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ظرفيت هاي تمدني روسيه براي انقالب 
اسالمی و جهان اسالم 

دکتر احمد رهدار1
اهميت استراتژیک روسيه 

مناسبات كشور روسيه با جهان اسام داراي تاريخ پرفراز و نشيبي مي باشد؛ در برخي از 
مقاطع روابط حسنه و در برخي مقاطع تيره بوده است. اما در مجموع در مقايسه با غرب 
مي توان گفت كه روابط روسيه با جهان اسام، انساني تر و مسالمت جويانه تر بوده است. 
به عبارت ديگر به  رغم اينكه كشور روسيه از ديروقت يكي از كشورهاي پرقدرت جهاني 
به شمار مي آمده و اين امر اقتضا داشته كه متحد استراتژيك قدرت هاي استعماري غرب 
باشد، بسياري از متحدين استراتژيك روسيه از ميان كشورهاي شرقي و حتي اسامي 
بوده اند. اين البته عاوه بر ميزان تمايز خوي اس��تكباري روسيه و غرب، به اين مسئله 
كه منافع ملي روسيه مقتضي تعامل حسنه و حداكثري با جهان اسام و شرق بوده نيز 
داللت دارد. به لحاظ سياسي، روسيه كنوني در مقايسه با غرب از چند جهت براي جهان 

اسام بهتر است: 
نخس��ت اينكه غرب هر چند موفق به بازستاني اسپانيا از مس��لمانان شده، اما تجربه 

1. دانش آموخته حوزه علميه )قم(، دكتراي علوم سياسي )تهران( و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسامي 
فتوح انديشه )قم( 
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اندلس براي آن بس��يار گران تمام شده1 و در سراسر 
دوره هاي پس از غلبه بر مسلمانان، غرب تمام تاش 
خود را براي مهار و حتي حذف اسام در اروپا به كار 
بسته است. اساس��اً جنگ هاي صليبي در گذشته و 
نفرت عمومي غرب از اسام در شرايط كنوني ناشي از 
همين خودآگاهي تاريخي آن نسبت به حضور بالقوه 
خطرناك اسام در آنجا مي باشد. از اين روي، مي توان 
گفت كه از نظر غرب،  اس��ام دش��من استراتژيك و 
تاريخي آن محسوب مي شود. اين در حالي است كه 
تعامل جهان اسام و روس��يه به  رغم داشتن تجارب 
تلخ و ش��يرينش، هرگز به گونه اي پي��ش نرفته كه 
اسام را به دشمن استراتژيك آن تبديل كند؛ بلكه بر 
عكس، در حالي كه اروپا همواره مسلمانان را شهروند 
درجه دو خود به حساب آورده و اسام را دين عارض 
بر تاريخ خود مي شمارد، روسيه مس��لمانان خود را 

شهروند درجه يك و اسام را بخشي از تاريخ، تمدن و فرهنگ خود مي داند. 
دوم اينكه ظهور انقاب اسامي ايران باعث ش��د تا موج غرب ستيزي در متن جهان 
اس��ام گس��ترش يابد و تا آنجا به پيش رود كه امروزه براي غرب تبديل به يك كابوس 
شود. اين در حالي است كه روسيه با انقاب اسامي چندان مشكل ندارد؛ چراكه انقاب 
مذكور باعث شد تا كشور ايران- به مثابه كشور همس��ايه روسيه- از دايره بلوك امريكا 
خارج شود و تسري روح غرب س��تيزي و امريكا س��تيزي آن در جهان اسام نيز باعث 
تشديد گرايش آنان به روسيه در برابر غرب باشد. از همين  رو در حالي كه امريكا، ايران را 
محور شرارت منطقه اي و حتي بين المللي دانسته و با حزب اهلل لبنان و حماس سر ستيز 
دارد، روس��يه عاوه بر اينكه در حال حداكثري كردن تعامات خود با ايران مي باش��د، 

1. حضور 600ساله حاكميت اسامي در اسپانيا باعث ش��ده تا بسياري از تراث فكري- فرهنگي اروپاي جنوبي 
همچنان وام دار عالم اسامي باش��د. به عنوان مثال با وجود گذش��ت چندين قرن از بازس��تاني اسپانيا از دست 
مسلمين، كتابخانه هاي اسپانيا پر از آثار مكتوب دانشمندان اسامي اس��ت و معماري اسامي همچنان در آنجا 
جذاب بوده و طرفدار دارد و... طرفه اينكه در اسپانيا سيد مسيحي وجود دارد )كساني كه اساف مسلمان آنها از 
خاندان سادات بوده و كم كم اخاف آنها مسيحي شده اند(. حضور مآثر فرهنگي اسامي در اسپانيا مي تواند براي 

غرب خطر بالقوه باشد. 

به  رغم اینکه کشور روسيه از 
دیروقت یکي از کشورهاي 
پرقدرت جهاني به شمار 
مي آمده و این امر اقتضا 
داشته که متحد استراتژیک 
قدرت هاي استعماري غرب 
باشد، بسياري از متحدین 
استراتژیک روسيه از ميان 
کشورهاي شرقي و حتي 
لبته  اسالمي بوده اند. این ا
عالوه بر ميزان تمایز خوي 
استکباري روسيه و غرب، 
به این مسئله که منافع ملي 
روسيه مقتضي تعامل حسنه 
و حداکثري با جهان اسالم و 

شرق بوده نيز داللت دارد
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حداقل با حزب اهلل و حماس ستيز ندارد و حتي با نمايندگان آنها ديدار و گفت وگو دارد.1
سوم، در حالي كه اروپا و امريكا در مناس��بات درون جهان اسام، با اسام سني بهتر 
و راحت تر كنار آمده اند،2 روس��يه به  ويژه به دليل مش��كات خاص خود با چچن كه به 
شدت داراي افكار وهابي گري هس��تند، در مناسبات درون جهان اسام به تشيع بسيار 
خوش بين تر از تسنن مي باشد. از نظر روس ها اسام شيعي، اسام ديالوگ و عقانيت و 

اسام سني )وهابي(، اسام خشونت، ارعاب مي باشد.3
بنا به داليل مذكور، چشم انداز روابط روسيه با جهان اس��ام و به  ويژه اسام شيعي و 
انقاب اسامی از جهت منافع ملی و عقيدتی بسيار اميدبخش مي باشد و به نظر مي رسد 
جهان اسام الزم است تا شرايط مذكور را فرصت دانسته و حضور خود در روسيه را در 
انحاي گوناگون آن حداكثري نمايد.4 البته الزم است كه بدانيم استراتژي توجه به روسيه 
نبايد بر اساس ظرفيت هاي سابق آن در عصر شوروي تنظيم شود. واقعيت اين است كه 
شرايط امروزي روسيه با شرايط گذشته آن در عصر شوروي از جهات متعددي متفاوت 
شده است. تفاوت هاي مذكور الزامات و اقتضائاتي دارند كه برخي از آنها بي شك در پروژه 

تمدن سازي اسامي تأثير بسزايي دارند. برخي از اين تفاوت ها عبارت اند از: 
1. برخاف نظام سياسي شوروي )1991-1917( كه كمونيستي و ايدئولوژيك بود، 
نظام سياسي روسيه كنوني كامًا عرفي و عمل گراست. به عبارت ديگر در حالي كه نظام 

1. به عنوان مثال مدودوف زماني كه در دوره رياست جمهوري خود به دمشق رفت، عاوه بر ديدار با مسئولين 
سوري، با خالد مشعل- مسئول دفتر سياسي حماس- نيز ديدار كرد. 

2. به عبارت ديگر در حالي كه غرب از ملت هاي اسامي )اعم از شيعه و س��ني( هراس داشته و دارد، با رهبران 
جوامع سني بسيار راحت تر توانس��ته كنار آيد تا رهبران جوامع شيعي )اساساً بس��ياري از رهبران جوامع سني 

دست نشاندگان و سرسپرده هاي غرب مي باشند(. 
3. البته بايد توجه داشت كه هر چند رفتارهاي افراطي مسلمانان چچن و اخيراً داغستان و اينگوش براي متمايل 
كردن مقطعي روس ها به اسام شيعي يا اسام معتدل و غير وهابي مؤثر بوده است، اما متأسفانه بايد گفت كه در 
نهايت، فرقه هاي مختلف اسامي براي روس ها يكسان تلقي خواهند شد و در نتيجه رفتارهاي مذكور جز به مكدر 
كردن چهره اسام در روسيه نخواهد انجاميد. هم اينك دولت مردان روس��يه بدون تفكيك ميان شيعه و سني يا 
س��ني هاي وهابي و غير وهابي، با تروريست خواندن مس��لمانان، تصريح مي كنند كه تروريست ها بقاي خود را با 

پول هاي تركيه و عربستان در روسيه تضمين مي كنند! 
4. واقعيت اين است كه در شرايط كنوني، مشخصاً در ايران، شخص مقام معظم رهبري پرچم دار تعامل حداكثري 
با روسيه مي  باش��د. همچنان كه پيش از آن مبدأ توجه جهان اس��ام )يا حداقل ايران( به روسيه را مي توان پيام 
حضرت امام)ره( به گورباچف دانست. اينكه معظم له به روسيه پيام دادند نه به ديگر كشورهاي كمونيستي از جمله 
چين- كه از قضا از كميت انساني به مراتب بيشتري نسبت به روسيه نيز برخوردار است- بيان گر اين است كه وي 

در روسيه شرايط تعامل و همكاري و حتي تصرف اسامي را مساعدتر ديده اند. 
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كمونيستي سابق رويكردي ضد ديني داشت1 و اصطاحاً نسبت به دين »بشرط ال« بود،2 
نظام سياسي كنوني روسيه رويكردي سكوالر داشته و نسبت به دين، »ال بشرط« است 
تا جايي كه در قانون اساسي روسيه كنوني اديان مسيحيت، اسام، يهوديت و بوديسم 
به رسميت شناخته شده و فعاليت آنها قانوني دانسته شده است. شايسته و بلكه بايسته 
است كه ايران و جهان اسام از اين ظرفيت قانوني در روسيه كنوني، براي بسط اسام 
و تكثير و تشديد فعاليت هاي اسامي اس��تفاده كنند. ارزش واقعي اين ظرفيت قانوني 
زماني دانسته مي شود كه بدانيم در نظام هاي سياسي بسياري از كشورهاي اروپايي در 
حالي كه رويكرد سكوالريستي اتخاذ شده- و استلزام منطقي اين رويكرد اين است كه 
نسبت به فعاليت و عدم فعاليت اس��امي موضعي نداشته باشند- فعاليت هاي اسامي 
معموالً به طرق قانوني و در برخي موارد به طرق غير قانوني محدود و بلكه ممنوع شده 
است. نمونه روشن اين محدوديت و ممنوعيت را مي توان در جلوگيري از ورود يا حتی 
ثبت  نام دانشجويان مس��لمان محجبه در مدارس و دانش��گاه های بعضی از كشورهای 

اروپايی نشان داد. 
2. بر خاف نظام سياسي كمونيس��تي كه بر اقتصاد سوسياليستي مبتني بود،3 نظام 

1. در زمان حكومت كمونيست ها، بسياري از كليس��ا ها تعطيل و برخي از كليسا هاي مشهور از جمله كليساي 
جامع مسكو تخريب شدند. كمونيست ها پس از تخريب كليساي جامع، در مكانش يك استخر عمومي و مختلط 
ايجاد كردند. پس از فروپاشي شوروي، مسيحيان ارتدوكس دوباره در همان مكان، كليساي جامع مسكو را با همان 
طرح قديم اما بسيار زيبا تر بازسازي كردند. امروزه كليساي مذكور- كه در نزديكي ميدان سرخ قرار دارد- يكي از 
جاذبه هاي توريستي مسكو مي باشد. در خصوص دين اسام نيز بايد گفت در دوره كمونيستي اكثر مساجد روسيه 
تخريب و برخي از آنها تعطيل شدند؛ همچنان كه بسياري از مناسك اسامي هم ممنوع شد. به عنوان مثال ختنه 
كردن پسران، برگزاري مراسم عزاداري براي اباعبداهلل الحسين)ع( و... ممنوع شد )هر چند حتي در همان شرايط 

هم،  شيعيان در ضمن برگزاري مراسم ترحيم و مجالس ختم به عزاداري مي پرداختند(. 
2. در اغلب مواردي كه يك سلسله جاي خود را به سلسله  ديگر مي دهد، حاكمان سلسله جديد تاش مي كنند 
تا آنچه را كه اساس مشروعيت سلسله پيش��ين بوده زير سؤال ببرند. راز اين مس��ئله در اين است كه اگر چنين 
نكنند،  مشروعيت خود و عقانيت تأسيس سلس��له جديد را نمي توانند اثبات كنند. تزارها نماد و مظهر حمايت 
از دين مسيحيت ارتدوكس بودند و مشروعيت انقاب بلش��ويكي و عقانيت تأسيس سلسله جديد مستلزم نقد 
جوهر و اساس مش��روعيت رژيم پيشين )يعني مس��يحيت ارتدوكس( بود. از اين روي، حكومت جديدالتأسيس 
كمونيستي به نقد گسترده دين پرداخته است. البته سال ها بعد در دوره استالين، هم زمان با جنگ جهاني دوم، در 
حالي كه حكومت كمونيس��تي برقرار بود، دوباره نياز به دين احساس شد؛ چراكه كشور شوروي در جنگ جهاني 
دوم 22 ميليون كشته و زخمي داد و رنج ناش��ي از اين مصائب جز با رجوع به مناسك ديني تسليت نمي يافت. به 
همين علت براي ايجاد وفاق و آرامش اجتماعي، آزادي ديني داده شد و نهايتاً پس از فروپاشي شوروي، كليسا و 
دولت كامًا هم سو قرار گرفتند به گونه اي كه امروزه اين دو نهاد در روسيه، در سطح گسترده اي خدمات متقابل 

به يكديگر دارند. 
3. البته در همان زمان حكومت كمونيستي نيز در فاصله س��ال هاي 1923-1921 لنين تاش كرد تا به نوعي 
ميان اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد سرمايه داري تلفيق ايجاد كند، اما در نهايت از سال 1923 دوباره همان اقتصاد 
سوسياليستي را تقويت كرد. البته شديدترين شكل اعمال اقتصاد سوسياليستي پس از لنين و در دوره سي ساله 

حكومت استالين )1953-1924( بوده است. 
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سياسي كنوني روسيه بر اقتصاد س��رمايه داري مبتني است. در اقتصاد سوسياليستي، 
مالكيت خصوصي به رسميت شناخته نمي ش��د و مردم همه براي دولت كار مي كردند 
و در مقابل، مردم نه تنها پول برق، گاز، تلف��ن، اجاره خانه و... هم نمي دادند، بلكه حتي 
در مسافرت هاي اجباري يك ماهه ش��ان نيز از خدمات دولتي )مثل هتل و...( برخوردار 
بودند. اقتصاد سوسياليستي در ابتدا چنان به مذاق مردم خوش آمد كه در فاصله چند 
دهه بيش از نيمي از مردم جهان به آن معتقد شدند و روند سوسياليست شدن كشورهاي 
دنيا چنان سرعت يافته بود كه تروتسكي )وزير امور خارجه لنين( در يكي از نطق هايش 
پيش بيني كرده بود كه در آينده نه چندان دور منصب و پس��تي ب��ا عنوان وزارت امور 
خارجه نخواهيم داشت؛ چراكه همه جهان كمونيست و سوسياليست خواهند شد و در 
آن صورت، خارجي باقي نمي ماند كه امور خارجه معني داش��ته باشد! البته نبايد غافل 
شد كه شكست سوسياليسم به معني كارآمد بودن و حق بودن سرمايه داري نمي باشد، 
بلكه براي مواجهه جهان اسام با روسيه توجه به اين مسئله مهم است كه در هر حال، 
اقتضائات و الزامات نظام اقتصادي سوسياليس��تي متفاوت از اقتضائات و الزامات نظام 
اقتصادي س��رمايه داري اس��ت. به عبارت ديگر با تغيير نظام اقتصادي سوسياليستي 
شوروي به نظام اقتصادي س��رمايه داري روسيه، اس��تراتژي اقتصادي جهان اسام در 
روسيه بايد مناسب با شرايط اقتصادي س��رمايه داري طراحي شود نه شرايط اقتصادي 

سوسياليسم.
3. برخاف نظام سياس��ي حكومت كمونيس��تي ش��وروي كه بر اس��اس استراتژي 
»متحدمح��ور« اس��توار ب��ود، نظام سياس��ي كنوني روس��يه بر اس��اس اس��تراتژي 
»منفعت محور« استوار اس��ت. به عنوان مثال نظام سياسي شوروي در اقصي نقاط عالم 
متحديني مثل كشورهاي امريكاي التين )كوبا، اكوادور، ونزوئا و...(، كشورهاي اسامي 
)عراق، سوريه، اردن، ليبي و...(، كش��ورهاي آسياي ش��رقي و... داشت كه براي حفظ 
كردن آنها بسا اينكه بايد هزينه هايي صرف مي كرد. اين در حالي است كه نظام سياسي 
كنوني روسيه منفعت محور است؛ بدين معني كه حتي با كساني كه به عنوان متحدانش 
شناخته مي شوند هم در مواردي كه منافع ملي آن اقتضا كند، ستيز و دشمني مي كند. 
از همين روي، گرجس��تان را- كه روزگاري جزء خاكش بوده و امروز نيز در بسياري از 
محصوالت و تكنولوژي ها به روسيه وابسته است- بمباران مي  كند. توجه به اين نكته از 
اين حيث مهم است كه در تعامل با آن همواره بايد گزينه منفعتش را در نظر گرفت وگرنه 
ترديدي نيست كه اگر در جبهه مقابل ما منفعت روس��يه تأمين شود، بي شك عليه ما 
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عمل خواهد كرد. هر چند اينكه كدام يك از دو رويكرد متحد محور و منفعت محور بهتر 
بوده و مقبول نظام سياسي اسام مي باشد، مسئله اي مهم است، اما آنچه به رسالت اين 
نوشتار مربوط است اين است كه در تعامل با نظام سياسي كنوني روسيه بايد به الزامات 

و اقتضائات استراتژي هاي آن توجه نمود.
4. برخاف دوره حكومت كمونيست هاي ش��وروي كه در آن اقليت مسلمان شوروي 
در شرايط ضعف و انفعال بوده و چشم انداز تيره اي برايشان متصور بود، روند حركت به 
آينده در دوره كنوني روسيه به گونه اي است كه چشم انداز مسلمانان در جامعه روسي 
بسيار روشن و اميدواركننده است تا جايي كه مي توان پيش بيني كرد كه اقليت مذكور 
در آينده نه چندان دور يا تبديل به اكثريت يا حداقل تبديل به اقليتي ذي نفوذ و داراي 
قدرت باال مي شود. توجه به اين مس��ئله از اين حيث مهم است كه در ترسيم استراتژي 
تعامل جهان اسام با روسيه درك درست از وضعيت مسلمانان در آن، عامل تعيين كننده 
خواهد بود. قطعاً شرايط كنوني مسلمانان در روسيه به گونه اي است كه قدرت چانه زني 
جهان اسام با روسيه را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر در حالي كه استراتژي تعامل 
جهان اسام با نظام سياسي كمونيستي ش��وروي بر پايه تاكتيك بقاي اسامي تنظيم 
ش��ده بود- بدين معني كه تمام تاش جهان اس��ام به حفظ وضع موجود اسامي در 
شوروي و نه ارتقاي آن معطوف شده بود- اس��تراتژي كنوني آن بر پايه تاكتيك ارتقا و 
رشد تنظيم مي شود- بدين معني كه تاش جهان اسام نه فقط به حفظ وضع موجود، 
بلكه به تكثير و تشديد حضور اسامي در روسيه معطوف است- البته بايد توجه داشت 
كه هر چند ش��رايط »فعل« بانش��اط تر و حتي كم هزينه تر از ش��رايط »انفعال« است، 
برخاف شرايط انفعال كه با غير فعال نگه  داشتن بسياري از پتانسيل ها و ظرفيت ها هم 
ممكن مي شود، شرط تداوم ش��رايط فعل، فعال كردن حداكثري همه آن پتانسيل ها و 

ظرفيت هاست. 
پس از اتخاذ موضع درباره ضرورت تعامل جهان اسام و روسيه، به منظور حداكثري 
كردن و مهندسي كردن تعامل مذكور الزم است ظرفيت هاي موجود و بالقوه اين تعامل 
مورد تأمل و بازخواني قرار گي��رد. برخي از ظرفيت هاي موجود و قابل فعال ش��دن در 

روسيه در اين خصوص، عبارت اند از: 

ظرفيت تاریخي 
كشور روس��يه به لحاظ جغرافيايي همسايه تعدادي از كش��ورهاي اسامي از جمله 
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ايران است. اين همسايگي باعث شده تا ميان آنها از ديرقت تاكنون مناسبات و تعاماتي 
صورت گرفته باشد. در بين كشورهاي اسامي همسايه روسيه، مناسبات تاريخي ايران 
و روسيه به لحاظ حوزه تمدني از ديگران بيش��تر و مهم تر است. از همين  روي، بررسي 
اين مناسبات از چند جهت مي  تواند به پروژه تمدن سازي اسامي در آينده مدد رساند. 
نخست اينكه بررسي تاريخي همواره ميان دو كشوري ممكن است كه تاريخ مشتركي 
داشته باشند )وگرنه به عنوان مثال ميان ايران و گروئنلند چه بررسي تاريخي اي مي تواند 
صورت بگيرد؟( تاريخ مشترك به معني وجود علقه هاي مش��ترك مي باشد. بازخواني 
اين علقه ها از جانب هر يك از دو طرف كه زودتر و حداكثري تر صورت بگيرد، مي تواند 
ظرفيت هاي آنها را در جهت برنامه ها و آمال خود مديريت و مهندسي كند؛ چه از طريق 
اين بازخواني مي توان نظام مناس��بات تاريخي را حداقل از حيث اولويت و نيز اجمال و 
تفصيل بر اساس نظام هنجاري خود تنظيم كرد. بي شك برخي از مناسبات تاريخ ميان 
دو كشور از ظرفيت هاي بيشتري براي تش��ديد روابط تعاملي، تصرفي، خصمانه اي و... 
برخوردار هستند. شرايط حال و آينده جهان اس��ام مي تواند عامل مؤثري براي فعال 

كردن هر يك از روابط مذكور باشد. 
دوم اينكه بازخواني مناس��بات تاريخي به ويژه براي كشوري كه خود را در جانب حق 
مي پندارد،1 مي تواند عامل وفاق اجتماعي2 شود.3 همچنان كه بازخواني مذكور مي تواند 
ادبيات مواجهه دو طرف را غني  س��اخته و براي آن تا اعماق تاريخ دو كشور تبارسازي 
كند. غنا و تبار ادبياتي، مواجهه كشورها را عقاني و منصفانه مي كند؛ چراكه به عنوان 
مثال كشور استعمارگر تنها در غياب خودآگاهي تاريخي كشور استعمارشونده است كه 
مي تواند به استعمارگري خود تداوم بخشد و از اين روي، به هر ميزان كه طرف مواجهه 
آن نسبت به مناسبات و ظرفيت هاي تاريخي خود آگاهي بيشتري داشته باشد، ناگزير 

1. مفروض در مناسبات تاريخي ايران و روسيه، استعمارگري روس��يه و مظلوميت ايران مي باشد؛ چه در اكثر 
مناسبات تاريخي ايران و روسيه در قرون اخير، كشور روسيه يكي از ابرقدرت هاي استعمارگر و كشور ايران همواره 

در معرض حمله، اشغال و حتي تصرف ضميمه اي بوده است. 
2. بي شك هرگونه خيز براي تحقق تمدني اسامي ضرورتاً بايد مسبوق به وفاق اجتماعي در ملل )امت( اسامي 

باشد. 
3. اين در حالي است كه ويژگي هاي منفي و منفور مثل خوي استكبارورزي و استعمارگري- به ويژه در شرايط 
تاريخي اي كه سود حاصل از آن خوي ها براي نس��ل هاي آينده چندان ملموس و محسوس نمي باشد- نه تنها از 
ظرفيت اندكي براي ايجاد وفاق اجتماعي برخوردارند، بلكه در بيشتر موارد مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد. 
به عنوان مثال بخش قابل توجهي از نسل كنوني كشورهاي استعمارگري چون انگليس، بابت استثمار كشورهاي 
اسامي در چند قرن گذش��ته نمي توانند چندان احساس خوشايندي داشته باش��ند و از همين روي، معموالً در 
مقام محاجه و بحث، از رفتن به گذشته تاريخي فرار كرده و نسبت به طرح مسائل كنوني و فردايي في مابين تمايل 

نشان مي دهند. 
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است كه به اقتضائات آن ظرفيت ها تن دهد. 
واقعيت اين اس��ت كه حداقل تا اواخر قرن بيس��تم- كه شرق شناس��ي روسي فعال 
بوده- كش��ور روس��يه هم در بازخواني مناس��بات في مابي��ن ايران و روس��يه و هم در 
بازخواني مناسبات داخلي ايران موفق تر از ايران عمل كرده است. بهترين مؤيد اين ادعا 
شكل گيري مكتب ايران شناسي )و بلكه اسام شناسي( روسي- يا همان »شرق شناسي 
روسي« مي باشد كه در نتيجه آن ده ها ايران شناس و اسام شناس مشهور و غير مشهور 
ظهور كرده و ميراثي بالغ ب��ر چند صد جلد كتاب و هزاران مقال��ه درباره ايران به جاي 
گذاشته است.1 اين در حالي است كه نه تنها مكتب تاريخ نگاري روسيه شناسي از جانب 
ايرانيان يا جهان اسام شكل نگرفته، بلكه مجموعه اطاعاتي كه در سراسر جهان اسام 
درباره روسيه به ثبت رس��يده به مراتب كمتر از مجموعه اطاعاتي است كه در روسيه 

درباره جهان اسام به ثبت رسيده است.
به نظر مي رسد الزم است ميراث شرق شناسي و ايران شناسي روسي در چند مرحله از 
جانب ايرانيان و مسلمانان مورد بازخواني قرار گيرد. در مرحله نخست با اين پيش فرض 
كه در هر حال در ميراث مذكور، آمار، نقش��ه ها، داده ه��ا و تحليل هايي وجود دارد كه 
بي ش��ك درس��ت بوده و مي تواند مورد اس��تفاده امروز ما نيز قرار گيرد، الزم است تا با 
رويكردي همدالنه به مطالعه و تأمل در آنها نشس��ت؛2 در مرحله دوم با اين پيش فرض 
كه در هر حال مستشرقان روسي فارغ از حب و بغض ها يا فارغ از نقص هايي كه ممكن 
است هر محققي به درجاتي گرفتار آنها باش��د نبوده اند، الزم است با رويكردي انتقادي 
به ميراث شرق شناس��ي روس��ي به مطالعه و تأمل در آنها پرداخت؛3 در مرحله سوم با 
اين پيش فرض كه ظرفيت هاي اسامي خود براي توليد هرگونه علمي كه دغدغه هاي 

1. مكتب شرق شناسي روسي نه فقط درباره اسام و ايران به نگارش كتاب و مقاله پرداخته، بلكه آنها بسياري از 
كتب اسامي را نيز به روس��ي ترجمه كرده اند. به عنوان مثال روس ها از سال هاي 1800 به بعد، بسياري از كتب 

فارسي را به روسي ترجمه كرده  اند. 
2. بي شك اگر مواجهه جهان اس��ام با ميراث شرق شناس��ي روس��ي به همين جا ختم گردد، خوانندگان اين 
ميراث تا حد زيادي متأثر از نويسندگان روسي شده و قرائت  آنها از خودشان قرائتي روسي خواهد شد؛ چراكه در 
حد قابل قبولي تاش شده تا ميراث مذكور به صورت متديك و روشمند نگارش يابند. نگارش هايي از اين دست 
داراي منطقي روشن از صغرا و كبراهايي هستند كه به سهولت به نتايج دلخواه نويسنده ختم مي شوند. به عبارت 
ديگر نبايد پنداش��ت كه ميراث مذكور چنان بي بنيان و بنيادند كه به راحتي مي توان نقاط انحراف و نقص آنها را 

تشخيص داد. 
3. واضح است كه تنها كس��اني مي توانند در اين مرحله نقش آفريني كنند كه به تاريخ جهان اسام و مناسبات 
داخلي و خارجي آن وقوف داشته باشند يا حداقل در موضوعي كه كتاب شرق شناس روسي بدان پرداخته و قرار 
است مورد مطالعه انتقادي قرار گيرد، آگاهي الزم را داشته باش��ند؛ چراكه نقدها و سلب ها در صورتي كه پايگاه 
ايجابي داشته باشند، اثربخش خواهند بود وگرنه انكار صرف يك مسئله بدون ارايه هرگونه جايگزين نمي تواند به 

حذف آن مورد ختم گردد. 
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اسامي بدان معطوف هس��تند مستعد مي باشند، 
الزم است براي تأسيس و توليد تئوري هاي بومي و 

اسامي عزم خود را جزم كرد. 
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه مراحل سه گانه 
مذكور ترتيبي نيس��تند. بر اين اس��اس، اين گونه 
نيست كه مادام كه همه ميراث شرق شناسي روسي 
مورد مطالعه قرار نگرفته نت��وان وارد مرحله دوم 
يعني بازنگري انتقادي آنها شد، بلكه با كمي فاصله 
زماني مي توان هر سه مرحله را همزمان دنبال كرد.

اگرچه جامعه اس��امي با ش��رايط كامل تحقق 
مرحله اول هن��وز فاصله زي��ادي دارد،  اما به دليل 
اينكه در مقاطعي از تاريخ گذش��ته در بخش هاي 
زيادي از جهان اس��ام پيرامون روسيه، استعمار 
روس��يه غلب��ه داش��ته، درص��د قاب��ل توجهي از 

تاريخ نگاري روسي در نظام هاي آموزشي- پژوهش��ي جوامع اسامي وارد و باعث شده 
تا اليه اجتماعي وسيعي از جوامع اس��امي با بخش قابل توجهي از تراث شرق شناسي 
روسي آشنا گردند. متأسفانه همين دليل غلبه روح استعماري بر جهان اسام در قرون 
اخير باعث شده تا مسلمانان كمتر جرئت حركت به مرحله دوم را پيدا كرده باشند. البته 
در جوامع اسامي اليه اجتماعي كوچكي- كه بيش��تر آنها را نخبگان مذهبي و علمي 
تشكيل مي دهند- همواره وجود داشته كه هم خود وارد مرحله دوم شده و هم ديگران 
را تشويق و ترغيب به آن مي نموده اند؛ اما به نظر مي رس��د اليه مذكور حتي تا به امروز 
كه مي توان گفت عصر استعمار كاسيك تمام ش��ده هم عمومي نشده است. در مورد 
مرحله سوم، مس��ئله از اين دو مرحله پيش��ين به مراتب حاد تر بوده و حتي كشورهاي 
مترقي اسامي مثل ايران، عراق،  مصر و تركيه كه هر كدام به داليلي بخش عظيمي از 
تراث اس��امي را در حافظه خود دارند نيز چندان در اين خصوص موفق نبوده اند. البته 
واضح است كه فرآيند توليد و تأس��يس علم در مقايسه با دو مرحله پيشين )بازفهمي و 
بازنگري علمي( به مراتب سخت تر و كندتر است و نبايد انتظار داشت كه ساختار كامل 
تئوري هاي بومي- اسامي در يك دوره تاريخي توليد شود. با اين همه، به نظر مي رسد 
جهان اسام در خصوص توجه به تراث خود و بازخواني آنها كوتاهي داشته و اهتمام الزم 

ظهور انقالب اسالمي ایران باعث 
شد تا موج غرب ستيزي در متن 
جهان اسالم گسترش یابد و تا 
آنجا به پيش رود که امروزه براي 
غرب تبدیل به یک کابوس شود. 
این در حالي است که روسيه با 
انقالب اسالمي چندان مشکل 
ندارد؛ چراکه انقالب مذکور 
باعث شد تا کشور ایران- به 
مثابه کشور همسایه روسيه- از 
دایره بلوک امریکا خارج شود 
و تسري روح غرب ستيزي و 
امریکا ستيزي آن در جهان اسالم 
نيز باعث تشدید گرایش آنان به 

روسيه در برابر غرب باشد
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را در اين مورد به خرج نداده است. 
آنچه اما در ش��رايط كنوني از جهان اس��ام عموماً و از كشورهاي اس��امي پيرامون 
روس��يه خصوصاً انتظار مي رود حداكثري كردن رويكردهاي مرحله اول و دوم مواجهه 
با تراث شرق شناسي روسي است. به  ويژه در شرايط كنوني كه امواج بيداري اسامي و 
خودآگاهي تاريخي مسلمانان در حال افزايش مي باشد، به عنوان گام هاي نخست حركت 
به سوي تمدن اسامي، توجه به رويكرد مرحله دوم ضروري مي باشد و براي اين منظور 

الزم است با مختصات كلي مكتب شرق شناسي روسي آشنا شد. 
مكتب شرق شناسي روسي با ويژگي هايي از مكاتب شرق شناسي غربي متمايز مي شود 
كه توجه به برخي از آنها مي تواند به پروژه تمدن س��ازي انقاب اسامي مدد رساند. به 

عنوان مثال: 
الف. در مكتب مذكور، به ريش��ه هاي اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مسلمان بيشتر 
از مكاتب غربي توجه ش��ده اس��ت. اين ويژگي به خص��وص تحت تأثير انديش��ه هاي 
ماركسيس��تي قرن 19 به بعد، باعث ش��ده تا توج��ه روس ها به ريش��ه هاي مذكور در 
مناطق غير شهري )روستايي( به مراتب بيش��تر از توجه شرق شناسي اروپايي بدان ها 
باشد. اين مسئله باعث مي ش��ود كه تحليل هاي اقتصادي آنها از سطح كان تا سطوح 
خرد اجتماعي را شامل ش��ود. از اين  روي، اطاعات مكتب شرق شناسي روسي درباره 
ريشه هاي اقتصادي- اجتماعي مناطق روستايي جهان اسام )مرتبط با روسيه( نه فقط 

ذي قيمت، بلكه منحصر به فرد مي باشد.
ب. در مكتب مذكور تحت تأثير انديشه هاي ماركسيسم- كمونيسم به نقش قاعده هرم 
اجتماع در تحوالت تاريخ بيشتر از نقش رأس هرم توجه نشان داده مي شود. از اين  روي، 
تاريخ نگاري روسي )برخاف تاريخ  نگاري اروپايي( بيش از آنكه ناظر به تاريخ ساطين 
و دربار باش��د، معطوف به تاريخ توده و مردم اس��ت. هر چند در انديشه اسامي، نظام 
سياس��ي در توجه همزمان به مردم و حاكميت كارآمد مي شود، اما در وضعيت كنوني 
جهان اسام- كه بيشتر گرفتار ساطين، امراء و حاكمان دست  نشانده و جداي از مردم 
مي باش��د- توجه به ظرافت هاي تاريخ نگاري روس��ي به ويژه تئوري هاي ناظر به قدرت 
توده ها و نحوه اجرايي شدن آنها، در پيشبرد پروژه تمدن اسامي- كه مستلزم برداشته 
شدن شكاف ميان مردم و حاكميت از طريق جايگزيني حاكمان مردمي مي باشد- نقش 

بسزايي خواهد داشت. 
ج. روسيه كشوري آسيايي- اروپايي است و از اين حيث، هر چند داراي اشتراكاتي با 
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اروپا مي باشد، اما وجه آس��يايي آن باعث ايجاد افتراقاتي با آنها نيز شده است. افتراقات 
مذكور كه بخش��ي از مميزات هويتي روس��يه را تأمين مي كند، باعث شده تا روسيه به 
صورت آگاهانه در برخي از زاويه ديدهاي غربي درباره شرق اسامي موضع گيري داشته 
باش��د. به عبارت ديگر در مكتب شرق شناس��ي روس��ي به صورت مكرر شاهد مناقشه 
و مخالفت با تحليل ها و رويكردهاي مكاتب شرق شناس��ي اروپايي هس��تيم. نقدهاي 
مذكور- كه بيشتر با مباني و غايات خود روس��يه هماهنگ مي باشد- هر چند همواره و 
ضرورتاً به طرحي ايجابي براي شرق اسامي رهنمون نمي ش��ود، اما همين قدر كه در 
تقابل تمدني به تضعيف بخش هايي از تمدن رقيب- كه خود روس��يه نيز بخشي از آن 

مي باشد- مي انجامد، مي  تواند قابل ماحظه و درخور توجه باشد. 
البته بايد توجه داشت كه عاوه بر ويژگي هاي مذكور، برخي ويژگي هاي منفي نيز در 
مكتب شرق شناسي روسي وجود دارد كه هم سو شدن با آنها باعث كندي و حتي انحراف 
پروژه تمدن سازي اسامي مي ش��ود. به عنوان مثال تاريخ نگاري روسي- به  ويژه شاخه 
جزم گرا و ارتدوكس آن كه به اصول ماركسيس��م- لنينيس��م وفاداري كامل دارند- با 
تحليل خطي و جزمي تاريخ باعث ش��ده ت��ا تحوالت تاريخ جز از دريچه تنگ مش��تي 
ذهنيات كليشه اي و فراروايت های ذهنی نگريسته نشود. دريچه مذكور نه تنها قادر به 
رصد كامل همه يا بسياري از تحوالت اساسي در جهان اسام نبوده، بلكه همان مقدار 
از تحوالتي را نيز كه امكان رص��د دارد، صرفاً به رنگ تطبيق با نظريات دگم پيش��يني 
مي بيند. به عبارت ديگر دترمنيسم تاريخي ماركسيسم باعث شده تا تحوالت تاريخي 
از حيث حضور اراده هاي انس��اني مورد مطالعه قرار نگيرند. حذف اراده هاي انساني در 
پروژه تاريخ از طريق سنجه قرار دادن صرف نوعي بينش جدلي ديالكتيك كه بر فرمول 
تك خطي »تز، آنتي تز و سنتر« استوار است ، به  طور حتم به توقف پروژه هايي مثل پروژه 
تمدن س��ازي انقاب اس��امي خواهد انجاميد؛ چراكه در آن، راه براي هر گونه ابداع و 

نوآوري كه مستلزم فراروي از فرمول هاي پيشيني مي باشد، بسته مي شود. 
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه از زمان انقاب اكتبر 1917 با روي كار آمدن و غلبه 
مطلق كمونيست ها مكتب شرق شناسي روس��ي كم كم رونق خود را از دست داده و از 
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زادن محققاني چون پطروشفسكي،1 مينورسكي،2 
بارتل��د،3 ايوان��ف4 و... عقيم مانده اس��ت.5 طرفه 
اينكه درست از همين زمان به بعد، در كشورهاي 
اسامي شاهد نوعي خودآگاهي تاريخي در پرتو 
امواج انقاب اس��امی و بيداري اسامي هستيم. 
توجه به اين مسئله از دو حيث مهم است. نخست 
از اي��ن حيث كه در غي��اب متون جدي��د و رو به 
افزايش شرق شناسي روسي درباره اسام، فرصت 
كافي براي مطالعه متون به دس��ت مي آيد و دوم از اين حيث كه در غياب شرق شناسي 
فعال روسي، از جانب جهان اس��ام مي تواند جريان تاريخ نگاري اسامي درباره روسيه 
)روسيه شناسي اسامي( به منظور ارايه قرائتي متفاوت از آنچه تاكنون خود روس ها از 

خود داشته  اند، فعال شود. 
ظرفيت تاريخي مهم ديگري كه مي توان در روسيه آن را فعال كرد و به پيش  برد و به 
پروژه تمدن سازي اسامي مدد رساند، منزلت تاريخي اقوام مسلمان در روسيه مي باشد. 

1. شهرت ايليا پاولويچ پطروشفسكي مورخ و خاورشناس روس��ي در ايران بيشتر به دليل نگارش كتاب اسام 
در ايران؛ از هجرت پيامبر تا پايان قرن نهم و نوع قضاوتي كه در آن درباره امام علي)ع( بيان كرده مي باشد: »علي 
پرورده محمد و عميقاً به وي و امر اسام وفادار بود. علي تا سرحد شور و عش��ق پايبند دين بود. صادق و راستگو 
بود. در امور اخاقي بسيار خرده گير بود. هم سلحشور بود و هم شاعر. همه صفات الزمه اولياءاهلل در وجودش جمع 
بود«. كتاب پطروشفسكي سال ها قبل به همت كريم كشاورز ترجمه و توسط انتشارات پيام نخستين بار در سال 

1353 منتشر شده است. 
2. والديمير فيودورويچ مينورسكي )1966-1877( خاورش��ناس و ايران شناس روسي با شروع انقاب اكتبر، 
مسكو را به مقصد لندن ترك گفته و تا پايان عمر در آنجا به سر برده است. وي در سال هاي 1908-1904 در تبريز 
خدمت كرده است. برخي از كتاب هاي وي كه به فارسي ترجمه شده عبارت اند از: ايران، دين و تاريخ آن، حماسه 
ملي ايرانيان، تذكره الملوك؛ رساله اي در باب دستگاه هاي ديواني و تأسيسات و بنيان هاي اداري دولتي در عهد 

صفويه و... 
3. واسيلي والديمير بارتلد معروف به ويلهلم بارتلد )1930-1869( ترك شناس و ايران شناس روسي و نويسنده 
كتاب معروف جغرافياي تاريخي ايران مي باش��د. وي بعضي از مقاالت خود را به زبان مادري اش )آلماني( تأليف 
كرده  است. مجموعه آثار بارتلد كه در سال هاي 1977-1963 ميادي در مسكو انتشار يافته، بيش از هفت هزار 

صفحه  است. 
4. ميخاييل سرگيويچ ايوانف ايران شناس روسي و نويس��نده كتب متعدد درباره تاريخ ايران، استاد علوم تاريخ 
در دانشگاه دولتي مسكو و مسئول كرسي تاريخ كشورهاي خاورميانه بوده اس��ت. تاريخ ايران از زمان باستان تا 
امروز، تاريخ نوين ايران، تاريخ انقاب مش��روطه ايران، تاريخ عمومي ايران و... برخي از آثار ترجمه ش��ده وي به 

فارسي مي باشد. 
5. البته در همين دوره، به منظور ارج گذاري به زحمات مستشرقان روسي در انيستيتوي نسخ خطي پطرزبورگ، 
براي هر مستش��رق مكاني در نظر گرفته ش��ده تا امكان جمع آوري كامل پرونده علمي وي )اعم از تأليفات خود 

مستشرق و آنچه درباره وي نگارش كرده اند( وجود داشته باشد. 

در حالي که اروپا و امریکا در 
مناسبات درون جهان اسالم، 
با اسالم سني بهتر و راحت تر 
کنار آمده اند، روسيه به  ویژه 
به دليل مشکالت خاص خود با 
چچن که به شدت داراي افکار 
وهابي گري هستند، در مناسبات 
درون جهان اسالم به تشيع بسيار 

خوش بين تر از تسنن مي باشد
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يكي از مشكات اساسي مس��لمانان در كشورهاي غير اس��امي- حتي مسلماناني كه 
تابعيت آن كشورها را دارند-  اين است كه به عنوان شهروند درجه دو محسوب مي شوند. 
اين در حالي است كه مسلمانان به ويژه مس��لمانان تاتاري و آذري1 در روسيه به عنوان 
شهروندان درجه يك شناخته مي شوند. علت اساسي اين تفاوت در اين نكته نهفته است 
كه مردم روسيه اسام را جزء تاريخ، تمدن و فرهنگش��ان مي دانند.2 به عبارت ديگر از 
نظر آنها، تاريخ روسيه از طريق تاريخ اسام و مسيحيت حيات و دوام يافته است نه اينكه 
مسيحيت و اسام عارض بر تاريخ روسيه شده باشند. از همين روي، به راحتي مي  توان 
اين مطلب را مطرح كرد كه از آنجا كه تمدن  يك ق��وم، مواد خود را از دل تاريخ آن قوم 
درمي آورد و اسام نيز بخشي از تاريخ روسيه است، پس براي تحقق تمدن آينده روسي، 

ناگزير از حفظ و بسط ميراث اسامي در روسيه هستيم.3 
حسب اسناد تاريخي، در زمان ايوان مخوف4 تعداد مسلمانان )تاتارها( و روس ها يك 
اندازه بوده  اس��ت )هر كدام قريب به هفت ميليون(. اين پرس��ش بسيار جدي است كه 
چرا پس از گذشت حدود پنج قرن، اينك جمعيت تاتارهاي روسي حداكثر ده ميليون 
1. اقوام مسلمان در روسيه به ترتيب اعتبار و منزلت اجتماعي عبارت اند از: تاتارها، آذري ها، ازبك ها، تاجيك ها 

و قرقيزي ها. 
2. چند سال قبل در حالي كه در مسكو، جشن 850 سالگي اش گرفته مي شد، تاريخ قازان هزارمين سال خود 
را مي گذراند و موزه هزاره آن تأسيس شد. اين بدين معني است كه حضور مسلمانان تاتار در روسيه حداقل 150 
سال بيشتر از روس هاي مسكويي بوده است. روس ها خود ضرب المثلي بدين مضمون دارند كه: پوست هر روسي 
را كه بخراشي، تاتار مي شود )روس ها در وجود زيرپوستي شان تاتار هستند(. تاتارها- برخاف چچني ها كه به رغم 
برخورداري از موقعيت مالي برجسته! فاقد فرهنگ معقول و مقبولي هستند- از گذشته تاكنون، هم از نظر مالي و 

هم از نظر فرهنگي موقعيت برجسته اي داشته اند.
3. واقعيت اين است كه سياس��ت دولت روسيه نيز در خصوص مسلمانان بر اس��تراتژي »كنترل« و »هدايت« 
آنها استوار است نه بر تضاد با آنها. به عبارت ديگر دولت روس��يه به خوبي دريافته كه تضاد با مسلمانان در روسيه 
بسيار هزينه بر بوده و ممكن است در نهايت به تبديل ش��دن آنها به قدرت اصلي روسيه بي انجامد. از همين  روي، 
دولت مردان روسي به سياس��ت كنترل و هدايت مس��لمانان روي آورده اند. سياس��ت هاي كنترلي بيشتر شامل 
سياست هاي مواليد و سياست هاي سكونتي )مثًا جلوگيري از سكونت مسلمانان در منطقه طايي تا حد امكان( و 

سياست هاي هدايتي بيشتر شامل رشته هاي تحصيلي، مناصب حكومتي، مشاغل اقتصادي و... مي باشد. 
4. هر چند در برخي از متون، به دليل وحشي گري و قساوت غير قابل توصيف جان دميانيوك )زندان بان مشهور 
نازي در اردوگاه مرگ سوبي بور( از وي نيز به عنوان ايوان مخوف ياد ش��ده است، اما در اصل اين عنوان متعلق به 
ايوان چهارم واسيليويچ )1584-1530( نخستين تزار روس مي باش��د كه به خاطر جنايت هاي بي بديلش آن را 
مخوف لقب داده اند. وي خود را جانشين امپراتورهاي بيزانس- كه يك قرن قبل از وي توسط عثماني ها منقرض 
شده بود- مي دانست و مي خواست كشورش را از زير سايه اشغال مغول ها كه معتقد بود مايه عقب ماندگي روسيه 
ش��ده اند، بيرون ببرد. از همين روي، وارد جنگ با تاتارها ش��ده و در چندين نبرد تاتارهاي ولگا را شكست داده و 
شهرهاي غازان و آستراخان را به خاك روسيه ضميمه كرد. اگرچه وي در نهايت از خان تاتار كريمه شكست سختي 
خورد به گونه اي كه حتي مسكو نيز در معرض س��قوط قرار گرفت. ايوان چهارم حتي نسبت به خود روس ها نيز 
مخوف بود. وي حدود 12000 نفر از بويارها را از بين برد و زمين هاي آنها را تصاحب كرد و يك بار نيز بسياري از 
اهالي شهر نووگرود در شمال مسكو را كه ش��ورش كرده بودند، در رودخانه غرق كرد. واقعيت اين است كه در پي 

مرگش، روسيه براي چندين دهه دچار آشوب و هرج  و مرج گرديد. 
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و جمعيت قوم روس بالغ بر صد ميليون نفر اس��ت؟ آيا اين همه كاهش جمعيت تاتارها 
تنها به دليل تاتاركشي زمان ايوان مخوف بوده يا علل تاريخي ديگري نيز وجود دارد؟ 
با همه اتفاقاتي كه افتاده، اينك نگاه مردم روسيه به اس��ام و مسلمانان نگاهي مثبت 
است و اين مسئله از جهات متعدد مي تواند براي پررنگ كردن و حداكثري كردن اسام 
در آنجا ظرفيت س��ازي كند. به عنوان مثال در ميان همه اقوام اين قاعده جاري اس��ت 
كه نمايندگان تاريخي آنها )شخصيت هاي ملي،  مذهبي، علمي، هنري و نظامي اي كه 
نماد يك تاريخ يا يك دوره از آن مي شوند( بايد از همان تاريخ باشند. از همين روي، يك 
ايراني تبار هر چند هم سرشناس و مهم باش��د، نمي تواند نماينده تاريخي ملت الجزاير، 
مغرب، آفريقاي جنوبي يا هر ملت ديگري باش��د. همچنان كه ايرانيان نيز نمايندگان 
تاريخي خود را از ميان اقوام غير ايراني انتخاب نكرده و نمي كنند. طرفه اينكه بسياري از 
نمايندگان تاريخي روسيه از شخصيت هاي مسلمان هستند. به عنوان مثال مي توان به 
مسلمان تاتاري عبداهلل طغاي- نويسنده و شاعر معروف كه مجسمه بزرگش در يكي از 
خيابان هاي معروف مسكو نصب است- اشاره كرد. يا مي توان به الكساندر پوشكين1 شاعر 
معروف روسيه در قرن نوزدهم اشاره كرد كه در حالي كه وي از جانب پدر، حبشه اي تبار 
)چهار نس��ل قبل وي به حبش��ه برمي گردد( و از جانب مادر اتيوپيايي تبار مي باشد، به 
راحتي به عنوان ش��خصيت هويت بخش به مردم روسيه پذيرفته مي شود. همچنان كه 
مي توان به آنا احمد طواه به عنوان تنها زن ش��اعر معروف در روسيه اشاره كرد كه تبار 
اسامي داشته و اهل پطرزبورگ بوده است. عاوه بر شخصيت هاي فرهنگي، حتي برخي 
از سرداران بزرگ و ملي روسيه نيز داراي تبار اسامي هستند. به عنوان مثال مي توان به 
سردار كوتوزوف- قهرمان مبارزه با ناپلئون كه مجسمه آن در جاهاي مختلف روسيه از 
جمله جلوي كليساي كازان )كليساي اصلي و مركزي ارتدوكس ها در سن پطرزبورگ( 
اش��اره كرد كه داراي تبار تاتاري مي باش��د.2 در هر حال، فضاي اجتماعي روسيه بسته 
نبوده، بلكه به گونه اي اس��ت كه حتي انس��ان هاي غريبه نيز مي توانند در درازمدت در 

1. الكس��اندر سرگيويچ پوش��كين )1837-1799( شاعر و نويس��نده روسي س��بك رومانتيسيسم است. وي 
بنيان گذار ادبيات روسي مدرن به حساب مي آيد و برخي او را بزرگ ترين شاعر زبان روسي مي دانند. جد مادري 
وي پسرخوانده تزار پطر كبير بوده است. تمبر يادبود دويستمين سالگرد تولد پوشكين در سال 1999 در روسيه 
منتشر شد. شايع شده بود كه همسرش رابطه نامشروع با يكي از افسران فرانسوي به نام جرج دانتس دارد. پوشكين 
براي حفظ اعتبار و اصالتش، معشوق احتمالي همس��رش را به يك دوئل فراخواند و در اين دوئل، از ناحيه شكم 

آسيب ديد و دو روز پس از آن درگذشت. 
2. كوتوزوف خودش مسيحي مي باشد، اما تبار تاتاري آن نشان مي دهد كه اساف وي مسلمان بوده اند )تاتارها 
همه مسلمان هستند(. شايد آنها از مسلماناني بوده  اند كه در زمان ايوان مخوف زير فشار دستگاه سياسي مجبور 

به پذيرش مسيحيت شده اند. 
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ذات تاريخ آنها قرار گيرند. به عنوان مثال عاوه بر نمونه هاي پيشين مي توان به خاندان 
يوسوپف اشاره كرد كه داراي تبار اسامي بوده و ثروتمندترين خانواده روسي در زمان 
خود مي باش��ند؛ به گونه اي كه تزارها از اين خانواده براي اداره امور مملكتي شان قرض 

مي گرفتند. 
وجود چنين شرايط مساعدي بدين معني اس��ت كه حتي در وضعيت كنوني نيز اگر 
مس��لمانان روس��يه بتوانند در هر يك از حوزه هاي هويتي )علمي، نظامي، هنري و...( 
بدرخشند، به راحتي مي توانند شخصيت هويت بخش قوم روسي گردند. نكته مهم در اين 
خصوص اين است كه شخصيت هاي هويت بخش در ميان اقوام به راحتي ظهور نمي كنند 
و هرگاه هم ظهور كردند )و اين ظهور به معني يگانگي روح آنها با روح قومي اس��ت( به 
راحتي حذف نمي ش��وند. واضح اس��ت كه اگر تعداد قابل ماحظه اي از شخصيت هاي 
هويت بخش قوم روسي از ميان اقوام مسلمان ظهور كنند، در آينده نه چندان دور زمينه 

بسيار مساعدي را براي تصرف تدريجي اسام در قوم روسي مي توانند ايجاد كنند. 
توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم تعداد مسلمانان روسيه به تنهايي بيشتر از تعداد 
مسلمانان كل اروپاست. از اين  روي، هرگونه سرمايه گذاري و برنامه ريزي كيفي درباره 
آينده مسلمانان روسيه مي تواند به بهبود وضعيت كميت قابل توجهي از آنان بي انجامد. 
عاوه بر مسئله كميت، يكي از ديگر تفاوت هاي مهم وضعيت مسلمانان در روسيه و اروپا 
نحوه برخوردي است كه از جانب مردم آن مناطق با آنها مي شود. واقعيت اين است كه در 
حالي كه در اروپا نگاه انسان غربي همواره بر مسلمانان سنگيني كرده و نوعي تحقير را 
بر آنها تحميل مي  كند، در روسيه چنين حسي به مسلمانان دست نمي دهد. نتيجه اين 
دو وضعيت در درازمدت مي  تواند خود را نشان دهد. در وضعيت نخست )اروپا(، معموالً 

يكي از چند اتفاق مي افتد: 
الف. بس��ياري از مس��لمانان براي فرار از تحقير اجتماعي، در ابتدا خود را در شرايط 
تقيه قرار داده و پ��س از مدتي، تداوم همراهي ش��ان با آداب و س��لوك غربي كم كم بر 
شخصيت شان تأثير گذاشته و از اين پس، نه از سر تقيه، بلكه از سر اعتقاد در مخالفت و 
ستيز با اعتقادات اسامي ظهور مي يابند. به عبارت ديگر اين افراد در نهايت يا مسيحي 

شده و يا حداقل سكوالر. 
ب. برخي از مسلمانان براي فرار از تحقير اجتماعي به مناطق مسلمان نشين مهاجرت 
كرده و عرصه حضور خود در قلب تمدن  رقيب را از دس��ت مي دهند. قطعاً اين رويكرد 
نمي  تواند مطلوب باشد؛ چراكه آينده پردازي اسامي اقتضاي حضور در عرصه هاي كان 
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جهاني از طريق حضور در عمق فرهنگ ها و تمدن هاي رقيب را دارد. اساساً پيروان ديني 
كه داعيه مديريت جهاني و جهان شمولي دارد، نمي توانند و نبايد چنان وضعيتي پيدا 

كنند كه ناگزير از بسنده كردن به عرصه هاي حضور حداقلي باشند. 
ج. تعداد كمي از مس��لمانان با تحمل همه فش��ارها و تحقيرهاي اجتماعي، به حضور 
اس��امي خود در عمق فرهنگ غرب ادام��ه مي دهند. اين جريان، در بهترين ش��رايط 
مي توانند به ي��ك اقليت ذي نفوذ تبديل ش��وند كه البته به نظر مي رس��د با مديريت و 

مهندسي بتوان نتايج اين حضور را حداكثري كرد. 
اين در حالي است كه در وضعيت دوم )روسيه(، مهيا بودن شرايط به  ويژه به ضميمه 
حضور كميت قابل توجهي از مسلمانان در روس��يه، مي تواند نوعي بهينگي رو به تزايد 
را دائماً فراهم آورد. به عبارت ديگر وضعيتي كه در بهترين شرايط در اروپا مي توانست 
براي مسلمانان حاصل آيد در روسيه حداقل نتيجه است. به عبارت سوم، شرايطي كه به 
ظاهر وضعيت مسلمانان در اروپا را حداكثري مي كند، در وضعيت هاي نازل مسلمانان 

در روسيه مهياست. 
واقعيت اين است كه حافظه تاريخي جهان اسام نسبت به روسيه در مقايسه با اروپا 
همدالنه تر عمل مي  كند. برخي زمينه هاي مشترك ميان جهان اسام و روسيه- از جمله 
اينكه هر دو بيشتر با عالم شرقي هماهنگ  هس��تند تا با عالم غربي و نيز اين مسئله كه 
در مقايسه با اروپا روسيه از تاريخ استعماري كم رونق تري برخوردار مي باشد و...- باعث 
شده تا نوعي تعامل نسبتاً بشردوستانه ميان آن دو برقرار باشد. قرائن و داليل تاريخي 
گواه آن هستند كه حتي در سال هاي حكومت كمونيس��تي نيز روابط روسيه و جهان 
اسام بهتر از روابط جهان اسام و غرب بوده اس��ت.1 اين مسئله باعث شده تا آن نفرت 
عمومي كه در جهان اس��ام نس��بت به غرب و امريكا وجود دارد، در مجموع نسبت به 
روسيه وجود نداشته باشد. شايد روابط جهان اسام با روسيه چندان هم دوستانه نباشد، 
اما حداقل خصمانه هم نيست. اين بدين معني است كه شرايط براي حداكثري كردن 

روابط اسامي و حضور مسلمانان در روسيه به مراتب مهياتر از غرب مي باشد. 

1. در اين خصوص صرفاً مقايسه ميان روسيه و غرب مورد نظر است وگرنه حقيقت اين است كه در زمان حكومت 
كمونيست ها حداقل در خود روسيه وضعيت مسلمانان به شدت به وخامت گراييد. اين مسئله البته حتي در مورد 
مسيحي ها نيز صادق است، هرچند فشاري كه در آن دوره بر مساجد اسامي آمده به مراتب بيشتر از فشاري است 
كه بر كليسا ها آمده است. در خود مسكو گرچه كليس��اي جامع شهر تخريب شد و به جاي آن پارك و استخر زده 
شد، اما در مجموع تعداد مساجدي كه در دوره مذكور تخريب شده اند به مراتب بيشتر از تعداد كليساهايي است 
كه تخريب شده اند. شايد اين جمله دقيق تر باشد كه بگوييم: در دوره حكومت كمونيستي، مساجد »تخريب« و 

كليساها »تعطيل« شدند. 
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طرفه اينكه به دليل عدم نفرت اجتماعي جهان اس��ام نسبت به روسيه، در حالي كه 
روسيه تنها 30 ميليون مسلمان دارد و خود كشوري اسامي نمي باشد، از جانب جهان 
اسام به عنوان عضو ناظر در كنفرانس كش��ورهاي اسامي پذيرفته شده است. اين در 
حالي است كه هندوستان به  رغم اينكه داراي 200 ميليون مسلمان مي باشد، نه عضو 
اين كنفرانس و نه ناظر آن است! اين مس��ئله بدين معني است كه كشورهاي اسامي 
خود تمايل دارند تا از مجموع ظرفيت هاي روسيه در راستاي اهداف خود استفاده كنند. 

ظرفيت هاي جغرافيایي 
كشور روسيه با 17/075/400 كيلومتر مربع وسعت )حدود يازده برابر مساحت ايران(، 
حتي پس از جدا شدن 14 كشور از آن، هنوز در جايگاه بزرگ ترين كشور دنياي معاصر 
قرار دارد. پس از آن، كانادا بزرگ ترين كش��ور دنياست كه مس��احتش نصف مساحت 
روسيه مي باشد. اين در حالي اس��ت كه بخش هاي زيادي از مساحت آن خالي از سكنه 
يا داراي سكنه اندكي مي باشد.1 بيشتر مردم روسيه در بخش اروپايي )غربي( آن ساكن 
هستند2 و تراكم جمعيت آن 8/3 تن در هر كيلومتر مربع بوده كه از پايين ترين نرخ هاي 

تراكم جمعيت در جهان مي باشد.3

1. از آنجا كه كشور روس��يه در عرض هاي باالي جغرافيايي واقع شده، بيش��تر مناطق آن سردسير و كم بارش 
مي باشد و به همين دليل، بيشتر مناطق آن )به ويژه بخش بزرگ سيبري( خالي از سكنه و غير حاصلخيز مي باشد. 
با اين همه، به سه دليل به نظر مي رسد كه اين بيش از آنكه براي روس��يه يك تهديد باشد، فرصت است: نخست 
اينكه گرماي سال فزون زمين به دليل سوراخ شدن اليه زمين تا آنجا براي ساكنان كره زمين نگراني ايجاد كرده 
كه اين تئوري را مطرح كرد ه اند كه تاريخ زمين نش��ان از حركت آن از عصر يخ بندان به سوي عصر آتش مي دهد. 
در اين صورت، در دهه ها و قرون آينده، در حالي كه بخش هاي قابل ماحظه اي از مناطق مسكوني كنوني زمين 
به دليل گرماي زياد قابل سكونت نيست، س��يبري روس��يه مي تواند يكي از بهترين مناطق مسكوني باشد؛ دوم 
اينكه حتي تا زمان حاصل شدن شرايط نكته نخس��ت، به نظر مي رسد با پيشرفت روزافزون تكنولوژي گرمايشي 
در آينده نه چندان دور بسياري از مناطق سيبري كه در گذشته به دليل سرماي زياد قابل سكونت نبوده اند، قابل 
سكونت خواهند شد. همچنان كه در مقايس��ه حال و گذش��ته نيز چنين مطلبي قابل دريافت است؛ بسا مناطق 
بسيار سردي كه در گذشته غير قابل س��كونت بوده اند و امروزه به دليل پيشرفته بودن تكنولوژي گرمايشي قابل 
سكونت شده  اند؛ سوم اينكه در حالي كه بس��ياري از محققان معضل اساسي آينده بشر را »آب شيرين« مي دانند 
درياچه بايكا- بزرگ ترين مخزن آب شيرين دنيا- در سيبري واقع شده است. به ويژه پس از آنكه مارگارت هيلدا 
تاچر )2011-1925(- نخس��ت وزير اس��بق انگليس- جمله معروفش مبني بر اينكه »منابع طبيعي دنيا ميراث 
جهاني اند« را گفت، روسيه نسبت به حفاظت از سيبري حساسيت ويژه اي به خرج مي دهد و شايد يكي از داليلي 
كه روسيه بخش قابل توجهي از بودجه خود را به مس��ائل نظامي اختصاص مي دهد، آمادگي براي هرگونه تهديد 

نسبت به سرزمين وسيعش به ويژه سيبري  باشد. 
2. كشور روسيه در آسياي شمالي و اروپاي خاوري واقع است و با اقيانوس آرام شمالي و اقيانوس منجمد شمالي 

و نيز با درياي خزر، درياي سياه و درياي بالتيك داراي مرز آبي مي باشد. 
3. ح��دود 85درصد از جمعيت روس��يه در 15درصد خاكش- يعن��ي بخش غربي روس��يه- زندگي مي كنند؛ 

بخش هايي كه عمدتاً مناطق اصلي مسلمانان به حساب مي آيند. 
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موقعيت جغرافيايي و تاريخ مناسبات ويژه روسيه با كشورهاي اسامي به گونه اي است 
كه به خوبي مي تواند براي وضعيت تمدني آينده جهان اسام واجد ظرفيت  هاي بالفعل 

و بالقوه قابل توجهي باشد كه برخي از آنها عبارت اند از: 
1. در قرون اخير كشور روسيه حداقل از دو جهت به مناسبات دروني كشورهاي اسامي 
هم جوار1 خود توجه داشته است: نخست از حيث مقتضيات همسايگي2 و دوم از حيث 
قدرت استعماري.3 اين هر دو حيث، باعث شكل گيري نوعي مكتب شرق شناسي روسي 
در برابر مكاتب شرق شناسي غربي )انگليسي، فرانسوي و آلماني( شده است. مطالعه آثار 
مكتب مذكور از چند جنبه در مطالعات آينده پژوهي جهان اسام مي تواند مؤثر باشد: 
اول اينكه در اين آثار جهان اسام از ديد يك ناظر خارجي )غير اسامي( مورد ارزيابي 
قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شده است. توجه يافتن به اين نقاط مي  تواند 
انگيزه تقويت قوت ها و رفع ضعف ها را در بين مس��لمانان تش��ديد كند؛ دوم اينكه آثار 
مذكور معموالً حاوي راهبردهايي براي حداكثري كردن ظرفيت هاي جهان اس��ام در 
جهت اهداف و آرمان هاي روسي هستند كه اطاع يافتن از آنها مي  تواند در ترسيم نقشه 
راه آينده جهان اسام- به گونه اي كه ظرفيت هاي مذكور به خدمت آرمان هاي اسامي 
درآيند- مؤثر باشد؛ س��وم اينكه با مطالعه آثار مذكور، دورنماي آمال و آرزوهاي روسي 
نيز تا حدودي به دست مي آيد كه توجه به اين چشم انداز نيز مي تواند هم پروژه تعامل با 
انسان و تاريخ روسي و هم پروژه تصرف در انسان و تاريخ روسي را- كه هر دو مقتضاي 

حركت به سوي تحقق تمدن اسامي هستند- تسهيل كند. 

1. روسيه با 14 كشور آسيايي و اروپايي مرز زميني داش��ته و با كشورهاي پيرامون درياي برينگ، درياي ژاپن، 
درياي خزر، درياي سياه و درياي بالتيك ارتباط دريايي دارد. 

2. عاوه بر اينكه كشورهاي همسايه در مقايسه با كشورهاي غير همسايه و دور از يكديگر از مسائل مشترك و 
مستمر بيشتري برخوردار هستند، وجود برخي مسائل خاص مثل جنگ، مهاجرت، باياي طبيعي )سيل، زلزله 
و...( كه كشورهاي هم جوار بيشتر از كش��ورهاي غير هم جوار با آنها درگير هستند نيز باعث مي شود تا كشورهاي 
همسايه به تاريخ و مناس��بات داخلي يكديگر بيش��تر توجه پيدا كنند. وجود بيش از يك ميليون و دويست سند 
تاريخي در آرشيو اسنادي روسيه كه تنها درباره ايران مي باشد و نيز وجود صدها و بلكه هزاران جلد كتاب و مقاله اي 
كه در قرون اخير توسط نويسندگان روسي درباره مسائل مختلف جهان اسام )به ويژه كشورهاي هم جوار روسيه( 

نگارش يافته اند، بهترين مؤيد براي اثبات ادعاي مذكور مي باشد. 
3. از آنجا كه هرگونه حضور استعماري موفق در كشورهاي مستعمره مستلزم شناخت هر چه بيشتر ظرفيت ها، 
امكانات و محدوديت هاي آنها مي باشد، كشورهاي استعماري براي پيشبرد و تسهيل پروژه استعماري شان ناگزير 
از مطالعه جدي و عميق كشورهاي مستعمره هستند. به عنوان مثال كشور روس��يه به عنوان يكي از كشورهاي 
استعمارگر از قرن 18 به اين سو، به ويژه با دغدغه نيل به آب هاي آزاد جنوب )درياي عمان( مطالعات گسترده اي 
درباره ايران و مناس��بات داخلي آن داشته اس��ت. يكي از بهترين تاش ها درباره ثبت اخبار ايران توسط روس ها 
مجموعه اي چند   جلدي شامل اخبار مطبوعاتي درباره كشورهاي هم جوار روسيه مي باشد كه در حوالي سال هاي 

1900-1860 به همت شخصي به نام خميراف جمع آوري شده و سه جلد آن مخصوص اخبار ايران مي باشد. 
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2. اقتضاي همس��ايگي با كش��ورهاي اس��امي، مراوده و رفت وآمد بيشتر ملت هاي 
مسلمان با ملت روس��يه را موجب ش��ده اس��ت. عاوه بر جمعيت بيش از 30 ميليون 
مس��لماني كه تابعيت روس��ي دارند،1 تعداد قابل ماحظه اي مس��لمان نيز هر ساله از 
كش��ورهاي مس��لمان هم جوار به منظور تحصيل، تجارت، كار و... وارد آن مي ش��وند. 
مراودات مذكور از جهات متعددي مي توانند به گسترش حوزه اسامي و نهايتاً پيشبرد 
پروژه تمدن سازي اسامي كمك كنند:2 نخست اينكه جمعيت اندك روسيه3 در مقايسه 
با وسعت جغرافيايي زياد آن )به  ويژه با احتساب نرخ رشد منفي جمعيت در آن كه معادل 
6/5- درصد مي باشد(،  بيان گر اين است كه بخش هاي زيادي از كشور روسيه در آينده 
نه چندان دور خالي از سكنه يا واجد ساكناني پير و ناكارآمد خواهد بود و در اين صورت، 
اداره اين كشور مستلزم پذيرش حداكثري مهاجران و تابعيت دادن بدان ها خواهد بود.4 
از اين روي، مراوده حداكثري جهان اسام با روسيه مي  تواند به استفاده حداكثري آنها 
از شرايط مذكور بي انجامد؛ دوم اينكه رش��د كمي مسلمانان از 13 ميليون نفر در زمان 
فروپاشي5 شوروي به بالغ بر 30 ميليون در شرايط كنوني بيان گر اين است كه در حالي 
كه نرخ رشد جمعيت ديگر اقوام در روسيه سير نزولي دارد، نرخ رشد جمعيت مسلمانان 
در آن از سيري صعودي برخوردار است. اين بدين معني است كه مجموعه شرايط روسيه 
با رشد مس��لمانان در آن ناس��ازگار نبوده يا از ظرفيت مانعيت اندكي برخوردار است. 
تابعيت مسلمانان در كشور روسيه باعث مي شود تا از شهروندي درجه دو به شهروندي 
درجه يك ارتقا يافته و حضوري كيفي در آن داشته باشند. همچنان كه رشد كمي آنها 

نيز باعث مي شود تا اقليت آنها به تدريج ميل به اكثريت يابد. 

1. از اين تعداد حدود سه ميليون نفر شيعه مي باشند. 
2. توجه به اين نكته الزم اس��ت كه ظرفيت هاي جمعيتي روسيه براي جهان اس��ام تنها معطوف به جمعيت 
مسلمان آنجا نيست، بلكه ويژگي هاي خاص مردم روسيه و در مجموع شرايط كلي  موجود در آنجا نيز به گونه اي 

است كه مي توان از آن به عنوان يك ظرفيت مستقل سخن به ميان آورد. 
3. حسب سرشماري سال 2008، روسيه با داشتن 142 ميليون نفر جمعيت، داراي رتبه نهم جمعيت در ميان 
كشورهاي معاصر مي باشد كه با توجه به وسعت جغرافيايي زيادش، نرخ تراكم جمعيت در آن معادل 3/8 تن در هر 

كيلومتر مي باشد كه در نوع خود يكي از پايين ترين نرخ هاي تراكم جمعيت در جهان مي باشد. 
4. كشورهايي كه داراي جمعيت پير هستند به شدت در معرض ورشكس��تگي قرار مي  گيرند؛ چراكه به عنوان 
مثال س��ازمان بيمه آنها در حالي كه درآمدي حداقلي دارند، بايد جمعيت زيادي را مورد حمايت قرار دهند )به 
عبارت ديگر با ورودي حداقلي، وظايف و خروجي حداكثري از آنها مطالبه مي شود(. چنين كشورهايي يا بايد به 

صورت پيشيني الگوي توازن نسلي را اعمال كنند و يا مهاجرپذير باشند. 
5. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در س��ال 1991، تعداد 14 كش��ور كه در مجموع حاوي 26درصد خاك 
شوروي و نصف جمعيت آن بودند، از آن جدا شدند. جالب توجه است كه اين فروپاشي در غياب هرگونه درگيري  
خونين )به  جز درگيري مختصري در منطقه گرجستان( و در زماني كه گورباچف در منطقه كريمه به سر مي برده 
توسط هفت نفر از اعضاي برجسته ك.گ.ب. كه همه آنها چند روز بعد خودكشي مي كنند، صورت گرفته است. 



مقاالت
174

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

3. روسيه كشوري گسترده در جهت شرق- غرب مي باشد؛ از همين  روي، بخشي از آن 
اروپايي و بخشي آسيايي است )اور- آسيايي(. گستردگي روسيه به اندازه اي است كه دو 
نقطه مقابل شرقي- غربي آن حدود نه ساعت اختاف افق دارند. طي مسافت ميان دو 
افق مذكور بيش از ده س��اعت هوايي به طول مي انجامد. منطقاً ممكن نبوده كه در اين 
گستره وسيع، همه مردم از يك بوم و فرهنگ برخوردار باشند،  اگرچه همه آنها در ذيل 
يك نظام سياسي قرار دارند. تنوع بومي، مستلزم تنوع مزاجي و تنوع فرهنگي مي باشد. 
وجود تنوع فرهنگي در سرزميني غير اس��امي بدين معني است كه فرهنگ اسامي 
در آنجا با طيفي از فرهنگ ها روبه رو مي باش��د كه از ارتدوكس و جزم گرا شروع شده و 
به فرهنگ هاي منعطف و قابل هم س��و ختم مي شود. بي شك، همه فرهنگ هاي متنوع 
روسي از يك درجه مخاصمت و غيريت با فرهنگ اسامي برخوردار نيستند و اين يعني 
امكان تعامل متصرفانه1 جهان اسام با بخش��ي از فرهنگ هاي روسي. به عبارت ديگر 
تنوع فرهنگي روسيه اين امكان را در اختيار فرهنگ اسامي قرار مي دهد تا در برخي از 
مناطق براي »حضور و بقا« و در برخي از مناطق براي »نفوذ و توسعه« خود برنامه ريزي 
داشته باشد. به عبارت س��وم، تنوع فرهنگي روسيه باعث مي شود تا وجود فرهنگ هاي 
ارتدوكس و جزم گراي آن در نهايت نتوانند به عنوان مانع اساس��ي بر س��ر نفوذ و بسط 

فرهنگ اسامي در روسيه عمل كنند. 
4. حدود 115 ميليون نفر از جمعيت 142 ميليوني روس��يه داراي نژاد روسي بوده و 
سايرين داراي نژادهاي تاتاري، اوكرايني، چوواشي، چچني، ارمني، داغستاني، مغولي، 
آواري، اينگوشي، چركسي، بالكاري، اوستيايي، آذري، گرجي و... هستند. از سوي ديگر، 
هر چند زبان رسمي در سراسر روسيه پهناور، زبان روسي مي باشد، اما حدود 27 زبان 
رس��مي ديگر نيز در جمهوري ها و مناطق خودگردان آن وجود دارند. امروزه در فلسفه 
علم، پرسش هاي زيادي در خصوص نسبت نژاد و علم و يا نسبت زبان و علم مطرح است. 
طرح اين پرسش ها بدين معني است كه همه نژادها و زبان ها نسبتي علي السويه و يكسان 
با پروژه علم نداشته، بلكه برخي از نژادها و زبان ها براي توليد برخي از علوم، مستعدتر و 
برخي ديگر غير مستعد هستند. بر اين اساس،  وجود نژادها و زبان هاي متعدد در روسيه 

1. در فرهنگ اسامي، گفت وگوي با فرهنگ هاي غير ديني نه فقط جايز، بلكه توصيه شده است. اما بايد توجه 
داش��ت كه در اين فرهنگ، گفت وگو براي گفت وگو صورت نمي گيرد، بلكه ه��دف از آن جذب و انحال فرهنگ 
غير در فرهنگ اسامي است. از اين  روي، به لحاظ كامي گفت وگوي اسامي با فرهنگ هاي غير در همه مراحل 
خود معطوف به تصرف در غير مي باش��د. اين البته بدين معني نيس��ت كه در فرهنگ  هاي غير اسامي هيچ چيز 
مفيد و مثبت براي فرهنگ اسامي وجود ندارد،  اساساً فرآيند تصرف بدين معني است كه اليه هاي هم سو و مثبت 

فرهنگ هاي غير اسامي وارد فرهنگ اسامي شده و اليه هاي ناسازگار و منفي آن طرد و نهايتاً حذف شوند. 
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به خودي خود مي  تواند يك پديده مثبت تلقي شود.1 شايد يكي از علت هايي كه روسيه 
در بسياري از علوم همچنان سرآمد و شاخص جهاني مي باشد، وجود زمينه هاي مستعد 
و مناسب زباني- نژادي با آن علوم در آن مي باش��د.2 بي شك، تعامل جهان اسام با اين 
مجموعه متنوع زباني- نژادي مي تواند ظرفيت هاي مثبت زبان ها و نژادهاي روسي در 
خصوص علوم را در اختيار آنها قرار دهد. البته نبايد پنداشت كه به صرف مراوده و تعامل 
جهان اسام و روسيه، ظرفيت هاي مذكور در اختيار فرهنگ اسامي قرار مي گيرد، بلكه 
هم بايد اراده  اخذ و اقتباس آن ظرفيت ها در جهان اسام حداكثري شود و هم شرايط 
فرهنگي- تاريخي جهان اسام مناس��ب مقام اخذ و اقتباس باشد،3 در غير اين صورت، 

بسا مراودات بينافرهنگي كه به اقتباسات فرهنگي نينجاميده است! 

ظرفيت هاي ایدئولوژیک و دیني 
روسيه كشوري است كه در تاريخ معاصر خود حدود هفت دهه حكومت ايدئولوژيك 
را تجربه كرده و از فراز و نشيب هاي متعدد آن دوره اندوخته اي بس عظيم فراهم آورده 
است. حكومت هاي ديني به دليل نسخه هاي پيش��يني اي كه ارايه مي دهند از جهاتي 

1. اساساً كشورهايي كه از تنوع نژادي- زباني برخوردارند، نس��بت به كشورهايي كه فاقد اين ويژگي هستند از 
شانس بيشتري براي ظهور شخصيت هاي نس��بتاً جامع فرهنگي برخوردارند؛ چراكه شخصيت هاي مذكور خود 
حامل ظرفيت هاي نژادها و زبان هاي زيادي هستند و طبيعي است كه براي فرهنگ ها، نژادها و زبان هاي زيادي نيز 
مي توانند مفيد باشند. ظهور نويسندگاني چون ماكسيم گوركي )1936-1868: داستان نويس، نمايش نامه نويس 
و مقاله نويس انقابي روس و از بنيانگذاران سبك رئاليسم سوسياليستي(،  داستايوفسكي )1881-1821: شاعر، 
رمان نويس و پدر سورئاليست ها(، تولستوي )1910-1828: نويسنده كتاب جنگ و صلح كه هم متأثر از فرهنگ 
غربي بود و هم بر آن تأثير گذاشت(، گوگول )1852-1809: بنيانگذار سبك رئاليسم انتقادي در ادبيات روسي( 

و... در قرون اخير روسيه كه همگي داراي شهرت جهاني هستند به خوبي مؤيد ادعاي مذكور است.
2. ناگفته نماند كه متأسفانه مردم روسيه به  رغم توان مندي شان در توليد علوم،  از قابليت ها و ظرفيت هاي اندكي 
براي تبديل آنها ب��ه تكنولوژي و برنامه اداره و مديريت برخوردار هس��تند. اين در حالي اس��ت كه اگر توانمندي 
آنها در برنامه سازي و تكنيك سازي معادل توانمندي ش��ان در توليد علوم مي بود بي شك،  روسيه نه فقط يكي از 
ابرقدرت هاي معاصر، بلكه تنهاترين ابرقدرت  بود. به نظر مي رسد  جهان اسام نيز از چنين نقصي رنج مي برد؛ چه، 
به  رغم وجود آموزه ها و بسترهاي علمي مساعدي كه باعث غنا و پر شدن گنجينه تراث اسامي شده، جهان اسام 
كمتر توانسته تا ميان آنها و برنامه ها و تكنيك ها پل بزند. از اين  روي،  مطالعه در احوال و ويژگي هاي آفاقي و انفسي 

روسيه، در عين حال مي تواند مطالعه درباره يكي از مشكات و معضات مهم جهان اسام باشد. 
3. دو ش��رط ذكرش��ده را در مقام مثال مي توان چنين تبيين كرد كه دانش��جويي كه در كنار يك عالم زندگي 
مي كند، به رغم شرايط امكاني ادراكي كه دارد، مادام كه خود اراده استفاده از عالم مذكور را نكند، صرف در كنار 
يكديگر زندگي كردن برايش طرفي نمي بندد. همچنان كه كودكي كه در كنار يك عالم زندگي مي   كند، حتي اگر 
اراده استفاده از او را نيز داشته باشد، به دليل آنكه در وضعيت سني-  علمي مناسب براي استفاده بردن از آن عالم 
نيست، در كنار او بودنش برايش چندان سودي نخواهد داشت. از اين روي،  جهان اسام هم بايد اراده استحصال 

ظرفيت هاي مثبت ديگر فرهنگ ها را داشته باشد و هم در شرايط امكاني رصد و اقتباس آنها قرار گرفته باشد. 
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ش��بيه به حكومت هاي ايدئولوژيك هس��تند،1 اما حكومت ه��اي ايدئولوژيك ضرورتاً 
حكومت ديني نيس��تند و بهترين مؤيد اين ادعا حكومت ايدئولوژيك دوره كمونيستي 
شوروي اس��ت كه نه تنها ديني نبوده، بلكه به ش��ديدترين وجه ممكن ضد ديني بوده 

است.2
روس��يه با تجربه حكومت ايدئولوژيك، تاريخ قابل مطالعه اي براي اديان الهي- كه با 
مبنا، غايت، روش و اصول متفاوتي مثل كمونيسم نسخه  پيشيني و از باال به پايين ارايه 
مي دهند- فراهم كرده است. به عبارت ديگر تاريخ روس��يه كمونيستي مي  تواند بستر 
مناسبي براي ارزيابي رويكردهاي ايدئولوژيك و شبه ايدئولوژيك باشد. در ميان اديان 
آس��ماني موجود، يهوديت و اسام به دليل ارايه نس��خه هاي رفتاري پيشيني، داشتن 
متافيزيك سنگين، ارايه نسخه  هاي كان  روايت )شامل و فراگير( و... شبه ايدئولوژيك 
هس��تند و از اين حيث، تأمل در تاريخ روسيه كمونيس��تي به اين اديان به خوبي نشان 
مي دهد كه بس��ترهاي مش��ابه آنها با رويكردهاي ايدئولوژيك- كه در واقع بسترهاي 

امكاني انحراف آنها هستند- كدام اند. 
كمونيسم و ماركسيس��م3 نيز همانند اسام به نقد ليبراليس��م غربي پرداخته است؛ 
البته واضح اس��ت كه مباني، مآلي و روش هاي نقد اس��امي به غرب مدرن متفاوت از 
متناظرهاي كمونيستي- ماركسيس��تي آن مي باشد، با اين همه در اصل نقد غرب، اين 
دو مشترك هستند.4 اين پرسش براي جهان اس��ام بايد به صورت جدي مطرح شود 

1. بدتر از اين، در كشور ما متأسفانه ايدئولوژي و دين )س��نت( به مثابه يك چيز در نظر گرفته مي شوند. شايد 
اساس اين اشتباه به دريافت ناقصي از رويكرد شهيد مطهري و دكتر شريعتي باشد كه هر دو در توضيح دين از واژه 
ايدئولوژي استفاده كرده اند. واقعيت اين اس��ت كه برخاف نوع كاربرد مثبتي كه شهيد مطهري و دكتر شريعتي 
از واژه ايدئولوژي داش��ته اند، اين واژه امروزه در هيچ جاي دنيا به عنوان يك واژه مثبت تلقي نمي شود و بلكه در 

مباحث علمي، رويكردهاي ايدئولوژيك به مثابه يك فحش و نقد اساسي تلقي مي شود. 
2. بسياري از كس��اني كه آگاهانه رويكردهاي ضد ديني اتخاذ كرده اند به  رغم اينكه مي دانند ايدئولوژي بسيار 
متفاوت از دين است، از آنجا كه ايدئولوژي چيزي منفي  مي باشد، با يكي دانستن آن با دين در واقع دين را منفي 

مي كنند. 
3. الزاماً ميان كمونيس��م و ماركسيس��م ارتباطي وجود ندارد و از همين روس��ت كه با فروپاش��ي كمونيس��م، 
ماركسيسم همچنان به حيات سياسي و علمي خود كمابيش ادامه مي دهد. با اين همه، نمي توان منكر شد كه در 
مراحل نخستين انديشه هاي كمونيستي و ماركسيستي، آن دو قرين يكديگر بوده اند و در آن شرايط، تا حد قابل 
زيادي مي توان از نقد يكي به نقد ديگري پل زد، همچنان كه مي توان قوت يكي را پش��توانه و دليل قوت ديگري 

دانست. 
4. به نظر مي رسد حتي در نشان كردن برخي محورهاي نقد نيز ميان ماركسيسم و اسام مشابهت هايي وجود 
دارد. به عنوان مثال هم اسام و هم ماركسيسم جاي مفهوم كليدي »عدالت« را در فلسفه سياسي ليبراليسم خالي 
مي بينند با اين تفاوت كه ماركسيسم اصرار بر جايگزيني مفهوم عدالت به جاي مفهوم آزادي به مثابه كليدي ترين 
مفهوم فلسفه سياسي مدرن دارد، در حالي كه اس��ام به تعامل متوازن دو مفهوم مذكور مي انديشد و هر كدام را 

بدون ديگري غير قابل تحقق مي داند. 
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كه چگونه ماركسيسم منتقد غرب، امروزه تبديل به بخشي از آن شده است؟ آيا چنين 
نتيجه اي نمي  تواند تهديدي براي آينده جريان نقد اسامي نسبت به غرب باشد؟ تأمل 
در فرآيند اضمحال نسبي جريان ماركسيسم شرقي در ليبراليسم غربي جدا از شناخت 
كاستي هاي نقد ماركسيستي به ليبراليسم به ش��ناخت و تمايز نقطه عزيمت هاي نقد 

اسامي از آن منجر خواهد شد.1
از طرف ديگر برخورد افراطي روس��يه كمونيست با مس��ئله دين باعث شده تا پس از 
فروپاشي آن نوعي اقبال عمومي در بين مردم روسيه به دين پيدا شود. به عبارت ديگر 
افراط كمونيست ها در نفي دين و ضديت با آن باعث شده تا عكس العمل آن نوعي عطش 
به دين باشد. از اين رو، بسياري از كليساها تعطيل و تخريب شده، دوباره احيا و بازسازي 
شده و ظرفيت هاي جديدي را ايجاد كرده است. در خصوص وضعيت دين و دين داري 
در روسيه و ظرفيت هاي ايجادشده ناشي از فروپاشي شوروي كمونيستي، توجه به نكات 

ذيل حائز اهميت است:
1. خوشبختانه به رغم سركوب شديد دين )به ويژه اسام(2 و نمادهاي اجتماعي آن در 
روسيه كمونيستي، گسست نسلي چنان اتفاق نيفتاد كه بتواند مانع انتقال تجربه ديانت 
به نسل هاي آتي آن )نسل هاي پس از فروپاشي شوروي( شود؛ چراكه دهه هاي نخست 
حضور كمونيسم شاهد درگيري و مقاومت نهادهاي ديني در برابر تهاجم سياست هاي 
الحادي كمونيست هس��تيم و تنها در چند دهه اخير آن، تجربه ديانت حداقلي شد كه 
همان نيز با پيدا شدن ش��رايط ضعف در نظام سياسي شوروي )پس از مرگ استالين(، 

1. به عنوان مثال هم انديشه ماركسيسم و هم انديشه اسام ادعاي ليبراليسم مبني بر اينكه كامل ترين و آخرين 
نسخه مشاركت و مديريت عمومي مي باش��د را نفي مي كنند، با اين تفاوت كه ماركسيسم گذار از ليبراليسم را به 
جبر تاريخ حوالت داده و هگل وار، اراده هاي انساني را به زير چرخ ارابه تاريخ مي برد و اسام گذار از آن را از طريق 
تبيين مناسبات انسان و آينده بر محور سه گانه »آينده نگري، آينده گروي و آينده پردازي« رقم مي زند. بر اساس 
انديشه اسامي، تئوري هاي پايان در ليبراليس��م )مثل تئوري هاي پايان تاريخ، پايان علم، پايان ايدئولوژي و...( 
رويكردهايي ديگر براي مهر زدن به اراده هاي انساني در ساختن و پردازش آينده خود مي باشند. در حالي كه انسان 
نه فقط بايد با چشم خود به فردا بنگرد و با پايش نيز بدان سو رود، بلكه با علم و دين و عقل خود، فردايش را بسازد. 
2. عبدالحسين مسعود انصاري- سركنسول هندوس��تان، وزيرمختار ايران در كشورهاي اسكانديناوي و الهه، 
استاندار اصفهان، شيراز و گيان، سفير ايران در افغانستان و پاكستان و...- پدرخانم دكتر مهدي محقق، دو دوره در 
زمان رضاشاه سفير ايران در روسيه بوده )پدرش مشاورالممالك وزير خارجه رضاشاه نيز دو دوره و خواهرزاده اش 
احمد ميرفندرسكي نيز يك دوره سفير ايران در روسيه بود اند(. وي در كتاب شش  جلدي زندگاني من و نگاهي به 
تاريخ سياسي ايران و جهان مي نويسد: در زمان انقاب 1917 دو شعار به صورت عمومي مطرح بود كه عبارت بودند 
از:  مذهب افيون توده هاست؛ هركس كار نمي كند نان نمي خورد؛ و يك شعار هم بر در خانه اشراف نوشته شده بود: 
ورود سگ و تاتار )يعني مسلمان( ممنوع! نظر به اينكه مسيحيان س��گ را نجس نمي دانند و ورود آن را به منزل 
نه تنها عيب نمي  دانند، بلكه نوعاً از آن استقبال مي كنند، واضح اس��ت كه شعار مذكور براي باال بردن حساسيت 
رنج مسلمانان )كه سگ را نجس العين مي دانند( ذكر كرده اند تا نشان دهند كه از نظر آنها جايگاه اجتماعي سگ 

و مسلمان به يك اندازه است! 
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كم كم در حال تقويت شدن بود. به عبارت ديگر به دليل طوالني نشدن تجربه الحادي 
كمونيس��م، نهادهاي ديني و متدينين كامًا از بين نرفتند1 و قبل از اينكه به اندازه غير 
قابل جبران تضعيف شوند، با فروپاشي شوروي جان دوباره يافتند. خاطرات ديانت ورزي 
آزاد )قبل از انقاب بلشويكي( به همراه خاطرات مقاومت جريان ديانت در برابر جريان 
الحاد كمونيستي، تجربه ديانتي روسيه را سنگين و عبرت آموز كرده است. اساساً شايد 
بتوان چنين تحليل كرد كه اگر جريان ديانت به صورت يكنواخت و بدون فراز و نشيب 
در تاريخ به جلو آيد، عاوه بر آنكه جذابيت خود را از دست مي دهد، ضمانت تداومش نيز 
به خطر مي افتد. اين در حالي است كه بحران هاي تاريخي اي كه دين ورزي را به حاشيه 
مي برند ناخواسته باعث مي شوند تا در اعماق دل متدينين نوعي عطش نسبت به ديني 

كه پيش از آن برايشان تبديل به عادت شده بود، ايجاد شود. 
2. ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه به  رغم عطش مردم به دين پس از تمام شدن دوره 
اختناق كمونيستي- در حالي كه اسام در حال رشد روزافزون است- مسيحيت به داليل 
ذيل نتوانسته جاذبيت هاي الزم را براي جوانان خود ايجاد كند:2 نخست اينكه مسيحيت 
بيش از آنكه مجموعه اي از »احكام« باش��د، مجموعه اي از »كرامات« و »مراس��مات« 
است. به عبارت ديگر تجلي ديانت مسيحي نه در احكام نداشته يا كمتر داشته آن، بلكه 
بيشتر در مراسماتي چون عشاي رباني، غسل تعميد، عيد پاك و... است كه عمدتاً  تنها 
در كليسا برگزار مي شوند و اين مسئله باعث مي شود تا جوان مسيحي در خارج از كليسا 
نتواند تمايزي روشن و مس��تدام ميان خود و غير مسيحيان احس��اس كند. به عبارت 
سوم، آنچه نظام رفتاري- زيستي انسان مس��يحي را پر مي كند، نه شريعت مسيحي،3 
بلكه قوانين عرفي بوده و طبيعي است كه انسان مس��يحي با التزام به قوانين عرفي هر 
چند مي تواند احساس قانون مداري نمايد، اما نمي  تواند احساس ديانت ورزي مسيحي 
كند؛ دوم اينكه متأس��فانه حتي در قرن بيست ويكم هم آيين مس��يحيت هنوز تا حد 
رضايت بخشي خرافه زدايي نشده است. بسا مسيحيان متديني كه در حالي كه تحصيات 

1. البته علت اصلي محو نشدن دين و تجربه ديانت در سال هاي حكومت كمونيسم اين است كه اساساً ماهيت 
باطني و قلبي دين به گونه اي است كه با اقدامات ظاهري و بخش نامه اي به راحتي از بين نمي رود. 

2. داليل مذكور تنها به مسيحيت روسيه اختصاص ندارند، بلكه عام و ناظر به خود آيين مسيحيت مي باشند. از 
اين  روي، در صورت اثبات شدن به معني چشم انداز تيره مسيحيت در سراسر دنيا خواهد بود.

3. اساساً  مسيحيت فاقد شريعت اجتماعي بوده و بيشتر طريقتي است تا شريعتي. 
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عالي دانشگاهي هم دارند، اما همچنان پايبند 
به خرافات عوامانه هستند1 و طبيعي است كه 
وجود خراف��ات، جاذبيت هاي ايمان��ي را براي 
جوانان مس��يحي حداقلي مي كند؛ سوم اينكه 
الهيات مسيحي به دليل خردناپذيري اش بيش 
از اندازه تأويلي ب��وده و الهي��ات تأويلي باعث 
مي شود تا دين آنچنان قابليت تفسير شدن پيدا 
كند كه در نهايت هيچ آموزه ثابت و غير تأويلي 
در آن وجود نداش��ته باش��د. واقعيت اين است 
كه در حال حاضر آموزه ه��اي كامًا ثابت و غير 
تأويلي مسيحيت از تعداد انگشتان يك دست 
هم كمتر مي باش��د. در چنين شرايطي، جوان 
مسيحي احس��اس مي كند هر س��بك زندگي  

)حتي سبك هاي كامًا سكوالر و الئيك( را مي توان به گونه اي تفسير كرد كه مسيحي 
تلقي ش��ود و در اين صورت، نيازي به فراگيري رسمي آيين خود- آن سان كه اسافش 

بدان پايبند بوده اند- نمي كند. 
3. در حالي كه جاذبيت هاي مسيحيت در روس��يه رو به تقليل و تحليل رفته، شواهد 
حاكي از آن است كه اسام در آنجا در حال رشد روزافزون مي باشد. بر اساس آمار، كشور 
روسيه در زمان فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي )1991( جمعيتي در حدود 154 
ميليون نفر داشته كه با احتساب هشت ميليون روسي اي كه از جمهوري هاي جداشده 
دوباره به خاك روس��يه آمدند، جمعيتش در آن زمان 162 ميليون نفر مي شود. حدود 
13 ميليون نفر از اين 162 ميليون نفر مسلمان بودند. امروزه در حالي كه جمعيت 162 
ميليوني روسيه در 1991 به 142 ميليون تقليل يافته،2 جمعيت 13 ميليوني مسلمان ها 
در آن زمان به حدود 30 ميليون افزايش يافته  است. روند رو به رشد مسلمانان در روسيه 
باعث حساسيت دولت به اين مس��ئله گشته اس��ت و از همين روي، در سال هاي اخير 

1. به عنوان مثال روس ها در حالي كه يك��ي داخل خانه و ديگري بيرون در خانه اس��ت با يكديگر خداحافظي 
نمي كنند؛ چراكه آن را مايه جدايي و تفرقه مي دانند يا وقتي روبه روي يكديگر نشسته اند، اگر كف پاي آنها ديده 
شود آن را توهين به ديگري تلقي مي كنند يا در حال ايستاده اگر كسي يكي از پاهايش را خم كرده باشد، چنين 

تلقي مي كنند كه وي خواهان مفعول واقع شدن است يا... 
2. به دليل سياس��ت هاي غلط جمعيتي و يا به دليل عدم اجراي صحيح و درست آنها، امروزه رشد جمعيت در 

روسيه 5/6درصد منفي است. 

یکي از مشکالت اساسي مسلمانان 
در کشورهاي غير اسالمي- حتي 
مسلماناني که تابعيت آن کشورها 
را دارند-  این است که به عنوان 
محسوب  دو  درجه  شهروند 
مي شوند. این در حالي است 
که مسلمانان به ویژه مسلمانان 
تاتاري و آذري در روسيه به عنوان 
شهروندان درجه یک شناخته 
مي شوند. علت اساسي این تفاوت 
در این نکته نهفته است که مردم 
روسيه اسالم را جزء تاریخ، تمدن 

و فرهنگشان مي دانند
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سياس��ت هايي انقباضي از جانب دولت براي مهار جمعيت مسلمانان در روسيه صورت 
گرفته اس��ت.1 به عنوان مثال از آنجا كه بسياري از مسلمانان روس��ي به  ويژه تاتارها و 
آذري ها بازاري هستند، سياست هايي اتخاذ شد تا برخي از بازارهايي كه مثل بازار چركيز 
و بازار لوژنيكي غلبه در آنجا با مسلمانان است، تعطيل شوند و در مقابل به آنها پيشنهاد 
مي شود كه به سيبري مهاجرت كرده و در آنجا در همان شغل پيشين خود مشغول به 
كار شوند! يا اينكه سياست هايي اتخاذ شده تا حضور مسلمانان در منطقه طايي روسيه 
)مسكو، س��ن پطرزبورگ،2 سرگي پاساد،3 ياروس��اول،4 اوگليچ،5 رستوف،6 پريساول 

زالسكي،7 و...( كم رنگ يا محو شود. 

1. البته به اين نكته بايد توجه داشت كه مسلمانان روس��يه بومي آنجا هستند نه اينكه مهاجر باشند و به همين 
علت، دولت نه مي  خواهد و نه مي تواند كه به مبارزه با آنها برخيزد، بلكه تاش مي كند تا آنها را در راستاي اهداف 

و سياست هاي خود هدايت و كنترل نمايد. 
2. پطرزبورگ در سال 1703 توسط پطر كبير با بنيان قلعه پتروپاول بر دلتاي روي نيوا تأسيس شد و به مدت دو 
قرن پايتخت روسيه بود. از جاهاي ديدني اين شهر، قلعه پتروپاول، رود نيوا، موزه آرميتاژ )سومين موزه بزرگ دنيا(، 
كليساي كازان، باغ تابستاني، كاخ زمس��تاني، مترو )عميق  ترين متروي جهان با 110 متر عمق(، كليساي جامع 
سنت ايزاك )اسحاق مقدس( و... مي باشد. شهر مذكور در جنگ جهاني دوم در حالي كه به مدت 900 روز محاصره 
بود، تسليم نشد. معروف ترين صفت سن پطرزبورگ، شهر »شب هاي سفيد« است كه به دليل عرض جغرافيايي 
خاص آن، از 21 ژوئن تا 17 ژوئيه )اول خرداد تا اواخر تير( به مدت 50 روز تاريكي ش��ب و روشنايي سحر در هم 

مي آميزند )در 25 و 26 ماه مي مصادف با 5 و 6 خرداد، خورشيد كمتر از 9 دقيقه غروب مي  كند(. 
3. موقعيت مذهبي شهر سرگيف پاس��اد )كه در 80 كيلومتري مسكو مي باش��د( به گونه اي است كه مي توان 
از آن به »قم روس��يه« ياد كرد. صومعه معروف ترويتس��كي س��رگيف- كه در قرن 14 توس��ط كشيش سرگي 
رادونژسكي ساخته شده و درون آن چندين كليسا و مركز آموزش��ي از جمله »آكادمي علوم الهي روسيه« وجود 
دارد- مهم ترين مركز آموزش مذهبي ارتدوكس هاي روسيه مي باشد. شمايل ترويتسكي مقدس كه توسط آندري 
روبلف مشهور ترين شمايل نويس صومعه مذكور خلق شده و اينك در گالري ترتياكوف نگهداري مي شود، يكي از 

شاهكارهاي دست انسان محسوب مي شود. 
4. ش��هر ياروس��اول )مهد اولين تئاتر حرفه اي روس��يه( در 260 كيلومتري شمال مس��كو واقع شده و اينك 
عنوان غير رسمي »پايتخت فرهنگي حلقه طايي روسيه« را داراست. مشهورترين چيني اروپا و روسيه )چيني 
كوزنتسوف( در سال 1884 در اين شهر ساخته ش��د. همچنان كه مدرسه عالي تئاتر روسيه نيز در اين شهر واقع 

شده است. 
5. كاخ تزار دميتري )قرن 15( و كليساي دميتري )قرن 17( معروف به كليساي خونين در اين شهر واقع شده 
اس��ت. تزار دميتري آخرين تزار از خاندان روريكويچ پس��ر هفتمين زن ايوان مخوف در اين شهر كشته شد. در 
زمان رسيدگي به قتل تزار، ناقوس بزرگ كليسا، گنهكار ش��ناخته شد و لذا زبان آن كنده و حلق و گوشش بريده 
و خودش به شهر توبولس��ك تبعيد ش��د كه البته در اواخر قرن نوزدهم و پس از اتمام دوره محكوميتش به شهر 

اوگليچ بازگردانده شد! 
6. صومعه آورامايف، قديمي ترين صومعه روسيه در اين شهر واقع شده است. 

7. شهرت اين شهر به حكومت 23ساله الكساندر نفسكي )شخصيت محبوب روس ها( در آن مي باشد. صومعه 
گوريتسكي كه در قرن 18 با داش��تن 600 كليسا و 20 صومعه مركز حوزه اس��قفي بوده و نيز كليساي اسپاسو- 

پرياوبراژنسكي )قديمي ترين ساختمان سنگي روسيه( در اين شهر واقع شده اند. 
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4. در خصوص مسئله كاهش جمعيت روسي  )مسيحي(1 و افزايش جمعيت اسامي 
در روس��يه، عاوه بر سياس��ت هاي انقباضي كه از جانب دولت عليه مسلمانان طراحي 
شده، برخي سياست هاي انبس��اطي نيز به نفع مسيحيان اتخاذ ش��ده است. به عنوان 
مثال نوعي حس��اب س��رمايه گذاري مادر باز ش��ده كه بر اس��اس آن به حساب هر زن 
حامله بابت نوزاد داخل شكمش مبلغ 13 هزار دالر ريخته مي شود.2 البته مبلغ مذكور 
مصارف خاص داشته و قابل هزينه ش��دن در هر مورد كه والدين اراده كنند نمي باشد. 
همچنين نوعي حساب سرمايه گذاري كودك نيز باز ش��ده كه هر نوزاد از زمان تولد تا 
زمان هفت  س��الگي ماهي 300 دالر از آن دريافت مي  كند. حسب نظريه مدودوف- از 
آنجا كه عمده بزرگان و مؤثران در تحوالت تاريخ، فرزندان سوم به بعد خانواده هايشان 
بوده اند- خانواده هاي روسي تشويق مي شوند كه بيش از سه فرزند داشته باشند. پيرو 
همين سياست، كودكاني كه فرزند سوم و بعد از آن هس��تند، از جانب دولت 700 متر 
زمين در شهر محل تولدش��ان به صورت رايگان دريافت مي كنند. طرفه اينكه با وجود 
همه سياست هاي انبساطي دولت، خانواده هاي روس��ي به ندرت تن به فرزنددار شدن 
مي دهند. در خيابان هاي مسكو، تعداد سگ ها و گربه هاي در بغل زنان به مراتب بيشتر 
از كودكان بوده و بيشتر كودكاني كه احياناً به چش��م مي آيند، كودكان تاجيك و ديگر 

اقوام مسلمان هستند. 
5. به نظر مي رس��د با معضل جمعيتي روس��يه از جهات مختلف براي وضعيت اسام 
و مسلمانان در آنجا ظرفيت سازي شده اس��ت. به عنوان مثال با شكست سياست هاي 
انبساطي دولت در خصوص مديريت جمعيت مسيحي، بر اجراي سياست هاي انقباضي 
كمتر پافشاري مي شود؛ چراكه تشديد سياست هاي انقباضي اگر هم معضل رشد منحني 
جمعيت اسامي را در روسيه متوقف يا منفي كند، معضل نبود سكنه الزم در سرزمين 
پهناور روسيه را تشديد مي  كند. آنچه براي دولت روس��يه در درجه اول مطلوب است، 
باال بردن منحني رش��د جمعيت آن به منظور تبديل يك كشور پير به يك كشور جوان 
است و البته در درجه دوم تاش مي شود تا منحني رش��د به نفع مسيحيت و نه اسام 
تغيير يابد؛ دوم اينكه شكست سياست هاي انبساطي دولت روسيه در خصوص مديريت 

1. عاوه بر مسئله كاهش جمعيت غير مسلمان روسيه، از همين مقدار جمعيت موجود نيز اكثريت آنها را زنان 
تشكيل مي دهند كه از كارآمدي اجتماعي پايين تري نس��بت به مردان برخوردار هستند. در حال حاضر از 142 

ميليون نفر جمعيت روسيه، 77 ميليون آنها زن و 66 ميليون آنها مرد مي باشند. 
2. در روسيه سه نوع ازدواج وجود دارد:  ازدواج هايي كه در كليسا ثبت مي شوند؛ ازدواج هايي كه در دفاتر رسمي 
ثبت مي شوند؛ ازدواج  هايي كه اساساً ثبت نشده است. طرفه اينكه سياست هاي انبساطي دولت روسيه در خصوص 

مهندسي جمعيت، حتي شامل فرزنداني كه از طريق زنا )ازدواج ثبت  نشده( به دنيا مي آيند نيز مي شود. 
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جمعيت مسيحي باعث شده تا زمينه  رواني براي شنيدن همدالنه نظريه هاي اسامي 
درباره تقويت خانواده و جايگاه كودكان در جامعه فراهم و تشديد شود. به نظر مي رسد 
در شرايط كنوني بهترين فرصت براي ارايه نظريات اسامي درباره جايگاه زن )به مثابه 
مادر( و نيز ارايه نظام تربيت اسامي درباره كودكان باشد. به عنوان مثال يكي از معضات 
كودكان و جوانان روسي اس��تفاده بي رويه از شراب اس��ت. هر چند آيين مسيحيت نه 
تنها با شرب خمر مشكلي نداشته ، بلكه در مواردي آن را مستحب مي داند، با اين همه، 
پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي ناشي از ش��رب مداوم خمر چنان معضل  آفرين شده كه 
اين پرسش براي خانواده هاي روسي اساسي گشته است كه چگونه مي توان فرزند غير 

آلوده به شراب تربيت كرد؟ 
6. مسلمانان روسيه ريشه قفقازي دارند.1 قفقاز جنوبي شامل آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان و قفقاز ش��مالي ش��امل اياالت  و جمهوري هاي چچن، اوس��تياي شمالي، 
قره چاي چركسيا )چركسستان(، اينگوش و كاباردا بالكاريا مي باشد. البته ديگر اياالت  
مسلمان مثل داغستان )در غرب درياي خزر(، تاتارستان و باشقيرستان )در ساحل ولگا( 
و چوواش )در مركز روسيه( به لحاظ فرهنگي بيش��تر به قفقاز شمالي نزديك هستند 
تا به قفقاز جنوبي. قفقاز ش��مالي كه به لحاظ عقيدتي به ش��دت متأثر از آراي وهابيت 
مي باشد، داراي جمعيتي بيشتر از قفقاز جنوبي2 مي باشد. در بخش هاي قابل ماحظه اي 
از قفقاز ش��مالي، تصوف قادريه، نقش بنديه و اخيراً نعمت اللهيه حضور پررنگي دارند.3 
در ميان جمهوري هاي قفقاز ش��مالي، چچني ها رويكردهاي وهابي گري تندي دارند و 
از آنجا كه سال ها با دولت مركزي درگيري داشته اند و طي اين درگيري ها حدود 250 
هزار نفر كشته  )كه تعداد 40 تا 50 هزار نفر از آنها كودك بوده اند( داده اند، روابط روسيه 
با وهابي ها غير حس��نه و بلكه تيره مي باشد. بس��ياري از چچني ها با مهاجرت به ديگر 

1. منطقه قفقاز منطقه اي مهم و استراتژيك اس��ت. در گذش��ته اين منطقه نقطه تاقي امپراتوري ايران، روم 
)عثماني( و روسيه بوده اس��ت. در حال حاضر قفقاز به لحاظ جغرافياي سياسي و حتي در مسابقات ورزشي جزء 

اروپاي شرقي به حساب مي آيد. 
2. هر چند نمي توان گفت كه قفقاز جنوبي متأثر از تفسير ايراني از اسام مي باشد، اما مي توان گفت كه به لحاظ 
فرهنگي قفقاز جنوبي از ايران متأثر اس��ت و اين مس��ئله چندان هم نبايد عجيب باشد؛ چه روزگاري اين مناطق 
جزء خاك ايران بوده اند. در ميان مناطق قفقاز شمالي نيز سياست هاي فرهنگي تاتارستان بيشتر به ايران متمايل 

است تا عربستان. 
3. به نظر مي رسد تقويت جريان هاي تصوف در آن مناطق در نهايت به نفع ايران و به ضرر وهابيت باشد؛  چراكه 
در حالي كه وهابي ها بر ظاهر مناسك اسامي مناسب تفسير وهابيت از اس��ام پافشاري دارند، جريان تصوف با 
بي اعتنايي به مناسك ظاهري دين بر رويكردهاي باطني بدان اصرار دارد. البته در برخي از مناطق اسامي از جمله 
مغرب اسامي )مراكش(، به شكل پارادوكس��يكالي جريان تصوف و وهابيت به يكديگر گره خورده اند و در قفقاز 

شمالي نيز اگر جريان تصوف فعاالنه عمل نكند، بعيد نيست كه در آينده چنين اتفاقي بيفتد. 
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جمهوري هاي مسلمان نش��ين و در غياب خانواده هايش��ان، گروه هاي چريكي افراطي 
راه اندازي كرده و با ادبيات و نوش��ته هاي تند همواره با دولت درگير هستند. به همين 
علت در سال هاي اخير دولت روسيه چاپ و نشر كتاب هاي ناظر به مسئله جهاد اسامي 
)حتي كتب تفسيري مشتمل بر آيات جهاد( را ممنوع اعام كرده و با متخلفين برخورد 
سخت قانوني مي كند. خوشبختانه بدبيني دولت به رويكردهاي وهابي گري باعث شده 
تا متقابًا دولت روسيه به رويكردهاي عقل گراي ش��يعي و اسام گرايان معتدل سني1 
متمايل ش��ود. از اين  روي، در ش��رايط كنوني جمعيت سه ميليوني ش��يعه در روسيه 
وضعيت مناس��بي دارند و به نظر مي رس��د بهترين فرصت براي تقويت روابط فرهنگي 

ايران و روسيه حاصل شده باشد.2
7. سال ها قبل- زماني كه آذربايجان از ايران جدا مي شود- شاهد ظهور نوعي ادبيات 
هس��تيم كه بعدها با عنوان »ادبيات جدايي« )آيرلخ ادبيات( از آن ياد ش��ده است. در 
ادبيات جدايي شعرها و ترانه  هايي جان سوز به ثبت رسيده است3 كه در اكثر آنها مردم 
آذربايجان آرزو كرده اند كه دوباره س��رزمين آنها جزء قلمروي ايران شود. 4بي شك در 
1. مسلمانان معتدل سني در روس��يه نهادي مردمي به نام »شوراي مفتيان روس��يه« را به ثبت رسانده اند كه 
اعضاي آن را به واقع مي  توان مذهبي هايي در لباس ديپلمات ناميد. در حال حاضر راويل عين الدين رئيس بخش 
اروپايي اين شورا، رياست آن را نيز بر عهده دارد. وي به واقع يك ديپلمات حرفه اي است كه مدتي قبل در يكي از 
جشن هاي تولدش به منظور جلب برخي از ديگر ديپلمات ها حدود 100 هزار دالر هزينه كرد! شوراي مذكور يك 
دانشكده اسامي )معروف به عنوان عربي كليه( دارد كه به دليل فعاليت مش��اركتي با انيستيتوي شرق شناسي 
روسيه، از طريق انيستيتوي مذكور مي تواند به دانش آموختگان خود مدرك رسمي اعطا كند. يك كالج اسامي 

نيز در مسكو وابسته به اين شورا وجود دارد كه فعاليت آن در حد يك دارالقرآن محدود مي باشد. 
2. متأسفانه به رغم اينكه حضرت امام وضعيت رو به سقوط شوروي سابق را پيش بيني كرده بودند،  ايران اقدامات 
پيشيني الزم را براي ورود و تأثيرگذاري به كشورهاي مسلمان جداشده از روسيه انجام نداده و زودتر و بيشتر از آن 
عربستان به ميدان آمده و با صرف هزينه هاي هنگفت و تربيت طلبه اهداف خود را دنبال مي كند. با توجه به مساعد 
بودن شرايط سياسي في مابين دولت ايران و روسيه و نيز شرايط بدبيني دولت روسيه به رويكردهاي وهابي گري 
به نظر مي رسد ايران با تكثير و تشديد حضور خود در عرصه فرهنگي كشورهاي مذكور- به ويژه كشورهايي كه در 

گذشته جزء خاك ايران بوده اند- بتواند موفقيت هاي فرهنگي گسترده اي كسب كند. 
3. هر چند با نگاه جامعه شناسي تاريخي، جدا شدن آذربايجان از ايران يك رنج تاريخي را براي ايران به ارمغان 
آورده است، اما با نگاه فلسفه تاريخي به نظر مي رسد به دليل جدا شدن آذربايجان از ايران است كه امروزه تشيع 
عاوه بر شيعيان كش��ور آذربايجان، در عمق خاك روسيه حدود س��ه ميليون جمعيت دارد؛ جمعيتي كه عمدتاً 
از طريق همان آذربايجان به روس��يه آمده اند و به صورت بالقوه يك ظرفيت قابل ماحظه براي ايران محس��وب 

مي شوند. 
4. سيد حسن تقي زاده اهل روستاي ونند نخجوان مي باشد كه پس از انقاب 1917 به ايران كوچ كرده و حدود 
15 سال بعد كه از جانب برخي عالمان ديني تكفير مي شود، از ايران فرار كرده و دوباره به ونند مي رود. وي در كتاب 
زندگي طوفاني مي  نويسد: وقتي به روستا رسيدم يكي از اقوام را ديدم كه دارد نهال مي كارد. او از وضع جدايي از 
ايران و مصيبت هايي كه دولت شوروي بر آنها به بار آورده سخت گايه داشت. به او گفتم شما كه از اين حكومت 
ناراضي هستيد چرا برايشان نهال مي كاريد؟ گفت آرزو دارم روزي دوباره اينجا قلمرو ايران شود و سربازان ايران 
بيايند و از من ماليات بخواهند و من ندهم و آنها مرا به همين درختي كه خودم كاشته ام ببندند و كتكم بزنند و به 

زور از من ماليات بگيرند! 
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ميان شيعيان روس��يه، آذري ها از قرابت تاريخي- فرهنگي بيش��تري نسبت به ايران 
برخوردارند و با همه كم كاري هايي كه صورت گرفته باز هم به نظر مي رسد كه مي توان 
ضعف ها را جبران كرد و تأثير فرهنگي قوي اي بر آنها گذاشت. عاوه بر آنها، جريان هاي 
اسام سني، اسام وهابي و بهاييت نيز در روس��يه حضور دارند. جريان  اسام سني به 
گونه اي اس��ت كه هر چند بالفعل تحت تأثير فرهنگي ايران نيس��تند، اما عنادي هم با 
ايران ندارند و اگر فعاليت هاي فرهنگي به صورت صحيح و مستمر در آنجا برگزار شود، 
قطعاً ثمربخش خواهد بود. مس��لمانان وهابي )همان گونه كه شرح آنها گذشت( روابط 
خصمانه اي با دولت روسيه دارند و فضاي فعاليت فرهنگي ميان آنها تا حد زيادي بسته و 
تنگ مي باشد. بهايي ها اما در داخل روسيه مي توانند يك رقيب تلقي شوند؛ آنها از زمان 

تزار1 تاكنون روابط حسنه اي با دولت روسيه داشته و دارند. 
8. يهود صهيونيست در منطقه اي از زمين سكونت دارد كه بيشترين درصد زاد و ولد 
در آنجا صورت مي گيرد. اين بدين معني اس��ت كه به هر ميزان هم كه صهيونيست ها 

1. پيوند بهاييت و روسيه از زمان آغاز بابيه )ريش��ه بهاييه( از مسلمات تاريخ ايران اس��ت. برخي از داليل اين 
پيوند عبارت ان��د از: وعده ما محمدعلي زنجاني )رئيس شورش��يان بابيه در زنجان( به پي��روان خويش در زمان 
جنگ با قشون دولتي مبني بر آمدن دولت روس به ياري آنها و نيز اعتراض سفير روس در ايران به اميركبير بابت 
سركوب شورش مزبور؛ تصميم س��ران بابيه در هنگام تجمع در »بدشت« ش��اهرود )1264 ق( مبني بر اقدام به 
آزادسازي علي محمد باب از زندان ماكو و گريختن به خاك روس��يه در صورت عدم توانايي براي دفع قواي دولت 
ايران؛ تكاپوهاي سؤال برانگيز كنسولگري روسيه در تبريز در جريان اعدام باب، همچون: وجود ارتباط و دوستي 
ميان حاجي علي عس��كر تبريزي )از مرتبطان و خادمان باب در تبريز و اطرافيان و مقربان خاص حسين علي بهاء 
در تبعيد عثماني( با عضو كنسول خانه روسيه در تبريز؛ دستور امپراتور روس قبل از اعدام باب به كنسول خود در 
تبريز مبني بر تحقيق كامل پيرامون جريان بابيت و گزارش آن به دربار تزار؛ همكاري نزديك اعضاي خاندان افنان 
)خويشاوندان مادري باب و نمايندگان عباس افندي در ايران( با سفارت روسيه و فعاليت ميرزا محمدتقي افنان 
وكيل الدوله و منسوبان نزديكش به عنوان نمايندگان تجاري روسيه در بمبئي و يزد و عضويت شريك تجاريشان 
در سفارت روس در تهران؛ روابط و همكاري افسران و ديپلمات هاي روسي نظير كاپيتان تومانسكي )افسر توپخانه 
روسيه در عشق آباد و از مأموران زبده آن كشور( با بهاييان، به  ويژه با ابوالفضل گلپايگاني و مهدي گلپايگاني )دو 
نويسنده و مبلغ مشهور بهايي( در ترجمه و ترويج آثار بهاييان و انتش��ار مجله بهايي در روسيه؛ همكاري عناصر 
شاخص بهايي با تشكيات و مؤسسات روس تزاري در ايران )همچون س��فارت خانه و بانك استقراضي روسيه(؛ 
تحصن بهاييان در كنس��ولگري در اصفهان )1320 ق( براي تحصيل رسميت مس��لك خويش به ضمانت دولت 
روسيه؛ وعده ها و پيش گويي هاي مكرر سران بهاييت به اتباع خويش مبني بر شكست ناپذيري امپراتوري تزاري 
و برخورداري آن از تأييدات الهي؛ حسن روابط دولت مردان »روسوفيل« در حكومت قاجار نظير محمدتقي ميرزا 
ركن الدوله حاكم خراس��ان با بهاييان؛ پيوند ديرين، ديرپا و خانوادگي حس��ين علي بهاء با استعمار تزاري )چهار 
تن از منسوبين نزديك بهاء در خدمت سفارت روسيه در تهران قرار داش��تند و خود بهاء نيز زماني كه در جريان 
ترور نافرجام ناصر الدين شاه توسط بابيان به اتهام هم دستي با تروريست ها دستگير شد و تا مرز اعدام پيش رفت، 
با حمايت جدي، صريح و پي گير س��فير روس پرنس دالگوركي از زندان و اعدام نجات يافت و تحت الحفظ مأمور 
سفارت از ايران خارج شد و به مناسبت اين ماجرا و نيز حمايت روس ها از بهاييان در عشق آباد، بهاء، الواحي در تقدير 
از تزار و سفير وي صادر كرد(؛ تشكيل اولين مركز تبليغاتي مهم بهايي ها در خاورميانه )با عنوان مشرق االذكار( در 
عشق آباد روسيه و با حمايت جدي و آشكار روس هاي تزاري و نصب اوراق بناي آن به دست ژنرال سوبوتيچ روسي و 
اقدام جمع درخور ماحظه اي از بهاييان ايراني مهاجر به عشق آباد مبني بر اتخاذ فاميلي روسي )نام پدر + اوف( و... 
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تاش كنند تا ت��وازن جمعيتي را ب��ه نفع خود به 
هم بزنند، در خاورميانه موفق نخواهند ش��د. اين 
در حالي است كه وضعيت روسيه به كلي مي تواند 
براي آنها متفاوت باشد؛ در حال حاضر در حالي كه 
تنها حدود يك ميليون يهودي در روسيه هستند، 
بزرگ ترين البي هاي روس��يه متعلق به آنهاست.1 
همچنان كه بسياري از س��مپات هاي يهود )مثل 
حسني  مبارك( تحصيل كرده روسيه بوده و حتي 

برخي از مسئولين اس��راييل )مثل وزير امور خارجه آن( روسي تبار هستند. بسياري از 
مظاهر يهودي را مي  توان در روسيه مشاهده كرد.2 روسيه جمعيتي اندك و سرزميني 
وسيع دارد و اين براي هر جرياني كه به انديشه  هاي جهان شمول معتقدند )مثل اسام و 
يهود( مي تواند هوس برانگيز باشد. قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد يهود براي تسخير 
روسيه گام هايي برداشته است. به عنوان مثال چند سال قبل كه در مسكو آتش سوزي 
گسترده اي ش��د، بافاصله پس از آتش سوزي يهودي ها س��اختمان هاي آتش گرفته را 
با قيمت هاي ن��ازل خريداري كردند. به همي��ن دليل، برخي حت��ي معتقدند كه خود 
آتش سوزي با مديريت يهودي ها صورت گرفته است. همچنين مي توان به ازدواج هاي 
يهودي ها با روسي تبارها اش��اره كرد. بدين صورت كه بسياري از دختران يهود با مردان 
روسي  ازدواج مي كنند و فرزندان خود را يهودي  تربيت مي كنند. متأسفانه اين آمار در 
روسيه )به دليل اينكه مرد خانه، روسي تبار است( به عنوان آمار يهودي  ها ثبت نمي شود.3

9. دنياي غرب پس از چند قرن تجربه زيست منهاي خدا و معنويت، در دهه هاي اخير 

1. از حدود سه هزار رسانه )به معني عام( موجود در روس��يه كنوني حدود هفتاد درصد آنها يا مستقيماً يهودي 
بوده يا وابستگي مالي به يهود دارند. سياست كلي يهود در روس��يه بر اختاف افكني ميان مسلمانان و مسيحيان 
ارتدوكس استوار مي باشد. از همين روي، در سال هاي گذشته- قبل از اينكه بحران چچن توسط باقروف و دولت 
پوتين حل شود- رسانه هاي مذكور زياد تاش مي كردند تا سياست خارجي ايران را به حمايت از چچن معطوف 

كنند. خوشبختانه درايت دستگاه ديپلماسي ايراني در اين مورد باعث شد تا ايران وارد بازي مذكور نشود. 
2. به عنوان مثال روي پله هاي كتابخانه لني��ن )كه مدتي قبل به كتابخانه ملي تغيير نام يافت( عكس س��تاره 
داوود مشاهده مي شود. الزم به ذكر اس��ت كه چند دوره رؤساي اين كتابخانه- كه گفته مي شود دومين كتابخانه 
بزرگ دنياست- يهودي بوده اند. همچنين محصوالت ساخت اسراييل در روسيه به وفور يافت مي شود. متأسفانه 
از محصوالت ايراني تنها خرماي ايران در روسيه وفور داش��ته كه آن هم به دليل برخي كارشكني ها فعًا محدود 

شده و در شرف قطع شدن است. 
3. عاوه بر اينها، برخورد مرموزانه اساتيد يهودي دانشگاه هاي روس��يه به  ويژه با دانشجويان مسلمان نيز قابل 
توجه است. آنها معموالً چنان رفتار مي كنند كه دفاع تزهاي مسلمان ها گاه تا چند سال به تأخير مي افتد. از همين 

روي، دولت ايران از دانشجويان ايراني خواسته تا جايي كه امكان دارد تزهاي خود را با اساتيد يهودي نگيرند. 

به  روسيه  مسلمانان  تعداد 
تنهایي بيشتر از تعداد مسلمانان 
کل اروپاست. از این  روي، 
و  سرمایه گذاري  هرگونه 
برنامه ریزي کيفي درباره آینده 
مسلمانان روسيه مي تواند به 
بهبود وضعيت کميت قابل 

توجهي از آنان بي انجامد
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بيش از هر زمان ديگر احساس بن بست كرده و ناگزير دوباره به عالم معنويت روي آورده 
اس��ت. اما از آنجا كه غرب مخالف حضور مناسك ديني در تجربه زيستي بشر مي باشد، 
در اين رجعتش به معنويت، به دنبال معنويت هاي بدون منس��ك و به تعبير واضح تر به 
دنبال »طريقت«هاي بدون »ش��ريعت« رفته اس��ت. از همين  روي، در دهه هاي اخير 
شاهد رشد بوديسم در جهان غرب هس��تيم. طرفه اينكه بوديسم- دين فاقد منسك و 
شريعت و طبيعتاً به دور از عالم سياست- مدتي است كه با سياست هاي استكباري گره 
خورده است.1 روسيه نيز از اين قاعده استثنا نمي باشد. از اينكه به درستي تعداد بودائيان 
روسيه به چه اندازه اس��ت، آماري دقيق در دست نمي باشد، اما قرائن حاكي از آن است 
كه بوديسم در روسيه در حال رشد مي باشد. اينكه بزرگ ترين معبد طايي بوديست ها 
در سراس��ر اروپا مدتي قبل در پايتخت جمهوري كلموك افتتاح شد، معني دار بوده و 
نمي تواند تصادفي باشد. با قطع نظر از مس��ائل سياسي، كمترين چيزي كه مي توان در 
اين خصوص تحليل كرد، احساس نياز به معنويت و عرفان در ميان مردم روسيه مي باشد. 
به نظر مي رسد جهان اسام با حداكثري كردن فعاليت هاي فرهنگي خود بتواند بخشي 
از نياز مذكور را از طريق اشاعه معنويت اسامي برآورده سازد. واقعيت اين است كه اگر 
معنويت اسامي به درس��تي تبليغ شود، براي مردم روس��يه و غير آن به مراتب بيشتر 
از معنويت بوديس��تي جذاب خواهد ب��ود؛ چراكه معنويت اس��امي برخاف معنويت 
بوديس��تي )كه به دور از اجتماع و در ميان كوه ها و... حاصل مي شود(، مي تواند در متن 
تجربه زيستي انسان ها سريان يابد و براي نيل آن نيازي به رياضت هاي طاقت فرسا- كه 
با روحيه انسان مدرن امروزي ناس��ازگار مي باشد- نيس��ت. به عنوان مثال مي توان با 
معرفي شخصيت هاي معنوي اس��امي مثل حضرت امام)ره( به درستي نشان داد كه 
عالم اسامي تا چه ميزان ظرفيت رشد معنوي انسان ها را بدون آنكه اختالي در مسير 

زندگي عادي آنها ايجاد كند،  دارد.
مهم ترين مسئله اي كه الزم اس��ت در خصوص ظرفيت هاي ايدئولوژيك روسيه براي 
جهان اس��ام همواره بدان توجه شود اين اس��ت كه الگوي مديريت صرفاً ايدئولوژيك 
شوروي سابق بايد مايه عبرتي براي جهان اسام باشد كه مبادا به بهانه برپايي حكومت 
ديني )اسامي( به تكرار اش��تباهات ش��وروي بپردازد. از اين روي، ضمن بهره وري از 
اش��تراكات حاصل از رويكرد ايدئولوژيك محور ش��وروي با برخي از دغدغه هاي اسام 

1. از اخيرترين نتايج پيوند بوديسم و استعمار مي توان به فاجعه  ميانمار اشاره كرد كه حاكمان بودايي با اشاره 
امريكا و غرب بيش از بيست هزار از مسلمانان بومي ميانمار را آتش زدند! 
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حكومتي، الزم اس��ت تا به صورت تفصيلي بر نق��اط افتراق و تماي��ز حكومت فقهي و 
حكومت  هاي ايدئولوژيك واقف شده و بر نقاط مذكور تحفظ ورزيم. 

ظرفيت علمي- تراثي 
از آنجا كه روابط بينا فرهنگي ضامن تداوم و بلكه بقاي فرهنگ ها مي باشد، كشورهاي 
مختلف دنيا همواره بدان اهتمام مي ورزند. الگوهاي روابط بينافرهنگي اما متفاوت بوده 
و هر كشوري در هر زماني به اقتضاي ش��رايطش يكي از آنها يا چند تا را )البته با رعايت 
اولويت ها( انتخاب مي كند. در اين ميان به نظر مي رسد با دوام ترين و بهترين نوع آنها، 
مراودات و تعامات علمي- تراثي1  باشد. برخي از امتيازات اين نوع تعامل بينافرهنگي 

عبارت اند از: 
1. هر يك از الگوه��اي تعامل بينافرهنگي از ظرفيت خاصي ب��راي انتقال محتوا هاي 
فرهنگي برخوردارند؛ برخي از آنها ناظر به اليه هاي بيروني و عيني تر فرهنگ، برخي ناظر 
به اليه هاي مياني آن و نهايتاً برخي ديگر ناظر به بنياني ترين اليه هاي فرهنگ مي باشند. 
با اتخاذ هر يك از الگوه��اي مذكور تنها محتواي همان اليه اي كه ناظر بدان هس��تند، 
قابليت انتقال خواهند داشت. الگوي تعامات علمي- تراثي از اين امتياز برخوردار است 
كه همزمان ناظر به دو الي��ه  مياني و بنياني فرهنگ كه اليه هاي بادوام تر آن هس��تند، 
مي باشد. در اين ميان، به ويژه تعامات تراثي به دليل قابليت بااليي كه در تداوم بخشي 
به هويت تاريخي اقوام و حتي در هويت بخش��ي جديد به آنها دارند، از اهميت  بسزايي 

برخوردارند. 
2. هر چند تجربه تاريخي گواه اس��ت كه حتي تعامات علم��ي- تراثي هم مي  توانند 
سياس��ت زده ش��وند؛ بدين معني كه نتايجش��ان تابع متغيري از معادالت و مناسبات 
سياسي باش��د، اما همان تجربه تاريخي نيز گواه اس��ت كه در مقايسه با ديگر الگوهاي 
تعامل، الگوي تعامات علمي- تراثي كمترين تأثير را از حوزه هاي سطحي تر و كم دوام تر 
مثل حوزه سياست2 داشته است. واقعيت اين اس��ت كه با قطع نظر از برخي استثناها، 
بس��ياري از اهل علم، خود چنان مجذوب جاذبيت هاي علم مي ش��وند كه كمتر حاضر 

1. منظور از تعامات علمي، انتقال تجارب علمي )تجربي( اقوام و فرهنگ ه��اي مختلف به يكديگر و منظور از 
تعامات تراثي، گفت وگوي فرهنگ ها بر پايه قديمي ترين و اصيل ترين رساله ها و نسخ فرهنگي مي باشد. 

2. البته سياست آن گونه كه ارس��طو تعريف كرده يا آن  گونه كه در كام و سيره امامان معصوم شيعه)ع( مطرح 
ش��ده- كه به  طور خاصه مي توان از آن با عنوان »تدبير جامعه« ياد كرد- خود نوعي »علم« اس��ت، اما سياست 
در معني امروزي آن )كه نوع حاد و افراطي آن نام سياست ماكياوليستي شناخته مي شود( نه يك علم، بلكه يك 

»رويكرد« است. 
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مي شوند آنها را با جاذبيت هاي غير علمي عوض كنند. به 
عبارت ديگر در الگوي تعامات علمي-  تراثي، سياس��ت 

توسط علم و تفكر راهبري مي شود نه برعكس. 
3. نتاي��ج الگوهاي تعامات علمي- تراثي در مقايس��ه 
با ديگر الگوها از قابليت دوام و بقاي بيش��تري برخوردار 
اس��ت؛ چراكه به عنوان مثال برخ��اف الگوي تعامات 
سياسي كه بيشتر قائم به افراد و دولت ها هستند، الگوي 
تعامات علمي-  تراثي بيشتر قائم به روابط دروني اشياء 
مي باشد. به عبارت ديگر علم بيشتر از منطق دروني اشيا بهره مي برد و سياست از عوارض 
)بيروني( آنها. از همين  روي، نتايج تعامات علمي- تراثي برخاف نتايج بسياري از ديگر 
الگوهاي تعامل، كمتر در معرض تفاسير و تأويات قرار مي گيرد؛ چراكه ساختار حاكم 
بر منطق دروني و بيروني آنچه علم و تراث خوانده مي شود، در برابر تفاسير و تأوياتي كه 

با آن ناهم خوان و ناسازگار هستند، مقاومت مي كند.
با توجه به نكات مذك��ور- بدون آنك��ه از ظرفيت ه��اي ديگر انواع الگوه��اي تعامل 
بينافرهنگي غفلت شده باشد- بر ضرورت اهتمام به الگوي تعامات علمي- تراثي تأكيد 

مي شود. 
الف. ظرفيت تراثي 

حسب آمار رس��مي، در مراكز علمي- سياسي روسيه، هزاران نس��خه و رساله علمي 
مربوط به حوزه تمدن اس��امي وجود دارند. اين آثار كه عمدتاً به زبان عربي، فارسي و 
تركي نگارش يافته اند، بخش قابل ماحظه اي از تراث كم نظي��ر و بلكه عمدتاً بي نظير 
اسامي هستند كه در عمق مرز و بوم روسيه قرار گرفته اند. اينكه چرا و چگونه روسيه به 

اين تراث دسترسي پيدا كرده، داليلي دارد؛ از جمله اينكه: 
1. روسيه كش��ور همس��ايه تعداد قابل توجهي از كشورهاي اس��امي به  ويژه ايران و 
عثماني )تركيه( مي باشد؛ دو كش��وري كه هر كدام به لحاظ س��ابقه تمدني از جهاتي 
منحصر به فرد هستند. نه كش��ور روسيه و نه دو كشور اس��امي مذكور نمي توانستند 
مرزهاي خود را تا مدتي طوالني به روي يكديگر ببندند، بلكه آنها ناگزير از تعامل بوده اند. 
رفت  و آمد نيروي انساني اين كشورها به يكديگر به منظور تجارت، سياحت، عيادت و... از 
طرفي و نيز نيازمندهاي دوطرفه دولت هاي مذكور به يكديگر از طرف ديگر اقتضا داشته 
تا ميان آنها قراردادها و معاهداتي وجود داشته باشد. قراردادها و معاهدات مذكور امروزه 

واقعيت این است که در 
حالي که در اروپا نگاه 
انسان غربي همواره بر 
مسلمانان سنگيني کرده 
و نوعي تحقير را بر آنها 
تحميل مي  کند، در روسيه 
چنين حسي به مسلمانان 

دست نمي دهد
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بخشي مهم از تراث مشترك اين كشورها هستند كه برخي از آنها در يكي از كشورها و 
برخي ديگر درون همه كشورهاي طرف  قرارداد وجود دارند. 

2. در قرون اخير در حالي كه به داليلي چند، كشورهاي اس��امي و از جمله تركيه و 
ايران در شرايط انحطاط و عقب ماندگي تاريخي قرار داشته اند، كشور روسيه تبديل به 
يك كشور قدرتمند استعماري شده است. در ابتدا و در شرايط فقدان مراكز باالدستي 
بين المللي مثل جامعه ملل و سازمان ملل، كش��ورهاي استعماري به اشغال و استثمار 
منابع كشورهاي ضعيف تر مشغول شده بودند و در اين فرآيند، غارت منابع تراثي از جمله 
كتاب  ها و رساله هاي خطي در صدر اولويت ها بوده اس��ت كه در مورد روسيه به عنوان 
مثال مي توان به غارت اسناد و رساله هاي 166 مجلدي بقعه شيخ صفي1 اشاره كرد كه 
اينك در كتابخانه ملي پطرزبورگ2 )معروف به كتابخانه سالتيكوف شدرين( وجود دارند.

3. از ويژگي هاي مثبت مردم روس��يه محافظت از تراث تاريخي شان مي باشد. كشور 
روس��يه از اوايل قرن نوزدهم تاكنون س��ه جنگ بزرگ )يعني انقاب دكابريست ها در 
1825، انقاب 1905 و انقاب 1917( را تجربه كرده و در دو جنگ جهاني مش��اركت 
مستقيم داشته و بارها شهرهاي مهم آن محاصره شده يا به اشغال درآمده اند، با اين همه، 
يك سند از اسناد آن به يغما نرفته و گم نگشته است. ممكن است برخي از اسناد را خود 

1. كتابخانه بقعه  شيخ صفي الدين اردبيلي در زمان حياتش و با اهداي كتاب از طرف مريدان او كه از اقصي نقاط 
كتاب هاي نفي��س را به كتابخانه مراد خود تقديم مي كردند، تأس��يس ش��د و پس از آن روز ب��ه روز رونق گرفت 
)به ويژه اينكه قبر خود ش��يخ صفي ني��ز در همين مكان قرار گرف��ت(. در زمان صفويه، ش��اه عباس كتب فقهي 
و عربي و مذهبي اش را وقف كتابخانه آس��تان قدس و كتب فارس��ي و دواوين ش��عرا را وق��ف بقعه جدش نمود. 
كتابخانه مذكور تا اوايل قاجار بعد از كتابخانه آس��تان قدس رضوي، قديمي ترين كتابخانه ايران بود كه سالم بر 
جاي مانده بود. س��ياحاني چون پيترو دالواله )1028 ق / 1619 م(، آدام اولئاري��وس )1048 ق / 1637 م( ژان 
باتيست تاورنيه )1088 ق / 1677 م( و جيمز موريه )1236 ق / 1821 م( از اين بقعه و كتابخانه اش ديدن كرده 
و هر يك مطالبي در سفرنامه هاي خود نگاشته اند كه حكايت از نفاس��ت و غناي فرهنگي نسخ آن كتابخانه دارد. 
همچنان كه از نويس��ندگان ايراني، ميرزا عبداهلل افندي در كتاب رياص الحكما، محمدتقي حكيم در كتاب گنج 
دانش، محمد حس��ن خان اعتمادالس��لطنه )صنيع الدوله( در كتاب مرآه البلدان و... از آن كتابخانه با عظمت ياد 
كرده اند. در جريان جنگ دوم ايران و روس و پس از تصرف تبريز توس��ط س��ردار پاس��كويچ روسي، به پيشنهاد 
سنكوسكي مستشرق روسي و همت گريبايدوف، شهر اردبيل تصرف و كتابخانه آن غارت شد. در كتاب گريبايدوف 
در گرجس��تان و ايران آمده كه كتب مذكور به صورت امانت و براي مطالعه به تفليس برده ش��ده است! بر اساس 
فهرستي كه پروفسور ژرژمار براي آقاي عبدالعزيز جواهركام فرستاده، كتاب هاي موجود در كتابخانه بقعه پس از 
غارت روسيه، 119 عنوان مي باشد كه عناوين آنها در منبع »فهرست كتب وزارت معارف« تأليف آقاي عبدالعزيز 
جواهركام آمده است كه البته همه آنها در عهد پهلوي به دستور علي اصغر حكمت به تهران )موزه ايران باستان( 

منتقل شده و محافظت مي شود.
2. روسيه تنها كشوري اس��ت كه دو كتابخانه ملي و همچنان دو مجلس دوماي دارد؛ يكي در مسكو و يكي در 

سن پطرزبورگ. 
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آنها به داليلي رو نكرده باشند،1 اما اس��ناد آنها كماكان در جاي خودش محفوظ است. 
روحيه مثبت مردم روسيه در محافظت از تراث تاريخي شان باعث شده تا بسياري از تراث 
كشورهاي اسامي را كه به داليلي چند سر از خاك روسيه درآورده نيز محافظت نمايند.2

4. امروزه با تراث تاريخي اقوام به مثابه گنجينه هويتي آنها برخورد مي ش��ود. مردم و 
بيشتر از آنها، دولت روسيه به اهميت تراث اسامي اي كه در اختيار دارند،  واقف هستند؛ 
آنها مي دانند كه نگهداري از اين تراث مي تواند داليلي چندمنظوره داشته باشد: مي توان 
از آنها براي بهره وري اقتصادي استفاده كرد و آنها را به موزه هاي اسامي يا حتي غربي به 
قيمت هاي گزاف فروخت؛ همچنان كه مي توان از آنها بهره وري سياسي كرد و با تحريف 
و تقطيع ش��ان اهداف خاصي را دنبال كرد؛ يا آنكه مي توان از آنها بهره وري فرهنگي يا 
علمي كرد و ضمن استفاده علمي از آنها، محتواي آنها را در راستاي هويت سازي بومي 

به كار گرفت و... 
حسب آمار، حدود ده هزار مجلد از نسخ خطي اس��امي در دنياي معاصر وجود دارد 
كه از اين ميان حدود 50 هزار نسخه خطي اسامي )به زبان هاي عربي، فارسي و تركي( 
در روسيه وجود دارند كه تاكنون تنها 20 هزار از آنها توسط مؤسسه الفرقان لندن و به 
همت آقاي زكي اماني فهرست شده است. به عنوان مثال در انيستيتوي نسخ خطي در 
پطرزبورگ، تعداد 3058 نسخه خطي فارسي )حدود 60 جلد( و مجموعاً 10 هزار نسخه 

1. به عنوان مثال نامه اي كه يك خانم مسيحي روسي در سال 1909 به تولستوي نوشته و از وي درخواست كرده 
تا راهي عملي به او پيشنهاد كند تا مانع از مسلمان شدن فرزندانش شود؛ به همراه پاسخ  قابل توجه تولستوي به 
وي، مبني بر اينكه چرا از مسلمان شدن فرزندانتان بيمناك هستيد؟ اسام دين و آييني درست و خوب بوده و من 
به محمد)ص( و آيينش احترام مي گذارم و... تا چند س��ال قبل از طرف روس ها اعام مي شد كه گم شده و اخيراً 
به همت رايزن فرهنگي ايران در روس��يه جناب آقاي دكتر ابوذر ابراهيمي تركمان اسناد مذكور در مركز آرشيو 
ملي روسيه پيدا شده و ان شاء اهلل به زودي در دانشگاه تهران و با حضور برخي از مسئولين بلندپايه ايراني و روسي 

رونمايي خواهد شد. 
2. به عنوان مثال در حالي كه در مراكز اسنادي ايران حدود 20 نسخه اصلي از فرمان شاهان صفوي وجود دارد،  در 
گرجستان حدود 200 نسخه اصل فرمان شاهان صفوي و حدود 100 نسخه سواد فرمان شاهان صفوي وجود دارد. 
در روسيه كنوني عاوه بر 17 آرشيو ملي، تقريباً همه شهرها و گاه برخي محله ها! مركز آرشيو مخصوص به خود 
دارند كه از همين روي،  برخي از روسيه با عنوان »كشور آرشيوها«  ياد كرده اند. مركز آرشيو دولتي- تاريخي روسيه 
در پطرزبورگ )خيابان زانفسكي( كه مشتمل بر اسناد تاريخي روسيه تا سال 1917 مي باشد، مركز آرشيو دولتي، 
سياسي و اجتماعي روسيه در مسكو كه مشتمل بر اسناد روس��يه از 1917 به بعد مي باشد و مركز آرشيو مدارك 

كهن روسيه در مسكو كه مشتمل بر كهن ترين اسناد روسيه مي باشد، سه مركز مهم آرشيوي روسيه مي باشد. 
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خطي وجود دارد.1 همچنان كه در كتابخانه دانش��گاه پطرزبورگ،2 حدود 900 نسخه 
خطي فارسي وجود دارد. نكته جالب توجه اينكه حدود 80درصد نسخ خطي اسامي 
روسيه مربوط به حوزه تمدني ايران )شامل ايران، افغانستان، تاجيكستان و...( مي باشد. 
شايسته است مراكز ويژه اي كه در جهان اسام بر روي تراث اسامي )نسخه شناسي 
و...( كار مي كنند، در گام اول اهتمام ويژه اي به فهرست كردن تراث اسامي در روسيه 
پيدا كرده و در گام هاي بعدي به تصحيح، چاپ و نش��ر آنها بپردازند. بي شك، اقدامات 
مذكور در فرآيند عملي شدنشان ظرفيت هاي جديدي براي تعامات تراثي ميان جهان 

اسام و روسيه به وجود خواهد  آورد. 
ب. ظرفيت هاي علمي 

روسيه كشوري است كه در برخي از علوم- از جمله علوم هوا فضا، نظامي و...- سرآمد 
جهاني بوده و در بسياري از آنها نيز جزء كشورهاي پيشرو به حساب مي آيد. به عبارت 
ديگر روسيه كشوري دانشمندخيز و دانشمندپرور است. تعامل علمي با چنين كشوري 
مي  تواند چندمنظوره باشد: از سويي مي توان علوم موجود آن را اخذ كرد و از آنها بهره برد 
و از سويي مي توان روحيه و روش توليد علم را از آن اقتباس كرد و آموخت. با اين همه، 
وضعيت علم در روسيه كنوني را بايد از جهات متعدد نگريست. برخي از نكات قابل توجه 

در اين خصوص عبارت اند از: 
1. به رغم اينكه در روسيه، توليد علم زياد مي باشد، به نظر مي رسد روس ها در تبديل 
علم به برنامه و تكنولوژي چندان موفق نيستند. به عبارت ديگر روس ها در آزمايشگاه ها 
)كه در آنها علوم، كشف و جعل مي ش��وند( موفق اند نه در كارخانه ها )كه در آنها علوم، 
اجرايي مي گردند( و از اين زاويه مي توان آنها را هم سان مسلمانان دانست؛ چه در جهان 
اس��ام نيز در حالي كه توليد علم از درجه نس��بتاً بااليي برخوردار است، مسلمانان در 
تبديل علم به برنامه و تكنولوژي ضعيف هس��تند. از اين  روي، تعامل علمي با روس��يه 
نمي تواند اين ضعف برنامه ريزي را براي مسلمانان جبران كند و مسلمانان نياز دارند تا 
يا خود به توليد روشي براي برنامه نويس��ي و برنامه سازي اسامي دست يازند و يا روش 

1. در زيرزمين مركز انيستيتوي نسخ خطي پطرزبورگ، آرشيو شرق شناسان از جمله 17 ايران شناس قرار دارد 
كه اجازه استفاده از اين بخش براي محققان غير روسي به سختي به دست مي آيد. 

2. اين دانشگاه نخستين دانشگاه روسيه است كه در سال 1724 )يك سال قبل از مرگ پطر كبير( تأسيس شده 
است. يك مستشرق آلماني در اين دانشگاه زبان فارس��ي تدريس كرده و نخستين بار وي موفق به نگارش دستور 

زبان فارسي شد.
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مذكور را از كشورهايي كه در اين خصوص موفق بوده اند، اقتباس كنند.1 
2. از زمان فروپاش��ي ش��وروي، وضعيت علوم انس��اني در روس��يه به شدت تضعيف 
شده اس��ت.2 در دهه هاي اخير، گو اينكه مسئوالن روس��يه اراده كرده اند تا كشورشان 
را در حوزه هاي صنعتي و تكنيكي رش��د دهند تا در حوزه علوم انس��اني. از همين  روي 
به عنوان مثال مكتب شرق شناس��ي روس��ي كه حتي ت��ا نيمه قرن بيس��تم از جهاتي 
سرآمد و موفق ترين بوده، امروزه به جرياني نحيف و ضعيف تبديل شده به گونه اي كه 
دانشكده هاي شرق شناسي آن از رنكينگ جهاني بسيار پاييني برخوردارند.3 همچنان 
كه ديگر دانشگاه هاي علوم انساني4 آن نيز رونق چنداني ندارند. رويكرد جديد روسيه به 
علم، باعث مي شود تا روسيه در مديريت فرهنگي جامعه خود كشوري به غايت ضعيف 
باشد؛ چراكه بسط علوم صرفاً فني و تجربي در غياب علوم انساني نوعي هويت تكنيكال 
به انسان مي بخشد. به عبارت ديگر انسا ن هايي كه هويت علمي شان فقط از طريق علوم 
فني و مهندسي تأمين شود، خود تبديل به ابزار و فن و تكنيك مي شوند. اين در حالي 
است كه برنامه ريزي فرهنگي در جايي كارآمد خواهد بود كه جامعه هدف داراي هويت 

فرهنگي باشد.5
3. روحيه حاكم بر برنامه ريزي علمي- صنعتي كنوني روس��يه كه بيش��تر جنبه ژني 

1. اقتباس با اخذ و تقليد متفاوت است؛ در اقتباس، روح پديده درك مي شود نه ماده و صورت آن. اين در حالي 
است كه در اخذ و تقليد ماده و صورت پديده درك شده و انتقال مي يابند.

2. ضعف علوم انساني در روسيه در مقايسه با وضعيت پيشين آن در دوره كمونيستي و حتي قبل از آن مي باشد 
وگرنه هنوز هم از جهاتي وضعيت علوم انساني در روسيه قابل ماحظه است. به عنوان مثال اكثريت قريب به اتفاق 
كتاب هايي كه در زمينه علوم انساني در روسيه نوشته مي شود، تأليفي و نه ترجمه اي است. اين در حالي است كه 
در بسياري از كشورهاي اسامي و متأسفانه حتي در ايران بخش قابل ماحظه اي از كتب علوم انساني ترجمه اي 

مي باشند. 
3. البته در حال حاضر برخي از روس ها در زمره مستشرقين سرشناس هستند. به عنوان مثال مي توان به پروفسور 
پروزوروف )اسام ش��ناس و شيعه شناس معاصر كه اينك معاون انيستيتوي نس��خ خطي پطرزبورگ مي باشد( و 
كتاب هاي متعدد و مطرح وي از جمله: اسام همچون يك سيستم ايدئولوژيك، اسام در محدوده امپراتوري قديم 
روسيه و... يا به پروفسور آندره اس��مينوف )يهودي تباري كه به تعبير استاد ديناني از مجموعه تحقيقات ايرانيان 

درباره شيخ اشراق بيشتر كار كرده است(، اشاره كرد.
4. برخي از دانشگاه هاي علوم انساني مس��كو عبارت اند از: دانشگاه RGGO، انيستيتوي دانشگاه علوم انساني 

)گائوگن(، دانشگاه MGO )در اين دانشگاه، علوم پايه نيز تدريس مي شود(. 
5. از همين روي، به نظر مي رسد دولت روس��يه در برنامه ريزي و مديريت فرهنگي خانواده، كودكان، مهندسي 

جمعيت و... با مشكل بسيار جدي رو به رو خواهد بود. 
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داشته1 و البته تا حدودي متأثر از سياست هاي كلي دوره كمونيسم مي باشد، به گونه اي 
خشن، امنيتي2 و از باال به پايين حاكم مي باش��د كه برو ن داد اين روحيه در حوزه علم، 
ظهور نوعي تكنولوژي بزرگ و مستحكم و البته غير ظريف بوده است كه البته در اكثر 
موارد نيز در نوع خود منحصر به فرد هس��تند.3 اين نتيجه را حتي در ظاهر شهرسازي 
روسيه نيز مي توان به وضوح مشاهده كرد: شهرهاي روسي داراي ساختمان هاي بزرگ 
و عمدتاً يكدست مي باش��ند به گونه اي كه به راحتي مي  توان تشخيص داد كه در آنجا 
نوعي مهندسي شهرس��ازي اتفاق افتاده نه اينكه تصادفاً مردم همه هماهنگ بناسازي 
كرده باشند. همچنان كه اين عظمت و اس��تحكام را در متروهاي شهرهاي روسيه- كه 
صدها كيلومتر در عمق بين 60 تا 110 متر در زير زمين كش��يده شده اند- نيز مي توان 

مشاهده كرد.
4. مديريت پروژه هاي علمي در روس��يه بيش��تر ب��ه صورت گروه��ي4 و در دهه هاي 
اخير تا حد قابل توجهي به صورت مجازي صورت مي گيرد.5 اينكه خاستگاه اجتماعي 
رويكردهاي مديريتي مشاركتي، ژن قومي بوده يا پيچيدگي هاي عصر مدرن مقتضي آن 

1. دكتر علي اكبر واليتي نقل مي كنند كه در زمان جنگ )زماني كه جنگ موشكي شهرها شروع شده بود(، قرار 
بود من سفري به مسكو جهت درخواست 100 موشك اس��كاد از روسيه داشته باشم. وقتي براي مشورت خدمت 
حضرت امام)ره( رس��يدم، ايش��ان فرمودند كه از روس ها چيزهاي بزرگ بخواهيد، چرا 100 موش��ك، 1000تا 
درخواست كنيد. ش��ايد معظم له نيز چنين مي انديشيدند كه ژن روس��ي به گونه اي است كه براي انجام كارهاي 

بزرگ و حجيم مستعد است.
2. روحيه امنيتي حاكم بر مديريت مدني- سياسي روسيه باعث شده تا شهروندان عادي نيز از اين روحيه متأثر 
شوند. بسياري از مسلماناني كه مدت قابل ماحظه اي در روسيه اقامت داشته اند بر اين باورند كه شهروندان روسي 
آگاهانه يا ناآگاهانه خود به عامل ك.گ.ب تبديل گشته اند؛  آنها به راحتي مواردي كه احساس شك نسبت بدان ها 

داشته باشند را گزارش مي دهند و... 
3. به عنوان مثال متروي ش��هر سن پطرزبورگ، عميق ترين متروي جهان اس��ت؛ بزرگ ترين ساعت و هواسنج 
جهان روي ساختمان دانشگاه مسكو قرار دارد )ساعتي با قطر 9 متر و عقربه  دقيقه شمار 4/13 متر(؛ بزرگ ترين 
ستاره شيشه اي )زردرنگ با روكش آلومينيومي( با قطر 9 متر روي يك ميل  58 متري بر روي يك برج 36 طبقه اي 
چند ضلعي با ارتفاع 240 متر در دانشگاه مسكو قرار دارد؛ پنج ستاره سرخ كه بر باالي پنج برج كاخ كرملين نصب 
شده اند )چهارچوب آنها از اس��تيل با پوشش طا بوده و داخل آنها از شيش��ه هاي ياقوت قرمز پر شده(، در حالي 
كه هر كدام حدود 1/5 تن وزن دارند به راحتي با وزش باد تكان مي خورند؛ وزن زنگ س��اعت نصب شده بر روي 
برج 67 متري اسپاسكايا در سال 1851، دو تن مي باشد؛ بزرگ ترين ناقوس جهان در نزديكي برج ايوان سوم در 
كاخ كرملين موسوم به »ناقوس تزار« قرار دارد كه داراي 6 متر ارتفاع و 200 تن وزن مي باشد؛ و... به  طور خاصه 

مي توان گفت كه تكنولوژي روسي يك تكنولوژي ماكرويي است نه تكنولوژي ميكرويي. 
4. به نظر مي رسد وجود روحيه فعاليت گروهي ناشي از نظام تربيتي باشد. متأسفانه در ايران به دليل نظام تربيتي 
و حتي آموزشي خاصش، فعاليت هاي فردي به مراتب بيشتر از فعاليت هاي گروهي انجام مي گيرد. اين روحيه باعث 
مي شود كه به عنوان مثال در خارج از كشور، به  رغم حضور تعداد قابل ماحظه اي از ايرانيان در يك كشور خاص، 

به ندرت اجتماع ايرانيان معطوف به يك سري فعاليت هاي هدف دار شكل   گيرد. 
5. كشور روسيه- به  ويژه شهرهاي مسكو و س��ن پطرزبورگ- از باالترين سرعت هاي اينترنت جهاني برخوردار 

مي باشد. 
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مي باشد )و بر اين اساس، هر جامعه اي به ميزاني كه مدرن تر شود، ناگزير از اتخاذ رويكرد 
مذكور مي باش��د( يا به عوامل فرهنگي، ايدئولوژيك و متافيزيك مربوط مي باش��د يا... 
خارج از حوصله اين نوشته بوده و آنچه در اينجا مهم است، توجه به اهميت و كارآمدي 
آن به ويژه در مديريت  پروژه هاي علمي مي باشد. متأسفانه به  رغم تاش زيادي كه در 
مراكز علمي جهان اسام براي توليد و توزيع علم صورت مي گيرد، به دليل اتخاذ عمدتاً 
رويكردهاي فردي و غير مشاركتي نتيجه اندكي حاصل شده است. همچنان كه به دليل 
استفاده حداقلي از ظرفيت هاي سايبرنتيك در جهان اس��ام- كه خود معلول عوامل 

متعددي مي باشد- حتي پروژه هاي مشاركتي آنها به كندي پيش مي رود. 
5. روسيه كشوري بزرگ با مردماني كم مي باش��د. در چنين وضعيتي به  طور طبيعي 
مردم با طبع و روحيه اي بزرگ تربيت مي شوند. بازتاب اين روحيه در حوزه علم نيز باعث 
مي شود تا دانش��گاه هايي بزرگ با امكانات وس��يع به وجود آورند. واقعيت اين است كه 
دانشگاه  هاي روسيه از نظر تعداد، امكانات، تعداد هيئت علمي، نسبت استاد و دانشجو 
و... نسبت به دانشگاه هاي بس��ياري از ديگر كشورهاي دنيا س��رآمد هستند. به عنوان 
مثال روسيه داراي 1200 دانشگاه مي باش��د كه فقط دانشگاه مسكو )MGO( داراي 
7000 اس��تاد و بيش از ده نوبليست1 مي باشد. آكادمي علوم روس��يه نيز داراي حدود 
1000 انيستيتو و بالغ بر 50 هزار عضو هيئت علمي پژوهشي در مقاطع دكتري و فوق 

دكتري مي باشد.2 
به نظر مي رس��د با توجه به ويژگي هاي خاصي كه بر نظام علمي كشور روسيه حاكم 

1. كساني كه تاكنون جايزه نوبل دريافت كرده اند. 
2. سير مدارج علمي در دانشگاه هاي روسيه از زمان شوروي و حتي در بخش هاي زيادي تاكنون متفاوت از ديگر 
دانشگاه هاي دنياست. در زمان شوروي، مداركي به نام ليسانس، فوق ليسانس و دكترا وجود نداشته، بلكه مدارج 
علمي به ترتيب عبارت بودند از: ديپلم تخصصي )معادل فوق ليس��انس(، كانديتاتوري )معادل دكترا( و س��پس 
كانديداي علوم )معادل فوق دكتري(. امروزه در دانشگاه هاي اروپا و امريكا نيز مدركي به نام فوق  دكترا )پستك يا 
همان پسادكتري( وجود دارد كه حتي در عرض شش ماه نيز امكان نيل بدان وجود دارد. شرط تحصيل پستك ارايه 
رساله نيست، بلكه حتي يك مقاله نيز مي  تواند اين نتيجه را حاصل كند. اين در حالي است كه رساله دكتراي علوم 
در زمان شوروي حدود سه تا ده سال طول مي كشيده و با حضور حداقل 21 استاد تمام )پروفسور( دفاع مي شده 
است و اساساً مدرك دكتراي علوم شرط پروفسور شدن بوده است. حسب قانون دانشگاهي شوروي، در هر گرايش 
تنها يك نفر در سراسر روسيه مي  توانستند به مدرك دكتراي علوم دست يابند و تا زماني كه آن شخص زنده بوده 
از ديگري امتحان نمي گرفتند. به افرادي كه دكتراي علوم دريافت مي كردند، اس��تاد آكادميك گفته مي شده كه 
باالترين درجه علمي دانشگاهي را داشته و جايگاه ساختاري رئيس آكادمي علوم نيز از وزير علوم روسيه باالتر است. 
در حال حاضر حدود 1000 نفر استاد آكادميك در روسيه وجود دارند كه نام برخي از آنها به عنوان نام خيابان ها، 
دانشگاه ها و... انتخاب شده است. به نظر مي رسد شيوه نيل به مدرك دكتراي علوم يكي از بهترين شيوه  هاي علمي 
مي باشد؛ چراكه مستلزم تمركز تخصصي و مستمر در يك موضوع مي باشد؛ رويكردي كه متأسفانه ديروقتي است 

توسط نظام هاي علمي موجود كنار زده شده است. 
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مي باشد، در خصوص نحوه تعامل علمي جهان اسام و 
روسيه الزم است به نكات ذيل توجه ويژه شود: 

1. روس��يه كشوري اس��ت كه س��ال ها در هايش به 
روي جهان اسام بسته بوده اس��ت؛ در سال هاي قبل 
از انق��اب 1917 و در دوران حكومت تزارها، جنگ و 
ستيزهاي دوره اي روسيه با كشورهاي مختلف جهان 
اسام باعث شده بود تا جهان اس��ام نتواند به روسيه 
به مثابه يك منطقه استراتژيك و قابل سرمايه گذاري 
علم��ي- فرهنگي بنگ��رد. همچنان كه در س��ال هاي 
حكومت كمونيستي نيز ايدئولوژي حاكم بر روسيه به 
گونه اي بود كه نه روس ها خواهان تعامل با جهان اسام 
بودند و نه جهان اس��ام مي توانس��ت با آن ايدئولوژي 
كنار بيايد. مشخصاً در مورد ايران اسامي حتي پس از 
فروپاشي شوروي نيز برخي مشكات داخلي ناشي از 

شرايط هشت سال دفاع مقدس و نوع استراتژي سياسي ايران با كشورهاي استعماري 
در مقياس جهاني باعث ش��د تا ايران به  رغم وجود زمينه هاي مس��اعدي كه در روسيه 
و كشورهاي جداشده از آن داشت، بس��يار ديرتر از برخي ديگر از كشورهاي اسامي از 
جمله عربس��تان ورود فرهنگي- علمي بدان داشته باش��د. با اين همه، به نظر مي رسد 
در دهه اخير بسياري از موانع تعامل علمي-  فرهنگي جهان اسام و روسيه حتي براي 
كشور ايران برطرف شده است. فقدان تعامل مذكور به صورت جدي در چند قرن اخير، 
باعث شده تا در شرايط كنوني، روسيه از منظر برنامه هاي فكري-  فرهنگي جهان اسام 
منطقه اي كامًا بكر و دست نخورده تلقي ش��ود.1 از اين  روي، ورود علمي- فرهنگي به 

روسيه كنوني براي جهان اسام مي تواند در صدر اولويت ها قرارگيرد. 
2. فقدان علوم انساني قوي و فعال در روسيه باعث مي شود تا در آينده نه چندان دور 
روسيه در حوزه برنامه ريزي فرهنگي با مش��كل جدي رو به رو شود و در آن هنگام، دير 

1. اهميت اين مسئله زماني بيشتر درك مي شود كه وضعيت روسيه را با وضعيت اروپاي غربي مقايسه كنيم. در 
حالي كه هنوز بسياري از حوزه ها و مسائل حل نشده و مهم در اروپا وجود دارند كه الزم است جهان اسام درباره 
آنها برنامه ريزي علمي- فرهنگي داش��ته باشد؛ اما حتي همان حوزه ها و مس��ائل مذكور هم بدون سابقه و تاش 
نيست. اين در حالي است كه نه فقط متناظر حوزه ها و مسائل مذكور در روسيه، بلكه بسياري از حوزه ها و مسائل 
مهم ديگري نيز در روسيه وجود دارند كه فاقد هرگونه سابقه و تاش اسامي است و هرگونه اقدامي كه از اين پس 

جهان اسام در خصوص آنها داشته باشد به مثابه نخستين اقدامات ثبت خواهد شد.

حافظه تاریخي جهان اسالم 
نسبت به روسيه در مقایسه 
اروپا همدالنه تر عمل  با 
مي  کند. برخي زمينه هاي 
مشترک ميان جهان اسالم 
و روسيه- از جمله اینکه 
هر دو بيشتر با عالم شرقي 
هماهنگ  هستند تا با عالم 
غربي و نيز این مسئله که 
در مقایسه با اروپا روسيه از 
تاریخ استعماري کم رونق تري 
برخوردار مي باشد و...- 
باعث شده تا نوعي تعامل 
نسبتًا بشردوستانه ميان آن دو 

برقرار باشد
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يا زود به ضرورت فعال كردن علوم انساني پي خواهد برد.1 به نظر مي رسد جهان اسام 
مي تواند قبل از فرا رسيدن آن هنگام، از طريق تأسيس مراكز پژوهشي اسامي در حوزه 
علوم انساني در روسيه، فضاي علوم انساني اس��امي را چنان در روسيه اشباع كند كه 
در آينده براي مسئله س��ازي و حتي جهت بخشي به علوم انس��اني روسيه راهي دراز را 
پيموده باشد. به عنوان يك نمونه موفق در اين زمينه مي توان به مركز مطالعات اسامي 
مسكو وابسته به دفتر مقام معظم رهبري با مديريت جناب آقاي دكتر هادوي كه بيشتر 
در زمينه فلسفه اسامي در روسيه پژوهش مي كنند، اشاره كرد. مركز مذكور از طريق 
حداكثري كردن مطالعات و پژوهش هاي خود در زمينه فلسفه اسامي و برقراري ارتباط 
با محققان و اساتيد روسي آشنا با اين زمينه علمي، توانسته تا نه تنها بر رشته مطالعات 

فلسفه اسامي در روسيه، بلكه حتي بر مطالعات فلسفي روسي تأثيرگذار باشد. 
3. علوم انس��اني روسيه مناسب با ساختار حكومت كمونيس��تي تنظيم شده است. از 
همين  روي، با فروپاشي ش��وروي حمايت دولت از اين علوم حداقلي شده و به تبع آن، 
برخي از رشته هاي علوم انساني تعطيل و برخي ديگر حداقلي شده اند. به دليل سياست 
ويژه اي كه دولت روسيه پس از فروپاشي ش��وروي مبني بر صنعتي شدن اتخاذ كرده، 
هنوز فرصت سياست گذاري براي توليد علوم انساني مناسب با ساختار پس از فروپاشي 
پيدا نشده اس��ت. از همين  روي، برخي از ش��خصيت هاي مطرح علوم انساني روسيه از 
جمله الكس��اندر كينيش )فيلس��وف( به اروپا و امريكا هجرت كرده اند. به نظر مي رسد 

1. همچنان كه در كشور ما كه بنا به داليلي به مدت يكي، دو دهه رشته هاي فني- مهندسي جدي تر از رشته هاي 
علوم انساني گرفته ش��ده بودند، در دهه اخير اهتمام به علوم انساني به تبع ضرورت هاي اجتماعي تا آن جا بيشتر 
شده كه حتي بسياري از دانشجويان رشته هاي فني- مهندسي، مقاطع باالتر تحصيلي شان را در رشته هاي علوم 

انساني ادامه مي  دهند. 
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علت اساسي ضعف علوم انساني در روسيه،1 عدم درآمدزايي آنها در مقايسه با علوم فني و 
مهندسي است.2 اين مسئله  باعث شده تا كشورهاي ديگر رغبت چنداني براي فرستادن 
دانشجو و بورسيه كردن آنها در اين رشته ها نداشته  باشند و به تبع آن، دولت روسيه نيز 
حمايت حداكثري از آنها نداشته باشد. در چنين ش��رايطي اگر جهان اسام مناسب با 
دغدغه ها و نيازهاي خود به حمايت از برخي از رشته هاي علوم انساني روسيه برخيزد، 

نتايج مثبت ذيل حاصل خواهد شد:3 
الف. رشته هاي مذكور در دانشگاه هاي روس��يه يا ايجاد مي شوند و يا اگر از قبل وجود 

1. نظر به اينكه نظام دانشگاهي روسيه در مقايس��ه با اروپاي غربي- كه دانشگاه هاي جديد در آن در اواخر قرن 
13 تأسيس شده اند- با بيش از چهار قرن تأخير شروع شده است، به نظر مي رسد نرخ شتاب رشد علم )هم به لحاظ 
كمي و هم به لحاظ كيفي( در روسيه به مراتب از اروپاي غربي بيشتر بوده است. با توجه به اين تأخر زماني است كه 
برخي بر اين باورند كه علوم انساني در روسيه كنوني نيز نه تنها ضعيف نيست، بلكه پابه پاي علوم پايه و فني رشد 
داشته و به  طور قطع، نسبت به زمان شوروي قوي تر هم شده است، اما به دو علت بروز بيروني ندارد: نخست اينكه 
به دليل سياست هاي امنيتي شوروي همچنان روحيه توهم توطئه بر ساختار و مردم روسيه حاكم است و معموالً 
زيرزميني فعاليت كرده و از اظهار علني نتايج علوم شان )اعم از انساني و غير انساني( پرهيز مي كنند )اين مسئله 
به  ويژه در علوم مهندسي و نظامي بيشتر رايج است( و دوم اينكه در روسيه رشد علم به معني دقيق كلمه »بومي« 
بوده و از يك ساختار و فرمت متفاوتي پيروي مي   كند. به عنوان مثال اكثر علوم انساني در روسيه در ذيل فلسفه مورد 
مطالعه قرار مي گيرد. از همين روست كه اوالً تقريباً همه دانشگاه هاي آن انيستيتوي فلسفه دارند و ثانياً در همه 
رشته هاي دكتري، درس فلسفه وجود دارد. البته در سال هاي اخير، رشته  هاي مديريت، اقتصاد و رسانه مستقل از 
فلسفه نه در ذيل آن تدريس مي شوند. واقعيت اين است كه نه روس  ها خود تمايل دارند تا علوم خود را با شاخصه ها 
و س��اختارهاي تعريف ش��ده بين المللي هماهنگ كنند و نه جريان جهاني انگيزه دارد تا خارج از آن شاخصه ها و 
ساختارها به ارزيابي علوم در روسيه بپردازد. اين مسئله باعث ش��ده تا در حالي كه در روسيه، علوم )هم در حوزه 
علوم انساني و هم در حوزه علوم پايه و طبيعي( رشد بااليي دارد، بروز جهاني نداشته باشد! حقيقت اين است كه 
نمي توان به چنين استدالل  هايي اعتنا نمود؛ چراكه علم وقتي رشد كند، بروز نتايج جديد بر آن ضروري بوده و از 
حوزه مهندسي بشر خارج مي شود. به عنوان مثال اگر شرق شناسي روسي مثل زمان شوروي بالنده و فعال باشد، 
مگر مي  توان نتايج آن را پنهان كرد؟ اساساً  اگر مي  توان نتايج ضروري علم را پنهان كرد، پس چرا روسيه نتوانسته 

نتايج ناشي از رشد و بالندگي خود در رشته هايي مثل رياضي و هوا- فضا را پنهان كند؟
2. در دوره رياس��ت جمهوري دوم پوتين، دو بار حقوق اساتيد علوم انساني دانش��گاه ها افزايش داده شد تا هم 
انگيزه هاي پژوهشي آنها تقويت شده و هم از مهاجرتشان جلوگيري شود. به  رغم اين، به نظر مي رسد هنوز حقوق 
اساتيد مذكور پايين بوده )حداكثر 1000 دالر در ماه( و علوم انساني روسيه همچنان در معرض خطر مرگ است. 
البته اساتيد روسي- مثل بسياري ديگر از كارمندان ادارات كه در قبال كاري كه به طور قانوني موظف اند براي ارباب 
رجوع انجام دهند، پول مي گيرند- به  ويژه در ايام امتحانات با هزينه هايي كه از دانشجويان براي نمره دادن به آنها 
مي  گيرند تمامي كاس��تي  هاي مالي خود را جبران مي كنند. گفته مي شود كه برخي از اساتيد از هر دانشجو براي 

نمره دادن، مبلغ پنج  هزار روبل دريافت مي كنند! 
3. برخي بر اين باورند كه تعامل جهان اسام با دانشگاه هاي روسيه در خصوص علوم انساني بايد حداقلي باشد؛ 
چراكه روسيه خودش در علوم انس��اني يك مصرف كننده )از غرب( است و لذا در بهترين شرايط تحصيلي، همان 
علوم انساني غربي با يك واسطه زباني- فرهنگي به جهان اس��ام منتقل خواهد شد و جهان اسام شايسته است 
كه مستقيماً با خود غرب وارد تعامل علمي ش��ود نه با واس��طه هاي زباني- فرهنگي ديگر. بر خاف باور مذكور، 
علوم انساني در روسيه رونوشتي از علوم انساني در غرب نمي باش��د. رويكرد روسيه به توليد علم به گونه اي است 
كه حتي در علوم فني و مهندسي نيز نوعي تاش حداكثري براي بومي كردن آنها مشاهده مي شود تا چه رسد به 

علوم انساني. 
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داش��ته اند تقويت مي ش��وند و از آنج��ا كه حمايت 
مال��ي اين رش��ته ها توس��ط جهان اس��ام صورت 
مي  گيرد، مراكز حمايت كننده مي توانند در تنظيم 
جهت هاي كان پژوهشي، سفارش هاي پژوهشي، 
پايا ن نامه هاي ارش��د و دكت��ري و حتي در پذيرش 
هيئت علم��ي و... دخال��ت كنند. واضح اس��ت كه 
دخالت مذك��ور مي تواند بس��يار ن��رم و به صورت 
طبيع��ي و ب��دون هرگونه حساس��يت زايي صورت 

بگيرد. 
ب. سير حمايت جهان اسام از رشته هاي مذكور 
قطعاً نزولي خواهد بود؛ چراكه پس از اينكه رشته هاي مذكور را ه اندازي و فعال شوند- 
به ويژه اگر كارآمدي خود را در حل بحران هاي مربوط به خود نشان دهند- جايگاه شان 
را در نظام و ساختار آموزشي دانش��گاه ها باز كرده و نيازي به حمايت بيروني نخواهند 

داشت. 
ج. حمايت جهان اسام از رشته هاي مذكور باعث مي شود تا حجم همكاري هاي علمي 
ميان محققان و اساتيد اين رشته  ها با متناظرهايشان در جهان اسام افزايش يافته و بلكه 
حداكثري شود. بي شك، در تعامات مذكور بسياري از پرسش ها و دغدغه هاي جهان 

اسام مورد پژوهش و تحقيق قرار خواهد گرفت. 
د. حمايت جهان اس��ام از رش��ته هاي مذكور زمينه مناس��ب را براي ورود برخي از 
محققان و اساتيد مس��لمان به محافل آكادميك روس��يه باز مي كند. متأسفانه حضور 
آكادميك مس��لمانان در روسيه بسيار ناچيز است و بيش��تر همان تعداد اندكي هم كه 
حضور دارند، با دغدغه  هاي اس��امي حض��ور ندارند. به عنوان مثال عبدالس��ام اويچ 
حسين اف1 )رئيس انيستيتوي فلس��فه آكادمي علوم روس��يه( به عنوان يك مسلمان 
آكادميك و صاحب نظر در حوزه فلسفه اخاق، رويكردي كامًا سكوالر به علم داشته و 

با ديگر همكاران غير مسلمان خود چندان تفاوتي ندارد! 
عاوه بر مسئله حمايت از علوم انساني روسيه، جهان اسام مي  تواند با تغيير سياست 
بورسيه تحصيلي تعداد زيادي از دانش��جويان خود را وارد دانشگاه  هاي روسيه كند كه 

1. وي- كه عاوه بر زبان روسي، به زبان آلماني مسلط بوده و در ميان همكاران خود نيز داراي اعتبار علمي بااليي 
مي باشد- مجله اي به زبان روسي به نام فلسفه دين منتشر مي  كند.

شواهد حاکي از آن است 
که به  رغم عطش مردم به 
دین پس از تمام شدن دوره 
اختناق کمونيستي، مسيحيت 
نتوانسته جاذبيت هاي الزم را 
براي جوانان خود ایجاد کند 
در حالي که جاذبيت هاي 
مسيحيت در روسيه رو به تقليل 
و تحليل رفته، شواهد حاکي از 
آن است که اسالم در آنجا در 

حال رشد روزافزون مي باشد 



19
9

ام 
 اس

ان
جه

ی و 
ام

 اس
اب

 انق
اي

ه بر
سي

 رو
ني

مد
ي ت

ت ها
رفي

ظ
91

يز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

البته در خصوص اين رويكرد نيز توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
1. نظر به اينكه از سويي، دروس عمده رشته هاي علوم انس��اني دانشگاه  هاي روسيه 
در مقطع دكتري به صورت پژوهشي )by research( ارايه مي شود كه مستلزم روابط 
حداقلي دانشجو و استاد اس��ت و از سويي، زبان روس��ي يكي از زبان هاي بسيار سخت 
مي باشد كه درك ظرافت هاي علمي آن حتي نيازمند يك دهه ارتباط حداكثري با آن 
مي باشد، بورسيه از مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني1 غير كارشناسانه بوده و 
مقرون به صرفه علمي نمي باشد. از اين روي، بهتر است در رشته هاي مذكور دانشجويان 
از مقطع فوق  ليس��انس- كه دروس آن عمدتاً به صورت آموزشي )by course( ارايه 

مي شود كه مستلزم ارتباط حداكثري دانشجو و استاد مي باشد- بورسيه شوند.2 
2. مسئله بورسيه دانشجويان مسلمان در روس��يه بايد از جانب جهان اسام به معني 
دقيق كلمه مهندسي شود. به عنوان مثال شايسته است كه از همه كشورهاي اسامي 
به تناسب،3 دانشجوياني در روسيه حضور داشته باش��ند كه در آينده، حتي اگر روابط 
سياسي روس��يه با برخي از كشورهاي اسامي حداقلي ش��ود و امر سياست بخواهد بر 
امر علم تأثير بگذارد )كه معموالً نيز چنين بوده است(، يك باره همه امكان هاي حضور 

دانشجويان جهان اسام در روسيه حداقلي نشود. 
3. نظام كسب علم در جهان اس��ام نبايد به ش��انس و تصادف يا به صورت انفعال از 
شرايط غير مرتبط با چش��م انداز تمدن اسامي حوالت داده ش��ود. بر اين اساس، نظام 
بورسيه هاي جهان اسام بايد از يك منطق روشني كه بيشترين امكان را براي حداكثري 
كردن چشم انداز مذكور فراهم مي آورد برخوردار باشد. بي شك، يكي از قواعد اين منطق، 

1. علوم پايه و فني بس��يار متفاوت از علوم انس��اني مي باشند. در علوم پايه و فني بيش��تر از اينكه دانشجو مثل 
رشته هاي علوم انساني با مفاهيم و كلمات سروكار داشته باشد، با اعداد، فرمول ها و ابزار سروكار دارد. به عبارت ديگر 
در حالي كه انتقال مفاهيم و معاني در رشته هاي علوم انساني منحصراً از طريق واژگان و كلمات صورت مي گيرد، در 
رشته هاي علوم پايه و فني از طريق واژگان و كلمات سهم بسيار ناچيزي دارند. اين مسئله باعث مي شود كه حتي 
در مقام ارايه مقاالت علمي-  پژوهشي به زبان  غير فارس��ي )مثل انگليسي، روسي و...( كار دانشجويان رشته هاي 

علوم انساني به مراتب سخت تر از كار دانشجويان رشته  هاي علوم پايه و فني باشد. 
2. البته قابل ذكر است كه اين رويكرد براي برخي از كشورها از جمله ايران نمي تواند راه حل خوبي باشد؛ چراكه 
سطح علمي اكثر دروس��ي كه در مقطع كارشناسي ارش��د در ايران ارايه مي شود، نس��بت به متناظرهايشان در 
دانشگاه هاي روسيه باالتر مي باشد و دانشجويان ايراني مي  توانند با هزينه كمتر و ارزش علمي بيشتر مقطع مذكور 
را در ايران بگذرانند. براي چنين كش��ورهايي مي  توان راه حل ديگري پيشنهاد كرد. به عنوان مثال مي  توان مدت 

زمان دوره آموزش زبان روسي را براي دانشجويان بورسيه آنجا افزايش داد. 
3. بي شك در حال حاضر چنين تناسبي وجود ندارد. به عنوان مثال در حالي كه حضور كشورهاي آسياي شرقي 
)مثل مالزي كه 1000 دانشجوي بورسيه اي و 2000 دانشجوي غير بورسيه اي در روسيه دارد(، كشورهاي آسياي 
ميانه )قزاقستان، آذربايجان، تاجيكستان و...( و برخي كشورهاي عربي خاورميانه )ليبي، سوريه و عراق( در روسيه 

پررنگ مي باشد، حضور كشورهاي آفريقايي و مغرب اسامي در آن بسيار كم مي باشد. 
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فراگيري علم از بهترين هاست. با توجه به اين قاعده، دانشجويان جهان اسام الزم است 
در رشته هايي در روسيه بورسيه شوند كه روسيه در آن رشته  ها بهترين )مثل هوا- فضا(1 

يا يكي از بهترين ها )مثل رياضي( است. 
4. شايسته است جهان اسام از ظرفيت دانشگاه رودن )RUDN( يا همان دانشگاه 
دوستي ملل2 در جهت آرمان هاي خود به صورت تام و تمام استفاده كند.3 دانشگاه مذكور 
با رويكرد نفي آپارتايد )برتري نژادي( و دوس��تي حداكثري ملت ها تأسيس شده و در 
آن تاش مي شود تا از همه كشورهاي جهان دانشجو وجود داشته باشد.4 نه تنها هزينه 
تحصيل براي دانش��جويان پذيرفته شده در اين دانش��گاه رايگان بوده، بلكه ماهيانه از 
جانب دانشگاه، حقوق اندكي نيز بدان ها تعلق مي گيرد. حضور حداكثري جهان اسام در 
اين دانشگاه، زمينه آشنايي دانشجويان مسلمان با ديگر فرهنگ  ها را نيز فراهم مي كند.5 
5. نظر به اينكه تعامل علمي با روس��يه، اوالً مس��تلزم هزينه هاي مالي باالست؛6 ثانياً 
به دليل سختي زبان روسي مس��تلزم اقامت طوالني مدت در آنجا با شرايط سخت آب 

1. متأسفانه روسيه از پذيرش دانشجويان ايراني در برخي از رشته ها از جمله هوا- فضا حداقل در دانشگاه  هاي 
خاص خود )مثل دانشگاه فدرال قازان( پرهيز مي كند. حداكثري شدن روابط علمي جهان اسام با روسيه زماني 
محقق مي شود كه ديپلماسي علمي جهان اسام بتواند حضور خود در اين گونه رشته  ها را در روسيه حداكثري كند. 
2. در زمان شوروي اين دانش��گاه به نام پاتريس لومومبا )1925- 1961( اولين نخست وزير كشور كنگو پس از 
اشغال آن توسط بلژيك  كه يك سال پس از حكومتش توسط بلژيكي ها به قتل رسيد، مشهور بوده است. لومومبا 

قبًا از دانشجويان اين دانشگاه بوده است.
3. دانشگاه رودن- كه اينك يكي از دانشگاه هاي گران قيمت و البته با رنكينگ جهاني متوسط به پايين روسيه 
مي باشد- در زمان شوروي يكي از معتبرترين و بهترين دانش��گاه هاي روسيه بوده كه اكثر كمونيست هاي ايراني 
نيز قبل از انقاب در اين دانشگاه تحصيل كرده اند. گفته مي شود كه چه  گوارا نيز مدتي در اين دانشگاه به پژوهش 
مشغول بوده است. عاوه بر اين، در گزارش مستندي كه BBC درباره اين دانشگاه تهيه و پخش كرده، ادعا شده 
كه مقام معظم رهبري نيز قبل از انقاب، مدتي در اينجا تحصيل و پژوهش داش��ته اس��ت. تاكنون از جانب دفتر 

معظم له ادعاي مذكور نه تأييد و نه رد شده است. 
4. دانشگاه رودن به لحاظ جامعيت، شبيه دانشگاه تهران و به لحاظ كاركرد شبيه جامعه المصطفي العالميه )قم( 
يا دانشگاه بين المللي امام خميني )قزوين( مي باشد. در اين دانش��گاه، علوم انساني، پايه، فني و پزشكي تدريس 

مي شود. 
5. الزم به ذكر است كه دانشگاه مذكور حتي در ش��رايط كنوني واجد ويژگي هايي اس��ت كه با استانداردهاي 
جهاني ناهمخوان است و عدم توجه بدان ها مي تواند نتايج نامطلوب در پي داشته باشد. به عنوان مثال در حالي كه 
خوابگاه هاي دانشجويي در همه دانشگاه هاي دنيا از قانون تفكيك جنسيتي تبعيت مي كنند، در دانشگاه مذكور، 
موارد استثنايي وجود دارد: خوابگاه 16 طبقه اي شماره 10 آن به استثناي يك طبقه آن كه دختران حضور دارند، 
مخصوص پسران و خوابگاه 16 طبقه اي شماره 9 آن به استثناي يك طبقه آن كه پسران حضور دارند، مخصوص 
دختران و خوابگاه 16 طبقه  اي ش��ماره 11 آن به صورت مختلط براي متأهان و غير متأهان مي باشد! بي شك 
چنين الگوي حضوري نمي تواند بدون پيامدهاي منفي اخاقي )جنسي( باشد، هر چند از نظر نظام سكوالر روسيه 

شايد الگوي مذكور براي حداقلي كردن برخي پيامدهاي منفي ديگر بوده باشد. 
6. كشور روسيه يكي از كشورهاي گران و شهر مسكو گران ترين شهر دنياست. 
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و هوايي است؛1 ثالثاً به دليل پايين بودن رنكينگ 
جهاني دانشگاه هاي آن، فاقد وجاهت علمي است؛ 
رابعاً به دليل باالتر ب��ودن موقعيت علمي غرب، به 
لحاظ روان شناس��ي فاقد وجاهت اجتماعي است؛ 
و... شايس��ته اس��ت تا دانشجويان مس��لماني كه 
بورسيه روس��يه مي گيرند يكي از چند انگيزه را به 
صورت پيشيني داشته باشند: انگيزه علمي- زباني 
)براي كساني كه به هر دليلي از رويكردهاي علمي 
روس��يه يا از زبان آن خوش ش��ان مي آيد(، انگيزه 
شغلي )براي كساني كه زبان و علم روسي بيشترين 
تناس��ب را با ش��غل آنها دارد(، انگي��زه خانوادگي 
)براي كس��اني كه همسر روس��ي اختيار كرده و يا 
وابستگانش در روسيه هستند( و... به عبارت ديگر 
نظر به همه شرايط فوق، بهتر است به دانشجوياني 
كه تحصيل در روس��يه را انتخ��اب مي كنند گفته 

شود و يا اساساً  تحصيل آنها در آنجا مشروط شود به فعاليت دائم در روسيه. 
6. نظر به اينكه نخبگان دانشجويي براي تحصيات عاليه خود معموالً  اروپا و امريكا را 
انتخاب مي كنند،2 اكثر دانشجوياني كه سر از تحصيل روسيه درمي آورند، دانشجويان 
متوسط مي باشند و طبيعتاً  همين دانش��جويان در آينده مجاري ارتباط و تعامل جهان 
اسام و روسيه خواهند بود. تداوم اين مسئله باعث مي شود كه حوزه استراتژيك روسيه 
در آينده خالي از نيروهاي نخبه اسامي باش��د. از اين روي، الزم است جهان اسام اوالً 
تحصيل نخبگان دانش��جويي در روسيه را به گونه  اي مهندس��ي كند كه نياز نخبگاني 
جهان اسام در روسيه را تأمين كند و ثانياً براي آنها امتيازات ويژه اي را در نظر بگيرد به 
گونه اي كه بتواند كاستي هاي تحصيل و اقامت در روسيه را در مقايسه با اروپا و امريكا 

جبران كند. 

1. در روسيه تنها سه ماه از س��ال )نيمه خرداد تا نيمه ش��هريور( آفتاب وجود دارد و بقيه سال، سرماي بسيار 
سوزناك )گاه تا 35 درجه زير صفر( حاكم است. 

2. برخاف روسيه كه از دانش��جويان خارجي غير بورس��يه اي )حتي از نخبگان آنها(، به دليل باال بودن هزينه 
س��رمايه گذاري روي آنها و نيز به دليل غلبه انديشه توهم توطئه در روس ها اس��تقبال نمي كند، اروپا و امريكا از 
دانشجويان نخبه جهان اسام استقبال مي كند تا از سويي بتواند با كمك آنها بسياري از پروژه هاي علمي خود را 
به پيش  برد و از سويي بتواند بر حوزه نخبگاني جهان اسام- به عنوان يك رقيب و دشمن قدرتمند- تأثير بگذارد. 

روند رو به رشد مسلمانان در 
روسيه باعث حساسيت دولت 
به این مسئله گشته است و از 
همين روي، در سال هاي اخير 
سياست هاي انقباضي از جانب 
جمعيت  مهار  براي  دولت 
مسلمانان در روسيه صورت 
گرفته است. در خصوص مسئله 
کاهش جمعيت روسي  )مسيحي( 
و افزایش جمعيت اسالمي در 
روسيه، عالوه بر سياست هاي 
انقباضي که از جانب دولت عليه 
مسلمانان طراحي شده، برخي 
سياست هاي انبساطي نيز به نفع 

مسيحيان اتخاذ شده است
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ظرفيت هاي سياسي 
همه كشورها در ارتباطات بين المللي خود تاش مي كنند تا ديپلماسي آنها به گونه اي 
باش��د كه اوالً ظرفيت هاي موجود في مابين خود و كش��ور ه��دف را حداكثري كنند؛ 
ثانياً موانع موجود براي حداكثري ش��دن ظرفيت هاي موجود را حداقل��ي كنند؛ ثالثاً 
ظرفيت هايي جديد در راستاي تقويت منافع ملي خود ايجاد كنند. براي تحقق اهداف 

مذكور، اقدامات ذيل ضروري است: 
1. ش��ناخت مس��ئوالن ذي ربط )اع��م از رئيس جمهور، وزي��ر امور خارجه، س��فير، 
كارشناس��ان مربوطه وزارت خارجه، س��ازمان هاي فرهنگي بين الدول��ي و...( از ميزان 
اهميت كشور هدف كامل باشد؛ چه، هرگونه شناخت ناقصي مي تواند اولويت هاي توجه 
در كشور هدف را جابه جا كند. به عنوان مثال عدم اطاع كافي از امكان هاي تصرف در 
كشور هدف باعث مي ش��ود تا اولويت هاي فرهنگي جاي خود را به اولويت هاي نظامي، 
سياس��ي، اقتصادي و... بدهد و بالعكس. به  طور مشخص در خصوص كشور روسيه- به 
 ويژه با توجه به قرائن و ش��واهد موجود-1 به نظر مي رسد شناخت مسئولين كشور ما و 
متأسفانه حتي مسئولين بسياري ديگر از كشورهاي اسامي، شناختي حداقلي است. 
ظرفيت هاي تصرفي زيادي در روسيه به نفع جهان اس��ام وجود دارد كه به دليل عدم 
درك روسيه به مثابه يك ظرفيت استراتژيك، يا اساساً فعال نشده و يا به صورت حداقلي 

فعال شده است. 
2. ارتباطات با كش��ور ه��دف، هم در اليه ه��اي مختلف و ه��م در حوزه هاي مختلف 
)سياسي، فرهنگي، اقتصادي و...( حداكثري شود.2 بي شك، حداكثري شدن ظرفيت هاي 
زباني پيش شرط حداكثري شدن هرگونه ارتباطاتي خواهد بود. به عنوان مثال برقراري 
هرگونه ارتباط مفيد و بهينه3 با كشور روسيه مستلزم دانستن زبان روسي است. اساساً 
بيش��ترين حجم اطاعات رس��مي درباره يك كش��ور، اطاعات مكتوب آن مي باشد. 
اطاعات غير مكتوب هر چن��د مي  توانند در برخي از موارد جزئي مفيد باش��ند، اما در 

1. به عنوان مثال برخي از قرائن كم توجهي جهان اسام به روسيه عبارت اند از: روابط حداقلي در حوزه تبادالت 
دانش��جويي، روابط حداقلي در حوزه توريس��م، روابط حداقلي در حوزه تجارت بين المللي و... كم توجهي مذكور 
زماني به صورت واضح تر درك مي شود كه حجم روابط كشورهاي اسامي در خصوص موارد مذكور با كشورهاي 

اروپايي مقايسه شود. 
2. امروزه هم در علم ارتباطات و هم در تئوري هاي قدرت، ثابت شده است كه ارتباطات قدرت زا هستند؛ بدين 
معني كه هر چه كيفيت و كميت ارتباط با هدف بيشتر باشد، قدرت كنترل و هدايت آن راحت تر صورت مي گيرد 

و بالعكس. 
3. منظور از ارتباطات مفيد و بهينه، ارتباطاتي است كه با كمترين هزينه به بيشترين نتيجه ختم مي شود. 
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روابط رسمي بين الدولي فاقد اعتبار هستند. به عبارت ديگر ارتباطات پايدار و حداكثري 
نمي توانند صرفاً بر پايه داده ها )data( يا اطاعات )information( صورت بگيرند، 
بلكه عاوه بر آنه��ا نيازمند دانش )knowledge( و بصيرت  )wisdom( مي باش��د. 
دانش و بصيرت درباره يك جامعه، ضرورتاً از طريق ارتباط با مكتوبات آن جامعه صورت 
مي گيرد و قوي ترين شكل ارتباط با مكتوبات يك جامعه نيز زماني حاصل مي شود كه 
خواننده از طريق متن بتواند به ظرايف ادبي، علمي، سياس��ي و فرهنگي آن جامعه پي 
ببرد. به  طور معمول، چنين قابليتي براي افراد، پس از مقيم شدن طوالني در كشور هدف 
حاصل مي شود و اين مدت در خصوص كش��ورهايي كه زبان هاي ويژه )نادر و سخت( 

دارند، مثل روسيه، چين و... مي تواند حتي طوالني تر باشد.1
كشور روسيه در بسياري از حوزه ها از جمله حوزه مسائل سياسي به عمد داراي مقرراتي 
است كه چندان با استانداردهاي جهاني مطابقت ندارد.2 از اين روي، دستگاه ديپلماسي 
در چنين كشوري، الزم اس��ت تا عاوه بر رعايت ظرايف ديپلماس��ي جهاني به ظرايف 
ديپلماسي روسي نيز واقف باشد. با قطع نظر از سياست هاي يك دولت خاص كه ممكن 
است خواهان حداكثري كردن روابط سياسي با جهان اسام يا بخش هايي از آن باشد، به 

1. متأس��فانه در بسياري از كش��ورهاي اسامي از جمله كش��ور ما، سياست هاي انتخاب س��فرا و كارشناسان 
كشورهاي هدف به گونه اي اس��ت كه بيان گر آن است كه وزارت امور خارجه بيش��تر كاركرد وزارت جهانگردي 
را دارد! برخاف رويكرد بسياري از كشورهاي اروپايي كه سفرا و كارشناس��ان وزارت امور خارجه خود را از ميان 
افرادي انتخاب مي كنند كه تمام عمرشان را در حوزه فرهنگي- تمدني كشور هدف به فعاليت )اجرايي يا پژوهشي( 
مشغول بوده اند، در كشورهاي اسامي بسا سفرا و كارشناساني كه هر چند سال در يكي از حوزه هاي تمدني كامًا 
غير مرتبط با يكديگر )مثل برلين، مسكو و جاكارتا( حضور داشته اند و طبيعتاً در هيچ يك از آن حوزه ها نيز منطقاً 
نمي توانند شايسته عنوان »كارشناس« باشند. متأسفانه دليل مهم چنين رويكردي در جهان اسام )و بلكه بسياري 
ديگر از كشورهاي غير اسامي شرقي(، راهبري سياست بر علم )كارشناسي( است. همچنان كه يكي ديگر از داليل 
اتخاذ چنين رويكردهايي حداقلي تعريف كردن پيشيني رسالت سفارت  ها مي باشد؛ چه، اگر به صورت پيشيني 
رسالت سفارت  خانه ها حداكثري تعريف شود و سياست انتخاب سفرا و كارشناس��ان به گونه اي باشد كه همواره 
نتايج حداقلي در پي داشته باشد، در نهايت ناگزير از بازنگري در سياست مذكور خواهيم بود. از اين روي، شايسته 
و بايسته است كه جهان اسام براي انتخاب سفرا و كارشناسان امور خارجه خود، مانيفست و اساس نامه اي كه اوالً 
فراتر از دولت ها و ناظر به استراتژي هاي نظام سياسي باش��د و ثانياً به صورت پيشيني رسالتي حداكثري را براي 

سفارت خانه هاي اسامي تعريف كند، تنظيم و اجرايي كند. 
2. فاصله گيري روس ها از استانداردهاي جهاني از تاكتيك هاي موفق آنها براي حركت به سوي توليد ملي است 
كه از قضا در بسياري از موارد نيز موفق بوده اس��ت. به عنوان مثال فاصله هاي ريل هاي متروي روسيه متفاوت از 
فاصله استاندارد جهاني است و از همين  روي، هر قطاري كه بخواهد از ريل هاي مذكور استفاده كند، ناگزير بايد به 
سبك روسي ساخته شده باشد. همچنان كه هر چند معماري روسي عموماً داراي سبك هاي اروپايي )به ويژه ايتاليا، 
آلمان و هلند( مي باشد، اما نمادهاي معماري آن كامًا بومي و روسي مي باشد. در شهر مسكو، هفت ساختمان ويژه 
وجود دارد- كه از جانب ايرانيان به هفت  خواهران معروف گشته اند- كه در زمان استالين و توسط اسراي آلماني 
ساخته شده اند. معروف است كه استالين وقتي از ساختمان هاي بناشده بازديد كرد، چنين گفت: اين ساختمان ها 

شبيه ساختمان هاي اروپايي است، چنان تغييرشان دهيد كه كامًا روسي و منحصر به فرد شوند. 
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نظر مي رسد، سياست  كلي روسيه در قبال جهان 
اسام با توجه به نكات ذيل شكل مي گيرد: 

1. روس��يه- و بس��ياري ديگ��ر از كش��ورهاي 
دنيا- از برقراري تعامل حداكثري با آن دس��ته از 
كشورهاي اسامي كه به  رغم ظرفيت باالي شان 
براي همكاري با روس، به دليل شرايط بين المللي 
يا داخلي  همكاري با آنها هزينه بر است، اجتناب 
مي ورزد. به عنوان مثال همكاري سياسي روسيه 
و ايران، هر چند مي تواند براي هر دو طرف، نتايج 
مثبت زيادي را در پي داشته باشد، به دليل وجود 
فشارهاي سهمگين سياسي بين المللي كه نسبت 
به ايران وجود دارد، دولت روس��يه از حداكثري 
كردن تعامل خود با ايران پرهيز دارد. از اين روي 
الزم است در تعامل سياسي جهان اسام )به ويژه كش��ورهاي مورد اشاره مثل ايران( با 

روسيه موضوع مذكور مورد ماحظه قرار گيرد. 
2. روسيه از برقراري تعامل حداكثري با آن دسته از كشورهايي كه در حقيقت، صورت 
تفصيلي برخي از دشمنان داخلي آن هستند، اجتناب مي ورزد. به عنوان مثال همكاري 
روسيه و عربستان هر چند مي تواند از جهاتي براي هر دو كشور مفيد باشد، اما از آنجا كه 
دولت روسيه به درستي اسام وهابيت را صورت تفصيلي اسام چچني )معارضان داخلي 
روسيه( مي داند،1 هم كاري آن با عربستان محدود و مش��روط مي باشد. يا در خصوص 
تعامل روسيه و تركيه، در حال حاضر هر چند تعامل مذكور نسبتاً قابل ماحظه مي باشد، 
اما به دليل مداخات تركيه در سوريه )متحد سياسي روسيه(، گرايشات حداكثري تركيه 
به اروپا )رقيب روس��يه( و همكاري هاي مذهبي با عربستان، به عنوان مثال در آينده نه 

چندان دور تعامات سياسي روسيه و تركيه حداقلي مي شوند. 
3. روسيه تعامل سياسي با جهان اسام را از منظر منفعت هاي اقتصادي مورد ماحظه 

1. به عنوان نمونه اي ديگر از همكاري معارضان داخلي دولت روسيه با رقباي خارجي آن، مي توان به ترور نافرجام 
مفتي تاتارس��تان )ايلدوس فايزوف( و ترور معاون مفتي مذكور )ولي اهلل يعقوب اف( اشاره كرد كه در پي حمايت 
روسيه از سوريه به منظور فشار بر پوتين، توسط گروهي به نام »مجاهدان تاتار«- كه با چهره باز مسئوليت ترورها را 
پذيرفته و رسماً اعام آمادگي براي ادامه كارشان كرده اند- صورت گرفته است. بي شك، دولت روسيه با دولت هايي 

كه ناامني را به درون خاكش تسري مي دهد، تعامل حداكثري برقرار نخواهد كرد. 

دنياي غرب پس از چند قرن تجربه 
زیست منهاي خدا و معنویت، در 
دهه هاي اخير بيش از هر زمان 
دیگر احساس بن بست کرده و 
ناگزیر دوباره به عالم معنویت 
روي آورده است. اما از آنجا که 
غرب مخالف حضور مناسک 
بشر  زیستي  تجربه  در  دیني 
مي باشد، در این رجعتش به 
معنویت، به دنبال معنویت هاي 
بدون منسک و به تعبير واضح تر 
به دنبال »طریقت«هاي بدون 

»شریعت« رفته است
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قرار مي دهد. به عبارت ديگر تعامل سياسي روسيه با جهان اسام تابع متغيري از تعامل 
اقتصادي آن مي باشد؛ بدين معني كه تعامل سياسي روسيه با هر بخش از جهان اسام 
كه تأمين كننده بيشتري براي منافع اقتصادي روسيه باشد، بيشتر خواهد بود. الزم به 
ذكر است كه در حال حاضر، تبادل اقتصادي ساالنه روسيه حدود 800 ميليارد دالر است 
كه از اين ميان، سهم ايران تنها حدود چهار درصد آن مي باشد1 كه در مجموع معادل نيم 
 درصد از كل اقتصاد روسيه مي شود! واضح اس��ت كه با توجه به قاعده مذكور، تعامات 

روسيه و ايران، از اين حيث نيز تعاماتي حداقلي خواهد بود. 
با اين همه به نظر مي رسد جهان اسام ضمن توجه به دغدغه هاي روسيه و منافع ملي 
آن، مي تواند نوعي ديپلماسي فعال با روسيه برقرار كند كه نتايج تعامات را به نفع خود 

حداكثري نمايد. برخي از سياست هاي الزم و مهم در اين خصوص عبارت اند از: 
1. به نظر مي رس��د جهان اس��ام بتواند بخش قابل توجهي از اهداف خود را از طريق 
تعامل حداكثري با جمهوري هاي خودمختار روس��يه به دس��ت آورد. كشور روسيه به 
صورت فدرالي اداره مي ش��ود و چندين جمهوري خودمختار دارد كه تنها در برخي از 
سياست هاي كان و كلي الزم است كه با مس��كو هماهنگ باشند و در بقيه موارد خود 
آنها به صورت مستقيم و مستقل مي  توانند عمل كنند. تعامل سياسي جهان اسام با اين 
جمهوري ها هم راحت تر و هم كم هزينه تر است و مهم تر از همه، برخي از اين جمهوري ها 
داراي اكثريت مس��لمان بوده و به دليل داش��تن مسائل مش��ترك مذهبي- تاريخي،2 

خودشان نيز خواهان حداكثري كردن تعامل با جهان اسام مي باشند. 

1. اين در حالي است كه حجم مبادالت روسيه با تركيه 42 ميليارد دالر مي باشد و ساالنه سه ميليون و هشتصد 
هزار توريست روسي از سواحل تركيه ديدن مي كنند )هزينه سفر به سواحل تركيه ارزان  تر از هزينه سفر به برخي 
از سواحل خود روسيه است(.  طبيعي اس��ت كه اگر تركيه در برخي سياست هاي مذهبي با عربستان عليه روسيه 
همكاري نكند، به نظر مي رسد دولت روسيه نه تنها با آن مش��كلي نخواهد داشت، بلكه شواهد حاكي از آن است 
كه در خصوص مسئله اسام در روسيه، دولت روسيه خواهان ترويج اسام تركيه در كشورش مي باشد؛ اسام غير 
انقابي كه به راحتي با سكوالريسم جمع مي شود! به لحاظ عملي نيز دولت روسيه تاكنون از مسلمانان تاتارستان 
)كه چندان مجالي براي بروز انديش��ه هاي وهابي نداده و از اعتدال و مدنيت نس��بتاً بااليي برخوردارند( حمايت 

كرده است. 
2. به عنوان مثال جمهوري تاتارستان- كه در حال حاضر با داش��تن اسام حنفي )حدود 53 درصد جمعيت(، 
قريب به 1200 مسجد، 200 كليسا و 50 عبادت گاه براي ساير اديان و مذاهب داشته و مسجد »قل شرف« آن واقع 
در شهر قازان )پايتخت تاتارستان( بزرگ ترين مسجد روسيه مي باشد- به عنوان مهم ترين مركز اسامي روسيه، 
به لحاظ زباني به شدت متأثر از زبان و ادبيات فارسي اس��ت. به گونه اي كه در سرتاسر ادبيات و تاريخ آن امثال و 
حكم ادباي ايراني مثل حافظ، س��عدي، مولوي، نظامي و... مشاهده مي شود. اين بدين معني است كه بخش قابل 
ماحظه اي از ظرفيت هاي فرهنگي زبان فارسي- به دليل اينكه زبان مذكور خود بخشي از تاريخ و فرهنگ تاتارها 
نيز مي باشد- در حوزه نيازهاي مشترك ايران و تاتارس��تان )و نه ايران و روسيه به معني كان آن( قرار مي گيرد. 
همين مسئله در خصوص زبان تركي نيز صادق است؛ چراكه زبان تاتاري خود ش��اخه اي از زبان تركي است و به 

لحاظ تاريخي نيز پيوندهاي عميقي ميان فرهنگ تاتار و ترك برقرار بوده است. 



مقاالت
206

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

2. در بسياري از موارد، ناكارآمدي يك استراتژي نه به دليل غلط بودن آن، بلكه به دليل 
تاكتيك هاي ضعيف اجرايي آن مي باشد. به عبارت ديگر استراتژي ها تنها با يك روش 
اجرايي نمي شوند، بلكه راه هاي متعددي براي محقق كردن آنها وجود دارند. اين بدين 
معني است كه شكست يك روش و تاكتيك، به معني شكست استراتژي نيست. اگرچه 
در سياست خارجي روش هاي آزمون و خطا هزينه بر هستند، اما بي شك هزينه تغييرات 
مداوم و زودهنگام استراتژي ها بيشتر از آنها خواهد بود. از اين  روي، جهان اسام مي تواند 
استراتژي هاي خود را با در نظر گرفتن ظرفيت هاي متفاوت حداقل دو عامل جمهوري ها 

و دولت هاي مختلف روسيه به روش هاي متفاوتي پي  بگيرد. 
3. امروزه تاش مي شود تا مهندسي ارتباطات مسبوق به آمايش هاي سرزميني- قومي 
صورت بگيرد. در آمايش هاي مذكور، ظرفيت هاي مختلف بالقوه و بالفعل يك قوم يا يك 
منطقه جغرافيايي سنجيده مي شوند و مناس��ب با آنها راهبردهايي پيشنهاد مي شوند. 
بي شك، ارتباط حداكثري جهان اسام با روسيه نيز نيازمند نتايج چنين آمايش هايي 
درباره روسيه مي باشد. پازل چنين آمايش هايي مي تواند از طريق همايش  هاي مختلف 
درباره موضوعات متكثر جامعه روس��يه تكميل شود، مش��روط بر اينكه همايش هاي 
مذكور، جزيره اي و بي ارتباط با طرح كان آمايش سرزميني- قومي روسيه برگزار نشوند. 
متأسفانه به رغم وجود همايش هاي بس��يار زيادي كه توسط كشورهاي مختلف جهان 
اس��ام درباره موضوعاتي چون نظام خانواده، آموزش و پرورش، پزشكي، نظامي و... در 
روسيه برقرار شده، به دليل فقدان طرح جامع آمايش سرزميني- قومي روسيه نتايج آنها 

نتوانستند به تنظيم استراتژي تعامل جهان اسام و روسيه منجر شوند. 
4. تجزبه روس��يه براي غرب و امريكا يك آرمان اس��ت؛ آنها تنها در اين صورت است 
كه اوالً مي توانند منابع انرژي روس��يه را به صورت حداكثري اس��تحصال كنند و ثانياً 
يك رقيب جدي و قدرتمند را از سر راهشان بردارند. واضح است كه روسيه از سويي با 
انسجام بخش��ي حداكثري به تكثرات دروني اش و از سويي با حداكثري كردن متحدان 
بيروني اش در برابر اي��ن آرمان مقاومت مي  كند. به عبارت ديگ��ر در برابر آرمان غرب و 
امريكا، روسيه به دنبال تش��ديد و تقويت نقش خود در جامعه جهاني است و بي شك، 
چنين مقصودي ب��راي آن از طريق كنار آمدن با سياس��ت هاي غ��رب و امريكا حاصل 
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نمي ش��ود.1 همچنان كه مقصود مذكور از طريق نزديك و هم سو شدن با قدرت هايي 
مثل چين، ژاپن، هند و... هم حاصل نمي شود؛ چراكه كشورهاي نامبرده، خود ابرقدرت 
بوده يا در حال ابرقدرت شدن هس��تند و قدرت جهاني روسيه اقتضا دارد كه در عرض 
آنها نه در طول شان باشد. به عبارت ديگر روسيه نمي تواند مابه االمتياز خود را از حوزه 
مابه االشتراكش با ابرقدرت ها تأمين كند. در چنين شرايطي، گزينه جهان اسام براي 
روس��يه نه فقط يك انتخاب، بلكه يك اضطرار است.2 جهان اس��ام با درك درست از 
وضعيت خود در نزد روسيه، مي تواند تعامل حداكثري اش با آن را وجه المصالحه اضطرار 

روسيه به خودش قرار دهد. 
5. جهان اسام شايسته است تا با درك درس��ت از اولويت هاي كشور روسيه، در هر 
مرحله اي ظرفيت هاي خود را براي تحقق آن اولويت ه��ا )در صورتي كه با آرمان هاي 
اسامي و منافع كشورهاي اسامي ناس��ازگار نباش��ند( فعال كند. به عنوان مثال در 
شرايط كنوني كه اولويت روسيه توسعه اقتصادي مي باشد،3 جهان اسام از جهت تأمين 
مواد خام و نيروي انساني بيش��تر و ارزان تر مي تواند در پروژه روسي مشاركت فعاالنه 
1. در سال هاي اخير روسيه دريافته است كه امريكا و غرب بي اعتناي به خواست روسيه منافع خود را حتي در 
جاها و به روش هايي كه منافع روسيه را به خطر مي اندازد، دنبال مي كنند. به عنوان مثال مواضع نظري و عملي 
غرب و امريكا در خصوص حمله به عراق و ليبي و اينك نيز تدارك حمله به س��وريه به ش��دت برخاف منافع و 
مواضع نظري- عملي روسيه مي باشد. از اين  روي، روسيه رويكرد هم گرايي )نه فردگرايي( در سياست بين الملل را 
بهانه اي براي كنترل و مهار امريكا و غرب دنبال مي كند و به همين علت، نيازمند به ِعده و ُعده از جمله جهان اسام 
مي باشد. مجموعه تحوالت دهه  اخير نش��ان مي دهد كه برخاف اوايل فروپاشي شوروي كه نوعي عطش كاذب 
در مردم روسيه به غرب گرايي ديده مي شد، امروزه نه تنها آن عطش خاموش شده، بلكه تبديل به نوعي نفرت نيز 
شده است. روسيه كه روزگاري خود داعيه سروري بر جهان داشته و تا حدودي نيز از آن برخوردار بوده، نمي تواند 
به راحتي س��روري امريكا و غرب را بپذيرد. به عبارت ديگر در قدرت ماندن روس��يه در عرض ديگر ابرقدرت ها، 
مقتضي مقابله با آنها و نزديك شدن به مخالفان شان )جهان اسام( است. جالب اينكه در سال هاي اخير، به  رغم 
سهل الوصول بودن ويزاي امريكا در روسيه، تعداد بسيار كمي از مردم روسيه به امريكا سفر يا مهاجرت كرده اند. 

2. روس��يه خود به اضطرارش در تعامل حداكثري با جهان اس��ام، وقوف و آگاهي پيدا كرده است، اما به نظر 
مي رسد از نظر روسيه جهان اسام اوالً يعني اهل سنت و ثانياً يعني اعراب. شايد چنين دريافتي از جانب روسيه 
در بادي امر حداقل براي اعراب سني خوشايند باشد، اما بايد توجه داشت كه برداشت مذكور ظرفيت هاي ديگر 
مناطق و اقوام جهان اسام را ناديده مي گيرد و اين مسئله باعث مي شود تا روسيه در تعامل خود با تسنن عربي آن 
را داراي ظرفيتي حداقلي و پايين بيابد. از اين روي به نظر مي رسد حداكثري كردن تعامل جهان اسام با روسيه 

بيش از هر عاملي مستلزم انسجام و وحدت جهان اسام باشد. 
3. دولتمردان روس  بر اين باورند كه با توجه به راحت  شدن تردد ميان روسيه و كشورهاي اروپايي، اگر نتوانند 
رفاه جامعه خود را در سطح رفاه جوامع اروپايي باال ببرند، مردم روسيه كه از وضع زندگي در اروپا باخبر هستند، 
عليه آنها خواهند شوريد. از اين روي، در دهه اخير اولويت دولت هاي روس، توسعه اقتصادي بوده است. البته ميان 
سياست ها و رويكردهاي عملي پوتين و رئيس جمهور قبل از آن )يلتس��ين( در برآورده كردن اين هدف، تفاوت 
فاحشي وجود داشته است. به گونه اي كه مي توان گفت در نتيجه سياس��ت هاي اقتصادي يلتسين، قشر بالفعل 
مرفه جامعه و در نتيجه سياست هاي اقتصادي پوتين قشر متوس��ط جامعه رشد كرده اند. به عبارت ديگر پوتين 
نوعي »دموكراسي هدايت شده« را قائل است كه بر اساس آن دولت اجازه دارد تا بر NGOها، تجمعات، اليه ها و 

بسترهاي جامعه مدني و... به نفع قشر متوسط جامعه دخالت كند. 



مقاالت
208

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

داشته باشد. واضح است كه از آنجا كه قراردادهاي بين الدولي دوطرفه مي باشد، هر چه 
مشاركت جهان اسام در پروژه هاي روس��ي فعال تر باشد، به همان ميزان ظرفيت هاي 

روسيه براي پروژه هاي جهان اسام نيز فعال تر خواهد بود. 
در ميان كشورهاي اسامي، ايران داراي وضعيتي ويژه اس��ت و تعامل سياسي آن با 
روسيه، از نظر روسيه و شايد بسياري ديگر از كشورهاي غير اسامي، عاوه بر ماحظه 
ش��رايط كلي جهان اس��ام، ماحظات ويژه ديگري را نيز مي طلبد ك��ه برخي از آنها 

عبارت اند از: 
1. به لحاظ فرهنگي- سياسي ايران كش��وري ايدئولوژيك بوده و ضرورتاً از معيارها و 
منطق تعامل بين المللي در خصوص منافع ملي پيروي نمي كند. به عنوان مثال در قضيه 
قطع گاز گرجستان توسط روسيه، ايران بي اعتنا به منافع ملي اي كه در ارتباط با روابط 
حسنه با روسيه حاصل مي شود، به  رغم ميل روس��يه به گرجستان گاز فروخت. از اين  

روي، تعامل حداكثري با ايران ريسكي خطرناك مي باشد. 
2. نقش رهب��ري ديني اي��ران در ايجاد و ت��داوم تعامل حداكثري با ديگر كش��ورها 
تعيين كننده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه جايگاه وي در س��اختار نظ��ام بين الملل 
تعريف  نشده مي باش��د و ويژگي هاي شخصي آن نيز به گونه اي اس��ت كه چندان قابل 
پيش بيني، محاسبه، كنترل و مهار نيست. در چنين شرايطي تعامل حداكثري با ايران 

تعامل با يك سري قواعد مبهم يا حداقل مجمل خواهد بود. 
3. سياس��ت خارجي ايران هنوز وارد مرحله بلوغ خود نش��ده1 و به نظر نمي رسد كه 
از يك اس��تراتژي فرادولتي نشئت بگيرد. به عنوان مثال سياس��ت خارجي ايران هنوز 
با گذش��ت بيش از س��ه دهه از انقاب آن، در ميانه آرمان و واقعيت مردد است؛ بدين 
معني كه مسئولين سياسي آن نمي دانند كه در چه مواردي و با چه داليلي بايد رويكرد 
آرمان گرايانه و در چه م��واردي و با چه داليلي بايد رويك��رد واقع گرايانه )بازي با قواعد 
شناخته شده و عرف موجود سياسي( بگيرند. از اين روي، حد تعامات سياسي با آن بايد 

با توجه به شرايط »دولت وقت« و نه ظرفيت هاي »نظام سياسي« تنظيم شود. 
4. در حال��ي كه مواضع سياس��ي ايران در بس��ياري از م��وارد از جمل��ه در خصوص 

1. از نظر روس ها مهم ترين نش��انه عدم بلوغ سياست  خارجي ايران، اتخاذ سياس��ت هاي دائماً تهاجمي و غير 
هوشمندانه است. آنها معتقدند كه به عنوان مثال دكتر احمدي نژاد قبل از اينكه يكي از شعارهاي سياست خارجي 
خود مثل مسئله هولوكاس��ت را به مرحله نهايي )ديالوگ حداكثري( برس��اند، ديگري )مثًا ضرورت تغيير مقر 
سازمان ملل از امريكا به يك كشور غير استكباري( را مطرح مي كند. به عبارت ديگر قبل از اينكه بتوانند يا بخواهند 
پيامدهاي منفي شعار قبلي را حداقلي و پيامدهاي مثبت آن را حداكثري كنند، با طرح شعار بعدي، به پيامدهاي 

منفي شعار قبلي مي افزايند! 
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درياي خزر، پاكس��تان، افغانس��تان، ع��راق، قفقاز، 
س��وريه، حماس و حزب اهلل با مواضع روسيه نسبتاً 
يكس��ان و در برخي از موارد نيز مثل آس��ياي ميانه 
و... نزديك بدان اس��ت و از اين حيث مي تواند حتي 
تا حد يك متحد اس��تراتژيك به شمار آيد، برقراري 
تعامل حداكثري با آن به دليل فشارهاي بين المللي 

هزينه بر است. 
در حالي ك��ه تقريباً تمامي ماحظات روس��يه در 
خصوص تعامل حداكثري با اي��ران از منظر تحليل 
علم سياست موجود مي تواند درست باشد، واقعيت 

اين است كه وضعيت ايران، رهبري آن، انقاب اس��امي، مردم و... به گونه اي است كه 
ظرف تحليل علوم سياس��ي موجود براي تبيين واقعيت هاي آن بس��يار تنگ است. به 
عنوان مثال در علوم سياسي موجود، رويكرد واقع گرايي در تقابل با رويكرد آرمان گرايي 
قابل مطالعه است. اين در حالي است كه از منظر اسامي- همچنان كه از انديشه فارابي 
برمي آيد- جاده آرمان )مدينه فاضله( روي زمين و واقعيت هاي آن كشيده شده است. 
به عبارت ديگر در انديشه اسامي، آرمان در تداوم و در طول امر واقع )عيني( است نه در 
عرض آن يا اينكه نظم آهنگ رهبري ديني انقاب اسامي به چنگ و رصد علوم سياسي 
موجود نمي آيد، بدين علت است كه- به تعبير مرحوم آيت اهلل علي صفايي حائري- نظم 

در اسام نه »تعهد به قراردادها«، بلكه »رعايت اولويت ها« است و... 
از طرف ديگر ايران نيز ضمن نياز به حداكثري كردن تعامل سياس��ي خود با روسيه، 

ماحظاتي دارد كه برخي از آنها عبارت اند از: 
1. تعامل حداكثري با دولت هاي غير اسامي اگر منجر به وابستگي شوكت زداي طرف 

اسامي در برابر طرف غير اسامي شود، نه تنها جايز نبوده، كه حرام است. 
2. تجربه تاريخي تعامل سياسي با روس ها نشان داده است كه اخاق حاكم بر منطق 
تعامل آنها را نه دين، بلكه »منافع ملي« آنها تعيين مي كند و اگر منافع مذكور در مواردي 
به داليل عارضي )بيروني( تأمين نشود و يا حداقل تأمين شود، منطق تعامل به راحتي 

مورد وجه المصالحه قرار مي  گيرد. 
3. در كنار همه ماحظاتي كه روسيه در خصوص تعامل حداكثري با ايران دارد، ايران 

حسب آمار رسمي، در مراکز 
علمي- سياسي روسيه، هزاران 
نسخه و رساله علمي مربوط 
به حوزه تمدن اسالمي وجود 
دارند. این آثار که عمدتًا به 
زبان عربي، فارسي و ترکي 
نگارش یافته اند، بخش قابل 
مالحظه اي از تراث کم نظير 
و بلکه عمدتًا بي نظير اسالمي 
هستند که در عمق مرز و بوم 

روسيه قرار گرفته اند
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از ظرفيت هايي براي تعامل سياسي با روس��يه برخوردار است1 كه همواره براي روسيه 
هوس برانگيز بوده اس��ت و در اين صورت، گو اينكه روسيه ناگزير از تعامل حداكثري با 
ايران است و لذا هيچ دليل قانع كننده اي وجود ندارد كه ايران در شرايط تعامل مذكور 

از ايده آل هاي سياسي خود كوتاه بيايد! 
4. روسيه امروزي را نه با منطق سوسياليسم و كمونيسم و نه با منطق كاپيتاليسم بايد 
ارزيابي كرد، بلكه به واقع، بايد آن را مافياي بزرگي دانست كه براي نيل به منافع بيشتر 
از هر يك از منطق هاي مذكور مناسب با ش��رايط خودش استفاده مي كند. از اين روي، 

تعامل سياسي با روسيه نمي تواند در درجه روابط با متحد استراتژيك صورت بگيرد. 
5. هر چند حكومت كمونيستي ساقط شده است، اما در حوز ه هاي مختلف شاهد باقي 
ماندن شيوه ها و نتايج آن در روسيه هستيم. به عنوان مثال به لحاظ سياسي مردم روسيه 
هنوز گرفتار توهم توطئه فراگير هس��تند. اين روحيه باعث مي شود كه تعامل سياسي 
با آنها در همه حوزه ها در حكم تعامل با ك.گ.ب باش��د. به عبارت ديگر مردم روس��يه 
به شدت داراي نگاه امنيتي هستند و اين مسئله باعث مي شود تا تعامل سياسي با آنها 

همواره در فضاي ناهمدالنه )فضاي توهم توطئه( صورت بگيرد. 
در مجموع مي توان چنين جمع بندي كرد كه هر چند تعامل حداكثري جهان اسام 
با روسيه در حوزه سياست ضروري مي باش��د، اما نظر به همه شرايط و روحيه حاكم بر 
فضاي سياسي و مردم روس��يه، جهان اسام نمي تواند به روس��يه به مثابه يك »متحد 

استراتژيك« بنگرد. 

1. به عنوان مثال تعامل حداكثري سياس��ي ميان مسكو و تهران باعث مي ش��ود تا ضريب امنيتي هر دو كشور 
ايران و روسيه افزايش يابد. 




