
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 0011 پايیز ،ويکمچهل شماره ،يازدهم سال

 862-892 صفحات از دهم مقاله
 

کشورهای آسیای فرهنگی  های توسعهو مقایسه شاخص بررسی :پژوهشي مقاله

 یی افراطی گرااسالممیانه عضو گروه 

 )مورد مطالعه: گرایش به داعش(
20.1001.1.33292538.1400.11.41.10.8 

 3سن دیانت، مح2، مجتبی عباسی قادی1محمد فرهادی

 82/08/99 پذيرش: تاريخ 81/01/99 دريافت: تاريخ

 چکيده
 گرایوی اسوم   گورو   عضوو  میانه آسیای کشورهای فرهنگی توسعه یهاشاخص مقایسه بررسی و حاضر درصددمقاله 

، وضوو  . از این منظر پس از ارائه رویکردهای نظری در جهوت تییوین م  بود  است (داعش گرایش به: مطالعه مورد)افراطی 
 بوا رجوو  بوه آموار و ار وا      نیو  پرسشونامه معکوو      و و از نو  تحلیل ثانویوه  یبا استفاد  از روش کم های پژوهشداد 

( گوردآوری و بوا اسوتفاد  از    5102الملول فنمنود )  در سایت مؤسسه مطالعات بوین  منتشرشد فرهنگی های توسعه شاخص
 منظوور بوه یل استنیاطی مورد آزموو  و تحلیول  ورار گرفتوه اسوت.      در دو بخش تحلیل توصیفی و تحل SPSS18اف ار نر 

 از اسوتفاد  واسوطه  بوه  یریتکرارپو    ابلیوت  سنجی اب ار ازاعتیارسنجی اب ار از اعتیار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی
  اسوت کوه نخسوت    های پژوهش نشا  دادبرآورد شد  است. یافته 8/1شد  است که می ا  آ  باالی  استفاد  پایایی ضریب

معنواداری   تفواوت  اسوت  نمود  عضوگیریها آ  میا  از داعش که میانه آسیای کشورهای فرهنگی توسعه شاخص کل بین
 کوه  میانوه  آسویای  کشورهای فرهنگی توسعه یهاشاخص بین دو ، (.(P<0/01مشاهد  شد  است  10/1در سطح خطای 

 شود   مشواهد   10/1 خطوای  سوطح  در معناداری تفاوت فکیکی نی ت صورتبهاست  نمود  عضوگیریها آ  میا  از داعش
برحسوب   میانوه  آسویای  کشورهای در( داعش گرو )افراطی  گراییاسم  به گرایش اولویت سو ، بین ( و(P<0/01است 

بوه ایون ترتیوب کوه      (.(P<0/01اسوت   شد  مشاهد  10/1 خطای سطح در معناداری تفاوت فرهنگی توسعه یهاشاخص
هوای توسوعه فرهنگوی    در رابطه با شاخص )گرو  داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایی افراطیرایش به اسم گاولویت 

، شواخص آمووزش بوا میوانگین     21/5، نوآوری با میانگین رتیه 10/5های آموزشی با میانگین رتیه شاخص ه ینهبه ترتیب: 
 بود  است. 58/5و توسعه انسانی با میانگین رتیه  61/5رتیه 
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 مقدمه
گرایی و در خصوص روند گسترش بنیادگرایی دو رویکرد کم  وجود دارد: یکی اسم 

کنود،  طور عمد  این دین را رادیکا  تلقی موی بیند و بهگسترش آ  را ذاتاً در دین اسم  می

رو  دو  درست در نقطه مقابل گرو  او  معتقد است روند مدرنیتوه و رربوی و عرفوی    اما گ

کننود کوه   ها استدال  میشد  سیب واکنش افراطی در میا  گروهای اسممی شد  است. آ 

 هایواکنش بروز موجب مسلمین ضعف ررب، تمد  با مسلمانا  اخیر سدة دو مواجهه در

 چنوین  از برخاسوته  عمول  بود؛ هویت فروپاشی از ر ت آ  اصلی ویژگی که شد ایتدافعی

 عمل موارد برخی در و بود گ ینیع لت و خود دور به کشید  دیوار موارد برخی در ترسی

-می تهاجم یا تدافع به تعامل جایبه صحنه بازیگرا  آ  در که جنگ استعارة وفق بر کرد 

توا  اسوتدال  نموود   گرو  دو  میپردازند. در راستای نظریات فوق با  ائل شد  به نظریات 

ی مدر  است، بنابراین ی سنتی به جامعهای در حا  گ ار از جامعهآسیای مرک ی جامعهکه 

چالش سنت و مدرنیته هموار  در تضاد و تقابل است به خاطر اینکه جامعه مسلمانا  ماننود  

ای کوه  ر جامعوه ای سنتی میتنی بر دین است و از سووی دیگو  سو جامعهدیگر جوامع از یک

عصر خوود حرکوت کنود و از  افلوه مدرنیتوه عقوب نمانود        زما  با جوامع همخواهد هممی

کند و فقدا  توسوعه بوه معنوای پایودار آ  و در     هویتی بروز و ظهور میدرنتیجه تضاد و بی

های مختلف سیاسی، ا تصادی و خاصه فرهنگی زمینه گسترش ایون رونود را تشودید    حوز 

ایون  . (21-16: 0322)موسووی،  کند گرایی فراهم میط الز  را برای گسترش اسم نمود  و شرای

گرایوی  میاحث در ابعاد مختلف سیب شد  است تا آسیای مرک ی از دو جنیه پ یرای اسوم  

گرا شوود و  ای بکر و ژئوپلیتیکی عالی برای تجمیع گروهای اسم گردد: از یک جنیه منطقه

فرهنگی، عد  ثیات فرهنگی، عد  برخوورداری از جریوا  آزاد   از سوی دیگر فقدا  توسعه 

از یک طور  باعوث   های متعالی اسممی... همه و همه اطمعات، فقدا  نهادینه شد  ارزش

هوای رادیکوا  بنیوادگرا را تسوریع     ناکارآمد جلو  کرد  دولت ملوی شود  و رونود حرکوت    

مشکمت جدی فرهنگوی  ت با بخشد و از طر  دیگر کشورهای آسیای میانه که با سرعمی

هوای  یابیای روبرو هستند را دچار بروز و گسترش هویتو اجتماعی و در بعد کلی توسعه
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هوای  کند؛ اما با توجه بوه مشوکمت عدیود  و گسوترد  در حووز       ومی و ناسیونالیستی می

گیوری ملوی بوه خوود نگرفتوه، بلکوه در       مختلف در این کشورها این بار ناسیونالیسم جهت

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضور بور آ    کند گیری اسممی حرکت میاستای جهتر

سووی  کشورهای آسویای مرکو ی بور گورایش بوه     است تا به بررسی و تأثیر توسعه فرهنگی 

 گرایی افراطی بپردازد.اسم 

 

 بيان مسئله

ه جهوا   ها مسلما  آسیای مرک ی بپس از فروپاشی اتحاد شوروی، مس له بازگشت میلیو 

تنهوا  اسم ، توجه بسیاری از تحلیلگرا  را به خود جلب کرد. در حقیقت، فروپاشی شوروی نه

باعث استقم  پنج جمهوری آسیای مرک ی شد، بلکه اسم  را از ایما  ا لیت )به سیب عود   

امکا  بروز تما  و کما  در دورة شوروی( به ایما  اکثریت تیدیل کرد. این حقیقت کوه دیون   

عنووا   گرایی بهعنوا  عنصری  وی در هویت سیاسی در نظر گرفته شود، مانند ملیتواند بهمی

 مرک ی مدنظر  رار گرفوت. الملل معاصر در آسیای ویژگی بارز سیاست خارجی در روابط بین

به بیا  دیگر، بازگشت این کشورها به عرصة فرهنگ اسممی تا حدی بوود کوه از ایون عامول     

در تاجیکستا ،  برداری شد.های مشخصة ملی نی  در این کشورها بهر ز ویژگیعنوا  یکی ابه

اسوممی درگرفتوه    -ها و نیروهوای ملوی  میمدی بین کمونیست 0225جنگ داخلی که از سا  

گیری اسم  افراطی و بنیادگرایانوه شود  بوود.    هایی از  وتبود، موجب به وجود آمد  نگرانی

ممی در سه کشور تاجیکسوتا ، ازبکسوتا  و  ر ی سوتا  بیشوتر     تهدید گسترش بنیادگرایی اس

ویوژ  در درة فررانوه وجوود داشوت و در صوورت      گونه تمایمت بهاین خودنمایی کرد. زمینه

طوور مسوتقیم درگیور کورد  و بوه سوایر       توانست ازبکستا  و  ر ی سوتا  را نیو  بوه   تشدید می

 . (32: 0320)ع ی ی، کشورهای منطقه نی  سرایت کند 

توا  به فقودا  توسوعه   عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند ازجمله این عوامل می

هوای  گیوری نامناسوب از مؤلفوه   هایی همچو  بهور  اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر شاخص

هوای فرهنگوی نامناسوب و متکوی بوه      فرهنگی در دو بُعد ملی و اسوممی، اتخواذ سیاسوت   
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های ناب اسممی، سکوالری   کرد  جامعوه،  ها و مؤلفهن ارزشهای ملی، نادید  گرفتارزش

های سکوالر و ا تودارگرا بوه همورا     ی حکومتهای مقد  و معنوی در سایهح   ارزش

دید  و متخصص، نرخ بواالی  نظا  بهداشت و درما  نامناسب، فقدا  نیروی انسانی آموزش

ومیر کودکوا ،  به همرا  نرخ باالی مرگهای واگیردار و ریرواگیردار و همچنین ایدز بیماری

سوا  در کشوورهای منطقوه     8/16و  8/16طور میانگین بوین  نرخ پایین امید به زندگی که به

تووا   و ه ینوه بواالی بهداشوتی و درموانی را موی      6/81است در مقایسه با اروپای رربی که 

هوای  سوت توا دولوت   موارد فوق سیب شد  ا .((Diyanat and Others, 2019: 43-44  برشمرد

منطقه میادرت به دو دسته ا دا  نمایند: نخست، ا دا  به ایجاد تغییراتی سریع و ناگهوانی در  

موویمدی هرچنوود برخووی از  0221جامعووه، شهرنشووینی و ا تصوواد نمودنوود و دو ، در سووا  

های اجتماعی را در دستر  شوهروندا  خوود  ورار    های آسیای میانه سطحی از آزادیرژیم

هوای  ووی   کنی فقر گسوترد ، دسوتیابی بوه اهودا  و شواخص     اما اکنو  بدو  ریشه دادند،

اجتماعی موورد نظور در ایون کشوورها دشووارتر از       -توسعه، سیاسی، ا تصادی و فرهنگی 

هوای فرهنگوی بوا    بایست میا  بخش فرهنگ و مؤلفوه همیشه است؛ چراکه این کشورها می

کردنود،  و سازگاری بیشتری ایجاد می اهنگیشرایط سیاسی، ا تصادی و اجتماعی جدید هم

های گسترد  برای انجا  اصمحات در نظا  فرهنگی و آموزشی، کشوورهای  ررم تمشاما به

هوای فرهنگوی و   سوازی ارزش آسیای مرک ی  ادر نیودند استانداردهای الز  را برای نهادینه

  توسوعه فرهنگوی و   آموزش جوانا  فراهم نمایند؛ بنابراین همین موضووعات سویب بحورا   

اجتماعی در این منطقه شد  است؛ بنابراین فقدا  توجه به توسعه فرهنگوی و اجتمواعی در   

های توسوعه سیاسوی و ا تصوادی در کشوورهای آسویای مرکو ی کوه پوس از         کنار نارسایی

فروپاشی شوروی با یک خأل  درت و خأل ایدئولوژیک روبرو بود؛ مرد  و روشونفکرا  را  

ی برای جایگ ین آ  نمود؛ بنابراین ناسیونالیسم و اسم  دو الترناتیو بورای پور   در فکر الگوی

کرد  این خأل معرفی شودند و از دیودگا  مورد  و نخیگوا  بازگشوت بوه هرکودا  از ایون         

شناسی و جستجو در اصلیت خودشوا  اسوت. ابتودا    الترناتیوها بازگشت به اشکا  خویشتن

طرح بود که به علت تأثیرات جهوانی شود ، مشوکمت    جنیش ناسیونالیستی در این منطقه م
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ا تصادی، تأثیر نیروهای خارجی، عد  توسوعه سیاسوی، فرهنگوی و اجتمواعی ناسیونالیسوم      

های افراطی و بنیادگرایانوه  گیری ملی به خود گرفته، بلکه در راستای حرکتنتوانست جهت

های مناسوب  یکی از زمینه در  الب اسم  حرکت کرد  است. به همین دلیل این مس له خود

با توجه به مطالوب فووق، پوژوهش     خواهی در منطقه فراهم کرد  است.برای گسترش اسم 

کشوورهای آسویای   های توسعه فرهنگوی  حاضر بر آ  است تا به بررسی و مقایسه شاخص

)مورد مطالعه: گرایش بوه داعوش( بپوردازد؛ بنوابراین،     گرایی افراطی میانه عضو گرو  اسم 

  اصلی مقاله بررسی چگونگی تأثیرگو اری عود  توسوعه فرهنگوی در منطقوه آسویای       هد

گرایی افراطی در منطقوه و همچنوین توأثیر ایون     های اسم مرک ی بر رشد و گسترش گرو 

این مقالوه بررسوی رابطوه     مس له بر گرایش مرد  منطقه به این گروها است، اما هد  ج ئی

ص نووآوری، شواخص آمووزش و شواخص توسوعه      های آموزشی، شاخبین شاخص ه ینه

گرایوی  هوا بور گورایش بوه اسوم      های توسعه فرهنگی و تأثیر آ انسانی زیر عنوا  شاخص

آیا بین »از این رو، سؤا  اصلی تحقیق حاضر عیارت است از اینکه: افراطی در منطقه است. 

کو ی تفواوت   گرایوی افراطوی در آسویای مر   های توسعه فرهنگی و گرایش به اسم شاخص

 «وجود دارد؟

 

 اهميت و ضرورت

یوافتگی ازجملوه توسوعه    عود  توسوعه  توا  بیا  داشت که در خصوص اهمیت مقاله می

ها، سیب شود  توا رونود    ها در جهت برطر  نمود  این ضعففرهنگی و ناتوانی حکومت

ی یافته و مشروعیت نظا  حواکم بور کشوورها    گرایی در داخل منطقه اف ایشگسترش اسم 

گورا در درو   هوای اسوم   آسیای مرک ی را دچار چالش سازد و زمینه بورای ارتیواگ گورو    

منطقه با دیگر گروهای خارج از منطقه را فراهم سازد؛ بنابراین بررسی نقوش و توأثیر عود     

توسعه فرهنگی در ایجاد این وضعیت و گرایش مرد  منطقه به سومت گروهوای افراطوی و    

انوودرکارا  حوووز  دسووت سوویار حووائ  اهمیووت اسووت؛ زیوورا بووهبنیووادگرا ازجملووه داعووش ب

ترسیم محویط مناسوب امنیتویز از منطقوه براسوا  رونود        گ اری و امنیتی در جهتسیاست
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گرایوی و  هوای نووین ازجملوه اسوم     ارتیاگ بین سوتی   و همچنین  تحوالت جاری و آیند 

های آسویای مرکو ی کموک    های امنیتی منطقه در متن منافع ملی ایرا  و منافع کشورچالش

توا  بیا  داشت این مقاله بوا ارائوه درکوی درسوت از     کند. در راستای ضرورت مقاله نی  می

هوای  ررم برخورداری منطقه از ظرفیوت دهد که چگونه بهوضعیت فرهنگی منطقه نشا  می

گوی  های توسعه فرهناند میا  شاخصبالقو  و بالفعل فرهنگی، اما کشورهای منطقه نتوانسته

سازگاری بیشتری ایجاد کرد  و استانداردهای الز  برای توسعه فرهنگوی را فوراهم نماینود.    

همین موضوعات ضمن تشدید بحرا  توسعه در بُعد فرهنگی آ  زمینه برای رشد و گرایش 

توانود  های افراطی و رادیکا  را فراهم نمود  است؛ بنابراین، عد  انجا  این مقالوه موی  گرو 

و رفلت در نو  نگا  راهیردی ایرا  به منطقه شود؛ زیرا عد  شناخت درست از باعث ابها  

های افراطی در منطقه ضمن تأثیر منفی بر منوافع ملوی ایورا     روند گسترش و گرایش گرو 

 تهدیدات را به درو  مرزهای جمهوری اسممی ایرا  خواهد کشاند.  

 

 پيشينه پژوهش

شد  مرتیط با موضو  پژوهش حاضر لعات انجا ها و مطاطور کلی مروری بر پژوهشبه

هوای مختلفوی بوه پدیود      شود  در ایون زمینوه از جنیوه    های انجوا  دهد که پژوهشنشا  می

اند. به این ترتیوب کوه برخوی مطالعوات همچوو       گرایی افراطی در منطقه توجه داشتهاسم 

( بوه  0322)جوامی  دهقانی فیروزآبادی و دامون پوا    ( و 5101سومکین )( و 5101تولیف )

های تروریسم، مواد مخودر و ا تصوادی پرداختوه    اهمیت ژئوپلیتیک آسیای مرک ی در حوز 

گو ارش از  های بیگانه بود  است. همچنین برخوی از مطالعوات نظیور    که مورد توجه  درت

محسون و ایواز    (، اسممی0322(، کاظمی و همکارا  )5112-5102پیکارجویا  داعش از )

شناسوی و  بوه سویب  ( 0325(، دهشیری و جوزانی کهون ) 0326دی و با ری )(، مجی0321)

انود و  گرایی افراطی در منطقه آسیای مرک ی پرداختوه عوامل مؤثر بر رشد و گسترش اسم 

مس له رشد جمعیت، بیکاری و عد  رشد ا تصادی، شکا  در این زمینه به عواملی همچو  

طوور کلوی    انات آموزشی، تحصیمت، بیمه و بوه ف ایند  درآمدی، فقر، عد  دسترسی به امک
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های گسترد  ا تصادی و سیاسی و به حاشیه راند  شد  توسوط گورو  انودکی از    محرومیت

 ثیواتی بی یافتگی،توسعه های بنیادگرا، نفوذ تفکر افراطی، عد نخیگا  حاکم، فعالیت ح ب

 بنیادگرا مسلما  کشور دو وجود منطقه، این در رنی معدنی منابع وجود ا تصادی، و سیاسی

 ایون  بوه  روسویه  کشور ن دیکی منطقه، این کشورهای همسایگی در افغانستا ( و )پاکستا 

 همسوایگی  و ن دیکوی  کیانوگ( در  سوین  اسوتا   )در چوین  ررب مسلمانا  حضور منطقه،

خود، فقدا  دموکراسوی   کرد  المللیبین در داعش راهیرد مرک ی، آسیای منطقه کشورهای

نقوش   هوای حواکم منطقوه،   استفاد  اب اری از دین از سوی رژیمحقوق شهروندی،  و فقدا 

  مرک ی اشار  کردند.   در آسیای تروریستی هایسلو  از ایشیکه فضای مجازی در ایجاد

شود  در دو بخوش   های انجا توا  چنین بیا  داشت که پژوهشدر یک ارزیابی کلی می

شناسوی موضوو    هایی از سویب وهشی خود به جنیهداخلی و خارجی با توجه به رویکرد پژ

هوای توسوعه فرهنگوی بور گورایش و      بررسوی و توأثیر  شواخص   توجه نمود  و بنابراین به 

اند؛ امری که پژوهش حاضر درصد تحقوق آ   توجه کرد گرایی افراطی کمتر گسترش اسم 

 است.   

 

 اهمیت فرهنگي آسیای مرکزی

ی وسیعی وا ع شود  اسوت کوه  لمورو چنودین      نطقهپیکر اوراسیا می رو در  لب  ار 

تور، اوراسویای مرکو ی و در معنوایی     ای که به معنوای وسویع  شود، منطقهکشور را شامل می

هوای  ی مناطقی از اسوت  شود و دربرگیرند محدودتر، آسیای میانه یا ترکستا  نی  نامید  می

فع است که تا سقف جها  باال های مرتهای شور، صحراهای شنی و کو پرچمن، نیمه بیابا 

 روند.می

ایون منطقوه نیو  از نظور حووادم اجتمواعی و       تواری   این ارتفا  جغرافیایی،  ی باا رینه

هوای آ  را بایود در دورا  باسوتا     فرهنگی بسیار رنی و سرشار است، رنایی که سرچشومه 

انوه، هنود و چوین،    ترتیب، مو عیت بین سه تمد  باسوتانیز آسویای می  جستجو نمود. به این 

دروا ع، در . کنداین منطقه را تعیین می« گ ار»ها است که شخصیت و ماهیت انتقا  و مدت
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 رو  وسطی اولیه، مراک  فرهنگیز باستانی منطقه از ییول خووارز ، سوغد، بلو  )باختریوا(، مورو       

رهنوگ و هنور   فتنها به مراک  زندگی کشواورزی و تجواری، بلکوه بوه مراکو  دیون،       )مارگیانا(، نه

ی کمسویک ادبیوات فارسوی، در    ایرانوی و آرواز دور   اند. ظهور فرهنوگ  نی  تیدیل شد اسممی 

نا  این منطقه پیوند خورد  اسوت. در چنوین   ( با سو  و چهار   .قدورا  دولت سامانیا  ) رو  

طی ه ار سوا   ای ارتقا یافته و روزگارانی، شهرهای اصلی سغد، بخارا و سمر ند به جایگا  ویژ 

بنوابراین،   ؛(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, 2017: 3-8)نهر تیدیل شدند الءکامل به پایتخت ماورا

توا  خاطرنشا  کرد که آسیای میانه یکوی  ایرا ، هند و چین میهای تمدنی با ابتناء به حوز 

های تمد  بشوری اسوت کوه دارای تواریخی بسویار رنوی و میورام        ترین گهوار از باستانی

عنووا   ایون منطقوه بوه   ای است. پرواضح است که مو عیت جغرافیوایی  فرهنگی پویا و زند 

هوا و  ها، زبا ها گفتگو و تعامل فرهنگتقاطع بین شرق و ررب، عاملی طییعی در خلق  ر 

سوا ، اشوتراکات در تواری ، فرهنوگ و     ی ابریشوم بوود  اسوت. بودین    ادیا  در امتداد جاد 

یز پونج کشوور اصولی ایون منطقوه، یعنوی   ا سوتا ،  ر ی سوتا ،         اجتماع-ی سیاسیتوسعه

تمودنیز یکسوانی،    -تاجیکستا ، ترکمنستا  و ازبکستا ، با اتکاء به چنین خاستگا  تواریخی 

فرهنوگ  توا  گفوت کوه   . استوار بر این استدال  می(Байдаров, 2017: 2-9) ابل تییین است 

ناپ یر از فرهنوگ  نشا  داد  و به بخشی جدایی های هنری را به جهانیا منطقه، اوج موفقیت

جمهور ازبکسوتا ، بوه ایون    رئیس 0،«کریمو »مو عیتی که توسط جهانی تیدیل شد  است. 

ایون،   توجه ویژ  باید به احیای اصالت فرهنگ ملی باشود. عومو  بور   »شود که نحو بیا  می

 ی جهوا  و احیوای عموومی   نوه گرایاهای فرهنگ انسا تواند از آرما احیای هویت ملی نمی

 .(Каримов, 1996: 248)« جامعه جدا شود

ی  کتاب درسی در همین راستا و در خصوص اهمیت فرهنگی آسیای مرک ی در مقدمه

بووه ایوون موضووو  اشووار  شوود  اسووت کووه اشووترا  در « توواری    ا سووتا  و آسوویای میانووه»

هنگی مشتر ، منتج به آ  شود   های تاریخی، شرایط جغرافیایی و اِعما   واعد فرسرنوشت

ی  کامول و از نظور   « ایالوت »ی اوراسویا  است که آسیای میانه و   ا ستا  همیشوه در نقشوه  

                                                           
1. Karimov. 
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تنهوا وحودت فراینودهای  وومی     فرد باشد. عومو  بور ایون، نوه    فرهنگی منحصربه -تاریخی

ی باعوث  هوای داخلو  کرد، بلکه عد  وجود مورز ایفا میاین زمینه  را در فرهنگی نقش مهمی

شد  است. د یقاً به همین دلیل آسیای میانوه  ای میی درو  منطقهارتیاطات مداو  و گسترد 

ای خودکفووا و یکپارچووه بووا فراینوودهای فرهنگووی و توواریخی روشوون، بووود  همیشووه منطقووه

های بو رگ دورا   ای که بین تمد . نیاز به گفتن نیست، منطقه(Байдаров, 2017: 3-7)است

ی روندها و وسطی و دورا  مدر  وا ع شد  و از دورا  باستا  تاکنو  عرصه باستا ،  رو 

نظور فرهنگوی و   رویدادهای مهم تاریخی و سیاسی بود  اسوت، بودیهی اسوت کوه از نقطوه     

سوا ، آسویای   اجتماعی برخوردار از جایگا  بسیار مهمی حتی در افق جهوانی باشود. بودین   

های بسیار  دیم، شاهد مهاجرت ا وا ، ادروا   ا مرک ی و ازبکستا  سرزمینی است که از زم

بوین آسویای   سیاسی، ا تصادی، فرهنگ  وومی   -ی نظامیها، روابط فشرد و تسطیح فرهنگ

 .((Каримов, 1997: 12 رربی، اروپا، هند، چین و  فقاز بود  است

دیوا ،  تورین ا ها، آسیای میانه محل دیودار و هم یسوتی متنوو    ترتیب، برای ه ار به این 

بوه  ی زندگی بود  است و همین خصلت، مدارا و گشوودگی  وومی را   هاها و روشفرهنگ

هنجارهای طییعی الز  برای بقا و توسعه در این منطقه تیدیل نمود  است؛ خصولتی کوه در   

مورد اشار   رار گرفته است. اف و  بر این، اشار  بوه  « 50ی  ر  ازبکستا  در آستانه»کتاب 

تنهوا نسویت بوه فرهنوگ     ها را فتح کردند، نهاین سرزمین ت که حتی کسانی کهاین نکته اس

ها و عناصور دولتوی   ها، سنتمرد  بومیز آ  با تساهل برخورد نمودند، بلکه هنجارها، ارزش

. میتنوی بور   (Мисрбек кизи, 2016: 2-9) این  لمرو وجود داشت، با د ت پ یرفتندرا که در 

تنهوا یوک جغرافیوا و    تووا  گفوت آسویای میانوه نوه     ت که میچنین خصایص و ظرایفی اس

ژئوپلیتیک ویژ ، بلکه یک فضای فرهنگی واحد است. به این معنا که مردما  سواکن در آ ،  

ی تواریخی  ورسو  ملوی، گ شوته  های مشابه و آدابهای معنوی مشتر ، سنتدارای ارزش

یگوا  و اهمیوت فرهنگوی    جا .(АБИШЕВА, 2014)مشتر  و فرهنگ شر ی باستا  هسوتند  

شنا  معرو    اق، مینوی بور   شرق 0،«بودین»ی توا  با استناد به گفتهآسیای مرک ی را می

                                                           
1. Bowden. 
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اینجوا بوا    ی خاصی از فرایندهای نژادزایی بوود.  یایول و ا ووا  در   آسیای میانه... منطقه»... اینکه 

رتیاطوات و فراینودها متنوو  و    ایون ا  کیفیتی جدید برخاسته، ناپدید شد  و دوبار  ظهور کردنود. 

چندوجهی بودند و نتایج گوناگونی را در مناطق مختلوف آسویای میانوه بوه وجوود آوردنود؛ اموا        

این منطقه یک مرک  خاص، یک  لمرو ویژ  از نژادزایوی و همچنوین   ی اصلی این است که نکته

عنووا   به ،(Байдаров, 2017: 3-5)« انوا  پیوندهای فرهنگی، ا تصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بود

ای کوه  رروم مرزهوای سیاسوی   توا  گفوت بوه  حسن ختا  این بخش به پایا  برد. در کل می

کنود، مورد  ایون منطقوه در یوک فضوای       ی آسیای میانه را از هم جدا موی کشورهای منطقه

ها، فرهنوگ، دیون و تواری  مشوتر      کنند و دارای سنتفرهنگی و تمدنی واحد زندگی می

رو، تفکیک میرام تاریخی، فرهنگی و تمدنی منطقوه اگور ریورممکن نیاشود     این  هستند. از

طور مساوی به کل جمعیت فضای فرهنگوی و  نماید؛ بنابراین، این منطقه بهبسیار دشوار می

ای هوای جدیودی بورای ادروا  منطقوه     تمدنی آسیای میانه تعلق دارد و در  این امر به اید 

 .  (Байдаров, 2017: 4-8)شود منجر می

 

 بنیادگرايي اسالمي و انواع آن

بنیادگرایی اسممی گفتمانی است که حو  مفهو  مرک ی حکوموت اسوممی نظوم یافتوه     

ن گفتما  مدعی است کوه اسوم  از نظریوه سیاسوی راجوع بوه دولوت و سیاسوت         ایاست. 

یش سیاسوی  گرایی نوعی جناسم »این باور است که این رو میرسکی بر  ازبرخوردار است. 

رود. های اساسی آ  به شمار موی ایدئولوژی افراطی است و بنیادگرایی از ضرورتبراسا  

هوای  این جنیش، تمامی مشکمت جوامع مسولما  بوه جودایی از بنیوا     اعتقاد طرفدارا  به 

های بیگانه نی  ازجمله دالیل مشکل جوامع گردد؛ توسل به دیگر اندیشهاسم  راستین بازمی

ایون  . از منظور  (Grinin and Korotayev, 2019: 61-6) «رودورهای مسلما  به شمار موی و کش

 شوود. های معاصر تلقی میها و چالشحل بحرا عنوا  تنها را گفتما ، بازگشت به اسم  به

این گفتما  بازسازی جوامع اسممی مطابق با اصو  بنیادین اسوممی  رو هد  اساسی ازاین 

ترین دردره متفکرا  و معتقدا  به آ  جهت ین راستا کسب  درت سیاسی مهمااست و در 
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های گرایی پاسخی به بحرا توا  گفت اسم شود. از آنجا که میدستیابی به اهدا  تلقی می

بررسوی   ای  ابول موجود جامعه است؛ بسته به می ا  و شدت بنیادگرایی در طیوف گسوترد   

روحوانی و معنووی و در سووی رلوی  آ  خشوونت       است که در سمت ر یق آ  توسومت 

تور باشوند   های اجتماعی و سیاسوی گسوترد   توا  یافت. به هر می ا  که بحرا انقمبی را می

 .(15: 0388)ع ی خانی، تر است پاس  بنیادگرایا  انقمبی

 

 گرايي افرایي در منطقهنقش و تأثیر عد م توسعه فرهنگي در گرايش به اسال م

 ور  بیسوتم بوا پدیود  چورخش فرهنگوی، بوه همورا  پدیود  پسوامدرنیته و           ربع پایانی 

پساساختارگرایی، هم در بُعد وا عیت اجتماعی و هم در بُعد تحلیل اجتماعی، مصاد  بود  

ها و ازپیش نقش فرهنگ در زندگی انسا دهند  اهمیت بیشتنها نشا است. این چرخش نه

تور از نقوش و   تور و عمیوق  دهند  فهم درسوت شا در علو  انسانی و اجتماعی است، بلکه ن

؛ (0: 0326)پنواهی،  های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است  درت فرهنگی در انوا  ساحت

های محلی و ملوی، منجور   فرهنگی در  الب اهمیت داد  به ارزش -چراکه توسعه اجتماعی

فرهنگوی   -مواعی گیری و هویوت اجت به خودباوری جامعه شد  و این مس له خود در شکل

کنود. ایون موضوو  در آسویای مرکو ی از اهمیوت دوچنودانی        جامعه نقش مهمی را ایفا می

تورین عوامول در   برخوردار است؛ چراکه دین، زبا ،  ومیت و تاری  این منطقه ازجمله مهم

فرهنگی آسیای مرک ی از د  تواری    روند. توسعهتوسعه فرهنگی در این منطقه به شمار می

شکل گرفته است. بوا توجوه   ترکی و همچنین فرهنگ اسممی  -ه بر فرهنگ فارسیو با تکی

توانند بوا تکیوه بور ایون عوامول، فراینود       های آسیای مرک ی میبه این تنو  فرهنگی، دولت

سازی و گسترش حس همیستگی ملی را در میا  مرد  تداو  و سورعت بیخشوند. هور    ملت

رروم  کنود. بوه  گیری هویت مرد  منطقه ایفا میشکلدر  یک از این عوامل نقش بسیار مهمی

های بسیار در دورا  اتحاد جماهیر شوروی برای بین برد  فرهنگ و رسو  سونتی در  تمش

روسی، مرد  منطقه هویوت تواریخی و فرهنگوی     -منطقه و جایگ ینی آ  با مد  کمونیستی

عود از فروپاشوی اتحواد    . عومو  بور آ ، ب  (Woo Choi, 2014: 3-17)انود  خود را حف  کورد  
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بایسوت میوا    های آسیای مرک ی، ایون کشوورها موی   جماهیر شوروی و استقم  جمهوری

بخش آموزش و شرایط سیاسی، ا تصادی و اجتماعی جدید هماهنگی و سازگاری بیشوتری  

هوای گسوترد  بورای انجوا  اصومحات در نظوا  آموزشوی،        رروم تومش  کردند. بهایجاد می

 ی  ادر نیودند اسوتانداردهای الز  را بورای توسوعه فرهنگوی فوراهم      کشورهای آسیای مرک

های بسیار باالی فرهنگوی  ررم ظرفیتتوا  بیا  داشت که به؛ بنابراین می(Giz, 2016)نمایند 

شود که یک خأل ب رگی در زمینه دینی و م هیی در منطقه آسیای مرک ی مشاهد  میمنطقه 

 گو ارد. رایش به اسم  اصیل و درست را به نموایش موی  ها در گپ یری آ این مس له آسیب

 در منطقه فراهم شد  است.  گرایی افراطی اسم به همین دلیل زمینه مناسب برای گسترش 

گرایوی  فرهنگی به دو شیو  متفاوت بر رونود گورایش بوه اسوم      -عد  توسعه اجتماعی

 -ناکارآمد جلو  کرد  دولوت افراطی در آسیای میانه تأثیر گ اشته است: از یک طر  باعث 

بخشود و از طور  دیگور    بنیوادگرا را تسوریع موی    -های رادیکوا  ملی شد  و روند حرکت

رو هسوتند را دچوار   مشکمت جدی اجتمواعی روبوه  سری کشورهای آسیای میانه که با یک

کند و از سوی دیگر بوا توجوه بوه    های  ومی و ناسیونالیستی مییابیبروز و گسترش هویت

ها یابیت عدید  اجتماعی و فرهنگی موجود در منطقه در این کشورها این بار هویتمشکم

های ملی و فرهنگی نیوود  اسوت؛   در راستای توجه به ساختارهای اجتماعی منطقه و ارزش

بعود از   گیری اسم  افراطی در منطقه حرکوت کورد  اسوت؛ بنوابراین    بلکه در راستای جهت

معنووی موجوود در آسویای مرکو ی را پور نمایود.        - فکری آنکه ناسیونالیسم نتوانست خأل

هوا  گیری از متدهای تیلیغاتی  وی و داد  وعود  گروهای بنیادگرای اسممی توانستند با بهر 

در جهت بهیود کیفیت زندگی شهروندا  منطقه در ج ب مرد  موفق عمول کننود؛ بنوابراین    

های بسویار رنوی فرهنگوی، اموا     از مؤلفهررم برخورداری منطقه توا  استدال  نمود که بهمی

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این منطقه نتوانست به یک در  درسوت از توسوعه   

فرهنگی برسد و این فقدا  توسعه در بُعد فرهنگی زمینه برای گسترش گفتموا  بنیوادگرایی   

 اسممی را فراهم نمود.
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 چارچوب نظری: توسعه فرهنگي

 شناسیجامعه حوز  در تنهانه که است موضوعاتی از یکی توسعه و موضدر این میا ، 

 طوربه اجتماعی، علو  اخص و طوربه شناسی،جامعه هایحوز  از بسیاری در توسعه، بلکه

 رشود  مقولوه  برابر دررا  توسعه مقوله توسعه، شناسا جامعه گیرد.می  رار اعم، مورد بحث

تولیود   ویوژ  بوه  عینی، و مادی ابعاد در جامعه تر ی و پیشرفت به رشد مفهو  .دهند رار می

در  جامعوه  تر وی  و پیشورفت  دربردارنود   توسوعه  مفهو  کهدر حالی  دارد، اشار  ا تصادی،

توسعه  ا تصادی، توسعه از توسعه به مربوگ ادبیات در رو،از این  است. زندگی ابعاد تمامی

 .آیود موی  میوا   بوه  سوخن  انسوانی  توسوعه  و فرهنگوی  توسوعه  اجتمواعی،  توسعه سیاسی،

در  انسوانی  جامعه پیشرفت که کردندمی تصور چنین اجتماعی علو  کمسیک نظرا صاحب

توسوعه   و رشود  کنوار  در کوه  کردنود  ممحظوه  بعوداً  اما است، ا تصادی توسعه و رشد گرو

ی شوکوفای  درآمدها، عادالنه توزیع ازجمله دیگر، ضروریات برخی نیازمند جامعه ا تصادی،

بوه   امیود  افو ایش  روانوی،  و جسومانی  سوممت  انسوانی،  شخصیت و گوناگو  استعدادهای

اجتمواعی   انسوانی  ارتیاطوات  بر راری آزادی، تحقق اجتماعی، هایبرابری بر راری زندگی،

رو،  از ایون  اسوت.  انسوانی  و جامعوه مودنی   یوک  تحقق طور کلی،به سلطه و انوا  دورازبه

و  مودنی  جامعوه  یوک  تحقوق  بورای  هستند وسایلی توسعه انوا  تمامی شودمی گفته امروز 

شومار   بوه  آ  وا عوی  معنوای  در یافتوه توسعه جامعه یک توا می را ایجامعه انسانی. چنین

 .(8: 0382فرد، بابایی)آورد

مویمدی بوه بعود از طور  یونسوکو در       0281از اوایل دهوة  توسعه فرهنگی  مفهو 

های توسعه از مفاهیمی است که نسیت به سایر بخششد  و از میاحوث توسوعه مطرح 

ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای ریرموادی افوراد   

هوای ادراکوی، شوناختی، ارزشوی و     جامعه دارد. براسا  این توسعه، تغییراتی در حوز 

هوا بوه   ای را در آ  آید، که  ابلیت، باورها و شخصویت ویوژ  ها پدید میگرایشی انسا 

هوای مناسوب توسوعه    ها و باورها، رفتارها و کنشآورد که حاصل این  ابلیتوجود می

 . (68: 0386)ازکیا و رفاری، است 
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هوا انیاشوت و   هوا نیسوت؛ چراکوه سونّت    الیته توسعه فرهنگی به معنای گسستن از سنّت

ایود توسوعه براسوا     تجارب گ شته یک جامعه است. پس توسوعه فرهنگوی را ب   یذخیر 

تحقوق  ها توسوعه فراگوردی اسوت.    ها و تجارب گ شته دانست و نه نفی آ گسترش سنّت

اهدا  هر جامعه نیاز به استفاد  از تموا  منوابع موادی و انسوانی آ  جامعوه دارد. مودیریت       

هوای جامعوه اسوت.    ترین عوامل برای رسید  بوه مطلووب  صحیح منابع انسانی یکی از مهم

های دور، سرزمین ا وا  و م اهب گوناگو  بوود  اسوت. مردموانی بوا     از گ شته کشور ایرا 

ای با تنو  فرهنگی اند و جامعهآمی  زندگی کرد ها در کنار هم مسالمتفرهنگ رنی که سا 

ها است، اند. با توجه به اینکه فرهنگ شامل دستاوردهای مادی و ریرمادی انسا زییا آفرید 

ورسوو ، عقایود و باورهوا و    ای از سونن، عوادات، آداب  نگ مجموعوه توا  گفت که فرهمی

شوود و از طریوق   رفتارهای یک ملت است که به دو دسوته موادی و ریرموادی تقسویم موی     

ترین عوامول تحقوق   . در اصل فرهنگ یکی از مهم(2-3: 0321احمودی،  ) شودآموختن منتقل می

های بنیادی تحقوق توسوعه   شرگپیش رو، توسعة فرهنگی، هم یکی از توسعه است و از این

توور هووای بنیووادی توسووعه در هوور جامعووه اسووت؛ از همووین رو بوویشو هووم یکووی از آرمووا 

نظرا  توسعه، ازجمله کارگ ارا  و مس وال  سازما  ملل متحود، تأکیود خاصوی بور     صاحب

 .(01: 0382فرد، )باباییترین عوامل تحقق توسعه دارند عنوا  یکی از مهمفرهنگ به

توا  تحقق توسعه ا تصادی را به معنای تحقق توسعه فرهنگوی  اید توجه داشت که نمیب

دانست؛ چراکه آنچه در توسعه فرهنگی مهم است، تحقیق در ابعاد متعدد و وجو  متکثّر آ  

اموروز  فرهنوگ در کنوار ابعواد      .(66-68: 0368محمودتقی،  )است و نه بُعد فرهنگی در توسوعه  

عنوا  بُعد چهار  توسعه پایدار و حتی بعود مرکو ی   محیطی بهزیستا تصادی، اجتماعی و 

ای  رار گرفته است. طیق اظهوار یونسوکو فرهنوگ در سوطح     توسعه پایدار مورد توجه ویژ 

شوود. مینوای   کنند  به توسوعه پایودار محسووب موی    عنوا  یک توانمندساز و کمکجها  به

کنود؛  ای که درخت را تغ یه میمثابه ریشهبهتوسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی است و 

زاد  )تقوی شوندسایر ابعاد توسعه )سیاسی، ا تصادی و اجتماعی( نی  از این بُعد مهم تغ یه می

 . (022-086: 0321و دیگرا ، 
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ضروری بود  وجود تنو  فرهنگی برای توسعه پایدار به دو دلیل است. نخستین دلیل بقوای  

شوود  هوای مختلوف باعوث موی    وجود فرهنگی است. هم یسوتی فرهنوگ  عنوا  وسیله انسا  به

ها بهتر  ادر به وفق داد  خود با محیط شووند. همچنوین بورای اینکوه فرهنوگ خالقیوت و       انسا 

هوای جدیود از دیگور    های دیگر ضروری است. ایود  حیات خویش را حف  کند وجود فرهنگ

هوای متفواوت   برخورد مداو  بین فرهنوگ شوند و منشأ خالقیت فرهنگی در ها متولد میفرهنگ

نیواز  عنووا  پویش  منظور تحقق بخشید  میادالت میا  فرهنگی و بهسازی به رار دارد. همچنین به

تنو  فرهنگی باید وجود داشته باشد. دلیول دو  تضومین امنیوت و حفاظوت از حقووق انسوانی       

و تروریسم منجر شد  اسوت.  ها است. فقدا  در  متقابل میا  کشورها به جنگ، درگیری ا لیت

ها وجود داشوته باشود. اگور مورد      برای ایجاد صلح الز  است در  و تحمل متقابل بین فرهنگ

های دیگر را در  کننود ایون امور بوه جلووگیری از درگیوری و       تنو  فرهنگی را  یو  و فرهنگ

مانند مورد    هاییمتعلق به فرهنگ کند. از سوی دیگر در یک کشور مردمیایجاد صلح کمک می

های مختلف، پو یرش را  زنودگی،   بومی، نژادهای ا لیت و مهاجرا  وجود دارد. پ یرش فرهنگ

 .  (53-66: 0323)دهشیری، ها و زبا  این مرد  استارزش

ی انسانی از دیگر مفاهیم محوری در میاحث مربوگ به توسعه اسوت. در گو ارش   مفهو  توسعه

توسعة انسوانی رونودی اسوت کوه طوی آ       »نی گفته شد  است ی انسای توسعهسازما  ملل دربار 

در این زمینه سه شاخص کلیودی طوو  عمور، سوطح دانوش و      « یابدامکانات افراد بشر اف ایش می

انود و گفتوه شود     های توسعة انسانی معرفوی شود   ترین شاخصعنوا  مهمسطح معاش آبرومند به

ی انسوانی  تووا  گفوت آ  جامعوه بوه توسوعه     یی م کور در یک جامعه، ماست با تأمین سه مؤلفه

منظوور رهوا کورد  دیودگا      ی کوششی است بوه ی انسانی نتیجهدست یافته است. شاخص توسعه

 .(01: 0382فرد، )باباییمدار است ی تولیدمدار و جایگ ین کرد  دیدگا  دیگری که انسا توسعه

 

 بندی چارچوب نظریجمع

هوای آموزشوی،   شواخص ه ینوه  که عواملی ازجملوه  دهند بررسی میانی نظری نشا  می

هوای فرهنگوی و دینوی، تأکیود صور  بور       شاخص توسوعه انسوانی، نادیود  گورفتن ارزش    
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 ارتیاطوات  بر راریهای ملی، ترویج سکوالری  ، تقابل میا  سنت و مدرنیته و فقدا  ارزش

فراطوی توأثیرات   سلطه در گرایش مرد  منطقه بوه گروهوای ا   انوا  دورازاجتماعی به انسانی

های سواکن  های فرهنگی، پیشینه تاریخی ملتاند؛ چراکه مشکمت و نارساییفراوانی داشته

منطقه و مو عیت مناسب جغرافیایی برخی از مناطق وا ع در آسویای مرکو ی جهوت انجوا      

این منطقوه شود  اسوت. بوا      های افراطی م هیی باعث توسعه رادیکالیسم م هیی درفعالیت

گرایی افراطوی در منطقوه را بویش از    عوامل فوق بسیاری از تحلیلگرا  رشد اسم  عنایت به

هوای خوارجی بداننود ناشوی از شورایط اجتمواعی و       آنکه نتیجه و محصو  تیلیغات هیوأت 

تووا  در تحلیول نهوایی بیوا      کنند؛ بنابراین میفرهنگی کشورهای آسیای مرک ی  لمداد می

و اجتماعی منطقه در ابعاد کلی آ  سویب شود  اسوت     داشت که فقدا  عد  توسعه فرهنگی

شوا ، بلکوه   ایدئولوژی اسممی که آدمیا  را نه از روی منسوبیت  ومیدر چنین وضعیتی تا 

کند در کشورهای آسیای میانه با استقیا  روبورو شود  و   ای عمل میهمچو   وة متحدکنند 

-مرور زموا  جنویش  ید؛ بنابراین بههمچو  واسط به تنظیم درآورد  مناسیات بین ا وا  گرد

بوه خوود   گیوری اسوممی   کم رنگ ملی خود را از دست داد  و بیشتر جهتکم های اسممی

شرایط فرهنگی و اجتمواعی رو بوه وخاموت در منطقوه آسویای مرکو ی و نواتوانی        گرفتند. 

ونود  این منطقه در جهت رفع این مشکمت به همرا ، سرکوب شدید به تقویت ردولتمردا  

این شرایط در آسیای مرک ی وضعیتی را پدید آورد  که در آ  گرایی در منطقه اف ود. اسم 

توانستند با تیلیغات چندالیه و گسترد  در میا  مرد  سرخورد  های بنیادگرای اسممی گرو 

 و مورد تیعیض  رار گرفته منطقه را ج ب کنند. 

 

 سؤاالت کلي و جزئي

 سؤال کلي

گرایی افراطی در آسیای مرک ی های  توسعه فرهنگی و گرایش به اسم صآیا بین شاخ

 تفاوت وجود دارد؟
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 های جزئيسؤال

  هوا عضووگیری   آیا بین شاخص نوآوری کشورهای آسیای میانه که داعش از میا  آ

 نمود  است تفاوت وجود دارد؟

  ضووگیری  هوا ع آیا بین شاخص آموزش کشورهای آسیای میانه که داعش از میا  آ

 نمود  است تفاوت وجود دارد؟

        هوا  آیا بین شاخص توسعه انسانی کشوورهای آسویای میانوه کوه داعوش از میوا  آ

 عضوگیری نمود  است تفاوت وجود دارد؟

 هوا  های آموزشی کشورهای آسیای میانه که داعش از میوا  آ  آیا بین شاخص ه ینه

 عضوگیری نمود  است تفاوت وجود دارد؟

 

 جزئي فرضيه کلي و

 فرضیه کلي

هوا  های توسعه فرهنگوی کشوورهای آسویای میانوه کوه داعوش از میوا  آ        بین شاخص

 عضوگیری نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 های جزئيفرضیه

     هوا عضووگیری   بین شاخص نوآوری کشورهای آسیای میانه کوه داعوش از میوا  آ

 نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 

  هوا عضووگیری   آموزش کشورهای آسیای میانه کوه داعوش از میوا  آ    بین شاخص

 نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 

           هوا  بین شواخص توسوعه انسوانی کشوورهای آسویای میانوه کوه داعوش از میوا  آ

 عضوگیری نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 

 هوا  از میوا  آ  های آموزشی کشورهای آسیای میانوه کوه داعوش    بین شاخص ه ینه

 عضوگیری نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 
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 روش تحقيق

ای پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت تحقیوق در زمور  تحقیقوات توصویفی و از نوو  مقایسوه      

و از نو  تحلیل ثانویوه و نیو    های پژوهش با استفاد  از روش کمی داد  گردد؛ بنابراین لمداد می

هوای  های توسعه فرهنگی )شواخص ه ینوه  به آمار و ار ا  شاخصبا رجو  پرسشنامه معکو  

آموزشی، شاخص توسعه انسانی، امتیاز شاخص آموزشی و امتیاز شاخص نوآوری( منتشر شود   

بررسوی آسویای    ( در رابطه با کشورهای مورد5102الملل فنمند )در سایت مؤسسه مطالعات بین

،  ر ی ستا  و تاجیکسوتا  کوه گورو  داعوش از آنوا       میانه، یعنی   ا ستا ، ازبکستا ، ترکمنستا 

های مرتیط با نورخ و  عضوگیری کرد ، گردآوری شد  است. به این ترتیب که پس از احصاء داد 

المنوافع در  های مختلف توسعه فرهنگوی پونج کشوور موورد بررسوی مشوتر       بندی شاخصرتیه

ور نیو  از حیوث میو ا     های مختلوف فرهنگوی در میوا  پونج کشو     مقیا  جهانی، نرخ شاخص

هووای داد بنوودی شوودند. )بوودترین رتیووه( رتیووه 2)بهتوورین رتیووه( تووا کوود  0 برخووورداری از کوود

منتقل و در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنیاطی موورد   SPSS18اف ار شد  به نر استخراج

توایی صووری کیفوی و   منظور اعتیارسنجی اب ار از اعتیار محگیرند. عمو  بر آ ؛ بهتحلیل  رار می

واسطه استفاد  از ضریب پایایی اسوتفاد  شود    جهت پایایی سنجی اب ار از  ابلیت تکرارپ یری به

 برآورد شد  است. 8/1است که می ا  آ  باالی 

 

 های تحقيقیافته

در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیول اسوتنیاطی بوه شورح زیور ارائوه        های تحقیقیافته

 شوند:   می

 

 لیل توصیفي  الف( تح
 تعداد جنگجویان داعش از مناطق مختلف کشورهای آسيای مرکزی .1

از مناطق مختلف کشوورهای آسویای   داعش ( توزیع فراوانی تعداد جنگجویا  0جدو  )

 دهد:  میانه را نشا  می
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 توزيع فراواني تعداد جنگجويان داعش از منایق مختلف کشورهای آسیای مرکزی -0جدول 
 

 درصد فراواني نيفراوا کشورها

 0/6 011  ر ی ستا 

 1/03 021 تاجیکستا 

 2/06 521   ا ستا 

 6/52 311 ترکمنستا 

 6/32 211 ازبکستا 

 1/011 0611 تعداد کل

 )ازبکستا ( 2نما: 

 

تعداد جنگجویوا  گورو    دهد؛ ( نی  نشا  می0گونه که توزیع فراوانی جدو  )هما 

درصود،   0/6آسیای میانه به ترتیوب:  ر ی سوتا  بوا    از مناطق مختلف کشورهای داعش 

درصوود و  6/52درصوود، ترکمنسووتا  بووا  2/06درصوود،   ا سووتا   1/03تاجیکسووتا  بووا 

دهود؛ کشوور   نما نی  نشوا  موی  گونه که آمار درصد بود  است. هما  6/32ازبکستا  با 

د بررسوی  را در میا  پنج کشوور موور  داعش ازبکستا  بیشترین تعداد جنگجو در گرو  

 دارد. 

 
 های توسعه فرهنگيشاخص .2

های توسعه فرهنگی و رتیه جهانی مناطق مختلف کشوورهای  ( توزیع شاخص5جدو  )

 دهد:  از آنا  عضوگیری کرد  است را نشا  میداعش آسیای میانه را که گرو  
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آسیای میانه در های توسعه فرهنگي و رتبه جهاني منایق مختلف کشورهای توزيع شاخص -8 جدول

 0عضوگیری گروه داعش

 
 

هوای توسوعه فرهنگوی و رتیوه جهوانی منواطق مختلوف        گونه که توزیوع شواخص  هما 

(؛ نشوا   5از آنا  عضووگیری کورد  اسوت )جودو     داعش کشورهای آسیای میانه که گرو  

 دهند:  می

رتیوه   الف( کشورهای  ر ی ستا ، تاجیکستا  و   ا ستا  به ترتیب بیشترین تا کمتورین 

هووای آموزشوی را برحسووب تولیود ناخوالص ملووی کشورهایشوا  در میووا      شواخص ه ینوه  

 دارند.    داعش کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

کشورهای   ا ستا ، ترکمنستا ، ازبکسوتا ، تاجیکسوتا  و  ر ی سوتا  بوه ترتیوب      ب( 

میانوه  بیشترین تا کمتورین رتیوه  شواخص توسوعه انسوانی را در میوا  کشوورهای آسویای         

 دارند.    داعش عضوگیری 

کشورهای   ا ستا ، ترکمنسوتا ، ازبکسوتا  و تاجیکسوتا   ر ی سوتا  مشوترکاً بوه       ج( 

ترتیب بیشترین توا کمتورین رتیوه شواخص آمووزش را در میوا  کشوورهای آسویای میانوه          

 از حیث شاخص آموزشی دارند. داعش عضوگیری 

                                                           
   .(5102)فنمند  المللبین امور مطالعات موسسه براسا ها داد  .0
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تاجیکسوتا  بوه ترتیوب بیشوترین توا       کشورهای   ا ستا ، ازبکسوتا ،  ر ی سوتا  و  د( 

 دارند.    داعش کمترین رتیه شاخص نوآوری را در میا  کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 

 ها:ب( تحلیل استنبایي داده

ای های تحقیق، از نو  تحلیل دومتغیر  و از نوو  تحلیول مقایسوه   منظور آزمو  فرضیهبه

 0)آزمو  تفاوت معناداری( استفاد  شد  است:

 

 الف( آزمون فرضیه کلي پژوهش:)

هوا  های توسعه فرهنگی کشورهای آسویای میانوه کوه داعوش از میوا  آ      بین شاخص -

 عضوگیری نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 

 
توزيع رتبه امتیاز شاخص کل توسعه فرهنگي برحسب تعداد جنگجويان کشورهای آسیای  -3جدول 

 میانه عضو گروه داعش

فه 
ؤل

م
 

کشورهای آسيای 

ميانه عضو گروه 

 داعش

 آزمون کروسکال واليس

تعداد 

 جنگجویان

ميانگين 

 هارتبه

مقدار 

 کي دو
df sig 

رتیه امتیاز 

مؤلفه توسعه 

 فرهنگی

 21/561 011  ر ی ستا 

111/232 5 111/1 
 21/22 021 تاجیکستا 

 21/602 521   ا ستا 

  261 نمونه کل

 

                                                           
ها با شد  از برآورد نرما  و ریرنرما  بود  داد های استخراجای بود  داد باید خاطرنشا  ساخت که با توجه به رتیه .0

ای برای انتخاب نو  آزمو  آماری مقتضوی  اسمیرنو  تک نمونه -های آماری نظیر آزمو  کلموگرو استفاد  از آزمو 

هوای  های ناپارامتریک )کیفی( نظیر آزمو شود؛ بنابراین از آزمو )ناپارامتریک( خودداری میکمی )پارامتریک( و کیفی 

 شود. استفاد  می ایمقایسه تحلیل کروسکا  والیس و آزمو  فریدمن برای



 582 /یی افراطیگرااسم کشورهای آسیای میانه عضو گرو  فرهنگی  های توسعهو مقایسه شاخص بررسیمقاله پژوهشی:  ووووو

 

ها و نی  سطح معناداری ضریب کوی  ، میانگین رتیه3های جدو  که یافته گونههما 

دهد؛ بین رتیوه امتیواز توسوعه فرهنگوی برحسوب      دو آزمو  کروسکا  والیس نشا  می

تعداد جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش تفاوت معنواداری در سوطح   

ستا ،  ر ی سوتا  بوه ترتیوب    وجود دارد. به این ترتیب که کشورهای   ا  10/1خطای 

بیشترین و کشور تاجیکستا  به ترتیب کمترین رتیه امتیواز مؤلفوه توسوعه فرهنگوی را     

برحسب تعداد جنگجویا  کشورهای آسیای میانوه عضوو گورو  داعوش نشوا  دادنود؛       

هوای توسوعه فرهنگوی کشوورهای     بنابراین فرضیه پژوهش مینی بر اینکه بین شواخص 

ها عضوگیری نمود  اسوت تفواوت معنواداری وجوود     از میا  آ آسیای میانه که داعش 

 گردد.دارد؛ تأیید می

 

 های جزئي تحقیق:  ب( آزمون فرضیه)

هوا  های آموزشی کشورهای آسویای میانوه کوه داعوش از میوا  آ      بین شاخص ه ینه .0

 عضوگیری نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 
 

ی آموزشي برحسب تعداد جنگجويان کشورهای آسیای میانه هاتوزيع رتبه شاخص هزينه -0جدول 

 عضو گروه داعش

 

ص
خ

شا
 

کشورهای آسيای ميانه 

 عضو گروه داعش

 آزمون کروسکال واليس

تعداد 

 جنگجویان

ميانگين 

 هارتبه

مقدار 

 کي دو
df sig 

های شاخص ه ینه

 آموزشی

 21/621 011  ر ی ستا 

111/232 5 111/1 
 21/362 021 تاجیکستا 

 21/052 521   ا ستا 

  261 نمونه کل

 

ها و نی  سطح معناداری ضوریب کوی دو   ، میانگین رتیه6های جدو  گونه که یافتههما 

های آموزشی برحسب تعداد دهد؛ بین رتیه شاخص ه ینهآزمو  کروسکا  والیس نشا  می
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عنواداری در سوطح خطوای    جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعوش تفواوت م  

وجود دارد. به این ترتیب که کشورهای  ر ی ستا  و تاجیکستا  به ترتیب بیشترین و  10/1

هوای آموزشوی را برحسوب تعوداد     کشور   ا ستا  به ترتیب کمترین رتیه شواخص ه ینوه  

جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش نشا  دادند؛ بنابراین فرضویه پوژوهش   

 گردد. ه با این شاخص تأیید میدر رابط

ها عضوگیری بین شاخص توسعه انسانی کشورهای آسیای میانه که داعش از میا  آ  .5

 نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 

 
توزيع رتبه شاخص توسعه انساني برحسب تعداد جنگجويان کشورهای آسیای میانه عضو  -2جدول 

 گروه داعش

 شاخص

کشورهای آسيای 

انه عضو گروه مي

 داعش

 آزمون کروسکال واليس

تعداد 

 جنگجویان

ميانگين 

 هارتبه

مقدار 

 کي دو
df sig 

شاخص توسعه 

 انسانی

 21/21 011  ر ی ستا 

111/0322 6 111/1 

 21/022 021 تاجیکستا 

 21/0562 521   ا ستا 

 21/261 311 ترکمنستا 

 21/261 211 ازبکستا 

  0611 ه کلنمون

ها و نی  سطح معناداری ضوریب کوی دو   ، میانگین رتیه2های جدو  گونه که یافتههما 

دهد؛ بین رتیه شواخص توسوعه انسوانی برحسوب تعوداد      آزمو  کروسکا  والیس نشا  می

جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعوش تفواوت معنواداری در سوطح خطوای      

رتیب که کشورهای   ا ستا ، ترکمنستا  و ازبکسوتا  بوه ترتیوب    وجود دارد. بدین ت 10/1

بیشترین و کشورهای  ر ی ستا  و تاجیکستا  بوه ترتیوب کمتورین رتیوه شواخص توسوعه       

انسانی را برحسب تعداد جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش نشا  دادنود؛  

 گردد. بنابراین فرضیه پژوهش در رابطه با این شاخص تأیید می
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هوا عضووگیری   بین شاخص آموزش کشورهای آسیای میانوه کوه داعوش از میوا  آ      .3

 نمود  است تفاوت معناداری وجود دارد. 
 

توزيع رتبه شاخص آموزشي برحسب تعداد جنگجويان کشورهای آسیای میانه عضو گروه  -6جدول 

 داعش

 شاخص
کشورهای آسيای ميانه 

 عضو گروه داعش

 سآزمون کروسکال والي

تعداد 

 جنگجویان

ميانگين 

 هارتبه

مقدار 

 کي دو
df sig 

 شاخص آموزشی

 21/062 011  ر ی ستا 

111/0322 6 111/1 

 21/062 021 تاجیکستا 

 21/0562 521   ا ستا 

 21/261 311 ترکمنستا 

 21/261 211 ازبکستا 

  0611 نمونه کل

 

ها و نی  سطح معناداری ضوریب کوی دو   ، میانگین رتیه1و  های جدگونه که یافتههما 

دهود؛ بوین رتیوه شواخص آموزشوی برحسوب تعوداد        آزمو  کروسکا  والویس نشوا  موی   

جنگجویووا  کشووورهای آسوویای میانووه عضووو گوورو  داعووش تفوواوت معنوواداری در سووطح   

  بوه  وجود دارد. به این ترتیب که کشورهای   ا ستا ، ترکمنسوتا  و ازبکسوتا   10/1خطای

ترتیب بیشوترین و کشوورهای  ر ی سوتا  و تاجیکسوتا  مشوترکًا کمتورین رتیوه شواخص         

آموزشی را برحسب تعداد جنگجویا  کشورهای آسویای میانوه عضوو گورو  داعوش نشوا        

 گردد. دادند؛ بنابراین فرضیه پژوهش در رابطه با این شاخص تأیید می

6 

ها عضوگیری نموود   عش از میا  آ بین شاخص نوآوری کشورهای آسیای میانه که دا .

 است تفاوت معناداری وجود دارد. 
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توزيع رتبه شاخص نوآوری برحسب تعداد جنگجويان کشورهای آسیای میانه عضو گروه  - 2جدول 

 داعش

 شاخص

کشورهای آسيای 

ميانه عضو گروه 

 داعش

 آزمون کروسکال واليس

تعداد 

 جنگجویان

ميانگين 

 هارتبه

مقدار 

 کي دو
df sig 

 شاخص نوآوری

 21/561 011  ر ی ستا 

111/0132 3 111/1 

 21/22 021 تاجیکستا 

 21/202 521   ا ستا 

 21/261 211 ازبکستا 

  0161 نمونه کل

ها و نی  سطح معناداری ضوریب کوی دو   ، میانگین رتیه6های جدو  گونه که یافتههما 

دهد؛ بین رتیه شاخص نوآوری برحسب تعداد جنگجویا  یآزمو  کروسکا  والیس نشا  م

وجوود   10/1کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش تفاوت معنواداری در سوطح خطوای    

دارد. به این ترتیب که کشورهای   ا سوتا ، ازبکسوتا  بوه ترتیوب بیشوترین و کشوورهای       

حسوب تعوداد   تاجیکستا  و  ر ی سوتا  بوه ترتیوب کمتورین رتیوه شواخص نووآوری را بر       

جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش نشا  دادند؛ بنابراین فرضویه پوژوهش   

 گردد. در رابطه با این شاخص تأیید می

گرایی افراطی )گرو  داعش( در کشورهای آسیای میانوه  بین اولویت گرایش به اسم  .2

 های توسعه فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد.برحسب شاخص

 
گرايي افرایي )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرايش به اسال مبندی اولويت -2دول ج

 های توسعه فرهنگيبرحسب شاخص
 اولویت هاميانگين رتبه های توسعه فرهنگيشاخص ردیف

 0 10/5 های آموزشیه ینه 0

 6 58/5 توسعه انسانی 5

 3 61/5 شاخص آموزش 3

 5 21/5 شاخص نوآوری 6
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 نتايج آزمون فريدمن -2امه جدول اد

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 862/61 مقدار کی دو

 3 درجه آزادی

 111/1 سطح معناداری

 261 تعداد مشاهدات معتیر  

 

 10/1دهد؛ تفاوت معناداری در سطح خطوای  نشا  می 8های جدو  گونه که یافتههما 

رو  داعوش( در کشوورهای آسویای میانوه     گرایوی افراطوی )گو   اولویت گرایش به اسوم  در 

گورایش بوه   وجود دارد. به این ترتیوب کوه اولویوت    های توسعه فرهنگی برحسب شاخص

هوای  گرایی افراطی )گرو  داعش( در کشورهای آسویای میانوه در رابطوه بوا شواخص     اسم 

با  ، نوآوری10/5های آموزشی با میانگین رتیه های ه ینهشاخصتوسعه فرهنگی به ترتیب: 

و توسعه انسانی با میانگین رتیوه   61/5، شاخص آموزش با میانگین رتیه 21/5میانگین رتیه 

های آموزشی بیشترین نقش توا  چنین گفت که شاخص ه ینهبود  است؛ بنابراین می 58/5

گرایی افراطی )گرو  داعوش(  گرایش به اسم و شاخص توسعه انسانی کمترین نقش را در 

توجه به ی میانه در رابطه با مؤلفه توسعه فرهنگی داشته است؛ بنابراین با در کشورهای آسیا

گرایوی افراطوی   فرضیه تحقیق مینی بر اینکه بین اولویت گرایش به اسوم  های تحقیق، یافته

هوای توسوعه فرهنگوی تفواوت     )گرو  داعش( در کشورهای آسیای میانه برحسب شواخص 

 شود.  معناداری وجود دارد؛ تأیید می

 

 گيریبحث و نتيجه

و مقایسوه   گونه کوه موتن حاضور نیو  نشوا  داد، مقالوه حاضور درصودد بررسوی          هما 

)موورد  گرایی افراطی کشورهای آسیای میانه عضو گرو  اسم های توسعه فرهنگی شاخص

بود؛ بنابراین پس از توصیف و تییوین نظوری موضوو  در بخوش     مطالعه: گرایش به داعش( 

مورتیط بوا کشوورهای آسویای     های توسعه فرهنگوی  های مرتیط با شاخصتجربی، ابتدا داد 
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المنافع   ا ستا ، ازبکستا ، ترکمنستا ،  ر ی سوتا  و  پنج کشور مشتر میانه مورد بررسی )

( اسوتخراج و موورد تحلیول    5102الملل فنمند )ز سایت مؤسسه مطالعات بینا (تاجیکستا 

  رار گرفتند.  

ر بخش تحلیل توصیفی نشا  داد که از میا  پنج کشوور موورد   های تحقیق حاضر دیافته

 0652درصد،   ا سوتا  بوا    5256درصد، ترکمنستا  با  3256بررسی، کشورهای ازبکستا  با 

درصد به ترتیب: بیشترین توا کمتورین    650درصد،  ر ی ستا  با  0351درصد، تاجیکستا  با 

شوورهای  ر ی سوتا ، تاجیکسوتا  و    کتعداد جنگجو را در گرو  داعش داشوتند. همچنوین   

هوای آموزشوی، کشوورهای      ا ستا  به ترتیب بیشترین توا کمتورین رتیوه شواخص ه ینوه     

  ا ستا ، ترکمنستا ، ازبکستا ، تاجیکستا  و  ر ی ستا  به ترتیب بیشترین تا کمترین رتیه 

 ر ی ستا  شاخص توسعه انسانی، کشورهای   ا ستا ، ترکمنستا ، ازبکستا  و تاجیکستا  

مشترکاً به ترتیب بیشترین تا کمترین رتیه شاخص آموزش و درنهایت کشورهای   ا ستا ، 

ازبکستا ،  ر ی ستا  و تاجیکستا  به ترتیب بیشترین تا کمترین رتیوه شواخص نووآوری را    

 داشتند.    داعش در میا  کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

بخش تحلیول اسوتنیاطی مشوخص گردیود کوه       های تحقیق حاضر دریافتهعمو  بر آ ، 

المنافع عضوو  کشورهای مشتر بین توسعه فرهنگی  10/1تفاوت معناداری در سطح خطای 

گرو  داعش وجود دارد؛ به ایون ترتیوب کوه کشوورهای   ا سوتا ،  ر ی سوتا  بوه ترتیوب         

ب تعداد بیشترین و کشور تاجیکستا  به ترتیب کمترین رتیه امتیاز توسعه فرهنگی را برحس

 جنگجویا  کشورهای آسیای میانه عضو گرو  داعش نشا  دادند. 

اولویوت گورایش بوه    در  10/1تفواوت معنواداری در سوطح خطوای      عمو  بر ایون، 

هوای  گرایی افراطی )گرو  داعش( در کشورهای آسیای میانوه برحسوب شواخص   اسم 

های شاخص ه ینهتوا  چنین گفت که مشاهد  شد  است؛ بنابراین میتوسعه فرهنگی 

گورایش بوه   آموزشی بیشترین نقوش و شواخص توسوعه انسوانی کمتورین نقوش را در       

گرایی افراطی )گرو  داعش( در کشورهای آسیای میانه در رابطه با مؤلفه توسوعه  اسم 

 فرهنگی داشته است.
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توا  چنین گفوت کوه   بنابراین با توجه به تییین نظری و تییین تجربی پژوهش حاضر می

ز فروپاشی ایدئولوژی کمونیستی انترناسیونالی   و سیاست ملی وابسوته بوه آ  کوه توا     پس ا

نظوا   ای منافع ا وا  مستقر در کشوورهای آسویای مرکو ی، در دورا  شووروی را بوه      انداز 

نصویب ماندنود.   بوی  گری مهموی درآورد، جوامع دارای کثرت  ومی مسلما  از چنین تنظیم

المنوافع در ابعواد مختلوف فرهنگوی، اجتمواعی،      شورهای مشتر توسعه نامتواز  حاکم بر ک

وضووح نشوا  داد  اسوت و لو ا     سیاسی و ا تصادی پس از فروپاشی شووروی خوود را بوه   

ای آ  در ابعاد مختلف نتوانست پاسخگوی نیازهای شوهروندا  و جامعوه   های توسعهضعف

هوای آموزشوی،   ه ینوه و  های توسعه فرهنگی همچباشد؛ بنابراین دلیل پایین بود  شاخص

ایودئولوژی  شاخص توسعه انسانی، امتیواز شواخص آموزشوی و امتیواز شواخص نووآوری،       

کنود  ای عمل موی اسممی که آدمیا  را نه از روی رابطه  ومی، بلکه همچو   و  متحدکنند 

در کشورهای آسیای مرک ی با استقیا  روبرو شود  و همچوو  واسوط بوه تنظویم درآورد       

این شرایط در آسیای مرک ی وضعیتی را پدیود آورد  کوه در آ     ن ا وا  گردید.مناسیات بی

توانستند با تیلیغات چندالیه و گسترد  در میا  مرد  سرخورد  گرایی م هیی افراگگروهای 

 و مورد تیعیض  رار گرفته منطقه را ج ب کنند. 
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