
  

           

 

 

خارجه  امور  وزارت  المللی  بین  و  سیاسی  مطالعات  المللی    )  (IPISدفتر  بین  موسسه  همکاری  با 

 برگزار می کند:   (IICAS)   مطالعات آسیای مرکزی 

  ایلخانی و  مغول عصر ناملموس و ملموس فرهنگی میراث آیینه در مرکزی آسیای  و ایران 

  ابریشم جاده  مسیر در 

  طول در  که اند بوده آسيا  در  وسطی قرون  فرمانروايان ترين مهم  از ايلخانی ی  سلسله و  ها مغول : معرفی 

  جنبه از زمانی دوره اين نمودند. حکومت ابريشم وجاده مرکزی  آسيای  ايران،  عمده های  بخش  بر تاريخ

  دريای شمال و  ايران مرکزی، آسيای چين،  ی توسعه با واقع در ها مغول است: اهميت حائز  مختلف های 

  نمودند. تصرف را ابريشم ی  جاده از توجهی قابل بخش  خزر

  و  مرکزی آسيای  از  بخشی  و ايران بر قرن  يک به قريب و رسيده قدرت به ها مغول استقرار با  ايلخانيان

  آن مردم و  همسايه  های  سرزمين با  که تعامالتی  جمله من دوره اين تحوالت نمودند. فرمانروايی  قفقاز

  باشد. می برخوردار  وااليی اهميت از پذيرفت صورت قلمروها

  مورد اخالقی و فردی  ،  المللی بين مختلف  های  جنبه از همواره مفهوم يک  عنوان به  » ها  ديگری پذيرش  «

  پذيرش در شده  شناخته زمانی بازه ايلخانيان ی دوره النهر،  ماوراء و ايران تاريخ در است. بوده توجه 

  اين در ديگری درک  و  شناخت اصل تحقق ميزان و مذکور دوره اجمالی است.بررسی بوده ها ديگری 

  دهه در  «فرهنگی ميراث» مفهوم در  محتوی  تغيير به توجه با اين  بر  عالوه باشد. می  توجه مورد کنفرانس

  فرهنگی بين  گفتگوی  به تواند می مختلف جوامع ناملموس و  ملموس ميراث شناخت و درک اخير،مسلما های 

  نمايد. فراهم را ملل ديگر  شناخت جهت  متقابل احترام و  نموده کمک



 

  : ايلخانيان ی دوره  در  محور گفتگو های زمينه  وجود های نمونه

  از پس  پزشکی و  رياضيات نجوم،  نظير کاربردی  علوم سمت به حرکت و  علمی سنت در  انقالب ✓

  کامل ويرانگری  دوره يک

  مختلف های ايده  داشتن حال عين در  و  جغرافيايی مختلف مناطق دانشمندان بين ما فی ارتباط حفظ ✓

  مختلف اشکال در دانش آفرينی باز  و  توليد برای مطلوب شرايط نمودن هموار جهت

  گرفتن نظر در بدون دانشمندان از ميزبانی سنت ايجاد  علمی: مناظرات و ها چرخه تشکيل ✓

  «بايسنقر  مدرسه «  ، «بيگ الغ چرخه»  مثال عنوان به قوميت،  و  مذهب نظير تبعيضاتی

  و  ها سنت بازنگری جهت دوره اين دانشمندان مستمر های  تالش ثابت: قوانين شکنی ساختار ✓

  های شاخه در علوم احيای  ناکارآمد، ايدئولوژيک های  چرخه مجدد سازماندهی ،  يتغير ال قوانين 

  دينی غير

  در کشورهای  دانشمندان  جهت وقف مزايای و  منابع تقسيم  دامنه گسترش وقف: مفهوم  بازتعريف ✓

  گسترش  راستای در پراکنده های  قدرت ژئوپلتيک های  اولويت به  توجه  بدون ابريشم راه مسير

  مسير اين در دانش ی دامنه

  ،  مدارس ها،  )رصدخانه علمی مراکز تاريخی،  بناهای  مرمت  هنر: گسترش جهت سازی  بستر ✓

  ،  علمی های  چرخه نظير ناملموس فرهنگی ميراث  شکوفايی راستای در ...) و  ها هنرستان

  ها آيين و  ها سنت  هنری، و  فرهنگی

  که واقعيت  اين به باور خود: شناخت  جهت مکمل سندی  عنوان به جهان تاريخ به نگری  کلی ✓

  رشيدالدين التاريخ جوامع کتاب مثال: .باشد»خود«  شناخت جهت راهی تواند می «ديگری»

  نمود. هموار امر اين تحقق جهت را راه که همدانی

  قلمروهای جامعيت پذيرش  و مرزها  برداشتن و  حکومت تشکيل با ها مغول فراگير:  امنيت  ايجاد ✓

  فی گفتگومحور فضايی ايجاد  سبب ابريشم جاده مسير  در سفرها افزايش  همراه به خود حکومتی

  زمانی دوره اين در را سازی جهانی الگوی  نخستين واقع در و  گرديده غرب  و  شرق بين ما

  نمودند. ترسيم 

  و... ها قوميت ،  باورها تفکيک و تبعيض  وجود بدون فرهنگی  سازی  همسان  ✓



  آفرينی نقش و  «ها  خاتون» پيدايش با  جنسيتی تبعيض وجود بدون «ها ديگری» آفرينی نقش ✓

  و... مالياتی حکومتداری،قضايی،  امور  در ايشان

  المللی بين ی  موسسه همکاری و  حمايت  با  (IPIS) امورخارجه وزارت  المللی بين و سياسی  مطالعات دفتر

  تاريخ و  تمدن حوزه پژوهشگران باحضور را مذکور المللی بين کنفرانس (IICAS) مرکزی  آسيای  مطالعات 

  تاريخ در 19 کوويد گيری  همه خصوص در بهداشتی های  پروتکل رعايت با  همايش  اين کند. می  برگزار

  کليه از گردد. می برگزار خارجه امور وزارت المللی بين  و  سياسی مطالعات دفتر  در 1401 خرداد 11

  کنفرانس اين دبيرخانه به وقت اسرع در را خود مقاالت گردد می تقاضا زمينه  اين در مند  عالقه پژوهشگران

 نمايند.  ارسال تهران در
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