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 چکیده

وگوی فتثیرگذار گأهای تهمچنین قابلیت های تعاملی نهفته در فرهنگ ووگوی فرهنگی به دلیل ظرفیتفتگ

 بستر مفهوم در که این چرا گردد؛می محسوب هااز تعامل سازنده میان فرهنگ مؤثرنخبگان، وجهی مهم و

کند. روابط فرهنگی و فرهنگی معنا پیدا می تنوع و فرهنگی تعامل دیگری، پذیرش، دوسویگی مفاهیمی چون

است  این شانمشترک فصل ولی دارند را خود خاص هایکارویژه و تعریف گوی فرهنگی هرچند به تنهاییوگفت

 بر نیمبت فضای و در میزآزیست مسالمت و همزیستی برپایة فرهنگی وگویگفت فرهنگی و هم ارتباطات  که

تنوع فرهنگی، مفاهیم مختلفی به عنوان  ةپذیرش مقول ةهمچنین بر پای .دگیرمی شکل دیگری و پذیرش صلح

گردد. مفاهیمی از قبیل همزیستی، تفاهم، ها و تبادل فرهنگی ارائه میی مختلف تعامل میان فرهنگهاگونه

بر مبنای  که است هاملت میان روابط و  ستد و داد از مدلی گرنمایان که  هاگو، اتحاد و تقاربِ فرهنگوگفت

 و جهانی صلح برای شاخصی به را« وگوگفت" معیار توانمی امروزه از این روی شوند.فرهنگ تعریف می

 که است این فرهنگی وگویگفت عمدة و کارکرد یسودمند. برشمرد هاملت فرهنگی همگرایی بسترِ ترینمناسب

 و باگیری فهم مشترک از طریق شکل تاقراربگیرند  سازنده تعامل در یاگونه به یجهان صحنة در هافرهنگ

 این. گردد فراهم پیش از بیش یهاهمکاری توسعة برای مناسب بسترهای رواداری، و مدارا فرهنگ گستراندن

 با رانای نخبگان فرهنگی یوگوگفت کارکردهای و هاضرورت بر تأکید ضمن تحلیلی -توصیفی روش با مقاله

 های فرهنگیوگوگیری گفتهای موجود جهت شکلبا برشمردن فرصت وسیه،ر ویژهه ب مختلف کشورهای

ایران  وگوهای فرهنگی نخبگاناین پرسش پاسخ دهد که گفت، سعی دارد به ایران و روسیه میان نخبگان خصوصاً

ی و اسیه و همچنین صلح و امنیت منطقهروابط ایران و رو و کارکردی در پایدارسازی و توسعة ثیرو روسیه چه تأ

ایران و روسیه علاوه بر وگوهای فرهنگی مستمر و منطقی گفتگیری فرآیند عهده دارد. شکلالمللی بربین

المللی را در سازوکارهای های بینی از مسایل و چالشاتواند مجموعهسازی تعاملات نخبگی دو کشور، میشبکه

 قرار داده، به راهکارهای مشترک برسند. دوجانبه مورد بررسی گو محوروفتتعاملات گ

 .وگوی فرهنگی، نخبگانگفته، روسیی، ایران، روابط فرهنگ: کلیدواژگان 
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 مقدمه

الملـل بـر محـور فرهنـگ و اشـتراکات فرهنگی استوار است. اگر بـین صةمهمترین رکن مناسبات در عر

 ةابیم کـه فرهنگ مقولییوضوح درمـه فکنیم ؛ بمروز نظری بیط کشـورها در جهان ابه راهبرد رواب

فرهنـگ  ةآید و هر کشوری که در حوز المللی به شمار میو تثبیت مناسـبات بین مهمی در ارتقـا

مین أزنده و بنیادی ایجاد نماید در تـهـا و تشـابهات فرهنگی، روابط سابتوانـد بـا اسـتفاده از قرابـت

جا که راهبردی شدن روابط ایران و روسـیه  از آن. تر خواهد بودقتصادی خود نیز موفقمنافع سیاسی و ا

کید مقامات ارشد این کشورها بوده، لذا باید نیل بـه ایـن أهای همه جانبه مورد تدر بستر همکاری

  هـای اجتماعی پیگیری نمـود.را از طریق مناسبات فرهنگی و قرابت كهـدف مهـم و استراتژی

های مختلف تعامل میان  تنوع فرهنگی، مفاهیم مختلفی به عنوان گونه ةپذیرش مقول ةبر پای   

وگو، اتحاد و تقاربِ ها و تبادل فرهنگی ارائه شده است. مفاهیمی از قبیل همزیستی، تفاهم، گفتفرهنگ

ی فرهنگ تعریف نامب بر که است هاملت میان روابط و  گر مدلی از دادوستدها، به خوبی نمایانفرهنگ

 .شوندمی

لویت برخوردار بوده وروح حاکم بر این روابط نیز وا همواره از اهمیت و فرهنگی ایران و روسیه روابط   

بر  علاوه کشور دو تعاملات توسعة در  از ظرفیت فرهنگ گیریبهره. سیاسی و امنیتی بوده است عمدتاً 

ت افزایش سهم ونقش نخبگان در گسترش جه اسبمن بسترهای تواندمی مناسبات این پایدارسازی

روابط ایران  ،پس از انقلاب اسلامی در ایران های فرهنگی دوسویه فراهم سازد.گووروابط را از طریق گفت

هرچند با فروپاشی اتحاد جماهیر  ؛ثیر شعار نه شرقی و نه غربی قرار داشته استأروسیه تحت ت و

افزون نهاد و این به افزایش ن روسیه و ایران رو به گسترش روزمیاشوروی سوسیالیستی، روابط دوجانبه 

منجر شد ولی  دو کشور ةویت حضور اقتصادی دوسویه در منطقروابط میان فعالان دولتی دو کشور و تق

ویژه تعاملات فکری فرهنگی نخبگان رشد چندانی نداشته است. شاید ه های فرهنگی بسطح همکاری

 و فروپاشی از پس است. بوده ژئوپولیتیك منافع بودن غالب ،نی در تعاملاتدلیل واضح این ناهمسا

 آن متعاقب و شوروی اتحاد خاک از زیادی نسبتاً مساحت دادن دست از و شوروی جماهیر اتحاد تجزیة

 مرزهای داخل در را مخالفانش اثر بتوانند که داشت نیاز متحدانی به روسیه ژئوپولیتیك، ثیراتتأ پی در

 المللی بهمایند. ایران برای روسیه چنین متحدی بود و حتی در دورانی که در انزوای بینن خنثی جدید

ولیتیك میان دو دولت، رقابت ژئوپ 9110های ثیر داشت. البته در سالأت بر کشورهای همسایه برد،سر می

 است اما این امرآسیای مرکزی به ظهور پیوسته ویژه رقابت شدیدی در گردد، بهمشخصی مشاهده می

ی . طتهدیدات خارجی ةیژه در ارتباط با فعالیت در زمینبه و -مانع همکاری متقابل دو کشور نگردید 

تعاملات فرهنگی را  ةیاست توسعدو کشور س ،یاهای منطقههای اخیر خوشبختانه به لطف همکاریسال

 وهای فرهنگی نخبگان ووگتفگ سهم افزایش با تواندمی که سیاستی ؛در دستور کار قرار دادند

امکان اعتماد دوسویه را بیش از پیش  درک مشترک، گیری تفاهم وسازی امکان هرچه بیشترشکلفراهم

 وگوهایگفت افزایش رویکرد. گرددهای نزدیك فرهنگی فراهم ساخته منجر به همگرایی و همکاری

دینی دو کشور -های فرهنگینهاد یسو از است سالی چند که و روسیه ایران میان دینی و فرهنگی

 دو فرهنگی مشترک هایهمکاری کید برتأ باهمگرایی فرهنگی  هیتواند در سازماندمی ،شوددنبال می

 و سهم تعیین پژوهش این کلان هدف .آورد دنباله ب را ایو سازنده مثبت ثیراتتأ یاو منطقه جانبه

و روسیه و یافتن راهی برای دو کشور ایران  هنگی در مناسبات فرهنگی میانفر وگویگفت کارکرد

 اتخاذ با روسیه و ایران کشور دو چگونه که است این نوشتار این الؤو س استوگوی فرهنگی گفت یارتقا

 خواهند کرد؟المللی عمل و بین  جانبه دو تعامل ارتقای و رشد در فرهنگی وگویگفت رویکرد
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روسیه،  ویژه ایران وه المللی ب سهم فرهنگ در تعاملات بینشود ضمن تحلیل این مقاله سعی میدر   

 .گوهای فرهنگی نخبگان در دیپلماسی فرهنگی پرداخته شودوهای گفتها و قابلیتبه ظرفیت

 

 داده های نظری مفهومی ( الف

 هادر مناسبات با ملتآن های تعاملی دیپلماسی فرهنگی و ظرفیت( 1

در مقایسه با سایر ابزارها و  ،رفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسیاستفاده از فرهنگ و به خدمت گ

بدینگونه توان  الملل دارای مزایای بسیاری است که مهمترین آنها را می های رایج در روابط بیناهرم

ترین مزایای دیپلماسی فرهنگی جوامع و کشورهای مقصد از کلیدی اقبال بیشترمواجه شدن با برشمرد: 

دیدگاه روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشی  ةارائ ،دف اساسی دیپلماسی فرهنگیهشود. محسوب می

المللی و الملل شامل: دولتها، سازمانهای دولتی ببنبین ةری نظام برای بازیگران مختلف عرصو رفتا

ذاری به این ترتیب بیهوده نیست که نفوذ و اثرگ .غیردولتی، نهادهای جوامع مدنی و افکار عمومی است

عنوان قدرت نرم در ه در عصر کنونی از فرهنگ ب رند.شمامیبررا دو هدف اصلی دیپلماسی فرهنگی 

دهند و به معنای استفاده از شود که عنوان دیپلماسی فرهنگی به آن میسیاست خارجی بحث می

ن و فرهنگ های فرهنگی برای معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن یك سرزمین به سرزمیمکانیسم ابزارها و

نظام  ،سبك زندگی ،هنر ،اطلاعات ،هاایده ةامینگز دیپلماسی فرهنگی را مبادلمیلتون ک» .دیگر است

مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملتها و  ةواعتقادات برای دستیابی به مفاهمها ارزشی، سنت

اصطلاح دیپلماسی  ر میان اصطلاحات مختلف،د .(222 :9331خانی، )حسن«کندکشورها تعریف می

عمومی )دیپلماسی مردم محور( شامل هر دوگونه دیپلماسی فرهنگی و ارتباطی بوده و به کاربرد 

شود. کتاب فرهنگ المللی در سیاست خارجی معطوف میابزارهای بین فرهنگی و ارتباطات بین

ه است دیپلماسی عمومی آمریکا منتشر شد ةوزارت امور خارج ةالمللی که به وسیلاصطلاحات روابط بین

گذاری بر افکار رسانی یا تأثیرهای مورد حمایت دولت تعریف کرده است که با هدف اطلاعرا برنامه

رادیو وتلویزیون  و تصاویر متحرک، مبادلات فرهنگیعمومی در کشورهای دیگر انجام و شامل انتشارات، 

ها در رسیدن به اهداف سیاست می دولتیکی از مهمترین علل ناکا .(10: 2009)مانینگ،  شودمی

 شدن آنهایی است که در کشورهای مورد نظر در مقابل پیادهشان در سایر کشورها مقاومتخارجی

جا که فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در بسیاری از موارد ضمیر ناخودآگاه  گیرد. از آنصورت می اهداف 

های عمیق اذهان ایشان ظرافت غیرمشهودی بر لایه دهد و با لطافت ومخاطبان خود را هدف قرار می

گذارد؛ لذا در مقایسه با سایر ابزارهای شایع در دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی با سهولت تأثیر می

عاری بودن  د.مانکند و بر جای میهای زیرین جامعه و با عمق بیشتری رسوخ میبیشتری در لایه

و  «نامحسوس بودن اعمال آن»و آمرانه در کنار جذابیت بیشتر و دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه 

در نتیجه، هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود از دیگر مزایای آن است. دیپلماسی آن گاه که با 

شود، نباید با یك تلقی خصمانه، هدف تسخیر اذهان و قلوب مردمان سایر جوامع طراحی و اعمال می

 یش زمانی که از نقش فرهنگ در عرصةتا چندی پدر ذهن مخاطبان همراه باشد.  طلبانهمنفی و سلطه

شد، مقصود دیپلماسی فرهنگی بود که ضرورتاً اموری الملل صحبت میسیاست خارجی و روابط بین

چون تقویت نفوذ فرهنگی یك کشور از طریق حمایت از سفر هنرمندان و یا آموزش زبان و فرهنگ یك 

شدن،  جهانی یدةامروزه به دنبال ا .(122: 9111گر، بلن)شدهای خارجی را شامل میاهدانشگ کشور در

ف جهان هم وابستگی هر چه بیشتر مناطق، کشورها، محلات و شهروندان مناطق مختله شاهد ارتباط و ب

ستند. با دن هشلایهتر و چندالمللی نیز در حال پیچیدههای بینسیاست با یکدیگر هستیم و از همین رو

های سنتی در مورد حاکمیت پایان یافتن جنگ سرد، بازیگران دولتی و غیردولتی اهمیت یافتند و ایده
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ی نفوذ یافتند و بیشتر مردم در هر اطور فزاینده هبازیگران غیردولتی بشروع به تغییر نمود. در این میان 

ارتباطات و تکنولوی ارتباطات درگیر  ی،از طریق بازار جهانالملل رسمی و غیررسمی، دو روابط بین

از  دسترسی دیپلماسی فراتر از دولت، برای ارتباطات دولتی،در پاسخ به گسترش  شدند. بدین ترتیب

سیاست خارجی با روشی جدید و اتخاذ ابزارهای کشورداری و در  طریق تغییر شکل و تکمیل ابزارهای

 :9313نیا و لطیفی، نی مؤثرتر گردیده است)شهرامنتیجه فرموله کردن قدرت هوشمند در تعاملات جها

ها، آن گاه ها و چه در سطح ملتمخاطب قرار دادن جوامع و کشورهای دیگر، چه در سطح دولت .(22

های اجرای خود را نیز در کنار داشته که با ابزار قهرآمیز و لحنی آمرانه صورت گیرد، هرچند که ضمانت

منجر به صرف هزینة بیشتر و مقبولیت و  گردد و سرانجامرو می به طح روباشد، با مقاومت در هر دو س

تر و مجال بیشتری برای  در دیپلماسی فرهنگی، فرصت بهتری برای حضور جدی ود.شکارآیی کمتر می

ایفای نقش مؤثرتر توسط بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 

به نوبة خود بر گسترة حوزة مانور و دامنة تأثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی در مقایسه  شود و اینمهیا می

دیپلماسی فرهنگی بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ترویج د؛ افزایبا دیپلماسی کلاسیك سنتی می

ها و منافع ارچوب این ارزشو منافع مشترک و جهانشمول و سپس تأمین منافع ملی در چ هاارزش

فتح بابی برای مفاهمة بیشتر و بهتر میان کشورها  ةتواند به منزلدیپلماسی فرهنگی می .تمشترک اس

میان کشورها شود و  عمیق و پایدار فرهنگی ریزی روابطبه پایه گرفته شود و به مرور زمان، منجر به کار

یپلماسی فرهنگی در نهایت، د .های سیاسی و امنیتی هم تسری یابدتواند به حوزهاین تعمیق، حتی می

تر از دیپلماسی کلاسیك و سنتی در بسیاری از طلبانهپذیرتر و حتی فرصت تر، انعطافتواند خلاقانهمی

تواند عرصة ظهور همة ظرفیتهای با این توصیفات، دیپلماسی فرهنگی می د. ها طراحی و اجرا شوحوزه

هایی از قبیل ادبیات، شعر، سینما، هبالقوه و قابلیتهای تاریخی، علمی و هنری یك کشور در حوز

  .(91-92: 9311)ابوالحسن شیرازی، دهای فرهنگ و هنر شوموسیقی و سایر زیرشاخه

 

 فرهنگ و گفتگوی فرهنگی(2

انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و یا به تعبیر ای می فرهنگ را نیروی عمده ”پارسونز»

دهد. فرهنگ، میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و می خودش، نظام اجتماعی را به هم پیوند

تواند وبیش میکند. فرهنگ این خاصیت را دارد که کمشخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب می

ها سان که فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزشهای دیگر گردد؛ بدینبخشی از نظام

شود. اما نظام فرهنگی، تنها بخشی از ذهن کنشگران می ةتی، ملکیابد و در نظام شخصیمیتجسم 

ی نیز برای خود دارد. دانش، نمادها و افکار، وجود جداگانه ةدیگر نیست، بلکه به صورت ذخیر هاینظام

به بخشی از آنها  ولی های اجتماعی و شخصیتی هستندنظامدر دسترس  های نظام فرهنگی این جنبه

به  ، کلّ میراث اجتماعی بشریت است وفرهنگ، به معنای عام .(933 :9330)ریتزر،  «شوندتبدیل نمی

 .(02: 9312()آشوری، فرهنگ یك قوم یا ملت یعنی)ی ویژه از میراث اجتماعی امعنای خاص، رگه

های قومی، ملی و سیاسی ها به سهم خود و از طریق ایجاد هویتفرهنگ»نویسند:بردال و همکارانش می

  .(2: 9113بردال و دیگران،  –)جکئویین  کنندالملل ایفای نقش میظام بیندهی به نلدر شک

های نوینی ی، زمینهاالمللی و منطقههای بینالملل و افزایش تعاملات و همکاریروابط بینةبا توسع   

، ماسی فرهنگیپلها پدیدار گشت و دیها و ملتآمیز مناقشات و منازعات میان دولتبرای رفع مسالمت

رغم توسعه و تکامل الملل، علیگزین توسل به زور گردید. سیاست بینیبه عنوان یك راه حل منطقی، جا

ها و الملل یا جنگ و خونریزی را که دغدغة ملتترین مشکل روابط بینخود، هنوز نتوانسته قدیمی

 را به ارمغان بیاورد. از این رو و امنیتها در طول تاریخ بوده است، به طور کامل مهار کند و صلح دولت

به  ؛المللی، همواره با اقبال مواجه بوده استآمیز حل تعارضات و اختلافات بیندیپلماسی شیوة مسالمت
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های سیاسی ها از یك سو و افزایش سطح آگاهیها و دولتطوری که با افزایش مناسبات و تعاملات ملت

افزایش یافته است. آشکار است که  های دیپلماتیكعمومی، کاربرد شیوه الملل و رشد افکاردر سطح بین

در عرصة  ها لاببا تحول طبیعت دیپلماسی و روابط دیپلماتیك، با گذشت ایام و تجربة تحولات و انق

الملل، به نحو محسوس و ملموس دگرگون شده است و به موازات آن، ابزارها و کارکردها و نظام بین

زیرا روابط  ،(23: 9320)کاظمی، پلماسی نیز دستخوش تغییرات بنیادین گردیده استرفتارهای دی

های اقتصادی، ارچوب سنت قدیم، تنها اهداف سیاست نیست و ضرورت همکاریدیپلماتیك در چ

 پلماسی پدید آورده است. بنابرایندی ةهای جدیدی را در حوزارها و نگرشفرهنگی، علمی و فنی، ابز

المللی از جایگاه خاصی برخوردار است که به اعتقاد برخی از نگی، امروزه در مناسبات بیندیپلماسی فره

جدید  ةدیپلماسی در دور ةوظیفترین نظران افزایش و تسهیل ارتباطات بین فرهنگی، مهمصاحب

آن به معنای  ةتین، گفتگو در مفهوم عام و گستردباخ ةدر نظری .(201: 9339)راست و استار، است

توان گفت تمامی ارتباطات و فعل و انفعالات رگونه ارتباط زبانی به هر شکل ممکن است. بنابراین میه

استلا « گفتگوی رودررو» ةرید. نظپذیرزبانی به صورت تبادل گفتارها، یعنی به صورت گفتگو، انجام می

های متفاوت ، فعالیتهای مختلفگرها از فرهنگدهد که چگونه ارتباطنشان می نیز 9130تومی -تینگ

وگو در کاربرد جدید آن،  نتیجة شماری از تحولات در . معنای گفتندنکرا مدیریت می ور در رو

نظری یا  هدف حل مسئلة ،وگودر گفت .(12 : 9339)پایا، انسان مدرن است شناسانةهای معرفتدیدگاه

دیگری و نقد آن است نه حمله به وگو و فهم سخن گفت ك مشکل عملی است؛ سازو کار انجامرفع ی

کنندگان ی است که در آن شرکتاوگو مکالمهگفت»توان گفت: دیگری ودفاع از خود. به این ترتیب می

شان است، به فهم و نقد برای نیل به هدفی واحد و مشترک که حل یا رفع مسئله یا مشکل مبتلابه همه

شود ساز نقد آن سخن از سوی من میینههم سخن تو زموگو فپردازند. در فرآیند گفتسخن یکدیگر می

تر و این تر صحبت کنی یا دلیل خودت را قویشود که تو یا مدعای خودت را واضحو نقد من سبب می

شود و بدین آن رهنمون می رتتر سخن تو و نقد دقیقایضاح مدعا با تقویت دلیل مرا به فهم عمیق

ا مشکل نزدیك گام به گام  و دست در دست هم به حل یا رفع مسئله ی دیالکتیکی، ترتیب و با این سیر

مارتین بوبر اعتقاد داشت که اگر دو یا چند شخص وارد  .(930: 9339)ملکیان،  شویمتر میو نزدیك

هایی از آنان انسان ،شود که کنش و واکنشی که با یکدیگر دارندشان چنان می گویی شوند، ارتباطگفت

است  های مهمی خواهند داشت اما این دگرگونی مستلزم اینبا قبل از این همکنشی تفاوت سازد کهمی

وگویی،  یعنی هیچ یك از آنان در این ارتباط گفت ذاته تلقی کنند؛که اشخاص یکدیگر را غایت فی

ان، اهدافی نداشته باشد که مقتضی نوعی استفاده یا سوء استفاده از خود یکدیگر باشد)ملکی هدفی یا

که  دهدان فردی را به خود اختصاص میگوی سازنده بخش مهمی از ارتباطات میوفتگ .(921: 9339

باشد. لذا با فقدان آن ترس، گناه، های برقراری ارتباط مؤثر می نیازمند کسب مهارت و آموختن شیوه

 م از خانواده وهای فراوان در افراد مختلف اعسرزنش، شرم، سردی، قطع روابط و گاهی بروز تنش

های گوی سازنده در ایجاد ارتباط مؤثر یکی از مهمترین زمینهولذا گفت .نمایدمی بروز  جامعه

ساز و مبنای حرکت برای آید و زمینهخوشبختی، سلامت زندگی اجتماعی و منشأ فرهنگ به حساب می

 ممتاز موقعیّتی در را انسان که است مهارتی دیگران، با مؤثر ارتباط میان این در. است انسانی ارتقای 

وگو نوعی گفت .(9331)باستانی، سازدمی میسر را خوشبختی و موفّقیّت به دستیابی و دهدمی قرار

گیرد. جمعی صورت می ست که بین دو یا چند کنشگر دربارة موضوع یا مسئلةو ارتباط فرهنگی اتعامل 

 ها و تشابهات است. این امرفاوتبردن به ت ترین محمل خودشناسی، غیرشناسی و پیوگو مناسبگفت

ی نقد، پذیرش تضادها و بسط و گسترش تشابهات و ارتقای سطح تفاهم و وفاق فرهنگی را زمینه

فرهنگ و  ةتوان بست، دروازی را که نمیترین دروازههمم .(12: 9332سازد)جلالی، پذیر میامکان
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آغاز  ةقطن .یت دارند، فرهنگ اما برخلاف آنها نهایت نداردها نها قلمروها و حوزه ةوگو است. همگفت

تخاصم فرهنگی است. در  که عامل اصلی منازعه نیزت. چنانگوی فرهنگی اسوتعامل در جامعه، گفت

گیرد. نادیده انگاشتن تنوع و وگو و مدارای فرهنگی شکل میدلیل عدم گفت فرهنگی به ةحقیقت منازع

در حالی که  کندفرهنگی را فراهم می ةمنازع ةناپذیر، زمینیك واقعیت انکار انعنو تکثر فرهنگی به

مروزه در سطح جهانی نیز این ا .سازدپذیرش آن، ما را به وحدت و همگرایی فرهنگی رهنمون می

وگو فتگ. وگو و مذاکره استتعامل با دنیا گفت ةکار آشکار شده است که بهترین شیوحقیقت غیرقابل ان

گردد و به حاکم شدن زیست فرهنگی و اخلاقی و شناخت متقابل می بیشتر ةایجاد مفاهمل سبب و تعام

ید مبتنی بر آزادی و با وگو باید فهم دیگران باشد نه غلبه بر دیگران،هدف گفت .شوددر جامعه منجر می

ویی و جوگو باید به صلح، مشارکتعلاوه بر گفتن مستلزم شنیدن هم هست، گفت .اختیار باشد

اصل احترام به تفکر، اعتقادات، اندیشه، رعایت و باید با  آمیز فرهنگی منجر گرددهمزیستی مسالمت

 سطح افزایش آن از هدف و وگو همراه باشد. باید عادلانههای گفترهبران و آداب و رسوم طرف

وگوی فرهنگی وقتی از گفت  .(9312امیری،  )صالحیباشد فرهنگی شکاف کاهش و فرهنگی اشتراکات

 ها و هنجارهای یك ملت و یای از باورها  و ارزشاکنیم یعنی با ارزیابی و بررسی مجموعهصحبت می

باط مؤثر وگوی فرهنگی طی فرایندی از برقراری ارتگفت .(22: 9313)امانی، یك جامعه سروکار داریم

فرهنگی،  شناساندن و گوی وشود. هدف اصلی گفتفرهنگی ختم می شود و به مذاکرةشروع می

سازی شناختن فرهنگ خود و دیگری است.  حال ممکن است شناختن و شناساندن به منظور فراهم

و یا مشکل  اعتماد برای شروع همکاری فرهنگی باشد و یا پیشگیری از بروز تنش، حل سوءتفاهم

    .(23: 9313)امانی،  ناسازگاری ارزشی باشد

 

 پژوهش پیشینیة( ب

روابط فرهنگی ایران و » ( در مقالة9310ان دانشگاه تهران )مطالعات جه راحمدیان از دانشکدةبهرام امی

در ادامه روابط فرهنگی این دو  ،ابتدا تا کنون کلی به روابط ایران و روسیه از نضمن پرداخت «روسیه

 روابط فرهنگی  ه در پایان نیز پیشنهادهای اجرایی برای گسترشدادمورد بررسی و مداقه قرار  را کشور

 .ارائه داده است

مرکز مطالعات کشورهای خاورمیانه و خاورنزدیك انستیتو شرق شناسی آکادمی دلانا راوندی فدایی از    

روسیه،  فرهنگی ایران و روابط این موضوع اشاره دارد کهنیز در پژوهش خود به ( 9312)علوم روسیه

وی ین است که در آن، هیچ یك بر دیگری غالب نیست. تساوی ما بین طرف ةروابطی دوسویه و بر پایه

های چشمگیر صورت گرفته در تعاملات فرهنگی غم گسترش روزافزون روابط و فعالیتعلیر» :می افزاید

رسد هنوز شناخت و تصویر مناسب از کشور مقابل در های اخیر، به نظر میایران و روسیه در سال

است و این یك چالش اساسی برای پایداری و تعمیق روابط میان های ایران و روسیه شکل نگرفته ملت

 .«شوددو کشور همسایه محسوب می

، از دانشکدة هنر لادن رستمی  ،«معاصر فرهنگ ایران و روسیه در دورةعوامل ارتباط » در مقالة   

کید ( تأ9312ه آزاد اسلامی واحد خمین)از  دانشگا امین ارجمندفرد  غیرانتفاعی ارم شیراز و  دانشگاه

شترکات فراوانی، چه اثباتی و چه سلبی داشته و اند که ایران و روسیه علیرغم بیگانگی ظاهری، منموده

ای میان دو کشور شده است. گسترش دارند. این اشترکات باعث به وجود آمدن روابط فرهنگی گسترده

های علمی، ادبی، کتاب سیه و زبان روسی در ایران، مبادلة دانشجو، ترجمةفراگیری زبان فارسی در رو

تئاتر و سینما  ا در زمینة گردشگری و مبادلة فرهنگی در رشتةهترش زبان، گسترش تماسفلسفی و گس

های اخیر میان ایران و روسیه بوده است. همچنین های فرهنگی انجام گرفته در سالاز جمله فعالیت

 بحث خواهرخواندگی ایران و روسیه زمینه ساز ارتباط فرهنگی بیشتر شده است. 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86&queryWr=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86&queryWr=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 ،(9311)دانشگاه گیلاناز حسین کلهر  ،«گی ایران و روسیهنقش گیلان در مناسبات فرهن» در مقالة   

 ه کهدی شویادآور  بیان گردیدهتبیین جایگاه گیلان در روابط فرهنگی ایران و روسیه  پژوهشاز هدف 

ثری در ؤتحولات م أتواند منشدو کشور داشته و می ةسال 000که حداقل ریشه در تاریخ  جایگاهی

های این مقاله به داده سوم به حساب آید. ةهزار ةایران و روسیه در طلیع ةمناسبات همه جانب یارتقا

ی از اسناد و منابع تاریخی، گیرکه بهره طوریه آوری شده ب ی، توصیفی و میدانی جمعاکتابخانه ةشیو

های ترین ظرفیتپس از بررسی عمده و شواهد عینی و مستندات آماری از وجوه بارز این شیوه است

ها عاملی در جهت گیلان با روس ةمناسبات همه جانب ةفرهنگی گیلان دریافتیم که پیشین علمی و

تعمیق روابط دو کشور را در ابعاد  تواند روندپایداری مناسبات فرهنگی ایران و روسیه است و می

ها مناسبات همه جانبه با روس ةهای فرهنگی گیلان برای توسعیتظرف  تری تسریع نماید.گسترده

گونه که باید و شاید برای تقویت مناسبات دو  ها تاکنون آناما از این ظرفیت ،شودمتنوع ارزیابی می

ها خود د که تقویت مناسبات فرهنگی گیلان با روستوان ادعا نموگیری نشده است. میکشور بهره

های موجود در مناسبات فعلی ایران و نوینی شود و نقصان ةست تا روابط دو کشور وارد مرحلا یازمینه

 های فرهنگی جبران نماید. روسیه را با تقویت پایه

 دانشگاه مازندراناز  محسن علیزاده ثانی  و مرتضی موقر، عباس پنبه کارپژوهش دیگر مربوط است به    

تجاری  تأثیر عمیق آن بر روی مذاکرةو هدف اصلی این پژوهش را فهم بهتر فرهنگ روسیه که  (9311)

ها های کاربردی برای موفقیت تجار ایرانی در مذاکرات تجاری با روستوصیه مچنین ارایةها هروس

اکرات تجاری فرهنگی، اهمیت فرهنگ در مذ. این مقاله به بررسی فرهنگ، مطالعات بیناندشمردهبر

 هارة روسفرهنگ مذاکو همچنین  ی مذاکره در ایجاد معاملات جهانیهااستراتژی و المللی، مذاکرهبین

 .پرداخته است

 کریمی ریابی از الهه «روابط فرهنگی ایران و روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» مقالة   

سطح  مالی به روابط فرهنگی دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،با نگاهی اج( 9333)

 دهد.مورد بررسی قرار می راثر در گسترش آن ؤو عوامل مکنونی روابط 

نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی » ( در مقالة9332اه پیام نور تهران)از دانشگ نرگس محمدی بدر    

ادب  ةهای مترجمان و محققان روس دربار دی چند از فعالیتشواهبا ذکر است کوشیده  «ایران و روسیه

ادب روسی، نقش ترجمه را در نزدیکی و  ةمترجمان ایرانی در زمینفارسی و نیز تلاش های محققان و 

ترین نقش  دهد که اساسیهای انجام شده نشان میدوستی دو ملت ایران و روسیه نشان بدهد. بررسی

ن ایران و روسیه را انجمن فرهنگی ایران و روسیه ایفا کرده است و از میان در ایجاد روابط فرهنگی میا

شاعران فارسی، خیام بیشترین توجه مردم روسیه را به خود معطوف داشته است و در میان ایرانیان نیز، 

 .اند ای برخوردار بودهلف تالستوی و آنتوان چخوف از محبوبیت ویژه

 

 ن های پیشیبررسی نتایج پژوهش(1

های انجام شده در حوزه تعاملات فرهنگی ایران و روسیه بنظر میرسد حوزه فعالیت در بررسی پژوهش

دو کشور ایران و روسیه بیش از هر چیز بر پایه روابط سیاسی و اقتصادی است. در حوزه فرهنگی نیز 

یگری است. شایان هایی صورت گرفته که در این میان فعالیت در حوزه ادبی بیش از هر فعالیت دتلاش

های تالیفی در حوزه روابط فرهنگی ایران و روسیه پیشنهادهای موثری در ذکر است در مقالات و کتاب

های آموزشی، تورهای گردشگری و های فرهنگی نظیر برگزاری هفته هنر، دورهباب توسعه فعالیت

 لیکن تکامل لازم را نیافته است. در ؛مبادله فیلم های تلویزیونی .... ارائه شده که برخی به فعلیت رسیده

با عنوان روز فرهنگی ایران و روسیه در مسکو  9310ها نیز از سال وگوهای فرهنگباب گفت ، این میان

http://jcm.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=77601&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1
http://jcm.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=77601&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&queryWr=%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&queryWr=%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/455601/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/455601/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/455601/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114921/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%87_%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c_%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114921/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%87_%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c_%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c
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و مقالاتی با  برگزار شدی ئسن پترزبورگ و با همکاری دانشگاه علامه طباطبادر دانشگاه علوم انسانی 

نقش دیپلماسی فرهنگی در »؛ «گی متقابل آسیای میانه و قفقازایران و روسیه: همکاری فرهن»عناوین  

ارائه « های فرهنگی بین ایران و کشورهای اوراسیاشباهت»و « روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

تجزیه و تحلیل تاریخی و روند کنونی همکاری فرهنگی متقابل ایران و روسیه در  ،هدف گردید.

در دومین  زبانی، هنری، آموزشی، تاریخی، سیاسی و غیره بود. ، مذهبی،های تمدنی، ملی، فرهنگیزمینه

های ارزشی ئدر دانشگاه علامه طباطبا 9312های ایران و روسیه در آبان ماه سال گوی فرهنگوگفت

های ایران و روسیه در جهان مدرن، روابط فرهنگی میان ایران و روسیه معاصر، فرهنگی مشترک تمدن

ها و های ایران و روسیه و تحلیل فرصتو موانع فرهنگی موجود برای گسترش همکاری هاتحلیل فرصت

ام اعل همایش این محورهای عنوان موانع مطالعه زبان فارسی در روسیه و مطالعه زبان روسی در ایران به

 ست. های بعمل آمده ادبیات تولید شده، آن نیز تا کنون چاپ و منتشر نشده او طی بررسی یود،شده 

 

 ارتباطات فرهنگی ایران و روسیه ( ج

وگوی فرهنگی آن هم از سوی ایران با کشورهای منطقه ضرورتی غیرقابل کتمان و پیشرو ارتباط و گفت

بهتر از فرهنگ درک ایجاد و های مناسب برای گستراندن فرهنگ  آید که باید با برنامهبه نظر می

سند چشم انداز  ند جمهوری اسلامی ایران در برنامةهر چ گرفته شود.پیش دراسلامی  -تمدن ایرانیو

به منطقة خاورمیانه به « الملل تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین»ساله، در رویکردی با عنوان  20

های های فوق دلایل و ضرورتلکن علاوه بر سیاست اطی مهم مورد تأکید قرارداده است،ارتب عنوان حوزة

های خاورمیانه از حوادث های کنونی ملتدلیل چالشه نگی بین ایران و روسیه بتوجه به گفتمان فره

سیاسی و تهدیدات نظامی گرفته تا اختلافات دینی است و همگی تهدیداتی جدی برای امنیت فرهنگی 

فرهنگ  ا فرآیندهای تأثیرگذارتری در حوزةزیرا این چالشه شوندهای این منطقه محسوب میسرزمین

دیگر خواهند  دگی( بیشتر از هر زمینةهنگ، آداب و رسوم دینی و اجتماعی و الگوهای زن)زبان، فر

های دیگر پدیدار خواهند شد و  حوزه ها در داشت و با تحولات فرهنگی حجم قابل توجهی از دگرگونی

 «دهدهویت فرهنگی ملی در هر کشور بخش مهمی از بنیادها و ساختارهای حکومت را تشکیل می»نیز 

از مهمترین طرحهای تهدیدی غرب در خاورمیانه حضور و رشد جریانهای فکری  .(922: 9323 )بوزان،

فرهنگهای غلط غربی در  اگرایی نسبت به دین، حضور و توسعةگسترش فرهنگ و افراطی و تروریستی،

ه در فرهنگی به صورت حضور نظامی مسلحان -، ستیز با اسلام سیاسی«قدرت نرم»و  «جنگ نرم»قالب 

های مشترک کشورهای منطقه به منطقه و همچنین گسترش سکولاریسم و... . همگی از جمله چالش

کند و همچنین عواملی هستند که ها را تهدید میآیند که امنیت فرهنگی این سرزمینشمار می

یی با دیگر المللی در همگرابین ها و هم در عرصةناپایداری و رکود روابط فرهنگی را هم در داخل تمدن

هایی جدی برای منافع نگرانی ،کند. طبعًا این خطرهای پیش رویها دچار مشکل میها و فرهنگتمدن

ایران و کشورهای همجوار به بار خواهد آورد. اغلب  فرهنگی، جدای از منافع سیاسی و اقتصادی، برای 

ی به اده به صورت فزایندههای از پیش طراحی شفرهنگی دارند و طبق نقشه -تهدیدات ماهیت فکری

یابد که ایران و روسیه در منطقه برای ضرورت میو لذا  شوندق مییهای منطقه تزرکشورها و افکار ملت

ابزار دیپلماسی فرهنگی و یك  و تمرکز بر مقابله با این هجوم فرهنگی تدابیری به صورت اتحاد فرهنگی 

مقابله بپردازند؛ هرچند تا کنون الگویی جهت مشترک به شکل هوشمندانه و خردمندانه به  نقشة

 (. بیشتر کشورهای منطقة923: 9332 ،جمعی ارائه نشده است )رهبر و آخوند ای توسعةهمکاریه

چندهزار ساله هستند. خاورمیانه دارای حوزه های مشترک و مشابه فکری، فرهنگی و تاریخی و تمدنی 

فرهنگی مناسبتری با یکدیگر برخوردار شوند و از شود که از تعامل این امر سبب می از این جهت،

وضوع مستلزم امکانات و پتانسیلها و اشتراکهای فرهنگی یکدیگر بیشتر استفاده نمایند. تحقق این م
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ورزانه به منظور همگرایی و همبستگی فرهنگی مبتنی بر دیپلماسی فرهنگی کنش استفاده از یك برنامة

مقابل طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا متحد فرهنگی در  ایجاد یك منطقة

های کوشش برای گسترش و تقویت حوزه»ن ایرانی و روسی باید بدانند که امیباشد. همچنین دولتمرد

 )واعظی،« تمدنی برای واحدهای ملی بیش از هر چیز کوششی برای منافع ملی آنهاست -فرهنگی

الملل در بر قدرت دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در عرصه روابط بین(. از این روی با تکیه 01: 9332

روی و همگرایی میانه ها به سوی تفاهم ودهی ملتحرکت و جهت یسازایجاد صلح و وحدت و زمینه

د. با نگاه به رابطه میان ایران و برسالمللی میشود به نتایج مفیدی فرهنگی هم در سطح ملی و هم بین

ها و سوابق تاریخی همیشه های بزرگ بودن روساز همسایگی، عضوی از بلوک قدرتروسیه متأثر 

سکو از دستخوش تحولات مثبت و منفی بوده است؛ اما آنچه مشخص است اهمیت رابطه میان تهران و م

 توان بهمیان ایران و روسیه را می گیری رابطه برای طرفین مشخص بوده است. رابطةهمان آغاز شکل

رسمی، سطح نخبگانی و سطح توده )عوام( تقسیم کرد. در سطح رسمی همان  به سه دستة طورکلی

قالب سطح رسمی سیاسی میان دو کشور است که از گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد. این رابطه 

هرچند در طول زمان و بنا به ملاحظات سیاسی دو طرف دچار فرازوفرودهایی بوده ولی همیشه تداوم 

سیاسی کامل بوده و متأسفانه هنوز خلأهایی وجود  لبته این بدان معنی نیست که رابطةا ؛ستداشته ا

، هنرمندان و دانشگاهیان دو دارد که باید روی آن کار شود. در سطح نخبگانی نیز شاهد ارتباط شعرا

گرد خود پترزبورگ دویستمین سالشناسی سنکه سال جاری مکتب ایرانطوری ایم بهبا هم بوده کشور

ها، اگر فرهنگ میان دو کشورها و ملت همیت فرهنگ در رابطةرا در اسفندماه جشن گرفت. با توجه به ا

های اقتصادی و سیاسی ایجاد تعاملات گسترده در حوزهساز زمینه کشور شناخته شده باشد، خود 

لات فرهنگی دوسویه خواهد شد و در این زمینه نخبگان فرهنگی توان ایجاد بستر مناسبی برای تعام

 شدند بهخواهند داشت. در گذشته بسیاری از آثار ایرانی با سرعت بالایی به زبان روسی ترجمه می

ها انجام گرفت و همین موضوع بوستان سعدی به یك زبان خارجی توسط روس که اولین ترجمةطوری

نگاه منفی به تاریخ  یار بالا بوده است.رو شناخت میان دو ملت از هم بسداد. ازایننیز برای آثار روسی رخ 

توان دلیل این آشیل رابطه میان ایران و روسیه بوده که می است که پاشنة بخشی دقیقاً  شوردو ک

موضوع را عدم شناخت فراگیر دو ملت از هم دید. اگر نخبگان بتوانند در مسیر شناخت فرهنگی از دو 

شاهد روابط رو به رشد سیاسی و اقتصادی نیز بود. از میان  توان در آیندهمی ،کشور گام مثبتی بردارند

از این  ارزشی و فرهنگی است.های تاریخی، قرابت ،دهدعواملی که مناسبات میان کشورها را شکل می

های فرهنگی ایران و روسیه نقش مهمی در ارتقای روابط فرهنگی میان مراکز مطالعاتی و انجمن رو

فردوسی و خیام توجه مردم  ،های فرهنگی از میان شاعرانکنند. در بخش قرابتایران و روسیه ایفا می

ای برخوردار ت و در میان ایرانیان نیز، لئو تولستوی از محبوبیت ویژهسخود معطوف داشته اه روسیه را ب

روابط فرهنگی  سایر شعرای ایران و روسی در توسعة(. فردوسی، حافظ  و 9332)محمدی بدر، است

ملت ها را به همدیگر نزدیکتر  ،وری و از جمله اینترنتافنّاند. پیشرفت آفرین بودهو روسیه نقشایران 

  .(22: 9331)النا دونایو، دهدفرهنگی را افزایش می ةکند و امکانات مبادلمی

اند از این فرهنگی در دو کشور، متأسفانه طرفین نتوانسته ةهای گستردها و فرصتبا وجود ظرفیت   

خوبی استفاده کنند. لذا نه تنها سطح روابط و مبادلات فرهنگی به ه درک مقابل ب یرفیت برای ارتقاظ

 ةوافقات صورت گرفته و اسناد منعقدتناسب نیازها و روابط دو کشور توسعه نیافته، بلکه برخی از ت

گفتار و نوشتار های فرهنگی میان دستگاه و نهادهای ایران و روسیه به دلایل مختلف در حد همکاری

توان کلان روابط فرهنگی دو کشور همچنین می ةحوز ها درها و نارساییباقی مانده است. از دیگر کاستی

های مشترک فزایی فرهنگی دو کشور در مقابله با تهدیدها و چالشابه پایین بودن سطح همکاری و هم
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قومی و مذهبی در منطقه، پایین بودن  هایهای افراطی و تفرقهاز جمله نفوذ فرهنگی بیگانه، جریان

های گردشگری، فضای مجازی، رسانه، سینما و ادبیات سطح مبادلات و همکاری دو کشور در حوزه

ها، اجرایی نشدن اغلب قریب به اتفاق ها و ضرورتها، فرصتفارسی و روسی به نسبت ظرفیت

فرهنگی میان شهرها، استان ها و  های خواهرخواندگی میان دو کشور و ناچیز بودن همکاریپیمان

 اشاره نمود.  های موجودها و فرصتمناطق دو کشور به نسبت ظرفیت

های تلویزیونی های سینمایی و تولید برنامهفیلم ةبادلم ،برای گسترش روابط فرهنگی دو کشور   

ها و مؤسسات نشگاهمعرفی دا؛ هنر ایران در روسیه ةهنر روسیه در ایران و هفت ةبرگزاری هفت؛ مشترک

برگزاری ؛ قیمت و تسهیل در امر صدور ویزابرگزاری تورهای گردشگری ارزان؛ آموزش عالی روسیه

ترجمه و انتشار آثار ، های درسی نوینکتاب مینأقیمت زبان روسی و تمومی و ارزانهای آموزش عکلاس

این نوع  ةزبان روسی و مبادلن ایران به نویسندگان و شعرای نوین روسیه به زبان فارسی و نیز ادبیات نوی

روزهای ایران و برگزاری نیم ؛نمودن کمیت آن ضمن مشخص ،استاد و دانشجو تبادل ةبرقراری برنام؛ آثار

های مشترک بین مؤسسات تعریف پروژه؛ بازرگانی هایدانشگاهی و اتاق روسیه در مراکز علمی،

فضای لازم را برای همکاری فراهم  (12-13 :9332، کرمیتحقیقاتی و دانشگاهی دو کشور )سنایی و 

 .«دزمیسا

یران شناسی تقریباً از اواسط قرن اقرن است. مسکو دارای قدمتی بیش از نیم در روسیه ایران شناسی    

وقتی که درسن پترزبورگ دانشگاه نخست در شهر قازان، بعد در سن پترزبورگ و مسکو شروع شد. 91

زبان فارسی بود، بعدها کرسی زبانهای دیگر ایجاد شد؛ فارسی  ةاولین شعبه ها، شعب س شد، یکی ازسیأت

ایران شناسی به زمان پتر برمی گردد. روابط  ةدر دانشگاههای دیگر نیز هم. سابقبر همه مقدم بود و 

از این روی سیاسی ایران و روسیه از قدیم الایام برقرار بود، ولی از زمان او رسماً شروع شد.  -اقتصادی 

اخلاق و رسوم،  ةاشتند و مطالبی هرچند اندک دربارروسها با فرهنگ ایرانی کم و بیش آشنایی د

فدوت »یکی از بازرگانان روس به نام  ةششان خورده بود؛ مثلًا در سفرنامموسیقی و ادبیات فارسی به گو

یان درج شده است. همچنین ایران ةایران آمده بود، اطلاعاتی دربار هفدهم به ةکه در اوایل سد 9 «کوتف

روس، پروفسور سالتیکف شدرین در یکی از کتابخانه های سن پترزبورگ  ةایران شناس برجست ةبه نوشت

نوشته شده و ابیاتی از گلستان و  92که در اواخر قرن   خطی به زبان روسی وجود دارد ةنسخدو 

اولین ترجمه های روسی از ادبیات فارسی  اند که احتمالاًبوستان سعدی را به این زبان ترجمه کرده

روابط رسمی  ةپایاما  ز با فرهنگ ایرانی آشنایی داشتنداست. بنابراین باید بگوییم که روسها از دیربا

فرهنگی دو کشور در عصر پتر کبیر گذاشته شد و آموزش زبان فارسی هم کمی بعدتر شروع شد. بعدها 

ریمان، در ماکویچ مار، ژکوفسکی و دیگران پیدا شدند که کارهای در دانشگاهها دانشمندان بزرگی مثل ف

ود گفت که در شزیادی انجام دادند و بسیاری از آنها عضو فرهنگستان )یعنی آکادمیسین( بودند و می

اقتصاد،  ةشده است؛ هم در رشتنایران نوشته  ةقدر کتاب دربار روسیه این ةهیچ کشوری به انداز

که چند هزار کتاب به  دهدنشان می« بیوگرافی ایران»ادبیات و زبان. کتاب  فرهنگ، تمدن، مخصوصاً

تمدنی بسیار قدیمی نیز روسیه است و  ةهمسایایران نزدیکترین  .ایران نوشته شده است ةروسی دربار

مردم روسیه به  .دارد و از این لحاظ روسها همیشه علاقه و احترام زیادی به تمدن ایران می گذاشتند

، ادبیات معاصر انجام شده استیات کلاسیك فارسی بسیار علاقه مندند. به تازگی با ترجمه هایی که ادب

اند. پیش از این با اشعار سعدی، حافظ، و مردم با نثر معاصر ایران آشنا شدهخته شده هم شنا ایران

مطالعات ایرانی  .ودشخیام، فردوسی، نظامی، جامی و دیگران آشنا بودند و این کتابها هر سال چاپ می

گیرد. مراکز علمی این شعبه علوم اجتماعی آکادمی صورت می ةارتباط با فرهنگ و ادبیات در شعبدر 

 انستیتوی تاریخ، انیستیتوی خاورشناسی، ةشامل دایر ن سروکار دارند،ریخ و فرهنگ ایراکه با تا
                                                           
1 (F.Kotov). 



 01...............................................................................................   ی فرهنگی در مناسبات فرهنگیسهم و کارکرد گفتگوها

 

 باشندمی حقوق و فلسفه دایرة و هنر انستیتوی ادبیات، انستیتوی شناسی،مردم و شناسیباستان

  .(329: 9310رستمی، )

 

 ی فرهنگی ایران و روسیه گووگفت(1

های فرصت ةمعاصر، خواسته یا ناخواسته دروازهای ارتباطی فرهنگی در جهان حولات و دگرگونیت

یك  حفظ، پرورش و افزایش این فرصتها گشاید. در چنین موقعیتیرا به روی یکدیگر می وگوگفت

فرهنگی است. به  ةبه منظور ایجاد دیپلماسی عالمان گوی فرهنگی گسترده و قدرتمندوگفتو اکره مذ

چگی، وحدت، همگرایی و توان از ظهور سطحی از یکپارهای مختلف فرهنگی میاعتبار فرصتها و ظرفیت

-برمی و روسیه جهانی سخن گفت. فرصتهایی که از میان فرهنگ و تمدن ملتهای ایران ةصلح در عرص

گران جهانی را امکان قدرت و تسلط سلطه های عظیم تاریخی، فکری و معرفتیخیزد و با داشتن پشتوانه

 ساختن قدرتمند و ترویج معنوی، ارزشهای در دقت و با بازبینی  رسددهد. بنابراین به نظر میکاهش می

 حذف و دوطرفه سودمندانة همکاریهای افزایش و تمدنی درون سطوح در فرهنگی فرصتهای و امکانات

را به سوی موقعیت مساعدتری در توجه نمودن توان ایران و روسیه میاطی فرهنگی، ارتب محدودیتهای

شمار زیادی از فرصتها و . دشهم به جای خشونت و سلطه رهنمون گو با حاکمیت اندیشه و فوبه گفت

است.  فرهنگی ةس در سطح داشتن مذاکرزدیکی و تماعملی کردن آنها ن ةدارد که لازموجود پتانسیلها 

ها و نزدیك شدن ملت کشورها روابط تحکیم به فقط نه یکدیگر بهتر شناخت و فرهنگی روابط ترشگس

تحمیل کردن یك  ها وتواند از ادغام فرهنگجهانی شدن می ةبلکه در شرایط پروس ،نمایدمساعدت می

 .(21: 9331)دونایو، فرهنگ واحد جلوگیری نماید

گوی فرهنگی و کاربردی کردن وگفت ةدربار تاعتدلی فراهم شود مفضای لازم است  ،در شرایط کنونی   

مند و در سخن گفته و قدرت خارجی خود را در چارچوب شگردهایی اصول عالی فرهنگیهنجارهای 

با  فرهنگی ةدر حوز ای فراملی توسعه -یجاد یک گفتمان فرهنگیاد. اشرایطی بدون تشنج ارائه د

 ةشود. واژگان کلیدی در توسعتأکید بر پرورش فرهنگ بومی و سپس تبلیغ برون مرزی دنبال می

و « فرهنگی عاملت»، «افزایی فرهنگیهم»، «گوی فرهنگیوگفت»گفتمان فرهنگی عبارت است از: 

زشهای تلاشی برای حفظ و تداوم اردو کشور فرهنگ  ةها در زمین امثال آن. در این تاکتیك، برنامه

به اقصی نقاط جهان است. در این راستا،  و نیز صدور این آرمانها و ارزشها جویانه و اعتدالگراصلح

شوند. در دنبال میکشور سیاستگذاریهای گفتمان فرهنگی در دو بخش داخلی و خارجی از سوی هر دو 

ارزشهای فرهنگ رش با تمرکزگرایی بر فرهنگ داخلی و تقویت خودباوری فرهنگی و پذی ،سطح ملی

 .به نظام جهانی به مثابه یك مرکز فرهنگی مقتدر مهیا شودبعد، امکان شناساندن آنها  ةبومی و در مرحل

گفتمان فرهنگی به صورت پلکانی ابتدا از درون و  ةس ضروری است که سیاستگذاری توسعبرهمین اسا

 د. سپس در بیرون از مرزها رسوخ یاب

هـای تاریخی ی و بـا توجـه بـه ظرفیـتلاماس لابان و روسیه پس از انقرت ایـا نگاهی به سیر مناسباب   

تـوان ادعا نمود که در این مـدت هیچگـاه روابـط دو کشـور ؛ اکنون میایران منطقةاین مناسبات در 

ست. از ات فرهنگی لامتناسب با ظرفیتهای موجـود رشـد نیافتـه و نیازمنـد توجه جدی در بستر تعام

نجا که روابط فرهنگی ایران و روسیه در گذشـته بـا مناسـبات تجاری و اقتصادی دو کشور پیوند آ

در روابط فرهنگی ایران و روسـیه را بـا لحاظ مناسبات تجاری و  وگوهای فرهنگی فتداشته، نقش گ

 یمینمـا اقتصادی آن گره زده و از این ظرفیت در جهت عمق بخشـی بـه مناسـبات فرهنگـی اسـتفاده

، در روسیههای فرهنگی میان ایران و گیری اشتراکات و پبوند مؤلفهتداوم شکل .(29: 9310)کلهر، 

گوی ودار، همگی اقداماتی هستند که در روند گفت سطح قابل قبولی با ایجاد تحرکات جدی و برنامه
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های فرهنگی همچنان به عنوان اندیشی شود؛ زیرا همانندیرای ایجاد و پایداری آن باید چارهبفرهنگی 

شود. مطالعه و آشنایی با اشتراکات محسوب می روسیهمهمترین عامل تحکیم و علقه میان ایران و 

 آثارهایی ماندگار زبانی، فلسفی، دینی، هنری با چهره های علمی،فرهنگی که بخش عظیمی از حوزه

و در باورها و افکار  نشأت گرفته کشور دو هر تفکری آبشخور از که گیردبرمی در را بدیل بی مکتوب

فراموشی بر آنها کشاند؛ بلکه برعکس  ةشود آنها را زدود و پردکه نمی ،اندمردمان هر دو تمدن جا گرفته

باید با لحاظ کردن این اشتراکات فرهنگی طرح دوستی و صلح افکند و ملتها را به سوی روابط 

 درخور فرهنگی شناخت اندازه آن فرهنگی، اشتراکات و قرابتها همة با البتهآمیز هدایت نمود، مسالمت

نماید. وجود ندارد که ادراک آنها با توجه به بحرانهای منطقه جالب و قابل توجه می ایران و روسیه  میان

عنوان ه ب و روسیه گو و ارتقای سطح مناسبات فرهنگی میان ایرانودر این میان ضرورت ایجاد یك گفت

های سیاسی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی منطقه خاورمیانه و رتمند در هریك از عرصهکشورهای قد

های فرهنگی و تغذیه از نماید. همچنین با توجه به گستردگی همانندیلازم می منطقهتأثیرگذار در 

ی و تعامل و همگرایی فرهنگ دری اریزی ویژهگیرد که دقت و برنامهقوی، این اندیشه قوت می ةپیشین

ی جهت امطلوب و امیدوارکننده ةد تا داد و ستدهای فرهنگی به درجی صورت گیراهای منطقههمکاری

های واپسین قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست در دهه .اعتدال و صلح جهانی واقعی برسد ةتوسع

مردم  طات فراملی میانی و افزایش ارتبااای نوین اینترنتی و ماهوارهرشد سریع وسایل رسانه ،و یکم

الشعاع خود هنجارهای فرهنگی را تحت ،ها و نوع مبادلاتانتقال داده ةجهان، مناسبات فرهنگی، شیو

فرهنگ به تکنولوژی ارتباطی را هم به وجود  گیقرار داده و آنها را متحول کرده و نیز شرایط وابست

های فرهنگی از ر عین انتقال سریع ارزشآورده است. در این فضای متغیر ارتباطی تکنولوژی محور، د

اید و فرهنگ ملتها کاسته شده یك سرزمین به سرزمینی دیگر، از فرصت تعریف، شناخت و توجه به عق

که این امر اختلافات فرهنگی، تضادها، چالشهای فرهنگی و دگرگونیهای هویتی فراوانی را سبب  است

فرهنگی  -رتباطهای نوین و رسیدن به فضایی شناختیبدیهی است دولتها برای سازماندهی ا .شده است

بهینه و مطلوب آن را در خدمت پرورش فرهنگ  ةفرهنگی ابرقدرتها باید با استفاد ةدور از سلطه پویا و ب

دیگر شواهدی از چهره  ،امام فخر رازی ودهها نمونة طبری، فارابی، ابن سینا .طبری. اصیل خود درآورند

با مهاجرت و ارتباط  بودند که خود را محصور به مرزهای ایران نکرده وهای جهان وطنی ایران 

وگسترش تمدن بشری بر عهده داشتند. فرهنگ ایرانی از   گو با سایر ملل سهم مهمی در توسعهووگفت

 های فرهنگی ومایه عناصر و که هم با اقتباس خلاقانة طریق روابط متقابل با فرهنگ دیگر ملل بود

ثیرگذاری فرهنگی را نیز طی تأ سکان هدایت و هم رهبری و فرهنگ خود را بالنده کرد و تمدنی دیگران

آمیز و دوستانه به سازندگی و دور از جنگ وخونریزی ودر محیطی صلحه ب ها از آن خود کردند وقرن

، )ربانیمات بسیاری به تمدن بشری گردیدندخد های مادی و معنوی پرداختند و منشأتولید در زمینه

9313 :1.) 

 

 گیرینتیجه

سازی امکان گیری فهم مشترک و فراهمثیر آن در شکله عنوان یك قابلیت انسانی و تأگو بگفت

ناپذیر و یك رت اجتنابفرهنگی بیش از گذشته می تواند به عنوان یك ضروهای مشترک  همکاری

شریك مساعی جهت یافتن ثر، امکان ارتباط و همفکری مستمر میان نخبگان را برای تراهکار مؤ

 راهکارهای مناسب فرهنگی برای برون رفت از وضعیت موجود فراهم آورد.

یکی در روابط خارجی ایران برخوردار بوده وعلیرغم کارکرد و اهمیت روسیه همواره از اهمیت استراتژ   

میت کمتری سهم فرهنگ در روابط دوجانبه از اه فرهنگ در پایدارسازی و تحکیم مناسبات دو کشور،

وکار مناسبی است  ساز، روسیهگوی فرهنگی مستمر میان ایران و وفتگبرقراری باشد. برخوردار می
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خبگان فرهنگی دو کشور در روابط دوجانبه و همچتین نسازی سهم فرهنگ و جهت برجسته

خبگی دو ای و تعاملات مستمر تگیری شبکهتواند از طریق شکلالمللی. این مهم میهای بینهمکاری

ی اندازوگوهای فرهنگی، راهدائمی گفت تشکیل دبیرخانة ،و علمیبرگزاری نشستهای فرهنگی  کشور،

جهت افزایش را های مناسبی فرصت ایرههای دوو نشست های مشترک علمی فرهنگیفصلنامه

 د.های دو جانبه وراهبردی فراهم سازهمکاری

های فرهنگی ملی به موازات برگزاری نشست روسیهران و گوی فرهنگی مستمر میان ایوفتگبرقراری    

جهانی به دیگر ملتها و تمدنها بشناسانند  ةتا خود را در عرص فراهم خواهد کرد المللی، فرصتی را و بین

المللی از آنجایی که فرآیندهای بین صعود برسانند. ةت  فرهنگی خود را در دنیا به نقطو حتی موقعی

یابند؛ بنابراین نادیده انگاشتن و آیند و تعمیق میالمللی پدید میو نیازهای بینمتناسب با معضلات 

 ةوه دادن منافع ملی در عرصتوجهی به روند این فرآیندها منجر به فراموش کردن و کم اهمیت جلبی

مناسبترین کارکرد، همکاری پیوسته در معین کردن مسیر این  شود. در چنین موقعیتیالملل میبین

 رآیندها است. ف

-ها پیشنهاد میآنچه در این میان به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین راه حل کهکوتاه سخن این    

کشورهای جهان از جمله روسیه گوی فرهنگی میان ایران و وگفت ةگیری سیاستی برپایشود، ارائه و پی

های جاری بر فرهنگ روسیه ایران و  های فرهنگی میانبا افزایش سطح تماس بایستیاست. بنابراین می

با تعامل سازنده و فراهم نمودن روسیه وحدت فرهنگی پویا میان ایران و غلبه کرد. غلط غربی 

از شرطهای مهم و  کیی. کندرا تقویت می دو ملت ةت همبستگی و علاقهای شناخت، در بلند مدزمینه

 هایروش به فرهنگی تبادلات توسعة، وسیهراساسی برای گسترش صلح و اعتدال در روابط ایران و 

های وگوی فرهنگی  یکی از حوزهگفت است. جانبه دو فرهنگی گوناگون هایظرفیت حسب بر مختلف

ارتباطات انسانی است که ظرفیت تبدیل شدن به یك گفتمان و پارادایم در مناسبات دو کشور بزرگ 

له های مشترک از جمو چالشژئواستراتژیك، مسائل وپولوتیك و روسیه را به دلیل مشترکات ژئ ایران و

وگوهای مستمر و فرهنگ گفتداراست. ها و برخی دیگر از قرابت همگونی در تقابل با فرهنگ غرب

ها، متون کهن، ارزشمند برآمده از عناصری همچون اسطوره گیری از گنجینةد با بهرهتوانمحور می

وگوی گفت گیرد. تحلیل گفتمان معنا مبنای ترده شکلهای فرهنگی گسها و سنتها، ارزشآئین

فرهنگی در گسترش دیپلماسی فرهنگی دو کشور ایران و روسیه در چارچوب تقویت نقش خرد و 

گیری  کید بر وظایف اخلاقی مشترک در گسترش صلح و شکلسبات دو کشور و تأعقلانیت در منا

 .الملل قابل تحلیل باشد ینعدالتی حاکم بر نظام بجهانی عاری از خشونت و بی

های ارتباطی میان نخبگان، حمایت از تولید ادبیات و  گیری سازوکارهای مناسب برای ایجاد شبکهپی   

وگوهای فرهنگی و شناخت موضوعی گفت هایو تعیین اولویتراهبردها  وگوها، اتخاذمنابع تئوریك گفت

 شمار می رود.ه ن مهم بهای مشترک از الزامات تحقق ایهای همکاریفرصت
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