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به عنوان یک عضو کوچک این خانواده ارزشمند کوشیده ام تا در این محیط، حاشیه غیر ضروری 
بر اصل رسالت دانشکده که فعالیت پژوهشی و آموزشی بوده، سایه نیفکند و محیطی باشد که در 

آن دانشجویان برای خدمت به منافع ملی و مصالح کشور آماده شوند.
بنده بسیار خوشبین هستم و باور دارم که این درخت جوان )دانشکده مطالعات جهان(، مراحل آینده 

را بخوبی برای ثمردهی در خدمت به کشور عزیزمان که میراث هزاران ساله پدران ماست و خدمت به 
انسانیت در پیش خواهد داشت.
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1. جناب آقای دکتر جهانگیر کرمی، ضمن سپاس از 
وقتی که برای این مصاحبه گذاشــتید، رزومه پژوهشی 
شما رزومه ای شایان توجه در عرصه مطالعات منطقه ای 
ست، و در این خصوص کتب و مقاالت با کم و کیف قابل 
توجهی داشتید، لطف کنید و در مورد عالقه مندی تان به 
این حوزه و اهمیت انجام پژوهشهایی که به شناخت بهتر 

و دقیقتر فضای برون مرزی منجر شود توصیح بفرمایید.
در مورد عالقــه به این حوزه مطالعاتی باید به بســتر مهم 
جهت دهنده به مطالعات خودم و در گیر شــدن در امور اجرایی 
و فعالیت در دســتگاههای دولتی و نیز ســفر به منطقه آسیای 
مركزی در اولین ســال فروپاشی شــوروی را اشاره كنم. این دو 
موضوع باعث شدند تا به این منطقه و مطالعاتی كه كاربردی تر 

و مرتبط با نیازهای كشور هستند عالقه مند شوم.

در مورد عالقه به مطالعات و پژوهشــهای بین المللی طبعا 
بخش مهمی بخاطر تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا 
در رشته روابط بین الملل و تمركز در رساله خود بر روی سیاست 
خارجی روسیه بوده است. من از همان ابتدای دوران كارشناسی 
ارشد در مركز تحقیقات استراتژیک و سپس پژوهشکده مطالعات 
دفاعی استراتژیک مشغول فعالیت شدم و بخش اعظم فعالیتهایم 
كار پژوهشــی بود و این وضعیت تا ســال 1385 ادامه داشت و 
در كنار تدریس، همیشــه محور اصلی فعالیتم تحقیق بود. یکی 
از ویژگی مهم پژوهشــکده مطالعات دفاعی استراتژیک، ارتباط 
نزدیک با بخش اجرایــی و عملیاتی بود و لذا محققان و اعضای 
هیات علمی دانشــگاه بایستی به انجام طرح تحقیقاتی كاربردی 
برای آن بخش ها می پرداختند و در جلســات متعدد از آن دفاع 
می كردند. نوع دانشجویان پژوهشکده و دانشگاه امام حسین )ع( 
نیز به خاطر تجربیات و سوابق و سن و سال آنها به گونه ای بود 
كه اساتید باید به طور جدی كار تحقیقاتی می كردند تا بتوانند 
در كالس حضور موثر داشته باشند. بنده در آن سالها چهار سال 
پژوهشگر نمونه و استاد نمونه شدم و این بخاطر تمركز و تالشی 

بود كه روی كارهای تحقیقاتی داشتم.
2. جناب دکتر به نظر جنابعالی، نتیجه عدم استفاده از 
پژوهشهای علمی و کاربردی در تصمیم گیری دیپلماتیک 

و در عرصه بین الملل چه خواهد بود؟
نمی توان گفت كه كال از پژوهش علمی استفاده نمی شود. 
در دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای مرتبط با سیاست خارجی 
كشور، مراكز مطالعاتی مهمی وجود دارد و محققان برجسته ای 
هم فعالیــت می كنند و برخی از مدیران نیــز خود از محققان 
موثر این حوزه هســتند. اما قبــول دارم كه ارتباط موثری بین 
دســتگاههای اجرایی بطور كلی و مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی 
وجود ندارد. این موضوع در مورد دیپلماســی كشور هم مطرح 
اســت. اما نباید فراموش كرد كه دیپلماســی در ایران منحصر 
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مصاحبه با اعضای هیات علمی )شماره شش(

به وزارت خارجه نیســت و برخی اصول و روش ها در سیاســت 
خارجی ایران كه صبغه ایدئولوژیک بیشتری دارند عمدتا عرصه 
را بر عملگرایی و بهره گیــری از هر آلترناتیو و روش متفاوت را 

محدودتر می كند.
 از طرفــی، هنوز در مراكز دانشــگاهی و پژوهشــی ما هم 
متخصصانی كــه بتوانند در موضوعــات و حوزه مختلف نظرات 
صائب داشته باشند كمتر یافت می شوند. استادان دانشگاه ایران 
را از این نظر می توان به سه گروه تقسیم كرد. گروهی كه صرفا 
آكادمیک هستند. گروهی كه عمدتا مدیر بوده اند و وارد دانشگاه 
هم شده اند و گروه سومی كه هم در حوزه اجرایی كار كرده اند 
و هم اینکه در دانشگاه هم موثر هستند. این گروه سوم می توانند 

ارتباط بهتری را میان دولت و دانشگاه برقرار كنند.
 3. آقای دکتر کرمی، به عنوان یک متخصص در رابطه 
با کشور روسیه، بفرمایید وجود یک کشور قدرتمند در 
همسایگی ما، چه چالشــها و چه فرصتهایی برای کشور 
ما ایجاد خواهد کــرد و چگونه از همچین موقعیتی بهره 

برداری صحیحی داشته باشیم؟
روســیه زمانی كه همسایه زمینی ما بود یعنی از اوایل قرن 
نوزدهم تا اواخر قرن بیســتم برای ایــران تهدید مهمی بود. در 
قرن نوزدهم روس و انگلیس ایران را تقسیم كرده بودند. در قرن 
بیستم ایران در نگرانی از شوروی به اتحاد با غرب روی آورد. در 
عین حال در همــان دوره نیز روابط مهمی بین دو دولت وجود 
داشت كه در سالهای 1340 تا 1357 به انتقال صنایع ذوب آهن 
و نورد و فوالد و نیروگاههای حرارتی و برخی صنایع بزرگ دیگر 

به ایران منجر شد و خط انتقال گاز ایران به شوروی دایر شد.
اما در ســه دهه اخیر روســیه از مرزهای ایران دور شده و 
دو كشــور تنها از طریق دریای خزر همســایه هستند و مناطق 
قفقاز و آســیای مركزی منطقه حایل دو كشور هستند و همین 
موجب شده تا تهدید روســیه برای ایران كاهش یافته و منافع 
مشــتركی در مناطق مجاور از افغانســتان تا آسیای مركزی و 
خزر و قفقاز و خاور میانه برای دو كشــور ایجاد شــود و همین 
به همکاری راهبردی دو كشــور منجر شده كه اوج آن را باید در 

همکاری در سوریه در مقابل تروریسم دانست.
با همه این ها ایران كشوری ست كه به دالیل و بخاطر شرائط 
مختلف باید یک سیاست خارجی معطوف به محیط همسایگی و 
با اولویت همسایگان؛ و مناطق مجاور و در سطوح فرامنطقه ای، 
باید سیاســتی متوازن و متعادل با همــه قدرتها را دنبال كند و 

سیاســت خارجی معطوف به روســیه و چین نمی تواند منافع 
بلنــد مدت ملی را تامین كند. موازنــه منطقه ای و جهانی باید 
به گونه ای دنبال شــود كه ضمن تحکیم روابط با همسایگان و 
محیط منطقه ای، روابط با روسیه، چین و هند، در كنار روابط با 

كشورهای اروپایی دنبال شود.
4. یکی از مناطقی که همیشه در عرصه دیپلماتیک و 
سیاسی کشور ما تا حدودی مغفول مانده، منطقه آسیای 
میانه و قفقاز است، به نظر شــما بهترین راه برای ایجاد 
بستر و زمینه استفاده از فرصتهای موجود در این منطقه 

راهبردی چیست؟ 
استقالل كشــورهای منطقه آسیای مركزی و قفقاز یکی از 
تحوالت بزرگ واپسین دهه سده بیستم میالدی بود. با استقالل 
كشــورهای منطقه، بسیاری از مسئوالن ایرانی این موضوع را به 
فال نیک گرفتند و ایران در نخستین فرصت استقالل كشورهای 
منطقه را به رسمیت شناخت و دید و بازدید مسئوالن رسمی دو 
طرف آغاز گشت و از آنها دعوت شد به عضویت اكو درآیند. نگاه 
ایران به منطقه در ابتدا بیشــتر از منظر فرهنگی و تمدنی بود و 
به تدریج همکاری اقتصادی نیز از اولویت ویژه ای برخوردار شد. 

 ایران نیز بخاطر پیوندهای جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی از 
اولویت ویژه ای برای كشورهای منطقه برخوردار بود. تاریخ، زبان، 
فرهنگ و ادبیات مشــترک، موضوعی بود كه فرصت بی نظیری 
را در اختیــار ایران قرار می داد تا در روند هویت یابی جدید این 
جوامع به آنها كمک كند. اما در عمل، مي توان سیاست ایران را 
در منطقه بیشتر تدافعي ) جلوگیري از ناامني و تهدید احتمالي(، 
محتاطانه، حفظ وضع موجود و حركت در كنار سیاست خارجي 

روسیه دانست  كه متاسفانه فاقد ابتکار عمل  بوده است. 
در واقع، اگر چه ایران شــاید امتیازی را از دســت نداده اما 
امتیازی هم به دست نیاورده است. سیاست ایران در این منطقه 
تحت الشــعاع نوع روابط در مناطــق و موضوعات دیگر همانند 
منازعه با آمریکا مانده اســت و در نتیجه  علیرغم اهمیت ایران، 
نقش واقعی آن بســیار اندک اســت. لذا می توان ایران را حلقه 
مفقوده همکاری و همگرایی منطقه دانست كه ظرفیت راهبردی 

آن كنار رفته نشده است. 
از این رو، نمی توان از مغفول واقع شدن منطقه سخن گفت. 
اما بخاطر ســه عامل زیر ایران نتوانســته است نقش موثری در 

منطقه داشته باشد:
1. ضعف اقتصادی و فنی و فقدان بخش اقتصادی خصوصی 
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موثر
2. اثر بخشی سیاست امریکا در منطقه مبنی بر همه چیز 
منهای ایران بویژه بعد از اعمال تحریم ها در سالهای 1386 تا 

 .1392
3. نگرش نسبی دولتمردان منطقه متاثر از فضای رسانه ای 

بین المللی نسبت به ایدئولوژیک بودن ایران.
و طبعا هر راهی برای بهبود روابط مستلزم 

عبور از محدودیتهای سه گانه باالست.
مطالعــات  دانشــکده   .5

برای  خوبی  توانایــی  جهان 
تربیت و عرضه کارشناسان 
و  نهادها  بــه  اکادمیــک 
وزارتخانه مرتبــط با حوزه 
دارد  کشــور  مرزی  برون 

و تا کنون تعــدادی از فارغ 
در  دانشکده  این  التحصیالن 

تصمیمگیری  و  پژوهشی  مراکز 
خوش درخشــیدند، ولــی هنوز 

احساس میشود بســیاری از نهادها، 
نسبت به استفاده از کارشناسان اکادمیک 

و متخصص در مطالعات منطقه ای اقدام در خور 
شانی نداشــتند، با توجه به تاسیس و شکل گیری 

رشــته مختلف مطالعاتی در این دانشکده، به نظر شما 
معضل عدم بهره گیری از کارشناسان جوان و اکادمیک 
چیست؟ و چرا بسیاری از این نهادها تاکنون و به صورت 

سنتی، صرفا از کارشناسان تجربی استفاده میکنند؟
مشــکل اصلی آنســت كه در كشــور ما تعداد دانشجو و 
تحصیلکرده در مقاطع مختلف دانشــگاهی نسبتی با بازار كار 
ندارد و این موضوع در مورد همه رشته دانشگاهی صادق است 
و طبعا برای حوزه مطالعاتی بین المللی و منطقه ای نیز چنین 
موضوعی مطرح است. در ســال چند هزار نفر وارد رشته علوم 
سیاســی و روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای و كشــوری 
می شوند و در نتیجه یافتن كار مناسب و مرتبط با این تحصیالت 
عمال امکان پذیر نیست یا كمتر ممکن است. از طرفی بسیاری 
از مراكز دولتی هم زمان دارای مراكز آموزشــی نیز هســتند. 
مادامی كه این تناســب برقرار نیســت نمی توان از بکارگیری 

نیروی تحصیلکرده ســخن گفت. در عین حال نباید خیلی بد 
بین بود و ما امیدواریم كه با افزایش توانمندی فارغ التحصیالن 
مان، امکان اشــتغال آنها، در بخش هایی مرتبط با كارشــان و 
برای خدمت به منافع ملی افزایش دهیم و فاغ التحصیالن این 
دانشــکده از توانمندی هایی به لحــاظ علمی و فنی برخوردار 

باشند كه نسبت به سایرین در اولویت قرار گیرند.
6. شما جندین سال در پست مختلف مدیریتی 
دانشــکده مطالعات جهان خدمت نموده اید، از 
خدمات و تالش خود بفرمایید، آینده دانشکده 

مطالعات جهان  را چگونه ارزیابی میکنید؟
اینجانب از نخستین اعضای جذب شده در 
دانشــکده و از جمله چند نفری هستم كه از 
نخســتین روزهای شــکل گیری موسسه 
مطالعــات اروپا و امریکا به عنوان ســلف 
دانشکده مطالعات جهان حضور داشتم 
و در معاونت آموزشی، پژوهشی و اداری 
و مالــی خدمت نمــوده ام. پس از آن 
نیــز در گروه مطالعات روســیه در كنار 
ســایر همکاران و به عنوان یک عضو كوچک 
این خانواده ارزشــمند كوشیده ام تا در این محیط، 
حاشــیه غیر ضروری بر اصل رســالت دانشکده كه فعالیت 
پژوهشــی و آموزشی بوده، ســایه نیفکند و محیطی باشد كه 
در آن دانشــجویان برای خدمت به منافع ملی و مصالح كشور 

آماده شوند. 
خوشبختانه مسیری كه دانشکده به كمک همکاران و بویژه 
آقایان دكتر عاملی، دكتر سنایی، دكتر مرندی و بقیه دوستان 
طی كرده، اگر چه مسیر دشواری بوده اما با توجه به سرمایه ای 
ارزنده از همفکری و تالش و اعضای ارزشــمندی كه به تدریج 
جذب شــده اند، و نیز كادر اداری دلســوز و دانشجویان عالقه 
مند و با انگیزه، همه و همه ادامه این روند را روشن و درخشان 
ساخته اند و لذا بنده بسیار خوشبین هستم و باور دارم كه این 
درخت جوان مراحل آینده را بخوبی برای ثمردهی در خدمت 
به كشور عزیزمان كه میراث هزاران ساله پدران ماست و خدمت 

به انسانیت در پیش خواهد داشت.
سیداحمد حسینی خبیر
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فلسطین اشغالی

بنده بسیار خوشبین
 هستم و باور دارم که 
این درخت جوان)دانشکده 

مطالعات جهان(، مراحل آینده 
را بخوبی برای ثمردهی در 

خدمت به کشور عزیزمان که 
میراث هزاران ساله پدران 
ماست و خدمت به انسانیت
در پیش خواهد داشت.
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جهانگیر كرمی
دكتراي روابط بین الملل

 دانشیار پایه25 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

jkarami@ut.ac.ir
 09125471633

 611119267 و 88630931 و 88630932
تهران،امیرآبــاد شــمالی،پردیس شــمالی 

دانشگاه تهران 
الف. سوابق کلي

1. مدیر گروه مطالعات روســیه در دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران از 1392 

2. معاون آموزشــی و پژوهشی از 1385 تا 
1387 و معــاون اداری و مالی دانشــکده از 

1387 تا 1392 
3. یک ســال استاد مدعو در دانشگاه دولتی 

مسکو 
4. 25 سال فعالیت آموزشي و پژوهشی 

5. كارشناســي علوم سیاسي و كارشناسي 
ارشــد و دكتري روابط بین الملل از دانشگاه 

تهران.
 ب. کتاب 

1. روابط جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 
روســیه:عصر نوین همکاری ها، وزارت امور 

خارجه، 1388.
2. مجموعه مقاالت روابط ایران و روسیه، با 
همکاري دكتر مهدي سنایي. دانشگاه تهران 

.1387 ،
3. جامعه و فرهنگ روسیه. سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي. انتشارات الهدي. 1393.

4. تحوالت سیاست خارجي روسیه، وزارت 
امورخارجه، 1384.

5. شوروی وجنگ تحمیلی،مركز تحقیقات و 
اسناد دفاع مقدس،1391.

امام  6. دكترین نظامــي روسیه،دانشــگاه 
حسین )ع(، 1390 .

7. شــوراي امنیت ســازمان ملل متحد و 
مداخله بشر دوســتانه، وزارت امور خارجه، 

.1375
8. درآمدي بر شناخت ارتش آمریکا، دانشگاه 

امام حسین )ع(، 1386.
9. دكترین نظامي اسرائیل، موسسه  مطالعات  

اندیشه نور، 1386.
10. امنیت ملی در جهان سوم،د انشگاه امام 

حسین،1387.
11. ترجمــه كتاب تکنولوژي و سیاســت 

دفاعي، دانشگاه امام حسین )ع(، 1378.
12. سازمانهاي منطقه اي اوراسیاي مركزي. 

در دست چاپ.
13. سیاســت امنیتي روسیه در برابر غرب. 

مركز مطالعات راهبرد دفاعي. 1383.
14.  سیاســت خارجی روســیه: بنیانها و 
رفتارها، انتشــارات دانشگاه تهران، در دست 

چاپ.
ج. مقاله فارسي

1. روابط ایران و روسیه ؛ فصلنامه اوراسیاي 
مركزي. شماره 6. تابستان 1389.

2. ایران و روســیه؛ متحد شــرقي یا تهدید 
جنوبي؛ فصلنامه روابط خارجي.  سال دوم. 

شماره 7. پاییز 1389.
3. روابط روسیه و تركیه؛  فصلنامه مطالعات 

اوراسیای مركزی، دوره 4، شماره 9.
4. چیــن و ســازمان همکاری شــانگهای، 
فصلنامه اوراســیای مركزی، بهار و تابستان 

.1392
5. روســیه و تحوالت عربــي در خاورمیانه، 
فصلنامه مطالعات آســیای مركزی و قفقاز، 

تابستان 1391
6. تحوالت سیاســت دفاعی روسیه از سال  
2000 تا  2010، فصلنامه سیاست دفاعی، 

تابستان 1388.
7. ایران در اوراســیاي مركــزي، فصلنامه 

اوراسیای مركزی، 1387.
8. سیاســت خارجی هجومی روسیه، مجله 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی،دانشــگاه 

تهران،زمستان 1389.
9. سیاست فرهنگی امریکا علیه شوروی در 
جنگ سرد، ، مركز مطالعات راهبرد دفاعی 

.1385
10. معامله بزرگ در روابط امریکا و روسیه 

.فصلنامــه مطالعات جهان،شــماره1، پاییز 
.1390

11. تحلیــل و ارزیابی اســناد امنیت ملی 
روســیه، كتاب ســی.آی.اس، موسسه ابرار 

معاصر تهران، 1391.
12. تحــول سیاســت شــوروی در جنگ 
تحمیلی، پژوهشــنامه دفاع مقــدس، بهار 

.1391
13. هویت دولت و سیاست خارجي، فصلنامه 

سیاست خارجي، بهار 1383.
14. سیاست خارجي روسیه در قبال بحران 

عراق، فصلنامه خاورمیانه، تابستان 1382.
15. سیاست خارجي روسیه و مشکل تعریف 
منافع، فصلنامه آسیاي مركزي و قفقاز، بهار 

.1382
16. هویت ملي و سیاســت روسیه در خارج 
نزدیک، فصلنامه آســیاي مركزي و قفقاز، 

زمستان 1382.
17. روسیه و طرح خاورمیانه بزرگ، فصلنامه 
مطالعات خاورمیانه، شماره 43، پائیز 1384.

18. هژموني در سیاست بین الملل، فصلنامه 
پژوهش علوم سیاسي، شماره 1383.

19. دكترین هســته اي روســیه، فصلنامه 
سیاست دفاعي، شماره 49، زمستان 1383.

20. تحول نگاه روســیه بــه محیط امنیتي 
بین المللي، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 

.41
21. جنــگ آینده از نگاه روســیه، فصلنامه 

سیاست دفاعي، شماره 32.
22. روسیه و اسالم گرایي در آسیاي مركزي، 

فصلنامه مطالعات منطقه اي، شماره 13.
23. استراتژي انقالبي اتحاد شوروي، فصلنامه 

مطالعات منطقه اي جهان اسالم، شماره8.
24. سیاســت منطقه اي روسیه در بالکان، 
فصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اســالم، 

پیشینه علمی و پژوهشی و اجرایي

مصاحبه با اعضای هیات علمی )شماره شش(



6

 http://fws.ut.ac.ir

شماره 20.
25. بازي بــزرگ در قفقاز و پیامدهاي  آن 
براي ایران، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 

.29
26. دكتریــن نظامــي روســیه و جنــگ 
پیشگیرانه، فصلنامه مطالعات دفاعي امنیتي، 

بهار 1383.
27. تحول نظریه پردازي سیاست خارجي، 

فصلنامه ایراس، 1387، شماره 2.
28. كاركرد استراتژیک كمکهاي آمریکا به 
اسرائیل، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 18.
29. مشکالت در برنامه ریزي مداخله آمریکا، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 17. 
30. ســازمان همکاري شانگهاي: همکاري، 
همگرایي یا اتحاد؟ مجموعه مقاالت وزارت 

خارجه، 1385.
31. اهمیت آسیاي مركزي، مجموعه مقاالت 
آسیاي مركزي ، موسسه توسعه علوم انساني، 

 .1386
32. فرهنــگ آســیای مركــزی، فصلنامه 

مطالعات راهبردی جهان اسالم، 1391.
33. نگاهي به مکتب تحلیل سیاست خارجي، 

فصلنامه راهبرد، شماره 31، بهار 1383.
34. مطالعه سیاســت خارجــي از منظري 

تکوین گرایانه، فصلنامه راهبرد، شماره 31.
35. سیاســت امنیتي روسیه و مسئله ناتو، 

فصلنامه راهبرد دفاعي، بهار 1383.
36. تاثیر محیط امنیتي  بر سیاست دفاعي 
كشــور ها، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 

.34
37. اندیشــه جنگ مردمــي كالوزویتس، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 22.
38. بازدارندگي در دكترین امنیتي اسرائیل، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 43.
جنگ افزارهاي مدرن و منازعات   .39

منطقه اي، فصلنامه راهبرد، شماره 12.
40. برنامــه هــاي جدید ارتش اســرائیل، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 28.
41. استراتژي نظامي و برنامه هاي تسلیحاتي 
اسرائیل، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 18.
42. جنگ آینده در دكترین نظامي اسرائیل، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 32.

43. ناكارآمدي هــاي پیمانهاي امنیتي در 
خاورمیانه، فصلنامه بررسیهاي نظامي، شماره 

.24
44. تحوالت كردستان عراق در دهه 1990، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 20.
45. سیاست ایران در قبال كردستان عراق، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 26.
46. بررسي نظام امنیت جمعي خلیج فارس، 

فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 5.
47. شــروع جنگ تحمیلي از نگاه توســعه 
سیاسي، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 19.
48. نظــام بین الملــل جدید پــس از 11 
ســپتامبر، فصلنامه سیاست دفاعي، شماره 

.48
49. چرا خاورمیانه بزرگ؟، فصلنامه مطالعات 

منطقه اي جهان اسالم، شماره 13.
50. سیاست امنیتي روسیه در CIS، مجموعه 

مقاالت   CIS، موسسه تهران، 1383.
51. محیــط امنیتي خاورمیانه و سیاســت 
دفاعي ایران، فصلنامه سیاست دفاعي، بهار 

.1385
52. مجادله هجومــي و دفاعي در دكترین  
روسیه، فصلنامه سیاست دفاعي، پائیز 1385.
53. جهان اســالم و نظام بین الملل امروز، 
فصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اســالم، 

شماره 21.
54. بررسي الگوي توسعه در روسیه؛ فصلنامه 
علوم سیاسي دانشگاه آزاد اسالمي كرج. بهار 

.1393
55. استراتژي امنیت ملي روسیه؛ قدرتمندي 
و توســعه. فصلنامه دیپلماسي دفاعي. پاییز 

 .1389
56. نگاهي به سند سیاست خارجي روسیه. 
فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اســالم. 

شماره 35. پاییز 1387.
57. نمادهاي جنگ و هویت ملي روســیه. 
فصلنامه نگین ایران.  شماره 14 پاییز 1384.
58.  روســیه شناســی در ایران: گذری بر 

سفرنامه دوره قاجار. ایراس 6، 8 )1391(.
59. روابط امنیتی چین و آسیای مركزی.« 
مطالعات اوراسیای مركزی 6، 12 )1392(: 

.135

60. ریشه تاریخی فساد اداری و مبارزه با آن 
در روســیه. دانش ارزیابی 6، 19 )1393(: 

.166-143
61. الگوهای ضد هژمونیک آسیای مركزی. 
مطالعات آســیای مركزی و قفقاز 17، 85 

.160-127 :)1393(
62.   تــداوم نگاه تهدیدآمیــز اتحادیة اروپا 
به روســیه. مطالعات اوراسیای مركزی 7، 1 

.)1393(
63. اقلیــم و ژئوپلیتیک روســیه. مطالعات 
آسیای مركزی و قفقاز 18/ 3، 87 )1393(.

64. مدل های متعارض توســعه در روسیه. 
فصلنامــه تخصصی علوم سیاســی، 10، 4 

.)1393(
65. افغانستان در سیاست امنیتی فدراسیون 

روسیه. سیاست جهانی 4، 2 )1394(.
66. شــرائط اقلیمی و ژئوپلیتیک روســی. 
مطالعات آســیای مركــزی و قفقاز 16، 87 

.)1395(
67. ســازمان مردم نهاد در آسیای مركزی، 
مطالعات اوراســیای مركــزی، بهار 1395، 

شماره 18.
 د. مقالــه در همایش هــاي داخلي و 

خارجي
1. فرهنگ سیاسی در ایران و نگاه به روسیه، 
موسســه كشــورهای آســیایی و افریقایی 

دانشگاه دولتی مسکو، 1388.
2. بررســی مقایسه ای نوســازی در ایران و 
روســیه، كنگره بین المللی روس شناسان 

جهان، سن پترزبورگ، 1390.
3. جهانی شــدن و همکاری های منطقه ای 
در آسیای مركزی،دانشگاه ملی قرقیزستان، 

اردیبهشت 1387.
4. چشــم انداز آینده همکاری های ایران و 
روسیه،موسسه شرق شناسی آكادمی علوم 

روسیه،دی 1387.
5. همکاری ایران و روســیه در حوزه انرژی، 
همایش انرژی در دانشــگاه علوم انســانی 

روسیه،فروردین 1388.
6.  پیامدهای جنگ جهانی دوم برای ایران، 
انستیتو خاورشناسی آكادمی علوم روسیه، 

.1390
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7.  همکاری منطقه ای ایران و روسیه، موسسه 
خاورشناسی آكادمی علوم روسیه، 1390.

8. » توسعه داخلي و امنیت منطقه آسیاي 
مركــزي«، همایش همکاري در آســیاي 

مركزي، قزاقستان، خرداد 1386.
9.  سیاســت شــرقی ایــران: واقعیت ها و 
محدودیــت ها، دانشــکده حقــوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران، 1390.
10.  فرهنگ سیاسی و تعامالت ایرانی روسی، 
همایش روابط فرهنگی ایران و روسیه، آبان 

1390.دانشگاه الزهرا)س(.
11. »انقالب هاي رنگي و بازي بزرگ آینده« 
همایش بین المللي آســیاي مركزي، وزارت 

خارجه،  آبان 1384.
12. » روسیه و آســیاي مركزي«، همایش 
بین المللي آســیاي مركزي، دانشگاه تهران، 

اسفند 1384.
13. » روسیه و امنیت ملي ایران«، همایش 
بین المللي آسیاي مركزي، دانشگاه فردوسي 

مشهد، خرداد 1384.
14.  »محدودیــت هاي ســازمان همکاري 
آســیاي  بین المللي  همایش  شــانگهاي«، 

مركزي، آبان 1385.
15.  »روســیه و سیاست منطقه اي ایران«، 
همایش سیاســت ایران در آسیاي مركزي، 

دانشگاه فردوسي، آذر 1385.
16. »روس شناسي ایراني «، همایش روس 
شناســي در ایران و جهان، دانشگاه تهران، 

اردیبهشت 1386.
17. »تعامــالت ناتــو و روســیه«، همایش 
بین المللي آســیاي مركزي، وزارت خارجه، 

آبان 1386.
18. روابط نظامي ایران و روســیه؛ همایش 
بین المللي ایران و روســیه. دانشــگاه بین 

المللي امام خمیني)ره(. 1391.
19. روسیه و بحران ســوریه. همایش ملي 
بررسي تحوالت ســوریه. موسسه مطالعات 

تاریخ معاصر ایران. 1391.
20. همکاریهاي اقتصادي ایران و ارمنستان. 
فرصتهــا و موانع. ایــروان. دانشــگاه ملي 

ارمنستان. اسفند 1390.
21. همکاریهاي ایران و روســیه در دریاي 

خزر. همایش مشــاركت راهبــردي ایران و 
روسیه. مسکو . اذر 1393.

22. ایران و ثبات منطقه اي در اوراســیاي 
مركــزي. همایش راه ابریشــم در اســتانه 

قزاقستان. فروزدین 1394.
23. كرمــی، جهانگیر. »ســازمان همکاری 
اتحاد?.« ســازمان  یا  شــانگهای:همکاری 
همکاری شانگهای، تهران، آبان 9-8، 1385.

24. كرمی، جهانگیر. »روســیه و سیاست 
خارجی ایران در آسیای مركزی.« سیاست 
ایران در آسیای مركزی، مشهد، آذر 16-15، 

.1385
25. »آســیای مركزی:اولویت اســتراتزیک 
برای كدام قدرت؟.« آسیای مركزی:گذشته 
حال و آینده، تهران، اسفند 11-10، 1385.

26. »توســعه داخلی و امنیت منطقه ای.« 
پنجمیــن كنفرانــس بین المللی اســیای 

مركزی، آلماتی، خرداد 15-14، 1386.
27. »سیاســت روســیه در برابر گسترش 
ناتو.« گسترش ناتو، تهران، آبان 8-7، 1386.
28. »ایــران و بحران اوســتیای جنوبی.« 
شــانزدهمین همایش بین المللی آســیای 
مركزی و قفقاز:رویارویــی در قفقاز، تهران، 

آبان 8-7، 1387.
29. »بیســت ســال روابط جدیــد ایران و 
روسیه و چشم انداز آینده آن.« روابط ایران 
و روســیه:تاریخ و وضع كنونی، مسکو، دي 

.1387 ،2-22
30. »نــگاه ایرانی به پیامد بحران اســتیا.« 
رویارویــی در قفقاز، تهــران، دي 15-15، 

.1387
31. »یران و آســیای مركــزی در محیط 
جهانی شــده.« آســیای مركزی:دورنمای 
پیشرفت در شرایط جهانی شدن، بیشکک، 

دي 23-23، 1387.
32. »تاثیر جنگ اســتیا بر انرژی منطقه و 
جهان.« جنگ استیای جنوبی، تهران، بهمن 

.1387 ،5-5
33. روســیه و تحوالت انقالبــی خاورمیانه. 
تهران،  خاورمیانه،  بررســی جنبش مردمی 

اردیبهشت 4-4، 1390.
34. »ایران و روســیه در آســیای مركزی: 

تجربیات و چشــم اندازها.« سیاست روسیه 
و ایران در مناطق مجاور، مسکو، اردیبهشت 

.1390 ،16-15
35. »روسیه و بحران سوریه.« همایش ملی 
بررسی تحوالت اخیر ســوریه، تهران، مهر 

.1391 ،10-10
ه. انجام پروژه هاي تحقیقاتي

1. روابط جمهوري اسالمي ایران و فدراسیون 
روسیه پس از جنگ ســرد، دفتر مطالعات 

سیاسي وبین المللي، 1386.
2. برســی وضعیت آثار فرهنگی و تاریخی 
ایــران در تاجیکســتان، ســازمان میراث 

فرهنگی،1388.
3. جهاني شــدن و حاكمیت ملي جمهوري 
اسالمي ایران. پژوهشگاه علوم انساني جهاد 

دانشگاهي.
4. روســیه و امنیت ملي جمهوري اسالمي 

ایران، دانشگاه امام حسین )ع(،1380.
5. استراتژي دفاعي جمهوري اسالمي ایران 
در قبال روســیه، مركز تحقیقــات راهبرد 

دفاعي، 1381.
6. سیاســت امنیتي روسیه، مركز تحقیقات 

راهبرد دفاعي، 1382.
7. دكترین امنیتي  اســتراتژیک اســرائیل، 

دانشگاه امام حسین )ع(،  1381.
8. تکنولــوژي نظامــي در خاورمیانه، مركز 

تحقیقات استراتژیک، 1375.
ارتــش امریکا در دهــه 1990:   .9
استراتژي، ساختار و  اقدامات، دانشگاه امام 

حسین )ع(، 1382.
10. محیــط امنیتي خاورمیانه و سیاســت 
دفاعي جمهوري اسالمي ایران، دانشگاه امام 

حسین )ع( 1383 .
11. نظــام بین الملل پس از بحــران عراق، 

دانشگاه امام حسین )ع(، 1382.
12. مدیریت تحقیقات دفاعي روسیه، وزارت 

دفاع، 1384.
13. روابط نظامي ایران و روســیه، دانشگاه 

امام حسین )ع(، 1385.
14. ســازمانهاي منطقــه اي در منطقــه 
اوراســیاي مركزي؛ مركز مطالعات راهبرد 

دفاعي.1392.

مصاحبه با اعضای هیات علمی )شماره شش(
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15. بــرآورد راهبردي و دیپلماســي دفاعي 
روســیه. مركز مطالعات راهبــردي دفاعي. 

وزارت دفاع. 1392.
و. سایر فعالیت ها

1. عضو شوراي گروه علوم سیاسي پژوهشکده 
علوم انساني جهاد دانشگاهي، از سال 1381.
2. عضو شــوراي علمي موسســه فرهنگي 
مطالعات روســیه، آســیاي مركزي و قفقاز 

)ایراس( و بنیاد مطالعات قفقاز.
3. دانشــجوي نمونه كارشناســي دانشگاه 
تهران)1369( و دانشجوي نمونه كارشناسي 

ارشد دانشگاه تهران ) 1374(.
4. دانشــجوي نمونه دكترا در وزارت علوم و 

تحقیقات و فناوري 1376.
5. محقق نمونه دانشگاه امام حسین )ع( در 
ســال هاي 1378، 1382 و 1384 و استاد 
نمونه دانشــگاه امام حســین )ع( در سال 

.1384
6. سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی جهان 

اسالم. از 1390 تا 1392.
7. عضو هیــات تحریریه فصلنامه مطالعات 

آسیای مركزی و قفقاز وزارت امور خارجه.
8. عضو هیات تحریریــه فصلنامه پژوهش 
سیاست نظری پژوهشگاه مطالعات اجتماعي 

و انساني جهاد دانشگاهي.
9. عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاســت 
دفاعي و عضو هیات تحریریه پژوهشــنامه 

دفاع مقدس.
10. عضو هیات تحریریه فصلنامه ي انگلیسي 
زبان مطالعات اوراســیاي مركزي دانشکده 

حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران.
11. سرپرست گروه علوم سیاسي پژوهشکده 
علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي از 

1382 تا 1384.
12. عضو هیات علمي گروه علوم سیاســي 
پژوهشکده علوم انســاني و اجتماعي جهاد 

دانشگاهي از 1382 تا 1390.
13. دبیــر و رئیس كمیتــه علمي همایش 
ملي » مناسبات نســلي در ایران«، 1383. 

پژوهشکده جهاد دانشگاهي.
همایــش  علمــي  كمیتــه  رئیــس   .14
»روسیه شناسي در ایران و جهان«، دانشگاه 

تهران. 1386.
15. عضو مدعو باشــگاه گفتگوی والدای در 
روســیه) كنگره بین المللی روس شناسان 

جهان( از سال 1389. 
16. عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی 

ایران، از آبان 1395.
ز. مقاالت روسي و انگلیسي

 1. Центральной Евразии нужны
 институты. Джахангир Карами
 – доцент кафедры российских
 исследований Тегеранского
 университета.  Журнал Россия в
 глобальной. политике». № 3, Май
- Июнь 2009.
 2. Национальная идентичность
 и политика России в ближнем
 зарубежье, журнал  Амударья.
номер 16. Весной и летом 2004.
 3. Иран, Россия и Центральная
 Евразия , Журнал Евразия,
 Москва, лето 2011. Конференция
 по политике Ирана и России в
Центральной Евразии.
 4. энергичные кооперации между
 УРАН и России, Москва, 2010,
 конференция по 30 лет исламской
 Ирана, учреждение Русская
 академия наук, Восточный
Институт.
 5. National Identity and Russian
 Policy in the Near Abroad. Central
AMU DARYA. Fall 2004 and Win-
 ter 2005. Vol. 8, No. 18.
6. Iran-Russia Relations: Expecta-
 tions  and  Realities, Discourse,
 Iranian Quarterly. Vol.9, No. 3-4,
Fall 2010-Winter 2011.
 7. Peace and Cooperation in Central
 Eurasia, Russia in Global Affairs,
Vol. 7, No. 2, April 2009.
 8. Internal Development and
 Regional Security, Central Asian

 Affairs, 3/2007.Kazakhstan, KISI
Institution.
 9.   Russia, Crises in Syria and
 Ukraine, and the Future of the
 International System (An Iranian
Outlook), http://valdaiclub.com/rus-
sia_and_the_world/68040.html.
 10. Rouhani›s Pragmatist Policy.
http://www.iranreview.org/content/
Documents/ February, 2015.
 11. Why Iran Should Become a
Member of the Shanghai Coopera-
 tion Organization? 20 JUNE 2016,
iranreview.
 12.  Baku Summit Paves Way
 for Iran-Russia Cooperation in
the Caspian, http://valdaiclub.
com/12/08/2016.
13.  RUSSIAN-IRANIAN RELA-
 TIONS: IS THERE ANY CAUSE
FOR OPTIMISM? http://valdaiclub.
com/26.08.2015.
 14.  Jahangir Karami: ‘Neither
 contemporary Iran nor post-Soviet
 Russia is similar to their past history’
September 16, 2016. http://www.
iras.ir/en/www.iras.iren/doc/inter-
view/1946.
 15.  Russia, NATO Locked in
 Deepening Dispute; Cooperation or
War? 18 June 2016, http://basirat.ir/
en/news/490.
16. Iran and Russia in Post-
 JCPOA  Era, Iranreview, 26 JULY
2016,http://www.iranreview.org.
 17. L’Iran et l’Organisation de
 coopération de Shanghai. Capacités,
 obstacles et perspectives d’avenir,
 Chabal, Pierre (dir.) L’Organisation
 de coopération de Shanghai et la
 construction de la « nouvelle Asie

 »Bruxelles, peterlang, 2016,
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برگزاری نخستین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی آسیایی 
در دانشکده مطالعات جهان

دبیرخانة دایمــي گفتگوهاي فرهنگي بین المللي ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی با همکاری دانشکدة مطالعات جهان 
دانشگاه تهران، نخســتین همایش بین المللی گفتگوي فرهنگي 
آســیایي را با حضور شخصیت هاي علمي و فرهیختة دانشگاهي، 
چهره هاي فرهنگي و متفکران برجستة آسیا در روزهاي 24 الی 
25 دي ماه 1396 به منظور تقویت تفاهم و توسعة همکاري هاي 
آســیایي و مقابله با تهدیدهاي فزایندة خشــونت و افراطي گري 

برگزار می كند.
در روز افتتاحیة ســخنرانی ها به میزبانی دانشکدة مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران در تاالر حنانة این دانشکده در صبح روز 
یک شنبه 24 دی 1396، شش سخنران سخنرانی های افتتاحیه 

را به انجام رساندند.
نخســت، خانم دكتر حمیده موالیی، دبیر علمی همایش و 
استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیة دانشکدة 
مطالعات جهــان، ضمن خیرمقدم به حاضران در همایش، هدف 
اصلی برپایی این همایش را گفتگو میان ملل آســیایی و تبادل 
فرهنگ و زبان، و معرفی ریشه های فرهنگی مشترک اعالم كرد. 
همچنین، دربارة نحوة گزینش مقاالت علمی و ساماندهی آن ها 
در نشســت ها افزود، تیم علمی ایشان به این نتیجه رسیدند كه 
مقاالت را در چهار نشســت علمی دسته بندی نمایند. دو نشست 
از این نشست ها به تاریخچه و پیشینة فرهنگی و دو نشست دیگر 

به مســائل معاصر و امروزی آسیا اختصاص یافت. موضوعات این 
چهار نشست به شرح زیر انتخاب شد:

- همگرایــی فرهنگــی: زمینه ای برای مقابله با خشــونت و 
افراطی گری

- میراث فرهنگی مشــترک میان ایران و كشورهای شرق و 
جنوب شرق آسیا

- زبان، فرهنگ و تمدن
- همکاری فرهنگی و علمی میان ایران و شرق و جنوب شرق 

آسیا: فرصت ها و ظرفیت ها.
سخنران نخســت نشست، دكتر ســعیدرضا عاملی، رئیس 
همایــش و رئیس دانشــکدة مطالعات جهان، ضمن تشــکر از 
برگزاركنندگان این همایش- دكتــر ابراهیمی، دكتر موالیی، و 
اعضای علمی همایش- بر نقش گفتگو در داشــتن جهانی بهتر 
آن هم در شــرایطی كه سایة جنگ در منطقه حاكم است تأكید 
ورزیدنــد. همچنین، به نقش گفتگو در زندگی فردی و اجتماعی 
در رفع ابهام و نفرت اشاره كردند و فاجعة هیروشیما و ناكازاكی را 
حاصل تصویر نادرستی معرفی كردند كه آمریکا از ژاپن در جهان 
ایجــاد كرده بود. گفتگو دنیایی منطقی و بدون جنگ را در برابر 
دنیای سرمایه داری فروش اسلحله و رونق بخش اختالف و منازعه 
به ارمغان خواهد داشت. ایشــان جایگزینی »گفتگوی مؤثر« را 
به جای »گفتگوی رسمی و اداری« پیشنهاد كردند. در گفتگوی 

رویدادهای مهم دانشکده

گزارش ویژه
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رســمی و اداری چیزی عنوان می شود كه رضایت طرف مقابل را 
در پی داشــته باشد و لزوماً منشأ تأثیر نیست. رئیس همایش در 
ادامة سخنان خود به پتانسیل مهم آسیا به لحاظ جمعیت و توان 
اقتصادی اشاره كرد و گفت منطقة شرق آسیا و جنوب شرق آسیا 
منطقه ای پر ظرفیت و برخوردار از 40 تریلیون تولید ناخالص ملی 

اســت كه باالترین ظرفیت منطقة جهان است و با داشتن 
نزدیک به دو میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت 

یک ســوم منابع مالی و انســانی جهان را به 
خود اختصاص داده است و اقتصادهای 

مهم كشــورهای جهان یعنی اقتصاد 
دوم، ســوم و چهارم جهان متعلق 
به كشــورهای این حــوزة مهم 
جغرافیایی و سیاســی و فرهنگی 
این منطقة مهم همچنین  است. 

از میــراث تمدنی بزرگ برخوردار 
است كه می تواند نگاه غرب به شرق 

و مركز یافتن آسیا را در جهان دنبال 
كند. اما این مهم نیازمند فهم فرهنگی، 

تفاهــم فرهنگــی و احترام بــه ارزش های 
یکدیگر است. ما با پذیرش تفاوت های یکدیگر 

می توانیم با هم باشــیم و برای احیای تمدن متعالی 
بشر در همة جهان گام برداریم. جهان خسته از سلطه و 

خشونت و به دنبال سازگاری و تفاهم و آرامش است.
دكتر عاملی اضافه كرد ما در جهان دوفضایی شدن فرهنگ ها 
زندگی می كنیم و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن فضای دوم 
شــاهد تأثیرات آن بــر فرهنگ های ملی هســتیم. در واقع ما با 
»همه همسایه شدن جهان« مواجه شده ایم و این همسایگی باید 
قاعده مند باشد و بر مبنای تبادل موقعیت رعایت حقوق همگان و 
حفاظت از استقالل فرهنگی ملت ها و تعریف حوزه های مشترک 
جهانــی تدبیر شــود. باید تالش كنیم فضــای دوم را به گونه ای 
مدیریت كنیم كه موجب چند رگه ای شــدن فرهنگ ها در عرصة 
ملی نشــود. با ورود به جهان تحــت وب مرزها و محدودیت های 
جغرافیایی كم رنگ می شــود و با یک ارتباطات بدون ویز و بدون 
محدودیت هــای ملی مواجه می شــویم. در خاتمه برپایی چنین 
نشســت هایی را بسیار مفید و نیاز دنیای امروز در حل مشکالت 

آن دانست.
سخنران دوم نشســت، دكتر ابوذر ابراهیمی تركمان، رئیس 

ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، ضمن تشکر از دانشکدة 
مطالعــات جهان و دكتر عاملــی در برگزاری ایــن همایش، بر 
ضرورت گفتگوی فرهنگی تأكید ورزید و گفتگویی ساده را عامل 
تبدیل نفرت و خشم به محبت دانست؛ حتی خداوند نیز در قرآن 
با شیطان گفتگو كرده است. ایشان هدف از گفتگو را از دو منظر 
»تأثیرگذاری بر طرف مقابل« یا »تأثیرگذاری نتیجة تعامالت« 
مطرح كردند كه با هم تفــاوت بنیادین دارند. هدف نباید 
ســاكت كردن طرف مقابل باشد و اینکه وادار به پذیرش 
حرف خود نماییم. ایشــان به نقل از امــام غزالی كه 
نخست خدا را از سر خوف پرستش می كرد و سپس 
در نیمــة دوم عمر خویش به این باور رســید كه 
خوف صفت خدا نیســت و صفت بنده اســت و 
یک طرفه؛ عبادت باید عاشقانه و محبانه باشد؛ 
به این نتیجه گیری رسید كه در شیوة گفتگو 
باید به دنبال علت بود و نه دلیل و به جای 
اثبات به اغنا روی آورد. در گفتگو باید از 
گوش به دل رســید و از داشتن به بودن 
حركت كــرد. همچنین، در گفتمان باید 
به دنبال نقطة اصلی در مشکالت فرهنگی بود. 
در ادامه به ابزار گفتگو اشاره كرد و به دو زبان قائل 
شــد: یکی زبان علم كه چندفهمی ندارد؛ و دیگری زبان 
معرفــت كه به تعداد افراد فهــم از آن وجود دارد و وارد مباحث 
هرمنوتیکی می شــود. به باور ایشــان باید به دنبال زبان معرفت 
باشیم و با زبان معرفت گفتمان كنیم. ایشان در ادامه گفتگوها را 
در رفع خأل گفتگوها از سر جهالت و تعصب مفید دانست و بیان 
داشــت در گفتگوهای فرهنگی باید از نگاه عینی عبور كرد و به 

نگاه ذهنی و حقیقی رسید.
سخنران سوم نشست، پروفســور دین شمس الدین، مشاور 
رئیس جمهور اندونزی، در شــروع سخنرانی خود ضمن تشکر از 
دكتر موالیی كه به شیوایی به زبان ماالیی به حاضران خیرمقدم 
گفتند، از اینکه به شیوایی قادر به تکلم فارسی نیستند ابراز تأسف 
كردند. ایشــان نیز بر تمایز میان زبان علم و زبان معرفت تأكید 
ورزیدند. همچنین، بر نقش دین در شــکل گیری فرهنگ و رفع 
نکات منفی در روند جهانی شــدن تأكیــد ورزیدند كه بر تمامی 
جنبه های زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیرگذار است. به باور 
ایشــان فرهنگ مجازی مرز بین كشــورها را از میان برداشته و 
در شــکل گیری دهکدة جهانی میان فرهنگ ها نقش جدی دارد. 
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رویدادهای مهم دانشکده

دموكراســی لیبرالیسم و كاپیتالیسم دستاوردهای همین جهانی 
شدن اند. در روند جهانی شدن باید مراقب فردگرایی و هویت گرایی 
به خصوص در ملل آسیایی بود. جنگ میان دو كره نتیجة همین 
هویت گرایی بوده اســت. همچنین، در جوامع چند فرهنگی باید 
احترام و درک متقابل با گفتمان ها تقویت شــود. به باور ایشــان 

اسالم دین اعتدال، صلح و عشق است.
ســخنران چهارم نشست، دكتر محمدرضا مجیدی، دبیركل 
مجمع مجالس آسیایی، ضمن تقدیر از ابتکار جمهوری اسالمی 
ایران در برگزاری ایــن همایش در ایران، چنین گفتمان هایی را 
پیش درآمدی بر گفتگوی میان شــرق و غرب آسیا نام برد. ملل 
آســیایی در شــرق و غرب و شــمال و جنوب این قاره با تنوع 
فرهنگــی، دینی، حکومتی و پارلمانی باید در مســیر شــناخت 
متقابل گام بردارند تا »هویت آسیایی« را به جهان عرضه نمایند. 
به بیان ایشــان امروز صحبت از جادة ابریشــم نوین است كه در 
عصــر ارتباطات نوین باید بازتعریف شــود. ایشــان بر همگرایی 

آسیایی تأكید ورزید كه باید در جهان نقش آفرین باشد.
ســخنران پنجم نشســت، دكتر حنفی بن حســین، رئیس 
دانشــکدة هنر و علوم اجتماعی دانشــگاه مالــزی، دربارة روابط 
فرهنگی ایران و جنوب  شــرق آســیا از زمان ایران باستان سخن 
گفتند. به باور ملل شــرق آســیا ایــران دارای فرهنگی غنی و 
مهم ترین فرهنگ منطقه است. روابط این ملل در گذشته بیشتر 
تجاری بوده و از راه روابط تجاری برخی روابط فرهنگی نیز برقرار 
شده است. به بیان ایشان مبلغان مسلمان در انتقال اسالم به این 
منطقه نقش مؤثری داشته اند. ایشان همچنین بر نقش و اهمیت 
زبان فارسی، مذهب تشیع و مراسم عاشورای حسینی و فرهنگ 

فلکلور ایرانی در منطقه اشاره كردند.
سخنران آخر نشست، دكتر فان كوانگ مین، رئیس دانشگاه 
علوم اجتماعی و علوم انســانی ویتنام، در سخنرانی كوتاه، مفید 
و پرانرژی خود، ضمن رفع خســتگی در حضار، گفتمان را بر دو 
مقطع زمانی پیش و پس از جنگ سرد تقسیم كرد. گفتمان پیش 

از جنگ ســرد گفتمان جنگ و ســالح بود ولی گفتمان پس از 
جنگ سرد بر بسط روابط میان ملل تأكید دارد. ایشان بر سهولت 
گفتمان بعد از جنگ ســرد تأكید ورزید. همچنین، ضمن تأكید 
بر ارزش های آسیایی، بر نقش و هویت آسیایی در تعالیم انسانی 

اشاره كرد.
پس از مراســم افتتاحیه، در عصر همان روز، نشســت های 
تخصصی در دو سالن هم زمان در دانشکدة مطالعات جهان دنبال 
شــد. در نشســت »همگرایی فرهنگی: زمینه ای برای مقابله با 
خشونت و افراطی گری« به ریاست دكتر محمدرضا سعیدآبادی، 
استادیار روابط بین الملل دانشکدة مطالعات جهان، هشت سخنران 

با موضوعات زیر مقاالت خود را عرضه كردند:
1. دكتر علی اكبــر ضیایی، رایزن ســابق فرهنگی ایران در 

مالزی، با عنوان »افراطی گری دینی در جنوب شرق آسیا«
2. دكتر محمدرضا ســعیدآبادی، اســتادیار روابط بین الملل 
دانشــکدة مطالعات جهان، با عنوان »همگرایی فرهنگی در آسیا: 

هم افزایی برای مقابله با خشونت و افراطی گرایی«
3. دكتر ارقم كاســوانجونو، رئیس دانشکدة فلسفة دانشگاه 

جامادا، اندونزی، با عنوان »افراطی گری مشکلی فلسفی«
4. دكتــر محمد نواب محمد عثمان، پژوهشــگر مؤسســة 
مطالعــات بین المللی مؤسســة راجاراتنام، ســنگاپور، با عنوان 

»ریشه های اجتماعی افراطی گری در مبانی اسالم معتدل«
5. دكتر احمد خلیل نورســلیم، رئیس دانشکدة ادب و علون 
انســانی دانشگاه محمدیة ماالنگ جاوه شرقی، اندونزی، با عنوان 
»زیبایی هماهنگی در تنوع دینی؛ شرح جامعه شناختی هماهنگی 

مذهبی در اندونزی«
6. دكتــر ابوالفضــل علمایی فر، با عنــوان »روابط تاریخی و 
فرهنگی، ســنگ بنای كاســتن از افراطی گری در آسیای میانه و 

شرق آسیا«
7. دكتر یودیان وحیودی، رئیس دانشــگاه سونان كالیجاكا 

جوجکارتا، اندونزی
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8. دكتر احمد فوزی عبدالرحمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه 
علوم مالزی.

نشســت هم زمان با این نشست، نشســت »میراث فرهنگی 
مشترک میان ایران و كشورهای شــرق و جنوب شرق آسیا« به 
ریاست پروفســور عایشه نور عبدالرحمن، اســتاد دانشگاه ملی 
ســنگاپور، در تاالر حنانة دانشــکدة مطالعات جهان برگزار شد. 

سخنرانان این نشست عبارت بودند از:
1. پروفســور عایشــه نور عبدالرحمن، اســتاد دانشگاه ملی 
سنگاپور، با عنوان »سنت، منازعه و تغییر: چشم اندازهای متناقض 

بین اسالم و دولت در میان مسلمانان آسیای جنوب شرقی«
2. پروفسور زیاد احمد، استاد فلسفه و تمدن، دانشگاه پوترا، 
مالزی، با عنوان »میراث و گفتمان به سوی تقویت درک فرهنگی 

میان ایران و آسیای جنوب شرقی: فرصت ها و چالش ها«
3. دكتر محمدعلی ربانی، رئیس مركز مطالعات بین المللی، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ و دبیر گفتگوهای فرهنگی، 

با عنوان »عرفان، پل مشترک فرهنگی ایران و اندونزی«
4. دكتر محمود رضا اســفندیار، اســتادیار ادیــان و عرفان 
تطبیقی، دانشگاه آزاد اسالمی، و دكتر فائزه رحمان، عضو هیئت 
علمی بخش مطالعات شــبه قارة هند، جنوب و جنوب شرق آسیا 
در دایره المعارف بزرگ اســالمی، با عنــوان »تصوف: راهی برای 
گفتگوی میان فرهنگی نگاهی به تعامالت تصوف و ادیان بومی و 

هندو در مجمع الجزایر اندونزی«
5. دكتر نســرین دســتان، استاد مؤسســة مطالعات هنر و 
تحقیقات علمی، با عنوان »میراث هنری مشــترک میان ایران و 

چین«
6. پروفســور فام كوانگ مین، رئیس دانشگاه علوم اجتماعی 
و علوم انسانی ویتنام، با عنوان »نگاهی به سیاست ایران و روابط 

فرهنگی با ویتنام در قرن بیست ویکم«
7. دكتر لی چونفانگ، محقق پژوهشگاه تاریخ جهان، آكادمی 
علوم اجتماعی چین، با عنوان »تعامالت میان تمدن های چین و 

ایران در دوران جهانی شدن«
8. دكتر علی گل محمدی، استادیار دانشکدة مطالعات جهان، 
دانشــگاه تهران، با عنوان »فروش مقــام و منصب در ادو ژاپن و 

قاجار ایران«
در صبــح روز دوشــنبه 25 دی 1396، ادامة نشســت های 
تخصصی در دو سالن هم زمان در دانشکدة مطالعات جهان دنبال 
شــد. در نشســت »زبان، فرهنگ و تمدن« به ریاست پروفسور 

حنفی بن حسین، رئیس دانشکدة هنر و علوم اجتماعی دانشگاه 
مالزی، سخنرانان زیر مقاالت خود را عرضه كردند:

1. پروفســور حنفی بن حسین، رئیس دانشکدة هنر و علوم 
اجتماعی دانشــگاه مالزی، با عنوان »آرمانی كردن زبان فارسی: 

تحلیل روابط فرهنگی پارس- جنوب شرق آسیا«
2. حســام الدین محمدی، دانشــگاه تربیت مدرس، با عنوان 
»بازشناســی فرهنگ ایرانی- اسالمی با بررســی تأثیر فرهنگ 

شرقی در پیشرفت كشورهای آسیای شرقی«
3. پروفسور حاجی محمد بخاری بن لوبیس، استاد دانشگاه 
ســلطان ادریس، مالزی، با عنوان »وام گیری از واژگان فارسی در 
زبان ماالیی: تحلیلی بر تلفظ، صرف، معنا و امال )الفبای عربی(«

4. دكتر نورحیاتی علی آســگاف، عضو كمیتة همکاری های 
میــان پارلمانی اندونزی، بــا عنوان »هویت، تمــدن و فرهنگ 

اسالمی«
5. دكتــر الهام میرزانیا، رئیس بخش زبان چینی، دانشــگاه 
عالمه طباطبایی، با عنوان »نقش زبان و ادبیات فارسی در روابط 

فرهنگی ایران و كشورهای شرق و جنوب شرق آسیا«
6. دكتر دینگ جون، اســتاد مطالعات خاورمیانه، مؤسســة 
مطالعات بین المللی شــانگهای و عضو شــورای انجمن دوستی 
ایران و چین، با عنوان »كلیدی در تبادل فرهنگی چین و ایران: 

تاریخچة آموزش زبان فارسی در چین«
7. محمد خوش هیــکل آزاد، دانشــجوی دكتری مطالعات 
آمریکای شــمالی، دانشــکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران، با 
عنوان »پیوندهای تاریخی- فرهنگی ایران و جنوب شــرقی آسیا: 

واژه های فارسی دخیل در زبان مالیو«
نشســت هم زمان با این نشست، نشست »همکاری فرهنگی 
و علمی میان ایران و شــرق و جنوب شــرق آســیا: فرصت ها و 
ظرفیت ها« به ریاســت دكتر مازیار مظفری فالرتی، عضو هیئت 
علمی گروه جنوب و جنوب شرق آسیا، دانشکدة مطالعات جهان 
دانشگاه تهران، در تاالر ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد. 

سخنرانان این نشست عبارت بودند از:
1. دكتر مازیــار مظفری فالرتی، عضو هیئــت علمی گروه 
جنوب و جنوب شــرق آسیا، دانشــکدة مطالعات جهان دانشگاه 

تهران، با عنوان »نفوذ ایران در جنوب شرق آسیا«
2. دكتر پورنســان واتانانگورا، اســتاد زبان و ادبیات آلمانی، 
تایلند، با عنوان »ســفرهای پادشــاهی تایلند در بحران جهانی: 

پیوندهای جدید در روابط تایلند و ایران«
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شم 3. پروفسور گلن ویویان جرارد چاتلیر، مدیر دفتر بین الملل، 
دانشــگاه اسامپشــن تایلند، با عنوان »ارزش آموزش اخالقی در 

دانشگاه اسامپشن تایلند«
4. دكتر هنلیتو ســویال، اســتادیار، معاون امور اداری و امور 
عمومی مركز آسیا، دانشگاه فیلیپین، با عنوان »ایران و فیلیپین: 

در پیگیری تعامل فرهنگی سازنده«
5. دكتر ستاره طاهرخانی، دكترای روابط بین الملل دانشگاه 
تهران، با عنــوان »هنرهــای رزمی مســلمانان: زمینه ای برای 
ارتقای همکاری های فرهنگی میان ایران و كشــورهای شرقی و 
جنوب شرقی آسیا در جهت غلبه بر محدودیت های ایجادشده از 

سوی قدرت های بزرگ غیرآسیایی«
6. دكتر ســید هادی برهانی، اســتادیار، دانشکدة مطالعات 
جهان، دانشــگاه تهران، با عنوان »مسئلة فلسطین و اسرائیل از 

منظر ایران«
7. دكتر محمد اعظم محمد عادل، معاون مؤسسة بین المللی 
مطالعات پیشــرفتة اســالمی، با عنوان »قانون اساسی فدرال و 

آزادی دین در جامعة چند فرهنگی مالزی«
در بعدازظهر روز 25 دی 1396 نشســت مراســم اختتامیه 
با حضور دكتر علی اكبر ضیایی، رایزن ســابق فرهنگی ایران در 
مالزی، دكتر فان كوانگ مین، رئیس دانشــگاه علوم اجتماعی و 
علوم انســانی ویتنام،دكتر حمیده موالیی، دبیر علمی همایش و 
استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیة دانشکدة 
مطالعات جهان، دكتر یودیان وحیودی، رئیس دانشــگاه سونان 
كالیجاكای اندونزی، دكتر پارک هیوندو، اســتاد محقق مؤسسة 
مطالعات خاورمیانة دانشگاه میونگجی و عضو مجمع تقریب ادیان 
كرة جنوبی، و با حضور سایر ســخنرانان و اساتید و دانشجویان 

برگزار شد.
دكتر ضیایی ضمن تشــکر از حضور فعال كشورهای مختلف 

آسیایی، دانشجویان و اساتید دانشکدة مطالعات جهان، همچنین 
ســپاس از دكتر ربانی، هدف از تشــکیل چنین همایش هایی را 
صرفاً دادن مقاله ندانســتند. به بیان ایشــان اهداف عینی تری از 
این همایش ها مترتب اســت و آن شناخت بهتر و برقراری روابط 
بهینه تر و همکاری های بیشتر است. ایشان همچنین با یادآوری 
همکاری  دانشــگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، و دانشگاه 
تهــران، ابراز امیــدواری كردند كه برگزاری ایــن همایش ها در 

سال های آتی در دیگر كشورها تداوم یابد.
دكتر مین، با ذكر ســه نکته، از ایــن همایش یادكردند. اول 
اینکه این نخســتین سفر ایشــان به ایران بوده است و با اینکه 
10 ســال در اروپا، بیش از 6 سال در روسیه و 3 سال در آلمان 
اقامت داشــته اند، از این ســفر با توجه به آنچه در كتاب های و 
رســانه ها از ایران خوانده و شــنیده بودند، واهمه داشتند، ولی 
بــا رویت عینی ایــران و مردم آن، از حضور در چنین كشــوری 
ابراز خشــنودی نمودند و بسیار تحت تأثیر فرهنگ غنی و كهن 
ایرانی، مهمان نــوازی و برقراری ارتباط مؤثر ایرانیان قرارگرفتند. 
ایشان ایرانیان را مردمی صمیمی یافتند و امید برقراری ارتباطات 
بیشــتر با ایران و مجامع علمی آن را ابزار داشتند. ایشان نیز در 
تأییــد اظهارات دكتر ضیایی، چنین همایش هایی را صرفاً عرضة 
مقاله ندانستند، بلکه مکانی برای اجماع افراد و گفتگوهای مفید 
و ســازنده عنوان كردند. همچنین به اشــتراكات تاریخی، ملی، 
و اندیشــمندانة ایران و ویتنام اشــاره كردند و دانشگاه را مکانی 

مناسب برای ایجاد پایه های گفتگو میان ملت ها نام بردند.
دكتر وحیودی نیز كه نخســتین سفر خود را به ایران تجربه 
كردند، اقامت ســه روزة خود را در ایران تجربه ای مفید دانستند 
كه با چشمان خود با ایران و كشوری اسالمی آشنا شدند. به بیان 
ایشان جوامع مسلمان باید علوم خود را پایه گذاری كنند و قدرت 
اسالم با عجم شکل گرفته است. ایشان نیز بر نقش دانشگاهیان و 
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روشنفکران در بر پایی گفتگوهای مفید و مؤثر كلیدی دانستند.
دكتر هیوندو، با بیان این نکته كه در كشــور ایشــان ایران 
را بیشــتر كشوری در خاورمیانه می شناســند، تأكید كرد، ایران 
كشوری آسیایی اســت نه صرفاً خاورمیانه ای. ایشان نیز با بیان 
تصویر نادرست رسانه ها دربارة ایران، از تجربة سفر خود به ایران و 

آشنایی نزدیک با مردم ایران و زبان این كشور، ابراز رضایت 
كردند و خواهان ادامة این همایش در سال های آتی 

در دیگر كشورها شدند.
دكتــر موالیــی، ضمن تشــکر از 

اظهارات مثبــت مهمانان و حاضران 
در ایــن همایش، ایــن همایش را 
نخســتین تجربة عملــی در این 
زمینه عنــوان كردند كه نه صرفاً 
به عرضــة مقاله، بلکه به برقراری 

ارتباطات مفید میان كشــورهای 
آســیایی منجر شــده است. سپس 

به قرائــت بیانیة نخســتین همایش 
پرداختند.  آسیایی  فرهنگی  گفتگوهای 

فرهیختگان حاضر در این جلســه بر موارد 
زیر در این بیانه تأكید كردند:

1. پیوندهــا و میراث مشــترک، زمینه ای برای 
گفتگو و مفاهمه میان نخبگان فرهنگی

2. تنوع و تکثر فرهنگی موجود در آسیا، ظرفیتی برای تعامل 
و همکاری

3. اهمیت ارزش های اخالقی و معنوی، بستری مناسب براي 
مفاهمه و همکاری

4. نقش و سهم مشتركات زبانی در تقویت پیوندهای فرهنگی
5. توجه بــه ارزش های مشــترک، معنویت گرایی و عرفان 

به منزلة راهکاری مناسب برای مواجهه با خشونت و افراط گرایی
6. بهره گیری از ظرفیت های علمی و دانشگاهی در تقویت و 

توسعة روابط فرهنگی
شــركت كنندگان در این كمیسیون، كه از كشورهای چین، 
مالزی، اندونزی، سنگاپور، كرة جنوبی، تایلند، فیلیپین، ویتنام و 

ایران هستند دربارة موارد زیر توافق كردند:
1. تأســیس مجمــع گفتگوهــای فرهنگی ایران، شــرق و 
جنوب شرق آســیا ذیل دبیرخانة دایمی گفتگوي های فرهنگي 

بین المللي

2. تدوین و تصویب آیین نامة اجرایي مجمع در نشست آتی
3. تنظیــم برنامة همکاری های مشــترک علمي و فرهنگي 
كوتاه مــدت و بلندمدت و ارائة آن به دبیرخانة دایمی گفتگوهای 

فرهنگی براي تصویب
4. برگزاری نشست های دوره ای مجمع به میزبانی دانشگاه هاي 

عضو
5. بهره گیری از ظرفیت سازمان هاي مردم نهاد و نهادهای 

علمی و فرهنگی براي افزایش تعداد اعضای مجمع
6. راه اندازی وبگاه مجمع برای تقویت روابط مستمر 

اعضا و تبادل اطالعات
7. انتشار نشریة تخصصی گفتگوهای فرهنگی 
ایران، شــرق و جنوب شرقی آسیا با هدف تولید 
ادبیات علمــی و فراهم ســازی زمینة تعامل 

مستمر نخبگان
نــور  عایشــه  پروفســور  ســپس، 
عبدالرحمن، استاد دانشگاه ملی سنگاپور، 
به نمایندگی از شــركت كنندگان در این 
این همایش  برگزاركنندگان  از  همایش، 
تشکر و قدردانی كرد. ایشان نیز ضمن تأیید 
سخنان دیگر اعضا، از مهمان نوازی ایرانیان و فضای 
علمی و مناسب فراهم آمده در این همایش قدردانی كرد. 
ایشــان نیز از برگزاری نشست های آتی با همکاری های بیشتر و 

تبادالت علمی و فرهنگی پویاتر استقبال كردند.
در خاتمه دكتــر ربانی، رئیس مركز مطالعــات بین المللی، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ و دبیر گفتگوهای فرهنگی، 
نیز با ابراز خوشــحالی از بودن در جمع دانشمندان آسیایی، در 
شــرایط فعلی كه صدای غالب در جهــان یک جانبه، خصمانه و 
نابخردانه است، تداوم چنین نشست هایی را عاملی مؤثر در ایجاد 
فضایی جدید به جای فضای ملتهب فعلی عنوان كردند كه پیام آور 
صلح و دوستی است. به بیان ایشان گفتگو فرایندی مستمر است 
و تمامی نهادهای فرهنگــی ایرانی و غیرایرانی در میان نخبگان 
دانشــگاهی باید در اســتمرار آن كوشا باشــند. این گفتگوها به 
همکاری ها و همگرایی های بیشــتر ختم خواهد شد. در خاتمه 
از دانشکدة مطالعات جهان و برگزاركنندگان علمی و اجرایی این 
همایش تشکر كرد و ابراز امیدواری كرد كه با بهره گیری از چنین 
فضاهای علمی و فرهنگی ای بتوان تصویرسازی های مثبتی ارائه 

كرد.

دکتر ابوذر ابراهیمی 
ترکمان: در شیوة گفتگو 
باید به دنبال علت بود و 

نه دلیل و به جای اثبات به 
اغنا روی آورد. در گفتگو 
باید از گوش به دل رسید 

و از داشتن به بودن 
حرکت کرد
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رونمایی دکتر ظریف از کتاب های اهدایی پروفسور میچي تارو تادا 
به کتابخانة دانشکدة مطالعات جهان

در حاشــیة همایش الگوهــای نظم منطقــه ای در جهان 
پســاداعش، در روز شنبه 5 اسفند 1396 در دانشکدة مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران، دكتر ظریــف، وزیر امور خارجه، پس از 
ایراد ســخنرانی خود در مراسم افتتاحیة این همایش، با حضور 
در كتابخانة دانشکدة مطالعات جهان از 500 جلد كتاب اهدایی 
پروفســور میچی تارو تادا، نویسندة ژاپنی و استاد فقید دانشگاه 
كیوتوی ژاپن، رونمایی كرد. این مجموعة نفیس از سوی استاد 
محمد نقی زاده، بنیانگذار گروه ژاپن دانشــکدة مطالعات جهان 
و با همکاری سفارت ایران در ژاپن  به دانشکدة مطالعات جهان 
اهدا شــده بود. این كتاب های اهدایی به چند دستة زیر تقسیم 

می شود:
كتاب هاي تألیف یا ترجمه  شدة میچي تارو تادا:

رشــتة تخصصي پروفســور میچي تارو تادا ادبیات فرانسه 
بود. بــا این همه به دلیــل تألیف نقدهــا و تحلیل هایي دربارة 
فرهنگ عامة مردم معروف اســت، به خصــوص دربارة آداب و 
رســوم و عادات روزانة مردم ژاپن، به ویژه منطقة كانساي، یعني 

منطقه اي با محوریت دو شهر كیوتو و اوساكا. در میان كتاب های 
اهداشده، 70 جلد آن تألیف یا ترجمة خود تاداست. كتاب هاي 
ترجمه ای ایشان هم بیشــتر ترجمه از ادبیات یا فلسفة فرانسه 
است. همچنین، چند جلد، تحقیقات ایشان در مورد فیلسوفان 
فرانســوي نیز در میان این آثار هســت. ذكر این نکته ضروري 
اســت كه از برخي كتاب ها چند جلد وجود دارد كه در مجموع 

70 جلد مي شود.
كتاب هاي مرتبط با ادبیات كالسیک ژاپن

با توجه به رشتة مطالعاتي پروفسور تادا، عجیب نخواهد بود 
اگر بیشتر كتاب هاي اهدایي از كتابخانة ایشان مرتبط با ادبیات 
باشــد. در این بین، مجموعة مرتبط با ادبیات كالســیک ژاپن 
بســیار باارزش اســت و نزدیک به 90 جلد می شود كه در دهة 
1960 و 1970 توسط انتشارات بسیار بزرگ و معروف ایوانامي 
به چاپ رسیده اند. این مجموعة باارزش دربرگیرندة برترین آثار 
ادبیات كالســیک از دورة هیان تا پایان دورة ادو است. در این 
مجموعه كه تمامي آثار آن همراه با شــرح و تفســیر محققان 
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ژاپني اســت، برترین آثار داستاني، شــعری، مذهبي، نمایشی، 
داستان هاي عامیانه و جزآن در دوره هاي مربوط گردآوري شده 

است. 
کتاب هاي مرتبط با ادبیات مدرن و معاصر ژاپن

از شــروع دورة میجي و مدرن شــدن ژاپن )1968 به بعد( 
ادبیات مدرن ژاپن شــروع مي شود كه این مجموعه دربرگیرندة 
برخي از بهترین آثار این دوره است. در بین این مجموعه سري 
كامل تمامي نوشته هاي ناتســومه سوسکي یکي از مطرح ترین 
نویسندگان ادبیات مدرن ژاپن هم وجود دارد كه 27 جلد است 

و توسط انتشارات معروف ایوانامي منتشر شده است.
کتاب هاي مرتبط با جریان هاي فکري و اندیشه

در بین این مجموعه دو ســري كتاب در خور توجه اســت. 
نخســت مجموعه اي 27 جلدي با عنوان كلي اندیشة معاصر و 
مدرن ژاپن كه در آن آرا و اندیشــه هاي متفکران و فیلســوفان 
ژاپنــي در مورد موضوعاتي مانند سوسیالیســم، ماركسیســم، 
آنارشیســم، لیبرالیسم، و مردم ســاالري بیان شده است. دوم، 
مجموعه اي ســیزده جلدي با عنوان كلي اندیشــة مدرن ژاپني 
توسط انتشــارات چیکوماشوبو منتشر شــده است و سه دورة 

تاریخي میجي، تایشو و شووا را در برمی گیرد.
مجموعة آثار برخي محققان معروف ژاپني

عالوه بر كتاب هاي ذكرشــده، كتاب هاي متفرقة دیگري هم 
وجود دارد كه برخي از آن ها مجموعه آثار برخي محققان بسیار 
مشــهور ژاپني اســت، از جمله مجموعه آثار تاتسوئو هایاشي 
منتقد و متفکر فقید ژاپن )5 جلد و چاپ انتشارات هه بون شا(، 
مجموعه آثار محقق ادبیات و فرهنگ عامة ژاپن، كوني ئو یاناگیتا 

)25 جلد و چاپ انتشارات چیکوماشوبو(.
مجموعه کتاب هاي مرتبط با چین و سفرنامه ها

حدود 30 جلد از این كتاب ها در رابطه با سفرنامه هایي است 
كه برخي اروپاییان از ســفر خود به ژاپن در دورة ادو نوشته اند. 
اهمیت این ســفرنامه ها در این است كه  دردورة ادو، حکومت 
وقت سیاست درهاي بســته را در پیش گرفته بود و كمتر فرد 
خارجــي موفق به دیدار از ژاپن مي شــد. لذا این ســفرنامه ها 
اطالعات بســیار زیادي در خود در رابطه با این دوران دارد. نیز 
برخي از این كتاب ها در رابطه با فرهنگ چین در دوران تاریخي 
تانگ و ســوئي است كه محقان ژاپني یا ژاپني هاي سفركرده به 
چین نوشــته اند. دراین مجموعه مي توان دربارة حضور ایرانیان 

در چین هم مطالبي پیدا كرد.

مجموعه کتاب هاي متفرقه
در میــان این مجموعه كتاب هــا، كتاب هاي متفرقه اي هم 
وجود دارد كه بیشــتر آن ها مرتبط با ادبیات و ادبیات فرانســه 

است.
در رابطه با شخصیت و اهمیت آثار پروفسور تادا میچي تارو، 
پروفسور محمد نقي زاده مطالب زیر را بیان داشته اند تا اهمیت 
كتاب هاي اهدایي و نیز شخصیت اهداكننده بیشتر روشن شود.

استاد، من و »مکتب کیوتو«
(Tada Michitaro 1924- آشنایی با مرحوم تادا میچی تارو

(2007، استاد ممتاز دانشــگاه كیوتو، در جشن فارغ التحصیلی 

اواخر دهة1970 محقق شد. این جشن را رئیس دانشگاه كیوتو 
)Sawada Toshio 1919-2017( ترتیــب داده بــود كه از 
عالقه مندان تمدن ایرانی بود. عالقة استاد به تاریخ باستان ایران 
و تمایــل و كنجــکاوی نگارنده برای آگاهــی از مبانی فکری و 
فلســفی ژاپنی ها، این آشنایی را تداوم 30 ساله بخشید، به ویژه 
كه »چگونگی هم زیستی سنت و تجدد« گلوگاه تحقیق و رصد 
تاریخی توسعة ژاپن از نظر بعضی ها محسوب می شد. هر گاه در 
نیم قرن گذشته ســفری به ایران پیش می آمد، در معرض این 

سؤال قرارمی گرفتم كه همچنان ادامه دارد.
اگر چــه مرحوم تــادا، متخصص ادبیات فرانســه و عمده 
كارهایش روی آثار ادبی، فلســفی و اجتماعی اشــخاصی چون 
 (Charles Pierre Baudelaire 1867-1921) چارلز پیر بودلــر
و روژی كایوس(Roger Caillois1913- 1978)  یا روســو بود، 
رئیس دانشــگاه قباًل نگارنده را از تســلط اســتاد به فرهنگ و 
مبانی فکری و فلسفی ژاپن آگاه كرده بود. همین معرفی كوتاه 
باعث شــد، هر دو علی رغم تفاوت در حوزة تخصصی به یکدیگر 
نزدیک و نزدیک تر شویم. از دیگر علل نزدیکی بیشتر، عضویت 
 Kyoto( »ایشــان بعد از جنگ دوم جهانی بــه »مکتب كیوتو

Gakuha( بود.
گروهی از متفکران ژاپنی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیســتم به دنبال بر پایی خالقانة مبانی تفکراتی مبتنی بر سنت 
فلســفه و روحیات مردم شرق آسیا بر اســاس بودیسم مهایانا 
)Mahāyāna Buddhism(و دیالوگ، جدال نظری و تعامل 
 ،(Nishida Kitarō 1870-1945) با فلسفة غرب بودند. نیشی دا
بنیادگذار این نهضت فکری، پس از بازشدن ژاپن به روی غرب 
در دوران میجــی )1912-1868(، پس از 260 ســال انزوا یا 
تحریم خودخواسته و 50 ســال جنگ و ستیز ممتد )1945-
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1894( با همسایگان، به دنبال چنین پروژه ای بود. لذا، نی شیدا 
و عدة دیگری از متفکران روز بر آن شدند كه از گشایش ژاپن به 
روی جهان غرب بهره ببرند و به واردات، معرفی و بحت و جدل 
در مورد علوم غربی از جمله فلســفه بپردازند. پس از ســال ها 
تفحص و پژوهش در مورد فلســفة غرب و آثار كالسیک شرق 
آسیا، این دسته از متفکران با استفاده از سنت ذن در بودیسم، 
موفق به برپایی نظم جدید فکری شدند كه در كتاب پرسشی در 

مورد نیکی(An Inquiry into the Good、1911)  منتشر شد.
حضور ناو جنگی و فوالدی آمریکایی در بندر توكیو و هدیة 
ماكت آن به شوگون در اواخر دوران فئودالیسم در سال 1854 
و آگاه كردن وی از فناوری پیشرفتة تلگراف در غرب، متقکران و 
رهبران آن دوران ژاپن را بر آن داشت كه قبل از نفوذ و استیالی 
جابرانة فرهنگ غرب، به برپایی نظام فکری نوینی دســت یابند 
كه ضمن حقظ سنن كالسیک این كشور و دسترسی و آشنایی 
با غرب، به خصوص در حوزة مبانی فکری- فلســفی و فناوری، 
زیربنای فکری- فلســفی بلندمدتی بــرای فرهنگ ژاپن چون 
مالتی جهــت یکپارچگی ملی و پیشــرفت و ترقی ایجاد كند، 
ضمن اینکه هدف اصلی این دسته از متفکران عالوه بر بهرمندی 
از مطلوبیت بعضی افکار نوین غرب، طرح مبانی فکری- فلسفی 

ژاپن در گستردة جهانی بود.

اگرچــه واژة »مکتب كیوتو« تنها به دلیل اســتقرار اعضای 
آن در دانشــگاه كیوتو بود، ویژگی های اعضــا از آن جهت بود 
كه مبــادرت به نظریه پرازی و روش تحقیــق كردند، در جهت 
ترقی هم پای عصر و زمان، ســاختار فکری- فلسفی، آن هم نه 
تجریدی هم آغوش و هم پا با واقعیت ها و خلقیات جامعة ژاپن و 
علل پیشرفت غرب به منزلة موتور رشد و تجدد آتی، ضمن آنکه 
عمدة سنن كالسیک حفظ شــود، به طوری كه بعدها حتی در 
 Morishima Michio( حوزة اقتصاد نیز موریشیما میچی ئو
1923-2004(، اقتصاددان شهیر ژاپنی و متخصص آثار وارالس 
و ماركــس، از آن در كتابی با عنــوان روحیات ژاپنی و فناوری 
  (Why Has Japan succeeded? Westernغرب اســتفاده كرد

.Technology and Japanese Ethos. 1980)

به عبارت دیگــر، متفکران ژاپنی بدون ایجاد دیوارهای بلند 
و ضخیم در مقابل تفکرات و فلسفة غرب یا غرب ستیزی، رأساً 
به انتخاب وجوه مطلوب و بلندمدت آن پرداختند و ریشــه های 
كهن ســنن ملی را با نظریات هم عصر و زمــان آبیاری كردند، 
به طوری كه بعضــی از آن ها را از آن خود نمودند و به »آلیاژی 
از تفکرات نوین- از ســنت و تجدد« دســت یافتند. لذا، گاهی 
تشخیص پدیده های سنتی و تجدد ژاپن مشکل به نظر می رسد. 
بنابرایــن، قبل از آنکه بگذارند فرهنگ غــرب به آن ها تحمیل 

رویدادهای مهم دانشکده
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شود، به میل و انتخاب خود فرهنگ غرب را مطالعه و به بعضی 
وجــوه آن رنگ و بوی فرهنگی ژاپنی دادنــد. به زبان نگارنده، 
به نوعی »مکتب گلچین« دســت یافتند كــه اكنون از دیدگاه 
بیگانگان »هم زیستی سنت و تجدد« و ظاهراً امری غیرمعمول 

به نظر می رسد.
در چنیــن فضای فکری– فلســفی، بعد از جنگ دوم 

جهانی، استاد تادا به همراه اساتیدی چون كوواهارا 
تاكه ئو(Kuwahara Takeo 1904-1988)  و 

 (Tsurumi Shun- هتسورومی شین سوك
( suke 1022-2015، و تمدن شناس 

(Umeha-  شهیر، اومه هارا تاِكشی
مؤسسة   (-ra Takeshi 1925در 

تحقیقات علوم انسانی« دانشگاه 
و  پرداخت  تحقیــق  بــه  كیوتو 

موجب معرفــی نگارنده به دیگر 
اعضــا و مشــاركت در جدل های 

نظــری آنان شــد. همیــن نظریه ها 
را اســتاد وقتی بــه وی منتقل كرد كه 

ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، در سال 
1966 به ژاپن سفر و برای مصاحبت بیشتر با 
استاد برای مدتی در منزل ایشان اقامت نمود.

پس از تأســیس دانشکدةمطالعات بین المللی، برای 
نخستین بار در ژاپن به روش Interdisciplinary در دانشگاه 
میجی كاكوئین و دعوت از ایشــان و نگارنده به این دانشکده و 
مشــاركت در تعیین اهداف و برنامه های درسی در سال 1986 
با ساختاری جدید )متشــکل از بخش دیسیپلین اقتصاد، علوم 
اجتماعی و ادبیات- هنر تا مرحلة دكتری كه در ابتدا با مخالفت 
شدید وزارت علوم روبه رو شد(، حدود 3 سال از مصاحبت و گاه 

جدل های نظری ایشان بهره مند شدم.
در دورة انتقال ایشــان از كیوتو بــه یوكوهاما تا پیداكردن 
ســرایی در منزل محقر این جانب اقامت گزید. هســر ایشــان 
نیــز به دلیــل عالقه به رونــد تاریخی ترقی اقتصــادی ژاپن و 
محیط زیســت، به خصــوص علی رغم فقر طبیعــی و چگونگی 
تشکیل ســرمایة اولیه و نقش كشاورزی در توسعة ژاپن، در ده 
جلسه از كالس درس اقتصاد نگارنده شركت كرد و با سؤال های 

خویش، مرا بیش از پیش با دیدگاه ژاپنی آشنا كرد. 
ناگفته نباید گذاشت كه استاد در معرض انتقاداتی نیز قرار 

داشــت. بعضی از نظر روش تحقیق، استاد را »ضد آكادمیسم« 
خطاب می كردند. ولی به نظر نگارنده، اســتاد متفکری بود كه 
نه تنهــا ضد آدكادمیک نبود، بلکه روش های تحقیق مرســوم و 
بعضاً كلیشــه ای آكادمیک را به چالش می كشید، زیرا به آزادی 
مطلق محققان ایمان داشــت تا بتوانند در مسیر تحولی مدام و 
پیوسته قرارگیرند و اسیر بعضی دگماتیسم آكادمیک مرسوم 
نشوند. لذا، ابایی نداشت كه برای شناخت ژاپن و پركردن 
گسست بین نظریه های تجریدی با واقعیت های ملموس 
جامعة ژاپن به بررسی نظری هایی از روسو در فرانسه 
گرفته تا چگونگی شــکل گیری ســنت بازی های 

عوامانه در ژاپن و هنر »مانگا« بپردازد.
آثار اســتاد تادا در 6 جلد در سال 1998 
انتشار یافت. بعضی آثار استاد به زبان انگلیس 

و اسپانیایی منتشر شده  است، از جمله
 Japanese Gestures: Modern

 Manifestations of a Classic Culture

 (English and Japanese Edition)

2004

 Karada: El Cuerpo En La Cultura

Japonesa (Spanish Edition) 2011.

خوشــبختانه، 500 جلد از كتابخانة ایشان به كمک 
ســركار خانم دكتر پوررســتمی، معاون آموزشــی، پژوهشی و 
تحصیالت دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران به دانشکدة 
مطالعات جهان منتقل شــده اســت كه فرصتــی مغتنم برای 

دانش پژوهان مسائل ژاپن خواهد بود.
امید اســت كه اساتید محترم دانشــکدة مطالعات جهان با 
همکاری مجدانه و تو در توی یکدیگر، از طریق جدل های نظری 
و تعامــل رودررو با متفکران جهان از هر قوم و ملت، مبادرت به 
بر پایی نظام فکری- فلسفی با عنوان »مکتب گلچین مطالعات 
جهان« به عنوان مالتی بــرای »یکپارچگی ملی در عین تنوع« 
به ســوی ترقی ایران دســت یابند كه بیش از 100 سال به دلیل 
نبود مبانی فکری- فلسفی منسجم و »رودررو قراردادن تجدد با 

سنت« تمام نظریات علمی بر آن استوار بوده است.

یوکوهاما
محمد نقی زاده 
3 اسفند 1396

پرفسورمحمد نقي زاده: 
متفکران ژاپنی بدون ایجاد 
دیوارهای بلند و ضخیم 
در مقابل تفکرات و فلسفة 

غرب یا غرب ستیزی، رأساً 
به انتخاب وجوه مطلوب 
و بلندمدت آن پرداختند و 

ریشه های کهن سنن ملی را 
با نظریات هم عصر و 
زمان آبیاری کردند
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رویدادهای مهم دانشکده

همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پساداعش

انجمن ایرانی مطالعات جهان در همایش سالیانه و بین المللی 
خود بــا همکاری دانشــکدة مطالعات جهان دانشــگاه تهران و 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، در 5 اســفند 1396 در 
دانشــکدة مطالعات جهان همایش الگوهــای نظم منطقه ای در 
جهان پساداعش را با حضور اندیشمندانی از فرانسه، تركیه، عراق 

و سنگاپور برگزار كرد.
در مراســم افتتاحیة این همایش به ترتیب دكتر ســعیدرضا 
عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، دكتر جواد ظریف، وزیر 
امور خارجة كشــورمان، دكتر رضا دهقانی، دبیر علمی همایش، 
دكتر عباس خامه یار، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی سخنرانی داشتند.
دكتر عاملی، سخنران نخست نشست، با بیان اینکه موضوع 
نشست بسیار مهم است، گفت: »پدیدة داعش پدیده ای است كه 
از ابعاد مختلف جای تأمل و مطالعه دارد و به طور حتم بزرگ ترین 
اتفاق بین المللی چند ســال اخیر مبتنی بــر ظهور داعش بوده 
اســت.« وی افزود: »مشــکالتی از طرف داعش در سطح جهان 
به وجود آمده كه روابط جهان اسالم را رقم زده است. به نظر من 
مسئلة داعش نقش كلیدی از جداسازی جهان اسالم از غیراسالم 

به همراه داشته است.«
دكتر عاملی خاطر نشان كرد: »داعش اگ چه پدیده ای است 

كه موجودیت آن مربوط به چند ســال اخیر اســت ولی به نظر 
می رسد كه این پدیده متعلق به امروز نیست و ریشة چند سده ای 
در تاریخ دارد. در جریان های افراطی ریشه های سنتی و تاریخی 
نقش دارند و داعش پدیده ای اســت كه باید در آغاز اســالم و به 

موازات ظهور اندیشة الهی- اسالمی پیامبر شکل گرفته باشد.«
رئیس دانشــکدة مطالعات جهان با بیان اینکه اگرچه داعش 
در یــک مقطع به پایان فعالیت و ســلطة خود در منطقة عراق و 
سوریه رسیده است، گفت: »باید اذعان كرد طبیعی است كه فکر 
داعش به پایان نرســیده است. اندیشة داعشی تفکر باطلی است 
كه می تواند منشأ خســارت های بزرگی در سراسر جهان باشد.« 
به گفتة وی داعش اگرچه در جهان اســالم و توســط گروهک و 
فرقه ای شکل گرفت، اما حمایت های بین المللی داعش را پردازش 

و آن را تبدیل به مسئله ای بزرگ جهانی كرده است.
دكتر عاملی تصریح كرد: »در این روزها بازنمایی های رسانه ای 
از داعش با كلیدواژة حکومت اسالمی همراه بوده است. رسانه های 
بزرگ غربی هر خبر وحشــت آوری كه از داعش نقل می كردند با 
واژة دولت اسالمی كدگذاری كرده بودند. هیچ قوم و دینی و ملتی 

نباید كدگذاری به الفاظ خشن شود.«
وی با اشــاره بــا بنیاد گرایی آمریکایی كــه در دنیا طی این 
سال ها صورت گرفته است، گفت: »این بنیادگرایی آمریکایی است 
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كه امروز متأســفانه انواع بنیادگرایی ها را در جهان به وجود آورده 
است. بنیادگرایی به نام جریان افراطی داعش محصول بنیادگرایی 
آمریکایی است. آمریکا سرزمینی تسخیرشده است كه اروپایی ها 
آن را تسخیر كردند و مردمان بومی آن را از سرزمین خود اخراج 
كردند و آن افراطی گری تاریخی آغازی برای افراطی گرهای بعدی 

شد.«
دكتر ظریف، سخنران دوم مراسم افتتاحیه، در آغاز سخنان 
خود گفت: »شــاید بحثی كه در این محفل مطرح است نیازمند 
دو مقدمه اســت؛ اول اینکه نظم در منطقة غرب آســیا حتماً از 
نظم در جامعة بین الملل و عرصة جهانی مستقل نیست. شرایط 
بین المللی كنونی شرایط ویژه ای دارد كه از آن می توان به عنوان 

دوران گذار نام برد.«
وی بــا تصریح اینکه در دوران گذار تحوالت عظیمی صورت 
می گیرد و دوران گذار كنونی از آن مســتثنی نیست، گفت: »در 
دوران گذار معموالً تحــوالت خاصی صورت می گیرد و آنچه در 
این دوران باعث می شود كه تحوالت جدیت بیشتری داشته باشد، 
شــرایط سیال آن است و این شــرایط سیال امکان ایجاد اشتباه 
محاسبات را نیز در آن فراهم می كند. بنابراین، در این دوران برای 
محاسبه روی یک موضوع باید تمام قضایای یک امر را بررسی و 

به آن توجه كرد.«
دكتر ظریف با اشــاره به اشتباه محاسباتی كه حکومت هایی 
نظیر صدام، میلوســوویچ و قذافی صورت دادند، و با اظهار اینکه 
در شرایط سیال، محاســبه مهم است، گفت: »محاسبة غلط در 
دوران های گذار باعث ســقوط حکومت ها شده است و محاسبة 
صحیح باعث قدرت یافتــن فراتر از ظرفیت ظاهری و جغرافیایی 
كشورها شده است. در دوران جدید ما هم همین وضعیت حاكم 

است.«
وزیــر امور خارجه در ادامة ســخنان خود ضمن بیان تفاوت 
دوران گذار كنونی با دوران گذار قبلی خاطر نشــان كرد: »ما در 
جهانی پســاغربی زندگی می كنیم. البته این سخن به این معنا 
نیســت كه غرب از بین رفته اســت یا به زودی نابود می شــود، 
بلکه به این معناســت كه برای اولین بار تحوالت مهم جهانی و 
بین المللی لزوماً در غرب یا توســط غرب رقم نمی خورد. در چند 
سال گذشته روند به گونه ای بوده است كه عموماً تحوالت در غرب 
و توسط غربی ها رقم می خورده است، اما در حال حاضر این گونه 

نیست.«
وی در بیان مقدمة دوم و با تأكید بر اینکه این تصور اشتباهی 

اســت كه ما بخواهیم ریشة تمام محاســبات در دنیا را از غرب 
بدانیم، افزود: »جهان ذاتاً تغییر ماهوی كرده اســت. ما به سمت 
جهانی پساغربی حركت می كنیم و باید در محاسبات به آن توجه 

كرد.«
به گفتة دكتر ظریف، تحولی كه اخیراً در منطقة ما رخ داده 
است، شکست سرزمینی داعش است، نه شکست داعش و ما باید 

این دو را از یکدیگر تفکیک كنیم.
وزیر امــور خارجه در ادامه گفت: »داعــش به عنوان مدعی 
دروغین خالفت اســالمی و با اشغال ســرزمین هایی در عراق و 
ســوریه مدعی سرزمین دروغین خالفت شد و این ادعا اكنون از 
بین رفته است ولی تفکر داعش، منابع فکری و مالی ای كه از آن 
حمایت می كند و ظروفی كه داعش را ایجاد كرده اســت، از بین 

نرفته است.«
وی بــا اظهار اینکه وقتی ما از پســاداعش صحبت می كنیم 
نباید تصور ازبین رفتن داعش را ایجاد كنیم، افزود: »برخی ظروف 
منطقــه ای و فرامنطقه ای در ایجاد داعــش مؤثر بوده اند. یکی از 
اشتباهاتی كه بعضاً صورت می گیرد، این است كه تصور می شود 
داعش تمام شــده اســت و یکی از دالیلی كه این روزها غربی ها 
لحنشــان علیه ایران تندتر و گزنده تر شــده این است كه تصور 
می كنند كه ایران كاری را كــه باید در مبارزه با داعش می كرد، 
انجام داده است. ایران داعش را از بین برده است و چرا باید از این 
به بعد به ادعای خودشــان با جمهوری اسالمی ایران با مصالحه 
برخورد كنیم. اگر چنین تصوری را داشــته باشند، تصور باطلی 
است و اگر ما هم تصور كنیم داعش از بین رفته تصوری ناصحیح 
اســت.« دكتر ظریف در همین راســتا یادآور شد: »شرایطی كه 
داعش در منطقة ما ایجاد كرد، آن شرایط كماكان به قدرت خود 

باقی است، اگر قدرت بیشتری نگرفته باشد.«
وزیر امور خارجه در تشــریح دالیل شــکل گیری داعش در 
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منطقه و با اشاره به عوامل داخلی و خارجی گفت: »یکی از دالیل 
اصلی این موضوع دخالت خارجی در منطقة ماست. داعش كنونی 
زاییــدة حملة آمریکا به عراق اســت و قبل از آن ظلم بزرگی كه 
توســط صهیونیست ها علیه مردم منطقه و سركوب حقوق مردم 
فلسطین انجام شــده كه عقده ای همیشگی را ایجاد كرده است. 
ناكارآمدی های دولت های منطقه در برخورد با احترام به مهم ترین 
خواســتة مردم منطقه عقده ها را تشــدید كرده است. مهم ترین 
عامل نقض احترام ادامة اشغالگری های رژیم صهیونیستی و عدم 
موفقیت در احقاق حقوق مردم فلسطین است؛ عاملی كه در حال 

حاضر به دلیل سیاست های منطقه در حال تشدید است.«
ایــن دیپلمات عالی رتبــه در ادامة صحبت هــای خود رژیم 
صهیونیســتی را غدة ســرطانی در منطقه عنوان كرد و گفت: » 
دولت های منطقه در برآورده كردن نیازهای جامعه، ناكارآمد عمل 
كرده انــد، به ویژه به نیاز های جوانان خــود كه این ناكارآمدی به 
ناكارآمدی دولت- ملت در جهان عرب تبدیل شــده اســت. به 
همین دلیل اســت كه در جهان غرب از یک وستفالیا در جهان 
عرب صحبت می كنند. گرچه نمی توان گفت كه این نسخه درست 

یا نادرستی است، ولی تشخیص درستی است.«
وی خاطر نشــان كرد: »یک عقــده متراكم تاریخی به خاطر 
برآورده نشــدن نیازهای مردم در جهان عرب شکل گرفته است 
و این عقده خود را به شــکل حركت علیه دولت های عربی نشان 
می دهد و اگر ایــن را مهم ترین عامل منطقه ای و داخلی داعش 
در نظر بگیریم، متوجه می شــویم كــه برخی دولت های منطقه، 
به ویژه كشورهایی مانند عربستان تالش كرده اند كه این عقده های 
متراكم و سرخوردگی های انباشته در منطقه را به سمت دشمنان 
خارجی منحرف كنند و این هم عاملی اســت كه نه تنها رشــد 
كاهنده نداشــته بلکه با رشد فزاینده ای همراه بوده است.« دكتر 
ظریف با اظهار اینکه دو عامل مهم در ایجاد تفکر داعش و تشدید 
آن مؤثرند، افزود: »یکی از این عوامل ارتباطات نزدیکی است كه 
در برخی كشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی گرفته اند و دوم 
تالش برخی از كشورهای منطقه به سمت شکل دادن یک دشمن 
خارجی است، به نحوی كه بتوانند بر مسائل داخلی خود سرپوش 

بگذارند.«
وزیر امورخارجه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر انتقال 
برخی افراد داعش به بیرون از منطقه گفت: »روز گذشته اخباری 
منتشر شد كه هلی كوپترهای آمریکایی برخی زندانیان داعشی در 
زندان حســکه را فراری داده اند و ما این موضوع را در نقاط دیگر 

نیز مانند دیرالزور شاهد بوده ایم. برخی نیروهای داعش به صورت 
منظم از این مناطق خارج شده اند البته بخشی از آن ها به صورت 
هماهنگ خارج شــده اند و بخشــی از این پدیــده نیز به صورت 

طبیعی رخ داده است.«
دیپلمــات عالی رتبة كشــورمان با تأكید اینکه شــبکه های 
ارتباطی داعش همچنان باقی مانده اســت، خاطر نشــان كرد: 
»آنچــه می توانیم از آن به عنوان تحولی بســیار مهم برای آیندة 
منطقه در نظر داشته باشیم این است كه نیروهای داعش در حال 
پخش شــدن در نقاط مختلف منطقه و چه بسا فرامنطقه است. تا 
زمانی كه عوامل اصلی ایجاد داعش پابرجاســت باید منتظر ماند 
كه این خطر هر روز از جای دیگر ظهور و بروز پیدا كند، بنابراین 
داعش همچنان واقعیتی هم در منطقة غرب آســیا و هم فراتر از 

آن است.«
وی در ادامه با اشــاره به حضور داعش در افغانســتان گفت: 
»متأســفانه شاهد آن ایم كه در این كشــور رقابت بین داعش و 
طالبان در انجام بمب گذاری و كشــتار صورت گرفته است و این 
گروه ها از طریق ایجاد خشــونت و وحشت جلب توجه و حمایت 
می كنند و این به دلیل عقده های انباشته ای است كه در توده های 
اجتماعی به دالیل برآورده نشدن مطالباتشان وجود دارد. در حال 
حاضر متأســفانه این خشــونت ها و رقابت برای ایجاد كشتار در 
افغانستان رنگ وبوی فرقه ای به خود گرفته و این خطر بیشتری را 

برای منطقه ایجاد می كند.«
دكتر ظریف تصریح كرد: »برخی معتقدند كه نظم جدید در 
منطقه باید براساس یک قدرت شــکل بگیرد. اعتقاد من بر این 
اســت كه نظم جدیدی كه بخواهد در آیندة منطقه شکل بگیرد، 
نتیجه و برآیند اقداماتی اســت كه در منطقه انجام می دهیم. اگر 
بپذیریم كه اكنون در جهانی پســاغربی زندگی می كنیم گرچه 
پذیرش این موضوع در واقعیت امر دشــواری است، باید بپذیریم 

رویدادهای مهم دانشکده
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كه كنشگریم نه موضوع كنش؛ باید بپذیریم ایران كنشگری فعال 
در منطقه است و می تواند تأثیرگذار باشد.«

وزیر امــور خارجه با بیان اینکه برخی كشــورها در منطقه 
همچنــان فکر می كنند كــه می توانند امنیــت را بخرند، گفت: 
»بازی های قبلی در منطقه نیز بر همین تصور صورت گرفته است. 

این كشورها به دلیل اینکه از مشــروعیت داخلی برخوردار 
نیستند ناگزیرند برای امنیت خود به سمت خرید 

امنیــت از خارج حركت كنند. كشــورهای 
منطقه باید خــود برای ایجاد امنیت در 

منطقه حركت كنند و در این زمینه 
طراحی هایی داشته باشند.«

وی ادامــه داد: »نظم امنیتی 
آتی در منطقة مــا باید با امنیت 
فعلی تفاوت ماهوی داشته باشد 

و براســاس این تفکر باید بپذیریم 
كه ما كنشگریم و این كنشگری ما 

تأثیرگذار اســت و ما در همین راستا 
پیشنهاد ایجاد مجمع گفت وگو در بین 

كشورهای خلیج فارس را داده ایم. ما فعاًل بر 
منطقة خلیج فارس تمركز داریم چرا كه اولین 

منطقة پیرامونی ما این منطقه اســت و از دیگر سو 
اختالفات عمیقی در غرب آسیا وجود دارد و ما در همین 

چارچــوب تصمیم گرفتیم كه در مرحلــة اول در منطقة خلیج 
فارس و اولین منطقة پیرامونی خود تمركز كنیم.«

دیپلمات عالی رتبة كشورمان با بیان اینکه تصور ایجاد امنیت 
جدید توسط كنشگر اصلی این منطقه یعنی ایران برای پایه ریزی 
تفکر و نگرشــی جدید و امنیتی در غرب آسیا به ویژه با شروع در 
خلیج فارس می تواند راه گشا باشد، افزود: »در همین راستا باید از 
حركت قبلی كه مبتنی بر دشمن سازی از ایران توسط همسایگان 
بوده، عبور كنیم. آن ها امنیت در منطقه را بر مبنای ائتالف سازی 
علیه ایران و خرید امنیت از خارج در نظر می گرفتند در حالی كه 

این تفکری باطل و اشتباه است.«
دكتر ظریف در ادامه اظهار كرد: »كشــورهای منطقة خلیج 
فارس براســاس همین تفکر خرید امنیت ســال گذشــته 116 
میلیارد دالر تسلیحات خرید كرده اند. عربستان با 67 میلیارد دالر 
هزینه های تسلیحاتی اش از روسیه جلو زده است. امارات نیز سال 

گذشته حدود 22 میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی داشته است.«

وزیــر امور خارجه افزود: »اگر به رقم های مصرف شــده نگاه 
كنیــم، آمریکا بــا 600 میلیارد دالر اول و چیــن با حدود 200 
میلیارد دالر دوم است در حالی است كه هزینه های ایران در این 
زمینه 16 میلیارد دالر بوده است. ایران كمترین هزینة تسلیحاتی 
را در بین كشورهای منطقه داشته ولی امن ترین كشور بوده است. 
اینکه ایران كمترین هزینه تســهیالتی را داشته نشان دهنده 

این واقعیت است كه تصور امنیت باید تغییر پیدا كند«.
دكتر ظریف در پایان ســخنان خود بــا بیان اینکه 
باید بــاور كنیم كه ما می توانیــم به عنوان یک قدرت 
در منطقه مبانی امنیتــی را فراهم كنیم كه بتواند 
امنیت برای آیندة فرزندانمان به همراه آورد، گفت: 
»اینکه فکر كنیم واقع گراییم و براساس این تفکر 
بخواهیــم مطابق الگوهای قبلی حركت كنیم 
باعث می شود كه جنگ را در منطقه همچون 
گذشــته نهادینه كنیم و این تفکری است 

كه باید از آن عبور كرد.«
دكتر دهقان، ســخنران سوم مراسم 
اختتامیــه، ضمــن خیرمقدم بــه دكتر 
ظریف، حضار و میهمانان خارجی و تشکر از 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، به بیان روند 
شکل گیری همایش پرداخت. ایشان افزود: »دوسه هفته از 
فروپاشی داعش در عراق و سوریه توسط سردار سلیمانی نگذشته 
بود كه دانشکدة مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان 
تصمیم گرفت عصر پساداعش را بررسی كند. كمیتة اجرایی این 
همایش در كمتر از ســه ماه ایجاد شــد.« وی از استقبال خوب 
داخلــی و خارجی از ایــن همایش یاد كرد و افــزود: »در كمتر 
از یــک ماه 80 چکیده به دبیرخانة همایش ارســال و 50 مقاله 
واصل شــد. از آنجا كه این همایش یک روزه برگزار می شود، 22 
ســخنرانی در 6 نشست در دو ســالن موازی عرضه خواهد شد. 
سایر مقاالت ارزش مند این همایش كه به دلیل محدودیت زمانی 
امکان عرضة آن در روز همایش فراهم نشد، در مجموعه مقاالت 
این همایش به زودی منتشــر خواهد شد.« دبیر علمی همایش، 
هدف از برگزاری این همایش را شــکل گیری متون مناسب برای 
دوران پساداعش با رویکرد آینده نگرانه، به خصوص در شکل گیری 

الگوهای نظم در منطقه عنوان كرد.
دكتر خامه یار، سخنران آخر مراسم افتتاحیه، ضمن تشکر از 
دانشکدة مطالعات جهان، جناب آقای دكتر عاملی، و دكتر دهقان 

دکتر ظریف: باید از 
حرکت قبلی که مبتنی 

بر دشمن سازی از ایران 
توسط همسایگان بوده، 
عبور کنیم. آن ها امنیت 
در منطقه را بر مبنای 

ائتالف سازی علیه ایران 
و خرید امنیت از خارج در 
نظر می گرفتند در حالی 
که این تفکری باطل و 
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و همکارانشــان، به بیان دو نکتة اساســی پرداخت. نکتة نخست 
آنکه داعش یک مصداق اســت. بیــش از 100 گروه افراط گر در 
منطقه وجود دارد كه به بروز دشمنی و خشونت در منطقه دامن 
می زنند. نکتة دوم آنکه آمریکا توماری 30 ســاله برای برچیدن 
داعش در منطقه در دست داشت كه جمهوری اسالمی ایران در 
سه سال آن را جمع كرد.« ایشان از استفاده از عبارت پساداعش 
ابراز نگرانی كرد و افزود: »نباید سخن از پساداعش داشت. داعش 
جغرافیای خود، ســکوی پرش برای خالفت خودخواندة خود، و 
منابع میدانی خود را از دست داده است، اما فکر و اندیشة داعشی 

هنوز برقرار است و سخن از پساداعش زود است.«
معاون بین الملل ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی در 
خصوص الگوهای نظم منطقه ای ابراز داشت: »این موضوع دارای 
پیشــینه است و آن امکان ســنجی نظم در منطقه است. نقد به 
همین نظم هم وارد اســت و تا زمانــی كه بازی های منطقه ای و 
به نیابت از این قدرت ها در منطقه وجود داشــته باشد، الگوهای 
بی نظمــی كالن بر منطقه حاكم اســت و در این بی نظمی ارائة 
الگوی نظم كار دشواری است. آرمان های مقدس نباید باعث شود 

كه واقعیت های منطقه را نادیده بگیریم.«
دكتر خامه یار، هشت دسته بندی را طرح كردند. در مجموعة 
نخست، آمریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر قدس پروژة ساس پیکوی 
2 را پس از پروژة ناموفق ساس پیکوی 1 آمریکا در پیش گرفته اند. 
در طرح های آنان، هم به لحــاظ راهبردی و هم آكادمیک، ایران 
هدف اصلی اســت. وی افزود: »تعریف جنگ های نسل چهارمی، 
از میــان بردن ارتش های منطقه ای اســت. حتــی در تركیه كه 
هم پیمــان آمریکا بود، با كودتای نظامــی نافرجام تركیه همین 
هدف دنبال می شد. هر قدرت بالقوه ای در منطقه تهدیدی برای 

رژیم صهیونیستی محسوب می شود.«
مجموعة دوم، تجزیة قومی و مذهبی است. غرب به بازسازی 
جدی نیــاز دارد. بنابراین، پروژة بالفــور 2 برای تثبیت مرزهای 
گسسته شدة رژیم صهیونیستی و بازسازی و بازآفرینی شعار »از 
نیل تا فرات« در دست اجراســت كه پیامدهای بزرگی به دنبال 

خواهد داشت، از جمله میلیون ها آوارة فلسطینی.
مجموعة ســوم، بازیگران بین المللی، آمریکا و روسیه، است. 
آمریکاییان پیش تر نیابتی می جنگیدند، اما امروز در منطقه حضور 
پررنگ دارند. رویکرد روسیه نیز شفاف نیست كه آیا هنوز به دنبال 
ورود به آب های خلیج فارس و دریای مدیترانه است؟ آیا هم پیمان 
مهم كشورهای منطقه است؟ رویکرد آن با رژیم صهیونیستی چه 

خواهد بود؟
مجموعة چهارم، بازیگران منطقه ای ســوریه، تركیه، عراق، 
ایران، و عربستان است. تركیه به دنبال آرمان نوعثمانیسم، خالفت 
دوباره و اسالم سیاسی سنی است. جابه جایی قدرت در عربستان 
و برخالف ســنت های سعودی ها و ادامة تنش زایی با ایران نیز از 

اهم موارد مربوط به عربستان است.
ایشــان مجموعه های بعدی را چنین برشــمردند: بازیگران 
ایجاد نظم یا بی نظمی و داعشی ها؛ ایران و هم پیمانان منطقه كه 
ایده های ضداستکباری و ایدئولوژی خود با نظم تحلیلی جهانی را 
دنبال می كنند؛ میکروقدرت ها كه نقش منطقه ای و فرامنطقه ای 
دارنــد و بر ماكروقدرت ها اثر دارند، مثل حزب اهلل لبنان، انصاراهلل 

یمن، و مدافعان حرم در سوریه.

در حاشــیة این همایش، دكتر ظریف با حضور در كتابخانة 
دانشــکدة مطالعات جهان از 500 جلد كتاب اهدایی پروفســور 
میچی تارو تادا، نویســندة ژاپنی و اســتاد فقید دانشگاه كیوتوی 
ژاپن، رونمایی كرد. این مجموعة نفیس از ســوی اســتاد محمد 
نقــی زاده، بنیانگذار گروه ژاپن دانشــکدة مطالعــات جهان، و با 
همکاری سفارت ایران در ژاپن به دانشکدة مطالعات جهان تقدیم 

شده بود. دكتر ظریف دفتر یادبود دانشکده را نیز امضا كرد.
پس از مراسم افتتاحیه، ســخنرانی ها به شرح فایل پیوست 

برگزار گردید.
چکیدة سخنرانی ها در فایل پیوست آمده است.

در مراســم اختتامیه دكتر دهقان، به بیــان آماری گزارش 
مختصــری از این همایش داد. در این همایش 70 درصد مقاالت 
به غرب آسیا و خاورمیانه اختصاص داشت كه بیانگر چالش برانگیز 
بودن منطقه اســت؛ 20 درصد مقاالت به نظریه ها و سناریوها و 
10 درصد مقاالت به آفریقا و آمریکا اختصاص داشــت. مقاالت 
چشم اندازی در الگوهای نظم در منطقه را ترسیم كردند و انجمن 
ایرانی مطالعات جهان در نظر دارد در ســال آتی نیز این بحث را 
ادامــه دهد، ضمن اینکه قفقاز و آســیای مركزی نیز در مباحث 

وارد شود.
دبیــر علمی همایــش در خاتمــه از تمامی ســخنرانان و 
نویسندگان مقاالت تشکر و قدردانی كرد. همچنین از دكتر عاملی 
كه از برگزاری این همایش پشتیبانی كردند و از سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی كه اقامت میهمانان خارجی را تقبل كردند 

بودند تشکر نمود.

رویدادهای مهم دانشکده
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رونمایی از کتاب نقش بنیادین شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی 
در شکل گیری و توسعة تشیع در نیجریه نوشتة دکتر عرب احمدی

كتاب شــیخ ابراهیم یعقوب زاكزاكی و نقــش بنیادین او در 
شکل گیری و گسترش تشیع در نیجریه تألیف جناب آقای دكتر 
امیربهرام عرب احمدی، استادیار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 
تهران، در سال 1396 توسط نگارستان اندیشه به چاپ رسید. این 
اثــر در 17 دی 1396 در تاالر ایران دانشــکدة مطالعات با حضور 
دختر شیخ زاكزاكی از نیجریه، مؤلف و ناشر اثر و در جمع استادان 
و دانشجویان این دانشکده معرفی و در كتابخانة دانشکده رونمایی 
شد. سخنرانان این نشست جناب آقای دكتر مسعود شجره، رئیس 
كمیســیون حقوق بشر اســالمی لندن، و جناب آقای دكتر سید 
سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان بودند. همچنین، 
ســایر استادان حاضر در نشست نیز در معرفی جنبه های مختلف 

شخصیت شیخ زاكزاكی و كتاب مذكور سخنانی ایراد كردند.
خانم دكتر فریبا افکاری، رئیس كتابخانة دانشــکدة مطالعات 
جهان، ریاست نشســت را برعهده داشتند. ایشان ضمن تشکر از 
دكتر عاملی و دكتر شــعرباف، معاون اداری و مالی دانشــکده، در 
برگزاری چنین نشست هایی در دانشکده در معرفی كتاب به جامعة 
علمی، فرهنگی و پژوهشــی، برپایی چنین مراسم هایی را از آداب 
كتابخانه های بزرگ دنیا برشمرد. رئیس كتابخانة دانشکدة مطالعات 
جهان در معرفی این اثر مشتمل بر مقدمه و سیزده فصل، از نقاط 
قوت این اثــر را مالقات حضوری صاحب اثر با شــیخ زاكزاكی و 

اهمیت نقش ای شیخ در نیجریه برشمردند.
رویکرد اصلی این كتاب بر شــخصیت شیخ زاكزاكی، رهبر و 
بنیان گذار نهضت حركت اسالمی شــمال نیجریه متمركز است. 
عالوه بر آن، شاخصه های فرهنگی و اجتماعی جریان تشیع در این 
كشور نیز به طور مبسوط و بر اساس اطالعات موجود بررسی شده 

اســت. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی شیخ زاكزاكی به 
عموم مردم ایران، به ویژه محققان، و شناسایی نهضت پویای تشیع 
در این كشور است. این امر از آنجا بیشتر اهمیت می یابد كه پس از 
درج اخبار مربوط به حملة ارتش نیجریه به منزل شیخ و نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی شــیعیان در شهر زاریا و گفتگو با برخی افراد 
نسبتاً مطلع در امور آفریقا، مشــخص شد تقریباً تمام آن ها فاقد 
اطالعاتی ولو اندک دربارة جریان پرتکاپوی تشیع به رهبری شیخ 

زاكزاكی در این كشورند.
دكتــر عرب احمدی، كه در مدت چهار مــاه نگارش این اثر را 
با هدف ادای دین به شــیخ زاكزاكی، به انجام رسانده است، با ابراز 
تأســف از كمبود منابع در این زمینه، بــه تعمد و نقش غرب در 
ناشناس ماندن این رهبر شــیعیان در نیجریه پرداخت و در طرح 
دادخواست شــیخ زاكزاكی در دادگاه الهه، به نقش پررنگ دكتر 
شجره اشــاره كرد. مؤلف اثر منش و شــخصیت اصلی این شیخ 
بزرگوار را با وجود دســت كم 10میلیون حامی و شیعه در نیجریه، 
پرهیز از هر گونه خشــونت و ابزارهای خشــن در زندگی ایشان، 
حتی در سخت ترین و شــدیدترین شرایط برشمرد. راهبرد شیخ 
زاكزاكی به بیان خود ایشان: »درگیری اجتناب ناپذیر و نرم ماست 
با دولت ها.« ایشان در خاتمه ضمن بیان اهمیت آسیب شناسی این 
حركت اسالمی در نیجریه، بررسی خطرها و فرصت های این نهضت 

را در این اثر برشمردند.
نخســتین سخنران این نشست، دكتر شجره بود، كه به عنوان 
اولین نکته اسالم شــیخ زاكزاكی را اسالم محمدی )ص( دانست 
و علت تغییر ایشان از فقه شــافعی به فقه جعفری را زادة همین 
رویکرد اسالمی ناب ایشان برشمرد. رئیس كمیسیون حقوق بشر 
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اســالمی لندن، بارزترین و تأثیرگذارترین ویژگی معلم زاكزاكی را 
صداقت و رویکرد روشن، عمیق و شفاف ایشان برشمرد. این رهبر 
بــزرگ دو روز در هفته را به دعای كمیل و تدریس نهج البالغه با 
شاگردان خود اختصاص می داد. شیوة ایشان در تربیت پیروان خود 
از جملة جنبه های مهم شخصیتی ایشان است. هر ساله 5میلیون 
نیجریه ای پای پیاده برای اربعین به زاریا و به مالقات شــیخ خود 
رهسپار می شوند. عاشــقان و فرزندان ایشان جان بر كف با ایجاد 
ســپر انسانی از شیخ خود محافظت می كنند و این در حالی است 
كه این رهبــر الهی در راه احیای حق بی آنکــه رویکرد منفعالنه 
داشته باشد، اجازه نمی دهد كه دشمنان، آن ها را به سوی خشونت 
بکشانند. ایشان در خاتمه ضمن تشکر از دكتر عرب احمدی، یکی از 
راه های معرفی چنین حركت های اسالمی در جهان از جمله حركت 

اسالمی شیخ زاكزاكی در نیجریه را تألیف چنین آثاری دانست.
دختر شــیخ زاكزاكی كه در این نشست حضور داشت، ضمن 
تشکر از مطالبی كه در نشست گفته شده بود، ابراز داشت بسیاری 
از مردم نیجریه قتل و عام شــدند و خانواده های بسیاری به سوگ 
نشستند. مردمی كه با مشکالت مالی و گرسنگی جدی نگران فردای 
خود بودند و تمامی این مردم با تمامی مصائبی كه با آن مواجه بودند 

به پدر من ایمان داشتند و هیچ نوع تقاضای مادی نداشتند.
دكتر عاملی، ســخنران دوم نشســت، این اثر را از چند جنبه 
در خور تأمل معرفی كردند؛ نخســت مؤلف اثر كه با تســلط خود 
به حوزة آفریقا با تألیف بیش از 15 اثر در این زمینه به تألیف این 
كتاب پرداخته است؛ و دوم، اهمیت شناخت رهبران جهانی كه در 
دنیا سنت خاص خود را دارد و تقسیم بندی های مختلفی از افکار و 
باورها و اعمال این افراد از بعد جامعه شناختی و رشته علوم سیاسی، 
روابط بین الملل و مدیریت و حکمرانی به مدل های رهبری صورت 
می گیرد. این در حالی اســت كه این امر در مورد رهبران اسالمی 
از جمله امام خمینی و آیت اهلل خامنه  ای انجام نشــده اســت و ما 
نتوانسته ایم منابع مرجع در خصوص شناخت رهبری امام خمینی 
و رهبر حکیم جمهوری اسالمی ایران تألیف كنیم تا محل مراجعة 
محققان در سطح جهان قرار گیرد.  ایشان فداكاری شیخ زاكزاكی 
را در راه خدا با شــهادت شش فرزندش كه سه فرزند در منزل در 
برابر دیدگان خانواده با گلوله كشته شدند و جسد سه فرزند دیگر 
ایشان به همراه خواهر ایشــان هرگز تحویل نشد، در ادامة مسیر 

سیدالشهدا وصف كردند.
استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران بر این 
مبنا تأكید كرد كه ما با بیداری عمومی ملت های جهان مواجهیم و 

عقالنیت مردم در مواجهه با ظلم در حال افزایش است. بعد از جنگ 
آمریکا در عراق جریان مبارزات با ظلم در سراسر دنیا شکل گرفت و ما 
شاهد تظاهرات های چند میلیونی در اروپا در مخالف با جنگ بودیم.

رئیس دانشــکدة مطالعات جهان در برشــمردن ویژگی های 
معلم زاكزاكی به پنج مورد اشاره كرد، و گفت می توان خصوصیات 
برجســتة رهبری ایشــان را اســالم گرایی و پیروی از اهل بیت، 
صلح گرایــی و وحدت گرایــی، پیروی از امــام خمینی و آیت اهلل 
خامنه ای، و وفاداری ایشــان به مردم و رهبران دینی دانست كه 

پایه گذار اسالم در نیجریه بود.
پس از خاتمة دو سخنرانی سخنرانان نشست، اساتید حاضر به 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.
دكتر صادق حیدری نیا، ناشر این اثر، رسالت انتشارات نگارستان 

اندیشه را تقویت جایگاه ایران در جوامع بین المللی عنوان كرد.
دكتر شعرباف، معاون اداری و مالی دانشکدة مطالعات جهان، 
نیز با بررسی اثر از سه وجه مؤلف اثر، شکل ظاهری و ساختاری اثر، 
و مضمون اثر، شیخ زاكزاكی را رهبر مسلمانان نیجریه شناخت و 
نه صرفاً رهبر شیعیان و شخصیت ایشان را در تراز ماندال و گاندی 

برشمرد.
دكتر رحماندوســت، دانشیار مطالعات فلســطین دانشکدة 
مطالعات جهــان نیز صرف نگاه به برخی بزرگان از جمله شــیخ 

زاكزاكی را حتی بدون هم كالمی با ایشان ایمان ساز دانست.
دكتر حسینی، رایزن سابق فرهنگی ایران در آفریقای جنوبی، 
نیز از اخالص شیخ سخن گفت. دكتر بهمنی نیز شخصیت شیخ 
زاكزاكی را نشــانه ای برای همه دانســت و از ایشان به عنوان یکی 
از رویش های انقالب اســالمی در جهان یادكرد. وی ظرفیت این 
حركت را در ســازماندهی نیز از جملــه جنبه های مهم و در خور 

بررسی دانست.
دكتر شــجره با بیان این مطلب كه ســالمت شیخ زاكزاكی با 
وجود نابینایی یک چشم بر اثر اصابت گلوله و كم بینایی چشم دیگر 
و جراحات جسمی كه قدرت تکلم ایشان را با مشکل مواجه كرده، 
محل نگرانی است. همچنین، همسر ایشان را یکی از ستون های قوی 
برای ایشان و نهضت اسالمی نیجریه برشمرد و ایشان را زینب زمانه 
لقب داد. در خاتمة نشست به رسم یادبود و تقدیر و تشکر هدایایی 

به دختر شیخ زاكزاكی، دكتر شجره و دكتر عرب احمدی داده شد.
ســپس حاضران با حضور در كتابخانة دانشکده از اثر رونمایی 
كردند. دفتر یادبود دانشکده نیز به قلم دكتر مسعود شجره و دختر 

شیخ زاكزاكی آراسته شد.

رویدادهای مهم دانشکده
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ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی با همکاری رهبران 
ادیان رســمی كشور، دانشــکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
و دیگــر مراكز علمی و دینی، همایش »قــدس، پایتخت صلح 
ادیان« را در پی تصمیم دولت ترامپ در انتقال ســفارت آمریکا 
از تل آویو بــه بیت المقدس و در محکومیت اقــدام مذكور، در 
روز چهارشــنبه 11 بهمن ماه در حسینیه الزهرا )س( سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزاركرد.
 در این همایش كه با حضور شــخصیت ها، مقامات علمی و 
دینی كشــورمان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار 

 شــد، مقامات علمی و دینی كشــورمان پیرامــون نقش قدس 
در همزیســتی مســالمت آمیز پیروان ادیان ابراهیمی، بحث و 

گفت وگو كردند.
 گفتنی اســت در این مراســم آیت اهلل محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، ســید عبــاس عراقچی معاون 
سیاســی وزارت امور خارجه، صالح زواوی ســفیر فلســطین، 
آیت اهلل تســخیری مشــاور مقام معظم رهبــری در امور جهان 
اسالم و نمایندگان ادیان مختلف و مسوولین دانشکده مطالعات 

جهان نیز حضور داشتند.

همایش »قدس، پایتخت صلح ادیان«

دانشجوی دکترای دانشکده مطالعات جهان 
جایزه داوری مقاالت را دریافت کرد

افتـخـارات

 علیرضا صالحی نژاد؛ دانشــجوی دكترای گروه مطالعات 
آمریکای دانشکده مطالعات جهان، موفق به دریافت جایزهی 
»داور ممتــاز 2017« از پابالنــز، زیــر مجموعه ی كالریویت 

انالیتیکس )تامسون رویترز( شد.
صالحی نژاد كه پژوهشــگر »مركــز پژوهش های فضای 
مجازی« و »كرســی یونســکو در فضای مجازی و فرهنگ« 
دانشکده مطالعات جهان نیز می باشد، همچنین به عنوان داور 
برتر در حوزه ی علوم اجتماعی شــناخته شــده و پیش تر نیز 

جایزه ی »نگهبان علم 2016« را دریافت نموده بود.
الزم بذكر اســت كه این جوایز به زبدگان داوری مقاالت 
علمی كــه متعهد به حفظ تمامیت و صحت نشــر علمی در 
سطح بین الملل می یاشند و موفق به مشاركت قابل مالحظه 

در فرآینــد داوری و انتشــارات 
علمی شده اند تعلق میگیرد.

دانشــکده مطالعــات جهان 
ضمن تبریک این موفقیت ، دوام 

توفیق شــما را در راســتای تعالی نظام علــم و فناوری ایران 
اسالمی، از خداوند متعال خواهانیم. ده
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برگزاری مراسم »هفته فرهنگی کوبا در ایران« با حضور سفرای کشورهای 
آمریکای التین و رئیس دانشگاه تهران در دانشکده مطالعات جهان

مراســم افتتاحیه هفته فرهنگی كوبا در ایران روز یکشنبه 
13 اسفندماه با حضور سفرا و كاردان كشورهای آمریکای التین، 
هیئت رئییسه دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان، اساتید 
و دانشجویان در تاالر حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

برای نخســتین بار"هفته فرهنگی كوبا در ایران" به همت  
اساتید و دانشجویان رشته مطالعات آمریکای التین و با مدیریت 
دكتر مریم حق روستا؛ موسس و مدیر رشته مطالعات آمریکای 
التین دانشــکده مطالعات جهان و همکاری دانشکده مطالعات 
جهان از تاریخ 13 تا 15 اســفند در دانشــکده مطالعات جهان 
برگزار می شــود. برگــزاری هفته متعدد فرهنگی كشــورهای 
امریکای التین جزو برنامه این رشته مطالعاتی است كه با هفته 

فرهنگی سایر كشورها ادامه دارد.
مراســم "هفته فرهنگی كوبا در ایران" با افتتاح نمایشگاه 
عکســی از آثار هنرمندان كوبایی آغاز شــد. دكتر محمود نیلی 
احمد آبادی؛ رئیس دانشــگاه تهران و الکســیس باندریچ وگا؛ 
ســفیر جمهوری كوبا به همراه دكتر سعیدرضا عاملی؛ ریاست 

دانشکده مطالعات جهان افتتاح كنندگان این نمایشگاه بودند.
پس از سرو غذای ایرانی و قهوه كوبایی، میهمانان این برنامه 
در نشســت افتتاحیــه هفته فرهنگی كوبا كه در ســالن حنانه 

دانشکده مطالعات برگزار شد، حضور یافتند.
در ابتداي مراســم دكتر مریم حق روســتا؛ موسس و مدیر 

رشــته مطالعات آمریکای التین دانشکده مطالعات جهان ضمن 
خوش آمدگویي از طرف رئیس دانشــکده به سفیر كوبا و كلیه 
میهمانان داخلي و خارجي شــركت كننده در مراسم به صورت 
مختصر از تاریخ اكتشــاف آمریکای التین و سپس كوبا سخن 

گفت. 
وی ســپس ضمن اشــاره به اهمیت كوبا از لحاظ فرهنگی، 
اســتراتژیکی در قاره آمریکا و جهان گفت:  كوبا نقطه برخورد 
تمدن بومی آمریــکا و تمدن اروپایی، آفریقایی، شــمال آمریکا 
و حتی آســیایی می باشــد و فرهنگی غنی متاثر از تمامی این 

فرهنگها و تمدن ها در كوبا گسترش می یابد."
دكتر حق روستا در ادامه به پیروزی انقالب كوبا كه در سال 
1959 اشــاره نموده و گفت: "پس از این انقالب، كوبا پرچمدار 
ایدئولوژیکی منطقه شــد و اقدامات مهمی در این راســتا انجام 
داد " یکی از این اقدامات، پیکار با بیســوادی بود كه باعث شد 
امروزه كوبا جز كشورهایی با پائین ترین نرخ بیسوادی در جهان 

شناخته شود. 
دكتر حق روســتا، در ادامــه  به تاریخچــه دیرینه روابط 
دیپلماتیک ایران و كوبا اشاره كرد و گفت:  "روابط  دیپلماتیک 
ایران و كوبا به سال 1954 برمیگردد كه اگرچه این روابط برای 
مدتی  به دالیل سیاسی و ایدئولوژیکی قطع شد، دو ماه پس از 

پیروزی انقالب اسالمی مجددا از سر گرفته شد."

رویدادهای مهم دانشکده
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موسس رشــته مطالعات آمریکای التین دانشکده مطالعات 
جهان در پایان از روابط دانشگاهی میان ایران و كوبا كه از سال 
1380 آغاز شــده، ســخن گفت و افزود: " این روابط با تبادل 
دانشــجو میان دانشگاه تهران و دانشــگاه هاوانا با قدمت 290 
ساله صورت گرفت و امروز اعضای اصلی گروه مطالعات امریکای 

التیــن مطالعات جهــان و گروه زبان وادبیات اســپانیایی 
دانشــگاه تهران از فارغ التحصیالن دانشگاه هاوانا 

می باشند "
دكتر حق روستا از برنامه دانشکده 

مطالعــات جهــان بــرای برگزاری 
هفته متعدد فرهنگی كشــورهای 
و  داد  التیــن خبــر  امریــکای 
ســخنرانی خود را با  سپاس از 
تاكید دكتر نیلی رئیس دانشگاه 

تهران با حضور خود در برنامه، به 
پایان رساند.

افتتاحیه هفته  ســخنران بعدی 
فرهنگی كوبا در ایــران، دكتر محمود 

نیلی احمد آبادی بود كه ضمن خوشــامد 
گویی و تشکر از ســفرا و میهمانان كشورهای 

آمریــکای التین بویژه ســفیر كوبا جهت برگزاری 
هفتــه فرهنگی كوبا در دانشــکده مطالعــات جهان از 

دكتر ســعیدرضا عاملی؛ ریاست دانشکده مطالعات جهان برای 
ایجاد اكوسیستمی در دانشگاه تهران و ایران كه روابط فرهنگی 
گسترده ای را با كشــورهای امریکای التین برقرار نموده است، 

تشکر كرد. 
"وی ســپس افزود: برای نســل ما، كوبا فراتر از یک كشور 
معمولی اســت. فیدل كاســترو، رئیس جمهور اســبق كوبا، به 
عنوان نماد ملتی كه به دنبال تحقق خواســته ملت اش بود و بر 
علیه اســتبداد مبارزه میکرد برای مردم ایران به خوبی شناخته 

شده است."
دكتــر نیلی در ادامــه به پیوند دیرینه میــان ملت ایران و 
كوبا اشــاره كرد و گفت: پیوند میان ایران و كوبا پس از انقالب 
اسالمی جنبه دیپلماتیک و رسمی پیدا كرد و این روابط در طی 
این ســالها در حوزه مختلف از جمله دانشگاهی و تبادل استاد و 

دانشجو گسترش پیدا كرد.
رئیس دانشــگاه تهران به اهمیت برگزاری مراسم فرهنگی 

در دانشــگاه تهران اشاره كرده  و ســپس افزود: " این مراسم 
فرصت مغتنمی اســت برای شناخت فرهنگها، سنتها، عادات و 
توانمندیهای كشورهای مختلف. و زمینه مناسبی ایجاد میکند 
تا مقامات دیپلماتیک كشــورهای مختلف آشــنایی بیشتری با 

مردم ایران و دانشگاه تهران پیدا كنند."
دكتر نیلــی همچنین به اهمیت دانشــگاه برای معرفی 
فرهنگ یک ملت و كشور اشاره كرد و گفت: " دانشگاهها 
به عنــوان یک مركز علمــی بر پایه یافته پژوهشــی و 
دانشــی می توانند دقیق ترین تعریف را از فرهنگ و 

مشخصه یک ملت ارائه كنند."
رئیس  دانشــگاه تهران آمادگی این دانشگاه 
را برای مشــاركت و تبادل دانش و اطالعات با 

دانشگاهای مختلف دنیا اعالم نمود. 
دكتر نیلی در ادامه سخنانش به اهمیت 
كشورهای امریکای التین برای ایران اشاره 
كــرد و گفت: " دوســتی طبیعی میان 
ملت ایران و این كشــورها وجود دارد."  
ما بــه خوبی یاد داریم كه اپک محصول 
مشترک ایران و ونزوئال بود و همه  می دانند 
اپک كه امروز به عنوان یک اتحادیه معتبر در دنیا 

عمل میکند توافق میان ایران و ونزوئال بوده است."
دكتر نیلی  روابط ایران و امریکای التین را همواره روابطی 
بر پایه دوســتی وصلح دانســت و گفت: اگرچه از لحاظ تبادل 
اقتصادی و فرهنگی و آموزشــی آنگونه كه باید تبادالت صورت 
بگیرد شــکل نگرفته اما از لحاظ اجتماعــی قرابت زیادی بین 

مردم ایران و امریکای التین است."
در ادامه سخنرانی، رئیس  دانشگاه تهران به صورت مختصر 
از دانشــگاه تهران سخن گفت وبه برنامه پنج ساله  این دانشگاه 
اشــاره نموده و گفت: دانشــگاه تهران به عنــوان بزرگترین و 
معتبرترین  دانشــگاه ایران است كه برنامه پنج ساله برای خود  
تدوین كرده اســت، ما اكنون در ســال اول این برنامه هستیم.  
برنامه پنج ســاله دانشگاه تهران ســه محور اصلی دارد: 1. بین 
المللی شده دانشــگاه تهران 2. كارآفرینی 3. اخالق حرفه ای و 

مسئولیت اجتماعی"
دكتر نیلی، برگزاری چنین مراســمی را هم سو با دو محور 
اصلی این برنامه یعنی بین المللی شــدن و مسئولیت اجتماعی 
دانست و توضیح داد:" علم مرز جغرافیایی نمیشناسد زیرا علم 

دکتر نیلی: پیوند 
میان ایران و کوبا پس 
از انقالب اسالمی جنبه 

دیپلماتیک و رسمی 
پیدا کرد و این روابط 
در طی این سالها در 

حوزه مختلف از جمله 
دانشگاهی و تبادل استاد 
و دانشجو گسترش پیدا 
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یکی از بهترین دیپلماســی ها است. زبانی كه ملتها می توانند به 
خوبی با هم حرف بزنند، علم و دانش هســت و دانشگاهها باید 

در این زمینه پیشگام باشند." 
وی همچنین در رابطه با  مسئولیت اجتماعی گفت: "امروزه 
در دنیا پذیرفته شــده كه باید مسئولیت اجتماعی بیشتری در 
جامعه  خودشــان و جامعه جهانی بپذیرند. امروز در دانشگاهها 
نمی شــود فقط به علم فکر كرد، بدون توجه داشتن به اثر علم. 
نمی شــود به پژوهش پرداخت بدون در نظر گرفتن مشکالت 
جامعه و بشر. علم و دانش ساخته شده برای حل مشکالت بشر، 
برای رفاه و رضایت مردم. بنابراین دانشــگاهها باید مســئولیت 

بیشتری را به عهده بگیرند."
دكتر نیلی ارتباط با جامعه را یکی از راهکارهای مسئولیت 
اجتماعی دانســت و تصریح كرد: شرط شناخت مسایل ارتباط 
ارگانیک و ســازمان یافته به جامعه اســت. پس یکی از وظایف 
دانشــگاهها این اســت نیازهای جامعه را به زبان علمی ترجمه 

كردن و به شیوه پژوهشی و آموزشی دانشگاه پیاده كردن.
رئیس  دانشــگاه تهران در مورد كارآفرینی كه یکی از سه 
ماموریت اصلی برنامه پنج ســاله دانشگاه تهران  است همچنین 
گفت: بحث اشتغال بحث بسیار مهمی است و دانشگاه باید هم  
به فکر شــغل فارغ التحصیالنش باشد و هم به نوع آن فکر كند.  

امروز محتوای كسب و كار جدید دغدغه دانشگاههاست. 
در ادامــه دكتر نیلی بــه اهمیت ایجاد پــارک فناوری در 
دانشــگاه تهران اشاره كرد و گفت: توســعه این پارک به همه 
بخشــهای دانشــگاه یکی از موضوعاتی است كه تصور می شود 

می تواند كارآفرینی را در دانشگاه تهران ایجاد كند.
در پایان رئیس  دانشگاه تهران آمادگی این دانشگاه را برای 
همکاری بین دانشگاهی با كشــورهای آمریکای التین اعالم و 

ابراز نمود. 
پس از ســخنان جناب دكتر نیلی، ســفیر كوبــا و انجمن 
دوســتی ایران و كوبا هدایایی را به عنوان یاد بود تقدیم ایشان 
كردند و رئیس  دانشــگاه تهران نیز، از طرف دانشــگاه تهران 

هدیه  ای از آثار فرهنگی اصفهان به سفیر كوبا تقدیم  نمود.
سخنران آخر افتتاحیه برنامه هفته فرهنگی كوبا، آلکسیس 
باندریش وگا؛ ســفیر جمهوری كوبا بــود كه به صورت مختصر 
از تاریخ كوبا ســخن گفت وی سپس در مورد سیاست خارجی 
كوبا و عضویت این كشــور در ســازمانهای بین المللی اشــاره 
كرده و در رابطه با سیاســت خارجی كوبا گفــت:  "احترام به 

اســتقالل و حاكمیت ارضی كشــورهای جهان مهم ترین اصل 
در قانون اساســی كشور ما است. مبارزه با استکبار هم جزئی از 

سیاست كشور كوبا میباشد."
آلکســیس باندریش وگا در ادامه از سیاســتهای خصمانه 
ایالت متحده علیه  انقالب كوبا و تالشهای بی نتیجه این كشور 
در طی این نیم قرن برای براندازی دولت كوبا اشــاره كرد و در 
زمینه سیاست اعمال تحریم ایالت متحده گفت: "كوبا به شدت 
سیاســت یک جانبه ابرقدرت ها علیه هر كشــوری در جهان را 

محکوم میکند. "
وی در رابطه با انرژی هســته ای همچنین گفت: داشــتن  
انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز حق هر ملتی در جهان 

است و هیچ كشوری حق سلب آن را از سایر كشورها ندارد"
در ادامه سفیر جمهوری كوبا از تحریم ظالمانه و یک طرفه 
ایالت متحده و مشــکالت اقتصادی و معیشتی كه این تحریم ها 
برای كوبا در طی این نیم قرن ایجاد نموده اســت سخن گفت 

و از اتخاذ همیین تصمیمات بر علیه ایران و ونزوئال  یاد كرد.
باندریش وگا؛ســفیر جمهوری كوبــا همچنین از جمهوری 
اسالمی برای حمایت از كوبا در سازمان ملل در مقابله با اعمال 

فشار و تحریم علیه دولت و ملت كوبا تشکر كرد.
وی در پایان كشورش را تلفیقی از فرهنگ ها و تمدن مختلف 
و بستر مناســبی برای جذب توریست دانسته و گفت: اخیرا در 
یک نظر سنجی در اســپانیا، كوبا به عنوان بهترین و امن ترین 

مقصد توریستی معرفی شده است.
الزم بذكر است كه برنامه هفته فرهنگی كوبا در روزهای 14 
و 15 اسفندماه با برنامه مختلف فرهنگی در تاالر حنانه دانشکده 
مطالعات جهان ادامه دارد. اســامی ســفرای شركت كننده در 

برنامه هفته فرهنگی كوبا به شرح زیز است:
الکسیس باندریچ وگا سفیر جمهوري كوبا

ِخرَمن اُرتگا سفیر جمهوري اكوادور
  والتر یانز كاردار دولت چندمیلتي بولیوي

ماریو باركرو سفیر نیکاراگوئه
خسوس گونزالس سفیر ونزوئال
لوئیس نیکوالس سفیر آرژانتین
لوپس بوسکوتس سفیر اسپانیا

 آلفونزو زگبه سفیر مکزیک
ایگناسیو لیانوس سفیر شیلي 

 استین من سفیر اروگوئه 

رویدادهای مهم دانشکده
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کتـب چـاپ شـده

كتاب »نظریه ها و مفاهیم اساســی دولت الکترونیک« تألیف 
دكتر سید ســعیدرضا عاملی، اســتاد گروه ارتباطات و مطالعات 
آمریکای شمالی دانشگاه تهران در زمستان 1396 منتشر شد. این 
كتاب توسط انتشارات امیركبیر به عنوان دهمین مجلد از مجموعه 
»فرهنگ، رسانه و فضای مجازی« این انتشارات وارد بازار نشر شد. 
كتاب »نظریه ها و مفاهیم اساســی دولت الکترونیک« در شــش 
بخش شامل مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری به بررسی نظریات 

و رویکردهای مفهومی پیرامون دولت الکترونیک پرداخته است. 
مقدمــه كتاب پس از طرح بحث و شــرح مقدماتی مســائل 
مفهومی در شکل گیری دولت الکترونیک، نگاهی به تاریخچه دولت 
الکترونیک و آغاز روند دولت الکترونیک انداخته اســت. در ادامه 
ایــن تاریخچه، بر مطالعه موردی و تجربه موفق دولت الکترونیک 
كره جنوبی به مثابه اولین دولت الکترونیک در جهان تمركز شده 
اســت. مؤلف در شرح نگاه تاریخی به دولت الکترونیک بر »توجه 
به الزامات فناورانه هر دوره« اشاره می كند و معتقد است »مفهوم 
دولت الکترونیک و سطح مجازی بودن دولت و فرآیندها و روندهای 
اداری دولتی تابعی از پیشــرفت های فناورانه و توسعه فناوری های 
زیرساختی فضای مجازی است«. مؤلف همچنین معتقد است كه 
»از دیگر عواملی كه همســویی دولت را با توســعه فناوری الزامی 
می كند میتوان به این امر اشاره كرد كه با گسترش نفوذ فناوری ها 
در جامعه، انتظارات شــهروندان از دولت در شــیوه ارائه و كیفیت 

خدمات و اطالعات افزایش یافته است«.
فصــل اول كتاب با عنــوان رویکردهای مفهومــی به دولت 
الکترونیک به مســائل مختلف مفهوم شــناختی و نظری پیرامون 
دولت الکترونیک پرداخته است. این فصل با شناخت شناسی دولت 
الکترونیک آغاز می شــود. بحث با تفاوت میان دولت الکترونیک 
و حکمرانــی الکترونیک ادامه می یابــد و روندهای فناوری دولت 
الکترونیک بررسی می شود. پس از طرح اهداف دولت الکترونیک، 
به گونه شناسی مدل های مختلف دولت الکترونیک پرداخته شده 
است و مزایای مدل های دولت الکترونیک مورد اشاره قرار می گیرد. 
در ادامه این فصل محدودیت ها و چالش های دولت الکترونیک 
طرح می شــود. چالش های دولت الکترونیک در دو سطح مرتبط 
بــا دولت و مرتبط با شــهروندان مطرح می شــود كه چالش های 

مرتبط با دولت شــامل موانع زیرســاختی، اقتصادی، سازمانی و 
استراتژیکی هستند و چالش های مرتبط با شهروندان مشتمل بر 
شــکاف دیجیتالی، عدم پذیرش فناوری، حریم خصوصی، امنیت 
فناوری، فقدان آموزش و مهارت، ســواد الکترونیک پایین و موانع 
فرهنگی است. در ادامه بحث چالش ها، راهکارهایی نیز برای پاسخ 

به چالش های دولت الکترونیک طرح می شود. 
بخش مهم دیگری كــه در این فصل به آن پرداخته شــده، 
رویکردهــای نظری به دولت الکترونیک اســت؛ از جمله رویکرد 
فرآیندمحــور، رویکرد مدیریتــی، رویکرد تجــارت الکترونیک، 
رویکرد همکاری محور، رویکرد قانونی، رویکرد دانش مدار، رویکرد 
ســازمانی، رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در نهایت 
رویکرد شهروندمحور. پس از طرح مباحثی همچون پذیرش دولت 
الکترونیک و رویکردهــای نظری به پذیرش آن، مؤلف به موضوع 
ارزیابی دولت الکترونیک پرداخته اســت. در این بخش، مدل های 
اندازه گیری ارزش، مدل های موفقیت و مدل های كیفیت خدمات 
دولت الکترونیک مطرح شدند و در ادامه آمادگی دولت الکترونیک 

و شاخص های آن بررسی شده اند.
رویکردهای مفهومی به دولت همــراه عنوان فصل دوم كتاب 
است كه با بحث پیرامون شناخت دولت همراه آغاز می شود و سپس 
روندشناسی دولت همراه به اهداف پدیدآیی دولت همراه مورد توجه 
قرار گرفته  است. مؤلف با طرح گونه شناسی مدل های دولت همراه، به 
شرح مزایای آنها و همچنین محدودیت ها و چالش های دولت همراه 
و گونه شناسی خدمات دولت همراه می پردازد. رویکردهای نظری به 
دولت همراه بخش بعدی است كه در نهایت به بحث پذیرش دولت 

معرفی کتاب »نظریه ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک«
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اخبار پژوهشی

همراه و آمادگی الکترونیک دولت همراه منتهی می شود.
فصل سوم این كتاب به مدل های بین المللی پیاده سازی دولت 
الکترونیک پرداخته اســت. از جمله مدل هایــی كه در این فصل 
مورد بررســی و مطالعه قرار گرفته، مدل های دولت الکترونیک در 
كشــورهای در حال توســعه، مدل های در حال رشد، مدل كیفی 
خدمات دولت الکترونیک، مدل تحول دولت الکترونیک، مدل های 
نهادی دولت الکترونیک، مدل ام.او.اِی-ای، مدل تنظیم عام و مدل 
انتقادی است. در ادامه طرح مدل های دولت الکترونیک، مدل های 
پیاده ســازی دولت همراه نیز مطرح و بررسی شده اند كه از جمله 
مدل هایی كــه در این بخش مورد مطالعه قرار گرفتند، مدل بلوغ 
تعاملی دولت همراه، مدل بلوغ دولت سیار، مدل كاربرمداری دولت 
همراه هســتند. همچنین در این فصــل، نمونه های موفق دولت 

الکترونیک نیز مطرح شدند. 
فصــل چهارم نیز به ایده پردازی دولت باز، دولت متصل، دولت 
تحولی و دولت هوشمند تمركز شده است. در بخش دولت باز به مزایا 
و چالش های دولت باز توجه شــده است و پس از طرح ویژگی های 
دولت باز، نظریات دولت باز بررسی شده اند. همچنین مدل های دولت 
باز نیز پس از ارزیابی دولت باز، مطرح و بررســی شده اند. در بخش 
دولت متصل، به مراحل دولت متصل و همچنین بنیان های آن توجه 
شده است. مؤلف پس از بررسی دولت تحولی، به دولت هوشمند نیز 
پرداخته و در آن سیر تّطور دولت از دولت 1.0، دولت 2.0 به دولت 

3.0 یا دولت هوشمند را بررسی و ارزیابی كرده است.
مؤلف در جمع بندی كتاب نیز با توجه به نظریه ها و مفاهیم و 
مسائل گوناگون مطرح شده در كتاب به طرح نظری جدید تحت 
عنوان »حکمرانی دوفضایی یکپارچه و دولت هوشمند همه چیزها« 
پرداخته اســت. مؤلــف در نتیجه گیری پس از طــرح روندهای 
جاری دولت الکترونیک همچــون »مركز گرایی و غیرمركزگرایی 
موازی گرایانــه«، »رویکــرد شــهروندمحور دولــت«، »قــدرت 
اطالعاتی دولت«، »چندكاناله شــدن موازی گرایانه ارائه خدمات«، 
»انعطاف پذیری خدمات الکترونیک«، »دولت همه جا و همه زمان 

حاضر«، »ساده سازی خدمات«، »پیچیده شدن و چندبعدی شدن 
مدل های پیاده ســازی« و در نهایت »حق شــهروندان نسبت به 
دانستن«، به طرح نظریه خود می پردازد و مزیت »دولت دوفضایی 
یکپارچه« را »همراه شــدن فضای دوم جمهوری اسالمی ایران با 
ارزش ها، فرهنگ و میراث تمدنی و همچنین نیازهای اساســی و 
اولویت های مرتبط با بخش های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، 
كشــاورزی، و صنعت و حوزه های مختلــف فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی مرتبط با دولت، بخش خصوصی و مردم« می داند.
كتاب نظریه ها و مفاهیم اساســی دولت الکترونیک، كتابی در 
نوع خود بدیع است كه خواندن آن به همه محققین حوزه اینترنت 
و سیاست گذاری فضای مجازی و همچنین دانشجویان و محققان 
رشــته های علوم ارتباطات، مدیریت فنــاوری اطالعات، مدیریت 

دولتی و عالقه مندان این حوزه توصیه می شود. 

کتاب: جامعه ایران در آینه سینما
نام فصل کتاب تالیفی: مطالعات اجتماعی فیلم و روش تحلیل فیلم

دکتر روح اله حسینی؛ استادیار گروه مطالعات اروپا دانشکده مطالعات جهان
نام ناشر: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
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عقد تفاهم نامه های بین المللی

امضاء یادداشت تفاهم با دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی ویتنام   

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه یونس ِامره ترکیه 
و انجمن ایرانی مطالعات جهان

طی مراســمی با حضور هیات رئیسه دانشکده مطالعات 
جهان یادداشــت تفاهم علمــی فرهنگی بین دكتر ســید 
سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان و دكتر فام 
كوانگ مین رئیس دانشــگاه علوم انسانی و اجتماعی ویتنام 
به امضا رســید . در این جلسه مقرر گردید در آینده نزدیک 
رئیس دانشــگاه و جمعی از اســاتید این دانشگاه طی سفر 
به ایران جلســاتی را با اساتید دانشــکده برگزار و در مورد 
برگزاری سمینارهای مشترک و دیگر موضوعات مورد عالقه 

طرفین  بحث و تبادل نظر نمایند .
الزم بذكر است دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی  ویتنام 
بــا دارا بودن 500 هیات علمی و 10 هزار دانشــجو یکی از 

بزرگترین دانشگاه كشــور ویتنام و شــاخص ترین دانشگاه 
ویتنام در حوزه علوم انسانی بشمار می رود.

در دیدار صبح روز چهارشــنبه  یازدهم بهمن ماه هیئتی به 
سرپرستی دكتر توركای شفق مدیر »مركز فرهنگی یونس امره 
تركیه« در تهران با دكتر سعیدرضا عاملی رییس  انجمن ایرانی 

مطالعات جهان و رئیس دانشــکده مطالعات جهان، تفاهم نامه 
همکاری به سه زبان فارسی و انگلیسی و تركی به امضاء رسید.

در این جلســه دكتر ســعیدرضا عاملی مختصرا به معرفی 
دانشــکده مطالعات جهــان و انجمن ایرانــی مطالعات جهان 
پرداخت و گزارشــی از فعالیت هــای بین المللی صورت گرفته و 
نیز فعالیت های جاری دانشــکده و انجمــن در زمینه ارتباطات 
بین المللــی را ارایــه نمــود. در ادامه نیز دكتر توركای شــفق 
فعالیت نمایندگی مركز فرهنگی یونس امره در ایران را برشمرد. 
در پایان این دیدار طرفین بر گسترش همکاری علمی و فرهنگی 
دوجانبه با هدف توسعه مناسبات فرهنگی علمی  ایران و تركیه 
تاكید كردند. شایان ذكر است در این جلسه دكتر عرب احمدی 
مدیر امور بیــن الملل و دكتر دهقانی مدیر پژوهشــی انجمن 

مطالعات ایرانی دانشکده
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طرح پژوهشی:

عقد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ 
و دانشکده مطالعات جهان

1( تجربه دانشجویان خارجي در ایران با تاکید بر ابعاد فرهنگي و اجتماعي
مجری: دكتر حمیده موالئی فرســنگی؛ استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و 

اقیانوسیه
طرف قرارداد: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

2( تبیین زمینه ها، و دالیل استفاده از VPN  در ایران
مجری: دكتر حمیده موالئی فرســنگی ؛ استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و 

اقیانوسیه
طرف قرارداد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ) مركز تحقیقات مخابرات ایران(

3( انجام تخقیق و پژوهش در مورد جایگاه و وضعیت رسانه ها در کشور
مجری: دكتر زینب قاسمی طاری؛ استادیار گروه مطالعات آمریکا

طرف قرارداد:شركت پژوهشگران خبره پارس

در دیدار هیئتی از نمایندگان دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ 
در روز سه شــنبه 15 اســفند ماه، دكتر گئورگ آوتیکیان به 
نمایندگی از دانشــگاه روسی با دكتر ســعیدرضا عاملی رئیس 

دانشکده مطالعات جهان تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.
در این دیدار دكتر كرمی مدیر گروه مطالعات روسیه دانشکده 
مطالعات جهان دانشــگاه تهران با اشاره بر نقش دانشگاهها در 
افزایش تعامالت دو كشور خواســتار همکاری بیشتر شد. دكتر 
نیکاالی كوژانوف پیشــنهاد نمود تا كتاب مجموعه مقاالت در 
زمینه مورد عالقه طرفین توسط اساتید ایرانی و روسی بصورت 
مشــترک تدوین گردد. در این دیدار اســاتید گــروه مطالعات 
روســیه؛ دكتر كریمی،دكتر رســولی نژاد، دكتر براری و دكتر 

عــرب احمدی معاونت بین الملل دانشــکده نقطه نظرات خود 
پیرامون موضوعات مربوطه را پیشنهاد نمودند. 

اخبار پژوهشی
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مقاالت: 

 دكتر حسن حســینی؛ اســتادیار گروه مطالعات آمریکا دانشکده مطالعات جهان- 
عنوان مقاله:

 Daerborn- Detroit Michigan: Ethnographyof Faith and U.S.

 Domestic and Foreign Policy Axis –

.Journal of World Sociopolitical Studies در نشریه ISC مقاله
 دكتر محمدرضا سعید آبادی؛ دانشیار گروه مطالعات اروپا دانشکده مطالعات جهان- 

عنوان مقاله: 
 Cultural rapprochement in Asia:Synergy for fighting violence

and extremism

- در چاپ خالصه مقاله در همایش  بین المللی
 The Conference Asisn Cultural Dialogues

تاریخ برگزاری همایش 23 لغایت 25 دیماه 1396
 دكتر سید هادی برهانی؛ استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا دانشکده 

مطالعات جهان- عنوان مقاله:
Palestine/Israel question from Iran's perspective

- در چاپ خالصه مقاله در همایش  بین المللی
 The Conference Asisn Cultural Dialogues

تاریخ برگزاری همایش 23 لغایت 25 دیماه 1396
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حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده

تبادل آرا میان دبیرخانة پیشبرد علم و فناوری جهان اسالم و 
صندوق جمعیت ملل متحد 

در 19 دی 1396 در ســالن شــورای دانشــکدة مطالعات 
جهان، میان صندوق جمعیت ملل متحد و دبیرخانة پیشــبرد 
علم و فناوری جهان اســالم نشســتی برگزار شد. حاضران در 
این نشســت عبارت بودند ازدكتر لیال الصائجی جودان، نمایندة 
صنــدوق جمعیت ملل متحــد؛ جناب آقــای كامبیز كبیری، 
كارشــناس برنامه های جمعیتی ســازمان ملل؛ و از دانشــگاه 
تهران دكتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین الملل دانشگاه؛دكتر 
مســعود كمره ای، رئیس دانشــکدة علوم و فنــون نوین؛ دكتر 
سید ســعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان؛ دكتر 
محمدجالل عباسی شوازی، دبیر علمی نشست پویایی جمعیت 
و ســرمایة انسانی در كشــورهای اســالمی، و رئیس مؤسسة 
مطالعــات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت كشــور؛ دكتر 

علی اكبر موســوی موحدی، مشــاور عالی و دبیــركل دبیرخانة 
دائمی كنگرة بین المللی پیشبرد علوم و فناوری در جهان اسالم 
و نمایندة دانشــگاه تهران در شــورای بین الملــل علم ICSU؛ 
و دكتــر امیربهرام عرب احمدی، مشــاور بین الملل دانشــکدة 
مطالعات جهان. در این نشست حاضران ضمن تبادل آرا، راه های 
گسترش همکارهای فی مابین را بررسی كردند. همچنین، دربارة 
مســائل و ابعاد مختلف نشســت بین المللی »پویایی جمعیت و 
سرمایة انسانی در كشورهای اسالمی« بحث و گفتگو شد و مقرر 
گردید به منظور توسعة همکاری های دوجانبه، تفاهم نامه ای بین 
دبیرخانة پیشــبرد علم و فناوری در جهان و صندوق جمعیت 

ملل متحد امضا شود.
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روز سه شــنبه 19 دی 1396 جلسه ای با حضور كودو از 
سفارت كوبا، دكتر عرب احمدی، مشاور بین الملل دانشکده، 
ایرما نوابی، اســتاد گروه مطالعــات آمریکای التین، و دكتر 
مریم حق روســتا، مدیــر گروه مطالعات آمریــکای التین و 

اسپانیا نشستی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دكتر عرب احمدی، ضمن خوشامدگویی 
به رئیس دفتر كنســولی و مطبوعات سفارت جمهوری كوبا 
در تهران، به معرفی اجمالی دانشــکده و ماهیت رشته های 
موجود پرداخت و بر گســترش روابط فرهنگی  با كشورهای 

مورد مطالعه در دانشکده تأكید كرد.
جونیــور كودو، نیز ضمن ابراز خوشــحالی از حضور در 
دانشکده، آمادگی كامل ســفارت كوبا را در تهران به منظور 
برگزاری هر گونه فعالیت فرهنگی و در شأن دانشگاه تهران و 
دانشکدة مطالعات جهان ابراز داشت. سپس، بحث و بررسی 

پیرامون برگزاری هفتة فرهنگی كوبا آغاز شد.
دكتر حق روســتا، ضمــن توضیح اهداف دانشــکده و 
خط مشــی برگزاری چنین فعالیت هایی، خاطرنشــان كرد 
كه سلســله مراســم هفته های فرهنگی ایران و كشورهای 
اسپانیایی زبان در دستور كار گروه مطالعات آمریکای التین 
و دانشــکده است. با توجه به برگزاری هفتة فرهنگی ایران- 
كلمبیا در اردیبهشت سال جاری، هفتة فرهنگی ایران و كوبا 
به عنوان دومین هفتة فرهنگی ایران و كشورهای اسپانیایی 
زبان در نیمســال دوم تحصیلی برگزار خواهد شد و میزبان 
ســفیر محترم كوبا و دیگر نمایندگان این كشور، همین طور 

سفرا و نمایندگان كشورهای اسپانیایی زبان خواهد بود.

كشــور كوبا با حضور شــخصیت هایی چون چه گوآرا و 
برادران كاسترو در تاریخ پرفراز و نشیب خود، همواره اولین 
و مهم ترین گام ها را در عرصة مبارزه علیه استکبار و استثمار 
قدرت های غربی از جمله ایاالت متحده برداشته است. در این 
راســتا، رابطة جمهوری اســالمی ایران با كوبا از پیشینه ای 
طوالنی و گســترده برخوردار است، لذا این دو كشور همواره 
درصــدد بوده اند تا با برگزاری محافــل گوناگون، همگرایی 

خویش را در زمینه های فرهنگی ارتقا بخشند.
دانشکدة مطالعات جهان در قالب مراسم های گوناگون، 
میزبان ســفرا و نمایندگان كشور كوبا در جمهوری اسالمی 
ایران بوده اســت. در این راســتا، دومین مراسم هفته های 
فرهنگی ایران و كشــورهای اسپانیایی زبان، در نیمسال دوم 
سال تحصیلی 97-1396 میزبان كشور كوبا خواهد بود كه 

برنامه های متنوعی را دربرخواهد گرفت.
در پایان جلســه طرفین بر گسترش روابط دانشگاهی و 

فرهنگی میان دو كشور تأكید كردند.

حضور جونیور پنیالور کودو، ریاست دفتر کنسولی و 
مطبوعات سفارت جمهوری کوبا در دانشکدة مطالعات جهان 
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طی نشســتی در صبح روز سه شــنبه 3 بهمن 1396 دكتر 
محمدشریف انیس، سفیر جمهوری دموكراتیک سوسیالیستی 
سریالنکا، با حضور در دانشکدة مطالعات جهان با دكتر سعیدرضا 
عاملی، رئیس دانشــکده، و دكتر حمیده موالیی، استادیار گروه 
مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیة دانشکده مالقات كرد. 
دكتر انیس كه از استادان دانشگاه كلمبو در رشتة علوم سیاسی 
است، در این نشست راه های برقراری ارتباط علمی و دانشگاهی 
میان دو دانشــگاه، تبادل استاد و دانشجو میان این دو دانشگاه 
و فراهــم آوردن فعالیت های پژوهشــی مشــترک را طرح كرد. 
دانشگاه كلمبو با قدمت 115 سال، با بیش از 200 عضو علمی، 
400 پرسنل، و 11000 دانشجو و 44 گروه علمی و رتبة علمی 
حدود 500 در میان دانشگاه های جهان، بزرگ ترین دانشگاه در 

سریالنکا محسوب می شود.
در این مالقات دكتر سعید رضا عاملی ضمن خوش آمدگویی و 
بیان ظرفیت های دانشگاه تهران و مطالعات بین المللی و مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران، اعــالم آمادگی كرد تــا به دنبال امضای 
تفاهم نامه بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه كلمبو، همکاری های 
جدی بین دانشــکدة مطالعات جهان و دانشکدة علوم سیاسی و 
سیاست عمومی دانشگاه كلمبو برقرار كند. بر اساس گفتة سفیر 
ســریالنکا هیچ نوع تفاهم نامه ای بین دانشــگاه های این كشور و 

دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران نوشته نشده است.
به زودی رئیس جمهور ســریالنکا به جمهوری اسالمی ایران 
ســفر خواهد كرد و حوزة همکاری هــای فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی دوجانبه توسعه خواهد یافت.

دیدار سفیر سریالنکا با رئیس دانشکدة مطالعات جهان  

سخنرانی دکترنورحیات علی اسگاف نماینده پارلمان اندونزی و عضو مجمع 
مجالس آسیائی در دانشکده مطالعات جهان

خانم دكترنورحیات علی اسگاف نماینده پارلمان اندونزی و از 
شخصیت صاحب نام سیاسی فرهنگی كشور اندونزی روز دوشنبه 
25 دیماه با حضور در دانشکده مطالعات جهان در ارتباط با روابط 
ایران و اندونزی و نقش و جایگاه فرهنگ در توســعه مناســبات 
سیاسی دو كشور سخنرانی نمود. وی در پایان به سئواالت حضار 
پاسخ داده و خواستار توسعه هرچه بیشتر روابط دو كشور ایران و 

اندونزی در زمینه مختلف گردید.

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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ششمین نشست تخصصی موسسه مطالعات آمریکای شمالی 
و اروپا با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و با سخنرانی دكتر 
شهین اعوانی، دانشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران در 
زمینه »جایگاه انسان در فلسفة كانت«، روز سه شنبه 17 بهمن ماه 

در تاالر ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
دكتر شهین اعوانی در ابتدا به معرفی ایمانوئل كانت پرداخته 
و گفت: ایمانوئل كانت )1804-1724( متولد كونیگزبرگ شــهر 
پروسِی كرانة شرقِی قلمرو فرهنگی اروپا، در كنار افالطون و ارسطو 
یکی از سه فیلسوف بزرگ و اثرگذار تاریخ و بدون تردید عمیق ترین 

متفکر دورة روشنگری اروپاست.
وی در ادامه افزود: عظمت انقالبی كه كانت در فلســفه پدید 
آورد، آن طور كه خودش اظهــار كرده با »انقالب كپرنیکی« قابل 
مقایســه اســت. از پایان قرن هجدهم تا كنون، به جرأت می توان 
گفت كه هیچ اندیشــه ای در فلسفه نبوده كه مستقیماً یا به طور 
غیرمستقیم از فلسفة كانت نشــأت نگرفته باشد.  فکر دكارت در 
مسائل مطرح شده از ســوی كانت، به خصوص در بحث شناخت 
خدا، واقعیــت جهان خارج و... مؤثر بوده هــر چند كانت دیدگاه 
دكارت را نپذیرفته است. شک دستوری دكارتی و جایگاه ابژه )خدا، 
روح و جهان واقع( در فلســفة او، جای خود را در كانت به ســوژه، 
)فاعل شناسا( و عقالنی كردن همة امور در نظر و عمل می دهد. در 
كانــت همه چیز، اعم از دین و اخالق و قانون و علم و هنر باید به 

محک عقل در آید و عقاًل توجیه شود.
دانشــیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلســفة ایران سپس به 
بررســی زمینه های پیدایش فکر كانتی پرداخته و در تبیین این 
زمینه ها گفت: دفاع از قدرت مطلقه و امر مطلق، كه ما در كانت به 

طور پررنگ می بینیم از خصوصیات فکر رایج در قرن هفدهم بوده 
است. لذا الزم است فیلسوفان مطرح در سدة هفدهم كه بر كانت 
تأثیرگذار بوده اند، معرفی شوند. مثاًل فرانسیس بیکن و طرح قلمرو 
دو وجهی انسان كه سبب شد سبک تفکر علمی جدیدی پدید آید؛ 
دیوید هیوم كه به تفکیک مســائل مربوط به امور واقع )هست ها( 
و امور اخالقی- ارزشــی )بایدها( قائل بود؛  از دیگر فیلسوفانی كه 
روی كانت تأثیرگذار بوده اند، ژان ژاک روسو است. كانت دوستدار 
روسو بود ولی همه آرای او را نمی پذیرفت. مثاًل روسو عقیده داشت 
احساسات غریزی بیش از عقل محض، اهمیت دارد. روسو به فطرت 

قائل بود. كانت در این موارد با او اختالف نظر دارد. 
وی در ادامه افزود: كانت فیلسوف ایده الیست است. ایده آلیسم 
آلمان از كانت سرچشــمه می گیرد. ایده آلیسم از منظر او عبارت 
است از قول به این كه جز موجودات متفکر، هیچ موجودی نیست 
و اشیاء دیگری كه ما آن ها را به زعم خود به شهود ادراک می كنیم، 
فقط تصویراتی در انسان به عنوان موجود متفکرند. كانت به توانایی 
عقل انسان برای بهبود وضع بشر اعتقاد دارد ولی منتقد عقل است 
و تالش می كند حدود عقل را خواه در نظر و خواه در عمل مشخص 

نماید.
كانت انســان را دو وجهــی می بیند. از ســویی او با طبیعت 
روبروســت. طبیعتی كه نظام مند و قانون مند است واز سوی دیگر 
انسان خود را آزاد می یابد و نمی خواهد زیر یوغ و تابع چیزی باشد. 
انسان از وجه عالم درون نومن است وناشناختنی یعنی بالذات، ذات 
معقول و باالستقالل اســت و از وجهی دیگر به لحاظ عالم بیرون 

)خارج( پدیدار )فنومن( است. 
دكتر اعوانــی همچنین گفت: از نظر كانت، انســان، حیوانی 

ششمین نشست تخصصی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا؛ 

»جایگاه انسان در فلسفة کانت«
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اخالقی اســت. او فلسفة خود را با یک انســان ساخته و پرداخته 
شروع می كند. انسانی كه می تواند بر روی دو پای خود بایستد، راه 
برود، ناطق و اندیشمند باشد. اندیشة انسان، جهانی را كه پیش روی 
اوســت  می كاود. كانت فیلسوفی است كه برای اثبات خدا، برهان 
اخالقی مطرح می كند. كانت می گوید رفتارهای آدمیان نه از روی 
سرشت است و نه از روی طرح معین. نمی توانیم آزرده نشویم یا در 
رنج نباشیم. انسان خودآئین است. در واقع هم قانونگذار است و هم 
تابع قانون. انسان در حالت طبیعی، شیفته آزادی است. كانت بین 
اختیار و آزادی فرق می گذارد. طبیعت به انســان اختیار مبتنی بر 
عقل عطا كرده و طبیعت تجهیزات كمال را برای انسان فراهم كرده 
است. در سخنرانی راجع به فرق این دو به تفصیل خواهیم پرداخت.  
دكتــر اعوانــی در ادامه افزود: كانت جملــة معروفي دارد كه 
مي گوید »هر چیزي در دنیا قیمت دارد و فقط انسان ارزش دارد«. 
آنچه قیمت دارد مي توان با چیزي كه معادل یا همطراز آن است، 
عوض كرد. »آنچه به تمایالت و احتیاجات عمومي انســان مربوط 
مي شــود، قیمتي بــازاري )Marktpreis( دارد .... ولي آنچه موجد 
شرطي است كه فقط با تحقق آن هر چیز مي تواند به خودي خود 

 )Würde( غایت باشــد، داراي ارزش ذاتي یعني كرامت/ شــرافت
است. وجود جنبة ارزشــي در انسان سبب مي شود كه »انسانیت 
را چه در شخص خودمان و چه در شخص دیگران به عنوان غایت 

تلقي كنیم و نه به عنوان وسیلة صرف.
وی همچنین گفــت: دقیق ترین مطلب و جدی ترین موضوع 
كانت در مورد انســان فرق تکلیف و وظیفه است. اگر من عهده دار 
تکلیف اخالقی راستینی برای انجام دادن كاری باشم، خواه ناخواه 

آن تکلیف بر من واجب یا الزام آور است.  
دانشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران سپس گفت: 
آزادی در سطحی از هستی آدمی اعمال می شود كه مربوط به نومن 
است. انســان آزادانه خویش را مکلف می كند. آزادی شرط قانون 
اســت و این قانون، معلوم ماست. پس ما در قبال قانون مکلف ایم. 
انسان مکلف است دروغ نگوید یا چیزی را كه برای خود نمی پسندد 
برای دیگری هم روا نداند. مکلف اســت كار خود را درســت انجام 
دهد. اما موظف است كه اگر پرستار است یا معلم و ... تمام مقررات 
مربوط را رعایت كند. موظف اســت كار خود را درست انجام دهد. 
كار درســت را به این دلیل انجام دهیم كه درست است هر انگیزة 

دیگری كه در سر داشته باشیم، ارزش اخالقی ندارد.
دكتر شهین اعوانی در پایان گفت: كانت معتقد است كسانی كه 
به انگیزة ادای تکلیف عمل می كنند، از ارادة خیر برخوردارند. ارادة 
خیر یگانه چیزی است كه به شکلی نامشروط و فی نفسه خیر است. 
در پایان ششمین نشست موسسه مطالعات آمریکای شمالی 
و اروپا به اجمال به فیلســوفانی كه كانت در انسان شناسی بر آنها 
تأثیر داشته است. مثل هوسرل، یاسپرس، هایدگر، هگل و ماركس 

پرداخته شد.

دومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکدة مطالعات جهان

دومین نشســت هم اندیشــی اســاتید دانشــکدة 
مطالعات جهان در خصوص توسعه و پیشرفت دانشکده 
در صبح روز دوشنبه 2 بهمن 1396 در تاالر حنانة این 
دانشکده برگزار شد. در این نشست اساتید نظرات خود 
را در مورد معرفی هر چه بهتر دانشکدة مطالعات جهان 
در عرصه های علمی داخلی و بین المللی ابراز داشــتند. 
در پایان مقرر شد ســایر مبحث مورد نظر در نشستی 

دیگر بررسی و در نهایت جمع بندی شود.

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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برگزاری نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسگو در فرهنگ و فضای مجازی: 
دوفضایی شدن جهان با عنوان:

تدوین اولویت کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

نوزدهمین جلســه كرسی یونســکو در فرهنگ و فضای 
مجازی: دوفضایی شــدن جهان روز دوشنبه 23 بهمن ماه در 
محل تاالر حنانه دانشــکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با 
عنوان »تدوین اولویت كدهای مســئولیت اجتماعی در فضای 
مجازی« به همراه اكران نخستین مستند دانشجویی »مسئله 
ی مسئولیت« توسط آقای ســید میالد موسوی حق شناس 

كارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای جلســه دكتر احسان شــاه قاسمی عضو هیأت 
علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
ضمن خوش آمدگویی به حاضران، به اهمیت موضوع تدوین 
اولویت كدهای مســئولیت اجتماعی در فضای مجازی اشاره 
كرد و تأكید نمود: گســترش این بحث منجر به نتایج مهمی 

در حوزه فضای مجازی خواهد شد.
در ادامه جلســه آقای ســید میالد موسوی حق شناس 
در بیان مســئله تدوین كدهای اخالقی بیان داشت: ضرورت 
وجود قاعده اخالقی در فضای مجــازی با توجه به قابلیت بی 
بدیل، گسترده و روزافزون آن، غیرقابل انکار به نظر می رسد. 
و نیز یکی از ظرفیت مغفول مانده در راســتای سامان بخشی 
و توســعه ی اخالق در فضای مجــازی،  بهره گیری از نقش 

مسئولیت اجتماعی و تدوین كدهای مرتبط با آن است.

 كارشــناس ارشد ارتباطات دانشــگاه تهران در ادامه در 
خصــوص چگونگی انجام پژوهش خود افزود: در این پژوهش 
برمبنــای نظریه ی داده بنیاد و با اســتفاده از روش تركیبی، 
ابتدا سعی شده اســت با انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با 
متخصصان و خبرگان حوزه ی ارتباطات، كدهای مســئولیت 
اجتماعی پیشنهادی آن ها در حوزه ی فضای مجازی استخراج 
شــود و پس از آن با ترتیب دادن یک پیمایش به وســیله ی 
پرسشــنامه، اولویت كدهای مذكور از منظر كاربران این فضا 
مورد ســنجش قرار گیرد. تدوین یک نظــام اولویت بندی از 
این جهت حائز اهمیت است كه می تواند در سیاستگذاری ها، 
قانونگذاری ها و برنامه ریزی راهبردی، مورد نظر و مالحظه ی 

تصمیم گیران و كارگزاران قرار گیرد.
 در ادامه نشست، مســتند شصت دقیقه ای  » مسئله ی 
مســئولیت« به كارگردانی ســید میالد موسوی حق شناس 
به نمایش در آمد. مســتندی كــه در آن برخی از مهم ترین 
چالش كنونی فضای مجازی بررســی شد. مســائلی از جمله 
»ارائه ی اطالعات مخدوش«، »مالکیت فکری«، »محتواهای 
فریبنده«، »حریم خصوصی«، »اســتفاده از تکنیک غیرحرفه 
ای، آزار دهنده و آســیب زا«، »خألهــای قانونی«، »كودكان 
و خانواده«، »بازنشــر« و »كنشــگری اجتماعــی« برخی از 
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حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده

مواردی بودند كه در این مســتند بوســیله ی مصاحبه با ده 
تــن از متخصصان و صاحبنظران حــوزه ی ارتباطات مورد 
بحث و آســیب شناسی قرار گرفت كه با توجه به دریافت آن 
می توان به ارائه ی راهکارهای نظری، عملی، فنی و تقنینی 
از منظر صاحبان اندیشه و خبرگان این حوزه برای مقابله با 
چالش موجود از رهگذر توجه به كدهای مسئولیت اجتماعی 

در فضای مجازی اشاره كرد.
 آقای موسوی حق شــناس درپایان سخنان خود افزود: 
براســاس نتایج این پژوهش كدهای مســئولیت اجتماعی 
پیشــنهادی متخصصان در ده مقوله ی »روابط اجتماعی«، 
»حریم خصوصی، حفاظت و امنیت«، »خانواده و كودكان«، 
»تبلیغات و تجارت الکترونیک«، »اقدامات و تکنیک غیرحرفه 
ای، آزاردهنده و آســیب زا«، » ســواد رســانه ای«، »تولید 
محتوا«، » مالکیت فکری«، »حق دسترســی« و » سرویس 
اینترنت و پهنای باند« دســته بندی می شوند. همچنین از 
منظر كاربران فضای مجازی، كدهای مســئولیت اجتماعی 

مرتبط بــا مقوله »روابــط اجتماعی«، »تبلیغــات وتجارت 
الکترونیک« و »حریــم خصوصی، حفاظت و امنیت« دارای 

اولویت بیشتری نسبت به سایرین هستند.
موضوع  حائز اهمیت در این نشســت در ارتباط با اكران 
مســتند شصت دقیقه ای« مســئله ی مسئولیت« ، به تهیه 
كنندگی و كارگردانی كارشناس ارشــد ارتباطات دانشکده 
علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران آقای میالد موســوی حق 
شناس بود كه برای اولین بار در نوزدهمین جلسه ی كرسی 
یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با حضور دكتر سعیدرضا 
عاملی و جمعی از اساتید و پژوهشگران ارتباطات در دانشکده 

مطالعات جهان به نمایش درآمد. 
نوزدهمین نشست كرســی یونسکو در فرهنگ و فضای 
مجازی: دوفضایی شدن جهان با اهداء لوح تقدیری از طرف 
رئیس كرســی یونســکو به آقای ســید میالد موسوی حق 

شناس به پایان رسید.



42

 http://fws.ut.ac.ir

هفتمین نشست موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای 
دانشکده مطالعات جهان با عنوان " غرب از نگاه روسیه؛ بررسی 
تاریخی و نظری" و ســخنرانی دكتر جهانگیر كرمی؛ دانشــیار 
دانشکده مطالعات جهان، روز دوشنبه 30 بهمن در تاالر حنانه 

دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
دكتر كرمی در هفتمین نشست موسسه گفت: مفهوم غرب 
از زمان رنسانس در ســده چهارده تا پانزده میالدی و پس از آن 
به عنوان یک چالش مهم برای جهان و همینطور برای روســیه 
مطرح بوده است، مســئله ای كه در طول تاریخ پر فراز و نشیب 
روســیه از اوایل قرن 15 تا كنون طیف وسیعی از اندیشمندان، 
تحلیلگران، سیاســتمداران و اهالی اندیشه را با گرایش نظری و 
عملی مختلف، متکثر و حتی متعارض به چالش طلبیده اســت. 
با توجه به اهمیت شــکلی و محتوایی آن، دوشنبه 30 بهمن ماه 
جاری ســخنرانی علمی با عنوان "غرب از نگاه روســیه: بررسی 
تاریخی و نظری" از سوی دكتر جهانگیر كرمی دانشیار مطالعات 
اوراسیایی دانشگاه تهران و مدیرگروه مطالعات روسیه و با همت 
موسســه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشکده مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران در محل تاالر حنانه این دانشــکده ارائه 
شد. در این جلســه كه با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولین 
دانشکده و عالقه مندان به حوزه مسائل روسیه برگزار شد، دكتر 
كرمی با طرح مســئله غرب، چرایی اهمیت آن از نگاه روســی و 
نیز ایرانی، فراز و نشــیب های تاریخی موثــر و متاثر از این نگاه، 

همچنین قوت ها، ضعف ها و فرصت های تاریخی و تاریخ ساز ناشی 
از آن، به تبیین دیدگاه مختلف از روسیه تزاری تا روسیه مدرن و 

تشریح و تحلیل حوزه نظری و عملی آن پرداختند:
وی ســپس افزود: یکــی از مفاهیمی كه در ایران بســیار 
مطرح شــده و می شــود، غیر قابل پیش بینی بودن روسهاست. 
اما این مفهوم از كجا نشــأت گرفته اســت؟ چنانچه نگاهی به 
سیاست های روســی بیفکنیم در خواهیم یافت كه خود روسها 
هم با این مسئله یعنی غرب درگیر بوده اند؛ هر زمان روسها در 
كنار ما و در مقابله با غرب قرار گرفته اند، آن را ســتوده ایم و 
هــر آن گاهی كه به غرب گرایش پیدا كرده اند، مورد مذمت ما 
قرار گرفته اند. و لذا اعتماد پذیری و اعتماد ناپذیری روســیه را 

در نسبیت با غرب درک كرده ایم. 
دكتر كرمی همچنین گفت: اما فراز و نشیب روسیه با غرب 
زیــاد بوده و به عنوان نمونه از دوره یلتســین تــا به امروز این 
مســئله از همگرایی با غرب در ارتباط با سیاســت اقتصادی و 
روابط بین الملل و یا تقابل با آن در كمتر از یک دهه نمود یافته 
و در مقاطع دیگر همکاری با غرب و به طور مشــخص آمریکا و 
ناتو در موضوع 11 ســپتامبر 2001، حمله پوتین به آمریکا در 
كنفرانــس مونیخ در 2005 با كاربرد واژه "گرگ درنده"، طرح 
ریســت مبنی بر همکاری نزدیک آمریکا و روسیه در 2008، و 
یا طرح خانه مشــترک اروپایی، نمونه متنوعــی از این واگرایی 
و یــا همگرایی را به نمایش گذاشــته انــد. در این مباحث من 

هفتمین نشست موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشکده مطالعات جهان با عنوان: 
»غرب از نگاه روسیه؛ بررسی تاریخی و نظری«
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می خواهم به پرسش زیر پاسخ بدهم:
1- روسیه چگونه به غرب نگاه می كند؟

2- چرا روسیه در طول شش قرن گذشته یعنی از قرن 15 

تا به امروز نتوانسته به تعادل با غرب دست یابد؟ 
3- تعارض و همکاری روسیه با غرب چه پیامدهایی را برای 

ایران به همراه خواهد داشت؟ 
ایده اصلی من با كمک گرفتن از ایده دكتر جواد طباطبایی 
كه عبارت "در آستانه بودن" را از بعد زمانی مطرح كرده، تبلور 
یافته است اما من می خواهم این موضوع را از چهار بعد مکانی، 
اندیشه ای، ساختاری و كاركردی بررسی كنم. مفهوم در آستانه 
غرب بودن، مبین این وضعیت است كه روسیه نه توان پیوستن 
و نه توان گسســتن از آن را دارد. در این ارتباط ســوال دیگری 
مطرح می شود و موضوعاتی چون هویت غرب، هویت روسیه، و 

تعامالت میان روسیه و غرب اهمیت می یابند.

آقای دكتر حداد عادل، ریاست محترم فرهنگستان ادب 
فارسی امروز از كتابخانه دانشکده مطالعات جهان بازدید كرد. 
ایشــان در ایــن بازدید از بخش مختلف ایــن كتابخانه 
شــامل مرجع، مخــزن باز و نشــریات دیــدن كردند و با 
مجموعه تخصصی به زبان مختلف انگلیسی، فارسی، روسی، 
اسپانیایی، آلمانی،فرانســوی، عربی، در موضوعات مختلف 
كشورشناسی و علوم سیاسی و فرهنگی و ایرانشناسی آشنا 

شدند.
كتابخانــه دانشــکده مطالعــات،  دارای 20000 جلد 

كتاب و 3000 جلد نشــریه می باشــد. كــه در این میان  
مجموعه نفیســی وجود دارد كه شــامل  2000 جلد كتاب 
تركــی، 1200 جلد كتاب ژاپنی، 600 جلد كتاب روســی 
نایاب و 5000 جلد كتاب،  با موضوع جهانی شدن می باشد 

كه در نوع خود بی نظیر است.
همچنین كتابخانه دیجیتال دانشکده، حاوی 300000 
عنــوان كتــاب در موضوعــات تخصصی علوم سیاســی و 
اجتماعی و قابل دانلود به زبان انگلیســی اســت  كه مورد 

استفاده دانشجویان و محققان این حوزه می باشد.

کتابخانه دانشکده مطالعات جهان و 
اندوخته گرانبهای آن از آثار خارجی

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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گروهی شانزده نفره از دانشــجویان دانشگاه ملی سنگاپور 
طــی   )NUS: National University of Singapore(
ســفری پنج روزه به سرپرســتی دكتر فرید العطاس، اســتاد 
جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور، با هدف آشنایی با وضعیت 
علمی، دانشــگاهی، سیاسی و فرهنگی ایران، میهمان دانشکدة 
مطالعات جهان شــدند. این دانشگاه كه پیش تر نیز دانشجویان 
خود را در چند نوبت جهت بازدید از دانشــکدة مطالعات جهان 
اعزام كرده است، در این بازدید، در صبح روز یک شنبه 6 اسفند، 
با سه سخنرانی مورد اســتقبال قرارگرفت. دكتر عاملی، رئیس 
دانشکدة مطالعات جهان، دكتر آهویی، استادیار گروه مطالعات 
ایران دانشــکدة مطالعات جهان، و دكتر سمیعی، دانشیار گروه 
مطالعات ایران دانشکدة مطالعات جهان با محوریت سه موضوع 

به سخنرانی پرداختند.
دكتر عاملی در سخنرانی خود با عنوان »درک جهانی شدن 
در تعامل با آمریکایی سازی«، با ذكر این مقدمه كه دیدگاه های 
جهانی دربارة ایران به دلیل تبلیغ های ســوء رســانه های غربی 
تصویری نادرســت اســت، به طرح موانع موجود در برابر درک 
درســت یک پدیده پرداخت؛ از جملــه پیش زمینه های ذهنی 
پیشــین، تأثیر نخســت، رویکرد رشــته ای به ابعــاد چندگانة 
موضوع، نوفه های ارتباطی كه محصول اطالعات نادرست است 
و بازتاب دهندة واقعیات نیست. به باور این استاد علوم اجتماعی 
و ارتباطات، جهانی شــدن عبارت اســت از به اشتراک گذاشتن 

ارزش ها و اطالعات در سطح جهانی كه محصول توسعه صنعت 
حمــل و نقل تندرو از یک ســو و از ســوی دیگر ظهور صنعت 
همزمان ارتباطات است كه مفهوم فاصله را از بین برده است. با 
گسترش رســانه های ارتباطی در دهة 90 میالدی، و با تسهیل 
امــکان تبادل اطالعات با و امکان ســفر به دورترین نقاط دنیا، 
جهانی شــدن تبدیل به یک واقعت فراگیر سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی شده است.
جلوه های ســلطه آمیز آمریــکا را در حضور فراگیر نظامی و 
سیاسی آمریکا در جهان از یک سو و از سوی دیگر تالش فراگیر 
برای توسعة مدل ارزشی و فرهنگی آمریکا در جهان را می توان 
مالحظه كرد. غالباً جهانی سازی از كشورهای قدرتمند به دیگر 
كشورها دیکته می شــود و روند از باال به پایین دارد، اما عکس 
آن نیز صادق است. برای مثال، اشعار، فلسفه و باورهای مولوی 
از ایران به آمریکا و ســایر نقاط جهان توســعه پیدا كرده است. 
لذا الیه های عمیق از جهانی شــدن مردمی به صورت انتخابی و 

آگاهانه در حال شکل گیری است.
دكتر عاملی با بیان این مطلب كه دموكراسی مفهومی است 
منطبق با نیازهای طبیعی انســان و برای همــة مردم محترم 
قلمداد می شود، اســتفاده ابزاری از آن را مسئله آفرین دانست. 
آمریکاییان با برچسب عدم دموكراسی به كشورهای مختلف از 
جمله منطقة غرب آسیا، بهانه ای برای راه اندازی جنگ در دست 
گرفته اند. لیبرالیسم در مفهوم آمریکایی آن، یک نوع تحمیل به 

دانشکدة مطالعات جهان میزبان تنی چند از دانشجویان سنگاپور
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دیگر كشورها محسوب می شود.
جهانی شــدن شرایط سیاسی و ژئوپولتیکس جهان را تغییر 
داده و تغییرات بزرگ تری در پیش است. فضای توسعة انتخاب ها 
و رقابتی شــدن روش و سبک زندگی و شیشه ای شدن ارتباطات 

جهانی، معادالت زندگی مطلوب را تغییر داده است.
دكتــر عاملی در بیان مفهوم جهان شــدن به ســه مفهوم 
جهانی ســازی مقدس و غیرمقدس، جهانی شدن فعال و منفعل، 
و جهانی شــدن فیزیکی و مجازی اشــاره كرد. همچنین، ســه 
دورة جهانی شــدن را از هم متمایز ساخت. جهانی شدن سنتی، 
جهانی شــدن مدرن و جهانی شــدن ارتباطــات محصول ظهور 
صنعت هم زمان ارتباطات اســت. در پایان ایشــان تأكید كرد 
فضــای جدید و فضای قدرت مردم اســت و قدرت مردم بر هر 
قدرت دیگــری از جمله قدرت نظامی غلبــه خواهد كرد. ما با 
شعور و آگاهی جهانی مواجهیم و افزایش میزان آگاهی شرایط 

سلطه آمیز را تغییر خواهد داد.
دكتر آهویی، در ســخنرانی خود با عنوان »ایران در عرصة 

سیاست«، به معرفی ظرفیت ها، فرصت ها، ویژگی ها و جنبه های 
منحصربه فــرد ایــران در خاورمیانه و در جهــان و نقش آن در 
سیاســت پرداخت و ایران را از شــش منظر بررسی كرد: ثروت 
ملی؛ قدمت؛ گســترة جغرافیایی؛ جنبه های منحصربه فرد ایران 
به لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سوق الجیشی، اقتصادی و جزآن؛ 

امنیت، و در مسیر ترانزیت.
دكتر سمیعی، با موضوع »آشنایی با اسالم شیعی«، از پنج 
منظر تاریخی، مبانــی نظری، حقوقی، روحانیــت، و فرهنگی 
به معرفی دیدگاه های شــیعی در برابر ســنی پرداخت و اذعان 
داشــت اشــتراكات این دو فرقه بیش از اختالفات آن دو است 
كه متأسفانه مورد سوءاستفاده و تبلیغات غلط واقع شده است. 
شــیعیان و اهل سنت ســال ها در سراســر جهان در كنار هم 

بی هیچ عداوتی زیسته اند.
سخنرانان در پایان هر نشست به پرسش های حاضران پاسخ 
گفتنــد. دكتر فریــد العطاس نیز با اهدای یادبودی از هر ســه 

سخنران تشکر و قدردانی كرد.

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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بیستمین جلسه نشست كرسی یونسکو در فرهنگ و فضای 
مجازی: دوفضایی شدن جهان روز سه شنبه 8 اسفندماه 1396،  
با عنوان "فضای ســوم: یک مدل مفهومی"توســط آقای دكتر 
مسعود كوثری  عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران 
و رئیس انتشارات علمی و فرهنگی در محل تاالر ایران دانشکده 

مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار گردید.
 در ابتدای سخنرانی دكتر كوثری ضمن خیر مقدم به شركت 
كنندگان در جلسه، در ارتباط با مفهوم "فضای سوم" این موضوع 
را خاطر نشان كرد كه: با توسعه فضای مجازی ما به فضای سوم 
می رســیم و در این فضا در ذهن كاربر شکل می گیرد و می توان 
گفت فضای ســوم به نوعی یک نوع فضــای مدیریتی میانجی 
اســت كه بین فضای واقعی و فضای مجازی است. به تعبیر دیگر 
می توان گفت در حال حاضر ما اكنون هم در یک فضای مجازی 
و هم در یک فضای واقعی به طور همزمان زندگی می كنیم. و به 
نظر من بیشــتر از گذشته یک فضای سوم در حال شکل گیری 
است   كه از دوگانه مجازی- واقعی گذشته بیرون آمده و روز به 

روز بر توسعه آن افزوده می شود.
رئیس انتشارات علمی و فرهنگی در ادامه افزود: در پژوهش 
این مقاله سطوحی برای "فضای مجازی" تعریف شد كه از منظر 
مفهوم نظام مندی دارای ویژگی متفاوتی هســتند، كه عبارتند 
از؛ محصــول فناوری، حضور ادراک، تجربه زیســته كاربر، دارای 
اســتقالل نسبی و غیره. ونیز هر كدام فضاهای مختلفی را ایجاد 
می كنند. كاربران همان گونه كه در فضای واقعی زندگی می كنند 

"در" فضای مجازی هم در حال زیست هستند و می توان چنین 
گفت كــه كاربران در فضای مجازی تجربــه "نیابتی" یا تجربه 

"نیابتی جسمی" را دنبال می كنند. 
 دكتــر كوثــری در ادامه به نظریه هایی اشــاره كرد كه در 
خصوص فضای ســوم مطرح شــده و گفت: نظریه فضای ســوم 
"هومی بابا  و ادوارد ســوجا"  به تحقیقات بسیاری در مطالعات 
پسا استعماری و مطالعات شهری منجر شده است. با این همه، از 
این مفهوم در مطالعات فضای مجازی، نظریه سایبركالچر و غیره 
چندان اســتفاده نشده اســت. حال آن كه، این مفهوم می تواند 
مفهومی مهم و بسیار كارگشــا در این مطالعات باشد.همچنین 
مفهوم فضای سوم نه تنها دركی بهتر و عمیق تر از رابطه فضای 
واقعی و فضای مجازی به دست می دهد، بلکه نحوه ارتباط كاربر 
با این دو فضا را و درک و تفســیری كه از این دو فضا در ذهنش 
شکل می گیرد، روشن تر می سازد. از دیگر سو، مفهوم فضای سوم 
به فهم مرحله جدیدی از رابطه كاربر با دیوایس جدید الکترونیکی 

)موبایل لمسی، بازی دیجیتال، موزه مجازی( منجر می شود.
دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی همچنین در 
ادامه بحث نظریه مرتبط با "فضای سوم" افزود: نظریه همگرایی  بیش 
از آن كه به كاربر توجه كنند، همگرایی را در دیوایس الکترونیکی 
و یــا فضاهای زندگی – فضای كار، خانه و تفریح- دنبال كرده اند. 
حــال آن كه مهم ترین همگرایی در ذهن كاربر رخ داده اســت و 
آن شــکل گیری فضایی ســوم است كه حاصل رشــد و ارتقای 
دیوایس الکترونیکی، انجام بسیاری از امور زندگی روزمره از طریق 

برگزاری بیستمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

فضای سوم: یک مدل مفهومی در دانشکده مطالعات جهان
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شم شــبکه مجازی، و از همه مهم تر »وساطت« كاربر میان دو فضای 
واقعی و مجازی اســت. برای مفهوم پردازی در باره فضای ســوم 
اگرچه از مفهوم پردازی سوجا در باره فضای سوم بهره برده ایم، اما 
آن را برای فهم رابطه كاربر با فضای واقعی و مجازی و شکل گیری 

یک فضای سوم كافی نمی دانیم.
عضو هیدت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ارتباط با 
پیامدهای وجود فضای سوم برای كاربران بیان كرد: از این رو، با 
تکیه بر نظریه فضای ذهنی  و هم آمیزی مفهومی   فوكونیه و ترنر   
)نک. ترنر 1993، 1996؛ فوكونیه1994، 1997 ؛ فوكونیه و ترنر 
2002( و تکمیل آن با رویکردی پ دیدارشــناختی، به ارائه مدلی 
سه وجهی برای رابطه كاربر با فضای واقعی و مجازی پرداخته ایم. 
در این مدل، فضای اول فضای واقعی، فضای دوم فضای مجازی و 
فضای سوم، فضای ادراكی شکل گرفته در ذهن كاربر است. این 
فضا فضایی آمیخته  است كه همزمان خصلت هایی از هر دو فضا 
را در خود دارد. كاربر در این فضا است كه بهتر از هر موقع دیگری 
می تواند زندگی خود را در دو فضا مدیریت كند و استرس ناشی از 

رفت و آمد میان دو فضای واقعی و مجازی كاهش دهد. 
دكتر كوثری در پایان ســخنان خود به این مهم اشاره كرد 

كه:: فضای سوم به تعبیری یک میز كنترل و هماهنگی است كه 
كاربر به مدد آن می تواند تعامالت خود در فضای واقعی و فضای 
مجازی را به مدد آن وســاطت كند و از یک فضا به فضای دیگر 
به اصطالح ســویچ كند. با گسترش فضای مجازی و تنیده شدن 
فضــای واقعی و مجازی در هم، در آینــده نزدیک میزان مهارت 
كاربــر در مدیریت تعامالت خود در در فضای واقعی و مجازی به 

مسأله ای مهم تبدیل خواهد شد.
در پایان جلســه آقای دكتر عاملی رئیس كرسی یونسکو در 
خصــوص اینکه در عصر حاضر ما در حال انتقال از دوره قدیم به 
دوره جدید هستیم و مجازی شدن در تركیب با زیست بوم واقعی 
تركیب سه گانه 1( واقعی – مجازی گرایی كه موجب تغییر نظام 
شناختی و ظهور تركیبی شناختی واقعی – مجازی شده است، 2( 
واقعی مجازی بودگی كه منجر به شکل گیری نهادهای جدیدی 
كه محصول پیوند جهانی واقعی با جهانی مجازی اســت، شــده 
اســت و 3( واقعی – مجازی شــدن كه روندهای تركیبی بسیار 
گســترده ای را بین جهان واقعی و جهان مجازی شــکل گرفته 
است. این سه یک نظام واره را تشکیل می دهد كه حکایت از یک 
انتقال بزرگ از جهان تک فضایی به جهان دو فضایی می كند. این 
تركیب جهان ها و فضاهای بینا بینی را بوجود آورده است كه به 
می توان از آن به فضای سوم تعبیر نمود. در واقع ما در حال انتقال 
پارادایمی از یک دوره به دوره دیگر هستیم و بحث پیرامون فضای 
سوم ما را به درک روشن تری از نوع تعامل بین فضای مجازی و 

فضای واقعی راهنمایی می كند. 
در خاتمه جلسه با پرسش و پاسخ شركت كنندگان و اهداء 
لوح تقدیر كرسی یونســکو در فرهنگ و فضای مجازی توسط 
آقای دكتر ســعید رضا عاملی  به آقای دكتر مسعود كوثری، به 

پایان رسید.

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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ســخنرانی "چگونگــی مســاعدت و یاری بــه پناهندگان 
درگیری های مســلحانه" به همت موسســه مطالعات آمریکای 
شمالی و اروپای دانشــکده مطالعات جهان و با سخنرانی متیو 
گوَدن؛ استاد موسسه مطالعات سیاسی تولوز فرانسه در روز سه 
شــنبه 24 بهمن ماه 1396 در تاالر ایران دانشــکده مطالعات 

جهان برگزار گردید.
این استاد موسســه مطالعات سیاسی، مشکالت پناهندگان 
در این چند ســال اخیر را بعنوان یک مشکل جهانی برشمرد و 
گفت: كشــورهای اروپایی بیش از دیگر كشورها با این مشکل 
مواجه هســتند. لذا هرســاله در تالشــند با تدابیر و اقدامات 

گوناگون این مشکل را حل كنند. 

وی همچنین با نگاهی به مسائل پناهندگان از جنگ صلیبی 
بین كاتولیک ها و مسلمانان برای بازپس گیری مناطق از دست 
رفته تاكنون به بررسی تاریخی این مشکل پرداخت. در بررسی 
ســیر تاریخی از جمله نقاط قوت برای ســامان دادن به اوضاع 
مربوطه؛ تشــکیل هالل احمر و بوجود آمدن پزشکان بدون مرز 
را نام برد و اینکه پس از جنگ جهانی دوم، ســازمان ملل اقدام 
به تاسیس ســازمان پناهندگان برای حل مشکالت پناهندگاِن 

جنگ ها و درگیری ها نمود. 
استاد دانشگاه تولز فرانسه در پایان به شرح وظایف و اقدامات 
انجام شــده توســط این ســازمان برای پناهندگان جنگ های 

مختلف از جمله درگیری های مربوط به سوریه پرداخت.

دكتر اشتفان بیلدهاور، معاون روابط بین الملل 
دانشــگاه كلن آلمان روز سه شنبه 15 اسفند  در 
محل دانشــکده مطالعات جهــان حاضر و با دكتر 
سعیدرضاعاملی؛ ریاست دانشکده مطالعات جهان 

به بحث و گفتگو نشستند.
در این دیدار در زمینــه ایجاد همکاری علمی 
دانشــکده مطالعات جهان با گروه آلمان شناســی 
و ایران شناسی دانشــگاه كلن در چارچوب تفاهم 
نامه منعقدشده بین دو دانشگاهتاكید شد. در این 
جلسه با توجه به بندهای تفاهم نامه، قرار بر تهیه 

پیش قرارداد همکاری توسط طرفین شد.

برگزاری سخنرانی 
»چگونگی مساعدت و یاری به پناهندگان درگیری های مسلحانه«

دیدار معاون روابط بین الملل دانشگاه کلن 
آلمان با ریاست دانشکده مطالعات جهان
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به همت موسســه مطالعــات آمریکای شــمالی و اروپای 
دانشــکده مطالعات جهان پروفسور ژان ایو ِگَرن، استاد دانشگاه 
سوربن نوول پاریس 3 در نشســت اعضاء انجمن ایرانی زبان و 
ادبیات فرانسه، در زمینه "ادبیات متعهد در فرانسه" سخنرانی 
نمود. این نشست به زبان فرانسه در روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 

1396 در تاالر ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد، 
 پروفســور ژان ایو ِگَرن با نام بردن از نویســندگانی مانند 
ویکتور هوگو و ولتر بعنوان سردمداران ادبیات متعهد یا سیاسی 
فرانسه در قرن 19، اشاره ای به تاریخ 1890 میالدی كرد، زمانی 
كه امیل زوال به حمایت از دریفوس، افســری یهودی در ارتش 
فرانســه كه به خیانت به نفع آلمان متهم شــده بود، رساله ای 

منتشر كرد.
پروفســور ِگَرن انتهای قرن 19 میالدی را بعنوان آغاز ادبیات 
متعهد معرفی كرد. وی با اشــاره به تئوری ســازی ادبیات متعهد 
توسط سارتر، از او بعنوان پیشگام در ادبیات متعهد قرن 20 نام برد.

در ادامه ایشان به بررسی مشخصات ادبیات متعهد و تفاوت 
آن بــا ادبیاتی كه از ایدئولوژی خاص حمایت می كند پرداخت. 
وی افزود مورد اول ســعی در نشان دادن دنیا به خواننده دارد 

ولی مورد دوم سعی در القای یک ایدئولوژی است. 
پروفسور ِگَرن سپس به نویسندگان متعهد دیگر مانند كامو، 
الوار، آراگون و ... اشــاره كرد و در پایان به بررسی انواع مختلف 

ادبیات متعهد مانند رساله، رمان و نمایشنامه پرداخت.

نشست موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا با همکاری 
دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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بــا همت انجمن علمی جنوب آفریقــا، گروه مطالعات 
جنوب آفریقا دانشــکده مطالعات جهان در روز یکشــنبه 
مورخ 13 اسفند 1396 میزبان دكتر فرانکو فراسکورا استاد 
دانشــگاه كوازولو ناتال آفریقای جنوبی بود. دكتر فراسکورا 
در این جلســه با ارائه توضیحاتی كلــی در مورد معماری 
بومی در مناطق مختلف كشــور آفریقای جنوبی ؛ معماری 
بومی را بخشی از سنت مهم قبایل آفریقای جنوبی دانسته 
و با برشــمردن ویژگی این ســبک از معماری ، اسالیدها و 
تصاویری از منازل و كلبه ســنتی متعلق به ســیاه پوستان 

قبایل این كشور ارائه نمود . 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به عدم 
توجه دولــت آفریقای جنوبی در حفظ و حراســت از این 
میراث ارزشــمند بومی ، معماری سنتی آفریقای جنوبی را 
هنر و سنتی در معرض خطر دانست كه بتدریج و در مقابل 
مــوج تهاجم فرهنگ غربی در حــال اضمحالل تدریجی و 

نابودی است . 

ایــن  پایــان  در 
دانشجویان  سخنرانی 
گروه مطالعات جنوب 
در  ســئواالتی  آفریقا 
مورد ســبک معماری 
بومی آفریقای جنوبی 
مطــرح نمودند كه از 
فراسکورا  دكتر  سوی 

پاســخ داده شــد . وی در انتها چند جلــد كتاب در مورد 
معماری سنتی آفریقای جنوبی را به گروه مطالعات جنوب 

آفریقا هدیه نمود . 
 شــایان ذكر اســت در ابتدای این جلسه دكتر عرب 
احمدی مدیر گروه مطالعــات جنوب آفریقا ضمن معرفی 
دانشکده ، توضیحاتی در مورد گروه مطالعات جنوب آفریقا 
و موضوعات درســی گروه ارائه نمود كه مورد توجه استاد 

دانشگاه آفریقای جنوبی قرار گرفت . 

سخنرانی دکتر فرانکو فراسکورا استاد دانشگاه کوازولو ناتال 
آفریقای جنوبی در جمع اساتید و دانشجویان گروه مطالعات جنوب آفریقا
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هشتمین نشســت از سلسله نشســت های رویکردی ایرانی 
به مطالعات غرب مؤسســه مطالعات آمریکای شــمالی و اروپای 
دانشــکده مطالعات جهان با عنوان " غرب پژوهــی: انگاره ها و 
رویکردها" و با سخنرانی دكتر محمدرضا دهشیری، عضو هیأت 
علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه، روز سه شنبه 

15 اسفندماه در تاالر ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
دكتر محمدرضا دهشیری در ابتدا این مسئله كه با چه غربی 
رو به رو هستیم را مطرح نمود و از جمله نکات قابل تأمل در این 
باب را "غرب فلسفی" دانســت، كه در غرب فلسفی سه فاكتور 
تعامل فردی، تعامل اجتماعی و تعامل بین المللی مطالعه می شود.

وی سپس به تفسیر و بررسی سه رویکردی كه در مطالعات 
غرب مورد استفاده است پرداخت:

1- رویکرد تاریخی: كه از دوران باســتان تا عصر مدرن مورد 
مطالعه قرار می گیرد.

2- رویکــرد اصــول و مبانی فکری تحوالت غــرب: واكاوی 
جریانات اصلی اندیشه غربی و توجه به وجه معرفتی تمدن غرب

3- رویکرد موضوع محور و ســاحت نگــر: در این رویکرد از 
جنبه سیاسی، اقتصادی، فلسفی و ایدئولوژیک بهره گرفته می شود.
در این ســخنرانی  10 روش غرب پژوهی در مطالعات غرب 
بــه ویژه، روش دهم با عنوان روش تفکیک و تمایزســازی مورد 
بررســی قرار گرفت كه در روش تفکیک و تمایزسازی، تمایزها و 

تفاوت های بین مدرنیته و مدرنیسم حائز اهمیت می باشد.

برگزاری هشتمین نشست مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا 
با عنوان »غرب پژوهی: انگاره ها و رویکردها« 

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده



52

 http://fws.ut.ac.ir

مراســم جشن پایان سال1396 دانشکده مطالعات جهان با 
حضور استادان، دانشجویان و كاركنان دانشکده مطالعات جهان 
در و واپســین روزهاي سال 1396 (روز دوشنبه 21 اسفندماه) 

در محوطه باز موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در این مراســم كه با حضور اساتید، دانشجویان و كاركنان 
دانشــکده مطالعات جهان برگزار گردید، دكتر عاملی ریاســت 
دانشکده مطالعات جهان ضمن تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت 
و آغاز ســال نو از زحمات كلیه اعضاء دانشکده مطالعات جهان 

در سال 1396 تقدیر و تشکر كرد.
در ادامه مراسم از زحمات آقای حمید نیرویی؛ كارمند كوشا 
و سختکوش دانشکده مطالعات جهان در طی سالهای متمادی 

خدمت در پست مختلف كلیدی دانشکده، تقدیر و تشکر شد.
دكتر عاملی؛ ریاست دانشــکده مطالعات جهان، در مراسم 
تقدیر از آقای حمید نیرویی، وی را یکی از موسســان دانشکده 
مطالعات جهان و كارمند و عضو همیشگی این خانواده برشمرد.

دكتر فریبا افکاری؛ نماینده شورای صنفی دانشکده مطالعات 
جهان نیز از طرف كلیه كاركنان از خدمات ارزنده آقای نیرویی 

تقدیر و تشکر نمودند.

همچنین در این مراسم، خانم ها سمیه كریم پور؛ كارشناس 
حسابداری دانشــکده مطالعات جهان و  فرناز نوری؛ دانشجوی 
دكترای دانشــکده مطالعــات جهان و مدیر داخلــی فصلنامه 
مطالعــات جهان بــه عنوان كارمنــدان نمونه فصل زمســتان 

دانشکده مطالعات جهان معرفی شدند.
در این مراسم به پیشنهاد حاج آقا هرو آبادی؛ امام جماعت 
مسجد دانشــکده مطالعات جهان از فعاالن قرآنی دانشکده كه 
تالشــهای ارزنده ای در جهت تعمیم و تعمیق فرهنگ قرانی و 

ختم 30 جزء قران را نموده اند، نیز تقدیر و  تشکر شد.
در این مراســم از زحمات حاج آقا هرو آبادی؛ امام جماعت 

دانشکده مطالعات جهان نیز تقدیر و تشکر شد.
در ادامه مراســم از زحمات كلیه دانشجویان فعال دانشکده 
مطالعــات جهان كه در زمینه علمی، فرهنگی و اجرایی خدمات 

ارزنده ای را انجام داده اند تقدیر و تشکر شد.
الزم بذكر اســت كه برای كلیه متولدین شــش ماهه دوم 
اعضاء خانواده دانشــکده مطالعات جهان كیک تصویری تهیه و 

سالروز تولد  آنان گرامی داشته شد.

مراسم جشن پایان سال 96 در دانشکده مطالعات جهان
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روز دوشــنبه مورخ 1396/12/19 هیاتــی یازده نفره 
از متخصصان و كارشناســان گروه صنعتــی هونگفا چین 
به همراه دكتر معصومی اســتاد دانشــکده مهندسی برق 
وكامپیوتر دانشگاه تهران  با دكتر عرب احمدی مشاور بین 

الملل دانشکده مطالعات جهان مالقات كردند.
  در این دیدار دكتر عرب احمدی توضیحات مبسوطی 
در مورد دانشکده و رشته تحصیلی آن برشمرده و خاطرنشان 
ســاخت رشــته مطالعات چین در مقطع كارشناسی ارشد 
در آینده ای نزدیک در دانشــکده مطالعات جهان تاسیس 
خواهد شــد . وی هدف از تاسیس این دانشکده را آشنایی 
دانشجویان با كشورهای جهان و تربیت متخصصانی  آشنا به 
مسائل روز مناطق مختلف گیتی دانست و یادآور شد تعداد 
قابل توجهی از دانش آموختگان دانشــکده اكنون در مراكز 

مختلف بخش دولتی و خصوصی عهده دار مسئولیت مهمی 
در حوزه تخصص خود شده اند . 

 در ادامه نیز آقای هنری ژانگ رئیس هیات با برشمردن 
فعالیت گروه صنعتی هونگفــا در زمینه لوازم الکترونیکی و 
برقی ، كشور ایران را یکی از كشورهای هدف چین برشمرده 
و توضیحاتی در مورد فعالیت گروه صنعتی هونگفا ارائه نمود 
. وی رسالت دانشکده مطالعات جهان در تربیت متخصصانی 
كارآزمــوده در مورد مناطق گوناگون جهان را مهم توصیف 
و از تالش رئیس دانشکده در ایفای این وظیفه مهم تقدیر 

نمود . 
در پایان لوگوی دانشــکده به همــراه كتابچه معرفی 
رشــته تحصیلی دانشــکده مطالعات جهان به رئیس هیات 

چینی اهداء گردید.

مالقات هیات چینی با مشاور بین الملل دانشکده مطالعات جهان

حضور هیات های داخلی و خارجی در دانشکده
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روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 دانشکده مطالعات جهان 
پذیــرای هیاتی از معاونت بین الملل موسســه تنظیم و نشــر 
آثارامام خمینی )ره( به سرپرســتی آقای محمدرضا عبداللهی 
فرد مدیر ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 
بــود . در این دیدار كه عالوه بر دكتر عاملی رئیس دانشــکده ؛ 
دكتر شعرباف معاون اداری مالی دانشکده ، دكتر عرب احمدی 
مشــاور بین الملل ، دكتر ســمیعی مدیر گروه مطالعات ایران 
و دكتر علیخانی مدیر گروه مطالعات شــرق آســیا نیز حضور 
داشــتند مدیر ارتباطات موسســه توضیحات جامعی در ارتباط 
با اقدامات موسســه تنظیم و نشر آثار امام )ره( ارائه نموده و با 
تاكید بر بحث مخاطب شناسی و نیاز سنجی مخاطبان در خارج 
از كشور خواستار توســعه مناسبات علمی با دانشکده مطالعات 
جهان در زمینه برگزاری ســمینارها و نشست مشترک ، تالیف 
و ترجمه كتب و بازدید دانشــجویان از موسسه و مرقد حضرت 

امام )ره( شد . 

در ادامــه نیز دكترعاملی و اســاتید حاضر در جلســه ضمن 
استقبال از ارتباط با موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی 
)ره( آمادگــی خود را در خصوص محورهایــی همچون برگزاری 
نشســت علمی فاخر در مورد حضرت امام )ره( با حضور مهمانان 
خارجی ، ترجمه آثار امام )ره( به زبان مختلف ، انتخاب موضوعاتی 
حول محور تاثیر گذاری امام خمینی )ره(  در ســطوح كشــوری، 
منطقه ای و جهانی در قالب پایان نامه كارشناســی ارشد و دكتری 
، تالیــف كتاب هایی در مورد دیدگاه جهانی امــام )ره( ، برگزاری 
جلســات نقد و بررسی در مورد كتب نوشته شده در مورد حضرت 

امام )ره( و ... اعالم نمودند . 
در پایان این جلســه مقــرر گردید در اوایل ســال 1397 
یادداشت تفاهم همکاری علمی فرهنگی بین دانشکده مطالعات 
جهان و موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی )ره( امضا شده و 

همکاری علمی فرهنگی فیمابین وارد فاز عملیاتی گردد . 

مالقات رئیس و مدیران دانشکده مطالعات جهان 
با مسئوالن موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی )ره(
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بازتاب اخبار دانشکده

نخستین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی آسیایی در دانشکده مطالعات جهان  
http://ut.ac.ir/fa/news/5128/ 
http://www.hamshahrionline.ir/details/395590
http://ana.ir/news/336657
https://www.parsmatlab.ir
http://betanews.ir/news/1283012/

برگزاری همایش »قدس، پایتخت صلح ادیان« با همکاری دانشکده مطالعات جهان
http://ut.ac.ir/fa/news/5208/

نوزدهمین جلسه سخنرانی كرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد
http://ut.ac.ir/fa/news/5262 
www.hamshahrionline.ir/details/397959

همایش الگو های نظم منطقه ای در جهان پساداعش
http://hamshahrionline.ir/details/399208/Iran/foreignpolicy
http://ut.ac.ir/fa/news/5303

بازتاب اخبار دانشکده در مطبوعات و سایت ها
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http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13961205000852
http://teheran24.ir
https://www.mashreghnews.ir/photo/834242
https://magito.ir/news/politics/1868771/
http://www.ghatreh.com/news/nn41570104/
http://parstoday.com/fa/iran-i121157
https://donya-e-eqtesad.com
https://article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=20102
https://tnews.ir/news/2db1106318078.html
http://khabarone.ir/news/14701809

سلسله سخنرانی های دكتر حداد عادل: »نوروز در فرهنگ ایرانی«
http://ut.ac.ir/fa/news/5333
www.newswire.ir/tGQHRELJH
https://www.isna.ir/news/96120804142
http://hamshahrionline.ir/details/399784
http://ut.ac.ir/fa/news/5333

رونمایی وزیر امور خارجه از كتاب های اهدایی استاد ژاپنی به كتابخانه دانشکده مطالعات جهان
http://ut.ac.ir/fa/news/5338/ 

بیستمین جلسه نشست كرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان »فضای سوم: یک مدل مفهومی«
http://ut.ac.ir/fa/news/5343
hamshahrionline.ir/details/399891

برگزاری مراســم »هفته فرهنگی كوبا در ایران« با حضور ســفرای كشــورهای آمریکای التین و رئیس دانشگاه تهران در دانشکده 
مطالعات جهان

http://ut.ac.ir/fa/news/5360/
http://www.irna.ir/es/News/3580922
http://www.irna.ir/es/News/3580881
http://www.irna.ir/fa/News/82851122
www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/96121307060/
http://hamshahrionline.ir/details/400107
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فهرست برخی از مراکز مطالعات راهبردی

نمونه هایی از مراکز مطالعات صلح

International Peace Research Association 
Foundation

http://iprafoundation.org/

Peace and Justice Studies Association

https://www.peacejusticestudies.org/

Peace Studies Section (PEACE)

http://www.isanet.org/ISA/Sections/PEACE

Peace & Conflict Studies

https://www.swarthmore.edu/peace-conflict-
studies

Peace Studies Association of Japan (PSAJ)

https://www.psaj.org/english/about-psaj/

Peace and Justice Studies Association

https://justiceandpeace.georgetown.edu/pjsa

International Peace Studies Association

https://www.uwsuper.edu/studentorgs/inter-
national-peace-studies-association_studen-
torg796111

Canadian Association of Peace and Conflict 
Studies (PACS-Can)

https://pacscan.ca/en/home/

Canadian School of Peacebuilding

http://csop.cmu.ca/

تهیه و تنظیم: الهه نوری غالمی زاده؛ دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان
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War and Peace Studies Caucus | ASA - 
American Studies Association

https://www.theasa.net/communities/caucus-
es/war-peace-studies-caucus

International Peace Studies

https://www.tcd.ie/ise/postgraduate/peace-
studies.php

nternational Peace Studies; University for 
Peace

https://www.upeace.org/academic/academic-
departments/peace-and-conflict-studies/inter-
national-peace-studies

The International School for Peace Studies 
(I.S.P.S.)

http://www.schoolforpeace.com/

Rethinking Peace Studies (RPS)

http://www.rethinkingpeacestudies.com/

International Peace Studies

http://keough.nd.edu/master-of-global-affairs/
international-peace-studies/

International Peace Studies Centre

http://peace-ipsc.org/

Peace Studies and International Development

https://www.bradford.ac.uk/social-sciences/
peace-studies/

International Peace & Security

https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/
taught-courses/international-peace-and-secu-
rity-ma.aspx

International Peace Studies program

https://www.iuj.ac.jp/gsir/irp/ips-features/

International Peace Studies

https://www.masterstudies.com/MA-in-Inter-
national-Peace-Studies/Costa-Rica/UPEACE/
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فهرست برخی از مراکز مطالعات راهبردی

International Peace and Conflict Resolution

https://www.american.edu/sis/ipcr/

International Peace and Conflict Resolution

https://www.arcadia.edu/academics/programs/
international-peace-and-conflict-resolution

Global Peace and Conflict Studies

https://www.canberra.edu.au/coursesandunits/
unit?unit_cd=8167

Global Peace Studies

http://www.delta.edu/programs/current/
human-services/global-studies/global-peace-
studies/certificate/index.html

The Kroc Institute for International Peace 
Studies at the University of Notre Dame

https://issat.dcaf.ch/Share/People-and-Organ-
isations/Organisations/The-Kroc-Institute-for-
International-Peace-Studies-at-the-University-
of-Notre-Dame

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)

https://www.hsfk.de/en/

Catholic Peacebuilding Network (CPN)

http://cpn.nd.edu/

Minnesota Alliance of Peacemakers (MAP)

http://www.mapm.org/

Global Peace Foundation

http://www.globalpeace.org/

Justice and Peace Studies

https://www.stthomas.edu/justpeace/about/

Peace Studies

https://www.une.edu.au/about-une/academic-
schools/school-of-humanities/study-areas/
peace-studies
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Department of Peace and Conflict Research

https://www.pcr.uu.se/

Oxford Network of Peace Studies (OxPeace)

https://www.politics.ox.ac.uk/cis/cis-re-
search-oxford-network-of-peace-studies-
oxpeace.html

Department of Peace and Conflict Studies

http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/

Centre for Peace Studies (CPS)

https://en.uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimen-
sion_id=88157

Centre for Peace & Conflict Studies

http://www.centrepeaceconflictstudies.org/

Center for Peace Studies and Violence Pre-
vention

https://liberalarts.vt.edu/research-centers/
center-for-peace-studies-and-violence-pre-
vention.html

The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

https://www.prio.org/
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اخبار فرهنگی ورزشی هنری

دكتر حداد عادل، رئیس بنیاد ســعدی، در صبح سه شــنبه 
8 اســفند 1396، در تاالر ملل دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 
تهران، در جمع اســاتید، كاركنان و دانشــجویان خارجی رشتة 
مطالعات ایران این دانشکده و دیگر دانشجویان، با موضوع »نوروز 

در فرهنگ ایرانی« به سخنرانی پرداخت.
در آغاز این نشست دكتر محمد سمیعی، مدیرگروه مطالعات 
ایران دانشــکدة مطالعات جهان، ضمن خیرمقدم به دكتر حداد 
عادل، به ذكر این پیشینه پرداختند كه دكتر حداد از سال 1389 
تا 1392 در سلسله جلساتی با موضوع مشترک فرهنگ ایران در 
دانشکدة مطالعات جهان سخنرانی داشته اند؛ موضوعات جالب و 
جذابی شامل فرهنگ ایرانی، سفرة ایرانی، قنات در فرهنگ ایران، 
بازار در فرهنگ ایرانی، و فرش ایرانی. دكتر سمیعی از اینکه پس 
از مدتی وقفه، این نشست ها از سرگرفته شده است ابراز خرسندی 
كردند و اظهار داشــتند: »دكتر حداد عادل وعده داده اند كه این 

مطالب را در مجلدی منتشر كنند.« 
دكتر سمیعی نوروز را یکی از مراسم ماندگار ایرانی و دقیق ترین 
سال نو جهان دانست. ایشان ابراز داشت: »تقویم نویسی از عناصر 
مهم تمدن است و ایران از این منظر بسیار مستغنی است و جهان 
وامدار ایران اســت. نوروز از جنبة ایرانی و اسالمی پتانسیل های 

باالی دارد.«
دكتر حداد عادل ضمن ابراز خوشــنودی از حضور دوباره در 
دانشــکدة مطالعات جهان، پس از وقفه ای چند ساله، كه به لطف 
دكتر عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، این رشته دوباره از 

سرگرفته شده است، محیط این دانشکده را همواره دلپذیر خواند 
كه در فضایی علمی و دانشگاهی و به دور از حاشیه می توان دربارة 
فرهنــگ ایرانی به صحبت پرداخت و افــزود: »از لطف و محبت 
دوســتان عزیزم در این دانشــکده بسیار سپاســگزارم. به عنوان 
دانشجوی پیشین دانشگاه تهران، از حضور در این دانشگاه احساس 
خوشحالی می كنم و این دانشگاه را خانة دوم خود می دانم.« دكتر 
حداد در بیان هدف خود از این ســخنرانی ها عنوان كرد: »قصدم 
از این كار چندســاله این بوده اســت كه جوان ها و نسل آینده با 

فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا شوند.« 
دكتر ســعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، نیز 
ضمن تشــکر از دكتر حداد عادل، در برگزاری این نشست ها كه 
یادآور نگاه محققانة ایشان است و نکات ریز و مهمی را دربردارد، 
از نوید انتشار مجموعة این نشست ها با مضمون هویت ایرانی، ابراز 
خشــنودی كرد و هویت ایرانی را هویتــی پایدار و متمایز خواند. 
ایشــان در تشــکر از دكتر حداد عادل و توجهشــان به دانشکدة 
مطالعات جهان گفتند: »دكتر حداد عادل چه در دورانی كه رئیس 
مجلس بودند و چه اكنون كه مشغله های پیشین را ندارند همان 

فرد بوده اند؛ معلم بوده اند، معلم هستند و معلم خواهند بود.«
در مشروح سخنرانی »نوروز و هویت ایرانی«، دكتر حداد عادل 
در در مقدمه  ای نخست ســه گزاره را بیان كرد. نخست آنکه هر 
ملتی به فرهنگ خود زنده است و به فرهنگ خود شناخته می شود. 
درست مانند هر شخصی كه با شخصیت خود شناخته می شود و 
زندگی می كند، فرهنگ نیز برای ملت ها به منزلة شخصیت برای 

سلسله سخنرانی های دکتر حداد عادل: »نوروز در فرهنگ ایرانی«
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افراد است. دوم، آداب  و رسوم، و سنت ها بخش مهمی از فرهنگ 
هر ملت اســت. و سوم، نوروز سنتی بسیار مهم از فرهنگ ماست. 
برای آنکه بتوانیم فرهنگ خود را بشناســانیم، نمی توانیم نوروز را 

نادیده بگیریم. 
ایشــان در ادامه به بیان خصوصیت های مهم نوروز پرداخت. 
نخستین خصوصیت نوروز، تاریخی  و كهن بودن آن است. قدمت 
نوروز به چندهزار ســال و به قدمت تاریخ ایران اســت. هر چه به 
گذشــته بازگردیم رد پایی از نــوروز در تاریخ خود می یابیم. این 

سنت همواره برقرار بوده و استمرار پیدا كرده است. 
خصوصیت دوم نوروز وسعت جغرافیایی آن است. جغرافیای 
نوروز دســت كم به وسعت جغرافیای فارسی زبانان است. چه امروز 
و چه در تاریخ گذشــته، هر كجا در اطراف ایران كه زبان فارسی 
حاضر اســت، نوروز هم با آن همراه بوده اســت. این دو هم سفر 

بوده اند و با هم جهانگیری و جهانگردی كرده اند.
خصوصیت سوم نوروز آن است كه جشن شادی است. سرور 
و شادی در مقیاس اجتماعی است و به طبقة خاص، آیین خاص 
یا كیش خاصی تعلق ندارد. این امر شمول و فراگیری آن را بیشتر 
می كند. نوروز مایة امیدواری و خوش بینی و خوشــگواری است. 
سنتی آن اندازه هوشمند اســت كه مورد قبول و احترام همگان 

واقع شده است.
جنبة مهمی از نوروز جنبة نجومی آن است. اصوالً، بشر قدیم 
با آسمان انس داشته است. آسمان برای بشر قدیم معنایی داشته 
است جز آنچه امروز دارد؛ بشــر قدیم با آسمان زندگی می كرده 
اســت. انســان قدیم با این صورت های فلکی حرف می زده است. 
از حركات ســیارات، ماه و خورشــید برای تعیین زمان مناسب 
بذرافشــانی، خرمن و درو كمک می گرفته اســت. حکومت ها نیز 
برای گرفتن مالیات، به تقویم احتیاج داشــتند و از حركت ماه و 

خورشید در تنظیم تقویم استفاده می كردند.
نخســتین جرم ســماوی برای تنظیم تقویم، ماه بوده است. 
صورت فلکی دیگر خورشید بود كه دورة تناوب طوالنی تر و یکساله 
داشــت. در اصل دوازده دورة ماه می شد، یک دورة خورشید. این 
توجه به ماه و خورشید در اقوام مختلف، از جمله در میان مصریان، 

بابلیان و چینیان نیز معمول بوده است. 
در دوران پیش از اسالم نوروز ثابت نبوده و انطباق نوروز با اول 
بهار شکل امروزی را نداشته است. پیش از اسالم و پیش از تقویم 
جاللی، هر 120 سال، نوروز یک ماه عقب می افتاده است، درست 
مانند شروع ماه قمری كه سیال است. البته این سیال بودن كندتر 

بوده اســت. در قرن پنجم هجری، به دستور ملکشاه و به احتمال 
وزیر باتدبیر او، خواجه امیرالملک، تصمیم  گرفتند كه آغاز سال را 
تثبیت كنند. ازاین رو، دانشمندان، منجمان و ریاضیدانان صاحب نام 
را در اصفهــان گرد هم آوردند. از جملــه این افراد عمرخیام، ابن 
معموری، ابن مظفر اســفزاری و ابن میمون واسطی بودند. در آن 
ســال نوروز ظاهراً 17روز بعد از اول بهار و دهم ماه رمضان بوده 
اســت. با محاسبات دقیق ســال را به 365 روز 5 ساعت تقسیم 
كردند. پنج ســاعت كه نه آنقدر كم بود كه بتــوان آن را نادیده 
گرفت و نه آنقدر زیاد بود كه بتوان روز دیگر منظور كرد، هر چهار 
سال یک روز در نظر گرفته شد. این رویداد در سال 485 هجری 
خورشیدی )471 هجری قمری( بوده است. تقویم جاللی تقویمی 
بســیار دقیق و دقیق ترین تقویم جهان بوده است. در جهان ده ها 
نظام گاه شــماری وجود دارد ولی دقت تقویم جاللی ما ایرانی ها 
از همه بیشــتر است. تقویم فعلی میالدی، تقویم گریگوری است 
كه در زمان پاپ گریگوی ششــم وضع شد و هر 5025 سال یک 
روز اختالف در آن پیدا می شود. در حالی كه در تقویم جاللی هر 
000.141 سال یا به تعبیری هر 25 میلیون سال یک روز اختالف 

پدید می آید.
تقویم فعلی ما، در 11 فروردین 1304 در دورة پنجم مجلس 
شورای ملی، در دو ماده و یک تبصره تقویم رسمی ایران به تصویب 
رسید. پیش از این نام های ماه های سال نام های اویغوری و نام های 

حیوانات و مصطلح در میان زرتشتیان بود. 
ایرانی ها جشن های بسیاری داشتند. از قبل از زرتشت تا بعد 
از زرتشت، در هر ســال شش جشن فصلی و دینی می گرفتند و 
بــه آن »گاه انبار« می گفتند. طول این گاه انبارها با هم برابر نبود. 
نکتة مهم در این اســت كه منجمان ایرانی قادر بودند با رصدها و 
زیج هایی كه ترتیب می دادند، ساعت دقیق عبور خورشید از نقطة 
اعتالل ربیعی را محاسبه كنند. شروع سال جدید از عبور خورشید 
از معدل النهار به دایره البروج اعالم می شــد. اگر در حركت زمین 
به دور خود، محوری فرضی را در نظر بگیریم كه از قطب شــمال 
تا قطب جنوب امتــداد دارد، و باز اگر دایره ای فرضی را عمود بر 
این محور فرض كنیم كه كرة زمین را به دو نیم كرده باشــد، این 
نقطه معدل النهار یا استوای سماوی است. نکتة مهم این است كه 
حركت زمین به دور خورشید بر این دایرة عظیمه ای كه زمین را 
به دو نیم كرده به طور كامل منطبق نیســت. نقطه ای كه این دو 
دایــرة عظیمه یکدیگر را قطع می كنند، در فاصلة 180 درجه، دو 
گره پدیدار می شــود كه معرف اول بهار و اول پاییز اســت. وقتی 
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خورشــید در معدل النهار قرارمی گیرد نور آن به َسویه و عادالنه 
تقسیم می شود، در حالی كه قبل و بعد از آن این طور نیست. این 
دو گــره را »اعتدال ربیعی« و »اعتــدال خریفی« می نامند. مبدأ 

تقویم جاللی عبور خورشید از اعتدال ربیعی است.
از آثار انتخاب اول بهار و اعتدال ربیعی آن است كه زمستان با 
همة مشکالتش تمام شده و بهار آغاز شده است و این برای همة 
مردم دنیا مژده است. ایرانیان مبنای شروع سال جدید خود را بر 
این مژده قرار داده اند كه در آن روز و شب با هم برابر است و میان 
شــب و روز، و سرما و گرما اعتدال وجود دارد؛ رد پایی از زمستان 
و پیغامی از تابســتان. پیام این انتخاب رویش، سرسبزی و بركت 
است. در نیمکرة شمالی هر كس كه به اول بهار می رسد دل خوش 
مــی دارد كه گل به بــار می آید، میوه می رویــد، بلبل می خواند، 
جویبارهای نقره گون و ســیمین گون در شــهر و روســتا جاری 
می شود، و سبزه می روید. اهمیت نوروز در هوشمندی ایرانیان در 
طول تاریخ بوده است. بهار تنها موسم رویش گیاه نیست، بلکه آغاز 

رشدونمو حیواناتی است كه انسان از آن ها تغذیه می كند. 
وقوع این پدیدة طبیعی در دســت كســی نیست. حکومتی 
نمی تواند آن را جابه جا كند، در عین حال بسیار مبارک و مطلوب 
است. تحوالت سیاســی و اجتماعی و پسند ادوار در تعیین مبدأ 
آن نقشی ندارد. مبدأ ســایر سال ها عمومیت هجری خورشیدی 
را ندارد. تا طبیعت هست، نوروز هم هست؛ گویی انسان كه خود 

فرزند طبیعت است، خود در نوروز به دیدن طبیعت می رود.
این اســتاد دانشــگاه كه خود در رشــتة فیزیک آسمان نیز 
تحصیل كرده و تدریس داشته است، ضمن معرفی كتاب مجموعه 
مقاالتی دربارة نوروز، چاپ 1387، توسط نشر افکار، بخش هایی از 

آن را به قلم دكتر شریعتی قرائت كرد. 
بــه لحاظ تاریخی، عمدة منابع دربارة نــوروز مربوط به دورة 
اسالمی است. در اوســتا هیچ ذكری از نوروز نیامده است. البته، 
زرتشتیان قبل از زرتشت و بعد از آن، نوروز را از آن خود كرده اند. 
در دورة اسالمی نویســندگان عرب و ایرانی بسیاری به فارسی و 
عربی دربارة نوروز ایرانی سخن گفته اند. ابوریحان بیرونی در كتاب 
التفهیم ِلَوائِل صناعه الَتّنجیم و در كتاب آثار الباقیه دربارة نوروز 

سخن گفته است. 
جنبة دیگری از نوروز كه جنبة فرهنگی دارد، همراه شدن آن 
با انواع اســطوره های قدیمی است. معنای اسطوره از فرهنگ های 
قدیم گرفته است. Story در انگلیسی و اساطیر در قرآن از همین 
اســطوره گرفته شده است. اســطوره با رمان و داستان در دنیای 

امروزی فرق دارد. اسطوره بازتاب جهان بینی هاست در ذهن انسان 
قدیم. در اســطوره های ایرانی، نوروز را چه قبل از اسالم و چه بعد 
از آن، به جمشید نسبت داده اند. جمشید در هاله  ای از اسطوره ها 
پنهان اســت و آنقــدر آثار فرهنگی به او نســبت داده اند كه گاه 

جمشید و سلیمان یکی شده است. 
این اســطوره ها در نام  گذاری ها نقش مهمی داشته است. در 
زمان جمشــید، هر روز از ماه را به نام یکی از ایزدان، فرشــتگان 
حافظ روز، می نامیدند. در جلد هفتم دانشنامة جهان اسالم ذیل 
مقالة مفصلی در باب تقویم، اســامی ســی روز ماه از روز نخست 
به ترتیب چنین آمده اســت: هرمز، بهمن، اردیبهشــت، شهریور، 
اســپندارمز، خرداد، امرداد، دی، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، 
دی به مهر، مهر، ســروش، رشن، فروردین، بهرام، رام، باد، دی به 

دین، دین، ارد، اشتاد، آسمان، زامیاد، ماراسپند، انیران.
مطابق با اســطورة فرهور یا َفرَوشــی، معتقد بودند كه ارواح 
مردگان و ارواح قدسیان و پاكان ده روز از آسمان به زمین می آیند. 
ارواح درگذشتگان نیز این ده روز به خانه های خود بازمی گردند. از 
همین رو خانه های خود را پاک و پاكیزه می كردند كه وقتی ارواح 
درگذشتگان به خانه های خود بازمی گردند از فرزندان خود راضی 

باشند. فروردین جمع فرهور یا َفرَوشی است.
دكتر حداد عادل سپس به معرفی كتاب نوروزنامه، متعلق به 
قرن پنجم، پرداخت و قسمت هایی از آن را كه دربارة جمشید بود 
قرائت كرد. این كتاب كه در ســال 1312 به قلم مجتبی مینوی 
تصحیح شده است، به قلم استاد در مقدمه به عمرخیام نسبت داده 
شــده است كه البته استاد مینوی بعدها از این نظر خود بازگشت 
و امروز منســوب به خیام است. ایشان همچنین بخشی از مقالة 
دكتر بدرالزمان قریب، اســتاد زبان های باســتانی و عضو پیوستة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و یگانه استاد زبان سغدی را دربارة 

جمشید قرائت كرد.
تصاویر موجود در تخت جمشــید، از اهدای هدایای سفیران 

كشورهای مختلف، در اصل جشن نوروز بوده است.
در دورة ساســانیان نیز نوروز بســیار محترم و جشن اصلی 

پادشاهان ساسانی بوده است و به آن نوروز خسروانی می  گفتند. 
نوروز در دورة اســالمی نیز همچنان به حیات خود ادامه داده 
است. اسالم نه تنها مخالفتی با آن نداشته است، بلکه آن را همراهی 
نیز كرده است. در احادیث آمده است كه واكنش پیامبر به نوروز 
ایرانی طوری بوده است كه آن را تأیید كرده اند. در احادیث متعدد 
از امامان نیز اتفاقات معنوی بزرگی به نوروز نسبت داده شده است 
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كه خدا انسان و طبیعت را آفریده است. این احادیث زمینه را برای 
ظهور نوروز در دوران اســالمی آماده می كرده است. خلفای اموی 
و عباســی نیز غالباً نوروز را جشن می گرفتند و شاعران شعرهای 

بسیاری در مدح آن می سروده اند. 
در ادبیات عربی و فارســی، از دو جشــن به وفور یاد شــده 
اســت: یکی نوروز و دیگری جشــن مهرگان در 16 مهر ماه كه 
برای كشــاورزان مهم بوده و آغاز فصل پاییز است. واژة »نی روز« 
در عربی جشــن نوروز و »مهرجان« در عربی در مفهوم جشنواره 

به كار می رود.
دكتــر حداد عادل ســپس به معرفی كتاب یــاد عزیزان در 
برگ ریزان و مقالة مهدوی دامغانی، اســتاد ادبیات عرب پرداخت 
و به توجه شــاعران عرب، به خصوص شــاعران شیعی به نوروز و 
مهرگان اشاره كرد. در دیوان سید مرتضی 11 قصیده دربارة نوروز 

و 9 قصیده دربارة مهرجانه وجود دارد.
وجود این ســنت ایرانی در بغداد و در فضای عربی در دنیای 
اسالمی در دوران خلفا آنقدر باال گرفت كه احتماالً با مراسم اعیاد 

مذهبی فطر و قربان در سکنة بغداد برابری می كرده است. 
از جملــه آداب تحویل ســال عبارت اســت از دیدوبازدید، 
آراســتن خانه، هفت سین، نوپوشیدن، تبریک گفتن، عیدی دادن، 
آشــتی كردن، آتش افروختن در چهارشنبه سوری، آب پاشیده به 
یکدیگر )در هند عید رنگ اســت(، شــیرینی دادن، سیزده به در، 
حاجی فیروز، میرنوروزی )در این رســم عجیب موســوم به پنجة 
مســترقه به مدت پنج روز فردی عامی را بر تخت می نشاندند و 
در این پنج روز حاكم اصلی حکمی نمی داده است. در اصل تئاتر 
فکاهی ملی بوده اســت. در شعر حافظ نیز آمده است: »سخن در 
پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، جز پنج روزی نیســت 
حکم میرنوروزی«(، سبزكردن سبزه، و سپردن سبزه به آب )توجه 

به كشاورزی و رویش(. 
در هر منطقه ای این مراسم متفاوت بوده است. به تنوع اقوام 
ایرانی و غیرایرانی حجم عظیمی از آیین و آداب و رســوم نوروزی 
وجــود دارد. در كتاب مجموعه مقاالت نوروزی به نقل از جعفری 
شــهری، مقاله ای 50 صفحه ای در باب آداب و رسوم نوروز وجود 

دارد. 
دكتر حداد عادل در ســخنان خود به معرفی كتاب دیگری با 
عنوان شرح زندگانی من به قلم عبداهلل مستوفی پرداخت و گفت 
در جلد اول این اثر در خصوص آیین ها و قوانین اواخر دورة قاجار 

به تفصیل سخن گفته شده است. 

نوروز آثار اقتصادی گسترده ای نیز دارد و رونق اقتصادی پدید 
می آورد. به لحاظ روان شناسی فردی و اجتماعی نیز امید و شادی 

به همراه دارد.
دربارة جنبة هویتی نوروز، قدمت و اســتمرار چند هزار سالة 
آن از نظر مبدأ قابل دفاع اســت؛ یعنی، اتفاق طبیعی و مباركی 
است كه به انسان و جهان حیات دوباره می بخشد. مبدأ این جشن 
نشانة قدرت الهی است. توجه به این جشن توجه به خالق طبیعت 
اســت و دل نشین و دلپذیر است. این ســنت به  جامانده از دوران 
قبل از اسالم است كه بعد از اسالم منسوخ نشده است. این نشانة 
برخورد اسالم با سنت  های غیرمسلمان است. اسالم سنت ایرانیان 
را نفی نکرد زیرا نشانه ای از كفر با خود نداشت و با توحید در تضاد 
نبود. وجود نوروز در فرهنگ ایرانی- اسالمی، و بقای آن مصداقی 
است از امکان هم زیستی ایران و اسالم. در سفرة هفت سین قرآن 
می نهند و آغاز ســال را با دعای تحویل ســال و قرائت قرآن آغاز 

می كنند. 
در جمهوری اسالمی نیز نوروز محترم شمرده شده است و در 
قانون اساسی آغاز سال مبدأ سال جاللی است. در اتفاقی كه قبل از 
انقالب مبدأ تاریخ را از هجرت پیامبر تغییر دادند با مخالف شدید 
همراه شد و مردم آن را نپذیرفتند. با باالگرفتن امواج انقالب، برای 

راضی كردن مردم آن را پس گرفتند.
نــوروز موجودیت ارزش مندی از فرهنگ ایرانی- اســالمی و 
وحدتی در میان اقوام ایرانی است. هر كس با هر زبانی این جشن 
را محترم می شمارد. نوروز در دنیا جلوة جهانی پیدا كرده است و 
دوبار در یونســکو با محوریت ایران و همراهی كشورهای دیگر در 
تنظیم قطعنامه- از جمله آذربایجان، تركیه، هند، چین، پاكستان، 
افغانستان و تاجیکستان- نمونه ای از میراث ناملموس ثبت شده 

است. نباید اجازه دهیم كه این سنت ارزش مند ازمیان برود.
دكتر حداد عادل در خاتمة ســخنرانی خود به سنت دیگری 
اشــاره كرد كه در ســال های اخیر رواج یافته اســت و آن سنت 
سفرهای نوروزی است. ایشان ضمن آروزی سالمت برای مسافران 
نوروزی بیان داشت، این سنت كه آثار اقتصادی دارد و البته سنت 
پسندیده ای است، نباید مانع دیدوبازدید و رابطة انسانی شود كه 
در اســالم نیز از آن با عنوان صله رحم یاد شــده است. ایشان در 
خاتمه ابراز امیدواری كرد: »نوروز مثل چراغی در میان ملت های 

جهان بدرخشد.«
ســپس، دكتر حداد به پرســش های حضار پاسخ گفت و از 

كتابخانة دانشکدة مطالعات جهان نیز بازدید كرد.
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در این ســفر برنامه علمی ، فرهنگی و گردشگری متنوعی 
برای دانشجویان مزبور برنامه ریزی شده بود كه موجبات ارتقاء 
اطالعــات عمومــی و تخصصی آنها در ارتباط با دین اســالم و 

كشور ایران را فراهم آورد . 
یکی از برنامه اصلی این گروه برگزاری ســه ســخنرانی در 
دانشــکده مطالعات جهان توسط دكتر سعیدرضا عاملی رئیس 
دانشــکده ، دكتر ســمیعی مدیر گروه مطالعــات ایران و دكتر 
آهوئــی عضو هیات علمــی گروه مطالعات ایــران در ارتباط با 
جایگاه جمهوری اســالمی ایران در عرصه مناسبات بین الملل 
، دین اســالم و مذهب تشــیع و موقعیت ژئوپولیتیک ایران در 

منطقه خاورمیانه بود . 
این ســخنرانی ها كه با پرسش و پاســخ متعدد همراه بود 
بشــدت مورد توجه دانشــجویان دانشگاه ملی ســنگاپور قرار 
گرفت و مشاركت عمومی آنها در این جلسات عالقه آنها به این 

موضوعات را بخوبی نمایان ساخت . 
 حضور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی 
و سخنرانی دكتر فرید العطاس و اساتید جامعه شناسی گروه از 
دیگر برنامه گروه دانشجوئی دانشگاه ملی سنگاپور بود . در پایان 
این جلسه گفتگوهای دوستانه ای بین دانشجویان سنگاپوری و 

دانشجویان عالمه طباطبائی صورت گرفت و طرفین در محیطی 
كامال صمیمی بــه بحث و تبادل نظر در موضوعات مورد عالقه 

خود پرداختند . 
سفر به شهر قم از دیگر برنامه جذاب دانشجویان سنگاپوری 
بود . در این ســفر یک روزه دكتر ســوادی از اســاتید موسسه 
الحکمه اطالعات ارزشمندی در خصوص نظام تدریس حوزوی 
در اختیــار دانشــجویان ســنگاپوری قــرار داد . در ادامه نیز 
دانشجویان ضمن زیارت حرم حضرت معصومه )س( از موسسه 
انتشارتی انصاریان بازدید و كتبی در مورد دین اسالم خریداری 

نمودند . 
زیارت امامــزاده صالح ، حضور  در بازار ســنتی تجریش ، 
بازدیــد از میگون و رودبار قصران ، حضور در پیســت اســکی 
دیزین ، بازدید از بازار سنتی تهران ، بازدید از كاخ موزه گلستان 
، بازدید از كاروانســرای رباط كریم و  حضور در بازارچه سنتی 
پارک الله از دیگر برنامه هیات دانشجویی دانشگاه ملی سنگاپور 

بود . 
دانشــجویان در آخرین شــب حضــور خود در ایــران نیز 
مهمانی خانواده یکی از دانشجویان گروه مطالعات جنوب آفریقا 
دانشــکده بوده و ضمن صرف شامی ایرانی ، در محیطی بسیار 

سفر هیات دانشجوئی دانشگاه ملی سنگاپور به ایران

در راســتای برنامه تبادل اســتاد و 
دانشجو و همکاری گســترده دانشکده 
و  دانشگاه ســنگاپور  با  جهان  مطالعات 
مطالعات جهان طی  دانشــکده  ؛  مالزی 
روزهای 5 لغایت 10 اســفند ماه امسال 
میزبان گروهی از دانشــجویان دانشگاه 
ملی ســنگاپور به سرپرستی دکتر فرید 
العطاس اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 

ملی سنگاپور بود . 
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گرم و صمیمی با افراد خانواده گفتگو نموده و با آداب و رســوم 
خانواده ایرانی آشنا شدند . 

دانشجویان دانشگاه ملی سنگاپور صبح روز جمعه مورخ 11 
اسفند با رضایت كامل از سفر كوتاه مدت خود به ایران و تشکر 
از برنامه ریزی مناســب انجام شده ، تهران را به مقصد سنگاپور 

ترک نمودند .
نامه تشــکر دانشجویان ســنگاپوری به دكتر عرب احمدی 

مشاور بین الملل دانشکده
 آنــان در فرودگاه امام خمینی )ره( ســفر خود را فرصتی 
طالیــی برای آشــنائی با تاریــخ ، فرهنگ ، آداب و رســوم و 

واقعیات ایران دانسته و تاكید كردند مشاهدات خود را به دیگر 
دانشجویان دانشگاه سنگاپور منتقل خواهند ساخت . 

شایان ذكر است دانشــکده مطالعات جهان طی چند سال 
گذشــته میزبان 5 گروه دانشجویی از دانشگاه سنگاپور و مالزی 
بوده و تاكنون دو گروه دانشجویی نیز از دانشکده به كشورهای 

مالزی و سنگاپور سفر كرده اند . 
برنامه ســفر گروه دانشجویی از كشورهای سنگاپور و مالزی 
به ایران با میزبانی دانشــکده مطالعات جهان در ســال بعد نیز 
تداوم یافته و طبق برنامه ریزی صورت گرفته سال آینده گروهی 

از دانشجویان دانشگاه مالزی به ایران سفر خواهند نمود . 

اعضای انجمن مطالعات خاور میانه دانشــگاه توكیو با 
با اعضای انجمن علمی مطالعات جهان دانشــکده مطالعات 
ژاپن روز سه شنبه 15 اسفندماه در محل دانشکده مطالعات 

جهان، دیدار و به بحث و گفتگو نشستند.
در ابتدای این دیدار اعضای انجمن دانشکده مطالعات 
جهــان به معرفی خــود و زمینه مطالعاتیشــان پرداختند. 

سپس به تفضیل به شــرح فعالیت انجمن علمی مطالعات 
ژاپن از بدو تاسیس پرداخته شد. همچنین اعضای انجمن 
مطالعات خاورمیانه دانشگاه توكیو به معرفی فعالیتهایشان 
در زمینــه مطالعات خاورمیانه پرداخته و از اعضای انجمن 
علمی مطالعات ژاپن دانشــکده دعوت به دیدار در شــهر 

توكیو نمودند.

دیدار انجمن مطالعات خاور میانه دانشگاه توکیو با اعضای انجمن علمی 
مطالعات جهان دانشکده مطالعات ژاپن دانشگاه تهران
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مصاحبه با کارکنان )شماره پنج(

از فعالیت ها و تالش خود از بدو استخدام تاکنون بفرمایید؟
بزرگترین افتخار بنده و ســتاره درخشــان كارنامه كاری من 
خدمت به مدت 6 ســال در روســتا و محروم ترین مناطق كشور 
است. بنده در این سالها سعادت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به عنوان ماما به ریســک پذیر ترین گــروه جامعه یعنی »زنان و 
كودكان« را داشــتم. بعد از این دوران سخت خدمت، مجدانه در 
ارائه خدمات به مناطق محروم جنوب شهر تهران )دانشگاه علوم 

پزشکی تهران( تالش نمودم. 
در ســال 1388 و بعد از انتقال به دانشگاه تهران در موسسه 
مطالعات آمریکای شــمالی و اروپا به عنوان كارشناس پژوهشی 
موسسه شروع بکار نمودم و تحت نظر ریاست محترم وقت؛ جناب 
آقای دكتر یونس شــکرخواه تعلیم، و در به روزرســانی اطالعات 
وب ســایت موسسه، برگزاری همایش و ســخنرانی های  مختلف 
)تهیــه كتابچه برنامه هــا(، ترجمه و معرفی موسســات  مختلف 
حوزه مطالعات اروپا و آمریکا در وب ســایت و تهیه كتابچه آنها و 

جمع آوری اطالعات دانشجویان و اساتید و .... اهتمام نمودم.
در ســال 1392بنا بر نیاز مبرم دانشــکده و دستور ریاست 
محتــرم وقت جناب آقای دكتر مرندی، بــه واحد روابط عمومی 
و بین الملل دانشــکده منتقل شدم. كه به مدت بیش از 5 سال، 
مدیریت وب ســایت دانشکده )فارســی و انگلیسی( -عکاسی و 

تهیه خبر- اطالع رســانی و مدیریت »تلگرام، سیستم پیامک و 
برد الکترونیک« دانشکده- تهیه، تدوین و گردآوری فصلنامه های 
خبری فارسی و انگلیسی- دستنامه دانشجویی هر سال تحصیلی 
و معرفی دانشــکده به چهار زبان- برنامه ریزی، مدیریت و تالش 
)به همراه ســایر همکاران خدوم و پرتالش دانشکده( در برگزاری 

همایش های مهم  ملی و بین المللی دانشکده مطالعات جهان و ...
و در حوزه بین الملل نیز در این مدت، در اخذ ویزا و اســکان 
مهمانان خارجی- برنامه ریزی و تســهیل »انجام دیدار هیات های 
مختلف خارجی، عقد تفاهم نامه های بین المللی، انجام سفر فرصت  
مطالعاتی اساتید دانشکده«، رایزنی و ایجاد ارتباط با دانشجویان و 
اساتید خارجی و تسهیل گرفتن مصاحبه از آنان و.... انجام وظیفه 

نمودم.  
از فعالیت های حرفــه ای و افتخارات خود در دوران کاری 

بفرمایید؟
 در دوران پر افتخار خدمت مامایی، در ســال 1386 به دلیل 
تشکیل و بسیج »شبکه داوطلبان سالمت« جهت ارتقای سالمت 
در جامعه )در دانشــگاه علوم پزشکی تهران(، حضورا مورد تقدیر 

وزیر بهداشت وقت؛ دكتر لنکرانی قرار گرفتم. 
در همان سالهای پر تالش و در سال 1387، نیز به دلیل دقت 
و تشــخیص به موقع و نجات جان چندین مادر باردار، به عنوان 

مریم احمدی، متولد 1352، دارای مدرک کارشناســی مامایی، کارشناســی آموزش زبان 
انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 

در سال 1373 در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شرکت و بعد از قبولی و پذیرفته 
شدن در مصاحبه تخصصی در مرداد 1374 به صورت رسمی به عنوان ماما استخدام شد. از سال 
1388 به دلیل داشتن مدرک دیگر )زبان انگلیسی( و عالقمندی در این حوزه به دانشگاه تهران 
منتقل شد و در موسســه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشکده مطالعات جهان در پست 
کارشناس پژوهشی موسسه و از سال 1392 تا فروردین 1397 به عنوان کارشناس روابط عمومی 

و بین الملل مشغول بکار است. 

بزرگترین افتخار و ستاره درخشان کارنامه کاری من توفیق خدمت 
6 ساله در روستاهای محروم ترین مناطق کشور است

خاطرمان باشد انچه از ما باقی میماند خاطری نیکو و وجدانی آسوده است
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»مامای نمونه كشوری« در دانشگاه علوم پزشکی تهران منتخب 
و تقدیر شدم.

بعد از انتقال به دانشگاه تهران و در شاگردی )به مدت 5 سال( 
در مکتب استاد بزرگوار جناب آقای دكتر یونس شکرخواه؛ رییس 
اســبق موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، بر طبق ارزیابي 
سال 1388 دفتر بررسي و ارزیابي پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوري، مركز مطالعات آمریکاي شــمالي و اروپا از جنبه طبقه 
بنــدي علمي در مرتبه B قرار گرفت و این در حالی بود كه گرید 

قبلی آن C بود و هیچ مركز پژوهشی دارای گرید A نبود.
و در ســال 1389 و بــر طبق همین ارزیابی مركز با ســطح 
علمي B »رتبه نخست حوزه علوم انساني« و »رتبه دوم مؤسسات 
پژوهشي وابسته به دانشــگاه« را در دانشگاه تهران كسب كردیم 
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و مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال به عنوان تشویقي به مؤسسه 
مطالعات آمر یکاي شمالي و اروپا اختصاص داده شد.

در ســالهای خدمــت در واحد روابط عمومــی و بین الملل 
)1397-1392( كارنامه كاری بنده در ارزیابی عملکرد دانشــکده 
مشهود اســت و خدا را شاكرم كه در پیشــبر اهداف بین الملل 
دانشکده و دانشــگاه تهران به عنوان جزیی كوچک بسیار موفق 

بودیم.
از خاطرات کاری خود برایمان بگویید؟

اجازه بدهید از دوران كاری مامایی ام شــروع كنم؛ نیمه شب 
بود و خســته از كار شــبانه، پذیرش یک مادر باردار اورژانسی از 
روســتا در بیمارستان داشتیم، خیلی دیر شده بود و برای زایمان 
بریچ )با پــای( نوزاد )با همه احتماالت بــاالی خطر(، كاری جز 
زایمان طبیعی نمی شد، انجام داد. از همسر وی با آگاهی دادن از 
خطر تروما به سر نوزاد رضایت گرفته و كار را شروع كردیم. بنده با 
همکاری ادم)aid( موفق به گرفتن زایمان نوزاد بریچ با وزن بیش 
از 4 كیلو شــدیم كه جزو موفقیت بسیار در حرفه مامایی است. 
سالها بعد در درمانگاه با همکاران نشسته بودم پسر بچه ای تپل به 
طرف من امد كه بسیار بانمک بود، بغلش كردم و... مادرش گفت 
پســر خودتان است!. مادر وی، مرا شــناخته و با بیان خاطره اش 
فهمیدم كه آقا سجاد همان پسری بود كه ان شب پر مخاطره به 

دنیا آمد و من مامای او بودم.
در دوران بعــدی كاریم و در دانشــگاه تهران، بهترین خاطره 

بنده از ریاســت محترم كنونی دانشکده، جناب آقای دكتر عاملی 
است. ایشان به واقع مدیر و معلم اند. همه بدین مطلب واقفند كه 
از كارمند تحت امرش كار بسیار می خواهد، و بنده به دلیل احترام 
و ارادتی كه به ایشان داشتم و با وجود كارهای بسیار روابط عمومی 
و بین الملل كه متصدی آنها تنها خود بودم هرگز نه نگفتم. ایشان 

ایده و سرنخ را می دادند و... بنده مجدانه پیگیر می شدم.
بعد از مدتی با نگاه به آرشیو روابط عمومی و بین الملل، شاهد 
تهیه، تدوین و انتشــار انبوهی از اطالعات شدم كه همگی به مدد 
خواست، تفکر سازنده و مدیریت عالمانه و دلسوزانه ایشان صورت 
گرفته بود، و ایشان به حق باعث وقوف بنده به توانایی هایم شدند. 
بعد از انجام كارهای ســنگین همایش ها و برنامه های  بسیار 
دانشــکده مطالعات جهان )كه زبانزد سایر دانشکده هاست(، پیام 
تقدیر و تشکر این اســتاد بزرگوار به واقع بزرگترین تشویق برای 
بنده و رفع خستگی هایم بود. خداوند را شاكرم كه بسیار آموختم 

و توفیق خدمت یافتم.
سخن پایانیتان را گوش می کنیم؟

زندگی به تندی می گذرد و ما چون مسافرانی غریب از پی آن 
دوانیم. دیر یا زود همگی در محضر الهی حاضریم و باید پاسخگوی 
اعمال و رفتارهایمان باشــیم. پست و منصب گذراست، خاطرمان 
باشد انچه از ما باقی میماند خاطری نیکو و وجدانی آسوده است. 

خدایا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشی و ما رستگار

مصاحبه با کارکنان )شماره پنج(
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الهه كریمي ریابي كارشناســی ارشــد مطالعات روسیه را از دانشــگاه تهران و دكتری خود 
در حوزه ادبیات روســي از دانشــگاه فدرال كازان در روسیه دریافت كرده است. وي حال حاضر 
استادیار گروه مطالعات روسیه، آسیاي میانه و قفقاز دانشکده مطالعات جهان است. حوزه تدریس 
وی شــامل ادبیات روسي، شــرق شناسی، فرهنگ و دین در روسیه اســت. حوزه عالقه ایشان 
مطالعات فرهنگي، ادبیات تطبیقي، مطالعات دیني و ایراشناســي در حوزه روسیه، آسیاي میانه 
و قفقاز است. مقاالتی از ایشان در حوزه ادبیات روسي، فرهنگ روسیه و روابط فرهنگي ایران و 
روسیه به چاپ رسیده است. ایشان در حال حاضر به عنوان عضو شوراي علمي موسسه مطالعات 

ایران و اوراسیا )ایراس( فعال است. برخی از مقاالت ایشان عبارتند از:

الهه کریمي

Publication and Promotion of Iranian-
 Russian Memoirs:
 • Cultural relations between Iran and
 Russia after the collapse of the Soviet Union
Journal "Iran-Slavika», № 21. 2010.
 • Mythological image of Satan in Persian
and Russian literature, Uchenye Zapiski Ka-

 zanskogo Universiteta (Proceedings of Kazan
University-Humanities Series), № 155. 2013.
 • Iranian mythology in the poems of Ivan
Bunin. E. Karimiriabi, Uchenye Zapiski Ka-
 zanskogo Universiteta (Proceedings of Kazan
University-Humanities Series), № 156, 2014.
 • Oriental female portrait in lyrics of Ivan
Bunin // Text. Literary work. Reader: materi-
als of the II International Scientific Confer-
ence. Prague: 2014.
 • Oriental female portrait in lyrics of Ivan
 Bunin & Hafez // VII International Scientific
 and Practical Conference «Foreign languages
in the modern world». Kazan: 2014.
 • Interaction of cultures in lyrics of Ivan
Bunin // II Russian Scientific-Practical Con-
ference. Makhachkala: 2014.

 • Elements of fire / light in the oriental
 lyrics of Ivan Bunin // philology and culture.
Kazan: 2015.
 • The portrait of the Safiya (the wife of the
 Prophet Muhammad in lyrics of Ivan Bunin
 // VIII International Scientific and Practical
Conference «Foreign languages in the mod-
ern world». Kazan: 2015.
 • The Mystical-Koranic image of the
 "Birds" in the lyrics of Ivan Bunin // The
 artistic heritage of Ivan Bunin in the context
 of contemporary Humanities Research, Elec:
2015.
• The portrait of the Prophet Muham-
 mad in lyrics of Ivan Bunin // The portrait of
 the Prophet Muhammad in the art. Zahedan
(Iran): 2015.
 • The oriental lyrics of Ivan Bunin:
 sources, works and images // Russki yazik
 za rubezhom. Moscow: 2015. № 4 (251). С.
73 – 78.
 • Movement "Rastokhiz" ("revival") in
 Tajikistan, Islamic Encyclopedia, 2010. (in
Persian
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توحید اسدی از دانشجویان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران اســت. او مقطع كارشناســی خود را در رشته های زبان و 
ادبیات انگلیسی و حقوق تحصیل كرده و در سال 1392 در مقطع 
كارشناسی  ارشد وارد این دانشــکده شد. در شهریور ماه 1394 
پایان نامه ی خود را با محوریت روابط قدرت در سیاست  خارجی 
ایاالت متحده به راهنمایی دكتر فواد ایزدی و مشاوره دكتر حسن 
حســینی دفاع كرد و در مهر ماه همان سال به رغم پذیرش در 
دو دانشــگاه دیگر، با ســهمیه بدون آزمون )استعداد درخشان( 
در دانشــکده  مطالعات جهان وارد مقطع دكترا شــد. اسدی در 
گروه های مطالعاتی آمریکا و هند به عنوان دســتیار با اساتیدی 
نظیر دكتر ایزدی، دكتر موســوی، دكتر معینی فر، دكتر موالیی، 
دكتر مظفری و دكتر صبار همکاری داشــته و همچنین در این 
گروه ها كارگاه هایی را در حوزه ی روش  تحقیق برگزار كرده است.

 او به عنوان جوان ترین كاندیدای دكتری دانشکده  در حال 
حاضر مشغول تدوین رســاله ی خود با موضوع اقتصاد سیاسی 
روابط ایــاالت متحده و هنــد به راهنمایی دكتــر محمدعلی 
موسوی و دكتر فواد ایزدی است.  این دانشجو در دوران تحصیلی 
خود جوایزی نظیر پژوهشــگر نمونه ی دانشگاه تهران در حوزه 

علوم انســانی )1394( و گرنت پژوهشیاری بنیاد ملی نخبگان 
)1395( را دریافــت كرده و به عنوان دبیر انجمن دانشــجویی 
مطالعات آمریکا و نماینده انجمن های دانشــجویی دانشکده در 
دانشگاه مشغول به فعالیت بوده است. عضویت در شورای علمی 
دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشــگاهی، پژوهشــگر مهمان 
مركز مطالعات اســتراتژیک خاورمیانه و دبیــر اجرایی ژورنال 
انگلیسی زبان مطالعات زنان )IJWR( در سوابق فعالیت های این 
دانشــجو به چشم می خورد. اســدی با توجه به عالیق خود به 
مباحث روابط بین الملل از سال 1388 در اداره اخبار بین الملل 
خبرگزاری ایســنا به عنوان دبیر تمام وقت مشغول به كار بوده 
و با رســانه های دیگری همچون شــبکه تلوزیونی پرس  تی وی 
همکاری هایی داشته اســت. از او مقاالتی علمی در ژورنال های 
خارجی در كشــورهایی نظیر هند، اوكراین و اســپانیا به چاپ 
رســیده است. این دانشجو كتاب آینده روابط ایران و هند را كه 
بــا همکاری و زیر نظر دكتر حشمت الســادات معینی فر تدوین 
شده است، در دســت چاپ دارد و كتاب سیاست های فرهنگی 
در آســیای شــرقی نیز به ترجمه او در سالی كه پیش روست، 

منتشر خواهد شد.

توحید اسدی 
دانشجوی دکترای مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان 

دانشجوی نمونه ایرانی
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نام
و نام خانوادگي

استاد داور استاد داوراستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاعرشتهعنوان پایان نامه
خارجي

بررسی سیاست اسرائیل در تقی بیگلو
قبال برنامه هستهای كشورهای 

اسالمی

مطالعات 
فلسطین

دكتر احمدیاندكتر اقبالدكتر شعربافدكتر برهانی96/11/30

مرضیه جوادی 
ارجمند

فرآیند تصمیمگیری سیاست 
خارجی در كنگره آمریکا: نقش 
بازیگران فردی در تحریمهای 

ایران

مطالعات 
آمریکای شمالی

دكتر ایزدیدكتر موسوی96/11/28

دكتر سجاد 
پور

دكتر آهویی

دكتر سعید 
آبادی

دكتر دهشیار

بررسی اهداف ODA ژاپن در زهرا حسنی
منطقه خلیج فارس

دكتر پور 96/11/29مطالعات ژاپن
رستمی

دكتر موالییدكتر پیروزدكتر موسوی

فاطمه بابی 
زنگباری

سیاست امنیت انرژی ژاپن در 
قبال روسیه و تاثیر آن بر روابط 

اقتصادی و سیاسی دو كشور

دكتر پور 96/11/29مطالعات ژاپن
رستمی

دكتر براریدكتر كرمی

تاثیرات تحوالت منطقهای بر ایوان هریوناک
روی تاكتیکهای آمادگی سازمان 

بسیج دانشجویی
مطالعه موردی: راهیان نور و 

مدافعان حرم

دكتر باقریدكتر عاملیدكتر سمیعی96/11/28مطالعات ایران

علی اسدی 
خمامی

تاثیر نهادها بر اقتصادهای 
جنوب آفریقا

مطالعه موردی: موزامبیک

مطالعات جنوب 
آفریقا

دكتر پور دكتر باقری96/11/28
رستمی

دكتر گل 
محمدی

بازنمایی ایران در خبرگزاریهای محسن حقبین
ریانوواستی و اینترفاكس روسیه

دكتر كریمی دكتر كوثری95/11/29مطالعات روسیه
ریایی

دكتر صبار

تمركز زدایی فرهنگی و تاثیر آوا قائمی
آن بر احیای بناهای تاریخی در 

فرانسه

دكتر دكتر حسینیدكتر ایوبی96/11/25مطالعات فرانسه
طباطبایی

سیر تحول تئاتر عروسکی سارا دافعی
روسیه از نیمه دوم قرن بیستم 

تا دوران معاصر

دكتر كریمیدكتر زینالیدكتر محمدیدكتر گلکار96/11/28مطالعات روسیه

مقایسه اخبار خبرگزاری آمنه دهقان
جمهوری اسالمی ایرنا و 

خبرگزاری رسمی عراق واع 
نسبت به موضع گیریهای احزاب 

شیعه به اصالحات العبادی

دكتر دكتر عابدینیدكتر موالیی96/11/28مطالعات عراق
السجردی

دكتر سادات

تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه حمید رضا كفیل
اروپا بر همگرایی اتحادیه اروپا 

)دفاع و امنیت(

مطالعات 
بریتانیا

دكتر 96/11/30
سعیدآبادی

دكتر واعظ 
زاده

دكتر شکرخواهدكتر قاسمی
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اتحادیه اقتصادی اورآسیا: محمد نخعی
فرصتها و محدودیتهای روسیه

دكتر امیر دكتر كرمی96/11/23مطالعات روسیه
احمدیان

دكتر رسولی 
نژاد

جایگاه اجتماعی زنان در مناطق نفیسه كنی
روستایی و شهری آنگوال و 

زیبماوه

مطالعات جنوب 
آفریقا

دكتر عرب دكتر بور بور96/11/25
احمدی

دكتر موالیی

ارزیابی و تبیین امنیت مناطق محمد كنعانی
مرزی ایران و عراق

مطالعه موردی: اروند رود

دكتر نور 96/11/21مطالعات عراق
بخش

دكتر 
سلطانینژاد

دكتر 
احمدیان

دكتر اسدی

بررسی تحلیلی حضور چین در محسن جلیلی
جنوب آفریقا

مطالعات جنوب 
آفریقا

دكتر عرب 96/11/30
احمدی

دكتر جوادی 
ارجمند

دكتر 
احمدیان

نزدیکی روابط و همکاری ایران یوسف پژوهنده
و عراق در مبارزه با تروریسم 
و اثر آن بر رویکرد تركیه و 

عربستان در قبال عراق بعد از 
سال 2003

دكتر عبدء 96/11/30مطالعات عراق
الزهرا

دكتر اسدیدكتر دهقاندكتر احمدیان

مقایسه سیاستهای تبعیض آمیز امید رضایی
رژیم آپارتاید آفریقای جنوب و 

رژیم اسرائیل

مطالعات جنوب 
آفریقا

دكتر برهانیدكتر باقریدكتر بور بور96/11/28

تحلیل گفتمان مبتنی بر پیکره مونا حجیجو
بنیاد اسالم و مسلمانان در 
روزنامههای نخبه آمریکایی

مطالعه موردی: سرمقالههای وال 
استریت ژورنال و نیویورک تایمز

مطالعات 
آمریکای شمالی

دكتر سعید دكتر قاسمیدكتر ایزدی96/11/18
آبادی

بررسی جایگاه سیاسی و آیلین ارجمند
اجتماعی زنان هندی بر اساس 

قانون اساسی هند

دكتر معینی 96/11/28مطالعات هند
فر

دكتر دكتر موالیی
خوارزمی

عربستان و اخوان المسلمین فاطمه درخشان
مصر، رویکردها، عوامل همگرایی 

و واگرایی)2017-2011(

دكتر محمد دكتر احمدیاندكتر خامه یار96/11/30مطالعات مصر
موسی

دكتر اقبال

بررسی تاثیر بحران آب بر مختار مجاهد
مناقشات بین اسرائیل و 

همسایگان
مطالعه موردی: كرانه باختری 

رود اردن

مطالعات 
فلسطبن

دكتر 96/11/17
رحماندوست

دكتر دكتر  برهانی
دهقانی پوده

سید مسعود 
موسوی

تاثیر موسیقی سنتی و اصیل 
ایرانی بر موسیقی و سازهای 

سنتی جنوب آفریقا

مطالعات جنوب 
آفریقا

دكتر  96/11/30
عرباحمدی

دكتر سعید دكتر یور بوردكتر باقری
آبادی

اهمیت اتاقهای فکر در سیاست محسن فرخانی
خارجی آلمان

دكتر دوستی 96/11/29مطالعات آلمان
زاده

دكتر نور 
بخش

دكتر مهرگان

سید علی اكبر 
مجابیفتا

خشونت خانگی در میان ایرانیان 
مهاجر در كشور آلمان

دكتر نور 96/11/26مطالعات آلمان
بخش

دكتر دوستی 
زاده

دكتر حسن 
خان

دكتر مهرگان

دكتر سلطانی 96/11/25مطالعات عراقاثر تاالبها بر اقتصاد عراقمحمد جمیلی
نژاد

دكتر كهن دكتر سلیمانی
هوشنژاد

دكتر میر 
جلیلی
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زهره میرزاپور 
سهزابی

وضعیت مهاجران غیر قانونی 
آمریکای التین در ایالت متحده 

آمریکا

مطالعات 
آمریکای التین

دكتر فیض 96/11/24
الهی

دكتر حق 
روستا

دكتر  امید 
بخش

هند از دوره حمایت گرایی تا زهرا شیر علی پور
ادغام در اقتصاد جهانی )1991-

)2012

دكتر پور 96/11/21مطالعات هند
رستمی

دكتر موسوی 
جشنی

دكتر 
مرشدی زاد

فروش تسلیحات بریتانیا به زهرا كریمی
عربستان سعودی )2010-

2017(: با تمركز بر معاهدات 
بین المللی

مطالعات 
بریتانیا

دكتر سعید 96/11/29
آبادی

دكتر شکر دكتر باقری
خواه

دكتر 
عرباحمدی

حسین رستمی 
جوریایی

عوامل موثر در به قدرت رسیدن 
ژنرال عبد الفتاح السیسی

دكتر سلطانی دكتر احمدیان96/11/25مطالعات مصر
نژاد

دكتر محمد 
موسی

دكتر برهانی

سیاست خارجی بریتانیا در رضا جوادی
خلیج فارس بر مطالعه موردی 

بازگشت نظامی بریتانیا به خلیج 
فارس در سال 2012

مطالعات 
بریتانیا

دكتر واعظ 96/11/24
زاده

دكتر سعید 
آبادی

دكتر تیشه 
یار

نقش اتاقهای فکر در فرایند مسعود محمد ولی
تصمیم گیری در رژیم 

صهیونیستی
مطالعه موردی: كنفرانس 

هرتصلیا

مطالعات 
فلسطین

دكتر 96/11/28
رحماندوست

دكتر اقبالدكتر شعر باف

سیاست اقتصادی چپ گرایانه در فروزان عبدی
ونزوئال در دوران چاوز ، ابعادها 

و پیامدها )2013-1991(

مطالعات 
آمریکای التین

دكتر فیض 96/11/11
الهی

دكتر حق دكتر كرمی
روستا

تحریم ایران در روابط آمریکا و اسفندیار خدایی
چین: همکاری یا عدم همکاری

مطالعات 
آمریکای شمالی

دكتر آهوییدكتر  موسویدكتر ایزدی96/11/28
دكتر 
دهشیار

دكتر مظفری

كامران فاتحی 
نسب

فرانسه و مدیریت صنعت 
توریسم

یک مثال موفق

دكتر دكتر موسویدكتر  حسینی96/11/2مطالعات فرانسه
دهشیری

ارتقای هنر مدرن در كشور مریم حاجی هادی
فرانسه از آندره مالرو تا ژک 

النگ
مطالعه موردی: كركز پمپیدو

دكتر  دكتر حسینیدكتر ایوبی96/10/4مطالعات فرانسه
دهشیری

اقدامات و سیاست تغذیهای مینا مقصودی
دولت ژاپن در پیشگیری از 

بیماری سبک زندگی

دكتر  معینی 96/10/10مطالعات ژاپن
فر

دكتر  دكتر موالیی
رضایی

هگرایی اقتصادی در آمریکای سارا جاللی
التین: روندها و پیامدها

مطالعاتآمریکای 
التین

دكتر فیض 96/10/2
الهی

دكتر  حق دكتر كرمی
روستا

تحریم غرب و تاثیر آن بر اقتصاد بابک بوذری
روسیه )دوره جدید2000-

)2016

دكتر رسولی دكتر كرمی96/10/2مطالعات روسیه
نژاد

دكتر ولی 
زاده
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ماموریت ها و سفرهای علمی
مدت هدف كشور گروه رتبه علمی نام و نام خانوادگی

19 لغایت 22 بهمن 
ماه

جهت شركت در كنفرانس »استعمار 
مدل آمریکایی حقوق بشر”

لندن مطالعات آمریکا استاد تمام دكتر سعیدرضا عاملی

از تاریخ 27 
اسفندماه لغایت 18 

اردیبهشت ماه

شركت در همایش بین المللی و 
ماموریت علمی به دانشگاه قابوس 

عمان

عمان  مطالعات غرب 
آسیا و شمال 

آفریقای

استادیار دكتر جواد شعرباف

19 لغایت 25 آذرماه بنا بر دعوت چهار دانشگاه اسپانیایی اسپانیا مطالعات آمریکا دانشیار دكتر مریم حق روستا

6 لغایت 8 دیماه جهت انجام مصاحبه امارات متحده 
عربی

مطالعات غرب 
آسیا و آفریقاي 

شمالي

استادیار دكتر حسن احمدیان

27 دیماه لغایت 13 
بهمن ماه

جهت انجام مطالعات میدانی در 
خصوص وضعیت جامعه مسلمانان و 
ایرانیان در غرب آمریکا با تمركز بر 

ایالت كالیفرنیا

ایاالت متحده 
آمریکا

مطالعات آمریکا استادیار دكتر حسن حسینی

تعدادی از همکاران گرامی در غم از دســت دادن عزیزان خود به سوگ 
نشستند . ضمن عرض تسلیت به ایشان، از خداوند متعال برای درگذشتگان 

مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و طول عمر مسئلت داریم .

دکتر ناهید پوررستمی )پدر شوهر(
دکتر مهدی آهوئی )پسر دایی(

خانم سمانه شفیعی )پدر شوهر(

تسلیت



76

 http://fws.ut.ac.ir

ی
تر

دک
 و 

شد
 ار

ی
اس

شن
ار

ه ک
ور

ی د
ها

له 
سا

و ر
ها 

مه 
ن نا

ایا
پ


