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  پیشگفتار مترجم

و نگاهی کلـی بـه    ؛اي مختص این کشور نیست پدیدهو سیاست در روسیه  دینپیوند عمیق 

 دیـن تاریخ تحول دولت در نقاط مختلف جهان همسو با تکامل جوامع بشري، نقش پررنگ 

نشـان   یخـوب  به گذشته دراجتماعی جوامع انسانی را  - ن با حیات سیاسیآو ارتباط نزدیک 

 يفرازوفرودهـا امري مـؤثر بـر رونـدهاي مـرتبط بـا زنـدگی انسـان،         عنوان به دین .دهد می

هــاي مختلــف تــاریخی ســطوح مختلفــی از  دورهرا پشــت ســر گذاشــته و در  شــماري بــی

  تأثیرگذاري را تجربه کرده است.

 ظهـور، حضـور و زوال   بـا کشـور پهنـاوري کـه در اعصـار گونـاگون       عنوان بهروسیه 

یکـی از   عنـوان  بـه ، پنجـه نـرم کـرده    و دسـت جریانات سیاسی و مذهبی بسیاري خویش، با 

. امروزه است دین ت مرتبط باتحوال برجسته مراکزهاي تمدنی متنوع، از  مجموعهکشورها و 

تحـت  و  یافتـه  گسـترش طح وسـیعی  در سـ  ،مذهب غالب در این کشـور  عنوان به 1ارتدکسی

یکـی از کلیسـاهاي شـاخص در جریـان جهـانی       عنـوان  به 2روسی ارتدکسکلیساي هدایت 

در  . این کلیسابا نهاد سیاست و تشکیالت قدرت برقرار کرده است پیوند محکمیمسیحیت، 

  .داشته استنقش پررنگی  هاي اخیر دولت در سیاست داخلی و خارجی خود سوگیري

هاي  قرنارتدکسی با تشکیالت سیاسی روسیه در  یژهو بهعامل مذهبی  اجرايپرمرابطه 

روحانیت براي کسب قدرت و دارایـی و تقویـت نهـاد کلیسـا     پایان  بیهاي  تالشبا  ،گذشته

موازنه قدرت و افزایش نفوذ خود  منظور بههاي بسیاري را  بحرانهاي و  فرصتهمراه بود و 

در  هاي اخیـر  دههتجربه کرد. نزدیکی مجدد این دو نهاد در در این کشور  گذاري یاستسبر 

                                                        
1. Orthodoxy / правосла́вие; ортодо́ксия; (کسیاپراواسالویه؛ آرتاد) 

2. Russian Orthodox Church (ROC) / Ру́сская Правосла́вная Це́рковь (РПЦ)  

(روسکایا پراواسالونایا تسرکاف): .شود به صورت کلیساي ارتدکس روسیه نیز نوشته می   
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کـه سیاسـت    2اتحـاد جمـاهیر شـوروي سوسیالیسـتی    پـس از فروپاشـی    1فدراسیون روسیه

سـاز   زمینـه ، کـرد  یمـ در تمام شئون جامعه دنبـال  و با قدرت زیادي تضعیف دین را فعاالنه 

در سیاسـت خـارجی    مـؤثري امل ع عنوان بهبلکه  ،در سطح جامعه تنها نه ،مجدد حضور دین

برخـی از  بـه بـازیگران متنفـذي در    بار دیگر  یک ،روحانیت و نهاد کلیسااست.  روسیه شده

و بـا واحـدهاي سیاسـی و مـذهبی      انـد  شـده  یلتبـد هاي سیاست خارجی این کشـور   حوزه

در  یـژه و به ،نمودهاي آن را در قالب دیپلماسی مذهبی روسیه .اند کردهارتباط برقرار  متعددي

  دنبال کرد. توان می ،شرق قاره اروپا

در روسیه و نقش دیـن در  سیاست جنبه فراملی  با بهتر آشنایی منظور به ،به همین دلیل

دین و سیاسـت   وقوس پر کشرابطه هاي  خاستگاه، ضرورت دارد که با سیري تاریخی در آن

، ماهیـت ایـن پیونـد پرتحـول و تبلـور آن در      5و تزارهـا  4هـا  خـان ، 3ها شاهزادهدر سرزمین 

  .را درك کنیم هاي مختلف حیات فکري و معنوي جامعه روسیه حوزه

» عامل مذهبی در سیاست خارجی روسیه« اثر اصلی با عنوانحاضر که بخشی از  کتاب

و سیاسـت در روسـیه    دیـن وضعیت ارتباط  ازتا در آگاهی  انتخاب شدبه این منظور  ،است

در  یعامـل مـذهب   سـپس بـه اکنـونِ    گذشته وابتدا به ، دو بخشدر  اثراین  د.باش رسان یاري

بـا محوریـت   مطالعه موردي، دیپلماسی روسـیه   صورت بهو سپس  زدپردا  می هیروس استیس

با بالروس، صربستان، اوکراین، استونی، گرجستان، مولـداوي، رومـانی، بلغارسـتان،    دین را 

  .دهد  میقرار  و ارزیابی یبررسمورد، و چند کشور دیگر یوناننگرو،  مونته ،مقدونیه

 مـذهب کتاب مذکور با محوریت نقـش تـاریخی    هایی از بخشترجمه  عنوان به این اثر

 دیـن سیاسـت و   یبپرفرازونشدر سیاست و جامعه روسیه در ادوار مختلف، رابطه  ارتدکس

و با محوریت دین، به سیر تاریخی تحول دولت در این کشـور   ؛کند میدر روسیه را تشریح 

میـان  بستر رابطـه دیـن و سیاسـت     عنوان به ،المللی بینعرصه فراملی و در  سپس پردازد. می

                                                        
1. Russian Federation / Росси́йская Федера́ция (سکایا فیدیراتسیاراسیی) 

2. Union of Soviet Socialist Republics (USSR) / Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих 
Респу́блик (СССР) ) سایوس ساوِتسکیخ ساتسیالیستیچیسکیخ ریسپوبلیک)سا ساِس ارا((  

3. prince / принц; князь (پرینتس، کنیاس) 

4. khans / ха́ны (خانی) 

5. tsars / цари́ (تساري) 
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قـرار   موردتوجـه شـرق و جنـوب شـرقی اروپـا     در  جـوار  هم ارتدکسروسیه و چند کشور 

بـه بـاور   زیرا  .می گویدآن سخن  از دیپلماسی مذهبی روسیه و ماهیت همچنین، و ؛گیرد می

هـاي   فعالیـت عد رسمی در قالب امروزه سیاست خارجی فدراسیون روسیه تنها به بنویسنده، 

 ،هـایی خـارج از چـارچوب رسـمی دولتـی      بخـش شاهد فعالیت  و ؛شود نمیدولت محدود 

کـه بـا    هسـتیم روسـی   ارتـدکس هاي نهاد دین در روسیه با محوریت کلیساي  تالش یژهو به

اي و  منطقـه در بسـتر  خـود   سیاسـی فرامـرزي  و بسـط مناسـبات    هـا  فعالیـت  دامنـه  افزایش

ایجـاد  هـایی   پوشـانی  هـم سیاست خـارجی   ۀینزم درمیان فعالیت خود و دولت ، يا منطقهافر

دولت بنا به مصالح یا شـرایط،   که یهنگام هاي اخیر سالدر  روسی ارتدکسکلیساي . کند می

 اي واسـطه کند و نقش  مینماینده روسیه فعالیت  عنوان به ،نباشد عملیمؤثر و قادر به فعالیت 

و ابعاد فعلی آن در  هاي این وضعیت خاستگاهتوضیح  منظور بهکتاب حاضر  گیرد. میخود به

  سودمند خواهد بود. ،خود در شرق اروپا ارتدکسروابط خارجی روسیه با همسایگان 

رفـع مشـکل    منظـور  بـه بـر آن شـد کـه     ،در ادامه شیوه شخصی خود ،مترجمهمچنین 

اشـاره   و بـه هنگـام   اهـ  شـت نو پـی در ناآشنایی با واژگان و مفاهیم روسی میان خواننـدگان،  

یـا اشـکال دیگـر     به مفاهیم و اسامی روسی، ابتدا معادل انگلیسی و سـپس معـادل  نویسنده 

ژگان فارسـی  وادر صورت تفاوت در تلفظ  ،و سپسرا ارائه کند  واژگان روسی يگذاریهتک

در پایـان بایـد   در دسترس خوانندگان قـرار دهـد.   به فارسی را ها  آنروسی ، تلفظ و روسی

افـزایش   منظـور  بـه رو، گامی هرچنـد کوچـک    پیشسعی شد با انتخاب کتاب اشاره کرد که 

آگاهی خوانندگان از ابعاد تاریخی و مذهبی سیاست داخلی و خـارجی در روسـیه برداشـته    

  شود.

  نژاد يخاورسعید 

1399 پاییز



 

  


