انتشار هشتمين شمارة فصلنامة تخصصي «مطالعات خليج فارس»

هشتمين شمارة فصلنامة تخصصي «مطالعات خليج فارس» ،بهمت پژوهشگران بنياد ايرانشناسي ،حمايتها و رهنمودهاي مشفقانة
آيتا ...سيدمحمدخامنهاي و انديشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خليج فارس برشتة تحرير درآمد.
به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،اين شماره از فصلنامة مطالعات خليج فارس شامل هفت مقاله ،يادداشت و جستارهاي
پراکنده ،اکوتوريسم ،گزارش پژوهشي ،اسناد و مدارک تاريخي و باستانشناسي است؛ که در مقالة نخست آن با عنوان «گونهشناسي
رويکردهاي مطالعات خليج فارس» ،ابراهيم عباسي ،نگارندة مقاله ،با اتکاء به رويکردها و تخصصهاي ميانرشتهاي کوشيده تا از
منظري تحليلي ،تاريخ و پيشينة تاريخي خليج فارس را معرفي کند .بر اين اساس نويسنده ضمن گشودن طوماري از پيشينة
مطالعات صورت پذيرفته دربارة منطقة خليج فارس ،نوعي طبقهبندي يا گونهشناسي موضوعي مطالعات را نيز طراحي و پيشنهاد
ميکند ،که هم مفيد و آموزنده و هم روشنگر است.
«ريشهشناسي جنگهاي فرهنگي در خليج فارس و جايگاه باستانشناسي در موازنة قدرت در منطقه» مقالهاي ديگر به قلم سيدمهدي
موسوينيا و حسن باصفا است ،که جايگاه و اهميت شواهد ،کشفيات و دستاوردهاي دانش باستانشناسي را در نقد و تصحيح
گزارشها و روايتهاي تاريخي و تصفيه و پيراستن تاريخ خليج فارس از تحريفهايي که قدرتهاي استعماري فرامنطقهاي و برخي از
کشورها و نظامهاي سياسي منطقه -طي دهههاي اخير -دامن زدهاند را ،براي مخاطبان شفافسازي عالمانه ميکند.

«ويژگيهاي خليج فارس» ،عنوان مقالة سوم فصلنامه است که به قلم سردار دکتر محمدحسن نامي برشتة تحرير درآمده و در آن به
بررسي موقعيت استراتژيکي و اهميت و الويت راهبردي و نظامي منطقة خليج فارس پرداخته ميشود.
عنوان مقالة ديگر اين شماره« ،پايگاهها و تأسيسات دريايي بريتانيا در بنادر و جزاير خليج فارس در قرن نوزدهم ميالدي» به قلم
مصطفي ماليي است که ،در آن تصويري تاريخي ،نظامي و سياسي از تحرکات دريايي و فرامنطقهاي بريتانياي سدة نوزدهم را در
بنادر ،جزاير و کرانههاي خليج فارس براي مخاطبان ترسيم ميکند.
«حاکميت مطلق و بيچون و چراي ايران بر جزاير سهگانة خليج فارس ،با استناد بر داليل و شواهد متقن و استوار حقوقي و
تاريخي» ،مقالة پنجم اين شماره از فصلنامه ،به قلم آقاي مجتبي رضاييسرچقا است که ،با استناد و اتکا به شواهد متقن و
مستحکم حقوقي و تاريخي دربارة حاکميت ايران بر سه جزيرة ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک سخن ميگويد .وي مسئلهآفرينيها و
سوژهسازيهاي بستهبندي شدة فراوردة قدرتهاي فرامنطقهاي را براي کشورهاي عرب منطقه ،با هدف باجخواهي و ايجاد ذهنيتهاي
معوج و انحرافي و موهوم در ميان کشورها و جمعيتهاي عرب منطقه ،عليالخصوص کشورهاي کرانههاي جنوبي خليج فارس در
بوتة نقد نهاده و واکاوي تاريخي کرده است.
«نوباوري سديدالسلطنه کبابي در تاريخنگاري خليج فارس» که به قلم حسامالدين تقوي برشتة تحرير درآمده ،ميراث مکتوب و
سهم محمدعلي سديدالسلطنه کبابي را در تاريخنگاري خليج فارس مورد واکاوي تاريخي قرار داده و ويژگيهاي تاريخنگاري وي
را -عليرغم آنکه يک شخصيت دانشگاهي يا آکادميک بمفهوم رايج آن نبوده -مورد بررسي دقيق قرار ميدهد.
«بررسي و مطالعة محوطة خوربس در جزيرة قشم» ،گزارشي روشمندانه از بررسي ميداني باستانشناختي محوطة خوربس در جزيرة
قشم است .نويسندگان مقاله ،سيروان محمدي قصريان و محمدابراهيم زارعي ،شواهد مهمي را از مجموعة آثار دوران پيش از تاريخ
تا قرون متأخر اسالمي از محوطة خوربس در جزيرة قشم ارائه ميدهند.
همچنين گفتگوي اختصاصي با استاد احمد اقتداري -که بيپرده ميتوان اذعان داشت خليج فارسنويسي امروز وامدار کوششهاي
ايشان در اين حوزه است -ديگر مطلب اين شماره از فصلنامة مطالعات خليج فارس است .در اين گفتگو استاد اقتداري به شروع
خليج فارسشناسي سديدالسلطنه و تالشهاي وي در اين زمينه و نيز پيشينة جعل نام خليج فارس ،جزاير سهگانه و بحرين و
همچنين آثار تأليف شده درخصوص خليج فارس اشاره ميکند.
بخش یادداشتها و جستارهای پراکنده
اين بخش دربرگيرندة مقالة سرگذشت تاريخي چهار جزيره در خليج فارس -جزيرههاي :باسعيدوي قشم ،ابوموسي ،تمب
بـزرگ(تـمب گـپ) ،تمب کوچک(تمب مار) -به قلم دکتر احمد اقتداري است .استاد اقتداري در اين مقاله ،سرگذشت تاريخي اين
چهار جزيره را به شيوهاي محققانه و مستند برشتة تحرير درآوردهاند ،بگونهاي که منبعي پربار و دست اول براي پژوهشگران امروز
خليج فارسشناسي ،بويژه مسائل مربوط به اين جزاير ،بشمار ميرود.

بخش اکوتوریسم
اين بخش مشتمل بر يک مقاله با موضوع «مهاجران دوستداشتني :نگاهي به زندگي الکپشتهاي دريايي در خليج فارس» است.
نويسندگان مقاله اصغر مبارکي و امين خالقپرست تصويري از پراکنش الکپشتهاي دريايي در خليج فارس را براي مخاطبان
ترسيم ميکنند .مقالهاي که در نوع خود اطالعات مفيد ،آموزنده و مهمي را دربارة تنوع زيستبوم و جانوران دريايي -بويژه نوع
خاصي از الکپشتها در خليج فارس -در اختيار مخاطبان قرار ميدهد.
بخش گزارش پژوهشي
اين بخش بمعرفي يک کتاب با عنوان« :گزارش خليج فارس :از ماسه به طال ،از کوير به پول» ،نوشتة هلگه زوبيک و ترجمة ليال
احمدي ميپردازد .خانم احمدي در اين گزارش با مقدمهاي کوتاه فصول کتاب را يک به يک به مخاطبان عالقهمند معرفي ميکند.
بخش اسناد و مدارک
در اين بخش ،مقدمة کتاب «رفراندوم دروغين براي جداسازي بحرين از ايران» ،نوشتة استاد احمد اقتداري -که هنوز به زينت
طبع آراسته نشده است -بعنوان مسائل و بحرانهاي اخير کشور بحرين آورده شده است .در اين مقدمه ،استاد اقتداري غمنامة جدايي
بحرين از ايران را بسيار مستند مورد بررسي و واکاوي قرار ميدهد .همچنين سالشمار آثار (کتاب ،مقاله و سخنراني و آثار چاپ
نشده) استاد احمد اقتداري که به اهتمام مريم صفائي گردآوري شده است ،قسمتي ديگر از مطالب بخش اسناد و مدارک اين شماره
را تشکيل ميدهد.
در پايان خاطر نشان ميسازد ،تحريرية فصلنامة مطالعات خليج فارس ،ضمن سپاسگزاري از پژوهشگران ،نويسندگان و دانشمنداني
که تاکنون و طي هشت شماره با اين نشريه همکاري داشتهاند ،دست تمام انديشمندان و صاحبنظران گرانماية حوزة مطالعاتي خليج
فارس را ميفشارد و از آنها دعوت ميکند تا نتيجة پژوهشها و مطالعات ارزشمند خود را در حوزة خليج فارس در اختيار عالقهمندان
قرار دهند .این فصلنامه آمادة دریافت مقاالت و مطالب غنی و مستند این گرامیان در حوزة مباحث و موضوعات خلیج فارس است.
هشتمین شمارة فصلنامة تخصصی «مطالعات خلیج فارس» به بهاي  120000ریال از طریق انتشارات بنیاد ایرانشناسی قابل
دریافت است .عالقهمندان جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانند با شمارة  )021( 88212004و یا دورنما(ي) )021( 88608922 :و
یا رایانامة mags@iranology.ir :تماس حاصل نمایند و یا به نشانی :خیابان شیخ بهایی (جنوبی) ،خیابان ایرانشناسی ،بنیاد
ایرانشناسی ،معاونت پژوهشی ،طبقة سوم مراجعه نمایند.

