گزارش آیین افتتاحیه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان)
افتتاحیهی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان) روز شنبه  17مهرماه  1395با حضور دکتر خانیکی و اعضای گروه
علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان ،در تاالر مهر علیزاده واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار شد و این انجمن بهطور رسمی آغاز
به کارکرد .در این جلسه ابتدا دکتر مسعود کیانپور ،مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان ،ضمن خوشامدگویی و تشکر از زحمات
مدیر سابق گروه ،جناب دکتر علی هاشمیانفر در راستای افتتاح این شعبه ،آغاز به کار این دفتر را مقدمهای برای فعالیتهای سیستماتیک
و منسجم در حوزهی مطالعات فرهنگی خواند .وی افزود که امروزه علوم اجتماعی چرخشی به سمت مطالعات فرهنگی را تجربه کرده و
موضوعاتی از قبیل زندگی روزمره ،رسانه ،سبک زندگی و فرهنگعامه به موضوعاتی جذاب و پرطرفدار در این حوزه تبدیلشده است و
نوید است که این چرخش به پویایی جامعهشناسی نیز کمک کند.
پسازآن ،دبیر انجمن ،آرش حسنپور ،گزارشی از فرایند تأسیس دفتر انجمن در اصفهان ارائه کرد .وی در این گزارش ،به تشریح ایدهی
اولیه ،روند شکلگیری و برنامههای و چشماندازهای پیش رو دفتر استانی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات پرداخت .ایشان اظهار کرد
مجوز فعالیت انجمن توسط معاونت پژوهش دانشگاه اصفهان در فروردین  1395صادر گردید.
ایشان افزود این انجمن در آبان ماه سال جاری ،انجمن مطالعات فرهنگی ،میزبان دکتر محمد رضایی و دکتر عباس کاظمی جهت
سخنرانی در حوزه ی مبانی و چیستی مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره خواهد بود .همچنین در همین ماه دکتر افسانه کامران روشهای
خوانش عکس در مطالعات فرهنگی و هنر را در قالب یک نشست تخصصی ،ارائه خواهند داد .دبیر انجمن همچنین برنامههای مجموعه
در حوزهی فیلم مستند ،مطالعات روش کیفی و برگزاری کارگاه روششناسی مطالعات فرهنگی را تشریح ساخت.
سپس دکتر هادی خانیکی ،ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح این شعبه در اصفهان ،از زحمات و پیگیریهای مجدانهی دکتر هاشمیانفر،
آرش حسنپور و الهام دزفولیان برای تأسیس این دفتر تشکر کرد .وی با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با گروه علوم اجتماعی دانشگاه
اصفهان ،پویایی و زندهبودن گروه را رضایتبخش و مطلوب دانست .ایشان در ادامه افزود :یکی از مشکالت علوم اجتماعی در جامعهی ما
برجسته شدن مسائل فرعی و غفلت از مسائل اصلی است .آسیبهای اجتماعی پابرجاست ،زیرا فهم ما از آن غلط است .ما هرگونه تغییر
را تهدید میبینیم ،درحالیکه تغییر ،الزمه سالمت ارگانیسم جامعه و سازگاری با شرایط است .فعالیت در قالب انجمنها به این جهت
است که بتوانیم عمیقتر و جدیتر به مسائل جامعه بپردازیم و به حوزهی دانشگاه محدود نشویم .جای این حلقهی علمی وزندهی
دانشجویی را هیچچیز دیگری پر نخواهد کرد .دکتر خانیکی با اشاره به این نکته که مشکل اول جامعهی ما ،مشکل گفتگو است ،افزود:
جامعهی ما نهتنها در سطوح مختلف اقتصاد ،علم ،سیاست و فرهنگ با مبانی گفتگو سر سازگاری ندارد ،بلکه از مهارت آن نیز بیبهره
است و از الزامات آن پیروی نمیکند .ارزیابی این مسئله در سطح اجتماع نشان میدهد که باوجود پیشینهی ایرانی-اسالمی درخشان،
نهادها و بهطورکلی جامعهی مدنی در کشور ما ،بسیار ضعیف است .تقویت نهادهای مدنی برای ما یک دستور کار ملی است و انجمنهای
علمی ،یکی از قابلاعتناترین نهادهای مدنیاند .انجمنها میتوانند پل بین دانشگاه و نهادهای دیگر باشند .وی دومین نقیصهی اجتماعی
کشور را درونگرا شدن گروهها و ساحتهای علمی خواند و گفت :گروههای علمی شبیه به گروههای ورزشی مقابل هم قرارگرفتهاند و
بخش وسیعی از وقت ما صرف منازعات میان رشتههای علمی میشود .با قاطعیت میتوان گفت که هیچ علمی در دنیای خودش محدود
نمانده و باید در راستای میانرشتهای شدن علوم تالش کرد .از طرفی در جهان امروز نمیتوانیم در پیلهی خود فرورویم و حداقل در
منطقه باید تعامل پویا داشته باشیم .ایشان در پایان با اشاره به برخی فعالیتهای انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات در تهران و سایر
شهرها و توجه به اعتبار و مرجعیت علمی انجمن برای نهادهای اجرایی ،خاطرنشان کرد که انجمن میتواند بهعنوان یکنهاد واسط نتایج
علمی و معتبر در اختیار نهادهای اجرایی قرار دهد و مانع از در خود فرورفتن نهادها شود.
در پایان دکتر علی هاشمیانفر ،مدیر پیشین گروه علوم اجتماعی و معاون آموزشی دانشکده ادبیات ،ضمن خیرمقدم به دکتر خانیکی و
تشکر از آرش حسنپور و الهام دزفولیان به جهت تالشهای بسیار در راستای تأسیس این انجمن ،افزود :آنچه یک دانشگاه را از
دانشگاههای دیگر متمایز میکند ،همین فعالیتهای انجمنی است و فعالیتهای آنها پشتوانهی علمی گروه است .انجمنها میتوانند
ایده پرداز کالسها و تزها و پایا نامهها باشند ،عالوه بر آن هویت زا و متمرکز کننده نیروهای علمی هستند .درنهایت پس از پرسش و
پاسخ کوتاهی میان حضار و دکتر خانیکی ،ایشان از دفتر انجمن نیز بازدید به عملآورده و دقایقی را به گفتگوی صمیمانه با اعضای
انجمن پرداختند.

