جمع
از کتابت بخوانی
ه صوت

نگار جواهریان «راهنمای مردن با گیاهان دارویـی» عطیه عطـــــارزاده را برایمان میخواند

شوری ســـــــرخ است
پردهی  :1در باب من؛
شوری سرخ است

«ایران جمعه» با همکاری
«رادیوگوشه» تقدیم میکند:
راهنمای مردن با گیاهان دارویـی
به روایت نگار جواهریان

تصویر را اسکن کنید
و بخشهایی از کتابرا
با صدای نگار جواهریان بشنوید.

نعمت الله فاضلی «زندگی سراسر فهم مسأله است» را برایمان میخواند

گفتار ،نوشـتار ،تصویر

زندگی سراسر فهم مسأله است
ناشر :پژوهشگاه علوم انسانی
ومطالعاتفرهنگی
به روایت نعمت اهلل فاضلی

این تصویر را اسکن کنید
و صدای نعمت اهلل فاضلی
و کتاب خواندش را بشنوید.
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در ایــن تحقیــق میکوشــم تــا اهمیت و ضــرورت مسألهشــناس بــودن را توضیح
دهــم .برای مــن مسألهشــناس لزومــاً دانشــمند در معنــای دقیق کلمه نیســت.
دانشمندی که در آزمایشگاه فیزیک و شیمی دستاندرکار کشف قوانین طبیعت
اســت .از منظر من ،مســأله شناس انســان محقق و اندیشهورزی اســت که عمیقاً
درگیر تاریخ و فرهنگ جامعه خود و جامعه انســانی اســت و متعهدانه میکوشد
تــا درگیریهــا و دغدغههــای انســانی و اجتماعــی درون ســازوکارها و تضادهــا و
تنشهــا و کشــمکشهای جمعــی شناســایی فهــم و تفســیر کند .مسألهشــناس،
فرهنگشناس است؛ انسان اندیشمند که اشکال مختلف صور نمادین و معنایی
جامعــه را همچون متن و روایتی قابل خواندن و تفســیر کردن میداند میکوشــد
تــا آنهــا را بخوانــد و بــه ســخن درآورد از اینرو مسألهشــناس و
فرهنگشــناس با متنهــای مختلــف ســروکار دارد .متنهایی
که از جنس کنش ،کاال ،گفتار ،نوشــتار ،تصویر و تفســیر هستند.
مسألهشــناس روی دیگــر تفســیرگری اســت کــه میکوشــد در
پرتــو دانش و بینــش حرفهایاش جهــان اجتماعی -تاریخی
را که در آن زیســت میکند و به آن تعلق دارد تفســیر کرده و
روایتپذیر سازد .جرقه مسألهشناس فهمیدن است.
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