همايش

پيوندهاي فکري و فرهنگي ايران با آسياي مرکزي و قفقاز
پژوهشکده تاريخ اسالم
مرکز مطالعات اوراسياي مرکزي دانشگاه تهران
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
برنامه روز اول
 11ارديبهشت  1 / 1398مه 2019
مکان برگزاری :دانشگاه تهران
دانشکده

تاالر

زمان
00:9 - 9:15
9:15 - 9:25

نشست افتتاحيه
تاالر فردوسي

دانشکده ادبيات و علوم انساني

25:9 - 9:35
35:9 - 9:45
45:9 - 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:35

عنوان
پخش سرود ملی ایران ـ تالوت قرآن کریم

سخنران
گودرز رشتياني
دبير علمی همایش
حجتاالسالم و المسلمين
سيدهادي خامنهاي
رئيس پژوهشکده تاریخ اسالم
محمود نيلي احمدآبادي
رئيس دانشگاه تهران
الهه کواليي
رئيس مرکز مطالعات اوراسيای مرکزی
کريستينه نوله-کريمي
معاون انستيتو ایرانشناسی اتریش
جورج سانيکيدزه
رئيس انستيتو شرقشناسی گرجستان
منصور صفتگل
استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

گزارش همایش

خير مقدم

پذيرايي

11:00 – 11:20

روزبه زرينکوب
دانشگاه تهران
مهرداد ملکزاده
پژوهشگاه ميراث فرهنگی
عباس قديميقيداري
دانشگاه تبریز
نعمتاله عليمحمدي
دانشگاه تهران
ناهيد عبدالتاجديني
پژوهشگر

11:00 – 11:20

نگار حبيبي
دانشگاه ژنو سوئيس
نصراهلل صالحي
دانشگاه فرهنگيان

11:40 – 12:00

دالرام سنگيروا
دانشگاه دولتی گلستان ازبکستان

12:00 – 12:20

حسن باستانيراد
دانشگاه شهيد بهشتی
تامار لکوئيشويلي
دانشگاه دولتی ایليا

11:20 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00

نشست :2
تاالر استاد باستانيپاريزي

دانشکده ادبيات و علوم انساني

نشست :1
تاالر استاد عباس اقبال آشتياني

مدیر نشست :محمدفرهاد عطايي
دبير :حسين زريني

11:20 – 11:40

12:20 – 12:40
12:40 – 13:00

از هندوکش تا قفقاز :تحریف جغرافيای آسيای مرکزی ،از اسکندر مقدونی تا امپراتوری روم
مادان ،سکایان و گوناگونی قومی و فرهنگی قفقاز باستان
(آگاهیهای زبانشناختی ،یافتههای باستانشناختی و دادههای تاریخی)
نگاهی به تاریخنویسی فارسی در قفقاز در قرن نوزده ميالدی
نبرد شيروان پایان توسعهطلبی اعراب مسلمان در قفقاز
دیرپایی ميراث فرهنگی ایران از سکاها و سرمتها تا روزگار معاصر :جایشناسی و ریشه-
شناسی نامهای رودخانههای اوراسيای مرکزی
پرسش و پاسخ
مدیر نشست :حسن حضرتي
دبير :سيده فهيمه ابراهيمي
فرهنگ بصری در ایران عصر صفوی :مطالعه موردی نقاشیهای دیواری جلفای نو و اصفهان
مينياتورهای شجاعتنامه به مثابة تاریخ مصور جنگهای ایران و عثمانی در قفقاز
مکتب نگارگری اصفهان :بازتاب روابط سياسی و فکری -فرهنگی ایران و خانات بخارا
آسيای مرکزی ،قفقاز و ایران در چشمانداز یونسکو از طرح جاده ابریشم
پوشاکهای ایرانی و زیور و پيرایههای لباسهای نخبگان گرجی
(مطالعه موردی :نگارههای کليسای گرجی در سده هفدهم ميالدی)
پرسش و پاسخ

1

نماز و ناهار
مدیر نشست :منصور صفتگل
دبير :علي کاليراد

نشست :3
تاالر استاد عباس اقبال آشتياني

14:30 – 14:50

کاوه بيات
پژوهشگر
سيدهفهيمه ابراهيمي
دانشگاه عالمه طباطبایی
جورجيو روتا
انستيتو ایرانشناسی اتریش
جواد مرشدلو
دانشگاه تربيتمدرس
نيکولوز ناخوتسريشويلي
انستيتو شرقشناسی گرجستان
حبيباهلل اسماعيلي
پژوهشگر

14:30 – 14:50

رسول جعفريان
دانشگاه تهران
نگار آالئوا
آکادمی علوم ازبکستان
حسين زريني
پژوهشگر
نصراهلل پورمحمدي املشي
دانشگاه بينالمللی امامخمينی(ره)
زهرا محمدي
دانشگاه تهران
ميلِنا عثمانوا
آکادمی علوم روسيه ـ شعبه داغستان

14:30 – 14:50

خوزه کوتياس
دانشگاه اليکانته اسپانيا
محمدحسين صادقي
دانشگاه تهران
نگار گزلوا
آکادمی علوم جمهوری آذربایجان
سليم گونگرولر
دانشگاه کوچ ترکيه
سيدعلي مزيناني
پژوهشگر

14:50 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

نشست :4
تاالر استاد باستانيپاريزي

14:50 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

دانشکده حقوق و علوم سياسي

نشست :5
سالن مرکز مطالعات عالي بين المللي

14:50 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10
16:100 – 16:30

جنيدخان در ایران :تير ـ بهمن 1307
دوگانگی در رویکرد و رفتار جدیدیان بخارا و سمرقند؛ علل و پيامدها
زناشوییهای قفقازی :مالحظاتی درباره ازدواج غالمان با بانوان صفوی
چپگرایی قفقازی و گفتمان تجدد در ایران مدرن
یک قتل در روستای گرجی محلة بهشهر (1916م)  :دو روایت متفاوت گرجی و ایرانی
تصویر و تصور متقابل ایرانيان و اوزبکان درگزارشهای منابع تاریخی و ادبی از نبردهای شاه
اسماعيل و شيبک خان
پرسش و پاسخ
مدیر نشست :عباس برومنداعلم
دبير :رادمان رسوليمهرباني
انتشار جزوات تبليغی مسيحی از سمت قفقاز به ایران و واکنش ها برابر آن
آسيای مرکزی و ایران در سدههای  19-16ميالدی :شيوه و راههای تبادالت فکری و فرهنگی
فرآیند روسی سازی قفقاز
انعکاس سيمای زنان گرجی عصر صفوی در سفرنامههای اروپاییها ( 1600تا  1750م)
شيوه توصيف ایران در سفرنامه گریبایدوف :نگاه ادیبانه یک سياستمدار
سنتهای خوشنویسی کاتبان داغستانی در آثار منتشره دارالطباعه مکتب االسالميه (در
آغاز سده بيستم)
پرسش و پاسخ
مدیر نشست :الهه کواليي
سفر آدولف ریوادنيرا ،دیپلمات و جهانگرد اسپانيایی به ایران و قفقاز در سده نوزدهم ميالدی
عناصر فرهنگی ایرانی در قفقاز بنا بر روایت اوليا چلبی
فرزندان بهمنميرزا قاجار به مثابه شخصيتهای برجسته اجتماعی سياسی آذربایجان روسيه
مرزگذاری ميان مذاهب رسمی اسالم در قرن شانزدهم ميالدی :ایران و عثمانی
تولد ماوراءالنهر شيبانی؛ نگاهی گذرا به استقرار هویت ازبکی -حنفی در ماوراءالنهر از سوی
شيبانيان
پرسش و پاسخ
مدیر نشست :جواد مرشدلو

دانشکده ادبيات و علوم انساني

نشست ويژه:
تاالر استاد عباس اقبال آشتياني

بزرگداشت پرفسور گريگول برادزه

17:00 – 18:00

با سخنرانی:

منصور صفتگل ،ویلم فلور ،رسول جعفریان ،یوسب چاخواشویلی ،جورجيو روتا ،جورجسانيکيدزه ،گودرز رشتيانی

حرکت به سمت دانشگاه عالمه طباطبایی

18:00
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برنامه روز دوم
 12ارديبهشت  2 /1398مه 2019
مکان برگزاری :پژوهشکده تاریخ اسالم ـ خيابان وليعصر (عج) ،خيابان شهيد عباسپور ،خيابان برادران ،خيابان شهروز شرقی ،کاشی .9
تلفن88676861-3 :
زمان

9:00 – 9:20

نشست :6
سالن طبقه دوم

9:20 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:00

عنوان

سخنران

مدیر نشست :کريستينه نوله-کريمي
دبير :سيدمهدي حسينيتقيآباد
پنجرهای به سمت شرق و غرب :روایتهای ایرانيان و اروپائيان از تفليس سدة
جورج سانيکيدزه
نوزدهم
دانشگاه دولتی ایليا
چهرههای تأثيرگذار ایرانی در حيات اجتماعی ،سياسی و اقتصادی داغستان در
سيدحسين طباطبايي
نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
لوکاس رايبر
تصویر فرهنگی شماخی از نگاه مسافران اروپایی سدههای 17-16م.
دانشگاه کومنئوس براتيسالوا
مناسبات فرهنگی ایران با کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز از منظر نسخههای
محمدکاظمشريفکاظمي
خطی
مرکز اسناد وزارت خارجه
آثار فارسی به جا مانده از مهاجران یهودی و مسيحی فارسیزبان در شبه جزیره
رادمان رسوليمهربان
کریمه
دانشجوی دکتری
پرسش و پاسخ
پذيرايي

11:15 – 11:35

نشست :7
سالن طبقه دوم

11:35 – 11:55
11:55 – 12:15
12:15 – 12:35
12:35 – 12:55
12:55 – 13:15

مدیر نشست :عليرضا وليپور
دبير :شيوا عليزاده
گوشه ای از تاریخ روابط فرهنگی ایران و گرجستان
گريگول برادزه
(شعر حافظ شيرازی در گرجستان قرن شانزدهم ميالدی)
انستيتو شرقشناسی تفليس
بررسی جلوههای تعلق به مليت ایرانی در ميان اتباع ایرانی ساکنِ قفقاز در اواخر
سيدمهدي حسينيتقيآباد
قرن نوزدهم تا انقالب بلشویکی؛ مطالعه موردی ایرانيان ارمنی
بنياد مطالعات قفقاز
طرز نگرش سام ميرزا به صنعت شعر و هنر شاعری (با اتکا به تذکره «تحفه
اکرم باقروف
سامی»)
آکادمی علوم جمهوری آذربایجان
عليعليبابايي درمني
نبرد غُجدُوان ،ناکامی ملی ،پيامد اختالفات قبيلهای
دانشنامه جهان اسالم
رحيم نيکبخت
ضرورت احيای ميراث ادبيات ایرانی در قفقاز جنوبی
مؤسسهآران
پرسش و پاسخ
نماز و ناهار
مدیر نشست:جورجيو روتا
دبير :حبيباهلل اسماعيلي

14:30 – 15:00

نشست :8
سالن طبقه دوم

15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
16:20 – 16:40

کريستينه نوله-کريمي
انستيتو ایرانشناسی اتریش
علي کاليراد
دانشگاه تهران
علي رضايي پويا
پژوهشگر آزاد
آرتيم آندريف
دانشگاه دولتیسنتپترزبورگ
فدار تکازوف
دانشگاه دولتی اوستيای شمالی
موسي عبداللهي
دانشگاه عالمه طباطبایی

سفيران قاجار در خيوه
پُستها و مأموران کنسولی ایران در قلمرو امپراتوری تزاری (بر پایة سالنامة
گوتا)
بررسی تحول مشروعيت سياسی خانات شيبانی (ماوراءالنهر سده دهم
هجری)
سنتهاو آداب دیپلماسی در ایران ،خوارزم و بخارا بر اساس اسناد سفرای
روسی
حمله نيروهای شاه به اوستيا
(براساس منابع فولکلوریک اوستيایی)
پرسش و پاسخ
پذيرايي

سالن طبقه
دوم

17:00 – 18:30

ميزگرد پاياني با حضور:
کاوه بيات ،محمدتقی امامیخویی ،الهه کوالیی ،اکرم باقروف ،نگار آالئوا ،نيکولوز ناخروتسشویلی

18:30

عکس يادگاري همايش
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