خسن رسدبری
به انم دادار رامیند
علمی پژوهشهای زابین ــ ادیب قفقاز و اکس پنی -که اینک خنسنی شامرۀ آن
اندیشۀ انتشار فصلنامۀ ِ
در اختیار اس تادان و پژوهشگران قرار میگرید -ملهم از واقعیتهایی است که در سالهای اخری در
هجان ،بهویژه در منطقۀ ما روی داده است .راهاندازی و پیشربد چننی پروژۀ مشرتیک که به مهّت
مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی و دانشگاه دولیت رویس -ارمین (اسالوین) کشور ارمنس تان شلک
گرفته است ات مهنی  15-10سال اخری دور از ذهن میمنود؛ چه ،فضای فکری -فرهنگی حامک بر
منطقه و رشایط و روابط س یایس ایران و کشورهای حوزۀ قفقاز بههیچوجه آمادۀ شلکگریی و
پیشربد طرحهای مشرتیک از این دست نبود .از طریف ،لزوم اجنام چننی اکرهایی نزی از سوی احصاب
فرهنگ و دولمتردان ات به این حد حس منیشد؛ نه هنوز داعشی وجود داشت و تروریسم هجاین،
میلیونها نفر انسان یبگناه را به خاک و خون کش یده بود و نه گلوابلیسم ،موجب غارت و ویراین
شهرهای میانرودان شده بود.
ویل امروز کشورهایی که پش توانۀ فرهنگی کهین دارند ،امهیت ترشیک مساعی و احتاد در راه
مبارزه اب چالشهای ِ
پیش رو را بیش از هر زماین درک کردهاند .مهاکنون مس ئوالن فرهنگی و
س یایس رسزمنیهای کهین ،مهچون ایران ،ارمنس تان و روس یه که دارای هجانبیین سنّیت و علقههای
فرهنگی -س یایس مشرتک هستند و در راه وحدت ّمّل گام برمیدارند ،لزوم مهاکری و مهگرایی در
خمرب و انسانس تزی را رسلوحۀ برانمههای خویش قرار
برابر نفوذ و گسرتش عقاید فکری و فرهنگی ّ
دادهاند .بروز و ظهور چننی اهداف مشرتیک که در عرصۀ س یایس نزی جلوهگر شده است ،در حوزۀ
مسایل فرهنگی به شلکی بس یار پررنگتر ،اب اشاعه و ترویـج میهندوس یت و پییریزی نظامهای
فکری ریشهدار جمال تثبیت ایفته است .انگفته پیداست که رسالت گسرتش و ترویـج این هجانبیین
بر عهدۀ دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی است و این هنادها ابید در خط مقدّ م پیاکر اب عنارص
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علمی پژوهشهای زابین ــ ادیب قفقاز و اکس پنی نزی بر
فکری و فرهنگی بیگانه قرار گریند .فصلنامۀ ِ
آن است که در راس تای منایندگی این احتاد فرهنگی نقشی هرچند اندک ایفا کند.
امیدوارم تالشهای مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی و دانشکدۀ رشقش نایس دانشگاه دولیت
رویس -ارمین (اسالوین) برای آغاز و پیشربد طرحهای مشرتیک از این دست ،به الگویی برای
هنادهای علمی دیگر در کشورهای ایران ،ارمنس تان و روس یه بدل شود و دامنۀ این مهاکریها
گسرتش ایبد.
س یاستهای جمهل
جملۀ پژوهشهای زابین̱ ادیب قفقاز و اکس پنی ــ هامنطور که از انم آن پیداست ــ به مطالعۀ
اشرتااکت و پیوندهای زابین و ادیب کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوبغریب درایی اکس پنی
(مازندران) اختصاص ایفته است .البته گسرتۀ پژوهشی این ّ
جمهل ،حمدود به حوضۀ آبریز درایی
اکس پنی خنواهد بود؛ چه از نگاه ما و بر پایۀ قواننی زابنش نایس زابنهای ایراین ،حوزۀ مطالعایت
درایی اکس پنی ،گسرتۀ وس یعی از آذرابجیان ،طوالش ،گیالن و گرگان ات مسنان را در برمیگرید ،به
مهنی سبب ،لک این ّ
خطه و متامی مجهوریهای قفقاز شامیل و جنویب و مناطق شاملغرب ایران ،از
مجهل حوضۀ آبریز درایچۀ ارومیه در حمدودۀ مطالعات این جمهل قرار میگرید .بنابراین مهۀ مقاالیت که اب
رویکرد زابنش ناخیت نوش ته شده ابش ند – ا ّمع از مطالعات زابن و گویش ،پژوهشهای لغوی،
فوللکور ،جاینامش نایس و غریه -برای چاپ در این جمهل مناسب خواهد بود.
حال سؤایل که در اینجا ممکن است برای خوانندگان حمرتم پیش آید این است که به قول روسها
«میخ» این جمهل در چیست؟ ای به عبارت دیگر ،مس ئوالن این فصلنامه به دنبال حتقّق چه اهدایف و
عرضۀ چه چزی اتزهای هستند؟
هدف اصّل ما از تأسیس چننی جمهلای ،ادغام سنن آاکدمیک و روش حتقیق مکتب
رشقش نایس رویس اب سنت علمی ،کتابت فاریس و نظام فکری ایراین است .نگارندۀ این سطور ،اب
متصور است ،بر این ابور است که این آمیغ ،قطع ًا به نتایـج
توجه به چشماندازی که برای این طرح ّ
شااین توهجیی خواهد رس ید.
نکتۀ دیگر آنکه ،پیرشفت تکنولوژی و اماکانت ،و به تبع آن ،اکهش هزینههای چاپ و نرش،
موجب ظهور آفیت به انم «جمهلسازی» شده است .خود بنده ،دهها جمهل رساغ دارم که پس از چند
شامره به بوتۀ فرامویش سپرده شدهاند؛ چه ،دوام یک جمهل ،منوط به انتشار آن بر پایۀ اصول و
قواعد روشش نایس نرش جراید علمی است .اینکه بریخ ،دلیل تعطیّل جمهلای را مشالکت مایل
اعالم میکنند خالف واقع است؛ فقدان منابع مایل چاپ و نرش ،آخرین دلیل توقّف چاپ یک جمهل
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تصور 1واحض از حمدودیتها و فرصتها و
است .رشط اصّل موفقیت یک جمهل ،داشنت ذهنیت و ّ
ترس می واقعبینانۀ اهداف آن است .برای تأسیس یک جمهل ،در هامن گام اول ابید س یاستها و حیطۀ
خماطبان را تبینی و ترس می کرد.
در بس یاری از موارد ،هیچ تفاویت بنی «جمهل» و «مجموعه مقاالت» وجود ندارد؛ گوای بریخ از
گردانندگان این جمالت ،انتشار جملۀ علمی را چاپ سلسهلای از مجموعه مقاالت ،بدون هیچگونه ربط
و ضبطی میپندارند ،درحایلکه «جمهل» و «مجموعه مقاالت» از زمنی ات آسامن اب مه متفاوتاند :مجموعه
مقاالت – بدون آنکه خبواهمی منکر ارزش علمی آن شومی -حمصویل یک ابر مرصف است و جنبۀ
«ایس تا» دارد ،درصوریتکه جمهل پدیدهای «پوای» است و ارزش آن بهتدریـج و در طول زمان آشاکر
میشود؛ هر زمان که این دینامیسم ،کُند ای متوقّف شود معر جمهل نزی پااین میایبد .به بیان
حترک است در حایلکه جمهل مانند
اس تعاری ،مجموعه مقاالت مانند یک برکه ای درایچه ،ساکن و یب ّ
رودخانه ،روان است و تنها در حرکت است که زنده خواهد ماند.
امیدوارم آب رودخانۀ پژوهشهای زابین ــ ادیب قفقاز و اکس پنی که اتزه جاری شده است روز
به روز خروشانتر به حرکت خود ادامه دهد و هرگز به خشکی نگراید و تأسیس این جمهل ابعث
حتکمی روابط ،بنی حمافل علمی ایران ،روس یه و کشورهای حوزۀ قفقاز گردد و به مثابۀ فرس پیی
سرتگ ،طاق مهگرایی و دوس یت پژوهشگران و دانشمندان این هپنۀ جغرافیایی ،س یایس و متدّین
وس یع را پایدار نگه دارد.
در پااین الزم میدامن از جناب آقای اکظم موسوی جبنوردی ،رایست حمرتم مرکز دائرةاملعارف
بزرگ اسالمی که برای چاپ و انتشار این جمهل پیشگام شدند و از جناب آقای پروفسور آرمن
داربینیان ،رایست دانشگاه دولیت رویس–ارمین (اسالوین) کشور ارمنس تان که پیش نهاد مهاکری در
چاپ این جمهل را اب آغوش ابز پذیرفتند ،س پاسگزاری کمن .نگارنده از رساکر خامن دکرت اندره نفییس،
مدیر حمرتم خبش زابنها و گویشهای ایراین مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی و رسدبری ایراین این
جمهل که در پاگرفنت این پروژۀ مشرتک از هیچ کوششی فروگذار نکردند و از گام خنست اخذ جم ّوز
نرشیه ات مراحل چاپ و نرش متامی زحامت را عهدهدار شدند و مهچننی از جناب آقای امری ضیغمی،
دانشجوی فرهیختۀ بنده در دانشگاه رویس–ارمین (اسالوین) که مقدّ مات این اکر را فرامه کردند،
کامل امتنان را دارد.
گارنیک آساطوراین
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