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فارسى»  زبان  قلمرو  مطالعات  «مجلة  شمارة  نخستين 
(Journal of Persianate Societies) در ماه ژوئن 2008 
منتشر شد. ساالنه دو شماره از اين مجلة انگليسى زبان به 
وسيلة انتشارات بريل در شهر ليدن هلند به طبع خواهد 

رسيد.
جوامع  مطالعات  «انجمن   ASPS سوى  از  مجله  اين 
فارسى زبان»1 منتشر مى شود و مقاالت آن ناظر است بر 
سيادت  واجد  فارسى  زبان  در آن  كه  جغرافيايى  قلمرو 
شده،  ذكر  مجله  ديباچة  چنانكه در  بوده است.  فرهنگى 
اين منطقة فرهنگى و تمدنى، عالوه بر كشورهاى كنونى 
ايران و افغانستان و تاجيكستان، قفقاز و آسياى مركزى و 
شبه قارة هند و بخشهايى از قلمرو سابق عثمانى را دربر 
زبان  تاريخى  و  فرهنگى  و  زبانشناختى  نقش  مى گيرد. 
فارسى و فرهنگ و تمدن ايران كه در اينجا منظور نظر 
است، تنها تكرار وقايع و حقايق گذشتگان نيست، بلكه 
از نوع بازآفرينى هاى سازنده با اعتنا به احوال امروزين 
اين جوامع است. چنين شناختى از شدت جهانى سازى 
كه از عوامل نابودى فرهنگهاست خواهد كاست و ديگر 
مرهمى تواند بود بر حافظة مجروح و پاره پارة جوامعى 
فارسى  ادب  و  زبان  وحدت  چتر  زير  در  روزگارى  كه 

تمدنى  ممتاز را تشكيل مى دادند.
اين  دارد.  كلى  وفاق   ASPS مرام  با  مزبور  اهداف 
ASPS را   Newsletter خبرنامة  مجله،  بر  عالوه  انجمن، 
آن  وب سايت  و  است  كرده  منتشر  بى وقفه  دوبار  سالى 

www. persianatesocieties.org فعال بوده است.

مقاله هاى شمارة نخست به قرار زير است:

از قلم سردبير (سعيد امير ارجمند): تعريف مطالعات 
گسترش  در  سياسى  ادب  اهميت  فارسى زبان؛  قلمرو 
اسالم ايرانى (سعيد امير ارجمند)؛ جعل كتاب در قرون 
(آلكسى  نظام الملك  سيرالملوك  كتابسازى  وسطى: 
خيسماتولين)؛ سازمان مركزى: «تبركات» و جانشينى در 
اوايل ُساللة چشتى در هند (اشتياق احمد ظلى)؛ گلهاى 
ترانه و موسيقى ايرانى: داوود پيرنيا و آفرينش برنامه هاى 
صداى  فارسى:  َرپ  لوييزن)؛  (جين  «گلها»  راديويى 

جوانان ايران مردن (شعله جانستن).

«انجمن  مجمع  سومين  در  يادشده  مقاله هاى  اكثر 
مطالعات جوامع فارسى زبان» قرائت شده بود. اين مجمع 
در خرداد 1386 در تفليس پايتخت گرجستان منعقد شد. 
و در آن بيش از هشتاد پژوهنده از سيزده كشور شركت 

كردند.

مجله اى تازه در مطالعة 
جوامع فارسى زبان

1. Association for the Study of Persianate Societies.
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آن  سابق  ميزبانان  است.  دوساالنه  انجمن  مجامع 
 1381 سالهاى  در  تفليس  و  ايروان  و  دوشنبه  شهرهاى 
و 1383، 1385 بودند. مجمع آينده بناست در اسفندماه 
به  بيشتر  آگاهى  براى  شود.  برگزار  الهور  در  امسال 

وب  سايت انجمن رجوع شود.

با  كه  است  آن  سابق  مجلة  ادامة  انجمن،  تازة  مجلة 
عنوان SPS سه شماره از آن انتشار يافت. هدف آن بود 
كه همانند نشستهاى انجمن كه در منطقه برگزار مى شود، 
نشر مجله هم در قلمرو تاريخى زبان فارسى باشد، ولى 
تجربه با توفيق قرين نبود. ناشر Manohar در دهلى نو 
با  را  مورخ 1386ش/2005م  آخر  شمارة  و  بود  كندكار 
وقفة سه ساله منتشر كرد. اين مجله به دو زبان انگليسى 
؟؟  كه  سوم  شمارة  مقاالت  مى پذيرفت.  مقاله  فارسى  و 

توزيع شده بدين قرار است.
تهديد  و  مهمان نوازى  صفوى:  ايران  در  مسيحيان  ـ 

(رودى مته)
ـ عروج شاه اسمعيل به عنوان انقالب مهدوى (سعيد 

امير ارجمند)

(كالين  صفوى  «داراالنشا»ى  و  خدابنده  شاه محمد  ـ 
ميچل)

كردى:  رمان نگارى  و  خاطره نويسى  اتوبيوگرافى،  ـ 
عرب ديمو و جانشينان او (كريستين آليسن)

ـ جامعة مدنى درون دولت؟ توليد دانش و دولت در 
دورة جمهورى اسالمى ايران (كيان تاجبخش)

شمايل شناختى  رويكردى  ساسانى:  نساجى  هنر  ـ 
(ماتئو كمپارِتى)

خاورنزديك  دينى  سنن  و  نهج البالغه  در  طاووس  ـ 
(موشق آساطوريان)

ـ كهنترين متن منثور شناخته شده در زبان طبرى نو: 
ترجمة قطعه اى از طوفان البكاء (حبيب برجيان)

ـ جلوه هاى عرفان ايرانى ـ اسالمى در ادبيات مااليى 
ـ اندونزيايى (احمد كاظمى موسوى)

ـ سلطان ازيد در مذهب يزيدى: آفرينش شخصيت 
(ويكتوريا آراكليوا)

(آنا  نو  فارسى  ادبيات  در  ارامنه  آشنا:  بيگانگان  ـ 
كراسنوولسكا)

ايران  روائى  داستان نويسى  در  شهرنشينى  تجربة  ـ 
(جواد فعال علوى)

مقاالت مرجع شناسى:
مطالعات  در  روسى زبان  انتشارات  بر  مرورى  ـ 
ليال  و  عبداهللا يوا  (فيروزه   (2005 ـ   2001) ايران شناسى 

دادخدايوا)
به  راجع  جنوبى  آسياى  در  انتشارات  بر  مرورى  ـ 

پژوهشهاى ايرانى (اشتياق احمد ظلى)
ـ نگاهى به وضعيت نشر كتابهاى علوم انسانى سال 

1383 در ايران (رضا نجفى به زبان فارسى).
حبيب برجيان


