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  1388ستان تابو  اربه، اولم، شماره پنجفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 

   137 - 167صص 

                                  تيكي قفقاز در تعيين مرزهاي هويتي ايرانينقش ژئوپل

  با انيران در شمال غرب 

 روميه، دانشگاه اتاريخاستاديار  -∗دكتر مسعود بيات 
  

  25/6/1388: يرشتاريخ پذ                                     25/11/1387: تاريخ دريافت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
ي طبيعي به ها از پديده برداري بهرهگذاري جغرافيا بر سياست عمر چنداني ندارد، ولي تأثيراگر چه مطالعة علمي 

با تشكيل واحدهاي سياسي به نام كشور در . دمنظور اهداف سياسي، عمري به قدمت زندگي اجتماعي انسان دار
جهان و تهديداتي كه از اين ناحيه متوجه اين واحدها بود، دولتمردان را بر آن داشت مرزهاي خود را كه بدون 

ي طبيعي كه از نقش بازدارندگي ها آن كشور مفهوم خود را از دست مي داد، در چهار سوي جغرافيا به پديده
. تا بتوانند امنيت ملي خود را تا حد مقدور و با هزينة كمتر تأمين نمايندمحدود كنند د، مناسب برخوردار بودن

  . ي پيوند بين جغرافيا و سياست براي دولتمردان برقرار شدها بدين ترتيب يكي از رشته
يت ي بزرگ در ايران از عهد ماد به بعد و با عنايت به قرار داشتن ايران در يك موقعها با تشكيل حكومت

ي ها كيلومتر در شمال غربي، گزينة مناسبي براي حكومت 1200كوههاي قفقاز بزرگ به طول ) خشكي(ي برّ
  : در پي پاسخگويي به سؤاالت زير استاين مقاله . ايراني جهت انتخاب مرز طبيعي بود

  بوده است؟ ي ايراني برخوردار هاتيكي براي حكومتياز چه موقعيت ژئوپل در طول تاريخ ي قفقازهاكوه - 1
نسبت محدود شدن مرزهاي ايران در يك زمان طوالني به قفقاز و تشكيل هويت تاريخي در جنوب آن كدام  - 2

 است؟ 

بر اساس نتايج . هدي ياد شده پاسخ دها ا استفاده از روش تاريخي به پرسشكرده است بمقالة حاضر تالش 
ي قفقاز موجب تشـكيل  هامدت طوالني در كوهبه دست آمده، مشخص گرديد كه وجود مرزهاي ايران در يك 

  . هويت ايراني در مناطق جنوبي آن گرديد
  

  .، ايران، هويت تاريخيژئوپليتيكيقفقاز، نقش كوههاي  :هاي كليدي واژه

 
 

                                                           
∗
Email: mas_bayat@urmia.ac.ir 
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 دمهمق

ي زباني يا قومي ساكن هستند، بويژه آن دسته از مناطقي كه در ها مناطق مرزي كه در آنها اقليت
 ژئوپليتيكبرند، همواره يكي از مسائل  ميها اكثريتي از همان اقوام به سر كشورهاي همجوار آن

ساكن  ها منطقة شمال و جنوب ارس نيز كه امروزه در آن آذري. شود ميكشورها محسوب 
ي اين ژئوپليتيكاهميت  و حساسيت شوند ميهستند، جزو يكي از اين گونه مناطق محسوب 

آن دو دولت متكلم به زبان تركي وجود دارند كه بالقوه  منطقه از اين رو است كه در همسايگي
نمايند كه  مييي باشند كه در داخل ايران به نحوي از انحاء كوشش ها ند مشوق جريانتوان مي

يي نيز با ها براي اقليت خود هويت مستقل قومي و فرهنگي درست كنند و در مواردي همسويي
   .آن كشورها بنمايند

در قفقاز جنوبي و آذربايجان، قدمتي به طول تاريخ ايران دارد، ولي  1رانمنازعه ايران و اني 
ميالدي، همزمان با 1918در راستاي مطامع ارضي بوده است، ولي از سال  غالباًاين منازعات 

تشكيل جمهوري آذربايجان در شمال ارس، ماهيت قومي و فرهنگي نيز پيدا كرد و در تقويت 
 تأثير بي ،ي عثماني، به عنوان نيروي غالب وقتها سي و نظامي تركي سياها مشي اين جريان، خط

كوشيدند دامنة هويت مستقل تركي اين  مي ها غالب اين جريان).  2:1379بيات، (نبوده است 
. ي تهران گسترش دهندها مناطق را نه تنها به شمال ارس، بلكه به جنوب آن و حتي تا نزديكي

ن، در يك واكنش عجوالنه تالش شد كه با مهار زدن به دامنة اين در ايرا ها در مقابل اين جريان
اين مقاله در صدد است چگونگي هويت اين . جريان آن را در رودخانة ارس محدود سازند

  .گذار در آن را مورد برسي قرار دهد تأثيرمناطق و عوامل 
غيـر نقـش   با توجه به نظريات مختلف در اين خصوص، اين پـژوهش بـا اصـل قـرار دادن مت    

بازدارندگي كوههاي قفقاز بر اين باور است كه بين نقش بازدارندگي كوههاي قفقاز و ختم شـدن  
   .مرزهاي ايران به اين كوهها و هويت مناطق جنوبي آن رابطه وجود دارد

تاكنون مطالعات چندي پيرامون اين موضوع در داخل ايران و خارج از آن صورت گرفته 
حقيقات داخلي در اين است كه به جاي قضاوت مبتني بر تاريخ اين است، ولي اشكال عمدة ت

                                                           
 )دهخدا، ذيل لغت مذكور. (انيران به معني بيگانه و غير ايراني است 1
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در يك موضع انفعالي، محدوده مرزهاي قومي اين مدعيان را به ارس  اند همنطقه، تالش كرد
تحقيقات خارجي نيز به داليلي كه خيلي براي ما مشخص نيست، همين عقيده را . محدود سازند

، مستشرق روسي عقيده دارد رود ارس كه اكنون آذربايجان كردند؛ براي مثال، بارتولد ميدنبال 
كند، در روزگار كهن مرز قومي و نژادي قاطعي بود ميان سرزمين ايراني  ميايران را از قفقاز جدا 

 او). 112:1380رضا، ( اند هاقوام آن يافثي بودمار .يا.ماد و سرزمين آلبانيا كه بنا به نوشتة ن
ي و نژادي ميان آذربايجان و آلبانيا حتي در دورة اسالم نيز برطرف نشد ي قومها تفاوتافزايد  مي

ليكن قطعات همجوار صفحة ارمنستان و آلباني «: نويسد ميجاي ديگر  بارتولد در .)همان(
و داغستان كنوني يا معبر معروف دربند تحت نفوذ ) گرجستاني(و ايوري ) مسلمين اران گويند(

در تمام اين صفحات، اقوام غير آريايي . قدرت سياسي ايران بودند تمدن ايرانيان و گاهي مطيع
تا يك درجه بر ترقيات قابل توجهي در تمدن نائل  ها ساكن بودند كه مدتها قبل از آمدن آرين

بارتولد، (آمدند و بعدها بيش از ايران تحت نفوذ تمدن يوناني و مسيحي واقع گرديدند 
العاده مهم غير  آلباني در تمام اوقات يك سرزمين فوق«: دنويس ميماركوارت نيز  .)277:1308

آريايي بوده است و آداب و رسوم ساكنان آن كه استرابون ذكر كرده است، مؤيد اين موضوع 
آريانم ويجو اوستا «از اين رو غير قابل درك است گلدنر به كرات اران را با سرزميني . است

رضا، كه در ايران بيشترين تالش را پيرامون روشن  .)223:1373ماركوارت، (دهد  مييكسان قرار 
گمان مردم آذربايجان و اران  بي«: نمودن تاريخ منطقة مورد مطالعه انجام داده است، معتقد است

هويت قومي نه تنها در زبان، بلكه در تمدن، . ي قومي خاص خود را داشته و دارندها هويت
و بسياري عوامل ديگر انعكاس  ها عادات، اسطوره ،ها فرهنگ، شيوة زندگي، خط و كتابت، سنت

  .)14:1380رضا،( دارد
كاوه بيات از ديگر پژوهشگراني كه در اين حوزه تحقيقاتي ارائه كرده است، دربارة هويت 

از لحاظ تاريخي و جغرافيايي هويت بالنسبه ) يا آلبانياي قفقاز(اگرچه اران «: نويسد مياران 
ي همسايه و بويژه ايران هاسرنوشت آن هيچگاه از سرنوشت قدرتخاص و مشخصي داشته، ولي 

آلباني يا اران از «: محمد جواد مشكور نيز معتقد است كه .)1379:سه مقدمه(» استجدا نبوده 
قديم كشور غير آريايي بوده و بنابراين فرضية گلدنر در كتاب اساس فقه اللغة ايراني كه ايران 

  .)16:1375 مشكور،(» درست نيست پنداشته ويج اوستايي را در آن سرزمين
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عقيدة جدايي هويتي شمال و جنوب ارس امروز نيز در بسياري از كتب منتشرة نهادهاي 
چاپ » جديد ايران ژئوپليتيك«شود به طور مثال در كتاب  ميرسمي حكومت ايران همچنان ابراز 

دخانة ارس و ايجاد هاي دو سوي رو انديشة وحدت آذري» .وزارت خارجه چنين آمده است
در دايرة پان تركسيم و تشكيل كشور بزرگ  ها آذربايجان واحد، در نهايت قرار گرفتن آذري

ي سياسي ترك آرزوي آن را در قرن بيست و يكم دارند، موانع جدي ها ترك، كه برخي از جريان
  : كرد در محورهاي زير خالصه توان مياين موانع را . و اساسي زيادي فرا روي خود دارد

   ؛موانع اساسي تاريخي و فرهنگي ميان ساكنان دو سوي رودخانة ارس - 1
   ؛عدم تطبيق تاريخي نام آذربايجان بر شمال رود ارس - 2
  .)162:1379تقوي اصل، (ارس مرز طبيعي ميان دو قوم بوده است  - 3

ن حوزه شود، غالب اظهار نظر كنندگان در اي ميهمان گونه كه از مطالب پيش گفته آشكار 
  . ي قومي بين دو سوي ارس دارندها تفاوتاصرار به وجود 

  روش تحقيق

آوري  روش گرد. روش اين تحقيق، تاريخي و مبتني بر توصيف و تحليل وقايع گذشته است
ي ژئوپليتيكي تاريخي از موقعيت ها اي و اسنادي است؛ بدين منظور ابتدا داده اطالعات كتابخانه

برداري از آن، از منابع گردآوري شد  ي ايراني براي بهرهها الش حكومتقفقاز در طول تاريخ و ت
ي هويتي اين مناطق استخراج گرديد و بعد از آن رابطة اين دو متغير با ها و سپس شاخصه

محدوة زماني اين تحقيق طوالني و از تشكيل اولين گروه از . يكديگر به تفسير گذاشته شد
اين طوالني بودن . باشد مي ها فتادن اين مناطق به دست روسي متمركز در ايران تا اها حكومت

  .باشد ميي قفقاز، يعني متغير مستقل اين پژوهش ژئوپليتيكزمان، خود حاكي از ثبات نقش 

   مباني نظري

آينـد كـه يكـي از آنهـا      هاي تاريخي، ابزارهاي مختلفي به كمـك مـورخ مـي    ها و تبيين در تحليل
. و يا جغرافياي سياسي نام برده شـده اسـت   ژئوپليتيكن علم به عنوان امروزه از اي. جغرافيا است

نظران اين رشته، تفاوت ظريفي ميان ايـن دو اصـطالح وجـود دارد بـه      به اعتقاد برخي از صاحب
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ي سياسـي بـر محـيط جغرافيـايي و     هـا  گيـري  تصـميم جغرافياي سياسي به مطالعه اثر  طور مثال،
ــه مطالعــه نقــش محــيط ج ژئوپليتيــك ــايي در ب ــري تصــميمغرافي ــردازد مــيي سياســي هــا گي  پ

فاكتورهــاي  تــأثيرعبــارت اســت از  ژئوپليتيــك ،فــارغ از ايــن تفــاوت .)34:1376مجتهــدزاده،(
جغرافيايي از جمله سرزمين، جمعيت، موقعيت استراتژيك، منابع طبيعي و غيـره بـر روابـط بـين     

   .)3:3: 1384، قاسمي(ن و تالش آنان براي كسب قدرت و استيال بر ديگرا ها دولت
اي  در تعيين تحوالت سياسي، از اين علم به عنوان معادله يا قاعده ژئوپليتيكربارة اهميت د

از  ژئوپليتيكو در واقع ). 54 :1380اتوتايل و ديگران، (براي تشريح تاريخ نام برده شده است 
، همان(سازد  را ظاهر مينظر اين دسته، وابستگي همة تحوالت سياسي به واقعيتي به نام خاك 

، همان(بررسي شود  ژئوپليتيكشود منازعات تاريخي و كنوني پيرامون  و هنوز هم سعي مي) 92
ها و رهبران بزرگ تعيين كنندة سير تاريخ و جامعه نيست،  براساس اين علم تنها ارادة انسان). 24

را بر سرنوشت آن  تأثير ترين بلكه اين محيط طبيعي و نظم جغرافيايي يك كشور است كه بزرگ
و  الملل بينمطالعة روابط  ژئوپليتيكبه طور خالصه از نظر اين دسته ). 24، همان(گذارد  مي

رسد به تدريج  به نظر مي با وجود اين كه) 54:1384،نيا حافظ(منازعات از لحاظ جغرافيايي است 
بيعي در سياست كاسته عوامل ط عملي تأثيريابند، از وزن  كه جوامع از جهت فني توسعه مي

 .اند هاي باستاني بيشتر از جوامع متجدد تابع عوامل جغرافيايي بوده شود و به عبارتي دولت مي
عوامل جغرافيايي بر سياست باعث تغييراتي در  تأثيرولي در حوزه نظري هنوز هم اعتقاد به 

به بعد؛  6 از:1384نيا،  و حميدي ميرحيدر( شده است ژئوپليتيكموضوعات مورد توجه علم 
  .)14- 19: 1384، ميرحيدر

ي، بهترين حالت براي مرزهاي سياسي يك كشور، منتهي شدن ژئوپليتيكبر اساس يك نظرية 
اين عامل موجب شرايط پدافندي مطلوب براي . مرزها به سرحدات طبيعي بويژه ارتفاعات است

قبل از پيدايش «: سدنوي ميجردن در اين باره ). 36: 1379تقوي اصل، (شود  كشورها مي
هاي طبيعي نظير  دولت در رابطه با انواعي از حفاظت ي جنگي و هوايي جديد، بقايها موشك

هايي  هاي انبوه يا خندق هاي مرزي، جنگل كوههاي پيرامون يك كشور، صحراها و درياها، باتالق
اي طبيعي را دانان سياسي اين دژه جغرافي. پذير بود كه در خارج از شهر قرار داشت امكان

استحكامات قومي بايد به طور كامل يك دولت را محافظت كرده و . اند استحكامات قومي ناميده
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  ). 164- 165 :1380جي جردن، (اي آن حفاظت كنند  يا فقط از ناحية هسته
يك سرزمين بايد داراي . بين مرز مشترك و هويت تاريخي رابطة مستقيمي وجود دارد

ند قلمروسازي به عنوان يك اساس جغرافياي سياسي كامل گردد و بندي باشد تا فراي مرز
در جهان . د متفاوت باشدتوان مياما گستره و ژرفاي مرزي . سرزمين چيزي بيشتر از خاك گردد

كه  اي گونه كنند، به ميمدرن كنوني معموال مرزها را خطوط نازك و ظريفي روي نقشه تصور 
باشد، حكومت تا سر مرزهايش كامل است و پس از آن  امتداد مكاني كشور دقيقا تعيين شده

گردد اين فرض كه مرزهاي دقيق جزء جوهر و ذات كشور است ويژگي تاريخي  ميناپديد 
خود  )ادراكي(مرزهاي ذهني  معموالً ها حكومت...  آميزد مي كشور را با ويژگي جوهري آن در

دهند  ميويت و منافع خود را شكل كنند و از اين طريق ه ميرا با مرزهاي سرزميني تركيب 
هويت در لغت به معناي حقيقت شيء يا شخص كه  .)12:1385 ميرحيدر و حميدي نيا،(

مشتمل بر فعاليت جوهري او باشد، تعريف شده است و در اصطالح عمومي آنچه كه موجب 
ان ديگر، به بي. شود ي ديگر شود، هويت ناميده ميملتهاشناسايي ايل، قوم يا ملتي از قوم و 

ها بتواند خود را عرضه كرده، باقي بماند و ثبات نسبي خود را حفظ  آنچه كه در ميان تخالف
  ). 15:1377صدر،(شود  نمايد، هويت خوانده مي

. كنند تعريف مي» شناخت آگاهانة خود در قبال ديگري«نظران نيز هويت را  برخي از صاحب
بر اساس اين تعريف، هويت اعم از . قايل است نوعي تمايز» ديگري«و » خود«يعني انسان بين 

هستي «بنابراين خودآگاهي از . گيرد فردي، قومي و ملي در كشاكش تصور ما از ديگران شكل مي
اند و يكي بدون  و بيگانگان دو روي يك سكه» ما«همراه است؛ » هستي ديگران«با آگاهي از » ما

   .)8:1372، اشرف(معني است  ديگري بي
و  ها هر عصر، قوم و ملتي بنابر نگرش. متفاوت است نظران صاحبهويت بين  هاي شاخصه

سازند؛ به عبارت ديگر، گروههاي نژادي گوناگون، هويت  مييي را مطرح ها مصالح خود، شاخصه
د با معيارهاي توان مينهند كه  ميي خاصي بنيان ها و صفات و مشخصه ها خود را بر اساس ويژگي

   .)363:1380اتوتايل،(شد گروه ديگر متفاوت با
سازي براي هويت ملي به عوامل و  با وجود اين اختالف، پژوهشگران به منظور شاخص

اشتراكاتي چون نژاد، زبان، دين و در يك كالم فرهنگ، تاريخ، سرزمين، منافع سياسي و امنيتي، 
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ت كه در مورد البته الزم به ذكر اس. اند هكرد تأكيدحقوق و احساس روانشناسي فردي و جمعي 
ملتي پيدا كرد  توان مي وجود يكايك اين عوامل اتفاق نظر نيست و در دنياي واقع نيز به ندرت

ولي هر چه يك ملت داراي عوامل ، )155: 1380، عالم(كه در حمايت قطعي همة عوامل باشد 
ر همبستگي بيشتري باشد طبيعتاً داراي وحدت و منشأ قدرت سياسي و اقتصادي بوده و بهت

  ). 13: 1380، يوردشاهيان(تواند هويت ملي را تجلي دهد  مي
از ميان عوامل ياد شده، برخي جزو عوامل اصلي و برخي ديگر جزو عوامل فرعي محسوب 

هر كدام از متغيرهاي ذكر شده در  تأثيربراي تشخيص عوامل اصلي از فرعي، . شوند مي
ي كه با حذف يا تغيير آنها هويت ملي در صورت. گيرد هويت مورد بررسي قرار مي گيري شكل

دارند و برعكس اگر در صورت حذف يا  ميباقي نماند، آنها را جزو اركان هويت ملي محسوب 
 از رسد ميبه نظر . شوند ميتغيير آنها، هويت ملي باقي ماند، آنها جزو عوامل فرعي محسوب 
 .شوند مياصلي محسوب  ميان عوامل ذكرشده فرهنگ، تاريخ و جغرافياي مشترك از عوامل

او . دهد ميژوهشگر عرصه جغرافياي سياسي اين عوامل را با وضوح بيشتري توضيح  پ نيا حافظ
عواملي نظير موقعيت و وحدت سرزميني، فرهنگ مشترك، تاريخ، دين و مذهب، «: نويسد مي

، تهديدات عواملي نظير ناسيوناليسم، ساختار سياسي فضا. قوميت و نژاد، نقش بنيادين دارند
بيروني، استعمار، ايدئولوژي سياسي، نمادهاي ملي، قدرت دولت مركزي، ساختار ارتباطي، 

  .)14:1381نيا،  حافظ(، نقش روبنايي دارند ... و  ها رقابت قدرت
نقش فرهنگ در تعيين هويت ملل و اقوام به قدري است كه از نظر برخي، تفاوت در 

از نظر اين دسته، . ايز كنندة اقوام و ملل از يكديگر هستندي فرهنگي، تنها شاخصة متمها مؤلفه
 توان ميستند به يك نظام فرهنگي واحد با مخرج مشترك دست پيدا كنند، توان ميزماني كه مرد

موريس دورژه معتقد  .)43:1381زاده،  نقيب(گفت كه هويت جمعي آنان شكل گرفته است 
تعريف آنها بر اساس وجوه مميزة فرهنگي  ترين تعريف هر ملت، ترين و صحيح است؛ كامل
  ). 176: 1376، دوورژه(ايشان است 

انـدازهاي فرهنگـي آن ملـت     يك ملت مطالعـة چشـم   ةي مطالعة فرهنگ گذشتهايكي از راه
شـود، ايـن ابعـاد اغلـب      اندازهاي فرهنگي به ابعاد قابل رؤيـت فرهنـگ اطـالق مـي     چشم. است

شـايد بتـوان    .)40- 39:1380جـي جـردن،   (تمادي اسـت  در طي قرون م ها محصول اعمال انسان
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هـر كشـور و دولتـي واجـد يـك      . ي خاص را در اين بخش قرار دادها برخورداري از برخي نماد
ي هسـتند و آنهـا را از   المللـ  بـين رشته نمادهاي خاص هستند كه معـرف آن كشـورها در صـحنه    

، سرود، پرچم، واحد پـول، اعيـاد ملـي،    نشان ملي: اين نمادها عبارتند از. سازند سايرين ممتاز مي
   .)9:1381نيا،  حافظ( تاريخي، خط و زبان و نظاير آنها يها شخصيت

به . هويت تاريخي، تاريخ مشترك يك ملت است گيري شكلگذار در  تأثيرعامل ديگر 
استمرار و تداوم تاريخي دولت در يك فضاي جغرافيايي دليل محكمي بر وجود و «عبارتي 

وحدت ملي قسمت اعظم نيروي خود را از تجربيات  .)17:1381، نيا حافظ( استبقاي آن 
آل مردم بايد احساس  به طور ايده. آورد مياند، به دست  گذشته كه همة جمعيت در آن سهيم

كنند كه كشورشان وجود دارد چرا كه خود يا اجدادشان آگاهانه و از روي ميل و خواست آن 
خاطرة مشترك يك جنگ . اند هرابر دشمنان از آن دفاع كرداند و در ب را بنيان نهاده

طلبانه، جنگ و مبارزه عليه مهاجمين و عمل قهرمانان ملي به تمامي داليل مبني بر  استقالل
البته چنين  .)174:1380جي جردن، (همبستگي گروهي و در نتيجه وحدت ملي است 

يش شده توسط مورخين بي غرض و بي خاطراتي، نتايج دقيقي كه بتوان از منابع اسنادي آزما
تاريخي اجتماع و  -طرف، از بقايا و آثار كشيده شود، نيستند، بلكه آنها خاطرات قومي

ي قبلي گرفته ها مربوط به گذشته است كه از نسل) يها افسانه(ي انتخابي و از جمله ها سنت
ست باشد، گرايش اين خاطرات حتي اگر از نظر تاريخي نادر .)187:1377اسميت،(شده است 

  ) 174:1380جردن، جي(يك ملت براي استقالل دارند  ةبر مبارزات قهرمانان تأكيدبه 
ي يكسان، ها بديهي است مردمي كه براي مدتي طوالني با هم زندگي كنند، داراي تجربه

، با هم احساس اند ها با هم زندگي كرده، زيرا آنشوند ميهاي مشترك  جهان بيني و آرمان
اين همان ويژگي موجود در گروهها . اند ه، يا با هم رنج برداند هو شادماني داشت خوشبختي

نامند و در اصل  مشترك يا شخصيت و هويت ملي مي» تركيب روانشناختي«است كه آن را 
تاريخي، سياسي و فرهنگي است كه محصول زندگي مشترك و طوالني مردم  اي هملت پديد

   .)157-158:1377عالم، ( است
مردمي كه در يك سرزمين . همين راستا، عامل مهم ديگر، داشتن سرزمين مشترك است در

نس كوهن ها  .دنكن ميكنند، خواه ناخواه با همديگر همبستگي زباني و فرهنگي پيدا  ميزندگي 
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سرحدات سياسي باعث به وجود آمدن «: گويد مي ييآمريكاگراي  شناس و سياستمدار ملي جامعه
به عبارتي ملت، جماعت سرزميني است و در ). 14- 15: 1380، يوردشاهيان(» شود مي ملتها

هايي كه با هر سرمايه از ايمان ديني يا كفر در يك  تعريف دقيق عبارت است از همة انسان
 .)155:1377 عالم،(باشند  ميي آن سرزمين سهيم ها سرزمين اقامت دارند و نيز در تاريخ و سنت

ها كه بي داشتن سرزمين مشترك امكان  عميق و منظم نسل كامالًت ملت تنها در نتيجة مراودا
همه قبول : نمايد مياضافه  عالم). 155- 156همان،(برقراري آن وجود نداشت، شكل گرفته است 

هاي  گروه ،ي بشريها تمدن ةدر دورة اولي. دارند كه دولت بايد سرزمين معين داشته باشد
امروزه عقيدة . كه فاقد سرزمين معين و مشخصي بودند شماري وجود داشتند يافتة بي سازمان

، تا زماني كه اسكان ها هاي قبيله يا كنفدراسيون اي ههاي قبيل همگاني اين است كه اين گونه تشكل
   .)141همان،(آورند  دولت به وجود نمي ،اند هو با سرزمين معيني پيوند نگرفت اند هنيافت

ل پيوند با يك سرزمين مشخص و معين را حائز آنتوني اسميت نيز در بحث هويت، عام
 تأكيددر اينجا نيز مهم است كه بر ماهيت ظاهري چنين ارتباطي «: نويسد مياهميت دانسته و 

قوم مورد بحث ممكن است حتي از سرزمين خويش تبعيد شوند، اما به هر حال وابستگي . شود
ر تقدير آنچه كه براي قوميت از به ه .)188:1377اسميت،(خود به آن سرزمين را حفظ كنند 

  ). همان(اهميت حياتي برخورددار است، حس وابستگي به يك سرزمين مشخص و ويژه است 

   ي پژوهشها يافته

  ي كوههاي قفقازژئوپليتيكنقش  -1

اي به وسعت هزار كيلومتر مربع بين غرب درياي خزر و شرق درياي  منطقة قفقاز در محدوده
كيلومتر در جهت شمال غربي از  1200ته كوههاي قفقاز بزرگ به طول رش. سياه واقع شده است

جزيرة  و جنوب شرقي تا شبه) بين درياي سياه و درياي آزوف(جزيرة تامان در تنگة كرچ  شبه
اين كوهها، . كشيده شده است) شرق جمهوري آذربايجان كنوني(آبشوران در غرب درياي خزر 

بويژه كند و از اين دو ناحيه، قفقاز جنوبي  تقسيم مي قفقاز را به دو بخش شمالي و جنوبي
  . )1نقشه شماره ( قسمت واقع در سواحل غربي درياي خزر مورد بحث اين مقاله است
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  موقعيت كوههاي قفقاز: 1نقشه شماره 

ناشي از ايفاي نقش همين  عمدتاًمنطقة قفقاز در طول تاريخ گذشته  ژئوپليتيكياهميت 
كوههاي قفقاز اشاره  ژئوپليتيكيي ها اي از نقش به پارهادامه در . استكوههاي قفقاز بزرگ 

  . شود مي

   نقش بازدارندگي: الف

همان طور كه گفته شد، كوههاي قفقاز بزرگ وسعتي طوالني دارند و از طرفي از دو جهت به دو 
رهاي واقع كه خود مرز طبيعي ديگر براي كشو شوند ميمانع طبيعي درياي خزر و درياي سياه ختم 

در اين ميان با احتساب درياي خزر در شمال كشور . شوند ميدر جنوب اين دو پديده محسوب 
ايران و امتداد آن بوسيلة كوههاي قفقاز همواره يك مانع عمده براي ورود صحراگردان از شمال 

ه عبارتي قلمرو ايران از محدودة حدود خراسان تا گذرگاه داريال در شمال گرجستان بوده است و ب
تري  ي پيشرفتهها اين كوهها از روزگار بسيار كهن همانند سدي سرزمين استپي اوراسيا را از تمدن

  ).617: 3، ج 1373، كمبريجدانشگاه (ساخت  كه در بين النهرين و آناطولي متمركز بودن، جدا مي
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  نقش گذرگاهي : ب

ز برخوردار بـود، زيـرا تنهـا راه    كوههاي قفقاز عالوه بر نقش بازدارندگي، از نقش گذرگاهي ني
النهـرين از   مهم زميني براي عبور صحراگردان شمال كوههاي مذكور به ايـران، آنـاطولي و بـين   

قفقـاز ايـن موقعيـت گـذرگاهي را      .)144:1384 امير احمـديان، (ي قفقاز بوده است ها گذرگاه
شمال گرجستان است  مديون وجود دو گذرگاه موسوم به دربند در شمال داغستان و داريال در

بـه ضـرر امنيـت ملـي ايـران       و در اين ميان گذرگاه دربند از آن جهت كه عبور از آن مستقيماً
گـذرگاه دربنـد حـدود چهـل     . شد، براي ايرانيان از اهميت بيشتري برخوردار بود ميمحسوب 

يـاي خـزر   داد و از در ميكيلومتري كوههاي قفقار را به خود اختصاص  1250كيلومتر از امتداد 
البته گـذرگاه دربنـد عـالوه بـر ايـن كـه محـل عبـور اقـوام          . تا كوههاي تبرسران امتداد داشت

گرد شمال قفقاز به ايران بود، براي ايرانيان نيز تنها راه ورود به قفقـاز شـمالي محسـوب     صحرا
 يبـردار  بهـره از آن جهت كه بسيار كم در تـاريخ مـورد    كشد، ولي اين اهميت ژئواستراتژي مي

در منابع تاريخي از تنگـة دربنـد بـه عنـوان     . ايرانيان قرار گرفته است، محل تأمل فراوان نيست
  )360و361:1363اولئاريوس، . (شود ميياد » كليد و دروازه آهنين امپراطوري ايران«

مهاجمين، براي گذر مخالفين سياسي از ايران نيز مهم بود؛ براي  تنگة دربند عالوه بر گذر
  .رجوع شود 344:1371؛ دانشگاه كمبريج، 112: 1957، ي از اين موقعيت به فضل اهللايها نمونه

   ها نقش ايجاد خط فاصل فرهنگي بين شمال و جنوب و نقش پايگاه حفظ خرده فرهنگ :ج

دو سـوي خـود بـا     كوههاي قفقاز به علت امتداد و ارتفاع زياد، مانع از عبور و مـرور سـاكنان  
جهت در طول تاريخ، به مرور باعث ايجاد تفاوت فرهنگي عميق بـين  شد و از اين  مييكديگر 

بويژه بعد از آن كه جنوب كوههاي قفقاز در فرهنگ عمومي ايران مستحيل شـد،  . دو طرف شد
تر نيز گرديد و شايد از اين روست كـه از طـرف سـاكنان جنـوب قفقـاز بـه        اين شكاف عميق

شد كه حضرت ذولقرنين در مقابـل آنـان سـد     ساكنان شمال قفقاز لقب يأجوج و مأجوج داده
پذيري مرزهـاي   تأثيريك دليل براي روشن شدن  .)1205:1377تركمان، (دربند را ساخته است 

فرهنگي قفقاز جنوبي از كوههاي قفقاز اين است كه مذهب تشيع در دورة صـفوي حـداكثر تـا    
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  .فوذ آن كاسته شدكوههاي قفقاز ادامه پيدا كرد و بعد از آن به طور محسوسي از ن
ي ها از طرفي كوههاي قفقاز، به علت جغرافياي خاص خود پذيراي اقوام و خرده فرهنگ

استرابون جغرافي . اند هنام نهاد ها به طوري كه جغرافي نويسان به آن كوه زبان بسيار بوده است،
 .)344:1383 كوك،(آورد  مينويس رومي از حدود هفتاد زبان در كوههاي قفقاز سخن به ميان 

هاي رايج در قفقاز را حدود سيصد زبان ذكر  ابن حوقل جغرافي نويس مسلمان، تعداد زبان
علت اين تنوع، امكاني بوده است كه كوههاي قفقاز براي آنان ). 94:1366، حوقل ابن(كند  مي

ت كرده است اين كوهها، عالوه بر اين كه آنها را از مهاجمين شمالي و جنوبي محافظ ميفراهم 
اين اقوام . نمود ميكرد، از ارتباط بيشتر و مستحيل شدن در فرهنگ همديگر نيز جلوگيري  مي

در مقاطعي از تاريخ كه شرايط مطلوب نظامي برايشان فراهم بوده با سرازير شدن به مناطق 
و غازي  ها براي مثال، لزگي. اند هگذاشت تأثيرتر در فرهنگ عمومي اين مناطق نيز  جنوبي
يي در رسيدن به قفقاز ايجاد ها در دورة افشاريه ضمن اينكه براي دولت نادر مزاحمت اه قموق

كردند، در مقاطعي از اين دوره با ورود به مناطق جنوبي، باعث گسترش مذهب تسنن در 
به طور خالصه، تفاوت فرهنگي ساكنان كوههاي قفقاز با مناطق . ي از اين مناطق شدندها بخش

سياسي كشور عثماني و  برداري بهرهاريخ ادامه داشته و اين مسئله مورد جنوبي آن در طول ت
  . روسيه بر ضد ايران شده است

  گذاري در نوع حكومت مناطق جنوبي آن تأثيرنقش : د

، بين قدرت و ميزان فاصلة از ناحيه مركزي آن قدرت، رابطة ژئوپليتيكيبر اساس يك نظرية 
اي از ناحية مركزي  يعني هرچه فاصله ناحيه). 110:1373دوئرتي، (معكوس وجود دارد 

تر است و بالطبع حكام چنين  ضعيف بيشتر باشد، قدرت حكومت مركزي در آنجا) پايتخت(
اين نظريه قابليت تبيين چرايي برخي . مناطقي از اختيارات بيشتري برخوردار خواهند بود

با وجود اين، در . رقرار استدر طول تاريخ را ب اختيارات ويژة مناطق جنوب كوههاي قفقاز
از اين مقاله  چهار سوي ايران بزرگ مناطقي وجود داشت كه همانند منطقة مورد مطالعة

ي متمركز و مقتدري در ايران ها حكومت مركزي دور بود ولي در مقاطعي از تاريخ كه حكومت
ر طول تاريخ شكل مي گرفت، اختيارات آنان از بين مي رفت؛ ولي منطقه جنوبي قفقاز در اكث
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ي جنوب قفقاز قبل از اسالم ها حكومت. از نوعي نيمه استقالل نظامي برخوردار بوده است
ي ملوك الطوايفي عهد اشكاني برچيده شده بود، ها حتي در دورة ساساني كه بساط حكومت

. تابعيت از حكومت ساساني، از نوعي استقالل نيز برخوردار بودند لقب شاه داشتند كه در عين
ي ناحيه جنوب قفقاز را به ارث ها ين شاهان جزو معدود شاهاني بودند كه حكومت و دارائيا

  ). 257 :2535كسروي،  ؛55-56 :1346حمزه بن حسن اصفهاني، (گذاشتند  مي
از قرن سوم تا دهم هجري با . ي اول دورة اسالمي نيز وضع يادشده ادامه يافتها در سده

اين منطقه همانند يك منطقه فدرال در درون قلمرو  تشكيل حكومت شروانشاهان، حكومت
فقط در دوره صفوي براي مدتي كوتاه استقالل آنان از بين . امپراطوري تركان محفوظ ماند

ي آخر عمر حكومت صفوي و افشاري كه به سالهاي مردم اين منطقه در ها رفت ولي شورش
ن روال گذشته را اثبات گرفت، درست بود ميي عثماني و روسيه صورت ها تحريك دولت

همواره حكومت  يي در قفقاز بزرگ الزم بود،ها در هر صورت، با عنايت به وجود گذرگاه. كرد
مركزي مراقب آن بوده تا نگذارد دشمنان با ورود از آن، امنيت ايران را به مخاطره بيندازند و از 

، ترجيح داد با عنايت آنجايي كه حكومت مركزي در سه سوي ديگر ايران نيز تهديداتي داشت
، در اين منطقه به حكام آن نوعي كرد ميبه مساعدتي كه كوههاي قفقاز در بازدارندگي دشمنان 

با رغبت بيشتر از منطقه حفاظت كنند و مشابه اين اختيارات  استقالل داخل اعطا نمايد تا آنان
ر طول تاريخ ايران زيرا گرجستان همواره د. را در گرجستان يعني جنوب داريال نيز دادند

ي ايران، حكومت مركزي حق ها داشته است كه برخالف بيگلربيگي نشين» والي«اسالمي عنوان 
امر تابع دولت  عزل و نصب حكام آن را در اين منطقه نداشته و شاهان مذكور فقط در كليت

   .)2نقشه شماره ( )76:1378مينورسكي، (اصلي ايران بودند 
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



  ____________________     1388فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان      150

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ي ايراني در قفقازها ي حكومتژئوپليتيكي ها دل مشغولي -2

  ي ايراني پيش از اسالمها حكومت: الف

ي بزرگ و متمركز تشكيل شد، براي دفاع از ها از عهد مادها به اين طرف كه در ايران حكومت
مقام اين . شد اي مي كشور و همان طور دنبال نمودن اهداف اهداف نظامي، به ارتش توجه ويژه

بقه در ساختار اجتماعي كشور به طور محسوسي باال رفت و در رأس هرم طبقاتي قرار ط
در ساية چنين . شد جويان محسوب مي گرفت، به طوري كه خود پادشاه نيز از طبقة جنگ

ست هجوم هميشگي توان ميتوجهي، ايران از ارتش قدرتمند و قابل توجهي برخوردار شد كه 
از اين تاريخ . گرفت، دفع نمايد ان را كه از شرق ايران صورت مياقوام صحراگرد به قلمرو اير

تا شكست ايران به وسيله اعراب، هرگز مهاجمان شرقي نتوانستند بجز نفوذهاي مقطعي و كم 
مهاجمين كه اين راه نفوذ را مسدود . خود در ايران، تماميت مرزي ايران را به مخاطره بيندازند

  قفقاز جنوبي و ماوراء قفقاز: 2نقشه شماره 
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ي روسيه در شمال درياي خزر را ها عوض كردند؛ آنان سرزمين يافتند، مسير هجوم خود را مي
ي پررونق آن روز، يعني ايران و بيزانس به ها در نورديدند و به اميد دست يافتن به امپراطوري

ايرانيان در همة اين ادوار ناچار شدند در دربند و داريال . ي قفقاز هجوم آوردندها دروازه
ترين  كامل. يله مانع نفوذ اين اقوام به فضاي حياتي خود شونداستحكاماتي بنا كنند و بدين وس

االبواب دربند توسط اصطخري  باببويژه مذكور  گزارش دربارة اهميت حفاظت گذرگاههاي
  : او مي نويسد. ارائه شده است

و اين شهر را از پيش ايشان  اند هپيوسته پادشاهان عجم محافظت اين شهر را مهم داشت«
ذكريا قزويني  .)157:1347اصطخري، (» اند هاست و از دشمنان بسيار رعايت كردخطري مي بوده 

در نزديكي شهر كوهي است بلند . اين قلعه، يكي از سرحدات اسالم است« :نيز مي نويسد
و هيمه بر سر آن كوه جمع كنند كه اگر دشمن نزديك به دربند آيد، براي دور ) كوههاي قفقاز(

پادشاهان عجم در ضبط اين سرحد ...  ذربايجان و ارمنيه آتش افروزندكردن اهل واليت اران، آ
در رساندن  اقدام پادشاهان ايراني قبل از اسالم .)583:1373قزويني، ( »بسيار اهتمام داشتند

باعث طوالني  مرزهاي خود به قفقاز و حفاظت از گذرگاه مزبور، بسيار است كه ذكر همه آن
. كنم به اين منابع جلب ميتوانند  مي مند به مطالعة بيشتر گان عالقهلذا خوانند. شود ميشدن بحث 

  )100:1370؛ ابن خردادبه، 103:1351؛ دياكونف، 198:1339؛ هرودت، 95:1351يكتايي، (
 ژئوپليتيكيغفلت ايرانيان باستان از دستيابي به قفقاز و يا حفاظت اين گذرگاه تبعات 

هوخشتره پادشاه ماد، شهر نينوا پايتخت آشور، در غرب براي مثال، زماني كه . اسفباري داشت
قلمرو خود را به محاصره گرفت، قادر به حفاظت از معابر قفقاز در شمال غربي قلمرو خود 

ن عبور نمودند و توانستند با استقرار در جنوب قفقاز به حاكميت آنتيجه سكاها از  در. نشد
با عبور از  ها در عهد اشكانيان نيز آالن .)23: 1368هرودوت، (مادها بر آسيا پايان دهند 

همچنين در عهد انتقال قدرت از اشكانيان به . گذرگاههاي قفقاز، ضرباتي به آنان وارد كردند
ساسانيان، زماني كه اردشير ساساني موفق شد بر اردوان پنجم، آخرين پادشاه اشكاني پيروز 

رهبري اين اتحاديه با خسرو . يان ايجاد شداي نيرومند براي جبران شكست اشكان شود، اتحاديه
ي قفقاز محافظت نكرد، بلكه آن را به ها او نه تنها از گذرگاه. اول، پادشاه اشكاني ارمنستان بود

روي سكاها باز كرد و چون ساسانيان هنوز نتوانسته بودند به قفقاز دست يابند، از عبور سكاها 
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   .)386:1367مشكور،(آسيب فراوان ديدند 
ي بعد، بهرام، پادشاه ساساني كه قادر به اداره درست كشور نبـود و از طرفـي از   سالهار د

ي شمال قفقاز را بر ها مداخلة ايران در قلمرو خود ناراحت بود، پيش از حركت به ايران آالن
كـه وارد قفقـاز جنـوبي شـده بودنـد،       هـا  آالن. ي قفقاز عبور كنندها آن داشت كه از گذرگاه

بسيار شدند و فقط مرگ اورلين، امپراطور روم در مسير حمله به ايران بـود   موجب خسارت
را بـر روي آنـان    هـا  را از قفقاز جنوبي بيرون كـرده و گـذرگاه   ها كه ايران را قادر نمود آالن

   .)397:1367مشكور، (محكم كنند 
دولت . ودي قفقاز بها ديگر قفقاز در اين دوره، هزينة حفاظت گذرگاه ژئوپليتيكيمسئله 

زيرا عبور . مشاركت نمايد ها ايران مايل بود دولت روم در هزينة نگهداري اين گذرگاه
يي ها شد، بلكه روم نيز در بخش ميصحراگردان از داريال فقط به ضرر متصرفات ايران تمام ن

 همواره ها از اين رو موضوع هزينه گذرگاه. ديد از گرجستان و آناطولي، از اين هجوم آسيب مي
  . ي طرفين وجود داشتها در گفتگو

). 406: 1367مشكور، ( را تقبل كرد ها در زمان شاپور دوم، امپراطوري روم بخشي از اين هزينه
اي به پرداخت اين هزينه نداشت، هر وقت كه فرصت پيدا   وجود دولت روم كه عالقه با اين

از پرداخت آن خوداري نمود و چنانچه در عهد پيروز . كرد مي، از پرداخت آن خودداري كرد مي
  .)431همان، (اين موضوع در عهد قباد منجر به حمله ايران به روم جهت تأدية اين مطالبه شد 

هزار پوند طال براي  11در عهد خسرو انوشيروان، دولت روم متعهد شد كه معادل مبلغ 
ولي دولت روم ) 443همان، (ي قفقاز به دولت ايران بپردازد ها نگهداري دربند و ساير گذرگاه

  . كمي بعد از اجراي تعهد خود امتناع كرد و اين كشمكش ادامه پيدا كرد
ديگر نيز داشت و آن موضوع مذاكرة رقباي  ژئوپليتيكيقفقاز در اين اعصار يك مسئله 

نقطه اتصال اين دو قدرت در . شرقي و غربي ايران جهت اتحاد با همديگر و فشار بر ايران بود
تا  550تركان كه از حدود  زاين گروه ا. بودند ها و بيزانس ها اين دو قدرت ترك .قفقاز بود

از اقوام  اي هآنان اتحادي. ميالدي حكومت كردند، بنيان گذار نخستين دولت تركي هستند 650
: 1361 كستلر،. (مختلف بودند كه زير پرچم فرمانروايي با لقب عمومي خاقان گرد آمده بودند

در اين زمان كه معاصر با انوشيروان ساساني است از چين تا شمال  ها ترك قلمرو .)29-28
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از معابر قفقاز به  ها هجوم ترك: مذاكره شامل دو محور اصلي بود. درياي خزر امتداد داشت
و ديگري انحراف راه ترانزيت كاالهاي ) 449:1367و مشكور،  81:1382پركوپيوس، (ايران

وسيه تا بدين ترتيب درآمد ايران از عبور و مرور كاالهاي راه شرق از مسير ايران به مسير ر
از اين راه تازگي نداشت، زيرا راه ابريشم كه از چين آغاز  برداري بهرهالبته . ابريشم كاهش يابد

شاخه  -1: شد ميشد در وخش به سه شاخه تقسيم  ميختم ركزي در آسياي م وخش و به شهر
راه عبوري از بلخ و مناطق داخلي  -2 ،باالخره به بنادر هند عبوري از قره قوروم به قندهار و

را عبوري از خزر و ماوراءخزر و ختم شدن  -3 ،ايران و ختم شدن به درياي سياه يا مديترانه
باوجود اين اين اولين باري بود كه بنا به  .)372:1376هارماتا و ديگران، (به درياي سياه 

  .آمد ميشود به عمل  ميسياسي به شكلي كه ذكر  برداري هبهري تاريخي از اين راه ها گواهي

  ي ايراني دوره اسالميها حكومت :ب

اين اهميت به حضور قوم  علت. قفقاز همچنان ادامه يافت ژئوپليتيكيبا ورود مسلمانان، اهميت 
. شود ميمربوط  - درست نقطه مقابل دربند، آخرين مرز ايران در قفقاز - خزر در قفقاز شمالي 

اوج قدرت خزرها در قرون هفتم تا دهم . رها يكي از اقوام ترك ساكن ولگا و قفقاز بودندخز
ي تاريخي، اولين حضور مؤثر آنان ها ، بر اساس يافتهظاهراً .)15:1361كستلر، (ميالدي بوده است 

  .)30:1381دانلپ، ( شود ميمربوط ) ميالدي266- 240(در روابط با ايران به عهد اردشير ساساني 
قفقاز در اين مقطع تاريخي از اين جهت بود كه اگر اعراب از آن  ژئوپليتيكياهميت 

شد و اين امكان وجود  گذشتند، راه نفوذ اسالم به سرزمين روسيه و اروپاي شرقي باز مي مي
كستلر، (داشت كه اعراب بتوانند با دور زدن قفقاز، كشور مسيحي بيزانس را به محاصره گيرند 

  . كرد ميبا سقوط بيزانس تنها پايگاه مسيحيت در جهان قرون وسطي سقوط  .)33:1361-32
بلنجر در دامنه قفقاز شمالي . خزرها در طول تاريخ خود از سه پايتخت برخوردار بودند

تر از پايتخت قبلي آنهم در سواحل غربي  درست در خط شمالي دربند، سمندر كمي شمالي
نيز دور شدن  ها علت اصلي اين تغيير پايتخت. ود ولگادرياي خزر و باالخره ايتل در مصب ر

   .)62همان، ( از تاخت و تازهاي اعراب بوده است
بر عليه جهان اسالم  ها اين زمان نيز همانند زمان ساسانيان، اتحاديه بين خزرها و بيزانس در
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اتحاد،  به موجب. مركزيت اقدام مشترك اين دو عليه جهان اسالم، قفقاز بود. به وجود آمد
لومرل، (لئون سوم، امپراطور بيزانس، دختر خان خزرها را به عقد ازدواج پسر خود درآورد 

بود كه فرمانرواي آينده بيزانس » لئوي خزر«حاصل اين ازدواج شخصي به نام  .)97:1329
  ) 35همان، (گرديد 

خالفت خزرها در قفقاز شمالي تا آغاز عهد عباسيان كه  از زمان مواجهة مسلمين با
اسالمي خود را در قفقاز به مرزهاي امپراطوري ساساني قانع كرد، طرفين به كرات از 

هدف خزرها عبور از . ي قفقاز گذشته و بر عليه منافع يكديگر وارد عمل شدندها گذرگاه
بود و هدف مسلمين  ها اندازي به متصرفات مسلمين در جنوب اين كوه قفقاز و دست

لگا و ديگري پشت سر گذاردن مانع طبيعي قفقاز و نزديك شدن به اندازي به نواحي و دست
  .)32- 33:1361كستلر، (بيزانس بود 

به نوعي خودمختاري  نكتة قابل ذكر در اين مقطع تاريخي اين است كه اعراب رضايت
. حكام محلي جنوب كوههاي قفقاز دادند كه از زمان ساسانيان به نوعي سنگ بناي شده بود

زماني كه براي . ي قفقاز و تقويت آنان بودها باز گذاشتن دست محافظين گذرگاههدف اين كار 
اولين بار گفتگويي بين شهر براز، حاكم ايراني شهر دربند و فرماندة عرب صورت گرفت، 

اين . زيه در مقابل خزرها زبون نكندجرا با گرفتن  هاشهربراز از فرمانده عرب خواست كه آن
خليفه مسلمين قرار گرفت و از آن پس محافظين گذرگاه قفقاز  »رعم«مسئله مورد موافقت 

  .)1982:1352طبري، (امتيازاتي به دست آوردند 
نكتة قابل ذكر ديگر قفقاز پيش از تشكيل حكومت شروان شاهان، كمك بيزانس به بابك 

اشپولر، (قفقاز براي ايستادگي در مقابل خالفت عباسي بود  يها دين از از گذرگاه خرم
در اوج قدرت عباسيان به مدت بيست سال  دين سبب نيست كه بابك خرم بي .)369:1369

  . موفق به ايستادگي در مقابل اعراب شد
در دورة دوم حكومت عباسيان بر جهان اسالم كه همزمان با حكومت متوكل عباسي به 

ضعف سيطرة خالفت عباسي بر قفقاز به تدريج به . بود) م861-847( 232-247ي هاسال
شميان در دربند و شروانشاهان در شيروان ها محلي نظير يها گراييد و در جنوب قفقاز حكومت

شميان را نيز به تابعيت خود ها شيروانشاهان كه بعدها). 27:1375مينورسكي، (پديد آمدند 
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حاكمان ايران در . درآوردند، براي مدت حدود هفت قرن بر جنوب قفقاز حكومت داشتند
ي قفقاز برآمدند، بلكه ادارة آن را ها قرن به ندرت در صدد اداره مستقيم گذرگاه طول اين هفت

به حكام نيمه مستقل شيروانشاهي سپرده و با آرامش بيشتر به مسائل خود در ساير جهات 
حدود دو قرن از اين هفت قرن كه دورة ضعف خزرها و نابودي آنان بود، . جغرافيايي پرداختند

ولي از قرن ششم هجري اقوام ترك ديگري  كرد ميي قفقاز را تهديد نها مشكل جديي دروازه
ميالدي در قزاقستان ظاهر شده  11قبچاق كه از قرن . جايگزين آنان شدند ها به نام قپچاق

ي شمال قفقاز و سواحل حاشيه درياي سياه، تا ها در پايان اين قرن خود را به دشت. بودند
يي براي شروانشاه ايجاد ها ي قفقاز مزاحمتها از گذرگاه كارپات، رساندند و از اين زمان

گروهي از آنان از  ها به دنبال يورش مغوالن در قرن هفتم هجري، به سرزمين قبچاق. كردند
شيروانشاه اجازه عبور گرفته و پس از گذشتن از دربند به شهر قبله و گنجه هجوم آوردند و 

يلدگزي آذربايجان به شرط اتحاد با او عليه گرجستان سرانجام به پيشنهاد اتابك ازبك پادشاه ا
  .)113:1387رعيتي، (در حدود گنجه سكني گزيدند 

تر شد، زيرا در دو سوي آن، دو  قفقاز برجسته ژئوپليتيكيدر عهد حاكميت مغوالن، اهميت 
شكل ) در قفقاز شمالي(شاخة مهم از حكومت مغول به نام ايلخانان ايران و اردوي زرين 

اردوي زرين مدعي بود . بر سر حاكميت بر قفقاز بود ت كه مهمترين عامل نزاع آنانگرف
در ). 290:1376شبانكاراي، (حاكميت بر قفقاز توسط چنگيز به آن اردو واگذار شده است 

ذيل تصرف  حالي كه ايلخانان ايران مدعي بودند كه منگو از جانشينان بعدي چنگيز آن را در
ي قفقاز ها لخانان ايران در تمام طول حكومت خود سخت از گذرگاهاي. آنان گذارده است

اين اقدام در چندين مقطع تاريخي كه . كردند تا اردوي زرين از آن عبور نكند ميحفاظت 
خللي در محافظت آن رخ داد، موجب عبور اردوي زرين از آن و خسارات فراوان به ايران 

 يي محلها خانان و روي كار آمدن حكومتدر يك مورد كه مصادف با ضعف ايل. شده است
شروانشاهان كه از حكومت محلي آل چوپان ناراضي بودند، گذرگاه دربند را . دوران فترت بود

بر روي خان اردوي زرين باز كردند و با هجوم به تبريز موفق به سقوط حكومت آل چوپان 
ر تمام طول حكومت منازعه بين دو اردوي مذكور كه د). 242:1350حافظ ابرو، (شدند 

و مماليك  النهر در ماوراء با اولوس جغتاي ايلخانان ادامه يافت، موجب اتحاد اولوس جوجي
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جهت اصل اين ارتباط در بعد نظامي تحت فشار قرار . مصر در سوريه و مصر عليه ايران شد
مزمان با بايست ه مي اين اقدام .دادن ايلخانان ايران از ناحية قفقاز توسط اردوي زرين بود

قفقاز در اين ). 825-821: 1375بياني،(شد  حمالت دو متحد ديگر از شرق و غرب انجام مي
زمان از اين جهت كه محل عبور مخالفين سياسي ايلخانان ايران و فرار به اردوي زرين بود نيز 

  ). 112:1957رشيدالدين، (اهميت داشت 
اين اهميت به جهت ادامه منازعه بين  علت. در دورة تيموري نيز اهميت قفقاز محفوظ ماند

تغتميش، خان اردوي زرين . ي اردوي زرين در قفقاز شمالي و روسيه بودها ايران و باقي مانده
 كرد ميمدام از طريق عبور از معابر قفقاز براي حكومت تيموري در آذربايجان مزاحمت ايجاد 

خان مذكور در سرزمين روسيه اقدام  و تيمور نيز چندين بار از طريق عبور از قفقاز به تعقيب
  . كرد

همچنان برقرار  ژئوپليتيكيي ها ي صفوي تا قاجاريه نيز اين اهميتها در دورة حكومت
ي اردوي زرين ها اهميت معابر قفقاز براي صفويان و افشاريه از جهت اين بود باقيمانده. بود

قاز را تابع خود قلمداد ي جنوب شرقي قفها داغستاني. كه در كريمه تشكيل دولت بودند
هر دو قوم ذكر شده به لحاظ مذهبي و حتي سياسي به نوعي  .)55:1376پاپ، .ي.م(ند كرد مي

در نتيجه در هنگام بروز منازعات بين ايران و عثماني ) همان. (تابعيت دولت عثماني را داشتند
به همراه متحدان خانات كريمه . كه با رسمي شدن مذهب شيعه در ايران شدت نيز يافته بود

اين مسئله در . آوردند ي قفقاز بر صفويان فشار ميها قفقازي خود از معابر قفقاز يا خود كوه
ي متعدد او به داغستان شد و باالخره معابر قفقاز در ها لشگركشي دورة نادر شاه افشار موجب

  .بود ايران رفبه مناطق تحت تص ها محل عبور روس ها آستانة افتادن اين مناطق به دست روس
ي ايران در قفقاز كه بـه شـماري از آن   ها حكومت ژئوپليتيكيعالئق كثرت طور خالصه،  به

همواره تالش نماينـد مرزهـاي خـود را در معـابر      ها اشاره شد، موجب گرديد كه اين حكومت
   .ي قفقاز حفظ نمايند تا از امكان دفاعي مناسبي در مقابل مهاجمين برخوردار باشندها گذرگاه

  ي هويتي در جنوب قفقاز ها شاخصه. 3

ي فرهنگي ايران با شمال ارس تا قفقاز تابعيت تغييرات مذهبي اين ها يكي از مهمترين مشابهت
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مناطق از ايران است در دورة قبل از اسالم نظر به رقابت دو دين زرتشتي و مسيحيت در اين 
ا وجود اين قسمت غربي قفقاز جنوبي منطقه ساكنان اين مناطق تركيبي از دو دين فوق بودند ب

ي شرقي به علت تحت سلطة مستقيم ايران ها به علت نزديكي به روم بيشتر مسيحي و قسمت
گري در شرق قفقاز جنوبي به قدري بود كه برخي حتي در  رخنه زرتشتي. بودن زرتشتي بودند

آورند  مي هزار آتشكده در شيروان صحبت به ميان 5دورة صفوي از رقم اغراق آميز 
با ورود اسالم به ايران و گرايش حداكثري ايرانيان به مذهب ). 475 -471:1363 اولئاريوس،(

 تسنن ساكنان قفقاز جنوبي نيز مسلمان سني مذهب شدند به طوري كه جغرافي نويسان
 .)557و 554 :1361مقدسي، (برند  مينام » سنت و جماعت«مسلمان مذهب مردمان مذكور را 

ه همزمان با تشكيل دولت صفوي و شيعه شدن ايران اكثريت ساكنان اين مناطق نيز ك طوري به
ي ها اين واقعيت بود كه كانون رغم عليبه عنوان تابع دولت ايران شيعه شدند و اين مسئله 

تغذيه كننده مذهب تسنن در اين مناطق به مراتب بيش از ساير مناطق ايران بود از جمله 
شمال كوههاي قفقاز و عثماني هر دو سني مذهب بودند و از آنجايي كه ساكنان داغستان يعني 

خارج از محدودة حكومتي ايران بودند، بر آن مذهب باقي ماندند و از اين جهت با ساكنان 
بايجان در رميليوني آذ 8بر اساس آمارهاي موجود از جمعيت  .جنوب قفقاز تفاوت پيدا كردند

مذهب دنيا به حساب  هد و اين كشور دومين كشور شيعشيعه هستن% 70بيش از  1387سال 
   .)134:1387رضايي،( آيد مي

عالوه بر تفاوت مذهبي مردمان شمال دربند با جنوب آن به لحاظ خلق و خوي نيز متفاوت 
نوازي، حرمت جان انسان،  بودند به طوري كه نويسندگان، ساكنان جنوب و دربند را به مهمان

اند ولي بر عكس ساكنان شمال آن را  هاي نيكو توصيف كرده صلتحرمت خانواده و ديگر خ
: 1370 باكيخانوف،( ، شرور)1209:1377تركمان،(نما  صفتان مردم به عناويني چون وحشي

   ).823:1363اولئاريوس، (اند  ، غارتگر و دزد نام برده)119
مرو ايران تا هاي مذكور در برخي آداب و رسوم نيز تفاوت عمده بين قل عالوه بر خصلت

دربند و قلمرو داغستان بود كه برخي از آنها حاكي از تفاوت كامل فرهنگي بين اين دو 
، قرباني )840:1363همان، (هاي اساسي در مراسم عزاداري  براي مثال، تفاوت. سرزمين است

، آداب غذا خوردن )830:1363اولئاريوس،(، مراسم عروسي )364:1370دوالواله، (كردن 
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، بين شمال و جنوب دربند برقرار )830:1363اولئاريوس،(، پوشش بانوان )364:1370له،دوالوا(
ميالدي همچنان حفظ  20و اين تمايز از نظر وجوه فرهنگي و ايدئولوژيك تا سدة . بوده است
   ).153:1367آكينر،(شده است 

نوبي هاي فراواني بين مناطق ج اين تفاوت بين شمال و جنوب دربند يكساني رغم علي
اين اشتراك در نظام آموزشي، مواد درسي، . دربند تا ارس با ساير اياالت ايراني وجود داشت

   .مشهود است كامالًمذهب، آداب و رسوم، ادبيات 
در اين منطقه نظير ساير اياالت ايراني دو مقطع تحصيلي وجود داشت يكي مكتب و 

گرفتند و سپس عم جزء را  ي را فرا ميآموزان ابتدا الفباي عرب در مكتب دانش .ديگري مدرسه
كردند و به دنبال  كردند و بعد از موفقيت در آن مرحله كل قرآن را روخواني مي تمام مي

نامه فريدالدين  هاي مختلف از قبيل موش و گربه عبيد زاكاني، نصيحت يادگيري قرآن، كتاب
  ).Afandiyev, 1999: 460( گرفتند عطار نيشابوري و گلستان سعدي و ديوان حافظ را فرا مي

پرداختند و  ها ابتدا به يادگيري زبان فارسي و عربي به صورت تخصصي مي در مدرسه طلبه
سپس به آموزش فقه، فلسفه، رياضيات، نجوم و تاريخ يعني همان چيزهايي كه در ايران رايج 

   .آوردند بود روي مي
ز اجزاي فرهنگي همساني بسيار آداب و رسوم رايج در دربند و جنوب آن به عنوان يكي ا

زيادي با ساير مناطق ايران داشت اين آداب و رسوم مركب دو عنصر فرهنگي قبل و بعد از 
اسالم بود از دورة صفوي با انتخاب تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور نمادهاي فرهنگي اين 

  . همسايه درآمدها  مذهب به عنوان بخش اصلي هويت ايراني و وجه تمايز آن با غير ايراني
به برخي اعياد مهم باستاني نظير نوروز يا مراسم  توان ميي ايران ناز آداب و رسوم باستا

توان به مراسمي نظير  چهارشنبه سوري و شب يلدا اشاره كرد و از نمادهاي وحدت مذهبي مي
ي آن و فرزندان آن امام و اعياد مربوط به امامت و جانشين) ع(بزرگداشت شهادت حضرت علي 

البته نبايد عناصر پيش گفته را به عنوان اجزاي فرهنگي هويت ايراني، صرفاً . حضرات اشاره كرد
حاصل نگرش امروزين تلقي كرد، زيرا اين اجزا در ادوار گذشته نيز به عنوان بخشي از هويت 

ن را كمپفر در شرح آداب و رسوم ايرانيان برخي امور مربوط به آنا. شده است ايراني تلقي مي
نظير عزارداري ماه : اعياد و عزاها ،نظير زيارت مكه، كربال و مشهد: ها زيارت :شمارد چنين مي
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، )ص(االول والدت حضرت پيامبر اكرم  ربيع 17، )ع(صفر سالروز شهادت امام حسن  28محرم، 
   .)176- 183: 1360كمپفر،(و نوروز زمان تحويل سال ) ع(رمضان سالروز شهادت امام علي  21

ترين گزارش پيرامون آداب و رسوم رايج در منطقه مورد مطالعه، متعلق به آدام  كامل
اولئاريس آلماني است او كه مدت نسبتاً طوالني در دربند و شماخي مركز ايالت شيروان توقف 

هاي  او گزارش مبسوطي از برگزاري مراسم چهارشنبه سوري يا همان تشريفات و آئين. داشته
نوروز نيز در منطقه مورد مطالعة ما  .)465-476:1363اولئاريوس، ( كند ارائه مي رايج در ايران

مردم اين مناطق همانند  .)53:1380يوردشاهيان، (شد  با همان كم و كيف ايراني برگزار مي
زنند و غذاهاي لذيذ  مرغ رنگ مي كنند، تخم ساير نقاط ايران در آستانه سال نو دانه سبز مي

دهند و اين روز را تبريك  چينند و باالخره به هم ديگر عيدي مي ين ميس پزند، هفت مي
اولئاريوس گزارش كاملي از برگزاري نوروز در شماخي ارائه ). 11:1358روشن، (گويند  مي
رمضان سالگرد  21او همچنين از برگزاري عمومي مراسم ). 805:1363اولئاريوس، (كند  مي

دير خم سخن به ميان آورده و از گزارشي كه در و مراسم عيد غ) ع(شهادت حضرت علي 
كند  النهرين ارائه مي مورد آداب تدفين و اشتياق مردم به دفن اموات در اماكن مقدس بين

به يكساني آداب و رسوم ايران و شمال ارس تا دربند  كامالً). 465و  364-362همان، (
   .پردازد مي

 گرايي اكثريت مردم اين منطقه كه حدوداً تركادبيات مرسوم در منطقة مورد مطالعه پيش از 
اين كه اين مردمان در اين مقطع . ي ايراني استها داراي شاخصه كامالًبعد از مغوالن رخ داده 

نكتة حائز  .تاريخي داراي چه زباني بودند در بحث ما از اهميت زيادي برخوردار نيست
شتند اشعارشان را به زبان فارسي هر زباني كه دا رغم علياهميت اين است كه اين جماعت 

ي قفقاز است زيرا ختم شدن مرزهاي ژئوپليتيكاين موضوع به نظر ما ناشي از تقش . اند هسرود
. هر زباني كه بودند به زبان رايج ايران بسراينده ايران به قفقاز موجب شد مردمان جنوب آن ب

ايراني است براي مثال اوج  كامالً عالوه بر زبان عناصر مورد بحث در اين گونه آثار ادبي نيز
كه گفته  طوري به .هجري و قمري است 7 و 6شكوفايي ادبي در قفقاز جنوبي متعلق به قرن 

در شعر فارسي به نام  اي هشود در اين مقطع تاريخي شعراي اين منطقه مبدع يك سبك تاز مي
مقطع تاريخي است از ترين شاعر اين  نظامي گنجوي يكي از برجسته .سبك آذربايجاني شدند
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پنج اثر معروف او كه در تاريخ ادبيات ما به خمسه معروف است چهار اثر چه به لحاظ 
در  .)99-84از: 1368براون ( اند هايراني يا ايرانيزه شد كامالًشخصيت و چه به لحاظ محتوا 

كنان شفاهي است كه در اصطالح سا عمدتاًدورة ترك شدن اكثريت مردم منطقه ادبيات رايج 
هاي معروف اين منطقه همگي داراي  عاشقي .است» عاشقي«خود اين مناطق موسوم به 

توانيم به داستان كوراوغلو، اصلي و  هاي ايراني است كه براي مثال مي مضامين و شخصيت
كوراوغلو شرح مبارزات يك عنصر . كرم، عباس و گولگز و داستان شاه اسماعيل اشاره كنيم

داستان اصلي و كرم شرح دلدادگي پسر زيادخان . ن ترك عثماني استايراني با اشغالگرا
بيگلربيگي منصوب ايران به قراباغ با دختر قارا كشيش است و باالخره داستان عباس و گولگز 
شرح دلدادگي عاشق عباس به پري گولگز خانم و داستان شاه اسماعيل شرح دردهاي شاه 

   .باشد ها در جريان نبرد چالدران مي به دست عثماني »تاجلي خانم«اسماعيل از اسير شدن زنش 
بر اساس آنچه ذكر شد، عناصر فرهنگي رايج در منطقة مورد مطالعة به لحاظ دارا بودن 

عالوه بر اين . هاي بسيار زيادي با فرهنگ ايراني داشته است رمزگان فرهنگي ايراني يكساني
ي تعيين ها د نيز به عنوان يكي از مؤلفه، مردمان اين مناطق در احساس جمعي خوها همساني

 كامالًدانستند؛ چنانچه زماني كه خاندان مزيدي با ريشه  ميهويت تاريخي خود را ايراني 
مقام شروانشاهي رسيدند، خيلي زود خصلت عربي خود را به عربي به اين منطقه آمده و 

شان به بهرام  كه نسب كنار گذاشته و براي خود ريشه ايراني قائل شدند و مدعي گرديدند
ي ايراني چون نامهاآنان حتي براي فرزندان خود ) 174:1370مسعودي،(رسد  ميگور 

منوچهر، قباد، ساالر، فريدون، فريبرز، فرخزاد، كيقباد، كاووس و غيره انتخاب كردند 
 و يا در اقدامي ديگر مردمان ساكن اين منطقه براي مقابله با ادعاي) 39هفت و  نيا، رئيس(

دولت عثماني نسبت به اين سرزمين طوماري تهيه كردند و در آن به ايراني بودن سرزمينشان 
  .)624- 625:1372واله اصفهاني، (پاي فشردند 

  ي ايراني جنوب كوههاي قفقازنامها -4

در محدودة قفقاز و مناطق جنوبي آن اسامي بسياري از اماكن جغرافيايي ايراني است به طوري 
با اسامي تركي يعني زبان رايج كنوني مردمان اين مناطق، تعداد آن به مراتب كه در مقايسه 

Archive of SID

www.SID.ir



 161    ... نقش ژئوپليتيكي قفقاز در تعيين مرزهاي هويتي ايران     ___________________________

= يم به نام قفقاز اشاره كنيم كه از دو واژه پهلوي گپتوان مياين اسامي از ميان . زيادتر است
همچنين رودخانة كر كه گرجيان ) 187:1373ماركوارت، (كوه اخذ شده است = بزرگ و كه

براي باكو نيز  .)23:1380رضا، (كوروش شاه هخامنشي اقتباس شده است نامند از نام  ميكورا 
نامند ريشه ايراني ذكر شده است از اين منظر باكو به معني  ميكه منابع تاريخي بادكوبه 

اين وجه نامگذاري به علت وزش بادهاي نسبتا قوي ) 196:1378مينورسكي، (بادكوبيده است 
كسروي براي باكو  .)442:1381امير احمديان،( باشد مير وا و باد جنوب گيله) خزري(شمالي 

كند كه حاكي از پيوند عميق اين سرزمين با ايران است او با  مي وجه تسمية ديگري نيز ذكر
در زبان » باك«دانسته و معتقد است ) باكوان(يا » باكاوان« استفاده از منابع ارمني اين كلمه را

به معني خدا به كار رفته است ولي گويا اينجا به معني  باستان ايران معادل بك و بغ است و
باشد و بدين ترتيب باكوان يا باكاوان به معني  ميهم به معني جا و زمين » ان«بزرگ مي باشد و 

  .)71-70: كسروي، بي تا(باشد  ميشهر يا سرزمين خدا 
» دربند«: ه كنيميم از شمال به اسامي زير اشارتوان مياز ساير شهرهاي منطقة مورد بررسي 

؛ 15:1970باكيخانوف،) (اهالي كوچ داده شده از طبرستان(به معني درب آهنين، طبرسران 
قسمت  799: 1369غفاري كاشاني، ) (همان شاپوران(، شابران )37-36 :1377پورصفر، 

منتسب به گشتاسف يكي (، گشتاسفي )196:1378مينورسكي، ) (همان آرش(، ارش )تعليقات
، گنجه كه )انوشيروان منتسب به نام(، شيروان )1449:1378رازي، ) (نواده ساسانياز اعضاي خا

شود اين نام به علت  ميدر زبان پهلوي يه معني گنجينه و محل نگهداري محصول است، گفته 
اميراحمديان، (قرار داشتن گنجه در محل تالقي راههاي كاروان رو به آن داده شده است 

  . امي بسيار استو از اين اس .)459:1381

   تجزيه و تحليل

دولتها تالش  معموالً ،با عنايت به اهميت مرزهاي طبيعي براي كشورهاي دورة ماقبل مدرن
گونه مرزها، هزينه دفاعي كشور خود را پايين بياورند  مرزهاي خود به اين كردند با رساندن مي

ز همين روست كه گفته شده ي ايراني نيز از اين قاعده مستثني نبودند و شايد اها و دولت
سياست خارجي ايران در طول تاريخ بر يك اصل جغرافيايي استوار بوده و آن رساندن 
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راندن اقوام مهاجم به  العبور و پس مرزهاي ايران به موانع طبيعي و حصار كوههاي صعب
   .)65:1381زاده، نقيب(دورتر از اين ديوارها بوده است  ها فرسنگ

رين مسيرهاي هجوم بوده  يز به جهت عبور و مرور دشمنان يكي از مهمشمال غربي ايران ن
در اين . اند هداشت اي هي ايران به اين قسمت از مملكت توجه ويژها براين حكومتااست و بن

رودخانة ارس، : صفحات سه پديدة طبيعي و بازدارنده وجود داشت كه عبارت بودند از
ي ايراني براي ها بررسي مربوط به تالش حكومت چنانچه از. رودخانة كر و كوههاي قفقاز

ترين  ي ايراني از قديميها تحقق مرزهاي طبيعي در شمال غرب ديديم، هيچكدام از حكومت
مرزهاي خود را به دو پديدة جغرافيايي اولي  ها تا افتادن اين منطقه به دست روس ها زمان

مذكور از امكان بازدارندگي قوي نمايد كه دو پديدة  ميمحدود نكردند و اين مسئله ثابت 
عوض همه آنها تالش كردند  در برخوردار نبودند، بودند،دارا آنچنان كه كوههاي قفقاز 

ورد ي مها از آنجايي كه اين متغير در همه حكومت. مرزهاي خود را به كوههاي قفقاز برسانند
ي قفقاز در تالش بنابراين فرضيه، نقش بازدارندگي كوهها. كند ميبررسي در ايران صدق 

شود اين يافته  ميي ايراني براي رساندن مرزهاي خود به اين حصار طبيعي اثبات ها حكومت
كردند مرزهاي ايران با انيران  ميي پيش گفته در مقدمه مقاله، بويژه آن دسته كه تالش ها با يافته

  . را در رودخانه ارس ترسيم نمايند، مغايرت دارد
ي ها فرهنگي مردمان ساكن جنوب كوههاي قفقاز، همساني از طرفي با بررسي وجوه

بسياري بين فرهنگ آنان با فرهنگ ساير اياالت ايران ديده شد و اين درحالي بود كه فرهنگ 
بود،  مذكور با فرهنگ شمال دربند و كوههاي قفقاز كه خارج از محدوده مرزهاي ايران

متغير مرز جغرافيايي مشترك در يك برهة اين يافته ارتباط دو  با. ي بسياري داشتها تفاوت
طوالني تاريخي با ايجاد هويت فرهنگي مشترك قوت گرفت و اين يافته با نظريه قائلين به 

دهد، به عبارتي  ميداري را نشان  تفاوت هويتي ساكنان شمال و جنوب ارس تفاوت معني
تر  به عبارتي روشن. محدودة فرهنگ ايراني در قفقاز تابع مستقيم مرزهاي جغرافيايي بود

شد و از دربند به  اش به همان دربند ختم مي مرزهاي فرهنگي ايران، همانند مرزهاي جغرافيايي
به طوري كه گويي اصالً حضوري در اين . شد تر، به شدت از نفوذ آن كاسته مي مناطق شمالي

   .مناطق نداشته و ندارد

Archive of SID

www.SID.ir



 163    ... نقش ژئوپليتيكي قفقاز در تعيين مرزهاي هويتي ايران     ___________________________

فقط مختص مرزهاي شمال غربي ايران  باًتقريالبته اين كاهش تبادل فرهنگي تا به اين حد 
زيرا . باشد و اين مسئله نيز از جغرافياي خاص اين قسمت از مرزهاي ايران ناشي شده است مي

كوههاي قفقاز به قدري بلند بودند كه عبور از آنها براي انتقال دهندگان فرهنگ اعم از 
   .بود روحانيون، بازرگانان و نظاميان دشوار و تا حدودي غير ممكن

اي خارج  داد تا فرهنگ خود را از طريق آن به محدوده اي كه به ايران امكان مي تنها دروازه
ولي ايرانيان به عللي كه احتماالً ناشي از دارا بودن . طبيعي انتقال دهد، دربند بود از اين حصار

يران به فضاي حياتي الزم در جنوب دربند بود، توجهي به شمال آن نداشتند و در تاريخ ا
هايي بودند كه دست به عمليات نظامي در شمال اين محدوده زده باشند و  ندرت حكومت

سوي مرز براي ايرانيان ناشناخته بودند و تعابيري  شايد از همين رو است كه همواره مردمان آن
  .رفته است چون يأجوج و مأجوج براي آنان به كار مي

ي طبيعي واقع در جنوب ها ي پديدهنامهاراني ي پيش گفته، ريشة ايها عالوه بر همساني
. قفقاز خود مؤيد تشابه هويتي بسيار بين جنوب و شمال ارس تا محدوده قفقاز است

، جويبارها و ديگر ها اشكال ناهمواريتقدند كه نامگذاري سكونتگاهها، دانان مع جغرافي
كنند  ميرا منعكس  ي طبيعي اغلب مستقيما الگوههاي فضايي لهجه و مليت افرادها پديده

و از همين جهت، امروزه بازتاب برخي اصطالحات جغرافيايي به عامل ) 214:1380جردن، (
اين ). 18-17:1381اتابكي، (مبدل شده است  هامهمي در ترسيم مجدد مرزهاي جغرافيايي دولت

ات ي هويتي را به اثبها يافته نيز ارتباط بين دو متغير مرز جغرافيايي مشترك و مشابهت
  .رساند مي

   گيري جهينت

ايران  پس از اين كه توانستند در فالت براساس آنچه كه ذكر شد اقوام ايراني از عهد مادها
شدند مرزهاي خود  شد تشكيل دهند ناچار ي بزرگي كه اقوام متعددي را شامل ميها حكومت

يند تا بتوانند از را به موانع طبيعي كه از امكان بازدارندگي بيشتري برخوردار بود ختم نما
مند شوند و بدين ترتيب مرزهاي طبيعي  داد بهره ميامكاني كه اين موانع در دفاع از كشور 

جيحون و گاهي سيحون در شرق و شمال : ايران شكل گرفت اين مرزها عبارت بودند از
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شرقي، درياي خزر و كوههاي قفقاز در غرب و شمال غرب، دجله و گاهي فرات در غرب و 
  .فارس و درياي عمان در جنوبخليج 

دوره طوالني حاكميت ايران و هويت ايراني بر اين مناطق موجب شد كه هويت بومي اين 
ي مختلف ها مناطق هرچه كه بود به مرور به هويت ايراني تغيير يابد و اين تغيير در حوزه

كه گفته  قابل رويت است و شايد از همين روست كامالًدين و مذهب  فرهنگي نظام اداري،
شود مرزهاي فرهنگي ايران به مراتب از مرزهاي كنوني جغرافيايي آن وسيعتر است اين  مي
ايراني بر فالت ايران با مرزهاي طبيعي ذكر شده  يها له مرهون حاكميت طوالني حكومتأمس
انع وي كه ذكر شد يكي از بزرگترين مطور همانكوههاي قفقاز در شمال غربي ايران  .بود

شد و اين موهبت تا عصر اختراع وسايل  ميي ايراني محسوب ها راي حكومتطبيعي ب
  . شد مينوردي همچنان براي ايران ديوار دفاعي بزرگي محسوب هوا
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