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جهان ايراني از جانب شمال باختري تا جبال بزرگ قفقاز 
ــ همان كوه قاف افسانه ها ــ مي رسد و به واسطة اين 
سد بلند از دشتهاي فراخ و هاموني روسيه جدا مي شود. 
قفقاز نه فقط از نظر جغرافيايي طبيعي دنبالة فالت ايران 
است، بلكه از نظر تاريخي و فرهنگي نيز از ايران زمين 
تاريخ  آغاز  همان  از  شروان  و  اران  نواحي  نيست.  جدا 
سرزمين  مي آمد.  شمار  به  ايران  از  تفكيك ناپذير  جزئي 
داغستان با همة تنوع قومي و زباني و فرهنگهاي رنگارنگ 
ايران مهر  فرهنگ و ادب رسمي  داراست، از  محلي كه 
و نشانهاي بسيار دارد. مطالعة تاريخ و فرهنگ ارمنستان 
بدون منظوركردن آن در حيطة ايران بزرگ راه به جايي 
ايرانشناسي  به  وابسته  رشته اي  ارمني شناسي  و  نمي برد 
است. گرجستان نيز گذشتة دور و نزديكش در دوره هاي 
است.  خورده  عميق  پيوند  ايران  سرگذشت  با  مختلف 
در شمال مرزهاي گرجستان جمهوري كوچك اُِستيا در 
فدراسيون روسيه قرار دارد كه ما فارسي زبانان بايد آن را 
«ايرستان» بخوانيم ــ همان نامي كه صاحبان ايراني زبان 
آن خطه بر ميهن خود نهاده اند. از اينها گذشته، حضور 
اقوام ايراني زبان كرد و تات و طالش در قفقاز اين منطقه 
را براي مردمشناسان و زبانشناساني كه از منظري ايراني 

به پژوهش مي پردازند، واجد اهميت ويژه مي سازد.
با اين همه، نزديك دو قرن است كه رشته هاي مودت 
پاك  مواردي  در  و  نهاده  سستي  به  رو  ايران  با  قفقاز 
گسيخته است. از آغاز سدة نوزدهم كه قفقاز طعمة مطامع 
درآمد،  آن  تصرف  به  عاقبت  و  شد  روسيه  طلبي  توسعه 
و  گشت  تزلزل  دستخوش  قفقاز  و  ايران  ديرين  روابط 
تا ميزان ناچيزي تنزل يافت. گذشته از استيالي سياسي 

روسيه، زبان و فرهنگ روسي در قفقاز تا حدي رخنه كرد 
كه امروزه، در اكثر مراكز تحقيق جهان، قفقاز را در قلمرو 
گواه  مي گيرند.  مطالعه  به  اسالوي  و  روسي  پژوهشهاي 
اين كيفيت، ِصرف نام «ماوراء قفقاز» است. اين اصطالح 
وارداتي ترجمة تحت لفظ از Transcaucasus به معناي 
و  روسها،  كه  است  عنواني  و  قفقاز»  [جبال]  سوي  «آن 
داده اند.  سرزمين  اين  به  اروپاييان،  ديگر  ايشان  تبع  به 
نه  باشد  ارس»  «ماوراء  بايد  قفقاز  ايرانيان،  ما  ديدگاه  از 

ماوراء قفقاز كه اين روزها ورد زبان ها شده است.
شوروي  جماهير  اتحاد  تجزية  از  كه  اكنون  باري، 
سالها سپري شده، قفقاز جنوبي در هيئت سه جمهوري 
رسيده  استقالل  به  و «آذربايجان»  ارمنستان  و  گرجستان 
است. ولي جّو دوران به گونه اي  است كه اين جمهوريها 
كشورهاي  فهرست  در  بيدرنگ  نويافته  استقالل  از  پس 
آن  در  بهتر  آينده اي  به  چشم  و  كرده  نام  ثبت  اروپايي 
سوي كوههاي سربه فلك كشيدة قفقاز دوخته اند. با وجود 
اين، عقربة مغناطيس قطب نماي فرهنگ قفقاز، اينك نيز 
همچون گذشته، به جانب جنوب نيز گوشة چشمي دارد 
و آن گروه از دانايان قفقازي كه با پيشينة وطن خويش 
خويش  فرهنگ  ريشه هاي  شناسايي  در  و  دارند  الفتي 
از  غير  تمدني  حوزة  در  را  خود  هويت  بصيرتي  چشم 

قارة اروپا نيز مي جويند.
آن  و  شده  برداشته  دشوار  راه  دراين  استواري  گام 
 Caucasian) قفقاز»  در  ايرانشناسي  «مركز  تأسيس 
دانش  بارگاه  اين  است.   (Center for Iranian Studies
ارمنستان،  جمهوري  پايتخت  ايروان،  شهر  در  انديشه  و 
دكتر  آن،  مدير  و  مؤسس  گرفت.  بنياد  1996م  سال  به 

دوازده سال كوشش ثمربخش
مركز ايرانشناسي در قفقاز



61
دورة دوم، سال دوم، شمارة 19 و 20، فروردين و ارديبهشت 1387

در  ايراني  مطالعات  كرسي  استاد  آساطوريان،  گارنيك 
دانشگاه دولتي ايروان و از ايرانشناسان بنام جهان است.

مسبوق  ارمنستان  در  ايراني  مطالعات  كه  افزود  بايد 
اين  تأسيس  اوان  همان  از  و  است  طوالني  سابقه اي  به 
جمهوري به همت عالمة فقيد، هراچيا آچاريان، در دهة 
سال  هفتاد  طول  در  مطالعات  اين  افتاد.  راه  به  1920م 
مدد  به  و  بود  زاينده  و  فعال  پيوسته  شوروي  حاكميت 
در  ايرانشناسي  كانونهاي  ديگر  با  ستد  و  داد  و  مراوده 
اتحاد شوروي سنت استوار و پايداري در اين عرصه در 
ايروان  روزگار  آن  در  همه  اين  با  آمد.  وجود  به  ايروان 
تحت شعاع كانونهاي نيرومندي چون مسكو و باالخص 
لنينگراد ــ كه غالب ايرانشناسان ارمنستان درسخواندگان 
ـ قرار مي گرفت،  مكتب درخشان ايرانشناسي آنجا بودندـ 
در  مي شد.  شناخته  مستقل  مركز  يك  مقام  در  كمتر  و 
اقتصادي  مشكالت  فراگيرشدن  با  اخير،  سالة  پانزده  ده 
شوروي  سرزمينهاي  دامنگير  كه  اجتماعي  معضالت  و 
سابق شده است، ديگر از آن جنب وجوشي كه در مراكز 
علمي روسيه و ساير جمهوريهاي شوروي برقرار بود، اثر 
چنداني باقي نمانده است. تنها استثنا ارمنستان است كه 
در آن چراغ دانش ايرانشناسي نه تنها فرو نمرده است، 
تحقق  امر  در  مي كند.  خودنمايي  پيش  از  فروزانتر  بلكه 
قفقاز»  در  ايرانشناسي  «مركز  كيفيت،  اين  به  بخشيدن 

دخالت اساسي داشته است.
و  است  غيردولتي  نهادي  قفقاز  در  ايرانشناسي  مركز 

اين اهداف را پيگيري مي كند:
قفقاز؛  منطقة  در  ايراني  مطالعات  كردن  هماهنگ   .1
2. سازماندهي و ارتقاى سطح ايرانشناسي در ارمنستان؛ 
جامعة  خاورشناسان  ميان  فعال  همكاري  تسهيل   .3
كشورهاي مستقل (اتحاد جماهير شوروي سابق) و ايجاد 
جهان؛  كشورهاي  ساير  خاورشناسي  مراكز  با  ارتباط 

4. كوشش در زمينة فعاليتهاي صلحجويانه در منطقه.
در اجراي اين هدفها برگزاري كالسهاي آموزشي و 
نشستها و همايشهاي پژوهشي در رشته هاي تاريخ، زبان 
و ادبيات، مردمشناسي، علوم سياسي، اقتصاد، اديان و جز 
آن در برنامة كار مركز بوده است. از جملة همايشهايي 
كه در مركز يا با حمايت آن برگزار شده دومين مجمع 
در   (ASPS) فارسي زبان»  جوامع  در  پژوهش  «انجمن 
 dطالش مطالعات  كنفرانس  ديگر،  است.  سال 1383ش 

آينده  همايش  شد.  برگزار  1385ش  سال  در  كه  است 
تحت عنوان «ايران و قفقاز: وحدت و تنوع» قرار است 
با حمايت مركز در دانشگاه بين المللي آريا در ايروان، از 
ششم تا هشتم ژوئن 2008م، برگزار شود. اما مهمتر از 
همت  وجهة  «مركز»  كه  است  انتشارات  گروه  سه  همه 
است:  بوده  موفق  آن  اجراي  در  تاكنون  و  ساخته  خود 
و  كتابها   .3 ايران نامه،  مجلة   .2 قفقاز،  و  ايران  مجلة   .1

رساله ها.
ذيًال به معرفي اجمالي آنها مي پردازيم.

ايران و قفقاز 
ايران و قفقاز (Iran & The Caucausus) مجله اي است 
به  كتاب  نقد  و  تحقيقي  مقاالت  بر  مشتمل  نيمساالنه 
سال  از  كه  فرانسوي  و  آلماني  گاه  و  انگليسي  زبان هاي 
1997م تاكنون انتشار مي يابد. در ديباچة شمارة نخست 
مي خوانيم: «سلسله انتشارات مركز ايرانشناسي در قفقاز 
تار  بازسازي  آن  هدف  و  دارد  پژوهشي  صرفًا  انگيزه اي 
روزگاري  كه  است  منطقه اي  ديدة  آسيب  كمابيش  پود  و 

واحدي يكپارچه به شمار مي رفت.» 
قويًا  ايراني  مطالعات  در  وزيني  مجلة  چنين  جاي 
و  اندك  رشته  اين  جرايد  كه  چرا  مي شد،  احساس 
انتشار اكثر آنها نامنظم بوده است. ايران و قفقاز، طيف 
گسترده اي از مطالب از باستانشناسي و تاريخ تا زبان و 
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ادبيات و جامعه شناسي را در بر مي گيرد و به ويژه ضعف 
مردم  عامه،  فرهنگ  رشته هاي  در  را  جاري  مطالعات 

شناسي و گويش شناسي جبران مي كند. 
بين المللي  «انتشارات  نفقة  به  آغاز  در  قفقاز  و  ايران 
مطالعات ايراني» در تهران منتشر شد، ليكن از سال پنجم 
(2001م) انتشارات معروف بريل در هلند طبع و توزيع 
آن را به عهده گرفت و اين امر گواه است بر توفيق و 
اعتبار مجله. شمارة دوم از سال يازدهم ايران و قفقاز اخيراً 

منتشر شد. (اين مجله در آينده معرفي خواهد شد.)

ايران نامه
خاورشناسان  پژوهشي  «مجلة  ايران نامه  ديگر  نشرية 
جمهوري ارمنستان» به زبان ارمني است. ايران نامه در سال 
مجله اي  عنوان  به  آساطوريان  دكتر  مديريت  به  1993م 
دوماهه به انتشار آغاز كرد و از 1996م در رديف سلسله 
انتشارت مركز ايرانشناسي در قفقاز درآمد. گفتني  است 
مسائل  عموم  به  ايران،  بر  عالوه  مجله،  اين  مقاالت  كه 
تاريخ و فرهنگ ارمني نيز مي پردازد و از اين لحاظ هم 
در زمرة معتبرترين جرايد ارمنستان است. در زير نمونه اي 

از مندرجات ايران نامه در سالهاي اخير نقل مي شود.
بهسازي كتابهاي درسي فارسي در مركز ايرانشناسي 
از  غازاريان)؛  (لوسيا  ارمني  دبيرستانهاي  براي  قفقاز  در 
تاريخ مطالعات در باب ارامنة مسلمان در هامشن (سرگي 
ايران  ارامنة  فارسي زبان  رسانه هاي  تاريخچة  واردانيان)؛ 

اعتقادات  در  تولد  به  وابسته  رسوم  شيخويان)؛  (الرا 
ارمنيان ايران (آلوارد آواكيان)؛ مينياتورهاي منظومة خسرو 
و شيرين جامي (رايا اميربكيان)؛ قبيلة كردنژاد و ترك زبان 
كوالني در آرتساخ (قره باغ) (ساموئل كاراپتيان)؛ ترجمة 
استان  هجدهمين  مرزهاي  جمال زاده؛  سياسي»  «رجل 
اسقف  وصيت نامة  آخرين  اوهانيان)؛  (مراد  هخامنشي 
(واهه  شاهنامه  در  بلوچ  قوم  شواهد  تبريز؛  در  ارامنه 

بوياجيان)؛ شعر: ملهم از حافظ (مكرتيج گريگوريان).

كتابها و رساله ها
قفقاز»  در  ايرانشناسي  «مركز  انتشارات  از  گروه  سومين 
به  كه  است  مقاالت  مجموعه هاي  و  رساالت  و  كتب 
زبان هاي روسي، ارمني، فارسي يا انگليسي منتشر مي شود. 

كتاب هاي زير به چاپ رسيده يا در دست چاپ است:
مباني تشيع: بررسي كوتاه (ويكتوريا آراكليوا)؛ طريقت 
دراويش: گفته هاي پنج شاعر روس در باب ايران و فرهنگ 
آن (ر. آنگاالديان و گ. آساطوريان)؛ تحوالت سياسي در 
گرجستان (ايگور مراديان)؛ منافع جغرافيايي ـ اقتصادي 
(ايگور  خزر  و  قفقاز  منطقة  در  ارتباطي  پروژه هاي  و 
(گارنيك  ايراني  قومشناسي  در  جستارهايي  مراديان)؛ 
آساطوريان)؛ داغستان و جهان ايراني (محمد حسن اُف)؛ 
ايران و جهان ترك: رويارويي جغرافياييـ  تمدني (ايگور 
مراديان)؛ مطالعات عربي (مجموعة مقاالت)؛ خودشناسي 
حكومتي  نظام  و  اساسي  قانون  آنگاالديان)؛  (روبن  ملي 
زاخاريان  دودمان  پهلوانيان)؛  (اونيك  اسالمي  جمهوري 
در تاريخ ارمنستان و گرجستان (هـ . مارگاريان)؛ ارمني 
و زبانهاي ايراني نو: زبان و تاريخ؛ زازا ـ يك قوم ايراني 
ناشناخته (گ. آساطوريان)؛ تاتهاي ارمنستان: قوم و زبان 
(انگليسي،  كردي  اشتقاقي  فرهنگ  كالتاخچيان)؛  (س. 
گ. آساطوريان)؛ افسانه هاي طالشي؛ گوراني ها: تاريخ و 
فرهنگ قومي (وارطان وسكانيان)؛ رستم و زال در زبان 

كردي: درآمد، متن، ترجمه، تحشيه و لغات.
از مهمترين كتابهاي در دست تهيه «فرهنگ اشتقاقي 
اين  است.  انگليسي  زبان  به  جلد  دو  در  فارسي»  زبان 
تازگي آغاز شده است و ناشر آن بريل  پروژة پنج ساله به 

در اليدن هلند خواهد بود.
حبيب برجيان


