


 

 

ثبت نام9:30

افتتاح10:00

سیاست و روابط بین  المللپنل 11:151 - 12:15

ادبیات و سینماپنل 12:302 - 11:15

تنفس نهار12:30

بنیادهاي ایدئولوژیک انقالبپنل 2:153 - 1:00

نقش روشنفکرانپنل 3:154: - 2:15

تنفس3:15

علوم و پژوهش علمیپنل 4:305 - 3:30

جنبشهاي اجتماعیپنل 6 5:30 - 4:30



جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولیناي شمالی و استاد دموکراسی در دانشگاه ایران آکادمیا 

تداوم و دگرگونی در سیاست گفتگویی پیرامون پارادیم سیاست خارجی ایران: گذشته، حال، و آینده 

محرك هاي تداوم سیاست خارجی «تک بُعدي» ایران چیست و چرا کسی نمی تواند آنرا تغییر دهد؟ چرا معامله اتمی 

نتوانست تغییرات الزم را در این سیاست خارجی ایستا و غیر متحرك ایجاد و منازعات سیستم را با جهان حل کند؟ چه 
امیدواري هایی براي تغییر اوضاع و احوال فعلی وجود دارد و آیا ما مواجه با یک بن بست هستیم؟

عمار ملکی، استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان - گمان 

بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز 40 سال بعد از انقالب 

 شواهد نشان میدهد که تغییرات مهم و شگفتآوري در میزان محبوبیت گرایشها و جریانات سیاسی در ایران بوجود آمده است؛ 
بعد از 40 سال از انقالبی که به انقالب ضد سلطنتی معروف است، نسل جدیدي پا به عرصه گذاشته که به دوران و نظام 

پادشاهی اقبال نشان میدهد. بعد از گذشت 40 سال از انقالبی که نیروها و ادبیات چپ و غربستیز عامالن اصلی اش بودند و 
دهه ها فضاي سیاسی کشور را تحت تسلط خود داشتند، نسل دیگري ظهور کرده که به اندیشههاي نسل پیشین دیگر اقبال 
چندانی نشان نمی دهد. از سوي دیگر بعد از 20 سال تجربه اصالحطلبی و چیرگی دو جناح اصالحطلب و اصولگرا بر فضاي 

سیاسی کشور، اکنون پایگاه اجتماعی گرایشات سیاسی دیگري در جامعه افزایش یافته که نظام موجود را اصالحپذیر نمی دانند 
و خواستار گذار یا براندازي نظام هستند. در این سخنرانی با استناد به نتایج آماري و نظرسنجیهاي اخیر، گرایشات سیاسی 

موجود در جامعه ایران، پایگاه اجتماعی آنها و ساختار سیاسی مطلوب هرکدام براي فرداي ایران مورد بررسی قرار می گیرد. 

گرداننده: محمد رضا نیکفر

پنل 1: سیاست و روابط بین الملل



پنل2: ادبیات و سینما

نسیم خاکسار، نویسنده و نمایشنامه نویس 

روایت هاي داستان و شعر از چگونه بودن ما در 40 سال بعد از انقالب 57 

ادبیات، شـعر و داسـتان، از بـودن انـسان در جـهان روایت هـایی می کند. روایت هـایی از چـگونـه بـودن او و از پـدیداري 
هسـتی او در حـوادث تـاریخی، اجـتماعی، سیاسی و عـاطفی. در این روایت هـا مـعلوم می شـود این هسـتی چـه شکل هـایی 
یافـته و بـر او چـه رفـته اسـت. بـر بنیاد از روایتها واقعیت زمـان حـال بـازآفـرینی و آینده نیز پیش گـویی می شـود. در 
جسـتاري که می آورم گـزارش مـختصري می دهـم از بـازآفـرینی روایت زنـدگی مـا در طی این چهـل سـال که در چـند شـعر 

و داستان بازتاب پیدا کرده است

اسفندریار دانشور، استاد زبان و ادبیات فرانسه در کالج روزولت 

ادبیات تبعید: تاثیر انقالب ایران در ادبیات معاصر فرانسوي-فارسی 

اسفندیار دانشور در این سخنرانی نگاهی بر چگونگی تاثیر انقالب 1357 ایران و پیامدهاي آن بر 
کارهاي نویسندگان فرانسوي-ایرانی دارد. کتاب اخیر وي در همین رابطه بنام «ادبیات ترافرهنگی 
فرانسوي-فارسی» (La littérature transculturelle franco-persane) به تازگی از 

سوي انتشارات بریل در هلند و به زبان فرانسه منتشر شده است.



عسل باقري، دکتراي زبانشناسی و نشانه شناسی، مدرس دانشگاه سوربن و انستیتو کاتولیک پاریس 

 بازنمایی روابط زن و مرد درسینماي ایران بعد از انقالب 

در این سـخنرانی بـا تکیه بـر تـئوري هـاي نـشانـه شـناختی و همچنین جـامـعه شـناسی هـنر، بـه مـقولـه بـازنـمایی روابـط زن و مـرد در 
چهـل سـال سینماي ایران بـعد از انـقالب پـرداخـته می شـود. در سینماي ایران قـبل از انـقالب، شـاهـد زبـان مشخصی بـا سیطره ي 
جنسیت در بـه تـصویر کشیدن روابـط انـسانی هسـتیم. امـا پـس از انـقالب اسـالمی، بـا تـاکید بـر سـبکی از سینماي بـاورمـند بـه 
انـقالب، گـفتمان و ایدئـولـوژي مـتفاوتی سینماي ایران را دسـتخوش تـحول قـرار می دهـد، که بـه مـوجـب آن زبـان تـازه اي در 
بـازنـمایی روابـط انـسانی پـدیدار می گـردد. در بخشی از این سـخنرانی بـه تـحوالت اجـتماعی و فـرهنگی این سینما در چـهار دهـه ي 
گـذشـته پـرداخـته خـواهـد شـد. بـراي تبیین بهـتر این تـحوالت، بـا نـمایش چـند صـحنه از چـند فیلم که هـر کدام بـه گـونـه اي پـرچـمدار 
ژانري مشخص در یک دوره هستند، ساختار و پیکربندي سینماي ایران در بازه ي مورد بحث، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گرداننده: کوشیار پارسی 
نویسنده، منتقد ادبی و مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لیدن






پنل 3: بنیادهاي ایدئولوژیک انقالب

محمد رضا نیکفر، فیلسوف، سردبیر زمانه مدیا، 
استاد اندیشه انتقادي در دانشگاه ایران آکادمیا

انقالب دو بنی 

انـقالب 1357 انـقالبی اسـت بـا دو ریشه  و گـرایش سیاسی و اجـتماعی و فـرهنگی 
مـختلف. در آن هـم نیروي متجـدد شـرکت داشـته و هـم جـریان سنتی. بـراي درك این 

انقالب، مفهوم هاي سنت و تجدد نیاز به توضیح دارند.

رضا رکوئی 
پژوهشگر مستقل حوزه فلسفه

بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقالب ایران 

 بـازنـگري انـقالب ایران بـر پـایه اي پـدیدار شـناسـانـه بـر این اسـت تـا بـه تـوصیف مـفهوم ان و دیگر چـم هـا و مـفهوم هـا چـون تـن و بـویش یا خـود اگـاهی 
بـپردازد. بنیاد این سـخن بـر بـازبینی ان چیزي اسـت که در ایران و بـرون از ان زیسته شـده و می کوشـد تـا در سـه نکته بـه انـقالب، و ادامـه ان در چهـل 
سـال گـذشـته، راه یابـد : هسـتی مـندي انـقالب، جـایگاه تـبارشـناسی ان و در فـرجـام پی امـدهـا. نخسـتین بـه هسـتی انـقالب چـشم دارد و بـویش، دومین بـه تـن 

می پـردازد و داده هـاي زمـانی و تـاریخی و سـومین زیست ایرانی انـقالب. پـس از بـرخی نکته هـا که در پیونـد بـا این سـه سـخن اسـت مـا بـر انیم که انـقالب 
و ایران انقالب پذیر تنها با جهانی شدن فرهنگ است که می تواند مدرنیته خویش را باز یابد، ان چه که تاریخ ایران از ان نشانی ندارد.






تحوالت روحانیت شیعی در آزمون انقالب 1357 

بـا پیروزي انـقالب بـهمن 1357، روایتی خـاص از اسـالم سیاسی قـدرت را بـه دسـت گـرفـت و آن خـوانشی که در حـوزه هـاي علمیه شیعی در اقلیت بـود 

تـبدیل بـه گـفتمان غـالـب شـد. پـس از آن، آرایش داخـلی روحـانیت و حـوزه هـاي علمیه نیز دسـتخوش تغییرات بنیادین گـردید. بـرخی از روحـانیت 
غیرسیاسی، وارد سیاسـت شـد، ورود اکثر آنـان در راسـتاي حـمایت از گـفتمان حـاکمیت بـود امـا اقلیتی دیگر از این گـروه غیرسیاسی، در مـخالـفت بـا 
گـفتمان حـاکم سیاسی، و بـا شـعار تـرویج اسـالم غیرسیاسی، خـود نیز ورود بـه سیاسـت پیدا کرد. بخشی از روحـانیت هـمراه حـاکمیت، در پی تجـربـه 
چهـل سـالـه حـاکمیت جـمهوري اسـالمی در ایران، در مـوج هـاي گـونـاگـونی و بـه دالیل مـتفاوتی، بـه مـرور از قـطار انـقالب پیدا شـد و تغییر گـفتمان داد. 

تـعریف و مـاهیت روحـانیت پیشگام و مـترقی و نـزدیک بـه جـریانـات نـوانـدیشی سیاسی، نیز بـه مـرور دسـتخوش دگـردیسی هـاي بنیادینی گـردید. اگـر قـبل 

از انـقالب، ویژگی اسـاسی آن، مـبارزه سیاسی و تـالش بـراي حـاکمیت اسـالم سیاسی بـود، در دوران پـساانـقالب، شـاخـصه اصلی آن، در نفی اسـالم 
سیاسی و در نفی ضـرورت حکومـت دینی و در هـمگامی بـا معیارهـاي جـهان شـمول حـقوق بشـري تـعریف می شـودتـالش بـراي حـاکمیت اسـالم سیاسی 
بـود، در دوران پـساانـقالب، شـاخـصه اصلی آن، در نفی اسـالم سیاسی و در نفی ضـرورت حکومـت دینی و در هـمگامی بـا معیارهـاي جـهان شـمول 

حقوق بشري تعریف می شود.

گرداننده: محمود مسائلی 
 استاد اخالق جهانی و توسعه بین المللی

حسن فرشتیان 
دکتراي حقوق و علوم سیاسی 

پژوهشگر دینی



پنل 4: نقش روشنفکران

روشنفکري چپ ایران: دگردیسی در پی گذار از طوفان ها 

روشنفکري چـپ ایران در چـهار دهـه گـذشـته دسـتخوش تـحوالت نـظري و سیاسی مهمی شـده اسـت. دو چهـره 
اصلی از میان گـونـه هـاي روشنفکري ایران که تـاثیر فـراوانی بـر فـضاي سـال هـاي 1340 و 1350 بـر جـا گـذاشـته 
بـود جـذابیت و جـایگاه پیشین خـود را از دسـت داده اسـت. روشنفکر قهـرمـان و عـمل گـرا در جـامـعه (جـزنی، 
مـومنی،پـویان، احـمدزاده، گلسـرخی) و نیز الـگوي روشنفکر مـرجـع احـزاب کمونیستی رسمی (احـسان طـبري، 
کیانـوري، میزانی) از صـحنه خـارج شـده انـد و دیگر جـذابیت چـندانی جـز بـراي گـروهی نـوسـتالـژیک نـدارنـد. هـمزمـان 

نسـل هـا و الـگوهـاي جـدید روشنفکري چـپ پـا بـه میدان گـذاشـته انـد و بـرخـورد انـتقادي بـه تجـربـه گـذشـته بـویژه در 

رابـطه بـا دمکراسی و نیز پـروژه اجـتماعی بـه گـرایش جـدي در میان روشنفکران تـبدیل شـده اسـت. این بـازخـوانی و 

تجـدید نـظر فکري و هـویتی از تـحوالت داخـلی ایران پـس از 1357 و نیز اوضـاع بین المللی و دگـرگـونی ژرف 
اجتماعی و علمی-فنی دوره معاصر تاثیر پذیرفته است.

سعید پیوندي 
استاد جامعه شناسی در دانشگاه 
لورن، مدیر آکادمیک در دانشگاه 

ایران آکادمیا

روشنفکران مسلمان در آزمون انقالب ایران 

انـقالب ایران را انـقالب دینی، مـذهـبی، اسـالمی نـام نـهاده انـد. جـدا از هـر داوري که در بـاب مـاهیت این انـقالب 

داشـته بـاشیم هـمه پـژوهـشگران در بـاره نـقش دین در این انـقالب هـم راي بـوده و شـناخـت این رویداد را بـدون 
فـهم زبـان این انـقالب و واژگـان آن که بـرخـاسـته از فـرهـنگ دینی و شیعی اسـت نـاممکن می دانـند. اگـر چـه امـروز 

که بـا فـاصـله چهـل سـال بـه این رویداد بـزرگ تـاریخ مـعاصـر خـود نـگاه می کنیم شـاید داوري هـاي مـتفاوت نسـبت 
بـه نـقش دین در سـاخـت و پـرداخـت این انـقالب داشـته بـاشیم امـا نمی تـوان نـقش کنشگران مـذهـبی را در شکل 

گیري نـوعی گـفتمان انـقالبی در ایران مـعاصـر نـادیده گـرفـت و از کنار کوشـش هـاي آنـان را در سـاخـت و پـرداخـت 
تفسیري انـقالبی و ایدئـولـوژیک از دین بـراحتی گـذشـت. در چـهارچـوب مـوضـوع این نشسـت هـا مـن بـه بـرسی 

تحوالت جریان روشنفکري دینی و فراز و فرود آنان در تاریخ معاصر ایران خواهم پرداخت.

محسن متقی 
جامعه شناس و مدیر آموزشی 
مرکز اجتماعی در ورساي  

گرداننده: نیره توحیدي



گرداننده: سعید پیونديپنل5: علوم و پژوهشهاي علمی

پزشک بیمارستان هاي پاریس، 
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه 

کرتی شرق پاریس

کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی 

در گـزاره علمی، کشور گـرفـتار رفـت و بـرگشـت هـایی اسـت که بـه تـولید ثـروت منتهی نمی شـود، انـباشـت عـلم 
پـدید نمی آورد و دانـشگاه را بـا مـجهوالت تـازه عـلوم و راه حـل آنـها آشـنا نمی کند. این مشکل سـاخـتاري 
اسـت و بـه عـلت نـبود سیاسـت هـاي مـناسـب تـبدیل بـه بیماري اي شـده اسـت که عـالـم و دانـش پـژوه بـراي حـفظ 
سـالمـت خـود راهی جـز کوچ کردن بـه خـارج از حـوزه حـرفـه اي و یا کشور در پیش رو نمی بینید.  ظـاهـرا در 
سیاسـت هـاي تنظیم آنـچه نیاز عملی جـامـعه اسـت، راه بـگونـه  اي هـموارنشـده اسـت تـا مـانـع فـرار مـغزهـا شـود و 
یا حـداقـل ارتـباط آنـها را بـا دانـشگاه هـاي کشور پـس از مـهاجـرت مـدیریت کند تـا این کالف سـردرگـم سـبب 

نوعی رکود عمومی دانشگاه ها نشود.

دکتراي جامعه شناسی آموزش و 
پرورش، پژوهشگر مستقل

گسست ها و پیوستگی ها در آموزش روایت رسمی تاریخ: نگاهی به کتب درس تاریخ در 

مدارس از انقالب تاکنون 

از انـقالب 57 تـا کنون، بـررسی و تحقیق در مـورد کتب درسی، در ارتـباط تـنگاتـنگ بـا نـقد روزافـزون از پـروژه 
اسـالمی سـازي جـایگاه مهمی در مـطالـعات آمـوزش در ایران داشـته اسـت. اهمیت تحـلیل مـحتواي کتب 
درسی در این پـژوهـش هـا از آن رو بـوده اسـت که آن را بـه مـثابـه بـازتـابی از روایت  حکومتی از تـاریخ و بـطور 
بسیط هـویت ملی  که نـظام اسـالمی در تـالش بـراي آفـرینش آن بـوده اسـت تـعریف کرده انـد. مـقالـه  حـاضـر بـر 
این ادبیات اسـتوار اسـت و بـه لـحاظ روش  شـناختی و مـفهومی آن را مـورد نـقد قـرار می دهـد تـا درکی تـازه از 
این روایت رسمی/ حکومتی تـاریخ در کتب درسی بـه عـنوان روایتی نـاهـموار و متغیر، فـراهـم آورد. بـر خـالف 
روشـهاي تحقیق مـوجـود، که مـنحصرا جـنبه هـاي بـازتـابی گـفتمان کتب درسی را مـورد پـژوهـش قـرار می دهـند، 
مـقالـه حـاضـر رویکردي تلفیقی را پیشنهاد می دهـد. این مـقالـه اسـتدالل می کند که تحـلیل گـفتمان بـه تـنهایی 
کافی نیست و بـاید بـا آزمـایه اي پیرامـون ابـعاد آمـوزشی مـتن، یعنی سـبک و سیاق آن درتـدریس تـاریخ، تـرکیب 

شود تا ویژگی هاي روایت بهتر نمایان شوند.



پنل 6: جنبشهاي اجتماعی

گونه شناسی کنشگران و جنبشهاي اجتماعی 

فرهاد خسرو خاور 
جامعه شناس و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس

گرداننده: منصوره شجاعی 
نویسنده، پژوهشگر و فعال زنان

جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت 

در این سـخنرانی کوتـاه پـس از ارائـه تـعریف مشخصی از جـنبش زنـان، بـه هسـت ونیست و بـود و نـمود 
مـورد بـحث و اخـتالف نـظر دربـاره این جـنبش می پـردازم. سـپس مـرور اجـمالی خـواهـم کرد از فـراز و 
نشیب هـاي کنشگري زنـان بـه ویژه در چـهار دهـه اخیر و در چـالـش بـا نـظام سیاسی حـقوقی/فـقاهـتی و 
ایدئـولـوژي جنسیت گـرا و تبعیض گـزار حـاکم. در این ضـمن سعی میکنم بـا تـوجـه بـه تـناقـضات مـوجـود در 

وضعیت زنـان و پیشرفـت هـا و پسـرفـت هـا در حـقوق و امکانـات آنـان، گـونـاگـونی کنشگران، مـطالـبات، 
نـگرش هـا، روش هـا و راهکارهـا، تـنش هـا و تـضادهـا یا واگـرائی هـا و هـمگرایی هـا را مـورد بـررسی قـرار 

دهـم. رویکرد مـن بـه تـحوالت اجـتماعی دهـه هـاي اخیر، از جـمله جـنبش هـاي اجـتماعی، بـه ویژه جـنبش 

زنـان، رویکردي جـهانی-محـلی میباشـد. بـه نـظر مـن در عـصر جـهانی شـده کنونی (که بـه دنـبال انـقالب 
تکنولـوژیک جـدید در حـال شکل گـرفـتن بـوده اسـت)، اغـلب مـا جـامـعه شـناسـان، هـمچنانکه کنشگران، 

نـاگـزیرهسـتیم بـررسی اغـلب مـسائـل اجـتماعی، از جـمله جـنبش هـاي اجـتماعی حـق طـلبانـه و هـویت جـویانـه 

را با درك تئوریک جهانی محلی و فرا ملی و نیز در بستر عملی فراملی به پیش ببریم.

نیره توحیدي 
استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 

و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا



 

 

اپلیکیشن کنفرانــس «انــقالب ایران، پــس از 40 ســال» هــم اکنون در دســترس اســت. شــما می تــوانید بــا دانــلود و ورود بــه اپلیکیشن 
eventee از تـمام جـزییات کنفرانـس مـطلع شـوید. کنفرانـس انـقالب ایران در بـاالي لیست رویدادهـاسـت، بـا این حـال شـما میتوانید بـا 

جستجوي کلمه ایران و یا با اسکن کردن کد زیر نیز به آن دسترس پیدا کنید.
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