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مدرنيته صورت و تصويري از زندگي در عرصه اجتماع 
اس�ت که جوامع امروز غربي بدان متصف مي ش�وند. 
جامعه هاي مدرن در منطقه اروپ�ا از قرن پانزدهم به 
بعد ظهور يافتند و متفکران مدرنيته نيز از آغاز همين 
قرن، نخس�تين نظريات تجددخواهانه خ�ود را ابراز 
نمودند اما مدرنيته به عنوان تفکري همه گير و رويه اي 
سازمان يافته از قرن هجدهم رفته رفته در همه شئون 
زندگي خ�ود را دخال�ت داد. در ق�رن نوزدهم بود که 
تفکر مدرن خود را با »صنعتي سازي« متقارن نمود و 
روند تحوالت سياس�ي، فرهنگي و حتي اقتصادي در 
جوامع مدرن به طرز چش�مگير و غيرقابل قياسي با 
سرعت تحوالت تاريخي جهان تا آن روز، در راستاي 
تفکر مدرن رقم خورد. رفته رفته جوامع غيرغربي نيز 
به قطار مدرنيته پيوستند که البته در بسياري از آنان، 
فرآيند مدرنيزاس�يون همراه با سرنيزه تفنگ و جبر 
استعمار بود. ابعاد مختلف مدرنيزاسيون دست کم در 
چهار حوزه يک جامعه را تحت تأثي�ر قرار مي داد. در 
بعد سياسي منتج به شکل گيري دولت- ملت ها و در 
نهايت دولت هاي سکوالر گرديد. در فرآيند اقتصادي 
خود به بس�ط تفکر اقتص�اد جهاني و س�رمايه داري 
انجاميد )گذش�ته از اينک�ه درون اي�ن فراروايت در 
برهه اي از زمان تفکري سوس�ياليته با ايده متعارض 
با س�رمايه داري و طرف�داري از مالکيت اش�تراکي و 
دولتي ش�کل گرفت. در حوزه اجتماع به شکل گيري 
طبقات با توسعه تقس�يم و تخصصي شدن مشاغل و 
بوروکراسي و نيز تغييرات گسترده در حوزه جنسيتي 
همراه ب�ود و در عرص�ه فرهنگ نيز مي ت�وان تبديل 
فرهنگ هاي س�نتي يا مذهبي را به فرهنگ سکوالر 
از ش�اخصه هاي مدرنيته برش�مرد.( در اين مقاله به 
بررسي ماهيت اين تحوالت تاريخ مدرنيته پرداخته 
ش�ده و در بخش�ي از آن از مقاله م�وج اول مدرنيته 
نگاشته دکتر آيت قنبري و برخي نظريات دکتر حسين 
بشيريه پيرامون تاريخ تجدد نيز استفاده شده است. 

  
  امواج مدرنيته و نظريه تافلر 

براي بررس��ي بهتر فرآيندي که تفکر مدرنيته طي کرد 
تا به نقطه کنوني رس��يد، نظريات مختلفي مطرح شده 
است. يکي از اين نظريه ها متعلق به آلوين تافلر آينده پژوه 
و نويسنده مشهور امريکايي اس��ت. وي در کتاب »امواج 
تاريخ« به سه موج اساسي حيات بش��ري تا کنون اشاره 
مي کند و معتقد است آدمي تا کنون دو موج بزرگ را پشت 
سر گذاشته و هم اکنون در ابتداي سوار شدن بر سومين 
موج تاريخ بش��ريت است. تافلر نخس��تين موج تمدن را 
»انقالب کشاورزي« برمي ش��مرد که بشر غيرمتمدن را 
داراي تمدن و يکجانشيني کرد. او معتقد است اين موج 
بلندترين موج تاريخ بش��ريت بوده و هزاران س��ال طول 
کش��يده تا بش��ريت از اين موج پياده و بر م��وج ديگري 
سوار شود. دومين موج »تمدن صنعتي« است که بسيار 
شتابناک تر از موج نخس��ت مأموريت خود را دنبال کرد. 
اين موج که دست کم از 300سال پيش آغاز شده است، 
ظرف سه قرن ظاهر دنياي برساخته آدمي را متحول کرد 
که هيچ گاه در طول تاريخ اين حد از تفاوت ميان 300 سال 
از زمان را نمي توان مش��اهده کرد. موج سوم اما به اعتقاد 
تافلر از موج قبلي نيز شتاب آلود تر است و همه عرصه هاي 
پيشين تمدن صنعتي را اعم از روش هاي توليد و انرژي، 
نهادهاي اجتماعي، ساختارهاي سياسي و... را تحت تأثير 
بنيادين خود قرار خواهد داد و با سرعت غيرقابل توصيفي 
بر همه ارزش هاي موجود در جوامع تأثير خواهد گذاشت. 
از نتايجي که وي براي تأثيرات اي��ن موج جديد- البته با 
نگاهي نه چندان خوش بينانه- برمي ش��مرد، مي توان به 
تزلزل و بي ثباتي اقتصادي، تزلزل خانواده ها، فلج ش��دن 
سيس��تم هاي سياس��ي و نبود نظام ارزش هاي فرهنگي 
و اجتماعي اش��اره کرد. تمدني ک��ه در حال حاضر پيش 
روي بشر است، قاعده هاي جديدي را براي رفتار ما شکل 
مي دهد و به تمرکز و تراکم، همسان سازي و همزمان سازي 

بسياري از پديده ها از جمله انرژي، پول و قدرت مي انجامد. 
تعارض ها، بحران ها، تنش ها و مخاطرات فراواني توسط 
تافلر به عنوان پيامدهاي موج سوم برشمرده شده است که 
البته در پس اين چالش ها، وي ظهور جامعه اي انساني تر 
را نويد مي دهد که البته »آرمانشهر« يا »ضدآرمانشهر« 
نيست، بلکه دنيايي عملي و تحقق پذير است که از دنيايي 

که پشت سر گذاشته ايم، بهتر است. 
  اشتراوس و سه موج مدرنيته 

 لئو اشتراوس، نظريه پرداز و مورخ فلسفه سياسي، با نگاهي 
تاريخي تر به مدرنيته، تالش مي کن��د روندهاي تاريخي 
محقق شده تا رسيدن مدرنيته به اين مرحله را تحت قالب 
سه موج ) امواج سه گانه مدرنيته ( ترسيم کند و براي هر يک 
فصول متمايزي قائل ش��ود. از نظر اشتراوس موج نخست 
مدرنيته توسط نيکولو ماکياولي به پيش رانده شد که توسط 
توماس هابز و جان الک ادامه پيدا کرد. از نظر اشتراوس، نگاه 
هابز به موضوع حقوق طبيعي بيشتر از ويژگي هايي نشئت 
مي گيرد که به نظر او خلقيات طبيعي و مادي آدمي به شمار 
مي روند. ويژگي هايي نظير خوشي پرستي، خشونت، ترس 
و... از اين دست هس��تند. اين ايده با يافتن جانشيني براي 
»اخالق« در جامعه تحت عنوان »حق مالکيت اقتصادي« 

توسط جان الک ادامه يافت. 
فلسفه سياسي مدرنيته در پايان اين دوران به نخستين 
بحران خود مي رسد. مظهر اصلي اين بحران حمله روسو به 
نظريه حقوق طبيعي هابز و الک بود. در موج دوم که شايد 
بتوان آغاز آن را در انديشه روسو جست وجو کرد، به مفهوم 
»خير عمومي« توجه ويژه نمود. اين نگرش در فلسفه تاريخ 
و ايده آليسم آلماني به اوج خود رسيد و پس از کانت، هگل و 
مارکس، بنيان هاي مارکسيسم و سوسياليسم را شکل داد. 
در پايان اين دوران، مدرنيته به دومين بحران خود مي رسد 
که مظهر اصلي آن نقد نيچه بر ايده آليسم آلماني است اما 
موج سوم اين تفکر از منظر اشتراوس با نقدهاي نيچه رقم 
خورد که در تعارض با نظريه عقالني��ت تاريخ و رد فرض 
امکان هرگونه هماهنگي ميان فرد و جامعه واقعي پديد 
آمد. از منظر وي نيچه با نقدهاي خود به عقالنيت مدرن 
و طرح نسبي گرايي، موج سوم را مورد نقد قرار مي دهد و 

به موج سوم مي رس��د که ما اکنون در آن به سر مي بريم. 
بحران موج سوم نتيجه سلطه پوزيتيويسم و تاريخ گرايي 

و نسبي گرايي است. 
شايد بتوان يکي از نظريات انديشمندان ايراني نسبت به 
مدرنيته را نيز در ادامه تاريخ شناسي مدرنيته مورد بررسي 
قرار داد. دکتر حسين بش��يريه در بحث پيرامون ماهيت 
مدرنيسم معتقد است تاريخ تجدد را از آغاز مى توان به سه 

مرحله تقسيم کرد.
   موج اول: تجدد ليبرال

 اين موج که از رنس��انس، اومانيس��م، پروتستانيس��م و 
انقالب فرانس��ه مايه گرفته بود تا پايان ق��رن نوزدهم را 
دربر مى گيرد. موج اول مدرنيته، بر مفهوم فرد و فرديت، 
استقالل فردى و هويت فردى استوار بود. انديشه تجدد 
در آن زمان از انسان، فرد ساخت و هويتى فردى به انسان 
بخشيد. انديشه فرديت انسان، محور اقتصادى تجارى و 
سرمايه دارى جديد، مذهب پروتستان و انديشه سياسى 
عصر جديد بود اما در نتيجه ب��روز تضادهاى عمده ميان 
فرديت تجدد ليبرالى و پراکسيس اجتماعى، تحقق پروژه 

تجدد اوليه ناممکن شد. 
تجدد اوليه از يک سو با تعيين غيريت ها يعنى بيگانگانى 
که جزو طرح تجدد نيستند و از آن طرد مى شوند، به تعيين 
هويت خود پرداخت و از س��وى ديگر با يک سرى موانع، 

محدوديت ها و حوزه هاى مقاومت رو به رو شد. 
  غيريت هاي دنياي تجدد

»سنت« يکى از غيريت هاى اساسى تجدد است و با ظهور 
تجدد بود که مفهوم سنت و جامعه سنتى پديدار شد. اين 

دوره، ميان سنت و تجدد هيچ پيوندى متصور نيست. 
»جامعه وحشيان«، غيريت ديگر تجدد اوليه است. بدين 
س��ان وحش��يانى که در جنگل هاى دور دس��ت زندگى 
مى کنند، بوي��ى از تمدن مدرن نبرده ان��د. همچنين در 
مورد گفتمان تجدد بايد به غيريت عرصه جنون نس��بت 
به عرصه عقل متجدد- که ميشل فوکو مطرح کرده- اشاره 
کرد، يعنى هر کس که خ��ارج از چارچوب عقل متجدد 
قرار بگيرد، در ورط��ه جنون افکنده مى ش��ود. در حوزه 
معرفت شناسى نيز با ظهور علم جديد در عصر تجدد اوليه، 
تنها تجربه و استقرار به عنوان مجارى دستيابى به حقيقت 
تلقى مى ش��وند. غيريت ديگر براى گفتمان تجدد اوليه،  
»طبيعت و وضع طبيعى« اس��ت ک��ه در تقابل با وضع و 
جامعه مدنى ايجاد مى شود، يعنى طبيعت، خارج از مدنيت 
قرار گرفته و نسبت به آن برداشتى ابزارگرايانه وجود دارد. 
اما محدوديت ه��ا و حوزه هاى مقاومت م��وج اول تجدد 
عبارتن��د از: الف - تش��ديد هوي��ت طبقاتى که با رش��د 
س��رمايه دارى و تفکيک اقتصادى طبق��ات اجتماعى به 
وجود آمد. ب - تحديد جنسى که وابسته به تفکيک حوزه 
عمومى، يعنى عرصه م��ردان از ح��وزه خصوصى يعنى 
عرصه زنان بود. در واقع تحديد جنسى تجدد با آرمان هاى 
اصلى آن يعنى عقل گرايى و اومانيسم در تعارض بود. پ - 

تحديد سياسى، يعنى تقابل دولت و جامعه مدنى. ظهور 
ساختارهاى دولتى جديد در قالب مفهوم حاکميت، حدى 
براى توس��عه جامعه مدنى به عنوان مظهر عمده تجدد 
ليبرالى بود و عامل ديگر تحديد، ظهور انديشه دموکراسى 

به عنوان مرزى براى ليبراليسم قلمداد مى شد. 
خالصه اينک��ه م��وج اول مدرنيته از يک س��و ب��ا ايجاد 
غيريت ها در عرصه گفتمانى و از س��وى ديگر در برخورد 
ب��ا محدوديت ه��اى س��اختارى )اجتماعى، سياس��ى و 
اقتصادى( در عرصه واقعيت عقيم مان��د. ظهور مفاهيم 
دولت ملى، مليت، طبقه، ناسيوناليسم، هويت طبقاتى و 
ملى، شاخص هاى تجدد اوليه نظير اومانيسم، عقل گرايى، 
فردگرايى، برابرى، آزادى و س��وژگى انس��ان را با بحران 

مواجه ساخت. 
  موج دوم: تجدد سازمان يافته

از اواخر قرن نوزدهم، مس��ائل بحران زاي��ى براى تجدد 
بورژوايى يا ليبرال پديد آمد: يکى مس��ئله اجتماعى بود 
ک��ه از درون آن، جنبش هاى سوسياليس��تى و کارگرى 
پديد آمدند و در جهت تشديد بحران و تحول تجدد اوليه 
مؤثر افتادند. دوم، ظهور برداشت تازه اى از دولت به عنوان 
مقوله اى بر فراز جامعه و طبقات اجتماعى بود که محور 
اصلى انديشه هاى سياسى اين دوران را تشکيل مى دهد. 
سوم، ظهور نگرش سراسربين و جامعه بين بود که تحوالت 
عمده اى در تبديل مفهوم قديمى ق��درت ملى به عنوان 
حاکميت، مفهوم تازه اى از قدرت اجتماعى ايجاد کرد. اين 
بحران ها از نيمه قرن نوزدهم به بعد به تدريج موجب درهم 
شکس��تن مرزگذارى ها و محدوديت هاى تجدد ليبرالى 
شده و سرانجام موجب ظهور تجدد سازمان يافته به ويژه از 

دوران ميان دو جنگ جهانى به بعد شدند. 
ويژگى هاى موج دوم تجدد به طور خالص��ه عبارتند از: 
1- سرمايه دارى سازمان يافته؛ 2- جامعه سازمان يافته؛ 
3- دموکراسى س��ازمان يافته؛ 4- علم س��ازمان يافته و 

5- فرد سازمان يافته. 
موج دوم تج��دد يا تج��دد س��ازمان يافته، عصر طاليى 
س��رمايه دارى، عصر انضباط اجتماع��ى و دولت رفاهى، 
ثبات و انسجام  سيستمى، دنياى کينزى و هوي هاى ملى 
و طبقاتى بوده است اما از دهه 1980 به بعد تحوالتى رخ 
داد که تجدد سازمان يافته را در عرصه هاى مختلف دچار 

بحران ساخت و زوال آن آغاز شد. 
  موج سوم: تجدد بى سازمان

همان گونه که گذش��ت در ربع آخر قرن بيس��تم، تجدد 
س��ازمان يافته رو به زوال گذاش��ت و موج سوم مدرنيته 
آغاز ش��د. اگر موج دوم تجدد، مبتنى بر س��ازمان دهى، 
وحدت گرايى، تمرکز، مليت و وحدت ب��ود اما در مقابل، 
پراکندگى تنوع گرايى، بى مرکزى و گرايش هاى بين المللى 
و جهانى از مهم ترين ش��اخصه هاى موج س��وم به شمار 
مى روند؛ به عبارت ديگر، مرزگذارى هاى قطعيت بخش و 
ثبات بخش موج دوم در عرصه اقتصاد، سياست، جامعه و 
علم به تدريج تخريب مى شوند و اين تحوالت در سه حوزه: 
1- روابط اقتصادى و اجتماع��ى، 2- حوزه اقتدار دولت و 
سياست هاى اقتصادى آن ، 3- حوزه معرفت شناسى و علم، 
گرايش اساسى به سوى تفرد، تنوع، کثرت، بى سازمانى و 
پراکندگى دارند. جامعه شناس��ان موج سوم، از فروپاشى 
قطعيت هاى اخالقى, مرکززداي��ى از اخالق و ارزش هاى 
اخالقى و تأکيد بر فرد به عنوان محور همه چيز، سخن به 

ميان مي آورند يعنى ظهور فرديت و فردگرايى جديد. 
درباره تحول مدرنيته در موج س��وم، برخى اين گرايش 
را بازگش��ت به آرمان هاى تجدد اوليه مى دانند، در حالى 
که برخى ديگر، تفاوت و تنوع فرهنگ ها, نفى ارزش هاى 
جهان ش��مول، تکوي��ن هويت ه��اى متکثر، فروپاش��ى 
هويت هاى س��اختگى دوران پيشينى، رفع محدوديت از 
خودمختارى فردى، جهانى ش��دن از يک سو )به معناى 
تنوعات فرهنگى( و فردى شدن از سوى ديگر )به معناى 
درهم شکسته شدن هويت هاى جمعى(، سنخيت اخالقى 
و تنوع زيس��ت جهان ها را از ويژگى هاى موج سوم تجدد 

محسوب مى کنند. 

موج دوم تجدد يا تجدد س�ازمان يافته، 
عص�ر طالي�ى س�رمايه دارى، عص�ر 
انضباط اجتماع�ى و دولت رفاهى، ثبات 
و انس�جام سيس�تمى، دنياى کينزى و 
هوي ه�اى مل�ى و طبقاتى بوده اس�ت

لئ�و اش�تراوس، نظريه پ�رداز و م�ورخ 
فلسفه سياس�ي، با نگاهي تاريخي تر به 
مدرنيته، تالش مي کند روندهاي تاريخي 
محقق شده تا رس�يدن مدرنيته به اين 
مرحل�ه را تحت قالب س�ه م�وج )امواج 
سه گانه مدرنيته( ترس�يم نمايد و براي 
هر ي�ک فص�ول متماي�زي قائل ش�ود

مدرنيته بر دامنه امواج تاريخي
بررسي تاريخچه تجدد به روايات گوناگون

مه�دي حمزه پور، عضو هيئ�ت علمي گروه 
مديريت صنعتي دانش�گاه ام�ام صادق)ع( 
و مش�اور امور فرهنگي و ارتباط�ات و دبير 
شوراي فرهنگي سازي بنياد ملي نخبگان در 
يادداشتي با عنوان راهبري راهبردي نخبگان 
در رونق توليد به نقش نخب�گان در افزايش 
رون�ق توليد به عن�وان تنه�ا راه برون رفت 
کش�ور از وض�ع موج�ود پرداخت�ه اس�ت.

  
»رونق توليد« از آن دست موضوعاتي است که 
اکثر متخصصاِن اقتصاد و مديريت آن را تنها راه 
برون رفت کشور از هجمه هاي بيروني فزاينده 
مي دانند. مقوله حياتي و پر اهّميِت رونق توليد 
تنها با تعيين شعار ساالنه محقق نخواهد شد، 
بلکه اين  امر مستلزم تعيين راهبردها، راهکارها 
و نيز به کارگيري مؤثر سرمايه هاي انساني واال 
و در تراز باالس��ت که امکان اجراي آن را فراهم 

مي سازد. 
با رصد حقيقي و ميداني زيست بوِم عرصه هاي 
مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، 
مديريتي و رسانه اي کشور درمي يابيم که موانع 
و چالش هاي متعّددي را براي تحقق اين راهبرد 
پيش رو داريم و به ط��ور قطع نيازمند يک عزم 
و تصميِم بزرگ، عالمانه، قاطعانه و ش��جاعانه 
هس��تيم که بدون ش��ک در اين کارزار سخت، 
پيچيده و ترکيبي، راهب��ري راهبردي مردان و 
زنان سرآمد و نخبه، بس��ان هاديان اصلي اين 

اَبرموضوع، بيش از همه جلوه مي کند. 
خط��اي راهب��ردي مديريتي کش��ور در بحث 
راهبري توليد، سخت افزاري نگريستِن ِصرف به 
اين موضوع چند وجهي و پيچيده است؛ در حالي 
که مديريت و راهبري اين امر ش��امل سه گانه 
سخت افزار، نرم افزار و مغزافزار، به صورت درهم 
تنيده و توأمان مي باشد. در هر يک از اين ابعاد 
س��ه گانه مي توان راهکارهايي را براي تفّوق بر 
موانع متعّدد و متنّوع رونق توليد برش��مرد. از 
بُعد سخت افزاري، مهم ترين عامل رونق توليد 
را در کنار س��اير عوامل مطرحي ماننِد حمل و 
نقل، نگهداري )انبارداري( و توزيع، تأمين مالي 
و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي دانند 
که نقش ب��ازار پ��ول )بانک ها(، بازارس��رمايه 
)بورس هاي اوراق به��ادار( و بازار بيمه )صنعت 
بيمه( در اين ميان، نقش��ي حيات��ي و غيرقابل 
انکار است. از بُعد نرم افزاري مي توان به عواملي 
مانند ارتقاي مستمر و پايدار فرهنگ عمومي در 

زمينه تقّدسِ مقوله کار، توليد مولّد و کارآفريني، 
نظارت هوشمند، پيش��گيرانه و شّفاف، مبارزه 
جّدي، علمي و تخّصصي با زمينه هاي بروز فساد 
فردي و نظام يافته، ثبات در قوانين و مقّررات و 
جلوگيري از تصميم هاي خلق الّساعه، عجوالنه، 

بي برنامه و فاقد آينده نگري جامع اشاره کرد. 
بُعد مهم ديگر، بُعد مغزافزار است. عاملي بنيادين، 
ارتقابخش، رونق آفرين و نوآور که نقشي بي بديل 
و مزيت ساز در فرآيند زنجيروارِ تحقيق و توسعه، 
تأمين، توليد، بازاريابي و فروش محصول اعّم از 
کاال و خدمات ايفا مي کند. بُعد مغزافزار اش��اره 
مس��تقيم به سرمايه هاي انس��اني متخّصص و 
مس��ئوليت پذير دارد و به همين دليل رهبري 
چند سطحي سرمايه هاي انسانيِ ارزش آفرين 
در قالب اتّخاذ راهبردهاي اقتضايي گوناگون در 
فرآيند طوالني مديريت و راهبري استعدادهاي 
برتر شامل اس��تعدادخواهي، اس��تعداديابي، 
استعدادپروري، استعدادداري و استعدادافزايي 
از اهميت بسيار بااليي برخوردار است به گونه اي 
که با استمرار در اين امر مهم، طلوع، درخشش، 
رونق، ارتقا و اثرگذاري جهش وار س��رآمدان و 

نخبگان در موضوع توليد را انتظار داريم. 
به بياني ديگر، راه اساسي و پراطمينان رونق 
توليد داخل، اتکاي عملي و حقيقي حداکثري 
به ظرفيت باالي سرآمدان و نخبگان در تحول 
واحدهاي تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي 
به مثابه قل��ب رونق توليد مي باش��د. در اين 
ميان نقش دانشگاه هاي پژوهشي و کارآفرين 
به عنوان دانش��گاه هاي نس��ل دوم و سوم و 
نيز نهاده��اي سياس��تگذار، برنامه ريز و خط 
مش��ي گذاري چون بنياد مل��ي نخبگان در 
شناسايي دقيق، ظرفيت سنجي، ايجاد بانک 
اطالعاتي تخصصي و هدفمند از مس��تعدان، 
س��رآمدان و نخبگان و ايج��اد پيوند حقيقي 
بين صنعت و دانشگاه از طريق معرفي مستمر 
و با برنام��ه نخبگان تخصص��ي فناوري هاي 
س��خت و نرم به بدنه توليدي کشور بر کسي 
پوشيده نيست. نتيجه آنکه، راهبري راهبردي 
س��رآمدان و نخبگان حقيقي در گلوگاه هاي 
فرآيند پرپيچ و خ��م توليد کش��ور، در همه 
زمان ها و به ويژه در شرايط سخت تحريم هاي 
پيچيده، چنداليه، مس��تمر و پاي��دار، افقي 
روشن و اميدبخش را براي اقتصاد کشور رقم 

خواهد زد. 
منبع: مهر

دومي�ن هماي�ش بان�وي انقالب�ي وي�ژه 
اس�اتيد، نخب�گان و پژوهش�گران ب�ه 
دانش�جويي  بس�يج  س�ازمان  هم�ت 
1۵ بهمن س�ال ج�اري برگزار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، دومي��ن همايش بانوي 
انقالبي ويژه اساتيد، نخبگان و پژوهشگران 
به همت سازمان بسيج دانشجويي 15 بهمن 

سال جاري برگزار مي شود. 
در راستاي برگزاري اين همايش فراخوان آثار 
پژوهشي، ادبي و هنري با محوريت مشارکت 
اقتصادي زنان در الگوي سوم توسط دبيرخانه 

دائمي همايش بانوي انقالبي منتشر شد. 
محورهاي اين همايش عبارت است از:

- مشارکت اقتصادي بانوان موانع راهکارها
- چگونگي برق��راري تعادل بين مش��ارکت 

اجتماعي بانوان و نقش خانوادگي

- بررسي نظريه هاي اشتغال زنان و مشارکت 
اقتص��ادي زنان ب��ا تأکيد بر ابتن��اي انقالب 

اسالمي
- نقش بانوان در گام اول انقالب در منظومه 

فکري امام خميني)ره(
- انقالب و چگونگي نقد و بررسي در گام دوم

- چگونگي برقراري تعادل بين وضعيت موجود 
اشتغال زنان با گفتمان انقالب اسالمي

- بررس��ي اش��تغال زنان با تأکيد بر تحليل 
گفتمان دولت هاي پس از انقالب اسالمي

همچنين از مقاالت مبتني بر رويکردهاي آزاد 
با محوريت مورد نظر استقبال مي شود. 

طبق زمان بندي اعالم شده 30 آذر 98 مهلت 
ارسال مقاالت، 15 دي 98 مهلت ارسال ادبي 
و هنري و 15 بهمن 98 زم��ان اعالم نتايج، 
داوري آثار و برگزاري همايش بانوي انقالبي 

تعيين شده است. 
به نفرات اول تا پنجم اين همايش کمک هزينه 
س��فر به کربالي معلي و 10 نفر بعدي جوايز 
نفيس تعلق مي گي��رد. همچني��ن مقاالت 
برتر در مجالت علمي - پژوهش��ي منتش��ر 

مي شوند. 
اس��اتيد، نخبگان و پژوهش��گران مي توانند 
مقاالت و آثار ادبي- هنري خود را به دبيرخانه 
دومين همايش بانوي انقالبي واقع در خيابان 
طالقاني، جن��ب متروي طالقان��ي، مجتمع 
فرهنگي 13 آبان، سازمان بسيج دانشجويي 
 کش��ور ي��ا ب��ه آدرس پس��ت الکترونيکي

   b.enghelabi139۷@gmail.com
ارسال کنند. 

سه گانه راهبردي توليد ملي

اعالم فراخوان مقاله

ايجاد مغزافزار، کار ويژه گام دومي ها براي رونق توليد

همايش بانوي انقالبي ۱۵ بهمن برگزار مي شود
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