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با عنايت به اهميت كتاب، مطالعه و تحقيـق كـه غنامنـدي و پويـايي فرهنگـي      درنظردارد مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امورخارجه   
يسندگان و مترجمـان افغـان كـه    نو،  را براي معرفي كتب وآثارمؤلفان»كتاب برتر« يك جامعه را آئينه داري  مي كند؛ جشنواره گزينش      

از  آثـار و ترجمـه هـاي آنـان     سياست خارجي ، روابط بين المللي، تاريخ معاصر افغانستان، حقوق و سياست،   درحوزه هاي؛   
  . نمايداست، برگزار مي  رسيدهپ چابه 1380سال 

  
  :هدف
 . آثار برتر نويسندگان و مترجمان افغانمعرفي •

 ها و داشته هاي علمـي وتجربـي نويـسندگان وپـژوهش گـران كـشور درعرصـه سياسـت هـاي              استفاده بهينه وكاربردي ازيافته    •
  . جهاني و منطقه يي

 .قدرداني ازنويسندگان و مؤلفان ميهن و تجليل ازمقام شامخ قلم •

  . به پژوهش و تأليفو حقوق قلم بدستان عرصه هاي سياست   وويسندگانتشويق و ترغيب ن •
ركز مطالعات مبه  1387اول عقرب  كشور صميمانه تقاضا مي گردد  آثار شان را تا مترجماندگان و لذا از تمامي  مولفان، نويسن 
  . ارسال نمايند وزارت امور خارجه استراتيژيك 

  
  :شرايط حضور آثار

  
   خالصه بيوگرافي نويسنده يا مترجم-1
   به يكي از دو زبان رسمي كشور نگاشته شده باشد-2
    متناسب با موضوعات باال باشد-3
   به بعد چاپ شده باشد1380 از سال -4
  .دندر اختيار داوران قرار دهكتاب را در صورت دسترسي به آن،  مترجمان محترم الزم است متن اصلي -5
 ،محققان، نويسندگان و فرهيختگان كشوراطالع عموم  به
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  عنوان يك روزه زيرجمهوري اسالمي افغانستان سيمينار علمي استراتژيك وزارت امور خارجه عاتمركز مطال
  .نمايد مي  برگزار1387 ميزان 24  را در تاريخ"صلح در انديشه اسالمي"
  

دعوت مي گردد،   ،هستندك در اين سيمينار علمي ارتشا عالقمنديسندگان و فرهيختگان كشور كه ، نواز محققان
 به مركز 1387 ميزان 10 تا تاريخ اكثر حد سيميناري محورموضوع هاي مقاالت تحقيقي خويش را  در يكي از

  . مطالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه ارسال نمايند
  

و كارشناسان مركز مطالعات استراتيژيك جهت ارزيابي ه برجست، نويسندگان  يادآوريست، كميسيوني از استادانقابل
مقاالت در  همه ي  سيمينار قرائت خواهد شد و در پس از ارزيابي، مقاالت برگزيده،مقاالت تشكيل شده است كه

  . پشتو و انگليسي به چاپ خواهند رسيد/ كتابي  به زبانهاي دري
  

          .تماس برقرار نماييد 0700104323تلفن   شماره يا  وaf.gov.mfa@s.s.cمعلومات بيشتر به آدرس  براي 
  

  .    ي سيمينار جهت اطالع ارسال مي گرددموضوع هاي محور ، در ضميمه
 
 

  سيمينارهاي محوري  عوضوم
  »يانديشه اسالم صلح در«

  وزارت امور خارجه - كابل 
  2008 اكتوبر 15 - 1387 ميزان 24

 تعريف صلح در قرآن مجيد  ومباني معرفتي - 1 

 و تجربه مدينه النبي» ص«جلوه هاي صلح در زندگي پيامبر گرامي اسالم  - 2

 در افغانستانر آموزه هاي ديني در تطبيق صلح تاثي - 3

  اسالمديني غيريت سازي در تفكرو بندي مرز - 4

 فرقه گرايي و تاثير آن بر صلح در تاريخ  تفكر اسالمي  - 5

 نقش عرفان اسالمي درگسترش فرهنگ تساهل و مدارا  - 6
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 ديدگاه اسالم در باره صلح جهاني  - 7

 هاي تئوريك  خشونت و مدارا در انديشه اسالمي  پيش فرض - 8

 حمايت از صلح  نقش مسلمانان امروز درتوسعه و - 9

 در تجربه تاريخي مسلمانانصلح   - 10

  در شرايط فعليراهكارهاي عقالني ترويج صلح  - 11

 و غرب    اسالم تمدن بررسي تطبيقي صلح در  - 12

  در تقويت صلح   معاصرهاي اسالمي  نقش جنبش - 13

  صلح در فقه اسالمي  - 14

 صلح و جهاد در انديشه سياسي اسالم  - 15

 قاعده استحسان و صلح در انديشه سياسي اسالم   - 16

 ن و همزيستي در افغانستاتاثير آموزه هاي ديني در تطبيق صلح  - 17

  ر تطبيق صلح و مدارا در دنقش خان عبدالغفار خان ؛مباني ديني جنبش خدايي خدمتكاران 
  
  

  .               ماس برقرار نمايند ت0799335226 -3070010432تلفن   يا با شمارهaf.gov.mfa@s.s.cبراي اطالع بيشتر به آدرس 


