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مقدمه

�اندیشه�ـ�ازجمله� �و که�برای�ترویج�یک�فکر �تاکتیک�های�مختلفی� �روش�ها�و �از با�صرف�نظر
�دنیای�کنونی� �دوره�های�مختلف�تاریخی�وجود�داشته�است،�در �در �نظامیـ� سیطره�سیاسی�و
فعالیت�های� فضای� رویکردها،� � و باورها� اندیشه�ها،� ترویج� برای� زمینه�ها� مهم�ترین� � از یکی�
�غربی�سال�های�متمادی� کشورهای�توسعه�یافته�و �حوزه�علوم�انسانی�است.� دانشگاهی�در
�این�فضا�بهره�برداری�باالیی�داشته��باشند.�فضای�آزاد�برای�تبادل�آراء� است�که�توانسته�اند�از
�اندیشه�ها�بتوانند�با�کم�ترین�چالش� �و �گفتمان�های�مختلف،�زمینه�مناسبی�است�تا�افکار و
�مکانی�و� �منتقل�شوند�یا�این�که�از �شخصی�به�شخصی�دیگر �از �و �مکانی�به�مکانی�دیگر از
�اشخاص�دیگری�تثبیت�گردند.�این�ظرفیت�عظیم�با�اعمال� �مکان�و �در شخصی�جدا�شوند�و
گفتمان�های� � کشورهای�مختلف�و افتاد.�لذا� �نخواهد� کار � از � نیز محدودیت�های�مختلف�
�این�عرصه�ندارند.�این� �نقش�آفرینی�گسترده�در �مشارکت�فّعال�و فکری�متفاوت،�چاره�ای�جز
�و� �تأثیر �انتقاالت�و �این�نقل�و �در �مؤثرتر �و ،�بزرگ�تر گرفتن�سهمی�بهتر � �اختیار گروه�ها�برای�در

�گاه�به�نتایجی�موفقی�رسیده�اند. �فرهنگی،�دست�به�اقداماتی�زده�و تأّثرات�فکریـ�
�یک�گفتمان�غنی�فکری� �نظری،�مّتکی�بر �لحاظ�فکری�و �این�میان،�ایران�با�این�که�از در
این� �ظرفیت�های� از توانسته� � کمتر کشورها� � به�سایر کنون�نسبت� تا �می�رسد� نظر به� است،�
�فرهنگ�خود�بهره�ببرد.�علی�رغم� �گسترش�اندیشه�ها�و فضای�گفتمان�جمعی،�برای�ترویج�و
یافت�بی�واسطه�قرائت�ایرانی�از� �در �شرقی،�خواستار �دانش�پژوهان��غربی�و این�که�بسیاری�از
�توانسته�ایم�زمینه� کمتر �نمی�گنجد،� �این�مختصر �آن�ها�در که�ذکر اسالم�هستند،�به�دالیلی�
�با�توّجه�به�اقتضائات�خاص�آن� �سطح�دانشگاهی�و ـ�فکری�را،�در چنین�تبادل�فرهنگی�
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�دایره� فراهم�کنیم.�شاید�اولین�گام�برای�دستیابی�به�چنین�هدفی،�گسترش�اطالع�رسانی�و
�می�رسد�دلیل�اصلی�اهمال� �این�خصوص�است؛�چه�این�که�به�نظر دانشی�نخبگان�ایران�در
�ضرورت� �خصوص�ظرفیت�های�این�حوزه�و �تفاوت�تلّقی�در �و �این�زمینه،�اختالف�نظر در
ظرفیت�های�� وسعت� � از گاهی� آ عدم� اصلی� سبب� بلکه� نیست،� آن� � در فّعال� مشارکت�
در� گفتمانی� � حضور بایدهای� � و مشارکت� تحّقق� امکان� چگونگی� دانشگاهی،� فضای�

کادمیک�جهانی�است. فضای�علوم�انسانی�آ
گفتمان� یک� گسترش� � و ایجاد� نیازمند� ما� این�که� باوجود� می�رسد� � نظر به� روی،� � به�هر
تولید� زمینه� � در مرتبط،� � کز مرا بین�المللی�هستیم،�همچنان� �فضای� در انسانی� علوم� قوی�
محصوالت�متناسب�با�این�ضرورت�ها،�با�چالش�های�جدی�مواجه�هستند.�این�چالش�ها�
�عرصه�� �در �خصوص�حضور �عدم�شناخت�اقتضائات�مدرن�در �ناشی�از �چیز �هر بیش�از
�دغدغه�مندان�آشناتر� �عهده�استادان،�پژوهش�گران�و بین�المللی�است.�رفع�این�ضعف�بر
�فضای� که�امروزه�امکانات�بی�سابقه�ای�در با�این�حوزه�است.�نقطه�امیدواری�این�جاست�
�زبان�خود�سخن� �از مجازی�فراهم�آمده�است�که�به�ما�این�امکان�را�می�دهد�برای�اولین�بار

�جریان�سازی�فکری�ـ�دانشگاهی�دست�یابیم. گفته،�به�جایگاه�اصلی�خود�در
نیز� � و مؤسسات� این� � در مشارکت� � و تأثیرگذاری� برای� تالش� هرگونه� اساس،� این� � بر
این� رویه�های� � و �سازوکارها� از اطالعات�دقیق� بین�المللی،�مستلزم� پژوهشی� فعالیت�های�
�بومی� �باورهای�دینی�و �نیروهای�بومی�ما،�اگرچه�در یادی�از �ز �نهادهاست.�شمار مؤسسات�و
«های� �تأسف�باید�اعتراف�کرد�»سازوکار �انگیزش�های�الزم،�استوارند،�اما�با�هزار �در راسخ�و
�اساس� که�مجریان�این�طرح�بر «�دانشگاهی�را�نیافته�اند؛�امری� �»بروز «�و الزم�برای�»حضور

�پی�رفع�آن�هستند. �بین�المللی�خود،�در �تجربیات�حضور دغدغه�ها�و
پیگیری�مجدانه�چنین� �خروجی�سال�ها� از �مجموعه�ای�سامان یافته� رو پیش� � نوشتار
�بینش�های�پراکنده�پیشین� �یادداشت�ها�و �این�مجموعه�شماری�از دغدغه�ای�است.�در
�آن�ها� �شکلی�پیوسته�سامان�یافته�است.�بسیاری�از �در گرد�هم�آمده�و �این�خصوص،� در
در� است.� آن�ها� دوستان� یا� نگارندگان� میدانی� کنش� � و تحصیل� �، تجربه�حضور � از برآمده�
�پژوهش�گران�به�صورت�مستقیم� �دیگر از کوتاه� نوشتارهایی� کتاب،� این� برخی�بخش�های�
در� مشابه� محتوای� نبودن� موجود� � و نوشتارها� آن� اهمیت� سبب� به� این� است.� شده� نقل�
از� زبان�فارسی�بوده�است.�دشواری�پیش�روی�نگارندگان�تبدیل�بسیاری� � آن�زمینه�ها�در
یادی� کادمیک�بود�که�تالش�شد�تا�حد�ز �آ �بینش�های�ضمنی�به�دانش�مکتوب�و دانش�ها�و
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�برداشت�های�میدانی� به�انجام�برسد.�با�این�حال،�همچنان�نقطه�اصلی�اتکای�این�نوشتار
این� نه�تنها�نقطه�ضعف�نیست�بلکه�نقطه�قوت�اصلی� که� یسته�است؛�ویژگی� �تجربه�ز و
�پایان� �دارای�نقاط�ضعفی�است�و �پیش�رو �نقاط�قوت،�بی�گمان�نوشتار �کنار �است.�در کار
�کنیم؛�امید�آن�که� �جدیدی�را�باز �نیست.�هدف�ما�صرفًا�این�بوده�است�که�بتوانیم�مسیر کار

�کنند.�� �پیش�بارور ،�آن�را�بیش�از �دغدغه�مندان�این�عرصه�با�پیگری�این�مسیر سایر
سید�محمدهادی�گرامی
�پیمان�اسحاقی
�پیمان�حسنی
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