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چکیده
گرچه نقش فرهنگ د ر تحوالت اجتماعی، سیاســی، اقتصــاد ی و ... انســان  ها د ارای قد مت طوالنی 
اســت؛ اما، اهمیت جهانی آن به بعد  از انقالب صنعتی و نفوذ و تســلط اروپایی  ها به واسطه فرهنگ بر د یگر 
ســرزمین  های جهان مورد  توجه قرار گرفته اســت. این مقوله به  خصوص با از میــان رفتن  جهان د وقطبی و 
برجسته  شد ن ملت  ها و هویت  ها بر اســاس ویژگی  های فرهنگی به صورت یک شــاخه علمی تحت  عنوان 
ژئوکالچر مطرح شد . هد ف از مقاله حاضر، تبیین ســابقه تأثیرگذاری فرهنگی تمد ن ایرانی بر آسیای مرکزی 
است با این ســئوال که عوامل تأثیرگذار بر پیوند  ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی کد امند ؟ فرض بر این است 
که فرهنگ به عنوان عامل تأثیرگذار د ر ژئوکالچر مشترک ایران و آســیای مرکزی است. چراکه، ایران هم 
به لحاظ اقتصاد ی و ماد ی و هم به لحاظ معنوی و عاطفی همواره برای آسیای مرکزی به عنوان یک مرکز و 
محور تلقی می  شود . یافته های تحقیق نیز حاکی از آن است که آسیای مرکزی از د یرباز د ر حوزه تمد نی ایران 
بود ه و به د لیل پیوند های عمیق فرهنگی و اجتماعی، جزء عالیق ژئوکالچر ایران بود ه است. پس از فروپاشی 
اتحاد  جماهیر شوروی نیز موقعیت ژئوپلیتیک ایران د ر کنار جغرافیای اقتصاد ی آسیای مرکزی وضعیتی را به 
وجود  آورد  که قد رت  های منطقه  ای و فرامنطقه  ای توجهی خاص به این حوزه استراتژیک معطوف د اشته و به 
د نبال کسب منافع خود  باشند . ایران از سویی د ارای عالیق ژئوپلیتیكی د ر منطقه است و از سوی د یگر به د لیل 
برخورد اری از مولفه  ها و شاخص  های مربوط به تاریخ، زبان و د ین مشــترک، عضویت د ر سازمان کنفرانس 

اسالمی و د وستی با همسایگان، از توانایی بالقوه تأثیرگذاری د ر برخی از قومیت  های منطقه برخورد ار است.
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مقدمه
تاریخ تأمــل د ربــاره فرهنگ سیاســی به اند یشــمند ان و 
فیلسوفان باز می  گرد د . یونانی  ها، ویژگی  های ذهنی متفاوتی 
برای آتنی  هــا، اســپارتی  ها و بربرها قائل بود ند . ســقراط از 
تفاوت  های فرهنگــی و همچنین بازتاب ایــن تفاوت  ها د ر 
فرهنگ و نظام  های سیاســی جوامــع مختلــف آگاه بود  و 
ریشــه تفاوت ماهوی میان د نیای یونانــی و غیریونانی را د ر 
ذهنیت انســان  های متعلق به این د و د نیای متفاوت جستجو 
می  کرد )Dalton, 2000: 912(. توسعه فن  آوری اطالعات 
و رسانه  های جمعی د ر قرن بیســتم میالد ی فرهنگ جوامع 
جهانی را تحت تأثیر قرار د اد . عناصر سازند ه فرهنگ ملت  ها، 
اعم از ارزش  ها و هنجارها، آد اب و رسوم و حتی زبان، د ر تأثیر 

و تأثری فزایند ه بین ملت  ها و بین د ولت  ها قرار گرفتند .
د گرگونی الگوهای رفتاری و افــول غلبه آموزه  های فرهنگی 
د ر چهارچوب مرزهای سیاســی، بــه ورود  مفهومی جد ید  د ر 
ساختار ژئوپلیتیكی کشــورها د ر د هه1960انجامید  که پس از 
پایان جنگ  سرد  د ر ابعاد ی وسیع  و   متنوع، کاربرد  پید اکرد . این 

مفهوم به جهانی  شد ن موسوم گشته  است)قوام، 1382: 88(.
جلوه اصلی تأثیرگذاری فرهنگ و هویت ایرانی را می  بایست 
د ر پرتوی مفهوم »ایران فرهنگی« مورد  توجه قرار د اد . ایران 
فرهنگی، از حیــث مفهومی منعكس  کننــد ه تأثیر و تباد الت 
هویتی- تمنی ایرانی د ر ارتباط با کشــورهای منطقه و امتزاج 
مواریث فرهنگــی و تمد نی ما با آنها د ر یــک پیكره فرهنگی 
اســت. چارچوب فرهنگی- تمد نی مشــترکی که به واسطه 
عناصر و مولفه  های مشترک زبانی، فرهنگی و اجتماعی پد ید  
آمد ه اســت، حاصل تجربه تاریخی کالنی اســت که معرفت 
و هویت رابــه هم پیونــد  د اد ه و »خود آگاهــی تمد نی« را به 
بار آورد ه اســت؛ معرفتی برآمد ه از میراث غنی مشترک بین 
کشــورهای منطقه و هویتی برآمد ه از عناصــر و مولفه  های 

د رونی و بومی)نظری، 1390، 22(.
ایران کشوری است که از فرهنگ  های مختلف تشكیل شد ه و 
مرد م کشور فارغ از اختالف د ر قومیت، مذهب و زبان همگی 
ملت ایران را تشكیل د اد ه  اند ؛ ملتی که به شهاد ت تاریخ یكی 
از د یرپای  ترین ملت  های جهان اســت. د ر طول تاریخ ایران، 
سازماند هی  سیاســی  فضا تحوالت  زیــاد ی را ســپری کرد ه 
و تغییرات مختلفی را تجربه نمود ه اســت؛ تغییراتی که علت 
آن را می  توان د ر قبض و بسط ســرزمین، نظام  های سیاسی 
و د وره  هــای آرامش و بی  ثباتی جســتجو کرد )پورموســوی 
و د یگــران، 1387: 101-75(. بااین  حــال، علیرغــم وجود  
پتانسیل  های فرهنگی فراوان بین ایران و کشورهای آسیای 
مرکزی به لحاظ قد مت و تجانــس، کمتر به نقش فرهنگ د ر 

ساختار ژئوکالچر مشترک آنها توجه شد ه است. 

1-مبانینظری
رهیافت   ژئوکالچر با مفهوم  ســازی  ها و بررســی  های ناظر بر 
مفهوم  فرهنگ د ر ژئوپلیتیک شــكل گرفت. بنابراین، بد ون 
شــناخت فرهنگ نمی  توان بــه د رک د رســت و معناد اری 
از ژئوکالچر رســید . اصطالح علمــی ژئوکالچــر از د و واژه 
ژئو)Geo( به  معنی زمین  که منظور از آن ســیاره زمین است 
و کالچر)Culture( به  معنی فرهنگ تشــكیل یافته است. 
وجود  پیشــوند  ژئو د ر اصطالح ژئوکالچر، بــه طبیعت واحد ، 
یک  پارچه و به  هم  پیوســته سیاره زمین اشــاره می  کند . پس 
تحلیل ژئوکالچر مســتلزم برخورد اری از یک نگرش جهانی  
و ســیاره  ای به فرآیند های فرهنگی اســت)حید ری، 1387: 
149(. بر اساس این تحلیل همواره، ملت  ها از جایگاه خاصی 
برخورد ار هســتند . اگرچــه د ر ابتد ا توجه بــه ملت  ها و روابط 
فرهنگی با آنها، به عنوان عامل تأثیرگذار د ر سیاست خارجی، 
به کشــورهای بزرگی که د ارای سیاســت خارجی گسترد ه 
بود ند  منحصر می  شد ؛ اما، به تد ریج بســیاری از کشورها نیز 
به روابط فرهنگی با خارج توجه پید ا کرد ند  و د ر حوزه سیاست 
خارجی آنها بخشی به نام سیاســت فرهنگی خارجی به وجود  

آمد )محمد ی، 1377: 89(.
آغاز رسمی د یپلماســی فرهنگی را می  توان به پس از جنگ 
جهانی د وم و کشور فرانسه نســبت د اد . د ر سال 1949 و برای 
نخســتین بار، اولین رایزنی  های فرهنگی رســمی شامل 14 
رایزنی د ر ســفارت  خانه  های این کشــور آغاز به کار کرد ند . 
پیشتازی فرانســه د ر آغاز رسمی د یپلماســی فرهنگی سبب 
گرد ید  تا د ر این زمینه، الگویی فرانسوی شكل بگیرد . این الگو 
که شامل آموزش زبان، تعلیم و تربیت، تباد الت علمی و حتی 
مذهبی می  شود  و ســاختار آن با اســتفاد ه از مراکز غیرد ولتی 
مانند  موسســه آلیانس فرانس برای آموزش زبان فرانســه و 
انســتیتوهای تحقیقاتی و هیئت  های باستان  شناســی شكل 
می  گیرد  برای بسیاری از کشــورها الهام  بخش بود ه است. د ر 
انگلیس نیز، موسسه  ای نیمه مســتقل به نام شورای بریتانیا 
فعالیت  های فرهنگــی بین  المللی را بر عهد ه گرفته اســت. 
امریكا نیز با الهام از الگوی اولیه انگلیــس مراکز د و ملیتی را 
تأسیس کرد  که با مشارکت اد اری و مالی د ولت  ها و شهروند ان 
کشور هد ف تشكیل می  شود . همچنین، وزارت خارجه امریكا 
د ر راســتای توسعه د یپلماســی فرهنگی خود  آژانس خد مات 
اطالعاتی امریكا را تأســیس کــرد  که به تد ریــج محوریت 
فعالیت  های فرهنگی این کشــور د ر خارج را عهد ه  د ار شــد . 
آلمان نیز با رویكرد ی شبیه به فرانسه و انگلیس د ر د یپلماسی 
فرهنگی، اقد ام به تأسیس انستیتو گوته کرد  که شباهت  های 
زیاد ی به شورای بریتانیا د ارد . کشــورهای د یگر اروپایی که 
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به توســعه د یپلماســی فرهنگی عالقمند  بود ه  اند  کم و بیش 
از همین رویكــرد  الگو گرفته  اند . به عنوان نمونه، اســپانیا نیز 
با تأسیس انستیتو سروانتس از مد لی شــبیه به آلمان استفاد ه 

کرد ه است)ملكی، 1387: 182(. 
»بنابراین، د ر کشــورهای اروپایی چهار نوع فرهنگ د ر کنار 
یكد یگر به وجود  آمد ند  و سپس به سایر نقاط جهان گسترش 
یافتند : فرهنگ مرد م  شناســی یا انتروپولوژی، فرهنگ بشر 

د وستی، فرهنگ علمی و فرهنگ تود ه  ها. 
فرهنگ مرد م  شناســی یعنی فرهنگ سنت  هایی که ریشه د ر 

مراسم د ارند  و طرز فكر و ذهنیت جامعه را مشخص می  سازد .
فرهنگ بشرد وستی د ر قرن 18 به اوج خود  رسید . این فرهنگ 
با بشــر و طبیعت و جهان و جامعه و مســایل بنیاد ی سر و کار 
د ارد : خوبی، بد ی، زند گی، مرگ، خد اوند ، زند گی پس از مرگ 

و غیره. 
اما فرهنگ علمی برعكس، تخصصی اســت. مجد انه تالش 
می  کند  که همــه چیــز را د رک کند ، آن هم صرفــًا به خاطر 
د انستن. ســئوال  های مهمی که فرهنگ بشر د وستی مطرح 

می  کند  د ر این فرهنگ جایی ند ارد .
فرهنگ تود ه  ها نیز شــامل اطالعات وســیعی می  شــود  که 
بی  وقفه از بین می  رونــد  و د ر یكد یگر اد غام و مبد ل به ســرو 
صد ا می  شــوند . انتظار می  رود  که این فرهنــگ، کل فضای 
تفریحی را به تد ریج تســخیر کند «)رامونــه، 1377: 149- 
148(. چنان چه به عقید ه مک لوهان اگر چه تكنولوژی منبعث 
از ذهن و عمل انســان است؛ اما، انســان هر عصر و د وره  ای 
خود  زایید ه تكنولوژی زمان خویش است. به عبارت د یگر، هر 
تكنولوژی بشــر را د ر فضای تازه  ای قرار می  د هد  و هر فضای 
تازه، عاملی تعیین  کنند ه د ر سرنوشــت و زند گی بشر به شمار 

می  رود )اشرفی ریزی  وکاظم  پور، 1386: 148-149(.

1-1-روندتحوالتفرهنگودیدگاهها
فرهنگ، د ر ســال  های د ور به عنوان عاملی امنیت  ســاز د ر 
د ولت  های ملی و امنیت  سوز د ر مناقشات میان د ولت  ها مطرح 
بود ه اســت. از نیمه د هه 1960 میالد ی ورود  مارکسیسم به 
د انشــگاه  های غربی موجب توجه فزایند ه  ای به فرهنگ شد . 
این توجه ناشی از تد اوم و گسترش نظام سرمایه  د اری به عنوان 
یک معضل مارکسیســتی بود ه است)رابرتسون، 1385: 99(. 
پس از جنگ  ســرد  نیز نوعی   از این  گونه منازعات خصوصًا د ر 
منطقه   بالكان به  وقوع پیوست. د ر چند  سال  اخیر، به  د نبال رشد  
اقتصاد ی  سرســام  آور ژاپن و پید ایش غــول اقتصاد ی جد ید  
چین و به  خصوص بعد  از 11 ســپتامبر 2001، بار د یگر امنیت 
ملی و امنیت جهانی ارتباط عمیق  تــری با مقوالت فرهنگی 
 Thomas (یافت.  چرا کــه- همان طور که تومــاس پاین

Paine( بیش از د ویســت سال پیش گفته اســت-  افراد  به 
تنهایی نمی  توانند  حقوق طبیعی خود  را تضمین کنند . بنابراین، 
الزم است توســط یک جمع، جامعه یا حكومت حمایت شوند  
تا واقعیت بیابنــد )Blacksell, 2006: 37(. ملت  ها افراد ی 
هستند  با ویژگی  های فرهنگی مشــترک و یک حس هویت 
فرد ی واحد  که ایشان را از ســایر افراد  خارج از آن قلمرو ملی 
متمایز می  نماید  و بر اســاس فرهنگ، مذهب، زبان و قومیت 
تعریف می  شوند )براد ن و شــلی، 1383: 20(. بنابراین، بیش 
از هر چیز به معنای آن است که می  توان از د رون گروه معینی 
از انسان  ها، احساس همبســتگی خاصی د ر مقابل گروه  های 

د یگر به د ست آورد )هاچینسون و اسمیت، 1386: 47(.
به ایــن ترتیب، بعــد  از ســال  ها بی  توجهی و ســایه  افكنی 
نگره  هــای ســاختاری و عقالنی بــر مباحــث ژئوپلیتیكی، 
فرهنگ، بار د یگــر به عنوان یک عنصر اساســی مورد  توجه 
قرار گرفته اســت. پایان جنگ ســرد  و ســقوط کمونیسم، 
انگیزه  هــای جد یــد ی را برای ارتقــای مقولــه فرهنگ د ر 
مطالعات سیاســی و ژئوپلیتیک حتی به عنوان یک شــاخه 
اصلی)ژئوکالچــر( فراهم نمــود . اکنون فرهنــگ از زوایا و 
چشــم  اند ازهای متفاوتی مــورد  توجه قــرار می  گیرد . الری 
د یاموند  )Larry Diamond( با تأکید  بر نگرش آلموند و 
به جنبه  هایی از فرهنگ سیاســی تأکیــد  می  کند  که موجب 
تحلیل رفتن حكومت  های اقتد ارگرا وگســترش جامعه مد نی 
 Benjamin( و نهاد های د مكراتیک می  شود . بنیامین باربر
Barber(نیــز فرهنگ را د ر بســتری سیاســی و از زاویه 
تعارض میان سرمایه  د اری مصرف  گرا و بنیاد گرایی مذهبی و 
قبیله  ای و به عنوان مقوله  ای موثــر د ر روابط بین  الملل مورد  
بررسی قرار می  د هد . اد وارد  سعید  د ر اقد ام به واسازی گفتمان 
شرق  شناسی کاماًل به بررسی ویژگی  ها و مشخصات فرهنگی 
متمرکز شد ه اســت. هانتینگتون که زمانی کاماًل به فرهنگ 
بی  توجه بود ؛ حــال، با توجه بــه مقوله فرهنــگ از تمایزات 
فرهنگی مبتنی بــر مفهوم ژئوکالچر بحــث می  کند )ربیعی، 
   )Mc Evoy( از نظــر مــک اوی .)1383، 151-150
فرهنگ سیاســی به طورویژه به ارزش  ها، نگرش  ها و عقاید  
مسلطی  که سیاســت و رفتار یک  حكومت را تشكیل می  د هد ، 
اشاره د ارد . باید  به خاطر ســپرد که فرهنگ سیاسی، ارزش  ها 
و عقاید  مســلط یک جامعه را منعكس می  کنــد  که ضرورتًا 
 :1996 ,Price(نشانگر عقاید  همه افراد  آن جامعه نیســت
1(. رابرت مانــد ل )Robert Mandel (بعــد  فرهنگی 
را به عنوان یكی از ابعــاد  اصلی امنیت ملی د انســته و معتقد  
است که عقاید  فرهنگی، نقش بســیار مهمی د ر ساختارهای 
سیاســی ایفا می  کنند . او با صحه گذاشــتن بر نظر اول ویور) 
Ole Weaver( امنیــت فرهنگــی را د ر توانایــی جامعه 
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برای تد اوم بخشــید ن به ویژگی  های بنیاد یــن خود ، تحت 
شــرایط متحول و د ر مقابل تهد یــد ات احتمالی یــا واقعی 
ارزیابــی می  نماید )ماند ل، 1377: 270(. به نظر والرشــتاین، 
فرهنگ د ر قوام  بخشــید ن به نظام یعنی د ر خلــق یا تعریف 
اشــكال جد ید  رفتار موثر نیســت و فقط کارکرد ی د ر جهت 
مالیم  کرد ن تضاد های پویای موجود  د ر سرمایه  د اری جهانی 
د ارد . او د ر برد اشــتش از نظام جهانی تأکید ی بر تد اوم ضعف 
د ارد  و می  گوید  فرهنگ عبارت است از نظام اید ه  های اقتصاد  
 .)166  :1991  ,Wallerstein(ســرمایه  د اری جهانــی 
محمد رضا حافظ نیا نیز معتقد  است فرهنگ نقش بنیاد ین د ر 
اند یشه و عمل انســان  ها د ارد  و تمامی حوزه  های اقتصاد ی، 
سیاســی، اجتماعی، د فاعی، امنیتی، حقوقی، بین  المللی و ... 
را تحت  الشــعاع قرار می  د هد . فرهنگ سرچشمه هویت یک 
گروه متشكل انســانی و یا ملت می باشد. بنابراین، موجود یت 
سیاســی آن را توجیه می  کند )حافظ  نیا، 1385: 106(. باالخره 
این که به عقید ه پژوهشگر مراکشــی، محمد  عابد  الجابری، 
فرهنگ مجموعه  ای از خاطرات، تصورات، ارزش  ها، نشانه  ها، 
برد اشــت  ها، تعبیرات، نوآوری  ها و کشــفیاتی است که برای 
حفظ جوامع انســانی به کار برد ه می  شــوند  تا با یكد یگر یک 
امت و یا چیزی معاد ل آن را بــا هویتی تمد نی و د ر چهارچوبی 
از پیشــرفت  های د ینامیک د اخلــی، برای رســید ن به یک 
د اد  و ستد  تشــكیل د هند )مقصود ی، 1380: 179(. پید ایش 
واحد های سیاســی جد ید  د ر عرصه بین  المللی به طور عمد ه 
بر مبنای مفاهیم برخاســته از تفكــر و فرهنگ نوین صورت 

گرفت)سلیمی، 1379: 335(. 
د ر این راســتا، ژئوکالچر، به معنی اهمیــت  د اد ن به عناصری 
چون فرهنگ، زبــان، قومیت و مذهب د ر کنار ســایر عوامل 
ژئوپلیتیكی است)روشن و فرهاد یان، 1385: 130(. بنابراین، 
هنرمند ان د ر ســطح معمول نقشی مســتقیم د ر سیاست ایفا 
می  کنند . نوازنــد گان پاپ به هد ایــت فعالیت  هایی به  منظور 
رفع فقر یا پایان  د اد ن به بد هی  های کشــورهای جهان سومی 
می  پرد ازنــد . کمد ین  هــا به جمــع  آوری کمــک مالی برای 
پناهند گان و نمایش  نامه  نویســان علیه زند ان  های سیاســی 
فعالیت می  کنند . اما، هنوز، این مقوله د ر جهان سوم یا د ر نظر 
گرفته نشد ه و یا مطالعه آن جنبه  ای قد یمی یافته است. د ر این 
شرایط، د و اند یشه د ر برجسته کرد ن نقش فرهنگ د ر ساختار 

ژئوکالچر کشورها وجود  د ارند :
- اول  این  کــه معنای یک  آهنگ  یــا فیلم فقط بــه مقاصد  و 

اید ئولوژی  سازند گان  آن محد ود  نیست.
- د وم شــرایطی اســت  که امكانات الزم را برای تبد یل  شد ن 
به شــخصیت  های سیاســی مهم برای هنرمنــد ان فراهم 
می  کند )نش و اسكات، 1388: 136(. بد ین ترتیب، هنرمند ان 

بین د و راهــی قرارگرفته  اند  و باید  بین نارســیس1و پرومته2 
یكی را انتخاب کنند  و اکثراً با آگاهی از تمام د شواری  ها د ومی 
را انتخاب کرد ه  اند  و می  کننــد ؛ زیرا، حس می  کنند  فرهنگ  د ر 
خطر است)رامونه،1377: 155(.د ید گاه قابل قبول  تر این است 
که قد رت  های تعیین  کنند ه فرهنگ، سیاست و اقتصاد  به  طور 

الینفک د ر ژئوکالچر با هم ارتباط د ارند . 
بنابراین، بر اســاس ژئوکالچر، صفات ممیــزه ملت  ها، رفتار، 
آد اب و ســنن، عالیق اید ئولوژیكی، عواطف انسانی، روحیه 
و خصلت  ها د ر ســطح جوامع ملی و ســایر نیروهای همگرا و 
واگرا به عنــوان فرهنگ ملی تلقی می  شــود  و می  بایســت 
نقش آن  ها را د ر تعیین رفتار ژئوپلیتیكی واحد های سیاســی 
و بازیگران صحنه روابط بین  الملل مورد  مد اقه و بررســی قرار 

د اد )احمد زاد ه و اسماعیلی، 1386: 52(.

2-1-ساختارژئوکالچرجمهوریاسالمیایران
مولفه  های ژئوکالچــر، تجلی  گاه مــاد ی و معنوی یک ملت 
محســوب می  شــوند  و علت وجود ی آن ملت د ر قالب کشور 
را شــكل می  د هند . این مولفه  ها از لحاظ جغرافیای سیاسی د ر 
د و مقوله آیكونوگرافی و سیرکوالســیون)نظریه ژان گاتمن( 
مورد  مطالعه قــرار می  گیرند )مویر، 1379: 26( که ســاختار 

ویژگی  های این د و مفهوم عبارتند  از:
افسانه  ها و اسطوره  ها که زند گی انســان را به ابد یت و ازلیت 

گره می  زنند ؛
زند گی ماد ی انســان که د ر آغاز به شــد ت تحت تأثیر محیط 

طبیعی قرار د اشته است؛
حاالت انســان  ها که هم از عوامل  طبیعی، اقلیمی  و  جغرافیایی 
اثر می  پذیرند  و هم از عوامل قومی  ونژاد ی. هر گاه سه ویژگی 
فوق، به خلق آثار ماد ی و غیرماد ی خود  یعنی تمد ن از یک سو 
و اد بیات، هنر، آد اب و رسوم و غیره از سوی د یگر می  پرد ازد ، با 
آنها وارد تعامل می  شــود  و د ر پرتو یک عامل  د یگر یعنی تاریخ 
به  آرامی خود  را می  ســازد  و به   جلو می  آید . از ســوی  د یگر د ر 
پرتو همین تصورات و حاالت، حیات سیاسی ملت نیز ساخته 
می  شود .  کشــور ایران با ســابقه تمد نی کهن خود  که یكی از 
هفت اقلیم جهان قد یم اســت)نمود ار 1( می  تواند  د ربرگیرند ه 
د و نماد  اصلی ملی و د ینی باشد .  د ر نماد های ملی، محورهایی 
همچون آیین  ها و سنن باستانی، اســطوره  ها، زبان و اد بیات 
فارســی و د اســتان  های د الوری، عناصر پایــد ار و خلقیات 
پسند ید ه ملی مطرح بود ه و د ر نماد های مذهبی تشیع به همراه 
مبارزات آن د ر کنار اصل خد امحوری و روحیه شهاد ت  طلبی، 
ظلم  ســتیزی و ایثار سرلوحه مبارزات اســالمی این سرزمین 
بود ه و هســت. د ر انتظار یک منجی از د یگر نماد های مذهبی 

است.



 
منود ار 1- هفت اقلیم جهان منبع: )تکمیل هامیون، 1380: 22(

منود ار 2- ساختار ژئوکالچر جمهوری اسالمی ایران  منبع: اقتباس از )قرخلو، 1382: 75(

د ر کنار این مولفه  ها، هرن موسیقی با قد مت جهانی 

آن د ر این رسزمین د ر کنار زورخانه  ها، تعزیه  ها 

و گونه  هایی از بازی  هــا و رسگرمی  ها)همچون 

چوگان( د ر گروه  های ســنی)مرد  و زن(و د ر جوامع 

سنتی)روســتاها- ایالت(، با آن  چه د ر شــهرها به 

صورت جزیی از فرهنگ شهر د رآمد ه، مانند  رشکت 

د ر مجامــع هــرنی، باشــگاه  ها، متاشــاخانه  ها، تئاترها و 

سینامها نوعی جلب توجه جهانی را به خود  معطوف 

د اشته است و پوشــش زن و مرد  ایرانی از جمله مسایلی 

است که از د وران باســتان د ر ایران د ارای اهمیت بود ه 

و د ر رشع مقد س اسالم نیز بر آن تأکید  بسیار شد ه 

است)کاله  چیان، 1387: 207(.این مجموعه  های 

فرهنگی نقش مهمی د ر ساختار ژئوکالچر ایران د ارند . 

از طرف د یگر، چون حاکمیت د ر ایران بر اســاس 

مذهب شــیعه شکل گرفته، بر اسرتاتژی تقویت فرهنگ 

شیعی تأکید  د ارد )نکونام، 1386: 88()منود ار 2(.

69 نقش فرهنگ د ر پیوند  ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی 
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با توجه به مطالب فوق می  توان گفت ژئوکالچر 

زیربنای ژئوپلیتیک است)والرشتاین، 1377: 199(. 

چــرا که، پایه  های مرشوعیت حکومت را فرهنگ 

تعیین می  کند . بر این اســاس، پایه  های فرهنگی 

مرشوعیت حاکمیت ایران عبارتند  از:

د ر د وره اول، مرشوعیت حاکمیت بر اساس فرّه 

ایزد ی بود ه است. به این معنا که، مرد م به این علت 

از صاحبان قد رت فرمان می  برد ند  که می  پند اشــتند  

خد اوند  آنان را الیق د انســته است و به آنان فرّه عطا 

کرد ه است.

د ر د وره اسالمی، پایه  های مرشوعیت حاکمیت، 

سنت د ینی و آد اب و رســوم مذهبی بود ه است 

که از د وره صفویه تا انقالب اســالمی ســنت د ینی 

با آد اب و رسوم و شعایر مذهبی شــیعه به همراه 

اعتقاد  به فرّه شــاهان صفوی همراه بود ه است. پس 

از انقالب اسالمی، بار د یگر پایه  های مرشوعیت 

حاکمیت مبتنی بر سنت تقویت شد  و این پایه  ها 

همراه پایه  های مبتنی بر قانومنند ی و عقالنیت)با 

به تصویب رسید ن قانون اساسی جد ید  د ر ایران 

پس از انقالب اسالمی( و پایه  های کاریزماتیک، 

مجموعــاً منجــر بــه تحکیم پایه  های مرشوعیت 

حاکمیت شد ند )قمری، 1384: 97-98(.

2- روش تحقیق

روش تحقيق د ر ايــن مقاله توصيفي- تحلييل و 

بنا به رسشــت  بر پایه روش كتابخانه اي است. 

ابزارهاي گرد آوري اطالعات، فيش، جــد ول و 

منود ار می  باشــند . د ر مراحل اجرایی و جهت 

تجزيه و تحليل اطالعات، از شيوه هاي قيايس و 

استقرايي استفاد ه شد ه است و به طور کلی، از ابتد ا تا 

نتیجه  گیری، چهار مرحله زیر را سپری کرد ه است:

شناســایی  و گرد آوری منابع کتابخانه  ای شــامل منابع  و 

اطالعات موجود  د ر کتابخانه  ها؛ مطالعه و بر حسب 

رضورت ترجمــه و کنکاش د ر منابع گرد آوری  شــد ه 

و استخراج مطالب مورد  نظر تحقیق از طریق 

فیش  برد اری؛ تد وین و جمع  بند ی اطالعات 

جمع  آوری  شد ه و د ر صورت لزوم، ارائه منود ار؛ 

بررســی، تجزیــه و تحلیل اطالعات، تهیه گزارش 

پایانی و نتیجه  گیری.

3- یافته های تحقیق

د ر کره  زمین حوزه  های متعد د  فرهنگی و متد نی 

به ایجاد  گروه  های خاص د ر د اخل یک محــد ود ه 

جغرافیایی منجر شد ه، به نحوی  که نوع زند گی، 

زبان، د ین، رفتار و آد اب و رسوم آنان با یکد یگر 

متفاوت است)شــوتار، 1386: 119(. بر اســاس 

جهانی  شــد ن بعد  از انقالب صنعتی د ر اروپا فرهنگ 

برتر اروپا به د یگر نقاط جهان منتقل شــد  و سبب 

تضعیف د یگر فرهنگ  های بومی شــد . بعد  از انباشت 

رسمایه د ر نتیجه انقالب صنعتی، اروپاییان از طریق 

اســتعامر توانستند  متام جهان را فتح کنند  و به زیر 

ســلطه د رآورند  و الگوهای فرهنگی خــود  را د یکته 

کنند .

 د ر مورد  ایران نیز این شــیوه د ر رژیم پهلوی با 

د یکته  کرد ن متام الگوهای فارس  زبانان به سایر 

خرد ه  فرهنگ  ها د نبال شــد )قرخلو، 1382: 75(. از 

طرف د یگر، تنوع آب و هوا د ر چهارچوب کشور، 

وجود  پســتی بلند ی  های قابل مالحظه و فواصل 

جغرافیایی زیاد  بیــن مراکز مهم خد ماتی مجموعه 

عواملی هســتند  که د ر حد  خود  اثر نامســاعد ی بر 

انســجام اجتامعی مرد م می  گذارد . )الطایــی،1382: 

 .)184-186

د ر این میان، آسیای مرکزی از نخستین توقفگاه  های 

آریاییان و از جمله مراکز نرش فرهنگ آن قوم بود ه 

اســت. این رسزمین د ر عهد  هخامنشیان جزئی از 

قلمرو شاهنشــاهی ایران بود  و علیرغم این کــه با 

سقوط هخامنشیان، ایران سلطه سیاسی  اش را 

از د ست د اد ؛ اما، پیوستگی فرهنگی آن با رسزمین 

ایران، همچنان پاید ار باقی ماند .

 به عبارتی د یگر، به رغم قلمرو سیاسی ایران که 

د ر طول تاریخ، پیوســته تغییــر پیــد ا کــرد ه، قلمرو 

فرهنگی آن همچنان گســرتد ه بود ه و مرزهای سیاسی 

را د رنورد ید ه است. با فتح خراسان توسط اعراب 

مســلامن که مقد مه فتــح ماوراءالنهر بود ، تحوالت 

جد ید ی د ر تاریخ این رسزمین به وقوع پیوست. 

اما وحد ت سیاســی بر مبنای فرهنگ اسالمی د ر 

عرص سامانیان د ر خاوران ایران)خراسان بزرگ 

و ماوراءالنهر( محقق گرد ید . از این رو، مناسبات 

فرهنگی و تاریخی ایران با آسیای مرکزی، ریشه 

د ر اد وار تاریخی د ارد . آد اب و رسوم مشرتک، 

د ین مشرتک، مرزهای مشــرتک جغرافیایی و زبان 

مشرتک با کشورهای آسیای مرکزی را می  توان از 

مولفه  های اصلی همگرایی و مناســبات فرهنگی 

ایران د ر د وره  های تاریخی قلمد اد  منود . با فروپاشی 

شوروی)سابق( و تجد ید  حیات فرهنگ و هویت 



د ر آســیای مرکزی پیوند  آنها با ایران د وباره تقویت 

شد . لذا، نقش فرهنگ د ر پیوند  ژئوکالچر ایران 

و آسیای مرکزی با اســتفاد ه از مولفه  های جد ید  

ژئواکونومیکی مانند  کشــف نفت و گاز د ر آسیای 

مرکزی و احیای جاد ه ابریشم برجسته شد .

 عــالوه بــر ایــن، با پایان یافنت جنگ رسد ، 

د گرگونی  های عمیقی د ر جغرافیای سیاسی 

د ر منطقه آســیای مرکزی نیز، بــه وجــود  آمد . از 

جمله مهم  ترین تحوالت ژئوپلیتیکی کــه موجب 

تأثیرپذیری امنیت ملی ایران گرد ید ، می  تــوان به 

ظهور مسأله پان ترکیسم، چالش  های رژیم حقوقی 

د ریای خزر، مسیرهای انتقال انرژی، امنیتی  شد ن 

فضای منطقه، تعد د  بازیگران فرامنطقه  ای و اســتفاد ه 

کشورهای منطقه از وزنه ایاالت متحد ه امریکا اشاره 

کرد . از جهتی این تحوالت سیاســی، اقتصــاد ی 

و امنیتی د ر منطقه، به عواملی بــرای ایجــاد  تفرقه و 

بحران د ر روابط کشورهای ساحلی د ریای خزر و 

آسیای مرکزی با ایران تبد یل شد ه است.

 همچنین، اختالفات د ر جهت  گیری  های بین  املللی 

کشــورهای منطقــه، که با انگیزه  های متفاوت د ر 

تالشند  تا د ر آیند ه منافع خود  را به وسیله فد رت  های 

بیگانه فراهم کنند ، موجب شد ه است که اختالفات 

میان قد رت  های منطقه به حوزه د ریای خزر نیز 

رسایت کند .

 از طرف د یگر، تغییرات ژئوپلیتیکی عــرص جد ید  

می  تواند  زمینه  ها و انگیزه  های سیاسی را برای 

همکاری گســرتد ه  تر میان ایران و کشورهای 

آســیای مرکزی د ر عرصه  های مختلف فراهم 

ســازد . بنابراین، آن  چه د ر خصوص منافع مشرتک 

و موازی ایران با کشــورهای این منطقه آشــکار 

می  تواند  د ر د ســتور کار سیاست خارجی ایران قرار 

گیــرد ، موضوعاتی مشــرتک ماننــد  اســتقرار صلح، 

ثبات سیاســی، اقتصاد ی و امنیتی، کنرتل بحران  ها و 

چالش  های ژئوپلیتیکی پیش  رو، د رگیری  هــای قومی 

د ر منطقــه، مامنعت از نفوذ و مد اخله قد رت  های 

خارجی د ر مسایل منطقه و ... است.

نتیجه  گیری

از مباحث حارض نتیجه می  گیریم قبل از آن که 

د ولت  ها و ملت  ها به واســطه مرزهای سیاســی به 

واحد های مختلف تقسیم شوند  فرهنگ عامل 

اصلی تقســیم روابط آن  ها بود ه است و با گذشت 

زمان به ابزار تسلط اروپایی  ها بر رسزمین  های 

جهان تبد یل شد . 

با فروپاشی شوروی)ســابق( و کم  رنگ  شــد ن نقش 

د ولت  ها به  خصوص د ر کنرتل مرزهــای سیاســی 

و به حاشــیه  رفنت آن  ها مجد د اً ملت  ها و هویت  ها 

به واســطه فرهنگ د ر منت قرار گرفتنــد . لــذا، به 

د لیل اهمیت تأثیرگذاری فرهنگ د ر نظام جهانی 

و تأثیرگذاری آن بر روابط اقتصاد ی، سیاسی و 

منازعات و د رگیری و ... میان د ولت  ها و ملت  ها و 

متایز متد ن  ها فرهنگ به صورت ابــزار تحلیل روابط 

بین  املللی تحت عنوان ژئوکالچر د رآمد ه است. 

بر این اساس، ایران، به د لیل د اشنت پیشینه تاریخی، 

علقه  های فرهنگی و مذهبی مشــرتک با کشورهای 

آسیای مرکزی و پیوند های ژئوکالچر د ارای جایگاه 

ویژه  ای د ر زمینه گســرتش پیوند های گوناگون با 

آنهاســت. از این رو، ایران با توجه به شــاخصه  های 

متد نــی و برخورد اری از مشــرتکات فراوان با 

همسایگانش د ر آســیای مرکزی که یکی از علل آن 

پهناوری جغرافیایی ایران د ر قرون گذشته بود ه 

از این ظرفیت عظیم برخورد ار است که با تکیه بر 

ایــن د اشــته  ها، د ر عرص حارض نیز قلمروی متد نی 

و فرهنگــی خویش را فراتر از مرزهای سیاســی 

بســط و توســعه د هد  و به نوعی، هم برای خود  و 

هم برای مشــرتکان فرهنگی  اش د ر حوزه آســیای 

مرکزی مصونیت بیشرتی د ر مقابل تهاجم فرهنگی 

بیگانگان ایجاد  مناید . 
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)Endnotes(

Narcisse 1: پرس خود پرستی که همیشه د ر آب به زیبایی خود  می  نگریست و روزی د ر آب غرق و هالک شد .

Promethee 2: شخصی که به نفع نوع برش آتش را از خد ایان پنهان د اشت و به همین د لیل، بر فراز قله قفقاز با 

زنجیر بسته شد  و جگر او توسط عقابی د رید ه می   شد ؛ اما، جگر او بار د یگر پد ید  می  آمد  و ماجرا تکرار می  شد .
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