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تاریخ دریافت91/10/5 :
تاریخ پذیرش91/11/29 :
چکیده
گرچه نقش فرهنگ در تحوالت اجتماعی ،سیاســی ،اقتصــادی و  ...انســانها دارای قدمت طوالنی
اســت؛ اما ،اهمیت جهانی آن به بعد از انقالب صنعتی و نفوذ و تســلط اروپاییها به واسطه فرهنگ بر دیگر
ســرزمینهای جهان مورد توجه قرار گرفته اســت .این مقوله بهخصوص با از میــان رفتنجهان دوقطبی و
برجستهشدن ملتها و هویتها بر اســاس ویژگیهای فرهنگی بهصورت یک شــاخه علمی تحتعنوان
ژئوکالچر مطرح شد .هدف از مقاله حاضر ،تبیین ســابقه تأثیرگذاری فرهنگی تمدن ایرانی بر آسیای مرکزی
است با این ســئوال که عوامل تأثیرگذار بر پیوند ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی کدامند؟ فرض بر این است
که فرهنگ به عنوان عامل تأثیرگذار در ژئوکالچر مشترک ایران و آســیای مرکزی است .چراکه ،ایران هم
به لحاظ اقتصادی و مادی و هم به لحاظ معنوی و عاطفی همواره برای آسیای مرکزی به عنوان یک مرکز و
محور تلقی میشود .یافتههای تحقیق نیز حاکی از آن است که آسیای مرکزی از دیرباز در حوزه تمدنی ایران
بوده و به دلیل پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی ،جزء عالیق ژئوکالچر ایران بوده است .پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی نیز موقعیت ژئوپلیتیک ایران در کنار جغرافیای اقتصادی آسیای مرکزی وضعیتی را به
وجود آورد که قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای توجهی خاص به این حوزه استراتژیک معطوف داشته و به
دنبال کسب منافع خود باشند .ایران از سویی دارای عالیق ژئوپلیتیکی در منطقه است و از سوی دیگر به دلیل
برخورداری از مولفهها و شاخصهای مربوط به تاریخ ،زبان و دین مشــترک ،عضویت در سازمان کنفرانس
اسالمی و دوستی با همسایگان ،از توانایی بالقوه تأثیرگذاری در برخی از قومیتهای منطقه برخوردار است.
واژگان کلیدی
ژئوکالچر ،فرهنگ ،ایران ،آسیای مرکزی ،روابط.

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمي واحد رشت y.zeinolabedin@gmail.com

66

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

مقدمه
تاریخ تأمــل دربــاره فرهنگ سیاســی به اندیشــمندان و
فیلسوفان باز میگر دد .یونانیها ،ویژگیهای ذهنی متفاوتی
برای آتنیهــا ،اســپارتیها و بربرها قائل بودند .ســقراط از
تفاوتهای فرهنگــی و همچنین بازتاب ایــن تفاوتها در
فرهنگ و نظامهای سیاســی جوامــع مختلــف آگاه بود و
ریشــه تفاوت ماهوی میان دنیای یونانــی و غیریونانی را در
ذهنیت انســانهای متعلق به این دو دنیای متفاوت جستجو
میکرد( .)912 :2000 ,Daltonتوسعه فنآوری اطالعات
و رسانههای جمعی در قرن بیســتم میالدی فرهنگ جوامع
جهانی را تحت تأثیر قرار داد .عناصر سازنده فرهنگ ملتها،
اعم از ارزشها و هنجارها ،آداب و رسوم و حتی زبان ،در تأثیر
و تأثری فزاینده بین ملتها و بین دولتها قرار گرفتند.
دگرگونی الگوهای رفتاری و افــول غلبه آموزههای فرهنگی
در چهارچوب مرزهای سیاســی ،بــه ورود مفهومی جدید در
ساختار ژئوپلیتیکی کشــورها در دهه1960انجامی د که پس از
و متنوع ،کاربر د پیداکرد .این
پایان جنگسر د در ابعادی وسیع 
مفهوم به جهانیشدن موسوم گشتهاست(قوام.)88 :1382 ،
جلوه اصلی تأثیرگذاری فرهنگ و هویت ایرانی را میبایست
در پرتوی مفهوم «ایران فرهنگی» مورد توجه قرار داد .ایران
فرهنگی ،از حیــث مفهومی منعکسکننــده تأثیر و تبادالت
هویتی -تمنی ایرانی در ارتباط با کشــورهای منطقه و امتزاج
مواریث فرهنگــی و تمدنی ما با آنها در یــک پیکره فرهنگی
اســت .چارچوب فرهنگی -تمدنی مشــترکی که به واسطه
عناصر و مولفههای مشترک زبانی ،فرهنگی و اجتماعی پدید
آمده اســت ،حاصل تجربه تاریخی کالنی اســت که معرفت
و هویت رابــه هم پیونــد داده و «خودآگاهــی تمدنی» را به
بار آورده اســت؛ معرفتی برآمده از میراث غنی مشترک بین
کشــورهای منطقه و هویتی برآمده از عناصــر و مولفههای
درونی و بومی(نظری.)22 ،1390 ،
ایران کشوری است که از فرهنگهای مختلف تشکیل شده و
مردم کشور فارغ از اختالف در قومیت ،مذهب و زبان همگی
ملت ایران را تشکیل دادهاند؛ ملتی که به شهادت تاریخ یکی
از دیرپایترین ملتهای جهان اســت .در طول تاریخ ایران،
سازماندهیسیاســیفضا تحوالتزیــادی را ســپری کرده
و تغییرات مختلفی را تجربه نموده اســت؛ تغییراتی که علت
آن را میتوان در قبض و بسط ســرزمین ،نظامهای سیاسی
و دورههــای آرامش و بیثباتی جســتجو کرد(پورموســوی
و دیگــران .)75-101 :1387 ،بااینحــال ،علیرغــم وجود
پتانسیلهای فرهنگی فراوان بین ایران و کشورهای آسیای
مرکزی به لحاظ قدمت و تجانــس ،کمتر به نقش فرهنگ در
ساختار ژئوکالچر مشترک آنها توجه شده است.

 -1مبانی نظری
رهیافت ژئوکالچر با مفهومســازیها و بررســیهای ناظر بر
مفهومفرهنگ در ژئوپلیتیک شــکل گرفت .بنابراین ،بدون
شــناخت فرهنگ نمیتوان بــه درک درســت و معناداری
از ژئوکالچر رســید .اصطالح علمــی ژئوکالچــر از دو واژه
ژئو( )Geoبهمعنی زمینکه منظور از آن ســیاره زمین است
و کالچر( )Cultureبهمعنی فرهنگ تشــکیل یافته است.
وجو د پیشــون د ژئو در اصطالح ژئوکالچر ،بــه طبیعت واحد،
یکپارچه و بههمپیوســته سیاره زمین اشــاره میکند .پس
تحلیل ژئوکالچر مســتلزم برخورداری از یک نگرش جهانی
و ســیارهای به فرآیندهای فرهنگی اســت(حیدری:1387 ،
 .)149بر اساس این تحلیل همواره ،ملتها از جایگاه خاصی
برخوردار هســتند .اگرچــه در ابتدا توجه بــه ملتها و روابط
فرهنگی با آنها ،به عنوان عامل تأثیرگذار در سیاست خارجی،
به کشــورهای بزرگی که دارای سیاســت خارجی گسترده
بودند منحصر میشد؛ اما ،به تدریج بســیاری از کشورها نیز
به روابط فرهنگی با خارج توجه پیدا کردند و در حوزه سیاست
خارجی آنها بخشی به نام سیاســت فرهنگی خارجی به وجود
آمد(محمدی.)89 :1377 ،
آغاز رسمی دیپلماســی فرهنگی را میتوان به پس از جنگ
جهانی دوم و کشور فرانسه نســبت داد .در سال  1949و برای
نخســتین بار ،اولین رایزنیهای فرهنگی رســمی شامل 14
رایزنی در ســفارتخانههای این کشــور آغاز به کار کردند.
پیشتازی فرانســه در آغاز رسمی دیپلماســی فرهنگی سبب
گردید تا در این زمینه ،الگویی فرانسوی شکل بگیرد .این الگو
که شامل آموزش زبان ،تعلیم و تربیت ،تبادالت علمی و حتی
مذهبی میشود و ســاختار آن با اســتفاده از مراکز غیردولتی
مانند موسســه آلیانس فرانس برای آموزش زبان فرانســه و
انســتیتوهای تحقیقاتی و هیئتهای باستانشناســی شکل
میگیر د برای بسیاری از کشــورها الهامبخش بوده است .در
انگلیس نیز ،موسسهای نیمه مســتقل به نام شورای بریتانیا
فعالیتهای فرهنگــی بینالمللی را بر عهده گرفته اســت.
امریکا نیز با الهام از الگوی اولیه انگلیــس مراکز دو ملیتی را
تأسیس کر د که با مشارکت اداری و مالی دولتها و شهروندان
کشور هدف تشکیل میشود .همچنین ،وزارت خارجه امریکا
در راســتای توسعه دیپلماســی فرهنگی خود آژانس خدمات
اطالعاتی امریکا را تأســیس کــرد که به تدریــج محوریت
هدار شــد.
فعالیتهای فرهنگی این کشــور در خارج را عهد 
آلمان نیز با رویکردی شبیه به فرانسه و انگلیس در دیپلماسی
فرهنگی ،اقدام به تأسیس انستیتو گوته کرد که شباهتهای
زیادی به شورای بریتانیا دارد .کشــورهای دیگر اروپایی که
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به توســعه دیپلماســی فرهنگی عالقمند بودهاند کم و بیش
از همین رویکــرد الگو گرفتهاند .به عنوان نمونه ،اســپانیا نیز
با تأسیس انستیتو سروانتس از مدلی شــبیه به آلمان استفاده
کرده است(ملکی.)182 :1387 ،
«بنابراین ،در کشــورهای اروپایی چهار نوع فرهنگ در کنار
یکدیگر به وجو د آمدند و سپس به سایر نقاط جهان گسترش
یافتند :فرهنگ مردمشناســی یا انتروپولوژی ،فرهنگ بشر
دوستی ،فرهنگ علمی و فرهنگ تودهها.
فرهنگ مردمشناســی یعنی فرهنگ سنتهایی که ریشه در
مراسم دارند و طرز فکر و ذهنیت جامعه را مشخص میسازد.
فرهنگ بشردوستی در قرن  18به اوج خو د رسید .این فرهنگ
با بشــر و طبیعت و جهان و جامعه و مســایل بنیادی سر و کار
دارد :خوبی ،بدی ،زندگی ،مرگ ،خداوند ،زندگی پس از مرگ
و غیره.
اما فرهنگ علمی برعکس ،تخصصی اســت .مجدانه تالش
میکند که همــه چیــز را درک کند ،آن هم صرفــ ًا به خاطر
دانستن .ســئوالهای مهمی که فرهنگ بشر دوستی مطرح
میکن د در این فرهنگ جایی ندارد.
فرهنگ تودهها نیز شــامل اطالعات وســیعی میشــو د که
بیوقفه از بین میرونــ د و در یکدیگر ادغام و مبدل به ســرو
صدا میشــوند .انتظار میرود که این فرهنــگ ،کل فضای
تفریحی را به تدریج تســخیر کند»(رامونــه-149 :1377 ،
 .)148چنان چه به عقیده مک لوهان اگر چه تکنولوژی منبعث
از ذهن و عمل انســان است؛ اما ،انســان هر عصر و دورهای
خود زاییده تکنولوژی زمان خویش است .به عبارت دیگر ،هر
میدهد و هر فضای
تکنولوژی بشــر را در فضای تازهای قرار 
تازه ،عاملی تعیینکننده در سرنوشــت و زندگی بشر به شمار
میرود(اشرفی ریزیوکاظمپور.)148-149 :1386 ،
 -1-1روند تحوالت فرهنگ و دیدگاهها
فرهنگ ،در ســالهای دور به عنوان عاملی امنیتســاز در
دولتهای ملی و امنیتسوز در مناقشات میان دولتها مطرح
بوده اســت .از نیمه دهه  1960میالدی ورود مارکسیسم به
دانشــگاههای غربی موجب توجه فزایندهای به فرهنگ شد.
سرمایهداری بهعنوان

این توجه ناشی از تداوم و گسترش نظام
یک معضل مارکسیســتی بوده است(رابرتسون.)99 :1385 ،
نوعی از اینگونه منازعات خصوص ًا در
پس از جنگســرد نیز 
بهدنبال رشد
منطقه بالکان بهوقوع پیوست .در چند سالاخیر ،
اقتصادیسرســامآور ژاپن و پیدایش غــول اقتصادی جدید
چین و بهخصوص بع د از  11ســپتامبر  ،2001بار دیگر امنیت
ملی و امنیت جهانی ارتباط عمیقتــری با مقوالت فرهنگی
یافت .چرا کــه -همان طور که تومــاس پاین( Thomas
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 )Paineبیش از دویســت سال پیش گفته اســت -افراد به
تنهایی نمیتوانند حقوق طبیعی خو د را تضمین کنند .بنابراین،
الزم است توســط یک جمع ،جامعه یا حکومت حمایت شوند
تا واقعیت بیابنــد( .)37 :2006 ,Blacksellملتها افرادی
هستن د با ویژگیهای فرهنگی مشــترک و یک حس هویت
فردی واح د که ایشان را از ســایر افرا د خارج از آن قلمرو ملی
متمایز مینماید و بر اســاس فرهنگ ،مذهب ،زبان و قومیت
تعریف میشوند(برادن و شــلی .)20 :1383 ،بنابراین ،بیش
از هر چیز به معنای آن است که میتوان از درون گروه معینی
از انسانها ،احساس همبســتگی خاصی در مقابل گروههای
دیگر به دست آورد(هاچینسون و اسمیت.)47 :1386 ،
به ایــن ترتیب ،بعــ د از ســالها بیتوجهی و ســایهافکنی
نگرههــای ســاختاری و عقالنی بــر مباحــث ژئوپلیتیکی،
فرهنگ ،بار دیگــر به عنوان یک عنصر اساســی مورد توجه
قرار گرفته اســت .پایان جنگ ســرد و ســقوط کمونیسم،
انگیزههــای جدیــدی را برای ارتقــای مقولــه فرهنگ در
مطالعات سیاســی و ژئوپلیتیک حتی به عنوان یک شــاخه
اصلی(ژئوکالچــر) فراهم نمــود .اکنون فرهنــگ از زوایا و
چشــماندازهای متفاوتی مــورد توجه قــرار میگیرد .الری
دیاموند ( )Larry Diamondبا تأکید بر نگرش آلموندو
به جنبههایی از فرهنگ سیاســی تأکیــد میکن د که موجب
تحلیل رفتن حکومتهای اقتدارگرا وگســترش جامعه مدنی
و نهادهای دمکراتیک میشود .بنیامین باربر (Benjamin
)Barberنیــز فرهنگ را در بســتری سیاســی و از زاویه
سرمایهداری مصرفگرا و بنیادگرایی مذهبی و

تعارض میان
قبیلهای و به عنوان مقولهای موثــر در روابط بینالملل مورد
میدهد .ادوارد سعید در اقدام به واسازی گفتمان
بررسی قرار 
شرقشناسی کام ً
ال به بررسی ویژگیها و مشخصات فرهنگی
متمرکز شده اســت .هانتینگتون که زمانی کام ً
ال به فرهنگ
بیتوجه بود؛ حــال ،با توجه بــه مقوله فرهنــگ از تمایزات
فرهنگی مبتنی بــر مفهوم ژئوکالچر بحــث میکند(ربیعی،
 .)150-151 ،1383از نظــر مــک اوی ()Mc Evoy
فرهنگ سیاســی به طورویژه به ارزشها ،نگرشها و عقاید
میدهد،
مسلطیکه سیاســت و رفتار یکحکومت را تشکیل 
اشاره دارد .باید به خاطر ســپردکه فرهنگ سیاسی ،ارزشها
و عقاید مســلط یک جامعه را منعکس میکنــد که ضرورت ًا
نشانگر عقای د همه افراد آن جامعه نیســت(:1996 ,Price
 .)1رابرت مانــدل () Robert Mandelبعــ د فرهنگی
را به عنوان یکی از ابعــا د اصلی امنیت ملی دانســته و معتقد
است که عقای د فرهنگی ،نقش بســیار مهمی در ساختارهای
سیاســی ایفا میکنند .او با صحه گذاشــتن بر نظر اول ویور(
 )Ole Weaverامنیــت فرهنگــی را در توانایــی جامعه
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برای تداوم بخشــیدن به ویژگیهای بنیادیــن خود ،تحت
شــرایط متحول و در مقابل تهدیــدات احتمالی یــا واقعی
ارزیابــی مینماید(ماندل .)270 :1377 ،به نظر والرشــتاین،
فرهنگ در قوامبخشــیدن به نظام یعنی در خلــق یا تعریف
اشــکال جدی د رفتار موثر نیســت و فقط کارکردی در جهت
سرمایهداری جهانی

مالیمکردن تضادهای پویای موجود در
دارد .او در برداشــتش از نظام جهانی تأکیدی بر تداوم ضعف
دار د و میگوی د فرهنگ عبارت است از نظام ایدههای اقتصاد
ســرمایهداری(.)166 :1991 ,Wallerstein

جهانــی
محمدرضا حافظ نیا نیز معتق د است فرهنگ نقش بنیادین در
اندیشه و عمل انســانها دارد و تمامی حوزههای اقتصادی،
سیاســی ،اجتماعی ،دفاعی ،امنیتی ،حقوقی ،بینالمللی و ...
میدهد .فرهنگ سرچشمه هویت یک
را تحتالشــعاع قرار 
گروه متشکل انســانی و یا ملت میباشد .بنابراین ،موجودیت
سیاســی آن را توجیه میکند(حافظنیا .)106 :1385 ،باالخره
این که به عقیده پژوهشگر مراکشــی ،محمد عاب د الجابری،
فرهنگ مجموعهای از خاطرات ،تصورات ،ارزشها ،نشانهها،
برداشــتها ،تعبیرات ،نوآوریها و کشــفیاتی است که برای
حفظ جوامع انســانی به کار برده میشــون د تا با یکدیگر یک
امت و یا چیزی معادل آن را بــا هویتی تمدنی و در چهارچوبی
از پیشــرفتهای دینامیک داخلــی ،برای رســیدن به یک
داد و ست د تشــکیل دهند(مقصودی .)179 :1380 ،پیدایش
واحدهای سیاســی جدید در عرصه بینالمللی به طور عمده
بر مبنای مفاهیم برخاســته از تفکــر و فرهنگ نوین صورت
گرفت(سلیمی.)335 :1379 ،
اهمیــتدادن به عناصری

در این راســتا ،ژئوکالچر ،به معنی
چون فرهنگ ،زبــان ،قومیت و مذهب در کنار ســایر عوامل
ژئوپلیتیکی است(روشن و فرهادیان .)130 :1385 ،بنابراین،
هنرمندان در ســطح معمول نقشی مســتقیم در سیاست ایفا
میکنند .نوازنــدگان پاپ به هدایــت فعالیتهایی بهمنظور
پایاندادن به بدهیهای کشــورهای جهان سومی
رفع فقر یا 
میپردازنــد .کمدینهــا به جمــعآوری کمــک مالی برای
پناهندگان و نمایشنامهنویســان علیه زندانهای سیاســی
فعالیت میکنند .اما ،هنوز ،این مقوله در جهان سوم یا در نظر
گرفته نشده و یا مطالعه آن جنبهای قدیمی یافته است .در این
شرایط ،دو اندیشه در برجسته کردن نقش فرهنگ در ساختار
ژئوکالچر کشورها وجو د دارند:
 اولاینکــه معنای یکآهنگیــا فیلم فقط بــه مقاصد وایدئولوژیسازندگانآن محدود نیست.
 دوم شــرایطی اســتکه امکانات الزم را برای تبدیلشدنبه شــخصیتهای سیاســی مهم برای هنرمنــدان فراهم
میکند(نش و اسکات .)136 :1388 ،بدین ترتیب ،هنرمندان

بین دو راهــی قرارگرفتهان د و باید بین نارســیس1و پرومته2
یکی را انتخاب کنند و اکثراً با آگاهی از تمام دشواریها دومی
فرهنگدر

را انتخاب کردهان د و میکننــد؛ زیرا ،حس میکنند
خطر است(رامونه.)155 :1377،دیدگاه قابل قبولتر این است
که قدرتهای تعیینکننده فرهنگ ،سیاست و اقتصاد بهطور
الینفک در ژئوکالچر با هم ارتباط دارند.
بنابراین ،بر اســاس ژئوکالچر ،صفات ممیــزه ملتها ،رفتار،
آداب و ســنن ،عالیق ایدئولوژیکی ،عواطف انسانی ،روحیه
و خصلتها در ســطح جوامع ملی و ســایر نیروهای همگرا و
واگرا به عنــوان فرهنگ ملی تلقی میشــود و میبایســت
نقش آنها را در تعیین رفتار ژئوپلیتیکی واحدهای سیاســی
و بازیگران صحنه روابط بینالملل مورد مداقه و بررســی قرار
داد(احمدزاده و اسماعیلی.)52 :1386 ،
 -1-2ساختار ژئوکالچر جمهوری اسالمی ایران
مولفههای ژئوکالچــر ،تجلیگاه مــادی و معنوی یک ملت
محســوب میشــون د و علت وجودی آن ملت در قالب کشور
میدهند .این مولفهها از لحاظ جغرافیای سیاسی در
را شــکل 
دو مقوله آیکونوگرافی و سیرکوالســیون(نظریه ژان گاتمن)
مورد مطالعه قــرار میگیرند(مویر )26 :1379 ،که ســاختار
ویژگیهای این دو مفهوم عبارتن د از:
افسانهها و اسطورهها که زندگی انســان را به ابدیت و ازلیت
گره میزنند؛
زندگی مادی انســان که در آغاز به شــدت تحت تأثیر محیط
طبیعی قرار داشته است؛
حاالت انســانها که هم از عواملطبیعی ،اقلیمیوجغرافیایی
اثر میپذیرند و هم از عوامل قومیونژادی .هر گاه سه ویژگی
فوق ،به خلق آثار مادی و غیرمادی خود یعنی تمدن از یک سو
و ادبیات ،هنر ،آداب و رسوم و غیره از سوی دیگر میپردازد ،با
عاملدیگر یعنی تاریخ
آنها واردتعامل میشــود و در پرتو یک 
ســویدیگر در

بهآرامی خو د را میســازد و به جلو میآید .از
پرتو همین تصورات و حاالت ،حیات سیاسی ملت نیز ساخته
میشود .کشــور ایران با ســابقه تمدنی کهن خود که یکی از
هفت اقلیم جهان قدیم اســت(نمودار  )1میتوان د دربرگیرنده
دو نماد اصلی ملی و دینی باشد .در نمادهای ملی ،محورهایی
همچون آیینها و سنن باستانی ،اســطورهها ،زبان و ادبیات
فارســی و داســتانهای دالوری ،عناصر پایــدار و خلقیات
پسندیده ملی مطرح بوده و در نمادهای مذهبی تشیع به همراه
مبارزات آن در کنار اصل خدامحوری و روحیه شهادتطلبی،
ظلمســتیزی و ایثار سرلوحه مبارزات اســامی این سرزمین
بوده و هســت .در انتظار یک منجی از دیگر نمادهای مذهبی
است.
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منودار  -1هفت اقلیم جهان منبع( :تکمیل هامیون)22 :1380 ،

در کنار این مولفهها ،هرن موسیقی با قدمت جهانی
آن در این رسزمین در کنار زورخانهها ،تعزیهها
و گونههایی از بازیهــا و رسگرمیها(همچون
چوگان) در گروههای ســنی(مر د و زن)و در جوامع
سنتی(روســتاها -ایالت) ،با آنچه در شــهرها به
صورت جزیی از فرهنگ شهر درآمده ،مانند رشکت
در مجامــع هــری ،باشــگاهها ،متاشــاخانهها ،تئاترها و
سینامها نوعی جلب توجه جهانی را به خود معطوف

داشته است و پوشــش زن و مرد ایرانی از جمله مسایلی
است که از دوران باســتان در ایران دارای اهمیت بوده
و در رشع مقدس اسالم نیز بر آن تأکید بسیار شده
است(کالهچیان.)207 :1387 ،این مجموعههای
فرهنگی نقش مهمی در ساختار ژئوکالچر ایران دارند.
از طرف دیگر ،چون حاکمیت در ایران بر اســاس
مذهب شــیعه شکل گرفته ،بر اسرتاتژی تقویت فرهنگ
شیعی تأکید دارد(نکونام()88 :1386 ،منودار .)2

منودار  -2ساختار ژئوکالچر جمهوری اسالمی ایران منبع :اقتباس از (قرخلو)75 :1382 ،
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با توجه به مطالب فوق میتوان گفت ژئوکالچر
زیربنای ژئوپلیتیک است(والرشتاین.)199 :1377 ،
چــرا که ،پایههای مرشوعیت حکومت را فرهنگ
تعیین میکند .بر این اســاس ،پایههای فرهنگی
مرشوعیت حاکمیت ایران عبارتن د از:
در دوره اول ،مرشوعیت حاکمیت بر اساس ف ّره
ایزدی بوده است .به این معنا که ،مردم به این علت
از صاحبان قدرت فرمان میبردند که میپنداشــتند
خداوند آنان را الیق دانســته است و به آنان ف ّره عطا
کرده است.
در دوره اسالمی ،پایههای مرشوعیت حاکمیت،
سنت دینی و آداب و رســوم مذهبی بوده است
که از دوره صفویه تا انقالب اســامی ســنت دینی
با آداب و رسوم و شعایر مذهبی شــیعه به همراه
اعتقاد به ف ّره شــاهان صفوی همراه بوده است .پس
از انقالب اسالمی ،بار دیگر پایههای مرشوعیت
حاکمیت مبتنی بر سنت تقویت شد و این پایهها
همراه پایههای مبتنی بر قانومنندی و عقالنیت(با
به تصویب رسیدن قانون اساسی جدید در ایران
پس از انقالب اسالمی) و پایههای کاریزماتیک،
مجموعــاً منجــر بــه تحکیم پایههای مرشوعیت
حاکمیت شدند(قمری.)97-98 :1384 ،
 -2روش تحقیق
روش تحقيق در ايــن مقاله توصيفي -تحلييل و
بنا به رسشــت بر پایه روش كتابخانهاي است.
ابزارهاي گردآوري اطالعات ،فيش ،جــدول و
منودار میباشــند .در مراحل اجرایی و جهت
تجزيه و تحليل اطالعات ،از شيوههاي قيايس و
استقرايي استفاده شده است و به طور کلی ،از ابتدا تا
نتیجهگیری ،چهار مرحله زیر را سپری کرده است:
شناســاییو گردآوری منابع کتابخانهای شــامل منابعو
اطالعات موجود در کتابخانهها؛ مطالعه و بر حسب
رضورت ترجمــه و کنکاش در منابع گردآوریشــده
و استخراج مطالب مورد نظر تحقیق از طریق
فیشبرداری؛ تدوین و جمعبندی اطالعات
جمعآوریشده و در صورت لزوم ،ارائه منودار؛
بررســی ،تجزیــه و تحلیل اطالعات ،تهیه گزارش
پایانی و نتیجهگیری.
 -3یافتههای تحقیق
در کرهزمین حوزههای متعدد فرهنگی و متدنی
به ایجاد گروههای خاص در داخل یک محــدوده

جغرافیایی منجر شده ،به نحویکه نوع زندگی،
زبان ،دین ،رفتار و آداب و رسوم آنان با یکدیگر
متفاوت است(شــوتار .)119 :1386 ،بر اســاس
جهانیشــدن بعد از انقالب صنعتی در اروپا فرهنگ
برتر اروپا به دیگر نقاط جهان منتقل شــد و سبب
تضعیف دیگر فرهنگهای بومی شــد .بعد از انباشت
رسمایه در نتیجه انقالب صنعتی ،اروپاییان از طریق
اســتعامر توانستن د متام جهان را فتح کنند و به زیر
ســلطه درآورند و الگوهای فرهنگی خــود را دیکته
کنند.
در مورد ایران نیز این شــیوه در رژیم پهلوی با
دیکتهکردن متام الگوهای فارسزبانان به سایر
خردهفرهنگها دنبال شــد(قرخلو .)75 :1382 ،از
طرف دیگر ،تنوع آب و هوا در چهارچوب کشور،
وجود پســتی بلندیهای قابل مالحظه و فواصل
جغرافیایی زیاد بیــن مراکز مهم خدماتی مجموعه
عواملی هســتند که در حد خود اثر نامســاعدی بر
انســجام اجتامعی مردم میگذارد( .الطایــی:1382،
.)184-186
در این میان ،آسیای مرکزی از نخستین توقفگاههای
آریاییان و از جمله مراکز نرش فرهنگ آن قوم بوده
اســت .این رسزمین در عهد هخامنشیان جزئی از
قلمرو شاهنشــاهی ایران بود و علیرغم این کــه با
سقوط هخامنشیان ،ایران سلطه سیاسیاش را
از دست داد؛ اما ،پیوستگی فرهنگی آن با رسزمین
ایران ،همچنان پایدار باقی ماند.
به عبارتی دیگر ،به رغم قلمرو سیاسی ایران که
در طول تاریخ ،پیوســته تغییــر پیــدا کــرده ،قلمرو
فرهنگی آن همچنان گســرده بوده و مرزهای سیاسی
را درنوردیده است .با فتح خراسان توسط اعراب
مســلامن که مقدمه فتــح ماوراءالنهر بود ،تحوالت
جدیدی در تاریخ این رسزمین به وقوع پیوست.
اما وحدت سیاســی بر مبنای فرهنگ اسالمی در
عرص سامانیان در خاوران ایران(خراسان بزرگ
و ماوراءالنهر) محقق گردید .از این رو ،مناسبات
فرهنگی و تاریخی ایران با آسیای مرکزی ،ریشه
در ادوار تاریخی دارد .آداب و رسوم مشرتک،
دین مشرتک ،مرزهای مشــرک جغرافیایی و زبان
مشرتک با کشورهای آسیای مرکزی را میتوان از
مولفههای اصلی همگرایی و مناســبات فرهنگی
ایران در دورههای تاریخی قلمداد منود .با فروپاشی
شوروی(سابق) و تجدید حیات فرهنگ و هویت
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در آســیای مرکزی پیون د آنها با ایران دوباره تقویت در منطقــه ،مامنعت از نفوذ و مداخله قدرتهای
شد .لذا ،نقش فرهنگ در پیوند ژئوکالچر ایران خارجی در مسایل منطقه و  ...است.
و آسیای مرکزی با اســتفاده از مولفههای جدید
ژئواکونومیکی مانند کشــف نفت و گاز در آسیای نتیجهگیری
از مباحث حارض نتیجه میگیریم قبل از آن که
مرکزی و احیای جاده ابریشم برجسته شد.
عــاوه بــر ایــن ،با پایان یافنت جنگ رسد ،دولتها و ملتها به واســطه مرزهای سیاســی به
دگرگونیهای عمیقی در جغرافیای سیاسی واحدهای مختلف تقسیم شوند فرهنگ عامل
در منطقه آســیای مرکزی نیز ،بــه وجــود آمد .از اصلی تقســیم روابط آنها بوده است و با گذشت
جمله مهمترین تحوالت ژئوپلیتیکی کــه موجب زمان به ابزار تسلط اروپاییها بر رسزمینهای
تأثیرپذیری امنیت ملی ایران گردید ،میتــوان به جهان تبدیل شد.
ظهور مسأله پان ترکیسم ،چالشهای رژیم حقوقی با فروپاشی شوروی(ســابق) و کمرنگشــدن نقش
دریای خزر ،مسیرهای انتقال انرژی ،امنیتیشدن دولتها بهخصوص در کنرتل مرزهــای سیاســی
فضای منطقه ،تعدد بازیگران فرامنطقهای و اســتفاده و به حاشــیهرفنت آنها مجددا ً ملتها و هویتها
کشورهای منطقه از وزنه ایاالت متحده امریکا اشاره به واســطه فرهنگ در منت قرار گرفتنــد .لــذا ،به
کرد .از جهتی این تحوالت سیاســی ،اقتصــادی دلیل اهمیت تأثیرگذاری فرهنگ در نظام جهانی
و امنیتی در منطقه ،به عواملی بــرای ایجــاد تفرقه و و تأثیرگذاری آن بر روابط اقتصادی ،سیاسی و
بحران در روابط کشورهای ساحلی دریای خزر و منازعات و درگیری و  ...میان دولتها و ملتها و
متایز متدنها فرهنگ بهصورت ابــزار تحلیل روابط
آسیای مرکزی با ایران تبدیل شده است.
همچنین ،اختالفات در جهتگیریهای بیناملللی بیناملللی تحت عنوان ژئوکالچر درآمده است.
کشــورهای منطقــه ،که با انگیزههای متفاوت در بر این اساس ،ایران ،به دلیل داشنت پیشینه تاریخی،
تالشند تا در آینده منافع خود را به وسیله فدرتهای علقههای فرهنگی و مذهبی مشــرک با کشورهای
بیگانه فراهم کنند ،موجب شده است که اختالفات آسیای مرکزی و پیوندهای ژئوکالچر دارای جایگاه
میان قدرتهای منطقه به حوزه دریای خزر نیز ویژهای در زمینه گســرش پیوندهای گوناگون با
آنهاســت .از این رو ،ایران با توجه به شــاخصههای
رسایت کند.
از طرف دیگر ،تغییرات ژئوپلیتیکی عــر جدید متدنــی و برخورداری از مشــرکات فراوان با
میتواند زمینهها و انگیزههای سیاسی را برای همسایگانش در آســیای مرکزی که یکی از علل آن
همکاری گســردهتر میان ایران و کشورهای پهناوری جغرافیایی ایران در قرون گذشته بوده
آســیای مرکزی در عرصههای مختلف فراهم از این ظرفیت عظیم برخوردار است که با تکیه بر
ســازد .بنابراین ،آنچه در خصوص منافع مشرتک ایــن داشــتهها ،در عرص حارض نیز قلمروی متدنی
و موازی ایران با کشــورهای این منطقه آشــکار و فرهنگــی خویش را فراتر از مرزهای سیاســی
میتواند در دســتور کار سیاست خارجی ایران قرار بســط و توســعه دهد و به نوعی ،هم برای خود و
گیــرد ،موضوعاتی مشــرک ماننــد اســتقرار صلح ،هم برای مشــرکان فرهنگیاش در حوزه آســیای
ثبات سیاســی ،اقتصادی و امنیتی ،کنرتل بحرانها و مرکزی مصونیت بیشرتی در مقابل تهاجم فرهنگی
چالشهای ژئوپلیتیکی پیشرو ،درگیریهــای قومی بیگانگان ایجاد مناید.
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