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 دانشگاه توکيو رشته علوم انسانی و جامعه شناسی،

 ˝برنامه برای توسعه علوم اسانی و اجتماعئ آينده˝
 گزارش سفر

 

 ۱۳۹۱ ۲۸فروردين  

  
  اطالعات فردی. ۱

 يوشی اکی توکوناگا

 فرهنگ تاريخ، تاريخ خاور گروه دانشجوی سال سوم دوره ليسان،

  
  موضوع تحقيق. ۲

 ملوک سيستان و خط مشی خارجی انها از اواخر قرن شانزدهم تا نيمه اولقرن هفدهم فارسی:

  
 فعاليت. ۳

ⅰاطالعات سفری . 

 جمهوری اسالمی ايران، تهران

 موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللی ٓاموزش زبان فارسی

 دکترمنصور صفت گل، دانشيار گروه تاريخ، دانشکده ادبيات، دانشگاه تهران

  
ⅱدوره . 

 روز ۴۲، ۱۳۹۰اسفند  ۱۸تا  ۱۳۹۰بهمن  ۷از 

  
 دستاوردهای عمده سفر. ۴

ⅰهدف . 

من کتابخانه و کتابفروشی می روم و کتابها در باره موضوع پايان نامه ام را فراهم می آورم. اضافه بر آن، من دوره کوتاه مدت 

زبان فارسی، شرکت می کنم و زبان فارسی را درس می خوانم. به زمستان در موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللی آموزش 

  پياننامه ام تجربه مهم می شوم. وسيله اين تمرين، متون تاريخئ زبان فارسی، بهتر می خواهم بهتر بخوانم و برای نوشتن 

  



ⅱاز سفر به ايران حاصل . نتايج 

ن فارسی را درس خواندم. در تهران، من کتابخانه دانشگاه تهران رفتم و من هم برای نوشتن پايان نامه دانشگاه بررسی کردم و هم زبا

کتابها ی تخصصی در باره صفويان که من اين سلسله را درس می خوانم، زياد ديدم. اضافه بر آن، من کتابها و کتب تاريخی خريدم. 

ن نوشته است، برای نوشتن پايان نامه خيلی مفيد کتابی که در قرن دهم هجری در باره حکومت شيبانيا˝ مسخر البالد˝خصوصاٌ خريدن 

بود. در تهران، من با تعداد زيادی از استيد ديدم. خصوصاً ديدن دکترمنصور صفت گل، دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران، و گرفتن 

و قزوين، جاهای که پايگاه  به عالوه بر تهران، من به اصفهان نصيحتش در باره تحقيقم، يکی از نتيجه های مهم در اين سفر است.

صفويان بودند، به قم، که مرکز تحقيق دانش اسالم درايران است، رفتم. در قم، من به مجمع الذخائر اإلسالمية رفتم، و  مهم های

ان موضوع تحقيقم را بررسی کردم. در باره درس زبان فارسی، من يک ترم در موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللی ٓاموزش زب

فارسی، زبان فارسی را درس خواندم. درس فقط در يک ترم در باره تحصيل زبان فارسی هيچ کافی نبود. اّما من ازبان عاميانه را 

 .کمی ياد گرفتم
  

ⅲچشم انداز . 

بخوانم.چون بنابراين بايد زبان فارسی را جدی درس   برای نقص استعداد گفتگوی زبان فارسی، من با مردم ايران زياد صحبت نکردم،

می خواهم کتاب ها را که در ايران گرفته ام، تجزيه بکنم برای اينکه  من  نتوانستم کتابخانه زياد بروم، من مدت کوتاه بود، اين سفر

برنامه برای توسعه علوم اسانی و ˝ در پايان، من همه آدمها که با مهربانی مرا کمک کردند و نوشتن پايان نامه استعمال بکنم. 
]، پروژه ای که به من فرصت تجربه نفيس را داد، Program for Evolving Humanities and Sociology˝ [عئ آيندهاجتما

 خيلی تشکر می کنم.

 


