
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 علمیگزارش 

 های علمی و تحریفقفقاز و کاسپین، نظر به واقعیت ةالمللی اقوام بومی منطقکنفرانس بین

 

 هفتخوانی یاسر کرمزاده

 دانشجوی دورة دکتری دانشگاه دولتی ارمنستان

 

 شناسی دانشگاه دولتی ایرروان ارننترتان و انترتیت ی   این کنفرانس با همکاری دپارتمان ایران

و  01) 9102دسرانهر   7و  6شناسی آکادنی عل م این کش ر در روزهای جمعه و شرنهه   شرق

با حض ر نیهمانانی از ایران  روسیه  ارننتتان و هلنر  برزررار شر ک دکترر     ( 0921آذر ناه  06

شناسری دانشرگاه دولتری ایرروان و دبیرر علمری ایرن        ان ووسکانیان رئیس دپارتمان ایرران دوار

هرای علمری و پهوهشری و    را تر اوم هرر  ره بیشرتر همکراری      آناز برزراری کنفرانس  ه ف 

دریای کاسریین   ةقفقاز و حاشی ةعلمی کش رهای نختلف به ویهه ننطقآکادنیک بین نهادهای 

هرای نربر ب بره اقر ام ترال   لرزری  آوار  ترا         تررین پرهوه   ترازه  ةارائ :افرود و عن ان کرد

هرا از دیگرر   هرا  زاو رهرا و زرجری   و دیلم و همچنرین اودی  زبانان قفقاز(  نازنی  زیل)پارسی

 باش ک  اه اف نهم این کنفرانس نی

  فرهنگ  تاریخ و ژئ پل تیک شناسی  ادبیا از نح رهای اصلی این کنفرانس نطالعا  زبان
های رسرمی کنفررانس نیرر انگلیتری  روسری       دریای کاسیین ب دک زبان ةقفقاز و حاشی ةننطق

هرای جالرت ت جره ایرن کنفررانس  تعر اد       ی اعالم ش ه ب دنر ک یکری از ویهزری   فارسی و ارنن

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 8، شماره ایپپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 

 

 911-302صفحات  
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 شمگیری از نقاال  ارائه ش ه از کش رهای نختلف  با ن ض ع نطالعا  ق م تال  ب دک دکترر  
بِت ل ف از دانشگاه اوستیای شمالی ف راسی ن روسیه یکی از سخنرانان کنفرانس ب د که اعرالم  

هرای  شناسی دانشرگاه دولتری ایرروان ارننترتان در زنینره پرهوه       کرد؛ نق  دپارتمان ایران
 المللی استکشناسی  نق  نرکری جهانی و بینتال 

 

 روز اول -

 آمدگوییهای خوشسخنرانی
 شناسی دانشگاه دولتی ایروان )ارننتتان(رئیس زروه نطالعا  ایران - واردان ووسکانیان

 شررقی آکرادنی علر م جمهر ری ارننترتان     ن یر نؤستره نطالعرا     -روبِن سافراستیان 

 )ارننتتان(

 )ارننتتان(   شناسی دانشگاه دولتی ایرواننطالعا  شرق ةرییس دانشک  -روبن نلک نیان 

هرا تحرت نررار  ریاسرت جمهر ری      عض  ش رای ان ر اق ام و نلیت -اف اسماعیل شعهان

 های نتک  )روسیه(  روسیه و رییس انجمن تال 

دریای سیاه و وررر   ةنطالعا  سیاسی و اجتماعی ننطق ةن یر ن ست -والدیمیر زاواروف 

 )روسیه(

شناسی آکادنی عل م ف راسری ن  نطالعا  شرق ةنعاون ن یر ن ست -اکهراف اکهر علیعلی

 روسیه )روسیه(

المللری نعمراری   رییس نرکر علمی دانشگاه قفقاز شمالی آکرادنی برین   -والدیمیر بتل ف 

 )اوستیای شمالی(  

 

 های ارائه شدهمقاالت و سخنرانیوضوع م
 ان ازها )روسیه(  آوارهای قفقاز جن بی: نشکال  و  شم - تیم ر آیتهروف

 استالین و نشکل نردم ترک قفقاز )روسیه( -والدیمیر زاواروف 

 ن ق نی قفقراز جنر بی و سیاسرت جرمه جمهر ری آذربایجران        -اف ظهیرال ین ابراهیم

 )روسیه(  

 تح ل تاریخی سیتتم آوایی زبان تالشی )ایران( -ی نحم د جعفری دهق
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ج ی ی از ننابع تاریخ پادشاهی هرتی و کاوتی )قررن یرازدهم(:    ةطهق -الکتان ر آک پیان 

 شناسی نحلی )روسیه(  کشف  اهمیت و دان  فعلی نتک ک

 ها اووس هتتن ؟ )روسیه(   را آالن -اولگ ن درک 

نرهاد  تراریخ     تالشی در جن ه شرقی قفقاز: قر م  سرن شت زروه ق نی -والدیمیر بت ل ف 

 نکان تاریخی و زنان )اوستیای شمالی(   ةرق نی و نعماری سنتی در بتتر حاف

 شعر تالشی )ارننتتان( ةهای علمی در ح زبررسی پهوه  -زاده هفتخ انی یاسر کرم

 ران )ایران(  باغ و ننافع نلی ایتح ال  اویر پیران ن جمه ری قره -ال ینی ساالر سیف

شناسری تاتارهرای   بروی از وص صریا  انتران   -هایک نلیک آدانیان  کریتت فر وا انف 

 قفقاز در آثار نحققان روسی قرن ن زدهم )ارننتتان(

ادغرام قر نی جمعیرت نترلمان واورنیانره براسراس        -الکتان هاک بیان  وردان زالتتیان 

زیرری ق نیرت ترا     های شرکل یهزی( و و02زیری فرهنگ ن شتاری ترکی )اواسط قرن شکل

 )ارننتتان(  

 تص ف در قلمرو تاریخی شیروان )ارننتتان(   -آرپینه آروشانیان 

ان ازی ج ی  در روابرط تراریخی ایرران برا نردنران قفقراز شرمالی         شم –بابایی علی علی 

 )ایران(

 در ن رد ق نیت ورر )روسیه( -اکهراف اکهر علیعلی

تراریخی و جررافیراییِ نرران در تراریخ ایرران       ةدر نح طر  انر ازی  شرم  - نجی  کریمری 

 )ارننتتان(    

فارسری و وضرعیت نر رن اجتمراعی و      -ز ی  الهیجی از زبان قفقرازی  -آرتی م ت ن یان 

 زبانی در روستای الهیج )ارننتتان(

ها در ن رد ادعای اق ام قفقازی در سرنت ایرانری اواورر قررن     بروی یادداشت -علی کالیراد 

 )ایران(   91و آغاز قرن  02

به نناسهت زرانی اشت سنت زریگ ریس در قفقراز شررقی: تراریخ و     -دیمیتری ق ورکیان 

 ن رنیته )روسیه(

های پرس از  زیری ه یت اهل سنت در جمه ری آذربایجان در سالشکل -آراکس پاشایان 

 رننتتان(استقالل )ا

 نادزی در زبان تالشی )ایران(  تک –واله نحرم رضایتی کیشه
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هرا )سرال   ویهزی واص نهارزا  دوم نادرشاه افشار علیره قر م داغترتانی    -تیم ر آیتهروف 

 ( )داغتتان روسیه(  0791

 نردنان لرزی زبانِ جمه ری آذربایجان )روسیه(   -اف وازیف زریم

 سماعیل به شیروان طهق ننابع ایرانی )ارننتتان(لشکرکشی شاه ا -زاریک نیتاکیان 

 

 روز دوم   -

 های ارائه شده:  موضوع مقاالت و سخنرانی

تمراس زبرانی و    ةشیروان به عن ان یرک ننطقر   ةارائه پروژه: ننطق -هاسمیک زیراز سیان 

 ایرانی )ارننتتان( -فرهنگی ارننی

زردشرت   ةزانه برر روی کعهر  ای سههآران در کتیهه -اکهراف و اولگ ن دراک اکهر علیعلی

(ŜKZ )–   )روسیه( 

اوضراع   ةهای وطی ارننری بره عنر ان ننهرع اصرلی بررای نطالعر       نتخه -هایک هاک بیان 

 قفقاز )ارننتتان( 01-02سیاسی و ترکیت ق نی قرن 

ارتهاب اراننه با زبان نردنان ب نیِ جمه ری آذربایجان )در نر رد ترا     -واردان ووسکانیان 

 )ارننتتان(و تال ( 

ای از دروت آس ریک  با شر اه ی از تالشری جنر بی و نرکرری و تراتی      واژه - نیما آصفی

 ولخال )ایران(  

بروی از ن ض عا  فرآینر های قر نی در قفقراز و نقر  روسریه در       -اف اسماعیل شعهان

 دستیابی به تفاهم ق نی )روسیه(

 های زبانی )روسیه(  ن ازینردنان ب نی قفقاز در پرت  بروی از  -اف زابیل نحرم

زفتمان سیاسی داولی در ن رد تشکیل استان تال  در ایرران  در زنران    -لیانا پطروسیان 

 نهاد )ارننتتان(  ریاست جمه ری نحم د احم ی

 نطه عا  کُرد در آذربایجان )ارننتتان(   -تِنگیر اوزویان 

در جمه ری آذربایجران   تجربه ساوت ه یت ق نی ترکی و آذربایجانی -هران ش وراطیان 

 زبان )ارننتتان(ش روی و ناپ ی  ش ن واح های ق نی قفقاز و ایرانی

 رش  ادبیا  تال  در سی سال زمشته )ارننتتان( -زارنیک ز رز ریان 
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ای در نقابرل واقعیرت بازسرازی شر ه: یه دیران       تاریخ نگاری اسرط ره  -زرش م کییریشی 

 تا دریای سیاه )هلن (  کارائیان  ساناریان و وررها از ورر 

 های یه دی داغتتان )روسیه(شناسی ک هانتان - افایگ ر سمین

 های تال  )ارننتتان(هایی بر جاینامیادداشت -آهارون واردانیان 

سیاسری شریروان طهرق اثرر تراریخِی ی هرانس زربرر         -تصر یر قر نی   -ز هر نخیتاریران  

 )ارننتتان(  

 تماعی و فرهنگی دییلماسی تال  در روسیه )روسیه(  ان از سازنان اج شم -رستم آقائف 

سرلطنتی وریرن    ةت صیفا  باستانی زفتگ های ارننی و ایالنی از نقهر -هاک ه سیم نیان 

 ناور )ارننتتان(  

هرای درسری تالشری بررای دبیرسرتان      های زبرانِ کتراه  بروی از ویهزی -هاک ه آو یان 

 )ارننتتان(  

 ی آذربایجان: تاریخ و ن رنیته )ارننتتان(  حره اسالن -سیران ش واردانیان 

ن ردی: ق م ترال    ةنقض حق ق اق ام ب نی در جمه ری آذربایجان  نم ن -اف اِلشَن حتن

 )روسیه(

قر نی نرمههی اودی در جمهر ری آذربایجران پرس از اتحراد        ةجانعر  -زریگ ری آی ازیان 

 جماهیر ش روی )ارننتتان(  

های سیاسرت یرادآوری جنرگ بررر      : بروی از ویهزیواطره و اسط ره -آرسن هاک بیان 

 نیهنی در جمه ری آذربایجان ش روی و پس از ش روی )ارننتتان(  

 کلیتاهای ارننی در شهر باک  )ارننتتان(   -زِ ور  استیانیان 

 ن ازی )ارننتتان(   ةدر تالشی  در زنین« رنگین کمان» ةواژ -س سانا دزاکریان 

 

 


