
 

 

 

 

 

 

 

 خسن رسدبری

 

 به انم دادار رامیند

امرۀ آ ن که اینک خنسنی ش- های زابین ــ ادیب قفقاز و اکس پنیپژوهشعلمِی اندیشۀ انتشار فصلنامۀ 

های اخری در هایی است که در سالملهم از واقعیت -گریددر اختیار اس تادان و پژوهشگران قرار می

ت مهّ اندازی و پیشربد چننی پروژۀ مشرتیک که به ویژه در منطقۀ ما روی داده است. راههجان، به

لک شارمین )اسالوین( کشور ارمنس تان  -املعارف بزرگ اسالمی و دانشگاه دولیت رویسرةمرکز دائ

فرهنگی حامک بر  -فضای فکری ،چه ؛منوداز ذهن می سال اخری دور 15-10گرفته است ات مهنی 

گریی و وجه آ مادۀ شلکهیچمنطقه و رشایط و روابط س یایس ایران و کشورهای حوزۀ قفقاز به

حصاب اهای مشرتیک از این دست نبود. از طریف، لزوم اجنام چننی اکرهایی نزی از سوی پیشربد طرح

شد؛ نه هنوز داعشی وجود داشت و تروریسم هجاین، فرهنگ و دولمتردان ات به این حد حس منی

راین گناه را به خاک و خون کش یده بود و نه گلوابلیسم، موجب غارت و ویها نفر انسان یبمیلیون

 رودان شده بود. میان شهرهای

ویل امروز کشورهایی که پش توانۀ فرهنگی کهین دارند، امهیت ترشیک مساعی و احتاد در راه 

اکنون مس ئوالن فرهنگی و اند. مهرو را بیش از هر زماین درک کرده های پیِش مبارزه اب چالش

های بیین سنیّت و علقهنهای کهین، مهچون ایران، ارمنس تان و روس یه که دارای هجاس یایس رسزمنی

دارند، لزوم مهاکری و مهگرایی در س یایس مشرتک هستند و در راه  وحدت مّّل گام برمی -فرهنگی

های خویش قرار س تزی را رسلوحۀ برانمهبرابر نفوذ و گسرتش عقاید فکری و فرهنگی خمّرب و انسان

گر شده است، در حوزۀ نزی جلوه اند. بروز و ظهور چننی اهداف مشرتیک که در عرصۀ س یایسداده

های ریزی نظامدوس یت و پییمیهنیـج تر، اب اشاعه و ترومسایل فرهنگی به شلکی بس یار پررنگ

بیین این هجانیـج دار جمال تثبیت ایفته است. انگفته پیداست که رسالت گسرتش و تروفکری ریشه

ادها ابید در خط مقّدم پیاکر اب عنارص ها و مراکز علمی و فرهنگی است و این هنبر عهدۀ دانشگاه
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نزی بر  های زابین ــ ادیب قفقاز و اکس پنیپژوهشفکری و فرهنگی بیگانه قرار گریند. فصلنامۀ علمِی 

 آ ن است که در راس تای منایندگی این احتاد فرهنگی نقشی هرچند اندک ایفا کند.

 ش نایس دانشگاه دولیتشکدۀ رشقاملعارف بزرگ اسالمی و دان های مرکز دائرةامیدوارم تالش

های مشرتیک از این دست، به الگویی برای ارمین )اسالوین( برای آ غاز و پیشربد طرح -رویس

ها هنادهای علمی دیگر در کشورهای ایران، ارمنس تان و روس یه بدل شود و دامنۀ این مهاکری

 گسرتش ایبد.

 

 های جمهلس یاست

ۀ به مطالع ــ طور که از انم آ ن پیداستهامن ــ و اکس پنیادیب قفقاز  های زابین̱پژوهشجملۀ 

 غریب درایی اکس پنیاشرتااکت و پیوندهای زابین و ادیب کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب

ی )مازندران( اختصاص ایفته است. البته گسرتۀ پژوهشی این جمهّل، حمدود به حوضۀ آ بریز درای

یت طالعاهای ایراین، حوزۀ مش نایس زابنو بر پایۀ قواننی زابن اکس پنی خنواهد بود؛ چه از نگاه ما

ه گرید، بدرایی اکس پنی، گسرتۀ وس یعی از آ ذرابجیان، طوالش، گیالن و گرگان ات مسنان را در برمی

غرب ایران، از های قفقاز شامیل و جنویب و مناطق شاملمهنی سبب، لک این خّطه و متامی مجهوری

 یت که ابمقاال گرید. بنابراین مهۀایچۀ ارومیه در حمدودۀ مطالعات این جمهل قرار میمجهل حوضۀ آ بریز در

های لغوی، امّع از مطالعات زابن و گویش، پژوهش –ش ناخیت نوش ته شده ابش ند رویکرد زابن

 برای چاپ در این جمهل مناسب خواهد بود. -ش نایس و غریهفوللکور، جاینام

ها وساست برای خوانندگان حمرتم پیش آ ید این است که به قول ر  حال سؤایل که در اینجا ممکن

 دایف واین جمهل در چیست؟ ای به عبارت دیگر، مس ئوالن این فصلنامه به دنبال حتقّق چه اه« میخ»

 ای هستند؟   عرضۀ چه چزی اتزه

ای، ادغام سنن آ اکدمیک و روش حتقیق مکتب هدف اصّل ما از تأ سیس چننی جمهل

  رویس اب سنت علمی، کتابت فاریس و نظام فکری ایراین است. نگارندۀ این سطور، ابش نایسرشق

یـج ه نتااندازی که برای این طرح متصّور است، بر این ابور است که این آ میغ، قطعًا بتوجه به چشم

 شااین توهجیی خواهد رس ید.

های چاپ و نرش، ینهنکتۀ دیگر آ نکه، پیرشفت تکنولوژی و اماکانت، و به تبع آ ن، اکهش هز 

ها جمهل رساغ دارم که پس از چند شده است. خود بنده، ده« سازیجمهل»موجب ظهور آ فیت به انم 

دوام یک جمهل، منوط به انتشار آ ن بر پایۀ اصول و  ،چه ؛انده به بوتۀ فرامویش سپرده شدهشامر 

ای را مشالکت مایل هلش نایس نرش جراید علمی است. اینکه بریخ، دلیل تعطیّل جمقواعد روش

کنند خالف واقع است؛ فقدان منابع مایل چاپ و نرش، آ خرین دلیل توقّف چاپ یک جمهل اعالم می
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ها و ها و فرصتواحض از حمدودیت 1است. رشط اصّل موفقیت یک جمهل، داشنت ذهنیت و تصّور

ها و حیطۀ ابید س یاست بینانۀ اهداف آ ن است. برای تأ سیس یک جمهل، در هامن گام اولترس می واقع

 خماطبان را تبینی و ترس می کرد.

یخ از وجود ندارد؛ گوای بر« مجموعه مقاالت»و « جمهل»در بس یاری از موارد، هیچ تفاویت بنی 

ط گونه ربای از مجموعه مقاالت، بدون هیچگردانندگان این جمالت، انتشار جملۀ علمی را چاپ سلسهل

ه اند: مجموعاز زمنی ات آ سامن اب مه متفاوت« مجموعه مقاالت»و « جمهل»ه کحایلپندارند، درو ضبطی می

حمصویل یک ابر مرصف است و جنبۀ  -بدون آ نکه خبواهمی منکر ارزش علمی آ ن شومی –مقاالت 

شاکر و در طول زمان آ  یـج تدر است و ارزش آ ن به« پوای»ای که جمهل پدیدهصوریتدارد، در« ایس تا»

ایبد. به بیان که این دینامیسم، کُند ای متوقّف شود معر جمهل نزی پااین می شود؛ هر زمانمی

د که جمهل ماننحتّرک است در حایلاس تعاری، مجموعه مقاالت مانند یک برکه ای درایچه، ساکن و یب

 رودخانه، روان است و تنها در حرکت است که زنده خواهد ماند. 

وز ر که اتزه جاری شده است  ــ ادیب قفقاز و اکس پنی های زابینپژوهشامیدوارم آ ب رودخانۀ 

تر به حرکت خود ادامه دهد و هرگز به خشکی نگراید و تأ سیس این جمهل ابعث به روز خروشان

یی حتکمی روابط، بنی حمافل علمی ایران، روس یه و کشورهای حوزۀ قفقاز گردد و به مثابۀ فرس پ 

 نشمندان این هپنۀ جغرافیایی، س یایس و متّدینسرتگ، طاق مهگرایی و دوس یت پژوهشگران و دا

 دارد.   وس یع را پایدار نگه

املعارف دامن از جناب آ قای اکظم موسوی جبنوردی، رایست حمرتم مرکز دائرةدر پااین الزم می

بزرگ اسالمی که برای چاپ و انتشار این جمهل پیشگام شدند و از جناب آ قای پروفسور آ رمن 

ی در ارمین )اسالوین( کشور ارمنس تان که پیش نهاد مهاکر–دانشگاه دولیت رویسداربینیان، رایست 

فییس، دره ن چاپ این جمهل را اب آ غوش ابز پذیرفتند، س پاسگزاری کمن. نگارنده از رساکر خامن دکرت ان

 یناین ااملعارف بزرگ اسالمی و رسدبری ایر های ایراین مرکز دائرةها و گویشمدیر حمرتم  خبش زابن

ّوز جمهل که در پاگرفنت این پروژۀ مشرتک از هیچ کوششی فروگذار نکردند و از گام خنست اخذ جم

غمی، دار شدند و مهچننی از جناب آ قای امری ضینرشیه ات مراحل چاپ و نرش متامی زحامت را عهده

 ،دندکر  ارمین )اسالوین( که مقّدمات این اکر را فرامه–دانشجوی فرهیختۀ بنده در دانشگاه رویس

 کامل امتنان را دارد.    

 گارنیک آ ساطوراین

 خورش یدی، ایروان 1398شهریور  12میالدی/  2019سپتامرب  3

                                                                        
1 concept 


