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

هشتمین «دورة دانشافزایی ایرانشناسی» ،با حضور  21شرکتکننده از کشورهای گرجستان ،هند ،قزاقستان ،چین ،ارمنستان و
ترکیه دهم شهریورماه  1397آغاز بكار کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی ،در مراسم آغاز بكار این دوره که با حضور مسئوالن بنیاد ایرانشناسی و مسئوالن مرکز
توسعة همكاریهای علمی -دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی همراه بود ،معاون اطالعرسانی و امور بینالملل بنیاد
ضمن خوشامدگویی به حاضران و ابالغ سالم ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی ،حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای ،از تالشها و
زحمات گستردة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در ایجاد این ارتباط و نیز همكاری سایر بخشهای بنیاد در برگزاری هرچه
باشكوهتر این دوره قدردانی کرد.
آقای دکتر علیزاده در ادامه چنین بیان داشت :امید است دانشجویان این دوره ،چه در اوقات درسی و چه اوقات بازدیدشان از
مجموعههای فرهنگی و تاریخی شهرهای مورد بازدید ،ساعات و روزهای خوش و پر بازدهی از شناخت ملموس ایران بدست
آورند و پر دستاورد ایران را ترك گویند.
ایشان در پایان با بیان اینكه دانش ایرانشناسی دو وجهی است -1 :آنكه خود بشناسیم ،و  -2به دیگران بشناسانیم ،چنین اظهار
کرد :بنابر اذعان غربیها ایران زمین دارای تمدنی کهن در حدود هفت تا هشت هزار سال است .در سالهای اخیر در یكی از
محلههای قدیمی شهر تهران اسكلت زنی هفت هزار ساله بدست آمد ،که نشان از قدمت تمدنی ایرانزمین دارد.
اما برخی باستانشناسان داخلی مدعی سابقة بیش از اینها برای ایران هستند .بر اساس جدول گاهنگاری تطبیقی ایران و جهان که
توسط  23باستانشناس وطنی و زیر نظر ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی به سرانجام رسید ،قدمت حضور نسل بشر امروزی در
جغرافیای ایران فرهنگی و گسترش تمدن انسانی از ایران فرهنگی به دیگر نقاط کرة خاکی ،از  800هزار تا یكمیلیون سال
تخمین زده شده است.
در ادامه مدیر تحصیالت تكمیلی بنیاد ایرانشناسی ،ضمن معرفی واحد تحصیالت تكمیلی بنیاد ایرانشناسی و چگونگی جذب
دانشجو در دو مقطع کارشناسیارشد و دکتری -با همكاری وزرات علوم و دانشگاه شهید بهشتی -در مورد دورههای دانشافزایی
و کیفیت برگزاری این دورهها سخن گفت.
بنابر گفتة خانم دکتر طاحونی در این دورهها ،از مجربترین استادان حوزة ایرانشناسی بهره گرفته میشود و از شرکتکنندگان
دعوت کرد تا در صورت تمایل به ادامه تحصیل در این واحد (بصورت بورسیه) ،تصمیمگیری الزم را بعمل آورند .مدیر تحصیالت
تكمیلی بنیاد در پایان ضمن آرزوی اوقاتی خوش برای شرکتکنندگان ،درخصوص آشنایی ایشان با کلیات تاریخ ،فرهنگ و هنر
ایران ،در این دوره ،چنین ادامه داد :انشاءا ...زیباییهای فرهنگ ،هنر و تمدن ایران را از نزدیك شاهد خواهید بود و مبلغ و مشوقی
برای ملت ایران در خارج از کشور خواهید شد.
در ادامه جناب آقای دکتر فروزان ،سرپرست جدید معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی ،ضمن خوشامد به شرکتکنندگان در
هشتمین دورة دانشافزایی ایرانشناسی ،مطالعة ایران از منظر تاریخی را به سه دورة ایران باستان ،ایران پس از اسالم و ایران پس
از انقالب اسالمی تقسیم کرد و چنین بیان داشت:

هریك از این دورهها مؤلفهها و مختصات خاص خود را دارند و شما برای آنكه بطور دقیق با ایران آشنا شوید ،الزم است در هر
سه دوره تعمقی دقیق داشته باشید.
اکنون در دورة تاریخی پس از انقالب هستیم ،که پروژة ایرانهراسی در سراسر دنیا کلید خورده است .بر اساس نظریة «تزریقی
پیام» علم ارتباطات ،اگر شخصی با یك واقعیت آشنا نشده باشد ،تصویر ذهنی که از آن واقعیت دارد بر اساس آنچیزی خواهد بود
که رسانهها به وی القاء کردهاند  .بطور مثال اگر به کشورهای آفریقایی سفر نكرده باشیم و از نزدیك با واقعیت آن جوامع آشنا
نشده باشیم ،احتماالً آنچه از آفریقا در ذهن خواهیم داشت ،بر اساس تصویری است که رسانهها القا میكنند.
در مواجهه با واقعیت این تصورات دو حالت میابند -1 :تطبیق یا انسجام نظر و تصور شما با رسانه ،و  -2عدم تطبیق با نظر و
القای رسانه و آنچه در ذهن شكل میگیرد همان چیزیست که در واقعیت از نزدیك دیدهایم.
اتفاق خوب برای شما اینست که بعنوان میهمانان ایران اسالمی عالقهمندانه و فعاالنه پیگیر شناخت ایران هستید و با واقعیت
ایران مواجه خواهید شد .بطور حتم و یقین آنچه از واقعیات ایران اسالمی حاصل خواهید کرد ،با آنچه از فضای رسانهای در دنیا
مشاهده کردهاید ،مغایر خواهد بود .بنابراین انتظار است در پایان این سفر آنچه از واقعیتهای ایران دیدهاید ،بعنوان سفیری از ایران
بطور جذاب ،خوب و دوستداشتنی به کشورهای خود انتقال دهید.
تالش معاونت پژوهشی بر آنست تا بر گسترش مرزهای دانش ایرانشناسی بكوشد .توسعه و گسترش این مرزها بهمت شما
دوستان میسر میشود و از شما دعوت میشود تا در پایان دوره بعنوان یكی از همكاران اصلی بنیاد ایرانشناسی فعال بوده و طرحها
و پروژههای ایرانشناسی را که میتوانید با همكاری و مشورت این بنیاد به انجام رسانید ،پیشنهاد دهید .همچنین استفاده از منابع
کتابخانهای بنیاد در طول این دوره به شما پیشنهاد میشود.
همچنین آقای دکتر هاشمی ،معاون همكاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در این جلسه به تشریح
فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مطبوع خود پرداخت و رایزنیهای فرهنگی را بعنوان بازوان علمی و فرهنگی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رابط میان فرهیختگان عالقهمند به شناخت ایران از سراسر جهان با مؤسسات علمی و
پژوهشی و دانشگاههای ایران معرفی کرد.
وی در ادامه ضمن تشكر از مسئوالن بنیاد ایرانشناسی برای فراهم آوردن زمینة همكاری در برگزاری هشتمین دورة دانشافزایی
ایرانشناسی چنین بیان داشت :دورههای دانشافزایی ایرانشناسی هر ساله بصورت دو دوره در شهریورماه و بهمنماه برگزار
میشود .با برگزاری چنین دورههایی حلقههای آشنایی میان ملتها شكل میگیرد و با فراگیری فرهنگ و تاریخ ایران و آشنایی با
پیشرفتها و تغییرات ایران معاصر بمعنای واقعی سفرای فرهنگی ما در کشورهای خود خواهید بود.
خاطر نشان میسازد ،هشتمین دورة «دانشافزایی ایرانشناسی» ،با ارائة درسهای« :تاریخ زبان فارسی و زبانهای ایرانی»،
«اسطورهشناسی»« ،هنر و معماری ایران»« ،تاریخ ایران پیش از اسالم»« ،تاریخ ایران دورة اسالمی تا دورة قاجار»« ،تاریخ
ایران از دورة قاجار تا معاصر»« ،تاریخ فرهنگ و تمدن ایران»« ،تاریخ ادبیات ایران» ،در واحد تحصیالت تكمیلی بنیاد
ایرانشناسی ،به مدت  10روز تدریس خواهد شد .شرکتکنندگان در این دوره ،دانشآموختگان رشتههای «زبان و ادبیات فارسی»،
«فرهنگشناسی» و «ایرانشناسی» در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری میباشند.
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