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تاریخ پذیرش9318/01/01 :

چکیده
اصطالح علمی ژئوکالچر از دو واژه ژئو به معنی زمین و کالچر بهه معنهی فرهنهش تلهییف یافسهه اسهت
ژئوکالچر در واقع اهمیت دادن به عناصری چون فرهنش ،زبان ،قومیت و مذهب در کنار عوامف ژئوپلیسییی
است و به نظر میرسد ژئوپلیسیک نوین ،ترکیبی از مفاهیم ژئوپلیسیک کالسیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر
باشد ساخسار ژئوکالچر بیانگر موزایییی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامفههای
میانی -فضایی قدرت فرهنگی هسسند که در طول و بهه مهوازات ییهدیگر حرکهت مهیکننهد بها فروپاشهی
شوروی و اسهسالالل یهافسن کلهورهای آسهیای مرکهزی ،کلهورهای ایهن منطالهه ههر چنهد از لحها سهاخسار
اقسصادی -سیاسی و ارتباطات ،به روسیه و مناطق شمالی مسصف هسسند ،اما از لحا فرهنگی ،دینی ،تهارییی
و جغرافیایی ادامه طبیعی بیشهای جنوبی خود به حساب می آیند کهه طهی سهالیان مسمهادی بهه دلیهف نفهو
شوروی سابق ارتباط خود را بها منطالهه خراسهان بهزر

در ایهران و منطالهه خاورمیانهه از دسهت داده بودنهد

اشسراکات فرهنگی ه تارییی ایران به دورهای بهاز مهی گهردد کهه کلهورهای آن منطالهه بها ایهران سرنوشهت
ملسرکی داشسند قلمرو جغرافیایی واحد در گذشسه سبب شده بود که این مناطق روییرد اقسباسی به فرهنش
ایران داشسه باشند ،به گونهای که امروزه بسیاری از آداب و رسوم و سنن ایرانی در آسیای مرکهزی پها برجها
مانده است در تحوالت پس از فروپاشی شوروی ،نالش ایران به عنوان محور ارتباطی حوزه جدید بها حهوزه
قدیم خاورمیانه از اهمیت خاصی برخوردار شده است در شرایط جدید ،ایران به عنوان محور سیسسم تمهدن
فارسی شامف افغانسسان ،تاجییسسان و همچنین پیوند دادن آن با جهان اسالم یعنی بیش غیهر عربهی و بیهش
عربی جنوب غرب آسیا به عنوان وحدت دهنده جهان اسالم ،میتواند ایفا کننهده نالهش حساسهی در منطالهه
باشد
واژهگان کلیدی :آسیای مرکزی ،ژئوکالچر ،ژئوپلیسیک ،خراسان بزر

 -9عضو هیأت علمی دانلگاه پیام نور کرمانلاه ،کرمانلاه ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
منطاله آسیای مرکزی با برخورداری از تاریخ کهن ،در طول سده بیسسم میالدی به
عنوان بیلی از اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار میرفت با فروپاشی شوروی و
اسسالالل یافسن کلورهای آسیای مرکزی ،کلورهای این منطاله هر چند از لحا ساخسار
اقسصادی -سیاسی و ارتباطات به مناطق شمالی مسصف هسسند ،اما از لحا فرهنگی ،دینی،
تارییی و جغرافیایی ادامه طبیعی بیشهای جنوبی خود به حساب میآیند که طی سالیان
مسمادی به دلیف نفو شوروی سابق ارتباط خود را با منطاله خراسان بزر

در ایران و منطاله

خاورمیانه از دست داده بودند پس از فروپاشی شوروری پنج جمهوری مسلمان نلین این
منطاله ،یعنی قزاقسسان ،قرقیزسسان ،ازبیسسان ،تاجییسسان و ترکمنسسان تبدیف به کلورهایی
مسسالف گردیدند در حال حاضر ،این منطاله وسعسی بالغ بر  5تا  6میلیون کیلومسر مربع و
جمعیسی بالغ بر  60میلیون نفر (با  50میلیون مسلمان) را شامف میشود
من طاله آسیای مرکزی پس از پایان سلطه اتحاد جماهیر شوروی در حوزههای میسلفی
مانند ژئوپلیسیک ،ژئواسسراتژیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر دارای اهمیسی روز افزون در
نظام بینالملف گردید

بیان مسئله و روش تحقیق
وجود تجانسهای ساخساری میان ایران و آسیای مرکزی و پسانسیفهای وابسسگی آسیای
مرکزی نسبت به ایران ،فرصتهای مناسبی برای همیاری مسالابف ایران و کلورهای منطاله
فراهم میآورد
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ایران با ساباله تارییی ،فرهنگی و اسالمی خود و مطرح نمودن تئوری فلسفه سیاسی
جهان اسالم پس از انالالب اسالمی و تجربه نوین اسسالالل سیاسی و همچنین در راسسای
تالویت همگرایی منطالها ی و جهان اسالم ،گام موثری در تداوم سیاست تنش زدایی و
اعسمادسازی برداشسه است در شرایط جدید ،ایران به عنوان محور سیسسم تمدن فارسی،
شامف افغانسسان و تاجییسسان میتواند نالش حساسی در منطاله ایفا کند
سؤال اصلی مالاله حاضر این است که :عوامف ملسرک فرهنگی میان ایران و کلورهای
آسیای مرکزی کدام است؟
سؤال بعدی که به دنبال پاسخ به آن هسسیم چگونگی بهره برداری از این عوامف
ملسرک در راسسای بهبود روابط و افزایش سطح همیاریهاست در مجموع ،مالاله حاضر
به دنبال تحلیف مسائف و ارائه راهیار برای موضوع یاد شده است
روش تحالیق در این مالاله با توجه به موضوع روش توصیفی-تحلیلی است و از منابع
کسابیانهای ،اسناد و نظرات صاحب نظران در این زمینه اسسفاده شده است

ژئوکالچر آسیای مرکزی
تحوالت شگرف دهههای اخیر در جهان یادآور اهمیت مجدد موضوع فرهنش در
روابط میان جوامع و کلورهاست دیر زمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی
میتواند بسیاری از دردهای بلری را تسیین بیلیده و تلنجها و نا آرامیهای فزاینده
زندگی اجسماعی را در عرصههای گوناگون به ثبات و آرامش مبدل سازد ،اما اکنون
آشیار گردیده است که سیاست به تنهایی و بدون فرهنش و اقسصاد قادر نیست محیطی
شایسسه و مطلوب ،و جهانی عاری از خلونت و درگیری برای انسانها فراهم سازد در واقع
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سیاست و فرهنش و اقسصاد تار و پود یک نظام اجسماعی را تلییف میدهند که پرداخسن به
هر یک بدون در نظر گرفسن تاثیرات مسالابف دیگری نسیجه منطالی در بر نداشسه و تنها به
درک غیر واقعی از جهان منجر میگردد
ژئوکالچر یا ژئوپلیسیک فرهنگی ترکیبی از دو واژه ) (geoو ) (cultureمیباشد واژه
ژئو دارای بار جغرافیایی است که به مفهوم میان اشاره دارد میان ،کانون همه فعالیتهای
بلری محسوب میشود و هویتهای فردی و اجسماعی مردم همواره از میان و ویژگیهای
آن پایه میگیرد میان نه فالط یک کالبد فیزییی ،بلیه منلأ بسیاری از احساسات ،بینشها
و رفسارهای انسانی است فرهنش نیز میراث اجسماعی یک جامعه محسوب میشود
فرهنش همان سبک و شیوه زندگی است که بر پایه نظام فیری و ارزشی پا میگیرد و
چارچوب زندگی فردی و جمعی را میسازد
فرهنش پدیدهای است که همواره با رشد فرد در درون جامعه رشد مییابد فرهنش
بیلسر شامف آن بیش از خصیصههای جامعه بلری است که معموالً غیرمادیاند ،نظیر زبان،
سنتها ،ارزشها ،اندیلهها ،هنر ،دین و

است قلمرو جغرافیایی فرهنشها معموالً

محدود و منطبق بر نواحی جغرافیایی است که مرزهای آن تا حدودی معین و قابف تلییص
هسسند (حیدری )905 :9385 ،ژئوکالچر اهمیت دادن به عناصری چون فرهنش ،زبان،
قومیت و مذهب در کنار سایر عوامف ژئوپلیسییی است
دیرینگی و ابعاد فرهنگی ایران و آسیای مرکزی به عهد فرمانروایان هیامنلی و حسی
پیش از آن میرسد این روابط در عهد اشیانی و سامانی تنشتر و مسسحیمتر شده ،اما
اوج روابط فرهنگی ایران و آسیای مرکزی در عصر تمدن اسالمی است که حاصف آن،
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پیدایی دانلمندان و فالسفه عالی قدری همچون ابوعلی سینا ،فارابی ،بیرونی و شاعرانی
چون رودکی و بلیی است
اگر چه در قرن بیسسم ،نظام فیری و ارزشی مردم آسیای مرکزی طی تحوالت تارییی
ناشی از حاکمیت نظام کمونیسسی ،چالشهای میسلفی به خود دیده است ،اما توانسسه
شالودههای بنیادین خود را حفظ کند در دهههای پایانی قرن بیسسم رهایی کلورهای
آسیای مرکزی از مدار حاکمیت کمونیسسی اتحاد جماهیر شوروی ،فرصسی را پدید آورد
تا تعامالت فرهنگی کلورهای دیگر با آنها ،از حالت بسسه به گسسرده تبدیف شود
پیش از این جمهوریهای آسیای مرکزی و ایران ،عضوی از مجموعه نظام سیاسی،
اقسصادی"شمال-جنوب"بودهاند ،اما اکنون به دلیف تحوالت سیاسی این جمهوریها همراه
با ایران به دو عضو مجموعه "جنوب-جنوب" تبدیف شدهاند این دگرگونی ضرورت
برقراری پیوندهای مسسحیم سیاسی ،اقسصادی و فرهنگی را چند برابر میکند (علوی مالدم،
)965 :9379
به رغم پارهای تمایزات قومی ،زبانی ،سنسی و مرزبندیهای سیاسی ،همدینی و همدلی
مردم ایران ،چنان وحدت گرایی در بین آنان ایجاد کرده ،که با وجود عوامف بازدارنده
برون منطالهای ،از  100سال اخیر بدین سو هیچگاه گسسسه نلده است تداوم ییپارچگی
فرهنگی ملتها ی این پهنه با ایران تا حد زیادی نسیجه آمییسگی باورهای اسالمی و
فرهنش و آداب اصیف در خراسان بزر

و بیشهای شرقیتر آسیای میانه بوده است
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هویت قومی ،زبانی ودینی کشورهای آسیای مرکزی
اشسراکات فرهنگی و تارییی ایران با کلورهای آسیای مرکزی به زمانی باز میگردد
که کلورهای این منطاله با ایران سرنوشت ملسرکی داشسند قلمرو جغرافیایی واحد در
گذشسه سبب گردیده بود این کلورها روییرد اقسباسی به فرهنش و آداب و رسوم ایرانی
داشسه باشند ،به گونه ای که امروزه بسیاری از آداب و رسوم ایرانی در آسیای مرکزی
پابرجاست وجود میراث میسوب و ارزشمند ملسرک در کسابیانهها و موزههای آسیای
مرکزی خود گویای این اشسراک است مرزهای فرهنگی ایران فراتر از مرزهای سیاسی این
کلور است بیش وسیعی از فرهنش و تمدن ایرانی در نالاط میسلف آسیای مرکزی
پراکنده است نگاهی به فرهنش فارسی در شهرهای سمرقند و بیارا و کف تاجییسسان،
وجود چهف هزار نسیة خطی به زبان فارسی و عربی به جا مانده از دوران اقسدار سلسلههای
ایرانی در ییی از انسسیسوهای نسخ خطی ازبیسسان ،وجود اقوام میسلف که به زبان فارسی
تیلم میکنند ،وجود ابنیه و آثار معماری ایرانی ،مساجد ،منارهها ،خانالاهها و حسینیهها تا
غرب چین نلان از حضور بی مانند تمدن و فرهنش ایرانی در این مناطق دارد چنین
سابالهای از حضور فرهنش غنی ایرانی ،ایرانیان را وا میدارد تا مسائف آسیای مرکزی و
قفالاز را با علق و عالقه بیلسری دنبال کنند و سعی نمایند از اشسراکات تارییی برای توسعه
تجارت و مناسبات دیگر با این جمهوریها اسسفاده کنند
بیلسر مردم تاجییسسان فارس زبان هسسند نام زبان قومی در تاجییسسان ،فارسی تاجییی
است که زیر مجموعه فارسی دری است ،اما تمام زمینههای رو ساخسی و ژرف ساخسی این
زبان با زبان فارسی ملسرک است و تنها تفاوتهای موجود در این زبان با زبان فارسی در

تأثیر ژئوکالچر منطقهای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی 08 /

دسسگاههای آوایی و واژگانی است و هیچ تفاوتی در ساخسار نحوی آنها به چلم نمیخورد
(همان)968 :
در ترکمنسسان نیز واژههای زبان ترکمنی دارای لغات عاریسی از زبانهای عربی ،فارسی و
روسی است ،اما درصد اسسفاده آنها از زبان روسی نسبت به سایرین کمسر است اقوام
فراوانی که به زبان فارسی آشنا هسسند در کلور ترکمنسسان به ویژه در اطراف علق آباد و
مرو ساکنند
نام زبان قومی ازبیسسان ازبک است واژگان زبان اساساً ترکی است ،اما بیش زیادی
از این واژگان را لغات عربی و فارسی تلییف میدهند فارسی زبانان ازبیسسان در شهرهای
سمرقند و بیارا ساکنند در قزاقسسان و قرقیزسسان نیز برخی به زبان فارسی گفسگو میکنند
این در حالیست که تعداد کلمات و لغات فارسی در زبان بومی آن منطاله فراوان است
تمام قومیتهایی که در طول سدهها در این سرزمین زیسسهاند ،هیچگاه نسوانسسهاند بدون
زبان و فرهنش فارسی به حیات فرهنگی خود ادامه دهند و تمام اقوام و زبانهای
کوچکتر در این منطاله به سبب آنیه در زیر سایه فرهنش و زبان فارسی گسسرش یافسهاند،
تمام ویژگیهای فرهنگی آنان مسأثر از زبان و ادبیات و فرهنش فارسی است در تمام اقوام
غیر خراسانی و غیر ایرانی و حسی غزهای جنگجوی ترک تبار و به دور از فرهنش ایرانی
که به این منطاله پا گذاشسهاند ،بر اثر سالها پیوند و رویارویی با فرهنش و زبان فارسی،
آنچنان این فرهنش پویا و غنی بر انان تأثیر گذاشسه که موجب شده آنان هم هویسی
خراسانی و ایرانی بیابند
به سبب آنیه پیلینههای فرهنگی جمهوریهای ازبیسسان و ترکمنسسان با زبان و
فرهنش و فارسی بسیار پیوند خورده و زبان فارسی عالوه بر اینیه در سه اقلیم ایران،
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افغانسسان و تاجییسسان تمرکز یافسه دامنه نفو ش حسی در جمهوریهای ازبیسسان و
ترکمنسسان نیز گسسرده است ،میتوان به این باور رسید که زبان فارسی خواهد توانست در
مناطق غیر فارسی زبان آسیای مرکزی به مثابه زبانی معیار مطرح شود و مردم این پهنه
میتوانند به کمک زبان فارسی ،به هویسی پویادست یابند و به برقراری پیوندهای فرهنگی
بسیار گسسردهتری در دنیای امروز نائف شوند و از پیلینه فرهنگی و ادبی خود در جهت
بهره گیری از دسساوردهای علمی ،اقسصادی و تالویت مناسبات سیاسی بهره گیرند
باید بدانیم که زبان فارسی ییی از اسسوارترین رشسههای پیوند قومی ما در طول سدهها
بوده است و هنوز هم میتواند این نالش را ایفا کند خراسان بزر

و ماوراءالنهر در همه

فراز و نلیبهای تاریخ ،توسط فرهنش ایرانی و زبان فارسی پایدار و اسسوار مانده است از
این رو امروز باید در برخورد با مسائف دنیای جدیددر تحییم این بنیانهای دیرپای
شیصیت ملی و فیری خود بیلسر بپردازیم جذابیت تمدن شرق اسالم که با کمک زبان
فارسی گسسرش یافت ،جنبة ملی (و یا ملی گرایانه) به خود نمیگرفت این تمدن ورای
مرزهای سیاسی ،نژادی ،زبانی و مذهبی حرکت میکرد و زبان فارسی جایگاه ویژهای در
این جوامع به خصوص در میان روشنفیران پیدا کرد (کوالیی916 :9385 ،و )15
از دیگر مسائلی که میتوان جوامع را بر اساس آن تالسم بندی کرد ،محیط قومی است
محیط قومی را برای توصیف واحدی مسلیف از چند واحد"قوم-اجسماع"با تمام
شاخصهای آن به کار گرفت واحدهای"قوم-اجسماع"میتوانند در قالب منطاله قومی-
اجسماعی مسحد شوند در آسیای مرکزی نیز واح دهای قوم اجسماع وجود دارند که
میتوانند به صورتی ییپارچه در قالب یک منطاله قومی-اجسماعی در آیند از ویژگیهای
بارز مردم سه جمهوری تاجییسسان ،ازبیسسان و ترکمنسسان ،ارج نهادن به ارزشهای واالی
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فرهنگی ییدیگر است این احسرام مسالابف ،به رغم این واقعیت است که پس از انالالب
اکسبر ،تالسیم بندیهای جغرافیایی و مرزی ،بدون توجه به ویژگیهای این جوامع صورت
گرفت و پارها ی از مردم مسعلق به یک فرهنش خاص در درون جامعه سیاسی مسفاوت و
فرهنش دیگری جای داده شدند
در جهان امروز تمایز ملتها پیش از آنیه تمایزی زیسسی ،نژادی و طبالاتی باشد،
فرهنگی و تارییی است مهمترین محصول تاریخ هر ملت از آن جهت که دادههای
گذشسگان را به زمان حال انسالال میدهد ،فرهنش آن ملت است فرهنش در این معنا
ماهیسی فراتر از شمول آن دسسه از ملیصههایی داردکه در تعریف ملت به کار برده
میشود و عواملی همچون همگنی نژادی ،زبانی ،تارییی و سنتهای ملسرک را در بر
میگیرد این شمول به گونهای است که حسی پارهای از اندیلمندان اجسماعی تعریف ملت
را منحصر به همگنی عمیق ناشی از زبان ملسرک میدانند (دوورژه )998 :9375 ،از این رو
در معنای باال ،زبان و ادبیات ،تنها جزیی از اجزای یک فرهنش یا ملیصهای از ملیصات
یک ملت به شمار نمیروند ،بلیه تمامیت فرهنش و تاریخ ملت با تمام ابعاد و با همه
خواسسهها و آمالهایش میباشد (همان)913 :
تا پیش از فروپاشی شوروی عناصر شهری در آسیای میانه به علت ارتباط با مسیو و
دریافت کمک از مرکز ،سلطه سیاسی کامف داشسند ،اما اکنون فرایند جمعیسی چنین
مینماید که عناصر روسسایی با تمام ملیصههای آن از جنبههای سیاسی در حال تالویت
شدن است وچون حس هویت ملی و باورهای سنسی در مناطق روسسایی در سه جمهوری
جنوبی آسیای میانه تالریباً دست نیورده باقی مانده است ،میتوان انسظار داشت عاملی که
در این پهنه اهمیت بیلسری خواهد داشت ،مذهب و باورهای اصیف مسیی به اندیلههای
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سنسی و دیرینگی و عناصر پویای گذشسگان است در این فرایند قومیت عامف چندان مهمی
در بین مردم آسیای مرکزی به شمار نمیآید و مذهب چون دارای ساخساری سیالتر است
و نیز به علت غنای فرهنگی آن بیش از قومیت و باورهای ناسیونالیسسی در خور اهمیت
است در تنش زدایی بین شهرها و روسساها عامف قومیت چندان نمیتواند موفق باشد و هر
فعالیت در جهت جلوگیری از تلنج در جمهوریهای آسیای مرکزی در صورتی که بر
مبنای عامف مذهب صورت پذیرد ،احسمال موفالیت بیلسری خواهد داشت
وضع نهادهای اسالمی در دوران اتحاد جماهیر شوروی با  50میلیون تن مسلمان ،ناشی
از سیاستهای مذهبی در این کلور بود پس از انالالب اکسبر  9197تصمیم گیری برای
اجرای یک سیاست ضد مذهبی و جدا کردن مذهب از دولت در دسسور کار حیومت قرار
گرفت مسلمانان از از این سیاست بسیار ضربه خوردند و مسجدها و مدارس مذهبی آنها
بسسه شد و رهبران روحانی آنها مورد پیگرد قرار گرفسند اما با فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی بار دیگر اسالم به آسیای مرکزی بازگلت و این برخاسسه از واکنش آگاهانه
مسلمانان در برابر فلار و سرکوبهای دوران شوروی بود با اعالم اسسالالل ،رهبران
جمهوریهای آسیای مرکزی کوشیدند دوباره آموزههای اسالم را رواج دهند ،زیرا پی
برده بودند که اسالم میتواند عنصری نیرومند برای بازسازی ناسیونالیسم باشد به هر حال
این نیسه دارای اهمیت است که بازگلت دوباره اسالم با رشد هویت ملی میراث فرهنگی
پیوندی ژرف دارد (محمدشریفی)51 :9388 ،
بهره گیری از اسالم به عنوان یک عامف هویت ساز در دورهای که جمهوریهای
مسسالف آسیای مرکزی در صدد بازسازی هویت خویش هسسند را نباید از نظر دور داشت
شعائراسالمی و نمودار شدن هویت اسالمی میتواند این جمهوریها را در مسیر اسسالالل و
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گسسسه شدن از هویت روسی پیلین یاری نماید بی گمان احیای مذهب و باورهای سنسی
در بین مردم آسیای مرکزی موجب باال رفسن سطح ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و انسانی
میشود
بدین ترتیب میتوان برخی از مصادیق و همپوشانیهای فرهنگی را بین دو طرف
ملاهده نمودد وجود اشسراکات دینی با وجود بیش از  50میلیون مسلمان ،اشسراکات زبانی
در زیر مجموعه گویشهای زبان فارسی ،به ویژه در تاجییسسان ،و وجود تلابهات فرهنگی
با ایرانیان نمونههایی بدیع از این اشسراکات است این عوامف موجب همگرایی بین ایران و
کلورهای آسیای مرکزی در حوزه فرهنگی گردیده است و موجب شده تا تفاهم و
دوسسی بین این کلورها و جمهوری اسالمی ایران رو به گسسرش گذارد از این رو حوزه
فرهنگی ییی از مهمترین بسسرهایی است که ایران میتواند با ارتالای سطح و حجم
همیاری با کلورهای منطاله ،ضمن احیای ژئوکالچر خود در آسیای مرکزی ،زمینه
همگرایی بیلسر در عرصه سیاست خارجی را فراهم کند

آسیب شناسی همکاریهای گذشته
با وجود همه عوامف ملسرکی که میتواند نالش زیادی در همسویی سیاستهای ایران و
آسیای مرکزی داشسه باشد ،برخی مسائف موجب ایجاد چالش در این زمینه شده که نیازمند
دقت و برنامه ریزی صحیح است
تالابف اسالم شیعی و نیز اسالم انالالبی با اسالم سنی ارائه شده در چهارچوب نظامهای
سیوالر آسیای مرکزی ،نفو فرهنگی و زبانی قدرتهایی چون روسیه و ترکیه ،تبلیغات
وسیع ضد ایرانی از سوی قدرتهای فرا منطالهای چون امرییا و رژیم صهیونیسسی را باید از
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مهمتر ی عوامف واگرایی ایران و آسیای مرکزی در حوزه فرهنگی به شمار آورد همچنین
ترکیه به دلیف داشسن برخی اشسراکات فرهنگی با کلورهای منطاله ،در سیسسم آموزشی،
فرهنگی و علمی این کلورها از نفو قابف توجهی برخوردار است و پروژههای اقسصادی و
فرهنگی را در این کلورها به دست گرفسه است در زمینه فرهنگی اقدام به تهأسیس
دانلگاههای ملسرک ،مدرسه و راه اندازی ماهواره ترک در منطاله نموده است نفو
سیاسی در تصمیم گیریهای داخلی این کلورها نلان دهنده تهأثیر نفو سیاسی و فرهنگی
ترکیه در این منطاله است
به دنبال اضمحالل اتحاد شوروی ،قفالاز و آسیای مرکزی به نالطه مرکزی تالشهای
دیپلماتیک ترکیه تبدیف شد و این موضوع در اوایف دهه  9110به اوج خود رسید ترکیه
تالشهای کرد تا روی روابط و پیوسسگیهای قوی فرهنگی و زبانی با جمهوریهای جدید
سرمایه گذاری کند منافع فزاینده دولت ترکیه در این مناطق و اهمیت این روند را میتوان
در شیفگیری ”آژانس توسعه و همیاری ترک “ ( )TIKAو سازماندهی نلستهای
سالیانه رؤسای جمهوریهای ترک که اولین نلست در اکسبر  9111در آنیارا برگزار شد ه
ملاهده کرد کامالً آشیار بود که این تالشها در واقع حیایت از تالش برای نهادینه
کردن روابط با این مجموعه از کلورهای جدید داشت یک ”الگوی ترک“ مبسنی بر
تجربه موفالیت آمیز ومنطالی اقسصاد میسلط ،دموکراسی پارلمانی ،و ارائه به موقع اصالحات
جهتگیری شده به سمت اقسصاد بازار ،به عنوان راهنمایی برای تحول کلورهای پس از
اتحاد شوروی طرحریزی شده بود جایگزینهای احسمالی این الگوی ترکی به نظر
می رسید که یک الگوی ایرانی بر پایه اسالم یا یک بازگلت به الگوی روسی باشند به
شیلی قابف پیشبینی ،الگوی ترکیه توسط غرب و بیصوص ایاالت مسحده نیز تلویق
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گردید (علویان )65 :9388 ،به عنوان مثال ،ترکمنها یک حیومت الئیک ،ملابه نظام
ترکیه ایجاد کردهاند پروژههای اقسصادی زیادی را ترکها در ترکمنسسان اجرا کرده و یا
در دست اجرا دارند (مثف خط لوله گاز) افسران عالی رتبة ترکمنی از سوی نظامیان ترک
آموزش میبینند ،تعدادی زیادی از دانلجویان ترکمنی ،رایگان در ترکیه به تحصیف
اشسغال دارند ترکیه روزانه و ساعتها بر روی کانالهای تلویزیونی و رادیویی ترکمنسسان
برنامه پیش میکند و در امر مسجد سازی فعالیت گسسرده دارد از دیدگاه ژئوکالچر،
گسسرش اندیله «پان ترکیسم» و ترویج ایده حیومسی سیوالر مهمترین انگیزه نالش
آفرینی فعال ترکیه در این منطاله است (نوروزی)939 :9371 ،
رژیم صهیونیسسی نیز اهدافی از قبیف جلوگیری از پیوسسن کلورهای مسلمان منطاله
آسیای مرکزی به بلوک اسالمی در مالابف اسراییف در مجامع جهانی و منطالهای ،حضوردر
نزدیک مرزهای ایران به منظور مالابله باحضور ایران در لبنان (اخوان منفرد،)17 :9371 ،
گسسرش پیوندهای اقسصادی با کلورهای آسیای مرکزی به ویژه برخورداری از منابع عظیم
نفت و گاز منطاله ،بزر

نمایی نالش خود در برابر غرب به خاطر مبارزه با بنیادگرایی

افراطی و جلوگیری از نفو ایران در منطاله (سنیه 99 :9389 ،و  ،)91تالویت امنیت یهودیان
آسیای مرکزی را دنبال میکند
نیسه قابف توجه آن است که کلورهای آسیای مرکزی پس از اسسالالل ،دچار نوعی
بحران هویت و ملروعیت گردیده و در مرحله گذار از "ملت سازی"و "دولت سازی"
هسسند از این رو برای جبران خالهای موجود ،دست به تاریخ سازی و در مواردی جعف
تاریخ می زنند تا هویسی جدید و مسسالف از خود به کلورهای منطاله و جهان ارئه دهند
(علویان)81 :9388 ،
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هر چند گسسرش مناسبات ایران با کلورهای همجوار به ویژه با تأکید به روییرد نگاه به
شرق ییی از اولویتهای دولت جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود ،هنوز اسسراتژی و
یا حسی طرح منسجمی در این باره ارائه نلده است تلالی کلی این است که دولسمردان
ایرانی برای توسعه مناسبات خود با کلورهای آسیایی و شرقی تعامف در سطوح باال و
شرکت در اجالسهای منطالهای را مناسبترین ابزار میدانند در حالی که ثمربیلی هر
روییردی در سیاست خارجی یک کلور که بسواند منافع ملی را برآورده کند ،نیازمند
تعریف اهداف و ابزار رسیدن به آنهاست در غیر این صورت ،برگزاری هرگونه جلسه و
دیداری که فاقد برنامه کاری ملیصی باشد نسیجه چندانی به دنبال نیواهد داشت
در حوزه فرهنگی ،حف نلدن معمای هویت در آسیای مرکزی ،تضادهای فرهنگی و
قومی و بنیادگرایی اسالمی از جمله عواملی است که به عنوان چالش پیش روی
جمهوریهای آسیای مرکزی قرار دارد در مورد تأثیر جمهوری اسالمی ایران در منطاله
آسیای مرکزی ،میتوان گفت فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در چارچوب تئوری
کارکردگرایی بوده و ایران در این چارچوب میتواند نالش بسزایی در آسیای مرکزی
داشسه باشد؛ از طرفی به دلیف جایگاه ژئوپلیسیک و ژئواسسراتژیک خود و این که پف میان
دو انبار انرژی و برجسسه دنیا ،یعنی خلیج فارس و دریای خزر و اوراسیاست ،نالش
برجسسهای در منطاله دارد در واقع ایران بین  5حلاله کلیدی خلیج فارس ،دریای خزر،
آسیای مرکزی ،قفالاز ،شبه قاره هند و خاورمیانه قرار دارد ،این حلالهها که شامف
کلورهای مسعدد است ،حلالههای امنیسی در جهان نیز محسوب میشوند
ایران برای اینیه بسواند نالش خود را در پیوند این حلالهها و تاثیرگذاری در هر کدام از
این حلاله ها ایفا کند ملزم است در اهداف سیاست خارجی خود نوعی هماهنگی در سطح

تأثیر ژئوکالچر منطقهای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی 03 /

منطالهای و بین المللی تعریف کند از طرفی کلورهای درون این حلالهها نیز در سیاست
خارجی خود نلانههایی از واگرایی و همگرایی نلان دادهاند و توفیق جمهوری اسالمی
ایران در تاثیرگذاری در این منطاله منوط به گسسرش همگرایی و کاهش واگرایی است و
ضرورتهای اسسراتژیک امنیت ایجاب میکند زمینههای قدرت سازی از طریق ائسالف و
همبسسگی با واحدهای این حوزه فراهم آورد به اعسالاد ما ایران برای تبدیف شدن به هژمون
منطاله باید به طور همزمان به هر دو حوزه ایرانی و اسالمی توجه داشسه باشد و جالب است
این امر با هوشمندی در سند چلم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران پیش بینی شده
است
این روییرد زمینه ایجاد وحدت ملی در سطح منطاله را مهیا ساخسه و براساس این تفیر
ایران بایسسی طی بیست سال آینده به کلوری توسعه یافسه با جایگاه اول اقسصادی ،علمی و
فناوری در سطح منطاله و الهام بیش در جهان اسالم مسیی بر اراده و عزم ملی و دارای
تعامف سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین الملف باشد در داخف این  5حلاله کلیدی ،حلاله
آسیای مرکزی ییی از مهمترین مناطق پیرامونی ایران محسوب میشود و ایران هم
زمینههای الزم را برای تاثیرگذاری دارد در زمینه سیاسی ،مهمترین موانعی که طی
سالهای گذشسه بر سر راه ایران برای گسسرش روابط با کلورهای آسیای مرکزی وجود
داشسه است ،عبارتند از:
 -9فالدان اسسراتژی سیاست خارجی جامع که در قالب آن سیاست خارجی ما در آسیای
مرکزی تدوین شده باشد
 -1عدم بهرهگیری از ابزار مدرن در اعمال سیاستهای منطالهای
 -3عدم حمایت دولت از فعالیتهای اقسصادی بیش خصوصی در منطاله
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 -5وجود تصور غلط از ج مهوری اسالمی ایران در منطاله و تالش اندک ما برای بازسازی
این تصویر (واعظی )11 :9371،سعی در رفع کاهشها و بها دادن به مسائف اقسصادی و
فرهنگی در کنار عوامف سیاسی میتواند راه برون رفت از این کاسسیها باشد

ارائه راهکار
فرهنش ایرانی همواره در منطالة آسیای مرکزی از غلبه برخوردار بوده است و بیهیچ
شبهه ای این فرهنش اصیف قابلیت بسط یافسن و انسلار را در این مناطق دارد و نباید تردید
کرد که اگر بیواهیم مناطق میسلف جهان را از نظر میزان تأثیرپذیری از فرهنش ایرانی –
اسالمی تالسیم کنیم ،آسیای مرکزی در رأس آن مناطق قرار دارد از این رو برای
بهرهگیری از پسانسیفهای موجود و کاسسن از عوامف چالشزا در حوزه فرهنگی ،جمهوری
اسالمی ایران ،نیازمند برنامهریزی واقعبینانه و انسیاب اسسراتژی تساهف و تعالف با تییه بر
تالویت فرهنش ایرانی -اسالمی به جای غلبه ایدئولوژیک فرهنش اسالمی از نوع
جمهوری اسالمی در تنظیم روابط بین حیومسی در سیاست خارجی است از این رو تعیین
نالش میراث فرهنگی ایرانی -اسالمی و تالابف آن با ناسیونالیسم ملی (ترکی) و چالشهای
ناشی از رقابت فرهنش غربی با فرهنش ایرانی -اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد
بنابراین ،تعمیق منا سبات ایران با کلورهای این منطاله در حوزه فرهنگی -که فراهم کننده
زمینه تعامف جدی در سایر حوزههاست -منوط به شناسایی مؤلفههای ملسرک فرهنگی
میان جمهوری اسالمی ایران و کلورهای منطاله از قبیف ملسرکات زبانی ،دینی ،تارییی و
میراث فرهنگی و درک مؤلفههای تهدید کننده این اشسراکات فرهنگی همچون
اسالمگرایی افراطی و قومگرایی خواهد بود (علویان)83 :9388 ،
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در حوزه فرهنگی ،ایران با توجه به اشسراکات فرهنگی گسسرده در عین توجه به
تفاوتهای فرهنگی میتواند از دیپلماسی عمومی در چهارچوب قدرت نرم در این منطاله
بهره گیرد از تمام زیر سیسسمهای منطالهای و در مالایسه با مناطالی مانند قفالاز با تسلط
فرهنش اروپایی و یا زیرسیسسم خلیج فارس با کنسرل فرهنش عربی ،تنها منطاله آسیای
مرکزی است که چنین فرصسی را میتواند در اخسیار ایران قرار دهد از این رو در بیش از
سه حوزه دیگر ،یعنی سیاسی ،امنیسی و اقسصادی باید جانب احسیاط را رعایت نمود و در
ترسیم هرگونه چلماندازی میبایست به مؤلفههای فرهنگی و تمدنی ایران به عنوان
مهم ترین عامف در پیلبرد سیاست خارجی ایران در منطاله آسیای مرکزی توجه کرد؛ چرا
که «تحوالت سیاسی در ایران و تأکید بر مذهب اسالم -و نه مسائف فرقهای شیعی یا سنی–
بسسر مناسبی را برای همیاری تمدنی ،ضمن شناسایی تمایزهای فرهنگی در توسعه داخلی،
به وجود آورده است مبنا قرارگرفسن اعسالادات بومی جهت فعالیتهای سیاسی این کلور
نباید با پویشهای افراطی– انالالبی توأم باشد تحول پیلرونده به جای تغییرات افراطی،
آینده این کلور را رقم خواهد زد چنین اسسراتژی انالباضی با بافت نظم نوین جهانی،
همآهنگی سامانبیلی دارد تأکید بر فرهنش بومی میتواند زمینه سالمی برای روابط
مسالابف در زمینه تمدنی ایجاد کند (سیف زاده 935 :9377 ،و )936
تأکید بر ملسرکات میتواند در توسعة همگرایی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با
کلورهای منطاله آسیای مرکزی تأثیر بسزایی داشسه باشد به ویژه که بازیافسن هویّت
گذشسه ،از برنامه های بلند مدت هر یک از این کلورها است و تالش در جهت شناساندن
گذشسهای روشن و مبسنی بر پایههای هویّسی آنان ،راه نزدییی و رسیدن به همگرایی
فرهنگی است در سالهای پس از اسسالالل همواره این کلورها از داشسن روابط همسطح
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در امور فرهنگی با ج ا ایران اسسالبال کردهاند و چه بسا تالاضای آنان برای بهرهمندی از
تجارب فرهنگی کلورمان با پاسخ مناسب روبرو نلده است
همگرایی فرهنگی با کلورهای آسیای مرکزی میتواند موازنههای مثبسی را به سود
ایران در مجامع بین المللی رقم زند مسأسفانه کلور ترکیه با تییه بر اشسراکاتی که به مراتب
کمسر از اشسراکات کلورمان با کلورهای آسیای مرکزی است ،در نظام فرهنگی،
آموزشی و علمی این کلورها از نفو فوقالعادهایی برخوردار است
برخی از رقبای فرهنگی ایران از اینیه تنشهایی بین ایران و کلورهای آسیای مرکزی
پدید آید سود میبرند و به همین دلیف از پدید آمدن چنین تنشهایی اسسالبال میکنند
زمینة ایجاد این تنشها در حوزههای فرق اسالمی بیلسر است و رقبای مذکور با توجه به
این نیسه کوشیده اند تا چنین فضایی را به وجود آورند که تا کنون این تالشها نسایجی را
در پی نداشسه است این پیشگیری با طراحی و اجرای میانیسمهای گفسگوی بین تمدنی و
بین دینی و توسعة آگاهیهای مسالابف دست یافسنی است در سالهای اخیر کلور قزاقسسان
اجالس مرتبط با ادیان را پایهریزی کرده و زمینههای مثبسی را در این موضوع پدید آورده
است که تالش های فراوان این کلور نلان از جدّیسش در ادامة این راه دارد (ابوالحسن
شیرازی)71 :9381 ،
ایجاد اعسماد در محیط روابط فرهنگی اوّلین پایه تعمیق و گسسرش روابط است فضایی
که در آن فعّالیّت فرهنگی صورت میپذیرد ،غیر از فضایی است که فعالیّت سیاسی را در
خود گنجانده است ایجاد ارتباط بین اندیلمندان دو کلور تنها زمانی میسّر است که بر
بسسر ثابت اعسماد مسالابف بنا نهاده شود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مردم این
کلورها سفرهای مسعدّدی به ایران داشسهاند ،هیأتهای فرهنگی مسعددی بین دو کلور

تأثیر ژئوکالچر منطقهای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی 49 /

مبادله شده است و هم اکنون دانلجویانی از این کلورها درایران به تحصیف اشسغال دارند
همة اینها مبسنی بر اعسمادی است که در گذشسه پایهریزی شده است و اکنون نیز میتوان با
افزودن بر دامنة این اعسمادها ،مبادالت فرهنگی را افزایش داد
در چارچوب همیاریهای منطاله ای ،تأکید بر تعمیق روابط کلورهای زبان فارسی
نباید به گونهای باشد که دیگر کلورهای همسایه چنین همیاریهایی را برضد منافع خود
ارزیابی کنند در واقع ،تأکید بر زبان و فرهنش ملسرک میان ایران ،تاجییسسان و افغانسسان
که زمانی بیش بزرگی از امپراطوری ایران را تلییف میدانند ،میتواند نالطه اتیای
قدرتمندی برای ایران باشد و در صورت هدایت مناسب دیپلماسی ایران و جلوگیری از
برانگییسه شدن واکنش های تند دیگر کلورهای همسایه ،بازده مفیدی در بر خواهد
داشت (احدی)95 :9385،

نتیجه گیری و تحلیل دادهها
ییی از مهمترین روییردهای جمهوری اسالمی ایران در زمینه سیاست خارجی،
گسسرش مناسبات با کلورهای همسایه است از این نظر ،جمهوری اسالمی ایران توجه
خاصی به کلورهایی دارد که نالاط ملسرکی با ایران دارند این نالاط ملسرک میتوانند
زمینه ساز برقراری پیوندهای سازنده در قالب روابط دوجانبه و چندجانبه باشند .جمهوری
اسالمی ایران به جهت قرابت ،عالیق و ملسرکات فرهنگی ،تارییی و دینی با کلورهای
آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی ،در صدد نفو و حضور در هر یک از کلورها
برآمد اما در طی سالهای گذشسه ،سیاست خارجی ایران با عوامف مسعدد همگرایی و
واگرایی مواجه بوده است که درک صحیح آن میتواند به اتیا یک دیپلماسی واقع بینانه،
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پویا ،همهجانبه و سازگار با واقعیتهای منطاله آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن،
ایران میتواند در میان انبوهی از قدرتهای منطالهای و فرامنطالهای ،سهم مناسبی از
ظرفیتهای سیاسی -اقسصادی و فرهنگی منطاله آسیای مرکزی را در اخسیار بگیرد
نسایج مطالعات کسابیانهای به خوبی نلان میدهد ایجاد بحران هویت در ساخسارهای
ملی کلورهای آسیای مرکزی از یک سو و احساس بیگانگی با فرهنش تحمیلی روس از
سوی دیگر و بالندگیهای فرهنگی و تمدنی ایرانی و اسالمی در گذشسههای این کلورها
موجب بیداری و به یاد آوردن حافظه تارییی ملتهای منطاله گردیده است ،البسه تجانسهای
ساخساری با ایران از کلوری به کلور دیگر مسفاوت است؛ مثالً ایجاد فرهنگسسان ملسرک
بین ایران -افغانسسان-پاکسسان و کلورهای آسیای مرکزی برای احیا و تالویت زبان فارسی
با انطباق فرصسهای دیگر موجب بهره برداری از این فرصتها برای ایران میگردد در طی
سالهای اخیر تمرکز دغدغههای مسئولین کلورمان بر روی مسائف و موضوعات سیاسی
بوده است و این دغدغه که در جای خود از اهمیّت ویژهای برخوردار است ،سبب شد تا
سهم کمسری از اندیله و دغدغة مسئوؤلین کلورمان صرف موضوع روابط فرهنگیمان با
کلورهای آسیای مرکزی شود درحالی که همواره همه سیاسسمدارها بر این نیسه تأکید
کرده اند که گسسرش و بهسازی روابط فرهنگی ،زمینه ساز مؤثری در بهبود روابط سیاسی
کلورهاست
جمهوری اسالمی ایران با تییه بر دو حوزه تمدن اسالمی و ایرانی و با تییه بر دولت
مدرن میتواند به دنبال شیف دهی آسیای مرکزی بزر

باشد که مبسنی بر یک ژئو

کالچرگرایی و ژئوپلیسک و ژئو اسسراتژیک ایران است و میتواند یک الگوی سیاست
خارجی موفق را در این چارچوب عرضه بیند
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