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 مقدمه

عل  برخورداری از موقعی  ژئوپلیتیک مناسب، به 0ی آسیای مرکزیاز منظر تاریخی، منطقه   

ی آسیای مرکزی که منطقهالملل ایفا کرده اس . با توجه به ایننقش مهمی در روابط بین

 اندای به این منطقه داشتهوجه ویژههای بزرگ تهمواره پلی میان شرق و غرب بوده اس ، قدرت

(Kulnazarov, 2015: 125.)  با این وجود، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آسیای

های اقتصادی ی اوراسیا تبدیل شد؛ با توجه به ویژگیمرکزی به یکی از بازیگران کلیدی منطقه

ای، مسائل آسیای مرکزی قهالمللی و منطهای سیاسی و فرهنگی منطقه برای نظم بینو چالش

های بزرگ تبدیل شد. آسیای مرکزی از نظر اقتصادی، تأمین های توجه قدرتبه یکی از کانون

عبارت های بزرگ برخوردار اس . بهانرژی، امنی  و مسائل نظامی از اهمی  بسیاری برای قدرت

ادی و امنیتی جهانی ناپییر از نظام اقتصی آسیای مرکزی بخشی جداییدیگر، امروزه منطقه

های ، چالش2110ی امریکا در افغانستان در سال ی نظامی ایالات متحدهاس . پس از مداخله

ی جدیدی شد؛ یکی از یپامدهای اشغال افغانستان، تبدیل این کشور امنیتی منطقه وارد مرحله

تحولات و اهمی  ای علیه امنی  روسیه بوده اس . با توجه به این به یکی از تهدیدهای منطقه

حضور و  –ویژه روسیه، چین و ایالات متحده به –های بزرگ امنی  آسیای مرکزی برای قدرت

های توانایی قدرت. (SUCU, 2017: 126-127) ها در منطقه افزایش یاف نفوذ این قدرت

ر ای، میانجیگری دثباتی منطقهی امریکا، در کاهش بیخصوص چین و ایالات متحدهبزرگ، به

ای و جلوگیری از بروز جنگ، نقش مهمی در تبدیل شدن های منطقهها و تنشدرگیری

های این منطقه نشان ی آسیای مرکزی به یکی از منابع قابل اتکای انرژی دارد. دول منطقه

ای برخوردار نیستند و برای غلبه بر اند که از توانایی لازم برای مدیری  مسائل منطقهداده

دهد ها نشان میهای خارجی وابسته هستند. بررسیتصادی و سیاسی به قدرتهای اقچالش

نظامیان اسلامی در منطقه و عل  تداوم درگیری بر سر تقسیم منابع آبی، حضور شبهبه

ای تا حدود ثباتی در منطقه ادامه خواهد داش . بنابراین، صلخ و ثبات منطقههای قومی بیتنش

ی صوص چین، روسیه، ایالات متحدهخبه –های بزرگ در منطقه تزیادی به نقش و روابط قدر

  .(Lakatos & Kosztur, 2017) گرددباز می -ی اروپاامریکا و  اتحادیه

                                                                 
1. Central Asia 
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های بزرگ ای برای قدرتی آسیای مرکزی از سه جه  از اهمی  ویژهبنابراین، منطقه     

ف ، گاز طبیعی و برق( برخوردار اس  برخوردار اس . نخس ، این منطقه از منابع غنی انرژی )ن

که این امر برای متنوع کردن منابع عرضه انرژی در بازارهای جهانی و کاهش وابستگی به 

عبارت دیگر، چین، ایالات متحده ی پرتنش و حساس خاورمیانه اهمی  بسیاری دارد. بهمنطقه

وگاز منطقه نیاز خود را به نف گیاری در صنایع کنند تا با سرمایهی اروپا تلاش میو اتحادیه

عل  چنین روسیه کاهش دهند. دوم، چین و روسیه بهی خاورمیانه و همانرژی منطقه

ای به حفظ صلخ و ثبات در آسیای مرکزی و مرزهای خود جواری با این منطقه، توجه ویژههم

تی و ژئوپلیتیک دارند. بنابراین، چین علاوه بر منافع اقتصادی، دارای منافع سیاسی، امنی

دلیل موفعی  ژئوپلیتیک منحصر ی آسیای مرکزی بهبسیاری در این منطقه اس . سوم، منطقه

های کند. علاوه بر قدرتالمللی ایفا میای و بینفرد نقش بسیار مهمی در ترانزی  منطقهبه

لاش ن، ترکیه، هند و عربستان، سعودی نیز تایرا خصوصبه –ای های منطقهبزرگ، قدرت

 مند شوند. حضور و نفوذ خود را در آسیای مرکزی افزایش دهند و از منافع این حضور بهره

ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته از سوی دیگر،      

و پساساختارگرایی، هم در بعد واقعی  اجتماعی و هم در بعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده 

  این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمی  پیش از پیش نقش فرهنگ در زندگی انسان ها و اس

در علوم انسانی و اجتماعی اس ، بلکه نشان دهنده فهم درس  تر و عمیق تر از نقش و قدرت 

(؛ چرا که 0: 0331فرهنگی در انواع ساح  های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی اس .)پناهی، 

رهنگی در قالب اهمی  دادن به ارزشها محلی و ملی، منجر به خودباوری ف -توسعه اجتماعی

فرهنگی جامعه نقش مهمی را -جامعه شده و این مسئله خود در شکل گیری و هوی  اجتماعی

در کنار نارسایی های توسعه  ایفاء می کند. اما فقدان توجه به توسعه فرهنگی و اجتماعی

فروپاشی شوروی که با یک خلاء قدرت  پس از مرکزیسیاسی و اقتصادی در کشورهای آسیای 

بنابراین  مردم و روشنفکران در فکر مدلی برای جایگزین بوده اس ؛ رو و خلاء ایدئولوژیک روبه

آن هستند. لیا ناسیونالیسم و اسلام دو الترناتیو برای پر کردن این خلاء معرفی می شوند و از 

دام از این التر ناتیوها بازگش  به اشکال خویشتن دیدگاه مردم و نخبگان بازگش  به هر ک

شناسی و جستجو در اصلی  خودشان اس .ابتدا جنبش ناسیونالیستی در این منطقه مطرح بود 

که به عل  تاثیرات جهانی شدن، مشکلات اقتصادی، تاثیر نیروهای خارجی، عدم توسعه 

ملی به خود گرفته بلکه در سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناسیونالیسم نتوانس  جه  گیری 
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  کرده اس  به همین دلیل این کراستای حرک  های افراطی و بنیادگرایانه در قالب اسلام حر

 مسئله خود یکی از زمینه های مناسب برای گسترش اسلام خواهی در منطقه فراهم کرده اس .

ئله آسیب پییری در حالی که خلا بزرگی در زمینه دینی و میهبی در میان بود و این مس    

به همین دلیل زمینه مناسب  .آنها در گرایش به اسلام اصیل و درس  را به نمایش گیاشته بود

فرهنگی به دو  -عدم توسعه اجتماعیدر منطقه فراهم شد. اسلام گرایی افراطی برای گسترش 

اس : از یک شیوه متفاوت بر روند گرایش به اسلام گرایی افراطی در آسیای میانه تاثیر گیاشته 

بنیادگرا را تسریع  -های رادیکالملی شده و روند حرک -مد جلوه کردن دول آطرف باعث ناکار

مشکلات جدی اجتماعی  یبخشد و از طرف دیگر کشورهای آسیای میانه که با یک سریمی

کند و از سوی های قومی و ناسیونالیستی مییابیروبرو هستند را دچار بروز و گسترش هوی 

ر با توجه به مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی موجود در منطقه در این کشورها این بار دیگ

 فرهنگیهوی  یابی ها در راستای توجه به ساختارهای اجتماعی منطقه و ارزشهای ملی و 

بعد از لیا  اس . در منطقه حرک  کرده بلکه در راستای جه  گیری اسلام افراطی اس ؛ نبوده

معنوی موجود در آسیای مرکزی را پر نماید. گروهای  - م نتوانس  خلاء فکریآنکه ناسیونالیس

بنیادگرای اسلامی توانستند با بهره گیری از متدهای تبلیغاتی قوی و دادن وعده های در جه  

 در جیب مردم موفق عمل کنند.زندگی شهروندان منطقه  کیفی بهبود 

نظم یافته اس . مفهوم مرکزی حکوم  اسلامی  گفتمانی اس  که حولبنیادگرایی اسلامی      

 ازاین گفتمان مدعی اس  که اسلام از نظریه سیاسی راجع به دول  و سیاس  برخوردار اس . 

ایدئولوژی گرایی نوعی جنبش سیاسی بر اساس اسلام»این باور اس  که این رو میرسکی بر 

این اعتقاد طرفداران رود. به شمار میهای اساسی آن بهافراطی اس  و بنیادگرایی از ضرورت

گردد؛ های اسلام راستین باز میمشکلات جوامع مسلمان به جدایی از بنیانجنبش، تمامی 

شمار های بیگانه نیز از جمله دلایل مشکل جوامع و کشورهای مسلمان بهتوسل به دیگر اندیشه

این گفتمان بازگش  به اسلام  از منظر. (Grinin and Korotayev, 2019: 6-61)« رودمی

این اینرو هدف اساسی  شود.ازهای معاصر تلقی میها و چالشحل بحرانعنوان تنها راهبه

این راستا کسب قدرت اس  و در مطابق با اصول بنیادین اسلامیگفتمان بازسازی جوامع اسلامی

شود. از ه اهداف تلقی میترین دغدغه متفکران و معتقدان به آن جه  دستیابی بسیاسی مهم

های موجود جامعه اس ؛ بسته به میزان و گرایی پاسخی به بحرانتوان گف  اسلامآنجاکه می

بررسی اس  که در سم  رقیق آن توسلات روحانی ای قابلشدت بنیادگرایی در طیف گسترده
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های بحران توان یاف . به هر میزان کهو معنوی و در سوی غلیظ آن خشون  انقلابی را می

 (.32: 0388تر اس  )عزیزخانی، تر باشند پاسخ بنیادگرایان انقلابیاجتماعی و سیاسی گسترده

دهد ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان میمروری بر پژوهش     

راطی در گرایی افهای مختلفی به پدیده اسلامهای انجام شده در این زمینه از جنبهکه پژوهش

 سومکین و (2103تولیف ) اند. بدین ترتیب که برخی مطالعات همچونمنطقه توجه داشته

به اهمی  ژئوپولتیک آسیای مرکزی  (0335دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک جامی ) و (2103)

که مورد توجه قدرت های بیگانه بوده  و اقتصادی پرداخته مواد مخدر ،تروریسمهای در حوزه

کاظمی  ،(205-2115) گزارش از پیکارجویان داعش ازچنین برخی از مطالعات نظیر: اس . هم

دهشیری و (، 0331(،  مجیدی و باقری )0333(، اسلامی محسن و ایاز )0335و همکاران )

گرایی افراطی در به سبب شناسی و عوامل موثر بر رشد و گسترش اسلام (0332) جوزانی کهن

 ،مسئله رشد جمعی اند و در این زمینه به عواملی همچون: منطقه آسیای مرکزی پرداخته

، فقر، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، شکاف فزاینده درآمدی و عدم رشد اقتصادی، بیکاری

محرومی  های گسترده اقتصادی و سیاسی و به حاشیه رانده تحصیلات، بیمه و به طور کلی  

 عدمی  حزب های بنیادگرا، نفوذ تفکر افراطی، ، فعالشدن توسط گروه اندکی از نخبگان حاکم

 دو وجود منطقه، این در غنی معدنی منابع وجود اقتصادی، و سیاسی ثباتی بی یافتگی، توسعه

 نزدیکی منطقه، این کشورهای همسایگی در (افغانستان و پاکستان) بنیادگرا مسلمان کشور

 و نزدیکی در (کیانگ سین استان در) چین غرب مسلمانان حضور منطقه، این به روسیه کشور

، فقدان خود کردن المللیبین در داعش استراتژی ،مرکزی آسیای منطقه کشورهای همسایگی

های حاکم منطقه، رژیم از سوی دموکراسی و فقدان حقوق شهروندی، استفاده ابزاری از دین

 اشاره کردند.   یمرکز در آسیای تروریستی های سلول از ای شبکه ایجادنقش فضای مجازی در 

نظران فشار اجتماعی صاحببنابراین با توجه به موارد فوق، براساس رویکردهای نظری      

وجود  می توان چنین گف  که جودی  بلاو و پیتر بلاو همچون رابرت اگنیو، رابرت مرتن،

فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر افراد و نیز محدودی  در راه وصول به اهداف 

در  یانه)در اینجا اعمال پرخاشجوی رفتارنظام اجتماعی در گرایش افراد به کج شدهینهنهاد

این فشار را  (0333) با این تفاوت که رابرت اگنیو می باشند.پیوستن به گروه داعش( مؤثر 

(. رابرت 38: 0331 نیا،علیوردی از نقل) اجتماعی و اقتصادی هایی ناشی از فشار و محدود

 در راه حصول به اهداف شدهینهین فشار را ناشی از شکاف بین اهداف و ابزارهایی نهادمرتن ا
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(. و در نهای  پیتر بلاو و جودی  بلاو این فشار را ناشی از 0383 کیویتسو و 0381ریتزر )

لیا (. 51: 0311 گر،) گیرند)ایده آل( افراد در نظر می شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب

چنین گف  که یکی  توانیدر ارتباط با موضوع پژوهش م حا رویکردهای نظری مطردر رابطه ب

آنجاکه ابزار لازم برای دسترسی به  از فشارهای وارده بر افراد، فشارهای اقتصادی اس  و لیا از

که بین  یاسهیها با مقاآن جهیدرنت ،ردیگیاهداف موردنظر در اختیار همه افراد جامعه قرار نم

 آورندیهای مادی به عمل مدر بعد ارزش ژهیویگران از وضع موجود و مطلوب بهد و خود

و لیا آمادگی و استعداد لازم را برای پرداختن به اعمال کج  کنندیاحساس محرومی  نسبی م

روانه و پیگیری اهداف و اعمال خود در آن گروه را دارند. گروه داعش نیز با توجه به این ضعف 

با تبلیغات وسیعی که  ،المنافع وجود داردقتصادی که در کشورهای مشترکیعنی فشارهای ا

 .  دینمایمبادرت به عضوگیری از این کشورها م ،دهدیانجام م

هانتینگتون  موضوع اسلام گرایی افراطی از بعد سیاسی نیز حائز اهمی  اس .علاوه بر آن،      

رشد  تحرک و تجهیز اجتماعی، ،میزان صنعتی شدن مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس

اقتصادی و مشارک  سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد اس  در فرآیند توسعه 

که  کنندهای جدیدتر ظهور مینقش صورت مشارک  و ایفایتقاضاهای جدیدی به سیاسی

در . برخوردار باشد های لازم برای تغییر وضعی سیاسی باید از ظرفی  و توانایی نظام درنتیجه

رو خواهد شد و روبه یاسیاقتدارگرایی و زوال س ومرج،هرج ثباتی،با بی نظامغیر این صورت 

. (00-01: 0310قوام، ) ها به شکل انقلاب تجلی کندنابسامانی امکان دارد پاسخ جامعه به این

در کشورهای س از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل عدم رشد توسعه سیاسی لیا پ

های گروهآسیای میانه و تقلیل مدرنیسم و نوسازی سیاسی به مدرنیزاسیون موجب عدم جیب 

ها دچار سرخوردگی شده و ضمن ناامید گشتن از امکان فعالی  نوظهور در نظام شد، این گروه

های خود در ذیل سیاسی در قالب مجاری قانونی و رسمی در درون سیستم به ساماندهی کنش

 کنند.گرایی افراطی دنبال میارهای عصیانگرانه همچون گرایش به اسلامرفت

 اکثری  به که اجتماعی و فرهنگی  ساختار عدم توسعه یافتگی اجتماعی خاصه عدم وجود      

 جه  در را بدهد؛ بلکه ملی منابع از برخورداری برای تقاضا اجازۀ تنهانه جامعه محروم مردم

کند نیز از عوامل پیوستن شهروندان آسیای مرکزی به می یاری را اهآن هدف، آن به رسیدن

دهد آنچه ضرورت و اهمی  این موضوع را نشان میاسلام گرایی افراطی بوده اس . در نهای  

و  یافتگی در ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این اس  که عدم توسعه



  ...؛ محسن دیانت و همکارانتوسعه هایو مقایسه مولفهبررسی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

گرایی ، سبب شده تا روند گسترش اسلامهااین ضعف نها در جه  برطرف نمودناتوانی حکوم 

در داخل منطقه افزایش یابد و مشروعی  نظام حاکم بر کشورهای آسیای مرکزی را دچار 

چالش سازد و زمینه برای ارتباط گروهای اسلام گرا در درون منطقه با دیگر گروهای خارج از 

یافتگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسعه بررسی نقش و تاثیر عدم ت . لیامنطقه را فراهم سازد

در ایجاد این وضعی  و گرایش مردم منطقه به سم  گروهای افراطی و بنیاد گرا  از  و سیاسی

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر بر آن اس  تا باشد. می جمله داعش بسیار حائز اهمی 

کشورهای آسیای فرهنگی یاسی و اقتصادی، اجتماعی، س های توسعهمولفه  و مقایسهبررسی به 

 بپردازد.  )مورد مطالعه: گرایش به داعش(میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی 

 

 روش تحقیق 

ای پژوهش حاضر به لحاظ ماهی  تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع مقایسه     

نیز  و تحلیل ثانویه با استفاده از روش کمی و از نوع های پژوهشلیا دادهگردد. قلمداد می

 هایهزینه هایشاخص)فرهنگی های توسعه شاخص با رجوع به آمار و ارقامپرسشنامه معکوس 

 درصد اقتصادی )بیکاری،های توسعه شاخص، (نوآوری و آموزشی انسانی، توسعه آموزشی،

 امتیاز و ملی ناخالص تولید سرانه تجاری، هایفعالی  انجام شاخص فقر، خط زیر جمعی 

 رسانه، حکوم  های دموکراسی، آزادیسیاسی )شاخصهای توسعه شاخصاقتصادی(،  آزادی

اجتماعی،  های پیشرف اجتماعی )شاخصهای توسعه شاخصفساد( و  ذهنی  قانون و عدم

شدن( منتشر شده در سای   پییری و جهانی مهاجرت، رقاب  خاص بهداشتی،  نرخ هایهزینه

 آسیای میانه یبررس کشورهای مورد( در رابطه با 2105نلاند )الملل فموسسه مطالعات بین

گروه داعش از آنان یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان که 

گردآوری شده اس . بدین ترتیب که پس از احصاء داده های مرتبط با نرخ و  ،عضوگیری کرده

کشور مورد بررسی مشترک المنافع در  5های مختلف توسعه فرهنگی رتبه بندی شاخص

کشور نیز از حیث میزان  5های مختلف فرهنگی در میان مقیاس جهانی، نرخ شاخص

 که اس  ذکر به بندی شدند. لازم)بدترین رتبه( رتبه 5)بهترین رتبه( تا کد  0برخورداری از کد

 بیانگر 0 رتبه ی،فقر از مولفه اقتصاد خط زیر جمعی  درصد نیز و بیکاری هایشاخص برای

 افزار نرم به های استخراج شدهداده .اس  شده قلمداد رتبه بهترین بیانگر 5 رتبه و رتبه بدترین

SPSS18 گیرندمی قرار تحلیل مورد استنباطی تحلیل و توصیفی تحلیل بخش دو در و منتقل .
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 سنجی پایایی جه  و کیفی صوری محتوایی اعتبار از ابزار سنجی اعتبار منظور علاوه بر آن؛ به

 آن میزان که اس  شده استفاده پایایی ضریب از استفاده بواسطه پییری تکرار قابلی  از ابزار

 .اس  شده برآورد 8/1 بالای

 

 تحقیق  هاییافته

در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی به شرح ذیل ارائه  های تحقیقیافته     

 شوند:  می

 تحلیل توصیفی:  (الف

 تعداد جنگجویان داعش از مناطق مختلف کشورهای آسیای مرکزی -1

میانه را  از مناطق مختلف کشورهای آسیایداعش توزیع فراوانی تعداد جنگجویان  :0جدول     

 دهد: می نشان
 

 توزیع فراوانی تعداد جنگجویان داعش از مناطق مختلف کشورهای آسیای مرکزی -1 جدول

 فراوانی  درصد فراوانی  کشورها 

 0/1 011 قرقیزستان 

 3/03 031 تاجیکستان 

 3/01 251 قزاقزستان 

 1/25 331 ترکمنستان 

 1/35 511 ازبکستان  

 1/011 0111 تعداد کل

 )ازبکستان( 5نما: 

 

از داعش تعداد جنگجویان گروه ؛ نیز نشان می دهد؛ 0گونه که توزیع فراوانی جدولهمان     

 3/03درصد، تاجیکستان با  0/1های آسیای میانه به ترتیب: قرقیزستان با مناطق مختلف کشور

درصد بوده  1/35درصد و ازبکستان با  1/25درصد، ترکمنستان با  3/01درصد، قزاقزستان 

دهد؛ کشور ازبکستان بیشترین تعداد جنگجو در گروه مینیز نشان اس . همانگونه که آماره نما 

 ورد بررسی دارد. کشور م 5را در میان داعش 

 توسعه فرهنگی -2
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های توسعه فرهنگی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای آسیای میانه در توزیع شاخص -2 جدول

 1عضوگیری گروه داعش

 
گونه که توزیع شاخص های توسعه فرهنگی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای همان     

 دهند: (؛ نشان می2ی کرده اس  )جدولاز آنان عضوگیرداعش آسیای میانه که گروه 

الف( کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقزستان به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه      

های آموزشی را برحسب تولید ناخالص ملی کشورهایشان را در میان کشورهای شاخص هزینه

 دارند.   داعش آسیای میانه عضوگیری 

، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ترتیب کشورهای قزاقزستانب(      

بیشترین تا کمترین رتبه  شاخص توسعه انسانی را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 دارند.   داعش 

کشورهای قزاقزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان قرقیزستان مشترکًا به ترتیب ج(      

داعش به شاخص آموزش را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری بیشترین تا کمترین رت

 از حیث شاخص آموزشی دارند. 

کشورهای قزاقزستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب بیشترین تا کمترین د(      

 دارند.   داعش رتبه شاخص نوآوری را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 

 

 صادیتوسعه اقت -3

                                                                 
 (  2105)فنلاند  المللبین امور مطالعات موسسه براساس ها. داده0 
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توزیع شاخص های توسعه اقتصادی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای آسیای میانه  -3 جدول

 1در عضوگیری گروه داعش

 
گونه که توزیع شاخص های توسعه اقتصادی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای همان     

 دهند: می(؛ نشان 3از آنان عضوگیری کرده اس  )جدول داعش آسیای میانه که گروه 

الف( کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقزستان، قرقیزستان و ترکمنستان به ترتیب      

داعش بیشترین تا کمترین نرخ و رتبه بیکاری را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 دارند.   

تیب کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقزستان به ترب(      

بیشترین تا کمترین درصد و رتبه جمعی  زیر خط فقر را در میان کشورهای آسیای میانه 

 دارند.   داعش عضوگیری 

کشورهای قزاقزستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به ترتیب بیشترین تا کمترین ج(     

های فعالی  از حیث شاخص انجامداعش رتبه را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 ای ذکر نشده اس .    تجاری دارند. لازم به ذکر اس  که از این حیث برای کشور ترکمنستان رتبه

بیشترین ترتیب  قرقیزستان و تاجیکستان به قزاقزستان، ترکمنستان، ازبکستان، کشورهاید(     

داعش عضوگیری تا کمترین رتبه سرانه تولید ناخالص ملی را در میان کشورهای آسیای میانه 

 دارند.   

 توسعه سیاسی -4

                                                                 
 (  2105)فنلاند  المللبین امور مطالعات موسسه براساس ها. داده0
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های توسعه سیاسی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای آسیای میانه  در توزیع شاخص -4 جدول

 1عضوگیری گروه داعش

 
 

گونه که توزیع شاخص های توسعه سیاسی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای همان     

 دهند: (؛ نشان می1ضوگیری کرده اس  )جدول از آنان عداعش آسیای میانه که گروه 

الف( کشورهای قرقیزستان، قزاقزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به ترتیب بیشترین تا      

 دارند.   داعش کمترین رتبه شاخص دموکراسی را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

کستان و ترکمنستان مشترکًا به کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقزستان و ازبب(      

ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه شاخص آزادی رسانه را در میان کشورهای آسیای میانه 

 دارند.   داعش عضوگیری 

کشورهای قرقیزستان، قزاقزستان و ازبکستان به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه ج(      

از حیث شاخص داعش عضوگیری  شاخص حکوم  فانون را در میان کشورهای آسیای میانه

 آموزشی دارند. 

کشورهای قزاقزستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به ترتیب د(      

بیشترین تا کمترین شاخص عدم ذهنی  فساد را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 دارند.داعش 

 

 توسعه اجتماعی -5

                                                                 
 (2105)فنلاند  المللبین امور مطالعات موسسه براساس ها . داده0
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اجتماعی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای آسیای میانه توزیع شاخص های توسعه  -5 جدول

 1در عضوگیری گروه داعش

 
 

گونه که توزیع شاخص های توسعه اجتماعی و رتبه جهانی مناطق مختلف کشورهای همان     

 (؛ نشان می دهند: 5از آنان عضوگیری کرده اس )جدول داعش آسیای میانه که گروه 

تان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب بیشترین تا الف( کشورهای قزاقزس     

داعش کمترین رتبه شاخص پیشرف  اجتماعی را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

 دارند.   

کشورهای قرقیزستان، ازبکستان،تاجیکستان، قزاقزستان و ترکمنستان به ترتیب ب(      

ای بهداشتی را برحسب تولید ناخالص ملی در میان بیشترین تا کمترین رتبه شاخص هزینه ه

 دارند.   داعش کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

کشورهای قزاقزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان به ترتیب ج(      

بیشترین تا کمترین شاخص نرخ خالص مهاجرت را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری 

    دارند.داعش 

کشورهای قزاقزستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه د(      

از حیث شاخص داعش پییری را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری شاخص رقاب 

 آموزشی دارند. 

                                                                 
 (  2105)فنلاند  المللبین امور مطالعات موسسه راساسب ها داده .0
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کشورهای قزاقزستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به ترتیب هو(      

داعش ترین تا کمترین شاخص جهانی شدن را در میان کشورهای آسیای میانه عضوگیری بیش

 دارند.

 

 هاب( تحلیل استنباطی داده

ای به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از نوع تحلیل دو متغیره و از نوع تحلیل مقایسه     

 0)آزمون تفاوت معناداری( استفاده شده اس :

توسعه فرهنگی کشورهای آسیای میانه که داعش از میان آنها های مولفه بین شاخص -0

 عضوگیری نموده اس  تفاوت معناداری وجود دارد. 

 
مولفه توسعه فرهنگی برحسب تعداد جنگجویان کشورهای  هایتوزیع رتبه امتیاز شاخص -6جدول 

 آسیای میانه عضو گروه داعش

 
ها و نیز سطخ معناداری ضریب کی دو تبه، میانگین ر3های جدول گونه که یافتههمان     

توسعه فرهنگی برحسب  های دهد؛ بین رتبه امتیاز شاخصآزمون کروسکال والیس نشان می

تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش تفاوت معناداری در سطخ خطای 

ب بیشترین و کشور وجود دارد. بدین ترتیب که کشورهای قزاقزستان، قرقیزستان به ترتی 10/1

                                                                 
ها با های استخراج شده از برآورد نرمال و غیرنرمال بودن دادهای بودن داده. باید خاطرنشان ساخ  که با توجه به رتبه0

آماری مقتضی اسمیرنوف تک نمونه ای برای انتخاب نوع آزمون  -های آماری نظیر: آزمون کلموگروفاستفاده از آزمون

های کروسکال های ناپارامتریک )کیفی( نظیر: آزمونشود و لیا از آزمونمیخودداری  کمی)پارامتریک( و کیفی)ناپارامتریک(

 شود. استفاده می ایمقایسه تحلیل والیس و آزمون فریدمن برای
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مولفه توسعه فرهنگی را برحسب تعداد  هایتاجیکستان به ترتیب کمترین رتبه امتیاز شاخص

جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش نشان دادند. لیا فرضیه پژوهش در رابطه با 

 گردد.این مولفه تأئید می

میانه که داعش از میان آنها عضوگیری های توسعه اقتصادی کشورهای آسیای بین شاخص -2

 نموده اس  تفاوت معناداری وجود دارد.
 

مولفه توسعه اقتصادی برحسب تعداد جنگجویان کشورهای  هایتوزیع رتبه امتیاز شاخص -7جدول 

 آسیای میانه عضو گروه داعش

فه 
مول

 

کشورهای آسیای میانه 

 عضو گروه داعش

 آزمون کروسکال والیس

 df sig مقدار کی دو میانگین رتبه ها ویان تعداد جنگج

 
ص
اخ
 ش
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مت
ه ا
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 35/318 011 قرقیزستان 

213/0138 3 111/1 

 11/311 031 تاجیکستان 

 51/305 251 قزاقزستان 

 51/251 511 ازبکستان  

  0111 نمونه کل
 

ها و نیز سطخ معناداری ضریب کی دو ، میانگین رتبه1های جدول گونه که یافتههمان     

های مولفه توسعه اقتصادی  شاخص دهد؛ بین رتبه امتیازآزمون کروسکال والیس نشان می

برحسب تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش تفاوت معناداری در سطخ 

قزاقزستان، قرقیزستان و  تاجیکستان به  وجود دارد. بدین ترتیب که کشورهای 10/1خطای 

مولفه توسعه اقتصادی را  هایترتیب بیشترین و کشور ازبکستان کمترین رتبه امتیاز شاخص

برحسب تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش نشان دادند. لیا فرضیه 

 گردد.پژوهش در رابطه با این مولفه تأئید می

وسعه سیاسی کشورهای آسیای میانه که داعش از میان آنها عضوگیری های تبین شاخص -3

 نموده اس  تفاوت معناداری وجود دارد. 
مولفه توسعه سیاسی برحسب تعداد جنگجویان کشورهای  های توزیع رتبه امتیاز شاخص -8جدول 

 آسیای میانه عضو گروه داعش

فه 
مول

 

 کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش
 کال والیسآزمون کروس

 df sigمقدار کی میانگین تعداد 
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 دو رتبه ها جنگجویان
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 51/811 011 قرقیزستان 

111/813 2 111/1 
 51/325 251 قزاقزستان

 51/251 511 ازبکستان

  851 نمونه کل
 

رتبه ها و نیز سطخ معناداری ضریب کی دو  ، میانگین8های جدول گونه که یافتههمان     

مولفه توسعه سیاسی  هایدهد؛ بین رتبه امتیاز شاخصآزمون کروسکال والیس نشان می

برحسب تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش تفاوت معناداری در سطخ 

به ترتیب بیشترین  وجود دارد. بدین ترتیب که کشورهای قرقیزستان و قزاقزستان 10/1خطای 

های مولفه توسعه سیاسی را برحسب شاخص و کشور ازبکستان به ترتیب کمترین رتبه امتیاز

تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش نشان دادند. لیا فرضیه پژوهش در 

 گردد.رابطه با این مولفه تأئید می

میانه که داعش از میان آنها عضوگیری بین شاخص های توسعه اجتماعی کشورهای آسیای  -1

 نموده اس  تفاوت معناداری وجود دارد. 
توسعه اجتماعی برحسب تعداد جنگجویان کشورهای  های مولفهتوزیع رتبه امتیاز شاخص -9جدول 

 آسیای میانه عضو گروه داعش
فه 
مول

 
 کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش

 آزمون کروسکال والیس

تعداد 

 ویانجنگج

میانگین 

 رتبه ها

مقدار کی 

 دو
df sig 

از 
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 51/015 011 قرقیزستان 

111/533 2 111/1 
 51/015 031 تاجیکستان

 51/105 251 قزاقزستان

  511 نمونه کل

 

عناداری ضریب کی دو م ها و نیز سطخ، میانگین رتبه3های جدول گونه که یافتههمان     

مولفه توسعه اجتماعی  هایدهد؛ بین رتبه امتیاز شاخصکروسکال والیس نشان میآزمون 

برحسب تعداد جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش تفاوت معناداری در سطخ 

وجود دارد. بدین ترتیب که کشورهای قزاقزستان بیشترین و کشور قرقیزستان و  10/1خطای 
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های مولفه توسعه اجتماعی را برحسب تعداد شاخص جیکستان به ترتیب کمترین رتبه امتیازتا

جنگجویان کشورهای آسیای میانه عضو گروه داعش نشان دادند. لیا فرضیه پژوهش در رابطه با 

 گردد. این مولفه تأئید می

یای میانه بر )گروه داعش( در کشورهای آس بین اولوی  گرایش به اسلام گرایی افراطی -5

 .وجود دارد معناداری اقتصادی،سیاسی،فرهنگی، اجتماعی تفاوت توسعه هایحسب مولفه
 

بر  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایش به اسلام گرایی افراطیاولویت بندی  -11جدول 

 ای توسعه هایحسب مولفه

 اولوی   میانگین رتبه ها ابعاد مختلف توسعه ای    ردیف

 0 58/3 توسعه اقتصادی  0

 2 58/2 توسعه فرهنگی  2

 3 20/2 توسعه سیاسی  3

 1 33/0 توسعه اجتماعی 1
 

 نتایج آزمون فریدمن -11ادامه جدول

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 531/325 مقدار کی دو

 3 درجه آزادی

 111/1 سطخ معناداری

 351 تعداد مشاهدات معتبر  
 

 10/1دهد؛ تفاوت معناداری در سطخ خطای نشان می 01یافته های جدول  گونه کههمان     

در کشورهای آسیای میانه بر حسب  )گروه داعش( گرایی افراطیاولوی  گرایش به اسلامدر 

توان چنین گف  که وجود دارد. لیا میفرهنگی، اجتماعی  سیاسی، اقتصادی، توسعه هایمولفه

ی بیشترین نقش و مولفه عدم توسعه یافتگی اجتماعی مولفه عدم توسعه یافتگی اقتصاد

در  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایش به اسلام گرایی افراطیکمترین نقش را در 

 .شودمی تأئید تحقیق فرضیه ای داشته اس . بنابراینهای توسعهرابطه با مولفه

در کشورهای آسیای میانه بر حسب  ()گروه داعش گرایی افراطیبین اولوی  گرایش به اسلام -3

 .وجود دارد معناداری فرهنگی تفاوت های توسعهشاخص
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بر  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایش به اسلام گرایی افراطیاولویت بندی  -11جدول 

 های توسعه فرهنگیشاخصحسب 

 اولوی   میانگین رتبه ها شاخص های توسعه فرهنگی    ردیف

 0 30/2 های آموزشی  هزینه 0

 1 28/2 توسعه انسانی 2

 3 13/2 شاخص آموزش  3

 2 53/2 شاخص نوآوری 1
 

 نتایج آزمون فریدمن -11ادامه جدول

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 813/11 مقدار کی دو

 3 درجه آزادی

 111/1 سطخ معناداری

 511 تعداد مشاهدات معتبر  
 

در  10/1دهد؛ تفاوت معناداری در سطخ خطای نشان می 00دول های جگونه که یافتههمان

در کشورهای آسیای میانه بر حسب  )گروه داعش( گرایی افراطیاولوی  گرایش به اسلام

توان چنین گف  که شاخص هزینه های وجود دارد. لیا می فرهنگی های توسعهشاخص

گرایش به اسلام گرایی در  آموزشی بیشترین نقش و شاخص توسعه انسانی کمترین نقش را

در رابطه با مولفه توسعه فرهنگی داشته اس .  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه افراطی

 شود. بنابراین فرضیه تحقیق تأئید می

در کشورهای آسیای میانه بر  )گروه داعش( گرایی افراطیبین اولوی  گرایش به اسلام -1

 .وجود دارد معناداری تاقتصادی تفاو های توسعهشاخصحسب 
بر  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایش به اسلام گرایی افراطیاولویت بندی  -12جدول 

 های توسعه اقتصادیشاخصحسب 

 اولوی   میانگین رتبه ها شاخص های توسعه اقتصادی    ردیف

 0 58/3 بیکاری 0

 5 01/2 درصد جمعی  زیر خط فقر  2

 2 33/3 رتبه تجاری 3
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 3 38/2 سرانه تولید ناخالص داخلی  1

 1 30/2 آزادی اقتصادی 5
 

 نتایج آزمون فریدمن -12ادامه جدول 

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 311/822 مقدار کی دو

 1 درجه آزادی

 111/1 سطخ معناداری

 0111 تعداد مشاهدات معتبر  
 

 10/1دهد؛ تفاوت معناداری در سطخ خطای ینشان م 02های جدول گونه که یافتههمان     

در کشورهای آسیای میانه بر حسب  )گروه داعش( اولوی  گرایش به اسلام گرایی افراطیدر 

وجود دارد. لیا می توان چنین گف  که شاخص بیکاری بیشترین اقتصادی  های توسعهشاخص

 اسلام گرایی افراطیگرایش به نقش و شاخص درصد جمعی  زیر خط فقر کمترین نقش را در 

در رابطه با مولفه توسعه اقتصادی داشته اس .  داعش( در کشورهای آسیای میانه )گروه

 .شودمی تأئید تحقیق فرضیه بنابراین

در کشورهای آسیای میانه بر  )گروه داعش( بین اولوی  گرایش به اسلام گرایی افراطی -8

 .دارد وجود معناداری سیاسی تفاوت های توسعهشاخصحسب 
 

بر  )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه گرایش به اسلام گرایی افراطیاولویت بندی  -13جدول 

 های توسعه سیاسیشاخصحسب 

 اولوی   میانگین رتبه ها شاخص های توسعه سیاسی    ردیف

 3 23/2 دموکراسی  0

 1 82/0 آزادی رسانه  2

 0 11/3 حکوم  قانون  3

 2 11/2  عدم ذهنی  فساد 1

 نتایج آزمون فریدمن -13ادامه جدول 

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 013/0131 مقدار کی دو

 3 درجه آزادی

 111/1 سطخ معناداری

 851 تعداد مشاهدات معتبر  
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در  10/1دهد؛ تفاوت معناداری در سطخ خطای نشان می 03های جدول گونه که یافتههمان    

در کشورهای آسیای میانه بر حسب  )گروه داعش( گرایی افراطیسلاماولوی  گرایش به ا

توان چنین گف  که شاخص حکوم  قانون وجود دارد. لیا می سیاسی های توسعهشاخص

)گروه  گرایش به اسلام گرایی افراطیبیشترین نقش و شاخص آزادی رسانه کمترین نقش را در 

 فرضیه مولفه توسعه سیاسی داشته اس . بنابرایندر رابطه با  داعش( در کشورهای آسیای میانه

 .شودمی تأئید تحقیق

در کشورهای آسیای میانه بر  )گروه داعش( بین اولوی  گرایش به اسلام گرایی افراطی -3

 .وجود دارد معناداری اجتماعی تفاوت ای توسعهشاخصهحسب 
 

بر  ش( در کشورهای آسیای میانه)گروه داع گرایش به اسلام گرایی افراطیاولویت بندی  -14جدول 

 های توسعه اجتماعیشاخصحسب 

 اولوی   میانگین رتبه ها های توسعه اجتماعی   شاخص ردیف

 1 11/2 پیشرف  اجتماعی 0

 3 21/3 جهانی شدن  2

 0 31/3 رقاب  پییری 3

 5 21/2 هزینه های بهداشتی 1

 2 33/3 نرخ خالص مهاجرت  5
 

 آزمون فریدمن نتایج -14ادامه جدول 

 نتایج فریدمن آزمون فریدمن 

 111/113 مقدار کی دو

 1 درجه آزادی

 111/1 سطخ معناداری

 511 تعداد مشاهدات معتبر  

در  10/1دهد تفاوت معناداری در سطخ خطای نشان می 01های جدول گونه که یافتههمان     

کشورهای آسیای میانه بر حسب  در )گروه داعش( اولوی  گرایش به اسلام گرایی افراطی

توان چنین گف  که شاخص رقاب  پییری وجود دارد. لیا می اجتماعی های توسعهشاخص

گرایش به اسلام گرایی های بهداشتی کمترین نقش را در بیشترین نقش و شاخص هزینه
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ه اس . داشت در رابطه با مولفه توسعه اجتماعی )گروه داعش( در کشورهای آسیای میانه افراطی

 .شودمی تأئید تحقیق فرضیه بنابراین

 

 نتیجه گیری

ایون  ژئوپولتیک جوهانی دارد. در ویژه منطقه آسیایی میانه و قفقاز به دلایل متعدد،اهمیتی     

که هر کدام واجد  امور به خصوص پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای این منطقه

ای منطقه صادی و میهبی خاصی بودند.در معادلات قدرتهایجغرافیایی، اقوت های قومی،ویژگی

أهای توسعه ای ها و رسووم از یک سو و خلها و آیینتنوع فرهنگ .یاف  دیگر ایو جهانی جلوه

برای  های مساعدی رااز سوی دیگر، زمینهدر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

های اسلام گرا در فراطی فراهم آورده اس . با گسترش گروههای اسلام گرا و اظهور و بروز گروه

 ها در منطقه آسیای مرکزی دو چندان شده اس .منطقه روند گرایش به این گروه

نظران رویکرد نظری فشار اجتماعی همچون رابرت اگنیو، رابرت مرتن، جودی  بلاو و صاحب    

ها در راه گی بر افراد و نیز وجود محدودی پیتر بلاو، وجود فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهن

وصول به اهداف نهادینه شده نظام اجتماعی را در گرایش افراد به کج رفتاری )در اینجا اعمال 

دانند؛ با این تفاوت که رابرت اگنیو این فشار پرخاشجویانه در پیوستن به گروه داعش( موثر می

قتصادی، رابرت مرتن این فشار را ناشی از شکاف های اجتماعی و ارا ناشی از فشار و محدودی 

بین اهداف و ابزارهایی نهادینه شده در راه حصول به اهداف و در نهای  پیتر بلاو و جودی  بلاو 

لیا گیرند. آل( افراد در نظر میاین فشار را ناشی از شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب )ایده

ماعی در ارتباط با نقش عامل اقتصادی، اجتماعی و در رابطه با رویکردهای نظری فشار اجت

توان چنین گف  که فشارهای فرهنگی بر گرایش به اسلام گرایی افراطی )گروه داعش( می

وارده بر شهروندان کشورهای آسیای میانه در ابعاد مختلف اقتصادی )همچون: بیکاری، فقر، 

چی، پایین بودن سطخ بهداش ( عدم آزادی اقتصادی(، اجتماعی )همچون: افزایش برون کو

های آموزشی، عدم توسعه انسانی( فرهنگی )همچون: پایین بودن شاخص آموزش و هزینه

باشد. لیا از آنجا که ابزار لازم برای دسترسی به اهداف مورد نظر در اختیار همه شهروندان می

موجود و مطلوب بویژه  ای که بین خود دیگران از وضعگیرد؛ در نتیجه آنها با مقایسهقرار نمی

آورند؛ احساس محرومی  نسبی می کنند و لیا آمادگی و های مادی به عمل میدر بعد ارزش

های گیری اهداف و اعمال خود در گروهاستعداد لازم را برای پرداختن به اعمال کجروانه و پی
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اجتماعی و  افراطی دارند. گروه داعش نیز با توجه به این ضعف؛ یعنی فشارهای اقتصادی،

دهد؛ فرهنگی که در کشورهای آسیای میانه وجود دارد؛ با تبلیغات وسیعی که انجام می

آنگونه که در  آمدهدس های تجربی بهیافتهنماید. مبادرت به عضوگیری از این کشورها می

 های مختلف فشار اجتماعیبا تئوری های پژوهش و نیز در سطور فوق آمده اس  یافته

 پردازد.اشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آنان میهمخوانی د

( تح  عنوان 0335های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش کاظمی و همکاران )یافته     

اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی: از تهدید نفوذ تا واقعی   -های سیاسیتحلیل زمینه

سیای میانه، مشکلات اساسی داخلی های حضور داعش در آحضور، مبنی بر اینکه یکی از زمینه

باشد؛ همخوانی داشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آن می پردازد. کشورهای آسیای میانه می

( تح  0333های پژوهش اسلامی محسن و ایاز )همچنین یافته های پژوهش حاضر با یافته

 وجودنی بر اینکه ، مبآن احتمالی پیامدهای و مرکزی آسیای در داعش نفوذ علل بررسی عنوان

از زمینه های  اقتصادی و سیاسی ثباتی بی یافتگی، توسعه عدم فقر،همچون  بسترهایی و عوامل

باشد؛ همخوانی داشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آن نفوذ داعش در آسیای میانه می

( 2101اد )مارتا بریل اولکهای پژوهش حاضر با یافته های پژوهش پردازد. علاوه بر آن، یافتهمی

روحانیون ، مبنی بر اینکه نحوه آموزش های اسلام افراطی در آسیای مرکزیریشهتح  عنوان 

باشند؛ در گرایش شهروندان و توسعه می "وهابیان"یا  "بنیادگرایان"برجسته ازبکستان که از 

می  همخوانی داشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آناسلام رادیکال در ازبکستان نقش داشتند، 

پردازد؛ چرا که پژوهش حاضر نیز به رابطه شاخص آموزش با اسلام گرایی افراطی دس  یافته 

 اس . 

ای تبیین کننده اسلام گرایی افراطی )گروه داعش( های توسعهاز سوی دیگر؛ یکی از مولفه     

منظور تبیین نظری موضوع از تئوری توسعه سیاسی بهتوسعه سیاسی بوده اس . لیا 

ینگتون و نیز احساس نابهنجاری اجتماعی بازیگران اجتماعی استفاده شد. علاوه بر این هانت

های فوق به اقتدارگرایی و نیز عدم توسعه سیاسی در آسیای میانه با برای تائید مدعای نظریه

آمده با تئوری دس های تجربی بهیافته شده اس .تأکید بر فرایند انتخابات نامتوازن پرداخته

عه سیاسی هانتینگتون و احساس نابهنجاری اجتماعی رابرت مرتن همخوانی داشته و به توس

بیشترین و کمترین عضوگیری داعش در میان  چرا که پردازد.لحاظ تجربی به تقوی  آنان می

گرایی، رهبری مقتدر و بر سن )که  کشورهای مشترک منافع به ترتیب از کشورهای ازبکستان
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های دس  به آزادسازی)که  و قرقیزستان (قوام بخشی ملی تأکید کرددول ، حقوق جمعی و 

را پییرف  و عناصر  مدرنیک مدل توسعه )که  قزاقستانو  زد( های مختلفای در حوزهگسترده

هایی نظم دمکراتیک، اقتصاد بازار، حکوم  قانون و حقوق مدنی را نهادینه ساخ  و لیا فرص 

  . بوده اس  (د نشان دادندبرای نیروهای اپوزیسیون از خو

( تح  عنوان 0331های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش مجیدی و باقری )یافته     

های پیدایش و رشد افراطی گری در آسیای مرکزی: مطالعه موردی داعش، مبنی بر اینکه زمینه

و بروز این  گرایی در ظهوردلایلی همانند: فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس

پردازد. علاوه بر آن، باشند؛ همخوانی داشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آن میجریان موثر می

امنی  در آسیای  تح  عنوان (0383) سعید شراف های کتاب های پژوهش حاضر با یافتهیافته

رشد فساد و  پردازد، مبنی بر اینکهگرایی افراطی میکه در بخشی از آن به مسأله اسلام مرکزی

رو، عدم توجه به ترویج اسلام میانه خواری، طبقاتی شدن جامعه بر اساس غنی و فقیر،رشوه

ناپییر در قبال جامعه مدنی، عدم توجه به بعد اسلام برخورداری از نوعی حکوم  انعطاف

دگرگونی اقتصادی ، شک و تردید مردم نسب  به دموکراسی، دمکراتیک مبتنی بر اراده عمومی

باعث شده اس  که اسلام گرایی افراطی خطر جدی برای منطقه تلقی  و انتخاب اقتصاد بازار

  پردازد. ؛ همخوانی داشته و به لحاظ تجربی به تقوی  آن میگردد

توان چنین گف  که بنابراین در خاتمه با توجه به تبیین نظری و تجربی پژوهش حاضر می     

یستی انترناسیونالیزم و سیاس  ملی وابسته به آن، که تا کمون کیپس از فروپاشی ایدئولوژی

اندازۀ منافع اقوام مستقر در  کشورهای آسیای مرکزی، در دوران شوروی را به نظام در آورد، 

نصیب ماندند. در چنین گری مهمی بیجوامع دارای کثرت قومی مسلمان از چنین تنظیم

ز روی منسوبی  قومیشان بلکه همچون قوۀ ژی اسلامی، که آدمیان را نه ائولووضعیتی اید

کند در کشورهای آسیای میانه با استقبال روبرو شده و همچون واسط ای عمل میمتحده کننده

های اسلامی کم کم لیا به مرور زمان جنبش به تنظیم در آوردن مناسبات بین اقوام گردید.

به این ترتیب خود گرفتند. رنگ ملی خود را از دس  داده و بیشتر جه  گیری اسلامی به 

توان گف  لیا می های اسلام گرای بنیادی گشته اس .آسیای مرکزی محیطی امن برای فعالی 

که هر چه منطقه از سطخ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پایینی برخوردار باشد؛ رشد و 

 . باشدهای اسلام گرایی افراطی بیشتر میگرایش به گروه
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سم  براساس مطالعه کمی حاضر به ارائه پیشنهادهای کاربردی مناسب در قالب در این ق     

 شود: راهبردها جه  مقابله با اسلام گرایی افراطی در آسیای میانه مبادرت می

 رو و تمایز آن به کارگیری تمامی ظرفی  ها جه   معرفی و آگاهی بخشی نسب  به اسلام میانه

 اسلام رادیکال با 

  تقوی  وجوه فرهنگی و تاریخی مشترک با آسیای مرکزی  بسترسازی جه 

  های ادبی و هنری مشترک در آسیای تقوی  ظرفی ها در راستای به کارگیری تمامی ظرفی

 مرکزی

  تقوی  روابط و تبادلات جه  علمی و دانشگاهی های بسترسازی و بکارگیری تمامی ظرفی

 آسیای مرکزیعلمی، آموزشی و پژوهشی در 

 ها جه  تقوی  مناسبات اقتصادی در آسیای مرکزیزی و بکارگیری تمامی ظرفی بسترسا 

  های درون و برون سازمانی جه  تحقق بخشی امنی  بسترسازی و بکارگیری تمامی ظرفی

 پایدار در منطقه 

 تقوی  همگرایی و بسترسازی جه  تنش زدایی و حل اختلافات در منطقه 

 گرایی در منطقه رخورد با افراطبسترسازی جه  تعامل هم افزا در ب 

 بسترسازی جه  حمای  و کمک به توسعه سیاسی در آسیای مرکزی 

  مندی شهروندان در آسیای بسترسازی جه  ارتقاء رفاه و کیفی  زندگی اجتماعی و رضای

 مرکزی

 

 

 

      
 
 

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
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فصلنامه ، «سیاسی و اجتماعی اقتصادی، وسعهت ضرورت فرهنگی توسعه» .(0331) محمدحسین پناهی،

 .22 شماره ،3 دوره ،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

در  رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یمبتن یراهبردها(. »0338مسعود ) ،یرضا و ملائ ،یدیجن

، صص 8ه ، شمار3دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتحده آمر الاتیمقابله با قدرت هوشمند ا

35-83. 

 یخارج اس یبر س رانیا کیتیژئوپل  یموقع ریتاث یبررس»(. 0331اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .11-55 ، صص3، شماره 2، دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام

 ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگیارانیس یوانموده ها(. »0338) دیچهرآزاد، سع

 .011-021، صص 1، شماره 5، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

و  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »0338باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

، 5ل ، سافصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیعربستان در بحران سور

 .11-20، صص  3شماره 

با  کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. »0331محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .11-53، صص 0، شماره 8، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا یاسلام یبر جمهور دیتأک

 رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یها یها و ظرفمؤلفه(. »0331فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .051-021، صص 2، شماره 8، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپلماسیدر د

 ،، مترجم: محسن ثلاثی، چاپ هشتمشناسی در دوران معاصرنظریه جامعه. (0381) ریتزر، جورج

 انتشارات علمی. :تهران

فصلنامه  ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یاهانگاره یایاح»(. 0338) میمر ،نژاد ییبایز
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