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اشاره

اولری

مارزلف ،از ایرانشناسان آلمانی است که سالها بر روی قصتههتای ایرانتی

مطالعه کرده است .گنجینا فرهنگ مردم رادیو که امروز در واحتد فرهنتگ متردم مرکتز
تحقیقات صداوسیما استقرار دارد ،یکی از منتابع ایتن ایترانشتناس پرکتار بتوده استت.
انتشارات سروش کتاب او را با عنوان طبقهبندی قصههای ایرانی منتشر کرده است.
برای اطالع از نظرات این استاد ایرانشناس دو مصاحبه با ایشان انجتام شتده استت.
مصاحبه اول ،گفتگویی است که دکتر محمد اخگری با پروفسور مارزلف برای پخ

از

رادیو آلمانی برونمرزی انجام داده است .این مصاحبه را آقای سید هدایتا ...شاهرکنتی،
مدیر سابق رادیو آلمانی برونمرزی به فارسی ترجمه کرده است .مصتاحبه دوم ،توستط
آقای علی آنی زاده مدیر محترم فرهنگ مردم انجام شده است .در این مصاحبه بته نقت
رادیو در شناخت مؤلفههای فرهنگ مردم در ایران و سایر کشورها اشاره شده است.
 Ulrich Marzolph .2استاد ایرانشناسی و رئیس انجمن قصهشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان.
 .1استادیار دانشگاه صداوسیماakhgari@gmail.com .
 .8مدیر واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صداوسیماanizadehali@yahoo.com .
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الزم به توضیح است رادیوهای برونمرزی پل ارتباط فرهنگی ایتران بتا دیگتر ملتل
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جهان به شمار میروند و بیگمان نق

مهمی در شناساندن فرهنگ فولکلتور بته دیگتر

ملتها دارند .در این رادیوها نیز اغلب برنامههایی با موضوع قصهها و ضربالمثلهتای
ایرانی تولید و به زبانهای مختلف پخ

میشود .رادیتو آلمتانی بترونمترزی یکتی از

رادیوهای قدیمی برونمرزی است که نتیم قترن از ت ستیس آن متیگتذرد و روزانته دو
ساعت برنامه به زبان آلمانی پخ

میکند .پرداختن به مشترکات میان فرهنگهتا بترای

شناخت و تفاهم میان ملتها از جمله اهداف رادیوهای برونمرزی استت .در مصتاحبه
اول ،موضوع افسانهها و قصههای فولکلور بته عنتوان درونمایتههتای فکتری و زیستتی
مشترک ملتها مورد بح

قرار گرفته است و در مصاحبه دوم ارتباط رادیتو و فرهنتگ

مردم مدنظر بوده است.
مصاحبه اول

اخگری :آقای مارزلف ،شما سالیان متمادی دربارة داستانها ،قصههتا و افستانههتای
ایرانی مطالعه کردهاید .چرا شما به عنوان یک آلمانی مجتذوب فرهنتگ فولکلتور ایتران
شدید و آیا این ادبیات با داستانهای فولکلور در اروپا اشترکاتی داشت که در شما برای
تحقیق در این باره ایجاد انگیزه کرد؟
مارزلف :مطالعه دربارة افسانههای ایرانی ،موضوع تحقیقتی جتذابی استت .بتی

از

سی سال است که به این موضوع پرداختهام .از همتان روزهتای نخستت کته بتا دنیتای
ادبیات و فرهنگ ایران آشنا شدم و به ایران ستفر کتردم ،ایتن موضتوع بترایم جتذابیت
داشت .واقعیت آن است که افسانههتای ایرانتی و افستانههتای اروپتایی بستیار بته هتم
نزدیکاند .آنچه که به این افسانهها شتکل متیبخشتد ،در وهلتا نخستت تتالش بترای
رسیدن به خوشبختی است .رسیدن به خوشبختی مقصد هما افسانههای جهان است .در
افسانههای ایرانی ،تجربا تاریخی انسان ایرانی به بیان میآید و آن نیز زندگی در شترایط
سخت یعنی جغرافیای خشک است و در این شرایط ،آب سرمایهای برای ادامته حیتات
است .زندگی در شرایط سخت و با کار طاقتفرسا توأم است و افستانههتا بازگوکننتده
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این تالشاند .چنانچه موقعیت جغرافیایی و شرایط زندگی مردم را مد نظر قترار دهتیم،
جامعه است ،تا این حد سختکوش است و با درآمد اندک برای ختود در جامعته ایجتاد
فرصت میکند .هدف مطلق آنها رسیدن به چیزی بود که پتی

رویشتان قترار داشتت؛

یعنی خوشبختی و خوشبختی در نگاه آنها به معنی کستب قتدرت و یتا کستب درآمتد
هنگفت نیست ،بلکه خوشبختی به معنای زندگی همراه با قناعت است کته در آن نبایتد
نگران یک لقمه نان باشد و بتوان رزق خانواده را ت مین کرد تا آنها در صتلح و آرامت
زندگی کنند .اینها ویژگیهای افسانا ایرانی است.
اخگری :آیا این ویژگیها را در افسانهها و قصههای اروپایی هم میبینیم؟
مارزلف :قابل درک است که آرزوی انسان رسیدن به یک زندگی ستاده باشتد و متا
این ویژگی را در افسانههای اروپایی نیز شاهدیم که به دنیایی پر از شگفتیهتا و وقتایع
باورناپذیر میرسند ،اما با این وجود بسیار جذاب ،مقبول و فراطبیعتی هستتند .در ایتن
افسانهها نیروهای وصفناپذیر حضور دارند که برخی از آنها هماننتد حاکمتان در همته
جا حکومت میکنند و برخی از دنیای خارج وارد میشوند مانند «دیوها» و «شیاطین» و
یا «پریان» که به فرشتگان در افسانههای اروپایی شباهت دارند .موضوع مشتابه دیگتری
که در افسانههای ایرانی و اروپایی وجود دارد ،رسیدن بته یتک آرزوی مشتترک استت؛
یعنی گذران یک زندگی ساده.
اخگری :آقای مارزلف شما در تحقیقاتتان به افسانهها در میتان ملتتهتای مختلتف
پرداختهاید .مطالعات تطبیقی افسانههای فولکلور چه جنبههایی را دربرمیگیرد؟
مارزلف :من باید به مطالعات و یافتههایی برگردم که پیشینا دویست سال کار علمی
را با خود به همراه دارند .برخی این تحقیقات را «مطالعات افسانه» مینامنتد ،ولتی متن
ترجیح میدهم از اصطالحی خنثی یعنتی «مطالعتات قصته» استتفاده کتنم .در مؤسستا
تحقیقاتی که من در آن مشغول به تحقیق هستم یعنی در « فرهنگ افستانههتا» در شتهر
گوتینگن به این تحقیقات «مطالعات تاریخی و تطبیقی قصهها» متیگتوییم و ایتن ستیر
مطالعاتی شکلگیری قصهها را از جنبا تاریخی و مطالعات تطبیقی میکاود.
اخگری :سیر مطالعاتی دربارة قصههای ایرانی چگونه است؟
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درمییابیم که چرا یک فرد عادی مثالً یک «خارکن» و یا «هیزمشکن» کته از قشتر فقیتر
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مارزلف :آنچه در اینجا به قصههای ایرانی مربوط میشتود ،وضتعیتی نستبتاً روشتن
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است .ایران از نظر جغرافیایی بین بلوکهای مختلفی قرار گرفته است .از شرق به کشور
هند با سنتی بسیار کهن میرسد .راه هتای ارتبتاطی زیتادی بته ایتن منطقته متیرستد و
مهاجرت اقوام در دورة باستان و پی

از اسالم از این راهها انجام شده است.

در شمال ،آسیای مرکزی است که ادبیات و زبانی ترکی در آنجا نفتوذ دارد و ترکیته
نیز در غرب واقع است و از طریق مغوالن این ادبیات به ایران نیز وارد شده است .البتته
نباید فراموش کرد که در غرب ایران منطقا عربی نیز قرار دارد و فرهنگ اسالمی از ایتن
منطقه به ایران وارد شده است و اسالم دین ایرانیان است .بیگمان هما ایتن متوارد بتر
آنچه که ما از آن به عنوان قصههای ایرانی یاد میکنیم ،تت ثیر گذاشتته استت .تحقیقتات
تاریخی و تطبیقی به هما این ویژگیها میپردازد .امروزه از نظریهای بتا عنتوان «نظریتا
مهاجرت» یاد میشود .بر مبنای این نظریه «افستانههتا» نیتز ماننتد «قصتههتا» مهتاجرت
میکنند.
اخگری :افسانهها چگونه مهاجرت میکنند؟
مارزلف :افسانهها به دو طریق مهاجرت میکنند .2 :از طریق کتاب؛ یعنتی کتتابی از
جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متیرود و در آنجتا ترجمته متیشتود؛
مانند پنجه تنتره یا کلیله و دمنه که تمثیلهایی از زبان حیوانات استت .قبتل از استالم از
سانسکریت به فارسی میانه ،پس از اسالم به عربی و دوباره از عربی به فارستی ترجمته
شد و از آنجا به زبان ترکی و دیگر زبانها برگردان گردید و در نهایت از طرق پیچیتده،
به واسطا ترجمههای التین و عبری به زبانهای ملی اروپا وارد شد و از زبانهتای ملتی
به روایات شفاهی وارد گردید .این یکی از راههای پیچیده ،اما قابتل ردیتابی استت کته
افسانهها چگونه از طریق کتاب مهاجرت میکنند .این راه شاید برای افسانههتای ایرانتی
تعیینکننده باشد.
 .1از طریق راویان؛ راه دیگر از طریق مهاجرت روایات به صورت شفاهی است کته
ما آن را به راویان مدیونیم؛ افرادی که قصهها را با خود میآورند و به روایتت قصتههتا
عالقهمندند .این راویان قصهها را برای شنوندگان نقل میکنند و شنوندگان به نوبه خود
به آنها گوش میکنند ،با خود حمل میکنند و آنها را برای دیگران نقل میکنند .امکانات
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مختلفی برای نقل قصهها وجود داشت که تجتار و بازرگانتان ،ارتباطتات جنگتی و نیتز
است.
اخگری :شما نق

ایران را در این میان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی مهم

ارزیابی میکنید؟
مارزلف :ایران در انتقال روایتات شتفاهی نقت

بستیار بستیار مهتم داشتته استت.

صلیبیون در فلسطین با کاالی «قصا عربی» برخورد کردند و این کاال را در قالب کتتاب
به اروپا بردند و به زبانهای ملی ترجمه شد .ایران در روند انتقال روایات شفاهی نقشی
کلیدی داشته است .زیرا هرآنچه از مشرق زمین متیآمتد و در اینجتا منظتور از مشترق
یعنی هم آسیای میانه و هم هند ]است که[ باید از ایران عبور متیکترد و راهتی جتز آن
نداشت .در شمال است ها و صحراهایی بود که در آن کاری انجام نمیشتد .در جنتوب
و شمال هم دریای خزر .پس بنابراین هرچه به ارتباطات تجاری و دیگر ارتباطات ایتن
مناطق مربوط میشد و از آسیای میانه به سمت اروپا میرفت ،باید از ایران عبور میکرد
و بر روایات فولکلور ایرانی ت ثیر فراوان داشت .روایتات بتا روایتت پتی

از استالم و

دوران اولیا اسالمی تماس برقرار میکرد و از آنجا به مناطق دیگر منتقل میشد .روایات
ترکی و تا حدودی روایات عربی ،بر روایات اثر گذاشتهاند و در نهایت این روایات بته
طرق مختلف به اروپا رسیدهاند.
اخگری :پس بنابراین مشترکات فراوانی بین قصتههتای فولکلتور ایرانتی و آلمتانی
وجود دارد؟

مارزلف :یک نمونا روشن از این قصههای مشابه ،قصا بز و بزغالههای

استت کته

من غالباً این مثال را ذکر میکنم و به خوبی نشان میدهد که افسانهها چگونه از راههای
پیچیده مهاجرت میکنند .در ایران این قصه را با نام شنگول و منگول میشناسند .همین
قصه در اروپا هم شهرت دارد .این مثال را برای آن نمیآورم که بگویم چگونه قصتههتا
از هند و ایران به اروپا میرسند ،بلکه این مثال برای یافتن ریشههای مشترکی است کته
ما آنها را در دورة باستان مت خر یعنی قرن پنجم و ششم پس از میالد مشاهده متیکنتیم.
محور اصلی قصه آن است که بز ،بزغالههای

را راهنمایی میکند و به آنها میگوید کته
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انتقال از طریق طبقاتی از مردم ،از جمله این راهای انتقال روایات بته صتورت شتفاهی
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تحت هیچ شرایطی نباید به گرگ اجازة ورود بدهند و باید از جان خود محافظت کنند.
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این قصه از همان دوران در اروپا وجود داشته و گسترش یافته استت .در قترن نتوزدهم
آن را در قالبی شاعرانه و بسیار زیبا در ایران هم میبینیم .بنابراین در اینجا با ریشههتای
مشترک روبهرو هستیم .اینکه این ریشه از منبعی مشترک نشت ت گرفتته و یتا بتا نتوعی
درهم تنیدگی روایات روبهرو هستیم که از ایران و شترق بته اروپتا رستیدهانتد ،عتاملی
تعیینکننده نیست .به نظر من عامل تعیینکننده آن استت کته افستانههتای ایرانتی و بته
عبارت بهتر بی

از  30درصد از قصهها و افسانههایی که در ایران گسترش یافتهاند ،بتا

افسانههای اروپایی قرابت بسیار بسیار نزدیکی دارند.
اخگری :آیا میتوان گفت که شناخت ادبیات و فرهنگ فولکلتور ملتل مختلتف بته
فهم متقابل ملتها از یکدیگر میانجامد؟
مارزلف :این موضوع بسیار جالب و مهم استت .درک ملتتهتا از یکتدیگر دشتوار
است ،اما باید مرزهای زبانی را برداشت .تفاوتهای فرهنگی متعددند .باید نخست آنهتا
را بشناسیم تا بتوانیم به درک متقابل دیگران برسیم .وقتی به قصه و افستانه متیپتردازیم
میبینیم که چه نق

مهمی در درک ملل از یکدیگر ایفا میکنند ،اما پرس

ایتن استت

که چگونه؟ پاسخ ساده است .مطالعا قصههتای ایرانتی نشتاندهنتدة نیازهتا ،آرزوهتا و
کاستیها و آالم است و نشان میدهد که این مردمان چگونه یکدیگر را درک میکننتد و
نشان میدهد که چقدر با آرزوها و آالم و نیتاز مردمتان اروپتا قرابتت دارنتد .از طریتق
ترجمه میتوان به این نتیجه دست یافت و جامعا اروپا درمتییابتد کته روایتات ایرانتی
چقدر با روایات اروپایی مشابهت دارد .این پل ارتباطی مطم ن و بسیار بسیار مستتحکم
برای آن است که ملل جهان به تفاهم فرهنگی دست یابند.
مصاحبه دوم

آنیزاده :همان طور که میدانید در ایران ستید ابوالقاستم انجتوی شتیرازی در ستال
 2842طی برنامهای رادیویی به نام فرهنگ متردم ،گنجینتهای از گتزارشهتای توصتیفی
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مناطق مختلف ایران را گرد آورد .آیا این تجربه در آلمان یا سایر کشورهای دیگر وجود
مارزلف :کار انجوی منحصربهفرد است .من از فعالیتت هتای مشتابه در کشتورهای
اروپایی و غربی و بویژه کشورهای خاورمیانه اطالعی نتدارم .اوج فعالیتت جمتعآوری
فولکلور در غرب به اواخر سده نوزده و اوایل سده بیستم یعنی زمتانی کته رستانههتای
جدید هنوز در دستترس نبودنتد ،بتازمی گتردد .جمتعآوری فولکلتور اغلتب از طریتق
پرسشنامه هایی به دست آمده است که به طور معمول به مخاطبان وسیعی از «فولکلتور»
دسترسی داشتند نظیر استادان ،مقامات محلی یا فرهنگیاران .پرسشنامه هتا اغلتب شتامل
پرس های بسیاری درباره فولکلور بود که برخی از آنها بسیار جزئی و مرتبط بتا تمتام
ابعاد آن از جمله آداب و رسوم ،باورها و روایتهای فولکلور بودند .در قالتب روایتت
مردم ،تالشهای فردی جدی پژوهشگران فولکلور تا مدتهای مدیتد بستیار ت ثیرگتذار
بود ،زیرا این افراد در تالش برای دسترسی مستقیم به «راویان»شان بودند و روایتهتای
مفیدی را تا حد ممکن به صورت مستقیم ثبت میکردند.
انجوی کار خود را پس از برنامه رادیویی فضلاهلل صبحی آغاز کرد و بتا استتفاده از
این برنامه رادیویی ،ضمن آنکه به انتشار مطالب فرهنگ مردم اقدام کرد ،افراد عالقهمنتد
از سراسر کشور را برای گردآوری فولکلور دعوت به کار نمود و بدین ترتیب توانستت
بهتدریج بزرگترین گنجینه فولکلور موجود در خاورمیانه را که بته صتورت مستتقیم از
مردم دریافت شده بود ،ایجاد کند.
در ارزیابی کار منحصربهفرد انجتوی بایتد گفتت کته ایتن کتار بتدل بته مست ولیت
فوق العاده برای واحد فرهنگ مردم و همکارانی شده است که امروزه ایتن کتار را ادامته
می دهند .بی

از هر چیز ،این مس ولیت ایجاب میکند کته از اشتیای گنجینته ،فتارغ از

اینکه امروزه این اشیاء ارزش مشخص دارند یا نه ،محافظت شود .با تغییر زمانته ،ارزش
این تالشهای تاریخی مشخص میشود .آنچه امروز ممکن است بیفایتده تلقتی شتود،
فردا گنجینهای از دادههایی است که به ما اجازه میدهد تتا در متورد گذشتته اطالعتات
کسب کنیم .اگرچه ممکن است مردم ارزش پژوه های تاریخی را زیر سوال ببرند ،اما
گذشته جایی است که حال ما در آن بنا شده است.

شماره  65بهار 8931

دارد؟
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آنی زاده :برنامه فرهنگ مردم بی

از  57سال پیاپی تولید متیشتود و هنتوز هتم از
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برنامههای مطرح رادیو در ایران است .آیا تداوم این برنامه نیاز به تغییر ساختار و محتتوا
دارد؟
مارزلف :مت سفانه من در سالهای اخیر به برنامه گتوش نکتردهام .گرچته تغییتر در
ساختار برنامه به تغییر نگرش برنامهسازان و مخاطبان بستگی دارد .اگر کستی بته تغییتر
میاندیشد ،نیازمند توجه به ارزش در حال تغییر فولکلتور تتاریخی در جامعته امتروزی
است .آیا فولکلور تاریخی هنوز یکی از مؤلفههای حیاتی زندگی روزمره متردم استت؟
برای مثال اگر آیین نوروز را درنظر بگیریم ،پاسخ مثبت است .امتا در متورد آیتینهتای
دیگر و افسانهها چطور؟ اگر میخواهیم ارزش افستانه هتا بترای متردم امتروز ایتران را
دریابیم ،باید مستقیماً از خود مردم سوال کنیم .به عبتارتی ایتن نکتتهای استت کته متن
همواره به همه مجموعهداران فولکلور گوشزد میکتنم کته عتالوه بتر ارزش یتک متتن
مشخص ،معنای مرتبط با آن نیز ارزشمند است .مجموعهداران در ایران اغلب خودشتان
قصد دارند متنی را تهیه کنند که در بهترین حالتت ،همتراه بتا اطالعتات پایته در متورد
راوی متن است .اما در زمینه روایت چطور :بته طتور معمتول چنتین افستانهای در چته
موقعیتی گفته شده؟ مخاطتب آن چته کستی خواهتد بتود؟ چته معنتایی بترای راوی و
مخاطب دارد؟ چه پیامی را منتقل میکند؟ اینها پرس هایی هستتند کته پاستخ بته آنهتا
موجب میشود دریابیم آیا برنامه رادیویی برای تطبیق با نیازهای متغیر مخاطب نیازمنتد
تغییر است یا نه و تا چه میزان.
آنیزاده :با توجه به ویژگیهای خاص رادیو مانند شنیداری بودن آن و بهرهمندی از
تخیل شنوندگان و نیز بیبهره بودن از قدرت تصویر ،چه موضوعاتی از فولکلتور دارای
قابلیت طرح در رادیو برای برنامهسازی است؟
مارزلف :گاهی تصویری کردن فولکلور کمک میکند تا مخاطب تصویر واضحتتری
دریافت کند  .در هنگام دیتدن ،یتک تفستیر مشتخص از موضتوع بته مخاطتب عرضته
می شود ،اما با شنیدن همان موضتوع ،بتا توجته بته پیشتینه اجتمتاعی و فتردی ختاص
مخاطب ،ممکن است تفسیرهای متفاوتی برداشت شود .بتا ایتن روش ،گتوش دادن بته
یک برنامه رادیویی مانند گوش دادن به یک کتاب صوتی است .در این حالت ،تصتاویر
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ثابت برای هدایت تخیل شنوندگان وجتود نتدارد .همچنتین بایتد بپرستیم یتک برنامته
چارچوب و تفسیر روشن منتقل شود؟ یا میخواهیم با تقویت تجربه گوش دادن ،خیال
و تصورات شنونده را به عرصه های جدید و گاه ناشناخته سوق دهیم؟ خیتال و تصتور
ابزارهایی قوی برای شروع این کار است و اگتر بختواهیم بترای شتنوندگان روشهتای
جدید بهبود زندگیشان را شرح دهیم ،آنها باید به فولکلتور دسترستی نامحتدود داشتته
باشند.
آنیزاده :به نظر شما با توجه به گسترش رسانههای نوین آیا هنوز رادیتو متیتوانتد
به گردآوری ،تبیین و تحلیل مباح

فولکلور کمک کند؟

مارزلف :به نظر من رسانههای جدید به ضرورت رقیتب اصتلی رستانههتای ستنتی
مانند رادیو نیستند ،بلکه آنها روش های دیگری برای انتقال و دسترسی به اطالعات ارائه
می دهند .امروزه در غرب ،افراد هنگام انجام کار دیگری مانند رانندگی یا کتار خانته بته
رادیو گوش میدهند ،یعنی رادیو همچنان رسانه اصتلی بترای انتقتال اطالعتات استت.
همچنین شبکههای اجتماعی رسانه مهمی برای نسل جتوان محستوب متیشتود و اگتر
میخواهیم پیام با همه ابعادش منتقل شود ،باید رسانههای جدیتد را متورد توجته قترار
دهیم .مس له ،این یا آن نیست ،بلکته وجتود یتک طترح پیچیتده استت کته در آن هتر
رسانهای بتواند هدف مورد نظر را در بهترین شکل محقق نماید.
برنامه رادیویی انجوی بسیار موفقیتآمیز بود ،چتون او از رادیتو بته عنتوان وستیله
ارتباطی در دو وجه استفاده کرد؛ از یک طرف برای انتقتال اطالعتات بته مخاطتب و از
سوی دیگر ،دعوت از شنوندگان برای مشارکت در جمعآوری مواد فولکلتور و ارستال
آن به برنامه برای استفاده آنها در آینده .از آنجا که روشهتای ارتبتاطی طتی دهتههتای
گذشته تغییرات شگرفی داشته است ،به نظر میرسد باید رسانههای جدید را نیز متدنطر
قرار دهیم.
آنیزاده :از رسانه های نوین به چته نحتو متی تتوان بترای توستعه نظتری و عملتی
فولکلور استفاده کرد؟
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رادیویی خاص به دنبال چه چیزی است؟ آیا می خواهیم پیامی بسیار مشخص همراه بتا
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مارزلف :گفته میشود در غرب شنوندگان مدرن بویژه جوانتان تمرکتز کوتتاهمتدت
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دارند ،بنابراین هر پیام برای انتقال باید کوتاه ،جذاب ،دقیق و ظریتف ارائته شتود تتا در
زمانی کوتاه از سوی شنونده هضم گردد .فولکلور باید برای شنوندگان جتوان و کتودک
«دلپذیر» ارائه شود تا توجه آنها را جلب کند .در اینجا بار دیگر ت کید میکتنم کته بایتد
بدانیم نسلهای جوان چه نوع فولکلوری را ترجیح میدهند و میپذیرند .برای مثال اگر
شنونده امروزی نتواند افسانههای سنتی را به دلیل از مدافتاده و کستالتبتار بتودن درک
کند و نق

آنها را در فرهنگ سنتی بپذیرد ،همچنان زندگی مدرن را حفظ خواهد کرد.

در زمینه فولکلور ،برنامهای مانند «از ایران چه میدانیم؟» به نظر مناسب متیآیتد .چنتین
برنامهای میتواند جزئیات مهمی از فولکلور را در چند دقیقته کوتتاه عرضته کنتد .هتر
فردی برای شناخت جایگاه خود در زندگی مدرن باید جزئیات فرهنگ ستنتی ختود را
بشناسد و افرادی که این نوع آگاهی را دارند ،ویژگیهای متمایزی نسبت به آنانی دارند
که فاقد آن هستند .البته ناگفته پیداست که همه این موارد باید با ارزیابی درستت ستنت
صورت گیرد.

