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 1گزارش کامل

های علوم سیاسی و ها و اصطالحفرهنگ واژه»کتاب  رونمایی ازنشست 

از سوی مرکز مطالعات  1۴۰۰تیر  21در روز دوشنبه « المللروابط بین

اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد روسکی میر و انجمن 

ه صورت ای )کارگروه اوراسیای مرکزی( بعلمی ایرانی مطالعات منطقه

مولف کتاب دکتر ناهید عبدالتاجدینی  وبینار برگزار شد. در این نشست

دکتر زهرا  و دکتری زبان روسی از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه

محمدی دانشیار زبان روسی دانشگاه تهران و نماینده بنیاد روسکی میر در 

کتر الهه های خود پرداختند. مدیر این نشست دایران، به طرح دیدگاه

ای کوتاه از سخنرانان دعوت کردند به مقدمه که پس از بودندکوالیی 

 های خود بپردازند.طرح دیدگاه

 دکتر کوالیی

، های ما در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانتمرکز فعالیت

های گذشته بر ایجاد شناخت عمیق و ترویج دانش در حوزه درطول سال

بازمانده از فروپاشی شوروی بوده است. پس از اوراسیا و کشورهای 

کردند که این حوزه اهمیت فروپاشی اتحاد شوروی بسیاری تصور می

قبل از انقالب اسالمی، ایران محیط مناسبی داد.  خود را از دست خواهد

های چپ بود و ادبیات این حوزه غنی بود و جامعه برای فعالیت گروه

مطالعات اوراسیای حوزه  ،پس از انقالب ااطالعات زیادی داشت. امایران 

 آندهد و ادبیات تولیدی را از دست می خود تمرکز مطالعاتیمرکزی 

 کند. کاهش پیدا می

های شد که هرچند رویارویی به سرعت روشن 199۰پس از دهه 

جایگزین  ژئوپلیتیکیهای اما رویارویی ،ایدئولوژیک کنار گذاشته شده

                                                           
 علوم هایاصالح و هاواژه فرهنگ»کتاب معرفی نشستسخنرانان در  یصوت نوار ازاین گزارش   1.

 تهیه شده است.  «المللبین روابط و سیاسی
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ابعاد این مساله  21مدن پوتین از آغاز قرن با روی کار آ. اندشده

های اخیر برای دانشجویان و لتر شد. آموزش زبان روسی در سامشخص

ای پیدا کرده و ای اهمیت ویژهالمللی  و منطقهپژوهشگران مطالعات  بین

در مرکز مطالعات اوراسیای  نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. ما

کننده این راه هموار کهایم رای خود تعریف کردهمرکزی این وظایف را ب

 ، پشتیبانیکتر عبدالتاجدینیخانم تالش  این کتاب که با امیدوارم باشیم.

 ،جهاد دانشگاهی تهران به نتیجه رسیده انتشارات دکتر محمدی و همت

 حوزه مشغول یادگیری هستند. که در اینباشد راهگشای همه کسانی 

 یعبدالتاجدین ناهید دکتر

که از ابتدا از پیشنهاد تالیف این دارم ای از دکتر کوالیی تشکر ویژه

فرهنگ استقبال کردند و شرایط آن را فراهم ساختند. همچنین از دکتر 

ای محترم بنیاد روسکی میر که همکاری صمیمانه رییسزهرا محمدی 

های ایشان توانستیم مقدمه پروفسور با تالش کنم.قدردانی میداشتند 

مالی خود زمینه انتشار کتاب  البته با پشتیبانیکاسف را داشته باشیم و آچ

 را فراهم کردند. از انتشارات جهاد دانشگاهی نیز کمال تشکر را دارم.

نویسی نگاری ایرانی تاریخی چند صدساله دارد و تاریخ فرهنگفرهنگ

شود. فرهنگفارسی از سده سوم هجری یا همان نهم میالدی شروع می

یسی اروپایی به مراتب دیرتر آغاز شده است. در فرانسه از سده نو

نخستین  در روسیه نیز شانزدهم و در انگلستان از سده هفدهم و

تالیف فرهنگ  پیشینههای دو زبانه را از قرن هجدهم داریم. فرهنگ

 تواناما می ،روسی چندان روشن نیستبه فارسی و فارسی  به روسی

. این گرددبرمی 1786روسی فارسی به سال ترین فرهنگ قدیمی گفت

و شهرهای  جهانگرد روس در سفرنامه خود به بخارا، خیوه فرهنگ را

کلمه دارد. از  625کرده است. این فرهنگ  شرقی ایران و هند پیوست

های روسی به فارسی و برعکس رشد فرهنگ ،نیمه دوم سده نوزدهم
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اند. نوشته شده دورهدراین  پرشماریهای فرهنگ وچشمگیری داشته 

 هایمیلر که شمار فروانی از اصطالح فرهنگ فارسی روسی باریس

 به صورت 197۰در  ،سیاسی، نظامی، اجتماعی و علمی فنی دارد

جلدی منتشر شد. گروهی از اعضای هیئت علمی انستیتوی دو

خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی به سرپرستی و ویراستاری یوری 

هزار واژه دارد. فرهنگ  6۰تالیف کردند. این فرهنگ  روبینچیک آن را

هزار ترکیب و مثال است که  3۰واژه و  32۰۰۰واسکانیان نیز شامل 

در انتشارات  91ویرایش دوم آن با همکاری دکتر شجاعی در سال 

 فرهنگ معاصر منتشر شد. 

های دو زبانه روسی شاهد گسترش مناسب کمی و کیفی فرهنگ امروزه

 ،های عمومیتیم که با توجه به حجم قابل توجه این فرهنگفارسی هس

نیز های مختلف علمی را های تخصصی حوزهزمان آن رسیده تا فرهنگ

روابط سیاسی ایران و روسیه گسترش ، های اخیرتولید کنیم. در دهه

چشمگیری داشته و بر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

داشته است. تحصیل شمار زیادی دانشجوی زیادی دانشگاهی ما نیز تاثیر 

فعالیت  و ها هزار گردشگر ایرانی از روسیهایرانی در روسیه، بازدید ده

شناسی در روسیه از مهمترین نمودهای گسترش چندین مرکز ایران

های اخیر چند مرکز علمی مناسبات دوجانبه است. در ایران هم در دهه

شناسی های روسیهر زمینه پژوهشمطالعاتی د دانشگاهی و تعدادی مرکز

هایی که بر مطالعات روسیه یا آموختهآمده و ساالنه به  دانش به وجود

رشته زبان روسی  شود.افزوده می ،کشورهای حوزه شوروی تمرکز دارند

 دهبیش از  هم اکنون ساله دارد. پنجاهدر نظام آموزشی ما پیشینه بیش از 

این حوزه  و تحصیالت تکمیلی های کارشناسیدانشگاه مجری دوره

 هستند. 
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های عمومی دوزبانه همچنان مرجع مهمی باقی تردیدی نیست که فرهنگ

تخصصی روسی مطالعات خواهند ماند. اما با توجه به گسترش و تعمیق 

ضرورت دارد که  ،شناسی در روسیهو همچنین تداوم مطالعات ایران

در دسترس همگان  نیز المللفرهنگ تخصصی علوم سیاسی و روابط بین

توان به این می پیش روهای تالیف فرهنگ . از مهمترین هدفگیردقرار 

کمک به دانشجویان و پژوهشگران در شناسایی  کرد:موارد اشاره 

ای آسیای مرکزی و های روسی تخصصی حوزه مطالعات منطقهواژه

سازی الملل، واژههای حوزه روابط بینقفقاز، توسعه مطالعات و پژوهش

الملل، گسترش گزینی و توسعه ادبیات محتوایی دانش روابط بینو واژه

علوم سیاسی، روابط  ،ایمنطقه مطالعاتای، رشتههای میانعلوم و دانش

 الملل، حقوق، تاریخ و جامعه شناسی.بین

الملل های روابط بینبر واژه پیش روگرچه محور اصلی فرهنگ االبته 

های ای و ارتباط نزدیک با دیگر حوزهرشتههیت میاناما به دلیل ما ،است

ها هم در فرهنگ بر حسب ضرورت کلماتی از این حوزه ،علوم انسانی

آورده شده است. این فرهنگ دستاورد چندساله آموزش زبان روسی به 

آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه تهران و  ،ایدانشجویان مطالعات منطقه

های روسی فارسی به ویژه فرهنگ زشمند فرهنگاستفاده از پیشینه ار

دیپلماتیک روسی فارسی تالیف یوگنی استراوینکوف، فرهنگ روسی 

فارسی واسکانیان، فرهنگ فارسی روسی روبینچیک، فرهنگ فارسی 

بابایی و فرهنگ جامع لغات سیاسی الملل تالیف غالمرضا علیروسی بین

  انگلیسی فارسی مهدی نوروزی خیابانی است.

های اساسی تفاوت شدهایی که اشاره البته این فرهنگ با همه فرهنگ

دارای دو و زبانه دوی صفحه است. فرهنگ 69۰دارد. فرهنگ حاضر 

 فارسی است. بخش روسی به روسی و روسیبه بخش جداگانه فارسی 

های و بخش هاادارههایی شامل متن فرهنگ و پیوست شامل ،فارسی به
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پرکاربرد برای دانشجویان  اختصارهایو روسیه،  وزارت خارجه ایران

ما هیچ منبع  پیش از ایناست.   جغرافیاییهای ای و ناممطالعات منطقه

که دانشجویان و پژوهشگران  نداشتیم جغرافیاییهای برای نام مشخصی

بتوانند به آن مراجعه کنند. بسیار ضروری بود که این بخش به فرهنگ 

ترکیب و  8۰۰۰ ومدخل  ۴۰36فارسی  هب اضافه شود. بخش روسی

روسی که شامل متن فرهنگ و پیوست  به جمله دارد. بخش فارسی

 68۰۰مدخل و  ۴32۰های جغرافیایی از فارسی به روسی است نام

 ترکیب و جمله دارد.

های گرامری برای هر توان به وجود نشانههای این فرهنگ میاز ویژگی

های کاربرد( و نشانۀ تکیه مدخل )جنسیت اسامی، نمودهای افعال، حوزه

های ها )به استثنای واژهروی تمامی واژه )جهت درستی و راحتی تلفظ(

 های گسترۀ معنایی درداخل پرانتز( اشاره کرد. همچنین به دلیل تفاوت

ها در های آنها و نمونهروسی و فارسی چیدمان مدخلهای زبان

 های روسی فارسی و فارسی روسی بسیار متفاوت است.طرف

امیدوارم این فرهنگ بتواند بخشی از نیاز پژوهشگران و دانشجویان این 

کارشناسان برای  نظرهایحوزه را برآورده کند و همچنین از انتقادها و 

چولوخادزه  الکساندرکنم. از آقای پروفسور قبال میتکمیل این کار است

رئیس بخش شرق شناسی دانشگاه گرجستان که همکاری ارزشمندی در 

از پروفسور  همچنین های روسی داشتند وویرایش و بررسی برخی معادل

المللی های سیاسی بینمدیر گروه جریان الکسیویچ آچکاسفوالری 

شگاه دولتی سنت پترزبورگ  برای دانشکده فلسفه و علوم سیاسی دان

 کنم.مرور بخش روسی کتاب و نگارش مقدمه قدردانی می

 دکتر زهرا محمدی
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های های توصیفی در حوزهضرورت وجود فرهنگ ،در مطالعات روسیه

نقطه فرهنگ مختلف از جمله علوم سیاسی روشن است. امیدوارم این 

های مختلف وزههایی با همین سطح در حآغازی برای نگارش فرهنگ

دانشجویان تحصیالت تکمیلی که  به طور معمول،. باشد مطالعاتی روسیه

خوانند دانش زبانی الزم را ندارند تا به منابع روسی مطالعات روسیه می

شناسی از نگاه غربی روسیه در ایران، دسترسی و احاطه داشته باشند.

نابع روسی هایی که دسترسی به مده است. به دلیل دشواریایجاد ش

های داشته، معموال نگاه ما به روسیه نگاه کاملی نبوده است. اما در سال

 ادبیات ،شدهبه منابع روسی توجه بیشتری که  به دلیل تمرکز واخیر 

و همین تنوع ما  استها ها و تحلیلنگاه تر شدنمتنوععلمی نشان دهنده 

با احاطه  سی علمیشناروسیهکند. تر میشناسی علمی نزدیکرا به روسیه

افتد. ما به نگاهی که متخصصان روسی در و آگاهی از همه منابع اتفاق می

دو دسته  ها خود. این نگاهداریم دارند نیازخود داخل روسیه به مسائل 

 شکاف وحود دارد. آنهان ایهستند و در م

حاکم در روسیه  196۰پس از دهه  هایی کهنگاه ،و شاید در فضای علمی 

یک سنت علمی تعریف شده بود که همه  .های صرفا علمی بودنگاه ، بود

های اخیر شاهد این هستیم که همین به آن پایبند بودند اما ما در سال

اند تقسیم شده به دسته موافقان حکومت و مخالفان ،اهالی علم در روسیه

هایی که نسبت به مسائل روسیه و روابط ها و نگاهبرتحلیل تقسیم این  و

برای ها تشخیص این واگرایی گذارد.روسیه دارند تاثیر می خارجی

بر هر دو دسته این منابع دسترسی و مهم است. آنها باید دانشجویان ما 

 بسیار در این زمینه تسلط داشته باشند. وجود فرهنگ علوم سیاسی

احساس  ،با مراجعه به این فرهنگ بود. زیرا پژوهشگرانراهگشا خواهد 

مولف کتاب از این رو ی نسبت به منابع روسی خواهند داشت. ترنزدیک
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 ایرانیشناسی خانم دکتر عبدالتاجدینی خدمت بزرگی به فرآیند روسیه

 اند. کرده

گسترش فرهنگ  و اهداف بنیاد روسکی میر شامل گسترش زبان روسی

ایم که داشته اختیارهاییبا توجه به  .روسی در کشورهای مختلف است

ترجمه  در این حوزه هایی کهاز چاپ کتاب پشتیبانیایم بر تهتصمیم گرف

شوند تمرکز کنیم. به سه کتاب مهمی که توسط مرکز روسکی و تالیف می

تاریخ روسیه  نخست کنم. کتاباند اشاره کوتاهی میشده پشتیبانیمیر 

است که آقای دکتر رشتیانی سرپرست مترجمان بودند. خانم دکتر 

این کتاب از معدود منابع از همکاران این پروژه بودند.  زنی عبدالتاجدینی

های قبلی محدود به دوره یا شخص کتاب بیشتر جامع این حوزه است.

اند. این کتاب را نگارستان اندیشه چاپ کرد. کتاب بعدی خاصی بوده

آقای دکتر رشتیانی  سوم نیزکتاب و در  تاجدینی استعبدالفرهنگ دکتر 

شیخی و من از همکاران پروژه دکتر خانم  ،لتاجدینیو خانم دکتر عبدا

شناسی و روسیه آنهااصلی  تخصصاین سه کتاب برای کسانی که  .هستیم

برای اینکه نگاه علمی به  همچنین است.مطالعات روسیه است راهگشا 

برای اهالی  ،. مساله روسیههستندمساله روسیه داشته باشیم کمک کننده 

ها به روسیه یا ایران مساله بغرنجی است. نگاه سیاست و فرهنگ در ،علم

تاریخی است که هر دو  ءبرداشتاز سر شیفتگی یا از سر نفرت و سو

نگاه خردمندانه نیستند. تنها راه برای اینکه ما به نقطه تعادل و خالی از 

 طرفانه وهای بیتعصب برسیم این است که به ساحت علم و داوری

 غیراحساسی پناه بیاوریم. 

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، ایراس، گروه مطالعات روسیه در 

دیگری که در این حوزه  های مختلفدانشکده مطالعات جهان و مجموعه

اما  ،هایی با هم داشته باشندکنند ممکن است تفاوت دیدگاهفعالیت می

شناسی همه یک رسالت مشترک دارند و آن این است که یک روسیه
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قدم بعدی  .جا بیندازیم دانشگاهیدر فضای  دستکمصحیح و علمی را 

و جامعه را  تولید کردهعلمی  ادبیاتبتوانیم  است تاترویج علم در جامعه 

 نسبت به این موضوع آگاه کنیم.

 و دیدگاه پاسخ ،پرسش

ها و واژگان علوم سیاسی و روابط : فرهنگ اصطالحزادهعلی شیوا دکتر

برای  پژوهشگراناست و  ین حوزهو راهگشایی در ا کتابالملل بین

 استفاده کنند.  توانند از آنمی رجوع به منابع دست اول روسی

ای و نکته کردهخواهم از این فرصت استفاده ی: مپوربهشتیحسن  آقای

تاریخ بررسی ما در  چالشدر مورد کتاب تاریخ روسیه عرض کنم. 

و تریالیستی امبا دیدگاه یا را  این کشورروسیه این است که تاریخ 

با نگاه  اما کتاب تاریخ روسیه،ها. اند و یا از نگاه غربیمارکسیستی نوشته

جا دارد بخش ایران و روسیه  . اماجدیدی مطالب را مطرح کرده است

نچای ااز ترکم هاروسروایت  انعکاس با توجه به. شوداین کتاب بررسی 

هایی از نگاه یحر پاورقی توضبهتر است د ،های ایران و روسو جنگ

 داده شود.  ایرانی

پور که کتاب را : با سپاس از جناب آقای بهشتیرشتیانیگودرز دکتر 

وایتی که در این کتاب از اند، این نکته صحیح است. رمالحظه کرده

بسیار ناقص و یک  ،روایت یک طرفه ،روابط ایران و روسیه وجود دارد

ترجمه کتاب را که  شناسانه روسی است. همان زمانینگرش شرق

های مفصلی در مورد اشغال آذربایجان، اشغال آسیای پاورقی ،کردیممی

به دلیل  با این وجوداضافه شد. به آن های ایران و روس مرکزی و جنگ

به چاپ نرسید. در چاپ دوم نیز موفق به چاپ  ،حجم زیاد کتاب

بازارخواهد  های آینده بهاما در چاپ سوم که در هفته ها نشدیمپاورقی

ای که در روسیه ها اضافه شده است. همچنین در مقالهآمد این پاورقی
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ه شد به رویدادها ارائهام نیز نقدی نسبت به نگرش این کتاب منتشر کرده

. در مجموع روابط ایران و روسیه در این کتاب جایگاه بسیار پایین است

 و حجم کمی دارد.
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