طراحی،
پایهریزی و تصویب برنامة تبادل دانشــجویی (،)APSEP
ایجاد مرکز رشــد و انتقال تکنولوژی و تالش برای جذب
ســرمایه ،برگــزاری برنامههای مختلف علمــی ،فرهنگی
و ورزشــی ،طراحی و راهاندازی وبــگاه اتحادیه مطابق با
اســتانداردهای بینالمللی ،جذب اعضای جدید ،مطالعه و
پیمایش چالشها ،شــرایط و فعالیت دانشگاههای عضو در
دوران کرونــا و نیز اجرای مختلف برنامههای کارآفرینی از
مهمترین فعالیتهای صورت گرفته است».

دکتر نیلی احمدآبــادی ،در ادامه با تحلیل روند جابهجایی
دانشجویان در سطح جهانی ،یکی از دالیل اقبال دانشجویان
بینالمللی به منطقة آســیا و اقیانوسیه و افزایش جذب این
دانشجویان در دانشــگاههای عضو اتحادیه را فعالیتهای
مستمر اتحادیه برای شناساندن ظرفیتهای اعضا به جامعه
بینالمللی برشمرد.
رئیس دانشــگاه تهران ،در پایان سخنان خود ضمن تبریک
به دکتر پیتر الورل بهعنوان رئیس دورهای جدید اتحادیه از
ابتدای سال  ،۲۰۲۱برای وی آرزوی موفقیت کرد.
در این نشست ،معاون دوم جدید اتحادیه با رأی اعضا و
از میان کاندیداهای مختلف ،اعضای جدید هیأت رئیسة
اتحادیه و اعضای مســئوالن منطقــهای ( )CCCانتخاب
شــدند .دکتر نیلــی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران
نیــز بهعنوان عضو هیأت رئیســه و دکتر محمدحســین
صرافزاده بهعنوان مســئول منطقــهای در این اتحادیه،
حضور خواهند داشت.
چهاردهمین کنفرانس ســاالنة اتحادیه به میزبانی دانشگاه
لیسئوم فیلیپین برگزار شد .در این کنفرانس که با سخنرانی
رئیس دانشــگاه تهران آغاز شــد ،بیش از  ۳۰۰دانشگاهی
و کارآفرین بینالمللی حضور داشــتند و با ارائة سخنرانی
بهصورت مجــازی به تبادلنظر در خصوص آیندة آموزش
عالی پرداختند.
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با همکاری دانشگاه تهران و شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

پیادهسازی الگوی جامع کسبوکار اجتماعی برای نخستین بار
در کشور ،از قلعه گنج در کرمان تا خواف در خراسان

دکتر مهدی قربانی ،دانشیار دانشگاه تهران ،از اجرای الگوی
مثلث توســعة اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل جامع
مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران با همکاری دانشگاه
تهران ،شــرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان ،استانداری
خراســان رضوی ،ســازمان نهاد مردمی اقتصــاد مقاومتی
خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان خواف خبر داد.
دکتر مهدی قربانی ،مجری این طرح ،ضمن اعالم این خبر
به تشریح اهمیت موضوع و فعالیتهای صورت گرفته در
این زمینه پرداخت و گفت« :در راســتای احیای مسئولیت
اجتماعی شــرکتها ( )CSRو همچنین خلق کســبوکار
اجتماعــی به منظور تحقق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی،
جهــش تولیــد و ارتقا تــابآوری نظامهــای اجتماعی-
اکولوژیک ،دانشــگاه تهــران با همکاری شــرکت صنایع
معدنی فوالد ســنگان (معین اقتصادی خواف) ،استانداری
خراســان رضوی ،ســازمان نهاد مردمی اقتصــاد مقاومتی
خراســان رضوی و فرمانداری شهرســتان خواف ،اجرای
الگوی مثلث توســعة اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل
جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها را از اردیبهشت ،۱۳۹۹
در شهرستان خواف در تعداد  ۸۵روستا آغاز کرده است».
قلعه گنج تجربة موفق توانافزایی روستائیان
مناطق محروم بود
وی با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری ،مبنی بر افزایش
توان اقتصادی کشــور در قالب سیاستهای ابالغی اقتصاد

مقاومتی خاطرنشان کرد« :به منظور احیای مسئولیت اجتماعی
کارآفرینان و سرمایهگذاران بهعنوان معینهای اقتصاد مقاومتی،
توسعه متوازن و همچنین ایجاد کسبوکار اجتماعی در ایران،
الگوی مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی در سال  ۱۳۹۳با
ابتکار مهندس رزم حسینی ،استاندار وقت استانهای کرمان
و خراســان رضوی و وزیر فعلی صنعت ،معدن و تجارت،
پیشنهاد و طراحی و با مدیریت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
بهعنوان معین اقتصادی و اجرای پروژة توانمندسازی جوامع
محلی تحت نظر دانشــگاه تهران عملیاتی شد که با رویکرد
توانمندســازی روستائیان و شــهرهای کمبرخوردار ،بهطور
پایلوت در شهرستان قلعه گنج بهعنوان یکی از محرومترین
مناطق کشــور ،طراحی و اجرایی شد که کارنامة ارزشمند و
چشمگیری در آن مناطق محسوب میشود».
مثلث توسعة فرایند و شیوة نوین مدیریتی است
دکتر قربانی ،با بیان اینکه مثلث توسعه فرایند و شیوه نوین
مدیریتی است ،در خصوص الگوی مثلث توسعه اقتصادی
و فرهنگــی تأکید کرد« :بر اســاس الگوی مثلث توســعة
اقتصادی و فرهنگی ،کارگزاران حکومت ،نمایندگان مردم
در مجلس شورای اســامی و کارآفرینان و سرمایهگذاران
بهعنوان اضالع مثلث و ائمه جمعه بهعنوان ناظران در میانه
ایــن مثلث نقش محوری را در قالب وظایف مشــخص و
گامهای ششگانه ایفا میکنند .در حال حاضر بیش از ۲۰۰
معین اقتصاد مقاومتی تحت عنوان بانیان توســعه مبتنی بر
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اقتصاد مردممحور در  12منطقة استان خراسان رضوی و در
راســتای احیای مسئولیتهای اجتماعی و توانافزایی مولد
یعنی راهاندازی کسبوکارهای اجتماعی فعالیت دارند».
کاهش تمرکزگرایی در تصمیمگیریها و راهاندازی
سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی
از اهداف این الگو است
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران ،در ادامه ســخنان خود
کاهش تمرکزگرایی در تصمیمگیریها ،ایجاد وحدت رویه و
یکپارچگی در مناطق مختلف استان ،پرهیز از اعمال سلیقههای
شخصی در طرحهای اقتصادی ،تسهیل و رفع موانع و سرعت
عمل در سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران جهت جهش
تولید را از اهداف این طرح برشمرد.
وی افــزود« :برای اجرای برنامهها و سیاســتگذاریهای
اقتصادی در مســیر توسعة اقتصادی نیازمند سازمانی است
که وظیفة ایجاد هماهنگی ،اص ً
الح فرایند در مســیر حرکت
به سمت توســعة متوازن ،تسهیلگری و رفع موانع موجود
در مسیر مجریان ،نظارت و اخذ بازخورد و تهیة گزارشها
از سیاســتها و برنامههای ابالغی را به عهده داشته باشد؛
بنابراین سازمانی مردمنهاد با نام «سازمان نهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی استان خراسان رضوی» در ارتباط با پویایی اقتصاد
و ســرمایهگذاری به همت معینهای اقتصــاد مقاومتی و
پرهیز از هرگونه هزینة دولتی در چهارچوب الگوی مثلث
توســعه اقتصادی و فرهنگی با تصویب ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی کشور بهصورت پایلوت در استان خراسان
رضوی راهاندازی شد».

مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی
در شهرستان خواف در حال اجراست
دکتــر قربانی عنوان کرد« :مدل جامع مســئولیت اجتماعی
شرکتهای معدنی در شهرستان خواف هماکنون با همکاری
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان بهعنوان معین اقتصادی
شهرســتان خواف ،دانشــگاه تهران ،اســتانداری خراسان
رضوی ،ســازمان نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان
رضوی و فرمانداری شهرســتان خواف در حال اجراست.
بر این اساس ،شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خواف با
هدف تولید پایدار بخشی از گندله مورد نیاز شرکت فوالد
مبارکة اصفهان در ســال  ۱۳۹۴تأسیس شده است .در حال
حاضر واحد گندلهسازی به ظرفیت اسمی  ۵میلیون تن در
ســال در حال بهرهبرداری بوده و بــا تولید و در مدار قرار
گرفتن کارخانه کنسانترهســازی به ظرفیت  ۵میلیون تن در
ســال ،به بزرگترین تولیدکنندة کنســانتره در شرق کشور
تبدیل خواهد شد .فوالد سنگان ،متعهد به احیای مسئولیت
اجتماعی ،توســعة متوازن و یکپارچه بوده و بهبود کیفیت
زندگی فردی و شغلی پرســنل و شهروندان را در اولویت
کاری خود قرار داده است».
کسبوکار اجتماعی
نوعی از کسبوکار دگرخواهانه
به گفتــه مجری این طرح ،کســبوکار اجتماعی نوعی از
کسبوکاری است که در آن سرمایهگذار یا بخش خصوصی
بدون کســب ســود در پی حل معضالت انسانی و کمک
به دیگران اســت .در واقع نوعی «کسبوکار دگرخواهانه»
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است که هدفش به پایان رساندن یک مسئلة اجتماعی است.
دانشــیار دانشــگاه تهران ،تقویت اقتصاد محلی در پیوند
بــا اقتصاد منطقــهای و ملــی مبتنی بر احیای مســئولیت
اجتماعی و تحقق کســبوکار اجتماعــی و امنیت پایدار
شهرســتان خواف ،تقویت هماهنگیهای فرابخشی در بین
دســتاندرکاران ســازمانی و تدوین چهارچوبهای الزم
برای تحقق حکمرانی خوب و آبادانی و پیشرفت شهرستان
خواف ،تقویت شبکه تعامالت اجتماعی و به اوج رساندن
مشــارکت مردم در فرایند آبادانی و پیشــرفت شهرســتان
خواف ،ایجاد موازنه بین خدمات اکوسیســتم در راســتای
ارتقای تابآوری نظام اجتماعی – اکولوژیک و بهرهبرداری
پایدار از منابع طبیعی و حفظ عزت نفس و کرامت انسانی
مبتنی بر رویکرد توانافزایی ،تعالی و خوداتکایی محرومان
را از راهبردهــای اصلی ایــن طرح در ارتبــاط با الگوی
کســبوکار اجتماعــی و مدل جامع مســئولیت اجتماعی
شرکتهای معدنی در شهرستان خواف برشمرد.
 ۸۵کانون جمعیتی روستایی در این طرح فعالیت
دارند
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به تبیین نحوة اجرای
این طــرح پرداخت و اظهار کــرد« :ابتــدا نیروهای بومی
تحصیلکرده بهعنوان تسهیلگران طرح مثلث توسعة اقتصادی
و فرهنگی خواف انتخاب شــدند که در حال حاضر تعداد
 ۱۸تسهیلگر در تعداد  ۸۵کانون جمعیتی روستایی مشغول
به فعالیت هســتند .همزمان تیمی متشکل از  ۲۰عضو هیأت
علمی دانشــگاه تهران بهعنوان مشاوران پژوهشگاه دانشگاه
تهران واحد خواف ،انتخاب شــدند که در قالب تیم پشتیبان
مطالعاتی و اجرایی طرح برای اجرای یک پژوهش کاربردی
فرارشتهای و بینرشتهای همکاری میکنند».
دکتر قربانی تأکید کرد« :در شهرستان خواف ،ارتباط دانشگاه
بــا صنعت و جامعه بهصورت عملیاتــی و اجرایی در حال

پیگیری اســت و نقش مســئولیت اجتماعی دانشگاه تهران
بهعنوان دانشگاه کارآفرین و همچنین شرکتهای معدنی در
این طرح بسیار کلیدی و پررنگ ظاهر شده است».
رویکرد معین اقتصادی در شهرستان خواف ،کار با
مردم برای مردم است
عضو هیــأت علمی دانشــگاه تهــران ،حضــور مردم و
مردممحوری در تمامی مراحل مسئلهشناسی ،برنامهریزی،
اجرا و نظارت بر پروژهها و طرحها را رکن اساسی توصیف
کــرد و افزود« :این موضوع منطبق بــر گام دوم انقالب و
سیاستهای اقتصادی -مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب
است .بر اســاس اقدامات صورت گرفته ،ابتدا سازماندهی
اجتماعی در کلیة روســتاهای شهرستان ( ۸۵روستا) انجام
گرفت و در هر روســتا کانون آبادانی و پیشــرفت روستا
با مشارکت مردم تشکیل شــد و در حال حاضر شناسنامه
کانونهای آبادانی و پیشــرفت روستاهای شهرستان خواف
نیز تهیه شده است».
به گفته مجری این طرح ،هر کانون یک ســازمان مردمنهاد
تلقی میشود و از سوی «امین روستا» مدیریت میشود .در هر
روستا با حضور اعضای کانون ،کارگاههای مشارکتی متعددی
برای شناخت مسائل محوری روستا با نگاه تسهیلگری انجام
گرفته است که منتج به تدوین سند ارزیابی مشارکتی روستایی
شده و در تدوین سند جامع شهرستان خواف مورد استفاده
قــرار خواهد گرفت .رویکرد معین اقتصادی در شهرســتان
خواف «کار با مردم برای مردم» است.
راهاندازی صندوقهای اعتباری خرد در هر روستا
بهعنوان یک مدل اعتماد محور
دانشــیار دانشــگاه تهران در ادامه چگونگی و نحوة تأمین
مالی طرح را تشــریح کرد و گفت« :بــرای تثبیت و بهبود
کسبوکارهای خرد روســتایی رویکرد «تأمین مالی خرد»
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اجرا شد و صندوقهای اعتباری خرد روستاها در سطح ۸۵
روستای شهرستان به منظور ارائه تسهیالت خرد و بهبود و
تثبیت کسبوکارهای روستائیان از سوی کانونهای آبادانی
و پیشرفت روستایی شــکل گرفت .با توجه به اینکه یکی
از موانع در راهاندازی کســبوکارهای روســتایی نداشتن
وثیقههــا و تضمینهــای بانکی توســط کارآفرینان برای
دریافت تسهیالت است ،برای رفع این مشکل ،صندوقهای
اعتباری خرد در هر روســتا بهعنوان یک مدل اعتماد محور
راهاندازی شدند».
دکتر قربانــی ،با بیــان اینکه صندوقهــای اعتباری خرد
روســتایی از مرداد  ۹۹در شهرستان خواف راهاندازی شده
است ،تأکید کرد« :اکنون پس از سه ماه از راهاندازی ،تعداد
بیش از  ۱۰هزار نفــر در این صندوق عضویت پیدا کردند
که در طول دوره زمانی ســهماهه مبلغی حدود یک میلیارد
تومان از سوی اعضای صندوقهای خرد روستایی پسانداز
خرد جمعآوری شده است که از ماه چهارم (آبان) ،اعطای
تســهیالت خرد به اعضــای صندوقهــای اعتباری خرد
شهرستان خواف آغاز شده است».
این طرح بر مســئله محــوری ،مطالعات جامع،
شناسایی پروژههای عملیاتی در حوزههای مختلف،
اقدام هدفمند و مدیریت جهادی تأکید دارد
وی خاطر نشــان کــرد« :همزمــان با انجــام اقدامات در
روســتاهای هدف ،تیم مطالعات ،کلیة طرحها و برنامههای
دســتگاه اجرایی و اقدامــات صورت گرفتــه تاکنون در
شهرســتان خواف را مورد تحلیل قرار داده است .سپس در

قالب کارگاههای مشــارکتی با حضور کلیة اضالع مثلث و
نمایندگان کانونهای آبادانی و پیشرفت روستایی ،خروجی
ارزیابی فرصتها و محدودیتهای توسعة شهرستان ارائه
شــد که در حال حاضر مطالعات توســعه جامع شهرستان
بهعنوان نقشة راه مســئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی
ســنگان خواف در مرحلة جمعبندی و تصویب در کمیتة
برنامهریزی شهرســتان و ســازمان برنامهوبودجه اســتان
خراسان رضوی است».
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران افزود« :در این طرح به
مسئله محوری و شناســایی پروژهها و طرحهای عملیاتی
در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ،زیرســاختی و عمرانی،
آموزشــی و مهارتی ،طبیعی و محیط زیســتی و اقتصادی
(اشــتغال و زنجیرة ارزش تولید) تأکید شده است .لذا این
مدل کام ً
ال مسئلهمحور و هدفمند ،فرایند آبادانی و پیشرفت
جامع شهرستان خواف را مبتنی بر ترویج فرهنگ مدیریت
جهادی در دستور کار قرار داده است».
با اولویت بر مشارکت معین اقتصادی ،تشکلهای
مردمی و خیرین ،توســعة  ۸۰تفاهمنامه در دســت
اجراست
مجری این طرح عنوان کــرد« :نکته کلیدی در مدل جامع
مســئولیت اجتماعی شــرکتهای معدنی خواف و اجرای
الگــوی کســبوکار اجتماعی این اســت کــه در تمامی
مراحل تدوین ســند ،برنامهریزی ،اجرا و نظارت و ارزیابی
اقدامات ،مشــارکت مردمی در قالــب کانونهای آبادانی و
پیشرفت روستایی جزو جداییناپذیر این طرح بوده که در
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حال حاضر  ۸۰تفاهمنامه در دســت اجراست .همچنین در
چندین پروژة مرتبط با بخش منابع آب ،خیرین توسعه نیز
با این طرح همکاری دارند».
دانشیار دانشــگاه تهران با تأکید بر توجه به مسئله محوری
تأمین آب شــرب و آب کشــاورزی در شهرستان خواف
اظهار کرد« :از این تعداد  ۵۸تفاهمنامه در بخشهای تأمین
منابع آب کشــاورزی و آب شرب شامل الیروبی و مرمت
قنوات ،آبرسانی مشــارکتی به روستاها ،تأمین آب شرب
سمت توسعة مسکن روســتایی و اقدامات آبخوانداری و
آبخیزداری منعقد شده اســت ۱۲ .تفاهمنامه نیز مربوط به
اجرای مشــارکتی پل باکسی در محور آبنماهای روستاها
و تسطیح و زیرسازی جادههای مواص ً
التی روستا است».
دکتر قربانی ادامه داد« :همچنین شــش تفاهمنامه مربوط به
بازنگری طرحهای هادی روســتایی و چهار تفاهمنامه در
زمینة نهالکاری و احیای مشــارکتی مناطق بیابانی اســت.
ثبت جهانی آثار تاریخی شهرستان خواف ،ساخت فضاهای
آموزشی ،زیباســازی ورودی روستاها ،همکاری با ادارات
مختلف شهرستان و ...نیز از دیگر تفاهمنامههای منعقدشده
بین فرمانداری ،طرح مثلث توســعة اقتصادی و فرهنگی،
معین اقتصادی ،دســتگاه اجرایی متولی و کانون آبادانی و
پیشرفت روستایی است».
ما جویای شغل نیستیم ،ما خالق شغلیم
وی با بیان اینکه در پروژههای اجرایی شهرســتان خواف،
آمــوزش ،یادگیری ،ظرفیتســازی و مشــارکت مردمی
محور اساســی اقدامات اســت ،گفت« :معین اقتصادی و
سایر ســرمایهگذاران در شهرستان ،در تأمین ماشینآالت و
تجهیــزات مورد نیاز اجرای طرحهــا و پروژههای تعریف
شده مشــارکت داشته و همچنین دستگاه اجرایی متولی در
شهرستان در هر بخش ،نقش آموزش و نظارت بر اقدامات
را با دیدگاه کارشناســی و فنی ایفــا میکند .توجه ویژه به
دانش بومی در حوزههــای مختلف در کنار انتقال دانش و
آموزش در راستای یادگیری و ظرفیتسازی جامعة محلی
جهت ارتقا تابآوری در مواجهــه با بحرانهای طبیعی و
اقتصادی بهصورت عملیاتی در خواف دنبال میشود».
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران ،افزود« :ما معتقدیم که
مشارکت فعاالنه و آگاهانه روســتائیان در اجرای طرحها،
ضمن تحقق حکمرانی خوب (مبتنی بر شفافیت و مشارکت
محوری) ،ارتقای روحیة خودباوری ،حفظ شــأن و منزلت
اجتماعی روســتائیان ،تثبیت جمعیت روستایی ،مهاجرت

معکــوس ،اعتمادبهنفس ،تقویت حس مســئولیتپذیری،
تقویــت ســرمایة اجتماعــی و کاهش هزینــه و زمان در
اجرای کلیة طرحها را بــه دنبال دارد که همه این موارد از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند».
دانشیار دانشگاه تهران ،در پایان سخنان خود با اظهار اینکه
طرح مثلث توســعة اقتصــادی و فرهنگی تالش میکند تا
باور «ما جویای شغل نیستیم ،ما خالق شغلیم» در شهرستان
خواف نهادینهسازی شــود ،تأکید کرد« :یقین ًا برای رسیدن
به این باور باید همدل و همزبان شــویم و بســتر را برای
اشــتغال جوانان و مردم عزیز شهرستان خواف فراهم کنیم.
دانشگاه تهران بهعنوان مجری طرح مثلث توسعة اقتصادی
و فرهنگی شهرســتان خواف در رفع فقر و بیکاری ،کاهش
مهاجرت و آسیبهای اجتماعی مصمم بوده و معتقدیم که
بــا همدلی و همزبانی خواهیم توانســت امید را به ارمغان
بیاوریم و تالش خواهیم کرد تا با توکل به خداوند متعال و
مشارکت فعاالنة همه ذینفعان ،زیبایی ،شادی و خوشبختی
را به مردم عزیز شهرستان خواف اهدا کنیم».
دکتر مهدی قربانی ،دانشــیار دانشــگاه تهران ،از مبتکران
حــوزه «کســبوکار اجتماعی» اســت کــه تحقیقات و
فعالیتهای پژوهشی ایشان بر توسعة محلی ،توانمندسازی
جوامع روستایی ،تابآوری نظامهای اجتماعی -اکولوژیک
و تأمین مالی خرد تمرکــز دارد .دکتر قربانی ،مجری طرح
توانافزایــی جوامع محلی شهرســتانهای قلعه گنج؛ طرح
ممتــاز و برگزیدة کشــوری در وزارت علــوم ،تحقیقات
و فناوری در راســتای رونق تولید ملی در ســال  ۱۳۹۸و
دستاورد ویژه پژوهشی دانشگاه تهران در سال  ،۱۳۹۷مانه
و سملقان و جزیره الرک بوده که بیش از شش سال تجربه
عملیاتی در رفع فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور
را در کارنامه خود دارد.

دکتر سعید حبیبا

دکتر محمدتقی طباطبایی

دکتر محسن مهرآرا

دکتر مسعود اسدپور

دکتر رضا امیدی

دکتر رضا پورحسین

دکتر حسین غفاری

دکتر رسول جعفريان

دکتر حسین مصباحیان

دکتر تیمور رحمانی دکتر حسین عباسینژاد دکتر سید حمید طالبزاده

دکتر الهه حجازی

دکتر حنیف قلندری

دکتر علیاکبر لبافی دکترسیدمحمدباقرجعفری دکتر سید حامد موسوی دکتر اعظم راودراد

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر زهرا امامجمعه

مصــاحبـــــهها
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رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران:

مهمترین برنامة ما برای آینده ،گسترش کتابخانه دیجیتال است
در اسالم بر مطالعه و کتابخوانی و کسب علم تأکید زیادی شده
اســت .اهمیت کتابخوانی در اسالم بهقدری است که معجزة
پیامبر اکرم (ص) کتاب است و اولین آیات این کتاب نیز ناظر
بر خواندن ،قلم و علم می باشد .در دوران معاصر به طور کلی،
جامعهاي فرهیخته محسوب میشود که افراد در آن به کتاب و
کتابخوانی اهمیت دهند و آن را جزء اولویتهای خود قرار
دهند .نیل گیمن ،نویسندة مشهور انگلیسی ،میگوید که آیندة ما
در گرو کتابخانههای ما است .افزایش مطالعه در اجتماع باعث
خواهد شد که آگاهی افراد جامعه افزایش پیدا کند و به سادگی و
با هر اتفاقی از خود واکنشهای غریزی و غيرمنطقي نشان ندهند.
با گســترش علم و تکنولوژی و بازشــدن پای شبکههای
اجتماعی به زندگی انســانها ،گمان می رفت که کتاب و
کتابخوانی به دســت فراموشی سپرده شود ،اما در جهاني
که ديجيتالي شــدن جزء الينفک آن است ،مقولة کتاب و
کتابخوانی نیز دچار تحوالت بســیار گردید .کتابها و
کتابخانهها نیز به ســرعت به ســمت دیجیتالی شدن پیش
رفتند و امروزه ترویج و گســترش کتابهای الکترونیک،
کتابخانههای دیجیتال ،نشــریات دیجیتال و ...جزء الزامات
تحصیل علم و دانش در اقصی نقاط گیتی شده است.
دانشـگاه تهـران بـه عنـوان نمـاد آمـوزش عالی کشـور و
کتابخانههـای ذیـل ایـن نهـاد آموزشـی و پژوهشـی نیـز
شما به عنوان رئیس یکی از مهمترین کتابخانههای
کشور ،اهمیت کتاب و کتاب خوانی در عصر دیجیتال را
چگونه ارزیابی می کنید؟

بایــد عرض کنم امروزه دیگر کتاب خوانی ،مفهوم ســنتی
خود را ندارد .مفهوم سنتی کتابخوانی این است که کسی
کتابی را در دســت گرفتــه ،آن را ورق زده و مطالعه کند.
کتابخوانی در روزگار ما ،صرف ًا این نیســت .بلکه هر نوع
استفاده از ابزارهای نو ،وسایلی که ابزار انتقال علم و دانش
است ،کتابخوانی است .از خواندن فایل کتاب روی صفحه
مانیتور ،تا اســتفاده از انواع سامانههای رایج مانند واتساپ،
تلگرام ،اینستاگرام ،توییتر و غیره و غیره همه کسب علم و
کتابخوانی است .در حال حاضر ،مهمتر از خواندن ،سرچ
کردن و خواندن مطالب گزینش شــده است .این که دنبال

در سـالهای اخیـر گامهـای زیـادی بـه سـوی دیجیتالـی
شـدن برداشـته اسـت .بـا توجه بـه مناسـبت روز کتاب و
کتابخوانـي ،لیلا احمـدی ،در مصاحبـه با دکتر رسـول
جعفريـان ،رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد دانشـگاه
تهـران ،بـه بررسـی این تحـوالت پرداخته اسـت.

مفاهیم مشخص باشید ،نه این که هر چیزی را بخوانید .یک
وقتی هزار صفحه میخواندید تا ده صفحه مطلب بهدست
آورید ،اما اکنون با ســرچ چنــد کلید واژه تمام آنچه را که
می خواهید ،در عرض چند دقیقه بهدست می آورید .عصر
دیجیتال ،مفهوم کتابخوانی را عوض کرده است.
نام گذاری روزی به نام کتاب و کتابخوانی چه تأثیری
می تواند در افزایش انگیزة مطالعه داشته باشد؟

این کار ،یک اقدام نمادین اســت و از این جهت قابل توجه
اســت ،اماتوجه دادن به علم و دانش و تأکید بر آن در جامعه
اســت که می تواند سبب گسترش مطالعه شود .این که معیار
همه انتخابها در همه شــغل ها ،بر اساس دانش افراد باشد.
طبع ًا تعهد و اخالق هم اهمیت دارد ،اما علم ،شرط اول است.
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اگر شما انتخاب تمام مشاغل را توسط مردم ،مشروط به داشتن
تخصص و علم کنید ،آن هم در بهترین سطح ،همه کتابخوان
خواهند شد .اســتفاده از افراد غیر تحصیل کرده و بیارزش
کردن علم ،اقبال به تحصیل و دانش اندوزی را کاهش میدهد
و در نتیجه ،مطالعه هم کاهش مییابد .وقتی مردم بدون دانش،
در بهترین مشاغل و سطح درآمد باشند ،تأثیر بسیار منفی روی
دیگران برای اقبال به علم و کتاب خواهد داشت.
آیا می توان گفت ایجاد فضای الکترونیکی سبب کم
شدن عالقه به کتابخوانی شده است؟

چنان که عــرض کردم ،اص ً
ال نباید صرف ًا به مفهوم ســنتی
کتابخوانی توجه کرد .از نظر بنده ،باید مردم را تشــویق
کرد تا از نســخههای الکترونیکی ،صوتی و موارد مشــابه
اســتفاده کنند .البته کتاب هنوز هم ارزش زیادی دارد ،اما
دنیای آینده دنیای کاغذ نیســت ،دنیای دیجیتال اســت .ما
باید در این زمینه کارهای جدی بکنیم .به نظرم ،تاکنون هم
خیلی سســتی کردهایم .میبینید کــه از بعد از آمدن کرونا،
وضع بســیار فرق کرده و دنیای ما از تبدیل شدن از نسخه
کاغذی به نســخه الکترونیکی در حال تجربة یک انقالب
است .اکنون ببینید بچه ها در خانه چطور تحصیل میکنند
و کتاب میخوانند ،متوجه این انقالب خواهید شد.

بنابراين ميتوان گفت که کتابهای صوتی نوعی
مطالعه است و همان تأثیر کتابهای چاپی يا الکترونيکي
را دارد؟

البته کتاب صوتی ،بیشتر برای صرفه جویی از وقت ،و یا استفاده
از آن در هنگام خســتگی چشم ،یا در وقت حرکت و رانندگی
و مــواردی این چنین کاربرد دارد .کتابخوانی جز آنچه از آن
برای افزایش معلومات افرادی استفاده میکنیم که اهل نسخههای
الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی نیستند ،دیگر ارزش چندانی
ندارد .ما باید علم را از دریچه گوشی و مانیتور و سرچ و انتخاب
آنچه مورد نیاز در امر پیشــرفت است ،دنبال کنیم .معلوم است
که آمدن این ابزارها ،سبب کاهش رواج کتابهای کاغذی شده
است .این امر به خودی خود عیب نیست ،مشروط به اینکه دانش
از سوی دیگر و در قالبهای نو رواج یابد .به نظرم ،بسیاری از
زنان خانهدار که هیچ کتاب نمیخواندند ،االن ساعتها از گوشی
استفاده میکنند و مطلب میخوانند .این پیشرفت بزرگی است
که تکنیک در اختیار ما گذاشته است.

به نظر شما یک کتابخانة خوب چه ویژگيهایی باید

داشته باشد و نقش آن در افزایش مطالعه چیست؟

یک کتابخانة خوب آن است که اوالً مآخذ مورد نیاز دانشجو
و طالــب علم را به طور کامل فراهم کنــد .به طوری که اگر
ده منبــع برای کارش نیاز دارد ،اق ً
ال هشــت تا نٌه مورد آن در
کتابخانه باشد .این را هم برای کتابخانه دیجیتال و هم کاغذی
میتوان مطرح کرد .دیگر امکانات فنی از قبيل اسکن و اینترنت
را داشته باشــد .در حال حاضر ،بهترین کتابخانه آن است که
معلومات مورد نیاز را در خانه در اختیار دانشجو و استاد قرار
دهد .البته در صورتی که دانشجو یا استاد نیاز به فضای مطالعه
دارند ،بايد مکانی آرام و امن در اختیار آنان قرار داده شود .مهم
این است که شرایط دسترسی در هر زمان ،هر کجا ،و برای هر
کسی را در نظر بگیریم و امکانات الزم را فراهم کنیم.
در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه چه جایگاهی
در میان کتابخانههای دانشگاهی دارد و چه سرمایهای
در آن هست؟

میدانید که در کشــور ،چندین کتابخانه بزرگ هســت که
برخی از آنها مانند کتابخانه آستان قدس ،قدمت هزار ساله
دارند .کتابخانه مجلس و ملی هر کدام نزدیک به صد ســال
قدمت دارند .کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در سال 1328
ش شکل گرفته و ســاختمان فعلی از سال  1344شروع به
ســاخت شده و ســال  1350رسم ًا افتتاح شــده است .این
کتابخانــه در حال حاضر ،بزرگترین کتابخانه دانشــگاهی
است و مواد کتابی و چاپی مختلفی را در حوزة نسخ خطی،
کتابهای سنگی و سربی ،نشریات ،پایاننامهها ،نقشهها و نیز
عکسهای تاریخی و اســناد در اختیار دارد .گفتنی است که
بیش از  ۱۶هزار نسخة خطی در کتابخانه مرکزی هست که
فهرست آنها در بیش از  27جلد منتشر شده است .فهرست
اسناد این مرکز در هشــت مجلد انتشار یافته است .اما آمار
کتابهای چاپی ما در دو بخش فارســی ـ عربی و التین به
شرح زیر است:
آمار کتاب فارسی 196534 :عنوان  349345 /نسخه
آمار کتاب التین 92281 :عنوان  125131 /نسخه
در صورتــی که کتابهای موجــود در دیگر کتابخانههای
دانشــکدهها را هم ضمیمه کنیم ،جمع ًا نزدیک به ۱میلیون
و ۳۰۰هزار نسخه کتاب در دانشگاه وجود دارد .بسیاری از
آثار چاپی موجود در دانشگاه ،آثار بسیار با اهمیت و نفیسی
هستند که با خرید یا اهداء به این کتابخانه منتقل شدهاند.
.
راه حل شما در زمان کرونا و شرایط بحرانی برای
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سهولت دسترسی متقاضیان به کتاب چیست و در این
زمینه چه توصیههایی به کتابخانهها دارید؟

تنهــا راه حل مــا ،اســتفاده از فناوریهــای جدید برای
جلوگیری از رفت و آمد و تجمع افراد در محیطهای ناامن
از لحاظ ســامتی است .ما بايد با نزدیکترین راهها ،شیء
دیجیتال را در اختیار دانشجو و استاد قرار دهیم .البته برخی
از کتابهــای کاغذی از لحاظ حقوقی ،نمیتوانند اســکن
شــوند ،و در این موارد باید بخش امانت ،فعال باشــد ،و
بتواند از ســرویسهای جدید برای بــردن و آوردن کتاب
اســتفاده کند .این مشکل را هم باید با ایجاد مؤسسات نشر
الکترونیک حل کرد و البته مشکلی نیست که کتابخانهها آن
را حل کنند .متأسفانه در این زمینه ،اتحادیة ناشران ما و نیز
اداره کتاب ارشاد نتوانسته کاری انجام دهد.

عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران را در دوران کرونا چگونه میبینید؟

مــا تالش میکنیم تا آنجا که امکانــات و تواناییمان اجازه
میدهد منابع کتابخانه را در اختیار دانشــجویان ،استادان و
همه پژوهشگرانی که در جستوجوی منابع پژوهشی خود
هستند قرار دهیم .تمام قوای کتابخانه را به این کار اختصاص
دادیم .از اوایل اسفند  1398همه دنیا در شرایط جدیدی قرار
گرفت .بدون هیچ آمادگی قبلی ناگهان با تعطیلی دانشــگاه
مواجه شدیم .از همان روزهای اول تواناییهایمان را بردیم
به این سمت که ما نباید خدماترسانی را متوقف کنیم .پس
شروع کردیم به همفکری و آزمودن راههای جدید .در اینجا
برخی از کارهایی را که در این زمینه انجام شده ذکر میشود:
 در دســترس قرارگرفتــن پایگاههــاي اطالعات علمیدانشگاه تهران با استفاده از  UTVPNدانشگاه
 ارائه خدمات از راه دور کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزي(آریــان) و بارگذاری بیش از 16هزار نســخة خطی ،حدود
2هزار عنوان سند تاریخی ،حدود  4500عکس تاریخی ،بیش
از  66هــزار عنوان پایاننامه و بیش از  21هزار عنوان کتاب
التین .آمادهســازي فایل اجرایی 337عنوان نشریة قدیمی با
عنوان «نشریات دیجیتال قدیمی» در کتابخانه دیجیتال.
 امکان دریافت رایگان تمامی نســخههای خطی کتابخانهکه در در وبســایت کتابخانه بارگذاری شده است ،برای
کلیة درخواستکنندگان ،با تصویر کارت ملی و تأیید احراز
هویت .این کاری کمنظیر در ایران و افتخاری برای دانشگاه
تهران است.

 ایجاد امکان دسترسی وسیع اعضای دانشگاه به پایگاههایاطالعاتی داخلی و خارجی.
 با ایجاد واحد دیجیتالسازی کتابخانه و اهدای دو دستگاهاســکنر پیشــرفته توســط هیات امنای موقوفة جمالزاده به
کتابخانة دیجیتال سازی منابع با سرعت بیشتری انجام شد.
 کســانی که به منبعی نیاز داشته باشــند از طریق تلگرام،ایمیل و تلفنی درخواست خود را می دهند و در سریعترین
زمان ممکن تصویر دیجیتال آن منبع ،البته با حفظ حق کپی
رایت برای متقاضی ارسال میشود.
 هر روزه فایل پی دی اف منابع بســیاری در کانال تلگرامقرار میگیرد .البته هــر روزه تعداد قابل توجهی از فایلها
روی برنامه آذرسا قرار میگیرد و دانلود آنها رایگان است.
 ارسال و تحویل فایل نسخ خطی ،میکروفیلمها ،چاپهایسنگی ،عکسها ،کتابهای چاپی فارسی و التین و نشریات
برای بیش از 2هزارو  500درخواستکننده از طریق تلگرام
و ایمیل و نیز به صورت حضوری.
 انجام کارگاههای آموزشی پایگاههای اطالعاتی به صورتوبینار.
 بخشــودگی جریمه دیرکرد کتاب بــه دلیل عدم حضوردانشجویان در دانشگاه تا پایان تیرماه.
 انجام تسویه حساب دانشجویان به صورت غیرحضوری.در این هشت ماه ،کرونا مشکلی در روند کار فهرست
نویسی شما ایجاد نکرده است؟

از زمــان شــیوع کرونا و برای حفظ ســامتی همکاران با
مساعدت دانشــگاه همکاران روزهایی در هفته را دورکار
بودهاند که البته این شــیوه باعث شــد در بسیاری از موارد
کارهای زمین مانده در بخشهای مختلف که کارهایشــان
قابلیت انجام در خارج از کتابخانه را داشــته اســت انجام
شــود .برای مثال باید بگویم کار فهرستنویســی به شرح
زیر در این ماهها با گســتردگی ادامه داشته که برخی از این
فعالیتها به این شرح است:
فهرستنویســی 7هــزارو  100عنــوان کتــاب چاپــی،
فهرستنویسی و نمایهسازی در حدود  40هزار برگ سند
تاریخی و انتشار سه جلد فهرست این اسناد .ورود اطالعات
۲هزار عنوان ســند تاریخی در سامانة جامع کتابخانه .ورود
اطالعات 5هزار عکس تاریخی کتابخانه در ســامانة جامع
کتابخانه ثبت ،فهرستنویســى و طبقهبندى حدود 6هزار
عنوان از منابع چاپی غیرکتابی در سامانه جامع کتابخانه.
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در سالهای اخیر اقدامات زیادی در کتابخانه انجام شده
است از نظر شما مهمترین این اقدامات چه بوده است؟

مهمترین کاری که در ســالهای اخیر انجام شــده استقرار
ســامانه جامع کتابخانههای دانشگاه (آذرسا) بوده است که
کمک بســیار زیادی به اطالعرســانی جامع در زمینه منابع
کتابخانهای کرد .همچنین راهاندازی کتابخانه دیجیتال(آریان)
که به وسیلة آن ما موفق شدیم محتوای بسیاری از منابع را
در اختیار دانشگاهیان عزیز و همه پژوهشگران قرار دهیم.
خریــد و دریافت اهدای تعــداد زیادی نســخه خطی و
مجموعه ای قابل توجه از اســناد اداری دانشــگاه تهران و
نهادها و سازمانهای دولتی دیگر.
بســیاری از کارهایی که ســالها نیمه کاره مانده بودند در
ســه ســال اخیر به انجام رســیدند .مانند فهرستنویسی،
ورود اطالعات و دیجیتالسازی حدود  70هزار برگ سند
تاریخی و  5هزار برگ عکس تاریخی .فهرستنویســی و
ورود اطالعــات  2هزار عنوان کتاب چاپ ســنگی که به
این ترتیــب هم اکنون  6هــزار و  ۱۰۰عنوان کتاب چاپ
سنگی در سامانه قابل بازیابی است .فهرستنویسی و ورود
اطالعات 4هزار و 200عنوان کتاب درسی قدیمی.
سامانة جامع کتابخانههای دانشگاه تهران (آذرسا) در
ماه جاری راه اندازی شد ،هدف از راهاندازی این سامانه
چیست؟

ســامانه قبلی دارای مشــکالت و نقصانهای بسیاری بود .از
جمله اینکه امکان فهرستنویسی و سازماندهی تمامی انواع
منابع در آن ســامانه وجود نداشت و کتابداران نمیتوانستند
تمامی انواع منابع کتابخانهشــان را در نرمافزار وارد کرده و در
اختیار کاربر قرار دهند .عالوه بر آن نسخة جدید تحت وب با
توجه به نیازمندیهای شغلی کتابداران وجود نداشت و در
عین حال ،امکان الصاق فایل دیجیتال و نیز دستیابی به امکانات
کتابخانه دیجیتال فراهم نبود .به همین دلیل ،فرایند انتخاب و
استقرار سامانة جدید توســط کمیتة نرمافزار و سپس توسط
کمیتة استقرار نرمافزار جدید با نام تجاری آذرسا آغاز شد .در
سامانة جامع کتابخانههای دانشگاه تهران که به تازگی ،مرحلة
اســتقرار خود را گذرانده است ،امکان ورود اطالعات تمامی
منابع کتابخانهای فراهم اســت ،کتابداران میتوانند از نسخة
تحت وب اســتفاده نمایند و نیز امکانات مختلف برای ارائه
خدمات بــه کاربران و مراجعهکنندگان کتابخانهها به صورت
حضوری و نیز از راه دور فراهم است .در حال حاضر با اتمام

اســتقرار این نرم افزار در کتابخانهها ،کمیتة استقرار در حال
مهیاســاختن امکانات کتابخانه دیجیتال و نیز ارائه خدمات از
راه دور به ویژه در دورة شیوع کووید  19است .فرایند استقرار
و بهره بــرداری از این نرم افزار با همکاری کتابخانه مرکزی،
مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشــگاه و شرکت
پارس آذرخــش و با یاری تمامی کتابداران دانشــگاه تهران
صورت پذیرفت .هم اکنون کتابداران بســیاری از این سامانه
برای دورکاری استفاده میکنند و نیز خدمات از راه دور توسط
کتابخانهها برای کاربران خود مهیا شده است.
چه برنامههای دیگری برای کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران و افزایش خدمات به متقاضیان در نظر دارید؟

مهمترین برنامه ما برای آیندة گســترش کتابخانه دیجیتال
است .در طی دو ماه گذشــته ،در زمینة انتشار الکترونیکی
کتابهایی که مشــکل حقوقی ندارند ،آن هم روی سامانه
آذرســا متمرکز شــدهایم و تاکنون نزدیک به ۲هزار مجلد
کتاب را در اختیار قــرار دادهایم .متقاضیان میتوانند بدون
پرداخــت هزینه از اینها اســتفاده کننــد .عمدة هدف ما،
توسعةبخش دیجیتال اســت ،زیرا فکر میکنیم ،عالوه بر
اینکــه دانشپژوهان ما میتوانند بــدون رفت و آمد آنها
را استفاده کنند ،برای سیل مشــتاقان فرهنگ ایرانی که در
خارج از کشــور هستند ،اقدام بسیار ســودمندی است .ما
راهی جز توسعة کتابخانة دیجیتال نداریم ،امری که نیاز به
حمایت دانشــگاه از کتابخانه مرکزی دارد .در درجة اول ما
چندین دستگاه اسکنر با تعدادی نیروی انسانی نیاز داریم تا
سرعت خود را بیشتر کنیم .کتابخانه در حال حاضر از این
جهت ،با محدودیت زیادی روبهروست.
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به مناسبت روز دانشجو

معاون دانشجویی دانشگاه:

خوابگاه جدید دانشگاه تهران
با ظرفیت  ۳۰۰نفر
به بهرهبرداری میرسد

ساخت خوابگاه برای دانشجویان ممتاز به کمک خیرین

معاون دانشجویی و رئیس سازمان دانشجویان دانشگاه ،ضمن
اعالم نیاز دانشگاه به خوابگاههای جدید گفت« :با تالشهای
انجامشده بهزودی شــاهد آغاز به ساخت خوابگاه جدیدی
با ظرفیت  ۱۶۷نفر برای دانشــجویان ممتاز خواهیم بود .این
خوابگاه که بــه همت و حمایت بنیاد حامیــان پردیس فنی
دانشگاه تهران ساخته خواهد شد ،طبق برنامهریزی انجامشده
حداکثر در خرداد یا تیر سال آینده به بهرهبرداری میرسد».
ایجاد یکهزار و  ۱۰۰متر فضای ورزشی ،فرهنگی و رفاهی
دکتر حبیبا ،یکی از مشکالت دانشجویان مستقر در خوابگاههای
ســطح شهر را کمبود فضاهای ورزشــی و رفاهی برشمرد و
افزود« :عملیات ساختوساز ایجاد فضایی با متراژ یکهزار و
 ۱۰۰متر در خوابگاه قدس آغاز شده و بهزودی به بهرهبرداری
خواهد رسید .این مجموعه شــامل :نمازخانه ،سالن مطالعه،
فضای سرو غذای گرم و سالن ورزشی است».
رویکرد کیفیسازی و کارآمدی در طرح ارتقا
خوابگاههای سطح شهر تهران

وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد« :دانشگاه تهران نماد
آموزش عالی و دانشگاه جامع کشور و انتخاب اول دانشجویان
بااستعداد و پرتالش در آزمونهای سراسری است که با تالش
از اقصی نقاط کشــور وارد آن میشــوند .وضعیت نامناسب
خوابگاههای سطح شهر و حل مسئلة این خوابگاهها ،نیازمند

دکتر سعید حبیبا ،معاون دانشجویی و رئیس سازمان دانشجویان
دانشگاه تهران ،شانزدهم آذرماه و به مناسبت روز دانشجو در
توگو با لیال احمدی ،ضمن تبریک این روز ،از بهرهبرداری
گف 
خوابگاه جدید دانشگاه تهران با ظرفیت  ۳۰۰نفر در  ۲۲بهمن
سال جاری خبر داد.
دکتر سعید حبیبا ،معاون دانشجویی و رئیس سازمان دانشجویان
دانشــگاه تهران در ابتدای این گفتوگو ضمن گرامیداشت
شانزدهم آذرماه ،روز دانشجو گفت« :این روز بزرگ را به همه
دانشجویان و بهویژه نودانشجویانی که امسال پا به مهد علم و
دانش ،دانشگاه تهران گذاشتند ،تبریک میگویم .روز دانشجو،
روز تأکید بر نقش بیمانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش
و فتح ســنگرهای علم و دانش در راســتای پیشرفت مادی و
معنوی کشور اســت .در این روز بزرگ ،همه عهد میبندیم تا
برای پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی تالش کنیم .بزرگداشت
روز دانشجو ،ارج نهادن به جایگاه واالی دانشجویانی است که
آیندهسازان ایران عزیز هستند».

تأمین مالی و اعتبارات ملی بســیاری است که از این فرصت
استفاده کرده و از سازمان برنامهوبودجه کشور و مجلس محترم
شورای اســامی درخواست دارم تا در بودجة سال آینده این
موضــوع مهم را مورد توجه قرار دهنــد .با این وجود حوزه
معاونت دانشــجویی دانشــگاه ،همواره تالش کرده است در
قالب طرح بهبود کیفیت خوابگاهها ،فضای کالبدی بخشی از
خوابگاهها را بهبود بخشد».
معاون دانشــجویی دانشگاه تهران ،با تشــریح وضعیت این
خوابگاهها که عموم ًا از نظر ردهبندی در ســطح پنج هستند،
عنوان کرد« :برنامه ارتقا خوابگاه» ها با رویکرد «کیفیسازی و
کارآمدی» و با همکاری خیرین محترم ( ۳۰درصد) ،دانشگاه
تهران ( ۳۰درصد) و صندوق رفاه کشور ( ۴۰درصد) طراحی
شده است که امیدواریم این طرح که در پنج خوابگاه در حال
اجراست تا بهمنماه امسال به پایان برسد».
اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوران کرونا

دکتر حبیبا ،با اشــاره به اینکه کرونا با وجود محدودیتها و
تلخیها ،واقعیتی اســت که همگان آن را پذیرفتهاند ،افزود:
«دانشگاه بهرغم وجود این مشکل ،لحظهای آموزش و پژوهش
را تعطیل نکرده است و با بسیج تمام امکانات شرایطی را فراهم
کرد تا آموزش و پژوهش از طریق دورههای مجازی ادامه یابد
و یک لحظه هم متوقف نشــود و این افتخاری برای دانشگاه
تهران و سایر دانشگاههای کشور است».
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وی بــا تبیین اقدامات انجامشــده در حوزة دانشــجویی از
اسکان دانشجویان بهویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
خوابگاههای دانشــگاه تهران و پردیسهای قم ،کرج ،ورامین
و فومن خبر داد و گفت« :دانشجویانی که دورههای آموزشی
خود را به پایان رساندهاند ،پروپوزال آنها توسط گروه مربوط
تأیید شده ،استاد راهنما حضور دانشجو را جهت جمعآوری
دیتا در آزمایشگاه ،مزرعه و بیمارستان ضروری تشخیص دهد
و معاون آموزشی دانشکده آن را تأیید کند ،شرایط اسکان آنها
با رعایت پروتکلهای بهداشتی فراهم خواهد شد».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود« :البته این موضوع مشروط
به کنترل ویروس کرونا و کاهش شیوع آن است ،لذا این معاونت
آمادگی دارد تا آن دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی با شرایط
ذکر شده را که نیازمند خوابگاه هستند ،اسکان دهد .همچنین الزم
به ذکر است که با توجه به دستورالعملها در رستورانهای مکمل
و رســتورانهای عادی خوابگاههای دانشجویی به دانشجویان
وعدههای صبحانه ،ناهار و شام ارائه میشود».
حل مشکل متقاضیان خوابگاه متأهلین

دکتر حبیبا ،در پاســخ به این ســؤال که چرا به درخواســت
متقاضیان خوابگاه متأهلین پاســخ داده نمیشود ،درحالیکه
بســیاری از دانشــجویان متأهل متقاضی خوابگاه هستند و
نســبت به این موضوع اعتراض دارند ،اظهار کرد« :همانطور
که میدانید متقاضیان خوابگاه متأهلین بسیار زیاد و متأسفانه
برخی دانشــجویان متأهل ما که در این خوابگاهها در سنوات
گذشته ساکن شدهاند ،مدت زمان اسکان آنها به اتمام رسیده و
به دالیل مختلف هنوز بهرغم اتمام قرارداد بهصورت غیرمجاز
ساکن هســتند و تخلیه نکردهاند ،این امر باعث ایجاد مشکل
برای سایر متقاضیان شده است».
وی ادامه داد« :ظرفیت خوابگاه متأهلین  ۴۲۰واحد اســت که
تعداد زیادی از این واحدها در دســت دانشجویانی است که
قرارداد آنها به پایان رسیده است .همین امر برنامههای استقرار
دانشجویان جدید را بهشدت دچار مشکل کرده و اعتراضات
زیادی را موجب شده است».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران تأکيد کرد« :تدبیر دانشگاه برای
حل این مشکل مصوبهای از سوی هیأت امنا است که بر اساس
آن کسانی که سنوات مجازشان به پایان برسد ،اجاره بهای آن به
مبلغ کارشناسی روز تعیین میشود و دانشگاه چارهای جز اجرا
ندارد .از اینرو مصوبهای ابالغ شــد و آن عده از دانشجویان
که از مصوبه اطالع نداشتند بر اساس مصوبه هیأت رئیسه اگر
ظرف یک ماه خوابگاه را تخلیه کنند ،مطابق قیمت قبلی ،ولی

دانشجویانی که همچنان سکونت دارند باید اجاره را به قیمت
روز کارشناسی شده پرداخت کنند».
دکتــر حبیبا افزود« :ما امیدواریم دانشــجویان از این فرصت
استفاده کنند تا متقاضیان زیادی که منتظرند ،بتوانند از مزایای
خوابگاه متأهلین بهرهمند شــوند و به تحقیق و تحصیل خود
ادامه دهند .همچنین در برنامهریزیهای صورت گرفته ،ارائه
بن کارت ارزاق یکمیلیون تومانی برای دانشــجویان متأهل
خوابگاه در دستور کار قرار دارد».
مشاوره و خدمات بهداشت روانی آنالین

وی ارائه خدمات مددکاری و مشــاوره برای همه دانشجویان
نیازمند را از دیگر فعالیتهای معاونت دانشــجویی در زمان
کرونا توصیف کرد و گفت« :دانشجویان در این بحران بهشدت
نیازمند مشاوره و دریافت خدمات بهداشت روان بودند ،لذا از
طریق مددکاران و اســتفاده از مشاورههای حضوری ،آنالین،
مشاورههای تلفنی ،ایمیل و اپهای موجود این خدمات را به
دانشجویان ارائه میدهیم».
معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران ،ارائه خدمات مشــاوره
تلفنی و افزایش شــیفت و تعداد نفرات مشاوران تلفنی برای
ارائه خدمات به تعداد بیشــتری دانشجوی متقاضی ،برگزاری
وبینارهای آموزشــی در دوران کرونا بهصــورت رایگان در
خصوص بهداشــتروان که هر روز در حال برگزاری است،
برگزاری مســابقات بهداشتروان ،تولید و انتشار محتواهای
بهداشتروان در قالب پادکست ،اینفوگرامها ،موشنگرافی و
محتوای الکترونیکی و افزایش تعداد اعضای اینستاگرام به ۲۸
هزار را از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه برشمرد.
برگزاریانتخاباتشورایصنفیبهصورتالکترونیکی

دکتر حبیبا ،در پایان سخنان خود با بیان اینکه انتخابات شورای
صنفی طی دو ســه سال گذشــته در دانشگاه تهران بهصورت
الکترونیکی انجام میشد ،خاطرنشان کرد« :با عنایت به شرایط
کرونایی و با توجه به بستر آماده ،الکترونیکی بودن این انتخابات،
مشکلی وجود نداشت .حتی در شرایط عدم حضور دانشجویان
در دانشگاه ،اما همچنان با شــور و شوق فراوان در شبکههای
مجازی این انتخابات برگزار شده است .از بین  ۲۸واحد انتخاباتی
(پردیس /دانشــکده /خوابگاهها)  ۹واحد نمایندگان خود را در
شورای صنفی انتخاب کردند و در روزهای آتی نیز بقیة واحدها
دارای شورای صنفی خواهند شد ،اکنون در اواسط مرحلة دوم
انتخابات هســتیم .همانطور که میدانیم شورای صنفی بازوی
مؤثر معاونت دانشجویی در دانشگاه است».
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به مناسبت روز جهانی فلسفه

گفتوگو با استادان گروه فلسفة دانشگاه تهران

دکتر حسین مصباحیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

کرونا بشر را در وضعیت «ناامنی
اگزیستانسیالیستی»قرار داده است
نمیتوان بازتولید الگوهای آماده فکری را فلسفه نامید
دکتر حسین مصباحیان عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران است .وی در حال تحقیق پیرامون ایده و نهاد
دانشگاه است که قرار است در کتابی دو جلدی با عنوان فلسفة دانشگاه منتشر شود .کتابی که بخشی از آن به چهار
مرحلة تاریخی در تاریخ نهاد دانشگاه (پاریس -هاله – برلین و فینکس) و بخشهای دیگر آن به ایده دانشگاه نزد
فیلسوفانی چون کانت ،شلینگ ،فیخته ،هگل ،شالیر ماخر ،هایدگر ،اورتگایی گاست ،یاسپرس ،گادامر ،دریدا ،فوکو
و متفکرانی چون نیومن ،همبولت ،وبر و بوردیو اختصاص خواهد یافت .او در مورد دو پروژه فوق تا به حال چند
مقاله شامل «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»« ،درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی»« ،دانشگاه
از تاریخ تا فلسفه :در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و باز اندیشی فلسفی ایدة دانشگاه» ،انتشار داده است .تا پیش از
دو پروژه فوق ،تمرکز پژوهشهای وی تفسیر غیرغربی از دو مسئله اساسی فلسفة مدرن غربی ،یعنی سوبژکتیویته و
جهان شمولی (به مثابه ستونهای اصلی مدرنیته) بوده است که حاصل آن در کتاب مدرنیته و دیگری آن و نیز مقاالتی
مانند «انسان آرزوها و خدا به مثابه فراسوی هستی :رو به رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن بنیادی» و «ردیابی
مضمون رهایی بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس» انتشار یافته است.
لیال احمدی ،به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر حسین مصباحیان ،به مسائل مختلفی در ارتباط با ماهیت
و جایگاه فلسفه در جامعه ،تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و … پرداخته است.
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هدف از نامگذاری روز فلسفه جلب توجه
همگان به نقش فلسفه در زندگی و تاریخ
بشری است
آقای دکتر همانطور که میدانید نوزدهم نوامبر از
سوی یونسکو به عنوان روز جهانی فلسفه نامگذاری
شده است .سابقه و دلیل این نامگذاری چیست؟

بله ،سومین پنجشنبه نوامبر هر سال به نام روز جهانی فلسفه
نامگذاری شــده است و امسال این پنج شنبه با  ۱۹نوامبر /
 ۲۹آبان مصادف شده است .نخستین بار روز جهانی فلسفه
در سال  ۲۰۰۲توســط یونسکو اعالم شد و بعدها در سال
 ۲۰۰۵این سازمان رســم ًا اعالم کرد که در پنج شنبه سوم
نوامبر هر ســال این روز گرامی داشته خواهد شد .از همان
ســالهای آغازین ،تأکید یونسکو بر برجستهساختن وجوه
جهانی ،عام و همه شــمول فلسفه و همزمان تأکید بر نقش
فلســفه در باروری فرهنگ ملل مختلف بود .مث ً
ال در یکی
از بندهای بیانیه یونســکو در سال  ۲۰۰۲اعالم شده بود که
باید بر اهمیت همه شــمولی (جهانیشــدن) آموزش برای
نســلهای آینده تأکید گذاشت .بندی که با بندهای دیگری
نظیر ضرورت توجه به مســائل انســان جهــان معاصر و
اهمیت مواجهه انتقادی با تعهدات و تعلقات ملی ،منطقهای
و بینالمللی به فلسفه همراهی شده بود .به طور رسمی اما
در  ۲۹ژوئیه سال  ۲۰۰۵یونسکو بیانیهای در  ۱۱پاراگراف
انتشــار داد که در قســمتی از آن بر نقش این ســازمان در
ترویج فلسفه در سطح جهان تأکید شده بود و تعیین روزی
جهانی برای فلســفه در همین جهت ارزیابی شده بود .این
سند که بر پایه تجربیات سه سال پیشین تنظیم شده بود ،در
حقیقت به ابعاد مختلف تعیین روزی برای فلســفه پرداخته
بود و در آن اظهار امیدواری شــده بــود که با چنین کاری
زمینههای الزم برای گفتوگوهای چند فرهنگی در ســطح
فلســفی فراهم آید .ضرورت آموزش فلسفه هم یکی دیگر
از مهمترین نکاتی بود که در این ســند مــورد تأکید قرار
گرفته بود و رسم ًا در آن قید شده بود که گنجاندن تدریجی
آموزش فلســفه در برنامه نظامهای آموزشــی کشورهای
مختلف مورد حمایت و تشــویق یونسکو قرار میگیرد .یا
در یکی دیگر از بندهای این بیانیه تصریح شده بود که باید
آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت فلسفه باال برد و نشان داد
که چگونه فلسفه میتواند در تفسیر تأثیرات جهانیشدن یا
تحلیل مواجهه جوامع مختلف با مدرنیته نقش ایفا کند .در
سالهای بعد هم موضوعاتی مانند نسبت حق و قدرت (در

ســال  ۲۰۰۸در ایتالیا) فلسفه و گفتوگوی فرهنگها (در
سال  ۲۰۰۹در روسیه) و فلسفه ،نظر و عمل (در سال ۲۰۱۰
که قرار بود در ایران برگزار شــود که به دالیلی نشد) مورد
توجه قرار گرفتند .اصوالً یونسکو هر سال موضوعی خاص
را معرفی میکند و مؤسسات فلسفی کشورهای مختلف هم
سعی میکنند خود را با آن موضوع تعیین شده تطبیق دهند.
گرچه همواره چنیــن اتفاقی نمیافتد .میتوان گفت تعیین
موضوعات برای ســالهای مختلف توســط یونسکو ،تابع
تحوالت جهانی همان سال است .مث ً
ال در سال  ۲۰۱۹توجه
به نقش فلســفه در جوامع و مناطق مختلف در دستور کار
یونسکو قرار گرفت .هدف این بود که مشارکت فیلسوفان
همة جهان در پرتوافکندن بر مسائل مهم منطقهای و جهانی
سال ،مسائلی نظیر مهاجرت ،رادیکالیسم و تغییرات محیطی
به کار گرفته شود .امسال نیز از سوی یونسکو بررسی ابعاد
فلســفی بیماری همهگیر کووید  ،۱۹به ویژه زبان و معنای
آن پیشــنهاد شده اســت که با آنچه جهان درگیر آن است،
دقیق ًا منطبق است.
اما در مورد علت یا فلســفه نامگذاری باید گفت که اصوالً
وقتی روزی برای چیزی یا کســی اعالم میشــود ،هدف
این اســت که توجه همگان به آن موضوع ،شخص ،حادثه
و ...جلب شــود .در مورد روز فلسفه هم در متون مختلف
یونســکو هم همین امر مورد تأکید قرار گرفته و گفته شده
اســت که هدف از این نامگذاری جلــب توجه همگان به
نقش فلســفه در زندگی و تاریخ بشــری است .در همان
ســند  ۲۰۰۵یونســکو اینگونه تأکید شده است که هدف
نامگذاری فراهمآوردن شرایطی برای فهم بهتر رشته فلسفه
یا معرفت فلسفی به ویژه برای جوانان است .با این افزوده
که یونســکو امیدوار است فلســفه بتواند رشتهای باشد که
مشوق تفکر انتقادی و مستقل باشد و به فهم بهتر جهانی که
در آن به سر میبریم کمک کند .انتظاراتی هم در این بیانیه
از برگزاری کنفرانسهای ســاالنه به مناســبت روز جهانی
فلســفه قید شــده بود .مث ً
ال در بندی از این بندها بر نیاز به
تأمالت فلسفی مسئول و منقد و ضرورت آگاهی بینالمللی
بیشــتر به این موضوع تأکید شــده بود .گو اینکه عالوه بر
این ،قید شــده بود که صورتبندی روشها و رویکردهای
نوین آموزش فلســفه یکی دیگر از انتظارات است .گرچه
یونسکو بر گســترش آموزشهای فلسفی در سطح جهان
تأکید میگذاشــت ،ولی از این هم غافل نبود که از طریق
ترویج فلسفه ،نقش تعیینکننده و مأموریت روشنفکری آن
بیشــتر دیده خواهد شد ،چیزی که به صراحت در یکی از
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بندها قید شده بود .در مجموع ،ولی شاید بتوان دلیل اعالم
چنیــن روزی را در کلمات خانــم اُدری آزولِی (Audrey
 )Azoulayکه زمانی وزیر فرهنگ فرانســه بود و در سال
 ۲۰۱۷مدیرکل سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد
یا همان یونســکو شد ،جســتوجو کرد که فلسفه نه تنها
وسیلهای ارزشمند برای اندیشیدن درباره تغییر است ،بلکه
همچنین معرفتی است که گفتوگو و مدارا را مورد تشویق
قرار میدهد و بر آن پای میفشــارد .همین دو نکته ،یعنی
ضرورت تغییر و ضرورت گفتوگو بر سر محتوا و روش
تغییر کافی است که روزی به نام فلسفه تعیین شود.

فلسفه نارضایتی از وضع موجود و دلتنگی
برای جایی است که اینجا نیست
وقتی به روز فلسفه میرسیم ناخودآگاه این پرسش
به ذهن میآید که فلسفه چیست؟ آیا میتوان به این
پرسش ورود کرد؟

دشــوارترین ،جدیترین و مزاحمترین پرسش هر معرفتی
پرسش از چیستی آن است .پرسشی که نه تنها دستاندرکاران
علوم طبیعی و شعب مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی
را آزار میدهد ،بلکه اهالی فلسفه را نیز در هزارتوی پر پیچ
و خم خود گرفتار میســازد .پرسش از فلسفه تقریب ًا همزاد
با خود فلســفه بوده است .حتی در دیالوگهای افالطونی به
طور مثال ،که گفتهاند بیشــتر در حوزه اخالق قرار میگیرد،
پرســش از فلسفه طرح شده است .افالطون در قسمتهایی
از منون به ماهیت فلسفه و روشهای فلسفی ،در رسالههای
گرگیاس ،پروتاگــوراس و اپولوژی به اهداف متناســب با

فلسفه و در جمهوری به رابطة نقد فلسفی و اجزای زندگی
روزانه میپردازد .من نمیخواهم ســیر پرسش از فلسفه را
در تاریخ فلســفه پیگیری کنم ،فقــط میخواهم به این نکته
توجه دهم که پرسش از فلسفه اصوالً بخشی از فلسفه است.
حتی فیلســوفانی مانند ویتگنشــتاین که در جایی از کتاب
پژوهشهای فلســفی ادعا میکند که متافلسفه اصوالً وجود
ندارد ،خود در همین کتاب ،فهم فلسفی را موضوع پژوهش
قرار میدهد و بدین ترتیب وارد حوزه متافلســفه میشود.
همیــن مطلب به نحوی دیگر در مــورد ریچارد رورتی که
به بیحاصلی فلســفه در برخی حوزهها حکم میدهد ،نیز
صادق اســت .تا حدی که اصوالً رورتــی را به دلیل همین
حکم (حکم بیحاصلی فلســفه در برخــی حوزهها) اصوالً
یک متافیلســوف خواندهاند ،چرا که الزمة مبرهن ســاختن
چنین حکمی ،پژوهش در مورد ماهیت فلسفه و نقش فلسفه
است .بنابراین ،به نظر میرسد که پرسش از فلسفه برای هر
فیلسوفی مطرح است .تعاریفی هم که از فلسفه شده است به
اندازه خود دیدگاههای فلسفی ،متنوع است .پاسکال به طور
مثال فلســفه را در پیوند با کرامت انسانی تعریف میکرد و
میگفت کرامت ما در تفکر ما قرار دارد ،پس بگذارید تالش
کنیم که خوب فکر کنیم .یا آلبر کامو جدیترین مسئلة فلسفه
را مسئلة خودکشــی میدانست .از نظر او پرداختن به اینکه
زندگی ارزش زندگی کــردن دارد یا نه در واقع جدیترین
مسئلة فلسفی است .بنابراین خودکشی تنها مسئلهای است که
فلسفه باید به آن بپردازد و ماهیت فلسفه چیزی جز اندیشیدن
به موضوع خودکشی نیست.
بنده از بین تعریفهایی که به آنها آگاهی دارم ،با تعریف
خوزه اورتگایی گاســت ،فیلسوف نوکانتی حوزه ماربورگ
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هم افقی وجودی بیشــتری دارم .این فیلســوف اسپانیایی
فلســفه را مطالعة ریشهای (رادیکال) هستی میداند و برای
وضوح بخشیدن به آن ،ویژگیهایی را برای آن ذکر میکند:
نخســت اینکه خود هســتی امری انتزاعی نیست .هستی،
زندگی من است و زندگی یک دادة ریشهای است .زندگی
مقدم بر تفکر است .من پیش از آنکه به حیرت خود پاسخ
بگویم که چیســتم ،رویارو با واقعیتی مییابم که هستم نام
دارد .به همین دلیل است که گاست به طور مثال کوژیتوی
دکارتی را به نقد میگیرد و مینویســد این ســوبژکتیویته
نیســت که یک واقعیت مطلق یا یک داده رادیکال اســت.
این زندگی است که یک داده رادیکال است .دومین ویژگی
فلســفه چیزی است که گاســت آن را اصل خودگردانی /
خودبسندگی فلســفه مینامد .فیلسوف نمیتواند چیزی را
به عنوان حقیقت بپذیرد که بر بنیاد فلســفه شــکل نگرفته
باشد .فیلسوف نباید از حقایق مفروض قبلی چیزی در ذهن
داشــته باشد .فیلســوف همچنین نباید هیچ چیزی را پیش
فرض بگیرد ،چرا که فلســفه معرفتی بدون فرضیات است.
ویژگی ســوم فلسفه آن چیزی است که گاست آن را اصل
کلیت مینامد ،اصلی که همچون اصل خودبسندگی ،فلسفه
را از علم متمایز میســازد .آنچه ما علوم (زیستشناســی،
فیزیک ،طب ،نجوم ،شیمی و )...مینامیم ،رشتههایی هستند
کــه فقط به بخشــی از واقعیت عالقهمند هســتند و نه به
تمامیت آن .فلسفه ،ولی با کل و با تمامیت واقعیت سرو کار
دارد و درگیر دنیا و «آنچه در آن اســت» است ،چه این دنیا
دنیای مادی باشد ،چه دنیای ذهنی ،چه خیالی چه مطلوب.
فیلسوف از نظر او یک متخصص است ،متخصص جهانها.
عبارتــی که میتواند پارادوکســیکال یــا متناقضنما تلقی
شــود .ویژگی چهارم فلسفه این اســت که فلسفه معرفتی
تئوریک (نظری) است .فلســفه خود یک کنش یا فعالیت
است ،فعالیتی که ما میتوانیم به آن اشتغال یابیم و بنابراین
خود بخشی از زندگی و حتی شیوهای از زندگی است ،گو
اینکه شــیوة متفاوتی از زندگی باشد .وقتی فلسفه حضور
دارد ،زندگی حضور ندارد ،مگر به صورت تئوریک ،نظری
و اندیشــمندانه« :زندگی اندیشمندانه به معنای ایستادن در
خــارج از زندگی و به معنای رعایــت فاصلهای معیّن بین
زندگی و خود است .فیلسوف بودن از نظر گاست هیچ چیز
جز مؤلفهای انتزاعی از زندگی من نیست».
بنابراین ،فلســفه مطالعة ریشــهای زندگی اســت .مطالعة
ریشهای ،یعنی مطالعة همه زندگی .همه زندگی ولی حضور
ندارد .به همین سبب است که بشر ناخرسند است و به دنبال

بخش گمشــدة زندگی میگردد ،او دلتنگ آن چیزی است
که وجود ندارد .انســان یک کشتی شکسته و از دسترفته
در اقیانوس وجود اســت .فلسفه پناهگاهی است ،از اینرو،
که در آن ،بشــر به پژوهش همه هستی زندگی میپردازد،
فیلسوف از نظر گاســت باید بداند که مطالعه او مربوط به
کل زندگی اســت .فلسفه نوعی ارتفاع گرفتن توسط کسی
است که خود را در خطر ســقوط میبیند و تالش میکند
حادثة سقوط را خنثی ســازد .فلسفه تالش برای بنا کردن
چیزی برای کســی است تا بتواند در خالء ،جسمی سخت
بیابد و بر آن بایستد .گاست در فلسفه چیست قطعه زیبایی
دارد در باب فلســفه ،که به زیبایی توســط آقای سیاوش
جمادی ترجمه شده اســت و نقل آن هم میتواند ما را به
این تعریف از فلســفه نزدیک کند که :فلسفه نارضایتی از
وضع موجود و دلتنگی برای جایی است که اینجا نیست و
هم ادای دِینی به فلسفه ،در روز آن تلقی شود:
این همه مشتاقی برای فلســفه از چه روست؟ چرا نباید به
زندگی فارغ از فلســفهورزی و به آنچــه در جهان یافتهایم،
قناعــت کنیم؟ چرا نباید به آنچه از پیــش بوده ،به آنچه در
آنجا به وضوح فراپیش ما اســت ،بسنده کرد؟ به این دلیل:
همه آنچه فراپیش ما اســت ،هرآنچه در آنجاســت ،تمامی
آنچه به ما داده شــده و همه چیزهای حاضر و روشــن ،در
ذات خود جز قطعهای صرف ،جز تکهای ،پارهای و تهمانده
چیزی غایب نیســتند و ما را یارای آن نیســت که به آنها
بنگریم و جای خالی آنچه را در آنجا نیست ،احساس نکنیم.
در هر موجود داده شــده ،درهــر داده موجود در جهان ،این
خط شکسته ذاتی میبینیم .میبینیم که درد از اصل بریدگی
آن موجود ،درد اشتیاقش که در طلب پاره گمگشته خویش
است و ناخرســندی خدایی آن به نزد ما ناله سر میدهد …
این ناخرسندی ،همچون دوستداشتن بدون دوست داشته
شدن و همچون دردی است که در اعضایی که نداریم ،حس
میکنیم .دلتنگی برای آنچه نیستیم ،شناخت خویشتن چونان
چیزی لنگ و لوچ و ناکامل .این است آن ناخرسندی....

نمیتوان بازتولید الگوهای آماده فکری را
فلسفه نامید
پس با این حساب ،این تلقی که فلسفه مخاطب
خاص دارد و متعلق به همه مردم نیست ،تلقی درستی
نیست؟

خیر .به هیچ روی درســت نیست .گرچه درست است که
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وصلشدن به اندیشههای بزرگ .آیا میتوان اینگونه
تعبیر کرد که زمان آن فرا رسیده که فلسفه وارد زندگی
مردم شود و در کتابهای رازآلود و در اندیشههای
متخصصان فلسفه منحصر نشود؟

زبان فلســفه همچون زبان علم تخصصی است و بنابراین
متخصصان بهتر میتوانند سر از ساز و کارش درآورند ،اما
این بدان معنا نیســت که فلســفه متعلق به مردم نیست .در
فلســفه بر به رسمیت شــناختن حق هر فردی برای فلسفه
ورزیــدن (در نظــر و در عمل) تأکید میشــود .در جهان
معاصر نیز بر ضرورت تــاش برای فراهمآوردن امکانات
بیشتر برای دسترسی تعداد بیشتری از مردم به فلسفه مورد
تأکید قرار گرفته اســت .به طور مثال فیلســوف فرانسوی،
ژاک دریدا کتابی دو جلدی نوشته است به نام حق به فلسفه
که در آن حق دسترســی همگان به فلسفه مورد بحث قرار
گرفته است .حق به فلسفه ،اما همانگونه که همین فیلسوف
بحث میکند به هیچ وجه به این معنا نیســت که میتوان یا
باید یک رابطه بیواســطه و فوری با فلسفه برقرار کرد .به
هیچ رو نمیتوان بازتولید الگوهای آماده فکری را فلســفه
نامید .هیچ فعالیت فلســفیای نمیتواند شکل بگیرد ،مگر
آنکه پیشــاپیش حداقل منابع حوزه فعالیت فلســفی مورد
نظر ،ســبک بیان فلســفی و زبانی که فلســفه با آن سخن
میگوید ،مورد ســنجش قرار گرفته باشد .برخالف تصور
ساده از فلسفه ،که در آن فلسفهورزی مترادف با درافکندن
پرسش دانسته میشــود ،فیلسوف ما ترجیح میدهد الزمه
فلســفهورزی را نه فقط طرح پرســش که دانستن این امر
بداند که چگونه این پرسش طرح میشود.
در جایی به نقل از میسگلد گفتهاید که شاید از
وصلشدن به زندگی دیگران خوشحالتر میشدم تا

بله میسگلد معتقد بود و هست که هیچ فلسفهای در وضعیتی
نیست که به ما بگوید ما که هستیم ،اما ما در وضعیتی هستیم
که بدانیم چه چیزی باید ساخته شود .او تأکید میکرد که از
طریق خود فلســفه و نوعی رویکرد متافلسفی به این نتیجه
رسیده است که فلســفه نقش تعیینکننده خود را برای در
انداختن طرحی جدید برای جهانی انسانیتر از دست داده
اســت .با این همه ،او انکار نمیکند که فلســفه میتواند با
انحصارطلبی قدرت سیاســی سر ناسازگاری داشته باشد و
این همان نقشی است که در مواقع مختلف ،بر عهده داشته
است .گرچه یقین ًا استداللهای میسگلد در مورد بیحاصلی
فلســفه میتواند با مخالفتهای جدی مواجه شود ،اما آن
استداللها از این حیث قابل تأمل و اهمیتاند که میتوانند
چهار پرسش مهم فلسفی در باره فلسفه را بار دیگر به میدان
آورند و در کانون توجهات بنیادین پژوهشگران فلسفه قرار
دهند :فلســفه چیست؟ (پرسش از چیســتی و ذات)؛ چرا
باید فلسفهورزی کرد؟ (پرسش از چرایی یا غایت فلسفه)؛
چگونه بایــد فلســفهورزی کرد؟ (پرســش از چگونگی
فلسفهورزی یا پرســش از متدولوژیهای فلسفهورزی) و
آیا فلسفه به پایان رسیده است؟ (پرسش از وضع فلسفه).

به نظر شما تصور آیندهای انسانیتر از جامعه و
جهانی که در آن زندگی میکنیم یک رؤیا باقی خواهد
ماند و یا به کمک فلسفه ممکن میشود؟

ما وقتــی کلمه تخیل یا یوتوپیا را میشــنویم ،ابتدا با یک
حس منفی بــا آن برخورد میکنیــم .در جهان غرب هم،
همین طور است .اگر بخواهیم به کسی نسبتی منفی اطالق
کنیم ،میگوئیم او یوتوپیایی اســت ،ولی واقعیت این است
که به تعبیر یک فیلسوف ،جامعهی بدون یوتوپیا ،جامعهای
مرده است .همچنانکه که انســان بدون یوتوپیا و بیتخیل
انسان مردهای است .بنابراین ،اگر منظور از تخیل ،به معنی
درافکنــدن طرحی باشــد ،به عنوان چشــمانداز و دور از
دسترس ،ذات ًا امری منفی نیست .اصوالً غیرممکن متضاد یا
منافی ممکن نیست .کسی باید این غیرممکن را انجام دهد،
کسی باید بدان بیندیشد و به آن عمل کند .باز به تعبیر یک
فیلســوف دیگر ،اگر فقط قرار بود چیزی که ممکن است،
اتفاق بیفتد ،هیچ چیز ابدا ً اتفاق نمیفتاد .اگر من فقط آنچه
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را که میتوانســتم انجام دهم ،انجام میدادم ،من عم ً
ال هیچ
کاری نکرده بودم .بنابراین در پاســخ به پرســش شما ،امر
یوتوپیایی ،مادام که یک چشمانداز باشد و راه را نشان دهد
و به تحقق آن اندیشــیده شود ،به هیچ وجه ناپسند نیست.
ارنســت بلوخ در جایی میگوید امید چیز خوبی است که
برای بشر باقی مانده است .گو اینکه به هیچ وجه در گذشته
تعمیق نیافته است و به بلوغ خود نرسیده است ،اما به هیچ
وجه نابود هم نشده است .یا چامسکی میگوید اگر تصور
کنیــد که میلی برای آزادی وجــود دارد ،که امکاناتی برای
تغییر امور وجود دارد ،پس این امکان وجود خواهد داشت
که در ساختن جهانی بهتر مشارکت کنید.

حل بحرانهای ناشی از کووید ۱۹
برعهده علوم انسانی است
در مقالهای شعری از هولدرلین آوردهاید که همواره
بر زبان هایدگر جاری بوده است« :جایی که خطر وجود
دارد نجاتی نیز خواهد رویید ».آیا یک فیلسوف میتواند
برای رفع معضالت انسانی راه حل ارائه کند .مث ً
ال معضل
کرونا که انسانها در سراسر دنیا با آن درگیر هستند؟

ورود بــه بحث هایدگر در ربط با شــعر هولدرلین بحث ما
را طوالنــی میکند ،ولی برای معضالتی مثل بیماری همهگیر
کووید  ،۱۹به نظر میرسد نوعی تقسیم کار بین علوم انسانی
و علوم طبیعی -فیزیکی به وجود آمده است .اگر بپذیریم پیدا
کردن عالجی برای بیماری همهگیر کرونا و به طور مشخص
نوع اخیر و جاری آن یعنی سارس -ویروس کرونا  ،۲موسوم
به ویروس کووید ،۱۹ -بر عهده علوم طبیعی -فیزیکی است،
میتوان نشان داد که بیماری مذکور با خود بحرانهایی را همراه
میآورد ،یا بحرانهای پیشاپیش موجود ،ولی مستور را آشکار
و فعال میسازد که مواجهه با آنها به عهده علوم انسانی است.
همواره در طول تاریخ هم چنین بوده است .میدانیم که پاندمی
کووید  ۱۹در مقایســه با پاندمیهای گذشته ،حداقل تا اینجا
کمتر مرگبار بوده اســت .از مرگبارترین پاندمیهای شناخته
شده میتوان از طاعون ژوســتینین (نقطه آغاز در امپراتوری
روم شرقی و گسترش آن تا قلمرو پادشاهان ساسانی در ایران)
در فاصله سالهای  ۵۴۱تا  ۵۴۲میالدی نام برد که صد میلیون
کشته در پی داشت .طاعون سیاه در اروپا ،در فاصله سالهای
 ۱۳۴۶تا  ۱۳۵۰میالدی که  ۵۰میلیون کشــته به جا گذاشت.
طاعون مدرن در فاصله ســالهای  ۱۸۸۹تا  ۱۸۹۰بیش از ۱۰
میلیون کشته ،آنفوالنزای اسپانیایی در فاصله سالهای ۱۹۱۸

تا  ۲۰ ۱۹۲۰میلیون کشــته و اچ .ای.وی (ایدز) از سال ۱۹۶۰
تا کنون بیش از  ۳۹میلیون کشته برجا گذاشتهاند .در همه این
موارد هم علوم طبیعی و هم علوم انسانی به ابعاد مختلف این
پاندمیها پرداختهاند و راهگشــایی کردهاند .با اینهمه به تعبیر
دقیق هابرماس ،بیش از و پیش از هر چیزی باید دانســت که
هیچ کس در موقعیتی نیســت که بتواند وضع ناشی از بحران
کرونا را توضیح دهد و پیامدهای احتمالی آن را پیشبینی کند.
کرونا باز به تعبیر او جهل بشر نسبت به موقعیت را به رخ او
کشیده است و بشریت را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است.
وضعیتــی مرزی که نمیتوان منحصرا ً از طریق معرفت عقلی
با آن مواجه شــد و آن را فهم کرد .کرونا بشر را در وضعیت
«ناامنی اگزیستانسیالیستی» قرار داده است.

فلسفه به مثابه نظری ة انتقادی
همواره علیه قدرت است
به این سخن اعتقاد دارید که فلسفه دیگر کمکی
به پاسخگویی یا شکلبخشی به تغییرهای اجتماعی
نمیکند ،چرا که مشکالت امروز جهانی اهمیتی سیاسی
و اقتصادی دارند نه فلسفی؟ اگر نه پاسخ شما به این
گفته چیست؟

بله .این مطلــب واقعیت دارد که مشــکالت امروز جهانی
اهمیتی سیاســی و اقتصادی دارند ،ولی پرسش این است که
کی اینگونه نبوده است .مطلبی که فرمودید ،دیدگاه استاد من
دیتر میسگلد هم هست .از نظر او ،تعمیق دمکراسی از سطح
سیاسی به همه سطوح زندگی و تعمیق حقوق بشر از سطح
حقوق سیاســی به ســطوح اجتماعی و اقتصادی و مقابله با
خطر «جهانی کردن» ،اصلیترین مســائل روزگار ما هستند.
او معتقد است که تمایز بارزی میان فلسفه و سیاست وجود
دارد .در پاســخ به میسگلد من و دو شــاگرد دیگر او یعنی
استال گائون و ترور نوریس بحث کردهایم که درک میسگلد
از فلســفه ،به مثابه پدیدهای غیرسیاسی و یا مصلوباالراده،
موجب فروکاســت نقش فلسفه میشود و وجه رادیکال آن
را که همانا فلسفه به مثابه نقد است ،نادیده میانگارد .گائون
در نقدی که به میسگلد مینویسد ،به درستی متذکر میشود
که درک ژرف و جامع از فلسفه به مثابه «نظریه» همان چیزی
اســت که ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو (نســل اول
نظریهپردازان مکتب فرانکفورت) بدان باور داشــتند .گائون
با قاطعیت ادعا میکند که فلســفه به مثابه نظریهی انتقادی،
واژگونساز قدرت سیاسی است.
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این جمله که فلسفه به خدمت هیچ قدرت مستقری
درنمیآید بدین معناست که فلسفه نباید در سیاست،
اقتصاد و اجتماع دخالت کند؟

خیر .به این معنا است که فلسفه همواره علیه قدرت است.
فلسفه همواره از وضع موجود ناراضی است.

همان طور که میدانید فهم عرفی پر از نادانی و
خطاست و فلسفه ما را مجاب میکند تا تمام جنبههای
فهم عرفی را به دست استدالل واگذار کنیم .چگونه
فلسفه این کار را انجام میدهد و چرا هنوز انسان از
این نادانی فاصله نگرفته است و در تمام بخشهای
زندگی با مشکل مواجه است؟

بله ،ســقراط میگفت فط یک خیر وجود دارد و آن معرفت یا
دانش و آگاهی است و تنها یک شر وجود دارد و آن جهل است
و چون چنین است زندگی ناآزموده ،ارزش زیستن ندارد .اما در
ربط مستقیم با پرسش شما ،شاید تغییر جهت اندیشیدن بتواند
راهگشا باشد .بدین ترتیب که از میان اشکال مختلف اندیشه یعنی
اندیشه «کارپذیر» (که به اندیشه بیطرف ،علمی و فرهنگستانی
شهرتیافته) و اندیشه «متعهد» (که به مفهوم قلب شده و رایج
اصطالح ،ایدئولوژیک نامیده میشــود) ،به آن سنخ از اندیشه
توجه شود که ماهیتش ،دغدغه اندیشیدن به مسائل مبتال به زمانه
باشد و در عین حال ،از هرنوع جزماندیشی بپرهیزد و دلمشغول
بازاندیشی مدام خویش باشد .ترسیم دقیق این سه گونه رویکرد
نسبت به «اندیشــه» مبانی و جهتگیری و مرزهای اشتراک و
افتراقشان ،میتواند خود موضوع مستقلی برای گفتوگو باشد.

در پایان در پاسخ به کسانی که میگویند فلسفه به
چه کار میآید چه پاسخی دارید؟

بــه نظر من دو پاســخ کلی برای این پرســش وجــود دارد،
تسلیبخشی و تســلیزدایی .یک رویکرد میگوید فلسفه به
درد تسلیبخشــی میخورد و رویکرد دیگر میگوید تسلی از

آدم میزداید .نســب رویکرد اول را باید به بوئیتوس برگرداند،
فیلسوفی که گاه او را پایهگذار فلسفه قرون وسطی دانستهاند .او
تسالی فلسفه که آن را در زندان و قبل
در آخرین اثرش رساله در ّ
از اعدام شدنش نوشت ،درباره اهمیت و نقش فلسفه صحبت
میکند و میگوید فلسفه است که امید و پناهدهنده زندانی است.
آقای دکتر ایلخانی در مقالهای درخشان با عنوان «مفهوم فلسفه
از دیدگاه بوئتیوس» مینویسد فلسفه به زندان میرود و زندانی
از «او دلیل ظهور دوبارهاش را میپرسد ،بانوی فلسفه آمده است
تا با زندانی همیاری و همدردی کند ،او آمده است تا زندانی را
تسلی دهد .اصوالً زندانی بهخاطر فلسفه دربند است ،او دربند
ّ
اســت چون دیگران از فلسفه و حکمت متنفرند .این اولین بار
نیست که حکمت به خطر افتاده است ،فلسفه از قبل از افالطون
با حماقت و نخوت مقابله کرده است و هنگام مرگ پیروزمندانه
ســقراط در کنار او بوده است .گاهی به نظر میآید که این بانو
لباسی فاخر و زیبا و خرابنشدنی بر تن دارد که خود بافته است،
بر روی آن دو حــرف  )P (Practiceدر پایین و )Th (Theory
در باال نقش بســته است .بین این دو حرف نردبانی است که از
حرف پایینی به حرف باالیی میرود .در اینجا بوئتیوس با کمک
از تمثیل ،منظور خود از فلســفه و نقش آن را در زندگی انسان
بیان میکند P .فلسفه عملی است و  Thفلسفه نظری است .ا ّولی
پایه و بنیان د ّومی است .به این معنا که ابتدا باید با فلسفة عملی
آغاز کرد و از طریق آن به فلسفة نظری دست یافت ،عمل باید
با فکر توأم باشد.
در دوره معاصــر هــم آلن دوباتن ،فلســفهپژوه ،مجری و
نویســنده متون ژورنالیستی فلسفی در پرفروشترین اثرش
تسلی بخشیهای فلسفه بر همین کارکرد
( ۲۰۰هزار جلد) ّ
فلسفه تأکید میگذارد .او معتقد است که فلسفه میتواند به
تسالیمان بخشد .اگر
گاه درماندگی در حوزههای مختلف ّ
تسلیبخش
با عدم محبوبیت مواجهاید ،ســقراط میتواند ّ
تســلی پیدا
باشــد .در مواجهه با بیپولی اپیکور بخوانیدّ ،
خواهید کرد .اگر احســاس یأس و ناامیدی میکنید ،سنکا
تســا خواهید یافــت .اگر احســاس ناتوانی و
بخوانیــد ّ
نابســندگی میکنید ،مونتنی بخوانید .قلب شکسته و عشق
تسال یابد .در مواجهه
شعلهور نیز میتواند با آثار شوپنهاور ّ
با سختیها ،نیچه بخوانید ،هم همذاتپنداری خواهید کرد
و هم مقاومتتان در مقابل دشواریها باال خواهد رفت.
تسلیزدایی یا بیناسازی ،اما داستان بلندی دارد که نمیتوان
در اینجــا برگزارش کرد .همین حــد بگویم با پیگیری آن
داســتان ،مسیر پرســش به کلی عوض میشود و آن اینکه
فلسفه به چه کار نمیآید؟
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دکتر غفاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

سه گانه «بحران»
در نظام آموزشی جدی است

تربیت استاد مهمتر از تربیت دانشجو است

لیال احمدی ،به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر حسین غفاری ،به مسائل مختلفی در ارتباط
با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه ،تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و نیز نقدی که از
نگاه فلسفه متوجه نظام آموزشی کشور است ،پرداخته است.
آقای دکتر لطفاً بفرمایید نامگذاری روزی به نام
فلسفه میتواند به حفظ جایگاه فلسفه و زندهماندن
ارزش آن کمک کند؟

خب به طور کلی پاســخ مثبت اســت ،میگویند از دل برود
هــر آنچه از دیده رود .هر چیزی وقتی که بر انســان عرضه
نشود ،کم کم فراموش میشود .این به خصوص در اموری که
در حوائج ظاهری انسان به چشم نمیخورند ،بیشتر مصداق
است ،به خصوص فلســفه که به دلیل نداشتن جذابیتهای
اقتصادی و شــغلی و غیره از منطق و دایره توجه برنامهریزان
اجتماعی حتی در سطوح فرهنگی به کلی خارج است .چندی
پیش یکی از استادان دانشــکده ادبیات که علی القاعده باید
مرکز علوم انســانی باشــد از بنده به طور دوستانه پرسید که
راستی این سوالی که میکنم به شما برنخورد ،ولی میخواستم
بدانم که این فلســفه که شما وقت خود را صرف آن میکنید
به چه دردی میخورد و به چه کاری میآید؟ خب وقتی که
وضع یک استاد دانشگاه در رشتههای انسانی از نظر ناآگاهی به
فلسفه که علیالقائده پایه و بنای همه علوم انسانی دیگر است
چنین باشد ،وضع بقیه خود به خود معلوم است .لذا حداقل
طرح این پرسشها هر از گاهی میتواند یک آگاهیبخشی و
لو بسیار مختصر داشته باشد.

رسالت اصلی فلسفه کشف ریشههای
وجودی آدمی است
رسالت فلسفه از نظر شما چیست؟

اگر بخواهیم به این ســوال به طور خیلی کلی و بنیادی پاسخ
دهیم باید گفت وظیفه فلسفه ،هویت بخشی وجودی به انسان
است .مقصودم از این هویت بخشی ،مخصوص هویت ملی
و فرهنگی مختص به هر قوم و ملت و جامعهای نیست ،بلکه
هویت وجودی انســان به طور بسیار عام و در سطح جهانی،
نســبت به جایگاه وجود وی در نظام هستی به دلیل موقعیت
وجودی وی در جهان و به دنبال آن چشماندازی برای داشتن
یک الگوی کلی برای زیســتن انسانی است .البته این رسالت
همه فلســفههای بزرگ کالسیک از  ۳۰۰۰سال پیش تا کنون
در کل فرهنگ بشری است ،اگرچه در دوران جدید و معاصر
در فرهنگ غربی به دالیل متعدد فلسفی ،اجتماعی ،اقتصادی
و مســلط شــدن دیدگاه علمی بر حوزه رسالت فلسفی ،در
بسیاری از فلسفههای جدید این رسالت رخت بربسته و جای
خود را به دیدگاههای محدود ،منطقهای ،سیاسی ،اجتماعی و
امثال آن داده است ،ولی هیچ یک از این امور نمیتواند مانع
اندیشیدن انسان به موقعیت و جایگاه خود در نظام هستی و
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تالش برای رسیدن به یک تبیین معقول برای زیستن انسانی
و آگاهانه و فراحیوانی و فرامادی باشــد .به هر حال رسالت
اصلی فلسفه کشف ریشــههای وجودی آدمی و دلیل برای
بقای زندگی انسانی است.
البته عوامل دیگر فرهنگی و به طور مشخص دین نیز به طور
موازی با این رسالت فلسفی همپوشانی دارد ،ولی باید در نظر
داشت اوالً همه مردم به خصوص در روزگار کنونی و دوران
جدید از منظر دینی به حیات انسانی خود نگاه نمیکنند و ثانی ًا
و مهمتر آنکه حتی فهم موضع دینی درباره هستی و انسان و
برنامه حیات اخالقی و انسانی وی ،هرگز فارغ از تبیینهای
عقلی مســتقل در این باره نیست و نخواهد بود و لذا داشتن
یک انســجام فکری و بنیاد عقالنی نســبت به هویت وجود
انســانی ،در فهم و تفسیر دیدگاه ارائه شــده در ادیان بسیار
تأثیرگذار و کمک کار خواهد بود.

حوزه کاربردی فلسفه مربوط به همه
انسانها حتی افراد بیسواد و معمولی است
آیا فلسفه متعلق به همه انسانهاست و یا اینکه

به گروه خاصی از متخصصان و فیلسوفان تعلق دارد؟

البته فلسفه مانند همه رشتههای دیگر علوم و معارف بشری،
دارای یک برنامه آموزشــی تخصصی و اصطالحی اســت
همانند ریاضیات ،فیزیک ،نجوم ،زیستشناسی و حتی ادبیات
در سطح دانشگاهی و تخصصی.
ولی این موضوع به معنای کارکرد اختصاصی فلســفه یا هر
علم دیگری فقط برای متخصصان آن علم نخواهد بود ،بلکه
رشــتههای تخصصی برای فهم بهتر و روشــمند و سریعتر
دانشهاست تا سپس با بیان مناسب در اختیار اقشار وسیعتر
و در مراحل کاربردی قرار گیرد .اتفاق ًا فلســفه از این جهت
نســبت به همه علوم دیگر این مزیت اختصاصی را دارد که
حوزه کاربردی آن به طور گســترده مربوط به همه انسانها
حتی افراد بیســواد و معمولی است ،یعنی سوال و پرسش
وجودی فلسفه سوال همگانی و همهگیر است .بر خالف مث ً
ال
فیزیک که پرسش آن در مورد ساختارهای پدیدارهای فیزیکی
سوال عمومی نیست و حتی اگر آن را به طور ساده هم برای
همه توضیح دهید بسیاری از افراد عالقهای به دانستن قوانین
حرکت ،نور ،موج ،الکتریسیته ،میدان نیرو و غیره ندارند و از
این علوم فقط خواســتار به دستدادن نتایج فعالیت خود در
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حوزه آسانسازی زندگی طبیعی هستند.
ولی در مورد ســوال فلســفه به خالف ،خود سواالت ،مورد
عالقه همه انسانهاســت و پرسشها و پاسخها همه مسائل
بنیادی همه انســانها هســتند .اگرچه ارائه آنها به صورت
اصطالحــی و تخصصی بــرای همه قابل فهــم و پیگیری
نیست ،ولی اگر روش ارائه توسط افراد واسطه بین تعلیمات
تخصصی و مفاهیم عمومی ،رعایت شود ،خوب است .فلسفه
اصوالً علم تخصصی به این معنا نیســت ،بلکه علمی است
برای زدودن ابهام از پرسشهای بنیادین آدمی.

برنامهریزی نظام آموزشی ما هیچ هدفی
را دنبال نمیکند
تربیت استاد مهمتر از تربیت دانشجو است
با مصرف بدون جایگزین سرمایههای
انسانی ،فضای علمی استادان دانشگاه
اسفناک است
به عنوان استاد فلسفه بفرمایید هدف از تربیت
دانشجوی فلسفه چیست و فارغالتحصیل فلسفه بعد
از پایان تحصیل چه رسالتی بر عهده دارد؟

این پرسشی است که با کمال تأسف در مورد ّ
کل نظام آموزشی
ما در همه ســطوح آن مطرح است و به طور خاص در نظام
دانشگاهی و به طور خاصتر در علوم انسانی و نهایت ًا به طور
اخصالخواص در رشــته فلسفه! و این پرسشهای چندگانه
به طور فاجعه آمیزی یک پاســخ مشترک دارد و آن فقدان هر
گونه هدف مشخص عقالیی و برنامهریزی شده در سطح کالن
اجتماعی اســت .از دوره اول ابتدایی که میتوان آن را استثنا
کرد ،چون حداقل یادگیری سواد خواندن و نوشتن و حساب و
ریاضی اولیه و امثال آن را میتوان هدفگیری اولیه همه جوامع
انسانی دانست ،ولی بعد از آن در چاه بیهدفی و بیبرنامگی
سرنگون میشویم .میدانم که بالفاصله با یک واکنش دفاعی
و بلکه تهاجمی سریع روبهرو میشوم که آقا نظام آموزش و
پرورش برای چندین و چند ســال آینــده برنامهریزی دارد و
نظام دانشگاهی فالن و بهمان است ،ولی بدبختی همین است
که همین برنامههای روزمره تازه آن هم کپی شده از دهها سال
گذشته کشورهای غربی را به عنوان هدف تلقی میکنیم.
ســوال ما این است که این آموزشها برای رفع چه نیازی در
ســطح فرد و جامعه طراحی شــدهاند ،یعنی جوانی که دیپلم
متوسطه میگیرد قرار است چه کاری بکند که الزم است این
آموزشها را ببیند؟ و اگر میدانیم که قرار اســت چه کاری و

چــه فایدهای از این آموزشها حاصل شــود در این صورت
میپرسیم آیا این فایدهها در طول دهها سال اجرای این برنامهها
حاصل شده است یا نه و اگر این آموزشها به کاری نمیآیند،
نه در سطح افراد و نه در سطح جامعه ،آنگاه چرا این برنامههای
بیخاصیت و فایده را با این همه هزینههای گزاف که گزافتر
از همه آنها عمر پرارزش جوانان ماست ،اجرا میکنیم؟
برای اینکه این بحث بســیار پردامنه و بنیادی اســت فع ً
ال از
تفصیل بیشــتر مطلب خودداری کرده و به نظام دانشــگاهی
آن هم در محدوده علوم انســانی و سپس رشته فلسفه اشاره
میکنم .اگر انسان عاقلی مدتی در فضای آموزش دانشگاهی،
ســبک و روش آن و سپس محتوای هر رشته و سپس نتایج
آن سیر کند با نهایت تعجب از این بیهوده کاری که قومی آن
هم در سطح فرهیختگان آن قربه الی اهلل انجام میدهند ،حیران
میشود .در این نظام دانشگاهی در هر رشتهای که باشد طی
چهار ســال دوره لیسانس و دو سال فوق و سه تا چهار سال
بعد از آن به عنوان دکتری ،تعداد عناوین را در هر نیم ســال
حداکثر  ۱۵جلســه پر میکند و نیم ســال بعد عنوان دیگر.
عناوین پرطمطراق ،ولی ماهیت و شیوه برنامه آموزشی چنین
است که هر نیم سال حداکثر  ۲۰تا  ۳۰صفحه از یک کتاب یا
جزوه خوانده میشود و سپس نیم سال بعدی عنوان دیگری،
در نهایت کل تعلیمات آموزشی یک نیم سال فقط این است
که دانشجو میگوید ما این درس را خواندیم و استاد میگوید
درس دادیم! ولی بهره علمی واقع ًا به اندازه یک بند انگشــت
هم نیســت .در دوره ارشــد و دکتری هم وضع اندکی بهتر
است ،به طوری که شما فقط گویی به افراد یک تعداد کاتالوگ
برای آشنایی با محصوالت علمی مربوطه دادهاید .از این بدتر
اینکه معلوم نیست این کاتالوگها اگر هم محتوایی ارائه کنند
قرار است به چه دردی بخورند.
نکته دردآور آن این اســت که اســتادان فعلی هم کم و بیش
دانشآموختگان همین سیستم و نظام هستند با مقداری بزک
و آرایش البته علمی .فرض را بر این بگذاریم که همه چیز در
آموزش درست و به سامان باشد ،قرار است فارغالتحصیالن
باستانشناسی ،جغرافی ،تاریخ ،ادبیات ،روانشناسی ،جامعه
شناســی و غیره چه کارهایی برای جامعه انجام بدهند و چه
خیری از این نظام آموزشی عاید جامعه شود؟ یعنی باید دید
که اگر هدف نظام آموزشی دســتیابی به حقیقت و واقعیت
علمی در هر درس و رشته باشد ،این موضوع از ابتدا با روش
آموزش نظام واحدی و نک زدن علمی در فاصلههای زمانی
یاد شده منافات دارد و اگر هدف نظام آموزشی ،برطرف کردن
نیازهای کشور در سطوح مختلف است ،در این صورت باید
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بتوان نشــان داد که انبوه صدها هزار نفــر دانشآموختگان
دانشگاهی به کار کدامین نیاز جامعه میخورند و واحدهای
متقاضی این نیروهــای کار اعم از بخش دولتی و خصوصی
کدامند؟ خواهیم دید که به جز تعداد بسیار اندکی از پستهای
آموزشی در آموزش و پرورش ،هیچ واحدی از دستگاههای
مشغول به کار ،قابلیت نظری و عملی برای جذب این نیروهای
فاقد هرگونه کارایی عینی در دانشگاهها را ندارند و اینجا اولین
ایستگاه فاجعه ملی تحصیل کردههای بیکار پدیدار میشود،
کسانی که با بهرهمندی از عناوین فاقد محتوای لیسانس ،فوق
لیســانس و خصوص ًا دکتری دارای توقعــات باالیی از نظام
اشــتغال جامعه هستند و بعد از چند سال سرگردانی مشغول
به مشاغل کاذب و یا مشاغل سطح پایین از نظر ردهبندیهای
موجود اجتماعی میشوند.
هنوز معضل ســومی نیز در نظام آموزشی و آن هم مربوط به
ســاز و کار انتخاب دانشجوست که عامل عالقه فردی و نیز
استعداد الزم ذهنی که متناسب با رشته مورد انتخاب باشد در
کمترین درجه به چشم میخورد .همه اینها که گفته شد در
رشته فلسفه به اضعاف مضاعف بیش از دیگر رشتهها به چشم
میخورد؛ از عامل تقاضای بازار کار که برای این رشته در همه
سطوح صفر است ،حتی آموزش پرورش نیز لیسانس فلسفه
را در ردیف نیازهای خود اعالم نمیکند .از جهت عامل عالقه
به جرأت و با اســتناد به تجربه طوالنی تدریس در این رشته

میگویم که کمتر از  ۲۰درصد دانشجویان این رشته مختصر
عالقهای به آن داشته باشند و باقیمانده دانشجویان و مؤکد در
مقطع لیسانس ،نه تنها فاقد عالقه شخصی و بلکه واجد یک
نوع بیگانگی و ناسازگاری با رشته خود هستند.
از همــه اینهــا که بگذریم این رشــته به لحــاظ محتوایی
مشکلترین رشته به طور مطلق حتی نسبت به علوم ریاضی
و مهندسی است و در نقطه مقابل ،پذیرفتهشدگان در کنکور
صرف ًا به علت سطح پایین تقاضا و نمره قبولی به آن وارد شده
و معموالً فاقد شــرایط ذهنی الزم برای تحمل دشواریهای
محتوایی این رشــته هســتند و نتیجه کار معلوم است؛ رشته
دشــوار با محتوای کمجاذبه و بــازار کار صفر و زیر صفر و
اســتادانی که نوع ًا فاقد تواناییهای الزم برای ارائه گزارش
جامع و قانعکننده در موضوعات مورد بحث هســتند .اکنون
شــما بگویید هدف و رســالت از تربیت دانشجوی فلسفه
چیســت؟ و رسالت آن بخت برگشــته در دوران بیکاری و
بطالت! چه میتواند باشد.
نکته بســیار مهم دیگری که در نظام آموزشی کشور کمترین
توجهی به آن نشده است و میتوان گفت اساس ًا صورت مسئله
آن به کلی مغفول واقع شده است ،مسئله تربیت استاد است.
یعنی تمام دغدغه نظام اگر درســت تشخیص دهد و درست
عمل کند شیوه تربیت دانشجو است و حال آنکه هرگز کسی
نمیپرســد این عمل تربیت دانشجو را چه کسی باید انجام
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دهد! و هشدار میدهم که فع ً
ال مقصود بنده از تربیت ،مسائل
اخالقی و شــخصیت انسانی و معنوی نیست ،اگرچه که این
خود از مهمترین مسائل است .خیر مقصود همان تربیت علمی
در همان رشــته است .مگر نه اینکه این کار بر عهده استادان
است ،ولی از خود نمیپرسیم که استادان چگونه و تحت چه
شــرایطی تعلیم دیدهاند؟ میگویید در دانشگاههای کشور و
همه در باالترین مدارج تحصیالت تکمیلی یعنی دارای مدرک
دکتری هستند و نیز احیان ًا چند مقاله علمی پژوهشی نیز چاپ
کردهاند! مجال توسعه بحث نیست به اختصار بگویم که روش
فعلی دانشگاهها در باالترین سطوح خود قادر به تربیت یک
اســتاد مسلط به موضوع کار خود نیســت و اگر در گذشته
در پارهای از علوم انسانی استادان برجستهای چون فروزانفر،
غنی ،قزوینی و محمود شهابی و حتی یحیی مهدوی و دهها
چهره علمی برجســته از این قبیل حداقل در علوم انســانی
داشتهایم به جهت سابقه تعلیم و تعلم در فضای حوزوی بوده
و سپس تکمیل و توسعه معلومات خود احیان ًا در دانشگاههای
خارجی ،ولی با مصرف بدون جایگزین آن سرمایهها ،اینک
فضای علمی استادان دانشگاه اسفناک است ،قصد کاستن اوج
و قدر خود و همکاران خود را ندارم ،ولی باید دانســت که
مسئله استادی دانشگاه غیر از مدرک دکتری است.
اجماالً به عنوان نشانهای از یک راه حل عرض میکنم که اگر
روزگاری عزم جدی بر اص ً
الح نظام آموزشــی کشور باشد
و مردانــی کارامد و توانمند با در اختیار داشــتن امکانات و
بودجه کافی ،متصدی این امر شوند ،میتوان ضمن دقت در
گزینش اســتاد و تهیه شــیوهنامههایی برای احراز صالحیت
علمی اســتادان برای استاد ،به جز داشــتن مدارک کذایی و
مهمتر از آن موظفکردن همه استادان به مشارکت در مباحثه
علمی برنامهریزی شده میان همکاران خود و نظارت بر آن و
ارائه گزارش و نتایج کار (و البته یا تأمین مالی مناســب برای
اجرای آن) که در این صورت میتوان امیدوار بود در دو دوره
پنج ساله ،برگزاری جلسات مستمر مباحثه و تحقیق و نقد و
انتقاد در میان استادان هر رشته در هر گروه آموزشی به نتایج
مبرز نائل میشویم.
درخشان در تربیت علمی استادان ّ

متأسفانه رهبران جریانهای سیاسی
و صاحبان منافع اقتصادی از همراهی با
تفکرات بنیادین فلسفی خودداری میکنند
منظور از این جمله که فلسفه اصیل مسئلهمند است
و با جامعه و فرهنگ برآمده از آن نسبت دارد چیست؟

این جمله که البته نمیدانم از کیست جمله حکیمانهای است
و میتواند ناظر بر دو مســئله اساســی باشد .نکته اول که به
محتوای فلسفه مربوط میشــود ،تفاوت فراگرفتن فلسفه و
سپس حتی انجام تتبعات و تحقیقات پژوهشی در موضوعات
فلسفه را با رسیدن به عمق و محتوای مبادی فلسفه و به روایتی
تحقق فلســفه در جان و فهم متعاطی فلسفه و رسیدن وی به
مقام فلسفه بیان میکند .اگرچه آموزش و فراگیری فلسفه در
مراحل نخست ،شرط الزم برای رسیدن به روح تفکر فلسفی
است ،ولی هرگز مساوی با آن نیست ،فلسفه در مقام نخست
فلسفه تقلیدی است که اگرچه برای مقاصد آموزشی متوسط
مفید و الزم اســت ،ولی از دل این گونه فلســفه ،خالقیت و
پویایی درونی تفکر و قابلیت انطباق با پرســشها و نیازهای
زمانه از دل مبادی اصیل فلســفی حاصل نمیشود .هنوز این
مقام توضیح بیشتری را میطلبد که بیم تنگنای مکان و زمان
آن را مانع میشود.
و اما نکته دوم مربوط است به خاصیت تبعی تفکر فلسفه که
سبب پیدایش ملکه ذهنی برای تجزیه و تحلیل مسائل میشود.
به نحو ارجاع هر مســئله به مبادی اولیه پیدایش آن و سپس
بازگشــت از آن مبادی به پرسش مطروحه ،این سبک بحث
سبب میشود که فلسفه از چهارچوب محتوای کالسیک خود
در مباحث وجودشناسی و معرفتشناسی متعارف فراتر رفته
و بتواند در قبال مشــکالت و مسائل نوین در جامعه داخلی
و بینالمللی با خالقیت راهگشا باشد .رهبران سطوح مختلف
جوامع کنونی چنانچه شخص ًا از تفکر خالق فلسفی بهرهمند
باشند و یا از مشاوره صاحبان اندیشه بنیادین برخوردار باشند در
حل معضالت کنونی ،متفاوت با وضع کنونی عمل میکردند.
البته باید متأسفانه به این واقعیت عمومی اذعان کرد که نوع ًا
رهبران جریانهای سیاســی و نیز صاحبان منافع اقتصادی از
همراهی با تفکرات بنیادین فلســفی خودداری میکنند ،زیرا
سیاست اصوالً سطحی نگر و عجول است و آمادگی اجرای
تحوالت بنیادین را که هزینههای ســنگین اجتماعی را در بر
نخواهد داشت .اقتصاد سرمایه داری نیز فقط بر چرخه عرضه
و تقاضای ســود محور ،د َوران میکند و مصلحت خود را در
تابعیت از آرا و اهوای نفسانی که محرک قطار منفعت است
میبیند تا تأمل و توقف در آستانه حقیقت.
اینجانب خود در طی دهههای گذشــته بر بسیاری طرحهای
بنیادی برای اطــاح نظام فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی و
غیره پای فشردهام که کوچکترین توجهی از ناحیه اصحاب
سیاســت و غیره را بر نیانگیخته اســت و متأســفانه زمانی
حساسیت این موضوعات معلوم میشــود که گردش زمان
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حاضر به پذیرش فرصتهای جدید نخواهد بود .مســائلی
مانند بیماری سرطان گونه نظام آموزشی کشور و نیز اص ً
الح
نظام انتخاباتــی عوامگرایانه به نظام انتخابات چندوجهی که
طرح آن ســالهای پیش طی مقالــهای در روزنامه اطالعات
منتشر و به برخی مراجع عالی تصمیمگیری کشور نیز عرضه
شد و نیز طرحی برای اص ً
الح حداقل ،نظام آموزش فلسفه در
دانشگاههای کشور و غیره.
تفاوت فلسفه اسالمی و فلسفه غربی را به طور کلی
چه میدانید؟

اگر بخواهیم یک پاســخ بســیار کلی و نهایی به این پرسش
بدهیــم ،باید این تفاوت را در نســبت متفاوت جهت تفکر
فلسفی با جهت تفکر دینی و الهی ،در این دو فلسفه دانست.
فلسفه اسالمی مانند یک درخت میوه پیوندی است که بر پایه
فلسفه الهی یونان پیوند خورده و سپس برآمده و تنومند گشته
است ،فلسفه غربی نیز که در ذات و بنیاد خود یونانی است تا
اواخر قرون وسطی در قرون سیزده و چهارده میالدی تقریب ًا
در برآیند کلی خود با فلسفه اسالمی همسو و هم جهت بوده،
ولی پس از آن به دالیل مختلفی که در این مقام مجال تحلیل
آن نیست جهت گیری متفاوتی پیدا کرد .بگذارید با یک مثال
هندســی موضوع را به ذهن نزدیک کنم؛ اگر دو مثلث یکی
قائمالزاویه و دیگری مختلفاالضالع و با یک زاویه منفرجه
را در نظــر بگیرید و هر یک از دو ضلع هر یک از این زوایا
را با یکدیگر مقایسه کنید به این صورت که بگوییم دو ضلع
عمود بر یکدیگر قائمالزاویه ،یکی نماینده سمت و سوی الهی
و معنوی فلسفه و دیگری شاخص عقالنیت مستقل فلسفی
باشد و همچنین درباره دو ضلع زوایه منفرجه در مثلث دوم،
آنگاه میتوانیم ســیر تحوالت فلسفه اسالمی را با مثلث قائم
الزاویــه منطبق کنیم که هر چقدر دو ضلع عمود بر هم را در
افق بیکران زمان ادامه دهیم ،اگرچه بر طول اضالع و وسعت
فضای ما بین آنها افزوده میشود ،ولی هیچگاه این دو ضلع
از یکدیگر دور نمیشوند ،بلکه همواره ضلع عمودی بر ضلع
افقی فرود میآید و در همه جا این دو ناظر بر یکدیگرند ،ولی
بالعکس در زاویه منفرجه که آن را نماد سیر تحوالت فلسفه
غــرب عنوان کردیم ،هر چقدر اضــاع را امتداد دهیم دائم ًا
از یکدیگر دور و دورتر میشــوند و نسبت آنها با یکدیگر
کمرنگتر و به تدریج محو میشــود .این الگوی کلی وضع
فلســفه در بعد از قرون وســطی در هر دو سرزمین فرهنگ
شرق و غرب اســت .جزئیات این بحث و زوایای دیگر آن
ذیل طویلی دارد که در این مختصر نمیگنجد.

به نظر شما آیا فلسفه میتواند در دنیای امروز
راهنمای انسان برای حل مشکالت باشد؟

اگر منظور از مشــکالت ،اموری مانند میزان رشد اقتصادی
در کشــورهای مختلف ،یا بحران جمعیت و یا مشــکالتی
مانند محیط زیســت ،رهبری نظام سیاسی بینالمللی و امثال
اینها باشد ،اصوالً آدرس اشتباهی دادهایم ،فلسفه ناظر به حل
مشکالت زندگی جسمانی و فیزیکی و حیوانی بشر نیست،
حل اینها را باید از علوم تجربی اجتماعی به مدد عقل معاش
و حســابگر و عقالنیت ابزاری مدرن جستجو کرد ،ولی اگر
مقصود مشکل خاص انسان به ما هو انسان باشد ،یعنی پرسش
خاص انســان که چرا زندگی میکنم ،چه هدفی باید داشته
باشم و مسائلی از این دست ،فلسفه البته همواره در کار است
و صرف نظر از دین که غالب ًا حوزه مشترکی از نظر مصداقی با
فلسفه دارد ،فلسفه تنها راهگشا و تکیهگاه برای زندگی دارای
توجیه عقالنی است.
در پایان بفرمایید وضعیت امروز فلسفه را چگونه
میبینید؟

وضعیت فلسفه به تبع شــرایطی که گسترش سیطره کمیت
بر معنای زندگی انســان ایجاد کرده در بحران اســت .امروز
تکنولوژی که روزگاری ابزار رسیدن به سعادت تلقی میشد،
ابزار محو هر گونه معنایی برای سعادت محسوب میشود و
موبایل و اینترنت در جایگاه خدایان المپ نشستهاند ،باید منتظر
بود«.مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها به آن تنها رساند».
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دکتر طباطبایی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

بحران در علم
ناشی از محدودیت ذاتی آن است
شرط ادب و پرورش ،خروج از نادانی نخستین است

دکتر محمدتقی طباطبایی عضو هیأت علمی گروه فلســفه دانشگاه تهران است .از مقاالت ایشان میتوان
«درباره غرب و پرســش از وجود»« ،مســئله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت»؛ رویکردی
فعال به مســئله تکنیک در اندیشــه رضا داوری اردکانی»؛ از غربزدگی تا توسعهنیافتگی ،از فلسفه تا
روشنفکری :سنجش درونماندگار»؛ «هم پژوهشگر وهم آموزگار» و غیره اشاره کرد.
لیال احمدی ،به مناســبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر محمدتقی طباطبایی ،به مسائل مختلفی
در ارتباط با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه ،تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و ...
پرداخته است.
آقای دکتر اگر ممکن است فلسفه را تعریف کنید و
بفرمایید هدف از مطالعه فلسفه چیست؟

معمول است تعریف فلســفه را به تعداد فیلسوفان ،متعدد
بدانند ،بهراســتی نیز چنین اســت ،اما اگر ژرفتر بنگریم
خواهیم دید که بیشتر این تعریفها پیرامو ِن بینشی محوری
جمعپذیــر خواهند بود .این بینش محــوری ،توجه به ِّ
کل
واقعیت یا کلنگری اســت .فلسفه هموارهِّ ،
کل واقعیت را
ِ
نگری رایج در
پیش چشم دارد و میکوشد دچار یکسویه
شناخت روزمره و حتی شناخت علمی نشود.

فلسفه ،اجتناب از کوتهنظری و ضرورت
توجه به منافع همگانی را یادآور میسازد
در شناخت روزمره ،انسان در جستوجوی منفعت فردی
خویش است و تمامی امور را با توجه به سود و زیان خود
میســنجد و ارزیابی میکند .چنین نگاهی سبب میشود تا
فرد نسبت به واقعیتی فراتر از آنچه برای او واقعی مینماید،
بیتوجه شــود و صرف ًا پیش پــای خویش را ببیند .یکی از
تالشهای مهمی که در فرهنگ و ادب هر قومی در تاریخ
انجام شــده ،در این راســتا بوده که توجه فرد را به منافع

همگانی بازگرداند تا بتواند دریابد که سود و زیا ِن او با سود
و زیــا ِن تمامیِ افرادی که با آنها زندگی میکند ،پیوســته
است و از این کوتهنگری بیرون آید.
همین چالش را شــناخت علمی دارد ،اما در سطحی دیگر.
ِ
روش
هر علمــی ،موضوع خــاص خویش را دارد کــه با
ِ
خاص خویش صرفــ ًا بدان میپردازد و میکوشــد تمامی
مســائل را با توجه به این موضوع خاص و قواعد رفتارِ آن
پاســخ گوید .تالش علوم برای حل مسئله ،در راستای حل
مشکالت بشر اســت تا بتواند در تعامل با آنها به باالترین
میزان از توانمندی برســد و در یککالم ،میکوشند تا انسان
بهطورکلی ،به بیشترین میزان از رفاه و منفعت برسد .اما هر
یــک از علوم این هدف را در زمینــ ه موضوعی خاص و با
روشی خاص دنبال میکنند که از دیگر علوم متمایز است .بر
این اســاس روشن است که علوم هیچگاه نخواهند توانست
با یکدیگر تعاملی بنیادین داشــته باشند چراکه بنا بر قاعده
خاص خود و
روش ،هرکدام بایــد در چهارچوب موضوع
ِّ
ِ
روش خاص خود بمانند .تالشهای بســیاری که
محدود به
برای تقویت میانرشتهایها در نیمهی دوم قرن بیستم شکل
ِ
محدودیت ذاتیِ علوم است که البته
گرفت نیز ناظر به همین
نقطهی قوت آنها اســت ،زیرا اگر علوم چنین محدودیتی
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نداشته باشند ،توان حل مسئله در آنها بسیار کاهش مییابد.
بنابراین ،گرچه علوم بزرگترین توانمندی بشر در زمینه حل
مسئلهاند ،اما محدودیتی ذاتی دارند که به آنها اجازه نمیدهد
تا پا از قلمرو خاص خویش بیرون بگذارند و با دیگر علوم
توگو درباره رستگاری و بهزیستیِ بشر ،با توجه به
وارد گف 
ِ
وجودی وی و نیز با توجه به محیط زیستی
تمامی جنبههای
شوند که وی در آن زیست میکند و نگاه یکسویه به منافع
انسان باعث تخریب آن میشــود .اگر توانمندی روزافزو ِن
ِ
ِ
نابودی طبیعت شود ،آیا میتوان
ســبب
بشر بهواسطه علم،
این توانمندی را واقع ًا توانمندی دانست؟
پرسش این اســت که توانمندی روزافزونی که سرانجام به
ِ
ِ
نابودی بشــر بینجامد آیا توانمندی
نابــودی طبیعت ،یعنی
روزافــزون اســت .بنابرایــن گرچــه در نــگاه علمی از
ِ
محدودیت موجــود در نگاه روزمره به
یکســویهنگری و
رســتگاری و بهزیستنِ انســان فرا رفتهایم و انسانی بسیار
ِ
نسبت موجود در
توانمندتر پدید آوردهایم ،اما هم در سطح
ِ
نسبت
میا ِن علوم (یعنی مناف ِع گوناگو ِن بشر) و هم در سطح
انسان با طبیعت ،یکسویهنگری و محدودیت ذاتی داریم.
علوم نمیتوانند کلنگر باشند ،یعنی نمیتوانند به رستگاری
و بهزیستیِ بشر با توجه به همه جنبههای وجودی او و نیز
در نسبت با محیطی که وی در آن زندگی میکند ،بپردازند.
ِ
کلیت واقعیت ناتواناند.
علوم از توجه به
ِ
ِ
مشــترک فعالیتهای شــناختی بشــری ،رسیدن به
جهت
رستگاری و بهزیستی است ،اما هیچ دانشی نیست که درباره
ِ
جهت مشترک ،سخن بگوید و در جامعترین
چیســتیِ این
ِ
جهت
شکلِ ممکن بدان بپردازد .سخنگفتن از چیستیِ این
ِ
کلیت واقعیت ،کاری است که فلسفه
مشــترک با توجه به
انجام میدهد .فلســفه جای علوم و حتی جای شــناخت
روزمــره را نمیگیــرد و بههیچوجه مــا را از آنها بینیاز

نمیکند ،بلکه خود نیز به دادههای مهمی که از این دو بستر
شــناختی برمیآید نیازمند است ،اما به نیازی توجه میکند
ِ
جهت خاصی در
کــه هرکدام از این دانشها آن را صرف ًا از
نظر میگیرند و بهصورت محدود بدان میپردازند.
فلسفه موضوعی دارد که ِّ
کل واقعیت است ،هدفی دارد که
ِ
غایت بهزیستی و رستگاری با توجه
رساند ِن بشر به کمال و
به کل واقعیت است و فایدهای دارد که خودآگاهکرد ِن بشر به
نحوههای گوناگو ِن اندیشیدن و شناختنِ وی و توانمندیها
و ناتوانیهــای ذاتیِ این نحوههای گوناگون اســت .فایده
فلســفه آن است که دانشــمندان دریابند در هر دانشی که
میاندیشــند ،آن نحوه از اندیشیدن چه مختصاتی دارد ،چه
بنیادهایــی دارد و بنابراین چه تواناییها و چه ناتوانیهایی
دارد و اگر قرار باشــد که با دیگر دانشها در نســبت قرار
گیرد ،چگونه این نســبت میتواند برقرار شود .فلسفه مدام
به ما یادآوری میکند که گرچه رستگاری و بهزیستیِ انسان
مهمترین خواســته او اســت ،اما به چنین هدفی نمیتوان
ِ
کلیت واقعیت قرار دهیم و
رســید مگر آنکه انســان را در
ِّ
ِ
ِ
رســتگاری او را با توجه به نسبت او با کل واقعیت و نیز با
ِ
وجودی او در نظر آوریم.
توجه به تمامیِ جنبههای
ِ
ِ
جهت مشترکی است که
قوت چنین نگرشــی در توجه به
علوم همگی بهســوی آن در حرکتاند ،اما بهخاطر روش
خــاص خویش از پرداختن بدان ناتوانند .ناتوانیِ آن نیز در
ِ
زیست علمی
فاصلهای اســت که از زندگی روزمره و نیز
میگیرد .مــا هم در زندگــی روزمره و هم در شــناخت
علمی ،مســئله حــل میکنیم و چالشهــای موجود را از
میان برمیداریم .بدین خاطر اســت که هنگام انجام چنین
کارهایی هیچگاه از فایده آنها نمیپرسیم ،چراکه بهخوبی
روشن اســت .اما در فلســفه مدام از فایده آن میپرسیم،
زیرا فلســفه برای آنکه بتواند مفید باشــد ،یعنی بتواند ما
ِ
زیست علمی به خودآگاهی
را در ســطح زندگی روزمره و
برســاند ،نیاز است تا از مسائل جزئی و چالشهای موجود
فاصله بگیرد و در چنین فاصلهگذاری است که فایده انجام
ِ
محدودیت فلسفه
چنین کاری ناروشــن میشود .ناتوانی و
نیز در همبســتگی با توانمندی آن است .توانمندی فلسفه
ِ
نگری آن اســت ،اما این کلنگری ســبب میشــود
در کل
تا فلســفه از امور جزئی و مســائل موجود فاصله بگیرد و
بهدرستی چنین برداشت شود که فلسفه انتزاعی است و به
امور واقعی توجه ندارد .اینجاست که فلسفه برای رفع این
فاصله از امور جزئی ،نیاز دارد تا مدام با شناخت روزمره و
شناخت علمی در نسبت باشد ،در گفتوگو با آنها به ِّ
کل
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واقعیت بیندیشد .فلسفه برای آنکه به کل واقعیت بیندیشد
نباید یکســره زمین واقعیت موجود را رها کند ،بلکه باید
مدام در میان شــناخت روزمره و علمی و شناخت فلسفی
در رفتوآمد باشــد .کارویژه فلســفی در این رفتوآمد،
شکل میگیرد بنابراین ،هنگامی که از تعریف فلسفه سخن
میگوییم افزون بر موضوع ،هدف و فایده فلســفه ،باید از
چگونگیِ انجامِ کار فلسفی سخن بگوییم.

پرسشهای فلسفی از نیازهای واقعی
خبر میدهند
به نظر شما نامگذاری روزی به نام فلسفه صرفاً
برای بزرگداشت و تجلیل از آن است یا هدف دیگری
را دنبال میکند؟

ابتکار یونســکو در نامگذاری روزی به نام فلســفه از این
ِ
داشت فلسفه در
جهت بســیار ارزشمند اســت که با بزرگ
این روز به مــا یادآوری میکند که بهرغــم تمامی ادعاها
درباره پایان فلسفه یا پایان متافیزیک ،انسان از آنجهت که
انسان است ،از آنجهت که عاقل است ،ضرورت ًا نیازمند به
پرداختن به پرسشهایی است که از درون عقل برمیخیزند
و به او تحمیل میشوند .پرسشهای فلسفی از آن جهت که
ِ
کلیت واقعیتاند ،از نیازی واقعی
ناظر به رستگاری بشر در
خبر میدهند و بههمینخاطر نیز نه فراموش شــدنیاند و
یادآوری این نیازِ
ِ
نه یکباربرای همیشــه ،پاسخ گفتنیاند.
ِ
ژرف بشری در زمانهای که روزبهروز به نیازهای روزمرهی
بشــر افزوده میشــود و دانش نیز به چنیــن توهمی دامن
میزند که بهتنهایی پاســخگوی تمامی نیازهای بشر است
و بنابراین دیگر جایی برای طرح فلسفه و نیازهای فلسفی
نیســت ،کاری است ضروری .توجه به پرورش و ِ
ادب نو ِع
بشر ،توجه به نیازی است بسیار ژرفتر از نیازهای روزمره
انسان که باید همواره آن را بهیاد آورد و بازگو کرد.

نادانی خویش
آوردن انسان از
بیرون
ِ
ِ
ِ
یافتن
شرط ادبشدن و پرورش
نخستین
ِ
اوست
گفته میشود کار فلسفه ،ناراحتکردن یا نکوهش
حماقت است .تفسیر شما از این جمله چیست؟

پس از این خواهم گفت که کار فلسفه چیست و چگونه انجام
میشــود .کار فلسفه ،ناراحتکردن یا نکوهش نادانی نیست.

یکی از مســائل مهمی که فلسفه در طول تاریخ بدان پرداخته
مسئله پایدیا ،پرورش یا ادب است .در تاریخ معمو ِل فلسفه،
سوفیســتها بهعنوان نخستین کسانی معرفی میشوند که به
این مســئله پرداختند و پس از ایشان و در تقابل با فهم ایشان
از مسئله ادب ،این سقراط است که بهعنوان پدرِ فلسفه به این
ِ
پرسش انسانی پرداخت( .دقت نمایید که من میگویم تاریخ
معمو ِل فلســفه ،زیرا تاریخ فلسفه موجود بیشازآنکه تاریخ
فلســفه جهان باشد ،تاریخ فلسفهی غرب است .از این رو در
چنین تاریخی بهضرورت به تاریخ اندیشه دیگر مردمان و نیز
ِ
اثرپذیری فلسفه یونانی از آنها بیتوجهی شده است و چنین
برداشت میشود که گویی پرسش از ادب و پرورش ،محدود
به ایشان بوده و ایشان نخستین کسانی بودهاند که بدین مسئله
توجه کردهاند .به این مســئله در تاریخ اندیشــه بشر پیش از
یونانیان نیز توجه شده بوده ،فلسفه یونانی اگر خصوصیتی دارد
ش آن است که پرسش از چیستی باشد ،نه در
در نحوهی پرس 
طرح این پرسش بهطورکلی .ناگفته نماند که اکنون سالهاست
توجه به تاریخ فلسفه جهان در میان غربیان بسیار جدی شده
است و شاید بتوان گفت حتی طرح این مسئله نیز ،باز مدیون
تأملها و بازنگریهای ایشان است و مثالهایی از اندیشههای
پیش از یونانی نیز از جانب ایشان ،بهدست داده میشود).
حال برگردیم به نقش ســقراط .ســقراط دریافت که برای
ِ
پرورش یک انســان ،پیــش از آنکه بخواهیم
ادبکردن و
او را آموزش دهیم نیاز اســت ،او خود نیز به نیازش بدین
پرورش آگاه باشد و در یککالم ،بخواهد که پرورش یابد.
ِ
شــرط امکا ِن پرورش ،پرورشپذیری است.
وی دریافت که
بــرای اینکه بخواهیم کســی را ادب کنیم او نخســت باید
ادبشدنی باشد .این مفهومِ ادبشدنیبودن یا پرورشپذیری
در پیوند اســت با آگاهیِ فرد بر نادانیِ خویش .نکته مهم آن
اســت که فردِ انسان در حالت طبیعیِ خویش بههیچوجه از
نادانیِ خویش آگاه نیســت ،بلکه خود را داناترین میانگارد.
ِ
شرط ادبشدن و
بیرونآورد ِن فرد از این حالت نخســتین،
پرورشیافتنِ اوست .سقراط بهپیروی از سوفیستها دریافت
ِ
حالت نخستین نیاز است تا با روشی
که برای دگرساختنِ این
توگوی طراحیشــده ،فرد را بر نادانیِ
جدلی و در یک گف 
خویش آگاه ســازد .این کاری بود که سوفیســتها انجام
میدادند و در پایان با آگاهکرد ِن فرد به نادانیاش از او طلب
مــزد میکردند تا او را آموزش دهند ،اما ســقراط طلب مزد
نمیکرد و شاید بههمینخاطر نیز بهدست همان سوفیستها
به این جرم محاکمه شد که جوانان را فاسد میکند.
نکتــه مهمی که در پرورشپذیری وجود دارد پاکشــدن از
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نادانی اســت و این پاکشــدن زمانی رخ میدهد که فرد در
توگوی جدلی درمییابد که نادان است و از این
پایان یک گف 
آگاهی بر نادانیِ خویش ،شرمگین میشود و وجودش از این
نادانی پاک میشود .آنچه ناراحتکردن نامیدید ،ناراحتکردن
نیست ،بلکه ناراحتشد ِن فرد از نادانیِ خویش است که ِ
آتش
ِ
شرمســاری برآمده از این آگاهی ،یکسره آن نادانیِ بنیادین
را میســوزاند و پاک میکند .بهنظر فیلسوفان ،فرد تا از این
نادانی نخستین بیرون نیاید ،ادبشدنی نخواهد بود .بنابراین
نکوهش نادانی ،نه کار فلســفه بلکه مقدمه هرگونه پرورش
انسانی است .انسانی که بخواهد از روزمرگی خویش بیرون
آید و بهســوی دانش حرکت کند و خود را بپرورد ،نخست
باید از نادانی بنیادینِ خویش پاک شــود .سعدی در گلستان
بیتی دارد که به این نگاه بسیار نزدیک است:
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی
گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن
بنابرایــن نــگاه ،تربیتکردن ،افزود ِن دانش نیســت ،بلکه
پاککردن از جهل و نادانی است که تا چنین نشود ،امکانی
برای دانشافزایی نخواهد بود.

توان
خرد یک توان انتزاعی نیست بلکه
ِ
درست داوری کردن است
در ترجمه فیلوسوفی گفته میشود فیلو به معنی
دوستدار و سوفیا به معنی خرد است و فیلسوفان
دوستداران خرد نامیده میشوند .بهنظر شما این خرد
باید نزد فیلسوف باقی بماند یا به زندگی مردم وارد شود
تا حیات و مرگی نیکو داشته باشند؟

درســت است که فیلسوف ،دوســتدارِ خرد است ،اما خرد

نزد فیلسوف نیست ،بلکه خرد ،خود را در رفتار و کردار و
گفتارِ مردمان آشکار میکند .خرد ،از آغاز نزد مردمان است
نه فیلسوف .فیلسوف کسی است که بدین خرد ،توجه دارد
و نســبت بدان خودآگاه است .بنابراین فیلسوف نباید خرد
را به زندگی مردمان وارد کند ،بلکه باید مردمان را نســبت
به خردی آگاه سازد که در رفتار ،کردار و گفتارِ خودِ ایشان
در کار اســت ،اما از آن بیخبرند و بههمینخاطر نســبت
بدان درک روشنی ندارند و در مواقع حساس نمیتوانند از
آن بهدرستی بهره ببرند .در همین راستا است که میتوان از
کار فیلسوف نیز سخن گفت .نخست باید توجه داشت که
خرد ،امری اســت موجود و متحقق .بهواقع آن چیزی خرد
نامیده میشــود که در مقام عمل ،راهب ِر مردمان است .خرد
عبارت اســت از آن سنجه و معیارِ کلیای که مطابق با آن،
فرد در زندگیِ خویش داوری میکند و دســت به گزینش
میزند .فرد در هر گفته یا کــرده خویش ،خرد خویش را
آشکار میســازد .سنجهای که با آن درســتیِ این کردار و
گفتار سنجیده میشود ،خرد است و این خرد ،امری فردی
نیســت ،بلکه امری است جمعی .بدینخاطر است که افراد
نسبت به کردار و گفتار یکدیگر ،داوری دارند و آن را بهجا
یا نا بهجا میپندارند .آداب و رسوم اقوام و مردمان ،تجس ِد
این خردی است که همچون سنجه عمل میکند .خرد یک
توان انتزاعی نیست ،بلکه توا ِن درستداوریکردن است.
تــا زمانیکه فرد در زندگی روزمره خویش با چالش روبهرو
نیســت و همه امور بههنجار اســت ،نیاز به فهمی درست و
روشن از توا ِن درســتداوریکردن نیست .زیرا فرد در هر
موردی میداند که داوری درست چیست و مطابق با آن نیز
عمل میکند ،اما هنگامیکه فرد نمیتواند بهدرســتی داوری
کند و نهتنها فرد که مردمان بهطورکلی از داوریکردن ناتوان
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میشــوند ،زمانی اســت که بیش از هر زمان دیگر ،اهمیت
فلســفه و کار ویژه آن آشکار میشود .درست است که خرد
امری اســت موجود و متحقق در آداب و رسومِ مردمان اما
در وضعیــت بحران ،خرد در داوری فرومیماند و نمیتواند
درست را از نادرست تشخیص دهد .در چنین زمانی ،فلسفه
ِ
سازی همین
که کارش از روز نخست ،مفهومسازی و روشن
خردِ در کار است ،اهمیتش روشن میشود.
فایدهی فلســفه ،ایجاد خودآگاهی است اما این کار را چگونه
انجام میدهد؟ فلســفه با بازگشت به خرد موجود در جامعه
و تالش برای فه ِم چیســتیِ آن و توضیــح چگونگیِ رفتارِ
آن ،به تعریفی از خرد میرســد که مطابــق با آن میتواند در
زمانهی بحران ،جهت ِ
گیری کلی حرکت بهســوی بهزیستی
و رســتگاری انســان را روشن سازد .فلســفه این کار را در
گفتوگو با شناخت روزمره و شناخت علمی انجام میدهد.
توگویی ،فلسفه میکوشد تا آنچه در این دو
در یکچنین گف 
بستر از شناختن وجود دارد را صورتبندی و مفهومسازی کند
تا درکی روشن نسبت به چیستیِ خرد بهطورکلی فراهم سازد.
این ِ
درک روشن ،مهمترین بینشی است که فلسفه میتواند به
بشر بدهد تا بر اساس آن بتواند در مواقع بحرانی ،چارهجویی
ِ
منفعت کلیِ خویش حرکت کند.
کند و در راستای
آیا اگر فلسفه در حوزههای دیگر وارد شود و نقش
مشاور و راهنما را ایفا کند ،حوزههایی مانند سیاست،
حکومت ،اقتصاد یا دین ،به این معناست که در خدمت
حکومت درآمده است و نقش مستقل خود را از دست
داده است؟

فلسفه همانطور که در تعریف آن آمد و با توجه به کار خاصی
که انجام میدهد بههیچوجه مســتقل نیست و جدا از زندگی
روزمره یا شناخت علمی ،تعریف نشده تا اگر در نسبت با آنها
قرار گرفت ،بیم آن برود که اســتقالل خود را از دست دهد.
مشکل در طرح این پرسشِ ،
فرض پیوستگیِ مفهوم استقالل با
مفهومِ جدایی است .درست است که فیلسوف هنگام تحلیل و
تفکر فلسفی ،از اصول فلسفی پیروی میکند و از دایره فلسفه
پا بیرون نمینهد ،اما این بدان معنا نیست که این استقال ِل فلسفه
همچون گونهای خاص از نسبت برقرار کردن با خود و جهان،
توگوی فلســفه با زندگی روزمره و
در تعارض است با گف 
شــناخت علمی .همانطور که در تعریف کار فلسفی توضیح
داده شــد ،کار فلسفی انجامشدنی نیســت ،مگر در نسبت با
توگو ،نافی
همین دو زمینه .بنابراین نهتنها این مشاوره و گف 
استقالل فلسفه نیست ،بلکه اگر چنین کاری انجام ندهد ،دیگر

فلسفه نخواهد بود .در این صورت بهتر است همسخن با بیشتر
ناآشنایان به فلسفه ،آن را تفکری انتزاعی ،یعنی بیربط با واقعیت
و درنتیجه بیفایده خواند .فایده فلسفه ،خودآگاهساختنِ انسان
نسبت به زندگی روزمره و نیز خودآگاهساختنِ دانشها نسبت
به بنیادها و نحوهی شناختنِ خویش است.

نشناختن
علت سرگردانی انسان امروز
ِ
چیستی آن خردی است که زندگی انسان
ِ
امروزین را راه میبرد
به عنوان سؤال آخر وضعیت علم فلسفه و تأثیر آن
را بر زندگی در دنیای امروز چگونه میبینید؟

همانگونه که در بحث از فایده فلســفه گفته شد ،این فلسفه
است که به بنیادهای زندگی انسان امروزین و بنیادهای دانش
میاندیشد .این بنیادها را فلسفه پدید نمیآورد ،همانگونه که
خرد را فلسفه پدید نمیآورد ،اما این فلسفه است که ما را نسبت
به این بنیادها خودآگاه میسازد تا از تواناییها و ناتوانیهای
خویش آگاه شــویم و بهنحوی رفتار کنیم تا به غایت فلسفه
ِ
کلیت واقعیت باشد ،نزدیکتر شویم.
که زیستن در تناسب با
خردی که راهب ِر انسان مدرنی است که جهان علمیِ امروزین
را پدید آورده ،در فلســفه اســت که مفهومسازی میشود و
درباره چیستیِ آن سخن گفته میشود .تا فلسفه نباشد نسبت
به خردِ جها ِن مدرن ،یعنی خردِ علمی ناآگاه خواهیم ماند و
آثار این ناآگاهی را امروز میتوانیم در جامعه خویش ببینیم؛
جامعهای که سالهاست در آرزوی توسعه و پیشرفت است و
در این راه از جان و مال خویش در راه ِ
ِ
کسب عل ِم جدید ،تا
جای ممکن هزینه کرده ،اما در این راه پیش نرفته و سرگردان
استِ .
علت این سرگردانی ،نشناختنِ چیستیِ آن خردی است
که زندگی انسان امروزین را راه میبرد و علم را بنیان مینهد.
ما خرد علمی را نمیشناســیم ،زیرا گمــان کردیم که خردِ
علمی همان تکنیکهای آزمایشگاهیای است که دانشمندان
انجام میدهند .درست اســت که این تکنیکها و روشها،
تحقق و تنآوردگیِ خرد علمی است ،اما انجام و تکرارِ این
روشها و تکنیکها بههیچوجه ما را نسبت به آنها خودآگاه
نمیســازد تا دریابیم که چگونه باید آنها را بهکار ببندیم تا
در راستای بهزیستی و رستگاریمان باشد .فلسفه ،موضوعی
دارد ،فایدهای دارد ،هدفی دارد و مهمتر از همه ،نحوه انجامی
دارد که ما نسبت به بیشتر آنها هنوز در ابهام هستیم .ابهام در
ِ
شناخت خردی که قرار است راهب ِر
این زمینه یعنی ابهام در
ما در بحرانیترین لحظات تاریخمان باشد.
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دکتر حمید طالبزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

جای ژرفانديشي
در زندگی امروز بشر خالی است
فلسفه همواره راهنماي فکر و عمل اروپائيان بوده است
دکتر ســید حمید طالبزاده ،پژوهشــگر فلسفه و استاد تمام گروه فلسفه دانشــگاه تهران است .تألیف
کتابهای گفتوگویی میان هگل و فیلســوفان اسالمی؛ صیرورت ،دیالکتیک و ایدهآلیسم؛ نیچه و پرسش
مابعدالطبیعه ،فلسفه :آشنایی با فلسفه اسالمی دوره پیشدانشگاهی رشتههای علوم انسانی و علوم و معارف
اسالمی ،فلسفه سال سوم دبیرستان (رشته علوم انسانی)؛ ترجمه هستی در اندیشه فیلسوفان و تاریخ فلسفه
اسالمی و مقاالت بسیاری در حوزه فلسفه از آثار ایشان است.
لیال احمدی ،به مناسبت روز جهانی فلسفه در مصاحبه با دکتر سید حمید طالبزاده ،به مسائل مختلفی در ارتباط
با ماهیت و جایگاه فلسفه در جامعه ،تأثیر فلسفه بر زندگی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و غیره پرداخته است.
آقای دکتر همانطور که میدانید سومین پنجشنبه از
ماه نوامبر هر سال از سوی یونسکو روز جهانی فلسفه
نامگذاری شده است .علت این نامگذاری و درواقع
هدف از این اقدام را چه میدانید.

برگزاری روز جهانی فلســفه اقدامی نمادین اســت برای
یادآوری جایگاه فلســفه در زندگانی بشر .معموالً عناوینی
که روزهای معینی را در ســال به آن اختصاص میدهند دو
گونهاند :عناوینی هستند که در زندگی بشر نقشی پررنگ و
بسزا دارند و برای بزرگداشت و تجلیل از آن نقش روزی را
به نام آن معین میکنند .مث ً
ال روز پزشک ،روز مهندس ،روز
کارمند ،روز دامپزشکی و غیره و یا عناوینی ناظر بر اموری
هســتند که در خطر بیتوجهی و فراموشیاند و این روزها
را به نام آنها مینامند باشــد تا جایگاه آنها حفظ و ارزش
آنها زنده بماند .مث ً
ال روز جهانی ســالمندان ،روز جهانی
معلوالن ،هفته دفاع مقدس ،روز جهانی محیط زیســت و
غیره روز جهانی فلسفه از نوع دوم است .اختصاص روزی
به نام فلسفه بهانهای است تا تفکر و ژرفاندیشی که دیگر
در زندگانی امروز بشــر حضور چندانی نــدارد ،یادآوری
شــود و زمینهای به دست دهد تا اندیشمندان برای صلح و
بهروزی بشر در سایه عقل با هم مشارکت کنند.

فیلسوف باید در میان مردم زندگی کند
وگرنه از واقعیت فاصله میگیرد
در گذشته فیلسوف در میان مردم زندگی میکرد و
فلسفه در میان مردم و در ابعاد مختلف زندگی جریان
داشت ،ارسطو در میان مردم زندگی میکرد .چه شد
که فلسفه منحصر به کتابها و تبدیل به یک فعالیت
رازآلود شد؟

اندیشه به معنای عام آن همیشه وجود داشته است و نمیتوان
آغاز معینی برای آن پیدا کرد ،اما فلســفه شــکل خاصی از
اندیشه است که در یونان ظاهر شد .این شکل از اندیشیدن
کوشید تا زندگانی انســان را در عرصه شناخت ،سیاست،
اخالق ،حقــوق و غیره نظم و ترتیبی مفهومی ببخشــد و
ارتباط منسجم و یک پارچهای را میان آنها برقرار کند ،این
نظم و یکپارچگی از طریق تبیین اســتداللی انجام میشود
و به همین جهت ارسطو قوانین اندیشیدن را در علم منطق
تدوین کرد و آن را میزانی برای فهم استداللی و عقلی قرار
داد .فلســفه همان تعیّن کلی و عقالنی زندگانی بشر است
و در نتیجه فیلســوف باید در میان مردم و در تجربه زیسته
آنان مشارکت داشته باشد وگرنه از واقعیت فاصله میگیرد.
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فلسفه وقتی زنده است که بتواند
مسائل واقعی جامعه را مطرح کند
منظور شما از این جمله که معاصرت نحوه مواجهه با
هستی در افق زمان است چیست .آیا میتوان گفت که
فلسفه را باید با مسائل روز تطبیق داد؟

فلســفه که رونق پیدا کند ،ســطح فرهنگ در اجتماع باالتر
میرود .فلسفه اثر وضعی در ابعاد گوناگون فرهنگ دارد و فکر
انسان را از مسائل پیش پا افتاده متوجه ساحت معقول جهانی
میکند ،این مهم در هر عصر و زمان متناسب با مقتضیات همان
عصر و زمان صورت میپذیرد .فلســفه وقتی زنده است که
بتواند مسائل واقعی جامعه را مطرح کند و آن مسائل را در افقی
فراتر و عمیقتر از فهم رایج صورتبندی کند و بدینوســیله
سطح فکر جامعه را با خود باال بکشد ،فلسفه باید واقعیترین
مسائل زندگانی را به مفهومیترین و منسجمترین شکل ممکن
عرضه کنــد و همهچیز را به مرتبه معقــول فراخواند ،مرتبه
معقول ،منظری را پیش روی ما آشــکار میکند و پرتو تازهای
بر همهچیز میافکند تا بتوانیم بهتر ببینیم و بهتر انتخاب کنیم.
پس فلسفه نمیتواند بدون پیوند نزدیک با مسائل روزگاری که
در آن زیست میکنیم زنده و مؤثر باشد .این معنای معاصرت
است ،فلسفه وقتی خود را از زندگی واقعی جدا کند ،تبدیل به
دانش انتزاعی میشود ،درحالیکه فلسفه برای باالتر بردن سطح
فرهنگ و کرامت انســان و قوت بخشیدن به شیرازه زندگانی
اخالقی و آشکار ساختن شأن واالی انسانی پدید آمده است و
این مهم هرگز بهکفایت نمیرسد و پایان پیدا نمیکند.

برای تجدید حیات فلسفی در ایران
باید بهمواجهه فلسفی
با مسائل این روزگار بپردازیم

آیا میتوان امیدوار بود که فلسفه به میان مردم بیاید
و اندیشیدن مستقل و بدون تعصب را آموزش دهد.
برای رسیدن به این هدف راهکار شما چیست؟

باید عرض کنم فلسفه به معنایی که یادآور شدم که از ماهیت
امور پرسش میکند و میکوشد اموری را که ظاهرا ً ازهمگسسته
است در پرتو مفاهیم عقلی و استدالالت برهانی به یکدیگر
مربوط کند و نظم و سامانی فکری پرورش دهد .ابتدا در یونان
و سپس به برکت همت نوابغی همچون فارابی و ابنسینا در
ایران باور شــد .چنانکه اشــاره کردم فلسفه در یونان از بدو
امر با زندگی مردم یونــان آمیخته بود و این آمیختگی تداوم
یافت و حتی در قرون وسطی نیز که دین مسیحیت بر فکر و

عمل مردم اروپا سیطره داشت ،فلسفه همچنان در میدان بود و
مسیحیت میکوشید تا آنجا که ممکن است خود را به فلسفه
نزدیک کند و به دیانت صورتی فلســفی ببخشد ،چهرههای
مقدس مانند آگوستین ،آنسلم ،بوئسون و آکوئینی در عین حال
فیلسوف بودند و فلسفه و دین از هم جدایی نداشت ،در عصر
مدرن نیز با ظهور فیلسوفانی مانند دکارت و الیپنیتس ،هیوم،
کانت ،هگل و هوســرل زندگانی مردم اروپا رنگ فلسفی به
خود گرفت ،بهطوریکه میتوان گفت فلسفه همواره راهنمای
فکر و عمل اروپاییان بوده است و اساس ًا مدرنیته همان شیوه
تفکر فلسفی عصر مدرن است که سیاست ،اخالق و حقوق
همه نهادهای اجتماعی را قوام بخشیده است ،اگر امروز فلسفه
حضور کمرنگتری پیدا کرده اســت به این جهت است که
تکنیک پیشتاز شده است و همهچیز از جمله تفکر فلسفی را
نیز تحت تأثیر قرار داده است ،اما فلسفه در ایران راه مشابهی
را طی نکرده است .فلسفه در ایران همیشه زیر سایه فقاهت و
شریعت بوده است و فیلسوفان جایگاه مستحکمی نداشتند و
معموالً از جانب دینمداران رانده میشدند ،غزالی ابنسینا را
تکفیر کرد و شیخ اشراق را اعدام کردند و صدرالمتالهین تبعید
شد و هنوز هم فقها روی خوشی با فلسفه ندارند و به همین
جهت فیلســوفان منزوی بودهاند و وظیفه خود دانستهاند که
دین اسالم را که الگوی زندگی ایرانیان بوده است به شیوهای
فلسفی تبیین کنند و از این راه در زندگانی مردم حضور داشته
باشــند و با سطحینگری مبارزه کنند؛ اما ورود افکار و آرا به
دورههای مدرن به ایران و گام نهادن ایران در مســیر تجدد،
فلسفه اسالمی را دســتخوش چالشهای فراوان کرد و طبع ًا
برای تجدید حیات فلســفی در ایران باید به مواجهه فلسفی
با مســائل این روزگار بپردازیم و به اندیشــه فلسفی توانایی
بیشتری ببخشیم.
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دکتر عباسی نژاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مشکل اصلی اقتصاد نداشتن تفکر توسعهای است
سیاستهای اقتصادی قشر متوسط را فقیر کرده است

دکتر حسین عباســینژاد اقتصاددان و استاد دانشکده
اقتصــاد دانشــکده دانشــگاه تهران اســت .تألیف
اقتصادسنجی (مبانی و روشها) ،اقتصادسنجی کاربردی
با نرمافزارهای  ، Eviews, Microfitاقتصادسنجی
کاربردی پیشــرفته ،بانکداری الکترونیکی و کتابها و
مقاالت بسیار دیگر از جمله آثار ایشان است .مشکالت
اقتصــادی ایران موضوع گفتوگــوی لیال احمدی با
ایشان است.
آقای دکتر عباسی نژاد به عنوان اولین سوال،
بفرمایید مهمترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟ و
چه ریشههایی دارد؟

مشکل اصلی نداشتن تفکر منسجم اقتصادی و توسعهای
است ،یعنی معلوم نیست در آینده اقتصاد سوسیالیستی را
رقم خواهیم زد یا سرمایهداری یا چیز دیگری؟ مثل پاندول
به چپ و راســت میرویم .اصل  ۴۴در قانون اساسی و
اغلب صنایع بزرگ دولتی هســتند و کام ً
ال سوسیالیستی
است .رهبری تفســیر موسعی از این اصل توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارائه کردند و به قانون اصل ۴۴
تبدیل شد و قانونی با اهمیت برای باال بردن سهم و توان
بخــش خصوصی در اقتصاد ایران شــد .ولی یک باره با
روی کار آمــدن دولت نهم و دهم و مجلس متناظر با آن
دولتی سرکار آمد که با حرکتهای پوپولیستی ،همه چیز
کنار رفت و عم ً
ال این قانون بیاهمیت شد.

سیاستمداران ما اقتصاد را علم میدانند
و دوست دارند محبوبیت موقتی برای
خود و ماندن در قدرت کسب کنند
کنترل تورم رسالت کدام بخش از نهادها یا
سازمانهای کشور است و علم اقتصاد چگونه
میتواند کمککننده باشد؟

علم اقتصاد همانند ســایر علوم حتم ًا راه حلهایی برای

عبور از ســیکلهای تجاری مانند رکود و تورم را دارد،
اما سیاســتمداران ما اقتصاد را علــم نمیدانند حتی اگر
به زبــان بیاورند ،ولی در موارد زیــادی به یافتههای آن
عمل نمیکنند .دوست دارند محبوبیت موقتی برای خود
و ماندن در قدرت کســب کنند .معمــوالً کنترل تورم از
وظایف بانک مرکزی است به شرطی که دارای استقالل
نسبی باشد .به این معنی که دولت اشراف سلسله مراتبی
به آن نداشــته باشد که هر وقت بیپول شد دستور چاپ
اسکناس جدید بدهد ،چون حتی در شرایطی هم که مث ً
ال
درآمد ارزی خوب میشود ،این ارز باید در بازار بفروش
برود و بانک مرکزی مابهازای آن را به خزانه ریال بدهد،
اما این چنین نیســت و غالب ًا با اعالن فروش نفت ،درآمد
ارزی ناشی از فروش را که هنوز به بازار ارائه نشده است
با چاپ اسکناس خزانه بستانکار میشود.
با توجه به شرایط موجود در کشور شرط الزم
برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر را در جامعه چه
میدانید؟

همه حکومتها تالش میکنند طبقه متوســط را توسعه
دهند که طبقه متوسط در واقع قشر متخصص و تحصیل
کرده اســت که این امر موجب کاســتن از قشر خیلی
ثروتمند و هم چنین فقرا خواهد شــد ،اما سیاستهای
اقتصادی ما باعث شده عم ً
ال قشر متوسط را هم به سمت
فقرا سوق دهیم .نه فقر را توانستیم کاهش دهیم و نه از
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ثروت ثروتمندان کاستهایم .در نتیجه ،این سیاست موجب
فرار نیروی متخصص میشــود چرا که احساس میکنند به
اندازه کارایی نتیجهای عایدشان نمیشود.

کشورهایی که سرمایههای اجتماعی باالتری
دارند موفقیت بیشتری در عقبزدن بلیههای
طبیعی از جمله کووید  ۱۹داشتهاند
در بحران کرونا بسیاری از کشورها با مشکالت
اقتصادی مواجه شدند ،ولی برخی از کشورها این
بحران را بهتر کنترل کردند و کمتر دچار بحران شدند.
درباره نظام اقتصادی این کشورها بفرمایید و اینکه دلیل
موفقیت آنها را چه میدانید؟

علیالظاهر کشــورهایی که موفق شدند در مبارزه با کرونا
برخی مانند چین حکمرانی دیکتاتورمنشانه دارند و برخی
مانند کره جنوبی که نسبت ًا دموکراتیک هستند ،ولی مهمترین
عامل از نگاه من این است هرچه قدر بین مردم و حکومتها
عنصر اعتماد باالتر بوده باشــد ،موفقیت در برخورد با این
پدیدهها بهتر بوده اســت .لــذا اعتماد به حکومت و دولت
و حکمرانی خوب کمک شــایانی به رفع این دشــواریها
خواهد نمود .یا به عبارت دیگر کشورهایی که سرمایههای
اجتماعی باالتــری دارند ،موفقیت بیشــتری در عقبزدن
بلیههای طبیعی از جمله کووید  ۱۹داشتهاند.

مسئوالن بیشتر شبیه اپوزیسیون رفتار
میکنند تا عامالن وضع موجود!

نقد سیاستهای اقتصادی کشور با تکیه بر موازین
علمی بر عهده چه نهاد و یا چه کسانی است؟

نقد عملکرد دولت ضرورت ًا به عهده هیچ نهادی نیســت.
همه مــردم ،متخصصان و دانشــگاهها حــق دارند بدون
حب و بغــض عملکرد دولتهــا را عالمانــه نقد کنند،
ولی گوش شــنوایی در حال حاضر وجــود ندارد .نه در
دولت نه حتی در ســطح حکومتی .نهاد خاصی عهدهدار
نقد عملکرد دولت نیســت .هرچند ما بــا مقامات باالتر
کــه صحبت میکنیم نقادی قویتــری از دولت مینمایند
و بیشــتر به اپوزیســیون میمانند و گویی خودشان باعث
و بانی این مشکالت نیستند ،مانند ائمه جمعه ،فرماندهان
ســپاه ،مقامات پراختیار ولی بیمســئولیت و کســانی که
کســی جرأت نمیکند عملکردشان را نقد کند ،لیکن آنها
بیشترین نقد را به عملکرد دولتها دارند.
بایــد گفت به درســتی مقامات شــرح وظایــف خود را
نمیدانند .مثــ ً
ا قوه قضائیه مرتب راجــع به موضوعات
اقتصادی اظهــار نظر میکنند .مجلســیان دائــم بهدنبال
این هســتند که قوانینی را به تصویب برســانند که دولت
را موظف بــه اجرای آن کنند ،ولی هدف اصلی کســب
محبوبیت و رایآوری است.

مهمترین مانع توسعه اقتصادی نبود
حکمرانی خوب و عدم حاکمیت قانون است
مهمترین مانع توسعه اقتصادی در ایران چیست؟

پاسخ این سوال که مانع اصلی توسعه چیست بسیار مشکل
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نیروی ماهر و غیرماهر خود ندارند .حاال شــما اضافه بفرمایید
مشکالت ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه و موانع نقل و انتقال
مالی توسط بانکها که عم ً
ال همه را زمینگیر نموده است.

مسئوالن دستگاههای اجرایی غرق در
مشکالت سازمانی هستند و روحیه تفکر
علمی و تفکر منطقی الزم را ندارند
است .برخی میگویند فرهنگ ،بالفاصله مثال میزنند ایاالت
متحده و مکزیــک که هم مرز و در جنوب ،شــباهتهای
فرهنگی زیادی دارند ،اما به لحاظ شــاخصهای توسعهای
کامــ ً
ا متفاوتند .برخی میگویند نهادها مهم هســتند مانند
نهاد دین ،نهاد روحانیت ،نهاد خانواده ،نهاد مدرســه و نهاد
آموزش و پرورش و دانشــگاهها ،ولی شاید مهمترین آنها
از نظر من «نبود حکمرانی خوب» باشــد و «عدم حاکمیت
قانــون» ،به خصوص در رأس قوا کــه به اجتهاد خود عمل
میکننــد و بعض ًا قانون را در مواقع ضــروری دور میزنند.
عدم تمکین به قانون حتی از نوع بدش مانع اساسی توسعه و
پیشرفت است ،از رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی گرفته
تا مراحل انتخاب نماینده مجلس و حتی انتخاب مدیران همه
و همه مالک اصلی شأن در مصلحت است و نه در تخصص
و شایستگی و برجستگی و کارآمد بودن افراد.

تولیدکنندهها ما با مشکالت بسیار زیادی
از اخذ مالیاتهای ناعادالنه تا برخوردهای
ممیزی گرفته تا پرداختهایی کالن به بیمهها
و از همه مهمتر قانون کار مواجه هستند
مهمترین دلیل ضعف در تولیدات غیر نفتی و یا کارایی
پایین صنایع کوچک و متوسط را چه میدانید؟

اعتقاد دارم مهارت ایرانیان از ازمنه بسیار دور در تجارت و داد و
ستد است و حتی در شرایط عادی هم صاحبان سرمایه در ایران
به واردات و نه صادرات عالقهمندتر هستند ،چون بیدردسرتر
است و بازدهی و سودآوری بیشتری دارد .در حاضر تولیدکنندهها
با مشــکالت بسیار زیادی مواجه هســتند .از اخذ مالیاتهای
ناعادالنه تا برخوردهــای ممیزی گرفته تا پرداختهایی که به
بیمهها باید بپردازند و از همه مهمتر قانون کار که در مجموع کفه
آن به نفع کارگران است تا کارفرمایان ،در نتیجه تولیدکنندههای ما
دائم از این وضعیت گالیه دارند و آزادی عمل الزم را در انتخاب

آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش برنامه و نظر تخصصی
اقتصاددانان کشور است؟ تعامل بیشتر بین دانشگاه و
مسئوالن چگونه ممکن است؟

به ظاهر بله ،ولی مسئوالن دستگاههای اجرایی که اغلب خود از
دانشگاه به سمت تصدی شغلهای اجرایی میروند ،در عمل
دانشــگاهیان را دارای تفکرات انتزاعی میدانند که شناختی از
واقعیتهای جامعه ندارند .در صورتی که سخت در اشتباه هستند
و نمیدانند که ایشان هستند که غرق در مشکالت سازمانی خود
میشوند و عم ً
ال روحیه تفکر علمی و تفکر منطقی الزم را برای
حل مسئله از دست میدهند .اتفاق ًا در دو سال اخیر که از جانب
دولت تقاضا شــد برای حل مســائل از دانشگاه استفاده کنند،
دانشگاهها پاسخی مثبت دادند و تحت عنوان مسئولیت اجتماعی
دانشگاه وارد عمل شدند و گزارشهای بسیار خوبی در زمینه
مسائلی هم چون بالیای طبیعی (سیل – زلزله) ،اقتصاد در سطح
کالن ،پول و بانک ،ارتباطات و سرمایههای اجتماعی تهیه شد و
به مسئوالن مربوط تسلیم شد و اینکه چه قدر این مکتوبات مورد
بهرهبرداری رسیده باشد .نمیدانم.
مشکالت زیادی سالهاست که از سوی متخصصان
بحث و ارائه طریق شده است از جمله بانکداری و
افزایش شعب بانکها به رغم افزایش بانکداری
الکترونیک ،افزایش سود بانکی ،تورم ،بیکاری ،تکیه
بر منابع طبیعی و افزایش نرخ ارز .مهمترین دلیل برای
ادامه این مشکالت و حل نشدن آنها را در آستانه سال
 ۲۰۲۱چه میدانید؟

پاســخ به این سوال در حقیقت بســیار متنوع است .ولی باز
هم تکرار میکنــم با «حکمرانی خوب» میتوانیم بر اکثر این
مشکالت فائق آییم .از مهمترین مسائلی که باید به آن بها بدهیم
حل مشــکالت سیاست خارجی و زندگی مسالمتجویانه با
کشورهای جهان اســت .یعنی کشورهای دیگر باید اطمینان
خاطــر پیدا کنند که حاکمیت آنها در ایجــاد ارتباط با ایران
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خدشهدار نمیشود .البته ایران هم این مسئله برایش از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .به هر روی باید ایجاد احترام متقابل
داشته باشــیم و آنگاه شاهد آسفالتکردن جادههای اقتصادی
توسط سیاستورزان برای ارائه پیشنهادات عالمانه اقتصاددانان
خواهد شد و حتی اگر مشکالت اشاره شده در سوال بر طرف
نشوند ،حل گرههای سیاست خارجی به مرور باعث میشود
مســائل اقتصادی از حالت پیچیده بیرون بیاید .کلیه کشورها
با مشــکالت تورم ،رکود ،نوسان نرخ ارز و مشکالت بانکی
درگیر هستند و خواهند بود ،اما با کمک نیروهای متخصص
داخلی ،منابع و خیل عظیم نیروی انسانی متخصص و همیاری
کشــورهای دوست قادر به حل آنها خواهند شد ،اما با کمال
تأســف در حال حاضر دوســتی که در بلندمدت همکاری
راهبردی با ایران داشته باشد نداریم.
آیا با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی موافق
هستید؟

واگذاریها باید انجام شــود و البته بهتر اســت قبل از آن
آزادســازی قیمتها صورت پذیرد .در علــم اقتصاد گفته
میشــود که در بخش خصوصی بهرهوری باالتر است و از
طرفی شــرکتهای دولتی غالب ًا یا از محل مصادره صاحبان
سرمایه به دســت آمده و یا تضامینی اســت که نزد بانک
تصرف شده است .شــرکتهای دولتی هر سال زیانهای
زیادی را بر بودجــه دولت تحمیل میکنند و مدیریتهای
ناکارآمدی دارند و دود ناشــی از ناکارآمدی مدیریت آنها
به چشــم مردم میرود ،لذا باید بــا نظارت کامل و به طور

صحیــح در بازار بورس ارائه شــوند و پــس از آن اختیار
اداره شرکت مربوطه به شخص خریدار واگذار شود .نباید
فشارهای کارگری و غیره موجب سلب مالکیت خریداران
این قبیل واگذاریها شود .هرنوع کنترلی از جانب دولتها
برای اقتصاد مضر است.
چشمانداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و
ادامه تحریمها را چگونه میبینید؟

کرونا رشــد اقتصادی جهان را کاهش داده اســت .به تبع
آن رشــد اقتصادی ایران هم به دلیل تعطیلی اغلب کســب
و کارها که به منظور نجات جان انســانها اتخاذ میشــود
موجب کند کردن رشد اقتصادی و متعاقب ًا فقیرتر شدن مردم
ایران خواهد شــد .حال اگر آثــار تحریمهای اقتصادی را
به آثــار وجود کرونا اضافه کنیم و بــا توجه به اینکه هیچ
چشماندازی برای از میانرفتن آن وجود ندارد ،چشمانداز
مثبتی بــرای اقتصاد ایران وجود ندارد مگر اینکه معجزهای
رخ دهد.
آینده اقتصاد جهان پساکرونا را چگونه میبینید؟

آینده اقتصاد جهان پس از کرونا را نیز خوب نمیبینم و هر
زمانی که به پایان برســد چندین سال باید ملتهای جهان
تالش کنند تا بتوانند رشد منفی این سالها را جبران کنند.
برخی از اقتصاددانان آثــار کرونا روی اقتصاد جهانی را با
رکود بزرگ سالهای  ۱۹۲۹-۱۹۳۳مقایسه میکند و حتی
شاید بدتر از آن دهه.
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دکتر رحمانی ،عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد:

کسانی که از تورم ثروت افسانهای میاندوزند ،رانتی هم
برای انتقال ثروت خود به کانادا و امثالهم دریافت میکنند
توسعه سرمایه انسانی ،بهخصوص در حوزه آموزش
باید در ارتباط با بازار کار تعریفشود

دکتر تیمور رحمانی اقتصــاددان و عضو هیأت علمی
دانشگاه تهران اســت .تألیف کتابهای اقتصاد کالن:
نظریهها و مسائل؛ دولت بزرگ نه؛ بررسی اثرات اجرای
مالیات بــر ارزش افزوده در ایران بر تــورم؛ مبانی و
اصول علــم اقتصاد؛ اقتصاد کالن؛ اقتصاد کالن نوین و
کتابها و مقاالت بسیار در حوزه اقتصاد از آثار ایشان
است .کرونا ،فقر و علم اقتصاد موضوع گفتوگوی لیال
احمدی با ایشان است.
آقای دکتر رحمانی ،لطفاً بفرمایید دلیل گسترش فقر در
جامعه شیوع بیماری کرونا است و یا به مشکالت ساختار
اقتصادی ما در گذشته بازمیگردد؟ در شرایط بحران
کرونا اقتصاد کنترلی بهتر عمل کرده یا اقتصاد آزاد؟

گســترش فقر ربطی به بیماری کرونا نــدارد ،بلکه پدیدهای
اســت که از تداوم بیثباتی اقتصاد کالن به شکل تورم باال و
رشد اقتصادی پایین سرچشمه میگیرد .کرونا فقط سبب شده
است بهطور موقتی وخیمتر شود .تورمهای باال و بیثباتی در
بازارها عالوه بر آنکه مانع رشــد اقتصادی قابل قبول و پایدار
برای فقرزدایی میشــود ،اسباب نابرابر شدن توزیع درآمد را
هم فراهم مینماید و بهاینترتیب سبب گسترش فقر میشود.
اینکه اقتصاد کنترلی بهتر عمل میکند یا اقتصاد آزاد ،ســؤال
صحیحی نیست ،چرا که اگر شیوع بیماری کرونا را دربردارنده
اثــرات خارجی منفی و دور شــدن از حداکثر رفاه اجتماعی
بدانیم ،آنگاه علم اقتصاد توصیــه به مداخله دولت میکند و
اساس ًا علم اقتصاد موضوعی مستقل از اقتصاد کنترلی یا اقتصاد
آزاد اســت و این عبارات درواقع انعکاس یک بینش سیاسی
هســتند نه انعکاس علم اقتصاد .همانطور که در کشورهای
صنعتی هم دیده شده اســت ،هنگامیکه کرونا سبب کاهش
رفاه اجتماعی و گسترش بیکاری و گسترش فقر بهطور موقتی
شده است ،هیچ دولتی تردید در مقابله به خود راه نداده است،

گرچه تجربههای متفاوتی وجود داشته است و بخش بزرگی
از برنامههای مقابله با کرونا بر اساس توصیه علم اقتصاد انجام
شــده است .لذا ،مقابله با عواقب کرونا بدون بهکارگیری علم
اقتصاد به نتیجه سودمند نمیرسد.

تا زمانی که دستگاههای سیاستگذار یک
کشور نتوانند مانع شکلگیری نیروهایی
شوند که تداوم رشد نقدینگی را به کشور
تحمیل میکند و تورم را تداوم میبخشد،
امکان حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد
گفته میشود پول پرچم اقتصادی یک کشور است.
برای اینکه این پرچم در اهتزاز باقی بماند ،چه باید کرد؟

گرچه در برخی شــرایط ،کشوری ممکن است برای تشویق
صــادرات و محدود کردن واردات موقت ًا ،تن به کاهش ارزش
پول ملی و آن هم نه خیلی شــدید بدهــد ،اما تداوم کاهش
ارزش پــول ملی نه علت ،بلکه معلول و نشــانه یک بیماری
مزمــن در اقتصاد اســت و آن بیماری چیزی نیســت غیر از
تداوم تورمهای باال .لذا ،با شــعار نمیتوان ارزش پول ملی را
حفظ کرد و این پرچم را برافراشــته نگه داشت .تا زمانی که
دستگاه سیاســتگذاری یک کشور شامل دولت و مجلس و
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حتی در مورد حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها،
قوه قضائیه نتوانند مانع شکلگیری نیروهایی شوند که تداوم
رشــد نقدینگی را به کشــور تحمیل میکند و تورم را تداوم
میبخشد ،امکان حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد .درواقع،
اگــر نتوانیم تورم را کنترل کنیم ،نه تنها نمیتوانیم ارزش پول
ملی را حفظ کنیم ،بلکه تالش برای جلوگیری از کاهش ارزش
پول ملی امر ناممکن و زیانباری است .مهم آن است که کاهش
ارزش پول ملی را معلول بدانیم و نه علت ،چرا که در غیر آن
صورت امکان سیاستگذاری صحیح را از دست میدهیم .اگر
از کاهش ارزش پول ملی شرمنده میشویم ،باید از تداوم تورم
و مشقت دهکهای پایین نیز احساس شرمندگی کنیم .هنگامی
که با تورم اســباب کاهش ارزش پول ملی را فراهم میکنیم،
تالش برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی فقط ســبب
میشود کسانی که از تورم ثروت افسانهای میاندوزند ،رانتی
هم برای انتقال ثروت خود به کانادا و امثالهم دریافت کنند.

رانتجویی میتواند در آموزش هم انحراف
ایجاد نماید

اقتصاددانان افزایش منابع طبیعی و تأثیر آن بر
کیفیت آموزش را منفی میدانند .در این خصوص توضیح
بفرمايید؟

در علم اقتصاد این موضوع به نفرین منابع ()Resource curse
مشــهور اســت .نفرین منابع ادعا میکند که بهطور متوسط
کشــورهای دارای وفور منابع طبیعی ،از نظر رشد اقتصادی
عملکرد نامناسبتری دارند یا رشد اقتصادی پایینتری دارند.
در کشورهایی که منابع طبیعی بهوفور یافت میشود و ساختار
حکمرانی هم اسباب رانتجویی گســترده را فراهم میکند
یا به تعبیر تحلیلهای نهادگرایانــه ،نهادهای موجود محرک
رانتجویی و بازدارنده فعالیت مولد هستند ،آنگاه این امکان
وجود دارد که ساختار نظام انگیزشی برای کیفیت آموزش هم
زیانبار باشــد .آموزش به معنی انباشت سرمایه انسانی است
و سرمایه انسانی هنگامی که بازدهی انتظاری مناسبی نداشته
باشد و در عوض بازدهی فعالیتهای رانتجویانه باال باشد،
بهطور طبیعی انگیزه انباشت سرمایه انسانی که از طریق کیفیت
آموزش فراهم میشود ،نیز تضعیف میشود .این موضوع مقاله
مشهوری توسط ویشنی ،مورفی و شالیفر در اوایل دهه ۱۹۹۰
است که چگونه رانتجویی میتواند در آموزش هم انحراف
ایجاد نماید .در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی و ساختار
نهادی ضعیف این موضوع بسیار حاد است.

عملکرد ضعیف رشد اقتصادی در کشورهای دارای
منابع طبیعی را چگونه تحلیل میکنید؟

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی ،هم نزاع گروههای
سیاسی برای سهم بری بیشــتر از رانت منابع طبیعی و هم
اتکا به درآمد ارزی حاصــل از منابع طبیعی برای واردات
و گســترش رفاه و لذا تضعیف تولیــد داخلی و هم وفور
منابع مالی ناشــی از درآمد ارزی منابع طبیعی و بیتوجهی
بــه بهکارگیری بهینه منابع کمیــاب و اجرای پروژههای به
اصطالح فیل ســفید (که خود نوعی اســباب رانتجویی
است) ،زمینه عدم گسترش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی
را فراهم مینماید ،ضمن آنکه در کشــورهای دارای وفور
منابع و ســاختار حکمرانی ضعیف ،سیاســتهای پولی و
مالی هم در جهت بیثباتســازی اقتصــاد عمل میکند و
بیثباتی از مخربترین عوامل برای رشد اقتصادی است.

وفور منابع باعث میشود سیاستگذاران
نیاز به آموزش را نیازی واقعی تشخیص
ندهند و حتی گسترش آموزش نیز اسباب
رانتجویی باشد

آیا در این کشورها غفلت از علم و آموزش عمدی
است و یا تکیه بر منابع طبیعی این غفلت سهوی را
ایجاب میکند؟

اگر غفلت از علم و آموزش را امری عمدی بدانیم به معنی نادیده
گرفتن تحلیل علم اقتصاد از موضوع است .بههیچوجه غفلت
از آموزش امری عمدی نیست ،چرا که بسیاری از کشورهای
دارای وفور منابع تالش زیادی برای گســترش انواع آموزش
و از جمله آموزش عالی دارند (وضعیت گسترش دانشگاهها
در کشــور را در نظر بگیرید) .اما وفور منابع ســبب میشود
سیاستگذاران نیاز به آموزش را نیازی واقعی تشخیص ندهند
و حتی گســترش آموزش نیز اسباب رانتجویی باشد (مث ً
ال
تالش استانها برای ایجاد دانشگاه حتی در شهرهای کوچک
جهت گرفتن منابع و ایجاد پســت مدیریتی و بودجه ،تالش
دانشگاهها برای گسترش رشتهها و دورهها بدون توجه به اینکه
بازاری برای آن وجود دارد یا خیر ،تالش دانشگاههای سطح
باالی کشــور برای یافتن راههایی جهت کسب درآمد بدون
آنکه با رســالت اولیه آنها انطباق داشته باشد و …) .هنگامی
که در کشــوری مثل ما در یک سال با ســرازیر شدن درآمد
نفت رشد اقتصادی از منفی  ۲درصد به  ۱۲.۵درصد میرسد،
بهطور طبیعی سیاستگذاران نیاز کمتری به تالش برای بهبود
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در ایران برای آنکه امکان افزایش رفاه
فراهم شود باید از سیاستهای بیثبات
کننده اقتصاد کالن و از ایجاد تورم باال
جلوگیری شود
چگونه میتوان رفاه را در کشور افزایش داد؟

آموزش در خود بهعنوان یک اولویت احساس میکنند ،چرا که
قرار است آموزش و انباشت سرمایه انسانی و رشد بهرهوری
همین رشد اقتصادی را ایجاد نماید .البته در علم اقتصاد میتوان
نشان داد که وضعیت آموزش دارای نوعی تعادل «نش» نابهینه
است که برای هیچکدام از بازیگران عرصه آموزش بهینه نیست
تالش برای بهبود را انجام دهند.

با رانتجویی نهتنها سبب نابرابری در
استفاده از درآمد منابع طبیعی در میان
نسل کنونی میشوند ،بلکه حق نسلهای
آتی را نیز مورد بیتوجهی قرار میدهند
ارتباط مدیریت وجوه حاصل از فروش مواد اولیه یا
منابع طبیعی و عدالت بین نسلی را چگونه میبینید؟

این موضوع هم بهشدت مرتبط با ساختار نهادی و حکمرانی
است .مث ً
ال نروژ را در نظر بگیرید که چگونه نظام حکمرانی
مناسب آن سبب شــده است درآمدهای حاصل از تولید و
فــروش نفت صرف ســرمایهگذاری و افزایش توان تولید
کشــور شود که نهفقط نسلهای کنونی ،بلکه نسلهای آتی
را نیز بهرهمند مینماید .در مقابل ،بســیاری از کشــورهای
دارای ساختار نهادی نامناسب برای تصمیمگیری چگونگی
استفاده از درآمد منابع طبیعی ،با گسترش رانتجویی نهتنها
ســبب نابرابری در اســتفاده از درآمد منابع طبیعی در میان
نسل کنونی میشــوند ،بلکه حق نسلهای آتی را نیز مورد
بیتوجهی قرار میدهند.

گرچه سیاســتهای بازتوزیع برای چگونگی رفاه بااهمیت
هستند ،اما بدون ایجاد رشد اقتصادی نسبت ًا باال و پایدار امکان
ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی وجود ندارد .درواقع ،رشــد
اقتصادی باال و پایدار ،شرط الزم افزایش سطح رفاه اجتماعی
است .بهطور مشــخص ،در ایران برای آنکه امکان افزایش
رفاه فراهم شــود باید از سیاستهای بیثبات کننده اقتصاد
کالن و از جمله ایجاد تورم باال جلوگیری شود ،رانتجویی
محدود شود ،به بسترسازی افزایش سرمایهگذاری در سرمایه
فیزیکی ،انسانی ،دانشــی و اجتماعی توجه جدی شود و تا
حــد امکان روابط با دنیای خــارج برای تحقق ظرفیتهای
صادراتی و انتقال تکنولوژی مهیا شود.

سرمایه انسانی باید در ارتباط با بازار کار
تعریف میشود و لذا تربیت مث ً
ال تعداد
زیادی دانشمند و متخصص شیمی در
کشوری که فعالیت اقتصادی محدودی
درزمینهٔ این تخصص وجود دارد عم ً
ال به
معنی آن است که سرمایه انسانی
انباشت نشده است
به نظر میرسد سرمایه انسانی و منابع طبیعی
فرصتهایی برای رشد اقتصادی فراهم میکند .چرا در
کشور ما این عوامل معکوس عمل کردهاند؟

اول در مورد منابع طبیعی باید اشــاره کرد که با وجود بحث
نفرین منابــع ،الزام ًا وفور منابع طبیعی برای رشــد اقتصادی
زیانبار نیســت (بهعنوان نمونه خود ایاالتمتحده یا کانادا هم
از نظر منابع در وضعیت مناسبی قرار دارند) بلکه آنچه سبب
زیانبارشدن آن میشود ساختار نهادی نامناسب است که از طریق
گســترش رانتجویی و ایجاد بیماری هلندی و مختلکردن
نظام انگیزشی سبب آسیب به رشد اقتصادی میشود .درواقع،
اگر ساختار نهادی و حکمرانی مناسب باشد خود وفور منابع
میتواند محدودیتهای دستیابی به رشد اقتصادی را تخفیف
دهد و سبب شود یک کشور سریعتر مسیر رشد اقتصادی را
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طی نماید .در ارتباط با سرمایه انسانی هم الزم است اشاره شود
که اوالً ســرمایه انسانی در ارتباط با بازار کار تعریف میشود
و لذا تربیت مث ً
ال تعداد زیادی دانشمند و متخصص شیمی در
کشوری که فعالیت اقتصادی محدودی درزمینهٔ این تخصص
وجود دارد عم ً
ال به معنی آن است که سرمایه انسانی انباشت
نشده اســت و ثانی ًا وفور منابع طبیعی در ترکیب با گسترش
رانتجویی ناشی از وفور منابع طبیعی سبب میشود که اساس ًا
نیاز به انباشت سرمایه احساس نشود و انگیزه آن سلب شود.
آیا وضعیت رشد اقتصادی در کشور به دلیل شیوع
کرونا و تحریم بوده است و یا اقتصاد ما مشکالت پایهای
داشته است؟

اقتصاد ایران در طول حدود  ۳۰ســال پس از جنگ بهطور
متوسط ساالنه حدود  ۳.۵درصد رشد کرده است و در دهه
اخیر بهطور متوسط رشد آن نزدیک صفر بوده است .این در
حالی اســت که برای کشوری مانند ایران رشدهای متوسط
حدود  ۶درصد الزم اســت تا جایگاه جهانی خود را ارتقا
دهد .در ده سال گذشته که کرونا وجود نداشته است و لذا
کرونا فقط موقت ًا اثر منفی بر رشــد اقتصادی و آنهم فقط
بخش خدمات گذاشته است .تمام شاخصها نشان میدهد
رشــد بخش کشــاورزی کماکان مانند قبل است و بخش
صنایع و معادن هم فقط در دو ماه فروردین و اردیبهشــت
رشد منفی داشته و آن را در ماههای بعد جبران کرده است
و لذا کرونا همانند سایر کشــورها فقط وقفهای موقتی در
رشــد ایجاد کرده است و مشــخص ًا در مورد ایران عاملی
برای پایین بودن رشد اقتصادی آن محسوب نمیشود .البته
تحریمهــا بااهمیت بوده اســت و نقش مهمی در کاهش و
منفی شدن رشد اقتصادی در دهه اخیر داشته است.
چشمانداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و ادامه
تحریم را چگونه میبینید؟

به نظر نمیرسد که کرونا نقش چندان با اهمیتی در وضعیت
اقتصاد ایران برای بلندمدت داشــته باشــد و حتی در غیاب
واکسن کرونا اقتصاد خود را با آن تطبیق میدهد ،اما تحریمها
بااهمیت اســت .با تداوم تحریم در حد کنونی ،اقتصاد ایران
توان دستیابی به رشد اقتصادی باال را نخواهد داشت و حتی
اگر رشــد اقتصادی منفی را که در سالهای قبل داشته است
پشــت ســر بگذارد ،قادر به ایجاد رشدهای اقتصادی باال و
پایدار نخواهد بود .تداوم تحریمها اوالً با تداوم عدم اطمینان

و کاهش توان پسانداز سبب پایین بودن سرمایهگذاری شده
و سرمایهگذاری برای دســتیابی به رشد اقتصادی ضروری
است ،ثانی ًا تمام کشورهای موفق در ایجاد رشد اقتصادی باال
با اتــکا به بازار صادراتی و انتقال تکنولوژی از جهان خارج
در قالب همــکاری اقتصادی و یادگیری حین انجام فعالیت
اقتصادی توانستهاند به رشد اقتصادی باال دست یابند و تداوم
تحریم به معنی محروم شدن از این امتیاز است.

سیاستگذاران باید به این جمعبندی
برسند که بدون کمکگرفتن از
دانش اقتصاد قادر به حل مشکالت
اقتصادی نیستند
تشکیل نهاد یا سازمانی غیردولتی متشکل از خبرگان
اقتصادی که به امر نظریهپردازی اقتصادی بپردازند را
ضروری میدانید؟

مطلق ًا خیر .این نهادها هم اکنون وجود دارند و دانشــگاهها
هســتند .ایران از نظــر اقتصاددان و متخصــص برای حل
مشــکالت اقتصادی کمبود ندارد و اگــر از نظریه اقتصادی
اســتفاده نمیشود تا حدی مرتبط با آنچه است که در پاسخ
سؤاالت قبلی مستتر است .کافی است سیاستگذاران به این
جمعبندی برسند که بدون کمکگرفتن از دانش اقتصاد قادر
به حل مشکالت اقتصادی نیستند و حاضر باشند تحلیلهای
اقتصادی را در نظام تصمیمگیری مداخله دهند و امر دیگری
ضرورت ندارد و تأسیس هر نهادی هم اتالف منابع است.

برخالف بسیاری از پیشبینیها
اقتصاد جهان پس از کرونا مسیر قبلی را
ادامه خواهد داد
اقتصاد جهان بعد از کرونا را چگونه میبینید؟

برخالف آنچه بسیاری از اندیشمندان تصور میکنند ،اقتصاد
جهان پس از کرونا مسیر قبلی را کماکان ادامه میدهد .انسان
امروزی یاد گرفته است چگونه با اتکا به دانش بر دشواریها
غلبه نماید .ذات انســان بر اثر کرونا تغییر نکرده اســت و
تحوالت اقتصاد جهان محصول فعالیت انسان برای غلبه بر
محدودیتها و دستیابی به سطح رفاه باالتر است و به همین
دلیل با پشت سر گذاشتن دورهای که حتی ممکن است چند
سال طول بکشد ،روند امور به روال سابق بر خواهد گشت.
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دکتر محسن مهرآرا ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

تصمیمات سخت نیاز به دوراندیشی مردم
و سیاستمداران قوی دارد
ایران بهترین عملکرد را در بخش سالمت داشته است

دکتر محســن مهرآرا اقتصــاددان و عضو هیأت علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است« .اقتصاد سالمت»،
«نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی آن»،
«اقتصادسنجی کاربردی»« ،بدهیهای خارجی در اقتصاد
ایران» از جمله کتابهای تألیفی ایشان است .دکتر مهرآرا
مقاالت متعددی در زمینه اقتصاد و مسائل اقتصادی بهویژه
اقتصاد سالمت نیز دارند.
با توجه به بحران و تبعات اقتصادی ناشــی از کرونا در
ایران و جهان ،لیال احمدی گفتوگویی با دکتر محســن
مهرآرا انجام داده است
آقای دکتر مهرآرا لطفاً بفرمایید اقتصاد سالمت تا چه
اندازه میتواند برای برونرفت از شرایط بحرانی کرونا
کمککننده باشد؟

سالمت و بهداشت در میان افراد و گروههای مختلف جامعه
ســبب افزایش امنیت و رشد اقتصادی میشود .ازاینرو در
اقتصاد مقوله بهداشــت و آموزش سنگ بنای ثروت تلقی
میشــوند ،بهنحویکه این دو را اســاس بهرهوری و تولید
اقتصادی نیز مینامند.
در ســالهای اخیــر مقوله ســامت بیشازپیــش مورد
توجــه اقتصاددانها بوده و یکی از اهداف اساســی اغلب
سیاستهای اقتصادی بهبود وضعیت سالمت جوامع است.
قطع ًا رویکرد «اقتصاد ســامت» در این حوزهها راهگشــا
اســت .ما نیاز به مطالعات میدانی در این خصوص داریم.
بهطور مثال هنوز بار این بیماری با توجه به میزان مرگومیر
و گروه ســنی مربوطه مشخص نیســت .اساس ًا تحلیلهای
هزینه-اثربخشــی یا هزینه-فایده در خصوص اقداماتی که
در این شرایط باید صورت گیرد وجود ندارد .هنوز بستهای
در خصوص اقدامات هزینه-اثربخش به فراخور شــرایط
بیماری و اقتصادی در هر منطقه ارائه نشده است .این بسته
باید مؤثرترین اقدامات با کمترین هزینه را برای کاهش بار

بیماری پیشنهاد دهد .بهعالوه نظام اجرایی و زیرساختهای
موجود برای محقق ساختن بسیاری از اقدامات اولیه مانند
فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند بهشدت ضعیف است.
شما در زمینه سالمت و تأثیر آن بر اقتصاد مطالعه
داشتهاید؟ لطفاً بفرمایید بیماری کرونا و همهگیری
جهانی آن در کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته
چگونه بر اقتصاد و تولید ناخالص آنها تأثیر گذاشته
است؟

آمارهایی که در این خصوص منتشر میشود نشان میدهد
هزینههای این بیماری به دلیل تعطیلیهای گسترده حداقل
در کوتاهمدت برحسب نرخ بیکاری و تورم باال بوده است.
در برخــی مناطق نرخهای بیکاری بــه باالی  ۲۰درصد و
نرخهای رشد اقتصادی به کمتر از  -۵یا  -۱۰درصد رسیده
اســت .همچنین این هزینههای اقتصادی برای کشورهای
پیشــرفته باالتر بوده اســت .بهنظر نمیرسد کشورها توان
پذیــرش چنین هزینههایی را در حوزه اقتصاد در بلندمدت
داشته باشند .این هزینههای تعطیلی برای کشورهای فقیر و
در حال توسعه که قبل از آن نیز دچار فقر گستردهای بودند
بهمراتب بیشتر است.
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ثروت بادآورده تنبلی ایجاد میکند و
انگیزههای سختکوشی و ثروتآفرینی
را از بین میبرد  /تصمیمات سخت نیاز به
دوراندیشی مردم و سیاستمداران قوی دارد
کشور ما همواره بر اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی تکیه
یشود این
داشته است ،درحالیکه در علم اقتصاد گفته م 
کشورها رشد اقتصادی کمتری داشته و دارند .چه چیز
باعث شد که کشور ما از اتکا بر اقتصاد مبتنی بر منابع
طبیعی دست برندارد؟

ثروت بادآورده تنبلی ایجاد میکند و انگیزههای سختکوشی و
ثروتآفرینی را از بین میبرد .به همین دلیل بهدرستی از اصطالح
نفریــن منابع ( )Resource Curseبرای توصیف شــرایط این
کشورها استفاده شده است .بهسختی میتوان خانواده ثروتمندی
را متقاعد ساخت از این ثروت برای رفاه اعضای خانواده استفاده
نکنند تا آنها با سختی یاد بگیرند چگونه روی پای خود بایستند.
در کشورهای برخوردار از این ثروت نیز ،ورود کاالهای مصرفی
انگیزه برای تولید داخل و افزایش بهرهوری را بهسرعت از بین
تمداران ضعیف حاضر نیستند این ثروت را
میبرد و سیاســ 
برای نســل آینده پسانداز کنند و تنها به مصالح و دلخوشی
کوتاهمدت رأیدهندگان خود میاندیشند .تصمیمات سخت نیاز
به دوراندیشی مردم و سیاستمداران قوی دارد.

بهترین عملکرد را ما در بخش سالمت
پس از انقالب اسالمی و در کشورهای
منطقه داشتهایم
سالمت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعهیافتگی

است .نظام سالمت کشور ما را چگونه ارزیابی میکنید؟
و چه عواملی را در استقرار نظام سالمت مطلوب مؤثر
میدانید؟

شــاید به جرأت بتوان گفت بهترین عملکرد را ما در بخش
ســامت پس از انقالب اسالمی و در کشــورهای منطقه
داشــتهایم .بهطور مثــال کاهش نرخ مرگومیــر کودکان
و مادران ،دسترســی به مراقبتهای درمانــی اولیه و آب
ســالم در بخش بزرگی از کشــور ،صادرات این خدمات
و توریســم ســامت و همچنین دسترســی نســبت ًا باال و
کمهزینه به مراقبتهای ســطح دوم و لوکس از جمله این
موارد هســتند .هر چند همچنان نارساییهای زیادی وجود
دارد مانند نارضایتی از کیفیت خدمات و اتالف گســترده
منابع در مراقبتهای درمانی ســطح دوم و ســوم بهویژه
در بیمارســتانهای دولتی و تأمین اجتماعی ،عدم طراحی
صحیح بســتههای بهداشــتی و درمانی ،هزینه اثربخش که
تمامی آحاد جامعه به آن دسترســی ارزان و سریعی داشته
باشند نیز از جمله این موارد هستند.

اتکا به ظرفیتهای مردمی و غیردولتی
میتواند ظرفیت بیمارستانها را آزاد سازد
و آسیبهای بزرگ اقتصادی و معیشتی را
تا زمان واکسیناسیون کاهش دهد
در شرایط بحران ناشی از اپیدمی کرونا ،نظام
سالمت ما چگونه عمل کرد؟ و شرایط پساکرونایی این
سیستم را چگونه میبینید؟

با توجه به ناشــناختهبودن ویروس و چگونگی پویاییهای
رفتار آن در طول زمان ،تمامی کشــورها کموبیش غافلگیر
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شدند و این بیاطمینانی همچنان وجود دارد .بااینحال قطع ًا
سیاستگذاران سالمت بهتر از این میتوانستند اقدام کنند.
بهطور مثال توسعه ســریع تختهای بیمارستانی صحرایی
و ویــژه بیماران کرونایی با اتکا بــه ظرفیتهای مردمی و
غیردولتــی ( )NGOمیتواند ظرفیت بیمارســتانها را آزاد
ســازد و آســیبهای بزرگ اقتصادی و معیشتی را تا زمان
واکسیناسیون کاهش دهد.

اجرای بستهها و پروتکلهای هزینه اثربخش) میتوانستیم
نظام سالمتی کشور را بیش از این حد نیز ارتقا دهیم .برنامه
اص ً
الحات در نظام سالمت از جمله طرح پزشک خانواده،
نظام ارجاع و توســعه مراقبتهای مدیریتشــده و هزینه
اثربخش به هیچ ســرانجامی نرســیده است و نظام اجرایی
تنبل و بروکراسی موجود در نظام سالمت فعلی بهشدت در
مقابل اص ً
الحات مقاومت میکند.

آموزشهای رسمی ما معطوف به نیازهای
بازار کار نبوده است  /با هزینههای بهمراتب
کمتری میتوانستیم نظام سالمتی خود را
بیش از این حد نیز ارتقا دهیم

شرایط فساد موجود در بروکراسی کشور،
هرگونه برنامه اص ً
الحات و سیاست
اقتصادی را عقیم ساخته است

با توجه به اینکه در اقتصاد مقوله بهداشت و آموزش
سنگ بنای ثروت تلقی میشوند ،این دو مقوله در کشور
ما چقدر در افزایش ثروت مؤثر بوده است؟

کمیت آموزش در کشور ما پس از انقالب اسالمی بهشدت
ارتقا یافته اســت ،اما کیفیت این آموزشها کارایی الزم را
نداشته است .بهطور مثال آموزشهای رسمی ما معطوف به
نیازهای بازار کار نبوده است .شاخصهای سالمتی نیز پس
از انقــاب ارتقای قابلمالحظهای یافتهاند ،اما با هزینههای
بهمراتــب کمتری (مانند کاهش اتــاف منابع و طراحی و

شرط الزم برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر در
جامعه در این شرایط را چه میدانید؟

کاهش فســاد مالــی ،اداری و اقتصــادی ،ارتقای اخالق
حرفهای ،ایجاد احساس عادالنه بودن قواعد بازی در میان
کلیه فعاالن اقتصادی ،پسانــداز کردن درآمدهای نفتی در
شــرایط رفع تحریمهــا ،اص ً
الح نظام آموزشــی در مقاطع
آموزش رسمی (دبیرستان و دانشگاهی) در جهت نیاز بازار
و ارتقای کیفیت ،کاهش اتــاف منابع در کلیه بخشها از
جمله بخش آموزش عالی و بخش سالمت میتوانند بخشی
از این راهحلها باشند.
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شــرایط فساد موجود در بروکراسی کشــور ،هرگونه برنامه
اص ً
الحات و سیاســت اقتصادی را عقیم ســاخته اســت.
بهعبارتدیگر ،تحقق هرگونه بسته اص ً
الحات در بخشهای
مختلف نیاز به بروکراسی و توان اجرایی کارا ،مبتنی بر اخالق
حرفهای دارد ،لذا بسیاری از برنامههای اص ً
الحی ،موضوعیت
خود را در یک نظام اجرایی فاسد از دست میدهند.

تحقیقات دانشگاهی در حوزه اقتصاد در
کشور بسیار ضعیف است و پاسخگوی نیاز
دستگاهها و فعاالن اقتصادی نیستند

نقش اقتصاددانان کشور ،بهخصوص دانشگاهیان را
در ارائه راهکارهای اقتصادی و رفع مشکالت را چگونه
میبینید؟

متأســفانه این نقش تاکنون رضایتبخش نبوده اســت .این
مقوله تا حدی به آســیبهای آموزش و پژوهش در رشــته
اقتصاد مربوط میشود .ب هطور مثال تحقیقات در حوزه اقتصاد
در کشور بسیار ضعیف اســت و پاسخگوی نیاز دستگاهها
و فعاالن اقتصادی نیســتند .تحقیقات مســئلهمحور نیستند.
همهساله منابع مالی و انسانی زیادی صرف تدوین پایاننامهها،
رســالهها و مقاالت اقتصادی در داخل کشــور میشود .این
درحالیکه کارشناسان دســتگاههای اجرایی و حتی استادان
اقتصاد وقت خود را (بهدرستی) باارزشتر از آن میدانند که
حتی چکیده این متون را برای حل مشکلی احتمالی مطالعه
کنند .یا مدرســان دانشــگاه برای کالسهای درسی خود از
متون و تحقیقات خارجی به جای تحقیقات داخلی استفاده
میکنند .پیشفرض همه ما این اســت که تحقیقات داخلی
کیفیت پایینی دارد و در بهترین شرایط بازنویسی و تکرار نتایج
تحقیقات خارجی است .کام ً
ال واضح است که بخش بزرگی
از این تحقیقات اتالف کامل منابع اســت و شاهدی است از
اینکه دانشگاهها و حتی مراکز تحقیقاتی ما با مسائل اقتصادی
کشور بیگانه هستند .فارغالتحصیالن اقتصاد توانایی تحقیق
کیفی معطوف به نیازهای کشور را ندارند .دانشگاههای ما نیز
فاقد قابلیتهای الزم برای ایجاد این توانایی در دانشجویان
خود هستند .نظام پژوهشی و استانداردهای نشریات علمی
– پژوهشــی نیز انگیزههای الزم را برای تحقیقات کیفی (که
تحقیقاتی بلندمدت و دنبالهدار هســتند) فراهم نمیکنند .در
محیط پژوهشی حاکم تنها تحقیقات زودبازده و کوتاهمدت
و کپیبرداری ســریع از مقاالت خارجی برای پژوهشگران،
پاداش شخصی سریعی به همراه میآورد.

برای حل مسائل کشور هیچ پارادایم و
مکتب اقتصادی ویژهای نمیتواند راهحل
جامعی ارائه دهد
اینکه گفته میشود مشکل کارشناسان اقتصادی
ما این است که با مسائل اقتصادی در چهارچوب یک
پارادایم واحد برخورد نمیکنند تا چه اندازه درست
میدانید؟

این موضوع مشــکل اساســی ما نیســت .پارادایمها با به
چالشکشــیدن یکدیگر زمینه توســعه یک شاخه علمی را
فراهم میکنند .در واقع برای حل مسائل کشور هیچ پارادایم
و مکتب اقتصادی ویــژهای نمیتواند راهحل جامعی ارائه
دهــد .بهعالوه در حال حاضر اساســ ًا پارادایمی برای حل
مسائل توسعهای و معطوف به نیازهای کشور وجود ندارد.
پارادایمهــای موجود در علم اقتصــاد که برای اقتصادهای
پیشرفته ارائه شــدهاند اساس ًا دغدغههای توسعهای ندارند.
بهطور مثال مکاتب مرتبط با گسترش آزادیهای اقتصادی
نمیتوانند توســعه اقتصادی را در کشــورهای پیشرفته و
عقبماندگی ســایر مناطق مانند کشورهای آمریکای التین
را برحســب این سیاستها توضیح دهند .توسعه اقتصادی
را نمیتوان با یک یا چند پارادایم اقتصادی تبیین نمود .این
موضوع بهشدت فرا اقتصادی و در واقع فرا رشتهای است
و مستلزم نگاهی فراگیر از منظر تاریخ ،حقوق ،روانشناسی
و… است.
توصیه شما در شرایط بحران کرونایی به اقتصاد
کشور چیست؟

توسعه ارائه مراقبتهای هزینه-اثربخش بهطور مثال توسعه
مراقبتها و تختهای صحرایی خارج از بیمارستانها معطوف
به نیاز بیماران کرونایــی و متکی بر کمکهای غیردولتی و
 NGOها ،کاهش تعطیالت غیر هدفمند که صدمات زیادی به
معیشت مردم وارد کرده است ،محدودیتهای قوی در نقاطی
که تراکم جمعیت باال است و بهطورکلی مجموعه اقداماتی
که با کمترین هزینه (برحسب تحدید معیشت مردم) بیشترین
دستاورد را در زمینه کاهش بار بیماری فراهم میآورد که به
آنها در «اقتصاد سالمت» اقدامات هزینه اثربخش میگویند؛
و باالخره توانمندسازی نظام اجرایی و بروکراسی در بخش
ســامت بهطوریکه موانع موجود در پیشبرد اص ً
الحات در
این بخش مرتفع شود.
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دکتر گمینی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

باید به دنبال بومیسازی مسأله و انگیزه فعالیتهای
علمی باشیم ،نه اصل و ماهیت آن
جای تاریخ علم در دانشگاههای ما خالی است

دکتر امیرمحمد گمینی ،عضو هیأت علمی پژوهشــکدۀ تاریخ
علم دانشگاه تهران ،پژوهشــگر تاریخ نجوم در جهان اسالم و
تاریخ ورود علوم جدید به ایران اســت .از آثار ایشان میتوان
به کتاب دایرههای مینایی :پژوهشــی در تاریخ کیهانشناسی در
تمدن اسالمی و کتاب مواجهه با داروین اشاره کرد .دکتر گمینی
در حال حاضر مشــغول پژوهش در زمینۀ ورود نجوم جدید به
ایــران و بازخورد نخبگان مختلف ایرانی به آن در دوران قاجار
است .ایشان در سالهای گذشته یکی از مفصلترین کتب جامع
هیأت به زبان فارسی به نام اختیارات مظفری نوشتۀ قطبالدین
شیرازی را تصحیح کرده است و بهزودی با مقدمه و شرح جامع
از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران منتشر خواهد
کــرد .تاریخ علم و جایگاه آن در ایــران ،موضوع گفتوگوی
صغری داوریفرد با ایشان است که در ادامه آمده است:
آقای دکتر ،بهعنوان پرسش آغازین بفرمایید اهمیت
تاریخ علم چیست و اص ً
ال چرا تاریخ علم؟

ســؤال بسیار خوبی اســت ،عرضکنم که رشته تاریخ علم
در درجه اول بخشــی از یک رشــته بزرگتر بهنام تاریخ و
فلسفه علم است .هدف این رشــته این است که ما بفهمیم
علم چیســت؟ علم ،این پدیده مهم و دقیق بشری ،یکی از
حوزههای معرفتی بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است ،علم در
طول تاریخ به شــکلهای مختلف چون علوم ریاضی ،علوم
تجربی همیشه وجود داشته است ،مخصوص ًا در دوران اخیر؛
یعنــی از قرن  ۱۷و  ۱۸به بعد ،تأثیرات اجتماعی علم روز به
روز بیشتر شده است ،بهشکلی که بعد از انقالب صنعتی تأثیر
عمیق علم و دانش روی کوچکترین جزئیات زندگی بشــر
واضح و روشن و مبرهن شد.
بنابراین اهمیت این حوزه معرفتی به اندازهای زیاد اســت که
رشــتههای مختلف علوم انسانی باید به این بپردازند که «علم
چیســت»؛ و برای اینکه بدانیم علم چیست باید تاریخش را
بدانیم و همچنین بر اســاس نگاه فلسفی و هم نگاه تاریخی

شناخت عمیقتری درباره علم پیدا بکنیم .اینکه در طول تاریخ
چه نظریات مختلفی مطرح شده است و چطور این نظریهها
جای همدیگر را گرفتهاند؛ یعنی همانگونه که تاریخ عمومی
اهمیت دارد ،تاریخ سیاسی و تاریخ هنر اهمیت دارد و… یکی
از تاریخهای مهم هم «تاریخ علم» اســت ،مث ً
ال درباره اهمیت
تاریخ سیاسی کسی شک ندارد که الزم است تحوالت سیاسی
طول تاریخ را بدانیم؛ بنابراین کسی نمیپرسد چرا ما باید تاریخ
سیاســی بدانیم ،جنگها ،فتوحات… را بررسی کنیم و کسی
شک ندارد که بشر باید تحوالت تاریخی و سیاسی خود را در
مناطق مختلف جغرافیایی خوب بداند .عالوه بر تاریخ سیاسی
مباحــث فرهنگی مختلفی هم در طول تاریخ وجود داشــته
که یکی از عناصر بســیار مهم فرهنگی ،علم بوده است .پس
همانگونه که تاریخ فلســفه الزم است و تاریخ هنر ضروری
است ،تاریخ علم هم ضروری است ،چرا که کمک میکند تا
نسبت به گذشته بشر شناخت پیدا کنیم و امروزمان را درست
بشناسیم .در واقع این تاریخ است که به ما کمک میکند امروز
را هم بهتر بشناســیم ،بهطور مثال اگر کسی میخواهد بداند
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مسائل سیاسی و اقتصادی امروز ایران چگونه است؟ نیاز است
بداند که چه تاریخی بر ایران گذشته است؟ به خصوص تاریخ
معاصــر و تاریخ دوره قاجار و پهلوی و بعد از آن تا به امروز
چه اتفاقی افتاده است و اینگونه است که امروز ایران کشف
میشــود .همین علم امروز را اگر میخواهیم بفهمیم چیست
و چگونه عمل میکنــد و اگر میخواهیم درک عمیقتری از
نظریات علمی امروز پیدا بکنیم ،با شــناخت تاریخ علم است
که میتوانیم درک دقیقتری از نظریههای علمی امروز داشته
باشیم .باید بدانیم این علم چگونه کار میکند و این با شناخت
تاریخی به دست میآید.

تحلیلهای سیاسی و اجتماعی ما از
شرایط امروزمان بسیار تحت تأثیر فهم و
درک ما از تاریخ علم ما در گذشته است
نگاه شما بهعنوان یک محقق تاریخ علم ،به تاریخ
علم چگونه است؟

خوب یک جنبهاش همین بود که عرض کردم که از این طریق
بهتر میتوان علم را شناخت و جنبه دیگرش ،وجه انسانی و
زیبای شناسی است؛ یعنی همانگونه که یک باستانشناس یک
سفالینه را از دل خاک بیرون میکشد یا یک فیزیکدان نظریۀ
علمی نوینی دربارۀ کائنات کشــف میکند و اینها به خودی
خود فارغ از فواید اقتصادی یا سیاســی و اجتماعی ،ارزش
انسانی دارد چون انسان ذات ًا میخواهد بداند و دقیق و درست
و زیبا بداند .برای مورخ علم هم عالوه بر فوایدی که تاریخ
علم برای شناخت ماهیت علم و نزدیکی تمدنها دارد ،جنبه
زیباییشناسانه هم دارد؛ یعنی زیبایی علمی و زیبایی نظریات
علمی گذشته و دانشمندان قدیم ،مث ً
ال ابوریحان بیرونی هزار
سال پیش در ایران چه نظریاتی داشته و چه نگاهی به آسمان
داشــته است و اینها همه به ما کمک میکند که بدانیم ذهن
بشر در طول تاریخ چگونه کار میکرد .البته اینها چیزهای
است که بهطور شخصی عالقهمندم .عالوه بر این تاریخ علم
در جهت ســواد عمومی و فهم ما از جایگاه خودمان در دنیا
اهمیت دارد .چیزی که برای من جالب اســت این است که
میدیدم چقدر دیدگاههای نادرست درباره تاریخ علم قدیم
میتواند باعث شــود تحلیل ما از شــرایط امروزمان در دنیا
اشتباه شود و تحت تأثیر قرار بگیرد؛ یعنی حتی همین امروز
لحظهبهلحظه تحلیلهای سیاســی و اجتماعی ما از شرایط
امروزمان ،بســیار تحت تأثیر فهم و درک ما از تاریخ علم ما
در گذشته است.

شما سیر پژوهشهای تاریخ علم در ایران را چگونه
ارزیابی میکنید؟

رشته تاریخ علم رشته جوانی است در ایران هیچ دانشگاهی
به جز دانشگاه تهران در این زمینه فعالیت نمیکند تنها یک
مقطعی در دهه  ۹۰پژوهشگاه علوم انسانی در مقطع دکتری
دانشجو پذیرش کرد .خوب از آغاز فعالیت پژوهشکده تاریخ
علم دانشــگاه تهران دانشجویان زیادی در مقطع کارشناسی
ارشــد دانشآموخته شــدهاند که باید در مقطع دکتری ادامه
تحصیل بدهند؛ چراکه تواناییهایی پژوهشــی بسیار خوبی
دارنــد و میتواننــد مقاالت ملــی و بینالمللی پژوهشــی
ارزشــمندی را ارائه بدهند .باید این دانشــجویان در مقطع
دکتری ادامه تحصیل بدهند .از زمان تأســیس پژوهشــکده
تاریخ علم دانشگاه تهران ،پژوهشگرانی که تربیت شدند چه
در ایــران و چه خارج از ایران هم به تحصیالت خودشــان
ادامه دادند وهم به کار پژوهشی پرداختند و آهستهآهسته آثار
پژوهشگران ایرانی دانشگاه تهران در خیلی از مجالت علمی
معتبر و کنفرانسها دیده میشــود در صورتی که اگر شما به
 ۳۰سال پیش نگاه کنید درمییابید که تعداد پژوهشگران این
رشته خیلی کمتر بود و آنهایی که بودند همه کسانی بودند
که در خارج از کشــور تحصیل کرده بودند یا خودآموخته
بودند .در واقع این رشته را در دانشگاه نداشتیم و تنها کسانی
کــه واقع ًا خیلی عالقهمند و توانمند بودند میتوانســتند در
زمینه تاریخ علم پژوهش کنند« .دانشنامه جهان اســام» یا
«دایرهالمعارف اسالمی» ،اینها مراکزی بودند که انگشتشمار
پژوهشگران دوره اسالمی در این مراکز تحقیق میکردند که
یا تحصیالت مرتبط یا غیر مرتبط با تاریخ علم داشتند اما این
توانایی را داشتند که کار حرفهای در زمینه تاریخ علم انجام
بدهند ،ولی از زمان تأســیس پژوهشکده تاریخ علم ،تعداد
پژوهشگران حرفهای در زمینه تاریخ علم افزایش یافته است
و در حال حاضر بعضی از این پژوهشگران و دانشآموختگان
پژوهشکده ما در دانشگاههای غربی یا ادامه تحصیل میدهند
یا بهعنوان پژوهشــگر در این دانشگاهها فعالیت میکنند ،به
هرحال جریان آکادمیک در رشــته تاریخ علم آغاز شــده و
خوب هم آغاز شده است و تمام کسانی که در زمینه فعالیت
میکنند همه پژوهشــگران حرفهای هستند که دغدغهمند و
صرف ًا یک عده فارغالتحصیل ارشد نیستند که رفتند در جامعه
هضم شــدند و فراموش کردند .حتی بسیاری از کسانی که
در کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شدند به عنوان معلم برای
آموزش علم از آموختههایشان بهره میبرند و در واقع یکی
از فواید تاریخ علم همینجاست که این رشته برای آموزش
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علم برای خیلی از اساتید و معلمان ضروری است .بسیاری
از فارغالتحصیالن تاریخ علــم ،میتوانند وظیفۀ خود را در
مشاغل فرهنگی بسیار بهتر ایفا کنند :کسانی که در رسانهها
فعال میشوند یا در وزارتخانهها فعالیت فرهنگی میکنند،
حتی رایزنان فرهنگی ایران در دیگر کشورها اگر تاریخ علم
در ایران را بدانند ،در شــغل خود میتوانند بسیار مثمر ثمر
باشند.
اما آنچه باید اتفاق بیفتد گسترش این رشته در دانشگاههای
دیگر اســت و باید فارغالتحصیالن دانشگاه تهران بروند در
دانشگاههای دیگر هم این رشته را تأسیس کنند و الزمه این
موضوع این است که دکتری رشته تاریخ علم در پژوهشکده
تاریخ علم راهاندازی بشــود که ما تمــام تالشمان را انجام
دادیــم ،مجوزهای الزم را گرفتیم اما در پیچوخمهای اداری
گاهــی گیر میافتیم ،پیچوخمهای دســت پاگیر که به جای
آنکه کمککننده گسترش دانشــگاه باشد گاهی مانع ایجاد
و گســترش آن میشــوند ،موانعی که در واقع به این دلیل
است که بعضی مســئوالن نمیتوانند جزئیات الزم در مورد
رشــتههای نحیفی مثل تاریخ علم را ببینند و با بوروکراسی
پیچیــده و غیرالزم نهال ظریف رشــتههای روبه رشــد را
تحتالشــعاع قرار میدهند؛ و باید بگویم چیزی که در حال
حاضر برای گسترش این رشته نیاز داریم این است که بتوانیم
دوره دکتری را راهاندازی کنیم و برای دوره دکتری نیاز داریم
که مسئوالن دانشگاه درک بهتری نسبت به این رشته پیدا کنند
و از نزدیک با دغدغههایش آشنا بشوند تا بتوانند کمک کنند
تا با عبور از این پیچوخمهای اداری دوره دکتری این رشته را
در دانشگاه راهاندازی کنیم و همانگونه که دانشگاه تهران در
بسیاری از مواقع نقش پیشرو در راهاندازی رشتهها در سایر
دانشگاهها داشته است در زمینه تاریخ علم هم اینگونه بشود
و دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه مادر بتواند به تأسیس این
رشته در سایر دانشــگاهها نیز کمک کند و در واقع دانشگاه
تهران بانی گسترش این رشته در سایر دانشگاهها باشد.
آقای دکتر در صحبتها به پژوهشگر دغدغهمند
اشاره کردید ،لطفاً بفرمایید منظور از دغدغهمندی
چیست و دغدغه اصلی شما در تاریخ علم چیست؟

دغدغه اصلی هر پژوهشــگری ،رشته اصلی خودش است؛
بدین معنا که بتواند فعالیت باکیفیت پژوهشی (چاپ کتاب،
مقاله ،شــرکت و حضور در پژوهشهای ملی و بینالمللی)
در رشته مورد عالقه خود انجام بدهد و هر اندازه این عالقه
به رشــته بیشتر باشد طبیعی است گســترش و کار حسابی

کردن در رشــته مورد عالقهاش مهمتر اســت ،ببینید اینکه
گفتم دغدغهمند؛ یعنی پژوهشــگر بخواهد یک کار باکیفیت
انجام بدهد و حتی به کار دیگران هم حســاس باشــد .اگر
کتابی چاپ میشــود که استانداردهای الزم در این رشته را
رعایت نکرده ،کســی که دغدغه دارد دست به قلم میشود،
نقدی بر آن مینویسند ،اشکاالت آن را بیان میکند .در واقع
یک پژوهشگر دغدغهمند این عرصه ،در تمام فعالیتها باید
تالشش این باشــد که کتاب ،مقاله ،پژوهش کیفیت الزم را
داشته باشــد؛ و مسئله دیگر این اســت که فرد دغدغهمند
باید حرف نو بزند و ســؤاالت و مسئلههای مهم را در رشته
خود پیدا کند و به ســمت یافتن پاســخ برود نه اینکه صرف ًا
هدفش این باشد که مقالهای بنویسد ،پایاننامهای را داوری یا
راهنمایی کند که امتیازی بگیرد ،پژوهشگر دغدغهمند تاریخ
علم به دنبال این نیست که صرف ًا پایاننامه بنویسد یا راهنمایی
کند ،بلکه به دنبال این اســت که سؤاالت و مسئلههای حل
نشــده را پاســخ دهد و اسناد کار نشــده را کار کند .ببینید
پژوهشــگر دغدغهمند و پژوهشــگری که دغدغه ندارد هر
دو کار پژوهشی میکنند ،پایاننامه راهنمایی میکنند ،کتاب
مینویســند ،اما تفاوتش این است که پژوهشگر دغدغهمند
میخواهد رشــتهاش را گسترش دهد ،مسئلهای را حل کند،
ســؤالی را پاسخ بدهد و اسناد کار نشده را بررسی کند ولی
فرد غیر دغدغهمند صرف ًا میخواهــد یک کتابی یا مقالهای
چاپ کرده باشد.

موزه تاریخ علم استانبول را ببینید! ما در
کشور چنین چیزی نداریم ،ما در ایران
یک موزه علوم داریم که در کل آن دو اتاق
متعلق به دوره علوم اسالمی است
به نظر شما موانع اصلی در زمینه پژوهشهای
تاریخ علم چیست؟

یکــی از موانع را قبــ ً
ا گفتم :همین نبود مقطــع دکتری در
دانشگاه تهران .ما تا دانشجوی دکتری نداشته باشیم نمیتوانیم
کارهای پژوهشــی را گسترش بدهیم و پیش ببریم و کیفیت
فعالیتهای فارغ التحصیالنمان را بــاال ببریم .البته کارهای
پژوهشی با کیفیت الزم انجام میشود اما اگر همکار پژوهشی
داشته باشیم میتوانیم کار را گسترش بدهیم .مشکل بعدی این
است که ما به عنوان پژوهشکده تاریخ علم بتوانیم طرحهای
پژوهشی بگیریم؛ یعنی اینکه بودجه الزم را داشته باشیم تا با
فارغالتحصیالن و پژوهشگرانی که توانایی الزم را برای انجام
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کار پژوهشی دارند مث ً
ال یا با فارغالتحصیالن خودمان ،بتوانیم
قرارداد پژوهشــی ببندیم ،ولی ما نمیتوانیم این کار را انجام
بدهیم .چون برای تأمین منابع مالی مشــکل داشتیم و داریم.
سالها است نتوانســتهایم بودجهای برای قرارداد پژوهشی با
پژوهشــگران مستعد در نظر بگیریم ،نه تنها نتوانستهایم بلکه
از مــا توقع دارند که با مراکز پولدار قرارداد ببندیم و پول هم
جذب بکنیم که البته بارها انجام دادهایم .هر چه کار پژوهشی
یَشود یا توسط ما اعضای هیأت
در این پژوهشــکده انجام م 
علمی است یا به دست دانشــجویان در قالب پایاننامه .ولی
قرارداد پژوهشــی را نمیتوانیم حمایت کنیم .خوب ببینید با
این کمبودها ما چطور میتوانیم پژوهشــگران قابل و توانمند
را جذب بکنیم؛ بنابراین پژوهشــگرها یا به خارج میروند و
یا اص ً
ال از مســیر پژوهش و تحقیق دور میشوند .ببینید پولی
که ترکیه برای تاریخ علم و پژوهشهای مرتبط خرج میکند
چندین برابر هزینههای ما است .شما کافی است بروید موزه
تاریخ علم استانبول را ببینید .ما در کشور چنین چیزی نداریم،
ما در ایران یک موزه علوم داریم که در کل آن دو اتاق متعلق
به دوره علوم اسالمی است .مقایسه کنید با ساختمان چند طبقه
اســتانبول که متعلق به تاریخ علم دوران اسالمی است .ببینید
تفاوت از کجا است تا به کجا .مالحظه بفرمایید با موزۀ تاریخ
علم استانبول مقایسه میکنم نه با موزه تاریخ علم لندن و مونیخ.
در دنیا و در کشــوری مثل ترکیه به موضوع تاریخ علم بسیار
پرداخته میشــود و چندین دانشگاه ترکیه از جمله استانبول،
ســلطان فاتح ،دانشگاه مدنیت و …همه اینها رشته تاریخ علم
دارند ،درحالیکه در ایران فقط پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه
تهران و آنهم فقط کارشناســی ارشد .خوب اینگونه که ما

نمیتوانیم تاریخ علم خودمان را به دنیا نشــان بدهیم .ترکها
در تاریــخ علم دوره اســامی و آنهم فقط دوره عثمانی کار
میکنند ،تاریخ علم ایرانی دوران اسالمی هم وظیفه ما است.
منظور اینکه پولهای پژوهش کجا میرود؟ آیا میآید در کار
پژوهشی خرج بشود؟ البته نقاط مثبت را ما نادیده نمیگیریم،
همینکه این رشته وجود دارد و چند نفری مثل ما جذب شدیم
و به ما این فرصت داده شــده که بهطور حرفهای و تماموقت
باذوق و تالش بسیار درباره تاریخ علم تحقیق و پژوهش کنیم
خیلی ارزشمند است ،ولی این کافی نیست .من و همکارانم در
کنار تدریس بهطور تماموقت مشغول کار پژوهشی و نگارش
مقاله در مجالت داخلی و خارج معتبر هستیم.
آقای دکتر در زمانی که پژوهشکده تاریخ علم در
دهه هشتاد به همت استاد هادی عالمزاده و همکاران
ایشان در دانشگاه تهران راهاندازی شد ،این مرکز
تبادالت علمی خوبی با دانشمندان جهان داشت و من
به خاطر دارم افراد صاحب نامی در این پژوهشکده با
موضوع علوم مختلف اسالمی حضور داشته و سخنرانی
کردند ،لطفاً برای خوانندگان بفرمایید امروز این
همکاریها و تبادالت چگونه است؟

بله ما هنوز هم تبادالت خوبی داریم و کنفرانسهای متعددی
در پژوهشــکده برگزار شده که محققان خارجی هم حضور
داشــتند و سخنرانی کردند و همینطور محققان پژوهشکده
دعوت شــدند و رفتیم در دانشگاهها و مراکز علمی اروپایی
سخنرانی داشــتیم و هرکدام از محققان پژوهشکده با مراکز
و پژوهشــکدههای مختلــف غربی و با کســانی که در دنیا
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درباره رشــته تاریخ علم (دوره اســامی) فعالیت میکنند
همکاری داریم و ارتباطــات علمی خوبی داریم .البته اخیرا ً
به دلیل شــیوع ویروس کرونا شکل این مبادالت تغییر کرده
و کنفرانسها و ســمینارها به شکل مجازی برگزار میشود،
البته همکاریهــای بینالمللی ما اَشــکال مختلفی دارد که
این همکاریها در بخشهــای مختلف مثل همکاری برای
همایشها ،کنفرانسهــا ٬راهنمایی پایاننامهها با اســتادان
داخلی و خارجی ،تحصیل در دوره پســت دکتری ،دریافت
مقاله برای نشــریه علمی –پژوهشی تاریخ علم از جمله این
همکاریهاست.

نمیتوان گفت یک سری موانع در دوره
اسالمی باعث شده که علم در دوره
اسالمی به انقالب علمی نرسد ،بلکه
عوامل وقوع انقالب علمی وجود نداشت /
تفاوتهای فرهنگی و سیاسی ،اقتصادی و
حتی جغرافیایی جهان اسالم با اروپاست
که باعث میشود مسلمانان مسیر علمی
متفاوتی را بروند
دکتر گمینی شما در یادداشتی با عنوان« :بحثی تاریخ
نگارانه درباره موانع یا عوامل ایجاد انقالب علمی در
تمدن اسالمی و غرب» ،مطلبی داشتید بدین مضمون که
نباید بپرسیم چه موانعی مانع رسیدن علم دوران اسالمی
به علم جدید شده بلکه درستتر این است که بپرسیم
چه عواملی باعث شد علم قدیم قرون میانه اروپا به علم
جدید تبدیل شود؟ در این مورد توضیح بفرمایید؟

این یادداشــتی که شما اشــاره کردید ،یک یادداشت تاریخ
نگارانه اســت؛ یعنی روششناســی اســت ،در واقع وقتی
میخواهیم کار تاریخ علــم انجام بدهیم باید ببینیم چه نوع
سؤاالتی را میتوانیم بپرسیم و چه نوع سؤاالتی اشتباه است

که بپرســیم .این هم همین بود ،در واقع سؤال این است که
انقالب علمی در جهان اســام اتفــاق نیفتاده و این انقالب
علمی در قرن  ۱۷در اروپای مســیحی اتفاق افتاد .در اینجا
بعضیها سؤال میپرســند چه موانعی در علم دوره اسالمی
وجود داشته که اجازه نداد و نگذاشت که این انقالب در دوره
اسالمی اتفاق بیفتد؟ من گفتم (البته عرض من هم نیست و
پژوهشــگران بسیاری این حرف را گفتند) ولی من در قالب
یک یادداشــت این را عنوان کردم و فکر میکردم الزم است
که به این موضوع پرداخته بشــود ،ببینید علم اسالمی که به
ســمت انقالب کردن پیش نمیرفت ،علم دوره اسالمی در
مسیر عادی خودش حرکت میکرد و اینکه یک علم یکدفعه
بخواهد انقالبی بشــود و به ســوی دیگری حرکت کند این
علت میخواهد ،نه اینکه علمی دارد مسیر عادی خودش را
میرود .ببینید مثل اینکه دو خودرو در جاده حرکت میکنند
و یک خودرو ناگهان از یکی از خروجیهای سمت راست
خارج میشود .نمیتوانیم بپرسیم آن خودرو که خارج نشد؛
چرا خارج نشد؟ چون داشت مستقیم حرکت میکرد بلکه آن
خودروی که خارج شد علت میخواهد ،چه شد که یکدفعه
از جاده خارج شــد و به مسیری دیگر رفت .مسئله علم در
غرب و دوره اســامی هم همین است .در واقع چه شد که
علم غربی یکدفعه از مســیر قبلی خارج شــد و رفت یک
نوع جدیدی از علــمورزی و دانش ورزی را مطرح و آغاز
کرد؟ نمیتوان گفت یک سری موانع در دوره اسالمی باعث
شــده که علم در دوره اسالمی به انقالب علمی نرسد ،زیرا
عین این موانع در اروپای مســیحیت هم وجود داشته است؛
بنابراین اگر بگوییم علت اینکه علم دوره اســامی انقالب
نکرد وجود این موانع است ،صحیح نیست بلکه این تفاوت
ریشه در عوامل دارد نه موانع .موانع در اروپای مسیحی هم
بوده اســت در واقع عواملی هســت که در اروپای مسیحی
به وجود میآید که منجر به انقالب علمی میشــود اما این
عوامل در دنیای اسالم به وجود نیامده است؛ که البته هر کدام
از این عوامل خود یک موضوع پژوهشی است :بهطور مثال
تغییرات سیاسی و اقتصادی در اروپا چه تأثیراتی در جریان
علم گذاشت .مثل رشد ســرمایهداری و رشد بازرگانی چه
تأثیراتی در ایجاد علوم جدید داشته است؟ ولی این اتفاقات
در جهان اســام نیفتاده بود نهضت ســرمایهداری در جهان
اسالم ایجاد نشــده بود .از طرف دیگر خود دوران رنسانس
و بازیابی فرهنگ و هنر یونان باســتان که نوعی مســیحیت
نوین در اروپا ایجاد کرد ،آیا مث ً
ال فردگرایی و انســانیگرایی
جزو عواملی نبوده که باعث ایجاد علم جدید شــده است؟
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یا بهطور مثال پاســخ به این پرســش که آیا نوع جدیدی از
مسیحیت که تحت تأثیر اندیشههای فیثاغورثی بود؟ از سوی
دیگر تحوالت هنری مثل مجسمهســازی ،ادبیات و ادبیات
اسطورهشناســی و ...که هیچوقت به عربی ترجمه نشدند و
مســلمانان با این بخش از فرهنگ یونانی آشنایی نداشتند،
اینها همه تفاوتهای فرهنگی و سیاسی ،اقتصادی و حتی
جغرافیایی جهان اســام با اروپاست که باعث میشود آنها
مسیر متفاوتی را از مسلمانان بروند.

اینکه بگوییم دانشمندان اروپایی علم
جهان اسالم را بردند و به اسم خودشان
ثبت کردند غلط است و از طرف دیگر اگر
فکر کنیم دانشمندان جهان اسالم و یونان
هیچ نقشی در انقالب علمی اروپا ندارند
این هم غلط است
آقای دکتر این گفته صحیح است که غربیها علم
مسلمانان را بردند و تمام رشد علمی دنیای غرب
مدیون جهان اسالم است؟

ببینید بخشــی از این داستان درست است ،بههرحال در دوره
رنسانس اروپاییها عالقهمند به علم و فلسفه یونانی و اسالمی
شــدند و اروپایی اص ً
ال از طریق مسلمانان با فلسفه و نجوم و
طب و ریاضیات یونانی آشنا شدند ،چون مسلمان اص ً
الحکننده،
پیشــرفتدهنده و ادامهدهنده علم و فلسفه یونان بودند .آثار
یونانی اول از طریق مســلمانان به اروپــا راه پیدا کرد و دری
شد که اروپاییها فلسفه و نجوم آشنا شوند و بهتر یاد بگیرند،
چون در دوره اســامی علم و نجوم یونانی پیشرفت زیادی
کرده بودند .البته منظور از دوره اسالمی فقط مسلمانان نیست،
بسیاری از این فیلسوفان ایرانی ،مسلمان ،یهودی و مسیحی و
حتی ستارهپرســت بودند .همه این اندیشمندان در جغرافیای
اســامی بودند و به عربی مینوشــتند .وقتی آثار محققان در
کشورهای اســامی به التین ترجمه شد و پایه و اساس علم
در اروپا را سخت .مثل آثار پزشکی ابنسینا که ادامهدهنده راه
جالینوس اســت اما خیلی اص ً
الحات در آن انجام شده است؛
بنابراین میبینیم که همین آثار مثل «قانون ابنسینا» میشود پایه
و اساس تدریس علم طب در اروپای قرن  ۱۴و  ۱۵و بر مبنای
همین علم دوره اسالمی که ریشه در علم یونانی داشته است
آهستهآهسته علم اروپایی اواخر قرون میانه شکل میگیرد که
البته هنوز این علم انقالبی نبوده اســت ،بلکه ادامهدهنده راه
دانشمندان جهان اسالم و یونان بوده است ،اما بعد آهستهآهسته

از اواخر قرن  ۱۶شــکل انقالبی به خود میگیرد و در قرن ۱۷
میبینیم دائم ًا دیدگاههای خیلی نو و متفاوت با علم قدیم در
اروپا زاده میشــود .باید توجه داشت که دیدگاهها نو هم باز
مبتنی بر علوم قدیم هستند ،یعنی علوم قدیم بستری را آماده
میکنند برای تحول در علوم و بعد نگاهها آهستهآهسته انقالبی
میشود و مث ً
ال نجوم کپلری ،فیزیک نیوتنی .دیگر این قوانین
را از ابنسینا نگرفتهاند .درست است که علم جدید ریشه در
علوم یونانی و دوران اسالمی دارد ،ولی اگر اینگونه فکر کنیم
که دستاوردهای نوی دانشمندان قرن  ۱۷اروپا همه از مسلمانان
و دانشمندان جهان اسالم گرفته شده است اشتباه است .اص ً
ال
اینگونه نیســت و این یک جور تاریخنگاری غلط است؛ اما
بایــد این را گفت که ورود علوم به اروپا از طریق تحوالت و
پیشرفتهای علمی مسلمانان و جهان اسالم اتفاق افتاد و بستر
الزم برای آشنایی با ریاضیات ،نجوم ،فیزیک ،اپتیک و فلسفه
طبیعی در اروپا مســتحکم شــد و آنوقت است که کپرنیک
میتواند وجود داشته باشد .البته بخش زیادی از نجوم کپرنیک
ادامه نجوم بطلمیوسی و ادامه نجوم دوره اسالمی است .نقش
مکتب مراغه در نجوم کپرنیک انکارناپذیر است؛ بنابراین فهم
هر دو مهم است هم دانشــمندان جهان اسالم و یونان و هم
نوآوریهای که دانشمندان اروپایی انجام دادند .اینکه بگوییم
دانشمندان اروپایی علم جهان اسالم را بردند و به اسم خودشان
ثبت کردند غلط است و از طرف دیگر اگر فکر کنیم دانشمندان
جهان اسالم و یونان هیچ نقشی در انقالب علمی اروپا ندارند
این هم غلط است.
دکتر گمینی شما بهعنوان پژوهشگر تاریخ علم آیا
تعارضی بین علم و دین میبینید؟

عرض کنم سؤال شما دو جنبه دارد ،یک جنبه تاریخی که آیا
در طول تاریخ ،علم و دین تعارضاتی باهم داشتند یا نه .یک
جنبه دیگر هم این است که االن چه رابطهای بین علم و دین
وجود دارد؟ البتــه کارهای زیادی در این زمینه و اینکه علم
و دین در دوران مختلف اســامی چه رابطهای داشتند انجام
نشده است .اینکه علم و دین از هم دور بودند تعارض داشتند
یا نه .مث ً
ال بسیاری از دانشمندان دوره اسالمی عالم دینی هم
بودند مثل خواجهنصیرالدین طوسی و خیلی دانشمندان دیگر
داریم که هم عالم دینی تراز اولند و هم دانشمند تراز اول که
یک چنین چیزی را امروز هرگز نداریم ،آیا شما امروز عالم
دینی را میشناسید که مث ً
ال نظریهپرداز بزرگی باشد .این چنین
دانشمندانی امروز نداریم ولی در گذشته زیاد داشتیم .دانستن
این موارد باعث میشود ما درکی از تاریخ رابطه علم و دین
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در گذشته پیدا بکنیم .اساس ًا یکی از گرایشها در تاریخ علم،
تاریخ روابط علم و دین است .من در سالهای اخیر کارهایی
در ایــن زمینه انجام دادم ،درباره تاریخ ورود نظریۀ تکامل و
نجوم جدیــد در دورۀ قاجار به ایران و عکسالعمل علما به
آن مقاالتی نوشتم و هنوز مشغولم.
امــا اینکه امروز علــم و دین باهم تعــارض دارد یا نه .این
برمیگردد به این سؤال که کدام دین؟ ما یک دین که نداریم،
دینها داریم ،همین تشــیع خود ما انواع و اقسام برداشتها
دارد ،افــراد مختلف ،علمای مختلف نظرات مختلفی دارند،
مث ً
ال درباره «نظریه تکامل» عدهای معتقدند این نظریه با اسالم
سازگار است اما بعضی از متفکران میگویند سازگار نیست
و بعضیها میگویند نه تنها ســازگار است بلکه در آیات و
روایات گفته شده اســت؛ بنابراین ،این برمیگردد به اینکه
مــا چه جور دینی مد نظرمان اســت .این به تلقی دینداران
بستگی دارد ممکن است عدهای تلقیشان این باشد دین تنها
راهی است برای زندگی سعادتمند اخروی ولی برای یکی نه
دین بخواهد سعادت دنیوی را هم برآورده بکند ،دین ممکن
است برای یکی فقط از این نظر مهم باشد که میخواهد شما
را انسان اخالقیتر بکند؛ بنابراین چون برداشتهای متفاوت
از دین وجود دارد پاســخ به این سؤال هم میتواند مختلف
باشد و البته من بیشتر از این ورود نمیکنم چون سؤالی است
بیشتر از جنس فلسفۀ دین ،درحالیکه من مورخ علم هستم.
این مهم اســت که در طول تاریــخ این نگاههای مختلف به
دین و علم چه زمانهایی موجب تعارض بوده و چه زمانی
ایــن تعارض نبوده یا کمتر بوده اســت؛ و حتی زمانی علم
میشود ابزاری در دست دینداران برای تبلیغ دین .مخصوص ًا
از اواخر دوره قاجار در ایران این داســتان شروع میشود و
ال مفهومی به نام «اعجاز علمی» شــکل میگیرد که قب ً
اص ً
ال
ال چنین چیزی وجود نداشــته است که مث ً
اص ً
ال شما بگویید
چــون قب ً
ال درآیات و روایات ما نظریات علمی گفته شــده
است نشــاندهنده حقانیت این دین است .این اعجاز علمی
البته فقط مال شــیعه نیست ،اهل سنت مذاهب و ادیان دیگر
مثل یهودیها ،مســیحیها ،هندوها و چینیها این را دارند،
آنها هم ســعی کردند علم جدید را در متون خودشان پیدا
بکنند و به این شــیوه برای حقانیت دین خودشــان دالیلی
بیاورند .منظورم این است که اساس ًا روابط علم و دین همیشه
خصمانه نبوده است .گاهی خصمانه بوده و گاهی عکس این
قضیه صادق اســت و آنقدر دیــنداران علم جدید را قبول
میکننــد که میخواهند از آن اســتفاده بکنند و بگویند همه
اینها را دین ما قب ً
ال گفته است.

چیزی که االن مانع ماست و ما را عقب
میاندازد ،فرار مغزها و فکرهاست
دانشجویان ما همه در این فکرند که
از این مملکت بروند
آقای دکتر یقین دارم که پرسش بسیاری از
خوانندگان است که چرا تمدن ایرانی-اسالمی با
پیشینه قابلقبول علمی در زمینههای مثل ریاضی،
نجوم و …چرا نتوانسته است با علم نوین پیوند بخورد
و از ثمرات علم نوین بهره ببرد؟

این سؤالی است بسیار گسترده و نمیشود بهآسانی به آن پاسخ
داد ،بههرحال علم دوره اسالمی به سمت یک علم انقالبی پیش
نمیرفت و یا الاقل ما نشانهای در آن نمیبینیم ولی ناگهان در
اروپا نوعی جدیدی از علم به وجود میآید که از طرفی ریشه
در علوم دوره اسالمی دارد و از طرفی عناصری دارد که کام ً
ال
نو است و پیشرفتهای عظیمی در آن روی میدهد .مسلمانان
و ایرانیها خیلی دیر متوجه میشوند که در غرب چه اتفاقاتی
دارد میافتد ،ببینید کپرنیک هم عصر با شاهعباس صفوی است،
اما نجوم جدید کپرنیــک کی وارد ایران میشــود؟ در دوره
قاجار؛ یعنی با حدود  ۲۰۰ســال تأخیر علم انقالبی اروپا تازه
آهستهآهسته به ما میرسد و ما دانشگاه تهران را اوایل پهلوی
اول تأســیس میکنیم و در نتیجه اگر  ۲۰۰سال از اروپا عقب
بودیم و اگر تأسیس دانشگاه و نهادهای مرتبط را در نظر بگیریم
تا اینکه بخواهیم به آنها برســیم  ۲۵۰تا  ۳۰۰ســال تأخیر در
آشنایی با علم جدید اروپایی .در نتیجه رفع این تأخیر همزمان
میبرد و این چیز عجیبی نیســت .ببینید ما در طول حدود ۹۰
سال فعالیت دانشــگاه تهران میخواهیم ،این  ۳۰۰-۲۰۰سال
عقب ماندن را جبران کنیم .خوب کار آسانی نیست ،با توجه به
اینکه علم هر روز دارد سرعتش را بیشتر هم میکند .البته فکر
میکنم خوب عمل کردیم ،ببینید همین دانشــگاه تهران ،دهها
پژوهشــگر مطرح و بینالمللی دارد و یا فارغالتحصیالن ما که
در بهترین دانشگاههای دنیا ادامه تحصیل میدهند و دانشجویان
خوبی میشوند و استادان و دانشجویان ما کارهای علمی در تراز
جهانی انجام میدهند .ولی هنوز راه بسیار زیادی در پیش داریم
و باید اتفاق بیفتد و اتفاق هم خواهد افتاد چون ما این مسیر را
طی کردیم و داریم طی میکنیم و چیزی که االن مانع ماســت
و ما را عقب میاندازد ،فرار مغزها و فکرهاست ،دانشجویان ما
همه در این فکرند که از این مملکت بروند ،دوست دارند بروند
جای دیگر تحصیل و زندگی کنند و برنمیگردند .فکر میکنند
اگر بروند در دانشگاههای آمریکای یا اروپا ،حتم ًا بیشتر پیشرفت
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میکنند .البته در بعضی رشتهها شاید این حرف درست باشد
ولی در همه رشــتهها حتم ًا اینگونه نیست .وقتی همه به فکر
رفتن هســتند ،چه میتوان کرد .خوب چه عواملی باعث شده
همه جوانان به فکر رفتن از این مملکت باشند؟ این عاملی است
که ما را عقب میاندازد ،حاال این مسائل فرهنگی است ،مسائل
سیاسی است و یا مسائلی است که نمیدانیم با جوانان چگونه
برخورد کنیم ،مسئله این است که عقاید و افکار و فرهنگمان را
به جوانان تحمیل میکنیم… شاید سیاست پیشگان ما ،اقلیتها و
اکثریتها میخواهند عقاید و افکارشان و شکل زندگیشان را
بر دیگران تحمیل کنند و این باعث میشود که جوانان کشور را
رها کنند و بروند .نه تنها جوانان غیرمذهبی بلکه جوانان مذهبی
هم دوست دارند بروند .خوب چرا؟ و اینها مشکالت ماست؛
و اگر مسائل چارهاندیشی بشود هرگز جوانان نخبه این کشور
را ترک نمیکنند.
دکتر گمینی ،شما در «بیستوپنجمین کنگره
بینالمللی تاریخ علم و تکنولوژی» که سال ۱۳۹۶
در شهر ریودوژانیرو برگزار شد ،موفق شدید جایزه
پژوهشگر جوان برای پایاننامه دکتری با عنوان
«جایگاه و آرای قطبالدین شیرازی در علم هیأت» را
دریافت کنید ،لطفاً بفرمایید پایاننامه شما چه ویژگی
داشت که باعث شد تا شما برنده این جایزه بشوید؟

این جایزه از ســوی انجمن بینالمللی تاریخ و فلســفۀ علم
اهدا شــد و چون آن انجمن در آن ســال کنفرانس خود را
در برزیل برگزار کرده بود ،جایزه در آنجا به من داده شــد.
پایاننامه من به همراه پنج پایاننامه دیگر توانست این جایزه
را بگیرد ،ولی پایاننامه من تنها پایاننامهای بود که از شــرق
توانســت این جایزه را بگیرد چون چهار پایاننامه دیگر از
کشــورهای اروپایی و آمریکایی بودند .جالب این است که
پایاننامه من به زبان فارســی اســت و تنها یک چکیده ۲۰
صفحهای انگلیسی از این پایاننامه تهیه کرده بودم و به همراه
متن فارســی به کنگره ارســال کرده بودم .به نظرم ،داوران
(که بعضیهایشان حتم ًا عربی و فارسی میدانستند) فهمیده
بودند که کار نویی اســت .منظور من در ســخنان قبلیام از
دغدغهمندی همین بود که پژوهشــگر برایش مهم باشد که
برود کار نو انجام بدهد و برود اسناد خوانده نشده و سؤاالت
مطرح را پیدا کند .من فکر میکنم به همین دلیل بود که توجه
داوران به پایاننامه بنده جلب شده بود ،البته به این پایاننامه
از سوی بنیاد پروفسور احسان اوغلو ترکیه هم -که پایاننامه
دوره اسالمی برایشان اهمیت دارد – نیز جایزهای اعطا شد.

باید به دنبال بومیسازی مسئله و انگیزه
فعالیتهای علمی باشیم ،نه اصل و ماهیت آن
بهعنوان پرسش پایانی آیا میتوان از موضوعی
مانند علوم بومی و بومی کردن علم سخن گفت؟

ببینید ما وقتی به تاریخ علم در دوره اسالمی نگاه میکنیم مث ً
ال
به علم نجوم ،خیلیها معتقدند بهترین نمونه برای علوم دینی
و بومی علوم دوره اســامی است ،ولی ببینید اگر شما دقت
کنید میبینید این علوم ،همان علوم یونانی است و هیچچیزی
در ماهیت علوم دوره اســامی و اصل و مبانی روششناسی
آن نیســت که مث ً
ال بگوییم این اسالمیشده یا عربی شده یا
ایرانی شده یا یونانی است ،نه همان روششناسی است که در
یونان هم بوده و اینجا استفاده میشود ،همانگونه که امروز
آنچه در دانشکده فیزیک لندن تدریس میشود در دانشکده
فیزیک دانشــگاه تهران هم تدریس میشود و ماهیت هردو
یکی است و جنبه بومی ندارد .پس به این معنا نه علم غربی
داریم و نه علم شرقی .نه علم یونانی داریم و نه علم اسالمی.
ولی به یک معنایی دیگری میتوان علم بومی وجود داشــته
باشد مث ً
ال درباره علم نجوم ،منجمان اسالمی برایشان مهم بود
که بتوانند اوقات شــرعی را هم محاسبه بکنند ،برایشان مهم
بود که برای رؤیــت هالل ماه معیاری بدهند و در واقع این
مســئلههای جدید و انگیزههای جدید میتواند بومی باشد،
ولی خود روششناســی و مبانی علم دیگر نمیتواند بومی
باشد ،همانگونه که مجموع زاویههای مثلث همه جای دنیا
 ۱۸۰درجه اســت ،فرقی نمیکند کجای دنیا باشید؛ بنابراین
چیزی که میتواند بومی باشد ،شرقی یا غربی باشد ،اسالمی
یا یونانی باشد ،مسئلهها و انگیزههای فعالیت علمی است ،نه
اصل و ماهیت آن.
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دکتر حنیف قلندری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

تاریخ علم به نوعی بازیابی هویت ملی است

پاسخ به این سوال که چه شد ما راه دانشمندان رنسانس را نرفتیم
تقریب ًا غیرممکن است
دکتر حنیف قلندری ،عضو هیأتعلمی پژوهشــکده تاریخ علم
دانشگاه تهران است .زمینه اصلی تخصص ایشان آثار هیأت دورۀ
اسالمی است که میتوان آن را کیهانشناسی قرون وسطی نامید .از
نتایج پژوهشهای ایشان میتوان به تصحیح کتاب «منتهی اإلدراک
فی تقاســیم األفالک» از نویسندهای قرن ششمی اشاره کرد که به
همراه تحقیقی دربارۀ آثار هیأت و ترجمۀ فارســی کتاب توسط
انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است .ایشان  ۱۰سال همکاری
با مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی و سه سال نیز با موزه علوم
و فناوری جمهوری اسالمی ایران را در کارنامه علمی خود دارد.
تاریخ علم و جایگاه آن در ایــران موضوع گفتوگوی صغری
داوریفرد با دکتر حنیف قلندری است که در ادامه آمده است

آقای دکتر ،به عنوان آغاز سخن لطفاً بفرمایید شما
چه تعریفی برای «تاریخ علم» ارائه میدهید؟

ترجیــح میدهم «تاریخ علــم» را با اســتفاده از یکی از
تعریفهــای تاریخ تعریف کنیم .در ایــن تعریف تاریخ
«داســتانی» اســت که در واقعیت رخ داده است و مورخ
تالش میکند شواهد واقعی بودن آن را عرضه کند .بر این
اساس «تاریخ علم» داســتان علم است ،آن طور که اتفاق
افتاده است .داستان چیزهایی که موضوع علم هستند یعنی
ریاضیــات ،فیزیک و … و داســتان آنهایی که دربارۀ این
موضوعات ســخن گفتهاند یعنی دانشــمندان .مورخ علم
تالش میکند تا هر چه بیشــتر این داســتان را به واقعیت
شــبیه کند .هر چند علم در زبان فارسی بهنوعی مشترک
لفظی است و به حوزههای مختلف دانش اطالق میشود،
امــا در زبانهای اروپایــی منظور از علــم ،علم تجربی
( )Scienceاســت .از این رو مطالعۀ تاریخ علم در آغاز
کار خود تنها بــه مطالعۀ علمی مشــغول بود که مخلوق
قرن هفدهم و رنســانس بود .علمی که از «انقالب علمی»
بهوجود آمده بود.

لطفاً بفرمایید مطالعات تاریخ علم چه سیری در
جهان و ایران داشته است؟

باید بگویم که مطالعات تاریخ علم در اروپا از میانۀ ســدۀ
نوزدهم میالدی آغاز شده بود ،اما بیشتر نویسندگان تاریخ
علــم یا محققان آن دوره و حتی تا دهههای نخســت قرن
بیســتم را باید از جملۀ عالمان فقــه اللغة بدانیم .محققانی
چــون فرانتــس ووپکــه (۱۸۶۴-۱۸۲۶م) هاینریش زوتر
(۱۹۲۲-۱۸۴۸م) آیلهــارد وی ِدمــان (۱۹۲۸-۱۸۵۲م) کرلو
آلفونسو نلینو (۱۸۶۴-۱۸۲۶م) و پیر دوهم(۱۹۱۶-۱۸۶۱م)
تنی چند از نامآورترین محققان این حوزه هستند .چرخش
تاریخی فلســفۀ علم در اوایل نیمۀ دوم سدۀ بیستم و طرح
موضوع توجه به تاریخ علم موجب شــد که اقبال به تاریخ
علم بیشــتر از گذشته شــود و در دهۀ شصت سدۀ پیشین
میالدی رشتۀ دانشگاهی تاریخ علم ایجاد شود .در این میان
توجه به علم در قرون وســطی شــاید مسیر دشوارتری را
پیموده باشد ،اینکه آیا اص ً
ال علم قرون وسطی چیزی برای
مطالعه دارد یا نه؟ یا اینکه آیا میتوان ریشــههای تحوالت
بعدی را در علم قرون وســطی ُجست؟ اینها پرسشهایی
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که در چند دهۀ اخیر پاســخهای مســتدلی بــه آنها داده
شده اســت و مطالعۀ علم در سدههای میانه به شاخهای از
مطالعات تاریخ علم بدل شده است.
در ایران ،در نیمۀ نخســت سدۀ حاضر ،به مطالعاتی از این
دست توجه میشده است ،هر چند این نوع کارها بیشتر در
کنار مطالعات متنپژوهش ادبی که از دورۀ پهلوی اول آغاز
شده بود قرار میگیرند .کارهایی نظیر تصحیح رسالۀ التفهیم
ابوریحان بیرونی بهدست استاد جالل همایی یا رسالۀ جبر
خیام بهدســت استاد غالمحســین مصاحب .بعدها با اقبال
دکتر ســید حسین نصر و و شاگردان ایشان به این موضوع
مطالعاتی از این دســت در ســاحت دانشگاه در ایران آغاز
شد اما دنبالهدار نبود .از منظر آکادمیک تأسیس پژوهشکدۀ
تاریخ علم دانشــگاه تهران به همــت دکتر غالمعلی حداد
عادل و همراهی دکتر حسین معصومی همدانی را در سال
 ۱۳۷۵ش میتوان آغاز راه پژوهش در این رشته دانست.
اهمیت تاریخ علم و پژوهش در این زمینه از دیدگاه
شما چیست؟

من با نظر آن دســته از پژوهشــگران این حوزه موافقم که
«تاریخ علم» بخشی از معارف بشری است که به نظر میرسد
بهطور ناخودآگاه سراغ آموختن آن یا پژوهش در آن میرویم.
اهمیتش از آن روســت که به این ترتیب شناخت خود را از
جامعۀ بشری و سیر تکوین آن بیشتر میکنیم .اگر تاریخ علم
ندانیم حداقل یکی از دســتاوردهای مهم بشر را نشناختهایم
و این ممکن اســت موجب جدایی ما از پیشینۀ خودمان ،یا
پیشینۀ دیگرانی که با آنها سر و کار داریم بشود.
در رزومه شما از شما به عنوان متخصص علم نجوم
دوره اسالمی که به کیهان شناسی قرون وسطایی
معروف شده یاد شده است ،لطفاً قدری درباره کیهان
شناسی قرون وسطایی توضیح بدهید و اینکه این نوع
از کیهان شناسی چه ویژگی داشت؟

بیشتر پژوهشگران معتقدند که کیهانشناسی دانش جدیدی
اســت و مخلوق علم معاصر است اما اگر کیهانشناسی را
این طور تعریف کنیم« :شناسایی جهان آن طور که هست»
آنگاه میتوانیم بگوییم که بخشــی از پاسخهای دانشمندان
گذشته به کیهانشناسی مربوط میشود .اینکه جهان از چه
درست شده اســت و چگونه حرکت میکند .نظری که در
این باره در دنیای باســتان و قرون وسطی بیش از دیگر آرا
پذیرفته شد و در بارۀ آن سخن گفته شد کیهان بطلمیوسی

نامیده میشود .کیهان بطلمیوسی در تبیین الگوهای فیزیکی
خود وامدار نظریۀ ارســطو اســت و در مدلهای ریاضی
که حرکــت را تبیین میکننــد وامدار الگوهای حرکت که
بطلمیوس در آثار خود توضیح داده اســت .ارسطو بر این
باور اســت که فیزیک آســمان (عالم فوق قمر) از فیزیک
زمین (عالم تحت قمر-عالم کون و فساد) جداست .عنصر
تشــکیل دهندۀ آسمان متفاوت است و ســیارات و دیگر
اجرام آســمانی از عناصر زمینــی ،یعنی خاک و آب و هوا
و آتش ،ســاخته نشــدهاند .او همچنین معتقد است که در
آسمان تغییری راه ندارد و دلیل اینکه حرکتهای مختلفی
در آسمان دیده میشــود آن است که محرکهای متعددی
در آسمان وجود دارند که آنها را افالک مینامند .از اینجا
بــه بعد ،در بارۀ نوع حرکت و تعداد و مقدار آنها منجمان
هســتند که اظهار نظر میکنند .اگر بخواهیم بر این اساس
ویژگیهای کیهان بطلمیوسی را در چند عنوان خالصه کنیم
میتوانیم این طور بنویسیم :کیهان محدود است؛ تمام کیهان
و اجزای آن شــکل کروی دارند؛ زمین در میانۀ عالم قرار
دارد؛ زمین در برابر تمام کیهان بســیار کوچک است؛ تمام
کیهان و اجزای آن از یک عنصر ســاخته شدهاند و اجزای
متحرک آن به طور یکنواخت حرکت میکنند؛ ســتارگان و
ســیارات به خودی خود حرکــت نمیکنند و افالک آنها
را بــه حرکت وامیدارند .در ســدههای میانه و بهویژه در
میان متفکران اسالمی اختالف نظرهایی میان مدلها و این
بنیانها دیده شد و ایشان تالش کردند که این ناهماهنگیها
را برطــرف کنند و دشــواری را برطرف کننــد .از این رو
منظور از بررسی کیهانشناســی در قرون وسطی شناسایی
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اصطالحات موجود در این مدلها و دنبال کردن مباحثاتی
اســت که میان دانشمندان در این باره در دورههای مختلف
وجود داشته است.
به نظر شما جایگاه تاریخ علم و اهمیت آن در جامعه
علمی و دانشگاهی ما چطور است؟ اصوالً پژوهشهای
تاریخ علم چه دیدگاهی به ما میدهد؟

همین که امروز یک رشتۀ دانشگاهی وجود دارد که عدهای
در آن تحصیل میکنند نشــان میدهد که این رشته جایگاه
خود را یافته اســت اما اینکه شــرایط اجتماعی و سیاسی
طوری اســت که اقبال عمومی بدان کم است نیازمند توجه
و تأمل بیشــتر اســت .ما هنوز الزم داریم که روش تحقیق
در تاریخ علم را به دیگران نشان بدهیم تا از اظهارنظرهای
عجوالنــه که از نتایج پژوهشهای این حوزه دور هســتند
جلوگیری کنیم.
دربــارۀ اینکــه تاریخ علم چه دیدگاهی بــه ما میدهد ،به
نظر من بر اســاس آرایی که امــروزه در میان مورخان علم
رایجتر اســت ،اینکه علم را یک فعالیت پیوســته در طول
تاریخ در نظر میگیرند ،تاریــخ علم به ما کمک میکند تا
نگاه کلگرایانهتری به برخی از دســتاوردهای بشــر داشته
باشــیم .برای توضیح بیشــتر از یک مثال استفاده میکنم؛

در تاریــخ علم در بارۀ نظریــات مختلف حرکت در طول
تاریخ صحبت میکنیم ،میگوئیم در فیزیک ارســطو عامل
حرکت میل طبیعی اجسام است و بعدها دانشمندان در در
این نظر تشــکیک کردند تا در انقالب علمی تحلیل مسئله
صورت دیگری پیدا کرد .بعد اینها را کنار هم میگذاریم
و گویــی از باال به یک خط زمانی نگاه میکنیم و یک طور
تصویر پیوســتهای از رخدادها بهدســت میآوریم که البته
حتم ًا بزنگاههایی برای آن وجود داشــته است .به نظر من
این دیدگاه میتواند از مطالعۀ تاریخ علم حاصل شود .گاه
چنین نگاهی میتواند در مراحل حل مسئله راهگشا باشد!
به عنوان یک پژوهشگر تاریخ علم ،اقبال جامعه
دانشگاهی از این رشته و آینده این رشته را چگونه
ارزیابی میکنید؟

االن ما در شــرایطی هســتیم که تب ادامۀ تحصیل در مقطع
تحصیالت تکمیلی تا اندازهای فروکش کرده و مث ً
ال به اندازۀ
یک دهه پیش عالقهمند به تحصیل نداریم ،ضمن ًا به متقاضیان
دهه هفتاد رسیدیم که تعداد آنها بسیار کمتر از متقاضیان دهه
شصت است .بر این اساس از نظر آماری اقبال به رشتههایی
مثل تاریخ علم کم شده و شاید کمتر هم بشود .در محیطهای
دانشگاهی هم به نظر من در معرفی رشته چندان موفق نبودیم،
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به عبارت دیگر بســیاری از همکاران ما در رشتههای دیگر،
بهویژه رشتههای علوم پایه ،بر این گمانند که خودشان از پس
پژوهشهای تاریخ علم در رشتۀ خودشان برمیآیند و بنا بر
این مراجعات به ما اندک است .با این حال ،با توجه به اینکه
همین دانشجویان اندک ما بعض ًا بسیار عالقهمند به این رشته
هســتند و ما هم تالش میکنیم جایگاه رشته را در دانشگاه
بهتر کنیم و آن را بیش از پیش معرفی کنیم ،به اتفاقات آینده
خوشبینم و منتظر.
به نظر شما مطالعه علم تاریخ میتواند ما را از
تعصب کورکورانه نسبت به گذشته علمی خود دور کند
و یک نگاه واقعبینانه نسبت به علم و کارکرد آن به ما
بدهد؟ ما همیشه در حال بالیدن به نام دانشمندان و
علمای گذشته خود هستیم بدون اینکه بتوانیم پیوندی
بین علوم قدیم و جدید ایجاد کنیم.

حتمــ ًا این کار را میکند .در واقع مــا با مطالعۀ تاریخ علم
نقش واقعی و جدا از اغراق دانشمندان را در پیشرفت علم
در مییابیم .این ممکن اســت به نوعی بازیابی هویت ملی
منجر شود اما مطمئن ًا منجر به تعصب نخواهد شد .چون به
عبارت ساده ما در مییابیم که هر دانشمندی چه نقشی در
تکوین ســاختاری که ما آن را با نام علم میشناسیم داشته
است.
ما به زمان خود در این علوم پیشــرفته بودیم اما پاسخ دادن
به این ســوال که چه شــد که ما راه دانشمندان رنسانس را
نرفتیم تقریب ًا غیرممکن است .اگر ما دانشمندان خودمان را
با دانشمندان عصر رنســانس مقایسه کنیم به تعبیر رشدی
راشــد ،یکی از مورخان مشهور معاصر در تاریخ علم دورۀ
اسالمی ،آنها را در یک مکتب علمی میبینیم .یعنی بخشی
از راه علم بهدســت دانشــمندانی از این سرزمین طی شده
اســت .حال اگر بپرسیم پس چه شد که ما به دستاوردهای
رنســانس دست نیافتیم؟ این سوال پاســخ واحدی ندارد،
بیثباتی سیاســی ،عوامل اقتصادی ،نبود آموزش و بســیار
چیزهــای دیگر را میتوان برشــمرد که همــه بهنوعی به
یکدیگر وابستهاند و جواب واحدیبه این سوال نیستند.
به عنوان پژوهشگری که تخصص اصلی شما نجوم
است ،آیا تمامی تاریخ علم نجوم ایران به خوبی برای
جامعه علمی جهان شناخته شده است؟

بلــه تقریب ًا در مطالعات پژوهشــگران تاریــخ علم مطالب
اصلی در بارۀ پیشــینۀ نجوم در ایران گفته شــده است اما

یک زمینۀ تحقیق هنوز در ایران فراهم اســت .بســیاری از
نســخههای خطی که دربر دارندۀ مطالــب مرتبط با نجوم
هســتند ،به زبان عربی و فارســی ،هنوز خوانده نشدهاند،
خوانــدن آنها هم میتوانــد دالیل بیشــتری را در تأیید
پژوهشهای گذشــته عرضه کند و هم شاید نکات تازهای
بهدســت ما بدهد که موضوع پژوهشهای دیگر بشود .اگر
بخواهم تفصیل بیشــتری بدهم ،اعتقاد اصلی نجوم گذشته
فــرض قرار گرفتن زمین در میانۀ آســمان و حرکت دیگر
اجرام آسمانی بر گرد آن است .این فرض را میشناسیم اما
رویکرد دانشمندان و نویسندگان آثار نجومی در دورههای
مختلف به این مســئله متفاوت بوده است .در زمانی برخی
از مهمتریــن رســالههای عربی در این باره خوانده شــده
اســت ،رسالههایی که دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین
طوسی و قطبالدین شیرازی نوشتهاند و در آنها در برخی
ملزومات این نظر شــک کردهاند و پاسخهایی نیز دادهاند.
حال با خواندن رســالههایی که پیش از ایشــان یا پس از
آنها نوشته شدهاند و بسیاری از آنها در کتابخانههای ایران
موجود هستند میتوان تصویر روشنتری از سیر این واقعه
بهدست داد .منظور من این نیست که لزوم ًا به کشف تازهای
خواهیم رســید ،البته که آن هم ممکن است ،اما منظور من
آن اســت که از طریق تصحیح رســالهها و بعد مطالعه در
آنها میتوانیم به زمینههای تغییر دست پیدا کنیم و این در
مطالعۀ تاریخ علم بسیار ارزشمند است.
بسیاری از ایرانیان و مسلمانان حسرت تمدن
پرافتخار گذشته خود را دارند و بسیاری سودای
بازگشت به تمدن پرشکوه سدههای قبل ،به نظر شما
آیا این بازگشت ممکن است؟ یا چطور میتوان به آن
دوران شکوفایی بازگشت؟

به نظر من ما باید فرزند زمانۀ خویشــتن باشیم ،به عبارت
دیگر بازگشت به گذشــته غیر ممکن است اما میتوان در
این زمانه به چنین جایگاهی دست یافت اگر مقتضیات این
زمانه را بهدرستی بشناسیم .امروز بیش از هر زمان دیگری
علم به یک دســتاورد جهانی تبدیل شده است ،باید از راه
درست بخشــی از این فعالیت جهانی بود .تأکید بر اتکا به
داخل به معنای آن نیست که ما در صدد کشف دوبارۀ علوم
برآییم و علوم و فناوریهای مختلف را از نو برای خودمان
بســازیم .ما باید با تکیه بر پژوهشگران خودمان و اص ً
الح
ساختار آموزش تالش کنیم هر چه بیشتر در اتفاقات علمی
جهان حاضر باشیم.
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دکتر الهه حجازی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مسائل اقتصادی و تنگنای مالی نباید دلیلی بر
زیر پا گذاشتن حقوق کودکان باشد
مأموریت نهادهای آموزشی نیاز به بازتعریف دارد

دکتر الهه حجازی؛ دانشــیار دانشــکده روانشناسی
دانشــگاه تهران دانشآموخته رشــته روانشناسی از
دانشگاه پل والری فرانســه در سال  ۱۳۶۶است که
کارشناسی ارشــد و دکترای خود را در سال ۱۳۶۷
و  ۱۳۷۱در همین رشــته در دانشگاه پاریس گذرانده
اســت .تألیفــات و ترجمههای متعددی در رشــته
روانشناسی دارد که از جمله میتوان به «روانشناسی
تربیتی در هزاره ســوم» و «هــوش عملی در زندگی
روزمره» اشاره کرد .همچنین راهنمایی و مشاوره دهها
پایاننامه کارشناســی ارشد و دکترا از جمله کارنامه
پژوهشی ایشان است .از مسئولیتهای اجرایی ایشان
میتوان به معاونت آموزشــی و پژوهشــی دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،ریاست مجتمع آموزشی
و فرهنگی دانشــگاه تهران ،مدیر کل دفتر بررسی و
ارزیابی پژوهشــی وزارت علوم و مشاور پژوهشی
با سپاس از شما برای پذیرش انجام این گفتوگو،
لطفاً به عنوان سرآغاز بحث بفرمایید تعریف کودک از
نظر شما به عنوان یک روانشناس چیست؟

کــودک را موجــودی میدانم که از زمان جنینی رشــدش
آغاز میشــود و بعد از تولد نیز رشد همهجانبه در او ادامه
مییابــد .کودک دارای ظرفیتهای بالقوهای اســت که در
شرایط مناســب به حداکثر میرســد .کودک بهطور ذاتی
دارای نیازهایی اســت که در صورت برآورده شــدن و در
جریان تعامل با محیط ،منجر به شــکوفایی و بهزیستی در
او میشــود .هر فردی قبل از رســیدن به سن بلوغ کودک
محسوب میشود.
به نظر شما دالیل نامگذاری «روز جهانی کودک» چه
بوده و آیا این نامگذاری به بهبود شرایط زندگی کودکان
(به لحاظ سالمت جسم و روح) کمک کرده است؟

کودکان ســرمایههای هر جامعه محســوب میشوند و هر

وزیر آموزش و پرورش اشــاره کرد .ایشان هماکنون
ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
را بر عهده دارند.
صغری داوری فرد به مناســبت ۲۰نوامبر که به عنوان
روز جهانی کودک نامگذاری شــده است با دکتر الهه
حجازی به گفتوگو پرداخته است.
کودک میتواند یک عامل توســعه باشد .به همین دلیل نیاز
است تا کودکان در محیط امن و سالم رشد یابند تا توانمند
شود .کودک توانمند میتواند عامل توسعه در هر جامعهای
باشد .پس حفظ کودک ضروری است .روز جهانی کودک
تأکید بر همین امر دارد.
لطفاً بفرمایید ایران از چه زمانی به کنوانسیون حقوق
کودک پیوسته و آیا این عضویت تأثیری در بهبود زندگی
کودکان ایرانی داشته است یا خیر؟ و آیا قوانین مصوب
ضمانت اجرایی دارد؟

کنوانســیون حقوق کودک در ســال  ۱۹۸۹تصویب شده
اســت و فکر میکنم کشور ما در دهه هفتاد ( )۱۳۷۲به این
کنوانسیون پیوسته اســت .هدف کنوانسیون حقوق کودک
حمایــت از کودک و ایجاد فضای امن برای رشــد کودک
اســت .در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورها
حق دارند با توجه به شــرایط فرهنگی خودشان برخی از
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اصــول را تغییر دهند؛ بنابراین قطعیت در این کنوانســیون
وجود ندارد .کنوانســیون حقوق کودک تقریب ًا شــبیه مفاد
حقوق بشر اســت و حقوق بزرگسال را برای کودک هم
به رســمیت شمرده است .بهنظر من مهمترین مواد آن ،حق
کودک برای داشــتن یک زندگی مناســب و والدین سالم
و مسئولیتپذیر و داشــتن حق تحصیل است .حمایت از
کودک در مقابل آســیبهای روانی ،جسمانی و جنسی از
دیگر مواد مهم این کنوانســیون است .من مطمئن نیستم که
ضمانت اجرایی برای کلیه مواد کنوانســیون وجود داشــته
باشد .مثل عدم دسترسی به آموزش و یا کار کودکان و عدم
حمایت از کودکان بد سرپرست و....
به نظر شما بزرگترین مشکل و معضلی که کشور ما
در رابطه با موضوع کودکان با آن مواجه است چیست؟
شاید مهمترین مشکل وجود تبعیض باشد .کودکان کار،
کودکان جامانده از تحصیل ،نبود قوانین حمایتی برای
کودکان آسیبدیده (جسمانی ،روانی ،جنسی).

توجه به کودکان در هر شــرایطی ضروری است و معرف
مسئولیتهای اجتماعی در قبال کودکان است.
خانم دکتر وقتی قرار شد با شما مصاحبهای درباره
روز جهانی کودک انجام بدم ذهنم بهشدت درگیر
مسائل خانواده و مسائل روز خانوادهها بود به قول دکتر

اقلیما چطور میتوانیم از روز جهانی کودک صحبت کنیم،
از حقوق کودک حرف بزنیم درحالیکه حقوق خانواده
کودک نادیده گرفته میشود …،بگذارید خیلی راحت
بگویم آیا در شرایط امروز جامعه ما« ،روز جهانی کودک»
معنا و مفهومی دارد؟

روز جهانــی کودک در همهجا معنــا دارد و آن هم توجه به
کودکان اســت .وقتی «مالله» ،دختر پاکســتانی مورد حمله
طالبان قرار گرفت و آســیب جدی دیــد ،پرچم حمایت از
آمــوزش برای کودکان را پایین نیاورد .امروز در افغانســتان
با وجود حملــه بــه مکتبخانهها و مــدارس ،خانوادهها
فرزندانشــان را برای تحصیل از مــدارس خارج نمیکنند؛
بنابراین توجه به کودکان در هر شــرایطی ضروری است و
معرف مســئولیتهای اجتماعی در قبال کودکان است .من
نمیدانم منظور از حقوق خانواده چیست؟ خانواده از اعضای
یک جامعه تشکیل شده است و بنابراین همه اعضای خانواده
حقوق شــهروندی دارند .اینکه در کشوری به دلیل مسائل
اقتصــادی خانوادههایی در تنگنای مالی باشــند دلیل بر زیر
پا گذاشــتن حقوق کودک نمیشود و ما شاهدیم بسیاری از
خانوادههای محترمی که در این شرایط هستند و برای حفظ
کودکان خود تالش میکنند .مشــکل اصلــی خانوادههایی
هســتند با ناهنجاریهای مختلف مثل اعتیاد ،خشــونت در
این خانوادهها فرزندان دچار مشکالت بسیار هستند و قانون
باید در این خانوادهها مداخله و فرزندان را حمایت کند .من
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حقوقدان نیستم ولی به عنوان یک روانشناس میدانم که با
بازتعریف مأموریت نهادهای آموزشــی و یاری انجمنهای
مردمنهاد میتوان از کودکان حمایت کرد و به بازسازی روابط
خانواده نیز کمک نمود .شاید دقت بیشتر در انتخاب همسر و
پیشنهاد گذراندن دورههای فرزند پروری قبل از تولد فرزند
نیز یک راهبرد مفید باشد.

امروزه برای بهزیستی کودکان مسئولیت
فقط بر عهده خانواده نیست و میتوان از
سایر نهادها در این مورد یاری خواست
آیا شما قبول دارید که کودکان «بیگناهان محکوم
مادامالعمر هستند»؛ چرا که اگر کودکی شرایط زندگی
مطلوبی ندارد خودش در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته،
این والدین کودکان و سیاستگذاران جمعیتی کشور
هستند که این کودکان را وارد زیست جدید میکنند.

درست اســت که ما والدین و محل زندگیمان را انتخاب
نکردهایم ولی این به معنای محکوم بودن نیســت .درست
است که شرایط کودکی که در فنالند به دنیا میآید با کودکی
که در افغانستان است متفاوت است ولی باید تالش کرد تا
شــرایط برای کودک افغانستانی بهبود یابد .در دوران کرونا
شــاهدیم که چگونه انجمنهای مردمنهاد به میدان آمدهاند
و در تــاش برای بهبود شــرایط کــودکان مناطق محروم
کشورمان هستند .امروزه رویکرد روانشناسی آن است که
همه ما و بهویژه کودکان نیاز به ســرمایههای تحولی داریم
و این سرمایهها فقط والدین نیستند بلکه نهادهای حمایتی،
همسایهها ،اقوام و نظام آموزشی هم میتواند باشد .امروزه
برای بهزیســتی کودکان مســئولیت فقط بر عهده خانواده

نیست و میتوان از سایر نهادها در این مورد یاری خواست.
اجازه بدهید اندکی برگردیم به مشکالت و مسائلی که امروز
و با وجود گسترش بیماری کووید  ۱۹با آن روبهرو هستیم
و بــه تبع آن درگیریهای ذهنی و عاطفی که کودکان با آن
مواجه هســتند ،امروز کودکان در محیط ایزولهای نیستند و
همراه والدین خود در جریان تمام اخبار مخرب مربوط به
بیماری و مرگومیر ناشی از بیماری کووید  ۱۹قرار دارند،
به نظر شــما چگونه باید کودکان را از آسیبهای ناشی از
این بیماری دور کنیم تا از سالمت روان آنها حفاظت کرده
باشیم.
شروع بیماری کرونا باعث خروج دانش آموزان از مدارس
شده است و زندگی اجتماعی آنان را کام ً
ال محدود نموده
اســت .در کل جهان میزان اســترس و افسردگی کودکان
و نوجوانان بشــدت افزایش داشته اســت .یکی از دالیل
استرس مرگ و از دســت دادن والدین ناشی از ویروس
کووید  ۱۹اســت .این ترس موجب اضطراب و استرس
شدید میشــود .از طرفی به دلیل شیوع بیماری ،کودکان
بیشتر در خانه هســتند و از ارتباطات اجتماعی که بسیار
برای آنان ضروری است محروم شدهاند .این محرومیت و
بیشــتر با خود بودن و از طریق مجازی درس خواندن نیز
شرایط را برای افســردگی آماده میکند .کودکان تا جایی
که ضرورت رعایت نکات بهداشــتی را بدانند الزم است
اخبار کرونا را دنبال کنند ،ولی ضرورتی به دانســتن آمار
فوتیها و یا مبتالیان نیســت .بهنظرم شنیدن اخبار روزانه
خیلی مناسب کودکان نیست.

با آگاهی دادن به کودکان هنگام استفاده
از فضای مجازی میتوان جلوی برخی
آسیبها را گرفت
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حاال که این روزها با مسئله شیوع ویروس کرونا
مواجه هستیم و بیشتر خانوادهها به دالیل اقتصادی
کمترمیتوانند کنار فرزندان خود باشند ،از سوی دیگر
با تعطیلی مدارس ،ناگزیر تنها منبع آموزشی و تربیتی
کودکان ،تلویزیون و فضای مجازی است ،به نظر شما
چگونه میتوان از آسیبهای این فضا جلوگیری کرد،
درواقع چه کنترلی باید در فضای مجازی و تلویزیون
صورت بگیرد تا آسیبها به حداقل برسد؟

واقعیت این است که بسیاری از خانوادهها قبل از دوران کرونا
اجازه استفاده از فضای مجازی را به فرزندان خود نمیدادند،
ولی امروز فضای مجــازی ،فضای مورد نیاز برای آموزش و
یادگیری اســت و الزم است دانشآموزان از آن استفاده کنند.
اســتفاده از فضای مجازی هم فرصت اســت و هم تهدید،
کودکان دارنــد مهارتهای زیادی در اســتفاده از نرمافزارها
کسب میکنند ،میتوانند جستجوگری کنند ،ولی همیشه خطر
هم وجود دارد .شاید با آگاهی دادن به کودکان ،گذراندن زمانی
حتــی حداقلی در کنار کودکان در هنگام اســتفاده از فضای
مجازی بتوان جلوی برخی آسیبها را گرفت.
ارزیابی شما از فعالیتهای آموزشی و سرگرمی
تلویزیون و فضای مجازی چیست؟ به نظر شما آیا
فعالیت رسانه ملی متناسب با اوضاع و شرایط امروز
جامعه هست و آیا کنترلی بر محتوای مطالب ارائهشده
در این فضاها وجود دارد؟

بــهنظرم تلویزیون دارد تالش خود را میکند .برنامهها هم
محتوای شاد دارند ،ولی اینکه کودکان بپسندند نمیدانم.

آیا در دوره همهگیری بیماری کووید  ۱۹تجارب
کشورهای دیگر را (نحوه آموزش ،جلوگیری از آسیب به
کودکان …) موردمطالعه قرار گرفته است؟

من یک بررســی کوتاه در مورد کشــورهای دیگر داشتم.
تقریب ًا در تمام جهان آموزش مجازی اســت (در فرانســه
مــدارس باز بودند و آنهم به دلیــل اینکه والدین باید کار
میکردند) و نیمرخ آسیبهای روانی یکسان است .راهکار
خاصی هم ارائه نشده است.

با توجه به شرایط کشور ،شاید آموزش تلفیقی
برای دوران پساکرونا هم ضروری باشد
شاید طرح این پرسش زودهنگام باشد ،ولی به نظر

شما نباید با توجه به تجربه اخیر ایران و جهان در مسئله
همهگیری ویروس کووید  ۱۹شکل فعالیت مدارس و
دروس تغییر کند؟

مــا یاد گرفتهایم که آموزش را از طریق مجازی انجام دهیم
و یادگیرندگان هم خود را تا حدودی ســازگار کردهاند .به
نظرم تلفیق حضوری و مجازی میتواند برای دوران پس از
کرونا الگوی خوبی باشد .در کشور ما معموالً آلودگی هوا
در بیشتر ماههای سال وجود دارد و آموزش تلفیقی میتواند
خیلی مؤثر باشــد .شیوه سنتی آموزش باید تغییر کند و این
دوران موجب تسریع این امر شده است.
و به عنوان پرســش پایانــی ،چرا ما باید همیشــه پیرو و
تقلیدکننده باشــیم؛ چرا نباید برای داشتن فرزند یک سری
قوانین و مقررات وجود داشته باشد ،همانگونه که سالمت
جسمی والدین برای داشتن فرزند الزامی است ،چرا نباید این
را حق کودک قبل از تولد بدانیم که پدر و مادری که سالمت
روحی و روانی و توانایی برآوردن نیازهای کودک را ندارند
حق فرزنددار شدن را ندارند ،شاید روز جهانی کودک بهانه
خوبی باشــد تا در فرزندآوری صالحیت اخالقی و روانی و
تأمین حداقلهای زیست کودک قبل از تولد مهیا شود.
من به این ســؤال تا حدودی پاسخ دادهام .ب ه نظرم دولتها
نمیتواننــد تا این اندازه در زندگی خصوصی افراد دخالت
داشته باشند .مشــاورههای قبل از ازدواج میتواند اجباری
باشــد (که هســت) و آزمونهای روانی هم بــهکار گرفته
شود ،ولی اینها تضمینی برای یک زندگی سالم و سازگار
نیست .افزایش آگاهی نسبت به خود ،باالبردن مهارتهای
زندگی ،مهارتهــای فرزندپروری و بهطورکلی تابآوری
افراد جامعه است که مهم است .اینکه چرا ازدواج میکنیم
و چرا فرزند میخواهیم باید یک ســؤال اساسی برای افراد
در آستانه ازدواج و یا فرزندآوری باشد.
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دکتر رضا پورحسین ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

نگاه نظام تربیتی ،آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی
به کودکان نگاه درستی نیست
در ارتباط با حقوق کودکان مشکل قانون نداریم
اشکال در نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است

دکتر رضا پورحسین ،متولد  ۱۳۳۸دانشآموخته رشته
روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد
و دکترای خود را در رشــته روانشناسی از دانشگاه
تربیت مدرس دریافت کرد .ایشان تألیف هفت کتاب
و دهها مقاله علمی در روانشناسی را در کارنامه علمی
خود دارد .رئیس همایشهای چهرههای ماندگار ،مدیر
شــبکههای مختلف رادیو و تلویزیون ،مدیرمسئول و
سردبیر مجله کودک و مجله علمی رویش روانشناسی
ازجمله مسئولیتهای اجرایی ایشان است.
صغری داوری فرد ،به مناسبت  ۲۰نوامبر که بهعنوان
روز جهانی کودک نامگذاری شده است با دکتر رضا
با سپاس از شما برای پذیرش انجام این گفتوگو،
لطفاً بهعنوان سرآغاز بحث بفرمایید تعریف کودک از
نظر شما بهعنوان یک روانشناس چیست؟

در یک تعریف ساده علمی میتوان گفت که کودک ،کودک
اســت ،مینیاتور بزرگسالی نیســت .کودک ،کودک است؛
یعنی دنیای ذهنی و روانی کودک کام ً
ال ٬با بزرگسال متمایز
اســت .ویژگیهای او ویژگیهای همیــن وهله و متفاوت
از بزرگسال اســت .او یک بزرگسال کوچکنما نیست،
بلکه کودک اســت .این تعریف به ما یک نگاه میدهد ،این
نگاه میگوید برای ورود به دنیای کودکی باید او را از یک
بزرگســال متمایز کرد تا بتوان وارد دنیای ذهنی او شــد.
به لحاظ ســنی ،کودکی تا سنین  ۱۵-۱۴سالگی را پوشش
میدهد که البته از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
به نظر شما دالیل نامگذاری «روز جهانی کودک» چه
بوده و آیا این نامگذاری به بهبود شرایط زندگی کودکان
(به لحاظ جسمی ،معنوی و روحی) کمک کرده است؟

دلیــل نامگذاری روزی به نام «روز کــودک» به دلیل طرح و

پورحسین به گفتوگو پرداخته است.
تصویب اعالمیه حقوق کودک در نوامبر  ۱۹۵۹بوده اســت.
این اعالمیه در ســال  ۱۹۲۴در ژنو طرحشــده بود و در سال
 ۱۹۵۹تصویب شد .دلیل دیگر نامگذاریها بهانهای برای زنده
نگهداشتن موضوعاتی اســت که دارای اهمیت فراوانی برای
رشد و توسعه جوامع بشمار میرود .وقتی مسائل ،مشکالت
عدیده فردی ،بهداشتی و اجتماعی پیرامون کودکان مطرح شد،
انگیزه طرح و تصویب این اعالمیه شکل گرفت .اینکه تا چه
حد در جهت بهبود شــرایط زندگی کودکان مؤثر بوده است
باید بررســی شود .طبیعی است فعالیتهای خوبی در برخی
کشورها انجامشده و میشود اما در برخی موارد هم صرف ًا یک
کار نمادین و ســمبلیک است و ثمرهای برای بهبود وضعیت
کودکان نداشته است .شایسته است در این مورد بررسی علمی
صورت بپذیرد .البته گزارشهایی توسط یونیسف ارائه میشود
ولی بهنظر میآید نباید به این گزارشها بســنده کرد؛ چرا که
گزارشهای یونیسف توسط دفاتر نمایندگی آنها در کشورها
تهیه میشــود .این دفاتر مستقیم ًا تحت اداره دولتها فعالیت
میکنند به همین دلیل گزارشهای یونیسف ممکن است دارای
تورش و سوگیری باشد.
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به نظرم اگر بگوییم اولین حق کودکان که باید
در روز جهانی کودک به آنان بدهیم حق شاد زیستن
است ،سخن گزافی نباشد ،به نظر شما بهعنوان یک
روانشناس ،کودکان جامعه ما تا چه اندازه شاد هستند؟
آیا آمار یا تحقیقی در این زمینه وجود دارد؟

درباره میزان شادی کودکان در ایران آمار دقیقی در دست نیست،
اما با توجه به بهبود شرایط زندگی و ارتقا سطح بهداشت ،رفاه
و آموزش فکرمی کنم شرایط خوبی را تجربه میکنند .البته این
موضوع در وضعیتهای متوسط و باالی اجتماعی و اقتصادی
صدق میکند .در طبقات پایین اجتماعی اقتصادی شادی کودکانه
رنگ و بوی ضعیفتری دارد و گاهی هم مشــاهده نمیشود.
شــاخص دیگری که بیانگر افزایش نشــاط و شادی کودکان
است افزایش توجه والدین به وضعیت بهداشتی ،تحصیلی و
بعض ًا ســامت روان کودکان در فضای شهری در ایران است.
خانوادهها برای کودکان خود وقت خاص اختصاص میدهند،
به وضعیت تحصیلی آنها رسیدگی میکنند ،به بهداشت آنها
توجه میکنند ،رفاه فعلی و آینده آنها برای والدینشــان مهم
است و نمونههای دیگر که این توجه خاص به کودکان بیانگر
آن است که در زندگیهای شهری و البته در طبقات متوسط به
باال وضعیت کودکان وضعیت خوبی است.

بهطور کلی در ارتباط با حقوق کودکان
مشکل قانون نداریم ،بلکه اشکال در نحوه
اجرای قانون و نظارت بر آن است .در
برخی موارد هم خأل قانونی وجود دارد که
باید اقدام تقنینی صورتپذیرید
لطفاً بفرمایید ایران از چه زمانی به کنوانسیون حقوق
کودک پیوسته و آیا این عضویت تأثیری در بهبود زندگی
کودکان ایرانی داشته است یا خیر؟

فکر میکنم ایران در ســال ( ۱۳۷۲مجلس چهارم شورای
اســامی) به کنوانسیون حقوق کودک پیوست .البته در این
قانون سعی شده است که موارد آن با مبنای دینی و فرهنگ
بومی ما انطباق داشته باشــد .طبیعی است وقتی قانونی به
تصویب میرسد ،همه دستگاههای مرتبط با موضوع قانون،
ملزم به اقدام و رعایت بایدها و نبایدهای آن هســتند .مهم
این اســت که نظارتی صورت پذیرد که آیا قانون بهخوبی
اجرا میشــود یا نه؟ وگرنه روح قانون در اسناد باالدستی
دربــاره کودکان خود را نشــان داده و میدهــد .در اینکه
نظارت جــدی صورت میپذیرد یا نــه حداقل من اطالع

دقیقی ندارم .بهعنوان نمونه کودکان کار و نیز محروم بودن
برخــی از کودکان از تحصیل نشــان میدهد که قوانین در
بعضی موقعیتها بهخوبی اجرا نمیشود .پس مشکل قانون
نداریم .بلکه اشــکال در نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن
اســت .البته درباره لزوم ارائه قوانین دیگر فکر میکنم در
برخی موارد ،خأل قانونی وجود داشــته باشد که الزم است
در این باره اقدام تقنینی صورتپذیرید.

کشور نیاز دارد که یک نهاد باالدستی
موارد مربوط به کودکان را هماهنگ کند
فع ً
ال چنین دستگاهی وجود ندارد
به نظر شما بزرگترین مشکل و معضلی که کشور ما
در رابطه با موضوع کودکان با آن مواجه است چیست؟

به نظر من ما با یک مشــکل اساسی روبرو هستیم و آن عدم
وجود یک نهاد باالدستی است که موارد و مسائل کودکان را
رصد و پیگیری کند و دستگاههای مختلف را هماهنگ نماید.
آموزشوپرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و صداوسیما از مهمترین دستگاههای هستند که برای کودکان
فعالیت میکنند و بخشی از مأموریت آنها برای رشد و ارتقاء
ســطح رشد ،بهداشت ،آموزش و سواد فرهنگی و اجتماعی
اســت .همانطور کــه وزارت ورزش و جوانان عهدهدار و
هماهنگکننده دستگاهها برای جوانان است؛ کشور نیاز دارد
که یک نهاد باالدســتی موارد مربوط به کودکان را هماهنگ
کند .فع ً
ال چنین دســتگاهی وجود ندارد .بخشهای مختلف
کارهــای خود را میکننــد اما تحت یــک فرماندهی اقدام
نمیکنند .این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که
بدانیم سیاست جمعیتی کشور ما اقتضا میکند که به موضع
کودک و مسائل آن بیشتر توجه کنیم .بخشی از مشکالتی که
برای کودکان پیش میآید شــاید ناظر به عدم هماهنگی بین
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بسر میبرند حتی اگر قصد ارتقا شرایط کودکان را داشته باشند
بهزحمت میافتند .بهعبارتدیگر ارتقا شرایط زندگی خوب
برای کودکان مســتلزم فراهمسازی این شرایط برای خانواده،
آموزشوپرورش و وزارت بهداشــت و درمان است .این دو
فضا از هم متمایز نیستند .به عبارتی کودک در خانه و کودک
در مدرسه تعریف میشود .وقتی زمینهها و موقعیتهای زمانی
و مکانی رشد کودکان فراهم شود رشد آنها تحقق مییابد.

بخشهای مختلفی اســت که برای ارتقای وضعیت کودکان
مأموریت دارند ،بهعبارتدیگر بخشی از مسائل و مشکالت
ما مکانیزمی اســت نه محتوایی .این سیستمها و مکانیزمها
هســتند که راه را برای تحقق اهداف و رسیدن به محتواهای
رشــد یافته فراهم میســازند پس اقتضا میکند که بیشتر به
مکانیزمها و روشها توجه شــود .این موضوع را تأکید کنم
که با توجه به داشتن فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی ،مشکلی
در محتوا نداریم بلکه مسئله اصلی نبود مکانیزم است که این
مشکل با تأسیس یک نهاد هماهنگکننده باالدستی که نقش
فرماندهی نیز داشته باشد تا میزان زیادی حل میشود.

زمانی میتوانیم از حقوق و ارتقا شرایط
زندگی کودکان صحبت کنیم که این
شرایط را ابتدا برای خانواده
فراهم شده باشد
استاد! وقتی قرار شد با شما مصاحبهای درباره روز
جهانی کودک انجام بدم ذهنم بشدت درگیر مسائل
خانواده و مسائل روز خانوادهها بود چطور میتوانیم از روز
جهانی کودک صحبت کنیم ،از حقوق کودک حرف بزنیم
درحالیکه حقوق خانواده کودک نادیده گرفته میشود… ،
اجازه بدهید اینگونه بیان کنم آیا در شرایط امروز جامعه
ما« ،روز جهانی کودک» معنا و مفهومی دارد؟

بله .من هم موافقم .زمانی میتوانیم از حقوق و ارتقا شــرایط
زندگی کــودکان صحبت کنیم که این شــرایط را ابتدا برای
خانواده فراهم شده باشد .البته خانوادههایی هستند که خودشان
مشــکل جدی اقتصادی دارند اما برای کودکان خود از هیچ
اقدام مثبت فروگذار نمیکنند ،اما وقتی خودشــان در مضیقه

«کودک» دغدغه شامل و گسترده ما
نیست .شهرداری از پاسیو و انباری و
تراکم و پنجره سؤال میکند اما هیچگاه
نپرسیدهاند که در نقشه شما اتاق کودک
کجاست؟ در دهههای  ۸۰و  ۹۰خبری از
سینمای کودک اص ً
ال نیست!
آیا شما قبول دارید که کودکان «بیگناهان محکوم
مدامالعمر هستند»؛ چرا که اگر کودکی شرایط زندگی
مطلوبی ندارد خودش در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته،
این والدین کودکان و سیاستگذاران جمعیتی کشور
هستند که این کودکان را وارد زیست جدید میکنند.

کودکان امروز آیندهســازان فردا هستند .پس میزان زیادی از
شــرایط فردا در امروز رقم میخورد .طبیعی اســت اگر در
امروز ،کودکانی داشته باشم که نیازهای آنان بهخوبی فراهم
نمیشــود این کمبودها به فــردا و زندگی آینده آنها منتقل
میشود .پس الزم است برای فردا ،همین امروز سرمایهگذاری
کنیم .متأسفانه نگاه نظام تربیتی ،آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی
برای کودکان نگاه درستی نیست .ما تصور میکنیم پول خرج
کردن و فراهمسازی امکانات الزم برای کودکان هزینه است؛
درحالیکه هرگونــه هزینه در امروز ،ســرمایهگذاری برای
فرداست و ریالی از پول خرج شده به هدر نمیرود .اینجاست
که اصل اقتصــاد آموزشوپرورش ،اصــل اقتصاد تعلیم و
تربیت معنا پیدا میکند .بر اســاس این اصل ،هرگونه هزینه
در زمینه آموزشوپرورش ،سرمایهگذاری محسوب میشود.
اینگونه نامگذاریها بیشــتر نمادین است تا حداقل در یک
هفته ،یک روز مسئوالن ،برنامهریزان ،مربیان و حتی والدین
به این موضوع فکر کنند که کودک و کودکی مهم اســت و
آینده کشــور ما در گرو رشد کودکان در زمینههای گوناگون
اســت و نیز به این موضوع توجه میدهد که کودکان عالوه
برداشــتن نیازهای متفاوت ،حقوقی نیز دارند که حاکمیت،
دولــت و خانواده باید آنها را پاس بدارند و حقوق آنها را
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محقق ســازند و از هر اقدامی که حق کودکان را خدشهدار
میسازد اجتناب کنند .کودکان نمیتوانند از حقوق خود دفاع
کنند ،گاهی نسبت به آنها آگاهی هم ندارند ،این حاکمیت و
والدین هستند که برای رفاه کودکان و نیز ساختن آینده بهتر
کشور باید حقوق کودکان را پاس بدارند.
در هر صورت قوانین و اقدامات پراکندهای در کشور هست
که جای خوشحالی اســت ،اما آنها در یک کلیت منسجم
تعریف نشــدهاند تا کمبودها خود را نشان بدهند .بهعنوان
مثال در زمینه شهرســازی ،ساختمانسازی ،شهرکسازی
و… جای کودکان کجاســت؟ تا چه اندازه شهرداری نسبت
به محل بــازی کودکان ،اتاق کــودک ،محل بازی کودکان
در مراکز تفریحی و تجاری حســاس اســت .تقربیا هیچ.
شــهرداری از پاســیو و انبــاری و تراکم و پنجره ســؤال
میکند اما هیچگاه نپرسیدهاند که در نقشه شما اتاق کودک
کجاســت؟ فکر نمیکنم قوانین شهرســازی و شهرداری،
درباره کودکان قانون خاصی داشــته باشند .اینها خألهای
اساســی ما هســتند که بیشــتر به دلیل فقر نگرش درباره
کودکان اســت .سؤال میکنم آیا قوانین جزایی و کیفری ما
درباره کودکان و جرایمی که توسط والدین و مربیان اتفاق
میافتد کامل است؟ خأل قانونی نداریم؟ اگر نداریم خوب
اســت برای مردم تشریح شود و اگر هم خأل قانونی وجود
دارد به مردم بگوییم و نســبت به رفع این نیاز اساسی اقدام
کنیم .یک شــاخص که برای من بهعنوان یک روانشناس
کودک مهم اســت ،میزان اخبار و اطالعاتی است که درباره
کودکان میشــنوم .فکر میکنید چند درصد اخبار روزانه یا
حتی هفتگی که ما دریافت میکنیم درباره کودکان اســت؟
و یا شــاخصهای دیگر .چند درصد فیلمهــای که برای
سینما ساخته میشود ،فیلم کودک است و کودکان مخاطبان
خاص آن هســتند .زمانی در دهه  ۶۰و  ،۷۰سینمای کودک
در ایران رونق داشــت ولی در دهههــای  ۸۰و  ۹۰خبری
از ســینمای کودک نیســت .اما در مقابل ،رسانه ملی سهم
برنامههای کودک و نوجوان را با افزایش ســاعات پخش و
تأسیس شبکه سه ،شــبکه نهال ،پویا وامید برای کودکان و
نوجوانان به این موضوع اهمیت داده است .در واقع اینها
نشــان میدهد «کودک» دغدغه شامل و گسترده ما نیست.
بخشهایی از حاکمیت به کودکان توجه بیشــتری دارند و
بخش دیگر کمتر و گاهی خیلــی کم .بازهم میگویم این
تفاوت در اقدامات و قانونگذاری با یک نهاد باالدستی که
نقش هماهنگکننده و حتی فرماندهی هم داشــته باشد تا
اندازه زیادی حل میشود.

با حضور مهدهای کودک در سازمان
بهزیستی مخالف هستم .مأموریت
سازمان بهزیستی ،مأموریت دیگری
است .مهدهای کودک باید در اختیار
آموزشوپرورش قرار گیرند
شما عملکرد نهادهای حمایتی از کودکان را چگونه
ارزیابی میکنید و آیا نظارت دقیق و درستی بر فعالیت
این نهادها مثل سازمان بهزیستی وجود دارد؟

من با حضور مهدهای کودک در سازمان بهزیستی مخالف
هستم .مأموریت سازمان بهزیستی ،مأموریت دیگری است.
مهدهای کودک باید در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرند.
روند آموزشی و تربیتی باید یک روند طولی مثل دو امدادی
طی کند .پیشدبستان ،دبستان ،دبیرستان و دانشگاه .من فکر
میکنم اگر آن نهاد باالدســتی تشــکیل شود میتواند روند
طولی و عرضی (هماهنگی بین دستگاهها) را به جهت رشد
کودک سامان دهد.
اجازه بدهید اندکی برگردیم به مشکالت و مسائلی که امروز
و با وجود گســترش بیماری کووید  ۱۹با آن روبهرو هستیم
و به تبع آن درگیریهــای ذهنی و عاطفی که کودکان با آن
مواجه هســتند ،امروز کودکان در محیط ایزولهای نیستند و
همراه والدین خــود در جریان تمام اخبار مخرب مربوط به
بیماری و مرگومیر ناشــی از بیماری کووید  ۱۹قرار دارند،
به نظر شــما چگونه باید کودکان را از آســیبهای ناشی از
این بیماری دور کنیم تا از سالمت روان آنها حفاظت کرده
باشیم.
در ابتدایی بروز کرونا ،این موضوع در رســانه ملی مطرح
شد که کودکان را در معرض اخبار کووید  ۱۹قرار ندهید و
از والدین خواسته شد که حتیاالمکان نزد کودکان از کرونا
و وضعیت ابتالء و مرگومیر صحبت نکنند .کودکان وقتی
این اخبار را میشــنوند در ذهن خود تصویرسازی میکنند
و دچار ترس و دلهره همیشــگی میشوند .وقتی والدین و
دیگران از مرگ و بحران صحبت میکنند ،اســترس فقدان
پدر و مادر در ذهن آنها شــکل میگیرد .کودکان ترس از
این پیدا میکنند که ممکن اســت والدین خود را از دست
بدهند .در این شــرایط کرونا عالوه بر ســامت جسمی و
آمــوزش رعایت پروتکلها ،حفظ ســامت روان کودکان
بســیار مهم اســت .کودکان نباید در معرض اخبار وسیع
کرونا قــرار بگیرند و یا حتی والدین باید مراقب رفتارهای
خود باشند تا استرس خود را به کودکان منتقل نکنند .بازی
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با کودکان ،حفظ نشــاط خود در خانه میتواند آنها را از
فضای پراسترس دور نگه دارد.

معتقدم که هیچچیز نمیتواند نبود مدرسه
و روابط بین فردی و اجتماعی
را جبران کند
حاال که این روزها با مسئله شیوع ویروس کرونا
مواجه هستیم و بیشتر خانوادهها به دالیل اقتصادی
کمتر میتوانند کنار فرزندان خود باشند ،از سوی دیگر
با تعطیلی مدارس ،ناگزیر تنها منبع آموزشی و تربیتی
کودکان ،تلویزیون و فضای مجازی است ،به نظر شما
چگونه میتوان از آسیبهای این فضا جلوگیری کرد،
در واقع چه کنترلی باید در فضای مجازی و تلویزیون
صورت بگیرد تا آسیبها به حداقل برسد؟

زمانی که کودکان به مدرسه نمیروند ،طبیعی است که وظیفه
والدین و رسانه ملی دوچندان میشود .البته معتقدم که هیچچیز
نمیتواند نبود مدرسه و روابط بین فردی و اجتماعی را جبران
کنــد ولی بهناچار باید تا اندازهای این کمبود را جبران کنیم تا
جایی که اطالع دارم ،تلویزیون با تأســیس مدرسه تلویزیونی
و نیز افزایش برنامههای کودکان و نوجوانان اهتمام داشته که
بخشــی از این نیازها را جبران کند .حتی برنامههای که ناظر
به خانواده اســت ،بخشی از آنها درزمینهٔ رفتار با کودکان در
شرایط کرونایی اختصاص یافته است.

از محتوای رسانه ملی درباره کودکان دفاع میکنم
بهعنوان یک صاحبنظر در این حوزه ارزیابی شما
از فعالیتهای آموزشی و سرگرمی تلویزیون و فضای
مجازی چیست؟ به نظر شما آیا فعالیت رسانه ملی
متناسب با اوضاع و شرایط امروز جامعه هست و آیا
کنترلی بر محتوای مطالب ارائهشده در این فضاها وجود
دارد؟

من از محتوای رســانه ملی درباره کــودکان دفاع میکنم.
نمیگویم خیلی ناب و فوقالعاده اســت ،اما بسیار خوب
اســت .دغدغه تهیه خوراک فرهنگی برای کودکان وجود
دارد کــه همه مباحث مطرحشــده در قالبهای گوناگون،
وجه علمی و پژوهشــی نیز داشته باشد ،اما به لحاظ هنری
و زیباییشناســی میتوان کارهای بهتری را برای کودکان
تولیــد کرد .اما این اعتماد درباره فضــای مجازی تا اندازه

زیادی خدشهدار است .متأسفانه عمده محتواهای ارائهشده
در فضای مجازی نسبتی با فرهنگ ایرانی-اسالمی ندارد و
متأسفانه نظارتی هم وجود ندارد .در صداوسیما ،دستگاههای
نظارتی منظم و تعریفشدهای وجود دارد که خداینکرده
غذای روحی ناسالم به کودکان نرسد ،اما فکر میکنم هیچ
نظارتی در فضای مجازی وجود ندارد .متأسفانه باید بگویم
که شاهد کانالهای ماهوارهای و صفحات مجازی در فضای
مجازی هســتیم که از کودکان به ابزارهای اروتیک استفاده
میشــود و یا اینکه ویدئوهای مستهجن برای کودکان ارائه
میشــود؛ یعنی کــودکان بهراحتی میتوانند بــه اینگونه
محتواها دسترسی داشته باشند .طبیعی است وقتی تصاویر
نامناســب به ذهن کودک وارد شود ،هسته اولیه مشکالت
عاطفی و هیجانی و نیز مشکالت رفتاری در کودکان شکل
میگیرد که برای این مســائل نظارتی وجود ندارد .طبیعی
اســت اگر همان نهاد باالدستی که گفتم وجود داشته باشد
میتوانــد در این زمینه اقدام کند و نظارت اعمال کند ،ولی
متأسفانه فضای مجازی برای کودکان رهاشده است.

پس از کرونا باید در سواد رسانهای ،سواد
سالمت ،سازوکارهای آموزشی و فرهنگی،
ایجاد فضاهای جدید فرهنگی و آموزشی،
رفتارهای متناسب با شرایط بحران و
تروما فکر کنیم
شاید طرح این پرسش زودهنگام باشد ،ولی به نظر
شما نباید با توجه به تجربه اخیر ایران و جهان در مسئله
همهگیری ویروس کووید  ۱۹شکل فعالیت مدارس و
دروس تغییر کند؟

قطع ًا باید درباره پساکرونا فکر کنیم ،البته بحثهای صورت
گرفته اســت اما بعید میدانم فکر جدی که منجر به تدوین
دستورالعملها و قوانین شود ،صورت پذیرفته باشد .طبیعی
اســت پس از کرونا باید در سواد رسانهای ،سواد سالمت،
سازوکارهای آموزشــی و فرهنگی ،ایجاد فضاهای جدید
فرهنگی و آموزشــی ،رفتارهای متناسب با شرایط بحران و
تروما فکر کنیم .شاید فضاها و پنجرههای جدیدی جلوی ما
باز شود که مجبور باشیم اقداماتی انجام بدهیم .پس شایسته
اســت آینده پس از کرونا را تصویر کنیم .فکر نمیکنم پس
از کنترل کرونا ،برگشــت به وضعیت قبلی بهخوبی اتفاق
بیفتــد بلکه طرحوارههای ذهنی و رفتاری با شــیوع کرونا
شکلگرفته که باید زمینههای تحقق آن را فراهم آوریم.
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دکتر اسدپور ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

توزیع قدرت در عصر کالن
داده ،چالشهای زیادی برای
حکمرانی ایجاد کرده است

برخی کشورها برای مدیریت افکار عمومی ارتش
رباتهای نرمافزاری ایجاد کردهاند
کالن داده یــا « »Big Dataیکــی از مفاهیم پرتکرار
در عصر حاضر اســت .همه با شــنیدن کالن داده تا
حــدی میتوانیم معنی ظاهری آن را حدس بزنیم ،اما
در پس آن تغییر و تحوالت مهمی در عرصه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه با دایره اثرگذاری گسترده
در ســطوح مختلف حکمرانی و سیاســتگذاری به
وقوع پیوسته است .مواجهه باکالن دادهها ،داللتهای
زیادی هم برای تحلیلگران و کنشگران اجتماعی و هم
برای سیاســتگذاران دارد .در رویکردهای پژوهشی
مبتنی بر کالن دادهها همچنیــن تغییراتی پارادایمی
آقای دکتر لطفاً بفرمایید منظور از کالن داده چیست و
چه تعریفی میتوان از آن ارائه کرد؟

کالن داده به مجموعه دادگانی گفته میشــود که حجم ،تنوع
و ســرعت تولید آن به حدی است که ذخیره کردن ،مدیریت،
پردازش و تحلیل آن با استفاده از پایگاههای دادهها و ابزارهای
تحلیلی سنتی امکانپذیر نباشد .شاید در بیان ساده آن بتوان گفت
کالن داده ،دادگانی اســت که کار کردن با آن (از ذخیرهسازی
گرفته تا پردازش آن) به بیش از یک کامپیوتر احتیاج داشته باشد.
کالن داده برای ما و مخاطبانی که اطالعات تخصصی
نداریم ممکن است در حد تجارب زیسته روزانه مانند
جستوجوی اطالعات در اینترنت و … جلوه کند! اگر
ممکن است جلوههایی دقیقتر و تخصصیتر از کاربرد
کالن داده ارائه نمایید.

کاربردهــای کالن داده را در جایجای زندگی میتوان پیدا
کــرد .بهعنوان مثــال اطالعات مالی شــرکتها در بورس،
تراکنشهای مشــتریان بانکها ،اطالعات مربوط بهسالمت

مهمی در سطوح و شــیوههای آنالیز ،تحلیل و تفسیر
این نوع دادهها ،در مقایسه با «دادهها» به معنا و مفهوم
کالسیک آن ،روی داده است که نمیتوان بهآسانی از
کنار آن گذشت.
برای آشنایی دقیقتر با مفهوم «کالنداده» و نقش آن در
آینده تحوالت جوامع بهخصوص در عرصه حکمرانی،
لیال احمدی گفتوگویی با دکتر مسعود اسدپور ،عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس آزمایشگاه شبکههای
اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای
فنی انجام داده است.
مانند پروندههای پزشــکی بیمــاران ،فعالیــت کاربران در
شــبکههای اجتماعی ،بازدید کاربران از سایتهای مختلف،
دوربینهــای ترافیکی ،ســفرهای مســافران درون و بیرون
شــهری ،دادههایی که توسط سنســورهای مختلف سنجش
از راه دور جمعآوری میشــود از تصاویر ماهوارهای گرفته
تا اطالعات دما ،رطوبت ،آلودگــی ،صوت ،لرزش و دیگر
ادوات هواشناسی و کیفیتسنجی محیطزیست ،دستگاههای
مختلف خطوط تولیــد کارخانجات ،همه این دادهها بهدلیل
حجم ،تنوع و سرعت تولید ،مصداقهایی از کالنداده هستند.
بیشترین استفاده و کاربرد کالنداده در چه حوز ههایی
است؟

کالنداده در همه حوزهها کاربرد دارد از خدماتی تا تولیدی ،از
سیاست تا اقتصاد ،اجتماع ،فناوری ،محیط زیست و قانون .از
سطوح استراتژیک تا سطوح تاکتیکی .در حال حاضر کاربردی
که برای ما بهعنوان کاربر و اســتفادهکننده نمود بیشتری دارد
کاربرد در خدمات است :فروشگاهها از این اطالعات استفاده
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میکنند تا چینش اجناس را برای دسترسی مشتریان بهینهسازی
کنند ،ســامانههای حملونقل از این تحلیلها استفاده میکنند
تا دسترســی ســریعتر و کمهزینهتری برای مســافرتهای
درونشــهری ایجاد کنند ،بانکها از این اطالعات اســتفاده
میکنند تا کالهبرداریها را کشف کنند و ریسک مشتریان را
کاهش دهند ،شهرداریها از این اطالعات استفاده میکنند تا
مشــکالت شهری را در اسرع وقت مرتفع نمایند ،موتورهای
جستوجو از این اطالعات اســتفاده میکنند تا منظور شما
را از عبارات جســتوجو بهتر متوجه شده و شما را مستقیم
به صفحه مورد نظرتان برسانند .فروشگاههای اینترنتی از این
اطالعات استفاده میکنند تا پیشنهادهای مناسبی به شما عرضه
کنند و زنجیره عرضه و تقاضا را بهتر مدیریت نمایند.
در دوران کرونا به نظر میرسد بیشترین استفاده در
حوزه بهداشت و آموزش و حتی خردهفروشی است؟
در آموزش نیز در سطح دنیا آموزش الکترونیک رواج
پیدا کرد و در دانشگاه تهران نیز همینطور .اگر ممکن
است درباره کاربرد کالن داده در شرایط حاضر توضیح
بفرمایید؟

کاربرد ملمــوس کالن داده برای ما در حــوزه خدمات بوده
اســت و این موضوع قبل از مســئله کرونا هم مرسوم شده
بود .شــبکههای اجتماعی ،پیامرسانها ،تاکسیهای اینترنتی،
فروشگاههای اینترنتی و ابزارهای مسیریابی نمونههایی از این
خدمات هســتند که قبل از کرونا نیز اســتفاده از آنها شدت
گرفته بود ،اما مسئله کرونا باعث تشدید استفاده از یک سری
خدمات و افول یک سری خدمات شد .بهعنوان مثال سفارش
غذا به دلیل تعطیلی رســتورانها و برونبر شدن غذاها شدت
گرفت ،ســفارش کاال از سایتهای اینترنتی با اقبال شدیدی
روبهرو شد ،استفاده از اینترنت و شبکه داده به دلیل وقت آزاد
مردم و آنالین شدن بیشتر فعالیتها ابعاد وسیعتری گرفت ،اما

در مقابل آن تعداد سفرهای درونشهری و برونشهری کاهش
داشت.
اما بحث آموزش آنالین یکی از مواردی بود که تا قبل از کرونا
در کشــور رواج چندانی نداشت .شاید اگر میخواستیم برای
رفتن به سمت آموزش الکترونیکی برنامهریزی کنیم سالها طول
میکشید و دســت آخر هم خیلی از مشکالت حلنشده باقی
میماند ،اما کرونا در کنار همه مسائلی که برای کشور به وجود
آورد یک نکته مثبت داشت و آن هم حرکت جامعه بهخصوص
بخش آموزشــی به سمت آموزشهای الکترونیکی بود .حجم
عظیمی از محتوای آموزشی در این یکساله تولیدشده که معتقدم
باعث ثبت دانش و روش تدریس معلمان و استادان میشود و
ســالیان سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هر روز بهتر و
بهتر خواهد شد .همچنین دسترسی مناطق محروم را به محتوای
آموزشــی باکیفیت فراهم خواهد کرد .به خاطر دارم در دوران
دبیرستان برای پیدا کردن یک کتاب کمکآموزشی باید هشت
ساعت سوار اتوبوس میشدم تا میتوانستم از کتابفروشیهای
شیراز یک کتاب مرتبط گیر بیاورم.
این محتواهای آموزشــی اعم از فیلم کالسها ،اســایدها،
کوییزها ،تمرینها ،سؤاالت امتحانی و غیره نمونههایی از کالن
داده هستند که البته به دلیل گستردگی محل ذخیرهسازی آنها
(از گروههای واتســاپی و تلگرامی گرفته تا کانالهای آپارات
و سایتهای مبتنی بر مودل و …) و محدودیتهای دسترسی
(که هر دانشــگاه و مدرسه فقط برای شــاگردان خود آن را
قابل دسترس میسازد) استفاده از آنها همچنان با مشکالت
عدیدهای روبهروســت .قطع ًا در آینده استارتاپهایی شکل
خواهند گرفت که محتواهای آموزشی را دستهبندی کرده و بر
اساس نیاز کاربر در اختیار او قرار دهند.
در حوزه بهداشت کالن دادهها چگونه میتوانند
کاربرد داشته باشند؟
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مهمترین داده کالن در حوزه بهداشت پرونده سالمت تکبهتک
افراد جامعه است .این پرونده شامل رکورد ویژگیهای فردی
مثل دادههای ژنتیکی و نوع خون و اطالعات قد و وزن بهاضافه
تمام بیماریهای فرد و سابقه تمام داروهایی است که برای فرد
تجویزشده یا تمامکارهای بیمارستانی مانند جراحیهایی که
روی فرد انجام گرفته اســت .این اطالعات وقتی که در ابعاد
ملی مورد تحلیل قرار گیرد به شما میگوید :کدام داروها روی
چه دســته از افرادی عوارض نامطلوبی داشته که در نتیجه آن
طراحی داروها بهینهسازی میشود؛ چه افرادی با چه سوابقی
دچار چه بیماری شدهاند که در نتیجه آن دلیل برخی بیماریها
کشف خواهد شد؛ کدام پزشکان و یا بیمارستانها در تجویزها
و طی مراحل درمانی مرتکب اشتباه شدهاند که در نتیجه باعث
نظارت بهتر بر کادر درمانی خواهد شد؛ گسترش بیماریهای
واگیر چه الگویی داشــته که در نتیجه شناخت ما از اپیدمیها
بهتر خواهد شد و نظایر آن.
توصیه شما به مدیران و فعاالن کسبوکارهای علمی
برای اینکه بتوانند سازمان خود را برای رشد و بالندگی
در عصر دیجیتال متحول کنند چیست؟

عصر امروز عصر داده است .فعاالن کسبوکارهای علمی برای
رشد سازمان خود باید از فرایندهای سازمانی خود تا حد ممکن
داده جمعآوری کنند ،این دادهها را ساختار داده و منسجم کنند
و آنها را بهصورت مرتب و در بازههای زمانی مناسب تحلیل
کنند تا شــناخت بهتری از فرایندهای انجامگرفته در سازمان
خود پیدا کنند .این دادهها به مدیران سازمانها امکان میدهد
بررســی کنند که فرایندهای انجامگرفته چقدر با فرایندهای
برنامهریزیشــده همخوانی دارد؟ گیر کار کجاست و چگونه
میتوان این مشکالت را برطرف کرد؟ میتوانند تحلیل کنند
نیروی انسانی که در این فرایندها درگیر است چه کمبودهایی
دارد؟ کجای مسیر را اشتباه و یا غیر بهینه طی میکند؟ گلوگاه
سازمان کجاست و چگونه آن را مدیریت کنند؟
در تعریف کالن دادهها از حجم ،تنوع و سرعت
صحبت میشود .دقیق و قابل اتکا بودن دادهها در
تعریف کالن دادهها چه جایگاهی دارد یا بهعبارتدیگر
اعتبار و پایایی دادهها چه اندازه اهمیت دارد؟

یکی از مســائلی که در کالن داده با آن روبهرو هستیم صحت
اطالعات است .به دلیل حجم انبوه و تنوع دادهها ،احتمال اشتباه
در گــزارش اطالعات ،خوانش اطالعات و تفســیر اطالعات
وجود دارد .در نتیجه صحت برخــی دادهها مورد تردید واقع

میشــود .البته راههایی برای مقابله کردن دادهها با هم ردیابی و
اعتبارسنجی منبع دادهها و همچنین راههایی مبتنی بر علم آمار
برای دور ریختن دادههای پرت وجود دارد ،اما در کل اطمینان
از دقت و صحت اطالعات مسئله مهمی در کالن داده است و
تحقیقات در این حوزه از موارد داغ علمی حوزه کالن داده است.
شاید یکی از مهمترین مسائل قرن حاضر مبارزه با اخبار جعلی
است که در شبکه و رسانههای اجتماعی منتشر میشود و باعث
ضربه زدن به شرکتها ،برندها ،سازمانها و افراد میشود.
توانایی مدیریت کالن دادهها و دسترسی به
فناوریهای دیجیتال مورد نیاز چه اندازه در بحث کالن
دادهها اهمیت دارد؟

مهمترین مســئله در بحــث کالن داده ،فناوریهای دیجیتال
ذخیرهسازی و پردازش دادههای کالن است .این فناوری هم
سختافزار ذخیرهســازی و مدیریت دیسک و فایل سیستم
توزیعشــده ،هم فناوری مدیریت ســختافزار پردازشی و
کالسترهای سروری را شامل میشــود ،هم فرایند مدیریت
درخواســتهای کاربــران و باالنس کردن بار پــردازش و
جلوگیری از قفل شــدن ســامانه و همچنیــن الگوریتمها و
روشهای پردازش و پیشپردازش دادهها از گرفتن دادهها تا
تمیز کردن آنها و نمایهگذاری و استخراج اطالعات از آنها را
شامل میشود و هم روشهای ارائه و بازنمایی و گزارشگیری
از اطالعــات را .در نتیجه آخرین فناوریهای دیجیتال اعم از
سختافزاری و نرمافزاری باید کنار هم قرار گیرد تا بتوان این
دادههای کالن را مدیریت کرد.
اگر ممکن است درباره مکانیسمی توضیح دهید که
بهوسیله کالن دادهها ،افکار عمومی جهتدهی یا کنترل
میشوند؟

یکی از ارکا ن مهم قدرت در عصر حاضر تسلط بر رسانههای
اجتماعی اســت که در شکلگیری افکار عمومی نقش مهمی
را ایفا میکنند .رســانههای جمعی مثــل رادیو و تلویزیون و
خبرگزاریها قدرتشان کاسته شده و این قدرت بین تکبهتک
کاربران رسانههای اجتماعی توزیع شده است .در حال حاضر
ممکن اســت قدرت یک کانال در رســانههای اجتماعی با
یکصدا و سیما برابری کند .این توزیعشدگی قدرت ممکن
است مسائل زیادی را ایجاد کند .بهوفور مشاهده میشود که
یک سلبریتی که صرف ًا بهواسطه قیافه یا اعتماد بیش از حد یا به
هر دلیل دیگری معروف شده و در کانال خود دنبال کنندگان
زیادی دارد و کل مملکت را با چالش روبهرو میکند.
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حتی برخی از کشــورها مثل آمریکا که خود صاحب چنین
پلتفرمهایی هستند و قاعدت ًا ابزارهای زیادتری برای کنترل آنها
در اختیار دارند با چالشهای اینچنینی روبهرو هســتند .مث ً
ال
چند وقت پیش دیدیم که توئیت رئیسجمهور آمریکا در شبکه
توئیتر توسط این شبکه حذف شد .این یعنی قدرت رسانههای
اجتماعی تا چه حد باال رفته است.
برای کنترل چنین رســانههایی دو راه وجود دارد :یا باید جلو
فعالیت این پلتفرمها گرفته شود و به همان روش قدیمی چند
شبکه تلویزیونی و چند روزنامه و سایت داشته باشیم و همانها
افکار عمومی را شکل دهند (مثل کره شمالی) که این روش با
افزایش دسترسی به اینترنت و فناوریهای جدیدی که تا چند
سال دیگر اینترنت ماهوارهای را در دسترس عمومی خواهند
گذاشت منسوخ شده است.
یا اینکه با روشهای هوشمند به مدیریت و جهتدهی صحیح
افکار عمومی اقدام کنیم .برای این کار باید شــناخت کافی از
افکار عمومی داشته باشیم و این نیازمند دانش تحلیل شبکههای
اجتماعی و تحلیل کالن داده است .اطالعات منتشره در رسانهها
و شــبکههای اجتماعی اگر به نحو مناسب و با روش مناسب
تحلیل شوند ،حائز اطالعات ذیقیمتی هستند که با هزینه کم
و در زمــان اندک و با امکان تکرار بــا فرکانس باال به مدیران
کالن کشور بازگو میکنند مردم در مورد یک مسئله چگونه فکر
میکنند .دانستن چنین چیزی مهمترین گام در مدیریت افکار
عمومی اســت .بعد از این مرحله حاکمیت بهعنوان یک جز از
این شبکه (و نه از موضع باال) میتواند با ابزارهای محتوایی که
در اختیار دارد در تغییر این افکار و سمت دهی به آنها بکوشد.
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید محتوای تولیدشده بهاندازه کافی
برای افکار عمومی قابل قبول باشد ،واقعیتها را درست بازنمایی
کند ،شــفافیت الزم را داشته باشد ،دالیل منطقی داشته باشد و
گوینده آن سرمایه اجتماعی الزم را به دست آورده باشد (چیزی
که بهسختی و در مدتی طوالنی به دست میآید و بهراحتی و با
یک تلنگر از دست میرود) .این کار ،کار بسیار سختی است ،اما

هر سازمانی که بخواهد افکار عمومی را مدیریت کند با چنین
مسئله سختی روبهرو خواهد بود.
اخیرا ً برخی کشــورها برای مدیریت افکار عمومی دنیا برای
خود ارتش رباتهای نرمافزاری ایجاد کردهاند و با این ارتش
کمپینهای سایبری خود را مدیریت میکنند .واضح است که
دولتها هم میتوانند برای شکل دادن به افکار عمومی داخلی
همچنین ارتشــی را ایجاد کنند ،اما به نظر من آنچه در نهایت
اتفاق خواهد افتاد این اســت که ارتشهای اینچنینی فقط تا
اندازه محدودی مؤثر خواهند بود همانند حکومت نظامی که
ممکن است تنها برای چند روز کارکرد داشته باشد.
درباره بحث جعلی بودن در کالن دادهها توضیح
بفرمایید؟

در عرایضم اشاره کردم که یکی از مهمترین مسائل قرن حاضر
اخبار جعلی اســت .فریب و جعل همیشه در همهجا وجود
داشته و از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است .از چاپ پول
گرفته تا کالهبرداری .قاعدت ًا در عصر اطالعات جعل اطالعات
خواهیم داشت .انتشار شــایعات تاکنون ضربههای زیادی به
کشــورها و ســازمانها و برندها وارد کرده است .برای فائق
آمدن بر این مسئله در کنار فعالیت نهادهایی مانند پلیس و قوه
قضائیه ،باال بردن اطالعات و سواد رسانهای کاربران رسانههای
اجتماعی باید در اولویت باشد .تولید اخبار جعلی ممکن است
با اهداف مختلفی صورت پذیرد ،اما زمانی که سواد رسانهای
و اطالعات کاربران باال برود بهگونهای که در به اشتراکگذاری
اخبار جعلی تردید کنند ،دامنه تأثیر این اخبار شدیدا ً کاهش پیدا
کرده و در نطفه خفه خواهند شد.
ســواد رسانهای اگرچه باســواد علمی رابطه تقریب ًا مستقیمی
دارد ،امــا لزوم ًا هر کس ســواد علمی باالیــی در یک زمینه
تخصصی داشته باشد ســواد رسانهای باالیی نخواهد داشت.
ســواد رسانهای شاید با اطالعات عمومی افراد رابطه بیشتری
داشته باشد تا سواد تخصصی .بارها پیشآمده یک خبر جعلی
در گروه استادان دانشکده منتشرشده درحالیکه اگر آن استاد
که در زمینه تخصصی خود تبحر باالیی دارد به خود زحمت
میداد و قبل از انتشــار آن مطلب یک جستجوی ساده برای
صحتســنجی آن خبر در گوگل انجام میداد میتوانست به
صحت آن مطلب شــک کند و از به اشتراکگذاری آن حذر
کند .ســواد رسانهای مجموعهای از مهارتهاست که به افراد
امکان میدهد اعتبار یک مطلب را تا حدودی بسنجند و همین
برای کاهش تأثیر اخبار دروغ کفایت میکند؛ حتی در این حد
که در فرد دریافتکننده یا توزیعکننده خبر ،در مورد صحت
خبر ایجاد تردید نماید.
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دکتر زهرا امامجمعه ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

باید به دنبال ترویج
غذا-دارو در کشور بود

رسانهها اطالعات درستی در خصوص محصوالت
غذایی ارائه نمیدهند
دکتر زهرا امامجمعه ،اســتادتمام پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشــگاه تهران است .پژوهشگر برگزیده
دانشــگاه تهران ،پژوهشگر برگزیده اســتان تهران،
پژوهشگر برگزیده کشوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در رشته کشاورزی و استاد برگزیده در نخستین
دوره جایزه زنان در علم در شاخه کشاورزی از جمله
بهعنوان اولین سؤال ،لطفاً بفرمایید تفاوت و اشتراک
رشته صنایع غذایی و رشته تغذیه چیست؟

همانطور که از اسم رشتهها مشخص است در رشته تغذیه
به دنبال این هستیم که بدانیم تأثیر غذا بر بدن چیست و چه
مزایا و مضراتی دارد و متابولیسم غذا در بدن چگونه است،
اما در رشــته صنایع غذایی غیر از همه اینها ،نحوه فراوری
غذا و بهترین روش فــراوری غذا را هم مطالعه میکنند تا
خصوصیات ســامتبخش غذا حفظ و غذایی تولید شود
که از لحاظ بهداشــتی بدون مشــکل و آلودگی و از لحاظ
تغذیهای هم دارای ارزش باالیی باشد.
تفاوت دیگر در این اســت که دانشآموختگان تغذیه وارد
صنعت نمیشــوند ،ولــی فارغالتحصیــان صنایع غذایی
بهعنوان مســئول فنی در کارخانهها وارد میشوند .شناخت
غذا و متابولیســم غذا در هر دو رشــته مشــترک اســت.
دانشجویان رشته صنایع غذایی غیر از دو درس ،سه واحد
درباره تغذیه هــم مطالعه میکنند و همانند رشــته تغذیه
شــیمی مواد غذایی را میشناســند ،سپس آن را به صنعت
میبرند .مث ً
ال شیمی شیر را میشناسند و به صنعت میبرند
تا کمترین آسیب به خصوصیات تغذیهای شیر وارد شود.
منظور از غذاهای عملگرا یا فراسودمند چیست .آیا

عناوین کسبشده توسط ایشان است .مقاالت داخلی و
خارجی بسیار و تألیف سه کتاب و تدوین  ۱۲فصل در
کتابهای منتشرشده توسط ناشران بینالمللی از جمله
آثاری است که در کارنامه علمی ایشان وجود دارد.
لیال احمدی ،در گفتوگو بــا دکتر زهرا امامجمعه به
موضوع غذاهای فراسودمند پرداخته است.
غذاهای عملگرا همان غذاهای فراسودمند هستند؟

ایــن دو ترجمه یک عبارت هســتند  functional foodکه
فرهنگســتان ابتدا برای آن معادل غــذای عملگرا را ارائه
کردند و بعد از اینکه در جلسات فرهنگستان از ما دعوت و
نظرخواهی شد ،غذای فراسودمند را پیشنهاد دادیم .فلسفه
اســتفاده از این اصطالح هم این بود کــه همه غذاها باید
سودمند باشد .برخی از نظر تغذیهای و برخی از نظر تأمین
کالری .ولی اگــر غذایی عالوه بر وظیفه غذا بودن وظایف
دیگری مثل بهبود بیماری یا پیشگیری از ابتال به یک بیماری
را داشت به آن غذای فراسودمند میگوییم .در واقع غذای
فراسودمند شبیه غذاهای متعارف و معمول روزانه ماست،
اما وقتی مصرف میشود عالوه بر خواص تغذیهای ،مزایای
سالمت بخشی از خود نشان میدهد.
مهمترین اثرات و کاربرد غذاهای فراسودمند
چیست؟

در طب بسیاری از کشورها مثل طب هندی ،طب چینی و طب
ایرانی و حتی در طب قدیم در غرب غذا را دارو میدانستند.
بقراط میگفت :تو همان غذایی هســتی کــه میخوری .یا
منشأ تمام بیماریها و درما ن غذاست .در واقع بقراط اعتقاد
داشت هم بیماری و هم درمان از غذا ناشی میشود .ابنسینا
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میگوید غذای تو باید داروی تو باشــد .لذا از اوایل قرن ۲۱
به جای داروهای صرف ًا شیمیایی به پیشگیریهای طبیعی یا
درمانهای طبیعی روی آوردند ،یعنی کاری که به وسیله آن
ترکیبات طبیعی غذاییهــا کار دارو را انجام دهند .البته این
ترکیبات غذایی درمانی نیست و نمیتواند جایگزین داروهای
شیمیایی که پزشک تجویز کرده شود .یا باید همراه آن داروها
استفاده شود و یا برای پیشــگیری به کار میروند .مث ً
ال اگر
در طوالنیمدت غذایی را اســتفاده کنیــم از ابتال به بیماری
جلوگیــری میکند .ایــن علم بهصورت تجــاری از ابتدای
سالهای  ۲۰۰۰یا سالهای آخر دهه  ۹۰آغاز شد و در حال
حاضر مهمترین و قویترین بخش صنایع غذایی ،محصوالت
فراســودمند یا همان محصوالت بایو یا ارگانیک هستند که
کود و سم در آنها به کار نمیرود و بیشترین تقاضا را در دنیا
دارد .اینها بــه مصرفکنندگان اعتماد و اطمینان میدهند که
غذای دریافتی کام ً
ال سالم است و اینکه غذا دارای ترکیباتی
است که میتواند بهسالمتی کمک کند .این غذاها دو دستهاند.
یکی غذاهای غنیشده هستند :غذاهایی که بهطور طبیعی ماده
غذایی را ندارند و ما بهصورت دســتی به آن اضافه میکنیم
و به آن غذای غنیشده میگوییم .مث ً
ال شیر بهصورت طبیعی
ویتامیــن  d3و آهن ندارد .اگر ما این مواد را به شــیر اضافه
کنیم ،شــیری تولید میکنیم که مصرف مدام آن به ما کمک
میکند مشکالت کمبود ویتامین و کمخونی را در افراد حل
کنیم .به این ،شیر غنیشده میگویند که یک غذای فراسودمند
است که بهطور طبیعی در طبیعت وجود ندارد .اما یک سری
غذاهای فراسودمند در طبیعت وجود دارند و ما سعی میکنیم
غلظت آن ماده طبیعی را در محصول افزایش دهیم .بهعنوان
مثال ما انواع ترکیبات ضد سرطانی داریم که بهطور طبیعی در
انار ،زردچوبه و یا چای وجود دارد و وقتی که این ترکیبات
ضد ســرطانی را از ماده طبیعی استخراج و غنی و وارد غذا
کنیم این هم نوعی غذا است که ماده فراسودمند آن افزایش
یافته است .محصوالتی که داخل آنها ترکیبات طبیعی اضافه
میکنیم و یک محصول فراســودمند یا غنی ایجاد میکنیم.
مانند افزودن کورکومین به بیسکوئیت و یا فیبرهای محلول
که مانع ســرطان روده میشــود را از تفاله سیب استخراج
میکنیم و داخل کیک اضافه میکنیم که این کیک فراسودمند
و باعث سالمتی است.
در کشور ما تا چه اندازه درباره خصوصیات عملگرایی
غذاها مطالعه صورت گرفته است؟ و چه اندازه از آنها
استفاده میشود؟

یک طرف مطالعات اســت و در طــرف دیگر اینکه چقدر
مطالعات صنعتی شده است .در دانشگاههای مختلف گروه
صنایع غذایی این مطالعــات را انجام میدهند و گروههای
صنایع غذایی در این زمینه بســیار فعال هستند و انتشارات
علمــی زیادی هم در این زمینه تولید کردهاند .گروه صنایع
غذایی دانشــگاه تهران بسیار قوی اســت ،ولی اینکه این
مطالعات چقدر در صنعت به کار میرود و صنعتی میشود،
بســتگی به ارتباط دانشگاه با صنعت دارد .در گروه صنایع
غذایی دانشــگاه تهران که بنده هم افتخار عضویت در آن
را دارم با صنایع ارتباط بســیار خوبــی داریم و کارهای ما
تجاری شده است و غذاهای عملگرا در اختیار مردم قرار
گرفته اســت و مردم با آگاهی و یا بدون اینکه مطلع باشند
در حال استفاده از آنها هستند .گروه بسیاری از این غذاها
حاوی باکتریهای پروبیوتیک هستند و گروه صنایع غذایی
دانشــگاه تهران جــزء اولین گروههایی بــود که کار روی
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها را آغاز کرد و با شــرکتهای
لبنی و کارخانجات گوشتی برای تولید سوسیس و کالباس
قرارداد بست .در حال حاضر پروبیوتیکها برای مردم کام ً
ال
عادی شده است و شاید چندان به آن توجه نشود ،از جمله
ماست الکتیویا ،دوغ کفیر و سایر محصوالت پروبیوتیک که
غذاهای عملگرا هســتند .از کارهای دیگری که در ارتباط
با صنعت انجام دادیــم و در بازار وجود دارد اضافه کردن
فیبرها یا محصوالت سطح باالتر هستند مث ً
ال نوشیدنیهای
عملگرایی را طراحی کردیم که توســط شرکتها در حال
تولید هستند .حتی با کارخانهها نان هم کار کردیم که حذف
جوش شــیرین و تولید نانهای پروبیوتیک نتیجه آن است،
ولی احتماالً خیلی به این مسئله توجه نمیشود.
درباره دستهبندیهای مختلف غذاهای عملگرا مثل
پروبیوتیکها و غیره توضیح بفرمایید؟

پروبیوتیکهــا گروهی از مواد غذایی هســتند که در آنها
از باکتریهای پروبیوتیک اســتفاده میکنیم .گروه دوم مواد
غذایی فراســودمند هســتند که ما با بررسی جامعه متوجه
کمبود آهن ،کلســیم و ید میشــویم و برای جبران ،آنها
را به مــواد غذایی اضافه میکنیم .وقتــی این مواد غذایی
مصرف شود مشکل حل میشــود .گروه سوم که در تمام
دنیا روی آنها بســیار کار شــده غذا -داروها هستند .این
دســته دارو هســتند و به درمان کمک میکنند یا مصرف
آنها باعث میشود به بیماری خاصی دچار نشویم و یا در
هنگام ابتال به بیماری سریعتر بهبود پیدا کنیم .در این گروه
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مواد مؤثر را اســتخراج کرده ،غنی میکنیم و به مواد غذایی
اضافه میکنیم .معموالً به خاطر بافت مناســب ماست و یا
انواع نوشــیدنی در این مواد جای کار بیشتری وجود دارد.
برخی اعتقاد دارند محصــوالت رژیمی در گروه غذاهای
فراســودمند قرار میگیرند که کمقند و کمچربی هستند و
برخی دیگر آنها را جزء غذا-داروها میدانند.
چرا این ترکیبات بهصورت قرص یا شکلهای دارویی
دیگر تهیه نمیشود؟

به جز در کشور ما که متأسفانه عالقه زیادی به مصرف دارو
وجود دارد ،در اغلب کشورها به غذا خوردن عالقه دارند و
یا اینکه غذا را به داروها ترجیح میدهند .به همین دلیل در
تمام دنیا این غذا -داروها بیشــتر بهصورت غذا رایج است
تا دارو و حتی دمنوش.این غذا -داروها بیشــترین رونق را
در کشور ژاپن دارند و در این کشور پر از محصوالت غذا
 دارو است .از یک ماده غذایی ترکیبات مؤثر را استخراجو وارد غذاهای دیگــر کردهاند و غذایی به وجود آمده که
عالوه بر خاصیت غذایی خاصیت دارویی نیز دارند .غذا-
داروها زیرمجموعه غذاهای فراسودمند هستند.
با وجود پیشرفت در استفاده از غذاهای فراسودمند
و کنترل مشکالت تغذیهای و بیماریهای زمینهای
در بسیاری از کشورها به نظر میرسد ما همچنان با
مشکالت بسیاری از جمله کمبود آهن ،کمبود ید ،دیابت،
سرطان مواجه هستیم .علت را چه میدانید؟

در مورد ســرطان تحقیقی پنج ســال پیش چاپ شــد که

نشان داد ابتال به ســرطان دلیل و منطق خاصی ندارد ،ولی
این باعث نمیشود مســائل غذایی را رعایت نکنیم .منشأ
بیشــتر سرطانها ناشی از استرس اکســیداتیو است که در
اثر آلودگی هوا و یا تنش و حالت عصبی ایجاد میشــود.
غذا جزء کوچکی اســت .این محصوالت تولید میشود و
کم هم نیســت و همانطور که گفتم اینکه چقدر ما از این
محصوالت استفاده میکنیم هم خیلی مهم است و مهمتر از
آن نحوه اســتفاده از این محصوالت است .دیابت نوع یک
هم مشکل ژنتیک است ،ولی دیابت نوع دوم به دلیل تغییر
سبک زندگی اســت .کمتحرکی و تمایل به فست فودهای
چــرب و پرکالری باعث ابتال به دیابت نوع دو میشــود.
فــردی که غذایی با کالری  ۲هزار یا حتی  ۳هزار میخورد
حتی اگر ما غذای حاوی کورکومین و زردچوبه و هر غذای
فراسودمند دیگری به او بدهیم مشکلی حل نمیشود .ابتدا
باید یاد بگیریم که میزان مصــرف کالری را کم کنیم و در
کنار آن با استفاده از غذاهای عملگرا از ایجاد بیماری مثل
دیابت پیشگیری کنیم .دیابت نوع دو با غذا قابل پیشگیری
و درمان اســت به شــرطی که از ابتدا درست رفتار کنیم و
بهاینترتیب نیاز به داروهای شــیمیایی نخواهیم داشت .در
حال حاضر بســیاری از مردم نمیدانند که دیابت دارند و
زمانی خواهند فهمید که کار از کار گذشــته است و دیگر
کاری از تغذیه برنمیآید .اما علت سکته هم باز به استفاده
از غذاهای ناســالم و فست فودها بازمیگردد .فست فودها
جزء غذاهای صنعتی محسوب نمیشوند .فست فودها جزء
غذاهای رستورانی و سفرهخانهای هستند .در تهیه غذاهای
صنعتی ،چربی و نمک کنترل میشود و اگر از حدی باالتر
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باشد وزارت بهداشت به آن پروانه تولید نمیدهد .بنابراین
خاصیت غذاهای صنعتی این اســت که کنترل میشــود و
برچســبهایی با رنگهای مختلف دارد که خریدار اگر به
آنها توجه کند و از آنها آگاه شــود میتواند تغذیه و در
نتیجه ســامتی خود را کنترل کنــد .بهعنوان مثل غذاهایی
که برچســب ســبز دارند بدون مشکل هســتند و با خیال
راحت میتوان آنها را مصرف کرد .مواد غذایی با برچسب
نارنجــی را باید بااحتیاط مصرف کــرد و از محصوالت با
برچسب قرمز باید اجتناب کرد و یا بسیار کم مصرف کرد.
محصوالت غیرصنعتی یعنی آنچه در قنادیها و رستورانها
ارائه میشود قابل کنترل نیســتند و این در حالی است که
مصرف این غذاها در جامعه بسیار افزایش یافته است .البته
کرونا باعث شده مردم به خانهها بازگردند.
چه چالشهایی در زمینه استفاده از این نوع غذاها
وجود دارد؟

در حال حاضر محصوالت پروبیوتیک زیاد تولید میشود،
ولــی آیا مردم آموزش دیدهانــد چگونه از این محصوالت
اســتفاده کنند؟ اگر این محصوالت بهطور مستمر استفاده
نشود ،تأثیری نخواهند داشت .اینکه امروز ماست پروپیوتیک
اســتفاده کنیم و دوباره چند هفته بعد مجدد اســتفاده کنیم
کام ً
ال بیفایده است .ما اگر این محصول را تولید کنیم ولی
مردم ندانند چگونه آن را اســتفاده کنند تأثیری در سالمتی
مردم نخواهد داشت.
متأســفانه آمــوزش در این زمینه وجود نــدارد .در رادیو و
تلویزیون ما نه تنها آموزش درســت داده نمیشــود ،بعض ًا
اطالعات غلط هم به مردم داده میشــود .باید به مردم گفته
شود این ماســت پروبیوتیکی که خریداری کردهاید چگونه
باید استفاده کنید .آیا همراه غذا ،قبل یا بعد از غذا .این ماست
چه تفاوتی با ماست عادی دارد .وقتی که میگوییم غذا-دارو
باید مانند دارو با آن رفتار شود و طبق برنامه مشخصی از آن
استفاده کنیم .خیلیها حتی نمیخواهند بپذیرند بین ماست
عادی و پروبیوتیک تفاوتی وجود دارد و یا لبنیات سنتی را به
این دلیل که چرب هستند بیشتر میپسندند.
غذا-دارو و غذاهای فراسودمند تا چه اندازه میتواند
در پیشگیری و درمان بیماری کرونا مؤثر باشد؟

در مورد درمان کرونا تحقیق خاصی نداشتهایم ،اما در مورد
پیشگیری ،از آنجا که غذاهای فراسودمند سطح ایمنی را باال
میبرند در پیشگیری از کرونا بسیار مؤثر هستند .در همه دنیا

از جمله در کشور ما هم در این خصوص مطالعه انجام شده
اســت از جمله تأثیر ویتامین  D3در افزایش ایمنی بدن .اگر
این ویتامین به اندازه در بدن وجود داشته باشد سطح ایمنی
افزایش یافته و به راحتی میتواند با ویروس مقابله کند .این
ســطح ایمنی را میتوان با دارو باال برد یا اینکه با غذاهایی
که باعث افزایش سطح ایمنی بدن میشوند مثل غذاهایی که
دارای سطح اکسیدانی باالیی هستند مانند انار .این به عالقه
مردم بســتگی دارد که با دارو خود را تقویت کنند یا با غذا.
مسئله مهم این است که بدن بتواند با استرسهای اکسیداتیو
مقابله کند و از بســیاری از بیماریها از جمله کرونا در امان
بماند .در بحران کرونا بعض ًا شنیده میشود ویتامین ث یا انار
ترش استفاده نکنید .این در حالی است که انار ترش ترکیبات
اکسیدانی بیشــتری دارد و یا ویتامین ث سطح ایمنی را باال
میبرد که این سطح از ویتامین ث را میتوان با قرص یا مث ً
ال
میوهای مثل پرتقال تامین کرد .تنها ویتامینی که در مواد غذایی
کم یافت میشــود ویتامین  D3اســت ،چون در طبیعت کم
اســت و برای اینکه سطح این ویتامین در مردم افزایش یابد
به مواد غذایی مانند شیر و ماست اضافه میکنیم .ویتامین D3
از آفتاب تامین میشــود و به دالیل فرهنگی ،و یا آفتابگیر
نبودن خانهها ،اکثر مردم دچار کمبود این ویتامین هستند.
هر چند به نظر میرسد رشته کشاورزی و صنایع
غذایی دو رشته مجزا هستند ،اما تا زمانی که در بخش
کشاورزی و باغداری به وفور از کودهای شیمیایی و
سمی استفاده میشود ،میتوان به صنایع غذایی سالم
دست یافت؟

کودها و ســموم باغی اگر بیرویه استفاده شوند ،مشکالت
غیرقابل جبرانی را به وجود میآورند .مثل شمال کشور که با
مشکل کودهای شیمیایی و نیترات مواجه هستند .این سموم
به خصوص در محصوالت زراعی غدهای مانند سیب زمینی
و پیاز تجمع میکنند .برای حل این مشکل نهاد یا ارگانی باید
در کشور نظارت داشته باشــد و به کشاورزان آموزش داده
شــود تا به خاطر منافع کوتاهمدت با جان خود و مردم بازی
نکنند .در حال حاضر یک پیک باالی سرطان را در مازندران
داریم .اما مردم هنگام اســتفاده از میوهها توجه داشته باشند،
سموم و ترکیبات مضری که ممکن است در باغداری استفاده
شود خوشبختانه در پوست میوهها تجمع میکنند و مردم در
هنگام اســتفاده از میوهها به رغم اینکه پوست آنها حاوی
ترکیبات مفیدی اســت ،باید حتم ًا جدا شــوند .مگر اینکه
مطمئن باشید میوههایی که استفاده میکنید ارگانیک هستند.
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دکتر راودراد ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

دو دیدگاه افراطی نسبت به سلبریتیها باید به تعادل برسد
وظیفه هنر آگاهکردن مخاطب از مسائل و مشکالت جامعه است

دکتر اعظم راودراد ،اســتاد تمــام و عضو هیأتعلمی
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران است .از آثار
ایشان میتوان به تألیف کتاب نظریههای جامعهشناسی
هنر و ادبیات؛ جامعهشناســی ســینما و سینمای ایران؛
جامعهشناسی مخاطبان تئاتر ایران و ترجمه جامعهشناسی
هنرها و مقاالت بسیاری با موضوع جامعهشناسی سینما
و هنر اشاره کرد.
لیال احمدی ،برای آشــنایی بیشــتر مخاطبان با حوزه
«جامعهشناسی سینما» با دکتر اعظم راودراد به گفتوگو
نشسته است.
خانم دکتر با تشکر از اینکه در این گفتوگو شرکت
کردید لطفاً بفرمایید جامعهشناسی سینما چیست و
چه فایدهای برای جامعه و برای سینما دارد؟

جامعهشناسی سینما به مطالعه رابطه متقابل میان سینما و جامعه
ازیکطرف و مطالعه روابط اجتماعی درون جامعه ســینمایی
از طرف دیگر اشــاره دارد .این دو رویکرد اساســی که اولی
کالسیک و دومی متأخر است ،میتواند به شناخت بهتر جامعه
به میانجی ســینما و نیز شناخت جامعه سینمایی با استفاده از
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی کمک کند .جامعهشناسی
هنر و جامعهشناســی سینما اساس ًا علومی اجتماعی هستند و
نه هنری .به همین دلیل فایده آنها بیشــتر برای شناخت بهتر
جامعه با وساطت هنر اســت ،اما درعینحال هنرمندان نیز با
برخورداری از دانش جامعهشناسی قادر خواهند بود شناخت و
بینش خود از جامعه و واقعیتهای اجتماعی را عمق ببخشند
و کیفیــت محتوایی آثار هنری خود را بــا بهکارگیری از این
دانش ارتقا دهند ،اگرچه بعد هنری کار هنرمندان به استعداد و
توانمندیهای زیباییشناختی آنها وابسته و از آن متأثر است.

از نظر متفکران مکتب فرانکفورت سینما
اساساً هنر نیست بلکه کاالست و هدفش
هم تسلیم مخاطبان به وضع موجود است

جامعهشناسی انتقادی در حوزه سینما چیست و
آیا میتوان آن را زیرمجموعه جامعهشناسی سینما
دانست؟

یکی از رویکردهای مطالعه جامعهشناســانه سینما رویکرد
انتقادی متفکــران مکتب فرانکفورت اســت .از نظر آنها
سینما بهطورکلی و بهخصوص در وجه سرگرمی آن ،اساس ًا
هنر نیســت ،بلکه کاالست و هدفش هم تسلیم مخاطبان به
وضع موجود است .از نظر آنها سینما با ویژگیهایی چون
استانداردســازی و عقالنیت ابزاری ،بیش از هر چیز مانند
یک کارخانهای که به دنبــال تولید محصوالت مصرفی در
جهت رسیدن به سود است عمل میکند ،با این تفاوت که
این محصوالت مصرفی ،یعنــی فیلم ،اثرات منفی بر روی
مخاطبان هم دارند .مهمترین این اثرات منفی جلوگیری از
رشــد قوه تفکر انتقادی در مخاطبان و دادن آگاهی کاذب
به آنهاست .از نظر آنها آگاهی واقعی نیاز به آزادی است
و وظیفه هنر آگاهکردن مخاطب از مســائل و مشــکالت و
رنجهای جامعه است .درحالیکه آگاهی کاذب نیاز به آزادی
را با نیاز به مصرف جایگزین میکند .از نظر متفکران مکتب
فرانکفورت ،کارکرد اصلی هنرهای تودهای و مردمپسند که
آن را صنعت فرهنگ مینامند ،همین جایگزینی نیاز واقعی
بــا نیــاز کاذب و آگاهی واقعی با آگاهی کاذب اســت که
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منجر به حفظ وضع موجود در جوامع سرمایهداری میشود.
در این میان آنها ســینما را مهمترین نمونه و هسته اصلی
صنعت فرهنگ میدانند و بنابراین بیشــترین انتقاد را هم به
آن دارند.

شــناخت بهتر جامعه به میانجی هنر و ســینما بود .در ایران
اولین پژوهشهای جامعهشناختی اغلب در حیطه ادبیات بود
و بعد از آن به سایر هنرها کشیده شد .مطالعه جامعهشناختی
ســینما بهطور عمده پس از انقالب انجام شد و در سالهای
اخیر رشد داشته است .در حال حاضر پژوهشهای متعددی
در این حوزه بهطور خاص و همچنین بهصورت میانرشتهای
در باب ســینما انجام شده که یافتههای اغلب آنها در قالب
کتابها و مقاالت علمی منتشر شده است.

لطفاً بفرمایید مطالعه و پژوهش در مورد سینما از
چه زمانی و با چه هدفی شروع شد؟

در جامعهشناسی از چه روشهایی برای مطالعه
فیلم و سینما استفاده میشود؟

هدف اصلی از مطالعه در جامعهشناسی
سینما شناخت بهتر جامعه به میانجی
هنر و سینما بود

سینما در ابتدای پیدایش خود به دلیل شرایط خاص فرهنگی
مشــارکتکنندگان در این جامعه هنری ،بهوســیله مردم و
اندیشــمندان جدی گرفته نشد .آنها به سینما به چشم یک
ســرگرمی ســطح پایین نگاه میکردند که توسط مردمی با
روابط اجتماعی خارج از عرف معمول جامعه به وجود آمده
است ،اما در ادامه و زمانی که سینما بهعنوان هنر شناخته شد،
کمکم تحلیل فیلمهای سینمایی و پژوهش در باب سینما در
دانشگاهها وارد شد .اهداف مطالعه سینما در زمانهای مختلف
متفاوت بوده است .در دورههای اولیه شناخت این هنر جدید
و شیوههای ارتباط آن با مخاطبان و معناهای نهفته در فیلمها
بیشتر مورد توجه بود .در این زمان بیشتر دغدغه محققان و
نگرانی آنها در مورد تأثیرات منفی سینما بر جامعه بود؛ اما
در ادامه و با توسعه رویکردهای تخصصیتر جامعهشناسی،
ابتدا جامعهشناسی هنر و ادبیات و به دنبال آن جامعهشناسی
ســینما شــکل گرفت که در آنها هدف اصلــی از مطالعه،

میتوان گفت تقریب ًا تمامی روشهای مطالعه در رشــتههای
علوم اجتماعی در مطالعه فیلم و سینما نیز قابل استفاده است.
این شــامل انواع روشهای کمی و کیفی و زیرمجموعههای
آنهاســت .در حــوزه روشهــای کمــی بهعنوانمثال از
روشهایی مانند تحلیــل محتوا برای مطالعه فیلمها و درک
مؤلفههــای اجتماعی مختلف نمایش دادهشــده در آنها و
پیمایــش برای مطالعه بر روی مخاطبان ســینما و همچنین
هنرمندان سینما استفاده میشود .در حوزه روشهای کیفی نیز
از تمامی روشهای تحلیل متن مانند تحلیل محتوای کیفی،
تحلیل روایت ،تحلیل نشانهشناختی ،تحلیل گفتمان ،تحلیل
تفسیری و مانند آن برای مطالعه متون سینمایی ،یعنی فیلمها
یشود.
و فهم رابطه آنها با شرایط اجتماعی واقعی ،استفاده م 
همچنین از روشهایی مانند مصاحبه عمیق و مصاحبه گروه
متمرکز برای مطالعــه دریافتها و خوانشهای مخاطبان از
فیلمها و نیز نحوه مصرف فیلم توســط مخاطبان اســتفاده
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میشــود .برخی از روشهای مطالعه اسنادی نیز میتواند به
محققان برای شــناخت تحوالت تاریخی در حوزه سینما از
باب سیاستگذاریهای فرهنگی کمک کند .در مورد مطالعه
اثرات فیلم و سینما بر جامعه نیز گاه از تحقیقات تجربی مانند
مقایســه دو گروه تجربه و گواه میتوان سود برد .درمجموع
امکان بهکارگیــری انواع روشهای معتبر در علوم اجتماعی
بهتناسب سؤال تحقیق در حوزه جامعهشناسی سینما وجود
دارد و از این نظر این حوزه بسیار قوی و غنی است.
بهعنوان جامعهشناسی که در حوزه هنر و سینما
مطالعه و تحقیق داشتهاید ،عناصر تشکیلدهنده
رابطه میان هنر و جامعه را چه میدانید؟

رابطه میان هنر و جامعه در رویکرد کالسیک بیشتر با مطالعه
اثرات هنر بر جامعه و شــناخت جامعه بهواســطه آثار هنری
مــورد توجه قرار گرفــت .بعد از آن مطالعــه مخاطبان هنر،
مطالعه هنرمندان و سیاســتگذاریهای فرهنگی و هنری و
اثرات آنها بر هنر و ســینما نیز اضافه شــد .در رویکردهای
متأخر جامعهشناســی هنر نیز مباحثی همچون دنیاهای هنر و
میدانهای هنری که دیدگاهی کلنگرتر دارند اضافه شده است.
در رویکــرد دنیای هنر به مطالعه نظام تولید ،توزیع و مصرف
هنر ،با تأکید بر نظام تولید پرداخته شــده اســت .در رویکرد
میدانهای هنری همچنین است ،ولی تأکید بیشتر بر مصرف
هنر و رابطه آن بر سبک زندگی مخاطبان است .همین عناصر
و محورهای مطالعاتی در جامعهشناسی سینما هم وجود دارد.

موضوعات زیادی وجود دارد که تنها در
هنر و فیلم و سینما میتوان به آن پرداخت
و از هیچ روش تحقیقی دیگری
قابل دستیابی نیست
به نظر میرسد کار جامعهشناسی مطالعه درباره
واقعیتهاست .چرا جامعهشناسی برای شناخت
جامعه به جای مطالعه جامعه واقعی به مطالعه فیلم
میپردازد؟

جامعهشناسی از همه روشهای تحقیق موجود برای شناخت
جامعه اســتفاده میکند .هر روش تحقیقی محدودیتهای
خاص خود را دارد .هر مطالعهای اگرچه ابعادی از واقعیت را
روشن میکند ،در شناخت ابعاد بسیار دیگری ناموفق است.
در بســیاری از مواقع جامعه مورد مطالعه دیگر در دسترس
محققان نیســت .در هرگونه مطالعه تاریخی اینچنین است.

در این موارد آثــار هنری ،در اینجا فیلمهای ســینمایی آن
جوامع ،میتوانند نشاندهنده ابعاد مختلف زندگی و در مورد
سینما ،بهخصوص زندگی روزمره آن جوامع باشند .از طرف
دیگر فیلم به دلیل شــکل خود بسیار شبیه به زندگی واقعی
اســت .همچنین سینماگران برای ایجاد باورپذیری داستان و
روایتشان نزد مخاطب و درگیر شدن عاطفی او ،ناچار هستند
که واقعیتهای اجتماعی را همانگونه که هســت به نمایش
بگذارند .اگرچه رویکرد شــناختی و بهطورکلی جهانبینی
فیلمســازان هم در چگونگی بیان این واقعیت اثر میگذارد
و آن را دچار ســوگیری میکند .در عوض وجود فیلمهای
ساختهشده فیلمسازان مختلف در کنار هم تا حدی میتواند
این سوگیری را خنثی کند .در عین حال یافتههای مطالعات
جامعهشــناختی در دنیــای واقعی هم میتواننــد یافتههای
تحقیقات ســینمایی را تکمیل و در موارد لزوم اص ً
الح کند.
درهرصورت موضوعات زیادی وجود دارد که تنها در هنر و
فیلم و سینما میتوان به آن پرداخت و از هیچ روش تحقیقی
دیگری قابل دستیابی نیست؛ بنابراین انواع تحقیقات برای به
دست آوردن یک تصویر کلیتر از موضوعات مورد مطالعه
جامعه الزم و ضروری هستند .تحقیقات سینمایی نیز در این
میانه سهم خود را ایفا میکنند.

هر اثر هنری در عین بیان واقعیتها به
شیوههای متناسب با اقتضائات آن هنر،
بهنوعی آرزوی وضعیتی دیگر هم هست؛
وضعیتی که در آن دیگر از رنجها و مصائب
و مشکالت موجود و نمایش دادهشده
در اثر هنری خبری نباشد
بازتاب جامعه در هنر و تأثیر هنر بر جامعه و تغییرات
اجتماعی چگونه با هم قابل جمع است؟

هنرمندان همچون ســایر مردم در جامعه زندگی میکنند و
عضو گروههــای اجتماعی مختلف اولیه و ثانویه هســتند.
تجربه زندگی در جامعه و روابط اجتماعی آنها در گروههای
اجتماعی ،همچنین مطالعات و مصارف رســانه ایشــان در
مجموع به آنها شــناختی از جامعه میدهــد .هنگام خلق
اثر هنری توســط هنرمندان ،این شناخت مبتنی بر تجربه و
مطالعه آنها بهطور طبیعی و بهتناسب اقتضای هنری هر نوع
از هنر ،در اثر هنری وارد میشــود .در مورد ســینما به دلیل
شباهت بیشتر به زندگی ،شناخت هنرمند بهصورت بازتاب
جامعه در هنر بروز پیدا میکند .البته این بازتابی است که از
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جهانبینی و شناخت هنرمند هم متأثر است و نمیتوان بهطور
مستقیم از آن برای شــناخت جامعه استفاده کرد .موضوعی
که در ســؤال قبل به آن پرداخته شــد؛ اما هر اثر هنری در
عین بیان واقعیتها به شــیوههای متناســب با اقتضائات آن
هنــر ،بهنوعی آرزوی وضعیتی دیگر هم هســت؛ وضعیتی
کــه در آن دیگر از رنجها و مصائب و مشــکالت موجود و
نمایش داده شده در اثر هنری خبری نباشد .حال این آرزوی
وضعیتی دیگر ممکن است به شیوههای غیرمستقیم ،بهعنوان
مثال در هنرهای غیر روایی همچون نقاشی و مجسمهسازی
یا به شیوههای مســتقیمتر ،بهعنوان مثال در هنرهای روایی
همچون ادبیات و سینما ،ظاهر شود .همچنین در بسیاری از
آثار هنری ،نمایش مســائل و مشکالت و رنجها و مصائب
بشــری ،خودبهخود آرزوی غلبه بر این رنجها و رسیدن به
جامعهای متفاوت فارغ از این مشکالت را برمیانگیزد .حتی
اگر آثار هنری به نمایش ابعاد مثبت و خوشــایند جامعه در
قالب ســرگرمی بپردازند ،بازهم در میــان مردمی که از این
شــرایط برخوردار نیستند ،منجر به آرزوی تغییر در واقعیت
اجتماعی خودشــان میشــود .درهرصورت آثار هنری تنها
بازتاب و نشاندهنده واقعیتهای موجود اجتماعی نیستند،
بلکه بهنوبه خود در تقویت ،تغییر یا ایجاد ارزشها ،اندیشهها
و نهادهــا و رفتارهای اجتماعی نیز نقــش دارند که از این
نقش با عنوان شکلدهی یاد میشود .بهاینترتیب آثار هنری
درعینحال بازتاب و شکلدهنده جامعه هستند.
اگر ممکن است بفرمایید مطالعه مخاطب و
ویژگیهای آنچه جایگاهی در مطالعه جامعهشناختی
سینمایی دارد؟

مخاطبان در تاریخ سینما همواره یک رابطه دوسویه با فیلمها
داشــتهاند .در درجه اول وجود مخاطب برای شناخته شدن
یک اثر بهعنوان هنر الزم و ضروری است .ازیکطرف فیلمها
میتوانند بر روی مخاطبان اثر گذاشته و افکار و اندیشههایی
را در ســر آنان قرار دهند و رفتارهای آنان را هم تحت تأثیر
قرار دهند .از طرف دیگر اســتقبال یا عدم استقبال مخاطبان
از فیلمها میتواند فیلمســازان را به تجدیدنظر در سبکها و
مضامین تولید فیلم وادار کند .همچنین نحوه دریافت مخاطبان
از فیلمها ،خوانشهای متنوع مخاطبان و نحوه مصرف آنها
از فیلمهای مختلف بهنوبه خود بر معنای فیلمها اثر گذاشته و
آن را تعیین میکند .بهعبارتدیگر با توجه به نقش مخاطبان
هرگز نمیتوان معنای مورد نظر فیلمساز را تنها معنای قابل
توجه در فیلم دانست .مخاطبان هم به گسترهای از معناهای

متفاوت و حتی گاه متضاد از فیلمها تجســم میبخشند که
مطالعــه آنها رابطه میان هنرمندان و مخاطبان را روشــنتر
میکند .همچنین ویژگیها و خصوصیات مخاطبان همچون
ســن ،جنس ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،سلیقه و ذائقه هنری
آنها و بسیاری خصوصیات دیگر راهنمای هنرمندان هستند.
مخاطبان حتی قبل از ساختهشــدن اثر هنری ،با حضور در
ذهن هنرمندان به فعالیتهای هنری آنها جهت میدهند .به
همین دلیل مطالعه مخاطبان از ابعاد مختلف در جامعهشناسی
ســینما و اثرات آنها بر این هنر و نیز چگونگی تأثیرپذیری
آنها از هنر ،حائز اهمیت است.
آیا جامعهشناسی با در نظر گرفتن هنرمند بهعنوان
یکی از عوامل تولید هنری ،بعد فردی هنرمند را نازل
نمیکند؟

تولید یا خلق هنر از عوامل اجتماعی متعددی متأثر است .افراد
و نیروهای اجتماعی بسیاری در کارند تا کسانی که بهعنوان
هنرمند شناخته میشوند ،موفق شوند آثار هنری را به وجود
آورند .البته همین افراد و نیروها و روابط میان آنها درنهایت
بر چگونگی کار هنرمندان اثر گذاشته و بهطور غیرمستقیم در
سبک و محتوای آثار هنری تأثیر میگذارند .این یک واقعیت
اجتماعی اســت که ابعاد و گســترهاش در جامعهشناســی
روشن میشود .این شناخت اجتماعی از هنر منافاتی با مهم
دانســتن فعالیت هنری هنرمندان و ارزش قائلشــدن برای
کار آنها ندارد .تنها اثری که دارد به رسمیتشــناختن تأثیر
سایر نیروهای اجتماعی ،در کنار هنرمندان است؛ چیزی که
در خــارج از این حوزه از دید محققــان مغفول مانده و در
جامعهشناسی بهتفصیل روشن میشود.

نظر شما بهعنوان یک جامعهشناس عرصه هنر
به مقوله «سلبریتی» چیست؟ اخیرا ً دو گرایش یکی
بهشدت علیه سلبریتیها و یکی هم در حمایت از
سلبریتیها در جامعه قابل مشاهده است .نظر شما
نسبت به مفهوم سلبریتی و نیز جایگاه سلبریتیها در
جامعه ما چیست؟

ســلبریتی به معنای فرد مشهور ،اغلب در زمینههای هنری
و بهخصوص در میان بازیگران ســینما وجود دارد .اما دو
دیــدگاه افراطی در مــورد آنها وجــود دارد که هر دو تا
حدودی اشتباه اســت .دیدگاه موافق سلبریتیها میخواهد
از آنها بهعنوان الگوهای قابل پیروی تجلیل کند و دیدگاه
مخالفشان میخواهد با افشای نقاط ضعفشان ،بهخصوص
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نقاط ضعف اخالقیشــان ،آنها را نفی کند .این در حالی
اســت که دلیل شــهرت این افــراد ،نه الگو بــودن و نه
غیراخالقی بودن آنهاست .دلیل شهرت آنها تواناییهای
هنریشــان اســت؛ بنابراین اگر جامعه از ســلبریتیها در
محدوده توانمندیهای هنری انتظار داشــته باشد ،نه بیشتر
و نــه کمتر ،آنگاه این دو دیدگاه به تعادل خواهند رســید.
به این اعتبار ،بازیگری خوب اســت که خوب بازی کند،
کارگردانی خوب اســت که خوب فیلم بســازد ،هنرمندی
خوب اســت که در کار هنری خودش قوی و موفق باشد.
در بقیه عرصههــای زندگی اجتماعی ،همین ســلبریتیها
مانند انسانهای معمولی ،دارای نقاط قوت و ضعف هستند
که ویژگی انســان است و ربطی به شهرتشــان ندارد .اگر
انتظارات جامعه از هنرمندان مشهور ،در محدوده هنر باشد،
این دوگانه موافقت و مخالفت دیگر معنا نخواهد داشت.
و بهعنوان سؤال آخر بفرمایید آیا سیاستگذاریهای
کالن فرهنگی و هنری باعث بیاثرشدن تحقیقات
جامعهشناسی سینما نخواهد شد؟

سیاســتگذاریهای فرهنگی -هنری یکــی از محورهای
مطالعه در جامعهشناسی هنر و سینماست که نشان میدهد
چگونه آثار هنری تحت تأثیر این سیاســتها ممکن است
به شــکلها و با مضامین متفاوتی به وجــود آید .بهعنوان
مثال اینکه کدام هنرها و مضامین دچار محدودیت هســتند
و بنابراین آثار هنری در آن حیطهها غایب هســتند و کدام
هنرها و مضامین مورد حمایت و توجه بیشتر قرار میگیرند

و بنابراین هنرمندان گرایش پیدا میکنند که بیشــتر در آن
حیطهها به تولیدات هنری دست بزنند ،از موضوعات مورد
توجه در این حیطه اســت .همچنین برخــی از افرادی که
خود را با سیاستگذاریهای هر جامعه و دورهای موافق و
متناسب نمییابند ممکن است در آن جوامع و دورهها موفق
به ورود به عرصه هنر و آفرینش هنری نشــوند و برعکس،
افراد دیگری با همان میزان از خالقیت یا حتی کمتر ،ممکن
اســت به دلیل همراهی و همنوایی یا حتی تطبیقدادن خود
با آن سیاستگذاریها به عرصه هنر وارد شوند و در جامعه
بهعنوان هنرمند شــناخته شوند .این بحث نشان میدهد که
چگونه عوامل اجتماعی غیرهنری ،مانند سیاستگذاریها
میتوانند در هنر اثر گذاشته و شکل و محتوای انواع هنرها
را به سمتوســوی خاصی هدایت کننــد .همچنین همین
عوامل اجتماعی میتوانند موجب هنرمند شــدن یا نشدن
افرادی با تواناییهای هنری یکسان شوند.
در مجموع جامعهشناســی هنر و ســینما بــه دنبال ردپای
عوامل اجتماعی در هنر و سینماست و میخواهد نشان دهد
که تنها مؤلفههای هنری مســئول شناخته شدن افرادی در
جامعه بهعنوان هنرمند ،تعیین سبک و محتوای آثار هنری،
شــکلگیری نوع رابطه مخاطبان با هنــر ،تأثیرگذاری هنر،
موفقیت یا شکســت هنرها و پیدایــش انواع و مکتبهای
هنری مختلف نیســتند .شــرایط و عوامل اجتماعی نیز به
همان اندازه در این موارد نقش دارند و کار جامعهشناســی
هنر و ســینما نشــان دادن این رابطه با استداللهای نظری
مختلف و تحقیقات و پژوهشهای میدانی است.
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دکتر موسوی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

سراب قرمز؛ پدیدهای که ترامپ را بهاشتباه انداخت

حزب جمهوریخواه به خاطر ترامپ منافع بلندمدت خود را به خطر نمیاندازد
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا و اعالم نتایج آن
موضوعی مهم در یک ماه اخیر بوده و کشورهای زیادی
در انتظار اعالم نتیجه قطعی و رسمی آن هستند .انتخابات
امسال آمریکا حواشــی زیادی با خود به همراه داشته و
مدتزمان زیادی تا اعالم نهایی نتیجه انتخابات باقی نمانده
است .به همین منظور مینا راستی ،دانشجوی کارشناسی
ارشد رشته ارتباطات ،با دکتر سید حامد موسوی ،عضو
هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و متخصص
در حوزه امریکای شــمالی به گفتوگو نشسته است که
شرح آن را در ادامه میخوانید:
سیستم انتخاباتی آمریکا را از سایر کشورها متفاوت دانست
و گفت :سیســتم انتخاباتیِ خاص آمریکا به قانون اساسی
این کشــور و پدران بنیانگــذار آن ()founding fathers
برمیگردد .پدران بنیانگذار آمریکا و افرادی مانند توماس
جفرسون ،جیمز مدیسون و جرج واشنگتن تمایلی نداشتند
تــا آمریکا یک دمکراســی به معنای کامل آن باشــد ،بلکه
صراحتــ ًا اعالم میکردند که آمریکا یک جمهوری اســت.
البته این کشــور دمکراســی هم دارد ،اما کامل نیست ،چرا
که معتقد بودند رأی مردم بهتنهایی موجب انحطاط کشور
خواهد شد.
دکتر موســوی ادامه داد :دمکراســی آمریکا کامل نیست،
چرا که دمکراســی ،پوپولیســم را با خود به همراه دارد و
در نتیجه آن ممکن اســت مردم احساســی تصمیم بگیرند
یا دانش و شــعور سیاســی الزم را نداشته باشند .بر همین
اساس سیستمی به نام کالج انتخاباتی ()electoral college
را بنیان نهادند.
وی با اشــاره به برخــی از محدودیتهــای رأیدهی در
گذشــته ،توضیح داد :در گذشته زنان و سیاهپوستان از حق
رأی محروم بودند .در برخی از ایاالت هم ســواد و دارایی
مالک شــرکت در رأیدهی انتخابات بود ،اما بهمرور زمان
این محدودیتها حذف شــده و رأیدهی برای بیشتر افراد
فراهم شده است.

اســتاد دانشکده حقوق و علوم سیاســی با اشاره به فرایند
کالــج انتخاباتی گفت :امــروزه از  ۵۰ایالت ۵۳۸ ،نماینده
در کالج انتخاباتــی حضور دارند .این نمایندگان چند هفته
دیگر رئیسجمهور آمریکا را بهطور رسمی اعالم میکنند.
البتــه ذکر این نکته هم ضروری اســت که تعداد کالجهای
انتخاباتی ،در هر ایالت متفاوت بوده و در طیف عددی  ۳تا
 ۵۵نماینده میگنجد .برای مثال ایالت کالیفرنیا  ۵۵نماینده
و ایالتهای کوچــک مثل دالویر و یا وایومینگ  ۳نماینده
در کالج انتخاباتی دارند.
دکتر موسوی با اشاره به سیســتم «برنده صاحب همهچیز
میشــود» تصریح کــرد :در  ۵۰ایالت آمریکا به اســتثنای
ایاالت مِین ( )Maineو نبراسکا ( )Nebraskaدر  ۴۸ایالت
سیستم «برنده صاحب همه چیز میشود» (Winner takes
 )allبرقــرار اســت؛ به عبارت دیگر هــر حزبی که در هر
ایالت اکثریت آرا را به دســت آورد ،تمام  ۵۵نماینده کالج
انتخاباتی به کاندید آن حزب خواهد رسید .از این رو فرقی
نمیکند کــه کاندید آن حزب  ۵۱درصد آرا را به دســت
آورده باشد یا  ۹۹درصد آن را.
ً
وی افــزود :نکته مهم دیگر این اســت کــه معموال قبل از
انتخابات ،رأی  ۳۷-۳۸ایالت تا حد زیادی مشــخص بوده
و میدانند که چه کســی برنده میشــود .برای مثال ایالت
کالیفرنیــا چند دهه اســت که به دمکراتهــا رأی داده و
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جمهوریخواهــان میدانند که در آن ایالت شانســی برای
برنده شــدن ندارند .به همین دلیل آن ایالت را رها کرده و
در اصطالح با اشــاره به رنگ دمکراتها به آن blue state
میگویند.
در انتخابات آمریکا پدیده سراب قرمز اتفاق افتاد
استاد دانشــکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به ویژگی
برخی از ایالتها خاطرنشــان کرد :برخی از ایالتها را که
از قبل رأیشــان مشخص نیست  swing stateمینامند .به
این معنا که در یک انتخابات به دمکرات رأی میدهند و در
دیگری به جمهوریخواه .این عمل باعث میشــود تا تمام
انرژی و هزینه کاندیدها بر این ایالتها متمرکز شود .آرای
تعدادی از ایالتها که به یکدیگر خیلی نزدیک هســتند را
اصطالح ًا  tossup stateیا «شــیر یا خط» میگویند و این
ایالتها نتیجه نهایی انتخابات را مشخص میکنند.
دکترموســوی ادامــه داد :در انتخابات فعلــی آمریکا هم
ایاالتی که بر ســر آن بحث درگرفته ،همان ایاالتی است
که قب ً
ال کلیدیبودن آنها مشــخص شــده بود .برای مثال
گفته میشــد که اگر ترامــپ ایالت پنســیلوانیا را ببازد،
شــانس پیروزی او در انتخابات تنها  ۲درصد خواهد بود.
ایالتهــای کلیدی کــه نتیجه این انتخابات را مشــخص
کردند پنســیلوانیا ،میشیگان ،ویسکانسین ،نوادا ،آریزونا و
جورجیا بودند.
وی واکنش ترامپ به تقلب در انتخابات آمریکا را مربوط
به پدیدهای به نام سراب قرمز ( )red mirageعنوان کرد
و گفت :در ســالهای گذشــته هم در انتخابات آمریکا
امکان رأیدهی از قبل ،از طریق پست و حضوری وجود
داشــت .در انتخابات امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا،
حــدود  ۱۰۰میلیون نفر از طریق پســت یا حضوری ،اما
قبــل از روز انتخابات رأی دادند و ســراب قرمز اتفاق
افتاد .ســراب قرمز به این معناست که در شب انتخابات،
جمهوریخواهان احساس میکنند که در انتخابات پیروز
شــدند ،چرا که در بســیاری از ایالتهــا ،اول رأیهای
حضوری شمرده میشود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تأکید کرد :نکته مهمی
که وجود داشــت این بود که طرفــداران دمکرات معموالً
افرادی با تحصیالت باال و قشــر متوســط شهری بودند و
مسائل بهداشــتی کرونا را بیشتر رعایت میکردند؛ درست
برخــاف طرفداران ترامپ که نظرســنجیها حاکی از آن
بود که کرونا برایشــان اولویت اول نبوده اســت .بر همین
اســاس طرفداران بایدن از طریق پست و طرفداران ترامپ

بهصورت حضوری در انتخابات شرکت کردند.
دکتر موســوی تصریح کرد :به همین دلیل چون در شــب
انتخابات اول رأیهای حضوری شــمرده میشود ،سراب
قرمز اتفــاق افتاد و حزب جمهوریخــواه تصور کرد که
در این انتخابات پیروز شــده است؛ اما در روزهای بعد که
کمکم رأیهای پستی شمرده شد ،نتایج انتخابات تغییر کرد.
وی تقلب اعالمشــده از جانب ترامپ را مربوط به پدیده
ســراب قرمز دانســت و گفت :نکته جالب این اســت که
بحث ســراب قرمز قبل انتخابات هم مطرح شده بود و در
عمل هم اتفاق افتاد .بهخصوص در ایالتهای کلیدی مثل
پنســیلوانیا ،میشیگان ،ویسکانسین و جورجیا که ترامپ در
آنها جلو بود ،امــا کمکم عقب افتاد و این حس که تقلب
شده اســت ،بهوجود آمد .البته یادآوری این نکته هم مهم
اســت که حس تقلب فقط محدود به خود ترامپ نیست،
بلکه نظرسنجیهای انجام شده توسط مؤسسههای مختلف
بیانکننده این موضوع اســت .بهعنوان مثال در نظرسنجی
انجام شده توسط مؤسسه  Politicoو Economist/Yougov
بــه ترتیب  ۷۰و  ۷۹درصد از کســانی کــه به ترامپ رأی
دادهاند ،معتقد به تقلب در انتخابات هستند.

ترامپ دو گزینه «پیگیری حقوقی» و
پیش روی خود دارد
«دعوای خیابانی» را ِ
استاد دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دو گزینه «پیگیری
حقوقی» و «دعوای خیابانی» را دو گزینۀ ِ
پیش روی ترامپ
عنوان کرد و گفت :اولین گزینه پیگیری حقوقی و شکایت
از نحوه شــمارش آرا در برخی از ایالتها مانند میشیگان
و پنســیلوانیا اســت که اگر این موضوع حل نشود ،کار به
دادگاه عالی کشــیده خواهد شد .البته ترامپ در این گزینه
موفق نخواهد بود چرا که تیم ترامپ هنوز هم مدرکی دال
بر تقلب گسترده در انتخابات ارائه نداده است.
سیدحامد موسوی ادامه داد :گزینه دوم این است که ماجرای
تقلــب در انتخابات را به دعواهای خیابانی بکشــاند مانند
اتفاقهایی که حدود ده روز پیش در برخی از شهرهای آمریکا
رخ داد .با توجه به اینکه بیشتر طرفداران ترامپ اسلحه دارند،
بُروز این اتفاق و کشیده شــدن ماجرا به زدوخورد خیابانی
وضعیت خیلی حادی را بهوجود خواهد آورد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون چنین اتفاقی رخ
نداده اســت ،گفت :اگر میبینیم که تــا به امروز این اتفاق
رخ نداده به این دلیل اســت که بهرغم باور ترامپ ،حزب
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خدشــهدار کند .از این جهت به گمــان من کار ترامپ تمام
است و باید بایدن را رئیس جمهور آینده آمریکا دانست.

با انتخاب بایدن احتماالً تحریمهای
سمبلیک و نمادین برداشته میشوند

جمهوریخــواه بههیچوجه مایل به اســتفاده از این گزینه
نیســت و میتوانیم اینگونه بگوییم که در اجرا این گزینه،
حزب جمهوریخواه از همان اول پشــت ترامپ را خالی
کرده اســت .بهعنوان نمونه شــبکه فاکس نیوز آمریکا که
پربینندهترین شــبکه خبری آمریــکا و از طرفداران پر و پا
قرص ترامپ به حســاب میآید از زمانی که احساس کرد
بایدن پیروز خواهد شد ،به سمت آرام کردن فضای جامعه
رفته و برخالف ترامپ ،این شبکه تلویزیونی موضوع تقلب
در انتخابات را منوط به ارائه اســناد مســتند میداند .حتی
زمانی که سخنگوی کاخ سفید از تقلب در انتخابات سخن
گفت ،فاکس نیوز سخنانش را تنها به این دلیل که ادعاهای
مطرحشده مستند نیستند ،قطع کرد.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود :به همین دلیل
اســت که حزب جمهوریخواه بهعنــوان یکی از احزاب
قدرتمند در آمریکا ،بهجای تأیید ســخنان ترامپ مبنی بر
تقلب در انتخابات و کشــاندن ایــن ماجرا به کف خیابان،
مایل به بررســی آن در مســیر حقوقی است که البته خیلی
خوب هم توانستند این موضوع را مدیریت کنند.

حزب جمهوریخواه بهخاطر ترامپ
منافع بلندمدت خود را به خطر نمیاندازد
دکتــر موســوی در پاســخ به این ســؤال که چــرا حزب
جمهوریخواه دســت به چنین کاری نزده و برای پیروزی
در انتخابات تالش نکرده است ،گفت :حزب جمهوریخواه
همراه با دیگر حزب این کشور یعنی دمکراتها ،بخش قابل
توجهی از حاکمیت آمریکا را تشــکیل داده و این دو حزب
مشترک ًا نزدیک به  ۲۰۰سال آمریکا را اداره کردهاند .به همین
دلیل حزب جمهوریخواه حاضر نیست بهخاطر فردی مثل
ترامپ ،منافع بلندمدت و بخش مهمی از حاکمیت کشور را

دکترسیدحامد موسوی تیم بایدن را تیمی باتجربه و آشنا در
حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و گفت« :بایدن و تیم او
حدود دو ماه دیگر دولت آمریکا را در دست میگیرند .افراد
حاضر در تیم بایدن در حوزه سیاســت خارجی از سابقه و
تجربه باالیی برخوردارند .افرادی مانند جیک ســالیوان یا
ویلیام برنز در تیم او هستند که در برجام و امضای آن نقش
مستقیمی را ایفا کردند».
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیشبینی سیاستهای
دولــت بایــدن را امری پیچیده توصیف کــرد و گفت« :با
انتخاب بایدن شــرایط خیلی پیچیدهتر میشود و پیشبینی
برای اینکه قرار است در چهار سال پیشِرو چه کاری انجام
دهد ،سخت اســت .بهعبارتدیگر نمیتوان سیاستهای
دولت بایدن را سادهسازی کرد .نکته مهم درباره دمکراتها
این است که سیاستهای آنان در مقایسه با ترامپ و حزبش،
چندبعدیتر است و فقط از ابزار تحریم یا درگیری نظامی
استفاده نمیکنند بلکه آنان از «اجماعسازی»« ،ابزار قدرت
نرم» و «دیپلماسی» هم برای رسیدن به اهداف ایاالتمتحده
بهره میبرند».
وی در پاسخ به این ســؤال که بایدن در خصوص برجام
چه روشــی را در پیش خواهد گرفت ،بیان کرد :اگر چه
بهصورت قطعی نمیتوان گفت ،اما پیشبینی من این است
که بــا روی کار آمدن بایدن و تیم او ،ممکن اســت فقط
یک سری از تحریمهای ســمبلیک و نمادین در گام اول
برداشته شود مانند ممنوعیت ویزا و یا بعضی از تحریمها
که مشــکالت دارویی و مبارزه ایران علیه کرونا را سخت
کرده است ،اما در تحریمهای اصلی مثل تحریمهای بانکی
یا نفتی که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورمان دارند ،گمان
نمیکنم که در درجه و فاز اول تغییراتی ایجاد شود .اینکه
فکر کنیم با آمدن بایدن تحریمها بهکلی برداشــته میشود
و ســریع ًا پشــت میز برجــام خواهند نشســت ،به نظرم
خوشبینی است.

تحریمهای اساسی بهخودیخود
رفع نخواهد شد
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دکتر سیدحامد موســوی رفع تحریمها بهطور کامل را در
حال حاضر غیرممکن دانســت و گفت :درســت است که
بایدن و تیــم او با برخی از کارهــای ترامپ مانند خروج
آمریکا از برجــام موافق نبودند و نیســتند اما درعینحال
معتقدند که این کاری اســت که انجام شــده و آمریکا هم
هزینهاش را داده اســت .به باور آنها حاال که ایران تحریم
شده باید از آن بهعنوان ابزاری برای گرفتن امتیازات بیشتر
از این کشور استفاده کرد.
وی در خصــوص امتیــازات احتمالــی تصریــح کرد :به
عقیده من امتیازات شــامل مباحث منطقهای ،موشــکی و
برخــی تغییرات در متن خود برجــام و تبصرههای غروب
اســت .تبصرههای غروب که در اصطــاح به آن sunset
 clauseمیگویند ،زمانبندیای اســت که برجام برخی از
محدودیتها را در برنامه هستهای ایران اعالم میکند .گمان
میکنم که رفع تحریمهای اساسی را به گرفتن این امتیازات
موکول خواهند کرد و آنها را رایگان حذف نمیکنند.
استاد دانشــکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد :برخی از
اندیشکدههای امنیتی آمریکا مانند مرکز امنیت جدید آمریکا
( )Center for New American Securityکه به دمکراتها

هم نزدیک هســتند ،به بایدن و تیمــش توصیه کردهاند که
مذاکرات اصلی با ایران را به پاییز ســال آینده موکول کنند.
دلیل کارشــان هم این اســت که معتقدند تا زمان مشخص
شدن دولت جدید در ایران ،نباید مذاکرات اصلی و توافقی
را با دولت فعلی انجام داد.

انتظار تغییراتی بنیادین در سیاستهای
خارجی آمریکا به نوعی خوشبینی است
دکترموسوی در پایان درباره رویکرد کلی بحث بایدن و تیم
او درباره ایران خاطرنشان کرد :نباید از آنها انتظار تغییرات
بنیادی در سیاست خارجی آمریکا را داشت چرا که بسیاری
از سیاستها و اهداف کلی ایاالتمتحده در مباحث مختلف،
فارغ از اینکه چه فرد یا حزبی رأس کار هستند ،ثابت است.
حال چه ترامپ رأی بیــاورد و چه بایدن ،رقابتها در نظام
بینالمللی همچنان پابرجا خواهد بود؛ اما در عین حال این را
هم نمیتوان گفت که هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن نیست،
چون آنها در روش رســیدن به اهداف تفاوتهای زیادی
دارند و تاکتیک و روششان متفاوت است.
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سید محمدباقر جعفری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

«دولت همراه»« ،دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند»
شاخصههای اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند
حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از بهکارگیری تکنولوژی دیجیتال
در اداره کشور است

بهدنبال متداولشدن تجارت الکترونیکی در سالهای اخیر ،پدیده
نوین دیگری به نام دولت الکترونیک مطرحشــده که مهمترین
ویژگی این پدیده ،ایجاد بستری مناسب جهت ارائه خدمات با
کمترین هزینه و بیشترین اثر است که همواره مورد نیاز و دغدغۀ
مردم و دولتها بوده است .شــروع ویروس کرونا در جهان،
منجر به توجه ویژه و اساسی دولتها به دولت الکترونیک شده
است .مطالعه وضعیت کشورهای جهان در کنترل این بیماری
نشــان میدهد دولتهایی که از ابزارهای الکترونیکی بیشتری
استفاده کردهاند ،موفقتر بودهاند .وجود دولت الکترونیکی قوی
و یکپارچه در کشور در زمان بحران همچنین کمک مؤثری برای
کاهش آسیبها نیز میتواند باشد .با توجه به اهمیت این موضوع،
مینا راستی ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه

پیادهسازی صحیح دولت الکترونیکی منجر
به رضایت شهروندان کشور میشود
ســید محمدباقــر جعفــری در خصوص تعریــف دولت
الکترونیکــی و کاربردهای آن گفت :در یک تعریف ســاده
دولت الکترونیکی یا  E-Governmentارائه خدمات دولت
به شهروندان بهوسیله تکنولوژی دیجیتال از طریق شبکههای
الکترونیکی بهویژه اینترنت است.
جعفری ادامه داد :دولت الکترونیکی همچون سایر حوزهها مانند
خریدوفروش ،آموزش و یا بانکداری که بهوسیله تکنولوژی
دیجیتال متحول شدهاند ،رشد قابلتوجهی داشته و با برداشته
شــدن محدودیتهای زمان و مکان ،دسترسی شهروندان به
خدمات نهادهای دولتی در هر ســاعت از شبانهروز و از هر
مکانی امکانپذیر شده است که تحقق این امر ،تحول بزرگی
در ارائه خدمات به شهروندان محسوب میشود.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه
تهران یکی از عوامل رضایت شــهروندان کشورها از دولت
خــود را کیفیت ارائه خدمات نهادهای دولتی به شــهروندان

تهران با دکتر سید محمدباقر جعفری ،استادیار دانشکده مدیریت
و حسابداری پردیس فارابی ،در ارتباط با دولت الکترونیکی به
گفتوگو نشسته است که در ادامه میخوانید:

دانســت و یادآور شد :کیفیت این خدمات میتواند بر اساس
عوامل متعددی همچون سرعت ،دقت و یا شفافیت اطالعاتی
تعیین شــود .پیادهســازی صحیح دولت الکترونیکی عامل
بســیار تأثیرگذاری در افزایش کیفیت خدمات دولتی است و
رضایت شهروندان را در پی دارد که بر همین اساس دولتها
در اکثر کشــورهای جهان گامهای بزرگی را برای پیادهسازی
دولت الکترونیکی برداشــتهاند تا با گسترش رضایت عمومی
شهروندان ،قوام حکومت خود را بیشتر کنند.

حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته
از بهکارگیری تکنولوژی دیجیتال برای
اداره امور کشور است
وی تصریــح کرد :در اینجا باید به این نکته اشــاره کرد که
مفهوم بهکارگیری دولت الکترونیکی یک مفهوم صفر و یک
نیســت (اجرای دولت الکترونیکی یا عدم اجرای آن) .میزان
الکترونیکی شدن یک دولت در یک طیف میتواند تعریف
شــود .این طیف از صفر یعنی عــدم ارائه هیچگونه خدمت
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الکترونیکی و تا مراحل بســیار پیشــرفته کــه به حکمرانی
الکترونیکی یا  E-Governanceمیرسد ،قابل تعریف است.
هر دولت با توجه به میزان موفقیت خود در این زمینه میتواند
در بخشی از این طیف قرار گیرد.
سید محمدباقر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به «حمکرانی الکترونیکی» تأکید کرد :حکمرانی الکترونیکی
یک سطح پیشــرفته از بهکارگیری تکنولوژی دیجیتال برای
اداره امور کشور است .در یک تعریف ،حمکرانی الکترونیکی،
نسخه الکترونیکی حمکرانی خوب تعریف شده است که به
دنبال دستیابی به اهداف حکمرانی خوب از طریق تکنولوژی
دیجیتال در اداره یک کشور استفاده میشود.
جعفری یادآور شــد :براســاس یک تعریف جامعتر توسط
برنامه توســعه سازمان ملل ( ،)UNDPحکمرانی الکترونیکی
سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از« :خدمات الکترونیکی که
در حقیقت همان مفهومی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات
الکترونیکی به شهروندان اســت»« ،اداره کردن الکترونیکی
کــه به لزوم ارتباط الکترونیکی بیــن تمام نهادهای دولتی و
شــفافیت در این ارتباطات و عملکرد آنها اشــاره دارد» و
«مشارکت الکترونیکی که در آن رابط دوسویه مردم با دولت
از طریق فنّاوری دیجیتال امکانپذیر میشود».

مشارکت الکترونیکی منجر به دیده شدن
نظرات مردم در سیاستگذاری نهادها
میشود

استادیار دانشــکده مدیریت و حســابداری پردیس فارابی
دانشــگاه تهران در ادامه به بررسی مشــارکت الکترونیکی
پرداخت و گفت :در برخی تعاریف از مشارکت الکترونیکی
بهعنوان دمکراســی الکترونیکی هم یاد میشود؛ یعنی اینکه
شهروندان بتوانند بهصورت الکترونیکی در سرنوشت خود
مشارکت کنند و ارتباط یکطرفه معمول بین نهادهای دولتی
و مــردم که اطالعات و خدمات از طرف این نهادها به مردم
میرسد ،متحول شده و مردم هم بتوانند بهصورت الکترونیکی
با نهادهای دولتی تعامل داشته باشند.
وی افزود :در این زمینه میتوان به استفاده از نظرسنجیهای
الکترونیکــی ،امکان مشــاوره بــا شــهروندان بهصورت
الکترونیکی ،ارائــه الکترونیکی اطالعات به شــهروندان و
گفتوگوی مدام بین نهادهای دولتی و شــهروندان از طریق
ابزارهای متنوعی همچون رسانههای اجتماعی اشاره کرد که
منجر به دیده شدن نظرات مردم در سیاستگذاریهای این
نهادها خواهد شــد .مثال کاربردی در این زمینه ،جمعآوری

نظرات شهروندان بهصورت الکترونیکی برای تصمیمگیری
در شوراهای روستایی و شهرها و یا ارتباط بین شهرداریهای
مناطق شهری و مردم هر منطقه با استفاده از قابلیت شبکههای
اجتماعی در شناسایی مشکالت آن منطقه و رفع آنها است.

«دولت همراه»« ،دولت اجتماعی» و «دولت
هوشمند» شاخصههای اصلی توسعه دولت
الکترونیکی هستند
سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که سرنوشت و
آینده دولت الکترونیکی چه خواهد شد ،گفت :در این زمینه دو
موضوع را میتوان مطرح کرد .موضوع اول گسترش خود مفهوم
دولت الکترونیکی است که در بحث حکمرانی الکترونیکی به
آن اشــاره شد .در این قســمت تالش میشود با ارائه مفاهیم
جدیدتر ،بهکارگیری قابلیتهای تکنولوژی دیجیتال بهتمامی
جوانب حکومتداری گســترش یابد .موضوع دوم در زمینه
آینده دولت الکترونیکی ،بحث پیشرفت تکنولوژیکی است؛ به
این معنا که با پیشرفت تکنولوژیهای دیجیتال ،تکنولوژیهای
بهکار گرفتهشده در دولت الکترونیکی هم رشد کند.
جعفری تصریح کرد :اولین مفهوم در این مسیر «دولت همراه»
یا  Mobile Governmentاست که به ارائه خدمات دولتی از
طریق ابزارهای همراه مانند تلفن همراه و تبلت اشــاره دارد.
گام بعدی« ،دولت اجتماعی» یا  Social Governmentاست
که در آن اســتفاده از قابلیت رسانههای اجتماعی برای ارائه
خدمات نهادهای دولتی به شــهروندان مورد نظر است .در
گام بعدی مفهوم «دولت هوشمند» یا Smart Government
مطرحشــده که در این مفهوم ،بهکارگیــری تکنولوژیهای
پیشــرفته مانند هوش مصنوعی ،اینترنت اشــیا ،کالن داده،
محاسبات ابری ،واقعیت افزوده و نظایر آن در ارائه خدمات
به شهروندان مورد توجه قرار میگیرد.
اســتادیار دانشــکده مدیریت و حســابداری پردیس فارابی
دانشگاه تهران در خصوص شاخصههای دولت الکترونیکی و
نحوه سنجش این شاخصهها عنوان کرد :برای سنجش دولت
الکترونیکی معموالً به گزارشهای دوساالنه سازمان ملل با عنوان
«شاخص توســعه دولت الکترونیکی» رجوع میشود .در این
گزارش بر اساس سه شاخص خدمات آنالین ،زیرساختهای
ارتباطی و ســرمایه انســانی مرتبط ،به اندازهگیری پیشــرفت
کشورهای جهان در زمینه دولت الکترونیکی پرداخته میشود.
وی افزود :شاخص توسعه دولت الکترونیکی هر کشور ،شاخصی
ترکیبی بر پایه امتیازِ هر یک از این سه بخش است .قابل ذکر است
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زیرساختهای ارتباطی و دسترسی بیشتر به اینترنت بهخصوص
اینترنت همراه و همچنین بهبود شاخص سرمایه انسانی کشور
با توجه به تربیت نیروی انســانی متخصص در زمینه فناوری
اطالعات رخ داده است .متأسفانه در زمینه خدمات آنالین ،بهبود
چشمگیر نبوده که بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در سال
جاری ،رتبه ایران در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸۹
و در شاخص مشارکت الکترونیکی  ۱۱۸بوده است.
که سازمان ملل در کنار گزارش دوساالنه «شاخص توسعه دولت
الکترونیکی» به انتشار گزارش «شاخص مشارکت الکترونیکی»
نیز میپردازد که بر مبنای ســه شاخص اطالعات الکترونیکی،
مشاوره الکترونیکی و تصمیمگیری الکترونیکی به محاسبه میزان
مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو میپردازد.

شاخص توسعه دولت الکترونیکی
در ایران روند صعودی داشته است
سید محمدباقر جعفری با اشاره به کشورهای پیشرو در زمینه
دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین گزارش
ســازمان ملل که در تیرماه سال جاری منتشر شد ،دانمارک،
استرالیا ،اســتونی ،فنالند و استرالیا به ترتیب باالترین امتیاز
در شــاخص توســعه دولت الکترونیکی در دنیا را به خود
اختصاص دادهاند .بر اســاس گزارش «شــاخص مشارکت
الکترونیکی» نیز کشورهای استونی ،کره جنوبی ،آمریکا ،ژاپن
و نیوزیلند به ترتیب باالترین امتیازات را در بین  ۱۹۳کشور
عضو این سازمان کسب کردهاند.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی در پاسخ
به این پرسش که ایران در زمینه دولت الکترونیکی چه جایگاهی
دارد ،گفت :بر اساس گزارشهای سازمان ملل ،شاخص توسعه
دولت الکترونیکی در ایران روند صعودی داشته است .رتبه ایران
که همواره باالی  ۱۰۰در بین  ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل بود،
در گزارش سال  ۱۳۹۷به رتبه  ۸۶کاهش پیدا کرده است.
جعفری ادامه داد :طبق گزارش ســازمان ملل ،کشورها از نظر
سطح توسعه دولت الکترونیکی در چهار گروه پایین ،متوسط،
باال و خیلی باال دســتهبندی میشوند که ایران در سال  ۱۳۹۷از
سطح کشورهای متوسط به سطح باال ارتقا پیدا کرده است .البته
با بررسی سه شاخص اندازهگیری شده برای ایران در این زمینه،
مشخص میشود که بهبود رتبه ایران بیشتر بهخاطر دو شاخص
زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی بوده که با توجه به گسترش

شیوع ویروس کرونا سبب گسترش
دولت الکترونیکی شده است
وی به شیوع بیماری کرونا و اینکه دولت الکترونیکی چگونه
میتواند بــه کنترل بیماری کمک کند ،عنوان کرد :شــروع
همهگیری جهانی ویروس کرونا با وجود تمامی مشــکالت
و بحرانهایی که ایجاد کرده ،موجب برخی تأثیرات مثبت از
جمله توجه ویژه و اهتمام بیشتر دولتها به گسترش دولت
الکترونیکی هم شده است.
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه
تهران یادآور شــد :در این زمینه بررســی شرایط کشورهای
مختلف جهان در کنترل این بیماری نشان میدهد دولتهایی
که از ابزارهای الکترونیکی بیشتری در این راه استفاده کردهاند،
موفقتر بودهاند .بهعنوان مثال چین و کره جنوبی با بهکارگیری
تکنولوژیهای دیجیتال گوناگون در زمینههایی مانند ردیابی
بیماران و مدیریت زنجیره تأمین بهداشت دستاوردهای بهتری
داشته است .وجود یک دولت الکترونیکی قوی و یکپارچه در
بین نهادهای دولتی در زمان بحران کمک مؤثری برای کاهش
آسیبها میتواند باشد .داشتن بانک اطالعاتی کامل و بروز از
وضعیت داروها ،بیمارستانها ،سرمایه انسانی حوزه پزشکی،
انبارهای اقالم بهداشــتی ،صنوف مختلف ،وضعیت شــغلی
خانوارها و موارد مشــابه در حوزههای متفاوت ،کنترل خود
بیماری و کاهش عوارض جانبی آن برای کسبوکارها و مردم
بسیار مهم و تأثیرگذار است.

نبود رویکرد جامع در بهکارگیری
تکنولوژی دیجیتال ضربه سنگینی
به کشور وارد میکند

سید محمدباقر جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا پروژههای
سالمت الکترونیکی در دولت الکترونیکی باعث ارتقای سطح
کارایی نظام ســامت کشور میشــود یا خیر ،گفت :یکی از
مشکالت فعلی نظام سالمت ما عدم وجود یک رویکرد جامع در
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بهکارگیری تکنولوژی دیجیتال است .در این زمینه ،کندی حرکت
به سمت سالمت الکترونیکی ضربههای سنگین اقتصادی و حتی
جانی به کشور وارد میکند .برای درک بهتر این موضوع بهعنوان
مثال به دفترچههای بیمه دقت کنید؛ موضوعی که سالهاست در
حوزه سالمت کشورهای پیشروی الکترونیکی منسوخشده ولی
همچنان در ایران فعال است.
جعفری ادامه داد :در تمامی این کشورها ،خدمات بیمه ،نسخه
پزشک ،داروخانه ،آزمایشگاه و موارد مشابه بهصورت الکترونیکی
انجام و پیگیری میشود که ضمن ایجاد شفافیت ،دقت باال داشته
و امکان رصد خطا و جلوگیری از فســاد را فراهم میکند؛ اما
در کشور ما همهساله هزینههای کالنی برای چاپ دفترچههای
بیمه بهصورت فعلی که باید کاغذ مخصوص داشــته و در هر
برگ تصویر تجویز پزشک ،در دو صفحه بعدی هم درج گردد،
صرف میشــود .عالوه بر آن هزینه وقت مردم برای رجوع و
انتظار در صف برای دریافت این دفترچهها را هم در نظر بگیرید.
درحالیکه میتوان گفت تقریب ًا از  ۲برگ بعدی در جمعآوری
دادههای بیماران استفاده آنچنانی نمیشود.

بیتوجهی به رعایت قانون تضاد منافع،
مانع تحقق پیادهسازی
سالمت الکترونیکی میشود
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه
تهران عنوان کرد :در یک پروژه جامع ســامت الکترونیکی؛
تمامی اطالعات در پرونده ســامت بیمار نگهداری شــده و
با استفاده از تکنیکهای پیشرفته تجزیهوتحلیل دادهها ،مانند
دادهکاوی میتــوان در رصد بیماریهای در حال گســترش،
شناسایی افراد مســتعد بیماری ،نحوه مصرف دارو در کشور
و موارد مشابه به اطالعات بسیار مفیدی دستیافت .بر اساس
تحلیلهای بیشتر مانند اطالعات جمعیتشناختی بیماران مانند
جنسیت ،سن ،منطقه جغرافیایی و سایر موارد ،غنای اطالعات
بیشتر شده و تصمیمهای بهتری قابل اخذ است .این یک نمونه
از مزایای گسترش سالمت الکترونیکی است .به نظر من عدم
رعایت قانون تضاد منافع ،باعث شــده اســت که بسیاری از
کارگزاران درگیر در این موضوع ،منافع شــخصی و گروهی
خود را بر منافع جمعی ترجیح داده و مانع تحقق پیادهســازی
سالمت الکترونیکی بهصورت جامع در کشور شوند.

تحقق دولت الکترونیک به شفافیت در
مکانیسمهای اداری و سازمانی کمک میکند

وی در پاســخ به این سؤال که «با توجه به موضوع شفافیت
در مکانیسمهای اداری و سازمانی؛ تحقق دولت الکترونیکی
تا چه میتواند باعث شفافسازی فرایندها و روندها شود و
بهنوعی مانع شکلگیری فساد شود» ،یادآور شد :در این زمینه
میتوان به برخی از مزیتهای بهکارگیری سیستم اطالعاتی
در سازمان اشاره داشت .با بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی،
ضمن افزایش کارایی و اثربخشــی انجام فعالیتها ،فرایند و
رویه انجام یک فعالیت مستند شده و تمام اطالعات مرتبط با
آن فعالیت در سیستمها ذخیره میشود و این یعنی شفافیت
در اجرای فرایند.
ســید محمدباقر جعفری ادامه داد :با استفاده از سیستمهای
اطالعاتــی ،رویههــای متنوع انجام کار توســط بخشهای
مختلف ســازمان ،یکی شــده و تمامی اطالعات نیز بهطور
شــفاف در سیســتم ذخیره میشود .شــما این مفهوم را با
بهکارگیری سیســتمهای اطالعاتی در سازمانهای دولتی در
نظر بگیرید .بهویژه در مسائل حاکمیتی که نیاز به فرایندهای
مشخص و شــفافیت اطالعاتی بین ســازمانهای دولتی و
خود دولت است .اجرای دولت الکترونیکی و مکانیزه شده
فرایندهــا ،موجبات ثبت دقیق تمامــی جزئیات و اطالعات
مرتبط با انجام یک فعالیت را ایجاد میکند .با داشــتن چنین
اطالعاتی ،شرایط سوءاستفاده از موقعیت ،روابط و رانت که
در روش سنتی به علت دستی بودن فرایندها ایجاد میشود،
بهشدت کاهش خواهد یافت.
اســتادیار دانشکده مدیریت و حســابداری پردیس فارابی
دانشــگاه تهران در پایان با ذکر مثالــی در این زمینه گفت:
بهعنــوان مثال در نظر بگیرید کــه در زمینه تأمین کاالهای
اساسی یک سیستم جامع و سراسری مدیریت زنجیره تأمین
برقرار شده باشد .در این سیستم اطالعات تمامی حلقههای
زنجیره تأمین یک کاالی اساسی از نقطه شروع که میتواند
زمینهای کشــاورزی باشــد تا حلقه آخر که خردهفروشان
هستند و آن کاالی اساســی را تحویل شهروندان میدهند،
ثبت میشــود و قابل رهگیری است .اگر سیستم بهدرستی
پیادهســازی و اجرا شــده باشــد ،در تمامی مراحل امکان
بررسی و نظارت بر این محصول وجود دارد .با داشتن چنین
اطالعاتی ضمن برنامهریزی بهتر برای تأمین آن کاال ،مباحثی
همچون احتکار ،صادرات بدون مجوز ،ارائه به بازار خارج
از کنترل نهادهای ناظر و با قیمتهای غیرمصوب امکانپذیر
نخواهــد بود و عم ً
ال جلوی سوءاســتفاده و یا اهمالکاری
برخی نهادهای دولتی و شــرکای آنها در زنجیره تأمین آن
کاال گرفته خواهد شد.
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مشاور وزیر صمت:

همـانند قلعـه گنـج؛

الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی
در خواف هم به خوبی طراحی و دنبال میشود
از اردیبهشتماه  ۱۳۹۹دانشگاه تهران با همکاری شرکت صنایع
معدنی فوالد سنگان (معین اقتصادی خواف) طرحی ابتکاری
با عنوان الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت
مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها آغاز کرده که در این
طرح بیش از  ۸۰روستای شهرســتان خواف با هدف تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید و ارتقا تابآوری
نظامهای اجتماعی-اکولوژیک تحت پوشش قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت این طرح و نیز سابقه اجرای موفقیتآمیز
آن در قلعه گنج کرمان ،مینا راستی دانشجوی کارشناسی ارشد
علوم ارتباطات دانشگاه تهران در حاشیه دیدار دکتر علیاکبر
لبافی ،مشاور وزیر صمت و دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی
خراسان رضوی از دانشگاه تهران به گفتوگو نشسته است که
در ادامه میخوانید:
مشارکت مردمی جزو الینفک الگوی مثلث توسعه
خواف است

دکتر لبافی با اشاره به الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی
گفت :این الگو اولین بار در سال  ۱۳۹۳با پیشنهاد مهندس رزم
حسینی اســتاندار وقت استانهای کرمان و خراسان رضوی
و وزیر فعلی صنعت ،معدن و تجارت با همکاری دانشــگاه
تهران در شهرســتان قلعه گنج به عنوان یکی از محرومترین
مناطق کشور با رویکرد توانمندسازی روستائیان و شهرهای
کمبرخوردار طراحی و اجرا شد.
لبافی با اشــاره به نتایج درخشــان اجرای این طرح در قلعه
گنج ،افزود :با بهرهبــرداری از تجربه قلعه گنج ،همان الگو
امروزه با همکاری دانشــگاه تهران در شهرستان خواف در
دست اجرا است .مجری این طرح ،دکتر مهدی قربانی ،عضو
هیأت علمی دانشــگاه تهران اســت ،اما حائز اهمیت است
که در تمامی مراحل تدوین ســند باالدســتی ،برنامهریزی،

اجرا ،نظارت و ارزیابی اقدامات ،مشــارکت مردمی در قالب
کانونهای آبادانی و پیشرفت روســتایی ،جزو الینفک این
طرح بودهاند.
این الگو اساساً به دنبال تمرکززدایی از تصمیمگیریها
و ایجاد وحدت رویه است

مشــاور وزیر صمت در ارتباط با بانیان توســعه در الگوی
مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی بیان نمود که در اســتان
خراســان رضوی « ۱۷۰معین اقتصادی» در راســتای احیای
مسئولیتهای اجتماعی فعالیت داشتهاند.
وی کاهش تمرکزگرایــی در تصمیمگیریها ،ایجاد وحدت
رویه و یکپارچگی در مناطق مختلف استان و تسهیل و رفع
موانع و سرعت عمل در سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران
جهت جهش تولید را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.
اینمقاممسئولافزود:برایاجرایبرنامههاوسیاستگذاریهای
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اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی ،سازمانی با نام «سازمان نهاد
مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی» از سوی معینهای
اقتصاد مقاومتی اســتان راهاندازی شده است که وظیفه ایجاد
هماهنگی ،اص ً
الح فرایند در مســیر حرکت به سمت توسعه
متوازن ،تســهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر مجریان،
نظارت و اخــذ بازخورد و تهیه گزارشها از سیاســتها و
برنامههای ابالغی را به عهده داشته باشد.
بیش از  ۸۰تفاهمنامه برای اجرای این طرح امضا
شده است

دکتر لبافی با بیان اینکه که با هدف مشــارکت بیشتر نهادها
و ســازمانهای مختلف در اجرای این طــرح ،بیش از ۸۰
تفاهمنامه و قرارداد اجرایی به امضا رســیده ،عنوان کرد :با
توجه به مســئله محوری تأمین آب شرب و آب کشاورزی
در شهرستان خواف ،از میان این تفاهمنامهها ۵۸ ،تفاهمنامه
در بخشهای تأمین منابع آب کشاورزی و آب شرب شامل
الیروبی و مرمت قنوات ،آبرسانی مشارکتی به روستاها،
تأمین آب شــرب سمت توسعه مسکن روستایی و اقدامات
آبخوانداری و آبخیزداری منعقد شده است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی ادامه داد:
 ۱۲تفاهمنامه نیز مربوط به اجرای مشــارکتی پل باکسی در
محور آبنماهای روســتاها و تسطیح و زیرسازی جادههای
مواص ً
التی روستا ۶ ،تفاهمنامه مربوط به بازنگری طرحهای
هادی روســتایی و  ۴تفاهمنامه در زمینه نهالکاری و احیای
مشارکتی مناطق بیابانی منعقد شده است.
علیاکبر لبافی از انعقاد تفاهمنامههای دیگری میان فرمانداری،
طرح مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگــی ،معین اقتصادی،
دســتگاه اجرایی متولی و کانون آبادانی و پیشرفت روستایی
خبر داد و گفت :ثبت جهانی آثار تاریخی شهرستان خواف،
ساخت فضاهای آموزشــی ،زیباســازی ورودی روستاها،
همــکاری با ادارات مختلف شهرســتان نیــز از جمله این
تفاهمنامهها هستند.

بوکار و کارآفرینی
اجرای این طرح رونق تولید ،کس 
وسیع را به دنبال خواهد داشت

مشــاور وزیر صمت با بیان این نکته که در بخشهای رونق
بوکار و اشــتغال در شهرستان
تولید ،مدیریت چرخه کســ 
خــواف اقدامات متعددی نیز اجرا شــده و یا در حال اجرا
شــدن اســت ،از راهاندازی اپلیکیشــنی تحت عنوان کوک
بوکار) در خوشههای آمایشی شهرستان
(کارآفرینی و کســ 

خواف شــامل کشــاورزی ،دامداری ،صنعتــی ،خدماتی و
صنایعدســتی بهصورت حضوری و آنالین خبر داد و افزود:
همچنین مرکزی برای ارائه خدمات رایگان مشــاوره و رشد
بوکار به کارآفرینان و مالکان آن در بخشهای بازاریابی،
کس 
بوکار و کارآفرینی افتتاح و راهاندازی شده
طرحنویسی کس 
است که همگی با همکاری و مشــارکت تیمی از اساتید و
محققان دانشگاه تهران در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود یادآور شد :همچنین
مقرر شده تسهیالت بانکی قرضالحسنه با هدف رفع موانع
تولید و نظارت دقیق بر روند اجرای کســبوکارهای مبتنی
بوکار
بر زنجیره ارزش با هدایت مرکز مشاوره و رشد کس 
شهرستان خواف ،اعطا شود .به همین منظور منابع مالی مورد
بوکارهای روســتایی با همکاری
نیاز برای راهاندازی کســ 
تمامی شرکتهای معدنی شهرستان خواف تأمین میگردد.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تأکید کرد:
در حوزه آموزش و مهارتورزی برای اشتغال در رستههای
شغلی کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،خدمات و صنایعدستی
نیــز از کلیه ظرفیتهای مالی و تخصصی اســتفاده خواهد
شــد تا ظرفیتسازی ،صورت گرفته و افزایش بهرهوری در
رستههای مختلف شغلی در شهرستان نیز محقق شود.
خواف رتبه اول را در میان صندوقهای خرد روستایی
کسب کرده است

علیاکبر لبافی با بررسی عملکرد صندوقهای خرد روستایی
در بین معینهای اقتصادی استان اعالم کرد :شهرستان خواف
رتبــه اول را در تعداد اعضا و میزان پسانداز کســب کرده
اســت .تعداد اعضای صندوق در سه ماهه مردادماه تا پایان
مهرماه به بیش از  ۱۰هزار نفر و میزان پسانداز اعضا به بیش
از یک میلیارد تومان رســیده است که هر ماه این شاخصها
افزایش مییابد.
وی در پایان تصریح کرد :ما به دنبال ایجاد یک اقتصاد جدید
تحت عنوان اقتصاد روســتا هســتیم و موضوع شکلگیری
بوکارهای روستایی با مشارکت مردمی از طریق ایجاد
کس 
حسابهای سپرده روستایی در مدل مثلث توسعه اقتصادی
و فرهنگی برای ما یک اصل است.
الزم به ذکر اســت که در شهرستان خواف نوعی بانکداری
اجتماعی مبتنی بر الگوی قلعه گنج پیادهســازی شده است
بوکار خرد روستایی مؤثر
که میتواند در تثبیت و بهبود کس 
باشــد و دسترسی روســتائیان را به منابع مالی خرد تسهیل
نماید.
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دکتر امیدی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

سیاستگذاری اجتماعی
بهدنبال اجتماعیشدن قدرت است

کرونا بازنگری رادیکال در برخی ساحتهای سیاستگذاری را موجب شد
دکتر رضا امیدی ،عضو هیأت علمی گروه برنامهریزی رفاه
اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
ایشان مقاالت بسیاری در زمینه سیاستگذاری اجتماعی
دارد«.کتابشناسی تحلیلی و انتقادی عدالت اجتماعی» از
جمله کتابهای ایشان در این زمینه است .سیاست گذاری
اجتماعی ،موضوعات سیاستگذاری ،نگاه به سیاست
گذاری در دانشگاه و کشور ،نسبت آن با سیاستگذاری
اقنصادی و تأثیر سیاست گذاری بر عملکرد شهروندی
موضوع گفت وگوی صغری داوری فرد با ایشان است که
در ادامه آمده است:
مقوله سیاست گذاری اجتماعی اخیرا در حوزههای
تحقیقاتی و دانشگاهی خیلی مورد توجه قرار گرفته
است .برای شروع ،در مورد مفهوم «سیاستگذاری
اجتماعی» و اهمیت آن توضیح دهید؟

به صورت تاریخی ،میتوان تاریخ شکلگیری سیاستگذاری
اجتماعی را به تحوالت میانۀ قرن نوزدهم و برآمدن «مسئلۀ
اجتماعی» نسبت داد .در این مقطع ،حقوق سیاسی و مدنی
تا اندازهای رشد کرده بود ،اما ظرفیتها و فرصتهایی برای
طبقۀ پایین جامعه فراهم نشده بود و همچنان نوعی زندگی
بردهوار برای آنها تداوم داشــت .تضاد و تعارض میان کار
و ســرمایه نیز نمود بارزی پیدا کــرده بود .امر اجتماعی و
سیاســتگذاری اجتماعی از دل چنین وضعیتی بیرون آمد
تــا بهنوعی تضمینکنندۀ ســطحی از حقــوق اجتماعی و
رفاهی جامعه باشــد .از این منظر سیاستگذاری اجتماعی
بهدنبال اجتماعیشــدن قــدرت بود تا از ایــن طریق هم
شــرایط منجر به بیعدالتی و تضعیف همبستگی اجتماعی
را کنترل کند و هم به گروههایی که در معرض آســیبهای
ناشــی از تحوالت اقتصادی و گسترش حقوق مدنی قرار
داشتند ،رسیدگی کند و وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها
را ارتقــاء دهد .درواقع ،سیاســتگذاری اجتماعی دغدغۀ

روشنفکران و نخبگان اجتماعی بود و تأسیس اولین انجمن
سیاستگذاری اجتماعی در آلما ِن اواخر قرن  19داللتی بر
آن است .اما «سیاســتگذاری اجتماعی» بهعنوان رشتهای
آکادمیک به دهــۀ  1970میالدی برمیگردد و اتفاق ًا مربوط
به دورهای اســت که بهتدریج برخی دستاوردهای نوع اول
سیاستگذاری اجتماعی در معرض تهدید قرار گرفته بود.
منظورم این نیست که سیاستگذاری اجتماعی در واکنش
به عقبنشــینی دولتهــای رفاهی ایجاد شــد ،اما نوعی
همزمانی در این زمینه وجود داشت.
سیاستگذاری اجتماعی به طور کلی روی چه
موضوعاتی متمرکز است؟ در ایران به این مقوله
چگونه و چطور پرداخته شده است؟

اولین و مهمترین محور مطالعاتی سیاستگذاری اجتماعی،
فقر و نابرابری بود .مســئله تاجایی اهمیت داشت که گفته
میشود اگر در دهۀ  70میالدی رشد مطالعات فقر و نابرابری
و سیاستگذاری اجتماعی نبود ،مرگ جامعهشناسی بریتانیا
قطعی بود .اما قلمروهای کالسیک سیاستگذاری اجتماعی
شــامل آموزش ،ســامت ،مســکن ،و تأمین اجتماعی در
معنای عام آن اســت .البته بهتدریج قلمروهای دیگری هم
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اضافه شده است.
در دانشــگاههای ایــران مــا هنوز رشــتهای بــا عنوان
«سیاســتگذاری اجتماعی» نداریم ،و اخیرا ً در شــورای
تحول آموزش عالی مصوب شــده که رشــتۀ «برنامهریزی
رفــاه اجتماعی» به «سیاســتگذاری اجتماعی» تغییر کند.
اما قلمروهای سیاســتگذاری اجتماعی ذیل همین رشتۀ
برنامهریزی رفاه اجتماعی در مقطع لیســانس در دانشــگاه
تهــران ،و در مقطع ارشــد و دکتری در دانشــگاه تهران و
عالمه طباطبایی تقریب ًا از اوایل دهۀ  80تدریس میشــود.
البته واقعیت این اســت که حتی در عرصۀ دانشگاهی هنوز
اهمیت این حوزه مورد توجه نیست.
با توجه به اهمیت این مقوله و ارتباط آن با
حوزههای سیاسی اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی
جامعه ،از منظر حکمرانی به معنای کالن چطور به آن
پرداخته می شود؟

در ســاحت سیاستگذاری که سابقۀ نســبت ًا طوالنی دارد
و بهنوعــی حوزۀ اجرایی بر حوزۀ نظری پیشــی داشــته
اســت که البته پیامدهای جدی هم به همراه داشــته است.
واقعیت این اســت که پیشافتادن حوزۀ اجرایی اغتشــاش
نظــری و مفهومی را تشــدید میکند .ما تقریبــ ًا از زمان

انقالب مشروطه به اینسو و از اوایل قرن اخیر تحت تأثیر
عاملهای متفاوتی روندی از نهادســازی و سیاستگذاری
در حوزههای اجتماعی را داشــتهایم :تأسیس نظام آموزش
همگانی ،تأسیس نظام بهداشت ،نظام بیمههای اجتماعی ،و
انواعی از قوانین و ســازمانهای حمایتی و مساعدتی .ایدۀ
ملتسازی پهلوی ،جنبشهای اجتماعی ،و حتی الگوگیری
از تحوالت بینالمللی یا سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان
بینالمللی کار بر روند نهادســازیها و سیاستگذاریهای
رفاهی تأثیر داشــتهاند .اما بهویژه در سه دهۀ اخیر ،جریان
غالب روشنفکری چندان توجهی به این حوزه نداشته است.
منظورم این اســت که مفاهیمی نظیــر عدالت اجتماعی یا
همبستگی اجتماعی بهتدریج از زبان روشنفکری و نیروهای
تأثیرگذار بیرون افتادند و در عرصۀ سیاســتگذاری نیز به
مفاهیمی پوچ و کژ تبدیل شــدند و بعض ًا موجب شــد تا
جریانهای پوپولیســتی از این خأل بیــرون بیایند .االن هم
میبینیم که بین جریانهای سیاســی بعض ًا مسئلۀ عدالت به
پوپولیستیترین ســازوکارها تقلیل پیدا کرده است و همۀ
مسئلۀ عدالت به این تقلیل پیدا کرده که داراییهایی اعم از
نفت و شرکتهای دولتی و اموال منقول و غیرمنقول دولتی
را بفروشــند و در قالب پول نقد بین مردم توزیع کنند .البته
ایــن را هم بگویم ،که همین رویکرد مدافعان جدی در بین
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طیفی از تکنیســینهای دانشگاهی دارد .در چند سالۀ اخیر
یکی بهدلیل گســترۀ زیاد فقر در کشــور که خود محصول
نابرابریهای شــدید در دسترســی به امکانات و خدمات
اســت و تأثیری که فقر بر تضعیف همبستگی اجتماعی و
قطبیشــدن جامعه دارد ،و دیگری شاید بهدلیل پیامدهای
ناشــی از وضعیت سیاســی ،برخی جریانهای سیاسی و
طیفی از روشنفکران بیشــتر به مباحث عدالت اجتماعی و
همبستگی میپردازند .وگرنه بسیاری از همین بحثها نظیر
کاالییشــدن خدمات آموزشی و سالمت ،وضعیت نیروی
کار ،و  ...در اوایل دهۀ  80که ما دانشــجوی همین دانشگاه
تهران بودیم از سوی برخی اساتید مطرح میشد ،اما نه در
دانشگاه و نه در عرصۀ عمومی بازتابی نداشت.
با توجه به تعریفی که از سیاستگذاری اجتماعی
ارائه دادید؛ آیا این بین این مقوله و سیاستگذاری
اقتصادی ارتباطی وجود دارد؟

با توضیحی که در پاســخ به پرسش اول دادم ،باید رابطهای
نهادی بین سیاســتگذاری اقتصــادی و اجتماعی وجود
داشته باشد .در واقع ،سیاستگذاری اجتماعی در این رابطۀ
نهادی حائل بر سیاســتگذاری اقتصادی اســت و دربارۀ
آن قضاوت میکنــد .به این معنا که اوالً سیاســتگذاری
اجتماعی باید از منظر پیشــگیرانه و رفاهی مانع از تصویب
سیاســتهای اقتصادی و توسعهای باشــد که میتواند به
همبســتگی اجتماعی (انسجام و عدالت) آسیب بزند .اتفاق ًا

این موضوع در مادۀ  8قانون ســاختار نظــام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی تأکید شــده است .براساس این مادۀ قانون
شأن حضور وزیر رفاه در جلسات شورای عالی اقتصادی و
 ...حفاظت از جامعه اســت؛ حفاظت از امر اجتماعی .دوم،
سیاستگذاری اجتماعی به سیاستهای جبرانی هم توجه
دارد؛ یعنی درصورتیکه در نتیجــۀ برنامههای اقتصادی و
توســعهای گروههایی از جامعه با پیامدهایی مواجه شدند،
بایــد آنرا جبــران کرد .این موضوع نیــز در مادۀ  1قانون
نظام جامع مورد تأکید اســت .اینکه این قانون تاچهاندازه
موفق بوده یا اساس ًا اجرا شــده بحث دیگری است و البته
بحث مهم و مفصلی است .اما خیلی خالصه میتوان گفت
نیندیشیدگی به همین سیاستگذاری اجتماعی و کارکردها
و دستاوردهای مدنظر آن از یکسو و انواعی از تعارضهای
ســاختاری و پارادایمی و حتی ایدئولوژیک مانع از اجرای
قانون ساختار نظام جامع شد .این قانون در سال  83تصویب
شده اســت .جالب اســت که طراحان این قانون براساس
تجربۀ بیش از دو دههای که از عملکرد نظام سیاستگذاری
به دست آورده بودند ،به این نتیجه رسیدند که توسعه بدون
توجه به سیاستگذاری اجتماعی منسجم و یکپارچه شدنی
نیســت ،و این وضعیت میتواند دستاوردهای اقتصادی را
هم به چالش بکشــد .به همین دلیل ،به نظــر من بهدنبال
تأســیس یک ســازمان برنامه و بودجۀ اجتماعی بودند .اما
مجموعهای از تعارضهــا که بعض ًا قابل پیشبینی هم بود،
مانع از پیشــبرد این قانون شد .که خود این نشان از ضعف
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سیاستگذاریهای اجتماعی دارد که نمود آنرا در بسیاری
از حوزههای اجتماعی نظیر فقر ،وضعیت نظام بازنشستگی،
وضعیت مســکن ،وضعیت نظام آمــوزش عمومی ،روند
حاکم بر نظام سالمت ،و غیره شاهد هستیم.
شما بر روی سیاستگذاری آموزش و بهطور
مشخص عدالت آموزشی و نقد خصوصیسازی
آموزش کار کردهاید .وضعیت عدالت آموزشی را در
ایران چطور میدانید؟

واقعیت این اســت که تمرکز من بر سیاستگذری آموزش
و پــرورش از دورۀ حضورم در ســازمان برنامه و بودجه
در اوایل دهۀ  80شــروع شــد .ما وقتی از سیاستگذاری
اجتماعی صحبت میکنیم بهبیان ســاده دنبال این هســتیم
که ارزشها و اصولی را (نظیر همین همبســتگی اجتماعی
که توضیــح دادم) ،از طریق چه ســازوکارهایی (بهلحاظ
تأمین منابــع ،تولید و عرضۀ خدمت) ،و در راســتای چه
دستاوردهایی محقق کنیم .آموزش عمومی در دنیای امروز
یکی از مهمترین حوزههای سرمایهگذاری دولتها بهشمار
میآید .اکثر پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات نابرابری قائل
به این هستند که سرمایهگذاری در حوزۀ آموزش و سالمت
بیشــترین تأثیر را بر کاهش نابرابریهای اجتماعی دارد و
یکی از عاملهای مهم تحرک طبقاتی اســت .از همین رو،
دولتها در تأمین مالی آموزش عمومی نقش بسیار زیادی
دارند .براســاس آخرین گزارش یونسکو حدود  82درصد
مخارج آموزش عمومی را دولتها تأمین مالی میکنند .این
نسبت در اروپا باالی  90درصد است .اما در برخی کشورها
از جمله ایران طی دو ســه دهۀ اخیر دولت هرچهبیشتر از
تأمین مالی آموزش عقبنشــینی کرده اســت و اصطالح ًا
پرداخــت از جیب مردم در حوزۀ آمــوزش رو به افزایش
بوده است .از برنامۀ اول توسعۀ پس از انقالب تا به امروز،
نســبت دانشآموزان مدارس غیردولتی به کل دانشآموزان
بهعنوان یکی از شــاخصهای توســعهای بخش آموزش
و پرورش مدنظر سیاســتگذاران بوده اســت و انواعی از
سازوکارها در راستای گسترش مدارس غیردولتی و تعمیم
مناسبات بازاری به مدارس دولتی در دستور کار بوده است
و در قوانین توســعهای و بودجههای سنواتی نیز انعکاس
داشــته است .برای مثال ،تغییر کاربری فضاهای آموزشی و
کمکآموزشی طی ســالهای اخیر یکی از این سازوکارها
بوده که تعارض منافع زیادی را نیز در پی داشــته اســت.
برآوردها نشــان میدهد که بین  30تــا  40درصد مخارج

آموزش عمومی به دوش مردم محول شــده اســت که این
نســبت بیش از  2برابر میانگین جهانی اســت و امروزه به
یکی از مسائل جدی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
از طرفی ،وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی با کیفیت
بــرای طبقات مختلف و مناطق مختلف بســیار متفاوت و
تبعیضآمیز اســت که یکــی از نمودهــای آن را در نتایج
ســاالنۀ کنکور شاهد هستیم .اما مهمتر از آن ،ضعف مفرط
آموزشی در مناطق محروم و طبقات محروم است تاجاییکه
براســاس آزمونهای استاندارد بینالمللی برای مثال حدود
یکســوم دانشآموزان ما در پایان مقطع ابتدایی توان کافی
برای روخوانی و درک مطلب ندارند .این موضوع را اخیرا ً
یکی از معاونان پیشین وزارت آموزش و پرورش نیز تأیید
کردند .همچنین براســاس آمارهای رسمی وزارت آموزش
و پرورش نزدیک  19درصد کودکان در سن متوسطۀ دوم،
از تحصیل بازماندهاند که عموم ًا بهدلیل دسترسینداشــتن
به مدرســه یا فقر خانوارها اســت .اما همین نسبت برای
اســتان سیستانوبلوچســتان نزدیک به  46درصد است ،یا
برای خراســان شــمالی و آذربایجان غربی نزدیک به 30
درصــد بازماندگی از تحصیل در مقطع متوســطۀ دوم که
بســیار آمارهای باالیی اســت .این آمار مربوط به پیش از
شیوع کووید 19-است و در نتیجۀ این شیوع ،بازماندگی از
تحصیل حتی بیشتر شده است.
به کووید 19 -اشاره کردید ،شیوع کرونا و آموزش
مجازی چه تأثیری بر عدالت آموزشی داشته است؟

شیوع کووید 19-در ابتدا بسیاری از نارساییها و نابرابریها
در عرصههای مختلفی نظیر آموزش ،سالمت ،نابرابریهای
شــغلی ،و غیره دوباره انعکاس داد .فاصلۀ زیادی که ما در
دسترسی به خدمات سالمت با میانگینهای جهانی و حتی
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منطقهای داریم؛ شاخصهایی نظیر نسبت تخت به جمعیت،
پزشــک به جمعیت ،و غیره .در زمینــۀ آموزش هم همین
وضعیت نمایان شــد .دسترسینداشتن بهویژه دانشآموزان
مناطــق محروم به اینترنــت ،ناتوانــی خانوادهها درتأمین
ابزارهای الزم برای آموزش مجازی ،سرعت پایین اینترنت
از جملۀ این مسائل است .یعنی هم وضعیت زیرساختها
و هم وضعیــت خانوادهها بر افزایش ســطح نابرابری در
حوزۀ آموزش تأثیر داشــته اســت .به احتمال زیاد ،پس از
عبور از بحران کووید 19-بهتدریج پیامدهای این دوره در
حوزۀ آموزش نمایانتر خواهد شد.
به نظر شما سیاستگذاری اجتماعی با توجه به
اهدافی که مدنظر آن است تا چه اندازه میتواند بر
عملکرد شهروندی تأثیر بگذارد؟

همانطورکه توضیح داده شــد ،سیاســتگذاری اجتماعی
درواقع تضمینکنندۀ حقوق اجتماعی شــهروندان اســت.
تضعیف سیاســتگذاریهای اجتماعی بهویــژه وقتی در
قالب روند کاالییسازی حیات اجتماعی نمود پیدا میکند
هرچهبیشتر شــهروندان را در تنگنا قرار میدهد یا به یک
معنا شهروندزدایی میکند.
االن نزدیک به یک سال است که کشور درگیر
مسئلۀ همهگیری بیماری کووید  ۱۹است که همه
بخشهای کشور را تحت تأثیر قرار داده است ،شما
عملکرد نهادها و سازمانهای مسئول را در حوزۀ
اجتماعی در این مدت چگونه ارزیابی میکنید؟

ببنید ،شــیوع کووید 19-جدای از خودش ،بهنوعی محکی
بر عملکرد گذشــتۀ نظــام سیاســتگذاری در حوزههای

مختلف هم بود .نه فقط در ایران ،در اکثر کشــورها .شــما
میبینید که در برخی کشــورها ی اروپایی در همین بحران،
روندی از ملیسازی مراکز درمانی بخش خصوصی رخ داد؛
یعنی بحران نوعی بازنگری رادیکال در برخی ســاحتهای
سیاستگذاری را موجب شد .نوع گستردهتری از ملیسازی
بنگاههای اقتصــادی در دورۀ بحران مالی  2008نیز در اروپا
و آمریکا رخ داد .براســاس گزارشهــا در آن مقطع تنها در
کشورهای ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه ()OECD
نزدیک به  1200میلیــارد دالر از بنگاههای خصوصی ،ملی
شدند و مالکیت یا مدیریت آنها را دولت در اختیار گرفت.
در ایران هم نظام سالمت از همان ابتدا با چالش جدی مواجه
شد و بسیاری از کمبودهای آن عیان شد .نظام بیمۀ اجتماعی
و بهویژه بیمۀ بیکاری نشــان داد کــه قابلیتی برای مواجهه
با بحرانهای حتی ســادهتر را نــدارد و نظام بیمهای نیاز به
بازسازی جدی دارد .اینکه حتی بخش قابلتوجهی از کسانی
که حقبیمه پرداخت میکنند؛ چه در قالب طرحهای اختیاری
و خویشفرما و چه در قالب طرحهای اجباری ،مشمول هیچ
نوع خدمات بیمۀ بیکاری نشــوند ،یک نقصان جدی است.
همچنین وضعیت بیثباتی و ناپایداری مشاغل که به موجی
از بیــکاری و خروج از جمعیت فعال اقتصادی منجر شــد.
واقعیت این است که بسیاری از این چالشها مدتها است
که از سوی کارشناسان مطرح میشود ،اما نظام سیاستگذاری
توجهی به این وضعیت و روندهای حاکم بر آن ندارد .درسی
که نظام سیاستگذاری باید از این بحران بگیرد این است که
نسبت به روند حاکم بر سیاستگذاریهای پیشین بازنگری
جدی کند .مســیر طیشــده در برخی از این حوزهها مسیر
غلطی اســت و با رخدادهای جزییتــر هم با چالش جدی
مواجه میشود

مــاهنــوشــــت

ماهنوشتی از رخدادهای آذر ماه
در دانشگاه تهران

ماهنوشتی از رخدادهای آبان ماه
در دانشگاه تهران
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ماهنوشتی از رخدادهای
آبان ماه در دانشگاه تهران
اگر شما دانشگاه تهرانی هستید و یا اخبار دانشگاه تهران را دنبال میکردید،
اما به هر دلیلی سر رشته اخبار و رویدادهای آبان را از دست دادید ،نگران
نباشید .مهراوه تقیزاده ،دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی ،در این گزارش
مروری داشته بر آنچه آبان ماه در دانشگاه تهران گذشت.
برگهای سبز که زرد میشوند ،انارها که سرخ میشوند ،یعنی پاییز آمده
است .پاییز همیشــه آغاز است ،آغاز سال تحصیلی ،شروعی برای تالش
و تکاپو و آغاز جریان زندگی در رگهای شــهر و دانشــگاه تهران؛ اما
پاییز کرونایی اینبار متفاوت اســت ،اینبار پاییز با آواز دلتنگی برایمان
میخواند ،دلتنگی برای حضور در دانشگاه و تجربه زیستن در آن.
در این روزگار غریب که دانشگاه تهران دور است و قریب و هنوز میانمان
پیوند عمیق و مشــترکی را نگاه داشته است ،پیچوخمها ،تلخ و شیرین و
خاطرات جاده آبانی دانشــگاه تهران را در سفر یکماههای که همه از آن
چیزهایی به یادگار برداشتیم ،روایت میکنم.

به همت میتوان تسخیر کرد...

در این ماه دانشگاه تهران ،بر اساس ردهبندی پایگاه استنادی
جهان اسالم (آی .اس .سی) ،در همه حوزههای موضوعی
باالترین رتبه را در بین دانشگاههای کشور از آن خود کرد
و همچنین بر اساس آخرین رتبهبندی مؤسسه یو.اس نیوز
نیز ،بهعنوان بهترین دانشگاه ایران ،پنجاه و هشتمین دانشگاه
آسیا و ســیصد و هشتاد و هفتمین دانشگاه معتبر جهان در
سال  ۲۰۲۱انتخاب شد.
البته این دســتاوردها حاصل حجم باالیی از سرمایه انسانی،
آموزشی ،پژوهشی و … است که بخشی از آن در قالب «آمارها
در دانشگاه تهران از چه سخن میگویند» منتشر شده است.

استارتاپها بشتابند!

نخستین مرکز نوآوری رسانه با ابتکار پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران ،همکاری مؤسسه همشهری و معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری در دانشگاه تهران راهاندازی

شــد .با توضیحاتی که مدیر عامل همشهری و رئیس پارک
فناوری دادند ،حاال دیگر هر کس در حوزه رسانه ،ایدههای
خــوب و نو دارد ،میتواند آن را به واقعیت بکشــاند و با
حمایت مرکز ،کسبوکار رسانهای برای خود راه بیندازد.

وز دیدگان غم آید...

 ۲۵مهــر بود کــه قلب دکتر غالمعباس توســلی ،اســتاد
پیشکسوت گروه جامعهشناســی دانشگاه از تپش ایستاد و
رفتنشــان آه بر جانمان کشــاند .در مراسم یادبودشان ،پیام
تسلیت وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری قرائت شد و معاون
فرهنگــی و اجتماعی وزیر علوم بیان کرد که جایگاه ممتاز
دکتر توسلی این است که هر پژوهشگری که بخواهد تاریخ
علوم اجتماعی و سیر تشکیل آن را در ایران بنویسد ،ناگزیر
است بخش گستردهای را به نقش ایشان اختصاص دهد.
دکتر نیلی احمدآبادی نیز ضمن ســپاس از کادر درمان به
خاطر مقابله با بیماری کرونا ،اظهار داشت که ما باید برای
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رفع همه مشــکالت ،از ظرفیت اســتادان علوم اجتماعی
کشور اســتفاده کنیم و ویژگی متمایز دکتر توسلی را ورود
ایشان به جامعه و پیادهسازی علوم اجتماعی بیان کردند.
انتخابات انجمنهای علمی دانشــجویی ،شــورای مرکزی
کانونهــای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی و شــورای
صنفی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد و رأی مجازی
دانشجویان به بار نشست.
اکنــون که با اپیدمی کرونا ،دانشــگاه تهران فرایند آموزش
را از دنیای مجازی پــی میگیرد ،رئیس مرکز فناوریهای
دیجیتال دانشگاه تهران در مصاحبهای اظهار کرد که هدف
برنامه تحول دیجیتال دانشــگاه تهران ،گــذار به یادگیری
الکترونیک اســت و تأکید من از این بــه بعد بر یادگیری
الکترونیکی نه آموزش الکترونیکی است.

بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،برترینها و بورسیه

نخستین شماره نشریه خبری تحلیلی «بانگ فرهنگ» منتشر
شد و در شماره نخست خود ،با پرونده «هیاهوی سکوت»،
آثار ناشی از شــیوع بیماری کرونا بر فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی دانشــگاه تهران را مورد تحلیل و بررسی قرار
داده است.
اســامی برندگان نخســتین جشــنواره خاطرهنویسی دفاع
مقدس و مسابقه سواد سالمت نیز اعالم شد.
باز هم کامیابی دیگری رقم خورد و دو اثر مشترک انتشارات
دانشگاه تهران و اشپرینگر با نام «کالژ و معماری :فرایندی
در طراحی معماری» به نویسندگی دکتر علیاصغر ادیبی و
کتاب «چشماندازها و لندفرمهای بیابانی ایران» ،تألیف دکتر
مهران مقصودی منتشر شد.
دانشگاه تهران مجددا ً در یک رتبهبندی نمایان شد و بر اساس
نظام رتبهبندی تایمز  ،۲۰۲۱با بیش از صد رتبه ارتقا از سال
 ۲۰۱۶تا  ،۲۰۲۰در رتبه  ۵۰۱-۶۰۰جهان قرار گرفت.
دهم آبان توافقنامه ساخت دانشکده جدید مهندسی عمران
دانشگاه تهران با پیگیری چهارساله بنیاد حامیان و همکاری
گروه یاریگران شرکت کیسون به امضا رسید.

بیداد ز بیداد...
امسال باز هم بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،دانشجویان برتر
را بورســیه کرد و برای نخســتین بار ،بنیاد علمی آموزشی
قلمچی  ۱۵۰۰نفر از دانشــجویان برتر ورودی جدید سال
 ۱۳۹۹را بورســیه کتاب میکند و به پذیرفتهشــدگان این
بورســیه در دو ترم تحصیلی و در هر ترم ۴۰۰ ،هزار تومان
کتابهای درسی اهدا میشود.
و اما دهــم آبان بود که پیام رئیس دفتر رئیس جمهوری به
دکتر محمود نیلــی احمدآبادی ،رئیس هیأت ویژه گزارش
ملی ســیالبها و رئیس دانشــگاه تهران برای قدردانی از
هیأت ویژه گزارش ملی ســیالبها دریافت شــد .ســیل،
میهمان همیشــگی شهرهای ایران ،باعث شــد تا با حکم
رئیسجمهــوری ،در اواخر فروردیــن  ،۱۳۹۸این هیأت
تشــکیل و گزارش جامعی درباره آسیبشناســی و ابعاد
عوامل بروز و تشدید خسارات سیالبها تهیه شود و اکنون
قرار است مورد استفاده محققان و مجریان قرار گیرد.
در همین روز ،مراسم معارفه رئیس جدید دانشکده اقتصاد
برگزار شــد و دکتر علی ســوری بهعنوان رئیس دانشکده
اقتصاد معرفی و از زحمات دکتر حسین عباسینژاد در زمان
تصدی این سمت تقدیر شد.

دوازدهم آبان بود که به دانشگاه کابل ،حمله تروریستی شد
و جمله «جان پدر کجاستی» بر خون نشست .در پی این درد
که در قلبها رســوخ کرد ،رئیس دانشگاه تهران ،حمالت
تروریستی به دانشــگاه کابل را محکوم کرد و این ضایعه را
به جامعه علمی دانشــگاهی و مردم کشور افغانستان تسلیت
گفت .در بخشــی از نامه ایشان به رئیس دانشگاه کابل آمده
اســت که جای بسی تأسف اســت که در دنیای کنونی و با
تمام پیشرفتهای علمی بشر ،دردمندانه شاهد سقوط مراتب
اخالقی و انسانی هستیم ،بهگونهای که حتی دانشگاه بهعنوان
قلب تفکر و آگاهی مورد حمله اندیشههای پوسیده و متحجر
قرار میگیرد.
همچنیــن در چهاردم آبان تفاهمنامــهای به امضای رئیس
دانشگاه تهران و مدیرعامل بانک ملت رسید که براساس آن
سطح همکاریهای دانشــگاه تهران و بانک ملت در زمینه
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مراودات بانکی افزایش مییابد.
اختراع دستگاه تشخیص ســریع  ROSخلط با نام تجاری
 RDSSتوســط تیمی به سرپرســتی دکتر محمد عبداالحد
که در گروه نانوبیوالکترونیک دانشــکده مهندســی برق و
کامپیوتر دانشــگاه تهران و تحت حمایت ستاد نانو ساخته
شده اســت ،در نشریه بیناللملی  IEEE Spectrumبازتاب
یافت.
رئیس دانشــگاه تهران ،پانزدهم آبان در بیســت و نهمین
اجالس رؤسای دانشــگاههای بزرگ کشور که به میزبانی
دانشگاه اصفهان برگزار شد ،بیان کرد« :دانشگاههای ایران،
در هشــت سال گذشــته به دلیل آرامش و برنامهریزی که
داشتند ،توانستند یکی از موفقترین دورههای آموزش عالی
را سپری کنند و نگاه دانشگاهها و فعالیتهایشان به سمت
جامعهمحور بودن حرکت کرده است».

در آن قرار گرفته است و متقاضیان میتوانند بدون پرداخت
هزینه اســتفاده کنند .رئیس کتابخانه مرکزی دانشــگاه نیز
در مصاحبهای دســتور کار آینده کتابخانهها را اعالم کرد:
گسترش کتابخانه دیجیتال!

از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی مسابقه کتابخوانی
«زندگی حقیقی انســان» برگزار و همچنیــن یادنامه دکتر
مهدی طالب ،اســتاد دانشــگاه تهران ،از ســوی مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری منتشر شد.

فغان از جدایی ،فغان از جدایی...

به قول شــاعر گر تو را دور اســت آموزش ،ز دوری غم
مخور...
دانشگاه تهران با توجه به تداوم وضعیت آموزش از راه دور
با هدف تســهیل خدماترســانی و کمک به نودانشجویان
جهت استفاده بهینه از تمامی امکانات ،ظرفیتها و خدمات
دانشــگاهی ،اقدام به راهانــدازی بســته «راهنمای جامع
اطالعات دانشگاه تهران» کرد.

البته در آبان ،بازآمد بوی ماه درس و مشق...

هفدهم آبان ،شــروع کالسهای نودانشجویان و این بار در
دنیای مجازی بود .رئیس دانشــگاه تهران در پیامی نوشت:
جوانان پرافتخار و نو دانشــجویان امروز که بیشــک در
فردایی نهچندان دور ،همچــون دیگر دانشآموختگان این
دانشگاه ،بر فراز قلههای معرفت ،دانش و خالقیت خواهند
درخشــید و ما بر خود میبالیم که در سرآمدترین دانشگاه
کشور ،به بهترین فرزندان این مرزوبوم خوشآمد بگوییم.

هفته کتابخوانی و دانشگاه تهران

ســامانه جامع کتابخانههای دانشگاه تهران راهاندازی شد و
تاکنون نزدیک به دو هزار جلد کتاب بهصورت الکترونیکی

 ۲۱آبان ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر داود فیرحی ،استاد
برجســته دانشــکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر روحاهلل
عالمی ،استاد پیشکســوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران ،به دیار معشوق پیوستند.
رئیس دانشــگاه تهران در پیامی به مناسبت درگذشت دکتر
فیرحی فقدان این استاد را تسلیت گفتند .در بخشی از این
پیام آمده اســت« :هزاران دریغ و افسوس که ما این استاد
متفکر ،خــاق ،نواندیش و متخلق به اخالق الهی را خیلی
زود و در اوج پختگی علمی از دست دادهایم.

نقش دانشگاه تهران در پیشگیری از اعتیاد!

در وبینار پیشگیری از اعتیاد کشورهای سازمان اکو ،معاون
دانشجویی دانشگاه تهران بیان کرد که مسئولیت اجتماعی با
رویکرد همافزایی اولویت دانشگاه در برنامههای پیشگیری
و مواجهه با بزههای اجتماعی است و تولید و گسترش علم
پیشگیری از اعتیاد را از اهداف دانشگاه تهران و در راستای
تحقق مسئولیت اجتماعی برشمرد.
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 ۲۴آبان ،حجتاالســام والمســلمین دکتر جواد اژهای،
استاد پیشکسوت دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی،
از میان مــا رفتند .ایشــان عالوه بر آمــوزش و تربیت
دانشــجویان و تألیف آثار علمی و پژوهشــی ارزشمند،
فعالیتهای شــایان توجهی نیــز در حوزههای مختلف
آموزش عالی داشت.

سخن دوست خوش است...

در آئین نکوداشت دکتر محقق ،رئیس دانشگاه تهران گفت:
«یک ملت وقتــی ملت خواهد بود کــه موضوعاتی برای
افتخار کردن و تعامل داشــته باشد .ادیبان و عالمان برای ما
فرهنگ میسازند ،افتخار میآفرینند ،تعامل و باهم بودن را
تعلیم میدهند و آنان پشتوانه تمدنها و ملتها هستند».

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور...

هیأت رئیســه دانشگاه ،با هدف بررســی آخرین وضعیت
ســاختمان در دست احداث دانشکده علوم و فنون نوین از
این پروژه بازدید کردند .احداث ساختمان جدید دانشکده،
در ســال  ۱۳۹۱به تصویب دانشگاه رســید و قرار بود که
در ســال  ۱۴۰۰به پایان برســد ،اما با وقفه روبهرو شد و
طی موافقتنامه اخیر که بین رئیس دانشگاه تهران و رئیس
سازمان برنامهوبودجه به امضا رسید مقرر شد ،با پیشبینی
مبلغ  ۱۱۵میلیارد تومان تا ســال  ۱۴۰۵این پروژه به پایان
برسد.
رؤســای دانشــگاه تهران و دانشــگاه اونان بر گســترش
فعالیتهای علمی مشترک و تبادل دانشجو تأکید کردند.
گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشــگاه تهــران در زمینه
فعالیتهای اپتیــک و فوتونیک در فهرســت مراکز معتبر
آموزشــی قرار گرفت .این برای نخستین بار است که این
رشته در این حوزه در این فهرست معتبر بینالمللی معرفی
میشود.
و اما مدیر جدید اداره کل تربیت بدنی دانشــگاه تهران نیز
معرفی شــد و در مراســم معارفه ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهــران از عدم توجه به حــوزه فرهنــگ و ورزش انتقاد

کرد و گفت« :آنچه ما امــروز بهعنوان معضالت اجتماعی
میبینیم نه صرف ًا محصول شــرایط اقتصادی ،بلکه ناشی از
سیاستگذاری نادرست در حوزه فرهنگی است»
برگزیدگان دانشگاه تهران در سی و پنجمین دوره جشنواره
سراســری قرآن و عترت دانشــجویان معرفی شدند و در
بخش آوایی در رشته قرائت تحقیق ،سید محمد حسینیپور
رتبه اول ،در رشته حفظ پنج جز ،الهام معزی رتبه اول ،در
حفظ  ۱۰جز ،علی بحرانیپور رتبه دهم و در بخش هنری
در رشته طراحی پوستر و زهرا رحیمی رتبه سوم را کسب
کردند.
در نشستی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
اســتان تهــران از فعالیتهای دانشــگاه تهــران در حوزه
آموزشهای الکترونیکی قدردانی شد.

و اما باز امان از جدایی...

در آخریــن روز آبان ،دکتر مهدی وصفی مرندی ،اســتاد
دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،نیز از میان ما رفتند و
رخ در نقاب خاک کشیدند.
دانشــگاه تهران در این یک ماه ،همچون گذشته مسابقات،
کنگرهها ،رویدادها ،همایشها و جشــنوارههای زیادی را
شاهد بود .برخی از آنها هم برای آینده برنامهریزی شدهاند
کــه امیدوارم فرصت حضور در آنها را از دســت ندهید.
مهمترین آنها:
• جشنوار ه درون دانشــگاهی حرکت برای ارائه فعالیتها
و دســتاوردهای انجمنهای علمی دانشــجویی و انتخاب
بهترینها
• نخســتین کنگره ملی دانشــگاه و کووید  ،۱۹از ســوی
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و با همکاری دانشگاههای تهران ،صنعتی شریف و شیراز
• نخستین جشنواره ملی فرهنگی-هنری و بهداشت روانی
ویژه دانشــجویان سراســر کشــور با محورهای فرهنگی
رسانهای و هنری
• همایش علمی و جشنواره موزههای دانشگاهی کشور در
اردیبهشت سال .۱۴۰۰
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ماهنوشتی از رخدادهای آذر ماه در دانشگاه تهران
اگر شما دانشگاه تهرانی هستید و یا اخبار دانشگاه تهران را دنبال میکردید ،اما به هر دلیلی سر رشته اخبار و
رویدادهای آذر را از دســت دادید ،نگران نباشید .مهراوه تقیزاده ،دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی ،در این
گزارش مروری داشته بر آنچه در آذرماه در دانشگاه تهران گذشت.
آذر پایان پاییز است که با شب چله بدرودش میگوییم بهرسم یلدای دور از همی امسال ،ما هم ساده و صمیمی
و از راه دور برایتان آنچه در آذرماه دانشگاه تهران گذشت روایت میکنیم:

• اخبار این ماه با کتاب آغاز شد و پنجمین اثر مشترک انتشارات
دانشگاه تهران و اشپرینگر به قلم دکتر هوشنگ نائینی ،دانشیار
گروه جامعهشناسی دانشــکده علوم اجتماعی ،با عنوان «آمار
پیشرفته برای آزمون روابط علمی مفروض» منتشر شد.
• در چهاردهمین کنفرانس و نیز جلســه ساالنه هیأت رئیسه
اتحادیه دانشــگاههای آسیا که به ریاســت دانشگاه تهران و
میزبانی دانشــگاه لیســئوم فیلیپین برگزار شد ،دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،از نقش مهم اعضای
این اتحادیه در رشــد ملی و منطقهای و جذب دانشجویان
بینالمللی به منطقه آســیا و اقیانوســیه گفت و به تشــریح
مجموعهای از فعالیتهای اتحادیه در دو سال اخیر پرداخت.
• برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «زندگی حقیقی انسان» نیز
از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعالم شد.

فلسفی و خواندنی

• به مناسبت روز جهانی فلسفه با مشارکت بنیاد گفتوگو
و دوستی ملل و دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
تهران ،وبینار «مطالعات فلســفه ابنســینا در غرب» برگزار

شــد و پروفسور گوتاس دیمیتری ،اســتاد مطالعات عربی
و اســامی دانشــگاه ییل آمریکا ،با موضوع «رویکردهای
گوناگون موجود در قرن بیستم به مطالعات ابنسینا» و دکتر

نادیا مفتونی ،استاد فلسفه اسالمی دانشکده الهیات و معارف
اسالمی با موضوع «تأثیر فلسفه ابنسینا بر شکل و محتوای
فلسفه ســهروردی» ســخنرانی کردند که به فلسفهدوستان
پیشنهاد میکنم متن سخنرانی را در سایت دانشگاه بخوانید.
• فرمانده حوزه مقاومت بســیج کارکنان شــهدای دانشگاه
تهران ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین
به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ،در پیامی هفته بسیج
را به بســیجیان ،مردم و بهطور ویژه به اســتادان و کارکنان
دانشگاهها تبریک گفتند.
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ز کوشش به هر چیز خواهی رسی...

•  ۷۶عضو هیأت علمی دانشــگاه تهــران در بین  ۲درصد
دانشمند برتر جهان قرار گرفتند که در این میان پردیس فنی
با  ۳۱عضو ،در صدر قرار گرفت .این ارزیابی توســط تیم
تحقیقاتی از دانشــگاه استنفورد صورت گرفت که نتایج آن
در نشریه  Plos Biologyمنتشر شده است.
• رئیس مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشــگاه تهران،
علی بزرگی امیری ،در مصاحبه با روابطعمومی دانشــگاه
بیان کرد که افزایش توانمندیها و شایســتگیهای نیروی
انسانی سازمانهای کشور از اهداف آتی مرکز آموزشهای
ضمن خدمت دانشــگاه تهران اســت و در این راستا قصد
داریم از دانش نهفته در دانشگاه تهران که توانایی اساتید و
متخصصان دانشگاه است استفادهکنیم.

سیاسی و خواندنی

تاریخ جهان ،تاریخ منازعات است که این منازعات انرژی
زیادی از بشــر را صرف خود میکند و بنابراین ،پیام اصلی

این همایش این اســت که بتوانیم هر چه ســریعتر بر این
منازعات فائق شویم و به صلح برسیم.

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است...

• هفتــم آذر بــود که با ترور شــهید محســن فخریزاده،
دانشــمند هستهای و محقق برجســته کشور ،جانها به غم
نشست .در پی ترور ایشــان ،رئیس دانشگاه تهران ،حوزه
مقاومت بســیج کارکنان شهدای دانشــگاه و سازمان بسیج
اساتید دانشگاه تهران در پیامهای جداگانهای شهادتشان را
تبریک و تسلیت گفتند.

دانشگاه تهران در کنار مردم و برای مردم
• اندر حکایــات و احواالت انتخابات آمریکا دکتر ســید
حامد موســوی ،استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و
متخصص در حوزه امریکای شمالی درباره انتخابات آمریکا
و حواشــی آن و پیروزی بایدن و پیشبینی سیاستهایش
درباره ایران با روابط عمومی دانشگاه مصاحبه کرد که باید
خواند.
• و امــا با هدف توســعه همــکاری دانشــگاه و صنعت،
تفاهمنامه همکاری بین پردیس بینالمللی کیش دانشــگاه
تهران و شرکت نفت ستاره خلیج فارس به امضا رسید.

جنگ را باید از این خانه بدر بردن و کشتن...

• رئیس دانشــکده مطالعــات جهــان در دومین همایش
بینالمللــی صلح و حل منازعه بیــان کرد بخش بزرگی از

• رئیس دانشــگاه تهران در نشســتی که با دکتر علی اکبر
لبافی ،مشــاور وزیر و دبیر ســازمان نهــاد مردمی اقتصاد
مقاومتی خراســان رضوی ،برگزار شــد به سابقه طوالنی
دانشــگاه تهران در کمک و اجرای پروژههای ملی و محلی
در کشــور ،جهت محرومیتزدایی و نیز توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اجتماعهای مختلف مانند کارگروه ملی
سیالبها اشاره کرد .دکتر لبافی نیز از نقش دانشگاه تهران
بهعنوان مجری الگوی مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی
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و مدل مســئولیت اجتماعی شرکتها در خواف خراسان و
قلعهگنج کرمان قدردانی کرد.
• دکتر قربانی مجری این طرح نیز که با مشــارکت دانشگاه
تهران و همــکاری بنیاد مســتضعفان به اجــرا درآمد در
مصاحبهای بیان کرد که برای نخستین بار در کشور الگوی
جامع کسب و کار اجتماعی از قلعهگنج در کرمان تا خواف
در خراسان اجرا شد و گفت که ما جویای شغل نیستیم ،ما
خالق شغلیم و رویکرد معین اقتصادی در شهرستان خواف
«کار با مردم و برای مردم» است.

جوانان در زیر چتر حمایت دانشگاه تهران

و تصریح کــرد« :در ایران برای آنکه امــکان افزایش رفاه
فراهم شود ،باید از سیاستهای بیثبات کننده اقتصاد کالن
و از ایجاد تورم باال جلوگیری شود».
• دکتر محســن مهرآرا هم گفــت بهترین عملکرد را ما در
بخش ســامت پس از انقالب اســامی و در کشورهای
منطقه داشــتهایم و خاطرنشان کرد« :تصمیمات سخت نیاز
به دوراندیشی مردم و سیاستمداران قوی دارد».
• تفاهمنامــه همــکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه
خاورشناسی تاشکند ،با حضور ســفیر ایران در ازبکستان
منعقد شد.
• خبر خوش دیگر اینکه بردیا ویســی ،دانشجوی دانشگاه
تهران ،نایب قهرمان مســابقات انتخابی تیم ملی شــطرنج
دانشــجویان کشــور شــد و به عضویت تیم ملی شطرنج
دانشجویان کشور در آمد.

اندر دل ما غمی است از رفتن دوست...
• اختتامیه چهارمین جشــنواره اندیشــمندان و دانشمندان
جوان نیــز برگزار شــد و تیمهای برتر شــرکتکننده از
اعتبار ویژه تبدیل ایده به کسبوکار بهرهمند شدند .رئیس
دانشگاه تهران در این جشــنواره بیان کرد ایدههای خالق
باید در اکوسیستمهای علمی حمایت شوند و رئیس هیأت
مدیره بنیاد حامیان دانشــگاه نیز گفت که باید از جوانان به
شکل مطلوب حمایت کرد تا بتوانند به اهداف خود دست
یابند و این وظیفه مهم بر عهده همه ماست.

در دنیای اقتصاد ،با سه استاد دانشگاه تهران

• در این ماه روابط عمومی دانشــگاه با سه استاد دانشکده
اقتصاد مصاحبه کرد.
• دکتر عباســینژاد در زمینه علم اقتصاد و سیاســتهای
اقتصادی به گفتگو نشســتند و گفتند مشکل اصلی اقتصاد
نداشتن تفکر توسعهای است و سیاستهای اقتصادی ،قشر
متوسط را فقیر کرده است.
• دکتر رحمانی نیز درباره کرونا ،فقر و علم اقتصاد صحبت

• دوازدهم آذر بود که دکتر محمد ملکی ،نخســتین رئیس
دانشــگاه تهران پس از پیروزی انقالب اســامی ،به دیار
معشوق پیوست .ایشان از اعضای هیأت علمی پیشکسوت
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و از صاحبنظران حوزه
بهداشت و صنایع غذایی بودند.
• همچنین در این روز دکتر برات زنجانی ،استاد پیشکسوت
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه تهران ،به عالم
ملکوت پر کشــیدند که روح این عزیــزان قرین رحمت
پروردگار باد.

صدا...دوربین…حرکت...

• دانشــگاه تهران اکنــون میزبان  ۳۲۱دانشــجوی دارای
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معلولیت اســت .به مناســبت روز جهانی معلوالن در سوم
دســامبر ،هفتمین همایش عصای سفید در دانشگاه برگزار
شــد و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تصریح
کرد« :در فضای آموزش مجازی مسئوالن و اعضای هیأت
علمی باید شــرایط عزیزانی که محدودیت دارند را در نظر
بگیرند تا ایشان بتوانند در کالس شرکت کنند».
گفتنی اســت آمــوزش مجازی مشــکالتی را هــم برای
دانشــجویان دارای معلولیت ایجاد کرده اســت؛ اینترنت
ضعیف ،نداشــتن لپتاپ ،تبلت و گوشــی هوشمند و…
بنیادها ،حامیان و دانشگاهیان را فرامیخواند...

از تاریخ علم ،کالنداده ،جامعهشناسی سینما و
سیاستگذاری اجتماعی بخوانیم...

شــهدای  ۱۶آذر و همه شهدای دانشجو در عرصه انقالب
اســامی و هشت سال دفاع مقدس در پیامی این روز را به
دانشجویان تبریک گفتند .در بخشی از این پیام آمده است:

جوانان بهویژه دانشجویان ،پیشگامان توسعه جامعه هستند
که باید صدای آنان شــنیده شود؛ امکانات الزم برای تعلیم
و تربیت آنان فراهم گردد و مسئوالن کشور همواره وجود
و حضور آنان را در جامعه و دانشگاه بهعنوان یک فرصت
گرانبها در برنامهریزیهای خود مدنظر داشته باشند.

اخبار خوش در روز دانشجو برای دانشجویان

• در این ماه ،روابط عمومی دانشگاه مصاحبههایی خواندنی
با اساتید رشــتههای مختلف دانشگاه داشت که میتوان از
آنها چیزهای زیادی آموخت.
• در حوزه تاریخ علم ،دکتر حنیف قلندری و دکتر امیرمحمد
گمینی ،عضو هیأت علمی پژوهشــکده تاریخ علم دانشگاه
تهران به معرفی رشته تاریخ علم و دلگفتههای خود در این
موضوع پرداختند.
• همچنین دکتر مسعود اسدپور ،رئیس آزمایشگاه شبکههای
اجتماعی دانشــکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای
فنی درباره مفهوم «کالنداده» و نقش آن در آینده تحوالت
جوامع بهخصوص در عرصه حکمرانی صحبت کردند.
• دکتر راودراد نیز در حوزه جامعهشناسی سینما ،مخاطبان
سینما و سلبریتیها مصاحبه مفصلی داشتند.
• دکتر رضا امیدی هم درباره سیاســتگذاری اجتماعی و
سیاستگذاری در دانشگاه و کشور به گفتگو نشستند.
• و اما با هدف تقویت ارتباط با صنعت ،تفاهمنامه همکاری
بین پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران و
شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد منعقد شد.

روز دانشجو :یادآور حماسهسازی دانش و آگاهی

• رئیس دانشــگاه تهران ،ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره

• به مناســبت این روز ،معاون دانشجویی و رئیس سازمان
دانشجویان دانشگاه تهران با چند خبر خوب کام دانشجویان
را شیرین کرد:
• بهرهبرداری خوابگاه جدید دانشگاه تهران با ظرفیت ۳۰۰
نفر در  ۲۲بهمنماه ســال جاری ،ساخت خوابگاهی جدید
با ظرفیت  ۱۶۷نفر برای دانشجویان ممتاز تا تیر سال آینده،
ایجــاد فضایی با متراژ هــزار و  ۱۰۰متر در خوابگاه قدس
شــامل نمازخانه ،ســالن مطالعه ،فضای سرو غذای گرم و
ســالن ورزشی ،در دســتور کار قرار گرفتن ارائه بنکارت
ارزاق یکمیلیون تومانی برای دانشــجویان متأهل خوابگاه،
مشاوره و خدمات بهداشت روانی آنالین
• همچنین دو برنامه همزمان برای گرامیداشت روز  ۱۶آذر
که امسال با محدودیتهای شــرایط ناشی از کرونا مواجه
بود از سوی بسیج دانشــجویی دانشگاه و انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد
و در مراســمی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
در تاالر دانشکده ادبیات و علوم انسانی بهصورت مجازی
برگزار شــد ،از فرزندان شــهید محسن فخریزاده و دیگر
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شهدای هستهای تقدیر کردند.
• قابلیت استعالم مشــخصات هویتی و مشخصات سوابق
تحصیلی نودانشــجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیالت
تکمیلــی در ســامانه جامع آموزش دانشــگاه تهــران نیز
راهاندازی شد.
• سلســله نشســتهایی حقوقی با حضــور صاحبنظران
بینالمللی از جمله پروفسور جاپ زونبرگن ،استاد حقوق
اراضی و نظامهای ثبت و مدیریت امالک دانشــگاه توئنته
هلند ،دکتر زهرا تخشــید ،مدرس دانشکده حقوق دانشگاه
هاروارد و عضو کانون وکالی ایالت نیویورک برگزار شد.

به هر کاری که همت بســته گردد ،اگر خاری
بود گل دسته گردد

• طرح مشــترک عضو هیــأت علمی دانشــگاه تهران و
دانشــجوی مقطع دکتــری پردیس کشــاورزی و منابع
طبیعی دانشــگاه تهران با ارائــه طرح کاهش تلفات آب
و فســفر و فرسایش خاک با ایجاد مانع ()micro-dams
در «آبیاری جویچهای» جایزه بینالمللی صرفهجویی آب
کشاورزی در بخش کارشناســان جوان را کسب کرد را
کسب کردند.
• و اما همزمان با هفتادســاله شــدن اتحادیــه بینالمللی
دانشگاهها ،یادداشت سه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
با عنوان «مســئولیت اجتماعی دانشــگاه در زمان پاندمی
کرونا :زمانی برای تغییر نگرش و مأموریت جدید آموزش
عالی» در نشریه این اتحادیه بینالمللی منتشر شد.
• دکتر معصومه ملک بهعنوان مدیرکل جدید اداره اعضای
هیــأت علمی و دانشــجویان بینالملل بــا حضور معاون
بینالملــل دانشــگاه معرفی و از تالشهای دکتر افشــین
آخوندزاده در دوره مدیریت اداره کل اعضای هیأت علمی
و دانشجویان بینالملل قدردانی شد.
• همچنین با هدف توســعه همکاریهای مشترک ،نشستی
بین دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران و
دانشگاه اونان نیکاراگوئه با حضور سفرای دو کشور برگزار
شد.

هفته پژوهش و دانشگاه تهران

• بیســت و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه ۲۴
آذرماه با حضور رئیس دانشــگاه تهران برگزار شد و معاون
پژوهشی دانشــگاه اظهار داشت« :قدرت و استقالل واقعی
در جهان امروز و تحقق آرمان پیشرفت و توسعه متوازن و
پایدار در هر کشور بر پایه نظامی داناییمحور استقرار دارد
که امر پژوهش و خلق فناوری از اساســیترین الزامات آن
به شمار میرود ».دکتر نیلی نیز گفت که الزمه پیشگامی در
حوادث آیندهپژوهی و استفاده از خرد جمعی است.
• دکتر مریم رضائیان ،فارغالتحصیل رشــته زیستشناسی
گرایــش فیزیولوژی گیاهی ،از منتخبان این جشــنواره در
بخش رساله است که مصاحبهشان درباره یافتهها روی گیاه
کلزا را میتوانید در سایت دانشگاه بخوانید.

• در بیســت و یکمین جشــنواره تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برگزیده کشــور ،دکتر محمد عبداالحد ،دانشــیار
دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای
فنی ،بهعنوان پژوهشــگر برتر کشور ،دکتر مهدی داورپناه،
استادیار دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر ،بهعنوان فناور
برتر کشــور و دکتر آرین قلیپور ،استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران بهعنوان برگزیده همکاری جامعه و صنعت
معرفی و تقدیر شدند.

• با حکم رئیس فدراســیون ملی ورزشهای دانشــگاهی،
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محمد ابراهیمزاده ،کارشناس ارشــد اداره کل تربیتبدنی
دانشگاه تهران ،به سمت سرپرســت تیمهای ملی شطرنج
دانشجویان ایران منصوب شد.
• همچنین مجوز انتشار  ۲۵نشریه دانشجویی دانشگاه تهران
صادر شد.

• در دیدار ســفیر ایتالیا با رئیس دانشگاه تهران ،سفیر ایتالیا
عالقه و تمایل کشورش را در شکوفاتر کردن و گستردهتر
کردن همکاریهــای علمی بینالمللی با ایــران و بهویژه
دانشــگاه تهران اعالم کرد .دبیر اول سفارت ایتالیا و رئیس
بخش فرهنگی و مطبوعاتی ســفارت ،نیز پیشنهاد برگزاری
سمینارهای علمی ،برنامههای تبادل استاد و دانشجو را بین
دانشگاههای دو کشور مطرح کرد.
• در ســومین همایش ملی دانشــگاه اخالقمدار هم دکتر
محمــود نیلی احمدآبادی تأکید کــرد« :موضوع اخالق در
دانشــگاه فراتر از ســازمانها و نهادهای دیگر مورد توجه
اســت ،زیرا پایه حرکت دانشگاه ،علم است و علم به دنبال
حقیقت اســت و در ذات حقیقت امــر غیراخالقی وجود
ندارد».
• تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بین دانشــگاه تهران و
پژوهشگاه قوه قضائیه در  ۲۶آذرماه به امضا رسید.

امان از فراق...

• دکتر مجید صادقآذر ،اســتاد برجســته و پیشکســوت
دانشــکده مهندسی عمران پردیس دانشــکدههای فنی که
از صاحبنظران حوزه مهندســی راه و ســاختمان و سازه
بودند و دکتر ابراهیم قاســمینژاد رائینی ،اســتاد دانشکده
زمینشناســی پردیس علوم دانشــگاه تهران که ریاســت
دانشــکده زمینشناسی ،سردبیری مجالت علمی پژوهشی،

عضویت کارگروه علوم پایه کمیســیون نشــریات وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین عنوان زمینشــناس
نمونه کشوری در سال  ۱۳۹۴را در کارنامه پربار و پربرکت
خود داشتند از میان ما رفتند و رخ در نقاب خاک کشیدند.
• در جلسه هماندیشی اســتادان مشاوره فرهنگی و علمی،
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیان کرد« :دوره کارهای
شعاری به ســر رسیده است و از ابتدای مسئولیت به دنبال
آن بودم کــه در حوزههای فرهنگــی و اجتماعی کارهای
زیربنایی و زیرساختی انجام شود».
• ســید محمدباقر جعفری ،اســتادیار دانشکده مدیریت و
حسابداری پردیس فارابی ،در ارتباط با دولت الکترونیکی
گفت« :دولت همراه»« ،دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند»
شــاخصههای اصلی توســعه دولت الکترونیکی هستند و
مشارکت الکترونیکی باعث دیده شدن بیشتر نظرات مردم
در سیاستگذاری میشود.
• وبینار فلسفه سینما با حضور پروفسور دادلی اندرو ،چهره
سرشناس و استاد فیلم و ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل آمریکا،
دکتر نادیا مفتونی ،اســتاد فلســفه و کالم اسالمی دانشگاه
تهــران و دکتر محمود نــوری ،فیلمســاز و دانشآموخته
کارگردانی سینما و تاریخ هنر دانشگاه هنر برگزار شد.

یلدای دانشگاه تهران :یلدای نیکی و قدردانی

• بزرگترین جشــن یلدای نیکی دانشــجویی در صفحات
مجازی کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان دانشگاه
تهران بهصورت برخط برگزار و به مناسبت سالروز والدت
حضرت زینب (س) و روز پرســتار ،از خانواده شــهدای
مدافع حرم و ســامت تقدیر شد و تعدادی از دانشجویان
عضو این کانون در بیمارستان آیتاهلل کاشانی تهران حضور
یافتند و بستههای اهدایی را تقدیم کادر درمان کردند.
• حکایت همچنان باقیست...
• آذر پرکار و پرتالش ســال  ۱۳۹۹دانشــگاه تهران نیز به
پایان رسید ،اما حکایت همچنان باقیست...
• منتظر اخبار دانشــگاه در دی و بهمن باشــید و به مجله
دانشگاه را فراموش نکنید.
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خانواده بزرگ دانشگاه تهران در غم ازدست دادن
چند تن از استادان به سوگ نشست

دکتر داود فيرحي ،استاد دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران؛ حجتاالسالموالمسلمین
دکتر جواد اژهای ،استاد روانشناسي و مشاوره؛
دکتر برات زنجانی ،استاد دانشکده ادبیات؛ دکتر
محمد ملکی ،نخســتین رئیس دانشــگاه تهران؛
دکتر ابراهیم قاسمینژاد رائینی ،استاد دانشکده
زمینشناســی پردیس علوم دانشگاه تهران؛ دکتر
مجید صادقآذر ،استاد پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران؛ دکتر مهدی وصفی مرندی،استاد

دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهران و دکتر
روحاهلل عالمی ،اســتاد پیشکســوت دانشــکده
ادبیات و علوم انسانی.
هیأترئیسه و خانواده بزرگ دانشگاه تهران ضمن
ابراز تأسف عمیق ،درگذشت این استادان فرهیخته
را به خانوادههای سوگوار ،دانشجویان و همکاران
تسلیت گفته ،رحمت و غفران واسعه الهی را برای
آنان و اجر و شکیبایی برای بازماندگان از خداوند
منان مسئلت مینماید.

جـــــــــدول هـا
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی
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انتصـــابــــات
نام و نامخانوادگي

نام دانشکده و پردیس

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر حسين ميرسعيدقاضي

پرديس ابوريحان

دانشيار

مديریت گروه آموزشي فناوري صنايع
غذايي تمدید (۲سال)

۹۹/۹/۲

دكتر علي صابري

پرديس فارابي

استاديار

سرپرست بخش برنامهريزي منطقهاي و
مديريت امور عمومي دانشكده مديريت و
حسابداري

۹۹/۶/۲۹

دكتر حسين رحمت الهي

پرديس فارابي

دانشيار

مديریت بخش حقوق عمومي دانشكده
(۲سال)

۹۹/۷/۱۳

دكتر علي معيني

پرديس دانشكدههاي
فني

استاد

ریاست دانشكده علوم مهندسي (۳سال)

۹۹/۶/۳۱

دكتر مجيد مرادي

پرديس دانشكدههاي
فني

دانشيار

بهعنوان مجري طرح توسعه دانشكده
مهندسي عمران پرديس (۳سال)

۹۹/۸/۵

دكتر محمد اسماعيلي

پرديس دانشكدههاي
فني

استاديار

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر مهدي ملكان

پرديس دانشكدههاي
فني

استاديار

ریاست دانشكده مهندسي متالورژي و مواد
پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۱

دكتر حميدرضا مشفق

پرديس علوم

استاد

ریاست پرديس علوم (۳سال)

۹۹/۷/۲۰

دكتر حميدرضا مشفق

پرديس علوم

استاد

ریاست كميسيون تخصصي مشورتي علوم
پايه

۹۹/۷/۲۲

دكتر حسن بهنژاد

پرديس علوم

استاد

معاونت اداري و مالي پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۲

دكتر غالمرضا ركني لموكي

پرديس علوم

دانشيار

ریاست دانشكده رياضي ،آمار و علوم
كامپيوتر پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۹

دكتر محمدرضا محمديزاده

پرديس علوم

استاد

ریاست دانشكده فيزيك پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۹

دكتر سيامك ياسمي

پرديس علوم

استاد

معاونت پژوهش و فناوري پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۹

دكتر بهمن زينلي

پرديس علوم

دانشيار

ریاست دانشكده زيستشناسي پرديس

۹۹/۹/۹

دكتر حسين رحيم پوربناب

پرديس علوم

استاد

رياست دانشكده زمينشناسي پرديس
تمدید (۳سال)

۹۹/۹/۱۲

دكتر ياسر عبدي

پرديس علوم

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
پرديس (۳سال)

۹۹/۹/۱۹

دكتر ياسر عبدي

پرديس علوم

استاد

سرپرست مؤسسه علوم و فناوريهاي
كوانتومي

۹۹/۹/۱۹

دكتر مسعود مهجورشفيعي

پرديس علوم

دانشيار

مسئولیت كميته فيزيك بهداشت دانشگاه
تهران (۲سال)

۹۹/۹/۲۴

دكتر ابراهيم اميري تكلداني

پرديس كشاورزي و
منابع طبیعی

استاد

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه
(۲سال)

۹۹/۷/۲۹
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دكتر ناصر مطيعي

پرديس كشاورزي و
منابع طبیعی

استاديار

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر زهرا امامجمعه

پرديس كشاورزي و
منابع طبیعی

استاد

ریاست پرديس ارس (تمدید ۳سال)

۹۹/۹/۳۰

دكتر مصطفي ده پهلوان

دانشكده ادبيات و علوم
انساني

استاديار

ریاست مؤسسه باستانشناسي (تمدید)

/۱۷/۷۹۹

حجتاالسالموالمسلمین
دكتر رسول جعفريان

دانشكده ادبيات و علوم
انساني

استاد

رياست كتابخانه مركزي ،مركز اسناد و
تأمين منابع علمي دانشگاه تمدید (۳سال)

/۹/۸۹۹

دكتر علي سوري

دانشكده اقتصاد

دانشيار

ریاست دانشكده اقتصاد (۳سال)

۹۹/۷/۲۰

دكتر عباس يزداني

دانشكده الهيات و
معارف اسالمي

دانشيار

مديریت گروه كالم و فلسفه اسالمي (۲سال)

۹۹/۷/۶

دكتر احمد باقري

دانشكده الهيات و
معارف اسالمي

استاد

سرپرست گروه آموزشي فقه و مباني حقوق
اسالمي

/۷/۷۹۹

دكتر سعيد نظري توكلي

دانشكده الهيات و
معارف اسالمي

استاد

معاونت اداري و مالي دانشكده (۳سال)

۹۹/۷/۱۵

دكترمجيد واحدي زاده

دانشكده تربیتبدنی و
علوم ورزشي

-

مدير كل تربیتبدنی دانشگاه (۳سال)

۹۹/۷/۱

دكتر رضا رجبي

دانشكده تربیتبدنی و
علوم ورزشي

استاد

سردبيری مجله Journal of Exercise
۳( Science and Medicineسال)

۹۹/۷/۶

دكتر مهران مقصودي

دانشكده جغرافيا

دانشيار

ریاست مؤسسه جغرافيا (تمدید)

/۲۴/۹۹۹

دكتر ساسان صيرفي

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاديار

سرپرست مؤسسه حقوق عمومي

۹۹/۷/۱

دكتر حميد احمدي

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاد

مديریت گروه آموزشي علوم سياسي

۹۹/۷/۲

دكتر اميرساعد وكيل

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاديار

سرپرست معاونت اداري و مالي دانشكده

۹۹/۷/۱۵

دكتر سيدحامد موسوي

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاديار

سرپرست مؤسسه مطالعات عالي بينالمللي

۹۹/۷/۱۵

دكتر عباس مصلينژاد

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاد

عضویت كارگروه بررسي طرحهاي كالن
اقتصادي دانشگاه (۲سال)

۹۹/۷/۳۰

دكتر عباس مصلينژاد

دانشكده حقوق و علوم
سياسي

استاد

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دکتر افشين آخوندزاده بستي

دانشكده دامپزشكي

استاد

سرپرست اداره کل امور دانشجويان
غيرايراني وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

۹۹/۸/۱۴

دكتر الهه حجازي موغاري

دانشكده روانشناسي و
علوم تربيتي

دانشيار

ریاست كميسيون تخصصي ،مشورتي علوم
اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران

۹۹/۸/۱۷

دكتر مرضيه يحييپور

دانشكده زبانها و
ادبيات خارجي

استاد

معاونت آموزشي دانشكده (۳سال)

۹۹/۷/۲۲

دكتر سيدمحمد مرندي

دانشكده زبانها و
ادبيات خارجي

استاد

مديریت گروه آموزشي مطالعات آمريكا
(تمدید)

۹۹/۸/۱۹
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دكتر امين بذرافشان

دانشكده زبانها و
ادبيات خارجي

استاديار

دبيری كارگروه پيگيري همكاريهاي
بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي تايوان،
چين ،ژاپن ،كره ،مالزي و فيليپين (۳سال)

۹۹/۹/۱۱

دكتر حميد پارسانيا

دانشكده علوم اجتماعی

دانشيار

سرپرست مؤسسه مطالعات و تحقيقات
اجتماعي (۳سال)

۹۹/۷/۲۲

دكتر يونس نوراللهي

دانشكده علوم و فنون

دانشيار

معاونت اجرايي دانشكده (۳سال)

۹۹/۹/۵

دكتر علي نمكي

دانشكده مديريت

استاديار

عضویت كارگروه بررسي طرحهاي كالن
اقتصادي دانشگاه (۲سال)

۹۹/۷/۳۰

دكتر رحمتاهلل قلي پورسوته

دانشكده مديريت

استاد

مديریت گروه آموزشي مديريت دولتي (۲سال)

۹۹/۹/۵

دكتر ابراهيم محسني چراغلو دانشكده مطالعات جهان

استاديار

سرپرست گروه آموزشي مطالعات ايران

۹۹/۸/۱۹

دكتر محمدرضا سعیدآبادی

دانشكده مطالعات جهان

دانشيار

ت گروه آموزشي مطالعات جنوب
سرپرس 
شرق آسيا و اقيانوسيه (تمدید)

۹۹/۸/۱۹

دکتر غالمعلي سليماني

دانشكده معارف و
انديشه اسالمي

استاديار

مديریت بخش انقالب اسالمي (۲سال)

۹۹/۷/۱۳

دکتر عباس قرباني

دانشكده معارف و
انديشه اسالمي

استاديار

مديریت بخش مباني نظري اسالم (۲سال)

۹۹/۷/۱۳

حجتاالسالموالمسلمین
دکتر سيدحسن قاضوی

دانشكده معارف و
انديشه اسالمي

استاديار

مديریت بخش تاريخ و تمدن اسالمي
(۲سال)

۹۹/۷/۲۱

دكتر علي عسگري يزدي

دانشكده معارف و
انديشه اسالمي

دانشيار

رياست دانشكده معارف و انديشه اسالمي
تمدید (۳سال)

/۲۹/۸۹۹

دكتر سيدهاني متولي عنبران

مؤسسه ژئوفيزيک

استاديار

ریاست مؤسسه ژئوفيزيك

۹۹/۷/۲۷

دكتر عباس زارعي هنزكي

پارک علم و فناوري

استاد

مجري طرحهاي عمراني ،بازسازي و
تعميرات ساختمانهاي در اختيار پارك علم
و فناوري (۳سال)

۹۹/۸/۳

دكتر سيامك حاجي يخچالي

معاونت آموزشي

استاديار

عضویت شوراي سیاستگذاری آموزشهاي
نيروي انساني دانشگاه تهران (۲سال)

۹۹/۹/۱۲

دكتر آرش تحريري

معاونت اداري و مالي

استاديار

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه
(۲سال)

۹۹/۷/۲۹

مهندس محمدعلي گودرزي

معاونت اداري و مالي

-

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه
(۲سال)

۹۹/۷/۲۹

دکتر سعيد يزداني

معاونت اداري و مالي

استاد

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر علي بزرگي اميري

معاونت اداري و مالي

دانشيار

عضویت و دبيری شوراي سیاستگذاری
آموزشهاي نيروي انساني دانشگاه تهران

۹۹/۹/۱۱

دكتر سعيد يزداني

معاونت اداري و مالي

استاد

عضویت و ریاست شوراي سیاستگذاری
آموزشهاي نيروي انساني دانشگاه تهران
(۲سال)

۹۹/۹/۱۲
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دكتر روح اله نصرتي

معاونت اداري و مالي

استاديار

عضویت شوراي سیاستگذاری آموزشهاي
نيروي انساني دانشگاه تهران (۲سال)

۹۹/۹/۱۲

دكتر محمدحسين صرافزاده

معاونت بينالملل

استاد

معاونت بينالملل دانشگاه (۳سال)

۹۹/۶/۲۳

دكتر معصومه ملك

معاونت بينالملل

استاد

مدير كل اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
بينالملل معاونت بينالملل (۳سال)

۹۹/۹/۱

محمد طاهري ريكنده

معاونت دانشجويي

-

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه
(۲سال)

۹۹/۷/۲۹

هادي غفوريان ياورپناه

معاونت دانشجويي

-

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر سعيد حبيبا

معاونت دانشجويي

استاد

دبيری و عضویت ستاد توسعه سراهاي
دانشجويي دانشگاه تهران

۹۹/۸/۱۰

هادي غفوريان ياورپناه

معاونت دانشجويي

-

مديركل امور خوابگاههاي دانشگاه تهران

/۹/۱۹۹

محمدجواد جامه بزرگي

معاونت فرهنگي

-

دبير اجرايي اولين همايش علمي و جشنواره
موزههای دانشگاهي كشور

۹۹/۹/۲

مالك شمسي جامخانه

معاونت طرح و برنامه

-

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه
(۲سال)

۹۹/۷/۲۹

دکتر علي مقاري

معاونت طرح و برنامه

استاد

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر علي مقاري

معاونت طرح و برنامه

استاد

عضویت شوراي سیاستگذاری آموزشهاي
نيروي انساني دانشگاه تهران (۲سال)

۹۹/۹/۱۲

دكتر محمدمهدی نصيري
خونساري

معاونت طرح و برنامه

دانشيار

عضویت شوراي سیاستگذاری آموزشهاي
نيروي انساني دانشگاه تهران (۲سال)

۹۹/۹/۱۲

مهندس محمدعلي گودرزي

اداره کل امور رفاهي

-

امور رفاهي دانشگاه مديركل (تمدید)

۹۹/۷/۱۱

دكتر عباس قنبري باغستان

اداره کل روابطعمومي

استاديار

مديركل روابطعمومي دانشگاه (۳سال)

۹۹/۷/۲۲

دكتر جابر سلطاني

اداره کل طرحهاي
عمراني و پشتيباني

استاديار

عضویت و دبيری شوراي عالي معماري و
فني دانشگاه

۹۹/۷/۵

دكتر محمد شيخ عليشاهي

اداره کل طرحهاي
عمراني و پشتيباني

استاديار

عضویت و دبيری كارگروه شناسايي و
ارزيابي تأمينكنندگان كاال و خدمات
دانشگاه

۹۹/۷/۳۰

دكتر جابر سلطاني

اداره کل طرحهاي
عمراني و پشتيباني

استاديار

عضویت و ریاست كارگروه شناسايي
و ارزيابي تأمينكنندگان كاال و خدمات
دانشگاه

۹۹/۷/۳۰

دكتر جابر سلطاني

اداره کل طرحهاي
عمراني و پشتيباني

استاديار

عضویت ستاد توسعه سراهاي دانشجويي
دانشگاه تهران

۹۹/۸/۷

دكتر احمد خونساري

مرکز فناوريهاي
ديجيتال

دانشيار

معاونت زيرساخت مركز فناوريهاي
ديجيتال دانشگاه

۹۹/۷/۶

دكتر سيداميد فاطمي

مرکز فناوريهاي
ديجيتال

دانشيار

عضویت كارگروه شناسايي و ارزيابي
تأمينكنندگان كاال و خدمات دانشگاه (۲سال)

۹۹/۷/۲۹
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ارتقــــا

نام و نام خانوادگي

نام پرديس و دانشکده

رتبه

تاريخ

دكتر شهريار كوراوند

پرديس ابوريحان

دانشيار

۹۹/۷/۹

دكتر نويد خادمي

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۷/۹

دكتر مهدي ملكان

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۷/۹

دكتر عليرضا بابائي

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۷/۹

دكتر سيروس زماني

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۷/23

دكتر اميرمحمد رمضانيان پور

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۸/21

دكتر مهرداد رئيسي دهكردي

پرديس دانشكدههاي فني

استاد

۹۹/۹/۵

دكتر عبدالمجيد بايندري مقدم

پرديس دانشكدههاي فني

دانشيار

۹۹/۹/۵

دكتر فاطمه شجاعي باغيني

پرديس علوم

استاد

۹۹/۷/۹

دکتر حسین كياني

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دانشيار

۹۹/۷/23

دكتر هومان اسعدي

پرديس هنرهاي زيبا

دانشيار

۹۹/۷/23

دكتر علي افضلي

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشيار

۹۹/۹/۵

دکتر کیومرث يزدان پناه درو

دانشكده جغرافیا

دانشيار

۹۹/۸/21

دكتر هومن رحمتي هوالسو

دانشكده دامپزشکي

دانشيار

۹۹/۸/21

دکتر آرش قليان چي لنگرودي

دانشكده دامپزشکي

استاد

۹۹/۹/۵

دكتر فاطمه ترابي

دانشكده علوم اجتماعی

دانشیار

۹۹/۸/21

دكتر سيدمهدي شريفي

دانشكده مديريت

دانشيار

۹۹/۸/21
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بازنشستــــگان

نام و نامخانوادگي

نام پردیس و دانشکده

دکتر فريده شايگان

سمت

تاريخ اجراي حكم

پرديس بينالمللي كيش

استاديار

۹۹/۱۱/۱

نادر سرداري خطبهسرا

پردیس دانشکدههای فنی

کمک کارشناس

/۱/۸۹۹

دکتر حسین شكوهمند

پردیس دانشکدههای فنی

استاد

/15۹۹/۱۱

دکتر عبدالرحیم صالحي دزفولي

پردیس دانشکدههای فنی

مربی

/15۹۹ /۱۱

علی دینپژوه

پرديس علوم

عضو قراردادي

/۱/۸۹۹

معصومه شجاعي

پرديس علوم

کمک کارشناس

۹۹/12/28

اعظم فرزانه

پرديس علوم

رئیس دفتر ریاست

۹۹/12/28

مصطفی نیکبخت

پرديس علوم

نامهرسان

۹۹/۹/۱

مصطفی محمدی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

راننده

/۱/۹۹۹

شهناز حضرتی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عضو قراردادي

/۱/۹۹۹

دکتر سهیال ایزد یار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

استاديار

/15۹۹ /۱۱

وجيهاهلل رضا پور

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عضو رسمي

/15/۸۹۹

غالمرضا ديني بشرويه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عضو قراردادي

۹۹/۸/۱

دکتر سید امیر منصوری

پردیس هنرهاي زيبا

استادیار

لغو بازنشستگي

دکتر فریندخت زاهدی

پردیس هنرهاي زيبا

دانشيار

/۱/۹۹۹

دکتر محمدعلی بنی اسدی

پردیس هنرهاي زيبا

استادیار

/15۹۹ /۱۱

زهرا جهانبخش

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دفتر

/۱/۹۹۹

دکتر حكمتاله مالصالحي

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

استاد

/15۹۹ /۱۱

دکترمحمود جعفري دهقي

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

استاد

/15۹۹ /۱۱

دکتر سعيد زيباكالم مفرد

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

دانشیار

/15۹۹ /۱۱

دکتر هايده الله

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

استادیار

/15/۱۱۹۹

دکتر حميد انصاري

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

استادیار

/15/۱۱۹۹

رضا شجاعيپور

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

متصدي چاپ و تكثير

/15/۸۹۹

محمد مطلوبی

دانشكده جغرافيا

عضو رسمی

۹۹/۹/۱

صفر گيالني

دانشكده جغرافيا

كمككارشناس امور اداري و
رفاهي دانشكده

/12/28۹۹

دکتر حميده بهجت

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

استادیار

۹۹/۱۱/15

موسي پرويزي

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

عضو قراردادي

۹۹/۸/۱

دکتر محمد خداياريفرد

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

استاد

۹۹/12/28

منظر بنيعلي

دانشکده دامپزشکي

عضو رسمي

/۱/۹۹۹

فاطمه عليپور

دانشكده علوم اجتماعي

کارشناس امور پژوهشی

۹۹/12/28
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رسول گرشاسبي

دانشكده علوم اجتماعي

كارشناس حسابداري

/12/28۹۹

دکتر اميليا نرسيسيانس

دانشكده علوم اجتماعي

دانشیار

/15۹۹ /۱۱

اعظم سركي جوشقان قلعهاي

دانشكده مديريت

كمككارشناس اداره خدمات
آموزشي

۹۹/12/28

رؤیا انصاري

دانشكده مديريت

كارشناس امور اداری و دفتری

۹۹/۷/۱

اعظم سركي جوشقان قلعهاي

دانشكده مديريت

كمككارشناس اداره خدمات
آموزشي

/۱1400/۲

دکتر محمدكاظم حفيظي

مؤسسه ژئوفيزيك

استاد

۹۹/۱۱/15

مژگان مقدس جعفري

مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز آموزش
زبان فارسي

كمككارشناس امور اداري و
دفتري

۹۹/۰۱/۱

رقيه صدوقي سرابي

معاونت آموزشی

رئیس اداره پایش و ارزیابی
وضعیت تحصیلی

/۱/۹۹۹

نورمحمد بيات

معاونت دانشجويي

عضو پيماني مركز بهداشت و
سالمت

/۱/۰۱۹۹

ایوب روشن نقش کیاکوئی

اداره کل حراست

مأمور حفاظت فیزیکی

۹۹/۰۱/۱

دکتر غالمحسین الهام

دانشکده حقوق

دانشیار

99/۱۲/۲۲

حسن ورادي اصفهاني

اداره کل طرحهای عمراني و پشتيباني

كاردان امور اداري و دفتري

/12/28۹۹

N E W S

A virtual meeting held
between UT and UNAN
Presidents

Italian Ambassador meets
with UT President

Nicaraguan Ambassador
meets with UT President
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Celebrated Iranian Archaeologist and
Malek-Shahmirzadi Dies at 80
Sadegh MalekShahmirzadi, a top
Iranian archaeologist
who
supervised
several excavations
across the Iranian
plateau, died on
Monday morning in
Tehran. He was 80.
Born in 1940, in Shahmirzad, Semnan province,
Shahmirzadi graduated from the University of
Chicago in June 1969 with a master’s degree
and received his Ph.D. in 1977 from the
University of Pennsylvania.
He was employed by the Department of
Archeology of the University of Tehran in July
1970 and served there until 2000. In addition to
his educational activities, he supervised several
excavations in the Sagzabad, Zagheh, Poeinak,
Aq-Tepe, and he also launched the Sialk

Reconsideration Project in 1999 that continued
until the mid-2000s. The silk project carried
out under his guidance is considered as one of
the successful archeological programs in Iran.
In October 2015, an official celebration was
held by the National Museum of Iran and
Research Institute of Cultural Heritage &
Tourism (RICHT) for his efforts in education
and research in the field of archeology.
He has left dozens of books and articles on the
late prehistoric archaeology of Iran. Among his
successful books is “Prehistoric Iran: Archeology
of Iran from the Beginning to the Dawn of
Urbanism” and “Glossary of Archeology”,
which are the main textbooks in the archaeology
departments in Iranian universities.
His latest book on the Caspian Iron Age
culture was recently published by the National
Museum, and the Research Institute for Cultural
Heritage and Tourism.

Merry Christmas and Happy New Year 2021

On the auspicious occasion of the Christian
New Year, Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of University of Tehran and
Prof. Mohammad Hossein Sarrarfzadeh,
Vice President for International Affairs,
University of Tehran in a congratulatory

message extended their heartiest greetings
and best wishes to the UT international students and professors, foreign embassies in
Iran , partner universities and international associations for a happy, peaceful new
year and a prosperous future.
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A virtual Meeting Held Between UT and UNAN Presidents
On 16 November, 2020, a virtual meeting
was held between Prof. Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran and Prof.
MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rector of
UNAN-Managua, Nicaragua.
In this meeting which was held in the presence of Mr. Isaac Lenin Bravo Jaen, the ambassador of Nicaragua to I.R. of Iran and Mr.
Majid Salehi, Chargé d’Affaires, of Iran to
Nicaragua, both sides exchanged ideas on the
ways of promoting academic collaboration
between the two universities.
They also agreed upon in principle to exchange students and professors, to hold joint
webinars, joint researches and to implement
the contents of the MoU signed between the
two universities in 2017.
Other participants in the meeting were Prof.
Sarrafzadeh, Vice President for International
Affairs, Prof. Zamani, Head of UT President’

Office, Eskandari, Director General, Office
of International Relations, and Prof. Haghroosta, Faculty Member of Department of
Spanish Language and Department of Latin
American Studies.
The main areas of collaboration which was
discussed in the meeting include Water, biotechnology, Nanotechnology, human sciences, social science, engineering, Spanish language, Latin American studies. engineering
and science and technology park as well.

Appointment of New Director General
for International Students and Staff

On 13 December, 2020 , in a blended physical
and virtual ceremony, in the presence of Prof.
Sarrafzadeh, Vice President for International
Affairs, University of Tehran and other UT officials, Prof. Masoumeh Malek, from School of
Biology and Centre of Excellence in Phylogeny

of Living Organisms, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran was introduced
as the new Director General for International
Students and Staff.
Welcoming the new director to the Office of Vice
President for International Affairs, referring to
the significance of international relations at University of Tehran as the symbol of Iranian higher
education and providing information about her
academic and adminstrative background, her new
responsibilities, the speakers of the ceremony
expressed their knowledge and views about her
and expressed their wishes for her success in new
administrative career. They also acknowledged
Prof. Akhondzadeh Basti, the former Director
General for International Students and Staff for
his efforts during the two terms of management.
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UT Vice President for International Affairs Attends the Embassy of
Afghanistan to Express Sympathy with Kabul University

On 4 November, 2020, Prof. Mohammad
Hossein Sarrafzadeh, Vice President for
International Affairs, UT accompanied by
Abdolmajid Eskandari, Director General for
Office of International Relations attended
the Afghanistan embassy and submitted
the letter of condolence of Prof. Nili
Ahmadabadi, the UT President addressed to
the rector of Kabul University to Dr. Lival
the Ambassador of Afghanistan.
In this visit, Prof. Sarrafzadeh also signed
the memorial book on the occasion of recent
terrorist attack against the innocent students
and staff of Kabul university. In his talk
with the Ambassador of Afghanistan, he
also condemned the horrible incident which
occurred in Kabul University leading to
killing and injuries of academicians. He also
expressed his sympathy with the families of
the victims and great nation of Afghanistan
The text of UT President letter of condolence
reads as follows:
H.E. Prof. Dr. Mohammad Osman Babury
Chancellor of Kabul University, Afghanistan
We have been informed about the sad news of
the act of terror against the Kabul University
and following that the martyrdom and

injuries of a group of esteemed professors
and students. This tragic incident has
made all of us and especially the academic
community very sad.
It is very sad that in the current world and
century with all human scientific advances,
we painfully witness the fall of ethical and
human positions, so that the University
as the heart of thought and awareness is
attacked by decayed and rotten thoughts.
Condemning this terrorist attack and
expressing condolences for this incident,
on behalf of the University of Tehran, I
would like to express condolence to Your
Excellency, the noble nation of Afghanistan,
the academic community especially the
beloved professors and students and also
the families of the victims for this tragic
event and I hope they will be granted divine
graces.
While it is very difficult to compensate
this tragedy, we hope to see the growth and
flourishing state of science and knowledge
in the academic community in Afghanistan.
Mahmoud Nili Ahmadabadi(Prof.)
President of the University of Tehran
November 3, 2020
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Cultural Attaché of Italian Embassy in I.R. of Iran
visits UT Faculty of Foreign Languages and Literature

On 20 October 2020 , Ms. Yaroslava Romanova, Cultural Attaché of Italian embassy in I.R.
of Iran visited the UT Faculty of Foreign Lan-

guages and Literature and met with Prof. Kiyaei, Head of Department of Italian Language
and Prof. Basiri as well.
In this meeting which was held in order to review the ways of promoting the cultural and
scientific collaboration between the two countries universities and higher education institutions, the Italian Cultural Attaché to I.R. of Iran
was also provided with the latest information
about teaching Italian language at UT and in
particular virtually at the time of Corona virus
pandemic.

Italian University Hosting Exhibit
on Iranian History

An archaeological exhibition, featuring slices of Iranian history, has recently opened at
the Sapienza University of Rome[UT Partneter University] in the Italian capital.
It turns the spotlight on the discoveries and
relics yielded during joint archaeological
seasons conducted by Iranian experts and
their Italian fellows over the past couple of
decades, Mehr reported on Saturday.
Co-organized by the Islamic Culture and Relations Organization, the exhibit also gives a
clear focus to the archeological surveys held

in Kermanshah, western Iran.
In a recent interview with the Tehran Times,
Italian ambassador Giuseppe Perrone said
that his embassy is highly responsible for depicting the richness of so deep and so complete cultural ties, which have long been developed between the two nations.
“I think because our cultural ties are so deep
and so complete in every area, we do have a
responsibility to showcase this richness and to
tell people the story of this important connection
that has always existed between Italy and Iran in
different areas, so we look forward to our future
projects which are going to be quite amazing as
well.”
Kermanshah assumes high historical importance as it is a gateway to the Iranian plateau
and a crossroads of important routes leading
to the Mesopotamian plain. It has extraordinary archaeological richness and an equally
wide linguistic and cultural variety.
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Italian Ambassador Meets with UT President

Mr. Giuseppe Perrone, Italian Ambassador
to Iran accompanied by Ms. Yaroslava Romanova, First Secretary (Cultural and Press)
and Dr. Rosalia Gambatesa visiting Italian
professor to UT met Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi , President of University of Tehran
on 15 December, 2020.
Emphasizing on the necessity of enhancing
the already-established academic ties between UT and Italian universities, both sides
expressed their will to expand the mutual
collaboration within the framework of various programs.
The main topics which both sides discussed
included the followings:

Promotion of exchange and mobility programs for students and faculty members
Joint research projects
Sabbatical leaves
Holding joint cultural and artistic exhibitions
Exchange of academic materials
Organizing meeting between the presidents
of Iranian and Italian top universities
Supporting the establishment of Ph.D. programs of Italian language by dispatching

qualified native instructors
Holding thematic joint workshop on cinema,
architecture, archaeology
Holding joint book exhibitions
Establishments of an association to boost
cultural relations
Presentation of lecture by Italian ambassador
at UT
Exchange of experience on the relation between university and industry
Using the facilities of UT partner universities
in Italy and vice versa to reduce the costs
Collaboration within EU programs

The UT participants in this meeting were
comprised of the following officials and
academicians:
Prof. Mohamamd Hossein Sarrafzadeh, Vice
President for International Affairs, Prof.
Zamani, Head of President’s Office, Eskandari, Director General for Office of International Relations, Ms. Ebrahimi, Head of
Department for International Relations, Prof.
Goldansaz, Dean of College of Agriculture
and Natural Resources, Prof. Heidary, Dean
of College of Fine Arts, Prof. Kiymarsi and
Prof. Kiaei, (Department of Italian Language) from Faculty of Foreign Languages
and Literature and Prof. Moshirzadeh, Advisor to the Dean of Faculty of Law and Political Sciences on International Relations,
Mr. Hassan Zadeh and Mr. Yazdanyar, from
Office of Protocol
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Iran-Romania Ties not Harmed under Pressures Envoy

The Romanian envoy to Tehran likened the
Iran-Romania relation to a tree whose root will
not be hurt under the sanctions imposed by the
arrogant powers of the world.
A meeting held between Adrian Kozjacski,
the ambassador of Romania in Tehran, and
Gholam-Ali Haddad-Adel the president of the
Academy of Persian Language and Literature
on Monday.
In this meeting, the Romanian envoy, who has
been graduated in Persian language and literature from the University of Tehran, hailed the

economic and political cooperation of Iran and
Romania in light of their century-old relations.
Kozjacski described the Iran-Romania relation
as a tree whose root will not be hurt under the
sanctions imposed by the arrogant powers of
the world.
Haddad Adel, for his part, hoped that the positive
path of relations between the two countries continues, adding, “Undoubtedly, Your perfect command of Persian languages has had a great impact
on your success in your mission in Iran, therefore,
you can consider Iran as your cultural homeland.

Medal and Prize
The optical physicist Nader Engheta has won
the 2020 Isaac Newton Medal and Prize for
“groundbreaking innovation and transformative
contributions to electromagnetic complex materials and nanoscale optics, and for pioneering
development of the fields of near-zero-index
metamaterials, and material-inspired analogue.
The optical physicist Nader Engheta has won
the 2020 Isaac Newton Medal and Prize for
“groundbreaking innovation and transformative
contributions to electromagnetic complex materials and nanoscale optics, and for pioneering
development of the fields of near-zero-index
metamaterials, and material-inspired analogue
computation and optical nanocircuitry”. Presented by the Institute of Physics (IOP), which
publishes Physics World, the international

award is given annually for “world-leading contributions to physics”.
Note: Nader Engheta ((born 1955 in Tehran) is
an Iranian-American scientist. He has made pioneering contributions to the fields of metamaterials, transformation optics, plasmonic optics, nanophotonics, graphene photonics, nano-materials,
nanoscale optics, nano-antennas and miniaturized antennas, physics and reverse-engineering
of polarization vision in nature, bio-inspired optical imaging, fractional paradigm in electrodynamics, and electromagnetics and microwaves.
After earning a B.S. degree from the school of
engineering (Daneshkadeh-e-Fanni) of the University of Tehran, he left for the United States in
the summer of 1978 and earned his Masters and
PhD degrees from the Caltech.
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Iranian Universities Advance in Leiden Ranking

TEHRAN — The Center for Science and
Technology Studies Leiden Ranking has
placed 36 Iranian universities in the list of
over 1,000 major universities worldwide in
2020 compared with 26 universities in 2019.
The ranking is prepared based on the indicators of scientific impact and collaboration.
The rankings are compiled by the CWTS
(Dutch: Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies, CWTS) at Leiden University in the Netherlands.
The CWTS Leiden Ranking 2020 offers a sophisticated set of bibliometric indicators that
provide statistics at the level of universities
on scientific impact, collaboration, open access publishing, and gender diversity.
Leiden Ranking system, unlike other ranking systems in the world, does not calculate
single rankings for universities in its system,
but universities are ranked in all criteria and
indicators in the Leiden system, Mohammad
Javad Dehghani, head of the Islamic World
Science Citation Center (ISC), said.
With the presence of 36 universities in this
ranking system, Iran, as in previous years,
ranks first among Islamic countries in terms
of the number of top universities. Turkey and
Egypt are ranked second and third with 30
and 7 universities, respectively, he explained.

In 2020, Tehran University[University of
Tehran], Amirkabir University of Technology, Tehran University of Medical Sciences, Tarbiat Modares, Sharif University of
Technology, Iran Science and Technology,
Isfahan University of Technology, Ferdowsi
University of Mashhad, Shiraz, Tabriz, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Shahid Beheshti, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch,
Tabriz Medical Sciences, Khajeh Nasir Toosi
University of Technology, Mashhad Medical Sciences, Shiraz Medical Sciences, Iran
Medical Sciences, Shahid Bahonar, Babol
Noshirvani University of Technology, Malek Ashtar University of Technology, Sahand
University of Technology, are among Leiden
rankings.
In terms of scientific impact, almost all universities in the country (except 5) have performed better in terms of rankings compared
to last year, and the University of Tehran,
which is the first university in the country,
has risen from 156 in 2019 to 140 in 2020.
In terms of collaboration, in general, there is
no significant improvement in the ranking of
the country’s universities. However, the best
ranking of the country has increased from
212 to 201 by the University of Tehran.
In terms of open access publishing, the ranking of the country’s universities has not
changed much, the best ranking in the country has been obtained by the University of
Tehran, which has been upgraded from 212
in 2019 to 201 in 2020.
In gender diversity, also there are no significant changes, however, the best rank in the
country has been upgraded from 186 to 156
by Tehran University of Medical Sciences.
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“Leadership in the Creative
Industries” Published in Persian
American media scholar Karen
L. Mallia’s book “Leadership in
the Creative Industries: Principles and Practice” has recently
been published in Persian in Tehran.
The Academic Center for Education Culture and Research at the
University of Tehran is the publisher of the book translated into
Persian by Mehdi Sharifi and
Nasser Jenani.
“Leadership in the Creative Industries” is a much-needed guide to the theory
and practice of the creative leadership skills
that are essential to lead effectively in creative
fields. As the growth of creative industries
continues to surge and “noncreative” businesses put increasing emphasis on creativity
and innovation, this book offers a practical resource that explores how to confidently lead a
workforce, creatively.
In order to lead creative people, it is essential
to understand the creative process, creativity,
and the range of variables that affect it.
This book fills a gap in the literature by exploring the creative leadership practices that are
solidly grounded in evidence-based research.
The author includes suggestions for overcom-

ing the challenges associated with
leading creative people, and puts
to rest many of the current industry misconceptions about leading
creatively.
This vital resource is the first
book that highlights the theory
and practice of creative leadership
skills in the creative industries.
The book includes best practices
of leading for creativity, and reveals what encourages creativity
and what suppresses it.
It debunks commonly held myths about leading a creative workforce with evidence-based
guidance, as well as, contains a wealth of
helpful tips, visualizations, callouts from primary research, and anecdotes from recognized
thought leaders, to highlight and underscore
important principles.
Written for academics and students of leadership, those working or aspiring to work in the
creative industries, “Leadership in the Creative Industries” puts the focuses directly on
the theory and practice of creative leadership
in creative fields.
Mallia is a professor at the University of
South Carolina School of Journalism and
Mass Communications.

UT Professor as 2019 ASCE Outstanding Reviewer
UT Professor as 2019 ASCE Outstanding Reviewer
Alireza Vatankhah , Ph.D
2019 ASCE Outstanding Reviewer
In recognition of outstanding service as a reviewer for the
ASCE, Journal of Irrigation and Drainage Engineering
Garry Grabow, Ph.D., P. E. Editor
Journal of Irrigation and Drainage Engineering
Dana Compton, Managing Director and Publisher
ASCE Publications
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[a plastic cup].
Each individual sample is tested using the
RDSS probe. The doctor [puts] the probe into
the sample and the results are [displayed] on
the monitor after 30 seconds.
What technologies are you using?
The system consists of an integrated monitor
that connects to a probe, which has a disposable sensor located on top of it. The probe
is used to test the [sputum] samples and the
monitor displays the results to the medical
professional conducting the test.
The sensor on top of the probe is fabricated using multi-wall carbon nanotubes, which sit on
the tip of several steel needles. The needles are
arranged in three electrodes—working, counter, and reference—with a triangular distance
of 3 millimeters from each other. [Reference
electrodes measure the potential of the working electrode without passing current through
it while counter electrodes pass current.]
The tool [is portable], which allows the device
to be utilized freely by phlebotomists and physicians in laboratories or clinics.
The software [programmed in the device] was
designed based on experimental calibration
[in order to] analyze the data and provide a diagnosis in under 30 seconds.
What challenges have you faced, and how
did you overcome them?
The first challenge was calibrating the sensor
in correlation with the presence and severity
of COVID-19 in the [patients].
We conducted a study and tested more than
100 people to better understand the differences between COVID-19 and [other types of]
respiratory diseases. We found that in some
respiratory illnesses, such as asthma and acute
pneumonia, there is an increase in ROS. Seasonal inﬂuenza on the other hand induces a reduction in ROS levels [in the] immune system
and suppresses certain bacterial clearance [the
effect a drug has on bacteria].

The other challenge that we faced was collecting enough data to calibrate the sensor. It was
a challenge to find participants for the study
due to quarantine restrictions and the danger
of working closely with infected cases. [In the
end we were able to] test the sensor on more
than 300 participants—both confirmed COVID-19 cases and negative cases.
What is the potential impact of the technology?
A real-time ROS-based respiratory inflammation warning system during the pandemic
could help control the spread of the virus. It
can [also] be used as a support system to help
determine the severity of respiratory inflammatory diseases based on ROS levels in the
patient’s sputum culture.
How close are you to the final product?
We [completed developing the system] and received a temporary certificate from the Iranian
Food and Drug Administration that allows us
to sell the system to medical centers. Our U.S.
patent was also received its Notice of the Office communication on four main claims and
passed the examiner queries. Hence it will be
granted soon.
The sensor has been deployed in four hospitals,
as a non-invasive real-time complementary
system, for further observational clinical trials.
How can other IEEE members get involved?
We have only tested [the system] on [patients]
in Iran [and] the system can be improved by
[testing samples in other countries]. Researchers can also try to find alternative, [inexpensive] materials [to use] as sensing agents for
the ROS detection system.
IEEE members who work in similar areas can
help test ROS levels in the sputum culture of
COVID-19 patients who were treated. This
would help us find a suitable drug dose to treat
the patients [with] and [better understand how] to
monitor the severity of the patients’ symptoms.

127  شماره/ تحلیلی دانشگاه تهران- دوماهنامه خبری141

Researchers at the University of Tehran Devise
New Sputum Test for COVID-19

24 October 2020 | 11:50 Code : 13183 Newsvisits:170
This electrochemical diagnostic tool uses carbon nanotubes to diagnose an upper respiratory infection in 30 seconds
By The Institute’s Editorial Staff
Mohammad Abdolahad, an associate professor of electrical engineering at the University
of Tehran, holding the ROS Detector in Sputum Sample.
THE INSTITUTE Nasopharyngeal swabs are
the most common way to collect a sample
from a person in order to test her for COVID-19. Retrieving the specimen requires a
medical professional to insert a long shaft into
a person’s nasal cavity. The procedure is often
uncomfortable for people and requires medical professionals to break social distancing
parameters.
IEEE Member Mohammad Abdolahad led a
team of undergraduate students and post-doctoral candidates at the University of Tehran
that developed a non-invasive, electrochemical diagnostic system. Called the ROS [reactive oxygen species] Detector in Sputum
Sample (RDSS), the test screens for respiratory inflammation in real-time and doesn’t require a medical professional to swab for the

specimen. ROS are reactive chemical species
that contain oxygen and can severely damage
DNA, RNA, and proteins. This tool can determine the presence of ROS produced by respiratory inflammation.
Abdolahad is an associate professor of electrical engineering at the University of Tehran’s
School of Electrical and Computer Engineering as well as an adjunct professor at the university’s School of Medical Sciences.
The Institute asked him about how RDSS
works.
This interview has been edited and condensed
for clarity.
What problem are you trying to solve?
Since controlling the spread of the virus
[largely] depends on screening suspected cases, it is important to have widely available,
reliable, and fast [testing] methods. Unfortunately, the current screening methods, such
as Polymerase chain reaction, do not satisfy
these requirements. [PCR checks for the presence of the SARS-CoV-2 virus, which causes
COVID-19]
Consequently, we have developed a fast method to screen for respiratory inflammation [in]
real-time. The test can also help inform doctors if the patient has an increased chance of
contracting COVID-19. Respiratory diseases
can make a patient immunoresistant and by
being diagnosed, the patient now knows that
she needs to take additional steps in order to
protect herself against coronavirus.
Explain how the system works.
The ROS test is done by taking a sample of
the patient’s sputum. [The patient takes a deep
breath and holds it in for five seconds. She
then slowly breathes out and repeats these
steps until she coughs up sputum.] The patient then spits the sputum into a falcon tube
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A Book Published Jointly by the Logos of Springer and UT
University of Tehran Science and Humanities
Series 2021
Collage: A Process in Architectural Design
Author: Adibi, Ali Asghar
Presents introduction to collage history
Provides step by step guideline to make
collage images
Discusses two case studies
About this book
This book is about using “collage” among
Iranian students in architecture studio, and in
order to introduce the way these students use
the technique to the English reader, we (Ali
Yaser Jafari and Reihaneh Khorramrouei)
have chosen this valuable book by AliAsghar
Adibi to translate from Farsi to English. It
provides a representative example of design
through collage and culture. This book
originally collected and published in three
chapters: Collage history in different arts;
Objectives and steps to make collage images;
Two experienced examples.
h t t p s : / / w w w. s p r i n g e r. c o m / g p /
book/9783030637941
About Springer
Springer is a leading global scientific,

technical and medical
portfolio, providing
researchers
in
academia, scientific
institutions
and
corporate
R&D
departments
with
quality
content
through innovative
information, products
and services.
Springer has one of the strongest STM and
HSS eBook collections and archives, as well
as a comprehensive range of hybrid and
open access journals and books under the
SpringerOpen imprint.
Springer is part of Springer Nature, a global
publisher that serves and supports the research
community. Springer Nature aims to advance
discovery by publishing robust and insightful
science, supporting the development of new
areas of research and making ideas and
knowledge accessible around the world.
As part of Springer Nature, Springer sits
alongside other trusted brands like Nature
Research, BMC and Palgrave Macmillan.

Journal of Contemporary Research on Islamic
Revolution Published
The journal of “contemporary research
on Islamic Revolution” was published by
Higher Studies Center of Islamic Revolution
of University of Tehran.
The Quarterly of “Contemporary Research
on the Islamic Revolution” (in English)
invites researchers in different domains of
social, human and behavioral sciences and
authorities as well to submit their academic

and research articles with the inclusion of
the terms mentioned in the quarterly website
within the framework of the following
topics:
Journal of Contemporary Researches on the
Islamic Revolution:
http://jcir.ut.ac.ir
Quarterly Objectives and Thematic Domain:
Quarterly Objectives:
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Nicaraguan Ambassador Meets with UT President

On 12 October, 2020, Nicaraguan Ambassador
to I.R. of Iran, Isaac Lenin Bravo Jaen paid a
visit to University of Tehran and met with Prof.
Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of University of Tehran. The meeting was held in the
presence of the following officials:
-Prof. Mohammad Hossein Sarrafzadeh, Vice
President for International Affairs, UT
Prof. Feizolahi, Department of Spanish Language,
Faculty of Foreign Languages and Literature,
UT؛Prof. Haghroosta, Department of Spanish Language , Faculty of Foreign Languages and Literature , UT، Prof. Zamani, Deputy for Coordination
of Offices of the President and Public Relations
؛Abdolmajid Eskandari, Director General, Office
of International Relations ؛Ms. Farahnaz Ebrahimi,
Head of Department of International Cooperation
The main pivots of discussion included the
followings
Inviting Prof. Ramona Rodriguez, the Rector
of Nicaraguan National Autonomous Universi-

ty (UNAN) to pay a visit to UT؛Holding joint
webinars on Iranian studies, Spanish language,
agriculture, nano, engineering and any other
areas of interest؛Exchange of faculty members
and students after overcoming the Covid 19
pandemic؛Holding short term courses on Iranian
culture and history؛Holding workshops on Iran
politics, culture, economy, etc. virtually
Putting into effect the contents of the MoU between the UT and UNAN؛Working on programs
which help with further knowledge of two nations from each other؛Exchanging good experiences on various fields of study.

UT Professor Presents a Talk on Universal Charter at
Islamic Republic of Iran UN-Habitat Tehran Office

Mohammad Mehdi Mazaheri, The Secretary
of the Human Settlement National Committee,
(Iran UN- Habitat Tehran Office) invited Dr.
Seyed Kazem Alavipanah and Dr. Mousavi
Movahedi, faculty members of University of
Tehran to exchange ideas and speak on their
global message entitled “A Septuple Charter
for Coexistence in the Future World”

Dr. Alavipanah along with Dr. Mousavi
Movahedi attended the meeting which was held
in the presence of the members of the National
Housing Committee in September, 2020.
During the meeting Dr. Alavipanah presented
a speech and discussed the subject of the
Universal Charter within the framework of
seven axes including: Self-Perception, The
Change, Raising Happiness, Deficiency of
Power, Knowledge and Spirituality, Peace and
Truthfulness and Inner voice.
At the end of his presentation, which was
welcomed by the participants of the meeting,
it was decided that the committee assists with
sending the charter and its concept to a wider
audience in the relevant international centers
for their consideration.
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2012 to 16 in 2019.
Iran ranks first in terms of the number
of universities in the region and among
Islamic countries, according to Shanghai
Ranking’s Academic Ranking of World
Universities (ARWU) 2020.
Two Iranian universities have been ranked
among the top 100 universities in Asia,
according to Webometrics Ranking of
World Universities for July 2020.
Moreover, 7 Iranian universities have been
listed among the best 1000 worldwide;
including, Tehran University of Medical
Sciences, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Sharif University of
Technology, Tarbiat Modares University,
Ferdowsi University of Mashhad, Isfahan
University of Technology, Iran University

of Science and Technology, came in 539th,
656th, 826th, 908th, 915th, 916th places,
respectively, according to Webometrics
Ranking of World Universities.
In June, THE Asia University Rankings
2020 ranked five Iranian universities
among the top 100 universities worldwide.
The Center for Science and Technology
Studies Leiden Ranking has placed 36
Iranian universities in the list of over
1,000 major universities worldwide in
2020 compared with 26 universities in
2019.
Also, five Iranian universities have been
placed among the world’s top 1,000
universities announced by the prestigious
Quacquarelli Symonds (QS) World
University Rankings 2021.

UT at QS Global World Rankings
According to the latest announcement of QS
ranking , University of Tehran is one of the
top Public universities in Tehran, Iran. It is
ranked #591-600 in QS Global World Rank-

ings 2021.
Moreover, UT ranks #25 at QS WUR by subject ranking and it holds the rank of #301500 at Graduate Employability Ranking

University Students Sources of
Fundamental Changes in Society
Iranian Foreign Ministry Spokesman said that
universities and students are the sources of fundamental and original changes in society.
In a tweet on Sunday on the occasion of Azar 16,
Students’ Day, Saeed Khatibzadeh wrote, “History of student in the Islamic Republic of Iran has
always been associated with the perfectionism,
transformation and truth-seeking. Dec. 6, 1953,
is one of the history-making days, in which, the
uprising of three students against US domination
and bullying has left an ideal legacy for all of us.”

“Universities and students are the sources of
fundamental and original changes in society. In
the Ministry of Foreign Affairs, we have tried
to listen to and accept scathing criticism of the
academic community, Khatibzadeh added.
The National Student Day marks the anniversary of the murder of three students of the University of Tehran on December 7, 1953, by Iranian
police in the Pahlavi era. Every year, national
demonstrations are organized to honor the occasion.
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Iran Leading the World in Science Diplomacy
The rate of scientific contributions of Iranian
researchers to the world increased from
17 percent in 2011 to 31 percent in 2020,
becoming the world’s leading country in
science diplomacy with 14 percent growth,
according to scientific studies and analyses
extracted from the Scopus International
Citation Database.
Launched in 2004, Scopus is the largest
abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journals,
books, and conference proceedings.
Delivering a comprehensive overview of
the world’s research output in the fields
of science, technology, medicine, social
sciences, and arts and humanities, Scopus
features smart tools to track, analyze and
visualize research.
The development of international scientific
partnerships and diplomacy is one of the main
policies of Iran, which is also emphasized
by the country’s higher education system,
Mohammad Javad Dehghani, head of the
Islamic World Science Citation Center
(ISC), said.
“One of the most important indicators of
scientific participation is the share of the
latest joint international scientific findings
in the total scientific publications of the
country,” he noted.
In 2016, the share of articles with
international participation in total science
production of the country was 20 percent,
which reached 22-24-27-31 over the past 4
years, respectively, he stated.
After Iran, Poland, the United Kingdom,
and Taiwan each had the highest growth in
science diplomacy with 6 percent,” he said,
adding, among Islamic countries, Malaysia
had the highest growth after Iran, which was

5 percent.
The share of articles with international
participation has accelerated from the total
number of articles produced in all subject
areas. But comparing 2019 with 2018, the
fields of humanities and basic sciences have
had the highest growth rate, he explained.
Dehghani went on to note that in 2019, about
30 percent of the scientific publications in the
field of basic sciences with the participation
of international researchers held the highest
share among other fields.
After that, the articles of two fields of
technology, engineering, and agricultural
sciences are in the next position with 29
percent publications, then comes social
science and medical science, he concluded.
Iranian universities on world ranking lists
Most recently, the Islamic World Science
Citation Database (ISC) published the results
of the ISC World University Rankings 2019,
according to which 35 Iranian universities
were listed among the world’s top 2,000 in
various subjects.
Also, forty-three Iranian universities were
placed in the Islamic World University
Rankings 2019 announced by the ISC.
With a scientific growth rate of 10.4 percent
in 2019, Iran ranked second among the top
25 countries in the world, next to China with
a growth rate of 12.9 percent, according to
the Web of Science website.
In 2000, Iran’s share of scientific productivity
was about 0.1 percent, which reached about
2 percent with a 20-fold increase in both
Scopus and WoS citation databases.
According to statistics released by the
International Web of Science Database,
Iran’s citation rank has always been on the
rise over the last eight years, from 24 in
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the meanings.
According to this prominent scholar who delivered his speech in English, Iranian poets emphasize the special position of man. It is true
that it is necessary to pay attention to historical
research and study the conditions of the time,
but Persian literature and Iranian poets have
been a treasure trove of experiences of their
time. He also spoke about the importance of
human coexistence with nature, that nothing is

superior to another. With such a model, man’s
view of nature and man’s action against nature
must change. He considered equality as an existential value in the life of all beings, which
on a theoretical and practical level affects the
thoughts and behavior of human beings in interaction with nature.
The conclusion of Dr. Alavipanah’s speech was
the broadcast of the voice of the master of Iranian singing, Shajarian.

Iranian University of Tehran Researchers Win
International Water Conservation Award

The University of Tehran researchers won the
WatSave Annual Award of the International Commission on Irrigation and Drainage
(ICID) for the Young Professionals category.
Hamed Ebrahimian Associate Professor, and
Mohammad Sadegh Keshavarz, Ph.D. Student, of College of Agriculture and Natural Resources, won the Young Professionals
Award for “Reducing Effect of Micro-dams
on Infiltration and Uniformity of Water Distribution along the Furrow.”
Established in 1950, the International Commission on Irrigation and Drainage is a leading scientific, technical, international not-forprofit, non-governmental organization. ICID
is a network of experts from across the world
in the field of irrigation, drainage, and flood

management. ICID’s mission is to promote
‘Sustainable agriculture water management’
to achieve a ‘Water secure world free of poverty and hunger through sustainable rural development’.
ICID constituted WatSave Annual Award(s) in
1997 to identify and promote exceptional water conservation/saving practices in agriculture. They are presented every year to individuals or a team of individuals after evaluating
actual realized savings; and not promising research results, plans, or good ideas/intentions
to save water.
The award consists of an honorarium of $2000
and a citation plaque. The WatSave Awards are
presented during the Annual ICID Executive
Council Meeting (IEC). An autonomous international panel of judges adjudges the winners
every year.
WatSave Award has been categorized in four
categories, including, Technology Award, Innovative Water Management Award, Farmer Award, and Young Professionals Award
(recognizing young professionals (below 40
years) contributing to original research and
innovative water-saving techniques leading
towards sustainability).
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The Second International Conference on
Peace and Conflict Resolution
The second International Conference on Peace
and Conflict Resolution was held at the Faculty
of World Studies, University of Tehran, on two
days, Monday and Tuesday, November 23 and
24, 2020.
The “A Septuple Charter for Peace and Coexistence in the Future World” was the title given by
Dr. Seyed Kazem Alavipanah, a distinguished
international professor and researcher at the
University of Tehran and the fourth opening
speaker at the Second International Conference
on Peace and Conflict Resolution.
This joint study by Dr. Alavipanah and Dr. Ali
Akbar Mousavi Movahedi, another international professor and leading researcher at the University of Tehran, focused on the importance of
peace and conflict resolution.
According to these leading researchers, conflict requires equipment, weapons, technology,
and the like. Peace, on the other hand, requires
self-awareness, inner voice, happiness, learning and spirituality, and a proper understanding
of the effectiveness of power.
Dr.Alavipanah, pointing out that human beings
today are witnessing vast tangible and intangible changes and are unaware of the consequences, addressed the root of these problems
and named them as profiteering, self-interest,
self-improvement, organization or country And
quoting Iqbal Lahori, he added: Spread peace
all over the globe, and send a message of peace
to all those warmongers and warriors (Muhammad Iqbal)
This prominent international scholar referred
to the Cyrus Charter, the first human rights
charter, which was translated into six languag-

es by the United Nations in 1971, and a copy
of which was installed at the United Nations in
New York.
Dr. Alavipanah called Iran the cradle of civilization, culture and art and mentioned the famous and numerous poets of this region who
have been writing poetry since 1200 years ago;
Poems that are full of human wisdom. In reciting the famous poem of Saadi Shirazi, he
mentioned the crisis of Covid 19, how it has
affected the life of mankind.
Human beings are members of a whole
In creation of one essence and soul
If one member is afflicted with pain
Other members uneasy will remain
If you’ve no sympathy for human pain
The name of human you cannot retain
(SaadiShirazi)
Dr. Alavipanah considered the root of all human problems in one thing. He criticized the
negligence of the government in finding the
root of the problems and finding the causes of
the problems and focusing only on gaining material benefits, stating that the problems of human societies have not been solved, and even
if they are solved, other double problems have
arisen.
He mentioned principles that will not need
to address secondary issues. Dr. Alavipanah
considered the solution in only one thing:
dealing with ancient Persian poetry and literature, which has been addressed by more
than tens of thousands of poets and millions
of poems in previous millennia. Sages and
philosophers have always used these poems
with deep and effective themes in expressing
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Iranian-French Webinar to Discuss Persian
Language’s Role in Intercultural Dialogue
An Iranian-French webinar to discuss the role
of the Persian language in the intercultural
dialogue will be held on Friday evening.
The webinar named “Persian Language,
Instrument of Intercultural Dialogue” will
stream via Zoom application from 6 to 7 pm
under the auspices of the Franco-Iranian Center,
Negarestane Andisheh Cultural Institute and
University Center for Iranian Studies and
Research in Alsace (Centre Universitaire
d’Etudes et de Recherches Iraniennes d’Alsace
– CUERIA).
Farideh Alavi, a professor of the French
language at the University of Tehran, will be
speaking at the colloquium.
She has done research and has written numerous
publications in the fields of French, Persian
and comparative literature. Her publications
focus on French Romanesque literature and

comparative literature. She is the author of
books on the Nouveau Roman, and articles
on French and Persian novels created over the
twentieth century.
Hossein Beikbaghban of the University of
Strasbourg, who is also the president of the
CUERIA, will also attend the conference.
French Iranologist Francis Richard, who is an
expert on ancient Persian manuscripts, will
also deliver a speech. He is the former curator
of the Bibliothèqueque Nationale de France
and former director of the Islamic arts section
of the Louvre Museum.
Iranian essayist Mohammad Ziar, who is a
bilingual poet and translator, will also take part
in the webinar. He is the author and translator
of a dozen books in Persian and French.
Vahid Yaghoubi of the Franco-Iranian Center
will also give a lecture.

University of Tehran, Springer Publish Fifth Joint Project 
IBNA- A book on statistics ‘Multiple Regression Analysis Path Analysis Logistic Regression Analysis’ by Hooshang Nayebi (PhD) has
been jointly published by the 
University of
Tehran and international scientific publisher,
Springer.
This book from University of Tehran Science
and Humanities Series provides nontechnical
descriptions that help the reader to learn quickly.
Nayebi, a University of Tehran Professor has included twenty-one examples on test of the causal
relationships that help the reader to understand
applications well. The work also presents innovative explanations of the various effects of variables, raw, direct, indirect, spurious, and pure.
‘Multiple Regression Analysis Path Analysis
Logistic Regression Analysis’ concentrates on
linear regression, path analysis and logistic regressions, the most used statistical techniques

for the test of causal relationships. Its emphasis
is on the conceptions and applications of the
techniques by using simple examples without
requesting any mathematical knowledge.
It shows multiple regression analysis accurately reconstructs the causal relationships between
phenomena. So, it can be used to test the hypotheses about causal relationships between variables. It presents that potential effects of each
independent variable on the dependent variable
are not limited to direct and indirect effects.
The path analysis shows each independent variable has a pure effect on the dependent variable. So, it can be shown the unique contribution
of each independent variable to the variation of
the dependent variable. It is an advanced statistical text for the graduate students in social and
behavior sciences. It also serves as a reference
for professionals and researchers.
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A Virtual Meeting between Saint
Petersburg University and University
of Tehran
A virtual meeting was held between
Prof. Sergei Andryushin , Vice Rector for
International Affairs at Saint Petersburg
University, Russian Federation and
Prof. Mohamamd Hossein Sarrafzadeh,
Vice President for International Affairs,
University of Tehran on 1 December, 2020
at 11:45 Moocow Time (12:30 Tehran
Time)
The agenda of the meeting was as follows:
Greetings and welcome remarks
Exchange of students
Exchange of faculty members
Establishment of joint research fund
Online educational programs
Joint virtual workshops, seminars
Installation of statues of famous outstanding
professors at both universities
Translation of Russian literary books into
Persian and Persian into Russian
Inservice language training programs
for students of Russian language in Saint
Petersburg University and vice versa

Dispatching of students and professors
of Regional Studies Department, Faculty
of Law and Political Sciences to Saint
Petersburg and vice versa.
Following up the project of sending a
documentary filmmaker of Saint Peterburg
University in collaboration with Hermitage
Museum to UT to conduct interviews with
professors of Department of History
Dispatch of students of Department of
Russian Studies to spend a part of their
research program at Saint Petersburg
university
Encouraging the faculty members to
publish joint papers
Inviting Saint Petersburg University to join
Association of Universities of Asia and the
Pacific (AUAP)
Making basic agreement for the future
meeting between Prof. Nikolay Kropachev,
Rector of Saint Petersburg University
and Prof. Nili Ahmadabadi, President of
University of Tehran.
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