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در محضر دوستداران فرهنگ و تمدن ايراني براي ارائـة گـزارش گـروه سياسـت، مـديريت و روابـط               
مترين، ماية افتخار و مباهات است در جمع اهل علم و فضيلت كه بـا تحقيـق و   الملل براي اين ك     بين

شدن زواياي تاريك اين تمـدن و فرهنـگ    تفحص در بطن فرهنگ متعالي ايراني و اسالمي به روشن      
اين جمع هرچند از كشورهاي مختلف هستند، امـا از منظـري بـاالتر، يقينـاً جمعـي             . نمايند  كمك مي 

تفاوت در زبان حوزة زيست جغرافيايي، هرگز مانع و رادعـي در ايـن بـاب محسـوب                  ايراني هستند و    
زبان اهل فرهنگ، زبان مشتركي اسـت كـه مرزهـاي جغرافيـايي و اختصاصـات زبـاني را                   . شود  نمي
كه گزارش كوتاه گروه    پيش از آن  . آورد  نوردد و اشتراكات روحي و معنوي و فكري به ارمغان مي            درمي

دانم كه مراتب سپاس خود و اعضاي گروه را در اين جمع به               نمايم، بر خود فرض مي    را تقديم حضور    
شناسي و رياست اين همايش، دانشـمند فرزانـه جنـاب آقـاي دكتـر           محضر رياست محترم بنياد ايران    

حبيبي تقديم نمايم كه دلبستگي و عشق به ايران و اسالم در جـوي رگـان ايـن جهـان بنشسـته در                       
گيري و  دادن همة افكار و تمايالت بشري به سمت بهره در زمانة سوق.  جاري است اي، ساري و    گوشه

آوردن و تمـام      رونق و سود و توليد و تجارت مادي و زمانة آهن و آتش به التذاذ معنوي و روحي روي                  
وجوي حقيقت گمشده در ايران و فراسوي مرزها  هم و غم عمر گرانبها را در بنيان بنيادي براي جست      

آيد كه ريشه در گذشته داشته و شاخسار بـه حـال و آينـده                 چنين برمي   ايناز بزرگمردي     كردن،    فصر
آورد كـه     وجود پرفروغ ايشان، سرودة ابوالعالء معرّي در وصف سيدمرتضي را بـه يـاد مـي               . كشاند  مي

  .» ساعهٍ واالرض في دار  الناس في رجلٍ والدهر فيلو جئته لرأيت« : گفته است

در طي دو روز، چهـار نشسـت برگـزار و    . الملل زارش اجمالي گروه سياست، مديريت و روابط بين    اما گ 
بحـث  .  مقالـه از پژوهشـگران خـارجي بـود    8 مقاله از پژوهشگران ايراني و 10 مقاله ارائه شد كه  18

ي براي آينده   حال و پيشنهادهاي    شناسي و زبان فارسي در گذشته،         ها، بيان وضعيت ايران     عمدة گزارش 
 گزارش كـه    1 مقاله و گزارش، از اروپا       4 مقاله يا گزارش، از آسياي مركزي و قفقاز          3قاره    از شبه . بود



  

شناسي آمريكايي را مدير اين بخش ارائه  اختصاص به فرانسه داشت و از آمريكا گزارش مؤسسة ايران         
  .كرد

هاي مختلف ارائه شده، به صورت       در عرصه شناسي    اما پيشنهادهايي كه براي رونق هرچه بيشتر ايران       
دانم بر آن تأكيـد   اي كه در اين جلسه من الزم مي     نكته. مكتوب تقديم دبير علمي همايش شده است      

بكنم و درواقع، در فرصتي كه در گروه وجود داشت، به بحث گذاشته شد، موضـوع تنظـيم و تجميـع                     
رشي كه مديركلّ آرشيو و اسناد وزارت امـور         گزا. فهرست نسخ خطّي ايراني در كشورهاي مختلف بود       

هايي كه از چند كشور از حوزة قفقاز و آسياي مركـزي   خارجه در اين گروه ارائه كرد، همچنين گزارش  
هـا وجـود      هـاي قبـل در گنجينـه        داد كه برخي نسخ خطّي نادر و مهم كه در سال            ارائه شد، نشان مي   

ها بخشي از حـوزة تمـدني و فرهنگـيِ مـا را        اين. نيستندداشتند، اآلن ديگر به داليل مختلف موجود        
توانند روشن نمايند يا به غناي فرهنگيِ ما كمك بكنند كه بـه داليـل متعـدد اآلن ديگـر وجـود                        مي

 اين است كه فهرسـت جـامع نسـخ           اولين گام پيشنهادي كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت،         . ندارند
بات در آرشيوهايي در كشورهاي آسياي مركزي و قفقـاز وجـود دارد             خطّي، اسناد، مرقّعات، بعضاً مكات    

عهدة چه دستگاهي در كشور ما خواهـد بـود، ايـن               حاال اين كار به     ها تهيه شود،    كه بايد فهرست اين   
هـايي كـه    پيش از اين در معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه با حمايت . قابل مبحث است  

از كشورها كارهايي شروع شده و اآلن متوّقف است، اين كار به حوزة ميـراث               عمل آمده، در بعضي       به
هرحال پيشنهاد در اين گروه ارائه شده است كه ما بتوانيم اولين    تواند مربوط باشد، ولي به      فرهنگي مي 

مرحلة تنظيم فهرست كامل نسخ خطّي موجود را در دستور كار قـرار دهـيم و در قـدم بعـدي، بـراي                  
  .دانيم ها را در كشور ما الزم مي هايي از مواردي كه نشر آن هايي يا عكس قال نسخهترتيب انت

اُميدوارم كه با توجه به اين پيشنهاد از اين گروه و از تعاطي افكار دانشمنداني كه در اين گروه حضور 
  .سپاسگزارم. اي براي دومين همايش داشته باشيم داشتند، بهره

  


