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 :شیهما یمعرف

و  یاقتصاد ،یاسیگوناگون س یکشورها در حوزه ها یتنها از راه همکار داریپا یمل تیصلح و امن وزهامر

و با  یدر سطح فرامل یصلح ساز یمناطق جهان، روندها شتریرو، در ب نیباشد. از ا یم یافتنیدست  یاجتماع

از موضوعات  یاریبس زین رانیا رامونیباشند. در مناطق پ یو اجرا م یگوناگون در حال طراح یمشارکت نهادها

 ،یو مذهب یقوم یتنش ها ،یطیمح ستیز یها یقاچاق مواد مخدر، آلودگ ،ییادگرایبن سم،یمانند ترور ،یتیامن

مشترک داشته و  یها شهیانجامند، ر یصلح و آرامش جوامع م دیو تهد یمشکلات که به ناامن گریمهاجرت و د

گسترش  ر،یاخ یکه در سال ها ستیدر حال نیگذاشته اند. ا یبرجا قناطم نیمردم ا ستیبر ز یمشابه راتیتاث

مردم جوامع گوناگون از  یزندگ یریرپذیبر جوامع گوناگون و تاث دادهایرو یاثرگذار ،یمجاز یاجتماع یشبکه ها

 کشترم یسازوکارها افتنی یبرا یشیرسد هم اند یرو، به نظر م نیداده است. از ا یریچشمگ شیرا افزا گریکدی

تواند  یم کسویاز  ،یو دانشگاه ینخبگان علم یاز سو داریبه صلح پا یابیدست یبرا یجمع یبرنامه ها یو طراح

 یالملل نیو ب یدولت ها و جوامع در سطوح منطقه ا انیم انهیمسالمت جو یستیهمز یمناسب برا یا نهیزم

 یها یو ناامن داتیمشترک در برابر تهد یهابه راه حل  یابیدست  نهیتواند زم یم گرید یفراهم آورد و از سو

 د.فراهم ساز را یفرامرز

 شمندانیاند انیم یعلم یگفتگو نهیزم ،یدیخورش نیکه در آستانه سده نو مناسب دانسته شد ه،یپا نیا بر

و  نینوروز که دامنه آن از کاشغر در چ یدر منطقه فرهنگ ژهیگوناگون، به و یخود درکشورها انیبا همتا یرانیا

و نورسلطان در قزاقستان تا  هیا در روسیدر لبنان و از اوست روتیو ب هیدر هند گرفته تا استانبول در ترک ریشمک

صلح و  یبرپادار یبرا یجمع یهمکار یراه ها نهیدر زم رد،یگ یدر پاکستان و بصره در عراق را در بر م یکراچ

از  یکیبه عنوان  ران،یمطالعات صلح ا علمی نجمن. ادیفراهم آ نیساز نو تیامن یگفتمان ها هیارا یکوشش برا

فراهم  نهیدر زم شگامیپ یتواند نهاد یم ،یگفتمان صلح و آشت جیترو نهیزم در یعلم یانجمن ها نیکارآمدتر

با هدف صلح  یو تمدن یحوزه فرهنگ نیدر ا ینخبگان فکر انیم یورز شهیگفتگو و اند یاوردن بستر مناسب برا

 باشد.  یساز

و  یمرکز یایآس ا،یجنوب آس ا،یآن با چهار منطقه غرب آس وندیو پ رانیا یکیتیژئوپل گاهیجه به جاتو با

شد تا از  کوشش شیهما نیدر ا گر،یکدیمناطق  با  نیدر ا یتیقفقاز، و ارتباط گسترده مشکلات امن

مشترک  یتمدن یخیتار با حوزه شیبکه کما ییایاز محدوده جغراف ژهیگوناگون، به و یاز کشورها یشمندانیاند

در نتیجه، در این همایش میزبان اندیشمندان و  .دیدارد، دعوت به عمل آ یهمپوشان زیها ن نیسرزم نیمردمان ا

کشور شامل ترکیه، عراق، گرجستان، آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان،  13پژوهشگرانی از 

همچنین نهادهای علمی از ایران و دیگر کشورهای  ران بوده ایم.هندوستان، افغانستان، پاکستان، چین و ای

جا دارد از همراهی شورای علمی این همایش  منطقه ما را در برگزاری این همایش بین المللی یاری نموده اند.

که شامل استادان ارجمندی بود که در زمینه تعیین محورها، ارزیابی چکیده ها و ارتقای سطح علمی همایش 

 مایی های ارزنده ای ارایه دادند و نیز کمیته اجرایی همایش که شامل دانشجویان و کارشناسان کوشایی بود راهن
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گزاری ویژه به عمل آید. سخن پایانی که به صورت حرفه ای و با پشتکار ماه ها به پیگیری امور پرداختند، سپاس

د و امید است که بتوانیم این دست از همکاری آنکه، این برنامه دستاورد همکاری گروهی در سطح منطقه ای بو

 های علمی را تقویت نموده و تداوم بخشیم.

 

 

 دکتر مجتبی مقصودی

 دبیر علمی همایش

 2022بهمن
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 فهرست چکیده های فارسی

 9 ین قومیب یر هماهنگیدر ازبکستان در مس یرانینقش مطالعات ا

 12 یامنطقه ییگراو هم ینوروز، نماد وحدت تمدن

 13 : دشواره صلح در منطقه نوروزیخیتار یو فرهنگ آگاه یتیفقدان تعلق هو

 10 یوجود ستمانیآن در ز یاسیس-ینوروز در اوستا و مناسبات اخلاق یشناسجهان

 15 یک حوزه تمدنیان جوامع یم یتفاهم یزبان گفتگو هنر،

 15 ایآس یان اقوام منطقه جنوب غربیدر م ینیینشانگان آ یمطالعه مورد

 16 نوروز ینسبت به منطقه فرهنگ یعموم یپلماسیدر د یتمدن کردیو رو نرایا انیدانشگاه

 17 روند صلح یِشیبازاند یبرا ی؛ مجالینوروز یپلماسید

 11 نوروز یمنطقه فرهنگ یکشورها یات صلح در آموزش عالگاه مطالعیجا

 11 )افغانستان( یمطالعه مورد

 19 هاملت انیم وحدت داریپا لاتیتما توسعه

 21 نوروز از منظر حافظ یم فرهنگیو مهر در اقل یشرطِ امکانِ دوامِ دوست

 22 است. یالمللنیب یرمز صلح «یتحمل مذهب»

 25 و صلح در جامعه ینوروز یک هاینقش پ

 26 !است یاست خارجینوروز، نمکِ س

 27 انهیصلح در خاورممثابه  ت قانون بهیحاکم

 27 انهیت قانون با روند صلح در خاورمیحاکم ینوسانات شاخصها ی؛ نسبتسنجیمطالعه مورد

 21 انهیمنطقه خاورم ینوروز: نمونه مطالعات یفرهنگ در حوزه ریصلح فراگ یها انیبن

 29 نوروز یمنطقه فرهنگ یکشورها یگاه مطالعات صلح در آموزش عالیجا

نوروز؛ مطالعه  یدر منطقه فرهنگ یانه و ارتقاء همدلینژادگرا یهایریبر سوء گ یالمللنیب یگاهاثر تعاملات دانش

 34 ران و افغانستانیا یمورد

 31 رانیادر  یان افغانستانیدانشجو یدار: مطالعه موردیدر گسترش صلح پا ینقش زنان دانشگاه

 32 ه، عراق و افغانستانیمداخله بشردوستانه، صلح و زنان در سور

 30 انهیخاورم هیاتحاد یداربخشیپد منطقه نوروز و ییدر نظم نوظهور و همگرا رانینقش ا یابیارز

 35 منطقه نوروز یان کشورهایم یو گسترش فرهنگ دوست ینیآفردر صلح ینوروز یهانقش جشن

 36 یو صلح جهانوطنانه اخلاق جهان

 37 در منطقه نوروز ینیآفرصلح یبرا انیدانشگاه یاجتماع تیمسئول

 31 المللنینگ در نظام بمنطق صلح و ج یها، مبنادولت یشناخت یز ساختار هستیتما

 04 نوروز یحوزه تمدن یان کشورهایران بر دانشجویا یآموزش یپلماسید یرات فرهنگیتأث
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نوروز؛  یمشترک منطقه فرهنگ یفرهنگ یهاسنت یایدر خدمت اح ین فارسبه زبا یخیو تار یمنابع ادب

 01 یگنجو یو نظام یشروان یاشعار خاقان یهاوانید یمطالعه مورد

 02 یطوس یدر کلام فردوس یانسان دوست

 00 نوروز و فرهنگ صلح

 05 انه عارفانینقش همگرا ینیان و بازآفریدانشگاه

 06 صلح محور منطقه نوروز یگفتمان ها یعموم یپلماسیدر د دانشگاه ینینقش آفر یازهاین شیپ

 07 نوروز یبه گفتمان حوزه تمدن یدر شکل ده انینوروز و رسالت دانشگاه یمنطقه فرهنگ یجهان یارزش ها

 01 در منطقه نوروز ینیصلح آفر یدر نسل چهارم دانشگاه برا انیرسالت دانشگاه

 یش قدرت نرم جمهوریو افزا یعموم یپلماسیم دیدر تحک یانگارانه از نقش مهاجران افغانستان¬ل سازهیتحل

 09 ران در کشور افغانستانیا یاسلام

 54 در منطقه نوروز؛ یان در گسترش صلح و دوستینقش دانشگاه یفایا یهاها و راهستهیبا

 54 تا عمل یاز تئور

 51 ت منطقهینوروز در صلح و امن یپلماسینقش د

 52 نوروز؛ یدر منطقه فرهنگ یو فرهنگ یر علمیفراگ یگفتگو

 52 ت اعتماد و آغاز روند صلحیتقو

 53 اسلام منادی قراردادهای صلح بدون جنگ

 50 نوروز یدر منطقه فرهنگ« بازسازی شهر دل»و  انیدانشگاه ار؛یفرقت 

 56 نوروز یران در منطقه فرهنگیا یپلماسید یشناسبیآس

 57 نوروز یدار در منطقه فرهنگیصلح پا یبرا یسم نوروز: طرحیکنفدرال

 51 نوروز در گفتمان زنانه نگر یفرهنگ در منطقه یصلح عموم

 59 خاطرات یپلماسیق دیه از طریهمسا یران و کشورهایف روابط اینوروز و بازتعر
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 یقوم نیب یهماهنگ ریدر ازبکستان در مس یرانینقش مطالعات ا

 1احمدوا دلفوزه

 دهیچک

دارد.  یالتیا نیو ب یمولد، روابط اجتماع یروهاین رییدر تغ یاکنندهنییتوسعه علم در جهان، نقش تع

 استیس یاجرا ،یمذهب یو بردبار یقوم نیب یهماهنگ ت،یامن نیاست. تضم یتیلچندم یازبکستان کشور

 شتریتوسعه ب یبرا دییاقدامات مورد تأ یاستراتژ یدیکل یهاجهت هانیمتعادل، سودمند و متقابل ـ ا یخارج

 ،یاسیس یگفتگو تیازبکستان در تقو یفعل تیبه موقع یدیجد زهیهستند. انگ یآت یهاازبکستان در مهروموم

از  یرانیاقوام ا انهیم یسده ها لیباستان و اوا خیشده است. تارداده هیهمسا یبا کشورها یو فرهنگ یاقتصاد

چند صدساله در آثار مکتوب  خچهیتار نیپژوهشگران بوده است. ا جهمورد تو یخیعلم تار یریگهمان آغاز شکل

و  یقوم ،یاقتصاد یاجتماع ،یاسیس ین زندگگوناگو یهادرباره جنبه یمطالب ارزشمند یکه دارا یمتعدد

 شده است.است، منعکس یمرکز یایمردم منطقه آس یفرهنگ

 ،یااست که از سه بخش اسطوره یفردوس« شاهنامه» ران،یمردم ا خیمنابع مکتوب تار نیتراز مهم یکی 

. ردیگیرا در برم یمرکز یایو آس رانیمردم ا یگوناگون زندگ یهاو جنبه شدهلیتشک یخیو تار یقهرمان

بلکه در بخش  ،یخیدر بخش تار اتنهاز اطلاعات ارزشمند است که نه یانهیخود، گنج یبا مطالب غن« شاهنامه»

کننده مطالب منعکس ژهیواز مطالب شاهنامه، به یاطلاعات در دسترس است. اگرچه برخ نیآن ا یاافسانه

است، اما  گرفتهیه توسط پژوهشگران مورداستفاده قرارمهاست کمدت ،ییو احتشا یرابطه ساسان یکل تیماه

مورد استفاده قرار گرفته  یاثر ادب کیعنوان تنها به شتریخود منبع هنوز موضوع مطالعه جامع نبوده و تاکنون ب

وان عناثر به نیمطالعه ا ن،یاست؛ بنابرا یو فرهنگ معنو ینگارمربوط به اطلاعات مربوط به قوم نیا ژه،یواست. به

دانشمندان ـ شرق  ،یرانیاقوام ا خیمهم و مرتبط است. با مطالعه منابع مکتوب درباره تار اریبس ،یخیاثر تار کی

 ،ینگارخیبه تار ازیاز منابع مکتوب هنوز ن یتوجهشمار قابل همه،نیاند. بااانجام داده یمیکار عظ شتریشناسان پ

 . خاص دارند یشناختروش قاتیمطالعه منبع و تحق

ازبکستان  یعلوم جمهور یدر آکادم یرونیب حانیابور یشناسموسسه شرق یشرق یخط یهانسخه مجموعه

رود.  یدر جهان به شمار م یشرق یخط یهامخازن نسخه نیو مشهورتر نیتریاز غن یکی یاز نظر ارزش علم

آثار،  نیاست. آخر بقهسا از هزار سال شیب یموسسه، دارا یدر صندوق نسخه خط شدهرهیآثار ذخ نیتریمیقد

 ،یفارس ،یعرب ،یازبک یبه زبان ها یدر مجموعه نسخه خط شدهیاست. آثار گردآور ستمیمربوط به آغاز سده ب

شده است. مردم شرق نوشته  یزبان ها گریو د یغوریاو ،یترکمن ،یتاتار ،یترک ،یجانیاردو، پشتو، آذربا ،یکیتاج

                                                      

 nozixodiyeva@inbox.ruدانشیار دانشگاه خاورشناسی دولتی تاشکند. رایانامه: 1
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

زبان،  ،یپزشک ،یمیش ک،یزیفلسفه، حقوق، نجوم، ف ات،یادب خیتار خ،یآثار به موضوعات گوناگون تار نیا

 یها برااختصاص دارد. آن رهیو غ بایز یهنرها ،یکشاورز ،یشناسیکان ات،یاضیر ،یقیموس ا،یجغراف ،یداروساز

 ان،ریا ،یعرب یهند، پاکستان، افغانستان، کشورها ،یمرکز یایمردم آس یفرهنگ خیتوسعه و تار خیمطالعه تار

 یادیز تیاز اهم یو فرهنگ کیپلماتید ،یاقتصاد ،یاسیمطالعه روابط س یشرق، برا یکشورها گریو د هیترک

گسترده  یبه ملک جامعه علم یفرهنگ راثیم نیشد تا ا یآن ضرور قیها، مطالعه عمآن انیبرخوردارند. م

 شود.  لیتبد

 ینگهدار یینوا ریشیعل یدولت یه عمومکتابخان یکه در بخش شرق یخط یهاهمه فهرست نسخه ن،یهمچن

موسسه شامل آثار  نیا یخط یهامنتقل شد. صندوق نسخه جادشدهیتازه ا یبه موسسه مطالعات شرق شود،یم

 ینظام ،یفردوس ،یودکر ،یرابگوز ،یبالاسگون ب،یخوس حاج وسفی یشرق اتیبرجسته ادب یهاکیاز کلاس یادب

 رزایعطار، م نیعطار، خادالد نیدالدیفر ،یینوا ریشیعل ،یلرحمن جامعبدا ،یدهلو رخسرویام ،یسعد ،یگنجو

 یعل ،یمولو یزادیاولوببک، کاز رزایم ،یمحمود کاشگر ،یعلامه زمخشر نا،یبن س یابوعل ل،یعبدالک عطار بد

است. ترجمه و انتشار کامل  یعیگوناگون علوم طب یهاخهدر شا گرید یاریو بس یرازیش نیالدقطب ،یکوشچ

 خیعنوان منبع مکتوب تارها بهازبک یشناساستفاده از شاهنامه در شرق یبرا یشاهکار به زبان ازبک نیا یرشع

شمخامادوف  چیمخمودو سلامیبرخوردار بود. ش ییبالا تیاز اهم یرانیاقوام ا انهیم یو سده ها یباستان

شرق  نیاز مشهورتر یکی یست. وا سندهیاستاد، شاعر و نو ،یعلوم فلسف یازبک، دکترا یرانیشناس اشرق

 یدر ازبکستان است. و یشناسرانیمکتب ا ندگانینما نیتراز درخشان یکیازبکستان و  شناس¬رانیشناسان و ا

 ی. وشودیم ختهشنا یبه زبان ازبک یشناسرانیبا موضوع ا یکتاب و کتاب درس یشمار سندهیعنوان نوبه

از  یشمار نیاست. او همچن یشناسو شرق یشناسرانیا نهیر زمد یمتعدد یهانگارهمقالات و تک سندهینو

را نوشته و  یفرهنگ فارس ران،یا اتیو ادب یفارس اتیادب ،یزبان فارس یدرس یهاکتاب ،یمطالعات، آثار علم

 یکرا به زبان ازب یاز زبان فارس یاز آثار شاعرانه و ادب یها است. او شمار نهیزم نیکتاب در ا 94حدود  سندهینو

ترجمه شاهنامه  ،یاز آثار برجسته و یکی. یکیتاج یفارس اتیمعروف ادب کیآثار کلاس فیترجمه کرد، ازجمله تأل

 ،یبه ازبک ی( است. شمخمودوف افزون بر ترجمه از فارس1979-1975و چاپ آن در سه جلد ) یبه ازبک یفردوس

 سنده،یعنوان شاعر و نوترجمه کرد. او به یزبکبه ا یو هند یعرب ،یجانیآذربا ،یترکمن ،یکیرا از تاج ییشعرها

برنده  1973در سال  یفرهنگ و علم است. و ،یشناسدرباره فلسفه، جامعه یاز آثار شاعرانه و ادب ینگارنده شمار

 سمینیبه او اهدا شد. درباره شوو «یمتخور ورتیال »نشان  1991شد. در سال  یفردوس یالمللنیب زهیجا

از  یکیبر نقش  خواهمیگفت. اما امروز م توانیم شتریب یلیشده است و خگفته یادیشمخامادوف مطالب ز

تنها در کنم. آثار استاد ما نه دیازبک تأک یشناسرانیشاگردان شمخامادف، احمدجان کورانبکف، در توسعه ا

توسعه روابط  در ی. به خاطر مشارکت وردیگیمورد استقبال قرار م زین رکشور ما، بلکه در خارج از کشو

درگذشت. اما  راًیبه احمدجان کورانبکف اهدا شد. متأسفانه او اخ کیازبکستان، نشان داستل یو علم یالمللنیب

نوروز  یتنها به علم ازبک، بلکه به علوم مناطق فرهنگنه شهیهم یقاطع گفت که آثار او برا نانیبا اطم توانیم

و  شیمردم ازبک، حاکمان دوراند م،یقد یهاکنم که از زمان دیتأک خواهمیم ان،یخدمت خواهد کرد. در پا زین

 خی. تاردادندیبا جهان خارج م زیآممسالمت یبه مسائل همکار یاژهیو تیاهم ،یجامعه روشنفکر ندگانینما
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 دارد، سرنوشت یارتباط تنگاتنگ یمرکز یایمردمان آس خیتاربا  میقد یهااز زمان زبانیفارس یمردمان کشورها

امر  نیو در حال وقوع است، ا دادهیبزرگ رو یمرکز یایکه در منطقه آس ییدادهایرو یابیهنگام ارز یخیتار

 اند.در گذشته هرگز باهم منطبق نبوده یاسیو س یقوم یمرزها نکهیا ژهیوبه رد،یمدام مورد توجه قرار گ دیبا

 یمرکز یایشاهنامه، آس ران،یازبکستان، ا :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 ایگرایی منطقهنوروز، نماد وحدت تمدنی و هم

 1ابابک ارسی

 دهیچک

 نیدارند. ا یم یکه آن را گرام شودیم یمردمان یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیمناسبات س تینوروز موجب تقو

موفق به شود و اگر ما در منطقه خود  یهمجوار آغاز م یاز مرزها و کشورها یخارج استیاست که س یعیطب

خواهد شد که  یندیفرآخود وارد  یتیو چند مل یچند فرهنگ گاهینوروز در جا م،یشو یو همکار ییهمگرا

 .دینام« کثرت نیوحدت در ع» ندیآن را فرآ توانیم

 یکشورها انیم یالملل نیب ییاز منابع مبارزه با افراط گرا یکیبه عنوان  ینوروز از منظرجهان تیبه اهم اگر

شدن فرهنگ را دست کم در  یتواند روند جهان یم یجشنواره باستان نیا دیترد یشود، ب هستیجهان نگر

 از جهان حاکم سازد. ییبخشها

باشد.  ینوروز م یاز راه جشن باستان یمنطقه ا ییهمگرا یامکان برقرار یپژوهش، بررس نیاز ا هدف

 باشد. یم یو روش پژوهش مطالعه اسنادپارسونز بوده  ییکارکردگرا هینظر هیپژوهش بر پا نیا یچارچوب نظر

 نیبه دنبال اثبات ا ،یاسیو س یفرهنگ یپلماسینوروز در حوزه د یها تیپژوهش با توجه به ظرف نیا در

دارند  یکه آن را پاس م ییصلح در کشورها ینوروز در برقرار یاسیو س یفرهنگ یپلماسید»که  میهست هیفرض

و نوروز  یفرهنگ یپلماسید یها لیها و پتانس تیظرف»که  میباش یسش مپر نیا یو به دنبال بررس« موثر است.

 «؟ ستیدارند چ یکه آن را پاس م ییصلح و آرامش در کشورها یدر برقرار

 

شدن  یجهان ،ییکارکردگرا هینظر ،یمنطقه ا ییهمگرا ،یفرهنگ یپلماسید ،ینوروز باستان :یدیکل واژگان

 فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 babakarsia@yahoo.comدکتری علوم سیاسی و استادیار جهاددانشگاهی. رایانامه:  1
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 : دشواره صلح در منطقه نوروزیخیتار آگاهی فرهنگ و یتیتعلق هو فقدان

 1 یاشرف نظر یعل

 دهیچک

و متعاقب  یتیهو یخودآگاه های¬نهیفقدان زم ران،یا یعال یدر نظام آموزش نیادیبن های¬بیاز آس یکی

با  یمیشده نسبت مستقارائه یاز واحدها کیچیه یاسسی علوم ¬که در رشتهاست. چنان یتیهو یآن دگرآگاه

دروس، به  نیا سیتدر رهگذراز  توانند¬ینم انیندارد و استادان و دانشجو یو تمدن یمل یو خودآگاه تیوه

 یجد یاغلب بحث ییدر دوران دانشجو یرسم های¬نائل شوند. در کلاس یخیتار یو دگرآگاه یتیهو یخودفهم

 میو با شأن نزول اغلب مفاه شود¬یارائه نم رامونیما با جهان پ ینسبت وجود نیَو تع تیهو گاهیدر باب جا

 یکشورها تیبا فرهنگ و هو یرانیا تیفرهنگ و هو یخیتار تکه نسب مدانی¬ی. نممای¬گانهیب یـ وجود یتیهو

 یهااستیس ،یموجود را در ارتباط با خاطرات جمع های¬تیهو توان¬یچگونه م ست؟چی نوروز ¬منطقه

 ای¬صلح منطقه ¬دهیدرانداختن ا یبرا یاسیـ س یاجتماع یهانهزمی و نمادها و رمزها و ها¬نظام نشانه ن،ینماد

 یرا در بسترها یخیفرهنگ ـ تار ینمادها گاهیزا است که جا بیبغرنج و آس یبه نحو تیهو لهنمود؟ مسئ لیتحل

تبع آن، و به یشاندی¬تهوی ها،¬و در کلاس یآموزش یو در فضا مدانی¬یمشترک نم یـ تمدن یخیتار

جه، اگر یو صلح داشت؟ درنت ییتوان انتظار همگرا یچگونه م طیشرا نیبزرگ است. در ا بیغا ،یشاندی¬صلح

 یمیدر رابطه با مفاه یراهبرد یکور یرا دنبال نکند، دچار نوع ای¬دهیا نیدر کشور ما چن ینظام دانشگاه

 رانیحوزه ا یتیهو های¬در رابطه با گروه ساز¬یهمبستگ های¬نهیو زم ای¬منافع منطقه ،یفرهنگ تیمانند هو

 . شود¬یم یو مراکز آموزش یدر متون علم مسائل نیا یزیـ تجو-یلیبه ابعاد تحل یتوجهیب جه،یو درنت یفرهنگ

مشترک در منطقه نوروز، باید از سابقه زندگی، تاریخ، خاطرات،  یـ تمدن-شناخت بهتر هویت فرهنگی برای

تحلیل روشنی داشته باشیم تا بتوانیم  جادشده،یی امتماد یکه در طول سده ها ییوندهایاحساسات مشترک و پ

ملاحظه رغم نقش قابلکنیم. به عریفبازت یدرستکرده و عناصر اجماع ساز آن را به ییوضعیت موجود را شناسا

 جادیفراموش نمود. ا یو تعامل فرهنگ ییهمگرا جادیو ا میرا در تنظ یردولتیغ یهانقش سازمان دیها، نبادولت

 ،یدائم رخانهیدب جادیکه بتواند در چارچوب ا یالمللنیو ب یادر سطوح منطقه یردولتیو مجامع غ هاسازمان

شاخص حوزه  شمندانینخبگان و اند شتریهرچه ب یکیموجب نزد یفرهنگ یهایزنیراو  یادوره یهاکنفرانس

 یمشترک فرهنگ یهاشاخص نیوبه تد شده،یزیرصورت هدفمند و برنامهبه دیمراکز با نیگردد. ا یفرهنگ رانیا

 رسانند. یاری یتعاملات فرهنگ تیبپردازند و به تقو یفرهنگ رانیدر حوزه ا یـ تمدن

 

 .ینوروز، آموزش عال ،یفرهنگ رانیصلح، ا ت،یهو :یدیکل واژگان

 

                                                      

 aashraf@ut.ac.ir: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران. رایانامه 1
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 سیاسی آن در زیستمان وجودی-اخلاقیو مناسبات  در اوستا نوروز یشناسجهان

 1 پروانه زاد الناز

 هدیچک

محض نوروز است که همچون  دنید ینییکردن و آ ینییآ یشناسبینوشتار، آس نیمسئله نگارنده در ا

 یدر حال نی. اکاهدیمکتوم در آن م یو از معان دهدیالشعاع قرار مرا تحت امیا نیا یفلسفه وجود ،یجد یچالش

 تواندیبلکه م ست،ین یچندوجه یعاجتما یهابا آورده داریپا یسنت فرهنگ کیتنها تنها است که نوروز نه

 «ریامر خ»به  کیکلاس یاسیکه در فلسفه س یزیباشد؛ چ «ینویم یجهان آرمان»در  «یخوب»روشنگر مفهوم 

عقل  لینوروز تمث ،یکیهرمنوت کردیرو نی. در اکندیم تیعدالت هدا یسورا به استیو دانش س شود¬یم ریتعب

 شناسندیکه نوروز را م ییرا در کشورها یاسیامر س تواندیهر سال، م یدر ابتدا یاست که با تجل استیسرخ س

 برساند.  یدر امر حکمران ییو شکوفا نیراست یاسینو در انجام عمل س ینشیبه آفر دارند،یم یو گرام

 یانسان نایصلح ب جیو مفهوم نوروز به ترو تیاز ماه توانیاست که چگونه م نیما ا یپرسش اصل ه،یپا نیا بر

در ساحت نوروز و با  ییو شکوفا یکین یاست که با جستجو نیمقاله حاضر ا هیفرض د؟یرس یاسیاخلاق س و

انسان » ستیرا در منظومه ز «ریامر خ»از  یمهم یهابخش توانیبه عدل و اعتدال، م یاسیارجاع امر س

 «یعموم ریخ» دهد،یالت حکم نماز اورمزد که خالق نوروز است و جز به عد یکرد و به تأس یبازخوان «یاجتماع

[ در رفتارش ارجاع ی]وجود یریپذتیو مسئول یآزاد ،یانسان را به آگاه ستانسیرا در کانون اعتدال نشاند و اگز

و  یاجتماع یزندگ ،یعقل عمل ییرا بسازد و با شکوفا شیسرنوشت خو تواند¬یم یارجاع، آدم نیداد. در ا

 .دهد ارتقا مند¬مکان و مند¬زمان یهرا به تکامل و ثمرد اش¬یاسیس ستیز

 

 .یانساننایتعاملات ب ،یاسیامر س ک،ینوروز، اوستا، هرمنوت :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 

 یحوزه تمدن کیجوامع  انیم یتفاهم یزبان گفتگو هنر،

 ایآس یاقوام منطقه جنوب غرب انیدر م ینیینشانگان آ یمورد مطالعه

  1یعلمدار یکریپ میمر

 دهیچک

صورت مستمر در ها منازعه بهکه در آن چندفرهنگی جوامع اغلب که است آن دهنده¬نشان خیلعه تارمطا

 یمیمفاه روی بر گفتگو عدم. اند¬خود را داشته یتیمشترکات هو یبوده است، کمتر توان گفتگو بر رو انیجر

متکثر  های¬تیهو انیتا منازعه م شود¬یها توافق صورت گرفته، سبب مآن یبر رو خیکه در طول تار

 دیآغاز جنگ را نو ،یتیمشترکات هو یگفتگو بر رو انیپا ب،یترتنیا. بهردیگرفته و سپس جنگ درگشکل

بر نشانگان  دیتأک کهنیقاعده افزود و آن ا نیبر ا توان¬یم ییآن است که استثنا یای. البته مطالعات گودهد¬یم

 تواند¬می هستند،... و ها¬ارزش ،یسوابق هنجار یه داراک یجوامع انیدر م ینییازجمله نشانگان آ ،یتیهو

 رساند.  یاریاقوام و جوامع  انیبه تفاهم م ینشانگان زبانی مثابه¬هنر سوق داده و هنر به یگفتگو را به سو انیپا

مشترکات  یکه دارا یحضور اقوام و مذاهب لیو به دل ستندیقاعده مستثنا ن نیاز ا انهیمنطقه خاورم جوامع

منطقه  نیمردمان ا یدرک و فهم نزد تمامقابل یعنوان زبانبه یاز زبان هنر توان¬یهستند، م یفراوان یخیتار

عصر  یاسیس یمرزها انیدر م یمیابراه انی. اقوام کرد، لر، ترک، عرب و... در کنار مذاهب برآمده از ادادکردی

ها باشد، اما تا به امروز آن یگفتگو یانمب تواند¬یهستند که م یتیمشترکات هو یحضور دارند و دارا دیجد

 نهمه،یشده است. با ا استمدارانسی دوستانه¬و نوع زآمی¬گفتگو سد راه تحقق اهداف صلح نیا ریدر مس یمصائب

 اند¬خود، توانسته انیبر نشانگان مشترک م هیهمواره تا به امروز با زبان هنر و تک وامعج نیا یهنرمندان تمام

به  یها قابل تسردستاورد آن نیکه ا درس¬یخود برقرار سازند و به نظر م انیم یو تفاهممعنادار  گفتگویی

و  زآمی¬صلح ییگوو... گفت ینید ،یختاری مناسک و ها¬مناسبت اد،یکه در اعهست. چنان زین استیسطح س

و  انهیخاورم جوامع ینیینشانگان آ یقیتطب ی. بررسدهد¬یرخ م یو فرامل یجوامع فرو مل انمی دوستانه¬نوع

 یمعنادار ریتأث ایآس یجنوب غرب یکشورها انیبر روند صلح م تواند¬ینشانگان م نیا ای¬درک سازوکار مفاهمه

 بگذارد.

 

 انهیخاورم ها، تیو رسوم کهن، قوم نییهنر، صلح، آ :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 وروزن ینسبت به منطقه فرهنگ دانشگاهیان ایران و رویکرد تمدنی در دیپلماسی عمومی

  1ارجمند یجواد محمدجعفر

 2نوذر خلیل طهماسبی

 دهیچک 

از تجارب و اشتراکات  تیکه حکا یاقرار گرفته است؛ گستره یتمدن ۀگستر کینوروز در  یفرهنگ ۀمنطق

و  یو اجتماع یاسیتفاوت در ساختار س رغمیمنطقه عل نیا یهادارد. دولت یژرف یخیو تار یادب ،یفرهنگ

 رانشیپ ای. مبنا دمشترک هستن یفرهنگ ۀچارچوب گسترد کیدر  ،ین در روابط خارجگوناگو یکردهایرو

 ۀمنزلپژوهش با در نظر گرفتن تمدن به  نیاست. ا یمنطقه مفهوم تمدن و دولت تمدن نیفرهنگ مشترک ا

 . پردازدینسبت به منطقه مورد نظر م رانیا یخارج استیبه نقش تمدن و فرهنگ در س ل،یتحل یمبنا

چگونه  رانیدر ا انیکه دانشگاه کندیپرسش را مطرح م نیا ،یلیگرفتن روش تحل شیحاضر با در پ ژوهشپ

تمدن  گاهیبا توجه به جا ه،یپا نیکنند؟ بر ا فاینقش ا یعموم یپلماسیدر د یو فرهنگ یتمدن کردیبا رو توانندیم

و  انیکه دانشگاه ردیگیتأمل قرار م دمسئله مور نینوروز، ا یفرهنگ ۀمنطق ای یخیو تار یفرهنگ ۀو گستر

در  توانندیم یو تجارب و اشتراکات فرهنگ یبا در نظر گرفتن منزلت دولت تمدن رانیدر ا ینخبگان فکر

نوروز  یفرهنگ ۀدر منطق رانیا یخارج استیس یبه اعتلا تواندیکه م یریاثرگذار باشند؛ تأث یعموم یپلماسید

و التفات به فرهنگ و تمدن،  انیدانشگاه یاز سو یدادن دولت تمدنمبنا قرار  قت،یکمک کند. در حق

 .سازدیفراهم م رانیا یخارج استیس یرا برا یمهم یهافرصت

 

 .یعموم یپلماسینوروز، د یفرهنگ ۀمنطق ،یتمدن، دولت تمدن ران،یا :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 روند صلح ی  شیبازاند یبرا یمجال ؛ینوروز یپلماسید

  1وثوقیاجح ندا

 دهیچک

حوزه  انیتفاهم و تعامل م تیو تقو یاشتراکات، تبادلات فرهنگ نییتب یاست برا یمحمل ینوروز یپلماسید

 یو ابزار ییهمگرا لیپتانس تواندیم یخیو تار یفرهنگ یهایدگیتنبا درهم یحوزه تمدن نینوروز؛ ا یفرهنگ

 زیآمصلح و ارتباطات مسالمت شیافزا رم،امرِ ن نیا جینتا کشورها باشد. ازجمله یفرهنگ یپلماسید یبرا یتعامل

در  یراحتبه یفرهنگ یباورند که فرهنگ و ابزارها نیبر ا پردازانهیگوناگون است؛ چراکه اکثر نظر یهادر عرصه

و منافع ها ارزش جیبا ترو ینوروز یپلماسید رو،نیدارند. ازا ییو اثرات مانا کندیجامعه نفوذ م نیریز یهاهیلا

امر در روند  نیگوناگون باشد که ا یهاکشورها در عرصه انیتعاملات م یبرا یفتح باب تواندیم ینگمشترک فره

 دارد.  ییصلح، نقش بسزا

آن  یچون ارنست هاس، در پ یشمندانیاند اتیبر نظر هیو تک یینوکارکردگرا هینظر هیبر پا یکنون نوشتار

 نیبر ا سندهینوروز دارد؟ فرض نو یبر روند صلح در حوزه تمدن یریچه تأث ینوروز یپلماسید ابدیاست که در

ساز سبب یبعد یهادر گام و یفرهنگ یهایهمکار تیدر گام نخست باعث تقو ینوروز یپلماسیاست که د

 یپلماسید رو،نیاست. ازا یحوزه تمدن نیصلح در ا یکه ماحصل آن، برقرار شودیم یو اقتصاد یاسیتعاملات س

 یفینوروز است. پژوهش حاضر از نوع ک یحوزه تمدن یدر روند صلح در کشورها یشیبازاند یبرا یفرصت یوروزن

صورت  ینترنتیا یهاتیاز اسناد، کتب، مقالات و سا یبردارشیوه فیها به شداده یاست و گردآور یو اسناد

 ود.ش یبردارموجود بهره یها از آمارهاداده لیگرفته و کوشش شده در تحل

 

 یینوکارکردگرا ،ینوروز، صلح، تعاملات تمدن ،یفرهنگ یپلماسید :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 نوروز یمنطقه فرهنگ یکشورها یمطالعات صلح در آموزش عال گاهیجا

 )افغانستان( یمطالعه مورد 

  1زاده بیحب اسدالله

 دهیچک

در جامعه است. دوام جنگ  داریپا ۀعبوده، متضمن رشد و توس یبشر یفطر یازهایازجمله ن تیصلح و امن

جنگِ مداوم  ۀزاد یاجتماع یساخته است. نابسامان یافتننی¬دست یتحول ای دهیدر کشور افغانستان، صلح را پد

 داری¬و حکومت یسالارمردم ندیفرا ،یمبنا، عدم ثبات دائم نیبه مردم رسانده است. بر هم ادیز های¬بیآس

را از  یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد یربناهایز توسعۀ مجال ،¬ساختهروبرو  جدی چالش با نیز را خوب

 با را انتخابات چندین اند¬هرچند که مردم افغانستان توانسته ن،یسال پس ستیمردم افغانستان گرفته است. در ب

ما هنوز در گوشه قدرت را شاهد باشند، ا زیآمبرای نخستین بار انتقال مسالمت و ندیبرگزار نما شیهاهحاشی همه

 تیو اهم گاهیاست که جا ازیبغرنج، ن تیوضع نیرفت از ا رونیب یکشور بحران جنگ ادامه دارد. برا نیو کنار ا

 ،یعاد تیضعقطع جنگ و بازگشت به و یگردد. برا نهیو نهاد یافغانستان معرف یآموزش عال ستمیصلح در س

و  شود¬یکه با آن منازعه مهار م شودیگفته م یندیفرااست و مصالحه به  ازمندیمصالحه ن ندیجامعه به فرا

رسالت و  یعال لاتیتحص یو نهادها دآی¬می دست به تر¬ارزان و تر¬آسان ،یآموزش روندکیمصالحه در 

 باشند.  هرا داشت ینقش اساس سازی¬دارند تا در اعمار صلح و صلح تیمسؤول

صلح در  جادیو ا داریها در توسعه پاکه نقش دانشگاهخواهد بود  نیپژوهش ا نیدر ا یرو، پرسش اصل نیا از

نقش مهم  یعال لاتیکه تحص شود¬یپژوهش نشان داده م نیافغانستان چگونه خواهد بود؟ در ا یکنون تیوضع

 تواندیم یخوبو به کندیم فایا یمردم، حکومت و جامعه مدن یعنی ،یاسسی ¬توسعه یدکلی ¬در مؤلفه یو اساس

بوده با  یلیتحل -یفی. نوع پژوهش توصدینما نیو تضم لیرا در جامعه تسه داریپا یاسیعه سبه توس یابیدست

 یهاافتهیصورت گرفته و  ینترنتیو ا یبه روش کتابخانه ا شتریاطلاعات ب یتوجه به موضوع مطالعه، گردآور

 یافغانستان، واکاودر  یحساس کنون طیخواهد شد. با توجه به شرا لیوتحلهیتجز یفیک وهیبه ش زیپژوهش ن

هم که به  یجیو نتا دیآیبه شمار م قیتحق نیاز اهداف مهم ا یکیکشور  نیصلح در ا میها در تحکنقش دانشگاه

 گردد. یو ارزنده تلق دیمف اریافغانستان بس داریدر توسعه و صلح پا تواندیهمراه خواهد داشت، م

 

 یسالارخوب، مردم داری¬متصلح، افغانستان، حکو دار،یپا ۀتوسع :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 هاملت میان وحدت تمایلات پایدار توسعه

 1محبت حبیبوا

 چکیده

های قومی گروه فردی میان روابط و قومی هایگروه مردم، ها،ملت تعامل قومی بین روابط که است روشن

 زندگی هایحوزه با یه،پا این بر و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، نظر دارد. ساختاری از وجود شکل دو به گوناگون

 طوربه گوناگون ملل میان همبستگی دهد. امروزهمی نشان معنوی روابط قالب در را خودو دارد  مطابقت اجتماعی

 مقیاس در شود. اکنونمی ترقوی ،فردمنحصربه ارزش یک عنوانبه تحمل است؛ بنابراین، توسعهدرحال پیوسته

 مردم میان در و کرده حفظ را هاآن هایو ارزش هاسنت رسوم، و بآدا منافع، حفظ ملل، هویت جهانی درک

 .است مردم و هاملت هایآزادی و حقوق از حمایت به متعهد دهد. جمهوری رواج جهان

 عرضه اصول توسعه در المللی همچنینبین عرصه در قومی واحدهای حقوق و المللیبین توافقات اجرای

فرهنگی  و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین بکستان میثاقاز ویژهبه دارد. فعال مشارکت

 جنایت مجازات و پیشگیری المللیبین نژادی کنوانسیون تبعیض انواع همه حذف بشر، حقوق المللیبین میثاق

 تعیین را تجه این در اقدامات افراد محدوده حقوق اعلامیه ،زنان علیه تبعیض هرگونه رفع کنوانسیون ،کشینسل

 و مستدل سیاست یک دلیل به ملیت، از نظرصرف ما، شهروندان بالا همه در گفته شده اصول به کند.می

 راه در ما مؤثر استقلال ما، جامعه معنوی سیاسی، اجتماعی، زندگی در فعال مشارکت ،عاقلانه شده دهیسازمان

 توسعه ازبکستان، سرنوشت با هاسرنوشت ند. پیونددانمی خود وطن را ازبکستان هااند. آنکردهتهیه تحکیم

 فداکارانه کار در و شوندمی گرفته نظر در توسعه از ناپذیرجدایی بخشی عنوانبه ازبکستان که در ملی هایفرهنگ

 همچنین ها وقره قالپاق و هاازبک برندگان ازبکستان ازجمله قهرمان عنوان هستند. با فعال اجتماعی زندگی و

 .هستند دیگران و هاقزاق ها،اوکراینی ها،تاجیک ها،روس

 طوربه .است آن ارزش از درخشان نشانه یک و است زیاد هاآن کار نیروی و دیگر هایملیت وطنانهم حضور

 دلیل همین به ثبات تضمین هدف و با ملی هماهنگی همه، از اول شود،می دنبال ما کشور در که سیاستی ویژه،

 ها،ملت بین هماهنگی و صلح بیشتر توسعه روابط، گسترش .دارد وجود برادری و دوستی هاملت بین که است

 .دهید انجام را کار این شودمی ملت توصیه هر رسوم و ورسومآداب زبان، بودن منظم ها،ارزش به ملی احترام

 انسان آن طریق از مردم تنها اداتح»نویسد: می نجیب مردم شهر خود معروف کتاب بزرگ در متفکر فارابی ابونصر

 هاآن از یک هر بلوغ و زندگی برای طورکلیبه جامعه فعالیت اعضای برسد. چنین خود موردنظر بلوغ به تواندمی

 تضمین و است جامعه در هماهنگی و صلح کلید همبستگی چنین«. دهد...می تحویل را بود. چیزها ضروری

 هایگروه جامعه، اقشار همه همکاری حال ایده زمان در همبستگی و ارادهد. مدمی ارائه توسعه برای محکمی
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 شودمی محاسبه .است کشور در ثبات و صلح تقویت در مهمی عامل است و خیر مسیر در هاملت و اجتماعی

 زندگی هایزمینه همه در جهانی جامعه هستند. امروزه فرهنگی چند و قومی چند جهان کشورهای اکثر امروزه

 نیز خود نوبهبه که است وقوع حال در چندوجهی تغییرات .است جامعه و خانواده حمایت و امانت است. زن انفراو

 دیگر مانند ما، کشور در وپرورشآموزش اهداف .دارد ایحرفه تشکیل برای جدید رویکرد یک به بود. نیاز خواهد

وپرورش آموزش ویژهبه جهانی مسائل استایر اجتماعی در جهان به انسان ورود زمینه در جهان تغییرات نقاط

 سیستم در شایسته رویکرد سازیپیاده برای .است انجام حال در سیستم بهبود اسناد در آموزش شایسته رویکرد

 زمینه در کارکنان ای آموزشحرفه تمرین و واقعی زندگی در اصلی هایشایستگی کارگیریبه آموزشی توانایی

 برای ،وپرورشآموزش یعنی ما، کشور در مداوم آموزش نظام اصلاح .است موردنیاز وزیو بازآم اطلاعات فناوری

 آموزشی هایمهارت که زمانی در معلم فعالیت استانداردها به اساس بر وپرورشآموزش فرایند مجدد دهیسازمان

 هماهنگ که ستا نسلی سازنده مربی معلم فقط زیرا گیرد،می صورت ایویژه بود توجه معرفی حال در او

 و صلح به دستیابی در باهوش زنان و دانشمندان جایگاه و نقش که داشت اذعان باید است. همچنین یافتهتوسعه

  است. مهم بسیار المللیبین هماهنگی

 

 آموزش و پرورش، وحدت قومی، زنان، همبستگی اجتماعی واژگان کلیدی:
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 نوروز از منظر حافظ یفرهنگ میلو مهر در اق یامکان  دوام  دوست شرط 

  1یدریح یاحمدعل

 2علی عزیزیان

 دهیچک

 بود ثاقیم کیعهد و  کیو مهر بر  یصبح ازل تا آخر شام ابد * دوستدم از

 یفرهنگ . منطقهکندیملل اشاره م انیو مهر م یدوست یامکان دوام و برقرار طیبه شرا 246حافظ در غزل 

 یجانب مبادراهش را به تواندیم ،یمند از زبان مشترک فارسردار است که بهرهسعادت بزرگ برخو نینوروز از ا

در بُِن  یبه روزگار بایغزل ز نی. حافظ در ادیبگشا یو مفهوم یشناختزبان ابیریزبان بدون وسائط د نیا یوجود

رونق  داریپاو  قیعم یرا در وحدت« محفل عشاق»وجود  شهیکه اند کندیملل اشاره م نیا یوجود خِیتار

 . ستندینگریبه عالم م« جانان یابرو»از منظر  یفرهنگ میاقل نیباشندگانِ ا و جمله دیبخشیم

و روابط  یاجتماع ،یاسیس ستیناظر به ز قِیاند که وجوهِ مضبرده ادیخطه از  نیمردمان ا دیشا نکیا

 یویدن ستِیز یخیتار طِیه برآمده از شراهستند ک یو متأخر یمناطق، صرفاً شئون ثانو نیاز ا کیهر  یالمللنیب

با رجوع به  توانیرا م زهایتما نیا یسزبان و ادب فار یکه در تراز فرهنگ شودیم ادآوریها است. حافظ آن

حافظ، بازگشت به  یبایز ریبدل کرد. در تعب یمصالحه و دوست یبرا ییبه سکو ،ینویم ستیو اصولِ ز هاشهیر

گونه که ملل . آنگرددیم یباشکوه عشق و دوست یبنا یبازساز سازنهیزم ،یفرهنگ مِ یلاق نیمردمان ا« شب قدر»

ملل شکل دهند،  ییرا در روزگار واگرا یوحدت توانندیخود م یحیمس-یروم-یونانی بقهبا رجوع به سا ییاروپا

که صورت  یان فارسزب یو وجود یمعنو راثِیم برهیبا تک توانندیم زینوروز ن یفرهنگ باشندگانِ منطقه

 باشند. یراه نیروندگانِ چن افته،یمانند حافظ انعکاس  یآن در بزرگان افتهیتجسم

 

 یزبان فارس ،یوجود راثیو مهر، م یحافظ، دوست :یدیکل واژگان
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 2022بهمن ماه  02و  02

 

 المللی است.رمز صلحی بین« تحمل مذهبی»

 1یوااناظیمه خد

 چکیده

ک است. آن ناشی از صداقت، ارتباط صمیمی و وجدان و ایمان فضیلت اسلامی واقعی مردم ازب« تحمل» 

بلکه یک ضرورت سیاسی و قانونی هم است. استراتژی اقدام برای پنج  ،تنها یک وظیفه اخلاقیشود. این نهمی

ای به تضمین هماهنگی میان توجه ویژه 2421-2417های حوزه اولویت توسعه جمهوری ازبکستان برای سال

المللی کشور دارد و بنابراین مذهبی، توسعه امنیت، ثبات و همسایگی خوب، تقویت اعتبار بینقومی و تحمل 

 یک مرحله جدیدی در توسعه روابط بین قومی شروع شد.

مذهبی و عبادت خود را با  ها مراسمکند تا آنرهبری دولت ما شرایط لازم را برای همه شهروندان ایجاد می 

شده است. در بسیاری از طور گسترده ترویجنیز به ،پایه و اساس دین ما ،حمل در قرآنخیال راحت انجام دهند. ت

کرد. برای نمونه، حدیث الله علیه و آله و سلم( از رفتار خوب با غیرمسلمانان حمایت میاحادیث پیامبر )صلی

انسان باشد بخورد، کسی که هر کس درختی بکارد و آن را خواه حیوان باشد، خواه پرنده باشد یا حشره باشد یا »

 «.گیردآن را کاشت پاداش می

ها وفادار هستند و سهم بزرگی در هماهنگی مذهبی و ملی دارند. نمایندگان مسلمانان کشور ما به این سنت 

متحد  ـسعادت بیشتر سرزمین مادری ما ازبکستان  ـادیان مختلف در کشور ما برای یک هدف مشترک 

شود. اما بینیم که درواقع به اخلاق مربوط میکنیم، میمدارا را در دین خود مطالعه میشوند. وقتی فضیلت می

الله علیه و آله و سلم( دستور داد با چرا برادران مسلمان امروز در حال جنگ با یکدیگر هستند؟ پیامبر )صلی

 ق بورزیم.ها خوب رفتار شود. بنابراین، اصل دین ما این است که به نسل بشر عشهمه انسان

های باستانی دارد. تقویت فرهنگ مدارا و انسانیت در کشور ما، تضمین هماهنگی تحمل مردم ما نیز ریشه 

های از اولویت ،بین قومی و بین ادیان، هماهنگی مدنی، تقویت روابط دوستانه و برابر با کشورهای خارجی

کلیدی در تضمین ثبات سیاسی و هماهنگی  عنوان یک عاملسیاست دولت است. بنابراین، تحمل مردم ما به

مدارای  کند.به آینده کشور کمک می ،بین قومی، ایجاد احساس وحدت بین شهروندان ما و ایجاد حس تعلق

های مذهبی عمل کرده است. آن راهی را برای عنوان سپری در برابر دشمنی در زمینهمذهبی همیشه به

نوبه یکسان، برای ایجاد همکاری و همبستگی متقابل باز کرد. این به همزیستی ادیان گوناگون در زمان و مکان

 کرد.خود به صلح و توسعه کشور، توسعه گسترده فرهنگ جهانی و معنویت کمک می

ها در روابط ملی و قومی به بینیم که در برخی کشورها، بروز درگیریشنویم و میمتأسفانه، همه ما می 

ن بردن چنین تهدیدها یکی از وظایف مهم ماست. برای اینکه کشور میااز  شود.اشکال گوناگون منجر می
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

ازهمه باید در روابط بین قومی، عدم ترجیح یک آمیز باشد و ملل گوناگون باهم هماهنگ زندگی کنند، اولصلح

 ملت بر ملت دیگر را رعایت کرد.

فرزندان یک خانواده در شرایط برابری  عنوانملیت و گروه قومی در کشور ما به 134در حال حاضر، بیش از  

ها، علایق، تحصیلات، حرفه، کنند. همه شرایط لازم برای اطمینان از حقوق و آزادیو درک متقابل زندگی می

ها ایجادشده است. درنتیجه چنین توجهی، میراث غنی تاریخی و ها برای آنها و ارزشحفظ و توسعه سنت

 گذاری شده است.زی و ارزشفرهنگی مردم چندملیتی ما بازسا

یکی از عواملی که منجر به نقض برابری و تناقضات در تاریخ بشریت شده است، نگرش مردم ادیان گوناگون  

های مذهبی، احساس حزبی بودن، نگاه متفاوت به مردم دیگر ادیان است. نسبت به ادیان دیگر بر پایه تفاوت

آید. ها و تضادهای مختلفی به وجود میرهای گوناگون جهان درگیریهایی، امروزه در کشودرنتیجه چنین دیدگاه

های استقلال، توجه جدی به تقویت در طول سال تحمل مذهبی در جلوگیری از این حوادث بسیار مهم است.

 های قانونی آن مورداحترام متقابل، برابری و همبستگی میان اقوام گوناگون ساکن در کشور ما و ایجاد زمینه

شده  طور واضح و محکم در قانون اساسی ازبکستان و کلیه قوانین ما قیدگرفته است. این اصول به ه قرارتوج

ها، رسوم و کند که دولت ازبکستان باید احترام به زبانقانون اساسی تأکید می 0طور خاص، ماده است. به

ها ایجاد کند. ایطی را برای توسعه آنها و مردمان ساکن در قلمرو خود را تضمین کرده و شرهای همه ملتسنت

کند که همه شهروندان کشور ما بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، ملیت، قانون اساسی تصریح می 11اصل 

های یکسان، برابر قانون زبان، دین، منشأ اجتماعی، اعتقادات، موقعیت شخصی و اجتماعی دارای حقوق و آزادی

منظور بهبود شده است که بهه سرزمین مادری ما در مرکز جاده بزرگ ابریشم واقعدانیم کخوبی میهستند. ما به

ورسوم ملی مردم مختلف در هماهنگی ها و آدابشود. در اینجا سنتای انجام میقارهروابط فرهنگی و تجاری بین

گردد و ما برمی های تحمل ازبک ما به دوران باستانیافته است. این بدان معناست که ریشهمتقابل توسعه

هایی که در دوران اتحاد جماهیر ایم. مردم ما به نمایندگان بسیاری از ملتای برای جهان بودههمیشه نمونه

ها تقسیم های سخت یک نان با آنشوروی مورد سرکوب و آزار و اذیت قرارگرفته بودند پناه دادند و در زمان

ها و بسیاری ها، افغانها، تاجیکها، تاتارهای کریمه، ترکها، یونانیتانیها، لهسها، آلمانیاینتیجه، کره کردند. در

 ها در این سرزمین متولد و بزرگ شدند.های دیگر در ازبکستان مستقر شدند. فرزندان آناز ملیت

کند. لازم به ذکر است که وظیفه اصلی المللی در کشور ما فعالیت میدر حال حاضر مرکز فرهنگی بین 

های ها و رسوم ملی و معنوی ملیتبیشتر بهبود کردن روابط بین قومی، ترویج حفظ سنت ،زه این مرکزامرو

فرهنگی ملل گوناگون در -هدف ایجاد اصول مدارا است. مراکز ملی گوناگون در کشور ما، پشتیبانی از ابتکارات با

های نظیری برای کودکان ملیتستی بیشماری از شهرها و مناطق کشور بر پا شده است. این مراکز به خانه دو

قالپاق، روسی، های ازبکی، قرههای درسی در مؤسسات آموزشی کشور به زبانشده است. برنامهگوناگون تبدیل

های خود را به شود. رادیو و تلویزیون برنامهتاجیکی، قزاقستانی، ترکمنی، قرقیزستانی و دیگر اقوام برادر انجام می

طور طبیعی، شوند. بهزبان منتشر می 14ها و مجلات نیز به بیش از کند. روزنامهمیچندین زبان پخش 

شود، فعالانه و آزادانه ها ارائه میفردی که به آنهای منحصربههای گوناگون در پاسخ به مراقبتنمایندگان ملیت

که روابط ملی و قومی در  در شرایطی کنند.اقتصادی و فرهنگی شرکت می-،در مدیریت دولتی، زندگی اجتماعی
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 2022بهمن ماه  02و  02

ها مشاهده ترین کشورها مواردی از تبعیض، تحقیر و سرکوب اقلیتشود و حتی در پیشرفتهتر میجهان پیچیده

 ترین مسائل است. شود، مسئله هماهنگی و همکاری مذهبی یکی از مهممی

مکاری بین ادیان، صلح و برابری ای بر پایه اصول مدارا، هاین واقعیت که افراد با ادیان مختلف در جامعه 

کنند، در درجه اول به افرادی بستگی دارد که گل آن جامعه هستند. بنابراین، اجازه دهید هر یک از زندگی می

های های اصیل در جامعه مانند احترام متقابل، مهربانی و مدارا، به تداوم ارزشگیری در مورد ویژگیما در تصمیم

  اجداد ما به ارث رسیده است، کمک کنیم. ملی و جهانی خود که از

 

 تحمل، اقوام، ازبکستان، همگرایی فرهنگی واژگان کلیدی:
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 2022بهمن ماه  02و  02

 و صلح در جامعه ینوروز های کیپ نقش

 3یو محبوبه خراسان  2ی، صبا قندهار 1یصادق ثمیم

 دهیچک

 نیجامعه داشتند؛ اما امروزه ا کیافراد  یعو اجتما یروابط فرد یدر چگونگ ینقش مهم ها¬نییدر گذشته آ

و  یهمدل ،یچون صلح، همبستگ یممفاهی. اند¬شده رنگ¬روزمره کم یکهن در زندگ یو باورها ها¬نییآ

 زی. نوروز نخورند¬یم مملل گوناگون به چش ریو اساط ها¬نییشمول هستند که در آ-جهان هایی¬اتحاد، ارزش

 شیدایپ خیقدمت و تار یحاضر است. از طرف یفرهنگ رانیر سراسر قلمرو ااست که د یرانیا نییآ نتری¬نهیرید

 یاست. در روزها ریارتباط نوروز با اساط دهندۀ¬منابع کهن نشان یاما بررس ست؛یمشخص ن یجشن باستان نیا

نوروز در  دیبهار و ع آور¬غامیعنوان پبه یاز هنرمندان مردم هایی¬سال و چند روز مانده به نوروز، دسته یانیپا

آمدن بهار  ۀمژد ش،یو نما یآوازخوان ،یو با شادمان روند¬می ها¬مغازه و ها¬خانه در به ها¬و کوچه ها¬ابانیخ

 تقبالاس ینوروز های¬کیپ نیگرفته و از ا کیها را به فال نآمدن آن زیمردم ن دهند،¬یو رفتن زمستان را م

بوده است.  جیرا رانیسال نو در ا دنیستقبال از فرارسو ا ینوروز های¬کیراه افتادن پ ربازی. از دکنند¬یم

 نیا انیم هایی¬تفاوت و ها¬متنوع بوده و شباهت اریبس رانیها در اآن یو کارکردها ینوروز های¬کیپ

 شود.  یم هددی ها¬رسم

 با میمستق یارتباط یابانیو غول ب نگلی¬کوسه نییآ ،ینوروز رمی افروزها،¬ازجمله آتش ینوروز های¬کیپ

علاوه بر  ها¬نییآ نی. اشوند¬یم یباعث گسترش فرهنگ دوست نیدارند و همچن نآفری¬صلح های¬نییآ

 رانیا نیسرزم ژهین تنها ویهستند و ا زین گریکدی با ها¬رابطه انسان انگریب عت،طبی و انسان ¬بازتاب رابطه

 جیرا یمراسم نوروز یاز بهار و برگزار استقبال زینوروز ن یفرهنگ ۀدر منطق ژهیوکشورها، به گریبلکه در د ست،ین

 های¬انجمن یو مجاز یحضور های¬نشست ،ینوروز نآفری¬صلح های¬سنت یایو اح یاست. در ابعاد عمل

کند و باعث شناخت  یانیکمک شا ،ینوروز های¬نییآ گسترشبه  تواند¬یم کردیرو نیبا ا ییدانشجو یعلم

 ینوروز های¬نییمشابه در آ یها-یشکاریشود. دقت در خو نوروز یگفرهن ¬در منطقه نییآ نیا شتریهرچه ب

مقاله با  نیاست و ما در ا یصلح و همدل برقراری ها،¬آن یکارکردها نتری¬یاز اصل یکیکه  دهد¬ینشان م

تا  مپردازی¬یم یبا مفهوم صلح و همبستگ ها¬نییآ نیارتباط ا یبه چگونگ ،یوزنور نییچند آ یبررس

 گریو د نزمی¬رانیمردم ا انیم زآمی¬مسالمت یستیو همز یدوست ،یصلح، آشت دجایا یشود برا ای¬نهیزم

 نوروز. یفرهنگ ۀمنطق یکشورها

 .یابانیغول ب ن،گلی¬کوسه ،یرنوروزمی افروز،¬نوروز، صلح، آتش های¬کی: پیدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 !است یخارج استینمک  س نوروز،

 1 یلیخل محسن

 دهیچک

و  یکوبانیو پا یافشانسخت است و دشوار؛ دست یبس ،یخارج استیس ینوروز به فراخنا یکشاندنِ پا

 زِ یچ انداختن،یخارج استیقصدِ در آغوشِ سکشان، بهاست و نوروز را کشان یزیچ ،یخوارو خوش ینوشخوش

، نوروز ۀشنودن سخنِ نو دربار وبوده است؛ اما گفتن  بایز اریبوده است و بس رپایگفتن از نوروز، ددگر. سخن

 ییِ و بازگو ییاند؛ اما؛ واگواند و اسبابِ مضحکهآور شدهها، ملال« تَکرار»از  یاریسخت دشوار شده است. گرچه بس

تابستان و جاروکردنِ  یِوشوگاِه شستکه به دیکه ملال افزون کند. شا ستین ینوروز، سخن ¬وچندبارهنیچند

 رندیهمدگر، اوج گدردستِ ز باشد و بهار، روح و قلم دستنورو شه،یکه هم تین نیبد ستان،و پاروکردنِ زم زییپا

ها، از قدرِت نرمِ نوروز و از آن ۀختی)و از آم استینوروز و س ختنِیگاهِ آمدهند؛ اما بهو به گُل، حُکمِ شکفتن 

( هم روح، دنآورانیمبهنوروزگرا، سخن یِجخار استینوروز و از س یِتمدن ۀو از حوز هینوروزپا یِفرهنگ یِپلماسید

آهِن  ،یگریو د ؛یاست و زعفران یانیپرن ،یکیکه دو جنِس ناجور را )که  ماندیو هم قلم درم گرددیآزرده م

 نو درافکنده شده است.  یو گمان برد که طرح ختیو بدان درآو ختیدرآم توانیاست( چگونه م یمانی ۀدادآب

 طیو کاردار و مح زایو عنصر نامطلوب و و ریرا، معاهده و جنگ و صلح و سفارت و سف یخارج استیس

 ۀاند و مجموعو ...، دانسته ژیو پرست یارض تیو استقلال و تمام یپلماسیو د یو منافع مل یو استراتژ یالمللنیب

منظور ها، بهحکومت گریحکومت در برابر د کیکه  انددهینام ییها و ابزارهاو روش هایریگاهداف و جهت

 ۀناگشود یهاکه گره رسدینوبت فرام یوقت ،یخارج استی. نوروز را در سکندیدنبال م یافع مل  به من یابیدست

 ست؛یو ... گشوده گردند. نوروز، غذا ن سمیو ترور شدنیو اقتصاد و جنگ و جهان یگریو تجارت و نظام تیامن

 «.که گاِه نوروز است دیبا یشاد یدل، اندک ۀغم، در خان همهنیبا ا»زان سبب که:  ؛اما نمکِ غذا تواند بود

 

 .یخارج استینوروز، صلح، س :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 انهخاورمی در صلح مثابه قانون به تیحاکم

 انهیقانون با روند صلح در خاورم تیحاکم هاینوسانات شاخص سنجینسبت ؛یمورد مطالعه

 1 یلیدل شهاب

 دهیچک

 یکارکردها و کارآمد تیدر مطلوب توان¬یامروز را ماعظم نبود صلح در مناطق پُرمناقشه جهان  بخش

دارد. بر اساس  یمعنادار یفرازوفرودها انهیخاورم یاسیس های¬که در نظام یاجستجو کرد؛ مؤلفه یحکمران

و هر چه  ستقانون ا تیحاکم یبرقرار ازمندین زآمی¬صلح تیوضع کیصورت گرفته  یمطالعات نظر

 انیعادلانه در م تیوضع کی یداشته باشند، شاهد برقرار یشیفزاا یمؤلفه روند نیا ینیع های¬شاخص

 یحکمران کیقانون در  تیآن هستند که حاکم یایگو نی. مطالعات همچنمیآن جوامع هست تیو اکثر ها¬تیاقل

نظم »، « 5یادیحقوق بن»، « 0ازحکومت ب»، « 3عدم فساد»، « 2حکومت یهاقدرت یبرو تیمحدود»خوب شامل 

آن،  های¬رشاخهیکه با ز باشد¬یم«  9یفریعدالت ک»و «  1یعدالت مدن»، « 7مقررات یاجرا» ،« 6تیو امن

 است.  یاسیچند نظام س ایدو  انیدر م یقیو سنجش تطب یریگاندازهقابل

 های¬و شاخص ونقان تیاز منظر مؤلفه حاکم انهیخاورم های¬که دولت دارد¬یم انیپژوهش ب نیا هیفرض

پژوهش قصد آن  نای لذا. اند¬را از سر گذرانده یمعنادار یفرازوفرودها 2424تا  2415 های¬سال انهیآن در م

 یشیبا روند افزا یرا در نسبت انهیخاورم یکشورها انیدر م ریقانون در پنج سال اخ تیدارد تا روند حاکم

 یآمده از بررستدسبه های¬افتهیقرار دهد.  یقیتطب یمنطقه موردبررس نای در ها¬ضات و جنگاعترا ها،¬تنش

داشته، شاهد  یقانون، روند کاهش تیمربوط به حاکم های¬آن است که هرگاه شاخص یاینوسانات گو نیا

 میو عراق هست هیروند اعتراضات در سور شیشاهد افزا 2410که از سال چنانتنش در منطقه هستم. آن شیافزا

 های¬معنادار با روند شاخص یدر نسبت 2424تحولات تا  نیبرقرار است، ا منیجنگ  2415از سال  ایو 

 .قرار دارد انهیقانون در منطقه خاورم تیحاکم

 

 .یاسیس یمطلوب، کارآمد یقانون، حکمران تیحاکم انه،یصلح، خاورم :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 بنیان های صلح فراگیر در حوزه فرهنگی نوروز: نمونه مطالعاتی منطقه خاورمیانه

 1مهدی زیبائی

 چکیده

ها در چارچوب لح و فرهنگ ازجمله مجردات ذهنی به شمار نمی روند که امکان تعریف آنمقولات ص

ها دارای های فرهنگی و وجود صلح در داخل آندیگر، حوزهسخنمرزهای جغرافیایی وجود داشته باشد. به

 ،شودشناخته می عنوان خاستگاه نوروزآنکه امروزه فلات مرکزی ایران به خاصیت تسری هستند. برای نمونه، با

هایی مانند آذربایجان، شرق ترکیه، آسیای مرکزی و های تاریخی ایران فرهنگی دربرگیرنده سرزمیناما ریشه

 های حتی عراق در بیرون از ایران جغرافیایی کنونی است. از سوی دیگر، وجود بحران در هر یک از حوزه

تأثیرگذار خواهد بود. در این نگرش، حصول صلح فراگیر  های جغرافیایی آنلاجرم بر دیگر بخش ،فرهنگی وابسته

کننده صلح است. با نگاهی به تاریخ مشخص خواهد های فراهمدر یک منطقه فرهنگی منوط به توجه به بنیان

شود که ای دیگر متفاوت هستند. حال این پرسش مطرح میهای فراگیر صلح از یک دوره به دورهشد که بنیان

برای دستیابی به یک صلح فراگیر به چه نکاتی باید توجه کرد؟ سرگذشت جوامع گوناگون حوزه در دوره معاصر 

ها، فقدان حکمرانی فرهنگی نوروز گویا آن است که دست کم طی چند دهه گذشته مقولاتی چون تغییر هویت

غرافیایی مذکور ترین موانع تحقق صلح فراگیر در حوزه جخوب، قرارداد اجتماعی منسوخ و ... ازجمله مهم

سو و اجتماعی منطقه خاورمیانه با حوزه فرهنگی نوروز از یک -هستند. با توجه به شباهت بافت سیاسی

های صلح فراگیر در منطقه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن بر /از یکدیگر، در مقاله حاضر قصد بر آن است بنیان

بررسی  طور موجز موردگی نوروز به شمار می رود، بهعنوان حوزه فرهنخاورمیانه که دست کم بخشی از آن به

 قرار گیرند.

 

 صلح، فرهنگ، هویت، حکمرانی، قرارداد اجتماعی واژگان کلیدی:
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 نوروز یمنطقه فرهنگ یکشورها یمطالعات صلح در آموزش عال گاهیجا

  1سازمند بهاره

 دهیچک

 فیرود که از ط یدر کشور به شمار م یو کارآمد یتوسعه علم یسازوکارها نیتراز مهم ینظام آموزش عال

. شودیم لیتشک ایگوناگون جامعه از قشر جوان، متخصص، باتجربه و پو یهااز نسل یاملاحظهقابل

 های¬مکان به لیکه امروزه تبد دهند¬یم لتشکی ها¬را دانشگاه یبخش نظام آموزش عال نتری¬شاخص

همچون  ت،یبشر شرفتیپ یعنوان رکن اساسجلو بردن اقتصاد به از به جدای که اند¬شده یرگذاریتأث یهندس

 ان،یم نی. در اشوند¬یدر نظر گرفته م یرقابت یهاانیحرکت در جر یآموزش نخبگان برا یبرا هیابزار اول

کالا، خدمات،  دیشد های¬انیبه جر زین شدنینو و جهان گرایی¬منطقه یندهایمرزها و گسترش فرا شیگشا

 ای¬و منطقه یتعاملات جهان یقدرتمند برا ییرونی و ابزار به را ها¬افراد منجر شده و دانشگاه ژهوی¬اطلاعات و به

 مبدل کرده است. یاسیس یایجغراف یداریو درک متقابل و پا

عنوان بوده و به لیتحلنو قابل گرایی¬منطقه ندیاست که در فرا ینوروز ازجمله مناطق یمنطقه فرهنگ 

 یفرهنگ های¬و آموزه ها¬نییهنجارها، آ اریدر آن کمرنگ بوده و بر اساس مع ییایجغراف یکه مبنا ای¬منطقه

شده، نقش آموزش . آنچه کمتر به آن پرداختهردگی¬یگرفته است، موردتوجه قرار ممشترک ازجمله نوروز شکل

منازعات و  تیریو مد سازی¬فرهنگ صلح، صلح تیمنطقه در تقو های¬مهم کشور های¬دانشگاه ژهیوو به یعال

 یاست که آموزش عال نیا شود¬یمطرح م نجایکه در ا یپرسش نیبوده است. بنابرا ای¬مناقشات منطقه

منطقه  نیفرهنگ صلح در ا تیبر تقو یمبتن گرایی¬منطقه تیدر تقو ینوروز چه نقش یمنطقه فرهنگ یکشورها

که  ای¬هیبرخوردار است؟ فرض یگاهیاکشورها از چه ج نیمهم ا های¬داشته است و مطالعات صلح در دانشگاه

نوروز  یمهم منطقه فرهنگ های¬در دانشگاه یتوجهقابل گاهیاست که مطالعات صلح از جا نیا شود¬یارائه م

فرهنگ صلح و  تیبر تقو یمبتن گرایی¬منطقه تیدر تقو زیناچ اریبس ینقش یعال آموزشبرخوردار نبوده و 

مناقشات و منازعات بر عهده نهادها و  تیریمد یه است. نقش اصلنوروز در منطقه داشت یفرهنگ یهنجارها

عنوان به یرعلم و فناو یپلماسیو د یعموم یپلماسیکه د دیجد یپلماسیبوده و نه د یسنت یپلماسیکارگزاران د

. در مبحث شودیم لیتشک یمقاله حاضر از سه مبحث اصل نی. بنابراشوند¬یآن شناخته م یاصل ینمودها

نوروز و  ی. در مبحث دوم منطقه فرهنگردگی¬یقرار م ینو مورد بررس گرایی¬و ابعاد منطقه ها¬یژگینخست و

 های¬مطالعات صلح در دانشگاه گاهیاج زیو در مبحث سوم ن شود¬یم یآن معرف دهندهلیمهم تشک یکشورها

اضر، روش . روش پژوهش مورد استفاده در مقاله حشود¬یم ینوروز بررس یمنطقه فرهنگ یمهم کشورها

 ( خواهد بود.یفیو ک یکم های¬از روش یقی)تلف یبیترک

 نو گرایی¬منطقه ،¬دانشگاه ،ینوروز، صلح، آموزش عال یمنطقه فرهنگ :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

در منطقه  یو ارتقاء همدل انهینژادگرا یهایریبر سوء گ یالمللنیب یتعاملات دانشگاه اثر

 غانستانو اف رانیا ینوروز؛ مطالعه مورد یفرهنگ

 1 یماندانا سجاد 

 دهیچک

داشته  یرینسبت به گذشته کاهش چشمگ رانگریو یهاکه شمار جنگ میکنیم ستیز یطیامروزه در شرا

پنهان و  یفرهنگ یهایریو به درگ کندیبروز م یناگروهیدر روابط ب گرید یهاخصومت به شکل همه،نیاست. باا

 یو فرهنگ مشترک ایجغراف خ،یتاراز  یحت یکه گاه انجامدیناگون مگو یاجتماع یهااقوام و گروه انیآشکار م

عموماً به دنبال رفع معضلات  م،یکنیبه مسئله صلح نظر م المللنیاز منظر علم روابط ب کهیبرخوردارند. هنگام

دو  کهیروان بشر دارد. هنگام تیو ماه یشناسستیدر ز شهیر قاً یعم یآنکه صلح صلبحال م،یهست یساختار

. در شوندیم هایریبعضًا ناخودآگاه منجر به تداوم درگ یستیـ ز یعوامل روان شوند،یجدا م گریکدیفرهنگ از 

از گروه  انهینژادگرا یهاداشته باشد، افراد غالبًا با برچسب انیدو ملت جر انیم یکه معارضه فرهنگ یطیشرا

سودمند و  یاع. تعاملات اجتمکنندیم یدلسوز گریکدی یکرده و کمتر برا ییزدا تیمقابل خود مشروع یتیقوم

 انهینژادگرا یهایریسوگ نیکاهش ا یبرا یراه تواندیدو ملت م انیم ینادانشگاهیهمچون تعاملات ب بخشزهیانگ

 ها باشد. ملت انیم یو ارتقاء سطح همدل

و  انهینژادگرا یهایریرا بر کاهش سوگ یدانشگاه یالمللنیب یهایاثر همکار سندهیمطالعه نو نیا در

 یاصل یگروه آزمودن کیمنظور، از  نیکند. به ا یم یابیمتعارض ارز ینژاد یهاهمدلانه در گروه یهاواکنش

سفر و پژوهش  ل،یتحص س،یدرهمچون ت یابیمشخص و قابل ارز یکه تجربه تعامل دانشگاه یرانیا 24شامل 

 چیکه ه یانیتن از دانشگاه 24گروه کنترل شامل  کیو  اند؛کشور افغانستان را داشته انیمشترک با دانشگاه

درباره  یکوتاه یهاتیاند، درخواست شد تا رواافغانستان نداشته انیبا دانشگاه یمشخص یتجربه تعامل دانشگاه

 یدلسوز زانیپاسخ دهند که م ییهاطرف مقابل بخوانند و به پرسش یمقو یروح یهاو رنجش یکیزیف یدردها

شمار  یاست که فراوان نیا ی. استدلال اصلکندیم یابیارز تیروا یاصل تیها را نسبت به شخصآن یو همدل

 یهابر نگرش تواندیدر دانشگاه کشور مقابل م یزبانیم تیفیک نیدو کشور و همچن انیم یروابط دانشگاه

 باشد. اثر مثبت داشته گریکدیمتعارض نسبت به  یاجتماع یهاگروه یو توام با همدل انهدلسوز

 

 یتعارضات قوم انه،ینژادگرا یریسوگ ،یصلح، همدل ،یالمللنیب یتعاملات دانشگاه :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 رانیدر ا یافغانستان انیدانشجو ی: مطالعه موردداریدر گسترش صلح پا یزنان دانشگاه نقش

 1 یدیسع دهیسع

 دهیچک

زنان دارد که در رشد و بهبود  یانانس هیسرما شیبا افزا یمیو آموزش ارتباط مستق یآموزمهارت

آنان در عرصه  شتریزنان بسترساز حضور ب یعلم یاست. آموزش و ارتقا رگذاریتوسعه تأث های¬شاخص

نهاد  یرانیرایغ گریباز نیتربزرگ یاست. اتباع افغانستان یزندگ یو فرد یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد یریگمیتصم

 نیدر ا ییسهم بالا یهستند و زنان افغانستان رانیا یاسلام یجمهور در یوپرورش و نهاد آموزش عالآموزش

 دارند. نهیزم

 نیا شوند،یمنازعات برساخت م انیصورت قربانعمدتاً به المللنیزنان در عرصه ب یاشهیصورت کلاگرچه به 

 رانیدر ا کردهلیتحص یزنان افغانستان ی، بر نقش محور 2تیپژوهش درصدد است تا با پررنگ کردن مفهوم عامل

 یو مبتن یفیآن مبادرت ورزد. روش پژوهش ک یاتیعمل یهاهیسو یو به واکاو دیدر گسترش فرهنگ صلح تأک

 مهینمصاحبه  71پژوهش علاوه بر مشاهده همراه با مشارکت، براساس  یهااست و داده یانتقاد ینگاربر مردم

 لانیتهران، مشهد، قم و گ یدر شهرها لیالتحص/فارغلیشاغل به تحص یبا زنان مهاجر افغانستان افتهیساختار

شده است. استفاده کیتمات لیها از روش تحلداده لیتحل یو هدفمند بوده و برا یگلوله برف یریگ. نمونهباشدیم

به تعاملات  یدهو با شکل آورند¬یرا به دست م یاعاجتم های¬تجربه تیدختران مهاجر در سپهر دانشگاه موقع

آماده  یزندگ یبعد های¬برهه یشده و برا ریپذملل جامعه ریسا انیو هم با دانشجو یرانیهم با همالان ا یانسان

 رانیدر نهاد آموزش در ا لیواسطه تجربه تحصپژوهش زنان مهاجر به نیا یهاافتهیبر اساس  شوند؛¬یم

)مدارس  یانینواده(، مپژوهش در سه سطح خرد )نهاد خا نیصلح هستند که در ا عرصهدر  یکنشگران جد

 نیتکو یرا در راستا یصورت سامانمند تحولات اثربخشدر کشور مبدأ( به استیخودگردان( و کلان )عرصه س

 .ندینمایم یراهبر داریصلح پا

 

 نهاد آموزش ،یمهاجران افغانستان دار،یصلح پا ت،یجنس :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 اق و افغانستانعر ه،یبشردوستانه، صلح و زنان در سور مداخله

  1یفیس تایآناه

 دهیچک

از )بروز( فجایع انسانی، اجرای قواعد حقوق  یریجلوگ یکشورها با ادعا گریمداخله نظامی و حضور در د

از اصول بنیادین حقوق بشر، ازجمله اقداماتی است که جامعه  یبانیو پشت بیبشردوستانه و تأمین و ترغ

و  نمخالفادارای  یالمللنیب سطحدر  که ستا مفهومی ستانهدوبشر خلهامد بارها شاهد آن بوده است. یالمللنیب

 بشر قحقو یندبنیا عداقو یشمولجهان به توجه با. ستابراز شده ا بارهنیدرا دمتضا اتنظرو  دهبو ربسیا نفقاامو

 منیتو ا صلح دنفتاا خطر بهو  تهدیداز  موسع تفسیردر  منیتا رایشو تمااقدو ا رمنشو به توجه نیزو 

 یاتیازجمله نظر ت،یحما تیبشردوستانه و مسئول مداخله دهی. اردیگیم رتصو ستانهدوبشر خلهامد ،یالمللنیب

 اند.عراق و افغانستان قرارگرفته ه،یچون سور ییهستند که مستمسک مداخله در کشورها

 یخرتا لطودر  صلح ییو برپا تمخاصما بهدادن  نپایا ایبر که اریبزعنوان ابه قحقو ستا ممکناما چگونه  

اغلب، کشورها با هدف مشروعیت  دد؟گر لمبد جنگ ایبر سالحیو  مخاصمه اربزا به دخو ده،وـب یبشر

 ین. پرسش اکنندیتوجیه م انهبخشیدن به اقدامات نظامی خود، این قبیل مداخلات را با عنوان مداخله بشردوست

مداخله  ایاست؟ آ یبررسچگونه قابل نفعانیعنوان ذبه ستانهدوربش خلهامد جیزنان از نتا یریرپذیتأث که ستا

وجود اختلاف میان  گر،یدعبارتاعمال حقوق زنان است؟ شکاف جنسیتی یا به یبرا یبشردوستانه ابزار مناسب

ش در تغییر نگر توانندیآیا زنان م شود؟یم یابیبشردوستانه چگونه ارز اخلهزنان و مردان در شیوه نگرش به مد

 گریتوجه بیشتر به حقوق بشر در مقایسه با منافع ملی، سیاسی و اقتصادی در د یهمتایان مرد خود در راستا

  باشند؟و اقتدارگرایی در مداخلات بشردوستانه، موفق  ییگراجانبهکیکشورها و همچنین فاصله گرفتن از 

 دگاهیمداخلات بشردوستانه از د یهاو چالش هازهیانگ ،تحقق یطاشر ها،وهیش یپژوهش، بررس نیاز ا هدف

و واکنش در برابر بحران هستند،  یریشگیپ ندیفرا ریزنان درگ کهیهنگام دهدینشان م قاتیزنان است. تحق

که  شودی. معمولاً ادعا مدهدیم شو خطرات را کاه دیآ یحقوق بشردوستانه به دست م نهیدر زم یبهتر جینتا

که  یطلبیبرتر هیو مردان با توجه به روح کنندیم یبانیاز جنگ پشت یکمتر زانیبا مردان به م سهیزنان در مقا

بسا زنان که به باورِ . چهکنندیمنافع و اهداف موردنظر خود استقبال م نیتأم یزور در راستادارند، از توسل به

 شیوبرو هستند، با در پو حفاظت از حقوق بشر ر یانسان یهازمانی که با بحران شوند،یم ضطلب فرعموم، صلح

تر طلببا مردان ممکن است جنگ سهیبشردوستانه، در مقا یهاگرفتن رویکردِ گزینشی و با استناد به ارزش

زنان  یمهمی برا زهیانگ تواندیو سلامتِ زنان و کودکان م تیامن هیها و مخاصمات مسلحانه علشوند. وجود بحران

مداخلات  جینتا میبشردوستانه باشد. اما در عمل شاهد هست یاهدر راستای حمایت حداکثری از مداخله

                                                      

 a.seifi@atu.ac.irدکتری حقوق بین الملل، استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی. رایانامه:  1
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 یتیجنس یهانسبت به شکاف شتریبه توجه ب ازی. لذا نستیدادن به نقض حقوق بشر زنان ن انیبشردوستانه پا

 نوع مداخلات وجود دارد. نیگسترده در ا

 

 افغانستان ه،یزنان، مداخله بشردوستان، صلح، عراق، سور :یدیکل واژگان 
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 پدیداربخشی اتحادیه خاورمیانه ارزیابی نقش ایران در نظم نوظهور و همگرایی منطقه نوروز و

 1بنیامین صادقی

 2مریم یوسفی صدر

 چکیده

ایران با توجه به جایگاه ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خویش و نیز با توجه به مشترکات متعدد مذهبی، 

های همکاری، همبودگی و به راحتی می تواند زمینه  ،رگانی با کشورهای منطقهافرهنگی و بازتاریخی و 

ن کشورهای منطقه از جمله میان کشورهای منطقه فرهنگی نوروز را فراهم کند و پرسش اصلی آن همگرایی میا

بتکار ایجاد اتحادیه کشورهای کاری می تواند با الگوبرداری از اتحادیه اروپا، اواست که ایران چگونه و با چه ساز

هدف از پژوهش حادیه خاورمیانه در دست بگیرد؟ منطقه فرهنگی نوروز را به عنوان طرح پایلوت، جهت طرح ات

گردآمدن و ایجاد بستر گفت و گوی کشورهای منطقه نوروز و  ر تبیین این موضوع است که دور همحاض

به شمار آید و فرضیه  ی تواند تحولی اساسی در این زمینهم ه های ارتباطی در زمینه های گوناگونگسترش را

های صلح شکشورهای منطقه فرهنگی نوروز و کوشتواند در کنار تمامی پژوهش حاضر این است که ایران می

ای صلح را با حضور رهبران و روسا و وزرای خارجه تمامی یک همایش منطقه ،خود کوشانه و میانجی گرانه

نطقه ای طرح ریزی ایجاد اتحادیه م یههنگی نوروز را به هدف طرح پایلوت و نمونه اولکشورهای منطقه فر

  خاورمیانه برگزار نماید.

یافته های پژوهش حاضر آن است که با اعتقاد راسخ به این که اختلافات موجود در منطقه، صرفا با توسل به 

 هی تواند با ایجاد کنفرانس ها و مجامع گستردزور و خشونت و نیروهای نظامی قابل حل و فصل نیست و ایران م

طرف های درگیر و دارای منازعه  معطوف به بهتر و نزدیک کردن خود را گفت و گوهای منطقه ای، همه کوشش

و اختلاف در منطقه نماید و موفقیت ایران در طرح پایلوت ایجاد اتحادیه کشورهای منطقه فرهنگی نوروز می 

ای با حضور همکوشانه ایران، امارات، عربستان، بحرین ل گر ایجاد یک اتحادیه خاورمیانه تواند زمینه ساز و تسهی

روش کیفی و شیوه کتابخانه  ،کشورهای منطقه ای قرار بگیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله و دیگر

 تبیینی و تحلیلی است. وده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات،ای ب

 

 ادیه خاورمیانه، همگرایی، منطقه نوروز، نظم های نوظهور، صلح و امنیت منطقه ای اتحکلیدی:  واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

منطقه  یکشورها انیم یو گسترش فرهنگ دوست ینیآفردر صلح ینوروز یهاجشن نقش

 نوروز

 1 یصالح اکرم

 دهیچک

و باوجود  افتهی انتقال گریبه عصر د یاست که از عصر یرانیفرهنگ ا یاز نمادها یکینوروز  نییجشن و آ

 زین یبعد یهانهفته در آن به نسل یهاهمچنان پابرجا مانده و ارزش گذرد،یکه از عمر آن م یزمان دراز

کشور  نیا یکنون یهاهرگز در مرز مااست، ا رانیمنطقه ا یحوزه تمدن دهیگرچه زائ نییآ نیشده است. امنتقل

حامل تمدن بزرگ حوزه نوروز و قرار گرفتن در  نیه شدن سرزمپارها و پارهمرز میرغم تقسنمانده و به یباق

آن، همچنان در  انهیو نوگرا سازیزندگ ن،یآفرصلح یهانییجشن کهن و آ نیگوناگون، ا یهاچارچوب مرز

و  لیها و هجوم قباآن و بروز جنگ شیدای. درواقع گذشت هزاران سال از پستحوزه ماندگار ا نیا یهانیسرزم

امروزه از  کهیطورروبرو کند. به یساز را با چالش جدتمدن نییآ نینتوانست ا ،یگوناگون خارج یهاارتش

 یو حت  انپاکست فارس،جیخل یحوزه جنوب یکشورها ه،یمنطقه مانند عراق، ترک یکشورها گریبه د هیاول یهامرز

خود را با آن  قیعم وندیپ زیرها نکشو نیزمان او هم افتهیازجمله بالکان و شبه قاره هم گسترش  گریمناطق د

 یحوزه تمدن یو کشورها رانیا انیم یفرهنگ ییهمگرا یبرا یتنها عاملتوان گفت که نوروز نه یاند. محفظ کرده

 دارد.  زیچتر واحد را ن کی ریجذب مردم جهان ز ییتوانا خود یمتعال یهارود، بلکه باارزش یبه شمار م رانیا

است  نیبه آن پاسخ داده خواهد شد ا یلیـ تحل-یفیپژوهش با روش توص نیدر اکه  یپرسش اصل رونیازا

دارند؟ در  یریحوزه نوروز چه تأث یدر کشورها یصلح و گسترش فرهنگ دوست جادیدر ا ینوروز یهاکه جشن

با  ینوروز یهاو جشن هانییکه آ ردیگیمورد آزمون قرار م هیفرض نیا ،یانگارسازه کردیراستا در پرتوی رو نیا

مردم منطقه نوروز  انیم یو ارتباطات فرهنگ دارهایبسط د ،یجمعتوجه به شرکت مردم در جشن و سرور دسته

صلح و  جادیا جه،یو درنت یکشورها بر اساس نقاط مشترک فرهنگ نیا انیم ییو همگرا وندیپ جادیبه ا تواندیم

 منجر شود. یگسترش فرهنگ دوست

 

 ییهمگرا ران،یا یحوزه تمدن ،ینیآفرحنوروز، صل :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 یوطنانه و صلح جهانجهان اخلاق

 1 پورصانع میمر

 دهیچک

نظام  کی ره،یو غ یقوم ،ینید ،یفرهنگ ،یمل یهااز نزاع یریشگیپ یبرا ،یامروزه در عصر ارتباطات جهان

مانند  یشافرهنگیول مشترک پاص ازمندین ،یمنظومه اخلاق نیا یبنداست. صورت یوطنانه ضرورجهان یاخلاق

 یهافرهنگ اقتدارگرا، مقاومت کی یبوم یارهایمع لیتحم رایاست؛ ز یطلباحترام به شأن انسان، صداقت و صلح

انسان  اتیوطنانه، حاخلاق جهان یِشافرهنگیها را به دنبال خواهد داشت. طبق اصول پفرهنگ گرید زیآمخشونت

 نینخواهد داشت. در ا ییدر آن جا رهیو غ یجنس ،ینژاد یهاضیو تبع شودیداشته م یبماهو انسان گرام

دوره  یستیالیبرخلاف اخلاق امپر دهد؛یم لیوطنانه را تشکار اخلاق جهانیمع یمشترکات انسان ،یبندصورت

 . ردکیم لیافراد و جوامع تحم گریبه د ادانگارانهیخودبن یکردیرا در رو یسوژه غرب یکه اصول اخلاق یروشنگر

غافل  «یگرید»متمرکز و از  شتنی)که بر خو یدوره روشنگر ویوطنانه برخلاف اخلاق سوبژکتجهان اخلاق

وطنانه عبارتند از: اخلاق تنوع، مرتبط با اخلاق جهان نی. عناوباشدیم «محوریگریو د یارتباط» یاست( اخلاق

)که در تقابل با  یپسااستعمار شدنِینو جها یاخلاق زیآمصلح یوگوگفت ،یاخلاق یشافرهنگیمشترکات پ

تا  دهدیفرصت بروز م انهیگراجمع یمتعال تیوطنانه به هوقرار دارد(. اخلاق جهان یاستعمار یسازیجهان

قرار دهد.  یفرهنگانیرا فروبنشاند و مصالحه و مسالمت را شالوده ارتباطات م زیبرانگتمایلات خودمحورانه و نزاع

وطنان به هم ،یوطنان محلدوستانه، پس از همو انسان رخواهانهیخ ییهازهیبا انگ انهیراگجمع یمتعال تیهو

 یهاتزاحمات و خصومت نهیزم ب،یترتنیاو به کندیکه چون او انسان هستند( رو م ثی)از آن ح زین یجهان

 . شودیبرداشته م انیاز م رانگریو

 

 یهموطنان جهان ،یگرید ×یاخلاق جهان وطنانه، صلح جهان :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 آفرینی در منطقه نوروزمسئولیت اجتماعی دانشگاهیان برای صلح

 1علی صباغیان

 چکیده

ها ها از طریق مسئولیت اجتماعی آنای دانشگاهدر حال حاضر اهمیت تعهد اجتماعی در عملکرد حرفه

تر شده است. مسئولیت رج از دانشگاه پررنگگرفته از خاشدت تحت تأثیر روندها، تقاضاها و انتظارات نشأتبه

های خاص ای از اصول کلی و ارزشاجتماعی دانشگاه عبارت است از توانایی دانشگاه در تدوین و اجرای مجموعه

با استفاده از چهار فرایند مدیریت، آموزش، پژوهش و گسترش از راه ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش بر 

های جامعه. زیست، مدیریت اجتماعی و ترویج ارزشحکمرانی خوب، احترام به محیطمبنای اصول اخلاقی، 

های گوناگون همچون نیاز به تقویت تعهد مدنی و شهروندی فعال، ارائه مسئولیت اجتماعی دانشگاه شامل عرصه

های اخلاقی به خدمات به اجتماع از راه مشارکت و توسعه جامعه، کمک به توسعه اقتصادی و ملی، ایجاد رهیافت

مسائل، ایجاد یک حس شهروندی مدنی از راه تشویق دانشجویان، استادان و کارمندان به ارائه خدمات اجتماعی 

محیطی برای توسعه پایدار محلی و جهانی، توسعه منابع انسانی محلی شان، افزایش تعهد زیستبه جوامع محلی

 و جهانی و گسترش دانش بشریت است. 

توانند از منظر مسئولیت اجتماعی در آن به ایفای ها و دانشگاهیان میهای مهمی که دانشگاهیکی از حوزه

آفرینی ابعاد گوناگونی همچون آفرینی است. مداخله دانشگاهیان در عرصه صلحنقش بپردازند عرصه صلح

نیز اقدامات تثبیت وفصل منازعات در صورت بروز هرگونه منازعه و پیشگیری از ظهور منازعات، مدیریت و حل

های مربوط به ها و دانشگاهیان از راه تقویت آموزشساز در دوره بعد از منازعه دارد. در این چارچوب، دانشگاه

سازی در آفرینی، شبکههای لازم برای صلح و صلحآمیز و حل منازعه، هنجاری سازیصلح، همزیستی مسالمت

توانند اقدام کنند. این دست میعرصه و موارد دیگری ازاینهای پژوهشی در این عرصه صلح سازی، همکاری

توانند از منظر ها و دانشگاهیان منطقه نوروز چگونه میمقاله درصدد بررسی این پرسش است که دانشگاه

 آفرینی در این منطقه کمک کنند؟مسئولیت اجتماعی به صلح

 

 آفرینی، منطقه نوروزلحدانشگاه، دانشگاهیان، مسئولیت اجتماعی، ص واژگان کلیدی:
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 المللنیمنطق صلح و جنگ در نظام ب یها، مبنادولت یشناخت یساختار هست زیتما

 2 یمیسل سایو پر  1صفراهنگ رسول

 دهیچک

 کی یدارا المللنینظام ب گریدارند که هر دولت در نقش باز دیمفروض تاک نیمقاله بر ا نیپژوهشگران در ا

  3یشناخت یهست یاز مبان یساختار منطق نیاست و ا یپلماسیدر د ماتشیتصم یبرا لیساختار منطق تحل

از  یجنگ ناش ایصلح  رونیزااست. ا شدهلیها تشکملت یتیهو یمتأثر از تفاوت در ساختارها یفردمنحصربه

 یللالمنیب گرانیباز یساز میتصم یدستگاه منطق کیآنتالوژ ادیاست که بر بن یمعان  0یستیتقابل آنتاگون

منحصر به خود  کیواژگان محل منازعه را از دستگاه آنتالوژ یدر مذاکره، معنا گریهر باز کهینحوبناشده، به

 جیرا یهاواحد که در زبان یفهم معنا از واژگان زیتما نی. اکندیفهم م گرید گریاز باز زیادراک نموده و متما

 جادیا گرانیباز یمتفاوت است، در افق آنتالوژ ییمعنا حامل-ـ یسیـ همانند زبان انگل-کشورها انیم یپلماسید

 نیطرف یاه یعناصر حوزه مشترک آنتالوژ یمعنا ریافق تفس ییصلح، حاصل همگرا رونی. ازادینمایمنازعه م

 جنگ است.  ایصلح  بخشنیتع ،ییواگرا ای ییهمگرا زانیمنازعه است که م

 یمنازعه، بر ساختار منطق فکر یدارا یهادولت یالوژآنت زیاست که چرا تما نیا یپرسش اصل نیبنابرا

 یمنطق لیبه ساختار تحل توانیاست که چگونه م نیا یاست؟ و پرسش فرع رگذاریها تأثآن یریگمیتصم

 یاتیرا کاربست عمل یفیک کردیرو ،یاز سنخ کاربرد یپژوهشگران در پژوهش د؟یشیجنگ اند ایمعطوف به صلح 

 ،یریگجهی. پژوهشگران در نتندینمایم لیوتحلهیاطلاعات پژوهش را تجز ،یلیـ تحل-یفیصقرار داده و با روش تو

 یبرا یریگ جهیرا در نت ی، راه سوم7ییگراو اراده 6ییبر مکاتب ساختارگرا  5انیاز نقد فراساختارگرا یریگبا بهره

در نمونه  رونی. ازاکنندیم نییف، تبمکاتب موصو یشناسبر روش یفرانظر یبا نقد المللنیدر نظام ب داریصلح پا

با دستگاه  1979را پس از انقلاب  یاسلام یجمهور یخارج استیپرداخته و گفتمان س رانیبه کشور ا یمورد

 یدارهینظام سرما ،یاسیاز اسلام س رانیا ونیانقلاب یآنتالوژ ران،یخواهد کرد. در نمونه ا لیپژوهش، تحل ینظر

بر نص و سنت  یمبتن یادیاز بن انیعیش شهیکه در اند «تیمهدو»بر مفهوم  هیو با تک شده نییتب« شر»عنوان به

 جهیبه نت یمنته یمبنا، هرگونه کاربست ابزارها نیاست. بر ا یو قطع یحتم« شر»با « جنگ»برخوردار است، 

                                                      

 safarahang@ut.ac.irدکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران. رایانامه:  1

 p_salimi@atu.ac.irکارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی. رایانامه:  2
3 Ontology 
4 Agonist-antagonist 
5 Post-structuralism 
6 Structuralism 
7 Voluntarism 



  

39 

 

 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

با افق  یه فهمک دیشیاند« صلح»به  توانیم یاست. لذا زمان قبولرقابلیمذموم و غ ی، امر«شر»با « صلح»

 .ردیشناسانه صورت گ یهست میکشورها حول مفاه گریو د رانیا انیمشترک م

 

 یمنطق زبان ،ییگرااراده ،ییفراساختارگرا ،یشناخت یصلح، هست :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 نوروز یحوزه تمدن یکشورها انیبر دانشجو رانیا یآموزش یپلماسید یفرهنگ راتیتأث

  1یطاهر یهدم

 دهیچک

تمدن محور  یکردیاست که درصدد است با رو یفرهنگ یپلماسید یهارشاخهیاز ز یکی یآموزش یپلماسید

آموزش  ،یشعب دانشگاه یاندازهمچون تبادل استاد و دانشجو، راه یو دانشگاه یآموزش یابزارها یریکارگو به

از کشور در اذهان  یمثبت ریتصو رهیها و غدر دانشگاه یسشناو اسلام یشناسرانیا یهایکرس جادیا ،یزبان فارس

درصدد  ان،یدانشگاه انیدر م یفکر یرگذاریبا تأث ،یپلماسیشکل از د نیارائه دهد. ا یخارج کردهلیقشر تحص

 یپلماسیمهم در د یاز ابزارها یکی. باشدیقدرت نرم کشور خود م شیافزا یآنان در راستا یذهن یبرساز

آنان  ستهیاز تجربه ز یمنظر، آگاه نیداخل کشور است. از ا یهادر دانشگاه یخارج انیدانشجوجذب  ،یآموزش

که قرابت  هیهمسا یکشورها انیدانشجو ژهیوبه انیدانشجو نیو کسب نظرات ا رانیا یدانشگاه طیدر مح

 ران،یا یاسلام یجمهور یآموزش یپلماسید تیو عدم موفق تیموفق زانیدارند، در م رانیبا ا یشتریب یفرهنگ

 است.  تیاهم یرادا

شکل از  نیا تیدر کوشش است اهم ،یآموزش یپلماسیبه مفهوم د یلیتحل-یفیتوص یمقاله با نگاه نیا

در قبال  رانیا یاسلام یجمهور یآموزش یپلماسیاست که د نی. پرسش ادینما نییو تب یرا بررس یپلماسید

 موفق بوده است؟ گرید یاطق فرهنگبا من سهینوروز، در مقا یحوزه تمدن یکشورها

 

قدرت نرم، حوزه  ،یسازفرهنگ ،یخارج یدانشجو ،یآموزش عال ،یآموزش یپلماسید :یدیکل واژگان

 نوروز یتمدن
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

مشترک منطقه  یفرهنگ یهاسنت یایدر خدمت اح یبه زبان فارس یخیو تار یادب منابع

 یگنجو یو نظام یشروان یار خاقاناشع یهاوانید ینوروز؛ مطالعه مورد یفرهنگ

 2آبادیتق ینیحس یمهد دیو س  1زادهیعل وایش

 دهیچک

است.  یارزشمند اریبس نهیاز هزار سال، گنج شیبا قدمت ب یبه زبان فارس یخیو منابع تار یفارس اتیادب

اند و در مخازن و و منتشر نشده حیهنوز تصح یبه زبان فارس یو ادب یخیتار یهااز نسخه یاریکه بس یباوجود

 یبزرگ مل راثیم نیبخش از ا آناما  شوند،یم یجهان نگهدار یجایدر جا یو شخص یدولت یهاکتابخانه

رود،  یبه شمار م زین یو جهان یامنطقه یاهیاز جهات سرما یاریکه منتشر شده است، و در بس انیرانیا

است که اکنون منطقه  یادر گستره یرهنگو ف یانسان یکوین یهاازجمله سنت یمطالب مهم رندهیدربرگ

 زین یفرهنگ یایجغراف نیآثار فراتر از ا نیاز ا یبرخ یپوشانندگ. البته که دامنه شودیم دهینوروز نام یفرهنگ

الله اشاره فضل نیدالدیخواجه رش خیالتوارو جامع ینیجو یمانند جهانگشا یبه آثار توانیهست و از آن جمله م

شرکت در اجلاس  یبرا رانیسفر به ا هیالبگدورج در حاش نیاگیوقت مغولستان تساخ هورجمسیکرد که رئ

 رانیملت مغولستان دانست و از ا خیمنابع تار نیو مستندتر نیترها را مهمآن 1391 وریدر شهر رمتعهدهایغ

از  یاریبس گمانیت. بخواس یاری یآثار بزرگ به زبان فارس نیا هیمغولستان بر پا خیتار ترقیدق ییشناسا یبرا

ها است که دامنه اشتراک آن ییهانییو آ هاها به سنتآکنده از اشاره یبه زبان فارس یو ادب یخیمنابع تار

 ها نوروز است. از آن یکیو  ردیگیرا در برم یکنون رانیتر از امراتب بزرگبه ییایجغراف

از  یمنزله بخشو قفقاز به رانیا یرک فرهنگمشت یهااز سنت یپژوهش کوشش خواهد شد که شمار نیا در

 ییاند، شناسامورداشاره قرارگرفته یگنجو یو نظام یشروان یاشعار خاقان یهاوانینوروز، که در د یمنطقه فرهنگ

 شوند. یو معرف

 

 یگنجو ینظام ،یشروان یسنت، خاقان ن،یینوروز، آ یمنطقه فرهنگ :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 م فردوسی طوسیانسان دوستی در کلا

 2سیده فلیحه زهرا کاظمی

 چکیده

ی است دوستی احساس نجیب انسان ۔می شود هامروز شعر انسان مدار زیاد دید به در شعر پارسی از ابتداء تا

رساند و عامل مهمی مشکلات یاری می  ر بخشیده به حل همه گونه مسایل وو تفاخ که به زندگی انسان عظمت

های باستان تا امروز در از اینجاست که از زمان بشر دوستانه و پیشرفته است. هامعدر راه تشکیل و تداوم ج

 اند و گنجینهریدهای زیادی سفتهستایش انسان دوستی شاعران پارسی زبان اشعار فراوان سروده، و در  و مروا

 اند.های اخلاقی را غنی ساخته اندیشه

و رشد و گسترش تکنولوژی با بحران های جدی روبرو شده خاطر تحولات تاریخی ه امروزه جامعه انسانی ب

بطوری که منافع شخصی در موارد زیادی بر منافع و مصالح انسانی غلبه دارد. از این رو کم نیستند  است.

نفعی ندیدند، دوستی  نفعت شخصی قرار داده اند و هرگاههایی که دوستی را وسیله به دست آوردن سود و مآدم

از اینجاست  شمردند.اند شاعران دوستان حقیقی نمیها بودهزمان هایی را که در همه. چنین آدمنداز بیخ برید

. او همچون معلم و مربی انتخاب دوست و رفتار انسان دوستانه توجه زیاد نموده است که فردوسی به مساله

مبنای رفتار انسان دوستی را  های انتخاب و پرورش دوستی و برقراری جامعه برکرده است که راه اخلاق کوشش

های بلند اخلاقی بیان نموده نشان دهد. فردوسی در این موضوع داد سخن داده، و در شاهنامه یک زمره اندیشه

 است که تا امروز ارزش خود را حفظ کرده است. 

ویت داشتن لبر او با این همه، همواره ۔اختصاص دارد  شاهنامه به جنگ ها و نبردهای میهنی بخش بزرگی از

پهلوان زبان رستم ، بزرگترین به فردوسی  .است تاکید شدهپسندی و زشتی جنگ صلح بر جنگ و بیان نا

نیک  پهلوانانیکی دیگر از  ۔سخن می گوید وهش جنگستایش صلح و نکدر  اهنامهجای جای ش در شاهنامه،

 .ت داشتن صلح بر جنگ صحبت می کنداغلب دربار اولویکه  است تباری تورانی دارد، پیران اهنامه کهاندیش ش

 دهاکتفا نش ۔صلح بر جنگ برتری داردته که نفی کلی جنگ و بیان این نکاهنامه تنها به در ش ،در موارد دیگر

، . همچنین دوستی با مردم، دوست داشتن وطن، زباناست دهش رهزیان بار جنگ نیز اشا دهایپیام به کهاست، بل

 اهنامهدر ش کهدوستی اند  اهراز دیگر مظو خوبی و غیره  ، دوست داشتن خیرن زمیناو بومی ایر کهنمیراث 

ها نیز مطرح شده است. ها و قومدر شاهنامه دوستی به مفهوم وسیع یعنی دوستی خلق .بازتاب فراوانی دارد

رب نیز ها با مردمان چین و هند، یونان و عبه دوستی ایرانی ،های گوناگونطوس در ضمن داستان شاعر بزرگ

فردی و هم به معنی وسیع بین المللی درست  حسنه فهوم دوستی را هم به معنی رابطهها کرده است. او ماشاره

های بلند اجتماعی و اخلاقی بیان کرده است که امروز نیز اندیشه ،و عمیق درک نموده، و همانند متفکری بزرگ
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

سنده در این پژوهش با استناد به اشعار شعرای بزرگ نوی .ستندد هدر تربیت و هدایت مردم جهان خیلی سودمن

 تحلیلی استفاده خواهد کرد.   -ویژه شاهنامه فردوسی، از روش توصیفیه ب ،زبان فارسی

                

 ، صلح، اخلاق فردوسی، انسان، دوستی :کلیدیواژگان 
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 و فرهنگ صلح نوروز

 2 یمحمد یمصاحب دیو وح 1یدیمج محمدرضا

 دهیچک

ها هزاره نیشکل گرفت و در ا عتیبا طب وندیهزاران ساله است که در پ یـ اسلام یرانیا یفرهنگ راثینوروز م

بوده است.  ستیزطیو مح عتیطب ،یآرامش درون، صلح با خود و همنوعان و جوامع انسان آورامیها، پو سده

در قالب پرونده مشترک  ونسکویناملموس  یفرهنگ راثیرست مسنگ در فهگران راثیم نیامروزه با قرار گرفتن ا

سازمان ملل متحد به  میهمان نوروز در تقو ای یدیخورش یحوزه نوروز، و قرار گرفتن آغاز سال نو یکشورها

روز  نیگذاشت. نوروز نخست شیفرهنگ صلح به نما یدارپرچم یخود را برا یهاتیکشورها، ظرف نیاهتمام هم

 یهاجشن نیتراز کهن یکیو  یفرهنگ رانیا یجشن آغاز سال نو ماه،نیردبرابر با اول فرو یدیسال خورش

باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون  رانیباستان است. خاستگاه نوروز در ا رانیجامانده از دوران ابه

 . رندیگیجواران آن، نوروز را جشن مو هم رانیفلات ا

هند،  جان،یآذربا ه،یکشور شامل ترک ازدهیکشورمان،  تیریبه مد ونسکو،یبت در ث یپرونده نوروز برا در

 یافغانستان، ترکمنستان و عراق حضور داشتند و برخ کستان،یقزاقستان، تاج زستان،یپاکستان، ازبکستان، قرق

 یالمللنیب یفرهنگ یحرکت جمع نیااز همراهان  ینوروز یهانییهم با پاسداشت و نکوداشت آ گرید یکشورها

 دایپ دیاسلام قرار گرفت و مخاطبان جد دیو تائ رشیمورد اقبال و پذ ران،یدر ا ی. نوروز باستانندیآیبه شمار م

نشر فرهنگ صلح  ینوروز برا یپلماسیاز د ،یفرهنگ میعظ راثیسنت و م نیا یهاتیکرد. امروزه با توجه به ظرف

. شودیسخن گفته م یجنگ و خشونت از جوامع بشر هین ساها و دور کردفرهنگ اربها و تقتمدن یو گفتگو

گوناگون مدرن  یبا الگوها ستیزطیمح بیو تخر سوکیدر جوامع امروز که همچنان با خشونت و جنگ از 

 زفرهنگ صلح و حفاظت ا تیدر تقو یچه نقش ینوروز یهانیینوروز و آ شوند،یم دیتهد گرید یتوسعه از سو

کوشش  ،یالمللنیب یفرهنگ یهانوشتار در قالب مطالعات صلح و پژوهش نیدر ا کند؟یم فایها اانسان بومستیز

 شوند. یپرسش بررس نیعناصر پاسخ به ا یبرخ شودیم

 

 نوروز یپلماسید ،یفرهنگ یپلماسینوروز، مطالعات صلح، فرهنگ صلح، د :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 عارفان انهینقش همگرا ینیو بازآفر انیدانشگاه

 1 چیرشانهیمد سنمح

 دهیچک

اند. معرفت و سعادت مردم بوده قیطر انیروشنگران و هاد یادر هر عصر و زمانه ختگانیروشنفکران و فره

آگاه شده  یرسالت نیبه چن ایآ نکهیاما ا اندافتهیرا  یگاهیجا نیچن انیاز هر کس دانشگاه شیدر جهان مدرن ب

 زیاز هر چ شیب دیامر شا نی. ادینماینم بتاست که پاسخ آن چندان مث یاند، پرسشکرده فایرا ا ینقش نیچن ای

 ختگانیآن به کالا در عصر تجدد و درواقع دور شدن نخبگان و فره لیبه دانش و تبد یبرخاسته از نگاه ابزار

سش پر نیپاسخ به ا یپژوهش در پ نیباشد. ا یاجتماع یدرمانگر تیآنان از مسئول ییها و جداامروز از توده

که بوده و  نانیاند، اداشته ینقش نیچن یاسلاف نیازاشیکرد و اگر پ فاینقش را ا نیا توانیاست که چگونه م

 کرد.  ینینقش را بازآفر نیا توانیچگونه م

و قلمرو  رانیا یو تمدن یپس از اسلام و مشخصاً در حوزه فرهنگ ژهیبه و ن،یشیپ یهاسده یجوامع شرق در

حوزه در  نینقاط ا یاند که در اقصبوده یعارفان یمرو نوروز، روشنفکران روشنگر و نخبگان فکرقل ای یزبان فارس

و  یو کلام یقوم یهااز تعصبات و تفرقه رغو فا نیآفرو وحدت بخشیتعال میگسترش دانش و معرفت و تعال یپ

و  یراه زبان فارس نیپرداختند. در ا یاجتماع یها به درمانگربا توده قیوث یبرآمدند و در ارتباط یاو فرقه یمذهب

 نیا یهاتوده انیم یینقش و همگرا نیا یفایزبان و سود جستن از آن در نظم و نثر، ابزار ا نیتسلط آنان بر ا

از بلاد  یاریبرآمد و در بس یکنون رانیعارفان بود که از همدان در ا نیاز ا یکی یهمدان یعل دیس ری. مدقلمرو بو

پرداخت؛ دو سال در  احتیو س ریبه س ایو از قفقاز تا غرب آس یمرکز یایقاره هند تا آسشبهحوزه نوروز از 

در هر جا  یامروز درگذشت. همدان کستانیدر تاج یکولاب کنون ایبه سر برد و سرانجام در ختلان  ریکشم

حوزه بودند و  نیبلاد ا گریو د رازیو سمنان و طالقان و ش شابوریپرورش داد که از ختلان و بدخشان و ن یشاگردان

پژوهش در  نیمفروض ا قرار،نیکردند. ازا فایدرخور ا یحوزه نقش نیمردمان ا یینوبه خود در همگرابه کیهر 

و  ختگانیدر مقام نخبگان و فره یهمدان یعل دیس ریچون م یاست که عارفان نیا شد،که طرح  یپاسخ به پرسش

و پرورش شاگرد، در  یگسترشمرد که افزون بر دانش توانیامروز م انیروشنگران عصر خود را اسلاف دانشگاه

بودند و  قائل شیخو یبرا یاجتماع یبا عامه مردم و درمانگر وندیدر پ زین یخود رسالت یو فرهنگ یسنت علم

 یو ط انهینقش همگرا نیا ینیبه بازآفر توانیم یسنت نیچن ییعصر مدرن و بازجو اتیمقتض قیامروز با تلف

 زیها و ننخبگان از توده یو دور ییو بر واگرا افتیمسالمت و معرفت و سعادت مردمان دست ریدر مس قیطر

 حوزه فائق آمد. نیجوامع گوناگون ا انیم ندهیفزا یاو فرقه یو تعارضات قوم ییواگرا

 یاجتماع یعارفان، صلح، درمانگر ان،یدانشگاه :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
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 نوروز های صلح محور منطقه شگاه در دیپلماسی عمومی گفتمانپیش نیازهای نقش آفرینی دان

 1رضا مقاتلی

 چکیده

از  دی ها در روابط بین الملل و به ویژهتعاملات و همچنین صف بن از تغییرات صورت گرفته در شیوه پس

ای کلان هنگامی که مناطق و منطقه گرایی در سیستم بین الملل مورد اهمیت واقع شدند، تفکرات و استراتژی ه

 _در سیستم بین الملل در سطوح منطقه ای نیز رخنه کردند و مفاهیمی مرتبط با محدوده مشخص جغرافیایی 

 تبیین و معرفی شدند. _مناطق

در نظام بین الملل به شمار می  جوامع گوناگون صلح جویی و صلح طلبی از معیارهای اساسی معرفی صحیح

که از بنیادهای اساسی تشکیل سازمان ملل متحد و از مهم _العاتی صلح رود. تبدیل روندهای مرتبط با حوزه مط

عنوان یک دیپلماسی برتر با ه به گفتمان های عمومی ب _ترین منشورهای این نهاد بین المللی به شمار می آید

امع و های جو قابلیت تبدیل به هنجار در ابعاد قابل تسری به روابط بین الملل، همواره از مهم ترین نگرانی

طور ه دانشگاه ها و ب ان نقش نهادها و مراکز علمی، به ویژهنخبگان صلح طلب به شمار می رود که در این می

 همواره قابل تامل و غیر قابل انکار می نماید. ،ویژه تر در حوزه های آموزش عالی

اثر بخشی آن و در بی تردید تبدیل روندهای مرتبط با مطالعات صلح به یک گفتمان می تواند بر دوام و 

سزا ایفا نماید. در این پژوهش روابط بین الملل نقشی به  ه هنجار اجتماعی و حتی در گسترهنهایت تبدیل ب

ش خواهد شد ضمن تبیین نقش آموزش عالی و دانشگاه بر روند مطالعات صلح و اثرگذاری آن بر تبدیل این کوش

است اقداماتی در جهت برجستگی نقش فرهنگی این منطقه که ساله ،روند به دیپلماسی عمومی در منطقه نوروز

 صورت می گیرد، به عوامل و پیش نیازهای تحقق این نقش آفرینی نیز پرداخته شود.

 این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی تهیه و در کنار آن از روش تجربی نیز بهره گرفته خواهد شد.

 

 دانشگاه، نوروز، گفتمان سازیمطالعات صلح، دیپلماسی عمومی،  :کلیدیواژگان 

 

 

 

                                                      

 Reza.moghateli@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه دانشگاه شیراز. رایانامه: 1 

 

mailto:Reza.moghateli@yahoo.com


  

07 

 

 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

ارزش های جهانی منطقه فرهنگی نوروز و رسالت دانشگاهیان در شکل دهی به گفتمان حوزه 

 نوروز  تمدنی

 2مجتبی مقصودی

 چکیده

معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان  بسامد و جوهره ،نوروز به عنوان یکی از آیین های کهنسال بشری    

سازگاری است که ظرفیت دارد توسط نخبگان، اندیشمندان، روشنفکران و دانشگاهیان این شناسی متساهلانه و 

 جهانی گردد و در آشفته بازار جنگ و منازعه و ستیز در سطح جهان، و حوزه تمدنی تبدیل به گفتمانی فراگیر

راسوی مرزهای سبک زندگی و ایدئولوژی متفاوتی را ف)عشق به خود، همنوع و طبیعت(  به مثابه مکتب عشق

دولت های ملی و جغرافیای سیاسی موجود رقم بزند و آرامش و کرامتی برآمده از نیازها و جوهره واقعی انسان 

 ها را ایجاد نماید.

افراط  حوزه تمدنی نوروز در حال حاضر درگیربخش هایی از  علیرغم چنین ظرفیت های بی بدیلی،    

مذهبی، نژادی است که بنیان های زندگی مردم عادی را نشانه رفته  -یگرایی و افراط گرایان متعصب قومی، دین

دوکسیکالی چه باید کرد و اپار گرایی می کوبند. در چنین هنگامهاند و هر روز بر طبل جنگ و منازعه و خاص 

 مسئولیت جامعه دانشگاهی این منطقه فرهنگی به عنوان سرآمدان فکری و اندیشه ای چیست؟ 

تمدنی  -نگارانه، ضمن بررسی ظرفیت های فرهنگیا بهره گیری از روش کیفی و رهیافت سازه ااین مقاله ب   

شناسایی و احصاء  تمان حوزه تمدنی نوروز را از راهرسالت دانشگاهیان در شکل دهی به گف این آیین کهنسال،

یسته های خروج از شرایط بایسته های استقرار آن مورد طرح قرار می دهد. از یافته های پژوهش که از جمله با

گفتمان صلح  نامناسب پیش رو و تسهیل و تثبیت ارزش ها و گفتمان نوروزی به مثابه ارزش های صلح پرور و

هژمونیک سازی ارزش »، «ا و سبک زندگی نوروزیبازشناسی و باز توزیع ارزش ها، نماده»ساز است می توان به 

یون دانشجویی فدراس»، راه اندازی «یان حوزه فرهنگی نوروزو دانشگاه تشکیل مجمع نخبگان»، «های نوروزی

 اشاره نمود. و دهها مورد در این باره« جایزه نوروز»، اهداء «منطقه فرهنگی نوروز

 

 تمدنی نوروز، سازه انگاری -نوروز، دانشگاهیان، گفتمان سازی، حوزه فرهنگی :کلیدیواژگان 
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 برای صلح آفرینی در منطقه نوروز رسالت دانشگاهیان در نسل چهارم دانشگاه

 2محمد منصورنژاد

 0پری وکیلی

 چکیده

است. برای « متغیر وابسته» و ایجاد صلح،« متغیر مستقل»روز، در این مطالعه، دانشگاهیان حوزه و منطقه نو

( بر منظور شود تا نقش متغیر مستقل )استادان« متغیرهای میانی»نشان دادن تاثیر این دو متغیر، لازم است 

. عناصر شکل دهنده گفت (متغیرهای میانی تحلیل و سپس از تاثیرات متغیرهای میانی بر متغیر وابسته )صلح

. توجه به صنعت نسل چهار )هوش مصنوعی، 1 تحقیق هستند: به شرح زیر متغیرهای میانی 0دانشگاه نسل 

توجه به جامعه و  .3ت بوم و توسعه پایدار؛ ه به زیس. توج2اینترنت اشیا و...( و به ویژه فناوری اطلاعات نوین؛ 

 نگاه فرو ملی )محلی( و فراملی )جهانی(؛ .0فراتر رفتن از محیط حرفه ای؛ 

)آسیای « نوروز»در منطقه زبانی  0تا ویژ گی های مولفه های دانشگاه نسل  در این مطالعه کوشش می شود

شان داده شود که استادان دانشگاه جسته شوند و مثلا نمرکزی و افغانستان، پاکستان و هند و....( برشماری و بر

حیطه جغرافیای فرهنگی نوروز، چه سخن مشترک در جامعه گرایی، توجه به توسعه پایدار و زیست بوم  های

 دارند که آنها را از مناطق دیگر منفک می کند؟ 

و نیز از « آیکونوگرافی»در بحث فرانسوی(  -)اوراینی« گاتمن»در مبانی و الگوی نظری تحقیق هم از دیدگاه 

بهره جسته می « ارزش ها؛ شعایر، مشاهیر و سمبل ها»از فرهنگ، به شرح زیر : « هافستند»لایه های چهارگانه 

 شوند.

تاریخی است و از سوی دیگر تحلیلی و تبیینی است و شیوه گردآوری داده  -روش تحقیق از سویی توصیفی

 اسنادی و کتابخانه ای است.

برای ایجاد صلح در  0ستاوردهای این بررسی آن است که ظرفیت های بالقوه استادان دانشگاهی نسل از د

 ر گرفته می شود. هم این ظرفیت هاکاه منطقه نوروز، بسیار بالاتر از حدی است که فعلا شناخته می شود و یا ب

ایه طریق داشت؛ غایتی که در این را باید شناخت و بلکه گسترش داد و هم برای عملیاتی نمودن آنها باید ار

 نوشتار با روش های آکادمیک تا حدودی محقق می گردد.

 

 آیکونوگرافی ، توسعه پایدار،فرهنگ منطقه نوروز، دانشگاه، صلح، :کلیدیواژگان 
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 شیو افزا یعموم یپلماسید میدر تحک افغانستانی مهاجران نقش از انگارانه¬سازه لیتحل

 در کشور افغانستان رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور

 1 یمحمد موسو دیس

 دهیچک

قدرت نرم  شیو افزا یعموم یپلماسید میدر تحک ینقش مهاجران افغانستان نییهدف پژوهش حاضر، تب

. باشدیم ای¬کتابخانه یهابا استفاده از داده یلیو تحل یفیپژوهش، توص قیبر افغانستان است. روش تحق رانیا

 یمهاجران افغانستان زیمطالعه ن رداست. جامعه مو یانگارسازه افتیاز ره یریگبهره زینمنطق حاکم بر پژوهش 

 .باشندیم رانیساکن ا

مهاجران نسل دوم و  ژهیوبه یاز مهاجران افغانستان یتوجهآن است که شمار قابل یایپژوهش گو یهاافتهی

بوده  یرانیآداب و فرهنگ ا رینموده اند، تحت تأث لیتحص رانیدولت افغانستان که در ا نیمسئول زیها و نسوم آن

به شمار  رانیعنوان منبع بالقوه قدرت نرم ا( و بهودامر افز نیبه ا دیدو کشور را با ی)البته اشتراکات حوزه تمدن

کشور،  یبا منافع مل هیکشور همسا یهااستیس یدر همسوساز توانیم طیشرا نیاز ا یریگروند و با بهره یم

و  ازاتیاز امت یاریبس رانیا یاسلام یپژوهش نشان داد جمهور جیگرفت. نتا شیدر پ یترنانهیبواقع یهاگام

قدرت نرم خود در  شیمنظور افزابه یبالاتر یاز کارآمد لیدل نیرا به مهاجران اعطا نموده و به ا یماعاجت یایمزا

 افغانستان برخوردار است.

 

 انگاری¬، سازه یقدرت نرم، انقلاب اسلام ،یعموم یپلماسید ،یمهاجران افغانستان :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 

 در منطقه نوروز؛ یدر گسترش صلح و دوست انینقش دانشگاه یفایا یهاو راه هاستهیبا

 تا عمل یتئور از

 1 یبنادک یرکن ریم طاهره

 دهیچک

 نیاست. ا یعیبر نظم طب یمبتن ،یرانیتمدن ا یباستان یهانییآ نیاز ماندگارتر یکی ینوروز یهاجشن

و نظم ساز رابطه  ی. نوروز بسترساز صلح و دوستدید توانیم یروشنو اجتماع به عتیرا در دو شاخص طب انیبن

در  یرانیاقوام ا ستیز تگریاگرچه روا یوزنور یهانییو انسان با انسان است. فرهنگ برآمده از آ عتیانسان با طب

جهان  یارزشمند ،یذشته تاکنون بوده است، اما به لحاظ داشتن عناصر ساختاراز گ رانیا ییایپهنه جغراف

رو که منطقه در  شیپ یهادر سال یاجتماع یو مدارا یستیساز، همز یزندگ عتیو احترام به طب نشیآفر

ـ -مردمروابط  شرانیپ تواندیبه سر خواهد برد، م یو اجتماع یاسیس یهایثباتیو ب ییآب و هوا راتییالتهاب تغ

 حوزه باشد.  نیمردم در ا

در  انینقش دانشگاه یفایا یهاو راه هاستهیپرسش بوده است که با نیپاسخ به ا یدر پ یکنون مقاله

مقاله که  هیکرد؟ فرض یرا کاربرد یتئور توانیدر منطقه نوروز کدام است و چگونه م یگسترش صلح و دوست

است که  یعلم یپلماسید یصلده، آن است که قدرت نرم، جوهره اشبه پرسش مذکور ارائه یصورت پاسخ فرضبه

در منطقه استفاده  یو قرابت فرهنگ یگسترش صلح و دوست یآن برا یاز همه ابزارها ق،یبا شناخت دق دیبا

 است. یلیو تحل یفیمقاله توص نینمود. روش پژوهش در ا

 

 .قدرت نرم ان،یدانشگاه ،ینوروز، صلح و دوست :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 

 منطقه تینوروز در صلح و امن یپلماسید نقش

 1رکوششیم رهوشنگیام

 دهیچک

و  نیمتنوع و متکثر، دچار جنگ، خصومت و خشونت است. د یقوم های¬تینوروز با توجه به هو حوزه

خشونت و  نفاق، یبرا یزیمنطقه شود، به ابزار و دستاو نیملل و اقوام ا انیم ییکه عامل همگراآن یجامذهب به

نوروز چه  یپلماسیرا دامن زده است. پرسش مقاله آن است که د ای¬فرقه های¬و جنگ شدهلیتبد یدشمن

افزون  ،یفرهنگ یایقرار است که جغراف نیاز ا هیمنطقه و حوزه نوروز دارد؟ و فرض تیصلح و امن نیدر تأم ینقش

نژاد، زبان  تواند¬یبر فرهنگ نوروز، م یآن، مبتن ریتأث رهی. لذا حوزه نفوذ و داردیگیدر برم زیبر مکان، زمان را ن

آن است که اشتراکات  تیمنطقه و حوزه نوروز بگستراند. واقع یها-انسان یبرا یتررا درنوردد و چ نید یو حت

 های¬حوزه گریآن به د توان¬یرود و م ینوروز به شمار م های¬مؤلفه حوزه جشن نتری¬مهم یفرهنگ

جوامع منطقه و  انیم زآمی¬مسالمت یستیهمز یاست برا ینوروز سنت جه،یدرنت داد. یتسر ییایجغراف

 نوروز.  حوزه های¬ملت

نوروز  های¬و جشن کنند¬یم یزندگ تیجمع ونیلیم 344از  شینوروز ب یکه در حوزه فرهنگ مدانی¬یم

 نی. بنابرادشو¬یبرگزار م رسمی¬مهنی صورت¬کشور به 04و در  رسمی صورت¬کشور جهان به 14از  شیدر ب

و  رانیا انیم یرهنگدر مناسبات و تبادلات ف تواند¬یم یعموم یپلماسیاز د یعنوان بخشنوروز به یپلماسید

 نی. همچندینما فایرا ا یکشور نقش مهم یمنافع مل نیحوزه به کار گرفته شود و در تأم نیا یکشورها

 رانیکه در ا یهمراه باشد؛ موضوع ییایه جغرافحوز نیا یکشورها یبا منافع اقتصاد تواند¬ینوروز م یپلماسید

 لیوتحلهیاست، روش تجز یفیمقاله روش ک نیا قیحق. روش تشود¬یگرفته م دهیهمچنان مغفول مانده و ناد

 است. ای¬منطقه ییهمگرا هیمتأثر از نظر قیتحق یو چارچوب نظر یلیتحل یفتوصی ها،¬داده

 

 ای¬منطقه ییهمگرا ت،یح، امننوروز، فرهنگ، صل یپلماسید :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 

 نوروز؛ یدر منطقه فرهنگ یو فرهنگ یعلم ریفراگ یگفتگو

 اعتماد و آغاز روند صلح تیتقو

 1 ینبو ریدعبدالامیس

 دهیچک

 های¬از معدود راه یکی دیاتکا و شاو قابل یروش منطق کیآن،  تتقوی و ها¬ملت انیم یاعتمادساز

 یکه برخلاف ادعاها یروند یعنینوروز است؛  یدر منطقه فرهنگ سازی¬صلح استحکام روند یبرا مانده¬یباق

دولت در منطقه  تیو ماه رتآنان دارد. درواقع، با توجه به ساختار قد انیدر م یکمتر هواخواه استمداران،یس

از آن باشد که به  شیموضوع ب نیا تیاهم رسد¬یرو، به نظر م شیمتعدد پ های¬نوروز و بحران یفرهنگ

جز بازگشت به  ای¬موارد چاره نیدر ا ،یداخل و خارج از منطقه سپرده شود. بنا به تجربه جهان استمدارانیس

 ممکن خواهد بود.  یینهادها نیچن ریفراگ یاز راه گفتگو یو اعتمادساز ستین یمدن ینهادها

 یالیخ ای یانآرم شنهادشیبازگو کرده است و البته ممکن است پ شتریقلم پ نیکه صاحب ا گونه¬همان

از  یو دور خواهی¬در حوزه صلح ژهیوبه ،یگوناگون مدن ینهادها تیو تقو سیتأس یکوشش مداوم برا د،یبنما

مبهم و  تیاز وضع جخرو یبرا یگام جد نینخست تواند¬یها مخوردن آن وندیخشونت و سپس ارتباط و پ

و  انجامد¬یم« نخبگان صلح» دهیپد یرگی¬به شکل یینهادها نیمداوم چن تفعالی. باشد موجود کننده¬نگران

 . کند¬یم لیتسه جتدری¬را به سازی¬صلح یبرا یدشوار فعل ریها مسآن انیم ریفراگ یگفتگو

نقطه آغاز  تواند¬یباشد، م دیبا ایاست  یو اجتماع یفرهنگ ینهاد ف،یدانشگاه که بنا به تعر ان،یم نیا در

 یباشد؛ اقدام یو فرهنگ یعلم ریفراگ یو شروع گفتگوها یهانج اتیمناسب از تجرب یرگی¬بهره یبرا یمناسب

مانع  نیترخواهد داد. مهم رییتغ مرورهرا ب یاسیس های¬یقواعد حاکم بر باز قیکه در صورت تداوم و تعم یمدن

ناصلح حاکم بر منطقه  طیکه از شرا ای¬فرامنطقه های¬هم نخبگان جنگ هستند و هم قدرت ر،یمس نیدر ا

عوارض  لیمستقلانه را بالا ببرند. نوشته حاضر با تحل های¬تیفعال نهیهز کوشند¬یو هر دو م ندبر¬یسود م

 های¬دانشگاه یصلح در منطقه و با توجه به کارکردها ی( برایدموکراس از)امواج برگشت  ییامواج اقتدارگرا

 خواهد شد. نیتدو یجامعه مدن ینسل چهارم و ارتباط آن با نهادها

 

 یدانشگاه، اعتمادساز ،یصلح و خشونت، نخبگان صلح، جامعه مدن :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 منادی قراردادهای صلح بدون جنگ اسلام

 1 نصر قاسم

 چکیده

اعلام « صلح یروز جهان»سپتامبر را،  21سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی خود، روز 

کشد. دین اسلام همواره بر سلم و ر جهان زبانه میاست که آتش جنگ و خشونت، همچنان د یکرد. این در حال

ای حتی با کفار و منازعه گونهاز رخ دادن هر شیوگو، پیشنهاد و قرارداد صلح پداشته است. گفت دیصلح تأک

ای برخوردار است. ها، برای اسلام از اهمیت ویژهمشرکین، نشان از این دارد که صلح و آرامش در میان انسان

از  یکیقدر مهم است که و آن رودیاسلام به شمار م نید یمحور یهاارزش و از ارزشبا میاز مفاه تیصلح و امن

ها مشتقات آن گریصلح، سلم، امن و د یهااست. واژه« و صلح تیامن»به معنای  «امسل»خداوند  یهاصفات و نام

در معاملات اقتصادی « صلح»د کلمه ذکرشده است. ورو نیو ائمه معصوم ینبو ثیو احاد میکرات در قرآن کربه

صلح در اسلام  ژهیهای متنوعی برای بازداری از جنگ و خشونت، نشان از اهمیت وو همچنین استفاده از گزینه

 دارد. 

ای مبتنی بر تحلیل توصیفی، بر آن است که نشان دهد دین صلح است یا جنگ؟ این تحقیق کتابخانه اسلام

تر جهانی آرام یسوتواند در حرکت بهو کاربرد قراردادهای صلح بدون جنگ میصلح است  کنندهنیاسلام تأم

مبنای عقل و مصلحت است و بالاخره  برمؤثر باشد. جنگ و صلح در اسلام نه تابعی از کفر و شرک، بلکه ناگزیری 

ونت و جنگ علیه ها به معصومین )ع(، راه هرگونه خشگیری درباره جنگاینکه، اسلام با سپردن مسئولیت تصمیم

عنوان گسترش اسلام به معصوم به ریهایی که توسط غها بسته و حتی، جنگدیگران را از سوی امثال تکفیری

 و قابل عذرخواهی است. رستناد شده،لیدیگر کشورها تحم

 

 اسلام، قرارداد صلح بدون جنگ، مصلحت، معصومین، منابع اجتهادی کلیدی: واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 در منطقه فرهنگی نوروز« بازسازی شهر دل»شگاهیان و فرقت یار؛ دان

 1حسین نوروزی

 چکیده

 نماید. در فضایها برای ایجاد صلح و امنیت همچو سراب میجهان در آتش است. کشمکش و تدبیر دولت

 محور، کرامت انسان، انسانیت و فرهنگ دوستی بیشتر جنبۀ گفتمانی و-المللی دولتگیر بینرقابت نفس

 ای از تحولات پیچیده در سطوحشود. مجموعهتر میرو نوای صلح هم حزین و شکنندهدارد و ازاینتی تشریفا

روز المللی هم روزبه، اقتصاد و فرهنگ به نام منافع ملی باعث شده است تا فضای روابط بینمتداخل سیاست

توسعه ای از ضعف، مشکلات و ناکارآمدی در کشورهای جهان درحالتر، سردتر و تقابلی شود. مجموعهسخت

سیاست  ضاد و تقابل درالمللی، این محیط تهای بزرگ در ایجاد فضای آشوب بینهمراه با نقش تبهکارانۀ قدرت

ها، دولت آمیز کرده است. با محوریت مفاهیمی چون معمای امنیت در فرهنگ راهبردیها را خصومتخارجی

ایمال پ هاها و منابع چشمگیری از ملتشود و سرمایهفرهنگ صلح و دوستی هم بیشتر به حاشیه رانده می

میانۀ  المللی درجبران هستند. نهادهای بینغیرقابل های انسانی و فرهنگی همشود که بسیاری از خسارتمی

  .شوندتر و کم روحیه تر میها، ضعیففشار قدرت

شکل و شدت خاص خودش را دارد. جوامع این حوزه این فضا و روند عمومی در منطقه فرهنگی نوروز هم

 -ا شرایط ویژه، بدتر و آسیببسجهانی و در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان ای-براثر تحولات جدید ملی

 ها به عمل تبدیلشود که باید ایدههایی از امید و نجات از این فضا دیده و احساس میپذیرتری دارند؛ اما روزنه

 های گوناگونی برای ایجاد و استحکام فرهنگ صلح در درون وشوند. کنشگران غیردولتی استعدادها و ظرفیت

 قشرهای علمی و دانشگاهی هستند. علم و دانشگاه هنوز جایگاه و ،کنشگرانمیان جوامع دارند. یکی از این 

 انسانی خود برای گسترش فرهنگ صلح و-مرجعیت قابل اتکایی در میان جوامع دارد تا بنا بر رسالت اجتماعی

 تعالی کوشش شود. 

یاست خارجی س اهمیت منطقه فرهنگی نوروز با عنایت به نابسندگی»پرسش اصلی مقاله این است که: 

علمی و دانشگاهی  المللی چیست و رویکرد نیرویها برای تحقق فضای صلح و دوستی در شرایط امروز بیندولت

موردتوجه و  تواند در جهت گسترش فرهنگ صلح و دوستیدر منطقه فرهنگی نوروز به چه ترتیب می

ریزی مشورت و برنامه راهکار پیشنهادی برای عنواندر پاسخ اولیه به پرسش یادشده و به« ریزی قرار گیرد؟برنامه

المللی، نابسندگی بین با عنایت به همه موانع موجود بر سر راه صلح و دوستی در روابط»توان گفت که: می

عنوان دانشگاهیان در  ها بامحور و مشکلات خاص منطقه نوروز، برگزیدگانی از ملت-سیاست خارجی دولت

وارد عمل شوند؛  توانندالمللی ما ساکنان این حوزه است، میی حیاتی بینمنطقه فرهنگی نوروز که فضا
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

به بودجه و غیره،  که با اتکا به فرصت و سرمایه خالص خود )علم و عشق( و بدون هیچ منت و وابستگیطوریبه

نگرانه آینده رویکردی عنوان نیاز مبرم در روابط این منطقه که بابرای نقش زدن تاروپود فرش دوستی و صلح، به

فرهنگی چندگانه رسالت  -باشد، با اقدامات علمی« بازسازی شهر دل»و مبتنی بر ابتکارات علمی با عنوان کلی: 

را در چند فراز و موضوع در  فرهنگی-محورها و جزئیات این ابتکار علمی«. خطیر و تاریخی خود را انجام دهند

 .متن اصلی مقاله بیان خواهیم کرد

 

 صلح، دوستی، دانشگاهیان، علم و عشق، بازسازی شهر دل، منطقه فرهنگی نوروز دی:واژگان کلی
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 نوروز یدر منطقه فرهنگ رانیا یپلماسید یشناسبیآس

 1 یواعظ بهیط

 دهیچک

 یا براهملت انیم یعلم یهایروابط و همکار یریکارگبه یو به معنا یعنوان مفهومبه ،یعلم یپلماسید

ها است که امروزه با ملت انیارتباط م یاز ابزارها یکیمشترک،  یهابه اهداف مشترک و حل چالش یابیدست

 یفرهنگ دیفراوان شده است. منطقه نوروز که از د تیاهم یاجتماعات نخبگان و متخصصان، دارا افتنی تیاهم

 یکشور و منطقه را دربرم 24از  شیب ییایجغراف دیاز د رند،یگیاست که نوروز را جشن م ییشامل کشورها

عرصه  نیدر ا یارتباطات مردم یبرقرار رسدیکشورها، به نظر م نیا انیم ی. با توجه به وجه اشتراک فرهنگردیگ

 از آن برخوردار شوند.  توانندیمنطقه م یاست که کشوها ینسب یهاتیاز مز یفرهنگ

 یهاخود در دهه یعلم یهاشرفتیرده است تا با توجه به پکوشش ک زین رانیا یاسلام یرو جمهور نیهم از

در  ژهیوکشورها و مناطق، به نیقدرت نرم خود در ا یهااز مؤلفه یکیعنوان خود را به یعلم یپلماسید ر،یاخ

 همه،نی. بااابدیمنطقه دست  یکشورها انیدر م شتریب ییبه همگرا لهیوسنیفعال کند تا بد گانیهمسا انیم

 یامر ما را به وجود برخ نیاست. ا افتهیمنطقه تاکنون تحقق ن یکشورها انیدر م ستهیبا ییکه همگرا مینشاهد آ

کوشش  یدر مقاله کنون هیپا نی. بر اکندیم تیهدا یعلم یپلماسید یو اجرا یگذاراستیها در سنواقص و ضعف

منطقه نوروز کدامند؟  یدر کشورها نرایا یعلم یپلماسید یهابیداده شود که آس خپرسش پاس نیبه ا شودیم

 صورت خواهد گرفت. ینترنتیو ا یاو با اتکا به منابع کتابخانه یلیتحل -یفیپرسش با روش توص نیپاسخ به ا

 

 یهمکار ،یعموم یپلماسید ،یعلم یپلماسینوروز، منطقه، د :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 نوروز یه فرهنگدر منطق داریصلح پا یبرا ینوروز: طرح سمیکنفدرال

 1 یگیعبدالقادر ولدب آزاد

 دهیچک

نوروز که از  یدر منطقه فرهنگ یو اجتماع یفرهنگ ،یمذهب ،ینید ،یبا توجه به وجود منازعات گوناگون قوم

و از  جادشدهیتازه در منطقه ا یطرح دیکه با رسدیبه نظر م نیچن رد،یگیرا در برم قایتا شمال آفر انهیم یایآس

 تواندیها مطرح نیاز ا یکیسود جست.  داریپا یصلح جادیمنظور کاهش خشونت و امتعدد به یهالیپتانس

روز  2414سازمان ملل متحد در سال  یموجود در منطقه باشد. مجمع عموم یفرهنگ یهالیاستفاده از پتانس

 تواندیم یو بشر یمشترک جهان راثیعنوان منوروز اعلام کرد. نوروز به یعنوان روز جهانمارس را به 21

نوروز  سمیکنفدرال جادیا یبرا یخوب زیدستاو تواندیامر م نینوروز بوده و ا یصلح در منطقه فرهنگ رسانامیپ

 نوروز را شامل شود.  یموجود در منطقه فرهنگ یکشورها یباشد که تمام

 یکشورها شتریب ییهمگرا عامل تواندیمشابه م های¬هیاروپا و اتحاد هیمثابه اتحادنوروز به سمیکنفدرال

بر اساس  تواندیم سمیکنفدرال نیدر منطقه پرآشوب نوروز باشد. ا داریپا یآغاز صلح دبخشیمنطقه شده و نو

 ،یاقتصاد ،یاسیس یهانهیزم یتمام گامهبشود و گام جادیا نفعیذ یکشورها انیدر م یانامه منطقهموافقت کی

نبوده و با  زیاما محال ن ست،یچندان آسان ن یادهیا نید تحقق چن. هرچنردیرا در برگ یو فرهنگ یاجتماع

 نهیزم تواندیاز وجوه افتراق، م یمنطقه و پررنگ نمودن وجوه اشتراک و دور یکشورها یاسسی¬پشتکار و اراده

 زیو نخبگان منطقه ن انیاست که دانشگاه یعی. طبونددیبپ تینموده و به واقع فراهمو تعامل مثبت را  یهمکار

 . کنند داستان¬منطقه را با خود هم استمدارانیس بارهنیداشته و درا ینقش مثبت و فعال نهیزم نیدر ا دیبا

 

 فرهنگ دار،یصلح پا سم،ینوروز، کنفدرال :یدیکل واژگان
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 فرهنگی نوروز در گفتمان زنانه نگر صلح عمومی در منطقه

 1نفیسه یراهی

 چکیده

های این دار صلح بوده است. مخالفت با نابرابری جنسی بسیاری از گرایشه جانبنگر همواردیدگاه زنانه

آفرینی تبع آن صلحهای دیگر، تساهل و پذیرش حقوق دیگران و بهدیدگاه را به مخالفت با نابرابری در حوزه

بر بسیاری از  شده است و به همین خاطرمدرنیسم تعریفسوق داده است. همچنین این گفتمان در پارادایم پست

کند. های بارز آن بود، حمله میمحوری و مبارزه برای افزایش قدرت، از نمونهپیامدهای دیدگاه مدرنیته که جنگ

نگر هستند بر نکوهش جنگ و مردانه دانستن آن و همچنین تضاد آن بسیاری از آثار که برگرفته از دیدگاه زنانه

که خاستگاه قشری بوده است که همواره مورد ن دیدگاه به دلیل ایناند. ایبا خوی و خصلت زنانه تأکید کرده

های گوناگون را به ها و گروهطلبانه در پیش گرفته و همواره همه گرایشاند، دیدگاه برابریتبعیض قرارگرفته

همه  هایی از این دیدگاه بر اخلاق مراقبت تأکید داشته و بر این باورند کهشناسد. همچنین شاخهرسمیت می

 های ما باید با توجه به این امر صورت بگیرد که کمترین جراحات روحی/جسمی را به دیگران وارد کنیم. کنش

روابط  فرهنگی نوروز باشد. تجربه راهکارهایی برای منطقه کنندهتواند ارائهگر میگرایی دیدگاه زنانهصلح

داف و منافع کشورهای یک منطقه جز با همکاری و گذشته ثابت کرده است که پیشبرد اه الملل در سدهبین

آن از کاشغر در چین و  فرهنگی نوروز که دامنه پذیر نیست. منطقههای گوناگون امکانهمگرایی در زمینه

کشمیر در هند گرفته تا استانبول در ترکیه و بیروت در لبنان و از اوستیا در روسیه و نورسلطان در قزاقستان تا 

گیرد؛ نشان از تنوع فرهنگی، زبانی و قومیتی دارد که دیدگاه کستان و بصره در عراق را در برمیکراچی در پا

ها تواند این تفاوتهای گوناگون، میگرایی که در ذات خود دارد و دربرگیرندگی نگرشنگر با توجه به کثرتزنانه

 را نیز در منافع و اهداف مشترک جمع کند. 

دهیم. نگر مورد بررسی قرار میهای صلح، میزان تطابقشان را با دیدگاه زنانهمؤلفهدر این مقاله با بررسی 

های صلح را مورد بررسی نگر اصول و مؤلفهتوان از دیدگاه زنانهدرواقع این نکته مورد توجه است که آیا می

را در این منطقه خواهد  نگر تا کجا توان ایجاد صلحشود که گفتمان زنانهقرارداد؟ همچنین این پرسش مطرح می

هایی برای ایجاد صلح پیشنهاد نگر و همچنین ارائهنگر بودن گفتمان زنانهمقاله، صلح فرض در اینداشت؟ پیش

 فرهنگی نوروز است. در منطقه

 

 فرهنگی نوروز، پست مدرنیسم، گفتمان برابری  نگر، منطقهصلح زنانهواژگان کلیدی: 
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 انپنجمین همایش ساالنه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایر
 دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز

 2022بهمن ماه  02و  02

 

 خاطرات یپلماسید قیاز طر هیهمسا یو کشورها رانیا روابط فیو بازتعر نوروز

 1انیوسفی آنا

 دهیچک

کوشش بر  یاسیس یهاآن کشورها و گروه لهیوساست که به یعموم یپلماسید یخاطرات نوع یپلماسید

 رگیخود و د انیرابطه و اتحاد م جادیو ا یخیتار یهاتیو روا ادبودی یهاارتقا روابط و وجهه خود با صدور جشن

که با توجه به پهنه پاسداشت و  دبرشمر ییهانییآ نیترنهیریاز د یکی توانیکشورها دارند. نوروز را م

و  یاقتصاد ،یازجمله فرهنگ یمتفاوت یهانهیدر زم یهمبستگ جادیا یبرا ییبالا لیاز پتانس اش،یاثرگذار

 برخوردار است.  یطیمحستیز

خلأ  ینوع ،یو رشد تفکرات افراط هیهمسا یاز کشورها یاریبس در ریتحولات در دهه اخ ریتوجه به س با

پر  نیآفر یو همبستگ انیصلح محور، شاد بن ییداده است که ضرورت دارد توسط باورها و رفتارهارخ ینگرش

 زیو ن اشییایو گستره جغراف مدتدراز یخیتار نهیشیکه با توجه به پ داندیم یشود. نگارنده، نوروز را عامل

 یریکارگبه رو،نیدارد و ازا یصلح و شاد ،یاز جنس دوست یگرد هم آوردن ییتوانا نشینماد یهاو جشن هانییآ

 یروابط یدر برقرار ران،یا یبرا شرویپ یاز نقش ییرونما زیو بهبود روابط و ن تیتقو یخاطرات را برا یپلماسید

 .کندیمتفاوت هموار م ییهانهیدر زم جانبهمثبت و چند یامدهایبا پ

 

 هیهمسا یمشترک، کشورها یهانییها و آخاطرات، جشن یپلماسید ران،ینوروز، ا :یدیکل واژگان
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