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دانشکده حقوق و  به قلم استاد «یاسالم ی: از عصر باستان تا جمهورانهیدرخاورم رانیروابط ا»کتاب 

 .منتشر شد (Routledge) روتلج یالمللنیدانشگاه تهران، توسط انتشارات ب علوم سیاسی

 به  ”Iran's Regional Relations: A History from Antiquity to the Islamic Republic"کتاب

، دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ۀانیمطالعات خاورم اریسادات، استاد یمحمد هوش دیقلم دکتر س

 التایا یو تورنتو در کشورها ورکیوین یالتیا یکه به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه ها

که به مدت چهار سال به طول  یقاتیو تحق یعلم تیفعال کیبود، پس از  افتهیو کانادا، حضور  کایآمر ۀمتحد

  .افتیانتشار  1399 زییدر پا (Routledge) روتلج یالملل نیتوسط انتشارات ب د،یانجام

مدل و  کیرا بر اساس  رانیا یروابط خارج ،یاثر علم نیاست تا با نگارش ا کتاب حاضر تالش کرده ۀسندینو

اب، کت نی. در ادینما نییتب یالملل نیب یعلم ۀجامع یبرا یعلم یهمراه با شاخص ها و مؤلفه ها یرانیا کردیرو

ر از عص یابا کنشگران منطقه رانیا یتحوالت صورت گرفته در روابط خارج نیترتالش بر آن بوده است تا مهم

آنها به  ینیع یامدهایبه پ ها،دهیپد نیا یابیو ضمن علت یتا دوران معاصر بررس یباستان یهاهور تمدنو ظ میقد

 .پرداخته شوند یامنطقه ۀدر عرص ژهیو

مجزا و در قالب  ۀدر چهار دور قایو شمال آفر ایغرب آس یمنطقه ا ۀدر حوز رانیا یروابط خارج یخیتار ۀعرص

 انهیدر خاورم یباستان یها یها و امپراتورتمدن یریگنخست، به شکل ۀشده است: دور یچهار فصل نخست بررس

تداوم  یصفو ۀسلسل سیآغاز شده و تا تأس مهمزمان با طلوع اسال ز،یدوم ن ۀو دور گردد،یتا طلوع اسالم بازم

. کندیم دایادامه پ رانیدوم در ا یپهلو میبوده و تا سقوط رژ هیصفو ۀسلسل یگذارهیسوم، پا ۀدور ۀعی. طلابدییم

 یریگو شکل یانقالب اسالم یروزیاز زمان پ توانیرا م انهیدر خاورم رانیا یروابط خارج ۀحوز یاصل ۀدور نیچهارم

رائه شده بر اساس مدل ا سندهینو یکیتئور لیبه تحل زیکتاب ن یینها یریگ جهیکرد. نت یبررس یاسالم یجمهور

 یم لیو تحل هیساله تجز 4700 ۀدور کیرا در  رانیا یاساس، روابط منطقه ا نیپردازد و بر هم یم یتوسط و

 .دینما



 


