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مركز ايران شناسي در قفقاز كه در سال 1996م در ايروان 
تأسيس شد در طول عمر كوتاه اما ثمربخش خود، عالوه 
را  مجله  دو  نشر  رساله،  و  كتاب  توجهي  قابل  تعداد  بر 
وجهة همت خود ساخته است: نخست ايران نامه كه به 
 Iran and) زبان ارمني چاپ مي شود، و ديگر ايران و قفقاز
انگليسي زبان  اساسًا  است  مجله اي  كه   (the Caucasus
سال 1997م  از  و  آساطوريان  گارنيك  دكتر  مديريت  به 

تاكنون، بي وقفه منتشر شده است. 
همة  از  سردبير  مجله  شمارة  نخستين  ديباچة  در 
خاورشناسان، خاصه از محققان جامعة كشورهاي مستقل 
(اتحاد جماهير شوروي سابق) و علي الخصوص ممالك 
قفقاز و آسياي مركزي، دعوت كرده است تا در زمينه هاي 
علوم  و  زبان شناسي  و  اديان  و  مردم شناسي  و  تاريخ 
سياسي و جز آن، مجله را ياري كنند. همچنين در ديباچه 
مي خوانيم: «سلسله انتشارات مركز ايران شناسي در قفقاز 
انگيزة صرفًا تحقيقي دارد و هدف آن بازسازي تار و پود 
واحدي  روزگاري  كه  است  منطقه اي   آسيب ديدة  قسمًا 
يكپارچه به شمار مي آمد.» نيز: «منطقة ايران و قفقاز ــ 
فرهنگ هاي  و  جهاني  اديان  باستاني،  تمدن هاي  ملتقاي 
بسيار ــ در طي هزاره ها عرصة رويدادهاي بزرگ تاريخ 
بشر بوده و اهميت جغرافيايي و سوق الجيشي آن تا امروز 
اصطالح  كه  است  تأكيد  به  الزم  است.  مانده  محفوظ 
«ايران»، بنا بر عرف ديرين خاورشناسي، به منطقة پهناوري 
اطالق مي شود كه از آسياي صغير تا شبه قارة هند امتداد 
نيز  را  ديگر  پيراموني  نواحي  و  مركزي  آسياي  و  داشته 
دربر مي گيرد؛ به عبارت ديگر كلية سرزمين هايي مد نظر 
است كه در طول تاريخ در قلمرو ايران بزرگ بوده، اقوام 

قرار  ايراني  فرهنگ  حيطة  در  و  زيسته اند،  آن  در  ايراني 
داشته است.» 

انتشار ايران و قفقاز به دو دليل حائز اهميت است: 
نخست اين كه مطالعات پردامنة ايران شناسي اتحاد جماهير 
شوروي بيش از پانزده سال است كه از باروري افتاده و 
در برخي زمينه ها عمًال متوقف شده است، تا حدي كه بيم 
آن مي رفت مشعلي كه دهها سال در كانونهايي چون سن 
پطرزبورگ و مسكو فروزان بود، به كلي خاموش گردد. 
جاي خوشوقتي ا ست كه ايران و قفقاز در راه احياي اين 
سنن درخشان گام بر مي دارد و تاكنون نه تنها در سر و 
سامان دادن به مطالعات روسي زبان توفيق يافته، بلكه آن 
را از محدودة زبان روسي بيرون آورده است و در كسوتي 
عاري از گرايش هاي ايدئولوژيك عرضه مي كند كه امري 
كامًال بي سابقه است. ارزش ديگر مجلة مورد بحث پايگاه 
تاريخي  پيوندهاي  لحاظ  قفقاز هم از  است.  قفقازي آن 
با ايران و هم سكونت اقوام ايراني زبان در آن، درخور 
به ندرت  جز  ايران شناسي  نشريات  در  كه  ا ست  اعتنايي 
اين  سازمند  مطالعة  بنابراين  است.  نيافته  پاسخ  مجال 
منطقه را كه مجلة ايران و قفقاز از منظري ايران شناختي 

در پيش گرفته بايد مغتنم شمرد. 
بايد توجه داشت كه مجله  هاي واجد اعتبار بين المللي 
است.  انگشت شمار  تعدادشان  ايراني  مطالعات  زمينة  در 
از آن جمله است دو مجله در زمينة باستان شناسي كه در 
 Studia برلين و پاريس چاپ مي شوند؛ نشريه نيم ساالنة
Iranica و ضميمة آن، چكيده هاي ايران شناسي، كه از سوي 

سالنامة   ،Iran مي شود؛  نشر  فرانسه  ايران شناسي  انجمن 
موسسة ايران شناسي بريتانيا؛ Iranian Studies در امريكا 
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كه دورة نقاهت و كمون چندين ساله را پشت سر نهاده و 
همت و پشتكار رابرت مك چسني در سالهــاي اخيـــر 
روح تازه اي در آن دميـــــده است؛ نشريـــة ساالنــــة 
Iranica Antiqua در بلژيك و ضميمـــة آن؛ و مجله هاي 

و آلمــــان  در   Iranistische  Mitteilungen نامنظــم 
 Acta     Iranica      در فرانسه و    Persica  در هلند. همچنين از مجلة

دكتر  مديريت  به   Journal  of Persianate Societies

شمارة  سه  تاكنون  كه  كرد  ياد  بايد  اميرارجمند  سعيد 
ساالنه   (2008) چهارم  سال  از  و  درآمده  آن  از  ساالنه 
دوشماره از آن به وسيلة انتشارات «بريل» در ليدن منتشر 
خواهد شد (معرفي و نقد اين مجله را در شمارة آينده 

خواهيد خواند).
از  گسترده  طيفي  قفقاز  و  ايران  در  مندرج  مطالب 
موضوعات را دربر مي گيرد كه شامل تاريخ اقوام ايراني 
و  فولكلور  نسخه شناسي،  و  باستان شناسي  قفقازي،  و 
و  سياسي  مسائل  و  موسيقي،  و  نقاشي  گويش شناسي، 
اقتصادي  است. مصداق اين تنوع در نويسندگان مقاالت 
نيز نمايان است كه نه تنها از جمهوريهاي شوروي سابق 
بلكه از اطراف و اكناف جهان حاصل پژوهشهاي خود را 
به صورت مقاله و نقد كتاب در اختيار مجله قرار مي دهند. 
به  مربوط  مطالعات  مي كند  جلب نظر  ويژه  به  آنچه  اما 
كه  است  عامه  فرهنگ  و  مردم شناسي  و  گويش شناسي 
بنابراين  و  مي بينيم  نمونه  كمتر  ديگر  مجالت  در  آن  از 
گزافه نيست اگر گفته شود كه در زمينه هاي مذكور ايران 
و قفقاز هم از نظر كثرت و هم كيفيت مقاالت منحصر 
به فرد و بي رقيب است ــ خاصه اين كه بيشتر مطالب آن 
مربوط به منطقه است و از گردآوري مستقيم مواد خام 
لحاظ  اين  از  است.  آمده  فراهم  ميداني  پژوهشهاي  در 
(«مجلة   Acta  Kurdica ادامة  بايستي  را  قفقاز  و  ايران 
كه  آورد  شمار  به  ايراني»)  و  كردي  مطالعات  بين المللي 
تنها يك شماره از آن در سال 1994 به سردبيري گارنيك 
مجال  لندن  در   Curzon Press توسط  به  و  آساطوريان 

انتشار يافت. 
انتشار ايران و قفقاز تا سال پنجم در عهدة «انتشارات 
بين المللي در مطالعات ايراني» در تهران به مديريت دكتر 
جهانشاه درخشاني بود. از سال 2001 انتشارات بريل در 
ليدِن هلند طبع و توزيع مجله را به عهده گرفت. بريل 
تحقيقي  آثار  انتشار  در  جهان  مؤسسه هاي  معتبرترين  از 

خاورشناسي است. در اين سالها، ايران و قفقاز ساالنه در 
دو شماره و در 340 صفحه چاپ شده است. انتشار آن 
به دو صورت است: يكي طبع چاپخانه اي بر روي كاغذ 

و ديگر در پايگاه رايانه اى بريل به نشانى زير:
www.brill.nl 
در اين پايگاه، تمامي مجلدات يازده گانة مجله موجود 
سال  پنج  فاصلة  به  كه  شماره هايي  به  دستيابي  و  است 

گذشته منتشر شده، رايگان است.
مندرجات سال يازدهم (2007) ايران و قفقاز بدين 

قرار است:
تاريخ و فرهنگ: معماري معابد در جهان ايراني پيش 
چندجانبه  روشي  ِشنكار؛  ميخائيل  مقدونيان،  حملة  از 
اوراق  دربارة  نكاتي  مِّسينا؛  ويتو  ُمهر،  اثِر  مطالعة  در 
بازنگاشته شدة اراني، قفقازي، يوست گيپِّرت و ولفگانگ 
تركيه،  در  شمالي  قفقاز  مهاجران  تاريخ  باب  در  شولتز؛ 

گئورگي چموچيِف.
از  مردم شناختي  زبان شناختي ـ  مواد  زبان شناسي: 
برجيان؛  حبيب  و  برجيان  مريم  مازندران،  روستاهاي 
واهه  شبستري،  كرد  حسين  داستان  از  بلوچي  روايتي 

بوياجيان سورِنيانتز.
مسائل تاريخي ـ سياسي: داوري وودرو ويلسون در 
كوچاندن  پاپيان؛  آرا  ارمنستان،  و  تركيه  سرحّدات  باب 
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حشمت سادات معين فر.
ُفن  ك.  «بريل»،  تدوين  اديان  فرهنگ  كتاب:  نقد 
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