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چکیده
حــوزۀ خــزر ،بهدلیــل شــرایط خــاص جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک ،مســائل سیاســی ،تاریخــی،
نظامــی و جامعهشــناختی ،از نقــاط بحرانخیــز و مهــم جهــان محســوب میشــود .موضــوع
مرزبنــدی و هویــت در ایــن منطقــه ،بــرای کشــورهای پیرامونــی ،قدرتهــای بــزرگ و دیگــر
نقــاط دنیــا اهمیــت فراوانــی دارد .از ای ـنرو ،هــدف ایــن مقالــه بررســی چالشهــای ایجادشــده از
مرزبندیهــای هویتــی در حــوزۀ خــزر اســت .روش اصلــی ايــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه ماهيــت
آن توصيفيتحليلــی اســت .ارزیابــی وضعیــت کشــورهای حاشــیۀ دریــای خــزر نشــان میدهــد
کــه وضعیــت بهمریختــۀ سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــورها بهشــدت تحــت تأثیــر الگوهــای
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آرش قربانی سپهر -دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

هویتــی بــوده کــه غالبـ ًا از ســوی روســیه و آمریــکا و تــا حــدودی ترکیــه بهکارگرفتــه شــده و مــورد
اقبــال قــرار گرفتــه اســت .در ایــن میــان ،فرهنــگ ،زبــان ،مذهــب ،ایدئولــوژی و نــژاد بهعنــوان
مؤلفههــای فرصتســاز و چالــشزای هویتــی نقــش زیــادی در شــکلگیری هویــت دولتهــا در
منطقـهی خــزر ایفــا کــرده اســت کــه بازتــاب آن را میتــوان بهصــورت تنشهــای قومــی و مذهبــی
و تروریســم ببینیــم .بــر ایــن مبنــا ،یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه مرزبنــدی هویتــی
بهصــورت تنشهــای قومــی ،جداییطلبــی ،خیزشهــای اســامی و فعالیتهــای تروریســتی
 .1نویسنده مسئول
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بهعنــوان منابــع جــدی تهدیدهــای داخلــی ،تمامیــت ارضــی ،ثبــات و امنیــت کشــورهای حــوزۀ
خــزر را در ســالهای پــس از فروپاشــی شــوروی بهصــورت جــدی دچــار چالــش کــرده اســت.
کلیدواژهها :حوزۀ خزر ،مرز ،مرزبندی هویتی ،هویت.
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 .1مقدمه
ســرحدات و مرزهــا در جغرافيــای سياســی و جغرافیــای انتظامــی در برقــراری نظــم
و امنیــت در داخــل کشــور و جلوگیــری از ورود ناامنیهــای فراســوی مرزهــا بــه
داخــل کشــور جايــگاه برجســته و پراهميتــی دارنــد .ايــن اهميــت مرزهــا در قرنهــای
گذشــته ســبب شــكلگيری مطالعــات و پژوهشهــای گســتردهای بــر روی مرزهــا
گذشــته بهویــژه قــرن بيســتم بيشــتر شــامل جنبههــای تاريخــی مــرز ،موافقــت،
تحديــد حــدود و عالمتگــذاری و مســائل ناشــی از آنهــا میشــد و پيشــرفتهای
خوبــی را نیــز بهطــور مشــخص در مفاهيــم مرتبــط بــا مــرز و روشهــای تحديــد
حــدود و عالمتگــذاری مرزهــا و تــا حــدودی کنتــرل و نگهــداری مرزهــا ســبب
شــده و بــه افزايــش درك مرزهــای بينالمللــی كمــك كــرده اســت .بــا گذشــت زمــان
ايــن انديشــه در بيــن صاحبنظــران و كارشناســان مــرزی شــكل گرفــت كــه همــۀ
چيزهايــی كــه الزم اســت دربــارۀ مرزهــا گفتــه شــود را گفتهانــد .ايــن برداشــت
ســبب شــد كــه رونــد مطالعــات در زمينــه مرزهــا دچــار خاموشــی نســبی شــود.
بعــد از دهههــای خاموشــی نســبي ،مطالعــۀ ســرحدها و مرزهــا در دهههــای اخیــر
توانســت دوبــاره مــكان برجســتهای را ،در مطالعــات علمــی بهدســت آورد .نيــروی
محــرك بــرای احيــای مطالعــات مــرزی از شــكلگيری ادعاهايــی از جملــه پايــان
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بهویــژه مرزهــای بينالمللــی شــده اســت .رونــد مطالعــات مرزهــا در قرنهــای

تاريــخ ،جهانيشــدن و تجــارت آزاد ناشــی ميشــد كــه مدعــی قلمروزدايــی و جهــان
بيمــرز بودنــد ،هــر چنــد حقايــق بيشــتری وجــود داشــت كــه مرزهــا در اشــكال و
شــدتهای متنــوع ســرزمينها را در داخــل حصارهــای تقسيمبنديشــده ،تعييــن
حــدود ميكننــد و چگونگــی برقــراری ارتبــاط و پذيــرش آن را و ســيطرۀ آزادی
حركــت از يــك فضــا بــه فضــای ديگــر را مشــخص ميكننــد .ايــن تحــوالت و
نظریههــا ذهنهــا را متوجــه جنبههــا و مســائلی كــرد كــه در مطالعــات مــرزی
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از آنهــا غفلــت شــده بــود و مســائلی كــه از عملكردهــای جديــد مــرزی ناشــی
ميشــد .يكــی از ایــن جنبههــای مهــم مطالعاتــی دربــارۀ مرزهــا كــه بــا توجــه
بــه جهانيشــدن و تحــوالت ناشــی از آن جايــگاه برجســتهای را بهدســت آورده،
مرزبنــدی هویتــی اســت كــه در گذشــته توجــه چندانــی بــه آن نشــده و مــورد غفلــت
قــرار گرفتــه بــود .ایــن جنبــه از مــرز بــا توجــه بــه تجزیــۀ کشــورها و جهانیشــدن در
قــرن بیسـتویکم خــود را بهصــورت یــک الــزام و ضــرورت بــرای کشــورها مطــرح
کــرد و جایــگاه برجســتهای را در برقــراری نظــم و امنیــت در کشــورها بهدســت آورد.
در اي��ن می�اـن ،مرــز از عناص��ر جغرافيايـ�ي و سياس��ی اسـ�ت كــه در ايــن زمينــه
جايگاه�یـ برجســته و تواناي�یـ ايج��اد وح��دت سیاس��ی را دارد در س��رزمینی کـ�ه هیـ�چ
گون��ه وح��دت طبیعـ�ی و انس��انی و نق��ش چش��مگیری در هویتســازی و همبســتگی
مل��ی ن��دارد .مرزهـ�ا شكــل مشخــصی ب�رـای كش�وـر ايجــاد ك��رده و بهوس��یلۀ آنهــا
كش�وـر ميتوانــد بــا ديگــر نقــاط جهــان تمــاس داشــته باشــد .ايــن هويــت ويــژۀ مــرز
اهميــت آن را افزاي��ش داده و س��بب شـ�كلگيری توج��ه بيش�تـر ب��ه آن ميشــود ،زيــرا
مرزهاــ زن��ده و نس��بت بــه س��وء اس�تـفادهها بسيــار آسـ�يبپذير هســتند .يــك كشــور
بــرای پيشــرفت نيــاز دارد كــه روابــط و مشــاركت پيوســته بــا ديگــر كشــورها داشــته
باشــد ك�هـ اينهــا از راه مرزه��ای کش�وـر در عرصههــای مختلــف عینــی ،ســایبری و
هویت�یـ امکانپذیــر اســت .بنابرايــن مرزهــا بــرای كشــور و جامعــه در برقــراری
ارتب��اط ب��ا س��ایر کش��ورها و جوام��ع اهمی��ت حیات��ی دارن��د ( .)Blatter, 2005: 30در
ايــن زمین��ه ،مرزه��ا باــ توج��ه ب��ه نقــش انسجامبخش��ی ملتهــا و ايجــاد هويــت ملــی
در آنهـ�ا و نق��ش روانش��ناختي ،جداكنندگيــ ،تفكي��ك فرهنگهـ�ا و امنيتـ�ی كـ�ه دارنـ�د
بهصورته�اـی مختل��ف و در دورههــای مختل��ف زمينـ�ۀ شــكلگيری و تقويــت
هويـ�ت مل��ی را در بي��ن اف�رـاد كشــور مهي��ا كردهانـ�د .ب��ا ورود بـ�ه عص��ر جهانيشــدن
نيزــ مرزه�اـ همچن�اـن بهعنـ�وان يك��ی از عناصرــ مه��م هويتياب�یـ ملتهــا همچنــان
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نقشآفرين��ی برجس��تهای را ب��ه خ��ود اختص�اـص دادهان��د و چالشهــای ناشــی از
جهانيشــدن و ادغـ�ام فرهنگهـ�ا و هويتهــای ملــی در فرهنــگ و هويــت غربــی
را ت��ا ح��د زي��ادی كمرن��گ كردهاندــ .ام��ا هــم اکنـ�ون پن��ج کشـ�ور در دریـ�ای خـ�زر
وجـ�ود دارن��د ک��ه مــردم آنه��ا متعل��ق ب��ه ملیتهـ�ای مختل��ف هســتند و ب��ر اسـ�اس
ای��ن ملیته��ا هوی��ت ای��ن کشــورها مش��خص میش��ود .در گسـ�ترۀ تاری��خ ،حـ�وزۀ
منطق��ه از جمل��ه ماده��ا ،ترکمنه��ا ،اقوزه��ا ،پارس��یان و قزاقه��ا در کن��ار سـ�اکنان
موقتـ�ی آن ماننـ�د عربهـ�ا و مغولهــا ،تنــوع ن�ژـادی س�وـاحل دریــای خــزر را رونـ�ق
بخشیــدهاند .ای��ن اقوــام فرهنگهــا ،مذاهــب ،مراسـ�م و عقایـ�د نی��اکان خــود را نیـ�ز
ب��ه ای��ن منطق��ه آوردن��د .بدی��ن وس��یله کث��رت و تن��وع فرهنگ��ی ،مذهب��ی و نـ�ژادی
دری��ای خ��زر را قـ�وام بخشــیدند ).(Zayn al-Abedin and Yahyapour, 2009: 75
فروپاش��ی اتحـ�اد شوــروی در سـ�ال  1991و رویـ�داد  11سـ�پتامبر  2001در آمری��کا از
برجس��تهترین رویداده��ا در دو ده��ه گذش��ته شــمرده میشـ�وند .نخسـ�تین رویـ�داد
ب��ه معن��ای پایانیافت��ن جن��گ س��رد و دوم��ی ،آغازگ��ر دورانـ�ی تـ�ازه از نمای��ش قـ�درت
ای��االت متح��ده در راس��تای نظ��ام نوی��ن جهان��ی ب��هش��مار میآین��د .سیاس��تهای
امنیت��ی منطق��های و جهان��ی کش�وـرهای منطق��های و فرامنطق��های حــوزۀ دریـ�ای خـ�زر
بـ�ا ایـ�ن دو رویدــاد مهـ�م تاریخـ�ی متحــول و دگرگــون شــدهاند؛ از ســوی دیگـ�ر
رژیـ�م امنیتـ�ی ح��وزۀ خزــر تحـ�ت تأثیـ�ر نظــام بینالمللـ�ی در س��اختاری هژمونیـ�ک
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دریــای خــزر میزبــان قبایـ�ل و جوامـ�ع متعدــدی بوــده اسـ�ت .س��اکنان اولیـ�ۀ ایـ�ن

ق��رار دارد ) .(Ahmadi and Jalil Piran, 2010: 110ام��ا ت��ا قب��ل از ای��ن تاری��خ دریـ�ای
خ��زر بهعن��وان دریای��ی شـ�ورویایرانی شــناخته میش��د و بناب��ر پیمانه��ای بی��ن دو
کش��ور ( )1921-1940عرص��ۀ مش��ترک دریای��ی دو کش��ور محس��وب میش��د ،ول��ی در
عم��ل حکوم��ت شوــروی بهعنــوان ی��ک ابرقــدرت و این��ک خـ�اک آن کشـ�ور دریـ�ای
خـ�زر را از س��ه طـ�رف احاط��ه میکـ�رد و نفـ�وذ بیشــتری ب��ر ای��ن حــوزه اعمـ�ال
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میکــرد .بـ�ه همیـ�ن دلیــل ،قدرتهــای منطقـ�های بهویژــه ابرقدــرت رقیـ�ب یعنـ�ی
آمریــکا دخالتـ�ی در ادارۀ امــور آن نمیکردنـ�د (Mir Haidar and Taheri Shemirani,
) .2001: 55حــوزۀ خــزر ،بهدلی��ل شرــایط خـ�اص جغرافیـ�ای سیاس��ی و ژئوپلیتیـ�ک،
مساــئل سیاســی ،تاریخــی ،نظامـ�ی و جامعهش��ناختی ،از نقــاط بحرــان خیـ�ز و همچنیـ�ن
مه��م جهـ�ان محسـ�وب میشـ�ود و موضـ�وع مرزبندــی و امنی��ت در ای��ن منطقـ�ه،
برــای کش��ورهای پیرامونــی ،قدرتهــای بزــرگ و دیگـ�ر نقــاط دنیـ�ا اهمیـ�ت فراوانـ�ی
دارد .پ��س از فروپاش��ی اتح��اد ش��وروی ،ح��وزۀ خ��زر ب��ه مکان��ی ب��رای شـ�دیدترین
منازعــات قومـ�ی و سیاسـ�ی در منطقـ�ه تبدیـ�ل شـ�د .در ایــن زمین��ه ،در پژوهـ�ش حاضــر
میخواهیـ�م بهــ مرزبن��دی هویت��ی شــکل گرفت��ه در ح��وزۀ خـ�زر و ریشـ�هیابی ایــن
منازعاــت بپردازیـ�م .روش اصل��ی پژوهـ�ش حاض��ر توصيفيتحليلــی اســت .در ايــن
تحقيــق کوشیــدیم عــاوه ب��ر تصويرس�اـزی درس��تی از مفه��وم مرزبن�دـی هویت��ی آن را
در حوــزۀ خــزر تش��ريح و تبيي��ن کنیـ�م .بــرای گرــداوری اطالع��ات پژوهـ�ش از منابــع
کتابخانـ�های و اینترنتـ�ی بهـ�ره بردهایـ�م.
ایــن پرســش اصلــی را مطــرح کردهایــم کــه کــدام عامــل اساســی بــر مرزبنــدی
هویتــی و فرهنگــی حــوزۀ خــزر بیشــتر تأثیــر گذاشــته اســت؟ در پاســخ ایــن فرضیــه
طــرح شــد کــه بهنظــر میرســد «تفاوتهــای هویتــی ،قومیتــی و فرهنگــی» در
قفقــاز و حــوزۀ خــزر از عوامــل اساســی تأثيرگــذار بــر مرزبنــدی هویتــی ایــن منطقــه
اســت.
 .2ادبیات پژوهش و چارچوب نظری
 .1 .2هويت ملي
هویــت ملــی عبارتســت از مجموعــه ویژگیهــا و ارزشهــای مشــترک یــک ملــت
کــه افــراد آن نســبت بــه آنهــا ،خودآگاهــی یافتــه و بهواســطۀ آنهــا بــه يكدیگــر
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احســاس یگانگــی و تعلــق دارنــد .هویــت ملــی ســبب تمایــز یــک ملــت از دیگــران
شــده و موجبــات معرفــی آن را فراهــم م ـیآورد .هویــت ملــی بــر پایــۀ ویژگیهــای
ســرزمینی ،فرهنگــی ،تاریخــی ،دینــی ،قومــی و نــژادی و ویژگیهــای دیگــری شــکل
میگیـ�رد( . )Hafeznia, 2002: 211همچنیــن هویــت مربــوط بــه چگونگــی پیدایــش
و بقــای یــک ملــت اســت .بــه ایــن ترتیــب ،یــک کشــور هنگامــی زنــده و مســتقل
نــو هویــت ملــی یــک ملــت هنگامــی موجودیــت پیــدا میکنــد کــه تــار و پــود یــا
پدیدههــای ترکیبکننــدۀ آن یعنــی نهادهــای فرهنگــی و روحانــی ویــژۀ آن ملــت یــا
کشــور موجــود باشــد .ایــن نهادهــا در هــر ســرزمین زاییــدۀ گونــۀ ویــژهای از تبــادل
اندیشــهها ،ســلیقهها ،باورهــا و رویکردهــای اجتماعــی مــردم آن ســرزمین هســتند
کــه از فضــای انســانیاجتماعی ویــژۀ آن محیــط سرچشــمه میگیــرد و بــر همــان
فضــا ســایه افکنــده و ضامــن یکپارچگــی آن اســت و شناســنامه یــا «هویــت» آن فضــا
شـ�ناخته میشـ�ود (.)Mojtahedzadeh, 2000: 128
 .2 .2مرز  
مــرز بــه پديــدهای فضايــی گفتــه ميشــود کــه منعکسکننــدۀ قلمــرو حاکميــت
سياســی يــک حکومــت اســت و بنابــر قواعــد خاصــی در مقابــل حرکــت انســان،
انتق��ال کاال مان��ع ايج��اد ميکن��د (.)Drysdell, Alasdair and H. Blake, 1995: 101
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اســت کــه در درجــۀ نخســت شــخصیت ملــی مســتقلی داشــته باشــد .شــخصیت

مرزهــا خطوطــی هســتند کــه حــدود بيرونــی قلمــرو ســرزمين در حاکميــت يــک
حکومــت ملــی را مشــخص ميکنــد .مــرز عامــل تشــخيص و جدايــی يــک واحــد
متشـ�کل سياسـ�ی يـ�ا يـ�ک کشـ�ور از ديگـ�ر واحدهـ�ای مجـ�اور آن اسـ�ت (Hafeznia,

 .)2006: 69مرزهــا بهصــورت ديوارهايــی زندگــي ،هويــت ،خانــه ،كشــور،
حكومــت ،منافــع (ملــي) را از ديگــران جــدا ميكننــد و بــ ه شــما و آنهــا اعتبــار
و هويــت ميدهنــد .بــا نگاهــی بــه اطــراف خــود و مرزهايــی كــه در اطرافمــان
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وجـ�ود دارد میتوانیـ�م ایـ�ن موضـ�وع را بهتـ�ر درک کنیـ�م (�Hafeznia and Janpar

 .)var, 2014: 35از ایــنرو ،انســان بــرای مشخصســاختن محيــط پيرامــون خــود،
آنگونــه كــه بــا گســترۀ فعاليــت همســايه تداخــل پيــدا نكنــد ،ناچــار بــه تعييــن
خطوطــی قــراردادی در بخــش پايانــی و پيرامونــی محيــط زيســت يــا قلمــرو خــود
اســت .گونــۀ گســترشيافتۀ ايــن مفهــوم خــط پيرامونــی اســت كــه بخــش پايانــی
گســترۀ فعاليــت يــك ملــت را مشــخص و جنبـهای سياســی پيــدا ميكنــد كــه «مــرز»
خوانـ�ده ميشـ�ود ( .)Mojtahedzadeh, 2002: 40در نهایــت مــرز ســبب متمايزشــدن
يــك ملــت از ديگــران میشــود .همچنيــن موجبــات همبســتگی آنهــا را فراهــم
میکنــد و زمينــۀ شــكلگيری يــك هويــت ملــی را در كشــور بــه وجــود م ـیآورد.
بــه بیانــی دیگــر ،مرزهــا خطوطــی هســتند در فضــا کــه محــدودۀ حاکمیــت ،مالکیــت
و صالحیــت در ســطوح مختلــف فــردی ،گروهــی ،ملــی ،منطقــهای را مشــخص
میکننــد .شــایان توجــه اینکــه مــرز در پژوهــش حاضــر ،تنهــا شــامل مرزهــا در
ســطح ملــی میشــود.
 .3 .2کارکردهای مرز
یکــی از وظایــف جغرافیــای سیاســی کمــک بــه توضیــح کارکردهــای مرزهای سیاســی
بهعنــوان وســیلهای ضــروری از تشــکیالت فضایــی انســان و زندگــی بــا آن در یــک
راه هوشــیارانه اســت .در ایــن زمینــه مــرز ممکــن اســت جداکننــده یــا پیونددهنــده
باشــد ،امــا بیشــتر میبینیــم کــه هــر دو کارکــرد را همزمــان دارنــد .همچنیــن بایــد
توجــه کنیــم ،مرزهــا تاکنــون کارکردهــای مختلفــی بــه خــود گرفتهانــد و بــه مــرور
زمــان ایــن کارکردهــا تضعیــف یــا تقویتشــده یــا تغییــر کردهانــد .افــزون بــر ایــن،
مــرز بــه تنهایــی نقــش تحدیــد حــدود منطق ـهای را دارد کــه در درون آن یــک نــوع
قــدرت اعمــال میشــود .متناســب آنچــه گفتیــم مهمتریــن کارکردهــای مــرز را
میتوانیـ�م در قالـ�ب ایـ�ن دو بخـ�ش بیـ�ان کنیـ�م (:)Janparvar, 2017: 57-61
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الــف) کارکردهــای ذاتــی مرزهــا :ایــن بخــش از کارکــرد مــرز برگرفتــه از ماهیــت
ذاتــی مرزهاســت و در همــۀ مرزهــای سیاســی بیــن کشــورها یکســان اســت و در
طــول زمــان نیــز تغییــر نکــرده و از بیــن نمــیرود و بهصــورت پایــدار تــا زمانــی
کــه کشــور مــد نظــر موجودیــت خــود را در عرصــۀ سیاســی جهــان حفــظ کنــد،
وجــود دارد .کارکردهــای ذاتــی مرزهــا اینهــا هســتند .1 :کارکــرد هویتبخشــی؛ .2
تفکیــک حاکمیــت؛  .6کارکــرد حقــوق مالکیــت .7 ،کارکــرد ایجــاد تعلقداشــتن یــا
تعلقنداشــتن (حــق شــهروندی).
ب) کارکردهــای اکتســابی مرزهــا :کارکردهایــی کــه در ایــن بخــش بیــان میشــوند
بهگونــهای هســتند کــه متناســب بــا زمــان ،نیازهــا و اهــداف کشــور و تحــوالت
فنــاوری بــه مرزهــا داده میشــوند و بــا گذشــت زمــان یــا تغییــر در اهــداف و
نیازهــا یــا فناوریهــای موجــود دچــار تغییــر یــا کمرنــگ یــا پررنــگ میشــوند
یــا اینکــه بهصــورت کامــل از بیــن میرونــد ،ایــن کارکردهــا اینهــا هســتند.1 :
مانعــی؛  .2مشروعیتبخشــی؛  .3ملتســازی؛  .4اقتصــادی .امــا میتــوان بــرای مــرز
کارکردهــای دیگــری را ماننــد دفاعــی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی در نظــر داشــت.
 .4. 2جهانیشدن
تعييــن دقيــق زمــان آغــاز جهانيشــدن 1در مفهــوم امروزيــن آن ،کاری بــس دشــوار و
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کارکــرد تفکیــک ســرزمین؛  .3کارکــرد تفکیــک منافــع  .4کارکــرد امنیتــی؛  .5کارکــرد

گاه غيــر ممکــن اســت .بهطــوری کــه ذهــن جس ـتوجوگر در کشــف خاســتگاه آن
عاجــز ميمانــد .امــا ايــن ،دليــل بــر کتمــان وجــود تفکــرات جهانــی در مفهــوم عــام
آن نميشـ�ود ( .)Khandan Kisemi and Ghorbani Sepehr, 2016: 2بــه هــر حــال،
جهانیشـ�دن ،بيانگـ�ر نوعـ�ی پراكنـ�ش كـ�روی (انديشـ�ه ،كاال و غيـ�ره) اسـ�ت( (�Salza
Globalization . -1
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 .)no, 2003: 45كالووس دادس 1در كتــاب «ژئوپليتيــك در جهــان دگرگونشــونده»،
بنيادهــای جهانیشــدن را چنيــن برميشــمارد :پايــان جنــگ ســرد ،شــبكههای
مالــی و اطالعــات ،چندپارگــی حاكميــت دولــت ،منطقهگرایــی و رســانهها (Dodds,

 .)2000: 10جهانیشــدن بــه دو صــورت ممكــن اســت بــه تكويــن ،توســعه و تقويــت
منطقهگرایــی كمــك كنــد :يــك ديــدگاه معتقــد اســت كــه كشــورها و دولتهــای
ملــی بــرای حفــظ اقتصادهــای ملــی و تأميــن منافــع خــود بايــد بهتدريــج بــه فراينــد
جهانیشــدن و اقتصــاد بينالمللــی بپيوندنــد .چــون ايــن اقتصادهــا بهويــژه در
كشــورهای در حــال توســعه ،قــدرت و تــوان الزم بــرای رقابــت بــا اقتصادهــای
توسـ�عهيافته را ندارنــد و بــا هــدف مقابلــه بــا جريــان شــتابنده و كوبنــدة جهانیشــدن
و بــرای پيوســتن بــه آن از راهبــرد منطقهگرایــی ســود ميبرنــد .بنابرايــن منطقهگرایــی
ميتوانــد پلــی میــان اقتصــاد ملــی و اقتصــاد بينالمللــی باشــد كــه كشــورها از راه
آن بــه اهــداف و منافــع اقتصــادی خــود در وضعيــت جهانیشــدن دســت يابنــد .از
ايــن ديــدگاه ،منطقهگرایــی نــه تنهــا تضــادی بــا جهانیشــدن نــدارد ،بلكــه نخســتين
گام در ايــن فراينــد بهشــمار مــيرود .بــه بیــان ديگــر ،منطقهگرایــی و جهانیشــدن
نــه تنهــا دو فراينــد متضــاد نيســتند ،بلكــه مكمــل يكديگــر بــوده و همديگــر را
تغذيــه و تقويــت ميكننــد ( .)Tavares, 2004: 13-14از ای ـنرو ،از هــر منظــری بــه
جهانیشــدن بنگریــم ،نشــانگر نوعــی دگرگونــی و تحــول در نظــام جهانــی اســت.
 .3یافتههای پژوهش
مرزهــا ســازندۀ چارچــوب فضایــی هســتند کــه افــراد ملــت درون آن آمیخته و یکســان
میشـ�وند و هویـ�ت مشـ�ترک پیـ�دا میکننـ�د (ماننـ�د هویـ�ت ملـ�ی) (Hafeznia, 2000:

 .)190-191بهطــوري كــه مــا هیــچ ملتــی را بینــام و بــدون مرزهــای مشــخص
1- . Klaus Dodds
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نمیشناســیم ،هیــچ زبــان یــا فرهنگــی را ســراغ نداریــم کــه بیــن خــود و دیگــری،
مــا و آنهــا ،تمایــز برقــرار نســاخته باشــد .شناســایی خویشــتن کــه همــواره نوعــی بــر
ســاختن محســوب میشــود .بــر ايــن اســاس ،مرزهــا بهدلیــل اینکــه محدودکننــدۀ

فضایــی اِعمــال حاکمیــت و حرکتهــا در دو ســوی خــود هســتند ،مهمتریــن ابــزار
دولتهــا بــرای همگنســازی و مشابهســازی فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی شــهروندان
یــا تقویــت هویــت ملــی ،بــه تصمیمســازیهای کالن دســت میزننــد و مرزهــا را
بهصورتهــای مختلــف احيــا و حفــظ ميكننــد .مخالفــت برخــی از دولتهــا بــا
ورود غیــر گزینشــی امــواج (رادیویــی ،تلویزیونــی یــا ماهــوارهای) ،در واقــع ناشــی از
برخــورد بــا کســانی اســت کــه در پــی سهیمشــدن در ایــن وظیفــۀ دولتهــا هســتند
( .)Karimipour, 2000: 135بیدلیــل نیســت کــه ژاک آنســل 1فرانســوی یــادآوری
میکنــد کــه «چیــزی بــه نــام مســئلۀ مــرز وجــود نــدارد و آنچــه هســت مســئلۀ ملــت
و هويـ�ت ملـ�ی اسـ�ت» ( .)Mojtahedzadeh and Asgari, 2005: 18بــر اســاس ايــن
نقــش مرزهــا اســت كــه در عصــر جهانيشــدن حتــی پيشــگامان آن همچــون ايــاالت
متحــده ،كشــورهای اروپايــی و ســاير حكومتهــای پيشــتاز در ايــن زمينــه مرزهــای
خــود را بــرای بقــای هويــت خــود بهصورتهــای مختلــف احيــا كــرده و حتــی
شــکلهای جديــدی ماننــد مرزهــای فضــای ســایبر (فيلترهــا) را بــر آنهــا افزودهانــد
تــا بتواننــد بــا اســتفاده از ايــن ويژگــی مرزهــا ،هويــت ملــی خــود را حفــظ كننــد و
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بهشــمار میرونــد .بــر اســاس همیــن سرشــت اســت کــه دولتهــا بــرای ایجــاد

چالشهــای ناشــی از گسســتگی فرهنگــي ،هويتــي ،قوميتــی در درون كشــور خــود را
بــه حداقــل برســانند .بــر ايــن اســاس ،از آنجــا كــه برانگيختــن شــكافهای قومــي،
نــژادی و مذهبــی و نبــود عوامــل پيونددهنــدۀ هويتهــای فروملــی تحريــف و
تحقيــر تاريــخ و افتخــارات ملــی در يــك كشــور ميتوانــد بــه بحــران هويــت منجــر
1- . Jacques Ansel
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شــود .همچنيــن ،از آنجــا كــه متحدكــردن ســرزمينها و قوميتهــای مختلــف يــك
كشــور بهصــورت واحــدی ســازمانيافتۀ مجــرد كــه در آن همــۀ ســاكنان تابعيــت
و وفــاداری خــود را عرضــه دارنــد ،ميتوانــد از مشــكلترين و در همــان حــال
ضروريتريــن تكاليــف باشــد کــه هــر دولــت و حکومتــی بایــد در کشــور خــود
در پـ�ی دسـ�تیابی بـ�ه آن باشـ�د (.)Drysdell, Alasdair and H., Blake, 1995: 198
بــر ایــن مبنــا مهمتریــن نقشهایــی کــه مرزهــا از راه آن زمینــۀ ایجــاد و تقویــت
هویــت ملــی را فراهــم میآورنــد اینهــا هســتند :نقــش جداکنندگــی ،روانشــناختی،
انسجامبخشــی ،فرهنگــی ،امنیتــی .هــر چیــز کــه مــرز نــدارد ،هویــت نــدارد .چــون
مــرز اســت کــه ســبب میشــود آن چیــز معنــی داشــته باشــد و تعریــف بشــود .مــا
بــرای نامیــدن یــک پدیــده هــر چیــز کــه میخواهــد باشــد بــه شــناخت کلــی آن
بهوســیلۀ محدودههایــش نیــاز داریــم .اگــر ایــن پدیــده دارای محــدوده و مرزهــای
خارجــی مشــخص نباشــد نمیتوانیــم آن را از دیگــری مشــخص کنیــم و آن نــام را
بــه آن پدیــده بدهیــم .همچنیــن مرزهــا یکــی از نیرومندتریــن ابــزار روشــنکنندۀ
روابــط و انتظــارات هســتند .بهوســیلۀ مرزهــا میدانیــم کــه انتظاراتمــان از خودمــان
و از دیگــران چیســت .همچنیــن انتظــارات دیگــران از مــا چــه چیــزی هســت و
چــه چیــزی نیســت .در راســتای ایــن انتظــارات قواعــد و قوانینــی را شــکل داده و
مرزبندیهــای خــود را بهصورتهــای مختلــف و چنــد الیــه بنــا میکنیــم .بــر ايــن
اســاس بــا تعییــن مرزهــای کشــور ،ملــت در قالــب عینیــت مشــخص ســرزمین تثبیــت
میشــود ،ایــن چارچــوب خــاک یــا قلمــرو ،وســیلۀ مؤثــری بــرای متمایزســاختن
یــک گــروه انســانی (ملــت) از همســایگان خــود اســت کــه قلمروهــای جغرافیــای
دیگــری را بــرای همزیســتی برگزیدهانــد و بهوســيلۀ محــدودۀ ايــن مرزهــا هويــت
ملــی خاصــی را بــرای خــود جــدا از هويــت ديگــران قائــل شــده و بــا شــكوفايی و
توســعۀ آن بــر خــود ميبالنــد و بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه تمســخر و زیرســؤالرفتن
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آن بــا وجــود مســائل و مشــکالت موجــود نمیشــوند .نمونــهای در ایــن زمینــه
بــرای تمایلنداشــتن بــه تمســخر فرهنــگ و هویــت ملــی مســتندی اســت کــه در آن
گردشــگران ایــاالت متحــده در کشــور مکزیــک مشــکل راننــدۀ تاکســی را میبیننــد
ک�هـ پلی��س بـ�ه بهانـ�ۀ دریاف��ت جریم��ه ب��ا زور ماش��ینش را متوقفــ میکنــد و راننــده
مجب��ور ب��ه پرداخ��ت جریم�هـ میش��ود؛ ول��ی رانن��دۀ تاکس��ی قبـ�ول نمیکنــد کــه
شـ�ود و جنبـ�ۀ منفـ�ی آن در فضاهـ�ای دیگـ�ر بـ�ه نمایـ�ش گذاشـ�ته شـ�ود (Janparvar,

.)2017: 146-148
بنابرایــن اگــر مبنــا را بــر تعریــف منافــع ملــی متأثــر از برداشــت هویتــی و فرهنگــی
قــرار دهیــم آنچــه بهعنــوان تعارضــات منافــع بیــن کشــورها تجلــی مییابــد برداشــت
کشــورها از یکدیگــر و تعامــل بــر اســاس آن اســت .در ایــن زمینــه ،تعریفــی کــه از
ایــن منطقــه و معــادالت آن صــورت میگیــرد تعریفــی هویتــی و هنجــاری اســت.
بــر اســاس ایــن رویکــرد و از دیــد هنجــاری ،منطقــۀ خــزر بهعنــوان «کیــان اجتماعــی»
تصــور میشــود کــه چــون دولتهــا در یــک عرصــۀ مشــترک بــا یکدیگــر زندگــی
میکننــد و آینــدۀ مشــترکی دارنــد ،معنــا و اهمیــت مییابنــد .بــر همیــن مبنــا ،یــک
سیســتم منطقــهای زمانــی وجــود دارد کــه دولتهــای منطقــه و بازیگــران بیرونــی
بــر ایــن بــاور باشــند کــه ایــن دولتهــا بهوجــود آورنــدۀ یــک منطقــه هســتند.

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم ،شماره سوم ،پاییز 1399

ای��ن رفتاــر هموطنــش در قال��ب هویـ�ت مکزیک��ی از سـ�وی گردش��گران فیلمبــرداری

کشــورهایی کــه در یــک عرصــۀ جغرافیایــی نزدیــک بهــم قــرار گرفتهانــد اگــر یکدیگر
را بهصــورت یــک سیســتم منطق ـهای تصــور کننــد ،میتواننــد در شــرایطی موجــب
تســهیل همیــاری بیــن خــود شــوند و در شــرایط دیگــری ،منازعــه را افزایــش دهنــد
( .)Haji Yousefi, 2005: 78-80بــه ایــن ترتیــب ،دولتهــا هنگامــی بــرای برقــراری
صلــح و امنیــت بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد کــه تصــوری مشــابه از منابــع
مشــترک یکدیگــر داشــته باشــند و ســاختار «بیناذهنــی» آنهــا بــه یکدیگــر نزدیــک
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شــود و معتقــد بــه ایــن اصــل باشــند کــه ضمــن حفــظ هویــت خــود ،میتواننــد بــا
گفتوگـ�و ،دیدگاههـ�ای خـ�ود را بـ�ه یکدیگـ�ر نزدیـ�ک کننـ�د (Tisheh Yar, 2009:

 .)44-5از آنجــا کــه هویــت دولتهــا بــا تغییــر ارزشهــا و هنجارهــا در ســطح داخلــی
و خارجــی تغییــر مییابــد ،منافــع کشــورها و در نتیجــه رفتــار سیاســت خارجــی
آنهـ�ا هرگـ�ز نمیتوانـ�د موضوعـ�ی ثابـ�ت و پایـ�دار درنظـ�ر گرفتـ�ه شـ�ود (Chaboki,

 .)2009: 65در نتیجــه ،بســته بــه نــوع هویــت و تعامــل دولتهــا شــاهد فرهنگهــای
مختلــف آنارشــی در ســطوح مختلــف هســتیم .اگــر دولتهــا برداشتشــان از یکدیگــر
بهعنــوان دوســت باشــد فرهنــگ «کانتــی» ،اگــر خــود را بهعنــوان رقیــب تلقــی
کننــد فرهنــگ «الکــی» و اگــر تصویــری از یکدیگــر بهعنــوان دشــمن داشــته باشــند،
فرهنــگ «هابــزی» حاکــم میشــود .بنابرایــن برخــاف واقعگرایــان کــه اســتدالل
میکننــد نابرابــری قــدرت میتوانــد بــه پنــدار از تهدیــد و حتــی درگیــری منجــر
شــود ،اســتدالل ســازهانگاران اجتماعــی در روابــط بینالملــل ایــن اســت کــه هویــت
داشــتن مشــترک بــه کاهــش و حتــی در برخــی مــوارد بــه حــذف پندارهــای تهدیــد
ملتهـ�ا از یکدیگـ�ر منتهـ�ی میشـ�ود (.)Lotfian, 2011: 178
از ایــنرو ،كشــورهای حــوزۀ خــزر کــه ترکیــب قومیتــی مشــابه منطقــۀ بزرگتــر
آســیای مرکــزی و قفقــاز دارنــد بهعنــوان مجموعــهای از تفاوتهــا دارای ســاختار
اجتماعــی چندقومــي ،چندفرهنگــی و چندمذهبــی بســيار نــادر و پيچيــدهای
هســتند ( Firoozian, 2009: 43؛  .)Pabset, 2009: 168در ایــن زمینــه ،ملیگرایــی،
پیوندهــای مشــترک فرهنگــی ،اجتماعــی ،اشــتراکات مــرزی و علقههــای زبانــی
در منطقــۀ خــزر موجــب تقویــت پيوندهــای مشــترك قومــی و هويتــی و در نتیجــه
وابســتگی و تأثيرپذيــری شــديد پويشهــای امنيتــیشــده اســت .بهگونــهای كــه
هويــت قومــی نقــش مهمــی در توســعۀ ملیگرایــی قومــی و تشــديد مناقشــات،
منابــع تهديــد و ادعاهــای متقابــل داشــته اســت» ( )Vassilieva, 2003: 175و نقشــۀ
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سیاسـ�ی منطقـ�ه را در قـ�رن گذشـ�ته بـ�ا مشـ�کل مواجـ�ه کـ�رده اسـ�ت (Moradi, 2007:

 .)8بــرای تبییــن بهتــر ایــن موضــوع بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه چــرا
پراكندگــی اقــوام در قفقــاز و حــوزۀ خــزر از عوامــل مهــم تأثيرگــذار بــر امنيــت
بــه شــمار مــيرود .بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش الزم اســت کشــورهای حــوزۀ
خــزر را بهلحــاظ ترکیــب قومیتــی در منطقــۀ بزرگتــر آســیای مرکــزی و قفقــاز
جمهــوری داغســتان روســیه بــا بیــش از  70گــروه و اقــوام و لهجههــای زبانــی متنــوع
از پیچیدهتریــن چشــماندازهای جغرافیایــی جهــان از بیــش از  2000ســال پیــش
تاکنـ�ون اسـ�ت (.)Amir Ahmadian, 2005: 140
جمهــوری اســامی ایــران کشــوری چنــد قومیتــی اســت ،جمعیــت فــارس بیــش
از نیمــی از جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل میدهــد .همچنیــن قومیــت آذری،
کردهــا و دیگــر گروههــای قومیتــی بخــش مهمــی از جمعیــت ایــن کشــور
را تشــکیل میدهنــد ( .)Karimov et al, 2011: 10بیــش از  90درصــد جمعیــت

جمهــوری آذربایجــان را جمعیتهــای کوچکــی از «لزگیهــا»« ،آوارهــا»« ،اُدینهــا»،
«تســاخورها»« ،تاتهــا»« ،کردهــا»« ،تالشــیها»« ،ارمنیهــا»« ،روســیهای
جورجیــا» و غیــره تشــکیل میدهنــد .نکتــۀ قابــل توجــه در مــورد آذربایجــان اشــتراک
قومیتــی بــا آذربایجانیهــای ایــران اســت کــه حــدود  16تــا  24درصــد جمعیــت
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بررســی کنیــم .فدراســیون روســیه از کشــورهایی اســت کــه اقــوام متنــوع دارد .تنهــا

ایـ�ران را تشـ�کیل میدهنـ�د ( .)Karimove et al, 2011:9پراكندگــی قــوم آذری در
ســرزمينهای اتحــاد شــوروی بدينگونــه اســت 85/4 :درصــد در آذربايجــان5 ،
درصــد در روســيه 4/5 ،درصــد در گرجســتان و نيــز پيــش از بحــران قرهبــاغ 1/2
درصــد در ارمنســتان كــه البتــه بــا مهاجــرت آذريهــای قرهبــاغ بــه آذربايجــان تناســب
قــوم آذری در ايــن جمهــوری كمــی بيشــتر شــده اســت .همچنیــن داغســتانيها بــا
 3/3درصــد نــرخ جمعيــت در جمهــوری آذربايجــان اقليــت درخــور توجهــی هســتند
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( .)Firoozian, 2009: 44بهطــور کلــی ترکیــب قومیتــی آذربایجــان بهلحــاظ قومــی،
مذهبــی و زبانــی بــه ایــن شــکل اســت:
گروههــای قومــی :آذری  90درصــد ،داغســتانی  3/2درصــد ،روســی 2/5

-

درصــد ،ارمنــی  2درصــد (قــره بــاغ) ،ديگــر  2/3درصــد.
گروههــای مذهبــي :مســلمان  93/4درصــد ،ارتدكــس روســی  2/5درصــد،

-

ارتدكــس ارمنــی  2/3درصــد ،ديگــر  1/8درصــد.

گروههــای زبانــي :آذری  89درصــد ،روســی  3درصــد ،ارمنــی  2درصــد،

-

ديگــر  6درصــد (داداندیــش و کالجــی.)85 :1389 ،

قزاقســتان نیــز تنــوع قومــی گســتردهای دارد ،بهگونــهای کــه از  131گونــۀ قومــی
و نــژادی تشــکیل شــده اســت .بخشــی از ایــن تنــوع بــه سیاســت حکومــت اتحــاد
ش�وـروی ب��ه جداس��ازی قومیتــی در دورۀ استــالین برمیگــردد .قومیتهــای
قزاقســتان را «قــزاق»« ،روس»« ،اُیغــور»« ،اوکراینــی»« ،ازبــک»« ،تاتــار» و «آلمانــی»

تشــکیل میدهنــد .قزاقهــا حــدود  63درصــد آن را تشــکیل میدهنــد .قومیــت
روس نیــز نزدیــک بــه  24درصــد کل جمعیــت قزاقســتان را تشــکیل میدهــد کــه
بزرگتریــن قومیــت روســی را در بیــن کشــورهای آســیای مرکــزی دارد (Karimov

 .)et al, 2011: 8-9كمتــر از نيمــی از مــردم قزاقســتان روسهــا هســتند و بخشهــای
مهمــی از شــمال ايــن كشــور كــه صنعتــی اســت در اختيــار و كنتــرل آنهــا قــرار
دارد .بــه همیــن دلیــل ،بــرای رهبــری قزاقســتان بهرهبــرداری از منابــع دريــای خــزر
و تأثيـ�ر آن بـ�ر روابـ�ط ايـ�ن كشـ�ور بـ�ا روسـ�يه اهميـ�ت داشـ�ته اسـ�ت (Mousavinia,

.)2007: 28
تركمنســتان هــم از نظــر ترکیــب قومیتــی متنــوع اســت ۷۷ .درصــد ترکمــن۹ ،
درصــد ازبــک و  ۵درصــد روس هســتند .قــزاق ،ارمنــی ،آذری نیــز در آن زندگــی
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میکننـ�د( . )fa.wikishia.netالبتــه بیــش از  500هــزار نفــر روســی کــه ترکمنســتان
بــه آنهــا مجــوز تابعیــت دوگانــه نــداد ،بیــن ســالهای  1989تــا  ،1995ترکمنســتان
را تــرک کردنــد (.)Thomas & Shull, 2000: 8
در گرجســتان نیــز ،حــدود  70/1درصــد جمعيــت آن كشــور ،گرجــي هســتند كــه در
مقايســه بــا جمعيــت آذری در آذربايجــان كــه بیشــتر  80درصــد هســتند ،نــرخ چنــدان
قومــی هســتند كــه در مــرز ارمنســتان و گرجســتان و در تفليــس زندگــی ميكننــد
و منطقــۀ ارمنينشــين گرجســتان راه ارتباطــی ارمنســتان بــه دريــای ســياه اســت
 )Firoozian, 2009: 45(.روسهــا تــا پيــش از بحــران اخيــر در گرجســتان در منطقــۀ
آشــوبزدۀ آبخازيــا بــا  6/3درصــد ،ســومين اقليــت گرجــی بودنــد كــه البتــه بيــش از
آبخازيــا بــر تحــوالت ايــن منطقــه تأثيــر گذاشــتند .قــوم آبخازهــا هــم تنهــا  1/8درصد
جمعيــت گرجســتان را تشــكيل ميدهنــد .بنابرایــن منطقــۀ آســیای مرکــزی و خــزر
را میتــوان متنوعتریــن منظقــۀ جهــان از نظــر اقــوام محســوب کــرد .بهگونــهای
کــه همــۀ دولتهــای آســيای مركــزی و حــوز ۀ خــزر از ارمنســتان تكقوميتــی تــا
قزاقســتان چندقوميتــی هــر كــدام ســهمی از قوميتهــا دارنــد.
وجــود دولتهــای اقتدارگــرا و حضــور اقليتهــای بــزرگ در برخــی دولتهــای
حــوزۀ خــزر (بــرای نمونــه دولــت تركمنســتان كــه بيشــترين اقتدارگرايــی را دارد)
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بااليــی نيســت .ارمنيهــای گرجســتان بــا حــدود  8/1درصــد بزرگتريــن اقليــت

ميتوانــد زمينــه را بــرای درگيريهــای قومــی فراهــم کنــد .همچنيــن بهکارگرفتــن
«سياســت اصــاح قومــي» نيــز ميتوانــد زمينهســاز چنيــن درگیریهایــی شــود.
زيــرا دولتهــای نواســتقالل حــوزۀ خــزر بــه گفتــۀ «راجــرز بروبيكــر» 1دولتهايــی
مليســاز هســتند ،چــرا کــه سياســتهايی را دنبــال ميكننــد كــه هــدف از آن
1- . Rogers Brubaker
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همگونســازي ،بهحاشــيهراندن يــا اخــراج گروههــای قومــی غيرمســلط اســت.
بــرای نمونــه ،اقــدام كشــوری ماننــد آذربايجــان در خشــونتهای مــورد حمايــت
دولــت بــرای بيرونرانــدن اعضــای گروههــای قومــی موفقيتآميــز بــوده اســت
( .)Oliker and Seayna, 2003: 241-2در کنــار مســئلۀ سياســت هويتزدايــی
قومــي ،تحميــل و جابهجايــی اقــوام اتحــاد شــوروی بهويــژه در دوران اســتالين،
ايجــاد مرزهــای تحميلــي ،ذهنيــت منفــی تاريخــی اقــوام نســبت بــه يكديگــر ،رشــد
گرايشهــای مليگرايانــۀ افراطــي ،وجــود تمايــل بــرای تصاحــب نقــاط راهبــردی
و وجــود يــك دورۀ تاريخــی اســتعمار بــر منطقــه از داليــل ايجــاد مناقشــات قومــی
در خـ�زر هسـ�تند ( .)Kazemi, 2005: 49-50بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم ،مناقشــات
قومــی را میتــوان از مهمتريــن و اصليتريــن مشــکالت امنيتــی منطقــۀ قفقــاز و
خــزر بدانیــم.
البتــه بایــد براوردهــای مربــوط بــه ســهم جمعيتــی هــر يــك از گروههــای قومــی
يــا مذهبــی را مــورد ترديــد قــرار داد ،چــرا كــه قوميــت بهعنــوان شــكلی از هويــت،
ايســتا نيســت بلكــه انعطافپذيــر اســت و تغييــرات صورتگرفتــه در سياس ـتهای
دولتــی بــر هويــت قومــی افــراد تأثيــر میگــذارد .بهعــاوه ميــزان وابســتگيهای
قومــی متفــاوت بــوده و نرخهــای جمعيتــی بــه تنهايــی بيانگــر شــدت وابســتگيها
نیســت و ديگــر جنبههــای هويتــی (فراقوميتــي ،زيرقوميتــي) كــه ممكــن اســت بــر
ديدگاههــای شــخصی اعضــای گروههــای ديگــر قومــی تأثيــر بگــذارد را نشــان
نميده��د )Oliker and Seayna, 2003: 223-4( .آذربایجــان و برخــی از دولتهــا
در منطقۀــ خ��زر از علقههــای زبانــی و ملیگرایــی از ایــدۀ پانآذریســتی بهعنــوان
مهمتریـ�ن ابـ�زار بـ�رای هویتسـ�ازی و ملتسـ�ازی اسـ�تفاده کردهانـ�د (Amir

 .)Ahmadian, 2005: 222تأکیــد بــر ایدئولــوژی نژادپرســتانه و بهشــدت رمانتیــک
و تخیلــی آذریهــا (تأکیــد بــر یگانگــی نــژاد تــرک در کشــورهای پراکنــده دارای
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لهجههــای متفــاوت ترکــی ،ایجــاد امپراتــور رؤیایــی از دل اروپــا تــا چیــن و اســتفاده
از نمادهایــی چــون «گــرگ خاکســتری» (بوزکــورت) در نشــریههای پانترکیســتی)
و ادعــای اســتقاللطلبی آنهــا همــواره از گرایشهــای رایــج در منطقــه خــزر بــوده
اســت (Thomas & Shull, 2000: 3؛ .) Afzali and et al, 2012: 10بهشــکلی کــه
کشــورهای نواســتقالل خــود را بهعنــوان بخشــی از زنجیــرۀ تــرک و نیــز تمــدن
رســمی  31دســامبر بهعنــوان «روز وحــدت آذریهــای جهــان» همــواره نگرانیهایــی
را از نظـ�ر امنیتـ�ی در منطقـ�ه بـ�ه وجـ�ود آورد ( .)Chaboki, 2009: 73ایــن مســئله بــا
توجــه بــه روابــط گســترده و علقههــای قومــی و زبانــی بیــن دو کشــور ترکیــه و
آذربایجــان ( Nuriyev, 2007: 18؛ )Bigdeli, 1998: 162ســبب واکنــش منفــی ایرانیــان
نســبت بــه ایــن شــکل از رابطــۀ کنشــگران آذری بــا ترکیــه شــده و دو دســتگی هویتــی
را بیــن ایــن گــروه از کشــورها در ماجــرای «ناگورنــو -قرهبــاغ» بهوجــود آورد .در
پیونــد بــا ایــن ایــده ،روســیه هــم تــاش کــرد بــا ترویــج زبــان روســی در کشــورهای
نواســتقالل ،نوعــی «پانروسیســم» را در منطقــه گســترش دهــد .امــروزه ،بســیاری
از آذریهــا درســت ماننــد زبــان ملــی خــود بــه زبــان روســی صحبــت میکننــد.
ایــن موقعیــت از زمــان فروپاشــی شــوروی تغییــر کــرده اســت ،امــا آذربایجــان هنــوز
تابــع روســیه اســت و اگــر بــه اصطــاح از «بــرادر بــزرگ» بهطــور کامــل پیــروی
نکنــد ،دس ـتکم «روابــط نزدیکــی» بــا آن دارد .الهــام عل ـیاف ،رئیسجمهــور فعلــی
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آســیایی تعریــف میکننــد .تــاش آذریهــا بــر ایجــاد «آذربایجــان واحــد» و تعطیلــی

آذربایجــان و فارغالتحصیــل مؤسســۀ «امجــیآیاماو» مســکو ،در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه آیــا او دلیلــی بــرای جدایــی میــان دو کشــور میبینــد یــا نــه ،بــا اســتواری
گفــت« :نــه ،هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد ،مــا روابــط خوبــی داریــم .مــدت طوالنــی
کــه در مســکو زندگــی میکــردم ،هرگــز احســاس نگرانــی نمیکــردم ،چــون هویتــم
روســی اســت و بــا زبــان روســی صحبــت میکنــم .امــروزه هــم بســیاری از آذریهــا

179

در روســیه زندگــی میکننــد» (.)Main,2005: 18
ملیگرایــی از دیگــر ابعــاد تضادهــای قومــی و هویتــیِ مرتبــط بــا علقههــای زبانــی و
فرهنگــی اســت .ایــن عامــل کــه بهشــکل ســرزمین مــادری ،قرابتهــای تاریخــی و
فرهنگــی ،فرهنــگ فولکلــور و بعضــی ســنتهای مشــترک آنهــا ماننــد آییــن نــوروز
باســتانی ،اعیــاد اســامی نمــود مییابــد ،در برســاختگی فضــای مشــترک هویتــی ایــن
کنشــگران یــا ایجــاد هویتــی مقابلهجویانــه در منطقــه نقــش عمــدهای ایفــا میکنــد
( .)Amir Ahmadian, 2005: 222بخشــی از نگــرش کشــورهای منطقــۀ خــزر نســبت
بــه یکدیگــر مربــوط بــه همیــن ملیگرایــی اســت.
پيوندهــای فرهنگــی و اجتماعــی بيــن دو كشــور ایــران و ترکمنســتان از عوامــل
همگرايــی آنهــا محســوب ميشــود .مــردم دو كشــور بيــش از هــزار ســال ســابقۀ
تاريخــی مشــترك دارنــد و زمانــی همگــی در قلمــرو ســرزمينی حكومتهــای ايرانــی
بــه ســر میبردنــد .بــه همیــن دلیــل ،در زمينــۀ ارتباطــات اجتماعــی هــم اكنــون
تبــادالت علمــی و دانشــجويی بیــن دانشــگاههای دو كشــور جريــان دارد و بــا توجــه
بــه همســايگی دو كشــور مســافرت اتبــاع دو كشــور بــه يكديگــر نيــز زيــاد اســت
(.)Atai and Azizi, 2010: 83
بخشــی از روابــط ایــران و آذربایجــان هــم بــر پایــۀ نگــرش آنهــا از نظریــۀ
ملیگرایــی ایرانــی بنــا شــده اســت .از یکســو ،آذربایجــان ســرزمینی اســت کــه
در نبردهــای ایــران و روس در ســال هــای  1812و  1828از ایــران جــدا شــد .بــر
اســاس ایــن نگــرش ،آذربایجــان بهعنــوان «بخــش جداشــده از ایــران» بــا «ســرزمین
مــادری» پیوندهــای تاریخــی ،فرهنگــی و دینــی دارد .همچنیــن بهعنــوان «یــک بخــش
تاریخــی ایــران» در داخــل «محــدودۀ تمــدن ایرانــی» هــم قــرار میگیــرد .ایــن حــوزۀ
تمدنــی کــه ویژگــی اصلــی آن «ایرانیبــودن و زبــان فارســی» اســت ،آذربایجــان را
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نی��ز مش��مول خ��ود میدان��د (.)Mojtahedzadeh and et al, 2008: 217
بنابرایــن نزدیکیهــای تاریخــی و فرهنگــی از عوامــل نزدیکــی بیــن دو کشــور اســت
و محــدودۀ فعالیتهــای مشــترک اقتصــادی و بهویــژه امنیــت ســرزمینی دو کشــور را
تعییــن میکنــد ( .)Mojtahed-Zadeh, 2000: 175از ســوی دیگــر ،در بینــش آذریهــا
ایرانســتیزی محــور قــرار گرفتــه و ایــن از تجربــۀ تاریخــی برآمــده اســت کــه شــاهان
ســلطۀ حاکمیــت ایــران قــرار گیــرد .از دیــد آنهــا ،روســیۀ تــزاری و ایــران قاجــاری
آذربایجــان را بــرای نزدیــک بــه  500ســال در محــور شــمالجنوب قــرار داده و
آذربایجــان را از روابــط بــا شــرق (ترکســتان) و غــرب (گرجســتان ،ترکیــه و اروپــا)
محــروم کردهانــد .آذربایجــان از ایــن تجربــه بهعنــوان «فاجعــۀ بــزرگ» یــاد میکنــد
( .)Mojtahedzadeh and et al, 2008: 217طــرح موضــوع آذربایجــان تقسیمشــده
بــه شــمالی و جنوبــی کــه از عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر روابــط تهــران و باکــو
بـ�ه شـ�مار مـ�یرود نیـ�ز از همیـ�ن برداشـ�ت ناشـ�ی میشـ�ود (Karami, 2010: 86-

 .)87موضــوع بیاعتمــادی ایــران بــه روســیه نیــز نشــأتگرفته از تجــارب قدیمــی
ملیگرایــی اســت کــه یــادآور هتکحرمتهایــی اســت کــه در طــول کشــمکش
روســیه و بریتانیــا بــرای کنتــرل اوراســیا در قــرن نوزدهــم ایرانیــان را بــه ســختی
انداخــت (.)Blum, 2003: 618
مــرز مشــترک نیــز کــه در پیونــد مســتقیم بــا هویــت قومــی قــرار دارد نقــش مهمــی
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باســتانی ایــران میکوشــیدند آذربایجــان و ســرزمینهای جنوبــی آذربایجــان در زیــر

در تضادهــای قومیتــی منطقــه خــزر ایفــا میکــرد .در واقــع ،اختالفــات مــرزی کــه
بهنوعــی همپیونــد بــا رژیــم حقوقــی دریــای خــزر اســت ،از مؤلفههــای ناامنــی در
قفقــاز جنوبــی و حــوزۀ خــزر محســوب میشــود .اختالفــات مــرزی در مناطقــی بــروز
میکنــد کــه مرزهــا بــر اســاس واقعیتهــای فرهنگــی و قومــی ایجــاد نمیشــوند.
خطــوط مــرزی کــه بــدون توجــه بــه ســیمای فرهنگــی و قومــی منطقــه و تنهــا در
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اثــر سیاســتهای اســتعمارگرایانه بینالمللــی حــدود دو کشــور را مشــخص کننــد،
مــرز تحمیلــی خوانــده میشــود .از ایــن راه ،فــردی کــه از یــک نــژاد یــا زبــان بــوده
و بــا داشــتن فرهنــگ مشــترک و تنهــا بــا یکدیگــر زندگــی کردهانــد ،در اثــر عبــور
خــط مــرزی از یکدیگــر جداشــده و هــر یــک تحــت لــوای حکومــت جداگانــه
بــه ســر میبرنــد .پراکندگــی لزگیهــا در جنــوب داغســتان و شــمال جمهــوری
آذربایجــان ،اختالفــات ارمنســتان بــا آذربایجــان بــر ســر قســمتهایی از نخجــوان و
اختــاف روســیه و جمهــوری آذربایجــان در مــورد تقســیم رودخانــۀ مــرزی «ســامور»
و چندیـ�ن روسـ�تای مـ�رزی نمونـ�های از ایـ�ن اختالفـ�ات هسـ�تند (Kazemi, 2005:

 .)23ایــن ادعاهــای جداییطلبانــه در قلمــرو ســرزمینی حــوزۀ خــزر گرچــه در
برخـ�ی مواقـ�ع بـ�ه ایجـ�اد حـ�س نزدیکـ�ی بیـ�ن دو کشـ�ور کمـ�ک میکنـ�د (�Chabo

 ،)ki, 2009: 71خطــر پدیدارشــدن بــازی دومینــو را در منطقــه در پــی دارد ،چــرا
کــه بهدنبــال اســتقالل یکــی از قومیتهــا تضمینــی وجــود نــدارد کــه قومیتهــای
دیگــر روســیه در قفقــاز و خــزر دســت بــه اقــدام مشــابهی نزننــد .بــرای نمونــه ،اتحــاد
فرضــی چچــن و داغســتان میتوانــد افــزون بــر محرومکــردن روســیه از دسترســی
بــه برخــی فرصتهــای راهبــردی ،بــه محرومیــت روســیه از بخــش قابــل توجهــی از
دریــای خــزر منجــر شــود و بــر منافــع روســیه تأثیــر منفــی بگــذارد.
در مــورد دخالــتقدرتهــای بــزرگ بــرای حمایــت از تضادهــا و مناقشــات قومــی
گفتنــی اســت کــه نگرانیهــا و حمایتهــای خارجــی در مــورد چنیــن مناقشــاتی در
منطقــۀ خــزر بیشــتر بــا انگیزههــای تجــاری یــا راهبــردی دنبــال میشــود .در ایــن
مــورد ،دخالــت خارجــی حتــی ممکــن اســت بهجــای بهبودبخشــیدن تنشهــای
سیاســی ،قومــی و مذهبــی در منطقــه بــه تشــدید آنهــا بینجامــد (Al-Rodhan, 2006:

.)4

182

 .4نتیجه
عصــر حاضــر ،دوران نمــود آشــکار آرمانخواهیهــا و مطالبــات بشــریت و تــاش
بــرای یافتــن راه نجــات بشــر از وضعیــت نابســمان معاصراســت .از ای ـنرو ،مفهــوم
مــرز و امنیــت در دوران پــس از جنــگ ســرد ،بهدلیــل تغییــر ماهــوی شــرایط و
برتــری پدیــدۀ جهانــی شــدن ،ابعــاد تــازه و گســتردهای بــه خــود گرفتــه اســت .در
بــه مفهومــی چنــد بُعــدی تبدیــل شــده اســت کــه از مباحــث فرهنگــی ،امنیتــی،

روانشــناختی و اقتصــادی گرفتــه ،تــا جداکنندگــی را شــامل میشــود .از ایــنرو،
حــوزۀ خــزر ،بهدلیــل شــرایط خــاص جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک ،مســائل
سیاســی ،تاریخــی ،نظامــی و جامعهشــناختی از نقــاط بحرانخیــز و مهــم جهــان
اســت و موضــوع مــرز در ایــن منطقــه ،بــرای کشــورهای پیرامونــی ،قدرتهــای
بــزرگ و نقــاط دیگــر جهــان اهمیــت فراوانــی دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه آنچــه
گفتیــم ،مشــخص شــد کــه موانــع و چالشهــای فــراروی رژیــم مرزبنــدی حــوزۀ
خــزر متعددنــد (چندقومــي ،چندفرهنگــی و چندمذهبــی) .در واقــع بــا فروپاشــی
اتحــاد شــوروی در ســال  ،1991ســاختار سیاســی ،اقتصــادی ،نظامی و مرزبنــدی جهان
دگرگــون شــد .همچنیــن گســترش ناتــو در ایــن حــوزه بــر رژیــم حقوقــی و مــرزی
ایــن حــوزه افــزود .از ای ـنرو ،شــکلگیری منطقــۀ خــزر روی نقشــۀ سیاســی جهــان
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مطالعــات مــرزی جدیــد ،ابعــاد متعــددی بــه مفهــوم مــرز افــزوده میشــود و مــرز

از پیامدهــای بــارز ایــن رخــداد مهــم تاریخــی اســت .ایــن منطقــه بهلحــاظ حقوقــی،
امنیتــی و اقتصــادی موقعیــت ویــژهای در روابــط منطق ـهای و بینالمللــی پیــدا کــرد.
همچنیــن چالشهــای حــوزۀ خــزر جنبــۀ هویتــی و تکثــر قومگرایــی دارد .حادثــۀ 11
ســپتامبر  2001از نظــر جهانــی بیشــترین تأثیــر را در میــان حــوادث دیگــر بــر دریــای
خــزر داشــت .بهگونــهای کــه گروههــای تروریســتی برهمزنندهتریــن کنشــگر
عرصــۀ بینالملــل بهعنــوان بازیگــر هویتمنــدی محســوب شــدند کــه فرهنــگ را
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بهعنــوان نقطــۀ عطــف تعارضــات خــود بــا دولتهــا و ســایر کنشــگران ناهمســو
تعریــف کردنــد .از  11ســپتامبر تاکنــون کشــورهای حــوزۀ خــزر در واکنــش بــه
تروریســم زیــر فشــار اقدامــات امنیتــی قــرار گرفتنــد .كشــورهای حــوزۀ خــزر کــه
ترکیــب قومیتــی مشــابه منطقــۀ بزرگتــر آســیای مرکــزی و قفقــاز دارد ،بهعنــوان
موزائيكــی از تفاوتهــا ســاختار اجتماعــی چندقومــي ،چندفرهنگــی و چندمذهبــی
بســيار نــادر و پيچيــدهای دارنــد .در ایــن زمینــه ،ملیگرایــی ،پیوندهــای مشــترک
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اشــتراکات مــرزی و علقههــای زبانــی در منطقــۀ خــزر موجــب
تقویــت پيوندهــای مشــترك قومــی و هويتــی و در نتیجــه وابســتگی و تأثيرپذيــری
شــديد پويشهــای امنيتــی شــده بهگونــهای كــه هويــت قومــی نقــش مهمــی در
توســعۀ ملیگرایــی قومــی و در نتيجــه تشــديد مناقشــات ،منابــع تهديــد و ادعاهــای
متقابــل داشــته اســت و نقشــۀ سیاســی منطقــه را قــرن گذشــته بــا مشــکل مواجــه
ســاخته اســت .زیــرا پراكندگــی اقــوام در قفقــاز و حــوزۀ خــزر يكــی از عوامــل
اساســی تأثيرگــذار بــر امنيــت بــه شــمار م ـيرود .بنابرایــن منطقــۀ آســیای مرکــزی
و خــزر را میتــوان متنوعتریــن منطقــۀ جهــان از نظــر اقــوام دانســت .بهگونــهای
کــه همــۀ دولتهــای آســيای مركــزی و حــوزۀ خــزر از ارمنســتان تكقوميتــی تــا
قزاقســتان چندقوميتــی هــر كــدام ســهمی از قوميتهــا دارنــد کــه مرزبنــدی هویتــی
بهصــورت تنشهــای قومــی ،جداییطلبــی ،بهعنــوان منابــع جــدی تهدیدهــای
داخلــی ،تمامیــت ارضــی ،ثبــات و امنیــت کشــورهای خــزر را در ســالهای پــس از
فروپاشــی اتحــاد شــوروی بهصــورت جــدی دچــار چالــش کــرده اســت کــه بایــد
کشــورهای حــوزۀ خلیــج فــارس بــرای مبــارزه بــا پیامدهــای امنیتــی آن ســناریوهای
ویــژهای را طرحریــزی کننــد تــا بتواننــد در آینــده ،ایــن پیامدهــا را کنتــرل و کمرنــگ
کننــد.
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