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  چکیده
رش ، گست١٤٠٤ایران در افق .ا.بر اساس سند چشم انداز بیست ساله ج

ایران  .ا.فرهنگ جزو اهداف اصلی جروابط با کشورهای همسایه و هم
براساس  است که گردد. مفروض اصلی مقاله حاضر اینقلمداد می

انگاری با عنایت به منافع متنوع اقتصادی، نظامی، امنیتی، رهیافت سازه
سیاسی و اجتماعی که ارتباط با کشورهای آسیای میانه )ترکمنستان، 

ان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان( برای ایران به ارمغان می تاجیکست
تواند آورد، هویت ملی مشابه در بین کشورهای این منطقه با ایران می

زمینه را برای برقراری روابط نزدیک تر و مفید تر آماده سازد. در این 
تحلیلی به شکل کتابخانه ای از منابع مختلف تالش شده -مطالعه توصیفی

تا شاخص های هویت ملی مشابه بین کشورهای ایران و منطقه  است
 های پژوهشآسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس یافته

شاخصه های هویت ملی مشابه بین کشورهای مذکور  ترینمهمحاضر، 
توان زبان، سرزمین، دین و مذهب، حکومت و دولت، نژاد و قومیت را می

مشابه دانست.  بنابراین الزم است در عرصه سیاست  و عناصر فرهنگی
ایران با تکیه بر شاخصه های هویت ملی .ا.رجی، سیاستمداران جخا

مشابهی که بین ایران و کشورهای آسیای میانه وجود دارد به ارتقای 
 .ارتباطات بین المللی ایران با این کشورها بپردازند

 زانداسند چشم ،یمل تیهو شاخص انه،یم یایآس ،یمل تیهو :واژهکلید
١٤٠٤. 
 28/09/1399 تأیید تاریخ  21/06/1399 دریافت تاریخ
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 مقدمه

روابط بین الملل در درجه اول به تعامالت بین رهبران سیاسی مانند روسای جمهور، 
وزیران امور خارجه یا دیپلمات های متعلق به دولت های مختلف هنگام مذاکره و تصمیم 

ای توافق نامه های بین کشوری اشاره دارد.  طرفین مذاکره طبق توافقنامه گیری، تنظیم و امض
ز در صورت عدم بروز روابط آنها نید. موجود، متحدان یا دشمنان تلقی می شون «رسمی»های 

پذیرفته شده توسط سازمان هایی مانند سازمان  «قوانین و مقررات بین المللی»اختالفات با 
ر حال تغییر امروز، . با این حال ، در جهان د(Turaev, 2020: 37)ملل مطابقت خواهد داشت

 اشتناین عوامل د ترینمهماز عوامل متعددی تاثیر میپذیرد که یکی از « روابط بین الملل»
ساس هویت ملی اح»مشابه یا متفاوت است. به تعریف دیکشنری آکسفورد، « 1هویت ملی»

سنت ها ، فرهنگ و زبان مشترک و  است که توسط  یک ملت به عنوان یک کل منسجم
ها امری از پیش مفروض نیستند، بلکه ساخته . هویت«متمایز با سایر ملل نشان داده می شود

شوند. هویت واحدهای سیاسی همواره درحال پوست انداختن و باز تعریف است هویت می
 Hopf and) د داردها و رفتارها وجوها، تغییر تعامالت، نقشسیال است و امکان تغییر هویت

Allan, 2016:77,68)  توانند دگرگون و متحول می بنابر این منافع، رفتارها و تعامالت نیز
مانند دشمنی، دوستی، رقابت و... نیز دستخوش  شوند. در پرتو این تغییر و تحوالت، مفاهیمی

هم های بشود و لذا اگر در یک مقطع تاریخی، واحدهای سیاسی نگاه بدبینانهتحول می
ه یکدیگر جویانه ببینانه، دوستانه و همکاریتوانند نگاه خوشاند، در مقطعی دیگر میداشته

  داشته باشند
هویت ملی نیازمند طبقه بندی  و شناسایی داشتن بر اساس چهارچوب نظری سازه انگاری 

ت ه اسمطالعات روابط بین الملل نشان داد هویت درون گروهی )شناسایی ملت خود( است.
که جوامع به صورت کلی گرایش دارند که با کشورهایی که از منظر هویت ملی وجه 
تشابهاتی با کشور خودشان و هویت درون گروهی شان دارند، تعامل کنند و مناسبات تجاری 

. از جمله (Fukuyama, 2018:13)کنندو سیاسی بیشتری با این کشور ها برقرار می
هی با کشور ایران دارند، کشورهای آسیای میانه اعم از کشورهایی که هویت ملی مشاب

تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان است. برای شناخت هویت ملی 
آسیای میانه و نقش آن در برقراری ارتباطات بین الملل با جمهوری اسالمی ایران الزم است 
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یت آشنا شویم و وجوه تشابه آن با هویت در ابتدا با عناصر و عوامل تشکیل دهنده این هو
 ملی ایرانی را دریابیم.

آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که چه تشابهاتی در 
توان در برقراری هویت ملی جمهوری اسالمی ایران و آسیای میانه وجود دارد که می

صلی ای ایفا کند. در این راستا، فرضیه اارتباطات بین الملل مابین این کشورها نقش سازنده 
است که با عنایت به منافع متنوع اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی  مقاله حاضر این

که ارتباط با آسیای میانه برای ایران به ارمغان می آورد، هویت ملی مشابه در بین کشورهای 
 اب اری روابط نزدیک تر و مفید تر آماده سازد.تواند زمینه را برای برقراین منطقه با ایران می

ند ملعه ای که در ایران به صورت نظامکنون مطاتا وجود اهمیت بنیادی و کاربردی این مسئله،
نقش هویت ملی آسیای میانه در روابط با جمهوری اسالمی ایران بررسی کرده باشد، صورت 

نقش هوّیت ملی در توسعه روابط ت رو در مطالعه حاضر تالش شده اس . از ایننگرفته است
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد جمهوری اسالمی ایران با منطقه آسیای میانه

 روش پژوهش 

 1400است که در سال  یتحلیلی از نوع مطالعه مرور -این مطالعه یک مطالعه توصیفی
انجام  یبردار شیو به روش ف ینترنتیا ریو غ ینترنتیاز منابع مختلف ا یبه شکل کتابخانه ا

 فیوصو به ت کند یم یمحقق وضع موجود را بررس ،یلیتحل -یفیشده است. در روش توص
و  اه یژگیو و پردازد یآن م یبه وجود آورنده یو مولفه ها یعلف توضعی دار منظم و نظام

 . پژوهشدنمای یم یرا بررس رهایمتغ نیصفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط ب
گرا(  می( از نظر کاربرد )تصمی)مطالعه اکتشاف تی( از نظر ماهینظر هدف )کاربرد حاضر از

 ( است. یفی)ک یمیپارادا دگاهیو از د
از کتاب ها،  قیتحق اتیو ادب ینظر یمبان یها نهیاطالعات در زم یجمع آور یبرا

ات اطالع یابزار گردآور استفاده شده است. یاطالعات یها گاهینامه ها، مقاالت و پاانیپا
ه این است، ب ینامه ها و مقاالت علوم انسان انیمعمول در پا یباشد، که روش یم یبردار شیف

ا موضوع مرتبط ب یوتریکامپ یشبکه ها نیصورت که کتب و مقاالت نوشته شده و همچن
ها  قرار گرفته؛ سپس این فیش یبند شیو ف لیو تحل هیمقاله به دقت مورد مطالعه و تجز

شده است با استفاده از روش  یسع یو گردآور هیگردد. در ته یبندی م مرتب و فصل
 سهیا مقاکه ب دیبه دست آ ییها تیباشد، واقع ضوعکه مربوط به مو نهیدر هر زم ،یاسهیمقا

ور منابع منظ نیشود. بد افتهینسبت به موضوع دست  یحیآن ها به فرض صح یو سازمانده
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 شتریکه ب یشده اند و منابع یبودنشان طبقه بند ریپذ تیو واقع نانیدرجه اطم ثیموجود از ح
 تند.مقاله مورد استفاده قرار گرف ارشبر شواهد بودند انتخاب شده و در نگ یمبتن نیریاز سا
  ارچوب نظریچ

تواند هویت ملی ارچوب های نظری است که میبرجسته ترین چاز  یکی 1سازه انگاری
فرض استوار است که ما به عنوان  نیبر ا نظریه نی. ااسترا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

 تیموقع ریهم تحت تأثبلکه   نیستیم میکه در آن قرار دار یاجتماع تیانسان ، مستقل از موقع
 Jung ).«میساز یم»خود را  یاجتماع تی. ما واقعمیخود و هم خالق آن هست یاجتماع

2019:117) 
ار( است که انسانها از بافت )ساختایجاد شده ور تص نیاساساً حول ا یاجتماع سازه انگاری

ازه سو هویت هر فرد به شدت به هویت ملی او گره خورده است.  ستندیخود جدا ن یطیمح
را  طیحم نی( با رفتار و عملکرد خود ای)به طور جمع فرادمعتقد است که ا یاجتماع انگاری

ر ب یمبتن انگاریکند که سازه  ی( استدالل م160)ص  2جانگکنند.  یم «یبازساز» ای دیتول
خود و  یاجتماع طیمستقل از مح یاست که اصرار دارد عوامل انسان یاجتماع یشناس یهست

 (Jung, 2019:160 ).نداردگسترده فرهنگ( وجود  یمشترک آن )به معنا یمعان ستمیس
و  میهست یکند که ما ک یمشخص م یاجتماع طی، محیاجتماع انگاراناز نظر سازنده 

را  یاجتماع طیمح نی( با اقدامات خود ایو به نوبه خود ما )به طور جمع میکن یفکر م چه
 یاختشن یاز لحاظ هستاین است که ، سازه انگاری یاساس های تی. از اهممیکن یم دیتول

بر اساس  گرانیرسد باز یبدان معناست که به نظر نم نی. استین یستیالیماتر ای انهیعقل گرا
عمل کنند. در عوض،  یها ، منطق نهیخود و به حداقل رساندن هز یفع مادمنا یحداکثر ساز

 یعنیداند ) یآنها م تیها، اعتقادات و هو دهیا قیعم ریرا تحت تأث گرانیباز انگاریسازه 
ثر ومطالعه م یکنند که برا یادعا م انگاراندرباره خودشان(. در واقع، سازه  شانیها هگفت
مشخص  است حیصح زیچه چ نکهیاعتقادات آنها درباره خود و اکه  دیبفهم دی، باگرانیباز

خود  ،تاقداما نیشود که چگونه ا یبررس دیبا  دارد. ریدهند تأث یبر آنچه انجام م شود زیرا
گسترده  یپرداز دهیتوانند ا یم ی/ فرهنگ یاجتماع یکنند و فضا یم تیباورها را تقو نیا

 (Sandu & Unguru 2017:45 ).کنند جادیا گرانیباز ریسا یرا برا یتر
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ا ر روابط ایران و آسیای میانه درمبهم مهم  یها نهیاز زم ی، تعدادیاجتماع انگاریسازه 
 :کند یروشن م

 ماتیاز تصم یاصل یبخش مشابه ملی، تیکه هودهد مینشان  انگاریاوالً، سازه  
ویت هکه احساس  ی آسیای میانهاست. کشورهاو ارتباط با یکدیگر ادغام  یکشورها برا

 . کنند یم ی بیشتریهمکار منطقه، احتماالً در سطح مشابه بیشتری با ایران دارند

 یم یتلق «درست یکار»ادراکات کشورها در مورد آنچه که شود که  یتصور مدوما 
ر مورد د ی آسیای میانهها دولت ادیاست. به احتمال ز رگذاریآنها تأث یریگ میشود ، در تصم

ی های آنها همخوان با ارزش ایشود  یم ی)مناسب( تلق حیبه عنوان کار صحکه  یموضوعات
هرچه ارزش های کشورهای آسیای میانه با جمهوری  خواهند کرد.بیشتری   ی، همکار دارد

اسالمی ایران همخوانی بیشتری با یکدیگر داشته باشد، میزان همکاری آنان نیز بیشتر خواهد 
 بود.
ت اس آسیای میانه مناسب عمل کرده یها استیس توضیحر د انگاریسرانجام، سازه  

 یای میانهآسدر سطح  گرانیباز یا دهیو هنجار ا هیرو یرگذاریتأث یتوجه را به چگونگ رایز
 هیالل ضد نظراستدسازه انگاری به نوعی کند.  ی، جلب مرندیگ یکه م یماتیبر رفتار و تصم

ماتشان در اقداو  گرانیباز یعقالن ماتیتصم نتیجه را استیاست که سی ستیالیماتر یها
 میداندخاص  طیشرا

 اهمیت برقراری ارتباط بین ایران و آسیای میانه

ارتباط با آسیای میانه دارای منافع متنوعی برای جمهوری اسالمی ایران است که سیاست 
 . از ادغام اقتصادی گرفته تا همکاری در زمینهدهدمیخارجی آن را در قبال منطقه شکل 

 ته میابعاد منافع ارتباطات منطقه ای شناخ ترینمهمهای متنوع امنیتی و فرهنگی که به عنوان 
شوند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران تأکید زیادی بر توسعه همکاری 

و همچنین در توافقات دو جانبه با  ECOاقتصادی با آسیای میانه در چارچوب توسعه 
 حرکت به سمت همکاری بیشتر منطقه .(Junxia, 2019:135)داشت کشورهای آسیای میانه

در دوران ریاست جمهوری  1990ای و در واقع منطقه گرایی، برای اولین بار در دهه 
رفسنجانی در سیاست خارجی ایران مطرح شد. ایران توسعه روابط و همکاری های منطقه 

ن المللی خود در صورت ادامه روابط ای با آسیای میانه را وسیله ای برای کاهش انزوای بی
های اقتصادی، دانست. این امر همچنین با افزایش تحریم خصومت آمیز با آمریکا می

 :Wastnidge,2017)آورد. مهمی برای نیازهای اقتصادی داخلی ایران به همراه می پیامدهای
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و به ایران  شدندکشورهای تازه استقالل یافته شرکای تجاری بالقوه جدیدی محسوب می.  (7
دادند. رهبران جمهوری اسالمی ایران همچنین امکان بیشتری برای توسعه اقتصادی می

کلیدی که  دانستند. یک نکتههمکاری بیشتر را برای حفظ ثبات و امنیت منطقه،  حیاتی می
 کغالباً هنگام بحث درباره روابط ایران با آسیای میانه مطرح می شود ، موقعیت ژئواستراتژی

کنند از این مزیت استفاده کنند. به این ترتیب، آن است و رهبران ایران مشتاقانه تالش می
برای کشورهای حاشیه خشکی آسیای میانه  «دروازه ای»یا  «پلی»ایران اغلب به عنوان ایجاد 

به اقیانوس جهانی توصیف می شود. این مورد به ویژه در مورد کشورهایی با منابع غنی مانند 
قستان و ترکمنستان بسیار حائز اهمیت است ، زیرا ایران کوتاهترین مسیرها را برای رساندن قزا

. عالوه بر این  (Mesamed,2002:32)های آنها به بازار جهانی فراهم می کند هیدروکربن
عوامل در اهمیت برقراری ارتباط با منطقه آسیای میانه برای جمهوری اسالمی  ترینمهمها 

 (Bhat,2018:54; Farah,2015:19)ند از: ایران عبارت

آسیای میانه زمانی جزئی از امپراتوری کشور شوروی بوده است و هم اکنون حاشیه 
امنیتی روسیه قلمداد میگردد، با توجه به اهمیت استراتژیک روابط بین ایران و روسیه، ارتباط 

 .ابدی با این منطقه اهمیت بسیار می
ا درمقابل حمله آمریکا تضمین کرده است، لذا این منطقه روسیه امنیت آسیای میانه ر

 .شود مرزی ایران نقطه امنی از جهت محل وقوع احتمال حمله آمریکا به ایران قلمداد می

های سیاست گرایی درآسیای میانه به نوعی یک سازه ژئوپلیتیکی است که پتانسیل هم
 باشد. انی دارا میای و جهنظامی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح منطقه

تشابهات گسترده فرهنگی و ملیتی ایران و آسیای میانه اعم از دین و زبان مشترک روابط 
 .بین کشورها را آسان و جذاب ساخته است

در شرایطی که ایران برای نفوذ در آسیای میانه تالشی نکند اسراییل  تالش خواهد نمود 
 عیت رژیم صهیونیستی در منطقه را افزایش دهد.دوستانه نفوذ و مشروبا دالیل فنی و انسان

تواند برای جمهوری اسالمی ایران هم فرصت و هم تهدید شناخته  منطقه آسیای میانه می
شود و الزم است ایران با برقراری ارتباط با مردم و دولتمردان این منطقه تهدید را به فرصت 

 .تبدیل کند
ن شانگهای هستند که بستر ظهور کشورهای آسیای میانه جزو اعضای مهم پیما

آید. از جمله دالیل اهمیت این پیمان عضویت قدرت  های جهانی جدید به حساب میقدرت
 .های بزرگ جهانی نظیر چین و روسیه در آن است
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از طرفی روابط با ایران نیز برای دولتمردان آسیای میانه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ر اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیست. جمهوری اسالمی ایران عالوه ب است که تنها وابسته به منافع

داشتن امکانات مناسب برای انتقال ترانزیتی و فروش منابع نفت و گاز آسیای میانه به سایر 
نقاط جهان، نقش مهمی در استقرار استقالل ملی و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه ایفا میکند 

 . (Mairs,2020:569)میانه بسیار حائز اهمیت استکه برای حکمرانان کشورهای آسیای 
 هویت ملی و شاخصه های آن

هویت ملی هویت یا احساس تعلق فرد به یک دولت یا یک ملت است. در این مفهوم 
یک ملت به عنوان یک کل منسجم است که توسط سنتها ، فرهنگ و زبان متمایز نشان داده 

 «احساس و شناخت»،  «آگاهی از تفاوت»عنوان می شود. هویت ملی از نظر روانشناختی به 
آنها تلقی می شود. بیان مثبت نگرانه هویت ملی ، میهن پرستی است که با غرور ملی،  وما 

احساس مثبت و عشق به کشور مشخص می شود. هویت ملی یک ویژگی ذاتی نیست و 
ی یت در معنای فلسفهو»از دیدگاه وونت  اساساً در اجتماع با سایر هموطنان ساخته می شود.

ت بنابراین هوی «آن عبارت است از هر آنچه چیزی را به آن چه که هست تبدیل میکند.... 
ملی از دیدگاه سازه انگاری یک ویژگی ذهنی یا در سطح واحد است که ریشه در فهم 

، 1.  روپرت امرسون(326و  325: 1384کنشگر از خود  و ویژگی های خود دارد. )وونت، 
کند: مجموعه ای از مردم که احساس  علوم سیاسی ، هویت ملی را چنین تعریف می دانشمند

، روانشناس 2می کنند یک ملت هستند. این تعریف از هویت ملی توسط هنری تاجفل
فرموله کرد، تأیید شده است.  3اجتماعی، که نظریه هویت اجتماعی را به همراه جان ترنر

17) Reicher,; Spears,; Haslam, 2010:(  که مفهوم دهد مینظریه هویت اجتماعی نشان
 سازی هویت ملی هم شامل طبقه بندی خود است و هم بر آن تأثیر می گذارد.

,1978:27)Tajfel(  طبقه بندی خود به معنای همذات پنداری با یک ملت و مشاهده خود به
ه گروعنوان عضوی از یک ملت است. احساس هویت ملی صرف آگاهی از تعلق به یک 

خاص، احساسات مثبتی را در مورد این گروه ایجاد می کند و منجر به تمایل به اقدام به 
نمایندگی از آن گروه می شود، حتی اگر اعضای دیگر گروه ناشناخته باشند. هویت ملی، 

                                                      

1  Rupert Emerson 

2  Henri Tajfel 

3 John Turner 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Emerson
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Tajfel
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مانند سایر هویت های اجتماعی، احساسات مثبتی مانند غرور و عشق به ملت خود و احساس 
سایر شهروندان را به وجود می آورد. غرور ملی به هماهنگی بین گروه  تعهدات نسبت به

   .های قومی کمک می کند

هویت ملی به فرایند طبقه بندی خود احتیاج دارد و شامل شناسایی هویت درون گروهی 
)شناسایی با ملت خود( و تمایز گروه های خارج از کشور )سایر ملت ها( است. با شناخت 

یل داشتن تبار و سرنوشت مشترک ، افراد با یک ملت هویت می یابند و یک مشترکاتی از قب
هویت درون گروهی را تشکیل می دهند و در عین حال افرادی را که با ملتی متفاوت شناخته 

های خارج از خود می بینند. تئوری هویت ملی نشان دهنده وجود  می شوند را به عنوان گروه
ت لت و انحراف از ملت های دیگر اسرابطه مثبت بین شناسایی یک م

(Triandafyllidou,1998:597) .ا کنند ب افراد با شناسایی هویت ملی خود تمایل پیدا می
افرادی که هویت ملی مشترک و یا مشابه خود دارند بیشتر ارتباط برقرار کرده و از افرادی 

 & Tajfel)که با هویت ملی آنان تفاوت های فاحش دارند دوری کنند. 

Turner,2004:279) 
در زندگی  «نقاط مشترک»ستقیماً ناشی از وجود عناصری از هویت ملی یک فرد م

 شاخصه های هویت ملی عبارتند از :است و مهمترین روزمره مردم 
یا قلمرو: در فرهنگ دهخدا از واژه سرزمین تحت عنوان مملکت، ناحیت،  1سرزمین

ر از کریستین ژائیه  ...... منظو -ماری  بق تعریفکشور، اقلیم و مرزو بوم یاد شده است و ط
و حدود سیاسی و فضای زندگی یک گروه انسانی است ... که به دنبال  یک حد سرزمین 

)  ,Rochfordتتسلط هر چه بیشتر بر این آب و خاک خود به منظور استفاده هرچه بیشتر اس

2020:131) 
نظران توافق مشترک وجود حبدین و مذهب: در مورد تعریف واژه دین در بین صا

دین،  »، می توان دین را اینگونه تعریف نمودندارد. با این حال در مجموع و به صورت کلی 
هاى فکرى )عقاید و معارف(، نظام مجموعه )سیستم( حقایقى هماهنگ و متناسب از نظام

مرو ه در قلارزشى )قوانین و احکام( و نظام پرورشى )دستورات اخالقى و اجتماعى( است ک
ها ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى سرپرستى و هدایت انسان

یک  دین، عقاید و» عالمه طباطبایی معتقد است«. دگردیر رشد و کمال الهى ارسال مىدر مس

                                                      

1 Territory  
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سلسله دستورهای عملی و اخالقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و 
بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی هدایت 

هُوَ الَّذی »در قرآن کریم نیز در آیه  .(4: 1359)طباطبایی و الهامی،« تانسان در دو جهان اس
آمده  شریعت و کیش ( دین به معنی9)سوره صف ، آیه « الَحقِّ وَدینِ  ٰ  أَرسَلَ َرسولَهُ بِالهُدى

 است
بان به معنی عام تر، هر نوع نشانه یا قراردادی است که پیامی را بین افراد یک ززبان: 

ز تعداد محدودی قاعده نظر علم زبان شناسی، زبان عبارت است ا کند. ازجامعه منتقل می
 .دآوایی، معنایی و دستوری است که به کمک آن، می توان بی نهایت جمله و متن تولید کر

برای  .ردندگجمالت به وسیله دستگاه گفتار آدمی تولید شده و واسطه ارتباط بین افراد می
جمله  کمثال، در زبان فارسی، به کمک قواعد دستور زبان ، نحوه قرار گیری کلمات در ی

 ) (Shaykhislamov & Makhmudov ,2020:17گردد.مشخص می
حکومت و دولت: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و 
اختیارات هریک از آنان و روابط بین اندام های حکومتی و دولت قدرت سیاسی سازمان 

)قاضی،  کند اجرای آن میای است که اوامر را پیاده سازی و سایرین را ملزم به یافته
1384:441) . 

ربوط به مشخصات بیولوژیکی یک مشناسی مفهوم نژاد نژاد و قومیت:  در علم زیست
نژاد  د.شوهای اجتماعی به کار برده میگونه جاندار است و قومیت بیشتر برای توصیف گروه

 وبه خصوصیات بیولوژیکی شخص اشاره دارد که رنگ پوست، رنگ مو، رنگ چشم 
گیرد. از طرفی قومیت به فرهنگ، آداب و سنن اشخاص  مشخصاتی از این قبیل را دربر می

گردد که وابسته به محیطی است که به آن تعلق دارد. شناسایی اقوام مختلف  و ملت ها باز می
 شود نه مشخصات نژادی و با توجه به مناطق گوناگونی که در آن ساکن هستند انجام می

 .(Stanfield & Dennis ,1993:86)فیزیکیشان 

های اجتماعی ارزش مفهومی گسترده متشکل از مجموعه : فرهنگعناصر فرهنگی
آداب و  قوانین، هنرها، اعتقادات، دانش، هنجارهای موجود در جوامع بشری و همچنین و

 ها است. جشن ها ومراسم سنتی وآئینی از عناصرها و عادات افراد در این گروهرسوم،  قابلیت
ازند. سگ جامعه را استوار و مستحکم می برجسته فرهنگ ها به حساب می آیند که فرهن

مراسم آیینی هر کشور از فرهنگ آن نشات گرفته و به گونه ای مشخص و قاعده مند اجرا 
 . (Schein, 1991:244 )شود می

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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ا ه، ارزش ها، پیش فرض هویت ملی، افراد با اتخاذ باورهاتحت تأثیر این شاخص های 
و انتظاراتی که با هویت ملی فرد همسو هستند، آن را در هویت شخصی خود قرار می دهند. 
افرادی که ملت خود را می شناسند اعتقادات و ارزشهای ملی را شخصاً معنادار می دانند و 

 این باورها و ارزشها را به کارهای روزمره ترجمه می کنند.

 و تداوم ارتباط با ایران نقش هویت آسیای میانه در شکل گیری  -6

ایران و آسیای میانه از دیرباز و در دوره های مختلف تاریخی روابط عمیق و گسترده ای 
با هم داشته اند که منجر به شکل گیری هم بستگی و خویشاوندی دیرینه ای بین ملت های 

در آباء  هآن شده است. پراکندگی اقوام آریایی در هر دو منطقه باعث پدیدایی ژنتیک مشاب
 .و اجداد و نیای مردمان این مناطق و پدید آمدن ریشه های تاریخی مشترک در منطقه گردید

از گذشته های دور ایران نقش مهمی به عنوان احیاگر فرهنگ و سنن آسیای میانه ایفا کرده 
است و فضای مناسبی برای هم زیستی متقابل، رشد و توسعه و تحکیم فرهنگی فراهم آورده 

. برای شناخت نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران با منطقه آسیای است
میانه الزم است ابتدا ویژگی های مشترک عناصر هویتی در ایران و آسیای میانه را مورد 

 بحث و بررسی قرار دهیم. 
 نقش زبان در ارتباطات ایران و آسیای میانه  -6-1

د. ه ازبک، قزاق، تاجیک، ترکمن و قرقیزستان هستنپنج گروه بزرگ قومی در آسیای میان
از نظر زبانشناسی، همه این گروه ها، به استثنای تاجیک هایی که زبان آنها بیشتر به فارسی 

ه رکی بوده و بامروزی شباهت دارد، به زبان هایی صحبت می کنند که از خانواده زبان ت
تاریخی این منطقه فارسی با این حال عمده زبان ادبی و  ترکی شباهت دارند.

 . (Chow,2010:127)است
در زمان های پیش از اسالم و اوایل اسالم، آسیای میانه عمدتاً قسمتی از ایران بود و 
ساکنین آن اعم از باختریان، سغدی ها، خوارزمیان و سکاها و دهیوها ایرانی زبان بودند. 

ی تعلق داشتند مانند سغدی، برخی زبانهای متداول قدیمی که به خانواده ایرانی شرق
خوارزمی، باختری و سکایی، اکنون منقرض شده اند. سایر زبانهای ایرانی شرقی مانند پشتو 
ایرانی، شوگنی، مونجی، ایشکشیمی، ساریکولی، واخی، یاغنوبی و اوستی نیز در نقاط 

ر دگیرند. امروزه فارسی تاجیکی ) مختلف آسیای میانه هنوز مورد استفاده قرار می
تاجیکستان و ازبکستان( و فارسی بخاری )توسط یهودیان بخارایی آسیای میانه( به عنوان 
زبان مادری در این مناطق شناخته می شود. با این حال، پس از گسترش کشورگشایی توسط 
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مردم ترک زبان، آسیای میانه نیز میهن قزاقها، ازبکها، تاتارها، ترکمن ها، قرقیزها و اویغورها 
های ایرانی را گرفتند. از اواسط قرن نوزدهم  های ترکی تا حد زیادی جای زبان زبانشد و 

تا تقریباً پایان قرن بیستم نیز بیشتر آسیای میانه بخشی از امپراطوری روسیه و بعداً اتحاد جماهیر 
شوروی شد، به طوری که هنوز هم با وجود مستقل شدن این کشورها حدود هفت میلیون 

ود را ن خاص خکنند و فرهنگ و زبا یلیون اوکراینی در این منطقه زندگی میروس و نیم م
با وجود اینها زبان  ) (Klein, Gessner, & Kuenzer,2012:221اند.به این منطقه آورده

فارسی با توجه به ریشه عمیق تاریخی خود در این منطقه همچنان در نقاط مختلف و در زبان 
گیرد و پیوندهای خود را با ایران حفظ کرده است.  ده قرار میادبی این کشورها مورد استفا

دربار سامانیان )در بخارا( بود که نخستین متون تاریخی و دینی که جنبه های ادبی خوبی 
داشت همچون تاریخ بلعمی، ترجمه تفسیر طبری و تاریخ طبری نگاشته شدند. دانشمندان و 

وریحان بیرونی، محمد بن موسی خوارزمی و دهها ادیبان نامی چون ابوعلی سینا، فارابی، اب
 .دانشور نامدار دیگر از این منطقه برخاستند

در دوران معاصر نیز با آغاز به کار سفارت ایران در شهر دوشنبه، گردهمایی فرهنگی 
برای اجرای برنامه های شب شعر، نمایش، موسیقی و بخش های مختلف راه اندازی شد و 

ن تاجیکی را حول محور زبان و ادبیات فارسی گردهم جمع کرد. امروزه ادیبان و شعر دوستا
اینکه شعر و ادب  با وجود. کنندافتخار میمردم تاجیکستان به فرهنگ و ادب فارسی خود 

فارسی در ایران، تاجیکستان و افغانستان جایگاه مسلط خود را تثبیت کرده است، شعر فارسی 
ای برخوردار است. با یژه در ازبکستان نیز از جایگاه ویژهدر مناطق دیگر آسیای میانه به و

وجود تالش های سخت گیرانه حکومت شوروی برای ممانعت از رشد و اعتالی زبان و 
ادبیات فارسی در این منطقه ، امروزه با تشکیل محافل ادبی نظیر محیط ادبی تاشکند، محیط 

ای را شاعران فارسی زبان سرشناسی به دنیادبی سمرقند، محیط ادبی سرخان دریا، فرغانه، بخا
ادب و شعر فارسی معرفی گشته اند. با وجود تفاوت هایی که زبان و ادبیات فارسی ایرانی با 
فارسی آسیای میانه دارد، در زمیته واژگان، دستور، تلفظ ، همچنان شعر کالسیک بر ضمایر 

یز اگرچه عمده مردم به زبان های در کشور ترکمنستان  ن شاعران این مرز و بوم سلطه دارد.
ترکمنی و روسی سخن میگویند و تعداد اندکی فارسی زبان هستند ،  به دلیل اهمیت تاریخی 

ژه های فارسی، احساس هم دلی و زبان فارسی در زمینه های فرهنگی و فراوان بودن وا
 (28: 1385 )نوروزی، زبانی بین مردم ترکمنستان و ایران بسیار عمیق است.مه
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منطقه ای است که از دریای خزر در غرب تا چین و مغولستان در شرق و  1آسیای میانه
از افغانستان در جنوب تا روسیه در شمال امتداد دارد. این منطقه از جمهوری های شوروی 

ده است که طبق ازبکستان تشکیل ش سابق قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و
این منطقه به طور عامیانه  2 میلیون نفر جمعیت دارد 72حدود  2019ورد در سال آآخرین بر

نیز خوانده می شود زیرا کشورهایی که عموماً در این منطقه وجود دارند همه  «استان ها»
. بسته به ختم می شوند «سرزمین»به معنی  «استان»هایی هستند که به پسوند فارسی  دارای نام

 ,blank)تفسیرهای مختلف ، مناطق همسایه نیز بعضاً بخشی از این  منطقه محسوب می شوند.

2013:12). 
نوع  سیر تاریخی روابط پی در پی مبتنی بر سرزمین بین ایران و کشورهای آسیای میانه و 

، وران پیش از اسالمتوان در چند مرحله اصلی د روابط فرهنگی حاکم بر این منطقه را می
میالدی  19دوران پس از اسالم ، دوره پس از روی کار آمدن دولت شیعه صفوی، اواخر قرن 

 و دوران معاصر مورد بررسی قرار داد. 
در دوران پیش از اسالم،  ایرانیان یکجانشین برای در امان ماندن از هجوم های وحشیانه 

ه ایجاد دژ و استحکامات و اشاعه فرهنگ قبایل چادرنشین منطقه آسیای میانه، شروع ب
یکجانشینی و تمدن در بین این اقوام برای در کنترل اقدامات هجومی آنها کردند. این مناطق 
به جز مقاطعی که به علت هجوم اقوام وحشی دچار هرج و مرج شده معمواًل بخشی از 

ر و منصوب شاهنشاهان گزاامپراتوری ایران قبل از اسالم محسوب می شد و حکام آنها خراج
ایران بودند. به مرور مردم آسیای میانه به عنوان سرباز و کارگر به خدمت ایرانیان درامدند تا 
بدانجا که در طول خالفت عباسیان در دوران پس از اسالم به مقام های باال در دستگاه 

سی، حکومتی خالفت رسیده و تعدادی از آن ها در نواحی مرزی امپراطوری رو به زوال عبا
با ورود اسالم به ایران  (. 144: 1389ماعیل زاده و همکاران،)اس همچون قراخانیان بنا نهادند

و افزایش تالش های ایرانیان برای تبلیغ و گسترش اسالم، سلسله های ایرانی طاهریان، 
ه نصفاریان، سامانیان، آل بویه، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان در منطقه آسیای میا

تشکیل شد و باعث شکل گیری سرزمین و هویت مشترک در بین مردمان این مناطق گردید. 

                                                      
1 Central Asia 

2 Демографическая ситуация" (2019). Statistika qo'mitasi. Retrieved 2019-03-19.  
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مردمان این منطقه در منتهی الیه شمال شرقی حوزه نفوذ اسالم، به عنوان مرزبانان تمدن 
 کردند.اسالمی در مقابل یورش اقوام وحشی روس و زرد فعالیت می

هایی از دام داران، کشاورزان و  افراد و گروههای پایانی قرن نوزدهم میالدی، در دهه
های گیالن، خراسان، آذربایجان و کردستان  بازرگانان از نواحی شمالی ایران همچون استان

در طول مدت زمانی کوتاه به سوی آسیای میانه مهاجرت کردند و پرشمارترین گروه 
قرن نوزدهم میالدی، حدود مهاجران ایرانی را پدید آوردند به گونه ای که در دهه پایانی 

سی درصد جمعیت غیربومی آسیای میانه متشکل از ایرانیان مهاجر بودند که مصرانه تالش 
میکردند ارتباط خود را با ایران حفظ کنند. به همین دلیل پیوسته روابط منظم و متداولی بین 

از ایرانیان  ،بیستمرن دو سرزمین وجود داشت. این روابط تا بدانجا بود که تا قبل از شروع ق
 .(25:  1391شد )بدری،  بابت ورود و خروج از خاک ایران به آسیای میانه ویزا خواسته نمی

 نقش دین در ارتباطات ایران و آسیای میانه  6-3

مسلمان  .دین هستنددرصد از مردم آسیای میانه اسالم است و مابقی مسیحی یا بی 85دین  
یری مشترکات ملی قومی، تاریخی و زبانی در بین مردم شدن مردم آسیای منجر به شکل گ

. گسترش اسالم در آسیای میانه به قرن اول هجری (Laruelle, 2007:205)این خطه شد
هجری توانستند بخارا را فتح کرده و در قرن چهارم  56گردد. سپاهیان اسالم در سال  بازمی

 1394نند. )محمودی و لطیفویچ، هجری اسالم به عنوان دین رسمی آسیای میانه قلمداد ک
به  های جهان اسالم پایگاه ترینمهمتوان آسیای میانه را از  ( از این تاریخ به بعد می73و46:

حساب آورد. دین اسالم شکوفایی عظیمی برای مردم این منطقه به ارمغان آورد و آنها را از 
های بخارا و که شهر یجهل و غارتگری به دنیای متمدن اسالمی رهنمون ساخت. به نحو

 سمرقند به عنواه زادگاه بزرگترین متفکران علم و ادب اسالمی در این منطقه به وجود آمد.
بعدها با افزایش سلطه تزارهای روسی بر این مناطق و با تالش های متمرکز نظام 
بلشویکی، تالش شد دین اسالم در این منطقه رنگ ببازد. کمونیست ها معتقد بودند دوران 

سلط فرهنگ اسالمی در آسیای میانه به سر آمده است . بنابراین روشی بسیار خطرناک را ت
یدهای توان به تبع برای قلع و قمع مسلمانان این خطه در پیش گرفتند که از جمله آنها می

دسته جمعی، ایجاد اختالفات فرقه ای، از بین بردن تمایزات اعتقادی، در مقابل هم قرار دادن 
قومی و دینی و مرزبندی های مصنوعی به انضمام تبلیغات شدید الحادی علیه گروه های 

 (Malashenko, 2013:221)اسالم، روش های مبارزه با هویت دینی اشاره کرد. 
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اسالم ستیزی و دین ستیزی شوری در قوانین اساسی این کشور نیز کامال هویدا است. 
تعلیمات هرگونه »آمده است:  1939در سال ، این مجموعه 8از بند  353برای نمونه در ماده 

. «آئین مذهبی از هر قبیل در کلیه مؤسسات دولتی، اجتماعی، تعلیم و تربیتی ممنوع می باشد
ذهب اشخاصی که به بهانه م»قانون جزایی ازبکستان صراحتا ذکر شده است که:  156در ماده 

میالدی قانونی در 1950در سال  . «به مقاصد ضد انقالبی دست بزنند محکوم به اعدام هستند
د هر کس برای خواندن نماز از کار خو»مجلس ازبکستان، به تصویب رسید مبنی برآن که: 

. اگرچه از طرفی فشارهای مسکو تا حد «سال حبس محکوم می شود 6دست کشید، به 
تر شزیادی مانع رشد اسالم در این منطقه شد، از طرف دیگر غیرت و اعتقاد مسلمانان را بی

کرد به نوعی که حتی جزئی ترین سنن دینی نیز فراموش نگردید و آدابی همانند احترام به 
ریش سفیدان، پوشش اسالمی و استفاده از مواد غذایی حالل با نگرشی دینی همچنان پایدار 
بر جای ماند. در طول دوران مبارزه رژیم مارکسیستی با اسالم و مسلمانان، گسترده ترین 

ا در برابر استراتژی مسکو از سوی اقوام آسیای میانه صورت گرفت. تابدانجا که مقاومت  ه
گروهی از اقوام تبعید شده در نواحی تحت قلمرو آنان، بیش از گذشته به اسالم عالقه مند 
شدند و در مبارزه با روس ها، نهضت ها و جنبش های اسالمی را ترتیب دادند. به همین دلیل 

 کمونیستی زمینه و تمایل برای گسترش اسالم روز به روز بیشتر شد. به پس از فروپاشی نظام
در ظرف سه سال گذشته صدها مسجد در آسیای  ؛گفته دکتر سعید اف جامعه شناس ازبکی

میانه ساخته شده و در بعضی گردهمایی ها عده ای خواستار اجرای قوانین اسالمی در کشور 
: هوری های مسلمان نشین آورده بودرش درباره جمخود می باشند. روزنامه لوموند در گزا

برای اکثریت توده مردم و پنج جمهوری آسیای میانه، استقالل به معنای بازگشت به هویت 
 . (Pilkington and Yemelianova, 2003:45-49)  اسالمی است

اصر نتوان ترکیبی متنوع از اسالم و ع اسالمی که امروزه در آسیای میانه رایج است را می
مذاهب پیش از اسالم همچون شمنیسم، آنیمیسم، زرتشت گرایی، پرستش اجداد و تقدس 
طبیعت دانست. با اینحال ایمان به یک فلسفه عالم وجودی در باور مردمان این مرز و بوم 
ریشه دارد. اسالم در این منطقه با مفاهیم خرافی و عقاید و باورهای سنتی درهم آمیخته است. 

طقه عیان اسماعیلیه نیز در منقه رواج دارد. شیردم منطو صوفی گرایانه در بین منفی حمذهب 
طرفدارانی پیدا کرده اند و به واسطه تبلیغات عربستان و پاکستان عده ای به وهابیت گرویده 

مهاجران ایرانی در طول صده های اخیر نیز مذهب اسالم شیعه را با خود به این منطقه به  .اند
 (58: 1395اند. )فیرحی،  ارمغان برده
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با تمام این اوصاف مسلمان بودن مردم آسیای میانه پیوندهایی فراتر از مشترکات ملی 
قومی، تاریخی و زبان در بین این مردمان با ایرانیان ایجاد کرده است و منجر به کمرنگی 

 مرزهای سیاسی و جغرافیایی بین دو منطقه شده است. 
 ارتباطات ایران و آسیای میانه  نقش حکومت و دولت در -6-4

 اِنگاری دین از جدا کشورهای آسیای میانه سکوالر هستند. سکوالریسم، یا تمامی
ای است مبنی بر اینکه نهادهای حکومتی و کسانی که بر مسند دولت سیاست، عقیده

 نهای مذهبی جدا و مستقل هستند. کلیه کشورهای اینشینند، از نهادهای مذهبی و مقاممی
نظام  و دارای حکومتی متمرکزدارد،  نظامی پارلمانی منطقه بجز کشور قرقیزستان که

 هستند. جمهوری،  نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی جمهوری
وران شوند. در این جوامع د انتخاب نشده و با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می

نوع دیگری از  نیز محوری یا نظام پارلمانیمجلس تصدی مسئولین محدود میباشد.
مشروعیت مردم ساالرانه  با دریافت قوه مجریه است که در آن مردم ساالرانه حکمرانی

ی باشد. نظام پارلمان وظایف  خود را اجرا کرده و دربرابر قوه مقننه پاسخگو می قوه مقننه از
قوه  های پارلمانیشود. در رژیمایجاد می تفکیک نسبی قوا نوعی نظام حکومتی است که از

 ,Gleason  از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند قوه مقننه و مجریه

2003:142) .) 
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جوامع مستقل جمهوری و پارلمانی در 

کشورهای اطراف اعم از جمهوری اسالمی ایران برای کشورهای آسیای میانه، توجه سایر 
برقراری روابط مسالمت آمیز تجاری و سیاسی به این منطقه جلب شد. برقراری روابط بین 
الملل بین جمهوری اسالمی ابران و کشورهای آسیای میانه از جایگاه ویژه ای در سیاست 

 .(113: 1384شیرازی، )خارجی این کشورها برخوردار است.
ولین نمودهای ارتباطات عمیق بین ایران و کشورهای آسیای میانه پس از انقالب اسالمی ا

ایران در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آشکار گردید. هاشمی رفسنجانی با تبیین 
و اجرای سیاست خارجی منطقه گرا، تالش کرد که با یاری جستن از فرهنگ ایرانی و عناصر 

باعث فعال سازی پتانسیل های اقتصادی گشته وموقعیت ایران را که به آن در آسیای میانه 
یاست گرداند. در دوره رنطقه از بین رفته بود، مجددا بازساله کمونیسم در این م 70دلیل سلطه 

جمهوری آقای خاتمی نمایشگاه های مختلفی در آسیای میانه برگزار شد و با ساخت فیلم و 
و نشست نخبگان و شعرا تالش شد پتانسیل های ارتباطی  سریال، همایش های غیر دولتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
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در این مقطع  Herzhg) 2004: 56بالقوه فرهنگی و سیاسی بین کشورها به فعل تبدیل شود.) 
کوشید با کاهش فشارهای آمریکا و روسیه در سطح منطقه منجر به ایجاد ثبات و  ایران می

الگوی  شکالت سیاست خارجی شود.صلح در منطقه، تثبیت موقعیت تاجیکستان و کاهش م
گفت و گوی تمدن ها در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، بابی برای شروع و گسترش 

کی کرد. با توجه به نزدی روابط بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای آسیای میانه باز می
تمرکز  ن عمدهفرهنگی و تمدنی بین ایران و تاجیکستان ، جمهوری اسالمی ایران در این دورا

خود را روی تبیین و اجرای سیاست خارجی در حوزه های سیاسی، اقتصادی با تاجیکستان 
در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز وجه (. 18: 1382)موسوی،  تنظیم کرده بود

غالب در سیاست خارجی ایران، مسایل امنیتی و سیاسی و تقابل با آمریکا و اسراییل در 
انه بود و بحث اتحاد آریایی با دیدگاه کاهش نفوذ ترکیه و اسالم ترکیه ای اسالم آسیای می

در این دوره (. 1388، )محمودی انی و اسالم عربستانی مطرح می شدآمریکایی و اسالم طالب
به عید باستانی نوروز به عنوان یکی از آیین های مشترک بین ایران و آسیای میانه بسیار تاکید 

مات ارشد سه کشور فارس زبان برای سفر به ایران به مناسبت حلول سال نو شد و از مقا
دعوت به عمل آمد. هدف اصلی این تالش ها برقراری اتحاد بین فارسی زبانان نژاد آریایی 
در جهت اقدامات امنیتی، حضور در پیمان شانگهای و تعارض های شدید با آمریکا بود. در 

با جذب افغانستان و تاجیکستان ؛ آنها را از نزدیکی به آمریکا کرد  این دوران ایران تالش می
و آمریکا  لو دول غربی دور نگه داشته و با ایجاد اتحاد بین سه کشور، از نفوذ ترکیه، اسرایی

در دوران ریاست جمهوری آقای حسن . (149: 1394 )رییسی، و روسیه جلوگیری کند
و در شرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه عربی،  روحانی نیز، پس از توافق هسته ای )برجام(

توجه ایران در سیاست خارجی به مناطق آسیای میانه و قفقاز به عنوان یکی از مناطق مهم 
پیرامونی ایران بیشتر شد و در این راستا، توفیقاتی نیز حاصل گردید. )پایگاه اطالع رسانی 

 (1395ریاست جمهوری، 
 ارتباطات ایران و آسیای میانه نقش نژاد و قومیت در  -6-5

آریایی ها با مهاجرت به خطه آسیای میانه اولین تمدن های آریایی را تشکیل دادند و از 
 به بیان متون به جا مانده از مورخاند. نظیر ایران و اروپا مهاجرت کردن آنجا به سایر نواحی

ز حدود هزاره سوم قبل ازبان گروهی از مهاجران هندواروپایی بود که در  آریایی آغازین
های رحل افکندند. در گذشته آسیای میانه هاینژادان شان جدا شدند و در دشتاز هم میالد

-فینو اقوام و هاایمیسیه-ایداکیه بالتها، با هاییها تماسار دور آریایی زبانبسی
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ها و مردم  رسد ایرانی بنابراین به نظر می. (639: 1386تند )رضایی باغ بیدی، داش اوگری
چه منطقه آسیای میانه در طول و آبا و اجداد مشترک هستند. اگر آسیای میانه از یک نیا

مورد تهاجم قرار  سرمتی و هاافغان مردم روس، تاتارها، مغوالن، ایرانیان، تاریخ بارها توسط
ی که این موضوع باعث گسترش بسیار متمایز نژادی، قومیتی و فرهنگ گرفته و فتح شده است

در این منطقه شده است. در این منطقه ترکیب وسیعی از نژادهای اروپایی و آسیایی گسترده 
توان ریشه های  . با این حال هنوز میهستند 1شده است و اغلب سفید پوست و زرد پوست

 فرهنگ، نژاد و قومیت مشترک را در بین مردمان این منطقه  و ایران مشاهده نمود
 ی در ارتباطات ایران و آسیای میانهنقش عناصر فرهنگ - 6-6

اسطوره ها و قهرمان ها و میراث فکری آسیای میانه الهام گرفته از حکومت هایی است 
باالی  کردند. با توجه به سبقه که در دوران مختلف در طول تاریخ بر این منطقه حکمرانی می

و  شاهنامه و مفاخر علمیروابط فرهنگی ایران و آسیای میانه، اساطیر ایرانی همچون اساطیر 
قهرمانان این خطه به حساب  ادبی ایرانی در صده های گذشته از مظاهر اصلی اسطوره ها و

 . (29: 1385 )نوروزی، می آیند
مردم آسیای میانه جشن ها و آیین های رسمی مشترک بسیاری با ایرانیان دارد. با توجه 

مراسم، سنت ها و آیین های متنوعی در  به تنوع فرهنگی و قومیتی موجود در آسیای میانه،
توان از نوروز به عنوان یک جشن آیینی مهم و از محرم به  این منطقه در جریان است که می

عنوان یک مراسم سنتی و مذهبی برجسته در این منطقه یاد کرد. در تاجیکستان، به خصوص 
عید »ردم تاجیک نوروز راشود. م، جشن نوروز با شکوه هرچه تمام تر برگزار می«بدخشان»در

می خوانند. این عید برای مردم تاجیکستان که روزگاری سرزمینشان بخشی از ایران « بزرگ
بزرگ محسوب می شده، عید ملی اجدادی است. خانواده های قرقیزی از نخستین ساعات 
صبح روز عید، آن را جشن گرفته، از خانه هایشان خارج شده و در میدان های بزرگ شهر 

، یکم 1991ردهم جمع می شوند. مردم ازبکستان پس از فروپاشی شوروی در سال گ
همایی در کنار یکدیگر جشن ی را به عنوان عید نوروز، با گردفروردین ماه هجری خورشید

می گیرند. قزاقستانی ها باور دارند که تمیز کردن خانه در آغاز سال نو، باعث پیشگیری از 
در این روز مردم لباس نو و سفید به تن می کنند و آن را شود. بیماری و بدبختی می

 .(22: 1379مدرس زاده، روند)دانند و به دید و بازدید اقوام میشادمانی می نشانۀ 

                                                      

1 Mongoloid 
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برگزاری آیین ها و مراسمات دینی مذهبی نظیر عید فطر، عید قربان و ... نیز از جمله سایر 
های سنتی متداول عاشورا ازجمله آیین مظاهر عناصر فرهنگی مشترک در دو منطقه است.

در بین ایرانیان و مردم آسیای میانه است مردم تاجیکستان در روزهای تاسوعا و عاشورا تالش 
در ازبکستان مردم تالش می کنند  )ع( بپردازند.شت قیام امام حسیندامی کنند به گرامی

های خود بر پا کنند. ر خانههمانند دوران شوروی، به صورت مخفیانه مراسم عزاداری را د
: 1397شود)لطفی زاده، مراسم سوگواری سید الشهدا در بخارا، با شکوه خاصی برگزار می

بزرگداشت فرهنگ غنی دینی و مناسبات آئینی دین مبین اسالم و برگزاری آیین های  (.103
ی آسیای اایرانی مشترک دربین دو قومیت می تواند منجر به افزایش ارتباطات بین کشوره

میانه و ایران گردد. افزایش گفتگو و تعامل بین اقوام و نژادها و فرهنگ ها و زبان ها باعث 
 .رونق درباره تعامل و هم کاری ایران با مردم منطقه آسیای میانه می گردد

 نتیجه گیری 

در مقاله حاضر با کاربرد روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه گردآوری اسنادی، 
موضوع محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که هویت ملی آسیای میانه دارای این 

تواند در برقراری ارتباط با جمهوری اسالمی ایران نقش  چه شاخصه هایی است که می
است که با عنایت به منافع متنوع اقتصادی،  کلیدی ایفا کند. مفروض اصلی مقاله حاضر این

جتماعی که ارتباط با آسیای میانه برای ایران به ارمغان می آورد، نظامی، امنیتی، سیاسی و ا
 هویت ملی مشابه در بین کشورهای این منطقه با ایران میبر مبنای رهیافت سازه انگاری 

تواند زمینه را برای برقراری روابط نزدیک تر و مفید تر آماده سازد. سرزمین های آسیای 
رانیان بوده  و روزگار مدیدی جزو خاک ایران قلمداد میانه از دیرباز محل رفت و آمد ای

میشده است. عناصر هویتی چون داشتن نژاد، دین و زبان و فرهنگ مشترک باعث شده است 
مردم ایران و آسیای میانه که از آباء و نیای مشترک آریایی پدید آمده اند ، یکدیگر را به 

ملی مشابه ادراک کنند. زبان فارسی عنوان افرادی از یک هویت درون گروهی و با هویت 
امروزه در بسیاری از مناطق آسیای میانه مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان زبان اول ادبی 
این کشورها به حساب می آید. اسالم در این منطقه صرفاً به عنوان آیین مشترک اقوام در 

شی به حیات عامل هویت بخ ترینممهنظر گرفته نمیشود، بلکه واال ترین نشان استقالل ملی و 
سیاسی و فرهنگی مردم این مرز و بوم است به صورتی که مردم این خطه پس از سلطه 
شوروی بر آسیای میانه با تحمل فشار حکومت کمونیستی و مرزبندی های خشن هرگز 
 ارتباط خود را با اسالم قطع نکردند. در واقع ظهور فرهنگ اسالمی در این منطقه، بسیار
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فراگیرتر، عمیق تر و جا افتاده تر از آن بود که در مقابل حمله های بی محتوا و تبلیغات پوچ 
کمونیستی، از هم بپاشد. وجود اشتراکات هویتی در بین مردمان آسیای میانه و ایران نوید 
امکان برقراری ارتباطات نزدیک تر با مردم این کشورها را برای جمهوری اسالمی ایران 

ه ارمغان می آورد. به دلیل وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران باخود ب
و آسیای میانه و همینطور ظرفیت های گسترده نفت و گاز، محصور بودن این منطقه در 
خشکی ، بازار مناسب برای ورود کاالهای ایرانی و استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی 

کشورها، تمایل دولتمردان ایرانی برای برقراری ارتباطات سیاسی و  ترین مسیر برای این
اقتصادی سازنده با این منطقه بسیار افزایش پیدا کرده است. بنابراین الزم است با 

ای تر، روابط سیاسی بین دولت ایران و مناطق آسیتر و جامعسیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق
 1404م انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افق میانه با درنظر گیری اهداف سند چش

پیشنهاد  .که قائل بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و هم فرهنگ است، گسترش یابد
گردد در مطالعات آتی اثربخشی هریک از شاخص های ذکر شده روی روابط بین المل می

 ر نظر گرفتن تجارب ایران درو با د پس رویدادیبین ایران و منطقه آسیای میانه به روش 
 .طول سالیان اخیر مورد بررسی و کاوش قرار گیرد
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سماعیل صمدزادها سن راس، ،  سیس ،ادوارددنی سکرینفران  هنری ا

 ت. تهران: انتشاراتاریخ ماورا النهر .احمد شعبانیترجمه  (.1389)
 رود افشابنیاد موقوفات دکتر محم

(. توسعه مناسبات ایران و آسیای 1384ابوالحسن شیرازی حبیب اله)
ر و بها ،دو فصلللنامه جغرافیا و توسللعهمیانه؛ ارایه راهبردها. 

 140- 111، صص 3، دوره 1384تابستان 
اجتماعی آسیای مرکزی  -( تحوالت سیاسی1391بدری، روح اهلل )

، 22، شددماره 7ره ، دونشللریه مسللکویهدر سددده نوزدهم میالدی. 
 . 62 - 23صص 

( ایران برای توسددعه 1395پایگاه اطالع رسددانی ریاسددت جمهوری)
روابط با کشدددورهای منطقه از جمله آسدددیای مرکزی اهمیت زیادی 

 http://www.president.ir/fa/96992قایل است. 

یان فرهنگی در روابط ایران و  (1394رییسدددی، بهروز ) طات م با ارت
فصلللنامه علوم  (.کید بر نظریه سدددازه انگاریتاجیکسدددتان )با تا

  175-141، صص 15شماره ، خبری
خالصلله  (.1359طباطبایی، سدددید محمد حسدددین و الهامی، داوود)

 225-1. 297.4172. دارالتبلیغ اسالمی. تعالیم اسالم

 دوره، استیس م.آسیای میانه، ایران و اسال(. 1395داوود. )، فیرحی
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ضل )اق سی(. 1384ضی، ابولف سیا سی و نهادهای  سا . حقوق ا
 1دانشگاه تهران. جلدتهران: 

نه1397لطفی زاده ابولفضددددل ) ها و زمی کانیزم ها، م های  ( فرصدددت
نشین  ا ی مسلمان راهبردی توسعه پایدار روابط ایران با شبکه منطقه

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان آسیای مرکزی در دهه حاضر. 
 119-101ص ص. 25 فتم، شمارهسال ه اسالم

عید نوروز در فرهنگ اسدددالمی و آیین »، (1379)مدرس زاده، مریم
ساطیر ایرانی،  ستین همایش نوروزها و ا  ،مجموعه مقاالت نخ

1379.  

صلللت تاجیکسللتان به روایت (. 1382موسددوی، سددید رسددول )
 ، تهران: دفتر مطالعات وزارت خارجهاسناد

دانشدددنامه . هاآریایی زبان(. 1386) بیدی، حسدددنرضدددایی باغ 
 تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.  .2 .ایران
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پژوهشللنامه رواب  ی. روابط بین ایران و ملت های آسددیای مرکز

 82-43(:29)ل بین المل

( آسددیای مرکزی و رشددد همکاری های 1386محمودی، مرتضددی )
فصلللنامه مطالعات آسللیای . و تاجیکسدددتان چند جانبه ایران
 تابستان 58اره ، دوره چهارم، شممرکزی و قفقاز

ن1385، حسدددین )نوروزی یا یای م ه. (. روابط فرهنگی ایران و آسددد
 14شماره . هنامه ایراسما

ست بین(. 1384. الکسدداندر )ونت سیا ، لالملنظریه اجتماعی 
سی و  سیا شارات دفتر مطالعات  شیر زاده، تهران، انت ترجمه حمیرا م
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