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 چکیده
حیاء افرهنگ و هویت مشرتک، برخالف انتظار، تاکنون نتوانسته در 

که جغرافیای فرهنگی نسبتاً  خراسان بزرگرسزمین و رونق اقتصادِی 
مشرتکی دارد، نقش ایفا کند. ایران و افغانستان، مصداق عینی چنین 
امری هستند. لذا سؤال پژوهش این است که علل ناکارآمدی فرهنگ 

-٢٠١٨نسبتاً مشرتک در تعمیق روابط اقتصادی ایران و افغانستان (
 گراییبرساخت رو با استفاده از نظریهباشد؟ ازاینمی م) چه٢٠٠١

و هدف اصلی مقاله بررسی تأثیر  درصدد موشکافی این مسئله برآمده
نقش فرهنگ و هویت بر روابط اقتصادی ایران و افغانستان از طریق 

مادی ملی و فراملی  های برآمده از عوامل ذهنی و فراشناسایی چالش
پژوهش، ایران و افغانستان دارای یک دوگانگی در است. طبق نتایج 

بازkایی و تفسیِر اشرتاکات فرهنگی نظیر زبان، دین، ادبیات و تاریخ 
هستند و از منظری دیگر، ایران با اکlیت جامعه افغانستان کمرت 

های ذهنِی ها و انگارهوجود، برداشت اشرتاک فرهنگی دارد. با این
- رتک فرهنگی (شکاف و واگرایی بینمتفاوت آنان از عنارص مش

گ فرهن شدن این عنارص باعث گردیده تا مؤلفه االذهانی) و سیاسی
ح مفید واقع شود. در سط نتواند در تقویت روابط اقتصادی و سیاسی

شدن فرهنگ های فراملی مثل جهانیتر، نفوذ معنایِی مؤلفهکالن
و  شرتک آریاییغربی و بنیادگرایی دینی، از نقش فرهنگ و uدن م

دین اسالم در گسرتش روابط اقتصادی دو کشور کاسته است. لذا، 
یران و ا تأکید ِرصف بر نقش اشرتاکات در گسرتش تعامالت دوجانبه

طور عام، امری طور خاص و خراسان بزرگ بهافغانستان به
  بینانه است.غیرواقع

گاری، انافغانستان، ایران، خراسان بزرگ، سازه کلیدی: واژگان
  فرهنگ.

Abstract 

Contrary to expectations, the common culture and 
identity have not been able to play a useful role in the 
revival of the Great Khorasan economy, which has a 
relatively common cultural geography. Iran and 
Afghanistan are the objective examples of this issue. The 
question addressed in the research is: What are the 
causes of the common culture inefficiency in elevating 
the economic relations of Iran and Afghanistan (2001-
2018)? For answering this question, we have applied the 
constructivist approach. The main goal of the paper is to 
examine the effect of the culture and identity on 
economy by identifying the challenges arisen from 
mental, national, regional, and international levels.. 
According to research results, Iran and Afghanistan 
have a kind of duality in representing and interpreting 
cultural commonalities, such as language, religion, and 
history. viewing from another perspective, Iran has little 
cultural commonalities with most of Afghanistan' 
society. Nevertheless, Nevertheless, their different 
perceptions and notions of common cultural elements 
(the fragmentation and divergence of the inter-ethnic) 
and the politicalization of these elements have made the 
notion of culture ineffective in fostering economic and 
political relations. On the broader scale, the influence of 
supranational components such as globalization of 
western culture and religious fundamentalism have 
diminished the role of common Aryan culture and 
Civilization and Islam in expanding economic relations. 
Despite the common identity structure, it seems that the 
development of economic relations and the interaction 
of the role of cultural and economic factors can provide 
a satisfactory level of meaningful and cooperative 
engagement of the great Khorasan' countries. 
Keywords: Culture, Great Khorasan, Iran, Afghanistan,  
Constructivism. 
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  مقدمه
و  جزء الینفکuدن نسبتاً مشرتِک ایران و افغانستان که 

آفرین جغرافیاِی تاریخی و فرهنگی خراسان بزرگ نقش
مادی (فرهنگی) را در تحلیل  هستند، بررسی نقش عنارص فرا

روابط اقتصادی و سیاسِی دو کشور دوچندان کرده است. 
این مهم، برای سایر کشورهای رسزمین خراسان بزرگ نیز 

اشرتاکات فرهنگی اما امروزه تأکید رصف بر  کند؛صدق می
وان تای شده است که کمرت میای کلیشهاندازهو uدنی، به

جز آن در گسرتش تعامالت اقتصادی تحلیل و راهکاری به
بستگی وجود، هنوز دلکشورهای این حوزه یافت. با این 

 هایها و فرصتشدید و امیدواری بسیاری به نقش قرابت
ت مشرتک در فرهنگی چون دین، مذهب، زبان و ادبیا

مندی از آن در uام سطوح روابط وجود دارد. تعامالت و بهره
مادی فراملی، بر مناسبات ایران و افغانستان  نقش عوامل فرا

-ها و دیدگاهتوجه است؛ در واقع، تحوالت، برداشتقابل

ای همچون آمریکا، منطقه ای و فراهای کشورهای منطقه
ته و افغانستان توانسعربستان و پاکستان نسبت به ایران 

الشعاع قرار دهد؛ تعامالت اقتصادی و سیاسی آنان را تحت
های سیاست خارجی و الگوی رفتاری این گیریزیرا جهت

پایۀ عوامل مادی  کشورها در قبال این دو کشور رصفاً بر
بنابراین، جغرافیای اقتصادی و فرهنگی خراسان  نیست.

ات مربوط به این حوزه، ای منفرد نیست و مطالعبزرگ، مقوله
خراسانی دخیل و تأثیرگذار بر  های فرابایست به مؤلفهمی

ر تروابط اقتصادی توجه داشته باشند. برای تحلیل موشکافانه
های ذهنی، سعی شده متقابل اقتصاد و سازه و کشف رابطه
فرهنگِی روابط -های اجت´عیبررسی چالشاست تا به

 ای ون در سه سطح ملی، منطقهاقتصادی ایران و افغانستا
ای پرداخته شود. بر این اساس، سؤال پژوهش منطقه فرا

عبارت است از اینکه؛ چه عواملی منجر شده تا در عرص 
م) فرهنگ و هویت مشرتک نتواند ٢٠٠١-٢٠١٨پساطالبان (

تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان منجر به
ای، مصاحبه و ورت کتابخانهصها بهآوری دادهشود. جمع

شده است. چارچوب تحلیلی میدانی صورت گرفته مطالعه
نگاری) اگرایی (سازهاین نوشتار نیز بر اساس نظریه برساخت

 نقش فرهنگاین نوشتار، توجه به است. هدف اصلی مسئله
های فرهنگی بر اقتصاد است. همچنین این و برداشت

جغرافیایی  چگونه حوزه پژوهش درصدد آن است تا دریابد
بودن فرهنگ و هویت مشرتک و  خراسان بزرگ با دارا

سمت همگن، به ای طوالنی از جغرافیای تاریخیپیشینه
ن یکی از نتایج چنی االذهانی حرکت کرده است.گسست بین

  شکافی، واگرایی اقتصادی بوده است.

  پیشینه پژوهش
اقتصاد و تاکنون، محققین درصدد برقراری پیوند میان 

اما  اند؛خراسان بزرگ برنیامده فرهنگ در کشورهای حوزه
طور مجزا به مسائل اقتصادی، های متعددی بهپژوهش

الجی و اند. جوانفرهنگی و سیاسی این رسزمین پرداخته
تأثیر جدایی هرات بر حیات اقتصادی خراسان همکاران در 

، به پیامدهای جدایی هرات بر ق)١٣١٣-١٢٧٣بزرگ (
های آنان، اساس یافته اند. براقتصاد خراسان پرداخته
غرب، کاهش رونق کاروانرساها، -انسداد مسیر تجاری رشق

های کشاورزی، رسازیر شدن کاالهای تغییر کاربری زمین
ترین پیامدهای این رویداد و تورم در خراسان از مهم روسی

اصالحات اقتصادی سلطان تاریخی بوده است. رحمتی در 
، با رویکردی سعید گورکان در خراسان و پیامدهای آنابو 

وضعیت اقتصادی خراسان در عرص تیموریان تاریخی، به
پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 
اقدامات و اصالحات اقتصادی حکومت سلطان ابوسعید 

-وضعیت اقتصادی خراسان در زمینه توسعهگورکان، منجر به

زی، تجارت و نظام مالیاتی شد. نادی در هایی چون کشاور
های تجاری بریتانیا و روسیه در خراسان و سیستان در رقابت

ای منطقه های فرانقش سیاسی قدرت، بهدورۀ قاجار
(بریتانیا و روسیه) بر اقتصاد خراسان و سیستان در عرص 

های قاجار توجه داشته است. او معتقد است که رقابت
درت در ابتدا منجر به افزایش حضور و سیاسی این دو ابرق

از آن، نابودی تولیدات آنان در این مناطق شد. پس 
های تولیداِت بومی در کنار ورشکستگی تجار زیرساخت

این رقابت بر خراسان  داخلی و اصناف، از پیامدهاِی عارضه
خراسان بزرگ محور و سیستان بودند. عزتی و شکری در 

بررسی نقش ، بهرشق کشور ترانزیت، امنیت و توسعه
-جغرافیایی خراسان بزرگ در مسیر ترانزیتی کریدور ش´ل

اند. از نظر اینان، ژئوپلیتیک خراسان بزرگ با جنوب پرداخته
های رشقی و جنوب رشقی که در مسیر محوریت استان
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-و وجود بازارچه های آزاد جنوب قرار دارنددسرتسی به آب

نقش بسزایی در مبادالت ها، های مرزی در این استان
ای ایران دارد. عزتی و همکاران منطقه ای و فرااقتصاد منطقه

های کشورهای حوزه همگرایی نقش گردشگری بر توسعهدر 
ری بر گردشگ نقش توسعهبار به، برای نخستینخراسان بزرگ

اند. این همگرایی کشورهای حوزه خراسان بزرگ پرداخته
ای هشورهای این حوزه پتانسیلپژوهشگران معتقدند که ک

در  تواندمناسبات توریستی دارند که می فراوانی در زمینه
-همگرایی آنان نقش بسزایی ایفا کند؛ اما این مهم، منوط به

کاهش منازعات سیاسی و امنیتی آنان است. عزتی و 
ابعاد تهدید و ناامنی در طول مرزهای رشقی سواررخش در 

اسی شن، باهدف آسیبزیت مواد مخدرایران با تأکید بر تران
اجت´عی ترانزیت و تجارت مواد مخدر که کشور -اقتصادی

 آن است، به این نتایج ترین تولیدکنندهافغانستان بزرگ
اند که تروریسم، مهاجرت، افزایش آوارگان افغانی، رسیده

، های مذهبیگسرتش ناامنی در مرزهای رشقی در کنار تهییج
ها برای نواحی رشقی ایران و متعاقباً سیبتریِن این آ مهم

 ژئوپلیتیکخراسان بزرگ بوده است. رشیدی و همکاران در 
های پیِش روی جمهوری اسالمی گرا و تحلیل چالشبرساخت

، با اتخاذ uدنی خراسان بزرگ-ایران در حوزۀ فرهنگی
های فرهنگی ایران گرا، به چالشرهیافِت جغرافیای برساخت

-اند. ازنظر این محققین، سازهاسان بزرگ پرداختهدر قلمرو خر 

های معنایی (فرهنگی) و جغرافیایی، نتوانسته به همگرایی 
ایران با کشورهای آسیای مرکزی منجر شود و برخی مواقع، 
وضعیتی آنارشیک بر روابط سیاسی کشورهای این حوزه 
حاکم گردانیده است. بررسی تهدیدات فرهنگی و امنیتی 

-دولت افغانستان بر خراسان بزرگ، توسط فرجیشکنندگِی 

افغانستان: فروماندگی دولت و تهدیدات راد و صالحی در 
ده ش، به بحث گذاشتهامنیتی و فرهنگی در خراسان بزرگ

این دو پژوهشگر، گسرتش تروریسم،  عقیدهاست. به
ترین تهدیدات مهاجرت و قاچاق اسلحه و مواد مخدر مهم

فروماندگی دولت افغانستان بر  یدهاقتصادی پد-اجت´عی
(خراسان بزرگ) است. عزتی و الشکی  کشورهای این منطقه

صور ، با اشاره به محتحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگدر 
اقتصاد و سیاسی کشورهای آسیای  بودن و موقعیت ویژه

مرکزی که قسمت اعظم قلمرو uدنی خراسان بزرگ را 

ای درصدد پاسخ به این سؤال مقالهدهند، طی تشکیل می
هستند که پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان به هند (تاپی) از مسیر 

و ر خاک افغانستان و پاکستان با چه مشکالت و موانعی روبه
، ثباتی داخلی افغانستان و پاکستاناست. به اعتقاد آنان، بی

 عاِی کشورهای نافمنازعات هند و پاکستان، اختالفات تعرفه
ظر اند. از نتریِن این مشکالت بودهصلح ایران، مهم و خط لوله

نقش آمایش رسزمین در بازاریابی و تقویت میرزایی و کمری در 
-توجهی حکومت، بیهویت فرهنگی و uدنی خراسان بزرگ

های اقتصادی و فرهنگی خراسان بزرگ، ظرفیتهای ایران به
ایدار پ وسعهافتادگی صنعتی و عدم تسهم بسزایی در عقب

اقتصادی این رسزمین داشته است. خیراندیش و غالمی 
تحوالت جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خرسوآبادی در 

، طی پژوهشی بر تحوالت خراسان در آستانۀ هجوم مغول
جوم ه ابریشم بر اقتصاد خراسان تا آستانه تاریخِی تأثیر جاده

محققین، حمالت  اند. از دیدگاه اینمغول uرکز یافته
صحراگرداِن بیرون از مرزهای خراسان، نخست منجر به 

اقتصادی و سپس انزوای مسیر تجاری -کاهش طراز فرهنگی
ای هخراسان (جاده ابریشم) و جاده-املللی آسیای مرکزیبین

ها ی مغولداخلی منتهی به خراسان شد. این اوضاع با حمله
 بزرگ و نقش آن در خراسانتر شد. افشار سیستانی در وخیم

ک ، با تأکید بر ژئوپلیتیگسرتش و شکوفایی راه ابریشم
ای ایران در خراسان بزرگ، بر این نظر است که راه بینامنطقه

ا و هابریشم رصفاً مسیر ترانزیتی نبوده، بلکه گذرگاه اندیشه
دادوستدهای فرهنگی نیز بوده است. در این بین، خراسان 

اده ابریشم و بازرگانی جهان، نقش بزرگ در گسرتش و رونق ج
  مهمی بر عهده داشته است.

های مشرتکی چون دین اسالم، زبان از نظر این نوشتار، مؤلفه
و  تنهایی نظام معناییتواند بهفارسی، ادبیات و تاریخ، kی

ادراکی همگنی را تشکیل دهد که طبق آن، بتوان به کارآمدی 
دیگر،  عبارتبه ر بود.آفرینی اقتصادی فرهنگ امیدواو نقش
های مشرتک فرهنگی و uدنی در حوزه خراسان بزرگ، مؤلفه

نخست؛ نوِع  بُعدی هستند که در وهلهتنها عنارص تک 
ها (و نه رصفاً خود این های ذهنی از آنها و انگارهبرداشت

 اشرتاکات)، نظام معنایی مشرتکی را شکل داده و در وهله
سیاسی و اقتصادی کشورهای این های دوم؛ همگرایی

زای ایران مثال روابط تنشعنوانرسزمین را رقم خواهد زد. به
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م) و عربستان ١٩٩٦-٢٠٠١با افغانستاِن عرص طالبان (
ها از بسرتها و م) ناشی از ادراکات ذهنی متفاوت آن٢٠١٧(

عنارص نسبتاً مشرتک هویتِی یکدیگر نظیر دین اسالم است. 
ِی پژوهش حارض، تأکید بر گرایانهطبق ایده برساخت

رای تواند بسرت مناسبی بتنهایی kیاشرتاکات فرهنگی، به
گسرتش روابط اقتصادی ایران و افغانستان و در سطح کالن، 

  خراسان بزرگ، فراهم kاید. حوزه

  روش پژوهش
ها در این نوشتار، از روش کیفی و و تحلیل دادهبرای تجزیه  

، شده است. طبق روش عِلیلی) بهره گرفتهاز نوع تبیینی (ع
های فکری شود. در اینجا، سازهرابطۀ دو متغیر سنجیده می

عنوان متغیر (ملی و فراملی) و عنارص هویتی مشرتک به
غیر عنوان متو روابط اقتصادی ایران و افغانستان به مستقل

ا هاند. همچنین از میان فنون گردآوری دادهوابسته تلقی شده
شده ای، مصاحبه و مطالعه میدانی استفادهروش کتابخانه از

  است.

  سطح تعامالت اقتصادی ایران و افغانستان
با افزایش تعامالت بازرگانی ایران و افغانستان و بهبود  

وضعیت روابط سیاسی دو کشور، اهمیت و رضورت برقراری 
خراسان بزرگ،  پیوند بین فرهنگ و اقتصاد در گسرته

تقریباً  حارض، ایران باعرضه در حال است. مضاعف شده
م به ۲۰۱۵-۲۰۱۷های پنجم واردات افغانستان در سالیک

 کاال به این کشور مبدل گردید. صادرات ترین صادرکنندهبزرگ
میلیون دالر به  ۵۱۵م از ۲۰۰۶ایران به افغانستان در سال 

م رسید (گزارش عملکرد ۲۰۱۷میلیارد دالر در سال  ۷۹۲/۲
). در مقابل، واردات ایران از افغانستان ۱۳۹۶صادی ایران،اقت

میلیون دالر بوده و در سال  ۸/۸م در حدود ۲۰۰۶در سال 
م این رقم ۲۰۱۷اما در سال  میلیون دالر رسید؛ ۲۰م به ۲۰۱۶

هزار دالر کاهش یافت (سالنامه تجارت  میلیون و صد ۱۸به 
غالباً شامل  واردات ایران از افغانستان ).۱۳۹۷افغانستان، 

کنجد، ضایعات و نباتات است و صادرات ایران به این  دانه

                                                             

1. Constructivism 
٢ .Inter-subjective فهم مشرتک از تیذهن نایب: مقصود از ،

-اشرتاکات یکدیگر است که میان افراد مختلف و بر اساس دغدغه

رشایط مفهوم اجت´عی شکل گیرد. در این های مشرتک، شکل می

کشور شامل مواد غذایی، سی´ن، انواع فلزات و سوخت 
مناسبات  ).١٣٩٦است (سازمان توسعه تجارت ایران، 

های اخیر غالباً با کشورهایی صورت تجاری ایران طی سال
فرهنگی  اتبه نسبت افغانستان دارای اشرتاک یافته است که

م کشورهای چین ۲۰۱۶کمرتی با آنان بوده است. در سال 
درصد)، عراق  ۱۶٫۹۹درصد)، امارات متحده عربی ( ۱۹(
 ۶٫۵۳درصد) و جمهوری کره ( ۷٫۳۷درصد)، ترکیه ( ۱۳٫۹۲(

درصد) پنج کشور عمده و بازار هدف برای کاالهای ایران 
یب ترت بهاند. پنج کشور عمده واردکننده به ایران نیز بوده

درصد)، امارات متحده عربی  ۲۴٫۶۲اند از: چین (عبارت
 ۶٫۲۷درصد)، ترکیه ( ۷٫۹۲درصد)، جمهوری کره ( ۱۴٫۶۷(

). ۴۸: ۱۳۹۶زهی، درصد) (یوسف ۵٫۸۱درصد) و آملان (
که هشتمین بازار هدف برای کاالهای ایران در سال درصورتی

م با ۲۰۱۶م افغانستان بوده است. این کشور در سال ۲۰۱۵
یک پله صعود، به هفتمین بازار مقصِد صادرات کاالهای 

با سهم ارزشی  ۲۰۱۷ایران تبدیل شد. افغانستان در سال 
و در چهارماهه  درصد از صادرات کل کشور رتبه ششم ۵٫۹

با دو پله صعود رتبه چهارم بازار هدف  ۱۳۹۷اول سال 
ق با صادرات ایران را پس از چین، امارات متحده عربی و عرا

درصد افزایش ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۱
: ۱۳۹۷زهی و همکاران، دست آورده است (یوسف خود به

۱۹۸.( 

  چارچوب تحلیلی
  انگاریسازه

های عنوان یکی از نظریهبه ١گراییانگاری یا برساختسازه 
شناختی ساختاری، امللل، محصول زبانجدید روابط بین

مدرن، نظریه انتقادی، نقد ادبی و پستنظریه سیاسی 
ای است (دهقانی فیروزآبادی و مطالعات فرهنگی و رسانه

تصویر  انگاری باهدف ارائه). سازه٩٥: ١٣٨٩جدیدی، 
امللل، نخست uرکز جدید سیاست بین تحوالتاز  واقعی

دهد. ، قرار می٢االذهانیخویش را بر اعتقادات بین

جر گروهی منگیرد. این مفاهیم اجت´عی توسط گفتگوهای درونمی
  .گرددیمگیری دانش به شکل
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ا از هانسانهویت گرایان بر این باورند که منافع و برساخت
های طریق ادراک و اعتقادات مشرتک از یکرسی مؤلفه

گیرد (قوام، مییکسان و مشرتک چون دین و زبان شکل 
از ديدگاه آنان، ساختارهاي فكري و  ).٢٢٢-٢٢٣: ١٣٩٢

ساختارهاي مادي اهميت دارند و يا  اندازههنجاري به
كنند، کنشگران اداری هستند كه تعريف ميهای معننظام

چگونه بايد محيط پیرامون خود را تفسÔ كنند. اينان اهميت 
که یدرحال ها و افكار قائل بوده،خايص براي تأثÔگذاري ايده

و  »ساختار مادي موازنه قدرت نظامي«گرایان بر واقع نو
 »داريساختار مادي اقتصاد رسمايه«ها بر ماركسيست

انگاران استدالل ). سازه۴۷: ۱۳۸۵كنند (بخشی، مي تأكيد
هاي مشرتك نيز داراي ها و باورها و ارزشكنند كه ايدهمي

هاي هاي ساختاري هستند و نفوذ زيادي بر كنشويژگي
ها، اجت´عي و سيايس دارند. در حقيقت از ديد آن

ساختارها در اصل مادي نيستند بلكه بر اساس تصور و 
ها اند که شامل هنجارها، باورها، رويهبنا شده اندييشخيال

وجود، از يك پيامد مادي باشند و با اين و عادت مشرتك مي
 و انگاري بيشرت يك مقوله ادراÜنیز برخوردارند. بنابراين سازه

گرايانه و اجت´عي است تا يك موضوع اساساً مادي
ظريه ). يک اصل بنيادين ن۱۸۰: ۱۳۸۰گرايانه (فالحي، فرد

ا و هپدیدانگاری، اين است که مردم نسبت بهاجت´عي سازه
امور، ازجمله ديگر کنشگران، بر پايه معنايي که آن چيزها 

  ).۳۶: ۱۳۸۵کنند (لينکليرت، برایشان دارند عمل مي
صورتی تاریخ و هویت مشرتک  گرایانه، دردر تحلیل برساخت

صادی و یی اقتتبع آن همگراگسرتش مبادالت فرهنگی و بهبه
شود که نگرش کشورها در سیاسی کشورها منجر می

خصوص این وجوِه مشرتک، مثبت و ازلحاظ روانی مقبول 
تنها نگاه آنان صورت، نه). در غیر این ٣٤: ١٣٩٠باشد (عرب، 

ر وجود عینی ببسیار متفاوت خواهد بود، بلکه تکیه گریکدبه ی
کالت فراوانی مشرتکات، تعامالت کشورها با موانع و مش

-شناسی هرمنوتیکی سازهمواجه خواهد شد. طبق روش

(اقتصادی و نظامی) باید بر  مادیانگاری، بیش از ساختار 
های فرهنگی تأکید ساختارهای غیرمادی نظیر برداشت

همواره تنها در چارچوب  مادیورزید. ساختارهای 
یابند. درواقع، ای، معنا میساختارهای فکری و انگاره

 ادیمکارگیری منابع ساختارهای معرفتی و شناختی بسرت به

بخشند سازند و به کُِنش اجت´عی معنا میرا فراهم می
-برساخت ). طبق عقیده١١٧: ١٣٩٢(دهقانی فیروزآبادی، 

 گیرد؛ یعنیمی گرایان، هویت از بیگانه/دیگری رسچشمه
شود. صورت منفی و سلبی تعریف میهویت جمعی به

ه آید کمثال، یک فرد از آن حیث ایرانی به ش´ر میعنوانبه
تر، ). در سطح کالن١٦٧: ١٣٨٣یک افغان نیست (کرمی، 

ا هاساس هویتی که او (خود) به آن ها نیز سایرین را بردولت
-کنند. در چنین شناختی، برداشتدهد درک مینسبت می

مردان از رفتار خود و دیگران های نادرست و خطرناک دولت
شود، ها میتعارض دولتاملللی که منجر بهدر سطح بین

  ).١٢٦-١٢٧: ١٣٩٢امری ناگزیر است (قوام، 
تأثر شدت مگرایی بهدرگذشته مطالعات مربوط به برساخت 

های سنتی بندیاز رویکرد علوم اجت´عی بود. در تقسیم
-شناسی و مردمعلوم اجت´عی، مطالعه فرهنگ به جامعه

ردید و آن را خارج از حوزه اقتصاد سیاسی شناسی واگذار گ
-قرار داد. بر همین اساس، اقتصاددانان سیاسی و سازه

انگاران توجه چندانی به متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و 
اما امروزه در رهیافت اقتصاد سیاسی،  سیاسی نداشتند؛

اندیشمندان این حوزه با تشخیص این ناکارآمدی، درصدد 
ری متقابل نقش عوامل فرهنگی و دولت نشان دادن تأثیرگذا

). لذا اقتصاددانان ۳۱۸: ۱۳۸۹و بازار هستند (کالرک، 
انگاری و اقتصاد سیاسی جدید، سعی دارند بین سازه

سیاسی، یعنی متغیرهای هویت، اقتصاد و سیاست یک 
ای که برخی مدعی گونهپیوند و همخوانی برقرار سازند؛ به

انگارانه در مطالعات سازهاولویت متغیر هویت و آگاهی 
: ۱۳۸۶امللل هستند (پاالن، جدید اقتصاد سیاسی بین

۳۵۱.(  

  های سطح ملیچالش
  ساز مشرتکهای متفاوت از عنارص هویتبرداشت

ساز در ایران و نقش مؤثر و مثبت عنارص مشرتک هویت
افغانستان نظیر دین اسالم، زبان فارسی و جغرافیا در روابط 

افغانستان اندکی جای تأمل دارد. به اعتقاد تجاری ایران و 
های برداشتدلیل تفاسیر و سوءبرخی، دین اسالم به

متفاوت از آن و انعکاس چنین شکافی در رفتارهای اجت´عی 
ی مشرتک فرهنگی، همزادپندار دو ملت، کمرت توانسته در 
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-تولید بینش عمیق و رفتار همگن اجت´عی ایرانیاِن شیعه 

ای ایفا کند مذهب، نقش سازنده هاِی سنینمذهب و افغا
بودن  رسد سنینظر می). همچنین، به٣٠١: ١٣٩١(واعظی، 

های افغان (و نقش تأثیرگذار و تاریخی آنان در اکlیت پشتون
 سمتبهساخت سیاسی) و گرایش نسبی برخی آنان 

آفرینی شیعی از نقش مذهب و غیر کشورهای سنی
ک (اسالم) در مناسبات اقتصادی و سیاسی دین مشرت 

صورت تشدید این امر، تفرق  کابل کاسته است. در-تهران
ها از یکدیگر امری محتمل نگاه واحد آریایِی ایرانیان و افغان

). یکی دیگر از عنارص ١٤١: ١٣٩٤نژاد و امیری، است (فالح
مردان ایرانی و هویتی مشرتک، زبان فارسی است که دولت

ت نقش فرهنگ بر تجارت، تأکید افغان برای تبیین اهمی
خاصی بر آن دارند. از نظر این پژوهش، افزایش تعامالت 

 نخست آنان زبان درجهها بستگی بهها و دولتملت دوجانبه
خی . تحوالت تاری»زبان اندیشه و تفهم یکدیگر«دارد؛ یعنی 

ایران و افغانستان نیز نشان داده که زبان نخست و درجه اول 
کند، کمرت ها نقش مهمی ایفا میی uدنکه در گفتگو 

گرفته است و تنها بر زبان تکلم (فارسی)، تأکید شده شکل
ر وجود ها بجای تأکید رصف ایرانیان و افغاناست. نتیجتاً، به

صوری زبان فارسی (درجۀ دوم) که فضای حیاتی و وحدت 
ر شده، تأکید بهای متفاوت تقسیمها و گویشآن میان لهجه

اصلی فکر و اندیشه و ادراک یکدیگر، بسیار هموارسازی زبان
  است. مهم

  اعت´دی هویتی و اقتصادیبی
تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، وابسته 

های اما باوجود تالش ١به اعت´دسازی متقابل آنان است.
ایران برای نشان دادن حسِن نیت خود به این کشور، هنوز 

اعت´دی بر فضای تعامالت تهران و کابل های معلق بینشانه
-حاکم است. در بسیاری از موارد، شیعیان و حتی تاجیک

مذهب) همواره های شیعه ویژه تاجیکهای افغانستان (به
اند که وابستگی شدید سیاسی و مورد رسزنش قرار گرفته

 مذهبی به ایران دارند. از دیدگاه مخالفین ایران، تهران ضمن
های هویتی مشرتک (لطفی، سوءاستفاده سیاسی از نشانه

                                                             

کاهش  در جهتی کنش کشورها به معنای در اینجا اعت´دساز  ١.
  ظن و بدبینی یکدیگر مدنظر است.اعت´دی و رفع سوءبی

) سعی دارد با دخالت در مناسبات داخلی ٧١: ١٣٩٤
ها و افغانستان از طریق نفوذ فرهنگی در میان تاجیک

ها)، منافع خود را در این کشور دنبال ویژه هزارهشیعیان (به
های مخالف با هویت و uدن گیری پشتونکند و از قدرت

نی، جلوگیری کند. همچنین در بسیاری موارد، با استناد ایرا
ایران و طالبان است،  »دشمن مشرتکِ «که آمریکا به این

های مالی و تسلیحاتی به این دولت ایران را متهم به کمک
، »اعت´دی هویتیبی«اند. تداوم چنین انتقادات و گروه کرده

ه است اه داشتهمر بر روابط ایران و افغانستان تبعات منفی به
  ).٥٢: ١٣٩٣(مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 

اعت´دی بی«اعت´دی هویتی، باید افزود، عالوه بر بی
-نیز نوع ادراک ملت افغان از ملت ایران را تحت »اقتصادی

الشعاع قرار داده است. طبق مطالعات میدانی، امروزه تجار 
ان، از و کارشناسان افغان بر این باورند که باگذشت زم

کیفیت محصوالت ایران کاسته شده است. به گفته آنان، در 
علت مرصف داخلِی اندک ابتدا کاالهای ایرانی به

ش شدند، اما با افزایافغانستان، باکیفیت باال ساخته می
های تولیدی ایران تقاضا از سوی افغانستان، رشکت

کیفیت و یا متوسط خود را به بازار این کشور محصوالت بی
-). بی٢٥٧: ١٣٨٩کردند (نجفی و همکاران، صادر می

رشایط را برای نفوذ  اعت´دی اقتصادی، ضمن اینکه
کشورهای رقیب مانند هند، چین و پاکستان در بازار 

سازد، باعث شده تا هویت ایرانیان در افغانستان فراهم می
جویی و تزلزل الگوهای رفتاری ها آغشته به منفعتنزد افغان

جهت، امروزه ازنظر مقامات این کشور، تقویت دینشود. ب
روابط اقتصادی و سیاسی با ایران، مستلزم اعت´دسازی 

-). این بی٢: ١٣٩٤است (اتاق تجارت و صنایع افغانستان، 

گیری نظام اعت´دی، خصوصاً در میان تجار افغان، از شکل
  کند.ادراکی مشرتک جلوگیری می

ولین ایران به واردات از های ذهنِی متفاوت مسئانگاره
  افغانستان

ن در ربط در ایرابسیاری از کارگزاران اقتصادی و مسئولین ذی
داخل خصوص افزایش و یا کاهش واردات از افغانستان به
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ندارند. از نگاه برخی، افزایش وارداِت  وحدت نظرکشور 
کاالهای افغانی موجب تضعیف فروش محصوالت بومی 

حالی است که مقامات افغان نگران  شود. این درایران می
حجم پایین صادرات کشورشان به ایران هستند. از سوی 

پندارند که افزایش واردات، باعث دیگر، برخی دیگر چنین می
افزایش وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران و نتیجتاً، 
افزایش مناسبات تجاری و سیاسی دو کشور را در پی خواهد 

). انعکاس تفاسیر گروه ١٢/١٠/١٣٩٥داشت (جویبان: 
نخست (موافقین کاهش واردات از افغانستان) دو پیامد 

بار خواهد داشت. اوالً تجار افغان بر اساس تفسیری که زیان
روابط ناعادالنه با ایران برده و برای از این نشانه دارند، پی به

که پاسخی به این نشانه ارائه کنند، ناخودآگاه به سمِت این
شوند تا از این طریق تراز ویژه هند هدایت می، به»یگرید«

تجاری مثبت برقرار شود. ثانیاً ضمن تشدید ساخâ واگرایی 
های موجود رفâ فرصت کابل، موجب هدر-دوجانبۀ تهران

برای رشد و توسعه مناطق محروم و مرزی رشق ایران از طریق 
 کته ازتجارت و تعامل با غرب افغانستان خواهد شد. این ن

محور ترانزیتی رشق ایران با  جهت مهم است که توسعهآن
آفرینی افغانستان، نقش بسزایی در احیاء اقتصاد نقش

  خراسان بزرگ دارد.

 ذهنیِت مرشوع برخی مسل´نان از تجارت مواد مخدر
گسرتش مواد مخدر در افغانستان، در ابتدا منجر به نابودی 

 کشور و سپس اشاعه اقتصاد داخلی و تجارت خارجی این
ای در جغرافیای خراسان بزرگ تبعات منفی چنین پدیده

-به قاچاق مواد مخدر مبادرت می که یکسانشده است. 

ورزند، یکی از پردرآمدترین اقشار جامعه هستند که در صورت 
تجارت مرشوع، آوردن به گردانی آنان از قاچاق و رویروی

مشرتک با این کشور، اقتصاد افغانستان و نواحی مرزِی 
سود مواد مخدر  اما دامنه خیزش بزرگی را تجربه خواهد کرد؛

باعث شده تا بیشرت کشاورزان مسل´ن در افغانستان و نیز 
های رشقی ایران مثل سیستان و بلوچستان و برخی استان

خراسان جنوبی، دیدگاه منفی و نامرشوع از کشت خشخاش 
در ردیف سایر اقالم کشاورزی و قاچاق نداشته باشند و آن را 

                                                             

رشد  ال تجربهالبته الزم به ذکر است که افغانستان در ح ١.
 اقتصادی و نه توسعه اقتصادی است.

آورند. در حساب یک منبع درآمد مرشوع به عنوانبهو رصفاً 
واقع، برای اینان تفاوتی بین کشت خشخاش و کشت گندم 

افزوده، بازار فروش مناسب و وجود ندارد. عوامل ارزش
جای سازگاری اقلیم، باعث اولویت کشت خشخاش به

ن، بنابرای گردیده است؛های جایگزین و مرشوع (ملی) کشت
-غالب نخبگان ابزاری و فکری ایرانیان و افغان برخالف عقیده

که به لحاظ روانی و اجت´عی، قُبحی برای مواد  تا زمانی ها
توان کشاورزان مخدر و قاچاق آن وجود نداشته باشد، kی

بران را از تولید محصولی بازداشت که منافع قاچاقافغان و 
قابل قیاس با سایر محصوالت نیست  مادی آن اساساً 

  ).٣٣: ١٣٨٣(مالزهی، 

  افکار عمومی ایران از افغانستان برداشتسوء
بر اثر رشایط بحرانی افغانستان، آنچه از این کشور در نزد افکار  

افتادگی یافته، چیزی جز جنگ و عقبعمومی ایران kود 
از  ینیست که خود امروزه منجر شده تا تصویر روشن و درست

). ٣٣: ١٣٩٤کنونی آن در ایران ارائه نشود (حاجیان،  اوضاع
-ثباتی در نزد افکار عمومی که رسمایههای بیتداوم انگاره

د، انشدت متأثر از آن شدهمداران ایرانی بهگذاران و سیاست
های اقتصاد فعلی افغانستان، باعث شده تا به پیرشفت

تحول  که با آغاز دههی است در حالتوجه چندانی نشود. این 
ها، م در کنار uام ناامیدی٢٠١٤افغانستان از سال 

هایی از قبیل عضویت این کشور در دستاوردها و امیدواری
و امضای قراردادهای مختلف  سازمان تجارت جهانی

ا هبرداری از فرصتراهربدی آن با ش´ری از کشورها برای بهره
-د دارد. این مهم، میو امکانات داخلی ه´نند معادن، وجو 

های زارشها و گتواند پاسخ مناسبی باشد برای بیشرت نگرانی
تر، مهم کننده فعلی از وضعیت این کشور و از همهنگران

ای هکه افغانستان بتواند گامانگیزه و محرکی باشد برای این
). رشد اقتصادی این ٩: ١٣٩٤را بردارد (بربری،  موفقیت

رود درصد بوده است و انتظار می ۱/۲م ۲۰۱۶در سال کشور 
 ۸/۱طور تدریجی از این رشد اقتصادی در سه سال آینده به

م ۲۰۱۹درصد در سال  ۶/۳م. به ۲۰۱۷درصد در سال 
 مطلق). ۲۸۱: ۱۳۹۴(توسلی غرجستانی،  ١افزایش یابد
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کردن ابدی افغانستان به  ها و محکومدانسâ واقعیت
-سازه مخالف باعقیده، زدهمانده و جنگرسنوشتی عقب

  است. »تغییر مداوم امور«انگاران مبنی بر 

  ها نسبت به ایراننگاه منفی افغان
های فشار اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ایجاد یکی از اهرم

اعت´دی افکار عمومی افغانستان نسبت به سوءظن و بی
های ایرانی در بازسازی این کشور گذاریدیپل´سی و رسمایه

). از نظر مخالفین، ١٠: ١٣٩١(جالینوسی و خانی، است 
نبال ددیپل´سی اقتصادی و عمرانی و حتی پزشکی ایران به

سازی در افغانستان است. چنین برداشت و ایدئولوژی
ادراکی منجر شده تا در برخی محافل این کشور، ایران با 

گرایانه و ایدئولوژیک شناخته شود که گویی هویتی مداخله
 بین،خیت و اشرتاکی با هویت آنان ندارد. در این هیچ سن

های افغانستان که برخی تحت تأثیر عنارص سیاسی و رسانه
اند، نقش مهمی در بازkایی معنوی مخالِف ایران قرار گرفته

رای ها بای که امروزه کوشش بعضی رسانهگونهایران دارند؛ به
افته و یتضعیف جایگاه ایران در این کشور، شدت بیشرتی 

ا هدهی منفی افکار عمومی افغانتاکنون توانسته در جهت
 خواه ودر بازتعریف هویتی ایرانیان مؤثر واقع شود (معادی

  ).٢٨: ١٣٨٧همکاران، 

  بازتعریف نادرسِت هویتی از مهاجرین افغان در ایران 
حضور مهاجران افغان در ایران، به سه علت عمده برای  

در افغانستان مفید است. این  گذاری ایرانیانرسمایه
های زیادی شغلی و مهاجران با سکونت در ایران، مهارت

عنوان کارورزان ماهر در توانند بهتولیدی کسب کرده و می
شوند. ثانیاً، تقویت اقتصاد افغانستان محسوب می

مهاجران با عادت به مرصف تولیدات و کاالهای ایرانی، تقریباً 
ن، بنابرای اند؛یران را اقتباس کردهفرهنگ و الگوی مرصف ا

تواند از ذائقه مرصف بخش عمده گذار ایرانی، میرسمایه
ها اطمینان خاطر داشته باشد (نجفی و همکاران، افغان
ر گذاری د). ثالثاً، مهاجرین تاجر افغان با رسمایه١٧٧: ١٣٨٩
های مختلف و با داشâ ارتباطات و آشنایی با بازارهای زمینه
-ی و نیز کسب تجربه و دانش درباره شیوۀ تجارت بینخارج

های اقتصادی زیرساخت توانند در تقویتاملللی، می
). با ٢٠: ١٣٩٣افغانستان نقش ایفا کنند (قاسمی، 

وجود، اکl ایرانیان به مهاجرین افغان که برخی از آنان از این 
 »آواره«عنوان تجار بزرگ افغانستان هستند، رصفاً به

اند آنان را در هویت ایرانی خود جای اند و نتوانستهستهنگری
ای که تحت تأثیر چنین بازتعریفی، بسیاری از گونهدهند؛ به

های زیادی از سوی فرهنگ و مهاجرین معتقدند که اهانت
اند و این نوع نگاه، ازنظر آنان راه را برای ذهنیت ایرانی دیده

شدت از و به اختهدشوار ستعامالت اجت´عی با ایرانیان 
-١٤٩: ١٣٨٨چنین نگاهی رنجور هستند (یحیایی و کیا، 

). بنابراین، باید توجه داشت که مهاجرت تنها انتقال ١٤٨
مردم از محلی به محلی دیگر نیست، بلکه عنرص مهمی در 
همزیستی اجت´عی ملل مختلف است که برای درک و فهم 

-´عیهای اقتصادی و اجتدگرگونی مستمر در پدیده
فرهنگی جوامعِ دارای رسزمین و uدن مشرتک از اهمیت 

 بدأمبسیاری برخوردار است و الجرم در بافتار فکری جامعه 
 (همچون افغانستان) و مقصد (همچون ایران) و تغییر شیوه

کند ها تغییرات مهمی ایجاد میزندگی مهاجران و ذهنیت آن
جا که منافع و ). لذا از آن٨٤: ١٣٨٩پور، (شاطریان و گنجی

ها تابعی از شناخت درست تعامالت اقتصادی دولت
یکدیگر است و از سویی در بین ایرانیان، ذهنیت منفی از 

خود بر سطح  نوبهمهاجرین افغان وجود دارد، این مسئله به
  مبادالت و درنتیجه منافع اقتصادی دوجانبه تأثیرگذار است.

  های ضعیف فرهنگیسیاست
دروندادها و فرایندهای آموزش عالی فراملی، در  مطالعه

های تحقیقاتی مشرتک دانشگاهی، تبادل قالب دوره
دانشجو و استاد، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشرتک و افزایش 

که همگی  کیفیت صادرات و واردات آموزش و دانش عالی
-افزایی فکری و فرهنگی جوامع محسوب میجزء ابزارهای هم

دهد که وضعیت فعلی ایران و افغانستان شوند، نشان می
در این خصوص، از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست 

تبادالت علمی  ). در زمینه١: ١٣٨٩(بازرگان و همکاران، 
-رسد در ایران نگاه محتاطانهفراملی با افغانستان، به نظر می

هایی، امروزه در ای وجود دارد. تحت تأثیر چنین سیاست
افغانستان متخصصانی که بتوانند در سطح داخل ایران و 

های بزرگ هویتی و فرهنگی استانداردهای جهانی از میراث
اند. جویند، تربیت نشدهدر جهت توسعه روابط بهره

های ایران و همچنین باید به ح´یت ضعیف دولت
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های غیردولتی همچون تئاتر، افغانستان از ابزارها و سازمان
یقی، گردشگری، موزه و غیره که در های سین´یی، موسگروه

تواند ایفا های همگرایی آنان نقش مهمی میتقویت زمینه
). رشد ضعیف ٣٤-٣٥: ١٣٩٤کنند اشاره داشت (حاجیان، 

اهی آگ«شناخت فرهنگ سیاسی یکدیگر، پیرشفت کنِد 
و ضعف در تربیت  ها از همدیگرایرانیان و افغان »حقیقیِ 

های ضعیف د مهِم سیاستصحیح نیروی انسانی، سه پیام
های فرامرزی، متخصصان و آموزش فرهنگی در سه مقوله

به رابطۀ متقابل  با توجههای غیردولتی است. لذا رسانه
در انگاری های مختلف سازهکه نحله »قدرت و آگاهی«

́ع نظرآن  خصوص آوردن قدرت اقتصادی دستدارند، به اج
ر نفوذ اجت´عی د و سیاسی بدون داشâ پایگاه فرهنگی و

  یک کشور امری دشوار است.

  مرزی اقوامی برون هاشیگرا
های ساکن در اکl اقوام افغانستان، دنبالۀ قومِی گروه
ها که در مرکز کشورهای همسایۀ آن هستند، جز هزاره

اند، نیمی از اقوام این کشور، دنباله افغانستان محصور شده
ر و ترکمنستان د قومی کشورهای ازبکستان، تاجیکستان

ها در جنوب و ها و بلوچو نیِم دیگر آن یعنی پشتون ش´ل
پناه و رحیمی، (حق ١باشندرشق، ادامه قومی پاکستان می

های اجت´عی، مندی این سوژه). توجه به زمینه١٣٦: ١٣٩٠
به دو دلیل مهم است؛ اوًال بخش مهم اقتصادی و حتی 

ش´لی و جنوبی این کشاورزی افغانستان در مناطق رشقی، 
با ایران است، رونق  مرزهمکشور قرار دارد و مناطق غربی که 

). ٢١٥: ١٣٩٠اقتصادی چندانی ندارد (عباسی و رنجربدار،
وعی نکه به »داریخویشâ«و » گریزی دیگر«های ابژه ثانیاً؛

-در مباحث هستی ٢»قواعد تنظیمی«ها را با توان آنمی

 های منفِی تأثیراتدانست، کنشانگاری یکی شناسی سازه
عوامِل محیطی بر فرایند تعامالت اجت´عِی اقوام در 
جغرافیای فرهنگی افغانستان هستند که تحت تأثیر فشارها، 

های محیطی خاص، رفتارها و باورهایی خصوصیات و آموخته

                                                             

توجه به اینکه پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان  با. ١
که  توان گفتاند، میپس از افغانستان، موجودیت سیاسی یافته

این کشورها ادامۀ قومی افغانستان هستند. مراد پژوهش حارض در 
 است. اینجا، همین نکته

گیرند که متأثر از رشایط اکولوژیکی ه´ن محیط را فرامی
مثال، میراث مشرتک عنوان). به٢٠٨: ١٣٩١است (واعظی، 
های افغان با پاکستان، باعث نزدیکی تجاری فرهنگی پشتون

آنان به یکدیگر شده است. اشرتاک زبانی و تبعیت اینان از 
ی هاشیگراوالی، ضمن تشدید  قواعد نظام اجت´عی پشتون

تواند ) می١٢٠: ١٣٩٢مرزی (شفیعی و عیدوزایی، برون 
های اقتصادِی جنوب افغانستان هرسمای »جذب« زمینه

راهم سوی ایران را فها بهاین رسمایه »دفع«سوی پاکستان و به
توان گفت که اشرتاکات فرهنگی و کند. از این منظر می

تعامالت ایران با مناطق غربی (همچون والیت هرات) و 
جات شیعه) بیشرت از مناطق مرکزی افغانستان (منطقه هزاره

وجود، دولت  این کشور است. با اینجنوبی و رشقی 
جمهوری اسالمی ایران فارغ از مذهب، قومیت و ایدئولوژی 

بایست تعامالت سازنده و یکسانی با این مناطق برقرار می
  سازد.

  سنتی های ساختاری جامعه نیمهسازه
در «یکی از مشرتکات اجت´عی ایران و افغانستان، ویژگی 

آنان است.  بودن جامعه سنتی ی نیمهعبارتبهو  »حاِل گذار
 های سنتی و نیمهدر چنین کشورهایی، ساخت و انگاره

توسعه  عنوان یکی از عوامل بازدارندهسنتی جامعه، به
شوند. تعامالِت اجت´عی اقتصادی و اجت´عی، تلقی می

ی ه´ن رسشت و ساختار آگاهی عبارتبهمردم افغانستان و 
ها و معنای توزیع ایدهان که بهانگار سازه موردنظراجت´عِی 

 سنتی جامعه، دلیل ساختار نیمهاست، به افزایش شناخت
 هایو نقل و شبکهجغرافیایی، ضعف حمل  رشایط بسته

 نیهمارتباط اجت´عی، نسبتاً محدود مانده است. به 
ا بی بازرگانی این کشور، دادوستدها، سطح روابط و جهت

ای اقتصادی آن، رونق زیادی های جغرافیبه پتانسیل توجه
ر هایی که تاکنون دنیافته است. از سوی دیگر، یکی از سازه

مانده، تقدم هویت مذهبی ساختار چنین جوامعی باقی
گر، دیعبارتی (اُخروی) بر هویت اقتصادی (دنیوی) است. به

شده، رفتارهایی را تجویز یا منع قواعد تنظیمی در رشایط تعریف  .٢
ها با مجازات همراه است (مشیرزاده، کنند و عدم پیروی از آنمی

١١٨: ١٣٨٤.(  
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توجهی ی قابلتا اندازه امروزه هنوز در افغانستان و ایران
-خاطر، نه حاکم است. بدین »پذیریآخرت«و  »دنیاگریزی«

سمت دنیای اقتصاد گام اند بهتنها قرش اندکی توانسته
مدت این امر تاریخی و طوالنی بردارند، بلکه ریشه

تا افرادی که در این دو کشور  باعث شده(دنیاگریزی) 
اقتصاد «عرصه اقتصاد هستند، بیشرت ورود بهدرصدد 

(متخصص) بر آنان  »تصادیذهن اق«(سطحی) و نه  »ذهنی
ی یافتگمیان سطح توسعهحاکم گردد. از نظر این نوشتار، 

اقتصادی ایران و افغانستان و ساخت سنتی و دینی جامعه 
حقیقت، هر موضوع جدید  در .ارتباط معناداری وجود دارد

پردازی، ابتدا باید در و در اینجا اقتصادمحوری و سیاست
تاریخی -و رشایط اجت´عیفرهنگی  ذهن انسان، باورهای

از آن است که در یک جامعه جای خاص خود را بیابد و پس 
یابد (الگوی رفتار اقتصادی و نظم جهان خارج عینیت می

اجت´عی متناسب آن) و اگر بدون ذهنیت و بافتار فرهنگی 
-بهریشه و محکوم عینیت برسد، یک امر بیمناسب، امری به

تی و مذهبی تا حد زیادی شکست است. همین رویکرد سن
در مسیر سطح تعامالت اقتصادی و درنتیجه پیرشفت دو 

  کشور خلل ایجاد کرده است.

  ایمنطقه ای و فراهای سطح منطقهچالش
  تضادهای هویتی هند و پاکستان در جنوب آسیا

های تاریخی و متداوِم هویتی کشورهای هند و پاکستان تنش
توانسته است ضمن  خود گرفته،که خصلت فرامرزی به

تأثیرات مشهود بر ثبات اقتصادی و تنازعات هویتی 
های های توسعه اقتصادی دولتافغانستان، بر شاخص

: ١٣٨٨نژاد، واقع شود (مصلی مؤثرویژه ایران آن به جوارهم
 عنوانها از یکدیگر بهها و پاکستانی). تعریف هندی١٩٥

های وع جنگ، تعارض اسالمیزم و هندوئیزم، وق»دشمن«
میالدی، استقالل بنگالدش و ١٩٧١و  ١٩٦٥، ١٩٤٧

ها این منازعات مرزی پاکستان و هند که در مجموع، همه
معرف منازعات هویتی هستند، از چند جهت همگرایی ایران 

است (اطاعت و  و افغانستان را تحت تأثیر قرار داده

                                                             

مکتب  دعوتگرانم بعضی از ١٩ سده بار در میانهنینخست. ١
ودند گری kتبلیغ سلفیوهابیت در جنوب رشق افغانستان آغاز به

  ).٩٥: ١٣٩١بلخی، (

که پاکستان برای جربان )؛ نخست این١٩: ١٣٩٤احمدی، 
-ا بهکند تهای حیثیتی گذشته تالش میتلفات و خسارت

تقویت طالبان که مخالفان اصلی هند هستند، بپردازد. 
های زیادی برای ساله حکومت طالبان، دشواریدوران پنج 

-یسابقه نفوذ بنیادگرایی و بدولت هند از قبیل گسرتش بی
ا ر کشمیر و قطع روابط اقتصادی با افغانستان  ثباتی در دره

). ثانیاً قدرت ٥٧: ١٣٩٤همراه داشت (آقاجری و کریمی، به
توانست موجب فزون هند و پاکستان در منطقه، میروبه

ارتقاء جایگاه اقتصادی افغانستان در جنوب آسیا شود، اما 
هند و پاکستان در خاک  های خص´نهانعکاس نشانه

 یایکدیگر، تحقق چنین هدفی را در سیستم اقتصاد منطقه
ها و گذاران افغان با چالشآفرینی تجار و رسمایهبا نقش

 تضادهای چندوجهِی جدی مواجه ساخته است (پیشگاهی
). این در حالی است که اقتصاد ١١٣: ١٣٨٧فرد و رحیمی، 

سیاسی جنوب آسیا و پیوند آن با آسیای مرکزی از طریق ایران 
راسان خو افغانستان، نقش بسزایی در احیاء مسیر ترانزیتی 

  بزرگ همچون گذشته خواهد داشت.

  نفوذ عربستان در افغانستان
ای ایران و عربستان که تابعی از فرآیند منازعات منطقه

دهد معناگرایی جدید آنان در عرص حارض است، نشان می
انگاران، هرگاه هنجارها و نوعِ ادراکات سازه که طبق عقیده

اسرتاتژیک در مذهبی و هویتی داخلی کشورها به کُنش 
سیاست خارجی منجر شود، پیامدهای خاص خود را در 
حوزه همکاری یا تعارض با کشور ثالث و در اینجا افغانستان 

). عربستان در ١٩٤: ١٣٨٨نژاد، وجود خواهد آورد (مصلیبه
مذهبی و کمرت -افغانستان هرچند بیشرت اهداف سیاسی

 این کشور از اقتصادی دارد، اما افزایش نفوذ فرهنگی آن در
ایرانی، یکی -و ضد شیعی ١های وهابیتاندیشه طریق اشاعه

ی ؛ یعن»هویت دیگری«از موانع نگرش مثبت ملت افغان به 
ایرانیان است. از سوی دیگر، عربستان از طریق تقویت 

های مالی در افغانستان و نیز تجهیز طالبان و افزایش کمک
kایی قدرتهای دینی این کشور، ضمن مدارس و حوزه
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-ای و ایجاد دولتی همگرا و برخوردار از ویژگی سلفیمنطقه
دنبال کمرنگ کردن بسط نفوذ وهابی در افغانستان، به

uدنی و مذهبی ایران در این کشور است. همچنین اشرتاک 
های مذهبی عربستان با پاکستان و منافع و سیاست

یاسِت تا س باعث شدهای آنان با آمریکا، همسویی منطقه
: ١٣٩٤شود (لطفی، در افغانستان، تقویت  »مهار ایران«

٦٥.(  

  های آمریکاییشدن فرهنگ غربی و اشاعۀ ارزشجهانی
 عنوان عرصهسازی بهقلمرو kادین از معنی فرهنگ، نشانه

معنا  های سیاسی و اقتصادی جهانی است؛ بدیندخالت
ی شدن بر محوریت سیاست هویت و معناپرداز که جهانی

شود و همچنین، محدود شدن معنی در بندی میصورت
یابد مرزی میشکند و رسایت برونمکان را درهم می

 ). بر اساس این عقیده، حمله٣١-٣٢: ١٣٩٣(سجادی، 
ه گرایانه برای سیطر آمریکا به افغانستان را باید امری سازه

شدن دکرتینال  سازی) و نتیجهدوباره برجهان (جهانی
محور و  محور، هویت های معناگرا، ارزشخصیصه
متحده در جهان جو سیاست خارجی ایاالتمنفعت
 نیهم) به ٦٧: ١٣٩٣(خلیلی و باهوش فاردقی،  ١دانست

در افغانستان،  »شدنجهانی«، برداشت غالب از لیدل
شدن فرهنگ بومی و سنتی  شدن و غربی برداشت آمریکایی

-مردم افغان، جهانی آنان است. ازنظر بسیاری از نخبگان و

 آمریکایی و یک مؤلفه-عنوان تولید uدن غربیشدن به
های ای، با گسرتش عنارص و ارزشساختاری فرامنطقه
، نظام اقتصادی سمیسکوالرستیزی، غیرمذهبی، اسالم

-گرایی، فساد و فحشا، تجمل، مرصفداری، نسبیرسمایه

افغان را  گرایی و غیره، نظام ارزشی و اعتقادت مذهبی ملت
). ٤٧-٤٨: ١٣٩١آبادی، زاده فتحتضعیف کرده است (عباس

-یو جهان دوستانهظاهر انسانهای بهبر ارزشآمریکا با تکیه 
اش، درصدد کسب رضایت افکار عمومی و نفوذ به عمق 
روستاها و شهرهای افغانستان است. بنابراین، در بلندمدت 

ان ملت افغانست دینی دولت و-پیوند هویتی و نگاه فرهنگی

                                                             

شدن فرهنگ از نوع غربی و رشقی آن مخالف این نوشتار با جهانی ١.
منجر به حذف تساهل و مدارا، گسرتش دگ´تیزم  چراکهاست؛ 

  فکری و نابودی فرهنگ و سنن بومی شده است.

قوتی برای تعامالت دوجانبۀ دو کشور  به ایران که امروزه نقطه
سازی فرهنگی آمریکا شدت از جهانیشود، بهمحسوب می

معنای شدن تنها بهتأثیر خواهد پذیرفت؛ چراکه جهانی
های واسطۀ نوآوریمرزها و تحول فضا به شکسته شدن

ارتباطی نیست، بلکه جنبه ذهنی هم دارد، یعنی فرآیند 
ی را در عرصه» دیگری«و » من«شدن  و دور شدن کینزد

). درواقع، ٣٢: ١٣٩٣اندازد (سجادی، ذهن به جریان می
 »آمریکایی استانداردکنندهسازی و فرهنگ سیاسِی جهانی«

 هایتواند غایات زندگی جامعه افغان را تعیین و کنشمی
́ع دینی و  ی آن هدایت کند و بهسو بهافراد را  زیربنای اجت

زبان سنتی تعامالت اجت´عی و اقتصادی آنان در سطوح 
و  ی انتظاراتکرس املللی و بر اساس تعریف یداخلی و بین

  های رفتاری جدید، شکل نوینی بخشد.نقش

  کشورهای عضو ناتو حضور
ط فغانستان، توساتخاذ دیپل´سی فرهنگی ایران در قبال ا

 »امپریالیسم و شبیخون فرهنگی ایران«کشورهای عضو ناتو 
نامیده شده است که در بسیاری موارد، در یکی دو دهه 

رسانیده است. از نظر  کابل آسیب-روابط تهرانگذشته به
اینان، دیپل´سی فرهنگی ایران از طریق گسرتش محصوالت 

برای ساخت  نهادهای آموزشی، تالش فرهنگی و فعالیت
مند ساخâ بسیاری از دانشگاه، پخش کتب درسی و عالقه

پیگیری تحصیالت عالیه در ایران، باعث به جوانان افغان
افزایش وابستگی فکری و آموزشی افغانستان به ایران خواهد 

، نفوذ و دخالت برخی کشورهای عضو جهت نیبه همشد. 
یادی در ناتو که بعضاً منافع تجاری و ایدئولوژیکی ز

تا کمرت از مهاجرین افغان که  سبب شدهافغانستان دارند، 
ند، ادر ایران زندگی کرده و در آنجا به تحصیالت عالی پرداخته

در امور اداری این کشور استفاده شود. آنان همچنین به 
بان زهای فارسیپیوندهای میان ایران با شیعیان هزاره و سنی

-افغان که در ایران زندگی می و نیز ش´ر بسیاری از مهاجران

نگرند. درنتیجه، از آنجا که کشورهای تردید می کنند با دیده
ها و عضو پی´ن ناتو و آمریکا مجموعه مشرتکی از سازه
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هنجارهای هویتی با دولت و ملت ایران ندارند، مایل به 
یژه وفرهنگی ایران در افغانستان به-افزایش نفوذ اجت´عی

: ١٣٩١یار، زبان نیستند (تیشهنشین و فارسینواحی شیعه
٨-٩.(  

  گیرینتیجه
در این پژوهش، نویسندگان به بررسی نقش فرهنگ و 
اشرتاکات فرهنگی بر روابط اقتصادی ایران و افغانستان طی 

م پرداختند. این امر ناشی از تأکید و ٢٠٠١-٢٠١٨های سال
دو  مردان و محققیناهمیتی است که امروزه توسط دولت

-نقش اشرتاکات فرهنگی در گسرتش روابط تهرانکشور به
کابل در نظر گرفته شده است. این مسئله که تاکنون توسط 
محققین مورد بررسی قرار نگرفته است، در سه سطح ملی، 

انگاری بررسی اساس رهیافت سازه ای و جهانی و برمنطقه
ر ب مادی/معنایی) شد. طبق این رهیافت، نظام ادراکی (فرا

-های پژوهش، دولتاساس یافته نظام مادی تقدم دارد. بر

های مختلف، های ایران و افغانستان تحت تأثیر مؤلفه
قرابت «ساز برای تحکیم عنارص هویت اند از ظرفیتنتوانسته
یکدیگر و متعاقباً، گسرتش روابط اقتصادی دوجانبه » معناییِ 

سو، برداشت یکجویند. این امر علل مختلفی دارد: از بهره
متفاوت آنان از اشرتاکات فرهنگی، هویتی و uدنی تأثیرگذار 

 شدن عنارص توان به سیاسیبوده است و از سوی دیگر، می
اما از منظری دیگر و  مشرتک فرهنگی اشاره داشت،

نه گو توان مسئله مذکور را اینتر، میبینانهتاحدودی واقع
های مذهب، قومیت، اساس معیار  یابی کرد که اگر برریشه

زبان و حتی ادبیات میزان اشرتاکات فرهنگی ایران و 
افغانستان را سنجید، باید دانست که ایران با اکl جمعیت 

ند زبان هستمذهب و غیرفارسی این کشور که پشتون، سنی
دارای کمرتین اشرتاکات معنایی (فرهنگی) است. بررسی 

ع با بررسی موان نقش فرهنگ در تعامالت ایران و افغانستان
ای و فراملی عینیت بیشرتی های سطوح منطقهو چالش

های هویتی هند و پاکستان و نیز نفوذ یابد. جدالمی
طور غیرمستقیم از نقش مثبت عربستان در افغانستان به

کابل -اشرتاکات فرهنگی بر گسرتش تعامالت اقتصادی تهران
شدن فرهنگ تر، امروزه جهانیافزوده است. در سطحی کالن

رشق و در اینجا  های فرهنگمایهشدن بن غربی باعث زایل
 نقش کمرنگ(ایران و افغانستان) گردیده است. با توجه به

توان بر نقش فرهنگ در همگرایی ایران و افغانستان، می
اقتصاد در این خصوص صحه گذاشت. تعامالت اقتصادی 

را برای این دو  های وحدت ادراکی و دوجانبهتواند زمینهمی
کشور رقم زند. با گسرتش مبادالت بازرگانی ایران و افغانستان 

سمت های داخلی آنان است، حرکت بهکه امروزه از رضورت
بازتعریف و بازنگری مثبت از یکدیگر و گسرتش تعامالت 

ی، عبارتکابل رقم خواهد خورد. به-تهران دوجانبه و چندجانبه
نگ خواهد بود. البته این اقتصاد جایگزین مناسب فره

پیشنهاد تنها پیرامون کشورهای مورد نظری که در این پژوهش 
یابد و جنبه عام ندارد؛ چراکه ها پرداخته شد صدق میبه آن

مسئله و نقش کشورهای پیرشو عرصه صنعت و تجارت به
للی املفرهنگ در گسرتش تعامالت دوجانبه و چندجانبه بین

ای که به اعتقاد برخی فرهنگ گونهبه اند؛توجه وافری داشته
تواند کشورها را در رسیدن به اهداف و اشرتاکات فرهنگی می

-رو باید توجه داشت که سازهاقتصادی یاری رساند. از این

های نظام معنوی حداقل با در نظر داشâ تاریخ معارص 
ی نقش«روابط ایران و افغانستان، همچون شمشیری دو لبه، 

ته و دارند. بر این اساس، احیاء اقتصاِد خراسان داش »دوگانه
انی و االذهبین بزرگ با محوریت ایران و افغانستان با شکاف

رو ای و جهانی روبههای بزرگی در سطوح ملی، منطقهچالش
است، بر این اساس درباره نقش اشرتاکات فرهنگی بر 

 ایهگسرتش روابط اقتصادی ایران و افغانستان و سایر حوزه
  تا حدودی باید درنگ کرد. خراسان بزرگ

  فهرست منابع
تحلیل ). «۱۳۹۴اطاعت، جواد، و ابراهیم احمدی. ( .۱

». دهاها و تهدیژئوپلیتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش
 .۱-۲۴)، ۲۴، (ش´ره املللیتحقیقات سیاسی بین

خراسان بزرگ و نقش آن ). «۱۳۹۰افشار سیستانی، ایرج. ( .۲
)، ۲ه ، (ش´ر خراسان بزرگ». شکوفایی راه ابریشمدر گسرتش و 

۱۴-۱. 
قدرت ). «۱۳۸۹آقاجانی، احمد، و محمود عسگری. ( .۳

 فصلنامه». های امنیتی برای ایرانافکنی هند و مالحظه
 .۲۷-۶۶)، ۳۰، (ش´ره راهربدی دفاعی

نقش ). «۱۳۹۴آقاجری، محمدجواد، و مرتضی کریمی. ( .۴
سازی افغانستان در دوران ولتای در فرایند دبازیگران منطقه
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)، ۳۰، (ش´ره املللمطالعات روابط بین، »طالبان و پساطالبان
۱۰۴-۵۷. 

نگاهی به آموزش ). «۱۳۸۹بازرگان، عباس و همکاران. ( .۵
پژوهش و ». اندازعالی فراملی در کشور ایران: مسائل و چشم

 .۱-۱۷)، ۵۸، (ش´ره ریزی در آموزش عالیبرنامه
ای تأثیر مطالعه مقایسه). «۱۳۹۵بخشی، احمد. ( .۶

ایدئولوژی سیاسی بر رفتار سیاست خارجی ایران و افریقای 
، ایرساله مقطع دکرتی، رشته مطالعات منطقه». جنوبی

  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
های فراروی افغانستان چالش). «۱۳۹۴رسور. (بربری، غالم .۷

مجموعه ». م.۲۰۱۴املللی در سال ینخروج نیروهای بپس از 
املللی تحوالت جدید مقاالت هشتمین ه´یش مجازی بین

  ، قزوین.ایران و جهان
سیاست عربستان سعودی در ). ۱۳۹۱بلخی، میرویس. ( .۸

  ، کابل: امیری.م.)۲۰۰۱-۱۹۹۱قبال افغانستان (
های اقتصاد سیاسی جهانی؛ نظریه)، ١٣٨٦پاالن، رونن. ( .۹

 پوراحمدی و ایوب کریمی، تهران: مهاجر. حسین، ترجمه معارص
جایگاه ). «۱۳۸۷فرد، زهرا، و محمد رحیمی. (پیشگاهی  .۱۰

، ییعلوم جغرافیا». افغانستان در ژئواسرتاتژی نظام نوین جهانی
 .۹۹-۱۳۲)، ۶(ش´ره 

تأثیر متقابل ). «۱۳۹۴توسلی غرجستانی، محمد. ( .۱۱
، اندیشه معارص». های مالی و پولی بر انتخاباتسیاست
 .۲۶۷-۲۹۰)، ۲(ش´ره 

نگاهی به مالحظات جمهوری ). «۱۳۹۱یار، ماندانا. (تیشه .۱۲
مطالعات ». اسالمی ایران درباره حضور ناتو در افغانستان

 .۱-۲۰)، ۷۸، (ش´ره آسیای مرکزی و قفقاز
جایگاه ). «۱۳۹۱جالینوسی، احمد، و اعظم خانی. ( .۱۳

مریکا در منطقه هارتلند افغانستان و قرقیزستان در راهربد آ 
 ،شناسیارسائیل-ای: آمریکاشناسیمطالعات منطقه». جدید

 .۱-۲۸(ش´ره ا)، 
های زبان و بررسی ظرفیت). «۱۳۹۴حاجیان، خدیجه. ( .۱۴

های انقالب اسالمی در فارسی در ترویج ارزشادبیات 
، ارتباطات-مطالعات فرهنگ». تاجیکستان و افغانستان

  .۷-۳۸)، ۳۱(ش´ره 
). ١٣٩٥حسین، و سیاوش صمیمی. (نتاش، غالمحس .١٥

، تهران: تجارت انرژی ایران و افغانستان، تجارت و  راهکارها
  هزاره سوم اندیشه.

ژئوپلیتیک ). ۱۳۹۰پناه، جعفر، و محمد رحیمی. (حق .۱۶
. تهران: دانشگاه امام ای غرب آسیاافغانستان و تحوالت منطقه

  .(ع)صادق
)، ۱۳۹۳فاردقی. (خلیلی، محسن، و محمود باهوش  .۱۷

. »برابر سنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان«
 .۴۱-۷۹)، ۱۸، (ش´ره املللیتحقیقات سیاسی و بین

خیراندیش، عبدالرسول، و مریم غالمی خرسوآبادی.  .۱۸
تحوالت جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خراسان در ). «١٣٩٠(

)، ٥، (ش´ره ان بزرگپژوهشنامه خراس». ی هجوم مغولآستانه
٢٣-٣٤. 
تأثیر جدایی ). «١٣٩٦جوان الجی، رحیم و همکاران. ( .١٩

 ».ق)١٣١٣-١٢٧٣هرات بر حیات اقتصادی خراسان بزرگ (
  .٨٣-٩٣)، ٢٧، (ش´ره خراسان بزرگ پژوهشنامه

). ١٣٨٩دهقانی فیروزآبادی، جالل، و علی جدیدی. ( .٢٠
پژوهش حقوق ». املللیهای بینانگاری و سازماننظریه سازه«

  .٨٧-١١٢)، ٢٨، (ش´ره عمومی
سیاست خارجی ). ١٣٩٢دهقانی فیروزآبادی، جالل. ( .۲۱

 . تهران: سمت.جمهوری اسالمی ایران
اصالحات اقتصادی سلطان ). «١٣٩٥رحمتی، محسن. ( .٢٢

پژوهشنامه ». ابوسعید گورکان در خراسان و پیامدهای آن
  .٨٥-٩٦)، ٢٢، (ش´ره خراسان بزرگ

ژئوپلیتیک ). «١٣٩١و همکاران. (رشیدی، مصطفی  .٢٣
های پیِش روی جمهوری اسالمی گرا و تحلیل چالشبرساخت

پژوهشنامه ». uدنی خراسان بزرگ-ی فرهنگیایران در حوزه
  .٣٥-٤٩)، ٦، (ش´ره خراسان بزرگ

روابط تجاری ). ١٣٩٦سازمان توسعه تجارت ایران ( .۲۴
 .دوجانبه ایران با افغانستان

). ١٣٩٦ری اسالمی افغانستان (سالنامه تجارت جمهو  .۲۵
 لینک دسرتسی: 

۲۶. http://cso.gov.af/fa/page/economy-
statistics/6323/annual-trade 

، شدنافغانستان و جهانی). ۱۳۹۳سجادی، عبدالقیوم. ( .٢٧
  کابل: صبح امید.

تأثیر ). «۱۳۸۹پور. (شاطریان، محسن، و محمود گنجی .۲۸
. »´عی شهر کاشانها بر رشایط اقتصادی و اجتمهاجرت افغان
  .۸۳-۱۰۲)، ۳، (ش´ره ریزی شهریپژوهش و برنامه
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نقش ). «١٣٩٢شفیعی، اس´عیل، و نعیم عیدوزایی. ( .۲۹
مطالعات ». ح´یت خارجی در احیای طالبان در افغانستان

  .٩١-١٢٦)، ١٦، (ش´ره قارهشبه
سیاست آمریکا ). «۱۳۹۱آبادی، مهدی. (زاده فتحعباس .۳۰

مطالعات ». ریسم ضدآمریکایی القاعدهدر خاورمیانه و ترو 
-۶۸)، ۲، (ش´ره شناسیارساییل-ای: آمریکاشناسیمنطقه

۳۷.  
های کمک). «۱۳۹۰عباسی، ابراهیم، و مجید رنجربدار. ( .۳۱

روابط ». مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن
 .۱۹۵-۲۲۹)، ۳، (ش´ره خارجی

های مؤلفه تحلیل و تبیین). «۱۳۹۰عرب، حسین. ( .۳۲
فرهنگی خراسان بزرگ و تأثیر آن بر امنیت ملی در ش´ل رشق 

 .۳۱-۷۳)، ۲، (ش´ره خراسان بزرگپژوهشنامه ». ایران
تحلیلی بر ). «۱۳۹۱الله، و مریم بابی الشکی. (عزتی، عزت .۳۳

´ره ، (شخراسان بزرگپژوهشنامه ». ژئوپلیتیک خراسان بزرگ
۹ ،(۳۹-۲۹. 

نقش گردشگری بر ). «۱۳۹۲ان. (الله و همکار عزتی، عزت .۳۴
». های کشورهای حوزه خراسان بزرگهمگرایی توسعه

  .۴۹-۶۳)، ۱۰، (ش´ره خراسان بزرگپژوهشنامه 
ابعاد ). «١٣٩٢الله، و احمد سواررخش. (عزتی، عزت .٣٥

تهدید و ناامنی در طول مرزهای رشقی ایران با تأکید بر ترانزیت 
  .٤٧-٦١)، ١٢، (ش´ره پژوهشنامه خراسان بزرگ». مواد مخدر

). ١٣٩٣الدین شکری. (الله، و شمسعزتی، عزت .۳۶
، »خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه رشق کشور«

 .٧٥-٨٥)، ١٦، (ش´ره پژوهشنامه خراسان بزرگ
). ١٣٩١رضا صالحی. (راد، عبدالرضا، و علیفرجی .۳۷

افغانستان: فروماندگی دولت و تهدیدات امنیتی و فرهنگی «
(ش´ره  ٣، سال پژوهشنامه خراسان بزرگ، »در خراسان بزرگ

٧٥-٨٦)، ٦. 
گرايي در سازنده). «١٣٨٠فالحي، عيل. ( .٣٨

  .١٧٩-١٨٥)، ٢١، (ش´ر راهربد». خارجيسياست 
ش راهربدهای گسرت ). «۱۳۹۳قاسمی، عبدالخالق. ( .۳۹

نامه کارشناسی پایان». روابط اقتصادی ایران و افغانستان
ارشد، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت 

  و اقتصاد. 
ها و امللل: نظریهروابط بین). ۱۳۹۲قوام، عبدالعلی. ( .۴۰

  ، تهران: سمت.رویکردها

سیاست خارجی از منظر ). «۱۳۸۳( کرمی، جهانگیر. .۴۱
  .۱۶۰-۱۷۴)، ۳۱، (ش´ره راهربد». ´عیگرایی اجتتکوین

اقتصاد سیاسی ). ۱۳۸۹کالرک، بارسی استوارت. ( .۴۲
 ، ترجمه عباس حاuی، تهران: کویر.تطبیقی

  ). لینک دسرتسی:۱۳۹۵گزارش اقتصادی افغانستان ( .۴۳
۴۴. http://documents.worldbank.org/curated

/en/133091478581753334/ 
  ). لینک دسرتسی:۱۳۹۷گزارش عملکرد اقتصادی ایران ( .۴۵
۴۶. http://www.tpo.ir/uploads/statreport-12-

96.pdf 
تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ). «۱۳۹۴لطفی، حیدر. ( .۴۷

، سال خراسان بزرگ، »هاها و فرصتافغانستان و ایران؛ چالش
 .۵۷-۷۶)، ۱۹(ش´ره  ۶

 ، ترجمهگراییگرایی و واقعآرمان). ۱۳۸۵لينکليرت، آندرو. ( .۴۸
  املليل.تهران: دفرت مطالعات سيايس و بñليال سازگار، 

مصاحبه با الیاس جویبان. (معاون امور بازرگانی و توسعه  .٤٩
  .١٣٩٦سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی)، 

فرهنگ اجت´عی و ). «١٣٨٨نژاد، عباس. (مصلی .٥٠
)، ١، (ش´ره ژئوپلیتیک». ژئوپلیتیک قدرت در افغانستان

١٦٨-١٩٧.  
بررسی ). «١٣٨٧بداملجید و همکاران. (خواه، عمعادی .۵۱

زبان افغانستان؛ از ابتدا تا سال مطبوعات فارسی
)، ٩٠و  ٨٩(ش´ره  شناسی تاریخ شفاهیروش». شمسی١٣٠٧

١٩-٥٢.  
، »جمهوری اسالمی ایران). «۱۳۸۳مالزهی، پیرمحمد. ( .۵۲

، تدوین: )؛ ویژه افغانستان پس از طالبان۳آسیا ( در کتاب
  وشاهی، تهران: ابرار معارص.ابراهیم خاuی خرس 

های فرصت). ١٣٩٣مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. ( .۵۳
 ، تهران: تدبیرراهربدی در روابط اقتصادی ایران و افغانستان

  اقتصاد.
نقش ). «١٣٩٠میرزایی، حمیدرضا، و سجاد کمری. ( .٥٤

آمایش رسزمین در بازاریابی و تقویت هویت فرهنگی و uدنی 
  .١١٧-١٢٥)، ٢، (ش´ره خراسان بزرگ». خراسان بزرگ

های تجاری بریتانیا و روسیه رقابت). «١٣٩٥نادی، زهرا. ( .٥٥
، (ش´ره خراسان بزرگ». ی قاجاردر خراسان و سیستان در دوره

٥٣-٦٣)، ٢٢.  



 

������� 1397   ����31 

83 

�
��

�
��

 �
��

��
�

 ��
�

�� 
...

�
��

 

 

انداز توسعه چشم). ١٣٨٩نجفی، محمدعلی و همکاران. ( .۵۶
، راتهروابط اقتصادی ایران و افغانستان؛ با تأکید بر والیت 

 سازان نور.تهران: اندیشه
های پریشان؛ جستاری در هویت). ١٣٩١واعظی، حمزه. ( .۵۷

، مشهد: سازی در افغانستانمفاهیم و مبانی فرایند ملت
  بدخشان.

-مطالعۀ انگاره). «١٣٨٨یحیایی، سبحان، و مرضیه کیا. ( .۵۸

های ایران و های هویت فرهنگی و هویت ملی ملت
. »های مهاجران افغانی به ایرانیانگرهافغانستان؛ با تأکید بر ن

 .١٣٥-١٥٦)، ١، (ش´ره مطالعات ملی
های واکاوی موانع و چالش). «١٣٩٦زهی، نارص. (یوسف .۵۹

تأثیرگذار در روابط اقتصادی ایران و افغانستان و تأثیر آن بر 
ی نامه کارشناسپایان». توسعه اقتصادی پایدار خراسان جنوبی

دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات  ، رشته علوم سیاسی،ارشد
 و علوم انسانی.

شناسی آسیب). «١٣٩٧زهی، نارص و همکاران (یوسف .٦٠
روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد 

، (ش´ره پژوهشنامه علوم سیاسی». م)٢٠٠١-٢٠٠٨سیاسی (
١٨٧-٢٢٤)، ٢.  



 

  

  


