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Abstract 
The Belt and Road Initiative as the biggest and the boldest plan in China’s 

foreign policy is perceived as a great stride toward China’s self-expression 

and abandoning the legacy of Deng Xiaoping in keeping a low profile, which 

would have wide repercussions worldwide. This structural change will be 

especially felt in regional dimensions, and as the closer the regions are to 

China, the greater will be the effects upon them. Central Asia is a region that 

will be affected strongly by this initiative. China inaugurated its vast and 

ambitious strategy to revive the Silk Road in 2013 during a visit by Xi 

Jinping to Kazakhstan, which shows the importance of Central Asia as the 

gateway for China’s modern Silk Road. The nature of Chinese strategy is 

expansion of connectivity to have new routes for its exports to its main 

markets especially to Europe. Therefore a historic opportunity is provided 

for active participation by other states in this great endeavor to expand 

cultural interaction besides transit of goods. In this regard, Iran as a great 

nation in Western Asia with shared borders with Central Asia has vested 

interests in this region. Historically and culturally Iran has many 

commonalities with Central Asia. So, this question arises that what would be 

the best and the most efficient approach in regional foreign policy of Iran in 

Central Asia as a response to Belt and Road Initiative and what are its 

consequences? To answer this question it is argued that based on 

constructivism theory and its effects on new regionalism, an approach based 

on Cultural Iran is regarded as the best policy for Iran which in comparison 

with other approaches would be more beneficial in realizing the comparative 

advantage of Iran. Cultural Iran is a concept which differentiates between 

geographical and cultural domains of Iran. Based on its deep historical and 

civilizational roots, Iran is regarded as among those few states in the world 

which have wider cultural spheres than their actual geographical borders. 

Cultural Iran means those invisible borders that embrace the historical and 

cultural roots of ancient Persia are still alive and potentially revivable.  
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Therefore, we hypothesize that the best strategy for Iran in the Belt and 
Road Initiative in Central Asia would be a cultural approach, based on Iran`s 
soft power. Furthermore, a comparative analysis of three kinds of 
approaches in Iran’s regional policy in Central Asia, including geopolitics, 
geo-economics and geo-culture will be provided. At the end, the obstacles of 
Iran’s geo-culture will be examined. Our assumption on the nature of the 
Belt and Road Initiative is that it is a multi-dimensional concept with 
different geopolitical, geo-economical and geo-cultural aspects. The main 
assumption in the West and especially in the United States is that BRI is a 
geopolitical strategy by China in challenging the current American and 
western global order. So, the best response to BRI must be a geological 
response based on power and show of force. On the other hand, China 
constantly emphasizes that BRI is exclusively an economic strategy without 
any geopolitical aspects. China claims that BRI is a helping hand for 
strengthening globalization, which is being undermined by the U.S. actions. 
Our assumption in this paper is that BRI is a mutually beneficial strategy for 
both Iran and China, and Iran is ready and willing to participate in it. 
However, as Iran has deep historical and civilizational roots in Central Asia 
which can be used as a soft power, it will be better positioned in BRI by 
trying to revive these ancient roots. In conclusion, we argue that Iran’s 
foreign policy has different expressions in different regions and sub-regions. 
Iran has mainly a geopolitical approach in the Middle East which is of 
course based on the nature of developments in this region. In South Asia, the 
Iranian foreign policy is most geo-economic, which is the main reason in 
Iran’s balanced relations with both India and Pakistan. Iran’s main strategy 
in this region is North-South Transportation Corridor, by the participation of 
India, Russia and Iran and the possibility for inclusion of Pakistan and 
China. At the end, it is argued that Iran’s strategy and approach in Central 
Asia should be mainly a geo-cultural one. This approach is proposed because 
Iran is not willing and able to challenge the traditional geopolitical influence 
of Russia in Central Asia and is not willing and able either to challenge the 
geo-economic influence of China in the region. However, by focusing on the 
Iranian historical and civilizational roots in the region, there will be no 
challenge for Russia and China but great benefits will be provided by this 
approach for the nations in the sphere of Cultural Iran. However, there are 
some challenges for Iran in realizing this geo-cultural approach. One of the 
main obstacles is the religious one, as Iran is a Shiite country and the Central 
Asian states are mostly Sunnis. Also, the Central Asian countries are secular 
states with a cautious foreign policy in relations to Iran. Although Iran has 
had a pragmatic approach in relation with the countries in the region and has 
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been a great helping hand for them in difficult times, the image framed by 
the West regarding Iran, has been quite negative.        
 

Keywords: Belt and Road Initiative, Central Asia, Constructivism, Cultural 

Iran, Geoculture, Geo-economics. 
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 و راه چين در آسياي مركزي كمربنددر قبال ابتکار 
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 محمدحسين دهقانيان فراشاه
 دانشگاه تهران ،ای دانشجوی دکتری مطالعات منطقه

 (09/11/0931 تاریخ تصویب: -01/10/0931)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
 کشرور  ایرن  خرارج   سیاسرت  در طرر   نیتر  جسورانه و ترین عنوان بزرگ به چین راه و کمربند ابتکار

 دوران از مانرده  برجرای  محتاطانه خارج  سیاست کنارگذاشتن و وجود ابراز سوی به بلند گام  همچون
 در حال، این با. شود احساس جهان  گسترۀ در تواند  م  آن پیامدهای که شود  م  تلق  شیائوپینگ دنگ
دلیل موقعیرت جررافیرای  خرود و     که به است مناطق  از مرکزی آسیای که رسد م  نظر به ای  منطقه بعد

 این از اند  گذاری فزایندۀ دولت چین قرار گرفته  همسایگ  با مناطق غرب  چین که مورد توجه و سرمایه
های ارتبراط  و    ه به اینکه ماهیت اصل  راهبرد چین، توسعۀ راهبا توج. پذیرد را م  اثر بیشترین سیاست

انتقال  است که فرصت  تاریخ  برای مشارکت فعال در آن با هدف گسترش تبادل اندیشه و فرهنگ در 
 سیاسرت  رویکررد  کارآمردترین  و بهتررین  که شود م  مطر  پرسش شود، این کنار انتقال کاال فراهم م 

 خواهرد  چره  آن ای منطقره  پیامدهای و راه و کمربند ابتکار به توجه با مرکزی ایآسی در ایران ای منطقه
گرای    ویژه تأثیر این نظریه در حوزۀ منطقه انگاری و به  پرسش با اتکا بر نظریۀ سازه این به پاسخ در بود؟

برا   شرود کره در مقایسره    مر   سیاسرت معرفر    عنروان بهتررین   به فرهنگ  ایران بر مبتن  نوین، رویکرد
 رویکرد سه در این نوشتار، میان رویکردهای رقیب از مزیت نسب  مناسب  برای کشور برخوردار است.

 ای مقایسره  بررسر   مرکرزی  آسیای در ایران ای منطقه سیاست در ژئوکالچر و ژئواکونومیک ژئوپلیتیک،
 کنیم. را بررس  م  ایران ژئوکالچر رویکرد دهیم. همچنین موانع کوتاه  انجام م 

 
 واژگان اصلی
 .انگاری  ، سازهژئواکونومیک، ژئوکالچر ، ایران فرهنگ ،، ابتکار کمربند و راهآسیای مرکزی
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  مقدمه
ترین طر  راهبردی ارائره   توان مهم  را م « ابتکار کمربند و راه»راهبرد راه ابریشم جدید چین یا 

عنروان بسرتۀ کامرل     به 1109جمهور چین توصیف کرد که در سال  ، رئیس«پینگ  ش  جین»شدۀ 
ای و جهان  بره اجررا     های مختلف داخل ، منطقه های چین در سطح سیاست  برای تحقق هدف

تصرمیم   1102گذاشته شده است. در نوزدهمین کنگرۀ مل  حرز  کمونیسرت چرین در اکتبرر     
 در قانون اساس  چین درج شرود کره نشران از تعهرد     «ابتکار کمربند و راه»گرفته شد تا مفهوم 

هرای ژئوپلیتیرک،    برا هردف   . این راهبررد (Xinhua, 2017)باالی دولت چین به این طر  است 
های  توان در سطح  های آن را م  ها و هدف ژئواکونومیک و ژئوکالچر به اجرا گذاشته شد. علت

وجو کرد. چین در راستای تحقق این راهبرد، یک بستۀ کامرل   ای و جهان  جست  داخل ، منطقه
و اقتصرادی، زیرسراخت ، سیاسر  و       به اجرا گذاشته اسرت کره شرامل ابعراد مرال       سیاست  را
ای در   آمیز این راهبرد در سطح منطقره   شود و در صورت اجرای موفقیت  فرهنگ  م    هنجاری و

ای و توزیرع قردرت در آن را     طور کل در غر  آسریا سراختار نظرام منطقره     آسیای مرکزی و به
خواهد کرد. به این ترتیرب، در برازار راهبردهرای رقیرب در آسریای       طور چشمگیری متحول به

سازی راهبررد راه ابریشرم     رسد چین با جدیت و قدرت بیشتری در حال پیاده  نظر م  مرکزی، به
شود که چه راهبردی در این زمینه برای جمهوری   نوین خود است. اکنون این پرسش مطر  م 

 در منطقۀ آسیای مرکزی مناسب خواهد بود؟ اسالم  ایران برای پیشبرد منافعش
ای مسرتقیم دارد و    ای کره برا منرافعش رابطره      ایران در برابر این راهبرد نوین چین در منطقه

توانرد از سره رویکررد ژئواکونومیرک، ژئوپلیتیرک و        بنابراین بسیار اثرگرذار خواهرد برود، مر     
هم تلفیق کرد یا یک  را بر دیگری ترجیح  توان در  ژئوکالچر استفاده کند. این سه رویکرد را م 

های  همچون قدرت کشور و نوع سیاست خرارج  آن   داد. در این زمینه به باور نگارنده، عامل
کننده خواهند بود. در صورت  که قدرت  بتوانرد در هرر سره حروزۀ      ای تعیین  و نوع سازۀ منطقه

عنوان قدرت  قدرت کند، در عمل به ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر در یک منطقه اعمال
چنرین سرطح  از    عمروم طرور   ای بره     های منطقه  هژمون در آن منطقه مطر  خواهد شد. قدرت
تروان تنهرا در     ای تبدیل شوند. چنرین کراری را مر      قدرت را ندارند که بتوانند به هژمون منطقه

رقیب و البته برتر، مانع   های  وجو کرد. به عالوه، حضور قدرت های بزرگ جست  حوزۀ قدرت
ای دانست   توان ایران را قدرت  منطقه  جدی در برابر هژمون  است. بنابراین با توجه به اینکه م 

هرای    های بزرگر  همچرون روسریه و چرین و آمریکرا و قردرت        که در آسیای مرکزی با قدرت
د یک رویکررد مناسرب   رو است، ناگزیر باید از میان این سه رویکر دیگری همچون ترکیه روبه
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ای که ضمن اتکا بر جوانب  از هر سه رویکرد، تمرکرز    گونه برای منافع مل  خود را برگزیند، به
خود را بر روی رویکردی قرار دهد که در آن مزیت نسب  دارد. به باور نگارنده، مزیرت نسرب    

تواند بره    است که م  مانده در این منطقه جا ایران در آسیای مرکزی، میراث فرهنگ  و تمدن  به
 گرای  نوین تبدیل شود.  بستری برای احیای منطقه

عنوان پایۀ رویکررد ژئوکرالچر ایرران در منطقرۀ      انگاری را به  در این نوشتار ابتدا نظریۀ سازه
گانرۀ پریش روی کشرور بررای طراحر         کنیم. سپس رویکردهای سره  آسیای مرکزی بررس  م 

کنیم و به توان بالقوه باالی کشور در رویکرد ژئوکرالچر و   م  سیاست خارج  در منطقه را بیان
 کنیم. ای ایران اشاره م   های سیاست منطقه  به محدودیت

 

 عنوان مبناي نظري ایران فرهنگی انگاري به  سازه
هرای خردگررا همچرون      ی اصرل  رهیافرت  هرا  مفررو  انگارانه   های معناگرا و سازه  در رهیافت

محرور و نیرز نقرش هنجارهرا و      شناسر  دولرت    امر واقع و ارزش، هسرت   جدای  سوژه و ابژه،
 Borzel and) دادن به مناطق رسم  و غیررسم  به چالش کشیده شده است ها در شکل  هویت

Risse, 2016: 27)0انرد از:   شرناخت  عبرارت    انگاری در بعرد هسرت     . سه مفرو  اصل  سازه .
ویرژه   عنرای  و فکرری اهمیرت دارنرد. در ایرن زمینره بره       اند و سراختارهای م   ها برساخته  هویت

ای متقابرل    . میران کرارگزار و سراختار رابطره    1یابنرد     ساختارهای اجتماع  بیناذهن  اهمیت م 
از  .(Moshirzadeh, 2004: 175)دهنرد    ها شکل مر    ها به منافع و سیاست  . هویت9وجود دارد  

هرا   هرا و تعامرل   چون قلمروی اجتماع  است که ارتباطالملل هم  دیدگاه این نظریه، سیاست بین
هرا برر مبنرای     کنند. ایرن تعامرل    های آن را تعیین م   دهند و ویژگ   میان واحدها به آن شکل م 

 .(Moshirzadeh, 2004: 179-180)قواعد و هنجارهای  است که جنبۀ بیناذهن  دارند 
هرای    دهرد در میانرۀ طیرف نظریره      ارائه م صورت  که الکساندر ونت  ویژه به انگاری به  سازه

هرای   . بنابراین ضمن توجه به عامرل (Adler, 1997: 319)گیرد   گرا قرار م   خردگرا و بازاندیش
کنرد. در واقرع، در     ها را پررنگ م   ها و انگاره  ژئوپلیتیک، نقش عناصر غیرمادی همچون هویت
طق از پیش معلوم گذاشته است، در جریران  حال  که جریان خردگرا تمرکز خود را بر روی منا

یابنرد و برسراخته    شود کره منراطق چگونره تکروین مر        انگار بیشتر به این مسئله توجه م   سازه
هرای از قبرل معلروم       انگاری منراطق پدیرده    در سازه .(Borzel and Risse, 2016: 28)شوند  م 

هرا در فراینرد تعامرل و      نرافع و هویرت  نیستند و منافع از قبل معلوم  هم وجود نردارد، بلکره م  
توانرد    گوید، سراختار نمر    گونه که ونت م  گیرند. در حقیقت، همان  شناخت بیناذهن  شکل م 



 3111بهار و تابستان ، 3، شمارة 31، دورة كزياوراسياي مرمطالعات    342

. بره بیران دیگرر، بررای     (Wendt, 1992: 395)بدون فرایند، وجود یا قدرت عل  داشرته باشرد   
ناطق وجود دارنرد، امرا معنرا و    های عین  همچون کشورها و م  انگاران دنیای مادی و سازه  سازه

وسریلۀ تعامرل اجتمراع      شود و به  صورت اجتماع  برساخته م  گیرند به  مفهوم  که به خود م 
شود و به هویت   یابند و تعامل اجتماع  به ایجاد ساختارهای معنای  جمع  منجر م   توسعه م 

 .(Ghica, 2013: 735)دهد   ها شکل م   تبع آن منافع آن کنشگران و به
 شروند و در ایرن میران،      انگاری در یک فراینرد برسراخته مر      به این ترتیب، مناطق در سازه

توانرد فراینردی عمردی یرا غیرر        سازی م   های جهان  بسیار اثرگذار است. منطقه ترییر و تحول
 Breslin and)عمدی و در قالب ابعادی همچون اقتصاد، سیاست، فرهنرگ و امنیرت رد دهرد    

Others, 2002: 39) .  در اینجا باید توجه داشت که وجود سنت فرهنگ  مشترک در یک منطقره
ای ایستا نیست و دائرم در حرال بازسرازی اسرت. در نتیجره، در       اهمیت دارد، اما فرهنگ پدیده

شناسیم امری پویا   ای م   عنوان حوزۀ منطقه شود که آنچه ما به انگاری بر این نکته تأکید م   سازه
های  از قبل معلوم و طبیع  خواند، بلکره امرری     توان مناطق را پدیده  جه  است و نم و چندو

ای که مناطق دائم در حال ساخته شردن هسرتند، مرزهرا در حرال ترییرر        گونه فرایندی است  به
زدای  و برسازی دوباره، خواه عامدانه یا غیر عمردی،    هستند و مناطق در حال برسازی، ساخت

 .(Söderbaum, 2005: 90-91)سازی هستند   بیرون، با اقدام جمع  و هویتاز درون یا 
گرایر ،    انگاری باید بره نقرش ایرن نظریره در منطقره       برای بررس  مبحث ژئوکالچر از منظر سازه

الملل، واردکرردن و افرزودن عناصرر      گرای  در روابط بین  انگاری در منطقه  نظری بیفکنیم. ارمران سازه
هرا،    ای بوده است و ایرن نظریره، بره انگراره      پذیری منطقه  و هنجاری و معرف  مفهوم جامعه ای  انگاره

 :Borzel and Risse, 2016)دهرد   گرای  نقش  اساس  مر    دادن به منطقه هنجارها و هویت در شکل

هرای نروین      مفهوم ژئوکالچر را باید در فضای پس از جنگ سرد و پیامد آن در طرر  نظریره  . (120
گرای  مورد نظر قرار داد. به بیان دیگرر، در    انگاری و تسری آن به حوزۀ مطالعات  منطقه  همچون سازه

عنروان   هرای اقتصرادی و هویرت بره     جای تأکید صرف بر عامل جررافیرا، تعامرل   گرای  نوین به  منطقه
ای از   جره سرازی الزم اسرت در    شروند. بررای موفقیرت در منطقره      ساز مطر  مر    عناصر نوین منطقه

 :Breslin and Others, 2002)های اساسر  وجرود داشرته باشرد       سازگاری فرهنگ ، هویت  و ارزش

توان مناطق فرهنگ  خوانرد و پایرداری     ای که ابعاد پررنگ فرهنگ  دارند را م   های منطقه  سازه .(44
ریخ و تمردن و دیرن   های فرهنگ  و هویت  است. مناطق فرهنگر  بیشرتر ترا    دلیل پیوند این مناطق به

تواننرد    های زبان  و فرهنگ  دارند. این مناطق در شرایط خاص تراریخ  مر    مشترک به اضافۀ پیوند
 .(Söderbaum, 2005: 93-94) سوی همگرای  حرکت کنند به
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هرای  همچرون     جای شراخ   ای به  های منطقه  بر این اساس معیار سنجش موفقیت سیاست
های راهبردی، گسترش هنجارهای مشترک خواهد برود.    ا مشارکتهای تجاری ی  گسترش مبادله

در واقرع،   گشراید.   گرایانره مر     گرای  غر   انگاری راه  برای گریز از منطقه  به این ترتیب، سازه
ای و بینراذهن  تلقر      هرای انگراره   گرایر  را برآمرده از عامرل     انگاری به این دلیل که منطقه  سازه
هرا فرهنرگ و هویرت      طالعات غیرغرب  در منراطق  بروده اسرت کره در آن    گشای م  کند، راه  م 
ای هنروز شررایط     گرای  باشند، حال آنکه نهادهرای منطقره    های برانگیزندۀ منطقه توانند عامل  م 

انگرراری امکرران   سررازه .(Acharya, 2016: 120)ای ندارنررد   الزم را برررای همگرایرر  منطقرره 
 های مادی، ساختارهای بیناذهن  و هویت و منافع کنشگران ن عاملکنش میا  پردازی بر هم  مفهوم

شرود کره ترییرر      کند. با فهم و شناخت ساختارهای بیناذهن ، این امکان فرراهم مر     را فراهم م 
ها در گذر زمان و پدیدآمردن اشرکال نروین همکراری و اجتمراع را درک کنریم         منافع و هویت

(Breslin and Others, 2002: 35). ای معنراگرا در   عنروان نظریره   انگاری بره   آنچه در نظریۀ سازه
یافتن عوامل  همچرون گفتمران    شود، برسازی اجتماع  مناطق و اهمیت  ای آشکار م   بعد منطقه

طور کل ساختارهای معنرای  و بینراذهن  اسرت و آنچره موجرب       ها و به  و زبان، فرهنگ، انگاره
ها و تاریخ مشترک است.   های فرهنگ  و اجتماع ، ارزش شود پیوند  همگرای  میان کشورها م 

هرا و منرافع آن     بودن در ارزش ای و سهیم  داشتن به یک هویت منطقه انگاری حس تعلق  در سازه
 .(Dehghani Firouzabadi, 2009: 102-103)یابد   اهمیت فراوان  م 

 
 انگاري و ایران فرهنگی  . سازه3

وگو و چنردفرهنگ  اسرت. طرر  ایرران       محور، مبتن  بر گفت  لتایران فرهنگ  مفهوم  غیر دو
ای اسرت. ایرن ترییرر ابعراد       هرای منطقره   فرهنگ  در درجۀ نخست گام  برای ترییرر در رابطره  

 نسبت به بستر تمدن  منطقه و نگاه به آن از رانگکنش های ادراک در ترییر ای دارد  مانند  چندگانه

تاریخ  و تمدن   های اشتراک ای با تمرکز بر  های منطقه  ر رویهمنظر میراث مشترک  دوم ترییر د
ها و نقاط تمایز  و سوم ترییر و تحول در سراختار معران  بینراذهن  برا تأکیرد برر        و نه اختالف

 های مشترک.  ارزش
توان حوزۀ تمدن  ایران  دانست، امکران برازتعریف هرویت       از آنجا که ایران فرهنگ  را م 

های  را در برر    ها حوزه  انگاری وجود دارد، زیرا تمدن  ر در آن برپایۀ نظریۀ سازهواحدهای مستق
شدن دائم  اسرت و بره ایرن ترتیرب      درحال برساختن و بازساخته   ها هویت  گیرند که در آن  م 

تواند به احساس تعلق متفاوت    شود. این ترییر و تحول م   فراهم م « دیگری»و « ما»بازتعریف 
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توان حروزۀ ایرران     . به این ترتیب، م (Moshirzadeh, 2004: 185)ی واحدها منجر شود از سو
یابنرد. در    الملل  دید که در آن هنجارهرا ترییرر و تحرول مر       فرهنگ  را همچون یک رژیم بین

الملل ، با نهادسازی رسم  و غیررسم  زمینرۀ    ای و بین  های منطقه  گونه که در رژیم  واقع، همان
توان حوزۀ ایران فرهنگ  را بره یرک رژیرم      شود، م   سب  برای همکاری کنشگران فراهم م منا

 ای بهره برد.  منطقه های درون  ای تبدیل کرد و از آن برای توسعۀ همکاری  منطقه
اینجا  در و مختلف های که وضع موجود در سطح شود  م  یادآوری مسئله این انگاری  سازه در

های  تعامل و ارتباط و ع  تاریخ  و برساخته است، بنابراین ترییرپذیر استای، وض  سطح منطقه
هویت در منطقرۀ آسریای    ای را فراهم سازد.  ها در نظام منطقه  تواند زمینۀ ترییر هویت  تمدن  م 
دلیل نوپای  نسب  آن و خأل هویت  ناش  از فروپاش  اتحاد شوروی اهمیت فراوانر    مرکزی به

 تواند در بلندمدت به بازتعریف هویت  کشورهای منطقه کمک کند.  هنگ  م دارد. ایران فر
 

 . ژئوكالچر3
 راهبررد  ژئوکالچر و کاربرد آن در رویکرد ایران در برابر مفهوم از درست  درک بتوانیم آنکه برای

دو مفهوم مرتبط  کنار در را آن است بهتر دست آوریم، به راه ابریشم نوین چین در آسیای مرکزی
ای برای تعیین نوع   های منطقه  ها در سازه  قرار دهیم و به تفاوت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک آن، با

با  تعامل در ها  سازه این ای چهار نوع سازه دارد که  رویکرد کشور توجه کنیم. هرگونه نظم منطقه
ژرف و بنیرادین  دهند. این چهار نوع سرازه برپایرۀ نیروهرای      ای شکل م   یکدیگر به نظم منطقه

گیرنررد و برره چهررار نرروع سررازۀ ژئوپلیتیررک،   هررا شررکل مر   قردرت، اقتصرراد، هویررت و ارتبرراط 
عرالوه بهترر    . بره (Ghasemi, 2015: 91-92)دهنرد    ژئواکونومیک، ژئوکالچر و سایبری شکل م 

شده سرخن بگروییم، برر     عنوان موجودیت  مستقل و از پیش تعیین جای آنکه از منطقه به است به
الملرل تأکیرد کنریم. ایرن      عنوان کنشگران اصل  روابط برین  ای کشورها به  های منطقه  ی شبکهرو

گیرنرد. در واقرع،     هرا شرکل مر      ها بر اساس قدرت کشورها و نوع سیاسرت خرارج  آن    شبکه
کار  ها در یک منطقه، رویکردهای متفاوت  به  کشورها بسته به قدرت خود و حضور سایر قدرت

پوشران  داشرته    ای کشورهای همسایه هم  تواند با شبکۀ منطقه  ای ایران م   کۀ منطقهگیرند. شب م 
دهد قدرت آن کشور   شکل م  را کشور یک ای  منطقه تردید یک  نیست. آنچه شبکۀ باشد، اما ب 
ای یک کشور در اصل با   های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر است. شبکۀ منطقه  در حوزه

 کنندۀ الگوی رفتاری باشد. تواند تعیین  شود. نوع سازه م     این سه حوزه تعیین م پوشان هم
های  با ابزارهرای    توان ژئواستراتژی  رویکردهای ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک را م 
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متفاوت تعریف کرد. ژئوپلیتیک عبارت است از استفادۀ ژئواسرتراتژیک از قردرت سیاسر . در    
هرای   کرارگرفتن روش  هرای ژئواسرتراتژیک را برا بره     کرد، رهبرران سیاسر  هردف   این نوع روی

کننرد. رویکررد ژئواکونومیرک را     های اطالعات  پیگیری م   دیپلماتیک و نظام  به عالوۀ قابلیت
توان به معنای استفادۀ ژئواستراتژیک از قدرت اقتصادی خواند. در اینجا رهبران سیاسر  برا     م 

هرای   المللر  هسرتند هردف     دهندۀ تعامرل اقتصرادی برین    بع و قواعد که شکلکنترل بازارها، منا
تروان ژئوکرالچر     بر همین اساس، م  .(Baracuhy, 2019: 15)کنند  ژئواستراتژیک را پیگیری م 

را به معنای استفادۀ ژئواستراتژیک از قدرت فرهنگ  و پیشینۀ تمدن  خواند. در اینجرا رهبرران   
های ژئواستراتژیک  ویژه در حوزۀ فرهنگ و تمدن هدف نابع قدرت نرم بهسیاس  با استفاده از م

گیررد  بره ایرن      های متفاوت  قرار م   کنند. هر کدام از این مفاهیم در محدودۀ نظریه را دنبال م 
گرایر ، ژئواکونومیرک در حروزۀ نهرادگرای  نرولیبرال و        ترتیب که ژئوپلیتیرک در حروزۀ واقرع   

 گیرند.  انگاری قرار م   هژئوکالچر در حوزۀ ساز
 

 ابتکار كمربند و راه چين و جایگاه منطقۀ آسياي مركزي در آن
ابتکار کمربند و جاده از پنج مسیر و شش داالن اقتصادی تشکیل شده اسرت. ایرن پرنج مسریر     

اند از: چین، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا )بالتیک(  اتصال بره خلریج فرارس و دریرای      عبارت
از راه آسیای مرکزی و آسیای غرب   اتصال چرین بره آسریای جنرو  شررق ، آسریای        مدیترانه

دهنرد(     را تشرکیل مر    0جنوب  و اقیانوس هند )که در مجموع کمربند اقتصادی جرادۀ ابریشرم  
چین، دریای چین جنوب ، اقیانوس هند و اروپا  چرین، دریرای چرین جنروب  و اقیرانوس آرام      

دهند(. ابتکار کمربند و جاده با اتکرا    را تشکیل م  1ریشم دریای جنوب  )که در مجموع جادۀ اب
الملل  ترابری و نیرز شرهرها و بنردرهای اصرل        گیری از مسیرهای بین  بر این پنج مسیر و بهره

انرد از: پرل زمینر      پردازد کره عبرارت    ها به برپای  شش داالن همکاری اقتصادی م   واقع در آن
مرولستان و روسیه  چین، آسیای مرکزی و آسریای غربر   چرین، شربه     چین،  9نوین اوراسیای  

 Hong Kong Trade) جزیررۀ انردونزی  چرین و پاکسرتان  برنگالدش، چرین، هنرد و میانمرار        

Development Council, 2018: 1). 
 

 
                                                           
1. Silk Road Economic Belt 

2. Maritime Silk Road 

3. The New Eurasia Land Bridge 
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 : شش داالن اقتصادي ابتکار كمربند و جاده3نقشۀ 

Source: Derudder and Others, 2018: 9. 

 
گیررد کره شرامل منراطق        ار کمربند و جاده حوزۀ جررافیای  بسیار وسیع  را در بر م ابتک

همچون آسیای جنوب  و جنو  شرق ، آسیای مرکزی، اروپای شرق  و غرب ، آسیای غربر  و  
توان   شود. با این حال، تمرکز سیاس  و اقتصادی ابتکار کمربند و جاده را م   آفریقای شمال  م 

شاهده کرد. به بیان ، اکنون روشن شده است که مسیر راهبردی مورد توجره چرین   در اوراسیا م
سوی غرر  و اروپرا کشریده     های گوناگون ترابری و ارتباط ، مسیری است که به  از میان شبکه

. روسیه و آسیای مرکزی در ایرن مسریر   (Yilmaz and Changming, 2018: 254-255)شود   م 
د. داالن اقتصرادی چرین، آسریای مرکرزی و آسریای غربر  از       برای چین اهمیرت زیرادی دارنر   

هرای خرط آهرن      شود و با خروج از چین از راه آالشانکو به شربکه   کیانگ در چین آغاز م   سین
پیوندد و سپس به سراحل مدیترانره و شربه جزیررۀ عربسرتان        آسیای مرکزی و آسیای غرب  م 

زی، ازبکسرتان، تاجیکسرتان، ترکمنسرتان،    شرود. ایرن داالن پرنج کشرور آسریای مرکر        منته  م 
 Hong Kong) دهد    قرقیزستان و قزاقستان به عالوۀ ایران و ترکیه در آسیای غرب  را پوشش م 

Trade Development Council, 2018: 2-3). 
با توجه به اینکه ماهیت اصل  ابتکار کمربند و راه چرین، گسرترش مسریرهای ارتبراط  برا      

توان آن را نسخۀ مردرن راه ابریشرم     ازارهای جدید است و از این جهت م هدف دستیاب  به ب
شود که برا مشرارکت فعاالنره در آن بره تبرادل اندیشره و         باستان  دانست این فرصت فراهم م 
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در آسیای  عمدهسه تحول باستان ،  گسترش راه ابریشمفرهنگ در منطقه اقدام کرد. در واقع، با 
 کره  و پررونقر   : اول، پیدایش شهرهای بزرگساخت را متأثرمنطقه که فرهنگ  رد دادمرکزی 
ی هرا  گسرترش شربکه   وکردنرد  دوم، تشرکیل    منطقره عمرل مر     ونقل حملهای   قطب همچون

 پایرۀ  برر  محرور  صادراتهای   اقتصاد ۀسوم، توسع  های دوردست سرزمینای تا     بازرگان  منطقه
 ونقرل،  حملبه قطب  منطقهتبدیل با . (Starr, 2013: 43) باکیفیتمرغو  و  هایصنایع و تولید

 برزرگ شرهرهای  همچنرین،  . ارمرران آن برود  دانش و فرهنرگ  وستد فرامرزی شکوفا شد و  داد
 تبدیل شدند. آسیای غرب دادوستد بین چین، هند و  ۀبه مراکز عمد و ایران آسیای مرکزی

  
 يمزیت نسبی ایران در رویکرد ژئوكالچر ایران در آسياي مركز

کننردۀ   گونه که در ابتدا گفتیم سه رویکررد ژئوپلیتیرک، ژئواکونومیرک و ژئوکرالچر تعیرین         همان
سیاست ایران در آسیای مرکزی هستند. البته، به باور نگارنده مزیرت نسرب  ایرران در رویکررد     
ژئوکالچر است. باید به این نکته نیز توجه داشت که بیشرترین مطالعرات  کره تراکنون در مرورد      

انرد از منظرر بررسر  پیونردها و پیامردهای سیاسر ،         بتکار کمربند و راه چین صرورت گرفتره  ا
اقتصادی و زیرساخت  )ارتباط ( بوده است و به آن از منظر فرهنگ و سیاست فرهنگر  توجره   

توان این راهبرد را گام  بلند از سوی چین برای بازنویس    چندان  نشده است. در حال  که م 
تروانیم بگروییم اگرر چرین را       حسا  آورد. بنابراین مر   خود به منافع و مصالحت تاریخ در جه

قدرت فرهنگ  در حال خیزش نیز بدانیم، پاسخ سایر کنشگران در برابر آن چگونه خواهد بود 
(Winter, 2019: xii). کارگرفتن رویکرد ژئوکالچر تأکیرد   در پاسخ به این پرسش است که بر به

 شود. م 

جویانره،    تروان سیاسرت  عاقالنره، مصرلحت      ای ایران در آسیای مرکرزی را مر     قهسیاست منط
غیرر  سیاسرت خرارج  ایرران و     تیر کلگرایانه و سازنده خواند که در صرورت مطابقرت برا      عمل

به خوب  توانست   الملل  پساشوروی م   ایدئولوژیک شدن آن و سازگاری با شرایط نوین نظام بین
کمک کند، ایرران را  منافع کشور را در این منطقه حفظ کند، به افزایش حضور و نفوذ ایران در آن 

در همرۀ ابعراد ژئوپلیتیرک،    عنوان رقیب  جدی در منطقه مطر  کند و زمینۀ ارتقای جایگاه ایران  به
هرای گونراگون و    لژئواکونومیک و ژئوکالچر را فراهم سازد. با این حال، چنین پیشررفت  بره دلیر   

 دست نیامد. الملل به  دلیل خودداری از سازگاری با ترییر نظام بین ویژه به به
ها را در منطقرۀ آسریای مرکرزی و قفقراز دنبرال کررده        ایران در دورۀ پساشوروی این هدف

ای، گسترش پیونردهای    های منطقه است: پاسداری از امنیت خود در برابر پیامدهای منف  تحول
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های تازه تأسیس، پرهیز از برانگیختن دشمن  روسیه، حت  زمران  کره برا      دی با جمهوریاقتصا
ایران روابط دوستانه نداشته است. در واقع، سیاست ایران در برابر این منطقه، غیر ایردئولوژیک  

ویرژه تاجیکسرتان    گرایان حاضرر در آن و بره    و عملگرایانه بوده است و حاضر نشد که از اسالم
هرای امنیتر  و اقتصرادی و توجره بره       شردن بره هردف    چشمگیری کند. اولویت قائرل حمایت 
 :Hunter, 2010)های چنین سیاست  از سروی ایرران بروده اسرت      های روسیه از دلیل  حساسیت

. بنابراین رویکررد کلر  ایرران در مرواردی همچرون آسریای مرکرزی و قفقراز، سیاسرت          (173
های زیرساخت  با هدف اتصال کشورهای   در زمینۀ اجرای طر ای بوده است. ایران     گرایانه  عمل

ویژه ترکیه فعرال   ها به سایر کشورهای منطقه و به آسیای مرکزی به خلیج فارس و نیز اتصال آن
های ایاالت متحد برر ضرد ایرران همچنران       رسد مسئلۀ تحریم  نظر م  بوده است. با این همه، به

ها شده است. در واقع، ایران حت  پیش از آنکره     ری از این طر بردا  شدن امکان بهره مانع فراهم
چین ابتکار کمربند و راه خود را مطر  کند، در حوزۀ زیرسراخت  در منطقره وارد عمرل شرده     

هرا    تبرع آن تحرریم   ویرژه آمریکرا و بره    ویژه تضاد با غر  و به های مختلف و به بود، اما به دلیل
 استفاده ببرد.نتوانست از آن به اندازۀ کاف  

 
 المللی  اي و بين  هاي منطقه سياست خارجی ایران در سطح :3نمودار 

Source: Authors. 
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ایران چه در حوزۀ ژئوپلیتیک و چه در حوزۀ ژئواکونومیک به ناچرار برر هژمرون  روسریه مهرر      
 ختره یانگیبرنرا  تأیید زده است و تنها تا جای  توانسته است در منطقه حضور یابد کره خشرم روسریه   

طور کامل ثابت کرده است که منطقرۀ آسریای مرکرزی و قفقراز را      باشد. در حوزۀ ژئوپلیتیک، ایران به
شناسد  بنابراین هیچ ضرورت  ندیده است که رویکرردی    خلوت روسیه به رسمیت م  عنوان حیاط به

بیرت نفروذ روسریه و غلبرۀ     ژئوپلیتیک در برابر منطقه در پیش گیرد. این مسئله با گذشرت زمران و ت   
دیدگاه اوراسیاگرای  بر سیاست خارج  روسیه متحول شد. روسیه با غلبۀ اوراسیاگرایان بره رهبرری   

هرای   ها و هردف   ، به دگرگون  در اولویتکوزیرفگرایان به رهبری آندری   بر غر  پریماکفیوگن  
ین اتحراد شروروی افرزوده    های پیشر   سیاست خارج  دست زد. در همین زمینه، بر اهمیت جمهوری

های واقرع در آسریای مرکرزی و قفقراز و شرر         شد و مسکو بر ضرورت توسعۀ روابط با جمهوری
. به این ترتیب، ایرران در حروزۀ ژئوپلیتیرک در    (Koolaee, 2015: 421) اروپا بیش از پیش تأکید کرد

فعاالنرۀ چرین بره منطقره و      زیر سایۀ روسیه قرار گرفت. این وضعیت، برا ورود  باًیتقرآسیای مرکزی 
ویژه پس از طر  ابتکار کمربند و راه دچار ترییر و تحول شده است و چین توانسته است سراختار   به
تری برای ایران فراهم شرده اسرت.     قطب  منطقه را به دو قطب  تبدیل کند. در نتیجه، زمینۀ مناسب    تک

ساز است. بررای نمونره، ایرران برا وجرود        مشکلعنوان تهدید همچنان  با این حال، نگرش به ایران به
دلیل مخالفت برخ  کشرورها همچرون    تمایل فراوان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای، به

 چین و تاجیکستان و انفعال معنادار روسیه نتوانسته است که به عضویت کامل آن درآید.
دلیرل   رسد که ایرران بره    نظر م  هاز میان سه رویکرد ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر ب

های پایدار تراریخ  در منطقرۀ اوراسریای      های فرهنگ  و تمدن  و برخورداری از ریشه اشتراک
تواند در صورت قرارگرفتن رویکرد فرهنگ  در اولویرت سیاسرت خرارج  خرود،      مرکزی، م 

شرود. ایرران     عنروان ایرران فرهنگر  شرناخته مر       گام  اساس  بردارد در جهت احیای آنچه بره 
گیرد که زبان فارس  در آنجا رواج   فرهنگ  در معنای محدود خود فقط کشورهای  را در بر م 

ای را   دارد  همچون افرانستان و تاجیکستان به عالوۀ ایران و در معنرای گسرترده خرود، حروزه    
تیب، از آسریای  است. به این تر   دهد که در قلمرو امپراتوری ایران باستان قرار داشته  پوشش م 

رودان و خلیج فارس و نیز شبه قرارۀ هنرد و افرانسرتان در حروزۀ      مرکزی و قفقاز گرفته تا میان
 . (Ghasemi, 2009: 26-27)گیرند   ایران فرهنگ  قرار م 

بستر مناسب   شده موجب فرهنگ  ایران نظیر در حوزۀ  های مشترک کم  ای از ویژگ   مجموعه
ها   حوزۀ جررافیای  فراهم شود. از این ویژگ  این در همگرای  نیز و مشترک برای توسعۀ هویت

بودن وجوه هویت  و تمدن  دیرپا در منطقه، برخورداری از  ها اشاره کرد: برجسته توان به این  م 
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هرای زبران ، دینر  و تراریخ ،      های فراوان و گوناگون برای همکراری همچرون پیونرد     ظرفیت
جررافیای   پهنۀ گستردگ  و فرهنگ  در حوزۀ ایران قدمت و اصالت از ناش  فرهنگ  خودباوری

(Sazmand, 2018: 83)مانند پهنۀ گستردۀ جررافیای   های   مؤلفه از فرهنگ  ایران حوزۀ . بنابراین
میلیون نفر جمعیت( برخوردار از تاریخ مشترک، آدا  و رسوم مشترک، مشاهیر  011)با حدود 

 .(Sazmand, 2018: 84)ات مشترک تشکیل شده است مشترک، دین و زبان و ادبی
گونره برشرمرد: نظرام دینر  و      توان ایرن   دهندۀ هویت فرهنگ  ایران را م  های تشکیل  مؤلفه

براف ،    های  همچون معماری، صنایع دست ، قرال    اخالق  ایران  و اسالم ، هنر ایران  در حوزه
. تحقق ایرران  (Nazari, 2011: 33-38)ارس  سفالگری و موسیق ، علم و دانش و زبان و اد  ف

 هرای رسرم      های فرهیخته و فرهنگ  دانست و نه مقرام   فرهنگ  را باید در گرو افراد و گروه

(Nazari, 2011: 42) هرا روی آورد    گذاری و تشویق این افراد و گرروه   و بنابراین باید به سرمایه
 ریست.های معنوی کشور نگ  ها به چشم سرمایه  و به آن

گرذاری و ارائرۀ     های عال  سیاست ها در سطح این موضوع البته در گرو درک اهمیت این پیوند
هرای سیاسرت خرارج       ای که بره یکر  از اولویرت     گونه راهبردی بلندمدت در این زمینه است  به

وسریلۀ   بره  0911مهرر   1عنروان میرراث نراملموس جهران  در      کشور تبدیل شود. با ثبت نوروز به
دنبال آن تعیین رسم  روز جهان  نروروز در مجمرع عمروم  سرازمان ملرل متحرد،        سکو و بهیون
ها و نمایندگان کشورهای جمهوری   ساله مراسم  با عنوان جشن جهان  نوروز با حضور مقام همه

 :Sazmand, 2018)شرود    آذربایجان، ازبکستان، ایران، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان و هند برگزار م 

نمرای ایرران فرهنگر  دانسرت  آیینر  کره در گسرترۀ جررافیرای           توان آینۀ تمام  نوروز را م  .(85
جرا   شرود و در همره    ای شامل ایران و همۀ کشورها و مناطق همجوار آن جشن گرفته مر   گسترده

عنوان یک  از عوامل برجستۀ فرهنگر  پیونددهنردۀ حروزۀ تمردن       شود. نوروز به  نوروز نامیده م 
تواند به مبنای  برای تعامل و همکاری در میان کشورهای واقع در حوزۀ ایران فرهنگر     ، م ایران 

ها منجرر شرود. بره ایرن ترتیرب،        تبدیل شود، به تشکیل هویت و در پ  آن منافع مشترک میان آن
 .(Sazmand, 2018: 79)شود  نوروز به بستری برای همگرای  فرهنگ  تبدیل م 

اریخ ضمن حفظ یکپارچگ  و اتحاد در میان اقوام گوناگون ایرانر ،  زبان فارس  در طول ت
. در (Fallah, 2010: 85)به ابزاری برای حفظ هویت ایران  در برابر بیگانگان تبدیل شده است 

این زمینه، باید به نقش بارز و برجستۀ شعر و شاعری در تقویت هویت مشترک در حوزۀ ایران 
ای دید که شعر سعدی در   توان هم در دوره  نیم. این مسئله را م فرهنگ  در طول تاریخ اشاره ک

( و هرم در دورۀ  بطوطهشد )سفرنامۀ ابن   زمان حیات او در دربار چین با ساز و آواز خوانده م 
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گاه آرمان بازگشت به وطن برای  تسلط شوروی بر آسیای مرکزی و تبدیل شعر فارس  به تجل 
 .(Khodayar, 2008: 36)این منطقه  شده از شاعران مهاجر و رانده

هرای    عنوان جزئ  از ایران فرهنگ  محسو  کرد، زیررا تمردن   توان به  آسیای مرکزی را بیشتر م 
درخشان واقع در این منطقه در تاریخ راه ابریشم شامل تمدن بلخر  )باکتریرا(، خروارزم  و سرردی     

ویرژه تمردن سررد در شرکوفای  راه      ینره، بره  در ایرن زم  .(Gharib, 2005: 122)بنیادی ایران  داشتند 
ابریشم و در جهت گسترش زبان و فرهنگ ایران  در آسیای مرکزی و فراسروی آن ترا چرین، نقرش     

ای داشت. تمدن سرد حت  پس از ورود اسالم بره منطقره برا حفرظ و گسرترش زبران فارسر          ویژه
المللر     ان به یک زبان میانج  و برین شدن این زب عنوان یک  از ارکان هویت تمدن ایران ، به تبدیل به

جامانده از این قروم در سراسرر منطقره،     های به  نوشته  در راه ابریشم کمک شایان  کرد و کشف دست
تمردن سرردی در درۀ    .(Thubron, 2008: 35)حاک  از دوران درخشران ایرن تمردن ایرانر  اسرت      

یای مرکرزی گسرترش یافرت و    ، پنجیکند و سمرقند شکوفا و سپس به شرر  و غرر  آسر   رزافشان
ایرن مسرئله بره     .(Gharib, 2005: 125-126)سمرقند به مرکرزی برزرگ در راه ابریشرم تبردیل شرد      
دسرت  و پیوسرتگ  فرهنگر  و      توان این یک  گسترش تمدن ایران  در سراسر منطقه کمک کرد و م 

 ن فرهنگ  دید.خوب  از روی آثار برجای ماندۀ باستان  در سراسر حوزۀ ایرا تمدن  را به
 ایرران حروزۀ   داشته و به گسترش گسترش زبان فارس بنابراین، راه ابریشم نقش بارزی در 

ریچارد فرای معتقد است که شکوفای  و رونرق تجرارت در   . فرهنگ  کمک شایان  کرده است
عصر ساسان  در قالب راه ابریشم موجب گسترش زبان فارس  شده و ایرن زبران در آن دوران   

، بیران دیگرر   به .(Frye, 2003)میانج  برای تاجران در منطقۀ آسیای مرکزی تبدیل شد  به زبان
اروپرای    مسرافران فارس  دری بود. نخسرتین   ،جادۀ ابریشم از پکن تا جمهوری ونیز ۀزبان ویژ

مجبور بودند فارس  دری بیاموزند و مرارکوپولو   ،رساندند که از راه خشک  خود را به چین م 
. در قرون وسط  تا آغاز قرن نوزدهم، زبان فارس  دری در امپراتوری ع مران  و  هم چنین کرد

کرد که در دنیای کنون  زبان انگلیس  بر عهرده دارد    م همان نقش  را بازی  سایر نقاط آسیادر 
(Mazaheri, 2009: 23) توان به بهترین وجه از   جادۀ ابریشم را م  راه. گسترش زبان فارس  از

بطوطه دریافت  آنجا کره از آوازخروان  شرعر سرعدی شریرازی توسرط        ابن ۀسفرنام روایت  در
بروده   زنرده این در حال  است که هنروز سرعدی    ،گوید  نوازندگان چین  در سفرش به چین م 

 جادۀ ابریشم تا چین رفته بود. راهمدت کوتاه  از  دراست و شعر او 
عنوان مسیری برای تجارت و دادوستد استفاده  باید توجه کرد که راه ابریشم باستان  غالباً به

ها سوار بر کاالها منتقرل    ها نیز بود و به بیان ، اندیشه  وسیلۀ تبادل افکار و اندیشه شد، سپس   م 



 3111بهار و تابستان ، 3، شمارة 31، دورة كزياوراسياي مرمطالعات    352

در منطقۀ غر  آسیا در مرحلۀ نخست  فرهنگ  مشترک شدن به میراث شدند. بنابراین، تبدیل  م 
ال حاضر هم، اگر قرار است نسبت به بازگردانردن راه  مدیون مبادالت تجاری بوده است  در ح
عنوان راه  برای گسترش و  تجاری و اقتصادی به مبادالتابریشم فرهنگ  حرکت کنیم باید از 
ویژه از این جهرت اهمیرت    این مسئله به ،(Majidi, 2014: 8)تقویت ایران فرهنگ  بهره بگیریم 

گ  بسیار فراتر از ایران جررافیای  است  بنابراین اگرر  یابد که بدانیم حوزۀ ایران فرهن  زیادی م 
 .نیست ها جهت همه از ای جز افزایش مبادالت  بخشیدن به این مفهوم باشد گزینه قرار به جان

 
   نتيجه

های تقریبرًا پایردار در مرورد ایرران فرهنگر  و احیرای آن برا هردف همگرایر             یک  از چالش
الملل بر آن از دیرباز تاکنون بوده است. با این حرال، در    ام بینای، تأثیر منف  و مخر  نظ  منطقه

های آسیای مرکزی و قفقاز فضای مساعدی برای احیرای    دورۀ پساشوروی با استقالل جمهوری
ای و جهان  نیز از ایدئولوژیک بره اقتصرادی     های منطقه  ایران فرهنگ  مهیا شد. البته نوع رقابت

هرای نوظهرور و نیرز      این دوره، فضای مناسرب  بررای رشرد قردرت    و فرهنگ  ترییر یافت. در 
هرای   گرای  فراهم شد. به این ترتیب، این بستر مناسب فراهم شد که در موازنۀ میان عامل  منطقه

 تر شود.  واگرای  و همگرای  در حوزۀ ایران فرهنگ ، کفۀ همگرای  سنگین
های دین ، زبران  و    ویژه در حوزه و تمدن  به دلیل پیوندهای تاریخ  توان به  آسیای مرکزی را م 
عنروان ایرران    عنوان جزئ  از تاریخ و تمدن ایران  به شمار آورد که از آن به آدا  و رسوم مشترک به

آمیز نیست و درواقع، منبرع سرشراری از سررمایۀ      شود. این مسئله به هیچ عنوان مبالره  فرهنگ  یاد م 
سازی بررای    نگری و زمینه  داشته است که در صورت هوشمندی و آینده فرهنگ  در اختیار ایران قرار

هرای مختلرف     های فرهنگ  کشور در حوزه  اجرای یک دیپلماس  فعال فرهنگ  با استفاده از ظرفیت
تواند بار دیگر ایران را به قطب فرهنگ  منطقه تبدیل کند. راهبرد راه ابریشم نروین چرین     فرهنگ  م 

ر کمربند و راه، از چند جهت فرصت  تازه در اختیار ایران قررار داده اسرت ترا حروزۀ     موسوم به ابتکا
تمدن  خود در آسیای مرکزی را گسترش دهد. از یک نظر، چین با این راهبررد و اسرتفاده از منطقرۀ    

ویرژه اروپرا، انحصرار روسریه در      عنوان دروازۀ خود برای ارتباط با مناطق دیگر و به آسیای مرکزی به
طه بر آسیای مرکزی را شکسته است  در حال  که روسریه همچنران قردرت برترر ژئوپلیتیرک در      سل

منطقه باق  مانده است، چین در حوزۀ ژئواکونومیک به قدرت برتر در آن تبدیل شده است، بنرابراین  
ای ترری برر   ای، بستر مناسرب   ای نسب  در منطقه برقرار شده است. این ساختار دو قطب  منطقه  موازنه

تر ایران در منطقه فراهم کرده است. از سوی دیگر، راهبرد چین راهبردی بیشتر ارتبراط     حضور فعال
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های ارتباط  است و بنابراین همچون راه ابریشم باستان  زمینرۀ مناسرب      با هدف گسترش زیرساخت
ت. ایرن موضروع   برای افزایش مبادالت اقتصادی و در کنار آن تبادل اندیشه و فرهنگ فراهم کرده اس

در مورد کشورهای  که هنوز در حال بازیاب  و بازسازی هویت مل  خرود هسرتند فرصرت مرتنمر      
های مختلرف از جملره انفعرال و وجرود      تواند به دلیل  شود. با این حال، این فرصت م   محسو  م 

شرتر گفتریم   گونره کره پی   الملل  کشور از دست بررود. همران    ای و بین  های منطقه تعار  در سیاست
های حاضر در آسیای مرکرزی در حروزۀ فرهنگر  قررار       مزیت نسب  ایران در مقایسه با سایر قدرت

 دارد و بنابراین شایستۀ توجه و هوشمندی بیشتری است.
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