هفتمین دورة «دانشافزایی ایرانشناسی» در بنیاد ایرانشناسی آغاز بکار کرد

هفتمین «دورة دانشافزایی ایرانشناسی» ،با حضور مسئوالن بنیاد ایرانشناسی و مسئوالن مرکز توسعة همکاریهای
علمی -دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،با حضور  15شرکتکننده از کشورهای ارمنستان ،پاکستان،
هند ،قزاقستان و سوئد ،چهاردهم بهمنماه  1931آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی ،در مراسم آغاز بکار این دوره ،معاون اطالعرسانی بنیاد ایرانشناسی ضمن
خوشامدگویی به حاضران و ابالغ سالم ریاست محترم بنیاد ،حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای ،از تالشها و زحمات
گستردة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و نیز دیگر واحدهای بنیاد ایرانشناسی در برگزاری هرچه باشکوهتر
هفتمین دورة دانشافزایی ایرانشناسی قدردانی کرد.
آقای دکتر علیزاده با اشاره به تقارن برپایی هفتمین دورة دانشافزایی ایرانشناسی با سالروز سی و نهمین فجر انقالب
اسالمی ایران ،به انقالب مردم ایران در سال  1391میالدی در راستای رهایی از وابستگی به غرب جهانخوار و ظلم و
استبداد دربار پهلوی اشاره کرد که ،با مشارکت تمام اقشار ملت شریف ایران این انقالب به پیروزی رسید و خواست
ملت در برقراری دموکراسی در کشور برقرار شد.
وی با اشاره به غنای کشور ایران در تمامی حوزههای فرهنگ ،میراث ،آداب و رسوم ،تاریخ ،زبان و ادبیات ،مدّاقه در هر
یك از این محورها را بیانتها بیان داشت و اظهار امیدواری خویش را مبنی بر ارائة شمایی کلی از شناخت ایران
فرهنگی و ایرانیان برای شرکتکنندگان در دوره بیان کرد؛ تا با دریافت مطالب آموزندة این دوره با دستاوردی عالی
راهی کشورهای خود شوند.
آقای دکتر علیزاده در همین راستا از شرکتکنندگان خواست تا در طول برگزاری دوره بنیاد را از نظرات ،پیشنهادات و
انتقادات خود مطلع کرده و اطمینان داشته باشند بنیاد ایرانشناسی از هرگونه تالش در جهت اعتالی دانش ایرانشناسی
و راههای مختلف رشد و گسترش آن در سطح جهان دریغ نخواهد کرد و بر اساس آنچه رسالت خود دانسته تمامی

امکانات و قابلیتهای خود را صرف اعتالی نام ایران و گسترش شناخت و معرفی تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران فرهنگی
خواهد کرد.
در این جلسه جناب آقای دکتر رخشنده ،رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی– دانشگاهی «سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی» ،ضمن تشکر از شرکتکنندگان بابت قبول دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات و حضور در ایران،
ایام خوشی را برای حاضران آرزو کرد .وی همچنین با تشکر از مسئوالن بنیاد ایرانشناسی ،برای فراهم آوردن زمینة
همکاری در برگزاری این دوره ،بعنوان مرکز مادر در ایران در زمینة شناخت و اعتالی دانش ایرانشناسی ،انتخاب
استادان برجستة حوزة ایرانشناسی در این دوره را ،فرصتی بسیار مهم برای شناخت هرچه بهتر شرکتکنندگان از
فرهنگ و تاریخ ایران برشمرد و چنین ادامه داد:
با برگزاری چنین دورههایی حلقههای آشنایی میان ملتها شکل میگیرد و با فراگیری صحیح فرهنگ و تاریخ ایران و
آشنایی با پیشرفتها و تغییرات ایران معاصر در حوزههای علمی ،فرهنگی و  ...ایران ،بمعنای واقعی سفرای فرهنگی ما
در کشورهای خود خواهید بود.
همچنین آقای دکتر بهرامزاده ،معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی ،حوزههای مطالعات ایرانشناسی را ،که مجموع
فعالیتهای معاونت پژوهشی بنیاد را شکل میدهند ،به چهار حوزة «جایگاه ایران در جهان»« ،مطالعات ایران فرهنگی»،
«جهان ایرانی» و «ایرانیان» تقسیم کرد و چنین بیان داشت :قلمرو «ایران فرهنگی» شامل تمامی آثار ملموس و
ناملموس و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی میشود.
وی «جهان ایرانی» را مطالعاتی فراتر از صورت و سیرت ایرانی بیان کرد و آنرا در برگیرندة سنن ،آداب و معتقدات
ایرانی در حوزههای جهان ایرانی خواند .بر همین اساس و به پیشنهاد حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای ،رئیس بنیاد
ایرانشناسی ،توسعة مطالعات دانش پیش ایرانشهری ،از زمانیکه این فالت بزرگ «ایران» نام گرفته ،مورد مطالعات
پژوهشی پژوهشگران بنیاد ایرانشناسی (از دو سال پیش تاکنون) قرار گرفته و نخستین جدول گاهنگاری تطبیقی ایران
و جهان با پرداختن به  11مؤلفة نخست بشری همچون کشاورزی ،اهلی کردن دام ،روستانشینی ،سفالگری ،ذوب و
استحصال فلزات و ( ...بر اساس  111سند ایرانی و غیر ایرانی) تهیه شده که در آن فالت ایران را بعنوان جعبه تقسیم یا
پخش نژاد بشر امروزی یا «انسان همو ساپین -هوشمند» به اقصی نقاط جهان معرفی میکند.
همچنین نتایج این تحقیقات در قالب برپایی همایش و نیز ارائة جدول گاهنگاری تطبیقی که در چهار شاخص ایران را
در رتبة اول و در سه شاخص در رتبة دوم و در سه شاخص در رتبة سوم معرفی مینماید ،ارائه شده و قرار بر آن است تا
در مراسمی بینالمللی به جهانیان نیز عرضه شود و سابقة تاریخی ایران فرهنگی را بین  111هزار تا یك میلیون و 011
هزار سال پیش از میالد مسیح به جهانیان معرفی نماید.
در پایان ،سرکار خانم دکتر طاحونی ،مدیر تحصیالت تکمیلی بنیاد ایرانشناسی ،ضمن معرفی واحد تحصیالت تکمیلی و
تشریح دورههای واحد تحصیالت تکمیلی بنیاد ،از بکارگیری مجربترین استادان حوزة ایرانشناسی در این دوره (که بر
اساس نظرسنجیهای بعمل آمده مورد توجه در دورههای قبل بودهاند) خبر داد و از شرکتکنندگان دعوت کرد تا در
صورت تمایل به ادامه تحصیل در این واحد ،پس از آشنایی با واحد تحصیالت تکمیلی بنیاد( ،بصورت بورسیه و غیر
بورسیه) اقدامات الزم را انجام دهند .ایشان در پایان اوقات خوشی را برای شرکتکنندگان دوره در ایران آرزو کرد.

خاطر نشان میسازد ،هفتمین دورة «دانشافزایی ایرانشناسی» ،با ارائة درسهای« :تاریخ زبان فارسی و زبانهای ایرانی»،
«اسطورهشناسی»« ،هنر و معماری ایران»« ،تاریخ ایران پیش از اسالم  -تاریخ ایران اسالمی»« ،تاریخ فرهنگ و
تمدن ایران»« ،تاریخ ادبیات ایران» ،در واحد تحصیالت تکمیلی بنیاد ایرانشناسی ،به مدت هشت روز تدریس خواهد
شد .شرکتکنندگان در این دوره ،دانشآموختگان رشتههای «زبان و ادبیات فارسی»« ،روابط بینالملل»،
«ارمنیشناسی»« ،ایرانشناسی»« ،تاریخ بالکان»« ،خاورشناسی» و «زبان و اجتماع خاورمیانه» در مقاطع تحصیلی
کارشناسیارشد و دکتری میباشند.

