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سرمقاله
گفتمان زنان همواره بخشــی از گفتمــان غالب در تاریخ
ایرانزمین بوده است .در این میان ،نقش زنان در تحوالت
علمی ،پژوهشــی و آموزشــی کشــور ،به خصوص در
تحوالت پرشتاب دهههای اخیر ،بر کسی پوشیده نیست.
دانشــگاه تهران بــه عنوان نماد آموزش عالی کشــور،
از ابتدای تاســیس تا کنون هم بســتر شکلگیری و هم
زمینهساز نقشآفرینی زنان و بانوان کشورمان در تحوالت
تاریخســاز ایران زمین بوده است و نگاهی گذرا به نمایه
آماری «جایگاه زنان» و دستاوردهای آنان در این دانشگاه،
به خوبی موید این ادعاست.
حضور یازده زن در مقام مشاهیر در کنار مفاخر دانشگاه
تهران ،حضور بیــش از  500عضو هیات علمی زن (از
جمله ۵۴اســتاد۱۱۰ ،دانشیار و ۲۹۰اســتادیار) ،بیش از
 20هزار دانشــجوی دختر و بیش از  1300کارمند زن،
بخشی از نمایه آماری پرافتخار «جایگاه زنان» در دانشگاه
تهران اســت .فراتر از این ســرمایه بزرگ انسانی ،تولید
 15هــزار و  563مقاله علمی 12 ،هزار و  811مقاله ارائه
شــده در همایشها و سمینارهای علمی ،تالیف بیش از
 1900عنــوان کتاب ،انجام حدود  500طرح پژوهشــی
کاربردی ،کسب صدها عنوان «برگزیده/برتر/منتخب» در
جشــنوارهها و همایشهای علمی و بینالمللی داخلی و
خارجی تنها بخشی از دستاورد همین قشر فرهیخته در
 10سال گذشته در دانشگاه تهران است.
به مناسبت میالد باســعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
و گرامیداشــت روز زن در ایــران ،تحریریه مدت این
«ویژه نامه» را به طور کامل به «جایگاه زنان در دانشــگاه
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تهران» اختصاص داده اســت .در این شــماره ،عالوه بر
گزارش «نمایه آماری از جایگاه زنان در دانشگاه تهران»،
 9مصاحبــه عمیق با برخی از اعضــای هیاتعلمی زن
دانشــگاه صورت پذیرفته است .در کنار آن ،بخشهایی
نیز به معرفی تعدادی از پایاننامههای برگزیده دانشجویان
دختر ،معرفی تعدادی از پایاننامههایی که در حوزه زنان
انجام شــده ،مروری بر بیوگرافی مشــاهیر زن دانشگاه،
لیســت برگزیدگان زن جشنوارههای بینالملل ،پژوهش
و فنــاوری ونیز آموزش دانشــگاه در ســالهای اخیر
اختصاص یافته است.
ضمن احترام به جایگاه و نقش یکایک بانوان فرهیخته
عضو خانواده بزرگ دانشگاه تهران ،باید اذعان داشت که
در این ویژهنامه ،تحریریه «مدت» به دلیل محدودیتهای
مختلف ،تنها قادر بود بخشی از آنچه شایسته و بایسته
جایگاه این قشر فرهیخته است را در چشمانداز کالن
دانشگاه ارائه و بازنمایی کند .بدون شک دستاوردها،
افتخارآفرینیها و نقشآفرینیهای بیشمار دیگری نیز
بوده اســت که به هر دلیل از چشــمان ما دورمانده و
امید میرود درآینده نزدیک بتوان در قالب ویژهنامههای
مختلف به نحو شایسته به آنها نیز پرداخت.
در پایــان و از طرف خانواده بزرگ دانشــگاه تهران ایام
باســعادت والدت حضرت فاطمه(س) و روز زن را به
یکایک بانوان دانشــگاه تهــران تبریک و تهنیت عرض
نموده و از خداوند متعال برای تمامی این عزیزان عزت،
پایداری و سربلندی آرزومندیم.
مدیرمسئول

نمایه آماری از جایگاه زنان در دانشگاه
مقدمه
تاریخ ایرانزمین مملو از نقشآفرینی زنان و دختران سختکوشی است که پا به
پای مردان در مسیر اعتالء ،آبادانی ،استقالل و شکوفایی کشور همت گماشتهاند
و ایبسا که در برخی بزنگاههای تاریخی پیشگام نیز بودهاند.
عرصههای علمی ،تحقیقاتی و فناوری نیز از این امر مســتثنا نیســتند .در این
گزارش ،عطیه مهرابی ،دانشــجوی کارشناسی رشــته ارتباطات دانشکده علوم
اجتماعی ،نگاهی دارد به جایگاه زنان در دانشــگاه تهران .اطالعات و دادههای
این گزارش بر اســاس آمارهای دریافت شــده از معاونت پژوهشی دانشگاه تا
تاریخ آذرماه  ۱۳۹۹بوده است.
اعضای هیــات علمی زن و دانشــجویان دختر در
دانشگاه تهران
در حال حاضــر  ۵۴۲عضو هیات علمی زن در دانشــگاه
تهران مشــغول آموزش ،تدریس ،پژوهش و انجام ســایر
فعالیتهای علمی هســتند که این میزان ،حدود یکچهارم
کل اعضای هیات علمی دانشگاه تهران را شامل میشود.
به لحاظ دانشــجویان ،دانشجویان دختر با فراوانی  ۲۰هزار
 ۲۳۳نفر ،حدود  ۴۲درصد کل دانشــجویان دانشگاه تهران
را تشــکیل میدهند .البته باید دانست که میزان دانشجویان
دختر ورودی امسال ( )۱۳۹۹دانشگاه تهران  5هزار و ۸۹۳
نفر بوده است که از نظر درصدی 45 ،درصد ورودی امسال
دانشگاه تهران را تشکیل میدهند.
این تعداد عضو هیات علمی زن و دانشــجویان دختر ،در
کنار یک هزار و ۳۱۲کارمند زن ،بخشــی از سرمایه عظیم
انســانی دانشــگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور
محسوب میشود.
دستاوردهای علمی زنان در دانشگاه تهران
اعضای هیات علمی و پژوهشــگران زن در دانشگاه تهران
در گروههای آموزشی و دانشــکدههای مختلف ،مجموع ًا
 15هزار  ۵۶۳مقاله نوشــتهاند 12 ،هزار و  811مقاله علمی
ارائهشده در همایشها و سمینارها داشتهاند و بیش از یک
هزار و  900عنوان کتاب تألیف کردهاند.

جدول شماره ۱؛ دستاوردهای علمی
اعضای هیات علمی زن

ردیف

عنوان فعالیت علمی

۱

مقاله علمی ارائهشده در
همایشها

۱

مقاله علمی

۳

کتاب

۵

طرحهای کاربری

۴

تعداد

۱۵۵۶۳
۱۲۸۱۱
۱۹۱۰

کتاب تجدیدچاپشده

۱۰۶

۶

فعالیت فناوری

۱۹۳

۸

کسب رتبه در جشنوارهها

۷
۹

۴۶۸

داوری جشنوارههای تخصصی

۲۶۰

کرسی نظریهپردازی

۶۲

۲۸۲

همچنین آنها  ۴۶۸طرح کاربردی به ســرانجام رساندهاند،
در  193مــورد فعالیــت فناورانه نقش داشــتهاند و ۲۶۰
داوری تخصصی برای ایشــان ثبت شــده اســت .ضمن
اینکه بیش از  ۲۸۰عنوان «برتر/برگزیده» در جشنوارههای
مختلف کسب کرده و در  ۶۲کرسی نظریهپردازی حضور
داشتهاند.
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ  468ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و  260داوري ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از  280ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺗﺮ/ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه« در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و در  62ﻛﺮﺳﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

0

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻤﯽ ﺯﻥ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی
ﺗﻬﺮﺍﻥ فناوری-2 ،جشنواره آموزش
پژوهش و
-1جشنواره
ﺍﻋﻀﺎیوﻫﻴﺎﺕاست:
ﻋﻠﻤﯽپژوهش
آموزش،
درخشش بانوان در جشــنوارههای
و -3جشــنواره بینالمللی .مروری بر لیســت برگزیدگان و
بینالمللیدانشگاه
هر سه جشنواره در سالهای اخیر ،از جایگاه ویژه و
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﻴﻦ منتخبان
رویداد مهم و
شاهد ســه
همه ساله
تهران
تاریخیﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎی
ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺭﺧﺸﺶ
دانشگاه ﺩ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ دو روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ-1 :ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري و -2ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ .ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ

جدول شماره -۲سه تن از اعضای هیات علمی زن که در زمره  ۱درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻫﺮ دو ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه و ﻣﻤﺘﺎز زﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ.
(معرفی شده در ششمین جشنواره بینالملل دانشگاه تهران)
علميﻋﻠﻤﯽ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ  ١ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ )ﻣﻌﺮﻓﯽ
آثار ﻫﻴﺎﺕ
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ -٢ﺳﻪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی
ﺗﻬﺮﺍﻥ(
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﻦ
ﻴ
ﺑ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺷﺸﻤﻴﻦ
ﺩﺭ
ﺷﺪﻩ
تعداد كتابها ۲ :تألیف کامل و تألیف  ۱۰فصل کتاب ۱ ،ترجمه

تعداد مقاالت چاپشده در نشریات ۱۲ :داخلي ۱۷۰ ،بینالمللی
تعداد مقاالت همایشهای علمي ۱۰ :داخلي ۱ ،بینالمللی
تعداد پاياننامهها و رسالههای راهنماييشده ۱۵ :كارشناسي ارشد ۵ ،دكتري
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين۱ :
تعداد طرحهای تحقيقاتي اجراشده۵ :
دکتر فرنوش فریدبد
مجامع
عضويت
ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻧﻮﺵ ﻓﺮﻳﺪﺑﺪ
ایرانﺍﻣﺎﻡﺟﻤﻌﻪ
شیمی ﺯﻫﺮﺍ
علمي :عضو انجمن ﺩﮐﺘﺮ
ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﯽ
درﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﺩﮐﺘﺮ
علوم
پردیس
خدمت:
ﻋﻠﻮﻡ
ﺧﺪﻣﺖ :ﭘﺮﺩﻳﺲ
محل ﻣﺤﻞ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ
ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺧﺪﻣﺖ:
ﻣﺤﻞ
جوایز علمی (ملي و بینالمللی):
highly cited researcher- world’s
دانشمند بینالمللی پر
 ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ
عنوانﻋﻠﻤﻲ
كســب ﺁﺛﺎﺭ
اســتناد ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ :ﺗﺄﻟﻴﻒ ،١٢ :ﺗﺮﺟﻤﻪ٧ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ٢ :ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ  ١٠ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎ :ﺗﺄﻟﻴﻒ ،١ :ﺗﺮﺟﻤﻪ٢ :
leading
scientific
minds
ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎﺏ ١ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺩﺍﺧﻠﻲ ،۶٨ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ٢٨ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ٩٩ :
در١٢
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎپﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ:
سوي ﺩﺍﺧﻠﻲ:
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ:
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ
سالﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ :ﺩﺍﺧﻠﻲ،٣١ :
Reutersﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ
Thomson
 2015از
 2014و
ﺩﺍﺧﻠﻲ ١٧٠ ،ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
 ،١٢٠ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ١٠ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ١٠ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ،٧۵ :ﺩﻛﺘﺮﻱ١۶ :
آثارﺷﺪﻩ:
ﺩﺍﺧﻠﻲ ١ ،ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
علمي
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻧﻮﻳﻦ١ :
ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ۲۶ :
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲترجمه:
تألیف،۱ :
بها:
تعداد کتا
ﻁﺮﺡﻫﺎﻱ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲﺷﺪﻩ ١۵ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ۵ ،

دکتر فرزانه شمیرانی
محل خدمت :پردیس علوم
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ﺑﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ٣۶ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ:
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ١٨ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻁﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ١٩ :
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ :ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ

تعداد مقاالت :بینالمللی۹۹ :
تعداد مقاالت همايشهاي 2
علمي :داخلي ،۱۲۰ :بینالمللی۱۰ :
تعداد رسالهها و پاياننامههاي راهنمايي شده :كارشناسي ارشد ،۷۵ :دكتري۱۶ :
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين۱ :
تعداد طرحهاي تحقيقاتي اجراشده۶ :
عضويت در مجامع علمي :انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران
جوایز علمی (ملي و بینالمللی)American chemical society :

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

دکتر زهرا امامجمعه
محل خدمت:
پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی

آثار علمي
تعداد كتابها :تاليف ،1 :ترجمه1 :
تعداد مقاالت :داخلي ،47 :بينالمللي162 :
تعداد مقاالت همايشهاي علمي :داخلي :بیش از  ،100بينالمللي126 :
تعداد پاياننامهها و رسالههای راهنمايي شده :كارشناسي ارشد ،62 :دكتري14 :
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين1 :
تعداد طرحهاي تحقيقاتي اجر اشده22 :
عضويت در مجامع علمي :عضو متخصصین صنایع غذایی آمریکا ، IFTعضوانجمن مهندسی
شیمی اروپا
جوایز علمی (ملي و بینالمللی):
کسب رتبه اول بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  ،1371ارائه مقاله برتر کنفرانس
آسیا  -اقیانوسیه سال  ،1382محقق برگزیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  ،1383کسب نشان
درجه دو پژوهش و پژوهشگر نمونه بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ،1384محقق
برگزیده استان تهران ،آذر ماه  ،389محقق برگزیده کشوری وزارت علوم و فناوری ،سال 1392
شــاخصترین دستاورد پژوهشی :شناسايي ترکيبات زيست فعال ميوه انار براي درست کردن
مواد دارويي و غذايي
سازمانهای بهرهبردار :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ممتاز زنان خبر میدهد.
در بازه زمانی  ،۱۳۹۹-۱۳۹۱در مجموع ،بیش از  ۱۰۰عنوان
«برگزیده/منتخب» به بانوان علمی دانشــگاه تهران اعطا شده
اســت؛ عناوینی که طیف متنوعی از دانشجو ،کارمند ،مدیر،
عضو هیات علمی و  ...را شامل میشود (برای مشاهده این
لیست به جداول پایانی این ویژهنامه مراجعه شود).
تحلیلی بر مقاالت علمی نوشتهشــده با موضوع زنان
در دانشگاه تهران
در بازه زمانی  ،۱۳۹۹-۱۳۹۰در مجموع  ۲۳۵مقاله از سوی
اعضای هیأتعلمی دانشگاه تهران با موضوع «زنان» نگاشته
شده و در نشریات دانشگاهی به چاپ رسیده است.
در جدول شــماره  ،۳هفت فصلنام ه برتر از نظر چاپ مقاله
مرتبط با بانوان در بازه زمانی  ۱۳۹۹-۱۳۹۰را نشان میدهد.
شایان ذکر اســت که تمامی این نشریات متعلق به دانشگاه
تهران هستند.
زنان و مشارکت اجتماعی
در صدر اولویتهای پژوهشی با موضوع زنان
بر اســاس تحلیلی کــه از عناوین این مقاالت اســتخراج
شــد ،پژوهشهای انجامشــده اعضای هیأتعلمی در بازه
 ،۱۳۹۹-۱۳۹۰درخصوص زنان ،در محورهایی به شــرح

زیر (جدول شــماره  )۴طبقهبندی میشــوند .از این تعداد
مقاله شناساییشده ۴۷ ،مقاله ۲۰ ،درصد ،در حوز ه بانوان و
جامعه بوده است و پس از آن ،حدود  ۱۶درصد پژوهشها،
 ۳۷مورد ،به موضوع روابط ایشان با جنس مخالف ،ازدواج
و طالق اختصاص پیدا میکند.
جدول شماره ۳؛ نشریاتی که بیشترین
مقاله با موضوع زنان منتشر کردهاند
ردیف

نام نشریه  /فصلنامه

۲

زن در فرهنگ و هنر

۱

۳
۴
۵
۶
۷

تعداد مقاله

 ۶۰مقاله

زن در توسعه و سیاست

 ۶۰مقاله
 ۲۰مقاله

پژوهشهای کاربردی
روانشناختی

 ۹مقاله

توسعه محلی
(شهری -روستایی)

فقه و مبانی حقوق اسالمی

 ۸مقاله

فصلنامه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران

 ۸مقاله

مجلهپژوهشهای انسانشناسی ایران
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹
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 ۷مقاله

جدول شماره ۴؛ دستهبندی موضوعی مقاالتی که در حوزه زنان نوشته شدهاند
ردیف

۱

موضوع

تعداد

زنان ،حقوق زنان و جایگاه سیاسی-اجتماعی ایشان در جامعه (مشارکت اجتماعی،
نقش اجتماعی و حضور در جامعه)

۴۷

۲

زنان ،روابط با مردان و مسئل ه ازدواج و طالق (چندهمسری و خیانت)

۳۷

۳

زنان و مسئل ه جنسیت و هویت؛ فمینیست و تفاوتهای جنسیتی

۳۴

۴

زنان ،نمادهای آنها و مسئله بازنمایی و قرائت در رسانهها

۳۴

۵

زنان و نقش اقتصادی و مسئله کارآفرینی (زنان شاغل)

۲۵

۶

زنان و خانواده

۲۱

۸

زنان روستایی

زنان و احساس نشاط ،رضایتمندی و مدیریت احساسات و هیجانات (سالمت و
درمانهای روحی)

۷

۲۰

۲۰

۹

زنان و هویت مادر و ارتباط با فرزند

۱۹

۱۰

آموزش و توانمندسازی سیاسی-اجتماعی زنان

۱۷

۱۱

سایر موارد

جایگاه دینی زنان (زنان در دین)

۱۶

۱۵

۱۳

زنان ،ورزش ،سالمت و توانمندیها جسمی آنها

۱۳

۱۴

زنان و چالش خشونت ،آزار جنسی و زندان

۹

۱۵

زنان در بعد دانشگاه و فعالیتهای علمی -هنری

۸

۱۶

زنان و چالش فقر ،مهاجرت و جنگ

۷

۱۷

زنان ،خانهداری و اوقات فراغت

۷

۱۸

زنان ،سبکزندگی ،شبکههای اجتماعی و مصرف رسانهای

۶

۱۹

اعتیاد و زنان

۵

۲۱

زنان و محیط زیست

۱۲

۲۰

زنان ،حجاب و مسئله پوشش

۴

زنان و موضوع زیبایی

۲

۲۲

بر اســاس ارزیابی صورت گرفته ،دانشکده علوم اجتماعی
بــا دارا بودن  ۱۴۴عنوان مقاله در جایگاه اول و دانشــکده
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مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

۲

روانشناســی و علوم تربیتی نیز با تهیه و ارائه  ۲۲مقاله ،در
جایگاه دوم قرار داشته است.

دستهبندی موضوعی مقاالت منتشرشده با موضوع زنان در دانشگاه تهران

٣٧

۴٧
۵٠

۴۵

۴٠

٢۵

٣۴
٣۴

١٣
١۵
١۶
١٧
١٩
٢٠
٢٠
٢١

۴
۵
۶
٧
٧
٨
٩

٢
٢

زﻧﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
اﻋﺘﻴﺎد و زﻧﺎن
زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﻪداري و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
زﻧﺎن در ﺑﻌﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﻫﻨﺮي
زﻧﺎن ،ورزش ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ﺟﺴﻤﻲ آنﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
زﻧﺎن و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎدر و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
زﻧﺎن و اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط ،رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت )ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎنﻫﺎي روﺣﻲ(
زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺴﺄﻟﻪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ )زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ(
زﻧﺎن و ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ؛ ﻓﻤﻨﻴﺴﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ
زﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻘﺶ…

٣۵

٣٠

٢۵

٢٠

١۵

١٠

۵

٠

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
نامههایی که در دانشگاه
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩاز پایان
ﺯﻧﺎﻥ۵؛ﺩﺭتعدادی
شــماره
جدول
ﻣﻘﺎﻻﺕ تحریر
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رشــته
موضوع زنان به
در کنار مقاالت علمی که با
درآمدهاند ،ســهم پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی نیز با تهران با موضوع زنان را به نمایش گذاشته است.
موضوع زنان در دانشگاه تهران قابل توجه است.
در ﻛﻨﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ
شماره ۵؛ تعدادی از پایاننامههایی که در دانشگاه تهران با موضوع زنان انجامشدهاند
جدول

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

دانشکده  /پردیس
نامهﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ نام
عنوان
دانشجو ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺯپایاﭘﺎﻳنﺎﻥ
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵؛ ﺗﻌﺪﺍﺩی
ﻧﺎﻣﻪزیسته زنان
تجربه
ارادی و
مطالعه سقط جنین
ﭘﺮﺩﻳﺲ
مریم فالح ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ /
ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ردﻳﻒ
علوم اجتماعی
دانشکده
(مطالعه موردی زنان ساکن تهران)
1
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺩی ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺯﻳﺴﺘﻪ ﺯﻧﺎﻥ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺡ
های جنسیتی و ساخت خانواده
ﺳﺎﮐﻦکلیشه
شناختی
جامعه
بررسی
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻬﺮﺍﻥ(
ﺯﻧﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩی
دانشکده علوم اجتماعی
شیوا کریمی
تلویزیونی ایرانی
ﺟﺎﻣﻌﻪزنجیره
ﺑﺮﺭﺳﯽ در
2
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ
هایﮐﻠﻴﺸﻪﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺷﻴﻮﺍ ﮐﺮﻳﻤﯽ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ
ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﻫﺎ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽه علوم اجتماعی
دانشکد
رضوان روحبخش
سازمانی صدا و سیما
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽهرم
تبعیضیجنسیتی در
شناختی
بررسی جامعه
3
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﺮﻡ
تبیین جامعهشناختی نگرش زنان به خانهداری (با تأکید بر شهر تهران) ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺭﻭﺡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽه علوم اجتماعی
دانشکد
ﺑﺨﺶیمنش
اعظم بذر
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ
4
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
جنسیتیﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ
هایﺩﺍﺭی (
ﺯﻧﺎﻥنقﺑﻪشﺧﺎﻧﻪ
مؤثرﯽبرﻧﮕﺮﺵ
ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺒﻴﻴﻦ
باورپذیری
عوامل
بررسی
ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺬﺭی
دانشکده علوم اجتماعی
ﻣﻨﺶقیومی
راحله
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮ
ﺑﺮ
(
در دو حوزه عمومی و خصوصی با تأکید بر مذهب و خانواده
5
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻭﺭﭘﺬﻳﺮی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
پرورش
و
آموزش
نهاد
در
کارآفرینی
روحیه
شناختی
ه
جامع
بررسی
ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽه علوم اجتماعی
دانشکد
ﻗﻴﻮﻣﯽسادات بهار
ﺭﺍﺣﻠﻪمحبوبه
با تأکید بر جنسیت
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻋﻠﻮﻡ
غائب اناقز ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی
ﺳﺎﺩﺍﺕ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﯽ ﺩﺭ
ﺭﻭﺣﻴﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
علوم اجتماعی
دانشکده
ﻧﻬﺎﺩشهر تهران ﻣﺤﺒﻮﺑﻪفریده
نوجوان
زندگی دختران
سبک
ﺟﺎﻣﻌﻪآن بر
ﺑﺮﺭﺳﯽ و تأثیر
 6سرمایه فرهنگی
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻬﺎﺭ
عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛
7
ﻋﻠﻮﻡ
فاطمه ظریف ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
علوم اجتماعی
دانشکده
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻧﺎﻗﺰ
مقایسه دختران دانشآموز ایرانی و افغانی
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
8
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
نظامﺳﺒﮏ
ﺧﻮﺩ ﻭ
ﻣﻔﻬﻮﻡ
جایگاهﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻫﺎیپزشکی کشور
آموزش
زنان در
دختران و
شناختی به
نگاهی جامعه
ﻓﺎﻁﻤﻪ ﻅﺮﻳﻒ
دانشکده علوم اجتماعی
محمدهانی ساداتی
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽایران)
بهشتی و
تهران ،شهید
پزشکی
دانشگاه علوم
(مطالعه سه
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﻫﻮﻳﺖ؛ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ
9
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ
گونهشناسی هیاتهای مذهبی زنانه
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
دانشکده علوم اجتماعی
دستوری
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﻧﯽمژگان
ﺳﺎﺩﺍﺗﯽ
ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
(در جامعه فعلی تهران) و بررسی سیر تاریخی آن
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
جراحی
رژیمی و
ﻣﺬﻫﺒﯽیهای
ﻫﺎیبر الغر
تأکید
جامعه با
زیبایی و
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی ﻋﻠﻮﻡ
اعمالﻓﻌﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺯﻧﺎﻧﻪ )ﺩﺭ
ﻫﻴﺎﺕ
ﺷﻨﺎﺳﯽ
 10بدن ،ﮔﻮﻧﻪ
دانشکده علوم اجتماعی
عطایی
ﻣﮋﮔﺎﻥ الهه
ﺩﺳﺘﻮﺭی
ﺳﻴﺮزنان
ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ در
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
تهرانیﺁﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ
11
ﻋﻠﻮﻡ
زهرا رضادوست ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩی
ﺭژﻳﻤﯽ ﻭ
الگوهایﻫﺎی
جنسیتیﺑﺮبر ﻻﻏﺮی
ای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
تأثیرﺯﻳﺒﺎﻳﯽ
ﺑﺪﻥ،
علوم اجتماعی
دانشکده
دوستی
جنس وﻭ نقشه
ﺍﻟﻬﻪ ﻋﻄﺎﻳﯽ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
5

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

7

بررسی جایگاه زن در غزلیات عرفانی خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی

الهه علیخانی

دانشکده علوم اجتماعی

عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی زنان خانهدار (مطالعه موردی شهرستان میانه)

الدوز حسینی

دانشکده علوم اجتماعی

15

تعدد نقش و سالمت روان در زنان سرپرست خانوار
(با تأکید بر زنان دستفروش مترو)

مرجان ربیعی

دانشکده علوم اجتماعی

16

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی با نگرش زنان معلم شهر شیراز
نسبت به تبعیض جنسیتی

محبوبه پیروزان

دانشکده علوم اجتماعی

17

بررسی عوامل مؤثر بر میزان شادی در میان دختران دبیرستانی
(مطالعه موردی دبیرستانهای دختران ه منطقه  6آموزش و پرورش)

پروین صفری

دانشکده علوم اجتماعی

۱۸

بررسی بازنمایی جنسیتی موجود در کتابهای درسی دو مقطع ابتدایی و
راهنمایی سال تحصیلی  ۱۳۹۱-۹۲با توجه به سند تحول آموزش و پرورش

الهام بحرانیفرد

دانشکده علوم اجتماعی

۱۹

بررسی وضعیت خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان شهرکرد

امراهلل رئیسی

دانشکده علوم اجتماعی

۲۰

بررسی روند تحوالت سن ازدواج و عوامل اجتماعی -جمعیتی مؤثر بر آن
طی سالهای ۱۳۵۵-۷۵

پروانه آستینافشان

دانشکده علوم اجتماعی

۲۱

بررسی عوامل اجتماعی  -فرهنگی مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی
زنان روستایی در توسعه

افسانه یوسفی

دانشکده علوم اجتماعی

۲۲

بررسی رابطه فعالیتهای زنان روستایی
و برخورداری از حقوق اقتصادی  -اجتماعی مطالعه موردی روستای ورده

اعظم وفائی

دانشکده علوم اجتماعی

۲۳

بررسی چگونگی مشارکت زنان در تشکیل تعاونی روستایی زنان
مطالعه موردی تعاونی قروچای

مهدی مجدد

دانشکده علوم اجتماعی

۲۴

بررسی تأثیر حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان در شهر تهران

جمشید پرکاس

دانشکده علوم اجتماعی

زنان در مشاغل کاذب (مطالعه موردی زنان دستفروش مترو)

سمیه آجرلو

دانشکده علوم اجتماعی

یوسف درویش هویدا

دانشکده حقوق
و علوم سیاسی

صغری عبدوس

دانشکده حقوق
و علوم سیاسی

مرتضی حاجیپور

دانشکده حقوق
و علوم سیاسی

شادی عظیمزاده

دانشکده حقوق
و علوم سیاسی
دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی

۱۳
14

۲۵

تحوالت حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان

۲۶
27

بررسی مشارکت سیاسی زنان استان سمنان از سال  1370تا سال 1380

28

عسر و حرج در طالق

29

حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)

30

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی همسر جانبازان با نوع معلولیت جانباز و
مقایسه آن با همسر افراد غیر جانباز

مجید شفیعی

31

بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دوره ابتدایی

حسن تقوی

دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی

32

بررسی حق اشتغال زنان در حقوق ایران و در اسناد بینالمللی و موانع حق
اشتغال

علی ابراهیمی معینی

مجتمع آموزش عالی قم

33

بررسی موانع حضور زنان در پستهای مدیریتی قوه مجریه
(وزارتخانههای مستقر در تهران)

محمدرحیم اسفیدانی

دانشکده مدیریت

همانطور که از جدول فوق قابل مشــاهده است ،بیشترین
تعداد پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی با موضوع زنان در

8

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

دانشکده علوم اجتماعی به سرانجام رسیدهاند.

دکتر آذین موحد

دکتر سپیده خوئی

دکتر سعیده لطفیان

دکتر الهه حجازی

دکتر سوگند قاسمزاده

دکتر مليحه شياني

دکتر نسرین مصفا

دکتر اعظم راودراد

دکتر زهرا امامجمعه

مصاحبه
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

9

دکتر سعیده لطفیان ،مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده:

شکاف جنسیتی در دنیای آکادمیک در سطح
بینالمللی آشکار است

دانشگاه تهران نقش مهمی در تعدیل نگاهها نسبت به زنان
میتواند داشته باشد
دکتر سعیده لطفیان ،اســتاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،از
اســتادان فعال این دانشکده در عرصههای علمی و پژوهشی است ،تألیف و ترجمه
چندین کتاب و تألیف ۱۰ها مقاله در نشــریات معتبــر داخلی و خارجی حاصل
تالشهای این بانوی پرتالش گروه علوم سیاســی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
است .ایشان عالوه بر فعالیتهای علمی در عرصه اجرا نیز از بانوان موفق دانشگاه
تهران اســت .ایشان از سال  1396بهعنوان مشــاور رئیس دانشگاه در امور زنان و
خانواده منصوب شدند .به بهانه فرارسیدن روز مادر و روز زن صغری داوریفرد با
ایشان گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میآید:

خانم دکتر لطف ًا قدری درباره خود ،تحصیالت
و اینکه چه کسانی در زندگی و موفقیتهای شما
نقش داشتند بفرمایید.
در تهران متولد شــدم ،فرزند بزرگ خانواده بودم و به دلیل
ویژگی شــخصیتی والدینم و فاصله ســنی کمی که با آنها
داشتم ،دوست صمیمی ،معلم و راهنمای اصلی در زندگی
ی آنها به فرزندانشان این بود که
من بودند .توصیه همیشــگ 
شنونده دقیق و کتابخوان مشتاق باشید و بنابراین دغدغه
زندگــی کودکــی و نوجوانی ما فقــط درس خواندن بود.
دوره کارشناســی حسابداری دانشگاه تهران را در  1356به
اتمام رســاندم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و دوره
کارشناســی ارشــد مدیریت دولتی و نیز کارشناسی ارشد
و دکترا در علوم سیاســی را در آنجــا گذراندم .معلمی را
بهطور تماموقت از  1360با تدریس در دانشگاههای ایالتی
میشیگان و آیوا آغاز کردم .زمانی که هیات علمی دانشکده
علوم سیاســی دانشــگاه بســتون بودم ،از آگهی استخدام
دانشــگاه تهران مطلع شــدم ،درخواســت مرخصی برای
گذراندن فرصت مطالعاتی کردم و سال تحصیلی 1370-71
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برای تدریس در گروه علوم سیاســی به کشور بازگشتم و
هنوز هم افتخار عضویت در آن دانشکده را دارم.
اگر ممکن است بفرمایید زنان دانشگاهی بهویژه
دانشگاه تهران چه تأثیری در ارتقای جایگاه زنان در
جامعه داشتهاند.
بسیاری از استادان خانم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
در پســتهای مهم دولتی و یا پســتهای دانشــگاهی و
انجمنهای علمی در سیاســتگذاری فعالیت چشمگیری
داشتهاند و یا به اجرای سیاستهایی با هدف رفع مشکالت
زنان در جامعه کمک کردهاند .در ســایر دانشــکدهها نیز
بسیاری دیگر از اعضای هیات علمی در وزارت علوم و در
ســایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی و مراکز پژوهشی
ســالهای متمادی برای پیشــبرد وضعیت زنــان باعالقه
و پشــتکار تــاش کردهاند .برای تهیه گزارشــی در مورد
مقالههای چاپشده در زمینه مســائل زنان ،بهتازگی اقدام
به بررســی عملکرد پژوهشی هیات علمی و پژوهشگر زن
دانشگاه تهران کردیم ،دادههای گردآوریشده دستاوردهای

چشمگیری را به نمایش میگذارد .طی دهه گذشته ،حدود
 500همکار خانم بیش از  15هزار مقاله علمی پژوهشی و
نزدیک به  2هزار کتاب منتشــر کردهاند و در اجرای صدها
طرح کاربردی مشــارکت داشتهاند .در همین دوره ،بیش از
 200مقاله مرتبط با مطالعات زنان توســط خانمهای هیات
علمی دانشگاه تهران فقط در فصلنامههای علمی پژوهشی
داخلی دانشگاه چاپ شده است .در جشنوارههای پژوهشی
معتبر ،شــماری از خانمهای همکار دانشگاهی ما بهعنوان
برگزیدگان و نخبگان علمی کشــور معرفی شدهاند .همین
امســال ،خانم دکتر شمیرانی در جشــنواره ملی زن و علم
(بزرگداشت دکتر مریم میرزاخانی) و خانم دکتر مشیرزاده
در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه موفقیتهایی کسب
کردند .زنان دانشــگاه تهران با مشارکت تحسینبرانگیز در
انجام فعالیتهای آموزشی برای ترویج علم و فعالیتهای
پژوهشی در عرصههای مختلف از علوم پایه گرفته تا علوم
انســانی و هنر به حل مشکالت توســعه در کشور کمک
کردهاند.
به نظر شما دانشــگاه چگونه میتواند در ارائه
الگوهای مناسب به جامعه نقش مؤثری داشته باشد؟
دانشــگاهها با ارائــه خدمات آموزشــی و انجام طرحهای
پژوهشی نقش اصلی را در دانشاندوزی و انتقال دانش ایفا
کردهاند و در نتیجه یکی از اصلیترین نهادهای هدایتکننده
و تســهیلکنند ه توســعه پایدار بودهاند .اهمیت روزافزون
دانشگاهها برای زمینهســازی ،فراهم کردن امکانات الزم و
هماهنگی دیپلماسی علم و فناوری در سطوح بینالمللی و
منطقهای نیز شناخته شده است .دیپلماسی علمی ابزار مهمی
برای سیاست خارجی کشورها به شمار میآید .از دانشگاه
میتوان بــرای انتقال دانش به مخاطبــان خارجی و برای
شناســایی زبان ،فرهنگ و هنر ایرانی با هدف تأثیرگذاری
بر افکار عمومی بینالمللی اســتفاده کــرد .مدیریت موفق
آموزش عالی به برخی از کشــورها مانند انگلستان ،امریکا
و چین کمک کرده اســت تا جایگاه علمی بینالمللی خود
را ارتقــا بدهنــد ،میلیاردها دالر درآمد حاصل از شــهریه
دانشــجویان خارجی بــه اقتصادهای خود ســرازیر کنند،
پژوهشگران نخبه خارجی را جذب کنند و از نظام آموزش
عالی خود بهعنوان یک ابزار مؤثر قدرت نرم استفاده کنند.
فراهمآوردن فرصتهای آموزشی برای دانشجویان خارجی
یکی از مهمترین ابزار قدرت نرم دولت است ،زیرا آنها پس

از بازگشت با دانش کسبشده و روابط حرفهای ایجادشده
با اســتادان و همدورهایهای خود ،احتمال دارد که زبان و
ارزشهای فرهنگی ایرانی را به خانواده و آشــنایان انتقال
دهند .اثرگذاری قدرت نرم بر توســعه و امنیت ملی گاهی
بسیار بیش از قدرت نظامی است .هیات علمی دانشگاههای
ایرانی در ارائه تصویر مثبت و مطلوبتر کشــور به جامعه
جهانی نقش داشــتهاند .دانشگاههای دولتی بزرگ از جمله
دانشگاه تهران برای انجام فعالیتهای خود به بودجه زیادی
نیاز دارند و بدون کمک عمومی گسترده نمیتوانند خوب
انجــام وظیفه کننــد .البته اگر تالش نکنند تــا به نیازهای
جامعه پاســخ دهند ،نباید انتظار داشــت که به منابع مالی
زیادی صرف ًا برای فعالیتهای آموزشــی ارائهشدنی توسط
مؤسســات آموزش عالی کوچکتر دسترسی داشته باشند.
در کشورهای پیشــرفته و حتی کشورهای ثروتمند منطقه،
دانشگاههای برتر ســاالنه میلیاردها دالر بودجه پژوهش و
توســعه از دولت دریافت میكنند .بحران کرونا چالشهای
جدید سیاســی ،اجتماعی و اقتصــادی جهانی ایجاد کرده
اســت و منجر به تغییرات اجتماعی از جمله متحول کردن
نقش دانشگاهها خواهد شد .اهمیت این نهادها افزایش پیدا
میکند ،زیرا برای مقابله با این چالشها نیاز به فناوریهای
نو و دســتاوردهای علمی مبتنی بر دانش تخصصی وجود
دارد .پژوهشهای دانشــگاهی در زمینههــای مهم باید با
حمایت دولت انجام شوند .برای ایجاد مشاغل جدید باید
مهارتهای فکری و عملی به نیروی کار آموزش داده شوند.
این در حالی اســت که پس از سالها تحمل کمبود بودجه
ناشــی از تحریم ،ادامه سیاست تعدیل نیرو و صرفهجویی
ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دانشگاهها با تجهیزات
منسوخ و کمبود سایر امکانات الزم برای آموزش و پژوهش
در زمینههای مهم فناوریهــای نوین مانند رباتیک ،هوش
مصنوعی ،نانوتکنولوژی ،فناوری اطالعات روبرو شــوند.
ایران ممکن اســت به دلیل پدیده فرار مغزها درخشانترین
نخبگان علمی خود را از دســت بدهد .از یکسو ،حمایت
دولت از دانشــگاههای بزرگ باید افزایش یابد؛ و از سوی
دیگر صنایع و شرکتهای خصوصی میتوانند مبالغی برای
تقویت روابط مشــترک با آزمایشــگاهها و مراکز پژوهشی
پیشروی دانشگاهی پرداخت کنند .توجه فوری به نیازهای
مالی چند دانشــگاه جامع پژوهشی کشــور بهعنوان یکی
از اولویتهای اصلی برنامههای توســعه الزم است تا این
نهادهای علمی بتوانند به انتظارات جامعه در زمینه پژوهش
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
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و آموزش پاســخ دهند تا ایران فرصت دســتیابی به رشد
ســریع و کیفی پیشــرفت اقتصادی را از دست ندهد و به
عرصه انقالب صنعتی چهارم وارد شود.
خانم دکتر شما از سال  1396بهعنوان مشاور
ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب
شدید تا حدودی در جریان اقدامات سازنده شما
در این باره هستیم ،ولی لطف ًا بفرمایید چه اقدامات
و فعالیتهایــی برای بهبود وضعیت کارکنان زن
شاغل در دانشگاه از ســال  1396تاکنون انجام
شده است؟
مســئوالن از درخواســتها و انتظارات خانمهای شاغل
در دانشــگاه آگاهی دارند ،شــناخت و درک درستی هم از
مسائل دارند و تالش کردهاند تا با حسن نیت برای حل آنها
چارهاندیشــی کنند .گامهایی هر چند کوچک برای کمک
به حل مشــکالت معیشتی و شغلی برداشته شده است ،اما
به دالیل محدودیتهــای اقتصادی و گاهی حقوقی که در
کشور وجود دارد ،هنوز تا رسیدن به وضعیت ایدهآل فاصله
زیادی داریم .بخش بزرگ مســائل تنها با سیاســتگذاری
کالن در کشور حلشدنی اســت .یکی از درخواستهای
کارکنان زن در بســیاری از دانشگاهها مربوط به راهاندازی
مهد کودک اســت .رفع موانع حقوقی احیای مهدکودکها
در نظام اداری کشــور با هدف حمایت از مادران در محیط
کار و توجه به رشــد فکری و تربیــت اخالقی کودکان به
اجرای سیاستهای کالن کشــور در زمینههای دیگر مانند
سیاســت ازدیاد جمعیت و تأکید بر پیشــرفت اقتصادی،
اجتماعی مردم ،محــور کمک میکند .در برنامههای دولت
باید برای رســیدگی به مشــکالت اقتصادی کارمندان زن
سرپرســت خانوار ،برنامههای حمایتی مانند کاهش ساعت
کار و اعطای وام دیربــازده در صورت نیاز آنان بهصورت
خارج از نوبت در نظر گرفته شــوند .پاندمی کووید نوزده
نشــان داد کــه دورکاری امکانپذیــر اســت و به کاهش
مسافرتهای درونشــهری ،کاهش ترافیک و آلودگی هوا
و ارتقای کیفی سطح زندگی ساکنان شهرهای بزرگ کمک
خواهــد کرد .این بحران ،وضعیــت کار در جهان را تغییر
داده است و پیشبینی میشود که بازار کار در همه کشورها
متحول شــود .مادران شــاغل میتوانند از فرصت کار «در
هر جا ،در هر زمان» اســتفاده کننــد ،مث ً
ال از منزل و زمانی
که فراغت بیشــتری دارند و نیاز کمتری به توجه تمامعیار
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برای مراقبت از فرزند و مدیریت خانواده باشــد ،کارهای
اداری محوله را انجام دهند .هنوز آشــکار نیســت که چه
زمانی به شــرایط پیش از بحران برمیگردیم .الزم است که
با هدف توانمندســازی زنان ،دولــت بودجه خاصی را به
دانشگاهها برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی فشرده
ویژه کارکنان خانم که بــه مقتضای نوع وظایف محوله به
آنان میتوانند بخشی و یا کل کارها را از منزل و از راه دور
انجام دهند ،اختصاص دهد .امکان دورکاری از منزل برای
مادرانی که فرزندان خردســال دارند ،خانمهایی که باید از
افراد ســالمند ،بیمار و ازکارافتاده خانواده پرستاری کنند،
فراهم شود .آلمان برنامه ویژهای اجرا میکند برای پرداخت
تمام یا بخشــی از حقوق کارمندانی کــه در دوران کرونا
مراقبت از اعضای بیمار خانواده را به عهده دارند .این نوع
سیاستهای حمایتی شــرایط زندگی زنان و خانوادههای
آنها را متحول میکند .برنامههایی که از سوی هیات علمی
خانم برای آینده پیشنهاد شدهاند ،عبارتند از :ترویج ورزش
برای سالمت زنان شــاغل در دانشگاه؛ شناسایی و معرفی
زنان توانمند و فعال در دانشکدهها برای پستهای مدیریتی
در دانشگاه ،وزارت علوم و سایر نهادهای دولتی؛ کمک به
افزایش همکاریهای علمی بینالمللی زنان دانشــگاهی در
سطح منطقه ،جهان اســام و نظام بینالملل؛ امکانسنجی
طرحهای بینالمللیسازی فعالیتهای پژوهشی خانمهای
هیــات علمی از طریق یونســکو و اتحادیــه اروپا؛ ایجاد
شــبکههای بینالمللی بین زنان دانشگاهی و نخبگان علمی
بهعنوان ابزاری برای گفتوگو ،تبادل نظر و بومیســازی
هنجارهــای بینالمللــی برای ایجاد تغییــرات اجتماعی و
سیاستی.
شما اشــتغال زنان را تا چه میزان در افزایش
پیشرفت ،توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه
ضروری میدانید؟
رفــاه اقتصــادی ،اجتماعی بایــد در صــدر اولویتهای
برنامهریزی دولتی باشد .توسعه و رفاه انسانی به روشهای
پیچیدهتر از آنچه تصور میشــود به توسعه ملی ربط دارد.
آن دورانی را که موفقیت برنامههای توســعه یک کشــور
با افزایش رشــد اقتصادی و یا افزایش درآمد ملی ســرانه
سنجیده میشد ،پشت سر گذاشتهایم .کشوری توسعه یافته
است که بیشــترین رتبه را در شاخصهای توسعه انسانی،
برابری طبقاتی و برابری جنســیتی به دســت آورده باشد.

شاخص نابرابری جنسیتی نشاندهنده تفاوت بین مرد و زن
و میزان توانمندسازی زنان است .شاخصهای دیگری هم
نشان میدهند که میزان دسترسی زنان به فناوری (اینترنت و
تلفن همراه) ،آموزش ،سهم زنان در مدیریت ارشد و میانی،
مشارکت سیاسی و دسترسی به حمایتهای اجتماعی مانند
حقوق بازنشســتگی کمتر از مردان اســت .افزون بر این،
پیامدهای اقتصادی پاندمی هیچ کشور یا ملتی را بینصیب
نگذاشته است و بر زندگی زنان در همهجا بهطور نامتناسبی
تأثیر منفی داشته اســت .زنان توانایی کمتری برای جذب
شــوکهای اقتصادی دارند ،زیرا درآمد ،پسانداز و امنیت
شــغلی کمتری دارند ۷۴۰میلیون زن در سراســر جهان در
بخش غیررســمی شاغل هســتند و در کشورهای در حال
توســعه بیش از  ۷۰درصد از زنان بهصورت غیررسمی کار
میکنند .در بین این گروه آســیبپذیر ،زنان تولیدکننده و
فروشــنده مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و یا کارهای
دســتی که در بازارهای محلی شــهرها ،در مترو و یا کنار
خیابانها دیده میشوند؛ یا زنانی که در خانهها به نگهداری
از کودکان و یا پرســتاری از افراد مســن مشــغولند ،دیده
میشوند .در نتیجه این زنان از مزایای مرخصی استعالجی
با حقوق ،بیمه درمانی و ازکارافتادگی ،حقوق بازنشستگی
و غیره بهرهمند نیستند .بهطور مدام در معرض خطر اخراج
از کار قــرار دارند .دادههای آماری دقیقی از تعداد این زنان
وجــود ندارد .به هر حال دادههای مرکز آمار نشــاندهنده
این اســت که جمعیت خانمهای ایرانی در گروه سنی ۲۰
تا  ۶۴ســال حدود ۲۵میلیون نفر در سرشماری  ۱۳۹۵بود

و مقایســه با جمعیت سایر کشــورها نشان میدهد که این
رقم مساوی کل جمعیت استرالیا ،بیش از دو برابر جمعیت
بلژیــک ،پنج برابر جمعیت کویت و  ۱۰برابر جمعیت قطر
بود .شــمار زنان بهعنوان درصدی از کل جمعیت کشــور
بیش از ۴۹درصد بود و تا ۱۴۱۴به ۵۰درصد نزدیک خواهد
شد .زنان بهطور میانگین بیشتر عمر میکنند ،امید به زندگی
در بــدو تولد زنان ایرانی در  ۱۳۹۰حدود  ۲ســال ونیم از
مردان بیشــتر بوده است .واقعیت است که بگوییم نیمی از
سرمایه انســانی ایران را زنان تشکیل میدهند و بهویژه در
گروههای ســنی که میتوانند از لحاظ اقتصادی مشارکت
مؤثر و فعاالنه داشــته باشــند .میزان باسوادی در بین زنان
از  ۵۲درصــد در  ۱۳۶۵بــه بیــش از ۸۴درصد در ۱۳۹۵
افزایش یافت .شــمار دانشجویان زن در مؤسسات آموزش
عالی در یک دهه گذشــته افزایش داشته است؛ و در -۹۷
 ۱۳۹۶حــدود  ۱٫۷میلیون نفر بود .از این بین یکچهارم در
دورههای کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل بودند.
آشکار اســت که ما در زمینه ایجاد فرصتهای تحصیلی و
شــغلی برای زنان پیشرفت داشتهایم ،اما روند این پیشرفت
باید تسریع شــود .نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ
بیکاری مردان بود؛ و نرخ مشــارکت اقتصادی مردان بیش
از چهار برابر نرخ مشــابه در بین زنــان در  ۱۳۹۸گزارش
شد .نیروی انسانی متعهد ،بااستعداد و تخیل بیاندازه یکی
از ارزشــمندترین داراییهای ایران را تشــکیل میدهد .از
این ویژگی میتوان برای ایجــاد محیط کار بهتر و عادالنه
استفاده کرد که به نفع همه باشد و حتی به احیای اقتصادی
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
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ســریع در دوران پسابحران کرونا کمک کند .گامهایی باید
در جهت توانمندســازی زنان در خانوادههای آسیبپذیر و
در طبقات فرودست برداشته شود .برای استفاده از پتانسیل
بزرگ و ارزشــمندی که در نیمی از جمعیت کشــور قرار
دارد ،باید ورود زنان به بازار کار تسهیل شود .توانمندسازی
و ایجاد فرصتهای بیشــتر برای اشــتغال زنان فقط برای
استقالل اقتصادی و بهبود سطح زندگی آنها الزامی نیست،
بلکه برای اطرافیان آنها و برای کل جامعه مهم است.
به نظر شما بهعنوان بانویی که عالوه بر اشتغال
در بخش علمی و فرهنگی ،پستهای مدیریتی هم
داشــتهاید چه موانع فرهنگی و ساختاری در مسیر
اشــتغال و مدیریت زنــان در عرصههای مختلف
وجود دارد؟
شــکاف جنســیتی در دنیای آکادمیک در سطح بینالمللی
آشــکار اســت .زنان پس از اخــذ مــدارک تحصیلی در
پســتهای رده پایینتر و با حقوق کمتر به کار مشــغول
میشوند .موانع پیشروی زنان در همه مراحل از درخواست
اســتخدام ،توصیهنامــه ،ارزیابی دانشــجویان و همکاران،
اعطــای کمکهزینــه ،تخصیص بودجه پژوهشــی ،ارتقا،
ترفیع ،مأموریت ،مزایای بازنشستگی وجود دارد .با وجود
اعطای بیش از نیمــی از مدارک دکترا به زنان ،به دلیل این
موانع درصد اعضای هیات علمی زن در کشورهای اروپایی
و امریکا بین  ۲۰تا  ۳۳درصد اســت .البته در رشــتههای
مهندســی حدود  ۵درصد اســت .تفاوت حقوق دریافتی
هم زیاد اســت .بهعنوان مثال ،درآمد زنان دانشــگاهی در
انگلســتان بهطور متوســط  ۱۲درصد کمتر از همتایان مرد
است .درصد زنان هیات علمی که به باالترین موقعیتهای
شغلی دانشگاهی رسیدهاند ،نیز رضایتبخش نیست .بهطور
مثال ،در ســوئد (حدود  ۲۴درصد) ،فرانسه و سوئیس (۱۹
درصــد) ،آلمان ( ۱۷درصد) اســت .در ایران ،زنان حدود
یکســوم از اعضای هیات علمی مؤسسات آموزشی عالی
را تشــکیل میدهند و درصد کمی از آنها در ســمتهای
ارشد مدیریتی خدمت میکنند .موانع اصلی دسترسی کمتر
زنان به بازار کار در کشــور ما عبارتند از مسائل ساختاری
و نگرشهای فرهنگی ،عوامل اجتماعی و اقتصادی (مانند
سطح تحصیالت ،نرخ بیکاری ،رکود اقتصادی ،فساد اداری)،
نقش ناکافی بخش خصوصی در کارآفرینی ،عوامل سیاسی
(مانند مشــارکت کم زنان در سیاســتگذاری و مدیریت
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دولتی) .با توجه به حوزه کاری ،به محدودیتهای سیاسی
اشاره میکنم .پیشــینه مشارکت سیاسی زنان نشان میدهد
که در  ،۱۸۹۰زنان حق رأی دادن در هیچ جا نداشــتند .در
اوایل قرن بیســتم ،بیشتر کشورهای غربی به زنان حق رأی
دادند ،البته زنان سوئیســی از  ۱۹۷۱توانستند در انتخابات
ملی شرکت کنند .با تغییر سیاست عربستان سعودی در این
زمینه ،از  ۲۰۱۵در سراســر جهان حق رأی دادن برای زنان
در نظر گرفته شده است .در  ،۱۹۰۷فنالند نخستین کشوری
بود که یک زن را به نمایندگــی در پارلمان برگزید ،مدت
طوالنی سپری شد تا زنان بیشــتری به عرصههای سیاسی
راه یابند .افزایش فشــارهای بینالمللی از ســوی سازمان
ملل متحد و نهادهای غیردولتی مانند سازمانهای مردمنهاد
(ســمنها) برای ورود زنان به سیاســت از دالیل پیشرفت
در دســتیابی زنان به کرســیهای نمایندگی سیاسی بشمار
میآید .به دلیل ایجاد شبکههای بینالمللی بین سازمانهای
زنــان ،بهویژه از دهه ( )۱۹۷۵-۱۹۸۵زنان شــاهد افزایش
نفوذ سیاسی زنان بودهایم .با این وجود ،نقش مدیریتی زنان
در نهادهای سیاستگذاری هنوز نامتناسب با جمعیت زنان
و توانمندیها و شایســتگیهای آناناســت .دادههای بانک
جهانی نشان میدهد که در  ۲۰۱۹بهطور متوسط یکچهارم
از کرســیهای نمایندگی در پارلمانهــا در جهان به زنان
اختصاص داشــت .در ایران ،حدود  ۶درصد از کرسیهای
نمایندگی مجلس شــورای اســامی و حدود  ۳درصد از
پستها در مراکز تصمیمگیری محلی به زنان تعلق داشت.
کوبا که همرتبه ما از نظر شاخص توسعه انسانی در آن سال
بود ،بیش از نیمی از کرسیهای نمایندگی سیاسی را به زنان
اختصاص داده بود .زنان در برخی از کشورهای اسالمی از
جمله  ۵کشور آســیای مرکزی ،ترکیه ،آذربایجان ،الجزایر،
عربستان ،تونس ،امارات از این نظر عملکرد خوبی داشتند.
یمن کمترین ســهم زنان را در کرســیهای قانونگذاری
داشــت .برخی از کشورهای منطقه دارای مجالس پارلمانی
هستند که کام ً
ال نقش مشورتی دارند و از قدرت رأیگیری
کامل برخوردار نیســتند .بهعنوان مثــال ،تمام  ۱۵۰عضو
هیات پارلمانی در عربستان سعودی توسط پادشاه منصوب
میشوند که در  ۲۰۱۳تصمیم گرفت زنان یکپنجم اعضای
آن ( ۳۰نفر) را تشکیل دهند .در حالی که این نهاد اختیارات
محدودی دارد و نمیتواند قوانینی را تصویب یا اجرا کند.
زنان عربستان در  ۲۰۱۸فاقد کرســی نمایندگی بودند ،اما
 ۲۰درصد از کرســیها در  ۲۰۱۹به آنهــا اختصاص داده

شــد .در بسیاری از موارد ،ارتباط خانوادگی یکی از عوامل
مؤثر در ایجاد فرصت برای ورود زنان به عرصه سیاســت
از جملــه نمایندگی در نهادهای قانونگذاری بوده اســت.
این زنان از پشــتیبانی همســر یا پدر و سایر خویشاوندان
نزدیک خود برخوردار بودهاند و تاحدی فعالیت سیاســی
آنها موروثی ،نمایشی و ساختگی بوده است .دنیای سیاست
مردساالر اســت و شایستگی فردی زنان نسبت به همتایان
مرد تأثیر کمتری در راهیابی آنها به نهادهای سیاســی داشته
است .برای اصالح این نابرابریها ،بیشتر کشورها اقدام به
تعیین سهمیهها یا اتخاذ قوانینی کردهاند تا از حضور زنان یا
اقلیتهای نژادی ،قومی و مذهبی در فهرستهای نامزدهای
انتخاباتی احزاب و یا مســتقل از احــزاب برای نهادهای
نمایندگی سیاسی اطمینان حاصل شود .موفقیت اخیر زنان
در برخــی از مجالــس قانونگذاری کشــورها یا نهادهای
بینالمللی مانند پارلمان اروپا به ساختار این سهمیهها ارتباط
دارد .پس از تصویب سهمیه جنسیتی در  ،۲۰۰۵سهم زنان
از کرسیهای نمایندگی در افغانســتان شش برابر افزایش
یافت .به همین ترتیب ،زنان قرقیزستان در  ،۲۰۰۷افزایشی
آشکار از صفر به  ۲۶درصد از کرسیهای پارلمان را تجربه
کردند .سهمیهبندی جدید پاکستان در  ۲۰۰۲نیز سهم زنان
نماینــده پارلمان را  ۱۰برابر افزایــش داد .چنین دگرگونی
گسترده میتواند پیامدهای مثبت و سازندهای برای عدالت
اجتماعــی به ارمغان بیاورد .در ضمن ،به احزاب سیاســی
نشان میدهد که زنان برای مناصب سیاسی شایستگی دارند
و پــس از انتخابــات میتوانند نه تنهــا وظایف محوله در
زمینه رســیدگی به مسائل زنان را انجام دهند ،بلکه نماینده
شایستهای برای کل مردم باشند .برخی از این سهمیهبندیها
منجر به افزایش نمایندگی زنان در گروههای اقلیتی (مانند
زنان رنگینپوست) شده است ،و برخی دیگر از روشهای
ســهمیهبندی به حضور آنها در این نهادهای سیاسی کمکی
نکردهاند .نوع سهمیهبندی یعنی اینکه برای چه گروههایی
ایجاد شدهاند (به طور نمونه ،زنان یا گروههای اقلیت ،یا هر
دو) و در چه ســطحی سهمیهها اجرا شدهاند (بهطور مثال،
ملی ،زیر ملی ،حزبی یا دربرگیرنده همه ســطوح) بر میزان
نمایندگی زنان به نسبت مردان تأثیر دارد .یکی از عللی که
با وجود سهمیهها و تالشها برای کاهش نابرابری جنسیتی،
هنوز مردان در عرصه سیاســی از نفوذ و قدرت بیشــتری
در سراســر جهان برخوردارند و راهیابی زنان محدود باقی
مانده است ،این است که کشورها به طور همزمان اقدام به

ایجاد و اجرای سیستمهای ســهمیهای برای رفع نابرابری
جنسیتی و سایر نابرابریها مانند نابرابری نژادی نکردهاند.
کامِــا هاریس ،که به تازگی بهعنوان نخســتین زن معاون
رئیسجمهور امریکا شــد ،هم یک زن است و هم به گروه
اقلیت نژادی سیاهپوست و آسیاییتبار آمریکایی تعلق دارد.
یک زن رنگینپوســت در مقام قانونگــذار یا مجری بهتر
میتواند خواســتههای زنان و اقلیتهــا را درک کند و در
جهت رفع مشکالت آنها عمل کند .اگر جدیت برای اجرای
قوانین و اعمــال مجازات در صورت عــدم رعایت آنها
نباشد ،سهمیهبندیهای جنســیتی برای ایجاد فرصتهای
برابــر برای زنان احتمال دارد فقط ســاختگی و نمایشــی
مثل مورد عربســتان باشــند .در برخی از کشورها سهمیه
جنســیتی را ایجاد میکنند ،اما هیچ اقدام تنبیهی و مجازات
برای رعایت نکردن آنها انجام نمیدهند .در نتیجه ،بیشــتر
احزاب سهمیه را نادیده میگیرند و تغییر چندانی در ترکیب
جنسیتی در مجالس قانونگذاری مشاهده نمیشود .با توجه
به محبوبیت روزافزون این سهمیهها برای عدالت اجتماعی
و کمک به مردمســاالری ،احتمال دارد که کشورها متقاعد
شوند که به حل مســاله نابرابری نمایندگی سیاسی زنان و
اقلیتها بهطور هماهنگتر بپردازند .تبدیلشــدن مشارکت
محدود و کمرنگ زنان به مشارکت معنادار و بانفوذ آنها در
عرصههای مختلف تصمیمگیری و سیاســتگذاری کمک
خواهد کرد تا سیاســتهای برابری جنســیتی در دستور
کار دولتها قرار داده شــود .مشارکت سیاسی واقعی زنان
که نماینده اقشــار مختلف در پارلمانها و ســایر نهادهای
قانونگذاری باشند( ،به جای صرف ًا نماینده نخبگان سیاسی
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و طبقه مرفه شهری بودن) به ارائه مؤثر برنامههای خدمات
عمومی بــرای رفع نیازهای اقتصــادی و اجتماعی زنان و
خانوادههــا کمک خواهد کــرد .نگرش ،رفتــار و قوانین
تســهیلکننده مشــارکت زنان در بازار کار ،در سمتهای
ارشــد مدیریتی در عرصههای مختلف در همهجا در حال
تغییر است.
به نظر شما حضور زنان در عرصههای سیاسی
تا چه میزان میتواند در رفع تنشها از جمله جنگ
و نزاعهای سیاسی و بهطورکلی در جهت صلح و
امنیت همگانی باشد؟
میزان تأثیر جنگ و درگیریهای داخلی بر وضعیت زنان در
کشورهای کمتر توسعهیافته بیشتر است .اگر چه این مردان
هســتند که در جنگ و درگیری در صحنههای نبرد حضور
دارند و میجنگند ،اما زنان بهطور نامتناسبی قربانی جرائم
جنگی میشوند .بیشتر دچار پناهندگی و آوارگی میشوند
و باید نگرانیها و اضطراب حفظ امنیت فرزندان و اعضای
ســالمند خانواده را تحمل کنند .جنگهــا و درگیریهای
مسلحانه بر زندگی زنان و دختران تأثیر دارند و نابرابریها
و تبعیضهای جنسیتی موجود را تشدید میکنند .جنبشها
و گروههای اســتقاللطلب و آزادیخواهی که برای مبارزه
با اقتدارگرایی و ســرنگونی رژیمهــای غیرمردمی فعالیت
میکننــد ،بهطور معمول چشــمانداز متفاوتــی از جامعه
پســاانقالب ارائه میدهند .بهطور مثال ،احزاب سیاسی در
تونس و مصر در جریان شورشها و اعتراضات شهروندان
عرب علیه حســنی مبارک و زینالدیــن بن علی درصدد
جلب همکاری و مشــارکت زنان برآمدند .در سناریوهای
ترسیمشده آنها رعایت و گســترش حقوق زنان بخشی از
برنامههای توسعه ملی را تشکیل میدهند .بعد از به قدرت
رســیدن و تثبیت جایگاه در عمل این برنامهها ناقص اجرا
میشــوند .همانطور که مطرح شد ،در همه جوامع در صد
کمتری از زنان در سطوح باالی دولتی در مقایسه با همتایان
مرد به کار گمارده شدهاند ،بنابراین در مواردی سهمیهبندی
به نفع زنان و یا سایر سیاستهای تسهیلکننده حضور زنان
بهعنوان رهبران سیاسی در نظر گرفته شده است .مالحظات
جنســیتی در تمام برنامههای پســاجنگ و پسابحران برای
کشورهای دارای سطوح باالی نابرابریها مورد توجه قرار
گرفته است ،زیرا مشخص شده است که افزایش مشارکت
زنــان در فعالیتهای صلحســازی و صلحبانی میتواند به
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حل مسالمتآمیز اختالفهای سیاسی کمک کند .مشارکت
زنان در زمینههای مختلف عملیات صلح سازمان ملل برای
موفقیت تالشهای صلحســازی و پاسداری از صلح الزم
تشخیص داده شده است ۲۰ .سال پیش ،با تصویب قطعنامه
 ۱۳۲۵در شورای امنیت پیامدهای نامتناسب و منحصربهفرد
درگیری مســلحانه برای زنان به رســمیت شناخته شد؛ و
از آن بــه بعد هم چندین قطعنامــه در مورد زنان ،صلح و
امنیت به تصویب رســیدند که بر اهمیت نقش برجسته و
مشــاركت معنادار زنان در پیشگیری و حل منازعات تأكید
دارند .در این قطعنامهها از کشــورهای عضو خواسته شده
است که حقوق شهروندی ،سیاسی و اقتصادی زنان را ارتقا
دهند ،بودجه اختصاصی خــود را برای اقداماتی در جهت
اجــرای برنامههای «زنان ،صلح و امنیــت» افزایش دهند،
از جمله کمک بیشــتری به برنامههای برابری جنســیتی و
توانمندســازی اقتصادی و امنیت زنان در شرایط جنگ و
پــس از جنگ اعطــا کنند؛ و نیز از جامعــه مدنی حمایت
کنند ،با کشــورهایی که دچار درگیریهای مســلحانه و یا
ناآرامیهای پس از جنگ هستند ،همکاری کنند تا دسترسی
زنان به فرصتهای تحصیلی و ظرفیتسازی فراهم شود .از
کشورهای کمکدهنده خواسته شده است تا در برنامههای
کمک خارجی خود به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی
توجه داشته باشند و توزیع کمک را بر مبنای میزان پیشرفت
کشــور دریافتکننده کمک در بهبود وضعیت نسبی زنان
قرار دهند .بهعنوان افرادی که از دنیای سیاسی کنار گذاشته
شدهاند ،زنان کمتر احتمال دارد که مرتکب کارهای خالف
و فساد سیاسی شده باشند .از آنجایی که زنان خیلی کمتر در
مبارزات مسلحانه مشارکت داشتهاند ،کمتر مسئول جنایات
جنگی تشــخیص داده میشــوند .در پندار رأیدهندگان،
تصویری مثبتتر از صلحجویی ،پاکدســتی ،خلوص نیت
و مهربانی زنان نقش بسته است .در نتیجه ،در دوران گذار
از جنگ به شــرایط صلح ،برای زنــان موقعیتهای بهتری
برای مشــارکت سیاسی ایجاد میشــود .عوامل سیاسی از
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی یا ساختاری بااهمیتتر به
نظر میرسند ،البته دسترسی زنان به فرصتهای آموزشی و
شغلی مهم به شانس آنها برای نامزدی در انتخابات و پیروز
شــدن آنها کمک زیادی میکند .از آنجا که برابری سیاسی
زنان بر اساس عدالت و اصل برابری توجیه میشود ،انتظار
مــیرود که حضور و نفوذ زنــان در مجالس قانونگذاری
ملی در کشــورهایی کــه دموکراتیکتر هســتند ،به میزان

بیشتری افزایش پیدا کند .کشورهای اسکاندیناوی در زمینه
نمایندگی پارلمانی زنان از ســایر کشورهای پیشرفته پیشی
گرفتهاند ،در حالی که زنان از لحاظ مشــارکت در نهادهای
قانونگــذاری و رهبریت سیاســی در مناطق در حال گذار
به دموکراســی در آسیا ،آفریقا ،آمریکای التین و خاورمیانه
بهکندی پیشرفت کردهاند .از یکسو ،روند دموکراتیزه شدن
به گســترش فعالیت زنان در نهادهای تصمیمگیری منجر
شده است؛ و از سوی دیگر افزایش مشارکت سیاسی زنان
به تقویت مردمســاالری کمک کرده است .و فرض بر این
است که سیاســتمداران زن تمایل دارند که از جنگ کمتر
بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده شود .موفقیت نسبی
رهبران سیاسی زن (از جمله آنگال مرکل در آلمان ،جاسیندا
آردرن در نیوزیلند ،مته فردریکسن در دانمارک ،سانا مارین
در فنالند) در مدیریت بحــران کووید  ۱۹توجه زیادی را
به خود جلب کــرد .آردرن باالترین درصــد محبوبیت را
در مقایســه با تمام نخســتوزیرهای نیوزلند در طی یک
قرن گذشــته دریافت کرد .تفاوت بین عملکرد این رهبران
زن و همتایان مرد آنها آشــکار اســت و شاید علت اصلی
موفقیت آنها اتخاذ سیاســتهای فعال و هماهنگشــده با
مشاوران زبده و رویکرد مدیریت مشارکتی آنها در پاسخ
به مشکالت ناشی از پاندمی بوده است.
حضور زنان در عرصههــای مختلف یکی از
شاخصهای مهم توسعهیافتگی است ،شما از این
نظر وضعیت ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
زنان گاهی به اجبار به کارهایی کشیده میشوند که مزایای
کمتر دارد .زنان بیشــتر احتمال دارد کــه بهطور قراردادی
موقت اســتخدام شــوند ،حقوق کمتری دریافت کنند ،از
امنیت شغلی کمتری برخوردار باشند و وظایفی را که با کار
در بیرون از خانه سازگار نیست انجام دهند .در سیاستهای
مقابله با سختیهای ناشی از بحران کرونا کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاند ،فاقد پوشش بیمه درمانی هستند .زنان بهطور
متوســط بیش از  ۳ساعت بیشتر از مردان به کارهای بدون
دســتمزد در خانــه میپردازند .این حجــم کار و افزایش
مسئولیتهایشان در خانه ،آنها را بهسوی کارهای پارهوقت
و مشــاغل موقتی ســوق میدهند کــه درآمدهای کمتری
نصیب آنها میکنند .تنگناهای مالی به تشــدید فشــارهای
روحی و روانی زنان بهویژه مادران دارای فرزندان خردسال
و سرپرست خانوار منجر میشــوند .پیشبینی میشود که

به دلیل بحران کنونی وضعیت نسبی زنان در بیشتر جوامع
بدون چارهاندیشی فوری بدتر شود .بیماری کرونا سالمتی
نیروی کار را تهدید کرده اســت؛ و فاصلهگذاری اجتماعی
برای کاهش ســرایت این ویروس بر بسیاری از مردم تأثیر
منفی داشــته اســت .بروز پاندمی در همه جا بر مدارس و
دانشــگاهها تأثیر داشته اســت .میلیونها دانشآموز دختر
به دلیل بسته شــدن مدارس از تحصیل بازماندهاند .در کل
جهان ،کمتر از  ۶۰درصد زنان از اینترنت اســتفاده میکنند
و برای بسیاری به دلیل نبود دسترسی به اینترنت و فناوری
امکان ادامه تحصیل از راه دور میســر نشــده است .هدف
اصلی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها هنوز
افزایش رشــد تولید ناخالص داخلی اســت .در حالی که
نمیتوان ازاینگونه شــاخصهای مبتنی بر درآمد بهعنوان
تنها معیار ســنجش کیفیت زندگی و میــزان نابرابریها از
جمله نابرابریهای جنسیتی ،نژادی و طبقاتی استفاده کرد.
در واقع ،تمرکز بر آنها باعث میشــود که میلیونها ساعت
کار بدون دســتمزد که بهویژه زنان انجام میدهند ،محاسبه
نشــوند و نقاط ضعف نظامهای اقتصادی در رفع نیازهای
آســیبپذیرترین افراد ،از جمله زنان آشــکار نشوند .این
امر به شکســت دولتها در مدیریت بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی و زیســتمحیطی کمک میکننــد .کمتوجهی به
مســائل بهداشــتی کارمندان از لحاظ مادی صدها میلیارد
دالر هزین ه داشــته اســت و هزینههای غیرمادی آن شامل
انگیزه کم ،بهرهوری کــم ،اضطراب زیاد در مورد نیازهای
بیسابقه خانوادهها بوده است .در کشورهای توسعهیافته که
در سیاستگذاری موفقتر بودهاند ،افزایش رفاه عمومی و
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پایداری در اولویت قرار داده شده است.
در ایران ،روند پیشرفت در چند دهه اخیر در برخی زمینهها
خوب بوده است ،اما از فرصتها استفاده حداکثری نشده
است .شاخص توسعه انسانی (شتا) در  ۲۰۱۹ایران معادل
 ۰٫۷۸۳بود و در گروه کشورهای با شتای باال قرار داشت.
از میانگین جهانی و کشــورهای عربی بیشــتر بود .با این
حال ،رتبه جهانی متوســطی داشتیم .شتا برای زنان ایرانی
 ۰٫۷۰۹در مقایسه با رقم  ۰٫۸۱۹مردان بود .امید به زندگی
در بدو تولد زنان ایرانی حدود  ۲ســال از مردان بیشــتر
بود ،میانگین ســالهای تحصیل زنان با مردان تقریب ًا برابر
بود .درآمد ناخالص ملی ســرانه مردان پنج برابر بیشــتر
از زنــان بود .میانگین درآمد ســرانه زنــان در کل جهان
حــدود  ۳برابر درآمد زن ایرانی بود .بهطور مســتمر باید
علل و پیامدهای نابرابری جنســیتی در اقتصاد ،بازار کار،
سیاســت در کشور بررسی شــود تا به پرسشهای مهمی
پاسخ داده شــود :چرا زنان با وجود داشتن تحصیالت و
شــغل برابر درآمد کمتری نســبت به مردان دارند؟ تا چه
حد زنان در ســاختارهای تصمیمگیری در سطوح ملی و
محلی نقــش دارند؟ چه محدودیتهایی برای گســترش
مشــارکت سیاســی معنادار و مؤثر زنان وجود دارد؟ چرا
باید به برابری جنســیتی اهمیت دهیم؟ چه سیاستهایی
برای رفع نابرابری جنسیتی اجرا شده است؟ آموزش عالی
ابزاری برای توانمندســازی زنان و گسترش فعالیت آنها
در عرصههای مختلف اســت؛ و از سوی دیگر بر اساس
دستاوردهای پژوهشی دانشــگاهی میتوان سیاستهای
مؤثری را برای حل این مسائل تدوین کرد.
همانگونه که اطالع دارید ،دانشــگاه تهران در
سالهای اخیر توجه ویژهای به مسئولیت اجتماعی
داشته است و تمام برنامهریزیهای دانشگاه در این
راســتا بوده است .به نظر شما در ارتباط با حقوق
زنان و فرهنگســازی در جامعه نسبت به عدالت
جنســیتی ،مشــارکت دادن زنان در جامعه و ...
دانشگاه چه مسئولیتی دارد؟
مسئولیتهای اجتماعی دانشــگاهها هم درونی (نسبت به
دانشجویان و کارکنان آنها) است و هم نسبت به جامعه در
محیط خارجی .دانشگاه مانند هر نهاد عمومی دیگر در قبال
مردم و سیاستگذاران پاسخگو است .این مسئولیتپذیری
در واقع برای تقویت همســویی بین سیاستهای آموزش
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عالی با منافع ملی و نیازهای شهروندان و ذینفعان اجتماعی
است .بهطور مثال ،مسئولیتپذیری اجتماعی هیات علمی
دانشگاه تهران ارتباط نزدیکی با مفهوم مسئولیت اجتماعی
آنها دارد و بیشتر فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
هیات علمی باید بــرای تأمین نیازهــا و رفع نگرانیهای
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ،محیطزیستی جامعه متمرکز
باشــد .اعضای هیات علمی زن در هر رشتهای که فعالیت
میکنند ،باید تشــویق شوند تا بهعنوان بخشی از مسئولیت
اجتماعی خود به توانمند ساختن زنان برای اشتغال مناسب،
دستیابی به رشد شخصی و ارتقای طبقاتی کمک کنند .این
امر نه تنها برای بهبود وضعیت زنان ایرانی مفید است ،بلکه
به ارتقای جایگاه نســبی جامعه ایرانی در دنیای رقابتی نیز
میانجامد .دالیل اقتصادی ،سیاســی و اخالقی وجود دارد
که دانشــگاهها با جدیت مســئولیتهای اجتماعی خود را
بپذیرند و به رفع چالشهای جامعه کمک کنند .دانشــگاه
تهران افزون بر آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر مورد
نیاز برای اجرای سیاستهای عمومی بهطور منحصربهفردی
قادر بــه تولید دانــش الزم برای یافتن راه حلها اســت.
دانشگا ه تهران در دوران پســاانقالب توانست ه فرصتهای
آموزشــی خوبی را در اختیار زنان جوان ایرانی قرار دهد و
پذیرای دانشــجویان زن نخبه از سراسر کشور بوده است.
امکانات تحصیلی و پژوهشــی فراهمشــده برای این زنان
جوان کمک کرده تا برای ایفای نقشهای اجتماعی بهعنوان
مادر ،همسر ،خواهر و شــهروندانی تحصیلکرده و خالق
برای ســازندگی جامعهای روبهپیشــرفت آمادگی الزم را
داشته باشند .بدون شک تنها با ایجاد فرصتهای تحصیلی
نمیتوان برای کاهش شکافهای جنسیتی در شغل ،حقوق
یا بازنشستگی اقدام کرد.
بررســی ابعاد مختلف نابرابریهای جنسیتی نشان میدهد
که عوامل فرهنگی و اجتماعی منجر بهکندی پیشــرفت کار
و تداوم این شــکافها شــدهاند .به همین علت است که
در سطوح خردتر استان و شهرستان تفاوتهای زیادی در
میزان مشــارکت اقتصادی و سیاسی زنان مشاهده میشود.
اســتادان دانشــگاه تهران با انجام پژوهشها و یا همکاری
بــا مراکز و نهادهای سیاســتگذار در کشــور به مقابله با
کلیشههای غیرسازنده ،تشویق به اقدامات الزم برای تحول
در رفتارهای اجتماعی ،تقویت اســتقالل اقتصادی زنان و
مشارکت آنها در تصمیمگیریها کمک کردهاند .از آنجایی که
مسئولیتهای اجتماعی دانشگاهها از میزان قدرت اجتماعی

آنها ناشــی میشود ،دانشــگاه تهران بهعنوان دانشگاه مادر
پتانسیل زیادی برای تغییر نگرش سایر نهادهای مهم دارد.
تالشهایی برای افزایش مشارکت زنان در سطوح میانی و
ارشد مدیریتی شده اســت .استادان زن دارای شایستگیها
و توانمندیهای چشــمگیر در سمتهای روسا و معاونان
دانشکده ،پردیس و مدیران گروه در دانشگاه تهران مشغول
به کار شــدهاند .بــرای برنامهریزی و تعییــن اولویتهای
آینده مفید اســت که به موضوع اســتخدام فارغالتحصیالن
زن بهویژه در رشــتههای تحصیلی که پیشبینی میشود که
دانشجوی زن بیشتر داشته باشــند ،توجه بیشتری کرد .در
این زمینه ،دانشگاه تهران بهعنوان نهاد علمی -آموزشی برتر
به الگویی برای ســایر مراکز آموزش عالی در کشور تبدیل
خواهد شد.
به نظر شــما توجه به حقوق زنان و تصویب
قوانین و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی در
زمینه مسائل و حقوق زنان تا چه اندازه میتواند در
ارائه تصویر بهتر از ایران به جهان مؤثر باشد؟
برخــی مواقع ،به دلیل شــناخت کــم از وضعیت موجود
فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی در جوامع اسالمی ،افرادی که
در نهادهای بینالمللی در این زمینه فعال بودهاند ،مالحظات
این جوامــع را نادیده گرفتهاند .باید مــا نقش پررنگی در
تدوین و یا اصالح این قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی
داشته باشیم .تالش برای جلب حمایت کشورهای اسالمی
و مشارکت بیشــتر در گفتوگوهای جهانی مربوط به رفع
تبعیــض علیه زنــان که بیش از پیش مطرح خواهد شــد،
میتواند جایگزین سیاســت صرف ًا انتقــادی و ناهماهنگی
بشود .با افزایش اهمیت مباحث زنان در محافل بینالمللی
و توجــه به تعامالت بیشــتر بــرای برابری جنســیتی در
صحنههای مختلــف ،نمایندگان ایرانی نیز شــاید بتوانند
نقش سرنوشتسازی در شــکلگیری طرحهای ابتکاری،
سیاســتهای موفق ،رویههای الهامبخش بر اساس اصول
مذهبی ،فرهنگی و بومی جامعه اســامی مهمی مثل ایران
داشته باشند.
در آستانه روز مادر و روز زن هستیم با تبریک
این روز خدمت شما لطف ًا قدری درباره الگو برای
زن مســلمان ایرانی و اهمیت و ضرورت داشتن
الگوی مناسب توضیح دهید.

مــن نیز روز زن و مادر را به خانمهای همکار در خانواد ه
دانشــگاه تهران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه
بتوانیم به بهترین نحو در جایگاه شــغلی و مسئولیتی خود
خدمــت کنیم .در پژوهشهای جامعهشناســی سیاســی،
دیــنداری و باورهــای مذهبی یکی از عوامــل مؤثر در
تابآوری زنان آســیبپذیر مانند زنان سرپرست خانوار
یا پناهنده و آواره در کنار مثبتاندیشــی ،برخورداری از
مهارتهای اجتماعی و حمایت خانواده معرفی شــدهاند.
به دلیــل احترام ویژه بــه الگوی زن مســلمان ،ایرانیها
دیدگاههای مختلفی در مورد نقش مناسب زنان در سیاست
و جامعه در مقایســه با دیدگاههای مردساالرانه و متعصب
متداول در برخی از جوامع اسالمی دارند .وجود این الگو
و تجربه ،به زنان ایرانی احســاس قدرت و مشــروعیت
میبخشد که میتوانند در تغییر هویت سنتی زنان بهعنوان
اعضای ناتوان ،ضعیف و مطیع جامعه نقش بسزایی داشته
باشــند .فراتر از تمایل آنها به رفتن به مدرســه و دانشگاه
برای کســب دانش ،این نگرش ممکن است زنان بیشتری
را ترغیب کند تا با ورود به بازار کار ،یا فعالیت داوطلبانه
در ســازمانهای اجتماعی ،ایجاد کمپینها و شــبکههای
خیریه برای کمک بــه قربانیان خشــونت ،بیخانمانها،
بیکاران و سایر نیازمندان و مددجویان بهطور فعالتر وارد
عرصه عمومی شــوند .شمار بیشتری از زنان ممکن است
پس از کســب مهارت و با پشتیبانی خانواده ،برای رسیدن
به مناصب سیاســی رســمی تالش کنند و بهتر بتوانند در
سیاســت به فعالیت بپردازند و در پیشــبرد اهداف توسعه
عدالتمحور و مردممحور سهیم باشند.
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
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دکتر سپیده خوئی ،مخترع و استاد دانشگاه تهران:

ویروسهای کرونا از دیر باز وجود داشتهاند و
اولین بار در سال  ۱۹۶۸شناسایی شدند
چیزی که در  COVID19باعث غافلگیری شد
سرعت زیاد انتقال آن است

دکتر سپیده خوئی ،استاد دانشکده شیمی دانشگاه تهران است .ایشان در
سال  2019برگزیده بینالمللی «کامستک» به خاطر اختراع و تاثیرگذاری
در پیشبرد علم و فناوری شدند .لیال احمدی ،کارشناس روابطعمومی،
درباره «نانوفناوری» که حوزه تخصصی دکتر خوئی است ،با ایشان به
گفتوگو نشسته است.
خانم دکتر با تشکر از اینکه در گفتوگو شرکت
کردید لطف ًا بفرمایید جایزه کامستک را برای کدام
اختراع و پروژهای دریافت کردید؟
ســنتز نانو کپســولهایی که میتوانند حــاوی مایعات فعال
(نظیر آمینها) باشــند .این کار در ســال  ۲۰۱۷در اداره ثبت
اختراعات و عالئم تجاری ایاالت متحده آمریکا تحت عنوان:

(US9771449B2) Synthesizing nanocapsules containing

 reactive amineبه ثبت رســید .در سال  ،۲۰۱۹کمیته دائمی
همکاری علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسالمی (کامستک)
این تحقیق را اثری تأثیرگذار در پیشبرد علم و فناوری تشخیص
دادند و به آن جایزه برترینهای علم و فناوری را اهدا نمودند.
اگر ممکن است درباره آن اختراع و تأثیر آن بر
توسعه علم و فناوری توضیح بفرمایید؟
در طی چند دهه گذشــته ،عالقه زیــادی به موادی وجود
دارد که میتوانند خود را بهبود بخشــد ،زیرا سیســتمهای
خودترمیمپذیر میتوانند طول عمر مواد را افزایش ،هزینههای
جایگزینی را کاهش و ایمنی محصوالت را بهبود ببخشند .در
مواد خودترمیمشونده مبتنی بر کپسول ،پس از ترکخوردگی
ناشــی از آسیب ،میکرو کپسولها توسط جبهههای ترک در
حال انتشــار پاره میشوند و در نتیجه با اثر مویینگی ،عامل
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ترمیم در ترکها آزاد میشــود .واکنش شیمیایی بعدی بین
عامل ترمیمکننده و کاتالیزور تعبیهشده در بافت اصلی باعث
التیام شده و از رشد بیشتر ترک جلوگیری میکند.
نانو/میکرو کپسوالســیون فرایندی اســت که در آن قطرات
کوچــک مایع یا ذرات جامد با یــک الیه نازک تحت عنوان
کپسول احاطه میشوند .میکروکپسول یک کره کوچک است
که دارای دیواره یکنواختی در اطراف آن است .از مواد داخل
میکروکپسول به عنوان هسته یا فاز داخلی نامبرده میشود ،در
حالی که به دیواره آنها ،پوسته ،روکش و یا غشا گفته میشود.
پیکربندی هسته میتواند یک ذره کروی یا نامنظم باشد و مواد
قابل انکپســوله کردن میتوانند در فاز جامد ،جامدهای معلق
در فاز مایع یا مایع باشــد .طبیعت ًا یکی از دشــواریهای این
کار قــراردادن مادهای مایع و فعال (از لحاظ واکنشپذیری) با
راندمان باال در کپسولهایی در ابعاد نانو است.
هدف این کمیته از اهدای جوایز به برگزیدگان
چیست .اگر ممکن است درباره کمیته کامستک و
اهداف آن بگویید.
«کامســتک» مخفف کمیته دائمی همکاری علمی و فناوری
سازمان کنفرانس اسالمی ( )OICبرای ارتقا و ایجاد همکاری
فعالیتهای علمی و فناوری در میان کشــورهای عضو این

سازمان است« .کامســتک» توسط اجالس سازمان کنفرانس
اســامی در ســال  ۱۹۸۱تأسیس شد و کشــورهای عضو
سازمان کنفرانس اسالمی را بهمنظور ایجاد تواناییهای بومی
در علم و فناوری ،همچنیــن ارتقا و همکاری در زمینههای
مربوطه و ایجاد ساختار نهادی برای برنامهریزی و توسعه در
سطح جامعه اسالمی یاری میدهد.
کمیته اجرایی «کامستک» از ســال  ۱۹۹۶تصمیم گرفت که
جوایزی را برای تقدیر از تحقیقات برجسته انجامشده توسط
دانشمندانی که شهروندان کشورهای عضو سازمان کنفرانس
اسالمی هستند و در آنجا کار میکنند اهدا کند .این جوایز در
دو زمینه اهدا میشود )۱ :علوم پایه که جوایز آن به محققان در
چهار رشته علوم پایه شامل شیمی ،زیستشناسی ،ریاضیات
و فیزیک اعطا میشود )۲ .برترینهای علم و تکنولوژی که
محققان در  ۴گروه مورد ارزیابی قرار میگیرند الف) جایزه
بهترین محقق جوان که این جایزه برای دانشــمندان زیر ۴۰
سال در نظر گرفته شده است .ب) جایزه بهترین کتاب علمی
که این جایزه به نویســندگانی تعلق میگیرد که طی دو سال
گذشته توسط ناشر مشهور بینالمللی کتاب علمی برجستهای
منتشــر کرده باشند .پ) جایزه ثبت اختراع که این جایزه نیز
به افرادی تعلق میگیرد که مشارکت برجسته و تأثیرگذاری
در پیشبرد تئوری و یا توسعهای سیستمهای تجاری داشتهاند.
ت) جایزه بهترین مقاله پژوهشــی که این جایزه به محققان
مقاله برجسته تحقیقاتی در هر یک از چهار رشته علوم پایه
(زیستشناسی ،شیمی ،ریاضیات و فیزیک) اعطا میشود.
به طور کلی کارهای تحقیقاتی شما بیشتر بر چه
موضوعاتی متمرکز بودهاند.
طراحی و ساخت نانومواد پلیمری در شکلها و خصوصیات
مختلف که بتواند در پیشبرد تحقیقات دیگری نظیر پزشکی،
داروسازی و مهندسی نیز کاربرد داشته باشد.
شما در حوزه نانو فعالیت داشتهاید :نانوذرات،
نانوژل و  ...اگر ممکن است درباره نانو بگویید و
اینکه چه کاربردهایی دارد؟
شاید بشود گفت که تعریف نانو در پیچوخم روزمرگیهای
تحقیقاتی ما گم شــده و صرف ًا تعریفــی از آن آمده که اگر
مادهای را در مقیاس نانومتر داشته باشیم به آن نانومواد اطالق
میشود .حال آنکه این تعریف ،تفســیری پایهای برای این
دســته ترکیبات محسوب میشــود .ترکیبات نانو باید اهرم

پیشــرفت و در حمایت از تحقیقات میکرو باشــند ،چرا که
موادی با ســاختاری در مقیاس نانو غالب ًا دارای خصوصیات
نوری ،الکترونیکی ،حرارتی ،فیزیکی یا مکانیکی منحصر به
فردی هستند که این خصوصیات را در همان مواد در مقیاس
میکرو و یا ماکرو نمیتوان یافت .حال اگر از این خصوصیات
بهرهگیری مفید در راســتای پیشــبرد علوم و استفاده متمایز
در تحقیقات صورت گیرد ،میتوان گفت در مســیر درست
فناوری نانو گام برداشتهایم.
شما جایگاه نانوفناوری در کشور ما را چگونه
میبینید و ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
در ایران از پاییز سال  ۱۳۸۲پیرو دستور سید محمد خاتمی،
رئیسجمهــور وقت ،در مورد توجه جدی به فناوری نانو و
برنامهریزی برای توسعه آن «ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»
بهصورت رسمی و با ســاختار فعلی در دفتر همکاریهای
فناوری رئیسجمهور تشکیل شد .با توجه به تصویب کلیات
برنامه بلندمدت توســعه فناوری نانو در ســال  ،۱۳۸۳این
مصوبه که تحت عنوان ســند «راهبرد آینده» در سال  ۸۴در
جلسه هیأت دولت به تصوِیب رسید ،حاوی  ۳هدف کالن،
 ۱۲استراتژی و  ۵۳برنامه اجرایی بود .وظیفه اصلی این ستاد،
تعیین مسیر حرکت و اولویتهای ملی کشور ،رفع موانع در
زمان اجرا و خدمترسانی به بخشهای اجرایی (خصوصی
و دولتی) برای توسعه فناوری نانو است .این ستاد میکوشد
تا از طریق چشماندازســازی ،ارائه تسهیالت ،ایجاد بازار و
رفع مشکالت ،زمینه فعالیت بخش خصوصی و تولید ثروت
در جامعه به پیشــبرد نانوفناوری در ایران کمک کند .همین
پشتیبانیها باعث شده که بسیاری از محققین کشور از حدود
۱۷یا  ۱۸ســال پیش ،سمتوســوی تحقیقــات خود را در
راستای این رویکرد جدید متمرکز نمایند و طبیعت ًا این تغییر
رویه ،باعث افزایش در تعداد پایاننامهها ،رسالهها ،مقاالت،
کنفرانسها ،کتب و ثبت اختراعات نانویی شده است که جای
خوشبختی است که تعدادی از آنها نیز از چهارچوب دانشگاه
پا را فراتر گذاشتهاند و وارد بخشهای صنعتی شدهاند.
چرا نانوفناوری یکی از مهمترین اولویتهای
تحقیقاتی در قرن  ۲۱شد؟
پس از بیش از  ۲۰ســال تحقیقات بنیــادی در زمینه علوم
نانو و بیش از  ۱۵ســال تحقیق و توســعه متمرکز بر مبنای
نانــو ،برنامههای کاربردی فناوری نانو میتوانند به دو روش
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

21

پیشبینیشــده و بعض ًا غیرمنتظره بر بهبود جامعه تأثیرگذار
باشند .فناوری نانو توانسته انقالبی در بسیاری از بخشهای
صنعت از جمله فناوری اطالعات ،امنیت داخلی ،پزشــکی،
حملونقل ،انرژی ،ایمنی مواد غذایی و علوم زیستمحیطی
و بسیاری دیگر ورود کند و تحولی بزرگ بر جای بگذارد.
کاربرد نانو در زیست پزشکی چیست؟
امید اســت که فناوری نانو بتواند مجموعه ارزشــمندی از
ابزارهای تحقیقاتی و دســتگاههای مفیــد بالینی را در آینده
نزدیک ارائه دهد .ســتاد ملی فناوری نانــو آمریکا (،)NNI
توســعه برنامههای تجاری جدیدی در صنعت داروســازی
شامل سیستمهای پیشرفته دارورســانی ،روشهای درمانی
جدیــد و تصویربــرداری  in vivoرا در آینــدهای نزدیک
پیشبینی نموده اســت .رابطهــای نوروالکترونیکی و دیگر
حسگرهای مبتنی بر نانو الکترونیک نیز اهداف فعلی تحقیق
این سازمان محسوب میشود .تصور بر این است که در زمینه
فناوری نانو مولکولی ،دستگاههای ترمیم سلول میتوانند در
زمینه پزشــکی انقالب بیشتری ایجاد کنند .همچنین فناوری
نانو برای ارائه رویکردی جدید و بهبودیافته در تشخیص و
درمان سرطان طراحی شده اســت .دستگاههایی در مقیاس
نانو میتوانند با مولکولهای بزرگ بیولوژیکی هم در سطح
و هم در داخل ســلولهای سرطانی ارتباط برقرار کنند و از
آنجا که فرایندهای بیولوژیکی ،از جمله رویدادهایی که منجر
به توسعه سرطان میشوند ،در مقیاس نانو در سطح و داخل
ســلولها رخ میدهد ،فناوری نانو ابزارهای زیادی را ارائه
میدهد .در مبارزه با ســرطان ،پیروزی در نیمی از جنگ بر
اساس تشخیص زودهنگام است .فناوری نانو با کمک عوامل
و روشهای جدید مولکولی کمک میکند تا تشــخیصها
زودتر و نظارت بر درمان دقیقتر انجام پذیرد.
روشهای تصویربرداری فعلی میتوانند سرطانها را تنها در
صورت تغییر قابلمشاهده در یک بافت ،تشخیص دهند .این
غالب ًا سالها به طول میانجامد :در این زمان هزاران سلول تکثیر
و شــاید متاستاز میشوند .حتی در صورت مشاهده ،ماهیت
تومور بدخیم یا خوشخیم و خصوصیاتی که ممکن اســت
باعث پاسخگویی آن به یک درمان خاص شود باید از طریق
نمونهبرداریهای اغلب تهاجمی ارزیابی شــود .حال تصور
کنید اگر ســلولهای سرطانی یا حتی پیش سرطانی بهنوعی
بتوانند برای شناســایی توسط دســتگاههای اسکن معمولی
برچسبگذاری شوند .برای این منظور دو فاکتور الزم است:
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فاکتوری که بتواند بهطور خاص سلول سرطانی را شناسایی
کند و عاملی که بتواند دیده شــدن آن را امکانپذیر کند .این
هر دو یعنی نانوفناوری .بهعنوان مثال ،آنتیبادیهایی وجود
دارند که میتوانند گیرندههای خاصی را که در ســلولهای
ســرطانی بیش از حد بیان میشــوند را شناسایی کنند ،در
صورتی که این آنتیبادیها بر روی نانوذرههایی کشیده شوند
که تحت اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ()MRI
یا توموگرافی کامپیوتری ( )CTسیگنال با کنتراست باال تولید
کند میتوان به هر دو هدف رسید.
شــما در زمینه دارو نیز فعالیت داشتهاید .در
خصوص دستاوردهایی که در این زمینه داشتهاید،
توضیح دهید.
روشهای درمانی سرطان در حال حاضر محدود به جراحی،
پرتودرمانی ،هورموندرمانی و شیمیدرمانی است .هر چهار
روش به بافتهای طبیعی آســیب میرسانند و گاهی منجر
به ریشهکنی ناقص سرطان میشــوند .فناوری نانو راهی را
برای هدفگذاری مســتقیم و انتخابــی درمانها فقط روی
سلولهای ســرطانی ارائه میدهد .شیمیدرمانی معمولی از
داروهایی استفاده میکند که بهطور مؤثر سلولهای سرطانی
را از بین میبرند ،اما این داروهای سایتوتوکســیک عالوه بر
سلولهای توموری ،سلولهای ســالم را نیز از بین میبرند
و منجر به عوارض جانبی ناخواســتهای مانند حالت تهوع،
نوروپاتی ،ریزش مو ،خستگی ،نقص عملکرد سیستم ایمنی
بدن و آســیب احتمالی به قلب و سایر اندامها میشوند .از
نانوذرات میتوان بهعنوان حامل دارو برای شــیمیدرمانی
اســتفاده کرد که دارو را مســتقیم ًا به تومور یا منبع خون آن
میرســاند ،در حالی که از آســیب به بافت سالم جلوگیری
میکند .نانو حاملها مزایای متعددی نسبت به شیمیدرمانی
معمولی دارند .آنها میتوانند:
 قبل از رسیدن داروها به هدف ،از تجزیه شدن آنها در بدنمحافظت کنند.
 جذب داروها به تومورها و سلولهای سرطانی را افزایشدهند.
 امکان کنترل بهتر زمان و توزیع داروها به بافت را فراهم نمایند. از تعامل داروها با ســلولهای طبیعــی جلوگیری کنند،بنابراین از عوارض جانبی جلوگیری میکنند.
کارهایی هم که تیم تحقیقاتی ما انجام میدهد ،درزمینهٔ ساخت
نانوحاملهای دارویی اســت که میتواند این چهار هدف را

 / /نانو حاملها مزایای متعددی نسبت به شیمیدرمانی معمولی دارند/

دنبال کند .مشــارکت با دانشــکدههای پزشکی ،دامپزشکی،
زیستشناســی و بیوتکنولوژی در داخل و خارج دانشگاه در
تربیت دانشجویان دکتری و ارشد و همچنین طراحی و ساخت
نمونههای پلیمری حاوی دارو برای شرکتها و سازمانهای
خارج دانشگاهی در قالب طرحهای کاربردی از دستاوردهای
مهم زمینه فعالیت تیم تحقیقاتی ما به حساب میآید.
آیا در زمینه کرونا نیز تحقیقی انجام شده و یا
میتوان امیــدوار بود که نانوفناوری در این زمینه
دستاوردهایی داشته باشد؟
جالب اینکه بله .البته این  COVID19برای بیشــتر مردم دنیا
و ایران شــناخته شده است ،حال آنکه ویروسهای کرونا از
دیر باز وجود داشــتهاند و اولین بار در سال  ۱۹۶۸شناسایی
شدند .در طی این سالها نانوذرات فلزی و اکسیدهای فلزی
اغلب در درمان مستقیم عفونتهای ویروسی از جمله انواع
قدیمی کرونا استفاده شدند .نانو ذرات دوپشده با النتانید،
نانو ذرات پلیمری بارگذاری شــده بــا رنگدانهها و نقاط
کوانتومی با توانایی ک ّمیســازی مورد استفاده قرار گرفتند تا
در شناسایی آنها کمک کنند .چیزی که در  COVID19باعث
غافلگیری شد ســرعت زیاد انتقال آن است که باعث شده
فرصــت پژوهش را از اغلب محققان حتی محققان در زمینه
نانوفناوری بگیرد.
فعالیت شما در پردیس علوم در تدریس شامل
چه دروسی اســت و غیر از تدریس چه فعالیت
دیگری دارید؟
در زمینه دروس پلیمری ،شیمی پلیمرها در مقطع کارشناسی،

شــیمی و سینتیک پلیمرها ،شــیمی و تکنولوژی پلیمرها و
شیمی و تکنولوژی رنگ و روکش در مقطع کارشناسی ارشد
و نانوفناوری پلیمرها در مقطع دکتری .تربیت دانشجو در امر
تحقیق از مقطع کارشناسی تا پژوهشگران پسادکتری .ارتباط
با دانشگاهها ،نهادها و شرکتهای دیگر در خصوص پذیرش
سفارش ساخت نانو/میکروذرات پلیمری برای پیشبرد اهداف
تحقیقاتی آن مجموعه (در قالب طرحهای کاربردی ،پایاننامه
و رسالههای دانشجویی و .)...در مقطعی هم مسئولیت اجرایی
در دانشکده و پردیس البرز دانشگاه تهران داشتم.
در پایان و به عنوان یک استاد زن موفق بفرمایید
دانشجویان خود را با چه هدفی تربیت میکنید؟
تالش میکنم حتم ًا و در وهله اول تابع اصول اخالقی باشند،
یاد بگیرند که بدون چشمداشت هم میشود و باید به هم نوع
خود (در زمینه علمی ،تحقیقاتی و یا حتی اجتماعی) کمک
کرد .سوای اینکه از چه قوم ،ملیت ،گویش ،جنسیت ،اعتقاد
و حتی مذهبی باشند که امیدوارم موفق بوده باشم .در وهله
دوم باید فکرکردن و جســتجوکردن در مورد یک موضوع
را یاد بگیرند ،چون مخالف این هســتم که با ســعی و خطا
بتوان مســائل را حل کرد .با بررسیهای جامع و اولیه باید
کوتاهترین و کاربردیترین راه را پیدا کرد .در وهله ســوم،
باید تالش زیاد بکنند که در دورانی که دانشــجو هستند هر
چه میتوانند از لحاظ عملی و تئوری یاد بگیرند که این امر
محقق نمیشــود مگر با تالش مداوم ،حضور مفید و مطالعه
مؤثر (طوری که همواره در خصوص اطالع از مطالب مرتبط
به پروژه به روز باشند) چون شاید در آینده هیچوقت فرصتی
نظیر این برایشان پیش نیاید.
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دکتر آذین موحد ،موسیقیدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

موسیقی در مبنای فرهنگی خود عامل تفکر و
اعتالی فرهنگی جامعه است

ایران یکی از غنیترین و قویترین موسیقی اقوام را دارد
دکتر آذین موحد ،موسیقیدان و عضو هیأت علمی پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران است .ایشان در اعتالی موسیقی آکادمیک در
دانشگاه تهران نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری داشتند .صغری داوریفرد،
کارشناس روابطعمومی ،درباره اهمیت موسیقی و جایگاه آن در جامعه
با ایشان گفتوگویی انجام داده است.

برای شروع ،بفرمایید چطور شد که با موسیقی
آشنا شــدید و از موفقیتهای خود در این مسیر
بگویید؟
مــن در کودکی در مدرســه بینالمللی تهران که توســط
آمریکاییها مدیریت میشد درس خواندم و همینجا بود که
با موسیقی و نوازندگی ساز فلوت آشنا شدم .از اوان نوجوانی
موســیقی برای من رشتهای جدی شده بود و موسیقی نهتنها
هنری بود کــه به آن عالقهمند بودم ،بلکه عالقه بســیار به
اصول صحیح نوازندگی ،مبانی اندیشه ،تفکر ،تحول سبکها
و اثرگذاری در شــکلگیری تاریخ موسیقی داشتم؛ بنابراین
در آن مدرســه این مســائل در درون من نهفته شد و نهایت ًا
من برای ورود به دانشــگاه موفق شدم به آمریکا بروم و در
دانشگاه کالیفرنیا و بعد از آن در دانشگاه ایلینوی تحصیالت
خود را در رشــته موســیقی ادامه دهم و دکترای خود را در
رشته نوازندگی فلوت گرفتم و این شانس را داشتم که بعد از
چند سال فعالیت در دانشگاه تهران یک بورس فوق دکتری
در دانشگاه هاروارد برنده شوم.
چطور شــد که این بورس فوق دکتری به شما
تعلق گرفت؟
در واقع این بــورس به دلیل موضوع پروژه تحقیقاتی من و
در ارتباط با پداگوژی تفســیر برای موسیقی کالسیک غربی
در کشورهایی بود که موسیقی کالسیک غربی از ارکان بومی
موســیقی آنها نیســت ،ولی همانگونه که میدانید در تمام
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نظامهای آموزشــی دنیا و در تمام کشــورهای دنیا موسیقی
کالســیک غربی تدریس و استفاده میشود و در کشورهای
مترقــی بهعنــوان بنیان تعلیــم و تربیت ،رشــد خالقیت،
مســئولیتپذیری و آموزش رویکردهای مدنی و دیسیپلین،
آموزش موسیقی کالسیک از همان اوان کودکی در نظامهای
آموزشی آنها وجود دارد و آموزش داده میشود.
در اکثر کشورهای جهان موسیقی کالسیک غربی بهعنوان یک
رشته دانشگاهی ارائه میشود ،بهویژه که اساس ًا تفکر آکادمیک
در موسیقی با موسیقی کالسیک غربی شکل میگیرد .بهرغم
غنای موسیقی ،در موسیقی اقوام و ملل میبینیم که در اصل،
مبانی نظری و تفکر توســط کالسهای مربوط به موسیقی
کالسیک غربی در همه دنیا آموزش داده میشود.
بنابرایــن ،این بحث برای من جالب بود که در آغاز کارم در
دانشــگاه تهران با جوانانی مواجه شدم بیاندازه بااستعداد و
نخبه در مهارت تکنیکی و فنی نوازندگی سازها ،اما متأسفانه
هیچگونه اندیشهای پشت صدایی که این نتها را مینواختند
نبود؛ بنابراین عالمت ســؤال بزرگ برای من این بود که چرا
این دانشجویان بااســتعداد آنچه مینوازند به دل نمینشیند
و چرا آن تجربه ارتباط و تعامل موســیقیایی را که ســالیان
سال تجربه کرده بودم ،نوازندگی این جوانان برای من ایجاد
نمیکند .همین باعث شد تا با مطالع ه میدانی و روانشناسی
که روی دانشجویان در کالسهای ساز دانشگاه تهران انجام
دادم متوجه این نکته شــوم که در نظام آموزش موسیقی در
ایران ،موسیقی کالسیک صرف ًا بهعنوان فرایند فنی و مهارتی

دیده میشــود که همه به دنبال سرعت و حرکات عجیب و
غریب انگشتان و حرکتهای محیرالعقول هستند و فراموش
کردند که مبنای موســیقی تعامل با مخاطب است و مهمتر،
مبنای سلوکی است که نوازنده پیدا میکند و توسط آن ارتباط
با درون ،تعالی و تلطیف روح شنونده و ایجاد فرصتهایی
که با توجه به ظرافتهایی که در جریان انتزاعی موســیقی
وجــود دارد ،افراد را به الیههای عمیقتر مغز میکشــاند تا
با تفکر بنیادیتر ،ســنجیدهتر و تعقل عمیق رابطه پیدا کنند.
همین مســئله باعث شد که من به دنبال این باشم که چگونه
میتوانم آموزش موســیقی کالسیک را در دانشگاه تهران به
ســمت اندیشه و تعقل ،اســتفاده از نگاه فلسفی و هنری به
بیان موسیقی و زیبا کردن موسیقی برای مخاطب سوق بدهم
و این شــد که خوشبختانه پیشنهاد من برای پروژه مطالعات
فوق دکتری با عنوان پداگوژی تفسیر؛ یعنی «روش آموزش»
تفسیر موسیقی کالســیک غربی در کشورهایی که موسیقی
غربی از ارکان بومی موســیقی آنها نیســت ،مورد موافقت
دانشــگاه هاروارد قرار گرفت .این مطالعه فوق دکتری من
بســیار جالب بود ،چرا که این مطالعات زمانی انجام شد که
در دانشــگاهها و مراکز آموزش موســیقی در آمریکا ،جهان
غرب و نظام بینالمللی که متولی آموزش موسیقی کالسیک
غرب بودند ،مسائل مربوط به تفسیر موسیقی و بهخصوص
بیان موسیقی هنوز در بین استادان خارجی شکل نگرفته بود؛
چرا که غرب با این نوع موســیقی آشــنایی دارد و فرهنگ
موســیقایی آنها با این صداها و نتها بهصورت خودجوش
آشناست و با آن بزرگ میشوند ،لذا وقتی وارد دانشگاه هم
میشوند بهصورت خودجوش در وجود آنها نهفته و نهادینه
شــده است لذا نیازی به تفسیر به معنای واقعی ندارند ،بلکه
این تفســیر برای کشورها مثل ما که بهرغم اینکه موسیقی ما
از غنایی بسیار باالیی برخوردار است ،اما ساختار انگارههای
آن و چرخشهای ملودیک و روابط نتها و تأثیرگذاری در
راســتای بیان موسیقیایی و بهویژه تأثیرگذاری بر شنود آنچه
مخاطب برداشت میکند با موسیقی کالسیک غربی متفاوت
است؛ بنابراین این تحقیق به دلیل قوتی که در روش تدریس
من ایجاد کرد توانست به جمع بزرگی از دانشجویان عزیزم
در دانشگاه تهران کمک کند و باعث رشد و تعالی موسیقی
کالســیک در ایران شود .بورسی که دانشگاه هاروارد به من
اعطاء کرد ،توسط پروفسور احسان یارشاطر ،ساالنه در اختیار
مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد گذاشته شده است
در سال  ۲۰۰۱به من اعطا شد.

آیا میتوان گفت موسیقی و مادران در زندگی
تأثیر و نقش مشابه دارند؟
آنچه من بهوضوح میدانم تأثیر موســیقی در رشد و تعلیم
و تربیت انســانها است .موســیقی ،مبانی مدنیت و مبانی
دیســیپلین را در افراد توسعه میدهد .مبانی پایبندی به نظم
و در کنار آن تفکر و خالقیت در قالب نظم .شما نمیتوانید
خالقیت بیرویه و بیقاعده در موسیقی انجام بدهید ،جایگاه
خالقیت در چهارچوب هر ســبکی مشخص است؛ بنابراین
دیســیپلین همواره در موسیقی نهفته اســت؛ موسیقی برای
راهی برای فرافکنی انســانها ،آزادمنشی و خالقیت بسیار
واالیی اســت که مبتنی بر نظم و تفکر و چهارچوب اتفاق
میافتد .این دقیق ًا فرایندی است که میتوانیم بگوییم بانوان در
نظام فرهنگی خانواده باید به آن آراسته باشند تا یک خانواده
وزین ،پایبند به کرامت انسانی شکل بگیرد که روابط انسانی
واال و استقالل افراد در کنار اجماع ،احترام متقابل و همکاری
و مشارکت وجود داشته باشد.
اگر ممکن اســت کمی دربــاره جایگاه زنان
در تاریــخ موســیقی ایران توضیــح دهید؟ آیا
حضور کمرنگ زنان در تاریخ موســیقی ناشی از
تاریخنگاری است؟
بدون شک همینطور است و تاریخنگاری همیشه مردانه بوده
اســت ،ولی بحث جنسیت در موسیقی مختص جامعه ایران
نیست ،گرچه در جامعه ایران این نادیده گرفتنها و فرصت
نداشتنها به دلیل دیدگاهی که نسبت به صدای بانوان وجود
دارد ،محدودیت بیشــتری برای بانوان ایجاد کرده است .در
تاریخ موســیقی جهان همیشه این محدودیتها برای بانوان
وجود داشته است و بهطور مثال حتی در ارکستر سمفونیک
برلین که یکی از قدیمیترین ارکســترهای ســمفونیک در
جهان اســت در تاریخ متأخر خود ،بانوان را بهعنوان نوازنده
به استخدام درآورده؛ بنابراین تبعیضهای جنسیتی در رشته
موســیقی صرف ًا محدود به ایران نیست ،هرچند همانگونه
کــه گفتم این محدودیتها از نظر قوانین اجتماعی در ایران
بهمراتب بیشــتر بوده است ،اما در خصوص جایگاه زنان در
موســیقی ایران در درجه اول میخواهم به این نکته اشــاره
کنم که در موســیقی دســتگاهی ایران که در قرن گذشته و
در دوره قاجاریه بهوفور نقش اجتماعی میابد و بخشــی از
فرهنــگ روزمره مردم ایران میشــود ،در اصل در اندرونی
خانهها توســط مادران به فرزندان آموزش داده میشده پس
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بدون شک تاریخ موسیقی ایران مملو از داستانهای مختلف
و نقشآفرینی بانوان اســت مث ً
ال خانم قمرالملوک وزیری را
نمیتوان بیتأثیر و نامشــان را کتمان کرد ،ولی کمتر بانوانی
این فرصت برایشان پیش میآمد که نامشان در عرصه اجتماع
مطرح شــود .لذا با توجه به محدودیتهای مذهبی و عدم
درک صحیــح از مبانی فرهنگی موســیقی که به آن بهعنوان
لذت و تفنن نگاه میشود این باعث میشده که جایگاه زنان
و عملکرد آنان در عرصه موسیقی مخدوش شود.
شما به دوره قاجار و نقش پررنگ موسیقی در
این دوره اشــاره کردید .لطف ًا بفرمایید آیا منابعی
وجود دارد که نشاندهنده جایگاه و حضور زنان
در عرصه موسیقی ایران باشد؟
متأسفانه بهصورت دقیق که تاریخ زنان را در موسیقی ایرانی
مطالعه کرده باشــند ،خیر ،ولــی در کتب اصلی که در زمینه
موســیقی داریم چنین موضوعی نیست ،ولی بدون شک در
طول تاریخ مواردی بودهاند و شاید رسالهها و پایاننامههایی
باشد که من مطالعه نکردهام ،البته در تحقیق یکی از دانشجویان
عزیزم که مطالعات بســیار خوبی در سنت نوازندگی سنتور
انجام دادهاند ،متوجه شــدیم بخش عمدهای از میراث استاد
حبیب سماعی که بسیار در نوازندگی سنتور تأثیرگذار بودند،
توســط بانویی گردآوری شــده که نام ایشان را هیچکدام از
ما نشــنیده بودیم .ایشان تمام نگارشهایی که از کالسهای
خود با جناب حبیب ســماعی داشــتند را جمعآوری کرده
که یک منبع تحقیقاتی بســیار غنی مربوط به سنتور است و
تا چندی پیش در ایران ناشــناخته بــوده و در تحقیقات ده
سال اخیر مشخص شــده است .خانم طلیعه کامران و نقش
این بانوی هنرمند کام ً
ال روشــن است .اگر توسط نوشتهها
و یادداشتهای ایشــان نبود ما امروز این گنجینه گرانبها را
نداشتیم .این گفته نشاندهنده این است که متأسفانه مطالعات
در تاریخ موسیقی زنان اندک است و اگر این تحقیقات دقیق
و علمی ادامه پیدا کند ،چهبسا موارد دیگری هم باشد ،حتی
در بررســی سفرنامه و داستانها ،البته باید کار دقیق علمی و
تحقیقاتی انجام شود.
دریافت من از فرمایشات شما این است که ما
در تاریخنگاری موسیقی شاید دچار ضعف هستیم،
آیا برداشت من از سخنان شما درست است؟
اساســ ًا تاریخنگاری موسیقی ایران یکی از حوزههایی است
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که هنوز روی آن کار میشــود.درست است که ما دو کتاب
بســیار مهم در زمینه موسیقی داریم یکی کتاب استاد حسن
مشحون و یکی مربوط به استاد روحاهلل خالقی ،اما هنوز این
کتب به ســبک کتاب دانشگاهی بهروز نیستنداتفاق ًا یکی از
پروژههای مهمی که استادان موســیقی ایرانی بهویژه بخش
موسیقیشناسی دانشــگاه تهران با دانشجویان خود در حال
انجام اســت مطالعات در زمینه تاریخ موســیقی ایران است
و پایاننامهها و رســالههای زیادی است که تاکنون در زمینه
تاریخ موســیقی در ایران انجام شــده اســت .بهطور نمونه
موسیقی دوره صفویه را آقای دکتر میثمی انجام دادند و این
یکی از نکتههای مثبت در زمینه موســیقی است که در نظام
دانشگاهی به آن پرداخته میشود و امیدوارم در سالهای آتی
بتواند کتابهایی با الگوهای معاصر و معیارهای دانشگاهی
در این زمینه داشته باشیم.
شما مسیر فعلی موسیقی ایرانی چگونه ارزیابی
میکنید .آیا در مسیری هست که به قول خودتان
آثار فاخر تولید کنند؟
متأسفانه پاسخ منفی است .به دلیل اینکه وقتی صحبت از مسیر
موسیقی میکنیم ،از تأثیرگذاری موسیقی در جامعه صحبت
میکنیم .شاید بتوانم بگویم در نظام دانشگاهی بهویژه دانشگاه
تهران ،دانشگاه هنر و دو دانشگاه گیالن و کردستان که اخیرا ً
رشته موسیقی در آنها ایجاد شده ،بر اساس رویکرد آکادمیک
موسیقی که مبنای فرهنگی و هنری و اصول زیبای شناختی
و نقشآفرینی درست موسیقی را آموزش میدهند ،این اتفاق
در جریان باشد اما برای اینکه موسیقی در نظامهای اجتماعی
مسیر پیدا کند نیازمند حمایت و نیازمند سیاستگذاری است
که حاکمیت با این رویکرد زیباییشناســی و معرفتشناسی
در راســتای اعتالی فرهنگی از موسیقی اســتفاده کنند اما
نمیکنند و به همین دلیل اســت که پاســخم به سؤال شما
منفی است ،چرا که متأسفانه با سیاستهای غلط صداوسیما
ش عمدهای از سیاســتهای وزارت ارشــاد،
و همچنین بخ 
نحوه برگزاری کنســرتها ،کنترل مؤسســات آموزش آزاد
هنری ،برنامهریزی در اســتفاده از سالنهای موسیقی توسط
هنرمندان ،سیاستهای آموزشــی در هنرستانها ،همچنین
رانتهای که در بازار موسیقی و تبلیغات عجیب و غریب که
در ارتباط با برخی هنرمندان صورت میگیرد و عدم حمایت
از هنرمندانی که به الیههای عمیق و زیبایی شناسانه موسیقی
میپردازنــد ازیکطرف و از طرف دیگر دیدگاه اقتصادی و

نگاه تفننی داشتن به موسیقی که در سالهای اخیر نسبت به
موسیقی شده ،اینها سیاستهای اشتباهی هستند که تا زمانی
که نظام سیاســتگذاری در ارتباط با رشته موسیقی توسط
ارگانها و مؤسسات مسئول را به سمت کاربرد موسیقی در
راســتای اعتالی فرهنگی و تعلیــم و تربیت قدم برندارد ما
با همین سراشــیبی در ارتباط با اجراهای موسیقی در کشور
روبهرو خواهیم بود و در این میان دانشگاهها باید تالش کنند
تفکر فرهنگ موســیقی را به نظام بیرون و جامعه بکشانند و
ســبکهای مختلف با توازن درست به جامعه معرفی شوند
و بایــد این نکته را اینجا بگویم اگر من و همکاران در گروه
موسیقی دانشــگاه تهران نبودیم ،مطمئن باشــید که امروز
حتی دانشــگاه تهران هم مکانی برای توسعه همان موسیقی
بیاندیشه بود.
 البته این نکته را صریح بگویم که من مخالفتی با موسیقی پاپ
و مردمی ندارم.آنها هم جایگاه خود را دارند ،بلکه میخواهم
عرض کنم سیاستهایی که توازن اجرا و فرصتهای شنیدن
مساوی این موسیقیها را برای جامعه ایران ایجاد کند وجود
ندارد و تا زمانی که سیاستهای فرهنگی بر اساس دادههای
اجتماعی و معیاری هنری تدوین نشوند من امیدی به تولید
موسیقی که موجب تفکر و اعتالی فرهنگی شود ندارم.
لطف ًا بفرمایید موسیقی نواحی ایران (مثل موسیقی
خراسان بزرگ) چه تأثیری در غنای موسیقی ایران
داشته است و آیا ما در کشورهای دیگر هم شاهد
این تنوع و تکثر در موسیقی اقوام و نواحی هستیم؟
سؤال بسیار خوبی است ،چرا که تأثیر موسیقی نواحی ایران
بر هویت موسیقی ایران بهشدت باالست و همه میدانیم که
ردیف دستگاه موســیقی ایرانی شدیدا ً تحت تأثیر لحنها و
آواهایی است که در موســیقی اقوام و نواحی ایران است و
ردیف دستگاهی اساس ًا در خود گوشههایی را دارد که رسم ًا
با نام موسیقیهای نواحی در ایران ثبتشدهاند و در اینکه آیا
تأثیر داشته اســت که شکی وجود ندارد .در پاسخ به بخش
دوم که آیا کشورهای دیگر هم این موسیقی نواحی را دارند
باید بگویم ایران یکی از کشــورهایی است که غنیترین و
قویترین موســیقی اقوام را دارد و این منبع خالقیت و الهام
نه تنها برای موســیقی ،بلکه منبع الهام برای ادیبان ،شاعران،
نویســندگان و حتی رنگ و نقاشی و در واقع پیوند خورده
و آغشته شده با هنرهای دیگراست .امیدوارم بهزودی موفق
بشــویم در نظام دانشگاهی موسیقی نواحی ایران را بهعنوان

یک رشــته ایجاد و ارائه کنیم .خوشــبختانه ،همکار عزیزم
خانم ،دکتر قرهســو ،با مطالعات گستردهای که در موسیقی
اقوام داشــتند ،امــروز ،متولی کالسهای موســیقی نواحی
ایران هســتند و من بسیار خوشــحالم که در دوره مدیریت
من در گروه موســیقی استخدام شدند و تالشهای بسیاری
برای آموزش آکادمیک موسیقی نواحی با دعوت از استادان
محلی این نوع موســیقی انجام میدهند و امیدوارم دانشگاه
تهران اولین دانشگاهی باشد که گروههای همنوازی موسیقی
اقوام در آن شــکل بگیرد و با حضور استادان از تمام نواحی
موســیقی ایران بتوانیم این نوع موســیقی را هم در دانشگاه
آموزش بدهیم.
شما اقدامات مهمی در جهت آموزش آکادمیک
موسیقی داشــتید لطف ًا قدری دراینباره توضیح
بدهید و اینکه این تالشهای شما چه نتایجی در
هنر موسیقی داشته است؟
من در آغاز دهه هفتاد و با توجه به مسائل و بحرانهایی که
ایران پشت سر گذاشــته بود مثل انقالب فرهنگی ،جنگ و
هرجومرجهایی که در نظامهای آموزشی با آن روبهرو بودند
به ایران برگشــتم و این در حالی بود که رشــته موسیقی به
شــکل اســطوره درآمده بود .من تصمیم گرفتم خودم باشم
و کار علمی و آکادمیک انجام دهم و موســیقی که تعامل با
انسانها نقش اصلی این رشته اســت را در تعامل واقعی با
مردم و دانشــجویانم ارائه دهم ،لذا با حفظ احترام و کرامت
دانشجو و اســتقالل فکری و خالقیت در دانشجو به تبیین
نظریهها و استانداردها در دانشــگاه پرداختم و در حقیقت،
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این استقالل فکری و پایبندی به استانداردها ،قضاوت هنری
کــردن و نقش هنری ایفا کردن را مبتنی بر مســئولیتهای
هنری و فرهنگی در دانشــجویان تأثیر گذاشت ،باید اذعان
کنم که معیارهای آموزش موسیقی با حضور من در دانشگاه
تهران تغییرات زیــادی کرد و من در این راه و برای اعتالی
موســیقی در دانشــگاه و آموزش درســت آن در دانشگاه
مبــارزات زیادی کردم و بارها مورد ســؤال و گزینش قرار
گرفتم ،اما مبارزه کردم تا نشــان دهم موســیقی یک جریان
فرهنگی است که باید در راستای توسعه و تعالی انسانی نقش
داشــته باشد .ما نمیتوانیم موسیقی داشته باشیم ،ولی نقشی
را که موســیقی میباباید ایفا بکند نادیده بگیریم .تمام تالش
بنده در دوره مدیریتم این بود که اســتادان صاحب سبک و
اندیشه موسیقی را جذب و استخدام کنیم .بازنگری دروس
یکــی از کارهایی بود که بعد از ســالها دوندگی باالخره در
دوره مدیریتم انجام شد .اصالح فضاها و کالسهای موسیقی
که تا حدی در مطابقت با اســتاندارد باشند ،تشویق خیرین
برای خرید ســازهای جدید و بازسازی سازهای قدیمی که
ســرمایه ی دانشکده هســتند ،حتی چارچوبی برای در نظر
گرفتن فعالیتهای هنری استادان موسیقی در پرونده ارتقای
آنــان .من این فشــارها را تحملکردم تا تعامل درســت با
موسیقی و اعتالی درست موسیقی را در دانشگاه رقم بزنیم تا
دانشجویان با جایگاه فرهنگی و انسانی موسیقی آشنا شوند.
فکر کنم فارغالتحصیالن رشــته موسیقی کالسیک مؤید این
مطلب هستند ،چرا که اکثرا ً تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع
باالتر در بهترین دانشگاههای موسیقی جهان با بورس جذب
میشــوند و این یعنی این دانشجویان درست تربیتشدهاند.
من برای اعتالی موسیقی دانشــگاهی تالش کردم و امروز
نتیجهاش این شــده که بهترین استادان موسیقی در دانشگاه
تهران تدریس میکنند .ســالها به من گفته شد خانم حرف
نزنید،اگــر اعتراض کنید همین را هم که داریم از دســت
میدهیم ،ولی من تالش کردم و امروز شــاهد تغییر و تحول
بودیم .باالخره مسئوالن دانشگاه پذيرفتند كه گروه موسيقی
باید رسمی تلقی شود چرا در برنامههای دانشگاه دانشجویان
و اساتید اجرای موســیقی جدی و صحیح نکنند این باعث
تقویت دانشگاه میشود ،سختیهای زیادی در این راه و در
راه تغییر و تحول در گروه موسیقی کشیدم ،ولی نتیجه داد و
اینکه میگفتند اگر تکان بخوریم ،آنچه را هم که داریم از ما
میگیرند ،محقق نشد ،بلکه آنچهخواستم با لطف همکارانم
البته با تالش بســیار و با تحمل ســختیها انجام شد .تعلل
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و تنبلی خواســته بعضی از آدمهاست ،چرا که وقتی تحول
ایجاد میکنید ،مطالبات دانشــجویان باال میرود و بعضیها
این اتفاق را دوست ندارند ،ولی خوشبختانه اتفاق افتاد.
لطف ًا بفرمایید موســیقی چه تأثیری میتواند بر
سالمت جامعه و اجتماع داشته باشد.
اگر موســیقی در مبنای فرهنگی خود در نظامهای اجتماعی
استفاده شود به تلطیف روح انسانها میپردازد و به تقویت
قدرت اندیشیدن و ظرافت بینی منجر میشود و نهایت ًا موجب
میشود افراد به تعقل بیشــتر پایبند بشوند ،چراکه موسیقی
الیههای عمیقتر ذهن را درگیر میکند و افراد متعهد به یک
نوع اصول فکری و منش معقول و اینکه تعامالت خود را با
اجتماع و با محیط پیرامون خود انسانی انجام بدهند ،موسیقی
واقع ًا تأثیرات اجتماعی در مدنیتپذیری افراد دارد ،موسیقی
فرهنگهــای مختلف ،یــک نوع گفتمان فرهنگی اســت،
میتوانیم اعتقاد داشته باشــیم که موسیقی جایگاه تعامالت
آزادمنشی است و جایگاهی است که افراد استقالل ،حرمت و
حیثیت یکدیگر را حفظ میکنند؛ بنابراین جایگاه موسیقی در
توسعه و تحول انسانها همیشه جایگاهی واال بوده است و به
خاطر همین هم است که اگر موسیقی در غنای فرهنگی خود
در ذهن و وجود آحاد یک جامعه شــکل بگیرد ،به اعتالی
فرهنگی آن جامعه کمک میکند .موســیقی همواره در رشد
و تحول تفکر و معرفت انســانی مؤثر بوده و حیف است که
موســیقی صرف ًا بهعنوان ابزار در فرایند تفنن و یا گذراندن
اوقات فراغت توجه شود.
و بهعنوان حســن ختام این گفتوگو بفرمایید
چه کسی یا کســانی الگوی شما در پیمودن این
مسیر بودند؟
خوب بهطور طبیعی خانواده در این میان نقش مهمی داشتند،
زیرا پدر و مادرم اعتقاد بســیار به جایگاه دانشگاه تهران در
نظام اجتماعی ایران داشتند ولی درباره مسیری که من برای
خدمت در دانشگاه انتخاب کردم ،باید نام ببرم از استاد عزیز
و بزرگوار ســرکار خانم اســتاد دکتر امیربانو کریمی ،استاد
زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران که از اقوام مادر بنده
و همچون خاله من هســتند که در عالقه و شــوق من برای
خدمت به کشورم در دانشگاه تهران الگوی من بوده و من به
تأسی از ایشان خدمت در دانشگاه و گام نهادن در این مسیر
را برای خود انتخاب کردم.

دکتر ملیحه شیانی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

سیاستگذاری در راستای تدوین برنامههای
مداخلهای بهمنظور بهبود وضعیت زنان توسط
نهادهای حمایتی ضروری است
دکتر مليحه شياني ،عضو هيأت علمي دانشکده علوم اجتماعي
و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران است.
ليال احمدي ،کارشناس روابطعمومي ،به مناسبت روز زن
گفتوگويي در خصوص فعالیتهای این مرکز مطالعاتی و
چشم انداز آتی فعالیتهای این مرکز با ايشان انجام داده است
که در ادامه میآید:
با تشکر از اينکه در اين گفتوگو شرکت کرديد.
اگر ممکن است بفرماييد مرکز مطالعات و تحقیقات
زنان از چه سالی و با چه هدفی تأسیس شد؟
مركـز مطالعـات و تحقيقـات زنـان دانشـگاه تهران در سـال
 ۱۳۸۰بـا حمايـت مالـي مركـز امـور زنـان و خانـواده زنـان
رياسـت جمهـوري بـه عنوان يـك مركـز علمي ،پژوهشـي
تأسـيس شـد .ايـن مركـز بـا هـدف هدايـت و سـاماندهي
تحقيقـات و گسـترش و ارتقـاي مطالعـات و تحقيقات زنان
بـه فعاليتهـاي آموزشـي ،پژوهشـي ميپـردازد.
از اهـداف اصلـي مركـز ،پژوهش و تحقيق در حوزه مسـائل
زنـان و خانـواده اسـت كـه موجـب تقويت بينـش و آگاهي
علمـي نسـبت بـه مسـائل زنـان بـرای اصلاح نگرشهـاي
اجتماعـي و فرهنگـي كشـور ميشـود .بديـن لحـاظ در پي
آنيـم كـه زمينـه مناسـبي را بـرای همـكاري و ايجـاد شـبكه
ارتباطـي ميـان مراكز پژوهشـي ،دانشـگاههاي ايـران و مراكز
علمـي و تحقيقاتـي سـاير كشـورها بـه عنـوان يـك قطـب
پژوهشـي در ايـران فراهـم آوريم.

زنان در دانشکده اتفاق افتاد؟
مرکـز مطالعـات و تحقیقـات زنان دانشـگاه تهران بـه عنوان
یـک مرکـز علمی ،پژوهشـی تأسـیس شـد ،با ایـن وجود از
ابتدای تاسـیس در کنـار پژوهش به امر آمـوزش نیز مبادرت
ورزیـد و در امـور آموزشـی بـا دانشـکده علـوم اجتماعـی
همـکاری نمـود .الزم بـه ذکـر اسـت مطابـق اسـاسنامه،
مرکـز مطالعـات و تحقیقـات زنـان بـه عنـوان یـک بخـش
پژوهشـی امـکان جذب دانشـجو به طور مسـتقل را نداشـته
و فعالیتهـای آموزشـی را بـا دانشـکده علـوم اجتماعـی
و بـه طـور مشـخص در رشـته مطالعـات زنـان بـا گـروه
جامعهشناسـی انجـام میدهـد .بـا انتقـال مرکـز مطالعـات و
تحقیقـات زنـان از مـکان دانشـکده بـه پردیـس مرکـزی در
سـال  ۱۳۹۰دانشـکده علـوم اجتماعـی به دالیـل مختلف در
رشـته مطالعـات زنان دانشـجو جذب نکرد ،اما خوشـبختانه
در سـال جـاری دانشـکده علـوم اجتماعـی بـا همـکاری
مرکـز در بازنگـری دروس ،مجـددا ً در رشـته مطالعات زنان
دانشـجوی کارشناسی ارشـد در دوره آموزشی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
جـذب کرده اسـت.

این مرکز از ســال  ۱۳۸۳عهــدهدار آموزش
محور و موضوع پژوهشهای مرکز چیست؟
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان
شد ،آیا این موضوع به دنبال حذف رشته مطالعات بهطورکلـی محورهـای پژوهشـی حـوزه زنـان را میتـوان
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در چنـد بخـش مـورد توجـه قـرار داد؛ بخـش اول مربوط
بـه موضوعـات و مسـائل زنـان در جامعـه و در ارتبـاط بـا
نهادهـای مختلـف و حقـوق زنـان اسـت که از جملـه آنها
میتوان به مسـائل آموزشـی ،بهداشـتی ،حقوقـی ،اقتصادی
و غیـره اشـاره کـرد .بـرای نمونـه بررسـی نقـش زنـان در
تـابآوری فاجعـه و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت زنـان
در شـهر تهـران کـه در حـال حاضـر در مرکـز مطالعـات و
تحقیقـات زنـان در حـال اجرا اسـت .بخـش دوم مربوط به
مشـکالت و آسـیبهای اجتماعـی حـوزه زنـان و خانـواده
اسـت ،از آن جملـه میتـوان بـه بررسـی خشـونت خانگی
کـه در حـال حاضـر در حال انجام اسـت و طـرد اجتماعی
زنـان کارتنخـواب کـه در سـال گذشـته انجام یافته اسـت.
علاوه بـر آن مسـائل و موضوعـات محـوری دیگـری کـه
ناشـی از مناسـبات زنان و پیامدهای آن در جامعه اسـت نیز
در قالـب پژوهشهـا انجـام میشـود از جملـه میتـوان بـه
بررسـی وضعیت زنـان سرپرسـت خانوار ،مطالعه سلامت
اجتماعـی و سـرمایه اجتماعـی زنـان اشـاره کرد.
ارتباط مرکز با ســایر نهادهای داخلی چگونه
است؟
مرکـز در بخشهای مختلف برحسـب ضـرورت و اولویت
مسـائل زنـان بـا سـایر نهادهـا نظیـر دانشـگاهها ،مراکـز
پژوهشـی ،سـازمانها و نهادهای دولتـی و غیردولتی ارتباط
و همکاری داشـته اسـت .ارتباط مرکز با سـایر نهادها عمدت ٌا
در قالـب تفاهمنامههـا ،برگـزاری نشسـتهای مشـترک،
برگـزاری کارگاههای آموزشـی و انجـام پژوهشهای علمی
بوده اسـت.
آیا مرکز مطالعات زنان با سازمانهای بینالمللی
همکاری داشــته و دارد؟ مهمترین دستاورد این
ارتباط چه بوده است؟
بلـه ،عالوه بر ارتباط ،دسـتاورد این همـکاری نیز قابل ذکر
اسـت که از آن جمله طرح شـبکه زنان جوامع فارسـیزبان
(()PGNبـا همکاری بانک جهانی)؛ سیاسـتها و برنامههای
دولت برای ایجاد اشـتغال (سـازمان بینالمللـی کار و مرکز
مطالعات و تحقیقات زنان دانشـگاه تهران).
- Review of Employment Creation Policies and Programs
in the Islamic Republic Of Iran(CWS & International
Labor Office[ILO])۰
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 ابعـاد جنسـیتی بـازار کار و ویژگیهـای اشـتغال در ایران(سـازمان بینالمللـی کار و مرکز مطالعـات و تحقیقات زنان
دانشـگاه تهران).
Gender Dimensions of Labor Market and Employment
& Patterns in the Islamic Republic of Iran(CWS
)]International Labor Office[ILO

 ابعـاد جنسـیتی الگوهـا و ویژگیهـای فقـر در ایـران(سـازمان بینالمللـی کار و مرکز مطالعـات و تحقیقات زنان
دانشـگاه تهران).
Gender Dimensions of Patterns and characteristics

& of Poverty in the Islamic Republic of Iran(CWS
)] International Labor Office[ILO

 طـرح بررسـی شـاخصهای اقتصـادی ،اجتماعـی وسیاسـی بـا توجـه بـه مالحظـات جنسـیتی (بـا همـکاری
آژانـس بینالمللـی جایـکا)؛ طـرح مالحظـات جنسـیتی در
برنامههـای توسـعه و توانمندسـازی زنـان ( بـا همـکاری
بانـک جهانـی).
در حـال حاضـر بـا برگزاری نشسـت مشـترک با دانشـگاه
درسـدن آلمان درصـدد برقـراری ارتباط و همکاری بیشـتر
هستیم .
طرحهای پژوهشی مرکز در خصوص مشکالت
و مســائل مربوط به زنان تا چه اندازه بر اســاس
اولویتسنجی دســتگاهها ،مؤسسات و نهادهای
دولتی و غیردولتی انجام میشود؟
در پاسـخ بـه این سـؤال میتـوان گفت بخشـی از طرحهای
ٌ
کاملا در راسـتای اولویتهـای دسـتگاهها،
پژوهـش
مؤسسـات و نهادهـای دولتـی و غیردولتی اسـت که پس از
طی مراحل اداری توسـط تیم پژوهش مرکز انجام میشـود.
بخـش دیگـر نیز بـا توجه بـه اولویتهای جامعه و مسـائل
ویـژه زنـان بـه سـازمانها ،نهادهـا و دسـتگاههای دولتـی و
غیردولتـی پیشـنهاد داده میشـود و در صـورت پذیـرش به
انجـام میرسـد و مواردی نیز توسـط خود مرکـز طراحی و
بـه مرحله اجرا میرسـد.
پروژههای تحقیقاتی مرکز تا چه اندازه کاربردی
هستند و نتیجه تحقیقات مرکز را در کجا میتوان
دید؟
پروژههـای تحقیقاتـی مرکـز هماننـد سـایر مؤسسـات و

مراکـز پژوهشـی کـه بـا سـفارش سـازمانها ،نهادهـا و
دسـتگاههای دولتـی و غیردولتـی انجـام میشـود واجـد
راهکارهـا و پیشـنهادهای اجرایـی اسـت کـه متولـی بایـد
آنهـا را بـه کارگیرد کـه در صـورت اجـرای آن دارای نتایج
کاربـردی مهـم خواهد بود .علاوه بر آن بسـیاری از قوانین
مصـوب در حـوزه زنـان و خانـواده ماحصـل پژوهشهای
انجام شـده اسـت.
اگر ممکن اســت بفرمایید براساس تحقیقات
انجامشــده در مرکز ،مهمترین مشکالت زنان به
ویژه زنان سرپرست خانواده چیست؟
بـر اسـاس مطالعه و تحقیقی بـا عنوان «فراتحلیـل مطالعات
زنـان سرپرسـت خانـوار در ایـران» میتـوان گفـت یکی از
عمدهتریـن مشـکالت در سـالهای اخیـر و در بسـیاری از
کشـورها اعـم از توسـعهیافته و در حـال توسـعه افزایـش
قابـل توجه تعـداد زنان سرپرسـت خانوار اسـت ،به طوری
کـه در چنـد دهه اخیر ،بیشـتر از یک سـوم خانوارهـا بنا به
دالیلـی ماننـد طالق ،تجرد قطعـی و مهاجرت توسـط زنان
سرپرسـتی میشـوند .روش مورد اسـتفاده در اين پژوهش،
مطالعـه اسـنادی و کتابخانـهای و فراتحلیـل اسـت .جامعـه
آمـاري ایـن مطالعـه ،شـامل  59مقالـه و پایاننامـه مرتبط با
موضـوع زنان سرپرسـت خانوار اسـت .نتایـج مطالعات در
چهـار بعـد وضعیت اقتصـادی ،آموزش و مهارت ،شـبکهها
و مناسـبات اجتماعـی ،سلامت و بهداشـت روانـی نشـان
میدهـد کـه اولیـن و مهمتریـن دغدغـه زنـان سرپرسـت
خانوار مشـکالت اقتصادی و مسـئله اشـتغال بوده اسـت .از
دیگر مشـکالت مهـم این زنـان میتوان به انواع مشـکالت
جسـمانی و روانـی ،بیسـوادی ،کمسـوادی ،عـدم آموزش،
اشـتغال در مشـاغل حاشـیهای و غیررسـمی ،بیثبات و کم
درآمـد ،عـدم امنیت در تعامالت اجتماعی ،تجربه خشـونت
در روابـط ،طرد از سـوی شـبکههای روابـط اجتماعی ،عدم
جامعهپذیری اقتصـادی ،عدم خودبـاوری ،عدم مهارتهای
اجتماعـی و شـغلی ،عدم دسترسـی بـه منابع اشـاره نمود و
ایـن در حالـی اسـت که ایـن زنـان از حمایتهـای قانونی
اندکی برخوردار هسـتند .زنان سرپرسـت خانـوار مجبور به
ایفـاي نقشهـاي چندگانـهاي در جامعه هسـتند کـه اغلب
در تعـارض بـا یکدیگـر قـرار دارند و این مسـئله آنـان را با
مشـکالت جسـمانی ،روانی ،اقتصادی ،ارتباطـی و  ...مواجه
میسـازد .لـذا با شـناخت مسـائل زنـان سرپرسـت خانوار،

سیاسـتگذاری در راسـتای تدویـن برنامههـای مداخلـهای
بـه منظـور بهبـود وضعیت آنـان توسـط نهادهـای حمایتی
ضـروری بـه نظر میرسـد.
در ســال های اخیر در برخی مناطق محلی با
عنوان خانه دوام و ایمنی در ســرای محله تشکیل
شده است كه در راستای تأكيد و تمركز هماهنگیها
در حوزه ارتقاء و حفظ آمادگی و ايمنی شــهر و
شــهروندان در مواجهه با حوادث در سطح محله
فعاليت مینمايد که زنان نیز در آن فعالیت میکنند.
آيا تاثير اين خانه بر زنان ارزيابي شده است؟
بلـه ،تحقیقـي بـا عنوان «بررسـی نقـش زنان در تـابآوری
شـهر در حـوادث غیرمترقبـه» انجام شـده که آنچـه میتوان
از بررسـی محورهـای فوق بهعنـوان نتایـج پژوهش حاضر
ارائـه کـرد ایـن اسـت که هـر چنـد طـی سـالهای اخیر با
تاسـیس خانههـای دوام و پرداختـن بـه موضوع تـابآوری
بـ ه صورت مشـخص اهمیت این موضوع بیان شـده اسـت،
امـا طـی سـالهای اخیر افزایشـی در آگاهی زنان سـاکن در
محلههـا در بـاب تـابآوری با توجـه به حضـور خانه دوام
در محلههـای تهـران ،صورت نگرفته اسـت.
بـا توجـه به مردانهبـودن اکثـر فضاهـای کاری و فعالیتی در
ایـران ،طبیعـی اسـت کـه سـهم بـاالی نقشهـای اجتماعی
مربـوط به مردان باشـد ،امـا نکته قابل توجه افزایش نسـبت
حضـور زنـان در خانههـای دوام و مشـارکت در برنامههـا
اسـت .بهطوریکـه اکثـر مسـئوالن خانههـای دوام زنـان
هسـتند و همچنیـن مراجعهکننـدگان بـه خانههـای دوام بـه
نـدرت آقایـان و تقریبـا همه آنها بانوان هسـتند ،امـا بهرغم
مشـارکت بانـوان ،تعـداد زیـادی از بانـوان محلـه بهدلیـل
شـاغل بـودن امـکان مشـارکت و حضـور در خانههـای
دوام را ندارنـد .در واقـع ،رشـد نسـبت زنـان مراجعهکننـده
بـه خانههـای دوام بیـش از مـردان اسـت کـه از دالیـل آن
سـاعات برنامههـای آموزشـی بـا زمـان آزاد زنـان خانـهدار
منطبق اسـت.
بررسـی وضعیـت فعالیـت و برنامههـای خانهها دوام نشـان
میدهـد طـی سـالهای اخیـر اکثـر برنامههـا محـدود بـه
تعـدادی کارگاههای آموزشـی در زمینه زلزله و آتشنشـانی
بـوده اسـت کـه در ایـن زمینـه هـم برنامههـا بهصـورت
پیوسـته و مسـتمر نبـوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه
در برنامههـا موضـوع تـابآوری و حوزههـای مختلفـی
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کـه الزم اسـت افـراد در آن توانمنـد شـوند بیـان و تاکیـد
شـده اسـت .آن گونـه کـه انتظـار میرفـت خانههـا دوام
تـا کنـون نتوانسـتند بهصـورت متمرکـز بـه موضوعـات
مختلـف تـابآوری بپردازند .البته تعـدادی از زنان داوطلب
توانسـتند مهارتهـای الزم در زمینـه آتشنشـانی کسـب
کننـد ،همچنیـن اطالعـات پیـش از وقوع زلزلـه را بهنحوی
آموختهانـد کـه بهصـورت مربـی تـوان آمـوزش بـه دیگـر
افـراد را دارنـد.
با توجه به ارزیابیها و نتایج پژوهشهای مرکز
مطالعات زنان دانشگاه ،آیا میتوان گفت دسترسی
و بهرهمندی از سرمایه اجتماعی برای زنان و مردان
یکسان است؟
اهمیـت سـرمایه اجتماعـی و مؤلفههـای اصلـی
تشـکیلدهنده آن هماننـد مشـارکت و اعتمـاد اجتماعـی
برکسـی پوشـیده نیسـت و مطالعـات متعـددی بـر روی
آن صـورت گرفتـه اسـت ،از جملـه «فراتحلیـل مطالعـات
سـرمایه اجتماعـی زنـان در ایـران» کـه بـه ایـن موضـوع
پرداختـه اسـت ،امـا نکتـه قابل تأمـل توجه حساسـیت کم
نسـبت بـه نابرابریهـا بـه ویـژه نابرابریهـای جنسـیتی
اسـت؛ مطالعـات نشـان داده اهمیـت سـرمایه اجتماعـی،
دسترسـی و بهرهمنـدی از آن بـرای زنان و مـردان متفاوت
اسـت به طـوری کـه نابرابـري سـرمايه اجتماعـي فرصت
اندكـي بـراي زنـان در ارتقـاي وضعیتشـان و توسـعه
یافتگـی جامعـه پديـد مـیآورد .از ایـن رو در ایـن مطالعه
بـا بهرهگیـری از مـرور نظامنـد پژوهشهای انجـام یافته و
بـه کارگیـری روش فراتحلیل به بررسـی مطالعـات مربوط
بـه سـرمایه اجتماعـی و جنسـیت پرداخته شـده اسـت .بر
اسـاس نتایـج میتـوان اذعـان داشـت گونـهای بیطرفـی
و بیتفاوتـی جنسـیتی بـر پژوهشهـای سـرمایه اجتماعی
حاکـم اسـت؛ بهطـوری کـه نسـبت اندکـی از مطالعات به
سـرمایه اجتماعـی بر حسـب جنسـیت پرداختـه و زنان در
ایـن حـوزه مـورد بیتوجهـی قـرار گرفتهانـد .این مسـأله
از آنجـا حائـز اهمیت اسـت که کورجنسـیتی بودن سـبب
افزایـش نابرابریهـا و تشـدید تبعیضهـای جنسـیتی میان
زنـان و مـردان میشـود و ایـن مهـم در سـاختار مدیریتی
جامعـه ،سیاسـتگذاری دولتمـردان و دسترسـی به منابع
سیاسـی نیـز تأثیرگـذار اسـت .بنابرایـن زنـان بـه عنـوان
نیمـی از جمعیـت کشـور مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و از
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سـرمایه اجتماعـی کمتـری در مقایسـه با مـردان برخوردار
بودهانـد و ایـن کاسـتی در مؤلفههـای اصلـی سـرمایه
اجتماعـی نیـز نمایان اسـت .همچنین بی تفاوتی جنسـیتی
در مطالعـات سـرمایه اجتماعـی بـا غلبه رویکـرد و روش
کمـی نشـاندهنده آن اسـت کـه نقش زنـان در توسـعه به
واسـطه ایجـاد شـبکههای اجتماعـی قدرتمند ،مشـارکت،
اعتمـاد و دیگـر مؤلفههای سـرمایه اجتماعـی نادیده گرفته
شـده است.
بهطورکلی این تصور وجود دارد که زنان فقط
باید در حوزه خود و برای خود کار کنند .آیا این
سیاســت در مرکز نیز حاکم است و یا آقایان هم
در انجام طرحهای پژوهش در مرکز فعال هستند؟
خیـر -در سـالهای اخیـر سیاسـت مرکز بر این بوده اسـت
کـه زنـان فقـط برای زنـان نبایـد کار کننـد و در این راسـتا
بسـیاری از همـکاران و دانشـجویان همـکار مـا را آقایـان
تشـکیل میدهند.
آیا تالشهای مرکز صرف ًا به حوزه پژوهش ختم
میشود؟
خیـر ،علاوه بـر اجـرای پروژههـای تحقیقاتـی مرکـز
بـا برگـزاری نشسـتهای علمـی ،همایـش ،کارگاههـای
آموزشـی ،همـکاری با گـروه مطالعات زنان دانشـکده علوم
اجتماعـی ،انتشـار فصلنامههـای علمی ،پژوهشـی و ترجمه
و تألیـف کتاب و تشـکیل گروههـای علمی در حـوزه زنان
و خانـواده فعالیـت دارد.

مشکالت فرهنگی ناشی از تفکر سنتی و نهادینه
شدن ارزشهای حاکم در جامعه هزینههای زیادی
را به زنان تحمیل کرده اســت .برای اصالح این
تفکر مرکز تا چه اندازه توانســته و یا میتواند راه
حل قابل قبول ارائه کند؟
در راسـتای فعالیتهـای ذکـر شـده در بنـد  ۹در بعـد
آموزشـی و پژوهشـی یکـی از اهداف اساسـی مرکز اصالح
کلیشـهها ،تفکـرات و اندیشـهها بـوده اسـت کـه خـود را
در قالـب ارزشهـا و هنجارهـای حاکـم بـر جامعـه نشـان
میدهد.
همانطورکـه میدانیـد در برخـورد بـا مسـائل زنـان دو
رویکـرد ناشـی از تفکـرات سـنتی غالـب اسـت :نـگاه
ایدئولوژیک و دوم سیاسـی که آسـیبها و مشکالت زیادی
را بـر زنـان تحمیل کرده اسـت .مرکز مطالعـات و تحقیقات
زنـان بهعنـوان یـک نهاد علمـی و دانشـگاهی بـا حاکمیت
رویکـرد علمـی تلاش نمـوده تـا هماننـد دیگـر حوزههـا
بـا انجـام مطالعـات و پژوهشهـای علمـی دربـاره زنـان و
انتشـار نتایـج آن از طریق برگـزاری نشسـتها ،کارگاههای
آموزشـی و مکتوبـات و گاه با مشـارکت نهادهای متولی در
این راسـتا گام بـردارد.
از آنجایـی کـه ارزشهـا و هنجارهـا ریشـههای عمیـق در
تفکـرات و باورهـای جامعـه دارد بـرای تغییـرات آن نیـز
نمیتـوان در کوتاه مـدت به نتیجه رسـید .بنابراین پیریزی
مناسـب بـرای دگرگونی ارزشهـا و تفکرات سـنتی از یک
سـو مسـتلزم زمـان مناسـب و از دیگرسـو هدفگـذاری
مناسـب از طـرف دانشـگاه اسـت .بهعبارتی بایـد زمینههای
الزم نظیـر نیروی انسـانی کارآمـد و بودجه بـرای آن فراهم
شـود تـا سیاسـتگذاریها و برنامهریزیهـا بـر محـور
نتایـج آن اسـتوار شـود .بـه ایـن معنـا کـه تلاش مراکـز و
موسسـات پژوهشـی صرفـا جـذب پـروژه و منابـع مالی از
خارج دانشـگاه نباشـد.
بـر همیـن اسـاس مرکـز مطالعـات و تحقیقـات زنـان در
بخشـی از اقدامـات خـود بـا انجـام طرحهـای داخلـی و
بهرهگیـری از پتانسـیل و نیروهـای دانشـجویی و بازتاب آن
در جامعـه در تغییر تفکرات منفی نسـبت بـه زنان و نهادینه
کـردن ارزشهـا و هنجارهـای مثبـت گام برداشـته اسـت.
در بســیار موارد حقوق مربوط به زنان را در
قوانین مشــاهده میکنیم ،آیا طبق تحقیقات شما

این حقوق واقع ًا اجرایی میشــوند و زنان از آنان
بهرهمند میشــوند؟ یا صرف ًا در حد قانونی باقی
ماندهاند؟
بایـد توجه داشـت که قضـاوت در مورد تصویـب و اجرای
قوانیـن نیازمنـد تحقیقـات و مطالعات گسـترده و تخصصی
در حوزههـای مختلـف اسـت ،امـا بهطـور کلـی میتـوان
هماننـد سـایر قوانین در مـورد زنان نیز اظهار داشـت که در
بسـیاری مـوارد مثـل حضانت کـودکان ،شـرایط ضمن عقد
و طلاق و غیـره ،گامهایـی در راسـتای احقـاق حقوق زنان
بهصـورت تصویـب و اجرای قوانین برداشـته شـده اسـت،
امـا بسـیاری از قوانین بـا ضمانت اجرای قوی همـراه نبوده
و صرفـ ٌا در حـد یـک مصوبـه باقـی مانـده اسـت .بنابراین
فاصلـه قابلتوجهـی را میتـوان تـا احقـاق حقـوق کامـل
زنـان مشـاهده کرد.
به نظر میرســد که ترجیح زنان پرداختن به
فعالیتهای اجتماعی اســت در مقایسه با فعالیت
و مشارکت سیاســی آیا این یک ترجیح است یا
بهنوعی اجبار؟
در یـک نـگاه کلـی بـه جامعـه اکثـر افـراد اعـم از زن و
مـرد گرایـش بیشـتری بـه فعالیتهـای اجتماعـی دارند که
ایـن مسـأله بر حسـب عوامـل و موانـع سـاختاری ،میانی و
فـردی قابـل تحلیـل اسـت .بنابرایـن ،زنـان نیز بـا توجه به
محدودیتهـا و موانـع پیـش رو کـه نوعی اجبـار را با خود
بـه همـراه دارد نسـبت بـه فعالیتهـای اجتماعـی گرایـش
بیشـتری داشـتهاند ،اگرچـه در ایـن زمینـه نیـز مشـکالت
عدیـدهای پیـش رو دارنـد.
پتانســیلهای موجود در مرکز برای بهرهمندی
زنــان از حقوق خــود و توانمندســازی آن در
عرصههای مختلف چگونه است؟
از آنجـا کـه رسـالت اصلـی مرکـز فعالیتهـای علمـی
و پژوهشـی اسـت ،پتانسـیل اصلـی در راسـتای فراهـم
نمـودن زمینههـا و نتایـج علمـی بـرای کارگـزاران در این
عرصـه اسـت کـه میتـوان از شناسـایی حقـوق تـا ارائـه
راهکارهـای اجرایـی را بـرای آن در نظـر گرفـت .با توجه
بـه بینرشـتهای بـودن مطالعـات زنـان ایـن توانمنـدی
میتوانـد در حوزههـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعـی،
فرهنگـی و نظایـر آن بـارور شـود.
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دکتر سوگند قاسمزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

خانواده کلید اصلی دسترسی به اختاللهای
روانشناختی کودکان و نوجوانان است

مداخالت خانوادهمحور در حوزۀ اختالالت شایع دوران
کودکی و نوجوانی اثربخشی و ماندگاری بیشتری دارد
دکتر سوگند قاسمزاده ،استادیار دانشکدۀ روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران است .وی در بیستونهمین جشنوارۀ
پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به عنوان «پژوهشگر جوان
نمونه» برگزیده شد .از این رو ،نرگس حمیدی پور ،دانشجوی
کارشناسی ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی ،با ایشان به
گفتوگو نشسته است که در ادامه میخوانید:

به عنوان اولین ســوال با توجه به اینکه شما
عنوان «پژوهشگر جوان» را از آن خود کردهاید،
بفرمایید پژوهش برای شما از چه زماني و چگونه
آغاز شد؟
مـن از همـان دوران کارشناسـی قانـع بـه کالس درس نبودم
و همـان موقـع مثـل دوران دانشآمـوزی در بسـیاری از
فعالیتهـای فـوق برنامـه شـرکت میکـردم و همیـن باعث
شـد خیلی زود وارد محیط پژوهشـی بشـوم .یعنی ،این طور
نبـود کـه بـروم و یک سـری واحـد را بـردارم و سـر کالس
بنشـینم و بعـد هـم بـا معـدل بـاال آن درسهـا را بگذرانـم.
ی باعـث شـد بـا همراهـی دانشـجویان دیگـر
همیـن ویژگـ 
بـرای اولین بار در دانشـگاه الزهرا انجمن علمی ،دانشـجویی
روانشناسـی بالینی را راهاندازی کنیم و به دنبال آن ،با تأسـیس
یـک نشـریۀ علمیآموزشـی ،برگـزاری دورههای آموزشـی،
همایـش و ژورنـال کالب بسـتری فراهـم شـد کـه فراتـر از
دانشـگاه در حـال تحصیـل قدم بـردارم و از همیـن طریق با
اسـتادان بزرگ روانشناسـی و مشاوره در دانشـگاههای دیگر
آشـنا شوم.
عـرف آن زمـان اینگونـه بود که دانشـجویان از مقطع ارشـد
وارد فضـای پژوهشـی میشـدند ،آن هم بهواسـطۀ پایاننامه،
امـا مـن به لطـف خـدا از ترم سـوم کارشناسـی ایـن افتخار
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را داشـتم کـه از معاون پژوهشـی وقت دانشـگاه الزهرا ،دکتر
حسـینیان ،الفبـای پژوهش را یـاد بگیرم و آن جـا وارد دنیای
پژوهـش ،معنـاداری ،آمـار ،مقالـه و طـرح پژوهشـی شـدم.
درواقـع عالقهمنـدی بـه حـوزۀ پژوهـش از همان ترم سـوم
کارشناسـی رقـم خورد.
شـاید همین االن دانشـجویان کارشناسـی نتوانند مقالۀ علمی
داشـته باشـند یـا بهطـور خیلـی حرفـهای در این حـوزه کار
کننـد ،ولـی مـن در همـان دوره موفق شـدم در چندین طرح
پژوهشـی شـرکت کنـم و ایـن جـز رشـد علمـی در فضای
آکادمیک ،یک رشـد دیگر هم داشـت ،از بعد نگرشـی باعث
شـد کـه دیـدگاه جدیدی نسـبت بـه مسـائل مختلـف برای
مـن شـکل بگیرد و یـاد بگیرم که فقـط در جایـی اظهار نظر
کنـم کـه بـرای ادعایـم منبع علمـی داشـته باشـم و دادههای
مسـتندی در آن زمینه وجود داشـته باشـد.
البتـه در هیـچ کـدام از مقاطـع تحصیلـی شـرایط پژوهشـی
خیلـی راحت نبوده اسـت و مسـیر تلاش توأم با سـختیها
و فرازونشـیبهای بسـیاری بـوده اسـت .دورۀ ارشـد هـم
بـا مفهـوم طراحـی برنامـه و پکیج آشـنا شـدم .اتفـاق دیگر
ایـن بـود کـه بهجـز اسـاتید دانشـگاه الزهـرا بـا خانـم دکتر
فرشـته موتابـی ،عضو هیأت علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی
آشـنا شـدم و بهواسـطۀ فعالیتهای بالینی و دانـش و تجربۀ

ایشـان ،طرح و شـکل پایاننامۀ ارشـدم رقم خورد و همزمان
با کمک اسـتادان دو دانشگاه ،سـراغ طراحی برنامه و پکیجی
رفتـم که برای باالبردن توانایی روانشـناختی و بهبود کیفیت
زندگـی و سلامت روان خانمهـای شـاغل بـود .آن جا نقطۀ
آغـاز عالقـۀ من به طراحـی برنامـه و پکیج ارتقای سلامت
رقم خـورد.
چالشهــا و موانع جدی شــما در پیشــبرد
طرحهایتان چه بوده اســت و چگونه آنها را پشت
سر گذاشتهاید؟
مهمترین چالش و منابع پژوهشـگری در حوزۀ علوم انسانی،
بهخصـوص در حـوزۀ روانشناسـی ،ایـن اسـت کـه انتشـار
مقـاالت بینالمللـی بـرای مـا بسـیار متفـاوت از رشـتههای
ً
اصلا قابل قیـاس باهم نیسـتند
فنـی یـا علـوم پایه اسـت و
و دشـواریهای خـاص خـود را دارد .پژوهـش در حـوزۀ
علـوم انسـانی بیشـتر بایـد از بعـد کیفیـت مقـاالت ارزیابی
شـود و نـه کمیـت آن .ضمـن اینکـه بسـیاری از مقـاالت ما
متأسـفانه قبـل از اینکـه بـه داوری علمـی برسـند بـه دالیـل
اجتماعـی و سیاسـی توسـط کشـورهای دیگر رد میشـوند.
مـن فکـر میکنـم دانشـگاه میتواند بـا تفاهمنامههایـی که با
نشـریات مختلف و محیطهای آکادمیـک بینالمللی دارد هم
ِ
تربیـت پژوهشـگران اقدامـات خوبی را انجـام بدهد
از بعـد
و زمینههـای تحقیقاتـی مشـترک را رقـم بزنـد و هـم از بعد
مالـی پژوهشـگران را حمایـت کند ،چـون ما از ایـن بعد هم
ی خیلـی زیـادی داریم.
محدودیتهـای پژوهشـ 

در طول سالها فعالیت پژوهشی چه امتیازاتی به
دست آوردید؟
در همـان دورۀ کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بهعنـوان
پژوهشـگر نمونـه انتخـاب و در هـر دو مقطـع بـا رتبـۀ اول
فارغالتحصیـل شـدم و عضـو بنیاد ملی نخبگان شـدم .سـال
آخـر ارشـد نیز بهعنـوان دانشـجوی نمونۀ کشـوری انتخاب
شـدم .ایـن انتخـاب بهطـور همزمـان در چنـد حوزه اسـت،
یعنی دانشـجو باید برجستگی الزم و کسـب اطالعات باال را
در ابعاد آموزشـی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی داشته
باشـد تـا ایـن عنـوان را بهدسـت آورد .با کسـب ایـن عنوان
بـرای انتخـاب مقطع تحصیلـی دکتـری انتخابهـای خیلی
بیشـتری داشـتم و چـون تقریبـ ًا تـا آن دوره عالقۀ پژوهشـی
مـن در حوزۀ بالینی مشـخص شـده بود ،میخواسـتم بهطور
تخصصـی وارد شـاخۀ روانشناسـی کودک و نوجوان بشـوم
کـه به سـبب این امتیاز و تولیدات پژوهشـی و آموزشـی ،در
دانشـگاه تهران پذیرفته شـدم و بالفاصلـه وارد مقطع دکتری
تخصصی شـدم و فصـل جدیدی از فعالیتهای آموزشـی و
پژوهشـی برایم آغاز شـد.
بالفاصله بعد از ورود به دانشــگاه تهران ،وارد
فضای آموزشی هم شدید .پژوهش و آموزش کنار
هم چه ثمرهای برای شما داشت؟
بـا ورودم بـه دانشـگاه تهـران اتفـاق خـوب ایـن بـود کـه
بهعنـوان دسـتیار پژوهشـی و آموزشـی دکتـر غالمعلـی
افـروز اسـتاد ممتـاز دانشـگاه تهـران مشـغول بـه کار شـدم
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کـه عالوهبـر کارهـای آموزشـی و پژوهشـی متعـدد ،بـرای
مـن تجربـۀ فعالیتهـای اجرایـی زیـاد در محیـط آکادمیک
دانشـگاه تهـران هـم فراهم شـد کـه از نظـر گسـتره و تنوع،
متفـاوت از مقاطـع تحصیلـی پیشـین بـود .چـون همزمـان
کارهـای پژوهشـی ادامـه داشـت و تولیـدات پژوهشـی بـاال
بـود ،همان موقع موفق شـدم بورسـیۀ دانشـگاه هم بشـوم و
فرصـت تدریـس به دانشـجویان هم برایم فراهم شـد .طبیعت ًا
بهواسـطۀ تحصیلات دکتـری و بهرهمندی از تجربۀ اسـتادان
بزرگ دانشـگاه تهران فعالیتهای من خیلی گسـتردهتر شـد
و اصطالحـ ًا سـر و شـکل تخصصیتـری بـه خـود گرفـت.
از حــوزۀ تخصصی خــود بیشــتر بگویید.
فعالیتهای پژوهشی شما در روانشناسی متمرکز بر
چه موضوعاتی است؟
هرچـه پیـش میرفتـم عالقمندی من مشـخصتر میشـد و
بهطـور تخصصـی در حوزۀ کـودک و نوجـوان کار میکردم.
ایـن زمـان باعـث شـد کـه بـه ایـن نتیجه برسـم کـه خیلی
از اتفاقـات و رویکردهـا و برنامههـای موجـود یـا بسـیار
زمانبرنـد یا متناسـب با فرهنـگ ایران نیسـتند؛ همین باعث
شـد کـه خانوادههـا خیلـی نتواننـد از آن بهرهمنـد شـوند و
آن قـدری کـه مـا زحمـت میکشـیدیم ،اثربخـش نباشـند.
کمکـم بـا بهرهگیری از نظـر اسـتادان و مطالعـات بینالمللی
کـه وجـود داشـت ،حیطـۀ تخصصی پژوهشـیام مشـخص
شـد و رسـالۀ دکتـریام دقیقـ ًا در همین حوزه شـکل گرفت:
پژوهـش در حـوزۀ خانواده کـودکان دارای اختالالت عاطفی
و رفتـاری؛ درواقـع طراحـی پکیجها و برنامههـا و مداخالت
بـا برچسـب خانوادهمحور .پکیـج مجموعـهای از برنامههای
آموزشـی و درمانی در حوزههای مختلف شناختی هیجانی و
رفتـاری اسـت که سـعی میکنـد با توجـه به هدفی کـه دارد
بـه ارتقـای سلامت و پیشـگیری از اختالل یـا درمان کمک
بکنـد .ایـن عبـارت مداخلات خانوادهمحـور هـم اولین بار
از علـم پزشـکی وارد حـوزۀ علـوم انسـانی شـد .آنجا هدف
ایـن بـود کـه اگـر میخواهیـد درمانی موفـق باشـد ،فقط به
درمـان خـود بیمـار اکتفا نکنید و بـه خانواده هم وارد شـوید
و خانـواده را توانمنـد کنیـد کـه روی کیفیـت زندگـی فرد و
خانـواده اثـر بگـذارد .همیـن اتفاق در مسـائل روانشـناختی
هـم افتـاد و وقتی مـن روی اختالالت کـودک و نوجوان کار
میکـردم ،بخاطـر رسـالهام سـراغ یـک دسـته از اختلاالت
شـایع رفتـم کـه آن ،اختالالت رفتـاری بود .برنامـۀ من صرف ًا
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روی خـود کـودک و درمانش متمرکز نبـود ،بلکه همزمان به
اصلاح روابط درونخانوادگی شـامل روابـط پدرها و مادرها
و حتـی خواهـر و برادرهـا هـم میپرداخـت .این رسـاله در
سـال  93بـا نمـرۀ  20پذیرفتـه شـد و مـن هـم بـرای امـور
جـذب در هیئت علمی دانشـگاه تهران آماده میشـدم .سـال
 94اسـتخدام شـدم و خیلـی تخصصیتـر از قبـل مداخالت
خانوادهمحـور را پیگیـری کـردم و ادامـه دادم .در ایـن زمینـه
طـرح پژوهشـی کاربـردی دارم کـه اصـول و مؤلفههای مؤثر
در طراحـی مداخلات خانوادهمحـور در حـوزۀ کـودک و
نوجوان اسـت و سـال  95رسـالۀ دکتری من موفق شـد رتبۀ
اول جایـزۀ روانشناسـی دکتـر علیمحمـد کاردان را کسـب
کنـد .کمکـم مقالههـا و تولیـدات علمـی مـن همـه بـه ایـن
سـمت کشـیده شدند.
درواقـع اصلیتریـن مطالعـات بالینـی مـن اینگونـه شـد
کـه چگونـه برنامههـای آموزشـی یـا اطالعـات درمانـی را
متناسبسـازی و طراحـی کنیـم کـه هـم بومـی باشـد ،هـم
خانوادهمحـور باشـد و هـم همـه اعضـای خانـواده بهنوعـی
توانمنـد بشـوند .بـه ایـن شـکل بهبـودی سـریعتر اتفـاق
میافتـد و مانـدگاری ایـن بهبـودی هـم بیشـتر خواهـد بود.
طرحهای پژوهشی شما در چه زمینههایی کاربرد
دارند؟
طرحهای پژوهشـی ما به این شـکل اسـت که بخشـی از آن
کاربـردی اسـت ،درواقع مـا باید بـا سـازمانها و حوزههایی
کـه خـارج از دانشـگاه و مرتبط بـا فعالیت بالینی ما هسـتند،
مذاکـره کنیـم و بتوانیـم شـرایطی را فراهـم کنیـم تـا بتوانیم
ارتبـاط بگیریـم و کار پژوهشـی بـرای آنهـا انجـام بدهیم که
فوقالعـاده سـخت اسـت ،بـه دالیل بسـیار زیادی کـه وجود
دارد و یکـی از مهمتریـن دالیـل ،محدودیتهـای بودجهای
سازمانهاسـت کـه خیلـی طالب کارهای پژوهشـی نیسـتند
و دستشـان بسـته اسـت .به همیـن دلیل پیداکـردن کار خیلی
سـخت خواهـد بـود و رقـمزدن ایـن پژوهشهـا همیشـه با
دشـواری همراه اسـت .طبیعت ًا دانشـگاه در این زمینه میتواند
خیلـی کمـککنـد و بسـتر ایـن مهـم را فراهـم کنـد ،یعنی
مراکـز را شناسـایی کنـد ،مذاکـرات الزم انجـام بدهـد و بـه
نوعـی آمـوزش دهد کـه خدمات پژوهشـی چقـدر میتواند
در باالبـردن بهرهوری آن سـازمان کمککننده باشـد .بخشـی
دیگـر هـم در قالب طـرح های داخلی دانشـکدهای اسـت و
بخشـی هـم در قالـب پایاننامههای دانشـجویی.

کاربـرد پژوهشهـا و مداخلات خانوادهمحور وسـیع اسـت
و بـرای خـود پـدر و مادرهـا هم کاربـرد بسـیار دارد .از اين
نظـر کـه میآینـد و وارد فضـای درمانـی میشـوند ،یعنـی
بـه جـای اینکه مقابـل درمانگـر قرار بگیرنـد ،کنـار درمانگر
هسـتند .ایـن هـم از بعد بینشـی کمـک میکند که نسـبت به
شـناخت مشـکل آگاهی بیشـتری پیداکنند ،هم تعهد درمانی
(اصطالحـ ًا تبعیـت درمانی یـا  )complianceدرمانـی را باال
میبـرد ،چون همـراه درمانگـر و بازوی کمکی او میشـوند.
ایـن اتفـاق فقـط وابسـته بـه اتـاق درمـان و اتـاق مشـاوره
نخواهد بود و به خانه نیز کشـیده میشـود ،والدین متناسـب
بـا نیاز فرزندشـان تغييـر ميکننـد .هرچقدر این تغییـرات به
خانـواده بـرود ،ما جلـوی فاکتورهای تداومبخش مشـکالت
را میگیریـم .بنابرایـن ،ماندگاری این بهبودی بیشـتر خواهد
بـود .در ایـن کار هم تسـریع و هم ماندگاری اثـرات درمان را
داریـم .مزیـت دیگر مداخلات خانوادهمحور کـه کاربری آن
را وسـیعتر میکنـد ،بومیبـودن آن اسـت که بـا ویژگیهای
فرهنگـی ایرانـی ،اسلامی همخوانـی دارد .ما سـعی میکنیم
توصیههـا ،کاربردهـا و تغییراتی که اسـتفاده میکنیـم واقع ًا با
توجـه به شـرایط فعلی باشـد ،یعنـی بدانیم که یـک خانوادۀ
ایرانی اآلن با چه مشـکالت و دشـواریهایی روبهروسـت و
در شـرایط اقتصـادی فعلـی چطـور میتواند این تغییـرات را
بـا خانـواده بـرای خـود و سـایر اعضای خانـواده رقـم بزند.
نکتـۀ دیگـری کـه جـزء ویژگیهـای طراحـی برنامههـای

خانوادهمحـور اسـت ،دامنـۀ زمانی کوتـاه آن اسـت ،یعنی ما
اگـر بخواهیـم فقـط روی کـودک یـا بهتنهایـی روی والدین
کار بکنیـم زمانبـر خواهد بـود ،ولی وقتی توأمـان خانواده و
روابـط اعضـای خانواده باهـم و خود کـودکان را مورد هدف
قـرار میدهیـم ،سـرعت درمـان هـم باالتـر مـیرود .در یک
کالم ،بـرای تغییـر کـودک ،نیاز اسـت که والدیـن تغییر کنند.
تألیفاتی که داشتهاید هم در همین زمینه بودهاند؟
محور اصلی و ایدۀ مرکزی کتابهای شما چه بوده
است؟
در کتـاب نخسـتم ،سـراغ اختلاالت هیجانـی رفتـم و پکیج
بارلـو کـه یک پکیـج چهارجلـدی و مفصل اسـت را ترجمه
کـردم .ایـن پکیـج درمـورد پروتـکل یکپارچـه بـرای درمان
فراتشـخیصی اختلاالت هیجانی کودک اسـت .پروتکلهای
خانوادهمحـور در ایـن حـوزه را بـرای اختاللهـای هیجانـی
ً
مثلا بـرای اختاللهـای حـاد
کـودکان را طراحـی کـردم؛
اضطرابـی ،وسـواس ،ترسهـا و انواع مشـکالتی که وابسـته
به یک تشـخیص واحد نیسـتند (برای همین اصطالح درمان
فراتشـخیصی برایـش بـهکار مـیرود) مؤلفههـای مشـترک
بیـن همـۀ اختلاالت هیجانـی را جمـع میکنـد و مداخلـۀ
خانوادهمحـوری را رقـم میزنـد کـه همزمـان عالوهبـر
آمـوزش کـودک ،پـدر و مـادر هـم آمـوزش میبینند تـا این
تغییـر اتفـاق بیفتد .هرچه جلوتر رفتم متوجه میشـدم چقدر
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نقـش پـدر و مـادر ،کلیدی اسـت .والدین باید تغییـر کنند تا
منجر به تغییراتی در فرزند بشـوند .نسـل قدیـم خیلی دانش
فرزندپـروری نداشـتهاند و طبیعتـ ًا آسـیبهای هیجانی برای
پـدر و مادرهـای امـروزی رقم خـورده و این زنجیـرۀ قربانی
بایـد از یـک جایی قطع بشـود .این دیدگاه باعث شـد که من
بهطـور تخصصی سـراغ رویکـرد جدید فرزندپـروری مبتنی
بـر طـرحواره هم بروم .طرحواره سـازهای شـناختی اسـت و
بـه زبـان عامیانـه ،طرحوارههـا همـان تلههای فکری هسـتند
کـه الگوهـای فکـری هیجانی و رفتـاری مخـرب و تکراری
میسـازند ،در دوران کودکـی شـکل گرفتهانـد و مبنـای
ارزیابـی خودمان در دوران بزرگسـالی هسـتند.
کتـاب سـوم یعنـی دنیای بزرگسـالی بـا آسـیبهای هیجانی
کودکـی را هـم در همیـن زمینـه ترجمـه کردم .هـدف کتاب
ایـن اسـت کـه والدیـن هم مشـکالت عاطفـی خودشـان را
تأمیـن کننـد و هـم بتواننـد بهعنـوان والـد سـالم نیازهـای
عاطفی اساسـی فرزندشـان را تأمین کنند ،یعنـی بهجای آنکه
مـن بیایم و بـه آنهـا تشـویقکردن ،تنبیهکـردن ،جریمهکردن
و نادیدهگرفتـن را آمـوزش بدهـم و بگویـم دقیقـ ًا این کاری
کـه میگویـم را انجـام بدهـد ،چنـد قـدم عقبتـر بیایـم و
نیازهـای اساسـی کـه بایـد بهقـدر کفایـت تأمیـن بشـوند را
برایشـان توضیـح بدهـم ،مث ً
ال آمـوزش بدهم کـه آن يازهايي
کـه براي آنها تأمین نشـده را شناسـایی کنند و خـود و روابط
عاطفیشـان ترمیـم شـود .بعـد حـاالمیتواننـد خیلـی بهتر
بـه فرزندشـان کمـک کننـد کـه اگـر آسـیب روانشـناختی
بـرای خودشـان رقـم خـورده ،بهصـورت زنجیـرهوار بـرای
فرزندانشـان هـم تکرار نشـود.
یـک کتـاب تألیفی هـم در این زمینه داشـتهام که یـک برنامه
درمانی در حوزۀ توانمندسـازی حسـی و حرکتـی با رویکرد
خانوادهمحـور بـود ،بـا عنـوان مداخلات خانوادهمحـور در
توانمندسـازی کـودکان بـا نشـانگان داون کـه در انتشـارات
دانشـگاه تهـران به چاپ رسـیده اسـت.
بهجز فعالیتهای پژوهشــی و آموزشی ،شما
تجرب ه مسئولیت در کلینیک دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی دانشــگاه تهران را هم داشــتهاید.
هماهنگی کارهای علمی با اجرایی و ایجاد تعادل
بیــن اینها چگونه اتفاق میافتد؟ دســتاوردهای
شــخصی و اجتماعی این مسئولیت برای شما چه
چیزهایی بوده است؟
مـن از سـال  ۹۵سرپرسـت کلینیـک دانشـکده شـدم .خیلی
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سـخت اسـت که همزمان کار آموزشـی و پژوهشـی در کنار
فعالیتهـای اجرایـی داشـته باشـید و آن هـم مسـئولیت کار
کلینیـک که شـما فقط بـا دانشـجو در ارتباط نیسـتید و اتفاق ًا
بـا مراجعـان کـه همـان مـردم عـادی روبـهرو هسـتید .ما در
حـوزه روانشناسـی از کلم ه بیمار اسـتفاده نمیکنیـم ،از کلمه
«مراجـع» یـا « »clientاسـتفاده میکنیم .بهواسـطۀ این پسـت
اجرایی ،من سـاعتهای زیادی را با مراجعان غیردانشـگاهی
در ارتبـاط بـودم کـه فقـط بـرای اینکـه بتوانم کیفیـت کار را
بـاال ببرم .سـعی میکـردم وقتی نیازهـای بالینـی را میبینم با
اهـداف پژوهشـی آنهـا را یکپارچـه بکنـم .از همان سـال که
این مسـئولیت را داشـتم اقدامات خوبی با همکاری همکاران
عزیـز دانشـگاهی رقـم خورده کـه میتوانم بـه مهمترین آنها
از جملـه راهانـدازی مرکـز توانمندسـازی کـودک و نوجوان
اشـاره کنـم کـه  ۲۲مـرداد سـال  ۹۹راهانـدازی شـد .بهطـور
تخصصـی در حوزههای مختلف روانشناسـی و توانبخشـی
بـه کـودک و نوجـوان خدمـت میکنیـم و از لحـاظ بالینـی
دانشـکده روانشناسـی

اتفـاق خیلی خوبی در این حوزه برای
و علـوم تربیتـی دانشـگاه تهران رقـم خورد.
از برنامههایتان برای آینده بگویید و اینکه پیرامون
همین مسائل عمیقتر خواهید شد یا ترجیح میدهید
حیطۀ تازهای را برای پژوهش انتخاب کنید؟
تـا کنـون برنامههـا و تولیـدات پژوهشـی بـرای مداخلههـای
خانوادهمحـور در بخـش اختالالت روانی برای سـندروم داون
رقـم خـورد و پکیـج فرزندپروری مبتنـی بر نیازهـای بنیادین
هـم آماده شـد .اآلن هـم روی پکیجهای جدیـد خانوادهمحور
در حیطـۀ کودکانی که دچار ناسـازگاری اجتماعـی ،اضطراب
بالینی ،افسـردگی و بیماری دیابت هسـتند ،آنهایی که مبتال به
سـرطان هسـتند و نوجوانهایی که مبتال به سـندروم پیاماس
یـا پیشازقاعدگـی هسـتند کار میکنـم .حـوزۀ پژوهشـی
مـن بیشـتر همینهاسـت؛ یعنـی تمـام تالشـم این اسـت که
مداخلات خانوادهمحـور در حـوزۀ اختلاالت شـایع دوران
کودکـی و نوجوانـی را طراحـی و گـردآوری بکنـم کـه هـم
اثربخشـی باالتـری دارد و هـم مانـدگاریاش بیشـتر اسـت و
تالشـم این اسـت پژوهشهـا را در همیـن زمینه ادامـه بدهم.
کالم آخر؟
همیشـه پایان همـۀ کالسهایم میگویم که امیـدوارم هر آنچه
میآموزیم سـرمایهای در جهت رشـد هرچه بیشترمان باشد.

دکتر الهه حجازی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مسائل اقتصادی و تنگنای مالی نباید دلیلی بر
زیرپا گذاشتن حقوق کودکان باشد
ماموریت نهادهای آموزشی نیاز به باز تعریف دارد

دکتر الهه حجازی دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران دانشآموخته
رشته روانشناسی از دانشگاه پل والری فرانسه در سال  ۱۳۶۶است که
کارشناسی ارشد و دکترای خود را در سال  ۱۳۶۷و  ۱۳۷۱در همین رشته
در دانشگاه پاریس گذارنده است .تالیفات و ترجمههای متعددی در رشته
روانشناسی دارد که از جمله میتوان به «روانشناسی تربیتی در هزاره سوم» و
«هوش عملی در زندگی روزمره» اشاره کرد .همچنین راهنمایی و مشاوره دهها
پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترا از جمله کارنامه پژوهشی ایشان است .از
مسئولیتهای اجرایی ایشان میتوان به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،ریاست مجتمع آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران،
مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم و مشاور پژوهشی وزیر
آموزش و پرورش اشاره کرد .ایشان هماکنون ریاست دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه را برعهده دارند.
صغری داوری فرد ،کارشناس روابط عمومی دانشگاه تهران در ارتباط با
موضوع کودکان با دکتر الهه حجازی به گفتوگو پرداخته است.
با سپاس از شما برای پذیرش انجام این گفتوگو،
لطف ًا به عنوان سرآغاز بحث بفرمایید تعریف کودک
از نظر شما به عنوان یک روانشناس چیست؟
کـودک را موجـودی میدانـم کـه از زمـان جنینـی رشـدش
آغـاز میشـود و بعـد از تولـد نیـز رشـد همـه جانبـه در او
ادامـه مییابـد .کـودک دارای ظرفیتهای بالقوهای اسـت که
در شـرایط مناسـب به حداکثر میرسـد .کودک بهطـور ذاتی
دارای نیازهایـی اسـت کـه در صـورت بـر آورده شـدن ودر
جریـان تعامـل با محیـط ،منجر به شـکوفایی و بهزیسـتی در
او میشـود .هـر فـردی قبل از رسـیدن به سـن بلـوغ کودک
محسـوب میشود.

به نظر شما دالیل نامگذاری «روز جهانی کودک»
چه بوده و آیا این نامگذاری به بهبود شرایط زندگی
کودکان (به لحاظ ســامت جسم و روح) کمک
کرده است؟
کـودکان سـرمایههای هـر جامعـه محسـوب میشـوند و هر
کـودک میتوانـد یـک عامـل توسـعه باشـد .به همیـن دلیل
نیـاز اسـت تـا کـودکان در محیـط امـن و سـالم رشـد یابنـد
تـا توانمند شـود .کـودک توانمنـد میتواند عامل توسـعه در
هـر جامعـهای باشـد .پس حفظ کـودک ضروری اسـت .روز
جهانـی کـودک بر همیـن امر تاکیـد دارد.
لطف ًا بفرمايید ایران از چه زمانی به کنوانســیون
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
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حقوق کودک پیوسته و آیا این عضویت تأثیری در
بهبود زندگی کودکان ایرانی داشته است یا خیر؟ و
آیا قوانین مصوب ضمانت اجرایی دارد؟
کنوانسـیون حقـوق کـودک در سـال  ۱۹۸۹تصویـب شـده
اسـت و فکـر میکنـم کشـور مـا در دهـه هفتـاد ( )۱۳۷۲به
ایـن کنوانسـیون پیوسـته اسـت .هـدف کنوانسـیون حقـوق
کـودک حمایـت از کـودک و ایجـاد فضـای امن برای رشـد
کـودک اسـت .در کنوانسـیون حقوق کـودک آمدهاسـت که
کشـورها حـق دارند بـا توجه به شـرایط فرهنگی خودشـان
برخـی از اصـول را تغییـر دهنـد .بنابرایـن قطعیـت در ایـن
کنوانسـیون وجـود نـدارد .کنوانسـیون حقوق کـودک تقریب ًا
شـبیه مفـاد حقوق بشـر اسـت و حقـوق بزرگسـال را برای
کـودک هم به رسـمیت شـمرده اسـت .بهنظر مـن مهمترین
مـواد آن ،حـق کـودک بـرای داشـتن یـک زندگـی مناسـب
و والدیـن سـالم و مسـئولیت پذیـر و داشـتن حـق تحصیل
اسـت .حمایـت از کـودک در مقابـل آسـیبهای روانـی،
جسـمانی و جنسـی از دیگـر مـواد مهـم ایـن کنوانسـیون
اسـت .مـن مطمئن نیسـتم کـه ضمانـت اجرایی بـرای کلیه
مـواد کنوانسـیون وجـود داشـته باشـد .مثـل عدم دسترسـی
بـه آمـوزش و یـا کار کـودکان و عـدم حمایـت از کـودکان
بدسرپرسـت و....
به نظر شما بزرگترین مشکل و معضلی که
کشور ما در رابطه با موضوع کودکان با آن مواجه
است چیست؟
شـاید مهمتریـن مشـکل وجود تبعیض باشـد .کـودکان کار،
کـودکان جامانـده از تحصیـل ،نبـود قوانیـن حمایتـی بـرای
کـودکان آسـیبدیده (جسـمانی ،روانـی ،جنسـی).

توجــه بــه کــودکان در هــر
شــرایطی ضــروری اســت و معــرف
مســئولیتهای اجتماعــی در قبــال
کــودکان اســت.
خانم دکتر وقتی قرار شــد با شما مصاحبهای
درباره روز جهانی کودک انجام بدهم 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
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درحالیکــه حقوق خانواده کــودک نادیده گرفته
میشــود … ،بگذارید خیلی راحت بگویم آیا در
شرایط امروز جامعه ما« ،روز جهانی کودک» معنا
و مفهومی دارد؟
روز جهانـی کـودک در همـه جا معنـا دارد و آن هم توجه به
کـودکان اسـت .وقتـی «مالله» ،دختر پاکسـتانی مـورد حمله
طالبـان قـرار گرفت و آسـیب جـدی دید ،پرچـم حمایت از
آمـوزش برای کـودکان را پایین نیـاورد .امروز در افغانسـتان
بـا وجـود حملـه بـه مکتـب خانههـا و مـدارس ،خانوادهها
فرزندانشـان را بـرای تحصیـل از مـدارس خـارج نمیکنند.
بنابرایـن توجـه به کـودکان در هر شـرایطی ضروری اسـت
و معـرف مسـئولیتهای اجتماعـی در قبـال کودکان اسـت.
مـن نمیدانـم منظـور از حقـوق خانـواده چیسـت؟ خانواده
از اعضـای یـک جامعه تشـکیل شـده اسـت و بنابراین همه
اعضـای خانواده حقوق شـهروندی دارند .اینکه در کشـوری
بهدلیـل مسـائل اقتصـادی خانوادههایـی در تنگنـای مالـی
باشـند دلیل بر زیر پا گذاشـتن حقوق کودک نمیشـود و ما
شـاهدیم بسـیاری از خانوادههای محترمی که در این شرایط
هسـتند ،و برای حفـظ کودکان خود تالش میکنند .مشـکل
اصلـی خانوادههایی هسـتند بـا ناهنجاریهـای مختلف مثل
اعتیاد ،خشـونت در این خانوادهها فرزندان دچار مشـکالت
بسـیار هسـتند و قانـون بایـد در ایـن خانوادههـا مداخلـه و
فرزنـدان را حمایـت کنـد .مـن حقوقـدان نیسـتم ولـی بـه
عنـوان یک روانشـناس میدانـم که با باز تعریـف مأموریت
نهادهـای آموزشـی و یـاری انجمنهـای مردم نهـاد میتوان
از کـودکان حمایـت کـرد و به بازسـازی روابط خانـواده نیز
کمک نمود .شـاید دقت بیشـتر در انتخاب همسـر و پیشنهاد
گذرانـدن دورههـای فرزندپـروری قبـل از تولـد فرزنـد نیز
یـک راهبرد مفید باشـد.

امــروزه بــرای بهزیســتی کــودکان
مســئولیت فقــط بر عهــده خانــواده
نیســت و میتــوان از ســایر نهادهــا
در ایــن مــورد یــاری خواســت.
آیا شــما قبول دارید که کــودکان «بیگناهان
محکوم مادامالعمر هســتند» چرا که اگر کودکی
شــرایط زندگی مطلوبی ندارد خودش در ایجاد
آن شرایط نقشی نداشــته ،این والدین کودکان و

سیاســتگذاران جمعیتی کشــور هستند که این
کودکان را وارد زیست جدید میکنند.
درسـت اسـت که مـا والدین و محـل زندگیمـان را انتخاب
نکردهایـم ولـی این به معنای محکوم بودن نیسـت .درسـت
اسـت کـه شـرایط کودکـی کـه در فنالنـد بهدنیـا میآیـد با
کودکـی کـه در افغانسـتان اسـت متفـاوت اسـت ولـی باید
تلاش کرد تا شـرایط بـرای کودک افغانسـتانی بهبـود یابد.
در دوران کرونـا شـاهدیم کـه چگونه انجمنهـای مردم نهاد
بـه میـدان آمدهانـد و در تالش بـرای بهبود شـرایط کودکان
مناطق محروم کشـورمان هستند .امروزه رویکرد روانشناسی
آن اسـت کـه همه مـا و بهویژه کـودکان نیاز به سـرمایههای
تحولـی داریـم و ایـن سـرمایهها فقـط والدین نیسـتند بلکه
نهادهـای حمایتـی ،همسـایهها ،اقـوام و نظـام آموزشـی هم
میتوانـد باشـد .امروزه بـرای بهزیسـتی کودکان مسـئولیت
فقـط بر عهـده خانواده نیسـت و میتوان از سـایر نهادها در
این مـورد یاری خواسـت.
اجـازه بدهیـد اندکـی برگردیـم بـه مشـکالت و مسـائلی
کـه امـروز و بـا وجـود گسـترش بیمـاری کوویـد  ۱۹با آن
روبـرو هسـتیم و بـه تبـع آن درگیریهـای ذهنـی و عاطفی
کـه کـودکان با آن مواجه هسـتند ،امـروز کـودکان در محیط
ایزولـهای نیسـتند و همـراه والدیـن خـود در جریـان تمـام
اخبـار مخـرب مربـوط بـه بیمـاری و مـرگ و میر ناشـی از
بیمـاری کوویـد  ۱۹قـرار دارنـد ،بـه نظر شـما چگونـه باید
کـودکان را از آسـیبهای ناشـی از این بیمـاری دور کنیم تا
از سلامت روان آنهـا حفاظـت کرده باشـیم.
شـروع بیمـاری کرونا باعث خروج دانش آمـوزان از مدارس
ً
کاملا محدود نموده
شـده اسـت و زندگی اجتماعـی آنان را
اسـت .در کل جهـان میـزان اسـترس و افسـردگی کـودکان
و نوجوانـان بهشـدت افزایـش داشـته اسـت .یکـی از دالیل
اسـترس مـرگ و از دسـت دادن والدیـن ناشـی از ویـروس
کوویـد  ۱۹اسـت .ایـن تـرس موجـب اضطراب و اسـترس
شـدید میشـود .از طرفـی بـه دلیل شـیوع بیمـاری ،کودکان
بیشـتر در خانـه هسـتند و از ارتباطـات اجتماعـی که بسـیار
بـرای آنـان ضروری اسـت محروم شـدهاند .ایـن محرومیت
و بیشـتر بـا خود بودن و از طریق مجـازی درس خواندن نیز
شـرایط را بـرای افسـردگی آماده میکنـد .کـودکان تا جایی
کـه ضـرورت رعایت نـکات بهداشـتی را بدانند الزم اسـت
اخبـار کرونـا را دنبـال کنند ،ولـی ضرورتی به دانسـتن آمار
فوتیهـا و یـا مبتالیان نیسـت .بهنظرم شـنیدن اخبـار روزانه

خیلی مناسـب کودکان نیسـت.

بــا آگاهــیدادن بــه کــودکان
هنــگام اســتفاده از فضــای مجــازی
میتــوان جلــوی برخــی آســیبها
را گرفــت
حاال که این روزها با مساله شیوع ویروس کرونا
مواجه هستیم و بیشتر خانوادهها به دالیل اقتصادی
کمترمی توانند 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 آســیبها به
حداقل برسد؟
واقعیـت این اسـت کـه بسـیاری از خانوادهها قبـل از دوران
کرونـا اجـازه اسـتفاده از فضای مجـازی را بـه فرزندان خود
نمیدادنـد ولی امـروز فضای مجازی ،فضای مـورد نیاز برای
آمـوزش و یادگیری اسـت و الزم اسـت دانشآمـوزان از آن
اسـتفاده کننـد .اسـتفاده از فضـای مجازی هم فرصت اسـت
و هـم تهدیـد ،کودکان دارنـد مهارتهای زیادی در اسـتفاده
از نـرم افزارهـا کسـب میکننـد ،میتواننـد جسـتجوگری
کننـد ولـی خطر همیشـه وجـود دارد .شـاید با آگاهـیدادن
بـه کـودکان ،گذرانـدن زمان حتـی حداقلی در کنـار کودکان
در هنـگام اسـتفاده از فضـای مجـازی بتـوان جلـوی برخی
آسـیبها را گرفـت.
ارزیابی شما از فعالیتهای آموزشی و سرگرمی
تلویزیون و فضای مجازی چیست؟ بهنظر شما آیا
فعالیت رسانه ملی متناسب با اوضاع و شرایط امروز
جامعه هست و آیا کنترلی بر محتوای مطالب ارائه
شده در این فضاها وجود دارد؟
بهنظـرم تلویزیـون دارد تلاش خـودش را میکنـد .برنامهها
هـم محتـوای شـاد دارنـد ،ولـی اینکـه کـودکان بپسـندند
نمیدانـم.
آیا در دروه همهگیری بیماری کووید  ۱۹تجارب
کشــورهای دیگر را (نحوه آموزش ،جلوگیری از
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آسیب به کودکان …) مورد مطالعه قرار گرفته است؟
مـن یک بررسـی کوتـاه در مـورد کشـورهای دیگر داشـتم.
تقریبـ ًا در تمـام جهـان آمـوزش مجازی اسـت (در فرانسـه
مـدارس بـاز بودنـد و آنهـم بدلیـل اینکـه والدیـن باید کار
میکردنـد) و نیمـرخ آسـیبهای روانـی یکسـان اسـت.
راهـکار خاصـی هـم ارائه نشـده اسـت.

بــا توجــه بــه شــرایط کشــور،
شــاید آمــوزش تلفیقــی بــرای
دوران پســاکرونا هــم ضــروری
باشــد
شاید طرح این پرســش زودهنگام باشد ،ولی
بهنظر شــما نباید با توجه به تجربه اخیر ایران و
جهان در مساله همهگیری ویروس کووید  ۱۹شکل
فعالیت مدارس و دروس تغییر کند؟
مـا یـاد گرفتهایم که آمـوزش را از طریق مجـازی انجام دهیم
و یادگیرنـدگان هم خودشـان را تا حدودی سـازگار کردهاند.
بهنظـرم تلفیـق حضوری و مجازی میتواند بـرای دوران پس
از کرونـا الگـوی خوبی باشـد .در کشـور ما معمـوالً آلودگی
هـوا در بیشـتر ماههـای سـال وجـود دارد و آمـوزش تلفیقی
میتواند خیلی مؤثر باشـد .شـیوه سـنتی آموزش میبایسـت
تغییـر کنـد و این دوران موجب تسـریع این امر شـده اسـت.
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و بهعنوان پرسش پایانی ،چرا ما باید همیشه
پیرو و تقلیدکننده باشیم؛ چرا نباید برای داشتن
فرزند یک سری قوانین و مقررات وجود داشته
باشــد ،همانگونه که سالمت جســمی والدین
برای داشــتن فرزند الزامی است ،چرا نباید این
را حق کــودک قبل از تولــد بدانیم که پدر و
مادری که ســامت روحی و روانی و توانایی
برآوردن نیازهای کودک را ندارند حق فرزنددار
شــدن را ندارند ،شاید روز جهانی کودک بهانه
خوبی باشد تا در فرزندآوری صالحیت اخالقی
و روانی و تأمین حداقلهای زیست کودک قبل
از تولد مهیا شود.
مـن بـه ایـن سـوال تـا حـدودی پاسـخ دادهام .بهنظـرم
دولتهـا نمیتواننـد تـا ایـن انـدازه در زندگـی خصوصـی
افـراد دخالـت داشـته باشـند .مشـاورههای قبـل از ازدواج
میتوانـد اجبـاری باشـد (کـه هسـت) و آزمونهـای روانی
هـم بـهکار گرفتـه شـود ولـی اینهـا تضمینـی بـرای یـک
زندگـی سـالم و سـازگار نیسـت .افزایـش آگاهـی نسـبت
بـه خـود ،بـاال بـردن مهارتهـای زندگـی ،مهارتهـای
فرزندپـروری و بطـور کلـی تـابآوری افـراد جامعه اسـت
کـه مهـم اسـت .اینکـه چـرا ازدواج میکنیـم و چـرا فرزند
میخواهیـم بایـد یک سـوال اساسـی بـرای افراد در آسـتانه
ازدواج و یـا فرزنـدآوری باشـد.

دکتر زهرا امامجمعه ،عضو هيأت علمي دانشگاه تهران:

بايد به دنبال ترويج غذا -دارو در کشور بود

رسانهها اطالعات درستي در خصوص محصوالت غذايي
ارائه نميدهند
دکتر زهرا امامجمعه ،استادتمام پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران است .پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران ،پژوهشگر برگزيده استان
تهران ،پژوهشگر برگزيده کشوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در
رشته کشاورزي و استاد برگزيده در نخستين دوره جايزه زنان در علم
در شاخه کشاورزي از جمله عناوين کسبشده توسط ايشان است.
مقاالت داخلي و خارجي بسيار و تأليف سه کتاب و تدوين  12فصل در
کتابهاي منتشرشده توسط ناشران بينالمللي از جمله آثاري است که
در کارنامه علمي ايشان وجود دارد.
ليال احمدي ،در گفتوگو با دکتر زهرا امامجمعه به موضوع غذاهاي
فراسودمند پرداخته است.
بهعنوان اولين ســؤال ،لطف ًا بفرماييد تفاوت و
اشتراک رشته صنايع غذايي و رشته تغذيه چيست؟
همانطـور کـه از اسـم رشـتهها مشـخص اسـت در رشـته
تغذيـه بـه دنبـال ايـن هسـتيم کـه بدانيـم تأثيـر غذا بـر بدن
چيسـت و چـه مزايـا و مضراتـي دارد و متابوليسـم غـذا در
بـدن چگونه اسـت ،امـا در رشـته صنايع غذايي غيـر از همه
اينهـا ،نحوه فـراوري غذا و بهترين روش فـراوري غذا را هم
مطالعـه ميکننـد تـا خصوصيـات سلامتبخش غـذا حفظ
و غذايـي توليـد شـود که از لحاظ بهداشـتي بدون مشـکل و
آلودگـي و از لحـاظ تغذيهاي هـم داراي ارزش بااليي باشـد.
تفـاوت ديگـر در اين اسـت کـه دانشآموختگان تغذيـه وارد
صنعـت نميشـوند ،ولـي فارغالتحصيلان صنايـع غذايـي
بهعنوان مسـئول فنـي در کارخانهها وارد ميشـوند .شـناخت
غذا و متابوليسم غذا در هر دو رشته مشترک است .دانشجويان
رشـته صنايع غذايي غير از دو درس ،سـه واحـد درباره تغذيه
هم مطالعه ميکنند و همانند رشـته تغذيه شـيمي مواد غذايي
را ميشناسـند ،سـپس آن را بـه صنعـت ميبرند .مث ً
ال شـيمي
شـير را ميشناسـند و به صنعت ميبرند تا کمترين آسـيب به
خصوصيات تغذيهاي شـير وارد شـود.

منظور از غذاهاي عملگرا يا فراسودمند چيست.
آيا غذاهاي عملگرا همان غذاهاي فراســودمند
هستند؟
ايـن دو ترجمـه يـک عبـارت هسـتند  functional foodکـه
فرهنگسـتان ابتـدا بـراي آن معـادل غـذاي عملگـرا را ارائـه
کردنـد و بعـد از اينکه در جلسـات فرهنگسـتان از ما دعوت
و نظرخواهـي شـد ،غـذاي فراسـودمند را پيشـنهاد داديـم.
فلسـفه اسـتفاده از ايـن اصطالح هـم اين بود کـه همه غذاها
بايد سـودمند باشـد .برخـي از نظر تغذيـهاي و برخي از نظر
تأميـن کالـري .ولـي اگر غذايـي عالوه بـر وظيفه غـذا بودن
وظايـف ديگـري مثـل بهبود بيمـاري يا پيشـگيري از ابتال به
يـک بيمـاري را داشـت بـه آن غـذاي فراسـودمند ميگوييم.
در واقع غذاي فراسـودمند شـبيه غذاهاي متعـارف و معمول
روزانـه ماسـت ،اما وقتي مصرف ميشـود علاوه بر خواص
تغذيـهاي ،مزايـاي سلامت بخشـي از خود نشـان ميدهد.
مهمترين اثرات و کاربرد غذاهاي فراســودمند
چيست؟
در طـب بسـياري از کشـورها مثـل طب هنـدي ،طب چيني
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و طـب ايرانـي و حتـي در طـب قديـم در غرب غـذا را دارو
ميدانسـتند .بقـراط ميگفـت :تـو همـان غذايـي هسـتي که
ميخـوري .يـا منشـأ تمـام بيماريهـا و درما ن غذاسـت .در
واقـع بقـراط اعتقاد داشـت هـم بيمـاري و هم درمـان از غذا
ناشـي ميشـود .ابنسـينا ميگويـد غذاي تـو بايـد داروي تو
باشـد .لـذا از اوايل قرن  21به جاي داروهاي صرف ًا شـيميايي
به پيشـگيريهاي طبيعي يـا درمانهاي طبيعـي روي آوردند،
يعنـي کاري کـه بـه وسـيله آن ترکيبات طبيعـي غذاييها کار
دارو را انجـام دهنـد .البته اين ترکيبات غذايي درماني نيسـت
و نميتوانـد جايگزين داروهاي شـيميايي که پزشـک تجويز
کـرده شـود .يـا بايـد همـراه آن داروهـا اسـتفاده شـود و يـا
بـراي پيشـگيري بـه کار ميروندً .
مثلا اگـر در طوالنيمدت
غذايـي را اسـتفاده کنيم از ابتال به بيمـاري جلوگيري ميکند.
ايـن علـم بهصـورت تجـاري از ابتـداي سـالهاي  2000يـا
سـالهاي آخـر دهه  90آغاز شـد و در حـال حاضر مهمترين
و قويتريـن بخـش صنايع غذايي ،محصوالت فراسـودمند يا
همـان محصـوالت بايو يا ارگانيک هسـتند که کود و سـم در
آنهـا بـه کار نميرود و بيشـترين تقاضا را در دنيـا دارد .اينها
بـه مصرفکننـدگان اعتمـاد و اطمينـان ميدهنـد کـه غـذاي
دريافتي کام ً
ال سـالم اسـت و اينکه غذا داراي ترکيباتي اسـت
کـه ميتواند بهسلامتي کمـک کند .ايـن غذاها دو دسـتهاند.
يکـي غذاهاي غنيشـده هسـتند :غذاهايي کـه بهطور طبيعي
مـاده غذايـي را ندارنـد و مـا بهصـورت دسـتي بـه آن اضافه
ً
مثلا شـير
ميکنيـم و بـه آن غـذاي غنيشـده ميگوييـم.
بهصـورت طبيعـي ويتاميـن  d۳و آهن ندارد .اگر مـا اين مواد
را بـه شـير اضافـه کنيـم ،شـيري توليـد ميکنيم کـه مصرف
مـدام آن بـه مـا کمـک ميکنـد مشـکالت کمبـود ويتامين و
کمخونـي را در افـراد حـل کنيـم .بـه ايـن ،شـير غنيشـده
ميگويند که يک غذاي فراسـودمند اسـت کـه بهطور طبيعي
در طبيعـت وجـود ندارد .اما يک سـري غذاهاي فراسـودمند
در طبيعـت وجـود دارنـد و مـا سـعي ميکنيـم غلظـت آن
مـاده طبيعـي را در محصـول افزايـش دهيـم .بهعنـوان مثـال
مـا انـواع ترکيبـات ضـد سـرطاني داريـم کـه بهطـور طبيعي
در انـار ،زردچوبـه و يـا چـاي وجـود دارد و وقتـي کـه ايـن
ترکيبـات ضـد سـرطاني را از ماده طبيعي اسـتخراج و غني و
وارد غـذا کنيـم اين هم نوعي غذا اسـت که ماده فراسـودمند
آن افزايـش يافته اسـت .محصوالتي که داخـل آنها ترکيبات
طبيعـي اضافـه ميکنيـم و يک محصـول فراسـودمند يا غني
ايجـاد ميکنيـم .مانند افـزودن کورکومين به بيسـکوئيت و يا
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فيبرهـاي محلـول که مانـع سـرطان روده ميشـود را از تفاله
سـيب اسـتخراج ميکنيـم و داخـل کيـک اضافـه ميکنيم که
ايـن کيک فراسـودمند و باعث سلامتي اسـت.
در کشــور ما تا چه اندازه درباره خصوصيات
عملگرايي غذاها مطالعه صورت گرفته است؟ و
چه اندازه از آنها استفاده ميشود؟
يـک طـرف مطالعـات اسـت و در طـرف ديگر اينکـه چقدر
مطالعـات صنعتـي شـده اسـت .در دانشـگاههاي مختلـف
گـروه صنايـع غذايـي ايـن مطالعـات را انجـام ميدهنـد و
گروههـاي صنايـع غذايـي در اين زمينه بسـيار فعال هسـتند
و انتشـارات علمـي زيـادي هم در ايـن زمينه توليـد کردهاند.
گـروه صنايـع غذايـي دانشـگاه تهـران بسـيار قـوي اسـت،
ولـي اينکـه ايـن مطالعـات چقـدر در صنعت بـه کار ميرود
و صنعتـي ميشـود ،بسـتگي بـه ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعت
دارد .در گـروه صنايـع غذايـي دانشـگاه تهـران کـه بنـده هم
افتخـار عضويـت در آن را دارم با صنايع ارتباط بسـيار خوبي
داريـم و کارهاي ما تجاري شـده اسـت و غذاهـاي عملگرا
در اختيـار مـردم قـرار گرفتـه اسـت و مـردم بـا آگاهـي و يا
بـدون اينکـه مطلـع باشـند در حال اسـتفاده از آنها هسـتند.
گـروه بسـياري از اين غذاهـا حاوي باکتريهـاي پروبيوتيک
هسـتند و گـروه صنايـع غذايي دانشـگاه تهـران جـزء اولين
گروههايـي بـود که کار روي پروبيوتيکهـا و پريبيوتيکها را
آغاز کرد و با شـرکتهاي لبني و کارخانجات گوشـتي براي
توليـد سوسـيس و کالبـاس قـرارداد بسـت .در حـال حاضر
پروبيوتيکهـا بـراي مـردم کام ً
ال عادي شـده اسـت و شـايد
چندان به آن توجه نشـود ،از جمله ماسـت الکتيويا ،دوغ کفير
و سـاير محصوالت پروبيوتيک که غذاهاي عملگرا هسـتند.
از کارهـاي ديگـري که در ارتباط با صنعت انجـام داديم و در
بـازار وجـود دارد اضافـه کـردن فيبرها يا محصوالت سـطح
باالتـر هسـتند ً
مثلا نوشـيدنيهاي عملگرايـي را طراحـي
کرديـم کـه توسـط شـرکتها در حـال توليـد هسـتند .حتي
بـا کارخانههـا نان هـم کار کرديـم که حذف جوش شـيرين
و توليـد نانهـاي پروبيوتيـک نتيجه آن اسـت ،ولـي احتماالً
خيلـي بـه اين مسـئله توجه نميشـود.
درباره دستهبنديهاي مختلف غذاهاي عملگرا
مثل پروبيوتيکها و غيره توضيح بفرماييد؟
پروبيوتيکهـا گروهـي از مـواد غذايـي هسـتند کـه در آنها

از باکتريهـاي پروبيوتيـک اسـتفاده ميکنيم .گـروه دوم مواد
غذايـي فراسـودمند هسـتند کـه ما با بررسـي جامعـه متوجه
کمبـود آهـن ،کلسـيم و يـد ميشـويم و بـراي جبـران ،آنها
را بـه مـواد غذايـي اضافـه ميکنيـم .وقتـي اين مـواد غذايي
مصرف شـود مشـکل حل ميشـود .گروه سـوم کـه در تمام
دنيـا روي آنهـا بسـيار کار شـده غـذا -داروها هسـتند .اين
دسـته دارو هسـتند و بـه درمـان کمـک ميکننـد يـا مصرف
آنهـا باعـث ميشـود بـه بيمـاري خاصـي دچـار نشـويم و
يـا در هنـگام ابتلا بـه بيماري سـريعتر بهبـود پيدا کنيـم .در
ايـن گـروه مـواد مؤثر را اسـتخراج کـرده ،غنـي ميکنيم و به
مـواد غذايـي اضافه ميکنيـم .معموالً به خاطر بافت مناسـب
ماسـت و يـا انواع نوشـيدني در ايـن مواد جاي کار بيشـتري
وجـود دارد .برخي اعتقاد دارند محصـوالت رژيمي در گروه
غذاهـاي فراسـودمند قـرار ميگيرند کـه کمقنـد و کمچربي
هسـتند و برخـي ديگر آنهـا را جـزء غذا-داروهـا ميدانند.
چرا اين ترکيبات بهصورت قرص يا شکلهاي
دارويي ديگر تهيه نميشود؟
به جز در کشـور ما که متأسـفانه عالقه زيادي به مصرف دارو
وجـود دارد ،در اغلـب کشـورها به غذا خـوردن عالقه دارند و
يـا اينکه غـذا را به داروهـا ترجيح ميدهند .به هميـن دليل در
تمـام دنيـا اين غـذا -داروها بيشـتر بهصورت غذا رايج اسـت
تـا دارو و حتـي دمنوش.ايـن غـذا -داروها بيشـترين رونق را
در کشـور ژاپـن دارنـد و در اين کشـور پـر از محصوالت غذا
 دارو اسـت .از يـک مـاده غذايي ترکيبات مؤثر را اسـتخراجو وارد غذاهـاي ديگـر کردهانـد و غذايـي بـه وجـود آمـده که
علاوه بر خاصيـت غذايي خاصيـت دارويي نيز دارنـد .غذا-
داروها زيرمجموعه غذاهاي فراسـودمند هستند.
بــا وجود پيشــرفت در اســتفاده از غذاهاي
فراسودمند و کنترل مشکالت تغذيهاي و بيماريهاي
زمينهاي در بسياري از کشورها به نظر ميرسد ما
همچنان با مشکالت بسياري از جمله کمبود آهن،
کمبود يد ،ديابت ،سرطان مواجه هستيم .علت را
چه ميدانيد؟
در مـورد سـرطان تحقيقـي پنـج سـال پيـش چـاپ شـد کـه
نشـان داد ابتلا بـه سـرطان دليل و منطـق خاصي نـدارد ،ولي
ايـن باعـث نميشـود مسـائل غذايـي را رعايت نکنيم .منشـأ
بيشـتر سـرطانها ناشـي از اسـترس اکسـيداتيو اسـت کـه در

اثـر آلودگـي هـوا و يا تنـش و حالـت عصبي ايجاد ميشـود.
غـذا جـزء کوچکي اسـت .اين محصـوالت توليد ميشـود و
کـم هـم نيسـت و همانطـور که گفتم اينکـه چقدر مـا از اين
محصـوالت اسـتفاده ميکنيـم هم خيلـي مهم اسـت و مهمتر
از آن نحـوه اسـتفاده از اين محصوالت اسـت .ديابت نوع يک
هم مشـکل ژنتيک اسـت ،ولـي ديابت نوع دوم بـه دليل تغيير
سـبک زندگـي اسـت .کمتحرکـي و تمايل به فسـت فودهاي
چـرب و پرکالـري باعـث ابتلا بـه ديابـت نـوع دو ميشـود.
فـردي کـه غذايي با کالـري  2هـزار يا حتي  3هـزار ميخورد
حتـي اگر مـا غذاي حاوي کورکوميـن و زردچوبه و هر غذاي
فراسـودمند ديگـري به او بدهيم مشـکلي حل نميشـود .ابتدا
بايـد يـاد بگيريم کـه ميزان مصـرف کالـري را کم کنيـم و در
کنـار آن با اسـتفاده از غذاهـاي عملگرا از ايجـاد بيماري مثل
ديابـت پيشـگيري کنيم .ديابـت نوع دو با غذا قابل پيشـگيري
و درمـان اسـت بـه شـرطي کـه از ابتدا درسـت رفتـار کنيم و
بهاينترتيـب نيـاز بـه داروهاي شـيميايي نخواهيم داشـت .در
حـال حاضـر بسـياري از مـردم نميداننـد کـه ديابـت دارند و
زمانـي خواهنـد فهميـد کـه کار از کار گذشـته اسـت و ديگر
کاري از تغذيـه برنميآيـد .اما علت سـکته هم باز به اسـتفاده
از غذاهـاي ناسـالم و فسـت فودهـا بازميگردد .فسـت فودها
جزء غذاهاي صنعتي محسـوب نميشـوند .فست فودها جزء
غذاهاي رسـتوراني و سـفرهخانهاي هسـتند .در تهيـه غذاهاي
صنعتـي ،چربـي و نمک کنترل ميشـود و اگـر از حدي باالتر
باشـد وزارت بهداشـت بـه آن پروانه توليد نميدهـد .بنابراين
خاصيـت غذاهـاي صنعتـي اين اسـت کـه کنترل ميشـود و
برچسـبهايي بـا رنگهـاي مختلـف دارد که خريـدار اگر به
آنهـا توجـه کنـد و از آنهـا آگاه شـود ميتوانـد تغذيـه و در
نتيجـه سلامتي خود را کنتـرل کند .بهعنوان مثـل غذاهايي که
برچسـب سـبز دارند بدون مشـکل هسـتند و با خيال راحت
ميتـوان آنهـا را مصـرف کـرد .مـواد غذايـي بـا برچسـب
نارنجـي را بايـد بااحتيـاط مصـرف کـرد و از محصـوالت بـا
برچسـب قرمـز بايد اجتناب کرد و يا بسـيار کـم مصرف کرد.
محصـوالت غيرصنعتي يعنـي آنچه در قناديها و رسـتورانها
ارائـه ميشـود قابـل کنترل نيسـتند و ايـن در حالي اسـت که
مصـرف ايـن غذاها در جامعه بسـيار افزايش يافته اسـت .البته
کرونـا باعث شـده مردم بـه خانههـا بازگردند.
چه چالشهايي در زمينه اســتفاده از اين نوع
غذاها وجود دارد؟
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

45

در حـال حاضر محصـوالت پروبيوتيک زياد توليد ميشـود،
ولـي آيـا مـردم آمـوزش ديدهاند چگونـه از ايـن محصوالت
اسـتفاده کننـد؟ اگر ايـن محصوالت بهطور مسـتمر اسـتفاده
نشـود ،تأثيـري نخواهنـد داشـت .اينکـه امـروز ماسـت
پروپيوتيـک اسـتفاده کنيـم و دوبـاره چنـد هفتـه بعـد مجدد
ً
کاملا بيفايـده اسـت .مـا اگـر ايـن محصول
اسـتفاده کنيـم
را توليـد کنيـم ولي مـردم ندانند چگونـه آن را اسـتفاده کنند
تأثيـري در سلامتي مـردم نخواهد داشـت.
متأسـفانه آمـوزش در ايـن زمينـه وجـود نـدارد .در راديـو و
تلويزيـون مـا نـه تنها آمـوزش درسـت داده نميشـود ،بعض ًا
اطالعـات غلـط هـم بـه مـردم داده ميشـود .بايـد بـه مردم
گفتـه شـود ايـن ماسـت پروبيوتيکي کـه خريـداري کردهايد
چگونـه بايـد اسـتفاده کنيـد .آيـا همـراه غـذا ،قبل يـا بعد از
غـذا .ايـن ماسـت چـه تفاوتي بـا ماسـت عـادي دارد .وقتي
کـه ميگوييـم غـذا-دارو بايـد ماننـد دارو بـا آن رفتار شـود
و طبـق برنامـه مشـخصي از آن اسـتفاده کنيـم .خيليها حتي
نميخواهند بپذيرند بين ماسـت عـادي و پروبيوتيک تفاوتي
وجـود دارد و يـا لبنيـات سـنتي را بـه ايـن دليـل کـه چرب
هسـتند بيشـتر ميپسندند.
غذا-دارو و غذاهاي فراســودمند تا چه اندازه
ميتواند در پيشگيري و درمان بيماري کرونا مؤثر
باشد؟
در مـورد درمـان کرونا تحقيق خاصي نداشـتهايم ،اما در مورد
پيشـگيري ،از آنجـا کـه غذاهاي فراسـودمند سـطح ايمني را
بـاال ميبرنـد در پيشـگيري از کرونـا بسـيار مؤثر هسـتند .در
همـه دنيا از جمله در کشـور ما هـم در اين خصوص مطالعه
انجـام شـده اسـت از جملـه تأثيـر ويتاميـن  D3در افزايـش
ايمنـي بـدن .اگـر اين ويتامين به انـدازه در بدن وجود داشـته
باشـد سـطح ايمنـي افزايـش يافتـه و بـه راحتـي ميتواند با
ويـروس مقابلـه کنـد .ايـن سـطح ايمنـي را ميتوان بـا دارو
بـاال بـرد يـا اينکه با غذاهايـي که باعث افزايش سـطح ايمني
بـدن ميشـوند مثـل غذاهايـي کـه داراي سـطح اکسـيداني
بااليـي هسـتند ماننـد انار .ايـن به عالقـه مردم بسـتگي دارد
کـه بـا دارو خـود را تقويـت کنند يا بـا غذا .مسـئله مهم اين
اسـت کـه بـدن بتواند بـا اسـترسهاي اکسـيداتيو مقابله کند
و از بسـياري از بيماريهـا از جملـه کرونا در امـان بماند .در
بحـران کرونا بعض ًا شـنيده ميشـود ويتامين ث يـا انار ترش
اسـتفاده نکنيـد .ايـن در حالي اسـت کـه انار تـرش ترکيبات
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اکسـيداني بيشـتري دارد و يا ويتامين ث سـطح ايمني را باال
ميبـرد کـه ايـن سـطح از ويتاميـن ث را ميتـوان بـا قرص
يـا ً
مثلا ميـوهاي مثل پرتقال تاميـن کرد .تنهـا ويتاميني که در
مـواد غذايـي کـم يافـت ميشـود ويتاميـن  D3اسـت ،چون
در طبيعـت کـم اسـت و بـراي اينکه سـطح ايـن ويتامين در
مـردم افزايش يابد به مواد غذايي مانند شـير و ماسـت اضافه
ميکنيـم .ويتاميـن  D3از آفتـاب تاميـن ميشـود و بـه داليل
فرهنگـي ،و يـا آفتابگيـر نبـودن خانههـا ،اکثـر مـردم دچار
کمبـود اين ويتامين هسـتند.
هر چند به نظر ميرسد رشته کشاورزي و صنايع
غذايي دو رشــته مجزا هستند ،اما تا زماني که در
بخش کشــاورزي و باغداري به وفور از کودهاي
شيميايي و سمي استفاده ميشود ،ميتوان به صنايع
غذايي سالم دست يافت؟
کودها و سـموم باغي اگر بيرويه اسـتفاده شـوند ،مشـکالت
غيرقابـل جبرانـي را بـه وجـود ميآورند .مثل شـمال کشـور
کـه با مشـکل کودهـاي شـيميايي و نيتـرات مواجه هسـتند.
اين سـموم به خصـوص در محصوالت زراعـي غدهاي مانند
سـيب زمينـي و پياز تجمـع ميکننـد .براي حل اين مشـکل
نهـاد يـا ارگانـي بايـد در کشـور نظـارت داشـته باشـد و بـه
کشـاورزان آمـوزش داده شـود تـا به خاطر منافـع کوتاهمدت
بـا جان خـود و مردم بـازي نکنند .در حـال حاضر يک پيک
بـاالي سـرطان را در مازندران داريم .اما مردم هنگام اسـتفاده
از ميوههـا توجـه داشـته باشـند ،سـموم و ترکيبـات مضـري
کـه ممکن اسـت در باغداري اسـتفاده شـود خوشـبختانه در
پوسـت ميوهها تجمـع ميکنند و مـردم در هنگام اسـتفاده از
ميوههـا بـه رغم اينکه پوسـت آنهـا حاوي ترکيبـات مفيدي
اسـت ،بايـد حتمـ ًا جـدا شـوند .مگـر اينکـه مطمئن باشـيد
ميوههايـي کـه اسـتفاده ميکنيد ارگانيک هسـتند.

دکتر راودراد ،عضو هيأت علمي دانشگاه تهران:

دو ديدگاه افراطي نسبت به سلبريتيها
بايد به تعادل برسد

وظيفه هنر آگاهکردن مخاطب از مسائل و مشکالت جامعه است
دکتر اعظم راودراد ،استاد تمام و عضو هيأتعلمي دانشکده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران است .از آثار ايشان ميتوان به تأليف کتاب
نظريههاي جامعهشناسي هنر و ادبيات؛ جامعهشناسي سينما و سينماي
ايران؛ جامعهشناسي مخاطبان تئاتر ايران و ترجمه جامعهشناسي هنرها و
مقاالت بسياري با موضوع جامعهشناسي سينما و هنر اشاره کرد.
ليال احمدي ،براي آشنايي بيشتر مخاطبان با حوزه «جامعهشناسي سينما»
با دکتر اعظم راودراد به گفتوگو نشسته است.
خانم دکتر با تشــکر از اينکه در اين گفتوگو
شــرکت کرديد لطف ًا بفرماييد جامعهشناسي سينما
چيســت و چه فايدهاي براي جامعه و براي سينما
دارد؟
جامعهشناسـي سـينما بـه مطالعـه رابطـه متقابل ميان سـينما
و جامعـه ازيکطـرف و مطالعـه روابـط اجتماعـي درون
جامعه سـينمايي از طرف ديگر اشـاره دارد .اين دو رويکرد
اساسـي کـه اولي کالسـيک و دومـي متأخر اسـت ،ميتواند
بـه شـناخت بهتـر جامعه بـه ميانجي سـينما و نيز شـناخت
جامعـه سـينمايي بـا اسـتفاده از روشهاي تحقيـق در علوم
اجتماعـي کمـک کنـد .جامعهشناسـي هنر و جامعهشناسـي
سـينما اساسـ ًا علومـي اجتماعـي هسـتند و نـه هنـري .بـه
هميـن دليـل فايـده آنها بيشـتر براي شـناخت بهتـر جامعه
بـا وسـاطت هنـر اسـت ،امـا درعينحـال هنرمنـدان نيـز با
برخـورداري از دانـش جامعهشناسـي قـادر خواهنـد بـود
شـناخت و بينش خـود از جامعـه و واقعيتهـاي اجتماعي
را عمـق ببخشـند و کيفيـت محتوايـي آثار هنري خـود را با
بهکارگيـري از ايـن دانـش ارتقـا دهنـد ،اگرچـه بعـد هنري
کار هنرمنـدان بـه اسـتعداد و توانمنديهاي زيباييشـناختي
آنهـا وابسـته و از آن متأثر اسـت.

از نظــر متفکران مکتــب فرانکفورت
ســينما اساس ـاً هنــر نيســت بلکــه
کاالســت و هدفــش هــم تســليم
مخاطبــان بــه وضــع موجــود اســت
جامعهشناسي انتقادي در حوزه سينما چيست و
آيا ميتوان آن را زيرمجموعه جامعهشناسي سينما
دانست؟
يکـي از رويکردهـاي مطالعه جامعهشناسـانه سـينما رويکرد
انتقـادي متفکـران مکتـب فرانکفـورت اسـت .از نظـر آنها
سـينما بهطورکلي و بهخصوص در وجه سـرگرمي آن ،اساس ًا
هنر نيسـت ،بلکه کاالسـت و هدفش هم تسـليم مخاطبان به
وضـع موجـود اسـت .از نظـر آنهـا سـينما بـا ويژگيهايـي
چـون استانداردسـازي و عقالنيـت ابـزاري ،بيـش از هـر
چيـز ماننـد يـک کارخانـهاي که به دنبـال توليـد محصوالت
مصرفـي در جهـت رسـيدن به سـود اسـت عمل ميکنـد ،با
ايـن تفـاوت که اين محصـوالت مصرفي ،يعني فيلـم ،اثرات
منفـي بـر روي مخاطبان هم دارند .مهمتريـن اين اثرات منفي
جلوگيـري از رشـد قـوه تفکـر انتقـادي در مخاطبـان و دادن
آگاهـي کاذب به آنهاسـت .از نظـر آنها آگاهـي واقعي نياز
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بـه آزادي اسـت و وظيفـه هنـر آگاهکردن مخاطب از مسـائل
و مشـکالت و رنجهـاي جامعـه اسـت .درحاليکـه آگاهـي
کاذب نيـاز بـه آزادي را بـا نياز به مصـرف جايگزين ميکند.
از نظـر متفکران مکتـب فرانکفورت ،کارکـرد اصلي هنرهاي
تـودهاي و مردمپسـند کـه آن را صنعـت فرهنـگ مينامنـد،
هميـن جايگزيني نيـاز واقعي بـا نيـاز کاذب و آگاهي واقعي
بـا آگاهـي کاذب اسـت که منجر بـه حفظ وضـع موجود در
جوامـع سـرمايهداري ميشـود .در ايـن ميـان آنها سـينما را
مهمتريـن نمونـه و هسـته اصلـي صنعت فرهنـگ ميدانند و
بنابرايـن بيشـترين انتقـاد را هم بـه آن دارند.

هــدف اصلــي از مطالعــه در
جامعهشناســي ســينما شــناخت بهتر
جامعــه بــه ميانجــي هنر و ســينما بود
لطف ًا بفرماييد مطالعه و پژوهش در مورد سينما از
چه زماني و با چه هدفي شروع شد؟
سـينما در ابتـداي پيدايـش خـود بـه دليـل شـرايط خـاص
فرهنگـي مشـارکتکنندگان در ايـن جامعه هنري ،بهوسـيله
مـردم و انديشـمندان جـدي گرفتـه نشـد .آنها به سـينما به
چشـم يک سـرگرمي سـطح پايين نگاه ميکردند که توسـط
مردمـي بـا روابـط اجتماعـي خـارج از عرف معمـول جامعه
بـه وجـود آمـده اسـت ،امـا در ادامـه و زمانـي کـه سـينما
بهعنـوان هنر شـناخته شـد ،کمکم تحليل فيلمهاي سـينمايي
و پژوهـش در بـاب سـينما در دانشـگاهها وارد شـد .اهداف
مطالعـه سـينما در زمانهـاي مختلـف متفـاوت بوده اسـت.
در دورههـاي اوليـه شـناخت ايـن هنـر جديـد و شـيوههاي
ارتبـاط آن بـا مخاطبـان و معناهـاي نهفتـه در فيلمها بيشـتر
مـورد توجـه بـود .در ايـن زمـان بيشـتر دغدغـه محققـان
و نگرانـي آنهـا در مـورد تأثيـرات منفـي سـينما بـر جامعه
بـود؛ امـا در ادامـه و بـا توسـعه رويکردهـاي تخصصيتـر
جامعهشناسـي ،ابتـدا جامعهشناسـي هنر و ادبيـات و به دنبال
آن جامعهشناسـي سـينما شـکل گرفـت کـه در آنهـا هدف
اصلـي از مطالعـه ،شـناخت بهتـر جامعـه بـه ميانجـي هنر و
سـينما بـود .در ايـران اوليـن پژوهشهـاي جامعهشـناختي
اغلـب در حيطـه ادبيـات بـود و بعـد از آن بـه سـاير هنرهـا
کشـيده شـد .مطالعه جامعهشناختي سـينما بهطور عمده پس
از انقالب انجام شـد و در سـالهاي اخير رشـد داشـته است.
در حـال حاضـر پژوهشهاي متعـددي در اين حـوزه بهطور
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خـاص و همچنيـن بهصـورت ميانرشـتهاي در بـاب سـينما
انجـام شـده کـه يافتههـاي اغلـب آنهـا در قالـب کتابها و
مقاالت علمي منتشـر شـده اسـت.
در جامعهشناسي از چه روشهايي براي مطالعه
فيلم و سينما استفاده ميشود؟
ميتـوان گفـت تقريبـ ًا تمامـي روشهـاي مطالعـه در
رشـتههاي علـوم اجتماعـي در مطالعـه فيلـم و سـينما نيـز
قابـل اسـتفاده اسـت .ايـن شـامل انـواع روشهـاي کمـي و
کيفـي و زيرمجموعههـاي آنهاسـت .در حـوزه روشهـاي
کمـي بهعنوانمثـال از روشهايـي ماننـد تحليـل محتـوا
بـراي مطالعـه فيلمهـا و درک مؤلفههـاي اجتماعـي مختلف
نمايـش دادهشـده در آنهـا و پيمايـش براي مطالعـه بر روي
مخاطبان سـينما و همچنين هنرمندان سـينما استفاده ميشود.
در حـوزه روشهـاي کيفـي نيـز از تمامي روشهـاي تحليل
متـن ماننـد تحليـل محتواي کيفـي ،تحليـل روايـت ،تحليل
نشانهشـناختي ،تحليـل گفتمـان ،تحليل تفسـيري و مانند آن
بـراي مطالعـه متـون سـينمايي ،يعنـي فيلمهـا و فهـم رابطـه
يشـود .همچنين
آنهـا با شـرايط اجتماعي واقعي ،اسـتفاده م 
از روشهايـي مانند مصاحبه عميـق و مصاحبه گروه متمرکز
بـراي مطالعـه دريافتهـا و خوانشهاي مخاطبـان از فيلمها
و نيـز نحوه مصرف فيلم توسـط مخاطبان اسـتفاده ميشـود.
برخـي از روشهاي مطالعه اسـنادي نيـز ميتواند به محققان
بـراي شـناخت تحـوالت تاريخـي در حـوزه سـينما از باب
سياسـتگذاريهاي فرهنگـي کمـک کنـد .در مـورد مطالعه
اثـرات فيلـم و سـينما بر جامعه نيـز گاه از تحقيقـات تجربي
ماننـد مقايسـه دو گـروه تجربـه و گـواه ميتـوان سـود برد.
درمجمـوع امکان بهکارگيري انـواع روشهاي معتبر در علوم
اجتماعـي بهتناسـب سـؤال تحقيـق در حوزه جامعهشناسـي
سـينما وجـود دارد و از ايـن نظـر ايـن حـوزه بسـيار قوي و
غني اسـت.
بهعنوان جامعهشناسي که در حوزه هنر و سينما
مطالعه و تحقيق داشــتهايد ،عناصر تشکيلدهنده
رابطه ميان هنر و جامعه را چه ميدانيد؟
رابطـه ميـان هنـر و جامعـه در رويکـرد کالسـيک بيشـتر بـا
مطالعه اثرات هنر بر جامعه و شـناخت جامعه بهواسـطه آثار
هنـري مورد توجـه قرار گرفـت .بعد از آن مطالعـه مخاطبان
هنـر ،مطالعـه هنرمنـدان و سياسـتگذاريهاي فرهنگـي و

هنـري و اثـرات آنهـا بـر هنـر و سـينما نيـز اضافه شـد .در
رويکردهـاي متأخر جامعهشناسـي هنر نيـز مباحثي همچون
دنياهـاي هنـر و ميدانهـاي هنـري کـه ديدگاهـي کلنگرتر
دارنـد اضافـه شـده اسـت .در رويکـرد دنياي هنر بـه مطالعه
نظـام توليـد ،توزيـع و مصـرف هنر ،بـا تأکيد بر نظـام توليد
پرداختـه شـده اسـت .در رويکرد ميدانهـاي هنري همچنين
اسـت ،ولي تأکيد بيشـتر بر مصرف هنر و رابطه آن بر سـبک
زندگي مخاطبان اسـت .همين عناصـر و محورهاي مطالعاتي
در جامعهشناسـي سـينما هم وجـود دارد.

حـال يافتههـاي مطالعـات جامعهشـناختي در دنيـاي واقعـي
هـم ميتواننـد يافتههاي تحقيقـات سـينمايي را تکميل و در
مـوارد لـزوم اص ً
الح کنـد .درهرصـورت موضوعـات زيادي
وجـود دارد کـه تنهـا در هنـر و فيلم و سـينما ميتـوان به آن
پرداخـت و از هيـچ روش تحقيقـي ديگـري قابـل دسـتيابي
نيسـت؛ بنابراين انـواع تحقيقات بـراي به دسـت آوردن يک
تصويـر کليتـر از موضوعـات مـورد مطالعـه جامعـه الزم و
ضـروري هسـتند .تحقيقات سـينمايي نيز در اين ميانه سـهم
خـود را ايفـا ميکننـد.

موضوعــات زيــادي وجــود دارد
کــه تنهــا در هنــر و فيلــم و ســينما
ميتــوان بــه آن پرداخــت و از
هيــچ روش تحقيقــي ديگــري قابــل
دســتيابي نيســت

هــر اثــر هنــري در عيــن بيــان
واقعيتهــا بــه شــيوههاي متناســب
بــا اقتضائــات آن هنــر ،بهنوعــي
آرزوي وضعيتــي ديگــر هــم هســت؛
وضعيتــي کــه در آن ديگــر از رنجهــا
و مصائــب و مشــکالت موجــود و
نمايــش دادهشــده در اثــر هنــري
خبــري نباشــد

به نظر ميرسد کار جامعهشناسي مطالعه درباره
واقعيتهاســت .چرا جامعهشناسي براي شناخت
جامعه به جاي مطالعه جامعه واقعي به مطالعه فيلم
ميپردازد؟
جامعهشناسـي از همـه روشهـاي تحقيـق موجـود بـراي
شـناخت جامعـه اسـتفاده ميکنـد .هـر روش تحقيقـي
محدوديتهـاي خـاص خـود را دارد .هـر مطالعـهاي اگرچه
ابعادي از واقعيت را روشـن ميکند ،در شـناخت ابعاد بسـيار
ديگـري ناموفـق اسـت .در بسـياري از مواقـع جامعـه مـورد
مطالعه ديگر در دسـترس محققان نيسـت .در هرگونه مطالعه
تاريخـي اينچنين اسـت .در ايـن موارد آثار هنـري ،در اينجا
فيلمهـاي سـينمايي آن جوامـع ،ميتواننـد نشـاندهنده ابعاد
مختلـف زندگـي و در مـورد سـينما ،بهخصـوص زندگـي
روزمـره آن جوامـع باشـند .از طـرف ديگـر فيلـم بـه دليـل
شـکل خود بسـيار شـبيه بـه زندگـي واقعي اسـت .همچنين
سـينماگران بـراي ايجـاد باورپذيـري داسـتان و روايتشـان
نـزد مخاطـب و درگيـر شـدن عاطفـي او ،ناچـار هسـتند
کـه واقعيتهـاي اجتماعـي را همانگونـه کـه هسـت بـه
نمايـش بگذارنـد .اگرچـه رويکـرد شـناختي و بهطورکلـي
جهانبينـي فيلمسـازان هـم در چگونگـي بيـان ايـن واقعيت
اثـر ميگـذارد و آن را دچـار سـوگيري ميکنـد .در عـوض
وجـود فيلمهـاي ساختهشـده فيلمسـازان مختلـف در کنـار
هـم تـا حدي ميتوانـد اين سـوگيري را خنثي کنـد .در عين

بازتاب جامعــه در هنر و تأثير هنر بر جامعه و
تغييرات اجتماعي چگونه با هم قابل جمع است؟
هنرمنـدان همچون سـاير مـردم در جامعه زندگـي ميکنند و
عضـو گروههـاي اجتماعـي مختلـف اوليـه و ثانويه هسـتند.
تجربـه زندگـي در جامعـه و روابـط اجتماعـي آنهـا در
گروههـاي اجتماعـي ،همچنيـن مطالعـات و مصارف رسـانه
ايشـان در مجمـوع بـه آنهـا شـناختي از جامعـه ميدهـد.
هنـگام خلق اثر هنري توسـط هنرمندان ،اين شـناخت مبتني
بـر تجربـه و مطالعـه آنها بهطور طبيعي و بهتناسـب اقتضاي
هنـري هـر نـوع از هنر ،در اثر هنـري وارد ميشـود .در مورد
سـينما به دليل شـباهت بيشـتر بـه زندگي ،شـناخت هنرمند
بهصـورت بازتـاب جامعـه در هنـر بـروز پيـدا ميکنـد .البته
ايـن بازتابي اسـت کـه از جهانبينـي و شـناخت هنرمند هم
متأثـر اسـت و نميتوان بهطور مسـتقيم از آن براي شـناخت
جامعـه اسـتفاده کـرد .موضوعـي کـه در سـؤال قبـل بـه آن
پرداختـه شـد؛ امـا هر اثر هنـري در عيـن بيـان واقعيتها به
شـيوههاي متناسـب بـا اقتضائـات آن هنـر ،بهنوعـي آرزوي
وضعيتـي ديگـر هـم هسـت؛ وضعيتـي کـه در آن ديگـر از
رنجهـا و مصائـب و مشـکالت موجـود و نمايش داده شـده
در اثـر هنري خبري نباشـد .حال ايـن آرزوي وضعيتي ديگر
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ممکـن اسـت بـه شـيوههاي غيرمسـتقيم ،بهعنـوان مثـال در
هنرهـاي غيـر روايـي همچـون نقاشـي و مجسمهسـازي يـا
بـه شـيوههاي مسـتقيمتر ،بهعنـوان مثـال در هنرهـاي روايي
همچون ادبيات و سـينما ،ظاهر شـود .همچنين در بسياري از
آثـار هنري ،نمايش مسـائل و مشـکالت و رنجهـا و مصائب
بشـري ،خودبهخـود آرزوي غلبـه بـر ايـن رنجها و رسـيدن
بـه جامعـهاي متفاوت فـارغ از اين مشـکالت را برميانگيزد.
حتـي اگـر آثـار هنـري بـه نمايـش ابعاد مثبـت و خوشـايند
جامعـه در قالـب سـرگرمي بپردازنـد ،بازهم در ميـان مردمي
کـه از ايـن شـرايط برخوردار نيسـتند ،منجر بـه آرزوي تغيير
در واقعيـت اجتماعي خودشـان ميشـود .درهرصـورت آثار
هنـري تنهـا بازتـاب و نشـاندهنده واقعيتهـاي موجـود
اجتماعـي نيسـتند ،بلکـه بهنوبـه خـود در تقويـت ،تغييـر يا
ايجـاد ارزشهـا ،انديشـهها و نهادهـا و رفتارهـاي اجتماعي
نيـز نقـش دارنـد کـه از ايـن نقش بـا عنـوان شـکلدهي ياد
ميشـود .بهاينترتيـب آثـار هنـري درعينحـال بازتـاب و
شـکلدهنده جامعه هسـتند.
اگر ممکن اســت بفرماييد مطالعه مخاطب و
ويژگيهاي آنچه جايگاهي در مطالعه جامعهشناختي
سينمايي دارد؟
مخاطبـان در تاريـخ سـينما همـواره يـک رابطـه دوسـويه بـا
فيلمهـا داشـتهاند .در درجـه اول وجـود مخاطـب بـراي
شـناخته شـدن يـک اثر بهعنـوان هنـر الزم و ضروري اسـت.
ازيکطـرف فيلمهـا ميتواننـد بـر روي مخاطبان اثر گذاشـته
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و افـکار و انديشـههايي را در سـر آنان قرار دهنـد و رفتارهاي
آنـان را هـم تحـت تأثيـر قـرار دهنـد .از طرف ديگر اسـتقبال
يـا عـدم اسـتقبال مخاطبـان از فيلمهـا ميتواند فيلمسـازان را
بـه تجديدنظـر در سـبکها و مضاميـن توليد فيلـم وادار کند.
همچنيـن نحـوه دريافـت مخاطبـان از فيلمهـا ،خوانشهـاي
متنـوع مخاطبـان و نحـوه مصرف آنهـا از فيلمهـاي مختلف
بهنوبـه خـود بـر معنـاي فيلمهـا اثـر گذاشـته و آن را تعييـن
ميکنـد .بهعبارتديگـر بـا توجـه بـه نقـش مخاطبـان هرگز
نميتـوان معنـاي مـورد نظـر فيلمسـاز را تنهـا معنـاي قابـل
توجـه در فيلم دانسـت .مخاطبان هم به گسـترهاي از معناهاي
متفـاوت و حتـي گاه متضـاد از فيلمها تجسـم ميبخشـند که
مطالعـه آنهـا رابطـه ميـان هنرمنـدان و مخاطبان را روشـنتر
ميکنـد .همچنين ويژگيها و خصوصيـات مخاطبان همچون
سـن ،جنـس ،مذهب ،طبقـه اجتماعـي ،سـليقه و ذائقه هنري
آنها و بسـياري خصوصيات ديگر راهنماي هنرمندان هستند.
مخاطبـان حتـي قبل از ساختهشـدن اثـر هنري ،با حضـور در
ذهـن هنرمندان به فعاليتهاي هنـري آنها جهت ميدهند .به
همين دليل مطالعه مخاطبان از ابعاد مختلف در جامعهشناسـي
سـينما و اثـرات آنها بـر اين هنر و نيز چگونگـي تأثيرپذيري
آنهـا از هنـر ،حائز اهميت اسـت.
آيا جامعهشناسي با در نظر گرفتن هنرمند بهعنوان
يکي از عوامــل توليد هنري ،بعد فردي هنرمند را
نازل نميکند؟
توليـد يـا خلق هنر از عوامـل اجتماعي متعددي متأثر اسـت.

افـراد و نيروهـاي اجتماعـي بسـياري در کارند تا کسـاني که
بهعنوان هنرمند شـناخته ميشـوند ،موفق شـوند آثـار هنري
را بـه وجـود آورند .البته هميـن افراد و نيروهـا و روابط ميان
آنهـا درنهايـت بـر چگونگـي کار هنرمنـدان اثـر گذاشـته و
بهطـور غيرمسـتقيم در سـبک و محتـواي آثـار هنـري تأثيـر
ميگذارنـد .ايـن يـک واقعيـت اجتماعـي اسـت کـه ابعاد و
گسـترهاش در جامعهشناسـي روشـن ميشـود .اين شناخت
اجتماعـي از هنـر منافاتـي بـا مهـم دانسـتن فعاليـت هنـري
هنرمنـدان و ارزش قائلشـدن بـراي کار آنهـا نـدارد .تنهـا
اثـري کـه دارد بـه رسميتشـناختن تأثيـر سـاير نيروهـاي
اجتماعـي ،در کنـار هنرمنـدان اسـت؛ چيزي کـه در خارج از
ايـن حـوزه از ديد محققـان مغفول مانده و در جامعهشناسـي
بهتفصيـل روشـن ميشـود.
نظر شما بهعنوان يک جامعهشناس عرصه هنر
به مقوله «سلبريتي» چيست؟ اخيراً دو گرايش يکي
بهشدت عليه سلبريتيها و يکي هم در حمايت از
سلبريتيها در جامعه قابل مشاهده است .نظر شما
نسبت به مفهوم سلبريتي و نيز جايگاه سلبريتيها در
جامعه ما چيست؟
سـلبريتي به معنـاي فرد مشـهور ،اغلـب در زمينههاي هنري
و بهخصـوص در ميـان بازيگـران سـينما وجـود دارد .اما دو
ديـدگاه افراطـي در مـورد آنهـا وجـود دارد کـه هـر دو تـا
حدودي اشـتباه اسـت .ديـدگاه موافق سـلبريتيها ميخواهد
از آنهـا بهعنـوان الگوهاي قابل پيروي تجليـل کند و ديدگاه
مخالفشـان ميخواهد با افشـاي نقاط ضعفشـان ،بهخصوص
نقـاط ضعـف اخالقيشـان ،آنها را نفـي کند .ايـن در حالي
اسـت کـه دليـل شـهرت ايـن افـراد ،نـه الگـو بـودن و نـه
غيراخالقي بودن آنهاسـت .دليل شـهرت آنهـا تواناييهاي
هنريشـان اسـت؛ بنابرايـن اگـر جامعـه از سـلبريتيها در
محـدوده توانمنديهاي هنري انتظار داشـته باشـد ،نه بيشـتر
و نـه کمتـر ،آنـگاه ايـن دو ديدگاه بـه تعادل خواهند رسـيد.
بـه ايـن اعتبار ،بازيگـري خوب اسـت که خوب بـازي کند،
کارگردانـي خـوب اسـت کـه خوب فيلـم بسـازد ،هنرمندي
خوب اسـت کـه در کار هنري خـودش قوي و موفق باشـد.
در بقيـه عرصههـاي زندگـي اجتماعـي ،هميـن سـلبريتيها
ماننـد انسـانهاي معمولـي ،داراي نقـاط قـوت و ضعـف
هسـتند که ويژگي انسـان اسـت و ربطي به شهرتشـان ندارد.
اگـر انتظـارات جامعه از هنرمندان مشـهور ،در محـدوده هنر

باشـد ،ايـن دوگانـه موافقت و مخالفـت ديگر معنـا نخواهد
داشت.
و بهعنــوان ســؤال آخــر بفرماييــد آيــا
سياســتگذاريهاي کالن فرهنگي و هنري باعث
بياثرشدن تحقيقات جامعهشناسي سينما نخواهد
شد؟
سياسـتگذاريهاي فرهنگـي -هنـري يکـي از محورهـاي
مطالعه در جامعهشناسـي هنر و سينماسـت که نشـان ميدهد
چگونـه آثـار هنـري تحت تأثير اين سياسـتها ممکن اسـت
بـه شـکلها و بـا مضاميـن متفاوتـي بـه وجـود آيـد .بهعنوان
مثـال اينکه کـدام هنرهـا و مضامين دچار محدوديت هسـتند
و بنابرايـن آثـار هنـري در آن حيطههـا غايـب هسـتند و کدام
هنرهـا و مضاميـن مورد حمايت و توجه بيشـتر قرار ميگيرند
و بنابرايـن هنرمنـدان گرايـش پيـدا ميکننـد که بيشـتر در آن
حيطههـا به توليدات هنري دسـت بزننـد ،از موضوعات مورد
توجـه در ايـن حيطـه اسـت .همچنيـن برخـي از افـرادي که
خـود را بـا سياسـتگذاريهاي هر جامعـه و دورهاي موافق و
متناسـب نمييابند ممکن اسـت در آن جوامع و دورهها موفق
بـه ورود بـه عرصـه هنـر و آفرينش هنري نشـوند و برعکس،
افـراد ديگـري با همان ميـزان از خالقيت يا حتي کمتر ،ممکن
اسـت بـه دليـل همراهي و همنوايـي يا حتي تطبيـقدادن خود
با آن سياسـتگذاريها به عرصه هنر وارد شـوند و در جامعه
بهعنـوان هنرمند شـناخته شـوند .اين بحث نشـان ميدهد که
چگونـه عوامـل اجتماعي غيرهنـري ،مانند سياسـتگذاريها
ميتواننـد در هنر اثر گذاشـته و شـکل و محتـواي انواع هنرها
را بـه سمتوسـوي خاصـي هدايـت کننـد .همچنيـن همين
عوامـل اجتماعـي ميتواننـد موجـب هنرمند شـدن يا نشـدن
افـرادي بـا تواناييهاي هنري يکسـان شـوند.
در مجمـوع جامعهشناسـي هنـر و سـينما بـه دنبـال ردپـاي
عوامل اجتماعي در هنر و سينماسـت و ميخواهد نشان دهد
کـه تنها مؤلفههاي هنري مسـئول شـناخته شـدن افـرادي در
جامعـه بهعنوان هنرمند ،تعيين سـبک و محتـواي آثار هنري،
شـکلگيري نـوع رابطـه مخاطبـان با هنـر ،تأثيرگـذاري هنر،
موفقيـت يـا شکسـت هنرهـا و پيدايـش انـواع و مکتبهاي
هنـري مختلـف نيسـتند .شـرايط و عوامـل اجتماعـي نيز به
همـان انـدازه در اين موارد نقـش دارند و کار جامعهشناسـي
هنـر و سـينما نشـان دادن ايـن رابطه بـا اسـتداللهاي نظري
مختلـف و تحقيقـات و پژوهشهـاي ميداني اسـت.
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دکتر نسرین مصفا ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

روابط بینالملل نیازمند سرمایه اجتماعی برای
ساماندهی آن است

در روابط بینالملل ،اعتماد ناشی از تعلق خاطر هنجاری و یا
اراده و عمل برای حل مشکالت مشترک بشری است
دکتر نسرین مصفا ،استاد تمام دانشــکده حقوق و علوم سیاسی ،تالیفات از جمله
حصول همکاریهای اجتماعی -فرهنگی بینالمللی در سازمان ملل متحد (دو جلد)،
مشارکت سیاسی زنان ،تألیف مشــترک کتاب تجاوز عراق به ایران و موضعگیری
سازمان ملل متحد(دو جلد) ،کتاب راهنمای ســازمان ملل متحد(سه جلد) ،میثاق
حقوق کودک از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی ،ترجمه مشترک تاریخ سازمانهای
بینالمللی ،تدوین کتابشناسیهای مطالعات و پژوهشهای حقوق بشر در ایران و
مطالعات و پژوهشهای ســازمان ملل متحد در ایران ،و مقاالت و نوشتارهایی در
مجموعههای ،اندیشه حج :فصل بازی جنگ یمن (تضارب سیاست با حقوق بشر و
حقوق بشر دوستانه بینالمللی) ،حقوق :جانمایه بقای اجتماع (گفتارهای حقوقی در
نکوداشــت استاد سید عزت ا… عراقی) ،جامعه بینالمللی و حقوق بینالملل در قرن
بیستم ،چالشهای کمکهای بشردوستانه در خاورمیانه ،و مقاالتی همچون Protecting

رد children in and at war: from legally protected subjects to ‘others’ in conflict

 The International Legal Order: Current Needs and Possible Responsesو مقاالت
دیگر به فارسی و انگلیسی با موضوعات روابط بینالملل ،سازمانهای بینالمللی و
زمینههای حقوق بشر از جمله آثار ایشان است.
ط عمومی ،با موضوع «اعتماد و دوســتی در روابط
لیال احمدی ،کارشــناس رواب 
بینالملل» با دکتر نسرین مصفا گفتوگو کرده است.
بهعنوان اولین ســوال ،لطف ًا بفرمایید منظور از
سرمایههای اجتماعی در روابط بینالملل چیست و
ابعاد مختلف آن را نام ببرید؟
بـه ماننـد همه بررسـیها در رشـته روابط بینالملـل ،تعریف
و ابعـاد آن بسـته به نـگاه کالن و روش مداقه مـا دارد .به تبع
آن ،تعاریـف مختلفـی هـم ارائـه شـده اسـت .بهطـور کلی،
سـرمایه اجتماعـی برآینـدی از اعمـال و رفتارهـای جمعـی
اثرگـذار در روابـط خـرد و کالن اسـت کـه میتوانـد منبعی
بـرای ارتبـاط میـان اجـزا آن باشـد .البتـه ایـن مفهـوم ،بایـد
در چهارچـوب بینرشـتهای نیـز تبییـن شـود .بـرای مـن در
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مباحـث همکاریهـای بینالمللی و سـازمانهای بینالمللی،
سـرمایه اجتماعـی در بسـتر اعتماد و مشـروعیت به تسـهیل
روابـط میـان دولتها به تحقـق اهداف مشـترک و یا کاهش
تعـارض میانجامـد کـه پایـه همکاریهـای بینالمللـی قرار
میگیـرد .البته باید بازیگـران دیگر روابـط بینالملل از جمله
سـازمانهای غیردولتـی را نیـز در نظر داشـت.
در سـالهای اخیـر ،تعریـف دقیقتـری از سـرمایه اجتماعی
در روابـط بینالملـل ارائـه شـده اسـت .در ایـن نظریـات که
مبتنـی بـر نظریـات جامعهشناسـی و متفکریـن آن اسـت،
روابـط بینالملـل جاری بـه عرصههای مشـخص و متمایزی

بـرای اقـدام اجتماعـی تقسـیم میشـود کـه هـر یـک قواعد
خـود را دارند که آن قواعد ،نسـبت کنشـگران بـا یکدیگر را
مشـخص میکنـد ،درحالیکـه با هم بـرای قـدرت و نفوذ و
جایـگاه در رقابـت هسـتند .جایگاه هر کنشـگر در هر یک از
ایـن عرصههـا ،بسـته بـه سـرمایه مرتبط اسـت و سـرمایه به
سـه دسـته اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی تقسـیم میشـود.
در ایـن خوانـش ،سـرمایه اجتماعـی منابعـی هسـتند کـه در
نتیجـه روابط نهـادی و شـبکهها حتی میتوانـد از کنشها و
روابـط معمـول میـان دولتها هم بـه وجود آید کـه میتواند
شـکلدهنده کارکـرد قـدرت و تعـارض و روابـط اجتماعی
باشـد .این برداشـت در تضاد با آن قرائـت معمول (به پیروی
از رابـرت پاتنـام) اسـت کـه تعهـدات اخالقـی ،ارزشهـای
اجتماعـی (و اعتمـاد) و شـبکههای اجتماعی را شـکلدهنده
سـرمایه اجتماعـی بهویـژه در مباحـث اقتصـادی میداند.
سرمایههای اجتماعی تا چه اندازه میتواند در
ایجاد روابط بینالملل مؤثر باشد؟
پاسـخ ایـن سـوال بـه دو مسـئله بسـتگی دارد :اول اینکه چه
قرائتـی از سـرمایههای اجتماعـی داشـته باشـیم و دوم اینکه
منظـور از «ایجـاد روابط بینالملل» چیسـت .به هـر حال این
روابـط کـه مـورد مطالعه رشـته روابـط بینالملل هسـتند ،به
ماهیـت کنشهـا و نظـم جهانـی شـکل میگیرنـد .در تاریخ
روابـط بینالملـل ،کنشـگران همـواره از راهبردهای مختلف
بـرای شـکلگیری بـه روابـط قـدرت و روابـط اجتماعـی،
سیاسـتها ،و نهادهـا و سـازمانهای بینالمللـی در جهـت
منافـع و یـا ارجحیتهـای خویـش اسـتفاده کردهانـد و
سـرمایه اجتماعـی یکی از این مصادیق اسـت .اگـر به تاریخ
تشـکیل سـازمانهای بینالمللی نگاهی داشـته باشـیم ،نقش
کنگرههـا و کنفرانسهـا و فراینـد چندجانبهگرایـی هـر یک،
مهـم و بـا اسـتفاده و بهرهمنـدی از سـرمایههای اجتماعـی
کنشـگران جهت شـکلدهی به یـک نتیجه مطلـوب بودهاند.
سـازمانهای بینالمللـی کـه پـس از جنگهای مخـرب قرن
بیسـتم ،تشـکیل شـدند ،از سـرمایههای اجتماعـی در زمـان
خـود متأثـر بودهانـد .از ایـنرو ،روابـط بینالملـل همـواره
نیازمنـد سـرمایه اجتماعـی بـرای سـاماندهی آن اسـت .باید
توجـه داشـت که سـرمایه اجتماعی تنها منحصر بـه دولتها
نیست .
در ســالهای اخیر محققــان روابط بینالملل

اعتماد را بهعنوان عنصر مرکزی در فضای سیاسی
به رسمیت شناختهاند ،مهمترین نتیجه و تأثیر این
اعتماد در روابط بینالملل چه میتواند باشد؟
در اینجـا بـاز مسـأله مهـم تعریـف مـا از «اعتمـاد» و سـطح
تحلیـل اسـت .شـاکله بنیـادی و قرائـت اولیـه رشـته روابط
بینالملـل کـه ملهـم از واقعگرایـان اسـت ،اساسـ ًا «اعتمـاد»
در فضـای بینالملـل را سـخت و دسـتنیافتنی میدانـد.
نظریـات متعـددی هـم متعاقـب آن مطرحشـده اسـت.
روی دیگـر ،آن اسـت کـه اعتمـاد بیـن کنشـگرانی همچون
کارگـزاران و دیپلماتهـا و رؤسـای دولتهـا میتوانـد در
پیشـبرد برخـی امـور ،سیاسـتها ،مذاکـرات ،اهـداف و یـا
هماهنگـی مفیـد واقـع شـود که سـطح تحلیـل را به سـطح
فـردی تغییـر میدهـد .بهطـور کلی ،بررسـی وجـود و وجوه
و اهمیـت و تأثیـر اعتمـاد در روابـط بینالملـل بایـد با توجه
بـه نسـبی بـودن مفاهیم اجتماعـی و رابطـه آن با ریشـههای
تاریخـی ،فرهنگی ،هویتی و سیاسـی ارتبـاط یابد .در مبحث
همکاریهـای بینالمللـی ،عمدت ًا اعتماد ناشـی از تعلقخاطر
هنجـاری و یـا اراده و عمـل بـرای حـل مشـکالت مشـترک
بشـری مهم اسـت .مسـئله هویت در اینجا بسـیار پراهمیت
اسـت .همچنین این سـواالت نیز در ذهن متبادر باشـد که در
چـه قالبـی میتوان اعتمـاد کرد؟ اعتمـاد مورد پذیـرش کدام
اسـت؟ و شـاخصهای آن چیسـت؟
اگر ممکن است درباره دوگانه دوستی و دشمنی
در روابط بینالملل توضیح دهید؟
شـاید اندیشـیدن بـه تاریـخ روابـط بینالملـل بـدون عنایت
بـه مفاهیـم دوسـتی و دشـمنی امکانپذیر نباشـد .ولـی تنها
چند سـالی اسـت که مفهـوم «دوسـتی» در ایـن زمینه ،طلب
پژوهش بیشـتر میکند و در دسـتور کار ،قرار گرفته اسـت ،تا
به تعریفی کلی و مطالعه نظاممند آن برسـیم .مقاله ارزشـمند
سـرکار خانـم دکتـر مشـیرزاده در ایـن رابطـه بـا نـگاه بومی
تحلیـل اشـعار سـعدی ،یکـی از ایـن مصادیق اسـت .توجه
داشـته باشـیم که به نظر من ،تعریف مشـخصی از «دوسـتی»
وجـود ندارد ،بلکـه یک چهارچوب کلی برای تشـخیص آن
درحال توسـعه اسـت .این چهارچوب البته سابقهای فلسفی،
نظـری و تاریخـی دارد .گرچـه «دوسـتی» در زندگـی فـردی
ملمـوس اسـت ،ولـی با تسـری مطالعـه آن در سـطح روابط
بینالملل ،توجه به هویت و مرز دوسـتی با دشـمنی برجسـته
شـده اسـت .در قرون پیشـین« ،دوسـتی» در روابط بینالملل
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گاه از طریـق ارتباطـات میـان خانوادههای سـلطنتی و حکام
پیـش میرفـت :ازدواج میـان فرزنـدان خانوادههای اشـراف،
پادشـاهان و حکمرانان مصداق آن اسـت .هدف از «دوسـتی»
تضمیـن بقا و پیشـگیری از جنگ بود .بهطورکلی« ،دوسـتی»
در روابـط بینالملـل در رابطـه میان افراد ،یـا مرز های هویتی
دولتهـا و کنشـگران و یـا یکـی از پیشزمینههـای حصول
یک امـر مطلوب تبلـور پیـدا مینماید.

این اصطالحات را به دولتها در روابط بینالملل
تعمیم داد؟
بلـه ،ولـی مهـم تطبیـق ویژگـی ایـن مفاهیـم در چهارچوب
نظریاتـی اسـت کـه از آنهـا بـرای فهـم مسـائل اسـتفاده
میکنیـم .مسـأله دوم ایـن اسـت کـه توجـه داشـته باشـیم
روابـط بینالملـل ،فقـط منـوط به دولتها نیسـت و تفسـیر
موسـعتری از ایـن روابـط و ایـن رشـته بایـد داشـته باشـیم.

برداشت فرهنگهای مختلف از دوستی تا چه
حد میتواند به درک متقابل از دوســتی در روابط
بینالملل بینجامد؟
با وجود برداشـتهای مختلف ،دو مفهوم دوسـتی و دشمنی
در عمـده فرهنگها وجـود دارد .همانطور که برداشـتهای
مختلف از مفاهیم و سـنتها و مسـائل با وجـود هویتهای
متفـاوت یافتنـی اسـت .درک متقابـل از دوسـتی در روابـط
بینالملـل نیـز امکانپذیـر اسـت .غایـت مشـترک میتوانـد
زمینهسـاز آن باشـد .دسـتکم این مهـم میتوانـد بهصورت
حداقلـی بـا تعییـن چهارچـوب و مرزهـای تعریـف آن
ملموستر باشـد.

گفته میشود در نظام بینالملل هیچ دوستی و
دشمنی پایداری وجود ندارد ،ولی به نظر میرسد
که دشــمنی و رقابت پایدارتر بودهاند ،دلیل این
مشکل را چگونه تفسیر میکنید؟
هیـچگاه نمیتـوان مطلـق صحبـت کـرد .ادلـه بـرای اثبـات
نسـبی پایـداری دوسـتی وجـود دارد ،طبیعـی اسـت بـرای
رقابـت و دشـمنی نیز داریم .توجه داشـته باشـیم کـه رقابت
لزومـ ًا بـه معنای دشـمنی نیسـت .بررسـی و موضعگیری در
ایـن موضـوع همبسـته بـه بسـتر سیاسـی ،عرصه خـاص و
همچنیـن نظریـهای دارد کـه بـه آن پایبند هسـتیم .از دیدگاه
واقعگرایـان ،منافع اسـت کـه تعیینکننده همگی آنان اسـت.
بهطور کلی ،مرز دوسـتی و دشـمنی نسـبت ًا مشـخص اسـت.
ولیکـن نکتـه آن اسـت کـه دشـمنی خـود را بیشـتر نشـان
میدهـد .دشـمنی چون گاه به جنـگ تبدیل میشـود ،زودتر
توجـه را در عرصـه جهانـی جلب میکنـد .دوسـتی معموالً
بـا صلـح همراه اسـت و صلـح را مرتـب گـزارش نمیکنند.

بسیاری از مفاهیمی که در نظریههای بینالملل
به کار میرود از جمله عقالنیت ،دوســتی ،رفتار،
هویت ،خشــم ،دوســتی به فرد یا افراد منتسب
اســت و یا ولکاک معتقد است سرمایه اجتماعی
اطالعات ،اعتماد و هنجارهای متقابلی اســت که
در شبکه اجتماعی فرد وجود دارد چگونه میتوان
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قدرت نرم یکــی از اصطالحات در نظریههای

روابط بینالملل اســت .این نوع از قدرت چگونه
ایجاد میشود و روابط دوستانه بین کشورها تا چه
اندازه در دستیابی مؤثر است؟
«قـدرت نرم» عمدت ًا ناشـی از مقاله سـال  ۱۹۹۰آقای جوزف
نـای ،اسـتاد روابـط بینالملـل ،اسـت که بـا همیـن موضوع
و کتـاب بعـدی در مـورد «آینـده قـدرت» مفهـوم «قـدرت
هوشـمند» مطـرح شـده و در کشـور مـا هـم بیشتـر مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد ،قرائـت متفاوتـی از مفهـوم «قدرت»
ارائـه میدهـد کـه فقـط بسـته بـه قـوای نظامـی و اقتصادی
(قـدرت سـخت) نیسـت ،بلکه متأثـر از مؤلفههـای فرهنگی
و اجتماعـی ،ارزشـی و هنجـاری اسـت و بهنوعـی ،عوامـل
فرهنگـی قـدرت را مطـرح میکنـد .حـاال البته توجه داشـته
باشـیم کـه این مفهـوم عمدت ًا در پیشـبرد و حفظ نظم جهانی
متعاقـب فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی مـورد اسـتفاده
قـرار گرفـت که تبعـات سیاسـی خـود را هـم دارد .این نوع
از قـدرت و مصادیـق آن میتوانـد بـه روابط دوسـتانه منجر
شـود ،ولـی میتواند بـه روابط خصمانه هـم بیانجامد .بهطور
کلـی ،مؤلفههای فرهنگی و سـابقه تاریخی میان کشـورها در
ایـن موضوع مهم هسـتند.
با وجود تأکید دین اسالم بر دوستی و همزیستی
مســالمتآمیز چرا در منطقه خاورمیانه با وجود
عوامل همگرا روابط مبتنی بر دوستی و اعتماد کمتر
ایجاد میشود؟
بـا ذکر ایـن نکته کـه منطقه خاورمیانـه ،حـوزه جغرافیایی و
سیاسـی پیچیـدهای اسـت ،باید گفـت که تحلیل آن مسـتلزم
بررسـی همهجانبـه اسـت .مـا از روابـط میان ملتها سـخن
میگوئیـم یـا دولتها؟ عوامل همگرایـی و امثالهم تکبعدی
نیسـتند و فقـط نمیتـوان بـه اشـتراکات و افتراقـات دینی و
مذهبـی توجـه داشـت :سـابقه تاریخـی ،منافـع ،مداخلات
خارجـی در ایـن مهم دخیل هسـتند.
ســازمان همکاری اســامی بهعنوان یکی از
بزرگترین سازمانهای بینالمللی چگونه میتواند
در برقراری روابط مســالمتآمیز و مبنی بر اعتماد
مؤثر باشد؟
سـازمان همکاری اسلامی یکـی از سـازمانهای فرامنطقهای
با عضویت  ۵۷دولت با جمعیت مسـلمان یا بخشـی مسلمان
اسـت .در چهارچـوب نظریـات شـکلگیری سـازمانهای

منطقـهای و بینالمللـی ،عنصر هویتی ،اسلام بـه پیدایش آن
منجر شـده تـا به همگرایی و ترتیبـات خاصی بینجامد؛ مانند
همـه سـازمانهای منطقـهای ،در حوزههایـی نسـبی موفـق
بـوده و در حوزههایـی هـم نبوده اسـت .در بررسـی عملکرد
سـازمانها ،مـا بایـد بـه ورودیهـا ،خروجیهـا و محیـط
سیاسـی پیرامـون آنهـا توجـه داشـته باشـیم پیچیدگیهای
محیـط سیاسـی پیرامـون سـازمان همکاریهـای اسلامی،
عـدم کارآمـدی و اسـتقالل دبیرخانـه ،افزایـش افتراقـات و
موضوعـات مورد تعـارض و نهادهای موازی و دور شـدن از
هـدف اصلی آن ،مواجهه با اشـغال فلسـطین و رهایی قدس،
از موانـع موفقیـت این سـازمان بهحسـاب میآیند .ما شـاهد
آن هسـتیم کـه موضوعات مربـوط به مسـلمانان در خارج از
ایـن سـازمان حـل و رفع میشـوند.
فراتر از ســازمانهای منطقهای ،ســازمانهای
بینالمللی و جهانی با محوریت سازمان ملل متحد
چه نقشــی در کاهش معضالت و ایجاد دوستی و
اعتماد در سطح بینالملل میتوانند داشته باشند؟
یکـی از مقاصـد چهارگانـه منشـور ملل متحـد ،بنـد  ،۲ماده
 ۱آن« ،توسـعه روابـط دوسـتانه در ملـل بـر مبنـای احترام به
اصـل تسـاوی حقـوق و خودمختـاری ملـل و انجـام سـایر
اقدامـات مقتضـی بـرای تحکیم صلـح جهانی» اسـت که در
بنـد بعـدی بـه همـکاری بینالمللـی بهعنـوان زمینهسـازان
توجـه میکنـد .همـکاری بینالمللی در فصول دیگر منشـور
در مـواد مختلـف تبیین شـده اسـت .از منظر تاریخـی ،میثاق
جامعـه ملـل هـم بـه روابـط دوسـتانه بین ملـل در مـاده ۱۲
اشـاره داشـت .ازایـنرو ،اعضـای ملـل متحـد با علـم به این
هـدف و تبعـات آن به عضویت سـازمان درآمدهاند .اسـنادی
همچـون اعالمیـه اصول حقـوق بینالملـل ،روابط دوسـتانه
و همـکاری میـان دولتهـا ،مصـوب مجمـع عمومـی ملـل
متحـد در سـال  ۱۹۷۰و اسـناد دیگـر این موضوع را تشـریح
کردهانـد .سـازمان ملل متحد با فراهـم آوردن زمینه تبادل نظر
و اشـتراک و مذاکـره ،در موضوعـات مهم و البتـه نه در همه
موضوعـات ،در کاهـش معضلات ،افزایش اعتمادسـازی از
طریـق همکاریهـای بینالمللی قدم برداشـته اسـت .ارزیابی
دقیـق از عملکـرد آن نیازمند درک واقعـی از چالشها ،بحران
اعتماد نسـبت بـه خود سـازمان ملل متحد و بررسـی تبعات
نبـودن این سـازمان در عرصـه بینالمللی و انتظـارات واقعی
از آن اسـت .مـواردی همچون یکجانبهگرایـی ایاالتمتحده
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در موضوعـات مختلـف ،برخوردهـای گزینشـی و انفعال در
شـرایط بحرانهـا ،مشـروعیت ملـل متحـد را دچار خدشـه
کـرده اسـت .بـا وجود همـه این مشـکالت ملل متحـد ،این
نهـاد تجربـه منحصربهفـرد همـکاری بشـری اسـت .هنـوز
محـل مراجعـه بـرای بیان تقاضـا بـرای رفع تهدیـدات علیه
صلـح و حلوفصـل اختالفـات و در حقیقـت ابزار کشـورها
بـرای پیگیـری عالیـق خود قلمـداد میشـود .بهرهمنـدی از
عرصهای که برای تعامالت کشـورها نمایندگانشـان از طرف
ارکان سـازمان وجـود دارد ،میتواند به آنها در داشـتن روابط
مسـالمتآمیز کمـک کند.
به نظر میرسد برخی از سازمانهای بینالمللی
از جمله یونسکو به دلیل سابقه انجام فعالیتهای
فرهنگی ،علمی و آموزشــی در تمام دنیا نسبت به
ســازمانهای دیگر در ایجاد دوستی نسبت ًا پایدار
اهمیت بیشــتری دارد؟ چقدر با این گزاره موافق
هستید؟
فلسـفه وجودی یونسـکو ،زدودن جنگ از ذهن بشـر ،دوری
از جنـگ و فراهمکـردن صلـح از طریـق همکاریهـای
فرهنگـی ،علمـی و آموزشـی بـوده اسـت .البتـه در زدودن
فکـر جنگ موفقیت نسـبی داشـته اسـت .جنگهـای بزرگ
عالمگیـر از زمـان تأسـیس آن نداشـتیم ،ولیکـن جنگهـای
منطقـهای در برخـی نقـاط و درگیریهـای داخلـی بسـیار
بودهانـد .ایـن سـازمان فعالیتهـای گسـتردهای در زمینههای
ذکرشـده داشـته اسـت کـه قابـل تأملانـد ،امـا انتقاداتـی هم
بـه آن هسـت .تأسـیس سـازمانهایی ماننـد یونسـکو مـورد
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تقلیـد دیگر سـازمانهای منطقهای ازجمله سـازمان همکاری
اسلامی در تشـکیل اسیسـکو و به نوعی در اکو بـرای انجام
امـور فرهنگـی قـرار گرفتـه اسـت .شناسـایی میراثهـای
مشـترک بشـری ،ملمـوس و ناملمـوس بـرای فراهمکـردن
زمینـه فرهنگی مهم اسـت .هرچنـد که برخی از شناسـاییها
خـود مـورد اختلاف قرارگرفتهانـد.
مسـئله مهـم در همـه ایـن فعالیتهـا ،درونیکـردن ارزشها
و هنجارهایی اسـت که توسـط آنان تبشـیر و تبلیغ میشـود.
درونیکـردن نیـز نیازمنـد یـک سلسـله عوامـل ،فـردی و
سـاختاری است.
در دوسـتی و اعتمـاد که موضـوع بحث این مصاحبه اسـت،
نیـز چنیـن اسـت .دوسـتی در روابـط بینالملـل احساسـات
دوسـتی فـردی نیسـت .دوسـتی در روابـط بینالملـل بایـد
زمینه مناسـبتری برای خدمت به مردم کشـور و بشـریت و
رهایـی آنان از جنگ و بلیههـای دیگر مانند همین همهگیری
بیمـاری کنونـی فراهم کند .دوسـتی باید نتایج داشـته باشـد.
بحرانهـا محـک خوبـی بـرای چگونگـی درونیسـازی
ارزشهـای دوسـتی هـا هسـتند .سیاسـتهای دولتهـا در
ایـن دوران خـود میتوانـد از منظر جایگاه دوسـتی در روابط
بینالملـل مـورد ارزیابـی قـرار گیردً .
قبلا هم عـرض کردم،
تعریـف مشـخصی نداریم ،ولیکن سیاسـتهای کشـورهای
دوسـت بهطـور مثـال در اروپـا را در ایـن دوران میتـوان
ارزیابـی کـرد کـه احتماالً بـه دریافـت یک شـاخص در این
زمینـه به مـا کمک مینمایـد .سیاسـتهای ناسیونالیسـتی و
پوپولیسـتی برخـی از دولتهـا ،حتی نسـبت به کشـورهای
بهزعـم خـود ،دوسـت ،قابل تأمـل و تحلیل هسـتند.

پریرخ دادستان

بدرالزمان قریب
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مشاهیر زن در دانشگاه تهران
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نگاهی به بیوگرافی و سوابق مشاهیر زن در دانشگاه تهران

«مفاخر و مشــاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه تهران و نشاندهنده
نقش و مشارکت باالی دانشــگاه تهران در تحوالت علمی ،فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس در سال  ۱۹۳۴( ۱۳۱۳م) تا کنون است.
انتخاب مفاخر و مشاهیر دانشگاه تهران بر اساس فرایندی طوالنی و چندمرحلهای
بوده که با معرفی از ســوی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه آغاز و در نهایت در
ستاد مرکزی دانشگاه مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.
در انتخاب مشاهیر و مفاخر ،عالوه بر شأن و معیارهای علمی و پژوهشی دانشگاهی،
اشــتهار عمومی ،دامنه اثرگذاری ملی ،منطقهای و بینالمللی ،اخالق علمی و ...از
جمله مهمترین شاخصهای انتخاب برای قرار گرفتن در این لیست بوده است.
آنچه در ادامه میخوانید ،مروری اســت بر بیوگرافی و سوابق و آثار  ۱۱تن از
مشاهیر زن در دانشگاه تهران.

امیر بانو کریمی

سال و محل تولد ،1310 :تهران
رشته تخصصی :زبان و ادبیات فارسی
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دکتر امیربانو کریمی دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو
هیأتعلمي دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،
با تخصص اصلی ســبک هندی و صائبشناســی ،اســتاد
و پژوهشــگر بنام رشــته زبان و ادبیات فارسی ،مصحح،
صائبپژوه ،نویسنده ،محقق و پژوهنده در مرکز تحقیقات
علوم انسانی است.
وی از صائبشناســان صاحب نام ایران است که دیوان و
کلیات صائب را در ســالهای  ۱۳۳۳و  ۱۳۴۵تصحیح و به
چاپ رسانده است .استاد کریمی که از محضر استاداني چون

معین ،خانلری و همایی بهره برده ،رساله دکترای خویش را
تصحیح انتقادی جوامعالحکایات و لوامعالروایات قرار داد
که در ســال  ۱۳۵۵به چاپ رسیده و مورد استقبال جامعه
ادبی قرار گرفت.
دکتر امیربانو کریمی از نویســندگانی اســت که بيشتر در
متون كالســيك چه نظم و چه نثــر به پژوهش پرداخت و
بــه طور کلی میتوان گفت زمینــۀ مطالعات ،پژوهشها و
تصحیحات وی متون نظم و نثر کالسیک بوده است.
این اســتاد بنــام زبان و ادب فارســی ،در كنــار تدریس،
تفحص و تحقیــق در متون كهن را به جــد دنبال كرده و
آثار ماندگاری را نیز از خود به جای گذاشــته است از آن
جمله میتوان به آثاری چون «دویست و یک غزل صائب»
همراه با شرح کامل ابیات اشاره کرد .همانگونه که از عنوان
کتاب برمیآید ،شارح ۲۰۱ ،غزل را از صائب ،انتخاب و با
نگاه دقیق و موشکافانه ،توضیحاتی دربارۀ شعر صائب ارائه
تخصص و تع ّمق نویسنده در این زمینه
داده که نشاندهنده ّ
است .از امتیازهای این اثر ،اشاره به زیبایی سخن صائب و
ابتکارات شعر او در ضمن کالم است.
از ســایر آثار دکتــر امیربانو کریمی میتــوان به «تصحیح
دیوان قاضی سعید قمی»« ،گردآوری ،تدوین و شرح دیوان
امیری فیروزکوهی» و دیوان فیاض الهیجی اشــاره کرد که
با نگاهی منتقدانه ،نســخههایی از مرحوم فرخ خراســانی،
آیتاهلل العظمی گلپایگانی و آیتاهلل نجفی مرعشی در این
اثر جمعآوری شده است.
همه قصایــد فیاض در منقبت ائمه دین علیهم الســام به
ترتیب زمانی در کتاب رعایت شــده و بقیه اقسام شعرها به
ترتیب معمول یعنی ،حرف اول و آخر مصرع الفبایی مرتب
شده مگر غزل شروع آن مطلع .همچنین کتاب «مقدمه ،تنظیم
و تصحیح تاریخ موســیقی حسن مشحون» از آثار فرهیخته
این بانوی ادب و زبان فارسی است که در مقدمه آن ،نکات
مهمی در مورد پیدایش موسیقی ایران ،چگونگی ادامه حیات
آن ،سرگذشــت نوازندگان و موســیقیدانان ایرانی و شرح
اصطالحات موســیقایی و نکات جالب و خواندنی بســیار
دیگری گردآوری شده است« .تصحیح انتقادی حدیقۀ حکیم
سنایی غزنوی»« ،منتخب حدیقهالحقیقه حکیم سنایی» نیز از
آثار فاخر دکتر امیربانو کریمی اســت .همچنین در آثار این
دانشمند کشــور میتوان به برخی از مقالههای وی از جمله
«منابع گمشــده جوامعالحکایات»« ،حالج ســکه دورویه»،
«تجلی زن در شعر فارسی» و «بیماری صبا» اشاره کرد.

انتخاب به عنوان چهره ماندگار زبان و ادبيات فارســي در
چهارمين همايــش چهرههاي ماندگار در ســال  1383از
افتخارات این استاد تمام دانشگاه تهران است.

آلنوش طریان

سال و محل تولد ،1299 :تهران
وفات ۱۵ :اسفند سال ۱۳۸۹
رشته تخصصی :فیزیک
دکتر آلنوش طریان دارای دكتراي فیزیک از دانشگاه سوربن
فرانسه و عضو هیأتعلمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران و بانوی اختر فیزیک و مادر علم ستارهشناسی
مدرن ،موسس نخســتین رصدخانه فیزیک خورشیدی در
ایران ،عضو کمیته ژئوفیزیک دانشگاه تهران و نخستین زن
فیزیکدان کشور است.
این استاد بنام ،نخســتین فیزیکدان زنی بود که در یکی از
دانشــگاههای ایران به این مقام علمی دست یافت و بدین
ترتیــب او اولین فیزیکدان زن در ایران اســت که به مقام
استادی نائل شــد و اولین کســی بود که به تدریس اختر
فیزیک در دانشــگاه تهران پرداخت .دکتر طریان همچنین
برای نخســتین بار درسهای فیزیک خورشــیدی و اختر
فیزیک را در دانشــگاه تهران تدریس کــرد .وی در زمینه
نجوم و در زمانی که این علم در ایران تضعیف شــده بود،
یک رصدخانه پیشــرفته ،اما کوچک در کشور ایجاد کرد و
توانست ایران را در زمینه نجوم در دنیا تاثیرگذار کند.
آلنوش طریان در دوره تالش علمی خود به ریاســت گروه
تحقیقات خورشــیدی مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
رســید و نقش مهمي در تأســیس و ادامــه کار رصدخانه
فیزیک خورشــیدی ایفا کرد .وی همچنین تحقیقات علمی
درباره انرژی خورشــید داشــت و معتقد بود ایران با ۲۴۱
روز خورشــیدی کامل میتواند استفادههای زیادی از منابع
خورشیدی و دستاوردهای آن داشته باشد.
دکتــر آلنــوش طریان جزء پیشــتازان علم در ایران اســت.
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وی «پایهگذاری نخســتین رصدخانه فیزیک خورشــیدی»،
«پایهگذاری نخستین تلسکوپ خورشــیدی»« ،ارائه دروس
فیزیک خورشیدی و اختر فیزیک برای نخستینبار در کشور» و
«رئيس گروه تحقیقات فیزیک خورشیدی» موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران را در کارنامه پر بار علمی خود دارد.
از یادگارهای ارزشــمند این اســتاد فقید میتوان به «وقف
منزل خویــش به دانشــجویان» برای گســترش دانش و
بهرهگیری دانشــجویان ارمنی در این حوزه اشاره کرد .وی
با تربیت صدها خدمات بینظیر علمی در حوزه فیزیک به
کشور ارائه داده است.
وی به عنوان مادر نجوم ایران نیز ،توانست دانشجویان فراوانی
را از نزدیک با مباحث مربوط به فیزیک آشنا و تجربه کار با
تلســکوپ و دیگر ابزار رصدخانهای را برای آنها امکانپذیر
کند .دکتر طریان بارها در کنفرانسها و مجامع علمی خارج
از کشور شرکت و نام ایران را در این مجامع پرآوازه کرده و
فیزیک ایران را به آن کشورها شناساند .از جوايز و افتخارات
این استاد شهير رشته فیزیک ميتوان به دريافت لوح تقدیر از
رئیسجمهور وقت در تاریخ  ۲۶تیر  ،۱۳۸۵نشان «مسروپ
ماشتوتس» از طرف رهبر مذهبی ارمنیان جهان ،حوزۀ سیلیسیه
و لوح پاسداشتی از طرف انجمن نجوم آماتوری آسمان وارنا
از آن جمله است .همچنین سازمانها و نهادهایی که به پاس
زحمات خانم دکتر آلینوش طریان از ایشان قدردانی کردهاند
عبارتند از انجمن نجوم آماتوری ایران ،انجمن نجوم آسمان
وارنا ،انجمن نجوم ثاقب گیالن ،انجمن فرهنگی بیســتون و
مرکز علوم ستارهشناسی ایران.

بدرالزمان قریب

سال و محل تولد ،1308 :تهران
وفات ۷ :مرداد ۱۳۹۹
رشته تخصصی :زبانشناسی
دکتر بدرالزمان قریب داراي دكتراي زبانشناسی از دانشگاه
پنســیلوانیا آمریکا و عضو هیأتعلمی دانشكده ادبیات و
علوم انسانی دانشــگاه تهران و استاد و پژوهشگر برجسته

60

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

رشته زبانشناسی،ادیب ،شاعر و سغدیپژوه است.
این اســتاد ممتاز دانشــگاه بانی و مؤسس نخستین کرسی
آموزش زبان ســغدی در دانشــگاه تهران ،عضو پیوســته
فرهنگســتان زبان و ادبفارســی ،عضو افتخاری انجمن
ایرانشناســان اروپا ،عضو انجمن بینالمللی دستنوشتهها
و کتیبههای ایرانی لندن بوده است.
دکتــر بدرالزمان قریب با رتبه علمي اســتادتمام ،در زمان
حیات پربار خود ،به عنوان استاد مدعو با دانشگاه هاروارد
و یوتای آمریکا نیز همکاری میکرد.
خدمــات علمی دکتر قریب در حــوزه مطالعات زبانهای
کهن ایرانی بهویژه سغدی ،در تصحیح و قرائت متون کهن
و آثــار ادبی ،فرهنگی و تاریخی ایرانزمین بســیار کارا و
ثمربخش بوده و ِگره از کار پژوهشگران و محققان این فن
در واژهگزینی و واژهیابی گشــوده است .به همین علت هم
بدرالزمان قریب را پژوهشــگری نمونه و تالشگر در حوزه
زبانهای باستانی و میانه ایران بهویژه زبان سغدی میدانند.
وی زندگــی خود را صرف فراگیری زبانی کرد که به گفته
محققان ،هزار سال زبان جاده ابریشم بود .زبان سغدی یکی
از شــاخههای زبانهای ایرانی میانه بهشــمار میرود و از
زبانهای ایرانی شاخه شمال شرقی و زبان ناحیه حاصلخیز
سغد ،واقع در میان آمودریا و سیردریا با مرکزیت سمرقند
و در قزوین بوده است.
دکتر قریب با بهرهمندی از قریحه شاعری با سبک استادان
کهن ،دارای اشــعار ثبت شــدهای در گزینهها و جنگهای
شــعر بوده و در انواع شعر از قصیده ،غزل ،مثنوی ،دوبیتی
و رباعی طبعآزمایی کرده است.
وی آثار و تألیفاتی دارد که «فرهنگ زبان ســغدی» با واژگان،
لغات و ترکیبات ،شــاخصترین آنها بهشمار میرود و باید
گفت که واژگان متعدد ســغدی از متــون بودایی ،مانوی و
مســیحی استخراج و در این فرهنگ بســیاری از متون کهن
ایرانی با بهرهگیری از فرهنگ زبان سغدی ،تصحیح و خوانده
شــده است .این فرهنگ از دو مقوله فارسی و انگلیسی و سه
بخش تشکیل شده که این سه بخش عبارتند از :بخش اصلی،
واژهیاب فارسی ،واژهیاب انگلیسی که موجب شده این اثر به
عنوان یکی از کتابهای مرجع در زمینه تحقیق درباره زبانهای
کهن ایرانی در داخل و خارج از ایران به کار گرفته شود.
اثر ارزشــمندی دیگر دکتر قریب « وســنتره جاتکه» و در
واقع داســتان تولد بودا به روایت ســغدی است که آن را
بهفارســی برگردانده اســت .این کتاب نیز شامل دو بخش

اســت .در بخش نخســت ،منابعی درباره سرزمین سغد و
نکات ارزشــمندی در خصوص قوم آن شرح داده شده و
در فصل دوم چكيده داستان و كيفيت دستنوشته آن و نیز
متن اصلی روایت از تولد بودا آمده است.
دکتر بدرالزمان قریب همچنین آثاری در حوزه ترجمه دارد که
یکی از مهمترین آنها «زبانهای خاموش» است که با همکاری
دکتر یداهلل ثمره ترجمه و در دوره پنجم کتاب سال جمهوری
اســامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عنوان کتاب ســال برگزیده شد .کتاب «زبانهای خاموش»،
سرگذشت کوشــشها و تالشهای پیگیر دانشمندان را در
حل معمای خطوط باستانی بازگو میکند و ما را با دقتنظر
و روشهای علمی و نظامیافتة آنان در رمزگشایی این خطوط
و نیز تحلیل علمی زبانهای باستانی آشنا میسازد.
این استاد بنام در رشته زبانشناسی دارای بیش از  40مقاله
علمی ،پژوهشــی به زبان فارسی و انگلیسی شامل («كشف
كتيبه پهلــوى در چين»و «كتيبه تازهيافته خشایارشــاه» از
نمونه مقاالت وی بهشمار میرود ).و 10عنوان سخنرانی در
دانشگاهها و مجامع علمی و بینالمللی را نیز در فعالیتهای
پژوهشی خود دارد.
از جوائز متعدد و افتخارات این بانوی علمی کشور میتوان
به دو کتاب فرهنگ زبان ســغدی در ســال  ۱۳۷۴و کتاب
زبانهای خاموش در ســال  ۱۳۶۵اشــاره کرد که به عنوان
کتاب ســال برگزیده شــدند .وی در سال  1377از طرف
انجمــن آثار و مفاخر فرهنگی و در ســال  1381از طرف
سازمان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار این مرز و بوم
برگزیده شــد .همچنین به پاس خدمات ارزنده علمی دکتر
قریب ،در دیماه ،۱۳۸۷هفدهمین قالیچه ابریشــمی جایزه
ادبی،تاریخی بنیاد موقوفات محمود افشار به وی اهدا شد.

پریرخ دادستان

سال و محل تولد ،1311 :کرمانشاه
وفات 22 :آبان 1389
رشته تخصصی :روانشناسی

دکتر پریرخ دادستان داراي دكتراي روانشناسی از دانشگاه
ژنو ســوئيس و عضو هیأت علمي دانشــكده روانشناسی
دانشگاه تهران است.
دکتر دادستان با عنوان «مادر روانشناسی نوین ایران» استاد
و پژوهشــگر بنام رشته روانشناسی اســت که در کارنامه
افتخارات خود ،مدیریــت دفتر مطالعات و تحقیقات علوم
انسانی ،مســئولیت در نخســتین مرکز هدایت حرفهای و
هدایت تحصیلی را ثبت کرد .وی از چهرههای ماندگار در
رشته روانشناسی است.
پریرخ دادستان تاثیر بسياري بر زبان روانشناسی نوین ایران
داشــت و به عنوان یکی از اولین و معدود مولفان در سطح
بینالمللی ،بــه دنبال تبیین روانشناســی مرضی از دیدگاه
تحولی بودهاست.
دقت و ژرفنگری این اســتاد رشــته روانشناسی ،قلمرو
کاري وی را به دو بخش تقســيم کرده اســت .بخش اول،
روانشناســي تحولي است که به پيروي از ژان پياژه ،رئيس
دانشــگاه ژنو و از مشــهورترین روانشناسان جهان ،عمده
آموزشهاي وي درباره تحولنگري و روانشناســي مرضي
و باليني بود.
وی بــا ایفای نقش کامل یک شــاگرد به تمــام معنا برای
پروفســور پیاژه و بــرای ارج نهادن به مقام اســتادی وی،
تعدادی از کتابهای این پروفســور جهانی را به فارســی
ترجمه کرد .عملکرد ممتاز دکتر دادســتان تا جایی بود که
پروفســور پیاژه برای یکی از کتابهــای وی به صورت
شخصی مقدمهای را به رشته تحریر درآورده که این مساله
نیز از افتخارات دکتر دادستان محسوب میشود.
دکتر دادســتان برنده جوایز متعددی در حوزه علمی خود
اســت .همچنین کتاب «گزیــدهای از بزرگترین نظامهای
روانشناســی» وي برای دانشجویان رشــته روانشناسی به
عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است.
یکــی از کارهایــی که دکتر پریرخ دادســتان در دســت
اقدام داشــت ،کتابی بود که «بزرگترین نظامهای تحولی»
(روانپویشی ،انســاننگر /هستینگر ،شــناختی ،رفتاری،
اجتماعی ،اجتماعی /شناختی) را تشــریح میکرد که البته
نتوانست کارش را به سرانجام برساند.
از مهمتریــن تألیفات دکتــر پریرخ دادســتان میتوان از
«18مقالــه در روانشناســی» نام برد که ایــن کتاب حاصل
بخشــی از کاوشها و تأمالت علمی نگارنده این مقاالت
در طول ســالیان اســت که برای بهرهبرداری دانشجویان و
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عالقهمندان عرصه روانشناسی بازنگاری و تدوین شد.
«عرضــه اختاللهــای زبــان»« ،روشهای تشــخیص و
بازپروری»( ،کتاب برگزیده دانشگاه تهران)« ،گفتوگوهای
آزاد با ژان پیاژه»« ،ارزشــیابی شخصیت کودکان بر اساس
آزمونهای ترســیمی»« ،روانشناسی بالینی»« ،دیدگاه پیاژه»،
«روانشناســی جنایی» و بســیاری تالیفات دیگر نیز از آثار
ارزشمند این استاد فقید دانشگاه تهران است.
دکتر دادســتان همچنین بیش از  5مقاله علمی ،پژوهشی و
ترویجی و مجری بیش از  ۱۷طرح پژوهشی در سطح ملی
را به رشــته تحریــر درآورده و راهنمایی بیش 17پاياننامه
دكترا و  101پاياننامه كارشناسي ارشد را نیز در فعالیتهای
پژوهشی خود ثبت کرده است.
از جوايز و افتخارات این اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران که
به ســادگي نمیتوان تمامی آنها را در ایــن مقال گنجاند،
باید به جایزه ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســاني
به عنوان یکي از بهترین مؤلفان اشــاره کرد .همچنین کتاب
«روانشناســی مرضی تحول از کودکی تا نوجوانی» ايشــان،
برگزیده دوره دهم کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران شد.
وی پژوهشگر برگزیده جامعه اسالمی پژوهشگران در سال
 ،1380چهــره ماندگار عرصه علم روانشناســي در دومين
همایش چهرههاي ماندگار سال 1381بود .وی برنده جایزه
بخش تحقیقات بنیادی علوم انسانی در پانزدهمین جشنواره
بینالمللی خوارزمی ( )۱۳۸۳و نیز منتخب اولين دوره معرفي
پژوهشــگران قابل تقدير دانشگاه تهران شــد و باید به این
مساله اشاره کرد که تقریب ًا تمامي طرحهاي تحقيقاتي وی در
زمان تالشهای علمی ايشان موفق به دریافت جایزه شدهاند.

ُدره میرحیدر

سال و محل تولد ،1311 :کرمانشاه
رشته تخصصی :جغرافیای سیاسی
دکتر ُدره میرحیدر ،چهرهماندگار و اســتاد و پژوهشــگر
برجسته رشــته جغرافیای سیاسی در دانشگاه تهران ،عضو
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وابسته فرهنگستان علوم ،عضو مؤسس انجمن جغرافیدانان
ایران و بنیانگذار جغرافیای سیاسی نظام مند در کشور است.
وی دارای تخصص اصلی جغرافیای سیاســی و تخصص
فرعی «منطقه خلیج فارس و خاورمیانه» میباشد.
استاد میرحیدر دكتراي جغرافياي سياسي خودرا از دانشگاه
اينديانــاي آمريكا دریافت کرده و با رتبه علمي اســتادي؛
عضو هیأت علمي گروه جغرافيای دانشكده ادبيات و علوم
انساني دانشگاه تهران است.
در ســوابق درخشــان این چهره علمی میتوان به مواردی
همچون اولیــن تحصیلکرده ایرانی در رشــته جغرافیای
سیاســی ،نویسندگی اولین کتاب سیســتماتیک جغرافیای
سیاسی ،مؤســس شــاخه علمی جغرافیای سیاسی ،اولین
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ،اولین ســردبیری فصلنامه علمی
ژئوپلیتیــک و مؤلف کتابهای عمیق و آکادمیک در حوزه
جغرافیای سیاسی در ایران اشاره کرد.
با ورود دکتر ُدره میرحیدر به دانشــگاه تهران و بر اســاس
پیشــنهاد وی ،برای اولینبار در ایران درس «اصول و مبانی
جغرافیای سیاســی» در برنامه دروس دوره لیســانس قرار
گرفت .میرحیدر با تألیف کتاب «اصول و مبانی جغرافیای
سیاســی» در ســال  ،۱۳۴۷اولین کتاب جغرافیای سیاسی
مدون و نظامیافته را در این رشته ارائه کرد .او برای اولينبار
جغرافياي سياسي را به شكل سيستماتيك و مدرن (براساس
رويكرد كاركردگرايي جغرافيدان مشهور آمريكايي در دهه
 ۱۹۶۰به نام «ريچارد هارتشــون» ) به دانشــجويان ايراني
تعليــم داد و از اين نظر ترويج رشــته جغرافياي سياســي
مديون تالشهای این چهره علمی ماندگار است.
در ســوابق تألیفاتی مهم این استاد توانمند رشته جغرافیای
سیاســی میتوان به «مباني جغرافياي سياسي»« ،جغرافياي
سياسي» براي دانشآموزان دبيرستان سال سوم نظام جديد،
«مفاهيــم بنيادي در جغرافياي سياســي» و همچنین کتاب
«ايران» تاکید کرد.
البته ،عالوه بر دكتر ميرحيدر دو نويســنده انگليسي نيز در
تاليــف كتاب «ايران» نقش داشــتهاند و اين تالیف در حال
حاضر كتاب درسي دانشآموزان دبيرستاني آمريكا ،انگليس
و كانادا است.
از جمله دستاوردهای شاخص خانم دکتر میرحیدر میتوان
به ترجمه کتاب «جغرافياي سياســي خاورميانه و شــمال
آفريقا» اثر آالسدایر درایسدل و جرالد اچ بلیک ،اشاره کرد
که اين كتاب در دوره نهم كتاب ســال جمهوري اســامي

ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشــاد اسالمي به عنوان
كتاب سال معرفي و برگزيده شده است.
اصل این کتاب در حال حاضر به زبان انگليســي است و
دو نفر متخصص فن آن را به رشته تحریر درآوردهاند که تا
حدود زيادي خالءهای موجود در این زمینه را جبران كرده
و احتياج دانشپژوهان را پاســخ گفته است .از ويژگيهاي
ترجمه این کتاب نیز میتوان به یادآورد شــدن اشتباهات
مولفان در پابرگها توســط مترجم اشاره کرد و اینکه كليه
نامها كه در اصل كتاب التين شــده و در نقشههاي موجود
عربي است ،معادل عربي آنها نوشته شده است.
در بخش دیگری از آثــار خانم دکتر ُدره میرحیدر میتوان
به ترجمه «جهان سوم و كشورهاي پيشرفته»و «درآمدي نو
بر جغرافياي سياسي» با همکاری دکتر سید یحیی صفوی،
اثر ریچارد مویر اشــاره کرد که این کتاب ،کتاب برگزیده
دانشــگاه های ایران شد و ســپس به عنوان کتاب تشویقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شد.
از سایر آثار این استاد ارجمند علوم جغرافیای سیاسی میتوان
به «گرايش تازه در جغرافياي سياســي»« ،مفاهيم بنيادين در
جغرافياي سياســي»« ،تحوالت پنج دهه اندیشــه و جستار
در جغرافیای سیاســی» اشاره کرد که ویژگیهای این کتاب
طبقهبندی و دستهبندی مقاالت ،توسط خود ایشان است.
خانــم دکتر دره میرحیدر دارای بیــش از  ۵۸مقاله علمی
پژوهشــی و ترویجی به زبان فارســی 8 ،مقالــه به زبان
انگلیسی 42 ،عنوان سخنرانی در دانشگاهها و مجامع علمی
و بینالمللی در کارنامه پربــار خود دارد و راهنمایی بیش
از  21پایاننامه کارشناســی ارشد و رساله دکتری را نیز در
فعالیتهای پژوهشی خود به ثبت رسانده است.
در مورد جوايز و نشــانهایی که خانم دکتر میرحیدر به آن
مفتخر شــدهاند نیز میتوان به جایزه بهترين مترجم زن در
دانشــگاه الزهرا در1370؛ جايزه كتاب برگزيده دانشگاهي
در ســال  1380و انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشــته
معظم جعرافیای سیاســی در سال  1384به انتخاب جامعه
جغرافيدانان ايران اشاره کرد.
این استاد پرتالش ایرانی دارای مدال درجه اول فرهنگ برای
احراز رتبه اول در دانشــگاه تهران؛ دريافت فلوشيپ (جايزه
پژوهشي) از طرف دانشــگاه اينديانا ،دريافت جايزه و لوح
تقدير براي كتاب برگزيده دانشــگاهی  ،1369لوح تقدير و
جايزه با عنوان بهترين مترجم زن در سال  ،1369لوح تقدير
و جايــزه براي كتاب ســال ج.ا.ا از طرف وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمي در سال  1370و  ،1381لوح تقدير و جايزه در
همايش تجليل از پيشكسوتان دانشگاه تهران در سال 1383را
نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.

زهره سرمد

سال و محل تولد ،1313 :تهران
رشته تخصصی :تعلیم و تربیت
دکتر زهره ســرمد دارای دكترای تعلیم و تربیت با گرایش
روانشناســی تربیتی و آمار از دانشــگاه استنفورد آمریکا و
عضو هیأت علمي دانشــكده روانشناســی و علوم تربیتی
دانشــگاه تهران ،با رتبه علمي اســتادي است .این استاد و
پژوهشــگر برجســته رشــته تعلیم و تربیت ،مدرس آمار،
سنجش و اندازهگیری ،روش تحقیق ،روانشناسی تربیتی و
نظریات یادگیری است.
بیشترین فعالیتهای این استاد ارجمند ،در حوزه تحقیق و
تدریس در متدولوژی آمار و اندازهگیری تربیتی بوده كه به
گفته خود ایشــان از اهمیت باالیی برخوردار است و كمتر
كسی توان و دانش تدریس آن را دارد.
وی اعتقاد دارد که بیشــترین تأكید روانشناســی تربیتی بر
روی تحقیقات تربیتی اســت ،بنابرایــن یك محقق باید بر
علم متدولوژی اشراف زیادی داشته باشد و به همین علت
هم بازنویســی و تنظیم برنامه كارشناسی ارشد روانشناسی
تربیتی از تالشهای منحصر به فردی اســت که از جانب
ستاد انقالب فرهنگی به او محول شده بود.
دکتر سرمد دارای تالیفات بسیاری است که از مهمترین آنها
میتــوان به كتابهای «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»
با همكاری دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازی اشاره
کرد .این کتــاب بر پایه یک مفروضه اصلی برای کســب
دانــش و مهارتهای الزم روش تحقیــق در علوم رفتاری
اســتوار است که بر مبنای آن دانشــجو باید عالوه بر آشنا
شــدن با روش علمی ،بر دانش و مهارتهــای مرتبط به
مراحــل تدوین یک طرح تحقیق ،نحــوه اجرا و چگونگی
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
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تحلیل دادههای حاصل از آن نیز تســلط پیــدا کند« .آمار
استنباطی» نیز از آثار تالیفی دکتر سرمد است.
این استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران ،در ترجمه نیز دستی
بر آتش داشــته و مترجم کتابهایــی چون «فصول روایی
و اعتبار كتاب»« ،روانشناســی تربیتی« ،»۲اصول آماری در
طرح آزمایشها» با همكاری دكتر مهتاش اسفندیاری است.
همچنیــن تألیف مقالههایی با عنوانهــای «اثر یادگیري در
ترك اعتیاد به موادمخدر»« ،طرز فكر نسبت به زن و میزان
دخالت والدین در انتخاب همسر بر حسب میزان تحصیل
پدر و مادر ،جنس و نوع مدرسه»« ،مدلهای تحقیق درباره
كارایی معلم و تدریس» از آثار این استاد پر تالش در رشته
علوم تربیتی است.
وی بالغ بر  13مقاله علمی و پژوهشی به زبان فارسی و 2
مقاله به زبان انگلیسی نیز در کارنامه علمی خود دارد.
دکتر زهره سرمد دارای جوائز و افتخارات زیادی است که
از جملــه آنها میتوان به تقدیرنامه دانشــگاه الزهرا به وی
به دلیل ترجمه كتاب حجیم۹۰۰صفحهای به فارسی اشاره
کرد كه به همراه دكتر مهتاش اسفندیاری برگردان آن را بر
عهده داشته است.

ژاله آموزگار

سال و محل تولد ،۱۳۱۸ :خوي
رشته تخصصي :فرهنگ و زبانهاي باستاني
دکتر ژاله آموزگار اســتاد بنام رشــته فرهنــگ و زبانهای
باســتانی در دانشگاه تهران است که کهنهکاران این رشته به
ایشان ،لقب «بزرگبانوی مطالعات ایرانِ باستان» را دادهاند.
دکتر آموزگار ،اسطورهشناس ،مترجم ،نويسنده ،پژوهشگر
بنیاد فرهنگ ایران ،عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و
عضو شورای عالی علمی مركز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
است و عضویت هیأت مشورتى انجمن ايرانشناسى فرانسه
در ايران و عضویت گروه انتخاب كتاب را در کارنامه پربار
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خود دارد.
ژاله آموزگار دکتراي زبانهای باســتانی خود را از دانشگاه
ســوربن فرانسه دریافت کرد و با رتبه علمی استادی ،عضو
هیأت علمي دانشــكده ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه
تهران است .این بانوی پرتالش عرصه فرهنگ و زبانهای
باستانی ،درسال ۱۳۸۵با باالترین درجه استادی ،بازنشسته
شده است.
درباره مورد عملکــرد بینظیر این اســتاد فرهنگ و زبان
باســتانی ،باید به این مساله به صورت جدی اشاره کرد که
ایرانپژوهان و محققان این حوزه ،آموزگار را پیشاهنگ در
مطالعات ایرانباســتان ،بهویژه بازشناسایی متون پهلوی و
اساطیر ایرانی و ادبیات زردشتی میدانند و معتقدند که آثار
تألیفی و تحقیقی او ابــزار کاری برای تدریس و یادگیری
هرچه بهتر متون باستانی است که مطالب آن با سادهترین و
رساترین زبان ،بیان شده است.
با پژوهشــی در کارنامه علمــی فعالیتهای دکتر آموزگار
میتوان به این موارد اشــاره کرد :تألیف ،ترجمه و نگارش
مقاله در باب اســاطیر ،زبانها و ادیان ایران باســتان ،متون
پهلوی و ادبیات فارسی زرتشتی از جمله مهمترین زمینههای
کاری دکتر آموزگار اســت و همکاری با بنیاد فرهنگ ایران
ی ایشان محسوب کرد.
را میتوان نقطه عطف زندگ 
آثار و نوشــتههای دکتر آموزگار که برخی با همکاری دکتر
تفضلی نوشته شده است ،کمک فراوانی به شناخت هرچه
بیشتر متون باستانی ایران کرده است .کتابهایی چون زبان
پهلوی ،ادبیات و دســتور آن و شناخت اساطیر ایران از آن
دست کتابهاست که به صورت روشمند و با زبانی ساده و
قابل فهم نوشته شده و بهعنوان مرجع و منبع موثق و مورد
استناد بســیاری از محققان و پژوهشگران در این عرصهو
بهعنوان کتاب درسی در دانشــگاههای داخلی و خارجی
تدریس میشود.
یکی از زمینههای مطالعاتی بسیار شاخص دکتر آموزگار کار
بر روی کتاب «پنجم دینکرد» است که دامنه مطالعاتش را به
حوزه اساطیر و زبانهای باستانی منحصر کرد .البته به علت
این که منابع فارسی درباره مطالعات ایرانی بهطور روشمند در
دسترس نبود پس از مدتی« ،پنجم دینکرد» توسط پروفسور
فیلیپ ژینیو در انتشارات دانشگاه پاریس بهچاپ رسید.
ژالــه آمــوزگار در ترجمه نیــز ید طوالیــی دارد .کتاب
«نمونههاي نخســتین انسان ،نخستین شــهریار در تاریخ

افســانهای ایران» ترجمه مشــترک ژاله آموزگار و احمد
تفضلی در ســال ۱۳۶۸برنده کتاب ســالشد و در همان
سال لوح تقدیر از دانشــگاه تهران دریافت کرد .از ديگر
تاليفات این اســتاد ارزشــمند ميتوان به «ایران باستان»،
«ماریان موله»« ،شــناخت اساطير ایران»« ،اسطوره زندگی
زردشت»« ،اداویراف نامه (ارداویرازنامه)»« ،زبان پهلوی،
ادبيات و دســتور آن»« ،تاریخ اســاطيری ایــران»« ،زبان،
فرهنــگ»« ،اســطوره نظارت و كوشــش در چاپ كتاب
تاریخ ادبيات پيش از اســام»« ،تجدیدنظر و تجدیدچاپ
كتاب مينوی خرد» و«نظــارت در ترجمه كتاب كتيبههای
هخامنشی» نوشته پير لوكوك نیز اشاره کرد.
از سایر آثار تألیفی و ترجمهای دکتر آموزگار مواردی مانند
تاریخ اســاطيری ایران در مجموعه «ایران» ،دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی نیز به چشــم میخورد .خانم دکتر آموزگار
بیش از  ۱۳کتاب ۵۷ ،مقاله علمی ،پژوهشــی و ترویجی به
زبان فارســی ۷ ،مقاله به زبان انگلیســی ۲۹ ،سخنرانی در
دانشگاهها و مجامع علمی و بینالمللی و عضويت در هیأت
تحريريه  ۸نشــريه داخلی را نیز در فعالیتهای پژوهشــی
خود دارد.
این استاد فرهیخته دانشگاه تهران دارای جوايز و نشانهایی
ِ
تالش ممتاز»
ازجملــه نامزدی دریافت جایزه «یــک عمر
از سوی انجمن بینالمللی مطالعات ایرانی در خرداد،۱۳۸۹
جایزه نشا ِن عالی دولت فرانسه یا(لژیون دونور) توسط سفیر
فرانسه در سفارت این کشور در تیرماه۱۳۹۵و همچنین جایزه
سرو ایرانی بهپاس یک عمر تالش علمی و فرهنگی و خدمت
به بازشناسی آثار و نوشتههای بازمانده از ایرا ِن کهن از سوی
انجمن ایرانشناسی دانشگاه تهران در دی ۱۳۹۵است.

سیمین دانشور

سال و محل تولد ،1300 :شیراز
وفات 18 :اسفند 1390
رشته تخصصی :زبان و ادبیات فارسی

دکتر سیمین دانشــور استاد و پژوهشــگر برجسته رشته
ادبیات و زبان فارســی منتقد ادبی ،مترجم ،نخســتین زن
داســتاننویس ،رماننویس دوره چهارم ادبیات معاصر و
نخستین رئیس کانون نویســندگان ایران پیش از پیروزی
انقالب اســامی است .ســیمین دانشــور يکی از اولین
نويســندگان زن ايرانی اســت که در نگاشــتن هويت و
ذهینت زنانه سهم بســزايی داشته است .دانشور به اصول
واقعگرایی در داستان اهمیت میداد و روایتهای انتزاعی
مورد توجه او نبود.
دکتر سیمین دانشور دكتراي ادبیات و علوم انسانی و عضو
هیأت علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
با رتبه علمي استاد تمام اســت .این استاد برجسته زبان و
ادبیات فارسی در ســال  1358به افتخار بازنشستگي نائل
آمده است.
منتقدان آثار ادبی معتقدند یکی از ویژگیهای شاهکارهای
ادبی این اســت که عالوه بر اینکه ارزش ادبی باالیی داشته
باشد از حیث ارزش تاریخی بر نسلهای آینده نیز اثر بگذارد
و آثار سیمین این ویژگی را دارند و جزء شاهکارهای ادبی
محسوب میشوند .در واقع یکی از نقاط عطف آثار دانشور
را میتوان تمرکز وی بر بررسی جایگاه زن ایرانی در تحول
اجتماعی دانســت که وی را در مرکز نگاه طرفدارانش قرار
داده است.
دانشور نخســتین زنی اســت که در عرصه داستاننویسیِ
کوتاه پــا نهاد و اولین مجموعه خود با نام «آتش خاموش»
را در سال۱۳۲۷خورشــیدی بهچاپ رساند .این اثر شامل
 ۱۶داستان کوتاه اســت .هفت داستان پایانی این مجموعه
با اقتباس از «او .هنری» و یکی از آنها را با اقتباس از یک
داستان انگلیسی بهرشته تحریر درآورده است.
از آثار بســیار ماندگار و مشهور سیمین دانشور میتوان به
«سووشون» پرفروشترین و پرخوانندهترین رما ِن وی اشاره
َ
کرد که ساختار کاملی دارد و میتواند یک معیار قابلاعتماد
برای ســنجیدن رمانهای دیگر از لحاظ استحکامِ ساختار
باشد .نام این رمان پیشینهای تاریخی دارد بر اساس روایات
ملی و افســانهای در ایران برای یادکرد قتل سیاوش که از
شخصیتهای شاهنامه است.
دکتر ســیمین دانشور تألیف بیش از  13کتاب و ترجمه 20
کتاب را نیز در فعالیتهای پژوهشــی خود دارد .برخی از
سایر تالیفهای دکتر دانشور شامل « :شهری چون بهشت»
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(این مجموعه ده داســتان کوتاه دارد :شهری چون بهشت،
عید ایرانیها ،سرگذشــت کوچه ،بیبی شهربانو ،زایمان،
مدل ،یک زن با مردها ،در بازار وکیل ،مردی که برنگشت،
ِ
حاوی
صورتخانه) « به کی ســام کنــم؟» (این مجموعه
ده داستان کوتاه است .داســتان به کی سالم کنم ،سوترا و
کیدالخائنین از بهترینهای داســتان کوتاه ِ معاصر هستند).
«از پرندههای مهاجر بپرس» (در داســتانهای این مجموعه
گرایــش و فضای سیاســی زمانه موج میزنــد «).جزیره
سرگردانی» (داستان در رابطه با وقایع قبل از انقالب اسالمی
است) « ،ساربان ســرگردان» (این رمان که در وقایع ایران
را از زمان انقالب تا وارد شــدن ایــران به جنگ بهنمایش
میگــذارد)« ،کوه ســرگردان» (این رمان ســومین جلد از
ســهگانه سیمین دانشــور اســت) « ،ذنبودیسم»« ،غروب
جالل» است .وی آثاری از برنارد شاو ،چخوف و شنیتسلر
را نیز به فارســی برگردانده و برخی آثار او نیز به زبانهای
آسیایی و اروپایی ترجمه شده است.
دکتر ســیمین دانشــور دارای جوايز و افتخارات فراورانی
است .آنا وانزن ،ایرانشــناس و مؤلف و مترجم ایتالیایی،
رمان سووشون را در عرض ششماه به ایتالیایی برگردانده
اســت .این رمان در نمایشــگاه کتاب شــهر میالن در ماه
مارس رونمایی شــده بود .نخستین داستان سیمین دانشور
«اشکها» نام دارد و در مجموعه «آتش خاموش» در برنامه
«کتاب شــب» رادیو تهران در مرداد ۱۳۹۷بازخوانی شــده
اســت .سیمین دانشور در سال 1382جایزه « مهرگان ادب»
را دریافت کرد .مراسم بزرگداشت سیمین دانشور در سال
 1392با عنوان «با سیمین ،»1300-1390 :مصادف با دومین
سالگرد در گذشت او از سوی بنیاد ادبیات داستانی در تاالر
استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

شیرین بیانی

سال و محل تولد ،۱۳۱۷ :تهران
رشته تخصصی :تاریخ
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دکتر شــیرین بیانی داراي دكتراي تاریخ از دانشگاه سوربن
فرانســه ،تاریخنگار ،پژوهشگر ،مؤلف ایرانی و استاد تمام
با رتبه پروفســورى «رتبه همراه اســتادى» در گروه تاریخ
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است .این
اســتاد موفق ایرانی دارای تخصص اصلــی و اولیه تاریخ
«مغول و مغول شناسی» است .
از فرازهای مهم زندگی علمی اســتاد بیانی با شــخصیت
علمی خاصی از ایشــان بــرای پیشــبرد مطالعات تاریخ
ایــران در دورۀ مغول و در نگاهی فراتر ،فرهنگ و هویت
ایرانی مواجه میشــویم که از ایشــان شخصیتی ممتاز در
این عرصه به یادگار گذاشــته و در ردیف پیشگامان نگاه
فرهنگــی ،تمدنی بــه تاریخ عصر مغول در ایران اســت.
دکتر بیانی فرهنــگ و هویت ایرانی و از جمله مذهب را
همچون رشــتهای در سراســر تاریخ ایران در دورۀ مغول
مورد بررسی قرار داده و با تالشی تحسینبرانگیز توانسته
پویایی و پایداری آن را بهرغم تمامی مصائب و نامالیمات
به تصویر بکشد.
مروری بر کارنامۀ شیرین بیانی در زمینۀ مطالعات تاریخ نشان
میدهد که او در میان مورخان ایرانی معاصر در این زمینه ،سهم
و جایگاه ویژهای دارد .بیانــی در کتاب «تاریخ آلجالیر» که
نخستین کار مفصل دربارۀ یک حکومت محلی در تاریخنویسی
نوین ایرانی بود ،با استفاده از مجموعهای از منابع تاریخی ،ادبی
و سفرنامهای اعم از خطی و چاپی کوشید تاریخی جامع از این
حکومت و تحوالت عصر آن فراهم آورد.
توانمندیهای بی نظیر این اســتاد ارجمند تنها بر نیم قرن
تمرکز بــر مطالعات تاریخ ایــران در دورۀ مغول محدود
نمیشود ،بلکه از بسیاری جهات نیز در این عرصه «فضل
تقدم» دارد.
بیانی کمتر از یک دهه پس از تدوین «تاریخ آلجالیر» کار
نوآورانــۀ دیگری را به کارنامۀ خــود و تاریخنگاری نوین
ایرانی افزوده است .وی با نگرش کتاب زن در ایرا ِن عصر
مغول ،نخســتین تکنگاری در زمینۀ تاریخنگاری زنان در
ایران به طور عام و نخستین اثر در این موضوع را در عرصۀ
مطالعات مغول در جهان عرضه کرد.
نکتــه قابل تامل در کارنامه علمی درخشــان دکتر بیانی،
ترجمــه کتاب «اهمیت کتــاب زن در ایران عصر مغول»
به زبان ترکی در ســال  2015و حدود  40ســال بعد از
نگارش آن اســت .زاویه دید دکتــر بیانی از همان اوایل

ورودش در عرصۀ مغولپژوهی بــه تاریخ اجتماعی نیز
در آثار او هویدا اســت .او این توجه را در سال  1345با
ترجمۀ کتاب «والدیمیرتسوف» از زبان فرانسه به فارسی
نشان داد.
شــاخص بودن تالش دکتر بیانی با گزینش کتاب «دین و
دولت در ایران عهد مغول» به عنوان کتاب ســال کشوری
در سال  1375و کتاب برگزیدۀ دانشگاه تهران کمی پس از
چاپ آن آشکار شد و این اثر مهم را تبدیل به کتابی مرجع
به ويژه برای پژوهشگران و دانشجویان کرد.
از سایر وجوه تمایز استاد شیرین بیانی که وی را از مورخان
دورۀ معاصــر متمایز میکند ،این اســت که وی عالوه بر
چهارچوب نگرش فرهنگی،تمدنی به تحوالت تاریخی ،به
احوال و آثار بزرگان ادب فارســی نیز توجه جدی داشته و
به سه شــخصیت شاخص معاصر با دورۀ مغول که از قضا
از قلههای شعر و ادب ایرانزمیناند ،یعنی موالنا ،سعدی و
حافظ نیز پرداخته است.
دکتر بیانی بر همین اساس آفریننده سه کتاب حافظ و جام
جهاننما ،خاک شیراز و بوی عشق و دمساز دوصد کیش
است که در چنین فضای تاریخی-فرهنگی پدید آمدهاند.
از سایر آثار ارزشــمند دکتر بیانی میتوان به «پنجرهاي به
ســوي تاريخ» و «تاريخ ايران باســتان» از ورود آرياييها
تا ســقوط هخامنشيان اشاره کرد .شــيرين بياني عالوه بر
نــگارش چندين كتاب  ،حدود  35مقاله به رشــته تحریر
درآورده است.
از جوايز و نشانهایی که دکتر بیانی دريافت کرده ،میتوان
به دریافت بيش از ده لوح تقدير از مراكز علمي ،فرهنگي و
دانشــگاهي اشاره کرد که مهمترين آنها دریافت نشان عالی
دولت مغولســتان به پاس مطالعاتــش در تاریخ امپراتوری
مغوالن در فروردین ســال  1395در تهران است که آوازۀ
او را تا خاستگاه این امپراتوری نیز کشانیده است .همچنین
دریافت لوح تقديــر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران
درسال  1382و لوح تقدير به مناسبت انتخاب كتاب «دين
و دولــت در ايران عهد مغول» را در کارنامه موفقیتهایش
ثبت کرده است.
دکتر بیانــی موفق به دریافت كتاب نمونه ســال جمهوري
اسالمي ايران در سال  ،1375لوح تقدير براي انتخاب كتاب
سال دانشگاه تهران در رشته علوم انساني در سال  1375و ۱۲
تقدیرنامه از مؤسسههاي فرهنگی و دانشگاهی شده است.

فاطمه سیاح

سال و محل تولد ،1281 :مسکو
وفات ۱۳ :اسفند ۱۳۲۶
رشته تخصصی :ادبیات اروپایی
دکتر فاطمه سیاح دارای دکتری ادبیات اروپایی از دانشکده
ادبیات دانشگاه مسکو و اســتاد سنجش ادبيات و ادبیات
روســی دانشــگاه تهران ،عضو هيأت مديره «كانون بانوان
ايران» و عضو هیأت مديره «انجمن روابط فرهنگي ايران و
شوروي» بوده است .او در مدت کوتاه عمر پر تالش خود
افتخارات زیادی در دانشگاه تهران آفرید.
فاطمه سیاح نخستین استاد ایرانی است که با آگاهی از نظریات
نقد ادبی جدید جهان ،نسل جوان ایران را با مبانی و معیارهای
نقد علمی آشــنا کرد .سبک و سیاق او در نقد ادبی ،مبتنی بر
رئالیسم و مارکسیسم و تحت تأثیر نقادان بنام روس از جمله
بلینسکی و چرنیشفسکی بود .گفتارهای او در نقد و سنجش
ادبیات دارای آنچنان ارزش و اعتباری است که میتواند فصل
مهمی از تاریخ نقد ادبی ایران را به خود اختصاص دهد.
وی از پیشــگامان ایجاد تردید در رای و نظر شرق شناسان
اروپایی درباره ادبیات ایران اســت و نخســتین بار در این
مسیر گام نهاد که در ارزیابی اسناد و مدارک وی میتوان به
تحلیل های انتقادی دکتر فاطمه سیاح دست یافت.
پرویز ناتل خانلری ،زهرا کیاخانلری و ســیمین دانشور از
جمله بزرگاني هســتند که در محضر استادی چون فاطمه
ســیاح پرورانده شدند .وی در نخســتین بودن ید طوالنی
دارد و نخستین شماره مجله «حزب زنان ایران » را در دی
 1324منتشر کرد.
البته ذکر این نکته در کارنامه علمی دکتر ســیاح الزم است
که وی بیشــتر عمر خود ،یعنی حدود  32سال اول زندگی
را در بيــرون از مرزهاي ايران گذرانده و در آن مدت حتي
زبان فارســي را به خوبي نميدانسته ،به همین علت نیز از
مجموع  36مقالهاي كه از ايشان يافت شده ،تنها هفت مقاله
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آن به نحوي به ايران مربوط بوده است.
آثار به جا مانده از دکتر فاطمه سیاح شامل مقاالتی است كه در
سالهای  1312تا  1326در نشریههای گوناگون منتشر شده
که شامل مقاالتی درباره زنان و مقامشان در جامعه و ادبيات
(زن در مغرب زمين ۵۰سال پيش و امروز ،زن و هنر ،مقام زن
در ادبيات ـ مسأل ه نبوغ در نزد زنها)  ،مقاالتی درباره ادبيات
و نقد ادبی(ادبيات معاصر ايران -موضوع رمانتيسم و رئاليسم
ی  -مقام سنت در
از حيث ســبك نگارش در ادبيات اروپای 
تاريخ و ادبيات ) مقاالتی درباره زندگی و آثار نويســندگان
روس(آنتوان چخوف ،شرق در آثار پوشكين ،داستايوسکی)
مقاالتی در باب فردوسیشناسی( :در زمین ه شناخت فردوسی
و شعرش دكتر سياح سه مقاله نوشت .اين مقاالت عبارتند از
تحقيق مختصر در احوال و زندگی فردوسی ،انتقاد دانشمندان
اروپایی در باب فردوســی ،نظرياتی چند در باب شاهنامه و
زندگانی فردوسی) و همچنین مقاالت تربیتی است.

نیکچهره محسنی

سال و محل تولد ،1310 :اراک
رشته تخصصی :روان شناسی
دکتر نیکچهره محسنی دارای دکترای روانشناسی از دانشگاه
سوربن فرانســه و عضو هیأت علمي دانشكده روانشناسی
و علوم تربیتی دانشــگاه تهران ،استاد و پژوهشگر برجسته
رشته روانشناسي و عضو انجمن روانشناسي ايران ،مؤسس
«آزمايشگاه روانشناســي كودك» در دانشكده علوم تربيتي
دانشگاه تهران و عضو انجمن روانشناسی ایران است.
دکتر محســنی از شــاگردان ژان پیاژه ،پرفسور مشهور رشته
روانشناســی ،بوده و رساله دكترای خود را نیز با وی گذرانده
اســت .وی در نروژ ،مسئولیت تحقیق یك كار میان فرهنگی
را به عهده گرفت و برای انجام آن به ایران آمد .ســه ماه روی
مقایسه رشته شناختی میان بچههای شهری تهران با بچههای
روستایی ایرانی و بچههای اروپایی تحقیق كرد و انجام طرح
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هاي پژوهشي و تاليف و ترجمه كتاب هايي درباره روانشناسي
رشــد را پيريزي و از دیدگاه روانشناسی به ارائه مشاوره در
خصوص مشکالت و مسائل خانوادگی ،شخصی پرداخت.
دکتر نیکچهره محســنی معتقد است در زبان فارسی از نظر
كتابهایــی كه روی مبحث «خود» متمركز باشــند كمبود
منابع داریم و به همین علت نیز ،تألیف كتاب «ادراك خود»
در این حوزه را در دستور کار خود قرار داد که این تعریف
هویت فردی و اجتماعی و به عبارتی «خود» افراد و تفاوت
و شــباهتهای آنها با توجه به نظریات و آرای دانشمندان
و صاحبنظران علم روانشناســی و گفتارهای هشــتگانه
روانشناختی را در برمیگیرد.
در واقــع دکتر محســنی در کتــاب « ادراک خود» در پی
آن بوده تا پس از شــناخت «ادراک خود» کاربرد آن را در
زمینههای تربیتی و بهداشت روانی تبیین کند.
دکتر محســنی دارای تالیفــات دیگری نیز هســت .كتاب
«نظریههای رشد» شــامل طرح نظریههای مختلف رشد در
زمینههای شناخت ،شــناخت اجتماعی و عواطف در چهار
بخش؛ کتابهای «روانشناســی نوجوانی» با همکاری دکتر
حســن احدی ،در خصوص شــناخت مســائل نوجوانان،
جامعهشناسی نوجوانی؛ «تغییرات روانی دوران بلوغ»؛ «علل
و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان»؛ «علل روانی اجتماعی
اختالالت رفتاری در دانشآموزان ایرانی و اختالالت روانی
و از خودبیگانگــی»؛ «انگیزش در یادگیــری و آموزش» با
همکاری دکتر حســین کارشکی و ترجمه کتاب «پنج گفتار
روانشناسی» از ژان پیاژه از دیگر تالیفات ایشان است.
عمده مقاالت دكتر نيكچهره محســني شــامل موضوعاتي
چون رشــد و شناخت اجتماعي و شناخت منطقي ميشود
و برخــي از مقــاالت تحقيقاتي او در مجالت فرانســوي
زبان به چاپ رســيدهاند .چندين سخنراني نيز در فهرست
فعاليتهــاي وي وجود دارد ،از جمله ســخنراني تحقيقي
ايشــان در زمنيه (خود) در نروژ كه تحقيق در ايران انجام
شــده بود .همچنین حدود  ۱۷مقاله علمي ،پژوهشــي به
زبانهاي فارسي و فرانسه و ارائه برخي از آنها در سمينارها
و كنفرانسهايي در آمريكا ،دانمارك و فرانســه از ســایر
دستاوردهای علمی دکتر محسنی به شمار میرود.
دکتر محسنی دارای جوائز و افتخارات متعددی است که از
آن جمله میتوان به دريافت تقديرنامه از دانشگاه جورجيا
(اتننر) براي تحقيق بر روي كودكان آمريكايي اشاره کرد.

یاسمن قیدر

دکتر مریم رضائیان

شمسی سودمند مقدم

معرفی پایان نامه های
برگزیده دانشجویان دختر
تهیه و تنظیم :یلدا آرائی
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معرفی پایاننامه برگزیده  ۲۹مین جشنواره پژوهش و فناوری

بررسی مصرف انرژی در فرایند خشک کردن بهلیمو

با استفاده از یک خشککن جریان پیوسته مجهز به سامانه
شمسی سودمند مقدم ،فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون
کشــاورزی ،گرایش انرژی ،از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران ،از منتخبین بیست نهمین جشنواره
پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش پایاننامه است .عنوان پایاننامه وی،
بررسی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن بهلیمو با استفاده از یک خشککن
جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش گرمایش خورشیدی است که در حوزه علوم
طبیعی و فنی میباشــد .وی پایاننامه خود را با راهنمایی دکتر محمد شریفی،
مشاوره دکتر حسین مبلی و دکتر حماد ذرین فروش به سرانجام رسانده است.
این پژوهش منجر به استخراج هشت مقاله از خود پایاننامه شده است.
یلدا آرائی ،دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران ،با این منتخب بیست و نهمین
جشنواره پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران ،در خصوص اهمیت و چیستی
پایاننامه ایشان به گفتوگو نشسته است.
مساله یا سوال اصلی رساله شما چیست و چه
شد که این موضوع را انتخاب کردید؟
خشککردن یکی از قدیمیترین و گستردهترین روشهای
شــناخته شــده براي نگهداری غذا و گیاهــان دارویی و از
مهمترین فرایندها برای حفظ کیفیت آن است .خشککردن
یــک راه عالی بــرای حفظ مواد غذایی و خشــککنهای
خورشیدی یک تکنولوژی مناسب ،به منظور نگهداری مواد
غذایی برای یک جهان پایدار هســتند .خشککردن گیاهان
دارویی در هوای آزاد در مقیاس بزرگ ،دارای محدودیتهایی
غیرقابل انکار هســتند .از جمله ایــن محدودیتها میتوان
به هزینه کارگری ،نیاز به مســاحت زیاد ،امکانپذیر نبودن
کنترل فرایند ،امکان کاهــش کیفیت در اثر فعل و انفعاالت
زیستشــیمیایی و میکروارگانیســمها ،حمله حشرات و…
اشــاره کرد .در سالهای اخیر ،جهت استفاده از منبع رایگان
و تجدید پذیر (خورشید) اقدام به ارائه راهکارهایی بهمنظور
توسعه همهجانبه خشککنهای خورشیدی برای نگهداری
محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی شده است .بهلیمو از
جمله گیاهان دارویی دارای اسانس بوده که نگهداری و حفظ
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کیفیت آن اهمیت زیادی دارد .خشک کردن گیاهان دارویی
از جمله فرآیندهایی اســت که منجر بــه صرف هزینههای
باالیی از انرژی و سوخت میشود .همچنین اگر این فرآیند
به خوبی و در دما و شرایط مناسب انجام نشود ،موجب افت
کیفیت محصول شــده و باعث کاهش خواص آن میشود.
بنابراین خشــککردن باید بهعنوان یــک فرآیند مهم مورد
بررسی قرار گیرد و در زمینه مصرف انرژی روشهای نوین
و بهینهای به کار رود.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بهکارگیری روشــی جدید
به منظور افزایش یکنواختــی و کیفیت محصول در فرآیند
خشک کردن گیاه دارویی بهلیمو است .هدف دیگر ،استفاده
از منابع انرژی تجدید پذیر به منظور کاهش وابســتگی به
مصرف انرژی فسیلی در فرآیند خشککردن گیاهان دارویی
است و تعیین شرایط بهینه خشکشدن محصول در سامانه
خشککن پیشنهادی با توجه به دو پارامتر مهم در ارزیابی
عملکرد سامانههای خشککن یعنی میزان مصرف انرژی و
مدت زمان خشککردن است .در اکثر پژوهشهای گذشته
از گرمکنهای خورشیدی و پنلهای فوتوولتائیک بهعنوان

ســامانههای پیشگرمایش برای خشــککردن محصوالت
مختلف کشاورزی استفاده شده است ،اما در این پژوهش،
با بکارگیری آبگرمکن خورشیدی در قالب یک سیکل بسته
بــرای تأمین بخش پیشگرمایش ،امــکان نگهداری انرژی
حرارتی درون سامانه برای مدت طوالنی میسر میشود.
مهمترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه بوده
است؟
با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و نیز مشکالت
متعددی که با استفاده از روشهای معمول در فرآیند خشک
ک شــدن غیر یکنواخت
شــدن گیاهان دارویی مانند خش 
محصول در خشککنهای ثابت و کابینتی وجود دارد ،در
این پژوهش یک خشککن جریان پیوسته مجهز به سامانه
پیشگرمایش خورشیدی برای خشک کردن بهلیمو استفاده
شد .در این نوع خشــککن ،دو منبع انرژی خورشیدی و
گاز طبیعی برای تهیه حرارت برای خشــک کردن برگها
استفاده شــد .بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی مصرف
انرژی در یک خشککن جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش
گرمایش خورشیدی و بررسی رفتار خشک شدن برگهای
بهلیمو اســت .در نهایت ،با توجه به مقدار مصرف انرژی،
زمان خشک شدن و محتوای اسانس محصول ،شرایط بهینه
برای این سامانه خشککن انتخاب میشود.
روش کار دستگاه نیز به این شکل است :در سامانه خشککن
مورد اســتفاده پژوهــش حاضر ،گرمای مــورد نیاز برای
جریان هوایی که بهمنظور خشــک کردن محصول استفاده
میشــود ،در فاز «پیش گرمایش» توســط آب گرم موجود
در یک آبگرمکن خورشــیدی ترموسیفونی با ظرفیت ۱۵۰
لیتر تأمین میشــود .در فاز پیشگرمایش آبگرمکن گازی
خاموش بوده و تأمین انرژی حرارتی مورد نیاز تنها توسط
آبگرمکن خورشیدی انجام میشود .پس از آنکه دمای آب
موجود در آبگرمکن خورشــیدی به ســطح مطلوب برای
خشک کردن رســید ،جریان آب گرم توسط یک پمپ از
مخزن آبگرمکن خورشیدی به درون کویل گرمایشی منتقل
میشــود تا موجب گرمایش جریان هوای در حال ورود به
خشککن شود .در مواقعی که دمای هوای مورد نیاز برای
خشک کردن محصول در فاز پیش گرمایش کمتر از سطح
مورد نظر باشــد ،با بهکارگیری حسگر دما در مسیر هوای
ورودی به خشــککن محصول ،این کاهش دما تشخیص
داده میشود .در این شرایط پمپ آب مجددا ً به کار میافتد

و با به گردش در آوردن آب در ســامانه موجب میشود تا
ِ
آب گرم موجود در مخزن آبگرمکن خورشیدی جایگزین
ِ
آب ســرد موجود در مبدل حرارتی شــود .در شرایطی که
دمــای کل آب موجود در مخزن آبگرمکن خورشــیدی به
ســطحی برســد که قادر به تأمین گرمای مورد نیاز جهت
انجام فرایند خشک کردن نباشد ،آبگرمکن گازی وارد مدار
گرمایش شــده و انرژی گرمایی مورد نیاز را تا پایان فرایند
خشک کردن فراهم خواهد نمود .هوای گرم شده از طریق
یک دریچه ارتباطی واقع در زیر خشک کن جریان پیوسته
از نوع تسمهای ،به درون محفظه خشک کردن محصول راه
مییابد .در خشــککنهای جریان پیوسته محصول پس از
ورود از مخزن باالی خشککن ،بدون توقف و به طور مداوم
تا رسیدن به قسمت پایین محفظه جریان مییابد ،محصول
بهطور یکنواخت خشک شده و سپس از مخزن جمع آوری
تخلیه می-گردد .سامانه خشککن جریان پیوسته به گونهای
است که کمترین هزینه عملیاتی را در مقایسه با خشککن
ناپیوسته ارائه میدهد .عالوه بر این ظرفیت خشککنهای
پیوسته در شرایط یکسان نسبت به خشککنهای ناپیوسته
بسیار بیشتر است .برای تغییر دبی هوای ورودی به خشک
کن از یک مبدل (اینورتر) فرکانسی دیجیتال به منظور تغییر
سرعت دورانی فن سانتریفیوژ ســامانه خشککن استفاده
خواهد شــد .سپس با اســتفاده از یک دبی سنج دیجیتال،
ســرعت هوای فن سانتریفیوژ به منظور دستیابی به سطوح
دبی مورد نظر تنظیم خواهد شد .همچنین به منظور دستیابی
به ســطوح دمایی مورد نظر ،از یک حسگر دمای دیجیتال
در ورودی خشککن استفاده خواهد شد .بدین ترتیب که
به محض رســیدن دمای هوای ورودی به سطح مورد نظر،
منبع گرمایشی (آبگرمکن گازی یا آبگرمکن خورشیدی) از
مدار گرمایشی حذف خواهند شد و در این حالت تنها فن
سانتریفیوژ جریان هوای مورد نیاز را تأمین خواهد نمود .در
صورت کاهش دما به پایینتر از ســطوح مورد نظر ،مجددا ً
منابع گرمایشی در مدار قرار خواهند گرفت.
مهمترین دستاوردهای تحقیق شما چیست و در
کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه کاربرد دارد؟
بهطورکلی ،از مزایای بهکارگیری سامانه پیشنهادی میتوان
به رایگان بودن بخشــی از منابع انرژی مورد استفاده ،قرار
گرفتن آب گرم در سیکل بسته و قابلیت تأمین حرارت مورد
نیاز سامانه به مدت طوالنی ،سازگاری سامانه پیش گرمایش
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خورشیدی با اهداف زیست محیطی ،قابلیت حفظ حرارت
در مخزن آبگرمکن خورشــیدی ،فراهم بودن شدت تابش
مناسب در زمان کارکرد سامانه خشککن ،صرفهجویی قابل
توجه در هزینههای انرژی مصرفی ،یکنواختی خشک شدن
محصول به دلیل استفاده از سامانه خشککن جریان پیوسته
و مداوم اشــاره نمود .یکی دیگر از مزایای استفاده از این
سامانه ،یکنواختی خشــک کردن محصول به دلیل استفاده
از یک سیســتم خشک کردن جریان مداوم و تسمه نقالهای
اســت .محصول مورد نظر به منظور خشک کردن بر روی
تســمه نقاله قرار میگیرد و بــه آرامی حرکت میکند و به
طور یکنواخت توســط هوای گرم ورودی تحت تأثیر قرار
میگیرد .همچنین این نوع خشــککن موجب صرفهجویی
در فضای محل خشــک کردن محصوالت میشود .ظرفیت
خشککنهای پیوسته بســیار بیشتر از خشککنهای جدا
کننده در شــرایط مشابه اســت و معموالً در فرایند خشک
کردن کشاورزی استفاده میشود.
در ایــن پژوهش یک خشــککن جریان پیوســته مجهز
به ســامانه پیشگرمایش خورشــیدی برای خشک کردن
برگهای بهلیمو به کار گرفته شد .بکارگیری یک آبگرمکن
خورشیدی بهعنوان پیشگرمایش خورشیدی در یک سیکل
بسته ،باعث حفظ انرژی گرمایی در کل سامانه برای مدت
طوالنی گردید .همچنین این ســامانه توانایی فراهم کردن
انرژی حرارتی الزم برای خشــک کــردن برگهای بهلیمو
را داشــت که ســرانجام باعث صرفهجویــی در مصرف
انرژی گردید .عالوه بر این اســتفاده از انرژی خورشیدی
پاک برای خشــک کردن محصول در این سامانه میتواند
مصرف ســوختهای فســیلی و آلودگیهای بسیار ناشی
از مصرف این ســوختها را کاهــش و قابلیت اطمینان و
امنیت ســامانههای انرژی را بهبود دهد .با توجه به نتایج،
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در حالت اســتفاده ترکیبی از آبگرمکن خورشــیدی و گاز
طبیعی در خشــککن ،مصرف انــرژی در دمای  ۳۰و ۴۰
درجه ســانتیگراد و تمام سطوح ســرعت هوا صفر بود و
مصرف انرژی بهطور قابل توجهی در حالت ترکیبی انرژی
خورشــیدی و گاز کاهش یافته اســت .همچنین ،بهمنظور
ارزیابی کیفیت محصول خشک شده ،محتوای اسانس برگ
بهلیمو پس از خشــک شدن بهدســت آمد .باالترین مقدار
اسانس در دمای  ۴۰درجه سانتیگراد و سرعت هوای  ۲متر
بر ثانیه با مقدار /۶۰ ۰درصد بهدست آمد.
آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما
در آینده ،به سرمایهگذار و حمایت سازمانی احتیاج
است؟
هر طرح یا پروژهای قطع ًا برای عملی شدن به حمایت یک
سرمایهگذار احتیاج دارد .چرا که هزینه تحقیقات بسیار باال
است و باید شخص ًا پرداخت شــود .البته بسیار مهم است
که این حمایت به موقع و در وقت درست صورت بگیرد.
حمایت مالی دانشــگاهها و ســازمانهای مرتبط به منظور
بررسی موارد دیگر در این خشک کنها نیز بسیار مؤثر است.
مثل تحلیل اکســرژی ،در نظر گرفتن دماها و سرعتهای
هوای جدید برای خشک کردن در سامانه خشککن جریان
پیوســته ،فرآیند خشک کردن در این سامانه با گیاه دارویی
دیگری و اندازهگیری شــاخصهای کیفی محصول بعد از
خشــک شدن در دماها و ســرعتهای مختلف خشککن
توســط روش پردازش تصویر میباشد ،که همه این کارها
نیازمند حمایت بیشــتر برای خرید دســتگاههای الزم مثل
سنســورها و … و محصول موردنیاز برای خشــک کردن
و بســیاری از موارد دیگر اســت که به دلیل کمبود بودجه
دانشگاه امکان اجرایی شدن این طرح وجود نداشت.

معرفی رساله برگزیده  ۲۹مین جشنواره پژوهش و فناوری

مطالعه اثر متقابل تنش خشکی ،کلسیم و پنکونازول بر پاسخهای
فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی گیاه کلزا
دکتر مریم رضائیان ،فارغالتحصیل رشته زیستشناسی ،گرایش فیزیولوژی
گیاهی ،از منتخبین بیســت نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
در بخش رســاله است .عنوان رســاله وی ،مطالعه اثر متقابل تنش خشکی،
کلسیم و پنکونازول بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی
کلزا ( )Brassica naous Lاســت که در حوزه علوم طبیعی و پایه میباشد.
وی رســاله خود را با راهنمایی دکتر وحید نیکنام و مشــاوره دکتر حسن
ابراهیمزاده به سرانجام رسانده است.
این پژوهش منجر به استخراج هفت مقاله از خود رساله و هفت مقاله تکمیل
کننده رساله شده و همچنین ،در همایش بینالمللی گیاهان دارویی دانشگاه
شهید بهشتی ،موفق به کسب امتیاز باال شده است .دکتر مریم رضائیان همچنین
در جشنواره بینالمللی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال
 ،۱۳۹۸موفق شد عنوان «دانشجوی ایرانی برگزیده» را نیز از آن خود کند.
یلدا آرایی ،دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران ،با این منتخب بیست و نهمین
جشنواره پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران در خصوص اهمیت و چیستی
رساله ایشان به گفتوگو نشسته است.
مساله یا سوال اصلی رساله شما چیست و چه
شد که این موضوع را انتخاب کردید؟
کمبود آب یکــی از مهمترین عوامل محدودکننده محصوالت
کشاورزی در بســیاری از کشورها از جمله ایران است .بیشتر
زمینهای قابل کشــت در مناطق خشــک و نیمه خشک قرار
دارند و کمبود آب باعث کاهش عملکرد گیاه کلزا میشود .کلزا
سومین منبع روغنهای گیاهی و دومین منبع پروتئینی در جهان
میباشد و همچنین بهعنوان سوخت زیستی کاربرد دارد .بنابراین
با توجه به میانگین بارندگی  ۲۴۰میلیمتر ساالنه در کشور ،ایران
جزو مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشود و اهمیت
گیاه کلزا و حساس بودن آن نسبت به خشکی ،بررسی رفتار این
گیاه و همچنین پاسخهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی
آن به تنش خشکی و عنصر کلسیم و ماده پنکونازول به منظور
روشنســازی سازوکارهای تحمل تنش خشکی در این گیاه و
کشف اثرات احتمالی عنصر کلسیم و قارچ کش پنکونازول در
تخفیف اثرات تنش خشکی حائز اهمیت میباشد.

کشــور ما دارای مناطق خشک زیاد و میزان بارندگی بسیار
پایین میباشــد .این موضوع باعث میشود که امکان رشد
گیاه کلزا میسر نشود .گیاهان کلزا نسبت به خشکی حساس
هستند و در شــرایط آب و هوایی خشک ،نمیتوانند رشد
داشــته باشند .گیاهان کلزا منبع روغن ،پروتئین و اسیدهای
چرب مفید هســتند و همین امر باعث شــده که به عنوان
گیاهان بسیار مهم شناخته شوند.
در این رساله راهکارهایی برای مقاومت این گیاهان در برابر
خشــکی ارائه شده که این راهکارها باید از دو خصوصیت
برخوردار باشــند .۱ :موادی برای مقاوم سازی گیاه استفاده
شــود ،که ارزان باشــند  .۲برای موجودات زنده و انسان
آسیب زا نباشد.
مهمترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه بوده
است؟
به دنبال بررســی برای پیدا کردن مواد مناســب در جهت
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مقاوم ســازی گیاهان ،از کلسیم و پنکونازول استفاده شده
است زیرا که این دو از خصوصیات ارزان بودن و آسیب زا
نبودن که پیشتر گفته شد ،برخوردار هستند.
کلســیم و پنکونازول موجب بهبود رشــد و کاهش اثرات
منفی تنش خشــکی در گیاه کلزا میشــوند .پنکونازول و
کلســیم با افزایش محتوای اسیدهای چرب ضروری شامل
لینولئیک اسید ،لینولنئیک اسید و اولئیک اسید باعث افزایش
کیفیت و ارزش روغن دانه کلزا میشوند.
این تحقیق در خشکیهای متفاوت آزمایشگاهی و همچنین
میزان غلظتهای مختلف ،مورد بررسی قرار گرفت تا مواد
ذکر شــده باعث ایجــاد مقاومت در گیاه شــود .عالوه بر
آن ،استفاده از کلســیم و پنکونازول ،باعث افزایش رشد و
همچنین افزایش اسیدهای چرب و افزایش میزان روغن در
دانه گیاه میشود .از جمله اسیدهای چرب مفید ،میتوان به
امگا  ۳و امگا  ۶اشاره کرد.
• مهمترین دستاوردهای تحقیق شما چیست و در
کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه کاربرد دارد؟
این تحقیق فع ً
ال در آزمایشــگاه صــورت گرفته و هنوز در
محیط طبیعی و مزرعه مورد آزمایش و بررسی قرار نگرفته
اســت .در صورت بررســی در محیط طبیعی و به دســت
آوردن نتایج مثبت ،میتواند مورد اســتفاده کشــاورزان در
مناطق مختلف کشور قرار بگیرد تا از خشک شدن گیاهان
کلزا جلوگیری شود .همچنین این طرح موجب سالم ماندن
گیاهان کلزا شــده و این امر در بهبود صنعت کشــاورزی
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کشور بسیار مؤثر واقع خواهد شد.
• آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما
در آینده ،به سرمایهگذار و حمایت سازمانی احتیاج
است؟
بله .متأســفانه هزینه پژوهشهای دانشگاهی محدود است
و صرف ًا در سطح آزمایشــگاهی انجام میشود .این کار باید
در سطح آزمایشهای جامع و بیرون از محیط آزمایشگاهی
نیز انجام شــود .در نتیجه در زمینه بررســی این تحقیق در
محیط طبیعی ،به سرمایهگذار و حامی مالی احتیاج است ،تا
بتوان پروتکلها را اجرا کرد .همچنین حمایت سازمانهایی
همچون جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی مختص دانههای
روغنی میتواند بسیار مؤثر باشد.
• پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش شما
در آینده چیست؟
در طول پژوهش ما تمام تالشمان را کردیم که بررسی جامعی
داشــته باشــیم اما علی رغم این موضوع ،برخی کارها مانند
بررسیهای پروتئومیکسی ،به دلیل نبود امکانات الزم اجرا نشد.
پیشنهاد میشود که بررسیهای مربوطه انجام شود و همچنین
بیان ژنهای بیشــتری در این گیاه به منظور تعیین مسیرهای
سیگنالینیگ و محتوای متابولیتهای ثانویه مانند انواع مختلف
ترکیبات فنولی مورد بررسی قرار داده شود .همچنین اثر کلسیم
و پنکونازول بر گیاهان دیگری که حساس به خشکی هستند
نیز ،میتواند به پژوهشی خوب در آینده تبدیل شود.

معرفی پایان نامه برگزیده  ۲۹مین جشنواره پژوهش و فناوری

ارائه چهارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان در سازمانها
یاسمن قیدر ،فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات
از دانشــکده مدیریت ،از منتخبین بیست نهمین جشنواره پژوهش و فناوری
دانشگاه تهران در بخش پایان نامه است .عنوان پایان نامه وی ،ارائه چهارچوب
مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان در سازمانها است که در حوزه علوم
انســانی و اجتماعی میباشد .وی پایان نامه خود را با راهنمایی دکتر مهدی
شامی زنجانی و مشاورهی دکتر حامد جعفرزاده به سرانجام رسانده است
یلدا آرائی ،دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران ،با این منتخب بیست و نهمین
جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ،در خصوص اهمیت و چیستی
پایان نامه ایشان به گفتوگو نشسته است.
مساله یا سوال اصلی پایان نامه شما چیست و چه
شد که این موضوع را انتخاب کردید؟
در حوزه مدیریت ،همواره مشــتریان در مرکز توجه سازمانها
قرار دارند که این امر باعــث نادیده گرفتن گروه مهم دیگری
در سازمانها میشد .کارکنان ،گروهی کلیدی در سازمان هستند
که برای به ثمر نشســتن تالشهای سازمان و رشد و بقا باید
مورد توجه قرار گیرند ،چرا که اگر سازمان به دنبال ایجاد یک
تجربه اثربخش برای مشتری اســت ،باید کارمندان خود را به
خوبی آموزش داده و بهرهوری و تعلقخاطر آنان را ارتقا دهد.
در این پایاننامه سعی شده است که به مفهوم تجربه کارکنان با
لنز دیجیتال نگاه شود« .تجربه دیجیتال کارکنان» که یکی از نتایج
ورود تحول دیجیتال به ســازمانها است ،انقالبی را در دنیای
کســبوکار ایجاد کرده است که میتواند مرزهای رقابتی آتی
در دنیای کسبوکار و ســازمانها را ایجاد کند و توجه به آن
بهرهوری و بقا را در ســازمانها تضمین کند .هدف اصلی این
پژوهش ارائه چهارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان
بوده و در آن به ارائه یک تعریف جامع از این مفهوم و بیان مؤلفه
و زیرمؤلفههای آن پرداخته میشود.
مهمترین نتایج حاصل از تحقیق شــما چه بوده
است؟
از آنجاییکه مفهوم تجربه دیجیتال کارکنان به شــکل جدی
در چند ســال اخیر مطرح شده ،پیادهســازی و بهرهبرداری از
تجربه دیجیتال مثبت کارکنان بهعنوان یک دغدغه اساسی برای
ســازمانها شناخته میشــود .این دغدغه از یک سو ،صورت

نپذیرفتــن مطالعهای جامع درخصوص شــناخت این مفهوم،
و ابعاد آن از ســویی دیگر ،به یک مسئله بحرانی در سازمانها
تبدیل شده اســت .ارائه چهارچوب مفهومی تجربه دیجیتال
کارکنان برای سازمانها ،بهعنوان راهنمایی برای شناخت مؤلفهها
و زیرمؤلفههای این مفهوم ،راهکاری برای پاســخگویی به این
بحران اســت .در این حوزه ،پژوهشهایی درباره مفهومسازی
تجربه کارکنان و نه تجربه دیجیتــال کارکنان در مبانی نظری
آکادمیک صورت پذیرفته است که چهارچوب جامعی درباره
مؤلفهها و زیرمؤلفههای تجربه کارکنان بهصورت معدود ارائه
شده است .در دنیای حرفهای نیز تالشهای ابتدایی در خصوص
مفهومسازی تجربه دیجیتال کارکنان آغاز شده است که اجماعی
در خصوص آنها وجود نــدارد .لذا با وجود اهمیت و تأکید
بر لزوم وجود تجربه دیجیتال مثبت کارکنان در سازمانها ،اکثر
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه بیشتر به ضرورت این
مورد اشاره کرده است و از مفهومسازی جامع و ارائه چهارچوبی
برای آن غفلت شده اســت .این پژوهش با هدف ارائه مفهوم
جامعی از تجربه دیجیتال کارکنان و چهارچوب آن انجام گرفته
است و درنهایت با مرور نظاممند مبانی نظری و جمعآوری نظر
خبرگان ،چهارچوبی برای تجربه دیجیتال کارکنان ارائه شد ،که
خأل آن کام ً
ال در پژوهشهای پیشین محسوس بود .برای مثال
میتوان خاطرنشان کرد که در هیچکدام از مدلها به مؤلفه فردی
و زیرمؤلفههای آن اشــاره نشده بود که این مؤلفه از مصاحبه با
خبرگان در این پژوهش به دست آمده است .در مدلهای ارائه
شــده نهایت ًا به پنج مؤلفه و هفده زیرمؤلفه اشــاره شده بود که
در این پژوهش ،در پایان مرحله اول روش تحقیق چهارچوبی
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 ۷مؤلفهای و دارای  ۳۹زیرمؤلفه به دســت آمد و چهارچوب
نهایی شده از طریق مصاحبه با خبرگان ،به هشت مؤلفه (رهبری،
نام تجاری ،فرهنگ ،محیط فیزیکی ،فناوری ،فردی ،شــغلی،
اســتراتژی) و  ۷۰زیرمؤلفه رسید .از دیگر نتایج به دست آمده،
ساختن چهارچوبی برای تجربه دیجیتال کارکنان است که پیش
از این چنین طرحی داده نشده بود.
مهمترین دستاوردهای تحقیق شما چیست و در
کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه کاربرد دارد؟
پیــش از این ،افراد در شــرایط مختلف تجربیــات زیادی را
کسب کردهاند ،مانند تجربه دانشجویی ،تجربه مشتری ،تجربه
شــهروندی و… .در سازمانها بیشتر به تجربه مشتریان بها داده
میشود و چیزی که برایشان مهم است ،بهبود و تقویت رضایت
مشتری است تا دوباره برای خرید آنها را انتخاب کرده و خاطره
و احساس خوبی نسبت به آن برند و سازمان داشته باشد .علی
رغم اهمیت این موضوع ،کمتر سازمانی به رضایت و خوشحالی
کارمندان ســازمان خود و حفظ آنها فکر میکند .کارمندان در
خط مقدم ارتباط با مشــتریان قرار دارنــد و حا ِل خوب آنها
میتواند به مشــتریان انتقال پیدا کند اما با توجه به این موضوع
باز هم به تجربه کارکنان اهمیت کمی داده میشود .به بیان دیگر
برای اینکه سازمانها بتوانند بازدهی سازمان خود را افزایش دهند
و در دنیای رقابت باقی بمانند ،الزم است درک درستی از محیط
کار سازمان خود و کارمندان داشته باشند .دیلویت بیان میکند
که نزدیک به  ۴۲درصد مدیران اجرایی تجربه کارمند را خیلی
مهم ۳۸ ،درصد مهم و تنها  ۲۰درصد نســبت به آن بیتفاوت
بودهاند اما تنها  ۲۲درصد از آنها در ایجاد تجربه کارمند متفاوت
عالی عمل کردهاند .پس الزم اســت تا مدیران سازمانها ،درک
درســتی از این مفهوم داشته باشند ،بهدرستی از فرصتهای به
وجود آمده ناشی از ظهور این فناوریها استفاده کرده ،خطرات
ناشــی از آن را کم کنند و در نهایت به شــکل مناسبی از آنها
بهره بگیرند .ازاینرو ضروری اســت که سازوکار مناسبی تهیه
نمایند که از سرمایهگذاریهای اشتباه و بدون هدف جلوگیری
کنند .این ســازوکار با داشتن یک چهارچوب در زمینه تجربه
دیجیتال کارکنان محقق خواهد شد .ازاینرو ضروری است تا
برای کمک به سازمانها چهارچوب مناسبی ارائه شود ،که این
مطالعه نیز با هدف شفاف کردن مفهوم تجربه دیجیتال کارکنان
و تعیین ابعاد آن صورت گرفته و چهارچوبی که در نتیجهی این
پایان نامه تهیه شده است ،میتواند سازمانها را یاری دهد .این
چهارچوب خاص و متمایز برای یک صنعت خاص نیست .به
طور کلی میتواند مناسب کلیه شرکتها و سازمانهای دولتی و
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غیردولتی باشد که به دنبال تبدیل تجربه کارکنان به یک مزیت
رقابتی هستند .،این چهارچوب کمک خواهد کرد در کارکنان
کامیابی بیشتری ایجاد ،مشارکت مشتاقانه آنان جلب و نرخ ترک
کار و جدایی از ســازمان کاهش یابد .اگر سازمانی بخواهد که
کارکنانش احســاس بهتری داشته باشند ،بايد بر این عوامل در
سازمان سرمایهگذاری کند .همچنین میتواند بر این مبنا ،نقشه
سفری تهیه کرده و پروژه و ابتکارات خاص خود را طراحی کند.
آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما
در آینده ،به سرمایهگذار و حمایت سازمانی احتیاج
است؟
هر سازمانی میتواند بهصورت ریشهای و زیربنایی براساس مدل
و طرحی که ارائه شده ،پروژههایی را برای ارتقا تجربه کارمندانش
تهیه کند و بعد از پیادهسازی ،نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
در واقع هر سازمانی میتواند با توجه به بررسی در محیط کار
سازمان خود و انجام مصاحبهها و نظرسنجیهای ساختارمند با
کارکنان ،اهمیت هر کدام از مؤلفهها را در سازمان خود دریابد،
چرا که سازمانها باید بهصورت چابک پروژههای خود را تعریف
و پیادهسازی کنند ،بنابراین امکان اینکه یک سازمان ،پروژههای
متعددی را برای تمامی مؤلفهها در نظر بگیرد و بخواهد کار را
آغاز کند ،وجود ندارد بلکه باید به شناسایی پروژههای اولویتدار
در سازمان بپردازد ،که بتواند از نتایج به دست آمده استفاده کند.
در کل میتوان گفت که تجربه کارکنان در جایی حاصل خواهد
داشــت که رقابت در آن وجود داشته باشــد .در بازارهایی که
انتخاب خاص برای مشــتری وجود داشــته باشد و همچنین
کارمندان درگیر رقابت و تالش برای پیشرفت باشند و عملکرد
آنها دائم ًا مورد بررســی قرار گیرد ،این طرح میتواند بســیار
موفق تر عمل کند .عالوه بر آن ،طرح مذکور میتواند در صنایع
استعداد محور مثل صنعت فناوری اطالعات یا صنایع هایتک
که در آنها جذب و حفظ استعدادها اهمیت ویژهای دارد ،مؤثر
واقع شود.
پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش شما
در آینده چیست؟
بهرغم وجود تمام تالشها برای بررســی جامع در خصوص
مفهوم تجربه دیجیتال کارکنان ،برخی محدودیتها در خصوص
دسترسی به مقاالت و کتابهای انگلیسی از پایگاههای خارجی
برای تکمیل مطالعات وجود داشت .همچنین وجود سازمانی
برای پیادهسازی طرح و بررسی چهارچوب ارائه شده از منظر
کاربردی میتواند به بهبود این طرح کمک کند.

فاطمه جعفری نجفی

مريم شعبان

الهه نوری

آالء نجمی

سپیده یادگار

معرفی پایان نامه های
انجام شده با موضوع زنان و خانواده
تهیه و تنظیم :مینا راستی
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طالق کاسبکارانه در ایران
عنوان پایاننامه :ازدواج و
ِ

حقوقی ازدواجها و طالقهای صوری)
(مطالعه جامعهشناسانه
ِ
محقق :آالء نجمی
ِ
ِ
پیدایش خانواده و طالق با وجودِ تداومِ خانواده
غیاب
ازدواج در
خانــواده بهعنوان یک نهاد اجتماعی همــواره مورد حمایت جامعه و نظــام حقوقی ایران قرار
داشــته است .در احکام شــرعی اســام این نهاد با انعقاد نکاح آغاز میشود و با اجرای طالق
پایان میگیرد که هرکــدام قواعد و مقررات مختص به خود را دارد .در ایران نیز قوانین ازدواج
و طالق نشــأتگرفته از همین قواعد شرعی است .در واقع همانطور که جامعه خود را پاسدار
نهــاد خانواده میداند و ازدواج را بهمثابه آغازگــر آن محترم تلقی میکند ،تدوین قوانین در این
حوزه نیز در جهت حفظ و تداوم خانواده تعریف شــده اســت ،امــا بهرغم این موضوع ،بهنظر
میرســد که برخی از تالشهای صورتگرفته از ســوی نهادها و سازمانهای مرتبط با این امر
پیامدهای ناخواســته و پیشبینینشدهای را به دنبال آورده است که انطباقی با اهداف آنان نداشته
و برنامهریــزان را هــم متوجه برخی ناکارآمدیها و فقدانها کرده اســت .به اینترتیب ،در این
وضعیت ،قواعدی که خود برای ایجاد ،استحکام و انتظام خانواده بهتحریر درآمده سبب شدهاند
تــا در مرتبه اول ازدواج و مقــررات ناظر بر آن تنها به فرمهایی بدل شــوند که در داخل آنها
هیچ نشــانی از قصد و تالش طرفین برای شکلدادن به خانواده وجود نداشته باشد .در حقیقت،
آنچه مبنا و مورد توجه اســت «قراردادِ نکاح» و آثار آن اســت و نه «نهادِ خانواده» .بهاینترتیب
هرچند این قواعد برای بهجا آوردن خانواده تنظیم شــدهاند ،اما آنچه در عمل اتفاق میافتد فقط
ِ
صورت حقوقی و شــکلی آن اســت ،صورتی که از محتوای جامعوی و حتی شرعی خالی شده
است .به همین دلیل ،این فرمها که باید به جا آورنده باشند ،به صورتهایی تهدیدکننده و حتی
نابودکننده خانواده و در واقع ضدخودشــان بدل شــدهاند .این امر منجر به پیامدهایی شده که نه
تنها نافی خانواده اســت ،بلکه نفیکننده همان صورت حقوقی هم هست و در گام بعدی ،خود
مسائل جدیدی را پدید خواهد آورد که پیش از این قابلتصور نبوده است .در مرتبه دوم ،مشابه
همین امر در طالق مشــاهده میشــود ،نهادی که کارکرد آن پایانبخشیدن به خانواده در جایی
است که بهراستی امکان و شرایط ادامه زندگی مشترک از سوی زوجین وجود نداشته باشد .این
در حالی اســت که با بدلشــدن طالق به امری حقوقی که فینفسه فاقد مابهازاء اجتماعی است،
«جداییِ صوری» رقم میخورد .جداشــدنی که فقط برای قرارگرفتن ذیل صورت رسمی طالق
و بهرهمندی از آثار آن واقع میشــود ،بدون آنکه قصد حقیقی بر خاتمه زندگی مشــترک وجود
داشته باشد.
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نگاه جامعهشناسانهحقوقی
ضرورتی منطقی برای بررسی مسائل جدید حوزه خانواده
هرچند ازدواجها و طالقهای صوری پدیدههای نوظهور اجتماعی نیستند ،اما آنچه در سالهای
اخیر شــاهد آن هســتیم افزایش تنوع آنها ،در کنار پیچیدگیهایی است که هر نوع تالش برای
کنتــرل آن را نیز دشــوارتر کرده اســت .اگرچه صحبت از این دســت ازدواجها و طالقها در
مطالعات حقوقی ذیل مباحثی چون حقوق قراردادی مطرح میشــود اما مطالعات جامعهشناختی
در این موضوع پیش از این سابقه نداشته است .این در حالی است که فهم تغییرات نهاد خانواده
بدون در نظر داشــتن قواعد حقوقی اثرگذار بر آن ممکن نیســت .به ایــن ترتیب اتخاذ نگاهی
جامعهشناســانۀحقوقی ضرورتی منطقی برای درک این پدیده اســت و این پژوهش بر آن بوده
که به میانجی این شــکل از ازدواجها و طالقها مســیر جدیدی را برای شناخت زمینه اجتماعی
شــکلگیری نظمی حقوقی فراهم کند که الزام ًا با مطالعه قوانین به دست نمیآید .به عالوه ،اگر
همچون دورکیم حقوق را مهمترین شــاخص عینیِ همبســتگی اجتماعی بدانیم .در آن صورت،
نظام حقوقی نهادی در عرض ســایر نهادهــای اجتماعی نخواهد بود و این نظام در کلیت خود
(مشــتمل بر بُعد قانونگذاری ،اعمال و نظارت بر اجرای قانون و همچنین اعضای ســازمانی و
غیرســازمانی این نظام همچون قوه قضائیه ،قضات ،وکال و مسئولین اجرایی و انضباطی) اهمیتی
ممتاز مییابد .مطالعه قواعد حقوق حاکم بر نهاد خانواده نیز به عنوان قواعد رســمی تنظیمکنندۀ
رفتار کنشــگران اجتماعی این حوزه دیگر بررســی قواعدی نیستند که به عنوان امورات حقوقی
محض شــناخته شــوند بلکه این قواعد واجد شأنی اجتماعی میشــوند .بر این اساس ،مطالعه
حاضــر به ازدواجهــا و طالقهای صوری به عنوان واقعیتهای اجتماعــی مینگرد که از منظر
جامعهشناســانۀ حقوقی مورد بررســی قرار میگیرند .از این منظر همانطور که مطالعه خانواده
بدون درنظر داشــتن قواعد حقوقی حاکم بر آن نمیتواند نگاهی دقیق به این نهاد داشــته باشد،
بررســی حقوق خانواده به شکل مرسوم آن در مطالعات حقوقی نیز با جدا کردن حقوق از زمینه
اجتماعی آن قابلیت تبیین مسئلۀ اجتماعی را نخواهد داشت .این درحالی است که به نظر میرسد
اتخاذ نگاهی فرارشــتهای نه تنها میتواند توصیف دقیقتری از موضوع مطالعه ما به دست دهد
بلکه با روشنکردن زمینه اجتماعی که این ازدواجها و طالقها در آن صورت گرفته است منطقی
را بــرای مطالعه جامعهشــناختی نظم کالن حقوقی ایران ارائه دهــد .نظمی که منحصر به حوزه
تسری یافته است .با توجه به این توضیحات
خانواده نیست بلکه در سایر عرصههای حقوق نیز ّ
میتوان سؤاالت این مطالعه را به شرح زیر بیان کرد:
• قواعد ضمنی مشــترک میان این انواع و همچنیــن زمینههای اجتماعیای که امکان پدیدآمدن
اینچنین ازدواجها و طالقهایی صوری را فراهم میکند ،کدام است؟
• پیــروی از این ازدواجها و طالقهــای صوری ،چه پیامدهای اجتماعیِ پیشبینینشــدهای را
بههمراه میآورد؟
• انگیزههــا و نگرشهای کنشــگران در هریک از صورتهای پنجگانه بــرای ازدواج یا طالق
چیست و چگونه میتوان الگویی کالن از آن بهدست داد؟
• استراتژیهای کنشگران برای دستیابی به اهداف خود چگونه است؟
بــا ابتنای بر مبانی نظری جامعهشناســی حقــوق و خاصه تأکید بر نظریات دورکیم با بررســی
قواعد و زمینههای شــکلگیری ازدواجها و طالقهای صوری تالش شــد تا به سؤاالت مطرح
شــده پاسخ داده شود .شناخت روشمند ازدواجها و طالقهای صوری از خود این پدیدهها آغاز
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میشــود .چراکه نقطهای که جامعهشناسی حقوق از آن آغاز میکند همان چیزی است که حقوق
زنده مشــخص کرده و توجه آن به امر مشــخص و مادی است و نه امری انتزاعی .به این تریب
ابزار ما در این پژوهش در کنار مشــاهده و مشارکت میدانی در مجتمع قضایی خانواده دو شهر
تهران و تحلیل اســناد و متون قانونــی ،مصاحبه عمیق با  ۲۰نفر از افــرادی بود که به صورت
غیرمســتقیم ومستقیم با ازدواجها و طالقهای صوری مواجهه داشتهاند .وکال ،قضات و افرادی
که به واســطۀ شــغل خود با این نوع از ازدواجها و طالقها برخورد داشــتهاند در کنار افرادی
که شــخص ًا و یا به واسطۀ دوستی یا خویشــاوندی از نزدیک شاهد این پدیده بودهاند مجموعۀ
مصاحبهشــوندگان مطالعه را تشکیل میدهد .الزم به ذکر است که تعداد موارد بررسی شده بیش
از دو برابر تعداد مشارکتکنندگان است .چرا که وکال و قضاتی که در گروه اول قرار گرفته و با
آنها گفتوگو شــد ،هرکدام تجربۀ برخورد با چند مورد از افرادی را داشتهاند که دارای تجربۀ
مســتقیم بودهاند .کنار هم قرار دادن این دو گروه ضمن آنکه امکان بهرهمندی از موارد بیشــتری
را با توجه به تجربیات وسیع گروه اول فراهم میکرد ،راهی برای برون آمدن از دوگانۀ رویکرد
بیرونی و درونی به حقوق نیز بود .مطابق این نگاه حقوقدانان به صورت درونی به حقوق توجه
دارند و جامعهشناســان از رویکردی درونی به موضوعات نــگاه میکنند .در حالی که رویکرد
جامعهشناسانه حقوقی از این دوگانۀ مرسوم تبعیت نمیکند.
از ارتقای شغلی و تحصیلی تا دریافت مستمری
با توجه به بررسیهای انجامگرفته صورتهای متفاوتی از مسئلۀ مطرحشده را میتوان در جامعه
ایران مشاهده کرد که تمامی این موارد ،حول محورِ موضوع اصلیِ پژوهش حاضر در هفت مورد
اصلی صورتبندی میشوند:
الف) ازدواج برای ارتقای شــغلی و تحصیلی :این قســم از ازدواجها و طالقها دربرگیرندهی
موارد متعددی اســت که در ضمن تحقیق با آنها مواجه شــدیم .مانند ازدواج دختران جوان با
جانبازان برای گرفتنِ سهمیه ایثارگران در کنکور ،با توجه به اینکه جانباز ،فرزند و همسر او برای
پذیرش در کنکور سراســری دارای سهمیهاند ،دخترا ِن مشــتاق به قبولی در دانشگاههای دولتی،
بهخصوص در رشــتههای پرمخاطب ،در قالب ازدواج بهعنوان همسر جانباز در آزمون سراسری
ثبتنام و از این امتیاز اســتفاده میکنند و بعد از اعالم نتایج و ثبتنام دانشــگاه نیز طبق توافق
قبلی طالق میگیرند .در این حالت جانباز و دختری که برای گرفتنِ سهمیه با او ازدواج میکند
از ابتدا هیچ قصدی برای ایجاد خانواده نداشــته و صرف ًا برای اســتفاده از سهمیه ایثارگران ،عقد
ازدواج را منعقد میکنند .خانواده جانباز و همچنین خانواده دختر نیز از جزئیات امر اطالع داشته
و حتی در فرایند آشــنایی ،نقش فعالی دارند؛ به این معنی که همســر یا دخت ِر جانباز با حضور
در کالسهای کنکور و مطرح کرد ِن این امکان با دخترانی که در این کالسها شــرکت میکنند،
زمینه شــکلگیری ازدواج و سپس دریافت مبلغ معیّنی از دختر و خانواده او را فراهم میکنند.
ب) ازدواجهای دائم و موقت برای داللی :این نوع ازدواجها که با برنامهریزی قبلی و از ســوی
دختران یا بعض ًا پســران طراحی میشــود ،در صورتی که از سوی دختر باشد ،اغلب ،پسرانی از
طبقات باالی اقتصادی بهعنوان زوج برای ازدواج انتخاب میشوند که در این حالت فاصله میان
ِ
دادخواست مطالبه مهریه بسیار کوتاه و حتی کمتر از یک شبانهروز است .با توجه به
عقد تا ارائه
آنکه در بیشــتر این موارد ،طالق در دوران عقد صورت میگیرد و معموالً رابطهی جنسیای نیز
انجام نمیشــود ،دختر میتواند ازدواجهای پیشین را از شناسنامهی خود پاک کند .به این ترتیب
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پســر و خانواده او از ازدواجهای قبلی نیز ّ
مطلع نمیشوند .حالت دیگر این مورد را میتوان در
مورد پســرانی مطرح کرد که با زنانی [معموالً] مســن ازدواج میکنند و با توجه به اینکه برای
پســران حقی تحتعنوان مهریه وجود ندارد ،بهرهبردن آنان از آثار مالیِ ازدواج ،برعکس مورد
دختران ،در تداوم آن معنی پیدا میکند .تداوم رابطهای که غایت آن باز هم شکلدادن به خانواده
در معنای مرسوم آن نیست ،بلکه صرف ًا تداوم قرارداد نکاح است.
ج) ازدواج دختر یا پســر ایرانی با فرد مقی ِم خارج از کشور بهمنظور مهاجرت :در کنار ویزاهای
کاری و تحصیلی ،منطبق با قوانین بســیاری از کشــورها ،اگر فردی اقامت کشوری را داشته و
همســر او شهروند کشور دیگری باشد امکا ِن مهاجرت برای همسر او فراهم است .در این میان
ِ
اقامت کشــورهای خارجی را دارند و از شــهروندا ِن کشــورهای اروپایی یا
مردان و زنانی که
کانادایی هســتند با اســتفاده از این قواعد ،در قبال دریافت پول ،ازدواج میکنند و بعد از آنکه
امکان مهاجرت همسرشان فراهم شد از یکدیگر جدا میشوند .هرچند با افزایش این ازدواجهای
صوری ،کشــورها اقدام به جرمانگاری این ازدواجها کرده و مجازاتهای سنگینی برای عاملین
آن درنظر گرفتهاند.
د) ازدواجهای صوری برای کاهش فشــار خانواده :در این مطالعه با دختران و پســرانی مواجه
شــدیم که ازدواج را امکانی برای کاهش یا خالصی از فشــار خانواده میدیدند .و در این میان
اغلب همســر آنها نیز بدون هیچ اطالعی بعد از مدتی مجبور به طالق میشــدند .در شرایطی
که صرف برقرار شــدن رابطهای رسمی و حقوقی در قالب صورت نکاح هدف فرد بوده است و
از ابتدا قصدی برای تشــکیل خانواده نداشته اســت با دیگری ازدواج میکند تا بتواند فشارهای
خانواده برای ازدواج خود را کم کند.
ه) ازدواجهای صوری برای دریافت وام ازدواج :وام ازدواج به عنوان تشــویق و کمکهزینهای
برای زوجین جوان چند ســالی است که با مشارکت چند بانک و همچنین مرکز ارائه تسهیالت
قرضالحســنۀ ازدواج به زوجین پرداخت میشــود .علیرغم تغییرات چندینباره در میزان وام
پرداختــی ،افرادی بودهاند که برای دریافت این وامهای کمبهره اقدام کرده و بعد از دریافت وام
با توافق قبلی جدا میشــدهاند .این درحالی اســت که میزان این وام برای سال  ۱۴۰۰تا یکصد
میلیون تومان برای هر نفر پیشبینی شده است.
و) طــاق صوری والدین بــرای معافیت ســربازی فرزند :یکی از انــواع معافیتهای خدمت
نظاموظیفه ،معافیت از طریق طالق والدینِ فرد مشــمول اســت؛ به این معنی که بعد از طالق،
کفالت مادر با پسر است و به همین دلیل او از خدمت سربازی معاف میشود .اما استفاده از این
نوع معافیت با توجه به سختگیریهای اخیر سازمان نظام وظیفه به تدریج کاهش پیدا کرده است.
ز) طالق صوری زوجین برای دریافت مســتمری پدر فوتشــدۀ زوجه :در این حالت با طالق
صوری زوج و زوجه ،زوجهای که فاقد شغل است از مستمری پدر فوتشدۀ خود استفاده کرده
در حالی که با وجود طالق صوری همچنان با همســرش زندگی میکند .الزم به ذکر اســت که
مطابق قانون تأمین اجتماعی هر فرزند اناث مســتحق دریافت بیست و پنج درصد مستمری پدر
است.
در هریــک از موارد مذکور علیرغم آنکه جرمــی رخ نداده و فرد نیز تحت هیچکدام از عناوین
مجرمانه قابل تعقیب نیســت  -این حقوق است که حمایتکننده ازدواج یا طالقی کاسبکارانه
ِ
امکانات رســیدن به آن را برای کنشــگران فراهم میکنــد .بهاینترتیب ،ضمن
خواهــد بوده و
منفکشدن ازدواج و طالق از نهاد اجتماعی خانواده و تضعیف بعد اجتماعی ازدواج و فربهشدن
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بعد حقوقی آن که قرارداد نکاح است ،صورت حقوقی پدیدارآمده نیز کارکرد خود را ،که همانا
اســتوار نگاه داشتن خانواده است ،از دســت داده و این چنین نافی خود میشود .در این حالت
فرد(در مورد مســتمری) یا فرزند او(در مورد ســربازی) از امتیازاتی کــه طالق به عنوان امری
حقوقی عاید او میکند ،اســتفاده میبرد در حالی که واقع ًا از همســر خود جدا نشــده (و یا در
ابتدا و در ظاهر این قصد را نداشــته اســت) .و از نتایج صورت قراردادی ازدواج(ارتقای شغلی
و تحصیلی ،حق شــهروندی ،وام ،پذیرش دانشگاه ،مطالبۀ مهریه و حتی رهایی از فشار خانواده
خود) نیز ســود میبرد در حالی که در واقعیت خانوادهای تشکیل نشده (و یا در ابتدا و در ظاهر
این قصد وجود نداشته اســت) .نکته نهایی در توصیف ازدواجها و طالقهای صوری آن است
که این پژوهش به دنبال احصای تمامی موارد این موضوع نبوده اســت؛ به این ترتیب عالوه بر
موارد پیشگفته میتوان از موارد دیگری چون ســهطالقهکردن صوری همسر برای پناهندگی یاد
کرد که در جریان مطالعه با آنها به صورت خاص مواجه شــدیم .به عبارت دیگر منطقی که در
این مطالعه مورد توجه قرارگرفته منطقی عام اســت .لذا میتوان مواردی اســتثنایی و خاص در
موضوع (حتی مواردی که به دلیل محدودیتهای پژوهش از نظر دور مانده اســت) را هم ذیل
همین مطالعه مورد تحلیل قرار داد.
ِ
ِ
صورت حقوقی همراه با تهیشد ِن محتوای اجتماعیِ
واقعیت اجتماعی
فربهشدن
اگــر بپذیریم که «نظام حقوقی با نظام اجتماعی که بیانگر آن اســت شــناخته میشــود و این
همان نظم اجتماعی اســت که به بهترین نحو میتواند نشــاندهنده مســیری باشد که حقوق از
آن برمیآیــد ،».در آن صورت به حوزهای از مطالعه وارد شــدهایم که به شــناخت ازدواجها و
طالقهــای صوری به عنوان واقعیتهــای اجتماعی میپــردازد .واقعیتهایی که همانطور که
دورکیــم ذکر میکند تنها با واقعیتهای اجتماعی دیگر قابل تبیین هســتند .به این ترتیب دیگر
بحث بر سر تقابل قانونگذاری صوری و تقلبی و ازدواج یا طالق صوری و تقلبی نیست .بلکه
مناقشــه بر سر زمینههای جامعهشناسانه-حقوقی و قواعدی است که بر این ازدواجها و طالقها
و بر نهاد خانواده حاکم بوده و پیامدهایی که به این ترتیب میتوان برای این پدیده متصور شــد.
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این پژوهش نشان داد که هرچند ازدواج به عنوان رکن ماندگار خانواده ایرانی دانستهشده است،
ِ
هدف تشــکیلِ خانواده
در ازدواج و طالق صوری با وضعیتی مواجه هســتیم که ازدواج بدون
انجام میشــود .به عبارت دیگر نقطۀ تمایز میان این پدیده و ازدواجها و طالقهایی که پیش از
این درجامعهشناسی خانواده از آن بحث شده در همینجا مشخص میشود .اهمیت این موضوع
در این اســت که برخالف مطالعاتی که در خارج از ایران صورت گرفته و تالش داشــتهاند تا
مفاهیم مشــابه ازدواج و طالق کاســبکارانه را که در این پژوهش مراد ما بوده اســت ،بررسی
کنند و آن را دربرابر ازدواج اصیل قرارداده و به معیارهایی چون عشــق و عالقه طرفین ارجاع
دادهاند ،به نظر میرسد معیار مهم «پاسخ به این سؤال است که در زمان ازدواج ،هدف طرفین این
بوده که تشکیل زندگی دهند یا خیر؟» .با این مقدمه میتوان گفت که در ازدواجها و طالقهای
کاســبکارانه با فرمی حقوقی مواجه هســتیم که فاقد مابازای اجتماعی اســت .به عبارت دیگر
ازدواجها و طالقهای صوری هرچند قانونی هستند اما نشانی از جان و روح حقوق ندارند .در
این شرایط نظام حقوقی قدرت تأمین اعتبار قواعد حاکم بر خانواده را فینفسه نداشته و حقوق
فرما ِل پدیدآمده نه تنها نمیتواند توجیهی برای عملکرد مجریان رســمی خود داشته باشد بلکه
مشــروعیت خود را در حوزههای دیگر نیز از دست میدهد .چرا که امکان برآوردهکردن حقها
تجســدیافته
بــه عنوان اموراتی ذهنی با آنچه که نظام حقوقی رســمی در قالب امری عینی و ّ
ضمانت اجرای آن را برعهدهگرفته اســت فراهم نیست .در پدیده ازدواجها و طالقهای صوری
نظام حقوقی رسمی خود به پشتسرگذاشتن قواعدی کمک کرده است که جزء مقوم آن است و
حتی اعضای آن نظام ،مشــوق و تسهیلکننده این امر میشوند .با توجه به آنکه رابطۀ میان وکیل
و موکلش و یا قاضی و مراجعین به دستگاه قضایی رابطه آنان با یک شخصیت منفرد نیست بلکه
در سیستمی از تعامالت میان چندین نهاد اجتماعی این ارتباط شکل میگیرد تحلیل ازدواجها و
طالقهای صوری نیز باید در ربط با ســایر نهادهای اجتماعی در کنار خانواده انجام شود.
به عبارت دیگر آنچه که در اندیشۀ حقوقی با تعبیر «تقلب نسبت به قانون» شناخته میشود .در
واقع حکایت از «تضاد میان رسوم اجتماعی و حقوق» دارد که از نظر دورکیم «تنها در اوضاع و
احوال کامال استثنائی ممکن است پیدا شود و شرط آن ،این است که حقوق دیگر با وضع فعلی
جامعه ارتباطی نداشــته باشد و ققط به عادت و با وجود آنکه دلیلی برای ادامه حیاتاش در کار
نیســت باقی بماند ».تا زمانی که بتوان از کارکرد این دســت قواعد رسمی سراغ گرفت میتوان
انتظار بقا و توســعۀ آن را داشــت .اما این امر داللت بر آن ندارد که تغییر قواعد رســمی حوزۀ
خانواده در ایران میتواند شــرایط را تغییر دهد .همانطور کــه تغییر در قوانین نیز نمیتواند به
تنهایی تغییری در نظام حقوقی ایفا کند .این رویکرد در برابر اندیشههایی قرار میگیرد که به طور
مرســوم و در مطالعات جامعهشــناختی برای توضیح پدیدههای حقوقی ،سطح تبیین را به تغییر
قوانین رســمی تقلیل داده و گمان میکنند که با تغییر این قوانین تمامی مشکالت حوزۀ خانواده
حل میشــود .تحلیلهای مشابه ضمن دارابودن نگاه پاتولوژیکی که در اندیشه دورکیم مورد نقد
قرار میگیرد و در نظریات جدید حوزه جامعهشناسی حقوق نیز جایی نداشته ،مسیر جدیدی را
برای فهم زمینههای اجتماعی قواعد حاکم بر این رفتار ترســیم نمیکند.
تحلیل ازدواجها و طالقهای صوری در قالب قراردادی که میان طرفین منعقدشده و زن و شوهر
میتوانند به میل خود آن را تغییر دهند نیز راهگشــای پاســخ به سؤاالت تحقیق ما نیست و در
واقع مؤید وجاهت شیوه تحلیل اتخاذشدۀ پژوهش است .چرا که «هرچند قرارداد میان دو طرف
امری تعهدآور است و پیوندی ایجاد میکند ،این جامعه است که این قدرت را به آنان داده است.
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جامعــه این نیروی تعهدآور و اجباری خویش را فقط به قراردادهایی میدهد که به خودی خود
دارای ارزش اجتماعیاند یعنی با قواعد حقوقی ســازگار هستند ».لذا میتوان سؤال دقیقتری را
به عنوان ســؤال محوری پژوهش با توجه به صورتبندیای که در این بخش به گونۀ دقیقتری
از مســئلۀ تحقیق بیان شــد ،مطرح کرد :چه زمینههایی منجر به پیدایش امری قانونی میشود(در
معنــای حقوق در کتاب ) که در واقع قانونی نیســت(در معنای حقوق در عمل یا همان حقوق
زنده ) وچگونه اینچنین نظام حقوقی ناقض نظمی اجتماعی میشــود که خود پاسدار آن است
و از آن نشئت گرفته است؟
تأخر نظ ِم حقوقی از نظ ِم اجتماعی در نظ ِم بحرانیِ جامعه
جامعه ایرانی به دلیل شــکل مســائلی که دارد به نوعی دارای نظم بحرانی بوده و نه نظم نهادی.
منظور از نظم بحرانی شــرایطی اســت که جامعه با وجود رهاشدن از نظم گذشتۀ خود نتوانسته
است در مواجهه با بحرانها نظم جدیدی را شکل دهد و نظم پدیدآمده ،همان نظم بحرانی است
و در نتیجــه نظــم حقوقی هم نمیتواند از نظم اجتماعی تبعیت کنــد و به تبع این عدم تابعیت
تأخری را در نظم حقوقی نسبت به نظم اجتماعی شاهد هستیم .و فاصلهای میان قواعد حقوقی
(و در تعبیر دقیقتر نظام حقوقی) و کنشهای اجتماعی پدید میآید .این نظم بحرانی نه توانایی
ایجاد قواعدی مازاد را داراســت و نه از همان قواعد پیشــین تبعیــت میکند .و این چنین نظم
حقوقی یا همان شــاخص تجســدیافتۀ اخالق و تبیینکنندۀ وجدان جمعی بدل به نظم بحرانی
میشــود که در مواجهه با نظم جدید نه امکان حل مســئله را داشــته و نه امکان برقراری نظمی
جایگزین .به نظر میرســد که در جامعه امــروز آن نهادهای تخصصی که باید امکان رفع نیازها
را فراهم کنند و عامل پیدایش آنها نیز شناســایی نیازهای نوظهور و سامان آنهاست ،از کارکرد
خود دور شــده و فرد زمینهای را برای بازشناســی خود به واســطۀ میانجیهای اجتماعی که از
سوی نظم اجتماعی فراهمشده باشد نمیبیند .زمانی که نهادها امکان نمایانگری افراد و نیازهای
آنان را از دســت میدهند تعارضی پدید میآید میان «حقوقــی که جامعه به آن عمل میکند» و
«حقوقی که میداند» .با این توضیح که اولی برســازندۀ نظام حقوقی است و دومی صرف ًا جزئی
از آن کل اســت .در این شــرایط تنها راه برآوردن نیازهای استیفانشده ،دور زدن حقوق رسمی
اســت و حقوق نه به عنوان امری همواره الزماالجرا بلکه ابزاری برای رفع نیازهایی میشود که
نهادهای اجتماعی شــرایط اســتیفای آن را به طریق مشروع فراهم نکردهاند و شاهد آن خواهیم
بود که حقوق به صورت ذوقی اعمال ،استفاده و اجرا میشود .و نظم حقوقی که بنا بود همگانی
و فراگیر باشد از درون تجزیه میشود و خود به نقض خودش کمک میکند .این امر محدود به
عملکرد نظم حقوقی تنها در حوزۀ خانواده نمیشود بلکه از زمینهای سراغ میگیرد که ارجاع به
آن هر نیاز استیفانشدۀ دیگری را تبیین میکند .چرا که همانطور که دورکیم بیان میکند خانواده
نوعی جامعۀ کامل اســت و هر فعالیتی که در آن انجام میشــود به ســایر فعالیتهای اجتماعی
کشیده میشود و تمامی وجود افراد را به گونهای دربرمیگیرد که هیچ چیز از آن بیرون نمیماند
لذا مینیاتوری است از جامعۀ سیاسی .به این ترتیب همانطور که تحلیل مسائل حوزۀ خانواده با
ارجاع به عناصر دیگر فرهنگی ممکن میشــود ،تالش برای رفع این بحرانها نیز صرف ًا با وضع
قواعــد و قوانین جدید با نگاهــی منحصرا ً حقوقی نه تنها امکانپذیر نبــوده بلکه منتج به نتایج
پیشبینینشدهای میشود که خود ناقض اهداف حمایتی حقوق از این نهاد به عنوان اساسیترین
نهاد اجتماعی در جامعه ایران است.
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عنوان پایان نامه :دیگرکشی در خانواده توسط زنان
(با تأکید بر والدکشی ،فرزندکشی و همسرکشی)
محقق :سپیده یادگار
در جرمشناســی به خصوص مطالعۀ قتلهای خانوادگی ،مــردان در مرکز توجه تحقیقات قرار
گرفتهاند .این در حالی اســت که بر اساس آمار منتشر شده توسط خبرگزاریها و پیمایشهای
مختلف ،نه تنها شاهد افزایش آمار قتلهای خانوادگی توسط زنان هستیم بلکه روشهای مورد
اســتفاده آنان نیز خشنتر شده اســت .همین مسئله نشان از تغییر ماهیت قتلهای خانوادگی در
ایران دارد که لزوم بررســی جامعهشناختی آن را افزایشمیدهد .هدف اصلی پژوهش ،بررسی
عوامل زمینهساز قتل در سه سطح خرد ،خانواده و کالن میباشد .بر همین مبنا رخدادهای پیش
از قتــل ،حین قتل و پــس از آن مورد توجه قرار گرفته و تجربیات و تصمیمات قاتالن واکاوی
شــد .با وجود اینکه کلمه قتل مفهوم جنســیتی را متبادر نمیکند ،اما تحقیقات مربوط به قتل،
عمدت ًا مرد محور اســت و فقط چند الگو برای مجرمــان زن و قربانیان آنها وجود دارد که در
بین تحقیقات گم شــدهاند .شناسایی تفاوتها و شــباهتهای جنسیتی در قتل اهمیت دارد .از
ســویی دیگر هر گونه تغییر در میزان و شــیوه ارتکاب جرایم در یک ساختار و زمینه اجتماعی
رخ میدهد که نیازمند بررســی دقیقتر اســت .بر اســاس آمار موجود ،متوجه شدیم که زنان
بیشــتر در فضای خانه دست به قتلهای شــتابزده میزنند .به همین دلیل مصاحبههای عمیق
با زنان قاتل در زندان شــهر ری انجام شــد .نتیجه حاصل در مورد تجربه شخصی این افراد از
قتل ،فرایندی که آنان را به این عمل ســوق میدهد و تأثیرات ســاختار خانواده و ساختارهای
کالن اجتماعــی چون فرهنگ و قوانین موجود در فراهم آوردن زمینهای برای ارتکاب اســت.
در واقع آنچه در نتایج این تحقیق به دســت آمد چرخهای بود که از جامعه به سمت خانواده و
از خانواده به ســمت جامعه در حال انتقال بود و بر زنان با ویژگیهای مختلف فردی و روانی
تأثیر میگذاشت.
عالوه بر تأثیر جنســیت بر جرم قتل ،فاکتور دیگری نیز به این تحقیق اضافه شــد که بر میزان
اهمیت آن افزود .در این پژوهش به بررســی ســه قربانی مختلف (پدر ،همســر و فرزند) زنان
پرداخته شد.
بنابراین ،نه تنها شــیوه ارتکاب ،تجارب از قتل و زمینههای تأثیرگذار بر زنان قاتل مورد بررسی
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قرار گرفــت ،بلکه تفاوت موجود بین قربانیهای مختلف زنــان نیز مورد توجه قرار گرفت و
نتیجه حاصل از آن نشــان داد که در مورد قتل پدر و همســر شــباهتهای زیادی وجود دارد
و در هر دو مورد ارتباط با فرهنگ مردســاالری نقش زیادی در ســوق دادن افراد به قتل بازی
میکنــد کــه قوانین خانواده در قانــون مدنی از آن حمایت کرده و بر دامنــه آن میافزاید .در
واقع زنان زمانی دســت به این نوع قتل میزدند که یا خودشــان و یا دیگری مهم در معرض
خطر قرار گرفتهاند و راه خروج از این وضعیت یا وجود ندارد یا دسترســی به آن بسیار دشوار
اســت .به همین دلیل شاهد همدســتی اعضای خانواده در ارتکاب به قتل همسر و پدر هستیم.
این در حالیســت که قتلهای مربوط به فرزندان ،بیشــتر در زمره خشــونتهای غیرمستقیم و
ناآگاهانــه قرار میگیرد .زنان یا به دلیل مصرف مواد مخدر و یا بیماری روانی در حالت عادی
قرار نداشــتند و یا اینکه به دلیل فشــار و خشونت از جانب فردی دیگر در خانواده ،به صورت
غیرمســتقیم ،انتقام خود را گرفتهاند .این پژوهش میتواند در سیاســتگذاری و قانونگذاری
کشور کاربرد داشته باشــد .زیرا حلقۀ مفقوده که باعث از هم گسیختگی خانواده-ها و افزایش
قتلهای خانوادگی شــده ،عدم حمایتهای اجتماعی در مراحل اولیه شکلگیری آسیب است.
سیاســتگذاری در بهبود خدمات روانپزشــکی و روانشناسی ،بهبود شرایط زنان در جامعه و
افزایش اســتقالل آنان ،فرهنگسازی در زمینه پذیرش طالق و حمایت از زنان مطلقه و دختران
بدسرپرســت اگر در کنار حمایــت قانونی از زنان در امور مربوط به خانواده باشــد ،میتواند
از میــزان قتلهای خانوادگی به طرز چشــمگیری بکاهد .یکی از موانع اساســی در راه انجام
تحقیقات بیشــتر در این زمینه وجود محدودیتهای ســازمانی بــرای ورود به زندان و انجام
تحقیقات اجتماعی میباشــد که نیازمند تسهیلسازی بیشــتر برای محققان این حوزه میباشد.
زیرا آســیبهای اجتماعی اگر در خفا باقی بمانند و فهم درســتی از آنان حاصل نیاید ،امکان
برداشــتن گامهای بعدی برای اصالح و بهبود شــرایط امکانپذیر نخواهد بود .به همین منظور
پیشنهاد میشود تا تدبیری برای آن اندیشیده شود.
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عنوان پایاننامه :سنخشناسی زنان طلبه براساس انگیزههای ایشان
از تحصیل در حوزههای علمیه
محقق :الهه نوری
تصویر رایج از حوزههای علمیه در ایران ،مدارس یا مراکزی است که در آن مردان درحالی که عبایی
به تن و عمامهای به ســر دارند مشغول به تحصیل بوده و در حال بحث و تدریس و مطالعهاند .در
چنین تصویری ،نه نشانی از حوزههای علمیۀ زنان است و نه زنان طلبه به عنوان محصالن و مدرسان
دروس حوزوی جایگاهــی در این تصویر دارند .برخالف این تصورات رایج ،از حدود چهار دهۀ
گذشــته ،به موازات رشد کمی و کیفی حوزههای علمیۀ مردان ،حوزههای علمیۀ زنان نیز به عنوان
مکانی برای تحصیل زنان در رشتههای حوزوی ایجاد شده و گسترش یافتهاند .حدود  30سال پیش،
اولین حوزۀ علمیۀ زنان به نام «جامعهالزهرا» در قم به صورت رســمی تشکیل شد و تا به امروز ،بر
تعداد طالبی که در حوزههای زنان مشغول به تحصیلاند ،همچنین بر تعداد مدارس و شعبات زیر
نظر حوزههای علمیۀ خواهران در کل کشور افزوده شده است؛ بهطوری که میتوان گفت حوزههای
زنان در این سه دهه مورد استقبال قرار گرفته و از حیث تعداد طالب و مدارس رشد قابل توجهی
یافتهاند.
با توجه به آمارهای موجود ،تعداد طالب مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران قم ،اســتان خراسان و جامعهالزهرا در سال  ،1385به ترتیب 17هزارو2 ،279هزارو 849و
11هزار و 964نفر بوده اســت ،به عبارتی در سال  ،1385بالغ بر  32هزار طلبۀ زن در مراکز رسمی
حوزوی مشــغول به تحصیل بوده و این تعداد در ســالهای اخیر نیز افزایش یافته است( .آشنایی
با مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران و گزارش پنجســالۀ فعالیتها از ســال .)1385-1380
در ســال  ،1391تنها تعداد مدارس علميۀ ســطح  2و زيرمجموعۀ مركز مديريت حوزههای علميۀ
خواهران در کل کشــور 290 ،مدرسه ،تعداد مراكز سطح  44 ،3مركز و تعداد مراكز سطح چهار3 ،
مركز بیان شــده است ،همچنین در همین ســال ،تعداد کل طالب زن در کشور حدود  50هزار نفر
برآورد شده است( .مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران)1391 ،
اینکه «چرا زنان طلبه ،طلبه شــدهاند؟ و کدام عوامل اجتماعی ایشــان را به سمت طلبهشدن سوق
داده اســت؟» ســؤالهای مرکزی این پژوهش را تشــکیل دادند .هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل
جامعهشــناختی انگیزههای زنان طلبه از تحصیل در حوزههای علمیه و در گام بعدی سنخشناســی
طالب زن بر اساس این انگیزهها بود.
ت بودند از:
بنابر توضیحهای باال ،سؤالهای اصلی و فرعی این پژوهش عبار 
• انگیزههای زنان از تحصیل در حوزههای علمیه چیست؟
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• آیا میتوان سنخشناسیای از زنان طلبه براساس انگیزههای ایشان از طلبهشدن ارائه کرد؟
این پژوهش به نتایج ذیل منتهی شده است:
قدم اول برای تبیین سؤالهای پژوهش ،ارائۀ سنخشناسیای از زنان طلبه بر اساس انگیزههای ایشان
بود .ســنخهای مورد نظر پس از چندین مرحله کدگذاری به دســت آمد .حاصل تحلیلهای نهایی
و شــکلگیری مقوالت اصلی و فرعی ،دو سنخ رشــدگرا و تعالیگرا ،به عنوان سنخشناسی نهایی
هســتند .بدینوسیله ســنخ تعالیگرا با زیرمقوالت قدسیت فراگیر ،پناهگاه امن ،تداوم تحصیلی و
تجهیز علمی توضیح داده شد و سنخ رشدگرا با زیرمقوالت شکستن محرومیت ،غلبه بر روزمرگی
و مشاغل مطمئن بیان شد.
تعالیگرایی؛ راهی پر پیچ و خم ،اما مستقیم
جوهرۀ انگیزههای تحصیلی زنان سنخ تعالیگرا را ،تعالی دینی و مذهبی تشکیل میدهد .از نظر این
زنان زندگی همچون مسیری پر پیچ و خم ،رو به سوی امری ماورایی و قدسی دارد ،تمامی تالش
آدمی باید صرف منحرف نشــدن از مسیر مستقیم ،ماندن در آن و ارتقای درجۀ معنوی انسان باشد.
این انگیزهها توسط مقوالت فرعی قدسیت فراگیر و پناهگاه امن توضیح داد شدند .برای این زنان،
تالش برای ارتقای جایگاه دینی و به طور کلی آنچۀ انگیزۀ ایشــان از تحصیل در حوزه را تشکیل
میدهد ،عالوه بر بُعد فردی ،بُعدی اجتماعی هم هست که با مقولۀ فرعی تجهیز علمی توضیح داده
شــد .از نظر زنان حوزوی ،مادامی که جامعۀ انسانی مملوء از گناه و فسادهای اخالقی است بخش
مهمی از تالشهای فردی باید صرف تغییر جامعه و دیندارتر کردن افراد آن باشد .برای این زنان،
تحصیالت حوزوی همچون ابزارهایی اســت که با آن میتوانند به تغییر و اصالح اجتماع بپردازند
و حتی در موارد افراطیتر ،تحصیالت حوزوی نقش سالحهایی را دارد که میتوان با آن در مقابل
دیگریهای بیدین یا گناهکار از آ ن استفاده کرد.
رشدگرایی؛ پلههایی پرشیب ،اما مطمئن
سنخ رشدگرا ،در نســبت زنان حوزوی با کسب سرمایههای مختلف قابل تعریف است .این سنخ
برای توضیح زنان طلبهای انتخاب شــد که انگیزۀ اصلی ایشــان را از تحصیل در حوزههای عملیه،
بهترکردن وضعیت اجتماعی ،خانوادگی و ...تشکیل میدهد ،اگرچه برای این زنان هم تعالی معنوی
و ارتقای دینی و به عبارتی مؤمنتر شدن از طریق تحصیالت حوزوی اهمیت دارد ،اما این اهمیت
در جایگاههای بعدی به نسبت کسب سرمایههای مادی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی قرار میگیرد.
از نظر زنان سنخ رشدگرا ،زندگی همچون پلههایی با شیبهای تند و رو به باالست که تالشهای
هــر انســانی باید در جهت باالرفتن از این پلهها و گذراندن آنها باشــد .بــرای این زنان ،مفاهیم
پیشرفتکردن ،جلورفتن ،عقبنماندن ،رشدکردن و ،...مفاهیمی پرکاربرد در زندگی روزمره هستند
که تالشهای ایشان برای بهبود وضعیت اجتماعیشان را نشان میدهد.
دو سنخ رشدگرا و تعالیگرا ،به عنوان پدیدههای اصلی این پژوهش ،از تحلیل دادههای جمعآوریشده،
به دست آمدند .مرحلۀ بعد ،طراحی مدل پارادایمی و تعیینکردن جایگاه هر یک از عوامل تبیینکنندۀ
پدیدههای اصلی بود .بدین منظور از الگوی پارادایمی پیشنهادی اووه فلیک در این پژوهش استفاده
شد.
شــرایط ع ّلی ،مقوله یا مقوالتی هستند که علتهای اصلی شــکلگیری پدیده را توضیح میدهند.
با توجه به یکی از ســؤالهای اصلی این پژوهش که چرایی انتخاب حوزه علمیه توسط زنان بود،
مقوالتی باید برای شرایط ع ّلی انتخاب میشدند که به روشنی توضیحدهندۀ این چرایی بوده و ابعاد
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علی پدیدۀ سنخهای زنان را بیان کنند ،بدین منظور در مدل تبیینکنندۀ به دست آمده ،مقوالت غلبه
بر روزمرگی ،شکستن محرومیت و جذابیتهای فضایی به عنوان شرایط ع ّلی در نظر گرفته شدند.
در شرایط ع ّلی ،مقولۀ جذابیت فضایی مربوط به مکان حوزههای علمیه و خدمات و تسهیالتی است
که کنشــگران فعال در آن به آمادهسازی و عرضۀ آن مشغولاند ،این فعالیتها در قالب تسهیالت و
خدماتی عرضه میشــود که به دلیل جذابیتها و عنصر مهم تسهیلکنندگی زندگی زنان ،به عنوان
عواملی تشــویقکننده برای ایشان و برای انتخاب حوزههای علمیه قلمداد میشود .این جذابیتها،
ابعاد مختلفی داشته و طیف وسیعی از فعالیتهای آموزشی حوزه به منظور اعطای تسهیالت به زنان
مادر و دارای نقشهای خانوادگی تا وجود مهدکودک و شــرایط نگهداری از کودکان طالب و جو
حمایتی و تاییدکنندۀ مادری و همسری و ...را در حوزههای علمیه شامل میشود.
شــرایط مداخلهگر ،شرایطی هستند که همچون علت ناقصه برای شکلگیری پدیدۀ مورد نظر عمل
میکنند ،این شــرایط هرچند به تنهایی نمیتوانند در به وجود آمدن پدیدۀ مورد نظر اثرگذار باشند،
ِ
دیگری
تأثیرشــان در کنار سایر عوامل ،یعنی شــرایط ع ّلی و زمینۀ اجتماعی هویدا میشود .مقولۀ
دانشگاه به عنوان شرط مداخلهگر در مدل نظری در نظر گرفته شد.
هرچند زنان طلبه با انتخاب حوزه ،تحصیالت حوزوی و طلبهشدن را به عنوان همه یا بخش مهمی
از حیات علمی و اجتماعی خود برگزیدهاند ،اما به دلیل اهمیت دانشــگاه (هم از حیث معتبربودن
مدرک دانشــگاهی و هم باور به لزوم داشــتن تجربۀ محیطهای دانشــگاه) نزد این زنان ،چرایی
انتخابنکردن دانشگاه عاملی مهم برای فهم چرایی طلبهشدن زنان است .در این مقوله توضیح داده
شد که تصور زنان طلبه نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان تصوری تناقضآمیز است ،گویی این زنان
دانشگاه را با دستی پس میزنند و با دستی پیش میکشند ،از طرفی به دلیل جامعهپذیری مذهبی و
باور به مناســبنبودن محیطهای دانشگاهی حاضر نیستند در دانشگاه حضور یافته و در آنجا ادامه
تحصیل دهند و از طرفی دیگر به دلیل باور به معتبر بودن مدارک دانشــگای در زمینههای شغلی و
متفاوتبودن فضای دانشگاهی ،عالقه دارند که در قسمتهایی از حیات علمیشان آن را تجربه کرده
و مقطع یا مقاطع تحصیلیای را در آنجا بگذرانند.
در مدل تبیینکننده ،پس از توضیح تأثیرگذاری شــرایط مداخلهگر ،ع ّلی و عنصر زمینهای که منجر
به شــکلگیری دو سنخ رشدگرا و تعالیگرا شــده است ،به چیستی استراتژیهای کنش زنان طلبه
و پیامدها و نتایج کنشهای ایشــان در این زمینه پرداخته شــد .این مرحله از تبیین ،بیشتر ناظر به
فعالیتهای حال زنان طلبه بود و از تحلیل تصورات ایشــان نســبت بــه اقداماتی که اکنون انجام
میدهند ،استخراج شد.
مقولۀ توازن نقشــی به عنوان اســتراتژیهای کنش زنان حوزوی در هر دو سنخ در نظر گرفته شد.
توازن نقشــی ،به شرایطی اختصاص دارد که زنان طلبه تالش میکنند تا میان عرصههای خانوادگی
و اجتماعی خویش توازنی برقرار کرده و به هر دو عرصه بر اساس استاندارهای خودشان رسیدگی
کنند و در هر دو فعال باشند .هرچند برای این زنان ،زندگی خانوادگی و نقشهای مادری و همسری
بســیار ارزشمند است ،اما این زنان به عرصههای اجتماعی هم توجه ویژهای داشته و از منظر آنان،
زنان موفق کســانی هستند که هم مادران و همسران خوبی باشند و هم دستاوردها و موفقیتهایی
در عرصههای اجتماعی که بیشــتر در زمینۀ تحصیل و نه عرصههای شغلی تعریف میشود ،داشته
باشند .نتیجۀ این استراتژی کنش ،در قالب دو مقولۀ حوزۀ بیاجتهاد و شاغالن بیشغل توضیح داده
شــد و تالش شد تا فهم زنان حوزوی نسبت به آینده تحصیلی و شغلیشان روشن شود ،برای این
زنان مجتهدشــدن در معنای جدید آن یعنی تغییر احکام اســامی و تطبیق آنها با مقتضیات زمان،
چندان معنایی نداشته و این عرصه را بیشتر مربوط به علمای مرد میدانند تا حوزویان زن ،همچنین
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•

ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ

•

ﺟﺪاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ

•

زﻣﻴﻨﻪ:

•

ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠّﻲ:

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ روزﻣﺮﮔﻲ

•

ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ:

ﺳﻨﺦ رﺷﺪﮔﺮا

ﺳﻨﺦ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲﮔﺮا

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ:

دﻳﮕﺮيِ داﻧﺸﮕﺎه

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺶ:
ﺗﻮازن ﻧﻘﺸﻲ

•
•

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ:

ﺣﻮزة ﺑﻲاﺟﺘﻬﺎد

ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻲﺷﻐﻞ

ﻣﺪل ﺗﺒﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪة ﺳﻨﺦﻫﺎي زﻧﺎن ﺣﻮزوي و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻠﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ

در عرصههای شــغلی ،مشــاغلی را برای خود مناسب میدانند که دارای شرایط ویژۀ ایشان از قبیل
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و
ﭘﻴﺶ تروکجنســیتی و ...باشــد .مجموعۀ این نگرشهای زنان نســبت به
محیطاﻓﻖکاری
تمام وقتنبودن و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ
طورﺟﺎﻣﻌﻪ
که ﺑﺎبهﻧﮕﺎﻫﻲ
ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺣﻮزوي
زﻣﻴﻨﺔ زﻧﺎن
اجتماعی ﭘﮋوﻫﺶ
شغلی راوﻣﻲﺗﻮان اوﻟﻴﻦ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﭼﻴﺴﺘﻲدنبال کسب
چندان به
کلی
ﻣﺤﺴﻮبکند
ایجاد می
ایشان
رﺳﻤﻲرا دربرای
شرایطی
آیندۀ
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از
سرمایۀ اقتصادی نباشند و از فعالیت در عرصههای اجتماعی تالش میکنند تا سرمایههای اجتماعی
روشﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ در آن ،ﺑﺮشﻫﺎﻳﻲ از زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن و زﻳﺴﺖ روزﻣﺮة آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼشﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ
و فرهنگی بیشتری به دست آورند.
ﻫﻢزﻣﺎن در ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﺮدن ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻣﺎدري و ﻫﻤﺴﺮي ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

دستاوردهای پژوهش و افق پیش رو
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ،که با نگاهی
محســوب کرد
زمینۀ زنان
رســمی در
پژوهش
توان
پژوهش
حوزویﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ رﺳﻤﻲ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ
اولینﺳﺎلﻫﺎي
ﻣﺮدان در
یو
را مزﻧﺎن
ﻋﻠﻤﻴﻪ
اینﺣﻮزهﻫﺎي
جامعهشناختی به چیستی انتخاب حوزههای علمیه توسط زنان پرداخته است .از طرفی دیگر ،با توجه
به روششناسی این پژوهش و استفاده از روشهای کیفی و میدانی در آن ،برشهایی از زندگی زنان
و زیست روزمرۀ آنان از جمله تالشهای ایشان برای زیست همزمان در میدانهای سنت و مدرنیته
و همچنین هماهنگکردن نقشهای خانوادگی ،مادری و همسری با نقشهای اجتماعی مورد تأکید
قرار داده است که کمتر در پژوهشهای دانشگاهی و سازمانی جایگاهی داشتهاند.
بیشترین کاربرد این دست پژوهشها را میتوان در سیاستگذاریهای فرهنگی در نظر گرفت .با توجه
به توســعه و تجهیز حوزههای علمیه زنان و مردان در سالهای گذشته ،توسط دستگاههای حاکمیتی
رسمی و همچنین مراکز غیررسمی ،موضوعات استخراج شده از این پژوهش ،میتواند به دقیقتر کردن
خط مشیهای فرهنگی انتخاب شده در زمینۀ آموزشهای دینی و حوزوی ،اصالح قوانین موجود در
زمینۀ آموزش زنان و نزدیککردن تصمیمات اتخاذ شده در حوزههای فرهنگی و اجتماعی با مسائل و
چالشهای زنان یاری رساند .پژوهشهایی از این دست ،نقشههای راهی گویا و راهنمایانی هستند که
میتوانند سیاستگذاران حوزههای فرهنگی و اجتماعی را با مسائل واقعی زنان آشنا کرده و ابزارهای
ط مشی
مناسبی برای انتخاب بهترین بستههای سیاستگذاری که تأمینکنندۀ منافع عمومی و دارای خ 
عدالتطلبانه به ویژه برای زنان اقشار مختلف جامعه است ،در اختیار آنها بگذارد.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ
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عنوان پایاننامه :تحليل جامعهشناختي کودکي در ايران:
ظهورو دگرديسي
محقق :مريم شعبان
چکيده
چکیده رســاله دکتری حاضر به دنبال مطالعه ظهور ،تحوالت و دگردیســیهای کودکی در جامعه
ایران است .برای پرداختن به مسأله پژوهش ،پیرامون بیسازمانیِ مفهوم کودکی (در قالب چندگانگی
تعریف و بیان چیستی کودکی در جامعه ایرانی) این پرسش که «کودکی با چه منطق و در چه ساحت
و منزلتی در جامعه ایرانی ظهور کرده و تاکنون چه تحوالت و دگردیسیهایی را پشت سر گذاشته
است»؟ محوریت یافت.
براساس منطق استقرایی و سنت انباشتی علم و همچنین پیرامون موضوع رساله به جستجو و مرور
پیشینه تجربی و مطالعاتی پرداختیم؛ البته برای چنین اقدامی چون علم را محدود در مرزهای دولت
ملتها نمیدانستیم ،همه پژوهشهای مرتبط به زبان فارسی و غیرفارسی را جستجو و مورد تحلیل
قرار دادیم .نتایج این بخش از پژوهش نشــان دادند که عرصه جامعهشناسی کودکی در جهان علم
به دو ســاحت جوامع تولید و صادرکننده دانش و جوامع مصرفکننده تقسیم میشوند؛ در این بین
۱۱جامعه آمریکایی و اروپایی ،پیشــگام و بقیه جوامع مق ّلد آنها هستند .البته این موضوع که سهم
جوامع دیگر در فضای دانش جامعهشناســی کودکی چه میشود؟ یکی از مسائلی است که در این
مرحله ،برای هر پژوهشگری که معتقد به «از حاشیه به متن آوردن جوامع مطرود است» مهم میشود.
البته چنین مسألهای در بطن مسأله اصلی رساله وجود داشت ،زیرا ما به دنبال مطالعه کودکی و بیان
چیســتی و چگونگی آن در متن جامعه ایرانی در طول تاریخ بودیم و این امر ســنت صدابخشی
به مطرودین و به متن آوردن جامعه ایرانی در عرصه جامعهشناســی کودکی را در درون خود جای
میداد .روند تحلیل پیشینه پژوهش نشان داد که رویکرد آمریکایی-انگلیسی( بهعنوان رویکرد مسلط
جامعهشناسی کودکی در جهان)بر مطالعه آسیبها ،جرایم ،بزهکاری و انحرافات کودکان تأکید دارد
و این رویکرد بر فضای جامعهشناســی کودکیِ جامعه ایران نیز مسلط است؛ زیرا اکثر منابع موجود
در عرصه کودکی بهطور کلی و جامعه شناســی کودکی در ایران یا ترجمه منابع تولیدی این جوامع
مســلط هستند یا صرف ًا به مطالعه یک آســیب در بین قشر کودک میپردازند که نمونههای بسیاری
چون کار کــودکان ،ازدواج کودکان ،جرایم و انحرافات کودکان و ...در بانکهای پژوهشــی قابل
مشاهده است .البته چنین مطالعاتی مورد نیاز هر جامعهای است ،اما اولویتی ندارند ،زیرا بیان چیستی
و چگونگی کودکی در هر جامعهای ،مقدم و مهمتر از آسیبشناســی قشــر کودک در همان جامعه
اســت .باید توجه داشت که اولویتبخشی به نگاه آسیبشناختی نه تنها کودکان دارای شرایط برتر
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(نخبه) و کودکان دارای شرایط بهنجار را نادیده میگیرد ،بلکه مانعی اساسی برای گسترش مطالعات
جامعهشناسانه پیرامون کودکی در ایران است ،زیرا از بیان چیستی و چگونگی کودکی عبور کرده و
یا بهصورت تقلیدی مبتنی بر جوامع دیگر تعریف و پیش فرض میگیرد .بنابراین باید صرف انرژی
و تمرکز بر ترجمه و پژوهشهای آسیبشناسانه را متوقف نمود ،زیرا نیاز جامعه ایرانی برای مطالعه
جامعهشناسانه کودکی کام ً
ال نمایان است و آن نیاز به مطالعه جامعهشناختی کودکی در ساحتهای
اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در جریان تاریخ است .تالش برای مطالعه جامعه شناختی ظهور
و دگردیسی کودکی در ایران ،اتخاذ رویکرد تاریخی تبارشناسانه را گریزناپذیر مینمود ،زیرا سخن
از ظهــور یا تکوینِ یک امــر ،همراه با توجه به روند تحوالت و دگردیســیهای آن ،ما را ملزم به
اتخاذ روش تبارشناســی میکند .بنابراین نظریه میشــل فوکو در این پژوهش ،حساسیتی نظری و
روششــناختی یافت .پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تاریخی تبارشناســی انجام شد که
تکنیکهای متنوعی از جمله تحلیل محتوا ،تحلیل آمارها و ...نیز اســتفاده کردیم .در راستای تعیین
دقّت پژوهش ،خــود را ملزم نمودیم تا منابع تاریخی را مرور و تدقیق کنیم ،در نهایت هفت گونه
منبع دســت اول و دارای اصالت را شناسایی و مورد ارجاع قرار دادیم .سپس در جریان گردآوری
اطالعات با توجه به اصل واژگونی ،از بین نقطه شروع ممکن ،نقطه آغازین در ساحت اجتماعی را
شناسایی و سپس برای تحلیل تبارشناسی کودکی از همان نقطه به عنوان نقطه صفر تاریخی شروع
به نوشتن و تحلیل کودکی در ایران کردیم.
نتایج پژوهش نشان میدهند که ظهورو دگردیسی کودکی در حافظه تاریخی جامعه یایران از سه مرحله
ِ
دیگری
عبور میکند ،دوران اول ظهور کودکی/جامعه مراقبتی؛ در دوران اول ،کودک در برابر و بهعنوان
بزرگسالی تعریف شده و اخالق نوین رتوریک اخالقی کودکان منجر به ایجاد فضای مراقبتی برای
کودکان میشــود .دوران دوم :حکمرانی کودک و کودکی/جامعه مراقبتی تشدیدیافته؛ در این دوران با
ِ
دیگری حکومت تعریف
وقوع قتلهای زنجیرهای و مرگ گسترده کودکان ،کودکی در برابر و به عنوان
ولی و سرپرست ،کودک را موضوعی برای سیاستگذاری و
شــده و اخالق نوین پدر/شــاه بهعنوان ّ
حکمرانی در راستای مراقبت شدیدتر تبدیل میکند .دوران سوم :معصومیّت کودکان/جامعه کودکمدار؛
در دوران سوم با گسترش تجاوز به کودکان و تسلط اخالق نوین معصومیّت کودکان ،فضای مراقبتی
برای کودکان شدیدتر شده و همه جامعه به چشمی سراسربین برای مراقبت ،نظارت و کنترل کودکان
تبدیل میشود .سراسربینی و نظارت در عمیقترین الیههای تشخّ ص کودکان نیز نفوذ کرده و موضوع
ِ
دیگری جامعه است و جامعه کودکمدار عالوه
خودمراقبتی را نیز رواج میدهد؛ در این دوران ،کودک
بر مراقبت از کودکان در برابر آسیبها ،فضای خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان
را تقویت میکند که منجر به آسیبرسانی و خشونت علیه همه کودکان جامعه ،حتی نطفه ،جنینها
و کودکا ِن آینده که در شــرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد ،میگردد .روند تحلیل دادهها
در دوران سوم ،ما را به تحوالت نوظهور تاریخی میرساند که پیرامون علم ژنتیک ،بانکهای اسپرم و
تخمک ،کشتک جنین ،رحم اجارهای و تحوالت اجتماعی همچون مادران مجرد،بیانکننده شکل گیری
ِ
دگردیسیمفاهیم خانواده ،روابط والد-فرزندی ،پدر و مادری،
مفصلهای نوینی است ،مفصلهایی که با
نهاد خانواده ،وراثت و روابط نسبی و ...ما را به فهمی میرساند که بیانکننده آستانگی گفتمان جدیدی
(چهارم) در عرصه کودکی در جامعه ایران نیمه دوم دهه۹۰ه.ش اســت؛ آستانگی گفتمان جدیدی
که بیانکننده ظهور سامانه دانش-قدرت نوینی در عرصه گفتمانها است .بنابراین ،وضعیت کودکان و
کودکی در جامعه معاصر ایران به دلیل چنین تحوالتی دارای آشفتگی ساختاری و معنایی است .چنین
وضعیت بحرانی نشاندهندهی بارقههای تعارض گفتمانی در عرصه قدرت-مقاومت بوده و آستانگی
ّ
گفتمان نوین و ظهور اخالق نوینِ دیگری در فضای کودکی ایرانی را بیان میدارد.
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عنوان پایاننامه :زمینههای خانوادگی واجتماعی متهمان
و تفاوت در آراء کیفری (با تأکید بر سرقتهای خشن)
محقق :فاطمه جعفری نجفی
توجه به عامل جنســیت در حقوق ،دغدغهای است که همواره ذهن حقوقدانان و جامعهشناسان
را به خود معطوف کرده اســت .در عرصه قانونگذاری در حوزه مدنی و کیفری همواره شــاهد
تفاوتهایی هســتیم که در بیان حقوق و تکالیف میان زنان و مردان ،ســنین گوناگون و مذاهب
مختلف وجود دارد .برای مثال تفاوت میان ســن بلوغ دختران و پســران ،تفاوت میزان دیۀ زن و
مرد و بســیاری از نمونههای دیگر از جملۀ آنهاست .در تبیین این تفاوتها فقها و حقوقدانان،
برخی به عوامل و زمینههای اجتماعی اشاره میکنند و دستهای دیگر آن را به حکمت شارع ارجاع
میدهند که از سوی انسانها بهدرستی قابل فهم نیست .بهرغم استداللهای فقهی و حقوقی نسبت
به این مســائل به نظر میرسد شرایط اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی نیز در آنها بیتأثیر نیستند.
هنگام وضع قوانین موضوعه ما میتوانیم شــاهد مذاکرات و بحثهایی باشیم که میان نمایندگان
مجلس در رابطه با تفاوتگذاشتن میان مخاطبان یک مادۀ قانونی بر اساس جنسیت ،سن ،تابعیت
و ...به وجود میآید و همواره مخالفان و موافقانی را به همراه دارد .بازتاب این نوع قانونگذاری
تنها محدود به حوزهها و دســتگاههای حقوقی نیســت ،بلکه اینها اموری هستند که اجتماع نیز
ت تأثیر عوامل مختلف چون رســانهها ،فیلمها ،نشریات و روزنامهها ممکن است
در مواردی تح 
به آنها واکنش نشــان دهد .گاه رسانهای شدن و انتشــار محتوای برخی پروندهها ،ممکن است
جنجالها و بحثهایی در بیرون از دســتگاه قضایی به وجود آورد که سرنوشــت یک پرونده و
طرفیــن آن را تغییر دهد .گروههای موجود در جامعه ،هر یک بر اســاس اهداف و منافع خاص
خود جهتگیریهای متفاوتی نسبت به جهان حقوق و آنچه درون آن میگذرد ،دارند .برای مثال
انتقادها و اعتراضاتی که از ســوی گروههــای حمایت از زنان در خصوص قوانین مربوط به حق
طالق زن و مرد ،لزوم تمکین زن از شوهر و ...صورت گرفت ه است ،دال بر تعامل فراوان اجتماع و
حقوق است .در واقع این گروهها این قوانین را ناعادالنه و ناقض حقوق زنان میدانند .برای ورود
به این مقوله که گســتردگی آن به اندازۀ هم ه ســاحتهای رسمی و غیررسمی زندگی اجتماعی
اســت؛ الزم است دســت به گزینش و آن هم به صورت مرحله-ای بزنیم .نخست نظام دادرسی
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کیفری ایران به عنوان نهاد مورد بررســی ما انتخاب میشود .اوالً به این دلیل که نمودهای مادی
این نظام از نیروی انتظامی و دادســرا و دادگاه گرفته تا قوانین مکتوب و اســناد و آرای صادره از
محاکم ،از عمومیترین مکانهای موجود در جامعه اســت که بیشتر از هر ساحت دیگر ،افراد را
در برابر قوۀ قاهره حکومت قرار میدهد .ثانی ًا با توقفی اندک در محیط دادگاهها و دادسراها شاهد
تفاوت شــمار حضور زنان و مردان هســتیم؛ چه این افراد به عنوان متهم یا شاکی باشند و یا در
مقام کارگزاران قضایی ،در نهایت مردانه بودن این مکان را برای ما بازتاب میدهند .ثالث ًا نظامهای
کیفری همواره مدعی رســیدگی قضایی عادالنه ،بدون پیشفرضهای جنسیتی ،مذهبی ،سیاسی
و ...هستند؛ لذا توجه ما را برای بررسی این موضوع ،بیشتر به خود جلب میکنند .به نظر میرسد
تأثیر اجتماع و ارزشهای حاکم بر نیروهای گوناگون آن بیشــتر از عرصۀ قانونگذاری در فرایند
قضاوت محسوس باشد زیرا قاضی ملزم است در یک زمان محدود ،منصفانهترین تصمیم را راجع
به یــک پرونده بگیرد .همچنین بازتاب اجتماعی برخی قوانین و پروندهها ممکن اســت بیشتر
حول محورهای اجتماعی و تفاوتهایی باشــد که آشکارترند در حالی که بسیاری از پیچیدگیها
در عرصۀ قضاوت و رســیدگی وجود دارد که عواملی فرهنگی و اجتماعی پنهان بر آن دخیلند و
چهبســا بازتابی در عرصۀ اجتماع نداشت ه باشند و خاموش عمل کنند .اکنون از میان خیل عظیمی
از پروندههای موجود در ســازمان قضایی ،الزم است پروندههایی با موضوعی واحد یعنی جرمی
خاص گزینش گردد .لذا واکاوی ســرقتهای خشــن به عنوان جرمی که باالترین میزان ارتکاب
را در کشــور ما دارند و از طرف دیگر ،مقامات قضایی توجه خاصی به آن دارند و همچنین تنوع
محتوای احکام صادره در این نوع پروندهها ما را به این انتخاب رهنمون شد .پس از طی مراحل
باال بار دیگر پرســش خــود را بهگونهای مفصلتر مطرح میکنیم .مواجهــۀ افراد با قانون و نظام
دادرســی کیفری در رسیدگی به پروندههای سرقت خشــن به لحاظ زن و مرد بودنشان چگونه
اســت؟ آیا میتوان گفت کارگزاران دستگاه قضایی ،در برخورد با این متهمان ،شاقول جنسیت را
مؤثر در تصمیمگیری قرار میدهند؟ آیا قضاوت ،بر مبنای جنســیت متهمان در تضاد با دادرســی
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عادالنه و منصفانه نیســت؟ علل تفاوت آرای قضات بر مبنای جنسیت سارقان چیست؟ در نگاه
دیگر ،آیا جنســیت دادرس نیز بر نحوۀ رسیدگی به اتهام و صدور رأی مؤثر است؟ چه راهکار و
پیشنهادی در خصوص اتخاذ تصمیمات و اقدامات منصفانه با در نظرگرفتن حقوق بزهدیده و نیز
بزهکار میتوان ارائه داد؟
اساس ًا این تحقیق به دنبال کشف تأثیر عامل جنسیت در رسیدگی به پروندههای کیفری با موضوع
ســرقت خشــن از ابتدای تعقیب و حضور متهم در نیروی انتظامی تا صدور حکم و اجرای آن
بــود؛ لکن لزوم مطالعۀ دقیق و جامع ،ما را به بررســی قوانین مرتبط با آیین دادرســی کیفری و
همچنین قوانین ماهوی تعریفکنندۀ جرایم خشــن نیز سوق داد .بر این اساس واکاوی در قوانین
مربوطه نشــان میدهد قانونگذار در بسیاری از موارد بهصراحت یا بهگونهای ضمنی جنسیت را
در کیفیت رســیدگی به پروندههای سرقت خشــن دخیل میداند .برای نمونه ماده  42ق.آ.د.ک
مصــوب  1392بیان میکند« :بازجویی و تحقیقات از زنان و افــراد نابالغ در صورت امکان باید
توسط ضابطان آموزشدیدۀ زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود» .همچنین بر مبنای مادهی
 64قانون مجازات اسالمی مصوب « :1392مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت،
خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است
که در صورت گذشــت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،
آثار ناشــی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و ســابقۀ مجرم ،وضعیت بزهدیده و سایر
اوضاع و احوال ،تعیین و اجرا میشــود » .این موارد نشــان از دخالت صریح جنسیت متهمان در
سرنوشــت پروندهشان دارد که قانونگذار به آن اشاره میکند .با این وجود ،وجه مهمتر تأثیر این
مقوله در جریان دادرســی کیفری بود که تحقیقات گذشته در ایران کمتر به این موضوع پرداخته
است .مطالعۀ پرونده-های کیفری ،حضور در دادسرا و دادگاه و مشاهده و مشارکت در جلسات
رســیدگی به ما نشــان داد که جنسیت متهم و حتی جنسیت دادرس در لحظه به لحظۀ این فرایند
میتواند مؤثر باشــد .نحوۀ برخورد و مکالمۀ قاضی با زنان متهم ،متفاوت از مردان است .حضور
زنان به منظور بازجویی در دادسرا کوتاهتر و گویا با حفظ حرمت آنان است .به نظر دادرس ،زنان
جز در هنگام تنگدستی و فقر مرتکب سرقت نمیشوند .پس مستحق ترحم-اند و حتیاالمکان،
ســازمان قضایی نباید پیوند آنان با محیط خانه و خانوادهشــان بگسلد .آنان متعلق به محیط امن
خانه هســتند نه محیط خشن و مردانۀ دادگاه و دادســرا و زندان .به عبارتی خشونت و مردانگی
در پیوند با هم تعریف میشــوند و مورد عمل قرار میگیرند .در نهایت سرنوشــت یک متهم در
طیفی گوناگــون از احکام قرار میگیرد؛ از صدور حکم برائت و منع تعقیب تا تحمل حبسهای
طوالنی ،شــاق و مجازاتهای ســنگین .تفاوتگذاری میان متهمان بر اساس جنسیت ناشی از
اتخاذ الگوی تقابل قدرت و ضعف اســت .در این میان دســتگاه قضایی بهعنوان نهادی رسمی
عمل میکند تا نحوۀ برداشــت از مقوالتی چون جنســیت را از حــوزۀ زندگی روزمره به حوزۀ
رســمی انتقال دهد و در نهایت به نوع روابط افراد که ناشــی از این الگو است ،تداوم بخشد .این
تداوم از دو جهت صورت میگیرد :جهت نخست از طریق استناد دادرس و کارگزاران قضایی به
مفهومی چون هنجار و عرف برای توجیه عمل خود ظهور مییابد و جهت دوم با رســمیت دادن
به این هنجار در قالب پرونده ،اسناد و ...صورت میگیرد .آنچه باید به آن توجه نماییم ریشههایی
اســت که افراد را در اجتماع بر اساس جنسیت آنان به دو دستۀ قوی و ضعیف تقسیم میکند .در
واقع ،همان مســئلهای که کانون توجه نظریهپردازان در تبیین جامعهشناختی حقوق است؛ الگویی
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از تبیین که حقوق را در پی پاســخ به خواســتههای اجتماع میبیند .این تعریف ممکن است در
نص قوانین محسوس نباشد اما هنگام رسیدگی به پرونده بر تفاسیر قضات از سرقت خشن کام ً
ال
ن موضوع که نیروی انتظامی ،بازداشتگاه ،دادسرا و دادگاه و زندان ،مناسب
تأثیرگذار اســت .ای 
برای حضور زنان حتی اگر مجرم شناختهشوند نیست ،به صورتی در ذهن مجریان قانون جا افتاده
اســت که امری عادی جلوه میکند .نتیجۀ این تلقی را میتوانیم در فضای دادســرا ببینیم .حضور
اندک متهمان زن در راهروهای دادســرا ،جمعیت نســبی اندک آنان نســبت به مردان متهم ریشه
در این واقعیت دارد .بارت ،طبیعی و عادی شــدن این کلیشههای برساخته را اسطورهای میداند
که ریشــه آن در تاریخ جوامع است .در رابطه با جنسیت و نظام قضایی ،اسطورهها و کلیشههای
مذهبی که همواره تأکید فراوان بر قدرت جسمانی و روحی مردان و ضعف و حساسیت جسمانی
و روحــی زنان میکنند ،بهگونهای در فرهنگ ما ادغام شــدهاند و همواره این تمایزها را در ذهن
قاضــی ،تداعی میکنند .این تداعی ،نحوۀ رویارویی متهمان زن و مرد را در برابر قانون و عدالت
تغییر میدهد .بر مبنای دیدگاه بارت دادســرا و دادگاه و سیری که یک پرونده از ابتدا تا انتها طی
میکند و وضعیتی که متهم با توجه به شرایطش با آن روبرو میشود در حکم نشانه است .دادرسی
در بطن خود اســطوره و معنایی را نهان کرده و آن را به مخاطبانش یعنی متهم ،شــاکی و ســایر
شهروندان القا میکند .آموزههای دینی غالب بر جامعۀ ما در روابط میان افراد در زندگی روزمره،
اقتدار و برتری را خصیصۀ مردان دانسته و از او انتظار دارند بیشتر در حوزههای عمومی اجتماع
ظاهر شــوند .به همین نسبت میتوان گفت دســتگاه قضایی جزء عمومیترین نهادهای اجتماع
اســت که در پیوستگی بسیاری با قدرت الزامآور حکومت است .بنابراین حضور مردان در محیط
دادســرا و دادگاه مورد مطالعه ،عادیتر جلوه میکند و آنــان قدرت بیشتری برای دفاع از خود
در این محیط دارند .در مقابل پذیرش زنان در فضاهای عمومی و به طریق اولی دادسرا و دادگاه
امکانپذیر نیســت .این فضای حاکم بر میدان به آسانی نشاندهندۀ تداوم این الگو برای رسیدگی
به ســرقتهای مقرونبه آزار است .همراهی مأمور زن در نیروی انتظامی و دادسرا با متهمان زن
و بازجویی از آنان توسط قضات زن که از پیشبینیهای قانونگذار است زمینهای برای عدم قطع
پیوند زنان با حوزهی خصوصی و خانواده و اجتماع کوچک است.
بُعد دیگر تأثیر این الگو غلبۀ توجه به جنبههای فیزیکی در تعریف جرایم خشن نزد قضات است.
آنان جرم خشن را بهگونهای تعریف میکند که جرایم زنان در آن نمیگنجد .جرم خشن ،جرمی
اســت که به طور نسبی و در رابطۀ میان مجرم و قربانی تعریف میشود .توانایی جسمانی بزهکار
در برابر ضعف قربانی به جرم ،ماهیتی خشــن میدهد .برای مثــال بزهکار هنگام انجام عملیات
مجرمانه از ســاح استفاده کند یا بزهدیده را مورد آزار جسمانی قرار دهد .در این میان زنان حتی
اگر مرتکب جرم شوند شدت جرم آنان و پیامدهای مضر آن بر اساس معیارهای مردانۀ خشونت
ســنجیده میشود و در نتیجه از دایرۀ مجرمان بیرون میروند .امری که در نظر دورکیم ریشههای
مشــروعیتش در آموزههای دینــی و اخالقی (وجدان جمعی) و به قــول فریدمن نوعی فرهنگ
حقوقی عامۀ مردم اســت و در منابع مکتوب حقوق هرگز موجود نیســت .بر مبنای نظر دورکیم
دســتگاه قضایی کنونی از طرف تمام جامعه و بر مبنای مهمترین ارزشهای آن به ســرقتهای
خشن واکنش نشــان میدهد .وجدان جمعی جامعه از قانونگذار و کارگزاران قضایی میخواهد
همواره نسبت به زنان متهم ،رویکردی انعطافپذیر داشتهباشد و در قالب قوانین خاص ،تبصرهها
و اســتداللهای قضایی از خطاهای آنان چشمپوشی نماید .بالتبع ،الزم است تعریف از خشونت
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و جرم نیز مبنایی بیابد که تا حد امکان قانونشــکنیهای زنان در آن نگنجد .حتی در صورتی که
جرمی خشــن از ســوی زنان ارتکاب یابد ،انصاف و مروت ،رحم و مردانگی کارگزاران قضایی
از زنان ضعیف دفاع میکند .آنان را از برخورد قاطعانه و شــدید قانون و دســتگاه عدالت کیفری
میرهاند .فرصت دفاع بیشــتری در طول جلسات به آنان دادهمیشود و دادرس بیشتر مایل است
از سرگذشــت و زندگی خصوصی آنان اطالع یابــد و در نتیجه ارتباطی میان وضعیت زندگی و
اتهامشــان بیابد .او در خالل توجه به وضعیت زندگی زنان ،میخواهد به آنان کمک کند و تالش
میکند تا جایی که ممکن اســت ســبکترین قرار تأمین برای مثال التزام ،کفالت و ...را برای او
صــادر کند .ماهیت این قرار باید بهگونهای باشــد که پیوند متهــم زن با خانوادهاش حفظ گردد.
وجه بارز چگونگی برداشــت از جنســیت را میتوان در تفاوت عملکرد قضات زن و مرد نسبت
بــه متهمان زن دید .اینکه قضات زن بر خالف قضات مــرد میان متهمان زن و مرد در چگونگی
واکنش به اتهام تفاوت چندانی قائل نمیشــوند .در واقع ،ناتوانی روحی یا جسمی زنان در دفاع
از خود و در مقابل توانایی مردان کمتر در ذهن دادیاران زن ،تداعی میشــود .مقایســۀ میزان این
تأثیر در مراحل گوناگون نشــان میدهد که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادســرا نســبت به
مراحل قبل و بعد از آن ،جنســیت متهم بیشتر تبیینکنندۀ تفاوت در آراست .این مرحله ،به نوعی
نخســتین قدم برای ورود متهم به دادرسی است .بنابراین قضات معموالً تصمیم میگیرند از نقطۀ
شروع تحقیقات در حد امکان ،حضور زنان را در فضای دادسرا و دادگاه کاهش دهند .تأکیدی که
دادرس هنگام گفتوگو و صدور آرا بر توجه به این مسئله دارد ماهیت حقوقی فرایند قضاوت را
از بین میبرد و آن را تبدیل به یک مکانیســم کام ً
ال اجتماعی تبدیل میکند .در این-جا واکنش به
سرقت در قالب صدور حکم حبس یا برائت برای متهم به خودی خود برای جامعه دارای اهمیت
نیســت بلکه ارزش اصلی در معنایی نهفته اســت که نظام عدالت کیفری و در نهایت ،جامعه در
این واکنش می-یابد .بنابراین در پاســخ به ســؤال اصلی تحقیق باید گفت قضات و رویۀ قضایی
موجود در فرایند رسیدگی به پروندۀ سرقت مقرون به آزار به جنسیت متهم توجه مینمایند .این
تفاوتگذاری میان متهمان بر اساس جنسیت آنان و نسبت به قضات با جنسیت متفاوت ناشی از
الگویی است که زن بودن و مرد بودن را نه به عنوان یک تفاوت زیستی و جسمانی بلکه به عنوان
یک ویژگی اجتماعی میبیند.
یکی از ادعاهای اصلی نظامهای عدالت کیفری ،دادن این تضمین به شــهروندان است که چه در
مقام شــاکی یا متهم وارد دادرسی گردند ،فرایند رســیدگی به پروندۀ آنان به دور از دغدغهها و
ارزشهای خاص یک گروه اجتماعی است .دادرسی امری کام ً
ال فراجنسیتی ،فرانسلی ،فراقومیتی
و منطبق با اصول دادرسی منصفانه است .مسئلۀ ما یعنی کشف تأثیر جنسیت بر دادرسی در پیوند
با این ادعا به وجود آمد .الگویی که از دل یافتهها به دســت آمد ،نشــان میدهد در بســیاری از
موارد ،حقوق متهمان مرد تضییع میگردد .الگوی حاکم بر تصمیمات قضات با توجه به جنسیت
ش از پیش او به جنبۀ عمومی جرم میشود .او با یک نگاه کلیشهای
آنان اســت که باعث توجه بی 
بــه جریــان پرونده ،متهم و قربانی آن مینگرد .توجه او به عناصــر مادی و معنوی جرم و میزان
خسارات واقعی برآمده از جرم به حاشیه میرود ،کمتر به اظهارات و دفاعیات آنان توجه میکنند
و کمتر اوضاع و احوال وقوع جرم ،مورد استناد قاضی در اثبات جرم قرار میگیرد .این فرایند در
تضاد با دادرسی منصفانه است.
همچنین ریشهی تأثیر جنسیت بر ایجاد یک رویۀ قضایی مشابه در میدان تحقیق بر ما آشکار شد.
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آنچه برای دادرســان در خالل رســیدگی به پروندهها اهمیت بیشتری دارد نه صدور آرا و ترمیم
وضعیت بزهدیده بلکه تداوم و مشــروعیت بخشیدن به جایگاه متهم در اجتماع است .چرا قضات
در مراحل گوناگون دادرســی ،آرای متفاوتی در پروندههای ســرقت خشن و زورگیری نسبت به
زنان و مردان صادر میکنند در حالی که نوع جرم و در مواردی خسارات مالی برآمده از ارتکاب
آن یکســان است؟ در واقع ،پاسخگویی به این مسئله ابتدا مســتلزم فهم این نکته است که آیا از
نظر یک قاضی میزان آســیب و پیامدهای منفی برآمده از یک جرم نســبت به متهمان گوناگون،
متفاوت اســت؟ یافتههای به دست آمده از تحقیق نشان داد معیار محاسبۀ ضرر و زیان برآمده از
یک جرم در بسیاری موارد بر اساس محاسبههای واقعی در یک پروندۀ مشخص و شواهد واقعی
نیســت بلکه این مبنا کام ً
ال امری اجتماعی و فرهنگــی و با مالحظۀ وضعیت و جایگاه اجتماعی
متهم و گاهی قربانی آن است .محتوای مصاحبۀ با قضات و به خصوص در مواردی که خودشان
به دالیلی در توجیه تفاوت ذهنیت و در نتیجه واکنش و تصمیمات خود نســبت به متهمان استناد
میکنند ،نشاندهندۀ پاسخ پرسش ماست .آنان به صورت مستقیم یا تلویحی بیان میکردند هراس
و آسیبهای منتج از عمل مرتکبان زن بسیار کمتر از سارقان مرد است .ضدیت مردان با اجتماع
و قانون بیشــتر اســت .هراس و ناامنیای که در سطح جامعه از خشونت آنان ایجاد میشود ،هم
باالتر و هم جبرانناپذیرتر است .در مقابل پشیمانی و عبرتپذیری زنان در آینده از قانون-شکنی
خود بیشتر میدانستند .بنابراین این تفکر تفاوت در عمل قضات را توجیه مینماید .لذا فرایندهای
مذکــور مــا را در فهم و تحلیل دقیقتر و واقعیتر آمارهای موجــود در خصوص میزان ارتکاب
جرایم از سوی زنان و مردان و نتایج کمی و کیفی دادههای آماری یاری میکند.
قو ه قضاییه و نهادهای وابسته به آن همچون مرکز تحقیقات و پیشگیری از جرم و مرکز آمار قوۀ
قضاییه و شــوراهای حل اختالف و میانجیگری مهمترین مخاطب دستاورد این پژوهش است.
در این زمینه فراهمکردن بســتر حضور نهادهای میانجی و مردمی در حین دادرسی با حفظ شأن
و حقــوق متهم و بزهدیده و در عین حال در مقام ناظر بر انجام دادرســی منصفانه مورد اهمیت
قرار دارد .همچنین در دســترس قرار دادن آمارهای دقیق به منظور پژوهش بیشتر و وسیعتر برای
پژوهشگران نیازمند حمایت سازمانهای قضایی کشور است.
یکی از محدودیتهای عمده در نظام قضایی موجود عدم ثبت اطالعات تفصیلی و دقیق مرتبط با
اتهامات مطرحشــده ،متهمان و وضعیت آنان و در موارد موجود نیز عدم دسترسی آسان مخاطبان
به آنهاست .در واقع همین فقدان اطالعات دقیق ،ضرورت عمدهای بود که ما را در ابتدای تحقیق
به ســمت انجام پژوهش اکتشــافی به منظور فهم بهتر ابعاد گوناگون مسئلهمان برد .عملی که در
واقعیت محقق را با محدودیتهای قانونی و زمانی در بررســی آرا مواجه ســاخت .بنابراین الزم
به نظر میرســد که مرکز آمار قوه قضاییه شــرایطی را فراهم کند که اطالعات متهمان به تفکیک
جنســیت به صورت آماری هر ساله منتشر گردد .موضوعی که فقدان آن در این تحقیق به علت
محدودیتهای زمانی و ...آشــکار است ،مراجعه به متن جامعۀ بیرون از دستگاه قضایی رسمی به
منظور کشف و شناخت تأثیر عامل جنسیت بر درک و برداشت مردم از جرم سرقت خشن است و
اینکه انتظار جامعه در واکنش به این جرایم چیست .آیا در این خصوص تفاوتی میان زنان و مردان
است؟ ســایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه همچون شوراهای حل اختالف و نهاد میانجیگری
کیفری چه پاسخی به جرایم زنان و مردان نشان میدهند.
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زن ،چالشها و هویت تعریف ناشده
دکتر مریم رفعتجاه؛ دانشیار گروه انسانشناسی دانشگاه تهران

در شــرایط فعلی هویتهــای گوناگونی برای زنان
ترســیم میشود .در دیدگاه ســنتگرا عقیده بر این
است که اساس ًا هویت امری ذاتی است و زنان برای
این آفریده شــدهاند که در عرصه خانه و خانواده و
نقشهای خانگی فعالیت کنند و برای ایفای هر چه
بهتر این نقشها ضروری است که حضور تمام وقت
در خانه داشته باشــند یعنی صرف ًا هویت خانوادگی
دارند و خروج آنهــا از خانه موجب لطمه خوردن
نقش زنان میشــود .عدهای دیگــر ضمن پذیرش
اهمیــت نقشهــای خانوادگی هویــت ،نقشها و
مسئولیتهای زنان را منحصر به خانه و انجام بهینه
وظایف خانوادگی را منوط به حضور تمام وقت زن
در خانه نمیداننــد .از دید این گروه کیفیت حضور
زن در خانه بر کمیت آن مقدم اســت .عالوه بر این
تأکید مینمایند که مردان هم در تربیت فرزندانشان
باید نقش داشته باشد چنانچه در سیره معصومین هم
نقل شده اســت .تربیت فرزند فقط شامل نگهداری
و مراقبت از او نیســت .آنچه برای فرزند مهم است
تربیت و پرورش اوست نه صرف ًا مراقبت و نگهداری
او و این نیز مسئولیتی است که متوجه والدین است
نه صرف ًا مادر.
دیدگاهی که هویــت زن را منحصر به نقش مادری
و همســری و ک ً
ال خانواده میکنــد و جایگاه زن را
خانه میداند ،به سایر جنبههای انسانی وجود زنان و
مسئولیتهای دیگرشان در عرصه اجتماع و در نتیجه
به توانمندیهای دیگــر زنان اهمیت نمیدهد و به
عالوه نقش مــردان را در خانه به نانآوری محدود
میکنــد .در حالی که برای بهرهمنــدی از جامعهای
آگاه و توســعهیافته الزم اســت همه اقشار جامعه
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بهویژه قشر پر شــمار زنان در عرصههای مختلف
اجتماعی نقش داشته باشند .نقش مردان در خانواده
و نقش زنــان در جامعه پر رنگتر شــود .از طرف
دیگر تحت تأثیر مدرنیتــه غربی خیلیها هم اعتقاد
دارند که زنان برای نیل به هویتهای ارزشــمند از
نظر جامعه الزم است که وارد فعالیتهای اجتماعی
شده و سرمایههای فرهنگی به ویژه تحصیالت عالی
و نیز ســرمایه مادی خود را افزایش دهند تا بتوانند
رشــد کرده و قدرت مقابله با تبعیضها را پیدا کنند
و به استقالل هویتی دست یابند .در نتیجه برای این
گروه فعالیت اجتماعی تحصیلی و نقشهای شــغلی
زن اهمیت زیادی دارد .در دنیای مدرن امروز نقشی
اهمیت دارد که ما به ازای مادی داشته باشد .زنی که
نقشهایش به خانه و انجــام کارهای خانگی بدون
دستمزد منحصر میشــود چندان به هویتاش ارج
نهاده نمیشود .از این روست که سن ازدواج دختران
بــاال رفته و میزان طالق هم در جامعه افزایش یافته
و زنان و دختران جوان ما در شرایط غلبۀ ارزشهای
مــادی و فردگرایی و در عین حال در شــرایطی که
حمایتهــای اجتماعی و قانونی هــم از ز ِن صرف ًا
خانهدار نمیشــود ،در مواجهه با چنین ارزشهای
متناقضی با چالشها و پارادوکسهای هویتی مواجه
میشــوند .حال با توجه به اهمیــت نقش تربیتی و
عاطفی مادر و ضرورت مشــارکت پدران در این امر
مهم و با عنایــت به این که دختران و زنان ما دارای
توانمندیها و مســئولیتهای اجتماعی ،اقتصادی و
سیاســی نیز هستند و حضور آنان در عرصۀ اجتماع
فواید فردی و اجتماعی متعددی دارد .در این شرایط
باید بتوانیم این مســئله را به درستی تعریف کنیم که

چگونه میتوان حضور اجتماعی زنان و اســتفاده از
سایر توانمندیهای زنان را افزایش داد ،بدون آن که
به نقشها و مسئولیتهای خانوادگی مهم آنان صدمه
وارد شود.
بایستی توجه داشت که چیزی که تحت عنوان سنت
و ســنتی تعریف میکنیم لزوم ًا دینی نیست .بسیاری
از چیزهای قابل توجهی از آنچه سنتی نامیده میشود،
فرهنگی و ناشــی از فرهنگ ماست و ما به غلط آن
را بــه دین ربط میدهیم .محــدود کردن هویت زن
به خانواده و نادیده گرفتن یا رد شایســتگی او برای
نقشهای اقتصادی و سیاسی را نه متون دینی نه سیره
ائمه و نه اســوههای دینی ما تأیید نمیکنند .در قرآن
به زنان و مردان مســلمان توصیه شده که در صورتی
که عرصه را بــرای انجام وظایف و تعهدات دینی و
رشد انسانی خود تنگ دیدند ،مهاجرت کنند .یا حتی
به مسئولیت سیاسی زن مسلمان و فعالیت سیاسی او
پرداخته شــده مثل فاطمه زهرا و زینب کبری (سالم
اهلل علیهما) که به ایراد خطبه سیاســی پرداخته و در
راه رســالت دینی ،اجتماعی و سیاسی خود به سفر و
شرکت در مبارزات سیاسی در مقابل ظالمان و کافران
میپرداختند.
در اروپا روشنگری و مدرنیته کالسیک اولیه با نقادی
در زندگی روزمره جامعه اروپایی آغاز شد .نقادی و
تأمل خود فی نفسه ارزشمند است .انسانگرایی که در
غرب در مقابل تقدیرگرایی دینی قرار گرفت و رشد
کرد را ما نیز در اسالم داریم ولی تفاوت اصلی آن در
این است که همراه با سکوالریسم و به حاشیه راندن
دین نبوده و از اســاس با آن متفاوت است .پس خود
انســانگرایی و تأمل در سنتها و رویههای زندگی
روزمــره را به عنوان یک خصیصــه مدرن نفی و رد
نمیکنیم .حتی اعتقاد داریم که انسانگرایی متعالی را
علی(ع) در نهج البالغه به کمال معرفی میکند زمانی
که میگوید :اتزعم انک جــرم صغیر و فیک انطوی
العالم االکبر .یعنی ای انســان آیا چنین میپنداری که
ذره کوچکی هســتی در حالی که در درون تو جهانی
بس عظیم نهفته است؟

مشــکل دیگر این است که وقتی صحبت از نوگرا یا
مدرن بودن میکنیم غالبــ ًا مدرنیته غربی به ذهنمان
متبادر میشود ،در حالی که هر آنچه نو و جدید است
لزوم ًا مدرن غربی نیســت .به عالوه ما همه جنبهها و
تغییرات ناشی از مدرنیته غربی را نیز به صرف غربی
بودن کنار نمیزنیم؛ مث ً
ال کسب آگاهی و تحصیالت
بیشتر ،همیشه و اشتغال البته با تأمالت و در شرایطی
میتواند برای زن مســلمان ایرانی ارزشمند باشد .از
طرف دیگر بســیاری از آموزههای رادیکال فمنیستی
که منشأ ستم و تبعیض جنسیتی را خانواده و ازدواج
و دیــن و آموزههــای دینی میدانند ،اص ً
ال درســت
نیســت و تحقیقات ما نیز نشــان میدهد كه به هیچ
وجه در نظر زنان ایرانی حتی در شهر بزرگ و مدرنی
چون تهران پذیرفته نیســت .زن ایرانی اعم از شهری
و روســتایی به خانواده اهمیت میدهد و اصل دین
را منشــأ تبعیض نمیداند .امــا جامعۀ ما در معرض
تفکرات غلط دیگری مثل لیبرال فمنیســم نیز هست.
در ایــن دیدگاه عدالت آن اســت که زنان نقشهای
مشــابه و جایگاهی مســاوی با مردان داشته باشند.
اما با توجه بــه ویژگیهای بیولوژیک زنان این خود
نوعی ستم برای زنان است؛ چرا که زنان ویژگیهای
جســمانی ،شــرایط بیولوژیک ،روحیات و شرایط
روانشناختی خاصی دارند که با مردان متفاوت است.
آن چه مسلم است در بسیاری از مواقع اساس ًا امکان
و حتی عالقه به ایفای نقشهای مشــابه و جایگاهی
مســاوی با مردان در زنان وجود نــدارد .با این همه
زنان دارای هویت و شــأن انسانی هستند و شایسته
و بایســته است که فرصتهای رشــد برای آنان نیز
همچون مردان فراهم شــود و در عین حال خودشان
حق انتخاب داشته باشــند که در سنین و در شرایط
مختلف زندگی ،نقشآفرینی بهینه و مناســبی داشته
باشند.
ما اعتقاد داریم زنان باید حق انتخاب داشــته باشند.
بــه این معنی کــه بتوانند در فرصتهای مناســب،
ســرمایههای خود از جمله سرمایه فرهنگی ،سرمایه
اجتماعی و اقتصادی خود را رشد داده و با آگاهی و

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

101

اعتماد به نفس در عرصۀ خانواده و اجتماع نقشآفرینی
کنند.
بــرای رفع چالشهای هویتی و حــل تناقض و تضاد
نهفته در نقشهای خانگــی و اجتماعی زنان ،توجه و
پژوهش در زمینه شــرایط اشــتغال بهینۀ زنان را باید
ضروری شــمرد و اضافه کرد که دختــران و زنان در
شرایط امروزین با توجه به سطح تحصیالت ،عالیق و
قابلیتهایشان انتظار بهرهمندی از فرصتهای اشتغال
را دارند .از این رو بایســتی بر روی شرایط مناسب و
الگوی بهینه اشتغال زنان کار شود و تحقق این امر مهم
نیازمند کار پژوهشی و افزایش حمایت برنامهریزان و
سیاســتگذاران در این جهت است تا زنان نیز همانند
مــردان فرصت ورود به مشــاغل گوناگون را داشــته
باشند .چه بســا دختران و زنان ما که در برهههایی از
زندگی که مسئولیتهای خانوادگی بیشتری دارند ،هم
مایل باشــند و هم بتوانند در مشــاغلی با ساعات کار
انعطافپذیر حضور یابند .برای تحقق این امر بازنگری
در آموزههای ســنتی و بازتعریف هویتهای دینی هم
ضروری است.
برخی عالمــان دینی چون عالمه طباطبایی و اســتاد
مطهری عــاوه بر نقشهــای خانگی ،بــر هویت و
شخصیت انسانی زن مســلمان و نقشهای اقتصادی-
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اجتماعی خانگی صحه گذاشتند .همچنین اگر ما بتوانیم
هویتهای مدرن را بازتعریف کنیم ،یعنی مدرن بودن
را در غربی شــدن ،اولویتبخشی به نقشهای شغلی
و به تأخیــر انداختن ازدواج و توجه افراطی به عالیق
فردی و رشــد و تحقق خواســتههای فردی خالصه
نکنیــم ،با یک هویت جدید که حاصــل بازتعریف و
ترکیــب ویژگیهای مطلوب و ارزشــمند هویتهای
سنتی و مدرن است ،باید بتوانیم پارادوکسهای هویتی
را حل کنیم .دختر امروزی همه حمایتهای ســنتی را
میخواهــد ،همه آزادیهای مدرن را هم میخواهد اما
نه به مسئولیتهای مذهبی و سنتی تن میدهد و نه به
مســئولیتهایی که به عنوان یک فرد مدرن باید انجام
دهد .اگــر دختران تمایل به اســتقالل هویتی دارند و
میخواهند شــخصیت و هویتی ارزشمند داشته باشند،
باید بهایش را که تالش در جهت خوداتکایی و ایفای
مســئولیتهای فردی و اجتماعی اســت بپردازند تا
بتوانند از حقوق و مزایای آن بهرهمند گردند.
واقعیت این اســت که امروزه در کشــاکش ســنت و
مدرنیته ،دختران و زنان ما اگر از سرمایههای فرهنگی
یعنی آگاهی و از سرمایههای اجتماعی یعنی اعتماد به
نفس و شــبکه روابط اجتماعی ارزشمند و گسترده و
از اســتقالل مالی و اقتصادی ،بهرهمند نباشند به هویت

انسانی ارزشمند و مستقل دست نمییابند.
دختران و زنان ما بایستی از چنان سرمایهها و هویتهای
ارزشــمندی برخوردار باشند که تنها با سرمایه بدنی و
جذابیتهای جســمانی و یا تواناییهای بیولوژیک و
خالصه با بدن و جسم و ظاهرشان هویتیابی نشوند.
بهتر است ســرمایهها و آگاهیهایشان را افزایش دهند
تا صرف ًا با جســم و ویژگیهای ظاهری و بدنیشــان
تعریف نشــوند .در آن صورت این امکان را کســب
میکنند که خودشان با آگاهی و استقال ِل هویتی ،مسیر
زندگی خود را ترسیم کنند.
میتوان گفت در رویکرد ســنتی بــه هویت زن ،برای
زن هویتی مستقل از خانواده ترسیم نمیشود .از طرف
دیگر ،در رویکرد موسوم به مدرن که در ایران در دوره
رضا شاه با گسترش مدرنیزاسیون پدید آمد و در دوره
محمدرضا پهلــوی تداوم یافت نیز بــرای زن هویت
مستقلی مطرح نبود .در این برداشت از مدرنیته آن چه
محوریت داشت ساختن چهرهای عروسکوار از زن و
حضور جلوهگرانۀ او در کنار مردان و مســئله کشف
حجــاب بود .در اینجا نیز هویــت زنان و ویژگیهای
مطلــوب برای زنان را باز هم مــردان تعیین و تعریف
میکردند نه خود زنان و شــخصیت انسانی و استقالل
آنــان همچنان نادیده گرفته میشــد .در این دوره زن
از حقوق اولیهای چون آموزش در ســطوح ابتدایی و
متوسط به شکلی صوری بهرهمند بود اما تربیتها هنوز
به گونهای بود که اســتقالل هویتی برای زنان تشویق
نمیشــد .به همین دلیل هویت آنها باز هم محدود به
عرصۀ خانه و خانواده بود .تنها تفاوت ،مسئلۀ حجاب
بود که خود ،ســتم و اســتثماری مضاعف را بر زنان
تحمیل میکرد.
بعد از انقالب ،زنان به دنبال این بودند که به آموزههای
اصیل اسالم برگردند اما مسئله این بود که نگرش خود
را تنها از دینداران ســنتی نمیگرفتند .دیدگاه شهید
مطهری درکتاب «نظام حقوق زن در اســام» در زمان
خود خیلی جدید بــود .بعد از آن هم امام خمینی(ره)
درباره نقش زن ،فعالیت اجتماعی و استقالل هویتی زن
بحثهایی را مطرح کردند .حرکت به سمت آموزههای

اصیل اسالمی موجب جدایی نگرش دینی و سنتی در
این رابطه شــد .رشد مدرنیته در این دوران و گسترش
رســانهها موجب آشــنایی بیش از پیش با هویتهای
مدرن شــد .هویتهایی که تنهــا در برخی از جنبهها
برای ز ِن ایرانی مسلمان مطلوبیت داشت.
رویکردهای فمینیســتی در دو دهۀ گذشــته در ایران
گســترش یافت .فمینیســم رادیکال بــه دلیل تعلقات
خانوادگی و دینی زن ایرانی هیچگاه در ایران پا نگرفت
اما فمینیسم لیبرال با شعار احقاق حقوق اولیه و انسانی
زنان تا حدودی مطرح شــد اما با قــول به برابری زن
و مــرد در وظایف و حقوق و گســترش دادن حیطۀ
فعالیــت زنان به عرصۀ فعالیتهــای مردانه ،با وجود
توانهای جســمی متفاوت و ضرورت متحمل شــدن
وظایف زنانهای چون بارداری ،مادری و ...به زن ســتم
کرد .تفاوتهای جســمانی و روانشناختی میان زن و
مرد امری اســت مشهود و پذیرفته شــده و امتیازها و
حمایتهای بیشــتری را برای آنان ایجاب میکند .در
واقع مســئلۀ چالشهای هویتی هــم از همین جا آغاز
شــد و این چالشهای هویتی هنوز هم وجود دارد .در
دو تحقیقــی که در ســال ( 1386رفعتجاه) و 1391
(رفعتجاه و روح افــزا) در تهران پیرامون هویت زن
مســلمان ایرانی انجام شد ،نتایج نشان داد که قریب به
 70درصد زنان مورد مطالعه دارای گرایش دینی باال و
نسبت ًا باال بوده و برای خانواده ،ازدواج و مادری ارزش
و اهمیــت باالیی قائلند .با این حال غالب آنها هویت
زن را به نقشهای خانگی او محدود نمیدانند.
خود بحث اشــتغال زنــان هنوز هم مطــرح و محل
مناقشــه و اختالف نظر اســت .به ویژه اینکه زنان چه
نوع فعالیتهــای اجتماعی یا چه میزان از فرصتهای
تحصیلی و شغلی را در اختیار داشته باشند ،هنوز محل
بحث اســت؛ حتی میان زنان شاغل و دارای پستهای
مدیریتی و زنان دانشــگاهی .این مسئله بیشتر خود را
در نــوع مشــاغل و زمان کار نشــان میدهد .دورهای
که بیشــت ِر زنان وارد مشاغل میشــوند ،دورۀ جوانی
آنهــا و دورۀ مادری فعال آنهاســت .دورهای که در
آن باید نقش مادری اولویت داشــته باشد و پدران نیز
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باید به نقش تربیتی فرزنــد خود ،توجه و در پرورش
فرزندانشــان مشــارکت کنند .بنابرایــن در این دوره،
مشــاغل پاره وقــت و با ســاعات کار انعطافپذیر یا
دارای امکان دورکاری ،تناســب بیشــتری با موقعیت
مادری زن و مصالح خانواده دارد .مسئله دوم هم تأمین
و گســترش حمایتهای اجتماعی در این زمینه است.
بحث کارکردی این موضوع هم به این مســئله وابسته
اســت که اگر سیاســتمداران و برنامهریزان ما به این
نتیجه نرســند که حضور زن ،هــم درخانواده و هم در
اجتماع میتواند مؤثر باشد ،به دنبال ایجاد سیاستهای
حمایتی نمیروند (رفعت جاه و خیرخواه .) 1392
نمیتوان انکار کرد که استقالل هویتی انسان تا حدی
به اســتقالل مالی او وابسته اســت .به ویژه در جامعۀ
امروز که ارزشهای مادیگرایانه به شدت غالب شده
اســت .در چنین شرایطی وابســتگی اقتصادی بیش از
حد زن به مرد ،در شرایطی که حمایتهای اجتماعی و
قانونی نیز مکفی نباشد ،امنیت اقتصادی زن را با خدشه
روبهرو میکند .از این رو تمایل زنان به اشــتغال ،هم
به جهت تأمین اقتصادی است و هم به جهت استقالل
شــخصیتی و هویتی .برخی از زنان امنیت اقتصادی را
از طرقی غیر از اشتغال ممکن است کسب کنند .با این
حال شــماری از زنان نیز با وجودی که شاغل نیستند،
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چه بســا به نوعی مشــغولیت و فعالیتهای اجتماعی
ســازمانیافته یا منظم روی آورند؛ به ویژه اگر در سن
مادری غیرفعال بوده و ِ
وقت آزاد بیشتری داشته باشند.
ایــن نوع فعالیــت اجتماعی سیســتماتیک نیز هویت
اجتماعی بــه وجود میآورد .اســتقالل اقتصادی مهم
اســت اما هویت با فعالیت اجتماعی تأمین میشود نه
صرف ًا با اشتغال.
در پژوهشــی کــه در نظام داللتگر بدن انجام شــده
(رفعت جاه و ســیارپور )1391 ،به این مســئله اشاره
شده که چه چیز باعث میشود زنان بخواهند از طریق
ویژگیهای ظاهری خود مث ً
ال نوع پوشــش و آرایش و
نحوه سخن گفتن و یا ظواهر بدنی خود ابراز تشخص
کنند؟ با این کار چه معناها وهویتهایی را میخواهند
بازنمایی کنند .بر اســاس کلیشههای جنسیتی سنتی و
مدرن ،اولیــن و مهمترین صفت زن ،زیبایی و فریبایی
اوســت .این پژوهش نشــان داده که هــر چه منابع و
ســرمایههای فرهنگی انســان بیشتر باشــد ،بیشتر در
کلیشههای جنسیتی موجود در جامعه تأمل کرده و از
طرقی غیر از ظواهر بدنی به بازنمایی هویت خود اقدام
میکند .البته توجه به آراســتگی ظاهری در چارچوب
عرف اجتماعی هم برای مردان و هم برای زنان همواره
امری پسندیده و مطلوب بوده است.

حرف آخر:
وقتی به مســائل بــا نگاهــی آرمانی نــگاه میکنیم،
واقعیتهای جامعه را نمیبینیم .نادیده گرفتن واقعیتها
موجب بروز مشکالتی از این قبیل است .زنان تا زمانی
که احساس امنیت نکنند ،این مسئله حل نخواهد شد.
طرح بیمۀ زنان خانهدار در این رابطه امری مهم اســت
اما ضمانت اجرایی برای نفقه که بر اســاس شئون زن
و تمکن مالی مرد تعیین میشــود ،مؤثرتر خواهد بود.
در ســفری که به کانادا داشتم شنیدم که در آنجا برای
تغییر دادن نرخ رشــد منفی جمعیت و تشویق زنان به
فرزند آوردن و پرورش فرزند توسط مادر ،به ازای هر
فرزند به ویژه از فرزند دوم به بعد به مادر ماهیانه 500
دالر از طــرف دولت پرداخت میشــد .عالوه بر این،
فرصت بازآموزی دوباره وبرگشت به کار برای مادران
شــاغلی که تمایل داشــتند مدتی مرخصی بگیرند نیز
وجود داشت .نبود حمایتهای اجتماعی و حقوقی و
مالی و در عین حال رواج ارزشهایی چون فردنگری
و مادیگرایــی راهحلهایی فردگرایانه را در این رابطه
ایجــاد و مطرح میکند .راهحلهایــی که اغلب بدون
آســیب نیست و قبل از هر کس به زنان،خانواده و بعد
از آن به جامعه آسیب میرساند.
برخی از مهمترین مسائلی که الزم است در زمینه بهبود
وضعیت زنان و خانواده مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
 +برطرف کردن موانع تحصیالت دختران و زنان جوان
به ویژه در ســطوح عالی و برطرف کردن تفکیکهای
جنســیتی در عرصه تحصیالت چه از نظر فرصتهای
تحصیلی و چه از نظر محیطهای آموزشــی در سطح
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
 +گسترش دادن فرصتهای شغلی مناسب برای زنان،
متناســب با عالیق ،مهارتها و تخصصشــان و ایجاد
زمینه استقالل اقتصادی و هویتی و رهایی از موقعیت
وابستگی برای آنها و در عین حال ایجاد حمایتهای
اجتماعی همچون توسعۀ مرخصی زایمان برای مادران
و تسهیالت نگهداری از کودکان خردسال در مجاورت
محل کار.
 +رفــع نگرشهای تبعیضآمیز جنســی بــه زنان و

برخورد انســانی با او به جای آن که همچون موجود
نابالغی که برای هر چیز از جمله ازدواج ،سفر و ...نیاز
به صالحدید و کسب اجازه از مردان دارد ،رفتار شود.
 +اصالح قوانین مربوط بــه خانواده به ویژه در زمینه
تعدد زوجات و ازدواج موقت که به شــدت به حفظ
خانواده و بنیان عاطفی آن صدمه میزند.
 +به کار گماردن نسبت قابل قبولی از زنان تحصیلکرده
و با تجربه در پستهای اجرایی و مدیریتی و در مراجع
قانونگذاری و قضایی جهت توجه و اهتمام بیشــتر به
مسائل زنان و خانواده و اقدام جهت توانمندسازی هر
چه بیشتر زنان و تحکیم خانواده.
 +اصــاح قوانین تبعیضآمیز و غیرانســانی مرتبط با
حقوق جزایی زنان مثل ارث و دیه و والیت فرزند.
+ایجاد و گســترش نهادهایی که بــا صرف مطالعات
برنامهدار و پژوهشهای شهری و روستایی به شناسایی
مسائل و مشــکالت زنان در عرصه خانواده و جامعه
بپردازند و راهکارهای اجرایی برای توانمندسازی هر
چه بیشتر این قشر تأثیرگذار جامعه ارائه کنند.
منابع:
« )1بازاندیشی در تقابلهای جنسیتی» 23( ،صفحه از
 213تا  )236مري م رفعتجاه ،فصلنامه پژوهشی علوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره  ،8زمستان .1386
 )2عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نحوه بازنمایی
هویــت از طریق بدن 27(،صفحه از  86تا  ،)113مریم
رفعتجاه و فاطمه سیارپور ،فصلنامه مطالعات فرهنگی
و ارتباطات ،شماره  ،23بهار .1391
 )3عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به هویت دینی زن
مسلمان ،مریم رفعتجاه و فائزه روح افزا ،دوفصلنامه
مســائل اجتماعی ایران ،سال ســوم شماره  ،2زمستان
 .1391صص  61تا .92
 )4مسائل و چالشهای اشتغال زنان در ايران ،از ديدگاه
شاغالن پستهای مديريتی ،مریم رفعتجاه و فاطمه
خیرخواه ،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی،
ســال  1شماره  ،2پاییز ( ،1391پذیرش ،)1392/2/30
چاپ شده در بهار  ،1392صص  130تا .156
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عنوان :بررسی تحلیلی ،نقدی درونمایههای شعر زنانه
در عصر مشروطه
دکتر عزت مالابراهیمی ،دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمودرضا توکلی محمدی ،استادیار دانشگاه قم
زن ایرانی در ادبیات ســنتی ایران ،چه از نظر حضور
واقعی و به عنوان عضوی از جامعه در شــعر مردان و
چه از نظر مشــارکت در فعالیتهــای منظوم و منثور
در زبان فارســی ،نقش بســیار کمرنگــی دارد .علت
اصلی این امر نیــز نوع نگرش جامعه ایرانی به زن به
منزلۀ موجودی پایینتر از مرد اســت .به همین دلیل
نیز زن در شــعر کالسیک ایران فردی خیالی و آرمانی
و معشــوقهای دستنیافتنی با زیبارویی پنهان بود و با
حقیقت زندگی زنان در ایران قدیم فرســنگها فاصله
داشت.
با روی کار آمدن قاجار و آشنایی مردم ایران با حقوق
فردی و اجتماعی خود ،بهتدریج شرایط تغییر کرد .البته
در این زمینه نیز زنان در رسیدن به حقوق خود پشت
ســر مردان حرکت میکردند و جریان آزادیخواهی
آنان بهمراتب کندتر از حرکت مردان بود .علت نیز آن
بــود که جامعه ایران در عصر قاجار ،با وجود حرکت
مداوم به سمت آزادیهای اجتماعی هنوز آمادگی الزم
برای قبول ورود زنان به صحن جامعه را نداشت .فقر،
ضعف فرهنگی ،ناآگاهی از حقوق فردی ،زناشویی و
اجتماعی ،آزاد نبودن در انتخاب همسر ،نداشتن اجازه
خواندن و نوشــتن و ...از مسائلی بود که زن ایرانی از
آن رنج میبرد.
زنــان در جهــل و نادانــی مطلق روزگار را ســپری
میکردنــد .آنها حــق علمآموزی و مشــارکت در
فعالیتهای اجتماعی را نداشــتند و برداشت نادرست
جامعۀ عقبماندۀ ایران از حجاب و تعصبهای نابجا
نیز بر شــدت این فاجعه میافــزود؛ تا جایی که زنان
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ایرانی نیز خود به این وضع رضا دادند و گمان کردند
این شــیوه زندگی آنها امری طبیعی و عادی به شمار
میرود .متأســفانه زمانی که حکومت قاجار فروپاشید
و دولت پهلوی جایگزین آن شــد نیز اوضاع زنان رو
به بهبود نرفت؛ چه رضاخان و روشــنفکران جامعه به
جای آنکه علت اصلی عقبماندگی زنان را درک کنند
و در پــی رفع آن برآیند ،بــا ظاهربینی و کوتهفکری
خود ،حجاب زن را مانع پیشــرفت وی دانســتند و
بدینسان با اعالم قانون کشف حجاب در سال ،۱۳۱۴
مشــکلی دیگر بر مشکالت جامعه افزودند و در واقع
زن ایرانــی را از چالهای که در آن افتاده بود درآوردند
و به چاه بیحجابی افکندند.
البتــه ذکر این نکته نیز ضروری اســت کــه در کنار
سیاستهای پر از اشتباه حکومتهای قاجار و پهلوی
در مورد زنان ،در نهضت مشــروطه و پس از آن زنان
ایرانی مشارکت بسیار فعالی داشتند .این شیرزنان ،به
دور از سیاستهای این دولتهای مستبد و خودکامه،
در دل جامعه و پا به پــای مرد ایرانی پرچم مخالفت
با اســتبداد و اســتعمار را برافراشــتند و در این راه
جانفشــانیهای فراوانی از خود نشان دادند که در دل
تاریخ به ثبت رسیده و ماندگار شده است.
در اوایل دهــه  ،۱۲۸۰در جامعه قاجاری برخی زنان
اجازه یادگیری خواندن یافتند؛ ولی هیچ خانوادهای به
دختر خود اجازه یادگیری نوشتن نمیداد ،زیرا در آن
زمان اعتقاد بر این بود که اگر زنان نوشتن را بیاموزند،
نامههای عاشــقانه به مردان مینویسند و موجب ننگ
خانوادههای خود میشوند.

با شروع مشروطه در ایران ،در کنار تغییر و تحولی که
به واســطه این جریان در تمامی بدنه سنتی ایران در
همۀ زمینههای اجتماعی ،سیاسی و ادبی به وجود آمده
بود ،بهتدریج این نوع نگرش به زن و حضور وی در
جامعه نیز دچار تغییر و تحول شد .از یک طرف زنان
با حقوق خود به عنوان نیمی از پیکرۀ انســانی کشور
آگاه شــدند و فریادهایی در اعتراض به شرایط کنونی
خود برآوردند و خواهان برابری حقوق زن و مرد در
ایران شدند و از طرفی گروهی از مردان تجددطلب نیز
در ایــن امر همپای زنان حرکت کرده و به این ترتیب
موجی به نام احیای حق زن در ایران شــکل گرفت.
در واقع در دوره مشــروطه ،جنبش عدالتخواهی و
مبارزه با فقر و اســتبداد ،شاعران را به توجه بیشتر به
مســائل اجتماعی و طرح آنها در شعر سوق داد و به
این ترتیب ،جریان مشــروطه بر شکلگیری ادبیات و
شعر اجتماعی و سیاسی بهگونهای نوین اثر گذارد.
یکی از دالیل تغییر نگاه جامعه ایرانی به حضور زن در
آن به آشنایی ایرانیان با جایگاه زن در کشورهای غربی
از طریق روابط سیاســی ایران با غرب و نیز مسافرت
ایرانیان به این کشورها بازمیگشت .از طرفی ،آشنایی
ایرانیان با تفکرات «قاســم امین» در زمینه آزادی زنان
در مصر نیز در این زمینه تأثیر بســزایی داشت .بعد از
اینکه «قاســم امین» کتاب خود «تحرير المرأه» را در
ســال  ۱۸۹۹در قاهره به چاپ رســاند و دیدگاههای
خــود را درباره آزادی زنان در آن بیان کرد ،این کتاب
به سرعت در کشورهای شــرقی منتشر شد .در ایران
نیز« ،يوســف اعتصامی» به ترجمــه آن کتاب اهتمام
ورزید و یک سال بعد ،یعنی در سال  ،۱۹۰۰در تبریز
آن را تحت عنوان «تربیت نســوان» به چاپ رســاند.
این تحوالت باعث شــکلگیری حرکت آزادی زنان
در ایران شد.
شــعر مشــروطه نیز در کنار بازتاب اوضاع و احوال
سیاســی و اجتماعــی جامعه ایرانــی در دل خود به
ایــن امر نیز با دیدی ویژه نگریســت و مبحث زن و
حضــور وی در جامعه به یکی از اصلیترین مضامین
اجتماعی شــعر این دوره مبدل گشــت .حجاب زن،

حق آموختن خواندن و نوشتن ،علمآموزی ،مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی ،مبــارزه با برخی امراض و
بیماریهــای اجتماعی مرتبط با مســائل زنان و  ...از
مهمترین مســائلی بود که در شعر این دوره به چالش
کشــیده شد و شاعران عصر مشــروطه اعم از زنان و
مردان شاعر به بررسی آن در اشعار خود پرداختند.
یکی از ویژگیهای بارز شــعر مشروطه در مقایسه با
دورههای قبل ،کثرت وجود شاعران زن در دنیای علم
و ادب مشروطه است .هرچند در عصرهای قدیم ادب
فارســی نیز به صورت جســته و گریخته با برخی از
شعرای زن روبهرو هستیم ،در عصر مشروطه مشارکت
زنان در عالم شعر و ادبیات همزمان با مشارکت آنها
در فعالیتهای اجتماعی رنگ و بوی دیگری به خود
میگیرد.
هرچند تعداد زنان شــاعر در عصر مشروطه و حجم
شعری که ســرودهاند به هیچوجه با شاعران مرد قابل
قیاس نیســت ،در هر صورت همین مســئله در مقام
مقایسه با دورههای پیشین زبان و ادبیات فارسی کمیت
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قابل مالحظهای دارد .شــعر زنانه در عصر مشروطه
مضامیــن متعددی را در برمیگیــرد .دیدگاه زنان به
مردان ،وطن در شــعر شــاعران زن عصر مشروطه،
خانه و خانواده از دیدگاه زنان شاعر عصر مشروطه و
آزادی و حجاب زن از مهمترین موضوعاتی است که
در این زمینه از ســوی شاعران زن در عصر مشروطه
بررسی شده است.
با مطالعه در آثار شــعری در دســترس از زنان شاعر
عصر مشــروطه ،مضامین اصلی به دست آمده به این
سه عنوان تقسیم شــد :وطندوستی ،زن و خانواده و
نگرش به مردان و تعامل با آنها.
در مبحث وطندوستی ،باید گفت که زنان شاعر عصر
مشــروطه ،هرچند نسبت به مردان در این زمینه شعر
کمتری دارند ،در هر صورت اشــعاری زیبا و دلنشین
در دفاع از میهن سروده و احساسات و عواطف خود
را در این بهخوبی بیــان کردهاند .لزوم دفاع از وطن
در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی ،اشاره به
افتخارات گذشته ایران برای برانگیختن مردم در دفاع
از وطــن ،لزوم وجود دولتمردان الیق ،رســواکردن
خیانتپیشــگان و تــاش برای ســرافرازی ایران از
مســائل مهمی اســت که در این زمینه از سوی زنان
شــاعر مورد توجه قرار گرفته است .در نهایت ،باید
گفت که در بحث وطندوســتی زنان شاعر در عصر
مشروطه ،شــاهد درهمآمیختگی احساسات لطیف و
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زیبای زنانه با شــور و هیجان و حماسه دفاع از میهن
هستیم.
در مبحث زن و خانواده نیز ،زنان شاعر عصر مشروطه
با دید زنانه خود به مسائل مربوط به خانواده نگریسته
و در بسیاری از موارد موفقیتها و ناکامیهای زندگی
فردی خود را در نگرش کلی خود به اینگونه مسائل
دخالت دادهاند .توجه به نقش تربیتی مادر در خانواده،
دفاع از زنان در برابر ظلم شوهران به آنها ،مردستیزی،
طالق و پیامدهای آن ،مبارزه با مردســاالری و لزوم
شوهردوســتی و توجه به بنیــان خانواده از مهمترین
مضامینی بود که در این زمینه از ســوی شــاعران زن
مورد توجه قرار گرفته بود.
همچنین در مبحث نگــرش به مردان و تعامل با آنها
مشاهده شد که زنان شاعر عصر مشروطه دیدی یکسان
به نوع و چگونگی تعامل با مردان ندارند و هر یک به
فراخور اعتقادات خود که البته زندگی فردی و شخصی
شاعر نیز در آن بیتأثیر نبوده به این مسئله نگریستهاند.
اعالم بیزاری از مردان ،بیان صفتهای ناپسندی مانند
تزویر و ریاکاری و بوقلمونصفتی و شهوتپرســتی
برای جنس مــرد ،لزوم حفظ عفــت و حیای زن در
برابر مرد ،مخالفت با چندهمسری و لزوم وجود تعامل
سازنده میان زنان و مردان از مهمترین مضامینی است
که در این زمینه از سوی زنان شاعر در عصر مشروطه
مورد توجه قرار گرفته است.

یان هوا لیو

زینب حسینی

جنیس وبستر

تجارب زیسته دانشجویان
بین المللی دختر
تهیه و تنظیم :هدیه میرزائی
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تجارب زیسته دانشجویان بینالمللی
یکــی از مؤثرترین راهکارهای تبــادالت علمی و
فرهنگی بین کشورها ،حضور دانشجویان بینالمللی
در دانشگاههاست؛ دانشجویانی با آداب ،سنن ،فرهنگ
و زمینههای اجتماعی متفاوت از کشوری دیگر ،که
میتوانند عالوه بر تحصیل ،ارتقاء و رشد زمینههای
علمی ،پیامآوران صلح و دوستی و ارتباط بین ملتها
نیز باشــند .دانشــگاه تهران ،نیز با تأکید بر توسعه

روابط بینالملل و دیپلماسی علمی ،همواره جایگاه
ویژهای برای حضور و فعالیت دانشجویان بینالملل
قائل بوده اســت .از اینرو هدیه میرزائی ،کارشناس
روابط عمومی دانشگاه ،در سلسله گفتوگوهایی با
دانشــجویان برتر بینالمللی ،به بررسی دغدغههای
آنها و فرصتها و چالشهای تحصیل دانشــجویان
بینالمللی در دانشگاه تهران پرداخته است.

یان هوا لیو:

كشورهاي ايران و چين زنان مستقل
و سختكوشي دارند

در كالسهاي مجازي نسخه انگليسي نيز بايد افزوده شود

یان هوا لیو (فیوناليو) دانشــجوي بينالملل دانشگاه تهران،
از كشــور چين ،مدت چهار ســال است در ايران زندگي
ميكند كه بنا بر گفته خودش بهواقع زندگی در اين كشــور
را دوست دارد .اين دانشجو ،در سال  ۱۳۹۲دوره كارشناسي
را به پایان رســانده و در ســال  ۱۳۹۶برای فراگيري زبان
فارســی به ایران آمده است و توانسته در سال ۱۳۹۷مدرک
دیپلــم زبان فارســي را از مركز بينالمللــي آموزش زبان
فارسي و لغتنامه دهخداي دانشــگاه تهران اخذ كند .او،
مهر  ،۱۳۹۸در دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران
پذيرفته شــده و هماكنون دانشجوي مقطع كارشناسيارشد
رشته ايرانشناسي است.
دانشجوي بينالملل دانشگاه تهران ،با بیان اینکه مدت سه
ســال در ایران کار کرده ،در نظر داشــته تــا درباره ایران
و فرهنگ ایرانی بیشــتر بداند ،بنابراین دانشــگاه تهران را
بهعنوان دانشــگاه محل تحصیل خود انتخاب کرده است.
بر این اساس ،خرداد  1398درخواست خود را به دانشکده
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مطالعات جهان ارائه داده كه مورد پذيرش قرار گرفته است.
اين دانشجو ،به دليل اينكه در مدت اقامت در ايران توانسته
زبان فارسی را بياموزد و دوســتان ايراني زيادي پيدا كند،
تحصيل براي وي تا حدودي آسان بوده است.
یان هوا لیو اســتادان دانشگاه تهران را بسیار عالی ،صبور و
خوب توصيف كرد و داشــتن محیط خوابگاهي مناسب و
هزینههای معقول را از مزیتهای تحصیل در اين دانشگاه
برشمرد ،اما گفت برخي اوقات ،استادان سختگير و درسها
دشــوار ميشوند كه اين مسأله وي را با چالشهايي مواجه
كرده است.
وی در ادامه از عالقهمندي به رشــته تحصیلی خود ،یعنی
مطالعات ایران گفت و اينكه بیشــتر در زمینههای همچون
سیاســت ایران ،اقتصاد ایران و فرهنگ اســامی مطالعه و
بررســي دارد .ابتدا بر اين باور بــوده که مباحثي در زمينه
اسالم جالب و ویژه اســت ،اما بعد موضوع سیاست ایران
و روابط چین و ایران مورد توجه اين دانشــجو ،قرار گرفته

است.
دانشــجوی دانشــکده مطالعات جهان ،دربــاره انجام كار
گروهــي و ارتباط و تعامل با دیگر دانشــجویان بینالملل
و همچنين دانشــجويان ايراني نيز اینگونــه توضيح داد:
«مــن با تعدادي از دانشــجویان بینالملل که در دانشــگاه
تهــران تحصیل ميكنند ،آشــنايي دارم .در خوابگاه برخي
دانشــجويان از كشورهاي آلمان ،ســوریه و ترکیه حضور
دارند ،البته چیز زیادی در مورد آنها نمیدانم ،اما دوســتان
نزدیک ایرانی دارم که در دانشــکدههای مختلف مشــغول
به تحصيل هســتند .تعامل با ديگران و همكاري در کار و
مطالعه بسیار مهم است .من مدیر یک شرکت چینی هستم
و میدانم کار گروهی و حکمت گروهی برای رســیدن به
موفقیت الزم است».
یان هوا لیو با اظهار اينكه به روابط بینالملل و سیاستهای
بینالمللی عالقه دارد ،موضــوع پایاننامه خود را در مورد
روابــط چین و ایــران انتخاب كرده اســت .از ديدگاه اين
دانشــجو ،رابطه چین و ایران بسیار ویژه است ،زیرا هر دو
کشور دارای سابقه و تمدن طوالنی هستند و روابط اين دو
كشــور ،برای ظهور چین در خاورمیانه و توسعه ایران مهم
است.
این دانشجوي بينالملل دانشگاه تهران در مجمع بینالمللی
که توسط دانشــکده مطالعات جهان در سال  ۱۳۹۸برگزار
شده ،شركت كرده كه براي وي بسیار شگفتآور بوده است.
همچنين با اظهار اينكه فرصتهای زیادی برای حضور در
انجمنهاي دانشگاهی وجود دارد ،برخي اوقات بهصورت
مجازي در اين انجمنها حضور مييابد.
دانشــجوي دانشــكده مطالعات جهان دربــاره فرهنگ
ايراني ســخن گفــت و اينكه با زبان فارســی و فرهنگ
اســامی مشــکلی ندارد و پيش از آمدن بــه ايران ،در
زمينههاي فرهنگ اســامی و فرهنگ ایرانی شــناخت
و بررســي داشته است .او كشــور ايران را زادگاه دوم
خود توصيف ميكند ،بنابراین از زندگی در اين كشــور
لذت ميبرد .شــعر فارسی را دوستدارد ،بهويژه اشعار
«سعدی» ،شاعر نامدار ايراني و ميگويد از آنجا که شعر
مینویسد ،بنابراین وقتی اشــعار سعدی و دیگر شعراي
فارسی را میخواند ،کام ً
ال عاشق فرهنگ ایرانی میشود.
او با زمزمهاي ،شعر (ای روی تو راحت دل من/چشم تو
چراغ منزل من) از ســعدی را ميخواند و عقيده دارد كه

اين بهترین شعر است.
یان هوا لیو برای بهتر شــدن شــرایط آموزشي از مسئوالن
دانشــگاه تهران درخواســت دارد تا به سيستم کالسهاي
مجازي نسخه انگلیسی بيافزايند .همچنين تأكيد ميكند كه
برخي از كاركنان باید با وظايف و كار خود بيشــتر آشنايي
پيدا كنند تا امور و فرايندها بهتر صورت پذيرد.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو به معرفي اســتادان
خود پرداخت و گفت« :قبل از معرفی استادانم ،میخواهم
نهايت احترام و تشــکرم را نسبت به آنان ابراز كنم .دکتر
سمیعی ،دکتر محســنی ،دکتر صابر ،دکتر احمدیان و دکتر
مشــيرزاده همگي اســتاداني عالي ،آگاه ،صبــور و مهربان
هســتند .در چین نيز اســتادان بســیار مهربان و خوبی را
مالقــات کردهام ،مانند دکتر ژائو كه در مطالعه به من کمک
زيادي کردند و همواره مشوق من بودند».
دانشجوي دانشــكده مطالعات جهان درباره جایگاه مطالعه
زبان فارســي و رشته ايرانشناسي در كشور چين اينگونه
توضيح داد كه در اين كشور ،برخی از دانشگاههای معروف
مانند دانشــگاه مطالعات خارجی پکن و دانشگاه مطالعات
خارجی شانگهای دارای آموزش زبان فارسی هستند و در
دانشگاه جنوب غربی و دانشگاه نینگشیا نيز رشته مطالعات
ایرانی تدريس ميشود.
دانشجوي بينالملل دانشگاه تهران ،همچنين با اشاره به نقش
تأثيرگذار زنان در جامعه ،زنان كشــورهاي ايران و چين را
مستقل و سختکوش توصيف كرد كه حضور آنها در جامعه
بهطور دائم در حال افزايش است ،اما نسبت مشارکت زنان
در اين دو جامعه را متفاوت دانســت و گفت كه در ایران
فقط ۱۶درصد زنان در اجتماع فعاليت دارند ،در صورتيكه
در چیــن  ۸۰در صد زنان در شــرکتها و کارخانهها کار
میکنند .از ديــدگاه او براي زنان ايرانــي محدودیتهای
بیشــتري نيز وجود دارد و يكي از محدوديتها را اينگونه
توضيح ميدهد كه در چین ،هنگامی که زنی گذرنامه خود
را میگیرد ،میتواند بدون اجازه پدر یا همســر به خارج از
کشور برود ،اما در ايران اين رويكرد وجود ندارد.
یان هــوا لیو در پايان اين گفتوگو اظهار كرد« :دانشــگاه
تهران به دلیل داشتن اســتادان ممتاز ،از دانشگاههاي برتر
جهان اســت .افتخار من این اســت که در اين دانشــگاه،
تحصیل میکنم و بهواقع دانشــگاه تهران و كشور ايران را
دوست دارم».
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جنیس وبستر:

دانشگاه تهران ،تجربه بینظیر و دست اول
از ایران برای دانشجویان بینالمللی است

جنیس وبستر اهل کشور اســترالیا و شهر کانبرا است .این
دانشــجوی برتر بینالمللی ،مدرک کارشناســی خود را در
رشته سیاســت ،فرهنگ و زبانهای خاورمیانه از دانشگاه
ملی اســترالیا شهر کانبرا با معدل بســیار خوب اخذ کرده
است .در ســال  ۱۳۹۴در مقطع کارشناسیارشد دانشکده
مطالعات جهان پذیرفته شــده و توانســته در سال  ۱۳۹۷با
معدل  ۱۹.۳۹این دوره را به پایان رساند .بعد از درخواست
بورســیه و موافقت با آن ،در حال حاضر در مقطع دکتری
دانشــکده مطالعات جهان در رشته «ایرانشناسی» تحصیل
میکند .بنا بر اظهار خودش ،برای ادامه تحصیل در رشــته
مورد عالقهاش حدود شش سال در بخش تحقیق اجتماعی
و بهداشتی ،کار کرده تا بتواند هزینه ادامه تحصیل در ایران
را فراهم کند.
این دانشــجوی برتر بینالمللی ،در ابتدای گفتوگو و در
پاســخ به پرسشــی درباره هدف و معیاری که از انتخاب
دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه محل تحصیل داشته است،
گفت« :دانشــگاه تهران ،بهعنوان عالیترین دانشگاه ایران،
بهترین و مناسبترین گزینه برای تحصیل در رشته مطالعات
ایران است .همچنین باید گفت از هر دانشگاهی در خارج
از ایران ،فرصت بهتر و مناســبتری برای کسب تجربه و
اطالعــات در زمینه ایران معاصر را دارد .ما در دانشــکده
مطالعات جهــان ،از تحلیلگــران با تجربه داخل کشــور
موضوعات مختلفی را مربوط بــه ایران معاصر میآموزیم
و فرصت شــرکت در کنفرانسها و ســمینارهای داخلی و
بینالمللی را داریم .بهعنوان مثال سخنرانیهای اندیشمندان
و وزرای جمهوری اسالمی ایران در سمینارهای دانشکده،
فرصتهای بسیار مفیدی برای کسب دانش دست اول ،در
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زمینه ایران معاصر را فراهم میکند».
دانشجوی دانشــکده مطالعات جهان ،در تبیین فعالیتهای
پژوهشــی خود نیز اینگونه توضیح داد« :موضوع پایاننامه
کارشناسیارشــد من ،مربوط به تفاوتها و شــباهتهای
تیمهای ســوم و چهارم مذاکرهکنندگان هستهای ایران و به
خصوص در مورد دیدگاههای نخبگان سیاسی ایران ،درباره
چگونگی تعامل با ایاالت متحده آمریکا ،براساس مذاکرات
کمیسیون ویژه بررســی برجام ( )۱۳۹۴بود و اینکه توافق
هســتهای ،ادامه یا تغییر سیاســت خارجی ایران محسوب
میشود».
وی بــا راهنمایی دکتــر مهدی آهویی ،توانســته موضوع
پایاننامه خود را مورد بررســی قرار دهــد و به این نتیجه
دســت یابد که با وجود تفاوتهای آشکار سبکی ،روشی
و دیدگاهــی ،دیدگاههای بنیادی ،پیشفرضها و انتظارات
از تعامــل ایران و آمریکا بین همه مذاکرهکنندگان مشــابه
است .بنابراین ،توافق هستهای ادامه سیاست خارجی ایران
به نظر میرســد .او امیدوار است در پایاننامه دکتری خود
بتواند با بررسی عمیقتر ،بهطور جدیتر در زمینههای پسا
استعماری و روابط بینالمللی و موارد مربوط به آن تحقیق
کند.
جنیس وبستر ،رشــته «ایرانشناسی» در دانشکده مطالعات
جهان را با آنچه که در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی
تدریس میشــود متفاوت برشمرد .از دیدگاه این دانشجو،
در دانشــکده مطالعات جهان ،بیــش از اینکه به زمینههای
تاریخــی پرداخته شــود ،موضوعات سیاســی ،اقتصادی،
ارتباطاتــی ،فرهنگی و مذهبی معاصر مورد بررســی قرار
میگیرد .برای وی این مســأله که هر موضوعی در کالس

درس مورد بحث قرار میگیرد ،در جامعه و اخبار نیز با آن
روبهرو میشود ،بسیار جذاب است .همچنین معتقد است،
برای یک دانشــجوی بینالمللی که عالقهمند به مطالعات
ایران معاصراســت ،هیچ دانشــگاهی در خارج از ایران با
دانشگاه تهران قابل قیاس نیست.
وی در ادامه ،آشــنایی خود با تاریخ ایران را کمی ضعیف
توصیف کرد ،اما گفت که توانسته برای رفع این مشکل در
کالسهای دکتر گودرز رشــتیانی و دکتر منصور صفتگل
در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی بهعنوان دانشجوی
میهمان شرکت کند و از دانش این استادان بهرهمند شود.
دانشــجوی دانشــکده مطالعات جهــان ،در بخش دیگر
این گفتوگو ،عالقهمندی خود به رشــته ایرانشناســی را
تصادفی دانست و در خصوص نحوه آشنایی با زبان فارسی
نیز اینگونه توضیح داد« :در دوره کارشناســی زبان عربی
را انتخاب کردم که به نظر من زبان بســیار سختی است و
متأســفانه کل آن زبان را از یاد بردهام و مجبور شدم تا زبان
دیگری هم انتخاب کنم و ازآنجاکه دوســت و همکاری از
کشور افغانستان داشتم ،زبان فارسی را برگزیدم».
این دانشجوی برتر بینالمللی در ادامه عنوان کرد« :بهواسطه
سفارت جمهوری اسالمی ایران در استرالیا ،دانشگاهی که

در آن تحصیل میکردم ،اســتادان بسیار خوب و حرفهای
داشت و من جذب فعالیتهای فرهنگی و هنری ایرانیهای
دانشــگاه از جمله جشن نوروز و شب شعر شدم .موضوع
دیگر این بود که سفر کالس ما ،به کشور عربی زبان کنسل
شد و تصمیم گرفتم به جای آن ،یک ترم در برنامه فارسی
برای خارجیان در دانشــگاه اصفهان (ترم دو سال )۱۳۸۵
ثبتنام کنم .با اینکه ســه ماه اول در ایران بســیار سخت
بــود ،اما بعد از آن برای من صحبت به زبان فارســی کمی
راحتتر شــد ،دوســتان خوب ایرانی پیدا کردم ،به سبک
زندگی ایرانی عالقهمند شــدم و از آن زمان دنبال فرصت
برگشتن به ایران بودم».
دانشــجوی دانشکده مطالعات جهان ،در پاسخ به اینکه چه
انتظار و یا درخواســتی از مسئوالن دانشــگاه برای بهبود
رویکردهــا و رویههای موجود دارد ،گفــت« :هنوز برای
من قائم به فرد بودن و فــرد محوری در کارهای اداری به
جای فرآیند محور بودن کارها ســخت است .اگر کارمندان
و استادان شــخص ًا افراد پرتالش ،حرفهای و حمایتکننده
باشــند ،کارها خوب پیش میرود ،اما اگر چنین نباشد در
نبــود فرآیندهای روشــن و دقیق برای کارهــای اداری و
دانشگاهی خیلی اذیت میشویم.
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وی استادان دانشکده مطالعات جهان را که بسیاری از آنان
فارغالتحصیالن بهترین دانشگاههای ایران و خارج هستند،
به لحاظ ســطح علمی عالی توصیف کــرد .همچنین دکتر
محمد ســمیعی ،رئیس دانشــکده و مدیر گروه مطالعات
ایران ،را استادی حرفهای ،پرتالش ،توانمند ،منظم ،سختگیر
و وقتشــناس دانست که برای دانشجویان خارجی احترام
و ارزش بسیاری قائل است و ابراز امیدواری کرد یک روز
بتواند همچون این اســتاد منظم باشد .او افزون بر استادان،
کارمندان دانشکده را هم بسیار یاریگر و با محبت برشمرد.
جنیس وبســتر ،در پاســخ به پرسشی در خصوص جایگاه
رشــته ایرانشناسی در کشــور اســترالیا بیان کرد« :رشته
ایرانشناســی در اســترالیا مراحل اولیه توســعه و رشد را
طی میکند .تعدادی اســتاد خوب در این زمینه هستند ،اما
آنها در دانشــکدههای متعدد و زمینههای مختلفی همچون
مطالعات دینی ،سیاســی ،مردمشناســی و معماری فعالیت
میکننــد .بنابراین ،در هیچ مقطع تحصیلی مدرکی بهعنوان
«ایرانشناسی» وجود ندارد .عالوه بر این برخی از استادان
بهدلیل اینکه ســالهای زیادی در ایران حضور نداشتهاند،
آشــنایی چندانی در زمینه مســائل مربوط به ایران معاصر
ندارند».
دانشــجوی برتر بینالمللی دانشــگاه تهران ،درباره انجام
کارگروهی و ارتباط و تعامل با دیگر دانشجویان نیز گفت:
«در مقطع کارشناسیارشــد که در خوابگاه ســاکن بودم،
بهترین دوستم اهل کشور افغانستان بود و هنوز در ارتباط با
دوستان زمان کارشناسیارشد از کشورهایی چون مکزیک
و لبنان هستم .در حال حاضر نیز همکالسی فلسطینی دارم
که به یکدیگــر کمک میکنیم .البته در هر دوره دوســتان
بسیار خوب ایرانی پیدا کردم که مرا به خانواده خود معرفی
کردند و با آنــان به موزهها ،مکانهای تفریحی و بازدید از
میراث فرهنگی و تاریخی در سراسر کشور ایران ،از چیدن
زعفران در نطنز تا زیارت امام رضا(ع) رفتهام».
وی ادامه داد« :خوشــبختانه فرصت داشتم تا با همکالسیها
و استادان در فعالیتهای عملی و پژوهشی شرکت کنم .کار
گروهی بســیار به نفع من بوده اســت .معموالً با مطالعه در
منابع انگلیسی ،کمی به خود از تالش کردن در زمینه آموختن
زبان فارسی استراحت میدهم ،در ضمن همکالسیهای من
همیشه در اصالح نوشتاری مرا کمک کردهاند».
دانشــجوی دانشــکده مطالعات جهان ،همچنیــن درباره
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تفاوتهــای فرهنگی و عملکرد خود در مواجهه با فرهنگ
جدید ،اینگونه تشــریح کرد« :بین ســبک زندگی ایرانی
و اســترالیایی تفاوتهایی وجــود دارد .برخالف آنچه در
فیلمهای غربی دیده میشــود ،بســیاری از اســترالیاییها
طی روز ســخت کار میکنند ،میرسند خانه ،شام درست
میکنند ،کمی تلویزیون تماشا میکنند و میخوابند .این در
حالی است که ایرانیان بسیار اجتماعی و عالقهمند به بیرون
رفتن و خوشگذرانی هســتند و دیر میخوابند .در استرالیا
والدین کودکان خود را ساعت هشت شب میخوابانند ،به
همین دلیل در اولین سفرم به ایران از دیدن کودکان در حال
بازی کنار زاینده رود اصفهان در ساعت دوازده شب بسیار
تعجب کردم .باید گفــت تفاوت دیگر در زمینه کار اداری
است ،کار اداری در استرالیا بسیار ساختارمند است و اگر به
همــه جزئیات دقت نکنید ،اص ً
ال هیچ تعارفی ندارند .اولین
بار که در ایران ،کار اداره ویزایم موکول شد ،میترسیدم که
از کشور اخراج شــوم ،بعد فهمیدم که فرایند اداری اینجا
انعطافپذیرتر است».
از نظر جنیس وبســتر ،چالشهای ناشی از تفاوت فرهنگی
در امور روزمره نیز مشاهده میشود و اینگونه بیان میکند
که در استرالیا اگر دانشجو دیر کند ،باید بهصورت مخفیانه
و ســاکت وارد کالس شود و به هیچ عنوان حرف استاد را
قطع نکند ،اما در ایران دانشــجویانی که با تأخیر میرسند،
حتم ًا باید به اســتاد سالم بگویند .این تفاوتهای فرهنگی
برای وی بســیار جالب اســت و با ابراز تأسف میگوید تا
آخرین روز اقامتم در ایران باز هم این نوع اشتباهها را تکرار
خواهم کرد.
این دانشــجوی برتــر بینالمللــی ،از عالقهمندی خود به
معماریهــای تاریخی ایران نیز ســخن میگوید از جمله
معماری صفویــه که در اردبیل و اصفهــان بازدید کرده و
امیدوار اســت پس از بحران بیماری کرونا دوباره بتواند به
مکانهای فرهنگی و تاریخی برود .با اینکه هیچ بیت شعری
از شاعران مطرح ایران را حفظ نیست ،اما بسیار عالقهمند
به زبان فارســی روزمره است و سبکی که فارسیزبانها با
زبان خود مثل شــاعران با قافیهبندی و زیبایی و معنیهای
غیر مستقیم حرف میزنند را دوست میدارد.
دانشجوی دانشکده مطالعات جهان ،در پایان این گفتوگو
دانشــگاه تهران را تجربه بینظیر و دست اول از ایران برای
دانشجویان بینالمللی توصیف کرد.

زینب حسینی:

دانشگاه تهران فرصتی برای افراد پرتالش
و امیدوار به آینده است

این دانشــجو که بر اســاس معیار معــدل بهعنوان یکی از
دانشجویان برتر بینالمللی معرفی شده است ،در ابتدا خود
را اینگونه معرفی کرد :من زینب حسینی هستم .اهل کشور
افغانستان ،در ایران به دنیا آمده و اینجا بزرگ شدهام .مقطع
کارشناســی را در دانشگاه خوارزمی در رشته زمینشناسی
تحصیل کردم و در حال حاضر دانشجوی کارشناسیارشد
رشــته آب زمینشناســی در پردیس علوم دانشگاه تهران
هســتم و معدل من در مقطع کارشناسی ارشد  ۱۷.۷۸بوده
است.
زینب حسینی ،که با کسب رتبه یک کنکور کارشناسیارشد
در دانشــگاه تهران پذیرفته شده اســت ،دانشگاه تهران را
فرصتــی برای افراد پرتالش ،امیدوار به آینده و خواســتار
پیشــرفت توصیــف کرد و دانشــجویان این دانشــگاه را
عمدت ًا دارای رتبههای برتر علمی در ایران برشــمرد و ابراز
امیدواری کرد تا این سرمایهها مورد حمایتهای الزم قرار
بگیرند تا به راحتی از دست نروند.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره هدف و معیاری که برای
انتخاب دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه محل تحصیل داشته
است ،گفت« :دانشگاه تهران کهنترین دانشگاه ایران است
و افزونبر آن بهلحاظ علمی نیز همواره جایگاه درخشــانی
داشته است .بههمین دلیل دانشگاه شناخته شدهای در سایر
کشــورها و بهویژه در افغانستان است و این موضوع منجر
شده تا تعداد باالیی از دانشجویان بینالمللی در این دانشگاه
مشغول به تحصیل شــوند .برخوردار شدن از توان علمی
خوب استادان مجرب دانشگاه و همراهشدن با دانشجویان
بسیار مستعد که عمدت ًا از دانشجویان با رتبههای برتر ایران
هســتند ،فضای رقابتی اما دوستانه خوبی را برای آموختن
و رشــد فراهم میآورد و همه این مسائل در کنار یکدیگر،
جزو معیارهای من برای انتخاب دانشگاه تهران جهت ادامه
تحصیل بود .من از طریق کنکور کارشناســیارشــد و با

کسب رتبه یک در سال  ۹۷وارد دانشگاه تهران شدم».
این دانشــجوی برتــر بینالمللی ،در ادامه بــه چالشها و
مشکالت پیشروی دانشجویان پرداخت و خاطرنشان کرد:
«به واســطه نزدیکی فرهنگی ،تاریخی و زبانی ،تحصیل در
ایران برای خیلی از افغانها دارای جذابیت است .همچنین
تحصیل در برخی دانشگاههای ایران امکان برخورداری از
یک آمــوزش با کیفیت را فراهم میکنــد .تعداد زیادی از
دانشجویان افغانســتانی در ایران ،از جمله خود من متولد
ایران هســتند و در ایران بزرگ شدهاند و از طریق کنکور
وارد دانشــگاهها میشــوند ،اما حتی در صورت پذیرش
روزانه شــهریه پرداخت میکنند .البته با مساعدت وزارت
علوم ،از ســال  ۹۶و  ۹۷تعدادی از دانشجویان با رتبههای
زیر صد در کنکور ارشــد بهصورت بورسیه نوع «ب» یعنی
معاف از پرداخت شهریه در دانشگاهها پذیرش شدهاند که
از ســال  ۹۸و بعد از آن به رتبههای یک تا ســه تغییر پیدا
کرد .این عملکرد به واقع جای تشکر و قدردانی دارد ،چون
قدم مثبتی در جهت حمایت از دانشجویان نخبه افغانستانی
بود».
حســینی افزونبر ایــن ،مراحل دریافت ویــزا ،اقامت و
تمدید هرســاله آن ،نداشتن حق کار بعد از فارغالتحصیلی
بهخصوص برای دانشــجویانی که سالها در ایران زندگی
کردهاند و به همین واسطه با ایران به مراتب آشناتر از کشور
افغانستان هستند و نداشتن کد ملی برای انجام برخی امور
را از جمله چالشها برشمرد.
دانشــجوی بینالمللــی پردیس علوم دانشــگاه تهران ،در
خصوص نحوه همــکاری و تعامل با دیگر دانشــجویان،
اظهار کرد که بیشــتر با دانشجویان کشور افغانستان آشنایی
دارد و او توانسته است با دوستان ایرانی ارتباط بسیار خوبی
برقرار کند.
همچنین وی معتقد بود در کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی،
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کار گروهی و اســتفاده از نظر جمعی میتواند در پیشــبرد
اهداف بســیار مؤثر باشــد و ســرعت کار را باال ببرد ،اما
چالشهایی هم مسلم ًا دارد.
حسینی ،در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان عالقهمندی
به رشــته تحصیلی خود و اینکه در این حوزه چه کارهای
پژوهشــی انجام داده اســت ،ورود خود به این رشــته را
تصادفی و بدون تحقیق خاصی دانســت و اینکه در ابتدای
تحصیل در رشته زمینشناســی ،حس خنثی نسبت به این
رشته داشته است ،اما به مرور و آشنا شدن با برخی درسها
به مباحث مرتبط با آب زمینشناســی ،عالقه پیدا کرده به
گونهای که در مقطع کارشناســیارشد ،با اشتیاق بیشتری
وارد این گرایش شده است.
وی در ادامه ،بخش دیگر پرســش را اینگونه پاسخ گفت:
«ایران با توجه به اینکه در یک اقلیم خشــک و نیمه خشک
قرار گرفته ،منابع آبی در آن از اهمیت بســیاری برخوردار
اســت .کاهش ســطح آبهای زیرزمینی که در نتیجه آن
شاهد پدیده فرونشست در برخی دشتها هستیم ،همچنین
آلودگی آبهای ســطحی یا زیرزمینی تنهــا نمونههایی از
عدم توجه و برنامهریزی نامناسب در زمینه منابع آبی است
 .موضوع پایاننامه من در رابطه با بررســی دالیل خشــک
شدن دریاچههای بختگان و طشک است که در پی آن یک
ســری معضالت محیطزیســتی در منطقه به وجود آمده یا
خواهد آمد .مشــابه این موضوع در دریاچه ارومیه بود که
با پیگیریهــا و کارهای تحقیقاتی مختلف تا حدودی احیا
شــده است ،اما درباره این دو دریاچه کارهای زیادی باقی
مانده که امیدوارم با این کار مطالعاتی در جهت رفع ابهامها
درباره وضعیت این دریاچهها و بهبود وضعیت حال حاضر

116

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

بتوانیم گام مؤثری برداریم».
این دانشجوی برتر بینالمللی ،در پاسخ به اینکه چه انتظار و
یا درخواستی از مسئوالن دانشگاه برای بهبود رویکردهایی
چون آموزش و پژوهش دارد ،گفــت« :من دقیق ًا نمیدانم
که برخی مســائل آیا در حیطه اختیارات دانشــگاه است یا
ارگانهای باالتر ،اما به نظر من برقراری ارتباط بهتر و بیشتر
بین دانشــگاه و صنعت ،حمایتهای مالــی از پروژهها و
ایدههای تحقیقاتی دانشجویان مواردی است که مشکالت
نبود آنها کام ً
ال قابل احســاس اســت و این مسائل باعث
میشود در بســیاری موارد مطالعات دانشجویان با حداقل
دادهها و امکانات و صرف ًا بــرای دریافت مدرک آن مقطع
انجام شود».
حســینی ،در بخش پایانی گفتوگو ،اســتادان دانشــکده
زمینشناسی را که با آنان واحدهای درسی گذرانده را بسیار
عالی توصیف کرد .از دیدگاه وی همه اســتادان این رشته،
دارای تجربه خوبی در زمینه کاری مرتبط با خود هستند و
روحیه همکاری بین استادان و همچنین با دانشجویان مقطع
ارشــد به خوبی وجود دارد ،بهویــژه دکتر مظفری و دکتر
فیجانی که به نظر او ،با وجود جوان بودن بســیار پرتالشند
و توان علمی باالیی دارند.
همچنین بهروزرســانی علــم و تــاش در انتقال صحیح
مفاهیم را از خصوصیات یک اســتاد توانمند دانست که بر
این اســاس از استادان انتظار میرود تا مطالب علمی بهروز
را به دانشــجویان آموزش دهنــد .بنابر اظهار وی همه این
ویژگیها در اســتادانی که با آنها در دانشکده زمینشناسی
پردیس علوم ،واحد درســی گذرانده همواره وجود داشته
است.

معرفی برگزیدگان زن
جشنوارههای آموزش ،پژوهش
و بین الملل دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم :منصوره اصبری
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برگزیدگان زن در جشنوارههای بينالملل دانشگاه تهران
()۱۳۸۹ -1398

جشــنواره بینالمللی دانشــگاه تهران که همهساله با
همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی برگزار میشود،
مهمترین رویداد بینالمللی دانشگاه است که با هدف
توســعه ارتباطات بینالمللی ،آشنایی با آداب و سنن
دانشجویان بینالملل و  ...برگزار میشود.
یکــی از بخشهای جذاب این جشــنواره ،تقدیر از
برگزیدگان فعال در حوزه بینالملل اســت که در سه

بخــش -۱تألیفات ،ثبت اختراعات و کســب جوایز
بینالمللی-۲ ،فرصتهــای مطالعاتی و مأموریتهای
پژوهشی موفق و -۳تجلیل از مشاوران و کارشناسان
بینالملل فعال ،دانشجویان خارجی و ...برگزار میشود.
آنچه در ادامه میخوانید ،مروری اســت بر لیســت
برگزیدگان زن در جشــنوارههای بینالملل دانشــگاه
تهران از ابتدا تا کنون.

سال ۱۳۹۸
دکتر لیال يوســفی :عضو هیأت علمی
پردیس دانشکده فنی
عضو هیــأت علمی برگزیده در کســب
موقعیت و جایــگاه بینالمللی در ســال
1398
دکتر حمیرا مشــیرزاده :عضو هیأت علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فعالترین مشاور بینالملل در سال 1398

نجال نفیله :دانشکده علوم و فنون نوین،
تبعه سوریه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1398

رقیه صدوقی سرابی :معاونت آموزشی
فعالترین کارشــناس حوزه بینالملل در
سال 1398

کوثر العکیلی :پردیس فارابی ،تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1398

فاطمه کاظمی :پردیس کشــاورزی و
منابع طبيعي
فعالترین کارشــناس حوزه بینالملل در
سال 1398

رنا قاسم :پردیس دانشکدههای فنی ،تبعه
سوریه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1398

مریم رضائیان :پردیس علوم
برترین دانشــجوی ایرانی حوزه بینالملل
در سال 1398
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نرگس توران :پردیس هنرهای زیبا ،تبعه
ترکیه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1398
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سال ۱۳۹۷
دکتر الهه کوالیــی :عضو هیأت علمی
دانشگاه تهران
مولف برتر بینالمللي در بخش کتاب سال
1397

هیون جونگ کیم :پرديس هنرهاي زيبا،
تبعه کرهجنوبی
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397

دکتر فیروزه حقیقی :عضو هیأت علمی
پردیس علوم
موفقترین عضو هیــأت علمی اعزامی به
فرصت مطالعاتی (مأموریت پژوهشــی -
آموزشی) در سال 1397

جانــگ کیم :دانشــکده حقوق و علوم
سياسي ،تبعه کره جنوبی
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397

زهرا زبیدی :معاونت بینالملل
فعالترین کارشــناس حوزه بینالملل در
سال ۱۳۹۷
مریم احمدي :دانشکده مطالعات جهان
فعالترین کارشــناس حوزه بینالملل در
سال ۱۳۹۷
ملیکا قلیچپور :دانشکده دامپزشکی
برترین دانشــجوی ایرانی حوزه بينالملل
در سال 1397
لحاظ مبارک :پرديس بينالمللي ارس،
تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
انا کنبی مونک :دانشکده مطالعات جهان،
تبعه ایرلند
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397

راحله حسینی :دانشکده ادبيات و علوم
انساني ،تبعه افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
آنا چوسووا :دانشــکده ادبيات و علوم
انساني ،تبعه روسیه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
داینا بوشســکایته :دانشــکده ادبيات و
علوم انساني ،تبعه لیتوانی
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
زهرا تمکین :پرديس علوم ،تبعه پاکستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
زهرا موســوی :پرديس علــوم  ،تبعه
افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1397
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹
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سال ۱۳۹۶
دکتر شیوا کیوانپناه :عضو هیأت علمی
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
برگزیــده هفتمیــن جشــنواره بینالملل
دانشگاه تهران در سال 1396

سارا متولی حقیقی :پردیس دانشکدههای
فنی
برترين دانشجوی ايراني حوزه بینالملل
در سال 1396

دکتر فرنوش فریدبد :عضو هیأت علمی
پردیس علوم
برگزیــده هفتمیــن جشــنواره بینالملل
دانشگاه تهران در سال 1396

پریسا سادات آشفته :پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی
افتخارآفریــن خــاص فارغالتحصیالن و
دانشجویان حوزه بینالملل در سال 1396

دکتــر زهرا امام جمعه :اســتاد پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی
مؤلف برتر بینالمللی بخش مقاله در سال
1396

دیانا عسکریزاده :پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی
افتخارآفریــن خــاص فارغالتحصیالن و
دانشجویان حوزه بینالملل در سال 1396

دکتر فاطمه محمــدی پناه :عضو هيأت
علمي پردیس علوم
موفقترین مشاور بینالملل در سال ۱۳۹۶

مریم الخطیب :دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،تبعه سوریه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1396

منصوره آرمند :معاونت بینالملل
موفقترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۶
تنم باقری نمی :معاونت بينالملل
موفقترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۶
نگین ایلخانیپور :دانشــکده ادبیات و
علوم انسانی
برترين دانشــجوی ايراني حوزه بینالملل
در سال 1396

سوسن حسینی :دانشکده جغرافیای ،تبعه
افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1396
ی بحری :پردیس هنرهای زیبا ،تبعه
هد 
سوریه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال 1396

سال ۱۳۹۵
دکتر زیب النســاء علیخان :عضو هیأت
علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجي
موفق به کسب جایزة علمی بینالمللی در
سال ۱۳۹۵
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دکتر فاطمه محمــدي پناه :عضو هیأت
علمی پردیس علوم
عضو هیأت علمی فعال بینالمللی در سال
۱۳۹۵

دکتر فرنوش فریدبد :عضو هيأت علمي
پرديس علوم
موفق به کســب برترينهاي بينالملل در
ســال (۱۳۹۵جزء1درصد دانشمندان برتر
جهان)
دکتر فرزانه شمیرانی :استاد پرديس علوم
موفق به کســب برترين هاي بينالملل در
سال ( ۱۳۹۵جزء1درصد دانشمندان برتر
جهان)
زهرا امام جمعه :استاد پرديس کشاورزي
و منابع طبيعي
موفق به کســب برترين هاي بينالملل در
سال ( ۱۳۹۵جزء1درصد دانشمندان برتر
جهان)
بهارك هوشمند :معاونت بينالملل
موفقترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۵
فاطمه لطیفی مقدم :دانشکده زبان ها و
ادبیات خارجی
موفقترين کارشــناس بينالملل در ســال
۱۳۹۵
فليحه حسن حسين :پرديس کشاورزي
و منابع طبيعي ،تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
سکینه علی احمد :پرديس دانشکدههاي
فني ،تبعه لبنان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵

سنا حسن حســین :دانشکده ادبيات و
علوم انساني ،تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
سروه حمه :دانشــکده ادبيات و علوم
انساني ،تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
مریم رضایی :دانشــکده تربیت بدني و
علوم ورزشي ،تبعه افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
خانم ســاره عبداله محمود :دانشــکده
زبانها و ادبيات خارجي ،تبعه عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
خانم ماریــا حاجی زاده :پرديس علوم،
تبعه افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
زهرا خاوري :دانشــکده حقوق و علوم
سياسي ،تبعه افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
داي لیو :دانشکده ادبيات و علوم انساني،
تبعه چين
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۵
زهرا شفق :پردیس فارابی ،تبعه افغانستان
دانشجوی برتر بینالملل غیرایرانی در سال
۱۳۹۵
مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹
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سال۱۳۹۴
دکتر طوبي کرماني :اســتاد دانشــکده
الهيات و معارف اسالمي
مؤلف و مترجم برتر بينالمللي  -بخش
کتاب در سال ۱۳۹۴
دکتر فرزانه شميراني :استاد پرديس علوم
مولف برتــر بينالمللي  -بخش مقاله در
سال ۱۳۹۴
دکتر مريم حق روســتا :استاد دانشکده
زبان و ادبيات خارجي
فعالترين دانشکده در حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۴
فاطمه عزآبادي :معاونت آموزشي
موفقترين مدير  /کارشناس ستادي حوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۴
فرشته دونلو :معاونت بينالملل
موفقتريــن مديــر  /کارشــناس حــوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۴
فاطمه ژاوه :معاونت بينالملل
موفقتريــن مديــر  /کارشــناس حــوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۴
فرح فخرائينژاد :معاونت پژوهشي
موفقتريــن مديــر  /کارشــناس حــوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۴
زهره سفالي :ادارهکل تربيت بدني
موفقتريــن مديــر  /کارشــناس حــوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۴
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مريم منافزاده :دانشکده دامپزشکي
موفقترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۴
سارا شکر پور :دانشکده دامپزشکي
برترین دانشــجوی ایرانی حوزه بینالملل
در سال ۱۳۹۴
رنا قاسم :پردیس دانشکدههای فنی ،تبعه
سوریه
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۴
جنيس وبستر :دانشکده مطالعات جهان،
تبعه استراليا
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۴
سوفيا مورگل :دانشکده ادبيات و علوم
انساني ،تبعه اکراين
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۴
خديجه مختارزاده :دانشــکده مديريت،
تبعه افغانستان
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۴
زهرا الخزاعي :پرديس هنرهاي زيبا ،تبعه
عراق
برتریــن دانشــجوی غیر ایرانــی حوزه
بینالملل در سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳
دکتر فرنوش فریدبد :عضو هيأت علمي
پرديس علوم
دانشمند جوان بينالمللي سال ۱۳۹۳

فاطمه محمدخان :دانشکده دامپزشکي
برترين دانشــجوي ايراني حوزه بينالملل
در سال ۱۳۹۳

فرخ عزيزي :معاونت بينالملل
فعالترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۳

گل بخت خــداي بيرگناوا :دانشــکده
ادبيات و علوم انساني ،تبعه قزاقستان
برتريــن دانشــجوي غير ايرانــي حوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۳

ندا شهميري :دانشکده کارآفريني
فعالترين کارشــناس حوزه بينالملل در
سال ۱۳۹۳
سمانه ســيفالهي :پرديس کشاورزي و
منابعطبيعي
برترين دانشجوي ايراني بينالملل در سال
۱۳۹۳
زينب قاسمي طاري :دانشکده مطالعات
جهان
برترين دانشجوي ايراني بينالملل در سال
۱۳۹۳

فوزيه بيبي نقوي :دانشــکده ادبيات و
علوم انساني ،تبعه پاکستان
برتريــن دانشــجوي غير ايرانــي حوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۳
بشري عباره :دانشــکده ادبيات و علوم
انساني ،تبعه سوريه
برتريــن دانشــجوي غير ايرانــي حوزه
بينالملل در سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲
مهرنــوش معينــي جزني :دانشــکده
دامپزشکي
برترين دانشــجوي ايراني حوزه بينالملل
در سال ۱۳۹۲
زهره افتخاري :دانشکده دامپزشکي
برترين دانشــجوي ايراني حوزه بينالملل
در سال ۱۳۹۲

فخرالملوک اصالني :معاونت بينالملل
کارشــناس برتر حوزه بينالملل در سال
۱۳۹۲
اعظم کوچه مشکي :معاونت بينالملل
کارشــناس برتر حوزه بينالملل در سال
۱۳۹۲
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مهتاب الياسزاده :دانشــکده ادبيات و
علوم انساني
کارشناس برتر حوزه بينالملل در سال ۱۳۹۲
الله کوهبر :معاونت دانشجويي
کارشناس برتر حوزه بينالملل در سال ۱۳۹۲

خديجه سيالخوري :معاونت آموزشي
کارشناس برتر حوزه بينالملل در سال ۱۳۹۲
اکرم قنبري مردانــي :معاونت اداري و
مالي
کارشــناس برتر حوزه بينالملل در سال
۱۳۹۲

سال ۱۳۸۹
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دکتر فرنوش فريدبد :عضو هيأت علمي
پرديس علوم
ل  -بخش مقاله
برگزيده جشنواره بينالمل 
در سال ۱۳۸۹

دکتر فريده علوي :عضو هيأت علمي
دانشکده زبانها و ادبيات خارجي
فعالترين دانشکده در حوزه بينالملل در
سال ۱۳۸۹

دکتر فرزانه شميراني :عضو هيأت علمي
پرديس علوم
برگزيــده جشــنواره بينالملــل  -نمايه
استنادي علوم در سال ۱۳۸۹

دکتر مريم بياد :دانشکده زبانها و ادبيات
خارجي
فعالترين مشاور بينالملل دانشکده در سال
۱۳۸۹

مجله مدت ،ویژهنامه روز زن
زمستان ۹۹

برگزیدگان زن در جشنوارههای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
()۱۳۹۱ -۱۳۹۹

جشنوارههای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران مهمترین
رویداد پژوهشــی و فناوری دانشگاه تهران است که
همهســاله در نیمه پایانی سال برگزار میشود .تاکنون
 ۲۹دوره از این جشــنواره برگزار شده و همهساله در
آن زنان (استادان ،پژوهشگران و دانشجویان) با کسب

رتبههای متنوع در حوزههای مختلف ،جایگاه درخشانی
از آن خود کردهاند.
آنچه در ادامه میخوانید ،مروری اســت بر لیســت
برگزیدگان زن در جشــنوارههای پژوهش و فناوری
دانشگاه تهران در چند سال اخیر.

سال ۱۳۹۹
دکتر حميرا مشيرزاده :عضو هيأت علمي
دانشکده حقوق و علوم سياسي
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۹
دکتر سوگند قاســم زاده :عضو هيأت
علمي دانشــکده روانشناسي و علوم
تربيتي
پژوهشگر جوان نمونه سال ۱۳۹۹
زهــرا بهادري جهرمــي :دانشآموخته
دانشکده حقوق و علوم سياسي
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۹
دکتر مريم رضائيان :دانشآموخته پرديس
علوم
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۹
ياســمين قيدر :دانشآموخته دانشکده
مديريت
پاياننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۹

شمســي ســودمند مقدم :دانشآموخته
پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
پاياننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۹
دکتر اعظم آهنگر سلسله بني :دانشکده
علــوم اجتماعي (موسســه مطالعات و
تحقيقات اجتماعي)
کارشناس پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۹
منيژه طباطبايي :پرديس دانشــکدههاي
فني
کارشــناس پژوهشــي اجرائي نمونه سال
۱۳۹۹
اعظم الســادات واقع دشــتي :پرديس
کشاورزي و منابع طبيعي
کارشــناس پژوهشــي اجرائي نمونه سال
۱۳۹۹
مژده اصفهاني :رئيس کتابخانه دانشکده
زبانها و ادبيان خارجي
کتابخانه نمونه سال ۱۳۹۹
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سال ۱۳۹۸
دکتر ژاله آموزگار :دانشــکده ادبيات و
علوم انساني
پژوهشگر پيشکسوت نمونه سال ۱۳۹۸
دکتر دره ميرحيدر :دانشکده جغرافيا
پژوهشگر پيشکسوت نمونه سال ۱۳۹۸
دكتر آمنه رضايوف :استاد پرديس علوم
پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۸
دکتر زهرا حسنپور يخداني :دانشآموخته
پرديس علوم
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۸

دکتر سيما سپهوند :دانشآموخته پرديس
کشاورزي و منابع طبيعي
رســاله نمونه برگزيــده در مقطع دکتري
سال ۱۳۹۸
دکتر زهرا زماني :دانشآموخته پرديس
هنرهاي زيبا
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۸
معصومه قدرتي :پرديس علوم
کارشناس پژوهشي نمونه اجرائي سال ۱۳۹۸
نسرين عبدالوند :دانشکده روانشناسي و
علوم تربيتي
کارشناس پژوهشي نمونه اجرائي سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷
دکتر سپيده خوئي :استاد پرديس علوم
طرح کاربردي برجسته سال ۱۳۹۸
فاطمه فياض :دانشآموخته دانشــکده
روانشناسي و علوم تربيتي
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۷
ياسمن ســادات برقعي :دانشآموخته
دانشکده علوم و فنون نوين
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتري سال
۱۳۹۷
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ژاله مرادي :دانشآموخته پرديس علوم
پاياننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۷
پريسا ســرزعيم :دانشآموخته پرديس
کشاورزي و منابع طبيعي
پاياننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۷
فهيمــه صالحــي :دانشآموخته مرکز
تحقيقات بيوشيمي  -بيوفيزيک
پاياننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۷

سال 1396
دکتر گیتی کریم :دانشکده دامپزشکی
پژوهشگر پیشکسوت نمونه سال 1396
دکتر بهناز امیــنزاده گوهرریزی :عضو
هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا
پژوهشگر برجسته سال 1396
دکتر سمیه فدائینژاد بهرامجردی :عضو
هِیأت علمی پردیس هنرهای زیبا
طرح پژوهشی بنیادی نمونه سال 1396
دکتر الهام امینزاده :عضو هیأت علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
طرح کاربردی برجسته سال 1396
ملیکا قلیچ پور :دانشکده دامپزشکی
دانشــجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری
سال 1396
زینب الســادات موســویان حر :مرکز
تحقیقات بیو شیمی و بیوفیزیک
دانشــجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری
سال 1396

نازنین فروزش :پردیس دانشــکدههای
فنی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه مقطــع
کارشناسي ارشد سال 1396
یاسمین نوری جناقرد :پردیس علوم
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه مقطــع
کارشناسي ارشد سال 1396
پیونیک ســیمونی :دانشآموخته پردیس
هنرهای زیبا
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1396
مهســا ســنایی :دانشآموخته پردیس
دانشکدههای فنی
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1396
زهرا اکبری :پردیس دانشکده های فنی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1396

سال 1395
دکتر روجا رحیمی :عضو هیأت علمی
دانشکده علوم پزشکی
پژوهشگر نمونه سال 1395

دکتر زهرا آراســته :عضو هیأت علمی
دانشکده کارآفرین
طرح کاربردی برجسته سال 1395

دکتر عالیــه کاظمی :عضو هیأت علمی
دانشکده مدیریت
پژوهشگر جوان نمونه سال 1395

دکتر بیبی راضیه یزدانپرســت :استاد
مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک
طرح کاربردی برجسته سال 1395
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نگین ایلخانی پور :دانشــکده ادبیات و
علوم انسانی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1395

نازیال طربی :پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1395

بهــاره تمدنی جهرمــی :دانشآموخته
پردیس علوم
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال1395

ســمیرا ســلیمانزاده :دانشآموختــه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1395

مونا دالوریان :دانشآموخته دانشــکده
روانشناسی و علوم تربیتی
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1395
مریم معینیان :دانشآموخته پردیس علوم
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1395

الهام صابریخواه :پردیس دانشکدههای
فنی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1395
سرور شجاعی رنجبر :معاونت پژوهشی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1395

سال 1394
دکتر فرنوش فریدبد :عضو هیأت علمی
پردیس علوم
پژوهشگر جوان نمونه سال 1394

پرستو محبی :پردیس هنرهای زیبا
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1394

دکتــر شــهره فاطمی :اســتاد پردیس
دانشکده های فنی
طرح کاربردی برجسته سال 1394

سارا شکرپور :دانشکده دامپزشکی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1394

دکتر سپیده خوئی :استاد پردیس علوم
دســتاورد پژوهشــی ویژه برگزيده سال
1394

دیانا عســگرزاده :پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی
دانشجوی پژوهشگر ویژه در مقطع دکتری
سال 1394

سمانه ســیفاللهی آغمیونی :پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1394
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یسری دائیچیان :پردیس هنرهای زیبا
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد
سال 1394

زهــرا زحمتکش :دانشآموخته پردیس
دانشکده های فنی
رســاله نمونه برگزيــده در مقطع دکتری
سال 1394

سپیده فهیمیفر :دانشآموخته دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1394

آفاق علومی :دانشآموخته پردیس علوم
منتخب رســاله نمونه برگزيــده در مقطع
دکتری سال 1394

نسترن عابدینی :دانشآموخته پردیس علوم
رساله نمونه برگزيده در مقطع کارشناسي
ارشد سال 1394

پریسا ســادات آشــفته :دانشآموخته
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رســاله نمونه برگزيــده در مقطع دکتری
سال 1394

مریــم طوطیان :اداره کل برنامه ریزی و
نظارت آموزشی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1394
گلناز جوزانی کهن :پردیس دانشکده فنی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1394

سال 1393
دکتــر شــهره فاطمی :اســتاد پردیس
دانشکدههای فنی
پژوهشگر برجسته سال 1393

دکتر الهه الهی :استاد پردیس علوم
طرح کاربردی نمونه سال 1393

دکتــر زهرا امام جمعه :اســتاد پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی
پژوهشگر برجسته سال 1393

پریسا سادات آشفته :پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1393

دکتر مرضیه یحییپور :اســتاد دانشکده
زبان ها و ادبیات خارجی
پژوهشگر برجسته سال 1393
دکتر نسرین مصفا :استاد دانشکده حقوق
و علوم سیاسی
طرح کاربردی برجسته سال 1393

نگار لشکری :پردیس علوم
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1393
ارمغان عابد علمدوســت :دانشآموخته
پردیس دانشکده های فنی
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1393
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الهه فــاح مهدیپــور :دانشآموخته
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1393

مرجان رضویــان :دانشآموخته پردیس
دانشکدههای فنی
پایاننامه نمونه برگزيده در مقطع کارشناسی
ارشد سال 1393

سال 1392
دکتر فرزانه شمیرانی :استاد پردیس علوم
پژوهشگر برجسته سال 1392
دکتر الهه کوالئی :استاد دانشکده حقوق
و علوم سیاسی
پژوهشــگر برجســته و منتخــب طــرح
کاربردی برجسته سال 1392
دکتر سپیده خوئی :استاد پردیس علوم
طرح کاربردی نمونه سال 1392
دکتر الهام امینزاده :عضو هیأت علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مدیر پژوهشی نمونه سال 1392
الهه فالح مهدیپور :پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1392
شــکوفه گرانمایه :دانشآموخته پردیس
علوم
رساله نمونه برگزيده در مقطع دکتری سال
1392
زهرا شــاکری :دانشآموخته دانشکده
حقوق و علوم سیاسی
رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال
1392
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زهــرا شــهری :دانشآموخته پردیس
دانشکده های فنی
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1392
عطیــه احمــدی :دانشآموخته پردیس
هنرهای زیبا
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1392
حنانه گلشــاهی :دانشآموخته دانشکده
دامپزشکی
پایاننامــه نمونــه برگزيــده در مقطــع
کارشناسی ارشد سال 1392
نجمــه پورساســان :مرکــز تحقیقات
بیوشیمی  -بیوفیزیک
کارمند پژوهشگر نمونه سال 1392
فاطمه رسائی :پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1392
پروین جاللی خطیبی :معاونت پژوهشی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1392

سال 1391
دکتر بیبی راضیه یزدانپرســت :استاد
مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک
پژوهشگر برجسته سال 1391
بهناز بخشنده :پردیس علوم
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1391
زهرا شــاکری :دانشکده حقوق و علوم
سیاسی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1391
حنانه گلشاهی :دانشکده دامپزشکی
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1391
فاطمه عروجعلیان :دانشــکده علوم و
فنون نوین
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه در مقطع
دکتری سال 1391

دکتر فاطمه محمدی پناه :دانشآموخته
پردیس علوم
رســاله نمونه برگزيــده در مقطع دکتری
سال 1391
فاطمه فرهانیــان :دانشآموخته پردیس
فارابی
پایــان نامــه نمونــه برگزيــده در مقطع
کارشناسی ارشد سال 1391
دکتر الهه روحی دل :دانشکده ادبیات و
علوم انسانی
کارمند پژوهشگر نمونه سال 1391
عطیه قاسمی :مرکز تحقیقات بیوشیمی
– بیوفیزیک
کارمند پژوهشگر نمونه سال 1391
زینب یغماییان :پردیس دانشــکدههای
فنی
کارشناس پژوهشی نمونه سال 1391

میترا انصاری دزفولی :پردیس علوم
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه مقطــع
کارشناسي ارشد سال 1391
منا نوایی نیگجه :دانشکده علوم و فنون
نوین
دانشــجوی پژوهشــگر نمونــه مقطــع
کارشناسي ارشد سال 1391
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برگزیدگان زن در جشنوارههای آموزش دانشگاه تهران
()۱۳۹۵-۱۳۹۹

جشنوارههای آموزش مهمترین رویداد آموزشی دانشگاه
تهران است که همه ساله برگزار میشود .تاکنون هفت
دوره از این جشنواره برگزار شده و همهساله در آن زنان
(استادان ،پژوهشگران و دانشجویان) با کسب رتبههای

متنوع در حوزههاي مختلف ،جایگاه درخشانی را از
آن خود کردهاند .آنچــه در ادامه میخوانید ،مروری
است بر لیست برگزیدگان زن در جشنوارههای آموزش
دانشگاه تهران از ابتدا تا کنون.

سال ۱۳۹۹
دکتر ماندانا صدرزاده اردبیلی :دانشکده
زبانها و ادبيات خارجي
عضو هیــأت علمــی برگزیــده هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
دکتــر فریبا بهرامیبــوده اللو :پرديس
دانشکدههاي فني
عضو هیــأت علمــی برگزیــده هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
دکتر شهره فاطمی :پرديس دانشکدههاي
فني
عضو هیــأت علمــی برگزیــده هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
دکتر صدیقه مســائلی :پرديس هنرهاي
زيبا
عضو هیــأت علمــی برگزیــده هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی :پرديس
دانشکدههاي فني
عضو هیــأت علمــی برگزیــده هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
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سحر خواجهئیان :پرديس علوم
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
میترا جالل اقدسیان :دانشکده جغرافيا
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
زهره قطبی :پرديس دانشکدههاي فني
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
معصومه اسماعیلزاده :پرديس هنرهاي
زيبا
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
اعظم رسولی :معاونت آموزشي
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
پروین سهیل شماعی :معاونت آموزشي
کارشــناس برتر حوزه آموزش در هفتمین
جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸
دکتر الهه کوالئي :دانشــکده حقوق و
علوم سياسي
عضــو هیأت علمــی برگزیده ششــمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
دکتر آمنه رضایوف :پرديس علوم
عضو هیأت علمی برگزیده ششمین جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
دکتر سارا مزینانی شــریعتی :دانشکده
علوم اجتماعي
عضــو هیأت علمــی برگزیده ششــمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
دکتر زهرا آراستی :دانشکده کارآفريني
عضــو هیأت علمــی برگزیده ششــمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
دکتر نسیم طاهونی :پرديس دانشکدههاي
فني
عضو هیأت علمی برگزیده ششمین جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸

فاطمه عزآبادی :معاونت آموزشي
مدیر آموزشی برگزیده ششمین جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
عظیمه نجومی :پرديس علوم
کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
فاطمه بیگدلی :پرديس فارابي
کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
زهره حاجــی محمدی :پرديس هنرهاي
زيبا
کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸
سوسن خوارزمی :پرديس کشاورزي و
منابع طبيعي
کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷
دکتر زهرا طوطیان :دانشکده دامپزشکي
عضــو هیأت علمــی برگزیــده پنجمين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۷

دکتر حمیرا مشیرزاده :دانشکده حقوق و
علوم سياسي
عضــو هیأت علمــی برگزیــده پنجمين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۷
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سال ۱۳۹۶
دکتر نســرين مصفا :دانشکده حقوق و
علوم سياسي
عضو هیــأت علمی برگزیــده چهارمين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۶
دکتر زهرا محمدی :دانشــکده زبانها و
ادبيات خارجي
عضو هیأت علمی برگزیده چهارمين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶
دکتر فرنوش فریدبد :پرديس علوم
عضــو هیأت علمــی برگزیــده چهارمين
جشنواره آموزش دانشــگاه تهران در سال
۱۳۹۶
دکتــر لیــا تبریزی رائینــی :پرديس
کشاورزي و منابع طبيعي
عضو هیأت علمی برگزیده چهارمين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶

دکتر بیتا مشایخی :دانشکده مديريت
عضو هیأت علمی برگزیده چهارمين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶
دکتــر هما ایرانــی بهبهانــی :پرديس
دانشکدههاي فني
عضو هیــأت علمی برگزیــده چهارمين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۶
دکتر ســوده اقتصاد :دانشکده زبانها و
ادبيات خارجي
عضو هیــأت علمی برگزیــده چهارمين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۶
دکتر معصومه ملک :پرديس علوم
معاون آموزشي برگزيده چهارمين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵
دکتر طوبی کرمانی :دانشکده الهيات و
معارف اسالمي
عضو هیــأت علمــی برگزیده ســومين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۵
دکتر صدیقه نبیان :دانشکده دامپزشکي
عضو هیأت علمی برگزیده سومين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
دکتر ژاله کهنموئی پور :دانشکده زبانها
و ادبيات خارجي
عضو هیأت علمی برگزیده سومين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
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دکتر فیروزه حقیقی :پرديس علوم
عضو هیــأت علمــی برگزیده ســومين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۵
دکتر مرجان سیدی :پرديس علوم
عضو هیــأت علمــی برگزیده ســومين
جشــنواره آموزش دانشگاه تهران در سال
۱۳۹۵
دکتر شــهین احمدیان :مرکز تحقيقات
بيوشيمي  -بيوفيزيک
معاون آموزشي برگزيده سومين جشنواره
آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
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