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 فرهنگی ایران و قفقاز شمالی -دومین همایش تاریخی

 خارجی روابط تاریخ و اسناد مطالعات اداره

با حضوور ممیوی از    8931خرداد  62روز یکشنبه مورخ « ایران و قفقاز شمالی»همایش 

هوا    مقامات سیاسی و فرهنگی و نیز پژوهشگران دو کشور ایران و روسیه در محو  هموایش  

 . المللی وزارت امور خارمه برگزار شد مرکز مطالیات سیاسی و بین

 

 :بخش آغازین

المللی وزارت  آقا  دکتر محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالیات سیاسی و بینمناب 

امور خارمه، ضمن خوشامدگویی به حضوار اظاوار داشوه کوه کنفورانس اموروز دارا  ابیواد        

گوناگونی اسه، هم ابیاد تاریخی دارد و هم میاصر؛ هم آنچه گذشته و هوم آنچوه اکنوون در    

بُیود آن، ابیواد     ندالیه و با وموه مختلف اسه و قطیاً یکروابط ما با روسیه، چ. مریان هسه

تناا دو کنشگر سیاسوی،   ایران و روسیه نه. علمی، تاریخی، آرشیو  و تمدنی و فرهنگی اسه

سال روابوط دیللماتیوک بوه شومار      055از  بلکه دو کنشگر فرهنگی و تمدنی با پشتوانه بیش 

طور کلی روابط ما بوا روسویه ماوم     به . ود داردحوزۀ عمیق تیامالت بین ما وم  روند و یک می

 .بررسی اسه اسه و روابط ما با قفقاز شمالی در چارچوب روابط با فدراسیون روسیه قاب  

سلس مناب آقا  کاتسایف میاون وزیر قفقاز شومالی در فدراسویون روسویه گفوه کوه      

در . شترکات فراوانوی داریوم  ها و م روابط ایران با قفقاز روسیه، اهمیه استراتژیک دارد و ریشه

مویالد  ایون امکوان فوراهم شود کوه       6582کنفرانس ایران و قفقاز شمالی در سال   نخستین

شناسوی مشوترب بوین ایوران و فدراسویون       بتوانیم تبادالت علمی، آرشیو  و کارها  باستان

قرن قبو   روابط ایران و روسیه که به چندین . روسیه و نیز ایران و قفقاز شمالی داشته باشیم
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ها  تاریخی و فرهنگی زیواد اسوه؛ بنوابراین تیمیوق مطالیوی تواری         گردد، دارا  ریشه برمی

هوا  مدیود     توانیم فرصه روابط ایران با روسیه و مناطق روسیه بسیار اهمیه دارد و ما می

موابین   میورا  فرهنگوی فوی   . ا  داشوته باشویم   ا  و فرامنطقوه  منطقه ها  بینِ برا  همکار 

کنفرانس نیز بتواند در نزدیکی روابوط فرهنگوی دو     اسه و امیدوارم که این دومین پراهمیه

 .کشور نقش ایفا کند

 

 (:مشترک) نخست پنل

تیامو   "رئیس دانشگاه اوستیا  شومالی، مقالوه خوود را بوا عنووان       ابتدا پرفسور آگایف

. ارائوه داد  "ها همکار دانشگاه دولتی اوستیا  شمالی با دانشگاه عالمه طباطبائی و دورنما  

ها  بوین ایوران و فدراسویون     ایشان در بخشی از سخنان خود گفه که امروزه رشد همکار 

اسوا  شوک  گرفوه کوه بتووانیم       هوا  موا بور ایون      همکوار  . روسیه کوامالً مشواود اسوه   

ها  فرهنگی را تیمیق بخشیم و باید از سفیر ایران در فدراسیون روسیه تشکر کونم   همکار 

. ها  فرهنگی میان دوطرف حمایه کرده اسوه  طول حضور خود در مسکو از همکار  که در

در  6582قورارداد همکوار  را امضوا و در سوال      6582با دانشگاه عالمه طباطبوائی در سوال   

دانشگاه خودمان، اولین کنفرانس ایران و قفقاز شمالی را برگزار کردیم که مورد حمایوه بخوش   

هوایی در   همچنین با دانشگاه عالموه طباطبوائی دوره  . ما قرار گرفهقفقاز شمالی وزارت خارمه 

موا دائمواً از اسوتادان    . ایم که مورد تومه دانشجویان ما قرار گرفه سطح کارشناسی ارشد داشته

بررسی کنویم کوه میوان     ایم کنیم و همچنین آماده مان استقبال می ها  زبان فارسی در دانشگاه

وموود بیایود کوه بتووان بوا        ا  بوه  وسیه مرکز الکترونیکی آموزشیو ر ها  ایران برخی دانشگاه

همچنوین خوشوحال خوواهیم شود کوه از      . ها  علمی بیشتر  را انجام داد استفاده از آن پروژه

 .مان را افزایش دهیم پیشناادات طرف ایرانی در این زمینه آگاه شویم و روابط علمی

د کوه در بخشوی از سوخنرانی خوود بوا      بید  بوو  الدین کزاز  سخنران پرفسور میرمالل

برا  مون مایوی   : اظاار داشه "ها  ایرانی و اوستیایی نگاهی به پیوند فرهنگ و زبان": عنوان

دانوم، هرچنود در    هوا را ایرانوی موی    توانم با کسانی صحبه کنم که آن خوشحالی اسه که می

اسوی اسوه و در میوان    ایران فرهنگی فراتور از ایوران سی  . زیند سرزمینی گسسته از ایران می

هموندان و بستگان به این ایران فرهنگی بوود کوه مردموی کوه آنوان را سورمتیان، آالنوان و        
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از  نامیم، در چشم من ارج و ارزش بسیار دارند؛ زیرا پیوندشوان بوه ایوران، بویش      اوستیان می

ایشوان در  . برنود  دیگر ایرانیانی اسه که بیرون از مرزها  مغرافیایی کنونی ایران به سور موی  

سرزمین قفقاز پیوند  بسیار تنوگ بوا   : ادامه به بررسی موشکافانه واژۀ قفقاز پرداخه و گفه

البرز و قاف دارد و پیوند میان ایرانیان با قفقاز و با مردمان اوستیا به پیوند  دور در تاری  موا  

یار کاون و  گردد و این دلبستگی که اوستیان به ایرانیوان دارنود، بیاووده نیسوه و بسو      بازمی

 .دار اسه ریشه

: کوه مقالوی خوود را بوا عنووان      پوور بوود   پن  اول، پرفسور ابوالقاسم اسماعی آخرین سخنران 

موضوو   »: ارائوه داد و گفوه   "هوا  آن در زبوان فارسوی    ها  تاریخی زبان آسی و بازمانوده  ریشه"

ران شومال  هوا  ایو   ها  مشترب زبان اوسی و فارسی اسه کوه موزو زبوان    سخن من بررسی واژه

زبوان  . ها  سکایی اسه و گویش آن بیشتر منبه ادبی دارد زبان آسی وابسته به زبان. شرقی بودند

ها  ایرانی کان اسه، از تأثیر زبان فارسی به دور نمانده و پیشنااد مون   آسی از آنجا که مزو زبان

 «.باشیمو فارسی را داشته  در این نشسه علمی آن اسه که طرح بررسی زبان آسی

 

  اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،(: موازی) دوم پنل

هوا    مایگواه همکوار   "اداره روسیه در سخنرانی خود با عنووان   لو رئیس آقا  دمیرچی

ها و اسناد منیقوده و   گفه که میموالً مناسبات بین پایتخه "استانی در روابط ایران و روسیه

سوطح  -: گیورد  شتر موورد توموه قورار موی    مراودات و دیدارها  بین مقامات در سطوح زیر بی

ها  سیاسوی، بازرگوانی، امنیتوی و     دومانبه به مینی تیامالت دوکشور در مسائلی مانند حوزه

هوا  مشوترب،    هوا سوازوکارها  مشوخا ماننود کمیسویون      گردشگر  که بورا  انجوام آن  

ه ا  کو  در سوطح منطقوه  . شوود  هوا  ادوار  تیریوف موی    ها  کار  مشترب و رایزنی کمیته

هوا را   ا  یوا بودون تشوک     ها  منطقه تیامالت دو کشور را در سطح منطقه و در قالب تشک 

المللوی و در   ها  دو کشوور در مجوامب بوین    المللی شام  همکار  سطح بین. دهد پوشش می

المل  سطح فروملوی یوا هموان دیللماسوی موواز ، شوار ، چنود الیوه،          قالب موضوعات بین

اسه که بر اسا  آن واحدها  سیاسی در چوارچوب صوالحیه   فروملی و دیللماسی مناطق 

  .خود و قوانین کشور با واحدها  مشابه و متناظر خود ارتباط و همکار  دارند
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ها  متنو  میوان منواطق    همکار . سطح اخیر هستیم  در روابط با روسیه شاهد هر سه 

. ها  اخیر مورد تومه قورار گرفتوه و سواختارمند شوده اسوه      مختلف ایران و روسیه در سال

نشسه بوه    ول داشته و فردا نیز دومینوراپدو نشسه در تبریز و استا 6582تاکنون و درسال 

هوا  خووصوی در تاوران     هوا و بخوش   یه با حضور نمایندگان استانریاسه وزارت قفقاز روس

فرهنگوی، دینوی، مغرافیوایی و     -با توموه بوه وموود اشوتراکات تواریخی     . تشکی  خواهد شد

ها  ساحلی دریا  خزر، رابطه بوا قفقواز شومالی نقوش      ویژه در استان ها  مومود، به ظرفیه

 . ا  و بین دو کشور دارد مامی در روابط بینِ منطقه

گرفتوه و  هوا  منواطق باوره     شوتراکات از ظرفیوه  کنند تا بر مبنا  ا دو طرف تالش می

ها  ارزشمند  در  ها  مام گام ها  دولتی و خووصی و مطالیاتی با رسیدن به تفاهم بخش

ابیواد   ها  همکار  بوین ایوران و روسویه مووارد متیودد  را در      زمینه. اند این رابطه برداشته

 . شود الیاتی شام  میتجار ، فرهنگی و مط

ها بین ایران و قفقاز شمالی هنووز شوناخه عمیوق و کوافی از      انداز همکار  بارۀ چشم در

ارتباط . ها ومود ندارد و باید تالش کرد تا شناخه کافی برا  دوطرف به ومود بیاید همکار 

  هوا  تواکنون همکوار   . بین محاف  فرهنگی، امتمواعی و تجوار  بایود اداموه داشوته باشود      

بورا   . ایوم  دانشگاهی، مبادلی اسوناد و دانشوجو و ترمموه منوابب علموی در دو طورف داشوته       

 .ها  الزم هستیم ها  منافب مشترب نیازمند زیرساخه گیر  از ظرفیه باره

هوا  مورثر همکوار      گیر  مکوانیزم  عوام  شک "خود را با عنوان  خانم کولوا سخنرانی

ارائه داد و از ممله گفه که نمونی موفق و مرثر انجام و ایجواد   "اقتواد  میان روسیه و ایران

طوور کلوی در طوول      اموا بوه  . بوود  6581هوا  اخیور سوال     روابط اقتواد  و تجار  در سال

یه ایران و روسیه حجوم روابوط اقتوواد  دوکشوور     ها عل ها  اخیر به عله اعمال تحریم سال

در چنین شرایطی به لحاظ تمایدات سیسوتماتیک اتخواش شوده    . تأثیر قرار گرفته اسه تحه 

میلیون دالر بود کوه توا    055حجم تجارت  6583ماه اول سال   توسط ایران و روسیه؛ در سه

 %895ادرات روسیه به ایوران؛  ص 6580در سال . تواند به دو میلیون دالر برسد پایان سال می

سوام ایوران از   . کاهش داشته اسه و این تراز باید متیادل شود% 15و صادرات ایران  افزایش

ها  مومود، از ممله پروژه کریدور شومال   نظر به ومود مکانیزم. اسه% 60/5تجارت روسیه 

د و آسویا  شورقی   دیگر بوه هنو   منوب به عنوان مسیر کوتاه از این منطقه به اروپا و از طرف 
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این پروژه پتانسی  سیاسی داشته و در تحکیم روابط بوا  . بردار  اسه فرصه خوبی برا  باره

هوا    پیگیور  . منوب آسیا نقش مامی دارد و از این ماه برا  روسویه بسویار ماوم اسوه    

سیاسی و اقتواد  و در نظر گرفتن تمایداتی برا  تسوای  رونودها  ادار  در ایون زمینوه     

 . د بر روند روابط دوکشور تأثیرگذار باشدتوان می

تواند مومب تسای  در روابط اقتواد  بووده و بوه توراز تیوامالت      موضو  دیگر  که می

قفقواز شومالی بوا در اختیوار داشوتن پتانسوی        . تجار  بیانجامد تسای  در صدور ویزا اسوه 

داشوته و در   .ا .ا .ا جتجار  با در نظر گرفتن سوود متقابو  بو    -اقتواد پیرامونی توان روابط 

زمینی غالت، صادرات گوشه و صنایب و در راستا  استراتژ  توسیی محیط زیسه روسیه توا  

هوا  ترمیحوی گمرکوی و     حمایه کشوورها و تودوین رژیوم   . کند نقش مرثر  ایفا می 6560

حاضور در مماوور  اسوالمی     در حوال  . مالیاتی فرصه بسیار مناسبی را فراهم خواهد نموود 

روند تکام  قوانین گمرکی در مریان اسه و نتایج بسویار خووبی را بوه دنبوال خواهود      ایران 

توانند نقش بسیار مامی در امر تحقق استراتژ  ایجواد و تقویوه    بنادر دریا  خزر می. داشه

طورف ایوران    روسویه منطقوه قفقواز شومالی و از    از طورف  -دو کشوور  روابط اقتواد  میوان  

توان به سطح مدیود  از   با تدوین قوانین ترمیحی مالیاتی می. ایفا کنند -ها  شمالی استان

ها  اخیر منجر بوه انیقواد    برگزار  ملسات کمیسیون مشترب در سال. روابط با ایران رسید

اگور روسویه بخواهود    . ها  بسیار  شده که باید به مرحله امرایی و عملیاتی برسد نامه تفاهم

د توالش کنود توا بوه مسویرها  مدیود، از مملوه        ابرقدرت برتر اقتواد  بشوود، بایو   0مزء 

هوا  اقتوواد  بوین ایوران و      البته ایجاد مکانیزم مورثر همکوار   . ا  برسد مسیرها  منطقه

 . طلبد روسیه حمایه سیاسی و همچنین تدوین اسناد حقوقی و گمرکی را می

عناصور فرهنگوی ایرانوی در قفقواز شومالی بور اسوا         "سخنرانی آقا  صوادقی  موضو  

گفوه کوه نوو  روایوه      ها اشاره به اهمیه سفرنامه و  با. بود "میالد  82ها  قرن  نامهسفر

 82و  80در ایوران در قورن   . کنود  هوا  مختلوف آن مامیوه را مشوخا موی      ها، الیه سفرنامه

. کردنود  زمان با دوران صفویه، سیاحان برا  رسیدن به ایوران از قفقواز عبوور موی     میالد  هم

حضوور بلندمودت   . کننود  ها عناصر فرهنگی و سبک و شیوه زندگی را تشریح می نامه سیاحه

سوال   805-655ها از دوران باسوتان و هخامنشویان توا     نامه نیان در قفقاز به گواه سیاحهایرا

شدند در بندر آوانسان و داغستان که  سیاحان وقتی به قفقاز وارد می. پیش ادامه داشته اسه
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در . گوردد  هوا برموی   ها به پوارت  رو نس  داغستانی از همین . ماندند ضمیمی خاب ایران بود می

و عوراق  ( نااونود کنوونی  )عراق عجم، عراق عرب، عراق اکاسوره  : ها از چاار عراق هنام سیاحه

ا   منطقه البورز در اسواطیر ایرانوی مایگواه ویوژه     . دادیان در منطقه قفقاز نام برده شده اسه

زبوان فارسوی در منطقوه قفقواز حضوور پررنوگ       . البرز حقیقی در منطقه قفقاز قرار دارد. دارد

ها  دهقوانی   زبان فارسی در آن زمان شام  زبان. ها به آن اشاره دارد مهداشته و متون سفرنا

 . کند حاکم داغستان عنوان فارسی شاه را برا  خود انتخاب میو در  بوده و 

 باکاریوا در  -مامیوه ایرانوی در کاباردینوا   »خانم دکتر آکایوا در سخنان خوود بوا موضوو     

از ممله گفه که مسیر راه ابریشم در « 65ن تا قر 83اقتواد و فرهنگ استان ترسک از قرن 

راه ابریشوم از دره چریکمسوکی و شوام     . بوده اسه شمال قفقاز و از منطقه اوستیا  شمالی

در زموان اختالفوات ایوران و روسویه و     . ها  متیدد بووده اسوه   مجموعه زیگبسکی و کاروان

ل در ایون منطقوه بووده    ایران مرکز تجار ، فرهنگی و بوازیگر  فیوا   81عثمانی تا آخر قرن 

زمان مواضب روسیه درشمال قفقاز تحکیم شوده بوود و شواهد رشود و پیشورفه        در آن. اسه

 ول به ایران آمدنود و بورا  تجوارت   وراپتجار ساکن در استا. شارها در شمال قفقاز بوده اسه

سوابقه  بوا  . سراها اقاموه داشوتند   تجار در کاروان. آوردند کشمش و پارچه ابریشم به ایران می

تجارت و روابط فرهنگی چند قرنی میان دو منطقه اکنوون ایون پتانسوی  را داریوم کوه ایون       

 . گونه که اخیراً غالت و گوشه حالل به ایران صادر کردیم  روابط را گسترش دهیم، همان

هوا    سواز  همکوار    راهکارها  عملیواتی "خود با عنوان  گرکالجی در سخنان دکترکوزه

ضمن توضیحاتی چند پیشونااد بوه منظوور تقویوه      "یران و قفقاز شمالیاقتواد  و تجار  ا

: ها  واقب در منطقه قفقاز شمالی به شرح زیر ارائوه داد  ها  میان کشورمان با ایاالت همکار 

کوه بوا کشوورها       لغو کام  روادید بین ایران و قفقاز شمالی، بوا ایون توضویح کوه از زموانی     

تأثیر خوبی در زمینی گردشوگر    ،سیستم لغو روادید داریم ارمنستان، آشربایجان و گرمستان

هوا بوه مسوکو و     هوا  ایرانوی   در بخوش گردشوگر  عمودۀ مسوافرت    . و تجارت داشوته اسوه  

باید شرایط را تسای  کنیم تا می  و اشتیاق به سوفر بوه منطقوه قفقواز     . پترزبورگ اسه سن

کوچک در این راسوتا مورثر خواهود    ها  پرواز  با هواپیماها   برنامه. شمالی نیز فراهم شود

میرفی طبییه و محیط زیسه مذاب و متفاوت در دو منطقوه هوم ایون امور را ترغیوب      . بود



  1  فرهنگی ایران و قفقاز شمالی -دومین همایش تاریخی

شوود و ضورورت وموود دپوو       ایجاد بارانداز برا  دپو  کاال  ایرانی که صوادر موی  . کند می

ار  و  ماکو،)همکار  بین مناطق ویژه اقتواد  ایران. شکر اسه  متمرکز و مشخا هم قاب 

هوا    ها  دومانبه در قالب اتحادیه اوراسیا و پیگیر  همکار  و روسیه، تداوم همکار ( انزلی

 .دومانبه در شرایط تحریم در بخش بیمه، گمرب و بانکی از دیگر پیشناادات ایشان بود

 

 فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،(: موازی)سوم پنل

عملکورد  : ایرانیوان ایرانوی در والد  قفقواز   ر سخنان خود با عنوان مامیوه  دکترکانوکوا د

گفوه کوه بایود بوا دیود       65و ابتودا  قورن    83رفتار  در نیموه قورن    -امتماعی -فرهنگی

ها  طووالنی در ایون منطقوه     ها که در سال حضور ایرانی. تر  به این منطقه تومه کنیم فراخ

ی موفوق بوه موا کموک     اضافی تجارب تاریخی مومود در ترسیم نقشه راهو  اند، به حضور داشته

از ابتودا ایرانیوان بوه    . کننود  نزدیک به صد مله و قومیه در والد  قفقاز زندگی می. کند می

شرایط کار و فیالیوه بورا  ایرانیوان    . شدند رت از شار تبریز به قفقاز وارد میادنبال کار و تج

راد مجبوور بوه   در قفقاز فراهم بوده و در دورۀ تاریخی که فقر در ایران حواکم بووده اسوه افو    

کار شده، سولس   به  ساز  مشغول  ها برا  کارگر  و ساختمان آن. شوند ماامرت به قفقاز می

 .اند تشکی  خانواده داده و خانواده را نیز به همراه خود آورده

شویییان شوام    . کردنود  بند  می در آن زمان منابب روسی مردم را بر اسا  دین دسته 

کنسوولگر  ایوران در کنوار کارهوا  صودور اسوناد و مجوزهوا          وها بودنود   ها و فار  آشر 

زبانوان بسویار باتجربوه     ممییوه فوار   . پرداختند ها هم می موردنیاز ایرانیان، به ایجاد تشک 

هوا    تمامی افراد حاضر در این مامیه شام  ارمنی، یاود  و مسلمانان به بنا  مکوان . بودند

زبوان فارسوی و   . شوود  افتتاح موی  "نوروز"مشتربمدرسه  نمایند و اولین  مذهبی مبادرت می

مسوجد  بورا  ایرانیوان و شویییان آشر      . شد روسی و علوم پایه در این مدرسه تدریس می

در آن زموان اخوتالف مود     . ومود داشه و کنسول ایران در این مسجد حضور فیالی داشه

هوا   بیود از مودت  . بوود  آمیز در این منطقه ایجاد شده ها نبوده و همزیستی مسالمه با قفقاز 

کننود توا آن مسوجد مرکوز  بورا        احدا ها تومیم گرفتند مسجد  برا  خودشان  آشر 

 .باشد ها اتحاد مله
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دانسوتند   شد و مردم موی  مشن نوروز و مشن فارسی و مراسم عروسی فارسی برگزار می

حووزۀ   نامیدنود در  مردمی که خود را فوار  موی  . که مردم فار  در این منطقه حضور دارند

 .تجارت و مذهب حضور فیالی داشتند

 "نگوار  در قفقواز شومالی و میرفوی چنود موتن محلوی        تواری  "با عنوان  دکتر رشتیانی

ها از رشود و   نگار  فارسی در قفقاز شمالی به عله تفاوت زبان که تاری  سخنرانی کرد و گفه

این باره تومه به ادبیوات  در . بالندگی چندانی در مقایسه با مناطق دیگر برخوردار نبوده اسه

ها  مومود در قالب دربندنامه که  از مجموعه کتاب. فارسی و سرودن شیر حائز اهمیه اسه

پترزبورگ و نیز در ارمنستان ومود دارد کوه   ها اکنون در کتابخانه ملی روسیه در سن اص  آن

 . غستان اشاره کردتوان به موارد  نظیر الباب، احواالت داغستان، اص  شیر در دربند و دا می

دوازدهوم هجور     هجر  قمر  نوشته شوده و در قورن   پنجمدربندنامه احتماالً در قرن 

به سفارش  .م8232کند و در سال  محمد ابوابی آغتایی آن را به زبان ترکی ترممه می قمر 

پتر کبیر نسخه اصلی دربندنامه را بوه   .م8266حاکم دربند به فارسی ترممه شده و در سال 

تاری  دربند از دوره بستان و اقدامات انوشیروان و امیر سیسوتان بووده و   . کند ان هدیه میایش

هوا  ایون    قووم لزگوی  . پیوند بین تاری  قب  و بید از اسالم و بین شارها درسه شده اسه از

از تجربوه   یوه اکمنطقه را انوشیروان از کاشان به این منطقه آورده اسه کوه ایون موضوو  ح   

. اداموه دارد  متا نیمه قرن یازده .ق025تحوالت منطقه از سال. این منطقه دارددوره باستانی 

 .در داغستان نوشته اسه .م8350کتاب دربندنامه مدید را وزیر اف در سال 

مریانات میاصر توسیه امتماعی و "شنا  در موضو   به عنوان یک ایران آقا  ساتسایف

شخوی هستم کوه   مله بیان داشه که اولین سخن گفه و از م "تجار  ایران و قفقاز شمالی

خواسوتند توا دوبواره فارسوی در ایون       بید از شورو  نمی. زبان فارسی را در اوستیا یاد گرفتم

ریشوه اصولی   . ها  ایرانی یک منشوأ دارد  گوید زبان یک دانشمند ایرانی می. منطقه احیا شود

هوا   و قفقاز شمالی بود و وقتوی آن  ها در اوستیا در واقب مح  اصلی آریایی. شما در قفقاز اسه

 . از این منطقه ماامرت کردند، فضا و تیداد ایرانیان کم شد

موا زبوان   . هوا  موا از هوم دور شودند     رفته زبوان  منشأ زبان ما و شما یکی اسه؛ اما رفته

موان   از دو کلموه عربوی در زبوان     حاضر حداکثر بویش  در حال . ایم باستانی را باتر حفظ کرده
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هوایی از   انود و بایود در چنوین برناموه     از من برا  برناموی توسویه زبوان دعووت کورده      .نداریم

زبان ایرانی را در عوراق و   توصیه من این اسه که ترویج و تقویه. تامیکستان هم دعوت کرد

 . ها نیز ریشه آریایی دارند، پیگیر  کنید سوریه هم که آن

 -هوا  فرهنگوی   نظوام همکوار    داغسوتان سواحلی در  "بوا عنووان    خانم دکتر موسوایوا  

منطقوه سواحلی   : و  اظاار داشه. سخن گفه "تاری  و عور مدید: اقتواد  روسیه و ایران

هوا  ایوران و روسویه در     تاکنون ملوه . ها  ایران و روسیه اسه داغستان در خدمه همکار 

ن همواره تجار  میان ایران و داغستا -روابط اقتواد . اند داغستان روابط بسیار خوبی داشته

ها  متفاوتی را  شناسی باید گفه که ایران و داغستان دوره در زمینی باستان. برقرار بوده اسه

ایوم کوه    سال قب  از میالد را در این منطقه پیدا کورده  805ها  فارسی  سکه. اند تجربه کرده

رب حاکی از روابط تجار  بسیار خوب بین ایران و داغستان بوده و از گستردگی شرق بوه غو  

 .توان از دالی  رونق روابط مذکور نام برد مسیر ماده ابریشم هم می

هزار نفر از طرف ایران در ایون منطقوه حضوور و     0بید از احدا  دیوار دربند، نزدیک به 

هوا    ایرانیوان از اسوتان  . کننود  سکونه داشتند که منابب عربی هم این موضو  را تأییود موی  

در این منطقه نگابان بودند و از مرزهوا  داغسوتان    زبان ها  ترب مختلف و عمدتاً از قومیه

در همان زمان زبان و ادبیوات  . عمدۀ مرزبانان موفق در آن دوره ایرانیان بودند. کردند دفا  می

روابط فرهنگوی در ایون دوران تحکویم یافوه و از     . فارسی بین نظامیان و مرزبانان رواج یافه

 . ها  مام در ماده ابریشم رونق پیدا کردطریق داغستان و دربند به عنوان مسیر

طریوق گسوترش پیودا کورد و صونایب دسوتی،        زمان روابط تجار  و تولید هم از ایون    در آن 

منطقه سواحلی  . کردند ما می ها  پشمی و برقه و روغن را با خود مابه پارچه، مخم ، عس ، لبا 

هوا    قوایق  مویالد   81و  82در قورون  . ها شوده اسوه   در داغستان محلی برا  ارتباط بین مله

کاالهوا  باکیفیوه شوام     . اند وآمد داشته ایرانی در منطقه ساحلی داغستان رفهکوچک روسی و 

 .رسید شد به داغستان می ها  ایرانی که در اصفاان و کاشان تولید می مخم  و دیگر پارچه

به گفتی و  در منابب تواریخی  . بود" ومو  البرز مسه در"سخنرانی دکتر زرینی عنوان 

سرچشمه نام البورز  . ها  البرز اسه رسد، صحبه از کوه فقاز میوقتی به شمال آشربایجان و ق

شوود،   در کتاب اوستا و متون دین زرتشه دیده موی  چیسه؟ این عنوان بیشتر از سایر منابب
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فردوسوی نیوز بوا    . کنود  گوید که کجا واقب شده و فقط آن را توصیف می ولی در آنجا هم نمی

ها  مام مانند داسوتان زال را   فردوسی داستان. دارد الاام گرفتن از اوستا به البرز تومه ویژه

به گواه برخی منابب، البرز در شمال شرق ایران و در منطقوه  . کند ها  البرز ترسیم می در کوه

 .کند فردوسی البرز را در مرکز ایران میرفی می. بل  قرار دارد

 

 شناسی باستان -تاریخی(: موازی)گزارش پنل دوم 

مطالیوه  "شناسی بوا عنووان    ابتدا خانم گمیریا متخوا باستانازظار، در اولین پن  بید 

استحکامات بزرگ و نویافته ایران عور ساسانی در رود روبا  در منوب داغستان و مشکالت 

در منطقی قفقاز شرقی در فاصوله  . سخن گفه "(6582-6581)شناسی  تفسیر این اثر باستان

نشینانی که در غورب   ز دوله قفقاز شرقی از کوچاستحکاماتی در راستا  حفاظه ا 2-0قرون 

 6581توا   6580ها   شناسی طی سال عملیات باستان. خزر سکونه داشتند ساخته شده بود

 . انجام شده تا بتواند به تفسیر این استحکامات کمک کند

ها  مسجد ایرانیوان در   بررسی کتیبه"موضو  سخنران دوم ملسه آقا  دکتر رضوانفر با 

هوا    و  بیان داشوه کوه کتیبوه   . بود "شارها  دربند، ماخاچ قلیه، بویناکس و والد  قفقاز

مسجد  که   بوده اسه و اولینمیالد   83مسجد ایرانیان مربوط به ماامران نیمه دوم قرن 

ا  بوه   قاز بوده اسه و شیرنوشوته به نام ایرانیان در قفقاز شک  گرفته مسجد ایرانی والد  قف

سوال بیود    9. این مضمون که این مسجد به همه ایرانیان ساخته شده در کتیبه وموود دارد 

هم مسجد  متیلق به اه  تسنن در این منطقه ساخته شده اسوه و در پشوه ایون مسوجد     

 .ا  اسه که اشیایی از ایرانیان در آن مدرسه یافه شده اسه مدرسه

حاج اسداهلل خامنه به همراه دو پسرش . خاچ قلیه به نام ایرانیان اسهمسجد بید  در ما

کننود و در ایون    اهلل ماه تجارت بوه پطروسوکه سوفر موی     ها  حاج مجید و حاج لطف به نام

مغوازه در خیابوان ایوران     ایشوان ده   دهنود؛ بورا  نمونوه    المنفیه انجام می منطقه کارها  عام

از این مسوجد  . اند کنند که در این منطقه بنا کرده   میسازند و عاید  آن را وقف مسجد می

دهندۀ این اسه که سوازنده مسوجد حواج اسوداهلل در سوال       کتیبه به دسه آمده که نشان 9

 .نفر اشاره دارد بوده اسه و کتیبه دوم به اسامی این سه  8985
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ام شواه  سال پس از واگذار  دربند به روسیه، کتیبوه بوه نو    35نکتی مام اینجا اسه که 

و قبور  که متیلق بوه ماوامران اسوه در      همچنین مدرسه دخترانه. ایران نوشته شده اسه

دهنودۀ ایون اسوه کوه اینوان       این منطقه ومود دارد و اسامی خانوادگی صاحبان قبرها نشان

ا  را در خامنوه و   غیراز قفقاز شمالی مدار  دخترانوه  حاج اسداهلل به. اند متیلق به ایران بوده

 .نیز ساخته اسه مشاد

هوا  بوین    انودازها  همکوار    چشم"ملسه آقا  نظیم هجرتی با موضو  سخنران سوم 

. بوود  "و ارتباطات فرهنگیِ کاونِ دو کشوور   شناسی فدراسیون روسیه و ایران در حوزۀ باستان

آثوار  . هوزار سوال اسوه    605بور   برده، تاری  روابط بین ایران و قفقاز بوال    ها  نام طبق گفته

برند، آثار  اسوه   نام می "موستر  از نو  زاگر "تانی از نو  سنگ و چوب که از آن به باس

که بین غارها  استان لرستان در استان مرکز  و منطقوی قفقواز مشوترب اسوه و در اوایو       

 .ها گشوده بوده اسه ها و رودخانه ها  باستانی در کوه دوران برنز راه

شاید بتووان گفوه کوه    . ارتباط نزدیکی با سلسلی ساسانی برقرار بوده اسه 2و  2در قرون  

خووبی   ها عملیات نظامی را بوه  آوانی. منگیدند اند و علیه دشمنان می ها متحدان ایران بوده آوانی

 نشینانی بودند کوه از اسوتویا    همچنین از نظر مغرافیایی مانب خوبی برا  کوچ. دادند انجام می

گوذار    اینان سیاسه خارمی خوبی داشتند که باعو  توأثیر  . کردند شمالی به منوب حمله می

وسیلی اینوان   ها به  ها  گرمستان حضور داشتند و ایرانی اینان در سرزمین. شد شاهان آوانی می

تورین   مستحکم. شد بخشیدند و ساختار دفاعی توسط اینان انجام می مرزها  خود را تحکیم می

دسوه  شاهنشواه خسورو انوشویروان اول در قفقواز       بوده که ظواهراً بوه   "قلیه در "ی خط دفاع

در ایون  . کنیم ها با سامانیان را در بناها  باستانی مشاهده می آثار اتحاد آوانی. ساخته شده اسه

  بوه . کردند توان دید که چطور اینان از سیستم متالوژ  و آلیاژساز  استفاده می آثار باستانی می

وبارو و همچنین آثوار فولکوور  کوه از آن     حال ومود ساخه دیوارها  حفاظتی و ومود برجهر 

 .دهندۀ روابط نظامی و ژئوپلتیک با ایران بوده اسه دوران باقی مانده اسه نشان

 "ایلغار مغوول در قفقواز شومالی   ": آباد با موضو  ملسی آقا  حسینی تقیسخنران بید  

ها و ممییه مومود در قفقاز سوخن آغواز    ها با گرمی ا  مغولو  در ارتباط با برخورده. بود

مویالد  از سوو     89کرد و در ادامه گفه که ما در ایران یکی از بدترین ضربات را در قورن  
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مغوول را بوا دوکوارکرد     ،موا مانوده از آن دوران    ساالران دربار مغول خوردیم و آثوار بوه   دیوان

و دوم اتوال غرب به شرق توسوط آنوان، مسویر      ها اول منگجو بودن مغول. کند میرفی می

شدن بر چین و بخشی  چنگیزخان پس از چیره  .دانند دانان عبور از آن را مام می که مغرافی

از آسیا  میانه با خوارزمشاهیان همسایه شد و خواستار بوازکردن راه بازرگوان میوان قلمورو     

تن از سرداران مغول به دنبوال   6اه الدین خوارزمش در زمان مالل. خوارزمشاهیان و چین بود

هوا بوه دربنود     روایه اسه کوه وقتوی مغوول   . شوند وقمب آشربایجان تا عراق وارد قفقاز می قلب

 3نفور را کشوتند و از     ها یک نفر را برا  مذاکره فرستاد که مغول 85 "شرمان شاه"رسیدند، 

. دهند که ما و شما از یک منسویم  یها پیام م ها به قلچاق مغول. مانده راه را پرسیدند نفر باقی

هوا را شکسوه    کننود و چورکس   هوا حملوه موی    نمایندگان فرزندان چنگیز به بلغارهوا و رو  

. گیرنود  پذیرد تا اینکه کموک موی   آیند که فتح صورت نمی ها می دهند و بید به سو  آالن می

 .گیریمتوانیم از منابب ایرانی در زمان مغول کمک ب ها می برا  مطالیه این منگ

 

 شناسی زبان و ادبیات(: موازی) سوم پنل

سوخنران   شناسی، اولوین  پن  همایش ایران و قفقاز شمالی با موضو  ادبیات و زبان در سومین 

 "ها با شواهنامه فردوسوی   ها  تولد آغازین در نارت مقایسی افسانه"ملسی آقا  اصفاانی با موضو  

ها تشکر کورد و در اداموه گفوه کوه      ترممه متن نارتو  در ابتدا از خانم دکتر شفقی ماه . بود

ها  اوستی به ظاهر افسانه اسه، اموا در   افسانه. ها اسه ها  اوستی باره حماسه قارمان در ها نارت

متن کتاب با متون پالوو   . شناسی آن زمان این مردم اسه شناسی و قوم گویا  تاری  و روان واقب

هوا  بسویار  را در    ا  حماسوی اسوه و زیورمتن    طورهمتن کتواب اسو  . ایرانی قاب  سنجش اسه

مثالً ممشید نمادش انسوانی بوا دوپیکور اسوه و ایون بودین مینوا اسوه کوه          . ها  خود دارد الیه

چیز در ایون دنیوا     ممشید همزاد و خواهر  داشته اسه و این دوگانگی به این مینا اسه که همه

  نمونه آسمان و زموین، پیوروز  و شکسوه،    ها  اخالقی اسه؛ برا مم نماد دوگانه. دوگانه اسه

 .شود ها هم مشابه مفاهیم دوگانه دیده می در کتاب نارت. زندگی و مرگ

ایرانوی   -عنور ایدئولوژیک اوستیایی" پن  آقا  سالبیف در موضو سخنران این   دومین

اگور بخوواهیم   . ها بسویار شوبیه بوه شواهنامه اسوه      اظاار داشه که نارت "(کیش پادشاهی)

توانیم از رسوومات اسوتفاده کنویم و بورا  دورۀ زموانی       ارامترها  تکمیلی داشته باشیم میپ
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در ایون  . آمده مربووط بوه حماسوه بووده اسوه       دسه قرون وسطی و قب  از آن ایدئولوژ  به 

و خیلی مام اسه کوه موا نقوش کلیود  پادشواه را درب       زمینه پادشاه نقش محور  داشته

کنود   ها اسه که پادشاهی را به طور غیرقانونی از آنِ خود موی   دهندۀ بد ضحاب نشان. کنیم

برا  اینکه رسومات را متومه بشویم، نقوش کلیود    . دهد و کارها  بد و شرارت بار انجام می

کند و لباسش که از پوسه مویش بووده بوه پرچموی تبودی        و  قیام می. کند را کاوه ایفا می

سازد کوه بیود از ضوحاب، نمواد دولوه       گرز  میشود و کاوه  کند که پرچم پادشاهی می می

 .شود پادشاهی می

ها دیود الزم اسوه کوه بوه رسوومات توموه        برا  اینکه بشود این سوژه را در حماسه نارت 

شود که باتر اسه قووچ باشود، سولس     حیوان قربانی می  کنیم، در زمان دعا  آستی حتماً یک

خوانود و قبو  از تموام     گذارند و او دعوا موی   ترین فرد ملسه می سر و گردن قوچ را ملو  بزرگ

زننود و   کنند و نمک موی  قسمه تقسیم می  برند و آن را به سه شدن دعا گوش راسه قوچ را می 

هوا را نوویحه    پیور آن . کننود  دهند و از پیر ملسه تشوکر موی   موان حاضر در ملسه می به سه 

سلس پوسه قوچ . گوش دهند تر کند که باید همدیگر را خوب درب کنند و به حرف بزرگ می

در شاهنامه و در تشریفات مذهبی اوسوتیایی، پادشواه کوه میواونش     . فرستند را برا  آهنگر می

آهنگر کسی اسه که چاقو را درسه کرده که بوا آن بتووان گووش را    . شود قوچ اسه قربانی می

همچون شواهنامه  . کنند اند که بین خودشان والیه را تقسیم می موان فرزندان فریدون 9. برید

. کنویم  واحد را ایفاد می  ها در پایی خود پادشاهی اسه و ما از این قطیات ادبی یک حماسه نارت

نفوش مذهب ارتدوکس در اوسوتیا   شود که ها و شاهنامه همسانی و وحدتی دیده می در آثار نارت

فوه نقواط تشوابه و    بورا  دریا . ها باشد و زرتشه در ایران نتوانسته مانیی بر سر راه این شباهه

 .شود وسیله محققان ایرانی و اوستیایی انجام می  کلید یا متد الزم اسه که به  وحدت یک

بازتاب خووصویات مشوترب فرهنگوی    "ه دکتر موطفو  با موضو  سخنران بید  ملس

بوه گفتوی   . سوخن گفوه   "ها و اصالحات عامیانوه  المث  بین ایرانیان و ایرونیان در آیینی ضرب

دهنودۀ طورز تفکور و     ها  مام ادبیات هر ملتی اسه و نشان ها یکی از آیتم المث  ایشان ضرب

بیننود و زنودگی خوود را بور اسوا        ها با این ممالت قوار آموزش می مله. ها اسه رفتار آن

خووصویاتی ماننود    ؛ها  مشترب دارند ها خووصیه ها و ایرونی ایرانی. دهند اخالق شک  می

هر دو قووم خیلوی تالشوگرند و ارزش توالش را ماننود زنودگی       . طلبی و تالش مقاومه، صلح
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سوتی یکوی از   وزبوان ا . خداپرستی کلمی کلید  برا  ایران کان و اوستیا بوده اسه. دانند می

هوا،   سوتی وا شناسوان  ها  ایرانی اسه و بر اسا  مسوتندات تواریخی و مورخوان و زبوان     زبان

ها اسوم خوود را از ملوه یوا       لاجه دارد ایرونی و اوستیایی، آالنی 6زبان اوستایی . اند نیایرا

شاه بر ایون بواور بووده کوه ایور؛       فتحیلی. ها به پادشاهی روسیه پیوستند اوستیائی. گرفتند می

هوا   هوا و ایرانوی   اوسوتیایی . اند که ایور زبوان کانوه ایوران اسوه      ها گفته و بیضی یینی گرمی

هوا   ها  فرهنگی ملوه  دهندۀ ارزش المث  نشان المث  دارند و ضرب زیاد  در ضرب مشترکات

هوا هرچنود مغرافیوا      هوا و اوسوتیایی   ها مله واحد با فرهنگ واحد بودند و ایرانوی  آن. اسه

 .اند متفاوت داشتند؛ اما پیشینه خود را حفظ کرده

 "واژگوانی زبوان اوسوتیایی   میرا  واژگان ایرانی در بنیاد " خانم گوتیواموضو  سخنرانی 

هوا  کاون ایرانوی اسوه و      به گفته و  اهمیه زبان اوستیایی این اسه که یکی از زبان. بود

شناسی کرد و نشوان   ایشان تیداد  از کلمات را ریشه. ها  هند و اروپایی اسه مرتبط با زبان

ننود اخشوواب در   اند؛ ما ا  ریشه ها تک بیضی لغه. اند ها  مشترب داد که کلمات دارا  ریشه

اوستیایی به مینی شب اسه یا وات به مینا  تندباد اسه که در فارسوی میانوه هوم تنودباد     

ایشان برا  مث  دو کلمه نام ایران را بیان کرد و گفوه کوه تلفوظ ایون دو     . مینی شده اسه

 .کلمه متفاوت بوده اسه و نام در زبان اوستیایی به نوم و ایران به ایرون تبدی  شده اسه

 
Nome Name 
Iron Iran 

 

شناسی میان ایران و اوستیا را بسویار ماوم دانسوه و     در انتاا ایشان همکار  علمی زبان

زبانوه اوسوتیایی، روسوی، انگلیسوی را بوه دانشوگاه عالموه         در پایان سخنانش دیکشنر  سوه 

 .طباطبائی اهدا کرد

سیما  ایران و عمر خیام در آثار رسوول  "در خووص  خانم دکتر صادقیسخنران بید  

رسوول  "صحبه کرد و گفه کوه عمور خیوام توأثیر زیواد  بور        "توف، شاعر داغستانی حمزه

زاده شاعر تامیکی به مشاد و زیوارت   بار همراه میرزا تورسون او سه . داشته اسه "توف حمزه

چیز رباعیات خیام را دوسه داشوتم  از هر   قبر خیام در نیشابور رفته و گفته بود که من بیش
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در میوان  . میوز بنشوینم و صوحبه کونم      خواسه که با عمر خیام پشه یوک  و خیلی دلم می

گوامزاتوف وقتوی در خوووص    . توف داشوته اسوه   شاعران، حافظ تأثیر زیاد  بر رسول حمزه

موزارم  مون آرزو دارم  »: کند به گفته خیام اشاره دارد که گفته اسه آرامگاه خیام صحبه می

در مایی باشد که در بااران برگ گ  رو  مزارم بریوزد، بنوابراین مون مکوانی در بواک را کوه       

  به درختان زردآلو  باک داشه انتخاب کردم چون ایون مکوان سوه    متر  نسبه  اختالف سه 

توف با  و رسول حمزه« .ریزد ها  زردآلو رو  مزار می تر قرار دارد؛ فو  باار شکوفه متر پایین

توف  رسول حمزه. گو  عشق هستی دهد که چه تامیک باشی یا ایرانی پاس    پاس  میشیر

 . آورم گوید سید  و حافظ بر قلی شیر قرار دارند و من به این دو سر تیظیم فرود می می

تووویر سویمرک ایرانوی در بسوتر فولکلوور      ": موضوو   دیگور دکتور سواکایوا بوا    سخنران 

و  ها  قدیم ایران و قفقواز شومالی اشواره کورد     بین داستانایشان به شباهه  .بود "اوستیایی

خدا  ایرانی سیمرک و دیگر  حور  اسه که یکی از دانشمندان موا حوور  را    6که گفه 

ها سویمرک را در   مرک طالیی داریم و ایرانی 9ما داستانی با نام . خورشید شناسایی کرده اسه

مورک رو  درخوه     بسیار  با هوم دارنود سوه   این دو داستان شباهه . شان دارند ها  داستان

توانند تا آسمان هفتم باال روند کوه بسویار شوبیه بوه داسوتان سویمرک        کنند و می زندگی می

هایی با صورت فلز  وموود   یک ا ل مان دیگر هم ومود دارد در ماان بید  گرگ. ایرانی اسه

 . به آسمان بروند توانند دارد که نمی

ا  ایوران باسوتان در شهون هنور       بینوی اسوطوره   نیکا  ماانا" خانم مامیوا با موضو 

نویسی بوه فرهنوگ    دوره داستان  به گفتی و  سه. بود بخشآخرین سخنران این  "ها اوستایی

هوا  ایجواد    زموان، ویژگوی   میناشناسی خلق ماان ثنو  یا هم. گردد مشترب آریایی ما برمی

مفاووم شویور، اهمیوه    . شوود  تحلی  موی  ا  اوستایی انگیزه اشتقاق واژگان در رمان اسطوره

در رموانی از  . واژه در فراینود اسوتقرار ماوان مالوب اسوه      -بد  و اندیشوه  -کارکرد  نیکی

مفاووم دوگوانگی مفاووم خیور و شور در      . کننود  حیواناتی اسوه کوه صوحبه موی     ،گوسالووا

ت اوستیایی ها  قدیمی ادبیا ا  در داستان ها  کان ومود دارد و نمونی تفکر اسطوره داستان

اشاره به فرهنگ نوروز و ماان مردگان و زندگان از دیگر موارد  بوود کوه   . خورد به چشم می

 .خانم مامیوا به آن اشاره کرد
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  (مشترک)چهارم پنل

آداب بزرگداشوه اموداد میوان    "پن  خانم بسالوا سخنرانی خود را بوا عنووان  در ابتدا   

و  به تشاباات اعتقادات در بین دومله در زمینی ماودانگی . ارائه داد "ها ایرانیان و اوستیایی

و  . هوا  تودفین اشواره کورد     روح و زندگی پس از مرگ و تأثیر این اعتقادات برتشابه آیوین 

هوا  باسوتانی    ها  نوروز و فروردین در ایران بوا مشون   یان مشنها  م همچنین به مشاباه

 . ها با بزرگداشه و یادبود درگذشتگان پرداخه مردم اوستیا و ارتباط این مشن

مناسبات تجار  ایوران و شومال قفقواز در دوره    "با عنوان  سخنران دکتر مرشدلو دومین 

گیور    در طریقه صفو  و شوک   و  در ابتدا به اهمیه منطقه قفقاز. سخنرانی کرد "صفو 

این دوله اشاره کرد و ابراز داشه که متأسفانه منابب فارسوی اطالعوات زیواد  در خوووص     

و  ابوراز داشوه از اوایو  قورن هفودهم مویالد ،       . دهند روابط تجار  دورۀ صفو  ارائه نمی

ا کورده و  اهمیه فراوانی را در مناسبات تجار  ایران و قفقاز پید "شماخی"شار  موسوم به 

این اهمیه تا اواخر دولوه صوفو  همچنوان پابرموا     . تبدی  به مرکز تجار  بزرگی شده بود

ها  داخلی ایران پس از سقوط این دوله باع  کاهش مناسوبات   ها و آشفتگی بود، اما آشوب

 .تجار  این منطقه شد

نارتی و  ها  زنان در حماسه"سخنران، دکتر عبدالای سخنرانی خود را با موضو   سومین

و  در ابتدا به ارزش و اهمیه شاهنامه فردوسی در فرهنوگ و  . ارائه داد "فولکلور مل  ایرانی

هوا    اشاره کرد که هم در این کتواب و هوم در حماسوه    ساز  ایرانی پرداخه و سلس هویه

هوایی   روایوم کوه شخوویه    نارتی با ومود فضا  مردساالرانه حاکم بر این آثار، با زنوانی روبوه  

بر این تشوابه محتووایی،    عالوه . یافته و شجا  دارند و نقش مامی را در روند امور دارند م تکا

ها به صوورت یکسوان و    ها  آنان نیز در هر دو این حماسه توصیفات ظاهر  از زنان و ویژگی

 . گر شده اسه مشابای ملوه

شوارها   ایرانیوان در  "موضوو  سوخنرانی و     خانم دالگات وآخرین سخنران این پن  

و  درابتدا به آمارها  موموود  . بود "داغستان در نیمه دوم قرن نوزدهم و ابتدا  قرن بیستم

در خووص تیداد ایرانیان اشاره کرد و ابراز داشه که افزایش شمار ایرانیوان در ایون منطقوه    

و  گزارشی را در خووص شویوه زنودگی ایرانیوان و    . باع  تأسیس سرکنسولگر  ایرانی شد
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شان در توسیی کشاورز  این منطقه ارائوه داد و در ناایوه بوا اشواره بوه       آنان و نقشمییشه 

ارتباط ریلی میان ایران و روسیه در دوران حاکمیه شورو  پیشنااد کورد کوه مجودداً خوط     

 .بردار  قرار گیرد مسکو مورد باره -ریلی تاران

بنود    المللی در مموب  در این بخش رئیس محترم مرکز مطالیات سیاسی و بین: بخش پایانی

نکته کلید  را مطرح کرد؛ نخسوه اینکوه ایون هموایش بازتوابی از روابوط ایوران بوا           همایش سه

هوا  مختلفوی داشوته اسوه      دوم اینکه روابط ایران و روسیه وموه و منبه. فدراسیون روسیه اسه

بط فیموابین و  یکی اهمیه منطقه قفقاز شمالی در روا: که در این همایش دومنبه آن برمسته بود

مسئله دیگر اشتراکات قو  امتماعی و فرهنگی میان دو مله که در میرا  مشوترب و تشواباات   

نکته سوم اینکه این همایش روشون کورد کوه در حووزۀ روابوط ایوران و       . مشاهده اسه  زبانی قاب 

کوار   هوا  بکور فراوانوی بورا      روسیه با ومود تحقیقاتی که تاکنون انجام شده اسه، هنوز میودان 

گیر  کرد که روابط ایران و روسیه در طول تاری  سوه   ایشان در ناایه نتیجه. پژوهشی ومود دارد

دورۀ اول دورۀ پیوستگی تاریخی دوکشوور در طوول قورون و دوره    . دوره را پشه سر گذاشته اسه 

اکنوون در دوره سووم بوه سور     . ا  و ماانی بوده اسوه  دوم دوره گسسه به دالی  مختلف منطقه

هوا    پیوسوتگی همکوار    هوم  پیوستگی اسه و یکی از کلیدها  ایون بوه   هم   بریم که دورۀ به یم

 . ا  از آن بوده اسه پژوهشی و علمی اسه که همایش مزبور، نمونه و ملوه

در والد  قفقاز مرکز اوستیا  شومالی  ( 8932)دور اول همایش در آشرماه دو سال پیش 

هوا  ایون مرکوز و اسواتید دانشوگاه و       از مقوام   ک برگزار شوده بوود کوه درآن هیئتوی متشو     

 . پژوهشگران مرکز علمی کشور شرکه کرده و به ارائه مقاله پرداختند

رو شود و   ا  از سوو  مامیوی دانشوگاهی کشوور روبوه      همایش مار  با استقبال گسترده

. ا  را در خووص موضوعات مختلف همایش ارائه دادنود  ها  برمسته استادان ایرانی پژوهش

بر اسناد آرشیو  وزارت متبو  انجام شوده بوود، بسویار     هایی که مبتنی  در این میان پژوهش

 .مورد تومه قرار گرفه

سخنرانی ادیبانه و فواخر دکتور کوزاز  اسوتاد برمسوتی دانشوگاه عالموه طباطبوائی در         

 خووص ایران فرهنگی و پیوندها و قرابه تاریخی ایران و قفقواز شومالی بسویار موورد توموه     

حضوور داشوه و   هوا  هموایش    ایشان نیز با اشتیاق فراوانی تا پایوان برناموه  . حضار واقب شد

 . کرد مباح  را پیگیر  می
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ها  مانبی، از مملوه بازدیود از سوازمان اسوناد و      در روزها  حضور هیئه روسی، برنامه

پژوهشوگران   المل  حوزۀ علمیه قم برا  اسوتادان و  کتابخانه ملی، دانشگاه الزهرا و بخش بین

 . رو  برگزار شد

سوبب اینکوه موموب افوزایش درب و       هایی به در مجمو  برگزار  منظم چنین همایش

شناخه مشترب دو طرف از همدیگر و افزایش مناسبات میان موامب دو کشور خواهود شود،   

شودن روابوط میوان     از اهمیه فراوانی برخوردار اسه و در ناایوه بوه تیمیوق و چنودومای     

 . سالمی ایران و فدراسیون روسیه خواهد انجامیدمماور  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


