فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال نهم ،شماره  ،2بهار 8691
صص729-773 :

تبیین مؤلفههای جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه
ژئوکالچر ایران و آذربایجان
سید امیرحسین مسرور
دانشجوي دکتري جغرافياي سياسي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

فرهاد حمزه

1

گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

محمد رضا حافظنیا
گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت٠٩٣٣/٣/٠ :

تاريخ پذيرش٠٩٣٣/٠١/٩ :

چکیده
هایخاصیهستندومنابعومزیتهانیزدرسطحجهان


هایوارزش

هاوفضاهایجغرافیاییوژئوپلیتیکیدارایویژگی

مکان
هایجغرافیایینامتعادلاست.ازاینرو


هاونیزتقاضایمزیت

باشند.بهعبارتیالگویپخشعرضهمزیت
بهطورمتعادلپخش 
نمی

هاوحکومتهابهیکدیگرنیازمندووابسته


ها،ملت

هایانسانیساكندرآن

هاوفضاهایجغرافیاییوبهدنبالآنگروه

مکان
میشوند .وابستگی ژئوپلیتیکی منعکسكننده این واقعیت است .توسعه حوزه نفوذ فرهنگی و بهرهبرداری مطلوب از تمامی

مؤلفه هایجغرافیاییبرایایجادهمگراییباسایركشورها،صرفاًازطریقانجامتحقیقاتعلمیوشناساییدقیقعناصرجغرافیایی

كهبهدلیلتنوعمؤلفههای

ممکناستدراینراستاوبهمنظورانجاممطالعهموردیحوزهژئوكالچر ایرانوجمهوریآذربایجان
جغرافیاییازویژگیواهمیت خاصیبرخوردار استبرایمطالعهانتخابشدوبهعنوانالگوییقابلتعمیمبهسایرمناطقمورد
مؤلفههایجغرافیایانسانیوطبیعیبر
بررسیقرارگرفت.براین اساس،اینمقالهبارویکردیتوصیفیوتحلیلیبهبیاناینکه 
روابطدوكشورجمهوریاسالمیایرانوجمهوریآذربایجانتأثیرگذار بودهاند موردبررسیقرارگرفت.ازآنجاییكه وجود
مؤلفههایجغرافیاییاستكهبهسرعتبارومعنایسیاسییافتهوبازیگران سیاسیازآنبهعنوانابزاراعمال
فرهنگیکیاز 
نمایندبهخوبیگویایاینحقیقتاستكهمؤلفههایجغرافیاییهرگاهبارسیاسیپیدا

قدرتوفشاربررقبایخوداستفاده  
می
واكنش هایمثبتومنفیمختلفیرادرپیخواهندداشتكهمنجربهایجادهمگراییویاواگراییدرنواحیجغرافیایی

نمایند 
میآورد .
شدهوزمینهمناسبیبرایاعمالقدرتقلمروجغرافیاییفراهم 

واژگان کلیدی:مؤلفههای جغرافیایی ،ژئوکالچر ،همگرایی ،واگرایی ،ایران ،آذربایجان.
( -٠نويسنده مسئول)geofarhad77@yahoo.com

 767فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

مقدمه
مزيتهاي جغرافيايي کشورها از طيف گستردهاي برخوردار است .لکن برخي از کشورها از تمام يا بخشي از آن
برخوردارند و برخي از آنها را ندارند .اين ضرورت وابستگي متقابل جغرافيايي ،فلسفه همکاري و تعامل بينالمللي
و توسعه و تکامل سيستم سياسي جهان است .البته دولتها براي تأمين نيازهاي خود هميشه از روشهاي
مسالمتآميز استفاده نميکنند و گاهي با ترفندهاي سياسي ،سلطه ،نفوذ ،زور و غيره سعي بر تعرض ،کنترل و
تصرف مزيتهاي جغرافيايي ديگران رادارند (حافظ نيا .)٠١1 :٠٩1٩،دغدغه اصلي همه کشورهاي فعال در عرصه
بينالملل از جمله جمهوري اسالمي ايران و آذربايجان به عنوان کشورهايي عالقهمند به قلمرو سازي و گسترش
حوزه تمدن اسالمي در فراسوي مرزها و بهرهبرداري مطلوب از قدرت ناشي از روابط سيستماتيک مؤلفههاي
جغرافيايي که ضمن الفت و همسويي و سازگاري با يکديگر کارکرد مشترک يافتهاند در راستاي ايجاد همگرايي با
همسايگان است.
شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد همگرايي و کاهش واگراييها در حوزههاي ژئوکالچر صرفاً از طريق مطالعه ابعاد
مختلف وجودي ،کارکردي ،تکويني ،مکاني و سيستماتيک اين پديدهها ممکن است .بديهي است قلمرو سازي
فرهنگي و تغيير ژئوکالچر در فراسوي مرزها فقط با تعميق عمق ژئوپليتيکي از طريق بهرهبرداري از تمام ظرفيتهاي
جغرافيايي در اختيار براي توسعه حوزههاي نفوذ تمدني ممکن بوده و منوط به انجام مطالعات بنيادي است و در
مقابل عدم انجام اين تحقيقات موجب از دست رفتن فرصتها و آسيبپذيري در قبال اقدامات رقباي جهاني و
منطقهاي است .بر اين اساس با عنايت به اينکه بر اساس سوابق موجود تحقيقات ارزشمند و گستردهاي در زمينههاي
مختلف مرتبط با موضوع روابط کشورهاي ايران و جمهوري آذربايجان انجام پذيرفته است ولي تاکنون در زمينه
تبيين مؤلفههاي جغرافيايي تاثيرگذار بر حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان از طريق مطالعه موردي روابط فرهنگي دو
کشور جمهوري اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان انجام نشده است انجام اين پژوهش ضروري به نظر رسيد .با
توجه به اين مقدمه سؤال اصلي مقاله حاضر اين است که عناصر و خصيصههاي جغرافيائي که موجب همگرايي و
واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان شدهاند کدامند؟ فرضيهاي را که براي پاسخگويي به اين سؤال در
صدد تحليالن بر آمدهايم اين است که مؤلفههاي جغرافيايي موجب همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
شامل مؤلفههاي طبيعي ناشي از :تعاملهاي فضايي ،مجاورت ،همسايگي و مؤلفههاي انساني ناشي از تجانس زباني،
قومي ،مذهبي و فرهنگي و از سوي ديگر مؤلفههاي موجب واگرايي شامل منافع متعارض دو کشور ،مداخله
کشورهاي برون منطقه و رقباي ژئوپليتيکي منطقهاي دو کشور ايران و آذربايجان است .اين مقاله از نوع بنيادي و
کاربردي بوده و در جستجوي کشف حقايق و واقعيتها به منظور توسعه مرزهاي دانش بشري و توليد معرفت در
زمينه تبيين مؤلفههاي جغرافيايي تأثيرگذار بر حوزههاي ژئوکالچر از طريق مطالعه موردي حوزه ژئوکالچر ايران و
آذربايجان بوده و با استفاده از روش ترکيبي تحقيقات بنيادي نظري و تجربي ،اطالعات و مواد اوليه با روشهاي
کتابخانهاي جمع آوري شده و با روشهاي مختلف استدالل و با استفاده از عقل و فکر محقق مورد تجزيه و تحليل
عقالني قرارگرفته و نتيجهگيري شد؛ و براي تجزيه و تحليل آزمون با استفاده از رگرسيون و  R2ضريب تعيين
متغيرها نشان داده شد و همچنين با استفاده از تحليل مسير اثر مستقيم و غيرمستقيم متغيرها مطرح شده است.
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رویکرد مفهومی و نظری
ژئوکالچر ،يعني اهميت دادن به عناصري چون فرهنگ ،زبان ،قوميت و مذهب در کنار ساير عوامل ژئوپليتيکي است.
به نظر ميرسد ژئوپليتيک نوين ترکيبي از مفاهيم ژئوپليتيک کالسيک ،ژئواکونوميک و ژئوکالچر باشد (حافظ نيا،
 .)٣٠ :٠٩٣٩ژئوکالچر يا ژئوپليتيک فرهنگي فرآيند پيچيدهاي از تعامالت قدرت ،فرهنگ و محيط جغرافيايي است
که طي آن فرهنگها هم چون ساير پديدههاي نظام اجتماعي همواره در حال شکلگيري ،تکامل ،آميزش و جابجايي
در حال زمان و در بستر محيط جغرافيايي کره زمين هستند؛ به عبارت ديگر ژئوکالچر ترکيبي از فرايندهاي مکاني-
فضايي قدرت فرهنگي ميان بازيگران بيشماري است که در اليههاي مختلف اجتماعي و در عرصه محيط يکپارچه
کره زمين به نقشآفريني پرداخته و در تعاملي دائمي با يکديگر به سر ميبرند (حيدري .)٠٩1٩:1٣،واژه ژئو در
ابتداي اين مفهوم داراي بار ارزنده جغرافيايي است که پرداختن به آن مستلزم گشودن بحث در خصوص مفاهيم
«فرهنگ» در جغرافياي سياسي است؛ زيرا محور بحث در باره اصالح پيوندهاي فرهنگي و سياسي است (اخباري و
مؤذن جامي .)٠٩1٣ ،مناسبات بينالمللي فقط به روابط سياسي و اقتصادي بين دولتها ختم نميشود ،بلکه فرهنگ
و مسائل قومي از نقش و جلوه قابلتوجهي برخوردارند بنابراين ميتوان چنين عنوان نمود که مطالعه رابطه بين
فرهنگ با همه عمق و وسعت آن با سياست و قدرت ،موضوعي است که ميتواند مورد توجه ژئوپليتيک قرار گيرد
(سنايي.)٠٩1٩:٩1 ،
همگرايي به لحاظ مفهومي عبارت است از تقريب و نزديک شدن افراد به سمت نقطهاي مشخص که معموالً به
عنوان هدف مشترک آنان شناخته ميشود و واگرايي در برابر آن ،عبارت است از تفکيک و جدايي از همديگر و دور
شدن آنها از هدف مشترک و حرکت به سمت هدفهاي خاص .فرآيند همگرايي و واگرايي در ارتباط با بازيگران
سياسي و دولتها ،از احساس و درک هدف و منفعت مشترک و يا برعکس آن اهداف و منافع متعارض شروع
ميشود و سپس مراحل بعدي آن ادامه پيدا ميکند و نيروهاي اصلي و يا کاتاليزور به تقويت روند کمک نموده تا
فرآيند را کامل نمايند .اين فرآيندها از حيث تجلي فضايي ممکن است در مقياسهاي محلي ،منطقهاي و جهاني
شکل بگيرند .مرحله پاياني فرآيندهاي مزبور را يکپارچگي با پيامدهايي چون امنيت ،صلح و توسعه و يا برعکس
تجزيه با پيامدهايي چون تنش ،جنگ و توسعه نيافتگي تشکيل ميدهد .نمودارهاي زير مراحل فرآيند همگرايي و
واگرايي را بيان ميکند (حافظ نيا)٩٣٩ :٠٩٣٩ ،
عمدهترين عوامل جغرافيايي تأثيرگذار در توليد تنش و منازعه بين کشورها ،عبارتاند از:
 -٠فضا و خاک :کشورهاي قويتر معموالً چشم طمع به قلمرو سرزميني ديگران ،به ويژه همسايگان خود دارند و
براي نفوذ در فضاي جغرافيايي و يا حتى تصرف اراضي آنها تالش ميکنند.
 -١مسير ارتباطي :همه کشورها ،به ويژه کشورهاي محصور در خشکي نياز به ارتباط با دنياي خارج دارند .برخي
هم براي تردد کشتيهاي تجاري و جنگي به آبراههها و تنگههايي نيازمندند که در قلمروي آنها نيست؛ بنابراين
تالش کشورهاي نيازمند براي دسترسي به اين زمينهها و تالش دارندگان گذرگاههاي زميني ،هوايي و دريايي براي
بهرهمندي بيشتر ،باعث تنش ميشود.
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 -٩خط تقسيم آب و سرچشمه رودخانهها :هنگامي که چنين پديدهاي در مرز دو کشور باشد ،فرسايش بستر رود،
جابهجايي مرز را به دنبال دارد و پيامد آن تنش و اختالف مرزي دو کشور همسايه است.
 -1رودخانههايي که در مسير خود از چند کشور ميگذرند :آنها تمام يا بخشي از سرزمين کشورهاي مسير گذر را
سيراب ميکنند و در تنشزايي ميان اين کشورها نقش دارند ،چون شهروندان هر کشور مدعي «حق آب» هستند و
هر دستکاري در آب رودخانهها ،مانند احداث سد ،بهرهبرداري بيشتر ،تغيير مسير و ...ميتواند به اختالفات دامن
بزند.
 -٩مرز دريايي مشترک :اين مرزها گرچه بر اساس مفاد کنوانسيون  ٠٣1١حقوق درياها مشخص ميشود ،اما
چگونگي ترسيم خط مرز و قلمرو سازي ،بهرهبرداري از کانيهاي فالت قاره ،ذخاير آبزيان و نيز شيوه مالکيت
يا تصرف جزاير ميتواند باعث تنش ميان کشورهاي ذينفع شود.
 -1تعيين مرزهاي مشترک درياچهاي که براي رژيم گذاري ميان کشورهاي ساحلي آنها مسئله آفرين است.
 -٣منابع زيرزميني مشترک مرزي که در دو سوي خط مرز گسترش پيدا کردهاند :چنانچه ميان کشورهاي ذينفع ،بر
سر شيوه بهرهبرداري از آنها توافقي حاصل نشود ،ميتواند به تنش ميان آنها بينجامد.
 -1مجاورت پايتخت يا شهر بزرگ و حساس يک کشور با مرز :به دليل قائل شدن حاشيه امنيتي براي آن.
 -٣يک موقعيت استراتژيک :که برخورداري از آن موازنه قدرت نظامي را دگرگون ميکند و دارنده آن ميتواند
کشور رقيب را زير فشار بگذارد و يا تهديد کند.
 - ٠١ذخاير کاني يا سوختي چشمگير و غني :که کشور همسايه يا کشورهاي قدرتمند برونمرزي و جهاني به آن
چشم ميدوزند و براي تصرف يا بهرهبرداري از آن ميکوشند.
 - ٠٠روش مصنوعي بارانزا کردن ابرهاي گذرنده :که ممکن است با اعتراض کشورهايي که همه ساله به شکل
سنتي و طبيعي از ذخيره رطوبتي اين ابرها سهم و بهرهاي داشتهاند ،قرار بگيرد.
 - ٠١جابهجايي عشاير در دو سوي مرز بينالمللي :عشايري که براي ادامه حيات و بقاي خود به دامپروري متکي
هستند و زندگي دامي آنها هم به علفزارهاي مناطق ييالق و قشالق بستگي دارد ،جابه جايي آنها در دو سوي مرز
بينالمللي ميتواند تنشزا باشد.
 - ٠٩گروه اقليت جداييخواه :اقليتهاي قومي يا مذهبي که در حاشيه کشورها مستقرند؛ چنانچه از اندازه و وزن
ژئوپليتيکي کافي برخوردار باشند و عوامل بيروني نيز به آنها کمک کند ،ميتواند منشأ تنش با کشور مادر باشند و
بر روابط آن با کشورهاي محرک يا پشتيبان خود تأثير منفي بگذارد.
 - ٠1گروه اقليت محاط در خشکي کشور مادر :که مورد حمايت کشور متروپل حامي خود قرار ميگيرد.
 -٠٩گروه اقليت پراکنده در دو سوي مرز :که با يکديگر تعامالت فضايي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،مذهبي و...
ميان مرزي دارند.
 - ٠1گروه اقليت گسترش يافته از يک کشور به کشور مستقل ديگر :برخي گروههاي اقليت حاشيه کشورها ،به
گونهاي دنباله ملت کشور ديگر هستند و با آن تجانس دارند؛ چنانچه حکومتهاي مادر بخواهند ،ميتوانند از آنها
به عنوان اهرم فشار عليه همسايه استفاده و يا آنان را به جدايي از آن کشور و پيوستن به خود تشويق کنند.
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 - ٠٣تفاوتها و تضادهاي فرهنگي و هويتي :گاهي سازههاي انساني و ملتهاي همسايه به علت خصيصههاي
فرهنگي و ديني متفاوت با هم سازگاري ندارند و اين پديده به بروز تنش ،اختالف و کشمکش بين آنها کمک
ميکند (احمدي)٩1٣-٩1٠ :٠٩٣1 ،
نظريه زمينهها و عوامل همگرايي جغرافيايي عوامل زير را بر مسئله واگرايي مؤثر ميداند؛
 -٠ويژگيها و ارزشهاي مشترک جغرافيايي ،تاريخي ،تمدني ،فرهنگي ،زباني ،ديني ،قومي ،ايدئولوژيکي و نظاير
آن که به ايجاد تجانس ساختاري ميانجامد؛ مانند اتحاديه عرب.
 -١تهديدات مشترک اعم از امنيتي ،نظامي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و غيره .نظير پيمان ناتو که بر پايه احساس
تهديد مشترک از سوي شوروي سابق تشکيل شد.
 -٩کارکردها و عاليق مشترک که به همساني عملکردي و منافع مشترک ميانجامد .نظير اوپک براي توليد کنندگان
نفت و گروه  1براي دول صنعتي.
 -1نيازهاي متقابل و وابستگي دو يا چند جانبه که نوعي هم تکميلي در حوزههاي کارکردي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،امنيتي و غيره را مبتني بر مزيتهاي هريک از اعضا منعکس مينمايد؛ مانند سازمانهاي منطقهاي آسه آن و
اتحاديه اروپا و منطقه اقيانوس آرام.
-٩موقعيت ژئوپليتيکي و قدرت برتر که نقش اصلي را در تأسيس و رهبري همگرايي به عهده ميگيرد .نظير جوامع
کشورهاي مشترک المنافع به رهبري انگلستان و روسيه که اعضاي آن را اقمار دوره استعمار و حاکميت آنها تشکيل
ميدهد.
-1ضرورتهاي جهاني و کروي که مديريت فراگير و يکپارچه جهاني را اجتنابناپذير مينمايد .مثل هوانوردي و
کشتيراني ،محيطزيست و غيره .عوامل و بسترهاي اساسي مزبور و نيز متغيرهاي مربوط به هر کدام ميتوانند به
صورت انفرادي و يا ترکيبي بر شکلگيري فرآيند همگرايي و پديدار شدن سازمانها و تشکلهاي بينالمللي در
مقياسهاي محلي (همسايگي) ،منطقهاي و جهاني تأثير بگذارند (حافظ نيا)٩٣1 :٠٩٣٩ ،
محمد رضا حافظ نيا عوامل زير را به عنوان عوامل واگرايي ميداند:
 -٠گسيختگي فضايي و جغرافيايي و فقدان بستر و کالبد يکپارچه ساز به خصوص در مقياس محلي و منطقهاي؛
زيرا سازههاي منطقهاي عموماً نياز به کالبد فضايي  -جغرافيايي اعم از خشکي ،آبي يا هر دو دارند
 -١گسيختگي ،تضاد و تعارض فرهنگي ،ديني و ايدئولوژيکي .کشمکشهاي دوره جنگ سرد بين دنياي شرق و
غرب به رهبري شوروي و آمريکا و نيز منازعه اعراب و اسرائيل در خاورميانه نمونههاي ايدئولوژيکي آن است.
نظريه برخورد تمدنهاي ساموئل هانتينگتون نيز بر همين پايه قرار دارد.
 -٩تعارض منافع ملي و جمعي در امور منطقهاي و جهاني ،نظير توسعه حوزه نفوذ در مناطق دچار خأل قدرت و نيز
رقابت قدرت براي سيادت منطقهاي و جهاني
 -1بروز تعارضات درون ساختي و نگرش رقابتآميز اعضاء نسبت به يکديگر ،به ويژه آنهايي که داراي وزن
ژئوپليتيکي متوازن ميباشند (نظير ترکيه ،ايران و پاکستان در اکو) ،يا احساس تهديد امنيتي نسبت به همديگر.
 -٩محو شدن اهداف و يا تهديدات مشترک اعضا
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 -1وجود سازههاي ائتالفي رقيب و يا متداخل که ميتواند برخي از اعضاي ائتالف را جذب و باعث از هم
پاشيدگي آن بشود.
 -٣بروز تحوالت درون ساختي هر يک از اعضاء در زمينههاي سياسي ،ايدئولوژيک و غيره .نظير فروپاشي پيمان
سنتو با پيروزي انقالب اسالمي در ايران
 -1رقابت اقتصادي که منعکس کننده تالش جوامع و دولتهاي سرمايهداري براي جذب بيشتر بازار محصوالت،
نيروي انساني و مواد خام ارزانتر است(همان)٩٣٣:
منطقه مورد مطالعه
کشور آذربايجان در شرق ،شمال شرق و جنوب شرق داراي موقعيت ساحلي است .باکو بزرگترين شهر و پايتخت
اين کشور نيز داراي موقعيت ساحلي است .شهرهاي بزرگ ديگري مانند سوميقات ،لنکران و آستارا هم از چنين
موقعيتي برخوردارمي باشند .از  ١١٠٩کيلومتر مرز مشترک اين کشور شامل خاک اصلي و جمهوري نخجوان 1١١
کيلومتر داراي موقعيت ساحلي است .شهرهاي گنجه ،مينگه چويروعلي بايراملي نيز موقعيت بري دارند .از نظر
استراتژيک سواحل شرق و جنوب شرقي اين کشور به دليل استخراج نفت و گاز و نزديکي به ايران و ارمنستان
اهميت داشته و شمال اين کشور به دليل عبور لولههاي نفتي باکو جيهان اهميت دارد نخجوان نيز به دليل موقعيت
برون بوم آن و قرار گرفتن در خارج خاک اصلي مهم است(واحدي.)١١:٠٩1١،

نقشه  :1موقعیت کشور جمهوری آذربایجان
منبع)http://www.hotels-europe.com( :

آذربايجان در کنار درياي مازندران سواحل مناسبي دارد و بندر باکو امکانات مناسبي براي پهلوگيري ،بارگيري و
تخليهي انواع کاال براي شناورها فراهم نموده است ليکن دستيابي شناورها از درياي مازندران به آبهاي آزاد مستلزم
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عبور از کانال ولگا ۔ دن است که از جهت حجم و تناژ کشتيها محدوديت دارد و از جهت سياسي و اقتصادي نيز
عبور از آن مستلزم هماهنگي با روسيه و پرداخت عوارض عبوراست .مسير ديگر آذربايجان براي دستيابي به آبهاي
آزاد عبور از گرجستان و رسيدن به درياي سياه يا عبور از گرجستان و ترکيه و اتصال به درياي مديترانه است .مسير
فعلي ترانزيت کاال به صورت شرقي غربي و لولههاي سابق نفت از باکو تا سوپسا در بندر پوتي گرجستان مسير اول
و مسير طراحي شده براي احداث لولههاي انتقال انرژي از باکو و تفليس و تغيير مسير به جنوب غربي تا وصول به
شهر قارص در ترکيه و سپس بندر جيحان در کنار درياي مديترانه مسير دوم است .استفاده از مسير باکو  -آستارا و
خاک جمهوري اسالمي ايران نيز امکان بسيار مناسبي براي دستيابي آذربايجان به آبهاي آزاد را فراهم مينمايد که
با وجود مزيت جغرافيايي و اقتصادي ،به دليل گرايشات سياسي و ممانعت آمريکا ،چندان مورد بهرهبرداري قرار
نگرفته است(افشردي.)1٠ :٠٩1٠،

نقشه  :2تقسیمات سیاسی کشور آذربایجان
منبع)https://dlca.logcluster.org( :

ايران کنوني شانزدهمين کشور جهان با وسعتي در حدود  ٠111٠٣٩هزار کيلومتر مربع با مرزهاي تثبيت شده فعلي
است(مهديان .)1١ :٠٩٣١،از نظر موقع رياضي ،کشور ايران در نيم کره شمالي زمين در فاصله بين مدارهاي ١٩
درجه تا  ٩٣درجه و  1٣دقيقه عرض شمالي و نصف النهارهاي  11درجه و  ١دقيقه تا  1٩درجه و  ١١دقيقه طول
شرقي قرار گرفته است(همان.)٣1 :
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نقشه  :3موقعیت جغرافیایی ایران منبع)https://wiki--travel.com( :

نقشه  :4موقعیت مرزهای ایران و آذربایجان منبع)https://pasarelapr.com( :

از نظر موقعيت نسبي ،فالت ايران واحد جغرافيايي ويژهاي از قاره پهناور آسيا است .اين قلمرو جغرافيايي بين
فالتهاي ارمنستان و آناتولي در سمت شمال غرب و غرب و فالت پامير و تبت در طرف شرق واقع گرديده است.
به طوري که از شمال به دشت قراقوم ترکمنستان ،درياي خزر و رود ارس ،از غرب به بينالنهرين ،از شرق به
رودخانه سند و از جنوب به خليج فارس و درياي عمان محدود ميگردد (همان .)٣1 :ايران به لحاظ موقعيت
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ارتباطي ،فضاي جغرافيايي ايران در محور شمال جنوب در عرصه جغرافيايي آب و خشکي را به هم پيوند ميدهد و
در مسير عمومي ارتباط قارههاي اروپا ،آسيا و اقيانوسيه ،به ويژه آسياي جنوبي و جنوب شرقي قرار دارد (همان.)٣٣:
ايران يک سرزمين گذرگاهي است که پل ارتباطي سه قاره اروپا ،آسيا و آفريقا محسوب ميشود .از سمت شمال
غرب به قفقاز ،آناتولي ،درياي سياه و اروپا ،از شمال و شمال شرق به درياي خزر و آسياي مرکزي ،از جنوب و
جنوب شرق به درياي عمان ،اقيانوس هند و شبه قاره هند و از جنوب غرب با خاورميانه و شمال آفريقا مرتبط
است .هم چنين داالن هوايي بين قارهها از باالي سرزمين ايران ميگذرد(همان.)٣٣ :
یافتههای تحقیق
تبيين افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان در تحليل رگرسيون
چندگانه متغيرهاي پيشبيني کننده بر اساس اهميت آنها در تبيين ميزان افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر
همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان ،وارد معادله ميشوند .طبق خروجي رگرسيون چندگانه به ترتيب
مؤلفههاي تجانس و يکپارچگي توپوگرافي ،تجانس فرهنگي ،شبکه ارتباطي تسهيلکننده ارتباطات ،تجانس مذهبي و
تجانس نژاد و قوميت در معادله باقي ماندهاند و هيچ مؤلفهاي از معادله خارج نشده است .همانطور که از جدول
ذيل بر ميآيد ،تحليل رگرسيون برمبناي روش گام به گام براي هرکدام از مؤلفهها پيش رفته است که ابتدا ميزان
ضريب همبستگي ( )Rسپس ميزان ضريب تعيين يا ( )R Squareو سرانجام ضريب تعيين تعديل شده ( Adjusted

 )R2به دست آمده است .همچنين ميزان  Fدر جدول ذيل يعني جدول  Anovaدر سطح  ٣٣درصد ()sig=0/000
معنيدار شده است که حاکي از معنيدار بودن رگرسيون است؛ اما قضاوت در مورد سهم و نقش هر يک از متغيرها
در تبيين افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان را بايد به مقادير
 Betaواگذار

کرد .جدول :1خروجی آزمون رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران
و آذربایجان
خروجي آزمون رگرسيون چندگانه عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
Stepwise

R

تجانس و يکپارچگي توپوگرافي

١/٩1٠ ١/1١٠

٩٩٩/١

٩٩٩/١

١11/١ 1١٩/١

١١١/١ 1١٠/١

تجانس فرهنگي

111/١ ١/11٩

1٩٩/١

٩١٣/١

١٣٣/١ ٩1٣/١

١١١/١ ٩1٩/١

شبکه ارتباطي تسهيلکننده ارتباطات ٩١٠/١ ١/٣١١

٩١1/١

١٣٩/١

١11/١ ١1٩/١

١١٠/١ ٩٠٠/١

٩1٣/١ ١/٣٩٣

٩١1/١

١11/١

١1٣/١ ١١٠/١

١١٩/١ ٠11/١

تجانس مذهبي
تجانس نژاد و قوميت

B Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square

٩1٣/١ ١/٣٩٩

٩11/١

١1٠/١

Sig Beta Std.Error

١٩1/١ ٠٠٣/١

١٩٣/١ ٠٩٩/١

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول :2معادله رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
معادله رگرسيون چند متغيره براي پيشبيني افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
)Y= b٠(X٠)+b١(X١)+b٩(X٩) )+b1(X1)+b٩(X٩
)Y= 0/625 (x٠) +0/347 (x١) + 0/283 (x٩) +١/١١٠ (x1) + 0/119 (x٩
ضريب رگرسيون غيراستاندارد

B

متغيرهاي مستقلي که وارد معادله رگرسيون شدهاند

X

مقداري از متغير وابسته که در نهايت توسط متغيرهاي داخل معادله پيشبيني ميشود

Y

منبع( :يافتههاي پژوهش)
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نمودار  :1معادله رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
منبع( :يافتههاي پژوهش)

نمودار  :2معادله رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
منبع( :يافتههاي پژوهش)

-2نیکوئى برازش مُدل نظرى :تحلیل مسیر به روش جبری در رگرسیون چندگانه:
در اين پژوهش ،با توجه به مدل تحليل مسير پژوهش ،آزمون رگرسيون در چند مرحله انجام شده است .تحليل
مسير به عنوان روشي براي مطالعه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته به کار برده ميشود
و در واقع تکنيکي است براي درک عامليت و نمايش الگوي روابط علي در ميان متغيرها که به کمک آن ،روابط علي
ميان متغيرهاي مشخص شده در مدل ،مورد آزمون قرارمي گيرد.
در تحليل مسير ،براي ارزيابي مدل از آماره  R2استفاده ميشود .در کنار  R2از طريق کميت خطا  e2نيز ميتوانيم
مناسب بودن مدل را ارزيابي کنيم .کميت يا ميزان خطا ( )e2که عبارت از  R2 -٠است ،نشان دهنده ميزاني از
واريانس متغير است که متغيرهاي مقدم آن را تبيين نکردهاند.
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جدول ( )3تحلیل مسیرِ تأثیر عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
تحليل مسيرِ تأثير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچرايران و آذربايجان
عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي
جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچرايران و

انواع تأثير ضرايب مسير ( )βiبر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
تأثير مستقيم

آذربايجان

اثرات غير مستقيم
تجانس

مجموع اثرات

و

تجانس فرهنگي

يکپارچگي

تسهيلکننده

توپوگرافي

و قوميت

ارتباطات

-

تجانس و يکپارچگي توپوگرافي

شبکه

ارتباطي

تجانس مذهبي

تجانس نژاد

٠1٣/١

تجانس فرهنگي

٩٣١/١

٠11/١

شبکه ارتباطي تسهيلکننده ارتباطات

-

1٣1/١

١1٩/١

1٩٣/١

١١٩/١

٠1١/١

١1٣/١

٠/٠

١٩٣/١

1٩٩/١

٠٠٩/١

1٠٩/١

٩٩1/٠

١1٠/١

١11/١

١1٣/١

٣٩٣/١

١٩1/١

٩١١/١

١٣٣/٠

١٣1/١

٣٣٣/١

تجانس مذهبي

-

١٩1/١

1٩٩/١

١٩1/١

تجانس نژاد و قوميت

-

١1٣/١

١١1/١

٠11/١

١11/١

-

١٩١/١

٩٣١/١

١٩1/١

٠٣1/١

٠٩1/١

٩٣١/١

١٩٣/٠

11٩/٠

٣٩1/١

٣٩٩/١

٩٩٩/١

اثربخشي
مجموع اثرات متغيرها در هر مسير بر افزايش

اثربخشي

مستقيم
غيرمستقيم

١١1/٠
٩1٩/٠

اثربخشي

منبع( :يافتههاي پژوهش)

لذا در بيشترين و قويترين تأثير بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و
آذربايجان ميتوان به تأثير مستقيم مؤلفه تجانس فرهنگي و اثرات غيرمستقيم مؤلفههاي تجانس و يکپارچگي
توپوگرافي ،شبکه ارتباطي تسهيلکننده ارتباطات ،تجانس مذهبي و تجانس نژاد و قوميت ،اشاره نمود.
مُدل ( )1مُدل عِلّی تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر همگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
مُدل ( )٠مُدل عِلّي تحليل مسير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان

١/٩٣١

e = 1-.818 =0/182ضريب خطا
= 1-.1822= 0/967

 =6/921مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم
2

 Rضريب تعيين

 =0/967مقدار واريانس تبيين شده
 =1 -. 967 =0/033مقدار واريانس تبيين نشده

منبع( :يافتههاي پژوهش)

تفسير :بر مبناي مُدل عِلّي تحليل مسير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه
ژئوکالچر ايران و آذربايجان ميتوان گفت :غير از تجانس فرهنگي هيچ يک از متغيرها بر افزايش اثربخشي تأثير
نميگذارد همچنين افزايش اثربخشي هم تنها بر تجانس فرهنگي تأثيرگذار است؛ بنابراين ميتوان گفت :افزايش
اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر همگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان تحت تأثير مستقيم مؤلفههاي
جغرافيايي (تجانس فرهنگي ،تجانس مذهبي ،تجانس نژاد و قوميت ،تجانس و يکپارچگي توپوگرافي و شبکه
ارتباطي تسهيلکننده ارتباطات) است.

و
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فرضيه ( )١مؤلفههاي جغرافيايي تأثيرگذار بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان شامل منافع متعارض دو
کشور ،مداخله کشورهاي برون منطقه و رقباي ژئوپليتيکي منطقهاي دو کشور ايران و آذربايجان است.
-٠نيکوئى برازش مُدل نظرى :آزمون رگرسيون چندگانه به روش گام به گام:
تبيين افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان طبق خروجي
رگرسيون چندگانه به ترتيب مؤلفههاي جغرافياي طبيعي ،جغرافياي انساني در معادله باقي ماندهاند و مؤلفههاي
مداخله قدرتهاي جهاني ،مداخله رقباي ژئوپليتيکي منطقهاي از معادله خارج شدهاند.
جدول ( )4خروجی آزمون رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر واگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
خروجي آزمون رگرسيون چندگانه عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچرايران و آذربايجان
Stepwise

R

B Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square

Sig Beta Std.Error

جغرافياي طبيعي 1١٠/١ ٣٣1/١

٩٣٣/١

١11/١

١1١/١ ٣٩١/١

١١١/١ ٣٣1/١

جغرافياي انساني ٣١٩/١ 1٩١/١

٣٠٣/١

١١٠/١

١٩1/١ ٩٩١/١

١١١/١ ٩٣1/١

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول ( )5معادله رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر واگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
معادله رگرسيون چند متغيره براي پيشبيني افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
)١(X١)+b٠(X٠Y= b
)١) +0/350 (x٠Y= 0/752 (x
ضريب رگرسيون غيراستاندارد

B

متغيرهاي مستقلي که وارد معادله رگرسيون شدهاند

X

مقداري از متغير وابسته که در نهايت توسط متغيرهاي داخل معادله پيشبيني ميشود

Y

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول ( )6متغیرهای خارج از معادله در مرحله نهائی رگرسیون چند متغیره
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله نهائي رگرسيون چند متغيره
Excluded Variables
Model
مداخله قدرتهاي جهاني

Collinearity Statistics
T Beta In

Tolerance Partial Correlation Sig.

٩1١/١

٠1٣/١ ١1٩/١ 11٩/1

1٩1/١

مداخله رقباي ژئوپليتيکي منطقهاي ١٣٩/١

٠٩٩/١ ٠٣٠/١ 111/1

٩٣٣/١

منبع( :يافتههاي پژوهش)

نمودار  :3متغیرهای خارج از معادله در مرحله نهائی رگرسیون چند متغیره منبع( :يافتههاي پژوهش)
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نمودار  :4متغیرهای خارج از معادله در مرحله نهائی رگرسیون چند متغیره منبع( :يافتههاي پژوهش)

نیکوئى برازش مُدل نظرى :تحلیل مسیر به روش جبری در رگرسیون چندگانه
تکنيک تحليل مسير از جمله تکنيکهاي کاربردي در رگرسيون چند متغيره است که عالوه بر بررسي اثرات مستقيم
اثرات غيرمستقيم اين متغيرها را نيز مدنظر قرار ميدهد.
جدول  :7تحلیل مسیرِ تأثیر عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر واگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
تحليل مسيرِ تأثير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
انواع تأثير ضرايب مسير ( )βiبر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان
عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي
جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر
ايران و آذربايجان

اثرات غير مستقيم
تأثير مستقيم

جغرافياي طبيعي

جغرافياي
انساني

قدرتهاي
جهاني

جغرافياي طبيعي

٩٩١/١

جغرافياي انساني

١٣1/١

٠٠٩/١

مداخله قدرتهاي جهاني

-

١٠٣/١

١٣٣/١

مداخله رقباي منطقهاي

-

٠1١/١

٩٣1/١

٩1٣/١

-

٩٩١/١

١٣1/١

٠١٩/١

اثربخشي
مجموع اثرات متغيرها در هر مسير بر افزايش

٩٩١/١

اثربخشي

١٣1/١

٠١1/١

مداخله

١1/٠

١٣٣/٠

مداخله

رقباي

اثربخشي

منطقهاي

مجموع اثرات مستقيم و
غيرمستقيم

١١1/١

٠١٣/١

٣٣٠/١

٣1/٠

١٣1/١

١٣٩/١

1٩١/١

1١1/٠

١٣1/١

٠11/١

٣٩1/١

٠١1/١

١٩٠/٠

٣٣١/١

١٩1/١
٣11/١

١١٩/٠
1٣٣/٠

منبع( :يافتههاي پژوهش)

نمودار  :2مُدل عِلّی تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی مؤلفههای جغرافیایی بر واگرایی در حوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان
مُدل ( )١مُدل عِلّي تحليل مسير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و آذربايجان

0/550-0/0294

 =6/198مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم

e = 1-.179 =0/821ضريب خطا

 =0/325مقدار واريانس تبيين شده

= 1-.8212= 0/325

 =1 -. 967 =0/675مقدار واريانس تبيين نشده
منبع( :يافتههاي پژوهش)

 R2ضريب تعيين
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تفسير بر مبناي مُدل عِلّي تحليل مسير عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه
ژئوکالچر ايران و آذربايجان ميتوان گفت :غير از جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني هيچ يک از متغيرها بر
افزايش اثربخشي تأثير نميگذارد همچنين افزايش اثربخشي هم تنها بر جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني
تأثيرگذار است؛ بنابراين ميتوان گفت افزايش اثربخشي مؤلفههاي جغرافيايي بر واگرايي در حوزه ژئوکالچر ايران و
آذربايجان تحت تأثير مستقيم مؤلفههاي جغرافيايي منافع متعارض دو کشور( ،جغرافياي طبيعي ،جغرافياي انساني،
مداخله قدرتهاي جهاني و رقباي منطقهاي) است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
انسان ذاتاً موجودي ژئوپليتيکي است و دغدغه اصلي همه انسانها در شکل فردي و جمعي تعيين حريم و قلمرو
سازي است ،در طول تاريخ همواره يکي از شاخصههاي اصلي اقتدار بينالمللي کشورها بهرهمندي از روابط مستحکم
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي با ساير ملل جهان بوده و در اين راستا گسترش روابط فرهنگي بر اساس
تواناييها و فرصتهاي ناشي از ژئوکالچر از اهميت قابلتوجهي برخوردار است ،بر اين اساس از آنجايي که وجود
فرهنگ مشترک يکي از مؤلفههاي جغرافيايي است که به سرعت بار و معناي سياسي يافته و بازيگران سياسي از آن
به عنوان ابزار اعمال قدرت و فشار بر رقباي خود استفاده مينمايند و در مقابل دستگاه حاکمه همه کشورها نيز
نسبت به انجام اين نوع فعاليت از سوي ديگران در قلمرو خود حساس ميباشند و به عنوان مثال واکنشهاي منفي
کشورها نسبت به استفاده ديگران از ابزار جغرافيايي زبان براي احياي نيروهاي گريز آنها ،به خوبي گوياي اين
حقيقت است که مؤلفههاي جغرافيايي هرگاه بار سياسي پيدا نمايند واکنشهاي مثبت و منفي مختلفي را در پي
خواهند داشت که منجر به ايجاد همگرايي و يا واگرايي در نواحي جغرافياي شده و زمينه مناسبي براي اعمال قدرت
بازيگران سياسي منطقهاي و فرا منطقهاي را فراهم مينمايند بر اين اساس از آنجايي که بهرهبرداري بهينه از
فرصتهاي موجود در اين زمينه مستلزم شناسايي دقيق بازيگران ،عناصر جغرافيايي و چگونگي اين تأثيرات آن بر
روابط کشورها انجام مطالعات علمي است در اين مقاله ،حوزه ژئو کالچر ايران و آذربايجان که ضمن اهميت
استراتژيکي آن از تنوع باالي بازيگران و مؤلفههاي جغرافيايي طبيعي و انساني نيز برخوردار ميباشد به عنوان
نمونهاي قابل تعميم به ساير مناطق براي مطالعه انتخاب گرديده تالش شد با استفاده از نظريات عوامل جغرافيايي
مؤثر در همگرايي و واگرايي و تحول منطقه ژئوپليتيکي دکتر محمدرضا حافظ نيا ضمن ارزيابي فرضيهها مؤلفههاي
جغرافيايي تأثيرگذار در اين حوزه تبيين گردد.
مزيتهاي جغرافيايي کشورها از طيف گستردهاي برخوردار است .لکن برخي از کشورها از تمام يا بخشي از آن
برخوردارند و برخي از آنها را ندارند .اين ضرورت وابستگي متقابل جغرافيايي ،فلسفه همکاري و تعامل بينالمللي
و توسعه و تکامل سيستم سياسي جهان است .البته دولتها براي تأمين نيازهاي خود هميشه از روشهاي
مسالمتآميز استفاده نميکنند و گاهي با ترفندهاي سياسي ،سلطه ،نفوذ ،زور و غيره سعي بر تعرض ،کنترل و
تصرف مزيتهاي جغرافيايي ديگران رادارند .ژئوکالچر ،يعني اهميت دادن به عناصري چون فرهنگ ،زبان ،قوميت و
مذهب در کنار ساير عوامل ژئوپليتيکي است .به نظر ميرسد ژئوپليتيک نوين ترکيبي از مفاهيم ژئوپليتيک کالسيک،
ژئواکونوميک و ژئوکالچر باشد .ژئوکالچر يا ژئوپليتيک فرهنگي فرآيند پيچيدهاي از تعامالت قدرت ،فرهنگ و
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محيط جغرافيايي است که طي آن فرهنگها هم چون ساير پديدههاي نظام اجتماعي همواره در حال شکلگيري،
تکامل ،آميزش ،و جابجايي در حال زمان و در بستر محيط جغرافيايي کره زمين هستند .به عبارت ديگر ژئوکالچر
ترکيبي از فرايندهاي مکاني -فضايي قدرت فرهنگي ميان بازيگران بيشماري است که در اليههاي مختلف اجتماعي
و در عرصه محيط يکپارچه کره زمين به نقشآفريني پرداخته و در تعاملي دائمي با يکديگر به سر ميبرند .اثر
برخوردهاي فرهنگي بر شکلگيريهاي سياسي را ميتوان ژئوکالچر ناميد .مناسبات بينالمللي فقط به روابط سياسي
و اقتصادي بين دولتها ختم نميشود ،بلکه فرهنگ و مسائل قومي از نقش و جلوه قابلتوجهي برخوردارند بنابراين
ميتوان چنين عنوان نمود که مطالعه رابطه بين فرهنگ با همه عمق و وسعت آن با سياست و قدرت ،موضوعي
است که ميتواند مورد توجه ژئوپليتيک قرار گيرد.
جغرافيا و فرهنگ رابطهاي وثيق و عميق دارند .انسان خود را متعلق به سرزميني ميداند که در آن رشد يافته و به آن
تعلق پيدا کرده است .او گروه و جامعه خود را با ويژگيها و عناصر فرهنگي ميشناسد و خود را عضو آن ميداند.
ازاينرو انسانها در شرايط فرهنگي و جغرافيايي خاص و تحت تأثير عوامل جغرافياي سرزمين هويت مييابند و از
طريق آنها متمايز ميشوند از نظر «نيچه» نيز فهم هويت ،مستلزم نگاه مبتني بر زمان و مکان است .در خصوص
تأثير محيط بر عادات و فرهنگها در جغرافيا دو ديدگاه جبرگرايي محيطي و امکان گرايي (اختيار گرايي) وجود
داشته و ديدگاههاي بعدي نيز بهنوعي تداوم يا ترکيبي از اين دو ديدگاه هستند .برهمکنشي انسان و محيط و
شکلگيري فرهنگ برآمده از اين تعامل ،در چارچوب اين دو ديدگاه فکري قابل واکاوي است .از يکسو ،فرصتها
و محدوديتهاي ناشي از محيط جغرافيايي و طبيعي ،بالشک در نوع معيشت ،سبک زندگي و در واقع فرهنگ آن
مکان تأثيرگذار است .به گونهاي که تک تک عناصر فرهنگ يک سرزمين از شرايط جغرافيايي و اقتضائات محيط اثر
ميپذيرد و در طول زمان به مثابه صورتي از سبک زندگي و هويت فرهنگي هر قوم و ملتي ،جلوه مينمايد و از
سوي ديگر ،فرهنگ با تمام ويژگيها و عناصر آن همچون روحي در کالبد خامي يک سرزمين و قلمرو جغرافيايي
ديده ميشود و هويت ميآفريند.
به نظر کارل ساور جغرافياي فرهنگي نظام علمي سازمان يافتهاي است که در آن توجه جغرافيدان به ريشه فرهنگي
است که سيماي کلي چشماندازهاي جغرافيايي را خلق کرده است ،بنابراين چشمانداز جغرافيايي بدون مطالعه در
فرهنگي که در ساخت و پرداخت آن دخالت مؤثر دارد نميتواند تشريح و توجيه گردد ،به بياني ديگر با نگرشي در
تاريخ و پراکندگي تمدن ملتها ميتوان نقش فرهنگهاي سازنده و خالق را در تکوين جوامع و شکل يابي آنها
دريافت .جغرافياي فرهنگي بر توصيف و تجزيه و تحليل نحوه تفاوت و يکساني در زبان ،مذهب ،اقتصاد ،حکومت
و ديگر پديدههاي فرهنگي از مکاني به مکاني تکيه دارد .در واقع جغرافياي فرهنگي بيش از آن که صرفاً به
محيطزيست انسان مربوط باشد ،با تکيه بر فرهنگ انسان دارد .بنابراين جغرافياي فرهنگي آن بخش از جغرافياست
که فرهنگ را در مفهوم کلي و عام آن ،يعني؛ «دستاوردهاي بشري» و «دستاوردهاي اجتماعي انسان» مينگرد.
ناحيه فرهنگي به مثابه ناحيهاي که توسط انسانهايي با يک يا چند خصيصه فرهنگي مشترک (زبان ،مذهب ،اقتصاد،
سازمان اجتماعي و الگوي سکونت) اشغال شده است ،تعريف ميشود .هيچ کدام از ويژگيهاي فرهنگي ،پراکنش
يکسان ندارند و گستره قلمرو ناحيه فرهنگي بستگي به گونه ويژگي مورد تعريف دارد .اين نواحي از طريق ارتباط و
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تماس ميان انسانها موجوديت يافتهاند .تمامي نواحي فرهنگي رهاورد پخش فرهنگي ،گسترش انديشهها ،نوآوريها
و انگيزهها هستند.
جغرافياي فرهنگي به توصيف و تجزيه و تحليل نحوه تفاوت و تشابه پديدههاي فرهنگي ،همچون :زبان ،مذهب و
اقتصاد از مکاني به مکان ديگر ميپردازد .در واقع جغرافياي فرهنگي بيش از آنکه به محيط طبيعي انسان معطوف
باشد ،بر فرهنگ تکيه دارد .در جغرافيا فرهنگ «شيوه زندگي» گروهي از انسانها تعريف شده است.
ابعاد سه گانه چشمانداز  -فضا در جغرافياي فرهنگي به شرح ذيل است :قلمرو که شامل مرزها و عالئم جغرافيايي
که داراي ساختار سياسي با مراکز ،هستهها و پيرامون است .محيط و نظام جغرافيايي ،ساختار جغرافيايي و
اکولوژيکي ،مثل :خاک ،گياهان ،شبکه آبها ،آبوهوا ،تراکم انساني ،شبکه ارتباطات .انسان متعلق به اين نظام
اکولوژيکي است ،زيرا همه محيطهاي جغرافيايي ،محيطهاي انسان زده و متأثر از فعاليتهاي او هستند .نمادگرايي،
ساختار رمزي از يک محيط جغرافيايي که به دنياي اطراف ما معنا ميبخشند ،در ارتباط با اخالقيات و متافيزيک
هستند .اين نمادها معنويت يک مکان را به نمايش ميگذارند .همان چيزي که ما از آن به «روح مکان» نام ميبريم.
در خصوص تأثير محيط بر عادات و فرهنگها در جغرافيا دو ديدگاه جبرگرايي محيطي و امکان گرايي (اختيار
گرايي) وجود داشته و ديدگاههاي بعدي نيز به نوعي تداوم يا ترکيبي از اين دو ديدگاه هستند .برهم کنشي انسان و
محيط و شکلگيري فرهنگ برآمده از اين تعامل ،در چارچوب اين دو ديدگاه فکري قابل واکاوي است .عوامل
فرهنگي وابستگيهاي مکاني ميان دو قلمرو جغرافيايي عبارتاند از:
مشابهتهاي فرهنگي از قبيل :زبان ،دين و مذهب ،قوميت و تاريخ است .بررسي اين موضوع در قالب نزديکي و
مجاورت معنوي دو مکان يا زيست بوم داليل گوناگوني دارد که يکي از آنها مشابهت فرهنگي است .براي شناخت
اينکه دو مکان انساني تا چه اندازه به يکديگر وابستگي دارند ،ميتوان از ميزان اشتراک مؤلفههاي فرهنگي آنها سود
جست .دو مکاني که ويژگيهاي مشترک زباني ،قومي ،مذهبي و ...دارند ،به مراتب بيشتر از مکانهايي که
خصيصههاي مشترک ندارند ،به يکديگر وابستگي نشان ميدهند .مجاورت معنوي کشور ايران با کشورهايي مانند
افغانستان (اشتراکات زباني) ،تاجيکستان (اشتراکات زباني) و عراق (اشتراکات مذهبي) از مثالهاي بارز آن است.
عکس اين قضيه نيز صادق است که عدم تطابق و همپوشي باعث گسستگي يا به عبارتي واگرايي آنها ميشود.
در اين مقاله بر اساس برداشت نگارنده از نظريات جغرافيايي ژئوکالچر حاصل تعامل  ٩مؤلفه جغرافيا ،انسان و
قدرت بوده ،تأثيرات متقابل عناصر جغرافيايي و فرهنگ عامل اصلي شکلگيري بقا ،همگرايي و واگرايي واحدهاي
سياسي از طريق تعيين اهداف ملي و کدهاي ژئوپليتيکي کشورها دانسته شده است و از آنجايي که دغدغه اصلي
همه کشورهاي فعال در عرصه بينالملل از جمله جمهوري اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان به عنوان کشورهايي
عالقهمند به قلمرو سازي و گسترش حوزه نفوذ در فراسوي مرزها بهرهبرداري مطلوب از قدرت ناشي از روابط
سيستماتيک مؤلفههاي جغرافيايي که ضمن الفت و همسويي و سازگاري با يکديگر کارکرد مشترک يافتهاند در
راستاي ايجاد همگرايي با همسايگان است .مسئله اصلي مطروحه در اين مقاله ،چگونگي تأثيرگذاري مؤلفههاي
جغرافيايي بر روابط فرهنگي با کشورهاي هدف است؟
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در بررسي فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اينکه مؤلفههاي جغرافيايي انساني و طبيعي بر روابط دو کشور جمهوري
اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان تأثيرگذار است با استناد به يافتههاي آماري مشخص شد رابطه معناداري بين
متغيرها برقرار است؛ و بر اين اساس فرضيه اين تحقيق تأييد گرديده است همچنين نطريات مربوط به همگرايي و
واگرايي نيز تاثبرگذاري مؤلفههاي جغرافيايي (طبيعي و انساني) بر (روابط دو کشور جمهوري اسالمي ايران و
جمهوري آذربايجان) را تائيد مينمايد .ضمناً يافتههاي اين تحقيق با تعدادي از پژوهشهاي قبلي انجام گرفته که در
فصل دو کامالً تشريح گرديده همخواني داشته و نتايج اين تحقيقات نيز فرضيه مطروحه را تأييد کرده است .به
عنوان مثال مسلم کرمزادي در مقاله خود با عنوان تبيين زمينههاي همگرايي در روابط ايران و جمهوري آذربايجان و
چالشهاي آن از  ٠٣٣٠تا  ١١٠1م وجود تاريخ مشترک ،پيوندهاي فرهنگي ديني و مذهبي و روابط اقتصادي را به
عنوان عوامل همگرايي با تأکيد بر عامل اقتصادي منطقه اقتصادي خزر را واجد زمينههاي الزم براي ايجاد اتحاديه
کشورهاي منطقه ميداند پيروز مجتهد زاده ،در مقاله خود با عنوان تحليل و بررسي همپوشي سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران در تعامل با جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي ژئوپليتيک ،عواملي نظير همسايگي ،اشتراک
مذهبي تجانس جمعيتي ،تاريخي ،فرهنگي را به عنوان عوامل همگرايي و مواضع تند ناسيوناليستي در جمهوري
آذربايجان را عامل واگرايي ميداند ،مير عبداهلل حسيني در مقاله خود با تأکيد بر عامل اقتصادي مؤلفههايي نظير
تجارت ،بهرهبرداري از منابع زير زميني ،همجواري ،جمعيت مناسب به عنوان بازار مصرف ،اشتغال جمعيت ،توسعه
انساني ،توليد ناخالص ملي ،سرمايه خارجي موجود در منطقه ،اندازه اقتصاد کشورها ،عملکرد خوب لجستيکي را به
عنوان زمينههاي مؤثر در همگرايي اين منطقه معرفي نموده ،ام البنين چابکي در مقاله خود پان آذريسم ،گسترش
رابطه با آمريکا ،همکاري با ناتو حذف ايران از قراردادهاي نفتي عدم تعيين رژيم حقوق خزر را از جمله چالشهاي
موجود روابط دو کشور ايران و آذربايجان ميداند .مسلم کرم زادي در مقاله خود تاريخ مشرک ،پيوندهاي فرهنگي،
دين و مذهب مشترک ،روابط اقتصادي را عوامل همگرايي و بياعتمادي دوجانبه و رويکرد امنيتي متفاوت دو کشور،
بحران قره باغ ،اختالف در زمينه خزر ،منابع نفت و گاز و روابط با آمريکا و اسرائيل و روسيه را عامل واگرايي
ميدانند عنايتاهلل يزداني و احسان فالحي در مقاله خود ضمن تائيد تأثير عناصر جغرافيايي بر سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران در قفقاز ،فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق ،الزامات خاص مذهبي جمهوري اسالمي
ايران و وجود حوزه تمدن ايراني و حوزه تمدن اسالمي را در اين زمينه مؤثر ميداند.
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