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یکی از بزرگترین و معتبرترین برنامههای پژوهشی در آمریکا برای مطالعۀ دانشگاهیِ اسالم با بیش از
 75عضو هیئت علمی و  100دانشجوی تحصیالت تکمیلی وابسته که در زمینههای مختلف از تاریخ تا
سیاستگذاری عمومی و از هنر و فلسفه تا دیپلماسی و اقتصاد مشغول به فعالیتاند.
این برنامۀ پژوهشی که زیر مجموعۀ مدرسۀ مطالعات بینالمللی و جهان است ،نقطۀ تماس اولیهای میان
پژوهشگران و مؤسسات عالقهمند به مطالعۀ اسالم در داخل و خارج از آمریکاست .ما از همکاری گروهها،
مراکز ،و مؤسسات متعدد بهرهمندیم و به ویژه به مجموعۀ گستردۀ زبانهایی که دانشگاه ایندیانا در
حیطۀ زبانهای «اسالمی» برای آموزش عرضه میکند ،مفتخریمـــاز جمله زبانهای آلبانیایی ،اردو،
ازبکی ،امهاری ،اندونزیایی ،اویغوری ،بامبارایی ،بنگالی ،بوسنیایی ،پشتو ،تاتاری ،تاجیکی ،ترکمنی،
ترکی ،ترکی آذری ،ترکی عثمانی ،جغتایی ،دری ،روسی ،سواحلی ،عربی ،فارسی ،فرانسه ،قرقیزی،
قزاقی ،کردی ،گجراتی و وُلوف.
هدف این برنامۀ پژوهشی بیش و پیش از هرچیز پیشبرد پژوهش در همۀ زمینههای مرتبط با اسالم ،به
معنی عام کلمه ،از طریق ایجاد ،توسعه و میزبانی طیف وسیعی از برنامههای دانشگاهی و آغازگر در
پردیسِ بلومینگتون و جز آن است که ارتباطاتِ علمیِ رویاروی و سودمندی را امکانپذیر میسازد.
ما به اعضای هیئت علمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،و دانشجویان کارشناسی منابع مالی برای
پژوهش و همچنین به دانشجویان کارشناسی گواهینامۀ مطالعات اسالمی عرضه میکنیم.
اهم برنامههای آغازگر ما عبارت است از گروههای کاری تخصصی؛ سمینارهای متون و نسخ خطی در
جهان اسالم؛ سخنرانیهای ساالنه؛ دیدار با همراهی راهنما از موجودی برجستۀ نسخ خطی،
میکروفیلمها (شامل هزاران میکروفیلم از مجموعههای اسالمی سراسر جهان) و مصنوعات دورۀ اسالمی
دانشگاه ایندیانا.

 ما تمرکز در خورِ توجهی بر موضوع مرجعیت دینی در اسالم و چندپارگی و تکثر در آن ایجاد
کردهایمـــمسئلهای حیاتی که از آن به «بحران» مرجعیت دینی در اسالم تعبیر شده است .سلسله

کارگاههای بینالمللی و انتشارات چند زبانۀ ما (که در فروردینماه /1396مارس  ،2017با تحقیقی جامع
در موضوع روسیه و آسیای میانه آغاز خواهد شد) بر آن است که چهارچوبی جامع و بدیع برای پرداختن
به این موضوع به وجود آورد .کارگاههای آینده بر آفریقای زیر صحرا ،آسیای جنوبی و خاورمیانه متمرکز
خواهد بود.
 برد بینالمللی ما به واسطۀ همکاریهای بلند مدت با دانشگاهها و مراکز دانشگاهیِ آمریکای شمالی و
اروپا رو به افزایش بوده است و ما برای گسترش این همکاریها به خاورمیانه ،آسیای جنوبی ،روسیه و
آسیای میانه طرحهایی داریم.
 ما برای ایجاد یک مؤسسۀ مطالعات اسالم معاصر در داخل برنامۀ پژوهشیمان طرحهایی در دست اجرا
داریم (یک انجمن رایزنی خارجی با پژوهشگرانی از دانشگاههای هاروارد ،استنفورد ،نیویورک ،برلین و
پرینستون تأسیس شده است) .میزبانِ برنامههایی که توسط این مؤسسه در آینده آغاز خواهد شد نیز
دفاتر دروازهایِ ( )Gateway officesدانشگاه ایندیانا در پکن ،دهلی نو ،برلین و استانبول خواهد بود.

لطفاً با ما از طریق نشانی  islmprog@indiana.eduتماس بگیرید.
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