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با خبرها
الریجانی در دیدار با اعضای هیات رییسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور:

لزوم ایجاد شبکه اطالع رسانی برای ارائه اطالعات صحیح به ایرانیان خارج ازکشور
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ایرانیان خارج از کشور

راحتی دراین زمینه اظهارنظر کرد.

به دلیل اطالعات نادرستی که به آنان داده میشود دچار

الریجانی درخصوص اشتغالزایی متخصصان فاقد شغل ایرانی

برخي سوء تفاهمات شدهاند که میتوان با ایجاد یک شبکه

در خارج از کشور ،اظهار داشت :جنبه دیگر این مسئله ،کمک

اطالع رسانی ،اخبار و اطالعات صحیح را به آنان منتقل کرد.

به ایجاد زمینه اشتغال افراد متخصص مانند پزشکان است که

الريجاني در دیدار با اعضای هیات رییسه فراکسیون

تعداد آنان در داخل کشور زیاد است و میتوان از طریق ایجاد

فرهنگی ،اقتصادی ایرانیان خارج از کشور ،گفت :یکی

جایگاه حقوقی و رسمی ،براي افرادی که برای داشتن شغل به

از مهمترین کارهایی که میتوان در این برهه زمانی

خارج از کشور میروند و به صورت فردی فعالیت میکنند،

انجام داد ،تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور

چاره انديشي كرد.

است که عالقه به فعالیت اقتصادی در ایران دارند.

در ابتدای این دیدار عباس رجایی به بیان ساختار تشکیالتی

رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :موضوع سربازی ایرانیان

و حوزه فعالیت این فراکسیون پرداخت و گفت :فراکسیون

خارج از کشور از جمله موانع اصلی درخصوص حضور آنان و

فرهنگی ،اقتصادی ایرانیان خارج از کشور دارای  5کارگروه

ترس از رفت و آمد به داخل کشور است که این مسئله بر روی

است که شامل کارگروه فرهنگ و اقوام با حوزه فعالیت اندیشه

زبان فارسی آنان نيز تاثیر بسزایی دارد و آنها را از فرهنگ ایران

و گسترش زبان فارسی و فرهنگ و هنر ،کارگروه علمی-

دور میسازد و برای این موضوع نیز باید فکری شود.

آموزشی در حوزه اکتشافات و اختراعات ،کارگروه فناوریهای

نوین با حوزه فعالیت نانو و علوم هستهای و زیست محیطی،

وی با اشاره به بحث تابعیت دوگانه برخی از ایرانیان خارج از

کارگروه اقتصادی و بازرگانی با حوزه فعالیت تولیدات صنعتی،

کشور و منع قانونی که در این خصوص وجود دارد،خاطرنشان

گردشگری ،نفت ،گاز

کرد :هر کشوری با این موضوع به شيوهاي برخورد میکند و این

صنایع پولی و دفاعی و کارگروه

قضایی به منظور بررسی مشکالت حقوقی و کنسولی است.

مسئله نیاز به بحث و بررسی حقوقی بیشتری دارد و نمیتوان به

تدوین آئین نامه دعوت از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور
به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ،آییننامههایی برای دعوت از نخبگان ایرانی مقیم
خارج از کشور برای همکاری با دانشگاههای ایران در دستور کار قرار دارد.
سعید سهراب پور اعالم كرد :بنیاد ملی نخبگان از حضور نخبگان علمی جهان و ارائه
فعالیت های علمی در کشور حمایت میکند و در این راستا آییننامههایی برای حضور
نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور برای حضور در دانشگاههای ایران و همکاریهای
کوتاه مدت با این افراد در دستور کار قرار دارد.
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وزیر آموزش و پرورش:

 500هزار دانش آموز ایرانی در خارج تحصیل ميكنند
وزیر آموزش و پرورش گفت :برآوردها حاکی از وجود  ۳۵۰تا  ۵۰۰هزار دانش آموز ایرانی در خارج از کشور است که
باید با حفظ هویت و پاسداری از ملیت ،جامعه هدف را افزایش دهیم.
علی اصغر فانی در گردهمایی توجیهی معلمان اعزامی به مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور گفت :شما
سفیران دانایی و تعلیم و تربیت هستید.
وی افزود :برای مدارس ایرانی خارج از کشور نیاز به یک بار مهندسی احساس میشود و با توجه به اینکه فرهنگ هر کشور
با دیگر کشورها متفاوت است نمیتوانیم نسخه واحدی را ارایه کنیم.
فانی تصریح کرد :برنامه ریزیها باید از انعطاف الزم برخوردار باشد تا عالوه بر نیاز کشور مقصد ،خطوط هویتی جمهوری
اسالمی ایران در نظر گرفته شود و از این رو کار سخت و مهمی در پیش رو قرار دارد.
وی با بیان اینکه معلمان بر اساس تمام نظرسنجیهای معتبر و رسمی کشور باالترین گروه مرجع هستند ،خطاب به معلمان
اعزامی به مدارس خارج از کشور گفت :عزت مومن به بینیازی اوست پس شخصیت معلمی خود را با حفظ عزت و در
عین همه خصایل فرهنگی مراقبت کنید و در کشورهای مقصد طوری فعالیت داشته باشید که زینت جمهوری اسالمی ايران
باشید.

افزايش عالقه کشورهای دنیا به ایران برای افزایش ارتباطات علمی /سیر صعودی تبادل استاد
و دانشجو با خارجیها
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ،با

وی همچنین در خصوص گسترش و تقویت کرسیهای

اشاره به بهبود روابط علمی ایران با سایر کشورها ،سال

فارسی زبان ،در كشورهاي خارجي گفت :در  ۲۸کشور

جاری را سال صعود تبادل استاد ،دانشجو دانست و از

جهان و  ۳۰دانشگاه غیر ایرانی ،کرسی زبان فارسی که

عالقه کشورهای دنیا به ایران برای تبادل علمی خبر داد.

استقبال قابل توجهی از آنان وجود دارد در حال فعاليت

حسین ساالر آملی با اشاره به آخرین وضعیت گسترش

ميباشد.

روابط علمی _ بین المللی ایران با سایر کشورها ،گفت :در
طول ماههای اخیر ،ایران با افزايش عالقه کشورهای دنیا
برای ایجاد ارتباط علمی و فناوری مواجه است و طی دو
ماه گذشته  ۲۷هیأت سیاستگذاری علمی فناوری سازمان
ملل و کشورهای مختلف عازم کشورمان شدند.
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قائم مقام وزير علوم مطرح كرد:

استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور با طرح «گردش مغزها» به جای «فرار مغزها»
قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در امور بینالملل ضمن تشریح طرح استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از
کشور ،اجرای این طرحها را زمینهای برای «گردش مغزها» به جای «فرار مغزها» دانست.
دکتر ساالر آملی ،درباره استفاده از ظرفیت دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور گفت :ما برای جذب عالقهمندان نخبه
ایرانی جهت حضور در ایران ،طرحهای پژوهشی را بین دانشگاهها تعریف کردیم تا ضمن اعالم نیاز آنها ،امکان تدریس این
نخبگان ایرانی در کشور و یا انجام مشترک پژوهشها با همکاری دانشگاهها را فراهم کنیم.
وی ضمن تشریح این طرح خاطرنشان کرد :با اجرای این طرح« ،گردش مغزها» به جای «فرار مغزها» زمینه خدمترسانی
نخبگان علمی ایران در کشور خودشان را مهیا میکنیم و این طرح هماکنون در حال بررسی است و تعداد  12هزار ایرانی
که در دانشگاههای خارج حضور دارند شناسایی شدند و تا پایان سال این طرح عملیاتی میشود که مجموع این اقدامات
ایران را در مسیر تحوالت بزرگ علمی در بُعد بینالملل قرار میدهد.
قائم مقام وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری در امور بینالملل افزود :در این زمینه باید به چند نکته توجه كرد از جمله نخست
اینکه به صورت دقیق تعداد دارندگان مدرک دکترا چه در داخل کشور و چه خارج از کشور بسیار بیشتر از ظرفیت
دانشگاهها است و از این جهت یک رقابت جدی در جذب اعضای هیئت علمی وجود دارد .اما طرحی که ارائه گرديد،
ناظر بر این است که یک ایرانی خارج از کشور بتواند در عین حال که در خارج از کشور اقامت و تدریس دارد  ،در سال
چند هفته به ایران بیاید و تدریس داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار داخل کشور قرار دهد.
ساالر آملی تصریح کرد :در این طرح احتیاجی نیست که شخص عضو هیئت علمی و حقوقبگیر رسمی دانشگاه باشد و
دانشگاهها هم از این طرح استقبال کردند.
وي افزود :این طرح شروع شده و افراد خارج از کشور و نخبگان ایرانی که در خارج از كشور مشغول تحصیل هستند،
شناسایی و به دانشگاهها معرفی شدهاند و امیدوار هستیم که در این طرح همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور ،تا
شروع ترم جدید تحصیلی در سال  93اجرا شود .باید توجه شود که در این طرح ما فقط بستر الزم را فراهم میکنیم و قصد
نداریم که یک استاد را از خارج از کشور به یک دانشگاه برای تدریس تحمیل کنیم.
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گزارش
در دانشگاه صنعتي شريف بررسي شد:

مشكالت و چالشهاي دانشجويان ايراني خارج از كشور
نخستین هم اندیشی دانشجویان ایرانی خارج از کشور با هدف آشنایی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور

در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گرديد.

حضور طوالنی افراد در یک کشور بیگانه و ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ آنان ،چالشهای متفاوتی در حوزههای سیاسی،

فرهنگی و اقتصادی ایجاد میکند و بر همین اصل برخی از کارشناسان بر ضرورت سفر گاه و بیگاه ایرانیان مقیم خارج
و به خصوص دانشجویان به زادگاه مادری تاکید دارند .به اين منظور با دعوت از حدود  200نفر از دانشجويان مشغول به

تحصيل در خارج از كشور براي شركت در هم انديشي ،برخی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با

گفت و گوهاي صمیمانهاي مسایل و مشکالت خود را به شرح ذيل اظهار نمودند:
• ما و فرزندانمان را رها نکنید

دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در آلمان گفت :دوری طوالنی مدت از سرزمین مادری و نبود کانالهای ارتباطی مطلوب،

فرهنگ کشور مادری مهاجران را تضعیف و در صورت غفلت ،ممکن است آن را مغلوب کند.

وي با اشاره به غلبه فرهنگی و دینی کشورهای مقصد بر فرهنگ مهاجران و فعالیت برخی سازمان های اعتقادی برای جذب

افراد در این خصوص گفت :مبلغان مذهبی به طور مرتب به منزل ما میآیند و دغدغه اصلی ما فرهنگی است.

این دانشجوی ایرانی ادامه داد :مردم برخی کشورها به علت بمباران رسانه ای و تاثیرات آن چهره نامقبولی از ایران در ذهن

خود ترسیم کردهاند و اکثر افراد خارجي پس از آشنایی و نشست و برخاست با ايرانيان با احترام اذعان میدارند که شما آن
چیزی نیستید که رسانههای خارجي درباره شما میگویند.

• دستگاههای اجرایی به درخواستها سریع پاسخ نمیدهند

دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس اعالم نمود :ضمن گالیه از عدم جذب دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در

خارج از کشور از سوی دستگاهها و ارگانهای دولتی و تاخیر چندین ماهه برای پاسخ به درخواستهاي آنان ،بايد تاكيد
كنم كه نگاه امنیتی به دانشجو و بیپاسخ ماندن درخواستهای وی برای همکاری ،زمینه جدا شدن فرد از كشور مادري او
را فراهم ميسازد.
• اظهارات نابجاي برخی از مقامات ،ما را دچار زحمت میکند

دانشجوی ایرانی شاغل به تحصيل در يكي از کشورهاي عربی خاورمیانه اظهار داشت :مردم کشورهای خارجي بر اساس
اخبار رسانههای خود درباره مسائل مطرح شده ،نسبت به هر موضوعی واکنش نشان میدهند و براساس سخنان نسنجیده

و غیرمنطقی برخی از افراد ،چهره ایران اسالمی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را تخریب و عرصه را بر آنان تنگ میکنند.

وي افزود :در خارج از کشور هر فرد با ملیتش شناخته میشود و باید شرایط الزم را برای این که او بتواند از هویت خود
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و نظامش با تمام وجود دفاع کند ،فراهم کرد.
• ما بچه پولدارهای بی سواد نیستیم

دانشجوی دیگري نیز در ارتباط با مسایل و مشکالت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور گفت  :نامتناسب
بودن عرضه و تقاضا در برخی رشتههای دانشگاهی ،منجر به مهاجرت جوانان ایرانی به خارج از کشور شده است.

وی افزود :تامین هزینههای شهریه تحصیل ،مسکن ،تغذیه و تردد از شرایط اولیه تحصیل در خارج از کشور است که بدون

حمایت خانواده ها امکان پذیر نیست.

• محدود بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور

دانشجوی دیگري که در مسکو تحصیل میکند ،در پاسخ به اين سوال که چرا برای تحصیل ،مسکو را انتخاب کردید؟

گفت :نتوانستم در کنکور قبول شوم ،چرا كه ظرفیت پذیرش دانشگاهها محدود بود.

وی که در رشته هوا فضا و در مقطع دکترا تحصیل میکند ،افزود :من  10سال است که در مسکو زندگی میکنم  .در مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد شهریه پرداخت میکردم اما در مقطع دکترا بورسیه دانشگاه را گرفتم.

• نگاه نادرست به دانشجویان

برخی از دانشجویان ایرانی معتقدند ،بعضیها تصور میکنند که بچههایی که برای تحصیل به خارج از کشور سفر میکنند،
پولدار هستند ،تنبل و بیاستعدادند و با پرداخت پول به دنبال مدرک میباشند.

دانشجوی دیگري كه مشغول به تحصیل در لبنان بود نیز ،در این ارتباط گفت :ممکن است عده بسیار کمی از دانشجویان
اینگونه باشند ،اما اکثریت قریب به اتفاق از افراد متوسط جامعه ،با هوش و زحمتکش هستند و با حمایت خانواده تحصیل
میکنند.

وی اظهار داشت :متاسفانه دیدگاه برخی از مسووالن نیز اینگونه است و در ارزیابی مدارک دانشگاه هر سال تغییرات

جدیدی اعمال میشود و دغدغه این که آیا زمان فارغ التحصیلی ،مدرک این دانشگاه مورد تایید آموزش عالی کشور خواهد

بود یا نه ،دانشجویان ایرانی را آزار میدهد.

از سوي بنياد سعدي صورت ميگيرد:

ثبت زبان فارسي به عنوان هشتمين زبان بينالمللي
بنیاد سعدی به عنوان حامی زبان فارسی در جهان تالش
دارد این زبان را به عنوان هشتمین زبان بینالمللی در
یونسکو به ثبت برساند.
البته یکی از مهم ترین موانع این راه ،کمبود  300میلیون
گویش ور است و از آنجا که رساندن تعداد سخنوران زبان
فارسی به رقم  500میلیون کمی بعید و دور از دسترس
به نظر می رسد ،لذا ایرانی ها تالش ميكنند با همکاری

محمدرضا دربندی ،معاون امور بین الملل بنیاد سعدی

تاجیکستان و افغانستان معیارهای یونسکو را تغییر دهند.

با اشاره به پیشنهاد این بنیاد به یونسکو برای ثبت زبان
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فارسی به عنوان هشتمین زبان بینالمللی جهان گفت :در

و معاصر آن زبان ،میزان مشارکت یک زبان در انتقال

جریان سفر مدیرکل یونسکو به ایران و بازدید وی از میراث

فرهنگ و شکلگیری فرهنگ جهانی در مقاطع مهم تاریخی

فرهنگی ایران ،پیشنهاد ثبت زبان فارسی به عنوان هشتمین

و رسمی بودن آن زبان میان بیش از دو کشور عضو سازمان

زبان بینالمللی در یونسکو مطرح شد ،اما تاکنون خبری از

ملل از جمله دیگر پیشنهادهاست.

موافقت ،استقبال یا عدم استقبال نشده است.

ابراهیم خدایار ،رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

وي ادامه داد :بنیاد سعدی همچنان پیگیر این مسأله است

نیز درباره تغییر معیارها گفت :ما باید برای ثبت زبان فارسی

و طرحهایی نیز در دست اجرا دارد ،برای نمونه تاکنون

روی موضوع سابقه تاریخی و گویشوری کار کنیم که

هفت زبان در کمیسیون ملی یونسکو به عنوان زبان بینالمللی

موضوع مهمی است.

به ثبت رسیده که برخی از آنها عبارت از :انگلیسی ،آلمانی،

وي ادامه داد :تا  150سال پیش ،از حلب تا کاشغر چین

فرانسه و اسپانیایی است .این هفت زبان بر مبنای شرط

(استان سین کیانگ) زبان فارسی ،زبان مادری یا زبان دانایی

یونسکو مبنی بر این که هر زبانی که به عنوان زبان بین

مردمان آن سرزمینها بود .زبان فارسی ،زبان شعر و ادب و

المللی به ثبت میرسد باید  500میلیون گویشور در سراسر

فرهنگشان بود .تقریبا اگر به نسبت بنگریم در آن دوره یک

جهان داشته باشد ،به ثبت رسیدهاند ،این در حالی است که

دهم مردم جهان به آن زبان صحبت میکردند ،شعر میگفتند

تعداد گویشوران زبان فارسی در سراسر جهان به 200

و شعر میخواندند و نمونه بارز شبه قاره هندوستان شامل

میلیون نفر میرسد .به همین منظور مسئوالن بنیاد سعدی

سه کشور هند و پاکستان و بنگالدش میشود .زبان رسمی

در تالش هستند طی مذاکراتی با یونسکو ،شروط بینالمللی

اینها بین  600تا  900سال زبان فارسی بود .بنابراین سابقه

کردن زبان را تغییر دهند.

گویشوری بسیار مهم است.

دربندي با اشاره به این پیشنهادها تصریح کرد :پیشنهاد

خدایار تاکید کرد :ضمن این که اکنون دهها هزار سند ملی

بازبینی در شاخصها به منظور بینالمللی کردن زبان فارسی

این کشورها از حلب تا کاشغر به زبان فارسی است ،اگر

مبنی بر افزایش برخی معیارهای دیگر در کنار معیار قبلی

این حوزه تمدن مشترک را در نظر بگیرید بوسنی هرزگوین،

است .در صورتی که این پیشنهاد ،با مشارکت و همکاری

ترکیه ،قفقاز (شامل کشورهای ارمنستان ،گرجستان و

نمایندگان افغانستان و تاجیکستان مطرح شود ،بهطور

آذربایجان) ،تمام آسیای میانه (شامل کشورهای قزاقستان،

موثرتری میتواند پیگیری گردد.

قرقیزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان) ،چین و

وي تصریح کرد :این پیشنهادها شامل :داشتن تاریخ ،فرهنگ

استانهای شرقی آن ،دهها هزار سند ملی به زبان فارسی

و تمدنی بیش از پنج هزار سال ،سابقه تاریخی گویشوری

دارند .رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی بیان کرد:

بیش از  500میلیون نفر در گذشته ،گستره قلمرو و نفوذ یک

پس سابقه گویشوری نکته مهمی است که باید بیشتر روی

زبان در تاریخ تمدن ملل تحت پوشش ،سابقه گویشوری

آن سرمایهگذاری کنیم و بتوانیم آن را در معیارهای یونسکو

گسترده در منطقه جغرافیایی بزرگ ،داشتن مشاهیر ادبی و

برای ثبت بین المللی زبان فارسی بگنجانیم .به گفته خدایار،

آثار مکتوب بیش از عرف موجود ،میزان و گستره ترجمه

نکته دیگر نقش زبان فارسی در شکلگیری زبان های بومی

آثار مشاهیر این زبان به زبانهای زنده دنیا ،تعداد دفعات

و ملی حوزه تمدنی مشترک از حلب تا کاشغر است.

ترجمه آثار مشاهیر ادبی ،هستند.

او افزود :حدود  20تا  70درصد واژگان زبان فارسی

دربندي گفت :متأثر بودن ادبیات جهان از ادبیات کالسیک

این کشورها را لغات فارسی یا لغات عربی پرکاربرد در
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زبان فارسی تشکیل میدهد ،سرود ملی پاکستان تنها یک

نمازهای پنجگانه مردمان این سرزمین از کلمات فارسی

کلمهاش غیرفارسی است ،تمام شاخههای زبان ترکی از

است و مثال به وضو ،دست نماز ميگويند.

واژگان فارسی بهره بردهاند و حتی زبان دینی بسیاری از
این سرزمینها فارسی است ،به عنوان مثال حتی کلمات

كدام كشورها مقصد اول دانشجويان خارجي در جهان هستند؟
تازهترین آمار “سازمان آموزشی ،علمی ،و فرهنگی ملل متحد” (یونسکو) از تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاههای دنیا
حاکی از آن است که امریکا و انگلستان دو مقصد اصلی بهشمار میروند و در میان بیست کشور نخست این فهرست ،نام
سه کشور عرب امارات متحده عربی ،مصر و عربستان سعودی نیز به چشم میخورد.
بر اساس آمار یونسکو که در وبسایت روزنامه بریتانیایی “گاردین” منتشر شده ،ایاالت متحده امریکا با  ۷۴۰هزار و  ۴۸۲و
انگلستان با  ۴۲۷هزار و  ۶۸۶دانشجوی خارجی بیشترین تعداد دانشجویان بینالمللی در جهان را دارا هستند و بعد از این
دو کشور و با فاصله کشورهای فرانسه ،استرالیا و آلمان در رتبههای سوم تا پنجم قرار دارند و البته کشورهای روسیه ،ژاپن،
کانادا ،چین و ایتالیا نیز در ردههای بعدی هستند.
همچنین در گزارش یونسکو تعداد دانشجویان خارجی دانشگاههای ایران  ۴۵۱۲نفر اعالم شده که  ۳۲۲۹نفر آنها اهل
افغانستان هستند و این در حالی است که حسین ساالرآملی ،قائممقام امور بینالملل وزارت علوم ،شمار دانشجویان خارجی
در حال تحصیل در کشور را  ۱۹هزار و  ۵۰۰نفر اعالم کرد.
از نکات جالب توجه فهرست یونسکو ،قرار گرفتن امارات متحده عربی در رتبه هفدهم با  ۵۴هزار و ۱۶۲دانشجوی خارجی
و مصر و عربستان سعودی در رتبههای نوزدهم و بیستم به ترتیب  ۴۹هزار و  ۱۱و ۴۶هزارو ۵۶۶دانشجوی خارجی است.
از سوی دیگر در بیشتر کشورهای صدر این فهرست ،دانشجویان چینی اکثریت دانشجویان خارجی را تشکیل میدهند به
طوریکه تنها در امریکا بیش از  ۲۱۰هزار دانشجوی چینی مشغول به تحصیل هستند و این تعداد در دانشگاههای ژاپن،
انگلستان و استرالیا به ترتیب  ۹۶هزار و  ۵۹۲نفر ۷۶ ،هزار و  ،۹۱۳و  ۸۶هزار و  ۴۹۷نفر است.
در این میان ،مالزی تنها کشوری است که در آن دانشجویان ایرانی بیشترین تعداد را دارند .در این کشور ۹۳۱۱ ،دانشجوی
ایرانی در حال تحصیل هستند .دانشگاههای امریکا  ،انگلستان و امارات متحده عربی نیز با  ۳۳۷۲ ،۶۷۶۳و  ۳۲۰۴دانشجوی
ایرانی ،مقصدهای دوم تا چهارم ایرانیها به حساب میآیند.

گفتنی است موسسه معتبر  QSدر آخرین رتبهبندی خود از دانشگاههای جهان که در اسفندماه گذشته منتشر شد در میان
 ۲۷۰۰موسسه آکادمیک ۶ ،دانشگاه آمریکا و  ۴دانشگاه بریتانیا را در میان  ۱۰دانشگاه برتر جهان معرفی کرد .در این فهرست
تنها دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در رتبههای  ۶۰۱تا  ۶۵۰قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر در مهرماه سال گذشته ،حسن مسلمی نایینی“ ،معاون امور بورس و دانشجویان خارج سازمان دانشجویان”
اعالم کرد که ساالنه  ۵۰۰۰دانشجو برای ادامه تحصیل از کشور خارج میشوند.
وی از چهار کشور مالزی ،آمریکا ،کانادا و انگلستان به عنوان اصلیترین مقاصد دانشجویان ایرانی نام برد و افزود که این
آمار تنها مربوط به دانشجویانی است که بدون بورسیه و با هزینه شخصی از کشور خارج میشوند.
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روايت دانشگاهيان و خبرنگاران عرب :تحوالت فرهنگي و علمي ايران
كتاب روزهايي در ايران حاوي خاطرات و نقطه نظرات

ارتباطات اسالمي از منزل حضرت امام خميني(ره) ،موزه

جمعي از اساتيد دانشگاه ،روزنامه نگاران و متفكران عرب

دفاع مقدس ،برج ميالد ،كاخ هاي سلطنتي و بسياري از

در كويت به زيور طبع آراسته شد.

اماكن ديدني تهران بازديد و مشاهدات و خاطرات خود را

اين كتاب در  350صفحه در قطع رحلي و با جلد نفيس در

با قلمي زيبا و نغز به رشته تحرير درآوردهاند.

شمارگان  2هزار نسخه منتشر شد و مهمترين گزارشات و

بازديد اين نخبگان از منزل امام راحل (ره) و مشاهده ساده

مقاالت نخبگان فرهنگي از مصر ،لبنان ،الجزاير و كويت كه

زيستي و زندگي زاهدانه ايشان كه انقالبي به اين عظمت

طي چند ماه اخير با همكاري رايزني كويت به ايران اعزام

و شكوه را هدايت كرد ،از نكات مورد توجه اين كتاب

شدند و مطالب خود را در رسانهها و جرايد كثير االنتشار

است.

كويت به چاپ رساندهاند در آن گنجانده شده است.

تشرف گروهي از روزنامه نگاران به شهر مقدس مشهد

هيئتهاي مذكور ضمن بازديد از مراكز پژوهشي ،دانشگاهها

و انعكاس احساسات آنان از فضاي معنوي و عطرآگين

و كتابخانههاي بزرگ كشور در جريان آخرين تحوالت علمي

حرم مطهر وهمچنين توصيف ديدنيهاي شيراز و تماشاي

و پيشرفتهاي تحقيقاتي دانشمندان جوان كشورمان قرار

آرامگاه شاعران بزرگ اين شهر يعني سعدي و حافظ و

گرفتند .همچنين عالوه بر ديدار و گفتگو با وزير فرهنگ

بازديد از آثار باستاني تخت جمشيد از ديگر محورهاي

و ارشاد اسالمي و مسئوالن بلند پايه سازمان فرهنگ و

خواندني اين مجموعه است.
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هم انديشي ايرانيان خارج از كشور:
" انديشه مهاجرت در ذهنيت ايراني " گامي در راستاي هم افزايي

نخستین هماندیشی تخصصی ایرانیان خارج ازکشور با
عنوان «اندیشه مهاجرت در ذهنیت ایرانی» در تاريخ سوم
تير ماه درحسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی برگزار شد.
در اين نشست دكتر ابراهيمي رياست سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي در خصوص ضرورت بهره مندي از
ظرفيت ايرانيان خارج از كشور بدون نگاه ابزاري ،مهندس
رجايي رئيس فراكسيون فرهنگي – اقتصادي ايرانيان خارج
از كشور مجلس شوراي اسالمي با موضوع ايرانيان خارج
از كشور و مسئله سياستگذاري ،قوام شهيدي دبير كل
شوراي عالي ايرانيان خارج از كشورتحت عنوان رويكرد و
سياست جمهوري اسالمي ايران در خصوص ايرانيان خارج
از كشور ،دكتر سليماني معاون آموزش و پژوهش سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي با موضوع مهاجرت ايرانيان؛
يك پديده تاريخي ،دكتر ترابي استاد دانشگاه و ايراني مقيم
12

استراليا با عنوان بازنمايي ايرانيان خارج از كشور از منظر
اجتماعي و فرهنگي؛ مطالعه موردي استراليا  ،دكتر اميري
مديرمركز بازشناسي اسالم و ايران در خصوص علل تكوين
انديشه و انگيزه مهاجرت در ذهنيت ايراني و هاشمي معاون
فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي با نگاهي به
زمينه هاي هم افزايي و ضرورت هاي موجود و ديوساالر
مديركل امور فرهنگي امور ايرانيان خارج از كشور با عنوان
داليل و اهدا ف برگزاري اين برنامه به ارائه سخنراني و
مطالب پرداختند.
ديوساالر ،مديركل امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور و
دبير نشست ،با اشاره به فرصتهاي ايجاد شده از ظرفيت
ايرانيان گفت :درباره ايرانيان خارج از كشور ،شاهد اقدامات
مطلوب و مناسبي از سوي متوليان و ارگانهاي مرتبط
هستيم و اين همانديشي به دنبال مطالعه براي همكاري
بيشتر دستگاهها به منظور استفاده از ظرفيت هاي موجود در

اين فرموده رهبر معظم انقالب را مورد توجه قرار داد كه
نخبگان سرمايههاي ملي بوده و براي جلوگيري از مهاجرت
آنان بايد برخورد ريشهاي كرد و با حل مشكالت موجود
از اين سرمايههاي گرانقدر براي پيشرفت كشور استفاده
نمود.

جهت ارتقاء سطح و جايگاه ايرانيان خارج از كشور است.
وي در ادامه گفت :نكته مهم ديگري كه بايد بهطور خاص
مورد توجه باشد موضوع مهاجرت نخبگان است كه بر
اساس آمارهاي رسمي و غير رسمي مراجع دولتي و بين
المللي تعداد قابل توجهي را به خود اختصاص داده و بايد

دكتر ابراهيمي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نيز در اين نشست گفت :ايرانيان در هر كجاي جهان
كه هستند ،به ايراني بودن خود افتخار ميكنند.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري پيرامون اهميت توجه به ايرانيان خارج از كشور و مهم دانستن
بحث مهاجران ايراني گفت :بايد با دقتنظر با ايرانيان خارج از كشور ارتباط داشته باشيم تا احساس نكنند
كه دوگانگي بين ما و آنها وجود دارد.
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي افزود :در سند راهبردي كشور در امور نخبگان هم به حمايت از نخبگان
داخل و خارج كشور تأكيد شده است .ماده  13اساسنام ه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نيز وظيف ه تبليغي
اين سازمان براي ايرانيان خارج از كشور و عالقمندان به ايران گنجانده شده است .هم از نظر قابليتها و هم
از نظر اسناد باالدستي ،ملزم هستيم تا نسبت به ايرانيان خارج از كشور توجه خاصي داشته باشيم و چند هدف
را دنبال كنيم؛ ايرانيان در خارج از كشور ايراني بمانند ،به ايراني بودن خود افتخار كنند ،هويت ايراني را به
نسل بعدي انتقال دهند و با ميهن خود تعامل سازنده داشته باشند ونبايد طوري رفتار كنيم كه شائب ه استفاده
ابزاري در ذهن ايرانيان خارج از كشور ايجاد شود ،به خصوص در بحث سرمايهگذاري در داخل كشور كه
بايد با دقت و مراقبت بيشتري دربار ه آن صحبت كرد.
كه نيازمند استفاده از تمامي ابزارها از جمله ايرانيان صاحب
نظر در داخل و خارج از كشور است.
وي ادامه داد :با توجه به كارآمدي سازمانهاي مردمنهاد
غيردولتي ،ميتوان براي ايجاد رابطه با ايرانيان خارج از
كشور ،از سمنها بهره برد ،چرا كه ديپلماسي غيررسمي
بسيار بيشتر از تعامالت رسمي و اداري نتيجه خواهد
داشت.
رجايي همچنين با اشاره به راهاندازي فراكسيون مرتبط با
امور ايرانيان خارج از كشور در مجلس اعالم كرد :در
زيرگروه فراكسيون فرهنگي  -اقتصادي ايرانيان خارج از
كشور مجلس  5كارگروه فرهنگ و اقوام ،علمي و آموزشي،
فناوريهاي نوين ،اقتصادي و بازرگاني و همچنين حقوقي
و قضايي به فعاليت ميپردازند.

در ادامه اين برنامه مهندس رجايي رئيس فراكسيون فرهنگي
اقتصادي ايرانيان خارج از كشور مجلس شوراي اسالمي
گفت :مراكز مختلفي خود را متولي امور ايرانيان خارج از
كشور ميدانند و بايد تالش كرد تا هماهنگي الزم و مناسب
در ميان آنان ايجاد گردد.
وي تاكيد كرد :با توجه به موفقيتهايي كه ايرانيان در خارج
از كشوردارند ،بايد از اين فرصت استفاده كنيم و الزم است
كه نگاه خودمان را به ايرانيان خارج از كشور تنظيم و
مناسب نمائيم.
رجايي گفت :اگر قرار است تمدن اسالمي ـ ايراني را
در كشورمان احيا كنيم ،نياز به يك برنامهريزي وسيع به
منظور استفاده از تمامي ظرفيتهاي كشور داريم و بايد
آثار فرهنگي و سياسي آن را در پهن ه جهاني گسترش دهيم
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قوامشهيدي دبيركل شورايعالي ايرانيان خارج از كشور سخنران ديگر اين نشست بود كه گفت :ايرانيان خارج از كشور
در حوزههاي مختلف فرهنگي ،علمي و سياسي تأثيرات فراواني دارند و حتي ميتوانند در انتخاب يك شخص در رأس
مديريت يك كشور ،تأثيرگذار باشند.
وي افزود :وقتي به گذشته و فعاليت  20ساله شورايعالي ايرانيان خارج از كشور مينگريم ،ميبينيم كه به دليل برخي مسايل
مختلف كه عمدت ًا سياسي بودهاند ،نگاهها و ذهنيتها درباره اين شورا خيلي مناسب نبود و در دوره اخير فعاليت شورايعالي
ايرانيان خارج از كشور ،براي تلطيف اوضاع ،هم در داخل و هم در خارج از كشور تالشهاي زيادي صورت گرفته و براي
نخستين گام ،بازسازي موضوعات گذشته را در دستور كار قرار دادهايم.
قوام شهيدي با بيان اينكه مرحل ه سوم در دوره جديد فعاليت شورا ،برنامهريزيهاي دقيق براي آينده است ،گفت :همه
ميدانيم كه ايرانيان در جهان بر فرهنگ ،اقتصاد ،اجتماع و حتي سياستكشورهاي ميزبان خود تأثيرات بسياري دارند و بايد
از فرصتهاي در اختيار استفاده كرد.
دكتر سليماني معاون پژوهشي و آموزشي سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي در اين نشست سخنراني
كرد و گفت :حكومتداري ايرانيان از تقسيم جهان
آغاز ميشود و در عين حال تاريخ اساطيري ما نوعي
جهانوطني را توضيح ميدهد و اينكه ايراني ميتواند
در هرجاي اين جهان حضور داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه روند مهاجرت در ايران در
طول تاريخ وجود داشته و هيچگاه هم خطي نبوده
است ،گفت :در تاريخ اساطيري در داستان كيومرث،
به عنوان نخستين آفريده آمده است كه وي جهان را
بين سه فرزند خود تقسيم ميكند .خاور و روم را به
سلم ،تور و چين و ترك را به تور و ايرانزمين را به
ايرج ميدهد ،يعني اينكه كيومرث جهاندار است و
جهان را به سه بخش تقسيم كرده و آن را به پسرانش
ميبخشد.
سليماني ادامه داد :مهاجرت از آغاز با ايرانيان بوده

است .آنها از جنوب سيبري و از هواي سرد آن منطقه
به سمت جنوب و فالت ايران مهاجرت ميكنند و
الزمه فرهنگ باز ،تحرك اجتماعي و عبور از مرزهاي
جغرافيايي است .فرهنگ ايراني نيز به خاطر خاصيت
باز بودنش ،از شرق دور در ژاپن تا چين ،جنوب
آسيا ،هند ،زنگبار و شرق اروپا گسترده است.
وي تغيير پايتخت در ايران را در چند دوره تاريخي از
ديگر داليل مهاجرت دانست و تاكيد كرد :هخامنشيان
 4بار و صفويان  3بار پايتخت خود را عوض كردهاند
و اين تغييرات شامل مهاجرتهاي سپاهيان ،ديوانيان
و افراد منسوب به دربار پادشاهي بود و الزمهاش
ساخت راههاي گستردهتر بود كه ايرانيان به خاطر
مهاجرت مبدع آن شدند و راههاي معروف شاهي
در ايران و جاده ابريشم كه پل ارتباطي شرق و غرب
بود را بنا نهادند.

دكتر ترابي استاد دانشگاه و ايراني مقيم استراليا با بيان اين كه مهاجرت امروز با مهاجرت در گذشته بسيار متفاوت است،در
مقاله خود تاكيد كرد :مهاجرت در گذشته به خاطر روح جستجوگر ايراني بوده و مهاجرين تالش ميكردند ،ببينند كشورهاي
ديگر چگونه زندگي ميكنند ،اما امروز به گونه ديگري تغيير يافته است .وي در ادامه صحبت در مورد تاريخچه و سابقه
مهاجرت ايرانيان ،انواع مهاجرت با توجه به بنيه اقتصادي مهاجران ،ويژگي ايرانيان مهاجر ،طبقهبندي سني مهاجران و
فعاليتهاي فرهنگي و هنري ايرانيان مطالبي را ارائه كرد و گفت :فعاليتهاي فرهنگي و هنري ايرانيان خارج از كشور هم
اگر در رابطه تنگاتنگ با فعاليتهاي داخل نباشد كاري بيهوده است ،چرا كه داخل اصل و خارج فرع است و در پرتو اصل
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است كه فرع ميتواند وجود داشته باشد .دوري از محيط و جامعه ايراني كم و بيش اثر منفي خود را بر مناسبتهاي فرهنگي
و هنري خارج از كشور گذارده و آثار آنان را بيشتر تحت تاثير فرهنگ ميزبان قرار داده است.

بيشتر و بهتر ،تصور آرامش رواني خود و خانواده،
امكان ارتقاء سطح علمي و تخصصي در خارج از
كشور ،ثبات اقتصادي و اقتصاد توسعه يافته ،نظام
دموكراتيك ،آزاديهاي فردي و اجتماعي ،حاكميت
نظم و قانون در جامعه ،جاذبههاي تفريحي و
سرگرمي ،امنيت سرمايه ،ابزار و منابع علمي براي
تحقيقات و تقاضا براي نيروي كار خارجي را از
علتهاي خارجي مهاجرت ايرانيان به خارج از
كشور دانست .

كيومرث اميري مدير مركز بازشناسي اسالم و ايران
نيز در مقالهاي در خصوص علل تكوين ،انديشه و
انگيزه مهاجرت در ذهنيت ايراني پرداخت و گفت:
اميد فردي و جمعي ،موج مهاجرت را كم ميكند و
اگر علتهاي رانشي داخلي كه  70درصد هستند
را با ايجاد شرايط مناسب مهار كنيم با كاهش 30
درصدي مهاجرت روبه رو خواهيم شد.
وي مؤلفههايي همچون اغواگري تبليغات شبكههاي
فارسي زبان ماهوارهاي ،جذابيتهاي محيطي ،مراكز
تحقيقاتي معتبر خارجي ،امكانات ،حقوق و دستمزد

دكتر هاشمي در پايان اين برنامه نيز ضمن تقدير و تشكر از كليه مديران و كارشناساني كه براي برگزاري نشست برنامهريزي
و تالش نمودند ،به جمعبندي بيانات ارائه شده پرداخت و گفت :اين گونه نشستها ميتواند نقش بسيار ارزندهاي را در
شناسايي ظرفيتهاي موجود و در نهايت ايجاد هم افزايي هرچه بيشتر براي تامين منافع و اهداف نظام فراهم نمايد و از
سوي ديگر ظرفيت ايرانيان خارج از كشور كه بسيار مهم و ارزشمند است را نيز به كار گيرد تا ضمن ارتباط منسجم داخل
و خارج ،كمك مؤثري را در جهت حفظ هويت اسالمي -ايراني آنان به عنوان سفيران فرهنگ و تمدن كشورمان فراهم
نمايد.
اداره كل امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور مجموعه كامل سخنرانيها و مقاالت ارائه شده در اين نشست را در
مجموعهاي منتشرنمود ه است.
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با همكاري اداره كل ايرانيان و رايزني فرهنگي صوفيه نشست مشاوره اي -تربيتي در
بلغارستان برگزار شد.

اداره كل امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور ،به منظور

در اين نشست دكتر بهرامي در خصوص محورهاي رابطه

حمايت از ايرانيان خارج از كشور و حل مشكالت جامعه

عاطفی و تأثیر آن در سالمت روان انسان ،مراحل رشد

ايرانيان و همچنين جلوگيري از انقطاع فرهنگي و بحران

روابط عاطفی زوجین ،عناصر روابط عاطفی ،پایهگذاری

هويت ،اقدام به اعزام مشاور و روانشناس به كشورهاي

روابط عاطفی سالم ،آسیب شناسی و بازسازی روابط عاطفی

مختلف مينمايد.

زوجین و  ...سخنراني نمود و به سئواالت پاسخ گفت.

در همين راستا اداره كل امور فرهنگي ايرانيان خارج از

همچنين برگزاري چندين جلسه مشاوره خصوصي براي

كشور ،با همكاري رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در صوفيه،

ايرانيان مقيم نيز از جمله برنامههاي ديگر بوده است و

خانم دكتر بهرامي از روانشناسان برجسته كشورمان را

گروهي از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي

اعزام تا در زمينه مشاوره روانشناسي ،خدمات الزم را به

صوفيه جهت مشاوره در مورد برخي مشكالت تحصيلي به

ايرانيان آن كشور ارائه نمايند.

رايزني مراجعه و با خانم باقري فرد مسئول امور دانشجويي

از جمله برنامههاي اجرا شده برگزاری نشست تربیتی-

اداره كل به گفتگو پرداختند و مقرر شد پيگيري الزم در

روانشناسی با موضوع تقویت و تحکیم روابط عاطفی

خصوص رفع مشكالت به انجام رسد.

با حضور دانشجویان ایرانی ،خانوادههای ایرانیان مقیم،

در ادامه اين سفر ،نشست تخصصي با حضور اساتيد

دانشجویان زبان فارسی و ایرانشناسی در سالن رایزنی

دانشگاه كتابشناسي و انفورماتيك صوفيه برگزار شد و

فرهنگی بود كه با استقبال مواجه گرديد.

دكتر بهرامي ،پيرامون موضوع "روانشناسي عشق و روابط
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عاطفي" و سعيده باقري فرد در خصوص موضوع "حقوق خانواده در اسالم" مطالبي را بيان نمودند.
در اين نشست  ،پروفسور دنچف رييس و پروفسور الكساندرا كومانووا معاون دانشگاه ،ضمن ابراز خوشحالي از برگزاري
اين نشست و خوشامدگويي به ميهمانان اعزامي از ايران ،اظهار اميدواري نمودند تعامالت علمي و فرهنگي ميان دو كشور
ايران و بلغارستان گسترش يافته و زمينههاي بيشتري جهت ايجاد فرصتهاي مطالعاتي و جذب دانشجو براي طرفين مهيا
گردد.
در پايان كياني رايزن فرهنگي ضمن قدرداني از روابط بسيار خوب رييس و معاون دانشگاه با رايزني فرهنگي و فرصت ايجاد
شده ،خواهان افزايش برنامههاي مشترك و تبادل هيأتهاي علمي ميان دو كشور گرديد.
ديدار با سفير كشورمان در بلغارستان ،مالقات با مؤسس و رئيس انجمن فرهنگي و دولتي ايران و بلغارستان و همچنين
مصاحبه با خانم دكتر فيوضي ،از مؤلفين كتاب فرهنگ بلغاري – فارسي از ديگر برنامههاي اين سفر بوده است.
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مقاالت
هويت نسل دوم مهاجران ايراني در سوئد
بحران ّ

دكتر فرشته احمدي

مسأله جذب و ادغام مهاجران و پناهندگان در ساختار اجتماعيـ فرهنگي جامعه ميزبان به يكي از موضوعات مهم اجتماعي
در دهههاي اخير تبديل شده است .اين معضل خصوص ًا در جوامع اروپائي ،به ويژه با جدي شدن مساله اتحاديه اروپايي
به مشكلي بنيادين بدل شده است .اما مهاجرت تنها مشكل جوامع ميزبان نيست بلكه در وهله اول معضل مهمي براي خود
مهاجران بوده و يكي از مسائل محوري در اين ارتباط ،مساله "بحران ه ّويت" است.

بحران ه ّويت درواقع ،معضل يك گروه خاص مهاجر نيست بلكه درد مشترك اكثر اقوام مهاجر است .اما ابعاد و اشكال اين
بحران نزد گروههاي مختلف مهاجر با يكديگر تفاوت دارد .ايرانيان جزء گروههايي محسوب ميشوند كه علي رغم اين

واقعيت كه بخشي از الگوهاي رفتاري آنان در تطابق با الگوهاي رفتاري حاكم بر جوامع غربي است ،بحران ه ّويت نزد آنان

جدي است .آمار فزاينده طالق ،خودكشي و بيماري رواني ،اعتياد و افزايش نارضايتي از جامعه ميزبان و سرگردان بودن ميان
انتخاب رفتن و ماندن ،بيانگر وجود چنين معضلي در ميان آنان است.

هويت
مفهوم ّ

ه ّويت مفهومي چندگانه است كه از زواياي گوناگون خصوص ًا از زاويه روان شناسي و جامعه شناسي در علوم اجتماعي،

مورد بررسي قرار گرفته است و در حيطه جامعهشناسي ،مفهوم ه ّويت در دو سطح فردي و اجتماعي تعريف ميشود.

در حيطه فردي ه ّويت ،بخشي برمبناي آن چه فرد خود به عنوان خصلتهاي خويش بر ميشمارد تعريف ميگردد و بخشي

نيز بر مبناي خصلتهاي گروهي و در سطح اجتماعي تعريف ميشود .ه ّويت فرد ،بخشي بر مبناي شاخصهاي مشخص

فرهنگي -اجتماعي كه دروني وي شده و به عناصر معرفتي در ضمير خودآگاه وي تكامل يافته ،تعريف ميشود و بخشي بر
پايه خصلتهاي گروهي آن گروهي كه ديگران فرد را عضوي از آن ميانگارند ،شناخته ميشود.
از اين تعريف ه ّويت روشن ميگردد كه مفهوم "آن ديگري" نقش اساسي در روند ه ّويت يابي فرد بازي ميكند .همان

طوري كه ذكر شد ،در حيطه فردي ،ه ّويت فرد هم بر مبناي فرد و هم بر مبناي آن چه ديگران فرد را جزئي از آن قلمداد
ميكنند ،تعيين ميشود.

نقش اساسي ديگران در روند ه ّويت يابي فرد از جايگاه مهمي كه فرهنگ در اين روند دارد ،ناشي ميشود .فرهنگ در واقع،

مجموعه ارزشهايي را بيان ميكند كه فرد براي ساختن تصويري از خود بدان نياز دارد .بخشي از اين مجموعه ارزشها از
آن ساختار اخالقي نشات ميگيرد كه رابطه فرد با ديگران در آن شكل گرفته و تعيين يافته است .اما از آن جا كه فرهنگ
زيربناي اصلي شيوة رفتاري فرد در زندگي روزمرهاش ميباشد ،عنصر مهمي در آن محيط اجتماعي كه فرد خود را در آن
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مييابد محسوب ميگردد .از اين رو ه ّويت فرد در خالل مبادالت با محيط فرهنگياش پيريزي ميشود .درست از اين

جهت است كه همخواني ميان فرهنگ حاكم بر جامعهاي كه فرد در آن زندگي ميكند و فرهنگي كه دروني و نهادي شده

است ،ميتواند موجب خطري جدي براي انسجام رواني فرد شود ،و نهايت ًا بحران ه ّويت را نزد وي دامن بزند .بحران ه ّويت

در واقع نشانه عدم انسجام دنياي ذهني و رواني فرد است .عدم انسجامي كه انعكاس عدم يگانگي فضاي فكري و رواني

فرد با بيرون وي ميباشد.
براي بازسازي ه ّويت فرد ،داشتن سازگاري ميان ساختار اجتماعي -فرهنگي كه فرد در گذشته در چارچوب آن پرورش

يافته و آن ساختار اجتماعي -فرهنگي كه فرد اينك در جامعه ميزبان با آن مواجه است ،ضروري است .يكي از مشكالت

مهم نسل دوم مهاجران ايراني در برخي جوامع غربي خصوصا در كشورهاي اسكانديناوي معضل تضادميان فرهنگ حاكم
بر خانواده و فرهنگ حاكم بر جامعه است.
اين جوانان در جامعه با ارزشها ،نرمها و الگوهاي رفتاري مواجه ميشوند كه با ارزشها ،نرمها و الگوهاي رفتاري حاكم بر
خانواده آنان تفاوت داشته و گاهي حتي در تضاد است .اين تضاد يا تمايز ناشي از تضاد ميان فرهنگ جمعگراي خانواده و
فرهنگ فردگراي حاكم بر جامعه مدرن غربي است.
براي درك اين مشكل نزد نسل دوم مهاجر ايراني شناخت دو فرهنگ ياد شده ضروري است.
فرهنگ جمعگرا

اين فرهنگ اكثرا ً در جوامع غيرغربي خصوص ًا در آسيا و همچنين در جوامع بسته روستايي در جوامع غربي رواج دارد.
شاخصهاي مهم فرهنگ جمعگرا از قرار زير ميباشند:
ـ فرد تابع جمع است .منشاء جمع طبيعي يا الهي است؛
ـ اخالق از بيرون حيطه فردي تعيين ميشود؛
ـ جمع (ملت ،خانواده )....بر فرد تقدم داشته و فرد را نمايندگي ميكنند (ه ّويت جمعي)؛

ـ فرد بخشي از گروه است و جدا شدن او از جمع به معناي زير سئوال رفتن ه ّويت اوست؛
ـ انتقال تجربيات فردي به نسلهاي بعدي اهميت بسزايي دارد؛

ارجحيت دارد ،حتي جان فرد ميتواند براي جمع قرباني شود.
ـ بقاي جمع بربقاي فرد
ّ
فرهنگ فردگرا

اين فرهنگ عموم ًا بر جوامع غربي ،خصوص ًا جوامع مدرن پروتستان حاكم است .شكل بارز آن را در كشورهاي اسكانديناوي
ميتوان ديد.
جامعه مدرن و ايدئولوژي فردگرايي زائيده شده در آن ميطلبد كه:
ـ هر انسان به مثابه فردي مجزا از ديگران تلقي گردد؛
ـ وجود اجتماعي هر فرد جدا از رابطه افراد در درجه دوم اهميت است؛
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ـ تقدم فرد بر جمع مانع وجود ملت ،گروه و جمع نيست .اما ملت ،گروه ،جمع و....؛ برپايه قبول فرديت افراد شكل ميگيرد.
(مثال قراردادهاي اجتماعي روسو)؛
ـ انسجام فردي ،مهمترين سنگ بناي ايدئولوژي فردگرايي در جامعه مدرن است.
در فرهنگ جمع گرا ،حفظ رابطه خانوادگي ،قومي ،دوستانه و گروهي بر استقالل فردي ارجحيت دارد و بقاي فرد در گروي
بقاي جمع (خانواده ،قوم ،گروه سياسي ،امت ،ملت) است.
در فرهنگ فردگرا ،فرد با حقوق خويش و انسجام ه ّويت فردي خويش در جامعه حضور مييابد و اجتماعات (ملت،

خانواده ،حزب )....تشكالتي هستند شكل گرفته از افراد مستقلي كه در جمع حفظ منافع خويش را ميجويند حتي اگر
گاهي به فدا كردن برخي از منافع خويش مجبور شوند .در اينجا بحث قرارداد اجتماعي روسو صادق است :فرد با آگاهي
به منافع خويش وارد جمع ميگردد تا با قرباني كردن بخشي از منافع خود بخش ديگري را بدست آورد .عضويت افراد
دراتحاديههاي گوناگون در سوئد گوياي اين بحث است .بنابراين عضويت در گروه به معناي حل شدن درگروه نيست ،بلكه
حركت افراد مستقل به شكل جمعي است.
من ،فرد يا خانواده؟ خانواده در فرهنگ جمعگرا ـ خانواده در فرهنگ فردگرا
همانطوري كه قبال ذكر شد يكي از دالئل بحران ه ّويت جوانان مهاجر ايراني دو پارگي در دو دنياي متفاوت خانواده از يكسو

و جامعه از سوي ديگر است .براي روشن شدن ماهيت اين دو پارگي ميبايد از نزديك با تاثير فرهنگ جمعگرا و فرهنگ
فردگرا بر تربيت كودكان در خانواده آشنا شد.

در فرهنگ جمعگرا محدوديتهاي مشخص و ديسيپلين سخت بر زندگي كودكان حاكم نميباشد .زمان خواب و غذا خوردن
آنان نامشخص است .اغلب كارهاي آنان توسط پدر و مادر و يا خواهر و برادر بزرگتر انجام ميشود .اما هرچه طفل بزرگتر
ميشود سختگيري بر وي افزايش مييابد ،بايدها و نبايدها بيشتر شده و تبعيت از اصول حاكم بر خانواده جديتر ميشود.
تصميمگيري در مورد سرنوشت كودكان ،نوجوانان و جوانان از سوي جمع ـ در درجه اول خانواده ـ صورت ميگيرد .آبروي
خانواده ،حيثيت گروه ،تقدس ملت و وطن بر حيات فردي افراد تقدم دارد.متافور مردم در فرهنگ ايراني بهترين مثال در
اين زمينه است.
يكي از ابزارهاي تربيتي كودكان در ايران پند و اندرز است .ابزار ديگر به كارگيري تنبيه بدني و يا رواني است .ابزار مهم ديگر
اما شالق ترس از ”مردم“ است .عبارات رايج اگر اينكار را بكني ”مردم” چه ميگويند؟ آبروي ما پيش مردم ميرود....
متافور مردم در حقيقت نيروي نامرئي ،غيرملموس ولي با قدرتي است كه بر فرديت افراد حاكميت دارد.
در فرهنگ جمعگرا:
ـ رفتار نادرست جوان تنها به خود او مربوط نميشود و مسئوليت عمل ناشايست تنها به گردن فرد نيست بلكه كل خانواده
(جمع) اين مسئوليت را به گردن ميگيرند.
ـ بچهها ياد ميگيرند كه بايد رفتار و عقايد خود را با معيارهاي بزرگان خانواده و ك ً
ال بزرگساالن تطبيق دهند.
ـ كودكي كه اغلب نظرات خويش را كه مطابق جمع نيست بيان ميدارد و از آنها دفاع ميكند كودكي است كه بد تربيت شده
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است .هدف تربيت كودكان حفظ گروه ،و حرمت و مرزهاي آن است .در اينجا گروه ميتواند خانواده و يا وطن و ...باشد.
در فرهنگ فردگرا:
ـ محدوديتهاي فراواني بر زندگي كودكان حاكم است .زمان خواب ،غذا و ...كودكان از سوي والدين تعيين ميشود.
ـ كودكان مسئول انجام امور شخصي خود هستند .مرتب كردن تخت و اتاق خود ،تميز كردن ظرف غذا و ...از اين جمله
است هرچه كودكان بزرگتر ميشوند مسئوليت بيشتري گرفته و به همين ترتيب حق تصميم گيري بيشتري مييابند .بايدها
و نبايدها بيشتر و بيشتر توسط خود نوجوان صورت ميگيرد.
ـ در فرهنگ فردگرا ،هدف استقالل يابي هرچه بيشتر فرزندان است و اين پروسه از كودكي آغاز ميشود .با دادن هرچه
بيشتر مسئوليت به فرزندان از سوي والدين ،مسئوالن مهد كودك ،معلمان و ...در مهد كودكها به عنوان مثال سعي ميشود
تا كودكان هرچه ممكن است مسئوليت انجام كارها را به عهده بگيرند .عبارت خودم ميتوانم يكي از عبارات رايجي است
كه كودك سوئدي تكرار ميكند .براي مثال او از اينكه ديگران لباس او را بپوشانند يا ....ناراحت ميشود.
در فرهنگ فردگراي غرب ،تربيت كودك يك پروژه است براي آنكه:
 فرزند خودكفا گردد؛ـ فرزند تواناييهاي فردي خويش را تكامل دهد؛
ـ يك مكانيزم اخالق دروني بوجود آورد؛
ـ تنها به خود تكيه كند.
دو نوع تربيت متفاوت كودكان كه در باال توضيح داده شد يعني تربيت در جهت استقالل يابي هرچه بيشتر كودكان در
فرهنگ فردگرا و تربيت فرزندان با هدف آنكه وي عضو مفيدي از يك جمع (خانواده ،امت ،ملت )...گردد در فرهنگ
جمعگرا ،الگوهاي رفتاري متفاوتي را بوجود ميآورد .آن كودكان و نوجوانان ايراني در غرب كه در خانوادهاي با فرهنگ
جمعگرا تربيت ميشوند در مدرسه ،دبيرستان و دانشگاه ،در محيط كار و محيط خارج از خانه گاهي با مشكالت جدي
مواجه ميشوند .از يكسو ارزشها و معيارهاي مسلط بر جامعه غلط برداشت ميشود و از سوي ديگر توانايي تطبيق با اين
ارزشها و معيارها وجود ندارد چرا كه در پروسه اجتماعي شدن اوليه ،اين جوانان با ارزشها و معيارهايي آشنا شدهاند كه
متمايز يا متضاد با ارزشها و معيارهاي حاكم بر جامعه است ،از اين جوانان دوالگوي رفتاري فردگرا و جمعگرا يكي از سوي
جامعه و ديگري از سوي خانواده طلب ميشود.
اين جوانان با ه ّويت دوگانه برگرفته از خانواده و جامعه ،خود را هم باخانواده و هم با جامعه بيگانه مييابند نه با خانواده
ميتوانند سازش كنند و نه در جامعه خود را يك عضو جذب شده ميبينند .گرايش به مواد مخدر ،الكل و عضويت در

گروههاي شرور جوانان و ارتكاب جرائم نشان دهنده بحران ه ّويت نزد جوانان نسل دوم مهاجر است .البتهبايد متذكر شد

كه كم نيستند جوانان ايراني و يا مهاجران ديگر كه بسيار موفق بوده و توانستهاند در تحصيل و كار پيشرفت چشمگيري داشته
باشند خصوص ًا دختران جوان ،اما تمركز در اين مقاله بر كالبد شكافي مشكالت است و نه هيچگونه عموميت بخشي.

همانطوري كه گفته شد كمبود احساس مسئوليت پذيري ،دوپارگي درميان دو دنياي خانه و جامعه نزد جوانان ايراني كه در
جامعه غرب زندگي ميكنند كه از افراد ،توقع مسئوليتپذيري شديد و جذب مطلق در جامعه را دارد ،مشكالت جدي براي
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برخي از نوجوانان و جوانان بوجود ميآورد .براي درك بهتر اين مشكل ضروري است با دو گونه ديگر فرهنگ آشنا شويم:
فرهنگ شرم و فرهنگ دين(قرض).
فرهنگ شرم يا فرهنگ دين (قرض)
در فرهنگ دين كه بيشتر در جوامع پروتستان مثل سوئد رايج است ،كنترل اجتماعي از درون و توسط وجدان فردي صورت
ميگيرد.
جامعه سوئد آزادي فردي بسياري به فرد اعطا ميكند .اما پيش شرط استفاده از آزادي آن است كه:
ـ فرد با يك مكانيزم كنترل دروني فردي مجهز شده است؛
ـ فرد ميداند كه خود و فقط خود مسئول اعمال خود است؛
ـ فرد آزاد است .كنترل خانواده ،گروه و جامعه بر او ضعيف است؛ اما خود كنترلي ،جاي اين كنترل بيروني را ميگيرد.
در فرهنگ شرم كه اغلب در جوامع كاتوليك و جوامع اسالمي رايج است ،كنترل اجتماعي نه از درون كه از بيرون توسط
گروه صورت ميگيرد” .حفظ آبرو“ امري بسيار حياتي در روابط اجتماعي است.
ـ آن كس كه هنجارهاي گروه را رعايت نميكند بايد از خويش شرم كند.
در اغلب جوامع هم شرم و هم دين با هم به صورت مكانيزم كنترل اجتماعي عمل ميكنند .اما شدت آن در فرهنگهاي
گوناگون ،متفاوت است .فرهنگ ايراني به شدت فرهنگ شرم گرا است .كه البته از طبقاتي بودن شديد جامعه ايران در طي
قرنها نيز ناشي ميشود.
يكي از تمايزات مهم فرهنگ شرم و فرهنگ دين آن است كه در فرهنگ شرم ،افراد ميآموزند كه به طور اجتماعي از جرايم
فاصله بگيرند .درحالي كه در فرهنگ دين افراد ياد ميگيرند كه به طور فردي از جرم بپرهيزند .دليل اين امر آن است كه در
فرهنگ شرم ،آنچه مجاز است و آنچه مجاز نيست ،آنچه خوب است و آنچه بد است از سوي جمع تعيين ميشود.
مثال قتل ناموسي اين امر را به خوبي روشن ميكند .در يك جامعه روستايي و كوچك مذهبي در برخي كشورهاي اسالمي
و مسيحي (برزيل) جايز است كه شوهر ،همسر خود را كه خيانت كرده يا پدر ،دختر و يا خواهر خود را كه رابطه جنسي
خارج از ازدواج داشته است به قتل برساند .همين عمل در همان كشور در شهرهاي بزرگ و در بين طبقه مرفه و تحصيل
كرده خطاست .مثالهاي بسياري ميتوان در اين مورد ارائه كرد .مسئوليت عمل فرد در واقع فقط به گردن او نيست ،خانواده،
يا افراد روستا يا....همگي درگير هستند .قتل ناموسي يك دختر كرد از كشور تركيه در سوئد توسط پدر خود Fadime
نمونه روشن موضع گيري جمعگرايانه در فرهنگ شرم به آنچه جرم و يا غير جرم محسوب ميشود ،ميباشد.
در فرهنگ دين ،اما اين فرد است كه ميبايد در برابر وجدان خود مسئول باشد و آنچه را كه خطاست تشخيص دهد .فرهنگ
پروتستان سوئدي به شدت بر اين فاصله گيري فردي پافشاري دارد.
جوانان نسل دوم مهاجر كه در فرهنگ جمعگرا و فرهنگ شرم تربيت شدهاند به ندرت ياد ميگيرند كه به طور فردي از
جرايم فاصله بگيرند .فاصلهگيري آنها اغلب اجتماعي است .از سوي ديگر عدم آشنايي برخي والدين با هنجارها و ارزشهاي
جامعه يا فاصلهگيري شديد والدين از فرهنگ سوئدي باعث ميشود كه والدين فرزندان خود را به درستي درك نكنند و
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موجب رانده شدن آنان از محيط خانواده گردند .در چنين شرايطي ،جوان نسل دوم مهاجر كه با سالح فاصلهگيري فردي
در برابر ارتكاب جرايم و يا مصرف الكل و مواد مخدر و ....مجهز نيست و از سوي ديگر فاصلهگيري اجتماعي نيز به
دليل گريزان بودن از خانواده در وي تضعيف شده است ،به شدت پتانسيل ارتكاب جرم يا درگيري با مشكالت اعتياد و يا
بيماريهاي رواني را دارد.
آن گروه از جوانان كه خانواده آنها درك بهتري از موقعيت جوانان نسل دوم مهاجر را دارند و از سوي ديگر كم يا بيش با
جامعه ميزبان و معيارها و ارزشهاي حاكم بر آن آشنا هستند موقعيت بهتري دارند اما حتي اين گروه نيز بدون مشكل نيستند.
يكي از اين مشكالت آن است كه به دليل فضاي جمعگراي خانواده و كمك بيدريغ والدين ،اين جوانان از استقالل كافي
براي زندگي در جامعهاي همانند سوئد كه از فرد به شدت توقع مسئوليت فردي ،و استقالل شخصيتي را دارد برخوردار
نميباشند.
در هر دو مورد باال ،يعني موردي كه جوان از خانواده گريزان ميگردد و يا موردي كه جوان به خانواده وابستگي بسيار دارد
خطري در برابر جوان قرار ميگيرد و آن احساس بيگانگي با خانواده از يك طرف و عدم پذيرش جوان از سوي جامعه از
طرف ديگر است.
معضل تضاد ميان فرهنگ جمعگرا و فرهنگ شرم در خانواده از يك سو و فرهنگ فردگرا و فرهنگ دين (قرض) در جامعه
از سوي ديگر يكي از داليل مهم دوپارگي شخصيتي و ه ّويتي برخي جوانان ايراني در خارج بخصوص در سوئد ميباشد.
مشكل دوپارگي ه ّويتي ميتواند به بحران ه ّويت نزد اين جوانان منجر شود كه از تبعات آن ،ارتكاب به جرم ،روي آوري
به مواد مخدر و الكل و در مشكالت روحي و رواني است.

حل اين مشكل آسان نيست و پروسه طوالني را ميطلبد .آگاهي والدين به شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه جديد ،شناخت
ارزشها و هنجارهاي اين جامعه نقش مهمي در حل اين معضل دارد اما آشنايي و شناخت به تنهايي كافي نيست .خود
والدين ميبايد در جامعه جديد درگير باشند و در حاشيه زندگي نكنند تا بتوانند محيطي طبيعي در خانواده كه معيارهايش
با معيارهاي جامعه تضاد ندارد بوجود آورند.
مشكل ديگر اما وجود جو ضد خارجي در سوئد و برخي كشورهاي غربي است .مبارزه با اين جو براي حل مشكالت
جوانان نسل دوم اهميت بسزا دارد .ما در اين مقاله فرصت پرداختن به اين معضل را نداشتيم .اما روشن است كه مشكل
جوانان تنها برخاسته از خانواده نيست .خارجي ستيزي اثرات مهمي در رشد احساس بيگانگي با جامعه ميزبان دارد و جوانان
نسل دوم اين خارجي ستيزي را با گوشت و پوست خود احساس ميكنند و تمايل آنان براي جذب كامل در جامعه كاهش
مييابد .مبارزه براي حل مشكالت جوانان نسل دوم هم ميبايد درجبهه خانواده و هم درجبهه جامعه صورت گيرد.
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افسردگي در مهاجران

زهره خطاط

اندوه و افسردگي ناشي از مهاجرت ،تجربهاي فراگير است ،اما گاه به حدي ميرسد كه جنبه بيماري به خود ميگيرد.

مهاجرت عموم ًا يك رويداد زندگي يا دگرگوني است كه انطباق دوبارهاي را براي رسيدن به تعادل در فرد ايجاب ميكند
و در صورت وجود زمينه قبلي در فرد ممكن است در او ايجاد بيماري رواني (افسردگي ،اختالالت اضطرابي ،اختالالت
تجزيهاي) يا بيماري روان ـ تني (افزايش اوليه فشار خون شرياني ،ديابت ،كوليت عصبي ،زخم معده )...يا ناهنجاريهاي
اجتماعي (اعتياد ،جرم و جنايت و  ) ...كند.
چه كساني مهاجرت مي كنند؟
معموال دو گروه مهاجرت ميكنند گروه اول افرادي هستند كه در جامعه اوليه خود سازگاري خوبي داشتهاند ،اما براي
پيشرفت و برخورداري از امكاناتي كه در جامعه مادري خود از آن بي بهره بودهاند ،مهاجرت ميكنند .اين عده گروه كمتري
را تشكيل ميدهند كه در جامعه جديد با مشكل كمتري روبرو خواهند بود.
گروه دوم كساني كه نتوانستهاند در جامعه خود موفق باشند ،احساس تزلزل ميكردهاند و قادر به انطباق خود با شرايط
جامعه نبودهاند .اين افراد عموم ًا در جامعه جديد هم با همين مشكالت و شايد با شدت بيشتري نيز روبرو ميشوند.

اما گاهي مسائل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و جنگ موجب مهاجرتهاي اجباري دسته جمعي ميشود كه جزء شديدترين
استرسورهاي اجتماعي قرار ميگيرد.
مهاجرت به معني الزام شخص به سازگاري دوباره با شرايطي است كه براي او نا آشناست و بايد بسياري از جنبههاي زندگي
را تغيير دهد و اين امر فشار شديد رواني و جسمي به مهاجر وارد ميكند.
هرچه تفاوت بين جامعه اصلي و جامعه جديد بيشتر باشد ،فشار رواني هم شديدتر است .هنگامي كه تغيير فرهنگ شديد
باشد ،مانند زماني كه فرد براي كار يا تحصيل به كشور ديگري با سنن ،رفتار و زبان متفاوت مهاجرت ميكند ،استرس هم

شديدتر ميشود و اگر زمينه قبلي فرض ًا شخصيت گوشهگير يا بدبيني باشد ،ممكن است فرد خود را انگشتنما و مورد
اشارات و كنايات ناخوشايند اعضاي جامعه جديد حس كند و حتي امكان دارد كه بدبيني جنبه هذياني به خود بگيرد و
شخص خود را مورد تعقيب ،آزار و شكنجه بپندارد و حتي توهماتي براي او پيش آيد و صداهايي بشنود كه او را تهديد
يا تحقير ميكنند .اين موردي است كه در بسياري از جوانان ما كه براي تحصيل يا به اميد كار و زندگي بهتر به كشورهاي
ديگر رفتهاند و يا پناهنده شدهاند ،پديد آمده است و موجب بستري شدن آنان در بيمارستانهاي رواني و سپس بازگشت به
ايران يا اخراج آنان شده است.
موردي كه در پديده مهاجرت شايعتر است ،احساس اندوه است .اندوه و افسردگي ناشي از مهاجرت تجربهاي فراگير
است ،اما گاه به حدي ميرسد كه جنبه بيماري به خود ميگيرد و آن زماني است كه فرد جز با فشار ،ناكامي ،تحقير و انتظار
سختيهاي بيشتر مواجه نيست و نميتواند دورنماي اميدبخشي را پيش رو ترسيم كند و در اين صورت ميتوان انتظار داشت

كه با افسردگي شديد محتاج به درمان روبرو شويم.
در اثر مهاجرت ،فرد از امنيت ناشي از حمايت خانوادگي محروم ميشود ،بيآنكه توانسته باشد خود را به نظم جديد جامعه
نو بپيوندد و با آن هماهنگ سازد.
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كوشش براي وفق دادن خود به نظم جديد ،بدون توانايي يا تمايل به انجام دگرگوني ،ممكن است اثرات زيانباري داشته
باشد ،زيرا پيوستگي به گذشته ،از قدرت براي سازگاري با موقعيتهاي نو و تغييريابنده ميكاهند.
وقتي كه فرد مجبور به زيستن با وابستگي به دو فرهنگ متفاوت ميشود شرايطي ايجاد ميگردد كه به آن شوك فرهنگي
گفتهاند؛ حالت روحي ناخوشايندي كه بيشباهت به سوگواري نيست.
زيربناي شخصيتي فرد و ظرفيت رواني اوست كه درجه سازگاري وي را با محيط جديد معلوم ميكند ،اما عوامل محيطي هم
در اين مورد نقش دارد ،گذشته از احساس توانايي فرد براي مقابله با شرايط نوين ،حمايت عاطفي بستگان و دوستان حتي از
راه دور ،فرد را از افسردگي و فقدان اعتماد به نفس تا حدودي حفظ ميكند و به وي براي ادامه راه خود نيرو ميبخشد.
انواع افسردگي:
 -1اساسی:
اولین نوع افسردگی که از اختالل خلق بیش از  2هفته پایدار میماند .نشانههای این نوع از افسردگی احساس عظیم غم و
سوگ از دست دادن عالقه و خوشحالی در فعالیتهایی که معموالً برای انسان لذتبخش است و احساس گناه و بیارزشی
است .این نوع افسردگی میتواند باعث کم خوابی ،تغییر اشتها ،خستگی شدید و مشکل شدن تمرکز شود و حتي میتواند
خطر خودکشی را افزایش دهد.
 -2دیستایمی:
اين نوع افسردگي ،خفیفتر اما مداومتر است و حداقل  2سال و اغلب بیش از  ۵سال دوام میآورد .عالیم و نشانهها
معموالً ناتوان کننده نیستند و دورههای دیستایمی میتواند با دورههای کوتاه مدت احساس طبیعی بودن جا به جا شود .ابتال
به دیستایمی انسان را در خطر بیشتر برای افسردگی اساسی قرار میدهد.
 -3اختالالت خلقی فصلی:
شکلی از افسردگی است که به تغییرات فصل مربوط است که ممکن است باعث بروز سردرد ،تحریکپذیری و سطح پایین
انرژی شود .بسیاری افراد با افسردگی عالیم اضطراب را هم نشان میدهند.
 -4اختالالت تطابقی:
در مواردي ايجاد ميشود كه فردی که محبوب شماست فوت کند ،شغلتان را از دست بدهید یا تشخیص بيماري خاصي
برای شما داده شود و بسیار طبیعی است که احساس فشار ،غم ،عصبانیت یا لبریز شدن کنید.
افسردگی میتواند تنها یک بار در زندگی فرد اتفاق بیفتد .به هر حال اغلب به صورت حمالت تکراری در طول زندگی با
دورههای بدون افسردگی در بین آنها اتفاق میافتد یا میتواند وضعیتی مزمن باشد که نیازمند یک درمان پیوسته در طی
زندگی باشد .از مهمترين نشانههاي شاخص افسردگی که نشانههای کلیدی برای تشخیص محسوب میشوند ،شامل از

دست دادن عالقه به امور روزمره طبیعی است و فرد عالقه و خوشحالی خود را در فعالیتهایی که قب ً
ال از آنها لذت میبرد از
دست میدهد .اختالالت خواب ،کاهش وزن ،احساس خستگی ،عدم اعتماد به نفس و پرخاشگری هم از نشانههای دیگر

افسردگی هستند که هر یک از آنها با عدم عالقه جمع شود میتواند نوعی افسردگی را نشان دهد.
علل ژنتیکی ،مصرف داروهای مختلف ،بیماریهای مزمن و ویژگیهای شخصیتی و همچنین قرار گرفتن در وضعیتهای
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خاص چون زایمان و یا از دست دادن عزیزان از علل دیگر افسردگی است.
راههای مقابله با افسردگي ناشي از غربت
در بسیاری موارد آشنا شدن فرد با محیط جدید و درآمیختن با آن ميتواند عاملي براي کاهش عوارض ناشي از افسردگي
باشد ،به همین دلیل هیچ چیز بیشتر از ایجاد درگیری فکری و آشنا شدن با افراد و زوایای تازه محیط جدید به فرد کمک
نمیکند.
مهمترین فاکتور در گذر سریع از این مرحله ،خود فرد است ،پس مهاجر باید سعی کند که مثبت ،امیدوار و صبور باشد و
به آیندههای بهتر فکر کند ،برای آینده خود برنامه داشته باشد و با جدیت آن برنامه را دنبال کند.
نکته ديگر مشارکت در تصمیمگیریها ،مرور خاطرات و ديدن آلبوم عكس بزرگساالن كه هر چقدر استفاده و مرور
خاطرات ،در محیطهای جمعیتر انجام شود نتیجه بهتری میدهد.
نقش مسافرت به ایران نيز مهم است .افراد وقتی به ایران بازمیگردند و احساس میکنند که دسترسی به ایران ،خانواده و
دوستان سخت نیست بهتر به زندگی عادی در مهاجرت باز میگردند.
البته بازگرداندن فرد به شرایط عادی در افراد مختلف تفاوت دارد .برخی با صحبت کردن و توضیح مشکالتشان ،عدهای با
تماسهای مداوم با اعضاء خانواده خود در ایران و ديگر روشها ميتوانند مشکل را پشت سر گذارند و مهم این است که
بتوان به وسیلهای عالیم اصلی (تنهایی ،گوشهگیری و سکوت) را تخفیف داد.
لذا اسكان در شهرها و محیطهایی که جامعه ایرانی قوی دارند اهمیت مییابد .گاهی حضور در یک محفل ایرانی و حتی
خوردن يك تكه نان ايراني میتواند تاثیری شگرف در بازگشت فرد به شرایط عادی ایفا کند.
توصیههایی براي رهايي از افسردگي
 -1سعی کنید هر روز سر ساعت خاصی از خواب بیدار شوید ،حتی اگر دلتان نخواهد .دانش پزشکی ظرف چند دهه اخیر
موفق به اکتشاف مهمی پیرامون خواب شده و آن کشف بخشی مهم در طول خواب انسان به نام خواب  remبوده است.
پس از آنکه حدود  45دقیقه از به خواب رفتن انسان گذشت ،مرحله  remآغاز میشود و به مدت کوتاهی حدود  10تا
 15دقیقه ادامه مییابد .در طول اين مرحله ،به طرز اسرار آمیزی تمام عضالت اسکلتی بدن از کار میافتد و شخص کامال
بیحرکت میشود و نوار مغزی شخص به جای حالت خواب ،حالت بیداری کامل را نشان میدهد به طوری که در این
حالت مغز از فعالیت باالیی برخوردار است .در طی  remدرجه حرارت بدن و ضربان قلب به طور غیر منتظره باال میرود
و حرکات سریعی در چشمان فرد دیده میشود که وجه تسمیه این مرحله نیز میباشد (مرحله حرکات سریع چشم rapid

 )eye movementو چنانچه شخص را در این حالت بیدار کنیم به احتمال بسیار قوی ابراز میکند که در حال خواب دیدن
بوده است  .مرحله  remپس از  10تا  15دقیقه متوقف میشود و پس از آن در طول خواب و به طور دورهای و به طور
منظم تکرار میشود  .با این وجود کل دوران  remدر طول یک خواب  8ساعتی در اشخاص طبیعی  90دقیقه خواهد بود
و قسمت اعظم آن در ساعات نزدیک به صبح به وقوع میپیوندد.
امروزه دانش پزشکی به اثبات رسانده که در بیماری افسردگی یکی از تظاهرات مهم  ،افزایش یافتن طول خواب  remنسبت
به میزان طبیعی است و شخص افسرده به میزانی بیش از سایر اشخاص خواب میبیند و زمان بیشتری را در مرحله rem
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بهسر میبرد  .از این جهت یک مبنای مهم در تولید داروهای ضد افسردگی ایجاد داروهایی است که کاهش دهنده مرحله
 remخواب باشند .عالوه بر این یک روش درمانی جدید برای بیماران افسرده ،بیدار نگه داشتن آنها برای کاهش میزان rem

میباشد  .زمان نماز صبح که در سوره مبارکه “ اسراء ” با عنوان “ ان قران الفجر کان مشهودا ” از آن نام برده شده است و
مورد تاکید فراوان میباشد .به گونهای قرار گرفته که سبب کاهش دادن قابل مالحظه میزان خواب  remدر اشخاص میشود .
همانطور که خواندید قسمت اعظم خواب  remدر حوالی صبح به وقوع میپییوندد و چنانچه شخص خود را ملزم به بیداری
صبحگاهی کند در حقیقت جلوی ورود خود به مرحله قابل توجهی از خواب  remرا گرفته است .
از این جهت بیداری صبحگاهی برای نماز ،خود به تنهایی میتواند به عنوان واکسنی در پیشگیری از افسردگی و حتی
دارویی در درمان افسردگی مطرح باشد  .الزم به توضیح است که خواب  remدر حد تعادل برای سالمت و رفع خستگی
الزم است اما زیادی آن منجر به مشکالت مختلف از جمله افسردگی میشود و نقش نماز به عنوان متعادل کننده میزان rem

مطرح است.
 -2از نرمش و ورزش غفلت نکنید و هر کاری که شامل فعالیت و تحرک جسمی باشد ،حالتان را بهتر خواهد کرد .اگر هنگام
پیادهروی ،افکار منفی به شما هجوم آورد به ورزش دیگری بپردازید .تمرینات بدنی منظم قویترین عامل طبیعی است که
میتواند افسردگی را برطرف سازد .ثابت شده است که تمرینات منظم موجب افزایش میزان مادهای به نام اندروفین در مغز
میشود .مادهای قوی که به طور طبیعی باعث تقویت و بهتر شدن روحیه فرد میگردد ،نگرانی و اضطراب را کاهش میدهد،
خواب را تنظیم میکند ،به شما آرامش میبخشد ،موجب فعالیت ذهنی مثبت میشود ،احساسات فروخورده و سرکوب شده
و انباشته شده را آزاد میسازد ،افسردگی خفیف را درمان میکند ،نگرش فکری و عزت نفس را بهبود میبخشد ،عملکرد
قلب را تقویت میکند ،فشار خون را پایین میآورد ،عمل انتقال اکسیژن به سراسر بدن را بهبود میبخشد ،از پوکی استخوان
جلوگیری میکند و موجب کنترل قند خون میشود.
 -3تقويت اعتقادات مذهبی و توكل به خدا وند .نماز موجب كاهش استرسها ميگردد و فشارهاي روحي را كم ميكند.
زيرا آنگاه كه انسان در برابر خالق متعال ميايستد و لب به نماز و دعا ميگشايد و او را رحمن و رحيم خطاب ميكند ،اميد
به رأفت و رحمت در دلش موج ميزند و آنگاه كه اشك ندامت از چشمانش جاري ميشود و دردهاي خويش را با خدا
باز ميگويد ،پااليش رواني انجام ميشود و انسان خود را سبكتر از قبل مييابد چون به بندگی خدا تن ميدهد و با تأكيد
ميگويد« :ايّاك نعبد و ايّاك نستعين» فقط تو را عبادت ميكنيم و فقط از تو ياري ميجوييم.

پس در نماز اذكاري وجود دارد كه بيان آنها و بازگو كردن آن كلمات ارزشمند كه آدمي بر نفس خود تلقين ميكند به او

آرامش ميبخشد و بهداشت رواني او را تأمين مينمايد ،به شرط آنکه نماز را با معرفت ،شناخت و توجه بخواند و افراد
فاقد استرسهاي رواني ،در خانواده و در برخورد با ديگران فشار و دشواري كمتري را متوجه آنان ميسازد و خانواده نيز
از فضای آرام و كم استرس برخوردار ميگردد ،ضمن آن كه حضور در مراسمهاي مذهبي و فعاليتهاي اجتماعي ميتواند
در اين مسير مناسب باشد.
 -4تقسيم وظایف و مسئوليتهاي دشوار و بزرگ به بخشهاي کوچکتر
 -5اهداف واقع بینانهای داشته باشید .اهداف سخت و مشکل برای خود تعیین نکنید ،مسئولیت بیش از حد را به دوش
نگیرید ،از خود انتظار زیادی نداشته باشید ،هر روز یک هدف کوچک برای خود تعیین کنید و سعی کنید به آن برسید .به
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یاد داشته باشید اگر افسردگی انرژی و انگیزه ما را کاهش میدهد ،انجام حتی یک کار کوچک در روز به شما کمک میکند
احساس بهتری راجع به خود داشته باشید .اهداف خود را با عباراتی مثبت بیان کرده و در عبارات خود از کلمه منفی استفاده
نکنید .به جای این که بگویید من دیگر قند ،شیرینی ،بستنی و سایر خوراکیهای چاق کننده را نخواهم خورد ،بهتر است
بگویید من از خوردن خوراکیهای سالم و مغزی که کالری کمتری دارند ،لذت میبرم.
 -6سعی کنید با دیگران معاشرت کنید و کنار دیگران بودن بهتر از تنهایی است و به شما کمک میکند .با کسی که دوست
دارید و در مورد موضوعی که عالقهمنديد ،صحبت کنید.
 -7سعی کنید حالت چهره خود را تغییر دهید .پژوهش گران نشان دادهاند که حالت صورت شما میتواند احساسات شما
را تغییر دهد ،پس لبخند بزنید و اگر بیاختیار اخم کردهاید ،اخمهایتان را باز نماييد.
 -8سعي نماييد هر بار كه کار خوبي انجام میدهید و یا هر وقت که حالتان خوب است ،احساس و افکار خود را یادداشت
نماييد و به مرور این نوشتهها در زمانهایی که احساس خوبی ندارید به شما نشان میدهد که این حال بد شما پایدار نبوده
و مدتی بعد احساس بهتری خواهید داشت.
 -9بپذیرید که هر فرد تواناییها و خصوصیات متفاوتی دارد .بنابراين روی خصوصیات خاص خود تاکید کنید.
 -10از یک متخصص کمک بگیرید چرا كه بزرگترین کمک به افراد افسرده این است که آنها را ترغیب کنیم تا از دیگران
کمک بگیرند.
 -11توجه به تغذیه مناسب كه ارتباط ظریف و اساسی بین جسم و روح وجود دارد .تغذیه مناسب نه تنها به بهبود کیفیت
جسم کمک میکند بلکه روح را نیز ارتقاء میبخشد .اختصاص بخش فراواني از تغذیه به میوهها و سبزیجات تازه و غالت
بسیار مفید است .بهتر است مصرف چربی و شیرینیجات را محدود کنید.
 -12اکتشاف خالقیت :نقاشی ،عکاسی ،بافندگی ،نویسندگی و  ...فعالیتهایی هستند که فرد با انجام آن میتواند احساس
درونی خود را بهتر بیان کند .خالقیت احساس خوبی در فرد ایجاد میکند .هدف خلق شاهکار نیست ،بلکه انجام کاری
است که ایجاد لذت میکند و رضایت خاطر بیشتری به همراه دارد.

28

نوآوريهاي ايرانيان
دانشمند ایرانی ابداع كرد:

اولین ترانزیستور اثرمیدان دوبعدی

علی جاوهای ،دانشمند ایرانی از آزمایشگاه ملی لورنس در برکلی و همکارانش با استفاده از گرافن و نیترید بور موفق به
ساخت اولین ترانزیستور اثرمیدان دو بعدی شدهاند كه الیههای تشکیل دهنده این ترانزیستور با نیروی واندروالس کنار هم
قرار گرفتهاند.
برخالف ترانزیستورهای اثر میدان سیلیکونی ،این ترانزیستور جدید در ولتاژهای باال دچار افت کارکرد نشده و هدایت
الکترونی باالیی را ،حتی زمانی که ضخامت آن تا یک الیه کاهش مییابد ،فراهم میکند.
ترانزیستورهای اثرمیدان ،یکی از عناصر اصلی ادوات الکترونیکی محسوب میشوند .همه این ترانزیستورها دارای دروازه،
خروجی و منبع هستند که با استفاده از یک کانال به الکترودها متصل میشوند .در صورتی که ساختار بلوری میان دو قطعه
یکسان نباشد ،انتقال بار دچار مشکل خواهد شد.
جاوهای میگويد :در ساخت ترانزیستورهای اثرمیدان دو بعدی ،هر بخش از یک الیه نازک تشکیل شده که با نیروی
واندروالس به هم متصل شدهاند .ما این الیهها را به گونهای طراحی کردیم که از نظر ضخامت شبیه هم باشند و هیچ زبری
سطحی در آنها وجود نداشته باشد .درنهایت با استفاده از نیروی واندروالس موفق به اتصال این الیهها شدیم .در واقع با
انجام فرآیند چند مرحلهای ،قطعهای پیچیده مبتنی بر الیههای بلوری ایجاد کردیم ،بدون این که پارامترهای شبکه محدودیتی
برای کار ما ایجاد کند .این پارامترها معموالً موجب محدود شدن فرآیند رشد شده و عملکرد مواد ترکیبی را دستخوش
تغییر میکنند.
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با همكاري دانشمندان ايراني در دانشگاه برادفورد:

ابداع روش جديد آزمايش خون براي تشخيص سرطانها
دانشمندان دانشگاه برادفورد با همکاری دو دانشمند ایرانی موفق به طراحی یک آزمایش خون ساده شدهاند که میتواند برای
تشخیص ابتالی افراد به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
آزمایش طراحی شده توسط این محققان با همکاری دکتر مژگان نجفزاده و قادری به پزشکان اجازه ميدهد تا زمان درمان
سرطان را با تشخیص سریعتر ،کاهش داده و همچنین از انجام روشهای تهاجمی و پرهزینه مانند نمونهبرداری و کلونوسکوپی
جلوگیری کند.
متناوبا میتوان از این روش به عنوان یک کمک موثر برای معاینه بیماران مشکوک به سرطان که تشخیص آن در زمان حاضر
سخت بوده ،استفاده کرد.
نتایج اولیه نشان داده که این روش از درجه دقت باالیی در تشخیص سرطان و شرایط پیش سرطانی در خون بیماران مبتال به
مالنوم ،سرطان روده بزرگ و سرطان ریه برخوردار است.
آزمایش حساسیت به ژنوم لنفوسیت ( )LGSبه بررسی گلبولهای سفید خون پرداخته و آسیب وارده به دیانای آنها را در زمان
مواجهه با شدتهای متفاوت نور فرابنفش اندازهگیری میکند .نتایج این آزمایش تجربی نشاندهنده تمایز روشنی بین آسیب
واردشده گلبولهای سفید خون بیماران مبتال به سرطان دارای شرایط پیش سرطانی نسبت به افراد سالم بود.

توالی دقیقتر و سریعتر دیانای با ماده جدید اكتشافي دانشمند ایرانی
محققان دانشگاه ایلینویز در اربانا شمپین به سرپرستي «امیر

دارای نقطهضعف قابلتوجهی هستند زیرا بیش از اندازه

«مولیبدن دیسولفید» ( )MoS2دیانای را به صورت

تکالیه و به اندازه کافی نازک است که فقط یک حرف

براتی فریمانی» دریافتهاند نانومنفذهای موجود در ماده
دقیقتر ،سریعتر و ارزانتر از هر شیوه کنونی توالی میدهد.

ضخیم هستند و این در حالی است که  MoS2ورقهای
دیانای در هر بار از میان نانوحفره آن عبور میکند.

بر اساس مطالعات انجامشده ،ماده مزبور از دیگر مواد به کار

در مطالعات انجامشده فریمانی و تی م تحقيقاتي اش مشخص

نانومنفذ ،حفره بسیار ریزی است که در میان ورقه نازکی

و بدون هیچ مشکلی عبور میکند .ماده  MoS2در ساخت

به اندازه کافی بزرگ است .یک جریان الکتریکی دیانای

برای آن تعریف شده است.

هنگام عبور آن از میان حفره ،اطالعاتی را درباره توالیاش

هستند تا ابزار توالی دیانای سریع ،دقیق و ارزانی ارائه

رفته برای توالی دیانای و حتی گرافن عملکرد بهتری دارد.

از ماده حفاری میشود و برای حرکت مولکول دیانای

را از میان نانوحفره حرکت میدهد و نوسانات موجود به

در اختیار دانشمندان میگذارد.

تمامی مواد به کاررفته برای توالیدادن نانوحفره دیانای
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شد دیانای به این ماده نمیچسبد و از میان حفره به سرعت

فرستندهها رقیب گرافن است و در این جا کاربرد جدیدی
هماکنون محققان به دنبال ترکیب ماده مزبور با ماده دیگری
دهند.

محقق ايراني اختراع كرد:

ابزار شناسايي جديد براي يافتن كودكان گمشده
محققان به سرپرستی یک محقق ایرانی ،نوعی ابزار شناسایی چهره جدید را

طراحی کردهاند که با مطابقت دادن سریع تصاویر کودکان گمشده با والدین
زیستیشان ،به پیداکردن آنها کمک میکند.

تیمی از دانشمندان دانشگاه فلوریدای مرکزی به سرپرستي افشین دهقان ،این

پروژه را با بیش از  10هزار تصویر آنالین از افراد مشهور ،سیاستمدارها و

کودکانشان آغاز کردند كه كمك مؤثري برای دستگاههای قضایی و کمک به

خانوادهها در مکانیابی کودکان گمشده مينمايد.

فنآوریهای تشخیص چهره پیشتر توسط دستگاههای قضایی به کار رفته اما این سامانهها به گونهای طراحی نشده بودند که

مشخصههای یکسان را در عکسها با گذر زمان شناسایی کنند ،با این حال ،فنآوری جدید قادر به انجام چنین کاری است.

دستاورد چشمگیر دانشمند ایرانی در پاکسازی و بازیابی خاطرات با فشار یک دکمه
تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا ،دانشکده پزشکی ساندیگو و آکادمی سلطنتی علوم و هنر هلند به سرپرستي یک دانشمند
ایرانی امیدوارند در آینده نزدیک پزشکان بتوانند با فشار یک دکمه خاطرات را پاک کرده و مجددا به آسانی آنها را بازیابی
کنند.
کشف دکتر صادق نبوی از آزمایشگاه مالینو و همکارانش که در موشها موثر نشان داده شده ،ممکن است از پتانسیل بزرگی
در درمان مبتالیان به فوبیا در غلبه بر ترسشان ،کمک به سربازان در بهبودی از وحشت جنگ یا کمک به قربانیان تصادفات
در درمان تروما برخوردار باشد و میتوان از این دستاورد در ارتقاء حافظه بیماران مبتال به زوال عقل استفاده کرد.
روش تجربی جدید با یک تابش نور کار میکند .محققان دریافتند که تحریک اعصاب مغز با لیزرهای نوری میتواند خاطره
مشخصی را پاک کند.
این دانشمندان بر روی نظریهای کار میکنند که بر اساس آن ،زمانی که مغز در حال ساخت ارتباطات بین عصبي است،
خاطرات شکل گرفته ،حفظ شده و به یاد آورده میشوند.
آنها در آزمایشات خود نشان دادند که تقویت یا تضعیف این ارتباطات موسوم به سیناپسها ،میتواند خاطره را از بین برده
یا بازیابی کند.
اما در جالبترین کشف این پژوهش ،دانشمندان دریافتند که میتوانند یک حافظه از دست رفته را با تحریک مجدد عصبها
بوسیله لیزر با فرکانس باال مجددا فعال کنند.
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نقش دو مولکول پروتئینی در رگزایی روماتیسم توسط دانشمند ایرانی كشف شد.
يافتههای محقق ایرانی دانشگاه ایلینویز آمریکا و همکارانش
نشان داد دو مولکول پروتئینی که در تقابل با یکدیگر مانند
قفل وکلید عمل میکنند ،از تشکیل غیر طبیعی رگهای
خونی در مفاصل مبتالیان به روماتیسم مفصلی پشتیبانی
میکنند.
دکتر شیوا شهرآرا در این باره گفت :نتایج این تحقیق برای
نخستین بار نشان میدهد که این دو پروتئین  -گیرنده و
پروتئین اتصالی مربوطه  -نقشی کلیدی را در توسعه آسیب
شناسی روماتیسم مفصلی ایفا میکند.
شهرآرا و همکارانش دریافتند که پروتئینی موسوم به
 CCL28تحت شرایط کم اکسیژنی (هایپوکسی) یافت
میشود و مفاصل مبتال به روماتیسم مفصلی میتوانند دچار
هیپوکسی شوند.
محققان طی این پژوهش میزان پروتئینهای بافت و مایع

مفصلی مبتالیان به روماتیسم مفصلی و آرتروز (دو بیماری
شایع التهاب مفاصل که ناشی از سایش و پارگی است) را
اندازه گیری کردند .نتایج نشان میدهد که در مبتالیان به این
دو بیماری ،میزان پروتئین درون مفصل به طور قابل توجهی
بیشتر از سایر افراد سالم است .اين پژوهشگران دریافتند که
 CCL28در مفاصل مبتالیان به روماتوئید مفصلی به طور
بیش از حد تولید میشود ،سلولهای پوشاننده سطح را که
حامل گیرندههای مربوطه است ،جذب میکند.
زمانی که محققان  CCL28را به سلولهای حامل گیرنده
اضافه کردند ،سلولها به رگهای خونی سازماندهی شدند،
اما زمانی که گیرنده هنگام اضافه شدن  CCL28مسدود
شد ،تشکیل رگهای خونی نیز کاهش یافت .این پژوهش
در مجله Annals of the Rheumatic Diseases
منتشر شده است

مدال پروفسور بالتازار به محقق ايراني رسيد
دانشمند ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا موفق به دریافت مدال طالی "بالتازار ون در پول" از اتحادیه بین المللی علوم رادیویی( )URSIشد.
پروفسور "نادر انقطاع" این جایزه را که باالترین جایزه اتحادیه بین المللی علوم رادیویی است به دلیل سهم و ابتکارات
پیشگامانه در نظریه الکترومغناطیسی و کاربردهای مواد کامپوزیتی ،فرامواد و اوپتیک نانومقیاس ،تصویربرداری و سنجش
زیست الهام و نانومدار اوپتیکی بر پایه مواد دریافت کرده است.
این جایزه هر سه سال یک بار برگزار میشود و این مدال به دانشمندان
برجسته ای داده میشود که دستاوردهای آنها سهم چشمگیری در علم ،طی
شش سال اخیر داشته باشد.
این جایزه یادبود پروفسور بالتازار ون درپول ،فیزیکدانی است که سالیان سال
همکاری نزدیکی با اتحادیه بین المللی علوم رادیویی داشت.
پروفسور انقطاع یکی از مهمترین شخصیت های علمی جهان در زمینه فرامواد
(متامتریال) است که ترکیبی از فیزیک ،مهندسی و نانو فنآوری برای خمش
و دستکاری امواج به شیوهای است که مواد طبیعی قادر به آن نیستند.

دکتر نادر انقطاع دانشآموخته مهندسی برق دانشگاه تهران ،دانشمند پیشرو جهان در زمینه الکترومغناطیس و پیشگام
تحقیقات اپتیک در مقیاس نانو ،در سال  ۲۰۱۲نیز جایزه الکترومغناطیس  IEEEرا از آن خود کرد.

وی از سوی مجله آمریکن ساینتيفیک به عنوان یکی از  ۵۰پژوهشگر تاثیرگذار برتر در عرصه علم و فنآوری معرفی شده
است .فعالیتهای وی در زمینه الکترومغناطیس ،آثار شگرفی بر این رشته و گرایشهای منشعب از آن ،از جمله نانو اپتیک
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و فرامواد داشته است.

وی سال گذشته میالدی نیز برای تحقیقات در زمینه "طراحی ،ابتکار و حل مشکل چشم گیر در مهندسی برق" برنده جایزه

بنجامین فرانکلین  ۲۰۱۳شد.
از جمله افتخارات دیگر دکتر انقطاع میتوان به کسب جایزه جرج هیلمیر برای تحقیق برتر در سال  ۲۰۰۸و جایزه محقق
جوان بنیاد علوم ملی ایاالت متحده در سال  ۱۹۸۹اشاره کرد.
دکتر انقطاع استاد مهندسی برق ،سیستمها و مهندسی زیستی دانشگاه پنسیلوانیا است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از
دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه فنآوری کالیفرنیا ( )Coltechاخذ کرد.
وی همچنین عضو انجمن فیزیک امریکا ،انجمن اپتیک آمریکا ،جامعه امریکایی علوم پیشرفته و انجمن بین المللی مهندسی
اپتیک است.
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مصاحبه با ايرانيان موفق
مصاحبه انستيتوي رياضيات "كِ لِي" آمريكا با مريم ميرزاخاني
مريم ميرزاخاني بانوي برگزيده ايراني در رشته رياضيات
«مریم میرزاخانی» اولین زنی است که مدال«فیلدز» را دریافت کرده است .این مدال باالترین و معتبرترین جایزه در رشته
ریاضیات بهشمار میرود .خانم «میرزاخانی» ۳۷سال دارد و ایرانی است .وی دوره «پیاچدی» خود را در سال  ۲۰۰۴در
دانشگاه هاروارد به اتمام رسانيده است .در دانشنامهاش چگونگی محاسبه حجمهای «ویل-پترسون» فضاهای مدولهای
سطوح محدود «ریمن» را بررسی کرده است .عالیق مطالعاتی او شامل تئوری «تیک مولر» ،هندسه هایپربولیک (هذلولی)،
تئوری ارگودیک و هندسه سیمپلکتیک است .وی در حال حاضر پروفسور (استادتمام) ریاضیات در دانشگاه استنفورد
آمریکاست و بیشتر در مورد ساختارهای هندسی در سطوح و تغییر شکل آنها تحقیق میکند.
کمی از خاطرات دوران کودکی خود در مورد ریاضیات برایمان بگویید!
بچه که بودم میخواستم نویسنده شوم .خواندن کتابهای داستان هیجانانگیزترین کار من بود .در واقع هر چیزی را که
میتوانستم پیدا کنم ،میخواندم .تا قبل از سال آخر دبیرستان ،هرگز فکرش را هم نمیکردم که تحصیالتم را در رشته ریاضی
ادامه دهم .خانواده من سهفرزند داشتند .پدر و مادرم حامی و مشوقهای خوبی برای ما بودند .برایشان مهم بود که ما مشاغل
خوب و رضایتبخشی داشته باشیم ،ولی آنقدر که این موضوع برایشان مهم بود ،کسب موفقیت و پیروزی برایشان اهمیت
نداشت .محیط زندگی من ،از بسیاری جهات محیط فوقالعادهای بود ،گرچه در آن دوران سخت ،جنگ ایران و عراق در
جریان بود .کسی که مرا به طور کلی به علم عالقهمند کرد ،برادر بزرگترم بود .او آنچه را که در دانشگاه میآموخت ،برایم
بازگو میکرد .شاید اولین خاطره من از ریاضیات ،مربوط به وقتی است که او راجع به مسالهای برایم گفت که چگونه میتوان
اعداد  ۱تا  ۱۰۰را باهم جمع کرد .فکر میکنم که او این مطلب را که چگونه «گوس» این مساله را حل کرد ،در یک مجله
علمی خوانده بود .این راهحل برایم بسیار جالب بود .این اولینباری بود که از یک راهحل زیبا لذت میبردم ،گرچه خودم
نتوانسته بودم این راهحل را پیدا کنم.
چه رویدادها یا افرادی بهطور ویژه در آموزش ریاضی بر شما تاثیر گذاشتند؟
من از بسیاری جنبهها ،انسان خوشاقبالی بودم .وقتی که دبستان را تمام کردم ،جنگ هم به پایان رسید .اگر من ۱۰سال
زودتر به دنیا آمده بودم ،هرگز فرصتهای بزرگی را که بعدها به دست آوردم ،نمیتوانستم به دست بیاورم .من در تهران
به مدرسه خوبی به نام «فرزانگان» میرفتم که معلمهای بسیار خوبی داشت .در همان هفته اول مدرسه راهنمایی ،با دوستم
«رویا بهشتی» آشنا شدم .داشتن دوستی که عالیق مشترکی با ما داشته باشد ،بسیار ارزشمند و به حفظ انگیزه در انسان کمک
میکند .مدرسه من در تهران ،نزدیک خیابانی قرار داشت که پر بود از کتابفروشیهای مختلف .به یاد دارم که طیکردن این
خیابان شلوغ و رفتن به کتابفروشی ،چقدر برایمان هیجانانگیز بود .ما در تهران اجازه نداشتیم در کتابفروشی ورق بزنیم
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و بررسی کنیم و در نتیجه کتابی را که واقعا به دردمان میخورد ،انتخاب کنیم ،به همین دلیل ،در آخر تعداد زیادی کتاب را
به طور اتفاقی میخریدیم و از کتابفروشی بیرون میآمدیم .مدیر مدرسهمان هم خانم بسیار مصمم و باارادهای بود و بسیار
تالش میکرد تا ما همان فرصتها و امکاناتی را داشته باشیم که مدارس پسرانه داشتند .بعدها من در المپیادهای ریاضی
شرکت کردم که باعث شد درباره مسایل سختتری فکر کنم .من که در آن زمان نوجوان بودم ،از مقابله و رویارویی با
مسایل دشوار خشنود میشدم .ولی مهمتر از همه آنکه ،در دانشگاه شریف با دوستان و ریاضیدانانی آشنا شدم که الهامبخش
من شدند .هرچه بیشتر به ریاضیات میپرداختم ،هیجانزدهتر میشدم.
میتوانید تفاوتهای آموزش ریاضی در ایران و آمریکا را برایمان شرح دهید؟
پاسخدادن به این سوال برایم مشکل است زیرا من در آمریکا فقط در چند دانشگاه تحصیل کردم و چیز زیادی درباره
آموزشهای دبیرستانی اینجا نمیدانم .باید بگویم نظام آموزشی در ایران به گونهای نیست که مردم اینجا تصور میکنند.
وقتی در هاروارد فوقلیسانس و دکترا میخواندم ،باید دایم به مردم توضیح میدادم که من در ایران اجازه داشتهام با وجود
زنبودنم ،وارد دانشگاه شوم .درست است که در ایران ،پسران و دختران باید در مدارس جداگانه درس بخوانند ،ولی این
موضوع مانع از شرکت آنها در المپیادها یا اردوهای تابستانی نمیشود .ولی با اینهمه نظام آموزشی در ایران و در آمریکا
تفاوتهای بسیاری با هم دارند .در ایران باید قبل از ورود به دانشگاه ،رشتهات را انتخاب کنی .یک آزمون سراسری برای
ورود به دانشگاهها وجود دارد .همچنین بیشتر روی حل مساله کار میکردند تا گرفتن دروس پیشرفته ،حداقل در دانشکده
ما اینطور بود.
چه چیزی شما را به سوی مسالههای ویژهای که مورد مطالعه قرار دادهاید ،جذب کرد؟
من قبل از ورود به هاروارد ،بیشتر روی اتحادها و جبر کار کرده بودم .همیشه از تحلیلهای پیچیده لذت میبردم ولی
چیز زیادی از آنها نمیدانستم .به گذشته که نگاه میکنم میبینم کامال ناتوان بودم .باید موضوعات زیادی را یاد میگرفتم
که بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای خوب آمریکا آنها را میدانند .کمکم در سمینارهای غیررسمی شرکت
کردم که «کورت مکمولن» آنها را ترتیب میداد .البته من در بیشتر اوقات ،حتی یک کلمه از حرفهای سخنرانان را هم
نمیفهمیدم؛ ولی میتوانستم برخی نظرياتي را که «کورت» میداد ،بفهمم .از اینکه او چگونه میتوانست همهچیز را ساده
و ظریف مطرح کند ،لذت میبردم؛ بنابراین برخی اوقات سوالهایی را با او مطرح میکردم و راجع به مسالههایی که از این
بحثهای مفید به دست میآمد ،فکر میکردم.
آیا ممکن است تحقیقات خود را به زبان ساده توضیح دهید؟ آیا این تحقیقات در سایر حوزههای علوم هم کاربرد

دارند؟

ی آنان مربوط است ،بهخصوص
بیشتر مسالههایی که من روی آنها کار میکنم ،به ساختارهای هندسه سطحی و تغییرشکلها 
فهم سطوح هایپربولیک (هذلولی) برایم جالب است .گاهی خواص یک سطح هایپربولیک ثابت را با مطالعه یک فضای
مدولی که همه پارامترهای ساختارهای هایپربولیک را در یک سطح توپوگرافیک خاص مشخص میکند ،بهتر میتوان درک
کرد .این فضاهای مدولی ،ویژگیهای هندسی زیادی نیز دارند و به شکل طبیعی و مهمی در هندسه جبری ،هایپربولیک و
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دیفرانسیل ریشه دارند .پیوندهایی هم با فیزیک نظری ،توپولوژی و اتحادها دارند .برایم بسیار جالب است که یک مساله را
از دیدگاههای مختلف بررسی و تحلیل کنم.
چه موقع حس میکنید پاسخ زحماتتان را گرفتهاید؟
بهترین بخش کار ،لحظهای است که میگویم «آهان» (یعنی همان لحظهای که به راهحل یا جواب مساله برسم) ،یعنی وقتی از
کشف فهم یک چیز جدید به هیجان میآیم و لذت میبرم و این درست زمانی است که احساس میکنم به نوک قله رسیدم
و مفاهیمی را که قبال نمیدانستم ،برایم کامال روشن شد ه است .ولی در بیشتر اوقات ،ریاضیات برای من شبیه راهرفتن در
مسیری طوالنی است که حدود و پایانی ندارد .بحث درباره ریاضیات با همکارانی که سوابق و گرایشهای مختلفی دارند،
یکی از بهترین روشهای پیشرفت است.
برای کسانی که میخواهند در زمینه ریاضیات بیشتر بدانند ،چه توصیهای دارید؟ ریاضیات چیست و نقش آن در

جامعه چگونه است؟

سوال سختی است .من فکر نمیکنم همه باید ریاضیدان شوند ،ولی معتقدم بسیاری از دانشآموزان آنطور که باید و شاید
به ریاضیات نمیپردازند .من در دوره راهنمایی حدود دو سال ریاضیاتم خوب نبود .حوصله فکرکردن درباره آن را نداشتم.
میدانم که ریاضیات ممکن است خشک ،بیروح و بیفایده به نظر آید ،اما ریاضیات ،زیبایی خود را فقط به کسانی نشان
میدهد که با صبر و بردباری آن را دنبال کنند.

پروفسور ابراهیم سلطانی مدیر یکی از مراکز حساس علمی در آمریکا
پروفسور ابراهیم سلطانی مدیر یکی از مراکز مهم و حساس علمی آمریکا است كه چند وقتي را در ايران حضور دارد و با
“ناصرون” به گفت و گو نشسته است .خالصه اين گفتگو به اين شرح است:
• بعد از فوق لیسانس در رشته مهندسی صنایع ،عالقمند بودم که در
همین رشته دکترا بگیرم اما به داليلي و توصيه برخي از دوستان در رشته
دکترای تکنولوژی کامپیوتر کانزاس مشغول به تحصیل شدم .آن زمان
تحصیل کردههای این رشته در ایران کم بودند .جمعا سه نفر که در
دانشگاههای اصفهان ،گرگان و تهران حضور داشتند.
زماني که دکترا گرفتم هم در دبیرستان و هم کالج تدریس داشتم و بعد
از اخذ دکترا در دانشگاههای ایاالت مختلف آمریکا تدریس کردم ولی
زمانی که به اوکالهاما آمدم به دلیل مدرسه بچه ها ماندگار شدم و روزی
که ما رفتیم دانشگاه اوکالهاما هیچ چیزی نداشت ولی با تالشی که انجام شد توانستیم به جایی برسانیم که االن در
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رشتههای مختلفی حرف برای گفتن دارد.
یک سری پروژههای راه سازی و عمرانی را دولت آمریکا به ما سفارش داد و توانستیم با موفقیت انجام دهیم .در حال حاضر
هم مسوول مرکزی هستم که در آن مرکز ،آموزش به اساتید دانشگاههای آمریکا انجام ميگردد

• نکته مهم که باید بگویم این است که جوانان ایرانی واقعا نخبه و باهوش هستند و به جرأت میگویم اکثر کسانی که از
ایران برای تحصیل به خارج از کشور و آمریکا میآیند جزء دانشجویان ممتاز آن دانشگاهها هستند و این یعنی عالوه بر هوش

جوانان ،سیستم آموزشی ما هم علیرغم یک سری اشکاالت ،سیستم خوب و جامعی است و ضعف ما بیشتر در حوزه
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی میباشد .البته سیستم آموزشی ایران و آمریکا شبیه هم هستند اما تفاوتهایی هم دارند.
ی سعی میکنند که هزینههاا
این را هم بدانید که دانشگاه ها و مراکز آموزشی آنها دچار مشکالت اقتصادی هستند و از هر طریق 
را کاهش دهند .چند سال است که بودجههای ایالتی به دانشگاه اضافه نشده و کاهش هم یافته است.

• جوانان آمریکایی االن در خواب ناز و خرگوشی هستند .فقط در چند دانشگاه معروف واقعا جوانان نخبهای وجود دارند که
به نسبت جمعیت آنها کم است .بنده زمانی که فارغالتحصیل دکترا شدم فقط  ۶نفر آمریکایی در دوره ما بودند .اکثر جوانان
آمریکایی به لیسانس قناعت میکنند ولی در ایران کسانی که براي دوره کارشناسی ارشد ثبت نام میکنند به تعداد افراد دوره
کارشناسی رسیده و این استقبال نشان از عالقه زیاد جوانان ایرانی است .در حال حاضر دولت اوباما قوانینی تصویب کرده
که هر کسی در آمریکا دکترا گرفت حتما به هر نحوی و با دادن امتیاز او را جذب کنند.

• به صورت خالصه عرض کنم در حال حاضر مشکالت زیادی در آمریکا به لحاظ اقتصادی وجود دارد ،گول زرق و برق
تبلیغات آن ها را نبايد خورد و مالیات ها باال رفته در حالی که حقوق و درآمدها افزایش نیافته است .یکی از محاسن جامعه
آمریکایی این است که قانع است ولی جامعه ایرانی قانع نیست .آمریکاییها اگر یک خانه و یک ماشین داشته باشند برایشان
کافیست اما ایرانیها با وجود یک خانه و ماشین و داشتن شغل باز هم قانع نبوده و میگویند باید بیشتر داشته باشیم .اگر
یک آمریکایی ببیند شما ماشین نو دارید به شما تبریک میگوید ،اما در ایران چون مثال من ماشین ندارم دلم نمیخواهد شما
هم ماشین شیک داشته باشید.

• در آمریکا مشکالت حقوقی بسيار زیاد شده ،مالیات برق و بنزین باال رفته ،ولی کسی اعتراضی نمیکند ولی در ایران همه
وسایل اولیه زندگی دارند و به دنبال یک بهانه جهت گالیه و شکایت هستند.
آنها اگر مسیحی باشند هر روز یکشنبه تمام خانواده لباس تمیز میپوشند و به کلیسا میروند ،ولی ما نسبت به دینمان
بیاعتناییم .جوانان ما فکر میکنند مثال اگر به مسجد بروند انگار عقب افتاده اند! در اوکالهاما که ما هستیم جوانان مبلغان
مذهبی با دوچرخه به خانهها میروند و تبلیغ مسیحیت میکنند .هر خارجی که میآید با اخالق خوب ،کمکهای مالی و
دادن غذا آنها را جذب میکنند.

• غرب سالهاست که در کشورهای اسالمی کار میکند و به صورت جنگ نرم و غیر مستقیم سعی در زیر سوال بردن
اعتقادات ،فرهنگ و مذهب جوانان کشورهای اسالمی و تبدیل آن ها به آلت دستی برای غرب دارد .این را ما به واقع در
گفتگوی با آنها شاهدیم .آنها خودشان دیندارند و حتی با وجود انحرافات و سستی زیادی که در مبانی اعتقادی وجود
دارد به جوامع اسالمی میگویند شما اگر دیندار و معتقد باشید ،عقب افتاده هستید! در صورتی که خودشان حواسشان به
دینشان است.
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• در ایران خانوادهها به راحتی به کانالهای مختلف ماهوارهای دسترسی دارند .کانالهایی که به راحتی خیانت ،فساد و فحشا
را ترویج میکنند .باور کنید در آمریکا اینجور نیست! ما در خانواده بسیاری از کانال ها را از قبل حذف میکنیم .

• آمریکاییها دوست دارند تمام دنیا تحت سیطره آنها باشند و همه پیرو آنها باشند .شما ببینید چرا آمریکاییها با کشورهای
حاشیه خلیج فارس کاری ندارند و حتی به آنها کمکهای نظامی میکنند اما ما چون زیر بار سیاستهای زورگویانه غرب

و آمریکا نمیرویم هر روز یک موضوع را بهانه میکنند و تحریمهای جدیدی را اعمال میکنند.

• باور کنید االن گوش دادن به  BBCو  VOAمثل این است که مردم در زمان جنگ با عراق به رادیو عراق گوش کنند.
االن آمریکا سالیانه بیش از  ۴۹۰میلیون دالر برای رسانههای ضد ایرانی هزینه میکند .این به نظر شما عادی است؟ دلیل آن
چیست؟

• مطمئن باشید آنها میدانند انرژی هستهای ایران صلح آمیز میباشد .آنها فقط این مسئله را بهانه کردهاند.

•

اسرائیل صدها کالهک دارد .آمریکا بزرگترین انبار کالهکهای هستهای جهان است .چند هفته قبل از این که به ایران

بیایم آمریکا در نوادا آزمایش هستهای انجام داد .هیروشیما و ناکازاکی را کسی هنوز فراموش نکرده است .آنها که خود این
گونهاند چگونه میخواهند جلوی فعالیت صلح آمیز هستهای ایران را بگیرند؟

• این را هم بگویم که برای آنها خیلی تفاوتی نمیکند اینجا اصالح طلب یا اصولگرا …حاکم باشد .چون هدف آنها عدم
پیشرفت فنآوری و تکنولوژی در ایران است مگر این که تحت نظر و وابسته آنها باشد.

• در حال حاضر در آمریکا اوباما مستقل نیست ،همه چیز دست آیپک (البی صهیونیستی) است .انتخابات در آمریکا تحت

تاثیر مستقیم دالرهای صهیونیستی اداره ميشود.
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مراكز ايراني  -اسالمي
مركز ايراني اسالمي امام علي(ع)
مركز ايراني اسالمي امام علي (ع) در فوریه  2000میالدی
در تورنتو توسط دکتر سید محمد کاظم مصباح به منظور
برآوردن نيازهاي ديني و فرهنگي جامعه ايرانيان تاسيس
گرديد كه اهداف گوناگوني را به شرح ذيل دنبال ميكند.
 آشناسازي جامعه مسلمان ايراني ،به ويژه جوانان ونوجوانان با معارف عالي اسالمي.
 تحكيم مباني خانواده با ترويج ارزشها و مسئوليتهايآنان.
 حفظ هويت و فرهنگ ديني جامعه ايرانيان مسلمان بهمنظور پيشگيري از بيماري از خود بيگانگي ،خود گريزي و
خداگريزي.
 تحكيم روابط اجتماعي جامعه مسلمان ایرانی. ارائه مشاوره و خدمت رسانی به ديگر نيازمنديهاي ايرانيانمسلمان در حد امكان.
 یاری رساني و كمك به هموطنان. راهنمایی تازه واردان در یافتن شغل و سایر نیازمندیها. -حل اختالفات خانوادگی.

در اين مركز به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده
برنامه هاي متنوعي همچون مراسم دعاي كميل ،نماز
جماعت ،سخنراني ،اجراي برنامه در مناسبتهاي گوناگون
و ...به اجرا در ميآيد.
مركز اسالمي امام علي(ع) همچنين دوره هاي آموزشي
رايگان را همچون معارف اسالمي شامل درسهاي اسالم
شناسي و آموزش قرآن و براي گروههاي مختلف سني
برگزار مي¬نمايد ضمن آن كه براي بانوان نيز برنامه هاي
مختلف مذهبي و آموزشي به اجرا در ميآيد.
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الزم به ذكر است كه مشاوره در امور ازدواج ،برگزاري مراسم
عقد و ازدواج ایرانی و کانادایی به زبان فارسی و انگلیسی،
ترجمه رسمي مدارك دولتي ،ازدواج و غیره ،رسيدگي
و عيادت از بيماران ،پرستاري از خانمهاي باردار هنگام
وضع حمل (در صورت نبودن ارحام نزديك) ،كاريابي،
روان درماني با مشاوره متخصصين روانكاو ،جشن تكليف،
مراسم ختم و فاتحه ،مراسم کامل تدفین ( )funeralو ....

نيز از سوي مركز به اجرا در ميآيد.
مركز ايراني اسالمي امام علي (ع) داراي پايگاه اينترنتي به
آدرس  http://imamali.ca/Faميباشد كه ميتوان از اين
طريق اطالعات الزم را بدست آورد.
آدرس  :شماره  120خیابان برماندزی ،ضلع جنوبی خیابان
اگلینتون شرقی ،بین دان ولی پارک وی و ویکتوریا پارک
کدپستی:

M4A 1X5

120 Bermondsey Rd, North York,
Toronto, Toronto Division, ON M4A
1X5

آشنايي با نخبگان ايراني مقيم
استاد برجسته مهندسي نقشه برداري

پروفسور عباس رجبي فرد؛
پروفسور عباس رجبی فرد ،اول شهریور سال  1345در شهر تهران چشم به
جهان گشود و در سال  1368پس از اتمام تحصیالت دوره کارشناسی در
رشته مهندسی نقشه برداری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت
حرفهای خود را به عنوان اولین کارشناس طرح تهیه نقشههای 1:25000
پوششی ایران در سازمان نقشهبرداری کشور آغاز نمود و در سال 1370
به منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
در دانشگاه  ITCعازم کشور هلند شد .پس از بازگشت ،به عنوان مدیر
سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISو مسئول تهیه  GISملی مشغول به
فعالیت شد .در سال  1373به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران به کمیته
دائمی  GISآسیا و اقیانوسیه سازمان ملل ( )PCGIAPمعرفی و در همان
سال نیز به عنوان عضو هیات رئیسه کمیته مذکور انتخاب گردید .از آغاز
بازگشت به کشور تا سال  1377در کنار فعالیتهای حرفهای خویش به تدریس
علوم نوین اطالعات مکانی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،شهید بهشتی و اصفهان پرداخت .وي در سال  1377به
قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتراي علوم اطالعات مکانی در دانشگاه ملبورن عازم کشور استرالیا شد و پس از اتمام دوره
دکترا در سال 1381به دلیل موفقیتهای چشمگیر علمی و پژوهشی به عنوان محقق ارشد و معاون مرکز تحقیقات مدیریت
زمین و زیرساخت دادههای مکانی ( )CSDILAدانشگاه ملبورن برگزیده شد و به ادامه تحقیقات در مقطع فوق دکترا
اشتغال یافت .موفقیتهای وي آنچنان ادامه یافت که در سال  1384با درجه دانشیاری به استخدام رسمی دانشگاه ملبورن
(دانشگاه رتبه اول استرالیا) در آمد و در سال  1389به درجه استاد تمام (پروفسور) در دانشگاه مذکور نایل شد .پروفسور
رجبي فرد در حال حاضر رئیس دپارتمان مهندسی زیرساخت (شامل حوزههای مهندسی ساختمان ،مهندسی محیط زیست
و منابع آب و مهندسی نقشه برداری) دانشگاه ملبورن ،رئیس مرکز تحقیقات مدیریت زمین و زیرساخت دادههای مکانی
و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بحران و امنیت اجتماعی دانشگاه ملبورن و همچنین مدیر پروژه توسعه بستر مدیریت
بحران کشور استرالیا (پروژه مشترک  IBMو دانشگاه ملبورن) میباشد .اين استاد برجسته همچنین به دعوت هیات رئیسه
انجمن جهانی زیرساخت دادههای مکانی ( )GSDIاز سال  1388تا سال  1391ریاست انجمن جهانی مذکور را بر عهده
داشت .این انجمن در سال  1391و در کشور کانادا به پاس قدردانی از فعالیتهای بیشائبه مدیریتی ،علمی و تحقیقاتی
وي در زمینه توسعه زیرساخت دادههای مکانی در سطح جهانی ،باالترین مدال معتبر  GSDIرا به اين انديشمند ايراني اهدا
نمودند .بیش از  250مقاله علمی در مجالت و کنفرانسهای معتبر جهانی و  10کتاب علمی از ايشان منتشر شده است.
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نام آشناي فرهنگ و ادب

دكتر دلبري پور؛
اصغر دلبری پور در سال  1316در تبریز به دنیا آمد.

پس از گذراندن

تحصیالت عالیه ،در دانشگاه تبریز ضمن تدریس در رشته علوم
کتابداری،

مسئولیت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد را بر عهده گرفت و

آثاری تألیف کرد که به عنوان کتابهای درسی مورد استفاده قرار گرفتند.
وی از سال  1363به بعد در ترکیه اقامت يافت و مطالعات خود در زمینههای
مخطوطات فارسی ،تعامل زبان و ادب فارسی با زبان و ادب ترک ،فرهنگ عثمانی و
اوضاع فرهنگی -اجتماعی ترکیه را ادامه داد .در این دوره آثار متعددی تألیف و تدوین
کرده که عمدهترین آنها شامل :فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانههای قونیه
(دو جلد)  -فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانه ملی ترکیه -،کتابشناسی ایران در ترکیه ( 8جلد) -افول اقتدار عثمانی
( 4جلد در یک مجلد)  -فرهنگ واژههای مشترک فارسی-ترکی ،مطالعات اسالمی در اروپا ،جریانهای فرهنگی-فکری ترکیه،
ترکان پارسی گوی ( 2جلد) ،کتابخانههای ترکیه با تأمل به نسخه های فارسی ،سیاست فرهنگی ترکیه ،روند غربگرایی در
ترکیه ،فهرست نسخههای خطی آثار نظامی گنجوی در ترکیه ،فهرست نسخههای خطی آثار عطار نیشابوری در ترکیه ميباشند.
از وی حدود چهارصد مقاله (تألیف و ترجمه) در دست است كه بيشتر آنان در نشریههای ایرانی و ترک به ویژه در نشریه
«آشنا» و مجموعه مقاالت فرهنگی رایزنی چاپ شدهاند .مشارالیه ضمن شرکت در سمینارها و کنگرههای مختلف در جهت
معرفي ابعاد فرهنگ و ادب فارسی کوشیده است.
متخصص راديولوژي و استاد دانشگاه

دكترفضل علي زاده
دكتر فضلعليزاده متخصص راديولوژي ،در سال  1320از شهرستان اردبيل به
تهران آمد و در مدرسه دارالفنون ،موفق به اخذ ديپلم شد و سپس در كنكور پزشكي
شركت نمود و جزو نفرات اول دانشكده پزشكي شد .پس از طي دوره پزشكي ،با
شركت و پذيرش در آزمون استادياري به كسب درجه استادياري دانشگاه تهران
نائل گرديد..
وي دوره تكنيكي راديولوژي را در دانشگاه كلمبيا گذراند و بعد از آن به فالدلفيا
رفت و در پنسيلوانيا از بيمارستان آلبرت اينشتين مديكال سنتر پذيرش گرفت و
شروع به كار نمود و به دليل پشتكار و استعداد و نبوغ وي ،پيشنهاد اقامت در آمريكا
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به ايشان داده شد ،ولي به كشور ايران بازگشت و درجه دانشياري دانشگاه تهران را اخذ كرد.
دكتر فضلعلي زاده در سال  1350به عنوان رييس بخش راديولوژي مركز پزشكي بيمارستان امام خميني(ره) منصوب گرديد
و در سال  1352به درجۀ استادي ارتقاء يافت .در اين زمان با كمك دانشگاه ،دورههاي تخصصي راديولوژي را كه در لندن
برگزار ميشد ،طي نمود.
دكتر فضلعلي زاده استاد پيشكسوت دانشگاه ،مقاالت متعددي در مجالت داخلي و خارجي به چاپ رساند كه از جمله
آنها ميتوان به انتشار بيش از  25مقاله در مجله نظام پزشكي اشاره كرد.
ايشان به خاطر برگزاري سمينار ساليانه راديولوژي از طريق تصوير در كشور انگلستان و همچنين ارسال مقاالت متعدد به
مجله علمي نظام پزشكي ،تقدير نامههايي را از دبيركل سازمان مركزي نظام پزشكي دريافت نمود.
با همت استاد فضلعلي زاده ،انجمن راديولوژي ايران تأسيس و رييس هيأت مديره و رييس انجمن راديولوژي شد.
وي عليرغم آن كه به دليل ادامه تحصيل فرزندان خود به خارج از كشور رفته ،اما همه ساله چند ماه را در ايران اقامت
مينمايد.

محقق و پژوهشگر دانشگاه  وين

حجت االسالم و المسلمين دكتر حميد كثيري
حجتاالسالم والمسلمين حميد كثيري تحصيلكرده درس خارج از
حوزه علميه و داراي دكتراي الهيات كاتوليك از دانشگاه اتريش پس از

تدريس الهيات مسيحي در حوزه علميه قم هم اكنون با عنوان پروفسور و
پژوهشگر در دانشگاه وين مشغول فعاليت ميباشد.

از جمله آثار وي كتابي از سلسله كتابهاي اسالم در قرن بيست و يكم

است كه به عنوان يك كتاب دانشگاهي توسط انتشارات پترالنگ به زبان

آلماني چاپ و منتشر شده و جزء متون درسي است كه در دانشگاه
ها تدريس ميشود .اين كتاب با عنوان اسالم مذهب قلبها در دانشكده
كاتوليك دانشگاه وين با حضور فرهيختگان اتريشي و ايراني رونمايي

شد.

وي هم اكنون فعاليتهاي پژوهشي شخصي را براي نگارش جلد دوم كتاب اسالم در قرن بيست و يكم با عنوان «آينه تفكر
تشيع» و جلد سوم آن با عنوان «نقطههاي عطف در تاريخ اسالم» دنبال مي نمايد.
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تازههاي نشر
رسانه و هويت ايراني
موضوع              :هويت روانشناسي ،رسانه هاي گروهي -ايران رسانه هاي گروهي  تاثير  ايرانيان -هويت
پديد آورنده :منصور ساعي
ناشر             :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
چكيده كتاب:
كتاب حاضر ،دربردارنده   پژوهشي با موضوع رسانه و نقش آن در هويتسازي يا
هويتگريزي است.
در اين مجموعه به نقش رسانههاي نوين ارتباط جمعي ،نظير اينترنت و رسانههاي بومي بر
هويت ايراني پرداخته شده  و از سوي ديگر ،به نقش نمادها و هويت شهري به عنوان ابزار
هويتساز اشاره گرديده است ضمن آنكه  نقش مناسك و مراسمهاي ديني در تقويت يا
تضعيف هويت ايراني بررسي ميشود.
ميراث فرهنگي و معنوي ايران

موضوع             :آثار فرهنگي – ايران ،تمدن ايراني -تاريخ و ايران – آثار تاريخي
ابولفضل عربشاهي
پديدآورنده:
زيتون سبز

ناشر:
چكيده كتاب:
جلد نخست کتاب «میراث فرهنگی و معنوی ایران» آثار تاریخی و نمادهای میراث
معنوی ایران را بررسی کرده و به معرفی آثار مادی و معنوی ثبت شده در فهرست
جهانی یونسکو پرداخته است .نخستین بخش کتاب ضمن تعریف برخی مفاهیم
بنیادی در باستانشناسی ،نظریههای باستانشناسان درباره ادوار پیش از تاریخ را
بیان میکند و در ادامه میراث فرهنگی به جای مانده از اقوام ،ملل و نحل ایرانی
را به اختصار معرفی و بررسی میکند .هفت تپه ،چغازنبیل ،آرامگاه ارجان بهبهان،
جام نقرهای جلیلآباد ،پاسارگاد ،تختجمشید ،کاخ فیروزآباد ،کاخ بیشاپور ،کاخ
سروستان ،آتشکده آذرگشتسب و طاقبستان برخی از مهمترین آثاری هستند که
در این بخش کتاب مورد بررسی قرار میگیرند.غ نویسنده همچنین به بررسی
سکههای ایران باستان ،هخامنشی ،اسکندر مقدونی ،سلوکی ،اشکانی  ،ساسانی،
شاهان محلی ایلمایی ،خاراسنی و شاهان محلی پارسی اشاره دارد .بخش بعدی
کتاب به میراث معنوی ایرانزمین اختصاص یافته و سنتهای شفاهی و گفتاری،
هنرهای نمایشی و موسیقیایی ،رسوم اجتماعی ،آیینها و جشنها ،دانش و فعالیتهای سنتی مربوط به طبیعت ،کیهان ،فنون
و مهارتهای مرتبط با صنایع دستی را در اين بخش مورد بررسي و ارزيابي قرار مي-دهد.
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نگاهي به ايرانيان مقيم انگلستان
		
موضوع:
پديد آورنده:
ناشر:
خارج از كشور)

مهاجرت _ ايرانيان انگلستان
رضا افخمي
انتشارات بين المللي الهدي (به سفارش اداره كل امور فرهنگي ايرانيان

چكيده كتاب:
كتاب حاضر پژوهشي در خصوص جمعيت مهاجرين و ايرانيان مقيم انگلستان است كه
با استفاده از روشهاي كمي و كيفي چون مصاحبههاي عميق ديدگاهها و شرايط زندگي
افراد قبل و بعد از مهاجرت را بررسي نموده است و شامل مباحثي از قبيل :ساختارجمعيتي و مشخصات مهاجرين ايراني
در انگلستان ،تاريخچه مهاجرت ايرانيان ،تئوريهاي مهاجرت بينالمللي ،مهاجرت و فرهنگپذيري ،مهاجرت و غربگرايي
و ...ميباشد.

ترجمه انگليسي كتاب دا با عنوان ""one Woman's War
كتاب «دا» توسط مترجم مشهور آمريكايي واستاد دانشگاه راتگرز آمريكا به نام پال
اسپراكمن به زبان انگليسي ترجمه و از سوي انتشارات مزدا واقع دركاليفرنيا منتشر

گرديد .این كتاب خاطرات سيده زهرا حسيني است كه به وقايع جنگ تحميلي
ايران وعراق اشاره دارد و برنده جوايزمتعدد درحوزه ادبيات داستاني دفاع مقدس
شده و پرتيراژترين كتاب ادبيات داستاني دفاع مقدس ايران محسوب ميشود.
پال اسپراكمن كه پيشتر درحوزه ادبيات داستاني دفاع مقدس ايران ،سه كتاب
«سفربه گرای  270درجه» تاليف احمد دهقان« ،شطرنج با ماشين قیامت» و «شهری
در محاصره» تاليف حبيب احمد زاده را نيزترجمه كرده ،بر اين باور است كه
جنبه هاي معنوي جنگ ايران وعراق بسيار اهميت دارد.
اومعتقد است كه جنگ براي ايرانيان جنبه معنوي داشته درحالي كه درفرهنگ
وزبان انگليسي اين طور نيست .اين كتاب در  696صفحه از جوالي  2014با قيمت  30دالر در آمريكا عرضه گرديده است
شايان ذكراست آثار ترجمه شده اسپراكمن به عنوان كتاب درسي درنشريات آمريكايي دررشتههاي ادبيات تطبيقي ،ادبيات
خاورميانه وادبيات معاصرايران نيز مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
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نیم نگاهی به نمایندگی های فرهنگی
برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ایران

در "موزه هنرهای مدرن پاریس"
بر اساس گزارش دريافتي از سوي نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در پاريس ،نمايشگاهي تحت عنوان "هنر معاصر ايران" در
موزه هنرهاي مدرن پاريس برگزار و آثار مربوط به حدود  25هنرمند برجسته معاصر ايران از حدود  50سال قبل تا كنون به
نمايش گذاشته شد .در جريان اين نمايشگاه آقاي فابريس هركوت رئيس موزه هنرهاي مدرن پاريس در خصوص اين نمايشگاه
در مقدمه كتاب "معرفي هنر معاصر ايران" چنين نوشت:

"ایران کشوری غنی از فرهنگ و هنر است .این کشور طی پنجاه سال اخیر تحوالت سیاسی و فرهنگی و هنری مهمی را تجربه
نموده و به ویژه شاهد وقوع یکی از بزرگترین انقالبهای قرن بیستم بوده است ؛ انقالبی که آثار و پیامدهای آن بسی فراتر از
مرزهای ایران را درنوردیده است.
نمیگرفت .با کمال تاسف باید گفت که
بازگشت به دین در مقطع جهانی ،بدون انقالب اسالمی سال  1979در ایران شکل َ

ما اطالعات زیادی در ارتباط با ایران نداریم و این در حالی است که هنرمندان ایرانی در همه جا حضور دارند .ایران دارای
نخبگانی است که برجستگی و تاثیرآثار آنان را در حوزه معماری  ،سینما و ادبیات ،پویا نمایی ،هنرهای تجسمی و بسیاری
حوزه های هنری دیگر می توان مشاهده نمود.
متأسفانه بررسی هنر معاصر و مدرن ایران در ارتباط با تحوالت تاریخی این کشور ،تاکنون از منظری استعمارگرایانه و از
مینگرد و این نگاهی جامع و
چارچوبی نگریسته شده که غرب از طریق آن به جهان به طور کلی و به ایران به طور خاص َ

کامل نیست و شناختی درست به ارمغان نمیآورد .نمایشگاهی که از هنر معاصر ایران در موزه هنرهای مدرن پاریس تشکیل
شده است ،برای اولین بار تاریخ معاصر ایران را از دریچه نگاه هنرمندان برجسته ایرانی که خود این دوران را از نزدیک زندگی

کرده و تجربه نمودهاند ،روایت و معرفی میکند و این شاید بهترین منظری است که می تواند یک وضعیت جغرافیایی و تاریخی
همگون و منسجمی را از ایران ارائه دهد.
ما بسیار مفتخریم که توانستهایم با همکاری برخی نهادهای ایرانی ،این نمایشگاه عظیم و گرانقدر را از هنر معاصر ایران در
پاریس برگزار کرده و تصویری شفاف و دقیق از آثار هنرمندان معاصر این کشور را به جامعه هنری و مردم فرانسه معرفی
نمائیم".
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برگزاري جشن "فرهنگ هاي خارجي در شهر لئوبن اتريش"
شهرت دانشگاه فني لئوبن (داراي رتبه نخست در اتريش) به اين دانشگاه كمك كرده
تا دانشجويان عالقمند به رشته هاي معدن ،متالوژي ،مواد و نفت از سراسر دنيا به
اين شهر گسيل شوند .تعداد دانشجويان ايراني در اين دانشگاه حدود  50نفر است.
اين دانشگاه از سال  2002ميالدي برنامه «جشن معرفي فرهنگ هاي خارجي» را در
ميدان شهر بنيان گذاشته است .اين جشن تا سال  2004ميالدي هر سال ،اما از آن
پس ،هر دو سال يك بار برگزار شده است .به مناسبت هشتمين سال برگزاري اين
جشن دوساالنه  ،دو دانشجوي ايراني اين دانشگاه با همكاري رايزني فرهنگي در
اين برنامه شركت نمودند.
در همين ارتباط با برپايي جشن در ميدان اصلي شهر از ساعت  14الي 19غرفههاي
مختلف و خوراكيهاي ايراني شامل شيريني ،كوكو سبزي ،قيمه ،حليم بادمجان،
جوجه كباب و برنج به نمايش درآمد كه با همكاري دانشجويان در غرفه ايران تهيه و عرضه شدكه با توجه فراوان مواجه گرديد.
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گزارش مراسم تاسیس "انجمن فرانسوی -ایرانی مبادالت فرهنگی"
به گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در فرانسه
مراسم تاسیس و معرفی "انجمن فرانسوی -ایرانی

مبادالت فرهنگی" برگزار شد.

در این مراسم که با حضور تعدادی از فرانسویها
و ایرانیان مقیم این کشور در محل رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،ابتدا حسین
بونو ،رئیس انجمن مذکور به تشریح زمینهها و
ضرورتهای شکل گیری این انجمن فرهنگی
پرداخت و ضمن برشمردن تاریخچه ای از روابط
سیاسی و فرهنگی ایران و فرانسه ،دالیل ایجاد و
تاسیس این انجمن را توضیح داد و ابعاد مختلف
فعالیتهای آينده را تشريح كرد.
تسهیل تبادالت و ارتباطات فرهنگی بین ایران و فرانسه ،گسترش توریسم و توسعه امکانات مسافرتی برای اتباع دو کشور
جهت بازدید از جاذبههای توریستی ،کمک به روند تبادل دانشجویی بین دو کشور و به ویژه مساعدت دانشجویان ایرانی برای
حضور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرانسه ،برگزاری کالسهای آموزش زبان فارسی و فرانسه برای عالقمندان،
همچنین برپایی نمایشگاههای هنری و فرهنگی در راستای شناساندن فرهنگ غنی دو کشور ،از جمله محورهای فعالیت انجمن
خواهد بود.
در ادامه رافائل مونکومبل به عنوان معاون رئیس انجمن و مسئول حسابداری و امور مالی آن توضیحاتی را ارائه نمود و اظهار
داشت :تنها منبع تامین مالی فعالیتهای این انجمن ،حق عضویت اعضای آن خواهد بود.
ماتیاس برالندا به عنوان معاون دیگر انجمن و مسئول فعالیتهای مربوط به آموزش زبان ،توضیحاتی را در ارتباط با سفر قبلی
خود به ایران ارائه و اظهار نمود :متاسفانه جامعه فرانسه اطالعات کافی و دقیقی از شرایط جامعه ایران ندارد و وظیفه اصلی
این انجمن این خواهد بود که بتواند درک و شناخت صحیح متقابلی را از دو کشور فراهم و ارائه نماید.
سعید امینی دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در فرانسه نیز از دیگرمسئوالن این انجمن بود که به عنوان مسئول تبادالت
فرهنگی و هماهنگیهای اداری انجمن به معرفی خود و زمینه ها و ضرورتهای تاسیس این انجمن پرداخت و اعالم نمود :این
انجمن تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا به ارتقاء همکاریها و ارتباطات فرهنگی بین دو کشور ایران و فرانسه کمک
کند.
دکتر اخوان کاظمی رایزن فرهنگی کشورمان در فرانسه نيز ضمن اشاره مختصری به تاریخچه روابط سیاسی و فرهنگی ایران
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و فرانسه ،از ضرورت شکل گیری انجمنهای مردمی و خودجوش در جهت کمک به نهادهای مختلف مرتبط با روابط ایران
و فرانسه سخن گفت و اظهار داشت :اگرچه سیاستمداران در حوزه های مسئولیت خود در راستای گسترش روابط سیاسی و
رسمی بین نهادهای دولتی دو کشور فعالیت می کنند ،اما شناخت و درک متقابل اتباع دو کشور تنها در پرتو توسعه ارتباطات
مردمی و تبادالت فرهنگی بین شهروندان امکان پذیر خواهدبود .به همین لحاظ هر اندازه چنین انجمنهایی بتوانند در این راستا
قدم بردارند و روابط و تبادالت فرهنگی را گسترش دهند ،به همان اندازه از سطح سوء تفاهمها و برداشتهای ناصحیح دور
خواهیم شد و مبانی ارتباط فرهنگی بین دو کشور مستحکمتر خواهد گردید و چنانچه سوء تفاهمات هم در روابط سیاسی دو
کشور ایجاد شود به عالئق و مبادالت مردمی و فرهنگی آسیبی نخواهد رسيد.

خاطرنشان می شود که "انجمن فرانسوی -ایرانی مبادالت فرهنگی" در نوامبر  2013در کشور فرانسه ثبت گردیده و دارای آئین

نامه ای در  22ماده می باشد که در آن ،ساختار تشکیالتی ،اهداف و برنامههای کلی این انجمن و چگونگی فعالیتهای فرهنگی
و هنری آن در راستای ارتقاء روابط و مبادالت فرهنگی بین ایران و فرانسه تشریح شده است.

در كويت برگزار شد :نقش ايرانيان در شكوفايي تمدن اسالمي
دكتر بهرام آجورلو مدير مركز تحقيقات مرمت بناها و بافت هاي تاريخي و فرهنگي و استاد دانشگاه هنر اسالمي تبريز طي
سخناني در مركز دار اآلثار اسالمي کویت در حضور جمعي از انديشمندان و فرهيختگان اروپايي ،عربي و دست اندركاران آثار
و بناهاي باستاني به تشريح نقش علماء و دانشمندان ايراني در ارتقاء علوم و معارف اسالمي پرداخت .
وي در همين ارتباط گفت  :اسالم ،مسلمانان را به علم  ،دانش و معرفت بر مبناي تعقل و تدبر در نص قرآن كريم فرا خواند
و بديهي است كه علوم و معارف در ايران بعد از دوره ساساني شكوفا شده است .دانشگاههاي نظاميه به دستور نظام الملك در
بغداد  ،اصفهان و نيشابور تأسيس شد و سهم بهسزايي در توسعه علمي و تبلور انديشههاي نو داشته است.
وي متذكر شد در دوران ايلخانيان و با حضور وزيران دانشمندي همچون خواجه نصير الدين طوسي  ،خواجه شمس الدين
جويني و رشيد الدين فضل اهلل و نقش آنان در اداره امپراتوري ايلخاني كه از فلسطين تا تركستان امتداد داشت ،شاهد رشد خيره
كننده علمي ،فرهنگي و هنري در جهان اسالم و به روز رساني آثار عظيم و شكوهمند معماري بوده ايم .
دكتر آجورلو تاكيد كرد :در چهار حوزه مهم علمي يعني رصدخانه مراغه  ،ربع رشيدي  ،سلطانيه و غازانيه در تبريز كه به
حوزههاي اربعه معروفند تمام علوم زمان اعم از نجوم و هيئت ،رياضيات  ،طب  ،حكمت  ،فلسفه و ادبيات توسط دانشمنداني
از تمام فرق و مذاهب اسالمي تدريس ميشد كه بيانگر الفت ،همزيستي ،همگرايي و تفاهم تمامي فرق و اديان بوده است .
دكتر آجرلو در اين سفر با دكتر عبدالهادي العجمي استاد تاريخ دانشگاه كويت نيز ديدار و گفتگو كرد .در اين ديدار كه با حضور
جمعي از اساتيد تاريخ دانشگاه كويت برگزار شد پيرامون تقويت روابط دانشگاهي بهويژه در حوزه باستان شناسي و مرمت
آثار و همچنين اعزام جمعي از دانشجويان و اساتيد كويتي با هدف بازديد از آثار تاريخي كشورمان بحث و تبادل نظر شد.
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رونمايي کتاب "ماجراهای نخودی" به زبان فرانسوي
کتاب "ماجراهای نخودی" تاليف دکتر ناصره مصدق كه برای
مقطع سنی کودکان به رشته تحرير درآمده بود به سفارش نشر
فرانسوی ارمتان ،به زبان فرانسوي ترجمه و رونمايي گرديد.
دکتر ناصره مصدق ،دارای مدرک دکترا در نقالی داستان است كه
از  22سال پیش تاکنون در فرانسه به کار نقل شفاهی داستانهای
ایرانی به ویژه در عرصه ادبیات کودک اشتغال داشته و جلسات
و کارگاههایی را با هدف معرفی فرهنگ و ادبیات ایرانی به
مخاطبان فرانسوی برگزار می کند .وي در مدارس ،بیمارستانها،
زندانها ،مراکز فرهنگی و کتابخانهها با گروههاي مختلف مردم در
ردههای سنی مختلف و ملیتهای متنوع در تماس است تا بتواند
ادبیات ایرانی را به آنها بشناساند.
اثرديگر او كه قبال به زبان فرانسوي ترجمه شده  ،كتاب

" کدو قلقله زن" است .ايشان هر دو داستان خود را به

صورت شفاهی نيز برای فرانسویهای عالقهمند و در
محافل مختلفی از جمله در جریان برگزاری جشن بزرگ
نوروز روایت کرده است.
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