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 دهیچک

الملل، کشورها سعی  عمومی در سیاست بین آفرینی موثر دیپلماسی و نقش باتوجه به اهمیت روزافزون    

برد منافع سیاسی خود دارند و بهه ایهن منرهور در     بردن هرچه بیشتر از این ابزار جهت پیش در استفاده

قدرت هوشمند و ... برای تقویت گردشگری،  هایی چون قدرت نرم، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی زمینه

عمومی روسهیه و   کنند. این مقاله ابتدا به بررسی دیپلماسی گذاری می عمومی خودشان سرمایه دیپلماسی

ههای    های مختلف و میزان فعالیت و توفیق و عدم توفیق آنهها در ییههه   در زمینه  نقاط ضعف و قوت آن

چهور روسهیه سهعی در اسهتفاده و سهود بهردن از       دهد پردازد و نشان می عمومی می مختلف دیپلماسی

ههای   های خود در دنیای دیپلماسی عمومی دارد. دیپلماسی عمومی فدراسهیون روسهیه در زمینهه    مزیت

مختلفی همچون زبان، فرهنگ، تمدن، دانش زبان دوم و پیشینه تاریخی و ... در آسیای مرکهزی مهورد   

 راستا، این ها در هر زمینه بررسی شده. در رکدام از آنبحث و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت ه

آسهیای  در  روسهیه عمومی  های دیپلماسیترین جنبه مهم که است سؤال این به پاسخ درصدد مقاله این

دارد مقالهه بیهان مهی    فرضهیه ایهن   اساس این بر چیست؟ 0202تا 0222های ه بین سالدر دور مرکزی

برد دیپلماسهی عمهومی   تمدنی مشترک با آسیای مرکزی برای پیشروسیه بیشتر بر پیشینه فرهنگی و 

 .است تحلیلی -توصیفی پژوهشی راهبرد بر مبتنی پژوهش کند. روش خود در این منهقه تأکید می

 ها کلید واژه

 .عمومی، قدرت نرم، روسیه، آسیای مرکزی، پساشوروی دیپلماسی
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 مقدمه

یرگذاری بر افکار عمومی تأث مسئله، گرفته قرار توجه موردازپیش  یشبی که مسائل جمله از     

ها اثرگذار است. چنین سیاستی را باید در قالب  گذاری دولت خود بر سیاست نوبه بهاست که 

داد که خود یکی از اثرات  ی قرار بررس موردعمومی شده  عمومی یا دیپلماسی دیپلماسی

نیز  گذشته دره این نوع از دیپلماسی شدن و انقالب ارتباطات و اطالعات است. هرچند ک یجهان

شدن موجب  یجهانروندهای  یال پایان جنگ سرد و اقتصادی شدن و  ینا بااست،  شده  اعمال

داشتن قوای نرامی قدرتمند و یا اقتصادی  تنها  نهشده تا در رقابتی درگیر شوند که الزمه آن 

کند که خود  ی را طلب میشکوفا است بلکه داشتن مشروعیت در میان افکار عمومی جهان

 ازیا همان قدرت نرم است.  نرر موردنیازمند داشتن قدرت ترغیب دیگران در جهت هدف 

مرکزی   آسیای گرفته قرارعمومی سایر کشورها  ی هدف دیپلماسیجد طور  بهمناطقی که  جمله

های خودمختار آن محل  یجمهوراست. این منهقه پس از فروپاشی شوروی و استقالل 

است.  ای بوده  ای و فرامنهقه ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بازیگران منهقهوتازها ختتا

عمومی سعی در هر چه بیشتر   گیری از دیپلماسی بازیگران صایب نفوذ در این منهقه با بهره

وجود آمده پس از فروپاشی اتحاد  ی به خألهاکردن نفوذ خودشان در این منهقه و پر کردن 

عمومی اهداف سیاسی، اقتصادی، نرامی و... خود   یله دیپلماسیوس بهدارند تا جماهیر شوروی 

 را عملی کنند.

یرگذاری بر کشورهای آسیای تأثای که ظرفیت و توانایی باالیی در  بازیگر مهم منهقه     

های  زبان، وابستگی واسهه بهباشد روسیه هست که  عمومی را دارا می مرکزی از طریق دیپلماسی

 .عمومی در آسیای مرکزی دارد. گی و اشتراکات تاریخی توان باالیی در ییهه دیپلماسیفرهن

بر سابقه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی و یکی بودن تمامی آن کشورها با  تأکیدروسیه با 

یباً تمامی مردم کشورهای آسیای مرکزی قادر به تکلم تقرکه  یطور به یکدیگر و اشتراک زبانی،

هستند و زبان رسمی بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی روسی هست، سعی در  با زبان روسی

یرگذاری مضاعف فرهنگی تأثهرچه بیشتر آن کشورها به ییهه فرهنگی خود و  واردکردن

 عمومی دارد. ابزار و اهرمی برای دیپلماسی عنوان به
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 عمومی روسیه بررسی دیپلماسی

 بذهج اردوهم عمومی دیپلماسی ی زهوهی در یههسور نیوهسرافد مورداستفاده یبسترها     

 که هاییرکشو سپس و مونیاپیر یهارکشو عتباا از کار نیروی بجذ، علمی تالدمبا ،نشجودا

 .دمیشو شامل را نداشتهدا رویشو جماهیر دتحاا با یکیدنز بطروا قشر کبلو تییا دوران در

ی هارپس کشوهس المنافع، کمشتر مستقل یهارکشو وهگر شامل اول یمریلهدر عموضو ینا

 د.میشو ینهچ و مالیهش هکر م،یتناو ن،فغانستاا مانند هاییرکشو نهایتاً و میانهورخا عربی

 های جمهوری اههب یههشزموآ گههتنگاتن و کفعالیت مشتر لسا صدود ید ای تجربه سیهرو     

 مدیریت را هارکشو نهیا یهشزموآ زهکامر ،ینودهت را ها آن یهشزموآ منابع دارد، دخو مونیاپیر

 رویپساشو دوره در .ستا دهوهب ها آن هههم ینهب موهعلزش موآ کمشترزبان  روسی  نباز و دهکر

ر و کا زهجاا ،تحصیلی های رتبه یاهعها دهمانن فهمختل یاههاربزا اهب اهت ستا شتهدا شتال نیز

و در یک جغرافیای تسهیالت مشابه، ارتباط با نخبگان کشورهایی که روزی در درون یک مرز 

. م( دانشجویان 022۲ لسار ما)آ هد نشدهتائی تاهطالعا قهطبزیستند را یفظ کند.  سیاسی می

 در تحصیلی ی رتبه از کهز( قفقا و یمرکز یسیای آهار)کشو سابقروی شوی  یوزه کشورهای

 ودید هیاضر ب لیا در قمر ینا .دمیشو زده تخمین نفر ۰222 اند، یدوداً کرده استفاده سیهرو

 سیهرو وارد شخصی هزینه با تحصیلی ی رتبه از رجخا زهنی ادیتعد .ستا هسیدر نفر ۰222

 مشترکمستقل  یهارکشو کمشتر از تحصیل به شاغل ننشجویادا تقریبی ودید .میشوند

 مهادا بر سعی تبهرا اعهای با سیهرو .دمیشو زده تخمین نفر ارهز 02الی  02 سیهرو در المنافع 

 جهت به که ستا ینا قعیتوا مادارد ا هارین کشوا اهب اعیهجتما حسهو در بطوار توسعه و

 وهگر واسهه بهنیز  و لتیدو و اداری یهاهستگاد یسو از هدهشلاهعما هدهینافز ییتهاودمحد

 طیافرا های گروه توسط مهاجرین از ادیتعد ل)هرسا تهناسیونالیس یهطافرا یهاوهگر تمااقدا

 یتی و نیست فهد به ونمقر انچند سیهرو های تالش بینند( می دمههص شدت بهیا  کشته

)عسگریان، دشومی سیهرو از لمنافعا کمشتر یهارکشو عاهتبا تنفر و رنزجاا ،خشم موجب

0۹۲۰ :0۰-0۰.) 

 

 سی(رو نبازش)زموآ و فرهنگ ی در حوزه سیهرو عمومی دیپلماسی

 تفاهم، برقراری و شناخت ابزارهای از ییک عنوان به خارجی های زبان که یادگیری آنجایی از     

 میان رسمی دیپلماسی کارآمد گسترش به تواند می مردم با مردم غیررسمی دیپلماسی توسعه با



 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ       9816 پاییز، 2 شماره، اولسیاسی؛ سال  فصلنامه راهبرد

36 

شود، دولت روسیه نیز سعی کرده با توسعه و گسترش آموزش زبان  منجر صلح ترویج و ها دولت

 ر گسترش دهد.عمومی خود را در کشورهای دیگ روسی نفوذ و دامنه دیپلماسی

عنوان  میلیون نفر نیز آن را به 002میلیون نفر است و  0۰۰زبان روسی، زبان مادری یدود      

دانند. با این یساب این زبان هشتمین زبان پرتکلم جهان است )دولت روسیه  زبان دوم می

ز معتقد است زبان روسی پنجمین زبان دنیاست(. این زبان عالوه بر کشور روسیه، یکی ا

های رسمی کشورهای بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری خودمختار کریمه است.  زبان

عالوه یکی از شش زبان رسمی سازمان مل متحد نیز هست. مجموع این خصوصیات زبان  به

ترین زبان اروپا تبدیل کرده است. برای کشورهایی هم چون بالروس،  روسی را به پر گوینده

ن، پیوندهای فرهنگی با روسیه به دلیل روابط شخصی و خانوادگی نزدیک در اوکراین و قزاقستا

چنان عوامل مهمی  سرتاسر مرزهای این کشورها با روسیه و استفاده گسترده از زبان روسی، هم

در روابط دوجانبه هستند. فدراسیون روسیه این امکان را مغتنم دانسته است و گسترش زبان 

کند. سرگئی  عمومی خود تلقی می جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی مثابه ابزاری روسی را به

الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت زبان روسی گفته است 

وطنان ساکن خارج از  ، همCISآژانس فدرال کشورهای »اعتقاد دارم که ما بایستی فعاالنه از »

یمایت کنیم تا آژانس مذکور ره همراه وزارت امور « 0هدوستان المللی انسان کشور و همکاری بین

اجرا کند. البته  0200-020۰های  را برای سال« زبان روسی»آموزش و علوم روسیه، برنامه 

اصل دولتی یمایت روسیه از زبان روسی در »نویس  جمهور، پیش اکنون طبق دستور رئیس هم

 (.0۰: 0۹۲۰عسگریان، «)تدوین شده است« خارج از کشور

« 0روز پوشکین»ی فرهنگ و زبان روسی اقدام به برگزاری  شده در جهت اشاعه آژانس یاد     

با کشورهای « سال فرهنگی»در بسیاری از کشورهای جهان کرده است. همچنین مراسم 

امری است که « ۹جهان روسی»خارجی را برگزار کرده است. عالوه بر این اقدامات، مفهوم 

عی دارند با استفاده از آن، نفوذ خود را در کشورهای همسایه تقویت گذاران روس س سیاست

های روسی در این  های روسی و امکاناتی هم چون رسانه ها و سنت کنند. در این راه از ارزش

تنها شامل مردمان روس در کشورهای دیگر،  طورکلی نه گیرند. این اصهالح به کشورها بهره می

                                                                 
1. The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and 

International Humanitarian Cooperation 
2. Pushkin’s Day 
3. Russian World 
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شود. در  وژیکی از فرهنگ روسی و مأموریت آن در جهان نیز میبلکه شامل یک برداشت ایدئول

این میان، زبان روسی یکی از عناصر اساسی این سیاست است. به باور طرفداران این مسئله، 

کنند، روسی نیز فکر و درنتیجه  ی خود به زبان روسی صحبت می هایی که در زندگی روزمره آن

دهد و  روسی، از سویی اجازه ترویج فرهنگ روسی را میی زبان  کنند. اشاعه روسی نیز عمل می

عنوان مبنایی برای یمایت از روس تباران در کشورهای دیگر  تواند به از جانب دیگر می

 (.0۰: 0۹۲۰مورداستفاده قرار گیرد)عسگریان، 

گذاران روس سعی امری است که سیاست« 0جهان روسی»عالوه بر این اقدامات، مفهوم      

ها و  ا استفاده از آن، نفوذ خود را در کشورهای همسایه تقویت کنند. در این راه از ارزشدارند ب

 تنها که نه گیرند های روسی در این کشورها بهره می رسانه نریر: های روسی و امکاناتی سنت

، بلکه شود دیگر با هویت و فرهنگی ملی می در کشورهایساکن  تباران روسارتباط با شامل 

شود. در این  آن در جهان نیز می مأموریتبرداشت ایدئولوژیکی از فرهنگ روسی و ک یشامل 

باشد. به باور طرفداران این مسئله،  کی از عناصر اساسی این سیاست مییمیان، زبان روسی 

کنند، روسی نیز فکر کرده و  که در زندگی روزمره خود به زبان روسی صحبت می هایی آن

اشاعه زبان روسی، از سویی اجازه ترویج دیگر؛  عبارت بهکنند.  درنتیجه روسی نیز عمل می

تباران در  عنوان مبنایی برای یمایت از روس دیگر بهسوی دهد و از  فرهنگ روسی را می

 (.Выступление Медведева: 2012)استکشورهای دیگر 

 

 عمومی روسیه در حوزه مذهب دیپلماسی

 ه،جایگا از مذهب ینا اکنون هم و هستند کسوتدار یکلیسا وپیر سیهرو دممر بیشترین     

 توان می شهرها در را ای نقهه کمتر .ستا رداربرخو سیهرو ینید تییا در خاصی نقرو و رتقد

 عرما سقفا .باشد هنشد ساخته به گیزتا یا و شتهاند دجوو نجاآ در قبل از کلیسایی که یافت

 رگبز انهبرر با سیاسی یهااریدد ترین رسمی در رکشو ینا ینید ممقا باالترین عنوان به سیهرو

 سقفجمهور ا رئیس شخص یعنی رکشو سمیر ممقا باالترین ،یگرد یسو از و دارد ریضو نجها

 رگبز دعیاا و سمامر .کند می هیاهمر جدید یکلیساها گشاییزبا ایبر یتی را مسکو عرما

 سراسری ی شبکه از تقیممس طور به و هشد تلقی رکشو در رگبز رویداد یک عنوان به کلیسا

                                                                 
1. Russian World 
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 دمیشو پخش ،ستا یافتدر قابل نیز سابق رویشو های جمهوری متما در که سیهرو تلویزیونی

 در ویژه به ینید و مذهبی های ریشه ر،کشو ینا سمیر تتعهیال از برخی علل درنهایت، و

 (.۹: 0۹۳۲)کالشی، دارد کسوتدار مذهب یهاوربا

ت، تاریخی طوالنی در روسیه دارد. پس از سقوط اتحاد رابهه نزدیک میان کلیسا و دول     

ها با وضعیتی کامالً تازه  در بسیاری از زمینه« 0کلیسای  ارتدوکس روسیه»جماهیر شوروی، 

ای از سرکوب یا تساهل در مرزهای کامالً بسته، این نهاد مذهبی در  روبرو شد. پس از دوره

به فعالیت بپردازد. امروزه کلیسای ارتدوکس، خود  روسیه قادر است با آزادی عمل نسبتاً باالیی

داند که لزوماً به معنای مخالفت با دولت نیست. دولت نیز  عنوان نماینده منافع مردم می را به

داند و اکثریت مردم نیز به آن  ی انسجام مذهبی و ملی می کننده نوبه خود کلیسا را تضمین به

های روسی به کشورهای دیگر و تقویت یکپارچگی در  ارزش اعتماد دارند و آن را قادر به انتقال

دانند؛ بنابراین هر دو نهاد دولت و کلیسا سعی دارند همکاری نزدیکی با یکدیگر  این کشور می

های  این مذهب، اکنون نیز یکی از بازیگران کلیدی در عرصه(. Анхольт 2014)داشته باشند

ه به پیروان گسترده این مذهب در کشورهای داخلی و خارجی سیاست روسیه است و با توج

برد منافع  تواند کمک بزرگی به پیش جوار روسیه و نیز مناطق دوردست، اییای آن می هم

چهارم جمعیت روسیه را پیروان مذهب   یال امروزه یک روسیه در خارج نزدیک کند. درعین

عی این دین بنامند، افتخار که خود را مدافعان واق ها به این دهند و روس ارتدوکس تشکیل می

. م، طی سخنانی عنوان داشت که امنیت داخلی و خارجی 022۲کنند. پوتین در سال  می

ای.  کشورش به دو عامل بستگی دارد: نخست مذاهب سنتی و دیگری نیروهای هسته

گرایی مبتنی بر ایمان  ارتدوکس، منبع ایدئولوژیکی  کارشناسان نیز بر این اعتقادند که ملی

کلیسای  ارتدوکس »سازی  پوتین برای اتحاد در روسیه است و روسیه قصد دارد با یکپارچه

، با یمایت 022۲، نفوذ سیاسی خود را در جهان بسط دهد. در همین راستا در ماه مه «روسیه

که پس از انقالب بلشویکی در این کشور به -ای از کلیسای  ارتدوکس روسیه  دولت، شاخه

طی مراسمی در مسکو و با  -و تشکیالت خود را در نیویورک فعال کرده بودخارج فرار کرده 

عنوان کرد. در همین زمینه کلیسای « پاسدار مسیحیت»یضور والدمیر پوتین، روسیه را 

ای میان کلیساهای ارتدوکس یونان، قبرس، اوکراین، بالروس،  ارتدوکس روسیه، روابط گسترده

ماری از کشورهای بالکان برقرار کرده است. در این میان گرجستان، ارمنستان، مولداوی و ش
                                                                 

1. Russian Orthodox Church(ROC) 
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روابط مذهبی میان اوکراین و روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کیف مهد دولت 

 شود. روس است و خواستگاه کلیسای ارتدوکس روسیه نیز محسوب می

 

 عمومی های دیپلماسی مراکز دولتی جهت هماهنگی و حمایت از فعالیت سیتأس

المللی  وطنان مقیم خارج و همکاری بین ، همCISالف( آژانس فدرال کشورهای 

 . 0دوستانه انسان

جمهور قبلی روسیه در ترسیم وظایف آژانس  وزیر کنونی و رئیس ، نخست«مدودف»آقای      

فدرال، کارکرد این موسسه را کلیدی و هدف بسیار مهمی برای سیاست خارجی روسیه در 

 جهان چندقهبی دانسته و کارکردهای مهم ذیل را برای آن بیان کرده است. گیری شرایط شکل

 تباران مقیم خارج از کشور؛ رسیدگی به امور روس 

 ی تعامالت کشور با استفاده از پتانسیل  ایجاد یداکثر شرایط مساعد خارجی برای توسعه

ر شوروی تباران ساکن کشورهای عضو اتحاد جماهی خصوص روس اتباع روس در خارج به

 سابق؛

 عنوان هدف کاربردی؛ اجرای سیاست خارجی روسیه به 

 اجرا باشد؛ الدولی قابل ای که در چهارچوب برنامه بین های نوآورانه تهیه و اجرای برنامه 

 المللی  های بالعوض و تسهیالتی که طبق استانداردهای بین مدیریت در اعها و مصرف کمک

تباران  هایی که به روس الخصوص کمک یرد، علیگ در اختیار کشورهای مختلف قرار می

 اختصاص دارد؛

  نرارت بر عملکرد نهادهای دولتی که در مسیر جذب دانشجویان خارجی برای آموزش در

 دهند؛ مؤسسات آموزش عالی روسیه انجام می

 تباران، داوطلبین  های تحصیلی که ترجیحاً در اختیار روس درصدی راتبه افزایش صد

 شود. ( گذاشته میCISالمنافع ) ویژه کشورهای عضو جامعه مشترک ود، بهس کشورهای هم

 منرور گسترش زبان  ریزی به مساعی میان آژانس و وزارت علوم روسیه جهت برنامه تشریک

 روسی؛

                                                                 
1. The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and 

International Humanitarian Cooperation 
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  در بسیاری « روز پوشکین»تالش برای گسترش فرهنگ روسی مانند ابتکار برگزاری مراسم

 با کشورهای خارجی؛« سال فرهنگی»سم از کشورهای جهان یا برگزاری مرا

فردی جهت  رسد این آژانس با توجه به اختیارات و صالییت خود، کانال منحصربه نرر می به     

هایی  شود و بتواند در گام نخست با استفاده از پتانسیل گسترش قدرت نرم روسیه محسوب می

اتحاد شوروی سابق به سال زندگی مشترک با جوامع کشورهای هدف در یوزه  ۳۰که طی 

ویت مبانی قدرت های بلندی در جهت تق چنان وجود دارد، گام وجود آمده است و این فضا هم

 (.0۲-02، 0۹۲۰)عسگریان: نرم روسیه بردارد

 

0ب( مرکز مطالعات اجتماعی سیاسی روسیه
 

ای،  شاورهرسانی، م . م در یک تغییر ساختاری تبدیل به مرکز اطالع0۲۲۰این مرکز در سال      

مساعی با  گذاری شد. یکی از اقدامات کنونی این مرکز همکاری و تشریک آموزشی و سیاست

گفته  چنین مرکز پیش های سیاسی و اجتماعی است. هم سایر مؤسسات غیردولتی در زمینه

المللی مسکو خصوصاً با  های دولت، ارتقا تعامالت بین مسئول تدوین و توسعه برنامه

 یافته از شوروی سابق است.  تقاللهای اس جمهوری

 

 های رادیویی و تلویزیونی ج( بخش برنامه

های شبکه سراسری روسیه در مناطقی که در زمان شوروی سابق دایر بود  پخش برنامه     

های آسیای  که هنوز بخش اعرمی از اقشار نردم )یوزه چنان دایر است. با توجه به این هم

های بالتیک( امکان تکلم به زبان روسی  روس، اوکراین و جمهوریمرکزی، قفقاز، کشورهای بال

توانند در مسیر اهداف  زبان می های روسی را دارا هستند، این کانال تلویزیونی و سایر کانال

که روسیه نیز در بخش رسانه  عمومی و قدرت نرم روسیه فعالیت کنند. ضمن این دیپلماسی

، «0۰0روسیه »هایی از قبیل شبکه تلویزیونی روسی  شبکهای(  های ماهواره المللی )شبکه بین

های مجزایی به زبان اسپانیایی  و شبکه« ۹روسیه امروز»، «روسیه الیوم»زبان روسیه  شبکه عرب

که یک « صدای روسیه»اندازی کرده است. از طرفی، روسیه در مابازاری صدای آمریکا،  را راه

                                                                 
1. Российский общественно-политический центр  
2. Russia 24 (Р. ТВ.) 
3. Russia Today (R.T.) 
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ایر کرده است و همچنان فعالیت دارد )عسگریان: د 0۲0۲اکتبر  0۲شرکت دولتی است را از 

0۹۲۰ :0۲۹.) 

باشد.  ها نسبت به خود می نیز از دیگر ابزارهای روسیه در تغییر دیدگاه« 0آر.تی»تلویزیون      

های انگلیسی، اسپانیایی و گردید و شبکه مجزایی به زبان تأسیس 022۰این شبکه در سال 

هم در  کند. خبرنگاران آنوز هفته را برنامه پخش میر ۲ساعت روز و  0۰عربی دارد که 

پس  یال درعین. باشند میآویو مستقر شهرهای نیویورک، واشنگتن، لندن، پاریس، دهلی و تل

با گرجستان، دفتری را نیز در تسخینوالی، پایتخت اوستیای جنوبی راه 022۳از جنگ اوت 

ها و مجالت برجسته خارجی خریداری زنامهچنین روسیه فضایی را در رو هم .اندازی کرده است

ها در هندوستان، بریتانیا، بلغارستان های روزنامهتوان به خرید ضمیمهکند که برای مثال میمی

 .(Культура России, 2014)اشاره داشت متحده ایاالتو 

، های تلویزیونی مهم کشور بر شبکه غیرمستقیمنخبگان سیاسی در روسیه، مستقیم یا      

 عالوه بهارائه تفسیری واید از تحوالت به مخاطبان داخلی و خارجی کنترل دارند.   منرور به

در میان  خصوص بهالمنافع و یوزه بالتیک،  های روسیه در کشورهای مستقل مشترکتلویزیون

های روسیه در مولداوی  نفوذ قوی رسانه مثال عنوان بهمردمان روس زبان محبوبیت زیادی دارند. 

، پوتین و مدودف و نه رهبران 022۳توان با توجه به این یقیقت درک کرد که در سال  ا میر

های افکار عمومی در این کشور بودند. گفتنی  ترین سیاستمداران در نررسنجی مولداوی محبوب

است بخشی از مردم لتونی و استونی نیز کامالً در فضای اطالعاتی فدراسیون روسیه قرار دارند. 

ای نیز فرهنگ روسی گسترش بیشتری یافته و روسیه را به یک های ماهوارهک تلویزیونبه کم

های تلویزیون تحت کنترل های اخیر، کانالتر تبدیل کرده است. در سالای جذابقدرت منهقه

بر نوستالژی دوران شوروی تمرکز کرده عمد بهدولت نیز  غیرمستقیمیا  مستقیم

 .(Никонов, 2015)اند

 

 عمومی روسیه در آسیای مرکزی لماسیدیپ

ها قرار داشته است، روسیه هنوز  آنجاکه منهقه برای مدتی طوالنی تحت یاکمیت روس از     

های خارجی در  باشد و لذا تمام فعالیت هم خواهان استمرار نفوذ خود در آسیای مرکزی می

                                                                 
1. Russia Today(R.T.) 
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تالش دیگر  0۲۲2دهه کند. این کشور در سرتاسر  نزدیکی مرزهای خود را تهدید تاقی می

کرد. البته بیشتر  عنوان شکلی از تجاوز خصمانه تلقی می ها در این بخش از جهان را به دولت

های روسیه جهت یفظ موقعیت خود در برابر اقدامات آمریکا در منهقه بوده است)گلشن  تالش

 (. 0۳۹: 0۹۳0پژوه و دیگران، 

 

 در روسیه های دانشگاه روسیه، رد تحصیل برای مرکزی آسیای اتباع برای امتیاز

 آسیای مرکزی

 مدارس، در رسمی ملی پرستی وطن آموزشی برنامه یک طی است تالش یال در کرملین     

 ایزاب. سازد مأنوس مذهبی های ایده و پرستی، وطن گرایی، دولت با را روسی جوانان

 کمونیستی اتحاد وریادآ یدی تا که کردند ایجاد را جوانان وایدهای کرملین موردیمایت

 022۰ سال در. باشد می شوروی اتحاد کمونیست یزب جوانان شاخه ،(کمسومول) جوانان

 معترضین علیه کردن عمل برای را محلی جمعیت که «ما جوانان جنبش» ایجاد از کرملین

 دبیرستان دوره تاریخی های کتاب متون پوتین، یمایت تحت. کرد یمایت کرد می آماده

 قوی رهبری لوای تحت استالین ژوزف ستم و ظلم جدید متن در. شد نوشته نو از و بازبینی

 بعضی که است آمده متن این در. گردد برمی تزار دوران به بودن قوی این که شود می دیده

 متون همچنین. بسازد بزرگ ملت یک که خواست می تیرانی یکومت از روسیه تاریخ ها وقت

 وسیع کشتار و نمایند می مقایسه سوم رایش دوران با را ریکاآم جهانی هژمونی ها کتاب این

 علیه اتمی بمب از آمریکا استفاده با را دوران آن های یکومت وسیله به شوروی اتحاد شهروندان

 کنند. می مقایسه جهانی دوم جنگ طول در ژاپن

اسی مسکو شن . م دانشگاه دولتی زبان022۰روسیه در جهت اهداف آموزشی خود در سال      

التحصیالن در  کارگیری فارغ را تأسیس کرد که هدف آن آموزش دانشجویان با رویکرد ملی و به

های خارج از کشور  های شغلی در مناصب دولتی و غیردولتی و اعزام به مأموریت فرصت

یافته است. درواقع نگاه این دانشگاه به بعد تربیت نیروی مناسب برای اجرای اهداف  اختصاص

دیگر این دانشگاه مسئول تربیت نیروی کارآمد  بیان عمومی است. به ست خارجی و دیپلماسیسیا

منرور تأثیر بر نسل آینده کشورهای هدف  و مسلط به زبان است. پذیرش دانشجویان خارجی به

است. ارائه خدمات آموزش عالی، اعهای راتبه « قدرت نرم»و در راستای تحکیم و گسترش 
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هاست   آموزشی به اتباع کشورهای موردبحث ازجمله این برنامه خدمات کمکتحصیلی و ارائه 

(Шмагин, 2016: 61). 

 

 آموزش علوم دینی در روسیه

 محدود را مسلمانان دینی های فعالیت برآمد درصدد کمونیستی نرام شوروی، استقرار با     

 ایجاد را ناراضیان یافته انسازم های جنبش که داشتند را آن توانایی ها فعالیت این زیرا کند،

 زمان شدند. در تخریب مذهبی مدرسه و مسجد هزاران و شد آغاز ستیزی اسالم روند لذا. کنند

 اجتماعی مؤسسات به تبدیل و بسته اسالمی مراکز و تخریب سنتی-اسالمی مؤسسات شوروی

 ،0۲0۲ امبرسپت در .نیست جمع قابل کمونیسم با اسالم که بود این شوروی استدالل. شدند

. شدند می لغو شرعی های دادگاه تمام آن، موجب به که کرد صادر را فرمانی کرملین سرانجام

 به و 0۲۰0 سال در مسجد 0۹00 به 0۲00 سال در 020۲۲ از شوروی اتحاد در مساجد شمار

بود  یافته کاهش 0۹2 یدود به 0۲۳2 دهه اواسط در نهایتاً و 0۲۲2 سال در مسجد ۰۰2 یدود

(Rywkin, 1990: 87 .)کمونیست یزب موردیمایت اسالم-رسمی  اسالم 0۲۰2 دهه از 

 و قلعه ماخاچ اوفا، تاشکند، در شده کنترل و محدود صورت به را خود نهادهای -شوروی اتحاد

بود  شده تعریف مجاز و شده کنترل کامالً دینی های فعالیت بخش این در. آورد وجود به باکو

 صورت به کوچکی های گروه فرغانه دره در ،0۲۲2 دهه اواخر در .(02۲: 0۹۳۰)کوالیی، 

 سلفی اسالم آموزش به ها، گروه این در. آمد وجود به دینی علوم تحصیل برای غیررسمی

 رشد شوروی، اتحاد دوران متمرکز کنترل رفتن میان از ،0۲۲2 دهه اوایل از. شد پرداخته

 (.0۲0: 0۹۳۲ رشید،)یدبخش شدت را مرکزی آسیای در افراطی گری سلفی

 داشت، عربی خط از اثری که کتابی هر و عربی خط با های کتاب تمام ها کمونیست     

 هم این ولی. بودند داده انجام ها مغول تنها قبالً مرکزی آسیای در را کار این شبیه. سوزاندند

 دوردست نوایی هب یا و کشته باسواد افراد همه تقریباً 0۲۹2 و 0۲02 دهه در چراکه بود، کم

 گفتند، می «شناس عرب» اشخاصی چنین به ها زندان آن در. شدند تبعید سیبری و شمال

 فرهنگ کردن نابود در ها بلشویک عملیات این عواقب. دارند عربی سواد که افرادی یعنی

 آسیای امروزی جامعه در تفکر ازلحاظ سواد بی مسلمانانی جامعه آمدن وجود به منهقه اسالمی

باشد  می گسترش و رشد یال در روز روزبه آن در افراطی گری سلفی که ای جامعه. است کزیمر

 (.022-020: 0۹۳۳ شکوری،)
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یال و باوجود تمام تنگاهایی که برای آموزش علوم دینی در آسیای مرکزی، خصوصاً  بااین     

برداری از این  ها سعی در بهره وجود دارد، روس 0در کشورهایی مثل قزاقستان و ازبکستان

دانشگاه اسالمی ». م 0۲۲2که در سال  نحوی عمومی خود دارند، به موضوع به نفع دیپلماسی

عنوان یک موسسه  اندازی گردید و به عنوان نخستین دانشگاه اسالمی روسیه راه به« 0مسکو

کند. این دانشگاه بر مبنای کالج اسالمی  خصوصی در مقاطع تحصیالت تکمیلی فعالیت می

یافته است. هدف این دانشگاه  گرفته و گسترش . م فعال بود، شکل0۲۲۰کو که از سال مس

 (.0۳-0۲: 0۹۲۰)عسگریان، دینی در زمینهی علوم اسالمی است تربیت مبلغان و رویانیون

 

 دین

 که دریالی شوند، می روسیه روانه که است مسلمان مهاجران اصلی جایگاه مرکزی آسیای     

 مسلمان جمعیت. باشد می کاهش به رو همچنان ارتدوکس کلیسای و یروس اسالو جمعیت

 در هم تولد و زایمان. است روسی جامعه ساخت دادن تغییر و رشد یال در سرعت به روسیه

 میزان باالترین مسلمان مناطق 0222 سال در. است اسالوها از باالتر مسلمان های گروه میان

 2۰/2 و اینگوش در درصد 02/0 چچن، در درصد ۲۲/0: داشتند را کشور این در جمعیت رشد

 (.Mainville, 2006)بود درصد -۹۲/2 زادوولد ملی میانگین که دریالی داغستان، در درصد

میلیون نفر  0۹تا  02دهد جمعیت تقریبی مسلمانان معادل  آمار کنونی مسلمانان نشان می

ف نمودار منفی جمعیتی در کل دهند و برخال جمعیت روسیه را تشکیل می ٪02تا  ۲است که 

روسیه رشد جمعیت بین مسلمانان مثبت مضاعف بر اینکه مسلمانان در سراسر فدراتیو روسیه 

برای دولت  پراکنده هستند که این موضوع خود به لحاظ سیاسی برای مسلمانان عاملی مثبت و

 (. 02۰: 0۹۳2)عسگریان، روسیه عاملی منفی است

های رویانیون مسلمانان، تأکیدات مکرر  د کمی جمعیت، توجه به دیدگاهموازات رش البته به     

جمهور روسیه بر یضور هر چه بیشتر رهبران دینی مسلمانان روسیه در مجامع  رئیس

روز بر قدرت و  دهد که روزبه المللی و اسالمی و بسیاری پارامترهای دیگر نشان می بین

نرر از اینکه  گردد. به همین دلیل صرف ده میتأثیرگذاری مسلمانان بر جامعه روسیه افزو

                                                                 
1
آموزش یا  در برخی از کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ازبکستان، کسانی که تحصیالت دینی دارند، یق .

 های مهبوعشان ندارند. تحصیل در هیچ یک از مراکز آموزشی را مگر با کسب مجوز ار دولت
2. Московский исламский университет: http://www.miu.su 
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کنند، برخی از  گروهی در جامعه روسیه ایساس خهر کرده و این خهر را گوشزد می

اند که باید راه مدارا، تعامل و نزدیکی با مسلمانان را  مردان نیز به این نتیجه رسیده دولت

تبارها و افزایش  معیت روسعنوان یکی از شروط یکپارچگی روسیه ملحوظ دارند. کاهش ج به

جمعیتی آن دهد که آینده ترتیبات و ترکیبات  مسلمانان روسیه، روسیه را به سمتی سوق می

 (. 02۲: 0۹۳2)عسگریان، باشد ناپذیر می اجتناب

وجود آزادی مذهبی در روسیه مقدمات فعالیت نهادهای اسالمی منرور ارائه  بهها  روس     

عنوان  به« 0دانشگاه اسالمی مسکو»، 0۲۲۲در سال  مثال عنوان  بهند. ا فراوانی را فراهم نموده

ک موسسه خصوصی در مقاطع یعنوان  گردید و به اندازی راهنخستین دانشگاه اسالمی روسیه 

گردانندگان دانشگاه  022۰تا  0۲۲۲های  . در خالل سالکند میتحصیلی تکمیلی فعالیت 

و به تدوین  قراردادندها و اساس دانشگاه  سازی ملزومات و پایه تمرکز خود را بر روی آماده

آن پرداختند. و از آن سال تاکنون دانشگاه فعالیت جدی  های نامه آیینهای آموزشی و  برنامه

یت فعال 0۲۲۰که از سال  کالج اسالمی مسکو مهابق معیار و وظایفاین دانشگاه  است. داشته

تربیت مروجین و رویانیون دینی در  آناست. هدف  افتهیو گسترش  گرفته شکل دارد،

 .(Доклад. 2013)های علمی اسالمی است زمینه

عنوان یک دین  مسیحیت  ارتدوکس به عمومی روسیه هرچند بر فعالیت دیپلماسی     

خصوص اسالم که دومین دین بزرگ در روسیه  شده تأکید دارد اما از سایر ادیان به بومی

منرور نمایش وجود آزادی مذهبی در این کشور،  اند. ر.سیه به نشدهشود غافل  محسوب می

. 0۲۲2مثال در سال  عنوان مقدمات فعالیت نهادهای اسالمی فراوانی را نیز فراهم کرده است. به

اندازی گردید و  عنوان نخستین دانشگاه اسالمی روسیه راه به« 0دانشگاه اسالمی مسکو»م 

کند. این دانشگاه بر  مقاطع تحصیالت تکمیلی فعالیت میعنوان یک موسسه خصوصی در  به

یافته است.  گرفته و گسترش . م فعال بود، شکل0۲۲۰مبنای کالج اسالمی مسکو که از سال 

هدف این دانشگاه تربیت مبلغان و رویانیون دینی در زمینهی علوم اسالمی است )عسگریان، 

0۹۲۰ :0۲0-0۲2.) 

 

                                                                 
1. Московский исламский университет: http://www.miu.su/ 
2. Московский исламский университет: http://www.miu.su 
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ها، نشریات و نظام  ی کنونی آسیای مرکزی، رسانهها جایگاه زبان روسی در زبان

 آموزشی

ها و نقاط ضعف و قوت هر دو کشور ایران و روسیه در  برای بررسی وضعیت زبان و پتانسیل     

بایست ساختارهای زبانی و قومی مردم آسیای مرکزی را بازجست و  آسیای مرکزی در ابتدا می

ی ساکنان این منهقه و ارتباط آن خصوصاً با ایران به درکی عمیق از فرآیندهای زبانی و قوم

های آسیای مرکزی، با مسائلی از قبیل تعیین هویت ملی  یافت، چراکه هنوز هم جمهوری دست

اند. هویت زبانی و روابط قومی، همواره یکی از  زای زبانی و قومی خود مواجه و وجود عوامل تنش

مثابه دونیروی سیاسی  زبان و قومیت ملی، به المللی بوده و های مهم در سیاست بین مؤلفه

ها درآمده است. برای شناخت هویت زبانی و قومی در آسیای  درخور توجه در روابط بین جامعه

مرکزی و اینکه آیا عامل مذهبی در بین ساکنان این پهنه از اهمیت بیشتری برخوردار است یا 

های زبانی در این منهقه  ی از زبان و اقلیتای تاریخی و فرهنگ عامل قومی، نخست باید به زمینه

 (.02۰-02۰: 0۹۲0یافت)علوی مقدم،  دست

های رایج در آسیای مرکزی و قفقاز، خصوصاً زبان فارسی و روسی و  ن در این بخش زبا     

 گیرد. جایگاه آنان در نرام آموزشی کشورهای آسیای مرکزی موردبررسی قرار می
 

 ازبکستان

های ترکی  زبان  ها، ازبکی است که از گروه اللغه ترکی، زبان ملی ازبک تاب فقهبه استناد ک     

المعارف فارسی، یکی( زبان  های زبانی جهان )دائره آید. اما در جدول تقسیم خاوری به شمار می

توان جز  ها را می دارد که زبان ازبک ازبکی در ذیل ترکی مرکزی آمده است. باسکاکف اظهار می

بندی کرد. این زبان نزدیکی بسیار زیادی  ی قرلغ، گروه فرعی قرلغ خوارزمی نیز طبقهگروه زبان

گویند.  به زبان جدید اویغوری دارد که بخش زیادی از سکنه ایاالت سینکیانگ بدان سخن می

واژگان زبان ازبکی اساساً ترکی است اما در بردارنده عنصر مهمی از واژگان قرضی عربی و 

یافت. برخی از ای واژگان  های روسی نیز بدان راه از سده نوزدهم میالدی واژه فارسی نیز هست.

های آغازی یکومت شوروی  ها محتمل تغییراتی شدند. در سال روسی برای آسانی تلفظ آن

سابق، با سرازیر شدن انبوه واژگان جدید روسی به زبان ازبکی، این گمان پدید آمد که فراوانی 

عربی را از این زبان خواهد زدود. اما در روزگاران اخیر شاهد -الیه فارسیزودی  این واژگان به

ای برقرارشده است.  آنیم که میان واژگان جدید روسی و فارسی و عربی در زبان ازبکی موازنه
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های  توان به دودسته تقسیم کرد: گروه گویش ها را می های متفاوتی دارد که آن ازبکی گویش

ی تاشکندی، سمرقندی، بخارایی، اندیجانی و خوقندی. اکثر مدارس ها مرکزی ازجمله گویش

کنند. اما در  به زبان ازبکی تدریس می –ازبکستان در سهوح ابتدایی و متوسهه )کامل و ناقص( 

های روسی، قزاقی، قرقیزی، ترکمنی، تاجیکی و گاهی قازالپاقی در کار  از زبان 0۲۰۳سال 

طورقهع،  های ازبکستان گرچه نه به وان گفت که در دانشگاهت شده است. می تدریس استفاده می

تخصصی تماماً روسی است. -های فنی های علوم انسانی و هنر به ازبکی و زبان رشته زبان رشته

شود.  های ازبک، روسی و قزاقی پخش می تلویزیونی ازبکستان به زبان-های رادیو برنامه

بکی، روسی، یونانی، تاجیکی و تاتار کریمه )که از شاخه های از های ازبکستان نیز به زبان روزنامه

عربی بود که تا  0۲۹2یابد. الفبا و خط مردم ازبکستان تا سال  ترکی جنوبی است( انتشار می

الفبای دومی به خط التین ابداع  0۲۰2تا  0۲۹۰های  بار تعدیل شد. میان سال این تاریخ دو

خط سریلیک مستعمل شد و با  0۲۰2ها نبود. از سال  آن شد که باز هم جوابگوی مسائل زبانی 

اصالیاتی نیز در آن به عمل آمد باز هم الفبای گویایی برای زبان ازبکان  0۲۰2آنکه در سال 

نگاری برخی از واژگان، که هم دریافت معنی و هم یدس  رود به علت مشابه نیست و انترار می

: 0۹۳۲)یاتمی، هایی بشود ستخوش دگرگونیبازهم د سازد، ها دشوار را دشوار می ریشه آن

00۹-000.) 

 

 دانش زبان دوم

درصد مردم ازبکستان یداقل ۰۲، 022۹، در سال 0های آژانس اطالعات روسیه برطبق یافته     

آمده،  دست توانند به زبان روسی صحبت کنند. بر اساس اطالعاتی که از سایر منابع به کمی می

وانایی صحبت کردن یداقلی به زبان روسی را دارند. درصد جمعیت کشور ت ۲2یداقل 

دهد  شده نشان می آموزان، اساتید و معلمان انجام تحقیقات اخیری که بر روی دانشجویان، دانش

شان  های علمی و مقاالتی و مهالعاتی اند که زبان فعالیت ادعا کرده ها که تنها یک درصد از آن

 . (Aminov & others, 2010: 5)انگلیسی است 
 

 

 

                                                                 
1. Russian Information Agency (RIA) 
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 تاجیکستان

دهند، معموالً با زبان  ها که اکثریت جمعیت را تشکیل می ها و ازبک در تاجیکستان، تاجیک     

کنند. درصد یدودی استفاده از زبان مادری در بین این دو گروه  مادری خودشان صحبت می

های  نیز از زبان های فارسی و قرقیزی درصد است. عالوه بر تاجیکی و ازبک، زبان ۲۳تا  ۲۰بین 

نفر  ۳۲۹۴222تاجیکی،  ۹۴۹۰2۴222ها  آیند. بر اساس یافته مهم در این کشور به شمار می

کنند. امروزه جمعیت  نفر به زبان فارسی صحبت می ۰2۴222نفر قرقیزی و  2۰۴222ازبکی، 

 درصد جمعیت این ۲۰دهند، که یدوداً شامل  ها تشکیل می نژادی غالب تاجیکستان را تاجیک

درصد در جایگاه دوم قرار دارند. بر  02ها با جمعیتی یدود  شوند. همچنین ازبک کشور می

درصد جمعیت را  ۰ها هم  ها و قرقیزها و سایر اقلیت ، روس0222اساس آمارها تا پایان سال 

 (Aminov & others, 2010: 4)دهند. تشکیل می

زبان اکثریت دارند، زبان ملی  مردم ترک رغم آنکه در برخی از نوایی جمهوری تاجیکستان به     

اینک بیش از دو میلیون نفر در این سرزمین به  توان گفت که هم این کشور تاجیکی است. می

 گویند. تاجیکی سخن می

ویژه جمهوری  های آسیای مرکزی و به شمار کثیری تاجیکی زبان در دیگر جمهوری     

اجیکی زبانان نیز در اطراف تاشکند و در راستای کنند. گروه کوچکی از ت ازبکستان زندگی می

اند. از اینجاست که قلمرو زبان تاجیکی وارد سرزمین  مسیر رود چیرچیک نشیمن گزیده

آباد و  شود. در جمهوری قرقیزستان و شهرهای ترکمنستان )نوایی جالل قزاقستان می  جمهوری

های کوچک  یکان، برخی از گروهای تاجیکی زبان وجود دارد. گذشته از تاج اشس( نیز عده

اند یهودیان آسیای مرکزی  گویند، از آن جمله نژادی آسیای مرکزی نیز به تاجیکی سخن می

خواندند( که بیشتر در بخارا و سمرقند و  می« یهودیان»یا « ایوری»)یهودیان بخارا که خود را 

های  ق است به گروه زبانکنند. این زبان متعل گورگان و شهرهای میانی فرغنه زندگی می کته

های  های میانه است. زبان های پارسی دوران سده جنوب باختری ایران و مبنای آن نیز لهجه

تاجیک و فارسی امروز که هر دو وارث خصوصیات مشترکی هستند، نزدیکی بسیاری با یکدیگر 

که پیامد سرنوشت ای نیست، بل وجه ریشه هیچ کند به صورت تفاوت نیز جلوه می دارند. هرآنچه به

های میانه، و سپس آغاز یکومت  تاریخی متفاوتی است که نخست از آغاز دوره متأخر سده

وجه مربوط به مبانی دستوری و ذخیره اصلی  هیچ شوروی بر دو ملت گذشته است. این تفاوت به

 واژگان نیست، بلکه بیشتر ازنرر آوایی )فونتیک( و مشخصاً مربوط به یروف مصوت و تلفظ
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صورت کامل یا ناقص  های ابتدایی و متوسهه به هاست. زبان تدریس اکثر مداری در دوره آن

های ازبکی، قرقیزی، ترکمنی و بندرت قزاقی نیز  تاجیکی است. البته در این امر زبان

های تاجیکی، روسی و  تلویزیون در تاجیکستان به زبان-های رادیو اند. برنامه کاربردهایی داشته

ن و شود. روند نگارش خط در تاجیکستان به ترتیب از خط عربی به التی ی پخش میگاه ازبک

 (.00۹-00۲: 0۹۲۳)یاتمی، سپس سریلیک بوده است.

 

 دانش زبان دوم

دهند، از دو  درصد جمعیت را تشکیل می ۹2ها که یدود  ها و ازبک قسمت بزرگی از تاجیک     

الً از روسی در محل کار یا ارتباطات کاری و ها معمو کنند. تاجیک یا سه زبان استفاده می

کنند. در تمام  شان استفاده می ای یا رسمی های یرفه ها از روسی یا فارسی در فعالیت ازبک

درصد هم  0۰درصد متوسط و  22درصد روسی را روان،  0۰جمعیت تاجیکستان یدوداً 

ور دوزبانه هستند صورت ضعیف توانایی صحبت به روسی را دارند. بیشتر جمعیت کش به

ای در یال سه زبانه شدن  صورت فراینده )تاجیکی / ازبکی و روسی( و در مناطق شهری مردم به

صورت اجباری از سهح مدارس ابتدایی در  هستند. برنامه تحصیلی مدارس زبان روسی را به

ی، آلمانی، های خارجی مثل انگلیسی، فرانسو توانند به زبان برنامه دارند. درصد جمعیتی که می

درصد  0تا  0۴۰ود ترکی استانبولی و ... صحبت کنند، نسبتاً کم است و تنها چیزی درید

 .(Aminov & others, 2010: 4-5)باشد می

 

 ترکمنستان

عنوان زبان  درصد جمعیت این کشور به۲0امروزه در ترکمنستان، زبان ترکمنی توسط      

درصد در ۲درصد، ازبکی با 00، زبان روسی با شود. بعد زا زبان ترکمنی اصلی استفاده می

های دیگر تعلق دارند. در اوایل  درصد باقیمانده نیز به زبان۲های بعدی قرار دارند و  جایگاه

غیراز میزان تفاوتی  استقالل ترکمنستان در اوایل دهه نود میالدی کاربرد زبان ترکمنی، به

اندازه  ها و مناطق تقریباً یکسان و هم زمینهبسیار جزئی در مناطق شهری و روستایی، در تمام 

 بود. 

الغه  دهند، بر همین پایه فقه  ها تشکیل می جمعیت ترکمنستان را ترکمن ٪۲0بیش از      

داند. به استناد  های ترکی جنوبی می زبان  ترکی زبان ملی این مردم را زبان ترکمنی و از گروه
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بندی کرد. واژگان  غوز، گروه فرعی اغوزترکمن هم طبقهتوان جز گروه ا باسکاکف این زبان را می

های قرضی فارسی و عربی، و روسی است. البته، طبیعی است این زبان  زبان ترکمنی یاوی واژه

کم در قیاس با سه زبان فارسی، عربی و روسی دارد، در  ای که دست به دلیل خاستگاه بیگانه

هایی به عمل آورد. زبان تدریس اکثر  یم، تعدیلویژه از روسی قد واژگان به وام ستانده، به

زبان بیشتر  زبان از ترکمنی مدارس روستایی ترکمنستان ترکمنی است، ولی شمار مدارس روسی

های قزاقی و ازبکی نیز  ازاین دوره همانند ازبکستان و شاید تاجیکستان، از زبان است. البته پیش

اهی نیز ظاهراً دانشگاه دولتی گورکی در شد. در تدریس دانشگ برای تدریس استفاده می

شناسی ترکمنی است و جز این تدریس دیگری به زبان ترکمنی در  آباد دارای رشته زبان عشق

تلویزیون ترکمنستان به دو زبان ترکمنی و -های رادیو پذیرد. برنامه سهح دانشگاه صورت نمی

اما همانند دو کشور دیگر  عربی بود. 0۲00روسی است. الفبا و خط مردم ترکمن تا سال 

خط التین  0۲۰2پس تا سال  بار تعدیل در آن به عمل آمد. ازآن ازبکستان و تاجیکستان دو

ها از  سو ترکمن بدین 0۲۰2کاربرد داشت که در آن نیز سه بار تعدیل صورت گرفت. از سال 

های به  نی و واژهکنند. الفبایی که در یال یاضر برای بیان زبان ترکم خط سریلیک استفاده می

تواند تفاوت  شود تا اندازه قابل قبولی گویاست، اما هنوز نمی وام گرفته از روسی استفاده می

هایی دارد که باید  تیدرستی نشان دهد و از این نرر کاس های کوتاه و بلند این زبان را به واکه

 (.00۲-00۲: 0۹۲۳)یاتمی، برطرف شود.

 

 دانش زبان دوم

کنند، اما امروزه،  نژادهای ترکمنی هنوز به دو زبان ترکمنی و روسی صحبت می بسیاری از     

شان دارند.  یتی بیشتر ساکنان شهرها هم گرایش به صحبت به زبان ترکمنی در زندگی روزانه

های ملی  کنند. همچنین اقلیت شان استفاده می ها از روسی برای تمام جوانب زندگی سایر ملیت

شان، روسی و زبان  وانایی صحبت به دو یا سه زبان را دارند، زبان مادریو نژادی معموالً ت

 کنند. ای از صحبت به این زبان استقبال می صورت فزاینده ترکمی که جوانان معموالً به
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 قرقیزستان 

آمده،  دست های جمعیتی به برطبق آمارهای رسمی دولت قرقیزستان که از اکثریت گروه     

 کنندگان از زبان آن نژاد به شرح زیر است: نژاد و استفاده درصد جمعیت هر

 کنندگان زبان درصد استفاده میران درصد جمعیت های نژادی گروه

 ۲0۴۰ ۲2۴۲ قرقیزی

 0۰۴۰ 0۰۴۹ ازبک

 ۲ ۲۴۳ روس

 0 0 مغولی

 ۰۴0 2 سایر

 Aminov & others, 2010: 3 منبع:

 

ها که  ها و ازبک ها، اوکراینی ند از قرقیزها، روسای هست مردم جمهوری قرقیزستان مجموعه     

گویند؛ با این همه، زبان ملی این سرزمین قزقیزی است که  طبیعتاً به زبان خود سخن می

توان آن را  شناس روسی، باسکاکف، می متعلق است به گروه زبان ترکی مرزی، و به گفته زبان

ای جهات، نزدیکی  رد. این زبان، از پارهبندی ک قپچاق نیز طبقه-های قرقیز زبان  جز گروه

 بسیاری با زبان آلتایی اویرات دارد که خود ز گروه زبان ترکی شرقی است.

 زبان قرقیزی دارای سه گروه گویش عمده است:

 گویش شمالی 

 گویش جنوب خاوری 

 گویش جنوب باختری 

دازه بسیار زیادی ان از سه گروه گویش باال، گویش سوم، یعنی گویش جنوب باختری، به     

های همه  های ایرانی است. زبان ادبی جدید قرقیزی در عین دارا بودن ویژگی تحت تأثیر زبان

های شمالی متمایل است. در این زبان واژگان مغولی بسیارند.  ها بیشتر به گروه گویش گویش

اند. این به  شده برخی از واژگان مربوط به تجارت و کشاورزی از زبان ایرانی به وام گرفته

اند، یاصل  گیری از رهگذر ارتباطی که قرقیزها با جوامع ایرانی ساکن در آن خهه داشته وام

آمده است. از زبان عربی نیز واژگان مربوط به مذهب و تفکر دینی و مجردات به قرقیزی 
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ت یافته است. تأثیرپذیری واژگانی زبان قرقیزی از زبان روسی نیز بیشتر از آغاز یکوم راه

 سو بوده است. شوروی بدین

میزان درصدی از مردم قرقیزستان زبان دوم دارند و هرکدام از این درصدها کدام زبان را      

 شناسند: عنوان زبان دوم می به

 ۹۰۴۰2 روسی

 ۰۴02 قرقیزی

 0۴۰2 ازبکی

 2۴۰2 انگلیسی

 (Aminov & others, 2010: 3) منبع:

 

نفر به زبان قرقیزی صحبت  ۰۴2۰۲۴022بان دوم افراد، یدوداً با در نرر زبان مادری و ز     

نفر به  ۳۰۰۴۰22( و ۰۹۴۰٪زنند ) نفر به زبان روسی یرف می 0۴۹۹2۴۲22(، ۲۰۴2٪کنند ) می

 (Aminov & others, 2010: 4)(.0۰۴۲٪کنند ) زبان ازبکی تکلم می

تدریج  غاز عربی بود که بهگفته، در آ الفبا و خط مردم قرقیزستان، همچون کشورهای پیش     

 0۲۰2شد و از  از خط التین استفاده می 0۲۰2تا  0۲0۳های  تعدیل یافت. در فاصله سال

رغم گویایی آشکارش  سو خط سریلیک کاربرد داشت است. الفبای کنونی قرقیزها نیز به بدین

یی به نیازهای چندان دور برای پاسخگو ای نه هایی دارد و بعید نیست که در آینده هنوز اشکال

 (.00۲-0۹0: 0۹۲۳)یاتمی، دتر، تغییراتی در آن به عمل آید.جدی

 قزاقستان

 در قزاقستان:

 ۰2 .درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان قزاقی را دارند 

 ۳۳ .درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان روسی را دارند 

 0 ( درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان انگلیسی را دارندAminov & others, 

2010: 1) 

های سفید، و اویغورها  ها، روس ها، ازبک ها، اوکراینی ها، روس آنکه سکنه قزاقستان را قزاق با     

یال، زبان ملی این سرزمین اویغوری جدید است که به استناد کتاب  اند، بااین تشکیل داده

توان  سکاکف این زبان را میهای ترکی خاوری تعلق دارد. به نرر با زبان  الغه ترکی به گروه فقه
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های با زبان  ن نزدیکیبندی کرد. این زبا خوارزم نیز طبقه-جز گروه قرلغ، گروه فرعی قرلغ

 (.0۹0: 0۹۲۳)یاتمی، ازبکی دارد

 گیرد: زبان اویغوری چهار گویش عمده را در بر می

 یصار سو و ینگی های یارکندی، کاشغری، ختنی، آق گویش جنوبی: شامل گویش 

 شاری و ایلی های تورفانی، قره شمالی: شامل گویش گویش 

 ها نهاده  گویش لونبور: که اصالً گویشی قرقیزی است و زبان اویغوری تأثیر بسیاری بر آن

 است.

 های ساالری، اویغورزردیایی و ساری گویش هانسو: شامل گویش 

و سه نوع جنوبی،  از این چهار گویش، نوع شمالی آن مورداستفاده اویغورهای شوروی است     

برند. به سبب همین اختالف گویش،  لونبور و هانسو را اویغورهای جنوبی چینی به کار می

های امروز  هایی با یکدیگر دارند. در زبان های ادبی اویغورهای روسی و چینی نیز تفاوت زبان

ورود  یافته است. اویغورهای چینی و روسی، واژگان عربی، فارسی، چینی و روسی نیز راه

سو صورت پذیرفته است. هراندازه  های روسی به زبان ویغور از نیمه دوم سده نوزدهم بدین واژه

زداید، بر زبان اویغورهای ساکن در این  که زبان چینی آثار زبان روسی را در سرزمین خود می

نکه گذارد. در روسیه وضع برعکس است. بدین معنی که افزون بر ای سرزمین نیز تأثیرهایی می

: 0۹۲۳)یاتمی، ستیزد اژگان عربی و فارسی نیز میدر کار زدایش آثار زبان چینی است با و

0۹0.) 

های وزارت فرهنگ قزاقستان در سال  زبان  برطبق نررسنجی که توسط دپارتمان توسعه     

شان را روسی یا قزاقی  شده است، تعداد افرادی که زبان مادری منهقه انجام 0۰در  020۰

 باشد: نند به شرح زیر میدا می

 ۰۲۲۲سال  ۰۲۲۲سال  زبان

 ۰0۴2٪ ۰۴۲٪ قزاقی

 ۹۳۴۲٪ ۹۲۴۹٪ روسی

 ۳۴۲٪ 02۴۳٪ ها سایر زبان

 Aminov & others, 2010: 2منبع: 

الفبا و خط مردم قرقیزستان، پیش از آمدن اسالم به این منهقه، بر پایه خط سغدی جدید      

های  م خط عربی به کار گرفته شد. البته اویغورهای زرد تا سالاستوار بود، اما پس از ورود اسال
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اینک نیز با  کردند که هم آغازین سده نوزدهم میالدی از خط سغدی اویغوری استفاده می

 (0۹0: 0۹۲۳)یاتمی، یی ناچیز در مغولستان رواج دارد.ها تعدیل

ران سیاسی قزاقستان در توسط انجمن روانشناسان و تحلیلگ 022۲در تحقیقی که در سال      

های مختلف با اهداف  هفده شهر این کشور درمورد درصد استفاده مردم این کشور از زبان

 است. مشخص تهیه شده، نتایج زیر یاصل شده
 

 ها توسط مردم برای اهداف خاص کارگیری زبان میزان درصد به

 سایر روسی قزاقی 

 0 ۲۰ 0۰ تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه

 0 ۲2 0۳ های عمومی در مکان

 ۹ 2۳ 0۲ ها، مؤسسات آموزشی در محل کار، شرکت

 ۹ 22 ۹0 با دوستان

 2 ۰۰ ۰2 در خانواده

 Aminov, 2010: 2منبع: 

 

 های سال در نیز قزاقستان شهروندان میان در فارسی زبان یادگیری به اشتیاق و گرایش     

 نیز «ایران مهالعاتی مرکز دفتر» آلماتا در ازاین پیش راستا، همین در. است شده بیشتر اخیر

 تحکیم و فارسی ادبیات و زبان آموزش برای کشور این شهروندان ترغیب آن هدف. شد افتتاح

 .شد اعالم زبان فارسی کشورهای با فرهنگی روابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرند شان را قزاقی یا روسی در نظر می میزان درصدی از مردمی که زبان مادری

 0222 022۰ 

 ۰0۴2٪ ۰0۴۲٪ قزاقی

 ۹۳۴۲٪ ۹۲۴۹٪ روسی

 ۳۴۲٪ 02۴۳٪ ها سایر زبان

 Aminov, 2010: 2منبع: 
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 گیرینتیجه

الملل  وفور در صحنه سیاست و روابط بین عمومی به های اخیر اصهالح دیپلماسی در سال     

 تالش درکنار ها دولت و دارد تاریخ درازای به قدمتی آن استفاده از اما شود، جهان شنیده می

 و قلوب فتح برای را هایی تالش متخاصم، و رقیب دوست، «های دولت» بر تأثیرگذاری برای

 .دارند و داشته دستور در نیز های آنان ملت اذهان

ها و بازیگران سیاسى در روابط دیپلماتیک و عرصه سیاست خارجى، همواره متأثر از  دولت     

یاکم  ها آنها بر رابهه  ها و ملت دولت گیری شکل. قدرت از آغاز باشند قدرت و ابعاد آن مى

. بشر بعد از های متفاوتی را از خودش به نمایش گذاشته است در طی این مدت چهرهبوده، اما 

و پس از مدت  کشیده شدقدرت نرم  سوی به، افزاری سختهاى ابعاد  ها، تلفات و شکست هزینه

گیرى از دو وجه  گیرى از قدرت باید منوط به بهره که بهره اندکى پى به این امر خهیر برد،

قدرت هوشمند گسیل  سوی به، رو ازاینباشد تا منتج به نتیجه مهلوب گردد.  0و نرم 0سخت

ابزارهاى نوین؛ مثل رسانه،  درکناردرصدد است تا از تمامى ابعاد قدرت  الذکر فوقیافتند. قدرت 

تر و  تر، مهمئن ا عالوه بر هزینه، یصول به هدف سریعسایبر و فضاى دیجیتال بهره گیرد ت

 اندازه بهگردد. در این راستا از منابع مادى، معنوى و مجازى براى پیشبرد اهداف،  تر هزینه کم

 گیرد. بهره مى

 بازیگران و ها مؤلفه یابی نقش الملل، بین نرام در شتابان تغییرات تبع به یاضر، شرایط در     

 برای جدید های سازوکار و ابزارها کارگیری به ضرورت آن، تالی و المللی بین ایرونده در جدید

 با تنگاتنگ ارتباطی در یوزه این و شده دوچندان نیز عمومی دیپلماسی اهمیت منافع، تأمین

 .است شده تبدیل کشورها خارجی سیاست در مهم عنصری به ،«نرم جنگ» و «نرم قدرت»

عمومی روسیه نیز در آسیای مرکزی همچون ایران صرف و  سیبرخی از جوانب دیپلما     

متحده، ترکیه و عربستان بر ضد خود  سازی تبلیغات کشورهایی چون ایاالت متمرکز بر خنثی

عمومی روسیه با ایران در یک چهارچوب و مسیر قرار ندارد،  شود. اما نهایتاً هرگز دیپلماسی می

ها و  مسیحی با فرهنگ و ارزش -اجتماعی روسی -های سیاسی ها و هنجار چون فرهنگ ارزش

گیرند و یتی  اسالمی در یک راستا و چهارچوب قرار نمی -اجتماعی ایرانی -هنجارهای سیاسی

                                                                 
1. Hard 
2. soft 
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عمومی روسیه و ایران منتهی به یک بازی سرجمع  هایی مثل زبان تقابل دیپلماسی در زمینه

 شود.  صفر می

عمومی دارند و  ی متمرکزی که در عرصه دیپلماسیها به علت نهادها اما درنهایت روس     

عمومی  ریزی و هماهنگی بهتر میان نهادهای مختلف دیپلماسی کار منرم و برنامه تقسیم

 اند. عمومی و خصوصاً در منهقه آسیای مرکزی داشته عملکرد بهتری درزمینه دیپلماسی

توان به  آسیای مرکزی می ها در عمومی روس از نمونه توفیقات و ابتکارات دیپلماسی     

 در ها نشست این کند و متأسفانه نمونه هایی اشاره کرد که بنیاد گورچاکف برگزار می نشست

نررانی از کشورهای آسیای مرکزی و  ها کارشناسان و صایب ندارد. در این نشست وجود ایران

ه به بحث و های روسی آیند و در مورد مسائل مختلف و سیاست قفقاز در روسیه گردهم می

هایی جدی نسبت به  ها که یتی گاهی همراه با مخالفت پردازند، این نشست نرر می تبادل

 تنها نه خود، انتقادهای ابراز برای کنندگان شرکت به دادن امکان های روسیه است با سیاست

 سیاست راهبردهای و ها تاکتیک اصالح و اشکاالت رفع شناسی، آسیب کمکی برای بلکه مفید،

 ..است نیز ارجی روسیهخ
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