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فاطمه شایان

FATEMEH  SHAYAN

فاطمـه شـایان پنجـم مـرداد 13۵۵ در شـهر اصفهـان متولـد شـد. وی در 
از  بین الملـل در مقطـع كارشناسی ارشـد  سـال 13۸2 در رشـته روابـط 
دانشـگاه اصفهـان فارغ التحصیـل شـد و در سـال 1393 از دانشـگاه تامپر 
فنالنـد در همیـن رشـته بـه كسـب درجـه دكتـری نائـل آمـد. شـایان در 
سـال های 1394 تـا 1397 دورۀ پسـادكترای خـود را در دانشـگاه تامپـر با 
پژوهـش در مـورد »روابـط انـرژی بین اعضـای Gas-Troika )روسـیه، 
ایـران و قطـر( با كشـورهای اروپایـی )آلمـان، انگلسـتان( و اتحادیه اروپا 
كیـد بـر گاز طبیعـی« گذرانـد. ایشـان كـه در حـال حاضر اسـتادیار  بـا تأ
دانشـگاه اصفهـان اسـت. وی، بـه عنـوان محقـق و پژوهشـگر مدعـو بـا 
دانشـگاه لومونوسـوف و دانشـگاه پلخانـف مسـکو، دانشـگاه اوپسـاالی 
سـوئد، انسـتیتوی فنالندی در پاریس، دانشـگاه اكسـتر انگلیس و دانشگاه 
اسـلو نروژ و همکاری داشـته اسـت. از جمله آثار تألیفی  ایشـان می توان 
منطقـه  »امنیـت  جهانی شـدن«،  پدیـده  و  سـپتامبر  یـازده  »حادثـه  بـه 
خلیج فـارس« و »روابـط انـرژی بیـن اعضـای Gas-Troika و اتحادیـه 

اروپـا« اشـاره كـرد. از او مقـاالت متعددی منتشـر شـده اسـت.
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تئوری هـای روابـط  از  تركیبـی  و   )Process Tracing( ـی
ّ
عل پروسـه های  بررسـی  از روش  اسـتفاده  بـا  كتـاب  ایـن 

بین الملـل )امنیـت منطقـه ای پیچیـده از بـوزان و ویـور Regional security Complex( و جامعه شناسـی )امنیـت 

اجتماعـی از بـوزان و ویـور و دی وایلدSocietal Sector of Security( و امنیت هسـتی شـناختی از بیل مک سـوئینی 

)Ontological Security( بـه بررسـی تغییـرات امنیتـی پیچیده در خلیج فـارس در نتیجه جنگ عراق در سـال 2۰۰3 

می پـردازد. بـه طـور اخص، كتاب تهدیدات امنیتی برای جوامع و دولت های شـیعه و سـنی منطقه را بررسـی می كنـد. در این 

زمینـه دو فرضیـه علمـی )Hypothesized Causal Mechanism( زیـر در بخش هـای تجربی مورد تحلیـل قرار  می گیرد:

حضـور مسـتقیم آمریـکا در منطقـه در اثـر جنـگ عـراق تهدیـدی بـرای هویـت اجتماعـی دولت هـا و جوامـع شـیعه و 

سـنی در منطقـه اسـت. افزایـش نفوذ بازیگـران فوق ملـی مانند القاعـده و گروه های نوظهور وابسـته 

در اثـر جنـگ عـراق تهدیـدی برای هویـت اجتماعـی جوامـع و دولت های شـیعه و سـنی در منطقه 

شـده اسـت. نتایـج حاصـل از تحلیل ها این اسـت كـه اگرچه در دهه هـای ۸۰ و 9۰ و سـال 2۰۰3 

جنگ هـای نظامـی بـا حضـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم امریکا امنیـت منطقـه را متحول كـرده بود اما 

در دوره بعـد از جنـگ عـراق تهدیـد چشـمگیر هویـت اجتماعـی دولت هـا و جوامع شـیعه و سـنی 

امنیـت خلیج فـارس را بـه شـیوه ای نویـن تحت تأثیـر قرار داده اسـت.


