دورهی « انسانشناسی خاورمیانه»
احمد نادری

منطقه ای که امروزه به آن غرب آسیا میگوییم و در گذشته ای نه چندان دور تنها یک واژه و آن هم خاورمیانه
به آن اطالق میشد(این اصطالح متاثر از فضای استعمار اروپامحور و بعدها آمریکا محور در سالهای پس از
جنگ جهانی دوم بود) ،بی تردید یکی از مهمترین نقاط دنیا از مناظر مختلف است .اهمیت منطقه را میتوان از
چشماندازهای مختلفی همچون ژئوپلیتیک و ژئوکالچر؛ اهمیت اقتصادی؛ فرهنگی ،ارتباطاتی و ایدئولوژیک
بررسی کرد و مجموع این چشماندازها ،منطقه را تبدیل به یکی از مناطق مهم دنیا و به گفته برخی از
صاحبنظران مهمترین منطقه دنیا کرده است .افزون بر این ،کشور ما در این منطقه واقع شده است و عضوی از
پازل فرهنگی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این منطقه و یکی از مهمترین بازیگران در آن است و در دهههای
اخیر کانون تحوالت جدی منطقه بوده است .از اینرو ،شناخت محیطی که در آن زندگی میکنیم ،در وهله اول،
و شناخت به قصد برنامهریزی برای بازیگری بهتر ،در اینجا اهمیت مییابد .هدف از این درس ،شناخت صحیح
منطقه در ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی است ،به نحوی که در پایان ،دانشجویان بتوانند تحلیل کلی
صحیحی از آن داشته باشند.

مباحثی که در کالس مطرح خواهد شد

 .1اهمیت و موقعیت منطقه غرب آسیا
 .2تاریخ مختصر منطقه قبل از جنگ جهانی اول
 .3جنگ اول و بالکانیزه شدن و دولت سازی
 .4مذاهب منطقه
 .5قومیت ها
 .6ملیت و ملی گرایی
 .7اسالمگرایی و جنبش های اسالمی

 .8منازعات و جنگ
 .9رسانه ها و رسانه های نوین در جهان عرب
 .10جنسیت در منطقه
 .11فرهنگ سیاسی
 .12انقالبها
 .13مسائل فرهنگی و اجتماعی
 .14اقتصاد سیاسی منطقه
 .15آینده منطقه
حضور در تمامی کالس ها الزامی است ،مشارکت فعال در کالس در نمره نهایی تاثیر گذار است.
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