رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو در نظر دارد پس از مدتی توقف در انتشار فصلنامه
پژوهشهای علمی ،فرهنگی و ادبی حکمت ،شماره جدید آنرا در سال  2021منتشر نماید.
هدف از این فصلنامه تبیین اشتراکات دو کشور دوست و برادر ج.ا .ایران و جمهوری آذربایجان و نیز انتشار
مقاالتی در موضوعات ایرانشناسی ،ادبیات فارسی ،شرقشناسی ،زبانشناسی و مفاهیم علمی و فلسفی است .با عنایت به
ریشه های تاریخی دو کشور و سابقه دیرینه شرقشناسی و ایرانشناسی در آذربایجان و ارتباط نزدیك اساتید ایران و
آذربایجان در حوزه های علمی و ادبی  ،تعدادی از اساتید و عالقمندان به پیوندهای ادبی دو کشور ،ما را ترغیب نمودند
که تدوین و انتشار شماره جدید این فصلنامه را از سربگیریم.
در روابط دیرینه ایران و آذربایجان هیچ عاملی قویتر از پیوندهای ادبی و فرهنگی نیست و الزم است این
پیوندها و ریشه های ادبی بصورت علمی به نسل های بعدی هم منتقل شود .بررسی اندیشه های متفکران ادبی و
فرهنگی ایران و آذربایجان در این فصلنامه از اولویتها بوده و امیدواریم با حضور ایرانشناسان و شرقشناسان و اساتید
زبان فارسی مقاالت مفید و ارزشمندی را تهیه و در اختیار عالقمندان بگذاریم .ما بر این باوریم که این مجله و حضور
اساتید ایرانی و آذربایجانی در این فصلنامه پل دوستی محکمی بین دو کشور و دوستداران روابط همه جانبه بین آن دو
خواهد بود.
در خاتمه اشاره می گردد که سال  2021در کشور آذربایجان  ،سال نظامی گنجوی نام گرفته و اندیشه های
حکیمانه و ادبی این شاعر جهانشمول در حوزه های ادبی  ،عرفانی و اخالقی می تواند در این شماره بصورت جامعتری
مورد بررسی و کاوش قرار بگیرد.
موضوعات شماره جدید فصلنامه حکمت:

 نظامی گنجوی ،اندیشه های اخالقی  ،فلسفی و عرفانی نظامی گنجوی و داستانسرائی در ادبیات فارسی هنر و نظامی گنجوی -ادبیات فارسی در آذربایجان ،سیر تاریخی ،گذشته و حال

 تاریخ ادبیات و فرهنگ مشترک ایران و آذربایجان شعر کالسیك و شعر معاصر فارسی اندیشمندان مسلمان و تمدن اسالمی تمدن نوین اسالمی ایرانشناسی در آذربایجان (سیر تاریخی) ادبیات و اخالق حکمت ،عرفان و فلسفه جایگاه شوشا و قره باغ در حوزه تمدنی اسالمی میراث فرهنگی و تاریخی در منطقه قره باغ بازسازی آثار معنوی و باستانی در مناطق آزاد شده قره باغ نسخه های خطی در حوزه های ادبی ،دینی و فرهنگی بررسی کتاب های ایرانشناسی و ادبیات فارسی که در یکسال گذشته چاپ شده اند عادات مشترک در فرهنگ ایران و آذربایجان تاثیر کرونا در سبك زندگی مردم آذربایجان (جامعه شناسی)مقاالت به زبان آذری چاپ خواهند شد ولی خالصه مقاالت در حداکثر  10خط به زبان فارسی خواهد بود که
از نویسندگان و صاحبان مقاالت خواهشمند است خالصه نوشتار خود را به فارسی یا آذری به همراه مقاله خو.د ( در
قالب وورد و حداکثر در  5صفحه  )A4به آدرس الکترونیکی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو
ارسال نمایند.
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