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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه در عرصهي بين الملل مبناي ارتباط کشورها بر محور قدرتمند فرهنگ و اشتراکات
فرهنگيـ اجتماعي استوار است .بطوريکه تعمق بخشي به اين مقولهي مهم ارتباطي ،ميتواند ضامن تثبيـت منـاف
در روند مناسبات همه جانبهي کشورها تلقي شود .پيشينهي تاريخي مناسبات مردم گيالن با روسيه عالوه بر اينکـه
بر اشتراکات زباني دو ملت تاثير گذاشته ،زمينههاي مناسبي هم براي ارتقاء مناسبات فرهنگي ايران و روسيه فراهم
ساخته است .مناسباتي که بداليل مختلف ،امروز در شرايط ضعيفي قرار دارد .هدف از اين پژوهش تبيـين جايگـاه
گيالن در روابط فرهنگي ايران و روسيه است .جايگاهي که حداقل ريشه در تاريخ  500سـاله دو کشـور داشـته و
ميتواند منشا تحوالت موثري در ارتقاء مناسبات همه جانبهي ايران و روسيه در طليعهي هزارهي سوم بـه حسـا
آيد.
روش پژوهش :دادههاي اين مقاله به شيوهي کتابخانه ايي ،توصيفي و ميداني جم آوري شده بطوريکه بهره گيري
از اسناد و مناب تاريخي ،شواهد عيني و مستندات آماري از وجوه بارز اين شيوه است.
يافتهها :در اين مقاله پس از بررسي عمده ترين ظرفيتهاي علمي و فرهنگي گيالن دريافتيم که پيشينهي مناسـبات
همه جانبهي گيالن با روسها عاملي در جهت پايداري مناسبات فرهنگي ايران و روسـيه اسـت و مـيتوانـد رونـد
تعميق روابط دو کشور را در ابعاد گسترده تري تسري نمايد.
نتیجه گیري :ظرفيتهاي فرهنگي گيالن براي توسعهي مناسبات همه جانبه با روسها متنوع ارزيابي ميشود امـا از
اين ظرفيتها تاکنون آنگونه که بايد و شايد براي تقويت مناسبات دو کشور بهـره گيـري نشـده اسـت .پيشـينهي
مراودات اقتصادي و بازرگاني گيالنيان با روسها در  500سال گذشته شرايطي فراهم ساخته تا بتوان گامهاي موثري
در جهت آشنايي اقوام با يکديگر در بستر فرهنگ و مراودات اجتماعي برداشت .خط احـدا
جنو

کريـدور شـمال ـ

موسوم به نوستراک نيز بر اين اهميت افزوده است .همچنين ورود واژگان فارسـي و روسـي در زبـانهـاي

يکديگر گواهي بر نقش تبادالت فرهنگي مردم گيالن و روس در ازمنهي تاريخ است .پس ميتوان ادعـا نمـود کـه
تقويت مناسبات فرهنگي گيالن با روسها خود زمينهايي سـت تـا روابـط دو کشـور وارد مرحلـهي نـويني شـود و
نقصانهاي موجود در مناسبات فعلي ايران و روسيه را با تقويت پايههاي فرهنگي جبران نمايد.
واژگان کلیدي :گيالن و روسيه ،فرهنگ ايران و روس ،روابط فرهنگي ،تبادل علمي ،تعامل فرهنگي

حسین کلهر

تاريخ روابط ايران و روسيه بوضوح ميتـوان دريافـت

بیان مساله
با گسترش روز افزون پديدهي جهاني شدن ،نقـش

که نقش گيالن در روابط ايـن دو کشـور بـارز و قابـل

و جايگاه مناسـبات فرهنگـي ملتهـا در توسـعه روابـط

توجــه بــوده و در ادوار مختلــف تــاريخي بــه نــوعي

سياسي و اقتصادي دولتها بسيار مهم و تاثير گذار است.

دروازهي ورود اروپاي شمالي و روسيه به ايـران تلقـي

امروزه در نظام بين الملل ،بهره گيـري از ظرفيـتهـاي

ميشده است؛ به همين دليـل تـاکنون توانسـته در ايـن

فرهنگـي در توسـعه و تعميـق روابـط دولتهـا فرصــتي

راستا نقش پررنگ و اثرگذار خـود را همچنـان حفـ

ارزشمند به شـمار مـيآيـد؛ بطوريکـه دولتهـا را بـرآن

نمايد .طبيعي ست که توسعهي مناسبات ايران با روسيه

داشته تا روز به روز از اين عامل مهم براي رسـيدن بـه

نيز در بستر نقش آفريني استانهاي شمالي بويژه گيالن

اهداف سياسي و اقتصادي خود بهره گيري نماينـد .بـه

تعريف شود .از سوي ديگر مهمترين رکن مناسبات در

عبارت ديگر اولويتهاي سياست خارجي كشـورها نيـز

عرصهي بـين الملـل بـر محـور فرهنـگ و اشـتراکات

بر اساس اشتراكات فرهنگي ،زبـاني و مناسـبات ادبـي

فرهنگي استوار است .اگر به راهبرد روابط کشـورها در

ملتها تعيين ميشود .بي شك اين عوامـل در روابـط دو

جهان امروز نظري بيافکنيم ؛ بوضوح در مـييـابيم کـه

كشور ايران و روسيه نيز قابل اغماض نيست .بوي ژه كه

فرهنگ مقولـهي مهمـي در ارتقـاء و تثبيـت مناسـبات

دريــابيم مناســبات ضــعيف فرهنگــي دو كشــور در

بينالمللي به شمار ميآيد و هر کشوري که در حوزهي

ارتباطـــات سياســـي،اقتصـــادي و جهـــت گيريهـــاي

فرهنــگ بتوانــد بــا اســتفاده از قرابــتهــا و تشــابهات

اســتراتژيك دو كشــور تــاثير گذاشــته اســت .اگــر بــه

فرهنگي ،روابط سازنده و بنيادي ايجاد نمايد در تـامين

مناسبات فرهنگي ايران و روسيه درگذر تـاريخ نظـري

مناف سياسي و اقتصادي خود نيز موفق تر خواهد بود.

بيفكنيم ميبينيم كه اين روابط به اواخر قرن هيجدهم و

از آنجا که راهبردي شدن روابط ايران و روسـيه در

اوايل قرن نوزدهم يعني به دورهي حاكميت قاجارها در

بستر همکاريهاي همه جانبه مورد تاکيد مقامات ارشد

ايران بر ميگردد .دراين دوره روسيه به عنوان دروازهي

اين کشورها بوده ،لذا بايد نيل بـه ايـن هـدف مهـم و

ميشد.

را از طريق مناسبات فرهنگي و قرابتهـاي

ارتباط و حد واسط مسيرايران واروپا محسو

استراتژي

مسير ايرانيان براي رسيدن به اروپا از راه روسيه عمـدتا

اجتماعي پيگيري نمـود .نکتـهي مهمـي کـه در هشـتم

به دو شيوه دريايي و زميني انجام ميگرفت  .مسير اول

فــروردين مــاه  1396خورش ـيدي در نشســت خبــري

راه آبي بندر انزليـ آسـتارا خـان بـوده و راه دوم مـرز

روساي جمهور دو کشور ايران و روسيه يعنـي آقايـان

ايـران و روسـيه بـدليل

روحاني و پوتين در مسکو مـورد تاکيـد قـرار گرفـت.

همجواري و پيشينهي تاريخي مناسباتشان در عرصـهي

( )www.presstv.irبنابراين نقـش گـيالن در توسـعهي

سياست و تجارت ،نياز مبرمـي بـه فرهنـگ سـازي در

مناسبات فرهنگي با روسها ميتواند از ايـن منظـر قابـل

جهت گسترش مناسبات همه جانبه دارند.

تامل و بررسي باشد .موضوع مقالهي حاضر بـه « نقش

زميني آستاراـ مسكو.بي شـ

استان گيالن بدليل موقعيت خاص جغرافيـايي اش

گیالن در مناسبات فرهنگي ايران و روسیه» اختصاص

مانند همجواري با بزرگ ترين درياچهي جهان بـه نـام

داده شد تا نگاهي منطقي در عرصـهي مناسـبات همـه

کاسپين يا خزر و قرار گرفتن در ناحيهي شمالي ايران،

جانبه ي ايران و روس بر محور فرهنگ پديـد آيـد .در

از دي ر باز در معرض ارتبـاط و تعامـل بـا همسـايگاني

اين مقاله سعي شده اشتراک لغات روسي و فارسـي در

قرارداشته که روسيه يکـي از آنهاسـت .بـا نگـاهي بـه

زبانهاي يکـديگر بررسـي شـده و علـل پيونـد آن در
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مراودات فرهنگي و اقتصادي روسـها بـا مـردم شـمال

روسيه پرداخته اند ،جايگاه گـيالن را در ايـن رونـد از

ايران به بحث گزارده شود .بدين گونه ميتوان تاثيرات

قلم انداخته يا بطور مختصر بدان پرداخته اند .يکـي از

فرهنگي مناسبات تجاري و بازرگاني روسها با گيالنيان

اين مقاالت روابط فرهنگي ايران و روسیه نام دارد که

را تبيين کرد.

به قلـم آقـاي بهـرام اميراحمـديان در مجلـهي آسـياي

سئواالت تحقیق :در اين مقالـه سـاواالت متنـوعي

مرکزي و قفقاز به چاپ رسـيده و در کتـا

مجموعـه

پاسخ داده شده است؛ اينکه نقـش گـيالن در مناسـبات

مقاالت ايران و روسيه باز نشر شـده اسـت( .سـنايي و

فرهنگي ايران و روسيه چقدر است؟ اين نقش در چـه

کرمي،1388 :صص  )60-100مقالهي ديگـر ارتباطات

ابعادي ميتواند تجلي يابد؟ عمده ترين موان توسعهي

ادبي ايران و روسیه است که نويسـندهي آن جـان ا

مناسبات فرهنگي ايـران و روسـيه در چيسـت؟ نقـش

کريمي نام دارد و در آن زمينههاي شکل گيري روابـط

دولتمردان را چگونه مـيتـوان در بـرون رفـت از ايـن

ادبي دو کشور با تکيه بر ظرفيتهاي مختلـف زبـان و

موان ارزيابي کرد؟

اد

فارسي به بحـث گـزارده شـده اسـت( .سـنايي و

با اين توصيف ساوال کليدي پژوهش حاضـر ايـن

کرمي ،1388 :صص  )48-58مقالهي سوم نيز با عنوان

است که مقولهي فرهنگ به عنوان شـالودهي مناسـبات

روابط فرهنگي ايران و روسیه ،به قلم خانم النا دونايوا

دو کشور در کجاي روابط ايران و روسيه جـاي دارد و

پژوهشگر ارشد موسسه ي خاورشناسي آکـادمي علـوم

نقش گيالن در تحکيم مناسـبات همـه جانبـهي ايـران

روسيه نوشته شده و در شـمارهي پـنجم دوفصـلنامهي

وروسيه چيست؟ بر اين اساس ضعف جايگاه فرهنـگ

ايراس در تهران به چاپ رسيده است .نويسنده در اين

در مناسبات ايران با روسيه و در پي آن تبيـين جايگـاه

مقاله به تشريح ريشه هاي تاريخي روابـط فرهنگـي دو

گيالن در تقويـت مناسـبات فرهنگـي و ادبـي ايـن دو

کشــور پرداختــه و موان ـ توســعهي آن را بــر اســاس

کشور بررسي شده است.

حساسيتهاي دينيـ مذهبي جامعهي ايـران بررسـي و

شیوه ي پژژوهش نيـز بـه شـيوهي کتابخانـه ايـي،

راهکارهاي برون رفت ازموانـ را ارايـه نمـوده اسـت.

توصيفي و ميداني ست و نگارنده عالوه بر جم آوري

عالوه بـر ايـن مقـاالت ،کتـا هـاي متعـددي نيـز در

مستندات علمي و توصيف و تحليل دادههاي موجـود،

خصوص روابط ايران و شـوروي و ايـران و روسـيهي

به بحث وگفتگو با رييس اتاق بازرگاني،صنعت ،معـدن

جديد چاپ شده که از مهمترين آن ميتوان بـه کتـا

وکشاورزي گيالن وجمعي از تجار و بازرگانان فعال در

روابط جمهوري اسالمي و فدراسیون روسیه نوشتهي

مناطق جنوبي روسيه بويژه آستاراخان پرداخته است.

جهانگير کرمي يـا انقژال

اسژالمي ايژران و اتحژاد

جماهیر شوروي نوشتهي خانم الهه کواليي اشاره کرد.

پیشینهي تحقیق

اما متاسفانه در هيچ ي

از اين کتابها حتي به مناسبات

با نگـاهي بـه مقـاالت و کتابهـاي منتشـر شـده در

فرهنگي دو کشور پرداخته نشده تا چه رسد به جايگاه

حوزه ي روسيه و خزر ميتوان دريافت که تاکنون کـار

گيالن در روابط فرهنگـي ايـران وروسـيه .يافتژههژاي

پژوهشي خاصي درباره ي بررسـي مناسـبات فرهنگـي
ايران و روسيه بـا محوريـت بخشـي بـه ظرفيـتهـاي
بالقوهي گيالن عرضه نشده است .مقـاالتي هـم کـه در
ي

دههي گذشته به بررسي روابـط فرهنگـي ايـران و

تحقی ژق :در اي ـن مقالــه پــس از بررس ـي عمــدهتــرين
ظرفيتهاي فرهنگـي ،اقتصـادي و گردشـگري گـيالن
دريافتيم که پيشينهي مناسبات همه جانبـهي گـيالن بـا
روسها بويژه مناطق جنوبي و جنو
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غربي آن از قبيـل
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آستاراخان ،ميتواند عاملي در جهت پايداري مناسبات

نمي گيرد .بيش ترين ريزش در سطح دشت مربـوط بـه

فرهنگي ايران و روسيه درآيد و روند تعميق روابـط دو

شهر بندرانزلي ست و حداقل بارنـدگي هـم درحـوالي

کشور را در ابعاد گسترده تري رقم بزند .بـويژه کـه در

رودبار ،لوشان و منجيل اتفاق ميافتد .روزهاي يخبندان

حال حاضر مناسبات فرهنگي دو کشور ايران و روسيه

كوتاه و پراكنده بوده و سـرما بـه نـدرت از  -1درجـه

هيچگاه متناسب با ظرفيتهاي دو کشور ارتقاء نيافته و

تجاوز ميكند( .سالنامهي آماري گيالن؛ ) 1393

حتي بدليل برخي از حساسيتهاي برگرفته از شاکلهي

شايــــد دور از واقعيــــت نباشد کــــه بگويــــيم

دينيـ مذهبي نظام حاکميتي ايران ،ضـعيف نيـز بـاقي

مهمترينجاذبه استان سرسبز گـيالن سـواحل حـوزه ي

مانده است .بنابراين ميتوان ظرفيتهاي فرهنگي گيالن

زيبـاي خــزر اســت؛ همـان دريــايي کــه مهمتــرين راه

را در حوزههايي چـون افـزايش تبـادالت دو ملـت در

ارتباطي ايران با  4کشورحاشيهي بزرگ ترين درياچهي

بستر رونق گردشگري ،مراودات علمـيــ آموزشـي و

جهان را ميزباني نموده و مرکز ثقل مراودات تجـاري و

و رسـوم يکـديگر در پرتـو مناسـبات

بازرگاني آنـان را شـکل مـيدهـد( .ملکـي ،م،1395 .

اقتصادي و بازرگاني فعال نمود تا بطور کلي زمينهايـي

ص ).8بنــا بــر ارقــام بدســت آمــده از هشــتمين دوره

مناسب براي توسعه ي روابط فرهنگي ايـران و روسـيه

سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سـال  ،1395از

فراهم آيد.

مجموع  79ميليون و  926هـزار و  270نفـر جمعيـت

آشنايي با آدا

موقعیت و مشخصات جغرافیايي گیالن:گيالن بـه

ايران چيزي حدود  2ميليون و  530هزار و  700نفر در

دريــاي خزر تعلق دارد و با

گيالن ساکن اند( .طيفوري )1395 ،اگر آمـار سـاالنهي

استانهاي اردبيـــل در غر  ،مازندران در شرق ،زنجان

ورود گردشگر به گيالن را با جمعيت ساکن آن مقايسه

و کشور استقالل يـافته آذربايجــان و دريــاي

کنيم ،در مي يابيم که اين استان بطور ميانگين در طـول

خزر در شمال هم مرز و همسايــه است .از بـين چهــار

سال جمعيتي معادل خود را در قالـب گردشـگر پـذيرا

کشــور حــوزهي خــزر ،جمهــوري آذربايجــان تنهــا

مـيشــود .امـا بــه رغـم ايـن ظرفيـت ،متاســفانه اکثــر

همسايهايي ست که با گيالن هم از طريـق دريـا و هـم

گردشگران استان گـيالن را هموطنـان داخـل تشـکيل

مــرز زمين ـي آســتارا ارتبــاط دارد .بــر مبنــاي آخــرين

ميدهند و در اين زمينه سهم استان از گردشگر خارجي

تقسيمات کشوري ،اين استان  16شهرسـتان 52،شـهر،

بسيار قليل است! نکتهي مهمي که مـيتوانـد در بسـتر

 43بخش 109 ،دهستان 2583 ،آبـادي داراي سـکنه و

توسعهي مراودات فرهنگي ايران با  4کشـور حاشـيهي

 332آبــادي خــالي از ســکنه دارد( .ســالنامهي آمــاري

خزر بويژه روسيه مد نظر قرار گرفته و در خصوص آن

واحد جغرافيــايي جنو
در جنو

گيالن؛  ) 1393آ

و هواي استان گيالن معتدل است

زمينه سازي و برنامه ريزي شود.

کــه از اقل ـيم كوهســتاني البــرز و دريــايخــزر نشــات

پیشینه ي مناسبات تاريخي گیالن با روسیه:گرچـه

ميگيرد .اين استان به دليل همجواري بـا دريـاي خـزر

سابقهي مناسبات ايران با روسها بـه حـدود  900سـال

منطقهاي با رطوبت زياد يعني رطوبت نسبي بين  40تـا

پيش يعني زمـان سـامانيان بـاز مـيگـردد (جمـالزاده،

 100درصد است .فصل خشكي در طـول سـال مـدت

ص ،)20اما مناسبات رسمي دو کشور را بايد از دوران

زيادي دوام نــ ـ ـ دارد (در حـدود يـك مـاه از نيمـه

صــفويه بــوي ژه از زمــان شــاه تهماســب اول و ورود

خرداد تا نيمه تير ماه) و در غالب اوقات باران ميبارد.

نمايندگان شرکت مسکوي به ايران جستجو کرد و اوج

بارندگي در تمامي نواحي استان به يك ميزان صـورت

آن را با سياست تعامل اقتصادي شـاه عبـاس کبيـر بـا
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نقش گیالن در مناسبات فرهنگی ایران و روسیه

خارجي ها پيونـد زد( .سـيوري ،1381:ص  ) 122اگـر

توسعهي مناسبات گيالن با روسيه بـه عمـل آوردهانـد.

امروز به سابقهي شکل گيري شهر رشت و آثار برجاي

بطور حتم اين مصاديق است که پيوند فرهنگي و زباني

مانده از خط آهن رشتـ پيربازارکه تا زمان قاجاريـه و

گيالن با روسيه را بويژه در يکصد سال گذشته گـواهي

اوايل دوران رضا شاه بارانداز کشتيهـا و کرجـيهـاي

ميدهد .پيوندي که آثار خود را بر زبان رايج استانهاي

انزلـي بـوده

مجاور گيالن حتي آذربايجان و زنجـان و قـزوين نيـز

نظري بيافکنيم ،بوضوح درمي يابيم کـه اسـتان گـيالن

برجاي نهاده و اصطالحات مختلف روسي در زبانهـاي

حداقل در  500سال اخير مرکز ثقل مناسـبات ايـران و

گيلکي وترکي را بوجود آورده است .از طرفي ،در پنج

روسيه از بسـتر دريـاي خـزر بـوده و ايـن ارتباطـات،

قرن اخير مناسـبات تجـاري بـا شـدت و ضـعف بـين

زمينهي اثربخشي فرهنگي مردم دو کشور را تا دهـههـا

روسيه و مناطق شـمالي و شـمال غربـي ايـران ماننـد

پيش فراهم نموده بـود .از سـويي امـروز نيـز تـاثيرات

گيالن -تبريز -طبرستان و ...وجود داشته است .عامـل

زباني برجاي مانـده در گـيالن خـود گويـاي اسـتمرار

مهم اين فرايند ميتواند سـودآوري تجـارت بازرگانـان

تاثيرات فرهنگـي دوکشـور در غربـت مناسـبات همـه

ايراني با روس ها باشد .هنـوز در تبريـز خـانوادههـاي

جانبه است .با نگاهي به سير مناسبات ايـران و روسـيه

سرشناس مسکوچي که با روسيه تجارت داشتند وجود

اسـالمي و بـا توجـه بـه ظرفيـتهـاي

دارد( .اميراحمديان،1387 :ص  )63از سوي ديگر تجار

تاريخي اين مناسبات در استان گيالن ؛ اکنون ميتـوان

گيالني نيز هميشه در کنار بازرگانان پايتخت در زمرهي

ادعا نمود که در اين مـدت هيچگـاه روابـط دو کشـور

بزرگترين واردکنندگان چو

و آهـن آالت روسـي بـه

متناسب با ظرفيتهاي موجـود رشـد نيافتـه و نيازمنـد

شمار ميآمده اند .گرچه تبادل سفير بـين ايـران عصـر

توجه جدي در بستر تعامالت فرهنگي ست .از آنجا که

صفوي و روسيه بين سالهاي  1552-3ميالدي صورت

روابط فرهنگي ايران و روسيه در گذشـته بـا مناسـبات

گرفت ،اما روابط ديپلماتي

دو جانبه بين آنهـا از قبـل

تجاري و اقتصادي دو کشور پيوند داشته ،بنا دارم نقش

ني ـز وجــود داشــت .در ســال  1555م ـيالدي کمپــاني

گيالن در روابط فرهنگـي ايـران و روسـيه را کمـي بـا

انگليسي االصل روسيه به نام مسکووي پايه گذاري شد

لحاظ مناسبات تجاري و اقتصادي آن گره زده و از اين

و فعاليت اين شرکت تا زمانيکه بعدها با باز شدن پـاي

ظرفيت در جهت عمق بخشـي بـه مناسـبات فرهنگـي

انگليسي ها به هند بنام کمپاني هند شرقي تغييـر نـام و

مردم شان اسـتفاده نمـايم .اگـر سـابقهي  500سـالهي

کار داد بر محور تبادل کاال از طريق ايران اسـتوار بـود.

مناسبات اقتصادي ايران و روسيه را لحاظ نماييم بطور

در حقيقـت ايـن روابـط زمينــهايــي شـد تــا تعــامالت

حتم مرکز ثقل اين مناسبات دو بندر آستاراخان و انزلي

اقتصادي و بازرگاني دو کشور بر حـوزههـاي زبـاني و

و بارانداز ازياد رفتهي پيربازار در حـوالي  5کيلـومتري

فرهنگي يکديگر نيز تاثير بگذارد .چراکه مناف ناشي از

شهر رشت است .امروز در رشت افـرادي هسـتند کـه

مناسبات بازرگاني و اقتصادي روسها با ايران ،پاي ايـن

رابطهي ديرين تجار و بازرگانان روسي و گيالني را بـه

همسايهي شمالي را بـه پـروژههـاي راهسـازي منـاطق

ي ـاد دارنــد .بيهــوده نيســت کــه اســتانداران گ ـيالن در

شمالي ايـران نيـز بـاز کـرد .در همـين راسـتا روسـها

دولتهاي مختلف نيز سفر به استانهاي جنوبي روسيه

حدفاصل سـالهاي  1896-1899مـيالدي راه انزلـيــ

از جمله آستاراخان را همواره از مهمترين برنامـه هـاي

قزوين را سـاختند و در سـال 1906مـيالدي عمليـات

کاري خويش قرار داده و تـالش هـاي متعـددي بـراي

مسـير قــزوينــ همــدان را آغــاز نمودنــد تــا

تجاري بازرگانان روس در کرانهي تـاال

پس از انقال

احــدا
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حسین کلهر

سيطره ي آنان در رقابـت بـا انگسـتان بـر حـوزههـاي

پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي خاصي بـدنيال دارد کـه

تجاري ايران تضمين شود( .سنايي و کرمـي 1387:ص

اين پيامدها در گذر زمان ميتواند به عنوان بسـتري در

128؛ نوايي ص  )54در همين راستا ميتـوان سـاخت

جهت تقويت تمايالت دو ملـت بـراي همکـاريهـاي

مسير جلفاـ تبريـز در سـال  1902را نـام بـرد کـه راه

گسترده تر مد نظر قـرار گيـرد .از آنجـا کـه گـيالن از

روسيه از طريق آذربايجان به تهران را هموار مينمـود.

گذشته هاي دور تاکنون پيشاني و طاليـه دار مـراودات

سابقه ي تاسيس کنسولگري روسـيه در رشـت نيـز بـه

همه جانبهي ايران بـا همسـايهي شـمالي ايـران يعنـي

دوران سفارت وولينسـکي در سـال 1717مـيالدي بـاز

روسيه به حسا

ميآمده ،پس نقش موثري در تبادالت

ميگردد؛ يعني زمانيکه پتر کبير قرارداد همکاري با شاه

فرهنگي و ادبي دوکشور ايفا نموده است .امروز نقـش

ســلطان حســين صــفوي را امضــاء کــرد( .ســنايي و

ادبي گيالن در انتقال واژگان فارسي و عربـي در زبـان

کرمــي 1387:ص  )120مــروري برتــاريخ مناســبات

روسي بوضوح قابل مشاهده است .همانگونه کـه ورود

تجـاري و اقتصــادي ايـران و روسـيه در پانصــد ســال

واژگان روسي در زبان گيلکي ،بستر ساز اقتباس آن در

گذشته ،بوضوح نشان ميدهد که مراودات بازرگاني دو

بسياري از زبانهاي بومي و حتي فارسي شـده اسـت و

کشوراز آغاز روز به روز در حال گسترش و رونق بوده

مصاديق آن در پي خواهـد آمـد.همچنين ميـان ضـر

و اين روند تـا زمـان انعقـاد عهدنامـههـاي گلسـتان و

المثل هاي فارسي و روسي اشـتراکات فراوانـي وجـود

ترکمنچاي از نظر تراز تجاري به سود ايران بوده است.

دارد که مشترکات ضر

از ايـن

پس از جنگهاي ايران و روس بود که موازنـه بـه نفـ

زبان ها با زبانهـاي اروپـايي بيشـتر اسـت( .شـجاعي:

روسها بهم خورد و متاسفانه تاکنون نيز اين عدم توازن

 ،1386ص  ) 235البته از آنجا که ريشهي تاثي صاحب

در تراز تجاري دو کشور مشـهود اسـت .بطوريکـه در

نظران روسي از قبيل پوشکين ،لاو تولستوي ،فت و مايا

بـه

چوفسکي از مثلها و ادبيات ايران به عالقه مندي آنـان

بيست به نف روسـها گـزارش شـده اسـت( .گـزارش

به چهرههاي شـاخص ادبـي ايـران از قبيـل فردوسـي،

عملکرد سازمان توسعهي تجارت ايران ،1395:ص-13

مولوي ،خيام و حاف باز ميگردد؛ ما نيز از اين مبحث

 )7برغم اين اختالف فاحش اما ايران هنوز در زمـرهي

در ميگذريم( .اميـر احمـدي )1395:آقـاي ابوالفضـل

 20کشور وارد کننـده کـاال از روسـيه قـرار نگرفتـه و

آزموده يكي از محققان زبان شناسي ايران است كـه در

همچنان در سياستهاي اقتصادي ايـن کشـور اهميـت

تحقيقات خود توانسته بيش از  55واژهي فارسي و 52

چنداني نيافته است( .ضيغمي،1388:ص )91بـا لحـاظ

واژه عربي متداول در زبان فارسي و بکار رفته در زبان

تمامي فراز و فرودها اين پيشـينهي پـر فـراز و نشـيب

روسي را شناسايي کند .از جمله واژگاني چون :انبارــ

مناسبات سياسي و اقتصادي ايران و روسيه اثرات وافر

انبهـ انجيـرــ بخشـشــ پارچـه (بـه معنـاي زربافـت

دو کشور بـر جـاي

ابريشمي )ـ پريـ پوالدـ تختـ چادرـ چايخانهـ خاکي

نهاده که در اين راستا نقش گيالن در توسعهي مناسبات

ـ خديوـ رماـ دربارـ ديوانـ زرنـا (سـرنا ) سـپاهيــ

فرهنگي ايران و روسيه پررنگ و حياتي بوده است.

سردارـ سرمهـ شاهـ شغالـ شفتالو -فرمانـ وزير ،مات

سالهاي اخيرنسبت تراز تجاري ايران و روسيه يـ

خود را در حوزهي فرهنگ و اد

المثل هـاي هـر يـ

گیالن پیشگام ورود واژگان روسژي بژه فارسژي:

و رخ (در شطرنج )ـ فيروزهـ کاروانسـرايــ کـافورــ

همانگونه که پيشتراشاره شد ،مراودات سياسي ،تجاري

الجوردـ ـ پادشاهـ درويشـ قليانـ کاروانـ کنجـدــ

و اقتصادي هر کشوري با کشـور ديگـر بطـور طبيعـي

نمازـ شطرنجـ چمدانـ خـاخول (کاکـل )ــ مـات بـه
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نقش گیالن در مناسبات فرهنگی ایران و روسیه

معناي تاروکدرـ متخالـ مش ـ ميرزاـ نارگيله (نـوعي

سال گذشته شاهراه ارتباطي روسيه و اروپاي شمالي و

قليان )ـ نمازـ نشادر و ( ...محمـدي ،1385:ص )102

مرکزي با منطقهي غر

آسيا تلقي ميشـده اسـت .بـر

تعدادي از واژگان روسي از جملـه :سـماور وارد زبـان

اساس سرشماري سال  ،2016اين شـهر  531هـزار و

فارسي شده است و در بين خانوادههـاي ايرانـي جـاي

 719نفـر جمعيـت داردЧисленность населения ( .

دارد .حتي در بين خانوادههاي آذري در تبريز و حومـه

)Астрахани на 2016 и 2017 год

يـا قـوري

نخستين اطالعات درباره آسترخان مربوط بـه سـده

واژگان روسي مانند پندس يا سيني چاينـ

بکار برده ميشود .هنوزهم ،کهنسـاالن رشـت بـه يـاد

هفتم هجري قمري مصادف با سيزدهم ميالدي ست؛که

دارند که کاالهاي روسي با بارکاس (بارکا ،کرجي ،قايق

کوچنشينان تاتـار آن را هشـترخان يـا حـاجيطرخـان

) تا پير بازار رشت مـيآمـد و در آنجـا بـراي فـروش

(ترخان) ميناميدند .پس از آن نيز تاريخ اين سـرزمين

عرضه ميشد .واژگاني مانند سمچکا (تخمـهي آفتـا

با انواع تهاجمات ،تعامالت و مـراودات درآميختـه کـه

)ــ

معجوني از نفوذ مغـوالن ،تاتارهـا و روسـها را در ايـن

گردان )ـ اسپيچکا (کبريت)ـ ماتروشکا (عروس

زاميسکا(بتونه)ـ زاپاس (يدک )ـ سيچاس (نقد،اکنون )

ناحيه ي شمالي درياي خزر شکل داده است .در اينجـا

ـ درشکهـ بشکهـ شوشـکهــ شـوتکهــ ترمـز و  ...در

روي سخن نگارنده با مخاطب ،تحليل تاريخ گذشته ي

ايران متداول است کـه

آستاراخان نيست و دراين رابطه ذهنهاي جستجوگر را

نشان از روابط فرهنگي مردم دو کشور دارد( .سنايي و

به جلد نخست دائره المعارف بزرگ اسـالمي بـه قلـم

کرمي ،1387:ص  )62-3برخـي واژگـان روسـي نيـز

عنايت ا رضا معطوف ميدارم .اما حداقل در يکصـد

بدليل قرابت ظاهري و تشـابه در اداي کلمـات ارتبـاط

سال گذشته موقعيت تجاريـ صنعتي و اقتصـادي ايـن

نزديکي با زبان فارسي در ذهن تداعي ميکننـد .بـراي

ديار فرصتي فراهم ساخته تا مرکز ثقلي براي مراودات

مثال شباهت بسيار نزديکي بين واژهي فارسي سپاس با

تجاري و بازرگاني با ايران به حسا

آيد .مراوداتي که

واژهي اسپاسيباي روسـي (تشـکر) وجـود دارد .واژهي

ماموري ـت اصــلي آن از جانــب اي ـران بطــور طبيعــي

اشکاف روسي نيز برگرفته از شکاف فارسـي سـت .از

برعهده ي گيالنيان نهاده شده و ديگر مردم ايران نيز در

طرفي واژهي روسي شـنل آنچنـان در فارسـي متـداول

بستر تعامل با گيالنيان به برقراري مناسبات خويش بـا

شده که کسي گمان نمي برد ايـن واژه اصـالتا روسـي

روسها دست زده اند .گواه اين امر تاريخچهي فعاليـت

باشد .حتي ميتوان شباهتي بين واژهي استراناي روسيه

اتاق تجارت رشت با روسيه از سال  1304خورشـيدي

به معناي سـرزمين بـا پسـوند اسـتان فارسـي يافـت .

ست که امروز بنام اتـاق بازرگـاني ،صـنعت ،معـدن و

پســوندي کــه بــا تکمي ـل واژگــاني همچــون دبســتان،

کشاورزي اشتهار دارد و در زمينهي گسترش مناسـبات

سروستان و  ...معناي محل و قلمـرو را ادا مـينمايـد.

تجاري بخش خصوصي ايران و روسـها بـا محوريـت

(امير احمديان ،1387:ص)63

آستاراخان تالشهاي قابل توجهي از خود بروز ميدهد.

مناطقي از شمال و شمال غر

گیالن طاليه دار فرهنگ ايراني در آستاراخان :در

(تاريخچهي اتاق بازرگاني گيالن) نخستين نشست اتاق

روند بررسي مراودات فرهنگي ايران و روسيه ،ميتوان

تجارت گيالن با داشتن  16عضو به رياست حاج علـي

آستاراخان را مرکز ثقل و طاليـه دار ايـن مناسـبات در

آقــاي گيالنــي در تجارتخانــه ايشــان در مرکــز اســتان

ازمنهي تاريخ دانست .شهري که بر دهانـهي رود ولگـا

تشکيل شد .هرچند اتـاق تجـارت گـيالن همزمـان بـا

در کرانهي شمالي خزر واق شده و حـداقل در پانصـد

اتاقهاي تجارت تبريز ،مراغه ،ساري و قزوين راه افتاد
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حسین کلهر

امـا پيشـينهي مـراودات تجـاري و بازرگـاني گـيالن و

سرزمينهاي جنوبي روسيه نيز نقش موثري در تبادالت

جايگاه بنـدري و دريـايي آن (بنـدر انزلـي بـه عنـوان

فرهنگـي ايـران و روسـيه دارد .در همـين راســتا بايـد

محوري ترين محل باراندازي و بارگيري کاال در شمال

اضافه کنم که در يکسال و نيم گذشته (شهريور  94تـا

کشور) موجب شد تا گيالن مرکز ثقل مراودات ايران و

اسفند  5 ) 95نمايشـگاه معرفـي و عرضـهي کاالهـاي

آيد( .اجازه

ايراني در شهرهاي مختلف روسيه از جمله آستاراخان،

نامه ي تاسيس اطاق تجارت در رشـت؛ )1394بـا ايـن

مســکو ،ســنت پطرزبــورگ برپــا شــده و امســال ني ـز

توصيف بوضوح ميتوان دريافت که نقش حـوزههـاي

برگزاري همـين تعـداد نمايشـگاه در منـاطق مختلـف

تجاري و بازرگاني گيالن در مراودات فرهنگي ايران با

روسيه در دستور کار قـرار دارد)http://iccimguil.ir( .

روسها بارز و قابل توجه بوده است .چراکه هر مـراوده

با اين توصـيف بيهـوده نيسـت کـه ادعـا کنـيم مـردم

و داد و ستدي بدون تـاثير گـذاري فرهنگـي نيسـت و

آسترخان بواسطهي بازرگانان ايراني از ديرباز با فرهنگ

ورود واژگان متعدد روسي در زبـان فارسـي و گيلکـي

و تمدن ايـران زمـين آشـنا بـوده انـد .پـيش از آن کـه

خود گواهي بارز بر اين امر اسـت .بـه همـين تناسـب

حکومت بالشويکي راههاي ارتباط با بيرون را بـه روي

ورود واژگان فارسي در زبان روسي نيز خود دليلي بـر

مردم اتحاد جمـاهير شـوروي ببنـدد ،آسـترخان مرکـز

روند تاثير گذاري تجار و بازرگانان ايراني بويژه گيالني

تجاري بزرگي بود .ايرانيان نيز حضـور چشـمگيري در

در روسيه اسـت کـه در ايـن زمينـه آسـتاراخان بـدليل

اين شهر داشتند و هنوز هم نام کاروانسراي ايرانـي بـر

موقعيت خاصي که در حوزهي آبـي و خـاکي جنـو

سر زبانها است و مسجد فارسهـا نيـز در ايـن شـهر

روسيه دارد ،نقش بارزي ايفا نموده اسـت .راه انـدازي

يادآور همان حضور پررنگ است .نکتهي مهم ديگر در

سراي تجاري ايرانيان در آستاراخان نيـز کـه بـا همـت

خصوص مناسبات فرهنگي ايران و آسـتاراخان نصـب

اتاقهاي بازرگاني استان گيالن و مازندران و با درايـت

مجسمهي خيام نيشابوري شاعر ،رياضـي دان و مـنجم

مساوالن سياسي ايران پس از دو دهه عينيت يافته ،خود

شهير ايراني در آستاراخان اسـت کـه سـال گذشـته در

مرکزي در راستاي توسعهي مناسبات تجاري ،بازرگاني

مراسمي با حضور آقاي روحاني رييس جمهـور ايـران

روسيه و به نوعي دروازهي اروپا به حسا

و در نهايت فرهنگي با مردم جنو

روسيه به حسـا

در اين شهر جنوبي روسيه رونمايي شد .اتاق بازرگاني

ميآيد .اين سرا در زميني به مساحت تقريبي  500متـر

گيالن در کسـب مجوزهـاي اوليـه و ايجـاد بسـترهاي

شده و

اين اقدام فرهنگـي همکـاري هـاي

مرب و با هزار و  200متر در چهارطبقه احدا

اداري و ديپلماتي

اکنون دو طبقهي آن با زيربناي تقريبي  800متر آمادهي

خوبي با کنسولگري ايران در روسيه داشت .اقدامي که

بهــره بــرداري ســت .بــا بهــره بــرداري اي ـن دو طبقــه

در معرفي ادبيـات غنـي ايـران و تـرويج زبـان و اد

نمايندگي هاي اتـاق بازرگـاني  14اسـتان ايـران در آن

فارسي موثر خواهد بود .بـويژه اينکـه دانشـگاه دولتـي

مستقر خواهند شد تا به تمهيد مقدمات و بستر سـازي

آسـتاراخان در دو مقطـ کـارداني و کارشناسـي داراي

براي توسعهي مناسبات بازرگاني تجار ايراني در مناطق

فارسي ست( .ابراهيمي ترکمـان ،ا.

جنوبي و جنو

کرسي زبان و اد

غربي روسيه بپردازند .فراموش نکنـيم

( )1388مجموع اين عوامل ،نقـش تجـار و بازرگانـان

که در حوزهي اقتصاد تنها تجار و بازرگانان نيستند کـه

گيالني را در گسترش مناسبات فرهنگي و ادبي ايران و

در زمينهي معرفي فرهنگ و سنن ايراني نقـش آفرينـي

روسيه پررنگ و قابل توجه ساخته و زمينهايـي فـراهم

مــيکننــد بلکــه ارايــهي انــواع کاالهــاي تجــاري در

نموده تا بتوان در رونـد مـراودات دو کشـور ،همـواره
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نقش گیالن در مناسبات فرهنگی ایران و روسیه

نقش حوزهي بازرگاني و تجاري اسـتان گـيالن را مـد

کتــا هــاي دين ـي بــه زبــان روس ـي برجســته شــد و

نظر قرار داد.

همکاري هاي علميـ فرهنگي و آموزشي مـورد توجـه

دانشگاه گیالن پیشگام تبادل دانشجو بژا روسژیه

قرار گرفت .بي ش

از هم گسيختگي نسبي ساختارها

پس از فروپاشي شوروي:زبان عنصر اصـلي برقـراري

در روسيهي پس از فروپاشي شوروي و انگيزهي ايـران

روابط همه جانبه بين ملت هاست .پـس از ايـن عامـل

براي فعاليتهاي فرهنگي در خارج ،از جملـه عـواملي

مهم ،روابط فرهنگي و شناساندن ظرفيتهاي دوکشـور

بود که موجب شد در دههي نود ميالدي فعاليـتهـاي

در عرصههاي مختلف است که به تقويت مناسـبات در

ايران و روسيه از حجم و گسترش بيشـتري برخـوردار

مـيکنـد .روسـها در زمينـهي

باشد .بويژه که در نيمهي دههي  1990ميالدي بـا روي

آموزش زبان فارسي از ايرانيهـا بسـيار جلـوتر عمـل

کارآمدن يوگني پريماکف به عنوان وزير امور خارجهي

کرده اند .سابقه آموزش زبـان فارسـي در روسيــ ه بـه

فدراسيون روسيه ديدگاه اوراسيا گرايي در ايـن کشـور

زمان پترکبيـ ر ميرسد .وي در سال 1716ميالدي پـنج

قوت گرفـت و ترديـدهاي دوران غـر

گراهـا پايـان

نفر از انديشمندان روس را به اصفهان فرستاد تـا زبـان

يافــت( .کرمــي ،ج ،1387 :ص  65و  ) 126در آغــاز

فارسي بيـ اموزند و بتوانند به عنـوان متـرجم در دربـار

ده ـهي هفتــاد خورش ـيدي و  1990م ـيالدي مســاوالن

درسـي خاصـي

دولـت

عصر جهاني شدن کم

روس خدمت کنند .در آن زمان ،کتا

دانشگاه گـيالن در راسـتاي تـدابير ديپلماتيـ

تدويـ ن نشده بود و تنها از فرهنگ «مجم الفرس» بـه

ايــران ،همکــاريهــاي علمــي و آموزشــي خــود بــا

عنوان فرهنگ زبان فارسـي اسـتفاده مـيشـد .از سـال

دانشگاههاي حوزهي خزر بـويژه روسـيه را در دسـتور

 1732ميالدي تدريـ س زبان فارسـي در وزارت امـور

کار قرار دادند .براي نخستين بار پس از انقال

اسالمي

خارجـــه روسيـــ ه بـــه طـــور جـــدي آغـــاز شـــد.

در شهريورماه  ،1374هيأتي به سرپرستي رياست وقت

(اميراحمديان)1395:در ايران نيـز تـدريس و فراگيـري

دانشــگاه گــيالن و تعــدادي از معــاونين و رؤســاي

زبان روسي پس از استحالهي اتحاد جمـاهير شـوروي

دانشــکدههــاي دانشــگاه از مــرز زمينــي آســتارا وارد

در دستور کار قرار گرفت .پيشگامي دانشگاه گـيالن در

جمهـــوري آذربايجـــان شـــدند و پـــس از بازديـــد

عرصهي تبادل استاد و دانشجو نيز در همين راستا قابل

دانشگاههاي لنکران و باکو ،به مسکو عزيمت نمـوده و

تحليل است .اين تبادل زماني بروز و ظهور يافـت کـه

از برخي دانشگاههاي معتبر مسکو هـم بازديـد کردنـد.

جو بي اعتمادي بين جمهوري اسالمي و جمهوريهاي

سپس هيأت مذکور عازم شهر آستراخان روسيه شـدند

تازه تاسيس پس از فروپاشي شـوروي از بـين رفـت و

تا از دانشگاه هاي معتبر اين شهر نيز بازديد نمايند .اين

دوره ي جديدي از روابط در منطقه آغـاز شـد .چراکـه

ديدار ،اولين ديدار رسمي مسـاولين دانشـگاه گـيالن از

ابر قدرت خوفناک از مرزهاي شـمالي ايـران

روسيه بوده که در آن بسترهاي الزم براي ايجاد اتحاديه

اسـالمي و

دانشگاههاي دولتي حاشيه درياي خـزر مهيـا شـود .در

ترويج بنيادگرايي نهضتهاي اسالمي در جمهـوريهـاي

اين ديدار طرفين موافقت نمودند که دانشـجويان خـود

سابق مبالغه آميـز جلـوه نمـود .بـه عبـارتي فروپاشـي

را به دانشگاه هاي طرف مقابل اعـزام نماينـد .اتحاديـه

شوروي سرآغاز فصل جديدي از روابط فرهنگي ايران

دانشگاه هاي دولتي حاشيه درياي خزر پس از تأسـيس

و روســيه بــوده اســت .در ســالهاي نخســت پــس از

در سال  ،1374اولين اجالس خود را در دانشگاه فنـي

فروپاشي ،توجه به مسلمانان روسيه و ترجمه و چـاپ

دولتي آستراخان روسيه برگزار نمود .پـس از آن ،همـه

شبح ي

رخت بربسـت و در مقابـل خطـر انقـال
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ساله اين اجالس در مراکـز اسـتان کشـورهاي حاشـيه

در ســــــــالهاي 1395 ،1393 ،1392 ،1389 ،1388

درياي خزر برگـزار شـده اسـت .در سـالهاي  1380و

گروه هاي مختلف دانشـجويان زبـان فارسـي دانشـگاه

 1383دانشگاه گيالن در شهر رشـت ميزبـان اجـالس

دولتي آستراخان بـراي گذرانـدن دورههـاي سـه ماهـه

رؤساي دانشگاه هاي مذکور بوده است .آخرين اجالس

دانش افزايي ،به دانشـگاه گـيالن عزيمـت نمودنـد .در

اتحاديه مذکور که نـوزدهمين اجـالس دوره اي بـوده،

ارديبهشـت  1395يـ

گـروه ورزشـي از دانشــجويان

مهر ماه سال گذشـته در شـهر ماخـاچ کـاالي روسـيه

دانشگاه گيالن بـه دعـوت دانشـگاه دولتـي آسـتراخان

برگــزار شــد( .امــور بــين الملــل دانشــگاه گــيالن؛

روسيه جهت شرکت در مسابقات ورزشي دانشجويان،

)1396دانشگاه گيالن نخستين گـروه دانشـجويان را در

به آستراخان رفتند( .امور بـين الملـل دانشـگاه گـيالن؛

فروردين ماه  1382خورشيدي بـه اسـتعداد  15نفـر از

 )1396عـالوه بــر ايـن ،تبــادل اســتاد نيـز همــواره در

دختران و پسـران اسـتعدادهاي درخشـان بـه دانشـگاه

برنامهي تبادالت علمي دانشگاههاي گيالن و آستاراخان

دولتي آستراخان روسـيه گسـيل داشـت و دانشـجويان

روسيه وجود داشته است .در همان سالهايي که تبـادل

مذکور به مدت دو هفته دراين شهر بسر بردند .هرچند

دانشجو بين دانشگاه هاي دو طرف بر قرار بود ،استادان

اين مدت فرصت کافي براي يادگيري زبـان روسـي و

زبان فارسي دانشگاه گيالن براي تدريس زبـان فارسـي

آشنايي کامل با فرهنگ و تاريخ اين سرزمين نبود ،امـا

به دانشگاه دولتي آستراخان روسيه ميرفتند .عالوه بـر

بستري فراهم کـرد تـا دانشـجويان گيالنـي بـا فضـاي

اين ،استادان ديگر رشتههاي علمي دانشگاههاي مختلف

دانشگاه دولتي آستاراخان آشنا شوند و نحـوهي تعامـل

روس ـيه ني ـز بــراي ارائــه مقــاالت علم ـي خــويش در

با مراکز علمـي و پژوهشـي روسـيه را فـرا گيرنـد .در

همايش هاي برگزار شـده در دانشـگاه گـيالن شـرکت

همين سال  15نفـر از دانشـجويان رشـته زبـان و اد

کرده اند.روابط آموزشي جمهوري اسالمي با فدراسيون

فارسي دانشگاههاي آستراخان روسيه نيـز بـه ميهمـاني

روسيه را ميتـوان بـا تبيـين جايگـاه زبـان فارسـي در

دانشگاه گيالن آمدند تا در مدت  9مـاه و در قالـب دو

دانشگاههاي روسيه تحليل كرد .چرا كـه امـروزه زبـان

فارسـي را بـراي

فارسي در دانشگاههايي مانند دولتي مسـکوــ دانشـگاه

خود تکميل کنند( .امـور بـين الملـل دانشـگاه گـيالن؛

دوستي ملل مسکوـ سنت پتربـورگ و قـازان تـدريس

 )1396در شهريور ماه  1383خورشـيدي حـدود 400

ميشود و در ايران نيـز دانشـگاههايي چـون تهـرانــ

نفــر از دانشــجويان ،مربيــان ،اســتادان و مســاوالن

تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسالمي گروه زبان روسي

دانشگاههاي روسيه ،قزاقستان ،آذربايجان و ترکمنسـتان

دارند .اگر چه هم اکنون تعـداد زيـادي از دانشـجويان

به گيالن سـفر کردنـد تـا در سـومين المپيـاد ورزشـي

ايراني به صورت بورسيه دولتي و آزاد در دانشـگاههاي

دانشجويان دانشگاههاي حاشـيه دريـاي خـزر شـرکت

روسيه تحصيل ميکنند و تعداد اندکي هم دانشـجويان

کنند .اين دانشجويان به مدت  10روز در رشت ماندند

روسي در دانشگاههاي ايران بورسـيه هسـتند ،ولـي دو

و در رشتههاي مختلف ورزشي با يکـديگر بـه رقابـت

کشور براي مبادلهي استاد و دانشجو و انجام فعاليتهـاي

پرداختند( .امور بين الملل دانشگاه گـيالن؛ )1396ايـن

علميـ تحقيقي مشترک ،از توان باالي برخوردارند کـه

المپياد در راستاي توافق مساوالن دانشگاههاي گـيالن و

بايد بدان توجه شود .بر همين مبنا دانشـگاه گـيالن بـه

آستاراخان مبني بر راه انـدازي اتحاديـه دانشـگاه هـاي

دليل نزديکي با مناطق جنوبي روسيه بويژه آسـتاراخان

دولتي حاشيه درياي خزر برگزار شده بـود .پـس از آن

مستعد ايفاي اين رسالت فرهنگي ست و ميتواند بيش

نيمسال تحصيلي آموزش زبان و اد
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نقش گیالن در مناسبات فرهنگی ایران و روسیه

از پيش بر توسعهي مناسبات فرهنگي و ادبي دو کشور

معرض نمايش بگذارد .در جريان روزهاي فرهنگي

ايران و روسيه بيفزايد.

روسيه در تهران به تجربه ثابت شد که برگزاري

موانع و راهكارها :در روند بررسي مناسبات

کنسرتهاي هنرمندان روسيه با مشکالت و

فرهنگي گيالن با روسيه ميتوان موان کار را در چند

محدوديتهاي بسياري روبه رو ميشود که اين مساله

حوزه دسته بندي نمود .نخستین مانع در راه گسترش

از سطح مهارت هنري ميکاهد( .النا دو نايوا،1389:

تماسهاي فرهنگي گيالن با روسيه ،پندارهاي نسبتا

ص )80با اين توصيف چگونه ميتوان زمينههاي

"منفي مردم ايران راج به روسيه است که همواره در

توسعهي مناسبات فرهنگيـ اجتماعي را بين گيالن و

قدرت تصاحب گر

مناطقي از روسيه فراهم نمود؟ گويا اين معضل اساسي

و سلطه گر در ذهن اکثر ايرانيان جلوه داده است.

بايد با تصميمات ويژه در سطح کالن و در پي آن

چراکه در بسياري از مقاالت و مطالب مربوط به تاريخ

تقويت ارادهي سياسي دولتمردان و دستگاه ديپلماسي

روابط روسيه و ايران به موضوع تصرف شهرهاي ايران

دو کشور در حوزهي عمل مرتف شود .نکتهي ديگر

و ورود ارتش روسيه و شوروي به خاک ايران در زمان

ظرفيتهاي علمي و آموزشي گيالن براي تبادل استاد و

جنگهاي جهاني اول و دوم اشاره ميشود .از اين

دانشجو با روسيه است؛ که بسيار بيشتر از حد فعلي

گذشته محدوديتهاي مربوط به مراودات سياسي ايران

تصور ميشود ولي چندان توجهي بدان نشده است.

و روسيه در عرصهي بين المللي نيز مزيد بر علت شده

مسلم است که روسها در اين حوزه ميتوانند با افزايش

است .به همين دليل صاحب نظران روسي هم عمده

ظرفيت جذ

دانشجو و بهره گيري از استادان زبان

ترين مان پيشرفت روابط فرهنگي ايران و به تب آن

فارسي دانشگاه گيالن ،زمينهي آشنايي هرچه

گيالن با روسيه را مسائل سياسي،اجتماعي ,اقتصادي و

بيشترمردم دو منطقه را از فرهنگها و آدا

و رسوم

تاريخي ميدانند .برخورد منفي افکار عمومي جامعه

يکديگر مهيا سازند تا بسترهاي الزم براي مناسبات

بين المللي نسبت به برنامه هسته اي ايران و تحريم

همه جانبه فراهم آيد .مان بعدي مربوط به حوزه

اقتصادي آن يکي از اين علل ميباشد .از آن جائيکه

گردشگري ست .در حال حاضر رفت و آمد گردشگر

دولت روسيه از اقدامات بين المللي پشتيباني ميکند،

از گيالن به مناطق جنوبي روسيه و برعکس از رونق

نمي تواند تماسهاي فرهنگي خود را با ايران گسترش

چنداني برخوردار نيست .گواه مدعا اينکه گردشگران

دهد و دليل عدم تاسيس مرکز فرهنگي روسيه در

روسي گيالن را براي مقصد گردشگري خود انتخا

تهران (گرچه قبال» تصميم آن اتخاذ شده است) همين

نمي کنند .حدود  5سالي ست که خط هوايي رشتـ

مساله ميباشد .عدم وجود چنين مراکز روسي در ايران،

آستاراخان بدليل نبود مسافر تعطيل شده است.

امکان معرفي فرهنگي روسيه را در ايران محدود

کنستانتين آلکسيف سرکنسول روسيه در رشت هم در

ميکند و بر گسترش روابط فرهنگي بين دو کشور تاثير

گفتگو با نگارنده از صدور  16هزار رواديد در سال

منفي ميگذارد( .النا دو نايوا ،1389:ص  )79بدليل

 1395خبر داد و گفت :اغلب متقاضيان اين رواديدها

محدوديتهاي موجود در جامعه کنوني ايران که

گردشگر بوده اند که از گيالن به روسيه سفر کرده اند.

و رسوم ديني است ,طرف روسيه نمي

هر چند آمار دقيقي از ورود گردشگران روسي به

تواند هنرهاي برگزيده خود مثل باله روسي ،سيرک و

گيالن انتشار نيافته اما ظواهر امر نشان ميدهد که رقم

گروههاي رقص و آواز محلي را در کشور ايران به

بسيار پايين تر از عزيمت گردشگران گيالني به روسيه

طول تاريخ ،روسيه را به عنوان ي

مربوط به آدا
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است .نکتهي قابل تامل ديگر محدوديت و ضعف در

 )4تالش براي رونق هرچه بيشتر مراودات اقتصادي و

گردشگر خارجي در گيالن است

بازرگاني از ديگر راهکارهاي ارتقاء مناسبات

زيرساختهاي جذ

که با استانداردهاي بين المللي فاصله دارد و در اين

فرهنگي ايران و روسيه است.

زمينه بايد اقدامات زيربنايي انجام پذيرد .نقصان ديگر

 )5رونق صنعت گردشگري ايران با محوريت گيالن

نيز به حوزهي اقتصادي و بازرگاني بازمي گردد .برغم

(شناسايي اماکن ديدني و مذهبي و تاريخي استان و

پيشينهي تاريخي مناسبات بازرگاني گيالن و روسيه،

زمينه سازي براي رفاه گردشگران روسي و بر

امروز اين تعامل هيچگاه متناسب با ظرفيتهاي متنوع

عکس)

اقتصادي و توليدي دو کشور ارتقاء نيافته است و روند
معامالت تجاري بازرگانان گيالن و روسيه بويژه

 )6مشارکت با کشورهاي حاشﯿهي درياي خزر به
منظور سرمايهگذاري در توسعه گردشگري منطقه.

آستاراخان بسيار کند و محدود به مايحتاجي خاص

 )7سرمايهگذاري بخش خصوصﯽ در صنعت تورﯾست

پيش ميرود .در حاليکه مبادالت تجاري و اقتصادي

گيالن ؛ مانند اﯾجاد هتل ،مهمانپذﯾر ،متل و

مطلو

بين دو منطقه ميتواند قوام بخش مراودات دو

ملت در ديگر حوزههاي فرهنگي و رونق بخش

حماﯾت دولت از آنها با پرداخت تسهيالت ارزان
قيمت.
 )8سرمايهگذاري براي توسعهي فرودگاه بﯿنالمللﯽ

گردشگري باشد.

رشت به منظور افزاﯾش جذ

گردشگر.

 )9تسري در اتمام خط آهن قزوينـ رشت و از سر

راهكارها
عمده ترين راهکارهاي تقويت مناسبات فرهنگي

گيري ساخت خط اهن رشتـ انزليـ آستارا( .به

گيالن با روسيه را ميتوان چنين طرح نمود:

عبارتي تحقق کريدور نوستراک و تسهيل در جذ

 )1تقويت مناسبات فرهنگي هر ملتي ،ارادهي سياسي

گردشگران روسي)

کافي بين دولتمردان را ميطلبد که بايد براي تعميق

)01راه اندازي تورهاي گردشگري براي مردم دو منطقه

مناسبات همه جانبهي فرهنگي با رف موان اساسي

در راستاي کسب شناخت از ظرفيتهاي بوميـ

چاره انديشي کنند.

منطقهايي.

 )2تقويت مناسبات فرهنگي ،بسترسازي براي آشنايي
دو ملت از آدا

و رسوم يکديگر است و در

حقيقت اين مقولهي مهم بوده که در ادوار مختلف
تاريخي زمينهي مناسبات همه جانبهي گيالن با
مناطق جنوبي روسيه را مهيا ساخته است.
 )3تبادل دانشجو براي رونق زبان و اد

فارسي و

روسي در دو کشور ايران و روسيه از ديگر
راهکارهاي توسعهي مناسبات فرهنگي بين ايران و
روسيه است که اخيرا در دستور کار دانشگاههاي
گيالن و روسيه قرار گرفته است .اما بايد با افزايش
توان يکديگر ارتقاء يابد.
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نتیجه گیري :در اين مقاله دريافتيم که برغم جايگاه
ويژه ي مقوالت فرهنگي در مناسبات خارجي کشورها،
اين بخـش هنـوز در مناسـبات ايـران و روسـيه دچـار
ضعف ها ،نقصانها و معضـالت جـدي سـت .بنـابراين
طبيعي ست که خال تاثيرات ژرف فرهنگي در مراودات
همه جانبه با روسها بويژه در حوزههايي چون اقتصـاد،
گردشگري ،سياسي و حتي تعامالت منطقهايي احساس
شــود .از ســوي ديگــر پيش ـينهي تــاريخي و جايگــاه
استراتژي
روسها ايجا

گيالن در عرصه ي مناسبات همه جانبـه بـا
ميکند تا تالش مجدانهايـي بـراي بهـره
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نقش گیالن در مناسبات فرهنگی ایران و روسیه

گيري هرچه بيشتر از ظرفيتهاي فرهنگي ايـن اسـتان

سراي تجاري ايرانيان در آستاراخان که از سـوي اتـاق

شمالي به عمـل آيـد .سـابقه ي مـراودات بازرگـاني و

بازرگاني ،صـناي  ،معـادن و کشـاورزي گـيالن انجـام

تجاري گيالنيان با روسها که حـداقل تـاريخي پانصـد

ميشود جملگي گوياي نقش بارز اين استان شمالي در

ساله دارد اين شرايط را فراهم کرده تـا بتـوان زمينـهي

عرصه ي مناسبات همه جانبه ايران با روسيه است .امـا

مراودات مردم مناطق جنوبي روسيه بويژه آستاراخان و

نکته ي مهم ديگري که در حوزه ي مناسـبات فرهنگـي

جمهوريهاي مسلمان نشيني چون داغستان را با مناطق

گيالن با روسيه احساس ميشود ،ذائقـه هـاي متفـاوت

شمالي ايران فراهم و وابستگي هاي متقابل فرهنگـي را

ديني -اجتماعي دو ملت و تاثير آن بر ديگر حوزههاي

براي تحکيم مناسبات اقتصادي و سياسي ايجاد نمـود.

فرهنگي ست .در اين مقاله مشخص شد که اين شکاف

اين مهم ميتواند رونق صنعت گردشـگري را

عظيم سد راهي براي توسـعهي مناسـبات فرهنگـيــ

نيز در گيالن بدنبال داشته باشد .در ايـن راسـتا تمـامي

اجتماعي ايران و روسيه ايجاد نموده و باعث شـده تـا

ظرفيـتهــاي ادب ـي ،علمـي ،آموزش ـي ،گردشــگري و

اراده ي عمومي براي تبادالت همه جانبهي فرهنگـيــ

اقتصادي دو منطقه را نمي توان از نظر دور داشت.

هنري ميان دو کشور به اغماء رود.

بي ش

در حوزه ي تبادالت علمي و آموزشـي نيـز گرچـه

سخن پاياني اينکه تعميق مناسـبات همـه جانبـهي

گام هاي خوبي از سـوي مراکـز دانشـگاهي دو طـرف

ايران و روسيه در گرو توجه ويژه به مقولـهي فرهنـگ

برداشته شـده ،امـا ايـن تبـادالت در حـوزهي اسـتاد و

است و گيالن به دليل پيشينهي تـاريخي تعـامالتش بـا

دانشجو هيچگاه جوابگـوي اولويـتهـا و نيازهـاي دو

روسها طاليـه دار مناسـبات فرهنگـي ايـران و روسـيه

کشور نيست و بايد در اين حوزه با برنامه تر و مصـمم

محسو

ميشـود .پـس بـراي تبلـور هـر چـه بيشـتر

تر عمل نمود ؛ تا زمينهي آشـنايي دو ملـت از زبـان و

استعدادهاي نهفته در حوزه مناسبات فرهنگي بايد نگاه

و رسوم يکديگر بيشتر مهيـا شـده و جهشـي در

ويژهي دستگاه ديپلماسي کشور را به اين ظرفيت بالقوه

آدا

حــوزهي مبــادالت فرهنگ ـي ايجــاد شــود .حــال اگــر

و ارزشمند معطوف داشت.

توسعهي مبادالت فرهنگي را به ارادهي سياسي حاکمان
و تصميم سازان عرصهي ديپلماسي دو کشـور وابسـته

منابع و مآخذ

بدانيم ،اين اراده امروز در قالب تعامل براي راه انـدازي

امير احمديان،

هرچه سري تر کريدور شمالــ جنـو

يـا نوسـتراک

تجلي يافته است .ارادهايي که گوياي آينده اي روشـني
بــراي مناســبات فرهنگــي و گردشــگري گــيالن بــا
سرزمين هاي جنوبي و جنو

غربي روسـيه اسـت .در

حوزهي منطقهايي و بين المللي نيز نمي تـوان از نقـش
مراودات فرهنگي ايران و روسيه غافل بود؛ نقشـي کـه
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ايران در حـوزهي خـزر باشـد .جايگـاه ويـژه تجـار و

( )1387روابط فرهنگي ايران و

روسیه ،برگرفته از کتا

روابط ايران وروسيه؛
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