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 اوراسیاییگراییمنطقهانگارانههایسازهبازنمایی
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 چکیده

انگارانهمتفاوتیدرهایسازهاحدازبازنماییگراییاوراسیایییکپدیدهومنطقه
هتا،درگفتمانهویتیاوراسیاگراییروسیهبرخورداربودهاستت ایتببازنمتاییکالن

باتوجتهاست کشاکشارتباطساختیدوسویهمیانهویتومنافعروسیهتولیدشده
انهتایهتتویتیبتادگرهتتایداخلتیوختتارجیدرمیتتبتهشتتد و متزمرزگتت اری

است هایمتفاوتیپیداکردهمختلفگفتمانهویتیاوراسیاگرایی،شکلهایروایت
هایمختلتفاوراستیاگرایی،کنندگیروایتبرتری/فروتریمستمردرجایگاهتعییب

وایایدرگیترفراینتدسازوارستازیمیتانرفتتارمنطقتهوقفتهروسیهرابتهشتکلبتی
انگتاریگسستیکسان-ضوع،متناسبباساختکردهاست ایبموهایمعنایینظام

هتایگرایتیاوراستیایی،اهمیتتایتبفراینتدوتترجی یادگرپنداریهویتیازمنطقه
هایدوگانهرفتارینسبتبهآندرسیاستخارجیروسیهرابهترتیبگرفتارچرخه

دررو، مقالهپیشطلبیکردهاستسلطهجویی/همکاریفروگ اری/تأکیدگ اریو
گرایتیمنطقته»بتاکاربستتنظریتههتا،پاسخبهچرایتیرختدادوتکترارایتبچرخته

،درپتتیارزیتتابیراستتتی/ناراستتتیایتتبانگتتارهاستتتکتته «انگارانتتهانتقتتادیستتازه
هتایمختلتفگراییاوراسیاییدرروایتمتفاو ازمنطقهانگارانههایسازهبازنمایی

وستیه،موجتبرفتارهتایمتفتاو درسیاستتگفتمانهتویتیاوراستیاگراییرکالن
گراییاوراسیاییشدهاست خارجیایبکشورنسبتبهمنطقه



 یدیاادیاوراستتیایی،گرایتتیمنطقتتهاوراستتیاگرایی،هتتویتیگفتمتتانواژگااان
 انتقادیاوراسیاگراییکار،محافظهاوراسیاگراییانتقادی،انگاریسازه
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مقدمه
فروپاشیاتحتادشتوروی،دراطترارمرزهتایایتبکشتوربتاهایهویتیروسیهباگفتمان

«متا»هاومرزهایسرزمینیروبروشتدندکتهپتیشازایتبدرقالتبایمتشکلازدولتمنطقه

موردبتازتعریفقترارگرفتتهوجایگتاهآنهتادر«آنها»شدندواکنونبایدبه نوانتعریفمی

هطرزیمشابه،بایدبامسائلایبمنطقهماننتدشد بروسیهمشخصمی«دیگری-خود»پیوستار

شد سنجیهویتیصور گرفتهورابطه/فاصلهباآنتعییبمینسبت«گراییاوراسیاییمنطقه»

گرایتیمتفتاو ازاوراستیاومنطقتهانگارانتههتایستازههتا،بازنمتاییستنجیحاصلایبنسبت

گراییواوراستیاگرایی(گرایی،دولت)غرب3گانههویتیروسیههایسهاوراسیاییدرگفتمان

وتتتداوم«انگتتاریهتتویتییکستتان»مختلفتتیازهتتایهتتا،درشتتکلبتتودهاستتت ایتتببازنمتتایی

ظهوریافتهوبهدنبالختود،تترجی یتا«دگربودگی»وآغاز«غیرپنداریهویتی»تا«مابودگی»

هایفروگ ارانتهوراباچرخشگراییاوراسیایی دمترجی مشارکتروسیهدرفرایندمنطقه

تأکیدگ ارانههمراهساختهاست 

گانههویتیروسیه،اوراسیاگراییبهدلیلتنوعرواییآنازاهمیتتهایسهازمیانگفتمان

به نوانگفتمانرقیبوجتایگییبهاییکهفراوانیبرخورداراست ایبگفتمان،چهدردوره

هاییکهخودگرایانپرداختهوچهدردورهگرایانودولتغرببهانتقادازسیاستاوراسیایی

پایتانبر هدهداشتهاست،درپیشبردفرایندبیکنندگیسیاستاوراسیاییروسیهرامقامتعییب

هتایروایتتنقشمهمیرابازیکردهاستت گراییاوراسیاییگسستهویتیمنطقه-ساخت

گرایانتتهوگرایانتته،وئواکونومیستتتی،تمتتدن)ثبتتا 2چهارگانتتهگفتمتتانهتتویتیاوراستتیاگرایی

وهایهویتیبادگرهایداخلتیوختارجیشد و مزمرزگ اریطلبانه(،متناسبباتوسعه

هایرقیبدراوراسیا،طیفیازرویکردهاینرمگرایینییهماهنگباشکلوشیوهنفوذمنطقه

روستیطلبتیردهایسخت)بازآفرینیسلطهایوتوسعهاقتصادی(تارویکبخشیمنطقه)ثبا 

گراییدرآن،بتهدولتمتردانومنطقهاوراسیاوبرقراریامپراتوریاوراسیایی(رادربرخوردبا
                                                                                                                                             

گرایی،غربشاملمارچ،تأکیدموردبندیگروهپژوهش،ایبدر شودمیدهبرناممختلفی ناویبباهاگفتمانیبازا 3
موردبندیگروهنییو(March, 2011: 190)بنیادگراگراییملی/گراییتمدنوگرا ملگراییملی/گراییدولت
با(Moldashev & Aslam, 2015: 12)گراییتمدنوگراییدولتگرایی،غربشاملآسالمومولداشفنظر

 استگرفتهقرارکارمبنای«گراییتمدن»جایبه«اوراسیاگرایی»واوهجایگیینی
 Tsygankov, 2003: 110-124 به ک رها،روایتایببابیشترآشناییبرای 2
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هایرنگتیدراند درشرایطظهورونفوذتهاجمیدگرغربیمانندانقالبروسیهتوصیهکرده

(،ایتب2032بحتراناوکترایب)ستال(و2001(،بحترانگرجستتان)ستال2002اوراسیا)ستال

بته نتوانبرونتدادفراینتدکتهطلبتی(بتودهگراییوتوسعهکارانه)تمدناوراسیاگراییمحافظه

ایایتبکشتوربترکننتدگیرفتتارمنطقته،درتعیتیبیابیدوسویههویتومنافعروستیهساخت

است فتهگرایانه(برترییااوراسیاگراییانتقادی)وئواکونومیستیوثبا 

کنندگیبرتری/فروتریمستمردرجایگاهتعییبنبایدانتظارداشتکهپیامدهایحاصلاز

سازیمستتمررفتتاروسیاستتایتبکشتورتنهابهمتحولهایچهارگانهاوراسیاگرایی،روایت

هتایهتایهتویتیبتاتولیتدنظتامگراییدرآنمحدودبماند گفتمتاننسبتبهاوراسیاومنطقه

کننتدودرایازستویمقامتا روستیراتعیتیبمتیمعنایی،شیوهتفسیرمحیطمادیوانگاره

گراییاوراسیایینیتیدرچنتیبهایرفتاریسیاستخارجیروسیهنسبتبهمنطقهواقع،تفاو 

گیترد ایصتور متیهایهویتیورفتارمنطقتهبستریوبهمنظورایجادسازواریمیانگیاره

نبتود-دشتمبونیتیوجتودمنتافع-شریک،دوست-هاازرقیبچارچوب،برداشتدرهمیب

گیرند؛موضتو یکتهدرمتوردبادیگرکنشگرانموردبازبینیمستمرقرارمیمنافعدرارتباط

جمهوریاسالمیایراننییدردورانپساشورویبهتکراراتفاقافتادهاست به بتار دیگتر،

هتایمتداومیدرگرایتیاوراستیایی،تیییترپایهنگرشروسیهبهمنطقهتأثیرتحولهویتتحت

ایروستیهرقتمختوردهبرایجمهتوریاستالمیایتراندرسیاستتمنطقته3هایمفروضنقش

،بتهدنبتالواکتاویو«انتقادیانگارانهگراییسازهمنطقه»باکاربستنظریهاست ایبپژوهش،

گراییاوراسیاییاست فرضبرایباستکته بتبهمنطقهفهم لترفتارهایمتییرروسیهنس

هتتایمختلتتفگرایتتیاوراستتیاییدرروایتتتمتفتتاو ازمنطقتتهانگارانتتههتتایستتازهبازنمتتایی»

گفتمانهویتیاوراسیاگراییروسیه،موجبرفتارهایمتفاو درسیاستتختارجیایتبکالن

« گراییاوراسیاییشدهاستکشورنسبتبهمنطقه


                                                                                                                                             

 :Shlapentokh, 2009)«غرببابازیکار »،(302 3113کرمی،)«اسالمیتهدید» نوانبهایرانازبرداشت 3

منطقهدرتکیهقابلومطمئبمتحدی»،(Kozhanov, 2015: 7-9)«دشمبمشترکیه لیعیومتحدطبیکشر»،(1
ایرانازروسیههویتیهایسازیمفهومازهایینمونه   و،(2/3/32رهبری،معظممقامدفتررسانیاطالعپایگاه)«جهانو
ندادن-دادنترجی انتظاری،واسنادیهاینقشایبازپیرویبهکهاستیبدیه آیندمیشماربهپساشورویدوراندر

  استشدهدگردیسیدچارتکراربهمختلف،موضو یهایحوزهدرنییایرانباهمکاری
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چارچوبنظری
هتایانفترادی«ختود»گرایتیپیامتدتجمیتعتترجی انگاریانتقادی،منطقتهازدیدگاهسازه

نتو یفهتمبینتاذهنیاستت3متور،تترجی دولتتیهاییتکمنطقتهاستت بتهبیتانفتیبدولت

(Finnemore, 1996: 15)توانتددیگتر،متیکهدرصور همسانیبافهمبیناذهنیچنتددولتت

برونتدادانگاریانتقتادی،سازهگراییمیانآنهارارقمبیند ترجی دولتیدرنگاهنطقهفرایندم

است؛بنابرایبهمانندهویت،محصولناتمتامیاستتیابیهویتیکنشگرفرایندپیچیدهساخت

قتتراردارد مطتتابزتبیتتیبچنتتد ل ی«شتتدن»شتتودوهمتتوارهدرفراینتتدکتتههرگتتیکامتتلنمتتی

یابیهویتوپیروآنترجی دولتیبراساسساختاربخشیساخت-؛الفقادیانگاریانتسازه

ترجی دولتینستبت-؛ب(Hopf, 1998: 184)گیردتشابهصور می-بردوگانهتفاو مبتنی

گراییهمازویژگیجبرگرایانهبرخورداراستوهمازماهیتداوطلبانهکهبهشتکلبهمنطقه

هتایهتویتی،تولیتدوایوبتهشتکلدرونتیازمیتانمنتاظرهیمنطقههابیرونیازطریزتعامل

هتایدولتتیرانستبتبته واملدرونیوبیرونتیکتههویتتوتترجی -شود؛پبازتولیدمی

هتا،درایوهتممتادیهستتند تعامتلمیتانایتبم لفتهدهند،همانگارهگراییشکلمیمنطقه

قابتلفهتماستت دراینجتا،ایتبدو1«منطتزپیامتدها»و2«منطزتناسبیازیبندگی»چارچوب

تکمیلتیوستاختیدوستویهمنطزنسبتبهیکتدیگرنقتشرقتابتیندارنتد،بلکتهازرابطتههتم

 (Yi, 2007: 15)برخوردارند

راازدیتدگاهرویکتردگرایتیگیریتترجی یتا تدمتترجی منطقتهفرایندشکل3تصویر

انگتاریانتقتادی،بتهستاختدوستویههد مطابزتصویر،ستازهدانگاریانتقادینشانمیسازه

زا،زاوبتترونتتتأثیر وامتتلدرونهویتتتوتتترجی دولتتتیتوجتتهدارد ازایتتبنگتتاه،تحتتت

المللتی،بتهایوبتیبمنفیترجی دولتیدرهرستهستط داخلتی،منطقته-بازخوردهایمثبت

هتتایونیتتیرویتته«متتابتتودگی»،«دگیبتتومنطقتته»،«دیگتتری»،«ختتود»شتتکلمستتتمروناتمتتام

ایرابتازتعریفکتردهودوبتارهبتهشتکلتترجی جدیتدازسازیمنطقتهمحروم-دربرگیری

(Bozdağlıoğlu, 2007: 141-143).شتودهایهویتیداخلیبازتولیتدمتیبرآیندمناظرهگفتمان

دهتد ایتبقترارمتیرامتوردتوجته«قتدر »انگاریانتقادینقشدرتمامیایبمراحل،سازه
                                                                                                                                             
1. State Preference 
2. Logic of Appropriateness 
3. Logic of Consequence 
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(Hopf, 1998: 185).داندمی«قدر »هویترایکامرمبتنیبررویکرد،دراصل


 

گراییاوراسیاییگفتماناوراسیاگراییروسیهومنطقه
،2000جمهتوریپتوتیبدرستالبها تقادبرختیازپژوهشتگران،بتاآغتازدورهریاستت

هتایداخلتیوختارجیروستیهراکنندگیسیاستعییبگفتمانهویتیاوراسیاگرایینییمقامت

 ;Pryce, 2013: 26; Silvius, 2014: 45; Ismailov & Ganieva, 2013: 386)دستتآوردبته

March, 2011: 189) هرچنددرایبخصوصاجمتاعنظتریمیتانپژوهشتگرانوجتودنتدارد

گیتردکتهویپوتیب،نتیجتهمتیهایمداومهویتیدررفتارخارجیبابولو،بامالحظهجابجایی

بتهنظتر(Lo, 2003: 131).متعهدبهگفتمانهویتیواحدیدربرخوردبامسائلجهتانینیستت

رستتدنبتتوداجمتتاعبتترستترحاکمیتتتگفتمتتانهتتویتیاوراستتیاگراییدردورانپتتوتیب)ومتتی

یهتتایافراطتتنگرانتتهبتتهایتتبگفتمتتانوکتتاهشآنبتتهنستتخهنگتتاهکتتلمتتدودور(،بختتاطر

تتتوانمتتیگرایتی،ستتت بتاپرهیتتیازایتبتقلیتتلگرایانتهاتمتتدنطلبانتهواوراستیاگراییتوستتعه

هتایگونتاگوناوراستیاگرایانهرادرگفتتارورفتتارپتوتیبوهایمختلفتیازروایتتبازنمایی

توانبابرخیازپژوهشگرانموافزبتودکتهدردولتمردانروسیهردیابیکرد ازایبمنظر،می

بهگمتان(Lo, 2002: 159). پ یریهویتیاتفاقافتادهاستورهپوتیب)ومدودور(،انعطارد

گفتمتانی)میتانهتایمیتانپت یریهتویتینتهدرچتارچوبجابجتاییایبنوشتار،ایبانعطار

،بلکتهدرچتارچوبگرایتیواوراستیاگرایی(گرایی،دولتتغربگانههایهویتیسهگفتمان
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هایچهارگانهاوراسیاگرایی(صتور گرفتتهگفتمانی)میانروایتمردرونهایمستجابجایی

موجتبروستیه،«دیگتری-ختود»یابیمتفاو ازبهدلیلفهم،(2ها)تصویراست ایبروایت

گراییاوراسیاییدرسیاستتهایرفتاریمتفاو نسبتبهمنطقههایهویتیوترجی بازنمایی

شوند خارجیروسیهمی


 

 اوراسیاگراییهویتیگفتماندر«دیگری-خود»فهم-لفا

هتایرفتتاریکنشتگربهتترجی «دیگری-خود»هاازهایهویتیباتولیدبرداشتگفتمان

هتاازانگتاریانتقتادیبرداشتتچنانچهپیشازایبیادآوریشد،ازنگاهسازهدهند شکلمی

درگیترد تشتابهانجتاممتی-بترتفتاو براساسالگویساختاربخشیمبتنتی«دیگری-خود»

تمتدن»و«هارتلنتداوراستیا»توانمفاهیمکالنتیماننتدهایچهارگانهاوراسیاگراییمیروایت

تجربتهوتقتدیر»هتاییدردللتتبترمتدلولراسراغگرفتکتهمتدامبته نتواندال«اوراسیا

روستیواوراستیامتورد«خود»ودرراستایساختاربخشیهویتیمبتنیبرتشابهمیان«مشترک

گیرند دراینجا،ازنظراوراسیاگرایان؛واقعشتدندریتکموقعیتتوئوپلتیتکتأکیدقرارمی

زمتانپتردازد هتم،به نوانپایهمادیهویتجمعیبهایفاینقتشمتی«قلبزمیب»ویژهیعنی

و«راهویتژه»،«راستیاییتمدناو»،2«جهانروسی»،3«رمسوم»ابیارهایمفهومیهنجاریمانند
                                                                                                                                             
1. Third Rome 
2.  Russian World 
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-بخشیبههویتجمعیتولیدشتدهروستی   برایساختبمعانیجمعیبیناذهنیومشرو یت

گیرند اوراسیاگراییانتقادی،ازایبالگوبتیشازهمتهبترایاوراسیایی،مورداستفادهقرارمی

رایتیاوراستیاییگهایرفتاریدرارتباطبامنطقتهدهیبهترجی ساختهویتجمعیوشکل

کند استفادهمی

داخلتی«دگر»هایهویتیباهایمختلفاوراسیاگرایانه،مرزگ اریدرمیانروایتهرچند

برخورداراست اماتردیتدینیستتخارجی)غرب(ازارتفاعمتفاوتی«دگر»گرایی(و)غرب

گرایتیبتهربهتادررابطتهبتاغتربوغتگسستمستمرتمامیایبروایت-کهفرایندساخت

،تفتتاو دراینجاستتتکتتهحتتالمتفتتاو شتتکلگرفتتتهاستتت در تتیب«دیگتتری» نتتوان

روستیودرنتیجتهتأکیدگت اریبتر«ختود»اوراسیاگراییانتقادیباتمرکیبرتشابهاوراسیابا

غربتیرادرمنطقتهاوراستیاممکتب«دگر»،همکاریباآیدثبا واقتصاد،چنانچهدرادامهمی

کارباتمرکیبرتضادبر کس،اوراسیاگراییمحافظه (Tsygankov, 2003: 107-118)زدسامی

،نهتنهاهرگونههمکاریاوراستیاییبتا«غرب»یعنیغیرقابلسازشروسیه«دیگری»اوراسیابا

تنهاراهحفظبقاء،خلوصومنحصربفردیتمدنوهویتتکند،بلکهغربرابهشد ردمی

(Moulioukova, 2011: 9).داندگرفتبازآنمیدردوریجستبازغربوپیشیاوراسیاییرا

3«ستتیییهتم»تواندرقالبمفهتومغربیرامی«دگر»کارازتصویراوراسیاگراییمحافظه

،«دیگتری»موردفهمقرارداد همانطورکهلکالئووموفهتأکیددارند،درایبمفهوم؛حضور

به بتار دیگتر(Laclau & Mouffe, 1985: 128-129).کنداانکارمیر«خود»حضورخالص

زمانآنهاممکبنبودهوبهناچارهرکدامکهنمودکتاملیداشتتهباشتد،آنحضورخالصهم

،کمپتتلدیویتتد2«گفتمتتانخطتتر»هماهنتتگبتتایکتتیظهتتورناقصتتیخواهتتدداشتتت بنتتابرایب،

تهدیدهایگونتاگونگراییودرمنطقهاوراسیاازغرباندتاگراهاهموارهتالشکردهاوراسیا

چیییکتهمتامجبتوریماز-یخطرناک«آنها»درتماییازخطر«ما»آن،برایساختوتولید

دوگتتیب،ستترآمدالکستتاندرهتتایاندیشتته(Campbell, 1998: 3).استتتفادهکننتتد-آنبترستتیم

دهتتدکتتهویهروشتتنینشتتانمتتیدرمتتوردمرزبنتتدیهتتویتیبتتطلتتب،اوراستتیاگرایانتوستتعه

«تشتابه»تترازساختاربخشتیهتویتیمبتنتیبترراستازنده«تضاد»ساختاربخشیهویتیمبتنیبر

                                                                                                                                             
1. Antagonism 
2. Discourse of  Danger 
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اینکهماچهچیییهستیم، لیتهوحتد متا متلکتردهومتاراتقستیم»گوید داند اومیمی

-Counter).«هستتیمکند،بنابرایبمابایدبرایبنکتتهتأکیتدکنتیمکتهمختالفچتهچیتییمی

Currents Publishing, 27/7/2012)


اوراسیاییگراییمنطقهانگارانهسازههایبازنمایی-ب

-ختود»یتابیهتویتیازتشتابهدرفهتم- الوهبرتأکیدگ اریمتفاو بردوگانتهتفتاو 

وستیهکاردربارهمرزهتایسیاستیراوراسیاگراییانتقادیومحافظهدیدگاهمتفاو ،«دیگری

هایهویتیمتفتاو نستبتهاوگیارهتولیدسازه)جدولزیر(، املدیگریاستکهموجب

شود میگراییاوراسیاییبهمنطقه
 

 هویتی اوراسیاگرایی درباره مرزهای سیاسی روسیه در منطقه اوراسیا  دیدگاه گفتمان

هویتی   گفتمان
 اوراسیاگرایی

کارمحافظهاوراسیاگراییاوراسیاگراییانتقادی

هاطلبتوسعهگراهاتمدنگراهاثبا هاوئواکونومیست

مرزهای سیاسی 
روسیه در منطقه 

 اوراسیا

پ یرشمرزهای
پساشوروی

پ یرشمرزهای
پساشوروی

مرزهایپیشیب
اتحادشوروی

فراترازمرزهایاتحاد
شوروی)ازلیسبونتا

وستوک(ولدی

 (Tsygankov, 2003: 11, Filis, 2008: 127).منبع: 

 

 انتقادیاوراسیاگرایی

هتایهتویتیگرایانتهووئواکونومیستتیدرمنتاظرهاوراسیاگراییانتقادیبادوروایتثبا 

مشتارکتدارد ایتبگرایتیاوراستیاییایبکشوردرمنطقتههایدهیبهترجی روسیهوشکل

مبتنیبرتشابهبتهارتبتاطشیهویتیتاربخنوعازاوراسیاگرایی،چنانچهاشارهشدبراساسساخ

دلیلایبامررابایدبتهدیتدگاهآندربتارهحتدودمرزهتایسیاستینگرد روسیهواوراسیامی

شتودتتااوراستیاگرایانروسیهنسبتداد درواقع،پ یرشمرزهتایپساشتوروی،موجتبمتی

ستنجیهوامکتاننستبتانتقادیبرایمنطقهاوراسیا،هتویتیمتفتاو ازروستیهدرنظترگرفتت

«هویتتوئوپتولیتیکی»روستیرافتراهمآورنتد آنهتااززوایته«ختود»میاناوراستیابتاهویتی

و«ثبتا »،بتهترتیتبدوستازههتا()وئواکونومیستت«هویتوئواکونتومیکی»وگرایان()ثبا 
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راییاوراسیاییقترارگانگارانهخودازاوراسیاومنطقهرابه نوانمحوربازنماییسازه«اقتصاد»

 دهندمی

،3الدیبگتادویفکمالدرآثاربراینمونهتوانگرایانهازاوراسیاگراییرامیروایتثبا 

شتودو«وئوپلیتیتک»توانتدجتایگییبنمتی«وئواکونومیتک»بهبتاورگتادویف،کرد مشاهده

ندیشهجهانچندقطبیحمایتتمعناسازد بنابرایب،اوازاتواندقطبیترابیشدننیینمیجهانی

ختود،بتااستتفادهازتمتامی«بتودگیقطتب»کندکهروسیهبایتددرراستتایکردهوتأکیدمی

بخشیدرمنطقهاوراسیااقدامکردهودیگتربتازیگراننیتیابیارهایسیاسیدردسترسبهثبا 

شواقعیتتفروپاشتیایبنقشومسئولیتاوراسیاییروسیهراموردشناساییقراردهند پت یر

واقعیتتدهتدتتااتحادشورویوکوچکشدنمرزهایسیاسیروسیه،بهگادویفاجازهمی

ایتبموضتوعهایغیرروسیرقیبرادراوراسیابپ یرد ازنظتراو،گراییحضورونفوذمنطقه

تقتدیرثبا است،بهایبمعنانیستکتهکهاوراسیابهلحاظفرهنگیمتنوعوازنظرسیاسیبی

هتایمختلتفبتودهوستناریویبرختوردهتاوقومیتتآنایبباشدکهحوزهنبردمیتانتمتدن

تتوانآنرامشتروطبتهتترجی پت یرشهایهتانتینگتوندرآن ملتیشتود بلکتهمتیتمدن

ایبتاترتیبتا امنیتتیونفوذهایفرهنگیواقتصادیگونتاگوندرمنطقتهاوراستیا،بتهمنطقته

 (Гаджиев, 2000: 323- 400 )جویانهتبدیلکردریاقتصادیهمکا

بتترتتترجی گرایانتته،روایتتتوئواکونومیستتتیازاوراستتیاگراییدرمقایستتهبتتاگونتتهثبتتا 

ستردتأکیتددارد ازنظترایتبروایتت،دراوراسیایپساجنگ«وئوپلیتیک»بر«وئواکونومیک»

ونتیکالی2کولستفرنتد ولدیمیترامروزهتهدیدهایاصلیروسیهماهیتوئواکونومیکیدا

واستطهشناستاییمرزهتایسیاستیپساشتوروی،،ازنمایندگاناصلیایبروایت،بته1میرانینکو

ایراایوفرامنطقتهآمادگیپ یرشحضورونفوذبازیگرانمنطقهگرایانحتیبیشترازثبا 

مییتتگیتریازهمنظتوربهترهآنهتاروستیهبایتدبتدهند بهتوصیهدراوراسیاازخودنشانمی

رادردستتورکارسیاستت2«وئوپلیتیتکهمکتاری»وئوپلیتیکیخوددرقلتباوراستیا،راهبترد

اوراسیاییخودقراردهد یعنیبهجایتقابلباسهقطبوئواکونتومیکیجهتانییعنتیغترب،

                                                                                                                                             
1. Kamaleddin Gadzhiev 
2. Vladimir Kolosov 
3. Nikolai Mironenko 
4. Geopolitics of Cooperation 
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اشارهبهمنافعحیتاتیپاسیفیک،بهتعاملباآنهابپردازد کولسفومیرانینکو،با-چیبوآسیا

کهروسیهبایددرمنطقتهاوراستیاکنندهرسهقطبوئواکونومیکیدرمنطقهاوراسیا،تأکیدمی

هایمهموئواکونومیکیبودهوازپیگیریالگوهایتتاریخیهمتروردیبتاآمادهاتخاذتصمیم

یکیهمپوشانراهایوئواکونوموچرخه3«مرکیهم»جهانخارجاجتنابورزد آنهایکنظام

جنتوبیوغربتیایتبنظتامراهایکنند اتحادیهاروپاوچیبجهتدرمنطقهاوراسیاترسیممی

دهند واپبوایال متحدهنییقطبستوموئتوپلیتیکیآنهستتندکتهازطریتزدوتشکیلمی

 Колосов и)گ ارنتدبازیگروئواکونومیکینخست)چیبواتحادیهاروپا(برمنطقهتتأثیرمتی

Мироненко, 2001: 216- 224 )

هتایموجتوددرمنتاطزهتاونتاامنیبها تقاداوراسیاگرایانوئواکونومیست،تمامیمشکل

گیرندوآنضعفاقتصتادیروستیهاستت پیرامونیروسیهازیکریشهواحدیسرچشمهمی

اوراستیاتبتدیلشتدهوبتههتایاقتصتادیمادامیکهروسیهنتواندبهمرکیفعالیتهاایبناامنی

طرزم ثرینقشتنظیمیموردنیازدراوراسیارابازیکند،تداومپیداخواهندکترد همچنتیب

انتدازهایفروپاشتیداخلتیروبتروبدوناتخاذیکراهبتردوئواکونتومیکی،روستیهبتاچشتم

استتدرخواهدشد حتیدرصور نبودتهدیدهاینظامیوامنیتی،فروپاشیداخلیممکتب

نتیجهفشارهایوئواکونومیکیازسویاقتصادهایبیرگجهانیاتفتاقبیفتتد بترایمقابلتهبتا

تواندتنهتابترنیروهتایبتازاریمتکتیباشتد ایتبکشتوربایتدراهبتردایبفشارها،روسیهنمی

هتایایازطتر جانبهداوطلبانهرادرفضایپساشورویدنبالکردهومجمو تههمگراییهمه

 Колосов и)هتایدولتتیوخصوصتیبتهاجترابگت اردقتصادیفراملتیراازطریتزبختشا

Мироненко, 2001: 222 ) 
 

یارمحافظهاوراسیاگرایی
هتایهتویتیدرمنتاظرهبادوروایتتکارنییهمانندگونهانتقادیآناوراسیاگراییمحافظه

مشارکتدارد روایتاوراسیاییگراییایبکشوردرمنطقههایدهیبهترجی روسیهوشکل

ایبنوعازاوراسیاگرایی،مرزهتایسیاستیپساشتورویراطلبانه گرایانهوروایتتوسعهتمدن

ایبترایاوراستیادردهدوبههمیبدلیلنییهویتجداگانهموردپ یرشوشناساییقرارنمی
                                                                                                                                             
1.  Concentric 
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«ختود»روستیو«ختود»کتار،به بتارتیدیگتر،بترایاوراستیاگرایانمحافظتهگیرد نظرنمی

متای»تتوانبتهمتیگترفتبازونگتوییازآناوراسیایی،کالبدهویتیواحدیهستندکهبتاوام

کتار،ایتبوارههویتیاوراستیاگراییمحافظتهدرطر ( Zhengyi, 2001: 9)تعبیرکرد3«صری 

متورد«روستیجهتان»و«تمتدناوراستیایی»هتاییچتونمایصری درقالتبنهادهتاوستازه

روستیهتجربته«دیگتری»گسستتمستتمریرادرارتبتاطبتا-گرفتتهوستاختبازنماییقرار

 کندمی

هتایفرهنگتیودرفعالیتت3320دردهتهگرایانهازاوراستیاگراییرادیرینهروایتتمدن

2فلوراوسکیوجورج1پیترساویتسکی ،2تروبتسکویگروهیازمهاجرانروسیمانندنیکالی

وقلتبتپنتدهیتکتمتدندارآنهابرایبباوربودندکتهروستیه،میترا توانردیابیکرد یم

پتردازانبرجستتهایتبازنظریته2استت گومیلتف«تمتدناوراستیایی»فردیبا نوانمنحصربه

یتاد«تمدن-کالن»ماترنیابهتعبیرفردریک1«ابرقوم»روایت،ازمنطقهاوراسیابه نوانیک

شتودکتهدرایمالحظتهمتیازایبمنظر،اوراسیابه نوانمنطقه(Matern, 2007: 21).ندکمی

میاناقواموم اهبمختلفبامحوریتاقوامتترک،7«اتحادموزائیکی»سرتاسرتاریخ،شاهد

اسالو،م اهباسالموارتدوکسبودهاست گومیلفمعتقداستکهایبپیوستتگیتتاریخی

جدیتدچینتیواستالمیدر«قتومابتر»یاتحادشورویباظهتوروگستترشدوپسازفروپاش

دوبارهدرقالتب«قوماوراسیاییابر»ایکهاگرگونهمنطقهاوراسیا،دچارگسستشدهاست به

نتوع-هتایرقیتب»قتومابتر»هایمختلتفآنبتهوستیلهواحدییکپارچههمگرانشود،بخش

جت بوتجییته-المیآندرآستیاونتوعچینتیآندرشترقاروپاییآندرغرب،نتوعاست

بختشدرویبرآناستکهبهمنظتورمقاومتتنتیجته(Valovaya, 2012: 50-52).خواهدشد

هتایتمتدنهایغربی،چینتیواستالمیضتروریاستتکتهاقتواموختردهبرابرهجومتمدن

قالتبهمگرایتیاوراستیایی،هویتت،هترکتدامبتواننتددر«قتوماوراستیاییابر»دهندهتشکیل

(Matern, 2007: 21).هایمتماییخودراحفظکنندفرهنگوسنت
                                                                                                                                             
1.Explicit We 
2.Nikolay Trubetskoy 
3.Peter Savitski 
4. Georgy Florovsky 
5. Gumilev 
6. Superethnos 
7. Mosaic Integrity 
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هتایتمتدنغیرمستئولوگراها،مرزهایسیاسیپساشورویراجعلیونتیجهدسیسهتمدن

تریبهدرآنهاحفظخلوصویگانگیتمدناوراستیاییاستت،دانند مهمتهاجمیغربمی

درکتتاب3هایرقیبدرمنطقهاوراستیاهستتند نتارتفلفحضورونفوذتمدندرنتیجهمخا

،روسیهرابه نوانیکواحتدفرهنگتی،جیرافیایپیروزیدرکتاب2زیوگانفووئوپلیتیک

کنندکهتنهتاازطریتزسیاسیواقتصادیخودکفادرمرکیتمدنمستقلاوراسیاییمعرفیمی

غربتیبتهحیتا ختودادامتهدهتد«دگتر»نفتوذخطرنتاکبرابترتوانددرخودیاریامنیتیمی

.(Tsygankov, 2003: 120)زیوگانف،اصرارداردکهروسیهبهمنظوررسیدنبهخودبستندگی

تمدنیبایدمقامامپراتوریاوراسیاییراازنوبازیابد؛اماچونویمرزهتایایتبامپراتتوریرا

طلبتیتوستعه»هتایاوبته نتواندانتد،ازاندیشتهمتیمحدودبهمرزهایپیشیباتحادشتوروی

 (Morozova, 2011: 7)شودنامبردهمی2«شوروی-نئو»و1«انیواگرا

هتاقتراردارنتدکتهمعتقدنتدطلتبکار،توستعهدرسویدیگرطیفاوراسیاگراییمحافظه

یاست اهمیتانباشتمستمرقدر ازطریزتوسعهسرزمینیتنهارفتارمناسبدرسط جهان

ایطلب،بهاندازهدرایبا تقادوبهطورکلیدرفهمهویتیاوراسیاگراییتوسعه«وئوپلیتیک»

در«جبرگرایتیاقتصتادی»تعبیترشتدهوآنرابتا«جبرگرایتیوئتوپلیتیکی»کهازآنبتهاست

تتواندرمتی بنیاننظتریفهتموئتوپلیتیکیازاوراستیاراکنندایدئولوویکمونیسممقایسهمی

کتارل»و«هاوستهوفر»،«مکینتدر»جیرافیداناناروپتاییاوایتلقترنبیستتمماننتدهایمفروضه

وامراازایتبافتراد«قلبزمتیب»جستجوکرد اوراسیاگرایان،اندیشهاوراسیابه نوان«اشمیت

نتاکتهاگترانتد بتهایتبمعرستیده«قلبِقلتبزمتیب»وبهنظریه(212 3133کولیی،)گرفته

 ,Tsygankov)استت«قلبِقلبزمیب»باشد،روسیهقلباوراسیاودرواقع«قلبزمیب»اوراسیا

طلتب،دلیتلنظیروئوپلیتیکیبهباوراوراستیاگرایانتوستعههمیبموقعیتبی (123-124 :2003

هتاراهروستیهبتودهاستت آنهتاتن-هایمختلفدرسرتاسرتاریخبهپهنهاوراسیاهجومقدر 

هایمتخاصمرادرانباشتمستتمرقتدر ازطریتزتوستعه«دگر»پایانپایاندادنبههجومبی

  (Morozova, 2011: 5)دانندفوریوگستردهمیسرزمینی
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طلبانته،معتقتداستتکتهپیتروزیاکنتوندردوگیب،به نواننمایندهاصتلیروایتتتوستعه

راتوریجدیدروسیهبایتداوراستیاییباشتدوکتلقتارهجیرافیانهفتهاست اومد یاستکهامپ

گراهتاکتهبتهبرداشتتاندازآتیکلجهانرادربتربگیترد بترخالرتمتدناوراسیاودرچشم

هایچندقطبیمتعهدهستند،دوگیبآیندهجهانرادوقطبیوآکنتدهازهانتینگتونیازنبردتمدن

دانتد متی«قدر دریاییآتالنتیکتی»و«ینیاوراسیاییقدر زم»میانناپ یرنبرددائمیوسازش

ورزدکهتنهابتازآفرینیاتحتادشتورویکتافینیستت،بلکتهتوستعهسترزمینیبنابرایباصرارمی

سترزمینیدوگتیب،وئوپلیتیتکطلبتیگسترده،تنهاراهایمبماندنروسیهاست درراهبردتوسعه

 (Дугин, 2000: 213).آید یبهشمارمیاوراسیااولیبخطتهاجمیوآخریبخطدفا

تاچهانتدازهکارروشباستکهباورهایاوراسیاگراییمحافظههایمورداشاره،بااندیشه

گرایتتینتویب،تبتتایبوناستازواریداشتتتهوازهمختوانینیدیکتتیبتاادبیتتا بتااصتتولمنطقته

هتایایبنتوعازاوراستیاگرایی،زمینتهاست بهتأییداسما یلفوپاپاوا،امپریالیستیبرخوردار

 & Ismailov)آوردهتایامپریالیستتیروستیهدرمنطقتهاوراستیارافتراهممتیطلبتیتوجیهجاه

Papava, 2010: 23کتارهماننتدنظریتهکنداوراسیاگراییمحافظته( چنانچهتدهار،تأکیدمی

آفرینتیهتایچندجانبتهدرصتل ازمانالملل،بهتوانمندینهادهاوسبیبگراییدرروابطواقع

 Hopf, 2005: 234)نگترد)هتابتادیتدهتردیتدوتحقیترمتیهاوپیشبردمنافعدولتمیانملت

گراییاوراسیاییترجی یافتهوبرایدستتیابیبتهآندربنابرایب،امپراتوریاوراسیاییبرمنطقه

شود ربستتواننظامینییتوصیهمیصور نیازکا


اوراسیاییگراییمنطقهدرروسیهرفتاریهایترجیح-پ

هایموردترجی راپتیشانگاریانتقادی،کنشگرانمعمولشناختازپدیدهبهتأییدسازه

بتههتاایتبرویتهواستطههتایگفتمتانیبتهدستتآوردهوبتهازارتباط ملیوازطریزرویته

دهنتتدغیتترممکبشتتکلمتتی-مکتتبهتتایرفتتتاریمگتت اریوتتترجی هتتایسیاستتتتصتتمیم

(Bozdağlıoğlu, 2007: 138) هتایهتایگفتمتانیوتترجی پیشازایتبگفتتهشتدکتهرویته

هایهویتیموردپردازشقترارگرفتتهوبتهرفتاریحاصلازآنها،درچارچوبجدلیمناظره

ی،تولیتدوبیرونت-پسینیو واملدرونی-هایپیشینیتأثیرمعانیوتجربهشکلیمستمرتحت

تداومشرایطنابساماناقتصتادیروستیهکتهبتاتأثیرپت یریازبحترانمتالیشوند بازتولیدمی
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گرایتیدرتشدیدشدهبود،ناتوانیگفتمتانهتویتیحتاکمیعنتیدولتت3331جهانیدرسال

یستازایوجهانیروستیهوناکتامیآندرایجتادائتتالروموازنتهبازیابیجایگاهبرترمنطقه

قطبیآمریکایی،حرکتشتابندهروبهشرقناتوومداخلهنظتامیآندربحتران لیهنظمتک

گرایتیاوراستیاییبتهگراهادرپیشبردمنطقهودستاوردهایناچییدولت3333کوزوودرسال

هایهتویتینگفتمامراتبیچینشسلسلههایرقیب،ازجملهدلیلیبودندکهگرایینفعمنطقه

روسیهراهمراهباورودپتوتیببتهکترملیب،بتهنفتعاوراستیاگراییپیکروارهقدر سیاسیدر

تیییردادند 

ویازدورههتایپتوتیب،تأکیتدبترهویتتاوراستیاییروستیهبتود ازجملهنخستیباقدام

هتایگفتمتانهتاینتاموفزتالشکردتتابتاالهتامازتجربته3333وزیریخوددرسالنخست

هتای،استفادهازمییتگراییدرغفلت مدییاسهویازاوراسیاگراییودولتغربهویتی

درهمتیبارتبتاط،اودرستفر (Blank, 2014: 16)اوراسیاییروسیهرادردستورکارقراردهتد

روسیههمیشهخودرا»تأکیدکرد 2000بهبرونئیبرایشرکتدرنشستسراناپکدرسال

ایمکهبختشبیرگتتریازیاییمالحظهکردهاست،ماهرگیفراموشنکردهیککشوراوراس

گتویمکتههیچوقتتازایتبمییتتاستتفادهخاکروسیهدرآسیاقراردارد امتاصتراحتامتی

(Putin, 16/11/2000). «ایمنکرده

کهحداقلدومانعاصلیدرمستیردانستهایپیشینیروسیه،نیکمیپوتیببامرورتجربه

وهتایخصتمانهآمریکتاسیاستتمندیایبکشتورازمییتتاوراستیاییختودقتراردارد بهره

رادردستتورکار3«مقاومتمثبت»ضعفاقتصادیروسیه ویبرایمقابلهباایبموانع،راهبرد

هتایمتتأثرازاندیشتهتتوانایتبراهبتردرامتی( 232 3113نتوری،وکتولیی)خودقرارداد

پتتردازاناوراستتیاگراییوئواکونومیستتتیارزیتتابیکتترد بتتراستتاسبتتاورایتتبطیتتفازنظریتته

جهانیحتیبتدونتتالشومقاومتتقطبیاوراسیاگرایی،جایگاهابرقدرتیآمریکاونظمتک

رابترروسیهبایدتتوانختودهاروسیهدگرگونخواهدشد بنابرایب،بهتوصیهوئواکونومیست

متخاصمآمریکاییراتاتترمیم«دگر»هایاقتصادیوفناورانهمعطورساختهونبردباپیشرفت

(Tsygankov, 1998: 321-327).ضعفاقتصادیخودبهتعویزاندازد

«تعویتزنبترد»بادستتورکتارتوانسپتامبررامی33همکاریپوتیبباآمریکاپسازحادثه
                                                                                                                                             
1. Passive Resistance 



 111 اوراسیایی در گفتمان اوراسیاگرایی روسیه  گرایی منطقه انگارانه های سازه بازنمایی
 

درسایهایبحادثه،ازحضورونفتوذ(Erşen, 2004: 169)هنگدانستهاهماوئواکونومیست

هتایآمریکاونهادهایغربیدرخارجنیدیکروسیه،تهدیدزداییشد حتیتأستیسپایگتاه

،بلکهبه نتواناقتدامی«خود»نظامیدراوراسیا،نهبه نواننمادیازمحدودشدنومحاصره

(متوردادراکقترارگرفتت همراهتیبتاآمریکتاراهمچنتیب)روسیهوغرب«ما» لیهدشمب

اوراستیاگرایانوئواکونومیستت«وئوپلیتیتکهمکتاری»تتواندرراستتای متلبتهراهبتردمی

انگاریانتقادی،دیدگاهسازه«وئوپلیتیکهمکاری»و«تعویزنبرد»ارزیابیکرد هردوراهبرد

 :Adler, 1997)کننتدراتأییدمی«دیگری-خود»درتعییبشرایطفهماز«قدر »دربارهنقش

«قتدر »هتایهمکاریروسیهباآمریکادرایبدوره،بتادرنظترگترفتبمنطتزوالتیام (336

آمریکتاییمنتافع«دگتر»روسیتالشکتردتتابتههیینته«خود»صور گرفت در یبحال،

گیتریازقتدر بهترهوقتروسیه،خارجهایوانف،وزیراموراوراسیاییروسیهراتأمیبکند 

همکاریباآمریکا،بهمبتارزهبتاقاچتاقمتوادمختدرو»کند رااینگونهتوصیفمی«دیگری»

دهنتد،کمتکگراییم هبیدرآسیایمرکییکههردوامنیتتروستیهراکتاهشمتیافراط

(RFE/RL, 26/3/2002).«کردهاست

بافهمهایهویتیاوراسیاگراییانتقادی،باسازهیرغمسازواربههایرفتاریپوتیبترجی 

کتارانکتهحضتورختالصکارفاصلهداشت محافظهاوراسیاگراییمحافظه«دیگری-خود»از

دانستند،ازمواضعپتوتیببتهشتد ناراضتیناممکبمی«دیگری»زمانباحضورراهم«خود»

،امتیازهتای«هتی »دکتهدر توضکردنتبودند آنهاپوتیبراگورباچفدیگریتوصیفمی

هتایطرفتدارآمریکتایتادهایپوتیببه نتوانسیاستتفراوانیبهغربدادهاست ازسیاست

پسازمراحلاولودومخیانتبهترتیتب-3«مرحلهسومخیانت»دادندکهکردهوهشدارمی

گمانیبتتتد(Buckley, 2003: 33).آغتتتازشتتتدهاستتتت-دردورانگوربتتتاچفویلتستتتیب

اوراستیادرمنطقته«دیگتری-خود»زمانیحضورکارنسبتبهامکانهماوراسیاگرایانمحافظه

،انقالبنتارنجی2001انقالبگلرزگرجستاندرسال-هایرنگیزودیباوقوعانقالببه

ونقشآمریکادرحمایتت-2002ایقرقییستاندرسالوانقالبلله2002اوکرایبدرسال

آنهاموردتأییدقرارگرفت از

هتایهاهماهنگبتامنتافعیتاارزشانگاریانتقادیکههویتباتوجهبهایبگیارهازسازه
                                                                                                                                             
1. Third Stage of Treason 
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هتایرنگتیتوانانقالب،می(Alexandrov, 2003: 7)گیرندویژه،موردانتخابمجددقرارمی

ویتیاوراستیاگرایی،ایتببتاردرمنطقهاوراسیارا املیدانستکهبهانتخابدوبارهگفتمانه

نیدیکیبیشتریتوانمی2000ازنیمهدههایکهگونهآنکمککرد بهکارانهازنوعمحافظه

ادبیا مورداستفادهپوتیبمشتاهدهکترد بته نتوانکارومیانواوگاناوراسیاگرایانمحافظه

گراهتتاوبتتاتمتتدنستتوهتتم2002نمونتته،ویدرستتخنرانیختتوددردومتتایروستتیهدرستتال

یتاد«بیرگتتریبفاجعتهوئتوپلیتیکیقترنبیستتم»ازفروپاشیشتورویبته نتوانهاطلبتوسعه

گرایتیتهتاجمیبتهصتور نییرویکرد متل2001ازسال (Starr & Cornell, 2014: 6)کرد

دربرابتر3«مقاومتتمستتقیم»بهشکلیآشکار،درقالبسیاستت2007نامحسوسوازابتدای

قتتدر »متخاصتتمغربتتیدردستتتورکارپتتوتیبقتترارگرفتتت درواقتتع،ازایتتبزمتتان،«دگتتر»

نتوری،وکتولیی)بهتنهافلسفهناظربترسیاستتختارجیروستیهتبتدیلشتد2«گراییبیرگ

پوتیبرابههمراهیبتاآرای2000نییکهدرآغازدهه«قدر »گفتهمسئلهپیش( 231 3113

قادیمتقا دکردهبود،درایبزمانبهپشتوانهرییشدورازانتظتاردلرهتایاوراسیاگرایانانت

نفتیبهاقتصادروسیه،تاحدودیمرتفعشدهبود 

جمهتوریپتوتیبراترنیبنییتحولسیاستخارجیروستیهدردورهدومریاستتدمیتری

کند اومعتقتداستتفمیکار،توصیهایاوراسیاگرایانمحافظهبسیارنیدیکبهآراواندیشه

بینانهپوتیبنسبتبههمکاریباغرببافرهنگهتابییازدیدگاهخوش2000کهازنیمهدهه

پایتانازایبتیروابطقدر جایگییبشد برایباساس،پوتیبمتقا دشتدکتهجهتان رصته

یتباستترقابتمیانچندیبقدر بیرگاستودرایبمیان،سرنوشتحقیقتیروستیهدرا

کهفرایندهمگراییاوراسیاییراباجدیتپیشبردهوبهیکموجودیتوئتوپلیتیکیویتژهو

امابرایایبمنظتورابتتدابایتد (Trenin, 2014: 37-39)فردتبدیلشودیایکتمدنمنحصربه

هتایگراییدرکشورهاوجوامعمنطقتهتضتعیفشتدهودر تیبحتالزمینتههایغربزمینه

هایشد باایبهدرتالشانگاریهویتیمبتنیبراوراسیاگراییتقویتمیزخیییویکسانبا

هایمنطقهاوراستیاآغتازشتد دفتترهاوملتهایمختلفدولتایبراینفوذدرلیهگسترده

اسآیایدرریاستجمهتوریروستیهبتاهتدرتوستعهروابتطفرهنگتیبتاستیاداریویژه

                                                                                                                                             
1. Direct Resistance 
2. Great Powerism 
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هتایروستیهرواجیافتت درستالدرادبیا مقام«جهانروسی»هازمفهومتأسیسشد استفاد

ختودهتایهاوشتعبهدرمسکوتأسیسشدهوبهسر تفعالیت«صندوقجهانروسی»،2007

 (Secrieru, 2014: 2)رادرمنطقهاوراسیاتوسعهداد

جهتان»مفهتومنییدرسندرسمیتدبیرسیاستخارجیفدراستیونروستیه،2001درسال

روسیهخودشراهستهاصتلیجهتان-موردتأکیدقرارگرفت مطابزایبمفهوم الف«روسی

کنندگیودفتاعازایتبجهتانرامتمدنروسیباپیراموناوراسیاییدانستهومسئولیتتضمیب

ازطریزیککدونتیکیبههمدیگرمترتبط«جهانروسی»ا ضای-برایخودقائلاست؛ب

 The Foreign Policy Concept)برتریدارد«جهانغربی»هایهایآنهابرارزشوارزشبوده

of the Russian Federation, 12/1/2008 )ازایتبمنظتر،روستیهبتهدلیتلپاستداریدرستتاز

 ,Secrieru).آیتدبتهشتمارمتی3«ابرقتدر اخالقتی»هایسنتیمسیحیواروپایی،یکارزش

 ,Darczewska)تیبمشابهدوگیببروجوهاخالقیتمدناوراسیاییتأکیدداردپو ( 4-6 :2014

از«المللتیوالتدایمجمعگفتگویبتیب»درسخنرانیخوددر2031اودرسال (18-19 :2014

اصتول»برتریتمدناوراسیاییبرتمدنغربیسخبگفتهوآیندهتمدناخیررابهدلیلاینکته

راردکتردهودرآن«هایسنتی،ملی،فرهنگی،م هبیوحتیجنستیاخالقیوتمامیهویت

بینتیکتردپاشتیدگیجتامعپتیش،همتراهبتاازهتم«شتوندخداوشیطانمساویپنداشتتهمتی»
.(Путин, 19/9/2013)

،فیلستوراوراستیاگرای2لئونتیفگیریازکنستانتیبپوتیبدرسخنرانیمورداشاره،باوام

روستیه»کنتدکتهپردازد اوتأکیدمتیگراییاوراسیایینییمیضرور منطقهروسی،بهتبییب

تمتدن-تکاملیافتهاست ایبدولت1تمدن-ایبه نواندولتهمیشهدریکشرایطپیچیده

ازطریزمردمروسیه،زبانروسیه،فرهنگروسیه،کلیسایارتدوکسروسیهودیگرمت اهب

تمتدنروستی،سیاستت-دقیقامدلدولت»پوتیببابیاناینکه« سنتیکشورتقویتشدهاست

کنتد یتادآوریمتیگونهگراییاوراسیاییراایب،ضرور منطقه«دولتماراشکلدادهاست

،قترنتیییرهتایبتیرگ، صترتشتکیلمنتاطزمهتموئتوپلیتیکی،23رودکتهقترنانتظارمی»

باشد ایبدلیلیاستکهچتراهمگرایتیبتااقتصادی،مالی،فرهنگی،تمدنی،نظامیوسیاسی

                                                                                                                                             
1. Moral Superpower 
2. Konstantin Leontyev 
3. State- Civilisation 
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ایازهمسایگانمااولویتمطلتزماستت آینتدهاتحادیتهاقتصتادیاوراستیاییتنهتامجمو ته

هتاییهایسودمندمتقابلنیست،بلکهایباتحادیهطرحیاستبرایحفتظهویتتملتتپیمان

 «انتدیتدقترارگرفتتهکهدرفضایاوراسیایتاریخیدریکقرنجدیدودریکدنیتایجد

Путин, 19/9/2013)  )

ازستویپتوتیبارائتهشتد،بتهختوبی2033کهدراکتبر«اتحادیهاوراسیایی»طر تأسیس

پتوتیبدهتد گفتمتانیاوراستیاگرایانهرادرانگتارهذهنتیوینشتانمتی-هایدرونجابجایی

راترازمرزهایاتحادشتورویوازکار،مرزهایایباتحادیهرافهماننداوراسیاگرایانمحافظه

کنتد درالیهشترقیروستیه(تعریتفمتیوستوک)درمنتهیلیسبون)پایتختپرتیال(تاولدی

ایبپهنهگستردهوئتوپلیتیکی،اتحادیتهاوراستیاییبترآناستتتتابتاازبتیببتردنجت ابیتو

یاوراسیاییازانقبتاضهارقیبومحدودسازیحزانتخابدولتهایگراییسودمندیمنطقه

روسیجلوگیریکند برهمیباساس،پتوتیبطتر ختود«خود»وئوپلیتیکیووئواکونومیکی

«هتایوئتوپلیتیکیووئواکونتومیکیبنتدیایجادشرایطواقعیبرایتیییردرشتکل»راموجب

یازرستدتأثیرپت یربتهنظترمتی )Путин(3/10/2011 ,کنتدحتیدرسط جهانیارزیابیمی

زمتانگتراووئواکونومیستت،بتهترتیتبامکتانترکیتبهتمهتایاوراستیاگراییثبتا آموزه

پتوتیبفتراهمآورده«اتحادیهاوراستیایی»هایوئوپلیتیکیووئواکونومیکیرادرطر ترجی 

گرایتیاوراستیایی،کستبمنتافعاقتصتادیواست تاجاییکههدرپوتیبازپیشتبردمنطقته

آن،اپکونفتتابتودهاستت جهانیمانندآسه«مناطز-اقتصاد»اوراسیابهیکیازتبدیلمنطقه

،بترمنتافعکتارگرایانهاوراستیاگراییمحافظتههایرسالتروسیهتالشکردهتابهجایاندیشه

واقعیوملموسموردنظراوراسیاگراییانتقادیتأکیتدکنتد بترایتبمبنتا،تتالششتدهتتابتا

 هایکاذبوصوریپایتاندادهشتودگرایی،بهروندمنطقه«تنوع»و«برابری»کاربستاصول

بهمرحلهاجرادرآمدهاست هماهنگبا«ضرور »و«مصلحت»ایبرویکردبار ایتاصول

تاختروجروستیهازضتعفاقتصتادی،همکتاریبتاسواوراسیاگرایانوئواکونومیست،ازیک

مندیحتداکثریازشدهاست ازسویدیگر،بهمنظوربهرهارزیابی«مصلحت»غربمنطبزبا

«منتاطز-اقتصتاد»هایوئواکونومیکیمنطقهاوراسیاوتبدیلآنبهیکتیازهاومییتظرفیت

نفتوذپ یرفتتهشتدههتایذیبتادیگترقتدر «وئوپلتیکهمکاری»راهبرد«ضرور »جهانی،

اییبته نتوانپلتیکارآمتدمیتاناروپتاومنطقتهاست ازهمیبمنظر،پوتیبازاتحادیهاوراسی
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بردکهنتهدرتقابتل،بلکتهدرتعامتلبتادیگتربتازیگرانوستاختارهایپاسفیکناممی-آسیا

ایماننداتحادیهاروپایی،ایال متحده،چیبواپکبتهتضتمیبتوستعهپایتدارجهتانیمنطقه

 )Путин(3/10/2011 ,کمکخواهدکرد

دریافتتهاستتکتهکتار،پوتیبباالهامازمبانینظریاوراسیاگراییمحافظتهازسویدیگر،

گراییاوراسیاییوتبدیلمنطقهاوراسیابهیکتیکردنفرایندمنطقهروسیهبدونتعمیزونهایی

گرفتاررونتدهایکنارگت اری«شدنجهانیایمنطقه»یجهانی،در صر«هامناطز-دولت»از

ختوبیآگتاهاستتکتهاگتردروکرنتل،مستکوبته واهدشد بهبیاناستارشدنخایوحاشیه

کوتتاهیورزد،بتهزودیمجبتورخواهتدشتد،غترب«اتحادیهاوراسیایی»سازیطر اجرایی

 (Starr & Cornell, 2014: 80)منطقهاوراسیارابتهاروپتاوشترقآنرابتهچتیبواگت ارکنتد

ستازینییبهجتدیتروستیهدرپیتاده2032یبدرسالواکنشسختروسیهبهحواد اوکرا

شود زیرابدوناوکرایب،اتحادیهاوراسیادرحتدیتکطر اتحادیهاوراسیایینسبتدادهمی

بدوناوکترایب،»وبهکالمبروینسکی،(Michel, 2013: 2)رؤیایغیرممکبباقیخواهدماند

(Brzezinski, 2007: 49).«روسیهامپراتوراوراسیایینخواهدبود


گیرینتیجه
رفتارهتایمتفتاو روستیهدلیتلانگارانهانتقادی،گراییسازههایمنطقههماهنگباگیاره

دررابطتتهستتاختیدوستتویهمیتتانهویتتتوگرایتتیاوراستتیاییرابایتتددربرختتوردبتتامنطقتته

دهتدکتهنشتانمتیهفرازوفرودهایایبرابطتجستجوکرد هایاوراسیاگرایانهروسیهترجی 

گراییاوراسیایی،اهمیتایتبفراینتدوانگارییادگرپنداریهویتیازمنطقهیکسانمتناسببا

هایدوگانهرفتارینسبتبهآندرسیاستخارجیروسیهبهترتیبگرفتارچرخههایترجی 

بتا،1تصتویر مطتابزطلبتیبتودهاستتستلطه-جتوییهمکتاریتأکیدگ اریو-فروگ اری

هتایروستیهنستبتبتهکننتدگیتترجی گفتمانهویتیاوراسیاگراییبهمقامتعیتیبیابیدست

گرایتی(،نقتشگرایتیودولتتزمتاندوگفتمتاندیگتر)غتربگراییاوراستیایی،هتممنطقه

هتایگفتمتانحتاکم،هایهویتیرقیبوجایگییبرابازیکردهوباانتقادازسیاستگفتمان

همتیبنتد ازستویدیگتر،اسویهبهتأثیرپ یریوتأثیرگت اریبترآنپرداختتهایدودررابطه

کتههایچهارگانهگفتمانهویتیحاکمنییبرقراربودهاست بهایبمعنافراینددرمیانروایت
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طلتبکار)توسعههایمحافظهگرا(نسبتبهروایتهایانتقادی)وئواکونومیستوثبا روایت

اند در یبحتال،بتاهایاوراسیاییروسیهداشتهتریدرترجی کنندهشتعییبگرا(،نقوتمدن

هتاییتابیروایتتها،گتاهی رصتهبتراینقتشمنفیایبترجی -توجهبهبازخوردهایمثبت

آشتکارو«دیگتری»ازجمله،درشرایطظهتورغترببته نتوانکارفراهمشدهاست محافظه

،بتهشتکلدفتا یوواکنشتیمتوردکارانتهگراییمحافظهیاییتهاجمی،باورهایهویتیاوراس

 اند ترجی قرارگرفته






پت یریتوانازتکویبنهتاییوتوقتفانگارانهانتقادی،نمیگراییسازهمطابزنظریهمنطقه

گراییاوراسیاییستخبگفتت،بلکتههایروسیهدرمنطقهروندساختمتقابلهویتوترجی 

ایداخلیوخارجیاشتایبروندهمچنانباتأثیرپ یریاز واملمادیوانگارهبایدانتظارد
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رودکتهپیامتدهایحاصتلازانتظارمیباشد همچنیب«شدن»بهشکلدائمیوناتمام،درحال

بتاایجتادتیییتردرباورهتایهتویتیحتاکمبترپیکتروارهقتدر سیاستی،فهرستتایبروند،

بتازچینش-ازجملهجایگاهایراندرایتبفهرستترادچتارچیتنشدشمنانروسیهو-دوستان

هتاییدانستتکتهیکتیاز رصتهتوانگراییاوراسیاییرامیمستمرسازد ازایبمنظر،منطقه

بتهپایتهستاختهاستت نگاهروسیهبهایرانرادردورانپساشورویدچارتحولمستتمرهویتت

هایناتمامایبکشتورمرزگ اریاز،ایروسیهازایرانانگاره-دیگرسخب،شیوهتفسیرمادی

یتابیو ملکترداوراستیاییتأثیرپ یرفتهوایبموضتوع،نقتشگراییدرآنومنطقهاوراسیابا

هاییهمراهساختهاست هاومحدودیتایرانرابافرصت
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