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راسان بـزرگ و  ـؤلفه هاي فرهنگي ختحليل و تبيين مـ

  رانـال شرق ايـتأثير آن بر امنيت ملي در شم
  

 1ربـحسين ع
 17/1/1390: مقاله دريافتتاريخ 

  25/1/1390: تاريخ پذيرش مقاله
  
  
  ده ـچكي

تـاريخي   يخراسان بزرگ خاستگاه ميراث فرهنگي، ميـراث طبيعـي، ميـراث معنـوي و حافظـه     
وجود مرزهاي سياسي از هـم جـدا گرديـده و بـه      يهايي است كه امروز به واسطهمشترك سرزمين

ايـن سـرزمين   . شـود سهم بزرگش در تمدن و فرهنگ بشري كمتر مورد توجه واقع مـي دليل  همين
ته و تا بلخ و جيحون در شرق تداوم داش شد،ميبزرگ كه حدود آن از دامغان و سبزوار در غرب آغاز 
ايالـت   ، در عهد ساسـانيان يكـي از چهـار   يافتهاز شمال سيستان و غزني تا بخارا و مرو گسترش مي

 چهـار استان در داخـل مرزهـاي سياسـي ايـران و     چهار  اكنون .است دادهاصلي ايران را تشكيل مي
اض و انقبـ  يشود كه ايـن نتيجـه  كشور آسياي مركزي و كشور افغانستان را شامل مي پنجكشور از 

مرزهاي سياسي نتوانسته هويـت   كه امروز مشهود است. است بودهانبساط تاريخي اين سرزمين كهن
هاي فرهنگـي  لفهؤها  و مو لذا شاهد تداوم ارزش كندرا كامال دگرگون ن آنامشترك فرهنگي ساكن
د، وقتي مرزهاي سياسـي و فرهنگـي بـر هـم منطبـق نباشـن       ،از سوي ديگر. كهن در منطقه هستيم

ها و گـاه خـود ملـت هـا و     از ديدگاه حكومت، ها هستندازعوامل پيوند انسان هاي فرهنگي كهؤلفهم
 ءتوانـد زمينـه ارتقـا   اين وجوه مشترك ميعالوه، به. ساز تلقي گردندسوز يا سببسبب اقوام مي تواند

-عـين در .نمايدنهايت همگرايي منطقه اي كشورها را تسهيل نگي، سياسي اقتصادي و درروابط فره
اين تحقيـق  . فراهم كند نيز امني در ملل و حكومت هاي منطقه راحال مي تواند موجبات احساس نا

ثير آن بر امنيت شـمال  أخراسان بزرگ و ت يلفه هاي مشترك فرهنگي در ناحيهؤبه منظور بررسي م
 .اسـت شـده  منابع كتابخانه اي انجام يشرق كشور، با استفاده از روش توصيفي، تحليلي و با مطالعه

ها در امنيت جمهـوري اسـالمي ايـران بـا شـروطي      هلفؤكه اين م نشان مي دهد به دست آمده نتايج
همبسـتگي و گسـترش    يثير مثبت داشته و در عصر ارتباطات و جهـاني شـدن مـي توانـد زمينـه     أت

  . سازد ا فراهممبادالت اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ارتقاء همگرايي منطقه اي ر
  

  :هاد واژهـكلي
  خراسان بزرگ، فرهنگ، امنيت، همگرايي منطقه اي 
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  ه ـمقدم – 1

خود به استان خراسان رضوي، شمالي و جنـوبي تقسـيم شـده     83استان خراسان كه از سال  
تري است كه در تاريخ ايران زمين از آن به خراسان بزرگ يـاد مـي   است، بخشي از منطقه بزرگ

. هـا در تـاريخ گذشـته ايـران بـوده اسـت      هـا و حكومـت  ظهور و سـقوط قـدرت   يعرصه شود و
-كه خراسـان بـزرگ   جغرافيدانان قديم سرزمين ايران بزرگ را به هشت اقليم تقسيم كرده بودند

هاي ترك و تازي و تاتار، غز و م و حكومتاقوا ،در اين سرزمين پهناور. ها بودترين و آبادترين آن
اين سزمين در طول تاريخ دچـار  . شمار آفريدندتركمن و افغان حوادثي بيو مغول و قجر و قبطان

 13جدايي افغانستان در اواخر قرن  شانقباض و انبساط سرزميني فراواني گرديده كه آخرين مورد
ايـن سـرزمين    ، امااكنون مرزهاي سياسي اما .عنوان كشوري مستقل بوده استههجري، قمري ب

استان در داخل مرزهاي وطن اصلي و چند كشور در وراي مرزهاي ايران تقسيم  رچها بزرگ را به
  . كرده است

فرهنگي ناميـد كـه    يتوان خراسان بزرگ را يك ناحيههمين امروز نيز مي ،با قدري اغماض
مرزهاي آن تا مرزهاي شمالي و شرقي كشورهايي چون تركمنسـتان، تاجيكسـتان، قرقيزسـتان و    

هاي فرهنگي داراي همبسـتگي  در بسياري از شاخصه اين منطقه بزرگ. يابدمي افغانستان توسعه
آبـاد، نسـا،   م سمرقند و بخـارا، بلـخ، سـرو، عشـق    هر ايراني با شنيدن نا ،امروزه. و پيوستگي است

ياد آورده، احساس ويژه اي ه، سيحون، جيحون و تاشكند بخشي از هويت تاريخي خود را بمخوارز
در گلسـتان ايـران مـدفون     ،مختوم قلي اين تركمن اصيل ايراني. تجربه مي كندرا در درون خود 

خواني بخشي هنوز آيين شاهنامه. نان تركمنستان به وي كامال مشهود استاارادت تركم امااست، 
ها بـه حكـيم   آن. از سرگرمي اوقات فراغت مردم تاجيك و افغان و حتي قرقيز را تشكيل مي دهد

ورزند و جالب آن است كه ايـن  به همين دليل ارادت مي ،زبان فارسي است يكنندهزنده توس كه
گيرند كه پارسي را زبان خرده ميفارسي و عربي بر ايرانيان فارسي اختالط زبان يمردم به واسطه

حال گسترده اسـت كـه از   درعينقدري عميق و هاين قرابت فرهنگي ب. اند به كفايت پاس نداشته
نيز مي توان به آساني هويت هاي يكسان را در دو سوي مرزهاي سياسي تشـخيص   منظر هويت

                                   .داد
فرهنـگ افـراد جامعـه را در    . ها داري نقش مهمي اسـت فرهنگ در رفتار انسان ،دون ترديدب

ك آن، به معناي چه امروزه ديگر فرهنگ به مفهوم كالسياگر، كندميتمامي شئون زندگي توجيه 
 

 

هـايي كـه مربـوط بـه يـك محـدوده       خـاطره  ها، باورها و اعتقادات و حتـي مجموعه اي از ارزش
آرامي به فرهنگ ،امروزه. نمي باشد ،تمدني خاص است يجغرافيايي خاص يا مربوط به يك حوزه

ع بشري كند و با گسترش ارتباطات و اطالعات ميان جوامتر فرامرزي پيدا مييك مفهوم گسترده
نام فرهنگ جهاني هستيم كـه داراي منـاظر مختلفـي     هجديدي از فرهنگ ب يشاهد ظهور گونه

رسد از منظر هويتي، فرهنـگ  به نظر مي... منظر ارزشي، مصرفي، هويتي، مجازي، ديني و : است
هـاي ملـي كشـورها تضـعيف و بـه      شود كه هويترود يا پيش برده ميجهاني در جهتي پيش مي

هاي جديدي از قبيل هويت هاي جنسيتي، سني، زباني، قومي و انواع و هويت شوداي رانده گوشه
فرهنگـي در   يناحيـه  اصـطالح اوصاف هنـوز نيـز   ايناما با همه  .آيدوجود ههاي مختلف بهويت

فرهنگـي معمـوال بـا يـك مـرز       ييك ناحيه. شناسايي جوامع بشري مفهوم و قابل استفاده است
هـاي مخـتلط   شود، بلكه در مرزهاي فرهنگي معموال شاهد فرهنگنمي جدامجاور  خطي از ناحيه

تر آرامي با كمرنگ شدن رنگي و تيرههمجوار هستيم و تغييرات چون طيف رنگ به ياز دو ناحيه
  . گيردصورت مي ،شودشدن رنگ ديگر تا زماني كه ديگر فرهنگ جديدي هويدا 

مرزهاي سياسـي و فرهنگـي بـر هـم      ،ويژه در خاورميانههدر اكثر مناطق جهان و ب ،از طرفي
هاي دو سوي مرزهاي ها و حكومتمنطبق نبوده و اين عدم تطابق موجب احساس ناامني در ملت

امنيت فرهنگي درجامعه مستلزم آميخته شـدن روابـط گفتمـاني بـه اسـتدالل و      . شودسياسي مي
گاري منطقي در بين اجزاء نظام ارزشي است تعهدات ارزشي، يكپارچگي نظام ارزشي جامعه و ساز

و در اين معنا خطر و ناامني فرهنگي وقتي ظـاهر مـي شـود كـه اسـتدالل از گفتمـان اجتمـاعي        
برداشته شود و نارسايي و ناسازگاري منطقي در بين عناصـر ارزشـي جامعـه آشـكار شـود، يعنـي       

ـ  راد جامعه بر فرهنـگ  اف. عناصر ارزشي متضاد در درون نظام ارزشي جامعه جاي بگيرد عنـوان  هب
ـ  وجـدان  . اي داردأثير عمـده يك راهنماي رفتاري تكيه مي كنند و لذا فرهنگ بر رفتار اجتماعي ت

هـاي  جمعي و منش ملي يك ملت تحت تاثير القائات مستقيم فرهنگي قرار دارد و تـاثير ويژگـي  
منـدي از  از طرفي با بهـره . ثر استؤگروهي و كاركرد آن در پيروزي يا شكست يك ملت بسيار م

وقتـي مـرز   . ها را تخفيف يا تكثير دادها و تشنجتوان به آساني، تنشحساسيت هاي فرهنگي مي
ها هسـتند،  لفه هاي فرهنگي كه از عوامل پيوند انسانؤسياسي و فرهنگي بر هم منطبق نيست، م

كـه دارد، مـورد توجـه     مثال زبان به سبب نقش مهمي. شوندمي  سوز ساز و گاه سببگاهي سبب
مردم سـويس بـه زبـان     درصد 65كهها در جنگ جهاني به دليل اينآلمان. استسياسيون بوده و 

  . ندنمودند، آن را اشغال ردآلماني تكلم ك
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  ه ـمقدم – 1

خود به استان خراسان رضوي، شمالي و جنـوبي تقسـيم شـده     83استان خراسان كه از سال  
تري است كه در تاريخ ايران زمين از آن به خراسان بزرگ يـاد مـي   است، بخشي از منطقه بزرگ

. هـا در تـاريخ گذشـته ايـران بـوده اسـت      هـا و حكومـت  ظهور و سـقوط قـدرت   يعرصه شود و
-كه خراسـان بـزرگ   جغرافيدانان قديم سرزمين ايران بزرگ را به هشت اقليم تقسيم كرده بودند

هاي ترك و تازي و تاتار، غز و م و حكومتاقوا ،در اين سرزمين پهناور. ها بودترين و آبادترين آن
اين سزمين در طول تاريخ دچـار  . شمار آفريدندتركمن و افغان حوادثي بيو مغول و قجر و قبطان

 13جدايي افغانستان در اواخر قرن  شانقباض و انبساط سرزميني فراواني گرديده كه آخرين مورد
ايـن سـرزمين    ، امااكنون مرزهاي سياسي اما .عنوان كشوري مستقل بوده استههجري، قمري ب

استان در داخل مرزهاي وطن اصلي و چند كشور در وراي مرزهاي ايران تقسيم  رچها بزرگ را به
  . كرده است

فرهنگي ناميـد كـه    يتوان خراسان بزرگ را يك ناحيههمين امروز نيز مي ،با قدري اغماض
مرزهاي آن تا مرزهاي شمالي و شرقي كشورهايي چون تركمنسـتان، تاجيكسـتان، قرقيزسـتان و    

هاي فرهنگي داراي همبسـتگي  در بسياري از شاخصه اين منطقه بزرگ. يابدمي افغانستان توسعه
آبـاد، نسـا،   م سمرقند و بخـارا، بلـخ، سـرو، عشـق    هر ايراني با شنيدن نا ،امروزه. و پيوستگي است

ياد آورده، احساس ويژه اي ه، سيحون، جيحون و تاشكند بخشي از هويت تاريخي خود را بمخوارز
در گلسـتان ايـران مـدفون     ،مختوم قلي اين تركمن اصيل ايراني. تجربه مي كندرا در درون خود 

خواني بخشي هنوز آيين شاهنامه. نان تركمنستان به وي كامال مشهود استاارادت تركم امااست، 
ها بـه حكـيم   آن. از سرگرمي اوقات فراغت مردم تاجيك و افغان و حتي قرقيز را تشكيل مي دهد

ورزند و جالب آن است كه ايـن  به همين دليل ارادت مي ،زبان فارسي است يكنندهزنده توس كه
گيرند كه پارسي را زبان خرده ميفارسي و عربي بر ايرانيان فارسي اختالط زبان يمردم به واسطه

حال گسترده اسـت كـه از   درعينقدري عميق و هاين قرابت فرهنگي ب. اند به كفايت پاس نداشته
نيز مي توان به آساني هويت هاي يكسان را در دو سوي مرزهاي سياسي تشـخيص   منظر هويت

                                   .داد
فرهنـگ افـراد جامعـه را در    . ها داري نقش مهمي اسـت فرهنگ در رفتار انسان ،دون ترديدب

ك آن، به معناي چه امروزه ديگر فرهنگ به مفهوم كالسياگر، كندميتمامي شئون زندگي توجيه 
 

 

هـايي كـه مربـوط بـه يـك محـدوده       خـاطره  ها، باورها و اعتقادات و حتـي مجموعه اي از ارزش
آرامي به فرهنگ ،امروزه. نمي باشد ،تمدني خاص است يجغرافيايي خاص يا مربوط به يك حوزه

ع بشري كند و با گسترش ارتباطات و اطالعات ميان جوامتر فرامرزي پيدا مييك مفهوم گسترده
نام فرهنگ جهاني هستيم كـه داراي منـاظر مختلفـي     هجديدي از فرهنگ ب يشاهد ظهور گونه

رسد از منظر هويتي، فرهنـگ  به نظر مي... منظر ارزشي، مصرفي، هويتي، مجازي، ديني و : است
هـاي ملـي كشـورها تضـعيف و بـه      شود كه هويترود يا پيش برده ميجهاني در جهتي پيش مي

هاي جديدي از قبيل هويت هاي جنسيتي، سني، زباني، قومي و انواع و هويت شوداي رانده گوشه
فرهنگـي در   يناحيـه  اصـطالح اوصاف هنـوز نيـز   ايناما با همه  .آيدوجود ههاي مختلف بهويت

فرهنگـي معمـوال بـا يـك مـرز       ييك ناحيه. شناسايي جوامع بشري مفهوم و قابل استفاده است
هـاي مخـتلط   شود، بلكه در مرزهاي فرهنگي معموال شاهد فرهنگنمي جدامجاور  خطي از ناحيه

تر آرامي با كمرنگ شدن رنگي و تيرههمجوار هستيم و تغييرات چون طيف رنگ به ياز دو ناحيه
  . گيردصورت مي ،شودشدن رنگ ديگر تا زماني كه ديگر فرهنگ جديدي هويدا 

مرزهاي سياسـي و فرهنگـي بـر هـم      ،ويژه در خاورميانههدر اكثر مناطق جهان و ب ،از طرفي
هاي دو سوي مرزهاي ها و حكومتمنطبق نبوده و اين عدم تطابق موجب احساس ناامني در ملت

امنيت فرهنگي درجامعه مستلزم آميخته شـدن روابـط گفتمـاني بـه اسـتدالل و      . شودسياسي مي
گاري منطقي در بين اجزاء نظام ارزشي است تعهدات ارزشي، يكپارچگي نظام ارزشي جامعه و ساز

و در اين معنا خطر و ناامني فرهنگي وقتي ظـاهر مـي شـود كـه اسـتدالل از گفتمـان اجتمـاعي        
برداشته شود و نارسايي و ناسازگاري منطقي در بين عناصـر ارزشـي جامعـه آشـكار شـود، يعنـي       

ـ  راد جامعه بر فرهنـگ  اف. عناصر ارزشي متضاد در درون نظام ارزشي جامعه جاي بگيرد عنـوان  هب
ـ  وجـدان  . اي داردأثير عمـده يك راهنماي رفتاري تكيه مي كنند و لذا فرهنگ بر رفتار اجتماعي ت

هـاي  جمعي و منش ملي يك ملت تحت تاثير القائات مستقيم فرهنگي قرار دارد و تـاثير ويژگـي  
منـدي از  از طرفي با بهـره . ثر استؤگروهي و كاركرد آن در پيروزي يا شكست يك ملت بسيار م

وقتـي مـرز   . ها را تخفيف يا تكثير دادها و تشنجتوان به آساني، تنشحساسيت هاي فرهنگي مي
ها هسـتند،  لفه هاي فرهنگي كه از عوامل پيوند انسانؤسياسي و فرهنگي بر هم منطبق نيست، م

كـه دارد، مـورد توجـه     مثال زبان به سبب نقش مهمي. شوندمي  سوز ساز و گاه سببگاهي سبب
مردم سـويس بـه زبـان     درصد 65كهها در جنگ جهاني به دليل اينآلمان. استسياسيون بوده و 

  . ندنمودند، آن را اشغال ردآلماني تكلم ك

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...
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روحيه نبرد و جنگجويي در برخي از فرهنگ . خوردبه داليل متعدد، فرهنگ با امنيت پيوند مي
گريـزي و  كه در برخي از جوامـع و فرهنـگ هـا، روحيـه جنـگ     آن شدت رايج است و حال ها به

ـ . عدم خشونت حاكم است مماشات و ثير مؤلفـه هـاي   أشخصيت جمعي اعضاي يك ملت تحت ت
  . فرهنگي آن جامعه قرار دارد

مناسب، را براي اشتراك مساعي  يوجوه مشترك تاريخي، فرهنگي و مذهبي، شرايط و زمينه
ايـن   .سترش مبادالت فرهنگي و اقتصادي بين كشورها فراهم مي كندو برقراري روابط پايدار و گ

در صورتي ميسر است كه نگرش كشورها در خصوص اين وجوه مشترك مثبت و از لحاظ روانـي  
. نگاه دولتمردان اين كشورها ممكن است بسـيار متفـاوت باشـد    ،صورت در غير اين .مقبول باشد

اگر بـه   ،اراي وجوه مشترك مورد اشاره، همسايه استكشور بزرگي كه با چند كشور كوچك، اما د
مين و اطمينان از امنيت خـود، تمايـل   ألحاظ كيفيت جمعيت، چندقومي باشد، ممكن است براي ت

نفوذ خود تلقي نمايد و يا وجودش را مخـل امنيـت    يداشته باشد كشور كوچك را بخشي از حوزه
قـدرت بـزرگ و يـا     يممكن است خطر سلطهتر نيز كشور كوچك ،ند، و در مقابلكخود احساس 

ايـن  . نـد كپذيراحسـاس  تماميت خود را آسـيب  ايدحتي از دست دادن استقالل خود را برداشت نم
را ايـن  نهـاي آ گرايانه به لحاظ امنيتي ويژگيواقع ممكن است در جهان كنوني كه رابرت ماندل

ت ملي، افزايش وابستگي متقابـل و  تغييرات فراگير جهاني، كاهش حاكمي«: كندگونه توصيف مي
نظم و دگرگوني مفهوم و چهارچوب امنيـت ملـي   گونه و بيهاي هرج و مرجباال گرفتن كشمكش

، امنيـت يـك كـاالي    در ايـن شـرايط   .تر ديده شودبسيار جدي» عنوان يك مفهوم چندوجهيهب
كيـد كننـد،   أوقتي همه روي اين موضوع ت .دست آورندهرا بكنند آنمي سعي هاست كه هم جهاني
و منحرف كردن منابع كشور  2بالقوه نسبت به امنيت ياهحاصل بر تهديدكيد بيأهراس و ت 1آنگاه

روي  بركيـد أوقتي جوامع خواسـتار ت  ،عالوهبه. شوداز ساير نيازها و ارزش ها به اين سو مطرح مي
  . ا همسان، رقيب يا تهديد تلقي شوندهاي خارجي ييت فرهنگي شوند، امكان دارد هويتهو

هـاي فرهنگـي بـا    ؤلفـه فرهنگي وسيع است كه در بسـياري از م  يخراسان بزرگ يك ناحيه
ـ ؤلفهفالت مركزي ايران مشترك و در بعضي از م  يفرهنـگ در حاشـيه  عنـوان يـك خـرده   هها ب

ميـان قلمروهـاي   ايران هويت فرهنگي و تمدني خـود را در  . گيردفرهنگ فالت مركزي قرار مي
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در سطوح گسل و تمـاس قلمـروي ايـران بـا سـاير       استفرهنگي و تمدني پيراموني، حفظ كرده 
هـاي فرهنگـي و   هـا را خصـلت  تركيبي پديده آمده است كه هويـت آن  قلمروها، نواحي فرهنگي

دهـد بيشـترين   تاريخ ايران نشـان مـي   يمطالعه 1دهدتمدني ايران و تمدن مجاور آن تشكيل مي
هـاي  نشيني و پيشروي نظامي ايرانيان در رويارويي با اقوام آسياي مركزي و دولترگيري، عقبد

روم وعثماني در شرق و غرب روي داده و بيشـترين تغييـرات مـرزي و فضـايي در طـول تـاريخ       
  . شرقي واقع شده است گذشته، در مرزهاي شمال غربي و شمال

ثيرات مستقيمي بر روند و برنامـه توسـعه و امنيـت در    أترين مسئله در مناطق مرزي كه تمهم
به دليل تحميلـي   .فرهنگي اين مناطق است وگرايي قوميي واگرايي و همدارد، مسئلهآن مناطق 

ـ    ثر از سـاختار اجتمـاعي،   أبودن مرزها، مناطق مرزي به دليل همجواري با كشـورهاي بيگانـه، مت
لذا پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي  .باشندفرهنگي و جمعيتي موجود در آن سوي مرز مي 

سـرزميني كـه در درون خـود،    . مناطق مرزي با كل كشور، ممكن است سسـت و شـكننده باشـد   
فرهنگ ايراني را جاي داده است، از وحدت فضايي برخوردار است و از لحـاظ جغرافيـايي    يهسته

ي جمعيتـي بـزرگ كـه بـر اثـر ترسـيم       يجاهجابامابر قلمرو فرهنگ و تمدن ايراني منطبق است، 
ه مي كند، وجود مي آيد و فرهنگ ها و حوزه هاي تمدني مشترك را شقهمرزهاي سياسي جديد ب

آورد كه در آن وجوه مشترك فرهنگـي  وجود ميهاي را در زندگي ملي كشورها بشرايط كامال تازه
  . گردد زا باشد، يا برعكس در جهت همگرايي محسوبمي تواند عامل بحران

النهـر مناسـبات تـاريخي و فرهنگـي     خراسان، افغانستان، كشورهاي آسياي مركزي و مـاوراء 
در  اماتوان به درازاي عمر تاريخ منطقه دانسترا مييكسان و كهني با يكديگر دارند كه قدمت آن

  . اجبار از هم گسستهاي تزاري اين پيوند بهتسلط روس يدوره
 19اين جمله از سفرنامه مونت استوارت الفتتون كه در اوايل قـرن  در خصوص افغانستان نقل 

نـامي كـه توسـط سـاكنان سـرزمين      «: گويدمي ويكفايت گوياست به به اين سرزمين سفر كرده
 ،اما واضح است كه به كار بردن اين نام درست نيست ؛شود، خراسان استبرتمام كشور اطالق مي

در  ،خراسان داخل نيسـت و از سـوي ديگـر    يتان در محدودهسو تمام سرزمين افغانسزيرا از يك
اي ي بخش عمدهيچنين به نظر مي رسد كه گو 2».بخش مهمي از آن ايالت افغانان ساكن نيستند

                                                 
پاه دوره دانشكده فرمانـدهي، سـتاد سـ   : تهران(عليرضا عندليب ، نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران 1

 .138-209، ص )1380عالي جنگ، 
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روحيه نبرد و جنگجويي در برخي از فرهنگ . خوردبه داليل متعدد، فرهنگ با امنيت پيوند مي
گريـزي و  كه در برخي از جوامـع و فرهنـگ هـا، روحيـه جنـگ     آن شدت رايج است و حال ها به

ـ . عدم خشونت حاكم است مماشات و ثير مؤلفـه هـاي   أشخصيت جمعي اعضاي يك ملت تحت ت
  . فرهنگي آن جامعه قرار دارد

مناسب، را براي اشتراك مساعي  يوجوه مشترك تاريخي، فرهنگي و مذهبي، شرايط و زمينه
ايـن   .سترش مبادالت فرهنگي و اقتصادي بين كشورها فراهم مي كندو برقراري روابط پايدار و گ

در صورتي ميسر است كه نگرش كشورها در خصوص اين وجوه مشترك مثبت و از لحاظ روانـي  
. نگاه دولتمردان اين كشورها ممكن است بسـيار متفـاوت باشـد    ،صورت در غير اين .مقبول باشد

اگر بـه   ،اراي وجوه مشترك مورد اشاره، همسايه استكشور بزرگي كه با چند كشور كوچك، اما د
مين و اطمينان از امنيت خـود، تمايـل   ألحاظ كيفيت جمعيت، چندقومي باشد، ممكن است براي ت

نفوذ خود تلقي نمايد و يا وجودش را مخـل امنيـت    يداشته باشد كشور كوچك را بخشي از حوزه
قـدرت بـزرگ و يـا     يممكن است خطر سلطهتر نيز كشور كوچك ،ند، و در مقابلكخود احساس 

ايـن  . نـد كپذيراحسـاس  تماميت خود را آسـيب  ايدحتي از دست دادن استقالل خود را برداشت نم
را ايـن  نهـاي آ گرايانه به لحاظ امنيتي ويژگيواقع ممكن است در جهان كنوني كه رابرت ماندل

ت ملي، افزايش وابستگي متقابـل و  تغييرات فراگير جهاني، كاهش حاكمي«: كندگونه توصيف مي
نظم و دگرگوني مفهوم و چهارچوب امنيـت ملـي   گونه و بيهاي هرج و مرجباال گرفتن كشمكش

، امنيـت يـك كـاالي    در ايـن شـرايط   .تر ديده شودبسيار جدي» عنوان يك مفهوم چندوجهيهب
كيـد كننـد،   أوقتي همه روي اين موضوع ت .دست آورندهرا بكنند آنمي سعي هاست كه هم جهاني
و منحرف كردن منابع كشور  2بالقوه نسبت به امنيت ياهحاصل بر تهديدكيد بيأهراس و ت 1آنگاه

روي  بركيـد أوقتي جوامع خواسـتار ت  ،عالوهبه. شوداز ساير نيازها و ارزش ها به اين سو مطرح مي
  . ا همسان، رقيب يا تهديد تلقي شوندهاي خارجي ييت فرهنگي شوند، امكان دارد هويتهو

هـاي فرهنگـي بـا    ؤلفـه فرهنگي وسيع است كه در بسـياري از م  يخراسان بزرگ يك ناحيه
ـ ؤلفهفالت مركزي ايران مشترك و در بعضي از م  يفرهنـگ در حاشـيه  عنـوان يـك خـرده   هها ب

ميـان قلمروهـاي   ايران هويت فرهنگي و تمدني خـود را در  . گيردفرهنگ فالت مركزي قرار مي
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در سطوح گسل و تمـاس قلمـروي ايـران بـا سـاير       استفرهنگي و تمدني پيراموني، حفظ كرده 
هـاي فرهنگـي و   هـا را خصـلت  تركيبي پديده آمده است كه هويـت آن  قلمروها، نواحي فرهنگي

دهـد بيشـترين   تاريخ ايران نشـان مـي   يمطالعه 1دهدتمدني ايران و تمدن مجاور آن تشكيل مي
هـاي  نشيني و پيشروي نظامي ايرانيان در رويارويي با اقوام آسياي مركزي و دولترگيري، عقبد

روم وعثماني در شرق و غرب روي داده و بيشـترين تغييـرات مـرزي و فضـايي در طـول تـاريخ       
  . شرقي واقع شده است گذشته، در مرزهاي شمال غربي و شمال

ثيرات مستقيمي بر روند و برنامـه توسـعه و امنيـت در    أترين مسئله در مناطق مرزي كه تمهم
به دليل تحميلـي   .فرهنگي اين مناطق است وگرايي قوميي واگرايي و همدارد، مسئلهآن مناطق 

ـ    ثر از سـاختار اجتمـاعي،   أبودن مرزها، مناطق مرزي به دليل همجواري با كشـورهاي بيگانـه، مت
لذا پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي  .باشندفرهنگي و جمعيتي موجود در آن سوي مرز مي 

سـرزميني كـه در درون خـود،    . مناطق مرزي با كل كشور، ممكن است سسـت و شـكننده باشـد   
فرهنگ ايراني را جاي داده است، از وحدت فضايي برخوردار است و از لحـاظ جغرافيـايي    يهسته

ي جمعيتـي بـزرگ كـه بـر اثـر ترسـيم       يجاهجابامابر قلمرو فرهنگ و تمدن ايراني منطبق است، 
ه مي كند، وجود مي آيد و فرهنگ ها و حوزه هاي تمدني مشترك را شقهمرزهاي سياسي جديد ب

آورد كه در آن وجوه مشترك فرهنگـي  وجود ميهاي را در زندگي ملي كشورها بشرايط كامال تازه
  . گردد زا باشد، يا برعكس در جهت همگرايي محسوبمي تواند عامل بحران

النهـر مناسـبات تـاريخي و فرهنگـي     خراسان، افغانستان، كشورهاي آسياي مركزي و مـاوراء 
در  اماتوان به درازاي عمر تاريخ منطقه دانسترا مييكسان و كهني با يكديگر دارند كه قدمت آن

  . اجبار از هم گسستهاي تزاري اين پيوند بهتسلط روس يدوره
 19اين جمله از سفرنامه مونت استوارت الفتتون كه در اوايل قـرن  در خصوص افغانستان نقل 

نـامي كـه توسـط سـاكنان سـرزمين      «: گويدمي ويكفايت گوياست به به اين سرزمين سفر كرده
 ،اما واضح است كه به كار بردن اين نام درست نيست ؛شود، خراسان استبرتمام كشور اطالق مي

در  ،خراسان داخل نيسـت و از سـوي ديگـر    يتان در محدودهسو تمام سرزمين افغانسزيرا از يك
اي ي بخش عمدهيچنين به نظر مي رسد كه گو 2».بخش مهمي از آن ايالت افغانان ساكن نيستند

                                                 
پاه دوره دانشكده فرمانـدهي، سـتاد سـ   : تهران(عليرضا عندليب ، نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران 1

 .138-209، ص )1380عالي جنگ، 
 ).1379هاي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش: مشهد(استوارت الفتتون، افغانان، جاي ، فرهنگ نژاد، ترجمه محمد آصف فكرت 2
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بـه    .خر اسـت أمت از افغانستان جزئي از خراسان بوده و تاريخ اين كشور، مستقل از خراسان بسيار
رسـد مرزهـاي   به نظـر مـي   . هويت تاريخي اين كشور برخراسان بزرگ منطبق است ،ديگر معني

، ولي جغرافياي انساني منطقه، مـردم  كندميحاكميت كشورها را ترسيم  يسياسي اگرچه محدوده
ريشـه   ،هـا آنقوميـت و فرهنـگ    زيـرا  اسـت دوسوي مرزها را همچنان با هم مرتبط نگهداشـته  

  .ان داردشدرتاريخ مشترك
   

  ق ـؤال و روش تحقيـس – 1 – 1
ـ  ؤموضوع اين نوشتار، بررسي م ثير آن بـر امنيـت   ألفه هاي فرهنگي ناحيه خراسان بـزرگ و ت

امنيـت   ثير فرهنگ خراسان بزرگ برأال اصلي اين است كه تؤس ،درواقع. استشمال شرق كشور 
تحقيـق باشـد،   كـه گـزارش يـك    توان گفت اين مقاله قبـل از آن شمال شرق ايران چيست؟ مي
زيرا موضوعي با اين گستره و اهميت مستلزم انجـام يـك تحقيـق     ؛پيشنهادي براي تحقيق است

شده اسـت  ميداني و در محدوده سرزميني كه در گذشته به آن خراسان بزرگ گفته مي يگسترده
هـاي  هـاي فرهنگـي اسـتان   هـا و شاخصـه  لفهؤنه تنها بررسي ميداني م ،به ديگر سخن .باشدمي

هـا در كشـورهاي تركمنسـتان،    راسان رضوي، جنوبي و شمالي كه بررسي ميداني اين شـاخص خ
 همـه، بـااين . تاجيكستان، ازبكستان، افغانستان و حتي قرقيزستان نيز ضروري به نظـر مـي رسـد   

تحليلـي،   –بررسي ميداني را به فرصتي ديگر موكول نموده، با استفاده از روش تحقيق توصـيفي  
-در اين خصوص ارائه مي را و يك چارچوب نظري نماييممياي اكتفا نابع كتابخانهم يبه مطالعه

  :كهبه اين منظور دهيم
ثير فرهنـگ بـر امنيـت بـه     أمباني نظري، مفاهيم فرهنگ و امنيت به اختصار بررسي و ت)الف

ـ  يمحدوده )ب .دولحاظ نظري مورد مطالعه قرار داده ش ـ  هجغرافيايي خراسان بزرگ ب ك عنـوان ي
تجزيه و تحليل، اشـتراك و  تا با ود شي يهاي فرهنگي آن شناساؤلفهفرهنگي بررسي و م يناحيه

   .گرددثير اين يافته ها بر امنيت شمال شرق ايران بررسي أافتراق فرهنگي، ت
هـاي  ؤلفهها وشاخص هاي فرهنگي وسيع و گسترده است، در اين بررسي مؤلفهجا كه ماز آن

مورد بررسي قـرار گرفتـه و بررسـي     ،ثير بيشتري دارندأكه در هويت ملي ت قوميت، زبان و مذهب
  . گرددها به تحقيق ديگري موكول ميؤلفهساير م
  

 
 

  )رافيايي و پيشينهـي جغمحدوده(راسان بزرگ ـخ – 2
زمين، نامي سنتي و كلي بـراي اشـاره بـه نـواحي شـرقي ايـران       خراسان در طول تاريخ ايران

اي از كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكسـتان و  بخش عمدهامروزي و همچنين 
  . هايي از قرقيزستان امروزي بوده استبخش

ي خراسان واژه اي پهلوي است كه در متون قديمي به كلمه«: در لغت نامه دهخدا آمده است
 شدهرات گوناگون ارائهاز بررسي نظ. »كار رفته استبه) باختر(در مقابل مغرب ) خاور(معني مشرق 

خورآسـان بـوده   » خراسـان «شود كه صورت درسـت واژه  در مورد نام خراسان، چنين استنباط مي
 ،هرحـال بـه . است كه بر اثر مرور زمان و شايد از باب تطابق نگارش به خراسان تبديل شده است

يعني خورشيد يا آفتاب » خور« يخراسان در فارسي پيشين به معناي خاورزمين است و از دو واژه
وجود آمده وبه معني محـل برآمـدن خورشـيد يـا جـايي كـه از آن       هكننده بيعني طلوع» آسان«و 

در كتـاب مراصـد    ،جغرافيـدان بـزرگ ايرانـي    ،يـاقوت حمـوي   1.مي باشد ،كندخورشيد طلوع مي
وسيعي است كـه   سرزمين   خراسان«: هاي خويش مي نويسدبرخي از پژوهش يع بر پايهالاالط

رسد و طرف ديگرش از طغارسـتان و غزنـه و   مي) عجم(يك طرف آن از جيون و بيهق به عراق 
هرات و مرو و بلخ و طالقان و نساير و  از شهرهاي آن نيشابور و. سيستان به هند منتهي مي گردد

رسـي  خراسـان چهـار ك  . جيحون وخوارزم هم تابع آن شمرده مي شود. ابيورد و سرخس مي باشد
تاريخ سياسي و اجتماعي نيل در كتاب .ال. التون 2.مرو، نيشابور، هرات و بلخ: ند ازا دارد كه عبارت

مي توان خراسان خاص را سرزميني طوالني دانست، گسترده از  ،طور كليهب«: مي نويسدخراسان 
كـه در  مانند پـامير و هنـدوكش    هاي حصارنزديك كرانه هاي جنوب شرقي درياي خزر تا بلندي

. نظريه هاي ديگر و در مقاطعي از تاريخ مرزهاي آن از حلوان ياري تا شرق گسـترده بـوده اسـت   
و نـواحي آن سـوي   ) خـوارزم (خراسان گاهي شامل سرزمين پرنعمت جنوب دريـاي آرال   ،درواقع

رسيد، و بسياري از فالت ايران مي شده است كه حدود شرقي آن تا چين مي) ماوراءالنهر(جيحون 
رفت و در مغـرب بـه همـين    مي سوتر لي عمال اين مرز از بلخ و بخش معروف به طغارستان آنو

رسيد، اما گـاهي شـامل قوسـي، جرجـان، ري و     گونه حدود خراسان كمتر به مرزهاي زاگرس مي
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بـه    .خر اسـت أمت از افغانستان جزئي از خراسان بوده و تاريخ اين كشور، مستقل از خراسان بسيار
رسـد مرزهـاي   به نظـر مـي   . هويت تاريخي اين كشور برخراسان بزرگ منطبق است ،ديگر معني

، ولي جغرافياي انساني منطقه، مـردم  كندميحاكميت كشورها را ترسيم  يسياسي اگرچه محدوده
ريشـه   ،هـا آنقوميـت و فرهنـگ    زيـرا  اسـت دوسوي مرزها را همچنان با هم مرتبط نگهداشـته  

  .ان داردشدرتاريخ مشترك
   

  ق ـؤال و روش تحقيـس – 1 – 1
ـ  ؤموضوع اين نوشتار، بررسي م ثير آن بـر امنيـت   ألفه هاي فرهنگي ناحيه خراسان بـزرگ و ت

امنيـت   ثير فرهنگ خراسان بزرگ برأال اصلي اين است كه تؤس ،درواقع. استشمال شرق كشور 
تحقيـق باشـد،   كـه گـزارش يـك    توان گفت اين مقاله قبـل از آن شمال شرق ايران چيست؟ مي
زيرا موضوعي با اين گستره و اهميت مستلزم انجـام يـك تحقيـق     ؛پيشنهادي براي تحقيق است

شده اسـت  ميداني و در محدوده سرزميني كه در گذشته به آن خراسان بزرگ گفته مي يگسترده
هـاي  هـاي فرهنگـي اسـتان   هـا و شاخصـه  لفهؤنه تنها بررسي ميداني م ،به ديگر سخن .باشدمي

هـا در كشـورهاي تركمنسـتان،    راسان رضوي، جنوبي و شمالي كه بررسي ميداني اين شـاخص خ
 همـه، بـااين . تاجيكستان، ازبكستان، افغانستان و حتي قرقيزستان نيز ضروري به نظـر مـي رسـد   

تحليلـي،   –بررسي ميداني را به فرصتي ديگر موكول نموده، با استفاده از روش تحقيق توصـيفي  
-در اين خصوص ارائه مي را و يك چارچوب نظري نماييممياي اكتفا نابع كتابخانهم يبه مطالعه

  :كهبه اين منظور دهيم
ثير فرهنـگ بـر امنيـت بـه     أمباني نظري، مفاهيم فرهنگ و امنيت به اختصار بررسي و ت)الف

ـ  يمحدوده )ب .دولحاظ نظري مورد مطالعه قرار داده ش ـ  هجغرافيايي خراسان بزرگ ب ك عنـوان ي
تجزيه و تحليل، اشـتراك و  تا با ود شي يهاي فرهنگي آن شناساؤلفهفرهنگي بررسي و م يناحيه

   .گرددثير اين يافته ها بر امنيت شمال شرق ايران بررسي أافتراق فرهنگي، ت
هـاي  ؤلفهها وشاخص هاي فرهنگي وسيع و گسترده است، در اين بررسي مؤلفهجا كه ماز آن

مورد بررسي قـرار گرفتـه و بررسـي     ،ثير بيشتري دارندأكه در هويت ملي ت قوميت، زبان و مذهب
  . گرددها به تحقيق ديگري موكول ميؤلفهساير م
  

 
 

  )رافيايي و پيشينهـي جغمحدوده(راسان بزرگ ـخ – 2
زمين، نامي سنتي و كلي بـراي اشـاره بـه نـواحي شـرقي ايـران       خراسان در طول تاريخ ايران

اي از كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكسـتان و  بخش عمدهامروزي و همچنين 
  . هايي از قرقيزستان امروزي بوده استبخش

ي خراسان واژه اي پهلوي است كه در متون قديمي به كلمه«: در لغت نامه دهخدا آمده است
 شدهرات گوناگون ارائهاز بررسي نظ. »كار رفته استبه) باختر(در مقابل مغرب ) خاور(معني مشرق 

خورآسـان بـوده   » خراسـان «شود كه صورت درسـت واژه  در مورد نام خراسان، چنين استنباط مي
 ،هرحـال بـه . است كه بر اثر مرور زمان و شايد از باب تطابق نگارش به خراسان تبديل شده است

يعني خورشيد يا آفتاب » خور« يخراسان در فارسي پيشين به معناي خاورزمين است و از دو واژه
وجود آمده وبه معني محـل برآمـدن خورشـيد يـا جـايي كـه از آن       هكننده بيعني طلوع» آسان«و 

در كتـاب مراصـد    ،جغرافيـدان بـزرگ ايرانـي    ،يـاقوت حمـوي   1.مي باشد ،كندخورشيد طلوع مي
وسيعي است كـه   سرزمين   خراسان«: هاي خويش مي نويسدبرخي از پژوهش يع بر پايهالاالط

رسد و طرف ديگرش از طغارسـتان و غزنـه و   مي) عجم(يك طرف آن از جيون و بيهق به عراق 
هرات و مرو و بلخ و طالقان و نساير و  از شهرهاي آن نيشابور و. سيستان به هند منتهي مي گردد

رسـي  خراسـان چهـار ك  . جيحون وخوارزم هم تابع آن شمرده مي شود. ابيورد و سرخس مي باشد
تاريخ سياسي و اجتماعي نيل در كتاب .ال. التون 2.مرو، نيشابور، هرات و بلخ: ند ازا دارد كه عبارت

مي توان خراسان خاص را سرزميني طوالني دانست، گسترده از  ،طور كليهب«: مي نويسدخراسان 
كـه در  مانند پـامير و هنـدوكش    هاي حصارنزديك كرانه هاي جنوب شرقي درياي خزر تا بلندي

. نظريه هاي ديگر و در مقاطعي از تاريخ مرزهاي آن از حلوان ياري تا شرق گسـترده بـوده اسـت   
و نـواحي آن سـوي   ) خـوارزم (خراسان گاهي شامل سرزمين پرنعمت جنوب دريـاي آرال   ،درواقع

رسيد، و بسياري از فالت ايران مي شده است كه حدود شرقي آن تا چين مي) ماوراءالنهر(جيحون 
رفت و در مغـرب بـه همـين    مي سوتر لي عمال اين مرز از بلخ و بخش معروف به طغارستان آنو

رسيد، اما گـاهي شـامل قوسـي، جرجـان، ري و     گونه حدود خراسان كمتر به مرزهاي زاگرس مي
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شـد ولـي   كه ماوراءالنهر غالبا با خراسان يكي گرفته مـي گشت و با آنهايي از طبرستان ميبخش
-شدوگاهي عمـال تـا ايـن حـدود هـم نمـي       شمالي خراسان شناخته مي ا همان مرزعمال آمودري

فرمانـدهي   بـا ايران به كشورهاي تابعـه تقسـيم و هـر كشـوري      ،در دوران هخامنشيان .»1رسيد
سـاتراپي   .ميشـد ناميـده به يوناني ساتراپ نيز  واحدهااين  .شدهحاكمي به نام خشترويان اداره مي

ها با شمال خراسـان  ها و هراتيها، سغديها، خوارزمينپرشكوه به نام ايالت شانزدهم شامل پارت
بـه  . قديم منطبق است و از طرف غرب، در دربند درياي گرگان با ساتراپي ماد همسايه بوده است

اند و قرار داشتهدر يك ساتراپي ) هراتي ها(ها و خوارزميان، سغدي و آرين ها گفته هرودوت پارت
هاي ميخي، در ذكر اسامي و اياالت، مملكت پارت جدا نام برده شـده و ايرانيـان در   در تمام كتيبه

.      2االمكـان زودتـر از پـارت بگذرنـد    موقع سياحت و گردش در ممالك خود سعي مي كردند حتـي 
رفت و پارت و گرگـان  راه استقالل در پيش گ ،حاكم يوناني بلخ ،توس .پس از مرگ اسكندر، ديور

هـا در سـرزمين   پس از سقوط دولت سـلوكي و قـدرت گـرفتن اشـكانيان، پـارت     . استقالل يافتند
ايـن منطقـه از شـمال بـه دشـت اسـترآباد و       . كوهستاني جنوب شرقي درياي خزر سـاكن شـدند  

طـرف مشـرق تـا هـرات امتـداد      شد وازمحدودمياز جنوب به كوير نمك  ،صحراي تركمنستان و
                  .مركـــز خراســـان باســـتان يـــا ايالـــت پـــارت در آغـــاز شـــهر نســـا بـــوده اســـت .داشـــت

هاي هرتسـفلد  در مورد حدود و موقعيت خراسان در عهد ساسانيان، كريستين سن بر طبق كاوش
جنوب شرقي بحر خـزر،   يهاي البرز، گوشههاي كاسپين نزديك ري، كوهدروازه: نويسدچنين مي

موافـق  . اترك، خطي كه از صحراي تجن گذشته و در زيـر قرقـي بـه جيحـون مـي رسـد       يرهد
مسكوكات سكايي ساساني كه به دست آمده، اين خط سرحدي از قلل سلسله جبال حصار گذشته 

اي از جيحـون كـه   جنوب مايل گشـته و بـه امتـداد قطعـه    جا به سمت رسد و از آنو به پامير مي
از آن نقطه سرحدي به . فته، سير كرده به قطعه هندوكش مي رسيده استبدخشان را در ميان گر

هندوكش و ملحقات آن به جنـوب هـرات رسـيده و در     يسمت غرب برگشته و در امتداد، سلسله
. 3هاي كاسپين مي پيوسته استناحيه جنوب، ترشيز و خاف و قهستان را قطع كرده، باز به دروازه  

ن خراسـان بـه ديـن    اخراسان شدند و طي همين دوره ساكن يهاعراب روان ،ق.هـ 31در سال 
ايالـت  . عبـاس بـود  ق در تصرف خانـدان بنـي  .هـ 205سال اسالم گرويدند و سرزمين خراسان تا 
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اعراب به چهار قسمت يا چهار ربع تقسيم و هر ربعي به نام يكي از چهار شهر  يخراسان در دوره
ربـع   – 1: چهارگانـه عبـارت بودنـد از    هـاي اين ربـع . شدبزرگ كه كرسي آن ربع بود، ناميده مي

نيشابور و شادياخ، توس و مشهد، بيهق و سبزوار، جـوين و جـاجرم و اسـفراين، اسـتوار و      :نيشابور
هـاي  مرو بـزرگ و دهكـده  : ربع مرو – 2 ،كچان، رادكان و نساو ابيورد و كالت فابران و سرخس

: ربع هرات – 3،، هرورود يا مرو كوچك و قصر احنفآن، رود مرغاب، آمل و زم در ساحل جيحون
غـيس و  بـاد هرات، هريرود، مالن و شهرهاي سـاحل عليـاي هريـرود، بوشـنج، اسـفزار، واليـت       

بلـخ و نوبهـار، واليـت    : ربع بلخ -4 و شهرهاي آن، كنج رستارق، واليت غرجستان وغور، باميان
ب و بشـرقان و انبـار وانـدخود، واليـت     جوزجان، طالقان و جـزروان، ميهمنـه يـا يهوديـه، فاريـا     

   1.طخارستان، خلم و سمگان و اندرا به ورداليز و طايقان
اميه و عباسـيان اداره شـد تـا    حكومت هاي عرب بني تحت سال 200خراسان تقريبا به مدت 

 283در سـال   ايـن منطقـه   .به دست سلسله طاهريان اسـتقالل يافـت   .ق.ه 205كه در سال اين
ليث غلبـه   و عمر بر چهار سال بعد امير اسماعيل ساماني. فرقات دولت صفاريان شدجزو مت ،ق.هـ

ق خراسـان را  .هــ  384سلطان محمود غزنوي در سال . كرد وخراسان جزو قلمرو سامانيان گرديد
جا را نيشابور راتصرف و آن طغرل اول ،ق.هـ 429در سال . حكومت كرد آنسال بر  45تصرف و 

پـس از   .ق در قلمرو سلجوقيان قرار داشت.هـ 552ار داد و خراسان تا سال مركز حكومت خود قر
هـا در  لبـا حملـه مغلـو   . مرگ سلطان سنجر سلجوقي، اين سرزمين به دست خوارزمشاهيان افتاد

اين سرزمين كهـن در سـال   . هاي خراسان ويران شدبسياري از شهرها و آبادي ،ق.قرن هفتم هـ
ها بـه رهبـري شـيبك خـان،     سال بعد ازبك 40گوركاني درآمد و به تصرف پادشاهان . ق.ه 873

شاه اسماعيل صفوي به دفاع از اين بخش از سرزمين ايران در . ندخراسان را مورد تهاجم قرار داد
پس . ب براندرود عقهها را تا فرامقابل ازبك ها پرداخت تا سرانجام شاه عباس صفوي توانست آن

هاي شرقي اين سرزمين يعني هرات و بلخ بـه  بخش ،ق.هـ 1160سال شاه افشار در از مرگ نادر
 ،در دوران قاچار با دخالت انگستان، طي عهدنامه پاريس ،نهايتدر . تصرف احمد شاه دراني درآمد

. پوشي كنـد د به سرزمين هاي شرقي خراسان چشمايران متعهد شد از دعاوي و حق حاكميت خو
انگلـيس و روسـيه در محـل كنـوني      ،هنـد  يكنندهائل، جدا، يك سرزمين و دولت حبدين ترتيب

 ) مراجعه شود 1ي شبه نقشه. (كشور افغانستان تشكيل شد
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       1نقشه شماره 
  محدوده جغرافيايي خراسان

 
 

نيز در دوران قاجاريـه مـورد تهـاجم    ...) و رزمخوا ،سمرقند، بخارا ،مرو(بخش شمالي خراسان      
آخال ميان ايران و روسـيه   يق طي عهدنامه.هـ 1299ها قرار گرفت و در سال ها و تركمنروس

تاجيكسـتان زيبـاترين   . فالت ايران جـدا گرديـد   ياز بدنه داد،ميكه رود اترك را مرز ايران قرار 
كـه  سـامانيان بـا آن  . ن ثبت و تجربه كـرده اسـت  ايراني سامانيا يتاريخي اش را در دوره يدوره

خدمات بسياري در جهت احياي مجدد فرهنگ و هنـر   امامجبور به اطاعت از خلفاي عرب بودند، 
  . خارج گردند انعمل آوردند تا از يوق تازيهايراني ب

ر خراسان بزرگ عالوه بر سه استان خراسان رضـوي، جنـوبي و شـمالي د    يگستره ،بنابراين     
كابل، هـرات، بخـارا، سـمرقند،     غيس، تخار، زابل،دايران شامل مناطق و شهرهاي قندهار، بلخ، با

ايـن شـهرها در    ،امـروزه  .شـد مـي آباد، دوشنبه، خجنر، كافرنهان، مرو، خوارزم، تاشكند نيـز  عشق
خراسـان همـواره    .كشورهاي افغانستان، جنوب ازبكستان، تركمنستان و تاجيكسـتان قـرار دارنـد   

شعر و نثـر فارسـي و از علـوم طبيعـي و      ،رياضي و نجوم و فلسفه درپرورش داده كه  را نخبگاني
فردوسي، خيام، بيروني، پورسينا،  مولوي،. اندا حكمت و منطق اسالمي سرآمد بودهپزشكي گرفته ت

لـدين  اجام، قطـب  بايزيد، بوسعيد، عطار، شيخ احمد ،خوارزمي، فارابي، بلعمي، رودكي، ناصر خسرو

 
 

حيدر بابالقمان، دقيقي، بيهقي، ابومنصور هراتي، سليمان عصـمت سـمرقندي، ابومشـعر بلخـي و     
  . ابوشكور بخشي از بزرگان اين ديارند

خراسان نه تنها نخستين كـانون مقاومـت ايرانيـان در    . مردمش بارها به نام ايران قيام كردند     
ر برابر حكومت هـاي غاصـب، در ايـن منطقـه     ها دكه بسياري از شورش برابر حمله ي مغول بود

قيام ابومسلم خراساني، المقنع، ابوالخطيـب، سـنباد، استادسـيس و رافـع ابـن ليـث       . شكل گرفت
قيـام سـربداران    ،مشهورترين اين قيام ها هستند، البته نمونه اي كه نامش براي ما بسيار آشناست

گـذاري  ا در اين منطقه از كشـور پايـه  ي رطاهريان ايران اساس استقالل ضد عرب يسلسله. است
 ابريشـم،  يجـاده عمده مسير . كرد، و اين آغاز را شاه اسماعيل صفوي با احياي ايران تكميل كرد

اين جاده چين . بود در خراسان بزرگ واقع ، شاهراه ارتباطي شرق و غرب محسوب مي گرديد كه
در كشور چين و در شرق شـهر يانـگ جـو دهكـده اي بـه نـام        ،امروزه .كردرا به دنيا مرتبط مي

همچنـين نسـخه هـايي از زبـان فارسـي و      . به معناي دهكده پارسيان وجود دارد» بوسي جوان«
مانده از ايـن ديـن در كشـور    جاي چين يافت شده اند و تنها معبد مانوي به كتيبه هاي پهلوي در

نفوذ تمـدن و فرهنـگ    يحوزه ين بزرگ و دامنهيد حد شرقي خراساؤاين م .چين يافت مي شود
  . ايراني است

زبـان اوسـتايي و زبـان    . گفته مي شود خاستگاه دين زردشت در اين منطقه واقـع شـده بـود        
سكايي از زبان ايراني باستان منشعب شـدند و در دوران ايـران باسـتان در منطقـه خراسـان رواج      

  . داشتند
هاي بلخي، سكايي، سغدي، خوارزمي و پهلوي اشكاني در اين منطقه انميانه نيز زب يدر دوره    

توان خراسان بزرگ را حافظ زبان فارسي دانست تا جايي كه هنوز در بيشـتر نقـاط   مي. رايج بودند
  . آن زبان فارسي رايج است

 
  رهنگ و امنيت ـاني نظري فـمب – 3
  رهنگ ـف – 1 – 3

 يواژه – 1: از دو جزء ساخته شـده اسـت  » فرهنگ« يبه استناد فرهنگ فارسي معين، واژه
عنوان يك پيشوند معني جلو، باال، هبكه به معني نيروي معنوي، شكوه، بزرگي، درخشندگي » فر«

 اوستايي سنگ به معني كشيدن، سنگيني، وزن ياز ريشه» هنگ« - 2ودهد پيش و بيرون را مي
بيرون كشيدن  ،باال كشيدن و بيرون كشيدن است به معني» فرهنگ«ي رفته واژههمروي. وقار و
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       1نقشه شماره 
  محدوده جغرافيايي خراسان

 
 

نيز در دوران قاجاريـه مـورد تهـاجم    ...) و رزمخوا ،سمرقند، بخارا ،مرو(بخش شمالي خراسان      
آخال ميان ايران و روسـيه   يق طي عهدنامه.هـ 1299ها قرار گرفت و در سال ها و تركمنروس

تاجيكسـتان زيبـاترين   . فالت ايران جـدا گرديـد   ياز بدنه داد،ميكه رود اترك را مرز ايران قرار 
كـه  سـامانيان بـا آن  . ن ثبت و تجربه كـرده اسـت  ايراني سامانيا يتاريخي اش را در دوره يدوره

خدمات بسياري در جهت احياي مجدد فرهنگ و هنـر   امامجبور به اطاعت از خلفاي عرب بودند، 
  . خارج گردند انعمل آوردند تا از يوق تازيهايراني ب

ر خراسان بزرگ عالوه بر سه استان خراسان رضـوي، جنـوبي و شـمالي د    يگستره ،بنابراين     
كابل، هـرات، بخـارا، سـمرقند،     غيس، تخار، زابل،دايران شامل مناطق و شهرهاي قندهار، بلخ، با

ايـن شـهرها در    ،امـروزه  .شـد مـي آباد، دوشنبه، خجنر، كافرنهان، مرو، خوارزم، تاشكند نيـز  عشق
خراسـان همـواره    .كشورهاي افغانستان، جنوب ازبكستان، تركمنستان و تاجيكسـتان قـرار دارنـد   

شعر و نثـر فارسـي و از علـوم طبيعـي و      ،رياضي و نجوم و فلسفه درپرورش داده كه  را نخبگاني
فردوسي، خيام، بيروني، پورسينا،  مولوي،. اندا حكمت و منطق اسالمي سرآمد بودهپزشكي گرفته ت

لـدين  اجام، قطـب  بايزيد، بوسعيد، عطار، شيخ احمد ،خوارزمي، فارابي، بلعمي، رودكي، ناصر خسرو

 
 

حيدر بابالقمان، دقيقي، بيهقي، ابومنصور هراتي، سليمان عصـمت سـمرقندي، ابومشـعر بلخـي و     
  . ابوشكور بخشي از بزرگان اين ديارند

خراسان نه تنها نخستين كـانون مقاومـت ايرانيـان در    . مردمش بارها به نام ايران قيام كردند     
ر برابر حكومت هـاي غاصـب، در ايـن منطقـه     ها دكه بسياري از شورش برابر حمله ي مغول بود

قيام ابومسلم خراساني، المقنع، ابوالخطيـب، سـنباد، استادسـيس و رافـع ابـن ليـث       . شكل گرفت
قيـام سـربداران    ،مشهورترين اين قيام ها هستند، البته نمونه اي كه نامش براي ما بسيار آشناست

گـذاري  ا در اين منطقه از كشـور پايـه  ي رطاهريان ايران اساس استقالل ضد عرب يسلسله. است
 ابريشـم،  يجـاده عمده مسير . كرد، و اين آغاز را شاه اسماعيل صفوي با احياي ايران تكميل كرد

اين جاده چين . بود در خراسان بزرگ واقع ، شاهراه ارتباطي شرق و غرب محسوب مي گرديد كه
در كشور چين و در شرق شـهر يانـگ جـو دهكـده اي بـه نـام        ،امروزه .كردرا به دنيا مرتبط مي

همچنـين نسـخه هـايي از زبـان فارسـي و      . به معناي دهكده پارسيان وجود دارد» بوسي جوان«
مانده از ايـن ديـن در كشـور    جاي چين يافت شده اند و تنها معبد مانوي به كتيبه هاي پهلوي در

نفوذ تمـدن و فرهنـگ    يحوزه ين بزرگ و دامنهيد حد شرقي خراساؤاين م .چين يافت مي شود
  . ايراني است

زبـان اوسـتايي و زبـان    . گفته مي شود خاستگاه دين زردشت در اين منطقه واقـع شـده بـود        
سكايي از زبان ايراني باستان منشعب شـدند و در دوران ايـران باسـتان در منطقـه خراسـان رواج      

  . داشتند
هاي بلخي، سكايي، سغدي، خوارزمي و پهلوي اشكاني در اين منطقه انميانه نيز زب يدر دوره    

توان خراسان بزرگ را حافظ زبان فارسي دانست تا جايي كه هنوز در بيشـتر نقـاط   مي. رايج بودند
  . آن زبان فارسي رايج است

 
  رهنگ و امنيت ـاني نظري فـمب – 3
  رهنگ ـف – 1 – 3

 يواژه – 1: از دو جزء ساخته شـده اسـت  » فرهنگ« يبه استناد فرهنگ فارسي معين، واژه
عنوان يك پيشوند معني جلو، باال، هبكه به معني نيروي معنوي، شكوه، بزرگي، درخشندگي » فر«

 اوستايي سنگ به معني كشيدن، سنگيني، وزن ياز ريشه» هنگ« - 2ودهد پيش و بيرون را مي
بيرون كشيدن  ،باال كشيدن و بيرون كشيدن است به معني» فرهنگ«ي رفته واژههمروي. وقار و

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...
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نوپديـد انسـاني از نهـاد و درون     هـاي نـو و  دانش، معرفت، استعدادهاي نهفته، پديده ها و تراوش
  . در جهان انساني هاانسان و جلوه گر ساختن آن

-اننشخوريم كه تا اين اندازه مياي برملت هاي ديگر كمتر به واژه هايدر ميان واژگان زبان
را كـه   »culture«ي هـا واژه غربـي  ،»هارپر«در فرهنگ لغت آنالين . نگري باشدي ژرفدهنده

 همچنـين . دارنـد در برابر فرهنـگ    گيردبر مي تاريخي را در يبيشتر آداب و رسوم و آثار بازمانده
گرفتـه شـده بـراي دانـش و آمـوزش و       edureالتـين   ياز ريشـه  كه را »education« يهواژ

   .كار برده اندهپرورش ب
در كشـور  . اسـت شده وارد ادبيات اروپائي 19و 18مفهوم فرهنگ براي اولين بار در سده هاي 

. تاريخ و شناخت نژادها و جوامع انساني صورت گرفت» بازجست«تالش چشمگيري براي  ،آلمان
هاي جوامع و و دانش، آيين ها، رسم ها، هنرها هاها نخست به بررسي و كاوش پيرامون آرمانآن

» فرهنگ=  culture«ي ند و سپس واژهنژادها پرداختند و سير تاريخ را با سير تكامل تطبيق داد
 يهـا و امـور معنـوي آنـان و واژه    هـا و ملـت  ساختن سير تكاملي و تاريخي جامعهرا براي روشن 

  . 1ردندكار بهرا براي پاسخ گفتن به نيازهاي مادي و امور شهري ب» سيويل اشن«
اي دشان به آلمان رفته و مفهوم ويـژه را كه شايد از سرزمين خو caltuer يفرانسوي ها واژه

رفته رفته  كه اي براي آباداني، كشاورزي و باروري زمين بكار گرفتندبا گونه و تعبير تازه، يافته بود
بـه معنـي    18ي سدهدگان فرانسوي فرهنگ را كه در نويسن. در ادبيات وهنر و دانش ها راه يافت

-كار بردند و آن را با تمـدن يكـي مـي   هرفت، براي پرورش تن و روان بكار ميهپرورش معنوي ب
ـ  1835اولين بار در سال  civilizationدانستند و واژه  كـار  هدر واژه نامه هاي رسمي فرانسوي ب

  .رفت 
ـ  مردم  – 1: ه اسـتوار اسـت  شناسان امريكايي معتقدند كه ساختمان فرهنگ جامعه بر سـه پاي

تركيـب جمعيـت كـه     – 3 و شرايط اجتماعي و اقتصـادي  – 2، )دوران كودكي(پرورش نخستين 
روبنـاي ايـن سـاختمان را     .سازندت اساسي يا فرهنگ يك جامعه را ميبناي شخصيروي هم زير

شخصـيت اساسـي يـا     ودهنـد  ايدئولوژي، افسانه ها يا ميث ها و نهادهاي اجتماعي تشكيل مـي 
 1: معنـي بـود   دوها داراي اصطالح فرهنگ از نظر آن. بنا قرار گرفته استزير فرهنگ بين روبنا و

يـات بـه واسـطه نهادهـا و     بندي و بيان تجربدسته بشر براي ييافتهظرفيت و گنجايش تكامل –

                                                 
1 mathew, 1869:19. 

 
 

ان هاي مشخص كه مردم براساس آن در نقاط مختلـف جهـ  راه – 2 و مابانه و نوآورانهكنش پندار
هاي گوناگون بيان مي كنند و به شكل خالقانه دست بـه كـنش   زندگي و تجارب خود را به شيوه

فرهنگ در اين معني شامل تمام خالقيت هاي ذهني و مظاهر و تظاهرات اجتمـاعي و   1.مي زنند
فردي مانند رفتار، گفتار و كردار مردم يك كشور است و به معناي ديگـر رفتـار و گفتـار و كـردار     

ي فرهنـگ افـراد، اجتمـاع و     شناسند و درجهرا بازتابي از فرهنگ آن جامعه مييك جامعه مردم 
  .دست مي آورندهسنجند و بها را هم از همين راه ميملت

كـه اغلـب در تعريـف    گـردد و حـال آن  بدين ترتيب فرهنگ و تمدن به يك معني تلقي مـي 
از تراوش هاي ذهني و فرآورده هاي  آن بخش يفرهنگ تمايل براين است كه فرهنگ را زاييده

پـا و  افتـاده و ديـر  ي هنر و ادبيات و آيين هاي جـا ي فلسفهري و ذوقي بدانند كه در برگيرندهفك
هـاي جسـمي و   تمـام كوشـش   ،از آن سو .هاي يك جامعه باشدآميخته با سرشت افراد و دودمان

ارتبـاط پيـدا    دست آورده شدههكار و بامور آش انيازهاي مادي آدمي باشد و ب يروحي كه برآورنده
ي فرد است و فرديت آدمـي را  دهندهفرهنگ سازنده و كمال. دهندزير نام تمدن جاي مي  را كند

. و گروه جلوه مي دهد و پيش مي برد »اجتماعي«هاي مي پروراند، اما تمدن انسان را در سازمان
پشتوانه اي از فرهنگ ملي داشته باشد تـا  تمدن بايد  ،به عبارت ديگر .تمدن نيازمند فرهنگ است

كه تمدن ي تمدن است و حال آنفرهنگ سازنده رو ايناز. پايدار و سازگار با روحيه آن ملت شود
فرهنگ بيشـتر جنبـه ي آفـرينش، ديرينگـي،     . آن يگاه فرهنگ باشد و نه سازندهمي تواند جلوه

  . عيني و چندي ،و چوني دارد و تمدن جنبه ي تقليدي، تكنيكي، عملي تمعنوي
ذهب را كه طـي آن مـذهب از شـكل    ادوارد تيلور انگليسي تئوري تحول م ،م 1870در سال 

فرهنـگ   شمطالعات ياو در ادامه. شود را مطرح كردپرستي متحول ميخدايي به توحيد و يكتاچند
انـواع اجتماعـات انسـاني،     يكننـده هـاي مشـخص  از فعاليـت گونـاگوني   يعهرا به عنوان مجمو

لـوئيس كـوذر در خصـوص    . دنمـو بازتعريف كرد كه راه را براي درك مدرن از فرهنـگ همـواره   
شـناختي و تـاريخ   زيسـتي، روان شناختي، محـيط از عوامل زيستفرهنگ ناشي : گويدفرهنگ مي
اي اي روابط انساني حتي چيزهاي سادههها و پيچيدگيبه دليل وجود مجموعه سنت .بشري است

فرهنگ روش . آيددرمينيازمند است در قالب الگوهاي فرهنگي  هاكه انسان مانند حيوانات به آن
يك ژاپني گوياي يك ملـت يـا    ،مثال براي. متفاوت زندگي يا طرح زندگي گروهي از مردم است

                                                 
1 Levine, 1971:6. 
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نوپديـد انسـاني از نهـاد و درون     هـاي نـو و  دانش، معرفت، استعدادهاي نهفته، پديده ها و تراوش
  . در جهان انساني هاانسان و جلوه گر ساختن آن

-اننشخوريم كه تا اين اندازه مياي برملت هاي ديگر كمتر به واژه هايدر ميان واژگان زبان
را كـه   »culture«ي هـا واژه غربـي  ،»هارپر«در فرهنگ لغت آنالين . نگري باشدي ژرفدهنده

 همچنـين . دارنـد در برابر فرهنـگ    گيردبر مي تاريخي را در يبيشتر آداب و رسوم و آثار بازمانده
گرفتـه شـده بـراي دانـش و آمـوزش و       edureالتـين   ياز ريشـه  كه را »education« يهواژ

   .كار برده اندهپرورش ب
در كشـور  . اسـت شده وارد ادبيات اروپائي 19و 18مفهوم فرهنگ براي اولين بار در سده هاي 

. تاريخ و شناخت نژادها و جوامع انساني صورت گرفت» بازجست«تالش چشمگيري براي  ،آلمان
هاي جوامع و و دانش، آيين ها، رسم ها، هنرها هاها نخست به بررسي و كاوش پيرامون آرمانآن

» فرهنگ=  culture«ي ند و سپس واژهنژادها پرداختند و سير تاريخ را با سير تكامل تطبيق داد
 يهـا و امـور معنـوي آنـان و واژه    هـا و ملـت  ساختن سير تكاملي و تاريخي جامعهرا براي روشن 

  . 1ردندكار بهرا براي پاسخ گفتن به نيازهاي مادي و امور شهري ب» سيويل اشن«
اي دشان به آلمان رفته و مفهوم ويـژه را كه شايد از سرزمين خو caltuer يفرانسوي ها واژه

رفته رفته  كه اي براي آباداني، كشاورزي و باروري زمين بكار گرفتندبا گونه و تعبير تازه، يافته بود
بـه معنـي    18ي سدهدگان فرانسوي فرهنگ را كه در نويسن. در ادبيات وهنر و دانش ها راه يافت

-كار بردند و آن را با تمـدن يكـي مـي   هرفت، براي پرورش تن و روان بكار ميهپرورش معنوي ب
ـ  1835اولين بار در سال  civilizationدانستند و واژه  كـار  هدر واژه نامه هاي رسمي فرانسوي ب

  .رفت 
ـ  مردم  – 1: ه اسـتوار اسـت  شناسان امريكايي معتقدند كه ساختمان فرهنگ جامعه بر سـه پاي

تركيـب جمعيـت كـه     – 3 و شرايط اجتماعي و اقتصـادي  – 2، )دوران كودكي(پرورش نخستين 
روبنـاي ايـن سـاختمان را     .سازندت اساسي يا فرهنگ يك جامعه را ميبناي شخصيروي هم زير

شخصـيت اساسـي يـا     ودهنـد  ايدئولوژي، افسانه ها يا ميث ها و نهادهاي اجتماعي تشكيل مـي 
 1: معنـي بـود   دوها داراي اصطالح فرهنگ از نظر آن. بنا قرار گرفته استزير فرهنگ بين روبنا و

يـات بـه واسـطه نهادهـا و     بندي و بيان تجربدسته بشر براي ييافتهظرفيت و گنجايش تكامل –

                                                 
1 mathew, 1869:19. 

 
 

ان هاي مشخص كه مردم براساس آن در نقاط مختلـف جهـ  راه – 2 و مابانه و نوآورانهكنش پندار
هاي گوناگون بيان مي كنند و به شكل خالقانه دست بـه كـنش   زندگي و تجارب خود را به شيوه

فرهنگ در اين معني شامل تمام خالقيت هاي ذهني و مظاهر و تظاهرات اجتمـاعي و   1.مي زنند
فردي مانند رفتار، گفتار و كردار مردم يك كشور است و به معناي ديگـر رفتـار و گفتـار و كـردار     

ي فرهنـگ افـراد، اجتمـاع و     شناسند و درجهرا بازتابي از فرهنگ آن جامعه مييك جامعه مردم 
  .دست مي آورندهسنجند و بها را هم از همين راه ميملت

كـه اغلـب در تعريـف    گـردد و حـال آن  بدين ترتيب فرهنگ و تمدن به يك معني تلقي مـي 
از تراوش هاي ذهني و فرآورده هاي  آن بخش يفرهنگ تمايل براين است كه فرهنگ را زاييده

پـا و  افتـاده و ديـر  ي هنر و ادبيات و آيين هاي جـا ي فلسفهري و ذوقي بدانند كه در برگيرندهفك
هـاي جسـمي و   تمـام كوشـش   ،از آن سو .هاي يك جامعه باشدآميخته با سرشت افراد و دودمان

ارتبـاط پيـدا    دست آورده شدههكار و بامور آش انيازهاي مادي آدمي باشد و ب يروحي كه برآورنده
ي فرد است و فرديت آدمـي را  دهندهفرهنگ سازنده و كمال. دهندزير نام تمدن جاي مي  را كند

. و گروه جلوه مي دهد و پيش مي برد »اجتماعي«هاي مي پروراند، اما تمدن انسان را در سازمان
پشتوانه اي از فرهنگ ملي داشته باشد تـا  تمدن بايد  ،به عبارت ديگر .تمدن نيازمند فرهنگ است

كه تمدن ي تمدن است و حال آنفرهنگ سازنده رو ايناز. پايدار و سازگار با روحيه آن ملت شود
فرهنگ بيشـتر جنبـه ي آفـرينش، ديرينگـي،     . آن يگاه فرهنگ باشد و نه سازندهمي تواند جلوه

  . عيني و چندي ،و چوني دارد و تمدن جنبه ي تقليدي، تكنيكي، عملي تمعنوي
ذهب را كه طـي آن مـذهب از شـكل    ادوارد تيلور انگليسي تئوري تحول م ،م 1870در سال 

فرهنـگ   شمطالعات ياو در ادامه. شود را مطرح كردپرستي متحول ميخدايي به توحيد و يكتاچند
انـواع اجتماعـات انسـاني،     يكننـده هـاي مشـخص  از فعاليـت گونـاگوني   يعهرا به عنوان مجمو

لـوئيس كـوذر در خصـوص    . دنمـو بازتعريف كرد كه راه را براي درك مدرن از فرهنـگ همـواره   
شـناختي و تـاريخ   زيسـتي، روان شناختي، محـيط از عوامل زيستفرهنگ ناشي : گويدفرهنگ مي
اي اي روابط انساني حتي چيزهاي سادههها و پيچيدگيبه دليل وجود مجموعه سنت .بشري است

فرهنگ روش . آيددرمينيازمند است در قالب الگوهاي فرهنگي  هاكه انسان مانند حيوانات به آن
يك ژاپني گوياي يك ملـت يـا    ،مثال براي. متفاوت زندگي يا طرح زندگي گروهي از مردم است

                                                 
1 Levine, 1971:6. 
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، ولي فرهنگ ژاپني انتزاعي اسـت از  توان مستقيما مشاهده كردفرد ژاپني را مي. يك جامعه است
  . 1شده يا روندهاي منظم كه در شيوه هاي زندگي اين مردم وجود داردعد مشاهدهقوا

هاي دست بشري و آثار ديگري كه مجموعه فنون و هنرهاي و ساخته: گويدبروس كوهن مي
شـود  گر مـي جانبه، جلوهامل و همهبه صورت يك نظام ك ،دهدفكر و نوع رفتار انسان را نشان مي
رسد اين تعريـف كـوهن نـاظر برتمـدن بـه      به نظر مي 2.گرددكه زير نام كلي فرهنگ تعريف مي

فرهنگ نه فقط سازمان اجتماعي جامعـه را مـي سـازد، بلكـه     . مادي فرهنگ باشد يعنوان جلوه
ـ  . اعمال و رفتارهاي هر جامعه ناظر است يهمهبر ا پيشـرفت  سطح فرهنگ هر جامعه مسـتقيما ب

هنجارهـاي  . بشـري در ارتبـاط اسـت   وامـع  علوم و فنون و دانش ها و حيات دينـي و معنـوي ج  
را فرهنگي معيار رفتارهاي ثابتي است كه گروه به لحاظ فكري يا رفتاري از افراد انتظار دارد يا آن

ر تغيير مـي  اين انتظارات و رفتارهاي حاصل از آن غالبا از فرهنگي به فرهنگ ديگ .ييد مي كندتأ
  : از تاين هنجارها عبار يعمده ،از نظر كوهن. كند

  
ند واعمال و رفتـار  ادار وعميقي كه اعضاي جامعه در آن شريكاحساسات ريشه(ها ارزش – 1

  ) ها را تعيين مي كندآن
-برمياز رفتارهاي درست و نادرست را در داري هاي معنارسومي است كه ويژگي(عرف  – 2

   3.)شودنظام حقوقي و آموزش هاي مذهبي جامعه متبلور ميگيرد و در 
ر مفاهيم فرهنگ و مروري انتقادي ب، در كتاب خود به نام فرهنگ 1952آلفرد كروبر در سال 

برداشـت   فرهنگ در اغلب مـوارد بـه سـه    .بود، داشت مورد 164بر  بالغ شده كهتعاريف گردآوري
  :انجامدعمده مي

   ،برترين فضيلت در هنرهاي زيبا و امور انساني كه همچنين به فرهنگ عالي شهرت دارد )الف
از دانش، عقايد و رفتار بشـري كـه بـه گنجـايش فكـري و يـادگيري        ايالگوي يكپارچه )ب

   .اجتماعي نمادين بستگي دارد
و گروه  ها، اهداف و اعمال مشترك كه يك نهاد، سازمانها، ارزشمجموعه اي از گرايش )پ

  . 1را مشخص وتعريف مي كند
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 . 8ص  ،بروس كوهن 2
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 يتوان گفت فرهنگ هر قوم مجموعـه عوامـل مرتبطـي اسـت كـه نحـوه      مي ،به اين ترتيب
زبان، رسوم، عادات، دانسته هـا، عقايـد،   : از انداين عوامل عبارت .ن مي كنديزندگي آن قوم را تعي

بچـه و تربيـت آن، اصـول     هاي مراقبت ازقوانين، روش ،مذهب، پذيرفته هاي اخالقي، محرمات
اعمال و افكار مردم يك قوم يا يك ملـت كـه در اثـر     يمالكيت، هنر، صنايع و خالصه مجموعه

وجود آمده و شكل گرفتـه و از طريـق آمـوزش و پـرورش     هها بهم در طول سالزندگي افراد، آن
  . آموخته شده و از نسلي به نسل بعد منتقل گرديده است

  : فرهنگ معرفي مي كند يهاي عمدهعنوان ويژگيهرد زير را بقرائي موا... امان ا
 – 4 ،ذخيره دانش انسان اسـت  – 3 ،بين افراد جامعه مشترك است – 2 ،آموختني است – 1

 – 6 ،ها داراي عناصر مشترك در سطح جهـان هسـتند  فرهنگ – 5اند، ها از هم متفاوتفرهنگ
اسـت كـه اجـزاي درون     نظاميفرهنگ مجموعه و  – 7 و هاي زندگي استفرهنگ مجموعه راه

ها و اصولي است كـه  اي از منشها فرهنگ مجموعها اين ويژگيب 2.آن با هم روابط متقابل دارند
روابط و مبادالت موجـود   يكننده يفرهنگ توجيه. به رفتار و عملكرد افراد جامعه شكل مي دهد

    . در جامعه است
در خصوص عناصـر  . هاي متفاوتي داردمختلف معاني و ارزش هايعناصر فرهنگي براي گروه

. سـازماني اسـت   عدمادي، شناختي و قوا كوهن معتقد است هر فرهنگ داراي سه عنصر ،فرهنگ
-ها و دانـش ها، ديدگاهها، ارزشها، ايدئولوژياسطوره ،شناختي يك فرهنگ شامل باورها يجنبه

هاي فني، هنرها، ابزارها، وسـايل و اشـياي   هر فرهنگ شامل مهارت) فني(مادي  يجنبه. هاست
د سـازماني را شـيوه هـاي    عقوا. مادي ديگري است كه اعضاي آن جامعه از آن استفاده مي كنند

هـاي مختلـف آن   هايي تعيين مي كنند كه بـه پايگـاه   زندگي مردم، آداب و رسوم، قوانين و نقش
   3فرهنگ وابسته است

مي توان گفت شرايط طبيعي و اجتماعي و اقتصادي هر جامعـه اي   ياد شدها پذيرش عناصر ب
-ها ميدر مطالعه. ياجات همان جامعه استاحت يشود كه زاييدهمي باعث پيدايش فرهنگ خاصي
مانده يا پيشرفته دانست، ولي از لحاظ معنوي الگوي جامعي كـه  عقبتوان ملتي را از لحاظ مادي 

اصول و مباني هر فرهنگ براي اعضاي همـان فرهنـگ    زيرا ؛رش همه باشد وجود نداردمورد پذي
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، ولي فرهنگ ژاپني انتزاعي اسـت از  توان مستقيما مشاهده كردفرد ژاپني را مي. يك جامعه است
  . 1شده يا روندهاي منظم كه در شيوه هاي زندگي اين مردم وجود داردعد مشاهدهقوا

هاي دست بشري و آثار ديگري كه مجموعه فنون و هنرهاي و ساخته: گويدبروس كوهن مي
شـود  گر مـي جانبه، جلوهامل و همهبه صورت يك نظام ك ،دهدفكر و نوع رفتار انسان را نشان مي
رسد اين تعريـف كـوهن نـاظر برتمـدن بـه      به نظر مي 2.گرددكه زير نام كلي فرهنگ تعريف مي

فرهنگ نه فقط سازمان اجتماعي جامعـه را مـي سـازد، بلكـه     . مادي فرهنگ باشد يعنوان جلوه
ـ  . اعمال و رفتارهاي هر جامعه ناظر است يهمهبر ا پيشـرفت  سطح فرهنگ هر جامعه مسـتقيما ب

هنجارهـاي  . بشـري در ارتبـاط اسـت   وامـع  علوم و فنون و دانش ها و حيات دينـي و معنـوي ج  
را فرهنگي معيار رفتارهاي ثابتي است كه گروه به لحاظ فكري يا رفتاري از افراد انتظار دارد يا آن

ر تغيير مـي  اين انتظارات و رفتارهاي حاصل از آن غالبا از فرهنگي به فرهنگ ديگ .ييد مي كندتأ
  : از تاين هنجارها عبار يعمده ،از نظر كوهن. كند

  
ند واعمال و رفتـار  ادار وعميقي كه اعضاي جامعه در آن شريكاحساسات ريشه(ها ارزش – 1

  ) ها را تعيين مي كندآن
-برمياز رفتارهاي درست و نادرست را در داري هاي معنارسومي است كه ويژگي(عرف  – 2

   3.)شودنظام حقوقي و آموزش هاي مذهبي جامعه متبلور ميگيرد و در 
ر مفاهيم فرهنگ و مروري انتقادي ب، در كتاب خود به نام فرهنگ 1952آلفرد كروبر در سال 

برداشـت   فرهنگ در اغلب مـوارد بـه سـه    .بود، داشت مورد 164بر  بالغ شده كهتعاريف گردآوري
  :انجامدعمده مي

   ،برترين فضيلت در هنرهاي زيبا و امور انساني كه همچنين به فرهنگ عالي شهرت دارد )الف
از دانش، عقايد و رفتار بشـري كـه بـه گنجـايش فكـري و يـادگيري        ايالگوي يكپارچه )ب

   .اجتماعي نمادين بستگي دارد
و گروه  ها، اهداف و اعمال مشترك كه يك نهاد، سازمانها، ارزشمجموعه اي از گرايش )پ

  . 1را مشخص وتعريف مي كند
                                                 

 .86ص )1387نشر ني، : تهران (بنيادي جامعه شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد لوئيس كوزر،نظريه هاي  1
 . 8ص  ،بروس كوهن 2
 . 61ص :همان 3

 
 

 يتوان گفت فرهنگ هر قوم مجموعـه عوامـل مرتبطـي اسـت كـه نحـوه      مي ،به اين ترتيب
زبان، رسوم، عادات، دانسته هـا، عقايـد،   : از انداين عوامل عبارت .ن مي كنديزندگي آن قوم را تعي

بچـه و تربيـت آن، اصـول     هاي مراقبت ازقوانين، روش ،مذهب، پذيرفته هاي اخالقي، محرمات
اعمال و افكار مردم يك قوم يا يك ملـت كـه در اثـر     يمالكيت، هنر، صنايع و خالصه مجموعه

وجود آمده و شكل گرفتـه و از طريـق آمـوزش و پـرورش     هها بهم در طول سالزندگي افراد، آن
  . آموخته شده و از نسلي به نسل بعد منتقل گرديده است

  : فرهنگ معرفي مي كند يهاي عمدهعنوان ويژگيهرد زير را بقرائي موا... امان ا
 – 4 ،ذخيره دانش انسان اسـت  – 3 ،بين افراد جامعه مشترك است – 2 ،آموختني است – 1

 – 6 ،ها داراي عناصر مشترك در سطح جهـان هسـتند  فرهنگ – 5اند، ها از هم متفاوتفرهنگ
اسـت كـه اجـزاي درون     نظاميفرهنگ مجموعه و  – 7 و هاي زندگي استفرهنگ مجموعه راه

ها و اصولي است كـه  اي از منشها فرهنگ مجموعها اين ويژگيب 2.آن با هم روابط متقابل دارند
روابط و مبادالت موجـود   يكننده يفرهنگ توجيه. به رفتار و عملكرد افراد جامعه شكل مي دهد

    . در جامعه است
در خصوص عناصـر  . هاي متفاوتي داردمختلف معاني و ارزش هايعناصر فرهنگي براي گروه

. سـازماني اسـت   عدمادي، شناختي و قوا كوهن معتقد است هر فرهنگ داراي سه عنصر ،فرهنگ
-ها و دانـش ها، ديدگاهها، ارزشها، ايدئولوژياسطوره ،شناختي يك فرهنگ شامل باورها يجنبه

هاي فني، هنرها، ابزارها، وسـايل و اشـياي   هر فرهنگ شامل مهارت) فني(مادي  يجنبه. هاست
د سـازماني را شـيوه هـاي    عقوا. مادي ديگري است كه اعضاي آن جامعه از آن استفاده مي كنند

هـاي مختلـف آن   هايي تعيين مي كنند كه بـه پايگـاه   زندگي مردم، آداب و رسوم، قوانين و نقش
   3فرهنگ وابسته است

مي توان گفت شرايط طبيعي و اجتماعي و اقتصادي هر جامعـه اي   ياد شدها پذيرش عناصر ب
-ها ميدر مطالعه. ياجات همان جامعه استاحت يشود كه زاييدهمي باعث پيدايش فرهنگ خاصي
مانده يا پيشرفته دانست، ولي از لحاظ معنوي الگوي جامعي كـه  عقبتوان ملتي را از لحاظ مادي 

اصول و مباني هر فرهنگ براي اعضاي همـان فرهنـگ    زيرا ؛رش همه باشد وجود نداردمورد پذي
                                                                                                                        
1 A.L, Kroeber and .c,klvckholx, eulture : Aritiral Review Of concepts and definitions, 125. 

  .153، ص )1383انتشارات المجد، : تهران( 3چ امان اهللا قرائي، مباني جامعه شناسي،  2
 .كوهن  3
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-يم فرهنگ و عامل انسـاني اسـاس شـكل   دانمي. كندخوبست و با مقتضيات آن مردم تطبيق مي
همبسـتگي   يبخـش مـردم ناحيـه، زمينـه    عناصـر هويـت  و توجه به  استگيري ناحيه درجغرافيا 

ويت به معني چه كسي بودن، پاسخي به نياز طبيعي درانسان بـراي  ه. اجتماعي را فراهم مي كند
و جغرافيايي است كه پيـروز   شناساندن خود به يك سلسله عناصر و پديده هاي فرهنگي، تاريخي

بـاور هـا كـه بـارزترين آن     (اسـطوره   – 1: كندگونه معرفي ميرا اينزاده، عناصر اصلي آنمجتهد
از چنـين   .عوامـل نهـادي   – 4 ،تـاريخ  – 3  ،دهـا مثـل زبـان   نها – 2) گرايي استمذهب و ملي

ترين منبـع هويـت   ترين و غنيفرهنگ مهم. يابدا و كنش فرهنگي ميناحيه اساسا محتو ،منظري
  . است

. هاي خرد و كالن به شمار مي رونـد ها و هويتفرهنگهاي جغرافيايي تجسم فضايي محيط
ـ  يهسته ،مناسبت انساني با مكاني كه اين فعاليت در آن قلمروها ظاهر شده يمطالعه م اصلي عل

انسـاني   گذاري عوامل و عناصر جغرافيايي در فرهنگ و اجتماعـات توجه به ميزان اثر. جغرافياست
بخش مردم ناحيه توجه به عناصر هويت. لف بوده استورزان جوامع مختهمواره مورد توجه انديشه

و كـنش   اكند و از چنـين منظـري ناحيـه اساسـا محتـو     همبستگي اجتماعي را فراهم مي يزمينه
 هسـته  – 1: فرهنگي را اينگونه ترسيم مي كند يماينگ ساختار فضايي ناحيه. فرهنگي مي يابد

كـه در آن،  نفوذ فرهنـگ   يحوزه – 2 ؛ويژگي زباني و مذهبي بيشترين چيرگي را دارد آن،در  كه
هاي تشكيالت هسته و تفاوت يدارد، اما با تراكم جمعيت نفوذ كمتر از ناحيه فرهنگ خاص غلبه

جايي كه گـروه  يعني مناطق خارجي نفوذ،  محيط نفوذ فرهنگ – 3 ؛اجتماعي در آن نمايان است
هاي خارجي نفوذ، جايي كـه خـارج از   بخش –4و دهد فرهنگي اقليت محل مهمي را تشكيل مي

هـاي فرهنگـي خـاص    ي جمعيت اندك بـا شـاخص  برگيرندهدر و ر داردنفوذ فرهنگي قرا يناحيه
   1.است

هـا و واحـدهاي   پردازان فرهنگي براي تشريح انـواع همبسـتگي اجتمـاعي در فرهنـگ    نظريه
در ميان واحدهاي اجتماعي جهان امـروز  . كنندرا به يك هسته اتم تشبيه مياجتماعي مختلف آن

-دارند كه تفاوت آنها در الگوهاي رفتاري، ترجيحات و پيشـداوري هاي مخلتفي وجود نيز فرهنگ
و  هاي ناشي از حس تعلق به مكانملت از انگيزه يآورندهيدنيروي پد. كندهايشان تجلي پيدا مي

فرهنگي و تمسـك بـه    ايمندي به پاسداري محتوعالقه. خيزدميپيوندهاي فرهنگي و هويتي بر
                                                 

1 Donald , meinig, the mormon elulture Region: fstegis and patterns the goeraphy of the Amercian 
west from : http// media .wiley .com. 

 
 

 ردها نمود آشـكاري دا گيري مطالبات فرهنگي آنين و جهتتبينهادهاي عيني و ذهني نواحي در 
اين بدان معنـي   اما. هاي جوامع انساني نسبت به جوامع حيواني، ميراث فرهنگي استو از ويژگي

تواند كامال مستقل معني دهد، زيـرا بسـياري از   نيست كه فرهنگ هاي مختلف جوامع بشري مي
ي، يشـود، پويـا  ستقالل وقتي بر فرهنـگ جامعـه حمـل مـي    انديشمندان براين باورند كه مفهوم ا

بـدوي  هاي به اصطالح توان گفت فقط فرهنگ ملتمي. تحرك و قدرت مبادله را از آن مي گيرد
ممكن است ادعا شود با چنين اسـتداللي ديگـر هويـت فرهنـگ، معنـي و مفهـوم       . مستقل است

در پاسخ بايد گفـت  . خواهد بود وجهن گفتن از فرهنگ خاص يك جامعه بينخواهد داشت و سخ
فرهنگ نه تنها از طريق مبادله و داد و ستد با محيط مانـدگار و پويـا    يدر عصر ارتباطات عرصه

يراني مثال فرهنگ ا ،به عبارت ديگر .شود، بلكه هويت خود را نيز از اين طريق كسب مي كندمي
يدا مي كنـد كـه در عرصـه اي    پ آفرين خود زماني معني و مفهومبا عناصر و اسباب خاص هويت

هـاي ديگـر، قـدرت،    و در چـالش تنگاتنـگ بـا ارزش    كند هاي خويش را مطرحتر، ارزشگسترده
در ايـن  . هاي پوياي خود را به بشريت برسانداستحكام، خالقيت، مداومت و ديگر صفات و ويژگي

ايسـتا و منـزوي و   هـاي  وابستگي تنها براي فرهنگ يسخن راندن از استقالل و دغدغه ،صورت
فرهنگـي   يضرورت برقراري ارتباط و مبادلـه  ،در ايران قديم. ناسازگار با محيط مطرح خواهد شد

و در  در شرق با تمـدن هنـد   هاي همسايه فالت ايرانها با تمدنآن. شده استكامال احساس مي
هـا آثـار و   تمـدن  داد وستد ميـان ايـن   ،النهرين روابط تجاري و فرهنگي داشتندغرب با مردم بين

منـدي  رمـز شـهرت، مانـدگاري، نفـوذ و عـزت      شـايد  .است فراواني همراه داشتهبه دستاوردهاي 
واقعيـت ايـن اسـت كـه مـا در       .مستمر بوده باشد يفرهنگ تاريخي ايران و ايراني همين مبادله

 يژگـي وهـا،  و ناسـازگاري  هـا اخـتالف  كه كنيمجهاني با فرهنگ هاي متعدد و متنوع زندگي مي
و مانـدگار   خـورد مـي   ها از طريق مبادله صـيقل  حال فرهنگ ملتاما درعين، ها استآنطبيعي 
  . ميشود

 اصغر كاظمي در كتاب خود با نام جهاني شدن فرهنگ و سياست، فرهنـگ را بـا اقتصـاد   علي
هـا و شـناخت   هـا، تقـدم  تشـخيص مزيـت   يدر فرهنگ نيز مسئله«: و مي گويد كندمي مقايسه
شـوند  كشورها هنگامي گرفتار تراز پرداخت منفي در مبادالت فرهنگـي مـي  . ها مطرح استارزش

از منفي تدريج با انباشت ترمناسبت و متوازني داشته باشد، بهكه نتوانند در مقابل واردات، صادرات 
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-يم فرهنگ و عامل انسـاني اسـاس شـكل   دانمي. كندخوبست و با مقتضيات آن مردم تطبيق مي
همبسـتگي   يبخـش مـردم ناحيـه، زمينـه    عناصـر هويـت  و توجه به  استگيري ناحيه درجغرافيا 

ويت به معني چه كسي بودن، پاسخي به نياز طبيعي درانسان بـراي  ه. اجتماعي را فراهم مي كند
و جغرافيايي است كه پيـروز   شناساندن خود به يك سلسله عناصر و پديده هاي فرهنگي، تاريخي

بـاور هـا كـه بـارزترين آن     (اسـطوره   – 1: كندگونه معرفي ميرا اينزاده، عناصر اصلي آنمجتهد
از چنـين   .عوامـل نهـادي   – 4 ،تـاريخ  – 3  ،دهـا مثـل زبـان   نها – 2) گرايي استمذهب و ملي

ترين منبـع هويـت   ترين و غنيفرهنگ مهم. يابدا و كنش فرهنگي ميناحيه اساسا محتو ،منظري
  . است

. هاي خرد و كالن به شمار مي رونـد ها و هويتفرهنگهاي جغرافيايي تجسم فضايي محيط
ـ  يهسته ،مناسبت انساني با مكاني كه اين فعاليت در آن قلمروها ظاهر شده يمطالعه م اصلي عل

انسـاني   گذاري عوامل و عناصر جغرافيايي در فرهنگ و اجتماعـات توجه به ميزان اثر. جغرافياست
بخش مردم ناحيه توجه به عناصر هويت. لف بوده استورزان جوامع مختهمواره مورد توجه انديشه

و كـنش   اكند و از چنـين منظـري ناحيـه اساسـا محتـو     همبستگي اجتماعي را فراهم مي يزمينه
 هسـته  – 1: فرهنگي را اينگونه ترسيم مي كند يماينگ ساختار فضايي ناحيه. فرهنگي مي يابد

كـه در آن،  نفوذ فرهنـگ   يحوزه – 2 ؛ويژگي زباني و مذهبي بيشترين چيرگي را دارد آن،در  كه
هاي تشكيالت هسته و تفاوت يدارد، اما با تراكم جمعيت نفوذ كمتر از ناحيه فرهنگ خاص غلبه

جايي كه گـروه  يعني مناطق خارجي نفوذ،  محيط نفوذ فرهنگ – 3 ؛اجتماعي در آن نمايان است
هاي خارجي نفوذ، جايي كـه خـارج از   بخش –4و دهد فرهنگي اقليت محل مهمي را تشكيل مي

هـاي فرهنگـي خـاص    ي جمعيت اندك بـا شـاخص  برگيرندهدر و ر داردنفوذ فرهنگي قرا يناحيه
   1.است

هـا و واحـدهاي   پردازان فرهنگي براي تشريح انـواع همبسـتگي اجتمـاعي در فرهنـگ    نظريه
در ميان واحدهاي اجتماعي جهان امـروز  . كنندرا به يك هسته اتم تشبيه مياجتماعي مختلف آن

-دارند كه تفاوت آنها در الگوهاي رفتاري، ترجيحات و پيشـداوري هاي مخلتفي وجود نيز فرهنگ
و  هاي ناشي از حس تعلق به مكانملت از انگيزه يآورندهيدنيروي پد. كندهايشان تجلي پيدا مي

فرهنگي و تمسـك بـه    ايمندي به پاسداري محتوعالقه. خيزدميپيوندهاي فرهنگي و هويتي بر
                                                 

1 Donald , meinig, the mormon elulture Region: fstegis and patterns the goeraphy of the Amercian 
west from : http// media .wiley .com. 

 
 

 ردها نمود آشـكاري دا گيري مطالبات فرهنگي آنين و جهتتبينهادهاي عيني و ذهني نواحي در 
اين بدان معنـي   اما. هاي جوامع انساني نسبت به جوامع حيواني، ميراث فرهنگي استو از ويژگي

تواند كامال مستقل معني دهد، زيـرا بسـياري از   نيست كه فرهنگ هاي مختلف جوامع بشري مي
ي، يشـود، پويـا  ستقالل وقتي بر فرهنـگ جامعـه حمـل مـي    انديشمندان براين باورند كه مفهوم ا

بـدوي  هاي به اصطالح توان گفت فقط فرهنگ ملتمي. تحرك و قدرت مبادله را از آن مي گيرد
ممكن است ادعا شود با چنين اسـتداللي ديگـر هويـت فرهنـگ، معنـي و مفهـوم       . مستقل است

در پاسخ بايد گفـت  . خواهد بود وجهن گفتن از فرهنگ خاص يك جامعه بينخواهد داشت و سخ
فرهنگ نه تنها از طريق مبادله و داد و ستد با محيط مانـدگار و پويـا    يدر عصر ارتباطات عرصه

يراني مثال فرهنگ ا ،به عبارت ديگر .شود، بلكه هويت خود را نيز از اين طريق كسب مي كندمي
يدا مي كنـد كـه در عرصـه اي    پ آفرين خود زماني معني و مفهومبا عناصر و اسباب خاص هويت

هـاي ديگـر، قـدرت،    و در چـالش تنگاتنـگ بـا ارزش    كند هاي خويش را مطرحتر، ارزشگسترده
در ايـن  . هاي پوياي خود را به بشريت برسانداستحكام، خالقيت، مداومت و ديگر صفات و ويژگي

ايسـتا و منـزوي و   هـاي  وابستگي تنها براي فرهنگ يسخن راندن از استقالل و دغدغه ،صورت
فرهنگـي   يضرورت برقراري ارتباط و مبادلـه  ،در ايران قديم. ناسازگار با محيط مطرح خواهد شد

و در  در شرق با تمـدن هنـد   هاي همسايه فالت ايرانها با تمدنآن. شده استكامال احساس مي
هـا آثـار و   تمـدن  داد وستد ميـان ايـن   ،النهرين روابط تجاري و فرهنگي داشتندغرب با مردم بين

منـدي  رمـز شـهرت، مانـدگاري، نفـوذ و عـزت      شـايد  .است فراواني همراه داشتهبه دستاوردهاي 
واقعيـت ايـن اسـت كـه مـا در       .مستمر بوده باشد يفرهنگ تاريخي ايران و ايراني همين مبادله

 يژگـي وهـا،  و ناسـازگاري  هـا اخـتالف  كه كنيمجهاني با فرهنگ هاي متعدد و متنوع زندگي مي
و مانـدگار   خـورد مـي   ها از طريق مبادله صـيقل  حال فرهنگ ملتاما درعين، ها استآنطبيعي 
  . ميشود

 اصغر كاظمي در كتاب خود با نام جهاني شدن فرهنگ و سياست، فرهنـگ را بـا اقتصـاد   علي
هـا و شـناخت   هـا، تقـدم  تشـخيص مزيـت   يدر فرهنگ نيز مسئله«: و مي گويد كندمي مقايسه
شـوند  كشورها هنگامي گرفتار تراز پرداخت منفي در مبادالت فرهنگـي مـي  . ها مطرح استارزش

از منفي تدريج با انباشت ترمناسبت و متوازني داشته باشد، بهكه نتوانند در مقابل واردات، صادرات 

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...
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شـوند و مجبورنـد تـن بـه     فرهنگي قوي و خالق مـي  يكشورها ناگزير از قرار گرفتن زير سلطه
   ».1ها بدهندمشروع آنروع و ناهاي مشخواست
مي توان گفت كـه   ،در آن صورت .ها را به مبادالت فرهنگي تعميم دادبازي يتوان نظريهمي

ي، توليـد و  يشمول را شناساهاي عام و جهانعناصر پويا و ارزش. بازيگر خردمند سعي خواهد كرد
 يتصـوير ماينـگ از ناحيـه   . ناپـذير اسـت  بي فرهنگي در جهـان كنـون اجتنـا   مبادله. كند صادر

دهد كه نواحي فرهنگي مجـاور  خوبي نشان مي، بهقبل به آن اشاره شد هايرفرهنگي كه در سط
-مـي نفوذ يكي در مقابل افزايش نفوذ ديگري از هم جـدا   يهمچون طيف رنگ با كاهش حوزه

-هايي كه در تمامي فرهنگبهجن. رهنگ مجزا را نشان مي دهندو فقط مناطق هسته، دو ف گردند
 ،هاي مـادي ويژگي –2 و زبان،گفتار  –1: د ازانكالرك ويسلر عبارت يشوند به گفتهها يافته مي

ثـروت   – 7نظام خانواده و اجتماع  – 6 ،رسوم مذهبي – 5 ،اساطير و معرفت علمي –4 ،هنر –3
شخصـيت بنيـادي    يدهندهمنش ملي جوامع گوناگون نشان. 2جنگ – 9 ،حكومت -8  ،و دارايي

لفه هاي فرهنگـي آن  ؤثير مأزيرا شخصيت جمعي اعضاي يك ملت تحت ت .مردم آن كشور است
حيات يك جامعه همزاد يكديگرند، به اين معنا كـه فرهنـگ    يفرهنگ و فلسفه. دارد جامعه قرار

وجود آمده هب اي است كه در آنقيدتي و تاريخ زندگي افراد جامعهبازتاب نظام سياسي، فكري و ع
بيني يا بدبيني نسبت به ذات قدرت، خوش. ا معيار عقل ارزيابي مي شودد و بنكنمي و از آن تعذيه

ها و هاي حكومت، نگرش نسبت به قانون رعايت حريم آزاديهنجارهاي اجتماعي، روش اصول و
-حكومت ها، نخبهساختار سياسي . ردمواردي از اين قبيل درچارچوب فرهنگ عمومي قرار مي گي

اسـي، ابتكـار، خالقيـت، قناعـت،     گرايي، ميل به استبداد فردي يا گرايش به دمكرگرايي يا كثرت
-حسـد، بـي  ل، كينـه،  بخپروري،ركود، لي و تندوستي، صداقت، كرامت و يا تنبنوع شناسي وقت

و  .ملت اسـت همه از مظاهر فرهنگ يك ... تفاوتي وايماني، رياكاري، دروغگويي و بيقيدي ، بي
  . هاي انساني استها و تالشان گفت فرهنگ راهنماي همه فعاليتتو، ميكليطورهب

در ديـدار بـا اعضـاي شـوراي عـالي      خود  19/9/1379خامنه اي درسخنراني ... يت اآحضرت 
اما فرهنگ به معناي خـاص بـراي يـك ملـت     ... «: انقالب فرهنگي درخصوص فرهنگ فرمودند

 .هاي فكري و ذهنـي اسـت  ا، باورها، سنت ها، آداب و ذخيرههها، ايمانانديشهت از ذهنيات، عبار
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رفتارهاي جامعه هم . فرهنگ همان عقايد و اخالقيات يك فرد يا يك جامعه است يبخش عمده
عقايد با  ،واقعسته از همان عقايد است، درو فرهنگ عمومي و فرهنگ يك ملت است، برخازكه ج

خلقيـات اجتمـاعي، رفتارهـاي    . وجود مي آورندهدهند و بمي سان را تشكيلاخالقيات رفتارهاي ان
ي و ملي را كه براي يـك ملـت   بنده چند نمونه از خلقيات اجتماع... وجود مي آورندهاجتماعي را ب

مثال عزم، اراده و غرور ملي، احساس توانايي، احساس . كنمجا عرض مي، در اينكننده استتعيين
ايشـان در سـخنراني   . »و عمل و سازندگي، انضباط، نشاط، همكـاري و مشـاركت  قدرت بر اقدام 

من فرهنـگ كشـور را در سـه    «: فرماينددر ديدار با همين گروه مي 26/9/1381 تاريخديگري در 
؛ يعنـي  هاي كـالن كشـور اسـت   ي تصميمدر عرصه ،اول: مهم و عام مشاهده مي كنم يعرصه

هاي اقتصادي، سياسـي،  هاي كالن كشور، حتي تصميمتصميمدهنده به  فرهنگ به عنوان جهت
بنابراين فرهنگ مثل روحي است كه در كالبد همه فعاليت هاي . مديريتي و يا در توليد نقش دارد

دهنده به ذهـن و رفتـار عمـومي جامعـه     شكل ،دوم. گوناگون كالن كشوري حضور و جريان دارد
چيزهايي كه در فرهنگ عمومي ما ضعيف . ه استمبناي فرهنگ آن جامع حركت جامعه بر. است
ديگري اعتماد به نفس ... ها انضباط استكدام است؟ يكي از آن .احتياج به دز باالتري دارد ،است

گرايي بـه معنـاي خـوب قضـيه     اين ملي... احساس عزت كردن از اين كه من اهل ايرانم ملي و 
به هـم تنـه نـزدن، از هـم جلـو       ،پذيري است ونمورد بعدي قان... احتياج داريمما به آن كه است 

موضوع ديگر، غيرت ملـي  ... نيفتادن، حق همديگر را برنداشتن، توي جيب همديگر دست نكردن
فرهنـگ خـانواده،    ،مـوارد ديگـر، فرهنـگ ازدواج   . باوري اسـت دين بعدي تدين و يمقوله. است

 ؛اما مدي كه ازداخل جوشيده باشـد .. .بنده با مد خيلي موافقم .فرهنگ لباس است و فرهنگ اداره
ي سـوم  عرصـه ... نيـز مهـم اسـت    الگوي مصرف وسايل زندگي... چون مد يعني ابتكار و نوآوري

   ».هاي موظف دولت استهاي كالن آموزشي و علمي دستگاهفرهنگ سياست
شود كـه در  توجه به مطالبي كه در خصوص فرهنگ ذكر شد، ما را به اين نتيجه رهنمون مي

توان گفت كشوري أت ميكننده است و به جراي تعيني فرهنگي عرصهبيست و يكم عرصهقرن 
نقـاط   يقابليت نفوذ به اقصـ  اشهاي فرهنگيغني و پويا دارد و ارزش يمند است كه فرهنگقدرت

بـرد و قـدرت نفـوذ     يبرد قدرت معنوي هر كشـور بـه انـدازه    ،به ديگر سخن .را استجهان را دا
 .كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت استآن فرهنگي 
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شـوند و مجبورنـد تـن بـه     فرهنگي قوي و خالق مـي  يكشورها ناگزير از قرار گرفتن زير سلطه
   ».1ها بدهندمشروع آنروع و ناهاي مشخواست
مي توان گفت كـه   ،در آن صورت .ها را به مبادالت فرهنگي تعميم دادبازي يتوان نظريهمي
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اسـي، ابتكـار، خالقيـت، قناعـت،     گرايي، ميل به استبداد فردي يا گرايش به دمكرگرايي يا كثرت
-حسـد، بـي  ل، كينـه،  بخپروري،ركود، لي و تندوستي، صداقت، كرامت و يا تنبنوع شناسي وقت

و  .ملت اسـت همه از مظاهر فرهنگ يك ... تفاوتي وايماني، رياكاري، دروغگويي و بيقيدي ، بي
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به هـم تنـه نـزدن، از هـم جلـو       ،پذيري است ونمورد بعدي قان... احتياج داريمما به آن كه است 

موضوع ديگر، غيرت ملـي  ... نيفتادن، حق همديگر را برنداشتن، توي جيب همديگر دست نكردن
فرهنـگ خـانواده،    ،مـوارد ديگـر، فرهنـگ ازدواج   . باوري اسـت دين بعدي تدين و يمقوله. است

 ؛اما مدي كه ازداخل جوشيده باشـد .. .بنده با مد خيلي موافقم .فرهنگ لباس است و فرهنگ اداره
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شود كـه در  توجه به مطالبي كه در خصوص فرهنگ ذكر شد، ما را به اين نتيجه رهنمون مي

توان گفت كشوري أت ميكننده است و به جراي تعيني فرهنگي عرصهبيست و يكم عرصهقرن 
نقـاط   يقابليت نفوذ به اقصـ  اشهاي فرهنگيغني و پويا دارد و ارزش يمند است كه فرهنگقدرت
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  رهنگ ـر آن از فـيت و تأثـامن – 2 – 3
امنيت به عنوان يك مفهوم عام، تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيـرد، و   يواژه

تـرين  امنيـت مهـم   از ايـن رو . با بقاي نفس و صيانت از حيات و موجوديت انسان پيوند مي خورد
ترين نيـاز هـر جامعـه، خـواه يـك      بدين لحاظ مهم. انسان و هر موجود زنده تلقي مي شودآرمان 

 ،هـاي ملـي  همراه با پيدايش دولـت . مين امنيت آن استأكشور، ت ويك قوم  يا طايفه يا قبيله، و
» ملـت  –دولت «پذيرش چارچوب . مفهوم منافع ملي و در ذيل آن مفهوم امنيت ملي معمول شد

اصل بنياديني را شكل مي دهـد كـه    ،جهاني يگوي اصلي فعاليت سياسي در گسترهال يبه مثابه
بررسي منابع مختلـف در خصـوص ماهيـت    . كنددر چارچوب آن معنا ميرا الت امنيتي مااحت همه

  :.مطالعاتي را در بر مي گيرددو گفتمان امنيت، 
سلبي دارد و با نبود عامل ديگري كـه از   يامنيت جنبه ،در اين گفتمان: گفتمان امنيت منفي –1

در موج اول اين گفتمان كه مطالعات سنتي است، . گرددميتعريف  ،شودتهديد ياد ميعنوانآن به 
 براي، تالش استگران بر بعد نظامي در مقابل تحليل وضعيت امنيتي كيد تحليلأبارز ت يشاخصه

حل توصيه عنوان راههاست كه ب راهبرديكمنان، باال بردن توان نظامي براي مقابله و سركوب دش
  . رودسياست البته با ابزار و وسايل ديگر به شمار مي يادامه جنگ ،در اين ديدگاه. شودمي

يك ملت زماني داراي امنيت است كـه در  : والتر ليپمن يكي از برجستگان اين تفكر مي گويد     
را ي خود را حفظ كند و در صورت جنگ بتوانـد آن هاي اساسارزش صورت اجتناب از جنگ بتواند

موج دوم اين گفتمان يا مطالعات فراسنتي، تفكر موج اول را با اين ادعا كه بعد نظامي  1.پيش ببرد
در  رامسائل امنيتي جهان معاصر را ندارد، مورد نقد قرار داده تحـولي تـازه   يجانبهتوان تحليل هم

برژنيسـكي بـه   . ه باور اصلي آن را تعدد ابعاد امنيت شكل مي دهدوجود آورد كهمطالعات امنيتي ب
-مـي آنبعدي بودن ماهيت امنيت ملي را در چند او. استبهترين وجه اين تفكر را نمايندگي كرده

منظور من از امنيـت ملـي معنـي محـدود آن يعنـي      : اش مي گويدداند و به استناد تجارب اجرايي
گرچه قدرت نظامي يكي از ابعاد مهم رقابت تاريخي امريكا و شوروي  ،امنيت نظامي صرف نيست

زمامـداران  : گيـرد از جملـه  معتقدم كه امنيت ملي مالحظات بيشتري را در بر مي ،درعوض. است
بـه   رسـيدن تالش بـراي  سياسي، قدرت اقتصادي، نوآوري تكنولوژيك، حيات ايدئولوژيك و غيره

                                                 
1 Walter . lippman . us for reign Poliey : shield of republic, Bostonliittle Brown and . Co, 1925. 
N05. 

 
 

 1.انجامـد يست و احتماال به شكست مـي ثر نؤحظاتي چندان مبه چنين مال توجهامنيت ملي بدون 
ابعاد امنيت ملي  يهاي تكميلي در زمينههمين روند است كه امروز شاهد طرح ديدگاه يدر ادامه
  .هاي هوشمند و رايانه اي را نيز در بر مي گيردرازي، ابحيطمكه مالحظات زيست هستيم

امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، ،ن رويكرد به آن توجه شده كه در اي يترين ابعاداز جمله مهم    
محيطي، امنيت نظامي و غيـره  فرهنگي، امنيت طبيعي، امنيت زيستي يا زيست –امنيت اجتماعي 

   2.است
اين گفتمان در پي نقد جدي مباني و اصول گفتمان منفـي، در هـر دو   : گفتمان امنيتي مثبت – 2

نبـود تهديـد تعريـف     باه وجود گذاشت و در اين گفتمان، امنيت موج سنتي و فراسنتي، پا به عرص
هاي ملـي  مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته شود، بلكه افزون بر نبود تهديد، وجود شرايطنمي

 آنشـود كـه در   ي و شرايط عيني را شامل مـي يدر اين ديدگاه، امنيت ملي توانا. استنيز مد نظر 
-به مثابه» ملت –دولت «اين تفكر با پذيرش چارچوب . توان به منافع ملي دست يافتمي بستر 

ـ  بهاتكا باجهاني و يالگوي اصلي فعاليت سياسي در گستره ي مالت امنيتـي در چـارچوب   أكليـه ت
امنيت جهاني در ادبيات اين گفتمان در جهـت   يلذا مقوله .استدچارتحول گرديده  ،جهاني شدن

شرايط جهاني به سمت و  ،درواقع. رودت ملي پيش مييجاي امنهامنيت جهاني ب جايگزيني مفهوم
و به همـين   گيردقرارميال جدي ؤرود كه ميزان اعتبار الگوي امنيت ملي مورد سمي ي پيش يسو

-الي در همـين ارتبـاط مـي   مكين. رددگچوب ديگر چندان مفيد ارزيابي نميدليل، اتكا به آن چار
  :بر اصول زير مبتني است ،رود جايگزين امنيت ملي شودني كه ميامنيت جها: گويد

امنيت مردم داللت بر آن دارد كه امنيت جهـاني  . مان مد نظر داردأامنيت دولت و مردم را تو – 1
دارد وافـزون بـرآن صـيانت از    به فراتر از پاسداري مرزها، حاكمان و منافع اصلي دولت، اشعار مي

كـه  ايمن باشند، مگـر آن  زياديتوانند براي مدت ها نميدولت. مي خواهد تأكيدبهحقوق مردم را 
  . ها ايمن باشندشهروندان آن

كاربرد نيروي نظامي ديگـر  . بايد از بروز منازعه و جنگ جلوگيري نمود .گريپرهيز از نظامي – 2
شود، مگر براي دفاع از خود يا تحت فرماندهي سازمان ملـل  يك ابزار سياسي مشروع قلمداد نمي

  . متحد
                                                 

  .3، ص)1369انتشارات سفيد، : تهران(جوي امنيت ملي، ترجمه ابراهيم خليلي و، جستيكسبرژين زبينگو 1
) 1380تهران پژوهشكده مظالعات راهبـردي،  (آرروي، الي ، سكين، امنيت جهاني، رويكردها و نظريه ها ، ترجمه اصغر افتخاري  2

 .21ص 



آمـایش و تـوسعه پایـدار 59
51

 
 

  رهنگ ـر آن از فـيت و تأثـامن – 2 – 3
امنيت به عنوان يك مفهوم عام، تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيـرد، و   يواژه

تـرين  امنيـت مهـم   از ايـن رو . با بقاي نفس و صيانت از حيات و موجوديت انسان پيوند مي خورد
ترين نيـاز هـر جامعـه، خـواه يـك      بدين لحاظ مهم. انسان و هر موجود زنده تلقي مي شودآرمان 

 ،هـاي ملـي  همراه با پيدايش دولـت . مين امنيت آن استأكشور، ت ويك قوم  يا طايفه يا قبيله، و
» ملـت  –دولت «پذيرش چارچوب . مفهوم منافع ملي و در ذيل آن مفهوم امنيت ملي معمول شد

اصل بنياديني را شكل مي دهـد كـه    ،جهاني يگوي اصلي فعاليت سياسي در گسترهال يبه مثابه
بررسي منابع مختلـف در خصـوص ماهيـت    . كنددر چارچوب آن معنا ميرا الت امنيتي مااحت همه

  :.مطالعاتي را در بر مي گيرددو گفتمان امنيت، 
سلبي دارد و با نبود عامل ديگري كـه از   يامنيت جنبه ،در اين گفتمان: گفتمان امنيت منفي –1

در موج اول اين گفتمان كه مطالعات سنتي است، . گرددميتعريف  ،شودتهديد ياد ميعنوانآن به 
 براي، تالش استگران بر بعد نظامي در مقابل تحليل وضعيت امنيتي كيد تحليلأبارز ت يشاخصه

حل توصيه عنوان راههاست كه ب راهبرديكمنان، باال بردن توان نظامي براي مقابله و سركوب دش
  . رودسياست البته با ابزار و وسايل ديگر به شمار مي يادامه جنگ ،در اين ديدگاه. شودمي

يك ملت زماني داراي امنيت است كـه در  : والتر ليپمن يكي از برجستگان اين تفكر مي گويد     
را ي خود را حفظ كند و در صورت جنگ بتوانـد آن هاي اساسارزش صورت اجتناب از جنگ بتواند

موج دوم اين گفتمان يا مطالعات فراسنتي، تفكر موج اول را با اين ادعا كه بعد نظامي  1.پيش ببرد
در  رامسائل امنيتي جهان معاصر را ندارد، مورد نقد قرار داده تحـولي تـازه   يجانبهتوان تحليل هم

برژنيسـكي بـه   . ه باور اصلي آن را تعدد ابعاد امنيت شكل مي دهدوجود آورد كهمطالعات امنيتي ب
-مـي آنبعدي بودن ماهيت امنيت ملي را در چند او. استبهترين وجه اين تفكر را نمايندگي كرده

منظور من از امنيـت ملـي معنـي محـدود آن يعنـي      : اش مي گويدداند و به استناد تجارب اجرايي
گرچه قدرت نظامي يكي از ابعاد مهم رقابت تاريخي امريكا و شوروي  ،امنيت نظامي صرف نيست

زمامـداران  : گيـرد از جملـه  معتقدم كه امنيت ملي مالحظات بيشتري را در بر مي ،درعوض. است
بـه   رسـيدن تالش بـراي  سياسي، قدرت اقتصادي، نوآوري تكنولوژيك، حيات ايدئولوژيك و غيره

                                                 
1 Walter . lippman . us for reign Poliey : shield of republic, Bostonliittle Brown and . Co, 1925. 
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 1.انجامـد يست و احتماال به شكست مـي ثر نؤحظاتي چندان مبه چنين مال توجهامنيت ملي بدون 
ابعاد امنيت ملي  يهاي تكميلي در زمينههمين روند است كه امروز شاهد طرح ديدگاه يدر ادامه
  .هاي هوشمند و رايانه اي را نيز در بر مي گيردرازي، ابحيطمكه مالحظات زيست هستيم

امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، ،ن رويكرد به آن توجه شده كه در اي يترين ابعاداز جمله مهم    
محيطي، امنيت نظامي و غيـره  فرهنگي، امنيت طبيعي، امنيت زيستي يا زيست –امنيت اجتماعي 

   2.است
اين گفتمان در پي نقد جدي مباني و اصول گفتمان منفـي، در هـر دو   : گفتمان امنيتي مثبت – 2

نبـود تهديـد تعريـف     باه وجود گذاشت و در اين گفتمان، امنيت موج سنتي و فراسنتي، پا به عرص
هاي ملـي  مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته شود، بلكه افزون بر نبود تهديد، وجود شرايطنمي

 آنشـود كـه در   ي و شرايط عيني را شامل مـي يدر اين ديدگاه، امنيت ملي توانا. استنيز مد نظر 
-به مثابه» ملت –دولت «اين تفكر با پذيرش چارچوب . توان به منافع ملي دست يافتمي بستر 

ـ  بهاتكا باجهاني و يالگوي اصلي فعاليت سياسي در گستره ي مالت امنيتـي در چـارچوب   أكليـه ت
امنيت جهاني در ادبيات اين گفتمان در جهـت   يلذا مقوله .استدچارتحول گرديده  ،جهاني شدن

شرايط جهاني به سمت و  ،درواقع. رودت ملي پيش مييجاي امنهامنيت جهاني ب جايگزيني مفهوم
و به همـين   گيردقرارميال جدي ؤرود كه ميزان اعتبار الگوي امنيت ملي مورد سمي ي پيش يسو

-الي در همـين ارتبـاط مـي   مكين. رددگچوب ديگر چندان مفيد ارزيابي نميدليل، اتكا به آن چار
  :بر اصول زير مبتني است ،رود جايگزين امنيت ملي شودني كه ميامنيت جها: گويد

امنيت مردم داللت بر آن دارد كه امنيت جهـاني  . مان مد نظر داردأامنيت دولت و مردم را تو – 1
دارد وافـزون بـرآن صـيانت از    به فراتر از پاسداري مرزها، حاكمان و منافع اصلي دولت، اشعار مي

كـه  ايمن باشند، مگـر آن  زياديتوانند براي مدت ها نميدولت. مي خواهد تأكيدبهحقوق مردم را 
  . ها ايمن باشندشهروندان آن

كاربرد نيروي نظامي ديگـر  . بايد از بروز منازعه و جنگ جلوگيري نمود .گريپرهيز از نظامي – 2
شود، مگر براي دفاع از خود يا تحت فرماندهي سازمان ملـل  يك ابزار سياسي مشروع قلمداد نمي

  . متحد
                                                 

  .3، ص)1369انتشارات سفيد، : تهران(جوي امنيت ملي، ترجمه ابراهيم خليلي و، جستيكسبرژين زبينگو 1
) 1380تهران پژوهشكده مظالعات راهبـردي،  (آرروي، الي ، سكين، امنيت جهاني، رويكردها و نظريه ها ، ترجمه اصغر افتخاري  2
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  وهاي كشتار جمعي عدم مشروعيت كاربرد سالح – 3
   1.المللينظارت بين – 4

در اين نگرش امنيتي، جهاني شدن فرآيندي است كه با ايجاد تحول در فرهنگ امنيت، منجـر      
يد ايـن  ؤميانه موقايع اخير جهان و خاور. شودميبه جايگزيني مفهوم امنيت جهاني با امنيت ملي 

شده در چـارچوب  امنيت ملي بازتعريف: داردريچارد اولمان اظهار مي ،در اين خصوص. استتفكر 
  :ند ازاعبارت اندكهدو اصل بنيادين 

هر محيط امنيتي حداقل داراي سه اليه است كه نوع و تركيب  .فرهنگي شدن محيط امنيتي – 1
نهادهاي رسمي كه رژيم  )الف :ثر واقع شودؤهاي امنيتي هر واحد ملي متواند در سياستها ميآن

-الملـل، دولـت  فرهنگ سياسي جهان كه مواردي چون حقوق بـين  )ب ،امنيتي را شكل مي دهند
المللي كه به ايجاد روابط حسـنه  الگوهاي بين)پ. گيردمي برهاي ملي و هنجارهاي عمومي را در

 يشود كه جـوهره گانه باال مشخص ميمل در اليه هاي سهأبا ت. شودخصمانه منجر مييا روابط 
  . ها را مالحظات فرهنگي شكل مي دهداصلي آن

 هـا آنتلقـي  )الف. ها خواهد گذاردثير برهويت دولتأحداقل سه ت كهثيرات هويتي، فرهنگيأت – 2
المللي الگوي نظام بين )پ و ر مي دهدالگوي حكومتي را تغيي )ب ،را از زندگي دگرگون مي سازد

اي قـرار  هامنيت ملي از آن حيث كه در فضـاي فرهنگـي تـاز    ،بر اين اساس. ثر مي كندأرا نيز مت
را  اييابد و شكل و ماهيت تـازه ميطبعا تحول  ،شودميناميدهگرفته كه از آن به فرهنگ جهاني 

   2.اد مي شودامنيت جهاني ي باعنوانگيرد كه از آن به خود مي
فرهنگي، هنجاري و هويتي،تحـوالت بنيـاديني را    يرسد جهاني شدن در سه حوزهبه نظر مي    

 ،از حيـث تـاريخي  . طور قطع مباني فلسفي امنيت ملي را به چالش مي كشدهدامن زده است كه ب
  . سه رويكرد به امنيت جهاني قابل ذكر است كه هر يك ارزش امنيتي خاص خود را دارد

بنـاي يـك نظـام جهـاني      ساختنها متعاقب توفيق دررويكرد ليبرال: الملل ليبرالامنيت بين – 1
ليبرال، اكنون در مسايل مرتبط با امنيت به اين اعتقاد رسيده كه مسائل مرتبط با امنيت بايـد بـه   

 و  ها مبتني بر بروز نوعي دگرگونيحل آنراه ،بنابراين. ثر و به شكل قاطع حل شودؤنحوي م

                                                 
 .64همان ، ص   1

2 ullman, 1983: 129 – 153 
 

 

جمعـي، كـاهش تسـليحات و حتـي خلـع سـالح از       امنيت دسـته . استالملل تحول در محيط بين
  . محورهاي اصلي اين رويكرد محسوب مي شود

ممكـن و ميسـر    ها تحديد و تعريف امنيت را تنها در صورتيآن: هناايگرالملل واقعامنيت بين – 2
 ،د دارد و به تعبيري مبتني بر نسبيت هسـتند ها وجونند كه از واژگاني كه عدم قطعيت در آندامي

 همـه امنيت، متضمن مساعي جمعي  آوردندستبهها از نظر آن. شودبراي اين منظور استفاده مي 
كه به روشي درسـت بـراي رسـيدن بـه     و اين استها در تعديل خواسته ها و تلقين هايشان دولت

نيـافتني اسـت و   ها امنيت مطلق دسـت آن از نظر. برسندشان عمل بندي از منافع متضاديك جمع
  . توان به امنيت نسبي دست يافتقوا مي يمعتقدند با الگوهايي چون موازنه

اي و اندكي در غنا ه نويسندگان سوسياليست نقش حاشيهاگرچ: المللي سوسياليسيامنيت بين – 3
طور كلـي موضـوعاتي   هب اماده اند، كربخشيدن به متون مربوط به مطالعات استراتژيك در كل ايفا

-ها به شـمار رفتـه  چون جنگ، خشونت و اعمال فشار موضوعاتي اصلي و عمده نزد سوسياليست
 ؛پيوسته وجود خواهند داشت اندوليغيرضروري اگرچهبارها معقتد بودند منازعات خشونتآن. است

گـروه معتقـد   رو،ازلين .و نظمي سوسياليستي حاكم گردد كندكه نظم حاكم بر جهان تغيير مگر آن
حل مشكل نه كنـار كشـيدن از اقتصـاد جهـاني، بلكـه تخريـب و       انقالب مي گفتند راه يبه ايده

-سوسياليسم را بدون توسل بـه حركـت   ندطلبان سوسياليست معتقداصالح البته. نابودي آن است
به تحوالت پـس از  اين نگرش با توجه ،طور كليهب. دست آوردهتوان بهاي برانداز و خشن نيز مي

ها اين توقعي نـامعقول  و از ديدگاه آن استجنگ سرد و فروپاشي نظام كمونيست در مرحله گذار 
فـراهم   سـم ها انتظار داشته باشيم اكنون كه بسياري از مقدمات مورد نظـر سوسيالي است كه از آن

  . نشده، منافع و مزاياي ذكرشده براي سوسياليزم را ارائه دهند
دهد نوعي توازن بين تفكـر سوسياليسـم و ليبراليسـم وجـود     ر اين رويكردها نشان ميدقت د     
البتـه مشـروط بـر    .نداگيتي يها قائل به امحاي جنگ از صحنهبه اين معني كه هر دوي آن ،دارد
 فنـاوري اكرويد در نوشته اي بـه نـام   . سي. از نظم جهاني فراگير و مسلط شود هاآنكه تلقي اين

داري دقيقا همانند همتاي خود در اروپاي شرقي نسبت هاي سرمايهنظام: سي مي گويدكنترل سيا
   1.روش كارشان متفاوت استاند اماقدم قهريه، بسيار مصر و ثابت يبه حق اعمال قوه

                                                 
1 Et. Ackroyd.al; the the chnoloyy of political eontrol . End . Londen Plute Press,1980; no 17 
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  وهاي كشتار جمعي عدم مشروعيت كاربرد سالح – 3
   1.المللينظارت بين – 4

در اين نگرش امنيتي، جهاني شدن فرآيندي است كه با ايجاد تحول در فرهنگ امنيت، منجـر      
يد ايـن  ؤميانه موقايع اخير جهان و خاور. شودميبه جايگزيني مفهوم امنيت جهاني با امنيت ملي 

شده در چـارچوب  امنيت ملي بازتعريف: داردريچارد اولمان اظهار مي ،در اين خصوص. استتفكر 
  :ند ازاعبارت اندكهدو اصل بنيادين 

هر محيط امنيتي حداقل داراي سه اليه است كه نوع و تركيب  .فرهنگي شدن محيط امنيتي – 1
نهادهاي رسمي كه رژيم  )الف :ثر واقع شودؤهاي امنيتي هر واحد ملي متواند در سياستها ميآن

-الملـل، دولـت  فرهنگ سياسي جهان كه مواردي چون حقوق بـين  )ب ،امنيتي را شكل مي دهند
المللي كه به ايجاد روابط حسـنه  الگوهاي بين)پ. گيردمي برهاي ملي و هنجارهاي عمومي را در

 يشود كه جـوهره گانه باال مشخص ميمل در اليه هاي سهأبا ت. شودخصمانه منجر مييا روابط 
  . ها را مالحظات فرهنگي شكل مي دهداصلي آن

 هـا آنتلقـي  )الف. ها خواهد گذاردثير برهويت دولتأحداقل سه ت كهثيرات هويتي، فرهنگيأت – 2
المللي الگوي نظام بين )پ و ر مي دهدالگوي حكومتي را تغيي )ب ،را از زندگي دگرگون مي سازد

اي قـرار  هامنيت ملي از آن حيث كه در فضـاي فرهنگـي تـاز    ،بر اين اساس. ثر مي كندأرا نيز مت
را  اييابد و شكل و ماهيت تـازه ميطبعا تحول  ،شودميناميدهگرفته كه از آن به فرهنگ جهاني 

   2.اد مي شودامنيت جهاني ي باعنوانگيرد كه از آن به خود مي
فرهنگي، هنجاري و هويتي،تحـوالت بنيـاديني را    يرسد جهاني شدن در سه حوزهبه نظر مي    

 ،از حيـث تـاريخي  . طور قطع مباني فلسفي امنيت ملي را به چالش مي كشدهدامن زده است كه ب
  . سه رويكرد به امنيت جهاني قابل ذكر است كه هر يك ارزش امنيتي خاص خود را دارد

بنـاي يـك نظـام جهـاني      ساختنها متعاقب توفيق دررويكرد ليبرال: الملل ليبرالامنيت بين – 1
ليبرال، اكنون در مسايل مرتبط با امنيت به اين اعتقاد رسيده كه مسائل مرتبط با امنيت بايـد بـه   

 و  ها مبتني بر بروز نوعي دگرگونيحل آنراه ،بنابراين. ثر و به شكل قاطع حل شودؤنحوي م
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جمعـي، كـاهش تسـليحات و حتـي خلـع سـالح از       امنيت دسـته . استالملل تحول در محيط بين
  . محورهاي اصلي اين رويكرد محسوب مي شود

ممكـن و ميسـر    ها تحديد و تعريف امنيت را تنها در صورتيآن: هناايگرالملل واقعامنيت بين – 2
 ،د دارد و به تعبيري مبتني بر نسبيت هسـتند ها وجونند كه از واژگاني كه عدم قطعيت در آندامي

 همـه امنيت، متضمن مساعي جمعي  آوردندستبهها از نظر آن. شودبراي اين منظور استفاده مي 
كه به روشي درسـت بـراي رسـيدن بـه     و اين استها در تعديل خواسته ها و تلقين هايشان دولت

نيـافتني اسـت و   ها امنيت مطلق دسـت آن از نظر. برسندشان عمل بندي از منافع متضاديك جمع
  . توان به امنيت نسبي دست يافتقوا مي يمعتقدند با الگوهايي چون موازنه

اي و اندكي در غنا ه نويسندگان سوسياليست نقش حاشيهاگرچ: المللي سوسياليسيامنيت بين – 3
طور كلـي موضـوعاتي   هب اماده اند، كربخشيدن به متون مربوط به مطالعات استراتژيك در كل ايفا

-ها به شـمار رفتـه  چون جنگ، خشونت و اعمال فشار موضوعاتي اصلي و عمده نزد سوسياليست
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داري دقيقا همانند همتاي خود در اروپاي شرقي نسبت هاي سرمايهنظام: سي مي گويدكنترل سيا
   1.روش كارشان متفاوت استاند اماقدم قهريه، بسيار مصر و ثابت يبه حق اعمال قوه

                                                 
1 Et. Ackroyd.al; the the chnoloyy of political eontrol . End . Londen Plute Press,1980; no 17 

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...



54  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

 
 

و ارتباطات سـخت   فناوريكشورها به دليل پيشرفت در صنعت،  كهكنيممي زندگي يعصردر     
از . جمعـي را توجيـه مـي كنـد    به يكديگر نزديك و نيازمندند و اين وابستگي متقابل امنيت دسـته 

هاي وسيع و در صورت بروز جنگ ،اي كه انبار شدههاي هستههمه سالحبا وجود اين ،سوي ديگر
. ي صلح باشـد گر جنگ براباال گرفتن آن جايي براي پيروزي هيچ طرفي متصور نيست كه توجيه

امنيـت ملـي يعنـي     ،هرحـال بـه  .اسـت يد رويكرد امنيتي ليبرل براي امنيت جهاني ؤها مهمه اين
در امان  خارجي فعلالبدهد از تهديدهاي بالقوه يا دستيابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي

ـ ،اجتماعي  ،باشد و در راه پيشبرد توسعه اقتصادي و موجوديـت   مين وحـدت أفرهنگي وانساني و ت
  . كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد

نبايـد بـه    كـه ناپذير است اجتناب امريفرهنگي يدر جهان كنوني مبادله ،طور كه گفته شدهمان
اگـر   .هر فرهنگي خود را به جهان عرضه مـي كنـد   ،در عصر ارتباطات. تهديد فرهنگي تعبير شود

هـاي  اشد، ناگزير از گزينش ميـان پديـده  دادن هويت فرهنگي خود ب جامعه خيلي نگران از دست
جديد علمي قابل هضم درعرصه ارزشي و فرهنگي ملي خواهد بـود و در صـورت نـاتواني بايـد از     

را آوردهاي جديد و مفيد علمي صرف نظر كند و يا نهايت در انتخاب بين بـد و بـدتر آن  دست خير
 .عي كمترين آسيب و تهديـد و ضـرر را همـراه دارد، بپذيريـد    كه به زعم نخبگان سياسي و اجتما
ثيرگـذار فرهنگـي و   أها و ابزارهـاي ت طيف وسيع پديده يجانبهطبيعي است كه نفي مطلق و همه

عقاليي نباشد، حداقل اقدامي موقتي، عبـث  آفرين اگر كاري غيرزا و مشكلتحريم عناصر فرهنگ
فعـال، سـازنده و    يايد انتظار داشته باشـيم عناصـر بـاالقوه   ب ،در اين صورت. وجه خواهد بودو بي

تـدريج محـو شـود كـه در آن     به ،ود در آمدهمفرهنگ خودي به حالت سكون و ج يدهندهتطبيق
هـاي  مـادامي كـه دولـت    1.شدصورت زيان آن متوجه منافع كالن ملي و درازمدت كشور خواهد 

جـو  و و امنيت خود را در ناامني ديگران جسـت  حاكم و مستقل، جهاني انديشيدن را تمرين نكنند
انگاري كننـد، فرآينـد جهـاني    وخودمطلق گذارندهاي ديگران احترام نبه فرهنگ و ارزش نمايندو

گرايـي نـارس اسـت كـه     شدن در دنيايي خالي از تنش و ظلم، فقر، نابرابري و سلطه، يك آرمـان 
  . 2توان فرا راه سياست باشدنمي
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خود پيوسـته در معـرض   ايي كهن مثل كشور ما ايران در سير حركت تاريخي معموال كشوره     
ايـن داد و سـتد فرهنگـي همـواره مفيـد و      . هاي گوناگون از محيط بيروني بوده اندتهاجم انديشه

هر يك . ها را از ايستايي و خمودگي بازداشته استكه ملت نبودهكارساز بوده و نه تنها ضد امنيت 
به حوزه هاي متفاوت جغرافيايي، صنعتي و فرهنگـي جهـان بنـا بـه مسـائل      از كشورهاي متعلق 

مـثال در كشـورهاي   . دهندخاصي از مضمون امنيت توجه نشان مي يخاص خود، نسبت به جنبه
اي و مسئله رشد اقتصـادي و در نتيجـه امنيـت داخلـي از     موسوم به جهان سوم، مناقشات منطقه

كشوري چون ايـاالت متحـده امريكـا بيشـتر بـه تكنولـوژي و       . حساسيت بيشتري برخوردار است
بـراي  . ها در بعد اقتصـادي امنيـت فعاليـت بيشـتري دارنـد     اروپائي. سركردگي جهاني مي انديشد

ايدئولوژي از اهميت خاصي برخوردار است و  يجمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر فرهنگ، مسئله
  . دهندتفاوت امنيتي را نشان ميهاي مها عواملي هستند كه نگرشهمه اين

قـدرت   يامنيت، مربوط به تـاثير آن در حـوزه   ييكي از بارزترين نقش هاي فرهنگ در حوزه    
عوامل مهم ديگري كه در ساخت قدرت كشور نقش اساسي دارند،  ،به جزعوامل مادي. ملي است

اخالقيات مردم يـك كشـور از   ها و منظور از آن، ارزش كه اندعوامل غيرمادي يا عوامل فرهنگي
ها در برابر منافع كل جامعه يا ميزان ترجيح منافع عمومي بر منافع جمله ميزان ازخودگذشتگي آن

ت ميـ چنين متغيرهايي هم در شرايط جنـگ حـائز اه  . شخصي و درجه انسجام اجتماعي آن است
ور و دفـاع از  است و هم در شرايط صلح و هم در اراده مردم يك كشـور بـراي حفـظ بقـاي كشـ     

  1.در تحكيم موقعيت و پيشرفت كشور وهمچنينآنهاي ارزش
ها و ميزان كارها و راهبردهاي مقابله با آنمعضالت و تعارضات سياسي، اجتماعي و راه ،اصوال    

ها بر امور مختلف جامعه تابعي است از ميزان همبستگي، وفـاق اجتمـاعي و   مشيتاثيرگذاري خط
نـوع و ميـزان اقتـدار حـاكم بـر مـردم،       . فراد كه عمدتا خاستگاه فرهنگي داردشكل تعامل ميان ا

نظمـي، امنيـت ، آزادي   بي نظم و ،مختلف جامعه قشرهايها ميان تقسيم و توزيع قدرت و ارزش
شدت تحت تأثير  دهد، بهدر متن زندگي اجتماعي رخ مي كهييمفاهيم وپديده ها  وعدالت وظلم  ،

  . اندفرهنگ 
-هاي متقابل حكومـت ها وعادات، رفتارهاوكنشها، طرز تلقي ها، بينشيابي ارزشراي ريشهب    

مـثال فرهنـگ   . شوندگان، بايد شرايط فرهنگي جامعـه را تحليـل و ارزيـابي كـرد    گران وحكومت
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و ارتباطات سـخت   فناوريكشورها به دليل پيشرفت در صنعت،  كهكنيممي زندگي يعصردر     
از . جمعـي را توجيـه مـي كنـد    به يكديگر نزديك و نيازمندند و اين وابستگي متقابل امنيت دسـته 
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امنيـت ملـي يعنـي     ،هرحـال بـه  .اسـت يد رويكرد امنيتي ليبرل براي امنيت جهاني ؤها مهمه اين
در امان  خارجي فعلالبدهد از تهديدهاي بالقوه يا دستيابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي

ـ ،اجتماعي  ،باشد و در راه پيشبرد توسعه اقتصادي و موجوديـت   مين وحـدت أفرهنگي وانساني و ت
  . كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد

نبايـد بـه    كـه ناپذير است اجتناب امريفرهنگي يدر جهان كنوني مبادله ،طور كه گفته شدهمان
اگـر   .هر فرهنگي خود را به جهان عرضه مـي كنـد   ،در عصر ارتباطات. تهديد فرهنگي تعبير شود

هـاي  اشد، ناگزير از گزينش ميـان پديـده  دادن هويت فرهنگي خود ب جامعه خيلي نگران از دست
جديد علمي قابل هضم درعرصه ارزشي و فرهنگي ملي خواهد بـود و در صـورت نـاتواني بايـد از     

را آوردهاي جديد و مفيد علمي صرف نظر كند و يا نهايت در انتخاب بين بـد و بـدتر آن  دست خير
 .عي كمترين آسيب و تهديـد و ضـرر را همـراه دارد، بپذيريـد    كه به زعم نخبگان سياسي و اجتما
ثيرگـذار فرهنگـي و   أها و ابزارهـاي ت طيف وسيع پديده يجانبهطبيعي است كه نفي مطلق و همه

عقاليي نباشد، حداقل اقدامي موقتي، عبـث  آفرين اگر كاري غيرزا و مشكلتحريم عناصر فرهنگ
فعـال، سـازنده و    يايد انتظار داشته باشـيم عناصـر بـاالقوه   ب ،در اين صورت. وجه خواهد بودو بي

تـدريج محـو شـود كـه در آن     به ،ود در آمدهمفرهنگ خودي به حالت سكون و ج يدهندهتطبيق
هـاي  مـادامي كـه دولـت    1.شدصورت زيان آن متوجه منافع كالن ملي و درازمدت كشور خواهد 

جـو  و و امنيت خود را در ناامني ديگران جسـت  حاكم و مستقل، جهاني انديشيدن را تمرين نكنند
انگاري كننـد، فرآينـد جهـاني    وخودمطلق گذارندهاي ديگران احترام نبه فرهنگ و ارزش نمايندو

گرايـي نـارس اسـت كـه     شدن در دنيايي خالي از تنش و ظلم، فقر، نابرابري و سلطه، يك آرمـان 
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خود پيوسـته در معـرض   ايي كهن مثل كشور ما ايران در سير حركت تاريخي معموال كشوره     
ايـن داد و سـتد فرهنگـي همـواره مفيـد و      . هاي گوناگون از محيط بيروني بوده اندتهاجم انديشه

هر يك . ها را از ايستايي و خمودگي بازداشته استكه ملت نبودهكارساز بوده و نه تنها ضد امنيت 
به حوزه هاي متفاوت جغرافيايي، صنعتي و فرهنگـي جهـان بنـا بـه مسـائل      از كشورهاي متعلق 

مـثال در كشـورهاي   . دهندخاصي از مضمون امنيت توجه نشان مي يخاص خود، نسبت به جنبه
اي و مسئله رشد اقتصـادي و در نتيجـه امنيـت داخلـي از     موسوم به جهان سوم، مناقشات منطقه

كشوري چون ايـاالت متحـده امريكـا بيشـتر بـه تكنولـوژي و       . حساسيت بيشتري برخوردار است
بـراي  . ها در بعد اقتصـادي امنيـت فعاليـت بيشـتري دارنـد     اروپائي. سركردگي جهاني مي انديشد

ايدئولوژي از اهميت خاصي برخوردار است و  يجمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر فرهنگ، مسئله
  . دهندتفاوت امنيتي را نشان ميهاي مها عواملي هستند كه نگرشهمه اين

قـدرت   يامنيت، مربوط به تـاثير آن در حـوزه   ييكي از بارزترين نقش هاي فرهنگ در حوزه    
عوامل مهم ديگري كه در ساخت قدرت كشور نقش اساسي دارند،  ،به جزعوامل مادي. ملي است

اخالقيات مردم يـك كشـور از   ها و منظور از آن، ارزش كه اندعوامل غيرمادي يا عوامل فرهنگي
ها در برابر منافع كل جامعه يا ميزان ترجيح منافع عمومي بر منافع جمله ميزان ازخودگذشتگي آن

ت ميـ چنين متغيرهايي هم در شرايط جنـگ حـائز اه  . شخصي و درجه انسجام اجتماعي آن است
ور و دفـاع از  است و هم در شرايط صلح و هم در اراده مردم يك كشـور بـراي حفـظ بقـاي كشـ     

  1.در تحكيم موقعيت و پيشرفت كشور وهمچنينآنهاي ارزش
ها و ميزان كارها و راهبردهاي مقابله با آنمعضالت و تعارضات سياسي، اجتماعي و راه ،اصوال    

ها بر امور مختلف جامعه تابعي است از ميزان همبستگي، وفـاق اجتمـاعي و   مشيتاثيرگذاري خط
نـوع و ميـزان اقتـدار حـاكم بـر مـردم،       . فراد كه عمدتا خاستگاه فرهنگي داردشكل تعامل ميان ا

نظمـي، امنيـت ، آزادي   بي نظم و ،مختلف جامعه قشرهايها ميان تقسيم و توزيع قدرت و ارزش
شدت تحت تأثير  دهد، بهدر متن زندگي اجتماعي رخ مي كهييمفاهيم وپديده ها  وعدالت وظلم  ،

  . اندفرهنگ 
-هاي متقابل حكومـت ها وعادات، رفتارهاوكنشها، طرز تلقي ها، بينشيابي ارزشراي ريشهب    

مـثال فرهنـگ   . شوندگان، بايد شرايط فرهنگي جامعـه را تحليـل و ارزيـابي كـرد    گران وحكومت
                                                 

 .80، ص )1385سمت ، : تهران (ملل لاجليل روشندل، امنيت ملي و نظام بين 1
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آلمـان،   درفنالند و تا حدودي نيز ،دانمارك  هلند،  ودرسياسي انگليس متمايل به خطرپذيري است
و همين روحيات فرهنگـي در روابـط    اندفرانسه وايتاليا كاسبكارانه .استاخالق گرا موجودفرهنگ 

مـوريس دورژه در  . اسـت خارجي و جنگ و صلح اين كشورها منشاء عملكردهاي متفاوتي بوده و 
كم و كاست عوامـل فرهنگـي را در زنـدگي سياسـي و     شناسي سياسي خود نقش بيكتاب جامعه

-يوگسالوي عوامل فرهنگي، رهايي در لهستان، مجارستان و: دهدل توضيح ميامنيتي با ذكر مثا
نخسـت بـه    يهاي كه پديـد ؛ به گونهتوسعه اقتصادي تسريع مي كنند يگري را نسبت به مرحله

عوامل فرهنگي تحول به سوي دموكراسي آزادمنش را  ،در آلمان. استترافتاده پيش نسبت دومي
در فرانسه عوامـل فرهنگـي، جنـبش بـه سـوي       ،برعكس .مانع شدند 20و آغاز قرن  19در قرن 

 1.كننـد هاي رژيم سياسي را مشـخص مـي  كاريعوامل فرهنگي ريزه .دموكراسي را تسريع كردند
خـود را فـدا    شـان كند براي حفظ امنيت كشور خود جانكه مردم يك كشور را متقاعد مي عواملي
چنـين  . تـرين عامـل اسـت   كننـده عمـومي تعيـين  اين خصوص فرهنگ  و در استفرهنگيكنند، 

حاصـل  . اي برمـي خيـزد  ن، پيوندهاي فرهنگي و هويتي ويژهازخودگذشتگي از حس تعلق به مكا
بهترين مثال بـراي   .باشدملت كه اصلي ترين هدف امنيت ملي است، مي ياين انگيزش حفظ بقا
ها وشاخصه ماندگار مبتني بر ارزشعلت وجودي يكعنوان هيك كشور ب يجايگاه فرهنگ در بقا

-زبـان  ازجمله ايرانيان مجموعه اي از عوامل چندگانه .كشور ايران است ،هاي فرهنگي در جهان
، آداب و رسـوم  )تاريخ سياسـي ايـران  (ايراني، تشيع، خاطرات سياسي هاي نيمههاي ايراني و زبان

. شمارندا شاخص مليت و هويت ملي خود ميو سنن ايراني، ادبيات، هنر و فولكور ايراني رهاآيين و
كننـد و همـه ايرانيـان در    اي از اين عوامل را علت وجودي ملت و كشور ايران معرفي ميآميخته

هيچ ايراني نيست كه از مجموعه اين عوامل  ،ند؛ بطور كليايك يا چند ويژگي مورد اشاره شريك
   .بيرون باشد و اگر بود، ديگري ايراني نيست

گشته، نقش فرهنگ  مرسومقدرت در ادبيات استراتژيك و امنيت بسيار  يكه واژه 21در قرن     
متغيـر امنيـت ملـي     يرابرت ماندل در كتاب خود با عنـوان چهـره  . در امنيت بسيار برجسته است

 : كندگونه توصيف ميشرايط امنيتي كنوني جهان را اين
  2.كنندا و فراگردهاي سياسي ايفا ميعقايد فرهنگي نقش بسيار مهمي در ساختاره -1

                                                 
 .179، ص )1376انتشارات دانشگاه تهران، : تهران( وريس دورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي م 1
 .34زاده، ، ص پيروز مجتهد  2

 
 

بـه لحـاظ    ،خصوص در جهـان سـوم  هتمايز ميان فرهنگ و سياست در بسياري از كشورهاي ب-2
دگرگوني در معناي حاكميت سياسي و افزايش نفوذ هاي فرهنگي فروملي در حال كمرنگ شـدن  

هـاي فرهنگـي در درون   ثر بر افكار عمومي، آشكارا به بذل توجه به تفـاوت ؤمديريت م -3. است
هـايي  رغم عدم تطابق مرزهاي سياسي و فرهنگي ، حتي در دولـت علي -4.دولت ها متكي است

گران خارجي در جدا نگه داشتن اين دو كه از بيشترين تنوعات برخوردارند، نخبگان محلي وتحليل
   1.حوزه به لحاظ مفهومي، چندان موفق نبوده اند

ساير ابعاد امنيت شناخته شده و شامل  يان امنيت سياسي و فرهنگي وروابط بيروني م: او مي گويد
  :ي از اين قبيل است يهاانتخاب

بـين   -2المللـي  فرد جامعه ويا افزايش تطابق با همساني بـين هاي منحصربهبين حفظ ويژگي -1
ثير شده تـأ هاي انجامهاي مترقي جديد كه گزينشاتخاذ ارزشهاي سنتي قديمي و يا حفظ ارزش

بـه ايـن    .المللي آن خواهد گذاشـت يت چه در بعد داخلي و چه بعد بينمستقيم بر ابعاد مختلف امن
  . باورهاي فرهنگي آن كشور متكي است اساس امنيت يك واحد سياسي بر ساختارها و ،ترتيب

  
  ق ـته هاي تحقيـياف -4

انساني ايران از شمال به قلمرو ترك و روسي اسالوي و از شرق به قلمـرو   –فرهنگي يحوزه
در غرب نيز با تمدن هاي بين النهرين و سـامي در   .است شدهمي فرهنگ چيني و هندي محدود 

هـاي هويـت فرهنگـي و تمـدني     شاخصه ايراني عالوه بر داشتن ،بر اين اساس. ارتباط بوده است
هنگي پيراموني قرار دارد و از چنين منظري است كـه هـويتش، آميـزه    در تماس با نواحي فر ،خود

  . هاي فرهنگي و تمدن ايران و تمدن هاي مجاور استاي از ويژگي
دهد كشورهاي افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان وقرقيزستان نشان مي تاريخ خراسان بزرگ

فرهنـگ   يخراسان بزرگ در حوزه عنوان بخشي ازههاي طوالني از تاريخ گذشته خود، ب دورهدر 
فرهنگ كهن و اصيل ايرانـي در درون خـود،   . اندشدهو تمدن ايراني قرار داشته و از آن تغذيه مي

قوميت، مذهب و زبان تفاوت درمردم كشور فارغ از . هاي مختلفي را جاي داده استفرهنگ خرده
خ يكـي از ديرپـاترين ملـت هـاي     ملتي كه به شهادت تـاري  ،اندهمگي ملت ايران را تشكيل داده

جاي مانده از ايران باستان در منطقـه باسـتاني تخـت جمشـيد، تخـت      هدر آثار ب .است بودهجهان
                                                 

 .110رابرت ماندل، ص  1
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آلمـان،   درفنالند و تا حدودي نيز ،دانمارك  هلند،  ودرسياسي انگليس متمايل به خطرپذيري است
و همين روحيات فرهنگـي در روابـط    اندفرانسه وايتاليا كاسبكارانه .استاخالق گرا موجودفرهنگ 

مـوريس دورژه در  . اسـت خارجي و جنگ و صلح اين كشورها منشاء عملكردهاي متفاوتي بوده و 
كم و كاست عوامـل فرهنگـي را در زنـدگي سياسـي و     شناسي سياسي خود نقش بيكتاب جامعه

-يوگسالوي عوامل فرهنگي، رهايي در لهستان، مجارستان و: دهدل توضيح ميامنيتي با ذكر مثا
نخسـت بـه    يهاي كه پديـد ؛ به گونهتوسعه اقتصادي تسريع مي كنند يگري را نسبت به مرحله

عوامل فرهنگي تحول به سوي دموكراسي آزادمنش را  ،در آلمان. استترافتاده پيش نسبت دومي
در فرانسه عوامـل فرهنگـي، جنـبش بـه سـوي       ،برعكس .مانع شدند 20و آغاز قرن  19در قرن 

 1.كننـد هاي رژيم سياسي را مشـخص مـي  كاريعوامل فرهنگي ريزه .دموكراسي را تسريع كردند
خـود را فـدا    شـان كند براي حفظ امنيت كشور خود جانكه مردم يك كشور را متقاعد مي عواملي
چنـين  . تـرين عامـل اسـت   كننـده عمـومي تعيـين  اين خصوص فرهنگ  و در استفرهنگيكنند، 

حاصـل  . اي برمـي خيـزد  ن، پيوندهاي فرهنگي و هويتي ويژهازخودگذشتگي از حس تعلق به مكا
بهترين مثال بـراي   .باشدملت كه اصلي ترين هدف امنيت ملي است، مي ياين انگيزش حفظ بقا
ها وشاخصه ماندگار مبتني بر ارزشعلت وجودي يكعنوان هيك كشور ب يجايگاه فرهنگ در بقا

-زبـان  ازجمله ايرانيان مجموعه اي از عوامل چندگانه .كشور ايران است ،هاي فرهنگي در جهان
، آداب و رسـوم  )تاريخ سياسـي ايـران  (ايراني، تشيع، خاطرات سياسي هاي نيمههاي ايراني و زبان

. شمارندا شاخص مليت و هويت ملي خود ميو سنن ايراني، ادبيات، هنر و فولكور ايراني رهاآيين و
كننـد و همـه ايرانيـان در    اي از اين عوامل را علت وجودي ملت و كشور ايران معرفي ميآميخته

هيچ ايراني نيست كه از مجموعه اين عوامل  ،ند؛ بطور كليايك يا چند ويژگي مورد اشاره شريك
   .بيرون باشد و اگر بود، ديگري ايراني نيست

گشته، نقش فرهنگ  مرسومقدرت در ادبيات استراتژيك و امنيت بسيار  يكه واژه 21در قرن     
متغيـر امنيـت ملـي     يرابرت ماندل در كتاب خود با عنـوان چهـره  . در امنيت بسيار برجسته است

 : كندگونه توصيف ميشرايط امنيتي كنوني جهان را اين
  2.كنندا و فراگردهاي سياسي ايفا ميعقايد فرهنگي نقش بسيار مهمي در ساختاره -1

                                                 
 .179، ص )1376انتشارات دانشگاه تهران، : تهران( وريس دورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي م 1
 .34زاده، ، ص پيروز مجتهد  2

 
 

بـه لحـاظ    ،خصوص در جهـان سـوم  هتمايز ميان فرهنگ و سياست در بسياري از كشورهاي ب-2
دگرگوني در معناي حاكميت سياسي و افزايش نفوذ هاي فرهنگي فروملي در حال كمرنگ شـدن  

هـاي فرهنگـي در درون   ثر بر افكار عمومي، آشكارا به بذل توجه به تفـاوت ؤمديريت م -3. است
هـايي  رغم عدم تطابق مرزهاي سياسي و فرهنگي ، حتي در دولـت علي -4.دولت ها متكي است

گران خارجي در جدا نگه داشتن اين دو كه از بيشترين تنوعات برخوردارند، نخبگان محلي وتحليل
   1.حوزه به لحاظ مفهومي، چندان موفق نبوده اند

ساير ابعاد امنيت شناخته شده و شامل  يان امنيت سياسي و فرهنگي وروابط بيروني م: او مي گويد
  :ي از اين قبيل است يهاانتخاب

بـين   -2المللـي  فرد جامعه ويا افزايش تطابق با همساني بـين هاي منحصربهبين حفظ ويژگي -1
ثير شده تـأ هاي انجامهاي مترقي جديد كه گزينشاتخاذ ارزشهاي سنتي قديمي و يا حفظ ارزش

بـه ايـن    .المللي آن خواهد گذاشـت يت چه در بعد داخلي و چه بعد بينمستقيم بر ابعاد مختلف امن
  . باورهاي فرهنگي آن كشور متكي است اساس امنيت يك واحد سياسي بر ساختارها و ،ترتيب

  
  ق ـته هاي تحقيـياف -4

انساني ايران از شمال به قلمرو ترك و روسي اسالوي و از شرق به قلمـرو   –فرهنگي يحوزه
در غرب نيز با تمدن هاي بين النهرين و سـامي در   .است شدهمي فرهنگ چيني و هندي محدود 

هـاي هويـت فرهنگـي و تمـدني     شاخصه ايراني عالوه بر داشتن ،بر اين اساس. ارتباط بوده است
هنگي پيراموني قرار دارد و از چنين منظري است كـه هـويتش، آميـزه    در تماس با نواحي فر ،خود

  . هاي فرهنگي و تمدن ايران و تمدن هاي مجاور استاي از ويژگي
دهد كشورهاي افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان وقرقيزستان نشان مي تاريخ خراسان بزرگ

فرهنـگ   يخراسان بزرگ در حوزه عنوان بخشي ازههاي طوالني از تاريخ گذشته خود، ب دورهدر 
فرهنگ كهن و اصيل ايرانـي در درون خـود،   . اندشدهو تمدن ايراني قرار داشته و از آن تغذيه مي

قوميت، مذهب و زبان تفاوت درمردم كشور فارغ از . هاي مختلفي را جاي داده استفرهنگ خرده
خ يكـي از ديرپـاترين ملـت هـاي     ملتي كه به شهادت تـاري  ،اندهمگي ملت ايران را تشكيل داده

جاي مانده از ايران باستان در منطقـه باسـتاني تخـت جمشـيد، تخـت      هدر آثار ب .است بودهجهان
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 اسـت قوم ايراني هستند استوار 33، ينفر كه نماينده  33مزدا بر دوش اهوراشاهان ايران در سايه 
در طـول  . نـد ارگذآينده را نيـز مـي  و اين ملت سترگ با اين تنوع قومي هزاران سال را گذرانده و 

، تحوالت زيادي را سـپري و تغييـرات مختلفـي را تجربـه     فضايتاريخ ايران، سازماندهي سياسي 
هـاي سياسـي و دوره   توان در قبض و بسط سرزمين، نظـام تغييراتي كه علت آن را مي ؛استكرده

در تفكـر ايرانـي چنانچـه تغييـرات تـدريجي       ،طور كليهب .جو كردوثباتي جستهاي آرامش و بي
يـا راه و روش بنيـادي زنـدگي     طور مستقيم متوجـه بقـا  هوتكاملي باشد و از  داخل ناشي شود و ب

نباشد، غير تهديدآميز و مشروع است و برعكس موقعي كه تغيير گسترده، سريع، شديد و ناشـي از  
-به احتمال بيشتري تهديـد  ،وش زندگي باشدموجوديت يا ر يمتوجه بقا  و يا مستقيماً اشدخارج ب

اين اوج تفكر آزادمنشانه ايراني است كه در طول تاريخ هرگز . آميز و غيرمشروع  به نظر مي رسد
شايد پـس از ايرانيـان در    .خود را تحميل نكرده و تحميل را نيز با صبوري در خود حل كرده است

مرز ميان كشورهاي كنـوني حاصـل از   . و بسكند ييجهان فقط ملت كهن چين بتواند چنين ادعا
روسيه و مرزهاي كنوني ايران همان مرزهاي باقيمانـده از بـازي بـزرگ ميـان بريتانيـا       يتجزيه

اين مرزها . شودبندي ميوروسيه است و مرز ايران و افغانستان نيز در گروه مرزهاي تحميلي دسته
بررسـي مؤلفـه هـاي قوميـت،     . يايي ندارنـد ويژگي قومي، تاريخي، فرهنگي يا جغراف وجهبه هيچ 

  . خراسان بزرگ اطالعات زير را در اختيار مي گذارد يهمذهب و زبان در محدود
 
 راسان بزرگ ـش داخلي خـبخ 4-1

هاي خراسان رضوي، وشامل استان رداين بخش كه امروز درون مرزهاي سياسي ايران قرار دا
بـه ترتيـب از مرزهـاي     ،گـردد مي) تركمن صحرا(جنوبي و شمالي و بخش شرقي استان گلستان 

 . شرقي و سپس مرزهاي شمالي بررسي گرديده اند
  

  ربت جام ـت 4-1-1
 جامتربتجمعيت . آباد و بخش مركزي استنام صالحهاين شهرستان داراي دو بخش مرزي ب

زبـان اكثريـت مـردم    . ها باسوادندآن% 78نفر بوده كه  244455 ،1385شماري سالبر اساس سر
اقوام تيموري، بلـوچ ،  . كنندمي  درصد جمعيت به زبان بلوچي و تركمني صحبت  5فارسي و تنها 

اهـل سـنت و بقيـه     جامتربتجمعيت % 85بيش از . شهرستان پراكنده اند اينخاوري و تركمن در

 
 

دم باورهاي ديني و عمل بـه  هاي اجتماعي در بين مرترين ارزشمهم. داراي مذهب شيعه هستند
گذاري هـاي بخـش   بيكاري و عدم سرمايه. دستورات دين اسالم و وحدت بين شيعه و سني است

نارضـايتي   عواملهاي ناشي از اين معضل از جمله قاچاق مواد مخدر و ناامني ،دولتي و خصوصي
 . ن استمردم از مسئوال

  
  ادـتايب 4-1-2

، بهلـولي،  طوايف تيمـوري . ها با سوادندآن% 75رد كه نفر جمعيت دا 145992اين شهرستان 
جمعيت تايباد اهـل سـنت و   % 57. حضور دارند تايبادي در ئها وطايفه قراها، بلوچ و سيستانيهزار

هـاي قادريـه ونقشـبنديه در ايـن شهرسـتان      فرقه. اندعشريشيعه اثني% 43پيرو مذهب حنفي و 
 حـرف خـود   خـاص  ولحجهبقيه طوايف به زبان فارسي وي طوايف بلوچ به زبان بلوچ. وجود دارند

هاي اجتماعي ، ارتباط وهمكاري ومودت بـين دو قشـر شـيعه و سـني و     ترين ارزشمهم. نندزمي
محسوب  هاآنركورد اقتصادي عامل نارضايتيو  بيكاري .شركت در مراسم  مختلف يكديگر است

 .شودمي
  
 وافـخ 4-1-3

، طوايف تيموري، زنگنه. باسوادند ناشدرصد  92نفر جمعيت دارد كه  110378اين شهرستان 
-خواجه، بلوچ، خفاجه، ساالري، سربوزي، بهلولي، عرب، ميشي هست و خوانشير از جمله طـوايفي 

جمعيت شهرستان سني و پيرو مذهب حنفي هستند % 65. ندهستند كه در اين شهرستان پراكنده ا
. شهرستان فارسي بـا گـويش محلـي اسـت     اينزبان مردم. نداعشري انده شيعه اثنيباقيم% 35و 

-بـزرگ . اسـت اجتماعي شهرسـتان   هايارزش ازجملهي نمازهاي پنجگانه توسط اهل سنت يبرپا
 . عدم امنيت ناشي از حضور وتردد قاچاقچيان در منطقه است  هاآنترين عامل نارضايتي

 
 اتـقاين 4-1-4

سـه   مردمـان  به اسـتثناء . آن باسواد هستند% 63نفر جمعيت دارد كه  143516اين شهرستان 
 ،زبان با گويش محلـي هسـتند  مرز مشترك كه سني مذهب هستند و فارسي يروستا در محدوده

احترام به بنيادهاي اساسي خانواده و حفـظ شـعائر مـذهبي از جملـه     . زبان اهل سنت بلوچي است
 . آيداب ميهاي اجتماعي مردم به حسارزش
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  هبندان ـن 4-1-5
درصد مـردم   90. ها باسوادنددرصد آن 70نفر جمعيت دارد كه بيش از  59799اين شهرستان 

جمـال  وزهـي  و زهي، چشمك، يوسف اهل سنت هستند،طوايف زار هاآندرصد 10منطقه شيعه و 
فارسـي ولـي   زبان بيشتر مردم منطقـه  . زهي، براهوكي درحول وحوش مناطق مرزي اسكان دارند

  .زنندميحرفبلوچيبازبان مرزنشينان
  
  رجند ـبي 4-1-6

. نـد انفـر جميعـت   93255جمعاً داراي  ودو بخش سربيشه و درميان در امتداد مرز قرار گرفته 
تعـداد   .مذهب هستنددرصد مردم شيعه و بقيه سني 89. سوادنددو بخش بااينمردم % 76بيش از 

زبان مردم منطقه فارسي و . منطقه حضور دارنداين ماعيلي نيز در سطح و اس يخانوار بهائيت اندكي
تـرين ارزش اجتمـاعي مـردم رعايـت وحفـظ      مهم. در برخي از روستاهاي اهل سنت بلوچي است

 . استهاي ديني حجاب واحترام به ارزش
 
  رخسـس 4-1-7

درصد جمعيت  50. ها با سوادنددرصد آن 80كه  استهزار نفر  87442جمعيت اين شهرستان 
از جملـه   يطوايف كـوچك  رادرصد ديگر 15را بلوچ و  درصد35را اقوام سيستاني و حدود  سرخص

-خاني هـا تشـكيل مـي   عرب ها، عليميرزائي ها، قائني ها ، ترك ها، كردها، تيموري ها و يعقوب
ترين ارزش مهم. ستندباقيمانده شيعه ه درصد65و شهرستان اهل سنت اينجمعيتدرصد35 .دهند

 . استگرايي در جامعه حفظ صالبت مذهب و قوميت اهالياجتماعي 
  
  كالت  4-1-8

د اقـوام سـاكن در ايـن    نبـا سـواد  شـان درصد  84كه استنفر  40667جمعيت اين شهرستان 
مـذهب   .فارس، ترك، كرد، لر، عرب  و تركمن و تعداد بسيار كمي  بلوچ : ند از اشهرستان عبارت

: از اسـت زبـان جمعيـت سـاكن نيـز عبـارت      .عشري استشيعه اثني كالتب به اتفاق جمعيتقري
-آنتـرين ارزشـي اجتمـاعي    مهـم  .فارسي ، تركي، عربي، كردي وتعداد كمي هم بلوچي و عربي

روابط اجتماعي و حسنه بـا يكـديگر    وداشتنهاي الزم ست از پايبندي به اصول و ارزشاعبارتها
 . مي باشد

 
 

  زـدرگ 4-1-9
نژادهـاي تـركمن وا    .ها با سواد هستندآن 98/0كه  استنفر  75925جمعيت اين شهرستان  

زبان غالـب مـردم   . دهندشهرستان راتشكيل مياينتركيب جمعيت  ترك، يزدي ،قوام كرد، زابلي
 .تكلم مـي كننـد  نيزن به زبان فارسي، كردي ، كرمانجي و زابلي اتركي است ولي تعدادي از ساكن

 هاآنهاي اجتماعيترين ارزشمهم. جمعيت اهل سنت هستند% 7امامي و  12جمعيت شيعه % 93
 . استگرايي در جامعه حفظ صالبت مذهب و قوميت

  
  رانـباجيگ 4-1-10

مـردم بـه زبـان    % 85ها باسـوادند  آن% 69كه  استنفر  15713جمعيت اين شهرستان حدود 
اكثريت قريب به اتفاق مردم منطقه شيعه اثني عشري . كنندمي به زبان تركي تكلم% 15كردي و 

 . هستند
  
  روانـشي 4-1-11

اراي مـردم د  بيشـتر . هـا باسـوادند  درصـد آن  60كه استنفر  156181جمعيت اين شهرستان 
جيرستان در ايـن   وقربان، عليخان ساري، بيچرانلوي -اي، تركيطوايف قوه. مذهب شيعه هستند

سلحشـوري و مـرزداري و    يهاي اجتماعي آنـان روحيـه  از جمله ارزش .ددارن تنوشهرستان سك
 . هاي اسالمي استپاسداري از ارزش

 
  رگالنـراز و ج 4-1-12

اغلب جمعيـت  . ها باسواد هستنددرصد آن 76كه  استنفر  49718جمعيت اين منطقه شامل  
قوميت هـاي  . ه هستنددرصد داراي مذهب شيع 37جمعيت سني مذهب و % 63. ندااز نژاد تركمن

گرگز، با گرايش مذهبي حنفـي   و هاي نخوديتات و در بين نژاد تركمن ، تيره تركمن، ترك،كرد،
هـاي  تـرين ارزش و يكي از مهـم نه از لحاظ فرهنگي از كشور تركمنستان متأثر . زندگي مي كنند

 . اجتماعي نزد آنان داشتن فرزند زياد است
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تعـداد   .مذهب هستنددرصد مردم شيعه و بقيه سني 89. سوادنددو بخش بااينمردم % 76بيش از 

زبان مردم منطقه فارسي و . منطقه حضور دارنداين ماعيلي نيز در سطح و اس يخانوار بهائيت اندكي
تـرين ارزش اجتمـاعي مـردم رعايـت وحفـظ      مهم. در برخي از روستاهاي اهل سنت بلوچي است

 . استهاي ديني حجاب واحترام به ارزش
 
  رخسـس 4-1-7

درصد جمعيت  50. ها با سوادنددرصد آن 80كه  استهزار نفر  87442جمعيت اين شهرستان 
از جملـه   يطوايف كـوچك  رادرصد ديگر 15را بلوچ و  درصد35را اقوام سيستاني و حدود  سرخص

-خاني هـا تشـكيل مـي   عرب ها، عليميرزائي ها، قائني ها ، ترك ها، كردها، تيموري ها و يعقوب
ترين ارزش مهم. ستندباقيمانده شيعه ه درصد65و شهرستان اهل سنت اينجمعيتدرصد35 .دهند

 . استگرايي در جامعه حفظ صالبت مذهب و قوميت اهالياجتماعي 
  
  كالت  4-1-8

د اقـوام سـاكن در ايـن    نبـا سـواد  شـان درصد  84كه استنفر  40667جمعيت اين شهرستان 
مـذهب   .فارس، ترك، كرد، لر، عرب  و تركمن و تعداد بسيار كمي  بلوچ : ند از اشهرستان عبارت

: از اسـت زبـان جمعيـت سـاكن نيـز عبـارت      .عشري استشيعه اثني كالتب به اتفاق جمعيتقري
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روابط اجتماعي و حسنه بـا يكـديگر    وداشتنهاي الزم ست از پايبندي به اصول و ارزشاعبارتها
 . مي باشد

 
 

  زـدرگ 4-1-9
نژادهـاي تـركمن وا    .ها با سواد هستندآن 98/0كه  استنفر  75925جمعيت اين شهرستان  

زبان غالـب مـردم   . دهندشهرستان راتشكيل مياينتركيب جمعيت  ترك، يزدي ،قوام كرد، زابلي
 .تكلم مـي كننـد  نيزن به زبان فارسي، كردي ، كرمانجي و زابلي اتركي است ولي تعدادي از ساكن

 هاآنهاي اجتماعيترين ارزشمهم. جمعيت اهل سنت هستند% 7امامي و  12جمعيت شيعه % 93
 . استگرايي در جامعه حفظ صالبت مذهب و قوميت

  
  رانـباجيگ 4-1-10

مـردم بـه زبـان    % 85ها باسـوادند  آن% 69كه  استنفر  15713جمعيت اين شهرستان حدود 
اكثريت قريب به اتفاق مردم منطقه شيعه اثني عشري . كنندمي به زبان تركي تكلم% 15كردي و 

 . هستند
  
  روانـشي 4-1-11

اراي مـردم د  بيشـتر . هـا باسـوادند  درصـد آن  60كه استنفر  156181جمعيت اين شهرستان 
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  رگالنـراز و ج 4-1-12

اغلب جمعيـت  . ها باسواد هستنددرصد آن 76كه  استنفر  49718جمعيت اين منطقه شامل  
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هـاي  تـرين ارزش و يكي از مهـم نه از لحاظ فرهنگي از كشور تركمنستان متأثر . زندگي مي كنند

 . اجتماعي نزد آنان داشتن فرزند زياد است
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 انستانـافغ 4-2
كـه افغانسـتان بخـش     استتاريخ خراسان بزرگ و جغرافياي تاريخي منطقه مؤيد اين مسئله  

ماننـد سـاير   . واحدهاي سياسي متشكل در آن مكمـل يكديگرنـد   ،فالت ايران بوده  ذيرپناجدايي
بخش هاي وسيعي از اين كشور طي دوره هاي متعـدد قسـمتي از امپراطـوري     ،كشورهاي منطقه

  . هخامنشيان تاصفويه بوده است يدورهپهناور ايران از 
از شـهرهايي مثـل    آن متفكـران  شاعران وازجمله،هنرمندان ،بسياري از ميراث فرهنگي ايران

ايـن  . انـد وارد بستر اصلي فرهنگ ايراني شده ،بلخ و هرات كه امروز در خاك افغانستان قرار دارند
ه ايرانيان نسـبت بـه افغانسـتان شـده     پيوندهاي منسجم فرهنگي وتاريخي باعث پيچيدگي ديدگا

هـا باسـواد   درصد آن 30نفر بوده كه  922/889/31حدود  2007جمعيت افغانستان در سال . است
تنوع قومي در افغانستان از مشخصه هاي بارز جمعيتي در اين كشور است، به نحوي كـه   1.هستند

. اسـت قـرارداده ر يتـأث تحـت  را  ها سال امنيت اين كشورمذهبي به مدت ده گاهاختالفات قومي و 
، ازبـك هـا   %9هزاره ها% 27، تاجيك ها % 42پشتون ها : ست ازا تركيب قومي افغانستان عبارت

ها مذكور تاجيك ياز بين اقوام عمده .استدرصد 13ساير اقوام چون تركمن و ايمك و غيره % 9
و بلـوچ هـا بـه علـت     به علت مشتركات زباني و گويشي، هزاره ها به علـت مشـتركات مـذهبي    

هـاي  ترين زبـان رايج.  2مشتركات قومي، زباني و مذهبي به جمهوري اسالمي ايران گرايش دارند
) تركمنـي  -ازبكـي (تركي  درصد،35درصد ، زبان پشتو  50فارسي : ند از ا كشور افغانستان عبارت

درصد مردم اين كشـور مسـلمان هسـتند     99 ،به لحاظ مذهبي .درصد 4ها درصد و ساير زبان 11
 هسـتند درصد جمعيت پيرو ساير اديان  1درصد شيعه مي باشند و  19ها سني و درصد آن 80كه 

هاي زباني به نحوي است كه گـويش پشـتو در واليـات شـرقي، جنـوبي و      ي گروهيتوزيع جغرافيا
بي افغانستان و زبـان ازبكـي   شمالي و غر ،جنوب غربي افغانستان، فارسي دري در واليات مركزي

ساكنين نوارمرزي افغانستان دراستان خراسان اكثـراً سـني مـذهب    .در شمال اين كشور رايج است
ن دو سوي مرز به لحاظ مذهبي و نژادي مشتركاتي دارند كه احساس همبستگي الذا ساكن. هستند

-شيعيان هـزاره ) 1: تقرندجمعيت شيعه در افغانستان در سه منطقه مس.دهدها افزايش ميرا در آن
ها باميان، غزنـي، ازرگـان، نمـور، جوزجـان و     جات كه در قلب افغانستان مستقرند و شامل استان

شـدت از مسـائل   موقعيت زندگي شـيعيان در ايـن كشـور بـه    . سمنگان و قسمتي از بلخ مي شود
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-بـه  ،كننـد  ارتفاعـات مركـزي زنـدگي مـي     در در قلب افغانسـتان و  هاكهآن. استمذهبي متأثر 
هـا كـه اززمـان    قزلبـاش : شيعيان كابل كه دو دسته قومي هستند) 2، جا ساكن شده اندآندراجبار

ها كه به دليل شرايط دشوار زندگي جا ساكن شده و هزارهتصرف كابل توسط نادرشاه افشار در آن
است كه حـداقل   تركستان افغانستان از مناطقي يشمال ناحيه) 3اند وجات به كابل رفتهدر هزاره

  1.هاي بلخ و جوزجان شيعه مذهب هستندخصوص در استانهجمعيت آن ب درصد50
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ها به ناحيـه،  ترين اقوام آسياي مركزي هستند كه پيش از ورود تركها يكي از قديميتاجيك
امپراطـوري  قبـل از مـيالد بخشـي از     6سـرزمين تاجيكسـتان در قـرن    . جا مسـتقر بودنـد  در آن

ها و سپس مسلمانان به ايـن سـرزمين راه   ترك ،ميالدي 6در قرن . شدهخامنشيان محسوب مي
ها براي تشخيص مسلمان وقتي ايرانيان مسلمان بار ديگر ناحيه را در اختيار گرفتند ، ترك. يافتند

يالدي يا اواخـر  از اين زمان تا قرن دهم م. كار بردندهرا ب "تاجيك"عرب و ايرانيان مسلمان لقظ 
هـا دو  تاجيـك  .2اسالمي در سرزمين تاجيك رايـج شـده اسـت    –فرهنگ ايراني  ،هجري 4قرن 

نشين بودند و از نظـر  جاها، يكبر خالف ترك :هاي حاكم بر منطقه داشتندويژگي متمايز با ترك
كـه حنفـي   بر خالف اكثريت مسلمانان آسياي مركزي آنكه ودوم. كردندزباني به فارسي تكلم مي

جمعيت اين كشور . هستند) اسماعيلي(مذهب كوهستاني پامير شيعهيهاي ناحيهند، تاجيكامذهب
نفر بوده است از لحاظ قـومي بيشـتر جمعيـت ايـن كشـور را       7/ 598/076معادل  2007در سال 
ها و ازبكها اقوام ديگري نيز زندگي مي كنند كه تعداد در كنار آن امادهند، ها تشكيل ميتاجيك
درصـد و بقيـه    3/15درصد، ازبك هـا   9/79ها تاجيك: كهطوريهها بيش از ديگران است بروس

ند مردم تاجيكستان به زبان تاجيكي سخن مي گوينـد كـه بـا زبـان فارسـي بسـيار       اروس و غيره
گـويش   ،در زمان تسـلط روسـيه  . نزديك است و هر دو زبان ادبيات و دستور زبان مشتركي دارند

مـي   ها نيز به زبان تركي در ايـن كشـور تكلـم   ها به زبان روسي و ازبكروس. ارسي مسلط بودف
البته در  كهدهند جمعيت اين كشور را مسلمان سني پيرو مكتب حنفي تشكيل مي درصد85. كنند

هـا  درصد جمعيت شيعه هسـتند كـه بيشـتر آن    5. ميان آنان فرقه نقشبنديه طرفداران زيادي دارد
                                                 

  .170، ص )1386شناسي، موسسه شيعه: تهران(، ژئوپلتيك شيعه فاظلينفيسه  1
هـاي آسـتان قـدس    بنياد پـژوهش  :مشهد(ويژگي هاي جغرافياي كشورهاي آسياي مركزي  ،آشنا نسرين احمديان شالچي ، ديار 2
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از شـهرهايي مثـل    آن متفكـران  شاعران وازجمله،هنرمندان ،بسياري از ميراث فرهنگي ايران

ايـن  . انـد وارد بستر اصلي فرهنگ ايراني شده ،بلخ و هرات كه امروز در خاك افغانستان قرار دارند
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هـا باسـواد   درصد آن 30نفر بوده كه  922/889/31حدود  2007جمعيت افغانستان در سال . است
تنوع قومي در افغانستان از مشخصه هاي بارز جمعيتي در اين كشور است، به نحوي كـه   1.هستند

. اسـت قـرارداده ر يتـأث تحـت  را  ها سال امنيت اين كشورمذهبي به مدت ده گاهاختالفات قومي و 
، ازبـك هـا   %9هزاره ها% 27، تاجيك ها % 42پشتون ها : ست ازا تركيب قومي افغانستان عبارت

ها مذكور تاجيك ياز بين اقوام عمده .استدرصد 13ساير اقوام چون تركمن و ايمك و غيره % 9
و بلـوچ هـا بـه علـت     به علت مشتركات زباني و گويشي، هزاره ها به علـت مشـتركات مـذهبي    

هـاي  ترين زبـان رايج.  2مشتركات قومي، زباني و مذهبي به جمهوري اسالمي ايران گرايش دارند
) تركمنـي  -ازبكـي (تركي  درصد،35درصد ، زبان پشتو  50فارسي : ند از ا كشور افغانستان عبارت

درصد مردم اين كشـور مسـلمان هسـتند     99 ،به لحاظ مذهبي .درصد 4ها درصد و ساير زبان 11
 هسـتند درصد جمعيت پيرو ساير اديان  1درصد شيعه مي باشند و  19ها سني و درصد آن 80كه 

هاي زباني به نحوي است كه گـويش پشـتو در واليـات شـرقي، جنـوبي و      ي گروهيتوزيع جغرافيا
بي افغانستان و زبـان ازبكـي   شمالي و غر ،جنوب غربي افغانستان، فارسي دري در واليات مركزي

ساكنين نوارمرزي افغانستان دراستان خراسان اكثـراً سـني مـذهب    .در شمال اين كشور رايج است
ن دو سوي مرز به لحاظ مذهبي و نژادي مشتركاتي دارند كه احساس همبستگي الذا ساكن. هستند

-شيعيان هـزاره ) 1: تقرندجمعيت شيعه در افغانستان در سه منطقه مس.دهدها افزايش ميرا در آن
ها باميان، غزنـي، ازرگـان، نمـور، جوزجـان و     جات كه در قلب افغانستان مستقرند و شامل استان

شـدت از مسـائل   موقعيت زندگي شـيعيان در ايـن كشـور بـه    . سمنگان و قسمتي از بلخ مي شود
                                                 

1 Fact book , 2010. 
 ..88، ص 1387) ،مركز آموزش پژوهشي شهيد صياد شيرازي: تهران(محمد احدي، جغرافياي امنيتي كشورهاي همجوار  2

 
 

-بـه  ،كننـد  ارتفاعـات مركـزي زنـدگي مـي     در در قلب افغانسـتان و  هاكهآن. استمذهبي متأثر 
هـا كـه اززمـان    قزلبـاش : شيعيان كابل كه دو دسته قومي هستند) 2، جا ساكن شده اندآندراجبار

ها كه به دليل شرايط دشوار زندگي جا ساكن شده و هزارهتصرف كابل توسط نادرشاه افشار در آن
است كه حـداقل   تركستان افغانستان از مناطقي يشمال ناحيه) 3اند وجات به كابل رفتهدر هزاره

  1.هاي بلخ و جوزجان شيعه مذهب هستندخصوص در استانهجمعيت آن ب درصد50
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ها به ناحيـه،  ترين اقوام آسياي مركزي هستند كه پيش از ورود تركها يكي از قديميتاجيك
امپراطـوري  قبـل از مـيالد بخشـي از     6سـرزمين تاجيكسـتان در قـرن    . جا مسـتقر بودنـد  در آن

ها و سپس مسلمانان به ايـن سـرزمين راه   ترك ،ميالدي 6در قرن . شدهخامنشيان محسوب مي
ها براي تشخيص مسلمان وقتي ايرانيان مسلمان بار ديگر ناحيه را در اختيار گرفتند ، ترك. يافتند

يالدي يا اواخـر  از اين زمان تا قرن دهم م. كار بردندهرا ب "تاجيك"عرب و ايرانيان مسلمان لقظ 
هـا دو  تاجيـك  .2اسالمي در سرزمين تاجيك رايـج شـده اسـت    –فرهنگ ايراني  ،هجري 4قرن 
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بسـياري از مـردم   . نـد اكوهستاني بدخشـان و پـامير سـاكن   يقه اسماعيله بوده و در ناحيهپيرو فر
تاجيكستان وابستگي خودشان به فرهنگ ايرانـي را طـي سـاليان دراز حفـظ كـرده و بـه آن نيـز        

 . مباهات مي كنند
  
  ركمنستانـت 4-4

اين ارتباط . رك داردتنها سرزميني است كه با ايران مرز مشت ،كشور آسياي مركزي 5در ميان 
. شـود هـاي خراسـان شـمالي و گلسـتان برقـرار مـي      ازناحيه شمال شرقي ايران و از طريق استان

خراسان به دليل داشتن مرز مشترك با تركمنستان پل ارتباطي كشورمان با اين جمهوري  ،درواقع
از قلمـرو   حكومت هخامنشيان تـا سـامانيان بخشـي    يسرزمين كنوني تركمنستان از دوره. است

 ،مـيالدي  5در قرن . امپراطوري ايران و تحت حاكميت مستقيم پادشاهان ايراني قرار داشته است
مسلمانان با فـتح   ،ميالدي 7قرن  نيمهدر . شدندن ها را عقب راندند و خود جانشين آناها آنترك

مرو . جنوبي تركمنستان بود يمفتوح ناحيه يخراسان به سوي ماوراءالنهر حركت ونخستين ناحيه
از قـرن  . رفـت درتاريخ اسالم نقش مهمي داشته است و پايتخت حكام عرب خراسان به شمار مي

نادرشـاه   18نواحي جنوبي تركمنستان تحت تسلط حكومت صفويه بود و در قـرن  ،17تا قرن  15
 ،19قـرن   نيمـه تـا  .تركمنستان را به تصرف خود درآورد ،هاازبك افشار پس از چندين بار سركوب

كردنـد  ه اطاعـت مـي  ايالت تركمن گاهي از حاكمان خراسان و زمـاني از حاكمـان بخـارا و خيـو    
سـكونت  محلاين سرزمين . نفر بوده است 5./ 97./  28برابر با  2007جمعيت اين كشور در سال 

 %85بـه نحـوي كـه     ؛اكثريت جمعيت آن تـركمن هسـتند   اما ،اقوام مختلف آسياي مركزي است
هاي قومي تركيب جمعيت اين كشـور را تشـكيل   ساير گروهاز% 6روس و % 4ازبك، % 5تركمن، 

آيند ترين طوايف تركمن به شمار ميطوايف يموت، گوگالن، تكه، سالور و ارساري مهم.1دهندمي
ها درايران ودر نزديكي مرز تركمنستان ساكن ها ويموتها شمار زيادي از گوگالنكه در ميان آن

اكثريـت  . زبان تركمني زبان اصلي تركمن هاست و در كنار آن زبان روسي نيز رايج است .تندهس
جمعيت مسلمان و % 84ند به نحوي كه امذهب پيرو مكتب حنفيجمعيت اين كشور مسلمان سني

 . بقيه غيرمسلمان هستند
  

                                                 
1 fact book:2010. 

 
 

  انـازبكست -4-5
سرزمين كنوني ازبكستان در قرن ششم ميالدي براي نخستين بار تحـت حاكميـت ايرانيـان     

قبـل از   329با حمله اسـكندر در  . شدوبه عنوان بخشي از امپراطوري ايران قلمداد مي قرار گرفت
سـكاييان و سـپس    ،درقرن اول ميالدي. ميالد، حكومت يوناني باكتريا در اين ناحيه شكل گرفت

تركمنسـتان   ،اين ناحيه را تصرف و ضميمه قلمرو خود شـامل افغانسـتان، تاجيكسـتان   كوشانيان 
كه تـا  شـدند ها به اين منطقه مسـلط  ترك ،درقرن پنجم ميالدي. وشمال خراسان امروزي كردند

شاه اسماعيل سـاماني مـاوراءالنهر و    ،در نيمه دوم قرن هفتم ميالدي.ورود مسلمانان تداوم داشت
 يسـلجوقيان در سـده  . گذاري كـرد رف درآورد و سلسله سامانيان را در بخارا پايهخوارزم را به تص

خوارزشاهيان  ،پس از آن. خودداشتنددر تسخير رااين محدوده  12و تا قرن شدند دهم وارد منطقه 
   .به اين منطقه مسلط گرديدند

كشـور مثـل   در ايـن  . شـود فر برآورد مينميليون  34حدود  2010جمعيت اين كشور در سال 
-هـا تشـكيل مـي   اكثريت جامعه را ازبك اماكنند، دها مليت و اقوام مختلف زندگي ميص ،روسيه
بيشـترين جمعيـت را در ازبكسـتان     ،تارتارها پس از ازبـك هـا  و هاها قزاقها، تاجيكروس. دهند
ها و يكتاتارها و تاجدرصد را 4ها، وروسدرصد  10 هاازبك رادرصد جمعيت اين كشور 68. دارند
-ها به زبان ازبكي كه از گروه تركي شرقي است، سـخن مـي  ازبك 1.دهندمي    ها تشكيل قزاق

درصد مـردم ايـن كشـور مسـلمان،      95. كنندميتكلم هاي قومي ديگر به زبان خود گويند وگروه
                                           .ها هستنددرصد نيز پيرو ديگر آيين5مذهب و پيرو مكتب حنفي و سني

                                                                                                                                      
  ه هاي تحقيق ـزيه و تحليل يافتـتج-5

 يشوند، طـي هـزاران سـال در حـوزه    فغانستان ناميده مياو مناطقي كه امروز آسياي مركزي
نام ايـران بـا   هاقوام و طوايف گوناگوني در سرزمين بزرگي ب. فرهنگ و تمدن ايراني قرار داشته اند

-ها، تركمنها، تاجيكزبكا ،در منطقه خراسان بزرگ ،ايرانيان. هم زندگي و همزيستي داشته اند
فرهنـگ و  يكر و با هم مراودت فرهنگي و اجتماعي داشته و تحت حضو... ها، كردها و ها، افغان

پليتيكي و تـاريخ خـود درتمـام    خراسان به واسطه موقعيت نظامي و ژئو. اندتمدن واحد مي زيسته
كه شمال شرقي ايران بـراي ايرانيـان   طوريهيان وقت بوده، باگش ن و جهاناادوار مورد نظر فاتح

                                                 
 .236همان، ص  1
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 .شده استورود به ايران تلقي مي يهتركستان وبراي مهاجمين دروازحقيقي هندوستان و  يهدرواز
هاي بزرگ تاريخي كه در سرنوشت ايران اثرات بزرگي داشته با استفاده از معابر ايـن  تمام حركت

حـائز   آنمنطقه صورت گرفته و نقش توپوگرافي منطقه به منظور هدايت متجاوز يـا تغييـر مسـير   
   .استبودهاهميت 

-ايالت و اقوام مهاجم از جانب شرق و شمال شرق يعني آسياي مركزي به ايران آمـده اغلب 
هـاي  ها وگويشبيشتر زبان .اندسال بر نواحي از ايران حكومت كرده 1100همين اقوام مدت . اند

آلتاي بـراين سـرزمين بـوده     –ي و اورال يرايج در ايران منشعب از حضور خانواده زبان  هاي آريا
با آسياي مركـزي تمـاس    ،طور كه گفته شد، ايران به دليل همجواريهمان ،سوي ديگراز . است

ناحيه در كنتـرل حكمرانـان ايرانـي     اينهافراواني داشته و تا پيش از ورود مسلمانان در اكثر زمان
فرهنگ ايراني را درآسياي مركـزي بـه همـراه     ، رواجيافتهاين ارتباط سياسي گسترش. بوده است
هايي بودند كه در عهـد باسـتان و   طخارستاني از جمله فرهنگ فرهنگ سغدي،خوارزمي،داشته و 

تا زمان ساسـانيان كـه هپتاليـان بـر آسـياي       و ها متأثر از فرهنگ ايراني بودندپيش از نفوذ ترك
زبـان وفرهنـگ   ، كردند وبه مرزهاي شمال شرقي ايران نيز حمله مـي بردنـد  مركزي حكومت مي

لـذا خراسـان و آسـياي مركـزي     . ان رايج در ايران در ايـن ناحيـه وجـود داشـت    ايراني و حتي ادي
را مي تـوان بـه در ازاي   مناسبات تاريخي وفرهنگي يكسان و كهن با يكديگر دارند كه قدمت آن

  . اجبار از هم گسستاين پيوند به ،هاتسلط روس يدر دور. عمر منطقه دانست
شـود كـه فـالت    زمين اين حقيقت به ذهن متبادر مي توپوگرافي سطح كره يبا نگاه به نقشه

گاه پـامير  فالت ايران از گره. ايران وگهواره زيست اقوام ايراني فضايي است واحد و منحصربه فرد
هاي سند و پنجاب و خلـيج فـارس تـا    گاه قفقاز در شمال غربي و از دشتدر شمال شرقي تا گره

دهد كه از تجـانس و  واحد را تشكيل مي يمنطقه النهرين گسترش مي يابد و يكهاي بيندشت
زبان فارسـي ابـزار ارتبـاط متقابـل اكثريـت      . وحدت جغرافيايي، فرهنگي و انساني برخوردار است

كه مردمان كشـورهاي افغانسـتان و تاجيكسـتان كـه در     شود، چنانسكنه فالت ايران شناخته مي
آيـين هـاي مـرتبط بـا سـور و      . كننـد سي تكلم ميبه فار، امتداد جغرافيايي فالت ايران قرار دارند

 ياز چرخـه  ،تـدريج نشـو و نمـا يافتـه    سوگ جمعي بخشي از عناصر فرهنگي ملت هاست كه به
جشـن نـوروز از   . روزگاران و رويدادها گذشته وبه شكل اسطوره به دست نسل امروز رسيده اسـت 

جغرافيـايي ايـران   يدرمحـدوده ينجشن هاي باستاني ايرانيان است كه هر سال در روز اول فرورد
باستان يعني كشـورهاي ايران،آذربايجان،افغانستان،تاجيكستان،تركمنستان،ازبكستان،قرقيزسـتان،   

 
 

مرزهـاي  . شـود كشورهاي عراق، تركيه و سـوريه برگـزار مـي    ينقزاقستان و بخش هاي كردنيش
سـاني منطقـه مـردم در    ولي جغرافيـاي ان  ،سياسي اگرچه حدود حاكميت كشورها را ترسيم نموده

سوي مرزها را همچنان مرتبط با هم نگهداشته و قوميت و فرهنگ مشترك مردمان منطقه ريشه 
  . در تاريخ مشترك آنان دارد

ايـن   .اسـت مرز ايران با افغانستان مرزي مصنوعي بوده كه بر اساس حكميت تعيين گرديـده  
  كه اساسـاً آنجدايي قسمت هاي مختلففالت ايران را برهم زده و باعث  يپارچهمرز وحدت يك

بافت طبيعـي منطقـه حكـم    . ده استش ،دهديك واحد متشكل جغرافيايي و طبيعي را تشكيل مي
د، و اين بافت طبيعي با نمي كند كه افغانستان، ايران و قسمتي از پاكستان يك واحد متشكل باش

اي مشـرق بـه جـز زابـل و     درتمام نقـاط مرزهـ  . تجانس فرهنگي در مجموعه فالت همراه است
-جمعيت اهل تسنن ساكن در نقاط شهري و روستايي قرابت و نزديكي فرهنگي با افغان ،سرخس

يان اهل يگي روستانفره ياهآداب و رسوم، مذهب، گرايش ،وضعيت لباس و ها احساس مي كنند
ا براي مردمان همگرايي قوم و قبيله اي نوعي همدلي ر. ها گوياي اين واقعيت استتسنن با افغان
ازنظر حركات جمعيتي ونيز تحركـات بـرون مـرزي جمعيـت در     . وجود آورده استهدو سوي مرز ب

ن وجـود  ابسياري از نواحي روستايي يك ارتباط بين روستائيان مرزي در خراسان و روستائيان افغـ 
ينان ايرانـي  ن و مرزنشـ اهاي اطالع رساني بين روستائيان افغـ اين حركات مي تواند از جنبه .دارد

گـرايش    هاي اهل تسنن در نوارمرزي تربت جام، تايباد و نهبنـدان عمـدتاً  آبادي. قابل توجه باشد
هاي فرهنگي ايران قـرن  دهد گروهاگرچه واقعيت تاريخي ايران نشان مي. گرا دارندفرهنگي برون

 امـا  ،تشكيل داده انـد كنند و ملت ايران را هاست كه در درون چارچوب سرزمين ايران زندگي مي
اند بـا بـزرگ جلـوه    طلبان سعي كردهبرخي فرصت ،درمواقعي كه دولت مركزي ضعيف بوده است

هاي فرهنگي كشور، در راستاي مقاصد خود ساكنان برخـي نـواحي را بـراي    دادن اختالفات گروه
  . جدا شدن از كشور تشويق كنند

ناحيـه اي كوچـك از شـمال غربـي     تركمن هاي ايران در بخش شـمالي  اسـتان گلسـتان و    
 2  سان بزرگ يعني شهرهاي بندر تركمن، مراوه تپه و جرگالن بجنورد استقرار دارند كه حدوداًاخر

تـركمن نشـين آسـياي     نـواحي  ،از طـرف ديگـر  . دهنـد درصد از كل جمعيت ايران را تشكيل مي
جديـدي يافـت و    مركزي پس از فروپاشي شوروي در قالب دولت مستقل تركمنستان هويت ملي

متغيـر زبـان، قوميـت و     تركمن ها در سـه خصيصـه و  . قوم تركمن صاحب دولت ملي خاص شد
عكس با كشورتركمنستان در اين سه ويژگي اشـتراك و  رمذهب از بخش مركزي ايران متمايز و ب
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 .شده استورود به ايران تلقي مي يهتركستان وبراي مهاجمين دروازحقيقي هندوستان و  يهدرواز
هاي بزرگ تاريخي كه در سرنوشت ايران اثرات بزرگي داشته با استفاده از معابر ايـن  تمام حركت

حـائز   آنمنطقه صورت گرفته و نقش توپوگرافي منطقه به منظور هدايت متجاوز يـا تغييـر مسـير   
   .استبودهاهميت 

-ايالت و اقوام مهاجم از جانب شرق و شمال شرق يعني آسياي مركزي به ايران آمـده اغلب 
هـاي  ها وگويشبيشتر زبان .اندسال بر نواحي از ايران حكومت كرده 1100همين اقوام مدت . اند

آلتاي بـراين سـرزمين بـوده     –ي و اورال يرايج در ايران منشعب از حضور خانواده زبان  هاي آريا
با آسياي مركـزي تمـاس    ،طور كه گفته شد، ايران به دليل همجواريهمان ،سوي ديگراز . است

ناحيه در كنتـرل حكمرانـان ايرانـي     اينهافراواني داشته و تا پيش از ورود مسلمانان در اكثر زمان
فرهنگ ايراني را درآسياي مركـزي بـه همـراه     ، رواجيافتهاين ارتباط سياسي گسترش. بوده است
هايي بودند كه در عهـد باسـتان و   طخارستاني از جمله فرهنگ فرهنگ سغدي،خوارزمي،داشته و 

تا زمان ساسـانيان كـه هپتاليـان بـر آسـياي       و ها متأثر از فرهنگ ايراني بودندپيش از نفوذ ترك
زبـان وفرهنـگ   ، كردند وبه مرزهاي شمال شرقي ايران نيز حمله مـي بردنـد  مركزي حكومت مي

لـذا خراسـان و آسـياي مركـزي     . ان رايج در ايران در ايـن ناحيـه وجـود داشـت    ايراني و حتي ادي
را مي تـوان بـه در ازاي   مناسبات تاريخي وفرهنگي يكسان و كهن با يكديگر دارند كه قدمت آن

  . اجبار از هم گسستاين پيوند به ،هاتسلط روس يدر دور. عمر منطقه دانست
شـود كـه فـالت    زمين اين حقيقت به ذهن متبادر مي توپوگرافي سطح كره يبا نگاه به نقشه

گاه پـامير  فالت ايران از گره. ايران وگهواره زيست اقوام ايراني فضايي است واحد و منحصربه فرد
هاي سند و پنجاب و خلـيج فـارس تـا    گاه قفقاز در شمال غربي و از دشتدر شمال شرقي تا گره

دهد كه از تجـانس و  واحد را تشكيل مي يمنطقه النهرين گسترش مي يابد و يكهاي بيندشت
زبان فارسـي ابـزار ارتبـاط متقابـل اكثريـت      . وحدت جغرافيايي، فرهنگي و انساني برخوردار است

كه مردمان كشـورهاي افغانسـتان و تاجيكسـتان كـه در     شود، چنانسكنه فالت ايران شناخته مي
آيـين هـاي مـرتبط بـا سـور و      . كننـد سي تكلم ميبه فار، امتداد جغرافيايي فالت ايران قرار دارند

 ياز چرخـه  ،تـدريج نشـو و نمـا يافتـه    سوگ جمعي بخشي از عناصر فرهنگي ملت هاست كه به
جشـن نـوروز از   . روزگاران و رويدادها گذشته وبه شكل اسطوره به دست نسل امروز رسيده اسـت 

جغرافيـايي ايـران   يدرمحـدوده ينجشن هاي باستاني ايرانيان است كه هر سال در روز اول فرورد
باستان يعني كشـورهاي ايران،آذربايجان،افغانستان،تاجيكستان،تركمنستان،ازبكستان،قرقيزسـتان،   

 
 

مرزهـاي  . شـود كشورهاي عراق، تركيه و سـوريه برگـزار مـي    ينقزاقستان و بخش هاي كردنيش
سـاني منطقـه مـردم در    ولي جغرافيـاي ان  ،سياسي اگرچه حدود حاكميت كشورها را ترسيم نموده

سوي مرزها را همچنان مرتبط با هم نگهداشته و قوميت و فرهنگ مشترك مردمان منطقه ريشه 
  . در تاريخ مشترك آنان دارد

ايـن   .اسـت مرز ايران با افغانستان مرزي مصنوعي بوده كه بر اساس حكميت تعيين گرديـده  
  كه اساسـاً آنجدايي قسمت هاي مختلففالت ايران را برهم زده و باعث  يپارچهمرز وحدت يك

بافت طبيعـي منطقـه حكـم    . ده استش ،دهديك واحد متشكل جغرافيايي و طبيعي را تشكيل مي
د، و اين بافت طبيعي با نمي كند كه افغانستان، ايران و قسمتي از پاكستان يك واحد متشكل باش

اي مشـرق بـه جـز زابـل و     درتمام نقـاط مرزهـ  . تجانس فرهنگي در مجموعه فالت همراه است
-جمعيت اهل تسنن ساكن در نقاط شهري و روستايي قرابت و نزديكي فرهنگي با افغان ،سرخس

يان اهل يگي روستانفره ياهآداب و رسوم، مذهب، گرايش ،وضعيت لباس و ها احساس مي كنند
ا براي مردمان همگرايي قوم و قبيله اي نوعي همدلي ر. ها گوياي اين واقعيت استتسنن با افغان
ازنظر حركات جمعيتي ونيز تحركـات بـرون مـرزي جمعيـت در     . وجود آورده استهدو سوي مرز ب

ن وجـود  ابسياري از نواحي روستايي يك ارتباط بين روستائيان مرزي در خراسان و روستائيان افغـ 
ينان ايرانـي  ن و مرزنشـ اهاي اطالع رساني بين روستائيان افغـ اين حركات مي تواند از جنبه .دارد

گـرايش    هاي اهل تسنن در نوارمرزي تربت جام، تايباد و نهبنـدان عمـدتاً  آبادي. قابل توجه باشد
هاي فرهنگي ايران قـرن  دهد گروهاگرچه واقعيت تاريخي ايران نشان مي. گرا دارندفرهنگي برون

 امـا  ،تشكيل داده انـد كنند و ملت ايران را هاست كه در درون چارچوب سرزمين ايران زندگي مي
اند بـا بـزرگ جلـوه    طلبان سعي كردهبرخي فرصت ،درمواقعي كه دولت مركزي ضعيف بوده است

هاي فرهنگي كشور، در راستاي مقاصد خود ساكنان برخـي نـواحي را بـراي    دادن اختالفات گروه
  . جدا شدن از كشور تشويق كنند

ناحيـه اي كوچـك از شـمال غربـي     تركمن هاي ايران در بخش شـمالي  اسـتان گلسـتان و    
 2  سان بزرگ يعني شهرهاي بندر تركمن، مراوه تپه و جرگالن بجنورد استقرار دارند كه حدوداًاخر

تـركمن نشـين آسـياي     نـواحي  ،از طـرف ديگـر  . دهنـد درصد از كل جمعيت ايران را تشكيل مي
جديـدي يافـت و    مركزي پس از فروپاشي شوروي در قالب دولت مستقل تركمنستان هويت ملي

متغيـر زبـان، قوميـت و     تركمن ها در سـه خصيصـه و  . قوم تركمن صاحب دولت ملي خاص شد
عكس با كشورتركمنستان در اين سه ويژگي اشـتراك و  رمذهب از بخش مركزي ايران متمايز و ب

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...
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ـ    . قوم تركمن در ايران، تركمنستان وافغانستان پراكنده اند. تجانس دارند ه اقليـت تـركمن ايـران ب
ديني با مردم جمهوري تركمنستان بـه   اجتماعي و زباني ، تاريخي ، ،دليل مشتركات قومي، نژادي

كيلـومتر مربـع وسـعت و     000/448تركمنستان بـا  . طور طبيعي نسبت به اين كشور عالقه دارند
هاي شمالي كپه داغ كه از سـاحل دريـاي خـزر شـروع     وسيله كوههميليون نفر جمعيت ب6كمتر از 

هـا در سـرخس   مسجد كه عرض آنو در جهت شرق تا هريررود امتداد دارد و ارتفاعات هزارشده 
از ايـران جـدا گرديـده     ،رسـد كيلومتر مي 100كيلومتر و در ناحيه باجگيران به عرض تقريبي  20

طلبـي از آن  بعضي از تحركات ضـد انقـالب در اوايـل انقـالب كـه بـوي جـدايي        برخالف .است
ما، تمايل به واگرايي از وطن نامدار و اصيل خـود و  بعيد است هموطنان تركمنشده، استشمام مي

-هباشند بديهي است آسياي مركزي بداشته  پيوستن به پاره اي از وطن كهن كه اكنون جدا شده،
عنوان يكي از مهم ترين مناطق استراتژيك جهان در قلب اورآسيا بـا منـابع سرشـار نفـت و گـاز      

تر ايجاد منطقه حائـل ميـان ايـران و    ن اقتصادي براي ايران است و ازهمه مهمداراي منافع فراوا
روسـيه از مرزهـاي شـمالي يـك     زيرا با دور شدن  ،هاي اين منطقه استروسيه نيز يكي از مزيت

هاي مهم در اين منطقـه  يكي از فرصت. امنيتي ايران از ميان رفته است هايمنبع برجسته تهديد
هاي زياد در تاريخي اين كشورها با ايران است كه مي تواند مبناي همكاريپيوندهاي فرهنگي و 

از سوي ديگر افزايش اهميت استراتژيك ايران از لحـاظ اقتصـادي   . زمينه هاي مختلف قرار گيرد
ترين مسـير  ترين و استراتژيكمهم. ها واز جمله تركمنستان حائز اهميت استبراي اين جمهوري

، در اسـت ها با بازارهاي جهاني و نيز انتقال منابع انـرژي دريـاي خـزر    وريبراي ارتباط اين جمه
سو و ضـرورت هـاي اقتصـادي از سـوي ديگـر و      هاي فرهنگي از يكعصر ارتباطات اين قرابت

توانـد  بخراسـان   شـودتا مـي مجبهمچنين ابعاد گوناگون امنيت كه امروزه توسعه پيدا كرده است، 
پيوندهاي  ،هاي جدا از پيكر اصلي بازي كرده پيوند اين پاره يحلقه عنوانهنقش بسيار مهمي را ب

هر يك از جزاير حتي غيرمسكوني واقـع  . ندكتكميل ... فرهنگي كهن را با پيوند هاي اقتصادي و
را بـا كشـورهاي آسـياي مركـزي و     در خليج فارس و مسيري كه از سـرزمين مركـزي ايـران آن   

ي همه اين كشورها كه يزيرا موقعيت جغرافيا ؛ند عامل پيوند باشدتواافغانستان متصل مي كند، مي
آينـده   جهـان  . طـرف قـرار داده اسـت   دوبديل را در اختيـار  اين فرصت بي. اندمحصور در خشكي

سياسـي هويـت    -هاي اقتصاديجهاني است متشكل از نواحي بزرگ فرهنگي كه در قالب پيمان
ين  عدهند كه در آن هر واحد در سيون متشكل را ارائه ميدرنهايت يك فدراسيون يا كنفدرا ،يافته

 
 

تشكيل ... ها جهاني در صلح و صفا را انشاءاتر كه مجموعه آنجزئي است از واحد بزرگ ،استقالل
 . خواهند داد

  
  ادها ـگيري و پيشنههـنتيج – 6

ها چنانچه اين تفاوت .هاي قومي و فرهنگي نسبتاً چشمگير استتفاوت ،ايراندر مناطق مرزي
فرهنگ هاي مناطق مرزي در چارچوب كليت نظام و وحدت سرزميني و فرهنگ مادر حل و خرده

مشـكالت سياسـي ، امنيتـي و     ،اسـالمي پذيرفتـه نشـوند    -به عنوان اجزايي از فرهنـگ ايرانـي  
و زباني بديهي است هرگاه مشكالت قومي . خواهند كرد ،چه موجود استاقتصادي را حادتر از آن

هـا  حل مناسبي را كه مورد قبـول همـه گـروه   ها نتوانند راهم گردد و حكومتبا مسائل مذهبي توأ
بايد منتظر عواقب ناگوار و مشكالت سياسي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي ناشي  ،باشد ارائه دهند
  . از آن نيز باشند

كشورهاي آسياي مركزي وافغانستان  هنوز در حال طي دوران گذرا  يمجموعه ،ازطرف ديگر
زيـرا   ،بوده واز استحكام سياسي و اجتماعي و حتـي بـين المللـي مناسـب برخـوردار نمـي باشـند       

هاي روسي امنيت روسـيه را در مرزهـاي   جاكه استراتژيستازآن. استقالل يافته اندكشورهايي تازه
 يبخشـي از منطقـه   يادشـده كشورهاي ،جو مي كنندوسيه جستبيروني اين كشورها نسبت به رو

از سوي  .ال استؤها زير سشوند و هنوز هم  استقالل كامل آنجغرافيايي امنيتي روسيه  تلقي مي
سازي، اين كشورها را آبسـتن حـوادث نمـوده و    ساختار حكومت و تركيب ملت و روند ملت ،ديگر

مذهبي ممكن است منطقه را ناامن و موجب و ف هاي قوميو اختال هاآنثباتي سياسي داخلي بي
  . پيچيده تر شدن امنيت ملي ايران گردد
اطالعات و تعامالت ناشـي از آن اهميـت مكـان در    فناوري در عصر جهاني شدن كه به يمن 

هاي مهم در اين منطقه پيوندهاي فرهنگي و مقابل اهميت موقعيت كاهش يافته است، از فرصت
هاي زيـاد در زمينـه هـاي    همكاري  تواند مبناي كن ايران با اين كشورهاست كه ميمتاريخي م

    نوار مرزي خراسان بزرگ در شمال و شرق به دليـل ايـن پيونـدهاي تـاريخي     . مختلف قرار گيرد
آبـاد بـا كشـورهاي    درگز، تايباد، بـاجگيران ولطـف   ،قوچان ،ويژه بين شهرهاي مشهد، سرخسهب

مناسـبي بـراي برقـراري ارتباطـات      يابريشم داراي زمينـه  يتر مسير جادهمهمهمسايه و از هم 
پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي وهمزماني آن با ورود جهان به عصر اطالعات و . استمجدد 
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ـ    . قوم تركمن در ايران، تركمنستان وافغانستان پراكنده اند. تجانس دارند ه اقليـت تـركمن ايـران ب
ديني با مردم جمهوري تركمنستان بـه   اجتماعي و زباني ، تاريخي ، ،دليل مشتركات قومي، نژادي

كيلـومتر مربـع وسـعت و     000/448تركمنستان بـا  . طور طبيعي نسبت به اين كشور عالقه دارند
هاي شمالي كپه داغ كه از سـاحل دريـاي خـزر شـروع     وسيله كوههميليون نفر جمعيت ب6كمتر از 

هـا در سـرخس   مسجد كه عرض آنو در جهت شرق تا هريررود امتداد دارد و ارتفاعات هزارشده 
از ايـران جـدا گرديـده     ،رسـد كيلومتر مي 100كيلومتر و در ناحيه باجگيران به عرض تقريبي  20

طلبـي از آن  بعضي از تحركات ضـد انقـالب در اوايـل انقـالب كـه بـوي جـدايي        برخالف .است
ما، تمايل به واگرايي از وطن نامدار و اصيل خـود و  بعيد است هموطنان تركمنشده، استشمام مي

-هباشند بديهي است آسياي مركزي بداشته  پيوستن به پاره اي از وطن كهن كه اكنون جدا شده،
عنوان يكي از مهم ترين مناطق استراتژيك جهان در قلب اورآسيا بـا منـابع سرشـار نفـت و گـاز      

تر ايجاد منطقه حائـل ميـان ايـران و    ن اقتصادي براي ايران است و ازهمه مهمداراي منافع فراوا
روسـيه از مرزهـاي شـمالي يـك     زيرا با دور شدن  ،هاي اين منطقه استروسيه نيز يكي از مزيت

هاي مهم در اين منطقـه  يكي از فرصت. امنيتي ايران از ميان رفته است هايمنبع برجسته تهديد
هاي زياد در تاريخي اين كشورها با ايران است كه مي تواند مبناي همكاريپيوندهاي فرهنگي و 

از سوي ديگر افزايش اهميت استراتژيك ايران از لحـاظ اقتصـادي   . زمينه هاي مختلف قرار گيرد
ترين مسـير  ترين و استراتژيكمهم. ها واز جمله تركمنستان حائز اهميت استبراي اين جمهوري

، در اسـت ها با بازارهاي جهاني و نيز انتقال منابع انـرژي دريـاي خـزر    وريبراي ارتباط اين جمه
سو و ضـرورت هـاي اقتصـادي از سـوي ديگـر و      هاي فرهنگي از يكعصر ارتباطات اين قرابت

توانـد  بخراسـان   شـودتا مـي مجبهمچنين ابعاد گوناگون امنيت كه امروزه توسعه پيدا كرده است، 
پيوندهاي  ،هاي جدا از پيكر اصلي بازي كرده پيوند اين پاره يحلقه عنوانهنقش بسيار مهمي را ب

هر يك از جزاير حتي غيرمسكوني واقـع  . ندكتكميل ... فرهنگي كهن را با پيوند هاي اقتصادي و
را بـا كشـورهاي آسـياي مركـزي و     در خليج فارس و مسيري كه از سـرزمين مركـزي ايـران آن   

ي همه اين كشورها كه يزيرا موقعيت جغرافيا ؛ند عامل پيوند باشدتواافغانستان متصل مي كند، مي
آينـده   جهـان  . طـرف قـرار داده اسـت   دوبديل را در اختيـار  اين فرصت بي. اندمحصور در خشكي

سياسـي هويـت    -هاي اقتصاديجهاني است متشكل از نواحي بزرگ فرهنگي كه در قالب پيمان
ين  عدهند كه در آن هر واحد در سيون متشكل را ارائه ميدرنهايت يك فدراسيون يا كنفدرا ،يافته

 
 

تشكيل ... ها جهاني در صلح و صفا را انشاءاتر كه مجموعه آنجزئي است از واحد بزرگ ،استقالل
 . خواهند داد

  
  ادها ـگيري و پيشنههـنتيج – 6

ها چنانچه اين تفاوت .هاي قومي و فرهنگي نسبتاً چشمگير استتفاوت ،ايراندر مناطق مرزي
فرهنگ هاي مناطق مرزي در چارچوب كليت نظام و وحدت سرزميني و فرهنگ مادر حل و خرده

مشـكالت سياسـي ، امنيتـي و     ،اسـالمي پذيرفتـه نشـوند    -به عنوان اجزايي از فرهنـگ ايرانـي  
و زباني بديهي است هرگاه مشكالت قومي . خواهند كرد ،چه موجود استاقتصادي را حادتر از آن

هـا  حل مناسبي را كه مورد قبـول همـه گـروه   ها نتوانند راهم گردد و حكومتبا مسائل مذهبي توأ
بايد منتظر عواقب ناگوار و مشكالت سياسي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي ناشي  ،باشد ارائه دهند
  . از آن نيز باشند

كشورهاي آسياي مركزي وافغانستان  هنوز در حال طي دوران گذرا  يمجموعه ،ازطرف ديگر
زيـرا   ،بوده واز استحكام سياسي و اجتماعي و حتـي بـين المللـي مناسـب برخـوردار نمـي باشـند       

هاي روسي امنيت روسـيه را در مرزهـاي   جاكه استراتژيستازآن. استقالل يافته اندكشورهايي تازه
 يبخشـي از منطقـه   يادشـده كشورهاي ،جو مي كنندوسيه جستبيروني اين كشورها نسبت به رو

از سوي  .ال استؤها زير سشوند و هنوز هم  استقالل كامل آنجغرافيايي امنيتي روسيه  تلقي مي
سازي، اين كشورها را آبسـتن حـوادث نمـوده و    ساختار حكومت و تركيب ملت و روند ملت ،ديگر

مذهبي ممكن است منطقه را ناامن و موجب و ف هاي قوميو اختال هاآنثباتي سياسي داخلي بي
  . پيچيده تر شدن امنيت ملي ايران گردد
اطالعات و تعامالت ناشـي از آن اهميـت مكـان در    فناوري در عصر جهاني شدن كه به يمن 

هاي مهم در اين منطقه پيوندهاي فرهنگي و مقابل اهميت موقعيت كاهش يافته است، از فرصت
هاي زيـاد در زمينـه هـاي    همكاري  تواند مبناي كن ايران با اين كشورهاست كه ميمتاريخي م

    نوار مرزي خراسان بزرگ در شمال و شرق به دليـل ايـن پيونـدهاي تـاريخي     . مختلف قرار گيرد
آبـاد بـا كشـورهاي    درگز، تايباد، بـاجگيران ولطـف   ،قوچان ،ويژه بين شهرهاي مشهد، سرخسهب

مناسـبي بـراي برقـراري ارتباطـات      يابريشم داراي زمينـه  يتر مسير جادهمهمهمسايه و از هم 
پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي وهمزماني آن با ورود جهان به عصر اطالعات و . استمجدد 

تحلیل و تبیین مـؤلفه هاي فرهنگي خـراسان بزرگ و ...
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از  سرگيري روابط تاريخي فرهنگي  مناسبي را براي ترميم تقويت و يزمينه بارديگرجهاني شدن 
 50مصـرف   بـازار . خراسان بزرگ و كشورهاي همسايه فراهم آورده است ايبين شهرهاي حاشيه

سو ومنابع انرژي متراكم در اين كشورهاي كـه بهتـرين   ميليوني كشورهاي آسياي مركزي از يك
، ارزش موقعيت ايران استها مسير ايران به خليج فارس يا ايران به تركيه و مديترانه راه عبور آن

دهـد و ايـن يـك فرصـت مناسـب اسـت كـه        ن كشورها را نشـان مـي  در ژئوپلتپيك دسترسي اي
  . دستاوردهاي مثبت امنيتي در ابعاد چندگانه امنيت براي ايران و منطقه خواهد داشت

  
  ادها ـپيشنه

ايجاد تحول در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي واقتصادي مناطق مـرزي و همچنـين   
به نحوي كه  ،بين مناطق مرزي و مناطق داخلي كشورفرهنگي  وايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي

ي مرزنشينان نسبت به همسايگان چنـان برتـري   يجغرافيا واجتماعي ،در مجموع شرايط اقتصادي
هاي قومي مجاور پيوسته و مجموعـه  ند، خود به گروهكنجاي اينكه تالش هب هاآنداشته باشد كه

دامـن مـام  وطـن     برتر قومي در ئه فرهنگ نوين واي مستقل را تشكيل دهند، ترجيح دهند با ارا
  . هاي قومي همتا را به فرهنگ اصيل ايراني فراهم نمايندجذب گروه يزمينه

كشـور جهـت    داخلـي منـاطق ، بازرگاني، اجتماعي بين مناطق مـرزي و تسهيل روابط فرهنگي
سـاختار  ي كننـده ملي و تقويت همگرايي يكي از مـؤثرترين عوامـل منسـجم    .افزايش همبستگي

ها و تركيبي ملت، مشاركت متوازن اقوام واجزاي ملت در سرنوشت و امور ملي كشور، حضور گروه
هـا  اقوام مختلف به نسبت سهمي كه در جمعيت كل كشور دارند، در پايتخت ملي و تصرف پايگاه

مندي ن بهرههمچني .استهاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ونظامي و  امنيتي جامعه و مسئوليت
ـ  ،متناسب با سهم هر يك از منابع مشاع و مشترك ملي نظير بودجه عمومي در  ينقش بسيار مثبت

  . فضايي جمعيت، اعتماد، همبستگي و همدلي ملي خواهد داشت يتوسعه
هاي خراسان با كشورهاي ويژه استانهبرقراري ارتباط فرهنگي ميان مراكز فرهنگي كشور ، ب

فرهنگي خراسان بزرگ ، تقويـت روابـط موجـود و توسـعه ايـن روابـط درابعـاد         يداخل در ناحيه
اقتصادي با توجه به نيازهاي منطقـه صـدور انـرژي بـه بعضـي از كشـورهاي        ومختلف فرهنگي

كه نيازمند آن هستند و تسهيل ترانزيت كاال و انرژي بين اين كشورها و حوزه خليج فارس يادشده
هـايي از جزايـر خلـيج    ن زمينه و همچنين اجاره دادن جزاير يـا بخـش  ها در ايساختو توسعه زير

 
 

همبسـتگي بـين ايـن كشـورها و      امـور ايـن انجـام . فارس به اين كشورهاي محصـور در خشـكي  
خوبي را براي تولد يك همگرايي منطقه اي واقعي و مبتني بر  يزمينه ،كشورمان را تقويت نموده

رسد اكنون زمان تجديـد  به نظر مي. نگي فراهم خواهد كردفره يي و پيشينهيزمينه هاي جغرافيا
  . فرارسيده باشد ،نظر درساختار كلي اكو كه تاكنون چندان موفق نبوده
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از  سرگيري روابط تاريخي فرهنگي  مناسبي را براي ترميم تقويت و يزمينه بارديگرجهاني شدن 
 50مصـرف   بـازار . خراسان بزرگ و كشورهاي همسايه فراهم آورده است ايبين شهرهاي حاشيه

سو ومنابع انرژي متراكم در اين كشورهاي كـه بهتـرين   ميليوني كشورهاي آسياي مركزي از يك
، ارزش موقعيت ايران استها مسير ايران به خليج فارس يا ايران به تركيه و مديترانه راه عبور آن

دهـد و ايـن يـك فرصـت مناسـب اسـت كـه        ن كشورها را نشـان مـي  در ژئوپلتپيك دسترسي اي
  . دستاوردهاي مثبت امنيتي در ابعاد چندگانه امنيت براي ايران و منطقه خواهد داشت

  
  ادها ـپيشنه

ايجاد تحول در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي واقتصادي مناطق مـرزي و همچنـين   
به نحوي كه  ،بين مناطق مرزي و مناطق داخلي كشورفرهنگي  وايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي

ي مرزنشينان نسبت به همسايگان چنـان برتـري   يجغرافيا واجتماعي ،در مجموع شرايط اقتصادي
هاي قومي مجاور پيوسته و مجموعـه  ند، خود به گروهكنجاي اينكه تالش هب هاآنداشته باشد كه

دامـن مـام  وطـن     برتر قومي در ئه فرهنگ نوين واي مستقل را تشكيل دهند، ترجيح دهند با ارا
  . هاي قومي همتا را به فرهنگ اصيل ايراني فراهم نمايندجذب گروه يزمينه

كشـور جهـت    داخلـي منـاطق ، بازرگاني، اجتماعي بين مناطق مـرزي و تسهيل روابط فرهنگي
سـاختار  ي كننـده ملي و تقويت همگرايي يكي از مـؤثرترين عوامـل منسـجم    .افزايش همبستگي

ها و تركيبي ملت، مشاركت متوازن اقوام واجزاي ملت در سرنوشت و امور ملي كشور، حضور گروه
هـا  اقوام مختلف به نسبت سهمي كه در جمعيت كل كشور دارند، در پايتخت ملي و تصرف پايگاه

مندي ن بهرههمچني .استهاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ونظامي و  امنيتي جامعه و مسئوليت
ـ  ،متناسب با سهم هر يك از منابع مشاع و مشترك ملي نظير بودجه عمومي در  ينقش بسيار مثبت

  . فضايي جمعيت، اعتماد، همبستگي و همدلي ملي خواهد داشت يتوسعه
هاي خراسان با كشورهاي ويژه استانهبرقراري ارتباط فرهنگي ميان مراكز فرهنگي كشور ، ب

فرهنگي خراسان بزرگ ، تقويـت روابـط موجـود و توسـعه ايـن روابـط درابعـاد         يداخل در ناحيه
اقتصادي با توجه به نيازهاي منطقـه صـدور انـرژي بـه بعضـي از كشـورهاي        ومختلف فرهنگي

كه نيازمند آن هستند و تسهيل ترانزيت كاال و انرژي بين اين كشورها و حوزه خليج فارس يادشده
هـايي از جزايـر خلـيج    ن زمينه و همچنين اجاره دادن جزاير يـا بخـش  ها در ايساختو توسعه زير

 
 

همبسـتگي بـين ايـن كشـورها و      امـور ايـن انجـام . فارس به اين كشورهاي محصـور در خشـكي  
خوبي را براي تولد يك همگرايي منطقه اي واقعي و مبتني بر  يزمينه ،كشورمان را تقويت نموده

رسد اكنون زمان تجديـد  به نظر مي. نگي فراهم خواهد كردفره يي و پيشينهيزمينه هاي جغرافيا
  . فرارسيده باشد ،نظر درساختار كلي اكو كه تاكنون چندان موفق نبوده
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