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اسالمی در سطح جهانی، از جمله ی نیازهایی است که کمتر بدان توجّه  افزایش مشارکت نخبگان علمی در مطالعات

 یایرانپژوهشگران شده است. اگرچه در سال های اخیر، تالش هایی برای افزایش این مشارکت توسّط شماری از 

 در ابتدای این مسیر قرار دارد.هنوز  جامعه ی ایرانیصورت پذیرفته است، به نظر می رسد 

امّا نکته ی دیگری که توجّه بدان دارای اهمّیّت است این است که آن چه تا کنون مورد توجّه بوده است، افزایش 

به این معنا که اشخاصی در حوزه های مشارکت های فردی نخبگان در حوزه های مرتبط با مطالعات اسالمی است؛ 

مختلف تالش کرده اند در در تراز جهانی مشارکت علمی در مطالعات اسالمی داشته باشند. این مشارکت می تواند از 

طریق حضور در محافل علمی جهانی )از طریق تحصیل، تدریس، یا شرکت در رویداد ها(، انتشار آثار در بنگاه های 

 مجلّات علمی، ناشران دانشگاهی و...( و فعّالیّت هایی از این دست باشد. نشر بین المللی )از

امّا این تنها بازتاب دهنده ی یک گونه از فعّالیّت هایی است که به رشد مشارکت نخبگان علمی در مطالعات اسالمی 

ذار ین می تواند اثرگگونه ی دیگری از مشارکت که همچن نامید.« مشارکت فردی»این گونه را می توان  می انجامد.

خواند. منظور از مشارکت نهادی فعالیت هایی است که در رشد مشارکت جهانی « مشارکت نهادی»باشد را می توان 

امروزه، به یک معنا، نقطه ی ثقل مطالعات اسالمی در شکل بین المللی نهاد های مرتبط با مطالعات اسالمی مؤثّر باشد. 

ست. این واقعیّت، به نوبه ی خود، مثال باعث می شود فعّالیّت های علمی داخل آن، عموما در کشور های غربی ا

 ت اسالمیاایران به شکلی نظام مند مورد توجه قرار نگیرد. تثبیت نهادهای ایرانی به عنوان یکی از نقاط ثقل مطالع

 ر جهان باشد.می تواند اثر معناداری در رشد مشارکت نخبگان داخل ایران در مسیر مطالعات اسالمی د
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طبیعی است که مشارکت فردی به لحاظ زمانی بر مشارکت نهادی اولویّت دارد. بدون توسعه ی فردی، تحقّق 

مشارکت نهادی عمال ناممکن می شود. حتّی در صورتی که به واسطه ی شماری از امکانات، اقداماتی برای مشارکت 

برای  قیم خواهد ماند و به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. نهادی انجام شود، در نبود افراد خبره، آن اقدامات ع

همین، توسعه ی مشارکت فردی برای تحقق مشارکت در فضای جهانی، امری حیاتی است. در عین حال، نمی توان 

با افزایش مشارکت نهادی، رشد مشارکت های فردی شکلی نظام  چرا که ؛از اهمّیّت مشارکت نهادی غفلت ورزید

 .مند تر به خود می گیرد

روش های مختلفی برای توسعه ی نهادی متصوّر است. یکی از این اقدامات می تواند طرّاحی و برگزاری رویداد امّا 

تبدیل  به یکی از نقاط ثقل اسالم پژوهیکه توجّه بین المللی را برانگیزند و به این معنا، به مرور ایران را  هایی باشد

کنند. همچنین، ایجاد محیط هایی که توجّه بین المللی را به تولیدات علمی داخلی جلب کنند نیز می تواند به نحو 

گری به فعّالیّت های مختلف دیا می توان تکمیل کرد و طبعا این فهرست ردیگری به اهداف پیش گفته کمک کند. 

نمونه از کارهایی که در این زمینه انجام شده است،  سهدر ادامه، به  نیز که به تحقّق این اهداف کمک کنند اندیشید.

 اشاره می شود.
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 فتگو درباره ی آثار اخیرا منتشر شده در حوزه ی مطالعات اسالمی اختصاص یافته است.این جلسات به گ -

 برگزار شده است. 99جلسه از این جلسات در سال  5تا کنون  -

 مختلف هدف از این مجموعه، ایجاد ارتباط میان پژوهش هایی است که در نقاط مختلف جهان درباره ی موضوعات -

 گیرد. می انجاماسالم  مرتبط با
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( با هدف برقرار کردن ارتباط میان Tehran Islamic Studies Monitorجموعه ی مرور مطالعات اسالمی تهران )م

پژوهش های پژوهشگران مطالعات اسالمی در نقاط مختلف جهان طرّاحی شد. کارکرد این مجموعه، معرّفی و بحث 

 .اسالمی استشر شده در حوزه ی مطالعات درباره ی برخی از آثار مهمّ تازه منت

شکل برگزاری جلسات بدین گونه بوده است که یکی از آثار اخیرا منتشر شده در حوزه ی مطالعات اسالمی، در 

حضور نویسنده و یک یا دو نفر ناقد مورد گفتگو قرار می گرفت. گفتگو ها به نحوی طرّاحی شده که مدعوّان 

ی که رویکرد های مختلف ، به نحو)به لحاظ رویکرد، جغرافیا، و...( داشته باشند زمینه های مختلف و متنوّعی

 دیده شود.

ریخ علم، و تاریخ کتاب برگزار شد. در سری اوّل این مجموعه، پنج جلسه از گفتگو ها با موضوعاتی در قرآن، تا

ور پژوهشگران از نقاط مختلف دنیا حض در این جلسات، عالوه بر استادان و دانشجویان ایرانی، تعداد قابل توجّهی از

داشتند. این به نوبه ی خود باعث می شد که تبادل علمی به شکل معنادارتری رخ دهد و افراد متنوّع تری فرصت 

 بحث و تبادل نظر با یکدیگر را پیدا کنند.

ات با یان دانشکده الهیّباعث آشنایی دو نفر از دانشجو این بود کهشست ها نه این ک هتوجّ البجاز پیامد های کی ی

استاد  دو اینین آشنایی منجر به این شد که ا .شد (ز و کرت ریچاردسوندگابریل رینول) ندگانئه کنفر از اراندو 

 و دانشجوی مذکور در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای آنها قبول زحمت کنند.دبه عنوان استادان مشاور 

 در ادامه، جزئیّات هر جلسه ارائه خواهد شد.
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 قرآن و عهدین: متن و تفسیرجلسه اوّل: بررسی کتاب 

نوشته گابریل سعید ( 2018)انتشارات دانشگاه ییل، 

 رینولدز، با حضور محسن گودرزی به عنوان ناقد.

 استاد مطالعات اسالمی و الهیّات گابریل سعید رینولدز

 تلفیدانشگاه نوتردیم در آمریکاست. وی آثار مخ

درباره ی رابطه ی قرآن و عهدین به رشته تحریر در 

 آورده است.

 

 

محسن گودرزی استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا 

و دانش آموخته مطالعات اسالمی دانشگاه هاروارد 

است. وی درباره ی جنبه های فکری و اجتماعی 

ظهور اسالم و رابطه ی قرآن و باستان متأخّر پژوهش 

 می کند.
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 رد علوم فراگیری و آموزشجلسه دوم: بررسی کتاب 

)انتشارات برپلز،  .(م1700-800) اسالمی جوامع

نوشته ی سونیا برنتیس، با حضور امیرمحمّد ( 2018

 گمینی به عنوان ناقد.

 

 اریخت برای پالنک ماکس موسسه محقق برنتیس سونیا

 یختار درباره متنوعی آثار وی. برلین است در علوم

 بین برخوردهای نگاری، نقشه نهادها، ریاضیات،

 تهالب و اسالمی جوامع بر تکیه با خصوصا فرهنگی

 از جنوبی آسیای و مسیحی اروپای از هایی بخش

 .است گذاشته جای به خود

 

امیرمحمّد گمینی، استادیار تاریخ علم در پژوهشکده 

تاریخ علم دانشگاه تهران است. وی به طور خاصّ 

تاریخ نجوم در قرون میانه اسالمی و درباره ی 

م جدید پژوهش می ومواجهه ی علمای قاجار با عل

 کند.
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جلسه سوم: بررسی کتاب کنراد هیرشلر با عنوان 

 های سده سوریه در کتاب فرهنگ برای یادمانی
)انتشارات دانشگاه  عبدالهادی ابن کتابخانه: میانه

ی طباطبای با حضور سارا ساوانت و علی (2019ادینبرا، 

 یزدی به عنوان ناقدان.

 

 زادآ دانشگاه در اسالمی مطالعات استاد هیرشلر کنراد

 هدانشگا در خاورمیانه تاریخ سابق استاد و برلین

 متمرکز او مطالعات حوزه. است( SOAS) لندن سواس

-1200) سوریه و مصر در ممالیک و ایوبیان دوران بر

 دمشق» به توان می او آثار جمله از و بوده( 1500

 کلمه» ،(ادینبرو دانشگاه ،2016) «میانه های سده

 «میانه های سده عربی های سرزمین در مکتوب

 عربی نگاری تاریخ» و( ادینبرو دانشگاه ،2012)

 «بازیگران نقش در نویسندگان: میانه های سده

 .کرد اشاره( راتلج ،2006)
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 های اسالمیسارا ساوانت استاد مؤسّسه مطالعات تمدّن 

در دانشگاه آقاخان در لندن است. وی دانش آموخته 

دانشگاه هاروارد است و حوزه ی تخصّص وی شامل 

تا  600تاریخ فرهنگی خاورمیانه و ایران میان 

 میالدی است.1100

 

 

علی طباطبایی یزدی مدیر بنیاد محقق طباطبایی در 

 وی قم و همچنین مدیر حوزه سیّد در شهر نجف است.

 متخصّص نسخه پژوهی و تاریخ کتاب است.
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 م،عل میان: قرآن تفسیرجلسه چهارم: بررسی کتاب 

( نوشته ی 2018ات بلومبزی، انتشار) عهدین و تاریخ

عبداهلل گلدری، با حضور کرت آندرس ریچاردسون 

 به عنوان ناقد.

 

 استاد دانشگاه خلیفه ابوظبی است. وی عبداهلل گلدری

ت مقایسه ای قرآن و عهدین است و تا متخصّص مطالعا

 کنون مقاالت زیادی در این زمینه منتشر کرده است.

 

کرت آندرس ریچاردسون استاد الهیات دانشگاه 

تورنتو است. وی متخصّص مطالعات ادیان ابراهیمی 

 است.
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جلسه پنجم: بررسی مقاله مارین وان پوتن تحت عنوان 

 اولیه نسخه یک برای شاهدی مثابه به «اهلل نعمت/نعمه»
 مشترک امالیی های خصیصه اهمیت: مکتوب عثمانی

، با (2019 آفریقایی، و شرقی مطالعات مدرسه بولتن)

 حضور آال وحیدنیا به عنوان ناقد.

 

مارین وان پوتن، پژوهشگر سابق دانشگاه الیدن 

وی متخصّص تاریخ زبان عربی و بربر است و  است.

همچنین درباره ی ویژگی های زبان شناسانه قرآن بر 

 اساس بررسی نسخ خطّی آن پژوهش می کند.

 

 

آال وحیدنیا استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. 

 حوزه ی تخصّص وی نسخه پژوهی قرآن است.
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زار تان در قالب هشت نشست برگمجموعه در همکاری با موسسه مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه اگزتر انگلساین 

 شد.

 

 

 ت:فهرست نشست ها از این قرار اس
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Sajjad Rizvi (Exeter) and Mohsen Feyzbakhsh (Tehran) in conversation with: 

Friday 18 September 

Sayeh Meisami (University of Dayton) on Islamic Philosophy 
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Monday 21 September 

Ebrahim Azadegan (Sharif University of Technology) on Philosophy of Science 
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Friday 25 September 

Mohammad Saeedimehr (Tarbiat Modares University) on Philosophy of Religion 
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Monday 28 September 

Milad Odabaei (Princeton University) on Continental Philosophy  
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Friday 2 October 

Seyed N. Mousavian (IPM) on Analytic Philosophy 
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Monday 5 October 

Zahra Moballegh (Institute for Humanities and Cultural Studies) on Feminist Philosophy 
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Friday 9 October 

Muhammad Legenhausen (Imam Khomeini Education and Research Institute) on Ethics 
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Monday 12 October 

Sajjad Rizvi (Exeter) and Mohsen Feyzbakhsh (Terhan) Final conversation on “What is Philosophy 

in Iran”? 

  



26 

 

 حول محور کتاب زیر است: مقاالتشامل مجموعه ای از  سمپوزیوم،این 

Daneshgar, Majid (2019). Studying the Qur’an in the Muslim Academy. Oxford: Oxford University 

Press. 

 6 ن اسالم،اوهی در جهبه محتوای این اثر و درباره ی اسالم پژناظر  ،اوّال برونداد داشت.گونه سمپوزیوم دو این 

مقاله درباره ی  4) توسّط پژوهشگرانی از دانشگاه های راچستر، شیکاگو، تهران، اگزتر، تورنتو و فرایبورگ مقاله

 Method and Theory in the Study of Religionه در مجل ونوشته  (اثر، یک معرفی و یک پاسخ توسط نویسنده کتاب

 گان مقاالت از این قرارند:عناوین و نویسندد. منتشر ش

Aaron Hughes (Rochester), Studying Islam in Western and Non-Western Contexts 

Lien Iffah Nafʾatu Fina (Chicago), Studying the Qurʾan in the Context of Indonesian Islamic Higher 

Education 

Sajjad Rizvi (Exeter), Reversing the Gaze? Or Decolonizing the Study of the Qurʾan 

Sarah A. Qidwai (Toronto), Studying the Qurʾan: Neither Here nor There 

Mohsen Feyzbakhsh (Tehran), “The Main Parts Are Made in Europe”: Apologetic/Critical 

Dichotomy and the Untold Story of Qur’anic Studies in the Iranian Academy 

Majid Daneshgar (Freiburg), I Want to Become an Orientalist Not a Colonizer or a “De-Colonizer” 
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االت و با با حضور نویسندگان مق 1399آذر  28در تاریخ نداد این سمپوزیوم نشست مشترکی بود که وبردومین 

 برگزار شد. ()استاد دانشگاه زاید اماراتاجرای شعیب احمد مالک 
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توسّط امور بین الملل دانشکده الهیّات دانشگاه  ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشتپروژه که به سفارش این 

که  دمی شورای دین و سالمت ستینه ی آکسفورد بتهران به انجام رسید، شامل ترجمه ی فصل هایی منتخب از د

 شجویان دانشکده الهیات انجام شد.توسّط شماری از دان
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. ردازدپ می اسالمی مطالعات در المللی بین های نهاد و ها رویداد آثار، روزآمدِ بازتاب به الهیّات المللبین خبرنامه

 ها آن از آگاهی که شود می منتشر اسالمی مطالعات در اروپایی مختلف های زبان به آثار از زیادی حجم امروزه

 ها، همایش جمله از) متنوّعی های رویداد سال، هر در همچنین،. است ضروری های حوزه این پژوهشگران برای

 لّاعاط که گردد می برگزار اسالمی مطالعات گوناگون های حوزه در جهان نقاط اقصی در( ها سخنرانی و ها کارگاه

 اب آشنایی آخر، دست. سازد می آگاه در اسالمی مطالعات در روزآمد های جریان به نسبت را پژوهشگران آن، از

 رانپژوهشگ تر کامل چه هر شناخت در تواند می نیز اسالمی مطالعات در ها پژوهش با مرتبط المللی بین های نهاد

 کند می تالش الهیّات المللبین خبرنامه. باشد سهیم اسالمی، مطالعات در جهانی علمی جوامع حاکم فضای به نسبت

 .کند تسهیل اسالمی مطالعات زبان فارسی پژوهشگران برای را نهادها و ها رویداد آثار، این از اطّالع

در  به زبان انگلیسی تازه منتشر شده تابک 15منتشر شد که شامل معرفی  1399در خردادماه دوم خبرنامه شماره 

 است. 1399هم در حال آماده سازی برای انتشار در بهمن ماه  ماره ی سومش سالمی است.حوزه مطالعات ا
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 نشستی با حضور 1399وّل اردیبهشت یخ  ارتادر 

محمّدمهدی منتصری، دانشجوی دکترای فلسفه و 

ر ده الهیات دانشگاه تهران که انشکدکالم اسالمی د

 گاهدانش دوره ی تحصیل خود از فرصت مطالعاتی در

 ،کشور فنالند استفاده کرده بود در ییواسکیال

در این نشست، وی تجارب انضمامی برگزار شد. 

از فرآیند پیگیری اخذ فرصت مطالعاتی  را، خود

ا ب گرفته تا نحوه ی استفاده از آن در کشور مقصد،

ری گذااشتراک  دیگر دانشجویان در میان گذاشت.

این تجارب، به نوبه ی خود، می تواند در تسهیل 

اقدام دانشجویان برای فرصت مطالعاتی مؤثّر واقع 

 شود.
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به برگزاری کالس هایی دانشجویی برای آموزش زبان الهیّات  دانشکده ، شماری از دانشجویان99طول سال در 

تین پانیولی و الرانسوی، اسکالس ها شامل زبان های انگلیسی، عربی، فین ا کردند.های مختلف در محیط مجازی 

 رگزاری چنین کالس هایی می تواند در تسهیل فعالیت های بین المللی دانشجویان نقش بسزایی داشته باشد.ب می شد.

 

 


