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چکیده

پس از فروپاشی شوروی« ،بنیادگرایی و افزایش خشونت در آسیای مرکززی» ،یکزی از مووزو هزایی
است که کشورهای ایز منقهزه بزا آو موا زه بزود انز ؛ ایز مووزو از چشز انز ازهایی گونزاگوو
مقالعهش است و پژوهشگراو مختلف به دالیل «سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی» شکلگیریِ ای پ یز
اشار کرد ان  .ه ف ای پژوهش ،بررسی نهش عوامل خزار ی از ملزه نهزش عربتزتاو سزعودی در
گتترش دامنه خشونت در آسیای مرکزی است .با فروپاشی شوروی ،عربتتاو سزعودی ،تزششهزایی
گتترد را برای نفوذ در منقهه آسیای مرکزی انجامداد است؛ بخش عم ای تششها به بهزر منز ی
از ابزارهای هویتی برای م یریت الگوهای رفتاری گرو های م نظر عربتتاو در منقهه آسیای مرکززی
مربوط میش ؛ کنش ای گرو ها در سالهای پس از فروپاشی ،بهطورعم بر بنیانهای ادراکی اسزتوار
بود که ریشههای آو را در محافل فکری وهابیت عربتتاو بای تتجوکرد؛ پرسش اصلی ای پژوهش،
عبارت از ای است که «چگونه الگوهای رفتاری عربتزتاو سزعودی بزه تصزاع خشزونت در آسزیای
مرکزی منجرش است؟» .یافتههای پژوهش نشاومی دهنز کزه پزس از فروپاشزی شزوروی ،عربتزتاو
سعودی از طریق گتترش طرح (ای ) وهابیت به ای منقهه ،مو ب انحراف در هویتیابی گرو های
اسشمی منقهه آسیای مرکزی ش است .مه تری ویژگی ای وهابیزت عز م تحمزل در مهابزل سزایر
گرو های هویتی است و ای امر ،دامنه خشونت را در آسیای مرکزی افزایشداد است.
واژگان کلیدی :آسیای مرکزی ،عربتتاو ،وهابیت ،هویت اسشمی ،خشونت.

........................................................................................................................
 . 1استادیار گرو علوم سیاسی و روابط بی الملل دانشگا گیشو( .نویتن
 . 7دانشجوی دکتری روابط بی الملل دانشگا گیشو.
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مقدمه
رش بنیادگرایی و بهتبع آو ،گتترش خشونت در آسیای مرکزی از مله مووزو هزایی اسزت کزه
کشورهای ای منقهه در طیفهای مختلف ،آو را در دوراو پس از فروپاشی شوروی تجربهکرد ان ؛ تا
به امروز ،یکی از مه تری اه اف ای کشورها لوگیری از پیام های وخی ایز پ یز

بزود اسزت.

خشونتهای قومی ،سیاسی ،نایی ،تروریتتی و انهشبی از مله خشونتهایی هتتن که در سالهای
پس از فروپاشی شوروی در منقهه آسیای مرکزی بهتناوب مشاه ش ان ؛ درای میاو ،پژوهشزگراو و
مقالعات مختلف در چرایی شکلگیری ای پ ی  ،به دالیل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ا تمزاعی و
همچنی نهش عوامل خار ی مانن اق امهای بازیگراو ق رتمن

هانی نظیزر ایزاالت متحز

آمریکزا

بهویژ پس از تحوالت  11سپتامبر اشار کرد ان ؛ عنصر مغفول در ای دسته از پژوهشها نادی گرفت
نهش کنشگراو هویتی و بهخصوص اق ام کشورهایی مانن عربتتاو سعودی در انحراف ریزاوهزای
اسشمگرای منقهه آسیای مرکزی و تشویق آنها به اعمال اق امهای خشونتآمیز در ایز منقهزه اسزت؛
ه ف پژوهش حاور ،پوشش دادو به چنی شزکافی در ادبیزات مربزوط بزه مقالعزات منقهزه آسزیای
مرکزی است.
پس از فروپاشی شوروی و به دلیل شکلگیری خأل هویتی در آسیای مرکزی ،بازیگراو منقههای و
فرامنقههای متع دی تششکردن تا الگوهای هویتی خود را به منقهه آسیای مرکزی بتطدهن  .به دلیل
پیشینه اسشمی منقهه آسیای مرکزی و قفهزاز ،کشزورهایی ماننز ایزراو ،عربتزتاو ،ترکیزه و پاکتزتاو
از مله کشورهایی بودن که در دوراو پس از فروپاشی شوروی تششداشتن تا از طریق توسعه نتخه
اسشمی خود به منقهه ،ریاوهای اسشمگرای منقهه را به نفع خود بتیجکنن  .ایراو و ترکیزه از ملزه
کشورهایی بودن که به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی با منقهه آسیای مرکزی ،حتی پزیش از تشزکیل
دولت مرکزی در اتحادیه شوروی از ابزارهایی مناسبتر برای برقراری ارتبزاط بزا کشزورهای آسزیای
مرکزی بهر من بودن ؛ عربتتاو و پاکتتاو برخشف کشورهای یادش  ،چوو بازیگر ثزانوی در منقهزه
آسیای مرکزی محتوبمیش ن  ،برای بتط نفوذ خود به آسیای مرکزی ،مجبور بودن تا با گرو هزایی
ارتباط برقرارکنن که در بتیاری از موارد از حوز های ا تماعی کنارگذاشتهش بودن و به اقز امهزای
خشونتآمیز دستمیزدن ؛ با تو ه به ای مووو  ،پژوهش حاور بهدنبال پاسخدادو به ایز پرسزش
است که «عربتتاو سعودی به چه صورتی باعث گتترش خشونت در آسیای مرکزی ش است؟».
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ای پژوهش از چارچوب نظری ساز انگاری برای تحلیل فعالیتهای عربتتاو سعودی در آسزیای
مرکزی استفاد کرد است زیرا اعتهاد بر ای است که بتزیاری از نظریزههزای روابزط بزی الملزل نظیزر
واقع گرایی در اشکال مختلزف آو ،لیبرالیتز و  ...از تزواو تحلیلزی کمتزری درزمینزه متزایل داخلزی
کشورهای آسیای مرکزی و قفهاز ،بهر من بود  ،نمیتوانن متایلی ماننز هویزت کزنشگزراو آسزیای
مرکزی و قفهاز و نهش آو در بروز خشونت را ارزیابیکنن .

الف -مبانی نظری :سازهانگاری
در ادبیات مربوط به نظریههای روابط بی الملل ،ساز انگزاری از ملزه مکاتزب فکزری اسزت کزه
اسززت اللمززیکنز  ،بخشززی قابززلتو ززه از روابززط بززی الملززل تززاریخی بززود و بززهصززورت ا تمززاعی
ساختهش است .سزاز انگزاری در منزاهر ای سزوم ریشزهدارد کزه در سزال  ،1221میزاو نظریزههزای
(تئوریهای) خردگرایانه روابط بی الملل و تئوریهای انتهادی در ریاو بزود اسزت؛ در ایز منزاهر ،
ساز انگاری به دلیل برخی ویژگیهای مشترک خود با سایر نظریههای انتهادی ماننز پتزتم رنیتز ،
نظریههای فمینیتتی و مکتب کپنهاگ ،برخی انتهادها را به خردگرایاو واردکرد است.
ساز انگاری در سه بع مه در مهابل خردگرایی قرارمیگیرد:
اول اینکزه خردگرایزاو فزر

مزیکننز  ،کزنشگزراو ،واحز های خودمحزور ذر ای هتزتن ولززی

ساز انگاراو آنها را بهطورعمیق ا تماعی میدانن .
دوم اینکه ساز انگاراو به ایآنکه تعیی برووزا را بزرای منزافع کزنشگزراو ،قایزل باشزن  ،یعنزی
شکلگیری منافع را مه م بر تعامل ا تماعی ب انن  ،منافع را نتبتبه ای تعاملهزا ،درووزا مزیبیننز ؛
یعنی بر آوان که نتیجه ،کتب هویت است و از طریق فراین ارتباطات ،تأمل دربار تجربهها و ا رای
نهش آموختهمیشود.
سوم اینکه درحالیکه خردگرایاو ،امعه را قلمرویی راهبزردی تلهزیمزیکننز  ،یعنزی محلزی کزه
کنشگراو در آو به شکلی عهشنی بهدنبزال منزافع خزود هتزتن  ،سزاز انگزاراو آو را قلمزرو تکزوینی
میدانن ؛ یعنی عرصهای که کنشگراو را بهعنواو کارگزاراو ا تماعی و سیاسی دانا بزهو زودمیآورد؛
قلمرویی که آنها را به آنچه هتتن  ،تب یلمیکن » (.)Burchill et all, 2005: 199
هتته مرکزی نظریههزای مربزوط بزه سزاز انگزاری را مباحزث هتزتیشزناختی تشزکیلمزیدهز .
«ساز انگاری» با ارتهای سقح بحث از معرفزتشزناختی ( ریزاو االزب در م رنیتزه) ،مووزو را بزه
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هتتیشناسی کشان  ،تلهی ذاتگرایانه از مو ودیت هاو ،معرفت ،انتاو ،اخشق ،قواع و حهیهزت
را به «متئلهای برای ان یشی و» ب لمیکن و مایل است هاو و مو ودیتهای آو را «در حالشز و»
ببین تا «بودو» (معینی علم اری ،راسخی.)121 :1022 ،
مشیرزاد عهی دارد که «تو ه ساز انگاراو به انگار ها ،معانی ،قواع  ،هنجارها و رویزههزا اسزت.
تأکی ساز انگاراو بر نهش تکوینی عوامل فکری است؛ ای تأکی آنها را در مهابل مادیگرایی حاک بر
ریاو اصلی در روابط بی الملل قرارمیده و درعی حال به دلیل پذیرش اهمیت واقعیت مادی ،آنهزا
را از پتاساختارگرایاو متمایزمیسازد» (مشیرزاد  .)073 :1022 ،اهمیت ساختارهای فکری و هنجاری
در مهابل عوامل مادی ،هویت کزنشگزراو و بحزث سزاختار و کزارگزار از ملزه مهز تزری مباحزث
هتتیشناسی هتتن که ساز انگاری تششمیکن درخصوص آنها ای پردازیکن .
هویت از مله مووو هایی است که در نظریه ساز انگاری ،درح ی بتزا اهمیزتدارد .بزه عهیز
ونت« 1هویت عبارت است از فه ها و انتظارها درخصوص خود که خاص نهش اسزت .هویزتهزا را
نمی تواو از بتتر ا تماعی آنها

اکرد .هویت ا تماعی ،مجموعهای از معانی است که یک بازیگر در

مهایته با دیگراو به خود نتبتمیده کزه بزهنوبزهخزود ،یزک مووزو ا تمزاعی اسزت .بزازیگراو،
هویت های ا تماعی متع دی دارن که در بتیاری از موارد در حالت سکوو قرارمیگیرن عشو بزرای
هویت ا تماعی ویژگیهای ساختاری ا تماعی و فردی دارن ؛ ای ویژگزیهزا در مرکزز آگزاهیهزای
شناختی بازیگراو قراردارد که در ساختار ا تماعی نهش ،بازیگراو را قادرمیسازد به ای نتیجه برسزن
که م کی هتت ؟ /ما کی هتتی ؟» (.)Wendt, 1994: 385
ساز انگاراو عهی دارن که کنشگراو ،منافع و هویت خود را از طریق مشارکت در منزافع معزی
بهدستمیآورن ؛ یعنی هماو معانی که ساختارها را تعریفمیکنن و به کنشهای ما سازماومزیدهنز .
هویتها و منافع ،اموری رابقهای هتتن و وقتی ما موقعیزت را تعریزفمزیکنزی  ،تعریزفمزیشزون
(هادیاو.)271 :1027 ،
از دی ساز انگارانی مانن ونت ،هویت ،نهش اساسی را در شکلگیری منافع کزنشگزراو از ملزه
افراد و دولتها برعه دارد .ونت معته است که «هویزتهزا پایزهای بزرای منزافع هتزتن  .بزازیگراو
الگوهایی ازپیشطراحیش

برای منافع ن ارن که بهطورمتتهل در زمینههای ا تمزاعی بزهکارگیرنز ؛

به ایآو ،بازیگراو ،منافع خود را در فراین تعریف موقعیت بهدستمیآورن  .محرکهزا بزه در زهای
........................................................................................................................
1. Alexander Wendt
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اشار دارن که در آو ،ابنای بشر ،بهعنواو مشارکتکنن گاو در فراین های ا تماعی ،بهوزرورت ،خزود
را بازتعریفکرد  ،ووعیت مشکلساز را شناساییمیکنن و از ای طریق است که زمینه را برای انجزام
اق امهایی خاص فراه میکنن ؛ ای اق امها بزهطورمعمزول بزا پزیشبینزی کمتزر یزا بیشزتر عواقزب و
پیام های اق ام همرا است .زمانیکه تعریف از خود و موقعیت صورتگرفزت ،انز امهزای ارگانیزک
انتاو ،انرژی کافی را برای انجامدادو کار و بهدستآوردو منافع آزادمیکنن » (.)Wendt, 1992: 398
ساز انگاراو است اللمیکنن که هر نو هویتی که افراد یا دولتها در عرصه امعه داخلزی یزا در
عرصه بی المللی برمیگزیننن  ،دربردارن

نوعی منافع است؛ بزرای نمونزه «دانشزگاهیبزودو ،منزافعی

خاص را برای شخص بهدنبال دارد( .بهطور مثال ،پژوهش و انتشار آو) و یک پادشا متیحیبزودو در
عصر مقلهه ،طیفی از منافع را بههمرا دارد (مانن کنتزرل مزذهب در سزرزمی خزود ،تعهیزب حهزوق
انشینی در ورای آو سرزمی و دره کوبی و نبشهزای ملزیگرایانزه)؛ بزه همزی ترتیزب ،امزروز
مردمساالری لیبرال بزودو ،مشزوق عز م تتزاهل در مهابزل رژیز هزای اقتز ارگرا و بزهطزورتر یحی،
سرمایهداری مبتنیبر بازار آزاد است» (برچیل و همکاراو .)121 :1021 ،از دی ساز انگاراو ،هزر نزو
عمل ا تماعی از مله پیگیری منافع ،فراین ی از فرستادو نشانه ،تفتیر و پاسخگویی را دربرمزیگیزرد
که در آو دانش مشترک ایجادش

یادگیری ا تماعی ممک است بهو ودآیز ؛ بنزابرای  ،منزافع دارای

فراین تعاملی است و از طریق روابط ا تماعی شکلمیگیرد.
ساز انگاراو از مله ونت در شکلگیری منافع بازیگراو (افراد و دولزتهزا) بزه تعریفزی سزاد از
هویت اشار دارن که بهطورعم

از طریق مهایته خود با دیگری بزهدسزتمزیآیز ؛ در ایز نگزرش،

هویتها منافع بازیگراو را شکلمیدهن که بهنوبهخود ،رفتار بازیگراو را نیز تحت تأثیر قرارمیدهنز ؛
بهعبارتی میتواوگفت« :از دی ساز انگاراو ،هویتها منافع را شکلمیدهنز و منزافع نیزز سرچشزمه
رفتارها و اق امها هتتن ؛ ازای رو ،دولتها دارای مجموعهای از منافع بر م ار و مت شرایط ا تمزاعی
نیتتن  ،بلکه منافع خود را در رون تعریف موقعیتها و نهشهایی که بزازیمزیکننز  ،تعریزفکزرد ،
ازمیاورفت یا شکتت در آو ووعیتهزا ،بزا ایجزاد آشزفتگی بزرای هویزت ،نهزشهزا را بزه مشزکل
دچارساخته ،منافع را نامعلوممیسازد؛ درواقع زمانیکه یک دولت به دلیل تحوالت داخلی یا خزار ی،
هویت پیشی خود را ازدستداد  ،به بحراو هویت ،دچار میشود ،یکی از مه تری عرصزههزایی کزه
ای بحراو در آو بروزمیکن  ،رفتارهای خار ی آو است» (حتینی و همکاراو.)23:1021 ،
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شکل  ،1نحوه تأثیرگذاری هویت بر منافع بازیگران ازجمله دولت را در عرصه بینالمللی نشانمیدهد.
هنجارهای
بی المللی

اق ام کنشگراو

منافع کنشگراو

دولت (سیاست

از مله (دولت)

هویت کنشگراو

تصویر از دیگری

خار ی)

هنجارها و قواع
داخلی

()Alexsandrov, 2003: 38

در نگرش ساز انگاری ،فراین تغییر هویت و شکلگیری هویت
منافع

یز  ،بخشزی عمز

ی و بهتبزع آو بزهو ودآمز و

از زنز گی ا تمزاعی بزازیگراو از ملزه دولزتهزا را تشزکیلمزیدهز .

ساز انگاراو از مله ونت عهی دارن که چوو هویت ،برساختهای ا تماعی است بنابرای نتبی بزود ،
ممک است در طول زماو ،تغییر را تجربهکن « .یکی از سازوکارهای اصلی تغییر هویت کزه ونزت ،آو
را درنظرمیگیرد ،مبتنیبر تشش آگاهانه برای تغییر هویزت اسزت .ونزت اسزت اللمزیکنز  ،بزازیگراو
تواناییدارن که در فراین خودفهمی ،درگیر ش  ،بتوانن قواع را تغییزر یزا ارتهادهنز  .نفزس ممکز
است تصمی بگیرد ،اعمالی

ی را انجامده  .چوو رفتار

تأثیرمیگذارد ،ای امر ،متتلزم تغییر در رفتار به شیو ای
مربوط نیتت ،بلکه دربردارن

ی  ،بر طزرف مهابزل در ریزاو تعامزل
ی است؛ ای فراین  ،فهط به تغییر رفتزار،

تغییر هویت است .چوو هویت تغییریافته بازتزابدهنز

اعمزال نفزس

است ،تغییر اعمال بر مفهوم خود و دیگری تأثیرمیگذارد» (.).Guzzini and Leander, 2005:99
از مجمو دی گا ساز انگاراو و بهویژ ونت مشخص میشزود کزه هویزت ،مهز تزری مللفزه در
تعیی رفتار کنشگراو از مله دولتها در عرصه بی المللی است؛ به عهی

ایشاو هویت ،خصوصزیت

یا ویژگی است که دولتها بهعنواو کنشگراو نیتمن  ،آو را دارن و مو ز تمایزلهزای انگیزشزی و
رفتار آنها میشود؛ بهعبارتدیگر ،هویت ،یک ویژگی در سقح واح است که در فهز کزنشگزراو از
خود ریشهدارد و در چارچوب هاو خزاص کزه بزهطزور ا تمزاعی سزاختهشز اسزت ،معنزامییابز
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(منصوری مه م.)21 :1021 ،
چنی فراین ی را میتواو برای سیاست خزار ی عربتزتاو در منقهزه آسزیای مرکززی تصزورکرد.
سیاست خار ی عربتتاو در مهابل بتیاری از بازیگراو منقههای بهویژ ایراو از هویتی متمزایز ،متزأثر
است که عربتتاو برای خود درنظرمزیگیزرد« .تجزیزه و سزهوط امپراتزوری عثمزانی مو زبشز تزا
کشورهای منقهه خاورمیانه ،خأل هویتی و ای یولوژیکی مو ود را با مذهب پرکننز ؛ بزه همزی دلیزل،
نهش ای عنصر در هویتبخشی کشورهای عرب خاورمیانه بهویژ عربتزتاو ،بتزیار بر تزته اسزت؛
آنچه اکنوو هویت ای دولت را از سززایر دولتهای عرب منقهزه و بزهویزژ دولزت شزززیعی ایزراو
متمایزساختهاست ،نظام مذهبی مبتنیبر ان یشهها و افکار آیی وهابیت است .عربتززتاو با تمتزک بزه
هویت قومی -عربی ،نختززت خود را از کشزورهای ایرعزرب منقهزه ،یعنزی ایزراو ،ترکیزه و رژیز
صهیونیتتی منفکساخت ،سپس با تهویت دی بهعنواو منبع اصلی هویتبخزش« ،هزویتی متمزایز» را
برای خود در میاو اعراب ایجادکرد (اختیاری امیری.)101 :1023 ،
ای هویت متمایز تاح زیادی تعیی کنن

رفتار سیاست خار ی عربتتاو سزعودی در بتزیاری از

مناطق از مله در آسیای مرکزی است؛ فرازوفرودهای ای رفتار در مهابزل سزایر کزنشگزراو هزویتی
آسیای مرکزی در برهه های زمانی مختلف ،متفاوت بود ولی در مهابل ایراو بهویزژ پزس از پیزروزی
انهشب اسشمی ثباتداشتهاست .بع از فروپاشی شوروی بزه دلیزل خزأل هزویتی در آسزیای مرکززی،
عربتتاو سعودی میکوشی تا هویت متمایز خود را به ای منقهزه ارسزالکزرد  ،تزوازنی

یز را در

مهابل هویت اسشمی -شیعی ایراو در آسیای مرکزی بهو ودبیاورد؛ ای تشش عربتزتاو بزرای تغییزر
هویت کنشگراو آسیای مرکزی ،مو

تغییرهایی عم

در منقهه ش که یکی از مه تری پیامز های

آو ،افزایش خشونت در منقهه آسیای مرکزی و فراه کردو بتترهای تصاع آو بود .پیش از ورود بزه
بحث اصلی (نهش عربتتاو در تصاع زمینههای خشزونت در آسزیای مرکززی) ،ارایزه پزیشزمینزهای
تاریخی از زمینههای خشونت در آسیای مرکززی و تصزاع آو در دوراو پزس از شزوروی ،وزروری
است.

ب -زمینههای شکلگیری خشونت در آسیای مرکزی :نگرشی تاریخی
منقهه آسیای مرکزی از مله مناطهی است که به دلیزل قرارگزرفت در نزوعی موقعیزت غرافیزای
ویژ و نیز بافت ا تماعی منحصربهفرد ،هموار متتع شکلگیری خشزونت بزود اسزت؛ زمینزههزای
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تش ی کنن

ای خشونت در آسیای مرکزی در برهههای زمانی مختلف از عوامل گونزاگوو اقتصزادی،

مذهبی ،سیاسی ،ا تماعی و بی المللی ،متأثر بود است .شکلهای خشونت در آسیای مرکزی پزیش از
اسشم از انگیز های اقتصادی ،تأثیرپذیر بود؛ در ای دور  ،گرو های کوچنشی به شهرها حملزهکزرد ،
کاال و محصولهایی را که در مناطق سکونت آنها یافتنمیش  ،بهتاراجمیبردن ؛ ای اق امها از طریزق
باور و اعتهادی که ای گونه از سبک زن گی را حمایتمیکرد ،تو یهپذیر بود (.)Ian Ross, 2011: 63
با ورود اسشم به آسیای مرکزی و شکلگیری رقابت میاو امپراتوریهای مختلف بزرای کنتزرل آسزیای
مرکزی ،سمتوسوی عوامل تش ی کنن

خشونت در ای منقهه به سمت مووو های مذهبی و دینزی

کشی ش  « .نگ تاالس میاو خلیفه عباسی و خانز او سلتزله تانزگ در چزی بزرای کنتزرل آسزیای
مرکزی ،نهقه عقفی در آااز گرایشهای تود ای به سمت اسشم در منقهه بود .در قرو ده  ،بتزیاری
از خاوهای ترک به اسشم رویآوردن » (  .)Haghnavaz and Alerasoul, 2014:127در قرو سیزده ،
مغوالو به آسیای مرکزی هجوم آوردن و ای منقهه ،تحت حکمرانی مغوالو قرارگرفت .ا طلبیهای
رهبراو مغول برای کشورگشایی و تصرف مناطق مختلف ،آسیای مرکزی را برای م تزمانی بهنتزبت
طوالنی با نگ داخلی و آشوب درگیرکرد .هجوم مغولهزا بزه آسزیای مرکززی بزه سزه دور زمزانی
تهتی بن یمیشود:
دور اول ( 1711تززا  :)1772ورود چنگیززز خززاو بززه آسززیای مرکزززی و تصززرف امپراتززوری
خوارزمشاهی؛ دور دوم ( 1772تا  :)1731تحکی و گتترش مغولها در آسزیای مرکززی و در زمزاو
حکمرانی اکتای و دور سوم( 1732تا  :)1711دور صلح مغولی در زماو حکمرانزی منگزوک خزاو و
کوبیشی خاو (.)Marley, 2013: 4
بخشی دیگر از زمینههای تش ی کنن

خشونت در آسیای مرکزی ،رقابت میاو امپراتوری عثمانی و

خان او صفوی در ایراو برای بتط نفوذ در آسیای مرکزی بود .دولت صفوی زا طلبزیهزای هزانی
امپراتوری عثمانی را از مله در آسیای مرکزی بهچالشمیکشزی و در بتزیاری از مزوارد ،امپراتزوری
عثمانی برای پاسخگویی به ای چالشها دستبهدام سایر دشمناو دولت صفوی از مله شزیبانیاو در
شززمال ،حکمرانززاو محلززی سززاحل اقیززانوس هنزز و مغززولهززای سززنیمززذهب دهلززی مززیشزز
(.(Aksan,2014:31

همانن دولت صفوی ،امپراتوری عثمانی نیز بهدنبال بتط نفوذ خود در آسیای مرکزی بود .از زماو
شکل گیری امپراتوری عثمانی ،سشطی ای امپراتوری تششکردن تزا روابزط دیپلماتیزک خزود را بزا
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حاکماو سمرقن  ،بخارا ،بلخ و خیو و همچنی سرزمی های میاو ایراو و آسیای مرکززی برقرارکننز ؛
یکی از مه تری دالیل ای امزر ،تزشش دولزت عثمزانی بزرای کتزب تزاجوتخزت در ایز منزاطق و
درصورت لزوم ،گفتوگو با حکمراناو ای مناطق برای حمله به دشزمناو مشزترک (ابتز ا ایزراو و در
سالهای بع ی روسیه) بود ( .)Quataert, 2005: 86
با گتترش نفوذ امپراتوری تزار روسیه به آسیای مرکزی ،بتترهای تصاع زمینههزای خشزونت در
آسیای مرکزی تتهیل ش  .بزا ورود امپراتزوری تززار بزه آسزیای مرکززی ،ایز منقهزه نزهتنهزا رقابزت
ق رتهای بزرگ را برای نفوذ به منقهزه ،شزاه بزود بلکزه سیاسزتهزای امپراتزوری تززار درزمینزه
مووو های مذهبی و قومی ،به شکلگیری نبشهای مزذهبی ،نزبشهزای و روسزی و درنهایزت
اختشفهای قومی منجرش « .در قرو نوزده  ،نبشهای و روسی در سراسر آسیای مرکزی بهعنواو
واکنشی به حاکمیت روسیه ههورکردن  .عم تری آشوب در سزال  1211شزکلگرفزت کزه طزی آو،
قزاقها و پناهن گاو روسی در قالب نگ قومی بر سر مووو هایی نظیر زمزی و آب رودرروی هز
قرارگرفتن ؛ ارتش تزار روسیه بزهشز ت بزه ایز اخزتشف ،واکزنش نشزاوداد و سیصز هزار قززاق را
مجبورکرد به کو ها یا سایر کشورها از مله چی پنا ببرن (.)Peimani, 2009:124
با رویکارآم و دولت بلشویک در شوروی ،زمینهها و اشکال خشونت در آسیای مرکزی ابعزادی
ی پی اکرد؛ درواقع پس از رویکارآم و شوروی ،ای دولت بتیاری از نهادها و اعتهادهزای دینزی
از مله اعتهادهای اسشمی را در ای منقهه ممنو کرد؛ صرفنظر از تفاوتهای فرهنگی و قومی ،همه
شهرون او را در یک گرو قرارداد و از طریق اصشحات اروی ،زمی های کشاورزی را بازتوزیعکزرد.
متمرکزکردو کشاورزی و پرورش حیوانات به قحقی منجرش که بر اثر آو ،هزاراو نفر کشزتهشز

یزا

به کشورهای همتایه از مله چزی  ،مغولتزتاو و  ...مهزا رتکردنز  .سزرکوبگری رهبزراو شزوروی
از مله استالی  ،باعث ازمیاورفت رهبزراو محلزی ،نخبگزاو و بنیزاو هزای فرهنگزی و ا تمزاعی شز
(.)Sievers, 2013: 5
فروپاشی شوروی و به دنبال آو ،استهشل کشورهای آسیای مرکزی نهتنها به ازبی رفت زمینزههزای
خشونت در آسیای مرکزی نینجامی  ،با شکلگیری چزالشهزای

یز  ،دامنزه و میززاو خشزونت در

آسیای مرکزی افزایشیافت .از مه تری مووو های تأثیرگذار بر افزایش خشونت در آسیای مرکززی
میتواو به ای موارد اشار کرد « :امعزه مز نی در آسزیای مرکززی در مرحلزه نینزی توسزعه بزود و
دولتهای آسیای مرکزی ،برای اقت ار مرکزی ایگزی ن اشتن  .خشونت سیاسی ،سرکوب دی گا های
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مخالف و نهض حهزوق بشزر در بتزیاری از مزوارد ،بزیثبزاتی ا تمزاعی را بزههمزرا داشزت .فهز او
زیرساخت های صنعتی همرا با کشاورزی ناکارآم در بتزیاری از منزاطق ،بزه ههزور معیتزی مزازاد
منجرش که نمیتوانتتن ازلحاظ اقتصادی ،خود را تأمی کنن  .توزیزع نزابرابر منزابع طبیعزی (از ملزه
نفت ،گاز و آب) در کنار استفاد نادرست از منزابع طبیعزی و نبزود مز یریت کارآمز  ،اخزتشفهزای
اقتصادی و ژیوپلیتیکی را بههمرا داشت .اختشفهای قومی بزه دلیزل پراکنز بزودو اقزوام در سراسزر
منقهه و نبود نگرشی امع و منقهی به ای مووو اختشفهای قومی -فرهنگی را افزایشداد .احیای
باورهای مذهبی از مله اسشم در دوراو پزس از فروپاشزی شزوروی ،بتزترهای خشزونت مزذهبی را
فراه

کرد» (.)Kortunov, 1998: 2-4

فروپاشی شوروی و سالهای پسازآو را میتواو دور گذار ماهیت خشزونت در آسزیای مرکززی
دانتت؛ ب ی معنی که اگزر تزا پزیش از فروپاشزی شزوروی ،متزایل اقتصزادی ،سیاسزی و ا تمزاعی
تعیی کنن

نو و میزاو خشونت در آسیای مرکزی بود ،از ایز دور بزه بعز  ،متزایل هزویتی ،نهزش

اصلی را بازیمیکرد .فروپاشی شوروی ،محیط تعاملی (بنا به دیز گا سزاز انگزاری) را متزلززلکزرد.
شکل ناقص هویت ملی و به تبع آو ،نبود تعریفی روش از هویت ملی باعث ش که تشش هویتهای
متفاوت منقهه (اسشمی ،روسی و ترکی) برای تب یلش و به ریاو االب در آسیای مرکزی به افزایش
خشونت در آسیای مرکزی بینجام .

 -1فروپاشی شوروی و چالشهای هویتی در آسیای مرکزی (بهعنوان یکی از
عوامل تشدیدکننده خشونت)
فروپاشی شوروی از مله مه تری تحوالتی است که در شکلگیری چزالشهزای هزویتی آسزیای
مرکزی ،بهگونهای بتزا نهشدارد .فروپاشی شوروی نزهتنهزا بزه معنزای ازبزی رفزت نظزام سیاسزی و
اقتصادی حاک بلکه به معنای فروپاشی مبانی فرهنگی و ایز یولوژیکی نیزز بزود .فروپاشزی شزوروی،
باعث تخریب بتیاری از بنیادهای اخشقی ،ا تماعی و هویتی در منقهه آسیای مرکزی و قفهاز ش  .تزا
پیش از فروپاشی شوروی ،بتیاری از خرد فرهنگها و خزرد هویزتهزای مو زود در منقهزه آسزیای
مرکزی از مله هویت مذهبی ،هویت ملی (ترکزی ،ایرانزی ،روسزی و ماننز اینهزا) در قالزب هویزت
اتحادیه شوروی اداامش ن و بزرای ههزور مجزالین اشزتن ؛ بزا ازمیزاورفزت ایز نظزام یزکپارچزه
خرد هویتهای سرکوبش  ،یکی پس از دیگری ههورکرد  ،مو ب چالش هویتی در آسیای مرکزی
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ش ن ؛ «در ای خأل ناگهانی فرهنگی ،ای یولوژیکی و ا تماعی ،بتیاری از مردم آسیای مرکزی بهدنبال
حمایت از مناطق مختلف بودن ؛ بتیاری از آنها به ریشههای فرهنگی و تاریخی خود بازگشتن کزه در
آسیای مرکزی م رو همرا با قومیتگرایی بود .کشورهای منقهه آسیای مرکزی بهسرعت هویت ملزی
ی ی را برمبنای تاریخ و فرهنگ قومیتی خود بنانهادن درحالیکه مردمی که ویژگزیهزا تزاریخی و
فرهنگی مشترکی داشتن و بیشتر با مووو هایی نظیر زن مان و و ادامه زن گی ،درگیزر بودنز  ،بزرای
حفظ آدابورسوم و اعتهادهای خود به وابتتگیهای قومی ،قبیلهای و خانوادگی پنزا بردنز » (

Pultr,

.)2013: 210
گراهام فولر است اللمیکن  ،پس از فروپاشی امپراتوری شوروی ،متزئله هویزت در رتبزه نختزت
پرسشهایی قرارداشت که کشورهای تاز استهشلیافته آسیای مرکزی بای با آو موا ه مزیشز ن ؛ وی
عهی دارد« :کشورهای آسیای مرکزی بای به ای پرسش پاسخمیدادن که ایز سزاکناو بزومی منقهزه
آسیای مرکزی بهواقع کی هتتن ؟؛ قتمتی عم

از مزردم آسزیای مرکززی ،متزلماو بودنز و هویزت

اسشمی برای بیش از هزار سال در ای منقهه حضورداشزت؛ ازلحزاظ قزومیتی بتزیاری از آنهزا تزرک
بودن  ،اعضای گرو های قومی -مذهبی مرزی که از یوگتشوی تا مغولتزتاو گتزتردگیداشزت؛ آنهزا
همچنی در منقهه ترکتتاو قرارداشتن و نهشی فعال را در تز اوم فرهنگزی منقهزه (کزه ویژگزیهزای
ترکی -فارسی را داشت) برای هزاراو سال ایفاکرد بودنز و همچنزی  ،بخشزی از امپراتزوری روسزیه
بودن که بع ها به وسیله امپراتوری شوروی ایگزی ش که در ای زمینزه ،دسزتکز  ،نخبگزاو ایز
کشورها روابقی نزدیک با فرهنگ روسی داشتن ؛ آنها همچنی برای دهههای متوالی ،اعضای مشزترک
اتحادیه شوروی بودن » (.(Fuller, 1992: 5
در کنار چالشهای ناشی از فروپاشی شوروی برای خرد هویتهای مو ود در آسیای مرکزی بای
به تمایل بازیگراو فرامنقههای در هت پرکردو خزأل هزویتی ایجادشز

در دوراو پزس از فروپاشزی

شوروی نیز اشار کرد؛ ای بازیگراو که ارتباطات تاریخی و فرهنگزی مشزترکی را بزا آسزیای مرکززی
داشته ،تا پیش از فروپاشی شوروی ،قادر نبودن به روابط خود عمقببخشن  ،تششهایی

ی را برای

هویتبخشی به خرد فرهنگهای منقهه آسیای مرکزی از مله هویت اسشمی ،ترکی ،روسزی و ماننز
اینها آاازکردن  .فروپاشی شزوروی و متعاقزب آو ،متزتهلشز و مهزوریهزای آسزیای مرکززی بزه
شکلگیری نوعی رقابت برای نفوذ در ای منقهه منجرش که در بتیاری از متوو مربوط بزه تحزوالت
آسیای مرکزی از آو بهعنواو بزازی بززرگ

یز یزادمیشزود؛ در قالزب ایز بزازی بززرگ
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کشورهایی مختلف با در اتی متفاوت از ق رت برای نفوذ و پیشبرد اه اف خزود در آسزیای مرکززی
میکوشی ن ؛ یکی از عم تری ای اه اف ،تأثیرگذاری بر هویتیابی کنشگراو هویتی منقهه آسزیای
مرکزی ،مانن گرو های اسشمی ،پاوترکی و سایر گرو هایی هویتی در منقهه آسیای مرکزی بود؛ ایز
بازیگراو منقههای را میتواو به سه گرو دستهبن یکرد -1 :ق رتهای بزرگ (روسیه و ایاالت متح
آمریکا)؛  -7بازیگراو منقههای داخلی (ترکیزه ،ایزراو و پاکتزتاو) و  -0بزازیگراو منقهزهای خزار ی
(عربتتاو و اسراییل) .به فراخور مووو پزژوهش ،درادامزه بزه نهزش عربتزتاو سزعودی در تصزاع
زمینههای خشونت در آسیای مرکزی پرداختهمیشود؛ اما پیش از آو ،ارایزه شزرحی مختصزر از رابقزه
اسشم و متئله هویت در آسیای مرکزی ،وروری است.

 -2اسالم و مسئله هویت در آسیای مرکزی (عامل تأثیرگذار در خشونت)
پیش از شکل گیری دولت بلشویکی در روسیه و ای یولوژی کمونیتتی در ایز کشزور ،ان یشزه و
اعتهادهای اسشمی ،یکی از عنصرهای اصلی تنظی کنن

مووو های سیاسزی ،اقتصزادی و فرهنگزی و

حتی زن گی خانوادگی بیشتر مناطق آسیای مرکزی ،ترکمنتتاو ،منقهه ولگا و منقهه قفهاز بزود .بزرای
اولی بار در تاریخ ،ق رت شوروی ،نه تنها حق اسشم را برای تنظی زن گی روحانی و ا تماعی وامع
آسیای مرکزی انکارکرد بلکه کوشی از طریق ریشهک کزردو اسزشم ،ایز یولوژی کمونیتزتی را بزا آو
ایگزی کن ؛ تمام فعالیتهای دستگا هزای سیاسزی ،نهادهزای قزانونی و ا تمزاعی ،احززاب و نظزام
آموزشی با تو ه به ای ه ف تنظی ش  .اسشم و متلماناو برای بیش از هفتزاد سزال ،مجبزور شز ن ،
سرکوب و اختناق را تحملکنن  .مه تری ویژگی دور  1212تا  1221کشمکش ،سرکوب و شزکنجه
مذهب و نهادهای مذهبی است (.)Kerimov, 1996: 183
فروپاشی شوروی و ازمیاو رفزت فضزای سزرکوب متزلماناو در آسزیای مرکززی ،زمینزه را بزرای
بازتج ی اسشم بهعنواو نیروی تنظی کننز

سزاختارهای سیاسزی و ا تمزاعی منقهزه فزراه کزرد .بزا

فروپاشی شوروی ،مردم منقهه ،عشو بر سختیهای سیاسی -اقتصادی و ا تماعی ناشزی از فروپاشزی،
از سردرگمی و آشفتگی هویتی نیز رنجمیبردن ؛ در ای شزرایط آشزفته ،برخزی از فعزاالو محلزی بزا
نبش های اصشحات دموکراتیک ،درگیر ش ن و برخی دیگر در نزبشهزای ملزی ،ملزی -اسزشمی
فعالیت داشتن  .در میاو برخی از اولی سازماوها و احزاب دموکراتیک در آسیای مرکزی مزیتزواو بزه
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«احزاب بیرلیک 1و ارِک 7در ازبکتتاو ،نبش دموکراتیزک قرقیزسزتاو 0،حززب دموکراتیزک 3،حززب
رستاخیز 1و حزب اللی ب خشاو »1در تا یکتتاو اشار کرد؛ اما ای احزاب ،عمری کوتا داشته ،خیلی
زود یا پراکن

ش ن یا دولت ،آنها را از فعالیت محرومکرد .از سال  1220تا  1223بزا قز رتگزرفت

اسشم که رهبراو کشورهای آسیای مرکزی ،آو را بهعنواو مهز تزری کمزککننز

بزه حاکمیزت ملزی

میدانتتن  ،مجالس قانووگذاری کشورهای آسیای مرکزی از مله ازبکتتاو ،تا یکتتاو و قرقیزستاو،
قوانی مذهبی را بهتصویبرسان ن که چارچوبی برای فعالیتهای مذهبی بود؛ براساس ایز قزوانی ،
مقالعه قرآو ،شریعت و فهه و نیز انجام حج بهرسمیتشناختهش ؛ همچنی طبق ای قزوانی نهادهزای
مذهبی ،واعظاو خار ی ا از یافتن که آزادانه در کشورهای آسیای مرکزی فعالیتکنن ؛ بزا تو زه بزه
ای مووو  ،بتیاری از نهادهای مذهبی از مله نهادهزایی از عربتزتاو ،ترکیزه و پاکتزتاو در آسزیای
مرکزی و بهویژ در در فراانه بهفعالیتپرداختن (.)Yemelianova, 2009: 17-20
تمایل کنشگراو هویتی آسیای مرکزی از مله گرو های اسشمی و نیزز دولزتهزای تزاز تأسزیس
کشورهای آسیای مرکزی برای اتخاذ اسشم بهعنواو مبنای هویتی سببش کزه بزازیگراو فرامنقهزهای
از مله ایراو ،عربتتاو ،ترکیه و پاکتتاو ،بتیار برای گتترش نفوذ خود در منقهزه و تأثیرگزذاری بزر
ریاوهای هویتی آسیای مرکزی تمایلداشتهباشزن ؛ درایز میزاو ،عربتزتاو بزه چنز دلیزل نتزبتبزه
کشورهای یادش  ،بیشتر به آسیای مرکزی تمایلداشت:
اول اینکه فروپاشی شوروی ،دریچهای

ی  ،روی عربتتاو گشود بود که میتوانتزت از طریزق

تأثیرگذاری بر تحوالت آسیای مرکزی ،عرصه را برای تحهق آرزوی دیرینه خود درزمینه رهبری هاو
اسشم تحهقبخش  .دسترسی به آسیای مرکزی به معنای اتصال به حوز ای گتترد از گرو اسشمی در
حوز نفوذ امپراتوری شوروی سابق بود.
دوم اینکززه پیززروزی انهززشب اسززشمی در ایززراو ازسززوی عربتززتاو بززهعنززواو ته یزز ی بززالهو
محتوبمیش  .تا وقو انهشب اسشمی در ایراو در سال  ،1012نبش اسشمی ق رتمن ی که بتوانز
درزمینه هویتیابی به متلماناو آسیای مرکزی کمککن  ،شکلنگرفتهبود« .با پیروزی انهشب اسزشمی
........................................................................................................................
1. Birlik party
2. Erk democrat party
3. Democratic movement of Kyrgyzstan
4. Democratic party
5. Rastakhiz Party
6. Lali Badakhshan party
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در ایراو و مهاومت مجاه او افغزانی در مهابزل اشزغال افغانتزتاو ازسزوی اتحزاد مزاهیر شزوروی،
مهوریهای اسشمی اتحاد شوروی با فضایی
قلمرو هاو اسشم

ی  ،روبهرو ش ن ؛ آنها در ای ان یشه بودنز کزه از

اش ان و همچنی سرکوبمیشون ؛ بنابرای ای

مهوریها تصمی گرفتن تزا

هویت اسشمی خود را بیشازپیش حفظکنن » (.)Kemper, 2009:7
سوم اینکه در مهایته با ایراو و ترکیه ،عربتتاو اشتراکهای تاریخی و فرهنگی کمتزری بزا منقهزه
آسیای مرکزی داشت؛ بنابرای مجبور بود از طریق تهویت گرو های اسشمی نظیر گرو هزای رادیکزال
اسشمی ،نفوذ خود را در منقهه آسیای مرکزی تهویتکن که ای اق امها دامنه خشزونت را در آسزیای
مرکزی افزایشمیداد.

 -3عربستان و انحراف در فرایند هویت اسالمی منطقه آسیای مرکزی (بهعنوان
یکی از عوامل تشدیدکننده خشونت)
هماوگونهکه در بحث هویت در ساز انگاری ،مقرح ش  ،هویتی که هریک از کنشگراو داخلی یزا
بی المللی اتخاذمی کنن  ،مبنایی بزرای پیگیزری منزافع خزاص اسزت؛ در ایز راسزتا برمبنزای نگزرش
ساز انگاری به تحوالت پس از دوراو فروپاشی شوروی و بهو ودآم و چالشهای هزویتی ،عربتزتاو
سعودی تششکرد است ،از طریق تأثیرگذاری بر هویتیابی گرو های اسشمی منقهه آسزیای مرکززی،
بهدست آوردو منافعی خاص را به آنها الهاکن که در بتیاری از موارد با خواستههای سایر کزنشگزراو
از مله دولت های آسیای مرکزی ،مخالف است .از زماو فروپاشی شوروی عربتتاو بیشتر از اینکه بزا
دولتهای آسیای مرکزی ،مرتبط باش با گرو های اسزشمی بزهویزژ گزرو هزای رادیکزال در ارتبزاط
بود است .عربتتاو ،فراین شکلدادو به هویت و پیگیزری منزافع خزاص را ازسزوی ایز گزرو هزای
اسشمی در چن مرحله انجامداد است.
-1-3گسترش تفکر وهابیت در منطقه (بهعنوان منبعی هویتی برای گروههای اسالمی)

با تو ه به فروپاشی شوروی و بهو ودآم و چالش های هویتی در منقهه آسیای مرکزی ،مه تری
ه ف عربتتاو در ای منقهه ،شکلدادو به نوعی مبنای هویتی بود که گرو هزای اسزشمی مو زود در
منقهه برپایه آو بتوانن هویت خود را شکلدهنز ؛ در ایز راسزتا تهویزت وهابیزت در منقهزه آسزیای
مرکزی که پیش از فروپاشی شوروی نیز در ای منقهه پیگیریمیش در دستور کار سیاسزت خزار ی
عربتتاو قرارگرفت.
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وهابیت ،اصقشحی است که برای ریاو سلفیگری در عربتتاو سعودی بهکاربرد مزیشزود .واژ
وهابی از نام محم ب عب الوهاب ،کتیکه در قرو هج ه در شبه زیزر عربتزتاو زنز گیمزیکزرد،
مشتقش است؛ درواقع ،امروز وهابیت بهطورگتترد برای اشار به نزبشهزای اسزشمی سزنی کزه
بهدنبال اسشم ناب و دور از هرگونه نوآوری و انحراف از تعالی حضزرت محمز (ص) و صزحابه او

هتتن  ،بهکارمیرود.
محم ب عب الوهاب ،ای

ریاو را میاو سزالهزای  1210تزا  1221بزهعنزواو نزبش مزذهبی در

شبه زیر عربی پایهگذاریکرد .عب الوهاب ،بتیاری از باورهزا و اعمزال اسزشمی را بزهعنزواو شزرک
محکومکرد و بیشتر به دنبال تشویق بازگشت به اعمال سنتی و ناب بزود کزه بزا عنزواو اصزول اسزشم

نامی میش ؛ از نظر او ،ای اصول در قرآو و زن گانی حضرت محم (ص) ریشزهداشزت .محمز ب
سعود ،پایهگذار سرزمی آبا و ا
متح کردو قبایل پراکن

ادی آل سعود امزروزی ،بزهطورگتزترد ای را بزا عبز الوهاب بزرای

شبه زیر عربی همکاری داشت؛ ای مشارکت ،بنیزانی محکز بزرای روابزط

سیاسی میاو فرزن او آنها ایجادکرد که تا به امروز ه ت اومداشتهاست ( .)Blanchard, 2008:2اگرچزه
متلک وهابیت به نام محم ب عب الوهاب شهرتیافتهاست ،بهواقع عب الوهاب با مقالعه آثار اب تیمیزه
به آنها اعتهادیافت و در قلمرو نظری ،چیزی به آنها اوافهنکرد بلکه آو را از حوز نظر به حوز عمزل
کشانی .
ریاو وهابیت به دلیل حمایتهای مالی عربتتاو سزعودی ،نفزوذ خزود را در بتزیاری از منزاطق
هاو (از آسیای نوب شزرقی تزا آسزیای مرکززی و قفهزاز و حتزی بتزیاری از کشزورهای اربزی)
گتززترشداد بززود .در آسززیای مرکزززی و قفهززاز ریززاو وهابیززت از زمززاو نززگ هززانی اول
حضورداشتهاست؛ در دوراو پس از نگ نیز در بتیاری کشزورهای ایز منقهزه ،وهابیزت ،متصز ی
ساختارهای نظامی و سیاسی بزود اسزت؛ آنهزا بزا اسزتفاد از حمایزتهزای مزالی عربتزتاو سزعودی
توانتززتهانز در نهززاط مختلززف آسززیای مرکزززی و قفهززاز ،فعالیززتهززای سیاسززی و مززذهبی خززود را
گتترشدهن « .فعالیت های رادیکالی وهابی ها باعث ایجاد موج مخالفزت در میزاو متزلماناو چچز ،
دااتتاو ،اینگوش و برخی پیرواو اسشمی صوفی ش و به ناامنی و بحراو در مناطهی مختلف از ملزه
چچ دام زد .رهبراو تن رو چچ  ،نظیر باسایف 1،سلماو رادیف 7و موالری ادگایف 0از مله کتانی
........................................................................................................................
1. Basayef
2. Radief
3. Mulary edgayev
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بودن که آشکارا از وهابیت در چچ حمایتمیکردن ؛ در میاو ای رهبراو ،تنها ساسخادف 1بزود کزه
به مخالفت با وهابیت برخاست اما به دلیل ن اشت ق رت کافی به ه فهای خود نرسی » (معینزیفزر،
خیری.)12 :1022 ،
پس از فروپاشی شوروی نیز عربتتاو سعودی ،تفکر وهابیزت را در منقهزه آسزیای مرکززی از دو
طریق دنبالکرد« :اول ،فرستادو مها راو آسیای مرکزی ساک در عربتتاو سزعودی بزهعنزواو مبلغزاو
مذهبی به سرزمی های بومی خود؛ مأموریت آنها بتیار ساد بود و از ایشزاو انتظزارمیرفزت کزه پیزام
اسشم را در متا

و میاو اقوام و خویشاون او خود تبلیز کننز ؛ بتزیاری از ایز مبلغزاو مزذهبی بزا

بازگشت به مناطق بومی خود ،پیامهای اسشمی را ترویجدادن کزه مقزابق بزا سیاسزتهزای عربتزتاو
سعودی بود؛ اق ام ای مبلغاو مذهبی ،کمکی بتززا در گتزترش وهابیزت در منقهزه آسزیای مرکززی
محتوبمیشز ؛ اگرچزه ایز مبلغزاو مزذهبی در ابتز ای امزر ازسزوی دولزتهزای آسزیای مرکززی
تحملمیش ن  ،با تو ه به گتترش خقر آنهزا نتزبتبزه دولزتهزای مرکززی در بتزیاری مزوارد از
کشورهای آسیای مرکزی اخراجش ن ؛ روش مه دیگر برای ترویج وهابیت در منقهه آسیای مرکززی،
رفت به عربتتاو سعودی و اشتغال به تحصیل در دانشگا اسشمی بی المللزی م ینزه بزود کزه شزرایط
حضور در ای دانشگا  ،پس از فروپاشی شوروی برای بتیاری افراد از مله دانشجویاو منقهه آسزیای
مرکزی فراه ش بود .پس از فروپاشی شوروی ،بتیاری افراد از ازبکتزتاو ،تا یکتزتاو ،دااتزتاو و
مناطق دیگر در عربتتاو به تحصیل ،مشغول ش ن » (.)Schlyter, 2005: 249
از مله گرو های متأثر از وهابیت که امروز در آسیای مرکزی ،فعال هتتن میتواو به گرو هایی
نظیر نبش حرکت اسشمی ازبکتتاو ،حزبالتحریر و شاخههای

اش

از آو مانن اکرامیه و

حزبالنصرت ( )Baran et all, 2006: 19اشار کرد که بهدنبال اشاعه تفکر سلفیگری در منقهه آسیای
مرکزی هتتن ؛ گتترش وهابیت در آسیای مرکزی از ای

طریق بر ریاو هویتیابی گرو های

اسشمی در منقهه آسیای مرکزی تأثیرگذاشتهاست .وهابیت ،دارای برخی عناصر و ویژگیهاست که در
بتیاری از موارد به خشونت و سایر کنشگراو در یک محیط تعاملی منجرمیشود .اگر آسیای
مرکزی ،محیقی تعاملی درنظرگرفتهشود ،کنشگرانی متع د از مله دولتهای آسیای مرکزی،
بازیگراو فرامنقههای و نیز قومیتهای مختلف با اعتهادهای مذهبی مختلف در آو حضوردارن ؛ در
ای محیط تعاملی ،گرو های رادیکال که از وهابیت ،متأثر بود ان  ،ویژگیهای هویتی ارایهمیدهن که
........................................................................................................................
1. Saskhadev
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با ویژگی هویتی سایر کنشگراو ،متضاد است .سکوالریت  ،پاوترکیت  ،شیعهگرایی ،روسگرایی،
ملیگرایی از مله ویژگیهایی هویتی منقهه آسیای مرکزی هتتن

که رادیکالیت متأثر از وهابیت

درخصوص آنها تحمل روانمیدارد و ای ع م تحمل در برخی موارد ،به خشونت در منقهه آسیای
مرکزی منجرمیشود.
 -3-2برجستهکردن خطر سایر گروهای هویتی

گام بع ی در تأثیرگذاری عربتتاو سعودی بر هویتیابی منقهه آسیای مرکززی ،تزشش عربتزتاو
برای بر تتهکردو خقرهای سایر گرو های هویتی برای گرو های اسشمی بهویژ خقرهزای ناشزی از
گتترش تفکر شیعی و پاوترکیت در منقهه آسیای مرکزی بود .با تو ه به پیروزی انهشب اسشمی در
ایراو و ق رتیابی تفکر شیعی در ای کشور و تأثیر آو بر نبشهای اسشمی مناطق مختلف از ملزه
آسیای مرکزی ،عربتتاو از گتترش روابط ایراو با آسیای مرکزی نگراو بود و تششمیکزرد از طریزق
شیعههراسی و ایراوهراسی از نفوذ ایراو در آسیای مرکزی لوگیریکن « .با پیروزی انهزشب اسزشمی
در ایراو ،پیون تشکیلیافته از طریق راهکار (استراتژی) پیشی عربتتاو سعودی مبنیبر تهویت هویت
اسشمی سنی بهمنظور خنثیکردو ان یشههای امام خمینزی و تج یز حیزات شزیعه در منقهزه آسزیای
مرکزی بازتج ی ش  .عربتتاو ،تشویق فرقهگرایی را آاازکرد و در تشش بود تا هویت سنی عمیهی را
در مهابل هویت شیعی بهو ودآورد .عربتتاو سعودی ،دولتهای سنی را تشویقمیکرد ،فعالیزتهزای
اسشمی متأثر از هویت شیعی و هرگونه تشش برای اصشحات سیاسی را سرکوبکنن ؛ ای تصزویر از
عربتتاو سعودی بهعنواو م افع سنیها و ایجادکنن

هویزت سزنی قزوی (در مهابزل هویزت شزیعی)،

وهابیت را به سمتی سوقداد که میتوانتت عزواقبی وخزی تزر بزرای منقهزه داشزتهباشز  .بتزیاری از
کارشناساو تحوالت منقههای ،شواه ی را دربار ارتباط معنزیدار میزاو سیاسزتهزای فرقزهگرایزی و
افراطگرای سنی منقهه نشاومیدهن » (.)Grumet, 2015: 57
انوشیرواو احتشامی عهی دارد که در دوراو پزس از فروپاشزی شزوروی ،عربتزتاو سزعودی ،سزه
ه ف عم

را در آسیای مرکزی دنبالمیکرد« :اولزی هز ف عربتزتاو سزعودی در آسزیای مرکززی،

بیثباتکردو رژی های حاک بر کشورهای آسیای مرکزی بود ،زیرا همزه آنهزا وارثزاو رژیز قز یمی
شوروی بودن و تزششمزیکردنز تزا مز ل سزکوالر سیاسزی -ا تمزاعی را اتخاذکننز ؛ بزاای حزال،
بیثباتسازی ،نوعی ابزار بود و میتوانتت با ایجزاد هزر گروهزی قابزلکنتزرل باشز ؛ دومزی هز ف
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عربتتاو سعودی ازمیاوبردو نفوذ ایراو در آسزیای مرکززی بزهویزژ در حزوز هزایی بزود کزه تهزراو
میتوانتت درزمینه بی المللی از آنها بهر من شود؛ نشر و تهویت معنی

ی ی از اسزشم و در همزاو

زماو ،انتهاد از گرایش آسیای مرکزی به بنیادگرایی اسشمی ،یکی از ای موارد بود .عربتزتاو بزهدنبزال
بتترسازی شرایقی بود که ایراوِ شیعه قادر نباش با عربتتاو رقابتکنز ؛ سزومی هز ف عربتزتاو بزا
ابتکارهای عربتتاو در حیقههای مالی ،مزرتبط بزود؛ عربتزتاو بزهدنبزال تهویزت سزاختار را و بنزادر
پاکتتاو و ارتباط آو با آسیای مرکزی بود؛ ه ف از ای کار ،نابودی متیرهای ارتباطی آسیای مرکززی
با ایراو و لوگیری از ابتکار ایراو در آسیای مرکزی از طریق روابط دو انبه با کشورهای ای منقهزه
بود» (.)Ehteshami, 1994: 43
بخشی دیگر از نگرانیهای عربتتاو درخصوص پاوترکیت ترکیه و اسشمی میانهرو بود که ای
کشور تششمیکرد در دوراو پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی ترویجده « .با فروپاشی
شوروی ،وسوسه آرماوهای پاوترکی نیز بر سیاست خار ی ترکیه سایهافکن ؛ ای امر سببش  ،ترکیه
برنامههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را برای نزدیکی بیشتر به کشورهای تاز استهشلیافته
درپیشبگیرد؛ برنامه ترکیه بهویژ ای بود که به کانال اصلی ارتباط ای کشورها با ارب تب یلشود و
با کمکگرفت از ارب و مشارکت در توسعه اقتصادی ای کشورها ،زمینه نفوذ فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی خود را هموارکن ؛ به همی دلیل از هماو آااز سالهای فروپاشی شوروی ،در ای زمینهها
گامهاییبرداشت .ترکیه بر آو بود تا با نزدیکش و بیشتر به کشورهای اروپایی و آمریکا نشاوده که
بهتری را دورسازی کشورهای تاز استهشلیافته از بنیادگرایی اسشمی و روسیه ،الگوگیری آنها از
دولت سکوالر آنکاراست؛ از ای طریق ،ترکیه ،ه میتوانتت از کمکهای ارب ،بهر من شود و ه
از آنها بهعنواو ابزار پیشبرد برنامههای پاوترکی استفاد کن » (احم ی 3 :1022 ،و.)1
ترکیه در مهایته با عربتتاو ،نتخهای میانهرو از اسشم را در آسیای مرکزی تبلی میکرد؛ ای اسشم
میانهرو ترکیه ،وا

برخی ویژگیها بود که تفتیر بنیادگرایی عربتتاو از اسشم را ته ی میکرد.

«حامیاو اسشم میانهرو ،کثرتگرایی و دموکراسی را در بتتر امعه م نی بهمثابه ابزار رستگاری امت،
تلهی و تأکی میکنن که در ان یشه اسشمی ،مفاهیمی چوو :شورا ،ا ما و بیعت ،امعه م نی و
دموکراسی بهطورکامل ،اایب نیتتن و میتواو به برداشتی دموکراتیک از اسشم دستیافت و آو را با
دموکراسی منقبقساخت؛ ای برداشت میاو اسشم و دموکراسی تبای ذاتی نمیبین ؛ فضای باز ،رقابت،
تتاهل و نوآوری در میاو سنتهای دینی ه و وددارد که بر انقباق و سازگاری اسشم و دموکراسی
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داللتمیکن ؛ براساس نگا ای

گرو از متلماناو که در میاو آنها میتواو ان یشمن او ترک نظیر

فتحاهلل گول  1و علی بوالچ 7را نیز نامبرد ،معته ن اسشم در ذات خود ،میانهرو و متتاهل است؛ البته
سخ از دموکراسی و مشارکت دموکراتیک در اسشم به ای معنی نیتت که دموکراسی ،واژ ای قرآنی
است که در قرآو و سنت به آو پرداختهش باش بلکه ب ی

معنی است که اشکال و ارزشهای

دموکراسی ،قابلانقباق و سازگار با آموز های اسشمی است» (موثهی گیشنی و نیری 02 :1022 ،و
.)02
مه تری دالیلی که ترکیه را برای گتترش اسشم میانهرو در آسیای مرکزی ترایبمیکردن  ،بر
عملگرایی و گرایشهای ای یولوژیک مبتنیبودن « .از منظر عملگرایی ،ترکیه به ای نتیجه رسی بود
که رش تو هات و منافع در آسیای مرکزی به ای معنی است که اگر ترکیه ،نتخه اسشمی دلخوا
خود را در منقهه گتترشن ه  ،اسشم ارایهش
ایجادش

ازسوی عربتتاو ،ایراو و پاکتتاو ،فضای هویتی

را در دوراو پس از فروپاشی شوروی پرخواه کرد و ای به معنای بهخقرافتادو موقعیت

بالهو ترکیه در میاو کشورهای آسیای مرکزی بود؛ از منظر ای یولوژیکی نیز ،بتیاری از نهادهای
مذهبی و نیز رهبراو مذهبی از مله مهمت ییلماز 0به مبانی اسشمی هویت ملی ترکیه عهی داشتن و
بر ای باور بودن که با گتترش اسشم در آسیای مرکزی میتوان روح هویت ترکی را نیز در آسیای
مرکزی گتترشداد .ترکیه بهدنبال تب یلش و به مرکز اصلی فعالیتهای اسشمی و منبع حمایتی برای
معیتهای ترکی و متلماو منقهه آسیای مرکزی )بود) and Azizian, 2007: 197Van Wie Davis
تشش ترکیه درزمینه ص ور اسشم میانهرو و نیز دستیابی به رهبری ماعت سنی مذهب در کنار
فعالیتهای ایراو در آسیای مرکزی ،مه تری

منبع نگرانی عربتتاو سعودی بود؛ مه تری

ابزار

عربتتاو سعودی برای مهابله با چنی اق امهایی ازسوی کشورهای ثالث ،توسل تت به منابع مادی و
نیز حمایت از گرو هایی بود که بتوانن منافع عربتتاو را در منقهه آسیای مرکزی حفظکنن ؛
هماوگونهکه پیشتر نیز بحثش با تو ه به اینکه عربتتاو سعودی ،نتبتبه ایراو و ترکیه ،بازیگر
ثانوی در منقهه محتوبمیش  ،انتخابهایی مح ود داشت و ای مح ودیت سببش که به سمت
گرو های رادیکال تمایلیاب  .حمایتهای مالی و معنوی عربتتاو از گرو های رادیکال اسشمی منقهه
آسیای مرکزی باعث ش  ،سمتوسوی اختشفهای هویتی آسیای مرکزی به طرف خشونت و
........................................................................................................................
1. Fethullah Gülen
2. Ali bulac
3. Mehmet Yilmaz
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درگیریهای متلحانه کشی شود.
شکل  ،2فرایند تأثیرگذاری عربستان بر فرایند هویتیابی و شکلگیری گروههای اسالمی رادیکال منطقه
را نشانمیدهد.
هنجارهای بی المللی مبارز
با تروریت  ،گتترس
دوموکراسی ،اسشم میانهرو
اق ام گرو های رادیکال
حمشت تروریتتی
قاچاق مواد مخ ر
قاچاق انتاو
مبارز با رژی

منافع گرو های
رادیکال ،تاسیس
خشفت اسشمی،

هویت کنشگر
بیشتر گرو های رادیکال

تصویر از دیگری (بر تتهکردو خقر
سایر گروهای هویتی از مله شیعه و

حذف م رنیته ،ارب

ترکگرایی

ستیزی

امنیت زدایی
هنجار های داخلی
(گتترش وهابیت )

(منبع :نگارندگان)

نتیجهگیری
پژوهش حاور کوشی  ،نهش عوامل خار ی (بازیگری عربتتاو سعودی) در شکلگیری و تصاع
خشونت در آسیای مرکزی را تحلیل و ارزیابیکن ؛ بر همی مبنا ،است الل اصلی پژوهش تأکی داشت
که عربتتاو سعودی از طریق انحراف در هویتیابی گرو های اسشمی منقهه آسیای مرکزی به
شکلگیری و افزایش خشونت در آسیای مرکزی دام زد است؛ بررسی چنی موووعی ،به رویکردی،
نیازمن بود که عناصر و ابزارهای کاربردی برای تحلیل مووو را داشتهباش و به همی

سبب،

رویکرد ساز انگاری انتخابش  .ساز انگاری است اللمیکن که هویت ،پایه منافع است و از طریق
تأثیرگذاریِ هویت است که منافع بازیگراو از مله افراد و دولتها شکلمیگیرد.
برپایه همی است الل اصلی ،پژوهش نشاوداد که در دوراو پس از فروپاشی شوروی به دلیل خأل
هویتی که در آسیای مرکزی شکلگرفتهبود ،بازیگرانی مختلف از مله عربتتاو سعودی
تششمی کردن از طریق بتط نفوذ خود به منقهه ای خأل هویتی را پرکنن ؛ ارایه منبع هویتی به
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بازیگراو دولتی و ایردولتی برای متمایزسازی خود از دیگراو از مه تری اق امها در ای زمینه بود که
عربتتاو سعودی از طریق گتترش وهابیت در آسیای مرکزی ،ای منبع هویتی را ارایهداد؛ گام بع ی
درراستای دستیابی به اه اف ،بر تتهکردو خقر دیگرهای هویتی در منقهه بود .عربتتاو سعودی از
طریق بر تتهکردو خقر هویت شیعی ایراو و هویت ترکی ترکیه برای بازیگراو منقهه آسیای مرکزی
تششمیکرد آنها را در مهابل ه قرارده .
آنچه در قالب انحراف در هویتیابی گرو های اسشمی توسط عربتتاو سعودی در پژوهش ب او
اشار ش  ،ارایه تصویری ناقص و خشونتآمیز از اسشم است که در قالب آموز های وهابیت به منقهه
آسیای مرکزی ،واردش  .پس از فروپاشی شوروی به دلیل سابهه تاریخی خود ،هویت اسشمی در
منقهه آسیای مرکزی به هویتی متلط تب یلش بود و به دلیل گرایش بازیگراو دولتی و ایردولتی
برای اتخاذ چنی هویتی انتظارمیرفت که در سالهای آتی ،هویت اسشمی بتوان از طریق تأثیرگذاری
بر دگرهای هویتی در آسیای مرکزی ،انتجام ا تماعی را بهو ودآورد؛ باو ودای  ،اق امهای
کشورهایی مانن عربتتاو سعودی از مله حمایتهای مادی و معنوی از گرو های رادیکال اسشمی،
باعث وربهزدو به هویت اسشمی در منقهه آسیای مرکزی ش  .در مهایته با ایراو و ترکیه ،عربتتاو
ازلحاظ ارایه منبع هویتی و ارتباطات تاریخی و فرهنگی ،بازیگر ثانوی محتوبمیش بنابرای برای
بتط نفوذ خود ،به گتترش وهابیت از طریق گرو های رادیکال اسشمی گرایشیافت .یکی از
مه تری ویژگیهای تفکر وهابیت ،ع م تتاهل و رواداری در مهابل سایر دگرهای هویتی است .در
محیط نامتجانس و متتع اختشف آسیای مرکزی ،گتترش و عمقیابی چنی تفکری ،مول خشونت
است.
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