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 با چه ن کتاب چرا و چگونه نوشااته شااد و نوانندگان الت ا ا یدهد ایکه نشااان   یتیتان نقل کنم، روایرا براام یاز زندگکوتاه  یتید روایبگذار
سروکار دارند. فعال  نیدر ا ییها تن ست و   1ینگار ردم میات لرفهیکتاب  سان ا ستم. طب   ) ردم شناس ان ست برا  عتاایشناس( ه شنا  یبهتر ا با  ییآ
شم یاز ه  آن ن کتاب و جانیا ستان عالقه   ینویکه   یتینگارانه آغاز کنم. رواانداز  ردمن چ سان   سم دا شتن، به ان س   ام به نو ، به فرهنگ و یشنا

توان یدن شدم که  یشیاز نوشتن و اند یاقیر سبک و سیدرگ 1378 یآن است. از سال ها یفرهنگ یهارکردن  سئلهیپذران و به فهمیا یجا عه
س    ردم» را آن شته ید. ایا ن «3 دار ردم ینگار ردم» و «2 دار ردم یشنا ست. دو یم در ایهان کتاب جلد اول از نو گر آن با عنوان یجلد د ن لوزه ا

س و  روز ره یفرهنگ و زندگ ست یفرهنگ و  ست.     ین ا شار ا ست انت شت در در کتاب  ز در د شهر ایپ ست  یها  کردها و یم و رویخچه،  فاهیرتا 4ا
ها است که  سئله   نیا  دار  ردمیِشناس  انسان و  ینگار نظورم از  ردم نجایدر ا ام، ا ا  ختصراا  دار را شرح داده  ردم یِنگار تعدد  ردم یهاگونه
آنها سخن   یو  طبوعات درباره یاجت اع یهاها، شبکه و رسانه  یع و  یسازد و در لوزه یروز ره  ردم را  تأثر   یه زندگک یع و  یریو درگ

ضوعا   یاتا کنند، ی  یج ع یگووند و گفتیگوی  سائل و  و س لیت در کانون توجه  طالعات و تحلن   سان  یرهایها و تف سان قرار گ شن ان رد. یا
 ان/ی  یکردیو رو یاجت اعم علوم یاندازها و  فاهچشااام یتر از آن و بر بناقیاسااات، ا ا ع  سااامیه ژورنالیشاااب یزی دار چ ردم ینگار  ردم

شته  شگاه  یلال برانیدارد و درع یکه  خاطبان ع و  سد ینوی  شد و یاندی  یا دار به گونه ردم نگارِ.  ردمیافرار قابل  زیاش نیه کاران دان
اش را یت اجت اع ی کند. او  سااائول ی  یداند که در آن زندگ   ی  یانه و ز انه   یر نود را  تعلق به ز   دا  ردم نگارِ اسااات.  ردم یرفتنیوجه و پذ  ت
 نگارِکند.  ردمیو  طبوعات اسااتقبال   یاجت اع یهاها و شاابکهبا رسااانه یکند. او از ه کاریت تالش  ین  ساائولیا یفایا یو برارد یپذی 

کند. ین  یاش کوتاهدردسر ز انهپر  یهاتیسخن درآوردن واقع به یکردن و تالش برایساز فهوم از ،دارد یلال نگرش انتقادنی دار درع ردم
ت دارد. قل رو یاه  یکرد دانشااگاهیو داشااتن رو ی فهو  یهادقت یار ساابک نوشااتن به ه ان اندازه د ردم شااناسِنگار و انسااان ردم یبرا

 دهد. یل  یق  ردم را تشکیو عال یزندگ است که یه ان  وضوعات ینگار  رد  ردم ی وضوع
سال م در تیهاتیاز فعال یکی شگاه  یزندگ یها ام  سان  یام ایدان ست که ان شم. ا نگار  ردمو  ردم شناس ن بوده ا  زان دریکه تا چه  نی دار با

ضاوت کنند، ا ا برا   یام بر عهدها نبودهیاب بوده ینه کا ین ز یا ست که ق  ین کار کوتاهیانجام ان بوده و هست که در  ی ن  هم ا ینوانندگان ا
صت برا  ستفاده ببرم. ط یا ینکنم و از هر فر شته  ن وبالگ، وب  یدو دهه ین  نظور ا سانتم ا، کانال آپاریت، کانال تلگرا یسا گذ ضور   ت  و ل

س  د انساان کرین رویدر ا تداد ه  امیقاتیتحق یهاتیاه و فعالکالس درس دانشاگ  ی ن لت یام. براها و  طبوعات داشاته فعال در رساانه   یشانا
 کنم.یت  یش ا روا ینجا برایرا در ا است که به صورت کوتاه آن یداستانشدم،  یکردین رویر چنیکه چرا و چگونه درگنی دار بوده است. ا ردم

ص   چیشتنم آگاهم ه یکه از نو تا آنجا شخ شه ت درونیگاه  شته  یریگگرا، انزواجو و گو گو با وگفتشه  را به  یه  یجد یشوق  ل وی  ام.ندا
سوق    ست.  ه  یع وم  ردم  شته شه ع یداده ا ش القه و آرزو دا گرم با آنها برقرار  یسم و تعا ل یجا عه و  ردم بنو ینالقانه برا یاوهیام که به 

م. یآنها سخن بگو  ی شارکت کنم، از  ردم و برا  یات اجت اعیدر ل یت فکریه و عالقه در  ن وجود داشت که از راه فعال ین رولیشه ا یکنم. ه 
شه در  یم. ه ریبگ یآن را جد یهاو  سئله  یه با  ردم بجوشم و زندگ ت را در  ن سانته ک ین قابلیا ییو فرهنگ روستا  یستن در زندگ ید زیشا 

شم و از غم آدم یزندگ یهاتیروا یام که راوهتقال بود شاد ها با سات و باورها  یها و  سخن بگو  یها و السا ستا  یم. زندگیآنها  قرن میدر ن ییرو
ساات یز ی یها و ساانن قدنییانباشااته از آ ییان در فضااایروسااتائ  حور بود.  ااجت اع یهاو ه راه با ارزش ینیی، آی ساانتکا الا یش، زندگیپ
ها و  تنش یبرا یبود.  ا لت  یاری و ه  یچهره و ه کار به جهان روابط گرم چهره ساااتیدر آن روزگار، ز  ییروساااتا  جهان ساااتیم. زیکردی 

جانکاه،  یبدن یهاتیساااخت، ه راه با فعال ی، زندگییاروسااات یلال زندگنیم. درعیداشاااتی  ید  شاااارکت فعال و ج عین هم با ایتضاااادها
ساااواد، ک بود ، فقر یبود با ک بود ا کانات رفاه یایش، زندگیقرن پمیدر ن ییروساااتا یزندگز و درشااات بود. یر یهابتیها و  صاااتی حرو 
، یلگیقوم و قب یها، انباشته از تضادهابه  نابع دانش و رسانه  یود دسترس  ، ک بیج ع یهار نزاعیکارها، درگ یکنندهلیتسه  یها و ابزارهایفناور

شونت عل      شکار اع ال ن شکال آ  یاد. در نانوادهش  یسپر  یوهوا و فرهنگن لالیدر چن یسالگ ام تا هجدهیفرزندان. زندگ ه زنان ویه راه با ا
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و  یرو از ه ان کودکنیکردم. از ایپدرم کار   یی صرف روستا  یو تعاون ی، دا پروریکشاورز  یهاتید ه ز ان در ت ام فعالیافتم که بایپرورش 
سانتارها  ینوجوان س ی، اجت اعیاقتصاد  یبا ت ام  س ی،  ستا درگ  یو فرهنگ یا سال ید ایشا ر بودم. یرو دانست   5یدانی  ی طالعهن یها را بتوان اولن 

ستاورد ا  ش یدانی  ین  طالعهیکه انجام دادم! د شان ید یام براه و عالقهیرول یریگکل،  ش  دن و ن  ردم بود. گ ان  یزندگ یوهیدادن فرهنگ و 
 ت کرد.ی دار هدا ردم ینگار را عاقبت به  ردمها ن تجربهیکنم ه ی 

ستلزم رول تنه دار نه ردم ینگارانجام  ردم سئله تیه و عالقه به روایا   س   از یآنها، بلکه ن یهاکردن  ردم و   سبک و  از  یاانهاق نالقیند 
ان یب یبرا یازهینگان دغدغه نود ی ند بارآورد و اانسااان را درد ند و دغدغه ییروسااتاسااتن در فرهنگ ید زیگفتن اساات. شااانوشااتن و سااخن

جا عه و  یگفتن نالقانه دن ویشن  یبرا یافتن راهی یشه در تقال یکه در ناطرم هست ه   ییرو تا جانیشود. از ا یها  تیها و  حرو یدرد ند
شعر  دم. یکش  دست م یاز آرزو وستم  یم که شاعر ن افتیا ا در ،هم سرودم  ییکردم و شعرها  آرزو داشتم شاعر شوم و تالش    یجوان ردم بودم. در نو

ست ع  یز  یش از هر چیب سان  یسته یز یتجربه یهاهین  یترقیتوان ستان به یسخن درآورد. در دوران دب  ها را بهان شنو  یسخنور  ر  یس یو نو
 یبعد که به کار استاد  یهاسال در ن سبب شد تا   یکردم. ه ی  یفعال داشتم و سخنران   یه لضور  درس  یهانییآوردم. در ت ام  راسم و آ  یرو

شدم در ک     شغول  شگاه   سخنران یس و تحقینار تدردان سخنران  یق  شگاه  یلت ،کردن یکنم.  ش  یاگر فرد دان وند یپجا عه و  ردم با ا ش ا ر  ،دیبا
شنو . دهدی  شجو  را یس ینو شگاه تبر  امییدر دوران دان ستاد ابراه  یو  دتدادم  ز ادا هیدر دان شنو یتبردر  یشکوه م بختینزد ا  یس یز کالس نو

 یس ید در نوشنو یشا  ا ارسم.  م بیداشتم به آرزو  یس یکه در نوشنو  ییهاشرفت ینورد که نتوانستم با وجود پ  رقم یطورام یر زندگیرفتم. ا ا  س 
 ت کرد. ید و روایشن را جا عه یها و صداهاق آن سخنیود داشت که بتوان از طرت ک تر وجین قابلیا

سال   شت یجدا شدم ا ا از    ییروستا  یز از زندگیل در دانشگاه تبر یشروع تحص  با  1362در   ردم و جا عه و  یدن صداها یشن  یاقم برایل و ا
د یرا که با یزین دوره نتوانسااتم چینواندم. اگرچه در ا یعلوم اجت اع یپژوهشااگر یز رشااتهیآنها جدا نشاادم. در دانشااگاه تبر ینوشااتن درباره

ام نا هانین ز ان پایام در ان نوشااتهیساام. اولیکنکاش کنم و بنوفرهنگ و جا عه  یم باز کرد که بتوانم دربارهیرا برا یراه لالهرا وزم، ا ا بهیب
بود از زادگاهم.  یتینا ه رواانین پایآن را نوشتم. ا 1365سال که در « آباد صلح یروستا یو فرهنگ ی، اجت اعیاقتصاد ی ونوگراف»بود با عنوان 

شگاه  شت ا ا برا  یارزش دان ستا  یندا سپس در  یم نواندنی ردم رو شگاه تهران   1367سال   بود.  س   در  قطعدر دان شنا شد  ردم یکار س  ار  یشنا
با شااتر یب یریهم درگ یگ و ک ت فرهنیتر با  فهوم و اه قیع  یینام آشااین دوره برایدسااتاورد  هم ا .ل شاادمیرفته و  شااغول به تحصاایپذ

 رتبط با  بالث  و یع و  یلوزه با، توانستم  یروشنفکر  یبا فضا  یریدر کالنشهر تهران و درگ  یناطر زندگهن دوره بیبود. ا ا در ا ینگار ردم
ن یدر ا یوند بزنم. دستاورد قل یپ یو روشنفکر یع و  یرا با  بالث لوزه یشناسان بود که به فکر افتادم تا  ردمن ز یآشنا شوم. در ا شتریآن ب

 افزوده شد.  یع و  یهادرون جا عه و به  سئله یهادن صدایشن یبرااق و توجهم یاشتز ان نداشتم ا ا 
 .دا کردمیک پینزد یه کار یو پژوهش  یفرهنگ یهابه دانشگاه لندن رفتم با ساز ان   لیتحص  یادا ه یکه برا 1378تا  1369 یهادر سال 

 یفرهنگ یهااسااتیلکو ت و ساا یرساا  یهادگاهیژه دیوآن به یهاران و  ساائلهیا یبا جا عه یترقیع  ییها توانسااتم آشاانان ساااز انیدر ا
شوراها    به شرکت در  با  یشتر یوند بی ن داد تا پن ا کان را به یا یپژوهش  یهات طرحیریو  د یساز ان  یبا فضا  یریو درگ یادار یدست آورم. 

 یشنانت و  عرفت یشنانت روش یهاین دوره کاست یلال در انیدا کنم. درعیران پیا روز ا یجا عه یو فرهنگ یاس یس  یهاو چالش یفکر یفضا 
شنانتم.  ران یدر ا یو فرهنگ یاجت اع یهاپژوهش سبک   ی خاطب ع و  هاپژوهش شتر یکه بن بود یها ان چالشیاز ا یکیرا  ندارند و زبان و 

و  یسفارش   یهاران بود. پژوهشیا یع و  یلوزه یت برای سائل آنها فاقد جذاب  یبندصورت  یوهیاز  وضوعات و ش   یبرن ینگارش آنها و لت
 یشناس طالبم را در نقد انسان نیدوره بود که اولن یکرد روشنگرانه داشته باشند. در ایرگذار و روی، زبان تأثیانداز انتقادتوانست چشمین  یلکو ت
 ست، انتقاد کردم.یر نیجا عه درگ یو  سائل جد یع و  یبا لوزهن دانش ینکه گفت ان ایران نوشتم و از ایدر ا

پسا درن آشنا شدم. در     یکردهایبه دانشگاه لندن رفتم. در دانشگاه لندن با رو   یدکتر یدوره یبرا 1378وهوا بودم که در سال  ن لالیدر ا
ن یه چن شد. ید  یشناسان تأک  انسان  یاس یو س  یت اجت اعیت  سئول یاه دفاع و بر  یع و  یدر لوزه یشناس   شارکت انسان  کردها از ین رویا

سئله  شتن و به  یهاسبک  ی  سان یا شد. در ید  یتأک ینگارگاه نگارش در  ردمیت و جایاه  یلطورکنو س ش ن ز ان بود که با  فهوم ان و  ینا
نترنت یا یستم وبالگ وارد شبکهیرخ داد. س ی جاز یهایدر جهان فناور یها، اتفاق  ه ن تجربهی ان با ا دار آشنا شدم. ه ز ردم ینگار ردم

 م. یدا کنیاز سراسر جهان پ یم و  خاطبانیم و  نتشر کنیسیآسان بنو یاوهینه و به شیم بدون هزیتوانستیق  ین طریشد و از ا
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سترش    ران بهیدر ا یس ینوز کردم. وبالگرا آغا یس ینووبالگ 1380از  ش ار یافت و ج عیسرعت گ ستان    یاز  ردم ا یت پر ضو وبالگ ران ع
س  شق به      یفار صت  یعالوههن بهیشدند. غم غربت و ع شتن به  ن   یت ر یبرا یس ینوکه وبالگ یفر شتن را در  ن تا    ین نو شوق نو داد، 

 یشناس دانشگاه  توان  ردمیافتم که  یدا کردم. دریپ یقیع  ییآشنا  ینگارت  ردمیتم در لندن با  عنا و اه طور که گفت با  برد. ه انینهایب
سان  یسندگ یلال نونیبود و درع یاو لرفه ش ند. ا لف بم  ؤیبرا شناس کرد. ان ضوع  را به یود نه دان شوق   یروز بنوآورد تا هر یوجد   ن  و سم. 

شتن ت ام هست   شت ی»م را در وبالگ یهاتازه از تجربه یتیود. هر روز رواام را پر کرده بینو شر   « غربنگار از ک  ردمی یهااددا ن یکردم. ای نت
ت نکرد، بلکه یو وبالگستان تنها شوق  را به نوشتن تقو    یدر جهان  جاز یفکر یا ا زندگ .سفر  ینگار ردمشد با عنوان   ی کتابها بعدااادداشت ی

کردند تا یق  یب و تشااویم  را ترغیهاادداشااتی یدادن درباره.  خاطبان وبالگ با نواندن و نظرران کردیا یع و  یر جا عه و لوزهی را درگ
 ر کنم. یپذفهم یشنانتانداز انسانارچوب چشمشم و آنها را در چیندیشتر بیران بیا یروز جا عه یها سئله یدرباره

 یس ینوز ان وبالگطور ه شدم و به  ییطباطبا س در دانشگاه عال ه یو  شغول تدر  ران بازگشتم یبه ا یافت دکتریپس از در 1383در سال  
، ین  قا ت دانشگاه یاز اکردم. بعد  یاندازانم راهیبا ک ک دانشجو « یشناس  فرهنگ»با عنوان  را امیت شخص  یسا  1385 ه دادم و در سال  را ادا
شت ی صالبه یوبالگ یهااددا سخنران  یات طبوع یها،   س   فرهنگ»م را در یاهیو  شر   « یشنا سانه کردم. بهی نت ها  را  رور که  طبوعات و ر
سانه نیکردم. درعیدا  یران پیا ی و ع ی شارکت در لوزه  یبرا یشتر یفرصت ب  ،شنانتند یشتر   یب ها بنا بر یها و  طبوعات و نبرگزارلال ر

 ییرهایها و تفس لیتحل یکردند و  را به ارائهیران پرسش   یا یبزرگ و کوچک جا عه یلوادث روز و رندادها یهکارشان از  ن دربار  یاقتضا 
شاام و نود را  حدود به یندیب یشاانانتانداز انسااانارچوب چشاامن بود که بتوانم در چی ن ا یند. تالش آگاهانهکردیدعوت  ن رندادها یاز ا
شگاه ن  یفرهنگ یهالیتحل شن  یا با گفت ان  طالعات فرهنگیتانیدر برکردم. یس  یتدر یرهنگز دروس  طالعات فیکنم. در دان شده بودم. ا ا  آ ا 

اساات که روابط قدرت و  یارشااتهانیانداز  چشاام ین را بشااناساام.  طالعات فرهنگتر آقیدرس، تالش کردم تا بهتر و ع  یهااز کالسیبنابر ن
 یاز تحو ت و رندادها یشاتر یب یهاهیداد تا بتوانم  ی  ی عرفتانداز به  ن فرصات  ن چشام یکند. ایرا  طالعه   یا روز یفرهنگ در جا عه

باره یران را ببیا روز ا یجا عه   به عالقه    یآنها ساااخن بگو  ینم و در باتوجه  به  ردم م.  گار ام  تا ب یساااندگ یو نو ین نش و روش ی، تالش کردم 
 ن آنها پل بزنم. یق کنم و بیتلف یانداز  طالعات فرهنگرا با چشم یشنانتانسان

که نود را  حدود به کالس  امیدسااته از ه کاران دانشااگاهالف آنبرن. کردیران باز  یا یچشاام  را به جا عه یع و  یبا لوزه یریدرگ
ران آشاانا یا یبزرگ و کوچک جا عه یها را با چالش یع و  یکنند، لضااور و  شااارکت در لوزهیارتقا تالش   ی براا صاارفاایکنند یدرس  

ه اجاز» :سد ینوی   روح یدارشناس  یپدلسوف بلند آوازه در کتاب  یهگل ف افزود.ی  ران و  ردم آنیعشقم را به ا عالقه و  ،یین آشنا یکرد و ه ی 
چالش روزگار نود  یش گوش بسااپارند و پاسااخگو ینو یلال زندگان به روح ز انهه ان ناک بسااپارند و در د  ردگان،  ردگان نود را بهیده

شند  سان  ینهیگرم در ز یکتاب و دو کتاب د نیا« .با س   ان سخگو    یام بریهااز تالش یتی دار روا ردم یشنا سپردن و پا  یهابه چالش ییگوش 
 فاجعه. ز و پریآ ن روزگار  خاطرهیبودن و شدن در ا یاست برا ییتقالها ؛روزگارم است

صحبت کن یا یدرباره ید ک یا ا اجازه ده ست دار  یم. کتابین کتاب  ستارها یکه در د ست که در ز   یید  ج وعه ج صائب ج ع  ینهیا و  ی 
ران و یاکنون در ااست که هم  19-دیروس کوویا وی کرونا یل و بحران پاند یزلزله، س  ین جستارها درباره یام. اران نوشته یدر ا یعیطب یهافاجعه

ش  ستارها چند و یوع دارد. ایجهان  شترک دارند  یژگین ج سال   یعیطب یهاآنها  عطوف به فاجعه یکه ه هنی. نخست ا   ستند که در  ر یان یهاه
است   ین جستارها تالش  یااند. دوم، ر آنها بودهی آشنا هستند و درگ  ها کا الان فاجعهیا یرانینوانندگان ا یبرار نود سانتند.  یران را درگیا یجا عه
و  یفن یهاتی ، فعال یا داد یروهایاغلب ن  یانبحر یهاتی ها. در  وقعن فاجعه یا یو فرهنگ یبه ابعاد اجت اع   یبخشاااکردن و زبانریپذفهم یبرا
ن یوند. ا ا در اشیده گرفته  یآنها ناد یهاتیها و قابلو تالش یو اجت اع یان علوم انسانت دارند و  تخصصیاه  یگریز دیش از هر چیب ییاجرا

خ و فرهنگ یو تار یلک ران یهاها، نظامآنها  حصول ع لکرد  ا انسان یکند، بلکه ه هینلق ن عت یها را طبفاجعهدهم که یجستارها نشان  
 یدهند، لتیبه  ا   ی ه  یهادرس یج ع یهادارند. فاجعه یو فرهنگ یاجت اع رانگریبزرگ سازنده و و  یا دهایها پلال فاجعهنیهستند. درع 
ها آنها را شااوند؛ فرهنگیز  یها ساارردرون فرهنگ ند و بهیآیها  ها از درون فرهنگم. فاجعهینباشااآ ونتن از آنها  یبراا آ اده یل یاگر  ا  ا

سازنده یسازند و آنها ن ی  سان   فرهنگ یز  ستند.  ا ان سانتن زندگ نجات نود ان و  عن یبرا ها در تقالها ه ها را ها، فاجعهدر هنگام فاجعه یادار 
ر  ردم یان یهاکه در سااال یبزرگ یهاان فاجعهی ردم  ا در جر یهان تقالها و کشاا کشیاساات از ه  یتیان جسااتارها رویم. ایکنی عنا  ز ین
ستارها ا یسوم ا  یژگیر آنها بودند. ویران درگیا ست که ت ام  ین ج ستارها در ه ان ز ان وقوع فاجعه ن ا شده   ج شته  اند. نودم را در هنگام ها نو



ستم که به یها  تعهد  فاجعه شگاه  دان سان دان سان  یعنوان ان  یام هست برا شه یدانم و در قل رو دانش و اندیرا   تالش کنم تا آنچه شناس و ان
 نم انجام دهم. ی ردم سرز  یهاکاهش رنج یهرچند کوچک برا یا ند تید بتوانم ک ک یکه شا دین ا یرم به ایکار گها بهن فاجعهی واجهه با ا

 انه ین کتاب را فراهم کردند صاا ین ا کان چاپ ایکردند و ه چن یاریدن یشاایر نوشااتن و اندین  ساایکه  را در ا ییآنها ید از ه هیبا
 دن کردند. اغلبیشاایب به نوشااتن و اندیق و ترغیها  را تشااون سااالیدر ا یارینگاران بسااها و روزنا هکنم.  طبوعات و رسااانه یگزارسااپاس
ه است.  ار آ وزندینگاران بس گو با روزنا هواند. گفته نتشر شد  ها چاپ و و رسانه  یت اعاج یهان کتاب در  طبوعات،  جالت، شبکه یا یجستارها 

ر ی انه تقدیآنها ص   یرو از ه هنیاند. از اها بودهن سال ی ن در ا ی. آنها  علم واقعدهندیان قرار  یبرابر  ا دانشگاه  جا عه را در یهاآنها پرسش 
درس و  یها ن هستند که در کالس یاز  عل ان واقع یگری تعدد گروه د یهااسر کشور و دانشگاه   انم در سر ین دانشجو یکنم. ه چنیو تشکر   

سخنران وگفت ضور گر  یهایگوها و  سش  نگاراندهند. آنها  انند روزنا هی  یت فکریفعال یرو برایزه و نیگشان به  ن ان م با ل صد پر  یاهاها و 
 و  طالعات یانسااان و پژوهشااگاه علوم ییطباطبا ام در دانشااگاه عال هیوانند. ه کاران دانشااگاهنیند و  یگویجا عه را در گوش اسااتادان  

شان از  یهاینقدها و ه کارها، ها، آ وزهقیاند که با تشو م بودهیخته برایان  هربان و فرهو دوست  انگر ه واره  شوق ید یهاو در دانشگاه  یفرهنگ
 ام. ار آ ونتهیآنها بس

صو ه ابراه یدرنها شارات فرها ه  یختهیر فرهی د ،ی یت از نانم دکتر  ع شر  ین کتاب را برایکه ا ،انت  انه یص   اند،کرده چاپ آ اده و  نت
 ن  یهاها و نوشاته دهیو گساترش ا  یریگدر شاکل  یر نقش  ه یان یهادر ت ام ساال  یاچینانم  حدثه ضا ، یاز طرفم. کنی  یگزارساپاس 
 ی ن در لوزه یهاتیها و فعالیها، سخنران رفتند و باعث نشر روزآ د نوشته  یذ ن را داوطلبانه پ یت کانال تلگرا یریت  دیشان  سئول  یداشتند. ا 
شته یشدند. او ه چن  یع و  ص  یافزایآنها   یش بر غنایشنهادها ینواند و با نقدها و پی را   یهان نو شان     ی انه از اید.  سر  یآقا ،شان و ه 
و پژوهشااگاه فرهنگ، هنر و  یو  طالعات فرهنگ یانسااان گزارم. پژوهشااگاه علومشااان سااپاسیهاو لطفزل ات  یه ه یبرا ،یباق یال دعل

 گزار آنها هستم. اند و سپاست کردهیو ل ا ین کتاب ه کاریاپ از در چیارتباطات ن

 


