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Abstract 

Introduction: Relations between Iran and Russia have a long history. The 

relationship between the people living in the regions known today as the 

Russian Federation and the Iranians goes back thousands of years. But it was 

in the last two hundred years that the relations between the two sides reached 

their peak. In tsarist Russia, geopolitics and Russia's desire to develop its 

territory in the south was the most important factor in bilateral relations. 

With the rise of the Soviet Union, the ideological element was also added to 

this trend. The Soviet Union considered Iran as one of the countries leaning 

towards the West and based on this, it adjusted its foreign policy toward 

Iran. As a result of this historical relationship, different images of Russia 

have been constructed in the minds of Iranian elites and ordinary people. 

Many works have been written in Iran about the history of Iran and Soviet / 

Russian relations, and there is a lot of information about the image of 

Russians by Iranians. However, Iranian researchers have not paid much 

attention to the image and position of Iran in the Soviet Union/Russia. This 

is despite the fact that, according to constructivists, the identity of players of 

the international system has a vital role in their relations. They believe, 

identity is a relational phenomenon. This means that regardless of the image 

that each actor has of himself, the image of other actors will also be of great 

importance in determining bilateral relations. 

There are different ways to identify the constructed image of a country in 

other countries. One of the best sources is to check educational resources. 
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Especially in the Soviet Union, which had a very ideological view of 

education, examining educational sources can be very useful. Based on this 

and considering the significant identity changes that occurred with the 

collapse of the Soviet Union, it is expected that the constructed image of Iran 

in the educational resources of the Soviet Union/ Russian Federation has 

faced significant changes. 

Accordingly, in this article, we examine the image of Iran in the Soviet 

Union/Russian Federation and determine the impact of identity changes that 

occurred in Iran and Russia on this image. In this regard, in qualitative 

research, using the case study method, we examine the constructed image of 

Iran in history textbooks in the Soviet Union and the Russian Federation . 

Research Question: During the last one-hundred years, what image of 

Iran has been created in Russia and how have the developments of the two 

countries affected it? 

Research Hypothesis: In the past one-hundred years, a marginal image of 

Iran has been constructed in Russia, and despite the identity changes that 

have occurred in Iran and Russia, there has been no change in this 

constructed image. 

Methodology (and theoretical framework if there are): According to 

constructivists, the identity of players has a vital role in forming 

relationships between them. Constructivists consider identity a relational and 

variable phenomenon formed in different periods. Another essential 

characteristic of identity, according to them, is that it is relational. In this 

sense, regardless of each player's image of themselves, the image that other 

players make of them also plays a vital role in defining their identity. In this 

regard, by using the theory of constructivism, we will try to identify the 

constructed image of Iran in Russia and open a path to identify the effect of 

this constructed image on the relations between the two countries. 

This article is the result of qualitative research. We use the case study 

method to conduct this research. A case study analyzes a specific research 

plan and examines a problem. Its purpose is to use the available information 

to predict future trends. Considering that the main sources of our research 

were the textbooks of the Soviet Union/Russian Federation, we have used 

the thematic analysis method to conduct our research. 

Results and Discussion: Based on the information obtained, we 

concluded that the image of Iran in the Soviet Union/Russian Federation is 

marginal and unimportant. The identity changes in both countries have not 

changed this image. 

Conclusion: The study of the history of relations between Iran and Russia 

highlights two important features: first, the disconnection and instability of 
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bilateral relations; Second, the dependence of these relations on the position 

of two countries, especially Russia, in the international system. Another 

critical point revealed in this article's result is that despite the changes in 

both countries in the last 100 years, there has been no significant change in 

the mentality of Russians towards Iran. Based on the travelogues of Russian 

travelers and textbooks of the era of the Soviet Union and the Russian 

Federation, it can be said that relations with Iran were not very important for 

the Russians. In addition, the Russians' narrative of the relations between the 

two countries is distorted and different from the Iranians' narrative of 

history. Another noteworthy point is the lack of attention from Russian 

history education sources to the occurrence of the Islamic Revolution and the 

fundamental changes that took place in the Islamic Republic of Iran. 

As a result, considering the demarcations formed by the decision-makers 

of the Islamic Republic in recent years in the "Looking to the East" policy 

and expanding relations with Russia, it is appropriate to take measures to 

portray Iran more accurately in Russian society. With the creation of a more 

accurate image of Iran in Russia, we can hope for the expansion of mutual 

relations and more cultural exchanges and strengthen bilateral relations. 

Keywords: Identity, Constructivism, History, Education, Soviet Union, 

Russia, Iran 
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 منابع آموزشی اتحاد شوروي و فدراسيون روسيهایران در برساخته از تصویر 

 مهنا سيدآقایی رضایی
 دانشگاه مازندران ،یهای خارج استادیار گروه زبان روسی دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان

 1محمدکاظم شجاعی
 ای، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران دکتری مطالعات منطقه
 (27/10/1401پذیرش  خیتار 01/06/1401)تاریخ دریافت::

 چکيده

ایت  رابطته   داشته استت   با روسیه ایران در طول تاریخ روابط خارجی گسترده و پرفرازونشیبی 
مستتقیم   طور بهتری  روابط خارجی ایران تبدیل شده و  به یکی از مهم هتسال گذش دویستدر 
در نتیجۀ ای  رابطه، تصویرهای مختلفی از است  گذاشته غیرمستقیم بر سرنوشت ایران تأثیر یا 

آثتار زیتادی    روسیه در ذه  نخبگان و مردم عادی ایران برساخته شده است  در زبتان فارستی  
پژوهشتگران   در حالی کهشوروی در تاریخ ایران نوشته شده است   دربارۀ نقش روسیه و اتحاد

دنبال پاستخ   بهمقالۀ ای  در اند   نداشتهتوجه چندانی به تصویر و جایگاه ایران در روسیه  ایرانی
و وجتود داشتته و دارد   روسیه اتحاد شوروی و که چه تصویری از ایران در  هستیمای  پرسش 
ه مطتر   فرضتی در پاستخ ایت    استت    داشتته تأثیری بتر آن   هچ دو کشورداده در  رخ تحوالت

مهم هویتی در هر دو کشور روسیه و ایتران، تغییتری در    هایدادن تغییر که با وجود رخشود  می
با استفاده از روش مطالعتۀ   برساخته از ایران در منابع آموزشی روسیه ایجاد نشده است تصویر 
اتحتاد شتوروی و فدراستیون     هتای  مدرسته در  خمنابع آموزشی تتاری  مضمونو تحلیل  موردی

 شتمالی  ۀهمستای تری از جایگاه و تصویر ایران در ذهت    کنیم به درک روش  روسیه، تالش می
بنیادی  هتویتی   هایگرفت  تغییر با وجود شکلکه  دهد  می نشان ،تحلیل منابعدست یابیم  نتیجۀ 

ن در روسیه تغییر چندانی رخ نتداده  اردر هر دو کشور روسیه و ایران، در تصویر برساخته از ای
 اهمیت قرار داشته است    ای و کم و ایران همواره در جایگاهی حاشیه

  هویت، روسیه ی،یارگ برساخته آموزش تاریخ، اتحاد شوروی،، ایران :گان اصلیواژ
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 مقدمه
، دوران مودوران روسیۀ تتااری  د ابتدا توان حداقل به سه دوره تقسیم کرد:  تاریخ روسیه را می

هتا بستته بته اوضتا         در هر کتدام از ایت  دوره  فدراسیون روسیهسوم، دوران و  اتحاد شوروی
المللی روسیه، جایگاه ایران در روابط خارجی ای  کشور تغییر کرده است   داخلی و جایگاه بی 

 نیتا الملتل و   در جریان تعریف جایگتاه ختود در نمتام بتی     ای  کشور تااری  ۀروسی در دوران
ها و به چتالش   ای برای خودنمایی در برابر ای  قدرت رقابت با کشورهای غربی، ایران را عرصه

ها در قرن نوزدهم و در جریان رقابت روسیه با بریتانیتا   اوج ای  رقابت  دانست ها می کشیدن آن
ا ینمشهور شد  اوج رویارویی ایران و روسیه « بازی بارگ»رخ داد که در ادبیات موجود به نام 

های بارگی از قلمروی تاریخی ایران  رفت  بخش در همی  دوران رقم خورد که منجر به ازدست
 در آسیای مرکای و قفقاز شد  
آستیایی بته نمتادی    غیر کمونیستت   های ملت دیگرایران در کنار  ،در دوران اتحاد شوروی

ای  دوران نیا، در  ردعقب مانده در برابر شهروندان شوروی تبدیل شد  « دیگریِ»برای تعریف 
جریان جنگ جهانی دوم و تصرف قلمروی ایران توسط نیروهای متفق، اتحتاد شتوروی نقتش    

ای از سیاستت اتحتاد    نکردن خاک ایران پت  از پایتان جنتگ، نشتانه     پررنگی بازی کرد و ترک
هتای غربتی بتود  حمایتت از حتاه تتوده و        شوروی در ایران در جریتان رقتابتش بتا قتدرت    

کردن صنعت نفت، یکی دیگتر از   های ایرانیان برای ملی ای  حاه در دوران مبارزه یآفرین نقش
پت  از فروپاشتی   در دوران  های حضور اتحاد شوروی در سیاست ایتران بتود  سترانجام    جلوه

های نخستتی  پت     گرا در سال تقویت نگاه غره که بهو تولد فدراسیون روسیه  اتحاد شوروی
حاشتیۀ روابتط ختارجی    در « غیرغربی»عنوان یکی از کشورهای  به ن، ایرافروپاشی منجر شداز 

 قرار گرفت  روسیه
ی، یت ارگ نمریتۀ برستاخته   در چارچوههویتی رخ داده در روسیه و ها  با توجه به ای  تحول

خوش تغییرهای قابل تتوجهی   اش دست طبیعی است که تصویر ایران در ذهنیت همسایۀ شمالی
، وجتود دارد ایتران در روستیه    ه ازبرای بررسی تصویر برستاخت  یناباارهای گوناگوشده باشد  

توانتد دیتدگاه حکمرانتان سیاستی کشتورها را       خوبی می یکی از بهتری  و گویاتری  منابع که به
های آموزشی درس تاریخ  کتاه ویژه نسبت به مسائل جهان اطراف نشان دهد، منابع درسی و به

ای از دیتدگاه دستتگاه    تتوان چکیتده   تاریخ را متی  سرهای آموزشی د ها است  کتاه در مدرسه
سیاسی حاکم بر اتحاد شوروی یا روسیه دانست و با کمت  آن از جایگتاه و اهمیتت ایتران در     

 های مختلف تاریخ ای  سرزمی  آگاه شد  دوره
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 پيشينۀ پژوهش 
بررستی   یدهتای زیتا   ها و پژوهش گونه که در مقدمه آمد، روابط ایران و روسیه در کتاه همان

شده است  بیشتر ای  آثار به ابعاد مختلف روابتط دو طترف و تتأثیر ایت  روابتط بتر سیاستت،        
پردازد، ولی در روسیه توجه چنتدانی بته تصتویر ایتران      جامعه، اقتصاد و فرهنگ دو کشور می

شده به زبان فارسی نمونۀ در خور توجهی در ارتباط با ایت    کم در آثار نوشته نشده است  دست
تتوان   جتو در منتابع روستی و انگلیستی متی      خورد  با ای  حال، با جستت  چشم نمی و  بهضوم

دست آورد  به باور ما، بهتری  منبع بترای ارزیتابی تصتویر     اطالعات ارزشمندی در ای  زمینه به
هتای روستیه یتا     های آموزشی درس تاریخ در مدرسه برساخته از ایران در روسیه، مطالعۀ کتاه

ت  به ای  دلیل که هم در دوران اتحتاد شتوروی و هتم در دوران فدراستیون     سااتحاد شوروی 
روسیه، آموزش در انحصار دولت قرار داشته است، ذهنیت حکمرانان اتحاد شوروی و روستیه  

 است    پیرامون ایران آشکارا در منابع آموزشی منعک  شده
فکتری و بنیادهتای    هتای  بازشناسی ختود و دیگتری در جریتان   »( در مقالۀ 2015رشیدی )

و نقش آن را در بنیادهتای  « دیگری»سیر تاریخی شکل گیری جایگاه « سیاست خارجی روسیه
سیاست خارجی ای  کشور بررسی کترده استت  در ایت  مقالته در نگتاهی تتاریخی بتا مستیر         

شویم  با وجتود اینکته    ناد متفکران روس آشنا می« دیگری»گیری و برساخته شدن مفهوم  شکل
در پتیش  « دیگری»ای  مقاله با گذشت زمان، متفکران روس رویکردی دیالکتیکی را با  براساس

ها با ایتران   توان در رویارویی روس اند، ای  رویکرد را نمی گرفته و لاوم شناخت آن را پذیرفته
 دید  

 و قاجار عصر در قدرت و ها در ایران، دیپلماسی روس»( در کتاه 2019وا )یمتی و آندری
هایی در مورد حضور روسیه در ایتران از دوران قاجتار تتا جنتگ      در مجموعه مقاله« نآ از پ 

دهند   ها و ایرانیان با یکدیگر تصویر روشنی می جهانی دوم از بعدهای مختلف رویارویی روس
های روس نسبت به ایرانیان آشنا  ها و دیگر مقام در نتیجه، خواننده با رویکرد نمامیان، دیپلمات

به اطالعات بسیار مهمتی از  « تاریخ روابط روس و ایران»( در کتاه 2005) زاده جمال شود  می
ایتم  او  در ایت     تاریخ روابط دو کشور اشاره کرده است که ما در ای  مقاله از آن استفاده کترده 

هتای ایت  روابتط توجته      گیری روابط ایران و روسیه و فرازونشیب کتاه به تاریخ ابتدایی شکل
هتا از   هتا و روس  گیتری تصتویر ایرانتی    های شکل توان با ریشه با مطالعۀ ای  اثر می  کرده است

 یکدیگر آشنا شد 
بتا نگتاهی تتاریخی،    « اتحتاد شتوروی از تکتوی  تتا فروپاشتی     »( در کتاه 1997کوالیی )

زمتان بتا    های مختلف حیات اتحاد شوروی را بررستی کترده استت  در ایت  کتتاه هتم       مرحله
هتتای حتتاه کمونیستتت اتحتتاد شتتوروی بتتا  اتحتتاد شتتوروی، بتتا سیاستتت نکتتردن دورا دنبتتال
های زندگی اجتمتاعی آشتنا    هایی مانند روابط خارجی و نفوذ ایدئولوژی در همۀ بخش موضو 
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ها و نهادهتا از استتالی     آموزش در اتحاد شوروی، سیاست»( در کتاه 1982شویم  متیوس ) می
ر اتحتاد شتوروی و رویکترد حتاه کمونیستت      دبا نگاهی دقیق به موضو  آموزش « تا امروز

گیتری   شوروی، به ای  موضو  توجه دارد  در ای  کتاه به نقش ایدئولوژی کمونیسم در شکل
های سیاسی حاه کمونیست شوروی  های آموزشی و نیا تأثیرپذیری آموزش از تحول سیاست

 و دوجانبه روابط بر بردیراه فرهنگ های مؤلفه تأثیر»ااده و کاظمی در مقالۀ ولی پرداخته است 
گیتری روابتط دوجانبتۀ روستیه و      به اهمیت راهبرد فرهنگی در شکل« روسیه و ایران ای منطقه

 عامتل  استالم،  انرژی، ها معتقدند با وجود اهمیت عواملی مانند ژئوپلیتی ، اند  آن ایران پرداخته
 راهبردی فرهنگ مؤلفۀ وسیه،ر و ایران روابط در المللی بی  ای و منطقه منافع و ها هدف و غره
 میان دو کشور شده است    راهبردی روابط و پایدار تعامل الگوی گیری شکل از مانع

تر آمد، بهتری  منبع برای بررسی تصویر برساختۀ ایران در  گونه که پیش با وجود ای ، همان
ن روستیه  های اتحاد شتوروی و فدراستیو   روسیه، مطالعۀ منابع آموزشی درس تاریخ در مدرسه

ای بته آمتوزش داشتت و تتالش      است  در دوران اتحاد شوروی، حاه کمونیست توجه ویتژه 
آمتوزان بدهتد     کرد با استفاده از منابع آموزشی، تصویر مورد نمر خود از جهان را به دانتش  می

ای از ای  رویکرد است  بر ای   های ارشد حاه کمونیست به موضو  آموزش، نشانه تأکید مقام
هتای مختلتف حیتات اتحتاد شتوروی، موضتو         های تتاریخی در دوره  تغییر در روایتاساس، 

 نخستت  جلتد »های اتحتاد شتوروی    عجیبی نیست  در رابطه با منابع آموزشی تاریخ در مدرسه
کته بترای   « تاریخ شوروی در قرن نوزدهم»کتاه (، 1969برای پایۀ هشتم )« مدرن تاریخ کتاه

(، 1961« )چهتارم  پایۀ برای شوروی تاریخ» (، کتاه1991) دتاریخ منتشر ش آموزش آموزگاران
 دهتۀ  تتا  دوم جهتانی  جنتگ  زمانی دورۀ ( که1981) «دهم پایۀ برای جدید جهان تاریخ» کتاه
   ایم  ( را بررسی کرده1952« )دهم پایۀ برای شوروی تاریخ»گیرد و  را در بر می 1980

ماندن انحصار آموزش در اختیار دولت  قیدر دوران پ  از اتحاد شوروی نیا، با توجه به با
های رسمی دانستت  در نتیجته،    توان منابع آموزشی را بازتاه دیدگاه مقام فدراسیون روسیه، می

(، 1995« )بترای پایتۀ نهتم    روسیه تاریخ کتاه»(، 2015) «روسیه برای پایۀ هشتمتاریخ »کتاه 
بترای  روستیه در قترن بیستتم    »تتاه  ک(، 2016 ) «دهم ۀتاریخ روسیه برای پای»جلد دوم کتاه 

 پایتۀ یکتم بترای    و و بیست متاریخ قرن بیست» کتاه د دوم(، جل1997« )های دهم و یازدهم پایه
 جلتد دوم  ( و1997) «یتازدهم  و دهتم  پایۀ برایروسیه در قرن بیستم »کتاه  (،2016« )یازدهم
بررسی و تحلیل مضتمون   ( را2016« )یازدهم پایۀویکم برای  و بیست متاریخ قرن بیست» کتاه
 ایم    کرده

هتای   در ای  زمینه و با توجه به تاریخ روابط ایران و روسیه تالش کردیم با گردآوری کتاه
آموزشی تاریخ، دو دورۀ مهم تاریخی از روابط ایران و روسیه را بررستی کنتیم: نخستت قترن     

قراردادهتای گلستتان و    های ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و سرانجام بستت   نوزدهم و جنگ
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ها به روسیه منجر شتد   های بارگی از قلمرو ایران و پیوست  آن ترکمنچای که  به جدایی بخش
نکتردن   دست نیروهای متفقی  و در ادامته تترک   و دوم دوران جنگ جهانی دوم، اشغال ایران به

یجتان و  طلتب در آذربا  ایران از سوی نیروهای اتحاد شتوروی و حمایتت از نیروهتای جتدایی    
در ای  چارچوه تالش کردیم با شناسایی منابع قابل استفاده در زمینۀ تصتویر ایتران در    مهاباد 

هتای اتحتاد شتوروی و     روسیه، تصویر برساخته از ایران در منابع آموزشتی تتاریخ در مدرسته   
 فدراسیون روسیه را گردآوری و مطالعه کنیم  

 چارچوب نظري و روش پژوهش 
ان، منابع غیرمادی قدرت، مانند هویت، منتافع و رفتتار کنشتگران در کنتار     یارگ به باور برساخته

گیری روابتط   منابع مادی قدرت مانند نیروی نمامی و اقتصادی، نقش مهمی در چگونگی شکل
 ای و رابطهای  هویت پدیده بر ای  باورند کهها  دارد  آنالملل  در عرصۀ روابط بی بی  کنشگران 

 :Rumelili, 2003)گیرد  تأثیر اوضا  بیرونی شکل می درهای مختلف و  ورهمتغیر است که در د

ای پیوستته در حتال تغییتر،     ای ثابت و تغییرناپذیر، کته پدیتده   ها هویت نه پدیده به باور آن(  8
بر ای  استاس،  المللی قرار دارد   پذیر و متغیر است که در تأثیر رویدادهای داخلی و بی  انعطاف

دهد و ای  منافع در مرحلۀ بعد  ها را شکل می الملل، منافع آن عرصۀ روابط بی  هویت کنشگران
 ( Zehfuss, 2002: 3) کند را تعیی  می شانرفتار

تری  عامتل فروپاشتی اتحتاد شتوروی، همتی  تغییتر در        توان ادعا کرد بارگ می در نتیجه،
و بتا   1980ز میانۀ دهۀ اکنشگران بود   دیگرتعریف حکمرانان اتحاد شوروی از هویت خود و 

ای،  کارآمدن گورباچف، مفاهیم جدیدی مانند خانۀ مشترک اروپتایی، خلتع ستال  هستته     روی
نوست وارد ادبیات حکمرانان اتحاد شوروی شد  در نتیجۀ همی  تغییرهای  پرسترویکا و گالس

جتای   هویتی بود که اتحاد شتوروی تتالش کترد تصتویر ختود را در جهتان تغییتر دهتد و بته         
دنبال همکاری برای بهبود روابط شرق با غره باشتد  سترانجام    کشیدن نمم موجود به چالش به

شدن فدراسیون روسیه بیش از هر چیا یت  تغییتر هتویتی     فروپاشی اتحاد شوروی و جایگای 
های پ  از فروپاشی اتحاد شتوروی، کوشتید    کم در نخستی  سال بود  فدراسیون روسیه، دست

 بی  کشورهای غربی بازسازی کند و به بخشی از جامعۀ جهانی تبدیل شود  جایگاه خود را در 
زمان با انقاله اسالمی، شاهد تغییرهای هویتی بنیادینی نیتا در ایتران بتودیم  در نتیجتۀ      هم

هتای هتوادار    انقاله اسالمی، ایران از کشوری در مدار جهان غره کته بتا پیتروی از سیاستت    
ود بود، به کشوری دینی تبدیل شد که با نگاه ایدئولوژی  و نوسازی غربی خواستار وضع موج

بنتابرای  بتا توجته بته     الملتل استت     زدن نمم موجود در نمتام بتی    انقالبی خود خواستار برهم
تصتویری جدیتدی از روستیه و دیگتر     در هویت اتحاد شوروی و روسیه،  ایجادشده هایتغییر

تغییر تصویر ایران در ای  کشور عجیب نخواهد  الملل ایجاد شد  در نتیجه، کنشگران روابط بی 
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در ی  سدۀ گذشته چه تصویری یافت  پاسخ ای  پرسش هستیم که   دنبال بهای  نوشتار بود  در 
از ایران در روسیه وجود داشته است و تغییرهای هویتی ایجادشده در دو کشور ایران و روستیه  

 وجود آورده است    چه تغییری در ای  تصویر به
متوردی استتفاده    ۀاز روش مطالعت آن برای انجتام   و کیفی است پژوهشی نوشتار نتیجۀ  ای
و بررسی ی   پژوهشی ویژهتحلیل و هم برای انجام  و هم برای تجایه ،موردی ۀ  مطالعایم کرده

کند  هتدف   پدیده را بررسی می یا ی  فرد، مکان، رویداد ،رود  مطالعۀ موردی کار می مشکل به
طتور   بته بینی روندهای آینده استت  مطالعتۀ متوردی     از اطالعات موجود برای پیشآن استفاده 

 پژوهشتی عنتوان   تتوان بته   کنتد، امتا از آن متی    وتحلیل را بررسی می ی  موضو  تجایه لمعمو
 شده های استفاده ای برای نمایش روابط بی  دو یا چند موضو  هم استفاده کرد  از روش مقایسه

 Millsکمی، کیفی یتا ترکیبتی بهتره بترد )     پژوهشیی  الگوی  ازتوان  موردی می ۀبرای مطالع

et.al, 2010  )شتدۀ نوشتتار در چتارچوه روش مطالعتۀ      ما با توجه به موضو  و منابع استفاده
 ایم    موردی از روش تحلیل مضمون بهره برده

 تفستیر  و تحلیتل  شناستایی،  بتر  کته  است کیفی پژوهش روش در ای شیوه مضمون تحلیل
 هتا  مضتمون   است روش ای  در اصلی عنصر مضمون  دارد تمرکا کیفی های داده معانی گویال

 از منمتور  و گیرنتد  قرار مدنمر باید محتوا تحلیل و تجایه در که هستند واحدهایی تری  پرارزش
 مضتمون،  تحلیتل   شود می برگرفته بند یا جمله یا کلمه ی  از که است خاصی معنای مضامی ،
 روش، ایت    استت  کیفتی  های داده در موجود الگوهای گاارش و تحلیل اخت،شن برای روشی
 و غنتی  هتایی  داده بته  را و متنتو   پراکنتده  های داده و است متنی های داده تحلیل برای فرایندی
 کته  است فرایندی بلکه نیست، خاصی کیفی روش فقط مضمون، تحلیل  کند می تبدیل تفصیلی

(  در ایت  نوشتتار   Kiger and Varpio, 2020: 3رود ) کار به فیکی های روش بیشتر در تواند می
هتای اتحتاد    کوشیم با استفاده از روشی ترکیبی و مطالعۀ منتابع آموزشتی تتاریخ در مدرسته     می

اتحتاد شتوروی و   ایتران در منتابع آموزشتی    برستاخته از  تصویر شوروی و فدراسیون روسیه، 
ار تحوالت اجتماعی و سیاستی رخ داده در ایت    کنو روند تحوالت آن را در  فدراسیون روسیه

 کشور بررسی کنیم  

 اتحاد شوروي منابع آموزشی ایران در برساخته از تصویر 
ویژگی اصلی نمام حکمرانی در اتحاد شوروی تمرکاگرایتی بتود  اتحتاد شتوروی بتر استاس       

ستازی   یادهبرتری کامل حاه کمونیست بنا نهاده شد  حاه کمونیست نیا اساس کار خود را پ
طتور   طتور کلتی و حتاه بته     ایدئولوژی مارکسیسم قرار داده بود  بتر ایت  استاس، دولتت بته     

هتا   هتا و سیاستت   تصتمیم  همتۀ در کشور در اختیار داشت و  طور کامل به اختصاصی قدرت را
(  Koolaee, 1998: 12شتد )  طور متمرکا در حتاه کمونیستت اتحتاد شتوروی گرفتته متی       به
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هتای   ها را بهتری  مکان بترای انتقتال دیتدگاه    ت اتحاد شوروی، مدرسهزمان، حاه کمونیس هم
  آموزش مانند اسلحهبر ای  باور بود که دانست  استالی   های آینده می ایدئولوژی  خود به نسل

ستوی چته کستی نشتانه      و بهباشد که در دست چه کسی بسته است ای   به آن   اثربخشیاست
 ( Countsz, 1949: 195)باشد گرفته شده 

مارک ، انگل   زیرا ای داشت، ها اهمیت ویژه ، تاریخ برای کمونیستها درسهمۀ  میاندر 
پردازان اصلی نمام ایتدئولوژی  اتحتاد شتوروی بته تتاریخ توجته ویتژه         عنوان نمریه و لنی  به

کته در جریتان هشتتمی      داشتت  زیتادی ها آموزش تاریخ چنان اهمیتت   داشتند  برای بلشوی 
انتدازی علمتی و    تتاریخ از چشتم  »چنی  تصویب شتد:   1919مونیست در سال حاه ک ۀکنگر

 هتا  مدرسته در کنار قتانون اساستی شتوروی در    « سوسیالیستی و با تأکید بر انقاله کبیر روسیه
شتد   دادههتای جدیتد تتاریخ     تتر کتتاه   هرچته ستریع   نوشتت  تدری  شود  بنتابرای  دستتور   

(Dorotich, 1964: 90) انقتاله  »تالش کردنتد در جریتان    1930تا  1920ها در دهۀ    بلشوی
طور کامل در خدمت  را بهها  آنها و نمام آموزشی،  زمان با بازتعریف نقش مدرسه هم« فرهنگی

(  etal, Shamsutdinova :2017 75های بعدی قرار دهند ) آموزش ایدئولوژی کمونیسم به نسل
آمتوزان تأکیتد    آمتوزش آن بته دانتش   ها بیش از هر چیای بر اهمیت علتوم انستانی و    بلشوی 
تقتدم   کته خواستتار  صتادر شتد    1931دستیابی به ای  هدف فرمانی در سال  جهتدر   داشتند
 ,Matthews) بودفنی  های بر درسعلوم انسانی مانند زبان، تاریخ و جغرافیا  های درسآموزش 

1982: 5)  
کارآمتدن   و روی 1930 ۀدهت  تاها  برای مدرسههای تاریخ  کتاه نوشت با ای  حال، موضو  
هتای آمتوزش    ی در مورد محتوای کتاهدستور 1933در سال  سرانجام استالی  به نتیجه نرسید 

هتای ملتی    تری  اطالعات دربارۀ فرهنگ های درس تاریخ باید شامل مهم کتاه: »تاریخ داده شد
هتای   ی )ویژگتی ای اتحاد شتورو  اتحاد شوروی، ادبیات، هنر، توسعۀ تاریخی و مطالعات منطقه

(  Dorotich, 1964: 106)« طبیعی، صتنعت، کشتاورزی، تحتوالت اجتمتاعی اقتصتادی( باشتد      
هتا   مدرسته هتای تتاریخ    طور کل و نویسندگان کتتاه  نگاران به بنابرای  در نمام شوروی، تاریخ

 و گلچتی  کترده  تاریخی، با نگاهی گاینشی رویدادها را  ایقطرفانۀ حق جای روایت بی بهویژه  به
نگاران و آموزگاران تاریخ مأموریتت مهمتی    کردند  به تاریخ بر اساس اصول شوروی تفسیر می

بیرون عصر تااری « مرداه»ها موظف بودند شهروندان اتحاد شوروی را از  سپرده شده بود  آن
  (Slezkine, 1992: 59)بکشند 

آن پرداختت و   خود بته  استالی  1934موضو  آموزش تاریخ به حدی مهم بود که در سال 
تری  و از نمر  علوم تاریخی باید به یکی از مهم»هفدهم حاه کمونیست اعالم کرد:  ۀدر کنگر
کنگتره را   هتای  هدفهای کار نمری حاه تبدیل شده و  تری  جلسه روزتری  و فعال سیاسی به

زش هتای آمتو   های تاریخ و شیوه جنبش بارگی برای بازنویسی کتاه ،در نتیجه«  برآورده سازد
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در »منمور نمایش ای  موضو  بود که  آن ایجاد شد  هدف ای  جنبش جدید، بازخوانی تاریخ به
هتا قترار داشتتند و بتا      های مختلف چگونه زیرسلطه و ظلم نمام تتااری و فئتودال   گذشته ملت

اند  وظیفتۀ دیگتر    انقاله پرولتاریایی چگونه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفتهگیری  شکل
 «هتای عضتو بتود    ها ارائۀ تصویری از برخورد یکسان اتحاد شوروی بتا همتۀ ملیتت    ه اای  کت

(Gaworek, 1977: 56 از ای  )  ،تتوان   اتحتاد شتوروی را متی    هتای  مدرسهمنابع آموزشی در رو
 ،شتمار آورد  در ایت  چتارچوه    های رسمی حاه کمونیست شتوروی بته   ذهنیت مقام  بازتاه

 ،شترق، نمتاد تحجتر، تصتلب     بنتدی گتروه آستیایی ختارج از   کشتورهای   دیگتر ایران در کنار 
مستلمان آستیا و    هتای  تملت  دیگتر ماننتد   شد  ایرانگیرافتادن در تاریخ معرفی  و ماندگی عقب

 مانده بود بازشده و از قطار پیشرفت سوسیالیسم  های پایی  توسعه متوقف هخاورمیانه در پل
ایتران بتا    رویتارویی وسیه در قرن نتوزدهم و  ایران با ررویارویی با توجه به اینکه بیشتری  

هتای   ای  دو دوره را در کتتاه اتحاد شوروی در دوران جنگ جهانی دوم و پ  از آن رخ داد، 
ها دربتارۀ   تری از ذهنیت روس کنیم تا به برداشت روش  بررسی میدوران اتحاد شوروی تاریخ 

 نوشتته برای پایۀ هشتم  1969ل که در سا جدید در جلد نخست کتاه تاریخ  ایران دست یابیم
ایت   در   داشتت تاریخ روسیه و اتحاد شوروی از قرن هفدهم تا قرن بیستم توجته  به شده بود، 

هتای   پردازد و از نمر زمانی شتامل جنتگ   می 1870تا  1670های سالکتاه که به دورۀ تاریخی 
آن هتم در رابطته بتا     ،هشود، تنها ی  بار بته نتام ایتران اشتاره شتد      ایران و روسیه در قفقاز می

رابطۀ روسیه با ایتران   پیشینۀای به  اشارهتری   کوچ استعماری بریتانیا در منطقه و های  سیاست
نویسندگان کتاه به رویارویی روسیۀ تتااری بتا    توجهی بی(  Efimov, 1969: 321)ه است نشد

تتوان   وجهی را متی تت  ایران در آسیای مرکای و قفقاز اهمیت بسیار زیادی دارد  دلیتل ایت  بتی   
های استعماری روستیۀ تتااری    عالقگی حاه کمونیست اتحاد شوروی به بازخوانی سیاست بی

 های همسایه دانست  در برخورد با ملت
 1991تتاریخ در ستال    تعلتیم آموزگتاران  در کتاه تاریخ شوروی در قرن نوزدهم که برای 

ه است  با ای  حال، به بتاور مؤلفتان   اشاره شدهای ایران و روسیه در قفقاز  جنگبه منتشر شد، 
نه حملۀ روسیه به قلمروی همسایۀ جنوبی خود، که انقاله مردم منطقه برای کتاه، ای  جنگ 

ماندۀ ایران معرفی شده است  در ای  چارچوه، روسیه در قالتب   رهایی از ستم حکومت عقب
جتای     کتتاه بته  ی  نیروی حامی حق تعیی  سرنوشت مردم منطقه تصویر شده است  در ایت 

هایی مانند پیوست  خلق قفقاز به روسیه استتفاده شتده استت و     جنگ ایران و روسیه از عبارت
استت  بتر    توجته شتده  بندهای قرارداد ترکمنچای  فقط به ،ها یات ای  جنگئبدون اشاره به جا

به پا  ،داشت ی که حکومت ایران بر آنان روا میظلم و ستممردم ای  منطقه در برابر ای  اساس، 
هتای   جنتبش »روسیه با حمایتت از ایت     ،پیوست  به روسیه شدند  در نتیجهخاستند و خواستار 

 ( Epifanov, 1991: 156را از ظلم ایرانیان نجات داد )مردم قفقاز « خلق قفقاز



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   234

ستیه  شد و به تاریخ رو نوشته 1961که در سال  «تاریخ شوروی برای پایۀ چهارم»در کتاه 
، ده بار نام ایتران آمتده استت  در ایت      پرداخت 1960ال و اتحاد شوروی از دوران باستان تا س

ایران در کنار عثمانی قدرتی متجاوز در قفقاز جنتوبی معرفتی شتده استت کته در قترن        ،کتاه
در ای  نکتۀ جالب زیادی علیه مردم آن مرتکب شد   های جنایتهجدهم با حمله به گرجستان 

روسیه در قترن نتوزدهم و نقتش     های ایران و اشارۀ مستقیمی به جنگاست که هیچ  ای کتاه 
 Alekseevهانی دوم نشده است )جایران در جنگ  اشغالاتحاد شوروی در انقاله مشروطه یا 

and Kartsov, 1961 ) توجهی مشخص به رویارویی روسیۀ تااری بتا ایتران و نقتش اتحتاد      بی
رستد   نمتر متی   هانی دوم، در ای  کتاه قابل توجته استت  بته   شوروی در ایران پ  از جنگ ج

های هتویتی   کردن پیشینۀ استعماری روسیۀ تااری را باید در چارچوه سیاست تالش برای پاک
دنبتال   جو کرد که در دوران جنگ جهانی و بعتد از آن ایجتاد شتد و بته    و اتحاد شوروی جست

 های ساک  اتحاد شوروی بود    لتتر دیگر م عنوان برادر بارگ ستایش از ملت روس به
، دوران جنگ جهتانی دوم و  اش روابط ایران با همسایۀ شمالینقاط عطف در یکی دیگر از 

  با توجته  بود شکست آلمان نازی ا هدفایران توسط نیروهای بریتانیا و اتحاد شوروی ب اشغال
نگترش  ن، به اهمیت ایت  موضتو  و پیامتدهای قابتل توجته حضتور اتحتاد شتوروی در ایترا         

ویژگتی   بته ایت  دورۀ تتاریخی نیتا بررستی شتد       ی وهای درسی اتحاد شور کتاهنویسندگان 
ن ایترا آمده در  رویدادهای پیشتوجهی به  کم اند، را شر  دادههایی که ای  دوران  کتاهمشترک 
دورۀ زمانی جنتگ جهتانی   که  دهم آموزان پایۀ دانشبرای « جهان جدید تاریخ»  در کتاه است
، به نقش و اهمیت ایران در جهتان در دوران جنتگ جهتانی    شود را شامل می 1980دهۀ  تادوم 

نشده است  در حالی کته بترای هرکتدام از کشتورهای     ای  طور جدی اشاره بهدوم و پ  از آن 
مانند هند، ژاپت    ییخاورمیانه مانند سوریه، عراق، یم ، مصر، الجاایر و برخی کشورهای آسیا

بخش  آزادیخیاش در بخش ای  کتاه در است   شده در نمر گرفتهیی و اندونای بخش مجاا
علتت   ایتران بته  از  امتا  ،شتود  بیتان متی  ها  سرزمی ای   های های آسیا و آمریکا، تجربه ملی خلق
عنتوان کشتور    ختورد  در ایت  کتتاه، ایتران بته      چشتم نمتی   نامی به به جهان غره اش نادیکی
در حتالی کته در همتی  دورۀ    (  Afonin et al. 1983)شتود   ای معرفی می ماندۀ خاورمیانه عقب

در کتتاه  گذرانتد    شدن صنعت نفتت را از ستر متی    برای ملی  تاریخی ملت ایران تجربۀ مبارزه
شد و به تتاریخ روستیه و شتوروی از     نوشته 1952برای پایۀ دهم که در سال  «تاریخ شوروی»

 ادر رابطته بت   و آن هتم  یران اشتاره شتد  ، تنها ی  بار به نام اپرداخت 1951تا سال  1894سال 
دو بار بته نتام   بود  عالوه بر ای ،  1927پیمان تجاری بی  اتحاد شوروی و ایران در سال  بست 

به برگااری کنفران  تهران در میان اتحاد شوروی، ایاالت متحتد آمریکتا و    تهران اشاره شد که
آلمتان  به نقتش ایتران در پیتروزی بتر      توجهی بی(  Penkratova, 1952)شود  بریتانیا مربوط می

در جنگ جهانی دوم، اشغال ای  کشور توسط ارتش اتحتاد شتوروی و بریتانیتا و تتالش      نازی
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در ایت    مهابتاد آذربایجتان و  جمهتوری  های خودمختتار در   اتحاد شوروی برای تشکیل دولت
 توجه است  درخورکتاه 

مشتخص  ، اتحتاد شتوروی  دوران  تاریخ در یهای آموزش بر اساس بررسی تعدادی از کتاه
اهمیتت جلتوه داده شتده استت       رنگ و کم در ای  منابع، روابط ایران و روسیه بسیار کمشد که 

مهم از روابتط دو   دورۀدو  درایران  روابط روسیه واز شده  تحریفارائۀ روایتی همچنی  شاهد 
و اهمیتت ایتران در   مقایسۀ جایگاه   دوران جنگ جهانی دوم هستیمطرف یعنی قرن نوزدهم و 

دهتد کته بتا     های آموزشی تاریخ اتحاد شوروی با دیگر کشورهای منطقه و آسیا نشان می کتاه
هتای حتاه    نگرانتی بتالقوۀ مقتام    دلیتل  توجه به قرارداشت  ایران در محور غره و نیا شاید به

خود با کمونیست اتحاد شوروی از آشنایی بیشتر اقوام مناطق جنوبی با میراث مشترک فرهنگی 
اهمیتت و   کترد تصتویری کتم    طتور هدفمنتد تتالش متی     ایران، نمام آموزشی اتحاد شوروی به

 دست دهد   ای از ایران به حاشیه

 پساشوروي  ۀروسي آموزشی منابع در ایران از برساخته تصویر
بود  ای  کشور هویتی در  یبیش از هر چیا، نتیجۀ تحول 1991اتحاد شوروی در سال  فروپاشی
الملتل منجتر    بی نمام کنشگران  دیگر جدید حکمرانان اتحاد شوروی از هویت خود وتعریف 
بته غتره تتالش کنتد از     آلود نسبت دشمنیبا کنارگذاشت  تدریجی رویکرد  ای  کشورشد که 

به یکی از اعضای آن تغییر موضع دهد  در همتی  چتارچوه، در    ،جایگاه مخالف نمم موجود
از طبقاتی حتاه کمونیستت    تعریفوی، نگاه به تاریخ بر اساس که در دوران اتحاد شور  حالی
در   نشتان داد ای بته جهتان اطتراف     تازهانداز  چشمشد، فدراسیون روسیه  دهی می سامانجامعه 

دادن بته   نتیجه، در صورتی که حکمرانان اتحاد شوروی آموزش تتاریخ را ابتااری بترای شتکل    
کردند با ارائۀ روایت طبقاتی  آوردند و تالش می یشمار م های آینده به ذهنیت ایدئولوژی  نسل
داری تثبیت کننتد، دولتت    های بعدی را در مبارزۀ بی  کمونیسم و سرمایه از تاریخ، دیدگاه نسل

لنینتی از تتاریخ، نستل آینتده را      -فدراسیون روسیه تالش کرد با کنارگذاشت  روایت مارکستی 
و با توجته بته تغییرهتای بنیتادی      در نتیجه  عنوان شهروندان جهان غیرکمونیست شکل دهد  به
توان انتمار داشت کته تصتویر ایتران در     میگذاران آموزشی در روسیه،  داده در نگاه سیاست رخ
در ای  بخش با  همراه باشد  تغییرهایینسبت به دوران اتحاد شوروی با نیا پساشوروی  ۀروسی

 ختواهیم  متی  ۀ پساشتوروی ای روستی هت  های آموزش تاریخ در مدرسته  مطالعۀ تعدادی از کتاه
   کنیمشده از ایران را در ای  منابع ارزیابی  تصویر ارائه

تتاریخ  از مهتم   دورۀ، دو نوشتار حاضتر در  شده روش پژوهش استفادهدر ای  بخش، بنا بر 
تتاریخ   یهتای آموزشت   کتاهرا در  جنگ جهانی دومیعنی قرن نوزدهم و  ایران و روسیهروابط 
بر عضتویت روستیه    نویسندگان تأکید ،در ای  منابع ۀ درخور توجه  نکتکنیم میبررسی  روسیه
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جایگاه ایران در روابط خارجی روستیه   های تاریخ ای  دوره نیا کتاهدر جهان غره است  در 
اخیر ایران کته   صد سال بیش از ی مهم تاریخ  های و دوره رنگ جلوه داده شده است بسیار کم
 توجهی قرار گرفته است    مورد بی ،سیه یا اتحاد شوروی همراه بودهآفرینی مستقیم رو با نقش

ای  تاریخ  به منتشر شدنوشته و پایۀ هشتم برای  2015 سال در که« روسیهتاریخ »در کتاه 
  در ایت   آمتده استت  نام ایتران  توجه شده است  در ای  کتاه نوزده بار در قرن نوزدهم  کشور

 توجته،  وسیه در قفقاز مورد توجه قرار گرفت  نکتتۀ جالتب  های ایران و ر جنگ ،دورۀ تاریخی
های تألیفی دوران شوروی و پساشوری نسبت بته ایت  دورۀ    در کتاهمشابهی است که رویکرد 

هتای ایتران    جنگ گرایرانیان آغازخوانیم که  ای  کتاه می  در تاریخی در پیش گرفته شده است
در  ی حفظ منافع ختود و دفتا  از متردم منطقته    روسیه در تالش براو  ندبودو روسیه در قفقاز 
ایرانیان در ای  کتاه شد  همچنی  وارد جنگ مهاجم  یعنوان نیروی نه بهو  ،برابر هجوم ایرانیان

مقایسه با ارتتش روستیه   تر در  ارتشی بارگداشت   مانده معرفی شدند که با وجودِ مردمی عقب
 هتای  ود ایتران بته جنتگ اشتاره و اقتدام     شکست خوردند  در ادامته، بته نقتش بریتانیتا در ور    

 ,.Danilov, et al)گذاشته شد  چینی بریتانیا دسیسه و طلبی رقابتح   به پای ایرانطلبانۀ  جنگ

2015: 13-16 ) 
نوشته شده است بته بررستی تتاریخ    نهم  ۀپایبرای  1995که در سال  «تاریخ روسیه»کتاه 
بار نام ایران آمده استت و نقتش ایتران    چهار نها ت پردازد  در ای  کتاه می قرن بیستم روسیه در

در جنگ جهانی دوم و استفاده از قلمروی ای  کشور برای تأمی  تجهیتاات متورد نیتاز اتحتاد     
رنگ جلوه داده شتد و چنتدان بته موضتو  تتداوم       شوروی برای شکست آلمان نازی بسیار کم

هتای   یتشتان از جریتان  حضور نیروهای اتحتاد شتوروی در ایتران پت  از پایتان جنتگ و حما      
طلب در تبریا و مهاباد پرداخته نشد  نویسندگان ای  کتاه تنها بته ایت  موضتو  اشتاره      جدایی
 ,.Danilov etalهای غربی مجبور به ترک ایران شد ) اتحاد شوروی زیرفشار قدرتاند که  کرده

شتده در آن   فتههای گر تصمیمبه کنفران  تهران و اهمیت بخشی از ای  کتاه (  در 194 :1995
 در شکست آلمان نازی اشاره شد  

شتتد و  نوشتتته 2016دهتتم کتته در ستتال  ۀبتترای پایت  «تتتاریخ روستتیه»در جلتد دوم کتتتاه  
تقریب به روابط روستیه و ایتران در ایت      به کند، را بررسی میقرن نوزدهم رویدادهای تاریخی 

هتای   ابتل توجته و جنتگ   هتای ق  دوره هیچ توجهی نشده است  نویسندۀ کتاه از بیان درگیری
ایتران  بته نتام    جا  تنها ی پوشی و  روسیه و ایران در آسیای مرکای و قفقاز در ای  دوران چشم

  در (Danilov, 2016: 314) اشاره کرده است: بست  قترارداد ترکمنچتای بتی  روستیه و ایتران     
و نیتا  هتای ایتران و روستیه در قفقتاز جنتوبی       حالی که در همی  دورۀ تاریخی شتاهد جنتگ  

شدن قراردادهای گلستان و آخال میان ایران و روسیه بودیم، رویتدادی کته نفتوذ سیاستی      بسته
  ایران در آسیای مرکای را برای همیشه از بی  برد 
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 ،شتد  نوشتته برای پایۀ دهتم و یتازدهم    1997که در سال  «روسیه در قرن بیستم»در کتاه 
 بریتانیتا  بتی  روستیه و   1907قترارداد ستال    است  در ایت  کتتاه بته    آمدهبار نام ایران  هجده

(Levandovski, 1997: 44)،       نتگ  جاشغال ایران توستط اتحتاد شتوروی و بریتانیتا در جریتان
 یهتای شتمال   داشت  نیروهای اتحاد شوروی در استان جهانی دوم و ارادۀ استالی  برای باقی نگاه

خوانیم که در پی مخالفتت   می انجامسراز ایران اشاره شده است  ها  ای  بخشبه امید جداکردن 
دریافتت  وعتدۀ  شدید بریتانیا و آمریکا با حضور نیروهای اتحاد شوروی در ایران، استتالی  بتا   

بتا غتره   نتیجته   بی درگیریاز ایران خارج شد و ترجیح داد از ورود به ی   ،امتیاز نفت شمال
ه نکتتۀ درختور تتوجهی در    با بررسی ای  کتاه ب ( Levandovski, 1997: 148خودداری کند )

ختودی ختود اصتالت و اهمیتت      حضور در ایران بهروابط اتحاد شوروی با ایران دست یافتیم: 
  استالی  در پی حفظ منافع شوروی در ایران بود تا از ایت   نداشتاتحاد شوروی چندانی برای 

دوم دستت  راه بتواند در رقابت خود با کشورهای غربی در دوران پ  از پایان جنتگ جهتانی   
 باالتر را داشته باشد  

تاریخ روسیه به انقتاله استالمی    یهای آموزش کتاه یتوجه بی ،نکتۀ بسیار با اهمیت دیگر
با وجود اینکه انقاله اسالمی منجر به تغییتر هتویتی جتدی در    و تحوالت ایران معاصر است  

نمتم موجتود در   و ایران را از کشوری در مدار غره به کشتوری مختالف بتا     ای  سرزمی  شد
ای بته   های روسیه توجه بایسته های آموزشی تاریخ در مدرسه الملل تبدیل کرد، کتاه روابط بی 

اند  در موارد معدودی هم که به انقاله استالمی و رویتدادهای    ای  تحول هویتی بارگ نداشته
شد و  پ  از آن پرداخته شد، بیش از هر چیا به جنبۀ مذهبی حکومت جمهوری اسالمی اشاره

 اند   نویسندگان منابع آموزشی روسیه تصویری منفی از ایران اسالمی نشان داده
کته در   یتازدهم  پایتۀ برای  «یکم و و بیست متاریخ قرن بیست» کتاه در جلد دومبرای نمونه 

کنفتران  تهتران    بته    در ایت  کتتاه  ایتران آمتده استت    بار نتام  بیست منتشر شد، 2016سال 
(Danilov, et.al, 2016: 112 )، فهرستت رویتدادهای   بختش  در  اشاره شده است  عالوه بر ای

خوانیم کته بتا رختداد     توجه شده است  در ای  بخش میانقاله اسالمی  رخدادبه  1979سال 
 ,Danilov, et.al) در ایران قدرت را در دست گرفتند تندروگرایان  اسالم 1979انقاله در سال 

ه رویدادهای پت  از جنتگ جهتانی دوم، اشتغال ایتران از      در ای  کتاه توجهی ب ( 2016:112
ستتوی متفقتتی ، تتتداوم حضتتور نیروهتتای اتحتتاد شتتوروی در ایتتران و حمایتتت از نیروهتتای   

 طلب در شمال غره ایران نشده است   جدایی

 نتيجه 
چه تصویری از  دوران اتحاد شوروی و فدراسیون روسیهای  است که در  نوشتارپرسش اصلی 

تغییرهای هویتی ایجادشده در هر دو کشور چه تأثیری بر و شکل گرفته  ها روس ذه ایران در 
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ای  تصویر داشته است  روش انجام پژوهش مطالعۀ موردی با استفاده از تحلیل مضمون منتابع  
های اتحاد شوروی و فدراسیون روستیه بتود  بتا هتدف دقتت       آموزشی درس تاریخ در مدرسه
تالش کردیم تصویر برساخته از ایتران در دو دورۀ مهتم تتاریخ    بیشتر در جریان بررسی منابع، 

 روابط دو کشور یعنی قرن نوزدهم و دوران جنگ جهانی دوم را بررسی کنیم  
 کنتد: نخستت،   را برجستته متی  اریخ روابط بی  ایتران و روستیه دو ویژگتی مهتم     مطالعۀ ت

 ویتژه  به جایگاه دو کشور بهوابستگی ای  روابط  ،دوم  روابط دوجانبه نداشت  گسستگی و ثبات
که اینمشخص شد  نوشتارالملل  نکتۀ مهم دیگری که در نتیجۀ پژوهش ای   روسیه در نمام بی 

 ذهنیتت تغییتر قابتل تتوجهی در     ای  دورۀ صد ساله،داده در روسیه در  رخ های با وجود تحول
دوران هتای   همدرست هتای درستی    کتاه آنچه بررسیایران ایجاد نشده است   نسبت بهها  روس

روابتط ایتران و روستیه و ارائتۀ     اهمیتتی   ، کتم دهتد  نشان می اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه
آموزشتی  های روسیه در امور داخلتی ایتران استت  از نگتاه منتابع       جانبه از دخالت روایتی ی 
مانده است کته متردم آن زیتر ستلطۀ نمتام       اهمیت و عقب ، ایران کشوری کمهسیورشوروی و 
پ  از  ایرانِ  نویسندگان ای  منابع، های خود را شکوفا کنند اند قابلیت ناکارآمد نتوانستهسیاسی 

و بته دستتاوردهایی کته جمهتوری      بیننتد  گرایان افراطی متی  انقاله اسالمی را در سیطرۀ اسالم
 دست آورده است، توجهی نشان ندادند   اسالمی معتقد است در ای  دوران به

جمهوری اسالمی سیاست خارجی سازان  تصمیمرویکرد با توجه به در نتیجه شایسته است 
گسترش روابط شده برای  های انجام تالشو « نگاه به شرق»های اخیر در قالب سیاست  در سال

تتر از ایتران در جامعتۀ روستیه و معرفتی بهتتر        تصویرستازی دقیتق   بترای هایی  با روسیه، اقدام
انجام ایت  کتار پتیش از      ه در ای  کشور انجام شودهای آیند برای نسلجمهوری اسالمی ایران 

هر چیا نیازمند تقویت کار علمی در ای  زمینه بترای شناستایی تصتویر برستاخته از ایتران در      
های مبادلتۀ دانشتجو و    مدت حمایت از دانشجویان، تعریف برنامه جامعۀ روسیه است  در کوتاه
در ای  زمینه مفیتد باشتد  سترانجام پت  از     تواند  های پژوهشی می استاد و نیا حمایت از طر 

متدت و   تتوان در میتان   آوردن شناخت کافی از تصویر برساخته از ایران در روستیه متی   دست به
هایی را برای بازسازی و بهبود تصویر موجود از ایران در ای  کشور تعریتف و   بلندمدت برنامه

تتوان بته گستترش روابتط      ، متی روستیه تری از ایران در  شدن تصویر دقیق با برساختهاجرا کرد  
 امیدوار بود های دوجانبه  متقابل و داد و ستدهای فرهنگی بیشتر و تقویت دوستی
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